ឯកសារធនធាន
• សប្មារ់េ័ត្៌មានរន្នា មអ្ាំេីមា៉ាស់ រ ួមទា ាំងឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើម សូ ម
ចូ លបៅកាន់បរហ្េាំេ័រ៖ http://ph.lacounty.gov/masks។
• សប្មារ់េ័ត្៌មានរន្នា មអ្ាំេីចារ់ររស់ Cal/OSHA សូ មចូ លបៅកាន់បរហ្េាំេ័រ៖

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html។
• សប្មារ់េ័ត្៌មានរន្នា មអ្ាំេីការឈរ់សប្មាកន្ដលមានរង់ប្បាក់េលកមម សូ មចូ លបៅកាន់បរហ្
េាំេ័រ៖ https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/2022-SPSL-FAQs.html។
• ប្រសិនបរើអ្នកបានបាត្់រង់ការង្ករ ឬមានការកាត្់រនា យបមា៉ាងបធ្វ ើការររស់អ្នកប យសរន្ត្ជាំងឺ
COVID-19 អ្ន កប្រន្ហ្លជាអាចមានសិេធិេេួ លបានប្បាក់ជាំនួយន្ផន កធ្ល រ៉ារ់រងភាេមិនមានការង្ករ
បធ្វ ើ។ បដើមបីបសន ើសុាំ សូ មចូ លបៅកាន់បរហ្េាំេ័រ៖ https://www.edd.ca.gov/about_edd/corona

virus-2019/workers.htm។
• សប្មារ់េ័ត្៌មានអ្ាំេីអ្ត្ា ប្របយាជន៍ទនការឈរ់សប្មាកន្ដលមានជាំនួយេីមាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ង
ការង្ករ និងរ ា ភិបាល រន្នា មបេៀត្ន្ដលអ្ន កអាចនឹងមានសិេធិេេួ លបាន សូ មចូ លបៅកាន់បរហ្េាំេ័រ៖

https://www.saferatwork.la/employees។
• សប្មារ់េ័ត្៌មានរន្នា មអ្ាំេីរបរៀរ

ក់ពាកយរណតឹងចាំបពាោះការមិនបេញចិត្តបៅកាន់ Cal/OSHA

សូ មចូ លបៅកាន់បរហ្េាំេ័រ៖ https://www.dir.ca.gov/covid/workplace-issues.html។

ដ្ំបូន្មានសម្រាប់បុគ្គលិកដដ្លម្របឈមនឹងហានិភ័យខ្ព ស់
កនុងការធាាក់ខ្ល ួនឈឺធងនន់ធងនរ៖
• ប្រសិនបរើអ្នកមិនបានចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ប្ររ់លកខ ណៈនិងទាន់បេល
បេ ឬមានរញ្ហាសុខភាេប្រចាាំកាយ ឬមានប្រេ័នធភាេសុាំបខោយ ឬក៏មានវ ័យចាំណាស់ អ្ន កអាច
ប្រឈមនឹងហានិភ័យខព ស់កនុងការធ្លាក់ខល ួនឈឺធ្ងន់ ប្រសិនបរើអ្នកឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 ។ សូ មអ្នុវត្ត
ជាំហានដូ ចខាងបប្កាមបដើមបីការពារខល ួនអ្ន ក បៅបេលរាំបេញការង្ករ៖
1.

2.
3.

4.

5.

បសន ើសុាំឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើមមួ យេីមាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្នក។ ពាក់
ឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើមប ោះប្ររ់បេលន្ដលអ្ន កបៅន្កបរអ្ន កដទេបេលបៅខាងកនុងអ្គារ
ឬបេលន្ដលអ្ន កកាំេុងបធ្វ ើដាំបណើរតាមយានយនត ជាមួ យអ្ន កដទេ។ អ្ន កអាចេិចារណាពាក់វាបៅ
បេលន្ដលអ្ន កបចញបៅខាងបប្ៅផងន្ដរ ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាចរកោរមាាត្ 6 ហ្វ ីត្ េីអ្នកដទេ
បាន។ ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាចពាក់ឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើមបេប ោះ សូ មសកលបង “ពាក់
មា៉ាស់េីរជាន់” (ការពាក់មា៉ាស់ប្កណាត្់ន្ដលរិេជិត្លអ បៅេីបលើមា៉ាស់បេេយ)។
សូ មរកោរមាាត្ 6 ហ្វ ីត្ េីអ្នកដទេ ប្រសិនបរើសានភាេការង្ករររស់អ្ន កអ្ាំបណាយផល។
បៅអ្ាំឡ
ុ ងបមា៉ាងសប្មាក កនុងករណីន្ដលអ្ន កប្ត្ូវន្ត្ប ោះមា៉ាស់ររស់អ្នកបចញបដើមបីេេួ លទានអាហារ
ឬបភសជជ ៈ សូ មបធ្វ ើន្ររបនោះបៅររ ិបវណខាងបប្ៅ និងឆ្ងងយេីអ្នកដទេ។ ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវន្ត្ញុាំ
អាហារបៅររ ិបវណខាងកនុង និងបៅជិត្អ្ន កដទេ សូ មបរើករងអ ួចនិងទាវ រ បហ្ើយនិងរកោរមាាត្
េីអ្នកដទេប្រសិនបរើអាចបធ្វ ើបៅបាន។
បរើករងអ ួច ឬទាវរកនុងកន្នា ងបធ្វ ើការររស់អ្នក ប្រសិនបរើ មានសុវត្ា ិភាេកនុងការបធ្វ ើដូបចន ោះ។ ខយល់
ររ ិសុេធអាចជួ យកាត្់រនា យចាំនួនត្ាំណក់េឹកត្ូ ចៗបៅកនុងខយល់ ន្ដលអាចកាត្់រនា យហានិភ័យ
ទនការឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 ។
ប្រសិនបរើអ្នកឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 អ្ន កអាចន្សវ ងរកថ្នបាំ េេយន្ដលអាចេាបាលជាំងឺ COVID-19
និងជួ យឲ្យអ្ន កមិនចាាំបាច់ប្ត្ូវសប្មាកេាបាលបៅមនទ ីរបេេយ។ ថ្នេ
ាំ ាបាលទា ាំងបនោះមានប្រសិេធិ
ភាេរាំផុត្បៅបេលន្ដលអ្ន កចារ់បផត ើមបប្រើប្បាស់ឲ្យបានបលឿនរាំផុត្ និងកនុងអ្ាំឡ
ុ ងបេល 5 បៅ 7
ទងង អាប្ស័យបៅតាមប្របភេថ្ន។ាំ ចូ រេិបប្គាោះជាមួ យនឹងប្រូបេេយររស់អ្នក ឬបៅេូ រស័េទបៅកាន់
បលខ (833) 540-0473។ ន្សវ ងយល់រន្នា មប យចូ លបៅកាន់បរហ្េាំេ័រ៖ ph.lacounty.gov/

covidmedicines។
ខា ឹមសរទនលិខិត្ផសេវ ផោយអ្ាំេីសេ
ិ ធ រិ រស់រុរគលិកបនោះ ប្ត្ូវបានរិេប្រកាស បេលឥឡូវបនោះ បៅបរហ្េាំេ័រ៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf។

សុវត្ថ ិភាពទាក់ទងនឹងជំងឺ
COVID-19 ៖ សិទធិរបស់បុគ្គលក
ិ
កនុងរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា
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សុវត្ថ ិភាពទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19៖ សិទធិរបស់បុគ្គលិក
កនុងរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា
ប យន្ផអ កបៅបលើ Cal/OSHA មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្នកប្ត្ូវបាន
ត្ប្មូវឲ្យអ្នុវត្ត បគាលការណ៍បដើមបីការពារអ្ន កេីជាំងឺ COVID-19។ យល់ដឹងអ្ាំេីសិេធិររស់
អ្ន ក និងរយការណ៍អ្ាំេីការរាំពានបលើបគាលការណ៍តាមរយៈ៖
• ការេិបប្គាោះជាមួ យអ្ន កត្ាំណាងសហ្ជីេររស់អ្នក។
• ក់ពាកយរណតឹងអ្ាំេីការមិនបេញចិត្តបៅកាន់ Cal/OSHA ប យបៅេូ រស័េទបៅកាន់បលខ
833-579-0927។
• ក់ពាកយរណតឹងអ្ាំេីការមិនបេញចិត្តបៅកាន់ យក ា នសុខភាេសធ្លរណៈ ប យបៅ
េូ រស័េទបៅកាន់បលខ 888-700-7995។ អ្ន កអាច ក់ពាកយរណតឹងអ្ាំេីការមិនបេញ
ចិត្តបានប

យមិនចាាំបាច់របញ្ា ញប្មោះ។

ការបណ
្ ុ ុះបណ្ត
ា លបុគ្គលិក
• មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្នកប្ត្ូវន្ត្មានរបប្មាងសប្មារ់េរ់សាត្់ការ
រ កករល លទនជាំងឺ COVID-19 បៅកនុងកន្នា ងបធ្វ ើការ។ េួ កបរប្ត្ូវន្ត្ផត ល់ជូនដល់
រុរគលិកប្ររ់រ ូរនូ វការរណ្ុោះរណា
ត លអ្ាំេីរបប្មាងេរ់សាត្់ជាំងឺ COVID-19 និងអ្ាំេី
សិ េធិរ រស់ េួ កបរបប្កាម ចារ់ Cal/OSHA ររស់រដា ។

ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្ល ួន
(ឬ “PPE”)

• មានការន្ណ ាំយា៉ាងមុឺងមា៉ា ត្់ រ៉ាុន្នត មិនត្ប្មូ វចាាំបាច់ប ោះបេ ន្ដលរុរគលិកប្ររ់
រ ូរប្ត្ូវពាក់មា៉ាស់ បៅអ្ាំឡ
ុ ងបេលកាំេុង រាំបេញការង្ករបៅរ រ ិបវណខាងកនុ ងអ្គារ

•

•
•

•
•

ឬបេលន្ដលកាំ េុ ង បធ្វ ើ ដាំបណើ រ បៅកនុ ងយានយនត ជាមួ យអ្ន កដទេ។ បគាលរាំ ណងទនការន្ណ ាំឲ្យ
រនត ការពាក់មា៉ាស់ បនោះរឺបដើមបី េរ់ សា ត្់កា រ រ កករល លទនបមបររបៅកាន់អ្ន កន្ដលប្រឈម
នឹងហានិភ័យ ខព ស់ កនុ ងការធ្លា ក់ ខល ួនឈឺធ្ង ន់ ធ្ងរ និងអ្ន កន្ដលរ៉ាោះ ពាល់បៅនឹងបមបររមត ងបហ្ើយ
មត ងបេៀត្ (ឧ៖ រុ រគលិ កទាង
ាំ ឡាយ)។
ប្រសិនបរើអ្នកបធ្វ ើការបៅររ ិបវណខាងកនុងអ្គារ ឬកនុងយានយនត ជាមួ យនឹងមនុសសបលើសេីមានក់
មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្នកប្ត្ូវន្ត្ផត ល់ជូនអ្ន កនូ វមា៉ាស់ និង/ឬ ឧរករណ៍ជាំនួយ
ការដកដបងា ើម ន្ដលរិេជិត្លអ បៅបេលន្ដលអ្ន កបធ្វ ើការបសន ើសុាំ។ អ្ន កអាចបប្ជើសបរ កសនឹងពាក់ក៏
បាន ឬមិនពាក់ក៏បាន។ ប្រសិនបរើអ្នកបសន ើសុាំឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើមប្របភេ N95 (ន្ដល
េេួ លសគល់ប យវ ិេាសានជាត្ិសប្មារ់សុវត្ា ិភាេការង្ករ និងសុខភាេ/NIOSH) ប ោះមាាស់
អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្នកប្ត្ូវន្ត្ផត ល់ជូនអ្ន កនូ វឧរករណ៍ប ោះន្ដលមានខានត្ប្ត្ូវលម ម
នឹងអ្ន ក ប យភាជរ់ជាមួ យនឹង ការន្ណ ាំេូបៅ ទនវ ិធ្ីបប្រើប្បាស់។ ល័កខខ័ណឌបនោះប្ត្ូវបាន ក់
អ្នុវត្ត ប យមិនរិត្ថ្អ្ន កបានចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការបេញបលញ ឬមិនបេញបលញបឡើយ។
ប្រសិនបរើមាាស់អាជីវ កមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់ អ្ន កត្ប្មូ វឲ្យអ្ន កពាក់មា៉ាស់បេលបៅកនុងអ្គារ
េួ កបរ ច់ខាត្ប្ត្ូវន្ត្ផត ល់ជូ នអ្ន កនូ វមា៉ា ស់បេេយន្ដលប្ត្ូវ នឹ ងមុខររស់អ្នក។
ដូ ចគានបៅនឹងត្ប្មូ វការសុ វត្ា ិ ភា េររស់មាា ស់អាជីវ កមម ឬកន្នា ងការង្ករទា ង
ាំ អ្ស់ប ោះ ការ
ផត ល់ជូនមា៉ាស់និង ឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើ មទាង
ាំ អ្ស់ មិ នប្ត្ូវ រិ ត្ប្បាក់េីរុរគលិក
បឡើយ។ បពាលរឺ មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្ន កប្ត្ូវន្ត្ផត ល់ជូន និងរ្រមា
ូ ៉ា ស់ឬ
ឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើមជូ នអ្ន កប យឥត្រិត្ទងា ។
មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់ អ្ន កមិ នអាចរាំបា ក់ េឹក ចិ ត្តអ្ន ក ឬបធ្វ ើការសងសឹកនឹង
អ្ន កមិនឲ្យអ្ន កពាក់មា៉ាស់បៅកន្នា ងបធ្វ ើការប ោះបេ។
បរើបទាោះរីជាមា៉ាស់ទាង
ាំ អ្ស់ អា ចផត ល់នូវការការពារបានតាមកប្មិ ត្ខុសៗគានក៏ប យ
ឧរករណ៍ជាំនួយការដកដបងា ើមន្ដលរិេជិត្លអ នឹងមុខ ជាេិបសសប្របភេ N95 អាច
ផត ល់នូវការការពារបានលអ រាំផុត្។

- អ្ន កប្ត្ូវន្ត្ផ្ាស់រ្រឧរករណ៍
ូ
ជាំនួយការដកដបងា ើ មររស់អ្ន កប្រសិនបរើវាខូ ចខាត្ ខូ ច
ប្េង់ប្ទាយ បសើម កខវ ក់ េិបាកដកដបងា ើម ឬប្រសិនបរើវាមិន សមលម មនឹងមុខអ្ន កបេៀ
ត្។ ជាេូ បៅ អ្ន ករួ រន្ត្៖ រ្រឧរករណ៍
ូ
ជាំនួយការដកដបងា ើ មររស់ អ្ន កបរៀងរល់បេលអ្ន ក
ចារ់បផត ើមបវនបធ្វ ើការនីមួយៗ។ មជឈមណឌលប្ររ់ប្រងនិងេរ់សាត្់ជាំងឹឆ្ាង (CDC) បាន
ន្ណ ាំឲ្យ បធ្វ ើការរ្រឧរករណ៍
ូ
ជាំនួយការដកដបងា ើមបៅបប្កាយបេលន្ដលបានពាក់និង
ប ោះបចញរ ួចចាំនួនប្បាាំដង។ អ្ន កអាចបយាងបៅបលើបសចកត ីន្ណ ាំរ រស់ប្ក ុមហ្ុន ផលិ ត្
អ្ាំេីបេលន្ដលអ្ន ករួ ររ្រវា
ូ និង វ ិធ្ីរកោវាេុក បប្កាយបេលន្ដលបានបប្រើប្បាស់រ ួច
សប្មារ់ការបប្រើប្បាស់បលើកបប្កាយ។

យល់ដ្ឹងអំពីសិទធិរបស់អនក។

ពពលពវលានិងសាារ សម្រាប់
ការលាងសាាត្ដដ្
• មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករប្ត្ូវន្ត្ផត ល់នូវេីកន្នា ងសប្មារ់លាងសមាអត្ទដ
ន្ដលមាន ក់អ្មនូ វសរូ និងេឹក និង/ឬ េឹកអ្ ម័យលាងសមាអត្ទដ។ ររស់
រររទា ាំងបនោះប្ត្ូវមានជាប្រចាាំបៅកន្នា ងបធ្វ ើការររស់អ្នក និងបៅកនុងយានយនត
ណាមួ យន្ដលអ្ន កអាចនឹងបប្រើប្បាស់សប្មារ់បធ្វ ើដាំបណើរ។
• មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករក៏ប្ត្ូវន្ត្ផត ល់ជូនអ្ន កនូ វបេលបវលាប្ររ់ប្គាន់បៅកនុងទងង បធ្វ ើការ
បដើមបីឲ្យអ្ន កបានបធ្វ ើការលាងសមាអត្ទដររស់អ្នក។

ការពធវ ើពត្សារកជំងឺ
COVID-19
• មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករប្ត្ូវន្ត្ផត ល់នូវការបធ្វ ើបត្សត ប យឥត្រិត្ទងា និង
បៅអ្ាំឡ
ុ ងបមា៉ាងបធ្វ ើការជូ នដល់រុរគលិកន្ដល៖
o មានបររសញ្ហា
ទនជាំងឺ COVID-19
o បានរ៉ាោះពាល់បៅនឹងជាំងឺ COVID-19 បៅកន្នា ងបធ្វ ើការ បលើកន្លងន្ត្អ្ន កន្ដលបានជា
សោះបសបើយេីជាំងឺ COVID-19 កនុងអ្ាំឡ
ុ ងបេល 90 ទងង កនា ងមក និងមិនមានបររសញ្ហា។
o ប្ត្ូវការបធ្វ ើបត្សត បដើមបីរនត រាំបេញការង្កររ ទ រ់េីបានរ៉ាោះពាល់បៅនឹងបមបររបៅកន្នា ងបធ្វ ើ
ការ ឬបដើមបីបានវ ិលប្ត្ឡរ់មករាំបេញការង្ករវ ិញឲ្យបានកាន់ន្ត្ឆ្ងរ់ ខណៈបេលន្ដលកាំេុង
សា ិត្កនុងការ ក់ខល ួនឲ្យបៅ ច់ប យន្ឡក។
• ការបធ្វ ើបត្សត អាចនឹងប្ត្ូវបានផត ល់ជូនតាមរយៈមាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្នក ក៏ដូចជា
យក ា នសុខភាេកនុងត្ាំរន់ រ ា ភិបាលប្របេស របប្មាងន្ងទា ាំសុខភាេមួ យ ឬបៅេីកន្នា ងបធ្វ ើ
បត្សត កនុងសហ្រមន៍មួយ។

ការឈប់សម្រាកពោយាន
បង់ម្រាក់ពលកមា
• មាាស់អាជីវកមម ឬកន្នា ងការង្ករររស់អ្នកប្ត្ូវន្ត្រង់ប្បាក់េលកមម ជូនអ្ន កបៅបេល
ន្ដលអ្ន កឈរ់សប្មាក [ឬបៅថ្ ការរង់ប្បាក់បៅបេលមិនររ់រញ្ចល
ូ បៅកន្នា ង
ការង្ករ (exclusion pay)] ប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវបានបសន ើសុាំឲ្យបៅផទ ោះប យសរន្ត្អ្ន កមាន
ជាំងឺ COVID-19 ឬបានរ៉ាោះពាល់បៅនឹងជាំងឺ COVID-19 ខណៈបេលន្ដលអ្ន កកាំេុង
រាំបេញការង្ករ។ េួ កបរប្ត្ូវន្ត្រង់ប្បាក់ឲ្យអ្ន កតាមអ្ប្តាទនប្បាក់េលកមម ធ្មម តាររស់
អ្ន ក បៅអ្ាំឡ
ុ ងបេលន្ដលអ្ន កប្ត្ូវបានត្ប្មូវឲ្យបៅផទ ោះ។
• អ្ន កក៏អាចនឹងេេួ លបានបេលបវលាសប្មាកេីការង្ករន្ដលមានរង់ប្បាក់េលកមម តាមរយៈ
កមម វ ិធ្ីឈរ់សប្មាករន្នា មប យមានរង់ប្បាក់េលកមម ទាក់េងនឹងជាំងឺ COVID-19 (COVID-19
Supplemental Paid Sick Leave) បរើបទាោះរីជាអ្ន កមិនបានរ៉ាោះពាល់បៅនឹងជាំងឺបៅកន្នា ងបធ្វ ើការក៏
ប យ។ ប្រសិនបរើមានសិេធ េ
ិ េួ ល កមម វ ិធ្ីបនោះផត ល់ជូនការឈរ់សប្មាកប យមានរង់ប្បាក់បដើមបី
ឲ្យរុរគលិកបានបៅេេួ លចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបដើមបីបានជាសោះបសបើយេីបររសញ្ហា
ន្ដលបកើត្បចញេីការចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការ ឬប្រសិនបរើអ្នកប្ត្ូវការន្ងទា ាំសមាជិកប្ក ុមប្រួ សរន្ដលមាន
ជាំងឺ COVID-19 ឬប្ត្ូវការបធ្វ ើចតាតឡីស័ក។ សប្មារ់េ័ត្៌មានរន្នា ម សូ មបមើល ផ្ទង
ាំ ផសេវ ផោយ និង
សាំណួរន្ដលបានសួ រជាញឹកញរ់ អ្ាំេី COVID-19 Supplemental Paid Sick Leave។

ពត្ើខ្្ុំអាចពធវ ើអវីាន ម្របសិនពបើខ្្ុំានការារមា អំពីបញ្ហាសុវត្ថ ិ
ភាពទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ពៅកដនា ងពធវ ើការ?
• អ្ន កអាចេិបប្គាោះជាមួ យអ្ន កត្ាំណាងសហ្ជីេររស់អ្នក។
• អ្ន កអាច ក់ពាកយរណតឹងអ្ាំេីការមិនបេញចិត្តបៅកាន់ Cal/OSHA ប យបៅេូ រស័េទ
បៅកាន់បលខ 833-579-0927។
• អ្ន កអាច ក់ពាកយរណតឹងអ្ាំេីការមិនបេញចិត្តបៅកាន់ យក ា នសុខភាេស
ធ្លរណៈ ប យបៅេូ រស័េទបៅកាន់បលខ 888-700-7995។ អ្ន កអាច ក់ពាកយរណតឹង
បានប យមិនចាាំបាច់របញ្ា ញប្មោះ។
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