ចុះេ��ះចូ ល
េ�្រគប់ទីកែន� ង
ឱ្យ�ន្រគប់េពល

ផែ�នការ COVIDSAFE របស់់អ្ននក
1.	តើ�ើអ្ននកមានផែ�នការសុុវត្ថិិ �ភាព COVIDSafe ទេ�?
រាល់់អាជីីវកម្មម ដែ�លប្រ�តិិបត្តិិ�ការនៅ�នឹឹងកន្លែ�ែ ង ត្រូ�វូ តែ�មានផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព COVIDSafe។ មន្តី្រ�រ �សុុវត្ថិិ�ភាពការងារ WorkSafe
និិងមន្រ្តី�ី �ដែ�លមានសិិទ្ឋិិ�អនុុញ្ញាាត កំំពុុងធ្វើ�ើ�ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគ្មាានការព្រ�មានជាមុុននៅ�ទូូ ទាំ ំងរដ្ឋឋវិ ិចថូូ រៀ�ៀ។

ិ យអាជីីវកម្មម រ
2.	តើ�ើអ្ននកដឹឹងពីីការកំំណត់់សុុវត្ថិិ �ភាព COVIDSafe សម្រា�ប់់ វិស័័
បស់់អ្ននកទេ�?
ការណែ�នាំំលើ�ើវិ ិស័័យនីីមួួ យៗមាននៅ�គេ�ហទំំព័័រ coronavirus.vic.gov.au/guidance-sectors។ ទំំព័័រណែ�នាំំ វិ ិស័័យនីីមួួ យៗរួ ួមមានដំំបូូន្មាាន
និិងចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះសំំណួួរដែ�លគេ�សួួ រញឹឹកញាប់់។

3.	តើ�ើអ្ននកបានធ្វើ�ើ �អ្វីី�ខ្លះះ �ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ �ឱ្យយអាជីីវកម្មម របស់់អ្ននកមានសុុវត្ថិិ �ភាព COVIDSafe?
សកម្មម ភាពទាំ ំងនេះ�ះអាចរួ ួមបញ្ចូូល
� ទាំ ំង ការផ្តត ល់់ឱ្យយអ្នន កធ្វើ�ើ�ការនូូ វឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខ្លួួ �នដូូ ចជាម៉ាាស់់មុុខ ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយអ្នន ក
មនុុស្សសរាល់់រូ ូបដែ�លចូូ លមកអគារអាជីីវកម្មម របស់់អ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូ ល ការដាក់់ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានទឹឹកថ្នាំំ�អនាម័័យសម្អាាតដៃ� និិងការរម្ងាាប់់មេ�រោ�គ
នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដែ�លប៉ះះ�ញឹឹកញាប់់។

4.	តើ�ើអ្ននកណាជាអ្នន កទទួួ លខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការធ្វើ�ើ �បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពផែ�នការសុុវត្ថិិ �ភាព
COVIDSafe របស់់អ្ននក?
ផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព COVIDSafe របស់់អ្ននកគួួ រតែ�បានពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ � ប្បបន្ននភាពជាញឹឹកញាប់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្នន កឱ្យយអនុុលោ�មតាម
ការរឹ ឹតបន្តឹឹ�ងថ្មីី�ណាមួួ យ ហើ�ើយបំំពេ�ញតាមលក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនានាសម្រា�ប់់អ្ននកធ្វើ�ើ�ការ អ្នន កម៉ៅ�ៅការ និិងអតិិថិិជនរបស់់អ្ននក។

5.	តើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ �ការរបស់់អ្ននកដឹឹងពីីផែ�នការសុុវត្ថិិ �ភាព COVIDSafe របស់់អ្ននកទេ�?
ូ ឹងអំំពីីផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព COVIDSafe របស់់អ្ននក និិងសកម្មម ភាពនានាដែ�លអ្នន កបានអនុុវត្តត។
ជាការសំំខាន់់ដែ�លអ្នន កធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននកត្រូ�វដឹ
វានឹឹងជួួ យពួួ កគេ�ឱ្យយយល់់ដឹឹងពីីសារៈៈសំំខាន់់ចំំពោះ�ះអាជីីវកម្មម របស់់អ្ននកក្នុុ�ងការរក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាព និិងសារៈៈសំំខាន់់នៃ�ការស្នាាក់់នៅ�ផ្ទះះ�
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ឈឺឺ។ រោ�គសញ្ញាា COVID-19 រួ ួមមានគ្រុ� ុនក្តៅ�ៅ ញាក់់ ក្អអ ក ឈឺឺបំំពង់់ក ដង្ហើ�ើ �មខ្លីី � ហៀ�ៀរសំំបោ�រ ឬបាត់់បង់់ការស្រ�ងក្លិិ�ន។

6.	តើ�ើអ្ននកមានកូូ ដ QR របស់់អ្ននកទេ�?
ូ ��ើសេ�វាកម្មម QR Code របស់់រដ្ឋាាភិិបាលវិ ិចថូូ រៀ�ៀ (ដោ�យមានការលើ�ើកលែ�ងមានកំំណត់់) ហើ�ើយធានាថាអតិិថិិជន
អាជីីវកម្មម ទាំ ំងអស់់ត្រូ�វប្រើ
និិងបុុគ្គគលិិកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូ លនៅ�គ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែ ង គ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា - ដោ�យមិិនគិិតពីីរយៈៈពេ�លដែ�លពួួ កគេ�នៅ�ក្នុុ�ងអគារឡើ�ើយ។
សេ�វាកម្មម នេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ងាយស្រួ�ួ លប្រើ��ើ និិងជួួ យបញ្ឈឈប់់ការរី ីករាលដាលនៃ� COVID-19។ ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� សូូ មចូូ លទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័័រ
coronavirus.vic. gov.au/QRcode។

7.	តើ�ើអ្ននកចង់់បានសញ្ញាាប្រ�កាស និិងផ្ទាំំ�ងរូ ូបភាពបន្ថែ�ែមដើ�ើម្បីី�ជួួយអតិិថិិជន
បំំពេ�ញកិិច្ចចការត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ�?
សញ្ញាាប្រ�កាស ផ្ទាំំ�ងរូ ូបភាព និិងស្លាា កបិិតសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម របស់់អ្ននកអាចរកបាននៅ�គេ�ហទំំព័័រ
coronavirus.vic.gov.au/signs-posters-and-templates

8.	តើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ ការព័័ត៌៌មានជាភាសាផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ�?
ព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម ទាក់់ទងនឹឹងការរៀ�ៀបចំំផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព COVIDSafe អាចរកបានជាភាសាមួួ យចំំនួួន
តាមរយៈៈបណ្តាា ញទូូ រសព្ទទ ទាន់់ហេ�តុុការណ៍៍អាជីីវកម្មម រដ្ឋឋវិ ិចថូូ រៀ�ៀ លេ�ខ 13 22 15 និិងនៅ�គេ�ហទំំព័័រ
coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about- coronavirus-covid-19។

កក់់ទុុកការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 របស់់អ្ននកនៅ�គេ�ហទំំព័័រ
www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine

ិ ី ដែ�លអ្នន កនឹឹងការពារអ្នន កធ្វើ�ើ �ការ និិងអតិិថិិជនរបស់់អ្ននកឱ្យយមានសុុវត្ថិិ �ភាព។
នេះ�ះគឺឺជា វិធី
ឈ្មោះ�ះ�អាជីីវកម្មម ៖
អាសយដ្ឋាាន៖
ផែ�នការបានបញ្ចចប់់ដោ�យ៖

ឋានៈៈការងារ៖

កាលបរិ ិច្ឆេ�េ ទពិិនិិត្យយឡើ�ើង វិ ិញ៖

ការពិិនិិត្យយឡើ�ើង វិ ិញ
នៅ�ពេ�លបន្ទាា ប់់ទៀ�ៀត៖

អនុុវត្តត ការរក្សាាគម្លាាតរាងកាយ
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិងការណែ�នាំំនានា

សកម្មម ភាព

អ្នន កត្រូ�វូ តែ�អនុុលោ�មតាមដង់់ស៊ីី�តេ�កំំណត់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ។
សូូ មពិិនិិត្យយមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំតាមវិ ិស័័យរបស់់អ្ននក
ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងពីីមនុុស្សសចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាាននាក់់ដែ�លអាចមានសុុវត្ថិិ�ភាព
នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់នីីមួួយៗ។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កមាន
ហាងទំំហំំ 30 ម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ� មនុុស្សស 15 នាក់់អាចនៅ�ទីីនោះ�ះ
បានក្រោ��មវិ ិធានពីីរម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ�។

តើ�ើអ្វីី �ជាកម្រិ�ិតដង់់ស៊ីី�តេ�កំំណត់់សម្រា�ប់់ វិ ិស័័យរបស់់អ្ននក?

តើ�ើអ្ននកកំំពុុងធ្វើ�ើ�អ្វីី �ខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�អនុុលោ�មតាមដង់់ស៊ីី�តេ�កំំណត់់?

តើ�ើអ្ននកបានដាក់់សញ្ញាាប្រ�កាសនៅ�តាមច្រ�កចូូ លទេ�?

តើ�ើអ្ននកណាទទួួ លខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការធានាថា អ្នន កមិិនធ្វើ�ើ �ឱ្យយលើ�ើសពីីដង់់ស៊ីី�តេ�កំំណត់់របស់់អ្ននក?

នៅ�ទីីណាដែ�លអាចធ្វើ�ើ �ទៅ�បាន សូូ មដាក់់គោ�លដៅ�
ឱ្យយអ្នន កធ្វើ�ើ�ការ និិងភ្ញៀ�ៀ�វរក្សាាគម្លាាត 1.5 ម៉ែ�ែត្រ�ពីីគ្នាា ។

តើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ ការកាត់់បន្ថថ យការប្រ�មូូ លផ្ដុំំ�កកកុុញនៅ�ពេ�លមនុុស្សសចូូ លមក ដើ�ើរឆ្លល ងកាត់់
និិងចាកចេ�ញពីីកន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ�ការទេ�?

តើ�ើអ្ននកកំំពុុងប្រើ��ើសញ្ញាាសម្គាាល់់លើ�ើកម្រា�ល ឬស្លាា កបិិតដើ�ើម្បីី�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតមនុុស្សសឱ្យយរក្សាាគម្លាាត
1.5 ម៉ែ�ែត្រ�ពីីគ្នាាទេ�?

អ្នន កគួួ រតែ�ផ្តត ល់់ការបណ្តុះះ � �បណ្តាា លដល់់អ្ននកធ្វើ�ើ�ការ អំំពីីការ
រក្សាាគម្លាាតរាងកាយ។ ការបណ្តុះះ � �បណ្តាា លនេះ�ះគួួ រតែ�រួ ួម
បញ្ចូូល
� នូូ វការយល់់ដឹឹងអំំពីីការកំំណត់់សុុវត្ថិិ�ភាព
COVIDSafe នាពេ�លបច្ចុុ � ប្បបន្នន។

តើ�ើអ្ននកបានធ្វើ�ើ �អ្វីី �ខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយប្រា�កដថា អ្នន កធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននកយល់់ដឹឹងពីីសារៈៈសំំខាន់់នៃ�ការ
រក្សាាគម្លាាតរាងកាយ?

នេះ�ះអាចរកបាននៅ�តាមគេ�ហទំំព័័រ
coronavirus.vic.gov.au

ពាក់់ម៉ាាស់់មុុខ
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិងការណែ�នាំំនានា

សកម្មម ភាព

អ្នន ក ត្រូ�វូ តែ�ធានាថាអ្នន កធ្វើ�ើ�ការទាំ ំងអស់់ ប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់់នូូវ
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�ការពាក់់ម៉ាាស់់មុុខ ដូូ ចបានគូូ សបញ្ជាាក់់
នៅ�គេ�ហទំំព័័រ coronavirus.vic.gov.au/face-masks

តើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននក យល់់ដឹឹងពីីលក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវក្នុុ�ងការពាក់់ម៉ាាស់់មុុខសម្រា�ប់់ វិ ិស័័យរបស់់
អ្នន កទេ�?

លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនានាអាចផ្លាាស់់ប្តូូរទៅ�តាមពេ�លវេេលា។
�
តើ�ើអ្ននកផ្តត ល់់ពាក់់ម៉ាាស់់មុុខឱ្យយអ្នន កធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននកទេ�?

អ្នន កគួួ រតែ�ផ្តត ល់់ការបណ្តុះះ � �បណ្តាា ល និិងព័័ត៌៌មានអំំពីីរបៀ�ៀប
ពាក់់ ប្រើ��ើប្រា�ស់់ និិងបោះ�ះចោ�លឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខ្លួួ �ន
(PPE) ឱ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

តើ�ើអ្ននកណាទទួួ លខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រា�កដថា អ្នន កធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននកយល់់ដឹឹងពីី
របៀ�ៀបប្រើ��ើប្រា�ស់់ PPE?

អ្នន កគួួ រតែ�ជូូ នដំំណឹឹងដល់់អ្ននកធ្វើ�ើ�ការថា ម៉ាាស់់មុុខដែ�លអាច
ប្រើ��ើឡើ�ើងវិ ិញបាន គួួ រតែ�បានលាងសម្អាាតជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ
បន្ទាាប់់ពីីប្រើ��ើរួ ួច។ ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក្តីី � ប្រ�សិិនបើ�ើក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ង
ពេ�លថ្ងៃ�ៃ ម៉ាាស់់មុុខអាចមើ�ើលឃើ�ើញកខ្វវក់់ ឬសើ�ើម
ូ
វាចាំំបាច់់ត្រូ�វដាក់
់ជំំនួួសម៉ាាស់់មុុខស្អាាតភ្លាាមៗ។

អនុុវត្តត អនាម័័យល្អអ
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិងការណែ�នាំំនានា

សកម្មម ភាព

អ្នន ក ត្រូ�វូ តែ� ព្យាាយាមសម្អាាត និិងសម្លាាប់់មេ�រោ�គនៅ�កន្លែ�ែ ង
ដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់រួ ួមគ្នាា ឱ្យយបានញឹឹកញាប់់។ នេះ�ះរួ ួមមានផ្ទៃ�ៃ
ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ញឹឹកញាប់់ ដូូ ចជាដៃ�ទ្វាា រ និិងទូូ រសព្ទទ ។

តើ�ើអ្ននកសម្អាាត និិងសម្លាាប់់មេ�រោ�គលើ�ើផ្ទៃ�ៃដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ញឹឹកញាប់់ ពីីរដងក្នុុ�ងមួួ យថ្ងៃ�ៃ
រួ ួមទាំ ំងដៃ�ទ្វាា រ តុុទទួួ លភ្ញៀ�ៀ�វ និិងបង្កាាន់់នៃ�ទេ�?

អ្នន កគួួ រតែ�៖
•	សម្អាាតផ្ទៃ�ៃដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ញឹឹកញាប់់ ជាមួួ យផលិិតផល
លាងសម្អាាតសមស្រ�ប

តើ�ើអ្ននកណាទទួួ លខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការសម្អាាតនៅ�ចន្លោះ�ះ�វេេនការងារនានា?

•	សម្អាាតនៅ�ចន្លោះ�ះ�វេេនការងារនានា។

អ្នន កគួួ រតែ�តាំំងបង្ហាា ញកំំណត់់ហេ�តុុក្នុុ�ងការសម្អាាត
នៅ�តាមកន្លែ�ែ ងដែ�លប្រើ��ើប្រា�ស់់រួ ួមគ្នាា ។

តើ�ើអ្ននករក្សាាទុុកកំំណត់់ហេ�តុុក្នុុ�ងការសម្អាាតរបស់់អ្ននកនៅ�ឯណា?

អ្នន កគួួ រតែ�ឱ្យយមានសាប៊ូូ� និិង ទឹឹកថ្នាំំ�អនាម័័យសម្អាាតដៃ�
សម្រា�ប់់អ្ននកធ្វើ�ើ�ការទាំ ំងអស់់ ហើ�ើយលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយមាន
ការលាងដៃ�ជាប្រ�ចាំំ។

តើ�ើអ្ននកមានសាប៊ូូ� និិងទឹឹកនៅ�គ្រ�ប់់កន្លែ�ែ ងលាងសម្អាាតទេ�?

តើ�ើអតិិថិិជន អ្នន កដឹឹកជញ្ជូូន
� អ្នន កម៉ៅ�ៅការ និិងបុុគ្គគលិិកទាំ ំងអស់់ អាចចូូ លប្រើ��ើប្រា�ស់់
ទឹឹកថ្នាំំ�អនាម័័យសម្អាាតដៃ� នៅ�ពេ�លពួួ កគេ�មកដល់់បានទេ�?

ិ
រក្សាាកំំណត់់ត្រា� និិងចាត់់ វិធានការឱ្យយបានឆាប់់
រហ័័ស ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ �ការឈឺឺ
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិងការណែ�នាំំនានា

សកម្មម ភាព

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននកឈឺឺ អ្នន ក ត្រូ�វូ តែ�គាំំទ្រ�
អ្នន កធ្វើ�ើ�ការដើ�ើម្បីី�ទៅ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត និិងស្នាាក់់នៅ�ផ្ទះះ�
បើ�ើទោះ�ះបីីជាពួួ កគេ�មានរោ�គសញ្ញាាស្រា�លក៏៏ដោ�យ។

តើ�ើអ្ននកដឹឹងពីីរោ�គសញ្ញាា COVID-19 ទេ�?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កធ្វើ�ើ�ការម្នាាក់់មានរោ�គសញ្ញាា តើ�ើពួួ កគេ�ដឹឹងថាពួួ កគេ�គួួ រតែ�ស្នាាក់់នៅ�ផ្ទះះ�
ហើ�ើយទៅ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ទេ�?

អ្នន ក ត្រូ�វូ តែ� បង្កើ�ើ �តផែ�នការអាជីីវកម្មម សម្រា�ប់់គ្រា�អាសន្នន
មួួ យ ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងការផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺណាមួួ យ។
នេះ�ះរួ ួមមាន៖
•	ផែ�នការឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះអ្នន កធ្វើ�ើកា
� រម្នាាក់់ ដែ�លត្រូ�វូ បាន
ជូូ នដំណឹ
ំ ង
ឹ ថាពួួ កគេ�មានករណីីវិ ិជ្ជជមាន ឬជាអ្នន កមាន
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងជិិតស្និិ�ទ្ធធនៅ�កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើកា
� រ។

តើ�ើអ្ននកកត់់ត្រា�បុុគ្គគលិិក និិងអ្នន កម៉ៅ�ៅការទាំ ំងអស់់នៅ�នឹឹងកន្លែ�ែ ងដោ�យបែ�បណា?

តើ�ើអ្ននកនឹឹងទាក់់ទងមកបុុគ្គគលិិក និិងអ្នន កផ្គគ ត់់ផ្គគង់់របស់់អ្ននកឱ្យយបានឆាប់់រហ័័សដោ�យវិ ិធីីណា
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ត្រូ�ូវការធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័ក និិងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ?

•	ផែ�នការសម្អាាតកន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ�ការ (ឬផ្នែ�ែកខ្លះះ�) ក្នុុ�ងករណីី
កើ�ើតមានករណីីវិ ិជ្ជជមាន។
•	ផែ�នការដើ�ើម្បីី�ទាក់់ទងមកក្រ�សួួ ងសុុខាភិិបាល និិង
WorkSafe Victoria តាមទូូ រសព្ទទ លេ�ខ 13 23 60
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កមានមនុុស្សសកើ�ើតមាន COVID-19
នៅ�កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននក។
•	ផែ�នការក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្នន កត្រូ�វូ បានណែ�នាំំឱ្យយបិិទ
ដោ�យក្រ�សួួ ងសុុខាភិិបាល។
•	ផែ�នការដើ�ើម្បីី�បើ�ើកកន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ�ការរបស់់អ្ននកឡើ�ើងវិ ិញ
បន្ទាាប់់ពីីមានការយល់់ព្រ�មពីីក្រ�សួួ ងសុុខាភិិបាល។

ិ
តើ�អ្ន
ើ ន កណានឹឹងទូូ រសព្ទទ ទៅ�ក្រ�សួួ ងសុុខាភិិបាល និិង WorkSafe ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នន កមានករណីីវិជ្ជជមាន
នៅ�កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើកា
� រ?

គ្រ�ប់់អាជីីវកម្មម ទាំង
ំ អស់់ត្រូ�វូ តែ�ប្រើ��ើសេ�វាកម្មម QR Code
របស់់រដ្ឋាាភិិបាលវិ ិចថូូ រៀ�ៀ (ដោ�យមានករណីីលើ�ើកលែ�ងមាន
កំំណត់់) តាមរយៈៈកម្មម វិ ិធីី Service Victoria app។
ប្រ�សិិនបើ�ើភ្ញៀ��ៀ វមិិនអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូ លដោ�យខ្លួួ �នឯងបានទេ�
សេ�វាកម្មម ចុះ�ះ ឈ្មោះ�ះ�ចូូ ល Service Victoria Kiosk អនុុញ្ញាាត
ឱ្យយទីីកន្លែ�ែ ង និិងអាជីីវកម្មម នានាប្រើ��ប្រា�
ើ ស់់ទូូរសព្ទទ វៃៃឆ្លាាត
ថេ�ប្លេ�េត ឬកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រផ្ទាាល់ខ្លួ
់ ួ �នដើ�ើម្បីី� ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ភ្ញៀ�ៀ�វចូូ ល

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់សេ�វាកម្មម QR Code របស់់រដ្ឋាាភិិបាលវិ ិចថូូ រៀ�ៀនៅ�គេ�ហទំំព័័រ
coronavirus. vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service
ប្រ�សិិនបើ�ើមានការផ្ទុះះ�� ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺ ការនេះ�ះនឹឹងអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការតាមដានទំំនាក់់ទំំនង
យ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់ការឆ្លល ងរាលដាលនៃ�មេ�រោ�គ។
ត្រូ�វូ ប្រា�កដថាបុុគ្គគ លិិក អ្នន កម៉ៅ�ៅការ អតិិថិិជន និិងភ្ញៀ�ៀ�វចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ចូូ ល។

វាឥតគិិតថ្លៃ�ៃ រហ័័ស និិងងាយស្រួ�ួលប្រើ��ើ។

ចៀ�ៀសវាងអន្តត រកម្មម នៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែ ងបិិទជិិត
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិងការណែ�នាំំនានា

សកម្មម ភាព

អ្នន កគួួ រតែ�កាត់់បន្ថថ យចំំនួួនពេ�លវេេលា ដែ�លអ្នន កធ្វើ�ើ�ការ
ចំំណាយពេ�លនៅ�កន្លែ�ែ ងបិិទជិិត។ អ្នន កអាចធ្វើ�ើ �ដូូចនេះ�ះ
បានដោ�យ៖

តើ�ើអ្ននកអាចបើ�ើកទ្វាា រ ឬបង្អួួ �ច ឬផ្លាាស់់ប្តូូរសកម្មម
�
ភាពនៅ�ខាងក្រៅ��អគារបានទេ�?

•	អនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិដ្ឋាានក្រៅ��អគារ។
• ផ្លាាស់់ប្តូូរសកម្មម
�
ភាពនៅ�ខាងក្រៅ��ឱ្យយបានច្រើ��ើន តាមដែ�ល
អាចធ្វើ�ើ �ទៅ�បាន រួ ួមទាំ ំងការបម្រើ��ើអតិិថិិជន ការប្រ�ជុំំ�
បន្ទទ ប់់អាហារ ពេ�លអាហារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ និិងបន្ទទ ប់់មានទូូ រ
ចាក់់សោ�។
• បង្កើ�ើ �នលំំហូូរខ្យយល់់ដោ�យបើ�ើកបង្អួួ �ច និិងទ្វាា រ។
• បង្កើ�ើ �នប្រ�សិិទ្ធធភាពលំំហូូរខ្យយល់់ល្អអ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធម៉ាាស៊ីី�ន
ត្រ�ជាក់់។

ក្រុ� ុមកម្លាំំ�ងពលកម្មម
លក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវ និិងការណែ�នាំំនានា

សកម្មម ភាព

ពិិចារណាដាក់់វេេនក្រុ� ុមអ្នន កធ្វើ�ើ�ការនៅ�តាមវេេនដូូ ចគ្នាា
នៅ�កន្លែ�ែ ងធ្វើ�ើ�ការតែ�មួួ យ។ សូូ មព្យាាយាមដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាង
ការត្រួ�ួតគ្នាានៃ�អ្នន កធ្វើ�ើ�ការ ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លផ្លាាស់់ប្តូូរវេេន
�
កន្លែ�ែ ងណាដែ�លអាចអនុុវត្តតបាន។

តើ�ើអ្ននករក្សាាអ្នន កធ្វើ�ើ�ការជាក្រុ� ុម កាត់់បន្ថថ យចំំនួួនមនុុស្សសដែ�លពួួ កគេ�ទាក់់ទងជាមួួ យទេ�?

ប្រ�សិិនបើ�ើមានការផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺ តើ�ើអ្ននកអាចបញ្ឈឈប់់ការឆ្លល ងរាលដាលនៅ�គ្រ�ប់់ក្រុ� ុមរបស់់
អ្នន កយ៉ាាងដូូ ចម្តេ�េច?

តើ�ើក្រុ� ុមនានាត្រូ�វូ បានចាត់់តាំំងតាមថ្ងៃ�ៃខុុសគ្នាាទេ�?

ឯកសារនេះ�ះគឺឺជាការណែ�នាំំដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់អាជីីវកម្មម ខ្នាាតតូូចនានានៅ�ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ �តផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព COVIDSafe។
សូូ មប្រា�កដថាអ្នន កពិិនិិត្យយមើ�ើលលក្ខខ ខណ្ឌឌតម្រូ�ូវក្រោ��យបំំផុុតសម្រា�ប់់ឧស្សាាហកម្មម របស់់អ្ននក នៅ�គេ�ហទំំព័័រ CORONAVIRUS.vic.gov.au
យោ�ងតាមគោ�លការណ៍៍ឯកជនភាពរបស់់យើ�ើង រាល់់ព័័ត៌៌មានដែ�លអ្នន កបានផ្តត ល់់នឹឹងត្រូ�វូ រក្សាាជាការសម្ងាាត់់ ហើ�ើយសម្រា�ប់់តែ�គោ�លបំំណងដែ�លបានបញ្ជាាក់់
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
ះ �។
សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីគោ�លការណ៍៍ឯកជនភាពរបស់់យើ�ើង សូូ មអ៊ីី�ម៉ែ�ែលទៅ� icc@ecodev.vic.gov.au
ឬទូូ រសព្ទទ បណ្តាា ញទូូ រសព្ទទ ទាន់់ហេ�តុុការណ៍៍អាជីីវកម្មម រដ្ឋឋវិ ិចថូូ រៀ�ៀ តាមលេ�ខ 13 22 15។

ចុះេ��ះចូ ល
េ�្រគប់ទីកែន� ង

សម្រា�ប់់ជំំនួួយជាមួួ យនឹឹងផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព COVIDSafe របស់់អ្ននក សូូ មចូូ ល
មើ�ើលគេ�ហទំំព័័រ CORONAVIRUS.vic.gov.au ឬ ទូូ រសព្ទទ បណ្តាា ញទូូ រសព្ទទ ទាន់់
ហេ�តុុការណ៍៍អាជីីវកម្មម រដ្ឋឋវិ ិចថូូ រៀ�ៀ តាមលេ�ខ 13 22 15។ មានអ្នន កបកប្រែ��។
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ឱ្យ�ន្រគប់េពល

