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ស�ង់� 
 

 

�លក�ខណ�មួយៃន�រេធ�ើ�ជីវកម��មួយ Nike អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វអនុវត�និងរមួប���ល�កមេនះ �ពម�ំង �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ ែដលអមមក

�មួយ�កមេនះ និង ច��ប�់ធរ�ន េ�ក��ង�រអនុវត��ជីវកម�របស់ខ��ន �ន��ទ��របេង�ើត�បព័ន��គប់�គង�បកបេ�យ�បសិទ��ព និង 
�ក់ឲ���ន�រេផ��ង���ត់និង�រ�ត�តពិនិត��។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ប�ស�កមេនះ���របស់និេ�ជិតខ��នេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រចម��ងៗ�ំងអស់; 

បណ��ះប���លនិេ�ជិតអំពសិីទ�ិនិង�តព�កិច�របស់ពួកេគ ដូច�នឲ��និយមន័យក��ង�កមេនះ និង ច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស �ពម�ំង��ឲ��

��កដ� អ�ក�ប់កិច�សន��បន��មួយែដលផលិតនូវផលិតផល�ន���ក Nike និង ផលិតផលរបស់សម�័ន� Nike អនុេ�ម�មផងែដរ។ 

និយមន័យ 
 

 

• ឯក�រ ឬ ក�មងឯក�រ គ�ឺព័ត៌�នែដល�នេ�ះពុម� សរេសរ ឬរក��ទុក�មមេធ���យេអឡិច�ត�និក។ �រួម�ន��ទ� កំណត់�� 

រ�យ�រណ៍ េសចក�ីជូនដំណឹង បណ�ឹង ឯក�រកុំព���ទ័រ ឯក�របុគ�លិក ប��ីេបៀវត��និងកំណត់��េ���ងេធ�ើ�រ អ៊ីែមល និង�រេឆ�ើយតប

េផ��ងេទៀត។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វអនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. �ពអនវុត�ៃន�កមេនះ និង �កមស�ង់��ព�អ�កដកឹ�ំ 
 

a. �កម�បតិបត� ិ(�កម) និង �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ (CLSs) របស់ Nike និង សម�័ន��កុមហុ៊ន Nike អនុវត�ចំេ�ះឧស��ហករ

�ប់កិច�សន���ំងអស់ រួម�ំងអ�ក�ប់កិច�សន��បន� ែដលផលិតនូវផលិតផល Nike ឬ ផលិតផលរបស់សម�័ន� Nike។ 

b. ខែចងៃនច��បែ់ដល�ន�ធរ�ន�ំងអស់េ�ក��ង�បេទស�ក់ព័ន�នឹងកម�ករនិងកែន�ងេធ�ើ�រ �ពម�ំង�កមសុខ�ពនិងសុវត�ិ�ព

របស់ Nike និង ស�ង់�បរ����ន រួម�មួយនឹង CLSs នឹងអនុវត�ចំេ�ះបុគ�ល�គបរ់ូបែដលស�ិតេ��សបច��ប់ក��ងបរ�េវណរបស់

អ�កផ�ត់ផ�ង់។ 

c. េ��មវ��ល�ពែដល�កមេនះ និង/ឬ CLSs កំណត់ស�ង់�ពលកម�ខ�ស់�ងអ�ីែដលច��ប�់បេទស�នត�ម�វ ស�ង់�េ�ះ�ត�វអនុវត�

ចំេ�ះកម�ករក��ងែខ��ច���ក់ផលិតកម��ំងអស់េ�ក��ងអ�រ�ំង�យ�ែដលផលិតផលិតផល Nike ឬ ផលិតផលរបស់សម�័ន� 

Nike។ េនះរួមប���ល�ំងកម�ករេ�ែខ��ច���ក់ផលិតកម�ែដល�ត�វ�នជួលឲ��េធ�ើ�រេ�យ�គីទីប�ីមួយ ឬក�៏មរយៈ

ទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ/�មរយៈកិច�សន��ខ�ះេទៀត។ 

d. អ�កទទួល����បណ� និង ���ក់�រ។ អ�កទទួល����បណ�និង���ក់�រ�ត�វ��ឲ���ននូវអនុេ�ម�ព�មួយ�កមេនះ,  

CLSs និងត�ម�វ�រច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស �ប�់ក់ទង�មួយនឹង�រផលិតនូវផលិតផល�ន���ក Nike ឬ ���ករបស់

សម�័ន��កុមហុ៊ន Nike �ពម�ំងអនុេ�ម�មត�ម�វ�រេផ��ងេទៀតែដល�នែចងក��ងេសៀវេ�ែណ�ំ/េ�ល�រណ៍បច��ប��ន�ស��ប់

អ�កទទួល����បណ�និង���ក់�រ។ 

3. �ររួមប���លស�ង់�េ�ក��ង�រ�បកប�ជីវកម�របស់អ�កផ�ត់ផ�ង ់
 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលយកនិងេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មវ��ននិងលក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រែដលេ�រពនូវសិទ�ិរបស់និេ�ជិត 
េហើយ���ងតិចបំផុត �ត�វ�រ�រសិទ�ិរបស់ពួកេគេ��មច��បន់ិងបទប���អំពពីលកម�និងសន�ិសុខសង�មរបស់�បេទសនិងអន�រ�តិ។  
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b. េ�ល�រណ៍ និង នីតិវ�ធី។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេ�ល�រណ៍និង�រអនុវត���យលក�ណ៍អក��រេ�នឹងកែន�ង �ពម�ំងរក��

កំណត់��សម�សបនិងសុ�កឹត�ក់ព័ន�នឹង�គបទ់ិដ��ព�ំងអស់ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ �ប់�ំងពី�រេរ�សបុគ�លិក �រជួល

បុគ�លិក វ�ន័យ រហូតដល់�រ�ត់បន�យ�រ�រនិងដំេណើ�រប���ប�់រ�រ។ 

c. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�ត់�ំង�រទទួលខុស�ត�វស��ប់�រ�ត់ែចងធន�នមនុស��ដល់ស�ជិកបុគ�លិកែដល�នកំណត់ច��ស់�ស់

និង�នគុណវុឌ��ិសម�សប។ 

d. សូមេមើល CLSs �ក់ព័ន� ស��ប់�រប���ក់បែន�មអំពតី�ម�វ�រ និង �រ អនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ ស��ប់េ�ល�រណ៍

និងទ�មង់�រ�� �ក់ព័ន�នឹង�រជួល, �ព���ន�រេរ�សេអើង, �បព័ន�បណ�ឹង�ទុក�, សំណងទូ�ត,់ �ររ��នេបៀបេបៀន និង 
�ររ�េ�ភបំ�ន, េ���ងេធ�ើ�រ �េដើម។  

 

4. �រ�ត�តពិនតិ�� និង �រេ�ះ��យប��� 
 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វបន�នខ់��ននិងសហ�រ�មួយ Nike, សម�័ន��កុមហុ៊ន Nike និង/ឬ អ�កតំ�ង��គីទីបែីដល�នកំណត ់ 
េដើម��េីផ��ង���ត់អនុេ�ម�ព�មួយ�កមស�ង់�, ត�ម�វ�រៃន CLS និង ច��ប់�ធរ�នរបស់�បេទស េ�យ�នឬេ�យ���ន

េសចក�ីជូនដំណឹង�មុន។ 

b. �រ�បគល់ឯក�រេដើម��េីផ��ង���ត់និង�ត�តពិនិត��រមួ�ន៖ 

i. �រផ�ល់នូវ�រអនុ���តឲ��សវនករ ឬ អ�កតំ�ងែដលទទួល�រ�ត់�ំងេផ��ងេទៀត ចូលេ�ក��ងបរ�េវណផលិតកម�ឬបរ�េវណេធ�ើ�រ

របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ ែដលឯក�រ�ក់ព័ន�េ�ះស�ិតេ�។ េបើ�ំ�ច់ស��ប់�រកំណត់អំព�ី��ន�ព�ក់ែស�ងៃនលក�ខណ��រ�រ

េ�េលើបរ�េវណ�ំងេ�ះ �រអនុ���តេនះ�ចរួមប���ល�ំងកែន�ងេធ�ើ�រែដល�ធម��មិនអនុ���តឲ��អ�កេធ�ើទស��នកិច�ចូលេ� 

េ�យ�រមូលេហតុសុវត�ិ�ព ឬ កម�សិទ�ិប���។ 

ii. �រស�ម�លេ�យ���នកំហិតក��ង�រ�ក់ទង�មួយនិេ�ជិតរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ក��ងេ�លបំណងៃន�រស���សេផ��ង���ត់េ�យ

ស���ត់។ អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វ ‘បង�ឹក’ និេ�ជិតេឡើយ �ក់ព័ន�នឹងសំណ�រែដលសវនករ�ច�ន ឬក៏ប���ក់រ��ន ឬ សងសឹកេលើ

និេ�ជិត �ប់�ក់ទង�មួយទស��នកិច�េធ�ើសវនកម� ឬ �រេផ��ង���ត់; និង 

iii. ផ�ល់ឯក�រែដល�ត�វ�រេដើម��អីនុេ�ម�ម CLSs ឬក៏�ត�វ�រេដើម��ីប���ញអំពអីនុេ�ម�ព�មួយ�កមេនះ ឬ ច��ប�់ធរ�ន

របស់�បេទស។ 

c. �ររក��ឯក�រ 

i. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នត�ម�វឲ��ែថ�ំឯក�រ�ំងអស់ែដល�ត�វ�រេដើម��ីប���ញអំពអីនុេ�ម�ព�មួយ�កមេនះ និង ច��ប់�ធរ�ន 

�ពម�ំង�ត�វ�នត�ម�វឲ��ែថ�ំឯក�រ�ំង�យ�ែដល�នកត់ស���ល់ក��ង CLSs។ ឯក�រ�ំងេ�ះ�ត�វែត�នរក��េ�ក��ង

បរ�េវណរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ និង េរៀបចឲំ���នល� េដើម��ី�ចឲ�� Nike ឬអ�កតំ�ងែដលទទួល�រ�ត់�ំងពី Nike កត់ស���ល់រក

េឃើញនិងរកេមើល���ង�យ�សួល។ 

ii. ឯក�រ�ំងេ�ះ�ត�វែតរក��ក��ងេពល���ងតិច 12 ែខ ឬក៏�ម�រត�ម�វពីច��ប�់បេទស េ�លគឺយកអំឡ�ងេពល�ែដលែវង�ង។  

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��អនុវត�ដំេណើរ�រ�ត�តពិនិត��ឲ��

�នេទៀង�តេ់លើេ�ល�រណ៍ ទ�មង់�រ �ពម�ំង�រអនុវត�និង�រែកែ�បរបស់ពួកេគ េ�េពល�នទទួល

�រ��។ 



�រអនុវត�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  

�រអនុវត� CLS – ទំព័រ 5 ក��� 2017 

d. ត����ព៖ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�នត����ព�ំង�សុង (េបើកចំហ និង េ���ះ�តង់) �ក់ព័ន�នឹង�រអនុវត�របស់ខ��ន �ពម�ំងអនុេ�ម�ម

�កម និង CLSs។ ឯក�រ���ត�វែតរក��និងែថ�ំក��ង���ន�ពេដើម/មិនែកែ�ប។ ព័ត៌�ននិងឯក�រ��មិន�ត�វ�ន�រែក�ងបន�ំ ឬ 
ប���ញព័ត៌�នខុសេឡើយ។ 

ឧ�ហរណ៍ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�ន�ម��មមិនឲ��ែថ�ំនិងប���ញជូនសវនករនូវ "េសៀវេ�ពីរ" ែដល�នព័ត៌�នខុសឬ�ំឲ��យល់ខុស

អំព�ី�ក់ឈ��លឬេ���ងែដល�នេធ�ើ�រេឡើយ។ 

e. �រេ�ះ��យប���៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វអនុវត�កិច�ខំ�បឹងែ�បងឲ��អស់ពីលទ��ព េដើម��ីែថ�ងនិងេ�ះ��យនូវប�����អំពី

�ពមិនអនុេ�មែដល�នកត់ស���ល់េឃើញក��ងអំឡ�ងេពលសវនកម�ឲ���ន់េពលេវ�។ �រខក�នក��ង�រេធ�ើដូេ���ះ �ច�ំឲ���ន

ទណ�កម� េ�ក��ង�កបខណ�ៃនកិច��ពមេ�ពៀងរក�បភពផ�ត់ផ�ង ់រួម�ំង�រ�ត់បន�យេលើ�រប���ទិញ ឬ �ច�ំឲ���ន�រដកសិទ�ិ។ 

5. �រចុះកិច�សន��បន�េ�យមិនទទលួ�រអន�ុ��ត�ត�វ�ន�ម��ម 

អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ចចុះកិច�សន��បន�ស��ប់ផលិតកម�ៃនផលិតផល Nike ឬ របស់សម�័ន� Nike �មួយ�គីទីប ីឬក៏កែន�ងែដល�របស់

អ�កផ�ត់ផ�ង ់េ�យមិន�ន់�នទទួល�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រ�មុនព ីNike ឬ សម�័ន� Nike េឡើយ។ 

6. �រជូនដំណងឹ និង �របណ��ះប���ល 
 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�ប�ស�កមេនះេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រចម��ងៗ�ំងអស់ េ�យបកែ�បេ����របស់និេ�ជិតខ��ន។ 

b. �រែណ�ំនិេ�ជិត និង �របណ��ះប���ល៖ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវ�រែណ�ំដល់និេ�ជិតថ�ីៗ េ�េពលជួល ែដលរួមប���លនូវ

�រពន��ល់អំពវី��នរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង,់ ផល�បេ�ជន៍ និង�រផ�ល់សិទ�ិេផ��ងេទៀត �ពម�ំងេ�ល�រណ៍ធន�នមនុស��, ទំ�ក់ទំនង

ឧស��ហកម� រួម�ំង�រេ�រពសិទ�ិេសរ��ពក��ង�រចូលរួម�ស�គម �ពម�ំងសុខ�ពនិងសុវត�ិ�ព។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតេធ�ើ

បច��ប��ន��ព�មមូល���នេទៀង�ត់ េហើយ�ពិេសស េ�េពលេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រ���ត�វ�នែក។ 

c. វ��ន េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រ �ត�វែតជូនដំណឹងដល់និេ�ជិត���ែដលនិេ�ជិតរបស់ខ��ននិ�យ េបើ�

ខុសពី��ក��ង�សុក។ 

d. �របណ��ះប���លអ�កេមើល�រខុស�ត�វ៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ��ឲ���ន� អ�កេមើល�រខុស�ត�វ�នទទួល�របណ��ះប���ល�សប

�មច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស, �កម និង ស�ង់� CLS។ 

e. �ររក��ឯក�របណ��ះប���ល៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតរក��ឯក�រៃន�របណ��ះប���លេ�ះ រួម�ំង�ប�នបទ, �លបរ�េច�ទ និង 
េ���ះអ�កចូលរួម។ 

 
 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស�់ងេនះ េហើយ

�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�

កែន�ងែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 
 



�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត� – ទំព័រ 6 ក��� 2017 

 

ស�ង់� 
 

 

អ�កផ�ត់ផ�តម់ិន�ត�វេ�បើពលកម�បង�េំឡើយ េ�ះ��ទ�មងៃ់នពលកម�ក��ងពន���រ ពលកម��ប់កិច�សន��បង� ំពលកម�ែបប�ស�ព ឬក៏�ន

ទ�មងេ់ផ��ងេទៀតក៏េ�យ។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វចំេ�ះ�របងៃ់ថ�េស�េដើម��ឲី��កម�ករទទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�ំងអស់ រួម�ំងៃថ�េស�

េរ�សកម�ករ។ 

និយមន័យ 
 

 

 ពលកម�បង� ំគឺ� �រ�រឬេស��ំង�យ�ែដល�នទទួលេ��ម�រគំ�មកំែហងៃន�រ�ក់ពិន័យ ឬកែ៏ដលក��ងេ�ះ បុគ�ល�ក់ព័ន�

មិន�នស�័�គចិត�េ�យខ��នឯង។ ឧ�ហរណ៍ រួម�នពលកម�ែបប�ស�ព និង ពលកម��ប់កិច�សន��េ�យបង�។ំ 

 �រជួញដូរមនុស�� គឺ �រទទួលពលកម�ឬេស� �មរយៈ�របង�ិតបង�ំ �របន�ំ ឬ�រ�ប�ពឹត��សេដៀងេនះ ែដលបង�េំលើឆន�ះរបស់បុគ�ល

���ក់ឲ��យល់�ពម ក��ងេ�លបំណងផ�ល់ពលកម�បង�ំ ឬ �ររកសីុផ��វេភទ។ 

 �ស�ពែបបបង� ំគឺ�សកម��ពែដល�នបំណងេធ�ើឲ��បុគ�ល���ក់េជឿ�ក�់ េបើពួកេគមិនបន�ផ�ល់ពលកម�ឬេស�េទ ពួកេគនឹង

ទទួលរងផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ ឬ �រឃំុខ��ន ឬ �ររ�េ�ភបំ�ន ឬក�៏របំ�នេ�យគ��មកំែហង�នឹង�នេរឿងក�ី។ 

 ពលកម��ប់កិច�សន��បង� ំគឺ�ទ�មងៃ់នកិច�សន��ែដលកម�ឬីបំណ�លរបស់កម�ករឬរបស់�គ��រពួកេគ �ត�វសង�មរយៈពលកម����ល់ 

េហើយតៃម�ៃនពលកម�ែដល�នផ�ល់ឲ�� �ត�វ�ន�យតៃម��មិនសមេហតុផលចំេ�ះ�រសងបំណ�ល ឬករ៏យៈេពលនិងស�ពលក�ណៈ

ៃនពលកម� មិន�ត�វ�នក�មិតឬឲ��និយមន័យសម�សប។ 

 ៃថ�េស�េដើម��ទីទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ គឺ�ៃថ�េស�និងេ�ហុ៊យ�ក់ព័ន��មួយនឹង�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ រួម�ំងៃថ�េស�របស់

ទី���ក់�រេរ�សបុគ�លិក/កម�ករ ៃថ�ទិ����រ �រពិនិត��សុខ�ព លិខិតអនុ���តឲ��េធ�ើ�រ�រ និងៃថ�េស�ចុះប��ី�រ�រ។ 

 កម�ករបរេទស គ�ឺ និេ�ជិតេ�ែខ��ច���ក់ផលិតកម�ែដល�នជួលេ�យ���ល់ ឬក៏�មរយៈ�គីទីប,ី ជួលេ�យអ�កផ�ត់ផ�ង ់េហើយ

ស���តិនិង�បេទសកំេណើតរបស់េគគឺ ខុស ពី�បេទសែដលកែន�ងេធ�ើ�ររបស់អ�កផ�ត់ផ�ងស់�ិតេ�។ 

 ���ក់�រពលកម� �នន័យ� ទី���ក់�រឯកជន�ង�រជួលបុគ�លិកឲ��េធ�ើ�រ�រ (PEAs), ទី���ក់�រេរ�សកម�ករ, អ�កេរ�សក���ំងពលកម�, 

ទី���ក់�រប���នបុគ�លិក, ឈ��ញពលកម� និង�គីទីបដីៃទេផ��ងេទៀតែដល�ក់ព័ន�ក��ង�រេរ�ស �រេ�ជើសេរ�ស �រជួល �រេធ�ើដេំណើរ 

និង/ឬ �រ�គប់�គងកម�ករ។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វអនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. �រេ�បើ��ស់ពលកម�ក��ងពន���រ�ត�វ�ន�ម��ម 
   

អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វេ�បើពលកម�ក��ងពន���រ ឬក៏ចុះកិច�សន��បន�េដើម��ផី�ល់�រ�រឲ��ពន���រេឡើយ។ េនះរួមប���ល�ំងលទ�កម�ៃន 
ស���រៈ ទំនិញ ឬេស�ែដល�ត�វ�នេ�បើ េដើម��ផីលិតផលិតផល។ 

3. ពលកម�បង��ំត�វ�ន�ម��ម 
 

a. អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វេ�បើឬចូលរួមក��ង�រេរ�សកម�ករ ឬ�រអនុវត��រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រែដល��រចុះកិច�សន��បង� ំ 

ឬ ចង�តព�កិច�និេ�ជិតេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ឬក៏ទទួលពលកម�ឬេស��មរយៈ�រេ�បើ��ស់ក���ំង �របន� ំឬ�របង�ិតបង�េំឡើយ។ 



�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត� – ទំព័រ 7 ក��� 2017 

b. �ររក��ទុកឯក�រ 

i. និេ�ជិតមិន�ត�វ�នត�ម�វឲ���បគល់សន�ឹកអត�ស���ណច��បេ់ដើមរបស់ពួកេគ (ដូច�លិខិតឆ�ងែដន, លិខិតអនុ���ត

�រេធ�ើដំេណើរឬ���ក់េ�, អត�ស���ណបណ��តិ ឬ វ����បនប�ត��េរៀន) ជូននិេ�ជករបស់ពួកេគ, ���ក់�រពលកម�  

ឬ �គីេផ��ងេទៀត �លក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រេឡើយ េហើយក៏មិន�ត�វ�នត�ម�វឲ��េធ�ើ ‘�រ�ក់តម�ល់’ េដើម���ីចទទួលឯក�រ

របស់ពួកេគែដរ។ 

ii. �ររក��សុវត�ិ�ពឯក�រ៖ �មសំេណើរបស់និេ�ជិត អ�កផ�ត់ផ�ង�់ចផ�ល់កែន�ងស��ប់�ររក��សុវត�ិ�ពឯក�រ

អត�ស���ណ។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតផ�ល់លទ��ពឲ��ទទួល�ន���មៗនូវឯក�រ�ំងេនះ េហើយ�ត�វ�បគល់ពួក�វ�ញ�មសំេណើរបស់

និេ�ជិត េ�យ���ន�រកំហិតអ�ី�ំងអស់ េ��គប់េពល។ �រ�ក់តម�ល់ឯក�រអត�ស���ណស��ប់�ររក��សុវត�ិ�ព និង 

�រ�បគល់ឯក�រ�ំងេ�ះវ�ញ �ត�វែត�នឯក�រកំណត់��និងចុះហត�េល�េ�យនិេ�ជិតនិងអ�កផ�ត់ផ�ង់។ ���ក់�រ

ពលកម��គីទីបេីផ��ងេទៀតមិន�ចរក��ទុកឯក�រ���ល់ខ��នរបស់កម�ករេឡើយ។ 

c. និេ�ជិតមិន�ត�វ�នត�ម�វឲ��េធ�ើ�រកក់��ក់, �ក់មូលប�ត ឬក៏ចូលរួមក��ងេ��ង�រណ៍សន��ំសំៃច�ំ�ច់ �លក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��

េធ�ើ�រ�រេឡើយ។ 

d. កម�ករមិន�ត�វបង់��ក់ស��ប់�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រេឡើយ៖ អ�កផ�ត់ផ�ងន់ិង���ក់�រពលកម�មិន�ចគិតៃថ�កម�ករ ឬក៏�ត់ពី 

��ក់ឈ��ល (�មវ�ធៃីនបណ�ឹងរ�បអូស�ទព��, �ករ, �រ�ក់តម�ល់, ��ក់�� ឬក៏អ�ីេផ��ងេទៀត) ឬ ៃថ�េស� �ក់ព័ន��មួយនឹង

�ពទទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រេឡើយ រួម�ំងៃថ�េស�ទិ����រែដល�ំ�ច់ �រពិនិត��សុខ�ព �រចុះប��ី�រ�រ លិខិតអនុ���ត

�រ�រ ឬៃថ�េស�របស់ទី���ក់�រេរ�សបុគ�លិក/កម�ករ។ សូមេមើលសំណងទូ�ត ់និង ផល�បេ�ជន ៍ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ។ 

4. េសរ��ពៃន�រ���ស់ទ ី

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតអនុ���តឲ��និេ�ជិត���ស់ទីេ�យេសរ� េ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រែដលពួកេគ�នកំណត ់ក��ងអំឡ�ងេ���ងេធ�ើ�រ រួម�ំង

�រអនុ���តឲ��ចូលេ�កែន�ងបរ�េ�គទឹក និង បន�បទ់ឹក។ និេ�ជិត�ត�វែតទទួល�រអនុ���តឲ���កេចញពីកែន�ងេធ�ើ�រ ក��ង

អំឡ�ងេពលទទួល�ន��រ ឬ ប���ប់ពីេ���ងេធ�ើ�រ។ 

b. អ�កផ�ត់ផ�ងែ់ដល�នសយន���នស��បន់ិេ�ជិត �ត�វែតជូនដំណឹងអំព�ីរអនុវត�សន�ិសុខ រួម�ំង េ�ល�រណ៍បំ�មេ�ចរ ដល់

និេ�ជិត�ក់ព័ន�។ បំ�មេ�ចរ�ត�វែតសមេហតុផលនិងអនុ���តឲ��និេ�ជិត�នេពល�គប់��ន ់េដើម��សី��កនិងចូលរួមក��ង

សកម��ព���ល់ខ��ន េ��អំឡ�ងេ���ងេធ�ើ�រ។ េ�េពល�នបំ�មេ�ចរ ពួកេគ�ត�វអនុវត�ឲ��េស�ើ�ព���ចំេ�ះនិេ�ជិត�តិនិងកម�ករ

បរេទស។ 

5. ខែចងពិេសសស��ប ់"កម�ករបរេទស" 

បែន�មេលើត�ម�វ�រ�ំងអស់�ងេលើ េ�េពលអ�កផ�ត់ផ�ង�់នជួលកម�ករបរេទស អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ៖ 

a. េ�ល�រណ៍ស��ប់កម�ករបរេទស៖ �នេ�ល�រណ៍��យលក�ណ៍អក��រ�ក់ព័ន�នឹង�រ�ប�ពឹត�របស់ខ��នចំេ�ះកម�ករបរេទស។ 
���ងតិចបំផុត េ�ល�រណ៍េនះ�ត�វរួមប���លត�ម�វ�រៃន�រ�ប�ពឹត�េ�យេ���ះ�តង ់�របង់��ក់ស��ប់�រទទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ

�រ�រ �របង់��ក់ស��ប់េ�ហុ៊យៃន�រេធ�ើដំេណើរ �តុភូមិនិវត�ន ៍និងត�ម�វ�រ��េ��មច��ប�់បេទស។ អ�កផ�ត់ផ�ង់ �ត�វែត

ជូនដំណឹងឲ���ន�បសិទ��ពអំពេី�ល�រណ៍កម�ករបរេទសរបស់ខ��នដល់និេ�ជិតកម�ករបរេទសរបស់ខ��ន េដើម��ីឲ��ពួកេគ�ចដឹងអំពី

សិទ�ិរបស់ពួកេគ េ��មេ�ល�រណ៍េនះ។ េហើយអ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វបណ��ះប���លបុគ�លិករបស់ខ��នែដលទទួលខុស�ត�វក��ង�រ

អនុវត�និង�រព�ងឹងេ�ល�រណ៍កម�ករបរេទសរបស់ខ��ន �ក់ព័ន�នឹងតួ�ទីនិង�រទទួលខុស�ត�វរបស់ពួកេគ។ 

b. �រ�ប�ពឹត�េ�យេ���ះ�តង់៖ �ប�ពឹត�ចំេ�ះនិេ�ជិតេ�យេ���ះ�តង ់និង ផ�ល់នូវលក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ ដូច���នឹងនិេ�ជិត

�ត ិរួម�ំង សំណងទូ�ត ់ៃថ�ឈប់ស��ក និង�រឈប់អវត��ន និង កែន�ង���ក់��ស័យែដលនិេ�ជក�នផ�ល់ជូន េលើកែលងេ�

កែន�ងែដលច��ប�់បេទសត�ម�វឲ���នផល�បេ�ជន៍េផ��ង (ឧ�. �ក់ព័ន�នឹង�របង់��ក់ផល�បេ�ជន៍សន�ិសុខសង�ម)។ 



�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត� – ទំព័រ 8 ក��� 2017 

 

c. ��� �រ�រ�ក់ព័ន��ំងអស់និង�របណ��ះប���លអំពីសុវត�ិ�ព�ត�វ�នេធ�ើ���របស់និេ�ជិត។  

 
 

d. �របង់ៃថ�េស�េដើម��ីទទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ 

i. េលើកែលងែតក��ងករណីដូចែដល�នផ�ល់ជូន�ងេ��ម អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វបងេ់�យ���ល់នូវៃថ�េស�េដើម��ីទទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ

�សបច��ប់�ំងអស់ �ក់ព័ន��មួយ�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ (�ចេ��បេទសប���នឬ�បេទសទទួល) រួម�ំងៃថ�េស�របស់ទី���ក់�រ

េរ�សកម�ករឬបុគ�លិក �េ�ហុ៊យៃន�រេធ�ើ�ជីវកម�។ ៃថ�េស��ំងេ�ះមិន�ច�ត់ពី��ក់ឈ��ល�មវ�ធីបណ�ឹងរ�បអូស�ទព��, 

�ករ, �រ�ក់តម�ល់, ��ក់�� ឬក៏អ�ីេផ��ងេទៀតេឡើយ។ សូមេមើលសំណងទូ�ត ់និង ផល�បេ�ជន ៍ៃន �កមស�ង់�

�ព�អ�កដឹក�ំ។ 

ii. េ�េពលមិន�ចបង់ជូនទី���ក់�រេ�យ���ល់ ឬ បង់ៃថ�េស�េផ��ងេទៀតេដើម��ទីទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មុន ឬក៏ េបើៃថ�េស�

�ងេលើ�មួយ�ត�វ�នត�ម�វ�មផ��វច��ប់ឲ��បង់េ�យកម�ករបរេទស អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វសង���មៗក��ងចំនួនទឹក��ក់�ំង�សុងជូន

និេ�ជិតស��ប់ៃថ�េស��ំងេ�ះវ�ញ។ ៃថ�េស��ំងេ�ះ�ត�វែតសងក��ងអំឡ�ងេពលមួយែខៃន�រមកដល់របស់និេ�ជិតេ�ក��ង

�បេទស���ស់ផ�ះ លុះ��ែតអ�កផ�ត់ផ�ង�់នមូលេហតុ�តឹម�ត�វនិង�ចេផ��ង���ត់�ន�មិន�ត�វសង�រចំ�យេ�ះ។ 

e. �របង់ៃថ�េ�ហុ៊យៃន�រេធ�ើដំេណើរ៖ បែន�មេលើៃថ�េស�េដើម��ទីទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ/េរ�សកម�ករ ែដល�នកត់ស���ល់�ងេលើ 

ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង�់នជួលកម�ករបរេទសពី�បេទសមួយេទៀត អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វចំេ�ះេ�ហុ៊យយន�េ�ះ/�រេធ�ើដំេណើរចូល

�បេទស រួម�ំងពន�និងៃថ�េស�េចញដំេណើរ។ េ�ហុ៊យេធ�ើដំេណើចូលក��ង�បេទសែដល�ក់ព័ន� មិន�ត�វ�នត�ម�វឲ��សងដល់កម�ករ

បរេទសែដលស�ិតក��ង�បេទសេ�ះ និង �នឯក�រេធ�ើ�រ�នសុពល�ពេហើយេឡើយ។ 

f. េ�ហុ៊យ�����ប់រង៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វចំេ�ះេ�ហុ៊យ�����ប់រងែដល�ត�វ�រេដើម���ី��ប់រងេលើកម�ករបរេទស មិន�ក��ង

�បេទសប���នឬ�បេទសទទួលេឡើយ រួម�ំង�រ�����ប់រងេលើសុខ�ព។ 

g. ���ក់�រពលកម�៖ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតេ�បើទី���ក់�រពលកម�ែដល�នទទួល�រយល់�ពម/�នចុះប��ី�មផ��វច��ប ់�សប�មច��ប់

�បេទស (េ�កែន�ងែដល�ចអនុវត��ន)។ 

 

h. �តុភូមិនិវត�ន៍ 

i. បែន�មេលើត�ម�វ�រច��ប�់�របស់�បេទស���ស់ផ�ះនិង�បេទសកំេណើត�ក់ព័ន�នឹង�តុភមូិនិវត�នរ៍បស់កម�ករបរេទស េ�េពល

អស់ទំ�ក់ទំនង�រ�រ ឬក៏មុនេ�ះ ក��ងករណីប���ប់�រ�រ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វផ�ល់នូវសំបុ�តេធ�ើដំេណើរ�មផ��វ��សឬផ��វេ�ក

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដលេយើងឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ជួល និង �នអ�កស�មបស�ម�លេ�នឹង

កែន�ង ែដល�ចនិ�យ��របស់កម�ករបរេទសនិង��របស់និេ�ជក។ 

 �រ�គប់�គង���ក់�រពលកម� 

• េ�កែន�ងែដល�ចេធ�ើ�ន អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ជួលកម�ករបរេទសេ�យ���ល់ �ត់បន�យ�រេ�បើ��ស់

���ក់�រពលកម�និង�គីទីបេីផ��ងេទៀតក��ង�រេរ�សនិង�គប់�គងកម�ករ។  

• អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��េធ�ើ�រ�ត�តពិនិត��េលើ�ព�តឹម�ត�វរបស់���ក់�រពលកម��� រួម�ំង���ក់�ររង ែដល

�នេ�បើក��ង�រេរ�សបុគ�លិក និង �រជួលកម�ករបរេទសឲ��េធ�ើ�រ។ �រ�ត�តពិនិត��េលើ�ព�តឹម�ត�វេ�ះ �ត�វរួមប���លនូវ

�រ�ត�តពិនិត���រអនុវត�េលើសីលធម៌របស់���ក់�រពលកម� �ពម�ំងបណ�ឹង��ែដល�ន�ក់�ប�ំងនឹងពួកេគ 

�ពម�ំងសវនកម�េទៀង�ត់ េដើម��ីេធ�ើឲ����កដ� ពួកេគបំេពញ�មត�ម�វ�រអប��បរ� ែដល�នក��ង�កមស�ង់�

�ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

  



�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត� – ទំព័រ 9 ក��� 2017 

ជូនកម�ករបរេទសែដល�នជួលឬ�នេរ�សេ�យអ�កផ�ត់ផ�ង់ព�ីបេទសមួយេទៀត។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វអនុេ�ម�មត�ម�វ�រេនះ 

េ�យមិនគិតពីលក�ខណ�ៃនកិច�សន��ជួលឲ��េធ�ើ�រ�ររបស់និេ�ជិត។ 

ii. ត�ម�វ�រឲ��បង់��ក់ស��ប់�តុភូមនិិវត�នម៍ិនអនុវត�េ�កែន�ងែដលនិេ�ជិត៖ 

(1) �ត�វ�នប���បឲ់��េធ�ើ�រេ�យ�រអំេពើខុសច��ប;់ 

(2) ទទួល�រ�រ�សបច��បេ់ផ��ងេទៀតេ�ក��ង�បេទសេ�ះ; ឬ 

(3) ប��ប�់រ�ររបស់េគេ�យស�័�គចិត� មុនរយៈេពលកំណត់ៃនកចិ�សន���រ�រ។ 

(4) េ�ះ����ងេនះក�ី អ�កផ�ត់ផ�ងេ់�ែត�ត�វបង់��កស់��ប់�តុភូមនិិវត�នដ៍ែដល េបើនិេ�ជិតប��ប�់រ�រ មុនរយៈេពល

កំណត់ៃនកិច�សន���រ�រេ�យ�រ៖ 

 អ�កផ�ត់ផ�ងប់ំ�នេលើលក�ខណ�ៃនកិច�សន���រ�រដ៏សំ�ន់ ឬ 

 និេ�ជិតទទួលរង�ររ��នេបៀតេបៀន ឬក៏�ររ�េ�ភបំ�នែដលមិន�ត�វ�នេ�ះ��យ�ន់េពលេវ� េ�េពល 

�នបណ�ឹង (សូមេមើល �រ�ប�ពឹត�េ�យ���ន�រេរ�សេអើស និងមិន�ត�វអត់ឱនចំេ�ះ�ររ��នេបៀតេបៀន និង 

�ររ�េ�ភបំ�ន ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ)។ 
 
 

 
 

i. កិច�សន���រ�ររបស់កម�ករបរេទស 

បែន�មេលើត�ម�វ�រទូេ��ក់ព័ន�នឹងកិច�សន���រ�រ (សូមេមើល "ជួលឲ��េធ�ើ�រ�រេទៀត�ត់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ) 

េ�េពលជួលកម�ករបរេទស៖ 

i. លក�ខណ�ែដល�នគូសប���ក់ក��ងកិច��ពមេ�ពៀង��យលក�ណ៍អក��ររបស់និេ�ជិត �ត�វែតពន��ល់ឲ���នេពញេលញ 

មុនេពលេចញដំេណើរពី�បេទសកំេណើតរបស់ពួកេគ េ�យ�ត�វទុករយៈេពល�គប់��នស់��ប់�រ�ត�តពិនតិ��។ �រពន��ល់�ត�វែត

សុ�កឹត េពញេលញ និង��ក��េពចនែ៍ដលនិេ�ជិត�យយល់។ េនះរួមប���លនូវលក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ និង 

មូលេហតុស��ប់�រប���ប់�រ�រ។ 

ii. កិច�សន���រ�រ�ត�វែតសរេសរ� ��ត�វអនុវត��មផ��វច��បេ់�ក��ង�បេទសទទួល និង សរេសរ���របស់និេ�ជិត។ 

iii. និេ�ជិត�ត�វទទួលសំេ�មួយច��បៃ់នកិច�សន���រ�រ មុនេពល�កេចញពី�បេទសេដើម។ កិច�សន��មិន�ត�វផ�ល់ឲ��

និេ�ជិតចុះហត�េល�េ���ស�ន���នេឡើយ។ 

j. កម�ករខុសច��ប់៖ អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វេ�បើកម�ករបរេទសែដលមិនទទួលសិទ�ិ�មផ��វច��ប់ឲ��េធ�ើ�រេ�ក��ង�បេទសទទួលេឡើយ។ កម�ករ

បរេទសខុសច��ប�ំ់ង�យ�ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង�់នជួលេ�យ�នដឹង ឬក៏�ត�វ�នជួលេ�យ�រ�រអនុវត��រជួលមិនសម�សប 

�ត�វទទួលសិទ�ិេធ�ើ�តុភូមនិិវត�ន ៍េ�ង�មក�ខណ� 4h �ងេលើ។ 

k. �រជួលកម�ករបរេទសេ�ក��ង�បេទសទទួល៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ��ឲ���ន� កម�ករបរេទស�ំង�យ�ែដល�ត�វ�នជួល និង 
កំពុងស�ិតេ�ក��ង�បេទសទទួលេហើយ �នទទួលសិទ�ិេធ�ើ�រ�សបច��ប់។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វចំេ�ះេ�ហុ៊យ���ក់ព័ន�

�មួយនឹង�រ���ស់ប��រទិ����រ�រ�រ ឬក៏ឯក�រផ�ល់សិទ�ិឲ��េធ�ើ�រ�រេផ��ងេទៀត។ អ�កផ�ត់ផ�ងក់៏�ត�វទទួលខុស�ត�វចំេ�ះ�រេធ�ើ

�តុភូមនិិវត�នផ៍ងែដរ �សប�មក�ខណ� 4h �ងេលើ។ 
  

 អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ផ�ល់នូវៃថ�សំបុ�តយន�េ�ះេ�មកមុនេពលប��ប់កិច�សន���រ�រ េឆ�ើយតបនឹង

���ន�រណ៍ពិេសស ដូច��រ�នជំងធឺ�ន់ធ�រ ឬ �ព�សន�ក��ង�គ��រេផ��ងេទៀត។ 



�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រគឺ�ត�វេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត� – ទំព័រ 10 ក��� 2017 

 
 
�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស�់ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 
• ILO Convention No. 29, Concerning Forced Labor (1930) 

 
• ILO Convention No. 105, Abolition of Forced Labor Convention (1957) 

 
• ILO Convention No. 181, Private Employment Agencies Convention (1997) 

 
• Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Trafficking Protocol) (2000) 

 
• The Trafficking Victims Protection Act, 22 USC §7101 (2000) 

 
 



និេ�ជិត�ត�វែត�ន�យុ���ងតិច 16 ���ំ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  

�យុ 16 CLS – ទំព័រ 11 ក��� 2017 

 

ស�ង់� 
 

 

និេ�ជិតរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែត�ន�យុ���ងតិច 16 ���ំ ឬ េលើស�យុប��ប់�រអប់រ�មូល���ន�ំ�ច់ េ�លគឺយកមួយ�ែដលខ�ស់�ង

េគ។ និេ�ជិតែដល�ន�យុេ��ម 18 ���ំ មិន�ត�វជួលឲ��េធ�ើ�រេ�ក��ង���ន�ពែដល�ច�នេ��ះ���ក់េឡើយ។ 

និយមន័យ 
 

 

• �រ�រេ�េពលយប់៖ េ�េពល���ននិយមន័យែចងក��ងច��ប�់បេទស េហើយលុះ��ែត�ត�វ�ន�ត់េសចក�េី�យ  

"���ន�រណ៍វ��ម��" (សូមេមើលនិយមន័យក��ង េ���ងេធ�ើ�រមិន�ត�វេលើសកំណត់ ក��ង�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ) ប៉ុេ���ះ េបើពុំ

េ�ះ �រ�រេពលយប់គឺ��រ�រ�ំង�យ�ែដល�នេធ�ើ�ំង�សុងឬមួយែផ�ក េ�ចេ���ះពីេ���ង 10:00 pm េ�េពលយប ់រហូត

ដល់េ���ង 5:00 am េ�េពល�ពឹក។ 

• និេ�ជិតេ��ម�យុ គឺ�និេ�ជិតែដល�យុរបស់េគស�ិតេ��ម�យុេធ�ើ�រ�សបច��បអ់ប��បរ� ែដលច��ប�់បេទស�នបេង�ើត  

ឬក៏�យុអប��បរ�ែដលស�ង់�េនះ�នត�ម�វ។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ

អនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នក��ង�សុក�សុក ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. ត�ម�វ�រៃន�យុអប��បរ� 
 

a. ស�ង់��យុខ�ស់�ងអប��បរ��ច�ត�វ�នបេង�ើតេ�យ Nike និង/ឬ �កុមហុ៊នសម�័ន�របស់ខ��ន េ�ក��ងឧស��ហកម�ឬ�បេទសមួយ

ចំនួន ែដលនឹង�ត�វ�នជូនដំណឹងដល់អ�កផ�ត់ផ�ង�់ក់ព័ន�។ 

b. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�ក់ឲ���ន និង ែថ�ំ�បព័ន�ធន�នមនុស��សម�សប �ពម�ំង�រអនុវត��� េដើម��ីេផ��ង���ត�់ អ�ក�ក់�ក��សំុ

បំេពញ�មត�ម�វ�រ�យុអប��បរ�។ �បព័ន�និង�រអនុវត��ំងេ�ះរួមប���ល�ំងេ�ល�រណ៍ៃន�រជួល��យលក�ណ៍អក��រ 

�របណ��ះប���លបុគ�លិកែដលទទួលបន��កេលើ�រជួលកម�ករ និង �រ�ម�រឯក�រ ‘ព័ស���ងប���ក់�យុ’ េ�េពលជួល។ 

3. ព័ស���ងប���ក�់យុ 
 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែត�ម�រ "ព័ស���ងប���ក់�យុ" េ�េពលជួល ែដលឯក�រេ�ះ�ច� សំបុ�តប���ក់កំេណើត, េសៀវេ��គ��រ, 

អត�ស���ណបណ� (ID) ចុះប��ីបុគ�ល, បណ�េបើកបរ និង បណ�ចុះេ���ះេ�ះេ���ត។ សំេ�ចម�ងៃនឯក�រ�ំងេនះ�ត�វែតរក��និង

តម�ល់ទុក�ឯក�រ ក��ងអំឡ�ងេពលជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ។ 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�ត់វ��ន�រសម�សប េដើម���ី�� ឯក�រព័ស���ងប���ក់�យុេ�ះគឺសុ�កឹតនិងេពញេលញ។ ក��ងករណីែដល

ឯក�រព័ស���ងប���ក់�យុេ�ះមិន�ចទុកចិត��ន ឬ មិន�ចេ�បើ��ស់�ន អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតែស�ងរកវ�ធេីផ��ង���ត់�យុរបស់

និេ�ជិត។ ឧ�ហរណ៍រួម�នសំេ�ចម�ងែដល "�ន�យ��ផ��វ�រ" ៃនវ����បនប�តឬសំបុ�តប���ក់េ���េរៀន ពី

អ�កតំ�ងរ���ភិ�លក��ង�សុក។ 

b. េ�យ�រឯក�រ "ព័ស���ងប���ក់�យុ" �ចបន�ឬំែក���ង�យ�សួល អ�កផ�ត់ផ�ង�់បែហល��ត�វេ�បើ��ស់េស�របស់េវជ�បណ�ិត

ែដល�នទទួលវ����បនប�តពីរ���ភិ�លេដើម��េីផ��ង���ត់ឲ���នសុ�កឹតនូវ�យុរបស់និេ�ជិត �មរយៈ�រពិនិត���ង�យ។ ឯក�រ

លទ�ផលៃន�រពិនិត���ត�វែត���ប់�មួយនឹងឯក�រ "ព័ស���ងប���ក់�យុ" េផ��ងេទៀង���ងតិចមួយ ដូចែដល�ន�យ�ងេលើ។ 
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4. �រេ�ះ��យេលើ�រជួលកម�ករេ��ម�យុឲ��េធ�ើ�រ�រ 
 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វបេង�ើត រក��ឯក�រ ែថ�ំ និងជូនដំណឹង���ង�ន�បសិទ��ពដល់និេ�ជិតរបស់ខ��ននិង�គីទទួល�បេ�ជន៍

េផ��ងេទៀតអំពេី�ល�រណ៍និងទ�មង់�រស��ប់�រេ�ះ��យប���ៃន�ររកេឃើញនិេ�ជិតេ��ម�យុកំពុងេធ�ើ�រេ�ក��ង

���ន�ពែដល�ត�វ�ន�ម��មេ�យច��ប់�បេទស ឬ ស�ង់�េនះ។ 

b. ក��ងចំេ�មេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រដៃទេផ��ងេទៀត េ�េពលអ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នរកេឃើញ��ននិេ�ជិតស�ិតេ��មស�ង់�

�យុអប��បរ� �សប�មផល�បេ�ជនល៍�បំផុតទូេ�របស់និេ�ជិត និង ស�ិតក��ងត�ម�វ�រច��ប�់បេទសផលិត អ�កផ�ត់ផ�ងន់ឹង�ត�វ

�នត�ម�វឲ��េធ�ើសកម��ព�ងេ��ម៖ 

i. ដកនិេ�ជិតេ��ម�យុេចញពីកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

ii. ផ�ល់�រ�ំ�ទសម�សប�ងហិរ��វត��និង�រ�ំ�ទេផ��ងេទៀត េដើម��ីអនុ���តឲ��និេ�ជិតេ��ម�យុេ�ះ ចូលរួមនិងស�ិតេ�

ក��ង��េរៀនឬកម�វ�ធបីណ��ះប���លវ����ជីវៈ រហូតដល់�យុ 16 ���ំ ឬ�យុេធ�ើ�រ�សបច��បអ់ប��បរ� េ�លគយឺកមួយ

�ែដលខ�ស់�ង។ 

iii. េបើនិេ�ជិតេ��ម�យុ�ចផ�ល់ឯក�រែដលេគ�នចុះេ���ះចូលេរៀនេ���ឬកម�វ�ធបីណ��ះប���លវ����ជីវៈ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វែតបន�បង់��កជ់ូននិេ�ជិតេ��ម�យុនូវ��ក់ឈ��លមូល���ន រហូតដល់េពលេគប��ប�់�េរៀន/�របណ��ះប���ល 

ឬ �នដល់�យុ 16 ���ំ ឬក៏�យុេធ�ើ�រ�សបច��បអ់ប��បរ� េ�យយកមួយ�ែដលខ�ស់�ង។ 

iv. េ�េពលនិេ�ជិតេ��ម�យុកំណត ់�ន�យុ 16 ��� ំឬក៏�យុេធ�ើ�រ�សបច��បអ់ប��បរ� េ�យយកមួយ�ែដលខ�ស់

�ង េគ�ត�វែតទទួលឱ�សជួលឲ��េធ�ើ�រ��ថ�ីេ�យអ�កផ�ត់ផ�ង់។ 

v. េបើនិេ�ជិតេ��ម�យុេ�ជើសេរ�សេ�យស�័�គចិត�មិនចូលរួមក��ង�រអប់រ�េ���េរៀនឬកម�វ�ធបីណ��ះប���លវ����ជីវៈ  
េគនឹងេ�ះបងសិ់ទ�ិទទួលសំណងហិរ��វត���បន�ប���បព់ីអ�កផ�ត់ផ�ង់។ េសចក�ីសេ�មចចិត�េនះ�ត�វែតរក��ទុក�ឯក�រ។ 

c. អ�កផ�ត់ផ�ង ់និង Nike ឬក៏អ�កតំ�ងែដលខ��ន�ន�ត់�ំង �ចយល់�ពម�មកម�វ�ធបីែន�ម ឬ កម�វ�ធេីផ��ងៃន�រេ�ះ��យប��� 

�សប�ម���ន�រណ៍ និង ផល�បេ�ជនល៍�បំផុតរបស់និេ�ជិត។ 

5. �រ�រ�រកម�ករវ័យេក�ងពី���ន�ព�នេ��ះ���ក ់
 

a. អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វទុកឲ��និេ�ជិតែដល�ន�យុេ��ម 18 ស�ិតក��ង���ន�ព�នេ��ះ���ក់ េពលស�ិតេ�ក��ងឬេ��កែន�ងេធ�ើ�រ 

ែដលទំនង�ប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ព សុវត�ិ�ព ឬសីលធម៌របស់និេ�ជិតេឡើយ។ 

b. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នដំេណើរ�រេដើម��កីត់ស���ល់កិច��រែដល�ច�នេ��ះ���ក់។ ឧ�ហរណ៍រួម�ន�រេធ�ើ�រ�មួយឬេ�ែក��រ

�រ�តុគីម ី�រេធ�ើ�រ�មួយេ�គឿងច�កែដលបង�េ��ះ���ក់ �រេធ�ើ�រេពលយប់ ឬកច៏��ប់ក��ង�សុក�នកត់ស���ល់េផ��ងពីេនះ។ 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស�់ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន
កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 
• ILO Convention No. 138, Minimum Age Convention (1973) 
 
• ILO Convention No. 182, Elimination of the Worst Forms of Child Labour Convention (1999) 



អ�កផ�ត់ផ�ង់មិន�ត�វេរ�សេអើងេឡើយ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  
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ស�ង់� 
 

�ស�នីិងបុរសែដលអ�កផ�ត់ផ�ង�់នជួលឲ��េធ�ើ�រ មិន�ត�វទទួលរងនូវ�រេរ�សេអើសក��ង�រ�រេឡើយ រួម�ំង�រជួល សំណងទូ�ត់ �រដំេឡើង

�នៈឬ�រពិន័យ េ�យែផ�កេលើេភទ �តិ�សន៍ �ស� �យុ ពិ�រ�ព ទំេ�រផ��វេភទ �រ�នគភ៌ ���ន�ពេរៀប�រ ស���តិ គំនិត

នេ��យ សម�័ន��មួយសហជីពកម�ករ េដើមកំេណើតសង�មឬ�តិ�សន៍ ឬក៏���ន�ពដៃទេផ��ងេទៀតែដលច��ប�់បេទស�ន�រ�រ។  

�ស�នីិងបុរស�ត�វទទួល��ក់េបៀវត��េស�ើ���ស��ប់�រ�រែដល�នតៃម�េស�ើ���។ 

និយមន័យ 
 

• �រចុះប��េី��� គ�ឺ�របេង�ើត �រែថ�ំ �រេ�បើ��ស់ និង/ឬ �រទំ�ក់ទំនងពបី��ីៃននិេ�ជិត ឬ អ�កនឹង���យ�និេ�ជិត ក��ង

េ�លបំណងៃន�របដិេសធ�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ ឬ �រពិន័យេផ��ងេទៀត ែផ�កេលើ���ន�ពែដលច��ប�់ន�រ�រ ឬ លក�ណៈវ�និច�យ

ែដលមិន�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ

អនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. េ�ល�រណ�៍��ន�រេរ�សេអើង 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែត�នេ�ល�រណ៍��យលក�ណ៍អក��រ�ប�ំងនឹង�រេរ�សេអើង។ 

b. ���ងតិចបំផុត េ�ល�រណ៍���ន�រេរ�សេអើង�ត�វរួមប���ល៖ 

i. េសចក�ីែថ�ង�រណ៍ែដល�ម��ម�រេរ�សេអើងេលើ�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ �សប�មួយស�ង់��ងេលើ និង ច��ប�់ធរ�នរបស់

�បេទសផលិតកម�; 

ii. វ�ធី��ស�ស��ប់�រែថ�ង�ទុក�/បណ�ឹងៃផ�ក��ង �ក់ព័ន�នឹង�រេរ�សេអើង [សូមេមើលខែចងអំព�ីទុក�ក��ងេសរ��ពៃន�រចូលរួម

�ស�គម និង �រចរ��សមូហ�ព ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ]; និង 

iii. េសចក�ីែថ�ង�រណ៍ែដល� ���ននិេ�ជិត����ក់នឹងទទួលទណ�កម� ឬ �រសងសឹក�ប�ំងនឹង�រ�យ�រណ៍េ�យសុចរ�តអំពី

�រ�ប�ពឹត�ឬ�កប��កិរ��េរ�សេអើងេឡើយ។ 

c. �រជូនដំណឹង៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតជូនដំណឹងឲ���ន�បសិទ��ពអំពេី�ល�រណ៍���ន�រេរ�សេអើងរបស់ខ��នដល់និេ�ជិត េដើម��ី

ឲ��និេ�ជិតដឹងអំពសិីទ�ិរបស់ពួកេគ�ពួកេគរួចផុតពី�រេរ�សេអើង។ �រជូនដំណឹងឲ���ន�បសិទ��ពរួម�ន៖ 

• �របណ��ះប���លែណ�ំនិេ�ជិតែដលេទើបចូលេធ�ើ�រថ�ី; 

• �របណ��ះប���លអ�កេមើល�រខុស�ត�វ/គណៈ�គប់�គង; 

• �របិទ�ប�សអំពេី�ល�រណ៍េនះេលើ���រជូនដំណឹងនិេ�ជិត ឬ ទីកែន�ងេផ��ងេទៀតែដលនិេ�ជិត�ច�នេ�ល�រណ៍

េ�ះ���ង�យ�សួល។ 

d. �របណ��ះប���លបុគ�លិក៖ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វបណ��ះប���លបុគ�លិករបស់ខ��នែដលទទួលខុស�ត�វេលើ�រអនុវត�និង�រព�ងឹង

េ�ល�រណ៍���ន�រេរ�សេអើង �ក់ព័ន�នឹងតួ�ទីនិង�រទទួលខុស�ត�វរបស់ពួកេគ។ 
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3. �រអនវុត��រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រេ�យ���ន�រេរ�សេអើង 
a. េសចក�ីសេ�មចចិត�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ គួរេធ�ើេឡើងេ�យែផ�កេលើលក�ណៈវ�និច�យ�ក់ព័ន�នឹង�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ។ ឧ�ហរណ៍៖ 

គុណវុឌ��ិ, ជំ�ញ, សមត��ព, ផលិត�ព និង�បសិទ�ផល�រ�រទូេ�របស់និេ�ជិត។ 

b. "�រចុះក��ងប��ីេ���" េ�យែផ�កេលើសម�័ន�នេ��យ ���ន�ពៃន�រចូលរួមក��ងសហជីព ឬក៏���ន�ពែដលច��ប�់ន�រ�រ

េផ��ងេទៀត ឬក៏លក�ណៈវ�និច�យែដលមិន�ក់ព័ន�នឹង�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ �ត�វ�ន�ម��ម�ពិេសស។ 

c. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតអនុេ�ម�មច��ប�់បេទសផលិតកម��ក់ព័ន�នឹង�រជួលនិេ�ជិតឲ��េធ�ើ�រ�រេ�ក��ងែផ�កែដល�នកំណត់។ 

ឧ�ហរណ៍�ំងេ�ះ�ចរួមប���ល�ំងច��បែ់ដលត�ម�វឲ���ន�រ�ប�ពឹត��មចំណ�លចិត�ឬ�រ�ប�ពឹត��ពិេសសចំេ�ះអ�ក�ន

�ង�យទន់េខ��យ មនុស���ស់ និង�កុមមនុស���ពតិចែដល�ត�វ�ន�រ�រ។ 
 

 
 

d. េបៀវត��េស�ើ���ស��ប់�រ�រដូច���៖ �ស�នីិងបុរស�ត�វទទួលេបៀវត��េស�ើ���ស��ប់�រ�រែដល�នតៃម�េស�ើ��� �រ�យតៃម�េស�ើ���

អំពគីុណ�ពៃន�រ�ររបស់ពួកេគ និងឱ�សេស�ើ���េដើម��ីបំេពញតំែណងទំេនរ។ 

e. អនុេ��ះនិយម និង សំណ�ក៖ គណៈ�គប់�គងមិន�ត�វទទួលអំេ�យ �របង់��ក ់ឬ�រអនុេ��ះេផ��ងេទៀតពីនិេ�ជិត  
ឬអ�គតនិេ�ជិត េ�យេ�ះដូរនឹង�រ�រ ឬក៏�រ�ប់�ន�ពិេសសេឡើយ។ 

 

4. សិទ�ិ�ស� ី

a. �រ�រ�នសុវត�ិ�ព៖ អ�កផ�តផ់�ង�់ត�វផ�ល់នូវ�រយកចិត�ទុក�កស់ម�សបនិងសមេហតុផលស��បន់ិេ�ជិត��ស�ី �ក់ទងនឹង

�រ�នគភ ៌�របេង�ើតកនូ និង�រចិ��ឹមបី�ច់។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតអនុេ�ម�មែដនកំណតៃ់នេ���ងេធ�ើ�រឬកំហិត�រ�រេផ��ងេទៀត

ស��ប់និេ�ជិត�នគភ ៌ដូចែដលច��ប�់បេទស�នត�ម�វ �ពម�ំង�ត់វ��ន�រសមេហតុផលេផ��ងេទៀត េដើម���ីរ�រ�ស��ីនគភ៌

ពី�រ�រ�នេ��ះ���ក ់រួម�ំងកំហិតេលើេ���ងេធ�ើ�រ ដូចែដល�គ�េពទ��ែដល�នទទួល����បណ��នឲ��េ�បល់។ 

b. �រេធ�ើេតស�ពី�ព�នគភ៌៖ �រេធ�ើេតស�ពី�ព�នគភ៌នឹងមិនែមន�លក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រេឡើយ េហើយមិន�ត�វ�ម�រ

ឲ��និេ�ជិតេធ�ើែដរ លុះ��ែតច��ប�់នត�ម�វ។ េតស�ពី�ព�នគភេ៌�យស�័�គចិត��ច�ត�វ�នផ�ល់ជូន�មសំេណើរបស់និេ�ជិត

ប៉ុេ���ះ េហើយសំេណើនីមួយៗ�ត�វែតរក��ទុក�ឯក�រ។ 

c. �រពន��រកំេណើត៖ និេ�ជិតមិន�ត�វទទួល�របង� ំឬ ទទួលរងស���ធពីអ�កផ�ត់ផ�ងឲ់��េ�បើវ�ធីពន��រកំេណើតេឡើយ។ 

d. �រឈប់ស��ក�តុ�ព៖ និេ�ជិត��ស��ីនសិទ�ិឈប់ស��ក�តុ�ព �សប�មត�ម�វ�ររបស់ច��ប�់បេទស ឬ សំណង
ទូ�ត ់និង ផល�បេ�ជន៍ ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ របស់ Nike េ�យយកមួយ�ែដលខ�ស់�ង។ 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស�់ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន
កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

• ILO Convention No. 100, Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951) 

• ILO Convention No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958). 

 សូម��ីេ�កែន�ងែដលច��ប�់បេទសមិន�នត�ម�វក៏េ�យ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ផ�ល់នូវ
�រយកចិត�ទុក�ក់សមេហតុផលជូននិេ�ជិតែដលពិ�រ រួម�ំង�រស�ម�លដល់�រេ�បើ��ស់បន�ប់

ទឹក និង កែន�ងេផ��ងេទៀតេ�ក��ងេ�ងច�ក។ 

 ��រអនុវត�ល�បំផុត អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ផ�ល់ជូនកម�ករនូវ�រយកចិត�ទុក�ក់
សមេហតុផលស��ប់�រេធ�ើពិធ�ីស�។ 
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ស�ង់� 
 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួល���ល់និងេ�រពសិទ�ិរបស់និេ�ជិតចំេ�ះេសរ��ពៃន�រចូលរួម�សហគម និង �រចរ��សមូហ�ព។ េ�កែន�ងែដល

សិទ�ិ�នេសរ��ពក��ង�រចូលរួម�ស�គម និង �រចរ��សមូហ�ព �ត�វ�នកំហិតេ��មច��ប ់អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វអនុ���តឲ��បេង�ើតមេធ���យ

�សប���ស��ប់�រចូលរួម�ស�គមនិង�រចរ�េ�យឯក�ជ��និងេសរ�។ 

និយមន័យ 
 

• �រចរ�េ�យសុចរ�ត គឺ�រជួបនិង�រពិ�ក����ប�ំេ�យ�នឆន�ះ�នេ�រក�រ�ពមេ�ពៀង���។ 

• �រចុះប��ីេ��� គឺ��របេង�ើត �រែថ�ំ �រេ�បើ��ស់ និង/ឬ �រទំ�ក់ទំនងពីប��ីៃននិេ�ជិត ឬ អ�កនឹង���យ�និេ�ជិត  

ក��ងេ�លបំណងៃន�របដិេសធ�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ ឬ �រពិន័យេផ��ងេទៀត ែផ�កេលើ���ន�ពែដលច��ប់�ន�រ�រ ឬ លក�ណៈ

វ�និច�យែដលមិន�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ។ 

• �រេ�ង� សហជីព ឬ សហជីពកម�ករ េ�ក��ង�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះ ក៏អនុវត�ចំេ�ះ���ប័នកម�ករេផ��ងេទៀតផងែដរ 

�មែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ

អនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. សិទ�ិក��ង�រចូលរួម�ស�គមេ�យេសរ� 

a. ក��ង�បេទសែដលច��ប�់បេទសទទួល���ល់សិទ�ិរបស់និេ�ជិតក��ង�របេង�ើតនិងចូលរួមក��ងសហជីពកម�ករនិង���ប័នកម�ករេផ��ងេទៀត

�មជេ�មើស���ល់ខ��នរបស់ពួកេគេ�យ���ន�រប���ក់រ��ន និង សិទ�ិក��ង�រចរ��សមូហ�ព អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វអនុេ�ម�មច��ប់

�បេទស និង ត�ម�វ�រៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះ។ សិទ�ិ�ំងេនះបន�ក��ងអំឡ�ងេពលៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ រួម�ំង�រប��ប់

�រ�រ�យ�េហតុ។ 

b. និេ�ជិត�នសិទ�ិចូលរួមឬមិនចូលរួមក��ងសហជីពកម�ករឬ���ប័នកម�ករេផ��ងេទៀត�មជេ�មើស���ល់ខ��នរបស់ពួកេគ។ 

c. េ�កែន�ងែដលច��ប់�បេទសកំហិតេលើេសរ��ពៃន�រចូលរួមដ៏សំ�ន ់អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វស�ម�លដល់មេធ���យជំនួសេដើម���ីក់ទង�

បុគ�លឬ�សមូហ�ព�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន និង េដើម��ឲី��និេ�ជិតែថ�ងពី�ទុក�របស់ពួកេគ �ពម�ំង�រ�រសិទ�ិរបស់ពួកេគ

�ក់ព័ន�នឹងលក�ខណ��រ�រ និង លក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ។ ���ងតិចបំផុត មេធ���យេនះ�ត�វ�នដំេណើរ�រ�ទុក����ង

�ន�បសិទ��ព (សូមេមើលក�ខណ� 6 �ងេ��ម)។ 

 
 

d. វ��គ�នដល់សហជីព៖ អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វ�ត់��ក់វ��គ�នចូល�ស�ជិក�ពសហជីព ៃថ�េស��� ��ក់ពិន័យ ឬ

�រ�យតៃម�េផ��ងេទៀតពីេបៀវត��របស់និេ�ជិត េ�យ���ន�រយល់�ពម���ង�ក់ច��ស់��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិត���ក់ៗេ�ះ

េឡើយ លុះ��ែត�នប���ក់េផ��ងពីេនះក��ង�រចរ�េ�យេសរ� និង កិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��សមូហ�ពែដល�នសុពល�ព ឬក៏

េ�េពលច��ប�់នត�ម�វ។ 

 បែន�មេលើេនះ េ��មវ��ល�ពែដលច��ប�់នអនុ���ត អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��

�ំ�ទ�របេង�ើតគណៈក���ធិ�រកម�ករែដលនិេ�ជិតរបស់ខ��ន�នេ�ជើសេរ�សេ�យេសរ�។ 
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e. អ�កតំ�ងសហជីព�ត�វ�នសិទ�ិ�ក់ទងស�ជិករបស់ពួកេគេ��មលក�ខណ�ែដល�នបេង�ើតេ�យច��ប�់បេទសឬកិច��ពមេ�ពៀង

េ�វ�ញេ�មករ�ងអ�កផ�ត់ផ�ងន់ិងសហជីព។ 
 

 

3. ���ន�រេ�ជៀតែ�ជក 

a. និេ�ជិត�នសិទ�ិេ�ជើសេរ�សអ�កដឹក�ំនិងអ�កតំ�ងសហជីពរបស់ពួកេគ និង េធ�ើសកម��ពេ�យ���ន�រេ�ជៀតែ�ជកពីអ�កផ�ត់ផ�ង់ 

ែដលរួមប���ល�ំងសកម��ពែដលបេង�ើតឬជំរុញឲ���ន�រ�បសង�ត់ �រផ�ល់ហិរ��វត�� ឬ�រ�ត�ត��េលើសហជីពកម�ករពី

និេ�ជក។ 

b. �សប�មច��ប�់បេទស ក��ងករណីែដលសហជីពមួយតំ�ងឲ��និេ�ជិត អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វប៉ុនប៉ងជះឥទ�ពិលឬេ�ជៀតែ�ជតដល់

លទ��ពរបស់និេ�ជិតក��ង�របេង�ើត���ប័នេផ��ងេទៀតែដលតំ�ងឲ��និេ�ជិតេឡើយ។ អ�កផ�ត់ផ�ងន់ឹងមិនេ�ជៀតែ�ជកសិទ�ិ�ន

េសរ��ពក��ង�រចូលរួម�ស�គមេ�យអនេុ��ះដល់សហជីពមួយ�ងមួយេទៀតេឡើយ។ 

4. �ររ��នេបៀតេបៀន និង �រសងសឹក �ត�វ�ន�ម��ម 

a. អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វគំ�មកំែហងឬេ�បើអំេពើហិង�� ឬក៏េ�ប៉ូលីសឬេ�� េដើម��ីបំភ័យនិេ�ជិត ឬក៏��ំង �េ� ឬបំែបកសកម��ព�

មួយែដលេធ�ើេឡើងេដើម��ីអនុវត�សិទ�ិ�នេសរ��ពចូលរួម�ស�គមេ�យ�សបច��ប់និងេ�យសន�ិ�ពេឡើយ រួម�ំង�រជួបជុំរបស់

សហជីព �រេរៀបចំសកម��ព�� �រ�បមូលផ��ំ និងកូដកម��សបច��ប់។ 

b. និេ�ជិតឬអ�គតនិេ�ជិតមិន�ត�វទទួលរង�រេដញេ�ល �រេរ�សេអើង �ររ��នេបៀតេបៀន �រសម��ត ឬ�រសងសឹក េ�យ�រ

មូលេហតុេគ�ស�ជិករបស់សហជីពឬស�គមកម�ករ ឬក៏េ�យ�រ�រចូលរួមក��ងសហជីព�សបច��ប់ ឬ�រចូលរួមក��ងសកម��ព

�ម�រេសរ��ពចូលរួម�ស�គមេឡើយ រួម�ំង�រអនុវត�សិទ�ិបេង�ើតសហជីព។ 

c. �រចុះក��ងប��ីេ���៖ �រេ�បើ��ស់ "ប��ីេ���" េដើម��បីំ�នេលើសិទ�ិចូលរួម�ស�គមេ�យេសរ� ឧ�ហរណ៍ ប��ីេ���េ�យែផ�កេលើ

ស�ជិក�ពក��ងសហជីព ឬ �រចូលរួមក��ងសកម��ពរបស់សហជីព�សបច��ប់ �ត�វ�ន�ម��ម�ពិេសស។ 

d. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វអនុេ�ម�មខែចង�ក់ព័ន��ំងអស់ ែដលច��ប�់បេទសផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ពិេសសជូននិេ�ជិតឬអ�កតំ�ងកម�ករ

ែដល�ក់ព័ន�ក��ងសកមុ��ពសហជីព�ក់�ក់ (ដូច��របេង�ើតសហជីព) ឬក៏ជូនអ�កតំ�ងកម�ករែដល�ន�នៈពិេសស  

(ដូច�ស�ជិក���បនិកៃនសហជីព ឬ អ�ក�ន់�ប់�រ��ល័យសហជីពបច��ប��ន�)។ 

e. អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វ�ក់ទណ�កម��មួយេលើនិេ�ជិតែដល�នេរៀបចំឬ�នចូលរួមក��ងកូដកម�េ�យ�សបច��ប់េឡើយ។ 

f. និេ�ជិតែដល�ត�វ�នរកេឃើញ��ត�វ�នបេណ�ញឬទ���ក់�នៈេ�យមិន�តឹម�ត�វ ឬក៏�ន�ត់បងសិ់ទ�ិនិងឯកសិទ�ិេ�កែន�ងេធ�ើ�រ 

េ�យ�រ�រេរ�សេអើងេលើសកម��ពចូល�សហជីព �នសិទ�ិ�ម�រសិទ�ិនិង�រ�ត់បង់សិទ�ិ�ំងអស់មកវ�ញ ��ស័យេលើត�ម�វ�រ

ច��ប់�បេទស រួម�ំង�រទទួល�រ�រដែដលឬ�សេដៀង��� េ�យទទួលេបៀវត��ដែដល និង ខ�ស់�ងមុន េបើនិេ�ជិតេ�ះ�ម�រ

ដូេ���ះ។ 

g. និេ�ជិតនិងអ�កតំ�ងសហជីពរបស់ពួកេគ�ត�វែត�ចេលើកប�����ជូនគណៈ�គប់�គង �ក់ព័ន�នឹងអនុេ�ម�ព�មួយ

កិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��សមូហ�ព េ�យ���ន�រសងសឹក។ 

 

 ��រអនុវត�ដ៏ល� អ�ក�ប់កចិ�សន���ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ទុកេពលេវ�ស��កសម�សបេ�យ�ន

�របង់��ក ់េដើម��ីឲ��អ�កតំ�ងសហជីពអនុវត��រកិច�របស់ពួកេគ ដូច��រេ�ះ��យបណ�ឹង�ទុក�  

និង �រតំ�ងឲ��ស�ជិក �ពម�ំងផ�ល់កែន�ងសម�សប�មត�ម�វ�រ េដើម��អីនុ���តឲ��អ�កត�ំងេធ�ើមុខ�រ

���ង�ន�បសិទ��ព។ កែន�ងនិងេពលេវ�ស��កែដល�ចសម�សប នឹងខុស�����ស័យេលើចំនួនៃន

និេ�ជិតែដល�នតំ�ង ចំនួនៃនអ�កតំ�ងកម�ករ ខែចងេ�ក��ងកិច��ពមេ�ពៀង�សមូហ�ព។ល។ 
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5. �រចរ��សមូហ�ព 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួល���ល់សិទ�ិរបស់និេ�ជិតែដល�នរួបរួម��� េដើម��ចីូលរួមេ�យេសរ�ក��ង�រចរ��សមូហ�ព។ 

b. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វចរ�េ�យសុចរ�ត។ 

c. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វេ�រពេ�យសុចរ�តេលើលក�ខណ�ៃនកិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��សមូហ�ពែដល�នចុះហត�េល���  

ក��ងអំឡ�ងេពលៃនកិច��ពមេ�ពៀងេ�ះ។ 

d. េ�កែន�ងែដលច��ប់�បេទសប���ក់� សហជីពមួយចំនួនគឺ����ក់�រចរ����ច់មុខ អ�កផ�ត់ផ�ងន់ឹងមិន�ត�វ�នត�ម�វឲ���ក់ព័ន�ក��ង

�រចរ��សមូហ�ព�មួយ�កមុនិេ�ជិតេផ��ងេទៀត ឬ ���ប័នេផ��ងេទៀត េលើប�����ែដលស�ិតេ�េ��មកិច��ពមេ�ពៀង�

សមូហ�ពែដលេ��នសុពល�ពេឡើយ។ 
 

 
 
6. ដំេណើរ�រ�ទុក�ែដល�ន�បសិទ��ព 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វបេង�ើតដំេណើរ�រែថ�ង�ទុក�ែដល�ន�បសិទ��ព េដើម��អីនុ���តឲ��និេ�ជិតែថ�ងពីក�ីកង�ល់របស់ពួកេគ �ក់ព័ន�នឹង

លក�ខណ�ៃន�រ�រ �ពម�ំងលក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ។ ដំេណើរ�រ�ទុក��ក់�ក់នឹងខុស���ពីេ�ងច�កមួយេ�េ�ងច�កមួយ

េទៀត ��ស័យេលើទំហំរបស់េ�ងច�ក ច��បក់��ង�សុក វប��ធម៌។ល។ ប៉ុែន��ទូេ� ដំេណើរ�រ�ទុក�ែដល�ន�បសិទ��ពរួម�ន៖ 

a. េ�ល�រណ៍�ទុក���យលក�ណ៍អក��រ និង និតិវ�ធីៃន�រអនុវត�។ េ�ល�រណ៍េ�ះ�ត�វរមួប���ល៖ 

i. ប���ញេ�ចើនេដើម��ឲី��និេ�ជិតែថ�ងពីក�ីកង�ល់ និង ផ�ល់ព័ត៌�នជូនគណៈ�គប់�គង។ ឧ�ហរណ៍៖ �បអប�់ទុក�/សំេណើ; 

អ�កេមើល�រខុស�ត�វ/អ�កដឹក�ំ�កុម; ែផ�ក/អ�ក�បឹក���ងធន�នមនុស��; សហជីពកម�ករ/អ�កតំ�ងកម�ករ; េ�ល�រណ៍  

"���រចំហ"; "ែខ��ទូរសព�ប���ន់" របស់�កុមហុ៊ន; �គីទីប ី; គណៈក���ធិ�រកម�ករ, �រ�បជុរំ�ងគណៈ�គប់�គងនិងអ�កតំ�ង

កម�ករ។ល។; និង 

ii. លទ��ពក��ង�រេលើកក�ីកង�ល់េ�យស���ត់ (និង/ឬ អ�មិក) េ�យស�ិតេ��មត�ម�វ�រច��ប�់បេទស េបើនិេ�ជិត�ម�រ

ដូេ���ះេ�យ���ន�រភ័យ���ចេលើ�រសងសឹក។ 

b. �រជូនដំណឹងដ៏�ន�បសិទ��ពអំពេី�ល�រណ៍�ទុក�ជូននិេ�ជិត េដើម��ឲី��និេ�ជិតដឹងអំពដីំេណើរ�រ�ទុក� និង សិទ�ិរបស់

ពួកេគក��ង�រែថ�ងក�ីកង�ល់។ 

c. �របណ��ះប���លបុគ�លិកែដលទទួលខុស�ត�វក��ង�រេឆ�ើយតបនឹងបណ�ឹង�ទុក� �ក់ព័ន�នឹងេ�ល�រណ៍េនះ �ពម�ំងតួ�ទីនិង

�រទទួលខុស�ត�វរបស់ពួកេគ; និង 

d. មេធ���យរក��ឯក�រនិង�ម�ន�ទុក� េដើម���ី���ន�រេឆ�ើយតប�ន់េពលេវ�ជូននិេ�ជិត។ 

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដលេយើងឲ��េ�បល់ េ�កែន�ងែដល�នកិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��សមូហ�ព 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បេង�ើតសំេ�ចម�ងៃនកិច��ពមេ�ពៀងេ�ះ�ក់ប���ញជូននិេ�ជិត

�ំងអស់ែដលស�ិតេ��មកិច��ពមេ�ពៀងេ�ះ។ 



េសរ��ពៃន�រចូលរួម�ស�គម  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  

េសរ��ពៃន�រចូលរួម�ស�គម CLS – ទំព័រ 18 ក��� 2017 

 
 

7. �របណ��ះប���ល 

�ែផ�កមួយៃន�រអនុវត��របណ��ះប���លនិេ�ជិតរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ (សូមេមើល �រអនុវត� ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ) 

និេ�ជិត�ំងអស់គួរទទួល�របណ��ះប���លអំពសិីទ�ិ�ក់ព័ន�នឹងស�ង់�េនះ េ�យទទួល���ល់� សិទ�ិ�ំងេនះ�ចខុស����ម

ទីកែន�ង។ 

 
�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស�់ងេនះ េហើយ�ត�វ
�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល
�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 
• ILO Convention No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention (1948) 
 
• ILO Convention No. 98, Right to Organize and Collective Bargaining Convention (1949) 
 
• ILO Convention No. 135. Workers Representatives Convention (1971) 
 
• Universal Declaration of Human Rights (1948) (Articles 20(1) and (2) and 23(4)).

 ��រអនុវត�ដ៏ល� អ�កផ�ត់ផ�ងក់៏�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ផងែដរឲ��៖  

o កត់ស���ល់និងបេង�ើតែផន�រេឆ�ើយតបនឹងប���ទូលំទូ�យ/��បព័ន� ែដលនិេ�ជិត�នេលើកេឡើង �មរយៈ

ដំេណើរ�រ�ទុក�;  

o �ក់ទងអ�កតំ�ងកម�ករនិង�រចូលរួមរបស់និេ�ជិតក��ងដំេ�ះ��យចំេ�ះបណ�ឹង�ទុក� េ�កែន�ងសម�សប;  

o ផ�ល់ដំេណើរ�រស��ប់បណ�ឹងត��� (�ពិេសសក��ងករណី�ន�រពិន័យ ឬ �រប���ប់�រ�រ); និង  

o បិទ�ប�សព័ត៌�នលម�ិតរបស់អ�កតំ�ងកម�ករែដលេលចេ���ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 



�ររ��នេបៀតេបៀន/�ររ�េ�ភបំ�ន មិន�ត�វទទួល�រអត់ឱនឲ��េឡើយ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  

�ររ��នេបៀតេបៀន & �ររ�េ�ភបំ�ន មិន�ត�វទទួល�រអត់ឱនឲ��េឡើយ CLS – ទំព័រ 19 ក��� 2017 

ស�ង់� 
 

 

និេ�ជិតរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួល�រេ�រព�ប់�ន�មួយនឹងេសចក�ៃីថ�ថ��។ អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វ�ក់ព័ន�ឬអត់ឱនចំេ�ះ�ររ��នេបៀតេបៀន

ឬ�ររ�េ�ភបំ�នេលើ�ង�យ ផ��វេភទ ផ��វចិត� ឬ�ក��សម�ីេឡើយ។ 

និយមន័យ 
 

• �ររ�េ�ភបំ�នេលើ�ង�យ រមួប���ល�ំង�រេ�បើ��ស់ឬ�រគំ�មកំែហង�ក់ពិន័យេលើ�ង�យ (ទណ�កម�េលើ�ង�យ)។ 

• �ររ�េ�ភបំ�នេលើផ��វចិត�ឬ�ក��សម� ីរួមប���ល�ំង�រែ�សក �រគំ�មកំែហង �រេ�បើ��ស់�ក���ប�ថេលើនិេ�ជិត �ពម�ំង

�រេ�បើ��ស់�ក��ឬសកម��ពែដលបុ៉នប៉ងេធ�ើឲ��និេ�ជិត����ស។ 

• �ររ��នេបៀតេបៀនឬ�ររ�េ�ភបំ�នេលើផ��វេភទ រួមប���ល៖ 
 

o �របេ��ញមតិមិនគប��អំីពីផ��វេភទ រួម�ំងមតិអំពី�ង�យ រូប�ង ឬសកម��ពផ��វេភទរបស់បុគ�ល���ក់ �ពម�ំង�រជំរុញ

ឬ�រេស�ើែដល�នស�ព�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ។ 

o �រ�ប�ពឹត�មិនគប��េីលើ�ង�យ រួម�ំង�របំ�របំ�ន �រ��ំង ឬ�រ�ំងខ�ប់ចល� ឬ �ររ��នេលើ�ង�យ។ 

o �រផ�ល់កិច��រឬ�រ�ប�ពឹត��មចំណ�លចិត� េ�យ�ន�រេ�ះដូរ�ក់ែស�ងឬប��ិតបេ���ង�ក់ព័ន�នឹងទំ�ក់ទំនង

ផ��វេភទ។ 

o �រេធ�ើឲ��និេ�ជិតទទួលរង�រ�ប�ពឹត�លេម��ង េ�យសងសឹកនឹង�របដិេសធសំេណើ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�តផ់�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទនំងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជតិរបស់ខ��ន។ 

អ�កផ�តផ់�ង�់ត�វអនេុ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដកឹ�ំ�ំងេនះ។ 

2. េ�ល�រណៃ៍ន�ររ��នេបៀតេបៀន និង �ររ�េ�ភបំ�ន 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែត�នេ�ល�រណ៍��យលក�ណ៍អក��រ�ប�ំងនឹង�ររ��នេបៀតេបៀននិង�ររ�េ�ភបំ�ន។ 

b. េ�ល�រណ៍ៃន�ររ��នេបៀតេបៀននិង�ររ�េ�ភបំ�ន �ត�វរួមប���ល���ងតិចបំផុត៖ 

i. េសចក�ីែថ�ង�រណ៍ែដល�ម��ម�ររ��នេបៀតេបៀននិង�ររ�េ�ភបំ�ន �សប�មស�ង់��ងេលើ និង ច��ប់�ធរ�នរបស់

�បេទសផលិតកម�; 

ii. វ�ធី��ស�ស��ប់�រែថ�ង�ទុក�/បណ�ឹងៃផ�ក��ង �ក់ព័ន�នឹង�រេរ�សេអើង និង អំេពើរ�េ�ភបំ�ន [សូមេ�ងខែចងអំព�ីទុក�ក��ង

េសរ��ពៃន�រចូលរួម�ស�គម និង �រចរ��សមូហ�ព ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ]; 

iii. េសចក�ីែថ�ង�រណ៍ែដល�អំេពើេល�ើស�ច�ំឲ���ន�រពិន័យដល់េ� និង រមួប���ល�ំង�រប���ប់�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ ឬក៏

�រផ����េ�សពី����ធរច��ប;់ និង 

iv. េសចក�ីែថ�ង�រណ៍ែដល� ���ននិេ�ជិត����ក់នឹងទទួលទណ�កម� ឬ �រសងសឹក�ប�ំងនឹង�រ�យ�រណ៍េ�យសុចរ�តអំពី

�រ�ប�ពឹត�ឬ�កប��កិរ��រ��នេបៀតេបៀនឬរ�េ�ភបំ�នេឡើយ។ 



�ររ��នេបៀតេបៀន/�ររ�េ�ភបំ�ន មិន�ត�វទទួល�រអត់ឱនឲ��េឡើយ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  

�ររ��នេបៀតេបៀន & �ររ�េ�ភបំ�ន មិន�ត�វទទួល�រអត់ឱនឲ��េឡើយ CLS – ទំព័រ 20 ក��� 2017 

c. �រជូនដំណឹង៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតជូនដំណឹងឲ���ន�បសិទ��ពអំពេី�ល�រណ៍ៃន�ររ��នេបៀតេបៀននិង�ររ�េ�ភបំ�នជូន

និេ�ជិត េដើម��ឲី��និេ�ជិតដឹងអំពសិីទ�ិរបស់ពួកេគ�ពួកេគរួចផុតពី�ររ��នេបៀតេបៀននិង�ររ�េ�ភបំ�ន។ �រជូនដំណឹងឲ��

�ន�បសិទ��ពរួម�ន៖ 

• �របណ��ះប���លែណ�ំនិេ�ជិតែដលេទើបចូលេធ�ើ�រថ�ី; 

• �របណ��ះប���លអ�កេមើល�រខុស�ត�វ/គណៈ�គប់�គង; 

• �របិទ�ប�សអំពេី�ល�រណ៍េនះេលើ���រជូនដំណឹងនិេ�ជិត ឬ ទីកែន�ងេផ��ងេទៀតែដលនិេ�ជិត�ច�នេ�ល�រណ៍

េ�ះ���ង�យ�សួល។ 

d. �របណ��ះប���លបុគ�លិក៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វបណ��ះប���លបុគ�លិករបស់ខ��នែដលទទួលខុស�ត�វេលើ�រអនុវត�និង�រព�ងឹង

េ�ល�រណ៍ស�ីពី�ររ��នេបៀតេបៀននិង�ររ�េ�ភបំ�ន �ក់ព័ន�នឹងតួ�ទីនិង�រទទួលខុស�ត�វរបស់ពួកេគ។ 
 

3. បុគ�លិកសន�ិសុខ 

បុគ�លិកសន�ិសុខេ�ក��ងកែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង ់មិន�ពួកេគ�និេ�ជិតេពញេ���ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង ់ឬក៏�និេ�ជិត�ប់កិច�សន��បន�

របស់អ�កផ�ល់េស��ងេ��េឡើយ �ត�វែតេធ�ើសកម��ព��ប�ំនិងប���ន់ ក��ងករណីេ�ះ េដើម���ី�ឲ���ននូវក�មិតខ�ស់បំផុតៃនសុវត�ិ�ព

និងសន�ិសុខ េ�យក��ងេពល�មួយ����ត�វ�រ�រកិត�យសរបស់និេ�ជិតផងែដរ។ េនះរួមប���លនូវត�ម�វ�រ�ងេ��ម។ 

a. េ�ល�រណ៍��យលក�ណ៍អក��រ៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែត�នេ�ល�រណ៍សន�ិសុខ��យលក�ណ៍អក��រែដលរួមប���លនូវ

ត�ម�វ�រស��ប់រូប�ង�ងេ�� �រ�បតិបត��ិ��ល់ខ��ន �រទទួលខុស�ត�វ និងចំេណះដឹងអំពចី��បក់��ង�សុក។ បុគ�លិកសន�ិសុខ�ត�វែត

ទទួល�របណ��ះប���លអំពតីួ�ទនីិង�រទទួលខុស�ត�វរបស់ពួកេគ។ 

b. �រេ�បើក���ំង៖ បុគ�លិកសន�ិសុខ�ត�វែត�បតិបត��ិរកិច��ប�ំៃថ�របស់ពួកេគឲ���នសមគួរ និង េ�រពនិេ�ជិតនិងអ�កមកេធ�ើ

ទស��នកិច��ំងអស់។ េគមិន�ត�វេ�បើក���ំងេ�ក��ងដំេណើរ�រ�បតបិត��ិរ�រ�ធម��េឡើយ េលើកែលងែតក��ង���ន�រណ៍ែដល

�រ�រ�រខ��នគឺ�ំ�ច់�ច់�ត (ដូច�េ�េពល�នេ��ះ���ក់ច��ស់�ស់នឹងេកើត�នចំេ�ះខ��នពួកេគ ឬ និេ�ជិតេផ��ងេទៀត)។ 

�រេ�បើក���ំងក��ង���ន�រណ៍�នក�មិត�ំងេនះ�ត�វែត�សបនឹង���ន�រណ៍ និង ស�ិតក��ង�ពំែដនច��ប�់បេទស។ 

c. �រ�គប់�គងវ�បត�ិ៖ េ�េពល���ន�ព�នវ�បត��ិក់ព័ន�នឹងអំេពើហិង��ឬ�ច�នអំេពើហិង��េកើតេឡើងចំេ�ះបុគ�លិកឬ�ទព��សម��ត� ិ

បុគ�លិកសន�ិសុខ�ត�វែតជូនដំណឹងដល់គណៈ�គប់�គងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង�់��មៗ។ ���ន�រណ៍�នវ�បត�ិេ�ះ�ត�វែតរក��ទុក�ឯក�រ។ 

d. �រេ�បើ�វុធ៖ �រ�ប�ប់េ�យ�វុធ�បេភទអ�ីកេ៏�យ មិន�ត�វ�នផ�ល់េ�បល់ឲ��េធ�ើេឡើយ លុះ��ែត�ន�រត�ម�វឲ���ប�ប�់វុធ

េដើម���ីរ�រនិេ�ជិតនិង�ទព��សម��ត�េិ�ក��ង�បេទសែដលអំេពើហិង���នេកើតេឡើង�ញឹក�ប់។ ក��ងករណីេ�ះ អ�កផ�ត់ផ�ងឬ់

អ�កផ�ល់េស�សន�ិសុខ�ត�វែត�ន�បព័ន�េ�ក��ងកែន�ងែដលផ�ល់នូវ�របណ��ះប���លស��ប់�រទុក�កន់ិង�រែថ�ំ�វុធ�ំងេ�ះ

ឲ���នសម�សប។ �គបេ់ពល�ំងអស់ ���ន�វុធ���ល់ខ��ន�មួយែដលេគ�ច�ំមកកែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ងេ់ឡើយ។ 

e. �រែឆកេឆរនិេ�ជិត៖ េបើ�រែឆកេឆរនិេ�ជិតគឺ�ំ�ច់េដើម��ី�រ�រ�ប�ំងនឹងេ�រកម�ឬសកម��ពខុសច��ប់ �បឋម អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វែត�បឹក���មួយ�រ��ល័យទទួលបន��ក�ងពលកម�េ�ក��ង�សុក ឬ ទី���ក់�ររ���ភិ�លសម�សបេផ��ងេទៀត �ក់ព័ន�នឹង

ស�ង់�ស��ប់�រ�បតិបត��ិរែឆកេឆរ�ំងេ�ះ។ �រែឆកេឆរនិេ�ជិត ែដលរួម�ំង "�រែឆកេឆរខ��ន" និង �រេបើក�បូបយួរៃដ 

�េដើម �ត�វែតអនុវត�ឲ��ដូច���ចំេ�ះនិេ�ជិត�ំងអស់ េ�យមិនគិតពី�នៈ។ �រែឆកេឆរនិេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតេធ�ើក��ងកែន�ង

េបើកចំហ េហើយ�រែឆកេឆរេលើ�ង�យ (ដូច��រែឆកេឆរខ��ន) �ត�វែតេធ�ើេ�យបុគ�លិកសន�ិសុខែដល�នេភទដូច���នឹងនិេ�ជិត 

និង េ�យ�ន�រេ�រពចំេ�ះបុគ�លេ�ះ។ 



�ររ��នេបៀតេបៀន/�ររ�េ�ភបំ�ន មិន�ត�វទទួល�រអត់ឱនឲ��េឡើយ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  

�ររ��នេបៀតេបៀន & �ររ�េ�ភបំ�ន មិន�ត�វទទួល�រអត់ឱនឲ��េឡើយ CLS – ទំព័រ 21 ក��� 2017 

f. សយន���ន៖ បុគ�លិកសន�ិសុខេ�សយន���ន�ត�វែត��ឲ���ន� េស�សន�ិសុខ�នេ�នឹងកែន�ងស��ប�់រ�រ�រនិេ�ជិត 

និង �របំែបកេភទរ�ងបុរសនិង�ស�ី។ េបើ�នបំ�មេ�ចរ ��ត�វែតសមេហតុផល េហើយនិេ�ជិត�ត�វែតទទួលដំណឹងអំពតីួ�ទីរបស់

សន�ិសុខក��ង�រព�ងឹងបំ�មេ�ចរ។ 

g. �របណ��ះប���ល៖ បុគ�លិកសន�ិសុខ�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពេី�ល�រណ៍សន�ិសុខ��យលក�ណ៍អក��រ

របស់អ�កផ�ត់ផ�ង ់�ពម�ំងេ�ល�រណ៍ស�ីពី�ររ��នេបៀតេបៀន & �ររ�េ�ភបំ�ន។ �របណ��ះប���ល�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ

�ំងអស់�ត�វែតរក��ទុក�ឯក�រ។ 

 
4. �ររក��ឯក�រ 
 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតរក��និងេធ�ើឲ���នឯក�រ�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹង�រអះ�ងទ���ក់កំហុសអំព�ីររ��នេបៀតេបៀននិង�ររ�េ�ភបំ�ន 

េ�េពលេស�ើសំុប���នឲ�� Nike ឬអ�កតំ�ង��គីទីបែីដល�នទទួល�រ�ត់�ំង ដូច�សវនករ ឬ អ�កេផ��ង���ត់។ 
 
 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស�់ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 



េ���ងេធ�ើ�រមិនេលើសកំណត់  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

េ���ងេធ�ើ�រមិនេលើសកំណត់ CLS – ទំព័រ 22 ក��� 2017 

ស�ង់� 
 

 

អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វត�ម�វឲ��កម�ករេធ�ើ�រេលើសពីេ���ងធម��និងេ���ងបែន�មែដលអនុ���តេ�យច��ប�់បេទសែដលកម�ករ�ត�វ�នជួលេឡើយ។ េ���ង

េធ�ើ�រធម��េ�ក��ងមួយស���ហ៍មិន�ត�វេលើសពី 48 េ���ងេឡើយ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វអនុ���តឲ��កម�ករស��ក���ងតិច 24 េ���ង�ប់��� េរៀង�ល់

អំឡ�ងេពល��ំពីរៃថ�។ �រ�របែន�មេ���ង�ំងអស់�ត�វែតេធ�ើេ�យ�ន�រ�ពមេ�ពៀង���។ អ�កផ�ត់ផ�ង់មិន�ត�វេស�ើ�របែន�មេ���ង�មមូល���ន�

�ប�ំធម��េឡើយ េហើយ�ត�វសង��ក់ទូ�ត់�រ�របែន�មេ���ង�ំងអស់ក��ងអ��បែន�មេ���ងសម�សប។ េ��ពី���ន�រណ៍េលើកែលងខ�ះ ចំនួន

សរបុៃនេ���ងេធ�ើ�រធម��និងេ���ងបែន�មក��ងមួយស���ហ៍ មិន�ត�វេលើសពី 60 េ���ងេឡើយ។ 

និយមន័យ 
 

 ���ន�រណ៍វ��ម�� គឺ����ន�រណ៍េ�េ���រ�គប់�គងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ ែដលេគយល់�ទូេ���ករណី  

"�ប�នសក�ិ"។ ករណីេនះរមួប���លេ��ះមហន��យធម��តិ (ដូច�េភ�ើងេឆះ ទឹកជំនន ់រ���យដី និងេ��ះធម��តិេផ��ងេទៀត),  

ចំ�ំងឬច�ចលក��ងសង�ម និង�រ�ក់�នៃន�រផ�ត់ផ�ង់ឬក៏�រខូច�បព័ន�េស���រណៈសំ�ន់ៗដូច�អគ�ិសនី�េដើម។ 

 និេ�ជិតទទួល��ក់ឈ��ល�មេ���ង គឺ�និេ�ជិតែដល�ត�វ�នត�ម�វេ�យច��ប់�បេទសឲ��ទទួលសំណងទូ�ត់��ក់ឈ��ល

�មមូល���ន�ប�ំេ���ង ដូច�កម�ករេ�ែខ��ច���ក់ផលិតកម��េដើម (និេ�ជិត�ចេធ�ើ�របែន�មេ���ង)។ និេ�ជិតទទួល

��ក់ឈ��ល�មេ���ងមិនរួមប���លបុគ�លិកេ�គណៈ�គប់�គង ឬ អ�ក�ំង�យ�ែដល�នទទួល��ក់េបៀវត���មមូល���ន

��ក់ែខ ដូចែដលច��ប់�បេទស�នអនុ���តេឡើយ។ 

 េ���ងបែន�ម គឺ��រ�រែដលេធ�ើបែន�មេលើេ���ងេធ�ើ�រធម�� ដូចែដលច��ប់�បេទស�នឲ��និយមន័យ។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ

អនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. េ���ងេធ�ើ�រធម�� 

a. េ���ងែដល�នេធ�ើ�រ៖ និេ�ជិតទទួល��ក់ឈ��ល�មេ���ង�ត�វែតទទួលេបៀវត�����ងតិច��ក់ឈ��លអប��បរ�ស��ប់ 

"េ���ងែដល�នេធ�ើ�រ" �ំងអស់ �សប�មនិយមន័យែដលច��ប់�បេទសកំណត់ (សូមេមើល "សំណងទូ�ត់�ត�វបង់ឲ���ន់
េពលេវ�" ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ)។ 

b. �បព័ន�កត់��េ���ង៖ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតែថ�ំ�បព័ន�កត់��េ���ងឲ���នសម�សប ែដលនឹងកត់��េ���ងេធ�ើ�រ�ប�ំៃថ�របស់

និេ�ជិតទទួល��ក់ឈ��ល�មេ���ងក��ង "លក�ណៈ�ត�វេពលេវ�"។ �បព័ន�កត់��េ���ងគួរ�ត�វ�នេ�បើស��ប់�រកត់���ំងេ���ង

�ប់េផ�ើម �ំងេ���ងឈប់។ �ំងេ���ងេធ�ើ�រធម�� �ំងេ���ងបែន�ម �ត�វែតកត់��េលើឯក�រេពលេវ�ែតមួយ និង ក��ង�បព័ន�ែត

មួយ។ ��ក់ឈ��លរបស់និេ�ជិតទទួល��ក់ឈ��ល�មេ���ង គួរ�ត�វ�នគណ�េ�យែផ�កេលើេ���ង�ំងអស់ែដល�នេធ�ើ�រ 

ែដល�បព័ន�កត់��េ���ង�ន�ម�ន។ 

i. "លក�ណៈ�ត�វេពលេវ�" �ត�វ�នឲ��និយមន័យ�ធម��� មិនេលើសពី 15 �ទី មុនេពលឬប���ប់ពែីវនមួយ។ 

ii. �រកត់��េ���ងេធ�ើ�រ�ប�ំៃថ�របស់និេ�ជិតេ�ក��ងអំឡ�ងេពល 30 �ទី មុនឬប���ប់ពីែវនមួយ �ច�ត�វ�ន�ត់ទុក�  

"�ត�វេពលេវ�" ឲ��ែត៖ 

a. ��សប����មួយនិយមន័យក��ងច��ប�់បេទសែដលែចងពេី���ងែដល�នេធ�ើ�រ រួម�ំងត�ម�វ�រ���ក់ព័ន�នឹងសំណង

ទូ�ត់ស��ប់េ���ងេរៀបចំ; 

b. កម�ករចូលរួម�ក់ព័ន�ក��ងសកម��ពមុនេធ�ើ�រ/េ��យេធ�ើ�រដសំ៏�ន់។ ឧ�ហរណ៍ ក��ងករណីែដលដំេណើរ�រផលិតកម�

ស�័យ�បវត�ិខ�ស់ត�ម�វឲ��និេ�ជិតេធ�ើ�រក��ងបរ����ន "បន�ប�់��ត" ែដល�ំ�ច់�ត�វ�ក់ឯកស���នពិេសស និង េធ�ើ

�រ�ត�តពិនិត��សន�ិសុខមុននិងេ��យែវនេធ�ើ�រ; 
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c. កម�ករ�នទទួលដំណឹងអំពទី�មង់�រៃន�រកត់េ���ងចូល/េចញ; និង 

d. �រេលើកែលង�នទទួល�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រេ�យ Nike។ 

e. ក����ំ�ទែដលស�ិតេ��មវ��ល�ពៃន�រកត់េ���ងចូល/េចញ ក��ងអំឡ�ងេពល 30 �ទី មុនឬេ��យែវនេធ�ើ�រ គឺេដើម��ី

�ព�យ�សួលរបស់កម�ករ។ 

c. េដើម���ី�ឲ���ននូវសុ�កឹត�ព �ព�ចទុកចិត��ន និងត����ព �បព័ន�កត់��េ���ងធម��គួរ�នលក�ណៈ�េម�និកឬ

េអឡិច�ត�និក។ �បព័ន�មិនែមនេម�និកឬេអឡិច�ត�និក (ឧ�. បណ�កត់��េ���ងេ�យៃដ) �ត�វែតទទួល�រយល់�ពមពី Nike។ 

d. �រប��រែវន ឬ េ���ងេធ�ើ�រ៖ េបើេ���ងេធ�ើ�ររបស់កម�ករ�ត�វ�ន���ស់ប��រ (ដូច�ពីែវនធម��េ�ែវនេ�ចើន ឬ �រ���ស់ែវន) និេ�ជិត

�ត�វែតទទួលដំណឹង�មុន���ងតិច 24 េ���ង។ 

3. េ���ងបែន�ម/ែដនកំណត់េលើេ���ងេធ�ើ�រ 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប�់បេទស �ក់ព័ន�នឹងែដនកំណត�់ប�ំៃថ� �ប�ំស���ហ៍ និង�ប�ំ���ំ េលើ

េ���ងេធ�ើ�រ និង �រេធ�ើ�របែន�មេ���ង។ 

b. អ��េ���ងបែន�ម៖ េ���ងបែន�ម�ត�វែតទូ�តស់ងក��ងអ��េ���ងបែន�មអប��បរ�ែដលេស�ើនឹងក�មិតខ�ស់�ងត�ម�វ�រៃន

ច��ប�់បេទស ឬ 125% ៃនអ���ប�ំេ���ងមូល���នរបស់នេិ�ជិត។ 

c. េ���ងេធ�ើ�រសរុបរួម�ំងេ���ងបែន�មមិន�ត�វេលើសពី 60 េ���ង ក��ងមួយស���ហ៍ ឬ ែដនកំណតក់��ងច��ប�់បេទសេឡើយ 

េ�លគឺយកមួយ�ែដលតិច�ង លុះ��ែត�ត�វ�នេធ�ើយុត�ិកម�េ�យ "���ន�រណ៍វ��ម��" (សូមេមើល

�ងេ��ម)។ 

d. �រអនុ���តក��ង�សុកអំពី�របែន�មេ���ង៖ េបើច��ប�់បេទសអនុ���តឲ��អ�កផ�តផ់�ងេ់ស�ើសំុ�រអនុ���តេដើម��ីឲ��និេ�ជតិ

េធ�ើ�របែន�មេ���ងហួសពីអ�ីែដល�នទទួល�រអនុ���តធម�� អ�កផ�តផ់�ង�់បែហល��ត�វេស�ើសំុនិងេ�បើ��ស់

�រអនុ���តេ�ះ ឲ��ែត៖ 

i. �រអនុ���តេ�ះ�ត�វ�នទទួល�សប�មត�ម�វ�រៃនច��ប�់បេទស ែដលេចញេ�យ����ធរេ�ក�មិត�កុង ឬ ខ�ស់�ងេនះ; 

ii. សំេ�ចម�ង�ត�វបិទ�ប�សក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ; 

iii. �រេធ�ើ�របែន�មេ���ងគឺេធ�ើេឡើងេ�យស�័�គចិត�; និង 

iv. េលើកែលងក��ង "���ន�រណ៍វ��ម��" (សូមេមើល�ងេ��ម) ចំនួនេ���ងសរបុែដល�នេធ�ើ�រមិន�ត�វេលើស 60 េ���ង ក��ង

មួយស���ហ៍េឡើយ។ 

e. ���ន�រណ៍វ��ម�� 

i. ក��ង���ន�រណ៍វ��ម���នក�មិតខ�ះ និង េ�េពលច��ប់�បេទស�នអនុ���ត េ���ងេធ�ើ�រសរុប�ចេលើស 60 េ���ងក��ង

មួយស���ហ៍ ឲ��ែត៖ 

(a.) អ�កផ�ត់ផ�ងជ់ូនដំណឹង���មៗ និង ទទួល�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រ�មុនព ីNike; 

(b.) អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត់វ��ន�រសម�សប េដើម��បី�ង�ម�អប��បរ�នូវត�ម�វ�រស��ប់�របែន�មេ���ងែថមេទៀត េហើយ

�របែន�មេ���ងែថមេទៀត�ំងេ�ះ�ត�វ�នក�មិត�តឹមអ�ីែដល�ំ�ច់េដើម��បីំេពញក��ង���ន�រណ៍វ��ម�� និង; 

(c.) �រេធ�ើ�រក��ងអំឡ�ងេពលបែន�មេ���ងែថមេទៀត�� គឺ��រស�័�គចិត�។ 
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ii. Nike នឹង�ត�តពិនិត��សំេណើស��ប់�របែន�មេ���ងែថមេទៀត េ��ម�រអះ�ង� "���ន�រណ៍វ��ម��" �មមូល���ន

មួយករណីៗ �ពម�ំងកំណត់អំពកី�មិតនិងអំឡ�ងេពលៃន�របែន�មេ���ងែថមេទៀតែដល�នទទួល�រអនុ���ត េ��ម

�រេលើកែលងេនះ េបើ�ន។ 

4. ៃថ�ឈប់ស��ក (ៃថ�ស��ក) 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់និងបទប���ក��ង�បេទស �ក់ព័ន�នឹង�រឈប់ស��ក និង ៃថ�ស��ក។ 

b. េលើកែលងក��ង "���ន�រណ៍វ��ម��" (សូមេមើល�ងេលើ) ឬក៏�សប�ម "េ�ល�រណ៍ៃន�រប��រ" (សូមេមើល�ងេ��ម)  

និេ�ជិត�ត�វទទួល�រអនុ���តឲ��ស��ក���ងតិច 24 េ���ង�ប់��� (ៃថ�ស��ក) េរៀង�ល់អំឡ�ងេពល��ំពីរៃថ�។ 
 

 

c. េ�ល�រណ៍ៃន�រប��រ 

i. េ�ងច�ក�ចប��រៃថ�ស��ក�ន ឲ��ែត៖ 

• ��សប�មច��ប�់បេទស; 

• និេ�ជិត�នទទួលដំណឹង�មុន���ងតិច 24 េ���ង; 

• �នពិេ��ះ�មួយសហជីពកម�ករ ឬ អ�កតំ�ងកម�ករែដល�ក់ព័ន���; 

• ៃថ�ែដល�នប��រមិន�ំឲ��និេ�ជិតេធ�ើ�រេលើសពី 60 េ���ង ក��ងមួយស���ហ៍ (ឬ ត�ម�វ�រច��ប់ក��ង�សុក េបើ��ប

�ងេនះ)។ 

ii. េបើៃថ�ស��ក�ត�វ�នប��រេ�យ�នេសចក�ីជូនដំណឹងតិច�ង 24 េ���ង ៃថ�ែដល�នេធ�ើ�រេ�ះ�ត�វែតបង់��ក់ឈ��លក��ងអ��

េ���ងបែន�ម និង �ត�វែតេធ�ើេ�យស�័�គចិត�។ 

iii. េ�ល�រណ៍ៃន�រប��រែដលពិេសស�ម�បេទស �ច�ត�វ�នអនុវត� ឲ��ែត�ផ�ល់នូវត�ម�វ�របែន�ម និង �រ�រ�រជូន

និេ�ជិត។ 

5. េ���ងបែន�មគឺ�ត�វ�ន�រ�ពមេ�ពៀង��� 

a. អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់និងបទប���ក��ង�បេទស �ក់ព័ន�នឹង�ពស�័�គចិត�ៃន�រេធ�ើ�របែន�មេ���ង។ 

b. េ�កែន�ងែដលច��ប់�បេទសអនុ���តឲ���នេ���ងបែន�ម�ំ�ច់ និេ�ជិត�ត�វែតយល់�ពមចំេ�ះ�រត�ម�វឲ��េធ�ើ�របែន�មេ���ងេ�ះ 

�មរយៈ�រទទួលដំណឹងពីត�ម�វ�រេនះេ�េពលជួលឲ��េធ�ើ�រ។ េបើ�នត�ម�វ�រៃន�របែន�មេ���ង�ំ�ច់ និេ�ជិតគួរទទួល

ដំណឹង�មុន���ងតិច 24 េ���ង �គប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

c. �រេធ�ើ�របែន�មេ���ង�� េ��ម�រអនុ���តក��ង�សុកអំព�ីរបែន�មេ���ង ក��ងករណី�ន "���ន�រណ៍វ��ម��" ឬ  

"�រ���ស់ប��រេ���ង" េ�យ�នេសចក�ីជូនដំណឹង�មុនតិច�ង 24 េ���ង �ត�វែតេធ�ើេ�យស�័�គចិត�។ 
 

 
 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ 
េហើយ�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ 
េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ �គបេ់ពលែដល�ចេធ�ើ�ន ៃថ�ស��កគួរ�ត�វ�នេរៀប

�លវ��គេ�ៃថ�ែតមួយៃនស���ហ៍ េដើម��ឲី��និេ�ជិត�ចេរៀបគេ��ងស��បៃ់ថ�ស��កេ�ះ�ន។ 

 

 ��រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ព���មបំេពញត�ម�វ�ររបស់ខ��ន

ស��ប់�របែន�មេ���ងែថមេទៀត �មរយៈ�រេស�ើ�របែន�មេ���ងេ�យស�័�គចិត��មុនសិន។ 
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ស�ង់� 
 

 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួល���ល់� និេ�ជិត�គប់រូប មិន��បុសឬ�សីេឡើយ �នសិទ�ិទទួលសំណងស��ប់ស���ហ៍ែដល�នបំេពញ�រ�រធម�� 

ក��ងចំនួនទឹក��ក�់គប់��នេ់ដើម��ីបេំពញត�ម�វ�រមូល���នរបស់និេ�ជិត �ពម�ំងផ�ល់ជូននូវចំណ�លស��ប់ទុកសន��ំខ�ះ។ និេ�ជិតរបស់

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលេបៀវត���ន់េពលេវ� ���ងតិច��ក់ឈ��លអប��បរ�ែដលច��ប�់បេទស�នត�ម�វ ឬក៏��ក់ឈ��លទូេ� េ�លគឺមួយ�

ែដលខ�ស់�ង �ពម�ំងទទួលនូវផល�បេ�ជន៍�ំ�ច់�មផ��វច��ប់ រួម�ំងផល�បេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស��កេ�ៃថ�បុណ�� និង �រសំុឈប់

ស��ក �ពម�ំង��ក់�ត់�រ�រ�មផ��វច��ប់ េ�េពល�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�នប��ប់។ ���ន�រ�ត់��ក់ពិន័យពី��ក់េបៀវត��េឡើយ។ េ�េពល

សំណងទូ�ត់មិន�ចបំេពញ�មត�ម�វ�រមូល���នរបស់និេ�ជិត និង មិន�ចផ�ល់នូវចំណ�លស��ប់ទុកសន��ំខ�ះ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វបេង�ើត 

ជូនដំណឹង និងអនុវត�យុទ���ស� េដើម��ីែស�ងយល់�បន�ប���ប់អំព�ី�ក់សំណងទូ�ត់ែដល�ចបំេពញ�មត�ម�វ�រ�ំងេ�ះ�ន។ 

និយមន័យ 
 

 សំណងទូ�ត ់គឺ���ក់ឈ��លនិងផល�បេ�ជន ៍(���ក់ និង មិនែមន��ក)់ ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វផ�ល់ជូននិេ�ជិត។ 

 ��ក់ឈ��លទូេ� គឺក�មិតៃន��ក់ឈ��លែដលបង់ឲ���ទូេ�ក��ង�បេទសឬតំបន់ៃន�បេទសែដល�ក់ព័ន� ស��ប់�រ�រក��ងវ�ស័យ

ដូច��� និង ស��ប់ក�មិតៃន�រទទួលខុស�ត�វនិងបទពិេ�ធន៍ែដល�ចេ�បៀបេធៀប����ន។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ

អនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួល���ល់� និេ�ជិត�គប់រូប�នសិទ�ិទទួលសំណងស��ប់ស���ហ៍ែដល�នបំេពញ�រ�រធម�� ក��ងចំនួនទឹក��ក់

�គប់��នេ់ដើម��បីំេពញត�ម�វ�រមូល���នរបស់និេ�ជិត �ពម�ំងផ�ល់ជូននូវចំណ�លស��ប់ទុកសន��ំខ�ះ។ េ�េពលសំណងទូ�ត ់មិន

�ចបំេពញ�មត�ម�វ�រមូល���នរបស់និេ�ជិត និង មិន�ចផ�ល់នូវចំណ�លស��ប់ទុកសន��ំខ�ះ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វបេង�ើត ជូនដំណឹង និង

អនុវត�យុទ���ស� េដើម��ីែស�ងយល់�បន�ប���ប់អំព�ី�ក់សំណងទូ�ត់ែដល�ចបំេពញ�មត�ម�វ�រ�ំងេ�ះ�ន។ សូមេមើលក�ខណ� 

10 �ងេ��ម។ 

3. �រអនុវត�េលើសំណងទូ�ត់មូល���ន 
 

a. �អប��បរ� និេ�ជិត�ត�វទទួល��ក់ឈ��លអប��បរ��មផ��វច��ប់�ធរ�ន រួម�ំង�របង់��ក់បែន�មេ���ង ក��ងអ��េ���ងបែន�ម។ 
សូមេមើល េ���ង�រ�រ ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ។ 

b. ��ក់ឈ��លនិងផល�បេ�ជន៍�ត�វែតបង់ឬផ�ល់ជូន�មមូល���នេទៀង�តន់ិង�ន់េពលេវ�។ សំណងទូ�ត់េ�ះ �ត�វែត�ន

លក�ណៈ�តឹម�ត�វ និង �យ�រណ៍ជូន����ធររ���ភិ�លសម�សប����ក់ឈ��ល �សប�មត�ម�វ�រៃនច��ប់�បេទស។ ឧ�ហរណ៍ 

�របង់��ក់ស��ប់េ���ងែដល�នេធ�ើ�រ មិន�ត�វស���ល់លក�ណៈមិន�តឹម�ត�វ�� "��ក់ឧបត�ម�" ឬ ទ�មង់េផ��ងេទៀតៃន�របង់��ក់

ក��ងេ�លបំណងបេ���ស�របង់��ក់ពន�ែដលច��ប់�នត�ម�វ ឬក៏បេ���ស�រ�ត់ែដល�ំ�ច់េឡើយ។ 

c. អ��មួយ�គ និង កូ�៖ េ�យមិនគិតពីកិច��ពមេ�ពៀងៃនេ�លេ�កូ� ឬ អ��មួយ�គ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែត��� និេ�ជិត���ក់ៗ

ទទួល���ងតិច��ក់ឈ��លអប��បរ��សប�មច��បស់��ប់េ���ងែដល�នេធ�ើ�រ េហើយ�នទទួលសំណង��ក់បែន�មេ���ង �សប

�មត�ម�វ�រៃនច��ប�់បេទស និង �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះ។ 

d. សំណងទូ�ត់�ត�វបង�់មរយៈ�រ�ក់��ក់���ល់ ��ច់��ក ់ឬ�ទ�មងម់ូលប���នប�ត ឲ��ែត��នលក�ណៈ�យ�សួលចំេ�ះ

និេ�ជិត។ 

  



សំណងទូ�ត់�ត�វបង់ជូនឲ���ន់េពលេវ�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

សំណងទូ�ត់�ត�វបង់ជូនឲ���ន់េពលេវ� CLS – ទំព័រ 26 ក��� 2017 

e. ��ក់ឈ��ល�ត�វសង៖ េបើ�ន�ររកេឃើញ� និេ�ជិត���ក់មិន�នទទួល��ក់ឈ��លែដលេគ�ត�វទទួល�តឹម�ត�វេទ រួម�ំង�រកត់��

គណេនយ��ខុសេលើ��ក់ឈ��លមូល���ន និង/ឬ ��ក់ឈ��លបែន�មេ���ង អ�កផ�ត់ផ�ង់នឹង�ត�វទទួលខុស�ត�វចំេ�ះ�របង់��ក់សំណង

វ�ញចំេ�ះ��ក់ឈ��ល�ំងេ�ះ �ប់ពីេពលែដល�ន�រគណ�ខុស ឬក៏ក��ងអំឡ�ងេពល���ងតិចមួយ���ំ។ ច��ប់�បេទស�ចែចងពី

អំឡ�ងេពលែវង�ងេនះស��ប់�តព�កិច�បង់��ក់សំណងវ�ញ។ 

f. ���ន�រេរ�សេអើង៖ �ស�នីិងបុរស�ត�វទទួល��ក់េបៀវត��េស�ើ���ស��ប់�រ�រែដល�នតៃម�េស�ើ���។ សូមេមើល អ�កផ�ត់ផ�ង់មិន�ត�វ
េរ�សេអើង ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ។ 

 

4. �រ�ត់��ក់ 
a. �រ�ត់��ក់ពិន័យ៖ �រ�ត់��ក់ពី��ក់ឈ��លមិន�ត�វេធ�ើក��ងេ�លបំណងពិន័យេឡើយ េហើយក៏មិន�ត�វ�ត់��ក់អ�ី េ�យ���ន

�រអនុ���ត��យលក�ណ៍អក��រ���ង�ក់ច��ស់ពីនិេ�ជិត�ក់ព័ន�ែដរ េបើច��ប�់បេទសផលិតកម�មិន�នែចង។ ប���ៃន

ដំេណើរ�រ�បតិបត�ឬិ�កប��កិរ�� �ត�វែតេ�ះ��យេ�យវ�ធី��ស�ៃន�រ�គប់�គង�បសិទ�ផលេផ��ងេទៀត ែដល�ចរមួប���លនូវ

�រ�បឹក��ពិេ��ះ �រ�ព�ន និង/ឬ �របណ��ះប���ល�បន�ប���ប់។ 

b. េ�ល�រណ៍េនះមិនប���រអ�កផ�ត់ផ�ងព់ី�រកំហិតឬលុបបំ�ត់��ក់រ���ន់បែន�មស��ប់ទុកសន��ំ េ�យែផ�កេលើដំេណើរ�រ�បតិបត�ិ

របស់េ�ងច�កឬបុគ�លេឡើយ។ 

c. និេ�ជិតមិន�ត�វទទួល�រត�ម�វឲ��បង់ៃថ�ឧបករណ៍េដើម��េីធ�ើមុខ�រៃន�រ�ររបស់ពួកេគេឡើយ។ �ម�រអនុ���តពីច��ប�់បេទស 

និេ�ជិតែដល�នរកេឃើញ��ត�វទទួលខុស�ត�វចំេ�ះ�រ�ត់បងឬ់�រខូច�តឧបករណ៍ឬ�ទព��សម��ត�ិរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ �ច�ត�វ

ទទួលខុស�ត�វ�ងហិរ��វត��។ 

d. ៃថ�េស�េដើម��ីទទួលសិទ�ជួិលឲ��េធ�ើ�រ�រ៖ អ�កផ�ត់ផ�ង់មិន�ត�វ�ត់ពី��ក់ឈ��លនូវេ�ហុ៊យ ៃថ�េស� ឬ�ករេឡើយ �ក់ព័ន�នឹង

�ពទទួលសិទ�ិជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ ដូច�ៃថ�េស�ទិ����រែដល�ំ�ច ់�រពិនិត��សុខ�ព �រចុះប��ី�រ�រ ឬលិខិតអនុ���ត

�រ�រ។ 

e. វ��គ�នដល់សហជីព៖ អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វ�ត់��ក់វ��គ�នចូល�ស�ជិក�ពសហជីព ៃថ�េស��� ��ក់ពិន័យ ឬ

�រ�យតៃម�េផ��ងេទៀត ព�ី�ក់ឈ��លរបស់និេ�ជិត េ�យ���ន�រយល់�ពម���ង�ក់ច��ស់��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិត

���ក់ៗេ�ះេឡើយ លុះ��ែត�នប���ក់េផ��ងពីេនះក��ងកិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��សមូហ�ពែដល�នសុពល�ព។ 

f. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតរក��ឯក�រ��យលក�ណ៍អក��រៃនកិច��ពមេ�ពៀងេ�យស�័�គចិត�របស់និេ�ជិត េដើម��ីអនុ���តឲ���ន

�រ�ត់��ក់��ែដលច��បម់ិន�នប���ប់ ប៉ុែន�ផ�ល់ជូន�ជេ�មើសស��ប់និេ�ជិត ដូច�ផល�បេ�ជន៍បែន�ម �រ�����ប់រង 

និងកម�វ�ធីសន��ំ។ 

g. �រ�ត់��ក់ែដលច��បម់ិន�នត�ម�វ ឬក៏និេ�ជិត�នយល់�ពមស��ប់ផល�បេ�ជន៍របស់និេ�ជិត មិន�ត�វេធ�ើឲ��និេ�ជិត

ទទួល��ក់តិច�ង��ក់ឈ��លអប��បរ�ែដលច��ប�់ធរ�ន�នកំណត់េឡើយ។ 

5. ��កច់ូលនិវត�ន/៍��ក�់ត់�រ�រ 
a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតផ�ល់��ក់/បង់��ក់េពញេលញចូលេ�ក��ងមូលនិធរិបបសន�ិសុខសង�ម មូលនធិិស��ប់េពល���ន�រ�រេធ�ើ មូលនិធិ

ស��ប់�រចូលនិវត� ឬមូលនិធិ��ក់�ត់�រ�រ (េពលខ�ះេ�� "��ក់ប�មុង") ែដល�ត�វ�នត�ម�វ�មផ��វច��ប់�ំងអស់ �ពម�ំង

រក��កំណត់��ហិ��វត��ឲ���ន�គប់��នស់��ប់�របង់��ក់េ�ះចូលេ�ក��ងមូលនិធិ�ំងេ�ះ និង/ឬ �រែថ�ំមូលនិធិ�ំងេ�ះ។ 

b. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេ�នឹងកែន�ងនូវទ�មង់�រស��ប់�រកំណត់អំព�ី�ក់�ត់�រ�រ�មផ��វច��ប�ំ់ងអស់ និង ផល�បេ�ជន៍ែលង

�ន�រ�រេធ�ើេផ��ងេទៀត (�របង់��កប់���ប់ពី�រ�រ) ែដលនិេ�ជិត�នសិទ�ិទទួលេ��មច��ប�់បេទស េហើយេ�េពលប��ប់

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ �ត�វបង់��កប់���ប់ពី�រ�រេ�ះជូននិេ�ជិតឲ���នេពញេលញ។ 



សំណងទូ�ត់�ត�វបង់ជូនឲ���ន់េពលេវ�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

សំណងទូ�ត់�ត�វបង់ជូនឲ���ន់េពលេវ� CLS – ទំព័រ 27 ក��� 2017 

6. ��ក់ឈ��លស��ប់�រ�រ�កល��ង និង �រហ�ឹក�ត់�រ�រ 

a. អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វបង�់�ក់ឈ��លស��ប់�រ�រ�កល��ងេ��ម��ក់ឈ��លអប��បរ��មផ��វច��ប់េឡើយ រួម�ំង�របង់��ក់បែន�ម

េ���ងក��ងអ��េ���ងបែន�ម។ 

b. �របង់ "��ក់ឈ��លស��ប់�រហ�ឹក�ត់" ឬ �រចូលរួមក��ងកម�វ�ធី�ត់�រ �ត�វែត�សប�មច��ប�់បេទស និង ត�ម�វ�រៃន�រជួលឲ��

េធ�ើ�រ�រេទៀង�តៃ់ន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

7. �រ���ស័យ�ក់ទង និង �រសន��ក��ងសង�ម 

a. និេ�ជិត�ត�វទទួលព័ត៌�ន��យលក�ណ៍អក��រនិង�ចយល់�នអំពេីពលេវ�និងលក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ រមួ�ំង

��ក់ឈ��ល និង ផល�បេ�ជន ៍មុនេពលចូលមកេធ�ើ�រ។ 

b. សន�ឹកេបៀវត��៖ �គប់េពលែដល�ត�វបង់��ក់ឲ��និេ�ជិត អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតផ�ល់ជូនពួកេគ���ក់ៗនូវកំណត់��ៃន�របង់��ក់ែដល

េ�ះពុម����ក��ង�សុក ស��ប់អំឡ�ងេពល�ំងមូលៃន�រផ�ល់��ក់េបៀវត��។ កំណត់��ៃន�របង់��ក់ �ត�វែតរមួប���ល

អប��បរ�ព័ត៌�ន�ងេ��ម៖ 

 អំឡ�ងេពលបង់��ក់ និង �លបរ�េច�ទៃន�របង់��ក់ឈ��ល; 

 េ���ងេធ�ើ�រធម��និងបែន�មេ���ង�ំងអស់; 

 អ����ក់ឈ��លស��ប់េ���ងេធ�ើ�រ; 

 ចំនួនសរុបស��ប់សំណងទូ�តេ់���ងេធ�ើ�រធម��និងបែន�មេ���ង; 

 សំណងទូ�ត់បែន�ម�ំងអស់ ដូច���ក់រ���ន់បែន�មដល់បុគ�ល/�កុម�រ�រ; និង 

 �រ�ត់��ក់�ំងអស់ស��ប់�រ�����ប់រង និង/ឬ �រ�ត់��ក់�ំ�ច់�មផ��វច��ប់េផ��ងេទៀត។ 

c. និេ�ជិត�ត�វទទួល�របណ��ះប���ល េដើម��ីឲ��ពួកេគយល់ពីទ�មងៃ់ន�របង់��ក់េនះ។ 
 

 
 

d. �រចរ��សមូហ�ព៖ េ��មវ��ល�ពែដលច��ប�់បេទសផលិតកម��នអនុ���ត អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួល���ល់សិទ�ិរបស់

និេ�ជិតែដល�អ�កតំ�ង េដើម��ីចូលរួមក��ង�រចរ��សមូហ�ព; �រចរ�េ�យសុចរ�ត; និងេ�រព�មលក�ខណ���ៃន

កិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��សមូហ�ពែដល�នចុះហត�េល� ក��ងអំឡ�ងេពលៃនកិច��ពមេ�ពៀងេ�ះ។ សូមេមើល េសរ��ពៃន
�រចូលរួម�ស�គម ៃន�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ។ 

8. េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពី�រឈប់ស��កេ�ៃថ�បណុ�� និង �រសំុឈប់ស��ក 
a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែត�នេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រច��ស់�ស់�ក់ព័ន�នឹង�រឈប់ស��កេ�ៃថ�បុណ��ែដល

ច��ប�់នត�ម�វ, �រឈប់ស��កេពលឈឺ, �រឈប់ស��ក�តុ�ព, �រឈប់ស��កេពល�គ��រ�ន�ព�សន� នងិ

�រឈប់ស��កេផ��ងេទៀត ដូចែដលច��ប�់បេទស�នត�ម�វ។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតជូនដំណឹងឲ���ន�បសិទ��ពអំពេី�ល�រណ៍ៃន

�រឈប់ស��ករបស់ខ��នជូននិេ�ជិត។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វបណ��ះប���លបុគ�លិករបស់ខ��ន ែដលទទួលខុស�ត�វក��ង�រអនុវត�

េ�ល�រណ៍ឈប់ស��ករបស់ខ��ន �ក់ព័ន�នឹងតួ�ទនីិង�រទទលួខុស�ត�វរបស់ពួកេគ។ 

b. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វផ�ល់នូវ�រឈប់ស��កេ�ៃថ�បុណ��និង�រឈប់ស��កែដលច��ប់�នត�ម�វ�ំងអស់ េហើយេ��មវ��ល�ព

�សប����មួយច��ប�់បេទស �ត�វអនុេ�ម�មត�ម�វ�រ�ក់�ក់បែន�ម�ងេ��ម៖ 

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់ និង/ឬ ជូនដំណឹងនិេ�ជិតពីគណនី

សន��ំសំៃច/ផលិតផលហិរ��វត��ែដល�នសុវត�ិ�ព េ�កែន�ងែដល�ចេធ�ើ�ន �ពម�ំងផ�ល់ឬប���ន

និេ�ជិតេ�ទទួល�របណ��ះប���លេដើម��ីទទួលចំេណះដឹងពីហិរ��វត��។ 



សំណងទូ�ត់�ត�វបង់ជូនឲ���ន់េពលេវ�  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

សំណងទូ�ត់�ត�វបង់ជូនឲ���ន់េពលេវ� CLS – ទំព័រ 28 ក��� 2017 

i. �រឈប់ស��កេពលឈឺ និេ�ជិត�ត�វទទួល�រឈប់ស��កេពលឈឺ �សប�មត�ម�វ�រៃនច��ប�់បេទស។ 
 

 

ii. �រឈប់ស��ក�ប�ំ���ំ៖ ក��ង�បេទសែដលច��ប់មិន�នកំណតព់ីត�ម�វ�រឲ���ន�រឈប់ស��ក�ប�ំ��� ំអ�កផ�ង់ផ�ត់�ត�វ�ន

ត�ម�វឲ��ផ�ល់�រឈប់ស��ក�ប�ំ���ំ �ែផ�កមួយៃនសំណងទូ�ត់និងផល�បេ�ជន៍របស់និេ�ជិត។ 

iii. �រឈប់ស��ក�តុ�ព៖ សូម��ីែតច��ប់�បេទសមិន�នត�ម�វក៏េ�យ និេ�ជិត��ស��ីនសិទ�ិទទួល�រឈប់ស��ក

�តុ�ពេ�យ���នេបៀវត��។ េលើកែលងែតក��ង���ន�រណ៍វ��ម��ដូច��រ�ត់បន�យ�រ�រប៉ុេ���ះ េបើពុំេ�ះ ពួកេគ�ត�វ�ន

សិទ�ិ�តឡប់មកេធ�ើ�រ�ររបស់ពួកេគវ�ញេ�យ�នលក�ខណ��រ�រដែដលឬដូច��� ែដលអនុវត�ចំេ�ះពួកេគ មុនេពល

ឈប់ស��ក េហើយមិន�ត�វទទួលរងនូវ�រេរ�សេអើង ឬ �រ�ត់បង�់ព�ស់ទុំេឡើយ។ 

iv. �រឈប់ស��កេពល�នរដូវ៖ ���ន�រពិនិត��េលើ�ង�យ�មួយ�ច�ត�វ�នេធ�ើេដើម��េីផ��ង���ត់�ពទទួលសិទ�ិស��ប់

�រឈប់ស��កេពល�នរដូវេឡើយ េបើ�គឺ�ផល�បេ�ជនម៍ួយែដលច��ប់�បេទស�នកំណត់។ 

9. �របិទេ�ងច�ក និង �រ�ត់បន�យ�រ�រ 

ក��ងករណីៃន�របិទេ�ងច�ក ឬ �រេរៀបចំរច�សម�័ន��កុមហុ៊នេឡើងវ�ញេផ��ងេទៀត ែដលនឹង�ំឲ���ន�រ�ត់បន�យ�រ�រ ឬ �រប���ប់

�រ�ររបស់និេ�ជិត �អប��បរ� អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ៖ 

a. ជូនដំណឹង៖ ផ�ល់ជូននិេ�ជិត អ�កតំ�ងនិេ�ជិត េ�កែន�ងែដល�ចេធ�ើ�ន និង ����ធររ���ភិ�ល�ក់ព័ន� នូវ�រជូនដំណឹង

�មុន និង ព័ត៌�ន�ក់ព័ន�ឲ���នេ�ចើន �ក់ទងនឹង�ពែលង�ត�វ�រ/�រ�ត់បន�យ�រ�រ �មែដល�ចេធ�ើ�ន េ��ម���ន�រណ៍

��។ 

i. ព័ត៌�ន�ក់ព័ន�រួម�ំងមូលេហតសុម�សបឬលក�ណៈវ�និច�យស��ប់�របិទឬ�រ�ត់បន�យ�រ�រ, ចំនួននិង�បេភទៃន

និេ�ជិតែដលទំនង�ទទួលផលប៉ះ�ល់ �ពម�ំងអំឡ�ងេពលែដល�រប���ប់�រ�រេ�ះទំនង�អនុវត�។ 

ii. �អប��បរ� អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់�រជូនដំណឹងដូចេ�ះ ឬក៏�ត�វបង�់�ក់សំណងជំនួស�រជូនដំណឹង (ឧ�ហរណ៍ �របង់

��ក់ឈ��ល 30 ៃថ� ជំនួសឲ���រផ�ល់េសចក�ីជូនដំណឹង 30 ៃថ�) �ពម�ំងព័ត៌�នែដលច��ប�់បេទស�នត�ម�វ។ 

b. ��ក់�ត់�រ�រ 

i. �ត�វបងឲ់���នេពញេលញនូវ��ក់�ត់�រ�រ�ំងអស់ របបសន�ិសុខសង�ម និងផល�បេ�ជន៍ែលង�ន�រ�រេធ�ើេផ��ងេទៀត ជូន

ដល់និេ�ជិតែដល�នសិទ�ិទទួលេ��យពី�រ�ត់បន�យ�រ�រ េ��មច��ប�់បេទស។ 

ii. �រលះបង់�រ�ម�រ៖ អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វត�ម�វឲ��និេ�ជិតចុះហត�េល�េលើេសចក�ី�ប�ស�មួយអំព�ីរ�នសុខ�ពល�, 

�រលះបង់ឬ�រេ�លសិទ�ិេផ��ងេទៀត �លក�ខណ�ៃន�រទទួល��ក់�ត់�រ�រឬផល�បេ�ជន៍េផ��ងេទៀតែដលេគ�នសិទ�ិ

ទទួល�មផ��វច��ប់េឡើយ។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ច�ក់លក�ខណ�ចំេ�ះ�រទទួល��ក់ទុកសន�� ំឬ ��ក់�ត់�រ�រនិងផល�បេ�ជន៍

បែន�ម�� េ�េពលទទួល���ល់ និង/ឬ លះបង់�រ�ម�រ។ 

c. កិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��សមូហ�ព៖ ក��ងករណីែដលនិេ�ជិតទទួលរងផលប៉ះ�ល់�ត�វ�នតំ�ងេ�យសហជីពកម�ករ ឬ 
���ប័នកម�ករ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វអនុេ�ម�ំង�សុង�ម�រជូនដំណឹងែដល�ក់ព័ន��ំងអស់, �រពិេ��ះ�បឹក��, �របង់��ក់�ត់�រ�រ, 

�រ�ំ�ទេ��យ�កេចញ ឬផល�បេ�ជន៍េផ��ងេទៀតែដល�នែចងក��ងកិច��ពមេ�ពៀងបច��ប��ន�ៃន�រចរ��សមូហ�ព ឬក៏�ម

�រ�ពមេ�ពៀង���រ�ងអ�កផ�ត់ផ�ងន់ិងសហជីពេ�ះ ឬក៏អ�កតំ�ងនិេ�ជិត។ 

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ សូម��ីែតច��ប�់បេទសមិន�នត�ម�វក៏េ�យ និេ�ជិតគួរទទួល�នេពល

ឈប់ស��ក េដើម��ពី���លជំងឬឺរបួស �ម�រប���ក់ត�ម�វពីេវជ�បណ�ិតែដល�នទទួលវ����បនប�តពី

រ���ភិ�ល។ េ�េពល�នទំ�ស់ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ច�ម�រ�រប���ក់ទីពីរ ពីអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស�ែដល�ន

គុណវុឌ��ិ���ក់េទៀត េ�យអ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វចំ�យ។ 
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 �រ�បឹក��េ�បល់៖ េ�កែន�ងែដល�ច�ន ឱ�សេដើម��ីឲ��និេ�ជិតនិងអ�កតំ�ងនិេ�ជិតជួបនិងពិេ��ះ�បឹក��អំពី

វ��ន�រែដល�ត�វេធ�ើ េដើម��បីេ���សឬប�ង�ម�អប��បរ�នូវ�ពែលង�ត�វ�រ/�រ�ត់បន�យ�រ�រ និង វ��ន�រេដើម��បីន��រ

ផលប៉ះ�ល់អវ�ជ��នៃន�រ�ត់បន�យ�រ�រចំេ�ះនិេ�ជិត។ 

 �រេផ�រ៖ ឱ�សេផ�រេ�កែន�ងែដល�កម�សិទ�ិរបស់ខ��នេផ��ងេទៀតេ�ក��ង�បេទសេ�ះ េ�យផ�ល់នូវ��ក់ឈ��លែដល�ច

េ�បៀបេធៀប����ន េបើ�ន។ 

 ដំេណើរ�រត���៖ ដំេណើរ�រែដលនិេ�ជិតទទួលឱ�សេឆ�ើយតប �បឈម ឬេធ�ើ�រត��� ក��ងអំឡ�ងេពលៃនដំេណើរ�រ

�ត់បន�យ�រ�រ។ 

 ជំនួយ�ំ�ទេ��យេពលឈប់/�របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ៖ ��ចរមួប���លនូវ�រេរៀបចំ "���ំង�រ�រ"  

ឬក៏�រជួយនិេ�ជិតឲ��ែស�ងរកឱ�ស�រ�រេឡើងវ�ញេ�ក��ងឧស��ហកម��សេដៀង���េ�ែក��រេ�ះ ឬក៏េ�ក��ងសហគមន៍

េ�ះ; �រេរៀបចំដំេណើរ�រមួយែដលនិេ�ជិតនឹងទទួលដំណឹងពី�រេបើកឲ���ន�រ�រ; និង�រ�ក់�រផ��យេ�ស�

េ�យបង់��ក់េ�ក��ង�រព័ត៌�នក��ង�សុក ែដលអំ�វ�វេ�និេ�ជកស���នុពល ឲ��ជួយ�ំ�ទនិេ�ជិតែដលទទួល

រងផលប៉ះ�ល់ �មរយៈ�រផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�ទិ�ពក��ង�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�ថ�ី។ 

 �រ�ំ�ទ�ងហិរ��វត��បែន�ម រមួ�ំង��ក់�ត់�រ�របែន�ម �រផ�ល់��ក់ក��ងអំឡ�ងេពលឈប់េដើម��ីែស�ងរកឱ�ស

�រ�រេផ��ងេទៀត, ជំនួយហិរ��វត��ស��ប់�របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ, �រ�ំ�ទ�ងេសដ�កិច�ស��ប់គេ��ង

សហ��សធន់តូចេបើករួម��� និង/ឬ �របណ��ះប���លផ�ល់ចំេណះដឹងពីហិរ��វត��។ 

 ផល�បេ�ជន៍�ងសុខ�ព បែន�មេលើអ�ីែដលច��ប�់នត�ម�វ �ពិេសសរួមប���ល�ំងជំនួយបែន�មស��ប់កម�ករ

ែដល�នគភ ៌និង កម�ករែដល�ន���ន�ពសុខ�ពពិេសស ែដលស���ត����មួយ���ន�ពរបស់ពួកេគ។ 

 ជំនួយក��ង�រទទួលផល�បេ�ជន៍ពីរ���ភិ�ល៖ ��ចរមួប���លនូវ�រអប់រ�និេ�ជិតអំពសិីទ�ិរបស់ពួកេគ �ពម�ំង

�រស�មបស�ម�ល�មួយទី���ក់�ររ���ភិ�លក��ង�សុកែដលសម�សប។ ឧ�ហរណ៍ �រឲ��ទី���ក់�ររ���ភិ�ល, 

NGOs សម�សប �េដើម េរៀបចំសម័យ�បជុេំ�េ�ងច�ក និង េ�ទីកែន�ង�យ�សួលេ�ែក��រេ�ះ េដើម��ផី�ល់ព័ត៌�ននិង

ជួយកម�ករឲ��បំេពញទ�មងែ់បបបទ េដើម��ីទទួលជំនួយរបស់រ���ភិ�ល និង ទទួលកម�វ�ធបីណ��ះប���លពីរ���ភិ�ល។ 

10. �រយល់ដឹង�បន�ប���ប់អំព�ី�ក់ឈ��ល�តឹម�ត�វ 
 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វេប����បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រែដលនឹងដំេឡើងសំណងទូ�ត់ដល់និេ�ជិត (��ក់ឈ��ល និង ផល�បេ�ជន៍) �មេពល 

េដើម��បីំេពញ�មត�ម�វ�រមូល���នរបស់និេ�ជិត រួម�ំងចំណ�លទុកសន��ំខ�ះ។ ចំណ�ច�ងេ��មគឺ�ឧ�ហរណ៍ៃនសកម��ពែដល

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ចេធ�ើ េដើម��បីំេពញ�តព�កិច�េនះ៖ 

a. �របង់��ក់ឈ��លនិងផល�បេ�ជន៍៖ បន�អនុេ�ម�មត�ម�វ�រែដល�នែចងក��ង�កម�បតិបត�រិបស់ Nike និង �កមស�ង់�

�ព�អ�កដឹក�ំេនះ េដើម��បីង់��ក់ជូននិេ�ជិតរបស់ខ��នឲ���នេពញេលញនិង�ន់េពលេវ� ���ងតិច ��ក់ឈ��លអប��បរ�

ែដលច��ប�់បេទស�នត�ម�វ ឬក៏��ក់ឈ��លទូេ� េ�យយកមួយ�ែដលខ�ស់�ង, ផ�ល់នូវផល�បេ�ជន៍�ំ�ច់�មផ��វច��ប ់
រួម�ំង�រឈប់ស��កេ�ៃថ�បណុ�� និង �រឈប់ស��ក �ពម�ំងអនុេ�ម�មបទប��ត�ិ�ំងអស់អំព�ីរ�����ប់រងសង�ម។ 

  

 ក��ងករណីៃន�របិទេ�ងច�កឬ�រ�ត់បន�យ�រ�រ បែន�មេលើអ�ីែដលច��ប�់បេទសឬកិច��ពមេ�ពៀងៃន�រចរ��

សមូហ�ព�នត�ម�វ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��ផ�ល់េ�យ���ល់ ឬក៏ជួយក��ង�រស�មបស�ម�ល�មួយ���ប័ន

រ���ភិ�ល ���ប័នេ��រ���ភិ�ល (NGOs) ឬ�គីទីបេីផ��ងេទៀតនូវ៖ 
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b. �បព័ន�េបៀវត��៖ េរៀបចឲំ���ន�តឹម�ត�វនូវ�បព័ន�េបៀវត��ែដល�ត�តពិនិត��និងៃលត�ម�វសំណងទូ�ត់របស់និេ�ជិត��ប�ំ េ�យ

ែផ�កេលើ�រគិតពិ�រ��ងេ��ម៖ 

 ��ក់ឈ��លអប��បរ�ែដលច��ប�់នត�ម�វ។ 

 ត�ម�វ�រ�ជីវកម�របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ 

 ក�មិតខុស���ៃន�រអប់រ� ជំ�ញ �របណ��ះប���ល បទពិេ�ធនវ៍����ជីវៈ និងតំែណងរបស់និេ�ជិតេ�ក��ង�កុមហុ៊ន។ 

 កម�វ�ធីេលើកទឹកចិត�ែដលផ�ល់រ���ន់េ�ង�ម�បសិទ�ផលរបស់បុគ�លនិង�បសិទ�ផលរមួ។ 

 �របង់��ក់ឈ��លែដល�ចេ�បៀបេធៀបនឹងេគ�ន េ�យែផ�កេលើ�រេ�បៀបេធៀបនឹង�រអនុវត�ចំេ�ះ��ក់ឈ��លរបស់

�កុមហុ៊ន�សេដៀង��� និង/ឬ អ�ក�បកួត�បែជងចម��ង េ�ក��ងទីផ��រពលកម�។ 

 �រ�ត�តពិនិត��េលើ��ក់ឈ��លេ�យេ�បៀបេធៀបនឹងអតិផរ� និង �រែ�ប�ប�លៃនតៃម�ទំនិញេលើទីផ��រ ដូេច�ះនិេ�ជិតនឹង

មិនទទួលរង�ពលំ�កពី�រ�យ�យ��ក់ឈ��លរបស់ពួកេគ ក��ង���ន�ព�ក់ែស�ងេឡើយ។ 

 �រផ�ល់េបៀវត��េស�ើ���ស��ប់�រ�រេស�ើ��� ឬក៏�រអនុវត�ចំេ�ះសំណងទូ�តេ់�យ���ន�រេរ�សេអើង។ 

 �រ��ឲ����កដ� កម�ករមិន�ត�វ�នត�ម�វឲ��េធ�ើ�រេលើសចំនួនេ���ងេធ�ើ�រ និង �េ���ងបែន�ម�ត�វ�នបង់��ក់ជូនក��ង

អ��េ���ងបែន�ម។ 

 

c. េ�ល�រណ៍ និង ទ�មង់�រ៖ បេង�ើតឬត�មងេ់�ល�រណ៍និងទ�មង់�រេឡើងវ�ញ េដើម��ីឆ��ះប���ំងពី�រេប���� ែដល�នក��ង�កម

ស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះ �ពម�ំងបណ��ះប���លបុគ�លិករបស់ខ��នែដលទទួលខុស�ត�វក��ង�រអនុវត��បព័ន�សំណងទូ�ត់របស់

ខ��ន �ក់ព័ន�នឹងតួ�ទីនិង�រទទួលខុស�ត�វរបស់ពួកេគ។ 

d. �រ���ស័យ�ក់ទង និង �រសន��ក��ងសង�ម៖ ផ�ល់ជូននិេ�ជកនូវព័ត៌�ន�គប់��នន់ិង�បន�ប���ប់អំពសំីណងទូ�ត់ និង  
�ត�វ�សប����មួយច��ប់�បេទសផលិតកម�, �ពម�ំងេ�រពសិទ�ិរបស់និេ�ជិតខ��នចំេ�ះ�រ�នេសរ��ពក��ង�រចូលរួម�ស�គម 
និង �រចរ��សមូហ�ព។ 

e. �របណ��ះប���ល និង �រអភិវឌ��៖ ផ�ល់កម�វ�ធីបណ��ះប���លនិងអភិវឌ��ដល់និេ�ជិត េដើម��ីបេង�ើន�បសិទ�ផលរបស់ពួកេគ េ�

�គប់ក�មិតរបស់�កុមហុ៊ន រួម�ំង�បតិបត�ិករ អ�កេមើល�រខុស�ត�វ (�កុម�រ�រ និង អ�កដឹក�ំ�កុម) បុគ�លិក និងអ�ក�គប់�គង។ 

f. "�រ�យតៃម�េ�យខ��នឯងអំព�ី�ក់ឈ��ល�តឹម�ត�វ"៖ ចូលរួមក��ងដំេណើរ�រៃន "�រ�យតៃម���ក់ឈ��ល�តឹម�ត�វ" របស់ FLA និង 

�របណ��ះប���ល�ក់ព័ន� ឬក៏�របណ��ះប���លឬ�រ�យតៃម��សេដៀង���េនះេផ��ងេទៀត។ �បមូលនិងែចករ�ែលក�មួយ FLA  

និង Nike នូវព័ត៌�នអំពី "ទិដ��ព�ំងដប់ពីរៃនេបៀវត���តឹម�ត�វ" របស់ FLA។ 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ

�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល

�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 

• ILO Convention No. 158, Termination of Employment Convention (1982). 
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ស�ង់� 
 

 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វទទួលយកនិងេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មវ��ននិងលក�ខណ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រែដលេ�រពនិេ�ជិតរបស់ខ��ន �ពម�ំង�រ�រ 

សិទ�ិរបស់ពួកេគេ��មក�មិតខ�ស់�ងច��ប់និងបទប���អំពីពលកម�និងសន�ិសុខសង�មរបស់�បេទសនិងអន�រ�តិ ឬក៏ត�ម�វ�រ��េ�ក��ង�កមេនះ។ 

�រ�រ�ត�វែតេធ�ើ�មមូល���នៃន�រទំ�ក់ទំនង�រ�រែដល�នទទួល���ល់និង�នបេង�ើត�មរយៈច��ប់និង�រអនុវត�េ�ក��ង�បេទស។ 

អ�កផ�តផ់�ង់មិន�ត�វេ�បើទ�មង់�មួយៃន�រេរៀបចំឲ��េធ�ើ�រ�រេ��មផ�ះេឡើយស��ប់ផលិតកម�ៃនផលិតផល�ន���ក Nike ឬក៏ផលិតផល 

របស់�កុមហុ៊នសម�័ន� Nike។ 

និយមន័យ 
 

• កិច�សន��រយៈេពលខ�ី៖ ក��ងករណី���ននិយមន័យក��ងច��ប�់បេទស កិច�សន��រយៈេពលខ�ីគ�ឺកិច�សន��ែដល�នរយៈេពល 1 ���ំ ឬតិច

�ងេនះ។ 

• កម�ករបេ���ះ�សន� គឺ�កម�ករេ�ែខ��ច���ក់ផលិតកម�ែដលេធ�ើ�រក��ងបរ�េវណរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង ់ប៉ុែន��អ�កែដល�នទទួល�រ�រនិង

ទទួលេបៀវត��ពី�គីទីប ីដូច�ទី���ក់�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�របេ���ះ�សន�។ 

• �របំ�នទូលំទូ�យ គឺ��របំ�នែដល�ច�យេ�ក��ងេ�ងច�ក និង/ឬ តំ�ងឲ���ពប�ជ័យ��បព័ន� ែដល�នជះឥទ�ិពល

អវ�ជ��នដល់�កុមនិេ�ជិតមួយ�គធំ។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. ក��ង�ម�និេ�ជក អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វទទួលខុស�ត�វេលើទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ�មួយនឹងនិេ�ជិតរបស់ខ��ន។ អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វ

អនុេ�ម�មក�មិតខ�ស់�ងច��ប�់ធរ�នរបស់�បេទស ឬ �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ។ 

2. �រចុះប��ី 

អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់�បេទស �ក់ព័ន�នឹង�រចុះប��ីរបស់និេ�ជិត។ 

3. កិច�សន���រ�រ 
a. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វអនុេ�ម�មត�ម�វ�ររបស់ច��ប់�បេទស �ក់ព័ន�នឹង�រេ�បើ��ស់កិច�សន���រ�រ រួម�ំងត�ម�វ�រ��ែដល

និេ�ជិត�ត�វ�នកិច�សន���រ�រ��យលក�ណ៍អក��រមួយ �ពម�ំងលក�ខណ� អំឡ�ងេពល និង/ឬ �របន�កិច�សន���រ�រ។ 

b. អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វពន��ល់ឲ���នេពញេលញនូវ�ក��េពចន៍ែដល�នគូសប���ក់ក��ងកិច�សន���រ�ររបស់និេ�ជិត  

(េបើ�ន) េហើយ�ត�វសរេសរ���របស់និេ�ជិត។ 

c. េ�េពលកិច�សន���រ�រ�ត�វ�នេ�បើ និេ�ជិត�ត�វទទួលសំេ�ចម�ងៃនកិច�សន���រ�រេ�ះ���របស់និេ�ជិត មុនេពល

ចូលេធ�ើ�រ។ 

4. �រេ�បើកម�ករបេ���ះ�សន� និង កិច�សន��រយៈេពលខ�ី 
a. អ�កផ�ត់ផ�ងម់ិន�ត�វេគចេវសពី�តព�កិច�របស់ខ��នេ��មច��ប់�រ�រឬច��ប់សន�ិសុខសង�មែដលេកើត�ន េ�យ�រទំ�ក់ទំនងៃន

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រេទៀង�ត់ �មរយៈ�រេ�បើ��ស់េ�ចើនហួសេហតុ នូវកម�ករបេ���ះ�សន� (�រចុះកិច�សន��ជួលពលកម�

ប៉ុេ���ះ) ឬក៏�មរយៈ�រេ�បើ��ស់កិច�សន��រយៈេពលខ�ីឬរយៈេពលកំណត់េឡើយ។ 

b. �រេ�បើ��ស់និេ�ជិតបេ���ះ�សន� េ�កែន�ងែដលច��ប់�នអនុ���ត េដើម��ឲី��េធ�ើ�រ�រផលិតកម� �ត�វេធ�ើេ��មវ��ល�ពេដើម��ី

បំេពញ�រ�រ�មរដូវ�ល ឬផលិតកម�េ�រដូវ�ល�នត�ម�វ�រខ�ស់ ឬក៏េដើម��បីំេពញកែន�ងទំេនររយៈេពលខ�ី ឬត�ម�វ�របុគ�លិកតិច

�ងមួយ���ំប៉ុេ���ះ។ 
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c. ឧ�ហរណ៍ៃន�រេ�បើ��ស់កម�ករបេ���ះ�សន� ឬ កិច�សន��រយៈេពលខ�ីេ�ចើនហួសេហតុក��ងែខ��ច���ក់ផលិតកម� រមួ�ន៖ 

i. �រេ�បើ��ស់ទូលំទូ�យនូវកម�ករបេ���ះ�សន�េលើសពីមួយ���ំ េដើម��ីបេំពញត�ម�វ�រ�រ�រ�បន�ប���ប់; 

ii. �របន�កិច�សន��រយៈេពលខ�ី���ងទូលំទូ�យ ែដល�រអនុវត�ែបបេ�ះបដិេសធនូវ�រ�នសិទ�ិេពញេលញរបស់និេ�ជិតក��ង

�រទទួល��ក់�ត់�រ�រ ��ក់របបសន�ិសុខសង�ម �េដើម; និង 

iii. េ�កែន�ងែដលកម�ករេ�ែខ��ច���ក់ផលិតកម�េលើសពី 15% គឺ�កម�ករបេ���ះ�សន� ឬ �នចុះកិច�សន��រយៈេពលខ�ី។ 
 

d. ច��ប�់រ�រនិង�រអនុវត��តង់ចំណ�ចេនះ�ន�ពស���គ���ញនិងខុស������ំង�ស់ពី�បេទសមួយេ��បេទសមួយេទៀត។ �រអនុវត�

�មស�ង់�េនះនឹង�ត�វ�នកំណតេ់��ម�បេទស។ 

5. កម�វ�ធ�ីត់�រ 
a. �វ��នទូេ� �របង់ "��ក់ឈ��លស��ប់បុគ�លិកហ�ឹក�ត់" ឬ �រចូលរួមក��ង "កម�វ�ធី�ត់�រ" មិនទទួល�រអនុ���តេឡើយ េ�

កែន�ងែដលកម�វ�ធីេ�ះ�ំឲ���ន�របង�់�ក់ឈ��ល ឬក៏�រផ�ល់ផល�បេ�ជន៍ដល់និេ�ជិត តិច�ងអ�ីែដល�នផ�ល់ជូននិេ�ជិត

ធម��។ 

b. ក��ងករណីេលើកែលងែដលកម�វ�ធីែបបេ�ះ�ចទទួល�រយល់�ពម�មករណី េ�េពលែដលកម�វ�ធីេ�ះ៖ 

i. �ត�វ�នផ�ល់ជូន និង អនុេ�ម�មច��ប�់បេទស; 

ii. �ត�វ�នរច�បេង�ើតេឡើងេដើម��ផី�ល់ផល�បេ�ជន៍ដល់អ�កហ�ឹក�ត់ �មរយៈ�រែចករ�ែលកជំ�ញ�រ�រ ឬក៏�ំេ�រក�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ�រធម��; 

iii. �រចូលរួមរបស់អ�កហ�ឹក�ត់ក��ងកម�វ�ធីេ�ះ�ត�វ�នក�មិតក��ងអំឡ�ងេពលមួយ (�ទូេ�មិនេលើសពី 6 ែខ); 

iv. អ�កហ�ឹក�ត់�នទទួលសំណងទូ�ត់ស��ប់ផលិតកម�ៃនផលិតផលចុងេ��យ��ក��ងអ����ក់ឈ��លអប��បរ�

�សបច��ប់ ឬខ�ស់�ងេនះ; និង 

v. កម�វ�ធីេ�ះមិន�ត�វ�នេ�បើក��ងេ�លបំណងេគចេវស�តព�កិច�របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់េ��មច��ប�់រ�រឬច��ប់សន�ិសុខសង�មែដល

េកើត�ន េ�យ�រទំ�ក់ទំនងៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ។ 

6. �រេរៀបចឲំ��េធ�ើ�រេ�ផ�ះ�ត�វ�ន�ម��ម 
 

a. េដើម���ី�នូវ�ពអនុេ�ម�ម�កម�បតិបត� ិនិង �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំ�ំងេនះ អ�កផ�ត់ផ�ង់មិន�ត�វេ�បើទ�មង�់មួយៃន

�រេរៀបចំឲ��េធ�ើ�រ�រេ��មផ�ះេឡើយស��ប់ផលិតកម�ៃនផលិតផល�ន���ក Nike ឬក៏របស់�កុមហុ៊នសម�័ន� Nike។ េនះ

�នន័យ� និេ�ជិតមិន�ត�វេធ�ើ�រ�រផលិតកម�ៃនផលិតផល�ន���ក Nike ឬក៏ផលិតផលរបស់�កុមហុ៊នសម�័ន� Nike េ��ងេ��

កែន�ងេធ�ើ�រ��ប�ំេឡើយ។ 

b. េ�កែន�ងែដល�ន�រេរៀបចំឲ��េធ�ើ�រេ�ផ�ះស��ប់អ�កទិញេផ��ងេទៀត (ផលិតផលមិនែមន Nike ឬ មិនែមនរបស់�កុមហុ៊នសម�័ន� 

Nike) អ�កផ�ត់ផ�ង�់ត�វែតេរៀបចឲំ���ន�តឹម�ត�វេដើម��ីប���ញពី�បព័ន�ែដល��ឲ���ន� ផលិតកម�ៃនផលិតផល�ន���ក Nike ឬក៏

ផលិតផលរបស់�កុមហុ៊នសម�័ន� Nike មិន�ត�វ�ន�ក់ឲ��យកេធ�ើ�រេ�ផ�ះេ�យអេចត�ឬេធ�ស�បែហស។ 
 
 
�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 
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ស�ង់� 

�លក�ខណ�មួយៃន�រេធ�ើ�ជីវកម��មួយ Nike អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វអនុវត�និងរួមប���ល�កមេនះ �ពម�ំង�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំអមមក

�មួយ�កមេនះ និង ច��ប់�ធរ�ន េ�ក��ង�ជីវកម�របស់ខ��ន រួម�ំង�របេង�ើត�បព័ន��គប់�គងដ៏រ�ង�ំ និង �ក់ឲ���ន�រេផ��ង���ត់និង

�រ�ត�តពិនិត��។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ប�ស�កមេនះ���របស់និេ�ជិតខ��នេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រចម��ងៗ�ំងអស់ បណ��ះប���លនិេ�ជិត

អំពីសិទ�និិង�តព�កិច�របស់ពួកេគ ដូច�នឲ��និយមន័យក��ង�កមេនះ និង ច��ប់�បេទស�ធរ�ន �ពម�ំង��ឲ����កដ� 

អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដលផលិតនូវផលិតផល�ន���ក Nike និង ផលិតផលរបស់�កុមហុ៊នសម�័ន� អនុេ�ម�មផងែដរ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត��បព័ន��គប់�គងសុខ�ព សុវត�ិ�ព និងបរ����ន (HSE) េដើម��លុីបបំ�ត់ឬ�ត់បន�យ�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង

�បតិបត�ិ�រ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង  

a. កំណត់តួ�ទី �រទទួលខុស�ត�វ និងសិទ�ិអំ�ច េដើម��ែីថ�ំ�បព័ន��គប់�គង HSE ���ង�ន�បសិទ��ព។ 

b. ផ�ល់ធន�ន (រួម�ំងអ�កតំ�ងៃនគណៈ�គប់�គង) ែដល�ំ�ច់ស��ប់�បព័ន��គប់�គង HSE ែដល�ន�បសិទ��ព។ 

c. ��� �បព័ន��គប់�គង HSE �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងទទួល�រែថ�ំ។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចង�បព័ន��គប់�គង HSE។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃន�បព័ន��គប់�គង HSE។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃន�បព័ន��គប់�គង HSE។ 

 

ត�ម�វ�រ 

1. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នេ�ល�រណ៍ HSE ��យលក�ណ៍អក��រ ចុះហត�េល�េ�យ

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង។ េ�ល�រណ៍េ�ះ�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. េសចក�ីែថ�ង�រណ៍អំពីបំណង។ 

b. �រេប����ពីគណៈ�គប់�គង�ន់ខ�ស់ េដើម��អីនុេ�ម�មបទប��� HSE ែដល�ក់ព័ន� និង ត�ម�វ�រ�ប់�ក់ទងេផ��ងេទៀត។ 

c. �រេប����ចំេ�ះ�រែកលម��បន�ប���ប់។ 

d. �កបខណ�ស��ប់�រកំណត់និង�រ�ស់ែវងេ�លបំណង HSE។ 

e. េ�ល�រណ៍េនះ�ត�វែតរក��ទុក�ឯក�រ ែថ�ំ និង�ត�តពិនិត��េរៀង�ល់េពលពីរ���មំ�ង។ 

f. �រជូនដំណឹងដល់និេ�ជិត�ំងអស់ និង �ក់ឲ���ន���រណៈ។ 

g. ចុះហត�េល�េ�យអ�ក�គប់�គងទីកែន�ងឬអ�ក�គប់�គងទូេ��ន់ខ�ស់។ 
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2. យុទ���ស�អំពសុីខ�ព សុវត�ិ�ព និងបរ����ន—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នែផន�រយុទ���ស� HSE ��យលក�ណ៍អក��រ 

ែដលរួមប���លនូវវត��បំណង HSE ែដល៖ 

a. បេង�ើតេ�យគិតពិ�រ�េលើ�និភ័យខ�ស់ (�រ�យតៃម��ម�និភ័យ), ត�ម�វ�រពីច��ប់និងត�ម�វ�រេផ��ងេទៀត, ជេ�មើស

បេច�កវ�ទ��, ត�ម�វ�រ�ងហិរ��វត�� �បតិបត�ិ�រ និង�ជីវកម� �ពម�ំងទស��នៈរបស់�គី�ក់ព័ន�។ 

b. វត��បំណង�ត�វ�នលក�ណៈ SMART (�ក់�ក់, �ច�ស់ែវង�ន, �ចសេ�មច�ន, ��កដនិយម និង�នេពលេវ�

កំណត់)។ ែផន�រ�ច�ត�វ�នរួមផ��ំឬែញកពីែផន�រ�ជីវកម�ទូេ�ស��ប់េ�ងច�ក។ 

c. �ន�រ�ត់�ំងអ�កទទួលខុស�ត�វស��ប់�រអនុវត�។ 

3. �រ�ត�តពិនតិ��ឯក�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត�តពិនិត��ឯក�រ�ក់ព័ន�នឹង HSE េដើម���ី�ឲ��

�ន�៖ 

a. ឯក�រ�ំងេ�ះ�ចេមើល�ច់ និង �ន�លបរ�េច�ទ (ៃនកំែណ)។ 

b. កំែណបច��ប��ន�ៃនឯក�រេ�ះ�ចរកេឃើញ េពល�ត�វ�រ។ 

c. ឯក�រ�ំងេ�ះ�ត�វ�ន�ត�តពិនិត��េ�យបុគ�លែដលទទួលសិទ�ិ ���ងតិចេរៀង�ល់ពីរ���មំ�ង ឬក៏េ�េពល�ន�រ���ស់ប��រ

សំ�ន់ៗ។ 

d. ឯក�រហួសសម័យ�ត�វយកេចញ���មៗពីកែន�ងេ�បើ��ស់ េដើម��ី��ឲ���ន����ន�រេ�បើ��ស់េ�យអេចត�។ 

4. សវនកម�—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�ដំេណើរ�រសវនកម� េដើម���ីយតៃម��គប់ទិដ��ពៃន�បព័ន��គប់�គង HSE របស់ពួកេគ េ�

ចេ���ះេពលនីមួយៗ ��ស័យេលើ�និភ័យទូេ�របស់េ�ងច�ក។ 

5. �ពមិនអនុេ�ម—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�ទ�មង់�រស��ប់�រកត់ស���ល់ ផ�ល់�ទិ�ព េសុើបអេង�ត និង

េ�ះ��យប���ៃន�ពមិនអនុេ�ម�មួយនឹង�គប់ទិដ��ពៃន�បព័ន� HSE។ ទ�មង់�រ�ំងេ�ះ�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. វ�ធី��ស�ស��ប់�រ�ត់�ំង�រទទួលខុស�ត�វស��ប់សកម��ព��។ 

b. ពិពណ៌�ៃនសកម��ពែដល�ត�វ�រេដើម��េី�ះ��យនិងប���រ�ពមិនអនុេ�ម�ម។ 

c. �លបរ�េច�ទកំណត់ៃន�រេធ�ើសកម��ពេ�ះ។ 

d. �លបរ�េច�ទប��ប់។ 

6. �រ�ត�តពិនតិ���បព័ន��គប�់គង—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត�តពិនិត���ប�ំ���េំលើ�បព័ន��គប់�គង  

HSE។ �អប��បរ� ទ�មង់�រអំពី�រ�ត�តពិនិត���បព័ន��គប់�គង�ត�វែតេធ�ើ�ប�ំ���ំ និង រួម�ន៖ 

a. វឌ��ន�ពេ�បៀបេធៀបែផន�រយុទ���ស� HSE។ 

b. តួ�ទី និង �រទទួលខុស�ត�វ។ 

c. �រអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រ។ 

d. �រ�ត�តពិនិត��េលើេ�ល�រណ៍ HSE (េរៀង�ល់េពលពីរ���ំម�ង)។ 

e. �រ�ត�តពិនិត��េលើលទ�ផលៃនសវនកម��� អនុ�សន៍ �ពមិនអនុេ�ម �ពម�ំងចំ�ត់�រែកប���និងប���រប���។ 

f. �រ�ត�តពិនិត��េលើ�រ�ស់ែវង�បសិទ�ផល។ 
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g. �រ�យតៃម�េលើ�ពសម�សប �ព�គប់��ន់ និង�បសិទ��ពរបស់�បព័ន�។ 

7. �រជូនដំណឹង—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតជូនដំណឹងនិេ�ជិតអំពី HSE ឲ���ន�តឹម�ត�វ។ �អប��បរ� ពួកេគ�ត�វែត៖ 

a. �ន���រជូនដំណឹងឬវ�បៃសជូនដំណឹងអំពីសុខ�ពនិងសុវត�ិ�ព ស��ប់�រជូនដំណឹងអំពីព័ត៌�ន HSE ដល់និេ�ជិត។ 

b. ជូនដំណឹងដល់និេ�ជិត�ំងអស់អំពីព័ត៌�ន HSE �ប�ំែខ។ 

8. �របណ��ះប���ល—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតកត់ស���ល់អំពីត�ម�វ�រៃន�របណ��ះប���ល HSE និង អនុវត�កម�វ�ធីបណ��ះប���ល

ែដលនឹង��នូវ�រេធ�ើមុខ�រដ៏�ន�បសិទ��ពៃន�បព័ន��គប់�គង។ បែន�មេលើេនះ និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល

អំពីទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រនីមួយៗៃន�បព័ន��គប់�គង HSE។ 

9. �ររក��ឯក�រ —  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. សំេ�ចម�ងបច��ប��ន�ៃនេ�ល�រណ៍ HSE។ 

b. ែផន�រយុទ���ស� HSE បច��ប��ន�។ 

c. ែផន�រៃន�របណ��ះប���លបច��ប��ន�។ 

d. វ�ក�យប�តេ�បើ��ស់�មពល។ 

e. វ�ក�យប�តទិញឥន�នៈ។ 

f. កំណត់��សវនកម�ៃផ�ក��ងក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

g. កំណត់��ៃន�ពមិនអនុេ�មក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

h. កំណត់��ៃន�រ�ត�តពិនិត���បព័ន��គប់�គង និង ឯក�រ�ក់ព័ន� ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន
កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 Lean 2.0 Playbook 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 1-1 
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ស�ង់� 

�លក�ខណ�មួយៃន�រេធ�ើ�ជីវកម��មួយ Nike អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វអនុវត�និងរួមប���ល�កមេនះ �ពម�ំង�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំអមមក

�មួយ�កមេនះ និង ច��ប់�ធរ�ន េ�ក��ង�ជីវកម�របស់ខ��ន រួម�ំង�របេង�ើត�បព័ន��គប់�គងដ៏រ�ង�ំ និង �ក់ឲ���ន�រេផ��ង���ត់និង

�រ�ត�តពិនិត��។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ប�ស�កមេនះ���របស់និេ�ជិតខ��នេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រចម��ងៗ�ំងអស់ បណ��ះប���លនិេ�ជិត

អំពីសិទ�និិង�តព�កិច�របស់ពួកេគ ដូច�នឲ��និយមន័យក��ង�កមេនះ និង ច��ប់�បេទស�ធរ�ន �ពម�ំង��ឲ����កដ� 

អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដលផលិតនូវផលិតផល�ន���ក Nike និង ផលិតផលរបស់�កុមហុ៊នសម�័ន� អនុេ�ម�មផងែដរ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�ររបស់គណៈក���ធិ�រសុខ�ព សុវត�ិ�ព និងបរ����ន (HSE) េដើម��ែីកលម�លក�ខណ�

សុខ�ព សុវត�ិ�ព និងបរ����ន េ�ក��ងេ�ងច�កនីមួយ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��ឲ���ន� �នបេង�ើតគណៈក���ធិ�រ HSE �ពម�ំង� ទ�មង់�ររបស់គណៈក���ធិ�រ HSE �ត�វ�ន

អនុវត�និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�ររបស់គណៈក���ធិ�រ HSE។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនទ�មង់�ររបស់គណៈក���ធិ�រ HSE។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�ររបស់គណៈក���ធិ�រ HSE។ 

 

និយមន័យ  

អ�កតំ�ងគណៈ�គប់�គង តំ�ងឲ��គណៈ�គប់�គង�ន់ខ�ស់ (កំពូល) េ�ក��ងេ�ងច�ក និង �ច�អ�ក�គប់�គង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ  

ឬតំែណងក��ងែផ�កែដល�គប់�គង �ត�តពិនិត�� �យតៃម� និងស�មបស�ម�ល�បតិបត�ិ�រេ�ងច�ក។ 

អ�កតំ�ងកម�ករ គឺ�តំែណងមិនែមន�គប់�គង ែដល�ទូេ�ទទួលខុស�ត�វេលើពលកម��ក់ព័ន�នឹងផលិតផលែដល�នផលិត។ 

 

ត�ម�វ�រ  

1. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រស��ប់គណៈក���ធិ�រ HSE ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់

អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. គណៈក���ធិ�រ HSE �ត�វែត�នបេង�ើតេ�េ�ងច�កនីមួយៗ។ 

b. គណៈក���ធិ�រ�ត�វែតរួម�នស�ជិក���ងតិច 2 រូប េបើទីកែន�ងេ�ះ�នមនុស�� 20 �ក់ ឬតិច�ងេនះ និង ���ងតិច 4 រូប  

េបើទីកែន�ងេ�ះ�នមនុស��េ�ចើន�ង 20 �ក់។ 

c. រួម�នអ�កតំ�ងៃនគណៈ�គប់�គង និង អ�កតំ�ងកម�ករែដល�នចំនួន�បែហលេស�ើ���។ 

d. ស�ជិកគណៈក���ធិ�រ�ត�វែត�អ�កតំ�ងៃនសកម��ព�រ�រចម��ងៗ។ 

e. �ត�វែតេ�ជើសេរ�ស�ប�ន។ 
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f. អ�កតំ�ងគណៈក���ធិ�រ�ត�វែតបេ�មើក��ងអំឡ�ងេពល�ប់������ងតិចមួយ���ំ។ 

g. កិច��បជំុគណៈក���ធិ�រ�ត�វែតេធ�ើេរៀង�ល់ែខ េលើកែលងែខែដលេធ�ើ�រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំ�តី�ស។ 

h. គណៈក���ធិ�រ�ត�វែតរក��កំណត់េហតុៃន�រ�បជំុ។ កំណត់េហតុៃន�រ�បជំុ�ត�វែតជូនដំណឹងឬ�ក់ឲ���នស��ប់និេ�ជិត

�ំងអស់។ 

i. គណៈក���ធិ�រ�ត�វែតបេង�ើត�បព័ន�មួយ េដើម��អីនុ���តឲ��ស�ជិកទទួលសំេណើ�ក់ព័ន�នឹង HSE។ 

j. គណៈ�គប់�គង�ត�វែតេឆ�ើយតបនឹងអនុ�សន៍របស់គណៈក���ធិ�រ HSE �ំងអស់ មុន�រ�បជំុប���ប់ ឬក៏ក��ងអំឡ�ងេពល  

30 ៃថ� េ�យយកមួយ�ែដលេកើតេឡើងដំបូងេគ។ 

k. គណៈក���ធិ�រ�ត�វែតបេង�ើតទ�មង់�រស��ប់�រេសុើបអេង�តឧប��ត�ិេហតុ�ក់ព័ន�នឹង HSE �ំងអស់ រួម�ំងេ��ះ���ក់បង�របួស 

ជំងឺ មរណ�ព �រកំពប់�រ�តុគីមី និងអគ�ិភ័យ។ (េនះមិន�នន័យ� គណៈក���ធិ�រ�ំ�ច់�ត�វេធ�ើ�រេសុើបអេង�តេឡើយ)។ 

l. គណៈក���ធិ�រ HSE �ត�វែត�យតៃម�ដំេណើរ�ររបស់គណៈក���ធិ�រ HSE �ប�ំ���ំ �ពម�ំងេធ�ើ�រែក និង/ឬ �រែកលម� �ម

�ព�ំ�ច់ េដើម��ីេធ�ើឲ��ដំេណើរ�រេ�ះ�ន់ែត�ន�បសិទ��ពនិង�បសិទ�ផល។ 

2. រេបៀប�រៈៃនកិច��បជុគំណៈក���ធិ�រ HSE — �ប�នបទ�ងេ��ម�ត�វែតេធ�ើក��ងអំឡ�ងកិច��បជុគំណៈក���ធិ�រនីមយួៗ៖ 

a. សកម��ពក��ងែខមុន។ 

b. ប���េលចេ���ៃន�រពិនិត��ពិច័យសុវត�ិ�ពេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

c. �ត�តពិនិត��ឧប��ត�ិេហតុ។ 

d. �ត�តពិនិត��សំេណើរបស់និេ�ជិត។ 

3. �រពិនិត��ពិច័យេលើសុវត�ិ�ពេ�កែន�ងេធ�ើ�រ�ប�ំ�តី�ស — គណៈក���ធិ�រ HSE �ត�វែត��ឲ���ន� �ន�រពិនិត��ពិច័យ

កែន�ងេធ�ើ�រ�ប�ំ�តី�ស។ �អប��បរ� ពួកេគ�ត�វែត៖ 

a. រក��ឯក�រលទ�ផលៃន�រពិនិត��ពិច័យ។ 

b. ឲ��េ�បល់អំពីរេបៀបលុបបំ�ត់េ��ះ���ក់ និង �រអនុវត��រ�រអសុវត�ិ�ពក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

c. �ម�ន�ពមិនអនុេ�ម រហូតដល់�រប��ប់។ 

4. �របណ��ះប���ល—គណៈក���ធិ�រ HSE �ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�ងេ��ម៖  

• េ�លបំណងនិង�បតិបត�ិ�ររបស់គណៈក���ធិ�រ HSE។ 

• ទ�មង់�ររបស់គណៈក���ធិ�រ HSE។ 

• វ�ធី��ស�ៃន�រេធ�ើកិច��បជំុរបស់គណៈក���ធិ�រ HSE។ 

• រេបៀបចូលេមើលបទប��ត�ិ�ំងអស់ និង ស�ង់� HSE របស់ Nike ែដលអនុវត�ចំេ�ះេ�ងច�ក�ក់�ក់មួយ។ 

• �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

• �រេធ�ើ�រេសុើបអេង�តែដល�ន�បសិទ��ពអំពីេ��ះ���ក់និងឧប��ត�ិេហតុ។ 
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5. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. កំណត់េហតុៃនកិច��បជំុរបស់គណៈក���ធិ�រ HSE និង �រពិនិត��ពិច័យសុវត�ិ�ពេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 1-12 



�រ�គប់�គង�បព័ន�របួស/ជំងឺ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 
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ស�ង់� 

�លក�ខណ�មួយៃន�រេធ�ើ�ជីវកម��មួយ Nike អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វអនុវត�និងរួមប���ល�កមេនះ �ពម�ំង�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំអមមក

�មួយ�កមេនះ និង ច��ប់�ធរ�ន េ�ក��ង�ជីវកម�របស់ខ��ន រួម�ំង�របេង�ើត�បព័ន��គប់�គងដ៏រ�ង�ំ និង�ក់ឲ���ន�រេផ��ង���ត់និង

�រ�ត�តពិនិត��។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ប�ស�កមេនះ���របស់និេ�ជិតខ��នេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រចម��ងៗ�ំងអស់ បណ��ះប���លនិេ�ជិត

អំពីសិទ�និិង�តព�កិច�របស់ពួកេគ ដូច�នឲ��និយមន័យក��ង�កមេនះ និង ច��ប់�បេទស�ធរ�ន �ពម�ំង��ឲ����កដ� 

អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដលផលិតនូវផលិតផល�ន���ក Nike និង ផលិតផលរបស់�កុមហុ៊នសម�័ន� អនុេ�ម�មផងែដរ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រ�យ�រណ៍ឧប��ត�ិេហតុ និង �រ�គប់�គងរបួសនិងជំងឺ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែត

អនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�នគូសប���ក់ក��ងស�ង់�េនះ ឬ ច��ប់និងបទប���ក��ង�សុកែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�លគឺមួយ�ែដល

តឹងរុ�ង�ង។ 

 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធី�គប់�គងរបួសនិងជំងឺ�ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធីនិងទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គងរបួសនិងជំងឺ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�ម

ត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីនិងទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គងរបួសនិងជំងឺ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីនិងទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គងរបួសនិងជំងឺ។ 

 

និយមន័យ 

• របួសឬជំងឺ�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ គឺ�ពឹត�ិ�រណ៍ឬ�រទទួលរងក��ងកែន�ងេធ�ើ�រែដល�ចបង� ឬរួមចំែណកឲ���នរបួសឬជំងឺ ឬក៏េធ�ើឲ��របួស

ឬជំងឺ�ន��ប់ពីមុន�ន់ែតធ�ន់ធ�រេឡើង។ 

• បិ៊ះទទួលរង គឺ��ពឹត�ិ�រណ៍មិន�នេ��ងទុកែដលមិន�ំឲ���នរបួស ជំងឺ ឬ�រខូច�តេទ បុ៉ែន�បិ៊ះនឹងេធ�ើឲ���ន។ 

 

ត�ម�វ�រ 

1. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីគប់�គងរបួសនិងជំងឺ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�

�ងេ��ម៖ 

a. ឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់ (របួស ជំងឺ េ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ ែដល�ំឲ���ន�រខូច�តឬបិ៊ះខូច�តដល់�ទព��សម��ត�ិ)  

�ត�វែត�យ�រណ៍���មៗជូនគណៈ�គប់�គង។ 

b. មរណ�ពឬរបួសធ�ន់ធ�រ�ំងអស់ (ឧ�. ឧប��ត�ិេហតុែដល�ំឲ��ចូលេ����ក់េ�ក��ងមន�ីរេពទ�� 24 េ���ង, េ��ះ���ក់េធ�ើឲ��ខូច

រូប�ង�េរៀងរហូត, �រ�ត់បង់ែផ�ក�មួយៃន�ង�យ ឬ �រ���ក់ែភ�ក �េដើម) �ត�វែតជូនដំណឹងដល់អ�កតំ�ង Nike, Inc. 

ក��ងេពល 8 េ���ង ៃន�រេកើតឧប��ត�ិេហតុេ�ះ។ 
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c. រ�យ�រណ៍េសុើបអេង�តឧប��ត�ិេហតុ�ត�វែត�បគល់ជូនគណៈ�គប់�គងទីកែន�ងក��ងេពល 48 េ���ង។ រ�យ�រណ៍េ�ះ�ត�វែត

រួមប���លអប��បរ�៖ 

• េ���ះៃនទីកែន�ងេកើតេហតុ។ 

• ទីកែន�ង�ក់�ក់ និង េ���ងេកើតឧប��ត�ិេហតុ។ 

• អង�េហតុ�ក់ព័ន� និង ព័ត៌�នពី�ក��ី។ 

• េ���ះ និង ចំនួនៃននិេ�ជិតែដលទទួលមរណ�ព ឬ ចូលស��កព���លក��ងមន�ីរេពទ��។ 

• បុគ�ល�ត�វ�ក់ទង និង េលខទូរសព�។ 

• ពិពណ៌�េពញេលញៃនឧប��ត�ិេហតុ និង បុព�េហតុរួមចំែណក�ំងអស់។ 

• វ��ន�រែកកំហុសគឺ�ំ�ច់េដើម��បី���រកំុឲ��ឧប��ត�ិេហតុេ�ះេកើតេឡើងវ�ញ។ 

d. �រ�គប់�គងរបួស/ជំងឺ៖ 

• �ពស���ត់ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ 

• �រ���ស័យ�ក់ទង�មួយនិេ�ជិតរងរបួស (ឧ�. ��ក់ឈ��ល, កំហិត�ងេវជ���ស� �េដើម)។ 

• ខែចងអំពី�រ�តឡប់េ�េធ�ើ�រ (រួម�ំងកំហិតេលើ�រ�រ�� និង �រ�រអន�រកម�)។ 

• �រអនុវត�េលើកំហិត�រ�រ��។ 

2. �ររក��កំណត�់� និង �រ�យ�រណ ៍—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��អំពីរបួសនិងជំងឺ�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ�ំងអស់ែដល

�ំឲ���នមរណ�ព �រចូល���ក់េ�ក��ងមន�ីរេពទ�� �រ�ត់បង់ៃថ�េធ�ើ�រ �រព���លេវជ���ស� េ��ពីជំនួយបឋម �រេផ�រឬ

�រប��ប់�រ�រ ឬ�រ�ត់បង់���រតី ស��ប់េ�ងច�កេ�ះែដលរួមប���ល៖ 

a. �ពឹត�ិ�រណ៍នីមួយៗ�ត�វប���លមិនយឺត�ង 6 ៃថ�េធ�ើ�រ ប���ប់ពីទទួលព័ត៌�ន។ 

b. េ���ះរបស់និេ�ជិត ឬ អ�ក�ប់កិច�សន��បន�។ 

c. �លបរ�េច�ទៃនរបួសឬជំងឺ។ 

d. កែន�ងែដលរបួសឬជំងឺ�នេកើតេឡើង។ 

e. ពិពណ៌�ទូេ�អំពីេ��ះ���ក់។ 

f. ចំនួនៃនៃថ�េធ�ើ�រេលើ�បតិទិនែដល�នកំហិត េ�យ�ររបួសឬជំងឺ។ 

g. ចំនួនៃនៃថ�េលើ�បតិទិនែដលមិន�នមកេធ�ើ�រ េ�យ�ររបួសឬជំងឺ។ 

h. ព័ត៌�នសេង�ប�ប�ំ���អំំពីរបួស/ជំងឺ �ត�វែតបិទ�ប�សក��ងកែន�ងែដលនិេ�ជិត�ចចូលេមើល�ន។ េនះ�ត�វែតរួមប���ល៖ 

• ចំនួនសរុបៃន�ពឹត�ិ�រណ៍បង�របួសនិងជំងឺ។ 

• ចំនួនសរុបៃនមរណ�ព។ 

• ចំនួនសរុបៃនៃថ�មិន�នមកេធ�ើ�រ។ 

• ចំនួនសរុបៃនករណីែដល�នសកម��ព�រ�រកំហិត ឬ �រេផ�រ�រ�រ។ 
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• អ��ឧប��ត�ិេហតុ ែដល�ត�វ�នគណ�ដូច�ងេ��ម៖ 

- (ចំនួនសរុបៃនៃថ�មិន�នមកេធ�ើ�រ + ចំនួនសរុបៃនករណីែដល�ន�រេផ�រឬកំហិត�រ�រ) X 200,000 / ចំនួនេ���ង

ែដលនិេ�ជិត�ំងអស់�នេធ�ើ�រ = អ��ឧប��ត�ិេហតុសរុប។ 

• ទិន�ន័យេនះ�ត�វែត�យ�រណ៍ជូន Nike �មមូល���ន�ប�ំ�តី�ស។ (េ�ងច�កែដល�នកម�ករ 10 �ក់ ឬ តិច�ងេនះ 

�ត�វ�នេលើកែលងពីត�ម�វ�រេនះ) 

i. បែន�មេលើេនះ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតកត់�� �ម�ន និងសេង�បករណីបិ៊ះទទួលរងនីមួយៗ។  

• ករណីបិ៊ះទទួលរង�នចំនួនតិចតួច �សួលវ��គ និង�យ�សួលេ�ះ��យ។  

• កត់��ទិន�ន័យ�គប់��ន់ស��ប់�រវ��គស�ិតិ; �រសិក��េលើនិ����រ។ 

• ផ�ល់ឱ�សេដើម��ឲី���ន ‘�រចូលរួមរបស់និេ�ជិត’ េលើត�ម�វ�រមូល���នស��ប់កម�វ�ធី HSE ែដលេ�គជ័យ។ �

តំ�ងឲ��េ�ល�រណ៍ៃន�រ���ស់ប��រ�កប��កិរ�� �រែចករ�ែលក�រទទួលខុស�ត�វ �ពយល់ដឹង និង�រេលើកទឹកចិត� 

�េដើម។ 

• ប���េ�កែន�ងេធ�ើ�រចម��ងមួយ ែដល�រ�យ�រណ៍ឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង�នបំណងេ�ះ��យ មិន�េ�យ���ល់ឬ

�បេ�ល គឺ�ត�វព���មនិងបេង�ើតវប��ធម៌េបើកចំហ ែដល�គប់����ចែចករ�ែលកនិងរួមប���លក��ងលក�ណៈ�បកបេ�យ

�រទទួលខុស�ត�វ។ �រ�យ�រណ៍ឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង�ត�វ�នប���ញេដើម��បីេង�ើន�ពទំ�ក់ទំនងរបស់និេ�ជិត 

និង េលើកទឹកចិត��កុម�រ�រក��ង�របេង�ើតបរ����ន�រ�រែដល�ន់ែត�នសុវត�ិ�ព។ 

3. �របណ��ះប���ល—  

�រ�យ�រណ៍អំពីរបួសនិងជំងឺ៖ និេ�ជិត�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីកម�វ�ធី�គប់�គងរបួសនិងជំងឺេ�ក��ងកែន�ងមួយ។ 

�របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

• �រ�យ�រណ៍���មៗអំពីរបួសឬជំងឺ�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ�� ឬ ឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង េ�យមិនគិតពី�ពធ�ន់ធ�រ។ 

• �រជូនព័ត៌�ន�ក់ព័ន�នឹងរបួសឬជំងឺ�� ែដលប៉ះ�ល់ដល់លទ��ពរបស់ពួកេគក��ង�រេធ�ើ�រកិច��រ�រធម��។  

�រ�គប់�គងរបួសនិងជំងឺ៖ អ�ក�គប់�គងនិងអ�កេមើល�រខុស�ត�វ�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លបែន�ម�ក់ព័ន�នឹងកម�វ�ធី�គប់�គង

របួសនិងជំងឺ និង ឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង េ�ក��ងទីកែន�ងេ�ះ។ �របណ��ះប���លបែន�ម�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

• �រដំេណើរ�ររ�យ�រណ៍របួសនិងជំងឺ ឬ ឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង។ 

• �រេធ�ើ�រេសុើបអេង�តពីេ��ះ���ក់ឬឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង/�រវ��គពីបុព�េហតុឫសគល់។ 

• �ររក���ពស���ត់។ 

• �រ���ស័យ�ក់ទង�មួយនិេ�ជិត, បុគ�លិកេវជ���ស� និង�គី�ក់ព័ន�េផ��ងេទៀត។ 

• �រឲ��និេ�ជិត�តឡប់មកេធ�ើ�រវ�ញ ប���ប់ពីរបួស/ជំងឺ។ 
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4. �ររក��ឯក�រ—  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ កំណត់��អំពីរបួសនិងជំងឺ�ត�វែតរក��ក��ងេពល 5 ���ំ ប���ប់ពីចុង���ំែដលពួក��ក់ព័ន�។ 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ  

េហើយ�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ  

េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 1-15 

 ទ�មង់ែបបបទ�យ�រណ៍េ��ះ���ក់/ឧប��ត�ិេហតុរបស់ Nike 

 ទ�មង់ែបបបទចុះកំណត់េហតុរបួស/ជំងឺរបស់ Nike 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងបរ����នេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�នគូសប���ក់ក��ងស�ង់�េនះ ឬ ច��ប់និងបទប���ក��ង�សុកែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�លគឺមួយ

�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 

�រទទួលខុស�ត�វ 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីបរ����នេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីបរ����នេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�ក�គប់�គង & អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីបរ����នេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីបរ����នេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រកិច�ទូេ�—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វផ�ល់ជូននិេ�ជិត�គប់រូបនូវកែន�ង�រ�រែដលរួចផុតពីេ��ះ���ក់ែដលខ��ន�នដឹង ែដល�ចបង�ឲ��

�ន ឬទំនង�បង�ឲ���នមរណ�ពឬេ��ះ���ក់ធ�ន់ធ�រដល់�ង�យរបស់និេ�ជិតឬបរ����ន។ 

2. លំហៃនកែន�ងេធ�ើ�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតផ�ល់កែន�ងេធ�ើ�រ�គប់��ន់ េដើម��អីនុ���តឲ��និេ�ជិតនិងអ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���ន 

េធ�ើ�រ�រេ�យ���ន�និភ័យចំេ�ះសុខ�ព សុវត�ិ�ព និងសុខុ�ល�ព។ េ�ងច�កនីមួយ�ត�វែតផ�ល់លំហអប��បរ� 11 ែម៉�តគូប 

(37 ហ�ីតគូប) ស��ប់និេ�ជិតឬអ�ក�ប់កិច�សន�����ក់ (ក��ងេ�លបំណងៃន�រគណ� បន�ប់េលើសពី 3 M (10 FT) �ត�វ�ប់�  

3 M (10 FT))។ 

3. �រែថ�ំ—េ�ងច�កនីមួយ�ត�វែត��� កែន�ង�ំងអស់ែដលនិេ�ជិតនិងអ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���នេធ�ើ�រឬេធ�ើដំេណើរ �ត�វែត���ន

េ��ះ���ក់។ �អប��បរ� ពួកេគ�ត�វែត៖  

a. រក��ឲ��កែន�ង�រ�រ�ំងអស់���ត ស��ត និងស�ិតក��ង���ន�ពល�។ 

b. រក��ឲ��ផ��វេដើរ���នេ��ះ���ក់ដល់�រេដើរ និង ឧបសគ�េផ��ងេទៀត។ 

c. ផ�ល់លំហ�សឡះអប��បរ� 0.9 m (3 ft) ពីទូអគ�ិសនី�ំងអស់ កែន�ង�ងែភ�ក/ងូតទឹក �ពម�ំងេ�គឿងបរ����រសេ����ះប���ន់

េផ��ងេទៀត។ 

d. រក��កែន�ង���ំងផ��កឲ���នស���ប់���ប់�គប់េពល�ំងអស់។ ស���រៈ��មិន�ត�វគរ���ក��ងកម�ស់ 45 cm (18 in) ពីពិ�ន ឬ 

េ�គឿងេ��ចអគ�ិភ័យេទ (េ�យយកមួយ�ែដល�ប�ង)។ 
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e. របស់កំពប់�ត�វែតស���ត���មៗ និង េ�លឲ���ន�តឹម�ត�វ (�ត�វេ�បើស����ព�នេលើៃផ��ន់ែដលេសើម)។ 

f. បង��ចនិងៃផ�����ំងអស់ក��ង���រ�ត�វែត�ន�រ�រកំុឲ��ែបក�ក់។ េ�កែន�ងែដល�ន�និភ័យែដលមនុស���ចេដើរប៉ះបង��ចឬរ�ំង

��� ពួក��ត�វែតស���ល់ឲ���នច��ស់។ 

4. �ចកេចញ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតផ�ល់មេធ���យ�នសុវត��ិពៃន�ចករត់េគចេចញពីអគ�ិភ័យ ឬ �ព�សន�េផ��ងេទៀត៖  

�អប��បរ� ពួកេគ�ត�វែត៖  

a. េរៀបចំនិង�ក់ស���ស���ល់ផ��វេ��ចកេចញឲ��ច��ស់ េដើម��កំុីឲ���នកំហុសក��ង�ររត់េគចេចញេ�រកកែន�ង�នសុវត�ិ�ព។ 

b. ស���ល់�ចក���រនិង�ចកផ��វ�ំងអស់ែដលមិន�ំេ�រកកែន�ង�ចកេចញ�នសុវត�ិ�ព� "���ន�ចកេចញ"។ �ចកផ��វែដល�ល់ 

និង មិន�ំេ�រក�ចកេចញ�នសុវត�ិ�ព មិន�ត�វែវង�ង 16.67 m (50 ft) េឡើយ។ 

c. រក���ចកេចញកំុឲ���នឧបសគ�អ�ី�ំងអស់ពី�គប់ែផ�កៃនអ�រ។ ���រឬ�ចកផ��វមិន�ត�វ�ក់េ�ឬ�ំងខ�ប់ េដើម��បី���រ�ររត់េគច

េឡើយ។ 

d. េរៀបចំ�ចកេចញឲ���នផ��វេផ��ង������ងតិចពីរ ពីកែន�ងេធ�ើ�រនីមួយៗ (�ចរួមប���លអ�រ េហ���រច�សម�័ន� ែផ�ក ឬតំបន់)  

និង ផ�ល់មេធ���យជំនួសៃន�ររត់េគច ក��ងករណី�ចកេចញ�ត�វ�ន�ំងខ�ប់េ�យអគ�ិភ័យ ឬ �ព�សន�េផ��ងេទៀត។  

5. ពន�ឺ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតផ�ល់ពន�ឺ�គប់��ន់េដើម��ផី�ល់លក�ខណ��រ�រែដល�នសុវត�ិ�ព។ 

6. ជេណ�ើរ និង ផ��វជេណ�ើរ — េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតផ�ល់�ចកផ��វ�នសុវត�ិ�ពេឡើងនិងចុះពីជេណ�ើរ និង ផ��វជេណ�ើរ។ �អប��បរ� ពួក�

�ត�វែតផ�ល់៖  

a. ប���ន់ៃដ�រ�រស�ង់� (ស��ប់ជេណ�ើរ 4 �ំ ឬ េ�ចើន�ងេនះ)។ 

b. ទទឹងអប��បរ� 0.56 m (22 in)។ 

c. �ក��មួយៃផ��រ�ររអិល។ 

d. កម�ស់និងទទឹង�ំដូច��� ទូ�ំងជេណ�ើរ�ំងមូល។ 

7. �រេលើក �រ�ក ់& �ររក��ទុកស���រៈ៖  

�រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ �ក់ទងនឹង�រេលើក �រ�ក់  

និង�ររក��ទុកស���រៈ។ �រ�យតៃម��និភ័យ�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖  

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹង�រេលើក �រ�ក់ និង�ររក��ទុកស���រៈ។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់ែដល�នកត់ស���ល់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ីលុបបំ�ត់ឬ�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �រពិនិត��ពិច័យ �រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រ

សមរម�� �រដំេឡើងេធ�ើរ)។ 
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8. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—ទីកែន�ងនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រែដលែថ�ងអំពីសុវត�ិ�ពៃនកែន�ងេលើក�ក់

េ�ក��ង�បព័ន�េធ�ើរ។  

a. វ��ន�រេដើម��បី���រ�រ�កេចញៃន�នយន�េ�យមិន�នេ��ង មុនេពល�បតិបត�ិ�រេលើកនិង�ក់�ប់េផ�ើម។ 

b. វ��ន�រេដើម���ី�ឲ���ន� រថសេ���ងែដលមិន�ន���ប់�នស�ិរ�ព។ 

c. �រពិនិត��ពិច័យេលើរថសេ���ង (េ�េពលេ�បើ�នយន�េដើរេ�យ�មពល)។ 

d. �រ�រ�រកែន�ងេលើក�ក់ េ�េពលមិន�នេ�បើ។ 

e. �រគរស���រៈេ�យសុវត�ិ�ព (កម�ស់, �រេទរ)។ 

f. �រដំេឡើងេធ�ើរនីមួយៗ�ត�វែតប���ញេលខស���ល់អត�ស���ណ�នែតមួយ និង សុវត�ិ�ពឬបន��ក�រ�រអតិបរ�។ 

g. �នែតនិេ�ជិតែដល�នទទួល�របណ��ះប���ល ឬ អ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���នែដល�នសមត��ពបុ៉េ���ះ  

ែដល�ចេធ�ើ�រដំេឡើងេធ�ើរថ�ី េធ�ើ�រជួសជុល �រែក ឬ�រយកេចញ។ 

h. �រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំ���ំអំពី�រដំេឡើងេធ�ើរ�ត�វែតេធ�ើេ�យបុគ�ល�នសមត��ព (េ�កែន�ងែដលកត់ស���ល់េឃើញ�ន

�និភ័យៃន�រខូច�តឬ�ររបួសពី�រដំេឡើងេធ�ើរ)។ 

i. �រខូចរច�សម�័ន�ៃន�បព័ន�រក��ទុកស���រៈ�ំងអស់�ត�វ�យ�រណ៍និងជួសជុល���មៗ។ 

9. �របណ��ះប���ល—និេ�ជតិ�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖  

• �រយកចិត�ទុក�ក់�ទូេ� និង �កប��កិរ���នសុវត�ិ�ពេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

• �រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� និង សុវត�ិ�ពខ�ងចេង�ះ �ក់ព័ន�នឹង�រេលើក�ក់ស���រៈេ�យៃដ។ 

• សមត��ពរក�����ង�នសុវត�ិ�ពរបស់េធ�ើរ។ 

10. �ររក��ឯក�រ 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��អំពីឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-1 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�កម�វ�ធីេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន (PPE) េដើម���ីរ�រកម�ករនិងអ�ក�ប់កិច�សន��កំុឲ���នេ��ះ���ក់េ�កែន�ងេធ�ើ�រ 

ែដល�ចបង�ឲ���នរបួសឬ�ពអន់ថយៃន�ង�យ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�នគូសប���ក់ក��ងស�ង់�េនះ 

ឬ ច��ប់និងបទប���ក��ង�សុកែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�យយកមួយ�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធី PPE �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធី PPE។ 

អ�ក�គប់�គង & អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនកម�វ�ធី PPE។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធី PPE។ 

និយមន័យ 

• េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន គឺេ�គឿងបរ����រ�រ�រែភ�ក មុខ ក��ល និងចុងៃដេជើង, សេម��កបំ�ក់�រ�រ �ពម�ំងរ�ំងនិងែខល�រ�រ 

េដើម���ីរ�រកំុឲ���នេ��ះ���ក់ដល់�ង�យ �មរយៈ�រ�សូបឬ�រប៉ះ�ង�យ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ— េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីកិច��រនិងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើតេឡើង ែដល�ច�ត�វ�រនូវេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់និង�រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េ�យគិតេលើ�រ�គប់�គងវ�ស�កម�ដំបូងេគ �រ�គប់�គងេលើរដ��លទីពីរ និង 

�រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��នចុងេ��យ។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�របង�របួស���ម

ដល់�ង�យ �មរយៈ�រេ�បើ PPE ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. អ�ក�ប់កិច�សន���ត�វែតកំណត់អំពី�ពសម�សបៃន PPE ែដល�នបច��ប��ន� េហើយ�ម�រ�ំ�ច់ �ត�វេ�ជើសនូវេ�គឿងបរ����រថ�ីឬ

បែន�ម ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រកំុឲ���នេ��ះ���ក់ េលើសពីក�មិតអប��បរ�ែដល�ត�វ�រ។ េ�េពល�ច�ន�រទទួលរងេ��ះ���ក់

េ�ចើននិងក��ងេពលដំ�ល��� �រ�រ�រ�គប់��ន់�ប�ំងនឹងក�មិតខ�ស់បំផុតៃនេ��ះ���ក់នីមួយៗ �ត�វែតផ�ល់ឬឲ��េ�បល់

ស��ប់�រទិញ។ 
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b. PPE �ត�វែត�ក់ឲ���នសម�សប និង មិនបង��និភ័យបែន�ម។ 

c. សេម��កបំ�ក់និងេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន�ំងអស់�ត�វែត�ន�ររច�ផ�ល់សុវត�ិ�ព និង ផ��ំេឡើងស��ប់�រេធ�ើ�រ�រ េហើយ�ត�វែត

រក��អ�ម័យនិង�ន���ន�ពែដល�ចទុកចិត��ន។ �នែតសេម��កបំ�ក់និងេ�គឿងបរ����រ�ំង�យ�ែដលបំេពញ�ម 

NIOSH (វ�ទ�����ន�តិេដើម��សុីវត�ិ�ពនិងសុខ�ពវ����ជីវៈ), ANSI (វ�ទ�����នស�ង់��តិ�េមរ�ក) ឬ ស�ង់�របស់�បេទស

បុ៉េ���ះ ែដល�ចេធ�ើលទ�កម� ឬក៏ទទួល�រយល់�ពមឲ��យកមកេ�បើ។ PPE េទើបទិញថ�ី�ត�វែតអនុេ�ម�មស�ង់� ANSI ឬ 

ស�ង់�របស់�បេទសែដល�នេធ�ើបច��ប��ន��ពថ�ី (េ�េពល�ចេធ�ើ�ន) ដូច�ងេ��ម៖ 

• េ�គឿង�រ�រែភ�កនិងមុខ៖ 

- �រប���ររបួសែភ�ក ត�ម�វឲ��បុគ�ល�ំងអស់ែដល�ចស�ិតក��ងតំបន់�នេ��ះ���ក់ដល់ែភ�ក �ក់ែវ�ន��រ�រ។ េនះ

រួមប���ល�ំងនិេ�ជិត អ�កេធ�ើទស��នកិច� អ�ក��វ��វ �គីទីបី ឬអ�កដៃទែដលេដើរឆ�ង�ត់តំបន់ែដល�ត�វ�ន

កត់ស���ល់��ច�នេ��ះ���ក់ដល់ែភ�ក។ េដើម��ផី�ល់នូវ�រ�រ�រដល់បុគ�លិក�ំងេនះ អ�ក�ប់កិច�សន���ត�វែតេធ�ើ

លទ�កម�ឲ���នែវ�ន��រ�រែភ�ក និង/ឬ ���ស�ិក�រ�រែភ�កក��ងបរ��ណ�គប់��ន់ ែដល�ចបំេពញ�មចំនួន

អតិបរ�ៃន�រ�រ�រ�មែដល�ចេធ�ើ�ន។ េបើបុគ�លិក�ំងេនះ�ក់ែវ�ន����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ពួកេគ�ត�វែតទទួល

�ប�ប់�រ�រែភ�កសម�សបេដើម���ីក់ពីេលើែវ�ន�របស់ពួកេគ។ 

- �ប�ប់�រ�រសម�សប�ត�វែត�នេ�បើ េ�េពលនិេ�ជិត�ចទទួលរងេ��ះ���ក់ពីអនុ�គេហើរ េ�ហៈផ��រ �សីុត 

ឬវត���វ�ត់សីុ ទឹកគីមី ឧស�័នឬចំ�យ ជីវឧស�័ន ឬ�រ�យ�យពន�ែឺដល�ចបង�របួស។ 

- អ�ក�ក់ឡិន�ប់ែភ�កក៏�ត�វែត�ក់ឧបករណ៍�រ�រែភ�កនិងមុខសម�សបផងែដរ េ�េពលស�ិតក��ងបរ����ន�ន

េ��ះ���ក់។ 

- �ប�ប់�រ�រចំេហៀង�ត�វែត�នេ�បើ េ�េពល�ច�នេ��ះ���ក់ពីវត��េហើរ។ 

- ែវ�ន��រ�រនិងរ�ំងមុខ�ត�វែត�នេ�បើ េ�េពល�ច�នេ��ះ���ក់ពី�រ�ចគីមី។ 

- រ�ំងមុខ�ត�វែត�ន�ក់ពីេលើ�ប�ប់�រ�រែភ�កបឋម (ែវ�ន�សុវត�ិ�ព និង ែវ�ន��រ�រ)។ 

- ចំេ�ះនិេ�ជិតែដល�ក់ែវ�ន��មេវជ�ប��� �ប�ប់�រ�រែភ�ក�ត�វែតរួមប���លនូវេវជ�ប���េ�ះេ�ក��ង�ររច�  

ឬ �ក់ត�ម�វឲ���ន�តឹម�ត�វពីេលើែវ�ន��មេវជ�ប���។ 

- េ�គឿងបរ����រែដល�នត�ម�វ�មួយែវ�ន�ត�មងសម�សប�ត�វែត�នេ�បើេដើម���ីរ�រ�ប�ំង�រ�យ�យៃនពន�ឺ។ 

ែវ�ន��នពណ៌េ�ពឿងៗនិងរ�ំងមិនែមន�ែវ�ន�ត�មងេឡើយ លុះ��ែតែវ�ន�េ�ះ�ត�វ�នស���ល់ឬកត់ស���ល់�

�នត�មង។ 

• េ�គឿង�រ�រក��ល៖ 

- េ�គឿង�រ�រក��ល�ត�វែតផ�ល់ជូននិេ�ជិត េហើយ�ត�វែតេ�បើេ�យនិេ�ជិតនិងអ�ក�ប់កិច�សន���ំងអស់ែដល

ចូលរួមក��ង�រ�ងសង់និង�រ�រេផ��ងៗេទៀត។  

- វ�ស�ករ អ�កពិនិត��ពិច័យ និងអ�កេធ�ើទស��នកិច�េ��រ���នសំណង់ក៏�ត�វ�នត�ម�វឲ���ក់េ�គឿង�រ�រក��លផងែដរ 

េ�េពល�ច�នេ��ះ���ក់េ�យ�រវត�����ក់េលើ ឬវត��េ�នឹងថ�ល់ ឬក៏�រឆក់ចរន�អគ�ិសនី។  
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- មួក�រ�រ�ត�វែត�នេចញឲ��និង�ត�វែត�ក់ស��ប់�រ�រ�រមិនឲ���ន�ររែហកែស��កក��ល េ�យ�រប៉ះនឹងវត��

�សួច។ េ�ះ����ងេនះក�ី ពួក�មិន�ត�វ�ក់ជំនួសឲ��មួកសុវត�ិ�ពេឡើយ េ�យ�រពួក�មិន�ច�រ�រពីក���ំងប៉ះ

ទង�ិច���ំង ឬ វត�����ក់ពីេលើេឡើយ។ 

• េ�គឿង�រ�រេជើង៖ 

- ែស��កេជើងសុវត�ិ�ពែដល�ច�រ�រ�រប៉ះទង�ិច �ត�វ�នត�ម�វឲ���ក់េ�េពលជ���នឬេលើក�ក់ស���រៈដូច�ក��ប់ 

វត�� បំែណកៃនឧបករណ៍ធ�ន់ ែដល�ច���ក់េលើ �ពម�ំងស��ប់សកម��ពេផ��ងេទៀតែដលវត�����ច���ក់េលើេជើង។  

- ែស��កេជើងសុវត�ិ�ពែដល�ច�រ�រ�រសង�ត់ �ត�វ�នត�ម�វឲ���ក់ស��ប់សកម��ព�រ�រ�ក់ព័ន�នឹងរថយន��វ 

(�នេលើក�ក់ស���រៈេ�យៃដ) ឬក៏សកម��ពេផ��ងេទៀតែដលស���រៈឬេ�គឿងបរ����រ�ចរេមៀលេលើេជើងរបស់

និេ�ជិត។  

- ែស��កេជើងសុវត�ិ�ពែដល�ច�រ�រ�រមុត �ត�វ�នត�ម�វឲ���ក់េ�កែន�ងែដលវត���សួចដូច�ែដកេ�ល ែខ��លួស 

ែដកេ�លក��លខ�ី វ�ស ែដកលួសកឹប ឬកេម�ចែដក�ចឲ��និេ�ជិត�ន់េលើ បង�របួសដល់េជើង។ 

• េ�គឿង�រ�រៃដ៖ 

- េ��មៃដសម�សប�ត�វែត�ន�ក់ េ�េពល�នវត��នៃនេ��ះ���ក់េ�យ�រ�រ�តុគីមី �រមុត �រ�ច់ �ររយះ 

�ររ�ក ជីវ��ស� និងសីតុណ��ពបង�េ��ះ���ក់។  

- �រេ�ជើសេ��មៃដ�ត�វែតែផ�កេលើលក�ណៈ�បសិទ�ផលៃនេ��មៃដេ�ះ លក�ខណ� អំឡ�ងេពលៃន�រេ�បើ��ស់ និង

វត��នៃនេ��ះ���ក់។ េ��មៃដមួយ�បេភទនឹងមិន�ចយកមកេ�បើេ��គប់���ន�ព�ំងអស់េឡើយ។  

• េ�គឿង�រ�រែស��ក (េ��ពីេ��មៃដ)៖ 

- េ�គឿង�រ�រែស��ក�ត�វែត�ន�ក់ េ�េពល�នលទ��ពៃន�រ�ច�រ�តុគីមីដល់�ង�យ, េ�េពលបរ���ស

�ច�ន�រ�តុពុលែដល�ចេធ�ើឲ��ខូចែស��ក ឬែស��ក�សូបយក ឬក៏េ�េពល�រ�តុពុល�ចស�ិតេ�េលើ

សេម��កបំ�ក់ែដលនិេ�ជិត�ក់េដើរ�មផ��វ។ បរ��ណៃន�រ�គបដណ�ប់��ស័យេលើតំបន់ៃន�ង�យែដលទំនង�

ទទួលរង។ ស��ប់ដំេណើរ�រែដល�ន�រ�គប់�គងតិចតួច េអៀម�ច�គប់��ន់; ស��ប់�រ�រេលើក��ល 

សេម��កបំ�ក់�គបខ��ន�ំងមូល�ច�ំ�ច់។  

a. ទ�មង់�រស��ប់�រ�យ�រណ៍និង�រ���ស់ PPE ែដលខូច។ 

b. ែថ�ំក��ង���ន�ពដំេណើរ�រល����ត និង �នរក��ទុក�តឹម�ត�វ។ 

c. ផ�ល់ជូននិងជួសជុលេ�យឥតគិតៃថ�េ�យនិេ�ជក។ 

d. ពិនិត��ពិច័យអប��បរ��ប�ំ�តី�ស។ 

3. �របណ��ះប���ល—�ត�វេធ�ើ�របណ��ះប���ល េ�េពល�ត់�ំង�រ�រដំបូង និង ���ងតិច�ប�ំ���ំប���ប់ពីេ�ះ។ 

�របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• PPE អ�ី និង េពល�ែដល�ត�វ�រ និង ែដនកំណត់ៃន PPE។ 

• �រេ�បើ��ស់និង�រែថរក��ឲ���ន�តឹម�ត�វ �រែថ�ំ រយៈេពលែដល�ចេ�បើ�ន និង�រេ�ល PPE។  
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• កម�ករ�ំង�យ�ែដល�ត�វ�នត�ម�វឲ���ក់ PPE �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លក��ង�រេ�បើ��ស់និង�រែថរក�� PPE 

ឲ���ន�តឹម�ត�វ។ �របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ�មេពល�ត�វែតផ�ល់ជូនេ�យអ�ក�ប់កិច�សន��ជូននិេ�ជិត �ម�ត�វ�រ។ 

និេ�ជិត���ក់ៗ�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លឲ��ដឹង���ងតិចចំណ�ច�ងេ��ម៖ 

- េពល� និង េហតុអ�ី�ន� PPE �ំ�ច់។ 

- េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន�ែដល�ំ�ច់។ 

- រេបៀបេស��ក រេបៀប�ក់ រេបៀបេ�ះ និងៃលត�ម�វ PPE ���ល់ខ��នឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

- ែដនកំណត់ៃន PPE។ 

- �រែថរក�� �រែថ�ំ រយៈេពលែដល�ចេ�បើ�ន និង�រេ�ល PPE ឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

- បុគ�លិកេ�មន�ីរពិេ�ធន៍និងែផ�ក�យ �ត�វែតទទួល�រែណ�ំឲ��េ�ះេ��មៃដនិង�វ�យេ�មន�ីរពិេ�ធន៍ េដើម��ី

ចូលកែន�ងទូេ� (ផ��វេដើរ ជេណ�ើរេ�ង កែន�ងបរ�េ�គ បន�ប់ទឹក �រ��ល័យ �េដើម)។ �ប�ប់�ក់�ទ�ងេ��ទីពីរ

�ត�វែត�នេ�បើស��ប់�រដឹកជ���នស���រៈឬ�រ�តុែដល�ចបង�េ��ះ���ក់។ 

- និេ�ជិត���ក់ៗ�ត�វែតប���ញពី�រយល់ដឹងអំពី�របណ��ះប���ល និង លទ��ពក��ង�រេ�បើ PPE ឲ���ន�តឹម�ត�វ 

មុនេពល�ចទទួល�រអនុ���តឲ��េធ�ើ�រ�រែដល�ត�វ�រេ�បើ PPE។ 

• �ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម�េឡើងវ�ញពីកែន�ងេធ�ើ�រ េ�េពលេ�គឿងបរ����រឬដំេណើរ�រថ��ីត�វ�ន�ំមក ែដល�ចបេង�ើតេ��ះ���ក់ថ�ី

ឬេ��ះ���ក់បែន�ម។ 

• �ត�វែត�ត�តពិនិត��េលើកំណត់��េ��ះ���ក់ និង �យតៃម�េឡើងវ�ញអំពី�ពសម�សបៃន PPE ែដល�នេ�ជើសពីមុន េបើ�ន

�រ��។ 

• េ�េពលគណៈ�គប់�គងេ�ងច�ក�នមូលេហតុេជឿ�ក់� និេ�ជិត�ក់ព័ន�����ក់ែដល�នទទួល�របណ��ះប���ល

េហើយ ែតមិន�នយល់ដឹងឬមិន�នជំ�ញ�ំ�ច់ក��ង�រេ�បើ PPE ឲ���ន�តឹម�ត�វ អ�ក�គប់�គង/អ�កេមើល�រខុស�ត�វ�ត�វែត

បណ��ះប���លនិេ�ជិតេ�ះេឡើងវ�ញ។ 

• �របណ��ះប���លេឡើងវ�ញក៏�ំ�ច់ផងែដរ េ�េពល�ន�រ���ស់ប��រេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ឬ PPE ែដលេធ�ើឲ��

�របណ��ះប���លពីមុនហួសសម័យ ឬក៏េ�េពលនិេ�ជិត�ក់ព័ន�េចះដឹងមិន�គប់��ន់ ឬក៏មិន�ចេ�បើេ�គឿងបរ����រ

�រ�រខ��នែដល�ន�ត់�ំងឲ��។ 

4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 7-1



�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រេរៀបចកំែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� CLS – ទំព័រ 51 ក��� 2017 

ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ៃន�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រ

សមរម��។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីកម�វ�ធីេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។  

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចង�រ�យតៃម��និភ័យ ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រ �របណ��ះប���ល �ររក��

កំណត់�� និង�រ�ត�តពិនិត���ប�ំ���ំ ស��ប់េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពី�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ 

ែដល�ក់ព័ន�នឹងទ�មង់�រអំពី�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពី�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��។ 

និយមន័យ 

• �រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� គឺ��រត�ម�វ�រ�រនឹងមនុស��ែដល�ត�វេធ�ើ� �មរយៈ�ររច�េ�គឿងបរ����រនិងទ�មង់�រ��។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់កិច��រនីមួយៗ ែដល�ត�វ

រួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីកិច��រនិងេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពី�រ�គប់�គង េដើម���ីត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �ររច�កែន�ងេធ�ើ�រ, �រ���ស់�រ�រ)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រ េដើម��ែីថ�ងពីេ��ះ���ក់ៃន�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��។ 

ទ�មង់�រ�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �រ�យ�រណ៍េលឿនពីវ�ប���សចល��ច់ដំុ (MSDs), ស���ណនិងេ�គស���របស់ពួក� និងេ��ះ���ក់ MSD។ 

b. ដំេណើរ�រ�ក់ព័ន�របស់និេ�ជិតែដលរួមប���ល�រ���ស័យ�ក់ទង�មេពលអំពី�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� និង 

�រ�ត�តពិនិត��េលើសំេណើរបស់និេ�ជិត�ក់ព័ន�នឹងប���ៃន�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��។ 

c. ដំេណើរ�រេដើម��ែីកប���ៃន�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��ែដលេកើតេឡើង �មរយៈ�រ�យ�រណ៍ពីេ��ះ���ក់ៃន�រេរៀបចំកែន�ង

េធ�ើ�រសមរម�� ឬ និ����រៃនរបួស។ 



�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រេរៀបចកំែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� CLS – ទំព័រ 52 ក��� 2017 

d. ស��ប់សកម��ពដែដលៗ �ន�រផ�ល់ជូននូវឱ�សស��ប់�រស��កឬ���ស់ប��រសកម��ព។ 

e. �រ�យតៃម�អំពីកែន�ងេធ�ើ�រ�មួយកំុព���ទ័រមួយៗ។ 

f. �ររួមប���ល�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��េ�ក��ង�ររច�េ�គឿងបរ����រនិងដំេណើរ�រ។ 

3. �របណ��ះប���ល—បុគ�ល�ំងអស់ែដលេធ�ើកិច��រ�ប់�ក់ទងនឹងេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹង�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� �ត�វែតទទួល

�របណ��ះប���ល។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���ល៖ 

• MSDs ទូេ� �ពម�ំងស���ណនិងេ�គស���របស់ពួក�។ 

• �រៈសំ�ន់ៃន�រ�យ�រណ៍ MSDs �ពម�ំងស���ណនិងេ�គស���របស់ពួក� ឲ���នេលឿន និង ផលវ��កៃន�រមិន

�យ�រណ៍ពួក�ឲ��េលឿន។ 

• រេបៀប�យ�រណ៍ MSDs ទូេ� �ពម�ំងស���ណនិងេ�គស���របស់ពួក� ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

• �បេភទៃនក����និភ័យ �រ�រ និងសកម��ព�រ�រែដល�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់ MSD។ 

• វ�ធី��ស� ឧបករណ៍ ឬេ�គឿងបរ����រែដល�នេ�បើេដើម��សី��លក����និភ័យ។ 

• �ព�ក់�ក់ៃនកម�វ�ធីេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម��េ��រ���ន។ 

4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិត

េឡើយ េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ កំណត់��ៃនរបួសនិងជំងឺ�ក់ព័ន�នឹង�រេរៀបចំកែន�ងេធ�ើ�រសមរម�� �ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ�  

5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន� និង �រ�យតៃម�អំពីកែន�ងេធ�ើ�រែដល�ន�រេរៀបចំសមរម��មួយៗ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ

�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល

�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "�រ�គប់�គងរបួស/ជំងឺ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-15 



�រ�រ�រ�រ���ក់  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រ�រ�រ�រ���ក់ CLS – ទំព័រ 53 ក��� 2017 

ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។  

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត�ិ�ពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�រ���ក់ �រ���ក់េលើ ឬ�រ���ក់ពី�ន់េធ�ើ�រ�មួយ 

�ពម�ំងេដើម���ីរ�រនិេ�ជិតឬអ�ក�ប់កិច�សន��កំុឲ���ត�វនឹងវត�����ក់ពីេលើ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ�រ���ក់ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ�រ���ក់។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ�រ���ក់។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ�រ���ក់។ 

និយមន័យ 

• �បព័ន��រ�រ�រ���ក់ គឺ��រេ�បើស�ស�ពេ�គឿងបរ����រសុវត�ិ�ព�េ�ចើននិង�នទទួល�រយល់�ពម ដូច� ែខ��េឆៀង�ក់�ប់ខ��ន, 

ែខ���រ�រ�រ���ក់, ឧបករណ៍�រ�រ�រ���ក់, េ�គឿង�រ�រ�រ���ក់ និងេ�គឿងថ�ក់�រ�រ ែដល�ត�វ�ន���ប់��� េដើម��បី���ប់�រ���ក់

េ�យេសរ�។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��នភិ័យ—េ�ងច�កនីមួយ �ៗត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ�ក់ព័ន�នឹង�រ���ក់ ែដល�ត�វរួមប���ល

អប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីកិច��រៃន�រ�រ�ែដលនិេ�ជិតឬវត��មួយ�ន�និភ័យៃន�រ���ក់។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយកិច��រែដល�ត�វេធ�ើេ�កម�ស់ខ�ស់។ 

c. �រកត់ស���ល់និង�រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រ���ក់ ឬ �រ�ត�វនឹង

វត�����ក់ពីេលើ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ែខ��េឆៀង�ក់េពញ�ប់ខ��នគឺ�ំ�ច់ស��ប់�រ�រេ�កម�ស់ែដល���ន�រ�រ�រ 1.8 ែម៉�ត (6 ហ�ីត) ឬ ខ�ស់�ងេនះ។ 

b. េ�គឿងបរ����រ�រ�រ�រ���ក់�ត�វែតពិនិត��ពិច័យមុនេពលនិងេ��យេពលេ�បើម�ងៗ។ 

c. �រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំែខេលើេ�គឿងបរ����រ�រ�រ�រ���ក់។ 

d. �រែថ�ំ �រស���ត និង�ររក��ទុកេ�គឿងបរ����រ�រ�រ�រ���ក់ឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

e. �រេ�បើ��ស់ឲ���ន�តឹម�ត�វេលើ�បព័ន��រ�រ�រ���ក់។ 
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f. េលើក�ក់ រក��ទុក និងរក��សន�ិសុខឧបករណ៍និងស���រៈឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

g. កំហិត�រចូលេ�កែន�ងែដល�ន�និភ័យៃន�រ���ក់ ឬ �នស���រៈ���ក់។ 

h. �នឯក�រអំពីទ�មង់�រេពល�សន� ស��ប់�រយកកម�ករែដលរងរបួសេចញ។ 

i. សុវត��ិពៃន�រេ�បើជេណ�ើរឈរ�តង់៖ 

• សន�ិធិ។ 

• �រេ�បើេ�យសុវត�ិ�ព។ 

• ត�ម�វ�រៃន�រពិនិត��ពិច័យ។ 

j. ជេណ�ើរឈរ�តង់េ�នឹងមួយកែន�ង�ំងអស់ែដលខ�ស់�ង 2.1 m (7 ft) �ត�វែត�ន�ទុងជំុវ�ញពួក� េ�កម�ស់ 2.1 m (7 ft)។ 

k. �រេ�បើ��ស់េ�យសុវត�ិ�ព �រែថ�ំ និង�រពិនិត��ពិច័យេ�គឿងបរ����រេឡើង (ដូច� ជេណ�ើរេលើក ជេណ�ើរ�ងកៃ�ន� និងជេណ�ើរ

រុញេឡើង រ��� �េដើម) 

l. ទីចំហៃន�ន់និងជ���ំង៖ 

• កែន�ង�ំង�យ�ែដលមនុស���ច���ក់ពីកម�ស់ខ�ស់�ង 1.2 m (4 ft) �ត�វែត�ន�រ�រេ�យប���ន់ៃដស�ង់�  

និង ���រ�ន់េលើ (ប���ន់ៃដស�ង់� រួម�នប���ន់ៃដ�ងេលើ ប���ន់ៃដក���ល និងបេ���ល) េ��ជុងេបើកចំហ�ំងអស់ 

េលើកែលងកែន�ងែដល�ន�ចកេចញេ��ចក�ន់មួយេទៀត េ�ផ��វជេណ�ើរ ឬ�ំជេណ�ើរឈរ�តង់េ�នឹងថ�ល់។ 

• េ�កែន�ងែដល�ច�នេ��ះ���ក់ៃន�រ���ក់ស���រៈឬេ�គឿងបរ����រ�មកែន�ងចំហៃនជ���ំងឬ�ន់ កែន�ងចំហេ�ះ�ត�វែត

�ន�រ�រេ�យ�ប�ប់�រ�រេជើង ឬ រ�ំងបិទ�រ�រ។ 

3. �របណ��ះប���ល—�ត�វេធ�ើ�របណ��ះប���លអំពីបេច�កេទសៃន�រប���រ�រ���ក់ដល់និេ�ជិត�ក់ព័ន��ំងអស់ េ�េពល�ត់�ំង

�រ�រដំបូង និង ���ងតិច�ប�ំ���បំ���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• នរ��ចទទួលរងេ��ះ���ក់ៃន�រ���ក់។ 

• រេបៀបទទួល���ល់និងប�ង�មេ��ះ���ក់�អប��បរ�។ 

• ស�ពៃនេ��ះ���ក់ៃន�រ���ក់ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

• ទ�មង់�រែកប���ស��ប់�រែថ�ំនិងពិនិត��ពិច័យ�បព័ន�។ 

• �រេ�បើ��ស់និង�បតិបត�ិ�រៃនេ�គឿង�រ�រ�រ���ក់។ 

• ែដនកំណត់បន��កអតិបរ�ស��ប់ស�ស�ពេ�គឿង�រ�រ�រ���ក់។ 

សុវត�ិ�ពៃន�រេ�បើជេណ�ើរឈរ�តង់៖ �ត�វេធ�ើ�របណ��ះប���លអំពីសុវត�ិ�ពេ�បើជេណ�ើរឈរ�តង់ស��ប់និេ�ជិត�ក់ព័ន��ំងអស់ 

ែដល�គបដណ�ប់េលើត�ម�វ�រៃន�រេ�បើ��ស់េ�យសុវត�ិ�ព និង �រពិនិត��ពិច័យ។ 
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4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. ទ�មង់ែបបបទៃន�រពិនិត��ពិច័យ (�រ�រ�រ�រ���ក់ និង ជេណ�ើរឈរ�តង់) �ត�វែតរក��កំណត់��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 7-19 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�បតិបត�ិ�រៃន�នយន�េដើរេ�យ

�មពល និង ច�ចរណ៍េថ�ើរេជើង។ អ�ក�ប់កិច�សន���ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�នគូសប���ក់ក��ងស�ង់�េនះ ឬ ច��ប់និង

បទប���ក��ង�សុកែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�លគឺមួយ�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីកម�វ�ធី�នយន�េដើរេ�យ�មពល (PMV) �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រ PMV, �របណ��ះប���ល និង �រែថ�ំប���រ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនទ�មង់�រ PMV។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រ PMV និង �របណ��ះប���ល។ 

និយមន័យ 

• �នយន�េដើរេ�យ�មពល (PMV) គឺ��នយន�ចល័តែដល�ចេធ�ើដំេណើរ�នេ�យ�រ�មពល ែដល�ត�វ�នេ�បើេដើម��ដឹីក រុញ 

�ញ េលើក គរ ឬេរៀប���ក់ស���រៈ។ �ទូេ� េគ���ល់ពួក��� �នេលើកទំនិញ �នេលើកស���រៈ ��ក់ទ័រ �នេលើកេវទិ� �ន

រុញេ�យៃដ �នយន�ដឹកទំនិញ �នរុញេឡើង �េដើម។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��នភិ័យ—េ�ងច�កនីមួយ �ៗត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ �ក់ព័ន�នឹង PMV ែដល�ត�វរួមប���ល៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់េ�យ�រ PMV និង េ��ះ���ក់�ក់ព័ន��ំងអស់។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយ PMV។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ីលុបបំ�ត់ឬ�ត់បន�យ�និភ័យ។  

2. ទ�មង់�រ—ទីកែន�ងនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�កម�វ�ធី�នយន�េដើរេ�យ�មពល ែដល�ត�វ�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ត�ម�វ�រេលើសុវត�ិ�ព�នយន�៖ 

• ចំណ�ះផ��ក�ត�វ�ក់ស���ស���ល់ឲ��េឃើញច��ស់។ 

• �បព័ន�ទប់។ 

• �បព័ន��ព�ន (ឧ�. ពន�ឺ សីុែរ�ន ឬសីុេហ��)។ 

• �រ�រ�រពីវត�����ក់ក��ងកែន�ងេលើកខ�ស់។ 

• ទ�មង់�រនិង�កប��កិរ��ៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ�យសុវត��ិព។ 
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b. �រែថ�ំប���រ�មេពល (រួម�ំង�រពិនិត��ពិច័យ�មផ��វច��ប់��អំពីេ�គឿងបរ����រនិងេ�គឿងប���ប់បន��ៃំន�នយន�េលើក)។ 

• �រដកនិង�រជួសជុល���មៗេលើេ�គឿងបរ����រែដល�នកំហុស។ 

• �រជួសជុល�ត�វែតេធ�ើេ�យបុគ�លែដល�នសមត��ព។ 

c. �រពិនិត��ពិច័យមុនេពលេ�បើ េដើម���ី�ឲ���ននូវ���ន�ពដំេណើរ�រ�បកបេ�យសុវត�ិ�ព។ 

d. វ��ន��យលក�ណ៍អក��រអំពី�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ�យសុវត��ិព។ 

e. �រ�ក់ឲ��េ��ច់ពី���រ�ងេថ�ើរេជើង និង PMV។ 

f. �រ�យ�រណ៍អំពីឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់ និង ឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង។ 

g. កែន�ង�កនិងប���ល�គុយ �ត�វែត�នសុវត�ិ�ពនិងសន�ិសុខ៖ 

• េ�គឿង�ក�ត�វែត�នសន�ិសុខ �គប និង�រ�រពីស�ស�តុ��។ 

• ���នែផ��ងក��ងច���យ 100 ft (30 m)។ 

• េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��នសម�សប និង េ�គឿងបរ����រតបតនឹង�រកំពប់។ 

• �នកែន�ងស��ប់�ងែភ�ក/មុជទឹក។ 

h. �រែថរក���ត�វែតអនុ���តឲ���ចេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ PMV េ�យសុវត�ិ�ព។ 

3. �រ�គប់�គងច�ចរណ—៍េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�ទ�មង់�រស��ប់�រ�គប់�គងច�ចរណ៍ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�

�ងេ��ម ស��ប់�រដឹកជ���នេ�យេ�បើ���សីុន�ំងអស់៖ 

a. �រគិតពិ�រ�អំពី�បព័ន�មួយផ��វ េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់ត�ម�វ�រៃន�រប����ស់ទិស េ�កែន�ងែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

b. �រ�រ�រដល់�នយន�ប����ស់ទិស (ដូច� សីុែរ�ន��ប់ពី�រប����ស់ទិស អ�ក�ំេមើល។ល។) 

c. ែដនកំណត់េល���នក��ង�រ���ន។ 

d. �រេ�បើក��ក់េ���ងេ�កែន�ងេមើលមិនេឃើញ (េបើមិន�ចលុបបំ�ត់កែន�ងេមើលមិនេឃើញ�ន)។ 

e. �រដំេឡើងនិង�រែថ�ំពន�ឺ�ងេ��។ 

f. េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន (ដូច� �វធំ�យេមើលេឃើញ ែស��កេជើងសុវត�ិ�ព �េដើម)។ 

g. វ��នៃន�រេបើកបរេ��រ���ន។ 

h. �រ�ត�តពិនិត��អ�កេបើកបរពី�ងេ�� (ដូច� វ��នេ��រ���ន �រេរៀបចំកែន�ងជក់�រ�និងកែន�ងរង់�ំ)។ 

i. �នយន��ត�វែតដំេណើរ�រល� (ដូច��ន�រែថ�ំ�ន�តឹម�ត�វេលើពន�ឺ ����ំង កង់ �េដើម)។ 

j. សុវត�ិ�ពរបស់អ�កេបើកបរនិងនិេ�ជិត ក��ងអំឡ�ងេពលេលើកនិង�ក់បន��ក។ 

k. សុវត�ិ�ពរបស់និេ�ជិត េ�េពលចូលកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

l. អ�កេបើកបរ�ំងអស់�ត�វែតទទួល����បណ�ពីកម�វ�ធីវ����បនប�តេ�េ�ងច�ក និង/ឬ ���កុងរបស់រ���ភិ�ល ឬ ទី���ក់�រ

រ���ភិ�ល (�មកែន�ងនីមួយៗ) េដើម��េីបើកបរ�នយន��បេភទេ�ះ។ 
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4. កម�វ�ធេីលើកកម�ស់សុវត�ិ�ពៃន�រដឹកជ���ន—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�កម�វ�ធីេដើម��អីប់រ� បណ��ះប���ល និងអនុវត�វ��ន

សុវត�ិ�ព ែដល�នរច�េដើម���ីត់បន�យ ឬ លុបបំ�ត់ឧប��ត�ិេហតុ�ក់ព័ន�នឹងច�ចរណ៍ ស��ប់�រដឹកជ���នកម�ករ�ំងេ��ងក��ង

និង�ងេ��េ�ងច�ក។ កម�វ�ធីេ�ះគួររួមប���លខែចងស��ប់៖ 

a. �រេ�បើ��ស់ែខ���ក�ត់និងមួក�រ�រ។ 

b. សុវត�ិ�ពេថ�ើរេជើង េ�េពលចូលនិង�កេចញពីទីកែន�ងរបស់េ�ងច�ក។  

c. �រ�ត�តពិនិត��េល���ន។ 

d. �រប���ំងេក�ង។ 

e. �រពិ�េ�គឿង�សវ�ង និង �រេបើកបរ។ 

f. �រផ�ល់����បណ� និង �រ�����ប់រង។ 

5. �រ�យតៃម�សុខ�ព—�បតិបត�ិករៃន�នយន�េដើរេ�យ�មពល�ំងអស់�ត�វែត�ចេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�នយន�េដើរេ�យ�មពល

�ក់ែស�ងក��ងលក�ណៈ�បកបេ�យសុវត�ិ�ព។ 

6. �របណ��ះប���ល— 

អ�កេបើកបរ�នយន�េដើរេ�យ�មពលែដល�នវ����បនប�ត៖ និេ�ជិត�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លនិងវ����បនប�ត�ក់ព័ន�នឹង

កម�វ�ធី�នយន�េដើរេ�យ�មពលេ�ក��ងទីកែន�ងេ�ះ។ �របណ��ះប���លនិង�រ�យតៃម��ំងអស់�ត�វែតប��ប់មុនេពល�បតិបត�ិករ

ទទួល�រអនុ���តឲ��េ�បើ PMV េ�យ���ន�រេមើលខុស�ត�វដិតដល់�ប់។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���ល�ងេ��ម៖ 

• េសចក�ីែណ�ំផ��វ�រ និង ជំ�ញអនុវត� (�រប���ញេ�យ�គ�បង�ឹកនិងេធ�ើសកម��ពេ�យអ�កហ�ឹក�ត់) ស��ប់�បេភទ

នីមួយៗៃន PMV ែដល�ត�វេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ។ 

• វ��ននិងទ�មង់�រ�ក់�ក់េ��រ���ន។ 

• �រពិនិត��ពិច័យ �រជួសជុល និង�រែថ�ំ។ 

• �រ�យតៃម�េលើ�បសិទ�ផលរបស់�បតិបត�ិករេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

• េ�ល�រណ៍ដកវ����បនប�តស��ប់�រេ�បើ��ស់ខុសឆ�ង និង/ឬ �ពមិនអនុេ�ម�មត�ម�វ�រែដល�នកត់ស���ល់ 

�របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ៖ �របណ��ះប���លេឡើងវ�ញេលើ�ប�នបទ�ក់ព័ន� �ត�វែតផ�ល់ជូនេ�េពលចំណ�ច�ងេ��ម�មួយ

េកើតេឡើង៖ 

• �បតិបត�ិករ�ត�វ�នអេង�តេឃើញ�េធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�នយន�ក��ងលក�ណៈអសុវត�ិ�ព។ 

• �បតិបត�ិករ�ន�រ�ប់�ក់ព័ន�ក��ងេ��ះ���ក់ ឬ ឧប��ត�ិេហតុបិ៊ះទទួលរង។ 

• �បតិបត�ិករ�នទទួល�រ�យតៃម�ែដលប���ញ� �បតិបត�ិករេ�ះមិន�នេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�នយន�េ�យសុវត�ិ�ព។ 

• �បតិបត�ិករ�ត�វ�ន�ត់�ំងឲ��េបើកបរ PMV �បេភទេផ��ង។ 

• �រ���ស់ប��រេលើេ�ល�រណ៍ ទ�មង់�រ ឬ���ន�ពៃនកែន�ងេធ�ើ�រ ក��ងលក�ណៈែដល�ចប៉ះ�ល់ដល់�បតិបត�ិ�រៃន 

PMV េ�យសុវត�ិ�ព។ 

• េរៀង�ល់ 3 ���ំម�ង �ត�វេធ�ើ�របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ និង �រ�យតៃម�េលើ�បសិទ�ផលរបស់�បតិបត�ិករ PMV ���ក់ៗ។ 
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អ�កបង�ឹក៖ �របណ��ះប���ល�ត�វែតេធ�ើេឡើងេ��ម�រេមើលខុស�ត�វដិតដល់ពីអ�កបង�ឹកែដលគណៈ�គប់�គង�នយល់�ពម។ អ�កបង�ឹក

�ត�វែត�នចំេណះដឹងនិងជំ�ញ�គប់��ន់អំពី�នយន�េដើរេ�យ�មពល ែដលពួកេគបណ��ះប���ល េដើម���ី��យ�អ�កបង�ឹក។ 

7. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លនិង�រ�យតៃម�អ�កេបើកបរ ក��ងេពល

អប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. ទ�មង់ែបបបទពិនិត��ពិច័យមុនេពលេ�បើ��ស់�ត�វែតរក��ក��ងេពល 3 ែខ។ 

c. កំណត់��ៃន�រែថ�ំនិង�រជួសជុល �ត�វែតរក��ក��ងមួយជីវ�តៃន�នយន�េដើរេ�យ�មពលេ�ះ។ 

d. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យរបស់�គីទីបី េ�េពល�ន។ 

 

 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 8-1 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងរបួស េ�យ�រេ�គឿង���សីុន

អសុវត�ិ�ព។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ព���សីុន �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ព���សីុន។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�ម

ត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពីសុវត��ិព���សីុន។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ព���សីុន។ 

និយមន័យ 

• ���សីុនែដល�នគុណសម��ត��ិគប់��ន់ គឺ����សីុន�ត�វ�ន�យតៃម�េ�យអ�កពិនិត��ពិច័យែដល�នវ����បនប�ត ��នអនុេ�ម

�មស�ង់�សុវត�ិ�ព���សីុន និង �ន�ត់បន�យ�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង���សីុនឲ��ដល់ក�មិតែដល�ចទទួលយក�ន។ 

• អ�កពិនិត��ពិច័យែដល�នវ����បនប�ត គឺ�បុគ�លែដល���ប់�នទទួល�របណ��ះប���លនិង�នបទពិេ�ធន៍ �ច�យតៃម����សីុន

េ��មស�ង់�សុវត�ិ�ព���សីុន�អន�រ�តិ។ �ទូេ� បុគ�លេនះ�នទទួលវ����បនប�តពី�គីទីបីែដល�នេករ��េ���ះ។ 

• ស�ង់��បេភទ A គឺ�ស�ង់�អន�រ�តិែដល�គប់ដណ�ប់េលើត�ម�វ�រៃន�ររច��បកបេ�យសុវត�ិ�ពទូេ� និង �បជំុសព�បេច�កេទស

ែដល�ចអនុវត�ចំេ�ះេ�គឿង���សីុន (ដូច� ISO12100 – សុវត�ិ�ពៃនេ�គឿង���សីុន)។ 

• ស�ង់��បេភទ B គឺ�សុវត�ិ�ពទូេ��អន�រ�តិែដលែថ�ងពីទិដ��ព�ក់�ក់ៃន�រ�រ�រសុវត�ិ�ពេលើសំណ�ំរងឬវ��ល�ពៃន

េ�គឿង���សីុន (ដូច� EIC 60204-1 – េ�គឿងបរ����រអគ�ិសនីៃន���សីុន)។  

• ស�ង់��បេភទ C គឺ�ស�ង់�អន�រ�តិែដល�ក់�ក់ចំេ�ះ���សីុនមួយ�បេភទ (ដូច� ���សីុនេដរ)។ 

• េសចក�ី�ប�សអំពីអនុេ�ម�ព CE គឺ�េសចក�ី�ប�សេ�យខ��នឯង (�ចេធ�ើេ�យ�គីទីបីផងែដរ) ែដល�អ�កផ�ត់ផ�ង់���សីុន

បេង�ើតលក�ណៈែដល� ���សីុនេ�ះអនុេ�ម�មស�ង់�សុវត�ិ�ព���សីុនេ�អឺរ�ុប/អន�រ�តិ េហើយ�និភ័យ�ត�វ�ន�គប់�គងឲ��ដល់

ក�មិតែដល�ចទទួលយក�ន។ ���សីុន�ត�វែតបំេពញ�មស�ង់�េនះ ឬ បទប���ក��ង�សុក េ�យយកមួយ�ែដលខ�ស់�ង។ 

• ���សីុន SAFE (�នសុវត�ិ�ព) គឺ�រ���ស់ែដលកត់��អំពីសុវត�ិ�ពទូេ�របស់���សីុន ែដល�ត�វ�នគណ���គរយៃន���សីុន

សរុប និង រួមប���ល���សីុនែដល����សីុន�នគុណសម��ត��ិគប់��ន់ + �រ�យតៃម��និភ័យេ�េ�ងច�ក (�មួយផលប៉ះ�ល់ៃន

���សីុន) + �រវ��គេលើេ��ះ���ក់�រ�រ + �រ�រស�ង់�សុវត�ិ�ព + �របណ��ះប���ល/វ����បនប�តអំពី�រែណ�ំ�រ�រ។ 

ស�ស�តុ�ំងអស់នឹងរួមប���លនូវ�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំ។ 
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ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ �ក់ព័ន�នឹងដំេណើរ�រៃនសុវត�ិ�ព

���សីុន េហើយ�ត�វែតអនុវត�ត�ម�វ�រអប��បរ��ងេ��ម៖  

a. �រ��វ��វ���សីុននិងេ�គឿងបរ����រ�ំងអស់រកេមើល���ន�ពបង�េ��ះ���ក់។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ និង �រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. េ�គឿង�រ�រេ�នឹងមួយកែន�ង, េ�

�ប�ក់���, �រ�គប់�គងេ�យៃដពីរ)។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�របង�របួសពី

េ�គឿង���សីុនអសុវត�ិ�ព ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖  

a. �រទិញ���សីុន – �នឯក�របេច�កេទស និង �ត�វ�នបំេពញេ�យអ�កពិនិត��ពិច័យែដលទទួលវ����បនប�ត (មិន�េ�ៃផ�ក��ង 

ឬ ពី�ងេ��េឡើយ) ែដល�ត�វរមួប���លអប��បរ�៖ 

i. �រ�យតៃម��និភ័យៃនេ�គឿង���សីុន (ISO 12100 ឬ េស�ើេនះ) 

ii. �រប���ញអំពីអនុេ�ម�ព�មួយស�ង់�អឺរ�ុប (EIC 60204-1 អគ�ិសនី, េសចក�ីប���ប់អំពីសុវត�ិ�ពេ�អឺរ�ុបេលខ 

2006/42/EC – សុវត�ិ�ព���សីុន ត�ម�វ�រអំពីសុវត�ិ�ពនិងសុខ�ពដ៏សំ�ន់ៃនឧបសម�័ន� I �ពម�ំងស�ង់��បេភទ C ែដល

�ក់ព័ន���) ឬក៏ស�ង់�ច��ប់ក��ង�សុក េ�យយកមួយ�ែដលខ�ស់�ង។ 

iii. រ�យ�រណ៍េតស�មុខ�រែដល�ប់�ក់ព័ន� 

iv. �រទិញមូ៉ទ័រអគ�ិសនីថ�ី ឬ មូ៉ទ័រជំនួស �ត�វែតបំេពញ�ម IE3 – ស�ង់��បសិទ�ផល�បណិត ឬ ស�ង់��បេសើរ�ងេនះ។  

(IEC 60034-30-1:2014) 

b. �រដំេឡើង���សីុន – ដំេណើរ�រ�ស�ង់�ស��ប់�រ�ត់បន�យ�និភ័យេលើសុខ�ពនិងសុវត�ិ�ព�ក់ព័ន�នឹង�រដំេឡើង

���សីុន។ 

i. �ត�តពិនិត��និងេធ�ើបច��ប��ន��ពត�ម�វ�រេពល�នអគ�ិភ័យនិង�រសេ����ះប���ន់, ត�ម�វ�រៃន�រ�គប់�គង�រ�តុគីមី ឬក៏

េ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពេផ��ងេទៀត (�ចមុះ �រទទួលរង�រ�តុគីមី �េដើម)។ �រយកេចញ�ត�វ�នរច��មួយនឹងេល���ន

�ប់, ស���រៈ�តឹម�ត�វ និង�នដំេឡើង�តឹម�ត�វ។ 

ii. �រទិញមូ៉ទ័រអគ�ិសនីថ�ី ឬ មូ៉ទ័រអគ�ិសនីជំនួសក��ង���សីុនេដរនិងភ�ិត �ត�វែតបំេពញ�មស�ង់�ៃន�បេភទសឺវ�ូ ឬ �បេសើរ�ងេនះ។ 

 
c. �បតិបត�ិ�រៃន���សីុន – �រវ��គពីេ��ះ���ក់�រ�រ, �រ�រ�នស�ង់�សុវត�ិ�ព និងេសចក�ីែណ�ំក��ង�រ�រែដល�ត�វបំេពញ

ស��ប់�បតិបត�ិ�រៃន���សីុន។  

d. �រែថ�ំ���សីុន – ទ�មង់�រ�ក់េ�/�ក់���ក�ក់�ក់េលើ���សីុន�នេ�នឹងកែន�ង េដើម��ែីថ�ងអំពី�បភព�មពល�ំងអស់។ 

�រវ��គពីេ��ះ���ក់�រ�រ, �រ�រ�នស�ង់�សុវត�ិ�ព និងេសចក�ីែណ�ំក��ង�រ�រ រួមប���ល�ំង�បតិបត�ិ�រែថ�ំ។  

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ត់�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��េ�បើមូ៉ទ័រ�បេភទសឺវ� ូ 
ឬ �បេសើរ�ងេនះបុ៉េ���ះ េ�ក��ង���សីុនេដរនិងភ�ិត។ 
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e. �រេ�ល���សីុន 

i. បេង�ើតែផន�រេ�ល���សីុនែដលរួមប���លនូវ�រ�យតៃម�អំពី���សីុនែដល�នដំេឡើង; ទំហំ ទម�ន់ វ���ត �រ�ត�តពិនិត��

�រ�យតៃម��និភ័យ; ត�ម�វ�រៃន�រយកេចញ – កែន�ងទ���ក់បន��ក �រកេម�ច េ�គឿងបរ����រ �ត�វ�រអ�កជំ�ញ; �រជ�មះផ��វ; 

�យតៃម�ឧបករណ៍េ�បើ��ស់ែដល�ត�វកេម�ច; ��ឲ����កដ��ន�រេរៀបចំរ�ំង េដើម���ី��ច់េចញពីកែន�ងមនុស��េធ�ើ�រ។ 

ii. កត់ស���ល់ត�ម�វ�រៃន�រយកេចញនិង�រេ�ល ែដល�សប����មួយ�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike និង 

បទប���ក��ង�សុក។ 

f. េ�គឿង���សីុនែដលរច�/បេង�ើតេឡើងៃផ�ក��ង  

i. ���សីុន�ំងេ�ះ�ន�រ�ត�តពិនិត��េលើមូ៉តរច�និង�នរក��ទុក�ឯក�រ េ�យេ���តេលើ�គប់ទិដ��ព�ំងអស់ៃនសុវត�ិ�ព

���សីុន។  

ii. �ររក��ឯក�រ�រ�យតៃម��និភ័យ���សីុន។ 

iii. �រប���ញអំពីអនុេ�ម�ព�មួយស�ង់�អឺរ�ុប (EIC 60204-1 អគ�ិសនី, េសចក�ីប���ប់អំពីសុវត�ិ�ពេ�អឺរ�ុបេលខ 

2006/42/EC – សុវត�ិ�ព���សីុន ត�ម�វ�រអំពីសុវត�ិ�ពនិងសុខ�ពដ៏សំ�ន់ៃនឧបសម�័ន� I �ពម�ំងស�ង់��បេភទ C ែដល

�ក់ព័ន���) ឬក៏ស�ង់�ច��ប់ក��ង�សុក េ�យយកមួយ�ែដលខ�ស់�ង ដូចែដល�នទទួល�រេផ��ង���ត់ពីអ�កពិនិត��

ពិច័យសុវត�ិ�ព���សីុនែដល�នវ����បនប�ត។ 

g. រ���ស់ - �គីេ�ងច�ក�ត�វរក��កំណត់��អំពីចំនួននិង�គរយៃន���សីុន SAFE (�នសុវត�ិ�ព)។ 

h. ែផន�រយុទ���ស�អំពីសុវត�ិ�ព���សីុន – ៃដគូេ�ងច�ក�ត�វ�នែផន�រយុទ���ស� េដើម��សីេ�មចេ�លេ�ៃន���សីុន SAFE  

(�នសុវត�ិ�ព) 100%។ 

3. �របណ��ះប���ល 

a. និេ�ជិត�ំងអស់ែដលេធ�ើ�រ�មួយេ�គឿង���សីុន �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីសុវត�ិ�ពេ�េពលជួលឲ��េធ�ើ�រដំបូង។ 

�របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

i. េ��ះ���ក់ពី���សីុន និង រេបៀប�រ�រកំុឲ���នេ��ះ���ក់�ំងេ�ះ។ 

ii. ទ�មង់�រអំពី�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ�យសុវត�ិ�ព។ 

b. និេ�ជិត�ំងអស់ែដល�ក់ព័ន�ក��ង�ររច�និងបេង�ើត���សីុន �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីស�ង់�និងទ�មង់�រអំពី

សុវត�ិ�ព���សីុន �ពម�ំង�រអនុវត��ររច�េ�យសុវត�ិ�ព។ 

c. �បតិបត�ិករ�ំងអស់ រួម�ំងកម�ករបេ���ះ�សន� �ត�វទទួល�របណ��ះប���ល/�នគុណវុឌ��េិដើម��េីធ�ើ�បតិបត�ិ�រ���សីុន។ 

d. បុគ�លិកែថ�ំ�ត�វទទួល�របណ��ះប���ល/�នគុណវុឌ��សិ��ប់សកម��ពែថ�ំ���សីុន។  
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4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. ឯក�របេច�កេទសស��ប់���សីុនែដលប���ញអំពីអនុេ�ម�ព�មួយស�ង់�អន�រ�តិស�ពីីសុវត�ិ�ព���សីុន ែដល�ចប៉ះ�ល់

ដល់ជីវ�ត។ 
 
 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike – "�រ�គប់�គង�មពលបង�េ��ះ���ក់", "សុវត�ិ�ពៃនេហ���រច�សម�័ន�អ�រ",  

"�រទទួលរងសំេឡងរ��នេ�កែន�ង�រ�រ", "សុវត�ិ�ពៃន�រែថ�ំ", "�រ�គប់�គងសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ", "សកម��ពសេ����ះប���ន់", 

"�រ�រ�រ���សុីន", "ែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងពី�រ�រ", "បំពង់និង�បព័ន�ស���ធ" 

 អង��រស�ង់�អន�រ�តិ – ISO 12100 សុវត�ិ�ពៃនេ�គឿង���សុីន – េ�ល�រណ៍ទូេ�ស��ប់�ររច� – �រ�យតៃម�និង�រ�ត់បន�យ

�និភ័យ 

 េសចក�ីប���ប់អំពីេ�គឿង���សុីនេ�សហគមន៍អឺរ�ុប – MD 2006/42/EC 

 គណៈកម��របេច�កេទសអគ�ិសនីអន�រ�តិ – EIC 60204-1 – េ�គឿងបរ����រអគ�ិសនីៃន���សុីន – ែផ�ក 1៖ ត�ម�វ�រទូេ� 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម��លុីបបំ�ត់�និភ័យបច��ប��ន�និង�េពលអ�គត�ក់ព័ន�នឹងបំពង់និង�បព័ន�

ស���ធ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រសុវត�ិ�ពនិង�រែថ�ំបំពង់និង�បព័ន�ស���ធ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងត�ម�វ�រៃនស�ង់�េនះ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនស�ង់�

េនះ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនស�ង់�េនះ។ 

និយមន័យ 

• បំពង់និង�បព័ន�ស���ធ៖ �ប�ប់�ក់ ឬ បំពង់ទុយេ� ែដល�ត�វ�នរច�េដើម��រីក��និងេផ�រឧស�័នឬវត���វេ�ក�មិតស���ធខុស���េ�ចើន

ពីស���ធជំុវ�ញ។ េ�គឿងបរ����រេនះ�ន��ទ�៖ ���ំងចំហុយនិងបំពង់�ក់ព័ន� ���ំង�ំទឹកេ����នស���ធ ខំេ�បស��ឺខ��ល់ ឧបករណ៍

ទទួលខ��ល់និងបំពង់�ក់ព័ន� �ប�ប់រ���ប់េមេ�គ ���សីុនសម��ត ធុងស��កឧស�័ន (ឧ�. LPG) និងបំពង់�បតិកម�គីមី �េដើម។ល។  

• ���ំងចំហុយ៖ គឺ�បំពង់បិទជិត ែដលក��ងេ�ះ ទឹកនិងវត���វេផ��ងេទៀត�ត�វ�នកេ���។ វត���វែដល�នកេ���ឬបេ��ញចំ�យ �កេចញ

ពី���ំងេ�ះស��ប់�រេ�បើ��ស់ក��ងដំេណើរ�រ�េ�ចើន ឬក៏ស��ប់�រេ�បើ��ស់េដើម��កីេ��� រួម�ំងដំេណើរ�រផលិតកម� �រកេ���ទឹក 

�រេធ�ើឲ��អ�រកក់េ��� និង�រចម�និ។ 

• កែន�ងផលិតសេម��កបំ�ក់ចុងេ��យ៖ កែន�ងែដល�នដំេណើរ�រផលិតកម��ត�វ�នរួមប���លក��ង�រផលិតសេម��កបំ�ក់ ែដល�ច

រួម�ន�រ�ត់�ក�ត់ �រភ�ិត �រេដរ �រអុ៊ត �រេ�ះពុម�ពីេលើ �រ���ក់។  

• ធ���ងថ�៖ ថ�សីុឌីម៉ងែទរពណ៌េ���ឬេ���តេ���ែដល�ចដុត�ន �ពម�ំង�នបរ��ណ�បូននិងៃហ�ដ��បូនខ�ស់។ ��ឥន�នៈមិនកេកើត

េឡើងវ�ញែដល�ត�វ�នេ�បើក��ងផលិតកម�ចំហុយ។ 

• េ�បងឥន�នៈធន់ធ�ន់៖ េ�បងសំណល់ែដលេ�សល់េ��យពី�របិត និង ពី�របំែបកយកេ�បងេ�។ េ�បៀបេធៀបនឹង�បេភទៃនេ�បងឥន�នៈ

េផ��ងេទៀត �របេ��ញ�បូនពីេ�បងឥន�នៈធន់ធ�ន់ក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើឥន�នកម� គឺេ�ចើន���ំង�ងេ�បងឥន�នៈេផ��ងេទៀត។ ��ឥន�នៈមិន

កេកើតេឡើងវ�ញ ែដល�ត�វ�នេ�បើក��ងផលិតកម�ចំហុយក��ងឧស��ហកម�។ 

• �បព័ន�ខ��ល់ែដល�នប���ប់៖ �កុមៃន�បព័ន�រងរួម�នសំណ�ំៃនស�ស�ពែដល�នរួមប���ល��� រួម�ំងខំេ�បស��ខឺ��ល់, េ�គឿងបរ����រ

េធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ខ��ល់, េ�គឿងប���, បំពង់, ឧបករណ៍េដើរេ�យស���ធខ��ល់, េ�គឿង���សីុនផ�ល់�មពលេ�យស���ធខ��ល់ និង 

ដំេណើរ�រៃន�រេ�បើ��ស់ែដលេ�បើស���ធខ��ល់។ 

• អ�ក�ប់កិច�សន��បន�៖ អ�កផ�ត់ផ�ង់ែផ�ក�� ផលិតផល ឬេស� ជូនេ�ងច�ក។ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
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ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖  

a. �រកត់ស���ល់និង�រ�ត់���ក់អំពីបំពង់និង�បព័ន�ស���ធ េ��មេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹងពួក�។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់េកើតពីបំពង់ស���ធ កែន�ង�ក់���ំងចំហុយ បំពង់ែផ��ងចំហុយ និង�បព័ន�េផ��ងេទៀត

ែដល�នរួមប���លក��ងស�ង់�េនះ។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �រ�ត�តពិនិត��, េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន) �ក់ព័ន�នឹងបំពង់

និង�បព័ន�ស���ធ។  

d. �រ�យតៃម��និភ័យ�ត�វែតេធ�ើស��ប់បំពង់ស���ធថ�ី និង េ�េពលេធ�ើ�រ���ស់ប��រស���រៈនិងមូ៉តរច�ចំេ�ះ�បព័ន��ន��ប់។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬប�ង�ម�អប��បរ�នូវ�និភ័យ�ក់ព័ន�

នឹងដំេណើរ�រ និង/ឬ កែន�ង�រ�រនីមួយៗ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ��ងេ��ម៖  

a. �រដំេឡើង���សីុនថ�ី – បំពង់ & �បព័ន�ស���ធ �ត�វែត�នដំេឡើង �កិតរ���ស់រ���ល់ និងេធ�ើេតស� �សប�មអនុ�សន៍របស់

ឧស��ហករ៖ 

• �បព័ន�ែបងែចកែផ��ងចំហុយ �ត�វែតែថ�ំនិងរុ��រ�រឲ���ន�តឹម�ត�វ មុនេពលេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ 

b. �បតិបត�ិ�រេ�យសុវត�ិ�ព – បំពង់និង�បព័ន�ស���ធ�ំងអស់ �ត�វ�នេ�បើក��ងេ�លបំណងែដលរច�ពួក�។ 

• �បព័ន��ត�តពិនិត��េលើក�មិតស���ធ ឬ ���ន�ពខុស�ប�កតី�� �នស����ព�នមុន 

• �បតិបត�ិករ�នទទួលសិទ�ិនិង�របណ��ះប���ល 

c. កម�វ�ធីែថ�ំប���រ – បំពង់និង�បព័ន�ស���ធ�ំងអស់�នកម�វ�ធីែថ�ំប���រ�បន�ប���ប់ េដើម��េីជៀស�ង�រខូចឬ�រមិនដំេណើរ�រ

ៃន���ល់សុវត�ិ�ពនិង�បព័ន��ព�ន ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖  

• �រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំ���ំ 

• េតស�បេច�កេទសេលើ�ប�ប់និយ័តស���ធ កុង�ក់ និង���ល់សុវត�ិ�ពស��ប់បំពង់ស���ធ�ំងអស់ 

• េតស��ល់��េ�ន (UT), េតស�ជ��បវត���វ (PT) និង េតស�េផ��ងេទៀតេលើ�ពយឺតៃនស���រៈ និង �យុស��ប់បំពង់ស���ធ 

• �បព័ន����ំងចំហុយ�មួយនឹង�រ��វ��វេលើអត�ិ�ពនិងមុខ�រៃនកែន�ង�ក់���ំងចំហុយ បំពង់ែផ��ងចំហុយ �បព័ន��បមូល

កំ�ប់ រួម�ំង�រ�គបរុ��រ�រ �រែថ�ំបំពង់បត់ែផ��ងចំហុយ និងធុងស��កទឹក�គប់��ន់ 

• �បព័ន�ខ��ល់ប���ប់ �មួយ�រ��វ��វេលើ�រែថ�ំ�បព័ន�ែចក�យខ��ល់ែដល�នប���ប់ និង �រនិយ័តស���ធ �ពម�ំង

អ��េលច���យខ��ល់ទូ�ំង�បព័ន� 

• �បព័ន�ខ��ល់ប���ប់�ត�វែត�នទ�មង់�រែថ�ំ�តឹម�ត�វស��ប់�រជួសជុលនិង�រ���ស់បំពង់ែចក�យខ��ល់ �ពម�ំង�ររុករក

និង�រលុបបំ�ត់�រេលច���យខ��ល់ 

• �បព័ន����ំងចំហុយ�ត�វែត�នទ�មង់�រែថ�ំ�តឹម�ត�វស��ប់កែន�ង�ក់���ំងចំហុយ បំពង់ែផ��ងចំហុយ �បព័ន��បមូលកំ�ប់ 

រួម�ំង�រ�គបរុ��រ�រ បំពង់បត់ែផ��ងចំហុយ និង ធុងស��កទឹក�គប់��ន់។ 
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d. ត�ម�វ�របែន�មស��ប់���ំងចំហុយ ស��ប់កែន�ង�ត់េដរសេម��កបំ�ក់សេ�មច  

• េ�ងច�កមិន�ត�វទិញ���ំងចំហុសក���លថ�ីៗេឡើយ។ 

• ទ�មង់�រ�ត�វែត�នេ�នឹងកែន�ងេដើម��ីលុបបំ�ត់���ំងចំហុយក���លបច��ប��ន�ឬ�េពលអ�គត ក��ងដំេណើរ�រអុ៊ត 

រួម�ំង���ំងចំហុយេ�កែន�ងរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន�។ េ�េពល�នលុបបំ�ត់េហើយ ពួក��ត�វែត�ន�ក់���ក� 

មិនេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ និង េ�លឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

• េ�ល�រណ៍��យលក�ណ៍អក��រែដលែថ�ង� �រេ�បើ��ស់���ំងចំហុយក���លរ�ត�វ�ន�ម��ម�ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខមក� 

���ំ 2020 តេ�។ 

• កំណត់��ៃន�រេ�ល�ត�វែតរក��ក��ងរយៈេពល 5 ���ំ។ 

3. �របណ��ះប���ល 

a. បំពង់ស���ធ�ំងអស់៖ និេ�ជិតែដលទទួលសិទ�ិ�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លដំបូងនិង�របណ��ះប���ល�ប�ំ���ំ

ប���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• េ��ះ���ក់ែដល�ចេកើតេឡើងពីេ�គឿងបរ����រនិង�បព័ន� 

• ទ�មង់�រអំពី�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំេ�យសុវត�ិ�ព 

• ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

b. ���ំងចំហុយ & �បព័ន�ខ��ល់ែដល�នប���ប់៖ និេ�ជិតែដលទទួលសិទ�ិ�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លដំបូងនិង�ប�ំ���ំ

ប���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• �បេភទៃន���ំងចំហុយ ឬ �បព័ន�ខ��ល់ប���ប់�នវត��នេ�ក��ងេ�ងច�ក 

• ទទួល����បណ�ពី�បតិបត�ិករៃន���ំងចំហុយ 

4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. រក��កំណត់��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

c. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

d. �នដ����មៃន៖ 

• �បព័ន�ចំហុយ និង បំពង់�បព័ន�ខ��ល់ប���ប់ 

• ទីកែន�ង ចំនួន និង�បេភទៃនឧបករណ៍បំពង់បត់ែផ��ងចំហុយ �ពម�ំងកំណត់��ៃន�រែថ�ំ 

• ទីកែន�ងៃន�ប�ប់�ស់ស���ធនិងសីតុណ��ព 
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• ទីកែន�ងស��កទឹកនិង�បេភទ 
 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

 
ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike – "សុវត�ិ�ព���សុីន", "ទឹកកខ�ក់", "សំណល់រ�ង", "�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់" 

 ស�ង់��បសិទ�ផលអន�រ�តិ (IE) IEC 60034-30-1: 2014 

 អង��រស�ង់�អន�រ�តិ – (ISO) 31000:2009 �រ�គប់�គង�និភ័យ 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងរបួស េ�យ�រេ�គឿង���ស់ទីរបស់

���សីុន។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ���សីុន �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ���សីុន។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ���សីុន។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពី�រ�រ�រ���សីុន។ 

និយមន័យ 

• ជេណ�ើរេ�ង គឺ�ឧបករណ៍េលើក�នេវទិ�ឬ�ទុង ែដលេលើកនិងប���បេ�យេម�និកក��ងទិសេ�ប���រ េដើម��ី���ស់ទីមនុស��ឬស���រៈ

ពីមួយ�ន់េ�មួយ�ន់េទៀតេ�ក��ងអ�រ។ 

• �ក់េ�/�ក់���ក (LOTO) សំេ�េលើ�រអនុវត�និងទ�មង់�រ�ក់�ក់ េដើម���ីរ�រនិេ�ជិតពី�មពលឬ�រ�ប់េផ�ើមៃន

េ�គឿង���សីុននិងេ�គឿងបរ����រេ�យមិននឹក���ន ឬក៏�របេ��ញ�មពលបង�េ��ះ���ក់ ក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើសកម��ពជួសជុលឬែថ�ំ។ 

• �រ�រ�រ���សីុន គឺ�វ�ធី��ស��រ�រ�បតិបត�ិករនិងនិេ�ជិតេផ��ងេទៀតក��ងកែន�ង�ន���សីុន កំុឲ��ទទួលេ��ះ���ក់ ដូច�េ�កែន�ង

េកៀបែដលកំពុងដំេណើរ�រ េ�គឿងវ�ល កេម�ចកម�ីេ�ះនិង���េភ�ើង។ ឧ�ហរណ៍ៃនវ�ធី��ស��រ�ររួម�នេ�គឿង�ំង�រ�រ ឧបករណ៍

ចុចេ�បើៃដពីរ េ��ប�ក់��� �េដើម។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ — េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ�រ���សីុន ែដល

�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖  

a. �រ��វ��វេលើ���សីុននិងេ�គឿងបរ����រ�ំងអស់េដើម��ដឹីងអំពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹងេ�គឿង���ស់ទីរបស់���សីុន។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ និង �រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. េ�គឿង�រ�រេ�នឹងមួយកែន�ង, េ��ប�ក់���, 

�រ�គប់�គងេ�យៃដពីរ។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ — េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�របង�របួស

���មពីេ�គឿង���ស់ទីរបស់���សីុន ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖  
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a. �រ�យតៃម�េ�គឿងបរ����រថ�ី និង/ឬ �នែក េ�យដំបូង�ត�វគិតអំពី�រលុបបំ�ត់េ��ះ���ក់ រួចេហើយគិតេលើ�រ�រ�រកំុឲ���ន

េ��ះ���ក់។ 

b. េ�គឿង�រ�រ�ត�វែតស�ិតក��ង���ន�ព�បតិបត�ិ�រល�និង�នសន�ិសុខេ�នឹងកែន�ង។ 

c. េ�គឿង�រ�រមិន�ត�វបេង�ើតេ��ះ���ក់បែន�មេទៀតេឡើយ។ 

d. ក���រនិងេ�គឿងបរ����រវ�លេផ��ងេទៀតែដលស�ិតេ�តិច�ង 2.1 ែម៉�ត (7 ហ�ីត) �ងេលើៃផ�េធ�ើ�រ �ត�វែត�ន�រ�រេ�យ�បេ�ះ

ចំហតិច�ង 1.25 cm (0.5 in)។ 

e. ���សីុនែដល�នេ�គឿងវ�ល�ត�វែតបិទឲ��ជិត និង �ក់េ��ប�ក់����មួយនឹងយន��របិទស�័យ�បវត�ិ។ 

f. រក��សន�ិសុខ���សីុនឬេ�គឿងបរ����រែដល�ចេដើរឬ���ស់ទី ក��ងអំឡ�ងេពល�បតិបត�ិ�រ។ 

g. �រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំ���ំេលើ�រ�រ�រ���សីុន។ 

h. �រែថ�ំប���រ និង �រជួសជុល ែដលបំេពញ�មត�ម�វ�រៃន�រ�ក់េ�/�ក់���ក។ 

3. ជេណ�ើរេ�ង ជេណ�ើរយន� នងិ�ប�ប់េលើកស���រៈ— 

�រ�យតៃម��និភ័យ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់ជេណ�ើរេ�ង ជេណ�ើរយន� និង

�ប�ប់េលើកស���រៈ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹង�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំជេណ�ើរេ�ង ជេណ�ើរយន� និង�ប�ប់េលើកស���រៈ។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់និង�រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យឲ��ដល់ក�មិតែដល�ចទទួលយក�ន (ឧ�. េ�

�ប�ក់��� �រែថ�ំប���រ)។ 

កម�វ�ធី៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រស��ប់ជេណ�ើរេ�ង ជេណ�ើរយន� និង�ប�ប់េលើកស���រៈ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់

អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ប���ក់អំពីបន��កេលើកេ�យសុវត�ិ�ព។ េបើេ�គឿងបរ����រេ�ះមិន�នបំណងឲ��មនុស��េ�បើ��ស់េទ �ត�វ�ន���កស���ប���ក់

ដូចេ�ះ។ 

b. �ក់េ�ទី�ំងឬដំេឡើងេ�កែន�ងែដល�ចប���រ�និភ័យបង�របួសដល់អ�កេ�បើ��ស់និងអ�កឈរែក��រ។ 

c. េ��ប�ក់��� រ�ំង�រ�រ និងឧបករណ៍សុវត�ិ�ព ែដលសម�សប �ត�វែតដំេឡើងនិងេធ�ើ�បតិបត�ិ�រឲ���ន�តឹម�ត�វ េដើម��បី���រនូវ

�របង�របួស។ 

d. �រែថ�ំប���រ�ត�វេធ�ើ��ប�ំ។ 

e. សកម��ពជួសជុលនិងែថ�ំ �ត�វេ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃន�រ�ក់េ�/�ក់���ក។ 

f. េ�បើរ�ំង�រ�រនិងស��� េដើម���ី�ំង�រចូលដល់ េ�េពលេ�គឿងបរ����រេនះមិន�ចេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�ន។ 

g. ទ�មង់�រែដលែថ�ងអំពី�រេ�បើ��ស់ជេណ�ើរេ�ង ជេណ�ើរយន� និង�ប�ប់េលើកស���រៈ ក��ងករណី�ន�ព�សន�។ 

h. �រពិនិត��ពិច័យរបស់�គីទីបី និង �រប���ក់េ�ចេ���ះេពលែដលបំេពញត�ម�វ�រច��ប់ក��ង�សុក។ 

i. �បេ�ះ�ងេលើក��ល�នគ���ត���ងតិច 2.1 m (7 ft)។  
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4. �របណ��ះប���ល — និេ�ជិត�ំងអស់ែដលេធ�ើ�រ�មួយេ�គឿង���សីុនែដលកំពុង���ស់ទី �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពី

សុវត�ិ�ពេ�េពលជួលឲ��េធ�ើ�រដំបូង។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

• េ��ះ���ក់ពី���សីុន។ 

• ទ�មង់�រអំពី�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ�យសុវត�ិ�ព។ 

• ព័ត៌�នអំពីេ�គឿង�រ�រ���សីុន និង �រេ�បើ��ស់ពួក�ឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

• ទ�មង់�រជូនដំណឹង េបើ���ន�រ�រ�រ �ខូច មិន�ចេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�ន ឬក៏�ន���ន�ពអសុវត�ិ�ពេផ��ងេទៀត។ 

5. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��អំពី�រ�យតៃម�ស��ប់េ�គឿងបរ����រថ�ីនិងេ�គឿងបរ����រែដល�នែក េពញមួយជីវ�តៃនេ�គឿងបរ����រេ�ះ។ 

c. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យនិង�រែថ�ំ �ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

d. កំណត់��ៃន�រជួសជុលេពញមួយជីវ�តៃនេ�គឿងបរ����រេ�ះ។ 
 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "�រ�គប់�គង�មពលបង�េ��ះ���ក់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 8-16 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រទទួលរង�ែស៊រពី�រ�រ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពៃន�ែស៊រ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពៃន�ែស៊រ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពៃន�ែស៊រ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពៃន�ែស៊រ។ 

និយមន័យ 

• �ែស៊រ (�របេង�ើនក���ំងពន�ឺ�មរយៈ�រជំរុញ�របេ��ញ�រ�យ�យ) គឺ�ឧបករណ៍មួយែដលបេង�ើត�ំពន�ឺតូច���រដ៏�ន

�នុ�ព ែដលខុសពីពន�ឺធម�� �នែតមួយពណ៌ �ន�រេរៀបចំ និង�នទិសេ�។ ឧ�ហរណ៍ៃន�រេ�បើ��ស់�ែស៊ររួម�ន៖ 

�រ�ត់េ�ហៈ �រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេវជ���ស� �បព័ន��ស់ស�ង់ និង �របេង�ើតលំ�ំពន�ឺស��ប់�រកម��ន�។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់និង�រ�ត់���ក់�ែស៊រ និង េ��ះ���ក់ែដល�ក់ព័ន�។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �រ�ត�តពិនិត��, េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រទទួលរង�ែស៊រពី

�រ�រ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �ែស៊រ�ត�វែត�នរច��មួយ�រ�រ�រនិងេ��ប�ក់��� េដើម��ីប���រ�រទទួលរង�ំរស�ី។ 

b. អនុ���តឲ��ែតបុគ�លិកែដលទទួលសិទ�ិបុ៉េ���ះចូលេ�កែន�ងេ�ះ។ 

c. ���កស���និង�រ�ប�សក��ងតំបន់�ន�ែស៊រ។ 

d. េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��នសម�សប។ 

e. ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រ�ក់�ក់�ម�រ�រស��ប់�រ�ត់ែចងឬ�រេធ�ើ�រ�មួយ�ែស៊រ។ 

f. ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

g. �បព័ន��ែស៊រ�ត�វែត�ន�កិតរ���ស់រ���ល់និងេធ�ើេតស��មអនុ�សន៍របស់ឧស��ហករ។ 

h. ឱន�ពៃន�បព័ន��ែស៊រ�ំងអស់�ត�វែត�នែក មុនេពលេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ។ 
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3. �របណ��ះប���ល—  

�ពយល់ដឹងអំពីសុវត�ិ�ពៃន�ែស៊រ៖ និេ�ជិត�ក់ព័ន��ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លក�មិតយល់ដឹង េ�េពល�ត់�ំង�រ�រ

ដំបូង។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• ផលប៉ះ�ល់ៃន�រ�យ�យ�ែស៊រ និង េ��ះ���ក់�ក់�ក់ែដលនិេ�ជិត�ចទទួលរង �ពម�ំងរេបៀប�គប់�គង

េ��ះ���ក់�ំងេ�ះ។ 

• �រអនុវត��រ�រេ�យសុវត�ិ�ព។ 

• ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

សុវត�ិ�ពៃន�ែស៊រ៖ និេ�ជិតែដលទទួលសិទ�ិ�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លដំបូងនិង�ប�ំ���បំ���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល

�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• �បេភទៃន�ែស៊រែដល�នវត��នក��ងេ�ងច�ក។ 

• េ��ះ���ក់�ចេកើតេឡើងៃន�រទទួលរង�ែស៊រែដល�នវត��នក��ងេ�ងច�ក។ 

• ក�មិតទទួលរង និង �និភ័យែដលនឹងេកើតេឡើង។ 

• �រ�យតៃម�លទ�ផលៃនេ��ះ���ក់។ 

• �រអនុវត��រ�រេ�យសុវត�ិ�ព។ 

• ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

4. �ររក��ឯក�រ—  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��ៃន�រ�កិតរ���ស់រ���ល់ស��ប់�រេធ�ើេតស�េ�គឿងបរ����រក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

c. កំណត់��ៃន�រែថ�ំេពញមួយជីវ�តៃនេ�គឿងបរ����រ។ 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 



សុវត�ិ�ពៃន�រែថ�ំ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

សុវត�ិ�ពៃន�រែថ�ំ CLS – ទំព័រ 73 ក��� 2017 

ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រខូចេ�គឿងបរ����រ ឬ �រទទួលរងេ��ះ���ក់

�ក់ព័ន�នឹងសកម��ពែថ�ំនិងជួសជុល។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពៃន�រែថ�ំ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពៃន�រែថ�ំ។ 

អ�កតំ�ង�រែថ�ំ �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត��ិពៃន�រែថ�ំ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពៃន�រែថ�ំ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត��ិពៃន�រែថ�ំ។ 

និយមន័យ 

• �រ�រេ��� គឺសកម��ពៃន�រផ��រ �រ�ត់ �រសំេលៀង ឬសកម��ពដៃទេផ��ងេទៀតែដល�ក់ព័ន�នឹង�រេធ�ើឲ���នអ���តេភ�ើង 

���េភ�ើង ឬ�បភពេឆះេភ�ើងេផ��ងេទៀត ែដល�ចបង��ែផ��ងឬេភ�ើងេឆះ ឬក៏ែដល�ចេធ�ើឲ���បព័ន��ប់ែផ��ងដំេណើរ�រ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់�រែថ�ំែដល�ត�វរួមប���ល

អប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់ែដល�ក់ព័ន��មួយកិច��រៃន�រែថ�ំនិង�រជួសជុល។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់ែដល�នកត់ស���ល់េឃើញ។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ (ឧ�. េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន �រអនុ���តឲ��េធ�ើ

�រ�រេ���)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រអំពី�រែថ�ំ។ �អប��បរ� ទ�មង់�រេ�ះ�ត�វែតរួមប���ល៖ 

a. េ�ង�ង�ត�វ�នែថ�ំក��ង���ន�ពដំេណើរ�រ���តល�។ 

b. ឧបករណ៍និងេ�គឿងបរ����រ�ំងអស់�ត�វែត�នសុវត�ិ�ព និង ដំេណើរ�រ�ប�កតី។ 

c. �ចចូលេមើលេសៀវេ�ែណ�ំេ�គឿងបរ����ររបស់ឧស��ហករ។ 

d. េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន�ត�វ�នផ�ល់ជូននិង�ត�វ�នេ�បើ។ 

e. �បព័ន�ែថ�ំប���រនិងជួសជុល�ត�វរួមប���ល៖ 
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• �រេរៀប�លវ��គ និង �រកំណត់�ទិ�ព។ 

• ព័ត៌�នលម�ិតៃន�រ�រែដល�នប��ប់។ 

• �លបរ�េច�ទ និង នរ��នប��ប់�រ�រេ�ះ។ 

• កំណត់��ៃន�រែថ�ំ/�រជួលជុលស��ប់បំែណកេ�គឿងបរ����រឬេ�គឿងបរ����រនីមួយៗ។ 

f. ទ�មង់�រសុវត�ិ�ពនិង�បព័ន�អនុ���ត�រ�រេ��� �គប់េពលែដល�រ�រេ����ត�វ�នេធ�ើក��ងតំបន់�មួយែដលមិន�ត�វ�នកំណត់

�ពិេសសស��ប់�បតិបត�ិ�រេ�ះ និង ���នអ���តេភ�ើងនិង�យ�បេឆះ។ �រអនុ���ត�រ�រេ����ត�វែតរួមប���ល៖ 

• ទីកែន�ង និង ស�ពលក�ណៈៃន�រ�រេ���។ 

• េពលេវ� និង ថិរេវ�ៃន�រ�រ។ 

• �រ�បុង�បយ័ត�ែដល�ត�វេធ�ើ មុនេពល�រ�រ�ប់េផ�ើម ក��ងអំឡ�ងេពល និងប���ប់ពី�រប��ប់�រ�រ។ 

• អ�កេមើល�រខុស�ត�វ និង បុគ�លែដលេធ�ើ�រ�រ។ 

• �ត�វ�រនូវេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

• ត�ម�វ�រៃនេ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ។ 

• ប��ីៃនបុគ�លែដលទទួលសិទ�ិ ែដល�ចចុះហត�េល�េលើលិខិតអនុ���ត។ 

3. �របណ��ះប���ល  

និេ�ជិតេធ�ើ�រែថ�ំ៖ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លែដលរួមប���លអប��បរ�៖ 

• ត�ម�វ�រ�ក់�ក់ៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពៃន�រែថ�ំ។ 

• �រេ�បើ �ររក��ទុក និង�រែថ�ំឧបករណ៍។ 

• ត�ម�វ�រៃន�រែថ�ំប���រេ�គឿងបរ����រនិងឧបករណ៍។ 

និេ�ជិតែដលទទួលសិទ�េិធ�ើ�រ�រេ���៖ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�ប�ំ���ំ ែដលរួមប���លអប��បរ�៖ 

• �បព័ន�និងទ�មង់�រអំពី�រអនុ���ត�រ�រេ���។ 

• �រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រ (រួម�ំងេ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ)។ 

4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��ៃន�រែថ�ំប���រក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

c. កំណត់��ៃន�រជួសជុលេពញមួយជីវ�តៃនេ�គឿងបរ����រេ�ះ។ 

d. លិខិតអនុ���ត�រ�រេ���ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "ស���រៈ�នេ��ះ���ក់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 "សុវត�ិ�ពអគ�ិសនី" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 "�រ�គប់�គង�មពលបង�េ��ះ���ក់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-23 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត��ិព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ចេកើតេឡើង

�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ន

�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត�ិ�ពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់េ�យ�រអគ�ិសនី។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពអគ�ិសនី �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចង�រ�យតៃម��និភ័យ ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រ �របណ��ះប���ល �ររក��

កំណត់�� និង�រ�ត�តពិនិត���ប�ំ��� ំស��ប់កម�វ�ធីសុវត�ិ�ពអគ�ិសនី។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ 

ែដល�ក់ព័ន�នឹងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពអគ�ិសនី។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពអគ�ិសនី។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់កិច��រអគ�ិសនីនីមួយៗ ែដល

�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីកិច��រ�ប់�ក់ទង និង េ��ះ���ក់�ក់ព័ន�។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ (ឧ�. េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន ទ�មង់�រអំពី�បតិបត�ិ�រ 

�របណ��ះប���ល �រអនុវត��រ�រ�បកបេ�យសុវត�ិ�ព �េដើម)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រ េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់

អគ�ិសនី។ ទ�មង់�រ�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. សុវត�ិ�ពអគ�ិសនីទូេ�៖ 

• និេ�ជិតែដល�នទទួល�របណ��ះប���លនិងទទួលសិទ�ិបុ៉េ���ះែដល�ចជួសជុលេ�គឿងបរ����រអគ�ិសនី។ 

• បុគ�លែដលេធ�ើ�រ�រេលើេសៀគ�ីអគ�ិសនីែដល�ន�មពល �ត�វែត�នគុណវុឌ��សិម�សប េហើយ�នទទួលសិទ�ិ�ពិេសសឲ��

េធ�ើ�រ�រេ�ះ។ 

• តំបន់ែបងែចកអគ�ិសនី�ត�វែត�ន�រ�រ�ប�ំងនឹងេ��ះ���ក់ៃចដន�� (ឧ�. បន�ប់�ត�វរច��ពិេសស េ�យេ�បើបេ���លនិង

ប���ន់ៃដ�រ�រ�តឹម�ត�វ �េដើម)។ 

• អនុ���តឲ��ែតនិេ�ជិតែដលទទួលសិទ�ិបុ៉េ���ះ�ចចូលេ�បន�ប់ែបងែចកអគ�ិសនី។ 

• ទូែបងែចកអគ�ិសនី�ំងអស់ �ប�ប់���ច់ចរន�អគ�ិសនី កុង�ក់ និង�បអប់�បសព� �ត�វែតបិទឲ��ជិត និង �រ�រពី���ន�ពទទឹក។ 

• ឧបករណ៍ប���អគ�ិសនី�ំងអស់�ត�វែត�ន�ក់���ក េដើម��កីត់ស���ល់េ�គឿងបរ����រែដល�ត�វប���។ 
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• ទូែចក�យ�ំងអស់�ត�វែត�ន�បេ�ះ 0.9 ែម៉�ត (3 ហ�ីត)។ 

• បំពង់ែខ��អគ�ិសនី�ំងអស់�ត�វែត�ទ�ំង�សុងេពញ�បែវងរបស់ពួក�។ �រ���ប់ឧបករណ៍ប���ប់បន��ំមិនែមនអគ�ិសនីេ�បំពង់

ែខ��អគ�ិសនី �ត�វ�ន�ម��ម។ 

• ែខ��និងែខ���បអគ�ិសនី�ំងអស់�ត�វែតស�ិតក��ង���ន�ពល��បេសើរ (���នេសៀគ�ីេបើកចំហេឡើយ)។ 

• ែខ��ប���យ�ត�វែតេ�បើ�មមូល���នបេ���ះ�សន�បុ៉េ���ះ។ 

• េ�គឿងប���ក់េសៀគ��ីនកំហុស���ប់េ�ដី (GFCI) �ត�វែតផ�ល់ជូនស��ប់ទីកែន�ងេសើម។ 

• �ត�វែត�នវ��នសុវត�ិ�ពអគ�ិសនី�ក់�ក់េ��រ���ន។ 

b. �រពិនិត��ពិច័យអគ�ិសនី៖ 

• េ�ងច�ក�ត�វែត�ន�លវ��គៃន�រពិនិត��ពិច័យនិងេធ�ើេតស�។ �ពញឹក�ប់ៃន�រពិនិត��ពិច័យ�ំងេនះ��ស័យេលើ

បទប��ត�ិរបស់�បេទស �បេភទៃនេ�គឿងបរ����រ បរ����នែដលេ�បើ� និង�ពញឹក�ប់ៃន�រេ�បើ��ស់។ 

• �រែកចម��ងៗចំេ�ះេ�ងច�កថ�និីង�ន��ប់�ត�វែតទទួល�រពិនិត��ពិច័យ េដើម��េីផ��ង���ត់អនុេ�ម�ព�មួយ�កមនិង

ស�ង់��ំងេនះ។ 

• ដំេណើរ�រស��ប់�រកំណត់�ទិ�ពនិង�រែកឱន�ពអគ�ិសនី។ 

c. េ�គឿងបរ����រ�រ�រ (ស��ប់�រ�រេលើេសៀគ�ី�ន�មពល)៖ 

• ែស��កេជើងនិងែវ�ន��រ�រសុវត�ិ�ពអគ�ិសនី �ត�វែត�ក់�មត�ម�វ�រ េ�ង�ម�រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ។ 

• ឧបករណ៍�ំងអស់ែដល�នេ�បើស��ប់�រ�រអគ�ិសនី�ត�វែតរុ��រ�រឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

• ក��ល�រ�រអគ�ិសនី�ត�វែតដំេឡើងេ��ងមុខទូែបងែចក�ំងអស់ក��ងបន�ប់េ�គឿងបរ����រអគ�ិសនី។ 

3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីវ��នសុវត�ិ�ពអគ�ិសនី និង ទ�មង់�រអំពី�រ�យ�រណ៍

ស��ប់ឱន�ពអគ�ិសនី។  

សុវត�ិ�ពអគ�ិសនី៖ បុគ�ល�នគុណវុឌ��ែិដលេធ�ើ�រេលើ�បព័ន�អគ�ិសនី�� ឬ េសៀគ�ីរស់ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអប��បរ��ម

ត�ម�វ�រ�ក់�ក់េ��រ���នេ�ះ៖ 

• �រដឹងអំពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន��មួយបរ����ន�រ�ររបស់ពួក�។ 

• �រេ�បើ��ស់ទ�មង់�រសម�សប និង េ�គឿងបរ����រ�រ�រ។ 

• ទ�មង់�រស��ប់�រ�ក់េ�និង�រ�ក់���កេសៀគ�និីងេ�គឿងបរ����រអគ�ិសនី�ន�មពលឲ���នសុវត�ិ�ព។ 

• �រយកចិត�ទុក�ក់និង�រែថ�ំេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

4. �ររក��ឯក�រ—  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ កំណត់��អំពីរបួសនិងជំងឺេ�យ�រអគ�ិសនី �ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 
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កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន� 

b. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យ�ត�វែតរក��េពញមួយជីវ�តៃនេ�គឿងបរ����រេ�ះឬេ�ងច�ក។ 

 
�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "�រ�គប់�គង�មពលបង�េ��ះ���ក់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 8-31 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រ�ក់េ�/�ក់���ក (LOTO) ៃនេ�គឿង���សីុននិងេ�គឿងបរ����រ េដើម���ី�ឲ��

�ននូវ�រ�គប់�គង�មពលបង�េ��ះ���ក់។ 

 �រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រ LOTO �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រ LOTO។ 

អ�ក�គប់�គង & អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រ LOTO។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រ LOTO។ 

និយមន័យ 

• �មពលបង�េ��ះ���ក់ គឺ�មពលែដល�នរក��ឬសល់��េ�ក��ងេ�គឿង���សីុន ែដល�ចបង�េ��ះអន��យ �លទ�ផលៃន

�រ�ប់េផ�ើម�មពល ឬ �របេ��ញ�មពលែដល�នរក��េ�យមិននឹក���ន។ េនះរួមប���ល�ំង�មពលអគ�ិសនី �មពលកេ��� 

�បតិកម�គីមី ចល�េម�និក �មពលបូ៉តង់ែស��លឬ�មពលែដល�នរក��។ 

• �ក់េ�/�ក់���ក (LOTO) សំេ�េលើ�រអនុវត�និងទ�មង់�រ�ក់�ក់ េដើម���ីរ�រនិេ�ជិតពី�មពលឬ�រ�ប់េផ�ើមៃន

េ�គឿង���សីុននិងេ�គឿងបរ����រេ�យមិននឹក���ន ឬក៏�របេ��ញ�មពលបង�េ��ះ���ក់ ក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើសកម��ពជួសជុលឬែថ�ំ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់េ�គឿងបរ����រ កិច��រ (ឧ�. �រដំេឡើង �រែថ�ំ �រពិនិត��ពិច័យ �រស���ត ឬ�រជួសជុលេ�គឿង���សីុនឬ

េ�គឿងបរ����រ) �ពម�ំងេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹងពួក� ែដលេកើតេឡើងពី�បភព�មពលបង�េ��ះ���ក់ែដលមិន�ន�គប់�គង។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយ�មពលបង�េ��ះ���ក់។ 

c. វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ (ឧ�ហរណ៍ ទ�មង់�រ LOTO)។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រ េដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង

�រ�គប់�គង�មពលបង�េ��ះ���ក់។ ទ�មង់�រ�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ទ�មង់�រ LOTO �ក់�ក់�ម���សីុន�ត�វែតរក��ទុក�ឯក�រស��ប់េ�គឿងបរ����រែដល�ន�បភព�មពលេ�ចើន។ 

b. ខែចងអំពី�រ�ក់េ� កូនេ� និង���កែដល�នកំណត់មួយៗ េដើម���ី�សន�ិសុខៃនឧបករណ៍ប����មពល។ �នែត

និេ�ជិតែដលដំេឡើងេ�និង���កបុ៉េ���ះ ែដល�ចយកពួក�េចញវ�ញ។ 
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c. �រ���ច់និង�របង�ស់�មពលពីេ�គឿងបរ����រ៖ 

• �រ���ច់ឬ�របិទ���សីុនឬមូ៉ទ័រែដលផ�ល់�មពលដល់�បព័ន�េម�និក។ 

• �របង�ស់�មពលេសៀគ�ីអគ�ិសនី េ�យ�រ���ច់�មពល/�រ�ក់េ�។ 

• �រខ�ប់លំហូរឧស�័នឬវត���វក��ង�បព័ន�ៃហ�ដ�លីក �បព័ន�ខ��ល់ ឬ�បព័ន�ចំហុយ។ 

• �រខ�ប់េ�គឿងៃន���សីុន�ប�ំងនឹងចល�ែដល�ច�ំឲ���នទំ�ញ។ 

d. �របំ�ត់�មពលែដល�នរក��ទុក�� ប���ប់ពី�បព័ន��ត�វ�នបង�ស់�មពល។ 

• �របេ��ញឧស�័នឬវត���វពីបំពង់ស���ធ ធុង ឬ�ខ���ម��េឡទ័រ រហូត�ល់ែតស���ធ�ងក��ងស�តិេ�េស�ើស���ធបរ���ស 

(េ�យគិតេលើសុវត�ិ�ពរបស់និេ�ជិតនិងបរ����ន)។ 

• �របង�ស់បន��ក����សីុទ័រ �មរយៈ�រ���ប់េ�ដី។ 

• �របេ��ញឬ�រខ�ប់រុ�ស័រែដល�នតំណឹងឬ�រប���ប់។ 

• �របំ�ត់ក���ំងនិចល េ�យអនុ���តឲ���បព័ន�ឈប់�ំង�សុង ប���ប់ពីបិទនិង���ច់ចរន�។ 

e. �រេផ��ង���ត់អំពី�រ���ច់និង�របង�ស់�មពលឲ��អស់។ 

f. �រប���ល�មពលៃនេ�គឿងបរ����រេឡើងវ�ញ៖ 

• �រពិនិត��ពិច័យេលើ�រ�រ �រេ�ះេ� �រ�ប់េផ�ើមេ�យសុវត�ិ�ព និង�រប���ល�មពលេឡើងវ�ញ េ�េពលនិេ�ជិត

រួចផុតពីចំណ�ច�នេ��ះ���ក់។ 

• េ�េពលឧបករណ៍ LOTO �ត�វ�នេ�ះ�បេ���ះ�សន� េដើម��េីធ�ើេតស�ឬកំណត់ទី�ំង���សីុនឬេ�គឿងបរ����រ ខែចង�ត�វែត

ផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�គប់��ន់ជូននិេ�ជិត។ 

• �រជូនដំណឹងដល់និេ�ជិត េ�េពល�រ�រ�នប��ប់ េហើយេ�គឿងបរ����រកំពុងដំេណើរ�រ។ 

• �រ�ត�តពិនិត��អំពីេ�គឿងបរ����រែដល�នប���ល�មពលេឡើងវ�ញ េដើម���ី�ឲ���ននូវ�បតិបត�ិ�រ�បកបេ�យសុវត�ិ�ព។ 

g. �រេ�បើ��ស់���កែតមួយគត់ េ�េពល���នមេធ���យេផ��ងេទៀតៃន�រ���ច់។ 

h. េ�គឿងបរ����រនិងទ�មង់�រ�ក់េ�េ�ចើន េ�េពលនិេ�ជិតេលើសពី���ក់�នចូលរួមក��ងដំេណើរ�រៃន�រ���ច់ចរន�។ 

i. �នែតអ�ក�គប់�គងទីកែន�ងេ�ចំេ�ះមុខេ�យ���ល់បុ៉េ���ះែដល�ចផ�ល់�រអនុ���តឲ��េ�ះេ�េ�យបង�ំ ប���ប់ពី�ន

បំេពញលក�ខណ�ែដល� េ�គឿង���សីុនេ�ះ�នសុវត�ិ�ព េហើយនិេ�ជិត�ំងអស់ស�ិតេ�េ��តំបន់�នេ��ះ���ក់។ 

3. �រ�ត�តពិនតិ��—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នដំេណើរ�រ�ត�តពិនិត���ប�ំ���និំងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់ទ�មង់�រ LOTO ែដល

រួមប���លនិេ�ជិត អ�ក�ប់កិច�សន�� និងអ�ក�ប់កិច�សន��បន�។ 

�របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លេ�ក�មិតយល់ដឹងអំពី LOTO។  

និេ�ជិតែដល�ក់ព័ន�ក��ង LOTO �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លឲ���នេពញេលញ។ �របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ�ត�វែតេធ�ើេឡើង�

េរៀង�ល់���ំ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���ល៖ 

• កែន�ង អ�ី និងរេបៀប���ច់�បភព�មពល�ំងអស់។ 
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• �រេ�បើេ�និង���កេលើឧបករណ៍ប���។ 

• �រេផ��ង���ត់អំពី�រ���ច់។ 

• ទ�មង់�រអំពី�រ�ប់េផ�ើមេ�យសុវត�ិ�ពនិង�រផ�ល់�មពលេឡើងវ�ញ។ 

• �រកត់ស���ល់និង�រ�គប់�គងេ��ះ���ក់។ 

4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ �ត�វរក��កំណត់��អំពីឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹង�រទទួលរងពី�មពលបង�េ��ះ���ក់។ កំណត់��

�ំងេនះ�ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��នូវ�រ�យតៃម�អំពី�និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�រ�ត�តពិនិត��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 8-10 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�រចូលេ�ក��ងលំហ�នកំហិត។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� �រចូលេ�លំហ�នកំហិត �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពី�រចូលេ�លំហ�នកំហិត។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�ម

ត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រចូលេ�លំហ�នកំហិត។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រចូលេ�លំហ�នកំហិត។ 

និយមន័យ 

 លំហ�នកំហិត គឺ�លំហ�ំង�យ�ែដលធំល�មេដើម��ឲី��និេ�ជិត���ក់ចូលេ� �នមេធ���យ�នក�មិតស��ប់�រចូលនិង

េចញ េហើយមិន�ត�វ�នរច�េដើម��ឲី��និេ�ជិតឋិតេ��បន�ប���ប់េឡើយ (ឧ�. �បេ�ងលូ បំពង់លូ រូងេ��មដី ���ំងចំហុយ ធុង

ស��ក ែរ�ធ���ងថ�)។ 

O �ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត លំហ�នកំហិត�នស�ពលក�ណៈ�ងេ��មមួយឬេ�ចើន៖ 
 �ច�នបរ���សបង�េ��ះ���ក់;  

 �នវត���តុែដល�ចបង��ររុ�ព័ទ�និេ�ជិត;  

 រច�សម�័ន��ងក��ងែដល�ចេធ�ើឲ��និេ�ជិត�ប់ឬថបដ់េង�ើម េ�យ�រជ���ំងរួមចូល ឬេ�យ�រៃផ��ន់ែដល�ន

ជ��លចុះនិងរួមតូចេ�ែផ�ក�ត់; ឬ  

 �នេ��ះ���ក់ដល់សុខ�ពឬសុវត�ិ�ពែដល�នដឹង�មុនេផ��ងេទៀត។ 

O មិន�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត លំហ�នកំហិតគឺ�លំហែដលមិន�នេ��ះ���ក់អ�ីបង�ឲ���នមរណ�ពឬេ��ះអន��យដល់

�ង�យធ�ន់ធ�រ �ពម�ំង���នេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹងបរ���សេផ��ងេទៀត េហើយក៏���ន ស���នុពលៃនេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�ពី

បរ���ស�មួយែដរ។  

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់លំហ�នកំហិតនីមួយៗ 

ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីលំហ�នកំហិត�ំងអស់ និង េ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹងពួក�។ 

b. �រ�យតៃម�អំពី�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់នីមួយៗ។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ (ឧ�. ទ�មង់�រអំពី�រចូល េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន 

�រ���ស័យ�ក់ទង �របណ��ះប���ល �េដើម)។ 
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2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រស��ប់លំហ�នកំហិត ែដល�ត�វែត

�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. លំហ�នកំហិតែដល�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត៖ 

 លំហ�នកំហិតែដល�ន�និភ័យមធ��មឬខ�ស់ ែដល�ត�វ�នកត់ស���ល់ក��ង�រ�យតៃម��និភ័យ ែដល�ត�វែត�ន

�រអនុ���តស��ប់�រចូល។ 

 និេ�ជិតមិនទទួលសិទ��ិត�វែត�នកំហិតមិនឲ��ចូលេ�ក��ងលំហ�នកំហិតែដល�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត។ 

 ស����ព�ន�ត�វែតបិទ�ប�សេ�កែន�ងចូល�ំងអស់។ ស���េ�ះ�ត�វែត�ន៖ 

"DANGER – PERMIT REQUIRED CONFINED SPACE, DO NOT ENTER" ("េ��ះ���ក់ – លំហ�នកំហិត�ត�វ�រនូវ

�រអនុ���ត ចូរកំុចូល") 

b. �រទទួលខុស�ត�វរបស់អ�កចូលលំហ�នកំហិតែដល�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត អ�កេមើល�រខុស�ត�វេលើអ�កចូល និងអ�ក�ំជួយ។ 

c. ត�ម�វ�រៃន�រអនុ���តឲ��ចូល៖ 

 េ���ះលំហ�នកំហិត។ 

 េ�លបំណងៃន�រចូល, �លបរ�េច�ទនិងថិរេវ�ៃន�រ�រ រួម�ំង�លបរ�េច�ទនិងេ���ងផុតកំណត់ៃន�រចូល។ 

 ប��ីរបស់អ�កចូលែដលទទួលសិទ�ិ អ�ក�ំជួយ និងអ�កេមើលខុស�ត�វេលើ�រចូល។ 

 េ��ះ���ក់�ក់ព័ន��មួយលំហ�នកំហិត និង រេបៀប�គប់�គងពួក�។ 

 ទ�មង់�រអំពី�រ�ក់ឲ��េ��ច់ពីេគ។ 

 លក�ខណ�ចូលែដល�ចទទួលយក�ន។ 

 �ត�វ�រនូវ�រេធ�ើេតស�បរ���ស និង លទ�ផលៃន�រ�ត�តពិនិត���បន�ប���ប់។ 

 ត�ម�វ�រៃន�រសេ����ះនិងេពល�សន�។ 

 ទ�មង់�រអំពី�រទំ�ក់ទំនងស��ប់អ�ក�ំជួយនិងអ�កចូល។ 

 េ�គឿងបរ����រចូលែដល�ត�វ�រ (ឧ�. េជើងបី និង �ប�ប់�, ែខ��េឆៀង�ក់េពញមួយខ��ន)។ 

 ព័ត៌�នលម�ិតៃន�រអនុ���តេផ��ងេទៀត (ឧ�. �រ�រេ���)។ 

d. �រ�កិតរ���ស់រ���ល់�ប�ំ���ំ និង �រ�កិតរ���ស់រ���ល់េ�យខ��នឯងមុនេពលចូល ស��ប់ឧបករណ៍�ត�តពិនិត��និងេធ�ើេតស�

�ំងអស់។ 

e. េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នដំេណើរ�រ�ប�ំ���ែំដល�នរក��ទុក�ឯក�រស��ប់ទ�មង់�រអំពី�រចូលលំហ�នកំហិត ែដល

រួមប���លនិេ�ជិត អ�ក�ប់កិច�សន�� និងអ�ក�ប់កិច�សន��បន�េ��រ���ន។ 

f. ត�ម�វ�រស��ប់�រ�ត់���ក់លំហ�នកំហិត��លំហ�នកំហិតែដលមិន�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត។  

 ��ឲ����កដ� លំហ�នកំហិតមិន�នបរ���សបង�េ��ះ���ក់�ក់ែស�ងឬក៏�ច�នបរ���សបង�េ��ះ���ក់។ 

 ��ឲ����កដ� លំហ�នកំហិតមិន�នេ��ះ���ក់ែដល�ចបង�ឲ���នមរណ�ពឬេ��ះអន��យដល់�ង�យធ�ន់ធ�រ។ 

េនះរួមប���ល�ំងេ��ះ���ក់ដល់សុខ�ពឬសុវត�ិ�ពែដល�នដឹង�� រួម�ំង�ររុ�ព័ទ�ក��ងវត���តុរ�ងឬ�វ �រឆក់ចរន�

អគ�ិសនី ឬេ�គឿងែដល���ស់ទី។ 



�រ�រ�រលំហ�នកំហិត  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE  
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 េ�យចូលេ�េដើម��បំី�ត់េ��ះ���ក់ លំហេ�ះ�ត�វែត�ន�ត់ទុក��លំហ�នកំហិតែដល�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត រហូត

�ល់ែតេ��ះ���ក់េ�ះ�ត�វ�នលុបបំ�ត់។ 

 �ត់���ក់េឡើងវ�ញចំេ�ះលំហ�នកំហិតែដលមិន�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត��លំហ�នកំហិតែដល�ត�វ�រនូវ�រអនុ���ត 

េបើ�ំ�ច់ េ�េពល�ន�រ���ស់ប��រេលើ�រេ�បើ��ស់ ឬ រច�សម�័ន�ៃនលំហេ�ះបេង�ើន�និភ័យដល់អ�កចូល។ 

3. �របណ��ះប���ល—�ត�វេធ�ើ�របណ��ះប���លដល់និេ�ជិត�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹង�រ�រេ�ក��ងលំហ�នកំហិត (ឧ�. អ�កចូល 

អ�ក�ំជួយ អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �កុមសេ����ះ) េ�េពល�ត់�ំង�រ�រដំបូង និង ���ងតិច�ប�ំ���បំ���ប់ពីេ�ះ។ 

�របណ��ះប���លេនះ�ត�វែតរួមប���ល៖ 

• េ��ះ���ក់ៃន�រចូលលំហ�នកំហិត និង វ��ន�រ�គប់�គង។ 

• �រអនុ���ត�រចូល។ 

• �រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រ�ំងអស់។ 

• �រ���ស័យ�ក់ទង។ 

• ត�ម�វ�រៃន�រសេ����ះនិងេពល�សន�។ 

4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ �ត�វរក��កំណត់��អំពីឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹងលំហ�នកំហិត។ កំណត់���ំងេនះ�ត�វែតរក��ក��ង

េពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. �រអនុ���ត�រចូលលំហ�នកំហិតក��ងេពលអប��បរ� 1 ���ំ។ 

c. កំណត់��ៃន�រ�កិតរ���ស់រ���ល់េ�គឿងបរ����រ�ត�តពិនិត�� ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

d. កំណត់��ៃន�រ�ត�តពិនិត��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-53 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវបរ����នៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នសុវត�ិ�ព និង អនុវត�ជំ�ន�ំ�ច់ េដើម��បី���រេ��ះ���ក់និងរបួសែដល�ច

េកើតេឡើង�ក់ទង�មួយនឹង�រ�រ ឬក៏េកើតេឡើងក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើ�រ ឬក៏េ�យ�រ�បតិបត�ិ�រេ�កែន�ងរបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់

�ត�វ�ន�បព័ន��ប់ស��� បេ���ស និងេឆ�ើយតបនឹង�និភ័យែដល�ចេកើតេឡើងចំេ�ះសុវត��ិពរបស់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងសុខ�ព សុវត�ិ�ព និងបរ����ន

�ក់ព័ន��មួយសកម��ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��និងអ�ក�ប់កិច�សន��បន�េ��រ���ន។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន�� �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��។ 

អ�កេធ�ើទំ�ក់ទំនងរបស់អ�ក�ប់កិច�សន�� �ត�វែត��ឲ���ន� អ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���ន�ក់ព័ន� និង និេ�ជិត�ក់ព័ន� �នទទួល

�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� អ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���ន�ក់ព័ន� និង និេ�ជិត�ក់ព័ន� �នទទួល

�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��។ 

អ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���ន និង និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��។ 

និយមន័យ 

• អ�កេធ�ើទំ�ក់ទំនងរបស់អ�ក�ប់កិច�សន�� គឺ�បុគ�លែដល�ត�វទទួលខុស�ត�វស��ប់�រស�មបស�ម�លសកម��ព�រ�រគេ��ងរបស់

អ�ក�ប់កិច�សន��ឬអ�ក�ប់កិច�សន��បន�។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. កិច��រនិងេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�ែដល�ចចុះកិច�សន��ឬចុះកិច�សន��បន�។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់ែដល�ន�យ។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ។ 

2. គុណវឌុ��—ិេ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នដំេណើរ�រគុណវុឌ��សិ��ប់អ�ក�ប់កិច�សន��ឬអ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដលេធ�ើ�រែថ�ំ

េ�គឿងបរ����រឬេ�ងច�ក ឬកំពុងេធ�ើកិច��រែដលេលើសពី�និភ័យ "�ប"។ ដំេណើរ�រគុណវុឌ��ិរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. ទ�មង់ែបបបទពិនិត��គុណវឌ���ិមុន ែដល�ត�វបំេពញេ�យអ�ក�ប់កិច�សន���ក់ព័ន�នីមួយៗ ែដល�ត�វរួមប���ល៖ 

• �បវត��ិបសិទ�ផល ESH។ 

• ត�ម�វ�រៃន�រ�����ប់រងេលើ�រទទួលខុស�ត�វអប��បរ� (ឲ��េ�បល់ $1 �ន USD ក��ងមួយឧប��ត�ិេហតុ/សរុប  

$2 �ន USD)។ 

• �រអនុវត�កម�វ�ធីសុវត�ិ�ពនិង�របណ��ះប���ល��។ 

b. ដំេណើរ�រៃន�រ�យតៃម�ស��ប់�រ�ពមទទួលឬ�របដិេសធអ�ក�ប់កិច�សន��។ 
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c. រក��ទុកឯក�រប��ីៃនអ�ក�ប់កិច�សន��ែដល�នគុណវុឌ��ិ។ 

d. �រ�យតៃម��ប�ំ���អំំពីអ�ក�ប់កិច�សន��ែដល�នគុណវុឌ��េិ�ក��ងប��ី។ 

3. �រ�ត�តពិនតិ��/�រែណ�ំមុនេធ�ើ�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�ត�តពិនិត��និង�រែណ�ំមុនេធ�ើ�រដល់

អ�ក�ប់កិច�សន��/អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រែណ�ំអំពីេ�ងច�ក រួម�ំង�ចកេចញេពល�សន�, �រ���ល់សីុែរ�ន និងសកម��ព�ត�វេធ�ើ ក��ងករណី�ន�ព�សន�។ 

b. �រេផ��ង���ត់អំពី�របណ��ះប���ល និង/ឬ វ����បនប�តរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��/អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល�ត�វ�រ។ 

c. �រេផ��ង���ត់សន�ឹកទិន�ន័យសុវត�ិ�ពស���រៈ (MSDS) ស��ប់�រ�តុគីមី�� ែដល�ន�ំមក�រ���ន។ 

d. �រ�ត�តពិនិត��េ�គឿងបរ����រែដល�ន�ំមក�រ���ន េដើម��ី��� ��ន���ន�ពល� និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រ�មផ��វច��ប់

�ំងអស់។ 

e. �រ�ត�តពិនិត��បទប��� HSE ែដល�ន�ំងអស់ �ពម�ំងេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រ HSE របស់េ�ងច�ក។ 

f. �រ�ត�តពិនិត��អំពីវ��នសុវត�ិ�ពទូេ�។ 

g. ត�ម�វ�រៃន�ររក��ែថ�ំ �រស���ត និង�រេ�ល។ 

h. �រ�យ�រណ៍អំពីឧប��ត�ិេហតុ។ 

i. ខែចងអំពី�ពមិនអនុេ�ម។ 

4. �រ�ត�តពិនតិ��—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នដំេណើរ�រ�ត�តពិនិត��អ�ក�ប់កិច�សន��និងអ�ក�ប់កិច�សន��បន�។ ក�មិតៃន

�រ�ត�តពិនិត���ត�វែតកំណត់េ�យក�មិតៃន�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយកិច��រ។ 

5. ខែចងអំព�ីពមិនអនុេ�ម—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នដំេណើរ�រស��ប់�ពមិនអនុេ�ម �មួយែផ�ក�មួយៃនេ�ល�រណ៍

និងទ�មង់�ររបស់អ�ក�ប់កិច�សន��។ 

6. �របណ��ះប���ល—អ�ក�គប់�គង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ និងនិេ�ជិត�ក់ព័ន��ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីទ�មង់�រ

ៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��។ 

7. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លនិង�រ�ត�តពិនិត��/�រែណ�ំមុនេធ�ើ�រ 

ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនគុណវុឌ��ិ 

a. េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��ទ�មង់ែបបបទបច��ប��ន�ៃន�រពិនិត��គុណវុឌ���ិមុន/�រពិនិត��គុណវុឌ��ិ។ 

b. េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក���រ�យតៃម�េលើទ�មង់ែបបបទបច��ប��ន�ៃន�រពិនិត��គុណវុឌ��ិ�មុន/�រពិនិត��គុណវុឌ��ិ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត 

a. េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��នូវ�រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�ៃនកិច��ររបស់អ�ក�ប់កិច�សន��។ 

b. េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�រ�ត�តពិនិត��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។  



សុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

សុវត�ិ�ពរបស់អ�ក�ប់កចិ�សន�� CLS – ទំព័រ 87 ក��� 2017 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-52 



 ែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងពី�រ�រ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រទទួលរងពី�រ�រ CLS ទំព័រ 88 ក��� 2017 

 

ស�ង់� 
 

 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬប�ង�ម�អប��បរ�នូវ�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�រទទួលរងរបស់

និេ�ជិតចំេ�ះ�ង�យ ជីវ��ស� និងគីមី។ ែថ�ំ�រទទួលរងេ�ក�មិត�រ�រដល់សុខ�ពកម�ករ។ �អប��បរ� �ត�វ

�ត់បន�យ�រទទួលរងឲ��េ�េ��មក�មិតៃន�រទទួលរងពី�រ�រ (OEL) ែដល�នបេង�ើត េ�កែន�ង�ចេធ�ើ�ន ឬដូចែដល

បទ���នក��ង�សុកនិងអន�រ�តិ�នកំណត់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�នគូសប���ក់ក��ងស�ង់�េនះ  

ឬ ច��ប់និងបទប���ក��ង�សុកែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�លគឺមួយ�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 

 អនុេ�ម�មឧបសម�័ន�ៃន�រផ��ំដុស�ត់។ 
 

�រទទួលខុស�ត�វ 
 

 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រស��ប់ែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងពី�រ�រ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ស�ង់�េនះ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃន

ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ស�ង់�េនះ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីស�ង់�ែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងពី�រ�រ។ 

និយមន័យ 
 

 

 គុណ�ពខ��ល់ក��ងអ�រ គឺ����ន�ពែដលខ��ល់�ងក��ងអ�រ រួម�ំងវ��ល�ពៃន�របំពុលែដលបង�េឡើងេ�យែផ��ង ធូលី 

ចំ�យ អ័ព� េ��ះ���ក់ជីវ��ស� �ពម�ំងឧស�័ននិង�រ�តុគីមីពីស���រៈ ដំេណើរ�រ និងេ�គឿង�ប�ប់�ប�េ�បើ��ស់។ 

 េ��ះ���ក់ជីវ��ស� គឺ��រ�តុពុលសរ��ង�េ�ះេហើរ�មខ��ល់ែដលបង�េឡើងេ�យខ��ន� ឬ េ�យសីរ��ង��នជីវ�ត (ែដលេគេ�

� ជីវ�េអរ�ូសូល ផងែដរ)។ ជីវ�េអរ�ូសូលទូេ�រួម�ន �ក់េតរ� ពពួកផ��ិត ៃចក��ងធូលី ស�័រ េឡជីអូេណ� និងលម�ង។ 

 េ��ះ���ក់គីមី គឺ�ស�ស�តុឬល��យៃនស�ស�តុ ឬ �រ�តុសំេ�គ ែដល�ត�វ�ន�ត់ទុក��នេ��ះអន��យដល់

និេ�ជិត។ 

 េ��ះ���ក់ដល់�ង�យ គឺ���ន�ពអសុវត�ិ�ពែដល�ចបង�របួស ជំងឺ និងមរណ�ព (ឧ�. េ�គឿង���សីុនែដល���នេ�គឿង�រ�រ 

�រេធ�ើ�រេ�កែន�ងខ�ស់ េ��ះ���ក់អគ�ិសនី កេ��� សំេឡងរ��ន េ��ះ���ក់រអិល និង�រជំពប់េជើង)។ 

  



 ែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងពី�រ�រ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

�រទទួលរងពី�រ�រ CLS ទំព័រ 89 ក��� 2017 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់ដំេណើរ�រ និង/ឬ 

កែន�ងេធ�ើ�រនីមួយៗ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់ែដល�ក់ព័ន��មួយដំេណើរ�រ និង/ឬ កែន�ង�រ�រ (រួម�ំងេ��ះ���ក់គីមី េ��ះ���ក់ដល់�ង�យ 

និងេ��ះ���ក់ជីវ��ស�)។ 

b. �យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ (រួម�ំង�រពិនិត��វ��គស��ប់�រេ�បៀបេធៀបនឹង OELs ែដល�ន ដូចែដល�ន

កំណត់��ំ�ច់)។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម���ីត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �របេ��ញែផ��ងពីក��ងអ�រ �របេ��ញប���លខ��ល់ 

�រ�ត�តពិនិត��បរ���ស �េដើម)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ— េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬប�ង�ម�អប��បរ�នូវ�និភ័យ�ក់ព័ន�

នឹងដំេណើរ�រ និង/ឬ កែន�ង�រ�រនីមួយៗ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �រប���រេ��ះ���ក់៖ 

 រក��ទុកឯក�រដំេណើរ�រស��ប់�រយល់�ពមចំេ�ះស���រៈ ដំេណើរ�រ�� និងេ�គឿងបរ����រ�ំងអស់ ែដល�ច

ប៉ះ�ល់ដល់�រទទួលរងរបស់កម�ករ។ 

 �រជំនួសស���រៈនិងដំេណើរ�រែដលមិនសូវបង�េ��ះ���ក់ឬ���នេ��ះ���ក់។ 

b. ែផន�រៃន�រ�យតៃម��រទទួលរង (ឧ�. �រពិនិត��វ��គ) ស��ប់�រ�តុពុល�ំងអស់ (រួម�ំងជីវ��ស�)។ 

c. �រ�ត�តពិនិត��បណ�ឹងរបស់និេ�ជិតនិងកំណត់��អ�កអវត��ន េដើម��កំីណត់ពីលទ��ពេកើត�នប���សុខ�ព�ក់ព័ន�នឹង

�រទទួលរង។ 

d. អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មបទប���ែដល�នទទួល���ល់និង�នកំហិតបំផុត ឬ ស�ង់�ឯកច�ន�ៃនត�ម�វ�រច��ប់ឬ

សុខ�ពរបស់�បេទសពួកេគ, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 

Threshold Limit Values (TLVs), US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ស��ប់

ែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងែដល�ចអនុ���តឲ���ន។ ស�ង់�ែដល�នេ�ជើស�ត�វែតផ�ល់នូវក�មិតៃន�រ�រ�រខ�ស់បំផុតជូន

និេ�ជិតេ�ក��ងបរ����ន�រ�រ។ 

e. �ត�វផ�ល់នូវគំនិតៃន�ររក��ឲ���រ�តុពុលស�ិតេ�េ��មក�មិតទទួលរង ស��ប់�រ�គប់�គង�ងវ�ស�កម� (ដូច��របេ��ញ

ែផ��ងពីក��ងអ�រ ឬ �របេ��ញប���លខ��ល់ទូេ�) មុនេពលេ�បើេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ េ�េពលផ�ល់៖ 

 ែផ��ងក��ងអ�រ�ត�វែតបេ��ញេ�យ���ល់េ��ងេ��អ�រ ឬ េ�េ�គឿងបរ����រ�គប់�គង�របំពុល។ 

 HVAC (�រកេ��� �របេ��ញប���លខ��ល់ និង ���សីុន�ត�ក់), �រប���លខ��ល់ពី�ងេ�� និង �បេ�ង

េផ��ងេទៀត មិន�ត�វស�ិតេ�ជិតនឹង�បភពែដល�ច�ន�រ�តុពុលេឡើយ (ឧ�. ទិសខ��ល់បក់ែផ��ង, េ�ែក��រ

កែន�ងែដលផ��ំែផ��ង�នយន�)។ 

f. េ�គឿងបរ����រ�គប់�គង�រទទួលរង�ត�វែតដំេណើរ�រ�ប�កតី �ត�វ�នពិនិត��ពិច័យ និងែថ�ំ។ 

g. គេ��ង�ប�ពឹត�កម�ស��ប់េ��ះ���ក់ជីវ��ស� (ឧ�. េឡជីអូេណ� ពពួកផ��ិត) េ�េពលរកេឃើញ��នវត��នក��ងក�មិតមិន

�ចទទួលយក�ន។  
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3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់ែដល�គប់�គង �ត�តពិនិត��េមើលខុស�ត�វ ឬ�ច�បឈមេ�យ���ល់នឹង

�រទទួលរងេ�កែន�ង�រ�រ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពី�រ�គប់�គង�រទទួលរង េ�េពល�ត់�ំង�រ�រ

ដំបូង និង ���ងតិច�ប�ំ���បំ���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

 បទប��� និង ទ�មង់�រ�ក់ព័ន�។ 

 �រពន��ល់ទូេ�អំពី�និភ័យៃន�រទទួលរងរបស់កម�ករ។ 

 ផ��វៃន�រទទួលរង (ឧ�. �រដកដេង�ើមចូល, �រ�សូបរបស់ែស��ក, េ�យរបួសមិន�នបិទ�ំង)។ 

 កិច��រែដល�ចបង��រទទួលរង។ 

 វ�ធី�គប់�គង និង ែដនកំណត់។ 

 �រេ�បើ��ស់សម�សប និង ទីកែន�ងៃនេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

 �រយល់ដឹងអំពីសន�ឹកទិន�ន័យសុវត�ិ�ពេវជ���ស�។ 

និេ�ជិតែដល�រ�ររបស់េគ�ក់ព័ន�នឹង�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំេ�គឿងបរ����រ�គប់�គង�រទទួលរង �ត�វែតទទួល

�របណ��ះប���លែដលរួមប���លអប��បរ�៖ 

 ទ�មង់�រ�ក់�ក់ៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំ�បព័ន� HVAC និង េ�គឿងបរ����របេ��ញែផ��ងពីអ�រ។ 

 �រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

4. �ររក��ឯក�រ 
 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លនិេ�ជិត�ត�វែត�ននិងរក��ក��ងេពល���ងតិច 3 ���ំ។ 
 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េបើ�ន េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពល

អប��បរ�ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍

អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ កំណត់���ត�វែតរក��ស��ប់ឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 
 

កំណត់��េផ��ងេទៀត 
 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យនិង�រែថ�ំ ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
 

c. លទ��ពវ��គេ�មន�ីរពិេ�ធន៍ ស��ប់�រពិនិត��វ��គ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។  
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ

�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ង

ែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បលបុ៉់េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 
 

 "ស���រៈ�នេ��ះ���ក់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 
 

 "េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 
 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-39 
 
 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH); Threshold Limit 

Values (TLVs) និង Biological Exposure Indices (BEIs). 
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ឧបសម�័ន� – �រផ��ំដុស�ត់ 
 

ឧបសម�័ន�េនះប���កព់តី�ម�វ�របែន�ម�ក់ព័ន�នឹង�រផ��ំដសុ�ត់េលើផលិតផលសេម��កបំ�ក់។ 

 �រផ��ំដុស�ត់ ែដលេ�បើ�បេច�កេទសប��ប់ចុងេ��យ �ត�វ�ន�ម��ម េលើផលិតផលសេម��កបំ�ក់របស់ Nike, 

Inc. �ំងអស់។ 
 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម��លុីបបំ�ត់�និភ័យេលើសុខ�ពកម�ករក��ងេពលបច��ប��ន�និង�េពល

អ�គត�ក់ព័ន�នឹង�រផ��ំដុស�ត់េលើផលិតផលសេម��កបំ�ក់។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�ន

គូសប���ក់ក��ងឧបសម�័ន�េនះ ឬ ច��ប់និងបទប���ក��ង�សុកែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�លគឺមួយ�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 
 
 

�រទទួលខុស�ត�វ
 

 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� �នទ�មង់�រេនះេ�នឹងកែន�ង េដើម��លុីបបំ�ត់ដំេណើរ�រៃន�រផ��ំដុស�ត់ក��ងេពលបច��ប��ន�និង�

េពលអ�គត រួម�ំងេ�េ�ងច�ករបស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន�។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងត�ម�វ�រៃនស�ង់�េនះ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនស�ង់�

េនះ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនស�ង់�េនះ។ 

និយមន័យ 
 

 

 �រ�តុដុស�ត់៖ �រ�តុរ�ងែដល�ច�ន�គី���លីនសីុលី� សូម��ីក��ងបរ��ណតិចតួចបំផុតក៏េ�យ។ �រ�តុដុស�ត់ទូេ�

រួម�នខ��ច់ �លុយមីញ៉�មអុកសីុត ត���ងទទឹម �លុយមីញ៉�មសីុលី�ត �ចម៍ទង់ែដង �ចម៍���ន់ �េដើម។ 

 �រផ��ំដុស�ត់៖ បេច�កវ�ទ��ប��ប់ចុងេ��យមួយែដល�ត�វ�នេ�បើេដើម��បីេង�ើតរូង�ងដូច�ក់េហើយស��ប់ផលិតផលេដនីម 

(េ�វប៊យ) និងសេម��កបំ�ក់េផ��ងេទៀត។ ដំេណើរ�រេនះ�ត�វ�នស���ល់លក�ណៈ�មរយៈ�រេ�បើខ��ល់ែដល�នប���ប់ េដើម��ពីេន��ន

�រដុស�ត់េ�យវត���តុរ�ង។ 

 េ�គឿងបរ����រៃន�រផ��ំដុស�ត់៖ េ�គឿង���សីុននិងឧបករណ៍ែដល�នេ�បើក��ងដំេណើរ�រៃន�រផ��ំដុស�ត់ រួម�ំងទូផ��ំ ធុងសម��ត និង

ទុយេ��ញ់។ 

 បេច�កេទសប��ប់ចុងេ��យ៖ �រ���ស់ប��ររូប�ងឬ�ច់ៃនផលិតផលស��ប់អ�កេ�បើ��ស់ េ�យេ�បើ�រ�តុរូប��ស� ជីវ��ស� ឬ

គីមី។ 

 អ�ក�ប់កិច�សន��បន�៖ អ�កផ�ត់ផ�ង់ែផ�ក�� ផលិតផល ឬេស� ជូនេ�ងច�ក។ 
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ត�ម�វ�រ 
 

 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���នំិងទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរមួប���ល

អប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់និង�រ�យអំពីអ�ក�ប់កិច�សន��បន��ំងអស់ រួម�ំងអ�កផ�ត់ផ�ង់េ�គឿង ផលិតផល ឬេស�។ 
 

b. ដំេណើរ�រេដើម��េីផ��ង���ត់អ�ក�ប់កិច�សន��បន��មិនកំពុងេ�បើ�រផ��ំដុស�ត់ �បេច�កេទសប��ប់ចុងេ��យ។ 
 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ— េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬប�ង�ម�អប��បរ�នូវ�និភ័យ�ក់ព័ន�

នឹងដំេណើរ�រ និង/ឬ កែន�ង�រ�រនីមួយៗ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. េ�ងច�ក�ត�វែត�នេ�ល�រណ៍��យលក�ណ៍អក��រែដល� �រផ��ំដុស�ត់មិនទទួល�រអនុ���តេឡើយ។ 

b. �រប���រេ��ះ���ក់៖ 
 

 េ�គឿងបរ����រៃន�រផ��ំដុស�ត់�ត�វែត�នកត់ស���ល់ យកេចញ និងេធ�ើឲ��ែលង�ច�បតិបត�ិ�រ�ន។ 

 �រ�តុដុស�ត់�ត�វែត�នកត់ស���ល់និងេ�លឲ���ន�តឹម�ត�វ។ កំណត់��ៃន�រេ�ល�ត�វែតរក��ក��ង

រយៈេពល 5 ���ំ។ 

3. �ររក��ឯក�រ 
 

�រ�យតៃម��និភ័យ៖ ដំេណើរ�ររក��ឯក�រៃន�រ�យតៃម��និភ័យែដល�នេ�បើេដើម��េីផ��ង���ត់អនុេ�ម�ពរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��

បន��មួយត�ម�វ�រៃន�រផ��ំដុស�ត់។ 



 �រទទួលរងសំេឡងរ��នពី�រ�រ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�កម�វ�ធីប���រ�រទទួលរងសំេឡងរ��ន េដើម��ី�ត់បន�យក�មិតសំេឡងរ��ន និង/ឬ �រ�រនិេ�ជិតនិង

អ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���នមិនឲ��ទទួលក�មិតសំេឡងរ��នែដលនឹងបង�ឲ��ខូចេ�តវ����ណ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធីប���រ�រទទួលរងសំេឡងរ��ន �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធីប���រ�រទទួលរងសំេឡងរ��ន។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនកម�វ�ធីប���រ�រទទួលរងសំេឡងរ��ន។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីប���រ�រទទួលរងសំេឡងរ��ន។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. េធ�ើ�រ�យតៃម�សំេឡងរ��ន េដើម��ីកត់ស���ល់តំបន់ែដល�នសំេឡងរ��នខ�ស់។ តំបន់ែដល�នសំេឡងរ��នខ�ស់�ត�វ�ន

កំណត់��នក�មិត 85 dB ឬ ខ�ស់�ងេនះ។ 

b. �យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងសំេឡងរ��នខ�ស់ (ឧ�. �រខូចេ�តវ����ណ �រេ���ត�រម�ណ៍ មិន�ចឮសីុែរ�នអគ�ិភ័យ)។ 

c. �យតៃម��រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�រទទួលរងសំេឡងរ��នឲ��េ�តិច�ងអប��បរ� 85 dB៖ 

• �រ�គប់�គងវ�ស�កម�គួរ�ត�វ�នគិតពិ�រ��ជេ�មើសដំបូងនិងល�បំផុត។ 

• េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��នគួរ�ត�វ�នគិតពិ�រ���ជេ�មើសចុងេ��យ។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗែដលកត់ស���ល់េឃើញ��នក�មិតសំេឡងរ��នេលើស 85 dB �ត�វែត�នអនុវត�

ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រខូចេ�តវ����ណ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �រ�ត�តពិនិត��សំេឡងរ��ន េ�េពល�ន�រ���ស់ប��រសំ�ន់េលើដំេណើរ�រៃនេ�គឿង���សីុនឬផលិតកម�។ 

b. ���កស���ែដលប���ក់ពីតំបន់ែដល�ត�វ�រនូវ�រ�រ�រេ�តវ����ណ។ 

c. �ព�ននិង�រេ�បើ��ស់េ�គឿង�រ�រេ�តវ����ណក��ងតំបន់ែដល�ត�វ�រ។ 

d. �រ�យតៃម�េលើ�រ�រ�រេ�តវ����ណ េដើម��កីត់ស���ល់អំពី�បសិទ��ពស��ប់ក�មិតសំេឡងរ��នែដល�នគូសប���ក់។ 

  



 �រទទួលរងសំេឡងរ��នពី�រ�រ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 
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3. �រេធ�ើេតស�េ�តវ����ណ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នកម�វ�ធីេធ�ើេតស�េ�តវ����ណស��ប់និេ�ជិត�ក់ព័ន� ែដល�ត�វរួមប���ល

អប��បរ�៖ 

a. ���ន�រគិតៃថ�ពីនិេ�ជិត។ 

b. េធ�ើេ�យអ�ក�នវ����ជីវៈេវជ���ស�ែដល�នវ����បនប�ត។ 

c. �រេធ�ើេតស� (អូឌីយូ៉��ម) �ត�វ�នេធ�ើេ�េពលចូលេធ�ើ�រដំបូង និង �ប�ំ���ំ។ 

d. �រជូនដំណឹងដល់និេ�ជិត�ក់ព័ន�អំពីលទ�ផល។ 

e. សកម��ព�ម�ន/ែកប����មួយ�រ���ស់ប��រ��េលើេ�តវ����ណ ដូច�នកត់ស���ល់េ�យអ�ក�នវ����ជីវៈេវជ���ស�ែដល

�នវ����បនប�ត។ 

4. �របណ��ះប���ល—េ�េពលេ�ងច�ក�នកម�វ�ធី�រ�រេ�តវ����ណ �របណ��ះប���ល�ត�វផ�ល់ដល់និេ�ជិត�ំងអស់េ�េពល

�ត់�ំង�រ�រដំបូង និង ���ងតិច�ប�ំ���ំប���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

a. ផលប៉ះ�ល់ៃនសំេឡងរ��នេលើេ�តវ����ណ។ 

b. េ�លបំណងៃន�ប�ប់�រ�រេ�តវ����ណ។ 

c. គុណសម��ត�ិ គុណវ�បត�ិ និង�របន�យ�បេភទេផ��ងៗ។ 

d. េសចក�ីែណ�ំអំពី�រេ�ជើសេរ�ស �រត�ម�វ �រេ�បើ��ស់ និង�រែថ�ំ។ 

e. េ�លបំណងៃន�រេធ�ើេតស�រ���ស់សំេឡង និង �រពន��ល់អំពីដំេណើរ�រេធ�ើេតស�។ 

5. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. �រ�ស់ែវង�រ�យតៃម�សំេឡងរ��ននឹង�ត�វរក��ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 
  



 �រទទួលរងសំេឡងរ��នពី�រ�រ  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-7 

 
 



�រ�រ�រ�រដកដេង�ើម  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 
 

�រ�រ�រ�រដកដេង�ើម CLS – ទំព័រ 97  ក��� 2017 

ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�កម�វ�ធី�រ�រ�រដកដេង�ើម េដើម���ីរ�រនិេ�ជិតនិងអ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���ន កំុឲ��ទទួលរងហួសេហតុពី

�រ�តុគីមីែដល�ននិយ័ត ែដល�ចប៉ះ�ល់ដល់�បព័ន�ដេង�ើមរបស់ពួកេគ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធី�រ�រ�រដកដេង�ើម�ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធី�រ�រ�រដកដេង�ើម។ 

អ�ក�គប់�គង & អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនកម�វ�ធី�រ�រ�រដកដេង�ើម។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធី�រ�រ�រដកដេង�ើម។ 

និយមន័យ 

• �ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមេ�យបន���ទ�ខ��ល់ គឺ��ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដល�នត�មង កំបុ៉ង ឬដំុបន���ទ�ខ��ល់ ែដលក���ត់�រ�តុ

ពុលេ�ក��ងខ��ល់ជំុវ�ញមួយចំនួន �មរយៈស�ស�តុបន���ទ�ខ��ល់។ 

• ក����រ�រែដល�នកំណត់ (APF) គឺ�ក�មិតៃន�រ�រ�រ�រដកដេង�ើមេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ែដល�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម ឬ �បេភទៃន

�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម�ត�វ�នរ�ពឹង�ផ�ល់ជូននិេ�ជិត េ�េពលនិេ�ជកអនុវត�កម�វ�ធី�រ�រ�រដកដេង�ើម�បន�ប���ប់ ���ង�ន

�បសិទ��ព ដូច�នប���ក់ក��ងែផ�កេនះ។ 

• �ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដលផ�ត់ផ�ង់ពីខ��ល់�ងេ�� គឺ��ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដលផ�ត់ផ�ង់ខ��ល់ស��ប់�រដកដេង�ើមដល់

អ�កេ�បើ��ស់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមពី�បភពខ��ល់ឯក�ជ���ងេ��បរ���សជំុវ�ញ ែដលរួម�ន�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដល�ន

ខ��ល់ផ�ត់ផ�ង់ (SARs) ពីបំពង់ផ�ត់ផ�ង់ខ��ល់ (SCBA)។ 

• កំបុ៉ងឬដំុត�មង គឺ��ប�ប់�ក់ែដល�នត�មង �រ�តុ�សូប ឬ��លីករ ឬក៏បន��ៃំនរបស់�ំងេនះ ែដលក���ត់�រ�តុពុលមួយ

ចំនួនពីខ��ល់ែដលឆ�ង�ម�ប�ប់�ក់េនះ។ 

• ក���ៃន�ព�ត�វ គឺ�រ���ន់���នេលើបរ��ណៃន�ព�ត�វរបស់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម�ក់�ក់មួយចំេ�ះបុគ�ល�ក់�ក់���ក់ េហើយ

���ន់���ន�ទូេ�នូវអនុ�តៃនកំ�ប់�រ�តុេ�ក��ងខ��ល់ជំុវ�ញ េ�បៀបេធៀបនឹងកំ�ប់របស់�េ��ងក��ង�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម 

េ�េពល�ក់។ 

• េតស��ព�ត�វ គឺ��រេ�បើ�ប�តូកូលេដើម���ីយតៃម�េលើគុណ�ពឬបរ��ណៃន�ព�ត�វរបស់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមេលើបុគ�ល���ក់។ 

(សូមេមើលផងែដរនូវ េតស��ព�ត�វេលើគុណ�ព (QLFT) និង េតស��ព�ត�វេលើបរ��ណ (QNFT))។ 

• េតស��ព�ត�វេលើគុណ�ព (QLFT) គឺ�េតស��ព�ត�វ�ប់/���ក់ េដើម��ី�យតៃម��ព�គប់��ន់ៃន�ព�ត�វរបស់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម 

ែដល��ស័យេលើ�រតបតមួយៗចំេ�ះ�រ�តុេ�សល់។ 
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• េតស��ព�ត�វេលើបរ��ណ (QNFT) គឺ��រ�យតៃម�េលើ�ព�គប់��ន់ៃន�ព�ត�វរបស់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម �មរយៈ�រ�ស់ស�ង់

បរ��ណ�េលខៃន�រេលច���យេ�េលើ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម។ QNFT គឺ�ំ�ច់ស��ប់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដល�ត�វែត

សេ�មចក����ព�ត�វធំ�ង 10។ 

• មូ៉ែដលគណិត��ស� Yoon-Nelson គឺ�មូ៉ែដលែបបពិពណ៌�ែដលេ�បើទិន�ន័យពិេ�ធន៍ េដើម��គីណ�������ែម៉�តៃនេពលទម��ះចូល 

និង សមត��ពៃន�រ�សូបរបស់ដំុត�មងៃន�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម។  

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់កិច��រនិងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើតេឡើង ែដល�ច�ត�វ�រនូវ�រ�រ�រ�រដកដេង�ើម។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់និង�រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េ�យគិតេលើ�រ�គប់�គងវ�ស�កម�ដំបូងេគ �រ�គប់�គងេលើរដ��លទីពីរ និង 

�រេ�បើ��ស់េ�គឿង�រ�រ�រដកដេង�ើមចុងេ��យ។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗែដលេ�បើ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែបបដំុត�មង ឬ េ�គឿង�នខ��ល់ផ�ត់ផ�ង់ �ត�វែត�ន

អនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រដកដេង�ើម ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. េបើ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម�ត�វ�នេ�បើ េដើម���ីត់បន�យ�រទទួលរងរបស់និេ�ជិតចំេ�ះ�រ�តុពុលក��ងខ��ល់ែដលបង�

េ��ះ���ក់ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�កម�វ�ធី�រ�រ�រដកដេង�ើម��យលក�ណ៍អក��រ�មួយទ�មង់�រ�ក់�ក់េ�កែន�ង

េធ�ើ�រ។ ែផន�រេនះ�ត�វែតរួមប���លស�ស�តុ�ងេ��ម៖ 

• �រ�ត់�ំងអ�ក�គប់�គងកម�វ�ធីែដល�នគុណវុឌ�� ិេដើម��េីមើលខុស�ត�វេលើកម�វ�ធី។ 

• �រ�យតៃម�េលើ�រ�ត់�ំង�រ�រ េដើម��កំីណត់អំពីត�ម�វ�រស��ប់�រ�រ�រ�រដកដេង�ើម៖ 

- �រ�រ�ំង�យ�ែដលនិេ�ជិត�ចទទួលរងខ��ល់ពុលេពលដកដេង�ើម េ�យ�រខ��ល់េ�ះ�នធូលី ចំ�យ

ែផ��ង ចំ�យអ័ព� អ័ព� ែផ��ង ឧស�័ន ឬ�រ�តុវ�ទ���សកម�ក��ងក�មិតបង�េ��ះអន��យ �ត�វែត�នកត់ស���ល់��

���ន�ពែដល�ច�ត�វ�រនូវ�រ�រ�រ�រដកដេង�ើម។ 

• �រកំណត់អំពី�ពទទួលសិទ�ិនិងត�ម�វ�រៃន�រ�យតៃម�សុខ�ព េដើម���ីក់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម។ 

b. �រេ�ជើសេរ�ស�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម៖ 

• អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតេ�ជើសេរ�ស�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដល�នទទួលវ����បនប�តប���ក់ពីវ�ទ�����ន�តិេដើម��សុីវត�ិ�ពនិង

សុខ�ពវ����ជីវៈ (NIOSH) ែដល�ត�វែតេ�បើ��ប់េ�យអនុេ�ម�មលក�ខណ�ៃនវ����បនប�តេ�ះ។ 

• អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតកត់ស���ល់និង�យតៃម�េ��ះ���ក់ៃន�រដកដេង�ើមក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ រួម�ំង�រ���ន់���នសមេហតុផលអំពី

�រទទួលរងរបស់និេ�ជិត និង �រកត់ស���ល់ពីលក�ណៈគីមីនិងរូប��ស�ៃន�រ�តុពុល។ 

• េ�កែន�ងែដល�រទទួលរងមិន�ចកត់ស���ល់�ន ឬក៏មិន�ច���ន់���ន�នសមេហតុផល បរ���សេ�ះ�ត�វែត

�ត់ទុក��នេ��ះ���ក់ប���ន់ចំេ�ះជីវ�តឬសុខ�ព (IDLH)។ 
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c. �រ�យតៃម�សុខ�ព៖ 

• អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតផ�ល់នូវ�រ�យតៃម�សុខ�ព េដើម��កំីណត់អំពីលទ��ពរបស់និេ�ជិតក��ង�រេ�បើ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម 

មុនេពលេធ�ើេតស��ព�ត�វនិងេ�បើ��ស់។ 

• អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតកត់ស���ល់�គ�េពទ�����ក់ឬអ�ក�នវ����ជីវៈែថ�ំសុខ�ពែដល�ន����បណ�/�នវ����បនប�ត (PLHCP) 

េផ��ងេទៀត ឲ��េធ�ើ�រ�យតៃម�សុខ�ព េ�យេ�បើក�មងសំណ�រសុខ�ព ឬ �រពិនិត��សុខ�ពដំបូង ែដល�នព័ត៌�នដូច���

នឹងក�មងសំណ�រសុខ�ពែដរ។ 

• អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតទទួលអនុ�សន៍��យលក�ណ៍អក��រពី PLHCP �ក់ព័ន�នឹងលទ��ពរបស់និេ�ជិតក��ង�រេ�បើ

�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម។ 

• �រ�យតៃម�សុខ�ពបែន�មគឺ�ំ�ច់េ��ម���ន�រណ៍មួយចំនួនដូច�៖ 

- និេ�ជិត�យ�រណ៍ស���សុខ�ពឬេ�គស����ក់ព័ន�នឹងលទ��ពក��ង�រេ�បើ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម។ 

- PLHCP, អ�ក�ត់ែចងកម�វ�ធី ឬអ�កេមើល�រខុស�ត�វឲ��េ�បល់េធ�ើ�រ�យតៃម�េឡើងវ�ញ។ 

- ព័ត៌�នពីកម�វ�ធី�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម រួម�ំង�រអេង�តែដល�នេធ�ើក��ងអំឡ�ងេពលេធ�ើេតស��ព�ត�វនិង�រ�យតៃម�

កម�វ�ធី ប���ក់��នត�ម�វ�រ។ 

- �ន�រ���ស់ប��រេលើ���ន�ពៃនកែន�ងេធ�ើ�រែដល�ចបេង�ើនបន��កសរ�រ��ស��ដំុកំភួនេលើនិេ�ជិត 

- �រ�ត�តពិនិត���ប�ំ���អំំពី���ន�ពេវជ���ស�ែដលមិន�ំ�ច់។ 

d. �រេធ�ើេតស�េលើ�ព�ត�វ៖ 

• និេ�ជិត�ំងអស់ែដលេ�បើ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម�នស���ធអវ�ជ��នឬវ�ជ��ន ែដល�ត�វ�ក់េលើមុខេ�យរ�តត�ម�វ �ត�វែត

�ប់េតស��ព�ត�វេលើគុណ�ព (QLFT) ឬ េតស��ព�ត�វេលើបរ��ណ (QNFT) ែដលសម�សប។ 

• �រេធ�ើេតស�េលើ�ព�ត�វគឺ�ំ�ច់មុនេពលេ�បើ��ស់ដំបូង �គប់េពលែដលេ�បើបំែណក�ក់េ�មុខេផ��ងៃន�ប�ប់ជួយ

�រដកដេង�ើម េហើយ���ងតិច�ប�ំ���ំប���ប់ពីេ�ះ។ 

e. �រែថ�ំ និង �រែថរក���ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម៖ 

• �ត�វែតស���តនិងរ���ប់េមេ�គេលើ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមេ�ចេ���ះេពល�ងេ��ម៖ 

- ញឹក�ប់�ម�រ�ំ�ច់ េដើម��ីរក��អ�ម័យស��ប់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដលេ�បើ��ស់�ច់មុខ។ 

- មុនេពល�ក់េ�យបុគ�លេផ��ងេទៀត េបើេបើកឲ��និេ�ជិតេលើសពី���ក់។ 

- ប���ប់ពីេ�បើម�ងៗស��ប់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដលេ�បើ��ស់េ�េពល�ន�សន� និង �ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម

ែដល�ត�វ�នេ�បើក��ង�រេធ�ើេតស�េលើ�ព�ត�វ និង �របណ��ះប���ល។ 

f. �រកត់ស���ល់ពីត�មង ដំុ និងកំបុ៉ង៖ 

• ត�មង ដំុ និងកំបុ៉ងៃន�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមែដល�នេ�បើក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ �ត�វែត�ន���កនិង�នកូដពណ៌ �មួយនឹង

���កយល់�ពមេ�យ NIOSH។ 

• ���កេ�ះមិន�ត�វបកេចញេឡើយ េហើយ�ត�វែត�ច�ន�ច់។ 

• ដំុត�មងៃន�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម�ត�វែតសម�សបស��ប់បរ����នែដលេ�បើពួក�។ 
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g. �លវ��គៃន�រ���ស់ប��រ៖ 

• ត�មង ដំុ និងកំបុ៉ងៃន�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម�ត�វែត�ន�ត�តពិនិត��និង���ស់ប��រ ែផ�កេលើ�លវ��គែដល�នកំណត់�មុន 

េ�យគិតពិ�រ�េលើ�បេភទៃន�រ�តុពុល និង �រទទួលរងែដល�ក់ព័ន�។ 

• �លវ��គៃន�រ���ស់ប��រ�ច�ត�វ�នកំណត់�មវ�ធី��ស�ពិេ�ធន៍ឬវ��គ អនុ�សន៍របស់ឧស��ហករ ឬ�រេ�បើ��ស់

មូ៉ែដលគណិត��ស� (ឧ�. មូ៉ែដលគណិត��ស� Yoon-Nelson)។ 

3. �របណ��ះប���ល— 

�របណ��ះប���លអំពី�រ�រ�រ�រដកដេង�ើម �ត�វផ�ល់ជូនេ�េពល�ត់�ំង�រ�រដំបូង និង ���ងតិច�ប�ំ���ំស��ប់និេ�ជិត

�ំងអស់ែដល�ត�វ�នត�ម�វឲ���ក់�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម េដើម��េីធ�ើមុខ�ររបស់ពួកេគឲ���នសុវត�ិ�ព។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត

រួមប���លអប��បរ�៖ 

• ទ�មង់�រសម�សបស��ប់�រ�ក់និង�រេ�ះ�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម (រួម�ំងដំេណើរ�រពិនិត��សន�ឹក��)។ 

• �រស���តនិង�ររក��ទុកឲ���ន�តឹម�ត�វ។ 

• ទ�មង់�រអំពី�រ���ស់ដំុត�មង េ�េពលសម�សប។ 

• េហតុអ��ីប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម�ំ�ច់ �ពម�ំង�េតើ�រ�ក់ �រេ�បើ �រែថ�ំមិន�តឹម�ត�វ�ចបង��ច�បសិទ��ព�រ�រៃន

�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមដូចេម�ច។ 

• ែដនកំណត់ និង សមត��ពៃន�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម។ 

• �រេ�បើក��ង���ន�ព�សន�។ 

• �រដឹងអំពីស���សុខ�ពនិងេ�គស���ែដល�ចក�មិតឬប���រនូវ�រេ�បើ��ស់�បកបេ�យ�បសិទ��ព។ 

• ត�ម�វ�រទូេ�ៃនស�ង់�េនះ។ 

• �ត�វ�រនូវ�របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ�ប�ំ��� ំនិង េ�េពល៖  

- �ន�រ���ស់ប��រ���ន�ពេ�កែន�ងេធ�ើ�រ, �នេ�បើ�បេភទថ�ីៃន�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើម។ 

- �ពមិន�គប់��ន់េលើចំេណះដឹងនិង�រេ�បើ��ស់របស់និេ�ជិត ប���ញពីត�ម�វ�រ។ 

• �រ�យតៃម�កម�វ�ធី- អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម�អំពីកែន�ងេធ�ើ�រ�ម�រ�ំ�ច់ េដើម���ី�ឲ���ននូវ�រអនុវត�កម�វ�ធីេនះ

���ង�តឹម�ត�វ �ពម�ំង�បឹក��ពិេ��ះ�មួយនិេ�ជិតេដើម���ី�ឲ���ននូវ�រេ�បើ��ស់ដ៏�តឹម�ត�វ។ 

4. �ររក��ឯក�រ  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��បច��ប��ន�ៃនេតស��ព�ត�វ (�ប�ប់ជួយ�រដកដេង�ើមបុ៉េ���ះ)។ 

c. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
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d. កំណត់��ៃន�រ�យតៃម�សុខ�ព �ត�វែតរក��និង�នេពល�ត�វ�រ។ 

e. កំណត់��ៃនេតស��ព�ត�វ �ត�វែតបេង�ើតនិងរក�� រហូតដល់េពលេធ�ើេតស��ព�ត�វេលើកេ��យ។ 

f. �ត�វែតរក��សំេ�ចម�ង��យលក�ណ៍អក��រអំពីកម�វ�ធីបច��ប��ន�។ 

g. អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតរក��កំណត់���ំងអស់ក��ងអំឡ�ងេពលៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ។  

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 7-11 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�បភពៃន�រ�យ�យែដលបំែលង

�អី៊យុ៉ង និង មិនបំែលង�អី៊យុ៉ង។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�នគូសប���ក់ក��ងស�ង់�េនះ ឬ ច��ប់និង

បទប���ក��ង�សុកែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�លគឺមួយ�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធីសុវត�ិ�ពៃន�រ�យ�យ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពៃន�រ�យ�យ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�ម

ត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពៃន�រ�យ�យ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីសុវត�ិ�ពៃន�រ�យ�យ។ 

និយមន័យ 

• �រ�យ�យែដលបំែលង�អី៊យុ៉ង គឺ�មពលែដលបេ��ញេ�យរលកេអឡិច�ត����េញទិក និង/ឬ �រ�យ�យអនុ�គ ែដល�ន

�មពល�គប់��ន់ េដើម��បំីែបកចំណងគីមីក��ងមូ៉េលគុល ឬក៏បំ�ត់េអឡិច�តុងែដល�នចង���ងតឹងែណនពី�តូម។ ឧ�ហរណ៍

រួម�ន៖ �ំរស�ី X, �របេ��ញ�ល់��� និង ែប៊�, និង �រ�យ�យ������។ 

• �រ�យ�យេ�បកង់វ�ទ��� (RF) គឺ��រ�យ�យែដលមិនបំែលងអី៊យុ៉ងរ�ងេ�បកង់ 300 kHz និង 100 GHz។ ផលប៉ះ�ល់ពីកេ���

គឺ�េ��ះ���ក់ចម��ងមួយចំេ�ះសុខ�ព។ ឧ�ហរណ៍ៃន�រេ�បើ��ស់ក��ងឧស��ហកម�រួម�ន �ប�ប់អុ៊តេ��� និង �ប�ប់ផ��រ�ន

េ�បកង់ខ�ស់។ 

• �រ�យ�យៃនែដនអគ�ិសនីនិង���េញ៉ទិក (EMF) គឺក���ំងអគ�ិសនីនិង���េញ៉ទិកជំុវ�ញឧបករណ៍អគ�ិសនី��។ �រ��វ��វ�ន

រកេឃើញ��ច�នផលប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងក�មិត EMF ខ�ស់។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពី�បភពៃន�រ�យ�យ និង េ��ះ���ក់�ក់ព័ន�។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គងែដល�ត�វ�រ េដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រទទួលរង (ឧ�. �រ�ត�តពិនិត��, 

�រ�រ�រ, េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន)។ 
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2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�របង�របួសដល់

�ង�យ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �បភពៃន�រ�យ�យ�ត�វែត�នរច��មួយ�រ�រ�រនិងេ��ប�ក់��� េដើម��បី���រ�រទទួលរងហួសេហតុ។ 

b. �រទទួលរង�រ�យ�យពី�រ�រ�ប�ំ���ំស��ប់បុគ�ល���ក់មិន�ត�វេលើស 3 rem េឡើយ ក��ងមួយ���ំ។ 

c. អនុ���តឲ��ែតបុគ�លិកែដលទទួលសិទ�ិបុ៉េ���ះចូលេ�កែន�ងេ�ះ។ 

d. ���កស��� និង �របិទ�ប�សក��ងតំបន់�ន�រ�យ�យ។ 

e. �រពិនិត��ែថ�ំសុខ�ពនិេ�ជិតែដលទទួលរងខ�ស់ ឬ �ម�រត�ម�វេ�យបទប��ត�ិ។ 

f. �រេឆ�ើយតបនឹង�បភពែដលខូច។ 

g. ទ�មង់�រ�ក់�ក់�ម�រ�រស��ប់�រេលើក�ក់ឬ�រេធ�ើ�រ�មួយ�បភពៃន�រ�យ�យ។ 

h. ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

i. �រែថ�ំនិង�រ�កិតរ���ស់រ���ល់េ�គឿងបរ����រ�យ�យ េ�ង�មអនុ�សន៍របស់ឧស��ហករ។ 

j. �រអនុវត��រ�រែដលប�ង�ម�អប��បរ�នូវ�រទទួលរង�រ�យ�យ�អប��បរ�។ 

3. �រ�ត�តពិនតិ���ប�ំ���—ំេ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�ត�តពិនិត���ប�ំ���ំ (ឬ េ�េពលទទួលេ�គឿងបរ����រថ�ី ���ស់ទី ឬ�រែកចម��ង) 

ៃនកម�វ�ធី�រ�រ�រ�យ�យ េ�យ�ត�វរួមប���ល៖ 

a. ទ�មង់�រ 

b. �រ��វ��វពី�រ�យ�យ 

c. េ��ប�ក់��� 

d. �រេលច���យ 

e. �រ�ស់�រ�យ�យ (េបើ�ំ�ច់) 

f. �រ�យតៃម�និេ�ជិត 

4. �របណ��ះប���ល— 

�ពយល់ដឹងអំពីសុវត�ិ�ពៃន�រ�យ�យ៖ និេ�ជិត�ក់ព័ន��ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លក�មិតយល់ដឹង េ�េពល�ត់�ំង

�រ�រដំបូង។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• ផលប៉ះ�ល់ៃន�រ�យ�យ។ 

• េ��ះ���ក់�ក់�ក់ែដលនិេ�ជិត�ចទទួលរង និង រេបៀប�គប់�គងេ��ះ���ក់�ំងេ�ះ។ 

• �រអនុវត��រ�រេ�យសុវត�ិ�ព។ 

• ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

សុវត�ិ�ពៃន�រ�យ�យ៖ និេ�ជិតែដលេធ�ើ�រេ�យ���ល់�មួយ�បភពៃន�រ�យ�យ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លដំបូង

និង�ប�ំ���បំ���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• �បេភទៃន�រ�យ�យែដល�នវត��នក��ងេ�ងច�ក។ 

• េ��ះ���ក់�ចេកើតេឡើងេ�យ�រ�រទទួលរងពី�បភពៃន�រ�យ�យែដល�នវត��នក��ងេ�ងច�ក។ 
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• ក�មិតទទួលរង និង �និភ័យែដលនឹងេកើតេឡើង។ 

• �រ�យតៃម�លទ�ផលៃនេ��ះ���ក់។ 

• �រអនុវត��រ�រេ�យសុវត�ិ�ព។ 

• ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

5. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. �រ�ត�តពិនិត���ប�ំ���កំ��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

c. កំណត់��ៃន�រ�កិតរ���ស់រ���ល់ស��ប់�រេធ�ើេតស�េ�គឿងបរ����រក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

d. កំណត់��ៃន�រែថ�ំេពញមួយជីវ�តៃនេ�គឿងបរ����រ។ 

 

 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-23 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ���ក��ង

បរ����នេធ�ើ�រ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រដូច�នគូសប���ក់ក��ងស�ង់�េនះ ឬ ច��ប់និងបទប���ក��ង�សុក 

ែដល�ប់�ក់ព័ន� េ�លគឺមួយ�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ស�ង់�និងទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គង�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ��� �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងស�ង់�និងទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គង�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ���។ 

អ�ក�គប់�គង & អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនស�ង់�និងទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គង�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ���។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនស�ង់�និងទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គង�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ���។ 

និយមន័យ 

• �ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ��� គឺ�េ���ះទូេ�មួយស��ប់���ន�ពសុខ�ព�េ�ចើនដូច� �រអស់ក���ំងេ�យ�រកេ���, 

�ររមួល�ច់ដំុេ�យ�រកេ��� (ឈឺ�ច់ដំុ ឬ �រ�ក់�ច់ដំុ) និង �រ�ច់សរៃស�មក��ងខួរក��លេ�យ�រកេ��� ែដលបង�

េឡើងេ�យ�រ�រេ�ក��ងកែន�ងេ���។ 

• �រ���នឹំង��ស�តុថ�ី គឺ��រស�មបរបស់�ង�យេ��ម�រ�រេ�ក��ងកែន�ងេ���។ 

ត�ម�វ�រ 

1. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយជំងឺ

និងរបួសេ�យ�រកេ��� ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �របេង�ើតនិង�រអនុវត�កម�វ�ធីប���រ�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ�����យលក�ណ៍អក��រ េ�យ�ត�វរួមប���ល៖ 

• �រ�ត់�ំង�រទទួលខុស�ត�វស��ប់កម�វ�ធីេនះ។ 

• �រកំណត់េពលេវ�ែដល�ត�វអនុវត�កម�វ�ធីេ�ះ។ 

• �របេង�ើតវ��ន�រ�គប់�គងែដល�ត�វេ�បើ េដើម��លុីបបំ�ត់ឬ�ត់បន�យ�និភ័យ។ 

• �រេ�ជើសេរ�សនិង�រែចកសេម��កបំ�ក់�រ�រ។ 

• �រកំណត់អំពី�រអនុវត��រ�រែដល�ត�វេ�បើ េដើម��លុីបបំ�ត់ឬ�ត់បន�យ�និភ័យ រួម�ំង៖ 

- �របំេពញ�តិទឹក ក��ងអំឡ�ងេពលែវនេធ�ើ�រ �ម�ត�វ�រ។ 

- និេ�ជិត�ចេ�ដល់កែន�ងម�ប់េ��គប់េពល�ំងអស់ ក��ងអំឡ�ងេពលស�ម�លខ��នេដើម��បី���រប���។ 
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- �រេឆ�ើយតបនឹងេ�គស���ៃនជំងឺែដល�ចេកើតេឡើងេ�យ�រកេ���។ 

- �រផ�ល់ទំ�ក់ទំនងស��ប់េស�េវជ���ស�សេ����ះប���ន់។ 

• ត�ម�វ�រៃន�របណ��ះប���ល។ 

b. �រកត់ស���ល់ពីកែន�ងេធ�ើ�រនិង�រ�ត់�ំង�រ�រ េ�កែន�ងែដល�ចេកើត�ន�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ���។ 

c. ផ�ល់លក�ខណ��រ�រេ��មសីតុណ��ព�ន�សុក�ពនិងសុវត�ិ�ព។ វ��ល�ពសីតុណ��ព�រ�រ៖ 

• �រ�រអង��យេ�ចើន៖ 16º C (60º F) - 30º C (86º F)។ 

• �រ�រ�ក់ព័ន�នឹង�រេ�បើក���ំង�យ៖ 13º C (55º F) - 27º C (81º F)។ 

• េបើមិន�ចរក��ឲ��សីតុណ��ព�រ�រស�ិតក��ងវ��ល�ពេនះ�នេទ ទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គង�ពតប់�បមល់េ�យ�រ

កេ���/�ត�ក់ �ត�វែត�នអនុវត� រួម�ំង�រ�គប់�គងវ�ស�កម� �រ�គប់�គងរដ��ល និង/ឬ េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន េដើម��បី�ង�ម

�អប��បរ�នូវផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើតពី�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ���។ 

- �រផ�ល់ទឹកែដល�ចបរ�េ�គ�ន�គប់��ន់ េដើម��ឲី��កម�ករ�គប់����ច�នទឹកបរ�េ�គ�បែហលមួយលី�តក��ងមួយ

េ���ង។ េ�េពលសីតុណ��ពេលើស 30º C (86º F) ទឹកកកគួរ�ត�វ�នផ�ល់ជូន េដើម��េីធ�ើឲ��ទឹក�ត�ក់។ 

- និេ�ជិត�ត�វែត�ចេ�ដល់កែន�ង�នម�ប់ ក��ងអំឡ�ងែវនេធ�ើ�រ�ំងមូល េហើយ�វ��នទូេ� ទីេ�ះ�ត�វែត�នម�ប់

�គប់��ន់េដើម��ឲី��និេ�ជិត 25 �គរយក��ងែវនេ�ះ �ចស�ិតេ��មួយ���ក��ងេពលែតមួយ។ 

- េបើៃផ��ងក��ងៃន�នយន��ត�វ�នេ�បើេដើម��ផី�ល់ម�ប់ ��ត�វែត�ន���សីុន�ត�ក់ែដលដំេណើរ�រ។ 

- េ�ងេធ�ើពីេ�ហៈនិងសំ���បដៃទេផ��ងេទៀត មិនផ�ល់ "ម�ប់" េទ លុះ��ែតពួក�ផ�ល់បរ����ន�ត�ក់េ�បៀប�ននឹងម�ប់

ក��ងលំហេបើកចំហរ។ ឧ�ហរណ៍ ពួក��ត�វែត�ន�របេ��ញប���លខ��ល់ល� និង េបើកឲ���នខ��ល់េចញចូល។ 

- ម�ប់�ត�វែត�ចេ�ដល់ក��ងអំឡ�ងេពលមិនេលើសពី�រេដើរ 200 ែម៉�ត ឬ 5 �ទី។ 

- �រផ�ល់អំឡ�ងេពលស�ម�លខ��នេដើម��បី���រប��� (PRP)។ PRP គឺ�ំ�ច់ េបើនិេ�ជិត���ក់េជឿ�ក់� �រស��ក

បន�ិចគឺ�ំ�ច់េដើម��សី�ម�លខ��នពីកេ��� ឬក៏េបើនិេ�ជិត���ក់ប���ញនូវ��រៈ�នជំងឺេ�យ�រកេ���។ 

2. �របណ��ះប���ល— 

និេ�ជិត�ំងអស់៖ �ំងអ�កមិនេមើល�រខុស�ត�វ និង�ំងអ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពី៖ 

• ក����និភ័យពីបរ����ននិងក����និភ័យ���ល់ខ��នែដល�ក់ព័ន�នឹងជំងឺេ�យ�រកេ���។ 

• ទ�មង់�ររបស់និេ�ជកស��ប់�រអនុេ�ម�មស�ង់�ៃន�រ�គប់�គងជំងឺេ�យ�រកេ���។ 

• �ពសំ�ន់ៃន�របរ�េ�គទឹក។ 

• �ពសំ�ន់ៃន�រ���ំនឹង��ស�តុ រេបៀបបេង�ើត� និងរេបៀបែដលទ�មង់�ររបស់និេ�ជកែថ�ងពី�។ 

និេ�ជិតែដលមិនែមន�អ�កេមើល�រខុស�ត�វ គួរទទួល�របណ��ះប���លផងែដរអំពី៖ 

• �រជូនដំណឹងដល់អ�កេមើល�រខុស�ត�វ េបើេគមិន���ប់េធ�ើ�រេ��មកេ��� េហើយ�ច�ត�វ�រេពលស��កញឹក�ប់បន�ិច 

រហូតដល់�ង�យរបស់េគ�ច���ំ ែដល�ធម���ត�វ�រ 4-14 ៃថ�។ 

• បរ�េ�គទឹកក��ងបរ��ណតិចតួច ពី 675 ml េ� 1400 ml ក��ងមួយេ���ង។ 
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• ស��កេ��មម�ប់ និង ទុកេពលស�ម�លខ��នពីកេ���។ 

• េជៀស�ងឬក�មិត�រេ�បើ��ស់េ�គឿង�សវ�ងនិង�េហ�អី៊ន ក��ងអំឡ�ងេពលេ������ំង េ�យ�រ�រ�តុ�ំងពីរេនះេធ�ើឲ��ខ��ន

េខ��ះទឹក។ 

• ជូនដំណឹងអ�កេមើលខុស�ត�វ េបើេគឬនិេ�ជិតេផ��ងេទៀត �ប់េផ�ើម�ន�រម�ណ៍វ�លមុខ ចងក��ត េខ��យ ឬអស់ក���ំង និង

ចង់ស��កក��ងម�ប់ ក��ងរយៈេពល�គប់��ន់មួយេដើម��សី�ម�លខ��ន។ បែន�មេលើេនះ គឺ�ត�វែស�ងរក�រពិនិត��សុខ�ព េបើប���

េ�ែត�ន។ 

• េស��កសេម��កបំ�ក់សម�សប េ�គឿង�រ�រពន�ឺៃថ� និងមួក។ 

• យកចិត�ទុក�ក់េលើមិត�រួម�រ�រ និង �ម�នេមើលេ�គស���ៃន�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ��� េ�យ�យ�រណ៍

េ�គស���េ�ះជូននិេ�ជកេ�យ���ល់ឬ�មអ�កេមើល�រខុស�ត�វ។ �បព័ន� "មិត�ស���ញ់" �ច�ន�បេ�ជន៍ក��ង�រ

��ឲ����កដ� កម�ករេមើល���េ�វ�ញេ�មក។ 

• ទ�មង់�រស��ប់�រេឆ�ើយតបនឹងេ�គស���ៃនជំងឺែដល�ចេកើតេឡើងេ�យ�រកេ��� រួម�ំងរេបៀបែដលនឹងផ�ល់េស�

សេ����ះប���ន់េវជ���ស� េបើ�ំ�ច់។ 

• រេបៀប�ក់ទងេស�សេ����ះប���ន់ េហើយេបើ�ំ�ច់ រេបៀបដឹកជ���ននិេ�ជិតេ�កែន�ងែដលពួកេគ�ចទទួលេស�

សេ����ះប���ន់េវជ���ស�។ មន�ីរេពទ��ឬកែន�ងែថ�ំសុខ�ពសេ����ះប���ន់េ�ែក��រ គួរែតកត់ស���ល់ឲ���នច��ស់ក��ង

�រ�ប�សអំពី�រ���ន�រ�រ។ 

• ទ�មង់�រស��ប់�រផ�ល់ទិសេ�សុ�កឹតច��ស់�ស់ពី�រ���នេ�កែន�ងផ�ល់េស�សុខ�ពសេ����ះប���ន់។ និេ�ជិត

�ត�វែត���ល់ែផនទីផ��វៃនទីកែន�ង�រ�រឲ��ច��ស់�ស់ ដូេច�ះេគនឹង�ចផ�ល់ជូនអ�កសេ����ះប���ន់នូវព័ត៌�នអំពីទិសេ�

ច��ស់�ស់។ 

• េធ�ើ�របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ ឬ "�រជួបជំុជែជកអំពីសុវត�ិ�ពេ��ផ��វ�រ" ែដលរ�ឭកសេង�បអំពីសុវត�ិ�ព�ក់ព័ន�នឹងជំងឺ

េ�យ�រកេ���។ �ំងេនះគួរេធ�ើឲ���នញឹក�ប់ �ពិេសស ក��ងអំឡ�ងេពល�នសីតុណ��ពខ�ស់។  

និេ�ជិតែដល�អ�កេមើល�រខុស�ត�វ គួរទទួល�របណ��ះប���លផងែដរអំពី៖ 

• �រទទួលខុស�ត�វរបស់អ�កេមើល�រខុស�ត�វក��ង�រ��� បទប��ត�ិអំពី�ពតប់�បមល់េ�យ�រកេ����ត�វ�នេ�រព

�ម។ 

• អ�ីែដលអ�កេមើល�រខុស�ត�វ�ត�វែតេធ�ើ េ�េពលនិេ�ជិតប���ញ��រៈៃនេ�គស����ច�នជំងឺេ�យ�រកេ���។ 

• រេបៀបផ�ល់េស�សេ����ះប���ន់េវជ���ស� េ�េពល�ំ�ច់។ 

• រេបៀប�ក់ទងអ�កផ�ល់េស�សេ����ះប���ន់េវជ���ស�។ 

• រេបៀបដឹកជ���ននិេ�ជិតេ�កែន�ងែដលពួកេគ�ចជួប�មួយអ�កផ�ល់េស�សេ����ះប���ន់េវជ���ស� េបើ�ំ�ច់។ 

• រេបៀបផ�ល់ទិសេ�ច��ស់�ស់និងសុ�កឹតេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ជូនអ�កជួយសេ����ះប���ន់ េបើ�ំ�ច់ ក��ងករណី�ន

�ព�សន�។ 
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3. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

 
�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-1 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រកត់ស���ល់និង�រ�គប់�គងស���រៈែដល�នកេម�ច�សេបស��ស (ACM)។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រស��ប់�រកត់ស���ល់ �រ�គប់�គង និង�រេធ�ើ�រក��ងបរ����ន�នវត��ន ACM ែដល

�ន���ល់ឬសង��័យ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ ACM។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃន

ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ ACM។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ ACM។ 

និយមន័យ 

• កេម�ច�សេបស��ស គឺ�រូប�តុេកើតេឡើង�មធម��តិ ែដលបេង�ើតពីសរៃសេស�ើងែវង។ សរៃស�ំងេនះ�ចបង�េ��ះ���ក់ េបើ�សូបពួក�

ចូល�ធូលី េហើយ�ត�វ�នេគដឹង��នរួមប���លបេង�ើន�និភ័យៃនជំងឺម�រ�កសួត។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតបេង�ើតេ�ល�រណ៍ែណ�ំ

និងទ�មង់�រេ�ក��ង�បតិបត�ិ�រនិង�រែថរក��ស���រៈ�នកេម�ច�សេបស��ស (ACM) េដើម���ីរ�រនិេ�ជិត�ំងអស់ 

អ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���ន អ�កេធ�ើទស��នកិច� និងអ�កផ�ល់េស��� ពីេ��ះ���ក់ដល់សុខ�ពែដល�ចេកើតេឡើងពីជំងឺ�ក់ព័ន�នឹង

កេម�ច�សេបស��ស។ ស�ង់�េនះអនុវត�ចំេ�ះអ�រនិងេហ���រច�សម�័ន��ំងអស់ែដល�របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់។ ស�ង់�េនះអនុវត�ចំេ�ះ

�រ�រ�ប�ំ ែដលក��ងអំឡ�ងេពលេ�ះ និេ�ជិត�ចជួប�បទះកេម�ច�សេបស��ស �ពម�ំង�រេធ�ើ�រ�រេដើម��ជួីសជុលឬយកស���រៈ

ែដល�នកេម�ច�សេបស��សេចញ។ 

• ស���រៈែដល�នកេម�ច�សេបស��ស (ACM) គឺ�ស���រៈ�ំង�យ�ែដល�នកេម�ច�សេបស��សក��ងទម�ន់េលើសពី 1%។ 

�បេភទែរ�កេម�ច�សេបស��សរួម�ន �ក�សីុដូលីត �មូ៉សីុត �គីសូទីល អង់ថូភីលីត េ�តមូ៉លីត និង�កទីណ�លីត។  

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់ ACM ែដល�ត�វរួមប���ល

អប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីទីកែន�ង បរ��ណ �បេភទ លក�ខណ� និងេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�ៃន ACM ែដល�ន���ល់ឬសង��័យ េ�យបុគ�ល

ែដល�នគុណវុឌ��ិ។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយ ACM។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �រ�ក់���ក �រ�គប់�គង�រចូល �រពិនិត��ពិច័យ)។ 
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2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗែដលដឹង��ន ឬសង��័យ��ន ACM �ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រែដល�ត�វរួមប���ល

អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �រជូនដំណឹងនិេ�ជិត�ក់ព័ន�អំពីវត��ន ACM និង េ��ះ���ក់សុខ�ព�ក់ព័ន�។ 

b. �រ�ក់���ក ACM �ត�វរួមប���ល៖ េ��ះ���ក់ �នកេម�ច�សេបស��ស និង �ត�វ�បុង�បយ័ត�។ 

c. �រេ�បើ �រអនុ���តឲ��េធ�ើ�រស��ប់�រ�រ�ំងអស់�មួយ ACM។ 

d. �រ�រ�ត�វបំេពញេ�យបុគ�លែដល�នទទួល�របណ��ះប���លនិង�នសមត��ពបុ៉េ���ះ។ 

e. �រផ�ល់នូវេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��នេដើម��យីកេ�េ�បើ��ស់ឲ���ន�តឹម�ត�វ, �រ�គប់�គងវ�ស�កម�, ត�ម�វ�រៃន�រែថរក��, �ប�ប់រក��

�ងេ�� និងេ�គឿងបរ����រស���ត េ�េពលេធ�ើ�រ�មួយ ACM។ 

f. �រេ�ល ACM ឲ���ន�តឹម�ត�វ �សប�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ក��ង�សុក។ 

g. �រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំ�តី�ស េដើម��េីផ��ង���ត់���ន�ពៃន ACM ែដល�ន���ល់ឬសង��័យ។ 

h. េធ�ើ�រពិនិត��សុខ�ពបុគ�លែដលេធ�ើ�រ�មួយ ACM។ 

3. �របណ��ះប���ល— 

�ពយល់ដឹងអំពីកេម�ច�សេបស��ស៖ និេ�ជិត�ំងអស់ែដលេធ�ើ�រេ�កែន�ងែដល�នដឹងឬ�នសង��័យ��នវត��ន ACM 

�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�មមូល���ន�ប�ំ���ំ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���ល៖ 

• �រ���ល់ ACM �មូល���ន។ 

• េ��ះ���ក់សុខ�ព�ក់ព័ន��មួយ ACM។ 

• សកម��ពែដល�ច�ំឲ���ន�របេ��ញសរៃសកេម�ច�សេបស��ស។ 

• ត�ម�វ�រៃន�រជូនដំណឹងក��ងករណី�ន�ររ��នពី ACM។ 

• េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រ ACM �ក់�ក់េ��រ���ន។ 

និេ�ជិតែថ�ំ ACM៖ និេ�ជិត�ំងអស់ែដលប៉ះ�ល់េ�យ���ល់�មួយ ACM ដូច�បុគ�លិកែថ�ំឬែថរក�� នឹង�ត�វទទួល

�របណ��ះប���ល�ប�ំ���ំបែន�ម�ំងេនះ៖ 

• រេបៀបេជៀស�ង�រខូច�តចំេ�ះ ACM។ 

• �រេ�បើ��ស់ �រត�ម�វ �រក�មិត និង�រែថ�ំេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

• ទ�មង់�រស��ប់�រែថ�ំ ACM។ 

• ស���េ�ទីកែន�ងែដល�ន�រខូចនិង�រេលច���យ ACM។ 

• �រតបតនឹង�របេ��ញសរៃស។ 
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4. �ររក��ឯក�រ—  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយ �ៗត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លនិេ�ជិតក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េបើ�ច េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន

�រជួលឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ �ត�វរក��កំណត់��អំពីឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹង ACM។ កំណត់���ំងេនះ�ត�វែតរក��ក��ងេពល

អប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យ និង សន�ិធិ ACM បច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��ៃន�រែថ�ំ �រជួសជុល និង�រេ�ល (រួម�ំងលិខិតអនុ���តនិងរ�យ�រណ៍េ�មន�ីរពិេ�ធន៍) �ត�វរក��ក��ង

អំឡ�ងេពល�ន់�ប់ បូក 30 ���ំ។ 

c. �រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំ�តី�សៃន ACM ែដល�ន���ល់ឬសង��័យ �ត�វរក��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-35 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម��េីឆ�ើយតបនឹងឧប��ត�ិេហតុែដល�ត�វ�រជំនួយបឋមឬ�រយកចិត�ទុក�ក់�ង

េវជ���ស�េផ��ងេទៀត។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីជំនួយបឋម �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីជំនួយបឋម។ 

អ�ក�គប់�គង & អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីជំនួយបឋម។ 

និេ�ជិត �ត�វែត�យ�រណ៍���មៗជូនគណៈ�គប់�គងនូវឧប��ត�ិេហតុ�ំង�យ�ែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ�រែដល�ត�វ�រជំនួយបឋម។ 

និយមន័យ 

• ជំនួយបឋម គឺ��រព���លែបបេវជ���ស�ចំេ�ះបុគ�លែដល�នរបួសឬឈឺ មុនេពល�ន�រែថ�ំេវជ���ស�ពីអ�កជំ�ញ េបើ�ត�វ�រ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់និងទីកែន�ងែដល�ច�ំឲ���នឧប��ត�ិេហតុមួយ។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់ (រួម�ំងចំនួននិេ�ជិតេ�ទីកែន�ងនីមួយៗ)។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. ស���រៈ េ�គឿងបរ����រ និងបុគ�លិកជំនួយបឋម)។ 

2.  េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រអំពីជំនួយបឋម ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�

�ងេ��ម៖ 

a. �នធន�ន (�ងក��ង ឬ �ងេ��) េដើម��ីេឆ�ើយតបនឹង�រសេ����ះប���ន់�ងេវជ���ស���។ 

b. េលខទូរសព�សេ����ះប���ន់�ត�វែតស�ិតេ�ែក��រទូរសព�នីមួយៗ���ងច��ស់។ 

c. ទីកែន�ងនិង�ព�នៃនកែន�ងេវជ���ស�និងេស�សេ����ះប���ន់។ 

d. �ត�វែតរក��កំណត់��ៃនជំនួយបឋមនិង�រព���លេវជ���ស�។ 

3. អ�កជួយបឋម—េ�ងច�កែដល�នអ�កជួយបឋមែដល�នវ����បនប�ត �ត�វែតបំេពញ�មត�ម�វ�រអប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ចំនួនៃនអ�កជួយែដល�នទទួល�របណ��ះប���ល�គប់��ន់ េដើម���ី��ប់រងចំនួនៃននិេ�ជិតនិងេ��ះ���ក់េ�េ�ងច�ក។  
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b. ជូនដំណឹងដល់និេ�ជិតអំពីេ���ះ ទីកែន�ង និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស��ប់អ�កជួយបឋមែដល�នវ����បនប�ត។ 

c. រក��វ����បនប�តជំនួយបឋមែដល�ត�វ�រ។ 

4. ស���រៈជំនួយបឋម—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នស���រៈជំនួយបឋម (ឧ�. ក��ប់ជំនួយបឋម, AED, ែស�ងែសង �េដើម) ែផ�កេលើ

�និភ័យ។ ក��ប់ជំនួយបឋម�ត�វែត�នអប��បរ�៖ 

a. បង់បិទដំេ����នេមេ�គ (េ�ចើនទំហំ)។ 

b. ៃស��បិទដំេ�។ 

c. �ទ�ប់បិទែភ�ក���នេមេ�គ។ 

d. បង់�ង�តីេ�ណ។ 

e. េ�គឿងព���ល�ររ�ក។ 

f. េ��មៃដេ�បើេហើយេ�ល។ 

g. ���កស���េមើលេឃើញស��ប់�បអប់និងេ�គឿងបរ����រជំនួយបឋម។ 

h. �រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំែខ និង �របំេពញបែន�ម េដើម��បំីេពញ�មត�ម�វ�រអប��បរ�។ 

5. េ�គឿងបរ����រ�ងែភ�ក និង េ�គឿងបរ����រ�ញ់ខ��ន —េ�េពល�ន�និភ័យៃន�រ�ត�វែភ�ក មុខ ឬ�ង�យេ�យ�រ�តុគីមី េ�ះ

នឹង�ត�វ�រនូវេ�គឿងបរ����រ�ងែភ�កនិងេ�គឿងបរ����រ�ញ់ខ��ន ែដលេ�គឿងបរ����រេ�ះ�ត�វែតបំេពញ�មត�ម�វ�រ�ងេ��ម៖ 

a. ទឹក�ត�វែត�ចបរ�េ�គ�ន។ 

b. េល���នៃនទឹកនឹងមិនបង�របួស។ 

c. អ��ហូរអប��បរ�៖ 1.5 L ក��ងេពលអប��បរ� 15 �ទី។ 

d. ���ន�របេ��ញ�សួច។ 

e. �ន�គបក��ល េដើម��បី���រ�រចម�ងេមេ�គពីខ��ល់។ 

f. ���ល់ប���ស�ិតេ�កែន�ង�យ�សួលេ�បើ េហើយេ�េពលេបើក �េ�ែតេបើក រហូតដល់�ន�របិទ។ 

g. ក��ងច���យ 30 m (100 ft) ៃនស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ 

h. �ច�យចូលេ�េ�បើ�ន និង �ចកត់ស���ល់�ន�មួយស���េមើលេឃើញច��ស់។ 

i. ក��ល�ញ់ទឹកស�ិតេ� 83.8 cm (33 អិ៊ន��៍) និង 114.3 cm (45 អិ៊ន��៍) ពី�ន់។ 

j. េ�គឿង�នទឹក�ងក��ងេ�ះ��ប់ �ត�វែតបេង�ើតេឡើងពីស���រៈែដលនឹងមិនែ�ចះសីុ។ ទឹក�ង�ត�វែត�ន�រ�រពីេមេ�គឆ�ង�ម

ខ��ល់។ 

k. សីតុណ��ពទឹកក��ងេ�គឿងេ�ះ�ត�វែតរក��រ�ង 15 និង 35° C (60 េ� 90° F)។ 

l. េ�គឿងបរ����រនិងបំពង់�ំងអស់�ត�វែត�ន�រ�រ�រកក។ 

m. េ�គឿង�ងែភ�ក�ត�វែតេបើកេរៀង�ល់ស���ហ៍ េដើម��េីបើក�កនិងេផ��ង���ត់��េធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�តឹម�ត�វ។ េ�គឿង�នទឹក�ងក��ងេ�ះ

��ប់�ត�វែត�នពិនិត��ពិច័យេ�ង�មលក�ណៈបេច�កេទសរបស់ឧស��ហករ។ 
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n. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�ក់ព័ន�នឹងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រៃនជំនួយបឋមេ�

ទីកែន�ងេ�ះ។ �អប��បរ� �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���ល៖ 

• នរ��ត�វ�ក់ទងស��ប់ឧប��ត�ិេហតុ��ែដល�ត�វ�រជំនួយបឋម ឬ ជំនួយេវជ���ស�េផ��ងេទៀត។ 

• ទីកែន�ងៃនេ�គឿងបរ����រជំនួយបឋមក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

• �យ�រណ៍ឧប��ត�ិេហតុ�ក់ព័ន�នឹង�រ�រ��ែដល�ត�វ�រជំនួយបឋម ឬ ជំនួយេវជ���ស�េផ��ងេទៀត។ 

• �រេ�បើ��ស់�ន�តឹម�ត�វេលើេ�គឿង�ងែភ�កឬេ�គឿង�ញ់ខ��នសេ����ះប���ន់ េបើទទួលរងស���រៈបង�េ��ះ���ក់ែដល�ច�ំ

ឲ���នរបួសដល់ែភ�ក មុខ ឬ�ង�យ។ 

អ�កជួយបឋម៖ អ�កជួយបឋម�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លបែន�ម។ �អប��បរ� �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���ល៖ 

• វ����បនប�តេលើ�រជួយបឋម។ 

• ទ�មង់�រ�ក់�ក់របស់េ�ងច�ក រួម�ំង�រជួយបឋម េមេ�គឆ�ង�ម�ម និង�រ�យ�រណ៍ឧប��ត�ិេហតុ។ 

6. �ររក��ឯក�រ—  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ស��ប់៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��ពិនិត��ពិច័យក��ប់ជំនួយបឋម េ�គឿង�ងែភ�ក/�ញ់ខ��ន ក��ងេពលអប��បរ� 1 ���ំ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "េមេ�គឆ�ង�ម�ម" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 "�រ�គប់�គង�បព័ន�របួសនិងជំងឺ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 6-18 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យចំេ�ះសុខ�ព�ង�យនិងផ��វចិត� �ពម�ំង

សុខុ�ល�ពសង�ម។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គងសុខ�ព �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងត�ម�វ�រៃន�រ�គប់�គងសុខ�ព។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃន�រ�គប់�គងសុខ�ព។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃន�រ�គប់�គងសុខ�ព។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់សុខ�ពេ�យ�រ�រ�រនិងមិនែមនេ�យ�រ�រ�រស��ប់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងធុងស��ក។ 

c. �រកត់ស���ល់និង�រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យសុខ�ព (ឧ�. កម�វ�ធី���ំប���រ កម�វ�ធីប���ប់

�រជក់�រ�)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់េ��ះ���ក់ដល់សុខ�ព ែដល

�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. គ�ីនិក (�ត�វ�រស��ប់ទីកែន�ង�ំងអស់ែដល�ននិេ�ជិតេលើសពី 1000 �ក់)៖ 

 បុគ�លិកែថ�ំសុខ�ព�ំងអស់�ត�វទទួល�របណ��ះប���លក��ង�រេ�បើ��ស់ឱសថព���លជំងឺេ�យ�រ�រ�រនិង

សេ����ះប���ន់។ 

 ទ�មង់�រស��ប់�រអនុ���ត �រព���ល �រដឹកជ���ន និង�រអនុ���តឲ��អ�កជំងឺ�កេចញ�ត�វែត�នេ�នឹងកែន�ង។ 

 �រេ�បើ��ស់ �រែថ�ំេធ�ើេតស� និង�រ�កិតរ���ស់រ���ល់ឧបករណ៍េវជ���ស�និងឧបករណ៍ពិនិត��ព���ល�ំងអស់។ 

 �រ�តឡប់មកេធ�ើ�រវ�ញរបស់និេ�ជិតែដលអវត��នពី�រ�រេ�យ�រេមេ�គឆ�ងឬជំងឺឆ�ង។ 

 �រព���លជំងឺឆ�ង�ំងអស់។ 

 �រ�គប់�គងេមេ�គ និង េ�គឿងបរ����រសម�សបក��ងៃដ (ឧ�. េ��មៃដែដល�នរ���ប់េមេ�គ, រ�ំងមុខ�រ�រ CPR, �ប�ប់

រ���ប់េមេ�គ, ម��លេ�បើេហើយេ�ះេ�ល និងក��ប់ស��ប់េដររបួស)។ 
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 �អប��បរ��ត�វ�នែ�គឯកជនមួយស��ប់េរៀង�ល់និេ�ជិត 1000 �ក់។ 

 បំ�ក់េ�កែន�ងគ�ីនិក�មួយ�បព័ន�បេ��ញប���លខ��ល់េម�និកែដល�ចរក��សីតុណ��ពរ�ង 21 និង 27 អង��េស  

(70 – 80° F) �គប់េពល�ំងអស់។ 

 េ�រពឲ���ន���ប់ខ��នបំផុត�មស�ង់�ៃន�ររក��អ�ម័យ។ 

b. �រពិនិត��ែថ�ំសុខ�ព៖ 

 កម�វ�ធីពិនិត��ែថ�ំសុខ�ព�នរច�សម�័ន�ែផ�កេលើលទ�ផលៃន�រ�យតៃម��និភ័យ។ 

 �បព័ន�វ��គលទ�ផលៃនកម�វ�ធីពិនិត��ែថ�ំសុខ�ព �ពម�ំងផ�ល់មគ�េទសក៍ស��ប់សកម��ពែកប��� និង �រព���ល

េវជ���ស�។ 

 �រ�យតៃម�សុខ�ពទូេ�របស់និេ�ជិតេ��គប់ដំ�ក់�លៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ (មុនេពលជួលឲ��េធ�ើ�រ�រ, �រេធ�ើ

េតស�មូល���ន, មុនេពល�ត់�ំង�រ�រ, េ��យេពលឈឺ)។ 

 �រពិនិត��ែថ�ំសុខ�ព�ត�វែតេធ�ើេ�យេវជ�បណ�ិតែដល�នសមត��ព អ�កជំ�ញែថ�ំសុខ�ពវ����ជីវៈ  

ឬអ�កជំ�ញែដល�នសមត�កិច�។ 

 ទិន�ន័យសុខ�ពវ����ជីវៈ�ត�វែតទទួល�រ�ត�តពិនិត��ស��ប់�រកត់ស���ល់ពីនិ����រនិងែផន�រសកម��ពេលើកកម�ស់

សុខ�ព។ 

c. �រេលើកកម�ស់សុខ�ព៖ វ��ន�រប���រ�ត�វែត�នេ�នឹងកែន�ង�មេធ���យៃន�រ�ត់បន�យ�និភ័យសុខ�ពទូេ�របស់

ក���ំង�រ�រ (ឧ�. �រប���ប់�រជក់�រ�, �រ�ក់���ំប���រេត�ណ�ស, �រ�ក់���ំប���រជំងឺរ�កេថ�ើម B, សកម��ព�ប�ំែខៃន

សុខ�ព�ស�ី �េដើម)។ 

d. និេ�ជិត���ក់ៗ�ចទទួលកំណត់��សុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេគ���ល់។ 

3. �របណ��ះប���ល— និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួលព័ត៌�ន និង/ឬ �របណ��ះប���ល�ក់ព័ន�នឹងសុខ�ព�ង�យនិងផ��វចិត� 

�ពម�ំងសុខុ�ល�ពសង�ម។  

បុគ�លិកែថ�ំសុខ�ព៖ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�នវ����បនប�តប���ក់ស��ប់ក�មិតៃន�រែថ�ំ ែដលពួកេគផ�ល់ជូន។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. �រែថ�ំ និង �រ�កិតរ���ស់រ���ល់េ�គឿងបរ����រ ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-6 

 

 

  



េមេ�គឆ�ង�ម�ម (ជំងឺ)   �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

េមេ�គឆ�ង CLS – ទំព័រ 118 ក��� 2017 

ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រទទួលរងេមេ�គឆ�ង�ម�ម េ�យ�រ

�រ�រ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីេមេ�គឆ�ង�ម�ម �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចង�រ�យតៃម��និភ័យ ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រ �របណ��ះប���ល 

�ររក��កំណត់�� និង�រ�ត�តពិនិត���ប�ំ���ំ។ 

អ�ក�គប់�គង & អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ 

ែដល�ក់ព័ន�នឹងទ�មង់�រអំពីេមេ�គឆ�ង�ម�ម។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពីេមេ�គឆ�ង�ម�ម។ 

និយមន័យ 

• េមេ�គឆ�ង�ម�ម គឺ�មី�ក�សរ��ង�ចម�ងេ�គែដល�នវត��នក��ង�មមនុស�� េហើយ�ចបង��ជំងឺក��ង�ង�យមនុស��។ 

េមេ�គឆ�ង�ំងេនះ�ន��ទ� េមេ�គរ�កេថ�ើម B (HBV) និងេមេ�គេធ�ើឲ���បព័ន����ំជំងឺរបស់មនុស��ចុះេខ��យ (HIV)។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ�ក់ព័ន�នឹងេមេ�គឆ�ង�ម�ម 

ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹង�រទទួលរងេមេ�គឆ�ង�ម�មេ�យ�រ�រ�រ (រួម�នបុគ�ល កិច��រ និងតំបន់�ន

�និភ័យៃន�រទទួលរងពី�រ�រ)។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយ�រទទួលរងពី�រ�រ។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គងែដល�ត�វ�រ េដើម��លុីបបំ�ត់ឬ�ត់បន�យ�និភ័យៃន�រទទួលរង។ 

2.  េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រទទួលរង

េមេ�គឆ�ង�ម�មេ�យ�រ�រ�រ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ប���រ�រប៉ះ�ម ឬ វត���តុ�ចចម�ងេមេ�គេផ��ងេទៀត (ទឹករៃង�ំងអស់�ត�វ�ន�ត់ទុក��ចបង�េមេ�គឆ�ង)។ 

b. �នកែន�ង�ងៃដនិងេ�គឿងរ���ប់េមេ�គស��ប់អ�ីៗែដលេលចេចញមក�ច�នេមេ�គឆ�ង�ម�ម។ 

c. �នេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន (PPE) (ឧ�. េ��មៃដេ�បើេហើយេ�ល, េ�គឿង�រ�រ CPR �េដើម)។ 

d. �ន�ប�ប់�ក់សំណល់េ�លវត��មុត�សួច (ឧ�. ែកវ �ម ម��លេដរ �េដើម)។  
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e. �រេ�លេ�គឿងបរ����រ ផលិតផល ឬស���រៈែដលសង��័យ��នេមេ�គឆ�ង�ម�មក��ងេស��ងនិង�ប�ប់�ក់ែដល�ចបិទ�ន 

�ន�ក់���កេ��ះ���ក់ដល់ជីវ�ត។ 

f. �រេ�លស���រៈ�នេមេ�គេ�យសុវត�ិ�ព �សប�មបទប���ៃន�រេ�លសំ�ម�ធរ�ន។  

3. ត�ម�វ�រេវជ���ស�—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រ េដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រឆ�ងេ�គ ក��ងករណី

ទទួលរងពី�រ�រ។ ទ�មង់�រេវជ���ស��ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. កម�វ�ធី���ំប���រេវជ���ស� និង �រ�ម�នបន� �ត�វែតេធ�ើេ�យឬេ��ម�រ�ត�តពិនិត��របស់�គ�េពទ��ែដល�នទទួល����បណ� ឬក៏

េធ�ើេ�យឬេ��ម�រ�ត�តពិនិត��របស់អ�កជំ�ញែថ�ំសុខ�ពែដល�នទទួល����បណ�េផ��ងេទៀត និង មិនគិតៃថ�ពីនិេ�ជិត។ 

b. ���ំប���រជំងឺរ�កេថ�ើម B និង េស៊រ�ៃន���ំប���រ �ត�វែតផ�ល់ជូននិេ�ជិត�ំងអស់ែដល�ចទទួលរងពី�រ�រ។ 

c. �រ�យតៃម�េ��យ�រទទួលរង និង �រ�ម�នបន�ចំេ�ះនិេ�ជិត�ំងអស់ែដល���ប់�នឧប��ត�ិេហតុៃន�រទទួលរង។ 

d. និេ�ជិត�ក់ព័ន��ត�វទទួលសំេ�ចម�ងៃនលទ�ផលេវជ���ស�/គំនិតេ�បល់ ក��ងេពល 15 ៃថ�ៃនទ�មង់�រេវជ���ស�។ 

4. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់ែដល�ចទទួលរង �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីេមេ�គឆ�ង�ម�ម េ�េពល

�ត់�ំង�រ�រដំបូង និង ���ងតិច�ប�ំ���ំប���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�៖ 

• បទប��� និង ទ�មង់�រ�ក់ព័ន�។ 

• �រពន��ល់ទូេ�អំពីជំងឺឆ�ង�ម�ម។ 

• ផ��វៃន�រទទួលរង (ឧ�. �រដកដេង�ើមចូល, េ�យរបួសមិន�នបិទ�ំង)។ 

• កិច��រែដល�ចបង��រទទួលរង។ 

• វ�ធី�គប់�គង និង ែដនកំណត់។ 

• �រេ�បើ��ស់សម�សប និង ទីកែន�ងៃនេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

• ទ�មង់�រេវជ���ស� និង ទ�មង់�រេ��យ�រទទួលរង។ 

• ស��� និង ���ក។ 

• ទ�មង់�រអំពី�រេ�លស��ប់ផលិតផល េ�គឿងបរ����រ ឬស���រៈ�នេមេ�គឆ�ង។ 

5. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រ���ង�ក់ច��ស់ពីនិេ�ជិត

េឡើយ េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។ កំណត់��េវជ���ស��ងេ��ម�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. កំណត់��ៃន�រ�ក់���ំប���រជំងឺរ�កេថ�ើម B ឬ េសចក�ីែថ�ង�រណ៍��យលក�ណ៍អក��រៃន�របដិេសធេ�យស�័�គចិត�។ 
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b. កំណត់��ៃន�រ�យតៃម�េ��យ�រទទួលរង និង �រ�ម�ន។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��នូវ�រ�យតៃម�អំពី�និភ័យបច��ប��ន�។ 

 

 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-32 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម��បី�ង�ម�អប��បរ�នូវ�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�ររក��អ�ម័យក��ងបរ����នេ�កែន�ង

េធ�ើ�រ។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពី�ររក��អ�ម័យ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពី�ររក��អ�ម័យ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពី�ររក��អ�ម័យ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពី�ររក��អ�ម័យ។ 

និយមន័យ  

�ររក��អ�ម័យ គឺ�មេធ���យេលើកកម�ស់សុខ�ព���ត�នអ�ម័យ �មរយៈ�រប���រ�រប៉ះ�ល់របស់មនុស���មួយេ��ះ���ក់ៃន

សំណល់។ េ��ះ���ក់�ំងេ�ះ�ចបង��ជំងឺដល់�ង�យ ជំងឺមី�ក�ជីវ��ស� ឬ���ក់�រចម�ងជំងឺជីវ��ស�ឬគីមី។ សំណល់ែដល�ចបង�

ប���សុខ�ពរួម�ន�មកមនុស��និងសត� សំណល់រ�ង ទឹកកខ�ក់េ�បើក��ង�គ��រ សំណល់ឧស��ហកម� និងសំណល់កសិកម�។ 

ត�ម�វ�រ  

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ េដើម���ីត់បន�យនិង

លុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយ�ររក��អ�ម័យ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន��មួយ�ររក��អ�ម័យ។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ និង �រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �របេ��ញប���លខ��ល់ �រស���ត)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រ េដើម��រីក��ឲ��តំបន់�ំងអស់ែដលនិេ�ជិតនិង

អ�ក�ប់កិច�សន��េ��រ���ន េធ�ើ�រេ�យ���នេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹង�ររក��អ�ម័យ។ �អប��បរ� ពួកេគ�ត�វែត៖ 

a. រក��ឲ��កែន�ង�រ�រ�ំងអស់���ត ស��ត និងស�ិតក��ង���ន�ពល�។ 

b. �ងសង់និងែថ�ំកែន�ងេធ�ើ�រនីមួយៗ�មវ�ធីែដលនឹង��ំង�រចូលរបស់ពពួកសត�កេករ សត�ល�ិត ឬសត�ចៃ�ងេផ��ងេទៀត។ 

c. ផ�ល់�រ�រ�រពីបរ����នេសើម េ�េពល�រកិច��រ�រ�ំឲ���នសំេណើម។ 

d. រក��ទុកសំ�មនិងរបស់មិន�ត�វ�រក��ង�ប�ប់�ក់មិនេលច���យ មិន�សូប ែដល�ច�ក់េ�លេរៀង�ល់ៃថ�។ 
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e. ស���តរបស់កំពប់���មៗ េហើយសំណល់�ត�វែតេ�លឲ���ន�តឹម�ត�វ (�ត�វែតេ�បើស����ព�នេលើ�ន់ទទឹក)។ 

f. ផ�ល់ចំនួន�គប់��ន់ៃនបង�ន់�ច់ពី���ស��ប់េភទនីមួយៗ ែផ�កេលើអនុ�ត�ងេ��ម៖ 

ចំនួននិេ�ជិត ចំនួនអប��បរ�ៃនបង�ន់ 

1 េ� 15 1 

16 េ� 36 2 

36 េ� 55 3 

56 េ� 80 4 

81 េ� 110 5 

111 េ� 150 6 

េលើសពី 150 1 បែន�ម ស��ប់�ល់និេ�ជិត 40 �ក់បែន�ម 

 

g. �នខ��ល់េចញចូល�គប់��ន់ និង បំពង់បង��របិទជិតក��ងបង�ន់�ំងអស់។ 

h. ស���តនិងរ���ប់េមេ�គក��ងបន�ប់បង�ន់�ំងអស់ ���ងតិចេរៀង�ល់ៃថ�។ 

i. ផ�ល់កែន�ង�ងៃដ�មួយ�បូ៊�ងៃដក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ�ំងអស់។ 

j. ផ�ល់�ក�សេ�បើ �ប�ប់ផ��ំខ��ល់ ឬកែន��ងជូតៃដឲ�����ត ែក��រកែន�ង�ងៃដ�ំងអស់។ 

3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួលព័ត៌�នអំពី�ររក��អ�ម័យ។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

 

 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-15
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�បេមើល ទទួល���ល់ �យតៃម� និង�ត�តពិនិត��េលើេ��ះ���ក់ចំេ�ះសុខ�ពវ����ជីវៈនិងអ�ម័យេ�ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើ��ស់វ�ធី�ត�តពិនិត��និងវ��គ��ប�ំ េដើម��កំីណត់អំពីផលប៉ះ�ល់េលើសុខ�ព�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់ែដល�ចេកើត�ន

ក��ងកែន�ងេធ�ើ�រ។ កម�ករមិន�ត�វទទួលរងេ��ះ���ក់ចំេ�ះ�ង�យ ទទួលរង�រ�តុគីមីឬជីវ��ស� េលើសែដនកំណត់ៃន�រទទួលរងេ�

កែន�ងេធ�ើ�រេឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រ េដើម���ី���នទឹកបរ�េ�គែដល�នសុវត�ិ�ពស��ប់និេ�ជិត�ំងអស់េដើម��ឲី��

ពួកេគបរ�េ�គ���ង�យ�សួលនិង���ងរហ័ស។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីគុណ�ពទឹក �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីគុណ�ពទឹក។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីគុណ�ពទឹក។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីគុណ�ពទឹក។ 

និយមន័យ 

 ទឹក�ចបរ�េ�គ�ន គឺទឹកែដល���តនិងផ�ល់សុខ�ពល�ក��ង�របរ�េ�គ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់ែដល�ចេធ�ើឲ��ខូចទឹកបរ�េ�គេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យលទ��ពៃន�រេធ�ើឲ��ខូចទឹកបរ�េ�គ (ឧ�. �រពិនិត��វ��គ �រព���ល)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រអំពីគុណ�ពទឹក ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�

�ងេ��ម៖ 

a. ទឹកបរ�េ�គ (�ចបរ�េ�គ�ន) �ត�វែតផ�ល់ជូននិេ�ជិត�ំងអស់។ 

b. �បភពទឹកមិន�ចបរ�េ�គ�ន �ត�វែត�ក់���កស�����ប់ឲ��ច��ស់។ 

c. េ�គឿងែចក�យទឹក�ត�វែតបិទេ�ក��ងបរ����ន�រ�របង�េ��ះ���ក់។ 

d. កែន�ងរក��ទុកនិងកែន�ងស���ត�ត�វ�នរក��អ�ម័យ ស��ប់ែពងឬ�ប�ប់�ក់ទឹកបរ�េ�គមួយៗ។ 

e. ទឹកមិន�ចបរ�េ�គ�ន �ត�វែត�ំ ឬក៏រ���ប់េមេ�គ មុនេពលេ�បើស��ប់�រេរៀបចំឬ�រចម�ិន��រ។ 

f. ទ�មង់�រតបត��យលក�ណ៍អក��រស��ប់�ពកខ�ក់ឬ�រសង��័យ��ន�ពកខ�ក់េ��បភពទឹកបរ�េ�គក��ងេ�ងច�ក។ 
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g. កម�វ�ធីពិនិត��វ��គទឹក៖ េ�ងច�កនីមួយៗែដលេ�បើទឹកអណ��ងឬទឹកទេន�បឹងបួរ��បភពស��ប់ទឹកបរ�េ�គែដលេ�ងច�កផ�ល់ជូន 

�ត�វែត�នកម�វ�ធីពិនិត��វ��គគុណ�ពទឹកេ�នឹងកែន�ង។ �អប��បរ� �ត�វែតបំេពញ�មត�ម�វ�រ�ងេ��ម៖ 

 �ពញឹក�ប់ៃន�រពិនិត��វ��គ ែផ�កេលើចំនួនអ�កេ�បើ��ស់៖ 

ចំនួនអ�កេ�បើ��ស់  សំ�កពិនិត��វ��គអប��បរ�/�ប�ំ�តី�ស (េរៀង�ល់ែខទី 3) 

25 េ� 999 1 

1,000 េ� 4,999 10 
5,000 9,999 15 
10,000 េ� 19,999 20 
> 20,000  50 

 ក�មិតទទួលយក�នៃន�ក់េតរ� និង �ររ���ប់េមេ�គ៖ 

- �ន�រ�តុសំណល់�មក = 0.0. 

- 99.9% អសកម��ពៃន ហ�ី�េឌៀ �ំេប�� សីុស�ស៍, 99.99% អសកម��ពៃនេមេ�គ។ 

- កំ�ប់���នេមេ�គ ចូល�បព័ន�មិន�ចតិច�ង 0.2 mg/L 

- �រ�តុក�័រសរុបែដល�ន�ស់េឃើញ, ល��យក�័រ ឬ ក�័រ�នឌីអុកសីុត �ត�វែតរកេឃើញក��ង 95% ៃនសំ�កពិនិត��វ��គ

េរៀង�ល់ែខ។ 

3. �របណ��ះប���ល— 

�ពយល់ដឹងអំពីគុណ�ពទឹក៖ និេ�ជិត�ំងអស់ក��ងេ�ងច�កែដលេ�បើទឹកអណ��ង ឬ ទឹកទេន�បឹងបួរ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល

អំពី�ពយល់ដឹង �ក់ព័ន�នឹងស�ង់�និងទ�មង់�រអំពីគុណ�ពទឹកក��ងទីកែន�ងេ�ះ។ �អប��បរ� �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���ល៖ 

 ទ�មង់�រអំពី�រ�យ�រណ៍អំពីជំងឺ�ក់ព័ន�នឹងទឹកបរ�េ�គែដល�ត�វ�រជំនួយបឋម ឬ ជំនួយេវជ���ស�េផ��ងេទៀត។ 

 ទ�មង់�រអំពី�រ�យ�រណ៍អំពីជំងឺ។ 

�របណ��ះប���លអំពីគុណ�ពទឹក៖ និេ�ជិត�ំងអស់ែដលទទួលខុស�ត�វក��ង�រែថ�ំគុណ�ពទឹកេ�េ�ងច�ក �ត�វែតទទួល

�របណ��ះប���លក��ង�រតបតនឹង�ពឹត�ិ�រណ៍ៃន�របំពុលទឹកបរ�េ�គ។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ស��ប់៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. លទ��ពេតស�វ��គគុណ�ពទឹក ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-18 
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ស�ង់� 

អ�ររបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ និង េហ���រច�សម�័ន�ទុក�ក់បន��ក �ត�វែត�ន�ងសង់�សប�មច��ប់�បេទសផលិតកម� �នវ����បនប�ត

យល់�ពមពី�ងសំណង់សីុវ�លនិងវ�ស�កម�េហ���រច�សម�័ន� ឬក៏ស�ង់�អន�រ�តិ។ កែន�ងេ�បើ��ស់ច�មុះ មិនទទួល�រអនុ���តឲ��

េ�បើ��ស់េឡើយ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�ររច�អ�រ �រ�ងសង់ 

�រេ�បើ��ស់ និង�រែថ�ំអ�រ  

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពអ�រ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពអ�រ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពអ�រ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសុវត��ិពអ�រ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ េដើម��ីកំណត់�េតើអ�រ�នសុវត�ិ�ព

ស��ប់�រស�ិតេ�េទ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន��មួយ�ររច�អ�រ សំណង់ និងក���បែន�មែដល�ចេធ�ើឲ��េហ���រច�សម�័ន�អ�រ�ំងមូល

ទន់េខ��យ។ (ឧ�. ប��ីៃនេ��ះ���ក់ធម��តិ និង េ��ះ���ក់េ�យ�រមនុស��បេង�ើត ដូច�បន��ក�ពិលេ�េលើដំបូល ទឹកហូរចូល 

រ���យដី រ�ញ័រពី���សីុន �និភ័យពីអ�រែក��រ�ង �េដើម។)  

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ និង �រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �រពិនិត��ពិច័យ�មេពល �របណ��ះប���ល 

�រព�ងឹងេហ���រច�សម�័ន� ទ�មទប់រ���យដី �េដើម)។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រស��ប់សុវត�ិ�ពៃនេហ���រច�សម�័ន�អ�រ ែដល�ត�វែត

�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �រ�ត�តពិនិត��េលើ�ររច�អ�រ 

• អ�រ�ត�វ�ន�ងសង់េឡើងក��ងេ�លបំណងស��ប់�រេ�បើ��ស់ែដលប�មុង (ឧ�. េ�ងច�កផលិតកម��ត�វ�នរច�

ស��ប់�រេ�បើ��ស់លក�ណៈឧស��ហកម�) 

• មូ៉តរច��ត�វែតយល់�ពមេ�យ����ធរសំណង់ក��ង�សុក 

o េបើ���ន����ធរក��ង�សុកេទ អ�រ�ត�វែត�នរច�េ�យអ�ករច�ឬ���បត��ករអ�រែដល�នវ����ជីវៈនិង�ន

វ����បនប�តប���ក់។ 
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• អ�រ េ�េតឿ ឬរច�សម�័ន�េ�េតឿ �ត�វែត�ងសង់េដើម���ីទបន��ក�ំងអស់ រួម�ំងបន��ក�ប់ េ�យមិនឲ��េលើសក���ំង

សង�ត់ែដល�ចអនុ���តឲ���ន ឬ ក���ំង�ក់�ក់ស��ប់ស���រៈសំណង់ក��ងរច�សម�័ន�ប���ប់បន��និំង�រ���ប់��។ 

o រួមប���លបន��កបែន�មពី�ពឹត�ិ�រណ៍ធម��តិឬេ��ះមហន��យែដល�នរ�ពឹង ដូច�នកត់ស���ល់ក��ង�រ�យតៃម�

�និភ័យ 

• �ត�វែត�យតៃម�បន��ក�ន់េ�េតឿឬរច�សម�័ន�េ�េតឿ  

o �រឲ��តៃម�បន��ក�ត�វែតស���ល់េលើបន�ះៃន�ររច�ែដល�នយល់�ពម ែដល�ត�វែតផ�ត់ផ�ង់និង���ប់ឲ���នសន�ិសុខ

េ�យ���ស់អ�រ ឬ ���ក់�រែដលទទួលសិទ�ិ�តឹម�ត�វរបស់ពួកេគ ក��ងកែន�ងេមើលេឃើញក��ងលំហនីមួយៗ ែដលពួក�

�ក់ទង។ 

o បន�ះ�ំងេ�ះមិន�ត�វយកេចញឬេធ�ើឲ��ខូចេឡើយ បុ៉ែន�េបើបន�ះ�ំងេ�ះ�ន�ត់ �ត�វ�នយកេចញ ឬេធ�ើឲ��ខូច �ត�វែត

���ស់េ�យ���ស់ឬ���ក់�ររបស់េគ។ 

b. �រេ�បើ��ស់អ�រ 

• បន��កេ�េ�េតឿមិន�ត�វេលើសសមត��ពេឡើយ។ 

• បន��កេ�ដំបូលមិន�ត�វេលើសសមត��ពេឡើយ។ 

• �រ���ស់ប��រ�រេ�បើ��ស់ – េ�េពលអ�រ�ន��ប់�ត�វ�នប��រេ�ចំ�ត់���ក់�កុមៃន�រេ�បើ��ស់ថ�ី �ររច�អ�រេ�ះ

�ត�វែតបំេពញ�មត�ម�វ�រៃន�រេ�បើ��ស់ថ�ី។  

• �របែន�មេលើអ�រ�ន��ប់�ត�វែតអនុេ�ម�ម�កមសំណង់ក��ង�សុក ឬ បំេពញអប��បរ��មត�ម�វ�រ�ំងអស់ៃន�កម

េនះ េ�យមកមួយ�ែដលតឹងរុ�ង�ង។ 

o �រវ��គេហ���រច�សម�័ន��ត�វេធ�ើេ�យ�គីទីបី េដើម���ី�ឲ����កដ� សំណង់�ន��ប់�មួយនឹង�របែន�មឬ

�រែក បំេពញ�មត�ម�វ�រសំណង់អ�រ។ 

c. �រែថ�ំនិង�រពិនិត��ពិច័យ 

o �រពិនិត��ពិច័យអ�រ�មេពលនិង�បន�ប���ប់។ 

o �រ�ត�តពិនិត���ត�វ�នកំណត់េ�យ�ប�រ 1705 ៃន�កមសំណង់អន�រ�តិ ឬ ច��ប់ក��ង�សុក េ�យយកមួយ�ែដល

តឹងរុ�ង�ង។ 

o �អប��បរ� �រពិនិត��ពិច័យ�ត�វែតរួមប���លរច�សម�័ន��ទបន��ក�ំងអស់ (ដូច� ដំបូល េ�េតឿ ជ���ំង �េដើម)។  

o �រេធ�ើេតស�ដី�ត�វ�នរួមប���ល�ែផ�កមួយៃន�រពិនិត��ពិច័យ។ 

3. �របណ��ះប���ល—កម�ករ�ក់ព័ន��ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លមូល���ន េ�េពលជួលឲ��េធ�ើ�រដំបូង និង �េឡើងវ�ញ 

�ម�ត�វ�រ។ 

• កម�ករ�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល� �ន�រ�ម��មមិនឲ���ក់ ឬបង�ឲ���ក់ ឬអនុ���តឲ���ក់ េលើ�ន់�មួយ ឬ 

ដំបូលៃនអ�រ ឬេហ���រច�សម�័ន�េផ��ងេទៀតនូវបន��កេលើសពីសមត��ពែដល�ន់ឬដំបូលេ�ះ�ត�វ�នរច�។ 

• �រែថ�ំ៖ និេ�ជិតែដល�ន�រទទួលខុស�ត�វក��ង�រែថ�ំអ�រ�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�មេពល បែន�មេលើ

ចំណ�ច�ងេ��ម។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

• ច��ប់ក��ង�សុក។ 
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• េ��ះមហន��យៃនអ�រ, េ��ះមហន��យធម��តិ, េ��ះមហន��យៃន�បតិបត�ិ�រែដលប៉ះ�ល់ដល់េហ���រច�សម�័ន�

អ�រ។ 

• ែដនកំណត់បន��កេលើស�ស�តុរច�សម�័ន�។ 

• តួ�ទី និង �រទទួលខុស�ត�វបែន�ម។ 

4. �ររក��ឯក�រ 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លអំពីអ�រក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យេលើសុវត�ិ�ពអ�រក��ងេពលបច��ប��ន� 

b. គំនូស���បត��កម�អ�រ 

c. លិខិតអនុ���ត�រ�ងសង់ េបើ�ន 

d. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យនិង�រែថ�ំ �ត�វរក��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ រួម�ំងរ�យ�រណ៍អំពី�រពិនិត��ពិច័យពី�ង

�����ប់រង 

e. �រេធ�ើេតស�ដី 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន
កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 �កមសំណង់អន�រ�តិ េ�ះពុម�េលើកទីពីរ 2012 

o �ប�រ 1705 �ត�វ�រនូវ�រេផ��ង���ត់និង�រពិនិត��ពិច័យ 

 NFPA 1 

 NFPA 101 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�នែផន�រប���រអគ�ិភ័យ និង ែផន�រសកម��ពេ�េពល�ន�ព�សន� េដើម���ីរ�រកម�ករ ក��ងអំឡ�ងេពល�បតិបត��ិរ�រ

ធម�� និង ក��ង���ន�ព�សន�។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវ�បព័ន�សីុែរ�នេដើម��ជូីនដំណឹងកម�ករពី�ព�សន� ផ��វរត់េចញសុវត��ិព េ�េពល

កម�ករ�ត�វ�រ�កេចញពីអ�រ និង ទីកែន�ងជ�មកសុវត��ិព េ�េពលកម�ករ�ត�វ�នត�ម�វឲ��ស�ិតេ�ក��ងអ�រ ក��ងអំឡ�ងេពល�ន�ព�សន�។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងេ��ះ���ក់អគ�ិភ័យ េ�េ�ងច�ក។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពីសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនទ�មង់�រសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់សុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ ែដល�ត�វ

រួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹង�ររក��ទុកនិង�រេ�បើស���រៈ�យេឆះនិង�យ�បេឆះ (ឧ�. ប��ីៃនេ��ះ���ក់អគ�ិភ័យ

ចម��ងៗ និង �បភពបេ��ះ)។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ និង �រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. េ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ �របណ��ះប���ល 

�ររក��វត���យ�បេឆះេ�យសុវត�ិ�ព �េដើម)។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រស��ប់សុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ�

�ងេ��ម៖ 

a. �រប���រអគ�ិភ័យ៖ 

• �ត់បន�យ�អប��បរ�នូវ�ររក��ស���រៈ�យ�បេឆះនិង�យេឆះ។ 

• �ររក��ទុកវត���តុ�យ�បេឆះក��ងទូែដល�នយល់�ពម។ 

• �រអនុវត�េ�ល�រណ៍អំពី�រជក់�រ� (ដូច�ជក់�រ�ក��ងតំបន់ែដល�នកំណត់បុ៉េ���ះ)។ 

• �រ��ឲ����កដ� េ�គឿងបរ����រអគ�ិសនី�ត�វ�នែថ�ំក��ង���ន�ពដំេណើរ�រល�និង�នសុវត�ិ�ព។ 

b. �រ�រ�រអគ�ិភ័យ៖ 

• �ត�វរក��ឯក�រអំពីទីកែន�ងៃនេ�គឿងបរ����រ�រ�រអគ�ិភ័យ�ំងអស់។ 

• �បព័ន��ប់អគ�ិភ័យសម�សប និង �បព័ន�សីុែរ�នេ�នឹងកែន�ង។ 

• �បព័ន��ច�ចទឹក (េ�កែន�ងសម�សប) និង ទ�មង់�រស��ប់េ�េពលពួក�ចុះអន់ថយ។ 
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• ផ�ល់នូវេ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ ែដលសម�សបស��ប់�បេភទៃនអគ�ិភ័យែដល�នរ�ពឹងក��ងកែន�ងេ�ះ។ 

• េ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ�យយកមកេ�បើ និង �យ�សួលេ�បើ។ 

• េ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ�នស���ប���ក់។ 

• បំពង់ពន�ត់អគ�ិភ័យនិងទុយេ��ត�វ�នពិនិត��ពិច័យ���ល់ែភ�កេរៀង�ល់ែខ។ 

• ែផន�រៃន�រពិនិត��ពិច័យនិង�រែថ�ំស��ប់េ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ�ំងអស់។ 

c. �រ�បុង�បយ័ត�ចំេ�ះអគ�ិភ័យ៖ 

• ចំនួនផ��វនិង�ចកេចញេពល�សន��គប់��ន់េ�យ�នស���ប���ក់ ែដល�ចឲ��និេ�ជិតេគចខ��ន���មៗក��ងេពល�សន�។ 

• ផ��វនិង�ចកេចញេពល�សន��ត�វែត�សឡះ�គប់េពល�ំងអស់។ �ចកេចញេពល�សន�មិន�ប់េ�ក��ងអំឡ�ងេ���ងេធ�ើ�រ

ធម�� និង េបើកេចញេ��េ�កែន�ង�នសុវត�ិ�ព។ 

• ដ����មបិទ�ប�សប���ញពីផ��វនិង�ចកេចញេពល�សន�។ 

• �នពន�ឺឲ��ស����សន� �ត�វ�នេធ�ើេតស�និងែថ�ំ។ 

d. និេ�ជិតែដល�ត�វ�នរ�ពឹង�នឹងេ�បើេ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យក��ងេពល�សន� �ត�វែតទទួល�រែណ�ំអំពីេ��ះ���ក់និង

បេច�កេទសៃន�រពន�ត់អគ�ិភ័យ។ 

3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ េ�េពលជួលឲ��េធ�ើ�រដំបូង និង ���ង

តិចបំផុត�ប�ំ���ំ ប���ប់ពីេ�ះ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

• េ��ះ���ក់ប���លមកពីអគ�ិភ័យ។ 

• ផ��វ និង �ចកេចញេពល�សន�។ 

• តួ�ទី និង �រទទួលខុស�ត�វ។ 

�រពន�ត់អគ�ិភ័យ៖ និេ�ជិតែដល�ន�រទទួលខុស�ត�វបែន�មក��ង�រពន�ត់អគ�ិភ័យ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�ប�ំ���ំ បែន�មេលើ

ចំណ�ច�ងេលើ។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

• �រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យសម�សប�មតួ�ទីរបស់ពួកេគ។ 

• បេច�កេទសក��ង�រពន�ត់អគ�ិភ័យ។ 

• េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��នស��ប់�រពន�ត់អគ�ិភ័យ។ 

• តួ�ទី និង �រទទួលខុស�ត�វបែន�ម។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម�បច��ប��ន�េលើ�និភ័យៃនសុវត�ិ�ព�ក់ព័ន�នឹងអគ�ិភ័យ។ 

b. ទីកែន�ងបច��ប��ន�ៃនេ�គឿងបរ����រ�រ�រអគ�ិភ័យ។ 

c. កំណត់��ៃន�រពិនិត��ពិច័យនិង�រែថ�ំ �ត�វរក��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "សកម��ពេពល�សន�" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 6-4 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�នែផន�រប���រអគ�ិភ័យ និង ែផន�រសកម��ពេ�េពល�ន�ព�សន� េដើម���ីរ�រកម�ករ ក��ងអំឡ�ងេពល�បតិបត��ិរ�រ

ធម�� និង ក��ង���ន�ព�សន�។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វផ�ល់នូវ�បព័ន�សីុែរ�នេដើម��ជូីនដំណឹងកម�ករពី�ព�សន� ផ��វរត់េចញសុវត��ិព េ�េពល

កម�ករ�ត�វ�រ�កេចញពីអ�រ និង ទីកែន�ងជ�មកសុវត��ិព េ�េពលកម�ករ�ត�វ�នត�ម�វឲ��ស�ិតេ�ក��ងអ�រ ក��ងអំឡ�ងេពល�ន�ព�សន�។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម��េីឆ�ើយតបនឹង�ពឹត�ិ�រណ៍�ចេកើតេឡើង�ំឲ���ន�ព�សន�។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសកម��ពេពល�សន� �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។  

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសកម��ពេពល�សន�។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសកម��ពេពល�សន�។  

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនេ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រអំពីសកម��ពេពល�សន�។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់���ន�ព�សន� 

ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖  

a. �រកត់ស���ល់ពី�ពឹត�ិ�រណ៍ែដល�ច�ំឲ���ន���ន�ព�សន�។ (ឧ�. អគ�ិភ័យ ��ប់ែបកគំ�មកំែហង ទំ�ស់ក��ងសង�ម 

�របំពុលខ��ល់ �រ�ប់ជំរ�ត/�រ�ប់ចំ�ប់���ំង ទឹកជំនន់ សូ៊�មី រ���យដី ខ��ល់ព���ះសង��� េវជ���ស� �េដើម)។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយ���ន�ព�សន�នីមួយៗ។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ (ឧ�. ែផន�រេពល�សន� �របណ��ះប���ល �បព័ន�

សីុែរ�ន មជ��មណ�ល�គប់�គង �េដើម)។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នបេង�ើតនិងអនុវត�ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រអំពីសកម��ពនិង�រេរៀប

ែផន�រេពល�សន�។ �អប��បរ� ទ�មង់�រេ�ះ�ត�វែតរួមប���ល៖ 

a. េ���ះឬមុខ�ររបស់បុគ�លែដល�ច�ក់ទងេដើម��ីទទួលព័ត៌�នបែន�ម ឬ �រពន��ល់អំពី�រកិច��ក់ព័ន�នឹងែផន�រេ�ះ។ 

b. តួ�ទី និង �រទទួលខុស�ត�វរបស់បុគ�លិកសេ����ះប���ន់ (រួម�ំង�រប��� និង �រ�គប់�គង)។ 

c. មេធ���យ�យ�រណ៍�ព�សន� រួម�ំង�រ�ប�សអំពីេលខ�សន�។ 

d. ទ�មង់�រអំពី�រជេម��សខ��ន និង �របិទ�ប�សែផន�រ (ស��ប់�ព�សន�ែដល�ត�វ�រនូវ�រជេម��សខ��ន)។ 

e. �រកត់ស���ល់និងខែចងស��ប់និេ�ជិតែដលេ�ែត�ត�វេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ�គឿងបរ����ររបស់េ�ងច�កឬ�បតិបត�ិ�រសំ�ន់�ំ�ច់ 

មុនេពលពួកេគជេម��សខ��ន។ 

f. �រកត់ស���ល់និងខែចងស��ប់�រជួយជនពិ�រ។ 

g. �រកិច�សេ����ះ និង េវជ���ស�។ 
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h. ខែចងែដលពន��ល់និេ�ជិត�ំងអស់។ 

i. ដំេណើរ�រជូនដំណឹងេដើម��េីធ�ើបច��ប��ន��ពជូននិេ�ជិតអំពី���ន�ព�សន� (ឧ�. �រ�តឡប់មកេធ�ើ�រវ�ញ, េ�ផ�ះ �េដើម)។ 

j. �រហ�ឹក�ត់�រជេម��សខ��ន�ប�ំ���សំ��ប់និេ�ជិត���ក់ៗ។ 

k. �រ�ត�តពិនិត���ប�ំ���េំលើកម�វ�ធី�ក់ព័ន�នឹងសកម��ពនិង�រេរៀបែផន�រេពល�សន�។ 

3. �បព័ន�ជូនដណំឹង/សីុែរ�ន—�ត�វែត�នបេង�ើតេ�េ�ងច�កនីមួយៗ។ �បព័ន�េនះ�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. ស����ព�ន�គប់��ន់េដើម��េីធ�ើសកម��ព�មទ�មង់�រ។ 

b. �រជូនដំណឹង/សីុែរ�នែដល�ច�យដឹង េលើសក�មិតសំេឡងរ��ននិងពន�ឺជំុវ�ញ។ 

c. �រជូនដំណឹង/សីុែរ�នែដលខុសែប�កពីេគ និង �ចទទួល���ល់�ន។ 

d. មេធ���យស��ប់�រេបើកដំេណើរ�រ�បព័ន�ជូនដំណឹង/សីុែរ�ន។ 

e. �បព័ន��ត�វែត�ចេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ��គប់េពល េលើកែលងេ�េពលេធ�ើេតស� ឬ កំពុងេធ�ើ�រជួសជុលឬែថ�ំ។ 

f. �រេធ�ើេតស�និង�រែថ�ំ�ប�ំ���ំនិង�មេពល �ត�វែតេធ�ើេ�យបុគ�លែដល�នសមត��ព។ 

4. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ំងអស់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លេ�េពល�រ�រ�ប់េផ�ើម និង �គប់េពលែដលែផន�រ�ត�វ�ន

���ស់ប��រ េហើយ�ត�វែតរួមប���លអប��បរ�៖ 

• ទ�មង់�រេពល�សន�។ 

• ផ��វរត់េគច និង ទ�មង់�រ��។ 

• រេបៀប�យ�រណ៍�ព�សន�។ 

• �រេបើកដំេណើរ�រ�បព័ន�ជូនដំណឹង/សីុែរ�ន។ 

បុគ�លិកជួយេពល�ន�សន�៖ និេ�ជិត�ំងអស់ែដល�នតួ�ទីនិង�រទទួលខុស�ត�វបែន�មក��ងេពល�ន�សន� �ត�វែតទទួល

�របណ��ះប���ល�ប�ំ���ំ�ពិេសស�ក់ព័ន�នឹង�រកិច�របស់ពួកេគ។ 

5. �ររក��ឯក�រ—  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. ឯក�រៃន�រហ�ឹក�ត់�រជេម��សខ��នក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

c. ឯក�រៃន�រេធ�ើេតស�និងែថ�ំ�បព័ន�ជូនដំណឹង/សីុែរ�ន ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

d. ែផន�របច��ប��ន�ស��ប់េពល�សន�។ 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "�រ�គប់�គងសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 6-1 
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ស�ង់� 

កែន�ង�ំងអស់ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់េធ�ើ�បតិបត�ិ�រ រួម�ំងទី���ក់��ស័យ កែន�ងទទួល�ន��រ និងកែន�ងែថ�ំេក�ង �ត�វែត�នសុវត�ិ�ព 

អ�ម័យ និងផ�ល់សុខ�ពល�។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យចំេ�ះសុវត�ិ�ពនិងសុខ�ពៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រកែន�ង

មិនែមនផលិតកម��ំងេនះ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំសយន���ន។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពី�រ�គប់�គងសយ���ន �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងត�ម�វ�រៃន�រ�គប់�គងសយន���ន។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃន�រ�គប់�គងសយន���ន។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃន�រ�គប់�គងសយន���ន។ 

និយមន័យ 

 សយន���ន គឺ�កែន�ង���ក់��ស័យ ែដលក��ងេ�ះបន�ប់េ�លមួយ�នែ�គមួយៗ មួយចំនួន ែដល�ញឹក�ប់���ន�ពឯកជន ឬក៏

�ន�ពឯកជនតិចតួច៖ �ញឹក�ប់�នកែន�ងមុជទឹករួម���។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ មុនេពល�ន់�ប់ ែដល�ត�វ

រួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់�ក់ព័ន��មួយ�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំសយន���ន។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �បព័ន�កេ���និងេធ�ើឲ���ត�ក់ �រ�រ�រអគ�ិភ័យ សន�ិសុខ 

�េដើម។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រស��ប់�រ�គប់�គងសយន���ន ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់

អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ទូេ�៖ 

 កែន�ង���ក់��ស័យ�ត�វែត�នេហ���រច�សម�័ន�ល� �ន�រជួលជុលល� ���ត �នសន�ិសុខ និងផ�ល់នូវ�រ�រ�រសុវត�ិ�ព

ដល់អ�ករស់េ� កំុឲ��ទទួលរងពី�រ�តុេផ��ងៗ។ 

 កែន�ង���ក់��ស័យ�ត�វែតផ�ល់លទ��ពសម�សបេដើម��ទីទួលជំនួយពីអ�កជួយេពល�ន�សន�េ�ក��ង�សុក រួម�ំង

ទី���ក់�រអគ�ិភ័យ េវជ���ស� និងបូ៉លីស។ 

 កែន�ងរស់េ�នីមួយៗ�ត�វែតផ�ល់លំហរស់េ�អប��បរ� 4 ែម៉�ត�េរ�ស��ប់អ�ករស់េ����ក់ៗ �មួយនឹង�រផ�ល់កែន�ងរក��ទុក

របស់ឯកជន���ល់ខ��នស��ប់បុគ�ល���ក់ៗែដលរស់េ�ក��ងេ�ះ។ 
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 �ត�វែតផ�ល់ពន�ឺ�គប់��ន់និងេស�អគ�ិសនីក��ងកែន�ងរស់េ��ំងអស់។ 

 �ត�វែតផ�ល់ជូននូវកែន�ងេ�លសំ�មេដើម��រីក��អ�ម័យ និង កែន�ងេ�លរបស់���នតៃម�។ 

b. កែន�ងេគង៖ 

 �ត�វែតផ�ល់ែ�គ���ល់ខ��ន េ���អី៊ ឬ ែ�គ���ក់ (មិនអនុ���តែ�គ���ក់បី�ន់) ដល់អ�ករស់េ����ក់ៗ។ 

 ស���រៈស��ប់េគងែដលកែន�ងេ�ះផ�ល់ជូន�ត�វែត���តនិងរក��អ�ម័យ។ 

 កែន�ងេគង�ច់េ�យែឡក�ត�វែតផ�ល់ជូនស��ប់េភទនីមួយៗ។ 

c. កែន�ងមុជទឹកនិងបង�ន់៖ 

 បង�ន់�ត�វែតផ�ល់ជូនក��ងអនុ�តបង�ន់មួយក��ងចំេ�មអ�ករស់េ� 15 �ក់។ 

 បង�ន់�ត�វែតស�ិតក��ងច���យ 50 ែម៉�តពីកែន�ងរស់េ�នីមួយៗ។ 

 បង�ន់�ត�វែតែញក�ច់ពី����មេភទ និង ស���ល់េភទឲ���នច��ស់។ 

 បង�ន់�ត�វែត���តនិងរក��អ�ម័យេរៀង�ល់ៃថ�។ 

 កែន�ងមុជទឹកនិង�ងស���ត�ត�វែតផ�ល់នូវទឹក�ចផឹក�ន �នស���ធ េ��� និង�ត�ក់។ 

 កែន�ងមុជទឹកនិង�ងស���ត �ត�វែតស�ិតក��ងច���យ 50 ែម៉�តពីកែន�ងរស់េ�នីមួយៗ។ 

 ក��លទឹក���ឈូក�ត�វែតស�ិតេ�ច���យអប��បរ� 1 ែម៉�តពី��� និង ក��ងអនុ�តក��លទឹក���ឈូកមួយក��ងចំេ�មអ�ករស់េ� 

15 �ក់។ 

 កែន�ងមុជទឹកនិង�ងស���ត�ច់ពី����ត�វែតផ�ល់ជូនស��ប់េភទនីមួយៗ េហើយ�ត�វស���ល់េភទឲ��ច��ស់។ 

 �ន់មុជទឹកនិងបន�ប់�ងស���ត�ត�វែត�ងសង់ពីស���រៈមិន�សូប និង រក��អ�ម័យេរៀង�ល់ៃថ�។ 

d. �ត�វែតផ�ល់កែន�ងបរ�េ�គនិងេរៀបចំ��រ។ 

e. សុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ និង ជំនួយបឋម៖ 

 ែផន�រសកម��ពេពល�សន��ត�វែតបិទ�ប�សក��ងទីកែន�ង�ចេមើលេឃើញេ�ទូ�ំងសយន���ន ែដលរួមប���លនូវ

ទ�មង់�រលម�ិតអំពី�រជេម��សខ��នក��ងករណី�ន�ព�សន�។ 

 េ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ�ត�វែតផ�ល់ជូនក��ងទីកែន�ងែដល�ចយកមកេ�បើ�នមិនេលើសពី 30 ែម៉�តពីកែន�ងរស់េ�នីមួយៗ។ 

 �ចកេចញអប��បរ�ពីរ�ត�វែតស���ល់ឲ��ច��ស់េលើ�ន់នីមួយៗ។ 

 �រហ�ឹក�ត់ពីអគ�ិភ័យ�ប�ំ����ំត�វែតរក��ទុក�ឯក�រ។ 

 ក��ប់ជំនួយបឋម�ត�វែតផ�ល់ជូននិង�យ�សួលយកមកេ�បើ�គប់េពល�ំងអស់ក��ងអនុ�តក��ប់ 1 ក��ងចំេ�មអ�ករស់េ� 

50 �ក់។  

 �រ�តុគីមីបង�េ��ះ���ក់�ត�វែតរក��ែតក��ងតំបន់ែដល�នកំណត់បុ៉េ���ះ។ 
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3. �របណ��ះប���ល—អ�ករស់េ�ក��ងសយន���ន�ំងអស់�ត�វែតទទួលព័ត៌�ននិង�របណ��ះប���លអំពី�និភ័យែដលេកើតេឡើងពី

�ព�សន�។ �របណ��ះប���ល�ត�វែតរួមប���លត�ម�វ�រអប��បរ��ងេ��ម៖ 

 ែផន�រសកម��ពេពល�សន�។ 

 ដឹងពីទីកែន�ងៃនេ�គឿងបរ����រពន�ត់អគ�ិភ័យ និង ជំនួយបឋម �ពម�ំង�នចំេណះដឹងអំពី�រេ�បើ��ស់ពួក�។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ស��ប់៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. �រហ�ឹក�ត់អំពី�រជេម��សខ��នេពល�នអគ�ិភ័យ ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន
កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "�រ�គប់�គងសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 "សុវត�ិ�ពអ�រ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 "សកម��ពនិង�រេរៀបែផន�រេពល�សន�" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-1 
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ស�ង់� 

កែន�ង�ំងអស់ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់េធ�ើ�បតិបត�ិ�រ រួម�ំងទី���ក់��ស័យ កែន�ងទទួល�ន��រ និងកែន�ងែថ�ំេក�ង �ត�វែត�នសុវត�ិ�ព 

អ�ម័យ និងផ�ល់សុខ�ពល�។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យចំេ�ះសុវត�ិ�ពនិងសុខ�ពៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រកែន�ង

មិនែមនផលិតកម��ំងេនះ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំកែន�ងេរៀបចំនិង

បរ�េ�គ��រែដល�នសុវត�ិ�ព ���ត និងផ�ល់សុខ�ពល�។ 

 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីេស���រ�ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពីេស���រ។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�ម

ទ�មង់�រអំពីេស���រ។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មទ�មង់�រអំពីេស���រ។ 

 

ត�ម�វ�រ  

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���ល៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់ (រួម�ំងជំងឺឆ�ង�ម��រ និង សុវត�ិ�ពេ�ច����ន�យ)។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ និង �រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងេស�

��រ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖  

a. បុគ�លិកបេ�មើ��រ៖ 

 �ត�វែតេធ�ើ�រពិនិត��សុខ�ព និង ទទួល�រប���ក់����នជំងឺឆ�ង ���ងតិច�ប�ំ���ំ។ 

 �ត�វែតដឹង និង េ�រព�មទ�មង់�រស��ប់�រ�ត់បន�យ�រចម�ងជំងឺឆ�ង។ 

 �ត�វែត�ក់សំ�ញ់សក់ េ��មៃដ និងេអៀម ខណៈេពលកំពុងេរៀបចំនិងបេ�មើ��រ។ 

 �ត�វែត�ងស���តៃដនិងរ���ប់េមេ�គ មុនេពលប៉ះ�ល់�មួយ��រ។ 

b. កែន�ងេរៀបចំនិងបរ�េ�គ��រ៖ 

 �ត�វែត���តនិង���នេមេ�គ។ 

 �នទូ���េស��ែដល�ចរក��សីតុណ��ពមិនេលើសពី 5 អង��េស េ�េពល��រ�ចខូច�ត�វ�នរក��ទុកេ��រ���ន។ 



�រ�គប់�គង��រ���ន  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 
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 �នកែន�ង�ងៃដ ែដលផ�ល់ទឹកេ���និង�ត�ក់ស��ប់�ង។ 

 ស���រៈផ�ះ�យស��ប់�រចម�ិន �របេ�មើ និង�របរ�េ�គ �ត�វែត�ងនិងរ���ប់េមេ�គ ប���ប់ពីេ�បើម�ងៗ។ 

 េលើតុ និង ប��រ �ត�វែត���តនិង�ត�វ�នរ���ប់េមេ�គ េ��យេពលេ�បើម�ងៗ។ 

 �ត�វែត���នសត�ល�ិតចៃ�ង។ 

 រក��ទុកសំ�មនិងរបស់មិន�ត�វ�រក��ង�ប�ប់�ក់មិនេលច���យ មិន�សូប ែដល�ច�ក់េ�លេរៀង�ល់ៃថ�។ 

 េ�បងចម�ិនមិន�ត�វេ�លេ�ក��ងលូអ�ម័យឬលូទឹកេភ��ងេឡើយ។ 

c. បន�ប់ទឹក៖ 

 បុគ�លិកបេ�មើ��រ�ំងអស់�ត�វែត�ងស���តៃដនិងរ���ប់េមេ�គឲ��អស់ េ��យពីចូលបន�ប់ទឹក។ 

 �ត�វែតបិទ�ប�ស���កស���� �ត�វ�ងៃដ េ��យពីចូលបន�ប់ទឹក។ 

d. យន��រនិងទ�មង់�រេឆ�ើយតបចំេ�ះជំងឺឆ�ង�ម��រ ឬ �រឆ�ងេ�គ។ 

3. �របណ��ះប���ល—បុគ�លិកបេ�មើ��រ�ត�វែតទទួលព័ត៌�ននិង�របណ��ះប���ល�ក់ព័ន�នឹង�និភ័យបង�េឡើងពី�រទុក�ក់

��រមិនសម�សប។ �របណ��ះប���លេនះ�ត�វែតរួមប���ល៖ 

 �រ�ត�តពិនិត��េលើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងទ�មង់�រ��។ 

 ត�ម�វ�រៃនសុវត�ិ�ព��រ និង �ររក��ទុក។ 

 អ�ម័យ���ល់ខ��ន។ 

 �រយល់ដឹងអំពីជំងឺឆ�ង�ម��រ និង ជំងឺឆ�ង។ 

 �រអនុវត�សុវត�ិ�ពេ�ច����ន�យ។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពីនិេ�ជិតេឡើយ 

េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��នូវ�រ�យតៃម�អំពី�និភ័យបច��ប��ន�។  



�រ�គប់�គង��រ���ន  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "�រ�គប់�គងសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 "សុវត�ិ�ពអ�រ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 "សកម��ពនិង�រេរៀបែផន�រេពល�សន�" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-11 



�រ�គប់�គងកែន�ងែថ�ំេក�ង  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

កែន�ងែថ�ំេក�ង CLS – ទំព័រ 141 ក��� 2017 

ស�ង់� 

កែន�ង�ំងអស់ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់េធ�ើ�បតិបត�ិ�រ រួម�ំងទី���ក់��ស័យ កែន�ងទទួល�ន��រ និងកែន�ងែថ�ំេក�ង �ត�វែត�នសុវត�ិ�ព 

អ�ម័យ និងផ�ល់សុខ�ពល�។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យចំេ�ះសុវត�ិ�ពនិងសុខ�ពៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រកែន�ង

មិនែមនផលិតកម��ំងេនះ។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�រេធ�ើ�រេ�កែន�ងែថ�ំេក�ង។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពី�រែថ�ំេក�ង �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពី�រែថ�ំេក�ង។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនទ�មង់�រអំពី�រែថ�ំេក�ង។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនទ�មង់�រអំពី�រែថ�ំេក�ង។ 

ត�ម�វ�រ  

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់កែន�ងែថ�ំេក�ង និង 

ស��ប់�រេធ�ើ�រ�រ�មួយេក�ង (ឧ�. ��េរៀន�ល់�ត់ �ពឹត�ិ�រណ៍ �េដើម) ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីលទ��ពបង�េ��ះ���ក់�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹង�រែថ�ំេក�ង។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម��ី�ត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. ជំនួយបឋម/CPR, កែន�ងេលងេ�យសុវត�ិ�ព)។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�ទ�មង់�រអំពី�រែថ�ំេក�ង។ �អប��បរ� ពួកេគ�ត�វែតរួមប���ល៖  

a. �រេធ�ើ�រ�រ�មួយេក�ង៖ 

 អ�កេរៀបចំ�ពឹត�ិ�រណ៍�ត�វែតធ�ឹក�មួយត�ម�វ�រៃន�រចុះប��កី��ង�សុក។ 

 �ត�វែត�នបុគ�លែដល�នគុណវុឌ��ផិ�ល់ជំនួយបឋម/CPR។ 

 �រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��ររបស់ឪពុក���យ/��ព���ល េដើម��ីេធ�ើសកម��ពជំនួសឪពុក���យក��ង�រផ�ល់ជំនួយ

បឋម/�រព���លេវជ���ស��សបច��ប់ ឬក៏ស��ប់�រដឹកជ���នេក�ងក��ង�ន/�នបឺ៊ស ឬក៏ទ�មង់ដៃទេផ��ងេទៀតៃន

�រដឹកជ���ន។ 

 ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងឪពុក���យ/��ព���ល�ត�វែតរក��ទុក�ឯក�រ។ 

 �រ�ត�តពិនិត��មុនេពលជួលឲ��េធ�ើ�រ�ររបស់និេ�ជិត�ំង�យ�ែដលនឹងេធ�ើ�រ�មួយេក�ងរ�លងយប់ ឬក៏បេ�ងៀនេក�ង

េ�យ���ល់ (ឧ�. ��េរៀន�ល់�ត់)។ 

 េក�ង�ច�បគល់ជូនឪពុក���យ/��ព���លែដលទទួលសិទ�ិ ឬ បុគ�លែដលទទួល�រ�ត់�ំងបុ៉េ���ះ។ 
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b. កែន�ងែថ�ំេក�ង៖ 

 អ�រ�ត�វែតបំេពញ�មត�ម�វ�រច��ប់ក��ង�សុក និង/ឬ ស�ង់� Nike សម�សប េ�យយកមួយ��ស�ង់�ខ�ស់បំផុត។ 

 ៃផ�េ����ំងអស់�ត�វែតរុ��រ�រ េដើម��កំុីឲ��េក�ងប៉ះ�មួយពួក�។ 

 �ពីអគ�ិសនីែដលេក�ង�ចេ�ងដល់ �ត�វែត�នគ�មប�រ�រ េ�េពលមិនេ�បើ។ 

 កែន�ង�នេភ�ើង�ត�វែត�ន�រ�រ។ 

 ���ំ ���ំពុល និង�រ�តុបង�េ��ះ���ក់េផ��ងេទៀត �ត�វែតរក��ក��ងទូ�ក់េ�។ 

 បរ�េវណ�ត�វែត���តនិង�ន�រែថ�ំល�េ��គប់េពល។ 

 �ត�វអនុវត��រជេម��សខ��នេពលអគ�ិភ័យេ�យ�នវត��នេក�ង �េរៀង�ល់ែខ។ 

 កែន�ងេលងេ��អ�រ �ត�វែត�នសុវត�ិ�ព �នសន�ិសុខ េហើយ�ងទឹកឬអណ��ង�ត�វែត�នរបងឬគ�មប�រ�រ។ 

 �ត�វែត�នទឹកែដល�ចបរ�េ�គ�ន។ ែពងទឹកឬស���រៈផ�ះ�យរួម�ត�វ�ន�ម��ម។ 

 �ត�វែតផ�ត់ផ�ង់ទឹក�ត�ក់និងេ���មិនេលើសពី 110° F (43° C) េ�រ�ូបី៊េណែដលេក�ង�ចេបើកេ�បើ�ន។ 

 បង�ន់�ត�វែត���ត សម�សបស��ប់េក�ង និងផ�ល់ជូនកែន�ង�ងស���តៃដ។ �ត�វែត�នបង�ន់និងកែន�ង�ងៃដមួយ ក��ង

ចំេ�មេក�ង 15 �ក់។ 

 �ត�វែតផ�ល់កូនែ�គ េ���អី៊ ឬកេន�ល���តមួយៗ (សម�សប�ម�យុនិងក�មិតៃន�រលូត�ស់របស់េក�ង) �ពម�ំងក��ល

���ត។ ស��ប់�រែថ�ំេពល�ពលប់ េក�ង���ក់ៗ�ត�វែតទទួលពូកែណនមិន��បទឹក។ �ត�វ�នលំហ���ងតិច 3 ហ�ីត (0.9M) 

រ�ងកូនែ�គ េ���អី៊ ឬកេន�ល។ 

 �ត�វែត�ន�យក�ប�ំកែន�ងែដលេធ�ើ�រេពញេ���ងនិង�នទទួល�របណ��ះប���លស��ប់កែន�ង�ំងអស់ែដល�នេក�ង

េលើសពី 60 �ក់។ 

 កំណត់��សុខ�ព�ត�វែតរក��ស��ប់េក�ង���ក់ៗ រួម�ំងព័ត៌�នលម�ិតៃន�រ�ក់���ំប���រ �រេ�បើ��ស់���ំ ជំងឺឆ�ង �ពម�ំង

ព័ស���ងៃនរបួសេ�យ�រ�រេធ�ស�បែហសឬរបួសមិនធម��។ ករណី�នរបួសេ�យ�រ�រេធ�ស�បែហសឬរបួសមិន

ធម�� �ត�វែត�យ�រណ៍ជូនអ�ក�គប់�គងកែន�ង។  

3. �របណ��ះប���ល — និេ�ជិត�ំងអស់ែដលេធ�ើ�រ�មួយេក�ង�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

 ទិដ��ពទូេ�ៃន�រ�យតៃម��និភ័យ។ 

 �រអនុវត�ល�ស��ប់�រេធ�ើ�រ�មួយេក�ង។ 

 ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រ។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�បច��ប��ន� ស���ត់ និង�នសន�ិសុខ ស��ប់េក�ង���ក់ៗេ�

កែន�ងេ�ះ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។  
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កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�។ 

b. កំណត់��បច��ប��ន�ៃន�រពិនិត��និេ�ជិត។ 

c. ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងឪពុក���យ/��ព���លបច��ប��ន�។ 

d. កំណត់��អំពី�រហ�ឹក�ត់េពលអគ�ិភ័យ ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

 

 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន
កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "�រ�គប់�គងសុវត�ិ�ពអគ�ិភ័យ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស ់Nike។ 

 "សុវត�ិ�ពអ�រ" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 "សកម��ពនិង�រេរៀបែផន�រេពល�សន�" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-21 
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�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់ CLS – ទំព័រ 144 ក��� 2017 

 

ស�ង់� 
 

 

�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ្យលែ់ដល�ន�រ�តុគីមីសរ��ង�េហើរ ែផ��ងសំេណើម �រ�តុ�ត់សីុ បណ��ំអនុ�គ �រ�តុគីមីបំ���ញ

�ស�ប់អូហ���ន និងអនុផលឥន�នកម� ែដលកេកើតេឡើងពី�បតិបត�ិ�រ �ត�វែតស���ល់ចរ�តលក�ណៈឲ���នច��ស់ �ត�តពិនិត����ប�ំ �គប់�គង 

និងេធ�ើ�ប�ពឹត�កម� េ�ង�មច��ប់របស់�បេទសផលិតកម� មុនេពលបេ��ញ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេធ�ើ�រ�ត�តពិនិត����ប�ំអំពីដំេណើរ�រ�បតិបត�ិ

ៃន�បព័ន��គប់�គង�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់របស់ខ��ន។ បេង�ើតនិងអនុវត�េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រេដើម��បី�ង�ម�និភ័យៃន�របំពុល 

ខ��ល់�អប��បរ�។ 
 

�រទទួលខុស�ត�វ 
 

 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធី�រ�រ�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់�ត�វ�នអនុវត�និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធី�រ�រ�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនកម�វ�ធី�រ�រ�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីកម�វ�ធី�រ�រ�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់។ 

និយមន័យ 
 

 

 �បភពៃន�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់ �ចរួម�នែផ��ង ចំ�យ ធូលី �េដើម េ�លគឺអ�ីមួយែដលេ�ងច�កផលិត េហើយ

បេ��ញេ�ក��ងបរ���ស ែដល�ចបង�េ��ះអន��យដល់មនុស��ឬបរ����ន។ 

 ឧបករណ៍�គប់�គង�របំពុល គឺអ�ីមួយែដលេ�ងច�កេ�បើ េដើម��ជួីយ�ត់បន�យបរ��ណៃន�រ�តុពុលែដលបេ��ញេ�ក��ងបរ����ន 

(ដូច� ����បបឺ៊ (Scrubbers), វ័តេធើ�ធ (Water Bath) �េដើម)។ 

 �រ�តុពុល �ទូេ�គឺ��រ�តុ�ំង�យ�ែដលចូលេ�ក��ងបរ����នផ�ល់ផលប៉ះ�ល់មិនល�ដល់�ព�ន�បេ�ជន៍ៃន

ធន�ន។ 

 �បភព គឺកែន�ងបេ��ញេដើមដំបូង (ដូច��បព័ន�បេ��ញប���លខ��ល់ក��ងបន�ប់�ញ់���ំ បំពង់សម��ត បំពង់ែផ��ង���ំងចំហុយ 

�េដើម)។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពី�បភពបេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់េទៀង�ត់។ សន�ិធិ�ត�វែតរួមប���លទីកែន�ង�បភព និង �បេភទៃន�រ�តុពុល។ 

b. បរ��ណៃន�រ�តុពុលែដល�នបេ��ញ។ េ�បៀបេធៀបក�មិតនឹងបទប���ក��ង�សុកែដល�ន�ធរ�ន។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង�របំពុលខ��ល់ (ឧ�. ឧបករណ៍�គប់�គង�របំពុលខ��ល់, �រែកលម�ដំេណើរ�រ)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ —េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់ផលប៉ះ�ល់ៃន�របេ��ញ

�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �សប�មច��ប់និងបទប���ក��ង�សុក េ�ងច�ក�ត�វែតរក��លិខិតអនុ���ត �រចុះប��ី និង/ឬ លិខិតផ�ល់សិទ�ែិដល�ត�វ�រ�ំ�ច់

ស��ប់�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់។  
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b. �ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��បសិទ�ផល�ប�ំ���ៃំន�បព័ន�បេ��ញប���លខ��ល់ �បព័ន��គប់�គង�របំពុលខ��ល់ និង�បព័ន�ែផ��ង 

(ដូច� ឧបករណ៍បឺ៊តែផ��ង) េដើម��បី���ញអំពី�បសិទ��ព។ 

c. �ត�វែតេធ�ើេតស�វ��គ�ប�ំ���ំ េដើម��ី��ឲ����កដ� �របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់ស�ិតក��ងត�ម�វ�រ

ែដល�នអនុ���តឬទទួលសិទ�ិ។ 

d. �ត�វែត�នេ�នឹងកែន�ងនូវទ�មង់�រស��ប់�រ�យ�រណ៍ឧប��ត�ិេហតុនិង�រេសុើបអេង�ត�ពឹត�ិ�រណ៍ ឬ �រខូច

�បព័ន�ែដលប៉ះ�ល់ដល់�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់។ 

3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លេ�ក�មិតយល់ដឹងអំពី៖ 
 

 ទីកែន�ងៃន�បព័ន�បេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់ រន�ែផ��ង និងឧបករណ៍�គប់�គង�របំពុល��េ�ក��ងកែន�ង។ 

 ទ�មង់�រេឆ�ើយតបសម�សប េបើ�បព័ន�បេ��ញប���លខ��ល់ ឬ ឧបករណ៍�គប់�គង�របំពុល�ក់ដូច�មិន

ដំេណើរ�រ។ 

�រែថ�ំ�គប់�គង�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់៖ និេ�ជិតែដលែថ�ំនិងវ��គ�បសិទ�ផល�បព័ន�ៃនឧបករណ៍

�គប់�គង�របំពុល �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីត�ម�វ�រនិង�ប�តូកូលៃន�បតិបត�ិ�រ�ក់�ក់។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 
 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។  

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��នូវ�រ�យតៃម�អំពី�និភ័យបច��ប��ន�។ 

 
 
 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ 

េហើយ�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ 

េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 
 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-1 
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ស�ង់� 
 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វប���ញពីវ�ធី��ស�ែដលខ��នអនុវត��ប់�ប់និង�នសមត��ពក��ង�រ�គប់�គង�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិត េ�យទទួល

�រ�ំ�ទពីកម�វ�ធី�គប់�គង�រ�តុគីមី�បកបេ�យ�បសិទ��ពនិងអនុេ�ម�មច��ប់។ កម�វ�ធីេនះកត់ស���ល់���ងច��ស់និងស��លនូវ

�និភ័យៃន�រ�តុគីមីចំេ�ះកម�ករ បរ����ន និងអ�កេ�បើ��ស់ �មរយៈ�រជួយស�ម�លដល់�រទុក�ក់េ�យសុវត�ិ�ព �ររក��ទុក 

�រេ�បើ��ស់ លទ�កម� និង�រេ�ល�រ�តុគីមី។ 

 អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វទទួលយកវ��ន�រេដើម��រីក���ពអនុេ�ម�ប�ំងនឹងប��ី�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិត (RSL) និង ប��ី�រ�តុែដល

�ន�ក់កំហិតក��ងផលិតកម� (MRSL) �ពម�ំងបេង�ើន�បសិទ�ផល�បន�ប���ប់�មរយៈ�រ�ត់បន�យេ��ះ���ក់គីមីែដល�នេ�បើក��ង

ផលិតកម�។  

 
វត���តុ�ណ�ៃន CLS របស់ Nike ែតឯង �ត�វ�នជំនួសេ�យត�ម�វ�រែដលឥឡ�វ�ត�វ�នបង�ប់ក��ង

�រ�គប់�គង�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិតក��ង CLS េនះ។ 
 

�រទទួលខុស�ត�វ 
 

 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធី RSL និង MRSL �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែត (1) យល់ដឹង�េតើ�រ�តុគីមបីង�េ��ះ���ក់ �ចប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ពវ����ជីវៈ អ�កេ�បើ��ស់ និងបរ����នដូចេម�ច 

�ពម�ំង (2) បេង�ើតយុទ���ស�ស��ប់�រេធ�ើ�រេ�យសុវត�ិ�ព�មួយ�រ�តុគីមកី��ងផលិតកម�។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត (1) ��ឲ���ននូវអនុេ�ម�ព�មួយ RSL/MRSL �ពម�ំង (2) ��� និេ�ជិត�ក់ព័ន�

�ំងអស់�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនស�ង់�អំព�ីរ�គប់�គង RSL និង MRSL។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនស�ង់�អំព�ីរ�គប់�គង RSL និង MRSL។ 

និយមន័យ 
 

 

 ប��ី�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិត (RSL) របស់ Nike, Inc. គឺ�ស�ង់�ស��ប់�រអនុេ�មនឹង�រ�តុគីមកី��ងស���រៈសេ�មច ផលិតផល 

និងទំនិញ�ក់ព័ន�។ RSL �នេ� www.nikeincchemistry.com។  

 ប��ី�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិតក��ងផលិតកម� (MRSL) គឺ�ស�ង់�ស��ប់លទ�កម�ៃនរបូមន�គីម ីែដល�ត�វ�នរច�េដើម��ជីួយអ�កផ�ត់ផ�ង់

ក��ង�រផលិតស���រៈនិងផលិតផលែដលអនុេ�មនឹង RSL �ពម�ំងបំេពញ�មមគ�េទសកែ៍ណ�ំៃនអនុេ�ម�ពនឹងទឹកកខ�ក់របស់ Nike 

(ដូច�នែថ�ងប���ក់ក��ងជំពូកទឹកកខ�ក់ CLS)។ MRSL �នេលើវ�បៃសមូល���ន Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) 

www.roadmaptozero.com។  

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ— េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. វ�ធី��ស�កត់ស���ល់�រ�តុែដល�ច�ត�វ�ន�ក់កំហិត�ំងអស់ក��ងរូបមន�និងស���រៈ (RSL និង MRSL)។ 

b. កំណត់វ��ន�រប���រែដល�ត�វេធ�ើេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិត។ 

  

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ — េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតអនុវត�ទ�មង់�រេដើម��បី�ង�ម�អប��បរ�ឬលុបបំ�ត់�រេ�បើ��ស់�រ�តុ

ែដល�ន�ក់កំហិត រួម�ំងត�ម�វ�រអប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ទទួលកំែណ�ន់សម័យៃន RSL និង MRSL។ 

b. រក��ទុក�ឯក�រនូវវ�ធីេធ�ើលទ�កម�រូបមន�គីមីែដល�នអនុេ�ម�ម។ 

• �រ�តុគីមីែដល�នេ�បើេ��រ���ន�ត�វែតេធ�ើលទ�កម��មមគ�េទសក៍ែណ�ំ MRSL �ងេ��ម េដើម���ីត់បន�យេ��ះ���ក់

ែដល�ចេកើត�នចំេ�ះនិេ�ជិត បរ����ន និងអ�កេ�បើ��ស់ 

• ដំេណើរ�រស��ប់�រេ�បៀបេធៀប SDS/MSDS �មួយនឹង�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិតែដល�ន�យក��ង RSL និង 

ZDHC MRSL របស់ Nike 

c. ែថ�ំសន�ិធិ���ងសុ�កឹតៃន�រ�តុគីមី�ំងអស់ និង សន�ឹកទិន�ន័យសុវត�ិ�ព�ក់ព័ន� (MSDS/SDS)។ 

d. កត់ស���ល់និង�ក់ឲ��េ��ច់េ�យែឡកចំេ�ះរូមមន�គីមី ស���រៈ និងផលិតផលែដលមិនអនុេ�ម�ម។ 

e. េធ�ើ�មមគ�េទសក៍ែណ�ំ RSL អំពី�រេធ�ើេតស�ធម��និងៃចដន�� �ពម�ំងអនុេ�ម�មែដនកំណត់គីមី�ំងអស់ែដល�ន�យក��ង

ស�ង់�េ�ះ។  

• ស���រៈឬរបស់�ំង�យ�ែដល���ក់�រេធ�ើេតស� RSL �ត�វែត�ក់ឲ��េ��ច់ពីេគ។ 

f. េធ�ើ�មដំេណើរ�រៃនដំេ�ះ��យេលើ�រ���ក់េតស� RSL ក��ងករណី���ក់េតស� RSL រួម�ំងឯក�រលម�ិតៃនបុព�េហតុឫស និង 

សកម��ពែកប���។ 

 ��រអនុវត�ដល៏�បំផុតែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�តផ់�ង�់ត�វពិនិត��េមើលនិងេធ�ើ�មេសៀវេ�

ស�ស�តុគីមី��ស�របស់ Nike (Nike Chemistry Playbook) េដើម��ជីួយ�ំ�ទ�រយល់ដឹងអំពី

េ�លេ�គីមី��ស�របស់ Nike និងមគ�េទសកែ៍ណ�ំអំព�ីរអនុវត�ស��ប់៖ 

• �រ�គប់�គង�រប���ល 

• �រ�គប់�គងសន�ិធគិីមី 

• �រេ�បើ��ស់និង�រទុក�ក់គីម ី

• េ�ល�រណ៍ស���រៈ�ក់�ក់ 

• �រេ�បើ��ស់គីមី��ស��ន់ែត�បេសើរ  

3. �របណ��ះប���ល— �របណ��ះប���ល RSL គឺ�ំ�ច់និង�ត�វ�រេរៀង�ល់េពលពីរ���ំម�ង ស��ប់និេ�ជិត�ក់ព័ន�  

េ�ក��ងេ�ងច�កនីមួយៗ។ �របណ��ះប���លអំពី�រ�គប់�គងគីមីក៏�ត�វ�នផងែដរ។ េសចក�ីែណ�ំអំពី�របណ��ះប���ល  

និង �រទទួល �នេ� www.nikeincchemistry.com។  
 

4. �ររក��ឯក�រ— 
 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល RSL ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃន�រេធ�ើេតស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�រេធ�ើេតស� RSL ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ រក��ឯក�រដំេ�ះ��យេលើ�រ���ក់េតស� RSL ស��ប់�រ���ក់េតស� RSL ក��ងេពល 5 ���ំ។  

  

http://www.nikeincchemistry.com/
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កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  
a. សន�ិធិគីមសី��ប់�រ�តុគីម�ំីងអស់េ��រ���ន ក��ងេពលអប��បរ� 2 ���ំ។ 

b. MSDS រក��ទុកក��ងបណ��រ ដូច�នប���ក់ក��ងស���រៈបង�េ��ះ���ក់ CLS។ 

c. ព័ត៌�នអំពលីទ��ព�ម�នស���រៈស��ប់ស���រៈែដល���ក់�រេធ�ើេតស� RSL ក��ងេពលអប��បរ� 2 ���ំ។ 
 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ

�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល

�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 
 www.nikeincchemistry.com 
 www.roadmaptozero.com 

  
េ�ងេ� NIKE CLSs៖ 

 ស���រៈបង�េ��ះ���ក់ 

 សំណល់បង�េ��ះ���ក់ 

 ទឹកកខ�ក់ 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/


 

ស���រៈបង�េ��ះ���ក់  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

ស���រៈបង�េ��ះ���ក់ CLS – ទំពរ័ 149 ក��� 2017 

 

ស�ង់� 
 

 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វប���ញពីវ�ធី��ស�ែដលខ��នអនុវត��ប់�ប់និង�នសមត��ពក��ង�រ�គប់�គង�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិត េ�យទទួល

�រ�ំ�ទពីកម�វ�ធី�គប់�គង�រ�តុគីមី�បកបេ�យ�បសិទ��ពនិងអនុេ�ម�មច��ប់។ កម�វ�ធីេនះកត់ស���ល់���ងច��ស់និងស��លនូវ

�និភ័យៃន�រ�តុគីមីចំេ�ះកម�ករ បរ����ន និងអ�កេ�បើ��ស់ �មរយៈ�រជួយស�ម�លដល់�រទុក�ក់េ�យសុវត�ិ�ព �ររក��ទុក 

�រេ�បើ��ស់ លទ�កម� និង�រេ�ល�រ�តុគីមី។ 

�រទទួលខុស�ត�វ 
 

 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីស���រៈបង�េ��ះ���ក់ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ 

និយមន័យ 
 

 

 ស���រៈបង�េ��ះ���ក់ គឺ��រ�តុឬស���រៈែដល�នគុណលក�ណៈ�ំងេនះមួយឬេ�ចើន—�ពេឆះ �ពែ�ចះសីុ �ពេធ�ើ

�បតិកម� ឬ�ពពុល ែដល�ចបង��និភ័យដល់សុខ�ព សុវត�ិ�ព បរ����ន ឬ�ទព��សម��ត� ិេ�េពលេ�បើ��ស់ រក��ទុក ឬ

ដឹកជ���ន។ �ក��េនះរួមប���ល�ំងស���រៈបង�េ��ះ���ក់និងសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រ��វ��វេដើម��កីត់ស���ល់ពីស���រៈ�ចបង�េ��ះ���ក់�ំងអស់។ 

b. ក�មិត, �បេភទ (ឧ�. �រដកដេង�ើម�សូបចូល �រប៉ះែស��ក �រទទួល�ន �េដើម) និង អំឡ�ងេពលៃន�រទទួលរង។ 

c. បរ��ណៃន�រ�តុែដល�នេ�បើនិងទីកែន�ង។ 

d. វ��ន�រប���រែដល�ត�វេធ�ើ (ឧ�. �របេ��ញប���លខ��ល់, េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន, �រមុជទឹកឬ�រ�ងែភ�កសេ����ះប���ន់)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងស���រៈ

បង�េ��ះ���ក់ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. សន�ឹកទិន�ន័យសុវត�ិ�ពស���រៈ(MSDS) �ត�វែត�នស��ប់ស���រៈបង�េ��ះ���ក់�ំងអស់។ ស���រៈបង�េ��ះ���ក់��មិន�ត�វ

�នអនុ���តឲ���នេ��រ���នេឡើយ េបើ���នសន�ឹកទិន�ន័យសុវត�ិ�ពស���រៈ។ MSDS �ត�វែត�នក��ងតំបន់�ំងអស់ែដលស���រៈ

បង�េ��ះ���ក់�ត�វ�នេ�បើ��ស់និងរក��ទុក។ 

b. ស���រៈបង�េ��ះ���ក់�ំងអស់�ត�វែត�នរក��ក��ង�ប�ប់�ក់សម�សបនិង�ន�ក់���ក�មួយនឹងព័ត៌�នេ��ះ���ក់។ 

�ប�ប់�ក់�ត�វែត៖ 

 �ន���ន�ពល�។ 

 �ត�វ����មួយរបស់ក��ងេ�ះ។ 
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 �ន�ក់���ក���របស់និេ�ជិត �ច�ន�ន និង�ន���ន�ពល�។ 

 �នបិទ�គប់េពល�ំងអស់ េ�េពលមិន�នេ�បើ��ស់។ 

 �ប�ប់�ក់ស���រៈ�យ�បេឆះចម��ង�ំងអស់�ត�វែតចង និង �ក់ចូលេ��មដី។ 

 �ប�ប់�ក់ទេទ�ត�វែត�ន�ក់���កនិងរក��ទុកេ��មត�ម�វ�រៃនកែន�ងរក��ទុក។ 

c. ត�ម�វ�រៃនកែន�ងរក��ទុក៖ 

 កែន�ងរក��ទុក�ត�វែត�នរក��សន�ិសុខនិង�គបជិត។ 

 �ប�ប់�ក់�ត�វែតរក��េលើៃផ�មិន��បទឹក។ 

 កែន�ងរក��ទុក�ត�វែត�នខ��ល់េចញចូល�គប់��ន់ និង កែន�ង�ងែភ�កឬមុជទឹកសេ����ះប���ន់ែដល�ចេ�បើ�ន���មៗ។ 

 �របរ�េ�គ �រជក់�រ� និង�រផឹកទឹកមិនទទួល�រអនុ���តក��ងកែន�ង�ំងេនះេឡើយ។ 

 �ត�វែត�ន�ប�ប់រក���ងេ��ទីពីរស��ប់ស���រៈេលើសពី 208.2 លី�ត (55 ���ឡ�ង) ែដល�នចំណ�ះ���ងតិច 110% ៃន

ចំណ�ះ�ប�ប់�ក់ធំបំផុត។ 

 �ត�វែតរក��លំហផ��វេដើរ�គប់��ន់េ�ចេ���ះ�ប�ប់�ក់នីមួយៗ។ 

 �ប�ប់�ក់មិន�ត�វគរេលើ���ហួសេហតុេឡើយ។ 

 ស���រៈមិន�ត�វ��� �ត�វែតរក���ច់េ�យែឡកពី���។ 

 ស���រៈ�យ�បេឆះនិង�យេឆះ �ត�វែតរក��ឲ��ផុតពី�បភពបេ��ះ។ 

d. ធុងសីុ�ំងឧស�័នែដល�នប���ប់�ត�វែត៖ 

 រក��ឲ���តង់េឡើងេលើ និង រក��ឲ���ប់ េដើម��បី���រកំុឲ������ក់ចុះ។ 

 �ក់���ក េដើម��កីត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់ឧស�័ននិងេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�។ 

 រក��ទុកឲ��ផុតពី�បភពបេ��ះ បរ���សែ�ចះសីុ និងលក�ខណ���ស�តុហួសេហតុ។ 

 ធុងសីុ�ំងទេទនិងេពញ �ត�វែត�ក់���កឲ���នសម�សបនិងទុក�ច់ពី���។ 

e. �រេផ�រស���រៈបង�េ��ះ���ក់៖ 

 �ប�ប់�ក់ស���រៈ�យ�បេឆះ�ត�វែតចង និង �ក់ចូលេ��មដី។ 

 ស�ក / ខ�ះ�ទដំណក់�ត�វែត�ក់េ��ម�ប�ប់�ក់ែបងែចក។ 

 �រែបងែចក�ត�វែតេធ�ើេលើៃផ�មិន��បទឹក។ 

 �រេលច���យឬកំពប់�ត�វែតស���ត���មៗ។ 

f. ឯក�រែផន�រនិងេ�គឿងបរ����រតបតនឹង�រកំពប់ �ត�វែត�នេ�កែន�ងេ�បើ��ស់ឬរក��ទុកស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ 

3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិតែដលេធ�ើ�រ�មួយស���រៈបង�េ��ះ���ក់�ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�ប�ំ���ំ និង �គប់េពលែដល

េ��ះ���ក់ ដំេណើរ�រ ឬទ�មង់�រ�ន�រ���ស់ប��រ។ �របណ��ះប���លេនះ�ត�វែតរួមប���ល៖ 

 គុណលក�ណៈនិង�និភ័យៃនស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ 

 សន�ឹកទិន�ន័យសុវត�ិ�ពស���រៈ។ 

 �រ�ក់���កស���។  
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ែផន�រតបតនឹង�រកំពប់៖ និេ�ជិតែដល�ន�រកិច�តបតនឹង�រកំពប់ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លអំពីែផន�រ

តបតនឹង�រកំពប់�ប�ំ���ំ។ 

4. �ររក��ឯក�រ— 
 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 
 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�

ៃន�រជួលឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រពី

និេ�ជិតេឡើយ េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ �ត�វរក��កំណត់��អំពីឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹងស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ កំណត់��

�ំងេនះ�ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 
 

a. សន�ិធិស���រៈបង�េ��ះ���ក់បច��ប��ន�។ 

b. MSDS បច��ប��ន� ស��ប់�រ�តុបង�េ��ះ���ក់�ំងអស់។ 

c. MSDS រក��ទុកក��ងបណ��រ ក��ងរយៈេពលៃន�រេ�បើ��ស់�រ�តុគីមី បូក 30 ���ំ។ 

d. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន�ស��ប់�រ�រ�ំងអស់ែដល�ក់ព័ន�នឹងស���រៈបង�េ��ះ���ក់។ 

e. ែផន�រតបតនឹង�រកំពប់បច��ប��ន�។ 

 
 
 
 
 
 
�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ 

េហើយ�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ 

េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 
 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 3-1 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វបំែបក �គប់�គង ដឹកជ���ន និងេ�លសំណល់រ�ង/បង�េ��ះ���ក់ឲ���ន�តឹម�ត�វ �សប�មបទប���ក��ង�សុក និង ស�ង់� 

Nike។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតទទួលនូវ�រអនុ���តែដល�ំ�ច់�ំងអស់ និង េផ��ង���ត់� អ�កមកទទួលសំណល់រ�ង/បង�េ��ះ���ក់�នសិទ�និិង

����បណ��តឹម�ត�វ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ស់ស�ង់និងែកលម��បសិទ��ពេ�បើ��ស់វត���តុេដើម�បន�ប���ប់ �ពម�ំងឲ��តៃម�បែន�មេលើ�ររេធ�ើ

និស��រណកម�។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�េ�ល�រណ៍និងទ�មង់�រេដើម��បី�ង�ម�អប��បរ�នូវ�របេង�ើតសំណល់បង�េ��ះ���ក់ និង េដើម��បី�ង�ម�

អប��បរ�នូវ�និភ័យចំេ�ះសុខ�ពមនុស��និងបរ����ន�ក់ព័ន�នឹង�រ�គប់�គងនិង�រេ�លសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រេ�ជើសេរ�សអ�កដឹកជ���នសំណល់បង�េ��ះ���ក់ែដល�នទទួល����បណ�និង

�នគុណវុឌ��ិ អ�កេធ�ើនិស��រណកម� និងកែន�ងេ�ល �ពម�ំងេផ��ង���ត់� ពួកេគអនុវត��រ�គប់�គងបរ����ន�បកបេ�យ

�រទទួលខុស�ត�វ (ឧ�. មិនអនុ���ត�រេ�ល�សទឹក�សដី)។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រអំពីសំណល់បង�េ��ះ���ក់ �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រអំពីសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រ

ៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីសំណល់បង�េ��ះ���ក់។  

 និយមន័យ 

 សំណល់បង�េ��ះ���ក់ �នន័យ� សំណល់ែដល�នគុណលក�ណៈ�ំងេនះមួយឬេ�ចើន—�ពេឆះ �ពែ�ចះសីុ �ព�បតិកម� ឬ

�ពពុល ែដល�ចបង��និភ័យដល់សុខ�ព សុវត�ិ�ព បរ����ន ឬ�ទព��សម��ត�ិ េ�េពលេធ�ើ�ប�ពឹត�កម� រក��ទុក ឬដឹកជ���នមិន�ន

�តឹម�ត�វ។  

 អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងសំណល់បង�េ��ះ���ក់៖ អ�កផ�ល់េស���គីទីបីែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់ចុះកិច�សន��បន��មួយស��ប់

�រទុក�ក់ �រ�គប់�គង �រដឹកជ���ន �រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម� ឬ�រេ�លសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីចរន�ៃនសំណល់បង�េ��ះ���ក់�ំងអស់។ 

b. �រកត់ស���ល់ពីបរ��ណៃនសំណល់បង�េ��ះ���ក់ែដល�នបេង�ើត �ពម�ំងផលប៉ះ�ល់េលើបរ����ននិងមនុស��។ 

c. �រអនុវត�វ��ន�រប���រែដល�ត�វេធ�ើ (ឧ�. �របេ��ញប���លខ��ល់, េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន, កែន�ងមុជទឹកឬ�ងែភ�ក

សេ����ះប���ន់, �រ�ក់���កនិងស���ស���ល់�តឹម�ត�វ, កម�វ�ធី�គប់�គងអ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់បង�

េ��ះ���ក់។) 
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2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗែដលបេង�ើតឬរក��ទុកសំណល់បង�េ��ះ���ក់ 100 kg (220 lbs) ឬ េ�ចើន�ងេនះ ក��ង

មួយែខ �ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងសំណល់បង�េ��ះ���ក់ ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់

អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពី�បភពនិងគុណ�ពៃនសំណល់បង�េ��ះ���ក់ែដល�នបេង�ើត។ 

b. �រទទួលលិខិតអនុ���តែដល�ំ�ច់�ំងអស់ស��ប់�របេង�ើត �ររក��ទុក និង�រេ�លសំណល់បង�េ��ះ���ក់ �សប�មច��ប់

និងបទប��ត�ិក��ង�សុក។ 

c. ត�ម�វ�រៃនកែន�ងរក��ទុកសំណល់បង�េ��ះ���ក់៖ 

a. កែន�ងរក��ទុក�ត�វែត�នរក��សន�ិសុខ 

b. កែន�ងរក��ទុក�ត�វែត�នខ��ល់េចញចូល�គប់��ន់ និង �នកែន�ង�ងែភ�កឬមុជទឹកសេ����ះប���ន់ែដល�ចេ�បើ�ន

���មៗ។ 

c. �ត�វែតបិទស���ែដលប���ក់����ន�របរ�េ�គ �រជក់�រ� ឬ�រផឹកទឹក 

d. កែន�ងរក��ទុកសំណល់បង�េ��ះ���ក់�ត�វែត�ន�គបជិត 

e. �ប�ប់រក���ងេ��ទីពីរ�ត�វែត�នចំណ�ះ���ងតិច 110% ៃនចំណ�ះ�ប�ប់�ក់ធំបំផុត េ�េពលចំណ�ះ�ប�ប់�ក់សរុប

េលើស 55 ���ឡ�ង (208 លី�ត) 

f. េ�គឿងបរ����រតបតនឹង�រកំពប់រួម�ំងេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន (PPE) �ត�វែតស�ិតេ�ែក��រកែន�ងរក��ទុកសំណល់បង�

េ��ះ���ក់ 

g. សំណល់�យ�បេឆះនិង�យេឆះ �ត�វែតរក��ឲ��ផុតពី�បភពបេ��ះ 

h. សំណល់មិន�ត�វ��� �ត�វែតរក���ច់េ�យែឡកពី��� 

i. �ត�វែតរក��ផ��វេដើរ�គប់��ន់េ�ចេ���ះ�ប�ប់�ក់នីមួយៗ 

j. �ប�ប់�ក់មិន�ត�វគរេលើ���ហួសេហតុេឡើយ 

k. កែន�ងរក��ទុកសំណល់បង�េ��ះ���ក់�ត�វែតរក���ច់ពី���និងមិន�ប់���នឹងសំណល់មិនបង�េ��ះ���ក់ 

d. ត�ម�វ�រៃន�ប�ប់�ក់សំណល់បង�េ��ះ���ក់៖ 

a. �ប�ប់�ក់�ត�វែតរក��េលើៃផ�មិន��បទឹក។ 

b. �ប�ប់�ក់និងសំណល់�ត�វែត�ត�វ��� 

c. �ប�ប់�ក់�ត�វែត�ន���ន�ពល� 

d. �ប�ប់�ក់�ំងអស់�ត�វែត�ក់���កឲ���នច��ស់��សំណល់បង�េ��ះ���ក់ និង រួមប���ល�រកត់ស���ល់ពីសំណល់

និងេ��ះ���ក់ 

e. �ត�វែតបិទគ�មប�គប់េពល�ំងអស់ េលើកែលងេ�េពលេផ�រសំណល់ 
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e. រក��ឯក�រ និង អនុវត�កម�វ�ធី�ត់បន�យសំណល់ និង �រ�ត់បន�យ�អប��បរ�។ 

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វបេង�ើតែផន�រ�ប�ំ��� ំេដើម��ី�ត់បន�យ

�របេង�ើតសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

f. េធ�ើនិងរក��ឯក�រអំពី�រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំស���ហ៍េ�កែន�ងរក��ទុកសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

g. សំណល់បង�េ��ះ���ក់ �ត�វែតេ�លក��ងែដនកំណត់េពលេវ�សមេហតុផល (េបើែដនកំណត់មិន�ត�វ�នប���ក់េ�ក��ងច��ប់ក��ង

�សុក សូមេមើលត�ម�វ�ររបស់ទី���ក់�រ�រ�របរ����នសហរដ��េមរ�ក-EPA ស��ប់អ�កបេង�ើតបរ��ណតិចតូចនិងេ�ចើន)។ 

h. េ�បើ��ស់អ�កដឹកជ���នសំណល់បង�េ��ះ���ក់ែដល�ន����បណ�និង�នទទួល�រអនុ���ត �រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម� និងកែន�ង

េ�ល។  
 

  ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេ�បើដំេណើរ�រហ�ត់ចត់និង�ប់�ប់ស��ប់

�រកំណត់គុណវុឌ��ិនិង�រ�ត�តពិនិត��អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ 

ដំេណើរ�រកំណត់គុណវុឌ��ិ�ចរួម�ន៖ 

• ទ�មង់ែបបបទពិនិត��គុណវឌ���ិមុន ែដល�ត�វបំេពញេ�យអ�ក�ប់កិច�សន��បន� ែដល�ត�វ

រួមប���ល៖ 

o �បវត��ិបសិទ�ផល 

o �រ���ប់រងពី�រ�����ប់រងេលើ�រទទួលខុស�ត�វ 

o ព័ស���ងៃនលិខិតអនុ���តនិង����បណ�ែដល�ត�វ�រ�មផ��វច��ប់ 

• លក�ណៈវ�និច�យស��ប់�រយល់�ពមទទួលនិង�របដិេសធអ�ក�ប់កិច�សន��បន� 

• �រ�យតៃម�និង�រពិនិត��ពិច័យេ�កែន�ងរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន� 

• �រ�យតៃម��ប�ំ���េំលើ�បតិបត�ិ�ររបស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន� �ត�វ�សប����មួយមគ�េទសក៍
ែណ�ំរបស់ Nike អំពី�រ�គប់�គងនិង�រ�យតៃម�អ�កផ�ល់េស��បមូលសំណល់ 

• �រ�ត�តពិនិត���មេពលេលើដំេណើរ�រេ�ជើសេរ�សេ�យែផ�កេលើ�រ�យតៃម��ប�ំ���រំបស់

អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់បង�េ��ះ���ក់ 

i. Nike រក��សិទ�កិ��ង�រេធ�ើ�រ�ត�តពិនិត�����ល់ខ��នេលើអ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់បង�េ��ះ���ក់។ បែន�មេលើេនះ 

Nike �ចត�ម�វឲ��អ�កផ�ត់ផ�ង់ផ�ល់ជូន Nike នូវ�រេផ��ង���ត់ឯក�រអំពី�រអនុវត�េលើ�រេ�លែដល�នអេង�តេឃើញ។  

j. �រដុតេ��រ���ន ឬ �រេ�លសំណល់បង�េ��ះ���ក់ដូចែដល�នកំណត់េ�ទីេនះ �ត�វ�ន�ម��ម។ 

3. �របណ��ះប���ល 

�រ�គប់�គងសំណល់បង�េ��ះ���ក់៖ និេ�ជិតែដល�ន�រ�រ�ក់ព័ន�នឹង�រ�គប់�គងសំណល់បង�េ��ះ���ក់ (ឧ�. �រ�បមូល �រផ��ំ 

�ររក��ទុក �រេរៀបចំេដើម��ដឹីកជ���នេ�េធ�ើ�ប�ពឹត�កម�/េ�ល) �ត�វទទួល�របណ��ះប���លេ�េពលចូលេធ�ើ�រដំបូង និង 

�របណ��ះប���លេឡើងវ�ញ�ប�ំ���បំ���ប់ពីេ�ះ។ �ប�នបទៃន�របណ��ះប���លរួមប���ល៖  

• �រកត់ស���ល់/�រកំណត់ 

• �រទុក�ក់ 
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• �រ�ត់បន�យ�អប��បរ� 

• �រ�បមូលទិន�ន័យ 

• �ររក��ឯក�រ 

• �និភ័យ ផលប៉ះ�ល់ និងត�ម�វ�រៃន�រដឹកជ���ន �ររក��ទុក និង�រេ�ល 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�រេ�ល៖ កំណត់��អំពីសំណល់បង�េ��ះ���ក់�ត�វែតរួមប���ល៖ េ���ះស���រៈ; លក�ណៈរូប��ស�; េ��ះ���ក់�ក់ព័ន�

�� (�ច�បេឆះ ែ�ចះសីុ ពុល ឬ�ន�បតិកម�); �លបរ�េច�ទនិងបរ��ណដឹកេចញស��ប់�រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�/�រេ�ល; េ���ះ

�ជីវកម�និង�សយ���នៃនកែន�ងេដើម / អ�កបេង�ើតសំណល់, អ�កដឹកជ���ន, �ររក��ទុក, និង�កុមហុ៊នេ�លចុងេ��យ; �ពម�ំង

សំេ�ចម�ងៃនប��ីដឹកែដលចុះហត�េល�េ�យកែន�ងេ�លចុងេ��យែដលប���ក់អំពី�រទទួលរបស់ដឹកមកេ�ះ។ កំណត់��

�ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

កំណត់��េវជ���ស�៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��េវជ���ស�េ�យស���ត់និង�នសន�ិសុខក��ងេពលអប��បរ�ៃន�រជួល

ឲ��េធ�ើ�រ បូក 30 ���ំ។ កំណត់��េវជ���ស�មិន�ត�វបេ��ញេ�យ���ន�រយល់�ពម��យលក�ណ៍អក��រ���ង�ក់ច��ស់ពីនិេ�ជិត

េឡើយ េលើកែលងែតច��ប់�នត�ម�វ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

c. �រ�យតៃម��និភ័យបច��ប��ន� និង លិខិតអនុ���តែដល�ត�វ�រ។ 

d. �រពិនិត��ពិច័យក��ងេពលអប��បរ� 1 ���ំ។ 

e. ប��ីរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់បង�េ��ះ���ក់ ែដល�ន����បណ�/ទទួល�រអនុ���ត ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់

�នេ�បើ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "ស���រៈ�នេ��ះ���ក់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-9 

 មគ�េទសក៍ែណ�ំរបស់ Nike អំពី�រ�គប់�គងនិង�រ�យតៃម�េលើអ�កផ�ល់េស��បមូលសំណល់ 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វបំែបក �គប់�គង ដឹកជ���ន និងេ�លសំណល់រ�ង/បង�េ��ះ���ក់ឲ���ន�តឹម�ត�វ �សប�មបទប���ក��ង�សុក និង ស�ង់� 

Nike។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតទទួលនូវ�រអនុ���តែដល�ំ�ច់�ំងអស់ និង េផ��ង���ត់� អ�កមកទទួលសំណល់រ�ង/បង�េ��ះ���ក់�នសិទ�និិង

����បណ��តឹម�ត�វ។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ស់ស�ង់និងែកលម��បសិទ��ពេ�បើ��ស់វត���តុេដើម�បន�ប���ប់ �ពម�ំងឲ��តៃម�បែន�មេលើ�ររេធ�ើ

និស��រណកម�។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រ�ត់បន�យ�អប��បរ�និង�រ�គប់�គងសំណល់រ�ង។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រេ�ជើសេរ�សអ�កដឹកជ���នសំណល់បង�េ��ះ���ក់ែដល�នទទួល����បណ�និង

�នគុណវុឌ��ិ អ�កេធ�ើនិស��រណកម� និងកែន�ងេ�ល �ពម�ំងេផ��ង���ត់� ពួកេគអនុវត��រ�គប់�គងបរ����ន�បកបេ�យ

�រទទួលខុស�ត�វ (ឧ�. មិនអនុ���ត�រេ�ល�សទឹក�សដី, �រេ�លមិន�តឹម�ត�វនូវសំណល់អនុផលិតផល ដូច�េផះៃនឡ

ដុតសំ�មឬទឹកលីេឆត ឬក៏�រដុតឬ�របេ��ញ�តិពុលេ�ក��ងខ��ល់េ�យ���ន�រ�គប់�គង។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រស��ប់�រ�ត់បន�យ�អប��បរ�និង�រ�គប់�គងសំណល់រ�ង �ត�វ�នបេង�ើត អនុវត� និង

េ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីសំណល់រ�ង។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃន

ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីសំណល់រ�ង។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីសំណល់រ�ង។ 

 និយមន័យ 

 �រេធ�ើនិស��រណកម��តឡប់មកដូចេដើម គឺ�ទ�មង់ៃន�រេធ�ើនិស��រណកម�ែដលសំណល់រ�ង�ត�វ�នេធ�ើនិស��រណកម�េ�យអ�កផ�ល់េស�

េ��ងេ��ែដល Nike �នយល់�ពម �តឡប់េ��ស���រៈឬស�ស�ពដែដលឬ�សេដៀង��� ដូចែដលផ�ត់ផ�ង់ឲ�� Nike េដើមដំបូង

ែដរ។ 

 �រេធ�ើជី �នន័យ� �រទុកឲ��វត���តុសរ��ង�ពុករលួយ�មជីវ��ស�េ�យ�ន�រ�គប់�គង។ 

 �រេធ�ើនិស��រណកម�បំែបក�តុ គឺ�ទ�មង់ៃន�រេធ�ើនិស��រណកម�ែដល�គីទីបី�ងេ��េធ�ើនិស��រណកម�សំណល់រ�ងស��ប់�រេ�បើ

េ�យ�គីេ��ពីៃដគូរបស់ Nike និង Nike �នឧបត�ម�។ �រេធ�ើនិស��រណកម�បំែបក�តុ រួមប���ល�ំង�រេធ�ើនិស��រណកម�ក��ងកែន�ង 

�រេធ�ើនិស��រណកម��តឡប់មកដូចេដើម និង�រេធ�ើនិស��រណកម�ែដល Nike �នឧបត�ម�។ 

 �រ�ញយក�មពល គឺ�ដំេណើរ�រែដលសំណល់រ�ង�ំងអស់ឬមួយែផ�ក�ត�វ�នដំេណើរ�រេដើម��េី�បើឧណ���តឬទ�មង់េផ��ងេទៀតៃន

�មពលៃនវត���តុេ�ះ ឬក៏ពីវត���តុេ�ះ។  

 សំណល់បង�េ��ះ���ក់ �នន័យ� សំណល់ែដល�នគុណលក�ណៈ�ំងេនះមួយឬេ�ចើន—�ពេឆះ �ពែ�ចះសីុ �ព�បតិកម� ឬ

�ពពុល ែដល�ចបង��និភ័យដល់សុខ�ព សុវត�ិ�ព បរ����ន ឬ�ទព��សម��ត�ិ េ�េពលេធ�ើ�ប�ពឹត�កម� រក��ទុក ឬដឹកជ���នមិន�ន

�តឹម�ត�វ។ 
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 �រដុតរ��យ គឺ�ដំេណើរ�រែដលសំណល់រ�ង�ត�វ�នដុតេ�យមិន�ញយក�មពល។ 

 �រេធ�ើនិស��រណកម�ក��ងផ�ះ គឺ�ទ�មង់ៃន�រេធ�ើនិស��រណកម�ែដលសំណល់រ�ង�ត�វ�នដំេណើរ�រេ�នឹងកែន�ងស��ប់�ររួមប���ល

�តឡប់េ�ក��ងដំេណើរ�រផលិតកម�របស់អ�កផ�ត់ផ�ង់វ�ញ។ 

 �របំេពញដី គឺ�វ�ធី�គប់�គងសំណល់រ�ងែដលសំណល់រ�ង�ត�វ�នេ�លក��ងកែន�ងេ�លែដល�នេធ�ើវ�ស�កម� �ពម�ំងរច� �ងសង 

និងេធ�ើ�បតិបត�ិ�រក��ងលក�ណៈែដលប�ង�ម�អប��បរ�នូវផលប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ព��រណៈនិងបរ����ន។  

 �រេធ�ើនិស��រណកម�ែដល Nike �នឧបត�ម� គឺ�ទ�មង់ៃន�រេធ�ើនិស��រណកម�ែដលសំណល់រ�ង�ត�វ�ន�គប់�គងេ�យអ�កផ�ល់េស�េ�

�ងេ��ែដល Nike �នឧបត�ម� ស��ប់�រេធ�ើនិស��រណកម�េ��ផលិតផលប���ប់បន��ំ។  

 �រេធ�ើនិស��រណកម� �នន័យ� ដំេណើរ�រ�ំង�យ�ែដលសំណល់រ�ង�ត�វ�នេ�បើ�វត���តុេដើម��ផីលិតផលិតផលថ�ី 

 សំណល់រ�ង គឺវត���តុែដល�នេ�ល ែដល�នបេង�ើតេ�េ�ងច�ករបស់អ�កផ�ត់ផ�ង់ ពី�រេ�បើ��ស់ទំនិញនិងេស� �ពម�ំង�រផលិត

ទំនិញ។ និយមន័យេនះមិនរួមប���លសំណល់បង�េ��ះ���ក់េឡើយ។ ឧ�ហរណ៍ៃនសំណល់រ�ងរួមប���លវត���តុកេម�ចកម�សីល់ពី

�រ�ត់និង�រ�ក់ពុម� ពីផលិតកម� េផះពី���ំងចំហុយ�មពលេ�នឹងកែន�ង, កំណកទឹកកខ�ក់ សំណល់��រនិងសំណល់ពីទី���/

សួនច��រ �ក�ស�តុង �ក�ត់ ែស��ក ក��ប់ផលិតផល �ប�ប់�ក់�ែកវនិង�េ�ហៈ។ 

 អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់រ�ង៖ អ�កផ�ល់េស���គីទីបី ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់ចុះកិច�សន��បន��មួយេដើម��ឲី��ទុក�ក់ 

�គប់�គង ដឹកជ���ន េធ�ើ�ប�ពឹត�កម� េធ�ើនិស��រណកម� ឬេ�លសំណល់រ�ងដូច� អ�កដឹកជ���ន មជ��មណ�ល�គប់�គងសំណល់ អ�កេធ�ើ

និស��រណកម�បំែបក�តុ និងកែន�ងេ�លសំណល់។ 

 �រ�ត់បន�យ�បភព គឺ�វ�ធីៃន�រ�គប់�គងសំណល់រ�ង ែដលសំណល់�ត�វ�នប���រេ�កែន�ង�បភព។ េនះក៏រួមប���លផងែដរនូវ�រប��រ

បំណងឬ�រេ�បើ��ស់េឡើងវ�ញនូវផលិតផលឬស���រៈេ�ះ មុនេពល��នដល់ចុងប��ប់ៃនជីវ�ត�ន�បេ�ជន៍របស់� និង េ�យមិន

���ស់ប��រអត�ស���ណរបស់�។ 

ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់សំណល់រ�ង ែដល�ត�វ

រួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពីេ��ះ���ក់ដល់សុខ�ព សុវត�ិ�ព និងបរ����ន ែដល�ក់ព័ន��មួយ�រទុក�ក់ �ររក��ទុក �រដឹកជ���ន 

�រេធ�ើនិស��រណកម� និង�រេ�លសំណល់រ�ង។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ�ក់ព័ន��មួយេ��ះ���ក់។ 

c. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គងេដើម���ីត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �រ�ក់�ច់េ�យែឡក, �រ�ក់���កនិងស���ស���ល់

�តឹម�ត�វ, េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន, �រ�ត់បន�យ�អប��បរ�, �រេ�បើ��ស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល�នគុណវុឌ��េិដើម���ី��ប់រងេលើ

សំណល់រ�ង �ពម�ំង�រ�ត�តពិនិត��ពួកេគ��ប�ំ �េដើម)។  

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតបេង�ើតនិងអនុវត�ទ�មង់�រែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. សន�ិធិៃនលំហូរ�ំងអស់ៃនសំណល់រ�ង។ សន�ិធិ�ត�វែតរួមប���ល�បេភទនិងគុណ�ពៃនសំណល់ែដល�នបេង�ើត េធ�ើនិស��រណកម� 

និងេ�ល �ពម�ំងេ���ះនិងទីកែន�ងៃនកែន�ងេ�លសំណល់។ 

  



សំណល់រ�ង  �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ NIKE 

សំណល់រ�ង CLS – ទំព័រ 158 ក��� 2017 

b. កម�វ�ធី�ត់បន�យសំណល់រ�ង�អប��បរ�។ កត់ស���ល់និងរក��ឯក�រអំពីឱ�សនិងកិច�ខំ�បឹងែ�បងក��ង�រ�ត់បន�យ�បភព។ 

 ��រអនុវត�ល�បំផុតែដល�នឲ��េ�បល់ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�គប់�គងសំណល់រ�ងេ�ង�មយុទ���ស�

�គប់�គង�ម��នុ�កម េ�យ�ប់េផ�ើម�មួយនឹង�រ�ត់បន�យ�បភព�យុទ���ស�បឋម និង �រដុត�

មេធ���យចុងេ��យបំផុត។ 

• �រ�ត់បន�យ�បភព 

• �រេធ�ើនិស��រណកម�ក��ងកែន�ង 

• �រេធ�ើនិស��រណកម��តឡប់មកដូចេដើម 

• កម�វ�ធីែដល Nike �នឧបត�ម� 

• �រេធ�ើនិស��រណកម�បំែបក�តុ 

• �រ�ញយក�មពល 

• �រ�ក់បំេពញដី 

• �រដុត 

c. �រ�ក់សំណល់�ច់េ�យែឡកពី���រ�ង�បេភទេ�បើេឡើងវ�ញ �ចេធ�ើនិស��រណកម��ន និងមិន�ចេធ�ើនិស��រណកម��ន។ �ត�វែត

ផ�ល់នូវ�ប�ប់�ក់���តស��ប់�បេភទសំណល់�ំងេនះនីមួយៗ។ 

d. សំណល់បង�េ��ះ���ក់និងសំណល់រ�ង �ត�វែត�ក់�ច់េ�យែឡកនិងរក��ទុកក��ងកែន�ង�ច់េ�យែឡក មិន�ប់���។ 

e. ទីកែន�ងរក��ទុកសំណល់រ�ង�ត�វែត�គបនិងរក��សន�ិសុខ �ពម�ំងៃផ��ងេលើ�ត�វែតមិន��បទឹក។ 

f. េ�បើ�កុមហុ៊នដឹកជ���ននិង�កុមហុ៊នេ�លសំណល់រ�ងែដល�ន����បណ�និងទទួល�រអនុ���ត។ 

 ��រអនុវត�ដ៏ល�ែដល�នឲ��េ�បល់ េ�ងច�កែដលបេង�ើតសំណល់រ�ងេលើសពី 4,000kg ក��ងមួយ

ែខ �ត�វេ�បើដំេណើរ�រហ�ត់ចត់និង�ប់�ប់ស��ប់�រកំណត់គុណវុឌ��ិនិង�រ�ត�តពិនិត��

អ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់រ�ង។ ដំេណើរ�រកំណត់គុណវុឌ��ិ�ចរួម�ន៖ 

• ទ�មង់ែបបបទពិនិត��គុណវឌ���ិមុន ែដល�ត�វបំេពញេ�យអ�ក�ប់កិច�សន��បន� ែដល�ត�វ

រួមប���ល៖ 

o �បវត��ិបសិទ�ផល 

o �រ���ប់រងពី�រ�����ប់រងេលើ�រទទួលខុស�ត�វ 

o ព័ស���ងៃនលិខិតអនុ���តនិង����បណ�ែដល�ត�វ�រ�មផ��វច��ប់ 

• លក�ណៈវ�និច�យស��ប់�រយល់�ពមទទួលនិង�របដិេសធអ�ក�ប់កិច�សន��បន� 

• �រ�យតៃម�និង�រពិនិត��ពិច័យេ�កែន�ងរបស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន� 

• �រ�យតៃម��ប�ំ���េំលើ�បតិបត�ិ�ររបស់អ�ក�ប់កិច�សន��បន� �ត�វ�សប����មួយមគ�េទសក៍
ែណ�ំរបស់ Nike អំពី�រ�គប់�គងនិង�រ�យតៃម�អ�កផ�ល់េស��បមូលសំណល់ 

• �រ�ត�តពិនិត���ម�លេលើដំេណើរ�រៃន�រេ�ជើសេរ�សេ�យែផ�កេលើ�រ�យតៃម��ប�ំ���ំ

ចំេ�ះអ�ក�ប់កិច�សន��បន�ែដល���ប់រងេលើសំណល់រ�ង 

g. �រដុតេ��រ���ន ឬ �រេ�លសំណល់រ�ងដូចែដល�នកំណត់េ�ទីេនះ �ត�វ�ន�ម��ម។ 
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3. �របណ��ះប���ល— 

�រ�គប់�គងសំណល់រ�ង៖ និេ�ជិតែដលេធ�ើ�រ�ក់ព័ន�នឹង�រទុក�ក់សំណល់រ�ង – ដូច�បុគ�លិកែថ�ំ រក�� និង�គប់�គងកេម�ចកម�ី

ក��ងេ�ងច�ក – �ត�វទទួល�របណ��ះប���លេ�េពលចូលេធ�ើ�រដំបូង និង �របណ��ះប���លេឡើងវ�ញេរៀង�ល់េពលពីរ���ំ ប���ប់ពី

េ�ះ។ �ប�នបទៃន�របណ��ះប���លរួមប���ល៖ 

 �រកត់ស���ល់ពីសំណល់បង�េ��ះ���ក់ 

 �រកត់ស���ល់និង�រប���រនូវ�របំពុលពីស���រៈែដល�ន�បមូលស��ប់�រេធ�ើនិស��រណកម� 

 �រទុក�ក់និង�ររក��សំណល់រ�ងឲ���ន�តឹម�ត�វ �ររក��ឯក�រ �ពម�ំងបេច�កេទសនិងទ�មង់�រអំពី�រេ�ល 

 ទ�មង់�រៃន�បតិបត��ិរ�ក់�ក់ស��ប់�រ�ត់បន�យ�បភព 

 �រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�រេ�លនិង�រេធ�ើនិស��រណកម�៖ កំណត់��ៃន�រេ�លសំណល់រ�ងនិង�រេធ�ើនិស��រណកម� �ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 3 

���ំ។ កំណត់���ត�វែតរួមប���លប��ីដឹកជ���ន�មួយនឹងពិពណ៌�ៃនសំណល់ បរ��ណ �លបរ�េច�ទដឹក �ពម�ំង�េតើ��ត�វ�នដឹកេ�

េ�លឬេធ�ើនិស��រណកម�។  

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លនិេ�ជិត�ត�វែត�ននិងរក��ក��ងេពល���ងតិច 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ កំណត់���ត�វែតរក��ស��ប់ឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម��និភ័យេលើសំណល់រ�ងបច��ប��ន�។ 

b. �រអនុ���ត�មផ��វច��ប់ ដូចែដល�នត�ម�វ។ 

c. ឯក�រេ�លសំណល់រ�ងក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

d. ប��ីៃនអ�កផ�ល់េស��បមូលសំណល់រ�ង ែដល�ន����បណ�/ទទួល�រអនុ���ត ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់�នេ�បើ។ 

 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 "សំណល់បង�េ��ះ���ក់" �កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំរបស់ Nike។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-20 

 មគ�េទសក៍ែណ�ំរបស់ Nike អំពី�រ�គប់�គងនិង�រ�យតៃម�េលើអ�កផ�ល់េស��បមូលសំណល់ 

 េសៀវេ�ក���នរបស់ Nike អំពីកម�វ�ធី�ត់បន�យសំណល់�អប��បរ� 
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ស�ង់� 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វ�ត់បន�យ�រេ�បើ��ស់ទឹក���ត�អប��បរ� និង �ត�វបង��រទឹកកខ�ក់ អនុេ�ម�មច��ប់ក��ង�សុកែដល�ន�ធរ�ន 

បទប����� និងស�ង់� Nike។ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វខិតខំ�បឹងែ�បង�គប់�គងទឹក���ត េ�យយល់ឲ���នច��ស់និង�គប់�គង�និភ័យៃនទឹក

របស់ខ��ន �ពម�ំងជំរុញ�បន�ប���ប់ឲ���ត់បន�យ�រេ�បើ��ស់ និង េ�បើ��ស់�បកបេ�យ�បសិទ��ពេ�ក��ង�បតិបត�ិ�ររបស់ខ��ន។ 

�រទទួលខុស�ត�វ  

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង/េ�ងច�ក �ត�វែត��� ទ�មង់�រស��ប់�រ�គប់�គងនិង�រ�ត់បន�យ�អប��បរ�នូវ�របេ��ញទឹកកខ�ក់ �ត�វ�ន

បេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងទ�មង់�រ�ក់ព័ន�នឹង�រ�គប់�គងទឹកកខ�ក់។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល�តឹម�ត�វ និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រ

ៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រ�គប់�គងទឹកកខ�ក់។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់�រ�គប់�គងទឹកកខ�ក់។ 

 និយមន័យ 

 �របេ��ញ���ល់ គឺ�របេ��ញទឹកកខ�ក់េ�ក��ងបរ����ន (េ�េលើដី ឬេ�េលើ�បភពទឹក���តដូច�បឹង ស�ឹង ឬសមុ�ទ) 

 �របេ��ញ�បេ�ល គឺ�របេ��ញទឹកកខ�ក់ពីេ�ងច�កេ�កែន�ង�ប�ពឹត�កម�ែដលមិនែមន�របស់ឬេធ�ើ�បតិបត�ិ�រេ�យេ�ងច�កែដល

បេ��ញទឹកកខ�ក់ ដូច�េ�ងច�កេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់របស់���កុង ឬ េ�ងច�កេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ក��ងសួនឧស��ហកម� 

 ទឹកកខ�ក់ឧស��ហកម� គឺទឹកកខ�ក់ពីដំេណើរ�រឧស��ហកម�។  

 �ប�ពឹត�កម��មុន គឺ��រ�ត់បន�យ�រ�តុពុលក��ងទឹកកខ�ក់េ� មុនេពលបេ��ញេ�យ�បេ�លនូវទឹកកខ�ក់េ�ះ 

 េ�គឿងបរ����រ�គប់�គង�របំពុល គឺ�េ�គឿងបរ����រឬដំេណើរ�រ�មួយែដលស���តែផ��ងឬទឹកកខ�ក់ មុនេពលបេ��ញចុងេ��យ។ 

ចំេ�ះខ��ល់ វ�ធីបឋមគឺ�រស���តេ�យេ�បើទឹក���ត។ ស��ប់ទឹក���ត វ�ធីទូេ�រួម�ន�ប�ពឹត�កម�េលើរូប��ស� (ឧ�. េ�គឿងបំែបក

េ�បង/ទឹក���ត), �ប�ពឹត�កម�េ�យគីមី (ឧ�. �របន��ប pH) និង �ប�ពឹត�កម�ែបបជីវ��ស� 

 ទឹកកខ�ក់េ� គឺទឹកកខ�ក់ែដលមិន�ន់�នេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�េ�េឡើយ មុនេពលបេ��ញេ�យ���ល់ឬ�បេ�លពីេ�ងច�ក  

 ទឹកកខ�ក់ពីបន�ប់ទឹក (េ�បើ��ស់ក��ងផ�ះ) គឺទឹកកខ�ក់ពី�រេ�បើ��ស់ក��ងបន�ប់ទឹក ដូច�បង�ន់ កែន�ង�ងៃដ ទឹកមុជ �រេ�កគក់។ 

 កំណក គឺវត���តុរ�ងឬ�ក់ក���លរ�ងែដល (a) កេកើតេឡើង�អនុផលពីដំេណើរ�រ�ប�ពឹត�កម�ៃនទឹកកខ�ក់ែបបជីវ��ស� ឬ (b) កេកើត

េឡើងក��ងអំឡ�ងដំេណើរ�រផលិតកម�។ 

 ទឹកពីខ��ល់ព���ះ គឺ�ទឹកែដលេកើនេឡើងេ�យ�រទឹកេភ��ង ក��ងអំឡ�ងេពល�នខ��ល់ព���ះ។ 

 ទឹកកខ�ក់ គឺទឹកែដលែលង�ត់ទុក��ចេ�បើ�នក��ងេ�លបំណង�បតិបត�ិ�រែដល�នប���ក់ និង�ត�វ�នបេ��ញពីេ�ងច�ក។ 
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ត�ម�វ�រ 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើនិងរក��ឯក�រៃន�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���អំំពីទឹកកខ�ក់ 

ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រកត់ស���ល់ពី�បភពទឹកកខ�ក់�ំងអស់ រួម�ំងទឹកេ�បើ��ស់ពីកែន�ងរស់េ� (សយន���ន ច����ន�យ ទឹកមុជ បង�ន់), 

ទឹកកខ�ក់ពីេ�ងច�ក, ទឹកកខ�ក់ែដល�នបេង�ើតពី�បព័ន��ត់បន�យេផ��ងេទៀត (ឧ�. �ប�ប់ស���ត�សីុត និង �ប�ប់ស���ត

កំណក���ំងចំហុយ) និង ទឹកពីខ��ល់ព���ះ។ 

b. យល់ដឹងអំពីគុណ�ពនិងអ��លំហូរ�នរ���ស់ចំណ�ះ �ពម�ំងកត់ស���ល់លក�ណៈៃនេ��ះ���ក់ដល់សុខ�ព សុវត�ិ�ព និង

បរ����នៃន�បេភទនីមួយៗៃន�របេ��ញទឹកកខ�ក់។  

c. យល់ដឹងអំពីផលប៉ះ�ល់ៃន�របេ��ញទឹកកខ�ក់េ�យមិន�នអនុេ�ម�មស�ង់�ដល់ែផ�ក�ងេ��មែខ��ទឹក។ ចំេ�ះេ�ងច�ក

ែដល�នកែន�ងបេ��ញេលើសពីមួយេ��ពំដីៃនអចលន�ទព�� សូមយល់ដឹងអំពីផលប៉ះ�ល់ៃន�របេ��ញទឹកនីមួយៗដល់ែផ�ក

�ងេ��មែខ��ទឹក។  

d. កត់ស���ល់អំពីវ��ន�គប់�គង (ឧ�. �របណ��ះប���ល �រពិនិត��ពិច័យ �រ�គប់�គងេ�ងច�ក�ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ �េដើម) 

េដើម��បី�ង�ម�អប��បរ�នូវ�និភ័យដល់បរ����ន។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតកំណត់េ�ល�រណ៍ និង អនុវត�ទ�មង់�រស��ប់

�រ�គប់�គងទឹកកខ�ក់ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. ទទួល�រអនុ���តែដល�ត�វ�រ�ំងអស់ស��ប់�របេ��ញទឹកកខ�ក់។ 

b. ែថ�ំសន�ិធិេ�គឿងបរ����រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ រួម�ំងលទ�ផលេតស�វ��គែដលប���ញពី�ពអនុេ�ម�មបទប��� ស�ង់� និង

ត�ម�វ�រៃន�រអនុ���ត�ំងអស់។ សន�ិធិ�ត�វែត�ន�ត�តពិនិត���មមូល���ន�ប�ំ���ំ។ �អប��បរ� សន�ិធិ�ត�វែត៖ 

a. កំណត់អំពី�បេភទៃន�ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់នីមួយៗែដល�នេ�បើ និង ប���ញ� �សម�សបស��ប់�ប�ពឹត�កម�ៃន

�រ�តុពុលក��ងទឹកកខ�ក់េ�ះ។  

b. ប���ក់� នឹងមិន�ន�រ�យទឹកកខ�ក់�មួយទឹក���ត ទឹក�ត�ក់ ទឹកេភ��ង ឬទឹក�ងស���តពីដំេណើរ�រ

ផលិតកម�។ �រ�យគឺ�មេធ���យមិន�ចទទួលយក�នៃន�រ�គប់�គង�របំពុល។ 

c. រក��ឯក�រ�លវ��គពិនិត��ពិច័យនិងែថ�ំស��ប់េ�គឿងបរ����រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់។ 

c. បេង�ើតនិងផ��ព�ផ��យគេ��ងពិនិត��វ��គស��ប់ទឹកកខ�ក់និងកំណក�ក់ព័ន�នឹងទឹកកខ�ក់។  

d. �ប�សអំពីត�ម�វ�រ/������ែម៉�តក��ង�សុក េ�ក��ងទីកែន�ងក���លៃនេ�ងច�កេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ (WWTP) 

e. �រេ�បើ��ស់េឡើងវ�ញនិងកិច�ខំ�បឹងែ�បង�ត់បន�យ�រេ�បើ��ស់ទឹក�អប��បរ� េដើម��ី�ត់បន�យបរ��ណៃនទឹកកខ�ក់ 

f. ពិនិត��វ��គនិងេធ�ើេតស�ទឹកកខ�ក់េ��មត�ម�វ�រពី����ធរ�នសមត�កិច�។ បែន�មេលើេនះ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតពិនិត��វ��គនិង

េធ�ើេតស��របេ��ញទឹកកខ�ក់របស់ពួកេគ �សប�មមគ�េទសក៍ែណ�ំអំពីទឹកកខ�ក់ ZDHC។  
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g. ពិនិត��វ��គនិងេធ�ើេតស�កំណកេ��មត�ម�វ�រពី����ធរ�នសមត�កិច� េដើម��កំីណត់�េតើកំណកេ�ះ�ត�វ�ន�ត់���ក់��ន

េ��ះ���ក់ឬ���នេ��ះ���ក់ េ�ង�មបទប���ក��ង�សុក។ កំណក�បេភទ�ក៏េ�យមិន�ចេ�បើ�ជីកំបុ៉ស ជី ឬ�រេ�បើ��ស់េលើ

ដីេផ��ងេទៀតេ�យ���ន�រអនុ���ត�មផ��វច��ប់ែដលយល់�ពមចំេ�ះ�រេ�បើ��ស់�ំងេ�ះេឡើយ។ 

h. េ�បើមន�ីរពិេ�ធន៍េធ�ើេតស�វ��គែដល�នយល់�ពមពី ZDHC ែដល�នប���ញ��ន�ពជំ�ញក��ងវ�ធី��ស�អនុវត�ស�ង់�

ស��ប់ទឹកកខ�ក់និងកំណក។ �រេធ�ើេតស��មមគ�េទសក៍ែណ�ំអំពីទឹកកខ�ក់ ZDHC �ត�វែតេធ�ើេ�យមន�ីរពិេ�ធន៍ែដល�ន

�រទុកចិត�/�នយល់�ពមពីមូលនិធិ ZDHC។ ក��ងករណី���នមន�ីរពិេ�ធន៍ែដល�ន�រទុកចិត�/�នយល់�ពមក��ង�បេទស/តំបន់

េទ អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វេធ�ើ�មេសចក�ីែណ�ំរបស់ Nike េដើម��អីនុេ�ម�មត�ម�វ�រេនះ។  

i. បេង�ើតដំេណើរ�រស��ប់�រេ�ះ��យ�ពមិនអនុេ�ម។ ដំេណើរ�រេនះ�ត�វែតរួមប���ល�រវ��គបុព�េហតុឫសៃន

�ពមិនអនុេ�ម និង �របេង�ើតែផន�រសកម��ពែកកំហុស េដើម���ី�ឲ���ន� �ពមិនអនុេ�មេ�ះមិនេកើតេឡើងវ�ញ។ 

ជូនដំណឹង���ងសកម��មុនដល់ Nike អំពី�ពមិនអនុេ�ម�ក់ព័ន�នឹងទឹក។ 

j. រក��ឯក�រៃន�រវ��គទឹកកខ�ក់ស��ប់�រ�ត�តពិនិត��េ�យបុគ�លិក Nike, Inc. េ�េពលេស�ើសំុ; �ពម�ំងេធ�ើឲ��លទ�ផលៃនេតស�

េ�ះ�ន�មរយៈកម�វ�ធី�យ�រណ៍ែដល Nike �នកំណត់។ 

3. �របណ��ះប���ល— េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វផ�ល់�របណ��ះប���លអំពី�រអភិរក��ទឹក���តនិង�រយល់ដឹងអំពីទឹកកខ�ក់មូល���ន �

ែផ�កមួយៃន�រែណ�ំនិេ�ជិតថ�ីរបស់ពួកេគ/�របណ��ះប���លេ�េពលនិេ�ជិតចូលេធ�ើ�រដំបូង។ �របណ��ះប���ល�ត�វែត

រួមប���ល៖ 

 �បេភទៃន�របេ��ញទឹកកខ�ក់ កែន�ងបេ��ញ និង�បភព។ 

 ផលវ��កៃន�របេ��ញេ�ក��ងបរ����នេ�យមិន�នយល់�ពម។ 

និេ�ជិតែដលទទួលខុស�ត�វចំេ�ះ�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំ�បព័ន��ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���លដូច��� 

ដូច�នគូសប���ក់�ងេលើ �ពម�ំង�របណ��ះប���លអំពី៖ 

 �រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

 �បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំេ�គឿងបរ����រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ទឹក���តចូល រួម�ំងេ�គឿងបរ����រនិស��រណកម�ទឹក���ត។ 

 �បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំ�បព័ន��ប�ពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ែបបជីវ��ស� រួម�ំង�រ�បមូលទិន�ន័យ�បតិបត�ិ�រ។ 

 បេច�កេទសនិងទ�មង់�រអំពី�រពិនិត��វ��គ�តឹម�ត�វ។ 

 ដំេ�ះ��យប��� និង �រវ��គបុព�េហតុឫស េដើម��េី�ះ��យនិងែថ�ងពីដំេណើរឆ�ង�ត់ែដល�ំឲ��មិនអនុេ�ម�ម

ស�ង់�ទឹកកខ�ក់។ 

 �របេង�ើតែផន�រសកម��ពែកប��� េដើម��ីេ�ះ��យពីប���ៃនដំេណើរឆ�ង�ត់ក��ងដំេណើរ�រ និង �ពមិនអនុេ�ម។ 

4. �ររក��ឯក�រ —កំណត�់�ៃន�របណ��ះប���ល៖ ឯក�រែដលប���ញពបីុគ�លែដលទទួលខុស�ត�វស��ប់�រេធ�ើ

�បតិបត�ិ�រនិង�រែថ�ំេ�គឿងបរ����រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ទឹកនិងទឹកកខ�ក់ ��នទទួល�របណ��ះប���ល�តឹម�ត�វ និង ទទួលសិទ�ិក��ង

�រេធ�ើ�រកិច��ំងេនះ។ ឧ�ហរណ៍ៃន�ររក��ឯក�ររួម�នវ����បនប�តែដលេចញពី���ប័នែដលទទួលសិទ�ិ េដើម��បីេ�ងៀនអំពី

�រេធ�ើ�ប�ពឹត�កម�ទឹកនិងទឹកកខ�ក់។ កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លនិេ�ជិត �ត�វែត�ននិងរក��ក��ងេពល���ងតិច 3 ���ំ។ 
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កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ កំណត់���ត�វែតរក��ស��ប់ឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖  

a. �រ�យតៃម�អំពី�និភ័យៃនទឹកកខ�ក់បច��ប��ន� និង សន�ិធិៃន�របេ��ញនិងេ�គឿងបរ����រ�គប់�គង�របំពុលបរ����ន។ 

b. លិខិតអនុ���តបច��ប��ន�ស��ប់�របេ��ញទឹកកខ�ក់។ 

c. �រពិនិត��ពិច័យេលើេ�គឿងបរ����រ�គប់�គង�របំពុលបរ����នក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

d. �រែថ�ំនិងកំណត់��ៃន�រជួសជុលស��ប់េ�គឿងបរ����រ�គប់�គង�របំពុលបរ����នេពញមួយជីវ�តៃនេ�គឿងបរ����រេ�ះ។ 

e. លទ�ផលវ��គេ�មន�ីរពិេ�ធន៍ស��ប់�រេធ�ើេតស�ទឹកកខ�ក់ �ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ ឬលទ�ផលបច��ប��ន�បំផុត។ 

f. ឯក�រៃន�រេ�លកំណកគរេឡើង �ត�វែតរក��ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។ 

 
 
 

�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ�ន

េលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ងែដល�ន

កត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-16 

 មគ�េទសក៍ែណ�ំអំពីទឹកកខ�ក ់ZDHC, www.zdhc.org 

 

 

http://www.zdhc.org/
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ស�ង់� 
 

 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វប���ញពីវ�ធី��ស�ែដលខ��នអនុវត��ប់�ប់និង�នសមត��ពក��ង�រ�គប់�គង�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិត េ�យទទួល

�រ�ំ�ទពីកម�វ�ធី�គប់�គង�រ�តុគីមី�បកបេ�យ�បសិទ��ពនិងអនុេ�ម�មច��ប់។ កម�វ�ធីេនះកត់ស���ល់���ងច��ស់និងស��លនូវ

�និភ័យៃន�រ�តុគីមីចំេ�ះកម�ករ បរ����ន និងអ�កេ�បើ��ស់ �មរយៈ�រជួយស�ម�លដល់�រទុក�ក់េ�យសុវត�ិ�ព �ររក��ទុក 

�រេ�បើ��ស់ លទ�កម� និង�រេ�ល�រ�តុគីមី។ 

�រទទួលខុស�ត�វ 
 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� កម�វ�ធីធុងស��ក�ត�វ�នអនុវត�និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងកម�វ�ធីធុងស��ក។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង េ�រព���ង���ប់ខ��ន�ម

ត�ម�វ�រៃនកម�វ�ធីធុងស��ក។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រអំពីធុងស��ក។ 

និយមន័យ 
 

 

 ធុងស��កេលើដី គឺ��ប�ប់�ក់េ�នឹងមួយកែន�ងែដល�ត�វ�នេ�បើស��ប់�រស��កេ�បងឬស���រៈបង�េ��ះ���ក់ ែដល�នចំណ�ះ

េលើសពី 55 ���ឡ�ង (208 លី�ត) េហើយស�ិតេ�េលើៃផ�ដី�ំង�សុង។ 

 ធុងស��កេ��មដី គឺ�ធុងែដល�ត�វ�នេ�បើស��ប់�រស��កេ�បងឬស���រៈបង�េ��ះ���ក់ ែដល 10% ឬ េ�ចើន�ងេនះៃនរច�សម�័ន� 

(រួម�ំងបំពង់េ��មដី) ស�ិតេ��ងេ��មៃផ�ដី។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���និំងរក��ទុក�ឯក�រ ែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ�៖ 

a. សន�ិធិៃនធុងស��ក�ងេលើនិង�ងេ��មដី�ំងអស់ �ពម�ំងេ��ះ���ក់�ក់ព័ន�នឹងពួក�។ សន�ិធិ�ត�វែតរួមប���ល�បេភទ 

(ស�ស�ព�ក់ែស�ង) ទីកែន�ង �បេភទ �យុ និងប��ីៃនចំណ�ះគីមី�ំងអស់ស��ប់ធុងនីមួយៗ។ 

b. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយធុងស��ក។ 

c. �រកត់ស���ល់និង�រអនុវត�វ��ន�រ�គប់�គង (ឧ�. ត�ម�វ�រៃន�រេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ េ�គឿងបរ����រ���ល់�រកំពប់ និងឧបករណ៍

�គប់�គង�របំពុលបរ����ន)។ 

2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ —េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែត�នអនុវត�ទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យឬលុបបំ�ត់ផលប៉ះ�ល់ដល់សុខ�ព 

សុវត�ិ�ព និងបរ����ន ៃនធុងស��កេលើដីនិងេ��មដី ែដល�ត�វែត�គបដណ�ប់អប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. ធុងស��កេលើដី�ត�វែត៖ 

 �ក់���ក ពណ៌�ពីចំណ�ះរបស់ពួក� និង េ��ះ���ក់�ក់ព័ន�។ 

 �ន�ប�ប់រក���ងេ��ទីពីរែដល�នសមត��ពផ��កចំណ�ះ 110% ៃនចំណ�ះធុងធំបំផុត។ 
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 �នរ�ំង�រ�រេ�នឹងកែន�ង េដើម���ីរ�រ�រខូច�តេ�យៃចដន��។ 

 ទទួលឯក�រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំស���ហ៍ េដើម��េីផ��ង���ត់�ធុងនិងេ�គឿងបរ����រ�ក់ព័ន� �ន���ន�ពល� និង មិនប���ញ

ព័ស���ងៃន�រេលច���យឬ�រខូច�ត�មួយ។ 

 �ត�វ�នស�ស�ពែដល�ត�វ��� េដើម��រីក��ស���រៈែដល�នរក��។ 
 

b. ធុងស��កេ��មដី�ត�វែត៖ 

 �ត�វ�នស�ស�ពែដល�ត�វ��� េដើម��រីក��ស���រៈែដល�នរក��។ 

 �ន�បព័ន����ល់�រេលច���យេ�នឹងកែន�ង ែដលេធ�ើមុខ�រ�ងេ��មមួយឬេ�ចើន៖ 

- �ប�ប់រក���ងេ��ទីពីរ�មួយនឹង�រ�ត�តពិនិត��ជំុវ�ញ។ 

- �បព័ន�ស�័យ�បវត��ិស់ស�ង់ធុងេ�ះ។ 

- �រ�ត�តពិនិត��ចំ�យ។ 

- �រ�ត�តពិនិត��ទឹកេ��មដី/េ��មៃផ��ងេលើ។ 

- �របន���ីសន�ិធិ�ងស�ិតិ។ 

 ទទួល�រ�រ�រពី�រ�ត់សីុេ��មៃផ��ងេលើ។ 

 �នឧបករណ៍�រ�រ�របំេពញេលើសេ�នឹងកែន�ង ែដលេធ�ើមុខ�រ�ងេ��មមួយឬេ�ចើន៖ 

- ឧបករណ៍បិទស�័យ�បវត�ិ។ 

- សីុែរ�ន��ប់�របំេពញេលើស។ 

- យន��រ���ល់អែណ�ត។ 

 ទទួល�រេធ�ើេតស��ំងមូលេ�យ�នរក��ឯក�រ�ប�ំ���ំ។ 

c. សន�ិធិធុងស��ក�ំងអស់�ត�វែតេធ�ើបច��ប��ន��ពប���ប់ពី�រ�ងសង់ឬ�រដំេឡើងេ�គឿងបរ����រថ�ី ឬក៏�រែកេ�គឿងបរ����រ េ�ងច�ក ឬ

ដំេណើរ�រ�ន��ប់។ សន�ិធិ�ត�វទទួល�រ�ត�តពិនិត�����ងតិច�ប�ំ���ំ។ 

d. �នទ�មង់�រេផ�រផលិតផលេ�យ�នរក��ទុក�ឯក�រនិងបិទ�ប�សេ�ែក��រធុងនីមួយៗ។ 

e. �នរក��ទុក�ឯក�រនូវទ�មង់�រនិងស���រៈផ�ត់ផ�ង់តបតនឹង�រកំពប់។ 

3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិត និង/ឬ អ�ក�ប់កិច�សន��ែដលទទួលខុស�ត�វចំេ�ះ�បតិបត��ិរ �រែថ�ំ និង/ឬ �រេផ�រផលិតផលពី

ធុងស��កេ�េ�ងច�ក �ត�វែតទទួល�របណ��ះប���ល�ងេ��ម៖ 

 ទ�មង់�រពិនិត��ពិច័យស��ប់�បព័ន�ធុង និង េ�គឿងបរ����រ/បំពង់�ក់ព័ន�។ 

 ទ�មង់�រអំពី�រេផ�រផលិតផល។ 

 ទ�មង់�រតបតស��ប់�រខូច�បព័ន��រ�រ�រកំពប់ឬ�បព័ន�េផ��ងេទៀតរបស់ធុងស��ក។ 
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4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។  

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតរក��កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។  

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. កំណត់េហតុៃន�រពិនិត��ពិច័យ�ប�ំស���ហ៍ �ត�វរក��ក��ងអំឡ�ងេពលមិនតិច�ង 1 ���ំ។ 

b. �រ�យតៃម��និភ័យ និង សន�ិធិបច��ប��ន�។ 

c. �រេធ�ើេតស��ំង�សុង�ប�ំ���សំ��ប់ធុងស��កេ��មដី ែដល�ត�វរក��ក��ងអំឡ�ងេពល�ន់�ប់ បូក 30 ���ំ។ 

 
 
 
 
 
 
�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ

�ត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដលនិ់េ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�

កែន�ងែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បល់បុ៉េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 
 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-22, 2-26 
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ស�ង់� 
 

អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វប���ញពីវ�ធី��ស�ែដលខ��នអនុវត��ប់�ប់និង�នសមត��ពក��ង�រ�គប់�គង�រ�តុែដល�ន�ក់កំហិត េ�យទទួល

�រ�ំ�ទពីកម�វ�ធី�គប់�គង�រ�តុគីមី�បកបេ�យ�បសិទ��ពនិងអនុេ�ម�មច��ប់។ កម�វ�ធីេនះកត់ស���ល់���ងច��ស់និងស��លនូវ

�និភ័យៃន�រ�តុគីមីចំេ�ះកម�ករ បរ����ន និងអ�កេ�បើ��ស់ �មរយៈ�រជួយស�ម�លដល់�រទុក�ក់េ�យសុវត�ិ�ព �ររក��ទុក 

�រេ�បើ��ស់ លទ�កម� និង�រេ�ល�រ�តុគីមី។ 

 បេង�ើតនិងអនុវត�ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រេដើម���ីត់បន�យ�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹង�រ�តុបូ៉លីក�័រៃរ� បី៊ភីនីល (PCBs) ចំេ�ះនិេ�ជិតនិង

បរ����ន។ 

�រទទួលខុស�ត�វ 
 

 

អ�ក�គប់�គងទីកែន�ង �ត�វែត��� ទ�មង់�រស��ប់�រកត់ស���ល់ �រ�គប់�គង និង�រេធ�ើ�រក��ងបរ����ន�នវត��ន PCBs �ត�វ�ន

បេង�ើត អនុវត� និងេ�រព�ម។ 

អ�កតំ�ង HSE �ត�វែតបេង�ើត ែថ�ំ និង�ត់ែចងដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ PCBs។ 

អ�ក�គប់�គង និង អ�កេមើល�រខុស�ត�វ �ត�វែត��ឲ���ន� និេ�ជិត�នទទួល�របណ��ះប���ល និង អនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃន

ដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ PCBs។ 

និេ�ជិត �ត�វែតេ�រពឲ���ន���ប់ខ��ន�មត�ម�វ�រៃនដំេណើរ�រនិងទ�មង់�រស��ប់ PCBs។ 

និយមន័យ 
 

 

 បូ៉លីក�័រៃរ� បី៊ភីនីល (PCBs) គឺ��កុមៃនស�ស�តុក�័រ�នសរ��ង�សំេ�គែដលមិន�បេឆះនិង�នស�ិរ�ព។ ពួក��ត�វ�នេ�បើ���ង

ទូលំទូ�យ��រ�តុេធ�ើឲ���ត�ក់និងេ�បងរ�អិលក��ងេ�គឿងបរ����រអគ�ិសនី (�តង់ស�ម���ទ័រ, ����សីុទ័រ, កូន�ជ�កអំពូលេភ�ើង), េ�បង

ៃហ�ដ�លីក, េ�គឿងពន��ឺត�រេឆះ, ���ំ�ប, ទឹក���ំ, ���ំស���ប់សត�ល�ិត និង�រ�បេលើ�ស�ប់ៃផ��ងេលើ។ PCBs មិនខូចេ�ក��ង

បរ����នេទ េហើយពិត�ពុល���ំងចំេ�ះសត�និងមនុស��។ 

ត�ម�វ�រ 
 

 

1. �រ�យតៃម��និភ័យ—េ�ងច�កនីមួយៗ�ត�វែតេធ�ើ�រ�យតៃម��និភ័យ�ប�ំ���ំនិងរក��ទុក�ឯក�រស��ប់ PCBs ែដល�ត�វ

រួមប���លអប��បរ�៖ 

a. �រ��វ��វនិង�រចុះប��ីេ�គឿងបរ����រឬស���រៈែដល�ន PCBs។ 

b. �រកត់ស���ល់ពីទីកែន�ងៃនេ�គឿងបរ����រែដល�ន PCBs និង េ��ះ���ក់�ក់ព័ន�។ 

c. �រ�យតៃម�េលើ�និភ័យ�ក់ព័ន��មួយ PCBs។ 

d. �រកត់ស���ល់ពីវ��ន�រ�គប់�គង េដើម���ីត់បន�យ�និភ័យ (ឧ�. �រ�ក់���ក �រ�គប់�គង�រចូលេ� �រពិនិត��ពិច័យ 

�រជំនួសេ�យស���រៈ���ន PCB)។ 
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2. េ�ល�រណ៍ & ទ�មង់�រ—េ�ងច�កនីមួយៗែដល�នេ�គឿងបរ����រឬស���រៈែដល�ន PCBs �មួយកំ�ប់េលើសពី 50 ppm  

(េបើមិនដឹងពីកំ�ប់ សូមសន�ត�េលើសពី 50 ppm) �ត�វែតអនុវត�ទ�មង់�រែដល�ត�វរួមប���លអប��បរ��ងេ��ម៖ 

a. េ�គឿងបរ����រឬស���រៈ�ំងអស់ែដល�ន PCBs �ត�វែត�ក់���កស���ល់ដូច�ងេ��ម៖ 

េ��ះ���ក់ - �ន PCBs។ 

b. អនុ���តឲ��ែតបុគ�លែដលទទួលសិទ�ិបុ៉េ���ះ ចូលេ�កែន�ងែដល�នេ�គឿងបរ����រ�ន PCB។ 

c. ខែចងស��ប់�រេ�បើ��ស់េ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��នឲ���ន�តឹម�ត�វ េ�េពលេធ�ើ�រ�មួយេ�គឿងបរ����រឬស���រៈែដល�ន PCBs។ 

d. �រពិនិត��ពិច័យេដើម��េីផ��ង���ត់���ន�ពៃនេ�គឿងបរ����រឬស���រៈែដល�ន PCBs ���ងតិច�ប�ំ���ំ។ 

e. ទ�មង់�រ��យលក�ណ៍អក��រតបតនឹង�រកំពប់ស��ប់�ប�ប់រក���ងេ���ទ�រកំពប់��ពីេ�គឿងបរ����រែដល�ន PCBs។ 

f. �នស���រៈស���ត�រកំពប់�គប់��ន់ស��ប់បរ��ណៃនស���រៈ�ន PCB។ 

g. �រស���ត�រ�តុពុលពីស���រៈែដល�ន�រ�តុពុល PCB �ំងអស់ េ�យមិនេ�លឬទុកប�មុងស��ប់�រេ�បើេឡើងវ�ញ។ 

h. េ�គឿងបរ����រឬស���រៈ�ំងអស់ែដល�ន PCBs ែដល�ត�វ�នយកេចញេ�េ�ល �ត�វែត�ក់ឲ��េ��ច់ពីេគ និង ប���នេ�កែន�ង

េ�លែដល�នទទួល�រយល់�ពមនិង�នសិទ�ទទួលសំណល់ PCBs។ 

3. �របណ��ះប���ល—និេ�ជិតែដល�រ�ររបស់េគ�ច�ក់ព័ន�នឹង�រប៉ះ�មួយេ�គឿងបរ����រឬស���រៈែដល�ន 

PCBs ដូច�បុគ�លិកែថ�ំឬរក�� �ត�វទទួល�របណ��ះប���លែដល�ត�វែតរួមប���ល៖ 

 េ��ះ���ក់ដល់សុខ�ពនិងបរ����ន�ក់ព័ន�នឹង PCBs។ 

 ទីកែន�ងៃនេ�គឿងបរ����រឬស���រៈេផ��ងេទៀតែដល�ន PCBs។ 

 �រតបតនឹង�រកំពប់ និង �ប�ប់រក���ងេ���ទ�រេលច���យពីេ�គឿងបរ����រែដល�ន PCBs។ 

 �រេ�បើ��ស់ �រត�ម�វ �រក�មិត និង�រែថ�ំេ�គឿងបរ����រ�រ�រខ��ន។ 

 វ�ធីេ�លសម�សបស��ប់េ�គឿងបរ����រដូច�កូន�ជ�កអំពូលេភ�ើងែដល�ន PCBs។ 

 ទ�មង់�រស��ប់�រែថ�ំេ�គឿងបរ����រនិងស���រៈែដល�ន PCBs។ 
 

4. �ររក��ឯក�រ— 

កំណត់��ៃន�របណ��ះប���ល៖ កំណត់��ៃន�របណ��ះប���លនិេ�ជិត�ត�វែត�ននិងរក��ក��ងេពល���ងតិច 3 ���ំ។ 

កំណត់��ៃនឧប��ត�ិេហតុ៖ �ត�វរក��កំណត់��អំពីឧប��ត�ិេហតុ�ំងអស់�ក់ព័ន�នឹង PCBs។ កំណត់���ំងេនះ�ត�វែតរក��ក��ងេពល

អប��បរ� 5 ���ំ។ 

កំណត់��េផ��ងេទៀត៖ 

a. �រ�យតៃម��និភ័យ PCB បច��ប��ន�។ 

b. �រពិនិត��ពិច័យេលើេ�គឿងបរ����រឬស���រៈែដល�ន PCBs �ត�វរក��ក��ងេពលអប��បរ� 3 ���ំ។ 

c. ឯក�រៃន�រយកេចញនិង�រេ�លសំណល់ PCBs ឬ េ�គឿងបរ����របំែបក�តុ ក��ងេពលអប��បរ� 5 ���ំ។  
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�កមស�ង់��ព�អ�កដឹក�ំេនះែចងពីស�ង់�អប��បរ� – អ�កផ�ត់ផ�ង់�ត�វែតអនុេ�ម�មត�ម�វ�រៃនច��ប់ែដល�ន�ធរ�នខ�ស់�ងេនះ េហើយ�ត�វ

�នេលើកទឹកចិត�ឲ��បន�អភិវឌ���រអនុវត����ល់ខ��នរបស់ពួកេគ ែដលផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែតេ�ចើនដល់និេ�ជិតរបស់ពួកេគ េលើកែលងែតេ�កែន�ង

ែដល�នកត់ស���ល់�ពិេសស �ម�រអនុវត�ែដល�នឲ��េ�បលបុ៉់េ���ះ។ 

ឯក�រេ�ង៖ 
 

 ច��ប់ និង បទប����ធរ�នរបស់សហព័ន� និង ក��ង�សុក។ 
 

 េសៀវេ�ក���ន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-14 
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	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
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	d. សមាជិកគណៈកម្មាធិការត្រូវតែជាអ្នកតំណាងនៃសកម្មភាពការងារចម្បងៗ។
	e. ត្រូវតែជ្រើសរើសប្រធាន។
	f. អ្នកតំណាងគណៈកម្មាធិការត្រូវតែបម្រើក្នុងអំឡុងពេលជាប់គ្នាយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំ។
	g. កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការត្រូវតែធ្វើរៀងរាល់ខែ លើកលែងខែដែលធ្វើការពិនិត្យពិច័យប្រចាំត្រីមាស។
	h. គណៈកម្មាធិការត្រូវតែរក្សាកំណត់ហេតុនៃការប្រជុំ។ កំណត់ហេតុនៃការប្រជុំត្រូវតែជូនដំណឹងឬដាក់ឲ្យមានសម្រាប់និយោជិតទាំងអស់។
	i. គណៈកម្មាធិការត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកទទួលសំណើពាក់ព័ន្ធនឹង HSE។
	j. គណៈគ្រប់គ្រងត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការ HSE ទាំងអស់ មុនការប្រជុំបន្ទាប់ ឬក៏ក្នុងអំឡុងពេល  30 ថ្ងៃ ដោយយកមួយណាដែលកើតឡើងដំបូងគេ។
	k. គណៈកម្មាធិការត្រូវតែបង្កើតទម្រង់ការសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតឧប្បត្តិហេតុពាក់ព័ន្ធនឹង HSE ទាំងអស់ រួមទាំងគ្រោះថ្នាក់បង្ករបួស ជំងឺ មរណភាព ការកំពប់សារធាតុគីមី និងអគ្គិភ័យ។ (នេះមិនមានន័យថា គណៈកម្មាធិការចាំបាច់ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើយ)។
	l. គណៈកម្មាធិការ HSE ត្រូវតែវាយតម្លៃដំណើរការរបស់គណៈកម្មាធិការ HSE ប្រចាំឆ្នាំ ព្រមទាំងធ្វើការកែ និង/ឬ ការកែលម្អ តាមភាពចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផល។
	a. សកម្មភាពក្នុងខែមុន។
	b. បញ្ហាលេចធ្លោនៃការពិនិត្យពិច័យសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ។
	c. ត្រួតពិនិត្យឧប្បត្តិហេតុ។
	d. ត្រួតពិនិត្យសំណើរបស់និយោជិត។
	a. រក្សាឯកសារលទ្ធផលនៃការពិនិត្យពិច័យ។
	b. ឲ្យយោបល់អំពីរបៀបលុបបំបាត់គ្រោះថ្នាក់ និង ការអនុវត្តការងារអសុវត្ថិភាពក្នុងកន្លែងធ្វើការ។
	c. តាមដានភាពមិនអនុលោម រហូតដល់ការបញ្ចប់។
	កំណត់ត្រានៃការបណ្ដុះបណ្ដាល៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការ HSE និង ការពិនិត្យពិច័យសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ ក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 1-12
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា កម្មវិធីគ្រប់គ្រងរបួសនិងជំងឺត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងកម្មវិធីនិងទម្រង់ការអំពីការគ្រប់គ្រងរបួសនិងជំងឺ។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីនិងទម្រង់ការអំពីការគ្រប់គ្រងរបួសនិងជំងឺ។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីនិងទម្រង់ការអំពីការគ្រប់គ្រងរបួសនិងជំងឺ។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ឧប្បត្តិហេតុទាំងអស់ (របួស ជំងឺ គ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ ដែលនាំឲ្យមានការខូចខាតឬប៊ិះខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ)  ត្រូវតែរាយការណ៍ភ្លាមៗជូនគណៈគ្រប់គ្រង។
	b. មរណភាពឬរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់ (ឧទា. ឧប្បត្តិហេតុដែលនាំឲ្យចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ 24 ម៉ោង, គ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យខូចរូបរាងជារៀងរហូត, ការបាត់បង់ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ ឬ ការខ្វាក់ភ្នែក ជាដើម) ត្រូវតែជូនដំណឹងដល់អ្នកតំណាង Nike, In...
	c. របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតឧប្បត្តិហេតុត្រូវតែប្រគល់ជូនគណៈគ្រប់គ្រងទីកន្លែងក្នុងពេល 48 ម៉ោង។ របាយការណ៍នោះត្រូវតែរួមបញ្ចូលអប្បបរមា៖
	d. ការគ្រប់គ្រងរបួស/ជំងឺ៖
	a. ព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗត្រូវបញ្ចូលមិនយឺតជាង 6 ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មាន។
	b. ឈ្មោះរបស់និយោជិត ឬ អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្ត។
	c. កាលបរិច្ឆេទនៃរបួសឬជំងឺ។
	d. កន្លែងដែលរបួសឬជំងឺបានកើតឡើង។
	e. ពិពណ៌នាទូទៅអំពីគ្រោះថ្នាក់។
	f. ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការលើប្រតិទិនដែលបានកំហិត ដោយសាររបួសឬជំងឺ។
	g. ចំនួននៃថ្ងៃលើប្រតិទិនដែលមិនបានមកធ្វើការ ដោយសាររបួសឬជំងឺ។
	h. ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំឆ្នាំអំពីរបួស/ជំងឺ ត្រូវតែបិទប្រកាសក្នុងកន្លែងដែលនិយោជិតអាចចូលមើលបាន។ នេះត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖
	- (ចំនួនសរុបនៃថ្ងៃមិនបានមកធ្វើការ + ចំនួនសរុបនៃករណីដែលមានការផ្ទេរឬកំហិតការងារ) X 200,000 / ចំនួនម៉ោងដែលនិយោជិតទាំងអស់បានធ្វើការ = អត្រាឧប្បត្តិហេតុសរុប។
	i. បន្ថែមលើនេះ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែកត់ត្រា តាមដាន និងសង្ខេបករណីប៊ិះទទួលរងនីមួយៗ។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖ កំណត់ត្រាអំពីរបួសនិងជំងឺត្រូវតែរក្សាក្នុងពេល 5 ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីចុងឆ្នាំដែលពួកវាពាក់ព័ន្ធ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ  ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 1-15
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	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	តម្រូវការ
	a. រក្សាឲ្យកន្លែងការងារទាំងអស់ស្អាត ស្ងួត និងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ។
	b. រក្សាឲ្យផ្លូវដើរគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការដើរ និង ឧបសគ្គផ្សេងទៀត។
	c. ផ្ដល់លំហស្រឡះអប្បបរមា 0.9 m (3 ft) ពីទូអគ្គិសនីទាំងអស់ កន្លែងលាងភ្នែក/ងូតទឹក ព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងទៀត។
	d. រក្សាកន្លែងឃ្លាំងផ្ទុកឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្រប់ពេលទាំងអស់។ សម្ភារៈនានាមិនត្រូវគរគ្នាក្នុងកម្ពស់ 45 cm (18 in) ពីពិតាន ឬ គ្រឿងស្រោចអគ្គិភ័យទេ (ដោយយកមួយណាដែលទាបជាង)។
	e. របស់កំពប់ត្រូវតែសម្អាតភ្លាមៗ និង ចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ (ត្រូវប្រើសញ្ញាព្រមានលើផ្ទៃជាន់ដែលសើម)។
	f. បង្អួចនិងផ្ទៃថ្លាទាំងអស់ក្នុងទ្វារត្រូវតែបានការពារកុំឲ្យបែកបាក់។ នៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យដែលមនុស្សអាចដើរប៉ះបង្អួចឬរបាំងថ្លា ពួកវាត្រូវតែសម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់។
	a. រៀបចំនិងដាក់សញ្ញាសម្គាល់ផ្លូវទៅច្រកចេញឲ្យច្បាស់ ដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសក្នុងការរត់គេចចេញទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាព។
	b. សម្គាល់ច្រកទ្វារនិងច្រកផ្លូវទាំងអស់ដែលមិននាំទៅរកកន្លែងច្រកចេញមានសុវត្ថិភាពថា "គ្មានច្រកចេញ"។ ច្រកផ្លូវដែលទាល់ និង មិននាំទៅរកច្រកចេញមានសុវត្ថិភាព មិនត្រូវវែងជាង 16.67 m (50 ft) ឡើយ។
	c. រក្សាច្រកចេញកុំឲ្យមានឧបសគ្គអ្វីទាំងអស់ពីគ្រប់ផ្នែកនៃអគារ។ ទ្វារឬច្រកផ្លូវមិនត្រូវចាក់សោឬរាំងខ្ទប់ ដើម្បីបង្ការការរត់គេចឡើយ។
	d. រៀបចំច្រកចេញឲ្យមានផ្លូវផ្សេងគ្នាយ៉ាងតិចពីរ ពីកន្លែងធ្វើការនីមួយៗ (អាចរួមបញ្ចូលអគារ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្នែក ឬតំបន់)  និង ផ្ដល់មធ្យោបាយជំនួសនៃការរត់គេច ក្នុងករណីច្រកចេញត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយអគ្គិភ័យ ឬ ភាពអាសន្នផ្សេងទៀត។
	a. បង្កាន់ដៃការពារស្តង់ដា (សម្រាប់ជណ្ដើរ 4 កាំ ឬ ច្រើនជាងនេះ)។
	b. ទទឹងអប្បបរមា 0.56 m (22 in)។
	c. ក្រឡាជាមួយផ្ទៃការពាររអិល។
	d. កម្ពស់និងទទឹងកាំដូចគ្នា ទូទាំងជណ្ដើរទាំងមូល។
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើក ការដាក់ និងការរក្សាទុកសម្ភារៈ។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកត់សម្គាល់។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីលុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ការពិនិត្យពិច័យ ការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ ការដំឡើងធ្នើរ)។
	a. វិធានការដើម្បីបង្ការការចាកចេញនៃយានយន្តដោយមិនបានគ្រោង មុនពេលប្រតិបត្តិការលើកនិងដាក់ចាប់ផ្ដើម។
	b. វិធានការដើម្បីធានាឲ្យបានថា រថសណ្ដោងដែលមិនបានភ្ជាប់មានស្ថិរភាព។
	c. ការពិនិត្យពិច័យលើរថសណ្ដោង (នៅពេលប្រើយានយន្តដើរដោយថាមពល)។
	d. ការការពារកន្លែងលើកដាក់ នៅពេលមិនបានប្រើ។
	e. ការគរសម្ភារៈដោយសុវត្ថិភាព (កម្ពស់, ការទេរ)។
	f. ការដំឡើងធ្នើរនីមួយៗត្រូវតែបង្ហាញលេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណមានតែមួយ និង សុវត្ថិភាពឬបន្ទុកការងារអតិបរមា។
	g. មានតែនិយោជិតដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល ឬ អ្នកជាប់កិច្ចសន្យានៅការដ្ឋានដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះ  ដែលអាចធ្វើការដំឡើងធ្នើរថ្មី ធ្វើការជួសជុល ការកែ ឬការយកចេញ។
	h. ការពិនិត្យពិច័យប្រចាំឆ្នាំអំពីការដំឡើងធ្នើរត្រូវតែធ្វើដោយបុគ្គលមានសមត្ថភាព (នៅកន្លែងដែលកត់សម្គាល់ឃើញមានហានិភ័យនៃការខូចខាតឬការរបួសពីការដំឡើងធ្នើរ)។
	i. ការខូចរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធរក្សាទុកសម្ភារៈទាំងអស់ត្រូវរាយការណ៍និងជួសជុលភ្លាមៗ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-1
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា កម្មវិធី PPE ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងកម្មវិធី PPE។
	អ្នកគ្រប់គ្រង & អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធី PPE។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធី PPE។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីកិច្ចការនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង ដែលអាចត្រូវការនូវគ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់និងការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដោយគិតលើការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មដំបូងគេ ការគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋបាលទីពីរ និង ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួនចុងក្រោយ។
	a. អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាត្រូវតែកំណត់អំពីភាពសមស្របនៃ PPE ដែលមានបច្ចុប្បន្ន ហើយតាមការចាំបាច់ ត្រូវជ្រើសនូវគ្រឿងបរិក្ខារថ្មីឬបន្ថែម ដែលផ្ដល់នូវការការពារកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ លើសពីកម្រិតអប្បបរមាដែលត្រូវការ។ នៅពេលអាចមានការទទួលរងគ...
	b. PPE ត្រូវតែពាក់ឲ្យបានសមស្រប និង មិនបង្កហានិភ័យបន្ថែម។
	c. សម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួនទាំងអស់ត្រូវតែមានការរចនាផ្ដល់សុវត្ថិភាព និង ផ្គុំឡើងសម្រាប់ការធ្វើការងារ ហើយត្រូវតែរក្សាអនាម័យនិងមានស្ថានភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន។ មានតែសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងបរិក្ខារទាំងឡាយណាដែលបំពេញ...
	- ការបង្ការរបួសភ្នែក តម្រូវឲ្យបុគ្គលទាំងអស់ដែលអាចស្ថិតក្នុងតំបន់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្នែក ពាក់វ៉ែនតាការពារ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងនិយោជិត អ្នកធ្វើទស្សនកិច្ច អ្នកស្រាវជ្រាវ ភាគីទីបី ឬអ្នកដទៃដែលដើរឆ្លងកាត់តំបន់ដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់...
	- ប្រដាប់ការពារសមស្របត្រូវតែបានប្រើ នៅពេលនិយោជិតអាចទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ពីអនុភាគហើរ លោហៈផ្សារ អាស៊ីត ឬវត្ថុរាវកាត់ស៊ី ទឹកគីមី ឧស្ម័នឬចំហាយ ជីវឧស្ម័ន ឬការសាយភាយពន្លឺដែលអាចបង្ករបួស។
	- អ្នកពាក់ឡិនជាប់ភ្នែកក៏ត្រូវតែពាក់ឧបករណ៍ការពារភ្នែកនិងមុខសមស្របផងដែរ នៅពេលស្ថិតក្នុងបរិស្ថានមានគ្រោះថ្នាក់។
	- ប្រដាប់ការពារចំហៀងត្រូវតែបានប្រើ នៅពេលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ពីវត្ថុហើរ។
	- វ៉ែនតាការពារនិងរបាំងមុខត្រូវតែបានប្រើ នៅពេលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ពីការសាចគីមី។
	- របាំងមុខត្រូវតែបានពាក់ពីលើប្រដាប់ការពារភ្នែកបឋម (វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព និង វ៉ែនតាការពារ)។
	- ចំពោះនិយោជិតដែលពាក់វ៉ែនតាតាមវេជ្ជបញ្ជា ប្រដាប់ការពារភ្នែកត្រូវតែរួមបញ្ចូលនូវវេជ្ជបញ្ជានោះទៅក្នុងការរចនា  ឬ ពាក់តម្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីលើវ៉ែនតាតាមវេជ្ជបញ្ជា។
	- គ្រឿងបរិក្ខារដែលបានតម្រូវជាមួយវ៉ែនតាតម្រងសមស្របត្រូវតែបានប្រើដើម្បីការពារប្រឆាំងការសាយភាយនៃពន្លឺ។ វ៉ែនតាមានពណ៌ព្រឿងៗនិងរបាំងមិនមែនជាវ៉ែនតាតម្រងឡើយ លុះត្រាតែវ៉ែនតានោះត្រូវបានសម្គាល់ឬកត់សម្គាល់ថាមានតម្រង។
	- គ្រឿងការពារក្បាលត្រូវតែផ្ដល់ជូននិយោជិត ហើយត្រូវតែប្រើដោយនិយោជិតនិងអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការសាងសង់និងការងារផ្សេងៗទៀត។
	- វិស្វករ អ្នកពិនិត្យពិច័យ និងអ្នកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅការដ្ឋានសំណង់ក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់គ្រឿងការពារក្បាលផងដែរ នៅពេលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារវត្ថុធ្លាក់លើ ឬវត្ថុនៅនឹងថ្កល់ ឬក៏ការឆក់ចរន្តអគ្គិសនី។
	- មួកការពារត្រូវតែបានចេញឲ្យនិងត្រូវតែពាក់សម្រាប់ការការពារមិនឲ្យមានការរហែកស្បែកក្បាល ដោយសារប៉ះនឹងវត្ថុស្រួច។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ពួកវាមិនត្រូវពាក់ជំនួសឲ្យមួកសុវត្ថិភាពឡើយ ដោយសារពួកវាមិនអាចការពារពីកម្លាំងប៉ះទង្គិចខ្លាំង ...
	- ស្បែកជើងសុវត្ថិភាពដែលអាចការពារការប៉ះទង្គិច ត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់នៅពេលជញ្ជូនឬលើកដាក់សម្ភារៈដូចជាកញ្ចប់ វត្ថុ បំណែកនៃឧបករណ៍ធ្ងន់ ដែលអាចធ្លាក់លើ ព្រមទាំងសម្រាប់សកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលវត្ថុនានាអាចធ្លាក់លើជើង។
	- ស្បែកជើងសុវត្ថិភាពដែលអាចការពារការសង្កត់ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់សម្រាប់សកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តគាវ (ឡានលើកដាក់សម្ភារៈដោយដៃ) ឬក៏សកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលសម្ភារៈឬគ្រឿងបរិក្ខារអាចរមៀលលើជើងរបស់និយោជិត។
	- ស្បែកជើងសុវត្ថិភាពដែលអាចការពារការមុត ត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់នៅកន្លែងដែលវត្ថុស្រួចដូចជាដែកគោល ខ្សែលួស ដែកគោលក្បាលខ្លី វីស ដែកលួសកឹប ឬកម្ទេចដែកអាចឲ្យនិយោជិតជាន់លើ បង្ករបួសដល់ជើង។
	- ស្រោមដៃសមស្របត្រូវតែបានពាក់ នៅពេលមានវត្តមាននៃគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសារធាតុគីមី ការមុត ការដាច់ ការរយះ ការរលាក ជីវសាស្ត្រ និងសីតុណ្ហភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់។
	- ការជ្រើសស្រោមដៃត្រូវតែផ្អែកលើលក្ខណៈប្រសិទ្ធផលនៃស្រោមដៃនោះ លក្ខខណ្ឌ អំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់ និងវត្តមាននៃគ្រោះថ្នាក់។ ស្រោមដៃមួយប្រភេទនឹងមិនអាចយកមកប្រើនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ឡើយ។
	- គ្រឿងការពារស្បែកត្រូវតែបានពាក់ នៅពេលមានលទ្ធភាពនៃការសាចសារធាតុគីមីដល់រាងកាយ, នៅពេលបរិយាកាសអាចមានសារធាតុពុលដែលអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែក ឬស្បែកស្រូបយក ឬក៏នៅពេលសារធាតុពុលអាចស្ថិតនៅលើសម្លៀកបំពាក់ដែលនិយោជិតពាក់ដើរតាមផ្លូវ...
	a. ទម្រង់ការសម្រាប់ការរាយការណ៍និងការផ្លាស់ PPE ដែលខូច។
	b. ថែទាំក្នុងស្ថានភាពដំណើរការល្អស្អាត និង បានរក្សាទុកត្រឹមត្រូវ។
	c. ផ្ដល់ជូននិងជួសជុលដោយឥតគិតថ្លៃដោយនិយោជក។
	d. ពិនិត្យពិច័យអប្បបរមាប្រចាំត្រីមាស។
	- ពេលណា និង ហេតុអ្វីបានជា PPE ចាំបាច់។
	- គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួនណាដែលចាំបាច់។
	- របៀបស្លៀក របៀបពាក់ របៀបដោះ និងលៃតម្រូវ PPE ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
	- ដែនកំណត់នៃ PPE។
	- ការថែរក្សា ការថែទាំ រយៈពេលដែលអាចប្រើបាន និងការចោល PPE ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
	- បុគ្គលិកនៅមន្ទីរពិសោធន៍និងផ្នែកលាយ ត្រូវតែទទួលការណែនាំឲ្យដោះស្រោមដៃនិងអាវផាយនៅមន្ទីរពិសោធន៍ ដើម្បីចូលកន្លែងទូទៅ (ផ្លូវដើរ ជណ្ដើរយោង កន្លែងបរិភោគ បន្ទប់ទឹក ការិយាល័យ ជាដើម)។ ប្រដាប់ដាក់ទ្រខាងក្រៅទីពីរត្រូវតែបានប្រើសម្រាប់ក...
	- និយោជិតម្នាក់ៗត្រូវតែបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាល និង លទ្ធភាពក្នុងការប្រើ PPE ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុនពេលអាចទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារដែលត្រូវការប្រើ PPE។
	កំណត់ត្រានៃការបណ្ដុះបណ្ដាល៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. កំណត់ត្រានៃការពិនិត្យពិច័យក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 7-1
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីកម្មវិធីរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងការវាយតម្លៃហានិភ័យ ទម្រង់ការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ការបណ្ដុះបណ្ដាល ការរក្សាកំណត់ត្រា និងការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់គោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ការអំពីការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃទម្រង់ការអំពីការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ។
	និយមន័យ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីកិច្ចការនិងគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ការរចនាកន្លែងធ្វើការ, ការឆ្លាស់ការងារ)។
	a. ការរាយការណ៍លឿនពីវិបល្លាសចលនាសាច់ដុំ (MSDs), សញ្ញាណនិងរោគសញ្ញារបស់ពួកវា និងគ្រោះថ្នាក់ MSD។
	b. ដំណើរការពាក់ព័ន្ធរបស់និយោជិតដែលរួមបញ្ចូលការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមពេលអំពីការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ និង ការត្រួតពិនិត្យលើសំណើរបស់និយោជិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៃការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ។
	c. ដំណើរការដើម្បីកែបញ្ហានៃការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យដែលកើតឡើង តាមរយៈការរាយការណ៍ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ ឬ និន្នាការនៃរបួស។
	d. សម្រាប់សកម្មភាពដដែលៗ មានការផ្ដល់ជូននូវឱកាសសម្រាប់ការសម្រាកឬផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាព។
	e. ការវាយតម្លៃអំពីកន្លែងធ្វើការជាមួយកុំព្យូទ័រមួយៗ។
	f. ការរួមបញ្ចូលការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យទៅក្នុងការរចនាគ្រឿងបរិក្ខារនិងដំណើរការ។
	កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រដោយសម្ងាត់និងមានសន្តិសុខក្នុងពេលអប្បបរមានៃការជួលឲ្យធ្វើការ បូក 30 ឆ្នាំ។ កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រមិនត្រូវបញ្ចេញដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីនិយោជិត...
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ កំណត់ត្រានៃរបួសនិងជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកន្លែងធ្វើការសមរម្យ ត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា  5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖ ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន និង ការវាយតម្លៃអំពីកន្លែងធ្វើការដែលមានការរៀបចំសមរម្យមួយៗ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 "ការគ្រប់គ្រងរបួស/ជំងឺ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-15
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីការការពារការធ្លាក់ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងទម្រង់ការអំពីការការពារការធ្លាក់។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃទម្រង់ការអំពីការការពារការធ្លាក់។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃទម្រង់ការអំពីការការពារការធ្លាក់។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីកិច្ចការនៃការងារណាដែលនិយោជិតឬវត្ថុមួយមានហានិភ័យនៃការធ្លាក់។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនៅកម្ពស់ខ្ពស់។
	c. ការកត់សម្គាល់និងការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។
	a. ខ្សែឆៀងពាក់ពេញជាប់ខ្លួនគឺចាំបាច់សម្រាប់ការងារនៅកម្ពស់ដែលគ្មានការការពារ 1.8 ម៉ែត្រ (6 ហ្វីត) ឬ ខ្ពស់ជាងនេះ។
	b. គ្រឿងបរិក្ខារការពារការធ្លាក់ត្រូវតែពិនិត្យពិច័យមុនពេលនិងក្រោយពេលប្រើម្ដងៗ។
	c. ការពិនិត្យពិច័យប្រចាំខែលើគ្រឿងបរិក្ខារការពារការធ្លាក់។
	d. ការថែទាំ ការសម្អាត និងការរក្សាទុកគ្រឿងបរិក្ខារការពារការធ្លាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
	e. ការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើប្រព័ន្ធការពារការធ្លាក់។
	f. លើកដាក់ រក្សាទុក និងរក្សាសន្តិសុខឧបករណ៍និងសម្ភារៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
	g. កំហិតការចូលទៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យនៃការធ្លាក់ ឬ មានសម្ភារៈធ្លាក់។
	h. មានឯកសារអំពីទម្រង់ការពេលអាសន្ន សម្រាប់ការយកកម្មករដែលរងរបួសចេញ។
	i. សុវត្ថិភាពនៃការប្រើជណ្ដើរឈរត្រង់៖
	j. ជណ្ដើរឈរត្រង់នៅនឹងមួយកន្លែងទាំងអស់ដែលខ្ពស់ជាង 2.1 m (7 ft) ត្រូវតែមានទ្រុងជុំវិញពួកវា នៅកម្ពស់ 2.1 m (7 ft)។
	k. ការប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាព ការថែទាំ និងការពិនិត្យពិច័យគ្រឿងបរិក្ខារឡើង (ដូចជា ជណ្ដើរលើក ជណ្ដើររាងកន្ត្រៃ និងជណ្ដើររុញឡើង រន្ទា ជាដើម)
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	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
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	b. ទម្រង់បែបបទនៃការពិនិត្យពិច័យ (ការការពារការធ្លាក់ និង ជណ្ដើរឈរត្រង់) ត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រាក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
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	c. ការកត់សម្គាល់ និង ការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. គ្រឿងការពារនៅនឹងមួយកន្លែង, សោប្រទាក់គ្នា, ការគ្រប់គ្រងដោយដៃពីរ)។
	a. ការទិញម៉ាស៊ីន – មានឯកសារបច្ចេកទេស និង ត្រូវបានបំពេញដោយអ្នកពិនិត្យពិច័យដែលទទួលវិញ្ញាបនបត្រ (មិនថានៅផ្ទៃក្នុង ឬ ពីខាងក្រៅឡើយ) ដែលត្រូវរួមបញ្ចូលអប្បបរមា៖
	i. ការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីន (ISO 12100 ឬ ស្មើនេះ)
	ii. ការបង្ហាញអំពីអនុលោមភាពជាមួយស្តង់ដាអឺរ៉ុប (EIC 60204-1 អគ្គិសនី, សេចក្ដីបង្គាប់អំពីសុវត្ថិភាពនៅអឺរ៉ុបលេខ 2006/42/EC – សុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន តម្រូវការអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពដ៏សំខាន់នៃឧបសម្ព័ន្ធ I ព្រមទាំងស្តង់ដាប្រភេទ C ដែលពាក់ព័ន្...
	iii. របាយការណ៍តេស្តមុខងារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
	iv. ការទិញម៉ូទ័រអគ្គិសនីថ្មី ឬ ម៉ូទ័រជំនួស ត្រូវតែបំពេញតាម IE3 – ស្តង់ដាប្រសិទ្ធផលប្រណិត ឬ ស្តង់ដាប្រសើរជាងនេះ។  (IEC 60034-30-1:2014)
	b. ការដំឡើងម៉ាស៊ីន – ដំណើរការជាស្តង់ដាសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យលើសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងម៉ាស៊ីន។
	i. ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្រូវការពេលមានអគ្គិភ័យនិងការសង្គ្រោះបន្ទាន់, តម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមី ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពផ្សេងទៀត (ច្រមុះ ការទទួលរងសារធាតុគីមី ជាដើម)។ ការយកចេញត្រូវបានរចនាជាមួយនឹងល្បឿនចាប់...
	ii. ការទិញម៉ូទ័រអគ្គិសនីថ្មី ឬ ម៉ូទ័រអគ្គិសនីជំនួសក្នុងម៉ាស៊ីនដេរនិងភ្ជិត ត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដានៃប្រភេទសឺវ៉ូ ឬ ប្រសើរជាងនេះ។
	c. ប្រតិបត្តិការនៃម៉ាស៊ីន – ការវិភាគពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ, ការងារមានស្តង់ដាសុវត្ថិភាព និងសេចក្ដីណែនាំក្នុងការងារដែលត្រូវបំពេញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃម៉ាស៊ីន។
	d. ការថែទាំម៉ាស៊ីន – ទម្រង់ការចាក់សោ/ដាក់ស្លាកជាក់លាក់លើម៉ាស៊ីនមាននៅនឹងកន្លែង ដើម្បីថ្លែងអំពីប្រភពថាមពលទាំងអស់។ ការវិភាគពីគ្រោះថ្នាក់ការងារ, ការងារមានស្តង់ដាសុវត្ថិភាព និងសេចក្ដីណែនាំក្នុងការងារ រួមបញ្ចូលទាំងប្រតិបត្តិការថែទាំ។
	e. ការចោលម៉ាស៊ីន
	i. បង្កើតផែនការចោលម៉ាស៊ីនដែលរួមបញ្ចូលនូវការវាយតម្លៃអំពីម៉ាស៊ីនដែលបានដំឡើង; ទំហំ ទម្ងន់ វិមាត្រ ការត្រួតពិនិត្យការវាយតម្លៃហានិភ័យ; តម្រូវការនៃការយកចេញ – កន្លែងទម្លាក់បន្ទុក ការកម្ទេច គ្រឿងបរិក្ខារ ត្រូវការអ្នកជំនាញ; ការជម្រះផ្លូវ; វ...
	ii. កត់សម្គាល់តម្រូវការនៃការយកចេញនិងការចោល ដែលស្របគ្នាជាមួយក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike និង បទបញ្ជាក្នុងស្រុក។
	f. គ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលរចនា/បង្កើតឡើងផ្ទៃក្នុង
	i. ម៉ាស៊ីនទាំងនោះមានការត្រួតពិនិត្យលើម៉ូតរចនានិងបានរក្សាទុកជាឯកសារ ដោយផ្ដោតលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃសុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន។
	ii. ការរក្សាឯកសារការវាយតម្លៃហានិភ័យម៉ាស៊ីន។
	iii. ការបង្ហាញអំពីអនុលោមភាពជាមួយស្តង់ដាអឺរ៉ុប (EIC 60204-1 អគ្គិសនី, សេចក្ដីបង្គាប់អំពីសុវត្ថិភាពនៅអឺរ៉ុបលេខ 2006/42/EC – សុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន តម្រូវការអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពដ៏សំខាន់នៃឧបសម្ព័ន្ធ I ព្រមទាំងស្តង់ដាប្រភេទ C ដែលពាក់ព័ន...
	g. រង្វាស់ - ភាគីរោងចក្រត្រូវរក្សាកំណត់ត្រាអំពីចំនួននិងភាគរយនៃម៉ាស៊ីន SAFE (មានសុវត្ថិភាព)។
	h. ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអំពីសុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន – ដៃគូរោងចក្រត្រូវមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃម៉ាស៊ីន SAFE  (មានសុវត្ថិភាព) 100%។
	a. និយោជិតទាំងអស់ដែលធ្វើការជាមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីន ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសុវត្ថិភាពនៅពេលជួលឲ្យធ្វើការដំបូង។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវតែរួមបញ្ចូលអប្បបរមា៖
	i. គ្រោះថ្នាក់ពីម៉ាស៊ីន និង របៀបការពារកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះ។
	ii. ទម្រង់ការអំពីការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាព។
	b. និយោជិតទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការរចនានិងបង្កើតម៉ាស៊ីន ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីស្តង់ដានិងទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន ព្រមទាំងការអនុវត្តការរចនាដោយសុវត្ថិភាព។
	c. ប្រតិបត្តិករទាំងអស់ រួមទាំងកម្មករបណ្ដោះអាសន្ន ត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល/មានគុណវុឌ្ឍិដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន។
	d. បុគ្គលិកថែទាំត្រូវទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល/មានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់សកម្មភាពថែទាំម៉ាស៊ីន។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. ឯកសារបច្ចេកទេសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលបង្ហាញអំពីអនុលោមភាពជាមួយស្តង់ដាអន្តរជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិត។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
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	 គណៈកម្មការបច្ចេកទេសអគ្គិសនីអន្តរជាតិ – EIC 60204-1 – គ្រឿងបរិក្ខារអគ្គិសនីនៃម៉ាស៊ីន – ផ្នែក 1៖ តម្រូវការទូទៅ
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	និយមន័យ
	• បំពង់និងប្រព័ន្ធសម្ពាធ៖ ប្រដាប់ដាក់ ឬ បំពង់ទុយយោ ដែលត្រូវបានរចនាដើម្បីរក្សានិងផ្ទេរឧស្ម័នឬវត្ថុរាវនៅកម្រិតសម្ពាធខុសគ្នាច្រើនពីសម្ពាធជុំវិញ។ គ្រឿងបរិក្ខារនេះមានជាអាទិ៍៖ ឆ្នាំងចំហុយនិងបំពង់ពាក់ព័ន្ធ ឆ្នាំងដាំទឹកក្ដៅមានស...
	• ឆ្នាំងចំហុយ៖ គឺជាបំពង់បិទជិត ដែលក្នុងនោះ ទឹកនិងវត្ថុរាវផ្សេងទៀតត្រូវបានកម្ដៅ។ វត្ថុរាវដែលបានកម្ដៅឬបញ្ចេញចំហាយ ចាកចេញពីឆ្នាំងនោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការជាច្រើន ឬក៏សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្ដៅ រួមទាំងដំណើរកា...
	• កន្លែងផលិតសម្លៀកបំពាក់ចុងក្រោយ៖ កន្លែងដែលមានដំណើរការផលិតកម្មត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការផលិតសម្លៀកបំពាក់ ដែលអាចរួមមានការកាត់ក្រណាត់ ការភ្ជិត ការដេរ ការអ៊ុត ការបោះពុម្ពពីលើ ការប៉ាក់។
	• ធ្យូងថ្ម៖ ថ្មស៊ីឌីម៉ងទែរពណ៌ខ្មៅឬត្នោតខ្មៅដែលអាចដុតបាន ព្រមទាំងមានបរិមាណកាបូននិងហៃដ្រូកាបូនខ្ពស់។ វាជាឥន្ធនៈមិនកកើតឡើងវិញដែលត្រូវបានប្រើក្នុងផលិតកម្មចំហុយ។
	• ប្រេងឥន្ធនៈធន់ធ្ងន់៖ ប្រេងសំណល់ដែលនៅសល់ក្រោយពីការបិត និង ពីការបំបែកយកប្រេងឆៅ។ ប្រៀបធៀបនឹងប្រភេទនៃប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងទៀត ការបញ្ចេញកាបូនពីប្រេងឥន្ធនៈធន់ធ្ងន់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើឥន្ធនកម្ម គឺច្រើនខ្លាំងជាងប្រេងឥន្ធនៈផ្សេងទៀត។ វ...
	• ប្រព័ន្ធខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់៖ ក្រុមនៃប្រព័ន្ធរងរួមមានសំណុំនៃសមាសភាពដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នា រួមទាំងខំប្រេស្សឺខ្យល់, គ្រឿងបរិក្ខារធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មខ្យល់, គ្រឿងបញ្ជា, បំពង់, ឧបករណ៍ដើរដោយសម្ពាធខ្យល់, គ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្ដល់ថាមពលដោយសម្ពា...
	• អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្ត៖ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនានា ផលិតផល ឬសេវា ជូនរោងចក្រ។
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់និងការចាត់ថ្នាក់អំពីបំពង់និងប្រព័ន្ធសម្ពាធ ទៅតាមគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកវា។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់កើតពីបំពង់សម្ពាធ កន្លែងដាក់ឆ្នាំងចំហុយ បំពង់ផ្សែងចំហុយ និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបានរួមបញ្ចូលក្នុងស្តង់ដានេះ។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ការត្រួតពិនិត្យ, គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន) ពាក់ព័ន្ធនឹងបំពង់និងប្រព័ន្ធសម្ពាធ។
	d. ការវាយតម្លៃហានិភ័យត្រូវតែធ្វើសម្រាប់បំពង់សម្ពាធថ្មី និង នៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈនិងម៉ូតរចនាចំពោះប្រព័ន្ធមានស្រាប់។
	a. ការដំឡើងម៉ាស៊ីនថ្មី – បំពង់ & ប្រព័ន្ធសម្ពាធ ត្រូវតែបានដំឡើង ក្រិតរង្វាស់រង្វាល់ និងធ្វើតេស្ត ស្របតាមអនុសាសន៍របស់ឧស្សាហករ៖
	 ប្រព័ន្ធបែងចែកផ្សែងចំហុយ ត្រូវតែថែទាំនិងរុំការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ
	b. ប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាព – បំពង់និងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាំងអស់ ត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងដែលរចនាពួកវា។
	 ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យលើកម្រិតសម្ពាធ ឬ ស្ថានភាពខុសប្រក្រតីនានា មានសញ្ញាព្រមានមុន
	 ប្រតិបត្តិករបានទទួលសិទ្ធិនិងការបណ្ដុះបណ្ដាល
	c. កម្មវិធីថែទាំបង្ការ – បំពង់និងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាំងអស់មានកម្មវិធីថែទាំបង្ការជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីជៀសវាងការខូចឬការមិនដំណើរការនៃវ៉ាល់សុវត្ថិភាពនិងប្រព័ន្ធព្រមាន ដែលត្រូវរួមបញ្ចូលអប្បបរមា៖
	 ការពិនិត្យពិច័យប្រចាំឆ្នាំ
	 តេស្តបច្ចេកទេសលើប្រដាប់និយ័តសម្ពាធ កុងតាក់ និងវ៉ាល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់បំពង់សម្ពាធទាំងអស់
	 តេស្តអាល់ត្រាសោន (UT), តេស្តជម្រាបវត្ថុរាវ (PT) និង តេស្តផ្សេងទៀតលើភាពយឺតនៃសម្ភារៈ និង អាយុសម្រាប់បំពង់សម្ពាធ
	 ប្រព័ន្ធឆ្នាំងចំហុយជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវលើអត្ថិភាពនិងមុខងារនៃកន្លែងដាក់ឆ្នាំងចំហុយ បំពង់ផ្សែងចំហុយ ប្រព័ន្ធប្រមូលកំហាប់ រួមទាំងការគ្របរុំការពារ ការថែទាំបំពង់បត់ផ្សែងចំហុយ និងធុងស្តុកទឹកគ្រប់គ្រាន់
	 ប្រព័ន្ធខ្យល់បង្ហាប់ ជាមួយការស្រាវជ្រាវលើការថែទាំប្រព័ន្ធចែកចាយខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់ និង ការនិយ័តសម្ពាធ ព្រមទាំងអត្រាលេចធ្លាយខ្យល់ទូទាំងប្រព័ន្ធ
	 ប្រព័ន្ធខ្យល់បង្ហាប់ត្រូវតែមានទម្រង់ការថែទាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការជួសជុលនិងការផ្លាស់បំពង់ចែកចាយខ្យល់ ព្រមទាំងការរុករកនិងការលុបបំបាត់ការលេចធ្លាយខ្យល់
	 ប្រព័ន្ធឆ្នាំងចំហុយត្រូវតែមានទម្រង់ការថែទាំត្រឹមត្រូវសម្រាប់កន្លែងដាក់ឆ្នាំងចំហុយ បំពង់ផ្សែងចំហុយ ប្រព័ន្ធប្រមូលកំហាប់ រួមទាំងការគ្របរុំការពារ បំពង់បត់ផ្សែងចំហុយ និង ធុងស្តុកទឹកគ្រប់គ្រាន់។
	d. តម្រូវការបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំងចំហុយ សម្រាប់កន្លែងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សម្រេច
	 រោងចក្រមិនត្រូវទិញឆ្នាំងចំហុសកណ្ដាលថ្មីៗឡើយ។
	 ទម្រង់ការត្រូវតែមាននៅនឹងកន្លែងដើម្បីលុបបំបាត់ឆ្នាំងចំហុយកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នឬនាពេលអនាគត ក្នុងដំណើរការអ៊ុត រួមទាំងឆ្នាំងចំហុយនៅកន្លែងរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្ត។ នៅពេលបានលុបបំបាត់ហើយ ពួកវាត្រូវតែបានដាក់ស្លាកថា មិនធ្វើប្រតិបត្តិការ និង ចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
	 គោលការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលថ្លែងថា ការប្រើប្រាស់ឆ្នាំងចំហុយកណ្ដាលរត្រូវបានហាមប្រាមចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020 តទៅ។
	 កំណត់ត្រានៃការចោលត្រូវតែរក្សាក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំ។
	a. បំពង់សម្ពាធទាំងអស់៖ និយោជិតដែលទទួលសិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះ។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវតែគ្របដណ្ដប់អប្បបរមា៖
	 គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងពីគ្រឿងបរិក្ខារនិងប្រព័ន្ធ
	 ទម្រង់ការអំពីប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំដោយសុវត្ថិភាព
	 ទម្រង់ការពេលអាសន្ន។
	b. ឆ្នាំងចំហុយ & ប្រព័ន្ធខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់៖ និយោជិតដែលទទួលសិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដំបូងនិងប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះ។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវតែគ្របដណ្ដប់អប្បបរមា៖
	 ប្រភេទនៃឆ្នាំងចំហុយ ឬ ប្រព័ន្ធខ្យល់បង្ហាប់មានវត្តមាននៅក្នុងរោងចក្រ
	 ទទួលអាជ្ញាបណ្ណពីប្រតិបត្តិករនៃឆ្នាំងចំហុយ
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. រក្សាកំណត់ត្រាក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	c. កំណត់ត្រានៃការពិនិត្យពិច័យក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	d. មានដ្យាក្រាមនៃ៖
	 ប្រព័ន្ធចំហុយ និង បំពង់ប្រព័ន្ធខ្យល់បង្ហាប់
	 ទីកន្លែង ចំនួន និងប្រភេទនៃឧបករណ៍បំពង់បត់ផ្សែងចំហុយ ព្រមទាំងកំណត់ត្រានៃការថែទាំ
	 ទីកន្លែងនៃប្រដាប់វាស់សម្ពាធនិងសីតុណ្ហភាព
	 ទីកន្លែងស្តុកទឹកនិងប្រភេទ
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike – "សុវត្ថិភាពម៉ាស៊ីន", "ទឹកកខ្វក់", "សំណល់រឹង", "ការបញ្ចេញជាតិពុលទៅក្នុងខ្យល់"
	 ស្តង់ដាប្រសិទ្ធផលអន្តរជាតិ (IE) IEC 60034-30-1: 2014
	 អង្គការស្តង់ដាអន្តរជាតិ – (ISO) 31000:2009 ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការស្រាវជ្រាវលើម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងបរិក្ខារទាំងអស់ដើម្បីដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងផ្លាស់ទីរបស់ម៉ាស៊ីន។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ និង ការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. គ្រឿងការពារនៅនឹងមួយកន្លែង, សោប្រទាក់គ្នា, ការគ្រប់គ្រងដោយដៃពីរ។
	a. ការវាយតម្លៃគ្រឿងបរិក្ខារថ្មី និង/ឬ បានកែ ដោយដំបូងត្រូវគិតអំពីការលុបបំបាត់គ្រោះថ្នាក់ រួចហើយគិតលើការការពារកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់។
	b. គ្រឿងការពារត្រូវតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រតិបត្តិការល្អនិងមានសន្តិសុខនៅនឹងកន្លែង។
	c. គ្រឿងការពារមិនត្រូវបង្កើតគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតឡើយ។
	d. កង្ហារនិងគ្រឿងបរិក្ខារវិលផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅតិចជាង 2.1 ម៉ែត្រ (7 ហ្វីត) ខាងលើផ្ទៃធ្វើការ ត្រូវតែបានការពារដោយប្រឡោះចំហតិចជាង 1.25 cm (0.5 in)។
	e. ម៉ាស៊ីនដែលមានគ្រឿងវិលត្រូវតែបិទឲ្យជិត និង ចាក់សោប្រទាក់គ្នាជាមួយនឹងយន្តការបិទស្វ័យប្រវត្តិ។
	f. រក្សាសន្តិសុខម៉ាស៊ីនឬគ្រឿងបរិក្ខារដែលអាចដើរឬផ្លាស់ទី ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។
	g. ការពិនិត្យពិច័យប្រចាំឆ្នាំលើការការពារម៉ាស៊ីន។
	h. ការថែទាំបង្ការ និង ការជួសជុល ដែលបំពេញតាមតម្រូវការនៃការចាក់សោ/ដាក់ស្លាក។
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំជណ្ដើរយោង ជណ្ដើរយន្ត និងប្រដាប់លើកសម្ភារៈ។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់និងការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្យដល់កម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន (ឧទា. សោប្រទាក់គ្នា ការថែទាំបង្ការ)។
	a. បញ្ជាក់អំពីបន្ទុកលើកដោយសុវត្ថិភាព។ បើគ្រឿងបរិក្ខារនោះមិនមានបំណងឲ្យមនុស្សប្រើប្រាស់ទេ ត្រូវមានស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ដូចនោះ។
	b. ដាក់នៅទីតាំងឬដំឡើងនៅកន្លែងដែលអាចបង្ការហានិភ័យបង្ករបួសដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកឈរក្បែរ។
	c. សោប្រទាក់គ្នា របាំងការពារ និងឧបករណ៍សុវត្ថិភាព ដែលសមស្រប ត្រូវតែដំឡើងនិងធ្វើប្រតិបត្តិការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីបង្ការនូវការបង្ករបួស។
	d. ការថែទាំបង្ការត្រូវធ្វើជាប្រចាំ។
	e. សកម្មភាពជួសជុលនិងថែទាំ ត្រូវគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃការចាក់សោ/ដាក់ស្លាក។
	f. ប្រើរបាំងការពារនិងសញ្ញា ដើម្បីរារាំងការចូលដល់ នៅពេលគ្រឿងបរិក្ខារនេះមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន។
	g. ទម្រង់ការដែលថ្លែងអំពីការប្រើប្រាស់ជណ្ដើរយោង ជណ្ដើរយន្ត និងប្រដាប់លើកសម្ភារៈ ក្នុងករណីមានភាពអាសន្ន។
	h. ការពិនិត្យពិច័យរបស់ភាគីទីបី និង ការបញ្ជាក់នៅចន្លោះពេលដែលបំពេញតម្រូវការច្បាប់ក្នុងស្រុក។
	i. ប្រឡោះខាងលើក្បាលមានគម្លាតយ៉ាងតិច 2.1 m (7 ft)។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. កំណត់ត្រាអំពីការវាយតម្លៃសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារថ្មីនិងគ្រឿងបរិក្ខារដែលបានកែ ពេញមួយជីវិតនៃគ្រឿងបរិក្ខារនោះ។
	c. កំណត់ត្រានៃការពិនិត្យពិច័យនិងការថែទាំ ត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	d. កំណត់ត្រានៃការជួសជុលពេញមួយជីវិតនៃគ្រឿងបរិក្ខារនោះ។
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	 "សម្ភារៈមានគ្រោះថ្នាក់" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "ការគ្រប់គ្រងថាមពលបង្កគ្រោះថ្នាក់" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-23
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	b. ការពិនិត្យពិច័យអគ្គិសនី៖
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	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ កំណត់ត្រាអំពីរបួសនិងជំងឺដោយសារអគ្គិសនី ត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
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	b. កំណត់ត្រានៃការពិនិត្យពិច័យត្រូវតែរក្សាពេញមួយជីវិតនៃគ្រឿងបរិក្ខារនោះឬរោងចក្រ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
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	b. រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃការត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 8-10
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ការចូលទៅលំហមានកំហិត ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីការចូលទៅលំហមានកំហិត។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការចូលទៅលំហមានកំហិត។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការចូលទៅលំហមានកំហិត។
	និយមន័យ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីលំហមានកំហិតទាំងអស់ និង គ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកវា។
	b. ការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់នីមួយៗ។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ហានិភ័យ (ឧទា. ទម្រង់ការអំពីការចូល គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន ការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការបណ្ដុះបណ្ដាល ជាដើម)។
	a. លំហមានកំហិតដែលត្រូវការនូវការអនុញ្ញាត៖
	b. ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលលំហមានកំហិតដែលត្រូវការនូវការអនុញ្ញាត អ្នកមើលការខុសត្រូវលើអ្នកចូល និងអ្នកចាំជួយ។
	c. តម្រូវការនៃការអនុញ្ញាតឲ្យចូល៖
	d. ការក្រិតរង្វាស់រង្វាល់ប្រចាំឆ្នាំ និង ការក្រិតរង្វាស់រង្វាល់ដោយខ្លួនឯងមុនពេលចូល សម្រាប់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តទាំងអស់។
	e. រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែមានដំណើរការប្រចាំឆ្នាំដែលបានរក្សាទុកជាឯកសារសម្រាប់ទម្រង់ការអំពីការចូលលំហមានកំហិត ដែលរួមបញ្ចូលនិយោជិត អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា និងអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្តនៅការដ្ឋាន។
	f. តម្រូវការសម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់លំហមានកំហិតថាជាលំហមានកំហិតដែលមិនត្រូវការនូវការអនុញ្ញាត។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ ត្រូវរក្សាកំណត់ត្រាអំពីឧប្បត្តិហេតុទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងលំហមានកំហិត។ កំណត់ត្រាទាំងនេះត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. ការអនុញ្ញាតការចូលលំហមានកំហិតក្នុងពេលអប្បបរមា 1 ឆ្នាំ។
	c. កំណត់ត្រានៃការក្រិតរង្វាស់រង្វាល់គ្រឿងបរិក្ខារត្រួតពិនិត្យ ក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	d. កំណត់ត្រានៃការត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-53
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា។
	អ្នកធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា អ្នកជាប់កិច្ចសន្យានៅការដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង និយោជិតពាក់ព័ន្ធ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា អ្នកជាប់កិច្ចសន្យានៅការដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង និយោជិតពាក់ព័ន្ធ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា។
	អ្នកជាប់កិច្ចសន្យានៅការដ្ឋាន និង និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. កិច្ចការនិងគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធដែលអាចចុះកិច្ចសន្យាឬចុះកិច្ចសន្យាបន្ត។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានរាយ។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ហានិភ័យ។
	a. ទម្រង់បែបបទពិនិត្យគុណវឌ្ឍិជាមុន ដែលត្រូវបំពេញដោយអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ ដែលត្រូវរួមបញ្ចូល៖
	b. ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃសម្រាប់ការព្រមទទួលឬការបដិសេធអ្នកជាប់កិច្ចសន្យា។
	c. រក្សាទុកឯកសារបញ្ជីនៃអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាដែលមានគុណវុឌ្ឍិ។
	d. ការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំអំពីអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាដែលមានគុណវុឌ្ឍិនៅក្នុងបញ្ជី។
	a. ការណែនាំអំពីរោងចក្រ រួមទាំងច្រកចេញពេលអាសន្ន, ការស្គាល់ស៊ីរ៉ែន និងសកម្មភាពត្រូវធ្វើ ក្នុងករណីមានភាពអាសន្ន។
	b. ការផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីការបណ្ដុះបណ្ដាល និង/ឬ វិញ្ញាបនបត្ររបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា/អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្តដែលត្រូវការ។
	c. ការផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកទិន្នន័យសុវត្ថិភាពសម្ភារៈ (MSDS) សម្រាប់សារធាតុគីមីនានា ដែលបាននាំមកការដ្ឋាន។
	d. ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងបរិក្ខារដែលបាននាំមកការដ្ឋាន ដើម្បីធានាថា វាមានស្ថានភាពល្អ និង អនុលោមតាមតម្រូវការតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់។
	e. ការត្រួតពិនិត្យបទបញ្ជា HSE ដែលមានទាំងអស់ ព្រមទាំងគោលការណ៍និងទម្រង់ការ HSE របស់រោងចក្រ។
	f. ការត្រួតពិនិត្យអំពីវិធានសុវត្ថិភាពទូទៅ។
	g. តម្រូវការនៃការរក្សាថែទាំ ការសម្អាត និងការចោល។
	h. ការរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុ។
	i. ខចែងអំពីភាពមិនអនុលោម។
	កំណត់ត្រានៃគុណវុឌ្ឍិ
	a. រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាទម្រង់បែបបទបច្ចុប្បន្ននៃការពិនិត្យគុណវុឌ្ឍិជាមុន/ការពិនិត្យគុណវុឌ្ឍិ។
	b. រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាការវាយតម្លៃលើទម្រង់បែបបទបច្ចុប្បន្ននៃការពិនិត្យគុណវុឌ្ឍិជាមុន/ការពិនិត្យគុណវុឌ្ឍិ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត
	a. រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សានូវការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ននៃកិច្ចការរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យា។
	b. រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃការត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 4-52
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	4. ការរក្សាឯកសារ

	ឧបសម្ព័ន្ធ – ការផ្លុំដុសខាត់
	ឧបសម្ព័ន្ធនេះបញ្ជាក់ពីតម្រូវការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លុំដុសខាត់លើផលិតផលសម្លៀកបំពាក់។

	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា កម្មវិធីបង្ការការទទួលរងសំឡេងរំខាន ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងកម្មវិធីបង្ការការទទួលរងសំឡេងរំខាន។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីបង្ការការទទួលរងសំឡេងរំខាន។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីបង្ការការទទួលរងសំឡេងរំខាន។
	តម្រូវការ
	a. ធ្វើការវាយតម្លៃសំឡេងរំខាន ដើម្បីកត់សម្គាល់តំបន់ដែលមានសំឡេងរំខានខ្ពស់។ តំបន់ដែលមានសំឡេងរំខានខ្ពស់ត្រូវបានកំណត់ថាមានកម្រិត 85 dB ឬ ខ្ពស់ជាងនេះ។
	b. វាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងសំឡេងរំខានខ្ពស់ (ឧទា. ការខូចសោតវិញ្ញាណ ការផ្ដោតអារម្មណ៍ មិនអាចឮស៊ីរ៉ែនអគ្គិភ័យ)។
	c. វាយតម្លៃការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយការទទួលរងសំឡេងរំខានឲ្យនៅតិចជាងអប្បបរមា 85 dB៖
	a. ការត្រួតពិនិត្យសំឡេងរំខាន នៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់លើដំណើរការនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬផលិតកម្ម។
	b. ស្លាកសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ពីតំបន់ដែលត្រូវការនូវការការពារសោតវិញ្ញាណ។
	c. ភាពមាននិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងការពារសោតវិញ្ញាណក្នុងតំបន់ដែលត្រូវការ។
	d. ការវាយតម្លៃលើការការពារសោតវិញ្ញាណ ដើម្បីកត់សម្គាល់អំពីប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កម្រិតសំឡេងរំខានដែលបានគូសបញ្ជាក់។
	a. គ្មានការគិតថ្លៃពីនិយោជិត។
	b. ធ្វើដោយអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ។
	c. ការធ្វើតេស្ត (អូឌីយ៉ូក្រាម) ត្រូវបានធ្វើនៅពេលចូលធ្វើការដំបូង និង ប្រចាំឆ្នាំ។
	d. ការជូនដំណឹងដល់និយោជិតពាក់ព័ន្ធអំពីលទ្ធផល។
	e. សកម្មភាពតាមដាន/កែបញ្ហាជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរនានាលើសោតវិញ្ញាណ ដូចបានកត់សម្គាល់ដោយអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ។
	a. ផលប៉ះពាល់នៃសំឡេងរំខានលើសោតវិញ្ញាណ។
	b. គោលបំណងនៃប្រដាប់ការពារសោតវិញ្ញាណ។
	c. គុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ និងការបន្ថយប្រភេទផ្សេងៗ។
	d. សេចក្ដីណែនាំអំពីការជ្រើសរើស ការតម្រូវ ការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ។
	e. គោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តរង្វាស់សំឡេង និង ការពន្យល់អំពីដំណើរការធ្វើតេស្ត។
	កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រដោយសម្ងាត់និងមានសន្តិសុខក្នុងពេលអប្បបរមានៃការជួលឲ្យធ្វើការ បូក 30 ឆ្នាំ។ កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រមិនត្រូវបញ្ចេញដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីនិយោជិត...
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. ការវាស់វែងការវាយតម្លៃសំឡេងរំខាននឹងត្រូវរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-7
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា កម្មវិធីការពារការដកដង្ហើមត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងកម្មវិធីការពារការដកដង្ហើម។
	អ្នកគ្រប់គ្រង & អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីការពារការដកដង្ហើម។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីការពារការដកដង្ហើម។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់កិច្ចការនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើង ដែលអាចត្រូវការនូវការការពារការដកដង្ហើម។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់និងការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដោយគិតលើការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មដំបូងគេ ការគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋបាលទីពីរ និង ការប្រើប្រាស់គ្រឿងការពារការដកដង្ហើមចុងក្រោយ។
	a. បើប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើមត្រូវបានប្រើ ដើម្បីកាត់បន្ថយការទទួលរងរបស់និយោជិតចំពោះសារធាតុពុលក្នុងខ្យល់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែបង្កើតនិងអនុវត្តកម្មវិធីការពារការដកដង្ហើមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយទម្រង់ការជាក់លាក់នៅ...
	- ការងារទាំងឡាយណាដែលនិយោជិតអាចទទួលរងខ្យល់ពុលពេលដកដង្ហើម ដោយសារខ្យល់នោះមានធូលី ចំហាយផ្សែង ចំហាយអ័ព្ទ អ័ព្ទ ផ្សែង ឧស្ម័ន ឬសារធាតុវិទ្យុសកម្មក្នុងកម្រិតបង្កគ្រោះអន្តរាយ ត្រូវតែបានកត់សម្គាល់ថាជាស្ថានភាពដែលអាចត្រូវការនូវកា...
	b. ការជ្រើសរើសប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើម៖
	c. ការវាយតម្លៃសុខភាព៖
	- និយោជិតរាយការណ៍សញ្ញាសុខភាពឬរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើម។
	- PLHCP, អ្នកចាត់ចែងកម្មវិធី ឬអ្នកមើលការខុសត្រូវឲ្យយោបល់ធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញ។
	- ព័ត៌មានពីកម្មវិធីប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើម រួមទាំងការអង្កេតដែលបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេស្តភាពត្រូវនិងការវាយតម្លៃកម្មវិធី បញ្ជាក់ថាមានតម្រូវការ។
	- មានការផ្លាស់ប្ដូរលើស្ថានភាពនៃកន្លែងធ្វើការដែលអាចបង្កើនបន្ទុកសរីរសាស្ត្រជាដុំកំភួនលើនិយោជិត
	- ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រដែលមិនចាំបាច់។
	d. ការធ្វើតេស្តលើភាពត្រូវ៖
	e. ការថែទាំ និង ការថែរក្សាប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើម៖
	- ញឹកញាប់តាមការចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាអនាម័យសម្រាប់ប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើមដែលប្រើប្រាស់ដាច់មុខ។
	- មុនពេលពាក់ដោយបុគ្គលផ្សេងទៀត បើបើកឲ្យនិយោជិតលើសពីម្នាក់។
	- បន្ទាប់ពីប្រើម្ដងៗសម្រាប់ប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើមដែលប្រើប្រាស់នៅពេលមានអាសន្ន និង ប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើមដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការធ្វើតេស្តលើភាពត្រូវ និង ការបណ្ដុះបណ្ដាល។
	f. ការកត់សម្គាល់ពីតម្រង ដុំ និងកំប៉ុង៖
	g. កាលវិភាគនៃការផ្លាស់ប្ដូរ៖
	- មានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅកន្លែងធ្វើការ, បានប្រើប្រភេទថ្មីនៃប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើម។
	- ភាពមិនគ្រប់គ្រាន់លើចំណេះដឹងនិងការប្រើប្រាស់របស់និយោជិត បង្ហាញពីតម្រូវការ។
	កំណត់ត្រានៃការបណ្ដុះបណ្ដាល៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. កំណត់ត្រាបច្ចុប្បន្ននៃតេស្តភាពត្រូវ (ប្រដាប់ជួយការដកដង្ហើមប៉ុណ្ណោះ)។
	c. កំណត់ត្រានៃការពិនិត្យពិច័យក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	d. កំណត់ត្រានៃការវាយតម្លៃសុខភាព ត្រូវតែរក្សានិងមានពេលត្រូវការ។
	e. កំណត់ត្រានៃតេស្តភាពត្រូវ ត្រូវតែបង្កើតនិងរក្សា រហូតដល់ពេលធ្វើតេស្តភាពត្រូវលើកក្រោយ។
	f. ត្រូវតែរក្សាសំណៅចម្លងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ន។
	g. អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រាទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួលឲ្យធ្វើការងារ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
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	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា កម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៃការសាយភាយ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងកម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៃការសាយភាយ។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៃការសាយភាយ។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃកម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៃការសាយភាយ។
	និយមន័យ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីប្រភពនៃការសាយភាយ និង គ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រងដែលត្រូវការ ដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ហានិភ័យនៃការទទួលរង (ឧទា. ការត្រួតពិនិត្យ, ការការពារ, គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន)។
	a. ប្រភពនៃការសាយភាយត្រូវតែបានរចនាជាមួយការការពារនិងសោប្រទាក់គ្នា ដើម្បីបង្ការការទទួលរងហួសហេតុ។
	b. ការទទួលរងការសាយភាយពីការងារប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់មិនត្រូវលើស 3 rem ឡើយ ក្នុងមួយឆ្នាំ។
	c. អនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលិកដែលទទួលសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះចូលទៅកន្លែងនោះ។
	d. ស្លាកសញ្ញា និង ការបិទប្រកាសក្នុងតំបន់មានការសាយភាយ។
	e. ការពិនិត្យថែទាំសុខភាពនិយោជិតដែលទទួលរងខ្ពស់ ឬ តាមការតម្រូវដោយបទបញ្ញត្តិ។
	f. ការឆ្លើយតបនឹងប្រភពដែលខូច។
	g. ទម្រង់ការជាក់លាក់តាមការងារសម្រាប់ការលើកដាក់ឬការធ្វើការជាមួយប្រភពនៃការសាយភាយ។
	h. ទម្រង់ការពេលអាសន្ន។
	i. ការថែទាំនិងការក្រិតរង្វាស់រង្វាល់គ្រឿងបរិក្ខារសាយភាយ យោងតាមអនុសាសន៍របស់ឧស្សាហករ។
	j. ការអនុវត្តការងារដែលបង្រួមជាអប្បបរមានូវការទទួលរងការសាយភាយជាអប្បបរមា។
	a. ទម្រង់ការ
	b. ការស្រាវជ្រាវពីការសាយភាយ
	c. សោប្រទាក់គ្នា
	d. ការលេចធ្លាយ
	e. ការវាស់ការសាយភាយ (បើចាំបាច់)
	f. ការវាយតម្លៃនិយោជិត
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	c. កំណត់ត្រានៃការក្រិតរង្វាស់រង្វាល់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តគ្រឿងបរិក្ខារក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	d. កំណត់ត្រានៃការថែទាំពេញមួយជីវិតនៃគ្រឿងបរិក្ខារ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-23
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការបង្កើតនិងការអនុវត្តកម្មវិធីបង្ការភាពតប់ប្រមល់ដោយសារកម្ដៅជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដោយត្រូវរួមបញ្ចូល៖
	- ការបំពេញជាតិទឹក ក្នុងអំឡុងពេលវែនធ្វើការ តាមត្រូវការ។
	- និយោជិតអាចទៅដល់កន្លែងម្លប់នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ ក្នុងអំឡុងពេលសម្រួលខ្លួនដើម្បីបង្ការបញ្ហា។
	- ការឆ្លើយតបនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺដែលអាចកើតឡើងដោយសារកម្ដៅ។
	- ការផ្ដល់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់។
	b. ការកត់សម្គាល់ពីកន្លែងធ្វើការនិងការចាត់តាំងការងារ នៅកន្លែងដែលអាចកើតមានភាពតប់ប្រមល់ដោយសារកម្ដៅ។
	c. ផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារក្រោមសីតុណ្ហភាពមានផាសុកភាពនិងសុវត្ថិភាព។ វិសាលភាពសីតុណ្ហភាពការងារ៖
	- ការផ្ដល់ទឹកដែលអាចបរិភោគបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឲ្យកម្មករគ្រប់គ្នាអាចមានទឹកបរិភោគប្រហែលមួយលីត្រក្នុងមួយម៉ោង។ នៅពេលសីតុណ្ហភាពលើស 30º C (86º F) ទឹកកកគួរត្រូវបានផ្ដល់ជូន ដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកត្រជាក់។
	- និយោជិតត្រូវតែអាចទៅដល់កន្លែងមានម្លប់ ក្នុងអំឡុងវែនធ្វើការទាំងមូល ហើយជាវិធានទូទៅ ទីនោះត្រូវតែមានម្លប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យនិយោជិត 25 ភាគរយក្នុងវែននោះ អាចស្ថិតនៅជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយ។
	- បើផ្ទៃខាងក្នុងនៃយានយន្តត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ដល់ម្លប់ វាត្រូវតែមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលដំណើរការ។
	- រោងធ្វើពីលោហៈនិងសំយ៉ាបដទៃផ្សេងទៀត មិនផ្ដល់ "ម្លប់" ទេ លុះត្រាតែពួកវាផ្ដល់បរិស្ថានត្រជាក់ប្រៀបបាននឹងម្លប់ក្នុងលំហបើកចំហរ។ ឧទាហរណ៍ ពួកវាត្រូវតែមានការបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់ល្អ និង បើកឲ្យមានខ្យល់ចេញចូល។
	- ម្លប់ត្រូវតែអាចទៅដល់ក្នុងអំឡុងពេលមិនលើសពីការដើរ 200 ម៉ែត្រ ឬ 5 នាទី។
	- ការផ្ដល់អំឡុងពេលសម្រួលខ្លួនដើម្បីបង្ការបញ្ហា (PRP)។ PRP គឺចាំបាច់ បើនិយោជិតម្នាក់ជឿជាក់ថា ការសម្រាកបន្តិចគឺចាំបាច់ដើម្បីសម្រួលខ្លួនពីកម្ដៅ ឬក៏បើនិយោជិតម្នាក់បង្ហាញនូវអាការៈមានជំងឺដោយសារកម្ដៅ។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-1
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការសម្រាប់ការកត់សម្គាល់ ការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើការក្នុងបរិស្ថានមានវត្តមាន ACM ដែលបានស្គាល់ឬសង្ស័យ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងដំណើរការនិងទម្រង់ការសម្រាប់ ACM។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង អនុលោមតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការសម្រាប់ ACM។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការសម្រាប់ ACM។
	និយមន័យ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីទីកន្លែង បរិមាណ ប្រភេទ លក្ខខណ្ឌ និងគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនៃ ACM ដែលបានស្គាល់ឬសង្ស័យ ដោយបុគ្គលដែលមានគុណវុឌ្ឍិ។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយ ACM។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ការដាក់ស្លាក ការគ្រប់គ្រងការចូល ការពិនិត្យពិច័យ)។
	a. ការជូនដំណឹងនិយោជិតពាក់ព័ន្ធអំពីវត្តមាន ACM និង គ្រោះថ្នាក់សុខភាពពាក់ព័ន្ធ។
	b. ការដាក់ស្លាក ACM ត្រូវរួមបញ្ចូល៖ គ្រោះថ្នាក់ មានកម្ទេចអាសបេស្តូស និង ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។
	c. ការប្រើ ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្រាប់ការងារទាំងអស់ជាមួយ ACM។
	d. ការងារត្រូវបំពេញដោយបុគ្គលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះ។
	e. ការផ្ដល់នូវគ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ, ការគ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម, តម្រូវការនៃការថែរក្សា, ប្រដាប់រក្សាខាងក្រៅ និងគ្រឿងបរិក្ខារសម្អាត នៅពេលធ្វើការជាមួយ ACM។
	f. ការចោល ACM ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ស្របតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ក្នុងស្រុក។
	g. ការពិនិត្យពិច័យប្រចាំត្រីមាស ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពនៃ ACM ដែលបានស្គាល់ឬសង្ស័យ។
	h. ធ្វើការពិនិត្យសុខភាពបុគ្គលដែលធ្វើការជាមួយ ACM។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ ត្រូវរក្សាកំណត់ត្រាអំពីឧប្បត្តិហេតុទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹង ACM។ កំណត់ត្រាទាំងនេះត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យ និង សន្និធិ ACM បច្ចុប្បន្ន។
	b. កំណត់ត្រានៃការថែទាំ ការជួសជុល និងការចោល (រួមទាំងលិខិតអនុញ្ញាតនិងរបាយការណ៍នៅមន្ទីរពិសោធន៍) ត្រូវរក្សាក្នុងអំឡុងពេលកាន់កាប់ បូក 30 ឆ្នាំ។
	c. ការពិនិត្យពិច័យប្រចាំត្រីមាសនៃ ACM ដែលបានស្គាល់ឬសង្ស័យ ត្រូវរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-35
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីជំនួយបឋម ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីជំនួយបឋម។
	អ្នកគ្រប់គ្រង & អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីជំនួយបឋម។
	និយោជិត ត្រូវតែរាយការណ៍ភ្លាមៗជូនគណៈគ្រប់គ្រងនូវឧប្បត្តិហេតុទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលត្រូវការជំនួយបឋម។
	និយមន័យ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់និងទីកន្លែងដែលអាចនាំឲ្យមានឧប្បត្តិហេតុមួយ។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់ (រួមទាំងចំនួននិយោជិតនៅទីកន្លែងនីមួយៗ)។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. សម្ភារៈ គ្រឿងបរិក្ខារ និងបុគ្គលិកជំនួយបឋម)។
	a. មានធនធាន (ខាងក្នុង ឬ ខាងក្រៅ) ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ខាងវេជ្ជសាស្ត្រនានា។
	b. លេខទូរសព្ទសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្បែរទូរសព្ទនីមួយៗយ៉ាងច្បាស់។
	c. ទីកន្លែងនិងភាពមាននៃកន្លែងវេជ្ជសាស្ត្រនិងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។
	d. ត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃជំនួយបឋមនិងការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ។
	a. ចំនួននៃអ្នកជួយដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរ៉ាប់រងចំនួននៃនិយោជិតនិងគ្រោះថ្នាក់នៅរោងចក្រ។
	b. ជូនដំណឹងដល់និយោជិតអំពីឈ្មោះ ទីកន្លែង និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកជួយបឋមដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ។
	c. រក្សាវិញ្ញាបនបត្រជំនួយបឋមដែលត្រូវការ។
	a. បង់បិទដំបៅគ្មានមេរោគ (ច្រើនទំហំ)។
	b. ស្បៃបិទដំបៅ។
	c. ទ្រនាប់បិទភ្នែកគ្មានមេរោគ។
	d. បង់រាងត្រីកោណ។
	e. គ្រឿងព្យាបាលការរលាក។
	f. ស្រោមដៃប្រើហើយចោល។
	g. ស្លាកសញ្ញាមើលឃើញសម្រាប់ប្រអប់និងគ្រឿងបរិក្ខារជំនួយបឋម។
	h. ការពិនិត្យពិច័យប្រចាំខែ និង ការបំពេញបន្ថែម ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការអប្បបរមា។
	a. ទឹកត្រូវតែអាចបរិភោគបាន។
	b. ល្បឿននៃទឹកនឹងមិនបង្ករបួស។
	c. អត្រាហូរអប្បបរមា៖ 1.5 L ក្នុងពេលអប្បបរមា 15 នាទី។
	d. គ្មានការបញ្ចេញស្រួច។
	e. បានគ្របក្បាល ដើម្បីបង្ការការចម្លងមេរោគពីខ្យល់។
	f. វ៉ាល់បញ្ជាស្ថិតនៅកន្លែងងាយស្រួលប្រើ ហើយនៅពេលបើក វានៅតែបើក រហូតដល់មានការបិទ។
	g. ក្នុងចម្ងាយ 30 m (100 ft) នៃសម្ភារៈបង្កគ្រោះថ្នាក់។
	h. អាចងាយចូលទៅប្រើបាន និង អាចកត់សម្គាល់បានជាមួយសញ្ញាមើលឃើញច្បាស់។
	i. ក្បាលបាញ់ទឹកស្ថិតនៅ 83.8 cm (33 អ៊ិន្ឈ៍) និង 114.3 cm (45 អ៊ិន្ឈ៍) ពីជាន់។
	j. គ្រឿងមានទឹកលាងក្នុងនោះស្រាប់ ត្រូវតែបង្កើតឡើងពីសម្ភារៈដែលនឹងមិនច្រែះស៊ី។ ទឹកលាងត្រូវតែបានការពារពីមេរោគឆ្លងតាមខ្យល់។
	k. សីតុណ្ហភាពទឹកក្នុងគ្រឿងនោះត្រូវតែរក្សារវាង 15 និង 35  C (60 ទៅ 90  F)។
	l. គ្រឿងបរិក្ខារនិងបំពង់ទាំងអស់ត្រូវតែបានការពារការកក។
	m. គ្រឿងលាងភ្នែកត្រូវតែបើករៀងរាល់សប្ដាហ៍ ដើម្បីបើកសាកនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាធ្វើប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។ គ្រឿងមានទឹកលាងក្នុងនោះស្រាប់ត្រូវតែបានពិនិត្យពិច័យយោងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ឧស្សាហករ។
	n. ការបណ្ដុះបណ្ដាល—និយោជិតទាំងអស់ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនិងទម្រង់ការនៃជំនួយបឋមនៅទីកន្លែងនោះ។ ជាអប្បបរមា ការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖
	អ្នកជួយបឋម៖ អ្នកជួយបឋមទាំងអស់ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែម។ ជាអប្បបរមា ការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រាសម្រាប់៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. កំណត់ត្រាពិនិត្យពិច័យកញ្ចប់ជំនួយបឋម គ្រឿងលាងភ្នែក/បាញ់ខ្លួន ក្នុងពេលអប្បបរមា 1 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
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	 ការប្រើប្រាស់ ការថែទាំធ្វើតេស្ត និងការក្រិតរង្វាស់រង្វាល់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនិងឧបករណ៍ពិនិត្យព្យាបាលទាំងអស់។
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	 ការគ្រប់គ្រងមេរោគ និង គ្រឿងបរិក្ខារសមស្របក្នុងដៃ (ឧទា. ស្រោមដៃដែលបានរម្ងាប់មេរោគ, របាំងមុខការពារ CPR, ប្រដាប់រម្ងាប់មេរោគ, ម្ជុលប្រើហើយបោះចោល និងកញ្ចប់សម្រាប់ដេររបួស)។
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	 បំពាក់នៅកន្លែងគ្លីនិកជាមួយប្រព័ន្ធបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់មេកានិកដែលអាចរក្សាសីតុណ្ហភាពរវាង 21 និង 27 អង្សាសេ  (70 – 80  F) គ្រប់ពេលទាំងអស់។
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	 ប្រព័ន្ធវិភាគលទ្ធផលនៃកម្មវិធីពិនិត្យថែទាំសុខភាព ព្រមទាំងផ្ដល់មគ្គទេសក៍សម្រាប់សកម្មភាពកែបញ្ហា និង ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ។
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	c. ការលើកកម្ពស់សុខភាព៖ វិធានការបង្ការត្រូវតែមាននៅនឹងកន្លែងជាមធ្យោបាយនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពទូទៅរបស់កម្លាំងការងារ (ឧទា. ការបញ្ឈប់ការជក់បារី, ការចាក់ថ្នាំបង្ការតេតាណូស, ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើម B, សកម្មភាពប្រចាំខែនៃស...
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	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលរងមេរោគឆ្លងតាមឈាមដោយសារការងារ (រួមមានបុគ្គល កិច្ចការ និងតំបន់មានហានិភ័យនៃការទទួលរងពីការងារ)។
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	a. បង្ការការប៉ះឈាម ឬ វត្ថុធាតុអាចចម្លងមេរោគផ្សេងទៀត (ទឹករងៃទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាអាចបង្កមេរោគឆ្លង)។
	b. មានកន្លែងលាងដៃនិងគ្រឿងរម្ងាប់មេរោគសម្រាប់អ្វីៗដែលលេចចេញមកអាចមានមេរោគឆ្លងតាមឈាម។
	c. មានគ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន (PPE) (ឧទា. ស្រោមដៃប្រើហើយចោល, គ្រឿងការពារ CPR ជាដើម)។
	d. មានប្រដាប់ដាក់សំណល់ចោលវត្ថុមុតស្រួច (ឧទា. កែវ ឡាម ម្ជុលដេរ ជាដើម)។
	e. ការចោលគ្រឿងបរិក្ខារ ផលិតផល ឬសម្ភារៈដែលសង្ស័យថាមានមេរោគឆ្លងតាមឈាមក្នុងស្បោងនិងប្រដាប់ដាក់ដែលអាចបិទបាន មានដាក់ស្លាកគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត។
	f. ការចោលសម្ភារៈមានមេរោគដោយសុវត្ថិភាព ស្របតាមបទបញ្ជានៃការចោលសំរាមជាធរមាន។
	a. កម្មវិធីថ្នាំបង្ការវេជ្ជសាស្ត្រ និង ការតាមដានបន្ត ត្រូវតែធ្វើដោយឬក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យដែលបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណ ឬក៏ធ្វើដោយឬក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដែលបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណផ្សេងទៀត និង មិនគិតថ្លៃ...
	b. ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើម B និង ស៊េរីនៃថ្នាំបង្ការ ត្រូវតែផ្ដល់ជូននិយោជិតទាំងអស់ដែលអាចទទួលរងពីការងារ។
	c. ការវាយតម្លៃក្រោយការទទួលរង និង ការតាមដានបន្តចំពោះនិយោជិតទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានឧប្បត្តិហេតុនៃការទទួលរង។
	d. និយោជិតពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលសំណៅចម្លងនៃលទ្ធផលវេជ្ជសាស្ត្រ/គំនិតយោបល់ ក្នុងពេល 15 ថ្ងៃនៃទម្រង់ការវេជ្ជសាស្ត្រ។
	a. កំណត់ត្រានៃការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើម B ឬ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃការបដិសេធដោយស្ម័គ្រចិត្ត។
	b. កំណត់ត្រានៃការវាយតម្លៃក្រោយការទទួលរង និង ការតាមដាន។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សានូវការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 5-32
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា គោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីការរក្សាអនាម័យ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងគោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីការរក្សាអនាម័យ។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃគោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីការរក្សាអនាម័យ។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីការរក្សាអនាម័យ។
	និយមន័យ
	ការរក្សាអនាម័យ គឺជាមធ្យោបាយលើកកម្ពស់សុខភាពស្អាតមានអនាម័យ តាមរយៈការបង្ការការប៉ះពាល់របស់មនុស្សជាមួយគ្រោះថ្នាក់នៃសំណល់។ គ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះអាចបង្កជាជំងឺដល់រាងកាយ ជំងឺមីក្រូជីវសាស្ត្រ ឬភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺជីវសាស្ត្រឬគីមី។ សំណល់...
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការរក្សាអនាម័យ។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ និង ការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ការបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់ ការសម្អាត)។
	a. រក្សាឲ្យកន្លែងការងារទាំងអស់ស្អាត ស្ងួត និងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ។
	b. សាងសង់និងថែទាំកន្លែងធ្វើការនីមួយៗតាមវិធីដែលនឹងរារាំងការចូលរបស់ពពួកសត្វកកេរ សត្វល្អិត ឬសត្វចង្រៃផ្សេងទៀត។
	c. ផ្ដល់ការការពារពីបរិស្ថានសើម នៅពេលភារកិច្ចការងារនាំឲ្យមានសំណើម។
	d. រក្សាទុកសំរាមនិងរបស់មិនត្រូវការក្នុងប្រដាប់ដាក់មិនលេចធ្លាយ មិនស្រូប ដែលអាចចាក់ចោលរៀងរាល់ថ្ងៃ។
	e. សម្អាតរបស់កំពប់ភ្លាមៗ ហើយសំណល់ត្រូវតែចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ (ត្រូវតែប្រើសញ្ញាព្រមានលើជាន់ទទឹក)។
	f. ផ្ដល់ចំនួនគ្រប់គ្រាន់នៃបង្គន់ដាច់ពីគ្នាសម្រាប់ភេទនីមួយៗ ផ្អែកលើអនុបាតខាងក្រោម៖
	ចំនួននិយោជិត ចំនួនអប្បបរមានៃបង្គន់
	1 ទៅ 15 1
	16 ទៅ 36 2
	36 ទៅ 55 3
	56 ទៅ 80 4
	81 ទៅ 110 5
	111 ទៅ 150 6
	លើសពី 150 1 បន្ថែម សម្រាប់រាល់និយោជិត 40 នាក់បន្ថែម
	g. មានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ និង បំពង់បង្ហូរបិទជិតក្នុងបង្គន់ទាំងអស់។
	h. សម្អាតនិងរម្ងាប់មេរោគក្នុងបន្ទប់បង្គន់ទាំងអស់ យ៉ាងតិចរៀងរាល់ថ្ងៃ។
	i. ផ្ដល់កន្លែងលាងដៃជាមួយសាប៊ូលាងដៃក្នុងកន្លែងធ្វើការទាំងអស់។
	j. ផ្ដល់ក្រដាសប្រើ ប្រដាប់ផ្លុំខ្យល់ ឬកន្សែងជូតដៃឲ្យស្អាត ក្បែរកន្លែងលាងដៃទាំងអស់។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-15
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីគុណភាពទឹក ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីគុណភាពទឹក។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីគុណភាពទឹក។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីគុណភាពទឹក។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យខូចទឹកបរិភោគនៅកន្លែងធ្វើការ។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យខូចទឹកបរិភោគ (ឧទា. ការពិនិត្យវិភាគ ការព្យាបាល)។
	a. ទឹកបរិភោគ (អាចបរិភោគបាន) ត្រូវតែផ្ដល់ជូននិយោជិតទាំងអស់។
	b. ប្រភពទឹកមិនអាចបរិភោគបាន ត្រូវតែដាក់ស្លាកសញ្ញាប្រាប់ឲ្យច្បាស់។
	c. គ្រឿងចែកចាយទឹកត្រូវតែបិទនៅក្នុងបរិស្ថានការងារបង្កគ្រោះថ្នាក់។
	d. កន្លែងរក្សាទុកនិងកន្លែងសម្អាតត្រូវបានរក្សាអនាម័យ សម្រាប់ពែងឬប្រដាប់ដាក់ទឹកបរិភោគមួយៗ។
	e. ទឹកមិនអាចបរិភោគបាន ត្រូវតែដាំ ឬក៏រម្ងាប់មេរោគ មុនពេលប្រើសម្រាប់ការរៀបចំឬការចម្អិនអាហារ។
	f. ទម្រង់ការតបតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់ភាពកខ្វក់ឬការសង្ស័យថាមានភាពកខ្វក់នៅប្រភពទឹកបរិភោគក្នុងរោងចក្រ។
	g. កម្មវិធីពិនិត្យវិភាគទឹក៖ រោងចក្រនីមួយៗដែលប្រើទឹកអណ្ដូងឬទឹកទន្លេបឹងបួរជាប្រភពសម្រាប់ទឹកបរិភោគដែលរោងចក្រផ្ដល់ជូន ត្រូវតែមានកម្មវិធីពិនិត្យវិភាគគុណភាពទឹកនៅនឹងកន្លែង។ ជាអប្បបរមា ត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការខាងក្រោម៖
	 ភាពញឹកញាប់នៃការពិនិត្យវិភាគ ផ្អែកលើចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់៖
	ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់  សំណាកពិនិត្យវិភាគអប្បបរមា/ប្រចាំត្រីមាស (រៀងរាល់ខែទី 3)
	25 ទៅ 999 1
	1,000 ទៅ 4,999 10
	5,000 9,999 15
	10,000 ទៅ 19,999 20
	> 20,000  50
	 កម្រិតទទួលយកបាននៃបាក់តេរី និង ការរម្ងាប់មេរោគ៖
	- មានសារធាតុសំណល់លាមក = 0.0.
	- 99.9% អសកម្មភាពនៃ ហ្គីអាឌៀ ឡាំប្លៀ ស៊ីស្តស៍, 99.99% អសកម្មភាពនៃមេរោគ។
	- កំហាប់គ្មានមេរោគ ចូលប្រព័ន្ធមិនអាចតិចជាង 0.2 mg/L
	- សារធាតុក្ល័រសរុបដែលបានវាស់ឃើញ, ល្បាយក្ល័រ ឬ ក្ល័រីនឌីអុកស៊ីត ត្រូវតែរកឃើញក្នុង 95% នៃសំណាកពិនិត្យវិភាគរៀងរាល់ខែ។
	 ទម្រង់ការអំពីការរាយការណ៍អំពីជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកបរិភោគដែលត្រូវការជំនួយបឋម ឬ ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។
	 ទម្រង់ការអំពីការរាយការណ៍អំពីជំងឺ។
	ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគុណភាពទឹក៖ និយោជិតទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែទាំគុណភាពទឹកនៅរោងចក្រ ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការតបតនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបំពុលទឹកបរិភោគ។
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. លទ្ធភាពតេស្តវិភាគគុណភាពទឹក ក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-18
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា គោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពអគារ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងគោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពអគារ។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃគោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពអគារ។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃគោលការណ៍និងទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពអគារ។
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការរចនាអគារ សំណង់ និងកត្តាបន្ថែមដែលអាចធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារទាំងមូលទន់ខ្សោយ។ (ឧទា. បញ្ជីនៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ និង គ្រោះថ្នាក់ដោយសារមនុស្សបង្កើត ដូចជាបន្ទុកព្រិលនៅលើដំបូល ទឹក...
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ និង ការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ការពិនិត្យពិច័យតាមពេល ការបណ្ដុះបណ្ដាល ការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទម្រទប់រញ្ជួយដី ជាដើម)។
	a. ការត្រួតពិនិត្យលើការរចនាអគារ
	o បើគ្មានអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកទេ អគារត្រូវតែបានរចនាដោយអ្នករចនាឬស្ថាបត្យករអគារដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់។
	o រួមបញ្ចូលបន្ទុកបន្ថែមពីព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិឬគ្រោះមហន្តរាយដែលបានរំពឹង ដូចបានកត់សម្គាល់ក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យ
	o ការឲ្យតម្លៃបន្ទុកត្រូវតែសម្គាល់លើបន្ទះនៃការរចនាដែលបានយល់ព្រម ដែលត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់និងភ្ជាប់ឲ្យមានសន្តិសុខដោយម្ចាស់អគារ ឬ ភ្នាក់ងារដែលទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេ ក្នុងកន្លែងមើលឃើញក្នុងលំហនីមួយៗ ដែលពួកវាទាក់ទង។
	o បន្ទះទាំងនោះមិនត្រូវយកចេញឬធ្វើឲ្យខូចឡើយ ប៉ុន្តែបើបន្ទះទាំងនោះបានបាត់ ត្រូវបានយកចេញ ឬធ្វើឲ្យខូច ត្រូវតែផ្លាស់ដោយម្ចាស់ឬភ្នាក់ងាររបស់គេ។
	b. ការប្រើប្រាស់អគារ
	o ការវិភាគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវធ្វើដោយភាគីទីបី ដើម្បីធានាឲ្យប្រាកដថា សំណង់មានស្រាប់ជាមួយនឹងការបន្ថែមឬការកែ បំពេញតាមតម្រូវការសំណង់អគារ។
	c. ការថែទាំនិងការពិនិត្យពិច័យ
	o ការពិនិត្យពិច័យអគារតាមពេលនិងជាបន្តបន្ទាប់។
	o ការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានកំណត់ដោយប្រការ 1705 នៃក្រមសំណង់អន្តរជាតិ ឬ ច្បាប់ក្នុងស្រុក ដោយយកមួយណាដែលតឹងរ៉ឹងជាង។
	o ជាអប្បបរមា ការពិនិត្យពិច័យត្រូវតែរួមបញ្ចូលរចនាសម្ព័ន្ធទ្របន្ទុកទាំងអស់ (ដូចជា ដំបូល ឡៅតឿ ជញ្ជាំង ជាដើម)។
	o ការធ្វើតេស្តដីត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យពិច័យ។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យលើសុវត្ថិភាពអគារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
	b. គំនូសស្ថាបត្យកម្មអគារ
	c. លិខិតអនុញ្ញាតការសាងសង់ បើមាន
	d. កំណត់ត្រានៃការពិនិត្យពិច័យនិងការថែទាំ ត្រូវរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ រួមទាំងរបាយការណ៍អំពីការពិនិត្យពិច័យពីខាងធានារ៉ាប់រង
	e. ការធ្វើតេស្តដី
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 ក្រមសំណង់អន្តរជាតិ បោះពុម្ពលើកទីពីរ 2012
	o ប្រការ 1705 ត្រូវការនូវការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការពិនិត្យពិច័យ
	 NFPA 1
	 NFPA 101
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងទម្រង់ការអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃទម្រង់ការសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃទម្រង់ការសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ។
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុកនិងការប្រើសម្ភារៈងាយឆេះនិងងាយឆាបឆេះ (ឧទា. បញ្ជីនៃគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យចម្បងៗ និង ប្រភពបញ្ឆេះ)។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ និង ការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. គ្រឿងបរិក្ខារពន្លត់អគ្គិភ័យ ការបណ្ដុះបណ្ដាល ការរក្សាវត្ថុងាយឆាបឆេះដោយសុវត្ថិភាព ជាដើម)។
	a. ការបង្ការអគ្គិភ័យ៖
	b. ការការពារអគ្គិភ័យ៖
	c. ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអគ្គិភ័យ៖
	d. និយោជិតដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងប្រើគ្រឿងបរិក្ខារពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងពេលអាសន្ន ត្រូវតែទទួលការណែនាំអំពីគ្រោះថ្នាក់និងបច្ចេកទេសនៃការពន្លត់អគ្គិភ័យ។
	ការពន្លត់អគ្គិភ័យ៖ និយោជិតដែលមានការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមក្នុងការពន្លត់អគ្គិភ័យ ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំ បន្ថែមលើចំណុចខាងលើ។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវតែរួមបញ្ចូលអប្បបរមា៖
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នលើហានិភ័យនៃសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គិភ័យ។
	b. ទីកន្លែងបច្ចុប្បន្ននៃគ្រឿងបរិក្ខារការពារអគ្គិភ័យ។
	c. កំណត់ត្រានៃការពិនិត្យពិច័យនិងការថែទាំ ត្រូវរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 "សកម្មភាពពេលអាសន្ន" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 6-4
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចនាំឲ្យមានស្ថានភាពអាសន្ន។ (ឧទា. អគ្គិភ័យ គ្រាប់បែកគំរាមកំហែង ទំនាស់ក្នុងសង្គម ការបំពុលខ្យល់ ការចាប់ជំរិត/ការចាប់ចំណាប់ខ្មាំង ទឹកជំនន់ ស៊ូណាមី រញ្ជួយដី ខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា វេជ្ជសាស្ត្រ ជាដើម)។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ថានភាពអាសន្ននីមួយៗ។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ហានិភ័យ (ឧទា. ផែនការពេលអាសន្ន ការបណ្ដុះបណ្ដាល ប្រព័ន្ធស៊ីរ៉ែន មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង ជាដើម)។
	a. ឈ្មោះឬមុខងាររបស់បុគ្គលដែលអាចទាក់ទងដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែម ឬ ការពន្យល់អំពីភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការនោះ។
	b. តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ (រួមទាំងការបញ្ជា និង ការគ្រប់គ្រង)។
	c. មធ្យោបាយរាយការណ៍ភាពអាសន្ន រួមទាំងការប្រកាសអំពីលេខអាសន្ន។
	d. ទម្រង់ការអំពីការជម្លៀសខ្លួន និង ការបិទប្រកាសផែនការ (សម្រាប់ភាពអាសន្នដែលត្រូវការនូវការជម្លៀសខ្លួន)។
	e. ការកត់សម្គាល់និងខចែងសម្រាប់និយោជិតដែលនៅតែត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រឿងបរិក្ខាររបស់រោងចក្រឬប្រតិបត្តិការសំខាន់ចាំបាច់ មុនពេលពួកគេជម្លៀសខ្លួន។
	f. ការកត់សម្គាល់និងខចែងសម្រាប់ការជួយជនពិការ។
	g. ភារកិច្ចសង្គ្រោះ និង វេជ្ជសាស្ត្រ។
	h. ខចែងដែលពន្យល់និយោជិតទាំងអស់។
	i. ដំណើរការជូនដំណឹងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូននិយោជិតអំពីស្ថានភាពអាសន្ន (ឧទា. ការត្រឡប់មកធ្វើការវិញ, ទៅផ្ទះ ជាដើម)។
	j. ការហ្វឹកហាត់ការជម្លៀសខ្លួនប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់និយោជិតម្នាក់ៗ។
	k. ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំលើកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនិងការរៀបផែនការពេលអាសន្ន។
	a. សញ្ញាព្រមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពតាមទម្រង់ការ។
	b. ការជូនដំណឹង/ស៊ីរ៉ែនដែលអាចងាយដឹង លើសកម្រិតសំឡេងរំខាននិងពន្លឺជុំវិញ។
	c. ការជូនដំណឹង/ស៊ីរ៉ែនដែលខុសប្លែកពីគេ និង អាចទទួលស្គាល់បាន។
	d. មធ្យោបាយសម្រាប់ការបើកដំណើរការប្រព័ន្ធជូនដំណឹង/ស៊ីរ៉ែន។
	e. ប្រព័ន្ធត្រូវតែអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ពេល លើកលែងនៅពេលធ្វើតេស្ត ឬ កំពុងធ្វើការជួសជុលឬថែទាំ។
	f. ការធ្វើតេស្តនិងការថែទាំប្រចាំឆ្នាំនិងតាមពេល ត្រូវតែធ្វើដោយបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាព។
	បុគ្គលិកជួយពេលមានអាសន្ន៖ និយោជិតទាំងអស់ដែលមានតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមក្នុងពេលមានអាសន្ន ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងភារកិច្ចរបស់ពួកគេ។
	កំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ៖ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រានៃឧប្បត្តិហេតុ ក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. ឯកសារនៃការហ្វឹកហាត់ការជម្លៀសខ្លួនក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	c. ឯកសារនៃការធ្វើតេស្តនិងថែទាំប្រព័ន្ធជូនដំណឹង/ស៊ីរ៉ែន ក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	d. ផែនការបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ពេលអាសន្ន។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 "ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 6-1
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីការគ្រប់គ្រងសយដ្ឋាន ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងសយនដ្ឋាន។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងសយនដ្ឋាន។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រងសយនដ្ឋាន។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការធ្វើប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំសយនដ្ឋាន។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ប្រព័ន្ធកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យត្រជាក់ ការការពារអគ្គិភ័យ សន្តិសុខ ជាដើម។
	a. ទូទៅ៖
	 កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យត្រូវតែមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អ មានការជួលជុលល្អ ស្អាត មានសន្តិសុខ និងផ្ដល់នូវការការពារសុវត្ថិភាពដល់អ្នករស់នៅ កុំឲ្យទទួលរងពីសារធាតុផ្សេងៗ។
	 កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធភាពសមស្របដើម្បីទទួលជំនួយពីអ្នកជួយពេលមានអាសន្ននៅក្នុងស្រុក រួមទាំងទីភ្នាក់ងារអគ្គិភ័យ វេជ្ជសាស្ត្រ និងប៉ូលីស។
	 កន្លែងរស់នៅនីមួយៗត្រូវតែផ្ដល់លំហរស់នៅអប្បបរមា 4 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់អ្នករស់នៅម្នាក់ៗ ជាមួយនឹងការផ្ដល់កន្លែងរក្សាទុករបស់ឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលរស់នៅក្នុងនោះ។
	 ត្រូវតែផ្ដល់ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់និងសេវាអគ្គិសនីក្នុងកន្លែងរស់នៅទាំងអស់។
	 ត្រូវតែផ្ដល់ជូននូវកន្លែងចោលសំរាមដើម្បីរក្សាអនាម័យ និង កន្លែងចោលរបស់គ្មានតម្លៃ។
	b. កន្លែងគេង៖
	 ត្រូវតែផ្ដល់គ្រែផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ៅអ៊ី ឬ គ្រែថ្នាក់ (មិនអនុញ្ញាតគ្រែថ្នាក់បីជាន់) ដល់អ្នករស់នៅម្នាក់ៗ។
	 សម្ភារៈសម្រាប់គេងដែលកន្លែងនោះផ្ដល់ជូនត្រូវតែស្អាតនិងរក្សាអនាម័យ។
	 កន្លែងគេងដាច់ដោយឡែកត្រូវតែផ្ដល់ជូនសម្រាប់ភេទនីមួយៗ។
	c. កន្លែងមុជទឹកនិងបង្គន់៖
	 បង្គន់ត្រូវតែផ្ដល់ជូនក្នុងអនុបាតបង្គន់មួយក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅ 15 នាក់។
	 បង្គន់ត្រូវតែស្ថិតក្នុងចម្ងាយ 50 ម៉ែត្រពីកន្លែងរស់នៅនីមួយៗ។
	 បង្គន់ត្រូវតែញែកដាច់ពីគ្នាតាមភេទ និង សម្គាល់ភេទឲ្យបានច្បាស់។
	 បង្គន់ត្រូវតែស្អាតនិងរក្សាអនាម័យរៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 កន្លែងមុជទឹកនិងលាងសម្អាតត្រូវតែផ្ដល់នូវទឹកអាចផឹកបាន មានសម្ពាធ ក្ដៅ និងត្រជាក់។
	 កន្លែងមុជទឹកនិងលាងសម្អាត ត្រូវតែស្ថិតក្នុងចម្ងាយ 50 ម៉ែត្រពីកន្លែងរស់នៅនីមួយៗ។
	 ក្បាលទឹកផ្កាឈូកត្រូវតែស្ថិតនៅចម្ងាយអប្បបរមា 1 ម៉ែត្រពីគ្នា និង ក្នុងអនុបាតក្បាលទឹកផ្កាឈូកមួយក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅ 15 នាក់។
	 កន្លែងមុជទឹកនិងលាងសម្អាតដាច់ពីគ្នាត្រូវតែផ្ដល់ជូនសម្រាប់ភេទនីមួយៗ ហើយត្រូវសម្គាល់ភេទឲ្យច្បាស់។
	 ជាន់មុជទឹកនិងបន្ទប់លាងសម្អាតត្រូវតែសាងសង់ពីសម្ភារៈមិនស្រូប និង រក្សាអនាម័យរៀងរាល់ថ្ងៃ។
	d. ត្រូវតែផ្ដល់កន្លែងបរិភោគនិងរៀបចំអាហារ។
	e. សុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ និង ជំនួយបឋម៖
	 ផែនការសកម្មភាពពេលអាសន្នត្រូវតែបិទប្រកាសក្នុងទីកន្លែងអាចមើលឃើញនៅទូទាំងសយនដ្ឋាន ដែលរួមបញ្ចូលនូវទម្រង់ការលម្អិតអំពីការជម្លៀសខ្លួនក្នុងករណីមានភាពអាសន្ន។
	 គ្រឿងបរិក្ខារពន្លត់អគ្គិភ័យត្រូវតែផ្ដល់ជូនក្នុងទីកន្លែងដែលអាចយកមកប្រើបានមិនលើសពី 30 ម៉ែត្រពីកន្លែងរស់នៅនីមួយៗ។
	 ច្រកចេញអប្បបរមាពីរត្រូវតែសម្គាល់ឲ្យច្បាស់លើជាន់នីមួយៗ។
	 ការហ្វឹកហាត់ពីអគ្គិភ័យប្រចាំឆ្នាំត្រូវតែរក្សាទុកជាឯកសារ។
	 កញ្ចប់ជំនួយបឋមត្រូវតែផ្ដល់ជូននិងងាយស្រួលយកមកប្រើគ្រប់ពេលទាំងអស់ក្នុងអនុបាតកញ្ចប់ 1 ក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅ 50 នាក់។
	 សារធាតុគីមីបង្កគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែរក្សាតែក្នុងតំបន់ដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។
	 ផែនការសកម្មភាពពេលអាសន្ន។
	 ដឹងពីទីកន្លែងនៃគ្រឿងបរិក្ខារពន្លត់អគ្គិភ័យ និង ជំនួយបឋម ព្រមទាំងមានចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ពួកវា។
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. ការហ្វឹកហាត់អំពីការជម្លៀសខ្លួនពេលមានអគ្គិភ័យ ក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
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	 "ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "សុវត្ថិភាពអគារ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "សកម្មភាពនិងការរៀបផែនការពេលអាសន្ន" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-1
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	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងទម្រង់ការអំពីសេវាអាហារ។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមទម្រង់ការអំពីសេវាអាហារ។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមទម្រង់ការអំពីសេវាអាហារ។
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	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ (រួមទាំងជំងឺឆ្លងតាមអាហារ និង សុវត្ថិភាពនៅចង្ក្រានបាយ)។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ និង ការអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។
	a. បុគ្គលិកបម្រើអាហារ៖
	 ត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យសុខភាព និង ទទួលការបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺឆ្លង យ៉ាងតិចប្រចាំឆ្នាំ។
	 ត្រូវតែដឹង និង គោរពតាមទម្រង់ការសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺឆ្លង។
	 ត្រូវតែពាក់សំណាញ់សក់ ស្រោមដៃ និងអៀម ខណៈពេលកំពុងរៀបចំនិងបម្រើអាហារ។
	 ត្រូវតែលាងសម្អាតដៃនិងរម្ងាប់មេរោគ មុនពេលប៉ះពាល់ជាមួយអាហារ។
	b. កន្លែងរៀបចំនិងបរិភោគអាហារ៖
	 ត្រូវតែស្អាតនិងគ្មានមេរោគ។
	 មានទូក្លាស្សេដែលអាចរក្សាសីតុណ្ហភាពមិនលើសពី 5 អង្សាសេ នៅពេលអាហារអាចខូចត្រូវបានរក្សាទុកនៅការដ្ឋាន។
	 មានកន្លែងលាងដៃ ដែលផ្ដល់ទឹកក្ដៅនិងត្រជាក់សម្រាប់លាង។
	 សម្ភារៈផ្ទះបាយសម្រាប់ការចម្អិន ការបម្រើ និងការបរិភោគ ត្រូវតែលាងនិងរម្ងាប់មេរោគ បន្ទាប់ពីប្រើម្ដងៗ។
	 លើតុ និង បញ្ជរ ត្រូវតែស្អាតនិងត្រូវបានរម្ងាប់មេរោគ ក្រោយពេលប្រើម្ដងៗ។
	 ត្រូវតែគ្មានសត្វល្អិតចង្រៃ។
	 រក្សាទុកសំរាមនិងរបស់មិនត្រូវការក្នុងប្រដាប់ដាក់មិនលេចធ្លាយ មិនស្រូប ដែលអាចចាក់ចោលរៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 ប្រេងចម្អិនមិនត្រូវចោលទៅក្នុងលូអនាម័យឬលូទឹកភ្លៀងឡើយ។
	c. បន្ទប់ទឹក៖
	 បុគ្គលិកបម្រើអាហារទាំងអស់ត្រូវតែលាងសម្អាតដៃនិងរម្ងាប់មេរោគឲ្យអស់ ក្រោយពីចូលបន្ទប់ទឹក។
	 ត្រូវតែបិទប្រកាសស្លាកសញ្ញាថា ត្រូវលាងដៃ ក្រោយពីចូលបន្ទប់ទឹក។
	d. យន្តការនិងទម្រង់ការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺឆ្លងតាមអាហារ ឬ ការឆ្លងរោគ។
	 ការត្រួតពិនិត្យលើការវាយតម្លៃហានិភ័យនិងទម្រង់ការនានា។
	 តម្រូវការនៃសុវត្ថិភាពអាហារ និង ការរក្សាទុក។
	 អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។
	 ការយល់ដឹងអំពីជំងឺឆ្លងតាមអាហារ និង ជំងឺឆ្លង។
	 ការអនុវត្តសុវត្ថិភាពនៅចង្ក្រានបាយ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 "ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "សុវត្ថិភាពអគារ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "សកម្មភាពនិងការរៀបផែនការពេលអាសន្ន" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-11
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	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃទម្រង់ការអំពីការថែទាំក្មេង។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃទម្រង់ការអំពីការថែទាំក្មេង។
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	a. ការកត់សម្គាល់ពីលទ្ធភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំក្មេង។
	b. ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រង ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ជំនួយបឋម/CPR, កន្លែងលេងដោយសុវត្ថិភាព)។
	a. ការធ្វើការងារជាមួយក្មេង៖
	 អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវតែធ្នឹកជាមួយតម្រូវការនៃការចុះបញ្ជីក្នុងស្រុក។
	 ត្រូវតែមានបុគ្គលដែលមានគុណវុឌ្ឍិផ្ដល់ជំនួយបឋម/CPR។
	 ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់ឪពុកម្ដាយ/អាណាព្យាបាល ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជំនួសឪពុកម្ដាយក្នុងការផ្ដល់ជំនួយបឋម/ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រស្របច្បាប់ ឬក៏សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្មេងក្នុងឡាន/ឡានប៊ឺស ឬក៏ទម្រង់ដទៃផ្សេងទៀតនៃការដឹកជញ្ជូន។
	 ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងឪពុកម្ដាយ/អាណាព្យាបាលត្រូវតែរក្សាទុកជាឯកសារ។
	 ការត្រួតពិនិត្យមុនពេលជួលឲ្យធ្វើការងាររបស់និយោជិតទាំងឡាយណាដែលនឹងធ្វើការជាមួយក្មេងរំលងយប់ ឬក៏បង្រៀនក្មេងដោយផ្ទាល់ (ឧទា. សាលារៀនបាល់ទាត់)។
	 ក្មេងអាចប្រគល់ជូនឪពុកម្ដាយ/អាណាព្យាបាលដែលទទួលសិទ្ធិ ឬ បុគ្គលដែលទទួលការចាត់តាំងប៉ុណ្ណោះ។
	b. កន្លែងថែទាំក្មេង៖
	 អគារត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់ក្នុងស្រុក និង/ឬ ស្តង់ដា Nike សមស្រប ដោយយកមួយណាជាស្តង់ដាខ្ពស់បំផុត។
	 ផ្ទៃក្ដៅទាំងអស់ត្រូវតែរុំការពារ ដើម្បីកុំឲ្យក្មេងប៉ះជាមួយពួកវា។
	 ព្រីអគ្គិសនីដែលក្មេងអាចឈោងដល់ ត្រូវតែមានគម្របការពារ នៅពេលមិនប្រើ។
	 កន្លែងមានភ្លើងត្រូវតែបានការពារ។
	 ថ្នាំ ថ្នាំពុល និងសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ត្រូវតែរក្សាក្នុងទូចាក់សោ។
	 បរិវេណត្រូវតែស្អាតនិងមានការថែទាំល្អនៅគ្រប់ពេល។
	 ត្រូវអនុវត្តការជម្លៀសខ្លួនពេលអគ្គិភ័យដោយមានវត្តមានក្មេង ជារៀងរាល់ខែ។
	 កន្លែងលេងក្រៅអគារ ត្រូវតែមានសុវត្ថិភាព មានសន្តិសុខ ហើយអាងទឹកឬអណ្ដូងត្រូវតែមានរបងឬគម្របការពារ។
	 ត្រូវតែមានទឹកដែលអាចបរិភោគបាន។ ពែងទឹកឬសម្ភារៈផ្ទះបាយរួមត្រូវបានហាមប្រាម។
	 ត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រជាក់និងក្ដៅមិនលើសពី 110  F (43  C) ទៅរ៉ូប៊ីណេដែលក្មេងអាចបើកប្រើបាន។
	 បង្គន់ត្រូវតែស្អាត សមស្របសម្រាប់ក្មេង និងផ្ដល់ជូនកន្លែងលាងសម្អាតដៃ។ ត្រូវតែមានបង្គន់និងកន្លែងលាងដៃមួយ ក្នុងចំណោមក្មេង 15 នាក់។
	 ត្រូវតែផ្ដល់កូនគ្រែ ប៉ៅអ៊ី ឬកន្ទេលស្អាតមួយៗ (សមស្របតាមអាយុនិងកម្រិតនៃការលូតលាស់របស់ក្មេង) ព្រមទាំងកម្រាលស្អាត។ សម្រាប់ការថែទាំពេលព្រលប់ ក្មេងម្នាក់ៗត្រូវតែទទួលពូកណែនមិនជ្រាបទឹក។ ត្រូវមានលំហយ៉ាងតិច 3 ហ្វីត (0.9M) រវាងកូ...
	 ត្រូវតែមាននាយកប្រចាំកន្លែងដែលធ្វើការពេញម៉ោងនិងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កន្លែងទាំងអស់ដែលមានក្មេងលើសពី 60 នាក់។
	 កំណត់ត្រាសុខភាពត្រូវតែរក្សាសម្រាប់ក្មេងម្នាក់ៗ រួមទាំងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ ជំងឺឆ្លង ព្រមទាំងព័ស្តុតាងនៃរបួសដោយសារការធ្វេសប្រហែសឬរបួសមិនធម្មតា។ ករណីមានរបួសដោយសារការធ្វេសប្រហែសឬរបួសមិនធម្មតា...
	 ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យ។
	 ការអនុវត្តល្អសម្រាប់ការធ្វើការជាមួយក្មេង។
	 ទម្រង់ការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន។
	b. កំណត់ត្រាបច្ចុប្បន្ននៃការពិនិត្យនិយោជិត។
	c. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងឪពុកម្ដាយ/អាណាព្យាបាលបច្ចុប្បន្ន។
	d. កំណត់ត្រាអំពីការហ្វឹកហាត់ពេលអគ្គិភ័យ ក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 "ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "សុវត្ថិភាពអគារ" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 "សកម្មភាពនិងការរៀបផែនការពេលអាសន្ន" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 9-21
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	1. ការវាយតម្លៃហានិភ័យ—រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យប្រចាំឆ្នាំនិងរក្សាទុកជាឯកសារ ដែលត្រូវរួមបញ្ចូលអប្បបរមា៖
	2. គោលការណ៍ & ទម្រង់ការ —រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែបានអនុវត្តទម្រង់ការដើម្បីកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់ផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញជាតិពុលទៅក្នុងខ្យល់ ដែលត្រូវតែគ្របដណ្ដប់អប្បបរមាខាងក្រោម៖
	3. ការបណ្ដុះបណ្ដាល—និយោជិតត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកម្រិតយល់ដឹងអំពី៖
	4. ការរក្សាឯកសារ—

	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
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	កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត៖


	ស្តង់ដា
	 បង្កើតនិងអនុវត្តដំណើរការនិងទម្រង់ការសម្រាប់ការជ្រើសរើសអ្នកដឹកជញ្ជូនសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបានទទួលអាជ្ញាបណ្ណនិងមានគុណវុឌ្ឍិ អ្នកធ្វើនិស្សរណកម្ម និងកន្លែងចោល ព្រមទាំងផ្ទៀងផ្ទាត់ថា ពួកគេអនុវត្តការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានប្រកបដោយកា...
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការអំពីសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងទម្រង់ការអំពីសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង គោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីចរន្តនៃសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់។
	b. ការកត់សម្គាល់ពីបរិមាណនៃសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបានបង្កើត ព្រមទាំងផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាននិងមនុស្ស។
	c. ការអនុវត្តវិធានការបង្ការដែលត្រូវធ្វើ (ឧទា. ការបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់, គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន, កន្លែងមុជទឹកឬលាងភ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់, ការដាក់ស្លាកនិងសញ្ញាសម្គាល់ត្រឹមត្រូវ, កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្តដែលរ៉ាប់រងលើសំណល...
	a. ការកត់សម្គាល់ពីប្រភពនិងគុណភាពនៃសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបានបង្កើត។
	b. ការទទួលលិខិតអនុញ្ញាតដែលចាំបាច់ទាំងអស់សម្រាប់ការបង្កើត ការរក្សាទុក និងការចោលសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ ស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុក។
	c. តម្រូវការនៃកន្លែងរក្សាទុកសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់៖
	a. កន្លែងរក្សាទុកត្រូវតែបានរក្សាសន្តិសុខ
	b. កន្លែងរក្សាទុកត្រូវតែមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ និង មានកន្លែងលាងភ្នែកឬមុជទឹកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលអាចប្រើបានភ្លាមៗ។
	c. ត្រូវតែបិទសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានការបរិភោគ ការជក់បារី ឬការផឹកទឹក
	d. កន្លែងរក្សាទុកសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែបានគ្របជិត
	e. ប្រដាប់រក្សាខាងក្រៅទីពីរត្រូវតែមានចំណុះយ៉ាងតិច 110% នៃចំណុះប្រដាប់ដាក់ធំបំផុត នៅពេលចំណុះប្រដាប់ដាក់សរុបលើស 55 ហ្គាឡុង (208 លីត្រ)
	f. គ្រឿងបរិក្ខារតបតនឹងការកំពប់រួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន (PPE) ត្រូវតែស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងរក្សាទុកសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់
	g. សំណល់ងាយឆាបឆេះនិងងាយឆេះ ត្រូវតែរក្សាឲ្យផុតពីប្រភពបញ្ឆេះ
	h. សំណល់មិនត្រូវគ្នា ត្រូវតែរក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
	i. ត្រូវតែរក្សាផ្លូវដើរគ្រប់គ្រាន់នៅចន្លោះប្រដាប់ដាក់នីមួយៗ
	j. ប្រដាប់ដាក់មិនត្រូវគរលើគ្នាហួសហេតុឡើយ
	k. កន្លែងរក្សាទុកសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែរក្សាដាច់ពីគ្នានិងមិនជាប់គ្នានឹងសំណល់មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់
	d. តម្រូវការនៃប្រដាប់ដាក់សំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់៖
	a. ប្រដាប់ដាក់ត្រូវតែរក្សាលើផ្ទៃមិនជ្រាបទឹក។
	b. ប្រដាប់ដាក់និងសំណល់ត្រូវតែត្រូវគ្នា
	c. ប្រដាប់ដាក់ត្រូវតែមានស្ថានភាពល្អ
	d. ប្រដាប់ដាក់ទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ស្លាកឲ្យបានច្បាស់ថាជាសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ និង រួមបញ្ចូលការកត់សម្គាល់ពីសំណល់និងគ្រោះថ្នាក់
	e. ត្រូវតែបិទគម្របគ្រប់ពេលទាំងអស់ លើកលែងនៅពេលផ្ទេរសំណល់
	e. រក្សាឯកសារ និង អនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយសំណល់ និង ការកាត់បន្ថយជាអប្បបរមា។
	f. ធ្វើនិងរក្សាឯកសារអំពីការពិនិត្យពិច័យប្រចាំសប្ដាហ៍នៅកន្លែងរក្សាទុកសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់។
	g. សំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវតែចោលក្នុងដែនកំណត់ពេលវេលាសមហេតុផល (បើដែនកំណត់មិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ក្នុងស្រុក សូមមើលតម្រូវការរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិក-EPA សម្រាប់អ្នកបង្កើតបរិមាណតិចតូចនិងច្រើន)។
	h. ប្រើប្រាស់អ្នកដឹកជញ្ជូនសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណនិងបានទទួលការអនុញ្ញាត ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម និងកន្លែងចោល។
	i. Nike រក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ខ្លួនលើអ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្តដែលរ៉ាប់រងលើសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់។ បន្ថែមលើនេះ Nike អាចតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ដល់ជូន Nike នូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារអំពីការអនុវត្តលើការចោលដែលបា...
	j. ការដុតនៅការដ្ឋាន ឬ ការចោលសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចដែលបានកំណត់នៅទីនេះ ត្រូវបានហាមប្រាម។
	កំណត់ត្រានៃការចោល៖ កំណត់ត្រាអំពីសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែរួមបញ្ចូល៖ ឈ្មោះសម្ភារៈ; លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ; គ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនានា (អាចឆាបឆេះ ច្រែះស៊ី ពុល ឬមានប្រតិកម្ម); កាលបរិច្ឆេទនិងបរិមាណដឹកចេញសម្រាប់ការធ្វើប្រព្រឹត្តកម្ម/ការចោល...
	c. ការវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចុប្បន្ន និង លិខិតអនុញ្ញាតដែលត្រូវការ។
	d. ការពិនិត្យពិច័យក្នុងពេលអប្បបរមា 1 ឆ្នាំ។
	e. បញ្ជីរបស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្តដែលរ៉ាប់រងលើសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់ ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ/ទទួលការអនុញ្ញាត ដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានប្រើ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
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	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង អនុលោមតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីសំណល់រឹង។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដំណើរការនិងទម្រង់ការអំពីសំណល់រឹង។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការទុកដាក់ ការរក្សាទុក ការដឹកជញ្ជូន ការធ្វើនិស្សរណកម្ម និងការចោលសំណល់រឹង។
	b. ការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រោះថ្នាក់។
	c. ការកត់សម្គាល់ពីវិធានការគ្រប់គ្រងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (ឧទា. ការដាក់ដាច់ដោយឡែក, ការដាក់ស្លាកនិងសញ្ញាសម្គាល់ត្រឹមត្រូវ, គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន, ការកាត់បន្ថយជាអប្បបរមា, ការប្រើប្រាស់អ្នកជាប់កិច្ចសន្យាបន្តដែលមានគុណវុឌ្ឍិដើម្បី...
	a. សន្និធិនៃលំហូរទាំងអស់នៃសំណល់រឹង។ សន្និធិត្រូវតែរួមបញ្ចូលប្រភេទនិងគុណភាពនៃសំណល់ដែលបានបង្កើត ធ្វើនិស្សរណកម្ម និងចោល ព្រមទាំងឈ្មោះនិងទីកន្លែងនៃកន្លែងចោលសំណល់។
	b. កម្មវិធីកាត់បន្ថយសំណល់រឹងជាអប្បបរមា។ កត់សម្គាល់និងរក្សាឯកសារអំពីឱកាសនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយប្រភព។
	c. ការដាក់សំណល់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងប្រភេទប្រើឡើងវិញ អាចធ្វើនិស្សរណកម្មបាន និងមិនអាចធ្វើនិស្សរណកម្មបាន។ ត្រូវតែផ្ដល់នូវប្រដាប់ដាក់ស្អាតសម្រាប់ប្រភេទសំណល់ទាំងនេះនីមួយៗ។
	d. សំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់និងសំណល់រឹង ត្រូវតែដាក់ដាច់ដោយឡែកនិងរក្សាទុកក្នុងកន្លែងដាច់ដោយឡែក មិនជាប់គ្នា។
	e. ទីកន្លែងរក្សាទុកសំណល់រឹងត្រូវតែគ្របនិងរក្សាសន្តិសុខ ព្រមទាំងផ្ទៃខាងលើត្រូវតែមិនជ្រាបទឹក។
	f. ប្រើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ៊ុនចោលសំណល់រឹងដែលមានអាជ្ញាបណ្ណនិងទទួលការអនុញ្ញាត។
	g. ការដុតនៅការដ្ឋាន ឬ ការចោលសំណល់រឹងដូចដែលបានកំណត់នៅទីនេះ ត្រូវបានហាមប្រាម។
	 ការកត់សម្គាល់ពីសំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់
	 ការកត់សម្គាល់និងការបង្ការនូវការបំពុលពីសម្ភារៈដែលបានប្រមូលសម្រាប់ការធ្វើនិស្សរណកម្ម
	 ការទុកដាក់និងការរក្សាសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ការរក្សាឯកសារ ព្រមទាំងបច្ចេកទេសនិងទម្រង់ការអំពីការចោល
	 ទម្រង់ការនៃប្រតិបត្តិការជាក់លាក់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយប្រភព
	 ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន
	កំណត់ត្រានៃការចោលនិងការធ្វើនិស្សរណកម្ម៖ កំណត់ត្រានៃការចោលសំណល់រឹងនិងការធ្វើនិស្សរណកម្ម ត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។ កំណត់ត្រាត្រូវតែរួមបញ្ចូលបញ្ជីដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងពិពណ៌នានៃសំណល់ បរិមាណ កាលបរិច្ឆេទដឹក ព្រមទាំងថាតើវ...
	a. ការវាយតម្លៃហានិភ័យលើសំណល់រឹងបច្ចុប្បន្ន។
	b. ការអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់ ដូចដែលបានតម្រូវ។
	c. ឯកសារចោលសំណល់រឹងក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	d. បញ្ជីនៃអ្នកផ្ដល់សេវាប្រមូលសំណល់រឹង ដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ/ទទួលការអនុញ្ញាត ដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានប្រើ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 "សំណល់បង្កគ្រោះថ្នាក់" ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Nike។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-20
	 មគ្គទេសក៍ណែនាំរបស់ Nike អំពីការគ្រប់គ្រងនិងការវាយតម្លៃលើអ្នកផ្ដល់សេវាប្រមូលសំណល់
	 សៀវភៅក្បួនរបស់ Nike អំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយសំណល់ជាអប្បបរមា
	ស្តង់ដា
	ការទទួលខុសត្រូវ
	អ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែង/រោងចក្រ ត្រូវតែធានាថា ទម្រង់ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានូវការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ ត្រូវបានបង្កើត អនុវត្ត និងគោរពតាម។
	អ្នកតំណាង HSE ត្រូវតែបង្កើត ថែទាំ និងចាត់ចែងទម្រង់ការពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់។
	អ្នកគ្រប់គ្រង និង អ្នកមើលការខុសត្រូវ ត្រូវតែធានាឲ្យបានថា និយោជិតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវ និង អនុលោមតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់។
	និយោជិត ត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមតម្រូវការនៃដំណើរការនិងទម្រង់ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់។
	និយមន័យ
	តម្រូវការ
	a. ការកត់សម្គាល់ពីប្រភពទឹកកខ្វក់ទាំងអស់ រួមទាំងទឹកប្រើប្រាស់ពីកន្លែងរស់នៅ (សយនដ្ឋាន ចង្ក្រានបាយ ទឹកមុជ បង្គន់), ទឹកកខ្វក់ពីរោងចក្រ, ទឹកកខ្វក់ដែលបានបង្កើតពីប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយផ្សេងទៀត (ឧទា. ប្រដាប់សម្អាតអាស៊ីត និង ប្រដាប់សម្អាតកំណកឆ...
	b. យល់ដឹងអំពីគុណភាពនិងអត្រាលំហូរមានរង្វាស់ចំណុះ ព្រមទាំងកត់សម្គាល់លក្ខណៈនៃគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាននៃប្រភេទនីមួយៗនៃការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់។
	c. យល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ដោយមិនបានអនុលោមតាមស្តង់ដាដល់ផ្នែកខាងក្រោមខ្សែទឹក។ ចំពោះរោងចក្រដែលមានកន្លែងបញ្ចេញលើសពីមួយនៅព្រំដីនៃអចលនទ្រព្យ សូមយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញទឹកនីមួយៗដល់ផ្នែកខាងក្រោមខ្សែ...
	d. កត់សម្គាល់អំពីវិធានគ្រប់គ្រង (ឧទា. ការបណ្ដុះបណ្ដាល ការពិនិត្យពិច័យ ការគ្រប់គ្រងរោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ជាដើម) ដើម្បីបង្រួមជាអប្បបរមានូវហានិភ័យដល់បរិស្ថាន។
	a. ទទួលការអនុញ្ញាតដែលត្រូវការទាំងអស់សម្រាប់ការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់។
	b. ថែទាំសន្និធិគ្រឿងបរិក្ខារធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ រួមទាំងលទ្ធផលតេស្តវិភាគដែលបង្ហាញពីភាពអនុលោមតាមបទបញ្ជា ស្តង់ដា និងតម្រូវការនៃការអនុញ្ញាតទាំងអស់។ សន្និធិត្រូវតែបានត្រួតពិនិត្យតាមមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ។ ជាអប្បបរមា សន្និធិត្...
	a. កំណត់អំពីប្រភេទនៃប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នីមួយៗដែលបានប្រើ និង បង្ហាញថា វាសមស្របសម្រាប់ប្រព្រឹត្តកម្មនៃសារធាតុពុលក្នុងទឹកកខ្វក់នោះ។
	b. បញ្ជាក់ថា នឹងមិនមានការលាយទឹកកខ្វក់ជាមួយទឹកស្អាត ទឹកត្រជាក់ ទឹកភ្លៀង ឬទឹកលាងសម្អាតពីដំណើរការផលិតកម្ម។ ការលាយគឺជាមធ្យោបាយមិនអាចទទួលយកបាននៃការគ្រប់គ្រងការបំពុល។
	c. រក្សាឯកសារកាលវិភាគពិនិត្យពិច័យនិងថែទាំសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់។
	c. បង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងពិនិត្យវិភាគសម្រាប់ទឹកកខ្វក់និងកំណកពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកកខ្វក់។
	d. ប្រកាសអំពីតម្រូវការ/ប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងស្រុក នៅក្នុងទីកន្លែងកណ្ដាលនៃរោងចក្រធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ (WWTP)
	e. ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកជាអប្បបរមា ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណនៃទឹកកខ្វក់
	f. ពិនិត្យវិភាគនិងធ្វើតេស្តទឹកកខ្វក់ទៅតាមតម្រូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ បន្ថែមលើនេះ រោងចក្រនីមួយៗត្រូវតែពិនិត្យវិភាគនិងធ្វើតេស្តការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់របស់ពួកគេ ស្របតាមមគ្គទេសក៍ណែនាំអំពីទឹកកខ្វក់ ZDHC។
	g. ពិនិត្យវិភាគនិងធ្វើតេស្តកំណកទៅតាមតម្រូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីកំណត់ថាតើកំណកនោះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្មានគ្រោះថ្នាក់ យោងតាមបទបញ្ជាក្នុងស្រុក។ កំណកប្រភេទណាក៏ដោយមិនអាចប្រើជាជីកំប៉ុស ជី ឬក...
	h. ប្រើមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្តវិភាគដែលបានយល់ព្រមពី ZDHC ដែលបានបង្ហាញថាមានភាពជំនាញក្នុងវិធីសាស្ត្រអនុវត្តស្តង់ដាសម្រាប់ទឹកកខ្វក់និងកំណក។ ការធ្វើតេស្តតាមមគ្គទេសក៍ណែនាំអំពីទឹកកខ្វក់ ZDHC ត្រូវតែធ្វើដោយមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានការ...
	i. បង្កើតដំណើរការសម្រាប់ការដោះស្រាយភាពមិនអនុលោម។ ដំណើរការនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលការវិភាគបុព្វហេតុឫសនៃភាពមិនអនុលោម និង ការបង្កើតផែនការសកម្មភាពកែកំហុស ដើម្បីធានាឲ្យបានថា ភាពមិនអនុលោមនោះមិនកើតឡើងវិញ។ ជូនដំណឹងយ៉ាងសកម្មជាមុនដល់ Nike...
	j. រក្សាឯកសារនៃការវិភាគទឹកកខ្វក់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយបុគ្គលិក Nike, Inc. នៅពេលស្នើសុំ; ព្រមទាំងធ្វើឲ្យលទ្ធផលនៃតេស្តនោះមានតាមរយៈកម្មវិធីរាយការណ៍ដែល Nike បានកំណត់។
	 ប្រភេទនៃការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ កន្លែងបញ្ចេញ និងប្រភព។
	 ផលវិបាកនៃការបញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានដោយមិនបានយល់ព្រម។
	និយោជិតដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ ត្រូវតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគ្នា ដូចបានគូសបញ្ជាក់ខាងលើ ព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពី៖
	 ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារការពារខ្លួន។
	 ប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំគ្រឿងបរិក្ខារធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចូល រួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារនិស្សរណកម្មទឹកស្អាត។
	 ប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បែបជីវសាស្ត្រ រួមទាំងការប្រមូលទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ។
	 បច្ចេកទេសនិងទម្រង់ការអំពីការពិនិត្យវិភាគត្រឹមត្រូវ។
	 ដំណោះស្រាយបញ្ហា និង ការវិភាគបុព្វហេតុឫស ដើម្បីដោះស្រាយនិងថ្លែងពីដំណើរឆ្លងកាត់ដែលនាំឲ្យមិនអនុលោមតាមស្តង់ដាទឹកកខ្វក់។
	 ការបង្កើតផែនការសកម្មភាពកែបញ្ហា ដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហានៃដំណើរឆ្លងកាត់ក្នុងដំណើរការ និង ភាពមិនអនុលោម។
	a. ការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យនៃទឹកកខ្វក់បច្ចុប្បន្ន និង សន្និធិនៃការបញ្ចេញនិងគ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិស្ថាន។
	b. លិខិតអនុញ្ញាតបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់។
	c. ការពិនិត្យពិច័យលើគ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិស្ថានក្នុងពេលអប្បបរមា 3 ឆ្នាំ។
	d. ការថែទាំនិងកំណត់ត្រានៃការជួសជុលសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រងការបំពុលបរិស្ថានពេញមួយជីវិតនៃគ្រឿងបរិក្ខារនោះ។
	e. លទ្ធផលវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តទឹកកខ្វក់ ត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ ឬលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នបំផុត។
	f. ឯកសារនៃការចោលកំណកគរឡើង ត្រូវតែរក្សាក្នុងពេលអប្បបរមា 5 ឆ្នាំ។
	ក្រមស្តង់ដាភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចែងពីស្តង់ដាអប្បបរមា – អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវតែអនុលោមតាមតម្រូវការនៃច្បាប់ដែលមានជាធរមានខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលផ្ដល់នូវការការពារកាន់តែ...
	ឯកសារយោង៖
	 ច្បាប់ និង បទបញ្ជាជាធរមានរបស់សហព័ន្ធ និង ក្នុងស្រុក។
	 សៀវភៅក្បួន ESH របស់ Nike, ទំព័រ 2-16
	 មគ្គទេសក៍ណែនាំអំពីទឹកកខ្វក់ ZDHC, www.zdhc.org
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