ໍ້ ຳນົດດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມ
ຂກ
ໍ້ ຳນົດໃນກຳນເຮັດວຽກ ພຳຍໃ້ໍ້ ບລສສດ
ັ ໄຟຟໍ້ຳຫົງສຳ ຈຳກັດ ເພີ່ ອໃຫໍ້ປະ້ສບດ
ັ ້ຳມຢີ່ຳງເຄັີ່ງຄັດ ແລະ ສອດຄີ່ ອງ້ຳມ
ຂກ
ໍ້ ຳນົດທີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງ ດັີ່ງນ:ໍ້
ຂກ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຂະໜຳດນໍ້ອຍ
ຜຮ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ
ັ ດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສີ່ ງແວດລໍ້ອມໃນພນທ
ເພີ່ ອສະໜັບສະໜນກຳນເຮັດວຽກ ແລະປະ້ສບດ
ັ ້ຳມນະໂຍບຳຍດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ
ເພີ່ ອປໍ້ອງກັນ ແລະຫຸ ດຜີ່ອນຄວຳມສີ່ ຽງທຸກປະເພດ ແລະປະ້ສບດ

ັ ໄຟຟໍ້ຳຫົງສຳ ຈຳກັດ ແລະປະ້ສບດ
ັ ້ຳມພັນທະສັນຍຳ ລວມເຖສງກົດໝຳຍ ແລະກຳນົດດໍ້ຳນຄວຳມປອດ
ສີ່ ງແວດລໍ້ອມ ຂອງບລສສດ
ໍ້
ັ ໄຟຟໍ້ຳຫົງສຳ ຈຳກັດ (“ຜວ
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງ)”ໄດໍ້ຈດ
ັ ້ັງມຳດ້ະກຳນດໍ້
ໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສສີ່ງແວດລໍ້ອມດໍ້ວຍເຫດນ ໍ້ ບລສສດ
ຳນ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງປະ້ສບດ
ັ ຢີ່ຳງເຄັີ່ງຄັດ.
ຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສີ່ ງແວດລໍ້ອມຂນໍ້ ເພີ່ ອໃຫໍ້ຜຮ
1.

ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ
ຄວຳມຮັບຜສດຊອບ ແລະພັນທະສັນຍຳຂອງຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ລວມເຖງ ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຍີ່ ອຍ ແລະຜຜ
ໍ້ ະລສດ ທີ່ ປະ້ະບັດໃນສີ່ ວນກຳນກີ່ ສໍ້ຳງ ແລະດຳເນນງຳນ ໃຫໍ້ເປັ ນໄປ້ຳມ
1.1 ຜຮ
ີ່ ກຳນົດໄວໍ້ໃນຂ້ົ
ໍ້ ຳນົດ ດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສີ່ ງແວດລໍ້ອມຢີ່ຳງເຂັມງວດ້ຳມທ
ໍ້
ໍ້ ກລົງກຳນໃຫໍ້
ຂກ
ສຳປະທຳນພະລັງງຳນ (CA), ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ I ແລະ ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ Q ພັນທະສັນຍຳດໍ້ຳນ ສັງຄົມ ແລະ
ໍ້ ຳນົດຂອງ ສປປ ລຳວ, ແຜນກຳນຈັດກຳນ ແລະ້ສດ້ຳມກວດກຳດໍ້ຳນສີ່ ງແວດລໍ້ອມ
ສີ່ ງແວດລໍ້ອມ, ກົດໝຳຍ ແລະຂກ

ໍ້
ັ ດໍ້ຳ ນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ
ໃນໄລຍະດຳເນນກຳນ (OPEMMP) ແລະຂັນ້ອນກຳນປະ້ສ
ບດ
ີ່ສສງແວດລໍ້ອມຫຄຳແນະນຳໃນກຳນເຮັດວຽກ ຫຂກ
ີ່
ໍ້ ຳນົດອນໆ.

ໍ້ ັບເໝົຳ ຈະ້ໍ້ອງຮັບ ຜສດ ຊອບໃນກຳນປະ້ສບ ັດງຳນ ເພີ່ ອປໍ້ອ ງກັນກຳນເກ ດອຸ ປະ້ສເ ຫດ ຫ ເກ ດຄວຳມເສຍຫຳຍ,
1.2 ຜຮ
ໍ້ ຳນົດຂອງລັດຖະບຳນລຳວ.
ັ ້ຳມຂກ
ຫຸ ດຜີ່ອນ ອັນ້ະລຳຍ ຫຜົນກະທົບດໍ້ຳນສສີ່ງແວດລໍ້ອມແລະປໍ້ອງກັນກຳນບີ່ ປະ້ສບດ

ໍ້ ຳນົດGOL ຫກຳນແກໄໍ້ ຂ ແລະປສ ດຂຮຽກຮໍ້
ໍ້
1.3 ທຸ ກຄີ່ ຳໃຊໍ້ຈີ່ຳຍເພີ່ ອແກໄໍ້ ຂມົນລະພສດ, ກຳນລົບກວນຊຸມຊົນ, ຂກ
ອງ ຫຂ ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ແລະຈຳກຜ ໍ້
ຮໍ້ອງທຸ ກຈຳກຊຸມຊົນທໍ້ອງຖີ່ ນ ຫ GOL ຫ ບຸ ກຄົນທີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງ ອັນເນີ່ ອງມຳຈຳກ ກສດຈະກ ຳຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ແລະ ຜປ
ໍ້ ະກອບກຳນ. ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ/ຜປ
ໍ້ ະກອບກຳນຈະ້ໍ້ອງຍນຍອມ
ດຳເນນກຳນ ຈະ້ໍ້ອງເປັນພັນທະສັນຍຳ້ີ່ ຜຮ
ໍ້ ຳນົດໃນ ້ຳ້ະລຳງທີ່ 1 ຫຫັກຄີ່ ຳປັບໃໝຈຳກກຳນຈີ່ ຳຍເງນຄັງ້
ໍ້ ີ່ ໄປແທນ.
ຈີ່ ຳຍຄີ່ ຳປັບໃໝ້ຳມຂກ
້ຳ້ະລຳງ 1 ຄີ່ ຳປັບໃຫມ
ຈຳນວນເງນ USD$
້ີ່ ຳສຸ ດ ແລະ

ັ ້ຳມຂ ໍ້
ກຳນບີ່ ປະ້ສບດ
ກຳນົດ

ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ I ນ ໍ້

ກຳນົດ

ສງສຸ ດ

ກຳນຂັດຂວຳງ ຫກຳນແຊກ
ແ ຊ ງ ກັ ບ ເ ຈົ ໍ້ ຳ ໜໍ້ ຳ ທີ່ ໃ ນ
ັ ງຳນ ໃນ
ລະຫວີ່ ຳງປະ້ສບດ
ສີ່ ວ ນ ທີ່ ກີ່ ຽ ວ ຂໍ້ ອ ງ ກັ ບ

ກຳນປັບໃໝເພີ່ ມທີ່ DONEI ອຳດ

ສຳເຫດທີ່ ພສຈຳລະນຳ




500 ຫຳ 25,000

ໂດຍເຈດ້ະນຳ



ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ




ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່



ົ
ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກັບກຳນໃຊໍ້ກດ
ໝຳຍ

ຈຳນວນເງນ USD$
້ີ່ ຳສຸ ດ ແລະ

ັ ້ຳມຂ ໍ້
ກຳນບີ່ ປະ້ສບດ
ກຳນົດ

ກຳນປັບໃໝເພີ່ ມທີ່ DONEI ອຳດ

ສຳເຫດທີ່ ພສຈຳລະນຳ

ກຳນົດ

ສງສຸ ດ
ຮໍ້ຳຍແຮງ້ີ່ ສສີ່ງແວດລໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄົນ


ໍ້ ນບີ່ ເປັ ນ ຄວຳມຈສງ
ໃຫໍ້ຂ ມ
ຫ ເ ຮັ ດໃ ຫໍ້ ເ ຂົ ໍ້ ຳ ໃ ຂ ຜສ ດ ້ີ່
EMU ຫ DONEI ຫ້ົວ
ໍ້ ີ່ ລະບຸ ໃນ
ແທນ ໃນຫົວຂທ



5,000 ຫຳ 25,000



ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ




ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ I ນ ໍ້

ໂດຍເຈດ້ະນຳ



ລະງ ັບ ຫຖອນໃບອະນຸຍຳດທັງ
ໝົດ ຫບຳງສີ່ ວນ



ກຳນລະເມດສັນຍຳ



ົ
ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກັບກຳນໃຊໍ້ກດ

ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່
ຮໍ້ຳຍແຮງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄົນ



ໍ້ ນກັບ ເຈົຳໍ້
ກຳນປສ ດ ບັງ ຂ ມ
ໜໍ້ຳ ທີ່ ເ ມີ່ ອ ໄ ດໍ້ຮ ັ ບ ກ ຳ ນ
ຮໍ້ອ ງຂ ກີ່ ຽວກັບ ກຳນກວດ
ສອບ ້ຳມທີ່ ໄດໍ້ກ ຳນົດ ໄວໍ້



500 ຫຳ 25,000

ໃນເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ I
ນ ໍ້

ໂດຍເຈດ້ະນຳ



ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ




ໝຳຍ

ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່
ຮໍ້ຳຍແຮງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄົນ



ເຮັດວຽກໂດຍບີ່ ມໃບ



ອະນຸຍຳດ



ໂດຍເຈດ້ະນຳ



ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ

ບວກ 250 ຫຳ 2,500 ້ີ່



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ

ວັນ ຈົນກວີ່ ຳຈະມກຳນແກ ໍ້



ໄຂ



2,500 ຫຳ 25,000



ກຳນລະເມດສັນຍຳ



ລະງ ັບ ຫຖອນໃບອະນຸຍຳດທັງ

ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່
ຮໍ້ຳຍແຮງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄົນ



ໂດຍເຈດ້ະນຳ



ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ

ບວກ 250 ຫຳ 5,000 ້ີ່



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ

ບອກກີ່ ຳວກຳນຢຸ ດ ກຳນ

ວັນ ຈົນກວີ່ ຳຈະມກຳນແກ ໍ້



ລະເມດ ຂອງເອກະສຳນ
ຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ I ນ ໍ້

ໄຂ



ັ ້ຳມ
ກຳນບີ່ ປະ້ສບດ
ປະກຳດກີ່ ຽວກັບກຳນ



ົ ໝຳຍ ຫກຳນ
ບັງຄັບໃຊໍ້ກດ



10,000 ຫຳ 25,000

ໝົດ ຫບຳງສີ່ ວນ


ກຳນລະເມດສັນຍຳ



ົ
ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກັບກຳນໃຊໍ້ກດ

ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່
ຮໍ້ຳຍແຮງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄົນ

ບີ່ ແ ຈ ໍ້ງ EMU
DONEI(ຫ ຝີ່ ຳຍ

ຫ
GOL



5,000 ຫຳ 25,000




ໂດຍເຈດ້ະນຳ

ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ

ໝຳຍ

ຈຳນວນເງນ USD$
້ີ່ ຳສຸ ດ ແລະ

ັ ້ຳມຂ ໍ້
ກຳນບີ່ ປະ້ສບດ
ກຳນົດ

ກຳນົດ

ສງສຸ ດ

ທີ່ ກີ່ ຽ ວ ຂໍ້ອ ງ ອີ່ ນ ໆ ້ ຳ ມ
ຄ ວ ຳ ມ ເ ໝ ຳ ະ ສົ ມ ) ໃ ນ
ກ ລ ະ ນ ທີ່ ເ ກ ດ ເ ຫ ດ ກ ຳ ນ



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ



ລະງ ັບ ຫຖອນໃບອະນຸຍຳດທັງ
ໝົດ ຫບຳງສີ່ ວນ

ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່ ຮໍ້ຳຍ


ຄວຳມສີ່ ຽງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມ

ໍ້ ນ
ົ
ແຮງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະຜຄ



ີ່ ເ
ໍ້
ັ ້ຳມຂັນ້ອນທ
ບີ່ ປະ້ສບດ
ໝຳະສົມເພີ່ ອປໍ້ອງກັນ ເພີ່ ອ
ບີ່ ໃຫໍ້ເກດອັນ້ະລຳຍຈຳກ
ຄວຳມເສຍຫຳຍ້ີ່ ສີ່ ງແວດ

ກຳນປັບໃໝເພີ່ ມທີ່ DONEI ອຳດ

ສຳເຫດທີ່ ພສຈຳລະນຳ

ໂດຍເຈດ້ະນຳ



ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ



ົ
ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກັບກຳນໃຊໍ້ກດ
ໝຳຍ



ລະງ ັບ ຫຖອນໃບອະນຸຍຳດທັງ
ໝົດ ຫບຳງສີ່ ວນ

ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່ ຮໍ້ຳຍ




10,000 ຫຳ 50,000

ລໍ້ອມ,ຊວສດ ຫຊັບສນ
ໍ້ ບ CPEMMP
ໂດຍຂນກັ

ໍ້ ນ
ົ
ແຮງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະຜຄ

ຫ OPEMMP



ັ ້ຳມ ພຳລຳມເ້
ບີ່ ປະ້ສບດ
ີ່ທບັງຄັບໃຊໍ້(້ີ່ ກຳນ
ລະເມດ/້ີ່ ວຽກງຳນ)



2,500 ຫຳ 50,000

ໂດຍເຈດ້ະນຳ



ແຮງຈງໃຈທຳງກຳນເງນ ຫເພີ່ ອຜົນ



ປະໂຫຍດທຳງກຳນເງນ
ປະຫວັດບີ່ ສອດຄີ່ ອງ




ພະຍຳຍຳມປົກປສ ດ
ອຳດກີ່ ໃຫໍ້ເກດຄວຳມເສຍຫຳຍທີ່



ົ
ອອກປະກຳດກີ່ ຽວກັບກຳນໃຊໍ້ກດ
ໝຳຍ



ລະງ ັບ ຫຖອນໃບອະນຸຍຳດທັງ
ໝົດ ຫບຳງສີ່ ວນ



ກຳນລະເມດສັນຍຳ

ຮໍ້ຳຍແຮງ້ີ່ ສີ່ ງແວດລໍ້ອມແລະຜ ໍ້
ຄົນ

ໝຳຍເຫດ: ສັນຍຳສຳປະທຳນບີ່ ແຮີ່, ເອກະສຳນຊໍ້ອນທຳໍ້ ຍ( 30 ພະຈສກ 2009) ແລະສັນຍຳສຳປະທຳນເໝອງຫນປຸ ນ, ເອກະສຳນຊໍ້ອນທຳໍ້ ຍ(30 ພະຈສກ
2009)

ັ ດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສີ່ ງແວດລໍ້ອມຈຳກ
ເມີ່ ອມຄວຳມບີ່ ສອດຄີ່ ອງທີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງກັບກຳນປະ້ສບດ
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງຈະແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ/ຜປ
ໍ້ ະກອບກຳນ ເພີ່ ອດຳເນນກຳນແກ ໍ້
ກຳນກວດກຳໂດຍ HPC ຫກວດກຳໂດຍ GOL ຜວ
ໍ້
ໍ້ ີ່ ຳຈຳໍ້ ງມສສດປັ ບໃໝ້ຳມຈຳນວນ
ໄຂ ຫຳກບີ່ ມກຳນແກໄໍ້ ຂ ຫລະເວັນກຳນແກ
ໄໍ້ ຂຫງັ ຈຳກວັນທີ່ ກຳນົດ ເກນ 7 ວັນ ຜວ
ໍ້
ກຳນ້ົກລົງທັງສອງຝີ່ຳຍ /ປະເດັນ/ຄັງ.
ໍ້ ີ່ ແລະກຳນນຳໃຊໍ້
ໍ້ ນທ
2. ກຳນເຂົຳພ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ ກີ່ ອນທີ່ ຈະເຂົຳພ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ, ກຳນ
ໍ້ ນທ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະໄດໍ້ອະນຸຍຳດ້ຳມແບບຟອມຂອະນຸຍຳດນຳໃຊໍ້ພນທ
2.1 ຜຮ
ຫຸ ດຜີ່ອນຜົນກະທົບທີ່ ສະເໜດໍ້ວຍໃບອະນຸຍຳດັີ່ງກີ່ ຳວຈະເປັ ນໄປ້ຳມແຜນກຳນຈັດກຳນ ແລະ້ສດ້ຳມກວດກຳ

ດໍ້ຳນສີ່ ງແວດລໍ້ອມໃນໄລຍະດຳເນນກຳນ (OPEMMP) ຫແຜນກຳນຈັດກຳນ ແລະ້ສດ້ຳມກວດກຳດໍ້ຳນສີ່ ງແວດ

ໍ້
ໍ້ ຍທີ່ ສຸ ດ. ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງ
ລໍ້ອມໃນໄລະຍະກີ່ ສໍ້ຳງ (CPEMMP)ໃນກລະນກສດຈະກຳຮຖອນຫນໍ້
ຳງຳນໃຫໍ້ໜອ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ ໃນກລະນ
ັ ້ຳມມຳດ້ະກຳນຫຸ ດຜີ່ອນຜົນກະທົບທີ່ ສະເໜໃນແບບຟອມຂອະນຸຍຳດນຳໃຊໍ້ພນທ
ປະ້ສບດ

ໍ້ ັບເໝົຳ ້ໍ້ອ ງຍນຍອມຫຸ ດຜີ່ອນ ແກ ໄໍ້ ຂ ໃຫໍ້ຢີ່ ໃນ
ທີ່ ເກ ດຄວຳມສີ່ ຽງໃດໜີ່ ງ ຫ ຜົນກະທົບທຳງສສີ່ງແວດລໍ້ອມຜຮ
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງສະເໜ.
ສະພຳບທີ່ ຍອມຮັບໄດໍ້້ຳມທີ່ ຜວ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ ຈົນກວີ່ ຳຈະມກຳນ້ົກລົງ
ໍ້ ີ່ ຳຈຳໍ້ ງມສສດຂໃຫໍ້ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ແກໄໍ້ ຂໃບແບບຟອມຂອະນຸຍຳດນຳໃຊໍ້ພນທ
2.2 ຜວ
ກີ່ ຽວກັບມຳດ້ະກຳນຫຸ ດຜີ່ອນຄວຳມສີ່ ຽງດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສີ່ ງແວດລໍ້ອມ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງສົີ່ງໃບອະນຸຍຳດ
2.3 ໃນກລະນກສດຈະກຳທີ່ ມຄວຳມສີ່ ຽງສງ ້ໍ້ອງຂໃບອະນຸຍຳດກີ່ ອນເລີ່ ມເຮັດວຽກ, ຜຮ
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງເພີ່ ອກວດສອບ ແລະອະນຸມດ
ັ .
ກຳນເຮັດວຽກໃຫໍ້ ພະນັກງຳນ SHE ຂອງຜວ
ໍ້
ີ່
ໍ້
ີ່
ໍ້ ີ່ ດັີ່ງກີ່ ຳວ.
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງກຳນົດຂອບເຂດພນທກີ່ ສໍ້ຳງ ແລະພນທໃຊໍ້ ຫເຮັດວຽກພຳຍໃນຂອບເຂດພນທ
2.4 ຜຮ

ໍ້
ັ ງຳນທີ່ ສຳຄັນດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສີ່ ງແວດລໍ້ອມ
3. ຂັນ້ອນກຳນປະ້ສ
ບດ
ໍ້ ຳນົດ ຫຂບັ
ໍ້ ງຄັບ ແລະຄຳແນະນຳຢີ່ຳງເປັ ນທຳງກຳນ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງປະ້ສບດ
ັ ້ຳມ ກົດໝຳຍ, ກົດລະບຽບ, ຂກ
3.1 ຜຮ
ໍ້
ັ
ເພີ່ ອຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະ ສສີ່ງແວດລໍ້ອມເປັ ນຢີ່ຳງດ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບ ຂັນ້ອນກຳນປະ້ສ
ບດ
ີ່
ີ່
ໍ້
ີ່
ັ ກຳນົດ ເພອເຮັດວຽກຢີ່ຳງປອດໄພໃນພນທເຮັດວຽກ.
ງຳນ ທບລສສດ

ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ແລະຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຍີ່ ອຍ້ໍ້ອງຮັບປະກັນວີ່ ຳບີ່ ອນເຮັດວຽກມຄວຳມຮັບຜສດຊອບດໍ້ຳນສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມທີ່ ດ
3.2 ຜຮ
ໍ້ ອງມກຳນປໍ້ອງກັນດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພປະຊຳຊົນພຳຍໃນວຽກງຳນ
ແລະສະພຳບແວດລໍ້ອມທີ່ ປອດໄພ ນອກຈຳກນ້ໍ້

ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ.
ແລະພນທ
ໍ້ ນລກຈ ໍ້ຳງ ເດັກດັີ່ງກີ່ ຳວຈະ້ໍ້ອງບີ່ ຖກຈ ໍ້ຳງໃນສີ່ ວນງຳນທີ່
ໍ້ ມອຳຍຸ ້ີ່ ຳກວີ່ ຳ 18 ປ ເຂົຳເປັ
3.3 ບີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ເດັກນໍ້ອຍຜທ
ເປັນວຽກງຳນໜັກ ຫຈະເປັນອັນ້ະລຳຍ້ີ່ ສຸ ຂະພຳບຂອງພວກເຂົຳ( ອໍ້ຳງອງຈຳກ ກົດໝຳຍແຮງງຳນລຳວ).

ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ້ໍ້ອງດຳເນນກຳນບຳລຸ ງຮັກສຳເຊງປໍ້ອງກັນ ແລະ້ສດ້ຳມກຳນກວດສອບຢີ່ຳງສະໝີ່ ຳສະເໝສຳຫບ
ັ ລົດ
3.4 ຜຮ
ັ ້ຳມກຳນຄວບຄຸ ມຂສດຈຳກັດຄວຳມໄວ.
ພຳຫະນະທຸກປະເພດ ແລະປະ້ສບດ
ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງ ແລະດຳເນນງຳນ
ັ ພນທ
3.4.1 ຄວຳມໄວບີ່ ເກນ 30 ກສໂລແມັດ້ີ່ ຊົີ່ວໂມງ ສຳຫບ

ໍ້ ີ່ ຊຸມຊົນ
ັ ພນທ
3.4.2 ຄວຳມໄວບີ່ ເກນ 30 ກສໂລແມັດ້ີ່ ຊົີ່ວໂມງ ສຳຫບ
ໍ້ ີ່ ຖະໜົນ/ເສັນທຳງສຳທຳລະນະ
ໍ້
ັ ພນທ
3.4.3 ຄວຳມໄວບີ່ ເກນ 60 ກສໂລແມັດ້ີ່ ຊົີ່ວໂມງ ສຳຫບ

ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ້ໍ້ອງຈັດຫຳເຈົຳຫນໍ້
ໍ້ ບ
ັ ຜສດຊອບດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ ຫຫົວ
3.5 ຜຮ
ຳທີ່ ຄວຳມປອດໄພຢີ່ຳງພຽງພ, ້ົວແທນຜຮ
ໍ້
ີ່
ໍ້
ີ່
ັ ງຳນ້ະຫອດກຳນປະ້ສບດ
ັ ງຳນເພີ່ ອຮັກສຳ
ໜໍ້ຳງຳນດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ ຫຜເໍ້ ໝຳະສົມໃນພນທ ຫພນທປະ້ສບດ
ຄວຳມປອດໄພຈຳກອຸ ປະ້ສເຫດ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ.
ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງບີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ຜທ
ໍ້ ີ່ ບີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງຜີ່ຳນເຂົຳມຳເຮັ
3.6 ຜຮ
ດວຽກ ຫພນທ

ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງ
ໍ້ ອງກັນ ພນທ
ັ ງຳນດໍ້ຳນລະບົບປໍ້ອງກັນໄຟໃຫໍ້ເໝຳະສົມ, ກຳນ້ສດ້ຳມວດກຳ ແລະເຝົ ຳປໍ້
3.7 ້ສດ້ັງໍ້ ແລະປະ້ສບດ
, ທີ່ ພັກ, ຫໍ້ອງກຳນ, ສຳງເກັບເຄີ່ ອງ ແລະອີ່ ນໆ. ນອກຈຳກນ ໍ້ ້ໍ້ອງກວດກຳ ບຳລຸ ງຮັກສຳເປັ ນປະຈຳທຸ ກເດອນ,

ໍ້ ີ່ , ຜ ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳມກຳນກີ່ ສໍ້ຳງ ອຳຄຳນເກັບເຄີ່ ອງ, ທີ່ ພັກຊົີ່ວຄຳວ ຫທີ່ ພັກສຳຫບ
ັ ພະນັກງຳນ ໃນຂອບເຂດພນທ
ເມີ່ ອຜຮ
ໍ້ ຸ ດລະບົບດັບເພງໃຫໍ້ເໝຳະສົມ( 2 ຫົວ ປະເພດ 2A 20B) ຫກຽມນຳໄວໍ້
ໍ້ ໃຫໍ້ພຽງພ(
ຮັບເໝົຳຈະ້ໍ້ອງ້ສດ້ັງຊ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ) ເພີ່ ອໄວໍ້້ອບ
ໜໍ້ອຍທີ່ ສຸ ດແມີ່ ນ 2 ຖັງ ໃນປະລສມຳດ 200 ລສດໄວໍ້ແ້ີ່ ລະອຳຄຳນ, ສຳງເກັບເຄີ່ ອງ, ພນທ
ສະໜອງກັບເຫດສຸ ກເສນ.

ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ ຈະ້ໍ້ອງແຈ ໍ້ງຜວ
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງທັນທກີ່ ຽວກັບກຳນບຳດເຈັບ ຫ
3.8 ກຳນລຳຍງຳນອຸ ປະ້ສເຫດ ແລະກຳນສອບສວນ: ຜຮ

ໍ້ ບພະນັກງຳນ, ກຳນລຳຍງຳນເນຍມສ( NEAR MISS), ສະຖຳນະກຳນສຸ ກເສນ, ສຽງ
ອຸ ປະ້ສເຫດທີ່ ເກດຂນກັ
ເ້ອນ, ກຳນຮົີ່ວໄຫສຳນເຄມສີ່ ສສີ່ງແວດລໍ້ອມແລະກຳນເສຍຫຳຍທຳງດໍ້ຳນຊັບສສນ ພຳຍໃນ 24 ຊົີ່ວໂມງນັບຈຳກເກດ

ໍ້
ເຫດ. ຜົນສະຫຸ ບລຳຍງຳນອຸ ປະ້ສຫດ ແລະກຳນສອບສວນ ຈະ້ໍ້ອງສົີ່ງພຳຍໃນ 72 ຊົີ່ວໂມງຫງັ ຈຳກສຳເລັດຂັນ
ໍ້ ຳ,
ໍ້ ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງເຫັນດໃນກຳນປັບປຸ ງແກໄໍ້ ຂເພີ່ ອປໍ້ອງກັນກຳນເກດເຫດຂນຊ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ
້ອນກຳນສອບສວນ. ຜຮ
ຈະ້ໍ້ອງຮັບຜສດຊອບໃນກຳນ ຮັກສຳ ແລະປີ່ ນປົ ວອຳກຳນບຳດເຈັບ ລວມເຖງກຳນຊົດເຊຍ້ຳມຄວຳມເໝຳະສົມ້ີ່
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງຮໍ້ອງຂຢີ່ຳງສົມເຫດສົມຜົນ.
ຊັບສນ້ຳມທີ່ ຜວ

ໍ້ ັບ ເໝົຳ ຈະ້ໍ້ອ ງແຈ ງໍ້ ແລະລຳຍງຳນເຫດກຳນ ແລະອຸ ປະ້ສເ ຫດ, ລຳຍລະອຽດຂອງເຫດກຳນພຳຍໃນ 24
3.9 ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງ
ຊົີ່ວໂມງ, ແລໍ້ວສບສວນ, ກຳນແກໄໍ້ ຂ, ກຳນສະຫຸ ບ ແລະສົີ່ງລຳຍງຳນເຫດກຳນພຳຍໃນ 3 ວັນ. ຜຮ
ໍ້
ຍນຍອມປັບປຸ ງແກໄໍ້ ຂເພີ່ ອປໍ້ອງກັນກຳນເກດຊຳ.
ັ ກຳນກວດສອບ ໂດຍ
3.10 ເຄີ່ ອງມ , ເຄີ່ ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນ ໃຫໍ້ເໝຳະສົມ ແລະ ຢີ່ ໃນສະພຳບດ ແລະໄດໍ້ຮບ
ີ່
ີ່
ີ່
ໍ້
ີ່
ໍ້ ຳທເພອດແລຮັກສຳພນທ, ອຸ ປະກອນ ແລະວັດສະດ້ົນເອງ.
ັ ກີ່ ອນທຈະນຳໄປໃຊໍ້ງຳນ. ໃຫໍ້ຈດ
ັ ກຽມເຈົຳໜໍ້
ບລສສດ

ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳເສຍຫຳຍ ຫສນເສຍ ຜວ
ໍ້ ີ່ ຳຈຳໍ້ ງຈະບີ່ ມ ກຳນທົດແທນຫຮັບຜສດຊອບ ກີ່ ຽວກັບກລະນ
ວັດຖຸມຄີ່ ຳຂອງຜຮ
ດັີ່ງກີ່ ຳວ.

ັ ພະນັກງຳນ.
3.11 ຈັດຫຳຊຸດປະຖົມພະຍຳບຳນສຳຫບ

ໍ້
ໍ້ ັບ ເໝົຳ ້ໍ້ອ ງຫໍ້ຳ ມພະນັກ ງຳນຂອງ້ົນ ້ັດ ຫ ເຄີ່ ອນຍໍ້ຳ ຍ້ົນໄມ
3.12 ຜ ຮ
,ໍ້ ສວນ ຫ ປີ່ ຳເບໍ້ຍໄມ ໍ້ ນອກຈຳກໄດໍ້ຮ ັບ
ໍ້
ີ່
ັ ອະນຸມດ
ັ .
ອະນຸຍຳດ ແລະຫໍ້ຳມລົບກວນພນທນອກຂອບເຂດ ນອກຈຳກໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງ ຫທີ່ ພັກຄົນງຳນ.
ໍ້ ຄອງ ຫນຳມຳປຸ ງອຳຫຳນ, ບລສໂພກ ໃນພນທ
3.13 ບີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ລີ່ຳສັດປີ່ຳ ຫຈັບສັດປີ່ຳຄຸ ມ
ໍ້ ີ່ ແລະສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ. ຖໍ້ຳມ ຫໍ້ອງຄົວ ໃນພນທ
ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳ ງ້ໍ້ອງ້ສດ້ັງບ
ໍ້ ີ່ ດັກໄຂມັນ
3.14 ຮັກສຳຄວຳມສະອຳດພນທ
ແລະບີ່ ້ົກ້ະກອນ ຫລະບົບບຳບັດອີ່ ນໆທີ່ ເໝຳະສົມກີ່ ອນປີ່ອຍສີ່ ທຳມະຊຳດ.
ໍ້
ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງ ແລະພນທ
ໍ້ ີ່ ປະ້ສບດ
ັ ງຳນ.
3.15 ຫໍ້ຳມຫນກຳນພະນັ
ນ ແລະດີ່ ມຂອງມນເມົຳໃນພນທ

ໍ້
ໍ້ ອມຝຳປສ ດ, ເສດອຳຫຳນຈະ້ໍ້ອງນຳໄປຖມຢ
ໍ້ ີ່ ຳງໜໍ້ອຍ 1 ຄັງ້
ໍ້ ີ່ ອຳທສດ. ບີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ເຜົຳຂ ໍ້
3.16 ຈັດຫຳຖັງຂເຫຍ
ອພໍ້
ໍ້ ກປະເພດໃນພນທ
ໍ້ ີ່ ເຮັດວຽກ ແລະບລສເວນທີ່ ພັກ. ສົີ່ງປະລສມຳນຂເຫຍ
ໍ້ ອທົ
ໍ້ ີ່ ວໄປໃຫໍ້ HPC ໃນທຸກໆເດອນ.
ເຫຍອທຸ
ໍ້
ໍ້ ີ່ ທີ່ ບີ່ ມກຳນຊມຜີ່ຳນໄດໍ້ ແລະສໍ້ຳງຄັນຄກັນທ
ໍ້ ງເກັບນຳມັ
ໍ້ ນເຊອໄຟ້ໍ້
ໍ້
ໍ້ ີ່ ບີ່ ມກຳນຊມຜີ່ຳນ
3.17 ສະຖຳນທີ່ ້ັງຖັ
ອງ້ັງໃນພ
ນທ
ໍ້
ໍ້ ີ່ ເກັບຊົີ່ວຄຳວໃນພນທ
ໍ້ ີ່
ໍ້ ນ ຖໍ້ຳເປັ ນພນທ
ແລະບີ່ ອນເກັບກັກ. ສຳມຳດບັນຈຸໄດໍ້ 110% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດຂອງນຳມັ
ໍ້ ີ່ ບໍ້ຳນພັກ ຫໂຮງສໍ້ອມ.
ກີ່ ສໍ້ຳງ, ພນທ
ໍ້ ອອັ
ໍ້ ນ້ະລຳຍໃຫໍ້ເໝຳະສົມ, ຜຮ
ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງ.
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງເຄີ່ ອນຍໍ້ຳຍ ວັດສະດຸ ເກົີ່ຳ, ເສດເຫກ
ັ ຈຳກພນທ
3.18 ຈັດກຳນຂເຫຍ

ໍ້ ີ່ ເກັບພຳຊະນະດັີ່ງກີ່ ຳວ ຫກລີ່ ຽງກຳນຮົີ່ວໄຫ
ໍ້ ໃ ນອຳຄຳນເກັບ ຫ ພນທ
ັ ້ະລຳຍ ເຂົຳໄວໍ້
ນຳຖັງ ເຄມ ຫ ວັດສະດຸ ອນ
ໍ້ ຫໄຫສີ່ ທຳມະຊຳດ. ສົີ່ງປະລສມຳນຂເຫຍ
ໍ້
ໍ້ ນ້ະລຳຍ ແລະບີ່ ອັນ້ະລຳຍ ໃຫໍ້ HPC ເປັ ນປະຈຳທຸ ກໆ
ລົງພນ
ອອັ
ເດອນ.

3.19 ກຳນສໍ້ຳງທີ່ ພັກອຳໄສ
ໍ້ ີ່ ຫີ່ ຳງໄກຈຳກທຳງນຳທ
ໍ້ ຳມະຊຳດ ຢີ່ຳງນໍ້ອຍ 50 ແມັດຈຳກເຂດຝັີ່ ງຂອງນຳ.
ໍ້
- ກຳນສໍ້ຳງທີ່ ພັກອຳໄສ້ໍ້ອງເປັນພນທ

ໍ້ ີ່ ທີ່ ພັກເປັນພນທ
ໍ້ ີ່ ໃກກ
ໍ້ ີ່ ້ົກ້ະກອນ ຫບີ່ ບຳບັດ ເພີ່ ອຮັບນຳທ
ໍ້ ີ່ ໄຫມຳຈຳກ
ໍ້ ບ
ັ ແມີ່ ນຳໍ້ ຈະ້ໍ້ອງ້ສດ້ັງບ
- ໃນກລະນພນທ
ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງ ແລະພນທ
ໍ້ ີ່ ບໍ້ຳນພັກ ກີ່ ອນຈະປີ່ອຍສີ່ ທຳມະຊຳດ.
ພນທ

ໍ້ ຳໃ້ໍ້
ໍ້ ດນ
ສ ອອກ ເພີ່ ອກຳນກີ່ ສໍ້ຳງ.
- ບີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ປຳນ
ໍ້ ີ່ ອກຳນກວດສອບ ແລະເຮັດໃຫໍ້ໝນໃຈວີ່
ໍ້ ນເພ
ໍ້ ີ່ ປີ່ອຍອອກສີ່ ທຳມະ
ັ ໍ້
- ລຳຍກຳນກວດ້ສດ້ຳມ ໄດໍ້ຖກ້ັງຂ
ຳ ນຳທ
ໍ້ ຳນົດຂອງກົດໝຳຍລຳວ ແລະມຳດ້ະຖຳນທີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງ. ຖໍ້ຳຫຳກບີ່ ມກຳນປີ່ອຍນຳໍ້
ຊຳດມຄຸ ນນະພຳບ ້ຳມຂກ
ໍ້ ີ່ ຖກນຳໃຊໍ້.
ໃນລຳຍກຳນນຈະບ
ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງ ຈະ້ສດ້ັງສຸ
ໍ້ ຂຳພສບຳນດໍ້ວຍອຸ ປະກອນທີ່ ເໝຳະສົມພຽງພ ເພີ່ ອປໍ້ອງກັນ
- ກຳນສໍ້ຳງທີ່ ພັກ, ຫໍ້ອງກຳນ ຫພນທ
ໍ້ ີ່ ໃກຄໍ້ ຽງ.
ໍ້
ຜົນກຳນຮົີ່ວໄຫສີ່ ດນ ຫແມີ່ ນຳໃນພ
ນທ

ໍ້
ໍ້ ອນຈຳກກຳນລໍ້
ໍ້ ຊັກລດ ຫອີ່ ນໆ ຈະ້ໍ້ອງທຳກຳນບຳບັດດໍ້ວຍລະບົບບີ່ ບຳບັດກີ່ ອນປີ່ອຍສີ່ ທຳ
- ນຳເປ
ຳງ, ອຳບນຳ,
ໍ້
ໍ້
ມະຊຳດ. ລຳຍກຳນ້ສດ້ຳມຄຸ ນນະພຳບນຳໍ້ ້ໍ້ອງເຂົຳມຳກວດກຳ
ເມີ່ ອມກຳນປີ່ອຍສີ່ ສສີ່ງແວດລໍ້ອມເພີ່ ອໝັນໃຈວີ່
ຳ
ໍ້ ີ່ ປີ່ອຍອອກນັນຢ
ໍ້ ີ່ ໃນຂກ
ໍ້ ຳນົດຂອງກົດໝຳຍລຳວ ແລະມຳດ້ະຖຳນທີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ອງ. ຖໍ້ຳຫຳກບີ່ ມ
ຄຸ ນນະພຳບນຳທ
ໍ້ ີ່ ຖກນຳໃຊໍ້.
ໍ້
ກຳນປີ່ອຍນຳລຳຍກຳນນ
ຈະບ

ໍ້ ນ, ສຳນເຄມ, ວັດສະດຸ ອີ່ ນໆ ແລະສຳນອັນ້ະລຳຍ ຈະຖກເກັບໃນບີ່ ອນປອດໄພ. ມກຳນປົ ກຄຸ ມ ແລະສໍ້ຳງ
- ນຳມັ
ໍ້ ີ່ ດັີ່ງກີ່ ຳວເປັນພນທ
ໍ້ ີ່ ບີ່ ມນຳຖໍ້
ໍ້ ີ່ ອເກັບກັກກຳນຮົີ່ວໄຫຂອງສຳນດັີ່ງກີ່ ຳວ ໂດຍພນທ
ໍ້ ວມ.
ຄັນຄກັນເພ

ໍ້ ີ່ ພັກ ແລະກສດຈະກຳ
ັ ທະນຳເພີ່ ອອຳນວນຄວຳມສະດວກສຸ ຂຳພສບຳນ ຈຳກພນທ
- ລຳຍກຳນບຳລຸ ງຮັກສຳ ຈະໄດໍ້ພດ
ໃນໄລຍະກີ່ ສໍ້ຳງອີ່ ນໆ.

ໍ້ ພຽງພ ພໍ້ອມຖັງບຳບັດ ສຳຫບ
ັ ຄົນງຳນ(1 ຫໍ້ອງ້ີ່ 20ຄົນ).
- ຈັດກຽມຫໍ້ອງນຳໃຫໍ້
ໍ້
ີ່ ພັກ
3.20 ກຳນຮຖອນທ
ໍ້ ໍ້
ໍ້ ີ່ ທັງ ໝົດ ແລະກຳນຟນຟ
ໍ້
ໍ້
ໍ້ ີ່ , ກຳນ
ໍ້
ັ ້ຳມຂັນ້ອນຂອງ
- ກຳນດຳເນນງຳນຮຖອນພ
ນທ
ປະ້ສບດ
ກຳນຮຖອນພ
ນທ
ໍ້ ພນທ
ໍ້ ີ່ .
ອະນຳໄມ ແລະຟນຟ
ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງສົີ່ງ້ຳ້ະລຳງ ແລະແຜນກຳນຮຖອນພຳຍໃນ
ັ ກຳນກວດສອບ ແລະ
- ຜຮ
2 ອຳທສດ( 14 ວັນ) ສຳຫບ
ີ່
ໍ້
ີ່
ກຳນເລມແຜນກຳນຮຖອນ ແລະເອກະສຳນທກີ່ ຽວຂໍ້ອງ.

ໍ້ ໃຫໍ້ຢີ່ ໃນສະພຳບດ ຫຳກ HPC ພສຈຳລະນຳສະຖຳນະຂອງພນທ
ໍ້ ີ່
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງຍນຍອມຮັບ ເພີ່ ອແກໄໍ້ ຂຫຟນຟ
- ຜຮ
ໍ້ ງ.
ກີ່ ສໍ້ຳງ ແມີ່ ນບີ່ ປອດໄພ, ອັນ້ະລຳຍ, ບີ່ ສະອຳດ ຫບີ່ ໝັນຄົ

ໍ້
ັ ໍ້
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຍີ່ ອຍທີ່ ຈ ໍ້ຳງ ໄດໍ້ປະ້ສບດ
ັ ້ຳມຂັນ້ອນກຳນປະ້ສ
ັ
- ເຮັດໃຫໍ້ໝນໃຈວີ່
ຳພະນັກງຳນທຸ ກຄົນ ລວມທັງຜຮ
ບດ
ໍ້
ໍ້ ແ້ີ່ ລະຄັງ.
ໍ້
ດໍ້ຳນນ ໍ້ ເມີ່ ອມກຳນຮຖອນ,
ອຳນຳໄມ ຫປັບປຸ ງຟນຟ

ໍ້ ຳທີ່ ຮັບຜສດຊອບດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສສີ່ງແວດລໍ້ອມເຂົຳຮີ່
ໍ້ ວມງຳນກວດສອບ
3.21 ສົີ່ງເຈົຳໜໍ້
ໍ້ ີ່ ອຳທສດ. ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງຍນຍອມເພີ່ ອປັ ບປຸ ງ,ແກໄໍ້ ຂເງີ່ ອນໄຂປະເດັນທີ່ ບີ່
ກັບ ໜີ່ວຍງຳນ HPC SHE ໜີ່ ງຄັງ້
ໍ້ ຳນົດ ດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພ, ສຸ ຂະພຳບອະນຳໄມ ແລະສສີ່ງແວດລໍ້ອມພຳຍໃນວັນທີ່ ້ົກລົງກຳນົດເອົຳ.
ເຮັດ້ຳມຂກ
3.22 ເວລຳໃດກີ່ ້ຳມທີ່ ້ົວແທນຂອງນຳຍຈ ໍ້ຳງ ຫ HPC ກວດກຳ ແລະພົບວີ່ ຳບີ່ ມກຳນປັ ບປຸ ງ ຫແກໄໍ້ ຂຂອງປະເດັນ
ໍ້ ຳນົດ ພຳຍໃນວັນທີ່ ກຳນົດຈຳກ ໜັງສລຳຍງຳນກຳນກວດສອບ ຫໜັງສລຳຍງຳນກຳນບີ່
ັ ້ຳມຂກ
ກຳນບີ່ ປະ້ສບດ
ໍ້ ຳນົດ ເຊັີ່ນ ສະພຳບມຄວຳມສີ່ ຽງທີ່ ເປັ ນອັນ້ະລຳຍ ຫປະເດັນກຳນກີ່ ສໍ້ຳງໂດຍ ໜີ່ວຍງຳນກວດ
ັ ້ຳມຂກ
ປະ້ສບດ
ສອບດໍ້ຳນສສີ່ງແວດລໍ້ອມEMU, ນຳຍຈ ໍ້ຳງຈະພສຈຳລະນຳປັບໃໝກີ່ ຽວກັບປະເດັນດັີ່ງນ:ໍ້

ໍ້ ີ່ ໄປ.
- ຢຸ ດກຳນຈີ່ ຳຍເງ ສນຊົີ່ວຄຳວໃນຄັງ້

- ຢຸ ດກຳນເຮັດວຽກ ແ້ີ່ ຍັງນັບເວລຳກຳນເຮັດວຽກ.

ໍ້ ີ່ ໄປ.
ໍ້ ບ
ັ ເປັນບັນຊດຳ ສຳຫບ
ັ ສັນຍຳ ຫກຳນຈ ໍ້ຳງງຳນຄັງ້
- ບັນທກຜຮ
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງ.
- ກຳນພສຈຳລະນຳອີ່ ນໆທີ່ ເໝຳະສົມໂດຍຜວ

ໍ້ ີ່ ກີ່ ສໍ້ຳງໃນ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງຍນຍອມແກໄໍ້ ຂ ຫປັ ບປຸ ງໃຫໍ້ຢີ່ ໃນສະພຳບດ ຖໍ້ຳ HPC ພສຈຳລະນຳສະພຳບຂອງພນທ
3.23 ຜຮ
ໍ້ ຫບີ່ ໝັນຄົ
ໍ້ ງ.
ສະພຳບບີ່ ປອດໄພ, ອັນ້ະລຳຍ, ເປເປອນ
ໍ້ ີ່ ໄດໍ້ຮບ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງຜີ່ຳນກຳນກວດສຸ ຂະພຳບເພີ່ ອໃຫໍ້ໝນໃຈວີ່
ັ ໍ້
ົ ນບ
ັ ພະຍຳດ
3.24 ຄົນງຳນທີ່ ຈ ໍ້ຳງໂດຍຜຮ
ຳພວກເຂົຳເຫີ່ ຳນັ
ໍ້ ະໝັກ ມ ພະຍຳດ ຫ ພະຍຳດ້ສດ້ີ່ ຜຈ
ໍ້ ຳໍ້ ງອຳດຈະ
ຈຳກກຳນເຮັດ ຫ ພະຍຳດ້ສດ້ີ່ ກີ່ ອນກຳນເຮັດວຽກ. ເມີ່ ອຜສ

ຍົກເລກກຳນສະໝັກງຳນກຳນຈ ໍ້ຳງງຳນ.
ັ ໂດຍ EMU ຫGOL ຫຜຮ
ໍ້ ຽກຮໍ້ອງ ເນີ່ ອງຈຳກຜົນກະທົບທີ່
3.25 ໃນກລະນທີ່ ນຳຍຈ ໍ້ຳງໄດໍ້ຖກປັ ບໃໝຈຳກປະເດັນ
ໍ້
ີ່ ປະ້ສບດ
ໍ້ ຳນົດ ຂອງກຳນຈັດກຳນ ແລະດຳເນນງຳນ ດໍ້ຳ ນSHE ຊີ່ ງສຳເຫດຈຳກ
ັ ້ຳມຂກ
ເກ ດຂນຈຳກກຳນບ

ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ, ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳຈະ້ໍ້ອງຈີ່ ຳຍຄີ່ ຳປັບໃໝ ຫຄີ່ ຳເສຍຫຳຍຈຳນວນທັງໝົດໃຫໍ້ກບ
ັ ຜວ
ໍ້ ີ່ ຳຈ ໍ້ຳງ
ກສດຈະກຳ ຫວຽກຂອງຜຮ
ໍ້ ຽກຮໍ້ອງ.
ທີ່ ກຳນົດໂດຍ EMU ຫGOL ຫຜຮ

ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ້ໍ້ອງຈັດຫຳອຸ ປະກອນປໍ້ອງກັນສີ່ ວນບຸ ກຄົນ (PPE) ທີ່ ຈຳເປັ ນແລະເໝຳະສົມໃຫໍ້ກບ
ັ ຄົນງຳນ ລວມ
3.26 ຜຮ
ໍ້
ໄປເຖງໝວກນສລະໄພ, ເກບນສລະໄພ ແລະ ເສອສະທໍ້
ອນແສງ ເມີ່ ອເຮັດວຽກໃນຍຳມກຳງຄນ ແລະອຸ ປະກອນປໍ້ອງ

ກັນອີ່ ນໆ ເມີ່ ອເຮັດວຽກທີ່ ເປັນອັນ້ະລຳຍ.
ເມີ່ ອນຳຍຈ ໍ້ຳງແຈ ໍ້ງປະກຳດ ຫແຈ ໍ້ງກຳນໃຫໍ້ແກໄໍ້ ຂ ຫດຳເນນກຳນແກໄໍ້ ຂໂດຍທຳງ ອເມວ ຫແຈ ໍ້ງກຳນຢີ່ຳງເປັ ນທຳງ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ/ຜປ
ໍ້ ະກອບກຳນ ບີ່ ແກໄໍ້ ຂ ຫບີ່ ທຳກຳນແກໄໍ້ ຂພຳຍໃນວັນທີ່ ກຳນົດ ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ
ກຳນ ພຳຍໃນວັນທີ່ ກຳນົດ ແ້ີ່ ຜຮ

ໍ້ ະກອບກຳນ້ົກລົງທີ່ ຈະຫັກເງນ ອັດ້ຳຄີ່ ຳປັບ້ຳມລຳຍລະອຽດດັີ່ງ້ີ່ ໄປນ:ໍ້
ເໝົຳ/ຜປ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ/ຜປ
ໍ້ ະກອບກຳນ ສົີ່ງລຳຍງຳນປະຈຳເດອນຊໍ້ຳກີ່ ວຳກຳນົດ ອັດ້ຳຄີ່ ຳປັ ບ = 500,000 ກບ
3.26.1 ເມີ່ ອຜຮ
2,000 ບຳດ້ີ່ ສະບັບ.
ັ ຜຮ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳ/ຜປ
ໍ້ ະກອບກຳນ ຫພະນັກງຳນບີ່ ມ ຫບີ່ ສວມໃສີ່ ອຸ ປະກອນປໍ້ອງກັນ
3.26.2 ເມີ່ ອ ພະນັກງຳນບລສສດ
ໍ້
ໍ້
ພນຖຳນສີ່
ວນບຸ ກຄົນ( ໝວກນສລະໄພ, ເກບນສລະໄພ ແລະ ເສອສະທໍ້
ອນແສງ ຫແຂບສະທໍ້ອນແສງໃນ
ໍ້ ີ່ ກັບປະເພດອັນ້ະລຳຍຈຳກກຳນເຮັດວຽກ ອັດ້ຳ
ຊຸດເຮັດວຽກ) ແລະ PPE ທີ່ ສະເພຳະເຈຳະຈົງຂນຢ
ຄີ່ ຳປັບແມີ່ ນ:

ໍ້ ນ
- ເກບນສລະໄພ: 115,000 ກບ ຫ 460 ບຳດ/ຄັງ/ຄົ
ໍ້ ນ
- ໝວກນສລະໄພ: 115,000 ກບ ຫ 460 ບຳດ/ຄັງ/ຄົ

ໍ້
ໍ້ ນ
- ເສອສະທໍ້
ອນແສງ ຫແຂບສະທໍ້ອນແສງໃນຊຸດເຮັດວຽກ: 115,000 ກບ ຫ 460 ບຳດ/ຄັງ/ຄົ
ໍ້ ນ
- ຖົງມ: 115,000 ກບ ຫ 460 ບຳດ/ຄັງ/ຄົ
ໍ້ ນ
- ໜໍ້ຳກຳກ(ຜໍ້ຳປສດດັງ): 115,000 ກບ ຫ 460 ບຳດ/ຄັງ/ຄົ
ໍ້ ນ
- PPE ອີ່ ນໆ ເຊັີ່ນ ສຳຍຮັດແອວນສລະໄພ : 100,000 ກບ ຫ 400 ບຳດ/ຄັງ/ຄົ

