នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

ពិធីការខបើកខ

ើង វ ិញសម្រាប់កន្នែ ងខបាោះជំរុុំ ឧទ្យាន RVនិងបនទ ប់កាប ៊ីនសម្រាប់ជួល៖
ឧបសមព ័នធ O
មាៃប្រសិទធភាពគិតត្រឹមថ្ងៃសុត្រទី 12 ខែមិងុនាឆ្នាំ 2020

បច្ចុបបន្ន ភាពងមីៗ
7/17/20៖ បាន្ធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាពធ ើមបីបញ្ជារ់ពីធោលន្ធោបាយទារ់ទងន្ឹងការធត្បើត្បាស់របាាំងមុែ ន្ិងការ
ពិន្ិរយធោគសញ្ជាសត្ាប់បុគគលិរ ន្ិងធ្ញៀវ។ (ការផ្លាស់បតរត្រូ
ូ វបាន្រំធលច្ធោយពណ៌ធលឿង)
8/21/20៖ ាន្ខរអាងខែលទឹរខាងធត្ៅអោរបុធ្
ណ ោះធទើបត្រូវបាន្អន្ុញ្ជារឲ្យធបើរ ាំធណើរការធៅធពលធន្ោះ
(ការផ្លាស់បតរត្រូ
ូ វបាន្រំធលច្ធោយពណ៌ធលឿង)
នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈររស់ខោៃធី Los Angeles កំពុងអៃុវតត វវ ធធីសា្សត មដំំកក់ល
ដំ បាៃគំប្ទ
ខដ្ឋយវ ធទាសា្សត
ៃិងជំនាញលរសុខភាពសាធារណៈ
ខំើដបីអៃុញ្ញាតឲ្យទីកដៃែ ងជាក់លាក់ខរើកទ្វារខ ើង វ ធញខដ្ឋយ
សុវតថ ិភាព។ ខសចកត ីតប្ដូវោងខប្លដគឺជាក់លាក់សប្មារ់កដៃែ ងខបាោះជំរុុំ/ឧទាៃ RV ៃិងលប ៊ីៃសប្មារ់ជួ ដំ
បាៃអៃុញ្ញាតឲ្យខរើកទ្វារខដ្ឋយខសចកត ីរង្គារ់ពីដ្ៃត ីសុោភិបា សាធារណៈរំា ។ រដៃថ ដខ ើល័កខែ័ណឌដំ បាៃដ្ឋក់ចុោះ
ខដ្ឋយអភិបា រំា ខៅខ ើទីកដៃែ ងជាក់លាក់ទ្វង
ំ ខៃោះ
អាជីវកដម ប្រខភទទ្វំងខៃោះក៏ប្តូវខគរពមដល័កខែ័ណឌដំ បាៃ
ដចងខៅកនុងរញ្ជ ីប្តួ តពិៃិតយខៃោះផងដំរ។
សូ ដកត់សមាា ់៖ ឯកសារខៃោះអាចៃឹងប្តូវបាៃខធា ើរចចុរបៃន ភាព ខៅខព ដំ មាៃព័ត៌មាៃ ៃិងធៃធាៃរដៃថ ដ ំូ ខចន ោះសូ ដ
ប្បាកំថាពិៃិតយខដើ ខគហទំព័រ
LA
County
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
ជាប្រចំ
សប្មារ់រចចុរបៃន ភាពខផេងៗខៅខ ើឯកសារខៃោះ ៃិងលរដណនាំដំ ទ្វក់ទង។
រញ្ជ ីប្តួ តពិៃិតយខៃោះប្គរំណតរ់៖
(1) ខគ លរណ៍កដៃែ ងខធា ើលរវៃិងលរអៃុវតត ខំើដបីលរពារសុខភាពរុគា ិក
(2) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយ
(3) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរប្គរ់ប្គងលរលែ ងជំងឺ
(4) លរទំនាក់ទំៃងជាដួ យរុគា ិកវៃិងសាធារណជៃ
(5) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរខប្រើប្បាស់ខសវាកដម សំោៃ់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព
ចំណុចសំោៃ់ៗទ្វំងប្បាំខៃោះវ ប្តូវដតបាៃខដ្ឋោះប្សាយវ ប្សរខព ដំ ទីកដៃែ ងររស់អនករខងក ើតពិធីលរខរើកខ ើង វ ធញក
ដួ យ។

កន្នែ ងខបាោះជំរុុំ ឧទ្យាន RV និងកាប ៊ីនសម្រាប់ជួលទំងអស់ន្ែលម្ររូវបានម្ររបែណតប់ខដ្ឋយការន្ណនាំខនោះ
ម្ររូវន្រដ្ឋក់ចុោះនូ វ វ ិធានការណ៍ន្ែលអាចអនុវរត បានទំងអស់ ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម និងម្ររូវខម្ររៀមខល ួន
ខែើមបីពនយល់ពីមូលខេរុនន វ ិធានការណ៍ណាមួ យន្ែលមិនម្ររូវបានអនុវរត រឺមិនអាចអនុវរត បាន។
ខ្មោះទ្យីកន្នែ ង៖
អាសយដ្ឋានទ្យីកន្នែ ង៖

APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
8/21/2020 (Cambodian)

ទំព័រ 1 នៃ 10

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
A. ខោលការណ៍ និងការអនុវរត ខៅកន្នែ ងខធវ ើការខែើមបីការពារសុខភាពបុរាលិក (រូ សធីកទំងអស់ន្ែលអនុវរត
សម្រាប់ទ្យីកន្នែ ង)
ដៃុសេប្គរ់គនដំ អាចរំខពញកិចចលរររស់ខល ួៃពីផទោះវប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខធា ើំូខចនោះ។វ
រុគា ិកង្គយរងខប្គោះវ(អន កដំ មាៃអាយុខ ើវ 65វឆ្នំវ អន កដំ មាៃរញ្ញាសុខភាពរាុនំ រ៉ៃ)វប្តូវបាៃកំណត់ឲ្យខធា ើលរង្គរដំ អាចខធា ើ
បាៃពីផទោះខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើខៅបាៃ។វ
ំំខណើរលរលរង្គរប្តូវបាៃដកទប្ដង់ខ ើង វ ធញខៅមដកប្ដិតដំ អាចខធាបា
ើ ៃវ ខំើដបីរខងកៃ
ើ ឱលសសប្មារ់ឲ្យរុគា ិកខធា ើលរង្គរ
ពីផទោះ។វ ពិចរកផត ់ឲ្យរុគា ិកដំ ខសន ើសជ
ុំ ខប្ដើសភារកិចចដំ បាៃដកដប្រវ ដំ លត់រៃថ យលររោះពា ់ររស់ពួកខគជាដួ យខភញៀវវ
ៃិងរុគា ិកខផេងខទៀត។
ដាងវ ធញខទៀតវល វ ធភាគឆ្ាស់ធវន្គនវឬរតរធវន្គ
ូ
ន ប្តូវបាៃអៃុវតត ខំើដបីរខងក ើៃលររកាគំលាតរាងលយជាអតិររមា។
រុគា ិកទ្វំងអស់វ (រារ់រញ្ច ូ ទ្វំងរុគា ក
ិ ទទួ ប្បាក់ឈ្ន ួ វៃិងអន កសម ័ប្គចិតតវ ប្តូវបាៃសំខៅជារ ួដថាវ "រុគា ិក")វប្តូវបាៃប្បារ់
ថាកុំដកខធា ើលរខរើសិៃជាឈ្ឺវ
ឬខរើសិៃជាពួ កខគបាៃរោះពា ់ជាដួ យដៃុសេដំ មាៃជំងវឺ
COVID-19។វ
រុគា ិក
យ ់ៃិងអៃុវតត មដលរដណនាំររស់វ DPHវ សប្មារ់លរដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវ ៃិងលរខៅដ្ឋច់ពខី គវ ខរើសៃ
ិ ជា
អាចអៃុវតត បាៃ។វ ខគ លរណ៍សុំចារ់ឈ្រ់សប្មាកខៅកដៃែ ងខធា ើលរវ ប្តូ វបាៃពិៃត
ិ យខ ើង វ ធញវ ៃិងបាៃដកដប្រខំើដបីធានាថា
រុគា ិកដិៃប្តូវបាៃពិៃយ
័ ខៅខព ពួ កខគសថ ិតខៅផទោះខដ្ឋយសារជំងឺ។

o ខដើ ព័ត៌មាៃរដៃថ ដសត ីពីវ កដមវ ធធី របស់រដ្ឋាភិបា ដំ គំប្ទលរសុំចារ់ឈ្រ់សប្មាកឈ្ឺវ ៃិងសំណងរបស់រគ
ុ ា ិក

សប្មារ់ជំងឺវ COVID-19វ ខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ ទ្វំងសិទធិសុំចារ់ឈ្រ់សប្មាកឈ្ឺររស់រុគា ក
ិ ខប្លដវ ចារ់សតីពីលរខលែយ
ើ តរ
ៃឹងខដខរាគកូ រ៉ៃ ូកខដ្ឋយយកប្គួ សារជាអាទិភាពវ(FamiliesវFirstវCoronavirusវResponseវAct)វៃិងសិទធិររស់រគ
ុ ា ិកខំើដបី
ទទួ អតថ ប្រខោជៃ៍សំណងររស់រគ
ុ ា ិកវ ៃិងលរសៃន ិដ្ឋាៃនៃភាពទ្វក់ទងៃឹងលរង្គរថ្ន្ការបោះពាល់ន្ឹងជំងវឺ COVID19 ខ លធរើរធ ើងច្ធនាាោះថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ន្ិងថ្ងៃទី 5 ខែររក ោធោយអន្ុធោមតាម រទរញ្ញជប្រតិរតត ិខ ខវN-62-20
ររស់អ្ិបាលរ ឋ ។

រនាទរ់ពីទទួ ព័ត៌មាៃថាមាៃរុគា ក
ិ មានក់វ ឬខប្ចើៃនាក់ធ្វ ើខតសត វ ធជជមាៃវ ឬមាៃខរាគសញ្ញាដំ ំូ ចគនជាដួយជំងវឺ COVID-19វ
(ករណី)វ ៃិខោជកមាៃគខប្មាងវ ឬពិធីលរខំើដបីឲ្យករណីទ្វង
ំ ខនាោះដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កខៅផទោះវ ៃិងតប្ដូវឲ្យមាៃលរខៅ
ដ្ឋច់ពីខគខដ្ឋយខល ួៃឯងភាែដៗសប្មារ់រគ
ុ ា ិកដំ មាៃលររោះពា ់ជាដួ យករណីខៅកដៃែ ងខធាល
ើ រ។វ វ គខប្មាងររស់ៃិខោជក
គួ រដតពិចរកពីពិធីលរសប្មារ់រុគា ិកដំ បាៃខៅដ្ឋច់ពខី គទ្វំងអស់វ ខំើដបីអាចទទួ បាៃវ ឬខធា ើខតសត រកជំងឺវ COVID-19វ
ខំើដបីកំណត់ថាខតើមាៃលររោះពា ់ខៅកដៃែ ងខធា ើលររដៃថ ដខទៀតឬក៏អត់វ
ដំ អាចតប្ដូវឲ្យមាៃវវ ធធាៃលរណ៍ប្គរ់ប្គងជំងឺវ
COVID-19វរដៃថ ដ។ ធមើលការខណនាាំសុែភាពសាធារណៈអាំពីការធ្ា ើយរបន្ឹងជាំងឺ COVID-19 ធៅរខន្ា ងធ្វ ើការ។
ការត្រួ រពិន្ិរយបុគគលរ
ិ ត្រូវបាន្ធ្វ ើធ ើងមុន្ធពលបុគគលិរអាច្ន្ឹងច្ូ លមរកាន្់រខន្ា ងធ្វ ើការ។ ការត្រួ រពិន្ិរយវប្តូវដតរារ់
រញ្ច ូ លរពិៃិតយទ្វក់ទងៃឹងលរកអ កវការំកំខងា ើដខែ ីវការពិបារ រ ធងហ ើម ន្ិងអការប្គ ុៃខតតឬត្គ ុន្រងា ន្ិងថាធរើបុគគលរ
ិ
បាន្បោះពាល់ជាមួ យបុគគលខ លត្រូវបាន្ធគ ឹងថាបាន្្ា ងជាំងឺ COVID-19 រនុងរយៈធពល 14 ថ្ងៃច្ុងធត្កាយឬរ៏អរ់។ ការត្រួរ
ពិន្ិរយទាាំងធន្ោះអាច្ធ្វ ើបាន្ពីច្ាៃយ ឬធោយផ្លាល់ធៅធពលបុគគលិរមរ ល់។វលរពិៃត
ិ យសីតុណាភាពក៏គួរដតខធា ើខ ើងខៅកដៃែ ង
ខធា ើលរផងដំរវខរើសិៃជាអាចខធា ើបាៃ។
ខៅកនុងករណី ដំ រកខ ើញមាៃវ 3វ ករណីឬខប្ចើៃជាងខៃោះខៅកនុងទីកដៃែ ងកនុងរយៈខព វ 14វ នងៃវ ខនាោះៃិខោជកគួ ររាយលរណ៍ពី
ច្ធងាកមខៃោះខៅនាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈមដរយៈខ ខវ(888)វ397-3993វឬវ(213)វ240-7821។ ធបើសិន្ជាច្ធងាកមត្រូវបាន្ររ
ធ ើញធៅរខន្ា ងការងារ នាយរោឋន្សុែភាពសាធារណៈន្ឹងចាប់ធ្តើមការធ្ា ើយរបន្ឹងការ្ា ងជាច្ធងាកមខ លរ ួមាន្ការ្តល់
ការខណនាាំ ន្ិងអន្ុសាសន្៍អាំពីការត្គប់ត្គងការ្ា ងជាំងឺ ការោាំត្ទបធច្េ រធទស ន្ិង វ ិធាន្ការណ៍ត្គប់ត្គងខ លជារ់ោរ់តាមរាំ
ឹ នាាំ
បន្់។ អន រត្គប់ត្គងររណីសែ
ុ ភាពសាធារណៈន្ឹងត្រូវបាន្ចារ់តាាំងសត្ាប់ធ្វ ើការធសុើបអធងក រធលើច្ធងាកមធន្ោះ ធ ើមបីជួយ រ
ការធ្ា ើយរបធៅទីរខន្ា ង។
បុគគលិរខ លាន្ការបោះពាល់ជាមួ យអន រ ថ្ទទទួ លបាន្របាាំងមុែសមត្សបខ លត្គបត្ច្មុោះ
ន្ិងារ់ធោយឥរគិរថ្ងា។
បុគគលិរត្រូវពារ់របាាំងមុែធន្ោះត្គប់ធពលធវោរនុងអាំ ុ ងថ្ងៃធ្វកា
ើ រ ធៅធពលបោះពាល់ ឬទាំន្ងជាបោះពាល់ជាមួ យអន រ ថ្ទ។ បុគគលិរ
ខ លត្រូវបាន្ខណនាាំធោយអន រ្តល់ធសវាធវជាសាស្តសតរបស់ែល ួន្ថាពួ រធគមិន្គួ រពារ់របាាំងមុែ
គួ រពារ់សន្ា ោះបាាំងមុែខ លាន្ត្រ
្រ់រុំពីខគមខាងធត្កាម ធ ើមបីអន្ុធោមតាមបទបញ្ជារបស់រ ឋ ោប្សាាន្ភាពសុែភាពរបស់ពួរធគអន្ុញ្ជារឲ្យធ្វ ើ ូ ធច្ន ោះ។ ត្រ
្រ់រុំខ លាន្ទត្មង់ រ តររឹងខាងធត្កាមច្ងាកគឺជាការលអ ។
មិន្គួ រធត្បើាស់ ខ លាន្វា៉ាល់មួយ្ល វូ ធ យ
ើ ។វ
រុគា ក
ិ ដិៃចំ
បាច់ពាក់ប្កកត់បាំងដុខខព ខៅមានក់ឯងខៅកនុងលរ ធោ យ
័ ឯកជៃ ឬបន្ា ប់រូច្ខ លាន្របាាំង រ តងការពារែព ស់ជាងរមព ស់
បុគគលិរធៅធពលឈរខនាោះខទ។
រុគា ិកប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខបាកគក់ឬបតររបាំ
ូ
ងដុខររស់ខល ួៃជាខរៀងរា ់នងៃ។
រុគា ិកក៏ទទួ បាៃខប្សាដនំសប្មារ់កិចចលរដំ តប្ដូវឲ្យពួ កខគចត់ ដចងនផទដំ បាៃរោះពា ់ជាញឹកញារ់
ប្បាស់កនុងអំ ុ ងខព ពិៃត
ិ យរកខរាគសញ្ញា។

ឬសប្មារ់ខប្រើ

រុគា ិកប្តូវបាៃដណនាំឲ្យរកាគំលាតោងតិចប្បាំដួយ (6) ហា ត
ី ពីខភញៀវ ៃិងពីរុគា ក
ិ ំូ ចគនខៅប្គរ់កដៃែ ងទ្វំងអស់នៃកដៃែ ង
ខបាោះតង់ខៅខព នងៃ។ រុគា ិកអាចដកជិតជារខក
ត ោះអាសៃន មដលរចំបាច់ខំើដបីជួយកុមារ ឬខៅមដលរចំបាច់។
រៃទ រ់ទឹកវៃិងទីកដៃែ ងទូ ខៅខផេងខទៀតវប្តូវបាៃសមាែរ់ខដខរាគជាញឹកញារ់ខៅមដល វ ធភាគំូ ចោងខប្លដ៖
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
o រៃទ រ់ទឹក _____________________________________________________________
o ខផេងខទៀត
_____________________________________________________________
សារធាតុសមាែរ់ខដខរាគវៃិងលរផាតផ
់ ាង់ដំ ពាក់ព័ៃធ គឺមាៃសប្មារ់រុគា ិកខៅទីមង
ំ ំូ ចោងខប្លដ៖
________________________________________________________________________________
ទឹកអនាដ័យលាងនំដំ មាៃប្រសិទធភាពប្រឆ្ំងជំងឺវCOVID-19វគឺមាៃសប្មារ់រុគា ក
ិ ទ្វំងអស់ខៅទីមំងំូ ចោងខប្លដ៖
________________________________________________________________________________
រុគា ិកប្តូវបាៃរុំ ឹកឲ្យលាងនំររស់ខល ួៃឲ្យបាៃញឹកញារ់។
ចារ់ចដែ ងនៃពិធីលរខៃោះប្តូវបាៃដចកចយខៅរុគា ក
ិ ៃីដួយៗ។
ឲ្យខប្ចើៃរំផុតមដដំ អាចខធា ើបាៃវ រុគា ិកៃីដួយៗប្តូវបាៃកំណត់ឧរករណ៍ផ្ទទ ខ
់ ល ួៃវ ៃិងប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខចៀសវាងលរខប្រើ
ទូ រសពទ វខងរែិតវវ ធទយ
ុ ពីរផល វូ វខប្គឿងផាត់ផាង់លរង្គរខផេងខទៀតវឬឧរករណ៍ល រ ធោ យ
័ រ ួដគនវខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើបាៃ។វពួ កខគ
ក៏ប្តូវបាៃដណនាំដៃ
ិ ឲ្យដចករុំដ កវPPEវជាដ្ឋច់ោតផងដំរ។
ខៅខព ដំ ប្តូវដតខប្រើវតថុរ ួដគនវ វតថុទ្វ ំងខនាោះប្តូវបាៃសមាែរ់ខដខរាគខដ្ឋយខប្រើផ ត
ិ ផ សមាអតដំ សដប្សរសប្មារ់នផទ រវាង
ខវៃខធា ើលរវឬលរខប្រើប្បាស់ដតងៗវដួ យកដំ ញឹកញារ់ជាងវខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ វតថុំូចោងខប្លដ៖វមាសុីៃងតចដែ ងវមាសុីៃ ទូរសារវ
មាសុីៃខបាោះពុដពវ ទូ រសពទ វ លតរចុចវ ប្រដ្ឋរ់ករ
ិ វ ប្រដ្ឋរ់ខដ្ឋោះប្គរ់កិរវ ប្រដ្ឋរ់ខរើកសំរុប្តវ នផទខធា ើលរខៅកដៃែ ងទទួ ខភញៀវវ
សាថៃីយលរង្គររ ួដគនវឧរករណ៍សខំ ងៃិង វ ីខំអូវអាយកូ ដវ។ ។វ
ខព ខវលាប្តូវបាៃផត ់ឲ្យរុគា ិកខំើដបីអៃុវតត លរសមាអតកនុងអំ ុ ងខវៃខធា ើលរររស់ខល ួៃ។វ
កិចចលរសមាអតប្តូវបាៃកំណត់កនុង
អំ ុ ងខមាងខធាល
ើ រវជាដផនកដួ យនៃភារកិចចលរង្គរររស់រគ
ុ ា ក
ិ ។វវខរើចំបាច់វដកដប្រខមាងខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរសមាអតជាប្រចំវ
ៃិងហម ត់ចត់មដលរគួ រ។វ ជខប្ដើសសប្មារ់ប្ក ុដហុៃសមាអតររស់ភាគីទីរីខំើដបីជួយជាដួ យតប្ដូវលរសមាអតខកើៃខ ើងវ ប្តូវបាៃ
ផត ់ឲ្យមដលរចំបាច់។
ប្តួ តពិៃិតយខដើ លរៃិយដអវតត មាៃររស់រគ
ុ ា ិកវៃិងមាៃរញ្ជ ីខ្មោះប្ក ុដរុគា ិករប្ដ ុងដំ បាៃទទួ លររណតុោះរក
ត ។
ពិចរកំំខ ើងមាសុៃ
ី សមាអតខយ ់មាៃប្រសិទធភាពខព សច
់
ត
័ សប្មារ់ល រ ធោ ័យវ ឬកដៃែ ងខធាល
ើ រខផេងខទៀតវ ធ្វ ើឲ្យ
ត្បធសើធ ើងន្ូ វតប្ដងខយ ់ររស់អគរឲ្យមាៃប្រសិទធភាពខព ស់រផ
ំ ុតមដដំ អាចខធា ើបាៃវៃិងខធា ើលរដកដប្រខផេងខទៀត
ខំើដបីរខងក ើៃររ ធមាណខយ ់ោងខប្តវៃិងខយ ់ខចញចូ ខៅកនុងលរ ធោ ័យវៃិងទីកដៃែ ងខផេងៗខទៀត។
ខរតប្ដូវលរប្រជុំរគ
ុ ា ិកខផេងៗខំើដបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយវៃិងខប្រើប្បាស់លរប្រជុំរុគា តិចជាងដុៃវខំើដបី
ខគរពមដខគ លរណ៍ដណនាំនៃលររកាគំលាតរាងលយ។
ខធា ើលរប្រជុំជាដួ យរុគា ិកមដទូ រសពទ វ មដវ ធប ៊ីកវ (webinar)វ ឬខៅោងខប្តអគរវ ខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធាបា
ើ ៃ។វ
ពិចរកលរសមាាសៃ៍វៃិងលររញ្ច ូ រុគា ក
ិ ងមីដររៃិដមិតវខៅខព ដំ អាចខធា ើបាៃ។
ខគ លរណ៍ទ្វ ំងអស់ដំ បាៃពិពណ៌នាខៅកនុងរញ្ជ ីប្តួ តពិៃត
ិ យខៃោះខប្តពីខគ លរណ៍ដំ ទ្វក់ទងៃឹងល័កខែ័ណឌលរង្គរវ
ប្តូវបាៃអៃុវតត ខៅខ ើរុគា ិកំឹកជញ្ជៃ
ូ វៃិងប្ក ុដហុៃខផេងៗខទៀតដំ អាចសថ ិតខៅទីមំងខនាោះកនុងនាដជាភាគីទីរី។
ខប្សចចិតត—ពិពណ៌នាពី វ ធធាៃលរណ៍ខផេងខទៀត៖វ
________________________________________________________________________________

B. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការរការំលាររាងកាយ
អៃុវតតវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយោងតិចប្បាំដួយហា ត
ី រវាងវ ៃិងកនុងចំខកដរុគា ិកវ ៃិងខភញៀវ។វ
ខៃោះអាចរារ់រញ្ច ូ លរំំខ ើងរនាំងកញ្ច ក់វ Plexiglassវ រវាងរុគា ិកវ ៃិងខភញៀវខៅកនុងហាងវ រៃទ រ់រង់ចំវ កដៃែ ងទទួ ខភញៀវវ ឬ
ដជឈដណឌ ខភញៀវវ ឬលរខប្រើប្បាស់តប្ដ ុយរ ូរភាពខំើដបីដណនាំខភញៀវពីកដៃែ ងដំ ប្តូវឈ្រឬតប្ដង់ជួរ។វ ខភញៀវក៏គួរប្តូវបាៃដណនាំពី
កដៃែ ងដំ ប្តូវឈ្រវ
ខដ្ឋយខប្រើតប្ដ ុយរ ូរភាពវ
ៃិង/ឬផ្ទទ ់មាត់មដលរគួ រវ
ខៅខព រង់ចខំ ប្រើប្បាស់សាថៃីយរំខពញទឹកវ
សាថៃីយខបាោះខច សាំោមរបស់RV សាថៃីយរំខពញហាាស់ប្រូបាៃវៃិងទីមំងខសវាកដម ប្សខំៀងគនខផេងខទៀត។
រុគា ិកប្តូវបាៃរុំ ឹកឲ្យខចៀសវាងលរចរ់នំវលរទ ក
់ ក
ា រ់នំវឬលរទ ់ ដកងនំវៃិង លររោះពា ់ខដ្ឋយផ្ទទ ់ខផេងខទៀត។
ប្រតិរតត ិករគួ រប្តួតពិៃិតយកដៃែ ងដៃុសេទំៃងៃឹងប្រដូ ផតុំ
ៃិងធានាថាលររកាគំលាតរាងលយ
ៃិងខគ លរណ៍ដណនាំ
ខផេងខទៀតប្តូវបាៃអៃុវតត មដ។ ទីកដៃែ ងទ្វំងខៃោះអាចរារ់រញ្ច ូ កដៃែ ងដហ ទឹក ទីលាៃខ ងកីឡា ប្ចកផល វូ ំ ទីកដៃែ ងខប្រើ
ប្បាស់ខព នងៃដំ ខពញៃិយដ ៃិងទីកដៃែ ងពិចៃិក។ រិទសាែកសញ្ញាអំពីខសចកត ត
ី ប្ដូវនៃលររកាគំលាតរាងលយ។
ទីកដៃែ ងោងខប្លដខៅរៃត ការរិទ៖វទីលាៃកីឡាបា ខ់ បាោះវៃិងកីឡាបា ់ទោះវរចនាសដព ័ៃធខ ើង ជញ្ជាង
ាំ វៃិងសួ ៃកដាៃត ។
សប្មារ់ទីកដៃែ ងដំ ផត ស
់ កដម ភាពរង់នងែ ខ លមាៃលរប្គរ់ប្គងធៅោងខប្តវ ចូ រពិចរកអៃុវតត ប្រព័ៃធកក់ទុកជាដុៃខំើដបី
ដ្ឋក់កប្ដិតចំៃួៃខភញៀវខៅទីកដៃែ ង។
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ចូ រពិចរកអៃុវតត ជខប្ដើសចុោះខ្មោះចូ ពីចមាៃយសប្មារ់លរដកំ ់ងមខី ៅកដៃែ ងខបាោះជំរុុំ ឬឧទាៃ RV ខៅប្គរ់ខព ដំ អាច
ខធា ើបាៃ។ រិទសាែកសញ្ញាខៅប្ចកចូ ឧទាៃខំើដបីជូៃំំណឹងំ ់ខភញៀវអំពអ
ី ា ីដំ ពួ កខគប្តូវខធា ើខៅខព ដកំ ់។ ឧទ្វហរណ៍ ដ្ឋក់
ខ ខទូ រសពទ សប្មារ់ឲ្យខភញៀវទ្វក់ទងជាជាងលរចូ កនុងកដៃែ ងចុោះខ្មោះ។ ខ ើកទឹកចិតតលរខប្រើប្បាស់លររង់ប្បាក់មដអៃឡាញ
សាថៃីយរង់ប្បាក់ខៅៃឹងកដៃែ ង លររង់ប្បាក់មដលតឥណទ្វៃ ឬលររង់ប្បាក់មដទូ រសពទ ខៅខព ដំ អាចខធា ើបាៃ។
ខរើសិៃជាដិៃអាចខធា ើលរចុោះខ្មោះចូ ពីចមាៃយបាៃ ចូ រចុោះខ្មោះខភញៀវចូ ខៅោងខប្ត ៃិងខផញើរង្គកៃ់នំមដអុីដដ ។ ខៅខព
ដំ ចំបាច់ ចូ រជូៃ ឬនាំខភញៀវខៅលៃ់ទីកដៃែ ងររស់ពួកខគខដ្ឋយផ្ទទ ់រនាទរ់ពីដកំ ់ ខដ្ឋយអៃុវតត មដខសចកត ីតប្ដូវនៃលរ
រកាគំលាតរាងលយ។ មាៃដតប្គួ សារដួ យរុខក
ណ ោះ ដំ គួ រលៃ់លរ់កដៃែ ងខបាោះជំរុុំ ឬរៃទ រ់សប្មារ់ជួ ន្ីដួយៗ ខហើយដិៃគួ រ
អៃុញ្ញាតឲ្យខភញៀវដំ ដិៃបាៃចុោះខ្មោះចូ កដៃែ ងខបាោះជំរុុំ ឬឧទាៃ RV ខ ើយ។
ពិចរកអៃុវតត ំំខណើរលរសប្មារ់ឲ្យខភញៀវទិញទំៃិញជាដុៃពីហាងទូ ខៅវ ំូ ចជាអុសវ ដហ ូរអាហារវ ឬទំៃិញខផេងៗខទៀតវ ៃិងឲ្យ
រុគា ិករញ្ជៃ
ូ ទំៃញ
ិ ទ្វំងខនាោះខៅលៃ់កដៃែ ងខបាោះជំរុុំវឬវRVវររស់ខភញៀវ។
ទីធាែោងខប្តដំ ខប្រើសប្មារ់លរប្រដូ ផតុំ ៃិងដុខង្គរជាប្ក ុដ ំូ ចជាពនាែ កដៃែ ងរង្គកត់ខភែង
ើ រ ួដគន ច្ង្គកៃខៅជំរស
ុុំ ប្មារ់
ខប្រើជាសាធារណៈ ៃិងរងា ដណឌ គួ រដតរៃត លររិទ។ យកខចញ រំ ដរក ដ្ឋក់សាែកសញ្ញារិទ ឬហុដព័ទធរិទរង់អងគុយ តុពិច្ៃិក
ខៅទីកដៃែ ងទូខៅ ៃិងកដៃែ ងអងគុយសប្មារ់ដៃុសេខប្ចើៃ នារ់ (រារ់រញ្ច ូ ទ្វំងកដៃែងអងគុយខៅជុំ វ ធញកដៃែ ងំុតខភែ ើង) ខំើដបី
រារាំងខភញៀវកុំឲ្យប្រដូ ផតុំ។
ប្តូវដតរុំសាយវ ឬផ្ទអកប្ពឹតតិលរណ៍សាធារណៈវ ៃិង/ឬលរជួរជុំប្រដូ ផតុំទ្វ ំងអស់វ ខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ ទ្វំងភនក់ខភែង
ើ វ កដៃែ ងខបាោះជំរុុំជា
ប្ក ុដវលររង្គាញខៅរងា ដណឌ ខៅោងខប្តវលរសដដត ងត្ៃត ីឬលរសដដត ងខផេងខទៀតវឬប្ពឹតតិលរណ៍ខផេងៗខទៀត។
ទីកដៃែ ងសប្មារ់ខធា ើពិចៃិកតូ ចៗវ ំូ ចជាកដៃែ ងដំ ជាទូ ខៅខប្រើប្បាស់ សប្មារ់ ដតប្ក ុដប្គួ សារវ អាចរៃតលរខរើកំំខណើរបាៃវ
ខដ្ឋយមាៃរិទផាយលររ ឹររៃត ង
ឹ ដំ ទ្វក់ទងៃឹងលររកាគំលាតរាងលយវ (ឧ.វ ដ្ឋក់កប្ដិតលរខប្រើប្បាស់សប្មារ់ ដតដួ យប្គួសារ
កនុងធពលខរមួ យ)។
វាយតនដែ កដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ៃិងឧទាៃវ RVវ ខំើដបីកំណត់ថាខតើឧទាៃចំបាច់ប្តូវប្រតិរតត ិលរខដ្ឋយរៃថ យចំៃួៃដៃុសេខំើដបីរកា
គំលាតរាងលយឬក៏អត់។
សកមម ភាពខៅោងខម្រៅ
ប្រតិរតត ិករគួរចត់ វ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីខធា ើឲ្យប្បាកំថាសកដម ភាពដំ មាៃហាៃិភ័យវ (risk)វ ខព ស់វ ំូ ច្ជាសកដម ភាពដំ ដិៃប្តូវ
បាៃដណនាំខដ្ឋយខគ លរណ៍ដណនាំររស់រំា វដិៃត្រូវបាន្ខកើតខ ើងខៅខ ើទីរខន្ា ងររស់ពួរធគធ យ
ើ ។
វាយតនដែ ំខំ ណើរលរសប្មារ់លរជួ
ៃិងលរឲ្យខច ីឧរករណ៍ ំ ដហ ៃិងកំណត់ថាខតើមាៃរុគា ិកប្គរ់ប្គៃ់ ៃិងមាៃប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋ
សមាអត ៃិងសមាែរ់ខដខរាគខំើដបីខរើកប្រតិរតតល
ិ រដររខនាោះខ ង
ើ វ ធញឬក៏អត់។ ខដើ លរដណនាំររស់ខោៃធីខៅ ការជួលឧបររណ៍
ធៅខាងធត្ៅ (outdoor equipment rentals) សប្មារ់ព័ត៌មាៃរដៃថ ដ។
ដកដប្រសកដម ភាព ំ ដហោងខប្តវខៅខព ចំបាច់វខំើដបី ធានាថាអាចអៃុវតត ពិធីលរសមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគសដប្សរ។
អៃុវតត មដខគ លរណ៍ដណនាំខៅខ ើខគហទំព័រខោៃធីសប្មារ់សកដមភាពខៅោងខប្តខផេងៗ ំូ ចជាលរបាញ់ធន ូរ កីឡាវាយ
កូ ៃបា ់ ផល វូ ំ ។ ។ ខំើដបីខធា ើឲ្យប្បាកំថាខគកំពុងអៃុវតត មដពិធីលរប្គរ់ប្គងលរលែ ងជំងឺ ៃិងលររកាគំលាតរាងលយ
បាៃប្គរ់ប្គៃ់។ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
លរសមាអតវ ៃិងសមាែរ់ខដខរាគវ "ទំៃិញទៃ់"វ ំូ ចជាអាវលរពារជី វ ធតវ ឈ្ុតខសើដវ ដខេពួ រវ លរូរវ ឬសាក់លំូ វ អាចមាៃលរ
ំបាកខែ ោះៗ។វ ឧរករណ៍ ដររខនាោះប្តូវលរសមាអតដំ មាៃប្រសិទធភាពវ ឬសារខពើភ័ណឌឧរករណ៍ប្គរ់ប្គៃ់វ ខំើដបីអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃវ
"ខព ខវលាដិៃខប្រើ"វ (downវ time)វ ប្គរ់ប្គៃ់ោងតិចរីនងៃរនាទរ់ពីលរខប្រើប្បាស់ដតងៗខំើដបីលត់រៃថ យហាៃិភ័យវ (risk)វ នៃ
លរចដែ ងជំងឺវCOVID-19។
កដមវ ធធីរោះពា ់ោែង
ំ វ ៃិងកីឡាដំ តប្ដូវឲ្យមាៃលររោះពា ជ
់ ិតសន ិទធកនុងគំលាតតិចជាងប្បាំដួយហា ីតរវាងសមាជិកដកពីប្គួ សារ
ខផេងគនវគួ រប្តូវបាៃផ្ទអក។វខៃោះរារ់រញ្ច ូ ទ្វំងសកដម ភាពំូ ចជាប្ពឹតតិលរណ៍កីឡាជាប្ក ុដវកីឡាបា ់ខបាោះវសកដម ភាពកីឡាកដាៃត វ
លរប្រកំងវឬលររាំ។
ដ្ឋក់កប្ដិតខ ើសកដម ភាព ំ ដហខៅោងខប្តដំ មាៃលររោះពា ់ខប្ចើៃ
ឬជិតសន ិទធសប្មារ់ប្ក ុដប្គួ សារ។
ខៃោះរារ់រញ្ច ូ ទ្វំង
លរជួ ទូ ក កដៃែ ងដខេពួ រ ៃិងខ ើងជញ្ញជំង។ ខៅកដៃែ ងខបាោះជំរុុំ ៃិងឧទាៃ RV ចូ រពិចរកថាខតើលរខំើរខដើ ធដម ជាតិ រាប្តីខដើ
ភាពយៃត កីឡាវាយកូ ៃខហាក ោនតតូ ច លរហា ឹកហាត់ពីភូដសា
ិ ្សត លរប្រមាញ់ខដ្ឋយខល ួៃឯង ឬសកដម ភាពខផេងៗខទៀត អាច
ប្តូវបាៃរខងកត
ើ ខ ង
ើ សប្មារ់ប្ក ុដប្គួ សារមដរខរៀរដួ យដំ រកាគំលាតរាងលយ។
ខៅខព ឲ្យដៃុសេពាក់ដួកលរពារវ ឧរករណ៍វ សំខ ៀករំពាក់លរពារវ អាវលរពារជី វ ធតវ ឬររស់ខផេងខទៀតវ រុគា ក
ិ គួ រ
រកាគំលាតរាងលយ។វ ខៅខព អាចខធា ើបាៃវ រុគា ិកគួ ររង្គាញរខរៀរពាក់វ ៃិងខដ្ឋោះឧរករណ៍ោងប្តឹដប្តូវវ ជាជាងលរខ ម ើស
គំលាតរាងលយខំើដបីជួយ។
បនទ ប់ទ្យឹក និងទ្យីកន្នែ ងងូ រទ្យឹករ ួម
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
រៃទ រ់ទឹកសាធារណៈវ គួ រប្តូវបាៃសមាអតវ ៃិងសមាែរ់ខដខរាគខពញដួ យនងៃ។វ ចំណុោះអតិររមាសប្មារ់វ កដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ឧទាៃវ RVវ ឬ
ទីកដៃែ ង ំ ដហគួ រដផអកខ ើចំៃួៃរៃទ រ់ទឹកដំ ំំខណើរលរខពញខ ញវ ដំ ប្រតិរតតក
ិ រឧទាៃអាចរកាបាៃវ ៃិងដំ អាចគំប្ទ
ំ ់ខសចកត ីតប្ដូវឲ្យរកាគំលាតរាងលយ។
រៃទ រ់ទឹករ ួដវ
គួ រប្តូវបាៃសមាអតជាប្រចំខដ្ឋយខប្រើសារធាតុសមាែរ់ខដខរាគដំ បាៃចុោះរញ្ជ ីជាដួ យវ
EPAវ
ខពញដួ យនងៃ។វ
នផទដំ រោះពា ់ខប្ចើៃំូ ចជាកា រ៉ៃ ូប ៊ីខណវរងា ៃ់វនំទ្វារវៃិងកុងមក់ខភែ ើងគួ រប្តូវបាៃសមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគឲ្យបាៃញឹកញារ់។វ
រុគា ិកគួ រប្តូវបាៃរណតុោះរក
ត អំពីខប្គោះថានក់វៃិងលរខប្រើប្បាស់សដប្សរនៃផ ិតផ ងមីមដខសចកត ីតប្ដូវរបស់វCa/OSHAវៃិង
ទទួ បាៃឧរករណ៍លរពារដំ ចំបាច់ខផេងៗសប្មារ់ផ ិតផ សមាអតជាក់លាក់វំូ ចជាលរលរពារដភន កវឬខប្សាដនំ។
រខងក ើតវ ៃិងរិទផាយល វ ធភាគសមាអតខៅកនុងរៃទ រ់ទឹកដំ ខរើកទ្វំងអស់។វ រិទផាយល វ ធភាគសមាអតខៅោងដុខទ្វារវ
ខំើដបីឲ្យខភញៀវំឹងពីខព ដំ ពួ កខគអាច/ដិៃអាចខប្រើរៃទ រ់ទក
ឹ ។វ ត្រូវប្បាកំថារិទរៃទ រ់ទឹកកនុងអំ ុ ងំំខណើរលរសមាអតវ ៃិង
សមាែរ់ខដខរាគ។
ពិចរកខប្រើប្បាស់រញ្ជ ីប្តួ តពិៃត
ិ យវឬប្រព័ៃធសាវៃកដម ខំើដបីមដដ្ឋៃថាខតើលរសមាអតប្តូវបាៃខធា ើខ ើងញឹកញារ់រុ្
ណ ។
អៃុញ្ញាតឲ្យខប្រើរៃទ រង
់ ូ តទឹកវ ុោះប្មដតមាៃលរខណឌ វឬរិទសាែកសញ្ញាខំើដបីរញ្ញជក់ពខី សចកត ត
ី ប្ដូវឲ្យរកាគំលាតរាងលយរុខក
ណ ោះ។វ
ខរើសិៃជាដិៃអាចមាៃលរខណឌ វឬលររកាគំលាតសដប្សរវទីកដៃែ ងទ្វំងខៃោះគួ រខររិទទ្វាររៃត ។
ខធា ើឲ្យប្បាកំថាទីកដៃែ ងអនាដ័យអាចខធា ើប្រតិរតត ិលរបាៃវ
ៃិងមាៃសតុកប្គរ់ខព ខវលា។វ
ផត ់សារូ វ
ប្កដ្ឋសជូ តវ
ៃិងទឹកអនាដ័យលាងនំរដៃថ ដវ ខៅខព ចំបាច់។វ ខរើអាចខធា ើបាៃវ ចូ រំំខ ើងឧរករណ៍ដំ ដិៃបាច់រោះវ ំូ ចជាកា រ៉ៃ ូប ៊ីខណ
ចរ់សិៃស័រច នាវឧរករណ៍រខញ្ច ញសារូ វឧរករណ៍រខញ្ច ញទឹកអនាដ័យលាងនំវៃិង ឧរករណ៍រខញ្ច ញប្កដ្ឋសជូ ត។
ទ្វារខៅលៃ់រៃទ រ់ទឹកដំ ដិៃប្រលៃ់ខភទគួ រដតអាចខរើក ៃិងរិទខដ្ឋយដិៃបាច់រោះនំទ្វារ។ ខរើសិៃជាទ្វារដិៃអាចខរើកខដ្ឋយ
មិន្រោះនំលៃ់
ឬឧរករណ៍រញ្ញជទ្វារខដ្ឋយនំ
ចូ រទុកឲ្យទ្វារខរើកចំហ
ៃិង/ឬដ្ឋក់ធុងសប្មាដខៅជិតទ្វារខំើដបីធានាថា
ខគអាចខបាោះខច ប្កដ្ឋសជូ តបាៃោងង្គយប្សួ ខៅខព រិទខរើកទ្វារ។
ទីមំង
ៃិងលរកំណត់ទីកដៃែ ងដ្ឋក់ធុងសប្មាដ
ដិៃគួ រខធា ើឲ្យរាំងសទ ោះំ ់ប្ចកខចញ លរជខដែ ៀស ឧរករណ៍សខ្ង្គាោះរនាទៃ់ ឬលរសប្ដរសប្ដួ សដខហតុផ កដួ យដំ បាៃផត ់
ខប្លដចារ់សតីពីជន្ពិលរអាខដរ ធលំង (Americans with Disabilities Act) ខ យ
ើ ។ ត្រូវប្រកំថាធុងសប្មាដប្តូវបាៃ ចក់ធចាល
ជាប្រចំ។
ខភញៀវដកកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ឧទាៃវ RVវ ៃិងខភញៀវ ំ ដហោងខប្តវ គួ រប្តូវបាៃដណនាំថាវ
ៃិងគួ រខចៀសវាងលរដ្ឋក់ប្ចសំុសខធម ញវ ៃិងវតថុខផេងខទៀតខដ្ឋយផ្ទទ ខ់ ៅខ នើ ផទររស់វា។វ
វតថុផ្ទទ ់ខល ួៃខំើដបីដ្ឋក់កប្ដិតខ ើលររោះពា ់ររស់វាជាដួ យនផទខផេងខទៀតខៅកនុងរៃទ រ់ទឹក។

កៃធ ៃ់អាចជាប្រភពចដែ ងខដខរាគវ
ក្ៃត កក៏អាចប្តូវបាៃខប្រើសប្មារ់

រុគា ិកប្គរ់ប្គងកដៃែ ងខបាោះជំរុុំ ៃិងឧទាៃ RV គួ រខ ើកទឹកចិតតឲ្យខភញៀវសថ ិតខៅកនុងោៃយៃត ដំ មាៃរងា ៃ់ ៃិងឧរករណ៍
ងូ តទឹកខំើដបីខប្រើប្បាស់ប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋររស់ខល ួៃជាជាងខប្រើររស់រ ួដគន ខរើសិៃជាអាចខធា ើបាៃ។
ផត ់ព័ត៌មាៃអំពីរខរៀរលាងនំឲ្យបាៃសដប្សរវំូ ចជាលរដ្ឋក់សាែកសញ្ញាខៅកនុងរៃទ រ់ទឹក។
អាងន្េលទ្យឹក និងទ្យីកន្នែ ងខលងទ្យឹក
ាន្ខរអាងខែលទឹរខាងធត្ៅអោរបុធ្
ណ ោះធទើបត្រូវបាន្អន្ុញ្ជារឲ្យធបើរ ាំធណើរការធៅធពលធន្ោះ
សូ កវរៃទ រ់សទីដវៃិងអាងងូ តទឹកខតតគួ ររិទរៃត ។
រកាកប្ដិតសារធាតុសមាែរ់ខដខរាគដំ សដប្សរវ (1-10វ ភាគកនុងដួ យលាៃន្ូ វជាតិកែ រ នន្ខ លទាំធន្រវ ឬវ 3-8វ ppmវ bromine)វ ៃិងវ
pHវ(7.2-8)។
ប្រឹកាជាដួ យប្ក ុដហុៃវ ឬវវ ធសា ករដំ បាៃខរៀរចំទីកដៃែ ងខ ងទឹកខំើដបីសខប្ដចថាខតើសារធាតុសមាែរ់ខដខរាគដួ យកដំ ប្តូវ
បាៃអៃុដត
័ ខដ្ឋយវ EPAវ គឺ អ រំផុតសប្មារ់ទីកដៃែ ងធលងទឹក។វ ធានាបាៃៃូ វលរខប្រើប្បាស់វ ៃិងលររកាទុកសារធាតុសមាែរ់
ខដខរាគដំ សុវតថភា
ិ ពវៃិងប្តឹដប្តូវវំូ ចជាលររកាទុកផ ិតផ ឲ្យឆ្ៃយពីខកម ង។
ខរៀរចំប្រព័ៃធដួយដំ ខប្គឿងសង្គា រ ឹដវ ៃិងឧរករណ៍វ (ឧ.វ ខតអីកដៃែ ងកដាៃត ) ដំ ចំបាច់ប្តូវសមាអត ៃិងសមាែរ់ខដខរាគ
ប្តូវបាៃរកាទុកដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កពីខប្គឿងសង្គា រ ឹដដំ ប្តូវបាៃសមាអត ៃិងសមាែរ់ខដខរាគរ ួច។ ដ្ឋក់សាែកឧរករណ៍ផទុកសប្មារ់
ឧរករណ៍ខប្រើរ ួច ដំ ដិៃទ្វៃ់សមាអត ៃិងសមាែរ់ខដខរាគ ៃិងឧរករណ៍ផទុកសប្មារ់ឧរករណ៍ ដំ បាៃសមាអត ៃិងសមាែរ់
ខដខរាគរ ួច។
ខ ើកទឹកចិតតឲ្យខភញៀវយកវ ៃិងខប្រើប្បាស់កដៃេងររស់ខល ួៃ។វ ខរើសិៃជាមាៃផត ់កដៃេងវ ចូ រខបាកគក់វាវ ៃិងសំខ ៀករំពាក់ខដ្ឋយ
ខោងមដលរដណនាំររស់ប្ក ុដហុៃផ ិត។វខប្រើប្បាស់សត
ី ុណាភាពទឹកសដប្សររំផុតដំ ខតតអុៃៗវៃិងសដង ួតវាឲ្យសងួតទ្វំងប្ស ុង។វ
ចត់ ដចងកដៃេងខដ្ឋយពាក់ខប្សាដនំដំ ខប្រើខហើយអាចខបាោះខច បាៃវៃិងខដ្ឋយមាៃលររុំោៃតិចតួ ចវឧ.វកុអ
ំ ត្ងួ ន្វា។
មិន្ខ ក
ើ ទឹកចិតតឲ្យដៃុសេខប្រើររស់រ ួដគនវ ជាពិខសសររស់ ដំ ពិបាកសមាអតវ ៃិងសមាែរ់ខដខរាគវ ឬផ ិតផ ដំ សប្មារ់
ខប្រើខដ្ឋយរោះជាដួ យដុខវ(ឧ.វដវៃមហគខូ ហាា វំខងក ៀរប្ចដុោះវៃិងរំពង់ខយ ់)។
ខធា ើឲ្យប្បាកំថាវ ទីកដៃែ ងមាៃឧរករណ៍ប្គរ់ប្គៃ់សប្មារ់អតិងិជៃវ ំូ ចជារៃទ ោះជំៃួយដហ ទឹកវ រំពង់ខរៀៃដហ ទឹកវ ៃិង
ឧរករណ៍អដណា តខផេងខទៀតខំើដបីលត់រៃថ យលរខប្រើរ ួដគនខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើបាៃ។វ ដ្ឋក់កប្ដិតលរខប្រើប្បាស់ឧរករណ៍
ដកប្តឹដអតិងិជៃមានក់ដតងវៃិងខធា ើលរសមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគវតថុរនាទរ់ពីខប្រើដតងៗរ ួច្។
APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ផ្ទែស់រតររែ
ូ ង់ជាៃ់ ៃិងកដៃែ ងខផេងខទៀតខៅជុំ វ ធញអាងទឹរខំើដបីខធា ើឲ្យប្បាកំថា កដៃែ ងឈ្រៃិងអងគុយអាចគំប្ទខសចកត ីតប្ដូវនៃ
លររកាគំលាតរាងលយ។ ខៃោះអាចរារ់រញ្ច ូ លរយកខតអីកដាៃត ខចញ ឬហដ
ុ ព័ទធរិទកដៃែ ងខំើដបីរារាំងលរខប្រើប្បាស់។
ផត ់តប្ដ ុយវឬលរដណនាំពិតវ(ឧ.វដខេផល វូ ខៅកនុងទឹកវឬខតអីវ ៃិងតុខៅខ ើកដៃែ ងខំើរ ជុំ វ ធញអាង)វៃិងតប្ដ ុយអាចខដើ ខ ើញវ(ឧ.វ
រង់សអិតខៅខ ើកដៃែងខំើរជុំ វ ធញវ កប្មា ឥំា វ ឬចិខញ្ច ើដផល វូ )វ ៃិងសាែកសញ្ញាខំើដបីខធា ើឲ្យប្បាកំថារុគា ិកវ ខភញៀវវ ៃិងអន កដហ ទឹក
សថ ិតខៅគំលាតោងតិចប្បាំដួយហា ត
ី ពីគនវទ្វំងកនុងៃិងខប្តទឹក។
ខៅខព ដំ អាចខធា ើបាៃវ ចូ រំំខ ើងរនាំងបាំងដិៃប្ជារទឹកវ ំូ ចជាកញ្ច ក់វ Plexiglasវ ខៅកដៃែ ងដំ រុគា ិកវ ៃិងអតិងជ
ិ ៃ
ប្តូវដតប្បាប្ស័យទំនាក់ទំៃងវខហើយពិបាករកាគំលាតរាងលយ។
ពិចរកអៃុវតត លរកក់ទុកជាដុៃសប្មារ់លរខប្រើប្បាស់អាងទឹក
ឬអៃុវតត យៃត លរខផេងខទៀតខំើដបីគំប្ទលររកាគំលាតរាង
លយ។ ខៃោះអាចរ ួដមាៃំូ ចជាលរកក់ ដខេផល វូ ទ្វំងដូ សប្មារ់លរដហ ជារុគា ។
ខធា ើឲ្យប្បាកំថាវ ឆ្មាំលរពារដំ កំពុងខធា ើលរលរពារអាយុជី វ ធតោងសកដម វ ក៏ដិៃប្តូវបាៃរុំពឹងថាប្តូវប្តួ តពិៃិតយលរលាងនំវ
លរខប្រើប្បាស់ប្កកត់បាំងដុខវឬលររកាគំលាតរាងលយខនាោះដំរ។វប្រគ ល
់ រទទួ ខុសប្តូវនៃលរប្តួតពិៃិតយខៃោះខៅឲ្យរុគា ិក
មានក់ខទៀត។
ទីកដៃែ ងខ ងទឹកវគួ រខចៀសវាងសកដមភាពដំ ជំរុញឲ្យមាៃលរប្រដូ

ផតុំជាប្ក ុដ។

កាប ៊ីន និងកន្នែ ងជួល
កដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ៃិងឧទាៃវ RVវ ដំ មាៃលប ៊ីៃឬកដៃែ ងជួ ខផេងខទៀតវ គួរចត់ វ ធធាៃលរណ៍សដប្សរខំើដបីសមាអតវ
ៃិងសមាែរ់ខដខរាគកដៃែ ងទ្វំងខនាោះរនាទរ់ពីខប្រើប្បាស់រ ួចដត ងៗ។វ ខៃោះរារ់រញ្ច ូ លរជូ តវ ៃិងសមាអតរនាំងដប្គវ តុវ ខតខ ទូ រទសេៃ៍វ
សៃទ ោះកា ដប្គវដផនកោងខ ើតុខវងវឧរករណ៍ផទោះបាយវនំទូ ទឹកកកវប្រដ្ឋរ់ដូ ច្ង្គកៃវកញ្ច ក់វៃិង វតថុខផេងៗខទៀត។
ប្តូវដតខដ្ឋោះប្កកត់ទ្វ ំងអស់ ៃិងខបាកគក់វារនាទរ់ពីខភញៀវៃីដួយៗសានក់ខៅ ខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ ទ្វំងវតថុដំ ខដើ ខៅំូ ចជាដិៃ
ទ្វៃ់បាៃខប្រើ។ ខៅខព សមាអតកប្មា ពូ ក កដៃេង ឬវតថុដំ បាៃខបាកគក់ខផេងខទៀតខៅកនុងកដៃែ ងជួ
ចូ រប្បាកំថា
រុគា ិកពាក់ខប្សាដនំដំ ខប្រើខហើយអាចខបាោះខច បាៃ ខៅខព ចត់ ដចងឥវា៉ៃៃ់ខបាកដំ កខា ក់ រ ួចខបាោះខប្សាដនំខនាោះខច
រនាទរ់ពីខប្រើរ ួច។ លាងនំជាដួ យសារូ ឬខប្រើទឹកអនាដ័យលាងនំភាែដៗរនាទរ់ពខី ដ្ឋោះខប្សាដនំ។ កុំរកាទុកប្កកត់រដៃថ ដ
ខៅកនុងកដៃែ ងជួ ។ ផត ់វតថុដររខនាោះខៅមដសំខណើដតរខុ ក
ណ ោះ។
កុំអត្ងួ ន្ឥវា៉ៃៃ់ខបាកគក់ ដំ កខា ក់។វ ខៃោះៃឹងលត់រៃថ យភាពអាចខៅរ ួចនៃលរដរកដខញកខដខរាគមដរយៈខយ ់។វ ខបាកគក់
វតថុមដលរសដប្សរខដ្ឋយខោងមដលរដណនាំររស់ប្ក ុដហុៃផ ិត។វ ខរើសិៃជាអាចខធា ើបាៃវ ចូ រខបាកគក់ររស់រររខដ្ឋយខប្រើ
លរ កំណត់ទឹកខតតខព ស់រំផត
ុ ដំ សដប្សរសប្មារ់វតថុៃិងសដង ួតវាឲ្យសងួត អ ។វ សមាអតវ ៃិងសមាែរ់ខដខរាគក្ៃត ក់ខបាកគក់
មដលរដណនាំោងខ ើសប្មារ់នផទ។វ ខរើអាចខធា ើបាៃវ ចូ រពិចរកដ្ឋក់ងង់ខចរដ់ ំ អាចខបាោះខច បាៃវ ៃិងខបាោះខច
រនាទរ់ពីខប្រើរ ួចវឬអាចខបាកគក់បាៃរនាទរ់ពីខប្រើរ ួច។
របស់របកនុងផទោះបាយ ំូ ចជាឆ្នំង ខទ ោះ ៃិងប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋររ ធខភាគ ប្តូវដតសមាអតោង អ ិត អ ៃ់ជាដួ យសារូ ៃិងទឹកខតត យក អ
ោរ់ខៅកនុងមាសុីៃលាងចៃ
រនាទរ់ពីខភញៀវៃីដួយៗសានក់ខៅ។
ផត ់សារូ លាងចៃឲ្យបាន្ត្គប់ត្ោន្់
ៃិងខអរុងងមីខ ល
ដិៃទ្វៃ់ខប្រើ សប្មារ់ខភញៀវៃីដួយៗខៅខព ដកំ ់។ ពិចរកផ្ទែស់រតរប្រដ្ឋរ់
ូ
ប្រដ្ឋររ ធខភាគជាដួ យឈ្ុតប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋររ ធខភាគ
ដំ ខប្រើដតដតង ខរើសិៃជាអាចខធា ើបាៃ។
ពិចរកចរ់ខផតើដរយៈរង់ចំ 24 ខមាងរនាទរ់ពីខភញៀវចុោះខ្មោះខចញ ដុៃៃឹងសមាអតទីកដៃែ ងដំ ជាកដៃែ ងខបាោះជំរុុំ ខដ្ឋយរារ់
រញ្ច ូ ទ្វំងកដៃែ ងជួ ផងដំរ។
កដៃែ ងជួ ្មួ យដំ ខប្រើសប្មារ់លរប្រដូ ផតុំធំៗវំូ ចជាសៃន ិសីទវឬលរប្រជុំវដិៃគួ រខរើកខ យ
ើ វរហូ តំ ់ប្រតិរតត ិលរដររខនាោះ
អាច្ ាំធណើរការធ ើង វ ិញបាៃ។
មហ ូបអាហារ និងការបរ ិខភារ

អៃុវតត មដលរដណនាំររស់នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈវ
ទ្វក់ទងៃឹងដហ ូរអាហារវៃិងវលរររ ធខភាគ។

ទ្វក់ទងៃឹងខភាជៃីយដ្ឋាៃវ

សប្មារ់លរដណនាំ

ប្រតិរតត ិករកដៃែ ង ំ ដហោងខប្តវ ដិៃគួ រប្បារពធ កដមវ ធធីរ រ ធខភាគអាហាររ ួដគនវ ឬប្ពឹតតិលរណ៍រ រ ធខភាគៃិងផឹកដររប្គួ សារប្សខំៀង
គនវដំ រខងក ើៃហាៃិភ័យវ(risk)វនៃលរលែ ងខដខរាគខ ើយ។វខរើសៃ
ិ ជាចំបាច់ប្តូវរខប្ដើវឬដចករុំដ កដហ ូរអាហារៃិងខភសជជៈវចូ រផត ់
វតថុទ្វ ំងខនាោះខៅកនុងឧរករណ៍ផទុកសប្មារ់ខប្រើដតងវ ៃិងខប្រើខហើយ អាចខបាោះខច បាៃវ ខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើបាៃ។វ រុគា ិកវ
ឬអន កសម ័ប្គចិតតដំ រខប្ដើដហ ូរអាហារវ គួ រលាងនំឲ្យបាៃញឹកញារ់វ ៃិងពាក់ខប្សាដនំដំ អាចខប្រើខហើយអាចខបាោះខច បាៃវ
ៃិងរបាំងដុខ។
ទ្យីកន្នែ ងខបាករក់
ខរើចំបាច់វ ចូ រខរតប្ដូវខមាងប្រតិរតត ិលរសប្មារ់រៃទ រខ់ បាកគក់វ ខំើដបីខធា ើឲ្យប្បាកំថារុគា ិកមាៃខព ខវលាប្គរ់ប្គៃ់ខំើដបី
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
សមាអតវ ៃិងសមាែរ់ខដខរាគគប្ដរៃិងទ្វារមាសុីៃខបាកវ ប្រដ្ឋរ់លរពារកខដទ ចវ ដផនកោងខ ត
ើ ុ ៃិងរញ្ជ វ ខតអីឬរង់អងគុយវ
ឧរករណ៍រខញ្ច ញសារូ វមាសុៃ
ី
ក់ទំៃញ
ិ វមាសុៃ
ី រតរវកៃធ
ូ
ៃ់វៃិងកដៃែ ងខផេងខទៀតឲ្យបាៃញឹកញារ់។
ពិចរកដ្ឋក់ទឹកអនាដ័យលាងនំវ
ដុៃ/ខប្លយពីពួកខគខប្រើប្បាស់មាសុៃ
ី ។វ

ៃិងប្កដ្ឋសជូ តសមាែរ់ខដខរាគខៅកនុងរៃទ រ់ខបាកគក់ខំើដបីឲ្យខភញៀវអាចជូតកដៃែ ង

យកខហា ដវខសៀវខៅវប្ពឹតតិរ័ប្តព័ត៌មាៃវឬររស់ខផេងៗខទៀតទ្វំងអស់ខចញពីទីកដៃែ ងខបាកគក់។វយកក្ៃត កវឬធុងខបាកគក់ខចញវ
ខរើមាៃផត ់ជូៃ។
ពិចរករខងក ើតប្រព័ៃធប្រខភទកត់ជួរសប្មារ់ទីកដៃែ ងខបាកគក់វ ខំើដបីឲ្យរុគា ិកំឹងពីខព ខវលាដំ ទីកដៃែ ងកំពុងប្តូវបាៃ
ខប្រើប្បាស់វ ខហើយខភញៀវអាចខចៀសវាងលរប្បាប្ស័យទ្វក់ទងដំ ដិៃចំបាច់។វ ចក់ខសាទីកដៃែ ងខបាកគក់ ខៅចខនាែោះលរកត់ ដំ
បាៃកំណត់ខព វខំើដបីធានាបាៃៃូ វខព ខវលាប្គរ់ប្គៃ់សប្មារ់សមាអត។
ខរើសិៃជាដិៃអាចខប្រើប្រព័ៃធប្រខភទកត់ជួរវ
រកាគំលាតរាងលយប្បាំដួយហា ីតពីគនបាៃ។វ

ចូ ររកាគំលាតរាងលយខដ្ឋយរិទមាសុៃ
ី ខៅចខនាែោះៃីដួយៗវ

ំូ ខចនោះខភញៀវអាច

ខ ើកទឹកចិតតឲ្យខភញៀវរង់ចំខៅោងខប្តវ ខៅខព ឥវា៉ៃៃ់កំពុងប្តូវបាៃខបាកគក់/សដង ួត។វ ដាងវ ធញខទៀតវ ចូរខប្រើប្បាស់តប្ដ ុយ
រ ូរភាពខំើដបីដណនាំខភញៀវអំពីកដៃែ ងដំ ប្តូវឈ្រវៃិងដ្ឋក់ប្ដិតលរចូ ខប្រើវ ំូ ខចន ោះខភញៀវអាចខប្រើប្បាស់មាសុៃ
ី ខប្ចើៃដំ ខៅជាដួ យ
គន។វ
កំណត់ថាខតើគួរមាៃចំៃួៃដៃុសេអតិររមារុនាមៃនាក់សប្មារ់ទំហំរៃទ រវ់ ៃិងរិទសាែកសញ្ញាខៅខ ើទ្វារវដំ រញ្ញជក់ថាអាចមាៃ
ដៃុសេរុនាមៃនាក់ខៅកនុងរៃទ រ់កនុងខព ខរមួ យ រ ួដជាមួ យល វ ធភាគនៃលរសមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគ។

C. វ ិធានការណ៍ខែើមបីម្ររប់ម្ររងការលែ ងជំងឺ
ទ្វក់ទងខភញៀវដំ មាៃលរកក់ទុកជាដុៃខៅកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ៃិងឧទាៃវ RVវ ដុៃលរដកំ ់ដំ បាៃកំណត់ររស់
ពួ កខគវខំើដបីរញ្ញជក់ពីលរកក់វៃិងសាកសួ រថាខតើពួកខគវឬៃរកមានក់ខៅកនុងប្គួសារររស់ពួកខគកំពុងខចញខរាគសញ្ញា
ជំងឺវCOVID-19វឬក៏អត់។វខរើសិៃជាខភញៀវខលែ ើយថាមាៃវចូរកំណត់ខព ខ ើង វ ធញវឬរុំសាយលរកក់។
ធ្ញៀវខ លមរ ល់ទីរខន្ា ងត្រូវបាន្រំលរ
ឹ ឲ្យពារ់របាាំងមុែធៅត្គប់ធពលធវោ (ធលើរខលងខរធពលបរ ិធភាគ ឬ្ឹរ ធបើ
សិន្ជាអាច្ធ្វ ើបាន្) ែណៈធពលធៅរនុងទីរខន្ា ង ឬធៅធលើទធា
ី ា ថ្ន្ទីរខន្ា ង។ ធន្ោះអន្ុវរតធៅធលើមន្ុសស្ាំទា ាំងអស់ ន្ិង
រុារខ លាន្អាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំធ ើងធៅ។ ាន្ខរបុគគលខ លត្រូវបាន្ខណនាាំមិន្ឲ្យពារ់របាាំងមុែធោយអន រ្តល់ធស
វាធវជាសាស្តសតបុធ្
ណ ោះធទើបត្រូវបាន្ធលើរខលងពីការពារ់ធន្ោះ។ ធ ម
ើ បីោាំត្ទសុវរា ិភាពបុគគលិររបស់អនរ ន្ិងធ្ញៀវធ្សងធទៀរ
គួ រ្តល់របាាំងមុែឲ្យធ្ញៀវខ លមរ ល់ធោយោមន្វា។
ការត្រួ រពិន្ិរយធោគសញ្ជាត្រូវបាន្ធ្វធើ ើងមុន្ធពលធ្ញៀវអាច្ន្ឹងច្ូ លរនុងទីរខន្ា ង។ ការត្រួ រពិន្រ
ិ យ ត្រូវខរោប់បញ្ចល
ូ
ការពិន្ិរយទារ់ទងន្ឹងការរអ រ ការ រ ធងហម
ើ ែា ី ការពិបារ រ ធងហម
ើ ន្ិងអការត្គ ុន្ធៅតឬត្គ ុន្រងា។ ការត្រួ រពិន្ិរយ
ទាាំងធន្ោះអាច្ធ្វ ើបាន្ធោយផ្លាល់ ឬតាមរយៈ វ ិ្ីធ្សងធទៀរ ូ ច្ជាការច្ុោះធ្មោះច្ូ លតាមអន្ឡាញ ឬតាមរយៈសាារសញ្ជា
ខ លបាន្បិទធៅត្ច្រច្ូ លទីរខន្ា ងធោយខងាងថាធ្ញៀវខ លាន្ធោគសញ្ជាទាាំងធន្ោះមិន្គួ រច្ូ លរនុងទីរខន្ា ងធ យ
ើ ។
ខធា ើលរសមាអតោង អ ត
ិ
អ ៃ់ខៅមដកដៃែ ងដំ មាៃដៃុសេខចញចូ ខប្ចើៃវ ំូ ចជាកដៃែ ងចុោះខ្មោះខភញៀវវ ៃិងរៃទ រ់
រង់ចំវ ដជឈដណឌ ខភញៀវវ រៃទ រ់សប្មាកររស់រុគា ិកវ រៃទ រ់ទឹកវ ៃិងកដៃែ ងប្ចកខចញចូ វ ំូ ចជាជខណា ើរ ៃិងរង្គកៃ់នំ
ខពញដួ យនងៃ។
សមាែរ់ខដខរាគធលើនផទវៃិងវតថុដំ បាៃខប្រើទូខៅឲ្យបាៃញឹកញារ់វំូ ចជាចងក ូតោៃយៃត វៃិងចងក ឹោះខ ខវខសាវឧរករណ៍វ
កា រ៉ៃ ូប ៊ីខណទឹកវ ធុងសប្មាដវ ខតអីអងគុយកដាៃត វ ឧរករណ៍ខប្រើប្បាស់រ ួដគនវ នំទ្វារវ នផទខធា ើលរវ រងកៃ់វ ៃិង ទីកដៃែ ង
លាងនំ។
ប្រតិរតត ិករកដៃែ ង ំ ដហោងខប្តគួ រប្រឹកាជាដួ យប្ក ុដហុៃផ ិតឧរករណ៍វ ខំើដបីកំណត់ពីជហា
ំ ៃសមាែរ់ខដខរាគសដ
ប្សរជាពិខសសសប្មារ់នផទដំ ទៃ់វ មាៃរៃធ ។វខ ើកទឹកចិតតឲ្យខភញៀវយកវៃិងខប្រើប្បាស់ឧរករណ៍ររស់ខល ួៃវខៅប្គរ់ខព
ដំ អាចខធា ើបាៃ។
រំពាក់កដៃែ ងទទួ ខភញៀវវ ទីកដៃែ ងចុោះខ្មោះចូ វ ៃិងកដៃែ ងខធា ើលររុគា ក
ិ ជាដួ យៃឹងផ ិតផ អនាដ័យសដប្សរវ
ំូ ចជាទឹកអនាដ័យលាងនំវៃិងប្កដ្ឋសជូតសមាែរ់ខដខរាគ។
ខប្គឿងកដាៃត ំូ ចជាដផៃទីផល វូ វំ ខសៀវខៅវ ទសេនាវំតវី លខហា វ ទឹកវ កដៃែ ងរខប្ដើខដ្ឋយខល ួៃឯងវ ( ុោះប្មដតដិៃបាច់រោះ)វ
ៃិងវតថុខផេងៗខទៀតសប្មារ់ខភញៀវវ
ប្តូវដតយកខចញពីកដៃែ ងទទួ ខភញៀវវ
ខំើដបីជួយលត់រៃថ យ ចំណុចរោះវ
ៃិងលរប្បាប្ស័យទ្វក់ទងររស់ខភញៀវ។វ ដផៃទីផល វូ ំវ ៃិង ឯកសារព័ត៌មាៃដំ បាៃខបាោះពុដពវ អាចដចកជូ ៃំ ់ខភញៀវ
ខៅខព ដកំ ស
់ ប្មារ់លរខប្រើប្បាស់ជារុគា ររស់ពួកខគ។
វតថុដំ បាៃរោះជាទូ ខៅវ
ៃិងពិបាកសមាអតវ
ំូ ចជាលារខហា ដឬខសៀវខៅខប្រើរ ួដគនវ
ដិៃគួ រឲ្យខភញៀវខច ខី យ
ើ វ
ខរើសិៃជាអាចខធា ើបាៃ។វ
ខរើសៃ
ិ ជាឲ្យខភញៀវខច ីវតថុដររខនាោះវ
ចូ រពិចរកដ្ឋក់វតថុដំ បាៃប្រគ ់ប្ត រ់ដកវវ ធញ
ខៅកនុងឧរករណ៍ផទុករយៈខព ោងតិចរំផុតរីនងៃ ដៃ
ុ ៃឹងឲ្យខភញៀវខផេងខទៀតខច ី។
អៃុវតត មដខគ លរណ៍ដណនាំររស់
CDC
ខំើដបីធានាថាប្រព័ៃធទឹកទ្វំងអស់គឺមាៃសុវតថ ិភាពសប្មារ់ខប្រើប្បាស់
រនាទរ់ពីទីកដៃែ ងរិទទ្វារកនុងរយៈខព យូ រ ខំើដបីលត់រៃថ យហាៃិភ័យ(risk)នៃជំងឺ Legionnaires ៃិងជំងខឺ ផេងខទៀត
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ដំ ទ្វក់ទងៃឹងទឹក។
ជាញឹកញារ់វរៃទ រ់ទឹកដំ គមៃទឹកហូ រវំូ ចជារងាៃ់ច ត
័ វៃិងរងា ៃ់គមៃទឹកវ(vaultវtoilet)វដិៃមាៃផទក
ុ ផ ត
ិ ផ
អនាដ័យនំខ យ
ើ ។វ ខ ើកទឹកចិតតឲ្យខភញៀវខរៀរចំយកទឹកអនាដ័យលាងនំររស់ខល ួៃដំ មាៃជាតិអា ក
់ ុ ោងតិចវ
60%វសប្មារ់ខប្រើប្បាស់ខៅមដទីកដៃែ ងទ្វំងខៃោះ។វខរើបាៃផត ជ
់ ូ ៃវចូ រប្បាកំថាទីកដៃែ ងលាងនំច ត
័ ប្តូវបាៃដងទ្វំវ
ៃិងមាៃសារូ វកដៃេងវៃិងលរផាត់ផាង់ទឹកប្គរ់ប្គៃ់។
សមាអតរៃទ រ់ទឹកខៅមដល វ ធភាគញឹកញារ់ជាងដុៃវ
ខំើដបីរកាវាឲ្យសាអត អ វ
ៃិងខ ក
ើ ទឹកចិតតឲ្យអន កខបាោះតង់វ
ៃិងខភញៀវខប្រើវាវ ខដ្ឋយខចៀសវាងអន កខបាោះតង់ដិៃខប្រើរៃទ រ់ទក
ឹ ដំ កខា កៃ
់ ិងគមៃអនាដ័យវ ៃិងដររខៅខប្រើទីវា
ោងខប្តខៅវ ធញ។វ
ខៅខព ដំ អាចខធាបា
ើ ៃវ
ចូ រផត ់គប្ដរអងគុយដំ ខប្រើខហើយអាចខបាោះខច បាៃ
ខៅកនុងរៃទ រ់ទឹក។
ខ ើកទឹកចិតតឲ្យខភញៀវយរកញ្ច រ់ធៅដំ ពួ កខគបាៃខច រ់យរមរវ ខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើបាៃវ ខំើដបីលត់រៃថ យ
ចំៃួៃសប្មាដដំ រុគា ក
ិ ប្តូវខបាោះខច ខៅកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវឧទាៃវផល វូ ំវឬទីកដៃែ ងខផេងៗខទៀត។
សាថៃីយរំខពញទឹកវសាថៃីយខបាោះខច សាំោមរបស់RVវៃិងវសាថៃីយរំខពញហាាស់ប្រូបាៃវប្តូវដតសមាអតៃិងសមាែរ់ខដខរាគ
ជាខរៀងរា ់នងៃវ ខហើយរុគា ិកគួ រដតជូ តឧរករណ៍រនាទរ់ពីខប្រើដតងៗ។វ ខរើអាចខធា ើបាៃវ ចូ រដ្ឋក់ទឹកអនាដ័យលាងនំ
ខៅជិតទីកដៃែ ងទ្វំងខៃោះសប្មារ់ឲ្យខភញៀវវៃិងរុគា ក
ិ ខប្រើប្បាស់។
រុគា ិកគួ រខចៀសវាងលរខប្រើប្បាស់ឧរករណ៍វ ទូ រសពទ វ ខប្គឿងខអ ិចប្តូៃក
ិ វ ៃិងខប្គឿងលរ ធោ ័យរ ួដគនឲ្យបាៃខប្ចើៃ
រំផុតមដដំ អាចខធាបា
ើ ៃវៃិងខៅខព ខ លអាចខធា ើបាៃវចូ រប្បាកំថារុគា ិកមាៃកដៃែ ងខធា ើលរដ្ឋច់ខដ្ឋយដ ក
សប្មារ់ខប្រើប្បាស់ផ្ទទ ់ខល ួៃ។វកុំខប្រើវPPEវរ ួដគនជាដ្ឋច់ោត។
ខៅខព ខប្ជើសខរ ីសសារធាតុគីដស
ី ប្មារ់សមាអតវ
ៃិខោជកគួ រខប្រើ ផ ត
ិ ផ ដំ បាៃអៃុដ័តឲ្យខប្រើប្បាស់ប្រឆ្ំង
ៃឹងជំងឺវ COVID-19វ ខៅខ ើរញ្ជ ីវ Nវ ដំ បាៃអៃុដ័តររស់ភានក់ង្គរលរពារររ ធសាថៃវ (EPA)វ ៃិងអៃុវតត មដលរដណនាំ
ររស់ផ ិតផ ។វ ខប្រើប្បាស់សារធាតុសមាែរ់ខដខរាគដំ បាៃសរខសរថាមាៃប្រសិទធភាពប្រឆ្ំងៃឹងភានក់ង្គរខដខរាគវ
សូ ុយសយ
ុ ងខធា ើឲ្យសវ (Bleach)វ ខៅមដផទោះដំ បាៃពប្ង្គវវ (5វ សាែរប្ពាកនុងទឹកដួ យហាក ុ ង)វ ឬសូ យ
ុ សយ
ុ ងអា ់កុ
ដំ មាៃជាតិអា ក
់ ុ ោងតិចវ 70%វ ដំ សដប្សរសប្មារ់នផទ។វ ផត ់លររណតុោះរក
ត ំ រ
់ ុគា ក
ិ អំពីលរ
ដណនាំររស់ប្ក ុដហុៃផ ិតវ ៃិងខសចកត ីតប្ដូវរបស់វ Cal/OSHAវ សប្មារ់លរខប្រើប្បាស់ដំ មាៃសុវតថ ិភាព។វ រុគា ិក
ដំ ខប្រើផ ិតផ សមាអតវ ឬសារធាតុសមាែរ់ខដខរាគវ គួ រដតពាក់ ខប្សាដនំវ ៃិងឧរករណ៍លរពារខផេងខទៀតំូ ចបាៃ
តប្ដូវខដ្ឋយផ ិតផ ។
រនាទរ់ពីខភញៀវៃីដួយៗសានក់ខៅវ ខប្គឿងកដាៃត ខៅមដកដៃែ ងៃីដួយៗគួ រប្តូវបាៃជូ តវ សមាអតវ ៃិងសមាែរ់ខដខរាគ
ោងសដប្សរ។វ ខៃោះរារ់រញ្ច ូ ំូ ចជាចខងអ ើរវ BBQវ ខតអីវ កដៃែ ងអងគុយរនាទរ់រៃេ ំទ្វំងអស់វ (ឧ.វ ខទ្វងវ ឬរង់អងគុយ)វ
កា រ៉ៃ ូប ៊ីខណទឹកវដខេខភែ ើងវRVវៃិងទុខោទឹក។
ខធា ើឲ្យប្បាកំថាវ រុគា ក
ិ ទ្វំងអស់ប្តូវបាៃរណតុោះរក
ត ឲ្យខប្រើប្បាស់វ
សមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគប្គរ់ដុខង្គរវខៅខព ចំបាច់។វ

ៃិងមាៃលរផាតផ
់ ាង់ប្គរ់ប្គៃ់ៃូវផ ត
ិ ផ

រុគា ិកសមាអតវ ឬរុគា ិកដងទ្វំប្តូវដតំឹងវ ខរើសៃ
ិ ជាពួ កខគៃឹងខៅខធាល
ើ រខៅទីមំងដំ អន កជំងឺបាៃខៅទីខនាោះ។វ
ភាគីទីរីដំ មាៃ កខ ណៈសដបតត ិប្គរ់ប្គៃ់វ ខសវាកដម សមាអតដំ មាៃ កខ ណៈសដបតត ិប្គរ់ប្គៃ់វ ប្តូវបាៃដណនាំ
សប្មារ់លរសមាែរ់ខដខរាគខៅទីកដៃែ ងដំ បាៃរោះពា ់។
ខរើសិៃជារុគា ក
ិ សមាអតវ ឬរុគា ក
ិ ដងទ្វំប្តូវបាៃខសន ើឲ្យសមាែរ់ខដខរាគខៅកដៃែ ងដំ មាៃករណីជំងវឺ COVID-19វ
ពួ កខគដិៃប្តូវចរ់ខផតដ
ើ ប្រតិរតត ិលរខ យ
ើ វ ុោះប្មដតប្រតិរតត ិករកដៃែ ងខបាោះជំរវុុំ ឬវ RVវ បាៃផត ់ឧរករណ៍លរពារវ
ៃិងលររណតុោះរក
ត បាៃសដប្សរ។វ
រុគា ក
ិ សមាអតវ
ឬរុគា ិកដងទ្វំប្តូវដតពាក់ខប្សាដនំដំ ខប្រើខហើយ
អាចខបាោះខច បាៃសប្មារ់កិចចលរទ្វំងអស់ខៅកនុងំំខណើរលរសមាអតវ
រារ់រញ្ច ូ ទ្វំងលរចត់ ដចងសប្មាដ។វ
រុគា ិកត្រូវបាមរុំ ឹកឲ្យលាងនំជាដួ យសារូ វ ៃិងទឹកភាែដៗរនាទរ់ពីខដ្ឋោះខប្សាដនំវឬខប្រើប្បាស់ទឹកអនាដ័យលាងនំ។វ
PPEវ រដៃថ ដអាចប្តូវបាៃតប្ដូវវ ដំ រ ួដមាៃំូ ចជាដវៃមខហាាខហាា វ ខដ្ឋយដផអកខ ើផ ិតផ សមាអត/សមាែរ់ខដខរាគ
ដំ កំពុងខប្រើវៃិងថាខតើមាៃហាៃិភយ
័ វ(risk)វនៃលរោទតទឹកឬក៏អត់។វ
រុគា ិកសមាអតប្តូវដតទទួ លររណតុោះរក
ត វ
ៃិងព័ត៌មាៃអំពីខប្គោះថានក់នៃផ ិតផ សមាអតៃិងសារធាតុសមាែរ់
ខដខរាគដំ បាៃខប្រើវ ភាពអាចរកបាៃៃូ វសៃែ ក
ឹ ទិៃនៃ័យសុវតថ ិភាពវ PPEវ ដំ ចំបាច់វ ៃិងខយ ខ់ ចញចូ ដំ ចំ
បាច់។
រុគា ិកគួ រមាៃខយ ខ់ ចញចូ វ ( ហ
ំ ូ រខយ ់)វ ប្គរ់ប្គៃ់ខៅកនុងទីកដៃែ ងដំ ពួ កខគកំពុងសមាអត។វ ខរើសៃ
ិ ជាសមាអត
ខៅកនុងរៃទ រ់ទឹកវឬកដៃែ ងតូ ចៗខផេងខទៀតវចូ រប្បាក ថាបាៃខរើកទ្វារវៃិងរងអ ួច។
ខំើដបីលត់រៃថ យហាៃិភ័យ (risk) នៃជំងឺហត
ឺ ដំ ទ្វក់ទងៃឹងលរសមាែរ់ខដខរាគ កដម វវ ធធីគួរមាៃខគ រំណង
ខប្ជើសខរ ីសផ ិតផ សមាែរ់ខដខរាគខៅខ ើរញ្ជ ី
N
ជាមួ យន្ឹងធាតុផេ ំដំ មាៃសុវតថ ិភាពសប្មារ់ជំងឺហត
ឺ
(អុីប្ំូដសៃដពរ៉ៃុកសុីត អាសុីតសុីប្ទិក ឬអាសុីតឡាក់ទិក)។ ខចៀសវាងផ ិតផ ដំ លាយធាតុផេ ំទ្វំងខៃោះជាដួ យអាសុត
ី
peroxyacetic, sodium hypochloric (bleach) ឬធាតុអាដូ ញាក់ (quaternary ammonium) ដំ អាចរក
ត ឲ្យ
មាៃជំងឺហត
ឺ ។
ខគប្តូវរុំ ឹកខភញៀវកដៃែ ងខបាោះជំរុុំ

ៃិងឧទាៃ

RV

ឲ្យរកាគំលាតប្បាំដួយហា ីតពីរុគា ិកជួសជុ

APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
8/21/2020 (Cambodian)

រុគា ិកសមាអត
ទំព័រ 8 នៃ 10

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ឬរុគា ិកដងទ្វំ ដំ សថ ិតខៅកនុងប្ក ុដខងទ្វំ។
អៃុវតត ំខំ ណើរលរខំើដបីចុោះត្រួ រពិន្រ
ិ យជាដួ យរុគា ិកជាធទៀងទារ់
ខំើដបីធានាថាខភញៀវកំពុងអៃុវតត មដពិធល
ី រខៃោះ។
ខធាឲ្
ើ យប្បាកំថារុគា ក
ិ អាចដចករុំដ កព័ត៌មាៃទ្វំងខនាោះ
ខដ្ឋយដិៃមាៃលរភ័យោែចពីផ្ទចញ់ផ្ទច
ឬសងសឹក។
ប្រតិរតត ិករកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ
ៃិងឧទាៃវ
RVវ
គួ រវាយតនដែ ថាខតើឧទាៃសតាដលក ខៅខ ើទីកដៃែ ងគឺធំ ម ដខំើដបី
សប្ដួ ំ ខ់ ភញៀវវ ៃិងសតា ររស់ពួកខគខណៈដំ រកាគំលាតរាងលយសដប្សរឬក៏អត់។វ ខរើសិៃជាទីធាែដិៃប្គរ់ប្គៃ់វ
ឧទាៃសតា ដលក វប្តូវដតខធាល
ើ រពប្ងីកវដ្ឋក់កប្ដិតចំៃួៃវឬរិទ។

D. វ ិធានការណ៍ន្ែលទ្យំនាក់ទ្យំនងមមួ យសាធារណជន
ឹ ោងចាស់ពី
ប្រតិរតត ិករកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ៃិងឧទាៃវ RVវ គួរចត់ វ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីខធា ើឲ្យប្បាកំថាខភញៀវយ ់ំង
ខគ លរណ៍វ ៃិងៃីតិ វ ធធីងមីររស់ឧទាៃដុៃខព ពួ កខគដកំ ់។វ វ ខគ លរណ៍ដររខៃោះវ គួ ររារ់រញ្ច ូ សិទធិសប្មារ់
ឲ្យប្រតិរតត ិករកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ៃិងឧទាៃវ RVវ រុំសាយលរកក់សប្មារ់ភាគី ដំ មាៃខភញៀវខចញខរាគសញ្ញា;វ ៃីតិ វ ធធីចុោះ
ខ្មោះចូ ងមី;វខសចកត ីតប្ដូវនៃលររកាគំលាតរាងលយវ ៃិង ល វ ធភាគសមាអតៃិងសមាែរ់ខដខរាគសប្មារ់ទីកដៃែ ងសានក់
ខៅវ ខប្គឿងកដាៃត វ ៃិងទីកដៃែ ងទូ ខៅំូ ចជាកដៃែ ងចុោះខ្មោះចូ /ចុោះខ្មោះវ ៃិងហាងទូ ខៅកនុងឧទាៃវ ឬដជឈដណឌ
ខភញៀវ។
ផត ់ព័ត៌មាៃំ ់ខភញៀវអំពីប្រធាៃរទំូ ចោងខប្លដ៖

o ខធា ើដផៃលរជាដុៃវ ខធា ើលរកក់ទុកជាដុៃវ ៃិងទិញ ិខិតអៃុញ្ញាតវ អុសវ ទឹកកកៃិងទំៃញ
ិ ខផេងខទៀត
មដអៃឡាញវឬមដទូ រសពទ ដៃ
ុ ខព ដកំ ់ទីកដៃែ ង។វ

o ប្តូវខចោះប្គរ់ប្គងខល ួៃឯងវៃិងមាៃវតថុប្គរ់ប្គៃ់សប្មារ់ខល ួៃឯងមដដំ អាចខធា ើបាៃ។វឧទ្វហរណ៍វ ដកំ ់

ខដ្ឋយមាៃខប្តៀដរ ួចជាខប្សចជាដួ យៃឹងសារូ វ
ខប្គឿងសមាែរ់ខដខរាគធលើនផទវ
ទឹកអនាដ័យលាងនំវ
កដៃេង/កដៃេងនំវ ៃិងប្កដ្ឋសរៃទ រ់ទឹក។វ ជាលរ អ វ ក៏គួរយកប្កដ្ឋសជូតសមាែរ់ខដខរាគខំើដបីសមាអតដុៃវ
ៃិងខប្លយខប្រើទីកដៃែ ងទូ ខៅផងដំរ។វ សូ មយកឧរករណ៍កឡា
ី វ កដៃេងវ ខប្គឿងសខ្ង្គាោះរឋដវ ៃិង
វតថុខផេងៗខទៀតវ ដំ ចំបាច់សប្មារ់លរ ំ ដហខៅោងខប្តវ ខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើបាៃ។វ ខភញៀវគួ រ
យកកប្មា តុបាែសទ ិកសប្មារ់តុពិចៃិកដំ អាចខបាោះខច បាៃវឬយកខៅផទោះ វ ធញសប្មារ់ខបាកគក់។

o ខំើដបីខធា ើឲ្យប្បាកំថាលររកាគំលាតរាងលយប្តូវបាៃខគរពមដវ ខភញៀវគួ រខរៀរចំកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ឬកដៃែ ង

ពិចៃិកររស់ខល ួៃខំើដបីរខងក ើៃគំលាតពីកដៃែ ងខបាោះជំរុុំវ ៃិងកដៃែ ងពិចៃិកដំ ខៅដកបរវ ដំ មាៃដៃុសេ
ដកពីប្គួ សារខផេង។

o កដមវ ធធីវ ៃិងទីកដៃែងជាខប្ចើៃអាចប្តូវបាៃរុំសាយវ ឬរិទវ ំូ ខចនោះខភញៀវគួ រពិៃិតយខដើ ធៃធាៃអៃឡាញសប្មារ់
ឹ ថាគួររុំពឹងអាីខៅខព ដកំ ់។វ
ព័ត៌មាៃងមីៗអំពីលរផ្ទែស់រតរចារ់
ូ
វៃិងលររិទខំើដបីំង

o សខងក តខដើ ពិធល
ី រនៃលរសមាអតទ្វំងអស់សប្មារ់ទីកដៃែ ងដំ រខប្ដើខសវាខដ្ឋយខល ួៃឯងវៃិងខប្គឿងកដាៃត
ដុៃៃឹងខប្រើប្បាស់វា។

o ទុកខប្គឿងសង្គា រ ឹដវ ំូ ចជាតុៃិងខតអីពិចៃិកឲ្យំូ ចពីដុៃ វ ធញវ ខប្ពាោះរុគា ិកឧទាៃអាចៃឹងបាៃខរៀរចំ
វតថុទ្វ ំងខៃោះបាៃសដប្សរខំើដបីខ ើកកដព ស់លររកាគំលាតរាងលយ។

o អៃុវតត មដសាែកសញ្ញាដណនាំវ -វ ឧ.វ រង់ចំខវៃររស់អនកវ ៃិងខគរពមដលរកំណត់ចំៃួៃដៃុសេវ -វ ដំ ៃឹង
ខ ើកកដព ស់លររកាគំលាតរាងលយខៅកនុងអគរវលរខដើ ពីខ ើវៃិងជុំ វ ធញទីធាែរិទជិតខផេងខទៀត។

o ខធា ើដផៃលរនៃលរខធា ើំំខណើរររស់អនកមដវ ធធី ដំ មាៃសុវតថ ិភាពវ ៃិងការទទួ ខុសប្តូវ។វ ចូ រចងចំថាតំរៃ់
ជៃរទវ ៃិងប្រតិរតត ិលរសខ្ង្គាោះតប្ដូវឲ្យមាៃអន កខលែយ
ើ តររនាទៃ់ខប្ចើៃវ ខហើយតប្ដូវលររដៃថ ដខ ើធៃធាៃ
នៃលរដងទ្វំសុខភាពទ្វំងខនាោះខធា ើឲ្យដៃុសេប្គរ់គនមាៃធត្ោោះថានរ់វ(risk)។

រកាប្រព័ៃធទំនាក់ទំៃងដំ អៃុញ្ញាតឲ្យរុគា ក
ិ វៃិងខភញៀវរាយលរណ៍ពីខរាគសញ្ញាខដ្ឋយខល ួៃឯងវៃិងទទួ បាៃលរ
ជូ ៃំំណឹងភាែដៗអំពីលររោះពា ់វលររិទវខណៈដំ រកាលរសមាៃត់។
ចារ់ចដែ ងនៃពិធីលរខៃោះប្តូវបាៃរិទផាយខៅប្គរ់ប្ចកចូ

សាធារណៈទ្វំងអស់ដកកនុងកដៃែ ងខបាោះជំរុុំ។វ

សាែកសញ្ញាប្តូវបាៃរិទផាយដំ ដណនាំខភញៀវថាពួ កខគគួ រដតសថ ត
ិ ខៅផទោះវខរើសិៃជាឈ្ឺខដ្ឋយមាៃខរាគសញ្ញាផល វូ ំខងា ើដ។វ
ប្ចកអៃឡាញនៃអាជីវកដមវ (ខគហទំព័រវរក
ត ញសងាដវ។ ។)វផត ់ព័ត៌មាៃចាស់លាស់អំពីពិធីលររចចុរបៃន វ លរតប្ដូវឲ្យ
ខប្រើរបាំងដុខវលរអៃុវតត លរប្គរ់ប្គងលរលែ ងជំងឺវៃិងខសចកតីតប្ដូវនៃលររកាគំលាតរាងលយ។វវ

E. វ ិធានការណ៍ន្ែលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសវាកមម សំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
ខសវាកដម ដំ ចំបាច់ោែំងសប្មារ់ខភញៀវប្តូវបាៃផត ់អាទិភាព។
វវ ធធាៃលរណ៍ប្តូវបាៃអៃុវតតខំើដបីធានាបាៃៃូ វខសវាកដម សប្មារ់ខភញៀវដំ មាៃលរ ំបាកកនុងលរផ្ទែស់ទី
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ដំ មាៃហាៃិភយ
័ )risk(ខព ស់ខៅទីសាធារណៈ។

វ ិធានការណ៍បន្នម មទំងយយន្ែលខុសពីោងខលើ រួ រម្ររូវបានរាយខៅខលើទ្យំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយន្
រួ រភាាប់មមួ យឯកសារខនោះ។

ក ន្ែលអាជីវកមម

អន កអាចទក់ទ្យងបុរាលោងខម្រកាមមមួ យសំណួរ ឬមរិអំពីពិធីការខនោះ៖

ខ្មោះទ្យំនាក់ទ្យំនងអាជីវកមម ៖
ខលខទ្យូ រសពទ ៖
កាលបរ ិខចេ ទ្យន្កសម្រមួ លចុងខម្រកាយ៖
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