
 

 

សេចក្ត ីេសខេប៖ 

វិ ធានគ្រាអាសេគ្រស្េីីី ី សែងខសលើ ងខសេះព្រាីេាបបឆ ស្្ ាំ 2022 
WAC 296-62-085 

សេចក្ដ ីេសខេប 

ផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃគឺជាភររេះថ្នា ក់ផ្ែលកាន់ផ្ែខ្ល ាំងភ ើងចាំភ េះកម្មករនិភោជិែភៅរែឋ  Washington។ 

ភែើម្បីការ រកម្មករនិភោជិែ វិ ធាននររសន្នានី្ីៃីភ ល្ ើងភ េះព្រៃមមីននន្ពៃលពៃប់់ៃីព្មទ ី 15 ផ្ែមិ្មពនា 

រហូែែល់ព្មទ  ី29 ផ្ែកញ្ញា  ឆ្ា ាំ 2022។  

ផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃ់ភងក ើែភ ើងភោយសារនែពគីមី្ផ្ែល់ងកភររេះថ្នា ក់ 

និងពគលអ ិែែូចៗភ េះភហើរភៅកន ុងែយល់។ ផ្សែងភនេះសចភ វ្ ើឱ្យអ្ាកណានា ក់ឈឺ 

នូ្ម្បីផ្ែ ព់គគលផ្ែលននន្ពែពៃលអក៏ភោយ។  

ផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃសច់ងកជាភោគន្ញ្ញា រសាលែូចជា៖ 

• កអក។ 

• រនន្់់ាំៃង់ក។ 

• ផ្ ា្ករក យ។ 

• ឈឺកាល។ 

ផ្សែងភនេះក៏សច់ងកសល់ េះ ល់ែល់ន្ពែពៃ ទ្ន់ ទ្រ និងជួនកាលែល់សយពជីិ ធាែសងផ្ែរ រមួ្នន៖    

• ឈឺរ ងូ និងរាំងភ់េះែូង។ 

• ជាំងឺហឺែ ទ្ន់ ទ្រ។ 

• ៃិបាកែកែភងហ ើម្។ 

ក្ម្រិតផ្សែខអាចផ្លា េ់បត រូជាញឹក្ញាប់។ 

វាជាភរឿងន្ាំខ្ន់ផ្ែលរែូិែឹងភៅភៃលផ្ែលករមិ្ែផ្សែងឈានែល់ចាំណព ចមួ្យផ្ែលវាកាល យជាភររេះថ្នា ក់។ 

កន ុងករណីភនាេះ វិ ធាននការការ រមួ្យចាំនួនរែូិននជាភរន្ច 

ភែើម្បីការ រ់ពគគលិកផ្ែលភ វ្ ើការកន ុងផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃ។ 

ឧ់ករណ៍តាម្អ្ពីន្ឺណិែ ូភៅមួ្យចាំនួន ភែើម្បីផ្ន្វ ងរកៃ័ែ៌ននអ្ាំៃីគពណពៃែយល់់ចច ុ់បនា រមួ្នន៖ 

• ផ្សនទីគុណភាពខ្យល ់ៃីរកនួ្ង់រ ធាសាា និ ធា ា (Department of Ecology) ព្នរែឋ Washington 

• AirNow.gov ៃី ីពា ក់ងារការ រ់រ ធាសាា ន (Environmental Protection Agency, EPA) ន្ហរែឋសភម្រ ធាក 

• ឧបក្រណ៍សេវាក្រមព្ម្ពស ើរបេេ់ហរដ្ឋអាសររកិ្  (U.S. Forest Service) ផ្ែលវាន្់ន្ទ ង់ពគលអ ិែភៅកន ុងែយល់  
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ព័ត៌មានអំពីគុណភាពខ្យល់ម្តវូបានរាយការណ៍ជាចរបខតារពីរវធីិ៖ 

• ពគលអ ិែម្ ែ់ភៅថ្ន PM2.5។  

• ន្នទន្ែន៍គពណពៃែយល ់ឬ ន្នទន្ែន៍គពណពៃែយល់ (Air Quality Index, AQI) ន្រន់់ PM2.5។ 

សារនែព ា់ំៃពលែយល់ន្ាំខ្ន់ៗ ចាំនួនរបាាំកតាា  AQI រមួ្ទ ាំង PM2.5 ភៅកន ុងរងាវ ន្់រ់ន្់វា។  
 

តាោងខ្ងភរកាម្់ងាហ ញៃីករមិ្ែផ្ែលនិភោជក និងនិភោជិែរែូិបែ់ិ ធាននការរ់ងុរ់យ័ែាៃីភ ល្ ើងភ េះព្រៃ។ 

PM2.5 ក្ន ុខរីម្ក្ូម្ការក្ន ុខរួយផ្រ៉ែម្តគូប 

(µg/m3) 

េនទេែនគ៍ុណភាពខ្យលេ់ម្មាប់ 

PM2.5 (AQI) 

20.5 µg/m3 AQI 69 

35.5 µg/m3 AQI 101 

555 µg/m3 ភលើន្ៃ ីAQI 

 

ម្បេិនសបើអាចសធវើបាន េូរដាក់្ក្ម្រិតការងារសៅខាខសម្ៅអគារ 

សៅសពលផ្ដ្លមានក្ម្រិតផ្សែខស ា្ ើខស េះព្ម្ពខ្ពេ់។ 

ម្ភ្ាបាយមួ្យចាំនួនភែើម្បីការ រកម្មករនិភោជិែៃីផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃរមួ្នន៖  

• ការផ្លល ន្់ ត់ រូកាលិ ធាពគការងារ ឬផ្លល ន្់ម្កភ វ្ ើការងារកន ុងអ្ររ។ 

• កាែ់់នាយសាំងែង់ន្ពីភែរ ូ់ ិនា ព្នការងារ ឬ់ភងក ើនរយៈភៃលន្រនក។ 

• ការសីល់ន ន្ពីនែកែភងហ ើម្ន្ិ់បនិម្ម ិែ។  

ឧបក្រណ៍ដ្ក្ដ្សខហើរេិបបនិរម ិតមានតួនាទីចសម្មាេះខ្យល់សដ្ើរបីការពារេួតរបេ់ក្រមក្រនិសោជិត។  

ឧ់ករណ៍ែកែភងហ ើម្ន្ិ់បនិម្ម ិែផ្ែល់ាំ ក់រែឹម្រែូិសចកាែ់់នាយការ  ់េះ ល់រ់ន្់កម្មករនិភោជិែភៅនឹង

ផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃបានោ ងន្ភម្បើម្។ 

ឧ់ករណ៍ែកែភងហ ើម្ន្ិ់បនិម្ម ិែ ូភៅផ្ែលរែូិបាន ក់ភែើម្បីការ រកម្មករនិភោជិែគឺ N95។  

កផ្នែងរពុំកាល, រកន, របាាំងម្ពែ, KN95's ឬសិយឺែផ្ែល ក់ៃភីលើរចម្ពេះ និងនែ់ 

នឹងម្ិនសាល់ការការ ររគ់់ររន់ៃីផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃភនាេះភ ។ 

ការសធវើការសៅក្ន ុខផ្សែខស ា្ ើខស េះព្ម្ពអាចសធវើឱ្យរនុេែ ឺ។ 

កម្មករនិភោជិែរែូិជូនែាំណឹងែល់និភោជករ់ន្់ៃួកភគ 

រ់ន្ិនភ់ើៃួកភគជួ់រ់ េះសល់ េះ ល់ន្ពែពៃៃីការ  ់េះ ល់ភោយផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃ។ កន ុងករណី ទ្ន់ ទ្រ 

កម្មករនិភោជិែសចរែូិការការៃាបាលភិជជសាស្រន្ាជា់នាទ ន់។ 

និភោជកមិ្នរែូិបានអ្នពញ្ញា ែឱ្យន្ងន្ឹករ់ឆ្ាំងនឹងនិភោជិែចាំភ េះការោយការណ៍ៃីភររេះថ្នា ក់ភោយគពណពៃែយល់ 
សល  ់េះ ល់ន្ពែពៃមិ្នលអ  ឬចាំភ េះការផ្ន្វងរកការៃាបាលភិជជសាស្រន្ា ភោយសារជាំងឺ 
ឬរ់ួន្ផ្ែលទក់ ងនឹងការងារភនាេះភ ។  

សេចក្ត ីេសខេបេដ ីពីវធិានម្គាអាេននេដ ីពីផ្សែខស ា្ ើខស េះព្ម្ពឆ្ន ំ 2022, រកម្រែឋបាលរ់ន្់រែឋ Washington 

(Washington Administrative Code, WAC) 296-62-085 

 

ជា ូភៅ វិ ធាននររសន្នានី្ីៃីភ ល្ ើងភ េះព្រៃរែូិបានអ្នពិែាភៅភៃលផ្ែលករម្ិែផ្សែងននករម្ិែ 20.5 µg/m3 

(AQI 69) ឬែពន្់ជាងភនេះ។ ករណីភលើកផ្លងមួ្យចាំនួនរមួ្នន៖  

• កផ្នលងភ វ្ ើការភៅកន ុងអ្ររ ឬោនជាំនិេះផ្ែល់ ិជិែ ផ្ែលបានសាល់ការរគ់់រគងជាក់លាក់ជាភរន្ច។ 

• និភោជិែផ្ែលរងការ់ េះ ល់រយៈភៃលមួ្យភន ង ឬែិចជាងភន ងភ វ្ ើការកន ុងមួ្យព្មទ។  

https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf
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ជាការន្ភងេ់គឺ វិ ធាននភនេះែរម្ូិឱ្យនិភោជកផ្ែលននការននាោ៉ា ់់រងរែូិ៖ 

• ននផ្សនការភ ល ើយែ់នឹងផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃជាលាយលកេណ៍អ្កែរ។ 

• កាំណែ់ករមិ្ែព្នការ  ់េះ ល់នឹងផ្សែងរ់ន្់និភោជិែម្ពនភៃលភ វ្ ើការ 
និងជាភ ៀងទែ់កន ុងអ្ាំ ុងភៃលភិននីមួ្យៗ ភៅភៃលផ្ែលននផ្សែង។ 

• ់ណត ុ េះ់ណាា ល ព់គគលិកអ្ាំៃីភររេះថ្នា ក់ផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃ។ 

• ់ណុ្េះ់ណីាលអ្ាករគ់់រគងៃីរភ់ៀ់ភ ល ើយែ់ភៅនឹង់ញ្ញហ ន្ពែពៃផ្ែល់ណាា លម្កៃីផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃ។ 

• ជូនែាំណឹងែល់និភោជិែអ្ាំៃីិ ធាននការការ រផ្ែលនន រ់ឆ្ាំងនឹងផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃ។ 

 

ភៅភៃលផ្ែលលកេែណឌ ផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃឈានែល់ 35.5 μg/m3 (AQI 101)  លកេែណឌ ែរម្ូិ់ផ្នាម្រមួ្នន៖ 

• ជូនែាំណឹងែល់និភោជិែអ្ាំៃីករមិ្ែផ្សែង។ 

• សាល់ឧ់ករណ៍ែកែភងហ ើម្ន្ិ់ បនិម្ម ិែ និងភលើក ឹកចិែាែល់ការភរ ើ់របាន្់រ់ន្់ៃួកភគ។ 

• ភៅភៃលផ្ែលសចភ វ្ ើភៅបាន កាំណែ់ការ  ់េះ ល់ែល់និភោជិែភៅនឹងផ្សែងភ ល្ ើងភ េះព្រៃ។ 

ភៅភៃលផ្ែលករមិ្ែផ្សែងន្ា ិែភៅ 555 µg/m3 ឬែពន្់ជាងភនេះ 
លកេែណឌ ែរមូ្ិឧ់ករណ៍ែកែភងហ ើម្់ផ្នាម្រែូិបានអ្នពិែា។ 

អ្ាកសចសនលកេែណឌ ែរមូ្ិភៃញភលញផ្ែលនិភោជករែូិអ្នពិែាតាម្ភៅកន ុងវវធិានម្គាអាេននេត ីពីផ្សែខស ា្ ើខស េះព្ម្ពវ

WAC 296-62-085។ 

 

នូ្ម្ទក់ ងរកនួ្ងការងារ និងឧន្ាហកម្ម (Department of Labor and Industries) ព្នរែឋ Washington 

ន្រន់់ៃ័ែ៌ននអ្ាំៃីកម្ម ិ ធ្ា ី និងភន្វារ់ន្់ ីពា ក់ងារជាពសារ់ន្់អ្ាកតាម្រយៈភលែ 1-800-547-8367។ 
ភន្វាភនេះគឺឥែគិែព្មល។ 

តាម្ការភន្ា ើន្ពាំ  រម្ង់ន្រន់់ជនផ្ែលននៃិការពៃគឺននសីល់ជូន។ ភៅភៅភលែ 1-800-547-8367។ អ្ាកភរ ើ់របាន្់ 
TDD នូ្ម្ភៅភៅភលែ 711។ L&I (រកនួ្ងការងារវនិងឧន្ាហកម្ម) គឺជានិភោជកផ្ែលសីល់ឱ្កាន្ភន្ម ើរា ។ 

https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf
https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf
https://lni.wa.gov/rulemaking-activity/AO22-21/2221CR103EAdoption.pdf



