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ការទាមទាររបស់ IUF ក្នុងអំឡុងពេលជំងក
ឺ ូវ ីដ១៩៖ វ ិស័យអាហាររហ័ស (FAST FOOD)
វ ិស័យអាហាររហ័ស ផ្តលកា
់ រងារដល់កម្មករប្រហែល១៣លាននាក់
នៅជុំវ ិញពិភពលោក ដែលភាគច្រើនស្ថិតកនុង
្ ស្
 ថា នភាពងាយរងគ្រោះថ្នាក់
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រហ័សភាគច្រើន បានបិទហាងរបស់ខលួ ន
្ ដែលធ្វើឲ្យការកាត់ប្រាក់ខែឬ
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 ស
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 ំឡុងពេលនៃការអនុញ្ញាតិឲ្យឈប់
សម្រាកដោយសារជំងឺនេះ។ នៅក្នុងវ ិស័យដែលមានប្រាក់ឈនួល
្ ទាបរច
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ណាស់
ដោយ
ើ
ធ្វើឲ្យកម្មករធ្លាក់ចូលទៅកនុង
្ ភាពក្រីក្រ។ ខណៈដែលហាងអាហាររហ័
សមួយចំនួន នៅបន្តប�ើកដំណ�ើ រការនោះ កម្មករប្រឈមមុខនឹងហានិ
ភ័យយ៉ាងខ្លាង
ំ  ក្នុងការឆ្លងវ ីរុស ដោយសារតែកង្វះសម្ភារៈការពារខលួ ន
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កម្មករមានហានិភ័យក
 នុង
្ ការឆ្លងវ ីរុស នៅពេលដែលកម្មករកនុង
្ វ ិស័យ
អាហាររហ័ស មិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការឈឺ និងត្រូវបង្ខំឲ្យបន្ត
ធ្វើការ ដ�ើម្បីបានរស់រានមានជីវ ិត។ កម្មករចំណាកស្រុក ដែលអាចមាន
ហានភ
្ ការបញ្ជូ នត្រឡប់មកប្រទេសវ ិញ នៅពេលបាត់បង់ការងារ
ិ ័យកនុង
នោះ មានភាពងាយរងគ្រោះជាពិសេស។
ចាប់តាង
ំ ពមា
ី នការណែនាំឲ្យអនវុត្តគោលនយោបាយ“ស្នាក់នៅផ្ទះ”
កម្មករដឹកអាហារដល់ក
 ន្លែងបានក្លា យទៅជាកម្មករសំខាន់ចា
 បា
ំ ច់
តាមរយៈការដឹកជញ្ជូ នអាហារនិងរក្សាអាជីវកម្មសម្រាប់ភោជនីយ
ដ្ឋាន។ ក៏បុន្តែ
៉ ពួកគេច្រើនតែខ្វះខាតការទទួលបានសម្ភារៈការពារខលួ ្ន
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សុខភា
 ពនង
ិធ
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ិ សុវត្ភា
ថិ ពគ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំងប្រាក់កម្រៃ
ពេលឈ។
 ពអតិថិជននេះ អាចដោះស្រាយបាន
ឺ ហានិភ័យដ�ើម្បីសុខភា
តាមរយៈការផ្តលស
់ ម្ភារៈការពារខលួ ន
្ ការបណ្តុះបណ្
តា លនិងលក្ខខណ្ឌ
ការងារសមរម្យ សម្រាប់កម្មករសំខាន់ចា
 បា
ំ ច់ទាងនេះ
ំ
។

នៅពេលដែលហាងប
 ិទទ្វា រ ហាងអាហាររហ័ស និងអ្នកទិញ
យហោ
ហាង ត្រូវតែ៖
ី

១. ផ្តលប្់ រាក់ខែពេ
 ញសម្រាប់កម្មកររបស់ខលួ ន។
្
ដោយសារតែកម្មករក្នុង
វ ិស័យអាហាររហ័សមួយភាគធំ រស់នៅពឹងផ្អែកល�ើប្រាក់ដែ
 លប�ើក
មួយខែៗនោះ ការកាត់ប
 ន្ថយប្រាក់ខែ សូម្បីតែសម្រាប់រយៈពេល
កំណត់ណាមួយក៏ដោយ ក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាង
ំ ដល់ពួកគេដែរ។
២. ធានាថាកម្មករដែលធ្វការតែពេល
មានការងារឬកម្មករធម្មតា
ើ
ទទួលបានការទូទាត់ស
 មរម្យ។ ដោយសារតែកម្មករជាច្រើននៅ
ជុំវ ិញពិភពលោក កំពុងធ្វើការក្រោមរបបការងារធម្មតានោះ ឥឡូវ
នេះ ពួកគេសថិ្តក្នុងសភាពហានិភ័យនៃការបាត់បង់ជីវភាពរបស់
ខ្លួន។ ហាងអាហាររហ័ស ត្រូវធានាថាកម្មករទាង
ំ នេះ មានលទ្ធភាព
បង់ថ្លៃច
 ំណាយជាមូលដ្ឋារបស់ពួកគេ ដូចជាលំនៅដ្ឋាន អាហារ នង
ិ 
របស់របរចាបា
ំ ច់នានា ក្នុងអំឡងពេលនៃការរតត្បាត
កូវ ីដ-១៩នេះ។
ី
៣. ធានាថា កម្មករមិនបាត់ការងាររបស់ខលួ ន
្ និងអាចវ ិលត្រឡប់
ទៅរកការងាររបស់ខលួ ន
្ វ ិញបាន នៅពេលស្ថានភាព មានភាពប្រក្រតី
ឡ�ើងវ ិញ។ ដោយសារតែរដ្ឋាភបា
់ ទ្ធភាព
ិ លជាច្រើន បានផ្តលល
ឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតិឲ្យបុគ្គលិកឈប់សម្រាកពីការងារនោះ ហាង
អាហាររហ័សនិងអ្នកទិញយហោ
របស់ខលួ ន
្ គួរយកឱកាសនេះ និង
ី
ទូទាត់ឲ
 ្យកម្មកររបស់ខលួ ន
្ ក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេមិនធ្វើការងារ
ឬដែលកំពុងបន្ថយម៉ោងធ្វកា
ើ រ។ នៅពេលក្រុមហ៊ុន ប្រើប្រាស់
គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាល ដូចជាការឧបត្ថមប្្ភ រាក់ស
 ម្រាប់ការងារ
ខ្លីៗ ឬអត្ថប្រយោជន៍ពេ
 លគ្មា នការងារបណ្ត ោះអាសន្ននោះ ពួកគេ
គួរប
 ន្ថែមទៅល�ើប្រាក់ឈនួល
្ ដែលមិនគ្រប់គ្រា
 ន់ ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងកុំឲ្យ
កម្មករធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រ។
៤. ធានាថា កម្មករទទួលបានសិទ្ធិសម្រាកលំហែធម្មតា ខណៈដែល
មានការបញ្ឈប់ពកា
ី រងារឬការអនុញ្ញាតឲ
ិ ្យឈប់សម្រាកពកា
ី រងារ
រយៈពេលខ្លីនេះ និងអាចទទួលបានការប្រាក់ក
 ម្រៃពីការសម្រាក
លំហែនេះ ក្នុងកម្រិត១០០% នៃអាត្រាធម្មតា។
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នៅពេលដែលហាងប�ើ
កដំណ�ើ រការ ហាងអាហាររហ័ស
ប�ើកដ
នង
ត្រូវតែ៖
ិ អ្នកទញ
ិ យហោ
ី

១.	ធ្វកា
ើ រប៉ា ន់ប្រមាណហានភ
ិ ័យទូលំទូលាយមួយ ដោយមាន
ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពក
ី ម្មករនង
ិ សហជីព។
២.ផ្តលន
់ ិងធានាឲ្យមានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈការពារខលួ ន
្ ឲ្យបាន
សមស្រប រួមមានទាំង ម៉ា ស់មុខ ស្រោមដៃការពារ ជាដ�ើម។
៣.ធានាការកម្មករអាចទទួលបានសាប៊ូលាងដៃនិងទឹក, ទឹក
កម្ចាត់មេរោ

គសម្រាប់លាងនិងផ្ទៃសម្រាប់ធ្វើការងារ។
៤.តម្លើងរបាំងផ្លាស្ច
ទិ  កញ្ច ក់ផ្លាស្ក
ទិ ឬសម្ភារៈស្រដ�ៀងគ្នា 
ដ�ើម្បីការពារកម្មករពអ
ី តថ
ិ ិជនដែលអាចឆ្លងជំងឺ។

៥.ធានាឲ្យមានការរក្សាចម្ងាយពីគ្នា ចំនួន ២ម៉ែត្រនៅកន្លែង
ធ្វើការ ក៏ដូចជា
 ប
 ន្ទបអា
់ ហារថ្ងៃត្រង់ និង/ឬបន្ទប់សម្រាក
ពេញមួយថ្ងៃ
 ធ ្វើការ។
៦.ផ្តលប្់ រាក់ក
 ម្រៃពេញលេញសម្រាប់ការឈឺ ចាប់តាង
ំ ពីថ្ងៃ
ប�ើកឡ�ើងវ ិញ ដ�ើ
 ម្បីធានាថាកម្មករស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ ប្រសន
ិ 
ប�ើកម្មករឈឺ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់កា
 ររករាល
ដាលនៃវ ីរុស។
ី
៧.ផ្តលកា
់ រធ្វតេ
ើ ស្តកូវ ីដ-១៩ នៅពេលដែលកាលៈទេសៈ
ប្រទេសជាតិ អនុញ្ញាត។

៨.អនុម័តគោលនយោបាយសព
្តី កា
ី រឈប់សម្រាកមានប្រាក់
កម្រៃ និងការការពារប្រាក់ចំណូល ដែលមានការយល់
ដឹងអំពីយេនឌ័រ ដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវដោយ
អសមាមាត្ររបស់ស្រ្តី សម្រាប់ការងារថែទាំកូន។
៩.អនុវត្តតាមអនុសាសន៍ស្តីពីសុខភាពសាធារណៈ សម្រាប់
ប្រទេសនម
ិ ួយៗ

សិទ្ធិសម្រាប់ក
 ម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ននិងអ្នកដ
 ឹកជ
 ញ្ជូ នអាហារ
• ធានាថាកម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ននិងអ្នកដឹកជញ្ជូ នអាហារ
មានសម្ភារៈការពារខលួ ន
្ និងអ
 នុវត្តត្រឹ
 មត្រូវតាមនីតិវ ិធីសុវត្ថិភាព
ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការប្រឈមមុខ ដោយសារតែភា
 ពងាយរងគ្រោះ
ជាពសេ
ស
រ
បស់
ព

ក
ួ
គេ។
ិ
• ទទួលស្គាល់កម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ននិងអ្នកដឹកជញ្ជូ ន
អាហារ ជាកម្មករ។ ការចាត់ថ្នាក់មិនត្រឹមត្រូវថា
 កម្មករផ្នែក
អាហារដឹកជញ្ជូ ន ជាអ្នកធ្វើការដោយខលួ ន
្ ឯង ត្រូវតែមានការផ្លាស់
ប្តូរដ�ើម្បីផ្តលឲ
់ ្យពួកគេនូវសទ
ួ ទាង
ំ  ការទទួលបាន
ិ នា
្ធិ នា ដែលរម
ប្រាក់ក
 ម្រៃនៅពេលឈ។
ក្
ប

រ
បទ
ក
ូ
វ
នៅពេលដែល
ីដ-១៩
ឺ
នុង ិ
កម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ននិងអ្នកដឹកជញ្ជូ នអាហារ ត្រូវបង្ខំឲ្យ
ធ្វើការទាង
ំ ឈឺ ដោយសារតែកា
 រលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះ ការ
ចាត់ថ្នាក់មិនត្រឹមត្រូវនេះ

ធ្វើឲ្យកម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ន/អ្នក
ដឹកជញ្ជូ នអាហារ កម្មករតាមភោជនីយដ្ឋាន ដែលផលិតអាហារ
និងអតិថិជន ស្ថិតកនុង
្ សភាពមានហានិភ័យ។
• ទទួលស្គាល់សហជីពកម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ន/អ្នកដឹក
ជញ្ជូ នអាហារ។ ដោយសារតែភាពគ្រោះថ្នាក់នៃកម្មករទាង
ំ 
នេះ កម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ន/អ្នកដឹកជញ្ជូ នអាហារ ត្រូវតែ
មានឱកាស ក្នុងការចរចាអនុសញ្ញារម
ួ ដ�ើម្បីទទួលបានការងារ
សមរម្យនិងជីវ ិតសមរម្យ។

I U F : U N I T I N G F O O D , FA R M & H O T E L W O R K E R S W O R L D W I D E

សិទ្ធិសម្រាប់កម្មករផ្នែកអាហារដឹកជញ្ជូ ននិងអ្នកដ
 ឹកជញ្ជូ នអាហារ

• លិខិតអនុញ្ញាតការងារអចិន្ត្រៃយ៍ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់កា
 របញ្ជូ នកម្មករ
ចំណាកស្រុកត្រឡប់ទៅប្រទេសវ ិញ ក្នុងអ
 ំឡុងពេលកូវ ីដ-១៩
• ធានាការទទួលបានការថែទាំសុខភាពសម្រាប់កម្មករចំណាកស្រុក
មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់
• ការណែនាំនិងនីតិវ ិធីអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព ជាភាសារបស់
កម្មករចំណាកស្រុកទាង
ំ អស់
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IUF COVID-19 DemAnDs : eqUAlITy
The COVID-19 pandemic is creating a grave
global health and economic crisis which affects
every single one of us. The IUF wants to ensure
that a gender approach to the COVID-19 crisis is
adopted by employers, health authorities and
governments. A gender responsive approach to
the COVID-19 crisis is essential across the whole
of society to ensure that gender inequalities are
not reproduced, perpetuated or exacerbated in
the context of this pandemic. This includes in
workplaces, through healthcare provision and
research, and in preventing violence towards
women and girls.

Use the recently
published IUF guide on
a gender approach to
occupational health and
safety to bargain for and
implement key changes
to your workplace
particularly in the context
of this crisis.

emplOyers

សម្រាប់អនុសាសន៍ទា
 ក់ទងនង
ឹ កូវ ីដ១៩ សូមព
 ិគ្រោះយោបល់ជាមួយ ការ
ទាមទាររបស់ IUF ក្នុង
អឡ
ំ ុងពេល
ងពេល
នុងអំ
ំ
ជងឺកូវ ីដ-១៩៖ វ ិស័យចំណីអាហារ

1.

Respect and implement the right to a safe,
healthy, infection-free and hazard-free workplace.

2.

Negotiate with unions and implement a
zero tolerance policy to stigmatization and
harassment including sexual harassment in the
world of work.

3.

Consult women and men workers and their trade
union representatives on and implement general
preventive measures for the whole workforce and
provide relevant health and safety information,
instruction and training, including on COVID-19.

4.

Ensure that women are always included in health
and safety decision making bodies, including
occupational health and safety committees.

5.

If necessary provide women (and men)
I U Fworkers
: U N I T I N G F O O D , FA R M & H O T E L W O R K E R S W O R L D W I D E
with appropriate personal protective equipment
which is adapted to their body (for example 8 RAMpE DU pONT-ROUGE | 1213 pETIT-LANcy | SWITzERLAND | IUF@IUF.ORG
gloves, respiratory equipment, safety glasses,
overalls and protective suits).

6.

Provide safe, separate, and clean toilets and
washing facilities and access to clean and
drinkable water; and provide workers with ample
opportunity to use the facilities when they need
them during the working day without fear of
As COVID-19 spreads around the world, one of the key questions
penalty or stigma.

7.

food?
In many
countries, food and beverage (F&B) workers have
Provide appropriate numbers
of hand
washing
stations and make sanitizerbeen
available
throughout
designated
as essential. Food factories remain open and
the workplace.
are working around the clock to maintain supply.

8.

Strictmeasures
protocols
Introduce additional protection
for should be in place to protect workers and to
pregnant women workers and
for menopausal
ensure
food safety. Many companies, especially transnational
women, particularly women
experiencinghave
painful
companies,
issued COVID-19 protocols. Workers in small
symptoms.
and medium size enterprises also have to be protected.

9.

Respect the right of all workers
make all provides a set of trade union demands for
Thisto
document
necessary arrangements toprotecting
care for theirfood
families
and beverage workers and saving lives in the
during the crisis.
fight to contain the spread of COVID-19.

IUF CovId-19 demands : Food and beverage

confronting governments and the public is – do we have enough

employers
all F&b workplaces need a plan on how to deal
with CovId-19. These plans must be negotiated
between the management and the union.
employers must:
1. Ensure that workers are able to work 2 meters (6.5 feet)

apart from each other throughout their working day. This
is possible through modification to work organization,
work scheduling and rest breaks. There may need to
be changes to the design of the work stations such as
the installation of Perspex, Plexiglas or similar material
to shield workers from potentially infecting each other.
Reducing the speed and amount of product on the line
will help ensure 2 meter spacing between workers.

2.

Provide adequate hand washing and sanitizer stations
and increase the number of breaks so that hand-washing
may become a routine part of the work.

3.

Negotiate shifts and overtime with the union. The
pandemic is not an excuse to use forced labour or to risk
workers’ health through excessive hours.

4.

Ensure regular, thorough cleaning and sanitation of
the workplace, including restrooms and lunch rooms.
All shared surfaces (e.g. workbenches, door handles,
handrails, and keyboards) must be cleaned regularly.

5.

Provide appropriate personal protective equipment
(PPE) – although this cannot a substitute for
appropriate spacing between workers. In some cases it
may be necessary to wear PPE for short periods when
close contact is unavoidable, for example maintenance
workers assisting each other with a piece of machinery.
In such cases PPE training must be provided and the
equipment must be worn properly. Masks must be
regularly replaced.

6.

Post the agreed workplace protocols on noticeboards
in languages that all workers can understand and
maintain regular communication.

7.

Make arrangements for safe travel to and from
the workplace to minimize the risk of exposure to
COVID-19.

8.

Negotiate child care allowances to ensure workers
required to work through the pandemic can have
access to adequate child care facilities.

9.

Employ directly rather than through agencies
temporary workers required to cover for sick workers
and/or increased demand. These temporary workers
must be appropriately trained including specific
training in relation to COVID-19 measures.

នង
 សជ្ជៈ និង
ិ ភេ
ការរទាមទាររបស់
IUF ក្នុងអ
 ំឡុង
ំ
ពេលជងឺកូវ ីដ-១៩៖
សមភាព

