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កំណត់សម្គាលអ់ពំីសទិ្ធនិងិចរចាអនុសញ្ញារមួ នងិខ្លមឹសារកនងុកចិចព្ពមពព្ពៀងរមួ ដែលទ្ទ្ួលសាគាល់
កូវែី១៩ ជាជងំពឺកើតពចញពកីារងារ នងិការធានាឲាយម្នកដនលងការងារម្នសុវតថិភាព 

IUF អាស ៊ី/ប ៉ាស ៊ីហ្វកិ  

ថ្ងៃទ្៣ី០ ដខ្មងិនុា ឆ្ា២ំ០២០ 

 កនុងព្រពទ្សជាពព្ចើន ការរាតតាាតជំងឺកូវីែ១៩ កំពុងដតពកើនព ើង និងមនិដឹងថាចប់នៅនេលណាន ោះនេ។ 
ព្រពទ្សមយួចំននួដែលជាសះព ើងវិញពីការរាតតាាតថ្នជងំកឺូវីែ១៩ កំពងុទ្ទ្លួរងការរាតតាាតេ៊ីរលកទ្ីពីរឬ
រលកទ្ីរ។ី ពៅកនុងព្រពទ្សមយួចំនួនតូច ដែលទ្រ់សាកាត់ការរាតតាាតព្រករពោយព្រសិទ្ធភាពពនាះ ជងំឺកូវីែ១៩ ពៅ
ដតពកើនព ើង និងរនតព្រឈមម ខនឹងហានិភ័យយ ាងធ្ៃន់ធ្ៃរចំព ះសខុ្ភាពសាធារណៈ។  

 រនាទារ់ពីការរាតតាាតជងំឺកូវីែ១៩មក ជំងឺកូវែី១៩ននោះ នងឹរនតបងកជាហានិភយ័ធ្ៃនធ់្ៃរ។ ហានិភ័យពនះ រួម
ម្នទំង ការដែលកមមករបានឆ្លងជំងកឺូវីែ១៩ ពៅកដនលងពធ្វើការ ឬពោយសារដតសកមមភាពទក់ទ្ងនឹងការងារ។ 

 ែូចពនះព ើយ ជំងកឺូវីែ១៩ ព្តូវដតម្នការទ្ទ្ួលសាគាល់ថាជាជំងពឺកើតពចញពកីារងារ ព ើយសិទ្ធិិរបស់កមមករ 
កនុងការេេលួបនស ខភាេនងិសុវតថិភាពការងារ (OSH) ព្តូវដតទ្ទ្លួបានការការ រ។ [សូមពមើលខាងពព្កាម៖ ជងំឺ
កវូែី១៩ នងិ សខុ្ភាពនងិសវុតថភិាពការងារ]។ 

 ស ជីពជាពព្ចើន កពំុងពធ្វើការចរចាជាមួយនិពយជក អំព ី “ការព្ត រ់ចលូមកពធ្វើការវិញពោយសុវតថិភាព” 
និងអំពកីារពរៀរចំការងារ ពព្កាម “ភាពធ្មមតាងមមីួយ”។ ក៏រ ុដនត វិធានការភាគពព្ចើនរំផតុ ព្តូវបានដណនាំឲាយពព្រើជាឯក
ចឆ័នទពោយនិពយជក ព ើយអាចលរុពចាលវិញយ ាងព្សួល ពោយគ្មានការពិចារណាអំពហីានិភ័យដែលកមមករ
ព្រឈមម ខន ើយ។ 

 ឧទ រណិ  ពៅកនុងឧសាា កមមមហូរអាហារនិងពភសជជៈដែលសំខាន់ចាំបាច់ពនាះ និពយជកបានដាក់នចញ
វិធានការផតលព់្បាកិ់កថ្ព្មរដនថម ជាទ្ព្មង់ថ្នការគំ្ព្ទ្ពៅកនុងព្គ្លបំាក។ ការផតល់កថ្ព្មរដនថមពនះ ជាការទ្ទ្លួ
សាគាល់ការទ្ទ្ួលខ្សុព្តូវរដនថម ភាពតានតឹង និងការលំបាកថ្នការពធ្វើការងារកនុងអំ ងុពពលថ្នការរាតតាាតជំងកឺូវីែ
១៩ននោះ។   

 កនងុករណ ី ដែលនិពយជកដាក់នចញការរអនុវតតផតល់ព្បាកក់ថ្ព្មពិពសសនដាយឯកចឆ័នទន ោះ ពួកពគកំពុងដត
កាតរ់នថយឬកំពងុលរុវាពចាល ពទះរីជាការរាតតាាតកពំងុដតពកើនព ើងក៏ពោយ។ ការផតលក់ថ្ព្មពិពសស ដែលជា
ការទ្ទ្ួលសាគាល់អពំីការលបំាកនិងភាពតានតងឹចិតតពនាះ ព្តូវបានោកឲ់ាយអនុវតតជាការពឆ្លើយតរពៅនឹងភាពអាសនន
ទក់ទ្ងនឹងសខុ្ភាព រ ុដនត ព្តវូបានកាតរ់នថយឬែកពចញវិញ ពោយដផែកពៅពលើការសពព្មចចិតតដផនក ិរញ្ញវតថុ។  

  

 ការែកពចញវិញនូវព្បាកក់ថ្ព្មរដនថមពនះ ពធ្វើឲាយហានភិ័យពកើនព ើង។ ពៅពពលដែលភាពលំបាក ការតាន
តឹងចិតត និងរពងកើនេនំួលខ្ុសព្តូវ ព្តូវបានែកពចញ វាជាការរញ្ជូនសារដែលខ្សុឆ្គងថា៖ “ពរឿងពនះបានរញ្ចរ់ព ើយ 
វាម្នសុវតថិភាពព ើយ។” 
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 តាមពិតពៅ ពៅពពលពនះ វាមនិទនម់្នសុវតថិភាពពៅព ើយពទ្។ ែំពណើរការអនុវតតសុវតថិភាពសព្ម្រក់ូវីែ
១៩ ព្តូវដតរនត ព ើយែំពណើរការអនុវតតទងំពនះ ពៅដតរនតរងកឲាយម្នភាពតានតឹងចិតត ភាពលំបាក និងទ្ំនួលខ្ុស
ព្តូវរដនថម។  

 ព្សរពពលជាមួយគ្្ាពនះដែរ កមមករព្តូវដត ការ រសទិ្ធរិរសខ់្លនួ កនងុការទ្ទ្លួបានកដនលងការងារដែលម្ន
សវុតថភិាព។  

 ស ជីពជាពព្ចើន កំពងុពសនើឲាយម្នខ្លឹមសារអំពកីូវីែ១៩ ដែលរួមម្នែូចជា៖ 

 គណៈកមមការសវុតថភិាពកវូែី១៩ រមួគ្្ារវាងស ជពីនងិថា្ាកព់្គរព់្គង៖ គណៈកមមការសុវតថិភាពរួមគ្្ារវាង
ស ជីពនិងថា្ាក់ព្គរ់ព្គងដែលម្ននាពពលរចចុរាបនន ព្តវូដតរញ្ចូលកូវីែ១៩ ពៅកនុងការទ្ទ្ួលខ្ុសព្តូវ
ររស់ពួកពគ ឬព្តូវរពងកើតគណៈកមមការសុវតថិភាពកូវីែ១៩រួមគ្្ាងមីមយួរវាងស ជីពនិងថា្ាកព់្គរ់ព្គង។ 
ពពលពវលានងិធ្នធានដែលព្តូវការចាំបាច ់ព្តូវដតោក់ឲាយម្ន ពែើមាបធីានាថា គណៈកមមការពនះ រំពពញមខុ្
ងារម្នព្រសទិ្ធភាព។ គណៈកមមកររួមពនះ ព្តូវពធ្វើការបា ាន់ព្រម្ណអំពសីុវតថិភាពជាពទ្ៀងទត ់ ព្តិួតពិនិតាយ
ព ើងវិញពៅពលើពត័៌ម្នងមសីតពីីកូវីែ១៩ ជាជំងពឺកើតពចញពកីារងារ ផតលព់ត័៌ម្នអរ់រែំលក់មមករ នងិសព្មរ
សព្មួលជាមួយអាជាញាសុខាភបិាលមលូោឋាននងិអាជាញាធ្រសខុ្ភាពនងិសុវតថភិាពការងារ។ 

 សទិ្ធទិ្ទ្លួបានកដនលងការងារម្នសវុតថភិាព៖ នពិយជកព្តវូដតទ្ទ្ួលសាគាល់ទ្នំួលខ្ុសព្តវូ កនុងការធានាឲាយ
ម្នកដនលងការងារម្នសុវតថភិាពនិងធានាថា កមមករទំងអស់ ពទះកនុងឋានៈការងារដររណាក៏ពោយ ព្តូវ
ម្នសិទ្ធទិ្ទ្លួបានកដនលងការងារម្នសុវតថភិាព។ សិទ្ធពិនះ រមួរញ្ចលូទំងសិទ្ធិររស់កមមករកនុងការ
រែិពសធ្មិនពធ្វើការនិងែកខ្លួនពចញពកីដនលងកដនលងការងារ ព្រសិនពរើម្នពព្គ្ះថា្ាកព់្រឈមនឹងការឆ្លងកូវីែ
១៩ ម្នកព្មិតខ្ពស់ពនាះ។ កមមករដែលែកខ្លួនពចញពីពព្គ្ះថា្ាក់ រ ូតែល់ម្នការធានាកដនលងការងារ
ម្នសុវតថភិាព មនិព្តវូទ្ទ្លួរងទ្ណឌកមម ការោក់ពនិ័យ ឬបាតរ់ង់ព្រពយជន៍ តាមរូរភាពណាមយួពនាះ
ពទ្។  

 សមភាពពយនឌរ័នងិការមនិពរសីពអើង៖ ែំពណើរការអនុវតតសវុតថិភាពកូវីែ១៩ នងិការពរៀរចំងម ីព្តូវពចិារណា
ពៅពលើសិទ្ធនិិងកតបីារមភររស់កមមករស្តសត ី ព ើយគណៈកមមការ ព្តូវរញ្ចលូតណំាងស្តសតី។ រាល់វិធានការនងិការ
ពរៀរចំការងារងមីៗទងំអស ់ព្តវូដតម្នការវាយតថ្មល ពែើមាបីធានាថាពួកពគម្នការគតិគូរអពំពីយនឌ័រ និងមនិ
ម្នហានិភយ័ណាមួយទកទ់្ងនឹងការពរីសពអើងពយនឌ័រ ឬអវីមួយដែលអាចពធ្វើឲាយបាតរ់ងព់្រពយជន៍ររស់
កមមករជាស្តសតីព ើយ។ ការពភិាកាាណាមួយអំពីការពរៀរចំដែលគិតគូរែល់ពយនឌ័រ និងែំពណើរការអនុវតតដផនក
សុវតថិភាព ព្តូវដតពជៀសផុតពកីារពរៀតពរៀនផលូវពភទ្។ 

 ពជៀសវាងការពរសីពអើងនងិការព្រម្ងម្កង់ាយពសីងគម៖ រាល់កិចចព្រងឹដព្រងទងំអស ់ ព្តូវដតពធ្វើព ើងពែើមាបី
ធានាថា កមមករដែលសងាស័យថាបានឆ្លងកូវីែ១៩ ឬកមមករដែលព្តូវបានរញ្ជាកថ់ាឆ្លងកូវីែ១៩ ទ្ទ្ួលបាន
ការគ្ំព្ទ្និងមិនទ្ទ្ួលរងទ្ព្មង់ណាមួយថ្នការពរីសពអើងឬការព្រម្ងម្ក់ងាយកនងុសងគមព ើយ។ វាជាការ
ទ្ទ្ួលខ្សុព្តូររស់ស ជីពនងិថា្ាក់ព្គរព់្គង ពែើមាបីធានាឲាយម្នការអរ់រនំិងការយល់ែឹង ពែើមាបកីាតល់ុរ
រំបាត់ការពរីសពអើងនងិការព្រម្ងម្ក់ងាយកនុងសងគម ពៅកដនលងការងារ។  
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 ការពរៀរកំារងារព ើងវញិព្រករពោយសវុតថភិាពពែើមាបកីាតរ់នថយពព្គ្ះថា្ាកន់ានា៖ ការពរៀរចំការងារ ដែល
រួមរញ្ចូលទំងពលាបឿន/ទ្ំ កំារងារ ពម្ ាងការងារ ការផ្លាស់រតូរពវនពធ្វើការ នងិពម្ ាងសព្ម្ក ព្តូវដតពរៀរចំព ើង
វិញពោយម្នការពិពព្គ្ះពយរល់ជាមយួស ជីព ពែើមាបីធានាឲាយម្នការរកាាគម្លាតរាងកាយពោយព្រសិទ្ធ
ភាព ការពព្រើព្បាស់សម្ភារៈការ រខ្លួន ការអនុវតតអនាម័យលែ ព ើយែំពណើរការអនុវតតសវុតថិភាពពផាសងពទ្ៀត 
ម្ននិរនតភាព និងពែើមាបកីាតរ់នថយភាពតានតឹងចិតតដែលពកើតពចញពកីារពរៀរចំងមីពនះ។  

 ភាពតានតងឹចតិតកនងុសភាពជាជងំទឺកទ់្ងនងឹការងារ៖ ភាពតានតឹងចិតត ព្តូវដតម្នការទ្ទ្ួលសាគាល់ជាជងំឺ
ពៅកដនលងការងារ ព ើយព្តូវដតម្នការបា ាន់ព្រម្ណរួមគ្្ាមួយ ពោយស ជពីនិងថា្ាក់ព្គរព់្គង ពែើមាបី
កំណត់ឲាយព ើញនិងកាតរ់នថយភាពតានតឹងចតិត ពោយរមួម្នទំង ភាពតានតឹងចតិតដែលរណាតាលមកពី
ែំពណើរការអនុវតតដផនកសុវតថភិាពថ្នកូវីែ១៩ នងិការផទះុព ើងជារនតពនាះ។  

 សម្ភារៈការ រខ្លនួ៖ ព្តូវផតលស់ម្ភារៈការ រខ្លនួឲាយបានព្គរព់្គ្ន់ពោយមិនគតិកថ្ព្មនិងម្នចំនួនព្គរ់
ព្គ្ន ់ ែល់កមមករទងំអស ់ (រួមទំង អនកជារ់កចិចសនាា កមមករធ្មមតា និងភាគីទ្ីរី) ពោយគ្មានការកាត់
ព្បាកឈ់នលួឬការោកព់ិន័យព ើយ។ ស ជីពនងិថា្ាក់ព្គរ់ព្គង នឹងយល់ព្ពមពព្ពៀងគ្្ាពៅពលើព្រពភទ្ 
គុណភាព និងចំនួនសម្ភារៈការ រខ្លួន សព្ម្រ់កមមករនិមយួៗ កនងុពវនការងារនិមួយៗ។ ពម្ ាងការងារ ការ
សព្ម្ក ពម្ ាងផ្លាស់រតូរឯកសណាឋានពចញចូល ពលាបឿន/ទ្ ំកំារងារ នងឹព្តូវសព្មរតាមសាថានភាព ពែើមាបអីនុ
ញ្ញាតឲិាយកមមករពសលៀក ក់សម្ភារៈការ រឲាយបានព្សួល នងិម្នព្រសទិ្ធភាព។ សម្ភារៈការ រខ្លួន គួរម្នការ
គិតគូរែល់ពយនឌ័រនិងម្នភាពសមព្សរសព្ម្រ់កមមករស្តសត។ី ការពិភាកាាណាមួយអំពសីម្ភារៈការ រខ្លនួ
សមរមាយសព្ម្រស់្តសត ីនិងែំពណើរការអនុវតតដផនកសុវតថិភាព ព្តូវដតពជៀសផតុពីការពរៀតពរៀនផលូវពភទ្។  

 ការែកឹជញ្ជនូម្នសវុតថភិាព៖ គណៈកមមក ិររួមគ្្ារវាងស ជីពនងិថា្ាក់ព្គរ់ព្គង ព្តូវរមួរញ្ចូលសុវតថិភាព
កមមករទំងអស ់ដែលព្តូវពធ្វើែពំណើរពែើមាបីពៅពធ្វើការ ពោយរមួទំង ការែឹកជញ្ជូនែលក់ដនលង ការលក ់នងិការ
ព្រជុំឬការរណ្តះរណាតាលទក់ទ្ងនងឹការងារពៅពព្ៅកដនលងការងារផង។ ការពធ្វើែំពណើរពៅពធ្វើការ នងិ       
ព្ត រម់កពីពធ្វើការវិញ ព្តវូរញ្ចូលពៅកនងុនិយមន័យអពំីកដនលងការងារ ែូចនះព ើយ វាគួរដតម្នវិធានការ
ពែើមាបជីំរុញឲាយម្នការែិឹកជញ្ជនូដែលម្នសុវតថភិាព និងពែើមាបីកាតរ់នថយពព្គ្ះថា្ាក់នានាពីកូវីែ១៩ ពៅ
ពពលពធ្វើែំពណើរ។ 

 ជរំញុការឈរស់ព្ម្កឈមឺ្នកថ្ព្ម៖ កមមករទងំអស ់ គួអាចពព្រើព្បាស់ការឈរស់ព្ម្កឈមឺ្នកថ្ព្ម 
ពោយគ្មានការោក់ទ្ណឌកមមឬបាតរ់ង់ព្រពយជន៍ ិរញ្ញវតថណុាមួយព ើយ។ ការឈរ់សព្ម្កឈឺដែល
ម្នកថ្ព្ម ម្នភាពចាំបាច់ពែើមាបីពធ្វើឲាយកមមករទងំអស ់ ម្នសុខ្ភាពលែ។ ការពព្រើព្បាស់ការឈរស់ព្ម្ក
ម្នកថ្ព្ម មនិគួររារ់ពៅកនងុរញ្ជវីតតម្នឬការវាយតថ្មលសមតថភាពរំពពញការងារពនាះពទ្។ ការឈរ់
សព្ម្កឈឺដែលមនិបានពព្រើ មិនគួរគតិពៅជាព្បាកព់នាះពទ្។ 

 ការឈរស់ព្ម្កពពិសសម្នកថ្ព្ម៖ ការឈរ់សព្ម្កពិពសសម្នកថ្ព្ម ព្តូវផតល់ែលក់មមករណាដែលព្តូវ
សងាស័យថាម្នកូវីែ១៩ ឬព្តូវរញ្ជាកថ់ាឆ្លងកូវីែ១៩។ ការឈរ់សព្ម្កពិពសសម្នកថ្ព្មពនះ ក៏ព្តូវអនុវតត
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ពៅពលើរាល់កមមករណា ដែលម្នការទ្ទ្លួខ្សុព្តូវចមាបងពៅពលើសម្ជិកព្គសួារដែលពគសងាស័យថា ម្នកូ
វីែ១៩ ឬព្តូវរញ្ជាកថ់ាបានឆ្លងកូវីែ១៩។  

 ការផតលព់្បាកក់ថ្ព្មគ្ពំ្ទ្ជាពពិសស៖ ការផតលព់្បាក់កថ្ព្មឬការគ្ំព្ទ្រដនថម ជាការផតលក់នងុការទ្ទ្លួសាគាល់
អំពភីាពតានតឹងចិតត ភាពលបំាក នងិទ្ំនលួខ្សុព្តូវរដនថម កនុងពពលថ្នការរាតតាាតជំងកឺូវីែ១៩ ព្តូវដតរនត 
ព្សរតាមពគ្លនពយបាយររស់រោឋាភបិាលកនងុការព្រឆងំការរាតតាាត។ កនុងសាថានភាពរ ះទ្ងគិចផលូវចិតត
ពព្កាយការរាតតាាត ក៏ពគពៅព្តូវការការគំ្ព្ទ្រដនថម ពែើមាបជីាការទ្ទ្ួលសាគាលអ់ំពីភាពតានតឹងចិតត ភាព
លំបាក និងទ្ំនលួខ្ុសព្តូវរដនថម ថ្នែំពណើរការអនុវតតសវុតថិភាពកូវីែ១៩ជារនតរនាទាររ់ នងិការពរៀរចំ
ការងារងមី។  

កណំតស់ម្គាលរ់ដនថមសតពីកីវូែី១៩ នងិ សខុ្ភាពនងិសវុតថភិាពការងារ 

 កូវីែ១៩ គឺជាជងំឺដែលរណាតាលមមកពីវិរុសកូរ ូណា ដដលពគពៅថា “ពរាគសញ្ញាផលវូែពងហើមធ្ៃនធ់្ៃរ វីរសកូរ ូ
ណា២” ឬ SARS-CoV-2។ 

 កមមករអាចព្រឈមនឹងការឆ្លងវិ៊ីរុសកូរ ូណា SARS-CoV-2 ពោយផ្ទាល់ពោយសារដតការងារររស់ខ្លនួ និង
អាចឆ្លងជំងឺកូវីែ១៩ពនះ។  

 ពនះម្នន័យថា កូវីែ១៩ គជឺាជងំពឺកើតពចញពកីារងារ (ជាជំងឺមួយដែលឆ្លងពៅពពលកំពុងពធ្វើការ ឬពោយ
សារដតសកមមភាពទក់ទ្ងនឹងការងារររស់ខ្លនួ។) 

 កនុងកសោិឋានឬពរាងចព្ក កមមករអាចព្រឈមនឹងការឆ្លងវិ៊ីរុសកូរ ូណា SARS-CoV-2 ព្រសិនពរើស 
ការី អនកចាត់ដចងផ្ទាល ់អនកព្គរ់ព្គង អនកទ្ទ្លួកិចចសនាាជាភាគីទ្ីរ ីអនកផគតផ់គង ់រុគគលិកអាហារ
ោឋានឬផតល់ពសវាអាហារ អនកសម្អាត ឬពភញៀវពផាសងពទ្ៀត ដែលមកកដនលងពធ្វើការ បានឆ្លងកវូីែ១៩។  

 កនុងសណាឋាគ្រ កាសុណីូ រីសត និងពភាជនីយោឋាន កមមករព្រឈមមខុ្នឹងហានភិ័យរដនថមទក់ទ្ង
នឹងការព្រឈមការឆ្លងវិ៊ីរុសកូរ ណូា SARS-CoV-2 ពនះ ព្រសិនពរើពភញៀវឬអតងិិជន បានឆ្លងកូវែី
១៩ពនាះ។  

 ទក់ទ្ងនឹងសខុ្ភាពនិងសុវតថភិាពការងារ “កដនលងការងារ” រួមរញ្ចលូនូវរាលច់លនាទំងអស់
សព្ម្ររ់ពព្មើពគ្លរណំងការងារ ែូចជា ការែឹកជញ្ជូនផលិតផលឬពសវាកមមែល់កដនលងសព្ម្រ់
អតិងិជន ការពចញទ្សាសនកចិចខាងពព្ៅពែើមាបកីារងារ ឬការពធ្វើែំពណើរពៅនិងមកពីពធ្វើការវិញ។  

 កនងុ កាយពពចន៍អេំ៊ីសខុ្ភាពនងិសុវតថិភាពការងារ វីរសុកូរ ណូា SARS-CoV-2 គឺជាភា្ាកង់ារជវីសាស្តសត 
ព ើយកូវីែ១៩ ព្តូវបានចាតថ់ា្ាក់ជាពព្គ្ះថា្ាកជ់វីសាស្តសត ពៅកដនលងការងារ។  

 ពោយព តុថា កូវីែ១៩ ម្នការឆ្លងកនងុអាព្តាខ្ពស ់ (វាអាចចមលងបានយ ាងព្សួលពីមនុសាសដែល
បានឆ្លងរួចព ើយ ពៅមនុសាសពផាសងពទ្ៀត) ព ើយមិនទនម់្នវា ាក់សំាង ឬការពាាបាលណាមួយពៅ
ព ើយពទ្ពនាះ វាព្តូវបានពគចាត់ទ្ុកថាជា ពព្គ្ះថា្ាកជ់វីសាស្តសតដែលម្នហានភិយ័ខ្ពស។់  
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 វិធ្ីសាស្តសតសខុ្ភាពនិងសុវតថភិាពការងារ សព្ម្រ់កូវីែ១៩ពនះ គឺដផែកពៅពលើពព្គ្ះថា្ាក ់មិនដមនដផែកពៅពលើ
ហានិភ័យពទ្។  

 វិធ្ីសាស្តសតដែលដផែកពលើហានភិ័យ ពិចារណាពៅពលើការព្រឈមឆ្លងដែលអាចពកើតម្នព ើងបាន។ 
វាម្ន ក់ពន័ធនឹងការពាាយមកនុងការបា ាន់ព្រម្ណអពំីកព្មិតហានិភយ័ និងពាាករណ៍អពំីពពល
ពវលានិងកដនលងដែលកមមករអាចព្រឈមការឆ្លងជាទ្ីរំផតុ ចំព ះវីរុសកូរ ូណា SARS-CoV-2 

ពនះ។ វាផតល់អាទ្ភិាពពៅពលើតួនាទ្ឬីមុខ្តំដណងឬដផនកថ្នការងារមួយចំនួន ថាម្នហានិភ័យ
ជាងតួនាទ្ឬីមុខ្តំដណងឬដផនកដផនកណាពផាសងពទ្ៀត។  

 វធិ្សីាស្តសតដែលដផែកពលើពព្គ្ះថា្ាក ់ពចិារណាកូវីែ១៩ ជាជងំឺដែលម្នការឆ្លងធ្ៃនធ់្ៃរនិងកនុងអាព្តា
ខ្ពស ់ ព្ពមទំងទ្ទ្ួលសាគាល់ពព្គ្ះថា្ាករ់ងកព ើងដែលពកើតមកជាមួយនងឹការរំពពញការងារ ដែល
រងកពោយវីរុសកូរ ូណា SARS-CoV-2។ 

 វិធ្ីសាស្តសតដែលដផែកពលើពព្គ្ះថា្ាក ់ សនមតថា រាល់កមមករទងំអស ់ ព្រឈមនងឹការឆ្លងវីរុសកូរ ូណា 
SARS-CoV-2 ពៅកដនលងការងារ ព ើយោក់ពចញនូវវិធានការចាំបាច់ទងំអស់ ពែើមាបីការ រកមមករ
ពីពព្គ្ះថា្ាក់ពនះ ព្គរ់ពពលពវលា។  

 មូលព តុដែលវិធ្សីាស្តសតដែលដផែកពលើពព្គ្ះថា្ាក់ពនះ ម្នភាពចាំបាច់ គថឺា កមមករព្តូវដតពធ្វើការ
ពព្កាមការពរៀរចំការងារជាកល់ាក ់ ការពរៀរចំការងារ និងលកខខ្ណឌពធ្វើការងារ ដែលកណំត់ពោយ
និពយជក។ ព តុែូពចនះព ើយ កមមករមនិអាចព្តូវោក់ឲាយទ្ទ្ួលខ្សុព្តូវសព្ម្រក់ារកាត់រនថយ   
ហានភិ័យថ្នការឆ្លងននោះព ើយ។  

 កមមករទំងអសម់ានសេិធិេេលួបនការការពារ េ៊ីការប្បឈមការឆ្លងកូវីដ១៩។ 

 សេិធសិ ខភាេនងិស វត្ថភិាេការងាររបស់កមមករ ប្ត្ូវដត្េប្ង៊ីកនៅដលក់ារបញ្ចូលកូវដី១៩។ 

 កមមករដដលឆ្លងកូវីដ១៩ ប្ត្ូវមានសិេធេិេលួបនការឈបស់ប្មាកដដលបនកម្ប្ម ការដែទំនវជ្ជសាស្តសរ និង
ការធា រ ៉ាប់រងដននកស ខភាេនិងសណំងដដលចបំច់ទំងអស់ សប្មាបជ់្ងំឺឬមរណភាេដដលទក់េងនឹង
ការងារ។ 

 នោលការណ  “ការសនមត្ជាម នដដលអាចបដិនសធបន” ប្ត្ូវយកមកអន វត្រ។ ននោះមានន័យថា វា
ប្ត្វូដត្សនមត្បនថា កមមករប្បឈមនងឹការឆ្លងវីរ សកូរ ណូា SARS-CoV-2 និងអាចឆ្លងកូវីដ១៩ 
នៅកដនលងការងារ ឬ នដាយសារដត្សកមមភាេ  ទកេ់ងនឹងការងារ។ ការនលើកន ើងណាមួយ
ដដលថា ការឆ្លង មិនដមន នដាយសារការងារឬសកមមភាេទក់េងនងឹការងារ ប្ត្ូវដត្មានការបញ្ជ៉ាក់
តាមដបបវិេ៉ាាសាស្តសរ និង/ឬ តាមដបបនវជ្ជសាស្តសរ។ 

 និនោជ្កប្ត្វូដត្េេលួសាគ៉ាលថ់ា កូវីដ១៩ គឺជានប្ោោះថាន៉ាកជ់្៊ីវសាស្តសរ នងិប្ត្វូដត្ចរចជាមយួសហ្ជ្៊ីេ  នដើម៉ាប៊ី
ធា ឲ៉ាយបនកដនលងការងារមានស វត្ថិភាេ តាមរយៈការកាត្ប់នថយការប្បឈមនឹងការឆ្លងម្ននប្ោោះថាន៉ាក់
ននោះ។  


