ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19

ទិដ��ពទូ េ�ស្រ�ប់�ជីវកម� ែដល�ច�ក់ទង
បច� ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ�
� ំង�យ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៍េលឿង)
9/29/21: �ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� ទី 1 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ� អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events)
្រត�វ្រត� តពិនិត្យភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នៃនេមេ�គ COVID-19 ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួមែដល
�ន�យុ 18 ��េំ ឡើងេ�ឱ្យ�នច�ស់�ស់ េ�យេផ� �ង�មួ យនឹងអត� ស��ណប័ណ�ែដល�នរ ូបថត។

��រេឆ� ើយតបេ�នឹង�រចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងសហគមន៍ែដលកំពុងបន� និងវត� �នៃនេមេ�គ្របេភទ Delta
េ�ះ េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ថ� ីត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យ�ជីវកម� ែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់មួយចំនួន ្រត�វ
�ត់ វ ��ន�រណ៏បែន� មេដើម្បី��សុវត� ិ�ពរបស់អតិថិជន និងបុគ�លិករបស់ពួកេគ រ ួម� ំង�រេផ� �ង��ត់��ន�ព
ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រមុនេពលចូ ល។ �រត្រម�វឱ្យ�ន�រ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់អ�កែដលចូ លក��ង�ជីវកម� � ំងេនះ នឹង
ជួ យ�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លេ��មសហគមន៍ �ត់បន� យ�និភ័យដល់បុគ�លិក និងជ្រម �ញឱ្យពលរដ� រស់េ�ក��ង
តំបន់ទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រែដរ។ ��ប
ំ ��រ�នសុវត� ិ�ព និង�ន្របសិទ��ព �ចរក�ន�៉ងទូ លំទូ�យទូ � ំងេ�
នធី េហើយគឺ� វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រពីជំងឺ COVID-19។
េមេ�គ្របេភទ Delta រ �ក�ល�ល�៉ង�យ្រស� ល�ងេមេ�គ្របេភទមុនៗៃនជំងឺ COVID-19។ េ�ង�មរ�យ�រណ៍
ែដល�នចុះផ�យ ក��ែដលបង� ឱ្យ�រ្របឈមនឹង�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គេកើនេឡើង រ ួម� ំង�រចម� ងេមេ�គេ�
មនុស្សែដលឋិតេ���យពី��េ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។
�រេកើនេឡើងៃន�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�ត់
្រ�ណ �រែ្រសក �រេ្រច�ង)។
�រប៉ះ�ល់រយៈេពលយូរេ�នឹងល័ក�ខ័ណ�ែដល�នដូ ចចំណុច� ំងេនះ។

្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗ រ ួម�ន្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) បង� ឱ្យក្រមិត�និភ័យ�ន់ែតេកើនេឡើងចំេ�ះ�រចម� ង
ជំងឺ COVID-19 ពីេ្រ�ះអ� កចូ លរ ួម� ំង�យចំ�យេពលេវ�យូរ េ�យ��ល់ �៉ងជិតស� ិទ�នឹងមនុស្សចំនួនេ្រចើនែដល
ពួ កេគ�ធម� �មិន�នទំ�ក់ទំនង�មួ យ េហើយេ�យេហតុេនះ �និភ័យែដល�គល� ិតតូ ចៗ�មផ� វ� ដេង� ើម�ន
ផ��កេមេ�គ COVID-19 ែដលនឹង្រត�វឆ� ងេ�អ� កចូ លរ ួម� ំងេ�ះេកើនេឡើង។ �ជីវកម� ែដល�នបេ្រមើ��រ និងេភស
ជ� ៈដល់អតិថិជនែដលេ�ក��ងអ�រ ក៏្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ទី�ំងែដល្របឈមនឹង�និភ័យ�ន់ែតខ� ស់ចំេ�ះ�រ
ចម� ងជំងឺ COVID-19 ពីេ្រ�ះមនុស្ស� ំង�យ � ំងបុគ�លែដល�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួច និងមិន�ន់�ន�ក់��ប
ំ ��រ �
េរឿយៗេ�ស� ិតេ��ងក��ងអ�រ េ�យ��ន�ក់�៉ស់ក��ងរយៈេពល�៉ងយូរ។

បទប្ប��ត� ិសំ�ន់ៗ
�ងេ្រ�មេនះគឺ�ត្រម�វ�រៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� កម� ស្រ�ប់� ំង្រពឹត�ិ�រណ៍
ធំៗបំផុត (Mega Events) (្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ងក��ងអ�រែដល�នអ� កចូ លរ ួមេលើសពី 1,000 �ក់ ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍េ��ង
េ្រ�អ�រែដល�នេលើសពី 10,000 �ក់) និង�រ �ង្រ�េបៀរ (breweries) �ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រ (wineries) �ងបឹ
ត្រ� (distilleries) ក� ឹប�្រតី និងកែន� ងទទួ លេភ��វ (lounges)។ សូ មចំ��
ំ អតិថិជននិងបុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែតបន�
�ក់�៉ស់ ខណៈេពលេ�្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុតែដលេ��ងក��ងឬ�ងេ្រ�អ�រ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់�� ំ
ប��រេឡើយ។

 ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត៖
 អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់េ�ឯ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុតែដលេ��ងក��ងអ�រ ្រត�វែតប��ញភ័ស���ងៃន�រ
�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឬលទ� ផលេតស� (្រត� តពិនិត្យទូ េ�) អវ �ជ� �នៃនជំងឺ
COVID-19 មុនេពលចូ 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 ្រត�វែតប��ញភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញ
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19

ទិដ��ពទូ េ�ស្រ�ប់�ជីវកម� ែដល�ច�ក់ទង
េលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឬលទ� ផលេតស� (្រត� តពិនិត្យទូ េ�) អវ �ជ� �នៃនជំងឺ COVID-19 មុន
េពលចូ ល។ កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ្រត�វ�នេលើកែលង។
 �ប់ពីៃថ� ទី 1 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021 េ�៖ អ� កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) ត្រម�វឱ្យេធ� ើ�រ
ពិនិត្យភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នៃនេមេ�គ COVID-19 ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម
ែដល�ន�យុ 18 ��ំេឡើងេ�ឱ្យ�នច�ស់�ស់ េ�យេផ� �ង�មួ យនឹងអត� ស��ណប័ណ�ែដល�នរ ូប
ថត។
 �រអះ�ងគឺមិន្រគប់្រ�ន់េទៀតេទស្រ�ប់�រប��ក់ពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រ ឬលទ� ផលេធ� ើេតស�
េ�ះ។
 សូ មេមើល េសចក� ីែណ�ំអំពី�រប��ក់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ និង េសចក� ីែណ�ំអំពី�រប��ក់ពី�រេធ� ើេត
ស� ស្រ�ប់�រែណ�ំ�ជំ�នៗ។

 �រ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�ទំ�ង
ំ �យជូ រ និង�ងបឹត្រ�៖
 �ប់េផ� ើមពី ៃថ� ទី 7 ែខតុ�រហូ តដល់ៃថ� ទី 3 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021៖ អ� កដំេណើរ�រ�ង្រត�វែតេផ� �ង��ត់�
�ល់េភ��វែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� �៉ងេ�ច�ស់�ន�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 មួ យ
ដូ ស ស្រ�ប់�រចូ លេ�ក��ងទី�ំង�ជីវកម� េដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� េ��ងក��ងអ�រ។
 �ប់េផ� ើមពី ៃថ� ទី 4 ែខវ �ច� ិ�េ�៖ អ� កដំេណើរ�រ�ង្រត�វែតេផ� �ង��ត់��ល់េភ��វែដល�ន�យុ�ប់ពី
12 ��ំេឡើងេ� និងបុគ�លិកែដលឋិតេ�ទី�ំងេ�ះ� ំងអស់ �ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញស្រ�ប់�រ
ី
ចូ លេ�ក��ងទី�ំង�ជវកម� េដើម្បីទទួ ល�នេស�កម� េ��ងក��ងអ�រ។ សូ មេមើល េសចក� ីែណ�ំអំពី
�រប��ក់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ ស្រ�ប់�រែណ�ំ�ជំ�នៗ។
 េភ��វ� ំង�យែដលមិនផ� ល់ភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ �ចអង��យេ��មកែន� ងនិងទទួ ល�រ
ី
បេ្រមើេស�កម� េ�ែផ� ក�ងេ្រ�ៃនទី�ំង�ជវកម� េ�ះប៉ុេ�
� ះ។


បុគ�លមួ យចំនួន ែដល�ក់�៉ស់ែដលបិទជិត្រតឹម្រត�វ �ច្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លេ�ក��ង
ែផ� ក�ងក��ងអ�រៃនទី�ំង�ជីវកម� �បេ�
� ះ�សន� ក��ងេ�លបំណងែដល�នកំណត់ ដូ ច
�េធ� ើ�រដឹកជ��ន
� េ� ឬ�រមកទទួ លយក េដើម្បីផ�ល់េស�កម� ឬ�រជួ សជុល ស្រ�ប់�រចូ ល
េ�ក��ងេ�លបំណងប��ន់ឬេដើម្បី្រត� តពិនិត្យ េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក ឬេដើម្បីេ�ទទួ លយក
��រែដល�នកម� ងស
់ ្រ�ប់ខ�ប់េ�េ្រ�។

 ក� ឹប�្រតី និងកែន� ងទទួ លេភ��វ៖
 �ប់េផ� ើមពីៃថ� ទី 7 ែខតុ� រហូ តដល់ៃថ� ទី 3 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2021៖ អ� កដំេណើរ�រ�ជីវកម� ្រត�វែតេផ� �ង
��ត់��ល់េភ��វ� ំងអស់�៉ងេ�ច�ស់�ន�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 មួ យដូ ស ស្រ�ប់�រចូ ល
េ�ក��ងទី�ំង។
 �ប់េផ� ើមពីៃថ� ទី 4 ែខវ �ច� ិ� ��ំ2021េ�៖ អ� កដំេណើរ�រ�ជីវកម� ្រត�វែតេផ� �ង��ត់� �ល់េភ��វ� ំងអស់
និងបុគ�លិកែដលឋិតេ�ទី�ំងេ�ះ� ំងអស់ ្រត�វ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។
សូ មេមើល េសចក� ីែណ�ំអំពី�រប��ក់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ ស្រ�ប់�រែណ�ំ�ជំ�នៗ។
 េភ��វ� ំង�យែដលមិនផ� ល់ភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ �ច្រតឹមែតអង��យ�មកែន� ង និង/ឬទទួ ល
�របេ្រមើេស�កម� េ�ែផ� ក�ងេ្រ�ៃនទី�ំង�ជីវកម� េ�ះប៉ុេ�
� ះ។


បុគ�ល�មួ យ ែដល�ក់�៉ស់ែដលបិទជិត្រតឹម្រត�វ �ច្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លេ�ក��ងែផ� ក
�ងក��ងអ�រៃនទី�ំង�ជីវកម� �បេ�
� ះ�សន� ក��ងេ�លបំណងែដល�នកំណត់ ដូ ច�
េធ� ើ�រដឹកជ��ន
� េ� ឬ�រមកទទួ លយក េដើម្បីផ�ល់េស�កម� ឬ�រជួ សជុល ស្រ�ប់�រចូ លេ�
ក��ងេ�លបំណងប��ន់ឬេដើម្បី្រត� តពិនិត្យ េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក ឬេដើម្បីេ�ទទួ លយក
��រែដល�នកម� ងស
់ ្រ�ប់ខ�ប់េ�េ្រ�។

បែន� មេលើសពីត្រម�វ�រ�ងេលើ េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លែណ�ំ�៉ងមុឹង�ត់� េ�ជនីយ��ន និងកែន� ង
�ជីវកម� ចំណី��រេផ្សងៗេទៀត្រត�វេរៀបចំប្រម �ងទី�ំងែដលេ��ងក��ងអ�រៃន�ជីវកម� របស់ពួកេគ ស្រ�ប់
បុគ�លែដល�ចប��ញភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 មុនេពលចូ ល។ ចំណុចេនះ
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ត្រម�វ�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� េើ តស� ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19

ទិដ��ពទូ េ�ស្រ�ប់�ជីវកម� ែដល�ច�ក់ទង
មិនគួ រអនុវត� ចំេ�ះបុគ�ល ែដល�ន�ក់�៉ស់បិទជិត្រតឹម្រត�វ ែដលចូ លេ�ក��ងែផ� ក�ងក��ងអ�រៃនទី�ំង�ជីវ
កម� �បេ�
� ះ�សន� ក��ងេ�លបំណងែដល�នកំណត់ ដូ ច�េធ� ើ�រដឹកជ��ន
� េ� ឬ�រមកទទួ លយក េដើម្បីផ�ល់េស�
កម� ឬ�រជួ សជុល ស្រ�ប់�រចូ លេ�ក��ងេ�លបំណងប��ន់ឬេដើម្បី្រត� តពិនិត្យ េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក ឬេដើម្បីេ�
ទទួ លយក��រែដល�នកម� ងស
់ ្រ�ប់ខ�ប់េ�េ្រ� េ�ះេទ។

ធន�នឯក�របែន� ម
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ�ងេ្រ�មេនះ េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� មអំពីរេបៀបអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់ថ�រី បស់
ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ៖
• ព័ត៌�នទូ េ�អំពី�រ�ក់��ប
ំ ��រនិង វ �ធីេរៀបចំគ�ីនិក�ក់��ប
ំ ��រ េ�កែន� ងេធ� ើ�ររបស់អ�ក�ចរក�ន
េ�េគហទំព័រ VaccinateLACounty.com។
• សូ មេមើលេគហទំព័រ េសចក� ីែណ�ំេ�យ�នរ ូប�ពស្រ�ប់េផ� �ង��ត់ភស
័ � � �ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 របស់េ�នធី LA ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន� មេទៀត និង�រែណ�ំ�ជំ�នៗអំពី�រេផ� �ង��ត់
�មួ យនឹងរ ូប�ពៃនឯក�រ��ប
ំ ��រេផ្សងៗ��។
• សូ មេមើលេគហទំព័រ េសចក� ីែណ�ំេ�យ�នរ ូប�ពស្រ�ប់េផ� �ង��ត់ភ័ស���ង�រេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នៃនជំងឺ
COVID-19 របស់េ�នធី LA ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតអំពីរេបៀបប��ក់លទ� ផលេធ� ើេតស� ៃនជំងឺ COVID-19។
• សូ មេមើលប�� ី សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់អ�កដំេណើរ�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ ចំេ�ះសំណួរ�ក់�ក់�ក់ទង
នឹងត្រម�វៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬេធ� ើ�រេតស� ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events)។
• សូ មេមើលប�� ី សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់ក�ឹប�្រតី �រ កែន� ងទទួ លេភ��វ �ង្រ�េបៀរ �ង្រ�
ទំ�ង
ំ �យជូ រ និង�ងបឹត្រ� ចំេ�ះសំណួរ�ក់�ក់�ក់ទងនឹងត្រម�វៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រេធ� ើេតស�
ស្រ�ប់�ជីវកម� � ំងេនះ។
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