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ពិធី�រស្រ�ប់�រ (Bars)៖ ឧបសម�័ន� Y-1 
�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ��ព៖ េ�៉ង 12:01 រ�លង�្រ�តៃថ�្រពសហ្បតិ៍ ទី6 ែខឧស��� ំ 2021 

ករណីចំនួនអ�កជំង ឺCOVID-19 �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និងចំនួនអ�ក�� ប�់ន�រថយចុះខ�ះ េហើយ�កដូ់ច��នេស�រ 
�ព ប៉ុែន�ជំងឺCOVID-19 បន�បង��និភ័យខ�ស់ដល់សហគមន ៍និង ត្រម�វឱ្យមនុស្សនិង�ជីវកម��ងំអស្់រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� 
និងែកែ្រប្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ីប�តប់ន�យ �នភិ័យៃន�ររ �ក�ល�ល។ 

េ�យ�រែតេ�នធី Los Angeles �ត់ចូលេ�ក� �ង "ចំ�ត់ពណ៍េលឿង" (“Yellow Tier”) ៃន្រកបខណ័� ែផន�ររបសរ់ដ� 
ស្រ�ប់្រកបខ័ណ� េសដ�កចិ�ែដល�នសវុត�ិ�ព 
ពិធ�ីរេនះ្រត�វ�នេរៀបចំបែន�មេទៀតេដើម្ីបដក�ររ �តត្ិបតសកម��ព�ក់�ក់មួយចនួំនក� �ងតំបន់។ 
�ជីវកម��ងំអសគួ់រែតេបើកដេំណើរ�រេ�យ�ន�រ្រប �ង្របយត័�ខ�ស់ និង្រប�ន�់� បនូ់វត្រម�វ�រេ�ក� �ងពិធី�រេនះ េដើម្ីប�ត់
បន�យស�� នុពលៃន�ររ �ក�ល�លជងំឺ COVID-19 េ�ក� �ង្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម�របសពួ់កេគ។ 

ពិធ�ីរ និងត្រម�វ�រេផ្សងៗ�ងេ្រ�ម�នលក�ណៈ�ក�់កច់ំេ�ះ�រេបើកឱ្យដំេណើរ�រ�រេឡើងវ �ញ 
ែដល្រត�វ�នអនុ�� តេ�យ�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធLីos Angeles�្របេភទេ�ជនយី�� នែដល�ន�និភយ័�ប។ 

• �រែដលផ�ល់ជូនេស�កម���រេ�នឹងទកីែន�ងែតម�ង្រត�វែត្រប�ន់�� បនូ់វត្រម�វ�រ�ងំអស់ស្រ�ប�់រទទលួ
�ន��រ �នេ�ក� �ង ពិធ�ីរស្រ�ប់េ�ជនីយ�� ន៖  ឧបសម�័ន� I។
�រែដលបច� �ប្បន�ទទលួ�ន�រអន�ុ� តឱ្យលក្់រ�េបៀរ ្រ�
ឬេ្រគ�ង្រសវ �ងេផ្សង េៗទៀតែដល្រត�វទទលួ�នេ្រ�ពីបរ �េវណេនះគតឺ្រម�វឱ្យអនុវត��មពិធ�ីរស្រ�ប់�ជីវកម�លក់�យ៖
ឧបសម�័ន� B។

• �រ្រត�វែតប�្ឈប់្របតិបត�ិ�រេហ�មេផ្សងៗ រមួ�នែតមិនកំណត់ចេំ�ះ �រេ�ះប៊ូ  �� គប់្រព�ញ តុបុក� �ែយ៊ 
និង្របេភទេហ�មដៃទេទៀត លុះ្រ�ំែតសកម��ព�ងំេនះ្រត�វ�នអន�ុ� តឱ្យេបើកេ�ក� �ង្របតបិត��ិរែដល�ន�រែកែ្រប
ឬ អនុ�ត្របតិបត�ិ�រ�នេពញេលញ។

• �ង្រ�
និង្រ�េបៀរែដលផលតិ្រ�ឬ្រ�េបៀរេ�យ�នបរ �េវណកំណត់ស្រ�ប់�រភ�ក់្រ�ឬ្រ�េបៀរ្រត�វ�នដកេចញពីនយិមន័យ
ៃនទី�ំង��រេ�យ្រកមសខុ�ពនិងសុវត�ិ�ពរដ� California ចុះេលខ 113789 (c) (5)
និងមិនត្រម�វឱ្យ�ន�រអន�ុ� តេលើ�រអនវុត�ែផ�កសខុ�ពេដើម្ីប្របតបិត�ិ�រេឡើយ
េ�យត្រម�វឱ្យអនុវត��មពិធ�ីរស្រ�ប់ �ង្រ�េបៀរ, �៉សុនី្រ�, និង�៉សុីនចំ�ញ់សបិ្បកម�។

• �រ�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រ
ឬ�រសែម�ង�� ល់ែដល�ន�រអង� �យេ��ងេ្រ�អ�រេ�យអនុេ�ម�មពិធ�ីរស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ 
និង�រសែម�ងែដល�នកែន�ងអង� �យេ��ងេ្រ�អ�ររបស ់LA County DPH។

�រ�ងំអស់ែដលដំេណើរ�រេ�យអនុេ�ម�មពិធ�ីរេនះ�ច្រត�វ�នេបើកស្រ�បេ់ស�កម��ងេ្រ�អ�រនិងេស�កម�េ��ង
ក� �ងអ�រកំណត់្រតឹមែតមនុស្សចំនួន25%ៃនទ�ំីង�ងំមូល ឬ100�ក់ប៉េុ�� ះ យកមួយ�ែដលតចិ�ង 
�ម�រែកស្រម�ល�ក់ែស�ងែដល�ត្រម�វ�រៃនពិធី�រេនះ។ 

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ  (�រ�� សប់� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 

5/5/2021: 

• �រ�ចេបើកទទលួេភ��វៃនេស�េ��ងក� �ងអ�រ�ន។ ទី�ំង�ងក� �ងអ�រ្រត�វ�នកណំត់ចនួំន្រតឹម
25%�អតិបរ�ៃនទ�ំីង�ងំមូល ឬចំនួនមនសុ្ស ្រតឹម100�ក់
យកមួយ�ែដលតិច�ង�ម�រែកស្រម�ល�ក់ែស� ង។

• ត្រម�វ�រស្រ�ប់�រេរៀបចកំែន�ងអង� �យេ��ងក� �ងនិងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នប�� ក់បែន�មឱ្យ�នច�ស�់ស។់

• ទូរទស្សន៍�ចេបើក�ងំេ�ក� �ង និង�ងេ្រ�ៃនទ�ំីងបរ �េ�គ��រ។

• ត�ន� ីកម�ន�បន��� ល្់រត�វ�នអន�ុ� តែតេ��ងេ្រ�អ�រែតប៉េុ�� ះ។ 
�រកម�នបន�� ល់េ��ងក� ងអ�រមនិ្រតវ�នអន�តេទ។

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_WineryBrewery.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
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េមេ�គ COVID-19 �គេ្រចើនឆ�ង�ល�លេ�េពលែដល�នមនុស្សេ�ជតិអ�កែដល�នជងំឺ COVID-19 
ឬ�នប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់�មួយបគុ�លរបូេ�ះ។ េ�េពលែដលអ�ក�នជំង ឺCOVID-19 �នក�ក ក�� ស ់េ្រច�ង និ�យ 
ឬដកដេង�ើម ពួកេគបេ��ញតណំកទ់ឹកតូចៗ�មផ� �វដេង�ើម។ េហើយេ�ងេ��មមជ្ឈមណ�ល្រត�តពិនិត្យ និងប�� រជំង ឺ
�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លជំង ឺCOVID-19 �ចេកើនេឡើង្រគបប់រ �បទ ក� �ងករណីែដលបុគ�ល�� ក់ៗេ�ះ�៉ស់េចញ 
ខណៈេពលបរ �េ�គ��រ និង េភសជ�ៈ 
េហើយេពល��ន�រេកើនេឡើងនូវ�រទ�ំកទ់នំង�� រ�ងមនុស្សែដលមិនែមន�មនុស្សែដលរស់េ�ក� �ង្រគ��រែតមួយ។ 

• �និភ័យ�បបំផតុ៖ េស�កម���រ/េភសជ�ៈ្រត�វ�នកណំត់្រតមឹ�រទញិេ�យេបើកបរឆ�ង�ត ់�រដឹកជ�� �ន 
�រទិញេ�យខ�ប ់និង�រប�� ទិញ�មអន�យេហើយមកទទលួយកេ�យខ� �នឯង។ 

• �និភ័យខ�ស់៖ �រទិញេ�យេបើកបរឆ�ង�ត ់�រដឹកជ�� �ន �រទិញេ�យខ�ប់ 
និង�រប�� ទិញ�មអន�យេហើយមកទទលួយកេ�យខ� �នឯង្រត�វ�នេលើកកពំស។់ 
េស�កម�បរ �េ�គ��រ/េភសជ�ៈេ�នឹងកែន�ង្រត�វ�ន�ក់កណំត់េ�យ�នកែន�ងអង� �យេ��ងេ្រ�អ�រ។ 
ចំនួនផ� �កៃនកែន�ងអង� �យ្រត�វែត�ត់បន�យេដើម្ីបេរៀបតឱុ្យ�នចេ�� ះ�ច់ពី�� ។ 

• �និភ័យ�ន់ែតខ�ស់៖ �រទទលួ�ន��រ 
ឬេភសជ�ៈេ�យចំនួនផ� �កៃនកែន�ងអង� �យេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វ�តប់ន�យេដើម្ីបេរៀបតុឱ្យ�នចេ�� ះ�ច់ពី�� ។ 
និង/ឬ�រទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈេ�យកែន�ងអង� �យេ��ងេ្រ�អ�រ 
ប៉ុែន�មិន�ំ�ច់េរៀបតុឱ្យ�នចេ�� ះ�ច់ពី�� ។ 

• �និភ័យខ�ស់បំផតុ៖ �រទទលួ�ន��រ េភសជ�ៈេ�យកែន�ងអង� �យេ��ងក� �ងអ�រ។ 
ចំនួនផ� �កៃនកែន�ងអង� �យមិន�ច�ត់បន�យ�ន េហើយមិនេរៀបតុឱ្យ�នចេ�� ះ�ចពី់�� ។ 

 
េ�ក� �ងពិធី�រែដលអនវុត��ម �ក្យ “្រគ��រ” គឺ�ននយ័� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ�� េ្រ�មដំបូល ែតមួយ” 
េហើយមិន្រត�វ�បប់�� �ល�ងំ�� ន�ពរស់េ��្រក �មរមួ�� ប័ន ដូច�អេន��សិក�� ន ស�គមបុរស ស�គម�ស�  ីវត���ម 
��សដូនជី ឬលំេ��� នែថ� ំេហើយកម៏ិនរមួប�� �ល�ងំ�ររស់េ�ែបប�ណិជ�កម� ដូច�ផ�ះជលួស�គមន ៍ស�� �រ 
ឬផ�ះសំ�ក់0 1។ �ក្យ“ បុគ�លកិ” និង“ និេ�ជកិ” �នន័យេដើម្ីបរមួប�� �ល និេ�ជកិ អ�កស�្័រគចតិ� អ�ក�ត�់រ និងស�ិ� �ម 
ប�� វ�ន� និងបុគ�លដៃទេទៀត ែដលបេំពញ�រ�រេ�នឹងកែន�ង។ �ក្យ “អ�កទស្ស�” ឬ “អតិថជិន” 
គួរែត្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល�ងំស�ជកិ��រណៈ និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលមិនែមន�បគុ�លកិ 
ឬនិេ�ជិកែដលចំ�យេពលេវ�េ��ម�ជវីកម� ឬ ទី�ំងេ�ះេ�យ�� ល។់ �ក្យ “ទី�ំង�ជវីកម�” “ទី�ំង” និង "ទកីែន�ង" 
សំេ�េលើអ�រ និងអ�រ�� លដ់ី ឬទ�ំីងេ��ប់��  ែដលអនុ�� តឲ្យ�នសកម��ពេផ្សងៗ។ "LACDPH" 
គឺ��យក�� នសុខ�ព��រណៈរបសេ់�នធ ីLos Angeles។ 
 

េ�ក� �ងពិធី�រែដលអនវុត� បុគ�លែដល្រត��ន�ត់ទកុ�* ”�ន�ក�់�ក់�ំងេពញេលញ“៖ 

• 2ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទលួ�ន�រ�កដូ់សទពីីរ ៃន្របេភទ�� ក�ំ់ងCOVID-19ែដល�ន 2ដូស 
រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna ឬ 

• 2ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� បពី់េពលពួកេគទទលួ�� ំ��ក�ំ់ងៃន្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�លរ់មួ�ន Johnson and 
Johnson [J&J]/Janssen។ 

*េនះ្រត�វ�នអនុវត�ចេំ�ះ��ក�ំ់ងCOVID-19   ែដល្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ប�� ន់
េ�យរដ��លចំណី��រនិងឱសថ ៖ Pfizer-BioNTech Moderna និង Johnson និង Johnson (J&J)/Janssen  ។  
�រែណ�ំេនះ្រត�វ�នអនុវត�ចំេ�ះ��ក់�ំងែដល )្រត�វ�នអន�ុ� តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�ប�� នេ់�យអង��រសខុ�ពពិភពេ�ក
(AstraZeneca/Oxford  ឧ�ហរណ៍។ សូមចូលេ��ន ់េគហទំព័ររបស់ WHO ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�អពីំ�� ក�ំ់ងែដល្រត�វ�ន
ទទួល�� ល់េ�យអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO)។ 
 
 

បែន�មេលើល័ក�ខណ័�ែដល�កស់្រ�ប�់រអនុវត�េ�ទ�ំីង�រេ�យម�ន� ីសខុ�ព��រណៈរដ� ្រគប់�រក្៏រត�វែតេ�
រព�មពិធ�ីរ្រត�តពិនិត្យសុវត��ិពនិង�រ្រគប្់រគង�រចម�ងេមេ�គ�ងំេនះផងែដរ។ 
 
សូមចំ�ំ៖ ឯក�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ពេ�េពល�នព័ត៌�ន 
េហើយ្របភពឯក�រ�ងំេនះ�ច�នស្រ�បេ់�កអ�ក ដូេច�ះ្រត�វ្រ�កដ��នពិនិត្យេមើល �មរយៈេគហទព័ំរេ�នធី LA 
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ស្រ�បឯ់ក�រថ�ីៗ�ងំេនះ និងេសចក� ីែណ�ំែដល។ 
 

 
ប�� ី្រត�វេផ��ង�� តេ់នះរមួ�ន៖ 

 
1 កូដ េ�នធី Los Angeles Title 22. §22.14.060 - F. និយមន័យ្រគ��រ (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.) 
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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(1) េ�លនេ��យ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រេដើម្ីប�រ�រសុខ�ពនិេ�ជកិ 
(2) វ ��ន�រណ៏េដើម្ីប���ររក�គ�� ត�ង�យ 
(3) វ ��ន�រណ៏េដើម្ីបេលើកកម�ស់�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងំឺ 
(4) �រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយនេិ�ជិកនិង��រណជន 
(5) វ ��ន�រណ៏ែដល���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។ 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ ៥ េនះ្រត�វែតអនវុត��មេ�េពលែដលទ�ំីងរបស់េ�កអ�កេរៀបចំពិធ�ីរៃន�រេបើកឱ្យដំេណើរ�រេឡើងវ �ញ។ 

 
�ជីវកម��ំងអស់ែដល្រគបដណ� បេ់លើពិធ�ីរេនះ្រត�វអនុវត��ល់វ ��ន�រណ៏ែដល�ចអនុវត��នដូចែដល�នេរៀប�ប់

�ងេ្រ�ម េហើយ្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្ីបពន្យល់ពីមូលេហតុែដលវ ��ន�រណ៏�មួយមនិ្រត�វ�នអនុវត� 
ឬមិន�ចអនុវត�ចំេ�ះ�ជីវកម�េ�ះ�ន។ 

 

េ�� ះ�ជីវកម�៖ 
 

�សយ�� នទី�ំង�ជីវកម�៖  
ចំនួនែដលផ� �កមនុស្ស
ៃនទំហំទី�ំង��រ�លពីមុន៖  

 

ចនួំនកំណត់ស្រ�ប់ផ� �កមនុស្ស៖  

�លបរ �េច�ទ្រប�ស៖  
 

A. េ�លនេ��យ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពនិេ�ជិក 
(សូមគូសធីកេ្រជើសេរ �ស្រគប់ចំណុចែដលអនុវត�េ�ទីកែន�ងេនះ) 

 មនុស្ស្រគប់�� ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេធ� ើដូេ�� ះ។ 

 បុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (បុគ�លែដល�ន�យេុលើសពី 65 �� ំ បុគ�លែដល�នៃផ�េ�ះ និងបគុ�លែដល�ន
�� ន�ពសុខ�ព�ុៃំរ�) ្រត�វ�ន�ត់ឱ្យទទួល�រ�រែដល�ចេធ� ើពីផ�ះេ�េពលែដល�ចអនវុត��រ�រេនះ�ន 
េហើយគួរែតពិ�ក�អំពីក� ីកង�ល់មួយចំនួន�មួយអ�កផ�លេ់ស�ែថ�សំុខ�ព 
ឬេស�កម�សុខ�ពវ ��� ជីវៈរបសពួ់កេគេដើម្បេីធ� ើ�រសេ្រមចចតិ�សម្រសបេលើ�រវ �ល្រតឡបេ់�កែន�ងេធ� ើ�រវ �ញេ�ះ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�នែណ�ំកុំឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�នជងំឺ 
ឬ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វត្រម�វឱ្យេធ� ើ៎�រេ��ច់ពីេគ (ច�� ឡីស័ក) ប�� ប់ពី �នប៉ះ
�ល់នឹងមនុស្សែដល�នេមេ�គជងំឺ COVID-19។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមនុេពលបគុ�លិក អ�កលកដូ់រ និងបុគ�លិកដកឹជ�� �ន
�ចចូលេ��ន់ទីកែន�ងេធ� ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំៃន�រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូលរបស់ LACDPH។ 
�រពិនិត្យេនះ្រត�វែតពិនិត្យេមើលេលើ�� ន�ព�ក់ព័ន�នងឹ�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �ន
េ��  ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក 
ឬ�រេធ� ើច�� ឡីស័ក(�ក់ឱ្យ�ចពី់េគ) �េពលថ�ីៗេនះ។ 
�រពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើពីច�� យឬេ�យ�� ល់េ�េពលនេិ�ជិកមកដល់។ 
�រ្រត�តពិនិត្យសីតណុ� �ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន�ងេធ� ើ�រ ្របសនិេបើ�ច។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (មិន�នប�� )។ ្របសិនេបើបគុ�លេ�ះមនិ�នេ�គស��  
និង�� ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីជងំឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ 
ពួកេគគឺមិន�នប��  េហើយ�ចចូលេ�ទី�ំង�នស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមនិ�នទទួល�� ក់�ំង 1

2្រប�ំងជងំឺ COVID-19្រគបច់ំនួនេទ 
េហើយ�នប៉ះ�ល់នឹងករណីេមេ�គ COVID-19ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ 
ឬថ�ីៗេនះ ស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ចពី់េគ ពួកេគមិន�ចចូល 

 
2 បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិត�ប់ពីពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពី
េពលពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ំង (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពី
េពលពួកេគទទួល�� ំ�� ក់�ំងៃន ្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� ម  ៗ
េដើម្បី�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ ផ�ល់ជនូពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើ ច�� ឡីសក័ 
(�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណ�� ប់ ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នេ�គស�� ដូច�នប�� ក់�ងេលើ ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ�
�ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្បី�កឱ់្យេ��ច់េ�យែឡក េ�ក� �ងផ�ះ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក �មតំណ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 ្រត�វផ�ល់ព័ត៌�នដលប់ុគ�លិក�ងំអស់អំពីអត�្របេ�ជនៃ៍ន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនេិ�ជក ឬ
រ�� ភិ�លចំេ�ះបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល�ន �ចស្រម�លដល់ែផ�កហិរ�� វត� �ចំេ�ះបុគ�លកិែដល�ំ�ច់
្រត�វែតេ�ផ�ះ។ សូមេមើលព័ត៌�នបែន�មអំពី កម� វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុចំ�ប់ឈប់ស្រ�កឈ ឺនិងសំណង
បុគ�លិកស្រ�ប់ជំង ឺCOVID-19 រមួ�ងំសិទ�ិសុចំ�ប់ឈប់ស្រ�កឈរឺបស់បគុ�លិកេ្រ�មច�ប់ស�ពីី 
ច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជងំCឺOVID-19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 េ�េពលែដលទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក�� ក ់ឬេ្រចើន�ក ់ទទួលលទ�ផលវ �ជ��នៃន�រេធ� ើេតស� 
ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជងំឺ COVID-19 (ករណី) នេិ�ជកេ្រត�មែផន�រ ឬពិធី�រឱ្យ�នរចួ�ល់ 
េដើម្បីកំណត់ឱ្យករណីេនះអនវុត��រ�ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ 
និងត្រម�វឱ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង�� មៗស្រ�បប់ុគ�លិករបូ
�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ� ើ�រេនះ។ 
គេ្រ�ងែផន�ររបសន់ិេ�ជកគួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បគុ�លកិែដលេធ� ើច�� ឡីស័ក (េ��ច់ពីេគ) 
�ងំអស់ េដើម្បី�ចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជងំឺ COVID-19 
េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀត ឬក៏អត ់ែដលេនះ�ចត្រម�វឱ្យ
�នវ ��ន�រណ៏្រគប់្រគងជំង ឺCOVID-19 បែន�ម។ សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស�ពីី  
�រេឆ� ើយតបេ�នឹងជងំឺCOVID-19េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដល�� ស់�ជីវកម� ្រប�ន្រគប់្រគង ឬ្របតិបត�ិករដឹង��នរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះ
េ�កែន�ងេធ�ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក ្រត�វែត�យ�រណ៍ពី�រចម�ង�ចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព 
��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ �មតំណ�� ប់េនះ www.redcap.link/covidreport។ 
េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �យក�� នសុខ�ព��
រណៈនឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ�ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ
្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ �រ�ំ្រទ បេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៏្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់
្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្ីបេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្ីបដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�
ទីកែន�ង។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទនឹងទទួល�ន�៉ស់ េ�យឥតគិតៃថ� ែដល�ច�ក់សមេ�នឹង្រចមុះ 
និង�ត់។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រស� ីពី�៉ស់ LAC DPH COVID-19 �មរយ http://publichealth. 
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ 
បុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�ក� �ងកំឡ� ងេពលេធ�ើ�រេ�េពល�នទំ�ក់ទំនង��  
ឬ�ច្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយអ�កដៃទ។ 
�នែតបុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� �ពួកេគែដលមិន�ំ�ច់�៉ស់ែត្រត�វ�ក់
សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� 
ខណៈ�ែដល�� ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ�ើេ��ន។ ្រក�ត់ែដល�ន្រទង់្រ�យ 
�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច�� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យេ្របើ។ �៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� �វមិនគួរេ្របើេទ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ្របើ្រ�ស់និងែថរក��៉ស់�ន្រតឹម្រត�វ រមួ�ងំ�រ�ក់�េ�េលើ្រចមុះនិង�ត់ និងត្រម�វ
ឱ្យ�ន�រេ�កស�� ត ឬប� �រ�៉ស់របស់ពួកេគ�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

 រ�ំងមុខ្រត�វ�នផ�ល់ជូននិង�ក់េ�យបុគ�លិករង់�ំនិងបុគ�លិកដៃទេទៀតែដល�ន ឬ�ចប៉ះ�ល់�មួយអតិថិជន 
(េនះរមួប�� �លប៉ុែន�មិនកំណត់ចំេ�ះែត�� ស់�ជីវកម� អ�កទទួលេភ��វ និងបុគ�លិករង់�ំែដល�នទំ�ក់ទំនង
�មួយអតិថិជនេហើយក៏ដូច�និេ�ជិកេផ្សងេទៀតរមួ�ន អ�កេបើក�ន្រក �ង អ�ករត់្រប�ំង 
និងមនុស្សេផ្សងៗេទៀតែដល�ចចូលទី�ំង�ងមុខផ�ះ) ។ រ�ំងមុខគឺ្រត�វ�ក់បែន�មពីេលើ�៉ស់ែតប៉ុេ�� ះ។ 
�៉ស់�រ�រអ�កដៃទពីដំណក់ទឹកតូចៗែដល�ចេចញពី�អ�ក�ក់េ�ះ 
រ�ំងមុខជួយ�រ�រអ�ក�ក់ពីដំណក់ទឹកតូចែដលេចញពី�អ�កដៃទេ�ះ។ 
សន�ះ�ំងមុខគឺ�ជេ្រមើសេ្រសចចិត�ស្រ�ប់បុគ�លិកែដលប�� ញភស� ��ង�ចទទួលយក�នៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញ

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport%E2%80%8B
http://www.redcap.link/covidreport%E2%80%8B
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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េលញដល់និេ�ជករបស់ខ� �ន ប៉ុែន�េ�ែត�ំ�ច់្រត�វ�ក់�៉ស់ដែដល។ 
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នទទលួ�� ក់�ំងេពញេលញែដល�នប�� ញភស� ��ងៃន�រ�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញរបសពួ់កេគ្រប�ំ
ងនឹងជំងឺ COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សមិន�ករ់�ំងមុខ និេ�ជកគួរែតបេង�ើត 
និងរក�កំណត់្រ���យលក�ណ៍អក្សរែដលឯក�រែដលបុគ�លិក�� ក់ៗ�នប�� ញភស� ��ងែដល�ចទទលួយក�ន�ភស� �
�ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ។ 
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទកុច�ប់ចម�ងៃនភស� ��ង�រ�ក�់� ក�ំ់ងេពញេលញែដល�នប�� ញេ�ះេទ។ 

o មនុស្ស្រត�វ�ន�ក់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19 េ� ≥2 
ស�� ហ៍ប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួលដូសទីពីរស្រ�ប់េស៊រ �ែដល�ន 2 ដូស (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ ≥2 
ស�� ហ៍ប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួល�� ក់�ំងែដល�នមួយដូស (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) 

o ឯក�រ�ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួល�នេដើម្ីបឲ្យបុគ�លិកប�� ញដល់និេ�ជករបស់ខ� �នអំពីភស� ��ងៃន�រ�ក់
�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19៖ �ត�ក់�� ក់�ំង (ែដល�នេ�� ះរបស់បុគ�លែដល�ន�ក់�� ក់�ំង 
្របេភទ�� ក់�ំងែដល�ន�ក់ និង�លបរ �េច�ទែដល�ន�ក់ដូសចុងេ្រ�យ) 
ឬរបូថត�ត�ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក 
ឬរបូថត�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កទទួលែដល�នរក�ទុកក� �ងទូរសព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក 
ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញពីអ�កផ�ល់េស�ែថ�សំុខ�ព 
(ែដល�នេ�� ះបុគ�លែដល�ន�ក់�� ក់�ំង 
និងប�� ក់�បុគ�លរបូេ�ះ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19)។ 

 រ�ំងមុខនឹង្រត�វែតេ្របើ ស�� ត និងេធ�ើ�រស�� ប់េមេ�គ �ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតផលេនះ។ 

 េដើម្ីបេធ�ើឱ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឱ្យបរ �េ�គ ឬផឹក 
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ 
េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ននិងរក�គ�� ត�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត�ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�
�ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គ�� ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក 
���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ�ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ�អ�រនិង�� យពីអ�កដៃទ។ 

 ចំនួនបុគ�លិកែដលបេ្រមើអតិថិជន�បុគ�ល 
ឬ�្រក �មនីមួយៗគួរែត្រត�វ�នកំណត់េ�យ្រសប�មបទប�� ត�ិស� ីពី្រ�ក់ឈ� �លនិងេ�៉ងេធ�ើ�រ។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វែត�ត់បន�យ េហើយគ�� តរ�ងបុគ�លិកគួរ្រត�វ�នបេង�ើនដល់ក្រមិតអតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប ់ ឬកែន�ង
��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o បិទ�� កកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឱ្យ�ន�ររក�គ�� ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�
ក� �ងបន�ប ់ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក  

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដលេ្របើ 
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតិច 8ហ� ីត ដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
�ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត 
និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបមួយែដល�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក 
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្ីបទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត 
ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឱ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ�� ត�ង�យេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំេ�យអនុវត�អ�ម័យៃដ រមួ�ន�រ�ងស�� តៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ 
�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងស�� តៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យ�នេពលសម្រសបេដើម្ីប�ងៃដរបស់ខ� �ន។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នរម�ឹកឲ្យេ្របើ្រក�សអ�ម័យេដើម្ីបខ�ប់�ត់េ�េពលក�ក និងក�� ស់។ 
្រក�សអ�ម័យែដល�នេ្របើរចួេហើយគួរែតេ�ះេ�លេ�ក� �ងធុងស្រ�ម េហើយ�ងស�� តៃដ�� មៗ�មួយ�ប៊ូ  
និងទឹកេ�� �៉ងេ�ច�ស់ឱ្យ�ន 20 វ ��ទី។ 

 ្រគប់បុគ�លិក អ�កលក់ដូរ និងបុគ�លិកដឹកជ�� �ន្រត�វទទួល�រែណ�ំំ�ក់ទងនឹង�ររក�គ�� ត�ង�យ 
និង�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់េ�េពល�នអ�កដៃទស� ិតេ�ជុំវ �ញ។ 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត្រត�វេធ�ើ�រស�� ប់េមេ�គេ��ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម 
ប៉ុែន�មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ� អំឡ� ងេពល្របតិបត�ិ�រ�រ េ�យេ�ងេ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក ________________________________________________________________ 
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o បន�ប់ទឹក   ________________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត   ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

_____________________________________________________________________________________ 
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 

គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 
_____________________________________________________________________________________ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក�ងំអស់។ 
 ជេ្រមើសេផ្សង—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

B.  វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���ររក�គ�� ត�ង�យ 

ទី�ំងបរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រ៖ 

  ចំនួនអតិថិជនេ�កែន�ងអង� �យេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វ�នកណំត់្រតឹមែតមនសុ្សចំនួន 25%ៃនទី�ំង�ងក� �ង
�ងំមូល ឬកំណត់ចំនួនអ�កចូល�អតិបរ�្រតមឹែត100�ក ់មួយ�ែដលតិច�ង។ 
េ�កែន�ងែដល�ចេធ� ើេ��ន ចំណតរថយន�្រត�វែតេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្បកីំណតច់ំណុចៃន�រ ្របមូលផ� �ំ��  
និង���ននូវ�រេ��ច់ពី�� �ន្រតឹម្រត�វ។ 

o ចំនួនអតថិិជនអតិបរ�េ�ទី�ំងអង� �យ�ងក� �ងអ�រ គឺកំណត្់រតមឹ៖ _______________________ 

 េដើម្បី���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យពី�� �៉ងេ�ច�ស់ 6 ហ� ីតរ�ងអតថិិជនែដលអង� �យេ�តុេផ្សងៗ��  
តុ�ងំអស់្រត�វែត�ក់ឱ្យស� ិតេ�ច�� យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6)ហ� ីតពី��  េ�យ�ស់ពីេ�អីេ�នឹងតុ
�ងេ្រ�យែដល�នេ�អីនិងត�ុប់��  ខណៈេពលអតិថិជន�នអង� �យែដរ។ 
ក៏អនុ�� តឱ្យ�នឆ�ង�ត់បន�ប់រ�ងតុនងិតគុិតលុយែដល�នេ�អីែដល្រត�វរុញ�េចញនងិ�នអតិថជិនអង� �យ
េ�តុេ�ះ។ ្របេភទរ�ំងក�� ក់ ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមនិ�ចជំនួសត្រម�វ�រ�ម�រឱ្យរក�ចេ�� ះ រ�ងតុនិងតុ 
និងរ�ងអតិថិជន�ងំអស់�នេទ។ សូមេមើល 
"គំរៃូន�រេរៀបចំកែន�ងអង� �យែដល�នអនមុ័តេ�យ�នអនុ�� ត�ម�រកណំត់ចំនួនមនសុ្ស" 
េ�ែផ�ក�ងេ្រ�ម។ 

 កែន�ងអង� �យ�មតុេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វកណំត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យេលើសពី 6 �ក់ ពី្រក �មែតមួយ។ 
បុគ�ល�ងំអស់ែដលអង� �យ�មតេុ��ងក� �ងអ�រ្រត�វែត�ស�ជិកៃន្រគ��រែតមួយ េហើយដូេ�� ះមិន�ំ�ច់
អង� �យច�� យ្រ�ំមួយហ�តី�ច់ពី�� េទ។ មុនេពលអង� �យ 
�� ស់កម� វ �ធី្រត�វជនូដណឹំងេ�យ�� ល�់ត់េ�ដល់្រក �មេ�ះ��មនសុ្ស្រគបរ់បូែដល អង� �យេ�តុរមួ��  
្រត�វែត�ស�ជិកែដលមកពី្រគ��រែតមួយ។ 

 ្របសិនេបើស�ជិក�ងំអស់ៃន្រក �មេនះប�� ក ់និងប�� ញភស� � �ងៃន�រ�ក�់� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជងំឺ 
COVID-19 មុនេពលអង� �យពួកេគ�ចនឹងអង� �យ�មួយ�� រហូតដល់េ�្រ�ំមួយ (6) �ក់ក� �ងមួយតុ 
និងែដលមកពី្រ�ំមួយ(6)្រគ��រេផ្សង�� ។ អតិថិជនែដល�នប�� ក់�រ�ក�់� ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប�� ញ
េ�្របតិបត�កិរនូវ�រេផ��ង�� ត�ំ់�ច់ ែដល�អត�ស�� ណប័ណ�  និងភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក�ំ់ងេពញេលញ 
ដូច�ប័ណ� �ក់�� ក់�ំង(ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក�់� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជនូ 
និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ របូថតៃនបណ័� �ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ចេ់�យែឡក 
ឬ របូថតៃន�ត�� ក់�ំងរបសអ់�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងទូរសព័� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�នកិ 
ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងនឹងCOVID-19  ពីមណ� លែថ�សំុខ�ព 
មុនេពលពួកេគ�ចអង� �យរមួ�� �ន. 
 

ទី�ំងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ៖ 

 ចំនួនអតិថិជនេ�ទីកែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�គ�ឺបល� មេដើម្ប�ី�ឱ្យ�ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ។ 
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តុេ�ទី�ំងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេរៀបចំឱ្យ�នច�� យ�៉ងតចិ្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតរ�ងតុមួយេ�តមួុយ 
េ�យ�ស់ពីខ�ងេ�អីេ�តុមួយេ�ខ�ងេ�អីេ�តុមួយេទៀតែដលអតិថជិនអង� �យ។ ្របេភទរ�ំងក�� ក ់
ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិន�ចជនួំសឲ្យគំ�តែដល�ំ�ច់រ�ងតនុិងត ុនិងអតថិិជនេឡើយ។ 
សូមេមើល"ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចកំែន�ងអង� �យែដល�នអនុមត័េ�យ�នអនុ�� ត�ម�រកណំត់ចនួំនមនុស្ស" 
ែផ�ក�ងេ្រ�ម។ 

 ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រគឺកណំត់្រតមឹ៖ __________ ដូចែដល�នកំណតេ់�យ
ចំនួនេ�អីសរុបែដល�ចេ្របើ�ន ប�� ប់ពីតុ្រត�វ�ន�ក់គ�� តដូច�នពិពណ៌��ងេលើ 
និង្រត�វ�នចំនួនេ�អីអតបិរ�ចំនួន្រ�ំប ី(8) េ��មតុនីមួយៗ។ 

 កែន�ងអង� �យ�មតុេ��ងេ្រ�អ�រ្រត�វកំណតច់ំនួនមនសុ្សមិនឱ្យេលើសពី្រ�ំប ី(8) �ក់េ�ក� �ង្រក �មែតមួយ។ 
មនុស្ស�ងំអស់ែដលអង� �យេ�ត�ុងេ្រ��ច�មនុស្សមកពី្រគ��រេផ្សងែដលមនិេលើសពីបី្រគ��រេឡើយ។ 
មុនេពលអង� �យ �� ស់កម� វ �ធ្ីរត�វជូនដំណឹងេ�យ�� ល់�ត់េ�ដល្់រក �មេ�ះ�មនុស្ស្រគបរ់បូែដលអង� �យេ�តរុមួ��  
មិន្រត�វ�ន�ជិកែដលមកពី្រគ��រេលើសពី៣េឡើយ។ 

 ្របសិនេបើស�ជិក�ងំអស់ៃន្រក �មប�� ក់ និងប�� ញភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក�ំ់ងេពញេលញ្រប�ំងនងឹជងំឺ 
COVID-19 ពួកេគ�ចអង� �យ�មួយ�� �នរហូតដល់្រ�ំបី�ក ់(8) �ក់ក� �ងមួយត ុនិងរហូតដលេ់�្រ�ំបី្រគ��រ 
(8) េផ្សង�� ។ អតិថិជនែដល�នប�� ក់�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប�� ញ
េ�្របតិបត� ិករនូវ�រេផ��ង�� ត�ំ់�ច់ ែដល�អត�ស�� ណប័ណ�  
និងភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញដូច�ប័ណ� �ក់�� ក់�ំង 
(ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក�់� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជនូ 
និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ របូថតៃនបណ័� �ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ចេ់�យែឡក 
ឬ របូថតៃន�ត�� ក់�ំងរបសអ់�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងទូរសព័� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�នកិ 
ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងនឹងCOVID-19   ពីមណ� លែថ�សំខុ�ព 
មុនេពលពួកេគ�ចអង� �យរមួ�� �ន។ 

 ្របតិបត� ិករ�ម�ជវីកម�្រត�វ្រត�តពិនិត្យក្រមិតចំនួនមនសុ្សចូល និងេចញឱ្យ�នតឹងរ �ង និងបន�ប�� ប់��  
្រគប់្រចកចូល េដើម្បីអនេុ�ម�ម�រកំណត់ៃនទី�ំងែដល�ចផ� �កមនសុ្ស�ន។ 
្របតិបត� ិករែដលមិន្រត�តពិនិត្យ្រគប្់រ�ន់ ឬមិន�ន្រត�តពិនិត្យ ឬ�ក់ដូច��នចំនួនេ្រចើនេលើសកំណត់
�ម�រែណ�ំរបស់អធិ�រសុខ�ព��រណៈ ទី�ំង�ជីវកម�េ�ះ�ច្រត�វបិទ�បេ�� ះ�សន� រហូតដល់
ប�� �ងំេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វែដលកំណតេ់�យអធ�ិរសខុ�ព��រណៈេ�ទី�ំងេ�ះែតម�ង។ ក� �ងករណីែដល
�ចេធ� ើេ��ន ្រត�វេរៀបចំ្រចកចូលែតមួយែដល�នកំណត់�៉ងច�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បីជយួរក�
គ�� ត។ 

 េ្រត�មេរៀបចំឱ្យអតិថជិនត្រមង់ជរួេ��ងេ្រ� ខណៈែដលេ�ែតអនវុត��ររក�គ�� ត�ង�យ 
�ប់ប�� �ល�ងំ�រេ្របើ្រ�ស់ត្រម �យ�មរយៈ�រេ្របើរបូ�ព។ េបើសិន��ំ�ច់ បុគ�លិក�� ក់ 
(ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន្រចកចូលេ្រចើន�ងមួយ) ែដល�ក់�៉ស�់ច្រត�វ�ន�កឱ់្យ្រប�ំ�រេ�ជិត�� រ 
ប៉ុែន��នគ�� ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតថិិជនែដលជិតបំផុត េដើម្បី�ម�នចំនួនអតិថជិន 
និងេដើម្បីែណ�ំឱ្យអតថិិជនត្រមងជ់ួរេ�យ�� តពី�� ្រ�ំមួយហ� ីតេ��ងេ្រ�្រចកចូល 
េបើសិន�ទី�ំង�ជីវកម��ន�នដល់ែដនកណំត់ចំនួនអតិថិជនរបសខ់� �ន។ 

 �ជីវកម�ែដលេ្របើ្រ�ស់ទី�ំង�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេ�រព�មលក�ណៈវ �និច�យ័របស់រដ�ស្រ�ប់�រកំណត់ល័ក័�
ខ័ណ� �ងេ្រ�អ�រដូចែដល�នប�� ក់េ�ក� �ង�រែណ�ំរបស�់យក�� នសុខ�ពរដ�California អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ 
រច�សម� ័ន�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប្់របតបិត��ិរ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ រច�សម� ័ន��ងេ្រ�អ�រែដលមនិបំ
េពញ�មលក�ណៈវ �និច� ័យរបសរ់ដ�ចំេ�ះ�រកំណត់លក័�ខណ័� �ងេ្រ�្រត�វ�ន�ត់ចូល��រ�រេរៀបចេំ��ងក� �ង
អ�រ េហើយកំណត់្រតឹមែត25%ៃនទី�ំង�ងំមូលប៉េុ�� ះ។ 

 តុ�ម៉ង់�ម�រែដល�ក់ក� �ងេ�លបំណងេដើម្បីេរៀបចំ ឬក៏បេ្រមើ្រ�េបៀរ្រត�វែត�ក់ឱ្យេ�ជតិតុេស�កម� 
េភសជ�ៈ។ 

 ទូរទស្សន៍ ឬេអ្រកង់េផ្សងេទៀតែដល�នទី�ំងេ��ងក� �ង 
ឬ�ងេ្រ�អ�រ�ច្រត�វ�ន�កស់្រ�ប់ជូនអតថិិជនទស្ស��ន។ 

 �រកម�ន�បន��� ល់េ��ងេ្រ�្រត�វែតេធ� ើ�ម�រកម�ន�ស្រ�ប់្រពឹត� ិ
�រណ៍ផ�យ�� ល់�ងេ្រ�អ�រស្រ�ប់េ�ជនយី�� ន ឧបសម� ័ន� I។ �រកម�ន�បន��� លេ់��ងក� �ងអ�រមិន្រត�វ
�នអនុ�� តេទ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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 �ជីវកម�មិន�ចេរៀបចំេ��ងក� �ងអ�រដូច�ពិធីទទួលេភ��វ ពិធីជប់េលៀង 
ឬ្រពឹត� ិ�រណ៍ែដល�ន�រស្រមបស្រម�ល េរៀបចំ ឬអេ�� ើញ ឬ�រជួបជុ្ំរគប្់របេភទ។ 

 ក� �ងករណីែដល�ចេធ� ើេ��ន ្រត�វេរៀបច្ំរចកចូលែតមួយែដល�នកំណត�៉់ងច�ស់ 
និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បជីួយរក�គ�� ត�ង�យ។ 

  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ររក�គ�� ត�ង�យ្រត�វែតេ�រព�មទី�ំង�ែដលអតិថជិន ឬនិេ�ជិកឈរត្រមង់ 
ជួរ។ េនះរមួប�� �ល�ងំកែន�ងទូ�ត�់រច�ំយនងិទី�ំង�មប� �ក ជួរតុទូ�ត�់រច�ំយ បន�បទឹ់ក ជេណ� ើរយន� 
កែន�ងឈរនិងកែន�ងរង់�ំ កែន�ងរក�នងិ់ទទួលយកទំនិញ និងតំបន់េផ្សងេទៀតែដលអតិថជិនជួបជុំ�� ។ 

o �របិទបង់ស� ិត ឬេ្រគ�ងស�� លេ់ផ្សងេទៀតែដល�នគ�� ត�៉ងតចិ្រ�ំមួយហ�តីពី�� េ�ទីកែន�ង 
ែដលស�ជិកៃន��រណជន�ចឈរត្រមង់ជ�ួែខ្ស ឬឈរ�ជរួ។ 

o គួរេរៀបចំេឡើងៃនផ� �វេដើរ និងផ� �វឆ�ង�ត់ែដល�នទិសេផ្សងៗស្រ�ប់ច�ចរេថ�ើរេជើង ្របសនិេបើ�ច 
េដើម្បីេជៀស�ង�រេដើរឆ�ង�ត�់� រ�ងបគុ�លកិនងិអតថិិជនពី�រេដើ�ត់�� េ�វ �ញេ�មក។ 

o ្របសិនេបើ�ចេធ� ើ�ន បុគ�លកិែដល�ករ់�ំងមខុ និង�៉សគួ់រែត�ក់ឱ្យ្រប�ំ�រេ�ជតិទី�ំងេនះ 
ប៉ុែន��៉ងេ�ច�ស់រក�ច�� យ 6 ហ� ីតពីអតិថជិនែដលេ�ជតិបផំុត 
េដើម្បី�ម�ននីតិវ �ធៃីន�ររក�គ�� ត�ង�យដូចែដល�នកំណត់េដើម្បអីនុវត�។ 

 ស្រ�ប់ទី�ំងែដល�ចេ្របើបេច�កវ �ទ�េដើម្បីជយួេ�ះ្រ�យេលើ�រអនុវត�នូវ�រ�តប់ន�យៃន�រ្រ�្រសយ័
�ក់ទងរ�ងមនុស្ស�� ក់និងមនសុ្ស�� ក់េទៀតគួរែតេ្របើ ដូច��រប�� ទិញ�មទូរស័ព�ៃដ 
និងេ្របើប�� ីមុខម� �ប�មរយៈ េថេប�ត (tablets) េផ�ើ�រេ�េពលេភ��វចូលមកដល់ និងជេ្រមើស្របព័ន�បង្់រ�កេ់�យ
មិន�ច់ប៉ះ�� ល់។ 

 េរៀបចំដំេណើរ�រៃន�រ្រ�្រស័យ�កទ់ងរ�ងអតថិិជន អ�កដឹកជ�� �ននិងបុគ�លិកេដើម្បអីន�ុ� តឱ្យ�ន�ររក� 
គ�� ត�ង�យ។ 

o ្រគប់�ន់(floors)េ��ងក� �ងនិង�ងេ្រ�េ�ជនីយ�� នេ�ទី�ំងែដល អតិថិជន អ�កលក់ដូរ 
បុគ�លិកដឹកជ�� �ន និងអ�កទស្ស�ដៃទេទៀត�ចឈររង់�ំ្រត�វបទិកស�� លេ់ដើម្បីព្រងងឹគ�� ត�ង�យ។ 

o �រេ្របើវ �ធីឱ្យដំេណើរ�រេ�យ�� នប៉ះ�លេ់�យ�� ល់ស្រ�ប�់រទទួលនងិ�រែចក�យ 
េហើយក�៏ន្របព័ន�េអឡចិ្រត�និកេផ្សងេទៀតស្រ�ប់េធ� ើ�រ្រ�្រស័យ�កទ់ង�មួយេភ��វ្រត�វែតអនុវត�េ�េព
លែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

o �រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងបុគ�លិកនិងអតិថជិន្រត�វ�ក់កណំត់្រតឹមរយៈេពល�អតបិរ� ៥ 
�ទីក� �ងមួយកែន�ង អនុវត��មទី�ំង�ែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

 កំណត់ក្រមិតទំ�ក់ទំនងរ�ងបគុ�លកិ និងអតថិិជន។ 

o ដំេឡើងរ�ំង�ង�យដូច�រ�ំង�ំងឬ រ�ំងក�� ក ់េ�េពលចុះេ�� ះ កែន�ងឈរ តុ�ងមខុទទួល�រ 
�ម៉ង់�េដើម ែដល�ររក�គ�� ត�ង�យ្រ�ំមួយហ�តីគឺ�ន�រល�ំក។ 

o កំណត់ចនួំនបុគ�លិកែដល្រត�វបេ្រមើ�មតជុបេ់លៀងនមួីយៗ។ 

 កុំេលើកទឹកចិត�បុគ�លកិ និងអតិថិជនេ�ជុ�ំ� �មទី�ំងែដល�នច�ចរេ្រចើនដូច�បន�បទឹ់ក �លធំ 
បរ �េវណ�រ កែន�ងទទួល�រកក់ និងទី�ំង�មប� �កេ្របើ�តឥណ�ន ។ល។ 

 ពិធ�ីរៃន�ររក�គ�� ត�ង�យគួរែត្រត�វ�នេ្របើេ�ក� �ង ទី�ំង�រ ��ល័យ ផ�ះ�យ បន�ប�់ក់េភសជ�ៈ ឬ 
ស�� រៈរបស់រប បន�ប់�៉សុីន្រត�ក់ផ� �កទំនិញ ឬទី�ំងែដល�នបុគ�លិកេធ� ើច�ចរក� �ងក្រមិតដងស់ុីេតខ�ស់។ 

o រ�ពឹង��ន�រប៉ះ�ល់េ�យៃចដន្យ េ�ះ�៉ងេនះក� ីេ�លេ�គឺ្រត�វ�ក់ក្រមិតឱ្យជួប�� តិច�ង ១៥�ទី 
េបើយកល� ្រតឹមែត១០�ទី េហើយបុគ�លិក្រត�វែត�ក់�៉ស�រ�រមុខ�និច�។ 

 

C.  វ ��ន�រណ៏្រគប់្រគង�រចម�ងេមេ�គ 
 

មុនេពលេបើកឱ្យដំេណើរ�រ 
 ្របព័ន� HVAC ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ�កឯកេទស HVAC ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ�ៃន�រេបើកេឡើងវ �ញ េហើយ្រប

ព័ន�េនះ�នស�ពល�  ឬ�ចដំេណើរ�រ�ន ដល់ក្រមតិអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើេ��ន េហើយ្របព័ន�ខ្យល្់រត�វែត
បែន�ម។ 
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្របព័ន�ខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពគឺ�វ �ធីមួយក� �ងចំេ�មវ �ធសីំ�ន់បផំុតេដើម្ប្ីរគប់្រគង�រ�យ�យៃនតំណតទឹ់
កតូចៗ។ 

o ពិ�រ�តំេឡើង�៉សុីនស�� តខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ�ស់ែដល�ចចលត័�ន 
េធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវត្រមងខ្យលរ់បស់អ�រឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ�ស់បំផតុ�មែដល�ចេធ� ើ�ន 
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បបីេង� ើនបរ ��ណខ្យល�់ងេ្រ�និងខ្យលេ់ចញចូលេ�្រគបទី់�ំងេធ� ើ�រ។ 

o សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈរដ��លីហ�រ័�៉អំពី ្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល�មត្រមង 
និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក� �ងបរ ���ស�ងក� �ង ស្រ�បព័់ត៌�នលម� ិត ។ 

o សូមចំ�៖ំ ្របព័ន�ខ្យលន់ិង�រែកលម�គណុ�ពខ្យល�់ងក� �ងគឺ្រត�វែតបែន�មេទៀត េ�យមិន្រត�វប� �រ�េទ 
�រ�រ�រ�ំ�ច់រមួ�ន�រ�ក់រ�ំង្រគបមខុ (េលើកែលងែតបរ ���ស�ក�់ក់ែដល�ន�និភយ័
ខ�ស់ែដល�ម�រឱ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើម្រតឹម្រត�វ) រក�គ�� ត�៉ងតចិ 6ហ� ីតរ�ងមនុស្សនងិមនសុ្ស 
�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ និងកណំត់សកម��ពែដល្របមូលផ� �មំនសុ្សមកពី្រគ��រេផ្សងៗ�� ។ 

 �ជីវកម�ែដលមិន�នដំេណើរ�រ សូមបង� ��ងំទឹកេ�� និង្រត�កឱ់្យ�នរយៈេពល ៥ 
�ទីមុនេពលេបើកេឡើងវ �ញេដើម្ប�ី� ស់ប� �រទឹកែដល�នេ�ក� �ងបំពងប់ង� �រេដើម្បី�នទឹកែដល�� តនងិ�នសវុត��ិ
ព។ 

 �ម�ង�ជីវកម�្រត�វែតេធ� ើ�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គឱ្យ�នហ�ត់ចត ់(េ្របើ្រ�សផ់លិតផលែដល្រត�វ�ន
អនុ�� តស្រ�ប់្រប�ំងេមេ�គ COVID-19) �ពិេសស្របសិនេបើទី�ំងេ�ះ្រត�វ�នបិទក� �ងេពលកន�ងមក។ 

o េ្រជើសេរ �សេ្របើេស�កម�ពី្រក �មហ៊នុស�� តែដល��គីទីបីេដើម្បជីួយដល់�រស�� ត�មែត�រ�ំ�ច។់ 

 ទី�ំងមួយចំនួនដូច�កែន�ងអង� �យ កែន�ងឈរ និងទី�ំងេរៀបចំេភសជ�ៈ្រត�វែតបំ�ក់ផលតិផល 
អ�ម័យឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ រមួ�ងំទឹកអ�ម័យ�ងស�� តៃដ 
និង្រក�សជូតស�� បេ់មេ�គស្រ�បប់ុគ�លកិ�ងំអស់ែដលបេ្រមើ�ជំនួយជូនដលអ់តថិិជនេ�យ�� ល់។ 

o ��ឱ្យ�ន�្រគប់ទីកែន�ង្រត�វ�នស�� រៈអ�ម័យស្រ�បេ់ធ� ើ្របតិបត� ិ�រ 
និង�នេ�ក� �ងស� � កទុក្រគប់េពលេ�យ�ន�ប៊ូ ្រក�ស និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដ េ�េពល�ំ�ច់។ 

o សូមែណ�ំឱ្យតំេឡើង�៉សុីន�ងស�� តៃដែដលមិនបះ៉េ�យ�� ល់ស្រ�ប់�ងស�� តៃដ �៉សុីន�ប៊ូ 
្រក�ស និងឧបករណ៍�ក់ស្រ�ម។ 

 ទី�ំងទ�� ក់ទំនិញ្រត�វ�នកំណតេ់ដើម្បទីទួល�ន�រែចក�យែដលេ�ទី�ំងមិន�នច�ចរេ្រចើន។ 
ទំ�ក់ទំនងពីមនុស្ស�� ក់េ�មនុស្ស�� ក់ស្រ�ប�់រដឹកជ�� �នទំនិញ្រត�វែតលុបេ�លេ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ�
�ន។ 

 

�រពិ�រ�ចំេ�ះសុវត�ិ�ពចំណី��រ 

 �ល់�រអនុវត�សុវត��ិពចំណី��រែដល�នែចងេ�ក� �ង្រកម��រលក់�យរបសរ់ដ�California (CRFC) 
្រត�វែតអនុវត��មនិងរក��រអនវុត�េនះ។ 

o ្រត�វរក�ទុក��រេ��  (កេ��  135°F ឬខ�ស់�ងេនះ) និង��រ្រត�ក់ (41°F ឬ�ងេ្រ�មេនះ)។ 

o ចម� ិន��រ�៉ងហ� ត់ចត់�មត្រម�វ�រែដល�នេ�ក� �ង CRFC។ 

o ឧបករណ៍ និងស�� រៈ្រត�វែត�� តនិង�នអ�មយ័ ដូចែដល�នែចងេ�ក� �ងCRFC។ 

o ្រប�ន់�� ប់នូវ�រអនវុត�សុខ�ព និងអ�ម័យរបសប់ុគ�លិក៖ កុំេធ� ើ�រេ�េពលឈ ឺ�ងៃដញឹក�ប ់
េ្របើេ្រ�មៃដដូចែដល�ត្រម�វ�រ�ម�ររបស ់CRFC។ 

o ����ល់េ្រគ�ងផ្ស�ំ�រ និងចំណី��រគឺយកមកពី្របភព��រែដលទទួល�ន�រអនុម័តយល ់
្រពម។ 

o បុគ�លិកែផ�កេរៀបច�ំ�រមិន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�� សប់� �រ 
ឬចូលទី�ំង�រ�ររបស់អ�កដៃទ�មេវនេផ្សងៗេឡើយ។ 

 �៉សុីនែដលផ�ល់េស�កម�េ�យខ� �នឯង ដូច��៉សុីន�ក់ទឹកសូ�្រត�វ�ត់ែចងេ�យបុគ�លិកម� �ប��រ 
េហើយៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល្់រត�វែតស�� ត និង�នអ�ម័យ�េរៀង�លេ់�៉ង។ 

 ទី�ំងែដលអតិថិជន�ច្របមូលផ� � ំឬប៉ះ�ល់��រ ឬរបសរ់បរេ្របើ្រ�សេ់ផ្សងៗ 
ែដលអតិថិជនដៃទេទៀត�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់្រត�វែតបិទ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
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របស់របរ�ងំេនះែដល្រត�វេ្របើស្រ�ប់ផ�លជ់ូនេ�អតថិិជន�លក�ណៈបគុ�ល េហើយ�ចេ�ះេ�ល ឬស�� ត 
និង្រត�វស�� ប់េមេ�គប�� ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់នមួីយៗ�ម�រសម្រសប។ េនះរមួប�� �លប៉ុែន�មិនក្រមតិ្រតឹមេនះេទ៖ 

o ទី�ំងបេ្រមើេស�ខ� �នឯងេ�យ�ន េ្រគ�ងែថម សមនងិ�� ប្រ� ្រក�ត់្រ�ល គ្រមប និងទុេ�បឺត 
�នជ័រឬ�� ស� ិចស្រ�ប់ខ�ប ់។ល។ 

o តំបន់��រែដលផ�ល់េស�កម�េ�យខ� �នឯងដូច�តុម� �បបែន� (��ត់) ឬ��រប៊ូេហ�  រមួ�ងំម� �ប��រ
ស្រ�ប់ភ�ក្ស។ 

o េ្រ�យពីទទួល�ន��រ �នស� រ្រ�ប់ ��រស្រមន់តចិតួច ឬេឈើ�ក់េធ�ញស្រ�ប់អតថិិជន។ 
របស់�ងំេនះ្រត�វផ�លជ់ូន�� ប�់មួយមូលប្ប�នប័្រត ឬផ�ល់ជនូ�ម�រេស� ើសុ។ំ 

 បុគ�លិកែដល�នកំណតទ់ទួលខុស្រត�វបេ្រមើ��រ្រត�វ�ន�ត់�ំងឱ្យបំេពញ�រកិច�េវចខ�ប់ស�� រៈ�� ប្រ� សម 
ឬ�ំបិត មុនេពល្របគល់ជូនេ�អតថិិជន េជៀស�ង�នបុគ�លិកេ្រចើន�ក់ែដល្រត�វទទួលខសុ្រត�វេលើស�� រៈ�� ប 
្រ�/សមឬ�ំបិតេ�យមិន�នខ�ប់ទុកមុនស្រ�ប�់រេ្របើ្រ�សរ់បស់អតថិិជន។ 

 �របំេពញេភសជ�ៈេ��មតុ ឬពីធុងទូេ� (ឧ�ហរណ៍ �ដុងធ�ំនៃដចចុ ែកវធ�ំក់ទឹកឬ្រ� ដប�ក្់រ� ដប
េផ្សងៗេទៀត) មិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេ្របើេ�ះេទ។ ែកវ្រ��� �� ត្រត�វ្របគល់ជនូដល់អតថិិជនេដើម្បីយកេ�បំេពញ 
ឬែថម។ 

 

�រពិ�រ�េលើទី�ំង 
 បន�បទឹ់ក្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំ និងស�� ត េហើយស�� ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ� 

ឬញឹក�ប់បំផុត�ម�រ�ំ�ច់ េ�យេ្របើ�� សំ�� ប់េមេ�គEPA។ 

 បុគ�លិកែផ�កេរៀបច�ំ�រ�មេវន�� ក់ ្រត�វ�ត់�ំងឱ្យ្រត�តពិនិត្យ និងព្រងឹងេលើនីតិវ �ធីៃន�រ�ងស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គបែន�ម �មត្រម�វ�រ�ំ�ច់។ 

 ែផន�រស�� តនិងស�� ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�របះ៉េ្រចើន និងទី�ំងែដល�ន�រេចញ-ចូល្រត�វ�នេរៀប
ចំបែន�មេទៀត េហើយ្រត�វែតអនវុត��ម�រែណ�ំ។ 

o ទីកែន�ងទូេ� និងទីកែន�ងែដល�នវត� �្រត�វ�នបះ៉�ញឹក�បេ់�យ�កព័់ន�នឹង�រទទួល 
និង�រទូ�ត់របស់អតិថជិន (ឧ�ហរណ៍តុ ៃដ�� រ ឬៃដ�ន់ 
�៉សុីន�តឥណ�ន)្រត�វែតេធ� ើ�រស�� ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ� 
ក� �ងអំឡ� ងេពលេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើ�� សំ�ំប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុមត័េ�យEPA។ 

 បេង� ើន�រស�� ត និង�រស�� ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដលស� ិតេ�ក� � ងតំបន់ែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ 
ឬស្រ�ប់ៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់�មួយបុគ�លែដលមិន�ក់�៉ស់។ ទីកែន�ង�ជីវកម�្រត�វែតេធ� ើ�រស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គឱ្យ�នហ�ត់ចត់ (េ្របើ្រ�ស់ផលតិផលែដល្រត�វ�ន អនុ�� តស្រ�ប់្រប�ំងេមេ�គ COVID-19) 
�េរៀង�ល់េពលយប់។ 
កំណត់េហតុ្រត�វ�នរក�ទុកេដើម្ប្ីរត�តពិនិត្យស្រ�ប់�របំេពញេ��មកែន�ងែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

 �ស�� ប់�ក់្រតេចៀង 
និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតមិន្រត�វែចករ�ែលករ�ងបគុ�លិកេទេលើកែលងែតឧបករណ៍េ�ះ្រត�វ�នេធ� ើ�រស�� ប់េមេ�គ
ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ ប�� ប់ពី�រេ្របើ្រ�សម់�ងៗ។ 
ពិេ្រ�ះ�មួយអ�កផលិតឧបករណ៍េដើម្បកីំណតអ់ំពីវ �ធ�ីង�ន�ន្រតមឹ្រត�វ។ 

 បុគ�លិក�ង�ន្រត�វផ�ល់ឱ្យនូវឧបករណ៍េដើម្បី�រ�រែភ�ក ្រចមះុ និង�ត់ េដើម្បី�រ�រ�រចម�ងេ�គេ�យ�រ
ែត�នទឹក�ចមកេលើ េ�យត្រម�វឱ្យេ្របើ�រឧបករណ៍ រមួ�ន�៉ស់�រ�រ ែវ�ន��រ�រ និង/ឬរ�ំងមខុ។ 
បុគ�លិក�ង�ន្រត�វផ�ល់ឱ្យេអៀម�ក់េលើខ� �ន េហើយត្រម�វឱ្យ�� ស់ប� �រ�ញឹក�ប់។ ឧបករណ៍�រ 
�រែដល�ចេ្របើេឡើងវ �ញ�ន �នដូច� រ�ំងមខុ 
និងែវ�ន�ែត្រត�វេធ� ើ�រស�� បេ់មេ�គឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វ�ល�់រេ្របើ្រ�ស។់ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងស�� តៃដ និងធុងស្រ�ម�ចេ្របើ្រ�ស�់នស្រ�ប់��រណជនែដលេ� 
ឬេ�ជិត្រចកចូលៃនទី�ំងបេ្រមើេស�េភសជ�ៈេ��ងេ្រ�អ�រេ�ះែតម�ង។ 

 

តំបន់អតិថិជន/តំបន់េស�កម� 
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 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ�ពួកេគ្រត�វែត�ក�៉់ស់េ�េពល�ែដលពួកេគពិ�េភសជ�ៈ 
រមួប�� �ល�ងំ�រចូលេ�កែន�ងអង� �យេ��ងក� �ងនិង ឬ�ងេ្រ� 
េ�េពលេដើរ្រគប់ទីកែន�ងេ�ក� �ងទី�ំងកែន�ងអង� �យេ��ងក� �ងនិង ឬ�ងេ្រ� និងេពលេ្របើបន�ប់ទឺក ។ 
េនះអនុវត�េ�េលើមនសុ្សធ�ំងំអស់ និងកុ�រែដល�ន�យ�ុប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ 
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� �ពួកេគែដលមនិ�ំ�ច�់ក់�៉ស ់ែត្រត�វ�ក់
រ�ំង្រគបមុខែដល�ន្រក�តេ់�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� ខណៈ�ែដល
�� ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� ើេ��ន។ ្រក�ត់ែដល�ន្រទង្់រ�យ�ក់បិទជតិេ�េ្រ�មច�� ្រត�វ�នេលើក
ទឹកចិត�ឱ្យេ្របើ។ �៉ស់ែដល�ន�� លែ់តមួយផ� �វ មិន្រត�វេ្របើេទ។ េដើម្បី�ំ្រទសវុត��ិពរបសប់ុគ�លិក 
និងេភ��វេផ្សងេទៀត គួរផ�ល់�៉សដ់ល់េភ��វែដលចូលមកក� �ងបរ �េវណេ�យមិន�ន�។ 

o អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស់េចញ�នែតេពលអង� �យេ�តនុិងទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈែតប៉េុ�� ះ។ 
o អតិថិជន្រត�វែតអង� �យេ�េពលទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈអ�កី៏េ�យ។ 

អតិថិជនមិន�ចទទួល�នេភសជ�ៈេ�យេដើរជុំវ �ញទី�ំង�នេទ។ 

o អតិថិជនែដលបដេិសធមិន�ក់�៉ស�់ច្រត�វ�នបដិេសធមនិ�នផ�ល់េស�កម�េហើយេស� ើសុឱំ្យ�កេចញពី
ទី�ំងេនះ។ 

 េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អតិថិជន។ ្រគប់�ជវីកម��ងំអស្់រត�វែត�កស់��  ឬ�ត (មិនតូច�ង 3 x 5 អុីញ) េ�េលើ
តុេ�យ�៉ងេ�ច�ស់�ន�រែណ�ំដូច�ងេ្រ�ម ឬ្រសេដៀង�� េនះ ប�� ប់ពី�រ�ងស�� តតនុីមួយៗ
រ�ង្រក �មអតិថិជន៖ 

“សូមចូលរមួជួយេយើងខ� � ំេដើម្បរីក��រេបើកដំេណើរ�រ�ជីវកម�របសេ់យើងខ� � ំ �រ�របគុ�លកិរបស់េយើងខ� � ំនិង�រ�រ
អតិថិជនេ�យេធ� ើ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ម�� របស់េយើង៖ 

o �ក់�៉ស់របស់អ�ករហូតដល់អ�កទទួល�នេភសជ�ៈ េហើយប�� ប់ពី�នទទួល�នេភសជ�ៈរចួ�ល់។ 

o �ក់�៉ស់របស់អ�កេ�េពល�បុគ�លិកបេ្រមើេស�មកដលត់ុរបស់អ�ក។ 
o �ក់�៉ស់របស់អ�កេ�េពល�ែដលអ�ក�កេចញពីតុ។ 

o �ងស�� តៃដឬេ្របើទឹក�ងៃដ។ 
សូមអរគុណចំេ�ះ�រជួយ�រ�រសុខ�ពរបស់បុគ�លិក និងអតថិិជនរបស់េយើងខ� � ំ!” 

��ង្រ�ហ� ិចគំរៃូនសុវត� ិ�ពអំពីជងំឺCOVID-19�ចរក�ន�មរយៈតណំេនះ៖ http://publichealth. 
lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf។ ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ដូច��� កស��  �� ងំឌីជីថល 
ក� �ងចំេ�មឧបករណ៍េផ្សងេទៀត 
�ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក� �ងទី�ំងបេ្រមើេស�កម�េភសជ�ៈេដើម្បីជនូដំណឹងនិងរម� ឹកដលអ់តថិិជនអំពី�រែណ�ំ�ងំ
េនះេ�េពលពួកេគអង� �យ និងអំឡ� ងេពលេវ�ពួកេគកម�ន�េ�ទី�ំង�ជវីកម�េនះ។ 

 ក្រមិតសំេឡងត�ន� ី 
ឬទូរទស្សន៍្រត�វែតបន�យេដើម្ប�ី��បុគ�លកិបេ្រមើ�រ�ច�� ប់�រប�� ទិញរបសអ់តថិិជនេ�យមនិ�ំ�ច់េ�
នេ�េលើអតិថិជន។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមនុេពលអតិថជិន�ចចូលក� �ងកែន�ងេ�ះ។ 
�រ្រត�តពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើលេលើ�� ន�ព�កព័់ន�នងឹ�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម 
និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក 
ឬ�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឱ្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ីៗ េនះ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើេ��នេ�យ�� ល់ 
ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជនួំសដូច��រ្រត�តពិនិត្យ�មអន�ញេ�យេ្របើ្របព័ន�្របតបិត� ិ
ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបទិេ�្រចកចូលៃនបរ �េវណ�ជវីកម�ែដលប�� ក់�េភ��វ�ែដល�ន
េ�គស�� �ងំេនះមិន្រត�វចូលក� �ងបរ �េវណេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (មិន�នប�� )។ ្របសិនេបើបគុ�លេ�ះមនិ�នេ�គស��  
និង�� នប៉ះ�ល់�មួយករណីជំង ឺCOVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ 
ពួកេគគឺមិន�នប��  េហើយ�ចចូលេ�ទី�ំង�នស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ទង�មួយករណីជំង ឺCOVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 
ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូលទី�ំង
េនះ�នេទ េហើយ្រត�វប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ប�ីក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ ផ�ល់ជូនពួកេគ

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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នូវ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប�� ញេ�គស�� ែដល្រត�វ�នកណំត់ស�� ល់ដូច�ងេលើ 
ឬកំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រប�� ឱ្យេធ� ើ�រ�កឱ់្យេ��ច់េ�យែឡក េគមិន�ចចូល�នេទេហើយ
្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្បេីធ� ើ�រេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ជនូពួកេគនូវ�រែណ�ំ
ៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណ�� ប់ ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 បុគ�លិកបេ្រមើ បុគ�លិកេរៀបចំត ុនិងបុគ�លកិេផ្សងេទៀតែដល្របមូលរបសរ់បរែដលេ្របើេ�យអតថិិជន (ដូច�ែពង
កខ�ក់ �ន កែន្សង �េដើម) ឬថង់យួរស្រ�ប�់ក់ស្រ�ម ្រត�វ�ងៃដរបសខ់� �នប�� ប់ពីប�� បក់ិច��រេនះ 
េហើយ្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យេ្របើេអៀម�កេ់លើខ� �នែដលពួកេគ្រត�វ�� ស់ប� �រឱ្យ�នញកឹ�ប់។ 

 ប�� ីមុខម� �បែដល�ចេ្របើ�េ្រចើនដង្រត�វេធ� ើ�រស�� តនងិស�� ប់េមេ�គរ�ងអតិថជិនមួយ 
េ�អតិថិជនមួយេទៀត។ ជេ្រមើសដៃទេទៀតដូច�ប�� ីមខុម� �បេ្របើេលើ�� ងំ��  ប�� ីមខុម� �បេលើឡចិ្រត�នចិ 
ឬប�� ីមុខម� �បទូរស័ព�ចល័តែដល�ច�ញយកមកេមើល�នគួរែត្រត�វ�នពិ�រ�ក� �ង�រេ្របើ្រ�ស។ 

 កែន�ងអង� �យរបសអ់តថិិជន ្រត�វេធ� ើ�រស�� ត និងរក�អ�មយ័ប�� បពី់េ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ កែន�ងអង� �យ តុ 
និងរបស់របរេផ្សងៗេទៀតេ�េលើតុ្រត�វែតេ្របើ្រ�សស់្រ�ប់ែតមួយដង ឬ្រត�វស�� ត/រក�អ�ម័យរ�ង
អតិថិជនមួយេ�អតិថជិនមួយេទៀត។ តុនីមួយៗែដល�នក្រ�ល្រត�វេធ� ើ�រ�� ស់ប� �រ ឬេ្របើឧបករណ៍�ញ់ស�� ប់
េមេ�គេ�េលើៃផ��ងស�� តរ�ងេភ��វមួយេ�េភ��វមួយេទៀត។ 

 ្របអប់ស្រ�ប់ខ�ប�់�រ្រត�វេ្រត�មទុកស្រ�ប់អតិថជិន េដើម្ប�ីចយកមកេ្របើ�នេ�េពល�ន�រេស� ើសុ។ំ 

 ្របតិបត� ិ�រទូ�ត់�រចំ�យេ�យ�� នេ្របើ�ច្់រ�ក់្រត�វ�នេលើកទឹកចតិ�។ ្របសិនេបើ�នេហតុផលសម្រសប
ចំេ�ះទី�ំង�ជីវកម�េ�ះ អតិថិជន�ចេ្របើេ�យ�រឆូត�តឥណ�ន/ឥណពន��� ល់ខ� �ន េហើយឧបករណ៍
ស្រ�ប់ឆូត�តេ�ះ្រត�វែតស�� តអ�ម័យ�៉ងេពញេលញ�ល់�រេ្របើ្រ�ស់របសេ់ភ��វ�� ក់ៗ។ 

 ្រក�ត់កខ�ក់ែដល�នេ្របើេ�តុអតិថិជនដូច�ក្រ�លត ុនិងកែន្សងគួរ្រត�វ�នយកេចញប�� ប់ពីអតិថជិន 
�� ក់ៗេ្របើ្រ�ស់ ។ បុគ�លិកគួរែត�ក់េ្រ�មៃដេ�េពល្រត�វេរៀបចំតុែដល�ន្រក�ត់កខ�ក់។ 

 ជេ្រមើសេផ្សង - ពិពណ៌�អំពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ �រផ�លេ់�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� 
�រេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ន�រចូលមក�ងេ�េ�៉ងមិនសូវរវល់�� ំង)៖ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

D.  វ ��ន�រណ៏ែដល្រ�្រស័យ�ក់ទងេ���រណជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ��� បនប្រតអនេុ�ម�មសវុត��ិពៃនជំងCឺOVID-19 របស់េ�នធី Los Angeles 
្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងអ�រ។ ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្បីបេំពញ�ម
កម� វ �ធីប�� ក់វ ��� បនប្រតេ�យខ� �នឯង េ�យអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពជំង ឺCOVID-19 សូមចូលេ��នេ់គហទំព័រ 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។ 
ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនពិធ�ីរេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្បែីកស្រម�ល �ម�រេស� ើសុំ។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេ��ម្រចកចូល�ងំអស់មក�នទី់�ំងេដើម្បីរម�កឹអតិថជិនឱ្យរក�គ�� ត�ង�យ 
៦ហ� ីត អនុវត��រ�ងៃដឬ�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ�ល�់រចូលមកដលេ់�ជនីយ�� ន 
្រត�វ�ក់�៉ស់េពលអ�កមិនទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈ េហើយ្រត�វ�� ក់េ�ែតផ�ះ ្របសិនេបើពួកេគឈឺ 
ឬ�នេ�គស�� ែដល្រសេដៀងេ�នឹងជងំឺ COVID-19។ សូមេមើល�រែណ�ំ�មេគហទំព័រ េ�នធី DPH COVID-19 
ស្រ�ប់ឯក�របែន�ម និងឧ�ហរណ៍ៃន�� កស�� ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម�េផ្សងៗ។ 

 ្រគប់�ង�ជីវកម�អន�ញ (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។)្រត�វផ�ល់ព័ត�៌នច�ស�់ស់អពីំេ�៉ងដំេណើរ�រ�ម
�ជីវកម� �រត្រម�វឱ្យេ្របើ�៉ស់ េ�ល�រណ៍េផ្សងៗែដល�ក់ទង �រ�ម៉ង់មុនេពល �រកកទុ់ក�មុន �រ
ទូ�ត់្រ�ក់ទុក�មុន �រមកទទួល��រ និង/ឬ �រដឹកជ�� �ន និងប�� ែដល�កព័់ន�េផ្សងៗេទៀត។ 
 

E.  វ ��ន�រណ៏ែដល���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព (សមធម៌) 

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់�� ំងស្រ�បអ់តថិិជន្រត�វ�នផ�ល�់ទិ�ព។ 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម�ែដល�ចបេ្រមើពីច�� យ ្រត�វ�នប� �រេ�អន�ញ។ 

  វ ��ន�រណ៏្រត�វ�នអនវុត�េដើម្ប�ី��ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�បអ់តថិិជនែដល�ន
ប�� ក� �ង�រេធ� ើដំេណើរ និង/ឬែដល�ន�នភិ័យខ�ស់េ�ទី��រណៈ។ 

 
 
 

 វ ��ន�រណ៏បែន�ម�ងំ�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក 
ចំេ�ះមុខជំនួញែដលគួរ�� ប់មក�មួយឯក�រេនះ។ 

 

 

អ�ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួយសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖ 
 

េ�� ះទំ�ក់ទំនងៃន�ជីវកម�៖  

េលខទូរស័ព�៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖  
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ដ�្រ�ម�រអង� �យ 

ដ�្រ�ម�ងំ្រ�ំមួយ (6) េនះគសឺ្រ�បេ់្របើ�គំរសូ្រ�ប់�រអង� �យ�ងក� �ង និង�ងេ្រ�អ�រ។ រ�ំងមិន�ច ្រត�វ 
�នេ្របើេដើម្ីប�ត់បន�យគំ�តរ�ងតុេដើម្ីបបេង�ើនចំនួនកែន�ងអង� �យ�នេឡើយ។ �រែបងែចកតុេ�យ�នគ�ំត 8 ហ� ីត
េ�យគិតពីែគមតុមួយដល់ែគមតមួុយេទៀត នឹង���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតចិ 6 ហ� ីតរ�ងអតថិិជនមកពី
្រគ��រខុសៗ�� ។ 
 

  

 

 

  

 

  

ដ�្រ�ម 1 ដ�្រ�ម 2 

ដ�្រ�ម 3 
ដ�្រ�ម 4 

ដ�្រ�ម 6 
ដ�្រ�ម 5 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 + ហ� ីត 

ទន�ឹម��  
6 ហ� ីតរ�ងេ�អ  ី
ែគមេ�អីដល់ែគមេ�អមួីយេទៀត 

�រអង� �យប�្ឈរ្រតង់ 
6 ហ� ីតរ�ងេ�អីអតថិិជននងិេ�អតីុ�ប់��  
ែគមេ�អីដល់ែគមេ�អមួីយេទៀត 

ទន�ឹម��  
6 ហ� ីតរ�ងខ�ងេ�អ�ីកខ់�ងទល់ខ�ង �រតេ្រម�ប�� ស់��  

6 ហ� ីតរ�ងេ�អេី�ចណុំចជិតបំផតុ 
អនុវត�េ�េលើតុ្រគបទ់្រមង ់

តុរច�បទសហគមន៍ �� នរ�ំង 
6 ហ� ីតេ��ន់ស�ជិកជិតបផំុត
ៃន្រក �មមួយេទៀត 
ែគមេ�អីដល់ែគមេ�អមួីយេទៀត 

តុ booth 
តុ booth អចល័ត
�ច
�នកែន�ងអង� �យ
េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ន
គំ�ត�៉ងតិច 6 
ហ� ីតរ�ងអតិថិជន 

6 ហ
�ីត

 


	ពិធីការសម្រាប់បារ (Bars)៖ ឧបសម្ព័ន្ធ Y-1
	កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព៖ ម៉ោង 12:01 រំលងអាធ្រាតថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ទី6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021
	ករណីចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងចំនួនអ្នកស្លាប់មានការថយចុះខ្លះ ហើយហាក់ដូចជាមានស្ថេរ ភាព ប៉ុន្តែជំងឺCOVID-19 បន្តបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សហគមន៍ និង តម្រូវឱ្យមនុស្សនិងអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងកែប្រែប្រតិបត្តិក...
	5/5/2021:
	 បារអាចបើកទទួលភ្ញៀវនៃសេវានៅខាងក្នុងអគារបាន។ ទីតាំងខាងក្នុងអគារត្រូវបានកំណត់ចំនួនត្រឹម 25%ជាអតិបរមានៃទីតាំងទាំងមូល ឬចំនួនមនុស្ស ត្រឹម100នាក់ យកមួយណាដែលតិចជាងតាមការកែសម្រួលជាក់ស្តែង។
	 តម្រូវការសម្រាប់ការរៀបចំកន្លែងអង្គុយនៅខាងក្នុងនិងក្រៅអគារត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមឱ្យបានច្បាស់លាស់។
	 ទូរទស្សន៍អាចបើកទាំងនៅក្នុង និងខាងក្រៅនៃទីតាំងបរិភោគអាហារ។
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	អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលគ្របដណ្តប់លើពិធីការនេះត្រូវអនុវត្តរាល់វិធានការណ៏ដែលអាចអនុវត្តបានដូចដែលមានរៀបរាប់ខាងក្រោម ហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុដែលវិធានការណ៏ណាមួយមិនត្រូវបានអនុវត្ត ឬមិនអាចអនុវត្តចំពោះអាជីវកម្មនោះបាន។
	 មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើដូច្នោះ។
	 បុគ្គលិកដែលងាយរងគ្រោះ (បុគ្គលដែលមានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំ បុគ្គលដែលមានផ្ទៃពោះ និងបុគ្គលដែលមានស្ថានភាពសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ) ត្រូវបានចាត់ឱ្យទទួលការងារដែលអាចធ្វើពីផ្ទះនៅពេលដែលអាចអនុវត្តការងារនេះបាន ហើយគួរតែពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់មួយចំនួនជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ...
	 បុគ្គលិកដែលងាយរងគ្រោះ (បុគ្គលដែលមានអាយុលើសពី 65 ឆ្នាំ បុគ្គលដែលមានផ្ទៃពោះ និងបុគ្គលដែលមានស្ថានភាពសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ) ត្រូវបានចាត់ឱ្យទទួលការងារដែលអាចធ្វើពីផ្ទះនៅពេលដែលអាចអនុវត្តការងារនេះបាន ហើយគួរតែពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់មួយចំនួនជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ...
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំកុំឲ្យមកធ្វើការ ប្រសិនបើមានជំងឺ ឬប្រសិនបើពួកគេត្រូវតម្រូវឱ្យធ្វើ៎ការនៅដាច់ពីគេ (ចត្តាឡីស័ក) បន្ទាប់ពី បានប៉ះពាល់នឹងមនុស្សដែលមានមេរោគជំងឺ COVID-19។
	 ការត្រួតពិនិត្យច្រកចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិក អ្នកលក់ដូរ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនអាចចូលទៅកាន់ទីកន្លែងធ្វើការ ដោយអនុលោមតាមការណែនាំនៃការត្រួតពិនិត្យច្រកចូលរបស់ LACDPH។ ការពិនិត្យនេះត្រូវតែពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ក...
	 ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់បុគ្គលិកទាំងអស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់សម្រាកដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលចំពោះបុគ្គលិកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាន អាចសម្រួលដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះបុគ្គលិកដែលចាំបាច់ត្រូវតែនៅផ្ទះ។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពី កម្មវិធីរដ្ឋាភ...
	 នៅពេលដែលទទួលព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការធ្វើតេស្ត ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកត្រៀមផែនការ ឬពិធីការឱ្យបានរួចរាល់ ដើម្បីកំណត់ឱ្យករណីនេះអនុវត្តការដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឱ្យមា...
	 នៅក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម ប្រធានគ្រប់គ្រង ឬប្រតិបត្តិករដឹងថាបានរកឃើញមាន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជក ត្រូវតែរាយការណ៍ពីការចម្លងជាចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាព សាធារណៈតាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ តា...
	 បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃនឹងទទួលបានម៉ាស់ ដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចពាក់សមទៅនឹងច្រមុះ និងមាត់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រស្តីពីម៉ាស់ LAC DPH COVID-19 តាមរយ http://publichealth. lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់ម៉ាស់គ្...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់និងថែរក្សាម៉ាស់បានត្រឹមត្រូវ រួមទាំងការពាក់វានៅលើច្រមុះនិងមាត់ និងតម្រូវឱ្យមានការបោកសម្អាត ឬប្តូរម៉ាស់របស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 របាំងមុខត្រូវបានផ្តល់ជូននិងពាក់ដោយបុគ្គលិករង់ចាំនិងបុគ្គលិកដទៃទៀតដែលមាន ឬអាចប៉ះពាល់ជាមួយអតិថិជន (នេះរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះតែម្ចាស់អាជីវកម្ម អ្នកទទួលភ្ញៀវ និងបុគ្គលិករង់ចាំដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនហើយក៏ដូចជានិយោជិកផ្សេងទៀតរួមមាន អ្នកបើកឡាន...
	o មនុស្សត្រូវបានចាក់ទុកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅ ≥2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលដូសទីពីរសម្រាប់ស៊េរីដែលមាន 2 ដូស (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ ≥2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមានមួយដូស (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)
	o ឯកសារខាងក្រោមនេះគឺអាចទទួលបានដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកបង្ហាញដល់និយោជករបស់ខ្លួនអំពីភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19៖ កាតចាក់វ៉ាក់សាំង (ដែលមានឈ្មោះរបស់បុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ និងកាលបរិច្ឆេទដែលបានចាក់ដូសចុងក្រោយ) ឬ...
	 របាំងមុខនឹងត្រូវតែប្រើ សម្អាត និងធ្វើការសម្លាប់មេរោគ តាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលនេះ។
	 ចំនួនបុគ្គលិកដែលបម្រើអតិថិជនជាបុគ្គល ឬជាក្រុមនីមួយៗគួរតែត្រូវបានកំណត់ដោយស្របតាមបទបញ្ញាត្តិស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលនិងម៉ោងធ្វើការ។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំអោយអនុវត្តអនាម័យដៃ រួមមានការលាងសម្អាតដៃឱ្យបានញឹកញាប់ ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងសម្អាតដៃ និងការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានពេលសមស្របដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួន។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានរម្លឹកឲ្យប្រើក្រដាសអនាម័យដើម្បីខ្ទប់មាត់នៅពេលក្អក និងកណ្តាស់។ ក្រដាសអនាម័យដែលបានប្រើរួចហើយគួរតែបោះចោលទៅក្នុងធុងសម្រាម ហើយលាងសម្អាតដៃភ្លាមៗជាមួយសាប៊ូ និងទឹកក្តៅយ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបាន 20 វិនាទី។
	 គ្រប់បុគ្គលិក អ្នកលក់ដូរ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនត្រូវទទួលការណែនាំំទាក់ទងនឹងការរក្សាគម្លាតរាងកាយ និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នៅពេលមានអ្នកដទៃស្ថិតនៅជុំវិញ។
	 បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀតត្រូវធ្វើការសម្លាប់មេរោគទៅតាមភាពញឹកញាប់ដូចខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនតិចជាងម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការងារ ដោយយោងទៅតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	o បន្ទប់សម្រាក ________________________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក   ________________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត   ________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	_____________________________________________________________________________________
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	_____________________________________________________________________________________
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកទាំងអស់។
	 ជម្រើសផ្សេង—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	_____________________________________________________________________________________
	ទីតាំងបរិភោគអាហារខាងក្នុងអគារ៖
	  ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយនៅខាងក្នុងអគារត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែមនុស្សចំនួន 25%នៃទីតាំងខាងក្នុងទាំងមូល ឬកំណត់ចំនួនអ្នកចូលជាអតិបរមាត្រឹមតែ100នាក់ មួយណាដែលតិចជាង។ នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបាន ចំណតរថយន្តត្រូវតែរៀបចំឡើងវិញដើម្បីកំណត់ចំណុចនៃការ ប្រមូលផ្តុំគ្នា...
	o ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅទីតាំងអង្គុយខាងក្នុងអគារ គឺកំណត់ត្រឹម៖ _______________________
	 ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 6 ហ្វីតរវាងអតិថិជនដែលអង្គុយនៅតុផ្សេងៗគ្នា តុទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ឱ្យស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6)ហ្វីតពីគ្នា ដោយវាស់ពីកៅអីនៅនឹងតុខាងក្រោយដែលមានកៅអីនិងតុជាប់គ្នា ខណៈពេលអតិថិជនបានអង្គុយដែរ។ ក...
	 កន្លែងអង្គុយតាមតុនៅខាងក្នុងអគារត្រូវកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យលើសពី 6 នាក់ ពីក្រុមតែមួយ។ បុគ្គលទាំងអស់ដែលអង្គុយតាមតុនៅខាងក្នុងអគារត្រូវតែជាសមាជិកនៃគ្រួសារតែមួយ ហើយដូច្នោះមិនចាំបាច់អង្គុយចម្ងាយប្រាំមួយហ្វីតដាច់ពីគ្នាទេ។ មុនពេលអង្គុយ ម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវ...
	 ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមនេះបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មុនពេលអង្គុយពួកគេអាចនឹងអង្គុយជាមួយគ្នារហូតដល់ទៅប្រាំមួយ (6) នាក់ក្នុងមួយតុ និងដែលមកពីប្រាំមួយ(6)គ្រួសារផ្សេងគ្នា។ អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ការចាក...
	ទីតាំងបរិភោគអាហារខាងក្រៅអគារ៖
	 ចំនួនអតិថិជននៅទីកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅគឺទាបល្មមដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។ តុនៅទីតាំងអង្គុយខាងក្រៅអគារត្រូវតែរៀបចំឱ្យមានចម្ងាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតរវាងតុមួយទៅតុមួយ ដោយវាស់ពីខ្នងកៅអីនៅតុមួយទៅខ្នងកៅអីនៅតុមួយទៀតដែលអតិថិជនអង្គុយ។ ប្រភេទរប...
	 ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅទីតាំងអង្គុយខាងក្រៅអគារគឺកំណត់ត្រឹម៖ __________ ដូចដែលបានកំណត់ដោយចំនួនកៅអីសរុបដែលអាចប្រើបាន បន្ទាប់ពីតុត្រូវបានដាក់គម្លាតដូចបានពិពណ៌នាខាងលើ និងត្រូវមានចំនួនកៅអីអតិបរមាចំនួនប្រាំបី (8) នៅតាមតុនីមួយៗ។
	 ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅទីតាំងអង្គុយខាងក្រៅអគារគឺកំណត់ត្រឹម៖ __________ ដូចដែលបានកំណត់ដោយចំនួនកៅអីសរុបដែលអាចប្រើបាន បន្ទាប់ពីតុត្រូវបានដាក់គម្លាតដូចបានពិពណ៌នាខាងលើ និងត្រូវមានចំនួនកៅអីអតិបរមាចំនួនប្រាំបី (8) នៅតាមតុនីមួយៗ។
	 កន្លែងអង្គុយតាមតុនៅខាងក្រៅអគារត្រូវកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យលើសពីប្រាំបី (8) នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយ។ មនុស្សទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅតុខាងក្រៅអាចជាមនុស្សមកពីគ្រួសារផ្សេងដែលមិនលើសពីបីគ្រួសារឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ ម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់មាត់ទៅដល់ក្រុមនោះ...
	 ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ពួកគេអាចអង្គុយជាមួយគ្នាបានរហូតដល់ប្រាំបីនាក់ (8) នាក់ក្នុងមួយតុ និងរហូតដល់ទៅប្រាំបីគ្រួសារ (8) ផ្សេងគ្នា។ អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ...
	 ប្រតិបត្តិករតាមអាជីវកម្មត្រូវត្រួតពិនិត្យកម្រិតចំនួនមនុស្សចូល និងចេញឱ្យបានតឹងរឹង និងបន្តបន្ទាប់គ្នា គ្រប់ច្រកចូល ដើម្បីអនុលោមតាមការកំណត់នៃទីតាំងដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបាន។ ប្រតិបត្តិករដែលមិនត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនបានត្រួតពិនិត្យ ឬហាក់ដូចជាមានចំនួនច...
	 ត្រៀមរៀបចំឱ្យអតិថិជនតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅ ខណៈដែលនៅតែអនុវត្តការរក្សាគម្លាតរាងកាយ រាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់តម្រុយតាមរយៈការប្រើរូបភាព។ បើសិនជាចាំបាច់ បុគ្គលិកម្នាក់ (ឬច្រើននាក់បើសិនជាមានច្រកចូលច្រើនជាងមួយ) ដែលពាក់ម៉ាស់អាចត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រចាំការនៅជ...
	 អាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់ទីតាំងខាងក្រៅអគារត្រូវតែគោរពតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការកំណត់ល័័ក្ខខ័ណ្ឌខាងក្រៅអគារដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពរដ្ឋCalifornia អំពីការប្រើប្រាស់ រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវក...
	 តុកាម៉ង់តាមបារដែលដាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបចំ ឬក៏បម្រើស្រាបៀរត្រូវតែដាក់ឱ្យនៅជិតតុសេវាកម្ម ភេសជ្ជៈ។
	 ការកម្សាន្ដបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅត្រូវតែធ្វើតាមការកម្សាន្តសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយផ្ទាល់ខាងក្រៅអគារសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន ឧបសម្ព័ន្ធ I។ ការកម្សាន្តបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្នុងអគារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។
	 អាជីវកម្មមិនអាចរៀបចំនៅខាងក្នុងអគារដូចជាពិធីទទួលភ្ញៀវ ពិធីជប់លៀង ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការសម្របសម្រួល រៀបចំ ឬអញ្ជើញ ឬការជួបជុំគ្រប់ប្រភេទ។
	 វិធានការណ៍ដើម្បីធានាការរក្សាគម្លាតរាងកាយត្រូវតែគោរពតាមទីតាំងណាដែលអតិថិជន ឬនិយោជិកឈរតម្រង់ ជួរ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងកន្លែងទូទាត់ការចំណាយនិងទីតាំងតាមប្លុក ជួរតុទូទាត់ការចំណាយ បន្ទប់ទឹក ជណ្តើរយន្ត កន្លែងឈរនិងកន្លែងរង់ចាំ កន្លែងរក្សានិង់ទទួលយកទំនិញ និងតំបន...
	o ការបិទបង់ស្អិត ឬគ្រឿងសម្គាល់ផ្សេងទៀតដែលមានគម្លាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតពីគ្នានៅទីកន្លែង ដែលសមាជិកនៃសាធារណជនអាចឈរតម្រង់ជួជាខ្សែ ឬឈរជាជួរ។
	o គួររៀបចំឡើងនៃផ្លូវដើរ និងផ្លូវឆ្លងកាត់ដែលមានទិសផ្សេងៗសម្រាប់ចរាចរថ្មើរជើង ប្រសិនបើអាច ដើម្បីជៀសវាងការដើរឆ្លងកាត់គ្នារវាងបុគ្គលិកនិងអតិថិជនពីការដើកាត់គ្នាទៅវិញទៅមក។
	o ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកដែលពាក់របាំងមុខ និងម៉ាស់គួរតែដាក់ឱ្យប្រចាំការនៅជិតទីតាំងនេះ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់រក្សាចម្ងាយ 6 ហ្វីតពីអតិថិជនដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីតាមដាននីតិវិធីនៃការរក្សាគម្លាតរាងកាយដូចដែលបានកំណត់ដើម្បីអនុវត្ត។
	 សម្រាប់ទីតាំងដែលអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយដោះស្រាយលើការអនុវត្តនូវការកាត់បន្ថយនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងមនុស្សម្នាក់និងមនុស្សម្នាក់ទៀតគួរតែប្រើ ដូចជាការបញ្ជាទិញតាមទូរស័ព្ទដៃ និងប្រើបញ្ជីមុខម្ហូបតាមរយៈ ថេប្លេត (tablets) ផ្ញើសារនៅពេលភ្ញៀវចូលមកដល់ និ...
	 រៀបចំដំណើរការនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអតិថិជន អ្នកដឹកជញ្ជូននិងបុគ្គលិកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការរក្សា គម្លាតរាងកាយ។
	o គ្រប់ជាន់(floors)នៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋាននៅទីតាំងដែល អតិថិជន អ្នកលក់ដូរ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងអ្នកទស្សនាដទៃទៀតអាចឈររង់ចាំត្រូវបិទកសម្គាល់ដើម្បីពង្រឹងគម្លាតរាងកាយ។
	o ការប្រើវិធីឱ្យដំណើរការដោយគ្មានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការទទួលនិងការចែកចាយ ហើយក៏មានប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយភ្ញៀវត្រូវតែអនុវត្តនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។
	o ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងបុគ្គលិកនិងអតិថិជនត្រូវដាក់កំណត់ត្រឹមរយៈពេលជាអតិបរមា ៥ នាទីក្នុងមួយកន្លែង អនុវត្តតាមទីតាំងណាដែលអាចធ្វើបាន។
	 កំណត់កម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជន។
	o ដំឡើងរបាំងរាងកាយដូចជារនាំងបាំងឬ របាំងកញ្ជក់ នៅពេលចុះឈ្មោះ កន្លែងឈរ តុខាងមុខទទួលការ កាម៉ង់ជាដើម ដែលការរក្សាគម្លាតរាងកាយប្រាំមួយហ្វីតគឺមានការលំបាក។
	o កំណត់ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវបម្រើតាមតុជប់លៀងនីមួយៗ។
	 កុំលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងអតិថិជននៅជុំគ្នាតាមទីតាំងដែលមានចរាចរច្រើនដូចជាបន្ទប់ទឹក សាលធំ បរិវេណបារ កន្លែងទទួលការកក់ និងទីតាំងតាមប្លុកប្រើកាតឥណទាន ។ល។
	 ពិធីការនៃការរក្សាគម្លាតរាងកាយគួរតែត្រូវបានប្រើនៅក្នុង ទីតាំងការិយាល័យ ផ្ទះបាយ បន្ទប់ដាក់ភេសជ្ជៈ ឬ សម្ភារៈរបស់រប បន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្ទុកទំនិញ ឬទីតាំងដែលមានបុគ្គលិកធ្វើចរាចរក្នុងកម្រិតដង់ស៊ីតេខ្ពស់។
	o រំពឹងថាមានការប៉ះពាល់ដោយចៃដន្យ ទោះយ៉ាងនេះក្តីគោលដៅគឺត្រូវដាក់កម្រិតឱ្យជួបគ្នាតិចជាង ១៥នាទី បើយកល្អត្រឹមតែ១០នាទី ហើយបុគ្គលិកត្រូវតែពាក់ម៉ាសការពារមុខជានិច្ច។
	 អាជីវកម្មដែលមិនបានដំណើរការ សូមបង្ហូទាំងទឹកក្តៅនិងត្រជាក់ឱ្យបានរយៈពេល ៥ នាទីមុនពេលបើកឡើងវិញដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទឹកដែលមាននៅក្នុងបំពង់បង្ហូរដើម្បីបានទឹកដែលស្អាតនិងមានសុវត្តិភាព។
	 តាមហាងអាជីវកម្មត្រូវតែធ្វើការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឱ្យបានហ្មត់ចត់ (ប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រឆាំងមេរោគ COVID-19) ជាពិសេសប្រសិនបើទីតាំងនោះត្រូវបានបិទក្នុងពេលកន្លងមក។
	 តាមហាងអាជីវកម្មត្រូវតែធ្វើការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឱ្យបានហ្មត់ចត់ (ប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រឆាំងមេរោគ COVID-19) ជាពិសេសប្រសិនបើទីតាំងនោះត្រូវបានបិទក្នុងពេលកន្លងមក។
	 ទីតាំងមួយចំនួនដូចជាកន្លែងអង្គុយ កន្លែងឈរ និងទីតាំងរៀបចំភេសជ្ជៈត្រូវតែបំពាក់ផលិតផល អនាម័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ រួមទាំងទឹកអនាម័យលាងសម្អាតដៃ និងក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបម្រើជាជំនួយជូនដល់អតិថិជនដោយផ្ទាល់។
	 ទីតាំងទម្លាក់ទំនិញត្រូវបានកំណត់ដើម្បីទទួលបានការចែកចាយដែលនៅទីតាំងមិនមានចរាចរច្រើន។ ទំនាក់ទំនងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញត្រូវតែលុបចោលនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន។
	 ផែនការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគសម្រាប់ផ្ទៃដែលមានការប៉ះច្រើន និងទីតាំងដែលមានការចេញ-ចូលត្រូវបានរៀបចំបន្ថែមទៀត ហើយត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំ។
	 ផែនការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគសម្រាប់ផ្ទៃដែលមានការប៉ះច្រើន និងទីតាំងដែលមានការចេញ-ចូលត្រូវបានរៀបចំបន្ថែមទៀត ហើយត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំ។
	 បង្កើនការសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគសម្រាប់ផ្ទៃដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ ឬសម្រាប់ផ្ទៃដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែលមិនពាក់ម៉ាស់។ ទីកន្លែងអាជីវកម្មត្រូវតែធ្វើការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឱ្យបានហ្មត់ចត់ (ប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលត្រូវបាន អនុញ្ញាត...
	 កាសស្តាប់ដាក់ត្រចៀង និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតមិនត្រូវចែករំលែករវាងបុគ្គលិកទេលើកលែងតែឧបករណ៍នោះត្រូវបានធ្វើការសម្លាប់មេរោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ ពិគ្រោះជាមួយអ្នកផលិតឧបករណ៍ដើម្បីកំណត់អំពីវិធីលាងចានបានត្រឹមត្រូវ។
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