ឧស្សោហកម�េសវបេ្រម ករតមផ�ះ៖ កម�ករ
និ េយាជិ តែថទំតមផ�ះ
លក�ខណ�ត្រម�វស្រមាប់ ជំងឺខូវ ីដ-១៩
ឯកសរេនះអនុវត�ចំេពះឧស្សោហកម�េសវបេ្រមករតមផ�ះ និងមានលក�ណៈជាក់លក់ចំេពះ
កម�ករនិេយាជិតែថទំផះ� ។ ស្រមាប់េគាលបំណងៃនឯកសរេនះ កម�ករនិេយាជិតបេ្រមករតមផ�ះ
គឺជាកម�ករនិេយាជិតែដល្រត�វបានផ�ល់្របាក់ឈួលេដយនិ
�
េយាជកមា�ក់ឬេ្រចននាក់ េហយផ�ល់

េសវបេ្រមករតមផ�ះដល់បុគ�លមា�ក់ឬ្រគ�សរមួយេនក�ុងឬជុំវ ិញផ�ះឯកជនមួយ ក�ុងនាមជាកម�ករ

និេយាជិតែថទំតមផ�ះ។ កម�ករនិេយាជិតបេ្រមករតមផ�ះរួមមាននិេយាជិតេធ�ករគិត្របាក់ជាេមា៉ ង
និងជាែខ អ�កេម៉ករឯករជ្យែដលផ�លព
់ លកម�ផា�ល់ខួន
� កម�ករនិេយាជិតេពញេមា៉ ងនិងេ្រកេមា៉ ង
និងកម�ករនិេយាជិតបេណា
� ះអសន�។ និេយាជករួមមានអង�ភាពជួល បុគ�ល ្រគ�សរ និងនិេយាជក

(ឧទហរណ៍ អជីវកម�ែដលផ�ល់េសវេដយផា�ល់ រួមមានទីភា�ក់ងរែស�ងរកករងរនិងេវទិក
អនឡាញ) ែដលទូទត់្របាក់ េដយផា�ល់ឬេដយ្របេយាល ដល់កម�ករនិេយាជិតបេ្រមករតមផ�ះ
េដម្បីផ�ល់េសវជាកម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះ។ ក�ងករណ
ី មាននិេយាជកេលសពីមួយ
ុ

លក�ខណ�ត្រម�វនានានឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះទំនាក់ទំនងករងរនីមួយៗរវងនិេយាជកនិងនិេយាជិត។
កម�ករនិេយាជិតបេ្រមករតមផ�ះេផ្សងេទៀត្រត�វបាន្រគប់ដណ�ប់េនក�ុងេគាលករណ៍ែណនាំដច់

េដយែឡក េ្រពះករងររបស់ពួកេគមិន្រត�វបានកំណត់ថាចំបាច់ េ្រកមេសចក�ី្របកសរបស់អភិបា
លេខត�េលខ ២០-៥០ (Governor's Proclamation 20-05) េឡយ។ កម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះ

គឺជាអ�កែដលផ�លេ់ សវែថទំផា�ល់ខនក�
ួ� ុងឬជុំវ ិញផ�ះឯកជនដល់អ�កែដលមានពិករែផ�កមុខងរ
ឬអ�កែដលមានជំងឺ ចស់ជរ ឬងយរងេ្រគាះេផ្សងេទៀត េដយជួយពួកេគអនុវត� “សកម�ភាព
រស់េន្របចំៃថ�” ដូចជាករបរ ិេភាគ ងូតទឹក និងេស��កពក់។ បែន�មពីេលករជួយជាមួយ
សកម�ភាពរស់េន្របចំៃថ� កម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះក៏អចជួយជាមួយ “សកម�ភាពរស់េន
្របចំៃថ�ជាឧបករណ៍” ែដលអចឱ្យបុគ�លមា�ក់ៗរស់េនេដយឯករជ្យេនក�ុងសហគមន៍បាន។

កម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះជាអទិ៍រួមមានអ�កែដល្រត�វបានប�
� ក់េដយ Department of Heath
(្រកសួងសុខភិបាល) របស់រដ� េ្រកម RCW 18.88B។
ករងរែដលអនុវត�េដយកម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះ្រត�វបានចត់ទុកថាចំបាច់ េ្រកមេសចក�ី
្របកសរបស់អភិបាលេលខ 20-05 (Governor's Proclamation 20-05) េហតុដូេច�ះេហយេសវជា
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េ្រចនេនែតមានដែដលក�ុងអំឡងេពលៃនកររ
ីករលដលៃនជំងឺខូវ ីដ-១៩។ លក�ខណ�ត្រម�វែផ�ក
ុ

សុខភាពនិងសុវត�ិភាព្រត�វែតអនុវត�តម ដូចមានចង្រកងជាឯកសរខងេ្រកម េដយនិេយាជក
និងកម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះមា�ក់ៗ។
ក�ុងករណីែដលបទប្ប��តិ�ណាមួយមិនអចអនុវត�បានទំង�ស�ងចំេពះនិេយាជករបស់កម�ករ
និេយាជិតណាមា�ក់ វមិនចំបាច់្រត�វអនុវត�េដយនិេយាជករូបេនាះេឡយ។

វ្រត�វបានេគទទួលស�ល់ថា កម�ករនិេយាជិតែដលបេ្រមករេនក�ុងឧស្សោហកម�បេ្រមករ

តមផ�ះនឹងជួប្របទះេដយវ ិសមាមា្រតនូវកររ ឹតត្បិតេលសមត�ភាពរបស់ពួកេគក�ុងករបដិេសធមិន

បំេពញករងរ សិទិទ
� ទួលបានច្បោប់ឈប់មាន្របាក់ឈួ�ល និងសិទិទ
� ទួលបានតវកលិកនិកម�ភាព។

ក�ុង្រគប់ស�នភាពករងរទំងឡាយ និេយាជកគួរែតដឹងអំពីកររ ឹតត្បិតែដលកម�ករនិេយាជិតរបស់ពួក
េគអចមាន េនក�ុងសិទិទ
� ទួលបានកិច�ករពរស្រមាប់កម�ករនិេយាជិត។
លក�ខណ�ត្រម�វែផ�កសុវត�ិភាពនិងសុខភាព
និេយាជកៃនេសវបេ្រមករតមផ�ះទំងអស់មានកតព�កិច�ជាទូេទក�ងកររក្សោកែន�
ងេធ�ករឱ្យមាន
ុ
សុវត�ិភាពនិងសុខមាលភាព �សបតមច្បោប់និងវិធានរបស់រដ�និងសហព័ន។
� េលសពីេនះេទៀត

ពួកេគដច់ខត្រត�វអនុវត�តមវិធានអនុវត�ែផ�កសុវត�ិភាពជាក់លក់េនកែន�ងករងរ ស្រមាប់ជំងឺខូវ ីដ១៩ ខងេ្រកម ដូចមានែចងេនក�ុងេសចក�ី្របកស “Safe Start (ករចប់េផ�មេដយសុវត�ិភាព)”

របស់អភិបាលេលខ ២០-២៥.៤ និង�សបតមលក�ខណ�ត្រម�វនិងគំនិតបង�រជាទូេទស្រមាប់
កែន�ងេធ�កររបស់ L&I។ Department of Health (្រកសួងសុខភិបាល) ៃនរដ�វ៉សុីនេតន និង

Department of Social and Health Services (្រកសួងេសវសង�មកិច�និងសុខភិបាល) ៃនរដ�វ៉សុីនេតន
បានបេង�តឯកសរែណនាំអំពីសុវត�ិភាពស្រមាប់កម�ករនិេយាជិត៖
•

អនុសសន៍របស់ Department of Health (្រកសួងសុខភិបាល) ៃនរដ�វ៉សុីនេតន
ស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវែថទំតមផ�ះ

•

េគាលករណ៍ែណនាំស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវឯករជ្យ (IP) របស់ Department of Social and
Health Services (្រកសួងេសវសង�មកិចន
� ិងសុខភិបាល) ៃនរដ�វ៉សុីនេតន ស្រមាប់ករ
ផ�ល់ករែថទំ្របកបេដយសុវត�ិភាព ក�ងកំ
ឡងេពលៃនកររ
ីករលដល់ជំងឺខូវ ីដ-១៩
ុ
ុ

និេយាជកឬសហនិេយាជកែដលបំេពញមុខងររដ�បាល ដូចជាទីភា�ក់ងរែថទំតមផ�ះនិងរដ�
វ៉ សុីនេតន ្រត�វែតអនុវត�តមលក�ខណ�ត្រម�វនិងេគាលករណ៍ែណនាំពក់ព័នន
� ឹងជំងឺខូវ ីដ-១៩
េដម្បីករពរកម�ករនិេយាជិត ែដលរួមមាន៖
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•

អប់រ ំកម�ករនិេយាជិត ជាភាសែដលពួកេគយល់ច្បោស់ អំពីវ ីរុសកូរណា
៉ូ
និងវ ិធីបង�រករឆ�ង
និងេគាលនេយាបាយពក់ព័ន�នឹងជំងឺខូវ ីដ-១៩របស់និេយាជក។

•

រក្សោគមា�ត ៦ ហ�ត
ី រវងបណា
� និេយាជិតនិងអតិថិជនទំងអស់ ក�ងករ្របា�ស័
យទក់ទងទំង
ុ
អស់ េអយបានខ�ំងបំផុតតមែដលអចេធ�បាន។ េនេពលកររក្សោគមា�តរងកយលក�ណៈ

តឹងរ ឹងមិនអចេធ�េទបានស្រមាប់កិច�ករជាក់លក់ណាមួយេទេនាះ វ ិធានករបង�រេផ្សងេទៀត

អច្រត�វបានេ្របដូចជាករេ្រប្របាស់របាំង ករកត់បន�យចំនួនបុគ�លិកឬអតិថិជនេនតំបន់

តូចឬចេង��ត និងករឆា�ស់េពលឈប់ស្រមាកនិងេពលចប់េផ�មេមា៉ ងករងរ។
•

ផ�ល់ជូនេដយមិនគិតៃថ�ដល់និងត្រម�វឱ្យនិេយាជិតពក់នូវឧបករណ៍ករពរខ�ួន (PPE)

ដូចជាេ�សមៃដ ែវ ៉នតករពរ របាំងមុខ និងមា៉ ស់បាង
ំ មុខ ឱ្យសម�សបស្រមាប់សកម�ភាព

ែដលកំពុងអនុវត�។ សូមេយាងេទតម លក�ខណ�ត្រម�វស្រមាប់ករេ្រប្របាស់មា៉ស់និងករបិទ
បាំងមុខេដម្បីបង�រពីជំងឺខូវ ីដ-១៩ ស្រមាប់េសចក�ីលម�ិតបែន�ម។ កម�ករនិេយាជិតែថទំ

តមផ�ះែដលផ�ល់ករែថទំដល់អតិថិជនែដលវិជ�មានឬមានេរគស��ជំងឺខូវ ីដ-១៩ ្រត�វបាន

សន�តថាស�ិតក�ងស
� នភាព “ហនិភ័យខ�សប
់ ំផុត” េហយដច់ខត់្រត�វែតផ�ល់ឱ្យនូវឧបករណ៍
ុ

ករពរខ�ួន (PPE) ឱ្យបានសម�សប។ កម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះែដលកំពុងផ�ល់ករែថទំ
ដល់អតិថិជនែដលមានេរគស��គួរែត្រត�វបានចត់ទុកថាស�ិតក�ង្របេភទ
“ហនិភ័យមធ្យម”
ុ
េហយគួរែត្រត�វបានផ�ល់ឱ្យនូវមា៉ ស់ករពរ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ករពរខ�ួន (PPE) បែន�ម

តមែដលអចមាន ឱ្យសម�សបអ�ស័យេលស�នភាព។ េលសពីេនះេទៀត ្រកណាត់បិទ

បាំងមុខ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យេដយនិេយាជក េហយ្រត�វពក់េដយកម�ករនិេយាជិត្រគប់រូបែដល

មិនេធ�ករែតមា�ក់ឯង ឬេនេពលបំេពញភារកិច�េនក�ងសហគមន៍
េលកែលងែតស�នភា
ុ
ពរបស់ពួកេគត្រម�វឱ្យមានក្រមិតៃនករករពរខ�ស់ជាងេនះ េយាងតមវ ិធាននិងេគាល

ករណ៍ែណនាំែផ�កសុវត�ិភាពនិងសុខភាពរបស់ Department of Labor & Industries

(្រកសួងពលកម�និងឧស្សោហកម�)។ ្របណាត់បិទបាំងមុខ្រត�វបានពិពណ៌នាេនក�ុងេគាល

ករណ៍ែណនាំរបស់ Department of Health (្រកសួងសុខភិបាល)។ ករណីេលកែលងចំេពះ
លក�ខណ�ត្រម�វស្រមាប់្រកណាត់បិទបាំងមុខេនះរួមមានេពលេធ�ករែតមា�ក់ឯងេនក�ុង

ករ ិយាល័យ យានជំនិះ ឬេនកែន�ងេធ�ករណាមួយ, ្របសិនេបបុគ�លេនាះជាមនុស្សថ�ង់ឬពិបា
កស�ប់និងកំពុង្របា�ស័យទក់ទងជាមួយនរណាមា�ក់ែដលពឹងែផ�កេលភាសស��

ដូចជាស��សមា�ល់តមនិងករបេ��ញទឹកមុខនិងចលនាមាត់ ែដលជាែផ�កមួយៃន

ករ្របា�ស័យទក់ទង, ្របសិនេបបុគ�លេនាះមានប�
� សុខភាពឬពិករភាពែដលេធ�ឱ្យករ

ពក់អីបា
� ង
ំ មុខក�យជាមិនសមរម្យ ឬេនេពលែដលករងរេនាះគា�នករ

្របា�ស័យទក់ទងេដយផា�ល់។

និេយាជក្រត�វែតអនុវត�តមលក�ខណ�ត្រម�វនិងេគាលករណ៍ែណនាំពក់ព័នន
� ឹងជំងឺខូវ ីដ-១៩
េដម្បីករពរកម�ករនិេយាជិត ែដលរួមមានចំណុចទំងឡាយដូចខងេ្រកម។ កម�ករនិេយាជិត
ែថទំតមផ�ះែដលជួលេដយអតិថិជនមា�ក់ៗ និងទទួលបាន្របាក់ឈួ�លតមរយៈ DSHS េដយ
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អ�កផ�ល់េសវឯករជ្យ្រត�វបានេ្រជសេរ ស កំណត់េពល និង្រត�តពិនិត្យេដយនិេយាជកជាអតិថិជន។
ក�ុងករណីទំងេនះ DSHS នឹងេចញេសចក�ីែណនាំសព
�ី ីវ ិធីបង�រករឆ�ងនិងកររ ីករលដល
ៃនជំងឺខូវ ីដ៖
•

ធានាឱ្យបាននូវករលងសមា�តៃដឱ្យបានញឹកញាប់និង្រគប់្រគាន់ េដយមានករ
ែថទំបរ ិក�រផ�ត់ផ�ង់ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់។ េ្របេ�សមៃដែដលអចេចលបាន ក�ងករណ
ី
ុ
មានសុវត�ិភាពនិងេបពក់ព័ន� េដម្បីបង�រករចម�ងវ ីរុសេលឧបករណ៍ឬរបស់របរេផ្សង
េទៀតែដល្រត�វបានេ្របរួមគា�។

•

ធានាឱ្យបាននូវករសមា�តនិងេធ�អនាម័យឱ្យបានញឹកញាប់េលៃផ�ែដលប៉ះរួមគា�។

•

ពិនិត្យនិេយាជិតនិងអតិថិជនរកេមលស��/េរគស��ៃនជំងឺខូវ ីដ-១៩ េនេពលចប់
េផ�មេមា៉ ងករងររបស់ពួកេគ។ គប្បីឱ្យកម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះស�ក់េនផ�ះឬេទផ�ះ
ភា�មៗ ្របសិនេបពួកេគមានអរម�ណ៍ថាឬេមលេទដូចជាចង់ឈឺ។ ហ៊ព
ុ� ័ទ�ករេចញចូ
លតំបន់ករ ិយាល័យនិេយាជកែដលមិនែមនជាកែន�ងស�ក់េនណាែដលមាននិេយាជិតែដល
្របែហលជាឬ្រត�វបានប�
� ក់ថាពិតជាមានជំងឺខូវ ីដ-១៩ ៃផ�ែដល្រត�វបានប៉ះ ។ល។
រហូតដល់តំបន់និងឧបករណ៍េនាះ្រត�វបានសមា�តនិងេធ�អនាម័យ។ អនុវត�តមេគាលករណ៍
ែណនាំអំពីករសមា�ត ែដលកំណត់េដយមជ្ឈមណ�ល្របយុទ�នឹងជំងឺ (Centers for Disease
Control) ទំងឡាយ េដម្បីសមា�តនិងេធ�អនាម័យលក�ណៈសុីជេ្រម។

•

ជូនដំណឹងដល់កម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះជាបនា�ន់ បនា�ប់ពីនិេយាជកបានដឹងថាេគបាន
រកេឃញថា ជាលទ�ផលៃនករងររបស់ពួកេគ ពួកេគ្រត�វបានប៉ះពល់េទនឹងបុគ�ល
ែដល្រត�វបានប�
� ក់ថាពិតជាវិជ�មានជំងឺខូវ ីដ។

កម�ករនិេយាជិកមា�ក់អចបដិេសធមិនបំេពញករងរែដលគា�នសុវត�ិភាពបាន រួមទំងេ្រគាះថា�ក់
ែដលបេង�តេឡងេដយជំងឺខូវ ីដ-១៩។ កម�ករនិេយាចិតែថទំតមផ�ះ ែដលេជឿជាក់ថាស�នភាព
របស់ពួកេគមិនមានសុវត�ិភាព ្រត�វទក់ទងេទបុគ�លក
ិ ែផ�កសង�មកិច�ឬថា�ក់េលរបស់ទិភា�ក់ងរ។
វជាករខុសច្បោប់ស្រមាប់និេយាជក េយាងតម RCW 49.17 ែដលចត់វ ិធានករ្របឆាំង
នឹងកម�ករនិេយាជិតែដលបានចូលរួមក�ងសកម�
ភាពករពរសុវត�ិភាពេ្រកមច្បោប់ ្របសិនេប
ុ
ករបដិេសធមិនបំេពញករងររបស់ពួកេគ្រត�វេទតមលក�ខណ�ត្រម�វជាក់លក់។ ព័ត៌មាន
ទំងឡាយអចរកបានេនក�ងឯកសរេបាះពុ
មផ
� ្សោយទំងេនះ៖ ខិតប
� ណ�អំពីករេរ សេអង
ុ

ែផ�កសុវត�ិភាពនិងសុខភាពេនកែន�ងេធ�ករ និងខិតប
� ណ� អំពីករេរ សេអងែផ�កសុវត�ិភាពនិង
សុខភាពៃនជនជាតិេអស្បោ៉ ញ។
កម�ករនិេយាជិតែដលេ្រជសេរ សចកេចញពីកែន�ងេធ�ករ េ្រពះពួកេគមិនេជឿថាវមានសុវត�ិ

ភាពក�ុងករេធ�ករ េដយសរហនិភ័យៃនករប៉ះពល់េដយជំងឺខូវ ីដ-១៩ អចមានសិទិទ
� ទួល

បានអត�្របេយាជន៍ឈប់ស្រមាកឬតវកលិកនិកម�ភាព។ និេយាជកទំងឡាយ្រត�វផ�លជ
់ ូនបុគ�ល
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ែដលមានហនិភ័យខ�ស់ ែដល្រគបដណ�ប់េដយេសចក�ី្របកសេលខ ២០-៤៦ (Proclamation 20-46)
ជាមួយនឹងជេ្រមសរបស់ពួកេគក�ុងករទទួលបានអត�្របេយាជន៍ឈប់ស្រមាកបង�រនិងតវកលិកនិកម�
ភាពែដលផ�ល់េដយនិេយាជក ្របសិនេបករេរៀបចំករងរជំនួសមិនអចេធ�េទបាន។ កម�ករ

និេយាជិតេផ្សងេទៀតក៏អចមានសិទិទ
� ទួលបានករពន្យោរច្បោប់ឈប់ស្រមាកែផ�ក្រក�ម្រគ�សរនិងែផ�ក
េវជ�ស�ស� ែដលមានរប់ប�ុ� លេនក�ុង Families First Coronavirus Response Act (ច្បោប់ស�ី

ពីករេឆ�យតបនឹងវីរុសកូរណា
៉ូ
េដយយក្រក�ម្រគ�សរជាចម្បង) តវកលិកនិកម�ភាព ឬករឈប់
ស្រមាកមាន្របាក់ឈួលេផ្សងេទៀត
�
អ�ស័យេលកលៈេទសៈ។ ព័ត៌មានបែន�មអចរកបានេន

ធនធានអំពីកររ ីករលដលវីរុសកូរណា
៉ូ
្របេភទថ�ី (ខូវ ីដ-១៩) និងច្បោប់ឈប់ស្រមាកមាន្របាក់ឈួ�ល

េ្រកម Family Care Act (ច្បោប់ែថទំ្រគ�សរ) ៃនរដ�វ៉សន
ុី េតន និង Families First Coronavirus Response
Act (ច្បោប់ស�ីពីករេឆ�យតបនឹងវីរុសកូរណា
៉ូ
េដយយក្រក�ម្រគ�សរជាចម្បង)។
កម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះ៖
បែន�មេលេនះ កម�ករនិេយាជិតទំងឡាយដច់ខត្រត�វ៖
1. េនផ�ះ េនេពលឈឺ។ ជូនដំណឹងដល់និេយាជក េនេពលមានករសង្ស័យឬ្រត�វបានប�
� ក់
ថាវ ិជ�មានជំងឺខូវ ីដ។
2. ្របាក់ឱ្យថា�ក់េលបាន្រជាប ្របសិនេបេនផ�ះ មានសមាជិក្រគ�សរណាមា�ក់ឈឺជំងឺខូវ ីដ-១១។
្របសិនេបកម�ករនិេយាជិតមានសមាជិក្រគ�សរណាមា�ក់មានជំងឺខូវ ីដ-១៩ កម�ករនិេយាជិក
េនាះ្រត�វែតអនុវត�តមលក�ខណ�ត្រម�វៃនករផា�ច់ខួន/ចត
�
� ឡីស័ក ែដល្រត�វបានបេង�តេឡង
េដយ Department of Health (្រកសួងសុខភិបាល) របស់រដ�។

3. មុនេពលរយករណ៍េទេធ�ករ សូមទូរសព�មកជាមុន េហយសួរថាេតអ�កែដលអ�ក្រត�វែថទំ
កំពុងមានេរគស�� ដូចជា្រគ�នេក� ក�ក ឬថប់ដេង�ម ែដលេទបនឹងេចញថ�ីៗេលពួកេគឬេទ។
េបដូេច�ះែមន សូមពិចរណាថាេតអចពន្យោេពលផ�ល់េសវបានឬអត់ ឬ្រត�វអនុវត�តមវិធាន
ករប្រម�ងែដលបានរយេនក�ុងឯកសរែណនាំអំពីករែថទំតមផ�ះពក់ព័ន�នឹងជំងឺខូវ ីដ-១៩។

4. រក្សោគមា�តយា៉ ងតិច ៦ ហ�ីត រវងខ�នអ�
កនិងអ�កដៃទ េនក�ុងផ�ះ េនេពលណាែដលអចេធ�េទ
ួ
បាន។ េនេពលកររក្សោគមា�តរងកយមិនអចេធ�េទបានស្រមាប់កិច�ករជាក់លក់ណាមួយ

្រត�វេ្របវ ិធានករបង�រេផ្សងេទៀត ដូចជាករេ្រប្របាស់្រកណាត់បិទបាំងមុខ និងឧបករណ៍
ករពរខ�ួន (PPE)។
5. លងៃដឱ្យបានញឹកញាប់េនេពលចប់េផ�មនិងប��ប់េមា៉ ងករងររបស់អ�ក និងមុននិងេ្រកយ
េពលេរៀបចំមូ�បអហរ ឬប៉ះនឹងអង�ធាតុរវក�ុងរងកយ។ លងៃដជាមួយសប៊ូនិងទឹកយា៉ ង

េហចណាស់ ២០ វិនាទី ឬេ្របទឹកលងៃដផលិតពីអល់កុលែដលមានផ�ុកជាតិអល់កុលយា៉ ង

េហចណាស់ ៦០%។
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6. េជៀសវងករប៉ះេលៃផ�ឬវត�ុនានាក�ុងផ�ះឱ្យបានេ្រចនតមែដលអចេធ�បាន។ លងសមា�តៃផ�
ែដលប៉ះញឹកញាប់ េនេពលេធ�ករ។

និេយាជកជាអតិថិជនមា�ក់ៗែដលជួលបុគ�លិកែថទំតមផ�ះ េដម្បីផ�ល់េសវេនក�ុងផ�ះរបស់
ពួកេគផា�ល់៖

7. ្របាប់កម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះឱ្យបាន្រជាប េនេពលអតិថិជនកំពុងស�ិតេ្រកមករ
េធ�ចត�ឡីស័កក�ុងផ�ះ កំពុងឈឺ ឬកំពុងមានេរគស��ទក់ទងនឹងជំងឺខូវ ីដ-១៩។

8. េនេពលកម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះមានឬទំនងដូចជាមានជំងឺ សូមត្រម�វឱ្យ
ពួកេគមិនមកេធ�ករ រហូតដល់ពួកេគែលងឈឺ។

9. លងៃដឱ្យបានញឹកញាប់ េនេពលកម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះកំពុងមានវត�មាន។
10. រក្សោគនា�តយា៉ ងេហចណាស់ចមា�យ ៦ ហ�ត
ី ពីកម�ករនិេយាជិតែថទំតមផ�ះេនេពលអច
េធ�េទបាន និងកត់បន�យេពលេវលែដលបានចំណាយេនជិតកម�ករនិេយាជិតែថទំ
តមផ�ះ។
េគាលករណ៍ែណនាំេនកែន�ងេធ�ករ
11. រល់បុគ�លែដលមានវត�មាននិងមានសមត�ភាពអចពក់មា់ស់បាន ក�ងអំ
ឡងេពលផ�
ល់
ុ
ុ
េសវែថទំតមផ�ះ គួរែតពក់្រកណាត់បិទបាំងមុខយា៉ ងេហចណាស់មួយ េដម្បីេជៀសវង
ហនិភ័យៃនករចម�ងក�ុងសហគមន៍។ បុគ�លទំងេនាះ្រត�វបានេលកទឹកចិត�ឱ្យអនុវត�តម
លក�ខណ�ត្រម�វេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ករពរខ�ួន (PPE) ទំងអស់។ េនេពលែដលអច

េធ�េទបាន បុគ�លទំងឡាយែដលមានវត�មានេនក�ុង្រគ�សរ ខណៈេពលកម�ករនិេយាជិត

បេ្រមករតមកំពុងេធ�ករ គួរែតផា�ស់ទីេទកែន�ងឆា�យពីកម�ករនិេយាជិតបេ្រមករតមផ�ះ

និងពីបន�ប់តូចេទបន�ប់ធំជាងមុន េដម្បីស្រម�លដល់កររក្សោគមា�តរងកយពីកម�ករនិេយាជិត
បេ្រមករតមផ�ះបានកន់ែតឆា�យ។ បុគ�លទំងឡាយេនកែន�ងេធ�ករ្របែហលជាមិនអច

អនុវត�តមបាន និងមិន្រត�វបានត្រម�វឱ្យអនុវត�តម ជាមួយនឹងករពក់្រកណាត់បិទបាំង
មុខនិង/ឬឧបករណ៍ករពរខ�ួន (PPE) េដយសរពិករភាពែផ�កប�� ករលូតលស់

ឬមុខងរ។

12. រក្សោករ្របា�ស័យទក់ទងឱ្យខ�ី។ ្របសិនេបមិនអចពិភាក្សោពីេសចក�ីលម�ិតសំខន់ៗពីចមា�យ
បាន ចូររក្សោករ្របា�ស័យទក់ទងេដយផា�ល់របស់អក
� ឱ្យខ�ី េហយរក្សោគមា�ត ៦

ហ�ីតេពញមួយករសន�នា។ បុគ�លទំងឡាយែដលទទួលករែថទំតមផ�ះ្របែហលជា
មិនអចអនុវត�តមបាន និងមិន្រត�វបានត្រម�វឱ្យអនុវត�តម ជាមួយនឹងលក�ខណ�

ត្រម�វែផ�កចមា�យនិងេពលេវល េដយសរពិករភាពែផ�កប�� ករលូតលស់ ឬមុខងរ។

13. ្រកណាត់និងធុងសំរម្រត�វែតមានេនក�ងកែន�
ងេធ�ករឬេនផ�ះ។
ុ

14. និេយាជកនឹង្របាប់ឱ្យកម�ករនិេយាជិតបាន្រជាបអំពីសិទិរ� បស់ពួកេគក�ុងករចកេចញពីកែន�ង
ករងរ ្របសិនេបពួកេគមិនេជឿជាក់ថាវមានសុវត�ិភាព ក៏ដូចជាសក�នុពលរបស់ពួកេគក�ង
ុ
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ករទទួលបានអត�្របេយាជន៍ឈប់ស្រមាកឬតវកលិកនិកម�ភាព េនក�ុងេសណារ ីយ៉ូទំង
េនះ។
15. ្របសិនេបកម�ករនិេយាជិតបេ្រមករតមផ�ះ្រត�វបានរ ំពឹងថានឹងបំេពញភារកិច�បែន�ម
ដូចជាករសមា�តនិងេធ�អនាម័យជាញឹកញាប់ េនះគួរែត្រត�វបានឆ�ុះប�
� ំងេនក�ុង

កិច�្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សរ េហយកម�ករនិេយាចិត្រត�វែតទទួលបានសំណង
ស្រមាប់េពលេវលែដលបានេធ�ករេនាះ។

16. រល់ករបណុ� ះបណា
� លកម�ករនិេយាជិតេននឹងកែន�ងទំងអស់្រត�វែតេធ�េឡងក�ុងអំឡងេពល
ុ
ែដលទទួលបាន្របាក់ឈួ�ល។

17. េនេពលណាែដលអចេធ�េទបាន កម�ករនិេយាជិតនឹងេបកបរដច់េដយ
ែឡកេទកែន�ងេធ�ករ េដយមានែតមនុស្សមា�ក់ប៉ុេណា�ះក�ុងមួយយានជំនះ
ិ ។

18. ្របសិនេបកម�ករនិេយាជិតជួបគា�េនទីតំងកណា
� លនិងេធ�ដំេណរេទកែន�ងេធ�ករក�ុងយាន
ជំនិះរបស់្រក�មហ៊ន
ុ សូម្របគល់យានជំនិះមួយេ្រគ�ងដល់្រក�មមួយ េហយកុំេ្របឆា�ស់គា�

ឱ្យេសះ។ ករេធ�ដំេណរតមយានជំនិះរបស់្រក�មហ៊ន
ុ ឬយានជំនិះពហុកម�សទ
ិ ិេ� ផ្សង
េទៀតនឹង្រត�វបានក្រមិតចំនួនអ�កជិះ្រតឹម ៥០% ប៉ុេណា�ះ េហយលក�ខណ�ត្រម�វៃនកររក្សោ
គមា�តរងកយនិងករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ករពរខ�ួន (PPE) មានពិពណ៌នាេនក�ុង

លក�ខណ�ត្រម�វៃនករបិទបាំងមុខនិងេ្រប្របាស់មា៉ស់េដម្បីបង�រវ ីរុសកូរណា
៉ូ
។

េនេពលែដលពក់ព័ន� ប�
� ទក់ទងនឹងសុវត�ិភាពនិងសុខភាពរបស់កម�ករនិេយាជិតគឺជាែផ�កេទ
េលករអនុវត�ច្បោប់េ្រកម Division of Occupational Safety and Health (ែផ�កសុវត�ិភាពនិងសុខ
ភាពករងរ) របស់ L&I។
•

និេយាជកទំងឡាយអចេស�សុំដំបូនា�ននិងជំនួយក�ុងករបង�រជំងឺខូវ ីដ-១៩ពី Division of

Occupational Safety and Health (ែផ�កសុវត�ិភាពនិងសុខភាពករងរ) ៃន L&I បាន។
•

ពក្យបណឹ� ងស�ព
ី ីសុវត�ិភាពនិងសុខភាពេនកែន�ងេធ�កររបស់និេយាជិតអចដក់ជូនបានេទ
មជ្ឈមណ�លទំនាក់ទំនងែផ�កសុវត�ិភាពៃន L&I DOSH៖ (១-៨០០-៤២៣-៧២៣៣)
ឬតមរយៈអុីែមលេទកន់ adag235@lni.wa.gov។

•

សំណួរទូេទអំពីរេបៀបអនុវត�តម្រកមអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងអចប�ូ� នបានេទកន់មជ្ឈ

មណ�លេឆ�យតបែផ�កអជីវកម�របស់រដ�េន https://coronavirus.wa.gov/how-you-canhelp/covid-19-business-and-worker-inquiries។
•

រល់ករបំពនេផ្សងេទៀតទក់ទងនឹងេសចក�ី្របកស្របកសេលខ ២០-២៥ (Proclamation

-

20 25) អច្រត�វបានប�ូ� នមក https://bit.ly/covid-compliance.
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