COVID-19 និងសុខភាព និងសុវត្ថ ិភាពនៅកន្នែ ងន្វ ើការ –
អាជីវកម្ម ខ្នាត្ត្ូ ច
ការវាយត្ម្ម្ែ និងការគ្រប់គ្រង
COVID-19 បានផ្លាស់ប្ដ ូររបប្ៀប្ដែលប ើងទ ាំងអស់គ្នារស់បៅ និងប្វ កា
ើ រ។
ប្៉ុដនែ ពិភពននអាជីវកម្ម ខ្នាតតូ ចប្នែ ែាំប ើរការ។
ការវា តនម្ា ហានិភ័ COVID-19 ទក់ទងនឹងស៉ុខភាព និងស៉ុវតថ ិភាពបៅកដនា ងប្វ ើការគឺជា
ជាំហានសាំខ្នន់ សម្រាប្់អាជីវកម្ម ខ្នាតតូ ច បែើម្បីកាំ ត់អតែ សញ្ញា
និងម្រគប្់ម្រគងហានិភ័
ចាំប ោះអា ក ចាំប ោះប្៉ុគគលិករប្ស់អាក និងអតិថិជន។
បៅបពលែឹកនាំការវា តនម្ា បលើហានិភ័

សូ ម្សួ រខល ួនឯង៖

•

បតើានបម្រគ្នោះថ្នាក់អវើខាោះ?

•

បតើានអវ ើខាោះដែលអាចប្ណ្ដ
ា លឱ្យានបម្រគ្នោះថ្នាក់ែល់អាកណ្ដាាក់
ប ើ វាានកម្រម្ិតណ្ដដែរ?

•

បតើានកម្រម្ិតហានិភ័ អវ ខ
ើ ា ោះ?

•

បតើានអវ ើខាោះដែលខ្ញាំអាចម្រគប្់ម្រគងហានិភ័ បាន?

•

បតើហានិភ័ នឹងម្រតូវបានពិនិតយបសើប រ ើ និងតាម្ដានយងែូ ចបម្ា ចបែើម្បីធានថ្ន
វវ ធាធានការម្រគប្់ម្រគងកាំព៉ុងែាំប ើរការ និងពិនិតយរកបម្ើលបម្រគ្នោះថ្នាក់ថមីៗ?

ការម្រគប្់ម្រគងហានិភ័ គឺជាការប្នែ ប្វ ើជាប្នែ ប្នាប្់ – ម្រតូវឱ្យម្របាកែកនញងការវា តនម្ា ហានិភ័ថមី
ឬហានិភ័ ដែលបានផ្លាស់ប្ដ ូរណ្ដម្ួ ដែលបកើតបចញពី COVID-19 ែូ ចជាហានិភ័ បកើតបចញពី
ការប្ាំ នរប្ស់អតិថិជន តម្រម្ូវការការងារ ខព ស់ ឬការប្វ ើការងារបៅកនញងស្ថថនភាពដាច់បដា ដែក
ពីបគ។
អា កម្រតូវដតពិភាកាជាម្ួ ប្៉ុគគលិករប្ស់អាក។ បដា ប្វ ើការរ ួម្គ្នាបនោះអា កអាចកាំ ត់អតែ សញ្ញា
ននហានិភ័ នន និងបរៀប្ចាំប្បងក ើតរបប្ៀប្បែើម្បីម្រគប្់ម្រគងបលើហានិភ័ ទ ាំងបនោះ។
ចូ រប ើងទ ាំងអស់គ្នាប្នែ ប្វ ឱ្
ើ យពិភពននអាជីវកម្ម ខ្នាតតូ ចែាំប ើរការតបៅបទៀត។
សម្រាប្់ព័ត៌ានប្ដនថ ម្ សូ ម្បៅកាន់បគ ទាំព័រ - safeworkaustralia.gov.au.
ការរការម្លែត្រាងកាយពីគ្នា
ហានិភ័ ននការឆ្ា ង COVID-19 បានបកើនបែើងបៅបពលប្វ ើការានទាំនក់ទាំនងជិតសិទធគ្នា
ជាម្ួ អា កែនទបទៀត។ បៅទីណ្ដដែលអាចប្វ ើបាន សូ ម្អន៉ុវតែ ការរកាគាាតរាងកា ពីគ្នា។
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សូ ម្ពិចារណ្ដបលើ៖
•

ការបរៀប្ចាំបែើង វ ធាញនូ វទម្រម្ង់បរៀប្ចាំកដនា ងប្វ ើការ

•

ចាត់ដចងម្រប្ជ៉ុាំម្ិនទល់ម្៉ុខគ្នា។

•

កាត់ប្នថ

•

ម្រគប្់ម្រគងបលើជួររង់ចាាំ និងចាំនួនអតិថិជន។

ចាំនួនម្ន៉ុសសបៅកនញងតាំប្ន់រ ួម្។

ប ើ បៅបពលណ្ដដែលអាចប្វ ើបាន សូ ម្ទ៉ុកបពលណ្ដត់ជួប្ឱ្យបៅឃ្លាតពីគ្នាបែើម្បីកម្រម្ិតកាំ ត់
អនែ រកម្ម ដនា ករាងកា និងធានឱ្យប្៉ុគគលិកានឧប្ករ ៍ និងបម្រគឿងប្រ ធាកាារផ្លាល់ខល ួនរប្ស់ពួកបគ។
សម្រាប្់ការដ នាំចាំប ោះវ ធាស័ ជាក់លាក់ទក់ទងនឹង COVID-19 សូ ម្បៅកាន់
safeworkaustralia.gov.au។
ការសម្លាត្កន្នែ ងន្វ ើការរបស់អ្ាក
ការឆ្ា ងរាលដាលនន COVID-19 តាម្រ ៈែាំ
ម្ន៉ុសសដែលបានឆ្ា ង កអ ក ឬកណ្ដ
ា ស់។

ក់តូចៗតាម្នល វូ ែបងហ ើម្បានប្បងក ើតបែើងបៅបពល

ម្ន៉ុសសអាចឆ្ា ង COVID-19 បាន បដា ការប្ោះបលើននា ដែលានបម្បរាគបៅបលើននាបនោះ។
សូ ម្ធានឱ្យកដនា ងប្វ កា
ើ ររប្ស់អាកម្រតូវបានសាអតយងបហាចណ្ដស់ជាម្រប្ចាាំនថៃ បដា បម្រប្ើ
ស្ថរធាត៉ុលាងសាអតដកអ ល និងទឹក។
បៅបពលននា ស្ថអតប ើ

អា កអាចបាញ់សាាប្់បម្បរាគបលើននា បនោះ។

នា ល់អាទិភាពបលើការសាអតបលើននាននដែលម្រតូវបានប្ោះជាញឹកញាប្់។
ម្រប្សិនបប្ើអាកានករ ីនន COVID-19 បៅកដនា ងប្វ ើការ បនោះកដនា ងប្វ ើការរប្ស់អាកនឹងម្រតូវការ
សាអតឱ្យបាន ម ត់ចត់ និងម្រតូវបាញ់សាាប្់បម្បរាគ ម្៉ុនបពលម្ន៉ុសសអាចម្រតែប្់ម្កវ ធាញ បាន។
សម្រាប្់ការដ នាំចាំប ោះវ ធាស័ ជាក់លាក់ទក់ទងនឹង COVID-19 សូ ម្បៅកាន់
safeworkaustralia.gov.au។
នរហទំព័រទាក់ទងនឹង COVID-19 របស់ Safe Work Australia
Safe Work Australia បានប្បងក ើតនូ វការដ នាំថមីបែើម្បីជួ ែល់អាជីវកម្ម ខ្នាតតូ ចនន
បែើម្បី ល់ែឹងអាំពី កាតពវ កិចចបលើស៉ុខភាព និងស៉ុវតថ ភា
ិ ពបៅកដនា ងប្វ ើការរប្ស់ពួកបគ
និងបែើម្បីម្រគប្់ម្រគងហានិភ័ ដែលបកើតបចញពី COVID-19។
safeworkaustralia.gov.au ានព័ត៌ានសា ីពម្រី ប្ធានប្ទននែូ ចជារបប្ៀប្បែើម្បីែឹកនាំប្វ ើការ
វា តនម្ា បលើហានិភ័ ការរកាគាាតរាងកា ពីគ្នា អនម្័ ឧប្ករ ៍ការ រផ្លាល់ខល ួន
ស៉ុខភាពនល វូ ចិតែ និងការសាអត។
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សូ ម្បម្រប្ើម្របាស់ឧប្ករ ៍ប្ងាហញខា ឹម្ស្ថរ បែើម្បីងា ម្រសួលដសវ ងរកព័ត៌ានដែល ក់ព័នធនឹង
អាជីវកម្ម ខ្នាតតូ ច និង វ ធាស័ រប្ស់អាក ក៏ែូចជា្នធានននដែលអាចអន៉ុវតែ បាន
ែូ ចជាប្ញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយបៅកដនា ងប្វ ើការ និងផ្លាង
ាំ នសពវ នា ។
សម្រាប្់ការដ នាំជាក់លាក់សម្រាប្់ វ ធាស័ រប្ស់អាក សូ ម្បៅកាន់អ៉ុីន្ឺ
safeworkaustralia.gov.au។

ិតឥែូវបនោះ -
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