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

អ� ីែដលក� ប
ឹ �្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង
�យជូរ និង�ងបិត្រ�្រត�វែស�ងយល់
បច� ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ�
� ំង�យ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៍េលឿង)
11/22/21: �នេធ� ើបច��ប្បន� កម� េដើម្បីបែន� មតំណ��ប់េ��ន់េគហទំព័រសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)
ស្រ�ប់បទប�� ត� ិស�ីអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA។
11/2/2021: �ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 8 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� �ង�ជីវកម� ម� �ប��រ និងេភសជ� ៈែដល�នទី
�ំងេ�ទី្រក �ង Los Angeles (LA) គឺស�ិតេ�េ្រ�មអំ�ចៃនបទប�� ត� ិស�ីអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA។ �ន
បែន� មសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ) េដើម្បីប��ក់�៉ងច�ស់� បទប�� ត� ស
ិ �អ
ី ំពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង
LA មិនអនុវត� ចំេ�ះ�ជីវកម� ��ែដលកំពុងេផ� �ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេ�យេ�រព�មេសចក� ី
ប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លៃនេ�នធី LA រ ួចេហើយេ�ះេទ។
ឯក�រៃនសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ) េនះគឺ�នេ�លបំណងស្រ�ប់ជួយដល់ក�ឹប�្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ
(lounges) �រ �ង្រ�េបៀរ (breweries) �ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រ (wineries) និង�ងបិត្រ� (distilleries) ក��ង�រអនុ
វត� �ម េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ៃនេ�នធី LA។ ប�� ីសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់េនះអនុវត� ចំេ�ះក� ឹប�
្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រ និង�ងបិត្រ�� ែដលមិន�ន���ប័ណ��
េ�ជនីយ��នេហើយែដល�នផ� ល់េស�កម� េពញេលញ។

�រេផ��ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ

1. េតើត្រម�វ�រេ�ក��ងេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល�នអ� ីខ�ះ េហើយេតើេ�េពល�ែដលត្រម�វ�រ
�ំងេនះចូ ល�ធរ�ន?

�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 7 ែខតុ� ��ំ 2021 េ� �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រ និង�ងបិត្រ� ្រត�វែត
ត្រម�វឱ្យេភ��វែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� ផ� ល់ភស
័ � � �ងៃន��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �មួ យនឹងប័
ណ�ស��ល់ខ� �នែដល�នរ ូបថត (ID) ស្រ�ប់�រចូ លេ��ងក��ង។ េ�ចេ��ះពីៃថ� ទី 7 ែខតុ� រហូ តដល់ៃថ� ទី 3 ែខវ �ច� ិ�
��ំ 2021 េភ��វ� ំងអស់្រត�វផ� ល់ភ័ស���ងែដល� ពួ កេគ�នទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �៉ងតិចមួ យដូ ស
ស្រ�ប់�រចូ លេ�ទទួ លេស�កម� េ��ងក��ងអ�រ និងេដើម្បីចូលរ ួមក��ងសកម� �ព��េ�ែផ� ក�ងក��ងអ�រៃនទី
�ំងេ�ះ។ �ប់េផ� ើមពីៃថ� ទី 4 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� េភ��វ� ំងអស់ែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� ្រត�វែតផ� ល់ភ័
ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់�រចូ លេ��ងក��ងទី�ំងស្រ�ប់េស�កម�
េ��ងក��ងអ�រ និងេដើម្បីចូលរ ួមក��ងសកម� �ព��េ�ែផ� ក�ងក��ងអ�រៃនទី�ំងេ�ះ។ កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ
្រត�វ�នេលើកែលង។ បែន� មពីេនះេ�េទៀត គិត្រតឹមៃថ� ទី 4 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 បុគ�លិកេ�នឹងទី�ំង� ំងអស់្រត�វែត
ផ� ល់ភ័ស���ងដល់��ស់�ជីវកម� របស់ពួកេគអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។
�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 7 ែខតុ� ��ំ 2021 េ� ក� ឹប�្រតី និងកែន� ងទទួ លេភ��វ� ែដលេបើកស្រ�ប់ែតមនុស្ស
ែដល�ន�យុ 18 ��ំេឡើងេ� ្រត�វែតត្រម�វឱ្យេភ��វ និងបុគ�លិកេ�នឹងកែន� ង� ំង�យ ផ� ល់ភស
័ � � �ងអំពី��ន�ព
�ក់��ប
ំ ��រ COVID-19 របស់ពួកេគ�មួ យនឹងប័ណ�ស��ល់ខ� �នែដល�នរ ូបថត ស្រ�ប់�រចូ លេ��ងក��ង។ េ�
ចេ��ះពីៃថ� ទី 7 ែខតុ�រហូ តដល់ៃថ� ទី 3 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េភ��វ្រត�វែតប��ញភ័ស���ងែដល� ពួ កេគ�នទទួ ល�រ
�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �៉ងតិចមួ យដូ ស ស្រ�ប់�រចូ លេ�ទទួ លេស�កម� េ��ងក��ង និងេដើម្បីចូលរ ួមក��ង
សកម� �ព��េ�ែផ� ក�ងក��ងអ�រេ��មក� ឹប�្រតី ឬកែន� ងទទួ លេភ��វ។ �ប់េផ� ើមពីៃថ� ទី 4 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021
េ� េភ��វ� ំងអស់្រត�វែតផ� ល់ភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់�រចូ លេ�ក��ង
ទីកែន� ងេដើម្បីទទួ លេស�កម� េ��ងក��ងអ�រ និងេដើម្បីចូលរ ួមក��ងសកម� �ព��េ�ែផ� ក�ងក��ងអ�រៃនទី�ំង
េ�ះ។
បែន� មពីេនះេ�េទៀត គិត្រតឹមៃថ� ទី 4 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 បុគ�លិកេ�នឹងទី�ំង� ំងអស់្រត�វែតផ� ល់ភ័ស���ងដល់��ស់
�ជីវកម� របស់ពួកេគអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប��រ ឬ�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 – សំណួរ
ែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលក� ប
ឹ �្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង
�យជូរ និង�ងបិត្រ�្រត�វែស�ងយល់
2. េតើេភ��វែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�ន�ក់��ប
ំ ��រមិនេពញេលញ �ចប��ញលទ� ផលេធ� ើេតស� (្រត� ត
ពិនិត្យទូ េ�) �អវ �ជ��នៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�នេធ� ើេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពល 72 េ�៉ងស្រ�ប់�រចូ ល
េ��ន់ទីកែន� ងស្រ�ប់ទទួ លេស�កម� េ��ងក��ងអ�រ�នែដរឬេទ?

េទ។ លទ� ផលេតស� (្រត� តពិនិត្យទូ េ�) �អវ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 មិន�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់ែដល�ចជំនួស
�រផ� ល់ភស
័ � � �ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �នេ�ះេទ។

3. ក� ឹប�្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង�យជូរ ឬ�ងបិត្រ�របស់ខ��ំ�នទី�ង
ំ

េ�ក��ងទី្រក �ង Los Angeles (ទី្រក �ង LA)។ េតើបទប��ត� ិស�អ
ី ំពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA �នឥទ� ិ
ពល�៉ងដូ ចេម� ចេលើ�ង�ជីវកម� របស់ខ��?ំ

�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 8 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� �ង�ជីវកម� ម� �ប��រនិងេភសជ� ៈ រ ួម� ំងេ�ជនីយ��ន �រ
�ជីវកម� ��ររហ័ស �ង�េហ� �ង្រ�េបៀរ បន� ប់ភ�ក្ស្រ��ម�ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រនិង�ងបិត្រ� និង��រ
��ន��ែដល�នទី�ំងេ�ក��ងទី្រក �ង Los Angeles (ទី្រក �ង LA) គឺស�ិតេ�េ្រ�មអំ�ច បទប�� ត� ិស�ីអំពី�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� ្របសិនេបើក�ឹប�្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ
�រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រ �ងបិត្រ�របស់អ�កកំពុងែតអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�
ី
លេ�នធី LA េ�ះ�ជវកម� របស់អ�កមិនស� ិតេ�េ្រ�មអំ�ចៃនបទប�� ត� ិេទ េហើយ្រត�វែតបន� អនុវត� �ម េសចក� ី
ប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ស� អ
ី ំពីត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់េ�នធីជំនួស វ �ញ។
�ង�ជីវកម� ម� �ប��រ និងេភសជ� ៈ� ំងអស់ែដល�ន�យប�� ីេ�ក��ងបទប�� ត� ិ េហើយែដល�នទី�ំងេ�ទី្រក �ង
LA គួ រពិនិត្យេមើលេឡើង វ �ញ និងេ�រព�ម បទប�� ត� ិរបស់ទី្រក �ង LA។ ព័ត៌�នបែន� មស� អ
ី ំពីបទប�� ត� ិរបស់ទី្រក �ង LA
�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រកម� វ �ធី SafePass LA និង េគហទំព័រសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)។

4. េតើកែន� ង�ខ� ះៃនទី�ង
ំ �ជីវកម� ែដលេភ��វនឹង្រត�វ�នពិនិត្យ��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19?

េភ��វែដលអង��យ កំពុងទទួ លេស�កម� ឬកំពុងចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព��ែដល�នេ��មែផ� កេ��ងក��ងអ�រ
របស់�ជីវកម� ្រត�វែត�នពិនិត្យនិងប��ញភ័ស���ងៃន��ន�ព�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់ពួកេគ
ដូ ចែដល�នប��ក់ មុនេពលចូ លេ�ែផ� ក�ងក��ងអ�ររបស់�ជីវកម� ។ េភ��វ�ចទទួ ល�នេស�កម� ឬចូ លរ ួមក��ង
សកម� �ព��េ�ែផ� ក�ងេ្រ�អ�ររបស់�ជីវកម� េ�យមិន�ំ�ច់ពិនិត្យ��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។
បុគ�លែដលមិនប��ញភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ �ច្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លេ�ែផ� ក�ងក��ងអ�រៃន�ជីវកម�
ក��ង�លៈេទសៈមួ យចំនួន។ បុគ�លែបបេនះ្រត�វែត�ក់�៉ស់ែដលបិទជិត្រតឹម្រត�វ េហើយ�ចចូ លទី�ំង�ជីវកម� �ន៖
1) �ែផ� កមួ យៃន�រ�ររបស់ពួកេគ េដើម្បីេធ� ើ�រដឹកជ��ន
� េ�ឬ�តមកទទួ លយក ផ� ល់េស�កម� ឬ�រជួ សជុល ឬ
ស្រ�ប់េ�លបំណងប��ន់ឬេ�លបំណង្រត� តពិនិត្យ 2) េដើម្បី�ច�នេ�ដល់ែផ� ក�ងេ្រ�ៃនទី�ំង�ជីវកម� ឬេ្របើ
្រ�ស់បន� ប់ទឹក និង 3) េដើម្បីកម� ង់ មកទទួ លយក ឬបង់ៃថ� ��រឬេភសជ� ៈ “ែដលខ� ប់េ�េ្រ�” ។ ក��ងឧ�ហរណ៍ចុង
េ្រ�យេនះ េភ��វ្រត�វែតរង់�ំេ��ងេ្រ�អ�រ េដើម្បីទុកេពលក��ង�រេរៀបចំ��រឬេភសជ� ៈរបស់ពួកេគឱ្យ�នរ ួច�ល់
មុនេពលមកទទួ លយក។
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប��រ ឬ�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 – សំណួរ
ែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលក� ប
ឹ �្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង
�យជូរ និង�ងបិត្រ�្រត�វែស�ងយល់
5. េតើ�រនឹងត្រម�វឱ្យេផ��ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់េភ��វែដលេ��ងក��ងអ�រែដរឬេទ ្របសិនេបើ�ន
បេ្រមើម� �ប��រ?

�ស/�ទ។ ទី�ំង�ជីវកម� �ែដលដំេណើរ�រចម្បង��រ នឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេផ� �ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ
��រ។ ទី�ំង�ជីវកម� � ំងេនះ�នប័ណ�អនុ��តសុខ�ព��រណៈ ស្រ�ប់ទី�ំងែដល�ន�និភ័យ�ប ែផ� កម� �ប
��រ។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង�រែដល�ចបេ្រមើ��រស្រមន់េ�នឹងទី�ំងេនះ ប៉ុែន� មិនដំេណើរ�រ�េ�ជនីយ��ន
ែដល�ន�រអង��យ និងផ� ល់េស�កម� េពញេលញេ�ះេទ។ ទី�ំងកម�ន� េពល��ចេផ្សងេទៀតែដលបេ្រមើសុ� ដូ ច�
កែន� ងេ្រច�ង���អូ េខ (karaoke bars) ក៏ត្រម�វឱ្យអនុវត� �មេនះែដរ។
កម� សិទ�ិ និង�រអនុ��ត៖ �រែដល�នទី�ំងេ��ងក��ងេ�ជនីយ��ន េហើយែដលទទួ ល�ន�រអនុ��តឱ្យ�ន
្របតិបត� ិ�រក��ងលក� ណៈ�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់ េហើយែដលស� ិតេ�េ្រ�មកម� សិទ�ិែតមួ យគឺមិនត្រម�វឱ្យេផ� �ង��ត់�រ
�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។
�រមួ យែដលដំេណើរ�រេ�ជិត�� (��ប់��) េ�នឹងផ� ះ�យឬេ�ជនីយ��នែដលទទួ ល�ន�រអនុ��តឱ្យ�ន
្របតិបត� ិ�រក��ងលក� ណៈ�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់ េហើយែដលស� ិតេ្រ�មកម� សិទ�ិែតមួ យ ែដល�នប�� ីមុខម� �បរ ួមប��ល
�
� ំង�រផ� ល់ជូន��រេ� "ទី�ំងតុគិតលុយ" េ�យ្រត�វ�នេធ� ើេ�ក��ងផ� ះ�យេ�ះ មិនត្រម�វឱ្យេផ� �ង��ត់�រ�ក់
��ប
ំ ��រេឡើយ។ ចំណី��រមិន�ច្រត�វ�នេរៀបចំ និងេលើកយកមកពីផ�ះ�យ/េ�ជនីយ��នែដលមិន��ប់េ�នឹង
�រ េហើយែដលមិន្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��កែន� ងែតមួ យេ�ះេទ។ ្រត�វែត�ន��រ ែដលេចញពី�រេ�យ��ល់េ�ផ� ះ
�យែដល�ន�រអនុ��ត�ច់េ�យែឡក េហើយែដលស� ិតេ�េ្រ�មកម� សិទ�ិែតមួ យេនះ។
�រមួ យែដល�ន�រអនុ��តឱ្យ�ន្របតិបត� ិ�រ�េ�ជនីយ��នែដល�ន�និភ័យ�ប េហើយែដលដំេណើរ�រ
�ច់េ�យែឡកពីេ�ជនីយ��នេផ្សងេទៀតេ�នឹងទី�ំងេ�ះ គឺត្រម�វឱ្យេផ� �ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រ្របសិនេបើផ�ល់
ជូ ន�របរ �េ�គ��រេ��ងក��ងអ�រេហើយេ�នឹងទី�ំងេ�ះ។ ឧ�ហរណ៍ តូ បលក់្រ�េបៀរ ឬកែន� ង��ំ្រ�េបៀរ
ែដល�នេ�ក��ង�ល��រ/��រ��ននឹង្រត�វ�នត្រម�វឱ្យអនុវត� �មត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់�រ
បរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ង។

6. េតើបុគ�លិក�ចយល់�ន�៉ងដូ ចេម� ច �អ� ីេ��ទ្រមង់កំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រែដល�ចទទួ ល
យក�ន? េតើ�នធន�នបណ
� � ះប�
� លអ� ីខ�ះែដល�ចរក�នពីេ�នធីេនះ?

��ស់�ជីវកម� និងបុគ�លិក�ចេ�ងេលើ េគហទំព័រស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុ��ព��រណៈៃន
េ�នធី Los Angeles ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។ េ�េពលៃន�រេធ� ើបច��ប្បន� �ពេនះ �រែណ�ំ�ចែស� ងរក�នេ�
�ងេ្រ�ម "�រេផ� �ង��ត់ភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19"។

7. េតើបុគ�លិកនឹង្រត�វរក�ទុកកំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់េភ��វ ឬកំណត់្រ�ៃនដំេណើរ�រេផ��ង��ត់
ែដរឬេទ?

េទ។ េ�យអនុ��តឱ្យេភ��វ��ក់ៗ្រត�វអង��យ ទទួ លេស�កម� ឬចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព��េ�ទី�ំង�ងក��ងអ�រេ�ះ
��ស់�ជីវកម� /អ� ក្រគប់្រគងកំពុងអះ�ង� ទី�ំងេនះ�នេផ� �ង��ត់នូវ��ន�ព�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់េភ��វែដល
េ��ងក��ងអ�រមុនេពលចូ 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។
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប��រ ឬ�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 – សំណួរ
ែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលក� ប
ឹ �្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង
�យជូរ និង�ងបិត្រ�្រត�វែស�ងយល់
8. េតើបុគ�លិកនឹង្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹងេធ� ើអ�ី ចំេ�ះេភ��វែដលមិនប��ញទ្រមង់ៃន�រេផ��ង��ត់�រ�ក់�� ំ
ប��រ្រតឹម្រត�វេ�ះ?

្របសិនេបើេភ��វ��ក់មិនប��ញភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់ពួកេគ��ប់�មួ យនឹងអត� ស��
ស��ល់ែដល�នរ ូបថតរបស់ពួកេគែដល្រតឹម្រត�វេទេ�ះ ពួ កេគ�ច្រតឹមែត�នអង��យ ទទួ លេស�កម� ឬចូ លរ ួមក��ង
សកម� �ព��េ�បរ �េវណ�ងេ្រ�អ�រៃនទី�ំងេ�ះ ្របសិនេបើ�ន។
េភ��វែដលមិន�នទ្រមង់ៃន�រេផ� �ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រ្រតឹម្រត�វេទ �ច្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លេ��ន់ទី�ំង�ង
ក��ងអ�រ ្របសិនេបើពួកេគ�ក់រ�ំងមុខ (face covering) ែដលបិទជិត្រតឹម្រត�វល� េហើយ្រ�ន់ែតចូ លរយៈេពលខ� ីេ�
�ងក��ងទី�ំងេ�ះេដើម្បី៖ 1) ឆ� ងេ��ន់ទី�ំង�ងេ្រ�អ�រ ឬេ�បន� ប់ទឹក 2) កម� ង់ឬបង់្រ�ក់េ�កែន� ងគិត
លុយ ឬ 3) មកទទួ លយករបស់កម� ង់ េ�ះេដើម្បីស្រ�ប់ប រ �េ�គឬេ្របើេ�នឹងទី�ំងេហើយេ��ងេ្រ�អ�រ ឬយកេ�
កែន� ង�ងេ្រ�េផ្សងេទៀត (ខ� ប់េ�េ្រ�)។ េភ��វែបបេនះ្របែហល�មិន�ចស� ិតេ��ងក��ងអ�រ�ប់ េដើម្បីទទួ លេស
�កម� ឬេដើម្បីចូលរ ួមក��ងសកម� �ព��េ��ងក��ងអ�រ�នេទ។

9. េ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 inspector) 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។

10.

េតើ�រេផ��ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រត្រម�វ��ំ�ច់ស្រ�ប់�រជួបជុល
ំ ក� ណៈឯកជនេ�ក��ង�ជីវកម�
�ំងេនះែដរឬេទ?

�ទ/�ស �រេផ� �ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រ និងត្រម�វ�រៃន�រ�ក់�៉ស់ែដលកំពុងអនុវត� ្រ�ប់េនះ ្រត�វអនុវត� ចំេ�ះ
�រជួ បជុំលក� ណៈឯកជនែដលេ��ងក��ងអ�រ� ំងអស់ ែដល្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�ក��ង�ជីវកម� �មួ យដូ ច�ង
េ្រ�ម៖ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រ �ងបិត្រ� ក� ឹប�្រតី និងកែន� ងទទួ លេភ��វ េ�យមិនគិតពី��ន
�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។

11. េតើ�រេផ��ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រត្រម�វ��ំ�ច់ស្រ�ប់�រមកទទួ លយករបស់កម� ង់ែដរឬេទ?
េទ េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លអនុ��តឱ្យចូ ល េ�យ�នកំណត់ េ��ន់ែផ� ក�ងក��ងអ�រៃន�ជីវកម�
េ�យមិន�ន�រេផ� �ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ ចំេ�ះេ�លបំណងេ�យ្រ�ន់ែតមកទទួ លយករបស់
ែដល�នកម� ងស
់ ្រ�ប់ខ�ប់េ�េ្រ�។ េ�ះបី�មិន�ំ�ច់ត្រម�វស្រ�ប់�រមកទទួ លយករបស់ែដល�នកម� ង់ក៏េ�យ
�ង�ជីវកម� � ំងេ�ះ�ចេ្រជើសេរ �សពិនិត្យចំេ�ះ��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រ��រអនុវត� ស�ង់�រស្រ�ប់េភ��វ� ំងអស់
ែដលចូ លក��ងបរ �េវណ�ងក��ងអ�រ។

12. េតើអ�ក�ន��កស��ផ� វ� �រែដលប��ក់��រេផ��ង��ត់ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ្រត�វ�នត្រម�វ��ំ�ច់
�មផ� វច�ប
�
់ ែដរឬេទ?

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

អ� ីែដលក� ប
ឹ �្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង
�យជូរ និង�ងបិត្រ�្រត�វែស�ងយល់
13. េ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 �េវណ ែដលេភ��វចូ លរ ួម្រត�វ�នអនុ��តឱ្យបរ �េ�គ��រ និងេភសជ� ៈ
�៉ងសកម� ។

14. ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�នេផ��ង��ត់��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រពីមុនរ ួចេហើយ េតើេយើងត្រម�វឱ្យពិនត
ិ ្យម� ង
េហើយម� ងេទៀតែដរឬេទ?

�ស/�ទ ្រត�វែតេធ� ើ�រេផ� �ង��ត់��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រ�ល់េពលែដលេភ��វចូ ល។

្របេភទទី�ង
ំ �ជីវកម� ែដលត្រម�វឱ្យ�ន�រេផ��ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រ

15. េតើេ�ជនីយ��នែដល�នផ�លេ់ ស�កម� េពញេលញេហើយ�នបេ្រមើេស�កម� �រេ��ប់េ�ះ �ន

ត្រម�វ��ំ�ច់ឱ្យេផ��ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់េភ��វ េដើម្បីចូលក��ងេ�ទី�ង
ំ �ងក��ងអ�រែដរ
ឬេទ?

�ន�រែណ�ំ�៉ងមុឹង�ត់ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន ឱ្យអនុវត� �រេផ� �ង��ត់�រ�ក់��ប
ំ ��រ េ�ះបី�មិនត្រម�វ�
�ំ�ច់ក៏េ�យ ស្រ�ប់េ�ជនីយ��នែដល�នផ� ល់េស�កម� េពញេលញ េ�ះបី�េ�ជនីយ��ន� ំងេ�ះ�នបេ្រមើ
េស�កម� �រែដល�ែផ� កមួ យៃនេ�ជនីយ��នក៏េ�យ។ សូ មកត់ស��ល់� �ប់�ន្របសិទ�ិ�ពពីៃថ� ទី 8 ែខវ �ច� ិ� ��ំ
2021 េ� េ�ជនីយ��ន រ ួម� ំង�ង�ជីវកម� ម� �ប��រនិងេភសជ� ៈដៃទេទៀតែដល�នទី�ំងស� ិតេ�ក��ងទី្រក �ង
Los Angeles (ទី្រក �ង LA) នឹងស� ិតេ�េ្រ�មអំ�ចៃនបទប�� ត� ិស�ីអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA។ ��ងប�� ី
េពញេលញៃនទី�ំងែដល�ក់ព័ន� និងព័ត៌�នបែន� ម�ចរក�នេ�េគហទំព័រកម� វ �ធី SafePass LA របស់ទី្រក �ង LA
និង េគហទំព័រសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)។

16. េតើេ�ជនីយ��នែដល�គេ្រចើន�មជ្ឈមណ�លកម�ន� ្រគ� �រ នឹងត្រម�វ��ំ�ច់ឱ្យេផ��ង��ត់�រ�ក់
��ប
ំ ��រស្រ�ប់េភ��វែដលេ��ងក��ងអ�រែដរឬេទ?

មិន�ំ�ច់េទ ្របសិនេបើកែន� ងេនះ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេបើក�េ�ជនីយ��នែដល�នផ� ល់េស�កម� េពញេលញ។ ក��ង
ករណីែបបេនះ េភ��វែដលេ�ក��ងទី�ំងកម�ន� លក� ណៈ្រគ� �រ ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹង�ន�ក់�៉ស់្រគប់េពលេដើម្បីជួយ
�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ក��ងទី�ំងេ�ះ។ សូ មកត់ស��ល់� �ប់�ន្របសិទ�ិ�ពពីៃថ� ទី 8
ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� មណ�លកម�ន� លក� ណៈ្រគ� �រែដល�នទី�ំងស� ិតេ�ក��ងទី្រក �ង Los Angeles (ទី្រក �ង LA) នឹង
ស� ិតេ�េ្រ�មអំ�ចៃនបទប�� ត� ិស�ីអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ទី្រក �ង LA។ ព័ត៌�នបែន� ម�ចរក�នេ�េគហទំព័រ
កម� វ �ធី SafePass LA របស់ទី្រក �ង LA និង េគហទំព័រសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)។
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប��រ ឬ�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 – សំណួរ
ែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ (FAQ)

អ� ីែដលក� ប
ឹ �្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង
�យជូរ និង�ងបិត្រ�្រត�វែស�ងយល់
បុគ�លិក និងអ� កសែម� ងបេ�
� ះ�សន� ែដល�នេ��ះេធ� ើ�រ

17. េតើអ�ក�្រត�វ�ន�ប់ប���ល� “បុគ�លិក”? េតើអ�កសែម� ងនឹងត្រម�វឱ្យ�ប់ប���លែដរឬេទ េ�ះបី�
ពួ កេគមិន្រត�វ�នជួលេ�យ�រ/កែន� ងទទួ លេភ��វ/ក� ឹប�្រតីក៏េ�យ?

បុគ�លិក� ំង�យរ ួមប��ល
� អ� កេធ� ើ�រ� ំងអស់ែដលឋិតេ�នឹងកែន� ងទី�ំង�ជីវកម� េនះ�្រប�ំ។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង
អ� កេធ� ើ�រេ�ែផ� ក�ងមុខៃនកែន� ង �ងេ្រ�យ េ្រ�េ�៉ង េពញេ�៉ង បេ្រមើ�រ�មរដូ វ�ល និងអ� កសែម� ង� ំង
�យ។
�ជីវកម� �េ្រចើន�ច�ន “អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យ” (independent contractors) កំពុងេធ� ើ�រេ�នឹងទី�ំងេ�ះ ប៉ុែន�
មិន�ត់ទុកពួ កេគ�បុគ�លិកេទ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ ្រកម�រ�ររដ� �លីហ�័រ�៉�ត់ទុក� អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យខ� ះ
�បុគ�លិក។ សូ មពិនិត្យេមើលេគហទំព័រអំពី អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យេធៀបនឹងបុគ�លិក របស់�យក��នទំ�ក់ទំនងឧស�ហ
កម� ៃនរដ� �លីហ�័រ�៉។

18. េតើខ��ំ�ចជួយបុគ�លិករបស់ខ��ំឱ្យេ�ទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ�ន�៉ងដូ ចេម� ច?
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដលកំពុងែស� ងរកព័ត៌�នបែន� ម ឬអ� កែដល�ន�ព��ក់េស� ើរក��ង�រទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ សូ មឱ្យ
ពួ កេគចូ លរ ួម�រសន� �អំពីកង� ល់របស់ពួកេគ និងជួ យពួ កេគេដើម្បីែស� ងរកព័ត៌�នពិតអំពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
េហើយែដលគួ រឱ្យទុកចិត�។ អ� ក�ចប��ន
� ពួ កេគឱ្យចូ លេ�េមើលេគហទំព័រ VaccinateLACounty.com េដើម្បីទទួ ល�ន
ព័ត៌�នអំពីសុវត� �
ិ ព និង្របសិទ�ិ�ពៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 � ំងបី្របេភទែដល�នផ� ល់ជូន និងេដើម្បីរកទី�ំង
�ក់��ប
ំ ��រែដលសមេ�នឹង�លវ ��គរបស់អ�ក។ ��ប
ំ ��រគឺផ�ល់ជូនេ�យឥតគិតៃថ� និង�រ�ត់ជួបមិនត្រម�វ�
�ំ�ច់េទចំេ�ះទី�ំង�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �េ្រចើន។ ព័ត៌�នៃនទី�ំង�ក់��ប
ំ ��រនីមួយៗ�ចរក�នេ�
េលើេគហទំព័រែដល�ន�យេ��ះេ��ងេលើ។
��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 19 ក៏�នផ� ល់ជូន�៉ងទូ លំទូ�យេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles េ��មឱសថ��នលក់�យ
ធំៗ (ឧ�ហរណ៍ CVS និង Walgreens) ឱសថ��នក��ងតំបន់ និងពីអ�កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព�្រប�ំរបស់អ�ក។
សូ មពិ�រ�ផ� ល់េពលេវ�ស្រ�កេ�យ�នបង់្រ�ក់ឈ� �ល ស្រ�ប់ពួកេគេដើម្បីេ�ទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ េហើយ
្របសិនេបើ�ំ�ច់េ�ះ េដើម្បីឱ្យធូ រេស្បើយពី ផលប៉ះ�ល់ៃន��ប
ំ ��រ �មួ យ ែដល�ធម� �េកើតេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពល 2
ៃថ� ដំបូងប��ប់ពីទទួ ល��ប
ំ ��ររ ួច។ សូ មពិ�រ�េរៀបចំ ៃថ� �ក់��ប
ំ ��រេ�នឹងទី�ំង ែតម� ងស្រ�ប់បុគ�លិករបស់អ�
ក។ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ ៃដគូ ផ� ល់��ប
ំ ��រ របស់េយើងេដើម្បីែស� ងរកប�� ីេ��ះអ� កផ� ល់��ប
ំ ��រ ែដលនឹង�នផ� ល់
េស�កម� គ�ីនិកៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រចល័តមកដល់កែន� ងអ� កែតម� ង។

19. ចុះចំេ�ះបុគ�លិករបស់ខ��ំែដល�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រេលើកែលងពីត្រម�វ�រៃន�រ�ក់�� ំ
ប��រេ�ះ?

បុគ�លិក� ំង�យ�ច្រត�វ�នេលើកែលង េ�េពលែដលពួ កេគផ� ល់នូវែបបបទបដិេសធេ�យ�នចុះហត� េល�េ�យ
បុគ�លេ�ះដល់កែន� ង�រ�រ ែដលប��ក់� បុគ�លិក�នបដិេសធក��ង�រ�ក់��ប
ំ ��រេ�យែផ� កេលើជំេនឿ�ស�
�៉ងពិត្រ�កដ ឬបុគ�ល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �មួ យេ�យ�រេហតុផលេវជ� ��ស�
ែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ (Qualifying Medical Reasons)។ ែបបបទែដលេលើកេឡើងស� ីអំពីេហតុផលេវជ� ��ស�
ែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េនះ ្រត�វែតរ ួមប��ល
� េសចក� ីែថ� ង�រណ៏��យលក� ណ៍អក្សរែដល�នចុះហត� េល�
េ�យ្រគ�េពទ្យ គិ�នុបដ� យិ�រជំ�ញ��ល់ (nurse practitioner) ឬអ� កជំ�ញែផ� កេវជ� ��ស� ែដល�ន���ប័ណ�េផ្សង
េទៀត ែដលអនុវត� េ្រ�ម���ប័ណ�របស់្រគ�េពទ្យ េ�យប��ក់� បុគ�លេ�ះ�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រ
េលើកែលង និងប��ក់ពីរយៈេពលែដល�ចេកើតេឡើយស្រ�ប់�រមិន�ចទទួ ល��ប
ំ ��រ�នរបស់អ�កេធ� ើ�រេនះ។
បុគ�លិកែដល�នេលើកែលង ្រត�វែតេធ� ើ�រពិនិត្យរកេមេ�គ COVID-19 �៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យស��ហ៍េ�យ�រ
េធ� ើេតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR) ឬេតស� រក�រ�តុែដលប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (antigen test) ស្រ�ប់រក
Los Angeles County Department of Public Health
VaccinateLACounty.com

11/22/2021 Nightclubs Vax/Test Requirement (Cambodian)

~6~

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

អ� ីែដលក� ប
ឹ �្រតី កែន� ងទទួ លេភ��វ �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ំង
�យជូរ និង�ងបិត្រ�្រត�វែស�ងយល់
េមេ�គ COVID-19 ឬ SARS-CoV-2 ែដលទទួ ល�នសិទ�ិអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�ប��ន់ (EUA) ឬ�រយល់្រពមពីរដ� �ល
ចំណី��រ និងឱសថ (FDA) របស់សហរដ� �េមរ �ក។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នេលើកែលងក៏្រត�វែត�ក់�៉ស់វះ�ត់ ឬ
ឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើមក្រមិតខ� ស់�ងមុន ែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យ វ �ទ���ន�តិស្រ�ប់សុវត� ិ
�ព�រ�រ និងសុខ�ព (NIOSH) ្រគប់េពល។

អ� កមកទី�ង
ំ �បេ�
� ះ�សន� ែដលមិនែមន�បុគ�លិក និងមិនែមន�េភ��វ

20. េតើទី�ង
ំ �ជីវកម� ��នឹង្រត�វេធ� ើ�រេផ��ង��ត់��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់អ�កបេច� កេទស
ផ�ល់េស�កម� ជួសជុលនិង�រ្រត� តពិនិត្យ ែដលចូ លមកទី�ង
ំ �ងក��ងអ�រេដើម្បីអនុវត� េស�កម� ែដរ
ឬេទ? ឧ�ហរណ៍ អ� កេ�៉�រជួសជុលនិងែថ�ំ ែផ�កទឹកនិង��ស?

េទ។ អ� កជួ សជុល និង្រត� តពិនិត្យែដលេ�ក��ងទី�ំង�ជីវកម� េដើម្បីផ�ល់េស�កម� ែបបេនះ នឹងមិនត្រម�វឱ្យប��ញភ័ស��
�ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេដើម្បីចូលេ�ក��ងបរ �េវណ�ងក��ងអ�រៃន�ជីវកម� េ�ះេទ។ ពួ កេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់ខណៈ
េពលែដលេ��ងក��ងអ�រ។ ត្រម�វ�រៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លស្រ�ប់�រប��ញភ័ស���ងៃន�រ�ក់
��ប
ំ ��រេដើម្បីចូលេ��ងក��ងទី�ំងេ�ះ ្រត�វអនុវត� ចំេ�ះែតេភ��វប៉ុេ�
� ះ។

ព័ត៌�ន

21. �ន “េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល” �េ្រចើនែដល្រត�វ�នេចញផ្សព� ផ�យ។ េតើខ��ំ�ចដឹង�ខ��ំ
្រត�វ្រប�ន់��ប់នូវេសចក� ីប��ប់�មួ យ�ន�៉ងដូ ចេម� ច?

�យក��នសុខ�ព��រណៈ�នអនុវត� វ �ធី��ស� មួ យែដល�ន�ដំ�ក់ៗ េ�យែផ� កេលើ�លៈេទសៈនិងក្រមិត�
និភ័យក��ងតំបន់ និង្រត�វ�ន�ំ្រទេ�យជំ�ញ�រែផ� ក វ �ទ���ស� និងសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ
និង�ត់បន� យ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺេ�ក��ង្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� និងក��ងសហគមន៍។ ដូ េច� ះ ���រ
�ំ�ច់ក��ង�រចូ លេ�េមើលេគហទំព័ររបស់សុខ�ព��រណៈឱ្យ�នញឹក�ប់ េដើម្បីទទួ ល�នេសចក� ីប��ប់របស់ម
�ន� ស
ី ុ�ភិ�លែដលថ� ប
ី ំផុត បច��ប្បន� �ពេទៀង�ត់ និងេសចក� ីែណ�ំថ�ីបំផុតផងែដរ។ ឯក�រ� ំងេនះ�ចរក�ន
េ�េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/Coronavirus។ បែន� មពីេលើេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល េគហទំព័រេនះក៏�ន
ឯក�រធន�នដ៏ល�មួ យចំនួនដូ ច�ឯក�រៃនគំរ ូអនុវត� ល�បំផុតស្រ�ប់ វ �ស័យ�ជីវកម� េផ្សងៗ និងស្រ�ប់��រណ
ជន។
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