េសៀវេ�បណ
� � ះប�
� លអ� កេរៀបចំ
ចំណ�
ី �រ

ែស� ងយល់អំពីក���និភយ
័ ជំងឺពល
ុ ��រ
និងេ្រ�ះ��ក់ចណ
ំ �
ី �រ
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េសចក� ីេផ�ម
ើ
��ង�តិ�រ

អ�ម័យ��ល់ខ� �ន-4
្របភពែដលយល់្រសប-6
សីតណ
ុ � �ព្រតឹម្រត�វ-7
�របម� ងេមេ�គពីចណ
ំ ី��រ-10
រក�ទុកក��ងកែន� ង្រត�ក់-12
ស��នុ្រកម-13

េសៀវេ�េនះ្រត�វ�នចង្រកងេ�យ Southern Nevada Health District Environmental Health Division �ឧបករណ៍អប់រ�។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មស� ីពី�រេធ� ើេតស� េដើម្បីទទួ ល�នប័ណ�បណ��ះប�
� លសុវត� ិ�ពអ� កេរៀបចំចំណី��ររបស់អ�ក
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.snhd.info។

SOUTHERN NEVADA HEALTH DISTRICT

2

េសៀវេ�បណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំ ចំណី��រ

េសចក� ីេផ�ម
ើ
អំពីេសៀវេ�េនះ
បទប��ចំណី��ររបស Southern Nevada Health District
េ��តេលើ�រ្រត� តពិនិត្យក���និភ័យៃនជំងឺពុលចំណី��រេ�ក��ង�រផលិតចំណី��រ។
�រ្រគប់្រគងក���និភ័យ� ំង 5 នឹងជួ យទប់��ត់ជំងឺពុលចំណី��រ។
អ� កទទួ លខុស្រត�វេ�េ�ជនីយ��ន្រត�វ�នចំេណះដឹងអំពីក���និភ័យេដើម្បីបណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំចំណី��
រនិង����រអនុវត� ន៍សុវត� ិ�ពចំណី��រ្រត�វ�នអនុវត� �ម។
ព័ត៌�នេនះ្រត�វ�នព្រងឹង�មរយៈ�របណ��ះប�
� ល�បន� ប��ប់េ�យេ��តេលើ�រ�រ�រជំងឺពុលចំណី��រ។
្របសិនេបើ�ន�និភ័យដល់សុវត� ិ�ពចំណី��រដូ ច��រ�ត់បង់ទឹក �ររក�ទុកលូ ឬ�រចម� ងេ�គសត� ល�ិត
ប��ប់មក�រផលិតចំណី��រគួ រែតបិទេ�យខ� �នឯងេហើយ�ក់ទងេ� Health District។

ក���និភ័យៃនជំងពុលចំណី��រ

េ្រ�ះ��ក់ចំណី��រ

អ�ម័យ��ល់ខ� �ន�ប
•�រ�ងៃដមិន្រតឹម្រត�វ
•�រប៉ះ�ល់េ�យៃដទេទនូ វចំណី��រែដលេ្រត�ម��ំ (RTE)
•អ� កេរៀបចំចំណី��រែដលកំពុងេធ� ើ�រខណៈេពលែដល�ន
េ�គស��ដូ ច�ងេ្រ�ម: ក� �ត �គរ ូស
ឈឺបំពង់កែដល�ន្រគ �នេ�� រយះៃដ និងជម� ឺ�ន់េលឿង
ចំណី��រពី្របភពមិន�នសុវត� ិ�ព
•ចំណី��រពី្របភពែដលមិន្រត�វ�នអនុ��តនិង /
ឬ�នេរៀបចំេ�ទី�ំងែដលមិន្រត�វ�នអនុ��ត
•ទទួ ល�នចំណី��រែដល�យ��
សីតុណ��ពចម� ិន��រមិន្រតឹម្រត�វ / វ �ធី��ស�
•�រចម� ិន��រ
•�រកេ��
•��េស (ជំ�នស��ប់េដើម្បីកំ�ត់�៉��សុីតេ�ក��ង្រតី)
�រេរៀបចំ េពលេវ� និងសីតុណ��ពមិន្រតឹម្រត�វ
•�រេរៀបចំ ចំណី��រ TCS េ��និង្រត�ក់មន
ិ ្រតឹម្រត�វ
•�រេ្របើេពលេវ�្រត� តពិនិត្យមិន្រតឹម្រត�វ
•�រេធ� ើឲ្យ់ចំណី��រ TCS ្រត�ក់មិន្រតឹម្រត�វ
�របម� ងេមេ�គពីចំណី��រ
•�រេ្របើឧបករណ៍�ងសង់ែដលចម� ងេមេ�គ/េ�យមិន្រតឹម
្រត�វ
•�រអនុវត� ន៍និេ�ជិកមិន្រតឹម្រត�វ
•�ររក�ទុកចំណី��រ / �រេរៀបចំចំណី��រមិន្រតឹម្រត�វ
•�រប៉ះ�ល់នឹង�រ�តុគីមី

ជិវ��ស�
•មី្រក�ស រ ��ង� ែដល�ចបង� ឱ្យ�នជំងឺពុលចំ
ណី��រ
•�ក់េតរ � វ �រុស �៉��សិត និងផ្សិត
�រ�តុគីមី
•�រ�តុគីមីមន
ិ �នន័យ�្រត�វ�នេគេ្របើ
្រ�ស់
•�រេធ� ើឲ្យ�នអ�ម័យ ��ក់�រស��ត
ឬផលិតផល្រត� តពិនិត្យសត� ល�ិត្រត�វែត��ច់
េចញពីចំណី��រ
រ ូបវន�
•វតចែម� កែដលបង� ឲ្យ�នរបួ ស
•ក�� ក់ ែដក ឬឆ� ឹង
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អ�ម័យ��ល់ខ� �ន
បេច� កេទស�ងៃដ្រតឹម្រត�វ
�រ�ងៃដគឺ�ែផ� កសំ�ន់ៃនអ�ម័យ��ល់ខ� �ន។
�សំ�នេដើម្បី�ងៃដរបស់អ�កក��ងធុង�ងៃដែដល�នកំណត់មុនេពលេរៀបចចំណី��រេដើម្បីប��រជំងឺពុលចំ
ណី��រ។ ធុង�ងៃដគឺស្រ�ប់�រ�ងៃដែតប៉ុេ�
� ះេហើយគួ រែត�ន�ប៊ូ ទឹក កែន្សង្រក�ស និងធុងសំ�ម។
ៃដេសើម
�មួ យទឹកេ��ឧណ�ៗ
(អប្បបរ� 100°F)

�ប៊ូ

្រតដុស��ំងៗ
ស្រ�ប់ 15
វ ��ទី

�ងៃដរបស់អ�ក
 េ�េពលចូ លផ� ះ�យ
 ប��ប់ពីប៉ះ�ល់មុខ សក់ ឬែស្បករបស់អ�ក
 ប��ប់ពីចូលបន� ប់ទឹក
 ប��ប់ពីេរៀបចំផលិតផលសត� េ�
 ប��ប់ពីយកសំ�មេចញឬស��ត
 ប��ប់ពី�រេរៀបចំរបស់ែដលកខ� ក់

�ងជ្រមះ

សម� �ត

បិទ
ទឹក
�មួ យកែន្សង្រក�ស

េបើអ�ក�ន��មរយះៃដ �ងស��តៃដរបស់អ�ក
ដឹងស��ត��ត េហើយ�ក់េ្រ�មៃដ។
្របសិនេបើអ�កមិន�ច�ងៃដរបស់អ�កេ�យ�រែតមុខរបួ ស
្រប�ប់អប ស��ត ឬពុម� អ� កមិន�ច��ំចំណី��រ�ន។

កុំេ្របើៃដទេទេដើម្បី�ប់ចំណ�
ី �រែដលេ្រត�ម��ំ
ចំណី��រែដលេ្រត�ម��ំមិន�ច្រត�វ�នេរៀបចំេ�យៃដទេទ។
េ្របើឧបសគ� �រ�រ�ង�យេដើម្បី�រ�រ�រចម� ងេ�គពីេមេ�គែដល�នស��នុពលបង� ឱ្យ�នជំងឺពុលចំណី�
�រ។ េមេ�គ�ង
ំ េនះមិន�ច្រត�វ�នយកេចញ� ំង្រស �ងេ�យ�រ�ងៃដឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វែតមួ យេទ។
ចំណី��រែដលេ្រត�ម��ំ�នរ ួម�ន��រឆ� ិន ែផ� េឈើ្រសស់ និងបែន� ��រ នំដុត
��រ��រស្រមន់និងទឹកកក។ ឧបករណ៍�រ�រ�ង�យរ ួម�ន ្រក�សជក់ទឹក េ្រ�មៃដ
និងឧបករណ៍ផ�ះ�យដូ ច�ដេង� �ប ��ប្រ�និងែវក។

SOUTHERN NEVADA HEALTH DISTRICT

4

េសៀវេ�បណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំ ចំណី��រ

អ�ម័យ��ល់ខ� �ន
ឯកស�
� ន







�រទុកសក់្រតឹម្រត�វ
សេម� �កបំ�ក់��តនិង្របណិត
របួ ស�ង
ំ អស់្រត�វ�នព��ល
មិន�ក់េ្រគ�ងអល��រេ�កៃដ
ចិេ�� �ន
្រកចកៃដខ� ីនិង��ត








សកេចញ�ងេ្រ�មួ ក
សេម� �កបំ�ក់កខ� ក់
របួ សមិន�នអ� ីរុ�េហើយហូ រ�ម
េ្រគ�ងអល��រ�ក់េ�កៃដ
ចិេ�� �នលម� រឬ�ំត� ្បង
្រកចកៃដែវង�បពណ៌ ែវង និង /
ឬ្រកចកសិប្បនិម�ិត

េ�លនេ��យសុខ�ពនិេ�ជិក
អ�ម័យ��ល់ខ� �ន�ប់េផ� ើមពីផ�ះេ�េពលអ� កេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់�រ�រេរៀង�ល់ៃថ� ។
េយើង� ំងអស់��ផ��កេមេ�គែដលប�
� លឱ្យ�នជំងឺែដល�ចប�
� លឱ្យឈឺ។ ក��ង�ម�អ� កេរៀបចំចំណី��រ
អ� កទទួ លខុស្រត�វែថរក�សុខ�ពរបស់អ�កេដើម្បីប��រជំងឺពុលចំណី��រ។
្រ�ប់និេ�ជករបស់អ�ក្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ��ន�រពុល��រ �ក់េតរ �បង� រ�គមួ ល
�ក់េតរ �ក��ងេ�ះេវៀន O157: H7 ជំងឺរ�កេថ� ើម្របេភទ A ឬ វ �រុសបង� រឲ្យរ�ក��សេ�ះេរៀន
ឬ្របសិនេបើអ�ក�នេ�គស��ដូ ច�ងេ្រ�ម:
ក� �ត

�គរ ូស

��មរយះ
ឬរបួ ស
េ�េលើៃដឬេដើ
មៃដ

ឈឺកែដល�ន្រគ �
នេ��
ជំងឺ�ន់
េលឿង

មេធ��យ�យ្រស� លមួ យេដើម្បីចង�ំនូវជំងឺពុលចំ
ណី��រធំៗ� ំអ 5
ប��ន
�
ឈឺ
និេ�ជិក
ផ�ះ
ឥឡ
� វ

�រពុល��រ
�ក់េតរ �បង� រ�គមួ ល
�ក់េតរ �ក��ងេ�ះេវៀន
ជំងឺរ�កេថ�ើម្របេភទ A
វ �រុសបង� រឲ្យរ�ក��សេ�ះេរៀន

 អ� កមិន�ចេធ� ើ�រម� ងេទៀតតរហូតដល់ែលង�នេមេ�គរហូតដល់ 24 េ�៉ងេ�យមិនេ្របើ��េំ ពទ្យ។
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្របភពែដល្រត�វ�នយល់្រពម
ចំណី��រពី្របភពមិន្រត�វ�នយល់្រពម និង / ឬមិន្រត�វ�នអនុ��ត
េធ� ើេរឿងសំ�ន់�មុន ... េ�េពលែដលអ� កទទួ លយក�រដឹកជ��ន
� ចំណី��រ
អ� កមិន�ចចម� ិនចំណី��រមិន�នសុវត� ិ�ព�ថ�ីម�ងេទៀត�នេទ។
�រ្រត� តពិនិត្យេពលេវ� / សីតុណ��ពស្រ�ប់ចំណី��រ�នសុវត� ិ�ព (TCS)
ែដល្រត�វ�នេគ��ល់ផងែដរ����រែដល�នេ្រ�ះ��ក់ដ៏��ំង (PHF)
្រត�វ�រេពលេវ�និង�រ្រត� តពិនិត្យសីតុណ��ពេដើម្បីកំណត់�រលូ ត�ស់ៃនអតិសុខុម្រ�ណបង� ជំងឺ
ឬ�របេង� ើត�តិពុល។
្របភពែដល្រត�វ�នយល់្រពមគឺ�អ� កផ�ត់ផ�ង់ែដល�នេករេ�� ��ះែដល្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យនិងអនុវត� �មបទប
��រ។ អ� កគួ រែតពិនិត្យេមើលចំណ�
ី �រមុនេពលអ� កទទួ លយក�ពីអ�កផ� ត់ផ�ង់។ ក��ងអំឡ
� ងេពលទទួ ល
អ� កគួ រែតពិនិត្យេមើលចំណី��រស្រ�ប់:
សីតុណ��ពស្រ�ប់�រទទួ ល�នចំណី��រ TCS
135°F
ចំណី��រេ��ៗ �នកេ��
(េលើស 135 ° F)
តំបន់េ្រ�ះ��ក់
!
45°F

41°F
(ឬេ្រ�មេនះ)

�រេលើកកម� ស់សុខ�ព�ង�យ�រ ួម
បដិេសធកំប៉ុងែដលកំពិត រ �ក ឬេហៀរ។

ចំណី��រកក
បដិេសធចំណី��រែដល��េសែដល�ន្រ�ម
ទឹកកកឬវត���វេ�ក��ងក�� ប់។

�លបរ �េច� ទផុតកំណត់
េ្របើមុន
ចំណី��រគួ រែតស� ិតេ�ក��ង�លបរ �
01-01េច� ទេ្របើេ�យ្រក �មហ៊ុនផលិត។
07
គុណ�
ពល� មុន
01-0107
��កស��អម្បសិប្បសត�
��កអម្ប
� រសត� ខ្យង
្រត�វរក�ទុកេ�េលើឯក�ររយៈេពល 90 ៃថ� ។

ស��ៃន�រចម� ងេ�គពីសត� ល�ិតឬកំពប់
�រេវចខ� ប់្រត�វ��ត ស��តនិង��ន�រប៉ះ�ល់

ចេ��ះពី 41 ° F និង 135 ° F
��ចទទួ លយកស៊ុត ទឹកេ�ះេ�
និងអម្ប
� សត� េលៀសេ�សីតុណ��
ព 45 °F
ចំណី��រ្រត�ក់ ្រត�ក់
(េ្រ�ម 41 ° F)
ចំណី��រ��េសគួ រែត��ររ �ង
កក

ផ� ម
�
ចំណី��រមិនគួ រ�ន�តិអន� ិល ស� ិត
មិន�នពណ៌្រតឹម្រត�វ ឬ�នក� ិនស��យ។

��កស��្រតឹម្រត�វនិង វ �ក័យប័្រត
ចំណី��រ្រត�វែត្រត�វ�នេគកំណត់អត� ស��ណ��
�អ� ីនិងកែន� ងែដល�្រត�វ�នផលិត

�របំ��ញ�៉��សុីតសំ�ប់្រតីមួយចំនួន
្រតីែដល្រត�វ�នេរៀបចំេ�យមិន�នម� ិនឆ� ិន
ឬេ�្រត�វែត�នឯក�រពីអ�កផ� ត់ផ�ង់ពន្យល់
ពីរេបៀបែដល្រត�វ�នក� េសឬចិ��ឹម។

 បដិេសធចំណី��រ្របសិនេបើ�មិនបំេពញស�ង់�រ��ងទទួ លយក�ពីអ�កផ�ត់ផ�ង់។

�រអនុវត�

ទទួ លយកឬបដិេសធ?

ៃស� េ��បចិ្រ�ំ��ក់ទឹក��ត់្រត�វ�នេវច
ខ� ប់ក��ង��ន�ពល� េ�សីតណ
ុ � �ព 45°F

�ងស��តនិងកុំបំែបកស៊ត
ុ ស
ម្បកេ�េ�សីតុណ��ព45°F
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្រតីែដល�ន
ែភ� កខូ ងេ��

ឈីសដុែំ ដល�
នផ្សិតតូ ចៗ

�ច់េ�្រសស់ែដ
ល�ន�ម

េសៀវេ�បណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំ ចំណី��រ

សីតណ
ុ � �ព្រតឹម្រត�វ
សីតណ
ុ � �ពរក�ទុក
េ�ះបី��រចម� ិនចំណី��រគឺ�មេធ��យែតមួ យគត់
េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនេមេ�គក��ងក្រមិតសុវត� �ព
អ� ក្រត�វរក�ទុកចំណី��រ TCS
េ�សីតុណ��ព្រតឹម្រត�វេដើម្បីសុវត� ិ�ព។
���រសំ�ន់�ស់ែដលចំណី��រ្រត�វ�រេពលេវ�និង
�រ្រត� តពិនិត្យសីតុណ��ពស្រ�ប់សុវត� ិ�ព (TCS)
ស� ិតេ�េ្រ�តំបន់សីតុណ��ពែដល�ក់េតរ �លូ ត�ស់េលឿ
នបំផុត។ ទុកចំណី��រេ�� ឲ្យេ��និងចំណី�ហរ្រត�ក់
ឲ្យ្រត�ក់!
េ�េពលេ្របើេពលេវ���រ្រត� តពិនិត្យសុខ�ព��រ
ណៈ ចំណី��រ TCS
ែដល្រត�វ�នេគេរៀបចំទុកេ�សីតុណ��ព្រតឹម្រត�វ�គួរែត
្រត�វ�នេរៀបចំទុកក��ងរយៈេពលកំណត់មួយេហើយ្រត�វ�ន
េ�ះបង់េ�ល។

តំបន់រក�ក
េ��

មិនលូ ត�ស់
135°F

តំបន់
េ្រ�ះ��ក

�ក់េតរ �លូ ត�ស់
និងបេង� ើនចំនួន

ទុកចំណី�
�រឲ្យ��យ
ពី
តំបន់រក�
�ព្រត�ក់

41°F
លូ ត�ស់យឺត

�រេធ� ើឲ្យរ�យដ៏្រតឹម្រត�វ
�សំ�ន់�ស់ក��ង�ររក�ចំណី��រេ�សីតុណ��ព 41 ° F ឬេ្រ�មេនះេ�េពលេធ� ើឲ្យរ�យ (រ�យ)
េ្របើ វ �ធី��ស� េធ� ើឲ្យរ�យែដល្រត�វ�នយល់្រពម:

េ្រ�ម�រ��េស

េរៀបចំែផន�រ�ង
មុខ ្របេភទធំៗ�ចចំ
�យេពលេ្រចើនៃថ�
េដើម្បីេធ� ើឲ្យរ�យ។
រក��រ��េសេ�សី
តុណ��ព 41°F
ឬតិច។

�ែផ� កមួ យ
ៃន�រចម� ិន

យកេ�យ��ល់
ពីទក
ឹ កកេ�ច
ម� ិន��រ។
េនះគឺល�ស្រ�ប់
ចំណី��រែដល
តូ ច។

េ�ក��ងមី្រក�េវ�វ
(្រត�វ�នចម� ិន��មៗ)

េផ� រ��មៗេ�ដំេណើរ�រចម� ិន
ម� �ប�ម�� ឬចម� ិន�៉ងេពញ
េលញេ�យមី្រក�េវ�វ។
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លិចចូ លទឹក�៉ងេពញេលញ
េ្រ�មទឹកហូ ែដល្រត�ក់

���លំហូរទឹកហូ រហូ រ�នេលឿន
ល� មេដើម្បី�ំនិងេធ� ើឲ្យអែណ�ត�គ
ល� ិតរែដលរបូ តេចញ។
���្រគប់ែផ� ក� ំងអស់ៃនចំណី
��រ្រត�វពន� ិច�៉ងេពញេលញ
េ�េ្រ�មទឹក។
ទឹកែដលហូ គួ រែត្រត�ក់
ចំណី��រមិនគួ រេកើនេឡើងេលើស
ពី 41 °F េទ។

េសៀវេ�បណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំ ចំណី��រ

សីតណ
ុ � �ព្រតឹម្រត�វ
�រចម� ន
ិ ��រ
�រចម� ិនចំណី��រ TCS
េ�នឹងសីតុណ��ពែដល្រត�វ�រគឺ� វ �ធីែតមួ យគត់េដើម្បី�ត់បន� យបរ ��ណៃនេមេ�គេ�ក្រមិតសុវត� ិ�ព។
េ្របើែទម៉ូ ែម៉្រតដងែដល�ន�នអ�ម័យនិង�នក្រមិតេដើម្បីពន
ិ ិត្យេមើលសីតុណ��ពចំណី��រ។
ប��ល
� ែទម៉ូ ែម៉្រតក��ងែផ� ក្រ�ស់បំផុតៃនចំណីរ��រឲ្យ��យពីឆ�ឹងេដើម្បីឲ្យ្រ�កដ�្រគប់ែផ� ក�ង
ំ អសចំណី��រ
្រត�វ�នចម� ិន�៉ងហ� ត់ចត់។ េ្របើប រ ���រ្រតឹម្រត�វេដើម្បីចម� ិន��រនិងកេ��ចំណី��រ។
កុំចម� ិនចំណី��រេ�ក��ងបរ ���រែដល្រត�វ�នប្រម �ងទុកស្រ�ប់ែតេ��។

(ស��ល់: សីតុណ��ពចម� ិនអប្បបរ�្រត�វ�នទុករយៈេពល 15 វ ��ទី។)

165°F
155°F
145°F
135°F
តំបន់
េ្រ�ះ��
ក
41°F

•កេ��ចំណី��រ TCS េធ� ើេ�ផ� ះេដើម្បីឱ្យេ��ក��ងរយៈេពល 2 េ�៉ង
• បសុបក្សី: �ន់ � �ន់ទួរគី
•ចំណី��រផ្ស ំ
•េធ� ើឲ្យផុយ/�ក់ប��ល
� និង�ច់កិន
•ស៊ុត� ំងសម្បកេ�ស្រ�ប់រក�កេ��
•�ច់ដុំ� ំងមូ ល *
•្រតីនិង��រសមុ្រទ
•ស៊ុត� ំងសម្បកេ�ស្រ�ប់េស�កម� ��មៗ
•ែផ� េឈើ បែន� និងធ�� �តិែដល្រត�វ�នចម� ិនេដើម្បីរក�កំេ�
•កេ��ចំណី��រ TCS ែដលផលិតក��ងរយៈេពលពីរេ�៉ង
•�ររក�កេ��
•ចេ��ះពី 41 ° F និង 135 ° F
•�ររក��ព្រត�ក់
•ចំណី��រកក្រត�វ�នរក�ទុកឲ្យរ �ងកក
* �ច់ដុតឬៃខ� �ច្រត�វ�នចម� ិនដល់ 130 ° F ស្រ�ប់រយៈេពល 112 �ទី ឬ�ម��ងែដល្រត�វដុត។

 ចំណី��រេ� TCS
�ច្រត�វ�នចម� ិនមិនឲ្យឆ� ិនលុះ្រ�ែតអតិថិជនកម� ង់�េហើយ�នមតិេ�បល់ពីអតិថិជន
េ�ប�� ីម� �ប។
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េសៀវេ�បណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំ ចំណី��រ

សីតណ
ុ � �ព្រតឹម្រត�វ
វ �ធី��ស� េធ� ើឲ្យ្រត�ក់

ដំេណើរ�រេធ� ើឲ្យ្រត�ក់ពីរដំ�ក់�ល្រត�វ�ន�ម�រស្រ�ប់ចំណី�
�រ TCS េ��: 135 ° F េ� 70 ° F ក��ងរយៈេពល 2 េ�៉ងនិង 70 ° F េ�
41 ° F ក��ងរយៈេពល 4 េ�៉ងប��ប់ (សរុបមិនឱ្យេលើសពី 6 េ�៉ង)។
�រធ� ឲ្យចំណី��រ្រត�កេលឿននិងសុវត� ិ�ព�ន�រៈសំ�ន់�
ស់េដើម្បី���ចំណី��រចំ�យេពលេវ�អប្បរ�េ�ក��ងតំបន់
េ្រ�ះ��កៃនសីតុណ��ព។
េ្របើ វ �ធី��ស� មួ យែដលនឹងពេន� �នដំេណើរ�រឲ្យ្រត�ក់ដូច�េ្របើធុង
�ក់ទឹកកក ឬែបងែចកចំណ�
ី �រេ��ៗ ចូ លក��ងខ� ះ�ក់
េហើយប��ប់មក�ក់�ចូ លក��ងទូ ទឹកកក។
កូ ��រ�្រប�ំេដើម្បឲ្យកេ��ឱ្យេចញ
�លបរ �
េច� ទ

ចំណី�
�រ

េពលេវ��ប់េផ� ើ
មនិងសីតុណ��ព

េ� 1 េ�៉ង

េ� 2 េ�៉ង

3-20

សម�

េ�៉ង 9 ្រពឹក
135°F

េ�៉ង 10
្រពឹក
120°F

េ�៉ង 11
្រពឹក
90°F

6-27

អង� រ

េ�៉ង 3 រេសៀល
135°F

េ�៉ង 4
រេសៀល
90°F

េ�៉ង 5
��ច
68°F

សម� គួរែត្រត�វ�នកេ��េឡើង វ �ញដល់ 165 ° F
មុនេពលពីរេ�៉ង។ សម� ្រត�វែតេ�ះេ�ល។

�រ�ស់ក្រមិតែទម៉ូ ែម៉្រត

ែទម៉ូ ែម៉្រតគឺ�ឧបករណ៍ដ៏សំ�ន់បំផុតែដ
លអ� ក្រត�វែត�នេដើម្បីេធ� ើឱ្យ្រ�កដនូ វសុវត� ិ
�ពចំណី��រ។
�សំ�ន់េដើម្ប�ស់ក្រមិតែទម៉ូ ែម៉្រតរបស់អ�
កមុនេពលពិនិត្យសីតុណ��ព�ងក��ងចំណី
��រ។
�ស់ក្រមិតែទម៉ូ ែម៉្រតនីមួយៗឱ្យ�នេទៀង
�ត់ក៏ដូច�េពលែដល�ថ� ីនិងេពល�ែដ
លែទម៉ូ េម៉្រត់្រត�វ�នទ��ក់។
េ្របើែទម៉ូ ែម៉្រតសមរម្យស្រ�បចំណី��រែដ
លែដល្រត�វ�ន�ស់។

135 ° F
េ� 70 ° F
ក��ងរយៈេព
ល2
េ�៉ង?

2 េ�៉ង

135°F
70°F

4 េ�៉ង

េ� 3
េ�៉ង

េ� 4
េ�៉ង

េ�៉ង
12
រេសៀល
65°F
េ�៉ង 5
��ច
55°F

េ�៉ង 1
រេសៀល
40°F
េ�៉ង 7
យប់
55°F

41°F

េ� 5
េ�៉ង

េ� 6
េ�៉ង

េ�៉ង
8 យប់
45°F

េ�៉ង
9 យប់
39°F

70 ° F េ�
41 ° F
ក��ងរយៈេព
ល4
េ�៉ង?

អង� រ�នបំេពញត្រម�វ�រ 70 °F េហើយប��ប់មក 41
°F េ�ក��ងដំេណើរ�រេធ� ើឲ្យ្រត�ក់រយៈេពល 6 េ�៉ង។

ជំ�នស្រ�ប់�រ�ក់ក្រមិត្រតឹ
ម្រត�វៃនែទម៉ូ ែម៉្រតដង

1. បំេពញធុង�មួ យទឹកកក។
2. បែន� មទឹក��ត
(ទឹកកកមិនគួ រអែណ�ត)។
ែទម៉ូ ែម៉្រត្រជមុជ។
4. កូ ឱ្យ�នល�។
5. អនុ��ត 30
វ ��ទីមុនេពលែកត្រម�វមក្រតឹម 32 °F។
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ក�ល
ក�លប៊ូ ឡ
� ង
ទង
ទឹកកក (32 ° F)
អប្បបរ� 2"

េសៀវេ�បណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំ ចំណី��រ

�របម� ងេមេ�គពីចណ
ំ ី��រ
�របម� ងេមេ�គេ�វ �ញេ�មក
�រចម� ងេ�គេ�វ �ញេ�មកេកើតេឡើងេ�េពលែដលេមេ�គ្រត�វ�ន��ស់ប�រពចំ
�
ណី��រមួ យ
ឬពីៃផ�មួយេ�មួ យ។
ជំងឺពុល��រប�
� លមកពី:
•បែន� មេ្រគ�ងផ្សែដលចម� ងេមេ�គេ�ចំណី��រ។
•ៃផ� ស្រ�ប់េធ� ើម� �ប��រ (ឧបករណ៍និងស��រៈផ� ះ�យ) ែដលមិន្រត�វ�នស��តនិងេធ� ើឲ្យ�នអ�ម័យ្រតឹម្រត�វ។
•អនុ��តឱ្យម� �បេ��យនិងប��ល
� េលើចំណី��រែដលេ្រត�ម��ំ។
•ៃដែដលប៉ះចំណិ��រែដលចម� ងេមេ�គមុនចំណី��រែដលេ្រត�ម��ំ។
េជៀស�ង�រចម� ងេ�គឆ� ងេ�វ �ញេ�មកេ�យ:
•េ្របើ្រជ �ញ�ច់េ�យែឡកនិងស��រៈផ� ះ�យ្រ�ប់ផលិតផលេ� (ដូ ច�ស៊ុត�ង
ំ សំបក �ច់ ្រតី និងបសុបក្សី)
និងម� �ប��រែដលត��ំ ឬស��តនិងេធ� ើឲ្យបរ ���រ�នអ�ម័យចនេ�ះេពលេ្របើ្រ�ស់។
•�រែចកបរ ���រកខ� ក់េ�យែឡកពីចំណី��រ ឬបរ ���រ��ត។
•�ប់េផ� ើម�ៃផ� �រ�រ��តនិង�នអ�ម័យេហើយៃផ� �រ�រ� ំងអស់��តនិង�នអ�ម័យ បរ ���រ
និងស��រៈផ� ះ�យ� ំងអស់េ្រ�យពីកិច��រនីមួយៗ។
•មិនរក�ទុកអមួ យេ�ក��ងទឹកកកែដលនឹង្រត�វ�នេគេ្របើ្រ�ស់។

�រស��តនិងេធ� ឲ
ើ ្យ�នអ�ម័យ
្រត�វ្រ�កដ�បរ ���រ��តនិង�នអ�ម័យេ�យ�ងសំ�ត�ញឹក�ប�មែដល�ំ�ច់។ េ�េពលេ្របើ្រ�ស់
ស��តនិងេធ� ើឲ្យបរ ���រនិងស��រៈផ�ះ�យ�នអ�ម័យេរៀង�ល់់ 4 េ�៉ង។

ធុងទឹកអ�ម័យ
ក� ័រនិង�ម៉ូ �ក់ (Quats) គឺ�្របេភទទឹកអ�ម័យែដល្រត�វ�នយល់្រពម។
អនុវត� �មអនុ�សន៍របស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�បកំ�ប់ដ៏្រតឹម្រត�វនិងេពលេវ�ទំ�ក់ទំនង។
េធ� ើេតស� ទឹកអ�ម័យ�មួ យនឹងជេ្រម�ក្រក�សេតស� េដើម្បីពិនិត្យេមើលកំ�ប់។
រកស�្រក�ត់ទុកក��ងធុងទឹកអ�ម័យេពល�មួ យ�នស�កម� ឬ�រេរៀបចំចំណី��រ។

ធុងទឹក �ន 3 ែផ� ក
្រត�វេ្របើធុងទឹកផ� ះ�យបែផ� កេ�យ�ន្រតឹម្រត�វស្រ�
ប់�រស��តស��រៈផ� ះ�យេ�យៃដ្រតឹម្រត�វេហើយអនុវ
ត� �មជំ�ន� ំង្រ�ំ: មុនេពល�ង(េ�ស)
�ងស��ត �ងជ្រមះ
េធ� ើឲ្យ�នអ�ម័យនិងសម� �តខ្យល។

មុនេព
ល�ង
ស��ត

ទឹក�ប៊ូ
េ���៉ង
តិច 110
°F

�ងជ្រមះ
�មួ យទឹក
��ត

ទឹកអ�ម័យគី
មីែដល្រត�វ�ន
យល់្រពម

�៉សុីន�ង�ន
(សីតុណ��ពខ� ស់និង��តុគីម)ី
�រេធ� ើឲ្យ�នអ�ម័យកំពុង�ត់បន� យចំនួនៃនេមេ�គដល់ក្រមិតសុវត� ិ�ព។
�រ�តុគីមីនិងកំេ��្រត�វ�នេ្របើេដើម្បេធ� ើឲ្យៃផ�េធ� ើម� �ប��រ�នអ�ម័យ។
�ន��កេ�យៃដឬទិន�ន័យេ�េលើ�៉សុីនស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។
សីតុណ��ពៃផ� េធ� ើម� �ប��រេ�ក��ង�៉សុីនែដល�នសីតុណ��ពខ� ស់្រត�វ�នក្រមិត�៉ងតិច 160 °F។
�ស់ក�
ំ ប់ៃន�រ�តុគីមីគីមីឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វេ�យេ្របើជេ្រម�ក្រក�ស�កល្បង។
�ស់សីតុណ��ពៃន�៉សុីន�ង�នែដល�នសីតុណ��ពខ� ស់េ�យេ្របើែទម៉ូ ែម៉្រតអប្បបរ� អតិបរ�
ឬបន� ះ�ស់សីតុណ��ពរមូ ។
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េសៀវេ�បណ��ះប�
� លអ� កេរៀបចំ ចំណី��រ

សម� �
តខ្យ
ល់

�របម� ងេមេ�គពីចណ
ំ ី��រ
្របភពេផ្សងេទៀតៃន�រចម� ងេមេ�គ
�រ�ងស��តផលិតផល
�ងស�តែផ� េឈើនិងបែន� ក��ងទឹកហូ មុនេពល�ត់ រ ួមផ្ស ំ�មួ យេ្រគ�ងផ្ស ំផ្សងៗ ឬចម� ិន។
សត� ល�ិតនិងធូ លី��ច�ក់ខ� �នេ�ក��ងស� ឹក�ងក��ងៃនផលិតផល។
យកស� ក
ឹ �ងេ្រ�េចញេហើយ�ញ��ត់និងៃស� េ��េចញពី�� � ំង្រស �ង�ច់។ �ងជ្រមះឲ្យសព�
�កែន� ង�ំឬកែន� ងរង�រខូ ច�តេ�េពលេរៀបចំែផ� េឈើនិងបែន� ។

�ររក�ទុកស��រៈផ� ះ�យ
ទុកស��រៈផ� ះ�យក��ងលក� ណៈដូ ច�ងេ្រ�មៈ
• �មួ យៃដ�ន់ប��ញក��ងទិសេ�ដូ ច��។
• េ�េលើៃផ� េធ� ើម� �ប��រែដលរេ�ងនិង�យ្រស� លស��ត
• េ�ក��ងទឹកែដល�នសីតុណ��ព 41 °F ឬ�ប�ង 135 °F ឬខ� ស់�ងេនះ
• េ�េ្រ�មទឹកែដលហូ

�រ្រគប់្រគងសត� ល�ិត (សត� កេករនិងសត� ល�ិត)
ឧ�ហរណ៏ៃនសត� ល�ិតរ ួម�នក��ត សត� រុយ និងសត� កេករ។
�រ្រគប់្រគងសត� ល�ិតរ ួម (IPM)
គឺ�លំ�ប់ៃនវ �ធី��ប��រ�នេ្របើេដើម្បីបេណ�ញសត� ល�ិតេចញនិងេដើម្ប្រគប់្រគង��រ�ល�ល:
• បដិេសធលទ� �ពទទួ ល�ន ចំណី��រ និងទីជ្រមក។
• េធ� ើ�រ�មួ យនឹង្របតិបត� ិករ្រគប់្រគងសត� ល�ិត�ន���ប័ណ�។
• បិទចេ��ះ� ំងអស់និង�រេបើកចំហ ្រគប់�ន់ ជ��ំង និងពិ�ន។
• បិទ��រ ក�� ក់ និងបង� �ច េដើម្បីកុំឲ្យសត� ល�ិតចូ ល។
• រក��ំងននឲ្យ�នខ្យល់េចញចូ ល។
ស��ៃន�រ�ល�លសត� ល�ិតរ ួម�ន:
• េឃើញសត� ល�ិត�នទំហំនិងដំ�ក់�លេផ្សងៗៃន�រលូ ត�ស់។
• សកម� �ពសត� ល�ិត�នកត់ស��ល់េលើរ�យ�រណ៍មួយពី្របតិបត� ិករ្រគប់្រគងសត� ល�ិតែដល�ន���ប័ណ�។
• រកេឃើញសត� កេករ��ក់េលើឥដ� ឬឧបករណ៍ ឬ�ចម៍ក��តក��ង (ចំណុចេ��តូ ចៗ) េលើជ��ំងនិងឥដ� ។
• ��មកេករេលើធុងចំណី��រ
សត� កករមួ យក��ងកែន� ងមួ យ�ម�រ�រពិេ្រ�ះេ�បល់្រគប់្រគងសត� ល�ិត��មៗ។
កុំេ្របើ��ស
ំ ��ប់សត� ល�ិតែដល�ន��ក� "�រេ្របើែតក��ងផ� ះប៉ុេ�
� ះ"។
�នែត្របតិបត� ិករ្រគប់្រគងសត� ល�ិតែដល�ន���ប័ណ��ចេ្របើ��ស
ំ ��ប់សត� ល�ិតែដល�ន�ក់កំហិត�ក់កំ
ហិតប៉ុេ�
� ះ។

�រជក់� រ � /�រ��ំ��រ េ�ក��ងផ� ះ�យ
ច�ប់�ក់ទងនឹង�រជក់� រ � �រ��ំ��រ និង�រផឹកេ�ក��ងផ� ះ�យ:
• �ម្រ�ម�រ��ំ �រជក់� រ � និងផឹកខណៈេពលែដលេរៀបចំឬបេ្រមើចំណី��រ
ខណៈេពលែដលេ�ក��ងតំបន់ែដល�នេ្របើេដើម�ងស��តបរ ���រនិងស��រៈផ� ះ�យ។
• �រ��ំនិង�រជក់� រ �្រត�វ�នអនុ��តិេ�យេ�តំបន់ែដល្រត�វ�នេគេរៀបចំេ���យពីចំណី��រ
ឬកែន� ង�ងស��តស��រៈផ� ះ�យ។
• តំបន់ជក់� រ �្រត�វ�នលក� ណៈ្រសប�មច�ប់ Nevada Clean Air Indoor Air។
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កែន� ងរក�ទុកែដល្រត�ក់
�រស��កទុក��រនិង�រេរៀបចំម� �ប��រ្រតឹម្រត�វគឺ��តុសំ�ន់ក��ង�រ�រ�រជំងពុល��រ។
រក�ទុកនិងេរៀបចំ��រេដើម្បី�រ�រពួ កេគពី�រចម� ងេ�គេ�វ �ញេ�មក។

ចំណី��រែដល�នេរៀប
ចំ� ំងអស់គួរែត្រត�វ�ន
្រគប់
�ក់��កនិងចុះ�លបរ �
េច� ទេ�េពល�ក់ក��ងក
ែន� ងរក�ទុក។

�កែទម៉ូ ែម៉្រតេ�ក��ងែផ�
កែដលេ��បំផុត។

ចំណី��រែដល�នេរៀបចំ� ំងអស់គួរ
ែត្រត�វ�ន្រគប់
�ក់��កនិងចុះ�លបរ �េច� ទេ�េពល
�ក់ក��ងកែន� ងរក�ទុក។

ចំណី��រ TCS
ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេ�ក��ងកែន� ង្រត�វ
�នចុះ�លបរ �េច� ទនិងេ្របើ្រ�ស់ក��ងរ
យៈេពល្រ�ំពីរៃថ� ។

ចំណី��រ TCS
ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេ�ក��ងកែន� ង្រត�វ
�នចុះ�លបរ �េច� ទនិងេ្របើ្រ�ស់ក��ងរ
យៈេពល្រ�ំពីរៃថ� ។
��រចម� ិននិង��រែដលេ្រត�មទុក
ស្រ�ប់�ំ�
បែន� និងែផ� េឈើ្រត�វ�នស��តេរៀបចំទុ
ក
បែន� និងែផ� េឈើែដលមិន្រត�វ�ន�ង
ស��ត
្រតីេ� ��រសមុ្រទ
�ច់�ច់ដុំ�ង
ំ មូ ល និងស៊ុត
�ច់កិនេ�
�ច់�ន់េ� �ន់ទួរគី បសុបក្សី
និងចំណី��រផ្ស ំ

រក�ទុក�៉ងេ�ច�ស់្រ�ំមួយអុ◌ីញ
�ងេលើឥដ� ។

�រ្រគបចំណី��រ
រក�ទុកនូ វផលិតផលសត� េ�េ��ងេ្រ�មនិង��យពី��រែដលេ្រត�មទុក��ំេ�យេ្របើឧបករណ៍ស��តនិងអ
�ម័យនិង�រអ្រពឹងនិេ�ជិកល�ៗ�រ ួមនឹងជួយរក�ចំណី��រឱ្យ�នសុវត� ិ�ព។
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ស��នុ្រកម

្របភព/អ� កផ�ត់ផ�ង់ែដល្រត�វ�នយល់្រពម
អ� ក�ំ អ� កផ� ត់ផ�ង អ� កផលិត អ� កេធ� ើ ឬមនុស្ស���ក់
ឬ�ជីវកម� ែដលផ� ល់ចំណី��រស្រ�ប់�រលក់
ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�ចទទួ លយក�នេ�យ���ធរសុ�ភិ
�លេ�យែផ� កេលើ�រេប� ��ចិត�្រសប�មេ�ល�រណ៍
�រអនុវត� និងស� ង់�រែដល�នទទួ ល��ល់�ទូ េ�ែដល�រ�រ
សុខ�ព��រណៈ។

�រ�ស់ក្រមិត
េដើម្បីែកត្រម�វ
េ�យេ្រប�បេធៀបេ�នឹងស� ង់�រែដល្រត�វ�នេគ��ល់
�ព្រតឹម្រត�វៃនឧបករណ៍�ស់មួយដូ ច�ែទម៉ូ ែម៉្រត។
�រ្របឹក�េ�បល់អតិថិជន
េសចក� ីែថ� ង�រណ៍��យលក� ណ៍អក្សរមួ យែដលជូ នដំណឹងដល់
អតិថិជនអំពី�រេកើនេឡើង�និភ័យៃនជំងឺពុល��រេពលែដ
ល��ំផលិតផលសត� មិន�ន់ឆ�ិន ឬ េ�
និងកំណត្របេភទ�មួ យេ�េលើមុឺនុយៃន�របេង� ត
ើ ចំណី�
�រែដល�នផលិតផលសត� មិន�ន់ឆ�ិនឬេ�។
�របម� ងេមេ�គ
វត� �នៃនវត��េ្រ� �ពិេសស�រឆ� ង
វត���តុេដើមែដលប�
� លឱ្យ�រ�តុ
ឬ�រេរៀបចំមិន��តឬ�នេ្រ�ះ��ក់។ ្របេភទ� ំង
3ៃន�រចម� ងេ�គរ ួម�នេ្រ�ះ��ក់ែផ� ក�ង�យជីវ��ស� និង
គីមី។
េធ� ើឲ្យ្រត�ក់
ដំេណើរ�រ� ំងពីដំ�ក់�លៃន�រ�ត់បន� យសីតុណ��ពចំណី
��រ�៉ង�ប់រហ័ស។ ដំ�ក់�លទីមួយ្រត�វែត្រត�ក់ពី 135
°F េ� 70 °F ក��ងរយៈេពលពីរេ�៉ងប��ប់មកដំ�ក់�លទី 2
គឺពី 70 °F េ� 41 °F ក��ងរយៈេពល 4 េ�៉ង។
�រេធ� ើឲ្យ្រត�ក់សរុបមិន�ចេលើសពី 6 េ�៉ង�នេទ។

បរ ���រ
អត� បទមួ យែដល្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ង្របតិបត� ិ�រៃន�រ
បេង� ើតចំណី��ររ ួមប��ល
� ប៉ុែន� មិន�នកំណត់ចំេ�ះទូ
រទឹកកកថ� សំេលៀង�ំបិត គ្រមប�៉សុីន
�៉សុីនេធ� ើទឹកកក �ច់ដុំ ្រប�ប់�យេម� ឡ ទូ ��េសធំ
ជ�� ី ធុង�ងៃដ �៉សុីន�ប ច���ននិងតុ។
ចំណី��រ
�រ�តុែដល�ច��ំ�ន ែដលឆ� ិន េ� ទឹកកក
េភសជ� ៈ ឬេ្រគ�ងផ្ស ំែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់
ឬស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ឬស្រ�ប់លក់� ំងមូ លឬមួ យែផ� កស
្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់របស់មនុស្ស។
ស� រេ�ស៊ូ ក៏្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចំណី��រផងែដរ។
ជំងឺពុល��រ
ផលប៉ះ�ល់សុខ�ពមិនល� ែដលប�
� លមកពី�រ��ំចំ
ណី��រឬទឹកែដលកខ� ក់ឬមិនល� ។
េមេ�គ
មី្រក�ស រ ��ង� �ពិសសមួ យែដលប�
� លឱ្យ�នជំងឺ។
េ្រ�ះ��ក់សុខ�ពែដលនឹងេកើត�ន
�រគំ�មកំែហងឬេ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ពដ៏ចម្បងែដល
្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��នេ�េពល�នភស���ង្រគប់
្រ�ន់េដើម្បីប��ញ�ផលិតផល �រអនុវត� ន៍ �លៈេទសៈ
ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍បេង� ើត��ន�ពែដល្រត�វ�រ�រែកត្រម�វ��
មៗឬបិទ្របតិបត� ិ�រដូ ច��រ�ត់បង់ទឹក
�រប្រម �ងទុកលូ និង�ល�លសត� ល�ិត។
�រ�ល�ល
វត� �នៃនចំនួន�េ្រចើនៃនសត� ល�ិត
ឬសតមិនធម� �េ�ក��ងកែន� ងមួ យ
�ធម� �បង� ឱ្យ�ន�រខូ ច�តឬជំងឺ។

�រចម� ងេ�គេ�វ �ញេ�មក
�រឆ� ង�ល�លេមេ�គ មី្រក�ស រ ��ង� ឬ�រ�តុេ្រ�ះ��ក់ផ្សង
ៗ
េទៀតដូ ច��រ�តុគីមីពីៃផ� មួយេ�ៃផ� មួយេទៀត�មរយៈឧម
ករណ៍មិន�នអ�ម័យ ឬមិន្រតឹម្រត�វ នីតិ វ �ធី ឬផលិតផល។

�៉��សុីត
�រ�ង� �យមួ យែដលរស់េ�ក��ងឬេលើ�រ�ង� �យមួ
យេផ្សងេទៀត ( សត� ែដល�េ�ង)
និងអត� ្របេ�ជន៍េ�យ�រ�ញយក��រ ូបត� ម�េ�
�រចំ�យរបស់សត� ែដល�េ�ង។

េ�លនេ��យសុខ�ពនិេ�ជិក
នីតិ វ �ធីេដើម្បីកំណត់អត� ស��ណនិង រ �តបន� ឹង /
េលើកែលងនិេ�ជិកែដល�ចប��ន
� ជំងឺពុល��រេ�ក��ងចំ
ណី��រ។
�ក៏ផ�ល់�រអន� �គមន៍អ�ម័យែដល��ំង�រចម� ង វ �រុសជំងឺពុ
ល��រនិង�ក់េតរ �ក��ង�របេង� ើតចំណី��រ។

អ� កទទួ លខុស្រត�វ
បុគ�ល��ក់ែដល�នវត� �នេ�ក��ង�រផលិតចំណី�
�រែដល�នចំេណះដឹងនិងទទួ លខុស្រត�វក��ងកំឡ
� ងេព
ល្របតិបត� ិ�រ។
សត� ល�ិត
សត� ល�ិតែដលេគមិនចូ លចិត�និងបំផ�ិចបំ��ញ
ឬសត� េផ្សងេទៀតែដលបង� អន� �យដល់ចំណី��រឬដំ
�ំេហើយ�ចចម� ងជំងឺ�មរយៈ�រចម� ងេ�គឆ� ង។

ស��នុ្រកម
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�រកំ�ត់សត� ល�ិត
�រ�តុឬ��ក់�រែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីស��ប់់សត� ល�ិតែដល្រត�វ
�នអនុវត� េ�យ្របតិបត� ិករ្រគប់្រគងសត� ល�ិតែដល�នប��ក់
េ�ក��ង�រផលិតចំណី��រ។
កេ��
េដើម្បីកេ��ផលិតផលចំណី��រែដល្រត�វ�នចម� ិនពីមុន។
ចំណី��រែដលេ្រត�មស្រ�ប់��ំ
ចំណី��រែដល�ច��ំ�នេ�យ��ន�រេរៀបចំបែន� មឬចម� ិន
។
�រេធ� ើឲ្យ�នអ�ម័យ
�រេ្របើកេ��ខ� ស់ឬ�រ�តុគីមីេ�េលើៃផ� េធ� ម
ើ � �បែដល�នស��ត
េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនជំងឺែដលប�
� លឱ្យេមេ�គឬមី្រកសរ ��ង� ដ
ល់ក្រមិតែដល�ចទទួ លយក�ន។
អម្ប
� សិប្បសត�
សិប្បសត� េ�និង�នសំបក�នដូ ច��សសមុ្រទ អយស� ័រ
ឬ្រគច
�ំ ំពុះ�។

តំបន់េ្រ�ះ��ក់សីតុណ��ព
លំ�ប់សីតុណ��ពែដលេមេ�គឬមី្រក�ស រ ��ង� លូត�ស់
េ�អ្រ���នសុវត� �
ិ ព (រ�ង 41 ⁰F-135⁰F)។

�រេធ� ើឲ្យរ�យ
េដើម្បី��ស់ប�រពី
� ��ន�ពរ �ង
កកេ�សីតុណ��ពទូ ទឹកកកេ�យវ �ធី��ស� ែដល្រត�វ
�នយល់្រពម។
�្រត�វ�នេគ��ល់ផងែដរ���រឲ្យរ�យ
ែទម៉ូ ែម៉្រត
ឧបករណ៍ែដល�នរច�េឡើងេដើម្បី�ស់សីតុណ��ព។

�រ្រគប់្រគងេពលេវ�និងសីតុណ��ពស្រ�ប់សុវត� ិ
�ព (TCS)
ចំណី��រែដល្រត�វ�រ�រ្រគប់្រគងេពលេវ�និងសី
តុណ��ពស្រ�ប់សុវត� ិ�ពេដើម្បីកំនត់�រលូ ត�ស់មី
្រក�ស រ ��ង� ែដលបង� ឲ្យ�នជំងឺ
ឬបេង� ើត�តិពុលដូ ច��ច់ ្រតី ស៊ុត ទឹកេ�ះេ�
និង��ត់�ត់។
េពលេវ���រ្រគប់្រគងសុខ�ព��រណៈ
នីតិ វ �ធីមួយែដលក��ងកំឡ
� ងេពលែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី
្រគប់្រគងកំេណើនៃនេមេ�គឬ មី្រក�ស រ ��ង� ។
ចំណី��រែដលេ្របើ វ �ធីេនះ្រត�វែត្រត�វ�នបំេ រ ��រ
លក់ឬេ�ះបង់េ�លេ្រ�យរយៈេពល 4 េ�៉ង។
ស��រៈផ�ះ�យ
�រអនុវត� ន៍ទ�
ំ ក់ទន
ំ ងចំណី��រ
ឬឧបករណ៍ផ��កែដល្រត�វ�នេ្របើក��ង�រផ��ក
�រេរៀបចំ �រដឹកជ��ន
� �រែចក�យ
ឬ�រផ� ល់េស�កម� ចំណី��រែដល�ន�រេ្របើ្រ�ស់
េ្រចើនឬេ្របើែតមួ យដូ ច�្រក�សអ�ម័យជក់ទឹក
ដេង� �ប ែវក ��ប្រ�។ល។

េ�គស��
ស��ឬ�រចង��លប��ញអំព�ពមិន្រប្រកតីឬជំងឺ�ទូ េ���រ
��ស់ប�រគួ
� រឱ្យកត់ស��ល់អំពីរេបៀបែដលមនុស្ស�ន�រម� ណ៍។
សីតុណ��ព
បរ ��ណកេ��ឬ្រត�ក់ែដល�ន�ស់េ�ក��ងផលិតផលែដល�ន
ែទរម៉ូ ែម៉្រត។
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កំណត់ស�
ំ ល់
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