នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

ពិធីការខបើកខ

ើង វ ិញសម្រាប់ហាងលក់រថយនត ៖ ឧបសមព ័នធ D

បច្ចុបបន្ន ភាពថ្មីៗ៖
7/17/20៖ បានន្វ ើបច្ចុបបនន ភាពន ើម្បីបញ្ជាក្់ពីនោលននោបាយទាក្់ទងនឹងរណន្បើ្បាស់
ណបាាំងម្ុខនោយបុគ្គលិក្ និងអត្ិថិជន ក្៏ ូ ច្ជារណពិនត្
ិ យនោគ្សញ្ជាស្ាប់បុគ្គលិក្ និងនភញៀវ
(ភាសាថមី្ត្ូវបានណំនលច្នោយពណ្៌នលឿង)

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles កំពុងអនុវត្ត វិ ធធីសា្សតា មដំំកក់ល ដំ បានគំទ្រ
ធ
ខដ្ឋយិ ធរាសា្សតា និងជំនាញលរសុខភាពសាធារណៈ ខំើដបីអនុញ្ញាតឲ្យអាជីិកដម ក់រាយដួ យចំនួនខបើកទ្វារខ ើង ិញ
ខដ្ឋយសុិតថ ិភាព។ ខសចកតា ីតទ្ដូិោងខទ្លដគឺជាក់លាក់សទ្ាប់ហាង ក់រថយនតា ដំ បានអនុញ្ញាតឲ្យខបើកទ្វារខ ើង វិ ធញ
ខដ្ឋយខសចកតា ីបង្គាប់ពីដ្នតា ីសុោភិបា សាធារណៈរំា ល ពីថ្ថៃរី 7 ដខឧសភាឆ្នំ 2020។ បដនថ ដខ ើល័ក្ខខ័ណ្ឌដំ បាន
ដ្ឋក់ចុុះខដ្ឋយអភិបា រំា ខៅខ ើអាជីិកដម សំោន់ៗ ហាង ក់រថយនតា ក៏ទ្តូិខគរពមដល័ក្ខខ័ណ្ឌដំ បានដចងខៅកនុង
បញ្ជ ីទ្តួ តពិនិតយសទ្ាប់ហាងលក្់រថយនតា (Checklist for Car Dealerships) ខនុះផងដំរ។
សូ ដកត់សាា ់៖ ឯកសារខនុះអាចនឹងទ្តូិបានខធា ើបចចុបបនន ភាព ខៅខព ដំ ានព័ត៌ាន និងធនធានបដនថ ដ
ំូ ខចន ុះសូ ដទ្បាកំថាពិនិតយខដើ ខគហរំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាទ្បចំ
សទ្ាប់បចចុបបនន ភាពខផេងៗខៅខ ើឯកសារខនុះ។
បញ្ជ ីទ្តួ តពិនិតយខនុះទ្គបំណតាប់៖
(1) ខគ លរណ៍វនិងលរអនុិតតា នៅកដនែ ងខធា ើលរវខំើដបីលរពារសុខភាពបុគា ិក
(2) វ ធាននរណណ្៍ខំើដបីធានាបាននូ ិលររកាគំលាតពិត
(3) វ ធាននរណណ្៍ខំើដបីធានាបាននូ ិលរទ្គប់ទ្គងរណឆ្ល ងជំងឺ
(4) លររំនាក់រំនងជាដួ យបុគា ិកវនិងសាធារណជន
(5) វ ធាននរណណ្៍ខំើដបីធានាបាននូ ិលរខទ្បើទ្បាស់ខសវាកដម សំោន់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព
ចំណុចសំោន់ៗទ្វំងទ្បាំខនុះវ ទ្តូិដតបានខដ្ឋុះទ្សាយវ ទ្សបនៅខព ដំ រីកដនែ ងរបស់អនកអភិវឌ្ឍពិធីលរខបើកទ្វារខ ើង
វិ ធញ។វ

អាជីិកដម ទ្វ ំងអស់ដំ ទ្តូិបានទ្គបំណតាប់ខដ្ឋយលរដណនាំខនុះវទ្តូិអនុិតតា នូិ វ ធាននរណណ្៍
ដំ អាចអនុិតតា បានទ្វ ំងអស់វដំ ានរាយខៅោងខទ្លដវនិងទ្តូិខទ្តៀដខល ួនខំើដបីពនយ ់ពីដូ ខហតុថ្ន
វ ធាននរណណ្៍កដួ យដំ ដិនទ្តូិបានអនុិតតា វគឺដិនអាចអនុិតតា បានសទ្ាប់អាជីិកដម ។
ខ្មុះអាជីិកដម ៖
អាសយដ្ឋានរីកដនែ ង៖
ល បរ ធខចេ រចុុះផាយ៖

A. ខគ លរណ៍វនិងលរអនុិតតា នៅកដនែ ងខធា ើលរវខំើដបីលរពារសុខភាពបុគា ិក
ដនុសេទ្គប់គនដំ អាចបំខពញកិចចលររបស់ខល ួនពីផទុះវទ្តូិបានដណនាំឲ្យខធា ើំូខចនុះ។វ
ំំខណើរលរលរង្គរទ្តូិបានកក្រទ្ដង់ខ ើង ិ ធញខៅមដកទ្ដិតដំ អាចខធា ើបានវខំើដបីបខងក ើនឱលសសទ្ាប់ឲ្យ
បុគា ិកខធា ើលរង្គរពីផទុះ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
បុគា ិកង្គយរងខទ្គុះ (អន កដំ ានអាយុខ ើ 65 ឆ្នំ អន កដំ ានបញ្ញាសុខភាពរាុថ្ំ រ៉ៃ) ទ្តូិបានកំណត់ឲ្យខធា ើ
លរង្គរដំ អាចខធា ើបានពីផទុះខៅទ្គប់ខព ដំ អាចខធា ើខៅបាន។
បុគា ិកទ្វំងអស់ទ្តូិបានទ្បាប់ថាដិនឲ្យម្ក្ខធា ើលរ ខបើសិនជាឈឺ ឬនបើសិនជាពួ ក្នគ្បានប៉ះពាល់ជាម្ួ យបុគ្គល
ក លានជាំងឺ COVID-19។ បុគ្គលិក្យល់និងអនុវត្ត តាម្រណកណ្នាំណបស់ DPH ស្ាប់រណោក្់ខល ួនឲ្យនៅោច្់
នោយកែក្ និងរណនៅោច្់ពីនគ្ នបើសិនជាអាច្អនុវត្ត បាន។ នោលរណណ្៍សុាំច្ាប់ឈប់ស្ាក្នៅក្កនល ងន្វ ើ
រណ ្ត្ូវបានពិនិត្យនែើង វ ធាញ និងកក្ក្បន ើម្បី្បាក្ ថាបុគ្គលិក្ម្ិន្ត្ូវបានផាក្ពិន័យនៅនពលពួ ក្នគ្នៅផ្ទ៉ះ
នោយសាណជាំងឺ។
បានផ្តល់ព័ត្៌ានអាំពីអត្ថ ្បនោជន៍ននរណឈប់ស្ាក្ក លឧបត្ថ ម្ភនោយនិនោជក្ ឬណោាភិបាលក ល
បុគ្គលិក្អាច្នឹងានសិទធិទទួ ល ក លនឹងន្វ ើឲ្យវារន់កត្ានភាពងាយ្សួ លកផ្នក្ហិណញ្ា វត្ថុក្នុងរណសថ ិត្
នៅផ្ទ៉ះ។ នម្ើលព័ត្៌ានបកនថ ម្សត ីពី ក្ម្ម វ ធា្ីណោាភិបាលក លោាំ្ទរណឈប់ស្ាក្ឈឺ និងសាំណ្ងបុគ្គលិក្
ស្ាប់ជាំងឺ COVID-19 នោយោប់បញ្ចល
ូ ទាាំងសិទធិឈប់ស្ាក្ឈឺណបស់បុគ្គលិក្ន្រម្ ច្ាប់សតីពីរណនឆ្ល ើយ
ត្បនឹងនម្នោគ្ក្ូ ណ ូណានោយយក្្គ្ួ សាណជាអាទិភាព (Families First Coronavirus Response Act) និងសិទធិ
ណបស់បុគ្គលិក្ន ើម្បីទទួ លអត្ថ ្បនោជន៍សាំណ្ងបុគ្គលិក្ និងរណសនន ិោានននភាពទាក្់ទងនឹងរណងាណនន
រណប៉ះពាល់នឹងជាំងឺ COVID-19 ក លនក្ើត្នែើងច្ននល៉ះនថៃទី 19 កខម្ីន និងនថៃទី 5 កខក្ក្ក ោ នោយ
អនុនោម្តាម្ បទបញ្ជា្បត្ិបត្ត ិនលខ N-62-20 ណបស់អភិបាលណ ា ។
រណ្ត្ួ ត្ពិនិត្យបុគ្គលិក្ ្ត្ូវបានន្វ ើនែើងម្ុននពលបុគ្គលិក្អាច្នឹងច្ូ លម្ក្រន់ក្កនល ងន្វ ើរណ។ រណ្ត្ួ ត្ពិនិត្យវ
ទ្តូិដតរាប់បញ្ចូ លរពិនិតយទ្វក់រងនឹងលរកអ កវរណំកំខងា ើដខែ ីវរណពិបាក្ ក្ នងហ ើម្ និងអរណទ្គ ុនខតតាឬ្គ្ ុន
ណងា និងថានត្ើបុគ្គលិក្បានប៉ះពាល់ជាម្ួ យបុគ្គលក ល្ត្ូវបាននគ្ ឹងថាបានឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 ក្នុងណយៈនពល
14 នថៃច្ុងន្រយឬក្៏អត្់។ រណ្ត្ួ ត្ពិនិត្យទាាំងនន៉ះអាច្ន្វ ើបានពីច្ាៃយ ឬនោយផាទល់នៅនពលបុគ្គលិក្ម្ក្
ល់។វលរពិនិតយសីតុណាភាពក៏គួរដតខធា ើខ ើងខៅកដនែ ងខធា ើលរផងដំរវខបើសិនជាអាចខធា ើបាន។
បនាទប់ពីររួ ព័ត៌ានថាានបុគា ិក ានក់ ឬខទ្ចើននាក់ន្វ ើខតសតា ិ ធជជាន ឬានខរាគសញ្ញាំូ ចគន ជាដួ យជំងឺ
COVID-19 (ករណី) និនោជក្ានកផ្នរណន ើម្បីឲ្យក្ណណ្ីោក្់ខល ួនឲ្យនៅោច្់នោយកែក្នៅផ្ទ៉ះ និងត្្ម្ូវឲ្យោក្់
ខល ួននៅោច្់ពីនគ្ភាលម្ៗស្ាប់បុគ្គលិក្ទាាំងអស់ក លបានប៉ះពាល់ជាម្ួ យក្ណណ្ីនៅក្កនល ងន្វ ើរណ។ កផ្នរណ
ណបស់និនោជក្គ្ួ ណពិចាណណាអាំពីពិ្ីរណស្ាប់បុគ្គលិក្ក លបាននៅោច្់ពីនគ្ទាាំងអស់ឲ្យទទួ ល ឬន្វ ើនត្សត ណក្
ជាំងឺ COVID-19 ន ើម្បីក្ាំណ្ត្់ថានត្ើានរណប៉ះពាល់នៅក្កនល ងន្វ ើរណបកនថ ម្ ក លអាច្ត្្ម្ូវឲ្យាន វ ធាននរណណ្៍
្គ្ប់្គ្ងជាំងឺ COVID-19 បកនថ ម្ឬក្៏អត្់។ នម្ើលរណកណ្នាំសុខភាពសានណណ្ៈនៅក្នុង រណនឆ្ល ើយត្បនឹងជាំងឺ
COVID-19 នៅក្នុងក្កនល ងន្វ ើរណ។
នៅក្នុងក្ណណ្ីក លណក្ន ើញាន 3 ក្ណណ្ីឬន្ច្ើនជាងនន៉ះនៅក្នុងទីក្កនល ងក្នុងណយៈនពល 14 នថៃ នន៉ះ
និនោជក្គ្ួ ណោយរណណ្៍ពីច្នងាកម្នន៉ះនៅនយក្ោានសុខភាពសានណណ្ៈតាម្ណយៈនលខ (888) 397-3993 ឬ
(213) 240-7821។ នបើសិនជាច្នងាកម្្ត្ូវបានណក្ន ើញនៅក្កនល ងរណងាណ នយក្ោានសុខភាពសានណណ្ៈនឹង
ចាប់នផ្តើម្រណនឆ្ល ើយត្បនឹងរណឆ្ល ងជាច្នងាកម្ក លណ ួម្ានរណផ្តល់រណកណ្នាំ និងអនុសាសន៍អាំពីរណ
្គ្ប់្គ្ងរណឆ្ល ងជាំងឺ រណោាំ្ទបនច្េ ក្នទស និង វ ធាននរណណ្៍្ គ្ប់្គ្ងក លជាក្់ោ ក្់តាម្ត្ាំបន់។ អន ក្
្គ្ប់្គ្ងក្ណណ្ីសុខភាពសានណណ្ៈនឹង្ត្ូវបានចាត្់តាាំងស្ាប់ន្វ ើរណនសុើប អនងក ត្នលើច្នងាកម្នន៉ះ ន ើម្បី
ជួ យ ឹក្នាំរណនឆ្ល ើយត្បនៅទីក្កនល ង។
ឺ ៃ ន់ធៃរដំ បងក ខ ើងខដ្ឋយជំងឺ COVID-19 (ពិបាកំកំខងា ើដ
បុគា ិកបានររួ លរអប់រំអំពីខរាគសញ្ញាថ្នជំងធ
ឈឺចុកចាប់ឬានសាាធខៅកនុងទ្រូង បបូ រាត់ឬដុខខ ើងពណ៌ខខៀិ ឬលរចប់ខផតាើដភាន់ភាំង ឬពិបាកដ្ឋស់
ឲ្យភាាក់) និងទ្តូិបានដណនាំឲ្យរូ រសពទ ខៅខ ខ 911 ឬខៅលន់បនទ ប់សខ្ង្គាុះបនាទន់ ខបើសិនជាពួ កខគានខរាគ
សញ្ញាទ្វំងខនុះ។
បុគ្គលិក្ក លានរណប៉ះពាល់ជាម្ួ យអន ក្ នទទទួ លបានណបាាំងម្ុខសម្្សបក ល្គ្ប្ច្ម្ុ៉ះ និងាត្់នោយឥត្
គ្ិត្នថល។ បុគ្គលិក្្ត្ូវពាក្់ណបាាំងម្ុខនន៉ះ្គ្ប់នពលនវោក្នុងអាំែ
ុ ងនថៃន្វ ើរណ នៅនពលប៉ះពាល់ ឬទាំនងជាប៉ះពាល់
ជាម្ួ យអន ក្ នទ។ បុគ្គលិក្ក ល្ត្ូវបានកណ្នាំនោយអន ក្ផ្តល់នសវានវជាសាស្តសតណបស់ខល ួនថាពួ ក្នគ្ម្ិនគ្ួ ណពាក្់ណបាាំង
ម្ុខ គ្ួ ណពាក្់សនទ ៉ះបាាំងម្ុខក លាន្ក្ណាត្់ណុំពីកគ្ម្ខាងន្រម្ ន ើម្បីអនុនោម្តាម្បទបញ្ជាណបស់ណ ា ោបណា
សាថនភាពសុខភាពណបស់ពួក្នគ្អនុញ្ជាត្ឲ្យន្វ ើ ូ នច្ន ៉ះ។ ្ក្ណាត្់ណុំក លានទ្ម្ង់ ណ តត្ត្ឹងខាងន្រម្ច្ងាកគ្ឺជារណ
លអ ។ ម្ិនគ្ួ ណន្បើាស់ក លានវាល់ម្ួយផ្ល វូ នែើយ។វបុគា ិកដិនចំបាច់ពាក់ទ្កកត់បាំងដុខខព ខៅានក់ឯង
ខៅកនុងលរ ធយា ័យឯកជន ឬបនទ ប់ត្ូច្ក លានណបាាំង ណ តងរណពាណខព ស់ជាងក្ម្ព ស់បុគ្គលិក្នៅនពលឈណខនាុះខរ។
បុគា ិកទ្តូិបានដណនាំឲ្យខបាកគក់ឬផាលស់បតណរបាំ
ូ
ងដុខរបស់ខល ួនជាខរៀងរា ់ថ្ថៃ។វ
សាថនីយលរង្គរទ្វំងអស់ទ្តូិបានបំដបកពីគនយា៉ាងតិចទ្បាំដួយហា ីត។
បនទ ប់ដ្ឋក់តាាំងបង្គាញវរីកដនែ ងរង់ចំសទ្ាប់អតិថិជនវបនទ ប់សទ្ាកវបនទ ប់រឹកវនិងរីកដនែ ងរូ ខៅខផេងខរៀតវ
ទ្តូិបានសាែប់ខដខរាគជាញឹកញាប់ខៅមដល ិ ធភាគំូ ចោងខទ្លដ៖
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
បនទ ប់ដ្ឋក់តាាំងបង្គាញវវវវវវ_____________________________________________________
បនទ ប់សទ្ាកវវវវវ_____________________________________________________
បនទ ប់រឹកវវវវវវវ______________________________________________________
ខផេងខរៀតវវវវវវវវវវវវវវវវ______________________________________________________
លរសទ្ាកទ្តូិបានកំណត់ដ្ឋច់ៗពីគនខំើដបីទ្បាកំថាបុគា ិកអាចរកាគំលាតទ្បាំដួយវ(6)វហា ីតពីគនខៅកនុង
បនទ ប់សទ្ាកខៅទ្គប់ខព ខិលា។
បុគា ិកទ្តូិបានហាដឃាត់ដិនឲ្យបរ ធខភាគវឬផឹកខៅកដនែ ងកដួ យខៅកនុងកដនែ ងខធា ើលរខទ្តពីបនទ ប់សទ្ាក្
រណ ធាោល័យឯក្ជន ឬទីក្កនល ងន្វ ើរណបិទជិត្ដំ បានកំណត់ខ ើយវខំើដបីធានាថារបាំងដុខទ្តូិបានពាក់ទ្គប់
ខព ខិលាវនិងទ្តឹដទ្តូិ។
សារធាតុសាែប់ខដខរាគវនិងលរផាត់ផាង់ដំ ពាក់ព័នធគឺានសទ្ាប់បុគា ិកខៅរីមំងំូ ចោងខទ្លដ៖
_____________________________________________________________________
រឹកអនាដ័យលាងថ្ំដំ ានទ្បសិរធភាពទ្បឆ្ំងជំងឺ COVID-19 គឺានសទ្ាប់បុគា ិកទ្វំងអស់ខៅ
រីមំងំូ ចោងខទ្លដ៖
_____________________________________________________________________
បុគា ិកទ្តូិបានអនុញ្ញាតឲ្យសទ្ាកជាញឹក្ញាប់ខំើដបីលាងថ្ំរបស់ខល ួន។
បនទ ប់រឹកបុគា ិកានសតុកទ្គប់ទ្គន់នូិសាបូ វនិងកដនេងដំ ខទ្បើអាចខបាុះខច បាន។វ
បុគា ិកនីដួយៗវទ្តូិបានកំណត់លរផាត់ផាង់ផ្ទទ ់ខល ួនវបរ ធលារវនិងកដនែ ងខធា ើលរដំ បានកំណត់។វវលរខទ្បើទ្បាស់
រ ួដគននូ ិិតថុដំ បានប៉ាុះរ ួចវទ្តូិបានលត់បនថ យវឬ ុបបំបាត់។វ
ចាប់ចដែ ងថ្នពិធីលរខនុះទ្តូិបានដចកចយខៅបុគា ិកានក្់ៗ។
ខគ លរណ៍ទ្វង
ំ អស់ដំ បានពិពណ៌នាខៅកនុងបញ្ជ ីទ្តួ តពិនិតយខនុះខទ្តពីខគ លរណ៍ដំ ទ្វក់រងនឹង
ល័ក្ខខ័ណ្ឌលរង្គរ ទ្តូិបានអនុិតតា ខៅខ ើបុគា ិកំឹកជញ្ជន
ូ និងទ្ក ុដហុនខផេងៗខរៀតដំ អាចសថ ិតខៅរី
មំងខនាុះកនុងនាដជាភាគីរីបី។
ខទ្សចចិតតា —ពិពណ៌នាពី វ ធាននរណណ្៍ខផេងខរៀត៖

B. វ ធាននរណណ្៍ខំើដបីធានាបាននូ ិលររកាគំលាតពិត
បនទ ប់ដ្ឋក់តាាំងបង្គាញទ្តូិបានខរៀបចំកនុងដបបបរដួ យដំ អតិថិជនអាចខដើ ដ៉ាូ ត្រថយនតា ខុសៗគនវខណៈដំ
រកាគំលាតយា៉ាងតិចទ្បាំដួយវ(6)វហា ីតពីអតិថិជនខផេងខរៀតវក៏ំូចជារវាងអតិថិជននិងបុគា ិក។វ
បុគា ិក ដំ ពាក់ទ្កកត់បាំងដុខានក់ទ្តូិបានដ្ឋក់ឲ្យទ្បចំលរខៅជិតទ្វារវប៉ាុដនតា ានគំលាតយា៉ាងតិចវ6វហា ីត
ពីអតិថិជនក លជិតបំផុតវខំើដបីខសន ើឲ្យអតិថិជនរង់ចំវឬនាំផល ិូ អតិថិជនចូ ខៅលន់បនទ ប់ដ្ឋក់តាាំងបង្គាញវឬ
រីកដនែ ងរង់ចំខៅមដលរគួ រវខំើដបីខគរពមដដំនកំណត់ថ្នចំនួនអតិថិជនកនុងរីកដនែ ង។
បង់សអិតវឬសាារខផេងខរៀតទ្តូិបានខទ្បើខំើដបីសាា ់ប រ ធាទ្តវ6វហា ីតខៅជុំ ិ ធញកដនែ ងខធា ើលររបស់បុគា ិក។វ
បនទ ប់រឹកបុគា ិកវដិនអាចឲ្យអតិថិជនខទ្បើបានខរ។
បុគា ិកទ្តូិបានដណនាំឲ្យរកាគំលាតយា៉ាងតិច 6 ហា ីតពីអតិថិជន និងពីបុគា ិកំូ ចគន។ បុគា ិកអាចដកជិត
ជាបខក
តា ុះអាសនន ខៅខព ចំបាច់ខំើដបីផតា ់ឯកសារ ររួ យកលរបង់ទ្បាក់ បញ្ជន
ូ រំ និញឬខសវាកដម ឬខៅមដ
លរចំបាច់។
ក្ាំណ្ត្់ច្ាំនួនអន ក្ ាំនណ្ើណនៅក្នុងោនយនត ក្នុងអាំែ
ុ ងលរខបើកសាក បងម្ក្្ត្ឹម្អត្ិថិជនកត្ានក្់ ជាម្ួ យ
បុគ្គលិក្ានក្់អងគុយនៅនៅអីន្រយផ្ទុយោន នៅនពលក លអាច្អនុវត្ត បាន។ ទាាំងអត្ិថិជននិងបុគ្គលិក្្ត្ូវកត្
ពាក្់្ក្ណាត្់បាាំងម្ុខ។
រីកដនែ ងដំ អតិថិជនជួ ប កា ណៈឯកជនជាដួ យបុគា ិកដផនក ក់ គឺានរំហំធំទ្គប់ទ្គន់ខំើដបីអនុញ្ញាតឲ្យ
ានគំលាត 6 ហា ីតរវាងអន កចូ រ ួដ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ខសចកតា ីតទ្ដូិឲ្យរកាគំលាតពិត ដិនអនុិតតា ខ ើបតាីទ្បពនធ ឬសាជិកខផេងខរៀតថ្នទ្គួ សារដតដួ យដំ ដករិញជា
ដួ យគនខរ ប៉ាុដនតា អតិថិជនដំ ដកំ ់រីកដនែ ងជាដួ យកូ នៗ ទ្តូិបានខសន ើឲ្យទ្បាកំថាកូ នរបស់ពួកខគខៅដកបរ
ឪពុកាតាយ និងរកាគំលាតយា៉ាងតិច 6 ហា ីតពីអតិថិជនខផេងខរៀត និងពីបុគា ិក។

C. វ ធាននរណណ្៍ខំើដបីធានាបាននូ ិលរទ្គប់ទ្គងរណឆ្ល ងជំងឺ
ទ្បព័នធ HVAC គឺសថិតកនុងសភាពំំខណើរលរលអ ខំើដបីបខងក ើនកទ្ដិតជាអតិបរា ក លអាច្ន្វ ើឲ្យខយ ់ខចញចូ
ទ្តូិបានបខងក ើន។ ពិចរកំំខ ើងា៉ាសុីនសាអតខយ ់ានទ្បសិរធភាពខា ស់ច ័ត ន្វ ើឲ្យ្បនសើណនែើងនូ វ
តទ្ដងខយ ់ របស់អគរឲ្យានទ្បសិរធភាពខា ស់បំផុតមដដំ អាចខធា ើបាន និងខធា ើលរដកដទ្បខផេងខរៀត
ខំើដបីបខងក ើនបរ ធាណខយ ់ោងខទ្ត និងខយ ់ខចញចូ ខៅកនុងលរ ធយា ័យ និងរីកដនែ ងខផេងៗខរៀត។
ទ្បព័នធបង់ទ្បាក់ខដ្ឋយដិនបាច្់បុះ៉ា វគឺានសទ្ាប់ឲ្យខទ្បើវឬខបើដិនអាចខធា ើបានវទ្បព័នធបង់ទ្បាក់ទ្តូិបានខធា ើ
អនាដ័យជាទ្បចំ។វពិពណ៌នា៖
_________________________________________________________________________
រីកដនែ ងរូ ខៅវនិងិតថុដំ បានប៉ាុះញឹកញាប់វទ្តូិបានសាែប់ខដខរាគជាខរៀងរា ់ខា៉ាងកនុងអំ ុ ងខា៉ាងខធា ើលរ
ខដ្ឋយខទ្បើទ្បាស់សារធាតុសាែប់ខដខរាគដំ បានអនុញ្ញាតខដ្ឋយវEPA។
ឧបករណ៍ដំ ដិនទ្តូិលរប៉ាុះ ទ្តូិបានខទ្បើទ្គប់ខព ខិលាមដដំ អាចខធា ើបាន ខំើដបីជំនួសឲ្យិតថុដំ ប៉ាុះ
ញឹកញាប់ ំូ ចជាធុងសទ្ាដ អំពូ ខភែ ើង ឧបករណ៍បខញ្ច ញសាបូ និងឧបករណ៍ខបើកទ្វារ។
អត្ិថិជនក លម្ក្ ល់ទីក្កនល ង្ត្ូវបានណំលឹក្ឲ្យពាក្់ណបាាំងម្ុខនៅ្គ្ប់នពលនវោ (នលើក្កលងកត្នពលបណ ធានភាគ្
ឬផ្ឹក្ នបើសិនជាអាច្ន្វ ើបាន) ខណ្ៈនពលនៅក្នុងទីក្កនល ង ឬនៅនលើទីនលននទីក្កនល ង។ នន៉ះអនុវត្ត នៅនលើម្នុសស្ាំ
ទាាំងអស់ និងក្ុាណក លានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំនែើងនៅ។ ានកត្បុគ្គលក ល្ត្ូវបានកណ្នាំម្ិនឲ្យពាក្់ណបាាំងម្ុខ
នោយអន ក្ផ្តល់នសវានវជាសាស្តសតបុនណា
ណ ៉ះនទើប្ត្ូវបាននលើក្កលងពីរណពាក្់នន៉ះ។ ន ើម្បីោាំ្ទសុវត្ថ ិភាពបុគ្គលិក្ណបស់
អន ក្ និងនភញៀវនផ្សងនទៀត្ គ្ួ ណផ្តល់ណបាាំងម្ុខឲ្យនភញៀវក លម្ក្ ល់នោយោមនវា។
រណ្ត្ួ ត្ពិនិត្យនោគ្សញ្ជា្ត្ូវបានន្វ ើនែើងម្ុននពលនភញៀវអាច្នឹងច្ូ លក្នុងទីក្កនល ង។ រណ្ត្ួ ត្ពិនិត្យ ្ត្ូវកត្ោប់
បញ្ចល
ូ រណពិនិត្យទាក្់ទងនឹងរណក្អ ក្ រណ ក្ នងហ ើម្ខល ី រណពិបាក្ ក្ នងហ ើម្ និងអរណ្គ្ ុននៅតឬ្គ្ ុនណងា។ រណ
ធា នផ្សង ូ ច្ជារណច្ុ៉ះន្ម៉ះច្ូ លតាម្អនឡាញ ឬតាម្
្ត្ួ ត្ពិនិត្យទាាំងនន៉ះអាច្ន្វ ើបាននោយផាទល់ ឬតាម្ណយៈ វ្ី
ណយៈសាលក្សញ្ជាក លបានបិទនៅ្ច្ក្ច្ូ លទីក្កនល ងនោយកថលងថានភញៀវក លាននោគ្សញ្ជាទាាំងនន៉ះម្ិនគ្ួ ណច្ូ លក្នុង
ទីក្កនល ងនែើយ។
ផ្ទទង
ំ កញ្ច ក់វPlexiglassវឬរបាំងខដើ ធលុុះខផេងខរៀតវទ្តូិបានំំខ ើងខំើដបីដបងដចកអតិថិជនពីបុគា ិកដផនក ក់វ
អន កទ្គប់ទ្គងហិរញ្ា ិតថុវអន កររួ ខភាៀិវនិងអន កគិត ុយខៅកនុងរីកដនែ ងដំ ទ្តូិលរខធា ើទ្បតិបតតា ិលរជិតគន។
ខា៉ាងទ្តូិបានដកដទ្បវឬថ្ តទ្ដូិខំើដបីអនុញ្ញាតឲ្យានលរសាអតរីកដនែ ងបានសាអត អ ខៅមដខព ខិលាកំណត់។
ដផនកថ្នរថយនតា ដំ ទ្តូិបានប៉ាុះញឹកញាប់វទ្តូិបានជូ តសាអតខដ្ឋយខទ្បើសារធាតុសាែប់ខដខរាគវ
បនាទប់ពីអតិថិជនកដួ យវ(ឬទ្គួ សារខបើសិនជាានដនុសេខ ើសពីានក់ដកពីទ្គួ សារដួ យ)វពិនិតយខដើ
ខទ្គឿងោងកនុងថ្នរថយនតា ។វខនុះានំូ ចជាថ្ំទ្វារវនិងថ្ំលន់វចងក ូតវបូ តុងខ ើមបបលវនិ
ូ ងដផនកខផេងៗខរៀត
របស់រថយនតា វមដលរចំបាច់។
អតិថិជនទ្តូិបានខ ើករឹកចិតតាឲ្យដ្ឋក់កទ្ដិតលរខបើកសាក បងទ្តឹដកត្ដ៉ាូ ដំ ដំ ពួ កខគកំពុងពិចរក
ចង់់រិញ។
ដផនកថ្នរថយនតា ដំ ទ្តូិបានប៉ាុះញឹកញាប់វទ្តូិបានជូ តសាអតខដ្ឋយខទ្បើសារធាតុសាែប់ខដខរាគវដុននិងខទ្លយពី
អតិថិជនកដួ យវ(ឬទ្គួ សារខបើសិនជាានដនុសេខ ើសពីានក់ដកពីទ្គួ សារដួ យ)វខបើករថយនតា សាក បង។វវវាាន
ំូ ចជាថ្ំទ្វារវនិងថ្ំលន់វខតអីអងគុយវចងក ូតវចងក ឹុះខ ខវក៏ំូចជាដផនកទ្គប់ទ្គងខ ើលរខបើកបរខផេងខរៀតវនិង
បូ តុងខ ើមបបល ូ។វវលរសាែប់ខដខរាគទ្តូិដតទ្គបំណតាប់ខ ើដផនកថ្នរថយនតា ខៅកនុងកដនែ ងអងគុយទ្វំងអស់ដំ
បានខទ្បើកនុងអំ ុ ងខព ខបើកសាក បង។វកទ្ា ខជើងវនិងគទ្ដបកដនែ ងអងគុយដំ អាចខបាុះខច បានវអាច
ទ្តូិបានខទ្បើខំើដបីលត់បនថ យហានិភ័យវ(risk)វថ្នលរចដែ ងខដខរាគកនុងអំ ុ ងខព ខបើកសាក បង។
រឹកអនាដ័យលាងថ្ំវទ្កដ្ឋសជូ តាត់វនិងធុងសទ្ាដគឺានសទ្ាប់សាធារណជនខៅវឬជិតទ្ចកចូ
អគរ។
ឧបករណ៍សទ្ាប់បង់ទ្បាក់វប ៊ិច្ សទ ីលែូ សទ្ាប់ខទ្បើទ្វង
ំ អស់ទ្តូិបានសាែប់ខដខរាគវបនាទប់ពីខទ្បើទ្បាស់
ដតា ងៗខដ្ឋយដនុសេខុសៗគន។វតុវនិងខតអីដំ បានខទ្បើសទ្ាប់លរជួ បជាដួ យអតិថិជនវទ្តូិដតជូ តឲ្យ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
បានសាអតបនាទប់ពីខទ្បើទ្បាស់ដតាងៗ។វ
ដិនានអាហារវឬខភសជជៈដំ ចប់យកខដ្ឋយខល ួនឯងខដ្ឋយគមនលរខិចខច ប់វទ្តូិបានផតា ់ជូនអតិថិជនខ យ
ើ ។វវ
រឹកបាញ់សទ្ាប់ផឹកវទ្តូិបានបិរវខហើយា៉ាសុីនឆុងលខហា បញ្ញជខដ្ឋយខល ួនឯងទ្តូិបានបិរវឬយកខចញពី
កដនែ ងអតិថិជន។
កញ្ច ប់ដំ ទ្តូិបានំឹកជញ្ជន
ូ ខៅកដនែ ងវទ្តូិបានពិនិតយវនិងសាែប់ខដខរាគខៅមដកទ្ដិតដំ អាចខធា ើបាន
ខៅខព ដកំ ់។
ខទ្សចចិតតាវ-វពិពណ៌នាពី វ ធាននរណណ្៍ខផេងខរៀតវ(ឧ.វលរផតា ់ខា៉ាងខធា ើលរសទ្ាប់ដតជនចស់ជរា លរផតា ់លរ
ខ ើករឹកចិតតាសទ្ាប់លរ ក់ខៅខទ្តខា៉ាងរិ ់ោែំង)៖
___________________________________________________________________________________

D. វ ធាននរណណ្៍ដំ រំនាក់រំនងជាដួ យសាធារណជនវ
ចាប់ចដែ ងថ្នពិធីលរខនុះទ្តូិបានបិរផាយខៅទ្គប់ទ្ចកចូ

សាធារណៈទ្វំងអស់ដកកនុងអគរ។វ

ទ្ចកអនឡាញរបស់អាជីិកដម វ(ខគហរំព័រវបក
តា ញសងា ដវ។ ។)វផតា ់ព័ត៌ានចាស់លាស់អំពីខា៉ាងខបើកហាងវ
លរតទ្ដូិឲ្យខទ្បើរបាំងដុខវខគ លរណ៍ទ្វក់រងកុារខៅកនុងបនទ ប់ដ្ឋក់តាាំងបង្គាញវនិងព័ត៌ាន
ដំ ពាក់ព័នធខផេងៗខរៀត។
E. វ ធាននរណណ្៍ដំ ធានាបាននូ ិលរខទ្បើទ្បាស់ខសវាកដម សំោន់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព
ខសវាកដម ដំ ចំបាច់ោែំងសទ្ាប់អតិថិជនវទ្តូិបានផតា ់អារិភាព។
ទ្បតិបតតា ិលរវឬខសវាកដម ដំ អាចទ្តូិបានផតា ់ពីចាៃយវទ្តូិបានបតរខៅអនឡាញ។
ូ
វិ ធធានលរណ្៍ទ្តូិបានអនុិតតា ខំើដបីធានាបាននូ ិលរររួ បានរំនិញ និងខសវាកដម សទ្ាប់អតិថិជន
ដំ ានលរ ំបាកកនុងលរផ្ទែស់រី និង/ឬដំ ានហានិភ័យ)risk( ខា ស់ខៅរីសាធារណៈ។

វិ ធធានលរណ្៍បដនថ ដទ្វំងឡាយដំ ខុសពីោងខ ើវគួ រទ្តូិបានរាយខៅខ ើរំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវដំ
អាជីិកដម គួរភាជប់ជាដួ យឯកសារខនុះ។
អន កអាចទ្វក់រងបុគា ោងខទ្លដជាដួ យសំណួរវឬដតិអំពីពិធីលរខនុះ៖
ខ្មុះរំនាក់រំនងអាជីិកដម ៖វ

ខ ខរូ រសពទ ៖

ល បរ ធខចេ រដកសទ្ដួ ចុងខទ្លយ៖
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