ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-600 កររយករណ៍្រគាអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ និងត្រម�វករជូនដំណឹង
ស្រមាប់ ជំងឺឆង
� និ ងែដលបង�េរគ ។

[]

ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-60001 េគាលបំណង និងវ ិសលភាព។ WAC 296-62-600 ដល់ 296-6260005 ផ�ល់លក�ខណ�ត្រម�វស្រមាប់កររយករណ៍ពីកររ ីករលដលៃនជំងឺឆង
� ឬែដលឆ�ងេរគដល់ែផ�ក
សុវត�ិភាព និងសុខភាពករងរ (DOSH) របស់ L&I និងករជូនដំណឹងដល់និេយាជិតអំពីករប៉ះពល់ែដល
អចេកតមានចំេពះជំងឺឆង
� ឬជំងឺឆង
� អំឡងេពលមានអសន�
សុខភាពសធារណៈ។ ដូចែដលបានកំណត់េន
ុ
ក�ុងច្បាប់េនះ និង�សបតមច្បាប់សង
� ់ដរករងរ្រគាអសន�ែផ�កសុខភាព; ែផ�កទី 2 និងទី 3, ជំពូកទី 252,
ច្បាប់ៃនឆា�ំ 2021។ ត្រម�វករទំងេនះអនុវត�ចំេពះនិេយាជកក�ុងរដ� Washington អំឡុងេពលមានអសន�
ែផ�កសុខភាពសធារណៈ។

[]

ែផ�កថ�ី
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WAC 296-62-60002 និយមន័យ។ និេយាជិតែដលមានករធានារ៉ ប់ រង។ មានន័យថានិេយាជិត
ណាែដលនិេយាជកទទួលខុស្រត�វក�ុងករកត់្រតរបួស និងជំងឺរបស់ពួកេគេនេលកំណត់េហតុ OSHA 300
� ះអសន�
របស់និេយាជក េដយេយាងតម WAC 296-27-02103 រួមទំងនិេយាជិតពីេសវជំនួយបេណា
េសវជួលបុគ�លិក េសវកម�ផត
� ់ផង
� ់បុគ�លិក ្របសិនេបពួកេគ្រត�តពិនិត្យនិេយាជិតទំងេនះ េលមូលដ�នជាេរៀង
រល់ៃថ� េ្រកម WAC 296-27-02103(2)។
្រគាអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ។ មានន័យថា េសចក�ី្របកស ឬបទប�
� ទក់ទងនឹងជំងឺឆង
� ឬ
ែដលបង�េរគ រួមទំងជំងឺរតត្បាត េហយ្រត�វបានេចញដូចខងេ្រកម៖

(a)

្របធានាធិបតីៃនសហរដ�អេមរ ិកបាន្របកស្រគាអសន�ថា�ក់ជាតិ ឬថា�ក់តំបន់ែដល្រគបដណ�ប់

Washington; ឬ
្រគប់េខនធីកុងរដ�
�
(b)

អភិបាលរដ� Washington បាន្របកសដក់្របេទសក�ុង្រគាអសន�េ្រកម RCW

43.06.010(12) េន្រគប់េខនធីកុងរដ�
�
។
[]

ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-60003 េគាលករណ៍ែណនាំទូេទ។ (1) WAC 296-62-600 ដល់ 296-6260005 មិនត្រម�វឱ្យនិេយាជិតណាមា�ក់បង�ញស�នភាពសុខភាព ឬេរគវ ិនិច័យ
� ដល់និេយាជក(នានា)របស់ពួក
េគេទ។
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� យករណ៍
(2) WAC 296-62-600 ដល់ 296-62-60005 មិនផា�ស់បូ�រ ឬលុបេចលកតព�កិចរ
េផ្សងេទៀតែដលនិេយាជកមានេនេ្រកមច្បាប់រដ� ឬសហព័ន�េទ។

[]

ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-60004 ត្រម�វកររយករណ៍ស្រមាប់ករផ�ុះកររតត្បាតជំងឺេឡងអំឡុងេពល
អសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ។ និេយាជក្រត�វរយករណ៍ពីករផ�ុះកររតត្បាតជំងឺេឡងដូចខងេ្រកម៖

(1) ក�ុងេពលមានអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ និេយាជកែដលមាននិេយាជិតែដលមានករធានា
រ៉ ប់រងេលសពី 50 នាក់េនកែន�ងេធ�ករ ឬករដ�ន ្រត�វ៖

(a) រយករណ៍េទែផ�កសុវត�ិភាព និងសុខភាពករងរ (DOSH) របស់ L&I ក�ុងរយៈេពល 24 េមា៉ ង
បនា�ប់ពីករជូនដំណឹងអំពី៖

(i) និេយាជិតែដលមានករធានាែដលបានប�
� ក់េដយករេធ�េតស�ចំនួនដប់នាក់ ឬេ្រចនជាងេនះ
េនកែន�ងេធ�ករ ឬករដ�នែដលករេធ�េតស�្រត�វបាន្របមូលក�ុងអំឡុងេពលណាមួយែដលនាយកដ�នសុខភិ
បាលរដ� Washington ឬយុត�ធិករសុខភាពក�ុងតំបន់ទក់ទងេទនិេយាជកថាមានករផ�ុះេឡងៃន COVID-

19 េន កែន�ងេធ�ករ ឬករដ�នរបស់ពួកេគ; ឬ
(ii) និេយាជិតែដលមានករធានាែដលបានប�
� ក់េដយករេធ�េតស�ចំនួនដប់នាក់ ឬេ្រចនជាងេនះ
ែដលករេធ�េតស�្រត�វបាន្របមូលក�ុងអំឡងេពលណាមួ
យរវងចំណុចចប់េផ�ម និងចំណុចប��ប់ខងេ្រកម៖
ុ
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ចប់េផ�ម៖ េនេពលករណីនិេយាជិតែដលមានករធានាែដលបានប�
� ក់េដយករេធ�េតស�ពីរ ឬេ្រចន
ណាមួយ េនកែន�ងេធ�ករ ឬករដ�ន េកតេឡងក�ុងរយៈេពល 14 ៃថ�តម្របតិទិនជាប់ៗគា�។
ប��ប់៖ 28 ៃថ�តម្របតិទិនជាប់ៗគា�បានកន�ងផុតេទ ចប់តំងពីលទ�ផលេតស�វ ិជ�មានចុងេ្រកយ
ស្រមាប់និេយាជិតែដលមានករធានារ៉ ប់រងទំងឡាយេនកែន�ងេធ�ករ ឬករដ�ន។

(b) រយករណ៍េដយករេហទូរសព�េទេលខ DOSH 1-800-4BE-SAFE (1-800423-7233) និងេ្រប្របាស់ជេ្រមសេដម្បីរយករណ៍ពីករស�ប់ ករស្រមាកព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យ
ករកត់អវៈយវៈ ឬបាត់បង់ែភ�ក។

ករេលកែលង៖

• និេយាជកបច�ុប្បន�ស�ិតក�ុងករផ�ុះរតត្បាតជំងឺ មិនចំបាច់បន�រយករណ៍េទ DOSH រហូតដល់ករផ�ុះេឡង្រត�វបានប��ប់។
ិ នូវ
• និេយាជកស�ិតក�ុងករផ�ុះរតត្បាតជំងឺែដលេ្រកយមកបានសិក្សោករណីអន�រគមន៍ជាវ ិជ�មានមិនពិត មិន្រត�វបានទមទរឱ្យវយតៃម�េឡងវញ

ស�នភាពផ�ុះេឡងរបស់ពួកេគ និងរយករណ៍េទ DOSH េទ។ ពួកេគអចបន�េធ�សកម�ភាព ហក់ ដូចជាពួកេគស�ិតេនេ្រកមករផ�ុះេឡងែដលគា�ន
កររ ំខនដែដល។

(2) ស្រមាប់េគាលបំណងៃនែផ�ករងេនះ៖
(a) "ករដ�ន" ឬ "កែន�ងេធ�ករ" មានន័យថាេរងច្រក ទីធា� បរ ិេវណ បន�ប់ ឬកែន�ងេផ្សងេទៀតែដល
និេយាជិត ឬនិេយាជិតនានា្រត�វបានជួលស្រមាប់ករអនុវត�ករងរ ឬេសវកម�ែដលនិេយាជកមានសិទិច
� ូលេ្រប
្របាស់ ឬ្រគប់្រគង។

(b) "បានប�
� ក់េដយករេធ�េតស�" មានន័យថាករេធ�េតស�េឃញវ ិជ�មានស្រមាប់ជំងឺឆ�ង ឬែដល
បង�េរគ។
ចំ នុចសំខន់ ៖ េនេពលរយករណ៍េទ DOSH មិន្រត�វប�ូ� លេឈ�ះនិេយាជិត ឬព័ត៌មានកំណត់អត�
ស��ណផា�ល់ខួនេឡ
�
យ។

[]
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ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-60005 ត្រម�វករជូនដំ ណឹងទក់ទងនឹងករប៉ះពល់ជាសក�នុពល។ ែផ�ករង (1)
និង (2) ៃនែផ�កេនះអនុវត�ចំេពះនិេយាជកេ្រកពីកែន�ងែថទំសុខភាព ដូចែដលបានកំណត់កុង
� RCW

9A.50.010។ ែផ�ករង (3) និង (4) ៃនែផ�កេនះអនុវត�ចំេពះកែន�ងែថទំសុខភាពដូចែដលបានកំណត់កុង
�
RCW 9A.50.010។ ែផ�ករង (4) ៃនែផ�កេនះអនុវត�ចំេពះនិេយាជកទំងអស់។
� RCW
(1) េលកែលងែតនិេយាជកែដលជាកែន�ងែថទំសុខភាពដូចែដលបានកំណត់កុង

9A.50.010 ្របសិនេបនិេយាជកបានទទួលករជូនដំណឹងអំពីករប៉ះពល់ជាសក�នុពល និេយាជក្រត�វែត
ស�ិតក�ុងរយៈេពលមួយៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករៃនករប៉ះពល់ជាសក�នុពល៖

(a) ផ�ល់ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់និេយាជិតែដលមានកររ៉ ប់រងទំងអស់ែដលមាន
េនក�ុងបរ ិេវណេនកែន�ងេធ�ករដូចគា�េនៃថ�ែតមួយជាបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ េនេពល
ែដលបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់អចឆ�ង ឬបង�ជាេរគ។ េសចក�ីជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍
អក្សរ្រត�វែតប�
� ក់ថា និេយាជិតែដលមានករធានារ៉ ប់រងអច្របឈមនឹងជំងឺឆ�ង ឬែដលបង�េរគ។

(i) ស្រមាប់ COVID-19, បុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់អចឆ�ង ឬបង�េរគពីរៃថ�មុន
េពលបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់មានអរម�ណ៍ថាឈឺ/មានេរគស�� (ឬស្រមាប់អ�កែដលគា�ន
េរគស�� ពីរៃថ�មុនករ្របមូលសំណាកេតស�) រហូតដល់េពលែដលបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់
្រគាន់ចកេចញ និង/ឬ ្រត�វបានេនដច់េដយែឡកពីកែន�ងេធ�ករ។
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(ii) ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ្រត�វែតេធ�េឡងតមរេបៀបែដលនិេយាជកេ្របជាធម�ត
េដម្បីទំនាក់ទំនងព័ត៌មានទក់ទងនឹងករងរ រួមទំង ប៉ុែន�មិនកំណត់ចំេពះេសវកម�ផា�ល់ខួន
� អុីែមល ឬសរ
ជាអក្សរ ្របសិនេបនិេយាជិតអចរ ំពឹងថានឹងទទួលេដយសមេហតុផលក�ុងរយៈេពលមួយៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករៃនករ
េផ�។

(iii) ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ្រត�វែតជាភាសអង់េគ�ស និងភាសែដលយល់េដយ
និេយាជិតភាគេ្រចន។

(b) ផ�ល់ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរផងែដរេទកន់៖
(i) តំណាងសហជីព ្របសិនេបមាន ក�ុងចំេណាមនិេយាជិតែដលមានករធានារ៉ ប់រងែដលបានជូន
ដំណឹងេនេ្រកម WAC 296-62-600 ដល់ 296-62-60005(1)។

(ii) េសវជំនួយបេណា
� ះអសន�ណាមួយ េសវជួលនិេយាជិត ឬនិេយាជកៃនេសវផ�ត់ផ�ង់បុគ�លិក
ៃននិេយាជិតែដលមានករធានារ៉ ប់រង ែដល្រត�វបានជូនដំណឹងេនេ្រកម WAC 296-62-600 ដល់ 296-

62-60005(1)។
(c) ត្រម�វករស្រមាប់រេបៀបៃនករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងេពលេវលស្រមាប់ករជូន
ដំណឹងេនក�ុង WAC 296-62-600 ដល់ 296-62-60005 (1)(a)(iii) អនុវត�ចំេពះករជូនដំណឹង
របស់តំណាងសហជីព និងនិេយាជក េនេ្រកមែផ�ករងេនះ។

(2) ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរណាមួយេនេ្រកមែផ�កេនះ មិនអចរួមប�ូ� លេឈ�ះ
និេយាជិត ឬព័ត៌មានកំណត់អត�ស��ណផា�ល់ខួនណាមួ
�
យេឡយ។
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(3) និេយាជកែដលជាកែន�ងែថទំសុខភាព ដូចែដលបានកំណត់កុ�ង RCW 9A.50.010 ្រត�វ៖
(a) ជូនដំណឹងដល់និេយាជិតណាែដលមានករប៉ះពល់ហនិភ័យខ�ស់ែដល្រត�វបានដឹង ឬសង្ស័យ
ចំេពះជំងឺឆ�ង ឬែដលបង�េរគ ក�ុងរយៈេពល 24 េមា៉ ង។

(b) េដយមានករអនុ��តពីនិេយាជិត សូមជូនដំណឹងដល់តំណាងសហជីព ្របសិនេបមាន ករប៉ះ
ពល់ហនិភ័យខ�ស់ែដល្រត�វបានដឹង ឬសង្ស័យចំេពះជំងឺឆ�ង ឬែដលបង�េរគ ក�ុងរយៈេពល 24 េមា៉ ង។

(4) ស្រមាប់េគាលបំណងៃនែផ�ករងេនះ៖
(a) ករប៉ះពល់ែដលមានហនិភ័យខ�ស់។ មានន័យថាស�ិតក�ុងស�នភាពមួយចំនួនដូចខងេ្រកម
េដយមិនពក់ឧបករណ៍ដកដេង�មែដលបានេធ�េតស�ស័កិស
� ម និងឧបករណ៍ករពរផា�ល់ខួនែដល្រត�
�
វករេផ្សង
េទៀតទំងអស់៖

(i) ក�ុងចមា�យ្របាំមួយហ�ីតៃនបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ចំនួនសរុបេកន
េឡង 15 នាទី ឬេ្រចនជាងេនះ ក�ុងរយៈេពល 24 េមា៉ ង ក�ុងអំឡុងេពលៃនករចម�ងជាសក�នុពលរបស់
បុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់។

(ii) េនក�ុងបន�ប់ែតមួយជាមួយនឹងបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ែដលកំពុងដំេណរ
ករនីតិវ ិធីបេង�តសំេណម។ ប��ីៃនអ�ីែដលចត់ទុកថាជានីតិវ ិធីបេង�តសំេណម ្រត�វបានរកេឃញេន

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVID19Inf
ectionControlForAerosolGeneratingProcedures.pdf។
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(iii) េនក�ុងបន�ប់ែដលបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់បានឆ�ងកត់នីតិវ ិធីបេង�តជា
សំេណម មុនេពលករប��ប់ៃនេពលេវលេបាសសមា�ត។

ចំ ណាំ៖

ស្រមាប់ COVID-19 បុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់អចឆ�ង ឬែដលបង�េរគពីរៃថ�មុនេពលបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់មាន
អរម�ណ៍ថាឈឺ/មានេរគស�� (ឬស្រមាប់មនុស្សែដលគា�នេរគស�� ពីរៃថ�មុនករ្របមូលសំណាកេធ�េតស�) រហូតដល់េពលែដលបុគ�លែដលមានលក�
ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ចកេចញ និង/ឬេនដច់េដយែឡក ពីកែន�ងេធ�ករ ឬរហូតដល់លក�ណៈវ ិនិច័យ
� ្រតឡប់េទេធ�ករងររបស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង
ជំងឺ (CDC) េ្រកមពិធីសរបុគ�លិកធម�តបានអនុម័ត ែដលមួយណាយូរជាង (សូមេមល https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/

mitigating-staff-shortages.html; ចុះៃថ�ទី 23 ែខធ�ូ ឆា�ំ 2021)។

ចំ ណាំ៖

េពលេវលេបាសសមា�តមានន័យថាចំនួនេពលេវលែដលវ្រត�វករស្រមាប់សំេណម េដម្បីដកេចញពីបន�ប់េដយែផ�កេលេគាលករណ៍ែណនាំរបស់
CDC ស្រមាប់្របសិទ�ភាពៃនករដកយកេចញ 99.9 ភាគរយ។ (សូមេមល

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1)។ េនះគឺមិនេលសពីបីេមា៉ ងបនា�ប់ពីករប��ប់ៃននីតិវ ិ
ធី។ មួយេមា៉ ងគឺ្រគប់្រគាន់កុ�ងបន�ប់ព្យោបាលែដលសងសង់េ្រកមលក�ខណ�ត្រម�វៃនកែន�ងព្យោបាលរបស់ DOH (ករផា�ស់បូ�រខ្យល់្របាំមួយក�ុងមួយ
េមា៉ ង) េហយ 15 នាទីគឺ្រគប់្រគាន់េនក�ុងបន�ប់ដច់េដយែឡកពីករឆ�ងេមេរគតមខ្យល់ (AIIR)។

(b) ករជូនដំណឹងអំពីករប៉ះពល់ជាសក�នុពល។ មានន័យដូចតេទេនះ៖
(i) ករជូនដំណឹងដល់និេយាជកពីម�ន�ីសុខភិបាលសធារណៈ ឬអ�កផ�ល់េសវេវជ�ស�ស�ែដល
មានអជា�ប័ណ�ថានិេយាជិតបានប៉ះពល់នឹងបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់េនកែន�ងេធ�ករ;

(ii) ករជូនដំណឹងដល់និេយាជកពីនិេយាជិត ឬទំនាក់ទំនងបនា�ន់របស់ពួកេគ ថានិេយាជិតគឺជា
បុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់; ឬ

(iii) ករជូនដំណឹងតមរយៈពិធីករករេធ�េតស�របស់និេយាជកថានិេយាជិតគឺជាបុគ�លែដលមាន
លក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់។

(c) បុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់។ មានន័យថាបុគ�លែដលមាន៖
(i) ករេធ�េតស�េនមន�ីរពិេសធន៍វ ិជ�មានស្រមាប់ជំងឺឆ�ង ឬែដលបង�េរគែដលជាកម�វត�ុៃន្រគា
អសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ;

(ii) ករេធ�េរគវ ិនិច័�យវ ិជ�មានៃនជំងឺឆង
� ឬែដលបង�េរគែដលជាកម�វត�ុៃន្រគាអសន�ែផ�កសុខភាព
សធារណៈេដយអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាពែដលមានអជា�ប័ណ�;
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� ដក់ឱ្យេនដច់េដយែឡកេដយម�ន�ីសុខភិបាលសធារណៈែដលទក់ទង
(iii) ករបង�ប់�
នឹងជំងឺឆង
� ឬែដលបង�េរគ ែដលជាកម�វត�ុៃន្រគាអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ; ឬ

(iv) ស�ប់េដយសរជំងឺឆង
� ឬែដលបង�េរគ ែដលជាកម�វត�ុៃន្រគាអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ
តមករកំណត់របស់មន�ីរសុខភិបាលក�ុងតំបន់។

(d) ករដ�ន។ មានន័យថា អគារ ហង សមា�រៈបរ ិក�រ វលកសិកម� ឬទីតំងេផ្សងេទៀតែដលបុគ�ល
ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់េធ�ករ។ "ករដ�ន" មិនរប់ប�ូ� លអគារ ជាន់ ឬទីតំងេផ្សងេទៀតរបស់
និេយាជក ែដលបុគ�លែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់មិនបានចូលេនាះេទ។

[]

ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-601 ករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងបរ ិក�រករពរផា�ល់ខួ�នេដយស�័្រគចិត�្រគាអសន�សុខភាព
សធារណៈ។

[]

ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-60101 េគាលបំណង និងវ ិសលភាព។ WAC 296-62-601 ដល់ 296-6260103 ផ�ល់នូវត្រម�វករស្រមាប់និេយាជិតក�ុងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងបរ ិក�រករពរផា�ល់ខួ�នេដយស�័្រគចិត�
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អំឡុងេពល្រគាអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ �សបតមជំពូកទី 146 ច្បាប់ឆា�ំ 2021 (SB 5254);
ទក់ទងនឹងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងបរ ិក�រ និងឧបករណ៍ករពរ កំឡុងេពល្រគាអសន�សុខភាពសធារណៈ ជំពូក
ទី 252 ច្បាប់ៃនឆា�ំ 2021។ ត្រម�វករទំងេនះអនុវត�ចំេពះនិេយាជកក�ុងរដ� Washington អំឡុងេពលមាន
អសន�សុខភាពសធារណៈ។

[]

ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-60102 និយមន័យ។ និេយាជិត។ មានន័យថានិេយាជិតណាែដលនិេយាជក្រត�វ
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករកត់្រតរបួស និងជំងឺរបស់ពួកេគេនេលកំណត់េហតុ OSHA 300 របស់និេយាជក េយាង
� ះអសន� េសវជួលបុគ�លិក េសវកម�
តម WAC 296-27-02103 រួមទំងបុគ�លិកពីេសវកម�ជំនួយបេណា
ផ�ត់ផ�ង់បុគ�លិក ្របសិនេបពួកេគ្រត�តពិនិត្យនិេយាជិតទំងេនះ េលមូលដ�នជាេរៀងរល់ៃថ� េនេ្រកម WAC

296-27-02103(2)។
្រគាអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ។ មានន័យថា េសចក�ី្របកស ឬករបង�ប់ប�
� ែដលទក់ទងនឹង
ករ្រគប់្រគង និងករទប់ស�ត់កររ ីករលដលៃនជំងឺឆង
� ឬែដលបង�េរគណាមួយ ែដល្រគបដណ�ប់េលយុត�ធិ
ករែដលបុគ�ល ឬអជីវកម�អនុវត�ករងរ េហយ្រត�វបានេចញផ្សោយដូចខងេ្រកម៖

(a) ្របធានាធិបតីៃនសហរដ�អេមរ ិកបាន្របកស្រគាអសន�ថា�ក់ជាតិ ឬថា�ក់តំបន់;
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(b) អភិបាល្រក�ងបាន្របកស្រគាអសន� េ្រកម RCW 43.06.010(12); ឬ
(c) ករបង�ប់ប�
� ្រត�វបានេចញេដយម�ន�ីសុខភិបាលក�ុងតំបន់ េ្រកម RCW 70.05.070។
[]

ែផ�កថ�ី

WAC 296-62-60103 ករេ្រប្របាស់េដយស�័្រគចិតន
� ូ វត្រម�វករេ្រគ�ងបរ ិក�រករពរផា�ល់ខួ�ន។
(1) និេយាជក្រគប់រប
ូ ែដលមិនត្រម�វឱ្យនិេយាជិត ឬអ�កេម៉ករពក់េ្រគ�ងបរ ិក�រករពរផា�ល់ខួន្របេភទជាក់
�
លក់ ្រត�វែតស្រមបស្រម�លនូវករេ្រប្របាស់េដយស�័្រគចិត�របស់និេយាជិត ឬអ�កេម៉កររបស់ខួន
� នូវករេ្រប
្របាស់េ្រគ�ងបរ ិក�រ ឬឧបករណ៍ករពរ្របេភទជាក់លក់ ែដលរួមមានេ�សមៃដ ែវ ៉នត របាំងមុខ និងមា៉ ស់មុខ
េនេពលែដលនិេយាជិត ឬអ�កេម៉ករយល់ថាចំបាច់។

(2) បទប��តិៃ� នែផ�ករង (1) ៃនែផ�កេនះ អនុវត�ែតេនេពលែដល៖
(a) ករេ្រប្របាស់េដយស�័្រគចិតន
� ូវេ្រគ�ងបរ ិក�រ និងឧបករណ៍ករពរទំងេនះមិនបង�ញពីេ្រគាះ
ថា�ក់ដល់បរ ិយាកសករងរេទ េហយ�សបនឹងបទប�� តិៃ� នទំងជំពូកេនះ និងច្បាប់ពក់ព័ន� ែដលបេង�តេឡង
េដយនាយកដ�នករងរ និងឧស្សោហកម� (L&I) ែផ�កសុវត�ិភាព និងសុខភាពករងរ (DOSH);
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(b) ករេ្រប្របាស់របាំងមុខមិនរ ំខនដល់ត្រម�វករសុវត�ិភាពរបស់និេយាជកេទ; និង
(c) ករេ្រប្របាស់េដយស�័្រគចិតន
� ូវេ្រគ�ងបរ ិក�រ និងឧបករណ៍ករពរទំងេនះមិនផ�ុយនឹងស�ង់ដរ
ស្រមាប់្របេភទជាក់លក់ៃនេ្រគ�ងបរ ិក�រែដលបានបេង�តេឡងេដយនាយកដ�នសុខភាព ឬ DOSH េនាះេទ។

(3) និេយាជកអចេផ��ងផា�ត់ថាករេ្រប្របាស់េដយស�័្រគចិតន
� ូវេ្រគ�ងបរ ិក�រករពរ បំេពញបានតម
ត្រម�វករបទប�� តិទ
� ំងអស់ស្រមាប់សុខភាព និងសុវត�ិភាពេនកែន�ងេធ�ករ។

[]
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