
សេចក្តីប្រកាេរមួសោយសោក XAVIER HUILLARD ដែលជាប្រធានបករុមប្ររឹកសាភបិាល និងអគ្គនាយកប្រតិ្រត្ិរ្រេ់បករុមហុ៊ន VINCI 
និងបករុមប្ររឹកសាការងារអឺរ ៉ុ្រ

េកម្មភាពេំខាន ់និងចំ្រង ដែលទាកទ់ងនរឹង  
េុខភាព និងេុវត្ិភាពការងារ



េុខភាព និងេុវត្ិភាពការងារ៖ 
ចូលរមួទាងំអេ់គ្នា   
សែើម្តីស្វើេកម្មភាព
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ការស្រជ្ាញា ចតិច្ណុំចទតី ៥ ននសេចក្តីដ្លែងការណ៍ 
រ្រេ់បករុមហុ៊ន VINCI ។ រមួគ្នា !  
ខតិខំប្ររឹងដប្រងេបរា្រអ់បរាសបគ្ោះថ្នា កេូ់ន្យ

សេចក្តីប្រកាេរមួសោយសោក Xavier 
Huillard ដែលជាប្រធានបករុមប្ររឹកសាភបិាល 
និងអគ្គនាយកប្រតិ្រត្ិរ្រេ់បករុមហុ៊ន VINCI 
និងបករុមប្ររឹកសាការងារអឺរ ៉ុ្រ។

ការស្រ្ជាញា ចិត្ចំសោោះសគ្ល្រំណងអបរាសបគ្ោះថ្នា កេូ់ន្យ គឺជាចំណុចេំខានន់នសេចក្តី
ដ្លែងការណ៍រ្រេ់បករុមហុ៊ន VINCI ។ សេចក្តីប្រកាេសនោះ បតរូវបានសរៀ្រចំជាមយួ 
បករុមប្ររឹកសាការងារអឺរ ៉ុ្ររ្រេ់បករុមហុ៊ន VINCI Group  ដែល្រងាហា ញពតីការស្រ្ជាញា ចិត្
រមួគ្នា រ្រេ់សយើងសែើម្តីេសបមចសគ្លសៅ។

សគ្ល្រំណងរ្រេ់សយើង គឺសែើម្តីផ្ល់នូវបក្រខណ្ឌ សោងមយួ 
ពតីេកម្មភាពេំខាននិ់ងចំ្រង ដែលបតរូវអនុវត្សោយស្វើរាម 
េកម្មភាព និងស្វើការវភិាគសោយបករុមហុ៊នរ្រេ់ VINCI Group  
ទាកទ់ងនរឹងេុខភាពនិងេុវត្ិភាព និងការទ្រស់្កា តហ់ានិភយ័កនាុងការងារ។

វា្រញ្ជា កស់ោយស�ើញ ពតីការដចករដំលកនូវភាពស�ឿជាករ់្រេ់សយើង ដែល�ំរុញ 
សោយរានការចូលរមួពតីនិសោ�ិតទាងំអេ់ និងអនាកតំណាងរ្រេ់ពួកសគ រាមរយៈ
ការសលើកកម្ពេ់េុវត្ិភាពរ្រេ់សយើង។

Rueil-Malmaison ន្ងៃទតី ១ ដខ មិ្ ុនា ឆ្នា  ំ២០០៧

Xavier Huillard
ប្រធានបករុមប្ររឹកសាភបិាល និងអគ្គនាយកប្រតិ្រត្ិ 
បករុមហុ៊ន VINCI

Noureddine Boudjeniba
សលខា្ិការបករុមប្ររឹកសាការងារអឺរ ៉ុ្រ
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អនាកបគ្រប់គងទាងំអេ់ បតរូវដតធានានូវេុខភាព និងេុវត្ិភាពរ្រេ់និសោ�ិតេ្ិត
សៅសបកាមទំនួលខុេបតរូវរ្រេ់ខលែួន។ ្រណ្ាញេុខភាពនិងេុវត្ិភាព រានអនាក 
�ំនាញដែលោច�ួយ�អនាកបគ្រប់គង រាម�ំហានដែលបតរូវស្វើ។

្រុគ្គលិកទាងំអេ់ សោយមនិគិតពតីអតតីតភាពការងាររ្រេ់ពួកសគ 
បតរូវដតដ្ទាេុំខភាព និងេុវត្ិភាពផ្ទា ល់ខលែួនរ្រេ់ពួកសគ កែូ៏ចជា េុខភាពនិង

 េុវត្ិភាពរ្រេ់មនុេ្សរមួការងារជាមយួសគផងដែរ។

នសិោ�ិត បតរូវយល់ែរឹងពតីែំសណើ រការប្រតិ្រត្ិ និង្រទ្រញ្ជា េុវត្ិភាព 
សហើយសគ្រពរាម្រទ្រញ្ជា ទាងំសនាោះ។ េរាភា រៈនិងឧ្រករណ៍ បតរូវសប្រើរាមការដណនា ំ
សហើយឧ្រករណ៍ការោរផ្ទា ល់ខលែួន បតរូវដតោកស់ោយបានបតរឹមបតរូវ។

សៅសពលដែលនិសោ�ិតេសងកាតស�ើញស្្នភាពដែលគំរាមកំដហងែល់េុខភាព 
និងេុវត្ិភាព បតរូវរាយការណ៍�ូន និសោ�ក ឬថ្នា កស់លើជា្រនាទា ន។់ និសោ�ិកមនិ

 បតរូវរានការរោិះគនព់តីការរាយការណ៍ប្រសភទសនោះសនាោះសទ។

សែើម្តីសោយមនុេ្សសប្រើ�ំនាញទាងំអេ់ដែលសគរាន មកស្វើការនចនាប្រឌិត 
និងរានការ ស្រ្ជាញា ចិត្ សែើម្តីស្វើសោយេុខភាពនិងេុវត្ិភាព 
ជាមយួនរឹង ្ររស្ិ្នការងាររានភាពប្រសេើរស�ើង សហើយទសងវើរទាងំសនាោះ 
គួរទទួលបានការសលើកទរឹកចិត្ និងោចទាញយកផលប្រសោ�ន ៍
សែើម្តីសលើកកម្ពេ់វ្រ្្មដ៌ចករដំលក ទាងំកនាុងបករុមហុ៊ន និងសបរៅបករុមហុ៊ន។

កិច្ចេហការជាមយួអនាកតំណាង្រុគ្គលិក
អនាកតំណាង្រុគ្គលិកននអង្គភាពនតីមយួៗ ជាភាគតីោកព់ន័្ធេំខាន ់
ដែលបតរូវទទួលបានពត័រ៌ានតរាលែ ភាព អំពតីេកម្មភាពដែលបតរូវស្វើ 
សែើម្តីដកលម្អលក្ខខណ្ឌ ការងារ សហើយសែើម្តីការោរសបគ្ោះថ្នា ក ់
ឧ្រ្ត្ិសហតុសៅកដនលែងស្វើការ និងហានិភយ័ការងារ។ ពួកសគ  គួរដតបតរូវបានសលើកទរឹកចិត្សោយស្វើេំសណើ ទាកទ់ងនរឹងេកម្មភាពសនោះ។

ចូលរមួទាងំអេ់គ្នា   
សែើម្តីស្វើេកម្មភាព

េុខភាពនិងេុវត្ិ 
ភាពការងារ គឺជាកងវល់ 
រ្រេ់និសោ�ិតទាងំអេ់  
សហើយនិសោ�ិត 
ទាងំអេ់បតរូវដតចូលរមួ។
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  េកម្មភាពេំខាន ់និងចំ្រង

 ការវភិាគហានិភយ័ 
ការវភិាគអំពតីហានិភយ័ដែលទាកទ់ងសៅ នរឹងស្្នភាពការងារទាងំអេ់ គួរដតវភិាគ
សោយបានមុនរាមដែលោចស្វើសៅបាន ដែលកនាុងសនាោះរមួរាន ្ររោិកាេការងារ 
ែំសណើ រការប្រតិ្រត្ិ ឧ្រករណ៍និងេរាភា រៈដែលបតរូវបានសប្រើបបាេ់ ជាសែើម 
សទើ្រការបគ្រប់គងសៅសលើ េុខភាពនិងេុវត្ិភាពការងារ រានប្រេិទ្ធភាព។

 ឧ្រករណ៍ការោរផ្ទា ល់ខលែួន 

បគ្រអ់ង្គភាពទាងំអេ់ គួរដតផ្ល់�ូន្ុរគ្គលិករ្រេ់ខលែួន នូវឧ្រករណ៍ការោរផ្ទា ល់ 
ខលែួន សោយឥតគិតន្លែ ដែលបេ្ររាមស្្នភាពការងារនតីមយួៗ សហើយបេ្ររាម

 តបមរូវការដែលកំណតស់ោយប្រសទេដែលោកព់ន័្ធ បពមទាងំ�ួយ�ការោរ េុខភាព 
និងេុវត្ិភាពររ្រេ់្រុគ្គលិក ប្រក្រសោយប្រេិទ្ធភិាព។

 និតិវ ិ្ តីប្រតិ្រត្ិការ ែំសណើ រការ និងការសរៀ្រចំការងារ 
និតិវ ិ្ តីប្រតិ្រត្ិការ និងែំសណើ រការ គួររមួ្រញ្ចូ ល វធិាន្រងាកា រហានិភយ័ 
ដែលោចសកើតរានស�ើង។ បករុមហុ៊ន VINCI Group បតរូវដតសរៀ្រចំការងារ សែើម្តី
សលើកកម្ពេ់េុខភាពនិងេុវត្ិភាព្រុគ្គលិក។

 ការយល់ែរឹងអំពតី េុវត្ិភាព និងការ្រណុ្ោះ្រណ្ាល 

សែើម្តីធានានូវកបមតិននការការោរ បគ្រអ់ង្គភាពទាងំអេ់បតរូវទទួលខុេបតរូវកនាុង ការ្រសងកាើនការយល់ែរឹង សោយផ្ល់ពត័រ៌ានែល់្រុគ្គលិកទាងំអេ់ ពតីហានិភយ័ដែល
ទាកទ់ងនរឹងេកម្មភាពការងាររ្រេ់ពួកសគ និងវធិានការចាបំាច ់សែើម្តីកាត្់រន្យ 
ឬលុ្រ្រំបាតហ់ានិភយ័ទាងំសនាោះ។
និសោ�ិត បតរូវទទួលបានការ្រណុ្ោះ្រណ្ាល អំពតីេុខភាព និងេុវត្ិភាពការងារ 
កនាុងសរ៉ាងស្វើការ ផ្ល់ការដណនា ំនិងការពន្យល់ោ៉ងជាកោ់ក ់ទាកទ់ងនរឹង តួនាទតី 
ឬភារកិច្ចរ្រេ់ពួកសគ។
ការដ្ទាពំិសេេ គួរស្វើសែើម្តីធានាថ្ កម្មករនិសោ�ិតទាងំអេ់ 
ដែលស្វើការកនាុងបករុមហុ៊ន VINCI Group រានការយល់ែរឹងពតីសេចក្តីដណនា ំ
េ្តីពតីេុវត្ិភាព។

01 04

02 03េកម្មភាពទាងំសនោះ បតរូវ 
ដតអនុវត្សៅបគ្រវ់េ័ិយ 
ទាងំអេ់រ្រេ់បករុមហុ៊ន។

ការវភិាគហានិភយ័ ការយល់ែរឹងអំពតី  
េុវត្ភិាព   

នងិការ្រណុ្ោះ្រណ្ាល

ឧ្រករណ៍ការោរផ្ទា ល់ខលែនួ
នតិវិ ិ្ តីប្រតិ្រតិ្ការ 

ែំសណើ រការ 
នងិការសរៀ្រចំការងារ

េកម្មភាពទាងំសនោះ នរឹងស្វើសោយប្រសេើរស�ើង នូវលទ្ធផល  េុខភាពនិងេុវត្ិភាព ដែលបតរូវបានអនុវត្រាម្រទ្រញ្ញត្ិ។



 សកម្មភាពសំខាន ់និងចំបងដែលទាកទ់ងនឹងសុខភាព និងសុវត្ិភាពការងារ6

ការរាមោនេកម្មភាព និងការវភិាគ
អនាកសៅកនាុងវេ័ិយសនោះទាងំអេ់ បតរូវដតចូលរមួជាមយួគ្នា
សគ្លនសោបាយ អបរាសបគ្ោះថ្នា កេូ់ន្យ គឺអនុវត្ចំសោោះ្ុរគ្គលិករ្រេ់ 
បករុមហុ៊ន VINCI ្រុគ្គលិក្រសណ្ាោះោេននា និងអនាកខាងសបរៅផងដែរ 
ដែលបតរូវទទួលបានអត្ប្រសោ�ន ៍ពតីលក្ខខណ្ឌ េុវត្ិភាពែូច្រុគ្គលិក
ទូសៅ។ សោយស្រការស្រ្ជាញា ចិត្សនោះសហើយ សទើ្រ បករុមបករុមហុ៊នទាងំអេ់ 
ចូលរមួជាមយួអនាកស៉៉ការ សែើម្តី ដកលម្អវធិានការរ្រេ់ពួកសគ។

ការអភវិឌ្ឍនស៍គ្លនសោបាយេុខភាពការងារ
អង្គភាពទាងំអេ់ គួរស្រ្ជាញា ស្វើសោយប្រសេើរស�ើង នូវលក្ខខណ្ឌ ការងារ 
្រូករមួទាងំការសរៀ្រចំការងារ សែើម្តីសោយរានភាពងាយបេរួល 
និងស្វើសោយប្រសេើរស�ើង នូវគុណភាពនន�តីវតិ សៅកដនលែងស្វើការ ជាពិសេេ

 រាមរយៈការទ្រស់្កា តហ់ានិភយ័ ផលែូវចិត្និងេង្គម។

ការបតរួតពិនិត្យលទ្ធផល 
និងការដចករដំលកពត័រ៌ាន
លទ្ធផលននេកម្មភាព បតរូវបានវាេ់ សោយសប្រើេូចនាករដែលោកព់ន័្ធ  
សែើម្តីេសបមចបាននូវការរ តីកចសបមើនប្រក្រសោយនិរន្រភាព។ េូចនាករទាងំសនាោះ 
បតរូវបាន្រងាហា ញ និងពិភាកសា ែូសចនាោះេកម្មភាពដែលចាបំាចស់ែើម្តីដកលម្អលទ្ធផល 
ោចបតរូវបានអនុវត្។

សបគ្ោះថ្នា កន់តីមយួៗ បតរូវដតពិនិត្យសោយបានហ្មតច់ត ់និងរានវ ិ្ តីស្សេ្ចបាេ់ោេ់ 
សៅកនាុងបករុមហុ៊ន សោយេហការជាមយួតំណាង្រុគ្គលិកផងដែរ។ 
សលើកទរឹកចិត្សោយរាន ការកំណតអ់ត្េញ្្ញ ណស្្នភាពដែលមនិរានេុវត្ិភាព 
និងសបគ្ោះថ្នា កដ់ែល�ិតមកែល់ ោច�ួយ�កាត្់រន្យចំនួនសបគ្ោះថ្នា ក ់និងជា 
ពិសេេ�ួយ�កស្ងវ្រ្្មន៌នេុវត្ិភាពប្រចានំ្ងៃ។

ជាទូសៅការប្រកាេសនោះ រានសគ្ល្រំណងសែើម្តីផ្សពវផសាយពត័រ៌ានទាកទ់ងនរឹងរូ្រ
ភាពទាងំអេ់ ននេុខភាព និងេុវត្ិភាពការងារ និងសែើម្តីសបកើនរលំរឹកែល់បគ្រគ់្នា  
អំពតីគុណេម្ត្ិននការដចករដំលកនូវការអនុវត្ននិ៍ងមតិដែល�ួយ��បមរុញសោយ រានភាពប្រសេើរស�ើងជា្រន្្រនាទា ្រ។់

ការអនុវត្នស៍េចក្តីប្រកាេ
សោយសោងរាមរែ្ឋបាលវមិ�្ឈការរ្រេ់បករុមហុ៊ន និង សែើម្តីេបម្ររាម�ំហាន
ននស្្នភាពកនាុងតំ្រន ់ការស្រ្ជាញា ចិត្េ្តីពតី េុខភាពនិងេុវត្ិភាព បតរូវបានកំណត ់
និងអនុវត្ សៅកនាុងអង្គភាពោ�តីវកម្មនតីមយួៗ សែើម្តីសលើកកម្ពេ់និងដកលម្អ។

អនាកបគ្រប់គង បតរូវទទួលខុេបតរូវចំសោោះការអនុវត្នជ៍ាកដ់េ្ងននគំនិតផ្ួចសផ្ើម 
សែើម្តីសលើកកម្ពេ់ េុខភាពនិងេុវត្ិភាព រាមរយៈកម្មករនិសោ�ិតសៅកនាុងតំ្រន់

 រ្រេ់ពួកសគ។

សោងរាមកិច្ចបពមសបពៀងបករុមប្ររឹកសាការងារអឺរ ៉ុ្ររ្រេ់បករុមហុ៊ន VINCI 
របាយការណ៍ប្រចាបំតតីរាេ បតរូវ្រញជាូ នសៅការោិល័យរ្រេ់បករុមប្ររឹកសាទទួល្រនទាុក
សបគ្ោះថ្នា កស់ៅកដនលែងស្វើការ សបគ្ោះថ្នា កច់រាចរណ៍ និង�មងៃដឺែលសកើតសោយការងារ ។

សេចក្តីប្រកាេសនោះ បតរូវបាន្រកដប្រជាភាស្រ្រេ់ប្រសទេទាងំអេ់ ដែលជា 
តំណាងបករុមប្ររឹកសាការងារអឺរ ៉ុ្រ ែូសចនាោះ វាោចដចកចាយោ៉ងទូលំទូោយសៅកាន ់
បករុមហុ៊នដែលេ្ិតសៅសបកាមបករុមហុ៊ន VINCI Group ទាងំអេ់។

េុខភាពនិងេុវត្ិភាព 
ការងារ សរាោះចូលរមួ 
ទាងំអេ់គ្នា !



 សកម្មភាពសំខាន ់និងចំបងដែលទាកទ់ងនឹងសុខភាព និងសុវត្ិភាពការងារ7

សគ្ល្រំណងរ្រេ់សយើង៖ 
គឺសែើម្តីសលើកកម្ពេ់ វ្រ្្មន៌នេុខាភបិាល 
និងេុវត្ិភាពការងារ។



VINCI
1973, boulevard de La Défense
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex 
ទូេរ័ព្ទ៖ +33 1 57 98 61 00
www.vinci.com
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