ការជូូនដំំណឹឹងអំំពីគ្រោះី ��ះថ្នាាក់់ផ្នែ� ែកសុុវត្ថិិភា
� ព និិងសុុខភាពការងារ (DOSH)
ជួួយនិិយោ�ជកដើ�ើម្បីី�ការពារការរងរបួួសនៅ�កន្លែ�ងែ ធ្វើ�កា
�ើ រ
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី 25 ខែ�កុុម្ភៈ�ៈ ឆ្នាំំ� 2022

ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�� ើមដើ�ើ ម្បីី�កាCOVID-19 ក្នុុ�ងអំំ ឡុុងពេ�លមានការខ្វះះ�ខាតបុុគ្គគលិិកថែ�ទាំំសុុខភាព
ការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន៖ និិយោ�ជកដែ�លមាននិិយោ�ជិិតធ្វើ�� កា
ើ រនៅ�ក្នុុងមន្ទីី
ុ ភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត
�រពេ�ទ្យយ គ្លីី�និិក កន្លែ�ែងថែ�ទាំំរយៈៈពេ�លវែែង ឬមជ្ឈឈមណ្ឌឌលថែ�ទាំំសុខ
�

ការកើ�ើនឡើ�ើងហានិិភ័័យសម្រា�ប់់COVID-19

ដោ�យសារតែ�មានការខ្វះះ�ខាតបុុគ្គគលិិកដែ�លបម្រើ�ើ� ការនៅ�ក្នុុងមណ្ឌ
ឌល
�
ថែ�ទាំំសុុខភាព ដូូច្នេះ��ះ និិ យោ�ជិិ តដែ�លឆ្លលងCOVID-19 កំំពុុងចូូល
ធ្វើ�� ើការវិិញ ខណៈៈពេ�លដែ�លនៅ�តែ�អាចចម្លលងមេ�រោ�គបាន។ ទង្វើ�ើ�
បែ�បនេះ�ះនាំំឱ្យយហានិិ ភ័័យនៃ�ការចម្លលងCOVID-19 កើ�ើនឡើ�ើង។

លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិងអនុុសាសន៍៍ពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ
នឹឹងឧបករណ៍៍ជំំនួួយដកដង្ហើ�ើ�ម

ផ្នែ�ក
ែ សុុវត្ថិ�ភា
ិ ព និិ ងសុុខភាពការងារ (Division of Occupational
Safety and Health, DOSH) របស់់ L&I (ផ្នែ�ក
ែ ការងារ និិ ង
ឧស្សាាហកម្មម) តម្រូ�ូវឱ្យយនិិ យោ�ជិិ តដែ�លចូូលក្នុងបន្ទទ
ប់់អ្ននកជំំ ងឺឺ ហើ�ើយ
ុ�
មានការសង្ស័័�យ ឬត្រូ�វូ បានបញ្ជាាក់់ថាមានCOVID-19 ប្រើ��ើប្រា�ស់់ នូូវ
ឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�មដែ�លបានឆ្លលងកាត់់ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តតសាកល្បបង។
DOSH ណែ�នាំំ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនតម្រូ�ូវឱ្យយនិិ យោ�ជិិ តធ្វើ�ើ�ការនៅ�ជិិ ត
មិិ ត្តតរួ ួមការងារដែ�លមានការសង្ស័័�យ ឬត្រូ�វូ បានបញ្ជាាក់់ថា
មានCOVID-19 ប្រើ��ើប្រា�ស់់ នូូវឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�ម
ដែ�លបានឆ្លលងកាត់់ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តតសាកល្បបងនោះ�ះទេ�។
ិ ឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�មពេ�ញលេ�ញ រួ ួមទាំំងការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត
កម្មមវិធីី
សាកល្បបង គឺឺមានភាពចាំំបាច់់ នៅ�ពេ�លដែ�លនិិ យោ�ជកតម្រូ�ូវឱ្យយ
និិ យោ�ជិិ តប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�ម ជាឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់
ការពារខ្លួួ�ន (personal protective equipment, PPE) — មិិ នថា
DOSH ទាមទារឱ្យយមានការប្រើ��ើប្រា�ស់់ បែ�បនេះ�ះ ឬអត់់នោះ�ះទេ�។

ឧបករណ៍៍ជំំនួួយដកដង្ហើ�ើ�ម — ជម្រើ��ើស
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមានសុុវត្ថិិភា
� ពបំំផុុត

ឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�មត្រូ�ូវបានធ្វើ�� ើតេ�ស្តតសាកល្បបង និិ ង
ឆ្លលងកាត់់បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវការការពារកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់
ដែ�លអាចជឿ�ឿទុុកចិិ ត្តតបានទៅ�ដល់់ អ្ននកពាក់់ — ខ្ពពស់់ជាង
ម៉ាាស (ឧ. ប្រ�ភេ�ទម៉ាាសសម្រា�ប់់ ការវះ�កាត់់ ឬវេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត)
និិ ងរបាំំងមុុខផ្សេ�េងៗជាដើ�ើម។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត៖

 ការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វបានបង្ហាា ញថាម៉ាាសប្រ�ភេ�ទ N95s មាន
ប្រ�សិិ ទ្ធិ�ភា
ិ ពល្អអយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ ក៏៏ដូូចគ្នាាទៅ�នឹឹ ងប្រ�ភេ�ទ
ម៉ាាសសម្រា�ប់់ ការរវះ�កាត់់ក្នុងការប្រើ
��ើប្រា�ស់់ ជាការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ុ�
ប្រ�ភព ទោះ�ះបីីជាមានសន្ទះះ�ដង្ហើ�ើ�មចេ�ញក៏៏ដោ�យ*។

 ឧបករណ៍៍ជំំនួួយដកដង្ហើ�ើ�មផ្តតល់់នូូវការការពារពេ�ញលេ�ញ

នៅ�បរិិវេេណជុំំ� វិិញមាត់់ និិ ងច្រ�មុះះ�របស់់ អ្ននកពាក់់ បើ�ើ
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹ ងម៉ាាសធម្មមតា ឬម៉ាាសប្រ�ភេ�ទក្រ�ណាត់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ការការពារគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់អាចត្រូ�ូវបានផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
តាមរយៈៈការធ្វើ�� ើតេ�ស្តតសាកល្បបងលើ�ើឧបករណ៍៍ជំំ នួួយ
ដកដង្ហើ�ើ�ម នេះ�ះជាអ្វីី�ដែ�លម៉ាាសធម្មមតាមិិ នអាចធ្វើ�ើ�បាន។

 ម៉ាាសសម្រា�ប់់ ការវះ�កាត់់ប្រ�ភេ�ទ N95 (ដោ�យមាន

ការយល់់ ព្រ�មពីី រដ្ឋឋបាលចំំ ណីី អាហារ និិ ងឱសថ [Food
and Drug Administration, FDA] អាចរកបានជា
ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងប្រ�ភព ឬជា PPE សម្រា�ប់់ កិិច្ចចការណាមួួយដែ�ល
មានការចង្អុុ�លបង្ហាា ញថាត្រូ�វូ ការការការពារពីីការជ្រា�បទឹឹក។

ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

នៅ�ពេ�លដែ�លនិិ យោ�ជកកំំណត់់ថាមិិ នតម្រូ�ូវឱ្យយប្រើ�ើ� ប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់
ឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�ម ប៉ុុ�ន្តែ�ែនិិយោ�ជិិ តចង់់ពាក់់ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ
សម្រា�ប់់ ការប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតនឹឹងត្រូ�វូ បានអនុុវត្តត។ និិ យោ�ជក
ត្រូ�វូ តែ�សម្រ�បសម្រួ�ួលការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឧបករណ៍៍ការពារ ឬឧបករណ៍៍
ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតរបស់់ និិយោ�ជិិ តខ្លួួ�ន ដោ�យយោ�ងទៅ�តាម លេ�ខកូូដ
ប្រ�ចាំំរដ្ឋឋ Washington [Washington Administration
Code, WAC] 296-62-601 តាមរយៈៈ WAC 296-62-60103។
www.Lni.wa.gov/safety-health/safety-rules/
chapter-pdfs/WAC296-62.pdf#WAC_296_62_601

* សូូមមើ�ើលការបោះ�ះពុុម្ពរព បស់់ វិ ិទ្យាាស្ថាានជាតិិសម្រា�ប់់សុវត្ថិិ�
ុ ភាព និិងសុុខភាពការងារ[National
Institute for Occupational Safety & Health, NIOSH] លេ�ខ 2021-107 នៅ�លើ�ើ
គេ�ហទំំព័រ័ www.cdc.gov/niosh/docs/2021-107។ ដូូចគ្នាាផងដែ�រ ឧបករណ៍៍ជំំនួយ
ួ
ដកដង្ហើ�ើ�មដែ�លមានសន្ទះះ�ដង្ហើ��មើ ចេ�ញ មិិនគួួរត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នៅ�តាមគ្លីី�និក
ិ ដែ�លទាមទារឱ្យយមានការ
ការពារមេ�រោ�គនោះ�ះទេ�។

Division of Occupational Safety and Health
www.Lni.wa.gov/HazardAlerts | 1-800-423-7233

បន្ត

ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តតសាកល្បបងមិិ នត្រូ�វូ បានទាមទារសម្រា�ប់់
ការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តតនោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបាន
ណែ�នាំំដើ�ើម្បីី�បង្កើ�� ន
ើ ប្រ�សិិ ទ្ធធភាពនៃ�ការការពារ។

ស្វែ�ែងរកជំំនួួយពីី L&I

ឧបករណ៍៍ជំំនួួយដកដង្ហើ�ើ�មជាការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ភព

www.Lni.wa.gov/COVIDSafety

នៅ�ពេ�លនិិ យោ�ជកធ្វើ�� ើការសម្រេ��ចថានិិ យោ�ជិិ តណាម្នាាក់់ (ឧ.
និិ យោ�ជិិ តដែ�លអាចនឹឹ ងឆ្លលងCOVID-19) ត្រូ�វូ តែ�ប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់
ម៉ាាសប្រ�ភេ�ទ N95 ឬឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�មផ្សេ�េងទៀ�ៀត
សម្រា�ប់់ ជាការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងប្រ�ភព (ឧ. ពាក់់ដើ�ើម្បីី�ការពារ
អ្ននកដទៃ�) លក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់ ខាងក្រោ��មត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត៖



និិ យោ�ជកអាចពិិចារណាការប្រើ��ើប្រា�ស់់ ជាការស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត
ក្រោ��មជំំ ពូូក 296-842 WAC វិិធានស្ដីី�ពីីឧបករណ៍៍
ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�ម ។ https://app.leg.wa.gov/wac/
default.aspx?cite=296-842

 កម្មមវិធីីិ កាត់់បន្ថថយជំំនួួយដង្ហើ�ើ�មត្រូ�ូវបានទាមទារ (ឧ.

គេ�ហទំំព័រ័ សុុវត្ថិិភា
ធ ឹងCOVID-19 របស់់ L&I
� ពពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
សូូមទាក់់ទង L&I

អ៊ីី�មែ�ល EyeOnSafety@Lni.wa.gov ឬ
ទាក់់ទៅ�កាន់់ លេ�ខ 1-800-423-7233។

កម្មមវិិធីីពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់

L&I ផ្តតល់់ការប្រឹ�ឹ ក្សាា ការបណ្តុះះ� �បណ្តាាល និិ ងផ្ដដល់់ ជំំនួួយ
ផ្នែ�ក
ែ បច្ចេ�េកទេ�សដោ�យមិិ នគិិតថ្លៃ�ៃទៅ�ដល់់ និិយោ�ជក
គ្រ�ប់់ រូ ូប។ ទទួួលបានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម និិ ងធ្វើ�� ើការណាត់់ជួួប
សម្រា�ប់់ ការប្រឹ�ឹ ក្សាាសម្ងាាត់់ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ
www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants។

សម្រា�ប់់ ការប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ម៉ាាសប្រ�ភេ�ទ N95 ករណីីនេះ�ះ
ត្រូ�វូ បានកំំណត់់ចំំពោះ�ះការផ្តតល់់ជូូននូូវច្បាាប់់ ចម្លលងនៃ�
តារាងទីី 2 នៃ�វិិធានស្តីី� ពីីឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�ម)
ហើ�ើយនិិ យោ�ជកត្រូ�វូ តែ�ធានាថាការប្រើ��ើប្រា�ស់់ មិិនបង្កក
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់សុុខភាព ឬសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពឡើ�ើយ។

 និិយោ�ជកត្រូ�វូ តែ�ចងក្រ�ងឯកសារថា ឧបករណ៍៍ជំំនួួយ

ដកដង្ហើ�ើ�មត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់តែ�ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ប្រ�ភពតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� (ប្រ�សិិ នបើ�ើឧបករណ៍៍ជំំ នួួយដកដង្ហើ�ើ�ម
មិិ នត្រូ�វូ បានឆ្លលងកាត់់ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តតសាកល្បបង)។

 ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តតសាកល្បបងត្រូ�វូ បានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិ នមែ�នជាលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនោះ�ះទេ�។

ការជូូនដំំ ណឹឹងនេះ�ះមានគោ�លបំំ ណងក្នុុងការនាំំ
យកការយល់់ ដឹឹងអំំពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ផ្នែ�ក
ែ សុុវត្ថិ�ភា
ិ ព និិ ងសុុខភាពដែ�លអាចកើ�ើតមានឡើ�ើងនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ។ វា មិិនមែ�នជា
�

វិិធាននោះ�ះទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិ នបង្កើ�ើ�តជាកាតព្វវកិិច្ចចផ្លូ�វច្បាាប់់
ថ្មីី�ណាមួួយដែ�រ។ L&I ណែ�នាំំនិិយោ�ជក និិ ងបុុគ្គគលិិកឱ្យយពិិនិិត្យយមើ�ើលវិិធានស្ដីី�ពីីសុុវត្ថិ�ភា
ូ
ិ ព និិ ងសុុខភាពដើ�ើម្បីី�ឱ្យយដឹឹ ងពីី
លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវជាក់់លាក់់ណាមួួយនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ www.Lni.wa.gov/SafetyRules។
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