សុខភាព និងសុវត្ថ ិភាពនៅកន្នែ ងន្វ ើការ – ការសម្អាត្
ការឆ្ល ងរាលដាលនៃ COVID-19 តាមរយៈដំណក់តូចៗតាមផ្ល វូ ដងងហ ើមបាៃ បងងក ើតង ើង
ងៅងេលមៃុស្សដដលបាៃឆ្ល ង កអ ក ឬកណ្ដ
ា ស្់។ មៃុស្សម្នាក់អាចចាប់យកវ ីរុស្ងដាយការ
ប៉ះៃឹងនផ្ៃ ឬវតថុដដលម្នៃវ ីរុស្ងៅងលើវា ង ើយបន្ទៃប់មកប៉ះម្នត់ ច្ចមុ៉ះ ឬដនា កផ្ទៃល់
របស្់េួកងេ។
កដៃល ងង្វ កា
ើ រច្តូវដតបាៃស្ម្នអតយងងោចណ្ដស្់ជាងរៀងរាល់នងៃ។ ការស្ម្នអតងដាយងច្បើ
សារធាតុលាងស្ម្នអតដកអ ល ៃិងទឹកេឺច្េប់ច្ាៃ់ង ើយ។
អ្ា កេួ រដត៖
▪

កាត់បៃថ យជាអ្បបបរម្នៃកនុងការប៉ះនផ្ៃន្ទន្ទ ដាក់ស្ញ្ញា ៃិងជួ យាំច្ទដល់បុេគលិក
របស្់អ្ាកងៅកនុងការរមល ឹកអ្តិងិជៃ

▪

កាត់បៃថ យចំៃួៃនៃចំណុចប៉ះពាល់ន្ទន្ទស្ច្ម្នប់បេ
ុ គ លិក
ផ្ា ល់ស្ម្នារបរ ិកាារលាងនដ ឬវតថុលាងនដអ្ន្ទម័យងៅច្តង់ចំណុងច្ចកចូ ល ៃិងច្ចកងចញ
ច្បស្ិៃងបើអាចង្វ ើបាៃ

▪

រនបៀបសម្អាត្ និងសម្អែប់នេនោគ
ងៅមុៃងេលនផ្ៃច្តូវបាៃស្ម្នលប់ងមងរាេ ជាការស្ំខាៃ់ច្តូវស្ម្នអតវាជាមុៃស្ិៃ។ ភាេកខ្វ ក់
ៃិងដកអ លអាចកាត់បៃថ យលទធភាេរបស្់សារធាតុស្ម្នលប់ងមងរាេកនុងការស្ម្នលប់ងមងរាេ
អ្ា កេួ រដតផ្ា ល់ឱ្យបុេគលិករបស្់អ្ាកៃូ វការស្ម្នអត ៃិងផ្លិតផ្លស្ម្នលប់ងមងរាេ ៃិងឧបករណ៍
ការពារផ្ទៃល់ខ្ល ួៃស្មច្ស្ប ង ើយធាន្ទថាេួ កងេទទួ លបាៃការបណ្ុ៉ះបណ្ដ
ា លស្ា ីអ្ំេីរងបៀប
ងច្បើច្បាស្់ផ្លិតផ្ល ៃិងឧបករណ៍ទ ំងងន្ទ៉ះ។

នត្ើការសម្អាត្ និងការសម្អែប់នេនោគម្អនភាពខុសគ្នាអ្វ ីខែះ?
ការសម្អាត្ ម្នៃៃ័យថាដកងមងរាេងចញេីរាងកាយ (បាក់ងតរ ី ៃិង វ ីរុស្) ភាេកខ្វ ក់ ៃិងដកអ ល
ងចញេីនផ្ៃ ន្ទន្ទងដាយងច្បើច្បាស្់សារធាតុលាងស្ម្នអតដកអ ល ៃិងស្ូ លុយស្ស
ុ ងទឹក។
ការសម្អែប់នេនោគ ម្នៃៃ័យថាងច្បើច្បាស្់ជាតិេម
ី ីងដើមបីស្ម្នលប់ងមងរាេងៅងលើនផ្ៃន្ទន្ទ។
សារធាតុស្ម្នលប់ងមងរាេជា្មម តាច្តូវការដតច្បស្ិៃងបើនផ្ៃអាចច្តូវបាៃង្វ ើឱ្យកខ្វ ក់ងដាយម្នៃងម
ងរាេបុងណ្ដ
ណ ៉ះ។
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នត្ើត្ំបន់ណាេួ យន្ែលគួ រន្ត្ត្ត្ូវបានសម្អាត្ និងសម្អែប់នេនោគ
និងន្វ ើបន្ម
ុ ា នែង?
នផ្ៃ ទ ំងឡាយណ្ដដដលច្តូវបាៃប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ េួ រដតច្តូវបាៃស្ម្នអតជាច្បចាំ
ដូ ចជានដទវរកាៃ់ងបើកបិទ បញ្ជ រ ទូ រស្េៃ , EFTPOS ៃិងងច្េឿងស្ម្នារជួ យស្ច្មួ ល
ដូ ចជាបងគ ៃ់ជាងដើម។
នផ្ៃ ន្ទន្ទដដលអាចងមើលង ើញភាេកខ្វ ក់ ឬម្នៃការកំេប់ េួ រដតច្តូវបាៃស្ម្នអត
ឱ្យបាៃងលឿៃដដលអាចង្វ ើងៅបាៃ។
ការស្ម្នលប់ងមងរាេេឺជាការចាំបាច់ ច្បស្ិៃងបើម្នៃករណីនៃ COVID-19 ច្តូវបាៃបញ្ញជក់
ឬម្នៃការស្ងស័យងៅកដៃល ងង្វ ើការ។ ច្បស្ិៃងបើកដៃល ងង្វ ើការរបស្់អ្ាកម្នៃ មៃុស្សងច្ចើៃ
ចូ លរាល់នងៃ ក៏ងស្ា ើស្ុំឱ្យអ្ា កស្ម្នលប់ងមងរាេជាច្បចាំផ្ងដដរ។

នត្ើត្ត្ូវន្វ ើយងនេចត្បសិននបើម្អនករណីនន COVID-19 នៅកនុងកន្នែ ងន្វ ើការ
របស់ខ្ុ?
ំ
ច្បស្ិៃងបើអ្ាកម្នៃករណីនៃ COVID-19 ងៅកនុងកដៃល ងង្វ ើការ ងន្ទ៉ះ
អាជាា្រស្ុខានិបាលងៅតាមរដឋ ឬដដៃដី របស្់អ្ាកៃឹងច្បាប់អ្ាកអ្វ ខ្
ី ល ៉ះដដលច្តូវង្វ ។ើ
ស្ូ មង្វ ើតាមការដណន្ទំរបស្់េួកងេ។
កដៃល ងង្វ កា
ើ ររបស្់អ្ាកៃឹងច្តូវការស្ម្នអត ៃិងស្ម្នលប់ងមងរាេឱ្យបាៃ ម ត់ចត់មុៃងេល
មៃុស្សអាចច្ត ប់ងៅកដៃល ងង្វ ើការងន្ទ៉ះវ ិញបាៃ។

ចុះវត្ថុផ្ទាល់ខល ួនរបស់បុគគលិកន្វ ើយងែូ ចនេេ ចន្ែរ?
អ្ា កេួ រដតច្បាប់បេ
ុ គ លិករបស្់អ្ាកងដើមបីស្ម្នអតជាច្បចាំវតថុផ្ទៃល់ខ្ល ួៃដដលបាៃងច្បើច្បាស្់ងៅកនុង
កដៃល ងង្វ កា
ើ រដូ ចជាដកវ ៃិងទូ រស្េៃ ងដាយងច្បើច្កណ្ដត់ជូតស្ម្នលប់ងមងរាេ។

ត្បសិននបើអ្វីៗត្ត្ូវបានលក់អ្ស់ នត្ើខ្ុំអាចផលិត្សារធាត្ុសម្អែប់នេនោគ
ផ្ទាល់ខល ួនរបស់ខ្ុបា
ំ ននេ?
ស្តុកទុកសារធាតុស្ម្នលប់ងមងរាេដដលបាៃទិញច្តូវងៅតាមស្ា ង់ដាររបស្់រដាឋនិបាល
ដូ ងចា ៉ះអ្ា កដឹងថាសារធាតុ ស្ម្នលប់ងមងរាេទ ំងងន្ទ៉ះៃឹងដំងណើរការ។ ងទបីយងណ្ដក៏ងដាយ
អ្ា កអាចងរៀបចំស្ូលុយស្ស
ុ ងស្ម្នលប់ងមងរាេបាៃងដាយងច្បើច្បាស្់សារធាតុង្វ ើឱ្យស្ ៃិងទឹក។
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ស្ូ មង្វ ើឱ្យច្បាកដថាអ្ា កកាៃ់ជាតិេីមីងដាយច្ប ុងច្បយ័តាេីងច្ពា៉ះជាតិេីមីទ ំងងន្ទ៉ះអាច
ងច្ា៉ះថាាក់។

នត្ើបុគគលិករបស់ខ្ុំគួរពាក់អ្វីនែើេបីសម្អាត្?
ងៅកនុងកាលៈងទស្ៈភាេងច្ចើៃ វាមិៃចាំបាច់ឱ្យបុេគលិកពាក់ស្ងមល ៀកបំពាក់ការពារ
ងដើមបីស្ម្នអតកដៃល ងង្វ កា
ើ ររបស្់អ្ាកងទ។ ជាចំណុចចាប់ងផ្ាម
ើ ៖
▪
▪
▪
▪

ងច្សាមនដេឺជាលកា ខ្ណឌតច្មូវជាអ្បបបរម្ន
ម្នស្់ពាក់វ៉ះកាត់េួរដតច្តូវបាៃងច្បើច្បាស្់ ច្បស្ិៃងបើការស្ម្នអតតំបៃ់មួយ ច្តូវបាៃ
រងប៉ះពាល់ងដាយករណី COVID-19 ដដលម្នៃការស្ងស័យ ឬម្នៃការបញ្ញជក់
មិៃតច្មូវឱ្យម្នៃស្ងមល ៀកបំពាក់រលុងដវងៗ ៃិងស្ងមល ៀកបំពាក់ពាក់ង ើយងបា៉ះងចាលងទ
អ្ា កច្តូវការផ្ាលឧ
់ បករណ៍ការពារផ្ទៃល់ខ្ល ួៃណ្ដមួ យ ៃិងបណ្ុ៉ះបណ្ដ
ា លបុេគលិករបស្់អ្ាក
ស្ា ីអ្ំេីរងបៀបងដើមបីងច្បើច្បាស្់វាឱ្យម្នៃស្ុវតថ ិភាេ។

នត្ើផលិត្ផលត្បឆំងបាក់នត្រ ីនឹងសម្អែប់ COVID-19 បាននេ?
ផ្លិតផ្លច្បឆំងបាក់ងតរ ីច្តូវបាៃផ្លិតង ង
ើ ងដើមបីស្ម្នលប់បាក់ងតរ ី។ ងទ៉ះបីយងណ្ដក៏ងដាយ
COVID-19 េឺបណ្ដ
ា លមកេី វ ីរុស្ មិៃដមៃងដាយបាក់ងតរ ីងទ ដូ ងចា ៉ះផ្លិតផ្លច្បឆំងបាក់ងតរ ី
េឺមិៃចាំបាច់ងទ។
ស្ច្ម្នប់ការស្ម្នអតនដ សាបូ ៃិងទឹកងដាអ្ៃ
ុ ៗ្មម តាេឺម្នៃច្បស្ិទធភាេង យ
ើ ។

ព័ត្៌ម្អនបន្នថ េ
ស្ច្ម្នប់េ័ត៌ម្នៃបដៃថ មអ្ំេី COVID-19 ៃិងស្ុខ្ភាេ ៃិងស្ុវតថ ិភាេងៅកដៃល ងង្វ ើការ ស្ូ មចូ លងៅ

ងេ ទំេ័រ របស្់ Safe Work Australia។
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