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ការប្បឡងវាស់សទង់សមត្ថ ភាពបច្ចេ កច្េសឧសាហកមម ផេិត្
ច្ប្រឿងបរ ិច្ភារ

ឯកសារឧបសមព ័ន្ធនន្ច្សៀវច្ៅអត្ថ បេសប្ាប់សិកា
ច្

ោះពុមពច្េើកដំបូង (ខខកញ្ញា ឆ្នំ2019)

ន្ីត្ិបុរគេមូ េន្ិធិេូច្ៅ មជ្ឈមណ្ឌេឧសាហកមម ចំណ្ីអាហារ
ឯកសារឧបសម្ព ័ន្ធនន្សសៀវសៅអត្ថ បទសម្រាប់សិកាសន្េះម្រត្ូវបាន្បស្ក ើត្ស ើ្សោយសោ្សៅតាម្ខ្ល ឹម្សារខា្សម្រោម្។
សូ ម្អន កសម្របើម្របាស់វាជាម្ួ យសសៀវសៅអត្ថ បទសម្រាប់សិកា។



“ឧបករណ៍សិកាសម្រាប់ោរផលិត្ចំណអា
ី ហារម្របកបសោយសុវត្ថ ិភាព ោរម្ររប់ម្ររ្អនាម្័យសោយ”HACCP””
ឆ្នំ2017



(ន្ីត្ិបុរគលម្ូ លន្ិធិទូសៅ) ម្ជ្ឈម្ណឌលឧសាហកម្ម ចំណអា
ី ហារ

“សសៀវសៅណណនាំសម្រាប់ឧសាហកម្ម ផលិត្
សដ ីអំពីោរម្ររប់ម្ររ្សុវត្ថ ិភាពន្ិ្អនាម្័យចំស
ឆ្នំ2015

េះន្ិសោជ្ិត្ណែលម្ិន្ទាន្់សាាត្់ជ្ំនាញ”

ម្រកសួ ្សុខាភិបាល ោរងារន្ិ្សុខ្ុាលភាព ម្ន្ា ីរពលកម្ម រាជ្ធាន្ីសខ្ត្ត ម្រក ុ្

ទីសានក់ោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យបទោាន្ពលកម្ម
(ន្ីត្ិបុរគលម្ូ លន្ិធិទូសៅ) ម្រក ុម្ម្របឹកាសដ ីអំពីសុវត្ថ ិភាពន្ិ្អនាម្័យកនុ្ពលកម្ម ជ្បុន្


“ករណីជាក់ណសដ ្នន្ោរសកើត្ាន្កំហស
ុ សធេ សម្របណហស”
សរហទំព័រនន្ម្រកសួ ្សុខាភិបាល ោរងារន្ិ្សុខ្ុាលភាព អំពី សុវត្ថ ិភាពសៅទីកណន្ល ្ោរងារ
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I.ប្បជ្ុំករណ្ីជាក់ខសែង ច្ៅកនុងការប្រប់ប្រងអនាម័យេូ ច្ៅច្ោយការអន្ុវត្ត 5s

1.ការច្រៀបចំប្បអប់ឧបករណ្៍ន្ិងច្ប្រឿងបនាាស់ច្អាយាន្សណ្ដ
ែ ប់ធ្ននប់ន្ិងរច្បៀបច្រៀបរយ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សត្ើអនកណត្្ណត្រកាទុកម្របអប់ឧបករណ៍ន្ិ្សម្ររឿ្បនាលស់ោ្ែូ ចសម្ដ ច?
រ ូបថត្ខា្សវេ ្បងាាញអំពីោរសរៀបចំទុកោក់ឧបករណ៍សៅកនុ្ម្របអប់សម្រាប់ឧបករណ៍ន្ីម្ួយៗ
ន្ិ្ាន្រ ូបភាពនន្ឧបករណ៍សថិត្សៅកណន្ល ្ណែលទុកឧបករណ៍ទា ំ្សនាេះ។
សោយសារាន្រ ូបភាពែូ ចសនាេះ សៅសពលខ្េ េះឧបករណ៍ អន កអាចណសេ ្រកស ើញភាលម្ៗ។
រ ូបថត្ខា្សាដំបងាាញអំពីោររកាទុកម្របអប់សម្ររឿ្បនាលស់សៅតាម្សធន ើរសម្រាប់ោក់សម្ររឿ្បនាលស់ន្ីម្ួយៗ
សហើយាន្រ ូបថត្នន្សម្ររឿ្បនាលស់ណែលសថ ិត្សៅកនុ្ម្របអប់ន្ីម្ួយៗ។ តាម្រយៈរ ូបថត្សន្េះ អន កអាចែឹ្ថាសត្ើាន្អេ ីសៅកនុ្សនាេះ
សហើយសថ ិត្សៅទីណា។
[ចំណុចសំខាន្់]
សត្ើអនកណត្្ណត្សធេ ោ
ើ រម្រត្ួត្ពិន្ិត្យឧបករណ៍ជាសរៀ្រាល់នថៃណែរឬសទ?
អាចាន្ករណីណែលសចៅឬឧបករណ៍ខ្ូចបាន្លាយ ំចូលជាម្ួ យផលិត្ផល សហើយសធេ ើសអាយម្រត្ូវាន្ោរម្របម្ូ លចូ លផលិត្ផលវ ិញ។
ោរពិន្ិត្យចំន្ួន្ន្ិ្សាថន្ភាពនន្ឧបករណ៍
ជាោរអន្ុវត្ត ែ៏សំខាន្់ម្ួយសៅកនុ្ វ ិធាន្ោរទប់សាកត្់ោរលាយ ំចូលនន្សារធាត្ុចណម្ល ក។
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2.ការច្រៀបចំប្បអប់ប្កោសកត្់ប្ាការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យច្អាយាន្សណ្ដ
ែ ប់ធ្ននប់ន្ិងរច្បៀបច្រៀបរយ

ម្រកោសកត្់ម្រតាោរម្រត្ួត្ពិន្ត្
ិ យ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សត្ើអនកណត្្ណត្ទុកោក់ម្រកោសកត្់ម្រតាោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យោ្ែូ ចសម្ដ ច?
សត្ើម្រកោសកត្់ម្រតាោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យាន្សសើម្ទឹកឬរណហកណែរឬសទ?
ម្របសិន្សបើអនកសរៀបចំម្រកោសកត្់ម្រតាោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យសអាយាន្សណា
ដ ប់ធានប់ន្ិ្រសបៀបសរៀបរយទុកជាម្ុន្
អន កអាចទប់សាកត្់ម្ិន្សអាយសកើត្ាន្ោរលាយ ំចូលនន្សារធាត្ុចណម្ល កឬកំហុសសកើត្ាន្សៅកនុ្ោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យសផេ្ៗ។
ម្យ្សទៀត្ សៅសពលអន កទទួ លខ្ុសម្រត្ូវសធេ ើោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យ គាត្់អាចពិន្ិត្យសម្ើលកំណត្់ម្រតាបាន្ងាយម្រសួល។
ម្រកោសកត្់ម្រតាោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យសំសៅសៅសលើម្រកោសណែលកត្់ម្រតាទុកន្ូ វលទធផលនន្ោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យសាថន្ភាពោរងារន្ិ្ផលិត្កម្ម
ណែលម្រត្ូវបាន្កំណត្់សពលសវលាចាស់លាស់។
[ចំណុចសំខាន្់]
តាម្រយៈោរសរៀបចំម្រកោសកត្់ម្រតាោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យសអាយាន្សណា
ដ ប់ធានប់ន្ិ្រសបៀបសរៀបរយ
ក៏អាចសអាយអន ករកស ើញភាលម្ៗន្ូ វោរកត្់ម្រតារំល្ឬខ្ុសសៅកនុ្ម្រកោសកត្់ម្រតាោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យផ្ណែរ។
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3.ការច្រៀបចំប្បោប់ប្បោច្

សសាាត្ច្អាយាន្សណ្ដ
ែ ប់ធ្ននប់ន្ិងរច្បៀបច្រៀបរយ

សលាកម្ីោណាហាក

ម្របោប់ជ្ូត្សាាត្ទឹក

អំសបាសម្រាស

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សន្េះជាឧទាហរណ៍នន្ោររកាទុកសោយពយ
ួ រម្របោប់ជ្ូត្សាាត្ទឹកន្ិ្អំសបាសម្រាសណែលសម្របើរ ួច សែើម្បីងាយសម្ង ួត្សអាយសងួត្។
សៅសពលរកាទុកម្របោប់ម្របោសបាសសាាត្ ម្រត្ូវណប្ណចកសៅតាម្ទីកណន្ល ្ោរងារណែលសម្របើម្របោប់ម្របោទា ំ្សនាេះ ែូ ចជា
សម្រាប់សម្របសើ ៅខា្សម្រៅ សម្រាប់សម្របើសៅឃ្លំ្ទុកវត្ថុធាត្ុសែើម្ ន្ិ្ សម្រាប់សម្របើសៅទីកណន្ល ្ោរងារផលិត្កម្ម ជាសែើម្
សហើយម្រត្ូវរកាទុកសៅទីកណន្ល ្ឃ្លត្ឆ្ៃយពីចណ
ំ អា
ី ហារន្ិ្ាន្ខ្យល់សចញចូ លលា តាម្ណែលអាចសធេ ើសៅបាន្។
[ចំណុចសំខាន្់]
សត្ើអនកណត្្ណត្រកាទុកម្របោប់ម្របោសបាសសាាត្សផេ្ៗរ ួម្ជាម្ួ យគានសៅកនុ្ទូ ទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់ណែលគាមន្ខ្យល់សចញចូ លលា ណែរឬសទ
?
ម្របសិន្សបើអនកទុកម្របោប់ម្របោសបាសសាាត្ ែូ ចជា សអបុ្ម្រាស សអបុ្ ែ្ជ្ូ ត្ ម្រកណាត្់ជ្ូត្ ម្របោប់ជ្ូត្សាាត្ទឹក ន្ិ្
អំសបាសម្រាសជាសែើម្សអាយសថ ិត្កនុ្សាថន្ភាព”កខ្េ ក់”ឬ”សសើម្” សនាេះអាចន្ឹ្ាន្ោរសកើត្ស ើ្នន្បាក់សត្រ ីន្ិ្ផេិត្។
សៅសពលអន កសម្របើម្របាស់ម្របោប់ម្របោសបាសសាាត្ណែលាន្បាក់សត្រ ីន្ិ្ផេិត្ បនាាប់ពីសនាេះ
វាន្ឹ្សធេ ើសអាយាន្ោររ ីករាលោលនន្បាក់សត្រ ីន្ិ្ផេិត្សពញកនុ្ទីកណន្ល ្ោរងារ
សហើយចំណអា
ី ហារណែលផលិត្សៅទីសនាេះក៏ម្រត្ូវទទួ លភាពកខ្េ ក់ផ្ណែរ។
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4.ការសាាត្ខផនកខាងច្ប្កាមបំពង់េក
ឹ ន្ិងច្កៀន្ជ្ញ្ញជំង

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សន្េះជាឧទាហរណ៍នន្ភាពកខ្េ ក់ណែលម្របម្ូ លផ្ុំសម្រចើន្សៅណផនកខា្សម្រោម្បំព្់ទឹកន្ិ្សកៀន្ជ្ញ្ជំ្។
ម្របសិន្សបើទុកសាលណបបសន្េះសោយម្ិន្សាាត្ វាអាចន្ឹ្ាន្ោរសកើត្ស ្
ើ នន្សម្សរារែូ ចជាផេិត្ជាសែើម្ន្ិ្សត្េ លាិត្ផ្ណែរ។
សទាេះជាកណន្ល ្ណែលពិបាកសាាត្ក៏សោយ ក៏ម្រត្ូវសាាត្ជាសទៀ្ទាត្់សអាយបាន្ខាជប់ខ្ជ ួន្ណែរ
សែើម្បីទប់សាកត្់ោរសកើត្ស ើ្នន្សម្សរារន្ិ្សត្េ លាិត្។
[ចំណុចសំខាន្់]
ម្របសិន្សបើម្ិន្សធេ ើោរសាាត្ជាសទៀ្ទាត្់សអាយបាន្ខាជប់ខ្ជ ួន្សទសនាេះ សម្សរារអាចន្ឹ្សកើត្ស ើ្ សហើយសហាេះសៅម្កតាម្ខ្យល់
សធេ ើសអាយកខ្េ ក់ែល់ចណ
ំ អា
ី ហារ។
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5.ការសាាត្ា៉ាសុីន្ប្ត្ជាក់

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ម្របសិន្សបើម្ិន្សធេ ើោរសាាត្ាសុីន្ម្រត្ជាក់សអាយបាន្សទៀ្ទាត្់ខាជប់ខ្ជ ួន្សទសនាេះ
ផេិត្ន្ិ្ធូ លីណែលសកើត្ាន្សៅណផនកខា្កនុ្នន្ាសុីន្ម្រត្ជាក់ន្ឹ្សហាេះរាយបាយសពញទីកណន្ល ្ោរងារ។
ម្យ្សទៀត្ សត្ើាន្ធូ លីណែលកំពុ្ម្របម្ូ លផ្ុំសម្រចើន្សៅខា្សលើបព
ំ ្់ទឹកសៅទីកណន្ល ្ោរងារណែរឬសទ?
ធូ លីទា ំ្សន្េះអាចន្ឹ្ម្រត្ូវបក់សោយខ្យល់នន្ាសុីន្ម្រត្ជាក់ សហើយសហាេះរាលោលសពញទីសនាេះ។
កណន្ល ្ណែលខ្ព ស់ពីណភន កជាកណន្ល ្ណែលពិបាកាប់អារម្ម ណែ
៍ ឹ្អំពីភាពកខ្េ ក់ន្ិ្ធូ លី សហើយវាក៏ពិបាកសាាត្ផ្ណែរ បុណន្ត
អន កក៏ម្រត្ូវសាាត្កណន្ល ្ណបបសនាេះសអាយបាន្ម្ត្់ចត្់ណែរ។
[ចំណុចសំខាន្់]
ម្រត្ូវសធេ ើោរលា្សាាត្ឬផ្លលស់ប្ ូរត្ម្រម្្សៅាត្់ខ្យល់សចញចូ លនន្ាសុីន្ម្រត្ជាក់ជាសទៀ្ទាត្់ សោយម្រត្ូវសធេ ើកំណត្់ម្រតាទុកផ្ណែរ។
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6.ផ្ទង
ំ បង្ហាញច្ផេងៗច្ៅកនុងេីកខន្ា ងការង្ហរ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សត្ើផ្លា្
ំ បងាាញសផេ្ៗសៅកនុ្ទីកណន្ល ្ោរងារកំពុ្សថ ិត្កនុ្សាថន្ភាពែូ ចសម្ដ ច? សត្ើាន្ោររបក ឬ រណហកណែរឬសទ?
ម្របសិន្សបើាន្ផ្លា្
ំ ណែលរណហក សត្ើណផនកណែលរណហកសនាេះសៅណាបាត្់សហើយ?
ករណីាន្ផ្លា្
ំ បងាាញសផេ្ៗសៅកនុ្ទីកណន្ល ្ោរងារ ម្ិន្ម្រត្ឹម្ណត្ខ្ល ឹម្សារបងាាញសៅសលើសនាេះសទ បុណន្ត
អន កក៏ម្រត្ូវពិន្ិត្យសម្ើលសាថន្ភាពនន្ផ្លា្
ំ បងាាញទា ំ្សនាេះផ្ណែរ។
ោររណហកនន្ផ្លា្
ំ បងាាញក៏អាចជាម្ូ លសហត្ុប្ក សអាយសកើត្ាន្ោរលាយ ំចូលនន្សារធាត្ុចណម្ល កផ្ណែរ។
ម្រត្ូវផ្លលស់ប្ ូរម្ុន្ន្ឹ្ោលយជាសាថន្ភាពែូ ចកនុ្រ ូបថត្។
[ចំណុចសំខាន្់]
ម្របសិន្សបើោក់ផ្លា្
ំ បងាាញសៅកនុ្ថ្់រកា(ថ្់ថាល) សនាេះអាចបងាករោរសសើម្ទឹក សហើយក៏អាចបងាករោររណហកផ្ណែរ។
ម្រត្ូវពិន្ិត្យសម្ើលភាពកខ្េ ក់ន្ិ្ោររណហកនន្ផ្លា្
ំ បងាាញសផេ្ៗជាសទៀ្ទាត្់។
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7.ការេប់សាាត្់ការលាយឡំចូេនន្សារធ្នត្ុចខមា ក

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សត្ើអនកណត្្ណត្ពិន្ិត្យសម្ើលសាថន្ភាពនន្ទុសោឬបំព្់ទឹកសៅតាម្ពិោន្សៅកនុ្ទីកណន្ល ្ោរងារណែរឬសទ?
បំព្់ទឹកន្ិ្ណខ្េអរគ ិសន្ីកំពុ្សកើត្ាន្ផេិត្សោយសារសំសណើម្ បំព្់ទក
ឹ កំពុ្របកថានលា
ំ ប
នផានន្ទុសោាន្លកខ ណៈម្រទ ុឌសម្រទាម្។ ទា ំ្សន្េះជាម្ូ លសហត្ុនន្ោរសកើត្ាន្សត្េ លាិត្ឬផេិត្ ន្ិ្
ោរលាយ ំចូលនន្សារធាត្ុចណម្ល កែូ ចជាកសម្ា ចថានលា
ំ បឬសៅសូ ន្ិ្ណម្រចេះជាសែើម្។
ម្រត្ូវរកាទីកណន្ល ្ោរងារសអាយាន្អនាម្័យ តាម្រយៈោរសាាត្ ោរណថរកា ោរផ្លលស់ប្ ូរជាសទៀ្ទាត្់
ន្ិ្ោរបំបាត្់កតាតម្ូ លសហត្ុសធេ ើសអាយសកើត្ាន្ោរលាយ ំចូលនន្សារធាត្ុចណម្ល ក។
[ចំណុចសំខាន្់]
សត្ើណផនកខា្ចុ្នន្ទុសោណែលបាន្រុន្
ំ ិ្រកាទុក ាន្កំពុ្បេះម្រត្ូវកម្រាលណែរឬសទ?
ម្រត្ូវរកាទុកទុសោ សោយម្ិន្ម្រត្ូវសធេ ើសអាយណផនកខា្ចុ្នន្ទុសោបេះម្រត្ូវកម្រាលសនាេះសទ
សែើម្បីកុំសអាយណផនកខា្ចុ្នន្ទុសោខ្ូ ចឬម្របឡាក់។
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8.ការសាាត្ខផនកខាងច្ប្កាមនន្េូ េុកវត្ថុច្ប្បើប្

ស់

ោដរម្រោល

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ោររំកិលទូ ទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់ណែលាន្ទំហំធំសែើម្បីសាាត្រឺាន្ោរលំបាក។ ម្យ្សទៀត្
សៅកណន្ល ្ណបបសន្េះណត្្ណត្សកើត្ាន្ោរម្របម្ូ លផ្នុំ ន្ធូ លីន្ិ្ោរសកើត្ាន្សត្េ លាិត្ជាញឹកញាប់។
រ ូបថត្ខា្សវេ ្បងាាញអំពីោរោក់ទូទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់សៅពីសលើោដរម្រោល បុណន្ត
សធេ ើណបបសន្េះរឺសធេ ើសអាយម្ិន្អាចសាាត្ណផនកខា្សម្រោម្នន្ទូ ទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់បាន្។
រ ូបថត្ខា្សាដំបងាាញអំពីោរោក់ទូទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់សៅពីសលើបន្ា េះោដរណែលាន្សជ្ើ្ម្រទ
សែើម្បីសធេ ើសអាយាន្ចសនាលេះសៅណផនកខា្សម្រោម្នន្ទូ ទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់ ន្ិ្អាចសាាត្បាន្។
[ចំណុចសំខាន្់]
ករណីាន្កណន្ល ្ណែលពិបាកសាាត្ អន កម្រត្ូវ រ ិេះរកវ ិធីសែើម្បីសធេ សើ អាយងាយម្រសួលសាាត្។
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9.ការប្រប់ប្រងអនាម័យច្ៅបន្ទ ប់ផ្ាស់សច្មា ៀកបំពាក់

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ាសុីន្ម្ន្ុសេយន្ត សាាត្ណែលណត្្ណត្ស ើញសម្របើសៅតាម្សរហោាន្ក៏ម្រត្ូវបាន្សម្របើម្របាស់សម្រចើន្សៅកនុ្សរា្ចម្រកផ្ណែរ។
រ ូបថត្សន្េះជាឧទាហរណ៍បងាាញអំពោ
ី រសម្របា
ើ សុីន្ម្ន្ុសេយន្ត សាាត្សៅកនុ្បន្ា ប់ផ្លលស់សសម្ល ៀកបំ ក់។
ម្របសិន្សបើោក់ោដរម្រោលព័ទធជ្ុំ វ ិញទូ ទក
ុ វត្ថុសម្របើម្របាស់ែូចបងាាញកនុ្រ ូបថត្ខា្សវេ ្ណផនកខា្សលើ
សនាេះសក់ឬសម្រាម្ន្ឹ្ចូ លសៅកនុ្ចសនាលេះនន្ោដរម្រោល សហើយម្របម្ូ លផ្សុំ ម្រចន្
ើ សៅទីសនាេះ។
ែូ សចន េះ តាម្រយៈោររកាសាថន្ភាពសអាយរាបសសម ើ សោយម្ិន្ោក់ោដរម្រោល សធេ ើសអាយាសុីន្ម្ន្ុសេយន្ត សាាត្អាចសធេ ើចលនាបាន្
សហើយសយើ្អាចសាាត្សក់ន្ិ្សម្រាម្បាន្សោយសេ ័យម្របវត្ត ិ។
[ចំណុចសំខាន្់]
ចំស េះបន្ា ប់នន្ទូ ទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់ ោររកាសាថន្ភាពសអាយរាបសសម សើ ោយម្ិន្ោក់អេីទា ំ្អស់ សធេ ើសអាយងាយសាាត្។ ម្យ្សទៀត្
សៅពីសលើទូទុកវត្ថុសម្របើម្របាស់ ម្ិន្ម្រត្ូវោក់វត្ថុសផេ្ៗសនាេះសទ សែើម្បីសុវត្ថ ិភាព។
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10.ការលាងសាាត្បរ ិកាារន្ិងា៉ាសុន្
ី : ច្ប្ជ្ើសច្រ ើសសាបូ ខដេសមប្សបន្ឹងភាពកខវ ក់

សារធាត្ុស រ ីរា្គ
សារធាត្ុអសរ ីរា្គ

ម្ូ លសហត្ុនន្ភាពកខ្េ ក់

សាបូ ណែលសម្ម្រសប

ម្របភពពីផលិត្ផល
(ម្របូសត្អុីន្ ជាត្ិខាលញ់ឬសម្រប្ ោបូ អុីម្រោត្)
ម្របភពពីផលិត្ផលឬទឹក
(ោល់សូ យម្ ជាត្ិណែក ាសញសយ
ូ ម្ សុីលីកុ្)

សាបូ លកខ ណៈអាល់ោឡាំ្
សាបូ លកខ ណៈអាសុីត្

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សៅសពលលា្សាាត្បរ ិោខរឬាសុីន្សផេ្ៗ សត្ើអនកណត្្ណត្សម្របើម្របាស់សាបូ ណែលសម្ម្រសបន្ឹ្ភាពកខ្េ ក់ន្ីម្ួយៗណែរឬសទ?
សៅកនុ្សរា្ចម្រកចំណអា
ី ហារ សម្រចើន្ាន្ោរលា្សាាត្វត្ថុសផេ្ៗ បុណន្ត សាបូ រឺាន្លកខ ណៈសផេ្ៗពីគានផ្ណែរ ែូ សចន េះ
ម្រត្ូវសម្របើសាបូ សអាយម្រត្ូវន្ឹ្សគាលសៅ។ ម្របសិទធភាពន្ឹ្ាន្ភាពខ្ុសគានខាលំ្។
ម្យ្សទៀត្ ម្រត្ូវសម្របើសាបូ កនុ្កំហាប់ណែលសម្ម្រសប។
ម្រត្ូវបស្ក ើត្ន្ូ វ”សសៀវសៅណណនាំអព
ំ ីោរលា្សាាត្” សែើម្បីអាចសអាយន្រណាក៏អាចសធេ ោ
ើ រងារបាន្ែូ ចគាន។
[ចំណុចសំខាន្់]
សារធាត្ុសូែយ
ូ ម្អុីបូ កល រ ីត្(NaClO)ណែលម្រត្ូវបាន្សម្របើម្របាស់ជាញឹកញាប់សៅកនុ្សរា្ចម្រកចំណីអាហារ
រ ួម្ាន្ចំណុចាំបាច់ម្រត្ូវម្រប ុ្ម្របយ័ត្នែូចខា្សម្រោម្។
◆
ាន្សកម្ម ភាពសភាោចខាលំ្ ែូ សចន េះ ម្ិន្ម្រត្ូវសម្របើសារធាត្ុសន្េះសម្រាប់ោរលា្នែសនាេះសទ។
◆
សៅសពលសម្របើម្របាស់ សូ ម្សម្របើសម្រសាម្នែជាថ្់ផ្លលសា ិចសែើម្បីកុំសអាយសារធាត្ុសន្េះបេះម្រត្ូវណសបកសោយផ្លាល់។ ម្យ្សទៀត្
សៅសពលជាប់សៅសលើណសបកឬសសម្ល ៀកបំ ក់ សូ ម្លា្សាាត្សចញសោយប្ហ ូរទឹកភាលម្។
◆
សៅសពលសម្របើម្របាស់ សូ ម្សធេ ើោរផ្លលស់ប្ ូរខ្យល់សអាយបាន្ម្ររប់ម្រគាន្់។
◆
សៅសពលលាយជាម្ួ យសាបូ លកខ ណៈអាសុីត្ វាអាចបស្ក ើត្ជាឧសម ័ន្សម្រគាេះថានក់ ែូ សចន េះ សូ ម្អន កម្រប ុ្ម្របយ័ត្ន។
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11.ការលាងសាាត្ន្ិងការសាាប់ច្មច្ោរ : ការលាងសាាត្ន្ិងប្ត្ួត្ពិន្ិត្យច្ោយច្ោោះបង្ុំ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សៅសពលលា្សាាត្ាសុីន្ សូ ម្អន កសោេះប្្ុំ តាម្ណែលអាចសធេ សើ ៅបាន្។
ចំណីអាហារអាចចូ លសៅែល់ណផនកសម្រៅខា្កនុ្នន្ាសុីន្។
ម្របសិន្សបើោរលា្សាាត្សោយសោេះប្្ុំម្ិន្ាន្លកខ ណៈម្ររប់ម្រគាន្់សទ សម្សរារអាចន្ឹ្សកើត្ស ើ្
សហើយចំណអា
ី ហារណែលផលិត្សោយសម្របើាសុីន្សនាេះក៏អាចន្ឹ្សកើត្ាន្ភាពកខ្េ ក់ផ្ណែរ។
សៅសពលលា្សាាត្សោយសោេះប្្ុំនន្ាសុីន្
អន កម្រត្ូវពិន្ិត្យសម្ើលជាម្ួ យគានផ្ណែរចំស េះសាថន្ភាពនន្ណផនកផ្ុំឬណផនកបិទភាជប់ណែលសម្របើម្របាស់សៅសលើាសុីន្ទា ំ្សនាេះ
សហើយម្របសិន្សបើាំបាច់ ម្រត្ូវផ្លលស់ប្ ូរណផនកទា ំ្សនាេះ។
ាន្ករណីណែលម្រត្ូវម្របម្ូ លចូ លផលិត្ផលវ ិញ សម្រោយសពលែឹ្ថាណផនកបិទភាជប់នន្ាសុីន្កំពុ្ណបកខ្ូ ច។
[ចំណុចសំខាន្់]
ោរផ្ុំាសុីន្ស ើ្ វ ិញសៅសម្រោយសពលលា្សាាត្សោយសោេះប្្ុំ
ម្រត្ូវម្រប ុ្ម្របយ័ត្នកុំសអាយសកើត្ាន្កសម្ា ចសលាហៈឬោរសវៀចនន្ណផនកបិទភាជប់។ល។
ម្រត្ូវបស្ក ើត្សសៀវសៅណណនាំណែលបងាាញអំពីលំោប់លំសោយនន្ោរលា្សាាត្សោយសោេះប្្ុំន្ិ្ោរផ្ុំស ើ្ វ ិញ។
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12.វវ ិធ្នន្ការចំច្ពាោះច្មច្ោរ : ការសាាប់ច្មច្ោរច្ោយសូេុយសយ
ុ ងសូដយ
ូ មអុីបកា
៉ាូ រ ើត្(200ppm)ច្ៅច្េើប្ាសលាងសាាត្

ម្ុន្សម្របើសារធាត្ុ 10នាទីសម្រោយ
20នាទីសម្រោយ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
អាចាន្ោរម្រជ្ ុេះនន្សរាម្របស់ម្រាស សហើយលាយ ំចូលសៅកនុ្ផលិត្ផល។
ម្រត្ូវផ្លលស់ប្ ូរជាសទៀ្ទាត្់ ម្ុន្ន្ឹ្ម្រាសណម្របជាសាថន្ភាពអាម្រកក់។
ម្យ្សទៀត្ ម្រាសណែលសថ ិត្សៅសសើម្ន្ឹ្ោលយជាម្ូ លសហត្ុនន្ោរសកើត្ាន្សម្សរារ ែូ សចន េះ
ម្រត្ូវសម្ង ួត្ម្រាសណែលសម្របើរ ួចសអាយសងួត្ភាលម្។
ោរសម្របើម្របាស់សូលុយសយ
ុ ្សូ ែយ
ូ ម្អុីបូ កល រ ីត្(NaClO)ជាសែើម្សែើម្បីសាលប់សម្សរារសៅសលើម្រាសជាសទៀ្ទាត្់ាន្សារៈសំខាន្់ណាស់។
រ ូបថត្ខា្សលើបងាាញអំពីសភាពនន្សម្សរារណែលជាប់សៅសលើម្រាសណែលថយចុេះសៅតាម្សពលសវលា
សោយសារោរសម្របើសូែយ
ូ ម្អុីបូ កល រ ីត្។
・ម្ុន្សពលម្រជ្លក់ម្រាសលា្សាាត្សៅកនុ្សូ លុយសយ
ុ ្សូ ែយ
ូ ម្អុីបូ កល រ ីត្
・ករណីសាលប់សម្សរាររយៈសពល10នាទី
・ករណីសាលប់សម្សរាររយៈសពល20នាទី
តាម្លទធផលនន្ោរសម្របៀបសធៀប កនុ្ករណីសាលប់សម្សរាររយៈសពល20នាទី សម្សរារសសា ើរណត្ម្ិន្ាន្សទៀត្សនាេះសទ។
[ចំណុចសំខាន្់]
កំហាប់នន្សូ លុយសយ
ុ ្សូ ែយ
ូ ម្អុីបូ កល រ ីត្ណែលសម្របើជាទូ សៅរឺ100~200ppm ។ ម្ររប់ម្ររ្កំហាប់សអាយបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។
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13.ការសាាត្បងគន្់

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ប្គ ន្់ជាកណន្ល ្ណែលកខ្េ ក់ជា្សរ។ ប្គ ន្់ណែលសថ ិត្កនុ្សាថន្ភាពកខ្េ ក់ក៏ន្ឹ្ោលយជាម្ូ លសហត្ុនន្ក្េ ក់ចំណអា
ី ហារផ្ណែរ។
ម្រត្ូវសាាត្ប្គ ន្់ណែលម្ន្ុសេសម្រចើន្គានសម្របើម្របាស់ សអាយបាន្សរៀ្រាល់នថៃ។
ម្យ្សទៀត្ ម្រត្ូវប្ ូរណសបកសជ្ើ្សៅជាណសបកសជ្ើ្ ក់សម្រាប់ចូលប្គ ន្់ សែើម្បីោរ រកុំសអាយនាំសម្សរារចូ លសៅកនុ្ទីកណន្ល ្ោរងារ។
សម្រោយចូ លប្គ ន្់រ ួច ម្រត្ូវលា្នែន្ិ្សាលប់សម្សរារសៅតាម្វ ិធីណែលបាន្កំណត្់រ ួចជាសម្រសចកុំខាន្។
ម្យ្សទៀត្ សៅសពលសម្របើម្របាស់ប្គ ន្់ ោរបស្ក ើត្ វ ិន្័យសោយម្រត្ូវសោេះសសម្ល ៀកបំ ក់ោរងារសចញក៏ាន្ម្របសិទធភាពផ្ណែរ។
កនុ្ករណីសនាេះ ាំបាច់ម្រត្ូវាន្កណន្ល ្ណែលអាចពយ
ួ រទុកសសម្ល ៀកបំ ក់ោរងារណែលសោេះសចញ។
[ចំណុចសំខាន្់]
រណៈកាមធិោរសុវត្ថ ិភាពចំណអា
ី ហារបាន្ណណនាំថារួ រអន្ុវត្ត ោរលា្នែម្ដ ្សហើយម្ដ ្សទៀត្សអាយបាន្2ែ្សម្រោយសម្របើម្របាស់ប្គ
ន្់ សៅរែូ វណែលាន្ោររ ីករាលោលនន្ណូរ វូ ីរុស។

រណៈកាមធិោរសុវត្ថ ិភាពចំណអា
ី ហារជាសាថប័ន្ជាត្ិណែលសធេ ោ
ើ រវាយត្នម្ល ចំស
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េះហាន្ិភ័យពីចំណអា
ី ហារសៅសលើសុខ្ភាព។

14.វវ ិធ្នន្ការចំច្ពាោះណ្ូរ៉ូ វូ ើរុស: ការប្រប់ប្រងអនាម័យបងគន្់

(សោេះអាវសម្រៅសចញ) (បំ

ក់សម្រសាម្នែសម្រាប់សធេ ើកិចៅោរ) (បំ

ក់ថានស
ំ ាលប់សម្សរារសៅកនុ្បន្ា ប់ប្គ ន្់)

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ឧទាហរណ៍នន្ោរម្ររប់ម្ររ្អនាម្័យសៅសពលសម្របើម្របាស់ប្គ ន្់។
សៅសពលសម្របើម្របាស់ប្គ ន្់ ម្រត្ូវសោេះសសម្ល ៀកបំ ក់ោរងារសចញ។
ពយ
ួ រសសម្ល ៀកបំ ក់ោរងារណែលសោេះសចញសៅន្ឹ្ត្ម្ព ក់សម្រាប់ពួ យរ។
ម្យ្សទៀត្ សៅកនុ្បន្ា ប់ប្គ ន្់
ោរសរៀបចំសអាយាន្សម្រសាម្នែន្ិ្ថានស
ំ ាលប់សម្សរារណែលសធេ ើចលនាសោយសេ ័យម្របវត្ត ិសែើម្បីជា វ ិធាន្ោរម្របឆ្ំ្ណូរ វូ ិរុសក៏ាន្ម្របសិ
ទធភាពផ្ណែរ។
[ចំណុចសំខាន្់]
សៅកនុ្ប្គ ន្់ណែលសម្របើម្របាស់សោយម្ន្ុសេសម្រចើន្គានងាយន្ឹ្សកើត្ាន្ោររាលោលនន្ភាពកខ្េ ក់ណាស់។
រួ រណប្ណចកសអាយោច់ពគា
ី ន រវា្ប្គ ន្់សម្រាប់បុរគលិកសរា្ចម្រកសម្របើន្ិ្ប្គ ន្់សម្រាប់ម្ន្ុសេពីខា្សម្រៅសម្របើ។
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15.សត្វ េាិត្ន្ិងច្មច្ោរខដេាប់

ន្ច្ៅច្ោងចប្កចំណ្អា
ី ហារ

សត្េ លាិត្ណែលាប់បាន្សៅសរា្ចម្រកចំណីអាហារ

សម្សរារណែលសកើត្សចញពីសត្េ លាិត្

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ាន្ោរត្វាសម្រចើន្ខាលំ្ណាស់ទាក់ទ្ន្ឹ្ោរលាយ ំចូលនន្សត្េ លាិត្។
រ ូបថត្ខា្សលើបងាាញអំពីោរោក់សត្េ លាិត្ណែលាប់បាន្សៅសរា្ចម្រកចំណអា
ី ហារសៅសលើបន្ា េះណែលាន្ជ្ីវជាត្ិចិញ្ៅឹម្(ថានលបណ្ុេះ
)។
ណផនកណែលាន្ពណ៌សបងាាញអំពីសាថន្ភាពនន្ោរសកើន្ស ើ្របស់សម្សរារណែលជាប់សៅជាម្ួ យសត្េ លាិត្។
សត្េ លាិត្ក៏ជាម្សធយបាយែឹកជ្ញ្ជន្
ូ នន្សម្សរារផ្ណែរ។

16

16.វវ ិធ្នន្ការចំច្ពាោះការច្ប្ជ្ៀត្ចូ េនន្សត្វ េាិត្ពីខាងច្ប្ៅ

ចសនាលេះ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
សន្េះជារ ូបថត្បងាាញអំពីម្រចកចូ លនន្ឃ្លំ្ផទុកវត្ថុធាត្ុសែើម្សៅសរា្ចម្រកចំណអា
ី ហារម្ួ យ។
សយើ្ែឹ្ថាសៅសម្រោម្ទាេររម្ូ រាន្សៅសល់ចសនាលេះ។
សៅសពលសយើ្សធេ សើ អាយកនុ្បន្ា ប់្្ឹត្សៅសពលនថៃ សនាេះសយើ្ន្ឹ្ែឹ្អំពីកណន្ល ្ណែលាន្ចសនាលេះ។
សៅសពលរកស ើញចសនាលេះ ម្រត្ូវណត្សធេ ើោរជ្ួ សជ្ុលសែើម្បីបំបាត្់ចសនាលេះសនាេះភាលម្។
[ចំណុចសំខាន្់]
សត្េ លាិត្ម្រត្ូវបាន្ទាក់ទាញសោយពន្ល ឺ សហើយន្ឹ្ចូ លតាម្ចសនាលេះបន្ត ិចបន្ត ួច។
ាន្សរា្ចម្រកជាសម្រចើន្ណែលអន្ុវត្ត វ ិធាន្ោរែូ ចជា បិទផ្លា្
ំ ពណ៌សចមសៅប្អ ួច សម្របើម្របាស់ទាេររម្ូ រ2ជាន្់សៅម្រចកចូ ល ឬ
សម្របើម្របាស់វា្
ំ ន្ន្ខ្យល់ ។ល។
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17.ការេុកោក់ធុងសប្ាម : េីាង
ំ េុកន្ិងចំណ្ដត្់ការ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ម្រត្ូវសបាេះសម្រាម្សៅកនុ្ធុ្សម្រាម្ណែលបាន្សរៀបចំសម្រាប់ម្របសភទសម្រាម្ន្ីម្ួយៗន្ិ្ទុកសៅកណន្ល ្ណែលកំណត្់ចាស់លាស់កនុ្
ទីកណន្ល ្ោរងារ។
ជាពិសសស សម្រាម្ម្រសស់ណែលអាចសកើត្ាន្សត្េ រុយឬកនាលត្ជាសែើម្ សហើយអាចោលយជាម្របភពចំណីរបស់សត្េ កណ្ុរជាសែើម្ ែូ សចន េះ
ាំបាច់ម្រត្ូវម្រប ុ្ម្របយ័ត្ន។
ម្យ្សទៀត្ ករណីម្របម្ូ លសម្រាម្សៅកណន្ល ្ណត្ម្ួ យ ម្រត្ូវសរៀបចំកណន្ល ្ណែលឃ្លត្ឆ្ៃយពីទីកណន្ល ្ោរងារ
សហើយសធេ ោ
ើ រសាាត្ជាសទៀ្ទាត្់ សោយម្ិន្ម្រត្ូវសអាយភាយកល ិន្សៅកណន្ល ្ជ្ុំ វ ិញសនាេះសទ។
[ចំណុចសំខាន្់]
・សម្របើធុ្សម្រាម្ណែលាន្រម្រម្ប សហើយម្រត្ូវបិទរម្រម្បសអាយជ្ិត្។ ម្របសិន្សបើរម្រម្បសបើក វាន្ឹ្ទាក់ទាញសត្េ ត្ូចៗ ែូ ចជា ណកា ក
ណវក ឆ្ម ន្ិ្កណ្ុរ។ល។
・ម្ិន្ម្រត្ូវោក់ថ្់សម្រាម្ណែលផទុកសម្រាម្ម្រសស់សៅសលើកម្រាលសោយផ្លាល់សនាេះសទ។
ទឹកណែលសលចសចញពីថ្់សម្រាម្ជាសែើម្ម្ិន្ម្រត្ឹម្ណត្សធេ ើសអាយកម្រាលកខ្េ ក់បុសណា
ណ េះសទ
វាន្ឹ្ោលយជាម្ូ លសហត្ុនន្ោរសកើត្ាន្សត្េ រុយន្ិ្កនាលត្ជាសែើម្។
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18.ការេុកោក់ធុងសប្ាម : ការខបងខចកពណ្៌

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ធុ្សម្រាម្ម្រត្ូវណប្ណចកពណ៌សៅតាម្ម្របសភទសម្រាម្ន្ីម្ួយៗ សោយម្រត្ូវោក់សញ្ាបងាាញ
ន្ិ្ម្ិន្ម្រត្ូវោក់សៅសលើកម្រាលសោយផ្លាល់សនាេះសទ។
ម្របសិន្សបើោក់ផ្លាល់សលើកម្រាល ភាពកខ្េ ក់ន្ឹ្ម្របម្ូ លផ្ុំសម្រចើន្សៅសម្រោម្ធុ្សម្រាម្
សហើយោលយជាម្ូ លសហត្ុនន្ោរសកើត្ាន្សត្េ លាិត្ន្ិ្កល ិន្ម្ិន្លា ។
ម្រត្ូវសាាត្ធុ្សម្រាម្សអាយបាន្ម្ត្់ចត្់ផ្ណែរ។
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19.ការសាាត្កប្ាេន្ិងាត្់េូ

ាត្់លូ

[ោរពន្យល់ខ្លឹម្សារ]
ម្របសិន្សបើោកសំណល់អាហារឬទឹកកខ្េ ក់សថិត្សៅម្របម្ូ លផ្សុំ ៅសលើកម្រាលឬាត្់លូ សនាេះសម្សរារន្ិ្កល ិន្សអុយន្ឹ្សកើត្ាន្ស ើ្។
បណន្ថ ម្ពីសលើសនាេះ វាន្ឹ្ទាក់ទាញសត្េ លាិត្ន្ិ្សត្េ កណ្ុរ។
ម្រត្ូវអន្ុវត្ត ោរសាាត្កម្រាលន្ិ្ាត្់លូជាសទៀ្ទាត្់សអាយបាន្ខាជប់ខ្ជ ួន្។
[ចំណុចសំខាន្់]

សម្រោយសពលបញ្ៅ ប់ោរងារ1នថៃ ម្រត្ូវសម្របើអំសបាសម្រាសសែើម្បីលា្សាាត្កម្រាល
សោយម្ិន្ម្រត្ូវបន្េល់សអាយាន្ជាត្ិទឹកសនាេះសទ។
ោររកាកម្រាលសអាយសងួត្តាម្ណែលអាចសធេ សើ ៅបាន្ាន្សារៈសំខាន្់ណាស់។

ចំស េះាត្់លូ ម្រត្ូវសោេះរម្រម្បសចញសែើម្បីលា្។
ម្រត្ូវសាាត្សោយម្ិន្ម្រត្ូវសអាយាន្ោកសំណល់អាហារជាសែើម្ជាប់សសសសល់សនាេះសទ។ ម្យ្សទៀត្
ក៏ម្រត្ូវលា្ណផនកខា្សម្រោយនន្រម្រម្បណែលសោេះសចញសនាេះផ្ណែរ។

ម្របសិន្សបើោក់ត្ុោរងារឬាសុីន្ខានត្ធំសៅពីសលើាត្់លូ អាចសធេ ើសអាយម្ិន្អាចសោេះរម្រម្បនន្ាត្់លូសចញ
សហើយពិបាកន្ឹ្សាាត្។ ាំបាច់ម្រត្ូវម្រប ុ្ម្របយ័ត្នចំស េះកណន្ល ្ទុកោក់ត្ោ
ុ រងារឬាសុីន្ខានត្ធំ
សែើម្បីអាចសាាត្បាន្សាាត្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។
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II. ប្បជ្ុំករណ្ីជាក់ខសែងនន្កំហស
ុ ច្ធវសប្បខហសខដេច្កើត្ាន្ញឹកញាប់ច្ៅច្ោងចប្កចំណ្អា
ី ហារ
~ែូ ចសម្ដ ចណែលសៅថាកំហុសសធេ សម្របណហស~
សៅសពលកំពុ្សធេ ោ
ើ រ អាចសកើត្ាន្ករណីណែលសៅខ្េ េះណត្បន្ត ិច ន្ឹ្អាចឈាន្ែល់ោររបួ ស។
សកម្ម ភាពសផ្លដត្សៅសលើ”កំហុសសធេ សម្របណហស”
បាន្ាប់សផដើម្ស ើ្កនុ្សគាលបំណ្ផារភាជប់សៅន្ឹ្ោរបងាករោរសកើត្ស ើ្នន្សម្រគាេះថានក់
តាម្រយៈោរសលើកស ើ្អំពីកំហុសណែលសធៅ ើសអាយ”ម្រព”ឺ ឬ “ភាោក់”។
វាជាវ ិធីែ៏ាន្ម្របសិទធភាពសៅកនុ្ោរណសេ ្យល់អំពីថាសត្ើសៅកណន្ល ្ោរងាររ ួម្ាន្សម្រគាេះថានក់ែូចសម្ដ ចខ្ល េះ។

<ការដួ េឬធ្នាក់ជាច្ដើម>
1.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិកកំពុ្សាាត្ត្ុោរងារសោយស ើ្ជាន្់សលើឈានន្់
ទុសោាប់សផដើម្ាន្ចលនាសោយសារកាលំ្សាពធនន្ទឹកសៅកនុ្ទុសោ សធេ ើសអាយបុរគលិកបាត្់ប្់ត្ុលយភាព
សហើយសសា ើរណត្ធាលក់ពីឈានន្់។
[ម្ូ លសហត្ុ]
បរ ិាណទឹកសៅកនុ្ទុសោាន្សម្រចើន្ហួ សសហត្ុ សហើយកាលំ្សាពធរបស់ទក
ឹ បាន្ណម្របម្របួល។
[ វ ិធាន្ោរ]
ាន្ករណីសម្រចើន្ណែលទុសោាន្ចលនា។ ម្ូ លសហត្ុភារសម្រចើន្រឺសោយសារោរបសញ្ៅ ញទឹកខាលំ្ម្រជ្ ុល ែូ សចន េះ
ម្រត្ូវបិទសបើកកាលាសុីន្ទឹកសោយយឺត្ៗ សហើយសធេ ោ
ើ រសោយម្ររប់ម្ររ្បរ ិាណទឹកសអាយបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ។
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2.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលស ើ្សលើជ្សណដើរអបសែើម្បីម្ួរបិទសចៅណែលសថ ិត្សៅណកបរពិោន្
បុរគលិកបាន្សម្របើកាលំ្ខាលំ្សពកសធេ សើ អាយណែកម្ួ ររបូ ត្សចញពីសចៅ សហើយបុរគលិកបាត្់ប្់ត្ុលយភាព
ន្ិ្សសា ើរណត្ធាលក់ពីសលើជ្សណដើរអប។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរស ើ្សលើជ្សណដើរអបសហើយពយោម្សធេ ើោរកនុ្ឥរ ិោបថគាមន្លំន្ឹ្។
ម្យ្សទៀត្រឺសោយសារោរសម្របើកាលំ្ខាលំ្ម្រជ្ ុលសៅសពលម្ួ រសចៅបិទ។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវសចៀសវា្សថ ិត្កនុ្ឥរ ិោបថគាមន្លំន្ឹ្សៅទីតាំ្សធេ ើោរសៅសពលសម្របណើ ែកម្ួ រសែើម្បីម្ួរសចៅបិទ។ ម្យ្សទៀត្
ម្រត្ូវពិន្ិត្យបញ្ជក់ថាម្ិន្ាន្ោរខ្ូ ចខាត្សៅណែកម្ួ រែូ ចជារ ិចរ ឹលជាសែើម្សនាេះសទសៅម្ុន្សពលាប់សផដើម្សធេ ើោរងារ។
ម្ិន្ម្រត្ូវឈរពីសលើោដរខា្សលើនន្ជ្សណដរើ អបសនាេះសទ។

សចៅ

ណែកម្ួ រ

សណដើរអប
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3.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិកកំពុ្ពយ
ួ រសលើកថ្់ផទុកទំន្ិញសៅសលើសម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញ សហើយពយោម្ទាលក់ថ្់ពីទីផទុកទំន្ិញ
ថ្់ផទុកទំន្ិញសនាេះាប់សផដើម្សោលសហើយបេះម្រត្ូវខ្ល ួន្របស់បុរគលិក សធេ ើសអាយសសា ើរណត្ធាលក់ពីទផ
ី ទ ុកទំន្ិញ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរម្ិន្បាន្ណសេ ្យល់ម្ររប់ម្រគាន្់អំពក
ី ណន្ល ្ណែលខ្ល ួន្ម្រត្ូវឈរសៅសពលសម្របើម្របាស់សម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញ។ ម្យ្សទៀត្
សៅសពលពយ
ួ រសលើកថ្់ផទុកទំន្ិញ ណខ្េោបរបស់សម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញាន្លកខ ណៈសផាៀ្។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវអន្ុវត្ត ោរអប់រំអំពីសុវត្ថ ិភាពពលកម្ម សអាយបាន្ម្ររប់ម្រគាន្់ទាក់ទ្ន្ឹ្កណន្ល ្ណែលខ្ល ួន្ម្រត្ូវឈរសៅសពលសម្របើម្របាស់សម្ររឿ្ចម្រក
សលើកោក់ទំន្ិញ។ ម្យ្សទៀត្ សៅសពលពយ
ួ រសលើកថ្់ផទុកទំន្ិញ
ម្រត្ូវពិន្ិត្យបញ្ជក់ថាម្ិន្ាន្ោរធូ ររលុ្សៅណខ្េោបសទម្ុន្ន្ឹ្ថពក់ទំន្ិញសៅន្ឹ្ត្ម្ព ក់។

ថ្់ផទុកទំន្ិញ
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4.
[សាថន្ភាព]
សពលយប់
សៅសពលបុរគលិកកំពុ្សធេ ែ
ើ សំ ណើរសៅោន្់កណន្ល ្សាលសម្រាម្ណែលសថ ិត្សៅកណន្ល ្ចត្រថ
យន្ត ែឹកទំន្ិញ សែើម្បីយកសម្រាម្សៅសាល
សហើយសោយអំពូលសភល ើ្សៅកណន្ល ្ចត្រថយន្ត កំពុ្រលត្់
ែូ សចន េះសធេ ើសអាយម្ិន្អាចសម្ើលជ្ុំ វ ិញបាន្ចាស់លាស់
សហើយបុរគលិកសសា ើរធាលក់ចូលសៅកនុ្ម្របសហា្។
[ម្ូ លសហត្ុ]
វាជាោរងារណែលសធេ ើសៅសពលយប់ បុណន្ត
សោយសារជាទីកណន្ល ្ណែលទាលប់សែើរកន្ល ្ម្កសហើយ
បុរគលិកម្ិន្បាន្សបើកអំពូលបំភលឺសៅកណន្ល ្ចត្រថយន្ត ។
[ វ ិធាន្ោរ]
សទាេះជាោរងារណែលទាលប់សហើយក៏សោយ សៅសពលសធេ ើោរងារសៅសពលយប់ ម្រត្ូវណត្សបើកអំពូលសភល ើ្
សែើម្បីបំភលឺកណន្ល ្សៅជ្ុំ វ ិញសអាយបាន្ម្ររប់ម្រគាន្់ ជាពិសសសសៅផល វូ សែើរខា្ម្ុខ្សជ្ើ្។

5.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលចុេះជ្សណដើរនន្ោរ ិោល័យ សោយសារសំ ឹ្សម្ើលទូ រស័ពាទំសន្ើបបសណដរើ ចុេះបសណដើរ
សធេ ើសអាយបុរគលិកឈាន្ផុត្ោំជ្សណដើរ ន្ិ្សសា ើរណត្ធាលក់ែួល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរសែើរបសណដរើ ន្ិ្សម្របើម្របាស់ទូរស័ពាទសំ ន្ើបបសណដើរ
សធេ ើសអាយបុរគលិកម្ិន្អាចសម្ើលផល វូ សែើរខា្ម្ុខ្សជ្ើ្ន្ិ្ណផនកខា្ម្ុខ្បាន្ម្ររប់ម្រគាន្់
។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលកំពុ្សែើរ ជាពិសសសសៅសពលកំពុ្ស ើ្ចុេះោំជ្សណដើរ
ម្ិន្ម្រត្ូវសម្របើម្របាស់ទូរស័ពាទសំ ន្ើបសនាេះសទ។
ម្រត្ូវឈប់សែើរសិន្សៅសពលកំពុ្សម្របើទូរស័ពាទំសន្ើប។
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6.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិកកំពុ្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញបន្តុបសលើទីផទុកទំន្ិញនន្រថយន្ត ែឹកទំន្ិញ
បុរគលិកសសា ើរណត្ែួ លធាលក់ពីទផ
ី ទ ុកទំន្ញ
ិ សោយសារពយោម្ម្រទទំន្ិញណែលសរៀបន្ឹ្រអិល
ធាលក់។
[ម្ូ លសហត្ុ]
សៅកនុ្ោរងារផទុកទំន្ិញ
បុរគលិកម្ិន្បាន្អន្ុវត្ត វ ិធាន្ោរទប់សាកត្់ោររអិលធាលក់នន្ទំន្ិញបាន្ម្ររប់ម្រគាន្់។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅកនុ្ោរងារផទុកទំន្ិញ ម្រត្ូវផទុកទំន្ញ
ិ ជាម្ធយម្សៅសលើទីផទុកទំន្ិញរបស់រថយន្ត
សោយចំស េះទំន្ិញណែលងាយរអិលធាលក់
ម្រត្ូវអន្ុវត្ត វ ិធាន្ោរទប់សាកត្់ោររអិលធាលក់នន្ទំន្ិញ(ែូ ចជាោក់ោដរទប់ជាសែើម្)។
ម្យ្សទៀត្ ម្រត្ូវ ក់ម្ួកោរ រសអាយបាន្ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ
ន្ិ្ម្ិន្ម្រត្ូវសធេ ើោរងារសៅចំណុចទីតា្
ំ សម្រគាេះថានក់ែូចជាសៅណផនកខា្ចុ្នន្ទីផទុកទំន្ិ
ញជាសែើម្សនាេះសទ។

7.
[សាថន្ភាព]
សៅសលើត្ុឈានន្់
សពលណែលបុរគលិកកំពុ្រុញរសទេះសំសៅសៅទីផទុកទំន្ិញនន្រថយន្ត ែឹកទំន្ញ
ិ
បុរគលិកពិបាកសម្ើលស ើញផល វូ សៅខា្ម្ុខ្រសទេះរុញសោយសារទំន្ិញបាំ្
សធេ ើសអាយបុរគលិកសសា ើរណត្ធាលក់ពីត្ុឈានន្់ជាម្ួ យន្ឹ្រសទេះរុញ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរផទុកទំន្ិញសៅសលើរសទេះរុញែល់កម្រម្ត្
ិ ណែលសធេ ើសអាយពិបាកសម្ើលផល វូ សៅខា្ម្ុខ្។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសលើរសទេះរុញ ម្រត្ូវបន្តុបវត្ថុណែលធៃ ន្ស់ ៅសម្រោម្
សោយម្ិន្ម្រត្ូវផទុកទំន្ិញែល់កម្រម្ិត្ណែលសធេ ើសអាយពិបាកសម្ើលផល វូ សៅខា្ម្ុខ្សនាេះសទ។
ម្យ្សទៀត្ សៅសពលរុញរសទេះ ម្រត្ូវម្រប ុ្ម្របយ័ត្នចំស េះសុវត្ថ ិភាព សហើយម្របសិន្សបើាបា
ំ ច់
ម្រត្ូវសរៀបចំសអាយាន្ម្ន្ុសេានក់សទៀត្សម្រាប់សធេ ោ
ើ រពិន្ិត្យោរងារ។

ត្ុឈានន្់
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8.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិកទាញយកទំន្ិញសចញពីសធន ើរ សហើយពយោម្ចុេះសោយនែោន្់ទំន្ិញ
ម្រសាប់ណត្ជ្សណដើរអបរស្គ ើ សហើយបុរគលិកបាត្់ប្់ត្ុលយភាពន្ិ្សសា ើរណត្ធាលក់។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវសម្របើជ្សណដើរអប សោយោក់រនាលក់ភាជប់ជាន្ិចៅ។ សៅសពលស ើ្ចុេះជ្សណដើរ
ម្រត្ូវទុកនែាខ្សអាយសៅទំសន្រ សែើម្បីោន្់ជ្សណដើរសអាយជាប់។ ករណីជាទំន្ិញខានត្ធំ
ម្រត្ូវសធេ ើោរងារសោយម្ន្ុសេពីរនាក់។

រនាលក់ភាជប់

<ការដួ េ>

9.
[សាថន្ភាព]
បុរគលិកបាន្ោំទឹកសៅដសៅកនុ្ឆ្នំ្ធំ
សែើម្បីសាលប់សម្សរារសៅសលើម្រជ្ ុញសោយសម្របើទឹកសៅដសនាេះ។ សម្រោយសាលប់សម្សរាររ ួច
បុរគលិកបាន្ោន្់ន្ិ្ជ្ញ្ជន្
ូ ឆ្នំ្សោយសម្របើនែទា ំ្ពីរ
សែើម្បីយកទឹកសៅដសនាេះសៅាក់សាល សពលសនាេះបុរគលិកក៏រអិលសជ្ើ្សសា ើរណត្ែួ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
សោយសារជ្ញ្ជន្
ូ ឆ្នំ្ធំន្ិ្ធៃ ន្់ណត្ានក់ឯ្ សធេ ើសអាយម្ិន្អាចសម្ើលស ើញផល វូ សែើរខា្ម្ុខ្ ។
[ វ ិធាន្ោរ]

ចំស េះឆ្នំ្ធំណែលាន្ផទុកទឹកសៅដ ម្រត្ូវជ្ញ្ជន្
ូ សោយម្ន្ុសេពីរនាក់។

សៅសពលកំពុ្ជ្ញ្ជន្
ូ ទឹកសៅដអាចន្ឹ្កំពប់ ែូ សចន េះ
បុរគលិកម្រត្ូវ ក់សម្រសាម្នែសៅសូ សអៀម្ោរ រម្របឡាក់ ន្ិ្ ណវន្តាជាសែើម្។
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10.
[សាថន្ភាព]
សម្រោយសធេ ោ
ើ រងារសរៀបចំអាហារោក់ចូលកនុ្ម្របអប់អាហាររ ួច
សៅសពលបុរគលិកសរៀបន្ឹ្ផ្លលស់ទសី ោយសែើរ ម្រសាប់ណត្ររអិលន្ឹ្កម្រាលណែលសសើម្
សហើយសសា ើរណត្ែួ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរណែលម្ិន្បាន្ជ្ូ ត្សាាត្ទឹកណែលសសើម្សៅសលើកម្រាលសអាយបាន្សាាត្លា
សហើយបុរគលិកផ្លលស់ទសី ោយនែទា ំ្ពីរជាប់រវល់។
[ វ ិធាន្ោរ]
ករណីាន្ទឹកសសើម្សៅសលើកម្រាល ម្រត្ូវជ្ូ ត្សាាត្សអាយសាាត្ សហើយសៅសពលផ្លលស់ទី
ម្ិន្ម្រត្ូវសធេ ើសោយនែទា ំ្ពីរជាប់រវល់សនាេះសទ។

11.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិកកំពុ្ជ្ញ្ជន្
ូ អាហារកកសៅកនុ្ឃ្លំ្កំណក
សោយសារាន្ចំហាយទឹកសថ ិត្សៅសលើកម្រាល សធេ ើសអាយបុរគលិករអិលសជ្ើ្
សហើយសសា ើរណត្ែួ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ាន្ចំហាយទឹកសថ ិត្សៅសលើកម្រាលនន្ឃ្លំ្កំណក សធេ ើសអាយងាយរអិលែួ ល។
ម្យ្សទៀត្ បុរគលិកម្ិន្បាន្ម្រប ុ្ម្របយ័ត្នម្ររប់ម្រគាន្់សៅកនុ្សាថន្ភាពណបបសន្េះ។
[ វ ិធាន្ោរ]
ចំស េះោរងារណែលសធេ ើសៅកនុ្ឃ្លំ្កំណក ម្រត្ូវ ក់ណសបកសជ្ើ្ណែលម្ិន្ងាយរអិល
សហើយម្រត្ូវម្រប ុ្ម្របយ័ត្នសអាយបាន្ម្ររប់ម្រគាន្់ចំស េះសាថន្ភាពនន្កម្រាលែូ ចជាពិន្ិត្យ
ថាសត្ើាន្សសើម្ណែរឬសទឬាន្ចំហាយទឹកជាប់ណែរឬសទ។ សៅសពលសធេ ោ
ើ រងារ
បុរគលិកម្រត្ូវរកាត្ុលយភាពរា្ោយបសណដើរ ន្ិ្សធេ ោ
ើ រសោយសាមរត្ីន្ឹ្ន្របសណដើរ
សោយម្ិន្ម្រត្ូវត្ក់ម្រកហល់សនាេះសទ។
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12.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលពយោម្ជ្ញ្ជន្
ូ វត្ថុធៃន្់ បុរគលិកសរខ្ល ួន្ សហើយសជ្ើ្ម្រច ំជាន្់សលើរសទេះរុញ
ន្ិ្សសា ើរណត្ែួ លសោយសាររសទេះរុញាប់សផដើម្សធេ ើចលនា។
[ម្ូ លសហត្ុ]
គាមន្ម្របោប់ខាាស់សៅភាជប់ន្ឹ្រសទេះរុញ។
បុរគលិកសលើកវត្ថុធៃន្់ែល់កម្រម្ិត្សរខ្ល ួន្។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវោក់ម្របោប់ខាាស់សៅរសទេះរុញ។
សៅសពលជ្ញ្ជន្
ូ វត្ថុធៃន្់ ម្រត្ូវសធេ ើសោយម្ន្ុសេពីរនាក់។

13.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលកំពុ្ោន្់ទំន្ិញ សហើយពយោម្រំល្ាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញណែលកំពុ្ឈប់
បុរគលិកបាត្់ប្់ត្ុលយភាពន្ិ្សសា ើរណត្ែួ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
បុរគលិកពយោម្ផ្លលស់ទីកនុ្សាថន្ភាពនែទា ំ្ពីរជាប់រវល់ោន្់ទំន្ិញ
សែើម្បីរំល្ាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញ សោយរិត្ថាាសុីន្កំពុ្ឈប់។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលម្រត្ូវផ្លលស់ទសី ៅាខ្សទៀត្នន្ាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញ បុរគលិកម្ិន្ម្រត្ូវរំល្សទ
រឺម្រត្ូវវល ្ោត្់ផល វូ សែើរសុវត្ថ ិភាព។ ម្យ្សទៀត្ ម្របសិន្សបើាំបាច់
ម្រត្ូវសរៀបចំសអាយាន្សាពន្សម្រាប់វល្។
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14.
[សាថន្ភាព]
បុរគលិកសម្របើនែទា ំ្ពីរោន្់ម្របអប់ណែលផទុកន្ំបុ័្
សហើយកំពុ្សែើរសៅកនុ្កណន្ល ្ចត្រថយន្ត សែើម្បីសសំ ៅសៅោន្់រថយន្ត ែឹកទំន្ិញ
សោយម្ិន្បាន្ាប់អារម្ម ណែ
៍ ឹ្អំពីម្របអប់ទសទណែលោក់សៅផល វូ សែើរខា្ម្ុខ្សជ្ើ្
សហើយបុរគលិកក៏ជ្ំពប់សជ្ើ្ន្ិ្សសា ើរណត្ែួ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ម្របអប់ន្ំបុ័្ាន្ទទឹ្ធំ សធេ ើសអាយពិបាកសម្ើលស ើញផល វូ សែើរខា្ម្ុខ្សជ្ើ្។
ោរទុកម្របអប់ទសទសៅតាម្ផល វូ សែើរ។ ម្យ្សទៀត្
ោរណែលម្ិន្បាន្ពិន្ិត្យសុវត្ថ ិភាពសៅផល វូ សែើរបាន្ម្ររប់ម្រគាន្់។
[ វ ិធាន្ោរ]
សទាេះជាវត្ថុណែលម្រត្ូវសម្របើសៅកនុ្ោរងារក៏សោយ
ក៏ម្ិន្ម្រត្ូវទុកសាលវត្ថុទា ំ្សនាេះសៅតាម្ផល វូ សែើរសនាេះសទ
សហើយម្រត្ូវពិន្ិត្យសុវត្ថ ិភាពសៅផល វូ សែើរម្ុន្ន្ឹ្ាប់សផដើម្សធេ ោ
ើ រងារ។
សៅសពលជ្ញ្ជន្
ូ សោយោក់ម្របអប់បន្តុបពីសលើគាន
ម្រត្ូវសលើកម្របអប់ម្រត្ឹម្ណត្ចំន្ួន្ណែលអាចសម្ើលស ើញផល វូ ខា្ម្ុខ្។

15.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលផ្លលស់ទសី ៅកនុ្ឃ្លំ្សោយោន្់ម្របអប់ម្រកោសណែលោក់បន្តុបពីសលើគាន
បុរគលិកសសា ើរណត្រអិលែួ លសោយសារាន្ជ្ម្រាល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
・បាត្ណសបកសជ្ើ្ោរងារាន្លកខ ណៈរ ិចរ ឹលបន្ត ិច។
・ជ្ម្រាលសនាេះាន្លកខ ណៈសាត្។
・ជ្ម្រាលាន្លកខ ណៈសសើម្ សធេ ើសអាយងាយរអិល។
[ វ ិធាន្ោរ]
・ម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិន្ិត្យណសបកសជ្ើ្ោរងារជាសទៀ្ទាត្់
ន្ិ្ម្រត្ូវផ្លលស់ប្ ូរណសបកសជ្ើ្ណែលបាត្ណសបកសជ្ើ្សនាេះបាន្រ ិចរ ឹលសហើយ។
・ម្រត្ូវទប់សាកត្់ោររអិលសៅសលើជ្ម្រាលសោយសម្របើកម្រាលសៅសូ ជាសែើម្។

29

16.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលផ្លលស់ទសី ៅកនុ្ទីកណន្ល ្ោរងារ
បុរគលិកបាន្ទាក់សជ្ើ្ន្ឹ្ណខ្េណែលរាយបាយសៅសលើកម្រាល សហើយសសា ើរណត្ែួ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរទុកទុសោឬឧបករណ៍ណែលសម្របើម្របាស់រ ួចជាសែើម្សាល។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវពយោម្សរៀបចំសអាយាន្សណា
ដ ប់ធានប់ន្ិ្រសបៀបសរៀបរយ
សោយម្ិន្ម្រត្ូវទុកណខ្េឬទុសោជាសែើម្សៅសលើកម្រាលសាលសនាេះសទ
សហើយម្រត្ូវរុំន្ិ្រកាទុកវត្ថុទា ំ្សនាេះសៅកណន្ល ្ណែលកំណត្់រ ួចជាសម្រសច។

<ការប៉ាោះេងគិចខាាង
ំ >

17.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលសម្របើសម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ញ
ិ សែើម្បីជ្ញ្ជន្
ូ ម្របអប់ទសទសៅោក់សៅកណន្ល ្ទុ
កខា្សម្រៅ បុរគលិកម្ិន្បាន្ប្ា ្់សលបឿន្សៅសពលវល ្ោត្់ម្រចកចូ លឃ្លំ្
ម្រសាប់ណត្ាន្ម្ន្ុសេម្កពីចំសហៀ្ សធេ ើសអាយសសា ើរណត្បេះទ្គ ិចគាន។
[ម្ូ លសហត្ុ]
សម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញម្ិន្បាន្ប្ា ្់សលបឿន្សៅាត្់ម្រចកចូ លឃ្លំ្។
[ វ ិធាន្ោរ]
អន កសបើកបរសម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ញ
ិ ម្រត្ូវសធេ ើោរប្ា ្់សលបឿន្សៅាត្់ម្រចកចូ លឃ្លំ
្
សហើយោច់ខាត្ម្រត្ូវអន្ុវត្ត ោរពិន្ិត្យសុវត្ថ ិភាពតាម្រយៈោរច្អុលសោយបសញ្ៅ ញសសម្ល
្។
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18.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិក2នាក់កំពុ្សធេ ោ
ើ រផ្លលស់ទីទំន្ិញពីទផ
ី ទ ុកទំន្ិញរបស់រថយន្ត សៅរថយ
ន្ត ែឹកទំន្ិញសផេ្សទៀត្ សហើយសៅសពលណែលបុរគលិកងាកកាលខាលំ្ភាលម្ៗ
សធេ ើសអាយកាលរបស់សរសសា ើរណត្បេះទ្គ ច
ិ ន្ឹ្ទាេររបស់រថយន្ត ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរសធេ ើសកម្ម ភាពភាលម្ៗ សោយម្ិន្បាន្សម្ើលជ្ុំ វ ិញសអាយបាន្ម្ត្់ចត្់។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវសធេ ើោរងារសោយសាមរត្ីន្ឹ្ន្រ ន្ិ្ម្ិន្ម្រត្ូវសធេ ើសកម្ម ភាពណាម្ួ យភាលម្ៗសនាេះសទ។
ម្យ្សទៀត្ សៅសពលសម្ើលសៅអាចន្ឹ្បេះទ្គ ិចកាល បុរគលិកម្រត្ូវ ក់ម្ួកោរ រ
(ម្ួ កសុវត្ថ ិភាព)។

19.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិកសថ ិត្សៅសម្រៅខា្កនុ្ទូ នន្រថយន្ត ែឹកទំន្ិញ
អន កសបើកបរសម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ញ
ិ ម្ិន្បាន្ាប់អារម្ម ណ៍ែឹ្ថាាន្ម្ន្ុសេ
សហើយពយោម្បញ្ចល
ូ ទំន្ិញសៅកនុ្ទូ រថយន្ត
សធេ ើសអាយសសា ើរណត្បេះទ្គ ិចខាលំ្ជាម្ួ យបុរគលិកណែលសៅកនុ្សនាេះ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
អន កសបើកបរសម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ញ
ិ ម្ិន្បាន្ាប់អារម្ម ណ៍ែឹ្ថាាន្ម្ន្ុសេសថ ិត្
សៅសម្រៅខា្កនុ្ទូ រថយន្ត ែឹកទំន្ិញ។
ោរផទុកបន្ទុកសៅសលើសម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញែល់កម្រម្ិត្ម្ិន្អាចសម្ើលស ើញណផនក
ខា្ម្ុខ្។
[ វ ិធាន្ោរ]
ឹ ទំន្ិញ។
ម្រត្ូវកំណត្់ វ ិន្័យសែើម្បីទប់សាកត្់សម្រគាេះថានក់សៅសពលចូ លសៅកនុ្ទូ រថយន្ត ែក
ម្រត្ូវបន្ថ យបរ ិាណទំន្ិញណែលផទុកសៅសលើសម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញសែើម្បីអាចសម្ើល
ស ើញខា្ម្ុខ្ ឬក៏ សរៀបចំសអាយាន្ម្ន្ុសេសផេ្សទៀត្សែើម្បីពិន្ិត្យោរងារ។
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<ការគាបជាប់ឬការរមួ េចូ េ>

[សាថន្ភាព]
សៅកនុ្សពលកំពុ្សាាត្ាសុីន្ផលិត្ម្ី
បុរគលិកបាន្សាាត្កនុ្សាថន្ភាពាសុីន្កំពុ្ែំសណើរោរ
សធេ ើសអាយបុរគលិកសសា ើរណត្គាបជាប់ម្រាម្នែ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរម្ិន្បាន្បញ្ឈប់ាសុីន្ផលិត្ម្ីទា ំ្ម្រស ុ្សៅសពលសធេ ើោរសាាត្។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលសធេ ោ
ើ រងារែូ ចជាសាាត្ សម្រម្ួល យកោកសំណល់សចញជាសែើម្
ម្រត្ូវបញ្ឈប់ាសុីន្ផលិត្ម្ីសអាយឈប់ទា ំ្ម្រស ុ្
ន្ិ្ម្រត្ូវសធេ ើោរងារកនុ្សាថន្ភាពកុ្តាក់រលត្់។
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22.
[សាថន្ភាព]
សៅកនុ្ម្របព័ន្ធសវចខ្ៅ ប់ ផលិត្ផលបាន្សា េះជាប់សធេ សើ អាយាសុីន្ឈប់ែសំ ណើរោរ ែូ សចន េះ
បុរគលិកក៏បាន្សោេះរម្រម្បសចញសោយម្ិន្បាន្ចុចបូ ត្ុ្បញ្ឈប់សទ
សហើយពយោម្ទាញយកផលិត្ផលណែលសា េះជាប់សនាេះសចញ
ម្រសាប់ណត្ាសុីន្ាប់សផដើម្កសម្រម្ើក សធេ សើ អាយបុរគលិកសសា ើរណត្គាបជាប់ម្រាម្នែ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរណែលម្ិន្បាន្ចុចបូ ត្ុ្បញ្ឈប់សៅម្របព័ន្ធសវចខ្ៅ ប់
ន្ិ្ម្ិន្បាន្ពិន្ិត្យថាាសុីន្បាន្ឈប់ែសំ ណើរោរទា ំ្ម្រស ុ្។ ម្យ្សទៀត្
ម្ិន្ាន្កុ្តាក់សុវត្ថ ិភាពណែលបញ្ឈប់ាសុីន្សោយសេ ័យម្របវត្ត ិសៅសពលសបើករម្រម្ប
។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវបំ ក់ឧបករណ៍សុវត្ថ ិភាពណែលបញ្ឈប់ាសុីន្សៅសពលសបើករម្រម្ប។
សៅសពលសធេ ោ
ើ រងារ
ម្រត្ូវចុចបូ ត្ុ្បញ្ឈប់ន្ិ្ពិន្ិត្យថាាសុីន្បាន្ឈប់ែំសណើរោរសហើយ
ម្ុន្ន្ឹ្ាប់សផដើម្ោរងារ។

23.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលបុរគលិកពយោម្សម្របើនែណហកពម្រ្ីកណែកម្រទរបស់សម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញ
ណែកម្រទក៏ម្រសាប់ណត្ធាលក់ចុេះម្ក
សធេ ើសអាយបុរគលិកសសា ើរណត្គាបជាប់នែសៅចសនាលេះនផាែីន្ិ្ណែកម្រទ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរសធេ សើ អាយណែកម្រទសថ ិត្សៅន្ឹ្ម្ិន្បាន្ម្ររប់ម្រគាន្់។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលម្រត្ូវសម្រម្ួលទទឹ្នន្ណែកម្រទរបស់សម្ររឿ្ចម្រកសលើកោក់ទំន្ិញម្រត្ូវពិន្ិត្យបញ្ជ
ក់ថាណែកម្រទកំពុ្សថ ិត្សៅន្ឹ្ោ្ម្របាកែ ។

ណែកម្រទ
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24.
[សាថន្ភាព]
បុរគលិកបាន្សធេ ោ
ើ រសាាត្សោយម្ិន្បាន្បញ្ឈប់ាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញម្របសភទម្រកវាត្់
សធេ ើសអាយម្រកណាត្់ជ្ូត្ជាប់ន្ឹ្ាសុីន្ សហើយបុរគលិកសសា ើរណត្ម្រត្ូវរម្ួ រចូ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរម្ិន្បាន្បញ្ឈប់ាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ញ
ិ ម្របសភទម្រកវាត្់សៅសពលសធេ ោ
ើ រសាាត្។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលសធេ ោ
ើ រសាាត្ ឬយកសារធាត្ុចណម្ល កសចញ ឬសៅសពលសធេ ោ
ើ រម្រត្ួត្ពិន្ិត្យ
ឬជ្ួ សជ្ុលជាសែើម្ បុរគលិកម្រត្ូវបញ្ឈប់ាសុីន្
សហើយពិន្ិត្យថាាសុីន្បាន្ឈប់ែំសណើរោរពិត្ម្របាកែ ម្ុន្ន្ឹ្សធេ ោ
ើ រងារ។

25.
[សាថន្ភាព]
បុរគលិកបាន្បន្តុបោដរបន្ា េះម្រទផលិត្ផលចំន្ួន្ 6 សៅសលើរសទេះរុញ
សហើយោក់សៅសលើជ្សណដើរយន្ត ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញ
សហើយសៅសពលសអើត្សម្ើលខា្កនុ្បសណដើរន្ិ្ចុចបូ ត្ុ្ែំសណើរោរបសណដើរ
សធេ ើសអាយបុរគលិកសសា ើរគាបជាប់កាល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
・ោរណែលចុចបូ ត្ុ្ែំសណើរោរ ទា ំ្កំពុ្សអើត្ខ្ល ួន្ ក់កណា
ដ លសៅកនុ្ជ្សណដើរយន្ត ។
・ឧករណ៍សុវត្ថ ិភាពាន្លកខ ណៈម្ិន្ម្ររប់ម្រគាន្់។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវបំ ក់ឧករណ៍សុវត្ថ ិភាពសៅជ្សណដរើ យន្ត ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញ
ន្ិ្អន្ុវត្ត ោរម្រត្ួត្ពិន្ិត្យជាសទៀ្ទាត្់។
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<ការមុត្ឬកកិត្>

[សាថន្ភាព]
សៅសពលកំពុ្ហាន្់ន្ំបុ័្សៅសលើត្ោ
ុ រងារ
បុរគលិកបាន្សម្របើនែស្ក ត្់សៅសលើន្ំប្
ុ័ បសណដើរន្ិ្ហាន្់បសណដើរ
សធេ ើសអាយម្រាម្នែសសា ើរណត្ម្ុត្ន្ឹ្ាសុីន្ហាន្់។
[ម្ូ លសហត្ុ]
បុរគលិកបាន្ហាន្់សោយសម្របើនែស្ក ត្ស់ ៅសលើន្ំបុ័្បសណដើរ សោយម្ិន្បាន្សម្របើោដររុញ។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលសម្របា
ើ សុីន្ហាន្់ ម្រត្ូវសម្របើោដររុញសែើម្បីរុញន្ំបុ័្សចញ។

27.
[សាថន្ភាព]
បុរគលិកសម្របើនែសាដោ
ំ ន្់ោំបិត្ម្ុខ្ពីរសែើម្បីចិត្សម្បកោរុត្បសណដើរ
ន្ិ្ងាកសម្ើលសម្រោយបសណដើរ សធេ ើសអាយសសា ើរណត្ម្ុត្ចុ្ម្រាម្។
[ម្ូ លសហត្ុ]
សៅសពលកំពុ្សធេ ោ
ើ រងារសោយសម្របើោំបិត្ម្ុខ្ពីរន្ិ្ងាកសម្ើលសម្រោយ
បុរគលិកម្ិន្បាន្សម្ើលខា្ម្ុខ្នែរបស់ខ្ល ួន្ ។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលសធេ ោ
ើ រងារណែលសម្របើវត្ថុម្ុត្ ម្រត្វូ សផ្លដត្អារម្ម ណ៍សៅសលើោរងារសនាេះ។ ម្យ្សទៀត្
សៅសពលម្រត្ូវសធេ ើោរងារសផេ្ ោច់ខាត្ម្រត្ូវបញ្ឈប់ោរងារណែលសម្របើវត្ថុម្ុត្។
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28.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលកំពុ្សធេ ោ
ើ រងារហាន្់ម្រត្ីកកសោយសម្របោ
ើ ំបិត្
ោំបិត្ណែលបុរគលិកោន្់សៅនែសាដបា
ំ ន្រអិល
សហើយសសា ើរណត្ម្ុត្ម្រត្ូវនែសវេ ្របស់បុរគលិក។
[ម្ូ លសហត្ុ]
សៅនែសវេ ្ បុរគលិកម្ិន្បាន្សម្របសើ ម្រសាម្នែោរ រសម្រាប់បងាករោរម្ុត្។
[ វ ិធាន្ោរ]
អន្ុវត្ត រសបៀបទប់ន្ិ្រសបៀបហាន្់
ម្រសបសៅតាម្ឥរ ិោបថសធេ ើោរន្ិ្ម្រត្ក
ី កសម្របើសម្រាប់ណកនចន ។
ម្រត្ូវសម្របើសម្រសាម្នែោរងារ។

ោំបិត្

29.
[សាថន្ភាព]
សៅសរា្ចម្រកណកនចន សាច់សត្េ កនុ្សពលកំពុ្សធេ ើោរងារហាន្់កណា
ំ ត្់សាច់ម្រជ្ក
ូ
បុរគលិកសសា ើរណត្ម្ុត្នែសាដំសៅន្ឹ្ោំបិត្ វ ិលរបស់ាសុីន្ហាន្់ណែលគាមន្រម្រម្បសុវត្ថ ិ
ភាព។
[ម្ូ លសហត្ុ]
គាមន្រម្រម្បសុវត្ថ ិភាពសៅាសុីន្ហាន្់។
បុរគលិកោន្់អាហារណែលម្រត្ូវហាន្់សោយនែផ្លាល់។
[ វ ិធាន្ោរ]
បំ ក់រម្រម្បសៅសលើណផនកណែលម្ិន្សម្របើនន្ោំបិត្ណែលកំពុ្ វ ិលរបស់ាសុន្
ី ហាន្់។
ម្យ្សទៀត្ សៅសពលទប់អាហារណែលម្រត្ូវហាន្់ ម្រត្ូវសម្របើឧបករណ៍សម្រាប់ទប់
សោយម្ិន្ម្រត្ូវោន្់សោយនែផ្លាល់សនាេះសទ។
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<ច្ផេងៗ>
30.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលោន្់សលើកឆ្នំ្សម្រៅណែលធៃ ន្់សោយនែទា ំ្ពីរ
បុរគលិកាន្អារម្ម ណ៍ឈា
ឺ ប់ខាលំ្សៅចស្ក េះ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរពយោម្ោន្់សលើកវត្ថុធៃន្់ កនុ្ឥរ ិោបថគាមន្លំន្ឹ្។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលោន្់សលើកវត្ថុធៃន្់ ម្រត្ូវខ្ិត្ខ្ល ួន្សអាយសៅជ្ិត្វត្ថុធៃន្់សនាេះ
សោយបសញ្ៅ ញសជ្ើ្ាខ្ម្កខា្ម្ុខ្បន្ដ ិច
រ ួចបត្់ជ្្គ ្់ន្ិ្ទាលក់ចស្ក េះសែើម្បីសអាបយកវត្ថុធៃន្់សនាេះ បនាាប់ម្កបន្ត ្
ឹ ជ្្គ ្់ វ ិញ
រ ួចសម្រោកឈរស ើ្សោយយឺត្ៗ។ ម្យ្សទៀត្ សៅសពលផ្លលស់ទីវត្ថុធៃន្់
ម្រត្ូវសម្របើរសទេះរុញតាម្ណែលអាចសធេ សើ ៅបាន្។

31.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលពយោម្ទាលក់អ្ក រចុេះពីរថយន្ត ែឹកទំន្ិញ ន្ិ្សលើកបាវអ្ក រោក់សលើសាម
បុរគលិកសសា ើរណត្សម្ររចចស្ក េះសធេ ើសអាយឈឺាប់។
[ម្ូ លសហត្ុ]
បុរគលិកបាន្សលើកវត្ថុធៃន្់ភាលម្ៗោក់សៅសលើសាម
សធេ ើសអាយាន្កាលំ្ខាលំ្ស្ក ត្់សៅសលើចស្ក េះភាលម្ៗ។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលជ្ញ្ជន្
ូ វត្ថុធៃន្់ ម្រត្ូវសម្របើម្របាស់រសទេះរុញឬាសុីន្ជ្ំន្ួយ
សែើម្បីបន្ថ យកាលំ្ណែលស្ក ត្់សៅសលើរា្ោយ។ ម្យ្សទៀត្
ម្ិន្ម្រត្ូវសធេ ើសកម្ម ភាពរា្ោយភាលម្ៗ ឬ សធេ ើកនុ្”ឥរ ិោបថម្ិន្ធម្ម ជាត្ិ”សនាេះសទ។
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32.
[សាថន្ភាព]
បុរគលិកសែើរសៅសលើាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ញ
ិ ម្របសភទែ្វ ិលខានត្ធំ សហើយសសា ើរណត្ែួ ល។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរសែើរសៅសលើាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញម្រត្ូវបាន្ហាម្ឃ្ត្់ បុណន្ត
បុរគលិកបាន្សែើរសោយបំ ន្វ ិន្័យ។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវពម្រ្ឹ្ោរសគារពវ ិន្័យសអាយបាន្ខាលំ្ោល
ន្ិ្ម្រត្ូវសធេ ើសអាយម្ិន្អាចសែើរពីសលើាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញបាន្ែូ ចជាោក់រប្សៅសកៀ
ន្ាសុីន្ជ្ញ្ជន្
ូ ទំន្ិញជាសែើម្។

33.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលកំពុ្សធេ ោ
ើ រងារសបាេះសាលសម្រប្ចម្ា ិន្ម្ហ ូបសៅសម្រោយសពលសម្របើម្របាស់រ ួច
បុរគលិកបាន្ពយោម្សធេ សើ អាយសម្រប្ចុេះម្រត្ជាក់សោយាក់ទឹកចូ លសៅកនុ្កំបុ្
សធេ ើសអាយសម្រប្ខាាត្សចញ សសា ើរណត្បេះម្រត្ូវរា្ោយ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
សម្រប្ខាាត្សចញ សោយសារោរាក់ទក
ឹ ចូ លសៅកនុ្សម្រប្ណែលកំពុ្សៅដខាល្
ំ ។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្ិន្ម្រត្ូវាក់ទឹកចូ លសៅកនុ្សម្រប្ណែលកំពុ្សៅដខាលំ្សនាេះសទ។
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34.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលពយោម្ផ្លលស់ទីបន្ា េះណែកសម្រាប់ចម្ា ិន្ម្ហ ូបសៅសលើត្ោ
ុ រងារសផេ្សទៀត្
បុរគលិកម្ិន្បាន្ែឹ្ថាបន្ា េះណែកសនាេះកំពុ្សៅដខាលំ្
សហើយសសា ើរណត្យកនែទសទបេះ ល់។
[ម្ូ លសហត្ុ]
បន្ា េះណែកណែលសទើបណត្យកសចញពី ភាលម្ាន្លកខ ណៈសៅដខាលំ្ បុណន្ត
បុរគលិកម្ិន្បាន្ពិន្ិត្យសម្ើលសីត្ុណាភាពរបស់បន្ា េះណែកសទ
សហើយពយោម្សម្របើនែទសទសែើម្បីជ្ញ្ជន្
ូ ។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលោន្់ន្ិ្ជ្ញ្ជន្
ូ បន្ា េះណែក ឆ្ន្
ំ ន្ិ្ ឆ្នំ្សម្រៅជាសែើម្
ម្រត្ូវ ក់សម្រសាម្នែោរ រ។ ម្រត្ូវពិន្ិត្យសីត្ុណាភាពសៅម្ុន្សពលជ្ញ្ជន្
ូ
សហើយករណីសៅដខាលំ្ ម្រត្ូវម្របាប់សៅម្ន្ុសេជ្ុំ វ ិញសអាយម្រប ុ្ម្របយ័ត្នផ្ណែរ។

35.
[សាថន្ភាព]
បុរគលិកសម្របើនែសាដសំ ែើម្បីោន្់ខ្ាេះណែលាន្សម្រប្សៅកនុ្សនាេះ
សហើយសម្របនើ ែសវេ ្ម្រប ុ្ន្ឹ្ាប់ោន្់ោំបិត្ សពលសនាេះខ្ា េះសផាៀ្ខាលំ្
សហើយសម្រប្សសា ើរណត្កំពប់សចញ។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរសធេ ោ
ើ រងារសោយសម្របនើ ែសាដំបសណដើរ
ន្ិ្សម្របើនែសវេ ្សធេ ោ
ើ រងារសផេ្បសណដរើ ម្រសបសពលគាន។ ម្យ្សទៀត្
សៅកនុ្សពលកំពុ្សធេ ើោរងារ
ាន្ោរម្រប ុ្ម្របយ័ត្នម្ិន្ម្ររប់ម្រគាន្់សៅសលើសម្រប្ណែលសៅដខាលំ្។
[ វ ិធាន្ោរ]
ម្រត្ូវែកនែសចញពីខ្ាេះសិន្ ម្ុន្ន្ឹ្ាប់ោន្់ោំបិត្។ ម្យ្សទៀត្
សៅសពលម្រត្ូវសម្របើសម្រប្ណែលសៅដខាលំ្ ម្រត្ូវម្រប ុ្ម្របយ័ត្នកុំសអាយខ្ា េះសផាៀ្ខាលំ្សពក។
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36.
[សាថន្ភាព]
សៅសពលកំពុ្ជ្ូ ត្កម្រាលសោយសម្របែ
ើ ្ជ្ូ ត្
ទឹកបាន្បេះសៅន្ឹ្ម្រពសី ភល ើ្ណែលទុកសៅសលើកម្រាល
សធេ ើសអាយវល ្សភល ើ្ន្ិ្រលត្់អរគ ិសន្ី។
[ម្ូ លសហត្ុ]
ោរទុកម្រពសី ភល ើ្សាលសៅសលើកម្រាល។ ម្យ្សទៀត្
ោរជ្ូ ត្សាាត្ទឹកសៅកណន្ល ្ណែលទុកម្រពីសភល ើ។
[ វ ិធាន្ោរ]
សៅសពលសធេ ោ
ើ រសាាត្សោយជ្ូ ត្សាាត្ទឹកសៅកណន្ល ្ជ្ុំ វ ិញឧបករណ៍អរគ ិសន្ី
ម្រត្ូវផ្លលស់ទីឧបករណ៍ទា ំ្សនាេះកុសំ អាយបេះម្រត្ូវទឹក ឬក៏
សម្របើែ្ជ្ូ ត្ណែលម្រចបាច់ទឹកសចញអស់។

ម្រពីសភល ើ្
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