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ជាការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 (ឆេឆោគកូរូណាប្បឆេទថ្មី) និងឆេចកតីប្បកាេឆោយអេិបាលរដ្ឋ California ឆោក Gavin Newsom ទាក់ទង
នឹងការប្បេូលផតទំឆៅទីសាធារណៈ បន្នែេឆលើឆេចកតីបង្គាប់េុខភាពន្ដ្លឆចញឆោយ Department of Public Health ន្ដ្លចូលជាធរមានភាាេៗ បារ
កន្នលងផលិតប្សា និងទីកន្នលងចំណអា
ី ហារលក់ោយនានាប្តូវន្តឆោរពតាេចំណុចដ្ូចខាងឆប្កាេ៖
ទីកណនែងចាំណីអាហារណែលររិមភាគមៅកនុងមនាោះ
•

ឆភាជនីយោាន និងទីកន្នលងចំណីអាហារលក់ោយទាំងអេ់ ប្តូវបានហាេឃាត់េិនឲ្យបឆប្េើេហូបអាហារេប្មាប់បរិឆភាគឆៅទីកន្នលងទាំងកនទង
និងឆប្ៅបន្ប់។

•

ឆភាជនីយោាន និងទីកន្នលងចំណីអាហារលក់ោយ អាចបនតឆធវើប្បតិបតតិការកនទងឆោលបំណងឆរៀបចំ និងផតល់ជូនេហូបអាហារដ្ល់អតិថ្ិជន
តាេរយៈឆេវាកេមដ្ឹកជញ្ជូន ឆៅយក ឬឆបើកចូល (drive-thru)។

•

បារ និងកន្នលងផលិតប្សាន្ដ្លមានលិខិតអនុញ្ញាតជាទីកន្នលងចំណីអាហារ អាចបនតឆបើកទាារកនទងឆោលបំណងបនតឆរៀបចំ និងផតល់ជូនចំណីអាហារ
ដ្ល់អតិថ្ិជនតាេរយៈឆេវាកេមដ្ឹកជញ្ជូន ឬឆៅយក។ បារ ឬកន្នលងផលិតប្សាន្ដ្លេិនមានលិខិតអនុញ្ញាតជាទីកន្នលងចំណីអាហារ េិនប្តូវបាន
អនុញ្ញាតឲ្យឆបើកឆទ។

•

េប្មាប់ទីកន្នលងចំណីអាហារន្ដ្លផតល់ជឆប្េើេឆៅយក ឬដ្ឹកជញ្ជូនចំណីអាហារ ប្បតិបតតិករកន្នលងចំណីអាហារប្តូវបានន្ណនាំឲ្យបឆងកើតការអនុវតត
រកាគំោតេងគេ (social distancing) េប្មាប់អតិថ្ិជនន្ដ្លតប្េង់ជួរ ឆៅឆពលឆធវើការបញ្ញាទិញ ឬកនទងអំឡទងឆពលឆៅយក។

អាហារដ្ឋាន ហាងលក់ឥវ៉ាន់ និងមភាជនីយដ្ឋានណែលសថិតមៅកនុងេនទីរមពទយ ផ្ទោះណថ្ទាំ ឬទីកណនែងប្សមែៀងគ្នា ប្តូវបានមលើកណលង មទោះជាយ៉ាងណាក៏មដ្ឋយ
សូេណណនាាំឲ្យមធវើឲ្យប្បាកែថាតប្េូវការរកាគាំលាតសងគេបានសេប្សរអាចប្តូវបានរាំមពញតាេ (6 ហ្វីតពីអតិថ្ិជនមផ្េងមទៀត) សប្ារ់ការររិមភាគ
មៅនឹងកណនែង។
ហាងលក់មប្គឿងមទស, Convenience stores, ទីផ្ារកសិករណែលានការរញ្ជាក់ប្តឹេប្តូវ និងទីកណនែងចាំណីអាហារចល័ត (ឧ. ឡានលក់អាហារ
រមទោះរុញលក់អាហារ) ប្តូវបានមលើកណលងពីមសចកតីរង្គារ់ទាំងមនោះ
•

ន្ណនាំឲ្យតាេោនេេតែភាពអតិថ្ិជនឆដ្ើេបីផតល់ជូនការរកាគំោតេងគេដ្ល់អតិថ្ិជន។ វាមានសារៈេំខាន់ ជាពិឆេេេប្មាប់ជួររង់ចំ
ដ្ូចជាបញ្ជរគិតលុយ ឬជួរបញ្ជរបញ្ញាទិញ។

•

ហាងលក់ឆប្គឿងឆទេន្ដ្លមានកន្នលងបរិឆភាគឆៅនឹងកន្នលង េិនអាចផតល់ជឆប្េើេបរិឆភាគឆៅខាងកនទងបានឆឡើយ េិនថាខាងកនទង
ឬខាងឆប្ៅបន្ប់ឆឡើយ និងប្តូវឆោរពតាេការន្ណនាំន្ដ្លមានឆរៀបោប់ខាងឆលើ។

•

ហាងលក់គ្រឿងគេស និងហាងលក់េំនិញងាយ្សួល (Convenience stores) ដែលផ្តល់ជូនគសវាចាប់ចំណីអាហារដែលមិនបានគេចខ្ចប់ (ឧ.
ណាចូ (nachos) បដនែសាឡាត់ (salad bar)) គោយខ្ែួនឯង ្តូេបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនចាប់គោយខ្ែួនឯង។
ការរំលឹករណនថេែល់ទីកណនែងចាំណីអាហារ

រុគគលិកឈឺ
•

បុគគលិកន្ដ្លឈឺប្តូវបានន្ណនាំឲ្យឆៅផ្ុះ និងេិនប្តឡប់េកឆធវើការរហូតដ្ល់ពួកឆគន្លងមានអការៈប្គុនឆៅៅយ៉ាងតិច 72
ឆមា៉ាងឆោយេិនឆប្បើថានំបញ្្ទុះកឆតៅ។

•

បុគគលិកន្ដ្លឆេើលឆៅដ្ូចជាឈឺឆៅឆពលេកដ្ល់កន្នលងឆធវើការ ឬធាាក់ខលួនឈឺកនទងអំឡទងឆពលឆធវើការគួរប្តូវបានបញ្ជូនឆៅផ្ុះវិញភាាេៗ។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈររស់មោនធី Los Angeles
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អតិថ្ិជនណែលរង្គាញអការៈឈឺ
•

ោក់សាាកឆៅកន្នលងន្ដ្លអាចឆេើលឆ ើញ ឆោយឆេនើឲ្យអតិថ្ិជនេែិតឆៅផ្ុះ ឆបើេិនជាពួកឆគឈឺ ឆទាុះបីជាមានជំងឺប្សាលក៏ឆោយ។
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/StayHome.pdf

•

ផតល់កន្នែង ឬប្កណាត់ជត
ូ មាត់បន្នែេឲ្យអតិថ្ិជនឆប្បើ ឆៅឆពលពួកឆគកអក ឬកណាាេ់។

•

ឆធវើឲ្យប្បាកដ្ថាបន្ប់ទឹកមានផ្តល់្រប់្ាន់នូេសាបូ កន្នែងឆប្បើប្បាេ់េតង/មា៉ាេុីនេេងួតដដ្ និងធុងេប្មាេន្ដ្លេិន បាច់បុះ។

•

េូេន្ណនាំឲ្យឆប្បើទឹកអនាេ័យោងដដ្ន្ដ្លមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច 60% េប្មាប់ឲ្យអតិថ្ិជនឆប្បើឆៅទីកន្នលងទូឆៅ ដ្ូចជាប្ចកចូលអោរ

•

ន្ណនាំឲ្យបុគគលិកទទួលឆេញៀវ និងបុគគលិកគិតលុយ រកាគំោត 6 ហវីតរវាងពួកឆគ និងអតិថ្ិជនន្ដ្លឆេើលឆៅដ្ូចជាឈឺឲ្យបានឆប្ចើនបំផុត
តាេន្ដ្លអាចឆធវើបាន។

ការណណនាាំអាំពីការលាងសាាតដែសប្ារ់រុគគលិកទាំងអស់
•

ោងបាតដដ្ និងដដ្ជាេួយសាបូ និងទឹកឆៅៅអុនៗឲ្យបានយ៉ាងតិច 20 វិនាទីដ្ូចមានបញ្ញាក់ឆៅកនទង ចាប់េតីពីចំណីអាហារលក់ោយរបេ់រដ្ឋ California

(California Retail Food Code), ន្ផនក 113953.3។
•

េូេន្ណនាំឲ្យចត់តាំងបុគគលិកមានក់ឆរៀងោល់ឆវនឆដ្ើេបីឆធវើឲ្យប្បាកដ្ថាកន្នលងោងដដ្មានេតទកសាបូ និងប្កោេជូតប្គប់ឆពលឆវោ។

•

េូេន្ណនាំឲ្យឆប្បើឆប្សាេដដ្បានេេប្េបជាឧបករណ៍បន្នែេ បុន្នតវាជាឆរឿងេំខាន់ន្ដ្លប្តូវចងចំថា ឆប្សាេដដ្េិនជំនួេតប្េូវការោងដដ្
និងការអនុវតតអនាេ័យដដ្លអឆឡើយ។

មធវើតាេការអនុវតតសុវតថិភាពចាំណីអាហារេូលដ្ឋាន
•

រកាេហូបអាហារឆៅៅឲ្យឆៅឆៅៅ (135 °F ឬខពេ់ជាងឆនុះ) ឬេហូបអាហារប្តជាក់ឲ្យឆៅប្តជាក់ (41 °F ឬទាបជាងឆនុះ)

•

ចេអិនេហូបឲ្យ្អិនលអតាេការចំបាច់។

•

េមាាត និងរកាឲ្យប្បោប់ប្បោញំអាហរ និងបរិកាារមានអនាេ័យឆៅតាេភាពញឹកញប់ន្ដ្លចំបាច់។

•

ឆោរពតាេការអនុវតតេតីពីេុខភាព និងអនាេ័យបុគគលិក—កុំឆធវើការឆៅឆពលឈឺ និងោងេមាាតដដ្ឲ្យបានញឹកញប់ និងឆៅតាេចំបាច់ដ្ូច
បានកត់េមាាល់ខាងឆលើ។

•

ធានាថាេហូបអាហរ និងឆប្គឿងផែំេហូបអាហារទាំងអេ់បានេកពីប្បេពេហប
ូ អាហារន្ដ្លបានអនុេ័ត។

ការពិចារណាជាពិមសស
•

រឹតតបិតការឆប្បើប្បាេ់ឧបករណ៍ផ្ទកន្ដ្លអាចបំឆពញឆឡើងវិញ ន្ដ្លអតិថ្ិជននាំេកេប្មាប់ឆេេជជៈឬអាហារ។

•

មា៉ាេុីនចក់ឆេេជជៈន្ដ្លប្តូវបានឆប្បើឆដ្ើេបីបឆំ ពញឆេេជជៈបឆប្េើឆោយខលួនឯងប្តូវោងេមាាតនិងឆធវើឲ្យមានអនាេ័យឲ្យបានញឹកញប់។

•

ន្ថ្រការបេ់របរឆប្បើប្បាេ់ន្ដ្លឆប្បើន្តេួយដ្ង ដ្ូចជាន្ពង កាំបិត ចន
និងឆប្គឿងផែំរេជាតិន្ដ្លបានឆវចខ្ប់ឆៅខាងឆប្កាយបញ្ជរនិងផតល់តាេការឆេនើេុំ។

•

ជូតេមាាតឧបករណ៍ផ្ទកឆប្គឿងផែំរេជាតិ ដ្ូចជា ketchup អំបិលនិងឆប្េច។ ល។ រវាងអតិថ្ិជន។
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មេមោគកូរណា
ូ
ប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការណណនាាំសប្ារ់កណនែងចាំណីអាហារ

ការសាាតជាទូមៅ
•

េមាាត និងេមាាប់ឆេឆោគឆលើដផ្ន្ដ្ល "បុះពាល់ឆប្ចើន" ទាំងអេ់ដ្ូចជាដផ្បឆប្េើអាហារ ន្ផនកខាងឆលើតុ ទាារទូទឹកកក បញ្ជរគិតលុយ
ប្បោប់ប្បោកនទងបន្ប់ទឹក បងគន់ ដដ្ទាារ ធុងេប្មាេ និងទូរេព្ឲ្យបានញឹកញប់។

•

េមាាត និងេមាាប់ឆេឆោគឆលើេុឺនុយ តុ និងឆៅអីបនាាប់ពីឆប្បើប្បាេ់េតងៗ។

•

ឆប្បើប្បាេ់ផលិតផលន្ដ្លបានចុុះបញ្ជិការជាេួយភានក់ង្គរការពារបរិសាាន (Environmental Protection Agency; EPA) ឆដ្ើេបីេមាាត
(កមាាត់ឆេឆោគ) និងេមាាប់ឆេឆោគ (េមាាប់ឆេឆោគ)។ ប្តូវអនុវតតតាេការន្ណនាំឆៅឆលើសាាក របេ់ផលិតផលេមាាត
និងផលិតផលេមាាប់ឆេឆោគជានិច្។

សារធាតុសាារ់មេមោគណែលានប្រសិទធភាព
•

ឆដ្ើេបីឆធវើេូលុយេយទងឆធវើឲ្យេ (Bleach) ចូរោយ Bleach េួយសាាបប្ពាកាឆហវកនទងទឹក 1 កាាត (4 ន្ពង)។ េប្មាប់ការផគត់ផគង់ឆប្ចើន ចូរោក់
Bleach ¼ ន្ពងកនទងទឹក 1 ហាាឡទង (16 ន្ពង)។ ឆប្បើេូលុយេយទងកនទងរយៈឆពល 20 នាទី។ ឆប្បើប្បាេ់បន្ុះប្កោេឆតេត
ឆដ្ើេបីឆធវឆើ តេតេូលុយេយទងកលរីន (100 ppm)។

•

សារធាតុេមាាប់ឆេឆោគន្ដ្លបានអនុញ្ញាតឆោយ EPA ឆផែងៗឆទៀតអាចប្តូវឆប្បើ ឆបើេិនជាវាមានប្បេិទធភាពឆលើឆេឆោគកូរូណា។ អនកឆប្បើប្បាេ់
អាចទាក់ទងឆលខ “1-800” ឆៅឆលើសាាកផលិតផលឆដ្ើេបីដ្ឹងពីប្បេិទធភាពរបេ់វាឆលើជំងឺ “COVID-19”។

ការចាត់ណចងសារធាតុសាារ់មេមោគ ររស់រររ និងកាកសាំណល់បានសេប្សរ
• ឆប្បើសារធាតុគីេីឆៅកនទងកន្នលងន្ដ្លមានខយល់ឆចញចូលលអ។
• ឆចៀេវាងការោយសារធាតុគីេីន្ដ្លេិនប្តូវោនចូលោន (អានសាាក)។
• ការពារកុំឲ្យសារធាតុគីេីបុះពាល់េហូបអាហរកនទងអំឡទងឆពលេមាាត។
• ប្គប់ប្គងកាកេំណល់ឆោយេុវតែិភាព និងឆបាុះឆចលកនទងធុងេប្មាេន្ដ្លមានេុវតែិភាព។
េប្មាប់ព័ត៌មានបន្នែេអំពីការបង្គារជំងឺ្លងឆៅកនទងបរិបទកន្នលងចំណីអាហារ ចូរទាក់ទងឆេវាកេមប្បឹកាឆយបល់តាេរយៈឆលខ (888) 700-9995។
េប្មាប់ព័ត៌មានបន្នែេអំពីជង
ំ ឺ COVID-19 េូេចូលឆៅកាន់ http://publichealth.lacounty.gov។
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