ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 – សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៏្រត�វែស�ងយល់
បច� ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ�
� ំង�យ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៍េលឿង)
11/2/21: �ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 8 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� ទី�ំង�រសែម� ង��ល់ែដលេ��ងក��ងអ�រ រ ួម
� ំង�រសែម� ងេ��ន ទី�ំងត�ន� ីនិង�រ្របគុំត�ន� ី និងកែន� ងកម�ន� ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ រ ួម� ំង
្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលេ��ងេ្រ�អ�រ�មួ យែដល�នអ� កចូ លរ ួម�ប់ពី 5,000 េ� 9,999 �ក់ េហើយែដល
្រត�វ�នេរៀបចំេធ� ើេឡើងេ�ក��ងទី្រក �ង Los Angeles (LA) គឺស�ិតេ�េ្រ�មអំ�ចៃនបទប�� ត� ិស�ីពី�រ
�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA។ �នបែន� មសំណួរែដល�នសួ រញឹក�ប់ (FAQ) និងតំណ��ប់េដើម្បីពន្យល់
ពីផលប៉ះ�ល់ចំេ�ះទី�ំងេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍េផ្សងៗ។
ឯក�រៃនសំណួរែដល្រត�វ�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ) េនះគឺ�នេ�លបំណងស្រ�ប់ជួយអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍េដើម្បី
្រសប�ម េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ៃនេ�នធី LA។ ប�� ីសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់សំណួរេនះអនុវត�
ចំេ�ះ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗ រ ួម� ំង្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) ែដល្រត�វ�នកំណត់� �្រពឹត�ិ�រណ៍េរៀបចំេឡើងេ�
�ងក��ងអ�រែដល�នអ� កចូ លរ ួម�ប់ពី 1,000 �ក់េឡើងេ� និង្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ងេ្រ�អ�រែដល�នអ� កចូ លរ ួម
�ប់ពី 10,000 �ក់េឡើងេ�។ ឧ�ហរណ៍ៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត រ ួម�ន ប៉ុែន� មិនែមន្រតឹមែត�៖ សន� ិ�ត
(conventions) សន� ិសិទ (conference) �រ�ំងពិព័រណ៍ (expos) �រ្របគុំត�ន� ី �រសែម� ង ក� ឹប�្រតី ្រពឹត�ិ�រណ៍កី�
្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រកម�ន� ែដលផ�យ��ល់ ពិព័រណ៍ (fairs) ពិធីបុណ្យ (festivals) ក្ប
� នដែង� រ សួ នជិះកម�ន� (theme parks)
សួ នកម�ន� (amusement parks) ឧទ�នេលងទឹក (water parks) ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗឬ�រជួ បជុំ��លក� ណៈឯកជន �ររត់
�៉��តុងឬ�ររត់្រប�ំង និងពិព័រណ៍រថយន� ។

1. េតើត្រម�វ�រេ�ក��ងេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល�នអ� ីខ�ះ េហើយេតើេ�េពល�ែដលត្រម�វ�រ
�ំងេនះចូ ល�ធរ�ន?
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លត្រម�វឱ្យអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) �ត់ វ ��ន�រណ៏បែន� ម
េដើម្បីេផ� �ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់អតិថិជន�គេ្រចើនរបស់ពួកេគ។ �ងេ្រ�មេនះ�ត្រម�វ�រែដល
្រត�វអនុវត� ចំេ�ះ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត និង្របតិបត� ិ�រែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗ។

 ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត៖
 អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់េ�ឯ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុតែដលេ��ងក��ងអ�រ (�ប់ពី 1,000 �ក់េឡើង) ្រត�វែត
បន� ប��ញភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឬលទ� ផលេតស� (្រត� ត
ពិនិត្យទូ េ�) អវ �ជ� �នមុនេពលចូ ល។ កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ្រត�វ�នេលើកែលង។
 �ប់េផ� ើមពីៃថ� ទី 7 ែខតុ� ��ំ 2021 េ�៖ អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់ែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ�េ�
្រពឹត�ិ�រណ៍�រណ៍ធំៗបំផុត ែដលេ��ងេ្រ�អ�រ (�ប់ពី 10,000 �ក់េឡើង) ្រត�វែតប��ញភ័ស���ង
ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឬលទ� ផលេតស� (្រត� តពិនិត្យទូ េ�) �
អវ �ជ� �នមុនេពលចូ ល។
 �ប់ពីៃថ� ទី 1 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ�៖ អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុតត្រម�វឱ្យេធ� ើ�រពិនិត្យភ័ស���ង
ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នៃនេមេ�គ COVID-19 ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម� ំងអស់ែដល
�ន�យុ 18 ��ំេឡើងេ� ឱ្យ�នច�ស់�ស់ េ�យេផ� �ង�មួ យនឹងអត� ស��ណប័ណ�ែដល�នរ ូបថត។
 �រអះ�ងគឺមិន្រគប់្រ�ន់េទៀតេទស្រ�ប់�រប��ក់ពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� ើេតស� េ�ះ។
 សូ មេមើល េសចក� ីែណ�ំអំពី�រប��ក់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ និង េសចក� ីែណ�ំអំពី�រប��ក់ពី�រេធ� ើេត
ស� ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម�ក់ទងនឹង�រេផ� �ង��ត់។

2. េហតុអ�ី�ន�្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) េធ� ើឱ្យ�ន�រេកើនេឡើងៃន�និភ័យ?
្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់ចំេ�ះ�រចម� ងជំងឺ COVID-19 ពីេ្រ�ះអ� កចូ លរ ួម� ំង�យចំ�យ
េពលេវ�យូរ េ�យ��ល់ �៉ងជិតស� ិទ�នឹងមនុស្សចំនួនេ្រចើន ែដលពួ កេគ�ធម� �មិន�នទំ�ក់ទំនង�មួ យ��
េ�យេហតុេនះ �និភ័យែដល�គល� ិតតូ ចៗ�មផ� វ� ដេង� ើមែដលនឹង្រត�វ�ន�ល�លរ�ងអ� កចូ លរ ួម� ំងេនះេកើន
េឡើង ្របសិនេបើ�ននរ���ក់ែដលចូ លរ ួមេនះ�នផ��កេមេ�គ។
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 – សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៏្រត�វែស�ងយល់
�និភ័យក៏េកើនេឡើងផងែដរ �្រស័យេលើល័ក�ខ័ណ�ៃនបរ ���សេ�ះ។ េ�ង�មរ�យ�រណ៍ែដល�នចុះផ�យ ក��
ែដលបង� ឱ្យ�រ្របឈមនឹង�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គេកើនេឡើង រ ួម� ំង�រចម� ងេមេ�គេ�មនុស្សែដលឋិតេ���យ
ពី��េលើសពី 6 ហ� ីតក៏េ�យ រ ួម�ន៖
• ទី�ង
ំ បិទជិតេ�យ�នខ្យល់បក់េចញចូ ល ឬ្របព័ន�ខ្យល់មិន្រគប់្រ�ន់ ែដលអនុ��តឱ្យ�ន�រ្របមូ លផ��វំ ត��
�វ�មផ� វ� ដេង� ើម �ពិេសសដំណក់ទឹកតូ ចៗ និង�គល� ិតៃនដេង� ើមេ�ក��ង��ស។
• �រេកើនេឡើង�របេ��ញ�រ�តុ�វ�មផ� វ� ដេង� ើម ែដល�ចេកើតេឡើងេ�េពលែដលអ� កែដល�ចចម� ងេម
េ�គ�នេ�ះ ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពែដលបេ�� ញក��ំង ឬបេង� ើនសំេឡងរបស់ពួកេគ (ឧ�ហរណ៍ �រេធ� ើលំ
�ត់្រ�ណ �រែ្រសក �រេ្រច�ង)។
• �រប៉ះ�ល់រយៈេពលយូរេ�នឹងល័ក�ខ័ណ�ែដល�នដូ ចចំណុច� ំងេនះ។

3. ទី�ង
ំ កម� វ �ធីរបស់េយើងស�ិតេ�ក��ងទី្រក �ង Los Angeles (LA)។ េតើបទប��ត� ិស�ីពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់
ទី្រក �ង LA �នឥទ� ិពល�៉ងដូ ចេម� ចចំេ�ះ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលនឹងេកើតេឡើងេ�ក��ងទី្រក �ង LA េនះ?
�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 8 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� ទី�ំង�រសែម� ង��ល់ែដលេ��ងក��ងអ�ររ ួម� ំង�រសែម� ង
េ��ន ទី�ំងត�ន� ីនិង�រ្របគុំត�ន� ី និងកែន� ងកម�ន� ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ រ ួម� ំង្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលេ��ងេ្រ�
អ�រ�មួ យែដល�នអ� កចូ លរ ួម�ប់ពី 5,000 េ� 9,999 �ក់ េហើយែដល្រត�វ�នេរៀបចំេធ� ើេឡើងេ�ក��ងទី្រក �ង Los
Angeles (LA) គឺស�ិតេ�េ្រ�មអំ�ចៃន បទប�� ត� ិស�ីពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ បទប�� ត� ិរបស់ទី្រក �ង LA �នប��ក់�៉ងច�ស់�ត្រម�វ�រៃនបទប�� ត� ិមិន្រត�វអនុវត� ចំេ�ះ
“ទី�ំង�មួ យែដល្រត�វ�នត្រម�វេ�យេសចក� ីប��ប់របស់ DPH ឱ្យ្រត� តពិនិត្យភ័ស���ងៃន��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 មុនេពលផ� ល់េស�កម� េ��ងក��ងអ�រ”។ េនះ�នន័យ� ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) ែដលេ�
�ងក��ងអ�រ (្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ងក��ងអ�រែដល�នអ� កចូ លរ ួមេលើសពី 1,000 �ក់) ែដលេរៀបចំេឡើងេ�ក��ងទី្រក �ង
LA មិនស� ិតេ�េ្រ�មអំ�ចៃនបទប�� ត� ិេទ េហើយ្រត�វែតបន� អនុវត� �ម េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ស� ីពី
ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់េ�នធីជំនួស វ �ញ។
្រពឹត�ិ�រណ៍េផ្សងៗ� ំងអស់ែដលេរៀបចំេឡើងេ�ក��ងទី្រក �ង LA គួ រែតពិនិត្យេឡើង វ �ញ និងេ�រព�ម បទប�� ត� ិរបស់ទី
្រក �ង LA។ ព័ត៌�នបែន� មស� អ
ី ំពីបទប�� ត� ិរបស់ទី្រក �ង LA �ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រ SafePass LA។

4. េតើត្រម�វ�រៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល�មួ យែដល្រត�វអនុវត� ចំេ�ះ្រពឹត�ិ�រណ៍របស់ខ��ំ?
ក្រមិត�និភ័យ�ន�ពខុស�� ឬែ្រប្រប� ល�្រស័យេលើទំហំៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ និង�េតើ�េកើតេឡើងេ��ងក��ងឬ�ង
េ្រ�អ�រ។ ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលេ��ងេ្រ�អ�រ និងែដល�នចំនួនអ� កចូ លរ ួម�ប បង� �និភ័យតិចស្រ�ប់�រចម� ង
េមេ�គ េបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹង្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗែដលេ��ងក��ងអ�រ។ �ងេ្រ�មេនះគឺ���ងែដលេរៀប�ប់អំពី
ច�ប់ខុសៗ��ស្រ�ប់អនុវត� េ�យែផ� កេលើលក� ណៈ្រពឹត�ិ�រណ៍� ំងពីរេនះ។
�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 8 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� ្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ងក��ងអ�រែដល�នអ� កចូ លរ ួមតិច�ង 1,000
�ក់ និង្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ងេ្រ�អ�រែដល�នអ� កចូ លរ ួមចេ��ះពី 5,000 េ� 9,999 �ក់ ែដល�នេរៀបចំេឡើងេ�
ក��ងទី្រក �ង LA ្រត�វែតេ�រព�មបទប�� ត� ិៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA ដូ ចែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងសំណួរ
ែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់េនះ។
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 – សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៏្រត�វែស�ងយល់

ទី�ង
ំ
្រពឹត�ិ�រណ៍

ចំនួនអ� ក
ចូ លរ ួម

ច�ប់ៃន�រ�ក់�៉ស់

ភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ
េពញេលញ (ឬ�រេធ� ើេតស�ទទួ ល
លទ� ផលអវ �ជ��នែដល្រត�វ�ន
េធ� ើេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពល 72
េ�៉ងចុងេ្រ�យ) �ត្រម�វ
�ំ�ច់ចំេ�ះេភ��វចូ លរ ួម?

�នចំនួន
េ្រ�ម 1,000
�ក់

ត្រម�វ�ំ�ច់ស្រ�ប់
អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់�� � ំងអ� ក�ន�ក់�� ំ
ប��រ និងអ� កមិន�ន
�ក់��ប
ំ ��រ

ត្រម�វ�ំ�ច់ ្របសិនេបើទី�ង
ំ កម�
វ �ធីេ�ះស� ត
ិ េ�ទី្រក �ង LA*។ េបើ
មិនដូ េច� ះេទ ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ង
មុឺង�៉ត់។

�ប់ពច
ី ំនួន
1,000 �ក់
េឡើងេ�

ត្រម�វ�ំ�ច់ស្រ�ប់
អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់�� � ំងអ� ក�ន�ក់�� ំ
ប��រ និងអ� កមិន�ន
�ក់��ប
ំ ��រ

ត្រម�វ�ំ�ច់

�នចំនួន
េ្រ�ម 5,000
�ក់

្រត�វ�នែណ�ំឱ្យអនុវត�
ប៉ុែន� មិនត្រម�វ�ំ�ច់
េទ

្រត�វ�នែណ�ំ

ចេ��ះពី
5,000 េ�
9,999 �ក់

្រត�វ�នែណ�ំឱ្យអនុវត�
ប៉ុែន� មិនត្រម�វ�ំ�ច់
េទ

ត្រម�វ�ំ�ច់ ្របសិនេបើទី�ង
ំ កម�
វ �ធីេ�ះស� ត
ិ េ�ទី្រក �ង LA*។ េបើ
មិនដូ េច� ះេទ ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ង
មុឺង�៉ត់។

ចំនួន�ប់ពី
10,000 �ក់
េឡើងេ�

ត្រម�វ�ំ�ច់ស្រ�ប់
អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់�� � ំងអ� ក�ន�ក់�� ំ
ប��រ និងអ� កមិន�ន
�ក់��ប
ំ ��រ

ត្រម�វ�ំ�ច់

េ��ង
ក��ងអ�រ

េ��ង
េ្រ�អ�រ

ត្រម�វ�រចំេ�ះអ� ក
សែម� ង?

•

•

•

អ� កសែម� ង�ចេ�ះ�៉ស់
េចញេដើម្បីសែម� ងេ�
�ងក��ងអ�រ�ន
្របសិនេបើពួកេគ�ន
�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ
ឬ�នេធ� ើេតស� �៉ង
េ�ច�ស់ពីរដងក��ង
មួ យស��ហ៍។
ក៏�ចេ�ះ�៉ស់េចញ
�នេពលេ��ងេ្រ�
អ�រផងែដរ។
��រល� អ� កសែម� ងគួ រ
ែតរក�គ��ត�៉ងេ�ច
�ស់ 12 ហ� ត
ី ពីទស្សនិក
ជន� ំងអស់។

*្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ងក��ងអ�រែដល�នអ� កចូ លរ ួមតិច�ង 1,000 �ក់ និង្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ងេ្រ�អ�រែដល�ន
អ� កចូ លរ ួមចេ��ះពី 5,000 េ� 9,999 �ក់ ែដល�នទី�ំងេ�ក��ងទី្រក �ង LA ្រត�វែតេ�រព�ម បទប�� ត� ិស�ីពី�រ
�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA។

5. េហតុអ�ី�ន�ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�នធីត្រម�វឱ្យ�នភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេដើម្បីចូលេ�ក��ងទី�ង
ំ
�ជីវកម� មួយចំនួន និងចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events)?
ម�ន� ីសុ�ភិ�លកំពុង�ត់ វ ��ន�រណ៏េនះ េ�យ�រែត�រចម� ងេ�ែតបន� ស្រ�ប់េមេ�គ្របេភទ Delta ែដល�េម
េ�គែដល�ច រ �ក�ល�ល�ន�ន់ែត�យ្រស� ល េហើយបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19 និងក្រមិតៃន�រចម� ងជំងឺេ�ក��ង
សហគមន៍េ�ក��ងេ�នធីគឺខ�ស់ �េពលបច��ប្បន� េនះ។ ត្រម�វ�រឱ្យ�ន�រ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់អ�កែដលចូ លទី�ំង
�ជីវកម� ែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់�ក់�ក់� ំង�យ នឹងជួ យ�ត់បន� យ�រ�ល�លក��ងសហគមន៍ �ត់
បន� យ�និភ័យស្រ�ប់បុគ�លិកនិងេភ��វេ�ក��ងទី�ំង� ំងេនះ និងេលើកទឹកចិត�បែន� មេទៀតដល់េពលរដ� ែដល្របឈម
នឹង�រឆ� ងេមេ�គឱ្យេ�ទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ ��ប
ំ ��រ�នសុវត� ិ�ព និង�ន្របសិទ�ិ�ព និង�ចរក�ន�៉ង
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 – សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៏្រត�វែស�ងយល់
ទូ លំទូ�យក��ងេ�នធី េហើយ� វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ��ល់ខ� �នរបស់អ�កក��ង�រឆ� ងជំងឺ និង��ក់ខ� �ន
ឈឺធ�ន់ធ�រពីជំងឺ COVID-19។ ែស� ងយល់បែន� មអំពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ�េលើេគហទំព័រ ��ប
ំ ��រៃនេ�នធី LA។

6. េតើទី�ង
ំ �ជីវកម� េផ��ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ�ន�៉ងដូ ចេម� ច?
សូ មរ�លឹក៖ �រ្រត� តពិនិត្យ��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រអនុវត� ចំេ�ះែតអ� កចូ លរ ួមែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើង
េ�េទ។ �ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 1 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) ្រត�វែត
�ប់េផ� ើមេផ� �ងអត� ស��ណប័ណ�ែដល�នរ ូបថត �មួ យនឹងភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នៃន
េមេ�គ COVID-19 ឱ្យ�នច�ស់�ស់។ �រេផ� �ង�មួ យនឹងអត� ស��ណប័ណ�ែដល�នរ ូបថតឱ្យច�ស់�ស់េនះ គឺេធ� ើ
េឡើងែតចំេ�ះអ� កចូ លរ ួមែដល�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ�ែតប៉ុេ�
� ះ។ ទី�ំង�ជីវកម� ែដលស� ិតេ្រ�មេសចក� ី
ប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល្រត�វពិនិត្យចំណុចពីរ�៉ង៖

 ពិនិត្យេមើល� េតើេ��ះេ�េលើកំណត់្រ��ក់��ប
ំ ��រ្រត�វនឹងអត� ស��ណស��ល់ែដល�នរ ូបថតរបស់អ�ក
ចូ លរ ួមែដរឬេទ (្របសិនេបើ�ន�យុ�ប់ពី 18 ��េំ ឡើង) និង

 ពិនិត្យេមើលភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់្របេភទ��ប
ំ ��រ និង�លបរ �េច� ទែដល�ន
�ក់��ប
ំ ��រ


្របសិនេបើ�្របេភទ Johnson & Johnson (J&J) សូ មេផ� �ង��ត់េលើដូសែតមួ យគត់េ�ះេ�នឹង
�លបរ �េច� ទ�៉ងេ�ច�ស់ 14 ៃថ� មុនៃថ� េនះ។



្របសិនេបើ�្របេភទ Pfizer ឬ្របេភទ Moderna សូ មេផ� �ង��ត់េលើដូសចំនួនពីរេ�នឹង�លបរ �
េច� ទ។ �លបរ �េច� ទថ� ីបំផុត្រត�វែត�ន�៉ងេ�ច�ស់ 14 ៃថ� មុនៃថ� េនះ។

�នកំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ�េ្រចើន្របេភទែដល�ចទទួ លយក�ភ័ស���ង�ន៖

 �តកំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬកំណត់្រ�សុខ�ព
 �តកំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង
(CDC)
 �តកំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��របស់អង� �រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO)
 ឯក�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រពីអ�កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព ឬអង� �ពែដល�នផ� ល់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19
 កំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ប�� ីៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេ�គៃនរដ� �លីហ�័រ�៉ (CAIR2)

 កំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រលក� ណៈឌីជីថល
 �នេចញេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនរដ� �លីហ�័រ�៉
 េ�យ្រក �មហ៊ុនែដល្រត�វ�នប��ក់ច�ស់�ស់ដូច� Healthvana ឬ Carbon Health
សូ មេមើល៖ េសចក� ីែណ�ំេ�យ�នរ ូប�ពស្រ�ប់�រេផ� �ង��ត់ភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់េ�
នធី LA ស្រ�ប់រ ូប�ព និងព័ត៌�នលម� ិតបែន� មេទៀត។

7. េតើ�ជីវកម� �ចេផ��ង��ត់លទ� ផលេតស� (្រត� តពិនិត្យទូ េ�) �អវ �ជ��នមុនេពលចូ ល�ន�៉ងដូ ច
េម� ច?
េនះអនុវត� ចំេ�ះអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់ៃន្រពឹត�ិ�រណ៍�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) ែដលេ��ងក��ងអ�រ និងអ� ក
ចូ លរ ួមែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� េ�្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុតែដលេ��ងេ្រ�អ�រ េហើយែដលមិន�នផ� ល់
ភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ្រត�វែត�នផ� ល់ និងេផ� �ង��ត់លទ� ផលេតស� មុន
េពលចូ ល។ កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ្រត�វ�នេលើកែលងពីត្រម�វ�រៃន�រេធ� ើេតស� មុនេពលចូ ល។
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 – សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៏្រត�វែស�ងយល់
�ប់ពីៃថ� ទី 1 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត្រត�វែតេផ� �ងអត� ស��ណប័ណ�ែដល�នរ ូបថត
របស់អ�កចូ លរ ួម �មួ យនឹងភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នៃនេមេ�គ COVID-19 ឱ្យ�នច�ស់
�ស់។ ត្រម�វ�រេនះអនុវត� ចំេ�ះែតអ� កចូ លរ ួមែដល�ន�យុ 18 ��ំេឡើងប៉ុេ�
� ះ។
�ជីវកម� គួរែត�ត់ វ ��ន�រណ៏ដូច�ងេ្រ�មេដើម្បីប��ក់ពីលទ� ផលេតស� (្រត� តពិនិត្យទូ េ�) �អវ �ជ� �នៃនជំងឺ
COVID-19 របស់អ�កចូ លរ ួម៖
 ប��ក់េ��ះរបស់បុគ�លេ�ះ េហើយ្របសិនេបើ�នប��ញ ប��ក់ៃថ� ែខ��ំកំេណើតេ�េលើលទ� ផលេតស� ែដល្រត�វ
��នឹងអត� ស��ណស��ល់ែដល�នរ ូបថតរបស់ពួកេគ េហើយឯក�រៃនលទ� ផលេតស� (្រត� តពិនិត្យទូ េ�) ៃន
ជំងឺ COVID-19 ្រត�វែតប��ញ�៖
 លទ� ផលេតស� េនះគឺអ វ �ជ� �ន និង
 �រេធ� ើេតស� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពល 72 េ�៉ងចុងេ្រ�យេនះ និង
 ្របេភទៃន�រេធ� ើេតស� គឺេតស� រក�រ�តុែដលប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (antigen, Ag) ឬេតស�
រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR)/េតស� រកែហ្សនេមេ�គឬេតស� ព្រងីក�សុីដនុយេក� អុីច (NAAT) ស្រ�ប់េមេ�គ
COVID-19 ឬេមេ�គ SARS-CoV-2 និង
 លទ� ផលគឺទទួ ល�នមកពីមន� ីរពិេ�ធន៍ ឬអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព ឬទី�ំងផ� ល់�រេធ� ើេតស�
ឬេវទិ�របស់អ�កជំងឺស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព (ឧ�ហរណ៍ ្រក �មហ៊ុន Healthvana)។
សូ មេមើល៖ េសចក� ីែណ�ំេ�យ�នរ ូប�ពស្រ�ប់�រេផ� �ង��ត់ភ័ស���ងៃន�រេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នៃនជំងឺ COVID-19
របស់េ�នធី LA ស្រ�ប់រ ូប�ព និងព័ត៌�នលម� ិតបែន� មេទៀត។

8. េតើបុគ�លិកនឹង្រត�វរក�ទុកកំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ��ន�ពេធ� ើេតស�អវ �ជ��នរបស់អ�កចូ លរ ួម
ឬកំណត់្រ�ៃនដំេណើរ�រេផ��ង��ត់ែដរឬេទ?
េទ។ េ�យអនុ��តឱ្យេភ��វ��ក់ៗ�ចអង��យ ទទួ លេស�កម� ឬចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពេ�ទី�ំងេ�ះ ��ស់�ជវី កម� /
អ� ក្រគប់្រគងកំពុងអះ�ង� ទី�ំងេនះ�នេផ� �ង��ត់នូវ��ន�ព�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់អ�កចូ លរ ួម ឬ��ន�ពេត
ស� អវ �ជ� �នមុនេពលចូ ល �ន�៉ង្រតឹម្រត�វ។ �ជីវកម� នឹង្រត�វទទួ ល�រពិន័យចំេ�ះ�រមិនអនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំ
�មួ យ ្របសិនេបើរកេឃើញ� េគមិន�ន្រប�ន់��ប់នូវដំេណើរ�រេផ� �ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។

9. េតើក្រមិត�រចូ លរ ួមគួ រែត្រត�វ�នគណ��៉ងដូ ចេម� ច េដើម្បីកំណត់��ន�ពៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត
(Mega Events)?
�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លេ�ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍មួយេកើនេឡើង ខណៈែដលចំនួនមនុស្សចូ លរ ួមេកើនេឡើង �មួ យនឹង
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�រ�ងអ� កចូ លរ ួមេ្រចើន និងរយៈេពលៃន្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ�ន់ែតយូរ។ អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍គួរែត
គណ�ទំហំ្រពឹត�ិ�រណ៍របស់ពួកេគ េ�យែផ� កេលើចំនួនអ� កចូ លរ ួមសរុបែដល�នរ�ពឹងទុក េ�ក��ងទី�ំងៃន្រពឹត�ិ�រណ៍
ឬទី��ៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នកំណត់ េ�ក��ងេពលេវ��មួ យ។ ចំេ�ះ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នរយៈេពលខ� ី (រយៈេពល 3
េ�៉ងចុះ) អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍្រត�វ�ប់ចំនួនអ� កចូ លរ ួមសរុបែដល�នរ�ពឹងទុកេ�ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ េ�យ�៉ន់
��ន� អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់គឺ្រត�វ�នសន� ត� នឹងមកចូ លរ ួមក��ងរយៈេពលៃន្រពឹត�ិ�រណ៍� ំងមូ ល។ ស្រ�ប់
្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នរយៈេពលយូរ ដូ ច�្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នរយៈេពល�ប់ពី 1 ៃថ� េឡើងេ� អ� កេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍គួរែត
ែផ� ក�រ�យតៃម� ៃនក្រមិត�រចូ លរ ួមរបស់ពួកេគ េលើចំនួនមនុស្សែដល្រត�វ�នេគសន� ត�នឹងចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍េ�
េពលម�ញឹកបំផុត។ ្របសិនេបើក្រមិត�រចូ លរ ួមែដលរ�ពឹងទុកេ�ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ �នដល់ទំហំៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗ
បំផុត (Mega Events) ក��ងរយៈេពល�មួ យក��ងអំឡ
� ងេពលៃន្រពឹត��
ិ រណ៍េនះ អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ត្រម�វឱ្យអនុវត�
�មវ ��ន�រណ៏ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត េហើយេផ� �ង��ត់��ន�ព�ក់��ប
ំ ��ររបស់អ�កចូ លរ ួម� ំង�យ។
អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលព��មស� ិតេ�េ្រ�ម�រកំណត់ៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) ស្រ�ប់
្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នរយៈេពលយូរ គួ រែតពិ�រ�អនុវត� �រេ្របើសំបុ្រត�នកំណត់េពលេវ� េដើម្បីឱ្យអ� កចូ លរ ួមេ�
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 – សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលអ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៏្រត�វែស�ងយល់
��យពី��ស្រ�ប់រយៈេពល្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ និង�ក់ព្រ�យបុគ�លិកេដើម្បី��ំេមើលតំបន់��ែដល�ន�រ្របមូ លផ��ំ
មនុស្សេ្រចើន និងេដើម្បីជួយអ� កចូ លរ ួមឱ្យ��ស់ទី�ត់្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ�ន។

10. េតើនឹង�នអ� ីេកើតេឡើង ្របសិនេបើទី�ង
ំ �ជីវកម� មួយ្រត�វ�នេគរកេឃើញ� មិន�នេផ��ង��ត់��ន
�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់េភ��វ និង/ឬបុគ�លិក?
អ� ក្រត� តពិនិត្យសុខ�ពរបស់េ�នធី (County health inspectors) នឹងចុះេ� និងសេង� តេមើល្របតិបត� ិ�រៃនទី�ំង
� ំងេនះក��ងេ�៉ងេធ� ើ�រធម� �។ ្របសិនេបើអ�ក្រត� តពិនិត្យសុខ�ពកំណត់េឃើញ� �ជីវកម� មួយមិន�នេ�រព�ម
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល (ដូ ច��រមិនេផ� �ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់េភ��វ� ំងអស់) ក��ង
ដំេណើរ�រចុះពិនិត្យ�េលើកដំបូងេទ អ� ក្រត� តពិនិត្យសុខ�ពេ�ះនឹងចង្រកងឯក�រៃន�ររ�េ�ភបំ�នេនះេ�ក��ង
រ�យ�រណ៍្រត� តពិនិត្យ និងេចញ�លបរ �េច� ទស្រ�ប់ឱ្យអនុវត� �ម ែដល�ំ�ច់្រត�វែតែកត្រម�វ�ររ�េ�ភបំ�នេនះ។
្របសិនេបើ�រ្រត� តពិនិត្យបន� េ�ែតប��ញ� មិនអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់ដែដល �រ�កពិន័យែបបរដ� �ល
(Administrative Citation) ចំនួនទឹក្រ�ក់ 500 ដុ��រនឹង្រត�វេចញឱ្យេ�ទី�ំង�ជីវកម� េនះ េហើយសុខ�ព��រណៈ
នឹងបន� ្រត� តពិនិត្យស្រ�ប់�រអនុវត� �ម។

11. េតើ�៉ស់េ�ែតត្រម�វ��ំ�ច់េពលេ��ងក��ងអ�រ ប��ប់ពី�រេផ��ង��ត់ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រែដរ
ឬេទ?
�ទ/�ស �៉ស់េ�ែតត្រម�វ��ំ�ច់េពលេ��ងក��ងអ�រ េ�ះបី��ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួចេហើយក៏េ�យ។ �ចេ�ះ
�៉ស់េចញេ�េពលកំពុងបរ �េ�គ��រ និងេភសជ� ៈ�៉ងសកម� ។ អ� ក�ំ្រទ អតិថិជន ឬេភ��វេផ្សងៗ្រត�វែតអង��យេ�
�មតុ ឬស� ិតេ��មទី�ំងៃនតុគិតលុយ ឬេ�អីែដល�នលក់សំបុ្រត ឬកែន� ងែដលមិន��ស់ប� �រ េពលកំពុង
បរ �េ�គ��រ និងេភសជ� ៈ�៉ងសកម� ។ �នែណ�ំឱ្យអនុវត� �ររក�គ��ត�ង�យរ�ង�គីេផ្សងៗ�� េដើម្បី�ត់
បន� យ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លេ�ក��ងបរ �េវណែដលេភ��វចូ លរ ួម្រត�វ�នអនុ��តឱ្យបរ �េ�គ��រ និងេភសជ� ៈ
�៉ងសកម� ។

12. េតើអ�ក�ន��កស���ផ� វ� �រែដលប��ក់� �រេផ��ង��ត់ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស�្រត�វ�ន
ត្រម�វ��ំ�ច់�មផ� វ� ច�ប់ែដរឬេទ?
��កស��របស់ DPH �ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រៃន គំរ ូអនុវត� ល�បំផុតេដើម្បី�រ�រជំងឺ COVID-19 �រែណ�ំស្រ�ប់
�ជីវកម� និងកែន� ង�រ�រ។
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