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សេចក្តីណែនាំអាំពីេុខភាពនិងអនម័យរបេ់ UNITE HERE េម្រាប់ទីតាំងបរិក្ខារ
ណ្ាែងេុីេង ក្នុងអាំឡុងសព្ននក្ររីក្រាតតាាតកូ្វីដ-១៩ 

 សេចក្តីណែនាំទាំងស េះ ឆ្លេះបញ្ចាំងការណែនាំណែលសចញមក្ពីភ្នចក្់ងារសាធារែៈ ិង ិសោជក្ណនែក្បែិ
េណ្ឋចរក្ិចចសនចេងៗ។ ក្ក្មុហ ុ ណលចែងេុីេងនន គួរេហការជាមួយ UNITE HERE xxx ក្ែលងការបសងកើតរសបៀបរបប
លមអិត សែើមចែីធានឲចយមា ការអ ុវតត។  

ក្រអនុវតត 

 ទីតាំងបរិកាខចរ ិមួយៗ គួរបសងកើត ីតិវិធលីមអតិជាលាយលក្ខែ៍អក្ចេរ េក្មាប់ការអ ុវតតសេចក្តីណែនាំទាំង
អេ់ស េះ។  ីតិវិធីទាំងអេ់ស េះ គួរណតនតល់សៅែល់បុគគលកិ្ទាំងអេ់ ជាភ្សាណែលពួក្សគមា ភ្ពងាយ
ក្េួលបាំនុត  ងិសៅសលើអែក្តាំណ្ងណនែក្ចរចារបេ់ពួក្សគ។  

 ទីតាំងបរិកាខចរ ិមួយ គួររក្ចាឲចយមា េតលក្េមាភចរៈការពារខ្្ួ ឲចយបា ក្គប់ក្ា ់  ិងគួរណចក្េមាភចរៈទាំងស េះ ឲចយ
ែល់ ិសោជិតទាំងអេ់សោយមិ បង់ក្ម្ក្ម។ 

 ទីតាំងបរិកាខចរ ិមួយៗ គួររក្ចាក្ាំែត់ក្តលមអិតអាំពរីាល់េក្មមភ្ពទាំងអេ់ ណែលក្តូវបា ចាត់ស ើង ជាការ
សឆ្ើយតបសៅ ឹងឧទហរែ៍ណែលអាចសធវើបា េក្មាប់ក្ូវីែ-១៩ សោយរួមមា  ទីតាំង វិធា ការអនម័យ
ណែលបា ចាត់ស ើង  ងិបុគគលណែលក្តូវបា រក្ស ើញថា មា ការប េះពាល់ជាមួយការែឹក្ជញ្ជូ ណែលមា 
ការេងចេ័យ។ 

  ិសោជក្ គួរនតលព់័ត៌មា ែល់ ិសោជិត ណែលប េះពាល់ជាមួយបុគគលណែលបា សធវើសតេតវិជជមា ក្ូវីែ-១៩ ឬ
ក្តូវបា េងចេ័យថាមា ជាំងកឺ្ូវីែ-១៩  ិងនតល់ពត័ម៌ា ែល់តាំណ្ងចរចារបេ់ពួក្សគ ថា មា ការប េះពាល់
ណបបស េះសក្ើតស ើង  ងិបា សធវើការតមោ សៅសលើការប េះពាល់ស េះ សោយេមក្េប។ 

 បុគគលណែលមា ចាំសែេះែឹងលមអិតអាំពីរសបៀបរបបអនម័យ គួរក្តូវបា ចាត់តាំងស ើង េក្មាប់សវ ការងារ
 ិមួយៗ។  ិសោជិត គួរទទលួបា ការនតល់ពត័ម៌ា អាំពអីតតេញញចែរបេប់ុគគលសនេះ  ងិគួររាយការែ៍
សៅបុគគលសនេះ  ូវរាល់ក្តីបារមភននណែលជាប់ទក្់ទងសៅ ងឹរសបៀបរបបអនម័យ សោយរួមទាំង អតត
េញញចែរបេ់ស្ញៀវណែលក្ាំពងុឈឺ។ ក្ាំែត់ក្តលមអិតម្ របាយការែ៍ណបបស េះ  ិងវិធា ការណែលបា 
ចាត់ស ើង គួររក្ចាទុក្  ិងោក្ឲ់ចយ ិសោជតិ ងិតាំណ្ងចរចារបេ់ពកួ្សគ អាចរក្បា  តមការសេែើេុាំ។  

 រោឋច្ិបាលទីក្ក្ុងឬក្បសទេ គួរនតល់ហិរញ្ញបចែទ  ិងោក្់ឲចយមា ោច់ខាត ូវក្មមវិធអី្ិវឌចឍក្មា្ចាំងការងារ 
សែើមចែីធានឲចយមា េតង់ោរបែ្តេះបណ្តចលរួមមួយ ណែលេមក្េបសៅ ឹងឧេចាហក្មមណលចែងេុីេង សៅក្ែលង
ទីនចារ ិមួយៗ។ 

 មុ សពលណែនាំឲចយសក្បើក្បាេ់បសចចក្វិទចាថ្មីេក្មាបក់្ណ ្ងការងារ ឧបក្រែ៍ទាំងសនេះ គួរក្តូវបា វាយតម្ម្
អាំពីនលប េះពាល់សៅសលើេុខ្ភ្ពសាធារែៈ េុវតថិភ្ព  ិង ិសោជតិ។ 
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  ិសោជក្ ិង ិសោជិត រួមជាមួយតាំណ្ងចរចារបេ់ពួក្សគ គួរបសងកើតគែៈក្មមការេខុ្ភ្ព ងិេវុតថិភ្ព
រួមានច សោយមា ខ្្ឹមសារអាំពីការសោេះក្សាយវិវាទទ ់សពលសវលានង។  

េុខភាពទូសៅ 

 បុគគលណែលបា ទទលួការបែ្តេះបណ្តចល គួរបាំសពញការងារក្តួតពិ ិតចយក្ស្តចសោយមិ មា ការបាំពារបាំពា 
សៅសលើស្ញៀវ ិង ិសោជិត សៅសពលចូលសៅក្ែលងទីតាំងបរិកាខចរទាំងសនេះ។  ិសោជក្ណ្ណែលមា ក្ស្តច
សលើេព ី100.4⁰F (38⁰C) គួរនតល់ការពិ ិតចយមតងសទៀតជាសលើក្ទីពីរ មិ សក្កាម ១០ នទី បនទចប់ពីការពិ ិតចយ  
សលើក្ទីមួយ។ បុគគលណែលមា េតីុែហភ្ពសលើេពី 100.4⁰F (38⁰C)  មិ គួរអ ុញញចតិឲចយសៅក្ែលងទតីាំងបរិ 
កាខចរស ើយ ក្បេិ សបើពួក្សគមិ បា បងាហចញ្េតលតងណនែក្សវជជសាស្តេត (ឧទហរែ៍ ការបញជចក្់របេ់ក្គូ
សពទចយ) ថា េីតុែហភ្ពខ្ពេ់ស េះ សក្ើតស ើងពីលក្ខខ្ែឌណែលម ិណម ជាជាំងឺឆ្ងសនេះសទ។  

  ិសោជិត ណែលក្តូវបា បែិសេធការងារ សោយសារណតការសមើលេីតុែហភ្ពស ើញថាមិ ធមមត គួរទទួល
បា ការសធវើសតេតក្ូវីែ-១៩ សៅ ឹងក្ណ ង្ សហើយសសាហ ុយជាប ទលក្របេ ់ិសោជក្  ិងគួរោក្ឲ់ចយេក្មាក្
សោយទទួលបា ក្បាក្់ក្ម្ក្មសពញសលញ រហូតែលទ់ទួលបា លទធនលសធវើសតេត។ 

 មិ គួរតក្មូវឲចយ ិសោជតិ មក្ជុាំានចក្ែលងសពលណតមួយ ណែលសធវើឲចយពួក្សគមិ អាច រក្ចាគមា្ចត ៦ ហវីត ពីានចសនេះ
សទ។ ចាំែុចស េះ ក្តូវការមា ការការទុក្ចសន្ចេះសពលែូរសវ ការងារណែលអាចសែើរបា សោយរសងវើល  ិង/ឬ 
សរៀបចាំការជួបជុាំមុ ែល់សវ ការងារ។ 

 ក្ណ ្ងេក្មាក្ ប ទប់ហូបអាហារ ក្ណ ្ងបែ្តេះបណ្តចល  ិងប ទប់ោក្់េមាភចរៈផ្ទចល់ខ្្ួ  គួរមា ការសរៀបចាំ
ស ើងវិញ សែើមចែីឲចយក្មមក្រទាំងអេ់ អាចរក្ចាគន្ចត ៦ ហវីត  ិងគួរមា ការេមាអចតឲចយបា ញឹក្ញាប។់ សៅ
ក្ណ ្ងណែលម ិអាចសធវើបា  សពលសវលាេក្មាក្គួរមា សក្ចើ ែង តមណែលអាចអ ុវតតបា ។  

 គួរសក្បើណតន ិកាក្តក់្តសមា ចងសចញចូលសធវើការណែលមិ ចាាំបាច់ក្តូវប េះពាល់ន ិកាសនេះ។ ទិ ែ យ័ផ្ទចល់
ខ្្ួ  គួរមា ការធានឲចយបា តងឹរុ៉ឹង  ិងមិ គួរសក្បើេក្មាប់សាលបាំែងសនចេងសទៀត សក្ៅពីសែើមចែីក្ត់ក្តវតត
មា របេ់ ិសោជតិសៅក្ែលងទីតាំងស ើយ។ 

ក្រវិ្ម្រតឡប់សៅដាំសែើរក្រអាជីវក្មមវិញ 

  ិសោជិតទាំងអេគ់ួរទទួលបា ការសធវើសតេតណែល ិសោជក្ជាអែក្បងក់្បាក្់ សែើមចែីក្ាំែត់សាថច ភ្ពក្ូវីែ-

១៩ បចចលបចែ ែ ិងពីមុ ។ ការសធវើសតេតស េះ គួរនតល់សពលសវលាក្គប់ក្ា ់សែើមចែីឲចយ ិសោជិត ទទលួបា 
លទធនល ម ុសពលក្ាំែត់សពលក្ត ប់មក្សធវើការវិញ។  ិសោជក្ គួរចេុះក្ចិចេ ចាជាមួយសាថចប័ ទីប ីសែើមចែី
បសងកើតេថិតិសែើមក្ាមួយអាំពី សាថច ភ្ពក្ូវីែ-១៩ បចចលបចែ ែ ងិពីម ុ សៅទូទាំងក្ណ ្ងការងារ  ិងគួរនតល់េថិតិ
ណបបស េះែល ់ិសោជតិ ងិតាំណ្ងចរចារបេ់ពកួ្សគ ឲចយែល់ក្ក្មតិអតបិរមាណែលអ ញុញចតិសោយចចាប់។ 
សៅសពលបញជចក្់ចចាេ់ក្បាក្ែសោយអែក្វិជាជចជីវៈេខុា្ិបាលថា  ិសោជតិអាចក្ត បម់ក្សធវើការវិញបា 
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សហើយសនេះ  ិសោជក្ក្តូវណតអ ញុញចតិឲចយ ិសោជតិសនេះ ក្ត បម់ក្សធវើការក្ែលងតួនទីពមីុ របេ់ាត់វិញជា
បនទច ់។  

 រាល់ប ទប់ទាំងអេ់ណែលសក្បើចាប់តាំងពមីា ការក្បកាេអាេ ែទក្ទ់ង ងឹេខុ្ភ្ពសាធារែៈមក្ គួរ
េមាអចតទាំងអេ់ សោងតម ីតិវិធីខាងសក្កាម។ 

 រាល់ប ទប់ទាំងអេ់ណែលសក្បើសោយបុគគលិក្សក្កាមបញជចោក្់សៅោច់សោយណ ក្ ឬទុក្ឲចយសៅោច់ពីសគ ឬ
ណែលមា បងាហចញសរាគេញញចពាក្់ព ័ធជាមួយក្ូវីែ-១៩ ក្ែលងសពល៧ម្ថ្ៃម ុ គួរក្តូវេមាអចត ិងក្មា្ចតស់មសរាគ 
សោយក្ក្ុម ិសោជក្ណែលទទួលការបែ្តេះបណ្តចលជាពិសេេ សោយសោងតម តីិវិធីែូចខាងសក្កាម។ 

 ក្បព័ ធទុសោទឹក្ ងិក្បព ័ធខ្ចយល់, ក្ស្តច  ិងមា ចេុ ីក្តជាក្់ គួរមា ការក្តួតព ិិតចយឲចយបា េមក្េប សោយ
បុគគលិក្ទាំណហទាំណែលមា គុែេមចែតតិក្គប់ក្ា ់ សែើមចែីធានការក្បតិបតតិការសោយេុខ្ភ្ពលអ។ 

  ិសោជិតទាំងអេ់ គួរទទួលបា ការបែ្តេះបណ្តចលអាំពេីុខ្ភ្ព ិងអនម័យ សៅក្ែលងការតក្មង់ទិេ
ការងារមា ក្ម្ក្មសពលសបើក្ែាំសែើរការស ើងវិញ។ 

 ក្បេិ សបើេមាគចល់ស ើញថាក្ូវីែ១៩ ក្ែលងអាំ លងសពល១៤ម្ថ្ៃម ុ សៅក្ែលងរែឋឬសខ្តតណែលជាទីតាំងបរិកាខចរសនេះ 
មិ ក្តូវបងខាំឲចយ ិសោជិតណ្មានចក្់ទទួលយក្ការងារសនេះសទ។  ិសោជិត ណែលសក្ជើេសរីេយក្ការមិ ទទួល
យក្ការងារ គួរក្តូវចាត់ទុក្ថាបញ្ចឈប់ពីការងារសោយមិ េម័ក្គចតិត។  ិសោជក្ មិ គួរជាំរុញឲចយ ិសោជិត
ោក្់ពាក្ចយេុាំអតថក្បសោជ ៍ាមច ការងារ សោយសារណតការបញ្ចឈប់សោយមិ េម័ក្គចិតតសនេះសទ។  ិសោជិត
ទាំងស េះ គួរក្តូវបា អ ញុញចតឲចយក្ត ប់មក្សធវើការវិញ សៅក្គប់សពលសវលា សោងតមការអ ុវតតកាលវិភ្គ
ការងារជាក្បចាាំ។ 

 ាមច  ិសោជតិណ្មានចក្់ គួរទទួលការោក្់វិ ័យឬការេងេឹក្ សោយសារណតបែិសេធមិ សធវើការងារណែល
ពួក្សគសជឿថាបងកហា ិ្័យែល់ពកួ្សគ ឬែលអ់ែក្ែម្ទ ឬសោយសារណតការរាយការែ៍អាំពីលក្ខខ្ែឌការងារ
ណែលពួក្សគសជឿថាមិ មា េុវតថិភ្ពសនេះសទ។  

 ាមច  ិសោជក្ណ្មានចក្គ់ួរោក្់សចញ ូវ “ពិ ទល” វតតមា  ឬទក្មង់ណ្មួយសនចេងសទៀតម្ ការែក្ក្បសោជ ឬ៍
ោក្់ពិ ័យែល់ ិសោជិតណ្ ណែលចាត់ទុក្ថាឈឺ សោយសារណតមា សរាគេញញចែូចផ្តចសាយ (ក្គុ សៅតច 
ក្អក្ ែសងហើមែងហក្ខ់្្ីៗ) ឬណែលក្តូវទីភ្នចក្់ងារេុខា្ិបាលក្េុក្សៅមូលោឋច ឬទីភ្នចក្់ងារសនចេងសទៀតរបេ់រោឋច
្ិបាល ោក្់ឲចយសៅោច់សោយណ ក្ ឬក្តូវបា  ិសោជក្ ឬអែក្វិជាជចជីវៈណថ្ទាំេុខ្ភ្ព ណែនាំបញជចឲចយសៅ
ោច់សោយណ ក្ខ្្ួ ឯង ឬក្តូវបា សធវើសរាគវិ ចិឆ័យរក្ស ើញថាមា ក្ូវីែ-១៩វិជជមា  ឬអវតតមា សោយសារ
ណតការបិទសាលាសរៀ របេ់ក្ូ ពកួ្សគពាក្់ព ័ធ ងឹក្ូវីែ-១៩ សនេះសទ។ 

េាភារៈក្រពារខលួន 

 នតល់េមាភចរៈការពារខ្្ួ  សោយមិ បង់ម្ថ្្ ែល់ ិសោជិត មុ សវ ការងារ ិមួយៗ  ិងសៅសពលណែលេមាភចរៈ
ទាំងសនេះ ក្បឡាក្់។ 
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 េក្មាប់ ិសោជិតណែលក្ាំពងុសធវើការសៅក្ែលងតាំប ់ណែលសគែឹងថា មា បុគគលកិ្សក្ចើ នក្់េថតិសៅសក្កាមបញជច
ោក្់ឲចយសៅោច់សោយណ ក្ ឬសៅណតមានចក្់ឯង ឬបងាហចញសរាគេញញចណែលពាក្ព់័ ធ ងឹក្ូវីែ-១៩សនេះ េមាភចរៈ
ការពារខ្្ួ  គួរនតល់ឲចយបា ក្េបតមអ ុសាេ ៍េតពីីការទប់សាកចត់ ងិការក្តួតក្តសៅសលើជាំងឺឆ្ងេក្មាប់អែក្
ជាំងឺណែលេងចេ័យថាបា ឆ្ងជាំងឺ ឬណែលបា ឆង្ជាំងកឺ្ូវីែ-១៩សហើយ សៅក្ែលងទីតាំងណថ្ទាំេុខ្ភ្ពឆនចាំ
២០១៩។  

 េក្មាប់ ិសោជក្ទាំងអេ់សនចេងសទៀត េមាភចរៈការពារខ្្ួ ខាងសក្កាមស េះ គួរនតលឲ់ចយ៖ មា ចេមុខ្សវជជសាស្តេត, 
សក្សាមម្ែសក្បើរួចសបាេះសចាល, ណវ៉ែ ត ឬរបាាំងផ្្ចេទិចក្ញ្ចក្់, សខាអាវ ិង/សអៀមពាក្់រួចសបាេះសចាល, មួក្ពាក្់
េក្់, សេចាងេាំរាមេាំែល់ជីវសាស្តេត។ 

 នតល់េមាភចរៈការពារខ្្ួ បណ ថមណែលចាាំបាច់ សែើមចែីធានឲចយមា ការសក្បើក្បាេ់ក្បក្បសោយេុវតថិភ្ពសៅសលើ
សារធាតុគីម ីិងេមាភចរៈទាំងអេ់។ 

 ទីតាំងបរិកាខចរ ិមួយៗ គួរនតល់ការបែ្តេះបណ្តចលអាំពីការសក្បើក្បាេ់េមាភចរៈការពារខ្្ួ ឲចយបា េមក្េប 
សោយរួមបញ្ចូលទាំង ីតិវិធីេក្មាប់សេ្ៀក្ពាក្់  ងិសោេះមួក្ជាសែើម។  

សព្ស ញ្ៀវមក្ដ្់និងចាក្សចញ 

 គួរឲចយស្ញៀវរក្ចាគមា្ចតចាំ ួ ៦ហវតីពីម ុេចេណែលម ិក្ាំពងុសធវើែាំសែើរជាមួយាត់។  
 គួរនតល់មា ចេមខុ្សវជជសាស្តេតែល់ស្ញៀវ  ិងេុាំឲចយាតព់ាក្់មា ចេមុខ្ សៅសពលសៅក្ណ ្ងសាធារែៈ។ 
 ស្ញៀវមិ គួរប េះពាល់ទវចរណែលចូលសៅក្ែលងទីតាំងបរិកាខចរទាំងឡាយសទ។ ទវរទាំងឡាយ គួរណតសបើក្ចាំហសចាល 

ឬគួរណតសបើក្សោយេវ័យក្បវតតិ ឬគួរណតមា អែក្សបើក្ទវរឲចយ។ 
 ឡា ែកឹ្ស្ញៀវ គួរណតេមាអចតឲចយេពវ បនទចប់ពីការសធវើែាំសែើរ ិមួយៗ។ មិ គួរអ ុញញចតិឲចយស្ញៀវអងគលយសៅសៅអី

ខាងមុខ្សទ  ងិគួរមា បាំពាក្់របាាំងក្ញ្ចក្់ផ្្ចេទចិសែើមចែីការពារអែក្សបើក្បរ សៅទីណែលក្តូវការអ ុវតតជាក្់
ណេតង។ ក្បេិ សបើែងឹថាស្ញៀវណ្មានចក្់េថិតសៅសក្កាមបញជចោក្់ឲចយសៅោច់សោយណ ក្ឬក្តូវសៅណតមានចក្់ឯង 
ឬមា សចញសរាគេញញចពាក្់ព ័ធ ឹងក្ូវីែ-១៩ ោ ជាំ េិះសនេះ ក្តូវណតេមាអចតភ្្ម សោងតមសេចក្តណីែនាំ 
“េមាអចត ិងក្មា្ចត់សមសរាគេក្មាប់ោ ជាំ ិេះមិ ណម េក្មាប់ការេសស្តងាគចេះបនទច ់” របេ់គែៈក្មមការជាំងឺ
ឆ្ង។  

 ក្ណ ្ងស្ញៀវរង់ចាាំ គួរសរៀបចាំស ើងវិញ សែើមចែីឲចយមា ការតក្មង់ជួរមា េណ្តចប់ធានចប់ សែើមចែីឲចយស្ញៀវ អាចរក្ចា
គមា្ចតពីានចចាំ ួ ៦ហវីត។ ភ្នចក្់ងារសេវាក្មមណែលបា ទទួលការបែ្តេះបណ្តចលអាំពិរសបៀបរបបេ តេិុខ្ គួរ
ណតងតាំងឲចយមា ក្គប់សពលសវលា សែើមចែីធានឲចយមា ការអ ុវតតតមក្តឹមក្តូវ។  

 ក្ណ ្ងទទួលស្ញៀវខាងមុខ្ គួរមា ោក្់របាាំងការពារការក្អក្/ក្ណ្តចេ។ 
 គួរនតល់ឲចយមា  ក្បព័ ធនតល់លុយធីបសោយមិ មា ការប េះពាល់ឬសោយម ិសក្បើលុយ េក្មាប់អែក្នតល់សេវា

ក្មមែល់ស្ញៀវ (ឧទហរែ៍ ែូចជា អែក្ទទួលការសៅសេវា អែក្សបាក្គក្់ អែក្សបើក្ទវចរ អែក្នតល់សេវាតម
ប ទប់  ងិអែក្េមាអចតប ទប់ ជាសែើម)។  
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ក្រេាអាតទូសៅ 

 ក្ណ ្ង ងិម្នទណែលសក្បើរួមានចទាំងអេ់ គួរេមាអចត ងិក្មា្ចត់សមសរាគ ឲចយបា ោ ចងសហាចណ្េ់សរៀងរាល់ម្ថ្ៃ។ 
 គួរបសងកើតបញ្ជីសារសពើ្ែឌអាំពីម្នទក្ណ ្ងណែលមា ការប េះពាល់សក្ចើ បាំនតុមួយ (ឧទហរែ៍ ែូចជា គ ្ឹេះ

មួលទវចរ ិងម្ែសបើក្បិទទវចរ, ទូរេពទ, ក្ុងតក្ប់ិទសបើក្ស្្ើង, តុ, សៅអី  ិងម្នទេក្មាប់សធវើការ, ក្ុាំពចយូទ័រសលើតុ, 
ប ទបទ់ឹក្, ឧបក្រែ៍សៅក្ណ ្ងលក្់  ងិបញ្ជមីុខ្មហបូ)។ 

 ម្នទជសែ្ើរយ ត  ិងប ូតុង គួរណតេមាអចត ិងក្មា្ចតស់មសរាគ ឲចយបា សក្ចើ ែងក្ែលងមួយសមា ចង។ អែក្នតល់សេវា
ជសែ្ើរយ ត គរួក្តូវណតងតាំងេក្មាប់ជសែ្ើរយ តេក្មាប់ស្ញៀវ ិង ិសោជិត ិមួយៗ។ 

 េមាអចតម្នទណែលសមើលស ើញថាក្ខ្វក្់ មុ សពលក្មា្ចត់សមសរាគ សលើក្ណលងណតមា ការបញជចក្់សនចេងពីស េះ សៅ
សលើសេចក្តីណែនាំសក្បើក្បាេ់សៅសលើស្ាចក្នលិតនលសនេះ។ 

 ក្សក្មាលបាត ិងជញជចាំង គួរណតសធវើឲចយសមើលស ើញថាសាអចត  ិងមិ មា ស្ាចមក្ាំពប់ក្បលាក្់ ធលូី  ងិក្ាំសទច
ក្ាំទីអវីស ើយ។ 

 ក្បមូលេាំរាមឲចយអេ់ ងិេមាអចតធុងោក្់េាំរាម សៅទីសាធារែៈឲចយបា សទៀងទត់។  
 របេ់របរណែលមិ ក្េួលេមាអចតឬក្មា្ចត់សមសរាគ គរួណតយក្សចញ (ឧទហរែ៍ កាណេត ក្ក្ោេេក្មាប់

េរសេរ សក្គឿងតុបណតងោក្់សលើត ុជាសែើម)។ 
 គួរនតល់សពលសវលាឲចយបា ក្គប់ក្ា ់ែល់បគុគលកិ្ណនែក្េមាអចតទាំងអេ់ ក្ែលងការបាំសពញការងាររបេ់ខ្្ួ ឲចយ

បា សពញសលញ ិងមា េុវតថិភ្ព។ 
 គួរសបាក្គក្់ឯក្េណ្ឋច សរៀងរាល់ម្ថ្ៃ សោយ ិសោជិតម ិណម ជាអែក្ចាំណ្យសនេះសទ។ 

សេវាក្មមអាហារសៅមុខផ្ទះ 

 តុ ិងសៅអី គួរសរៀបចាំស ើងវិញសែើមចែីសធវើឲចយមា គមា្ចតជាអតបិរមា ក្េបតមសេចក្តីណែនាំអាំពេីុខ្ភ្ព
សាធារែៈ។ 

 ក្ណ ្ងជប់សលៀង ិងេ ែិេទី គួរសរៀបចាំ មា គមា្ចតជាអតបិរមា ក្េបតមសេចក្តីណែនាំអាំពីេខុ្ភ្ព
សាធារែៈ។ 

 ទីតាំងសាធារែៈសៅហាងកាសហវ គួរសរៀបចាំសែើមចែីធានឲចយមា ការតក្មង់ជួរសោយមា េណ្តចប់ធានចប ់ សែើមចែី
រក្ចាគមា្ចតរាងកាយ។ 

 អែក្បសក្មើសេវាតមណនែក្ ិងអែក្គតិលុយ គួរមា របាាំងក្ញ្ចក្់ផ្្ចេទកិ្ សៅចសន្ចេះរវាងពួក្សគ ិងស្ញៀវ។ 
 ថាេ ចា   ិងេមាភចរៈ គួរោក្់ឲចយមា េក្មាប់យក្សក្បើសោយខ្្ួ ឯង។ 
 របេ់របរណែលមា ការប េះពាល់សក្ចើ  (ែចូជា បញ្ជមីុខ្មហបូ ក្ាំប ុងអាំបលិ/សក្មច ជាសែើម) គួរណតជាំ េួសោយ

របេ់របរណែលសក្បើរួចសបាេះសចាល។ 
 អាហារណែលអាចមា ជាប់សោយការក្អក្ឬក្ណ្តចេ គួរណតសបាេះសចាលជា ិចច។ 
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 អាហារប ូសហវ  ិងជសក្មើេណែលបសក្មើខ្្ួ ឯងសនចេងសទៀត (រួមទាំង ទឹក្ ទឹក្ក្ក្ូច  ិងឧបក្រែ៍ោក្់កាសហវ) គួរ
ណតឈប់សរៀបចាំបសណ្តចេះអាេ ែេ ិ សលើក្ណលងណតក្ណ ្ងណែលមា ការសរៀបចាំអាហារោក្់ក្ែលងក្បអបប់ទិជិត។ 

 ោក្់ឲចយមា សាប ូធមមត  ិងទឹក្ ឬទកឹ្ក្មា្ចត់សមសរាគសធវើពីអាល់ក្លុ សោយរួមទាំងសៅក្ណ ្ងគិតលុយនង។ 
 េមាអចត ិងក្មា្ចត់សមសរាគជាសទៀងទត់ សៅសលើឧបក្រែ៍ណែលសក្បើេក្មាប់គិតលុយ ងិបង់លុយ។ 
  េមាអចត ិងក្មា្ចត់សមសរាគជាសទៀងទត់ សៅសលើរសទេះ ណែលសក្បើេក្មាប់ែឹក្ជញ្ជូ មហូប ិងក្បមលូចា ក្បឡាក្ ់

ោ ចងសហាចណ្េ់ សៅចសន្ចេះសពលែូរសវ ការងារ ិមួយៗ។ 
 អ ុវតតក្បព ័ធនតល់លុយធីបណែលមិ មា ការប េះពាល់ េក្មាប់អែក្ក្ក្ លក្ក្សាវ អែក្បសក្មើក្សា  ិងអែក្បសក្មើ

សនចេងសទៀត ជាសែើម។ 

ផ្ទះបាយ 

 នទេះបាយ គួរមា ការសរៀបចាំស ើងវិញសៅក្ណ ្ងណែលអ ុវតតជាក្់ណេតងបា  សែើមចែីបសងកើតគមា្ចត៦ហវតីពីានច។ 
 សៅក្ណ ្ងណែលមិ អាចបសងកើតគមា្ចត៦ហវីតបា  គួរពិចារណ្ការបតូរសវ ណែលមា លក្ខែៈរសងវើល សែើមចែីសធវើ

ឲចយមា គមា្ចតរាងកាយសៅសពលសធវើការងារ (ឧទ ការងាររសបៀបចាំ)។ 
 ឧបក្រែ៍ ងិម្នទក្ណ ្ងការងារសៅនទេះបាយ គួរណតេមាអចតឲចយបា សទៀងទត់ សោយសក្បើក្បាេ់ែាំសណ្េះក្សាយ

អនម័យណែលមា េតង់ោរ (ែូចជា សារធាតុក្មា្ចត់សមសរាគ QUATs  ឬ ក្្រ)។ គួរសធវើតមការ
ណែនាំសក្បើក្បាេ់ណែលមា សៅសលើស្ាចក្នលិតនលឲចយបា ែិតែល់។ 

ក្រលាងចាន 

 ចា  ិងក្បោបច់មអ ិ គួរណតលាងសោយសក្បើក្បាេ់តម ីតិវិធឲីចយបា សទៀងទត់ (ឧទហរែ៍ អនម័យ
មា ចេុី )។ 

 សក្គឿងចា ណែលសក្បើសោយស្ញៀវ ណែលេថិតសៅសក្កាមបញជចោក្់សៅោច់សោយណ ក្ឬការសៅមានចក្់ឯង ឬមា 
បងាហចញសរាគេញញច ពាក្ព់័ ធជាមួយក្ូវីែ-១៩ ក្តូវណតលាងឬសធវើអនម័យភ្្ម។  

 អាហារេល ់ក្តូវណតសកាេឬសបាេសចញឲចយអេ់ពចីា សោយម្ែ មុ សពលចាប់សនតើមលាងចា ។ ការសក្បើក្បាេ់
មា ចេុី បាញ់េមាអចត គួរសក្បើក្ែលងក្ក្មិតតចិតួចបាំនតុ។ 

 ោក្់ស្ាចក្ឲចយោច់សោយណ ក្ពីានចរវាងរសទេះ “សាអចត”  ិង “ក្ខ្វក្់”  ិងគួរសក្បើថាេេក្មាប់ែឹក្ជញ្ជ ូអាហារ
 ិងេក្មាប់ក្បមលូចា ។ រសទេះ ិងថាេ គួរសធវើអនម័យឲចយបា សទៀងទត់ ោ ចងសហាចណ្េ់ គួរសធវើស ើង
សៅចសន្ចេះសវ ការងារ ិមួយៗ។ 

 ធុងោក្់ចា  (សាអចត ិងក្ខ្វក្់) គួរក្តូវេមាអចត ងិសធវើអនម័យបនទចប់ពសីវ ការងារ ិមួយៗ។ 
 ចា សាអចត ិងចា ក្ខ្វក្់ គួរណតទុក្ោចស់ោយណ ក្ពីានចក្គប់សពល សៅក្ណ ្ងលាងចា ។ 
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ក្រេាអាតបនទប់ 

ោ ចងសហាចណ្េ់សរៀងរាល់ម្ថ្ៃ 

 អែក្េមាអចតគួរលាងម្ែ មុ សពលចូលសៅក្ែលងប ទប់ស្ញៀវ ិងបនទចប់ពីសចញពីប ទប់ស្ញៀវ ិមួយៗ។ 
 គួរសក្បើ ក្ណ ចេងក្ក្ោេ ិងក្ក្ោេជូតសក្បើសហើយសបាេះសចាល េក្មាប់ការេមាអចត។ 
 មិ គួរសក្បើមា ចេុី បមូធូលីសទ។ 
 ក្ក្មាលសខ្ែើយ ិងក្ក្មាលពកូ្ គួរែូររាល់ម្ថ្ៃ  ិងគួរេមាអចតក្ែលងេីតុែហភ្ពខ្ពេ។់ 
 ក្ក្មាល ិងក្ណ ចេងក្ខ្វក្់ គួរក្ចក្ក្ែលងសេចាង។ គួរពាក្់សក្សាមម្ែសៅចាប់ក្បមូលេសម្ៀក្បាំពាក្់ក្ខ្វក្់ ងិ

សបាេះសចាលសក្កាយសពលសក្បើរួចមតងៗ។ លាងម្ែភ្្ចមសក្កាយ សពលសោេះសក្សាមម្ែសចញ។ មិ ក្តូវសធវើឲចយ
ក្សក្មាលក្ខ្វក្់ ប េះជាមួយ ឹងក្ក្មាលសាអចតសទ។ 

 គួរសក្បើរសទេះសនចេងានច សែើមចែីោក្់េមាភចរៈនគត់នគង់សាអចត  ិងសែើមចែីយក្របេស់ក្បើសហើយសចញ។ រសទេះ គួរណតោក្់
ស្ាចក្ឲចយចចាេ់ថា “សាអចត” ឬ “ក្ខ្វក្់”។ រសទេះ គួរក្តូវសធវើអនម័យសៅចសន្ចេះរវាងសវ ការងារ ិមួយៗ។ មិ គួរ
សលើក្ទឹក្ចតិត ែល់ស្ញៀវណែលមិ សក្បើសេវាេមាអចតប ទប់ក្បចាាំម្ថ្ៃសនេះសទ។ 

សពលឈប់សានចក្់សៅ 

 ប ទប់ស្ញៀវ គួរក្តូវេមាអចតឲចយេពវ  ិងក្មា្ចត់សមសរាគ សក្កាយសពលឈប់សានចក្់សៅ។ 
 ក្ក្មាលក្ពាំ គរួចាំហុយេមាអចតោ ចងសហាចណ្េ់ក្តមឹក្ស្តច 160°F  (71°C )។ 
 គួរមា ការនគត់នគង់សាប ូលាងម្ែ ងិទឹក្អនម័យម្ែឲចយក្គប់ក្ា ់សៅក្ែលងប ទប់ស្ញៀវ។ ក្បេិ សបើមា ការនតល់

ឲចយែុាំសាប ូ សាប ូណែលសៅេល់ក្តូវសបាេះសចាលសពលឈប់សានចក្់សៅ។ 
 សក្គឿងណក្វ ិងចា ទាំងអេ់ ក្តូវយក្សចញពីក្ែលងប ទប់។ អាចនតល់ជាំ ួេសោយសក្គឿងណក្វ ចា   ិងេមាភចរៈ

ណែលសក្បើរួចសបាេះសចាល ោក្់សៅក្ែលងប ទប់។ 

ស្ញៀវណែលរាយការែ៍ឬបងាហចញសរាគេញញចម្ ការឈឺ៖ 

 ស្ញៀវណ្ណែលរាយការែ៍ឬមា បងាហចញសរាគេញញចជាំងឺក្ូវីែ-១៩ គួរេ មតថាបា ឆ្ងជាំង។ឺ 
 បុគគលិក្មិ គួរចូលសៅក្ែលងប ទប់ណែលោក្់ខ្្ ួោចស់ោយណ ក្សនេះសទ លុេះក្តណតមា ការអ ុញញចត។ 
 របេ់របរេក្មាប់េមាអចតប ទប់ឬសេវាប ទប់ គួរនតលឲ់ចយសៅសក្ៅទវចរប ទប់របេ់ស្ញៀវ។ 
 សេវាក្បចាាំម្ថ្ៃ គួរណតនតល់សោយក្ក្ុមណែលទទួលបា ការបែ្តេះបណ្តចលជាពិសេេ។ 
 េាំរាមរបេ់ស្ញៀវ គួរណតក្បមូលពីសក្ៅទវចរប ទប់របេ់ស្ញៀវ ោក្់ក្ែលងសេចាងេវតិមិ សលច។ សេចាងស េះ គួរោក្់

ភ្្ចមសៅក្ែលងធុងេាំរាមេាំខា ់របេ់េណ្ឋចារ។ 
 សៅសពលណែលបុគគលោក្ខ់្្ួ ោច់សោយណ ក្សចញពីក្ែលងប ទប់ភ្្ចម ប ទប់សនេះ គួរសធវើអនម័យ សោយក្ក្ុម

ណែលទទួលបា ការបែ្តេះបណ្តចលជាពិសេេ។ ក្ក្ុមស េះ គួរេមាអចតឲចយបា ក្គប់េពវ សៅសលើម្នទរ៉ឹងទាំង
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អេ់ សោយសក្បើក្បាេ់សារធាតុក្មា្ចត់សមសរាគណែលមា ការអ ុម័តក្តមឹក្តូវ ក្តូវសបាក្គក្់ក្ណ ចេង ិងក្សក្មាល
ណែលអាចែក្សចញបា   ិងចាំហុយេមាអចតរបេ់របរណែលមិ អាចសបាក្គក្ប់ា  (សៅអីេាំ ីគក្កាេ់ ឬ វាាំង
  ក្កាេ់ៗ)។ 

សេវាក្មមបនទប់ 

 រសទេះោក្់មហូបអាហារ មិ គួរយក្សៅែលក់្ែលងប ទប់ស្ញៀវសទ។ 
 របេ់របរេក្មាប់សេវាក្មមប ទប់ “សាអចត”  ិង “ក្ខ្វក្់” មិ គួរោក្់សៅក្ែលងរសទេះណតមួយសទ។ 
 របេ់របរសេវាក្មមប ទប់ មិ គួរក្បមូលសចញពបី ទប់ណែលស្ញៀវោក្់ខ្្ួ សៅោច់សោយណ ក្សនេះសទ សលើក្

ណលងណតក្បមូលសោយក្ក្ុមេមាអចត ិងអនម័យណែលបា ទទលួការបែ្តេះបណ្តចលពិសេេ។ 

ក្រសបាក្គក់្ 

 គួរពាក្់សក្សាមម្ែសក្បើរួចសបាេះសចាល សៅសពលសធវើការជាមួយរបេ់ក្តូវសបាក្គក្ណ់ែលក្ខ្វក្់  ិងសបាេះសចាលសៅ
សពលសក្បើរួច។ លាងម្ែភ្្ចម បនទចប់ពីសោេះសក្សាមម្ែសចញ។ 

 ក្បេិ សបើពាក្់សក្សាមម្ែសក្បើស ើងវិញបា  សក្សាមម្ែសនេះ គួរសក្បើេក្មាប់ណតការសធវើការជាមួយរបេ់ក្តូវសបាក្
គក្់បា សហើយ  ិងមិ គួរសក្បើេក្មាប់សាលបាំែងសនចេងសទៀតសនេះសទ។ លាងម្ែភ្្ចម បនទចបព់ីសោេះសក្សាម
ម្ែសចញ។ 

 ក្ុាំរលាេ់របេ់ក្តូវសបាក្គក្ណ់ែលក្ខ្វក្់។ 
 របេ់ក្តូវសបាក្គក្ណ់ែលក្ខ្វក្់ គួរោក្់ចលូសៅក្ែលងសក្សាមក្ក្មាលសោយផ្ទចល់សោយមិ បាច់ណបងណចក្សទ។ ក្ុាំ

ោក្់រហូតែល់ហូរសហៀរសេចាង។ 
 ោក្់េញញចសលើធងុរបេ់ក្តូវសបាក្គក្ឲ់ចយចចាេ់ថា “សាអចត” ឬ “ក្ខ្វក្់”។ ក្តូវក្បាក្ែថា របេ់ក្តូវសបាក្គក្់

ណែលក្ខ្វក្់ មា ការប េះពាល់ណតជាមួយធងុោក្់របេ់ក្តូវសបាក្គក្់ណែលក្ខ្វក្់ណតប ុសណ្្ចេះ សហើយរបេ់ក្តូវ
សបាក្គក្ណ់ែលសាអចត ប េះពាល់ណតជាមួយរបេ់ក្តូវសបាក្គក្់ណែលសាអចតប ុសណ្្ចេះ។  

 េមាអចត ិងក្មា្ចត់សមសរាគសៅសលើធុងោក្់េសម្ៀក្បាំពាក្់ សោងតមសេចក្តីណែនាំរបេ់ក្ក្ុមហ ុ នលិត។ 
េូមពិចារណ្សក្បើក្បាេ់ក្ាំណ្ត់សធវើពីសារធាតុណែលអាចសធវើការសបាក្គក្់បា ។ 

 េមាអចត ិងសធវើអនម័យ ណនែក្ខាងមុខ្ម្ មា ចេុ ីសបាក្គក្ណ់ែលក្តូវោក្់សខាអាវចូលឲចយបា ញកឹ្ញាប។់ 
 លាង ិងេមៃួតរបេ់របរ ក្េបតមការណែនាំសក្បើក្បាេ់របេ់ក្ក្ុមហ ុ នលិត។ េូមសក្បើការក្ាំែត់ទឹក្

ណែលអាចសៅតចបាំនុតតមអាចសធវើបា ។ េមៃួតរបេរ់បរទាំងអេ់ឲចយបា ទាំងក្េុង។  

មែឌ្ហាត់ម្របាែ េាាបា និងអាងណែ្ទឹក្ 

 សេវាក្មមទាំងស េះ គួរប តបិទក្បតបិតតិការ រហូតែល់អាជាញចធរេុខ្ភ្ពសាធារែៈ នតល់ការណែនាំ ណែលពួក្
សគអាចក្បតិបតតិការសោយេុវតថិភ្ពបា ។ 
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 សៅសពលសបើក្ែាំសែើរការ ក្បតិបតតិការទាំងស េះ គួរេមាអចត ិងអនម័យឲចយបា ទាំងក្េុង ជាសក្ចើ ែងក្ែលងមួយ
ម្ថ្ៃ ណែលេមក្េបសៅ ឹងទាំហាំអតថិ្ិជ ។ 

ណ្ាែងេុីេង 

 អែក្សមើលការខ្ុេក្តូវ ងិអែក្ក្គប់ក្គងសៅកាេុីែ ូគួរធានថា ស្ញៀវមិ មា ការជួបជុាំានចជាក្ក្ុម ឬតក្មង់ជួរ
ឲចយបា េមក្េប សែើមចែីឲចយស្ញៀវអាចរក្ចាគមា្ចត៦ហវីតពីានច  ិងពី ិសោជតិ ជាពិសេេ សៅក្ណ ្ងសបឡាតម
ក្បអប់  ិងក្ណ ្ងភ្នចល់ណលចែងក្ឡីា  ិងបនទចបន់ចាយប តផ្ទចល់។ 

 របាាំងការពារ គួរក្តូវបា តសម្ើងសៅក្គប់ក្បអប់  ិងក្ណ ្ងរបេ់សបឡាក្រ។ 
 ណលចែងមា ចេុី  ិងណលចែងតមតុ គួរក្តូវបិទសចាល  ងិ/ឬ សរៀបចាំស ើងវិញ សោយែក្សៅអីសចញខ្្េះសែើមចែីឲចយស្ញៀវ

រក្ចាគមា្ចត៦ហវតីបា ។ 
 មា ចេុី ណលចែង តុណលចែង  ិងេមាភចរៈណលចែងតមតុ (ក្ាប់ លក្ឡាក្់  ិងប ទេះឈឺបសនចេងៗ ជាសែើម) គួរសធវើ

អនម័យឲចយបា ញឹក្ញាប។់ 

សេវាស បាក្របនតនិងសេវាក្មមពីខាងសម្រៅ 

 ការស្ ចការប តេក្មាប់ការែឹក្ជញ្ជ ូស្ញៀវ ការនលិតអាហារ  ិងការែកឹ្ជញ្ជូ អាហារ ការសបាក្គក្់  ងិសេវា
ក្មមសនចេងសទៀតេក្មាប់ស្ញៀវ គួរតក្មូវឲចយអែក្នតលស់េវាក្មម អ ុវតតតមេតង់ោរណែលមា សៅក្ែលងឯក្សារ
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