ផលិត្កម្ម

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
ធានាឱ្យបាននូវគាា ត្ពីគ្នា ៦ ហ្វីត្ ឡ ើង្ឡៅរវាង្បុគគលាា ក់ៗ ឡលើកលលង្លត្បញ្ហាឡនេះបឡង្កើត្ឱ្យានឡម្រគ្នេះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាព ឡដ្ឋយសារលកខណៈការារ ឬ ការកាំណត្់រចនាសម្ព័នធកលនាង្ឡ្វើការ
គាា ត្សង្គម្

• ការារឡ្វើឡដ្ឋយដដ៖ ឡរៀបចាំកលនាង្ឡ្វើការឡ ើង្វិញ ឡដើម្បីបឡង្កើនចាា យរវាង្កម្មករនីម្ួយៗ នឹង្ដាំឡ ើង្សញ្ហាសាគ ល់កាំណត្់ចាា យឡៅតាម្កលនាង្ការារយ៉ា ង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្ និង្ដ្ឋក់សញ្ហាសាគ ល់ឡៅកលនាង្ឡ្វើការទាំង្ម្ូល
ឡដើម្បីដឹកនាាំការផ្លាស់ទីរបស់បុគគលាា ក់ៗ ។
• បិទ ឬ កាំណត្់រចនាសម្ព័នធកលនាង្ឡ្វើការរួម្របស់កម្មករនិង្ត្ាំបន់លដលានដង្់សុីឡត្ខ្ពស់លដលជាកលនាង្កម្មករទាំនង្ជាអាចម្របម្ូលផ្តាំគ្នាបាន (ឧទហ្រណ៍ បនទប់សម្រាក កលនាង្បរិឡភាគអាហារ) ឡដើម្បីអនុញ្ហាត្ឱ្យានគាា ត្
លផាករាង្កាយពីគ្នាចាំនួន ៦ ហ្វីត្
• កលនាង្ញាំអាហារទាំង្អស់ម្រត្ូវអនុវត្្គាា ត្លផាករាង្កាយ និង្ វិធានការអនាម្័យសម្ម្រសប ឡហ្ើយអាចអនុញ្ហាត្ឱ្យអង្គតយឡៅខាង្កាតង្ និង្ / ឬ ខាង្ឡម្រៅឡយង្តាម្ការលណនាាំស្ីពីឡភាជនីយដ្ឋាន
ការញាំអាហារ និង្ ឡពលសម្រាករបស់បុគគលិកម្រត្ូវឡៅដ្ឋច់ឡដ្ឋយល កពីគ្នា ឡហ្ើយការសម្រាកម្រត្ូវកាំណត្់ចាំនួនម្នុសសអត្ិបរាឡៅកលនាង្លត្ម្ួយនិង្ធានាឱ្យបានគាា ត្លផាករាង្កាយយ៉ា ង្ឡហាចណាស់ ៦ ហ្វីត្ កាតង្ឡពលានការ
ម្របជុាំ
ការបិទបាាំង្ម្ុខ្គឺ ត្ម្រម្ូវឱ្យកម្មករ និង្ ឡ្ញៀវទាំង្អស់ឡ្វើ ឡពលលដលឡៅខាង្កាតង្សាល្ាំៗនិង្កលនាង្ទូឡៅ ឡលើកលលង្លត្បុគគលម្ិនអាចពាក់ាំា៉ាសម្ុខ្ឡដ្ឋយសារសាថ នភាពសុខ្ភាព ឬ ពិការភាព
បឡង្កើត្ផាូវឡដើរឆ្ាង្កាត្់សម្រាប់ចរាចរណ៍ឡ្មើរឡជើង្ ឡដើម្បីម្រគប់ម្រគង្ចរាចរណ៍របស់អត្ិ្ិជន ឡដ្ឋយកាត្់បនថយការទាំនាក់ទាំនង្ (ឧទហ្រណ៍ ម្រចកឡចញចូលលត្ម្ួយ និង្ផាូវឡចញឡៅបនទប់ ផាូវឡ្មើរឡជើង្លត្ម្ួយ) ។ ដ្ឋក់សាាកសញ្ហាលដល
អាចឡម្ើលឡ ើញយ៉ា ង្ចាស់ឡដ្ឋយផារភាាប់ជាម្ួយវិធានការឡផសង្ៗ
កាត្់បនថយជាអបបបរាកាតង្ការរកានូវគាា ត្ (ឧទហ្រណ៍ ជឡណ្ ើរយន្ បនទប់ម្រត្ួត្ពិនិត្យ យនយន្) ឡដ្ឋយានបុគគលឡម្រចើនជាង្ាា ក់កាតង្ម្ួយឡពល ឡហ្ើយកម្មករទាំង្អស់កាតង្ទីធាាលបបឡនេះកាតង្ឡពលលត្ម្ួយ ត្ម្រម្ូវឱ្យពាក់គម្រម្បម្ុខ្
របាាំង្ការពាររូបវន្លដលបាំលបកកលនាង្ឡ្វើការ ម្រត្ូវលត្ម្រត្ូវបានត្ាំឡ ើង្សម្រាប់ត្ាំបន់លដលចឡង្អៀត្ ។ របាាំង្ការពាររូបវន្ម្រត្ូវលត្ានកម្ពស់យ៉ាង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្

ការអនុវត្ថដម្រ៏ បឡសើរលដលម្រត្វូ បានលណនាាំ

កាំណត្់ត្ាំបន់ឡ្វើការ (ឧទហ្រណ៍ តាម្ជាន់ អគ្នរត្ាំបន់ឡរាង្ចម្រក) ដល់បុគគល លដលអាចឡ្វើឡៅបាន ឡដើម្បីកាំណត្់ការចល័ត្តាម្កលនាង្ និង្កាំណត្់ទាំនាក់ទនាំ ង្រវាង្កម្មករ

ធានាថ្នការចូលឡៅកលនាង្លាង្ដដម្រត្ូវានសាបូ និង្ានទឹកទុយូ និង្ អនុញ្ហាត្ឱ្យានឡពលឡវលាសម្រាកម្រគប់ម្រគ្នន់សម្រាប់កម្មករលាង្ដដឱ្យបានញឹកញប់ ។ ទឹកលាង្ដដលដលានជាត្ិអាល់កុលយ៉ា ង្ត្ិច ៦០% អាចនឹង្ម្រត្ូវ
បានឡម្របើជាំនួស
ផគត្់ផគង្់ផលិត្ផលសាអ ត្ឱ្យបានម្រគប់ម្រគ្នន់ឡៅកម្មករឡៅតាម្ទីតាាំង្ឡផសង្ៗដនកលនាង្ឡ្វើការ (ឧទហ្រណ៍ ទឹកលាង្ដដ ម្រកដ្ឋសជូត្សាា ប់ឡម្ឡរាគ)
វិធានការ
អនាម្័យ

ត្ម្រម្ូវឱ្យានអនាម្័យជាម្របចាំ លដលម្ិនត្ិចជាង្ការឡ្វើរាល់ដ្ាឡៅតាម្ត្ាំបន់លដលានការប៉ាេះពាល់ញឹកញប់ ដូចជា កលនាង្ឡ្វើការ ត្ុនិង្ឡៅអី ដដទវ រ និង្បនទប់ទឹក
ដ្ឋក់សាាកសញ្ហាលដលអាចឡម្ើលឡ ើញឡៅនឹង្កលនាង្ឡ្វើការ ឡដើម្បីរំលឹកកម្មករអាំពីវិធានការសុវត្ថិភាព និង្អនាម្័យ
ឡជៀសវាង្ការលចករំលលកការឡម្របើម្របាស់សាា រ / ឧបករណ៍ (ឧទហ្រណ៏... លវ៉ែនតា) ឬ កាា ត្់ឡម្ឡរាគឡលើឧបករណ៍រវាង្ដនការឡម្របើនីម្ួយៗ

ផ្ល់ការបណ្ត េះបណា្លដល់កម្មករអាំពីព័ត្៌ានសុវត្ថិភាពនាឡពលបចាតបបនា និង្ការម្របតង្ម្របយ័ត្ា រួម្ាន អនាម្័យ និង្វិធានការសុវត្ថិភាពឡផសង្ៗឡទៀត្កាតង្ការកាត្់បនថយនូវការចម្ាង្ឡម្ឡរាគ ឡដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• គាា ត្សង្គម្ ការលាង្ដដ ការឡម្របើា៉ាស់ម្រគបម្ុខ្ឱ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ
• ម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនិត្យឡដ្ឋយខ្ាួនឯង្ឡៅផទេះរួម្ទាំង្ការម្រត្ួត្ពិនិត្យសីត្ុណាភាពនិង្ឡរាគសញ្ហាឡផសង្ៗ
ការឡរៀបចាំបុគលគ កិ និង្
ម្របត្ិបត្្កាិ រ

• ម្របសិនឡបើឈឺ ចាំបាច់ម្ិនម្រត្ូវម្កឡ្វើការ
• ម្របសិនឡបើឡរាគសញ្ហាកាន់លត្្ាន់្ារម្រត្ូវលសវង្រកការពាបាល
• លកខខ្ណឌ សុខ្ភាពម្ូលដ្ឋានលដលអាចឡ្វើឱ្យបុគគលាយនឹង្ឆ្ាង្ និង្ទទួលរង្ពីករណី្ាន្់ ារដនវីរុស

ព័ត្៌ានលម្អិត្បលនថម្ស្ីពីវិធានការជាក់លាក់អាចរកបានឡៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

ផលិត្កម្ម

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
ម្រកតម្ហ្ុនទាំង្អស់ម្រត្ូវលត្ម្រត្ួត្ពិនិត្យកម្មករតាម្ឡវននីម្ួយៗឡដ្ឋយធានាដូចខាង្ឡម្រកាម្៖
• កម្មករម្ិនានឡរាគសញ្ហាណាម្ួយដូចជាឡៅ្ ខ្ាួន (១០០.០ ឡ ើង្ឡៅ) ឬ ញក់ កអក ដឡង្ាើម្ខ្ាី ឈឺបាំពង្់ក ហ្ត្់ឡនឿយ ឈឺកាល ឈឺសាច់ដុាំ / ឈឺខ្ាួន ឡហ្ៀរសាំឡបារ / ហ្ូរឈាម្តាម្ម្រចម្ុេះ បាត្់បង្់រសជាត្ិ ឬ កាិន្្
ម្ីៗ ឬ ចឡាអ រ កអួត្ ឬ រាគ
ការឡរៀបចាំបុគលគ កិ និង្
ម្របត្ិបត្្កាិ រ

• កម្មករម្ិនាន "ទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សាិទធ" ជាម្ួយបុគគលលដលម្រត្ូវបានឡគឡ្វើឡរាគវិនិចឆ័យថ្នានកូវីដ-១៩ “ ទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សាិទធ” ានន័យថ្នការរស់ឡៅកាតង្ម្រគួសារលត្ម្ួយជាម្ួយម្នុសសលដលបានឡ្វើឡត្ស្ិ៍វិជាានកូវីដ១៩ ម្រពម្ទាំង្ការយកចិត្្ទុកដ្ឋក់ចាំឡពាេះអាកលដលបានឡ្វើឡត្ស្វិជាានកូវីដ-១៩ ឡហ្ើយម្រត្ូវសថិត្ឡៅកាតង្ចាា យ ៦ ហ្វីត្ដនម្នុសសាា ក់លដលបានឡ្វើឡត្ស្វ៍ ិជាានកូវីដ-១៩ រយៈឡពល ១៥ នាទីឬឡលើសពីឡនេះឬទក់ទង្ឡដ្ឋយ
ផ្លទល់ (ឧទហ្រណ៍...ការឡម្របើឧបករណ៍ផទេះបាយរួម្លដលម្រត្ូវបានឡគកអកដ្ឋក់) ពីម្នុសសាា ក់លដលបានឡ្វើឡត្ស្៍វិជាានកូវីដ-១៩ ខ្ណៈឡពលលដលម្នុសសឡនាេះានឡចញឡរាគសញ្ហា ។
• កម្មករទាំង្អស់លដលម្ិនម្រត្ូវបានឡសាើសុាំឱ្យផ្ល្ច់ខ្ាួន ឬ ផ្ល្ច់ខ្ាួនឡដ្ឋយឡវជាបណឌ ិត្ ឬ ម្ន្តន្ីសុខ្ភាពសាធារណៈកាតង្ម្ូលដ្ឋានឡ ើយ
• កម្មករលដលខ្កខានម្ិនបានបាំឡពញតាម្លកខណៈវិនិចឆ័យខាង្ឡលើម្រត្ូវលត្បញ្ាូនឡៅផទេះវិញ
កាំណត្់ចាំនួនឡ្ញៀវនិង្អាកផ្ល់ឡសវាកម្មឡៅនឹង្កលនាង្ ឡហ្ើយការដឹកជញ្ាូននិង្ការលចកចយគួរលត្ម្រត្ូវបានបញ្ាប់ឡៅកាតង្ត្ាំបន់លដលបានកាំណត្់ ឡៅខាង្ឡម្រៅអគ្នរ ម្របសិនឡបើអាចឡ្វើបាន
ចុេះឡឈាម េះម្នុសសម្រគប់រូបលដលានទាំនាក់ទាំនង្គ្នា ឡដើម្បីឡ្វើការតាម្ដ្ឋនឡដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្អត្ិ្ិជនបឡណា្េះអាសនា (ឧទហ្រណ៍ អាកលចកចយទាំនិញ)
សម្រាប់ការលណនាាំអាំពីការឡ្វើដាំឡណើរលដលម្រកតម្ហ្ុនឧបត្ថម្ា សូម្ឡម្ើល បទបញ្ហាស្ីពីការឡ្វើដាំឡណើរឡម្រៅរដាបចាតបបនា របស់រដា ។ និឡយជកម្ិនម្រត្ូវបានឡគឡលើកទឹកចិត្្យ៉ាង្ខាាាំង្ពីការត្ម្រម្ូវឲ្យ ឬអនុញ្ហាត្ឲ្យានការឡ្វើដាំឡណើរទក់ទង្
នឹង្្ុរកិចាឡៅកាន់ឡគ្នលឡៅទាំង្ឡាយណាឡម្រៅពីឡគ្នលឡៅលដលានកាតង្បញ្ាីរដាលដលានហានិ្័យឡដ្ឋយជម្ាឺកូវីដ១៩ត្ិចជាង្របស់នាយកដ្ឋានសុខ្ភាពសាធារណៈ ។ និឡយជកណាលដលអនុញ្ហាត្ឲ្យានការឡ្វើដាំឡណើរលដលឡចញ
ឡសាហ្ុយឡដ្ឋយនិឡយជក ឬឡចញសង្វិញ ឡៅកាន់រដាទាំង្ឡនាេះ គួរចត្់វិធានការនានាឡដើម្បីឡ្វើឲ្យម្របាកដថ្ននិឡយជិត្របស់ខ្ាួនឡគ្នរពតាម្បទបញ្ហាឡនេះ ។ ឡគក៏ជាំរញុ ឲ្យនិឡយជកម្ិនឡលើកទឹកចិត្្ខាាាំង្ដល់នឡិ យជិត្របស់ខ្ាួនឲ្យឡៅ
ឡ្វើដាំឡណើរលាំលហ្កាយឡៅតាម្ឡដ្ឋលឡៅឡទសចរណ៍នានា លដលម្ិនសថិត្កាតង្បញ្ាីរដាលដលានហានិ្័យឡដ្ឋយជម្ាឺកូវីដ១៩ត្ិចជាង្ លដរ ។
កម្មករទាំង្អស់ម្រត្ូវសាា ក់ឡៅផទេះ ម្របសិនឡបើចប់ឡផ្ើម្ឈឺ
ម្របសិនឡបើនិឡយជកម្រត្ូវបានឡគជូនដាំណឹង្អាំពីករណីវិជាានឡៅកលនាង្ឡ្វើការ និឡយជកម្រត្ូវជូនដាំណឹង្ឡៅម្រកតម្ម្របឹកាសុខ្ភាពម្ូលដ្ឋាន (LBOH) កាតង្ទីម្រកតង្ ឬ ម្របជុាំជនលដលសថិត្ឡៅនឹង្កលនាង្ឡ្វើការផ្លទល់ និង្ឡ្វើការជាម្ួយ
LBOH តាម្ការឡសាើ ឡដើម្បីលណនាាំកម្មករឱ្យឡៅឆ្ងាយពីឡគ និង្ ខ្ុាំ ាួនឯង្ ។ ការឡ្វើឡត្ស្ឡលើកម្មករឡផសង្ឡទៀត្អាចម្រត្ូវបាន ផ្ល់ជាម្ត្ិឡយបល់លដលម្រសបឡៅនឹង្ការលណនាាំនិង្ / ឬតាម្សាំឡណើរបស់ LBOH
ជូនដាំណឹង្ដល់កម្មករ និង្អត្ិ្ិជននូវព័ត្៌ានសុខ្ភាពសាំខាន់ៗ និង្វិធានការពាក់ព័នធនឹង្សុវត្ថិភាពលដលានលចង្កាតង្ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចាំបាច់សម្រាប់កលនាង្ការារ របស់សហ្គម្ន៍
ផលិត្កម្មទាំង្អស់គួរលត្កាត្់បនថយឡា៉ា ង្ម្របត្ិបត្ដិការ ឡដើម្បីអនុញ្ហាត្ឱ្យានឡា៉ា ង្ឡ្វើអនាម្័យ និង្ សាអ ត្
កលនាង្ផ្ល់ឡសវាកម្មនិង្ឡសវាកម្មបលនថម្ឡៅនឹង្កលនាង្អាចឡបើក និង្ដាំឡណើរការឡៅឡពលលដលកលនាង្ផ្ល់ឡសវាកម្ម និង្ឡសវាកម្មបលនថម្ទាំង្ឡនាេះម្រត្ូវបានអនុញ្ហាត្ឱ្យឡ្វើម្របត្ិបត្្ិការ ឡម្រកាម្លផនការឡបើកដាំឡណើរការជាផាូវការរបស់រដា
ឡហ្ើយបនាទប់ម្កម្រត្ូវលត្ម្របកាន់ខាាប់នូវវិធានការសុវត្ថិភាពជាក់លាក់លដលានឡៅឡលើ វិបសាយ្៍ដនលផនការឡបើកឡ ើង្វិញ លដលអាចអនុវត្្បាន ចាំឡពាេះកលនាង្ផ្ល់ឡសវាកម្មឬឡសវាកម្ម។ ឧទហ្រណ៍ឡដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• កលនាង្ញាំអាហារ ម្រត្ូវអនុវត្ថតាម្ការលណនាាំចុង្ឡម្រកាយស្ីពីឡភាជនីយដ្ឋាន

ការអនុវត្ថដម្រ៏ បឡសើរលដលម្រត្វូ បានលណនាាំ
កលនាង្ការារលដលាយនឹង្ឡ្វើឡដ្ឋយដដ គួរឡបើកជា្មីម្្ង្វិញឡដ្ឋយលកសម្រម្ួលម្របត្ិបត្្ិការ និង្កាលវិភាគការារ (ឡ្វើការារម្រកតម្តាម្កាលវិភាគឡផសង្គ្នា ឬ តាម្ឡា៉ា ង្ឡចញ / ចូល) ឡដើម្បីកាត្់បនថយដង្់សុីឡត្ឡៅកាតង្កលនាង្ឡ្វើការ
និង្កាត្់បនថយការទក់ទង្គ្នារវាង្កម្មករ និង្កាត្់បនថយការកកសទេះ
ឡលើកទឹកចិត្្ដល់កម្មករលដលាយរង្ឡម្រគ្នេះឡដ្ឋយកូវីដ-១៩ ឡយង្តាម្ម្ជឈម្ណឌ លម្រត្ួត្ពិនិត្យជម្ាឺ (ឧទហ្រណ៍.. ឡដ្ឋយសារអាយុ ឬ លកខខ្ណឌ ម្ូលដ្ឋាន) ម្រត្ូវសាា ក់ឡៅផទេះ
ឡលើកទឹកចិត្្កម្មករលដលានឡរាគសញ្ហា ឬ សង្ស័យានទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សាិទធនឹង្អាកានឡរាគសញ្ហាកូវីដ-១៩ ម្រត្ូវរាយការណ៍ឡៅនិឡយជក
ឡលើកទឹកចិត្្កម្មករលដលឡ្វើឡត្ស្៍វិជាានសាំរាប់កូវីដ-១៩ ឡដើម្បីរាយការណ៍ឡៅការិយល័យនិឡយជកកាតង្ឡគ្នលបាំណង្សាអ ត្ / កាា ត្់ឡម្ឡរាគ និង្តាម្ដ្ឋនរាល់ទាំនាក់ទាំនង្ ។
សាអ ត្ដផទលដលប៉ាេះញឹកញប់ជា្ម្មតាឡៅកាតង្បនទប់ទឹក (ឧទហ្រណ៍ ចនបង្គន់ ឡៅអី ដដទវ រ គនាឹេះទវ រ កលនាង្លាង្ដដ ម្របអប់ដ្ឋក់ម្រកដ្ឋសជូត្ ម្របអប់ដ្ឋក់សាបូ) ឱ្យបានញឹកញប់ ឡដ្ឋយអនុឡលាម្តាម្ឡគ្នលការណ៍លណនាាំ
របស់ CDC
អនុវត្្ការលាង្សាអ ត្ញឹកញប់ និង្ការកាា ត្់ឡម្ឡរាគឡៅនឹង្កលនាង្ (បនាទប់ពីប្ូរឡវន និង្ ញឹកញប់ ម្របសិនឡបើអាច)
ការសាអ ត្ និង្

រកាកាំណត្់ឡហ្ត្ុសាអ ត្លដលរួម្ានកាលបរិឡចឆទ ឡពលឡវលា និង្ទាំហ្ាំដនការសាអ ត្

ការកាា ត្់ឡម្ឡរាគ

ឡ្វើការឡបាសសាអ ត្ជាញឹកញប់នូវត្ាំបន់ចម្ាង្ឡរាគ និង្ដផទលដលប៉ាេះពាល់ញឹកញប់ (ឧទហ្រណ៍ ដដទវ រ បាក ន់ដដជឡណ្ ើរ ឧបករណ៍ឡម្របើរួម្ បនទប់ទឹក និង្ជឡណ្ ើរយន្)
ម្របសិនឡបើានករណីវិជាាន សូម្បិទកលនាង្សម្រាប់ការសាអ ត្ និង្កាា ត្់ឡម្ឡរាគឡៅកលនាង្ឡ្វើការ ម្រសបតាម្ការលណនាាំនាឡពលបចាតបបនា
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