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ពិធីការខបើកខ

ើង វ ិញសម្រាប់កន្នែ ងលាងរថយនត

បច្ចុបបន្ន ភាពថ្មីៗ
7/17/20៖ បានធ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពធ ើម្បីបញ្ជាក់ពីធោលនធោបាយទាក់ទងនឹងការធ្បើ្បាស់របាាំងម្ុខធោយ
បុគ្គលិក និងធ្ញៀវ ក៏ ូ ច្ជាការពិនិត្យធោគ្សញ្ជាស្ាប់បុគ្គលិក និងធ្ញៀវ។ (ការផ្លាស់បតរ្ត្ូ
ូ វបានរំធលច្
ធោយពណ៌ធលឿង)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles (Public Health) កំពុងអំពាវនាវដល់សាធារណជន ម្ចាស់
អាជីវកម្ម និងអងគ ការតាម្សហគម្ន៍ទង
ំ អស់ឲ្យគំទ្រការខបើកខ ើង វ ិញទ្បកបខដ្ឋយសុវត្ថ ិភាពននអាជីវកម្ម និងកន្នែ ង
សាធារណៈ។ តាម្រយៈកិច្ាខិត្ខំទ្បឹងន្ទ្បង ខៅផ្ទះម្ចនសុវត្ថ ិភាព (Safer at Home) ជារ ួម្របស់ខយើង ខយើងបានកាត្់បនថ យ
ច្ំនួនករណីថ្មីននជំងឺ COVID-19 និងច្ំនួនករណីសទ្ម្ចកពាបាលខៅម្នទ ីរខពរយខដ្ឋយខជាគជ័យ ន្ដលអនុញ្ញាត្ឲ្យម្ចនការ
ខបើកខ ើង វ ិញតាម្ដំណាក់កាលននន្ផ្ែកជាខទ្ច្ើនកនុងជី វ ិត្ធម្ម តា ជាម្ួ យនឹងការសទ្ម្បខល ួន និង វ ិធានការណ៍ទ្គប់ទ្គងការ
ឆ្ែ ងជំងឺ។
ិ
ខដើម្បីជួយខៅកនុងការផ្លែស់បតរខនះ
ូ
Public Health សូ ម្ខសែ ើឲ្យអាជីវកម្ម និងសាថប័នទំងអស់ចាត្់ វធានការណ៍
សម្ទ្សបខដើម្បី
ខរៀបច្ំសទ្ម្ចប់ការខបើកខ ើង វ ិញ ន្ដលទ្សបខៅតាម្ន្ផ្នការសាារខ ើង វ ិញ។ បញ្ញាោងខទ្កាម្ខនះម្ចនសារៈសំោន់ណាស់
និងទ្ត្ូវន្ត្ខដ្ឋះទ្សាយខដើម្បីទ្បាកដថាបុគគលិក និងអែ កខទ្បើទ្បាស់បនា ការកាត្់បនថ យហានិភយ
័
(risk) ននការច្ម្ែ ងជំងឺ
ខណៈន្ដលខយើងផ្លែស់បតរខៅកាន់
ូ
ដំណាក់កាលខបើកច្ំហជាងម្ុន៖
(1) ការការពារ និងគំទ្រសុខភាពបុគគលិក និងអត្ិថ្ិជន
(2) ការធានាបាននូ វការរកាគំលាត្ពិត្បានសម្ទ្សប
(3) ការធានាបាននូ វការទ្គប់ទ្គងជំងឺបានសម្ទ្សប
(4) ការរំនាក់រំនងជាម្ួ យសាធារណជន
(5) ការធានាបាននូ វការខទ្បើទ្បាស់ខសវាកម្ម ខដ្ឋយខសម ើភាព
ច្ំណុច្សំោន់ៗទំងទ្បាំខនះ ទ្ត្ូវន្ត្បានខដ្ឋះទ្សាយ ទ្សបខពលន្ដលរីកន្នែ ងរបស់អែកបខងក ើត្ពិធីការខបើកខ ើង វ ិញ
ណាម្ួ យ។

អាជីវកមម ទង
ាំ អស់ម្ររូវន្រដ្ឋក់ចុុះនូ វ វ ិធានការណ៍ន្ែលអាចអនុវរត បានទាំងអស់ ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម
និងម្ររូវខម្ររៀមខល ួនខែើមបីពនយល់ពីមូលខេរុនន វ ិធានការណ៍ណាមួ យន្ែលមិនម្ររូវបានអនុវរត
គឺមិនអាចអនុវរត បានសម្រាប់អាជីវកមម ។
ខ្មុះអាជីវកមម ៖
អាសយដ្ឋានទីកន្នែ ង៖
ចាំនួនមនុសសអរិបរា តាមចាប់អគា ីភ័យ៖

ម្របហាក់ម្របន្េលទាំេាំទីធាែគិរសរុបជាេវ ីរកាខរ៉េ
ន្ែលខបើកែល់សាធារណជន៖

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវរត ខៅកន្នែ ងខធវ ើការខែើមបីការពារសុខភាពបុគាលិក (គូ សធីកទាំងអស់ន្ែលអនុវរត សម្រាប់ទីកន្នែ ង)
ម្នុសសទ្គប់គែន្ដលអាច្បំខពញកិច្ាការរបស់ខល ួនពីផ្ទះ ទ្ត្ូវបានន្ណនាំឲ្យខធវ ើដូខចាែះ។
បុគគលិកងាយរងខទ្គះ (អែ កន្ដលម្ចនអាយុខលើស 65 ឆ្ែំ អែ កន្ដលម្ចននផ្ទខពាះ និងអែ កន្ដលម្ចនបញ្ញា
សុខភាពទ្បចាំកាយ) ទ្ត្ូវបានកំណត្់ការងារន្ដលអាច្ខធវ ើការពីផ្ទះទ្គប់ខពលន្ដលអាច្ខធវ ើបាន និងគួ រពិភាកា
អំពីកាីកងវ ល់នានាជាម្ួ យអែ កផ្ាល់ខសវាសុខភាព ឬខសវាកម្ម សុខភាពការងាររបស់ខល ួន ខដើម្បីខធវ ើការសខទ្ម្ច្ច្ិត្ា
បានសម្ទ្សបអំពីការទ្ត្ ប់ខៅកន្នែ ងខធវ ើការវ ិញ។
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ដំខណើរការការងារទ្ត្ូវបានន្ករទ្ម្ង់ខ ើង វ ិញខៅតាម្កទ្ម្ិត្ន្ដលអាច្ខធវ ើបាន ខដើម្បីបខងក ើនឱកាសសទ្ម្ចប់ឲ្យ
បុគគលិកខធវ ើការងារពីផ្ទះ។
ការការពារបន្នថ ម្ដូ ច្ជាការបតរភារកិ
ូ
ច្ាការងារន្ដលអនុញ្ញាត្ឲ្យបុគគលិកន្ដលងាយរងខទ្គះខធវ ើការងារពីផ្ទះ
ទ្ត្ូវបានផ្ាល់ជូន។
ម្ា៉ា ងវ ិញខរៀត្ កាលវ ិភាគឆ្លាស់ធវនគែ ឬបតរធវនគ
ូ
ែ ទ្ត្ូវបានអនុវត្ា ខដើម្បីបខងក ើនការរកាគំលាត្រាងកាយជាអត្ិបរម្ច។
បុគគលិកទំងអស់ទ្ត្ូវបានទ្បាប់ថាកុំម្កខធវ ើការខបើសិនជាឈឺ ឬខបើសិនជាពួ កខគបានប៉ាះពាល់ជាម្ួ យបុគគលន្ដល
ម្ចនជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលិកយល់និងអនុវត្ត តាម្ការណណនាំរបស់ DPH ស្ាប់ការោក់ខល ួនឲ្យធៅោច្់ធោយណែក
និងការធៅោច្់ពីធគ្ ធបើសិនជាអាច្អនុវត្ត បាន។ ធោលការណ៍អាំពីការសុាំច្ាប់ឈប់ស្ាកធៅកណនា ងធ្វ ើការ ្ត្ូវ
បានពិនិត្យធែើង វ ិញ និងណកណ្បធ ើម្បីធានថាបុគ្គលិកម្ិន្ត្ូវបានពិន័យធៅធពលពួ កធគ្សថ ិត្ធៅផ្ទះធោយសារជាំងឺ។
បានផ្តល់ព័ត្៌ានអាំពីអត្ថ ្បធោជន៍ននការឈប់ស្ាកណ លឧបត្ថ ម្ភធោយនិធោជក ឬរោា្ិបាលណ ល
បុគ្គលិកអាច្នឹងានសិទធិទទួ ល ណ លនឹងធ្វ ើឲ្យវាកាន់ណត្ានភាពងាយ្សួ លណផ្នកហិរញ្ា វត្ថុកនុងការសថ ិត្ធៅ
ផ្ទះ។ ធម្ើលព័ត្៌ានបណនថ ម្សត ីពី កម្ម វ ិ្ីរោា្ិបាលណ លោាំ្ទការឈប់ស្ាកឈឺ និងសាំណងបុគ្គលិកស្ាប់
ជាំងឺ COVID-19 ធោយោប់បញ្ចល
ូ ទាាំងសិទធិឈប់ស្ាកឈឺរបស់បុគ្គលិកធ្កាម្ ច្ាប់សតីពីការធ្ា ើយត្បនឹងធម្
ធោគ្កូ រ ូណាធោយយក្គ្ួ សារជាអាទិភាព (Families First Coronavirus Response Act) និងសិទធិរបស់បុគ្គលិក
ធ ើម្បីទទួ លអត្ថ ្បធោជន៍សាំណងបុគ្គលិក និងការសនន ិោានននភាពទាក់ទងនឹងការងារននការបះពាល់នឹង
ជាំងឺ COVID-19 ណ លធកើត្ធែើងច្ធនាះនងៃទី 19 ណខម្ីន និងនងៃទី 5 ណខកកក ោធោយអនុធោម្តាម្ បទបញ្ជា
្បត្ិបត្ត ិធលខ N-62-20 របស់អ្ិបាលរ ា ។
បនាទប់ពីររួ លព័ត្៌ម្ចនថាម្ចនបុគគលិកម្ចែក់ ឬខទ្ច្ើននាក់ធ្វ ើខត្សា វ ិជជម្ចន ឬម្ចនខរាគសញ្ញាន្ដលដូ ច្គែ ជាម្ួ យជំងឺ
COVID-19 (ករណី) និខោជកម្ចនគខទ្ម្ចង ឬពិធីការខដើម្បីឲ្យករណីទង
ំ ខនាះដ្ឋក់ខល ួនឲ្យខៅដ្ឋច្់ខដ្ឋយន្ កខៅផ្ទះ
និងត្ទ្ម្ូវឲ្យម្ចនការខៅដ្ឋច្់ពីខគខដ្ឋយខល ួនឯងភាែម្ៗសទ្ម្ចប់បុគគលិកន្ដលម្ចនការ ប៉ាះពាល់ជាម្ួ យករណី
ខៅកន្នែ ងខធវ ើការ។ គខទ្ម្ចងរបស់និខោជកគួ រន្ត្ពិចារណាពីពិធីការសទ្ម្ចប់បុគគលិក ន្ដលបាន
ខៅដ្ឋច្់ពីខគទំងអស់ ខដើម្បីអាច្ររួ លបាន ឬខធវ ើខត្សា រកជំងឺ COVID-19 ខដើម្បីកំណត្់ថាខត្ើ
ម្ចនការប៉ាះពាល់ខៅកន្នែ ងខធវ ើការបន្នថ ម្ខរៀត្ឬក៏អត្់ ន្ដលអាច្ត្ទ្ម្ូវឲ្យម្ចន វ ិធានការណ៍ទ្គប់ ទ្គងជំងឺ COVID19 បន្នថ ម្។ ធម្ើលការណណនាំសុខភាពសាធារណៈសត ីពីការធ្ា ើយត្បនឹងជាំងឺ COVID-19 ធៅកណនា ងធ្វ ើការ។
ខៅកនុងករណីន្ដលរកខ ើញម្ចន 3 ករណីឬខទ្ច្ើនជាងខនះខៅកន្នែ ងខធវ ើការកនុងរយៈខពល 14 នថ្ៃ ខនាះនិខោជក
គួ ររាយការណ៍ពីច្ធងាកម្ខនះខៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈតាម្រយៈខលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។
ធបើសិនជាច្ធងាកម្្ត្ូវបានរកធ ើញធៅកណនា ងការងារ នយកោានសុខភាពសាធារណៈនឹងចាប់ធផ្តើម្ការធ្ា យ
ើ ត្ប
នឹងការ្ា ងជាច្ធងាកម្ណ លរ ួម្ានការផ្តល់ការណណនាំ និងអនុសាសន៍អាំពីការ្គ្ប់្គ្ងការ្ា ងជាំងឺ ការោាំ្ទ
បធច្េ កធទស និង វ ិធានការណ៍្គ្ប់្គ្ងណ លជាក់ោក់តា ម្ត្ាំបន់។ អន ក្គ្ប់្គ្ងករណីសុខភាពសាធារណៈនឹង្ត្ូវ
បានចាត្់តាាំងស្ាប់ធ្វ ើការធសុើបអធងក ត្ធលើច្ធងាកម្ធនះ ធ ើម្បីជួយ ឹកនាំការធ្ា ើយត្បធៅទីកណនា ង។
ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យបុគ្គលិក ្ត្ូវបានធ្វ ើធែើងម្ុនធពលបុគ្គលិកអាច្នឹងច្ូ លម្កកាន់កណនា ងធ្វ ើការ។ ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យ
ទ្ត្ូវន្ត្រាប់បញ្ចល
ូ ការពិនិត្យទក់រងនឹងការកអ ក ការដកដខងា ើម្ខែ ី ការពិបាក ក ធងហ ើម្ និងអការទ្គ ុន ខតា ឬ្គ្ ុន
រងា និងថាធត្ើបុគ្គលិកបានបះពាល់ជាម្ួ យបុគ្គលណ ល្ត្ូវបានធគ្ ឹងថាបាន្ា ងជាំងឺ COVID-19 កនុងរយៈធពល 14
នងៃច្ុងធ្កាយឬក៏អត្់។ ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យទាាំងធនះអាច្ធ្វ ើបានពីច្ាៃយ ឬធោយផ្លទល់ធៅធពលបុគ្គលិកម្ក ល់។
ការពិនិត្យសីត្ុណាភាពក៏គួរន្ត្ខធវ ើខ ើងខៅកន្នែ ងខធវ ើការផ្ងន្ដរ ខបើសិនជាអាច្ខធវ ើបាន។
បុគ្គលិកណ លានការបះពាល់ជាម្ួ យអន ក នទទទួ លបានរបាាំងម្ុខសម្្សបណ ល្គ្ប្ច្ម្ុះ និងាត្់ធោយឥត្គ្ិត្
នងា។ បុគ្គលិក្ត្ូវពាក់របាាំងម្ុខធនះ្គ្ប់ធពលធវោកនុងអាំែ
ុ ងនងៃធ្វ ើការ ធៅធពលបះពាល់ ឬទាំនងជាបះពាល់ជាម្ួ យ
អន ក នទ។ បុគ្គលិកណ ល្ត្ូវបានណណនាំធោយអន កផ្តល់ធសវាធវជាសាស្តសតរបស់ខល ួនថាពួ កធគ្ម្ិនគ្ួ រពាក់របាាំងម្ុខ គ្ួ រ
ពាក់សនទ ះបាាំងម្ុខណ លាន្កណាត្់រុំពីណគ្ម្ខាងធ្កាម្ ធ ើម្បីអនុធោម្តាម្បទបញ្ជារបស់រ ា ោបណាសាថនភាព
សុខភាពរបស់ពួកធគ្អនុញ្ជាត្ឲ្យធ្វ ើ ូ ធច្ន ះ។ ្កណាត្់រុំណ លានទ្ម្ង់ រ តត្ត្ឹងខាងធ្កាម្ច្ងាកគ្ឺជាការលអ ។ ម្ិនគ្ួ រធ្បើ
ាស់ណ លានវាល់ម្ួយផ្ល វូ ធែើយ។ បុគគលិកម្ិនចាំបាច្់ពាក់ទ្កណាត្់បាំងម្ុខខពលខៅម្ចែក់ឯងខៅកនុងការ ិោល័យ
ឯកជន ឬបនទ ប់ត្ូច្ណ លានរបាាំង រ តងការពារខព ស់ជាងកម្ព ស់បុគ្គលិកធៅធពលឈរខនាះខរ។
បុគគលិកទ្ត្ូវបានន្ណនាំឲ្យខបាកគក់ឬផ្លាស់បតររបាំ
ូ
ងម្ុខរបស់ខល ួនជាខរៀងរាល់នថ្ៃ។
កន្នែ ងខធវ ើការរបស់បុគគលទំងអស់ទ្ត្ូវបានបំន្បកពីគែោ៉ាងត្ិច្ទ្បាំម្ួយហវ ីត្។
ការសទ្ម្ចកទ្ត្ូវបានកំណត្់ដ្ឋច្់ៗពីគែខដើម្បីទ្បាកដថាការរកាគំលាត្រាងកាយទ្ត្ូវបានអនុវត្ា ខៅកនុងបនទ ប់ សទ្ម្ចក
។
បុគគលិក អែ កលក់ និងបុគគលិកដឹកជញ្ជន
ូ ទំងអស់បានររួ លការន្ណនាំទក់រងនឹងការរកាគំលាត្រាងកាយ និង
ការខទ្បើទ្បាស់របាំងម្ុខ ខពលខៅជិត្អែ កដនរ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
បនទ ប់សទ្ម្ចក បនទ ប់រឹក និងរីកន្នែ ងរូ ខៅខផ្សងខរៀត្ ទ្ត្ូវបានសម្ចែប់ខម្ខរាគជាញឹកញាប់ខៅតាម្កាល
វ ិភាគដូ ច្ោងខទ្កាម្៖
បនទ ប់សទ្ម្ចក
បនទ ប់រឹក
ខផ្សងខរៀត្

____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

សារធាត្ុសម្ចែប់ខម្ខរាគ និងការផ្គ ត្់ផ្គង់ន្ដលពាក់ព័នធគឺម្ចនសទ្ម្ចប់បុគគលិកខៅរីតាំងដូ ច្ោងខទ្កាម្៖
______________________________________________________________________
រឹកអនាម្័យលាងនដន្ដលម្ចនទ្បសិរធភាពទ្បឆ្ំងជំងឺ COVID-19 គឺម្ចនសទ្ម្ចប់បុគគលិកទំងអស់
ខៅរីតាំងដូ ច្ោងខទ្កាម្៖
សាបូ និងរឹកគឺម្ចនសទ្ម្ចប់បុគគលិកទំងអស់ខៅរីតាំងដូ ច្ោងខទ្កាម្៖
បុគគលិកទ្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឲ្យសទ្ម្ចកឲ្យបានញឹកញាប់ខដើម្បីលាងនដរបស់ខល ួន។
កម្ម ករនីម្ួយៗ ទ្ត្ូវបានកំណត្់ឧបករណ៍ផ្លទល់ខល ួន បរ ិកាារ និងលំហខធវ ើការន្ដលបានកំណត្់។ ការខទ្បើទ្បាស់
កន្នែ ងខធវ ើការ និងវត្ថុន្ដលបានប៉ាះរ ួច្រ ួម្គែ ទ្ត្ូវបានកាត្់បនថ យ ឬលុបបំបាត្់។
ច្ាប់ច្ម្ែ ងននពិធីការខនះទ្ត្ូវបានន្ច្កចាយខៅបុគគលិកទំងអស់។
ខទ្សច្ច្ិត្ា—ពិពណ៌នាពី វ ិធានការណ៍ខផ្សងខរៀត្៖

B. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការរកាគាំលាររាងកាយ (គូ សធីកទាំងអស់ន្ែលអនុវរត សម្រាប់ទីកន្នែ ង)
ច្ំនួនបុគគលិកខៅកន្នែ ងខធវ ើការទ្ត្ូវបានដ្ឋក់កទ្ម្ិត្ខៅកនុងខពលខវលាណាម្ួ យ ន្ដលអនុញ្ញាត្ឲ្យបុគគលិក
រកាគំលាត្ោ៉ាងត្ិច្ទ្បាំម្ួយហវ ីត្ពីគែបានោ៉ាងងាយទ្សួ លខៅទ្គប់ខពលខវលាន្ដលអាច្អនុវត្ា បាន។
ច្ំនួនអត្ិបរម្ចរបស់បុគគលិកខៅកនុងកន្នែ ងទ្ត្ូវបានដ្ឋក់កទ្ម្ិត្ទ្ត្ឹម្៖
បង់សអិត្ ឬការសម្ចគល់ខផ្សងខរៀត្ទ្ត្ូវបានដ្ឋក់ខៅគំលាត្ោ៉ាងត្ិច្ទ្បាំម្ួយហវ ីត្ពីគែខៅទ្គប់រីកន្នែ ងន្ដលបុគគល
អាច្ទ្ត្ូវត្ទ្ម្ង់ជួរ ទំងកនុងកន្នែ ងខធវ ើការ និងោងខទ្តទ្ច្កច្ូ លសាធារណៈ ខដ្ឋយម្ចនសញ្ញាន្ណនាំឲ្យបុគគលិក
និងខភញៀវខទ្បើទ្បាស់ការសម្ចគល់ខដើម្បីរកាគំលាត្។
អត្ិថ្ិជនសថ ិត្ខៅកនុងរថ្យនា របស់ខល ួន ខណៈន្ដលពួ កខគរង់ចាំខៅកនុងជួរ និងសទ្ម្ចប់រយៈខពលលាងរថ្យនា
ទ្បសិនខបើវាគឺជាការលាងរថ្យនា ខដ្ឋយសវ ័យទ្បវត្ា ិ។
ខបើសិនជាអត្ិថ្ិជនខសែ ើសុំឲ្យលាងសម្ចអត្នផ្ទោងកនុង និង/ឬបូ ម្ធូ លីខច្ញ អត្ិថ្ិជនទ្ត្ូវន្ត្ចាកខច្ញពីរថ្យនា
និងរង់ចាំខៅរីកន្នែ ងរង់ចា។ំ
រីកន្នែ ងរង់ចាំសទ្ម្ចប់អត្ិថ្ិជនទំងអស់ទ្ត្ូវបានន្កលម្អ ខដើម្បីខធវ ើឲ្យទ្បាកដថា អត្ិថ្ិជនអាច្រកាគំលាត្ 6
ហវ ីត្ពីគែ។ ខៅទ្គប់រីកន្នែ ងទំងអស់ន្ដលអត្ិថ្ិជនអាច្នឹងប៉ាះពាល់ជាម្ួ យបុគគលិក ឬអត្ិថ្ិជនខផ្សងខរៀត្
អត្ិថ្ិជនទ្ត្ូវន្ត្ ពាក់ទ្កណាត្់បាំងម្ុខ។
ខទ្គឿងសងាា រ ឹម្ខៅរីកន្នែ ងន្ដលខបើកសទ្ម្ចប់សាធារណជន (ឧ. រីកន្នែ ងររួ លខភញៀវ ឬរីកន្នែ ងរង់ចាំ) ទ្ត្ូវបានដ្ឋក់
ឲ្យដ្ឋច្់ពីគែខដើម្បីគំទ្រការរកាគំលាត្រាងកាយ។
រីកន្នែ ងអាជីវកម្ម ខនះបានសខទ្ម្ច្ថា អត្ិថ្ិជនន្ដលខទ្បើម្ច៉ាសុីនបូ ម្ធូ លីន្ដលបញ្ញជខដ្ឋយខល ួនឯង ឬ
សាថនីយបញ្ញជខដ្ឋយ ខល ួនឯង ខផ្សងខរៀត្ អាច្រកាគំលាត្ 6 ហវ ីត្ពីគែបាន។ ខបើពុំខនាះខរ
សាថនីយបញ្ញជខដ្ឋយខល ួនឯងម្ួ យច្ំនួនទ្ត្ូវបានបិរខដើម្បីបខងក ើត្ច្ាៃយកាន់ណត្ឆ្លៃយជាងម្ុនរវាងអត្ិថ្ិជន។
បុគគលិកទ្ត្ូវបានន្ណនាំឲ្យរកាគំលាត្ោ៉ាងត្ិច្ទ្បាំម្ួយហវ ីត្ពីអត្ិថ្ិជន ខភញៀវ និងពីបុគគលិកដូ ច្គែ បុគគលិកអាច្
ម្កជិត្ម្ួ យន្ភែ ត្ខៅខពលចាំបាច្់ខដើម្បីររួ លយកការបង់ទ្បាក់ ដឹកជញ្ជន
ូ រំនិញឬខសវាកម្ម ឬខៅខពលចាំបាច្់។
ផ្លទង
ំ កញ្ា ក់ Plexiglass ឬរបាំងខម្ើលធលុះខផ្សងខរៀត្ ទ្ត្ូវបានដំខ ើងខៅកនុងរីកន្នែ ងន្ដលម្ិនអាច្រកាគំលាត្
រាងកាយ បាន (ឧ. បញ្ជ រគិត្លុយ)។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
បងអ ួច្ ឬបញ្ជ រខសវាបខទ្ម្ើអត្ិថ្ិជន ទ្ត្ូវបានបំន្បកពីគែឲ្យម្ចនគំលាត្ 6 ហវ ីត្ ខដើម្បីអនុញ្ញាត្ឲ្យម្ចនការរកាគំលាត្
រាងកាយ។
ការរកាគំលាត្រាងកាយរវាងត្ុ/ខតអីអងគុយខៅកនុងបនទ ប់សទ្ម្ចក និងផ្ទះបាយទ្ត្ូវបានបខងក ើនខដើម្បីគំទ្រការ
រកាគំលាត្រាងកាយ។
បុគគលិកទ្ត្ូវបានរារាំងម្ិន ឲ្យទ្បម្ូ លផ្តុំខៅតាម្ត្ំបន់ណាម្ួ យខ ើយ ប៉ាុន្នា ជាពិខសសគឺខៅកនុងរី កន្នែ ងរូ ខៅ ឬ
រីកន្នែ ងន្ដលម្ចនច្រាច្រណ៍ខពស់ដូច្ជាបនទ ប់សទ្ម្ចក បនទ ប់ប រ ិខភាគអាហារនថ្ៃទ្ត្ង់ និងបនទ ប់រឹក។
ការទ្បជុំផ្លទល់ទ្ត្ូវបានរារាំងោ៉ាងម្ុត្ម្ចំ ខដ្ឋយងាកម្ករកការទ្បជុំន្បបនិម្មិត្ វ ិញ។ ខបើសិនជាការទ្បជុំផ្លទល់
គឺជាការចាំបាច្់ ពួ កខគទ្ត្ូវបានកទ្ម្ិត្ឲ្យម្ចនអែ កច្ូ លរ ួម្ 10 នាក់ឬត្ិច្ជាងខនះ ខហើយអែ កច្ូ លរ ួម្ទំងអស់
ទ្ត្ូវន្ត្ពាក់ទ្កណាត្់បាំងម្ុខ។ ការទ្បជុំទ្ត្ូវបានខធវ ើខ ើងខៅកនុងបនទ ប់ធំទ្គប់ទ្គន់ខដើម្បីរកាគំលាត្រាងកាយ។
C. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការម្រគប់ម្រគងការឆ្ែ ងជាំងឺ (គូ សធីកទាំងអស់ន្ែលអនុវរត សម្រាប់ទីកន្នែ ង)
ទ្បព័នធ HVAC គឺសថិត្កនុងសភាពដំខណើរការលអ ល់កទ្ម្ិត្អត្ិបរម្ច ណ លអាច្ធ្វ ើឲ្យខយល់ខច្ញច្ូ លទ្ត្ូវបានបខងក ើន
ធែើង។ ពិចារណា ាំធែើងាសុីនសាអត្ខយល់ាន្បសិទធភាពខព ស់ច្ល័ត្ ធ្វ ើឲ្យ្បធសើរធែើងនូ វ ត្្ម្ងខយល់របស់អោរឲ្យ
ាន្បសិទធភាពខព ស់បាំផ្ុត្តាម្ណ លអាច្ធ្វ ើបាន និងធ្វ ើការណកណ្បធផ្េងធទៀត្ធ ើម្បីបធងក ើនបរ ិាណខយល់ខាងធ្ៅ
និងខយល់ធច្ញច្ូ លធៅកនុងទីកណនា ងធ្វ ើការទាាំងអស់។
សម្ចារៈ ឬវត្ថុន្ដលខទ្បើរ ួម្គែ (ឧ. កន្នសង ខទ្គឿងសម្ចអត្ បំពង់បូម្ធូ លី ។ល។) ទ្ត្ូវបានលុបបំបាត្់ខចាល
ខៅតាម្កទ្ម្ិត្ ខទ្ច្ើនបំផ្ុត្ន្ដលអាច្ខធវ ើបាន។
ការសម្ចអត្ជាពិធសសននរីកន្នែ ងការ ិោល័យទំងម្ូ ល ទ្ត្ូវបានខធវ ើខ ើងជាទ្បចាំខដ្ឋយខសវាកម្ម សម្ចអត្
ន្ដលម្ចន វ ិជាជជីវៈ។
ខៅតាម្កទ្ម្ិត្ន្ដលអាច្ខធវ ើបាន ទវរ ធុងសទ្ម្ចម្ ។ល។ គឺម្ិនបាច្់ម្ចនការប៉ាះ។
រីកន្នែ ងរូ ខៅ និងវត្ថុន្ដលបានប៉ាះពាល់ជាញឹកញាប់ដូច្ជាត្ុ នដទវរ កុងតាក់ខភែ ើង នផ្ទត្ុខធវ ើការ នដកាន់
រូ រសពទ កាារច្ុច្ ខអទ្កង់ថាច្់ បងាកន់នដ ឧបករណ៍បាញ់សាបូ ឧបករណ៍រូទត្់ទ្បាក់ ឧបករណ៍ខទ្ជើសខរ ើសការ
លាង ម្ច៉ាសុីនលក់រំនិញ និងម្ច៉ាសុីនសម្ចអត្ ទ្ត្ូវបានសម្ចែប់ខម្ខរាគជាទ្បចាំខដ្ឋយខទ្បើសារធាត្ុ
សម្ចែប់ខម្ខរាគន្ដលបានអនុម្័ត្ខដ្ឋយ EPA និងអនុវត្ា តាម្ការន្ណនាំរបស់ទ្ក ុម្ហុនផ្លិត្សទ្ម្ចប់ការ
ខទ្បើទ្បាស់។
សារធាត្ុសម្ចែប់ខម្ខរាគ និងការផ្គត្់ផ្គង់ន្ដលពាក់ព័នធគឺម្ចនសទ្ម្ចប់បុគគលិកទំងអស់ខៅរីតាំងដូ ច្ោង ខទ្កាម្៖
ទ្បព័នធបង់ទ្បាក់ខដ្ឋយម្ិនបាច្់ប៉ាះ គឺម្ចនសទ្ម្ចប់ឲ្យខទ្បើ ឬខបើម្ិនអាច្ខធវ ើបាន ទ្បព័នធបង់ទ្បាក់
ទ្ត្ូវបានខធវ ើអនាម្័យជាទ្បចាំ។ ពិពណ៌នា៖
_________________________________________________________________________
ខបើអាច្ខធវ ើបាន រីកន្នែ ងខសវាបខទ្ម្ើអត្ិថ្ិជន ឬរីកន្នែ ងររួ លខភញៀវ ម្ចនដំខ ើងរបាំងបាែសទ ិកខដើម្បី
ដ្ឋក់កទ្ម្ិត្ការប៉ាះពាល់រវាងបុគគលិក និងអត្ិថ្ិជន/ខភញៀវ។
រីកន្នែ ងន្ដលបធ្ម្ើខដ្ឋយខល ួនឯង (ឧ. កាលនិងបំពង់បូម្ធូ លី ខអទ្កង់ថាច្់ ទ្បអប់កាក់ ម្ច៉ាសុីនលក់រំនិញ
កាលកាច្់ (triggers/wands) និងធុងសទ្ម្ចម្) ទ្ត្ូវបានទ្ត្ួ ត្ពិនិត្យខដ្ឋយបុគគលិក និងខធវ ើអនាម្័យជាញឹកញាប់
ខដ្ឋយខទ្បើសារធាត្ុសម្ចែប់ខម្ខរាគន្ដលបានអនុម្័ត្ខដ្ឋយ EPA និងអនុវត្ា តាម្ការន្ណនាំរបស់ទ្ក ុម្ហុនផ្លិត្
សទ្ម្ចប់ការខទ្បើទ្បាស់។
ការន្កកុននផ្ទោងខទ្តទ្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ខដ្ឋយម្ចនការណាត្់ជួបន្ត្ប៉ាុខណា
ណ ះ។ ព័ត្៌ម្ចនអំពីអត្ិថ្ិជនម្ចែក់ៗ
ទ្ត្ូវបានរការុកខៅកនុងកំណត្់ទ្តាការណាត្់ជួប ន្ដលតាម្ដ្ឋនខ្មះ ខលខរូ រសពទ និងអាសយដ្ឋានអុីន្ម្ល
របស់អត្ិថ្ិជន។
បនាទប់ពីខៅដល់កន្នែ ងលាងរថ្យនា សទ្ម្ចប់ខសវាកម្ម ន្កកុននផ្ទោងខទ្ត អត្ិថ្ិជនខបើកោនយនា របស់ខល ួន
ខៅកាន់រីកន្នែ ងន្ដលបានកំណត្់សទ្ម្ចប់ការន្កកុននផ្ទោងខទ្ត។ រីកន្នែ ងន្ដលបានកំណត្់ម្ចន
ធុងសទ្ម្ចម្ន្ដលម្ិនម្ចនការប៉ាះ និងម្ចនរំហំទ្គប់ទ្គន់ខៅជុំ វ ិញោនយនា ខដើម្បីឲ្យបុគគលិកន្ដលខធវ ើការ
ខលើោនយនា រកាគំលាត្ 6 ហវ ីត្ពីបុគគលិកខផ្សងខរៀត្ ឬអត្ិថ្ិជន។ ខៅតាម្កទ្ម្ិត្ន្ដលអាច្ខធវ ើបាន បុគគលិក
ម្ិនច្ូ លកនុងរថ្យនា ខ ើយ ខហើយអត្ិថ្ិជនម្កយករថ្យនា ខៅកន្នែ ងន្ដលពួ កខគបានរុក បនាទប់ពីខសវាកម្ម ទ្ត្ូវបាន
បញ្ា ប់។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ខបើសិនជាការន្កកុននផ្ទោងកនុង និងការសម្ចអត្នផ្ទោងកនុងននរថ្យនា ទ្ត្ូវបានផ្ាល់ជូន វាទ្ត្ូវបានផ្ាល់ជូន
ខដ្ឋយម្ចនការណាត្់ជួបន្ត្ប៉ាុខណា
ណ ះ។ ព័ត្៌ម្ចនអំពីអត្ិថ្ិជនម្ចែក់ៗទ្ត្ូវបានរការុកខៅកនុងកំណត្់ទ្តាការណាត្់ជួប
ន្ដលតាម្ដ្ឋនខ្មះ ខលខរូ រសពទ និងអាសយដ្ឋានអុីន្ម្លរបស់អត្ិថ្ិជន។
បនាទប់ពីខៅដល់កន្នែ ងលាងរថ្យនា សទ្ម្ចប់ខសវាកម្ម សម្ចអត្នផ្ទោងកនុង អត្ិថ្ិជនខបើកោនយនា របស់ខល ួន
ខៅកាន់រីកន្នែ ងន្ដលបានកំណត្់សទ្ម្ចប់ការសម្ចអត្នផ្ទោងកនុង។ រីកន្នែ ងន្ដលបានកំណត្់ម្ចនធុងសទ្ម្ចម្
ន្ដលម្ិនម្ចនការប៉ាះ និងម្ចនរំហំទ្គប់ទ្គន់ខៅជុំ វ ិញោនយនា ខដើម្បីឲ្យបុគគលិកន្ដលខធវ ើការខៅកនុងោនយនា
រកាគំលាត្ 6 ហវ ីត្ពីបុគគលិកខផ្សងខរៀត្ ឬអត្ិថ្ិជន។ អត្ិថ្ិជនរុករថ្យនា របស់ខល ួនខៅរីខនាះ និងខៅយកវា
វ ិញបនាទប់ពីខសវាកម្ម ទ្ត្ូវបានបញ្ា ប់។
ការសម្ចអត្នផ្ទោងកនុងទ្ត្ូវបានខធវ ើខ ើងខដ្ឋយបុគគលិកម្ចែក់កនុងោនយនា ម្ួ យប៉ាុខណា
ណ ះ ខដើម្បីធានាបាន
នូ វការរកាគំលាត្រាងកាយសម្ទ្សប។ បុគគលិកខទ្បើទ្បាស់ឧបករណ៍ការពារផ្លទល់ខល ួន (PPE) ដូ ច្ជាខទ្សាម្នដ
ន្ដលខទ្បើខហើយអាច្ខបាះខចាលបាន អាវខទ្តន្ដលខទ្បើខហើយអាច្ខបាះខចាលបាន និងទ្កណាត្់បាំងម្ុខ។
ខៅតាម្កទ្ម្ិត្ន្ដលអាច្ខធវ ើបាន ោនយនា រកាឲ្យម្ចនខយល់ខច្ញច្ូ លលអ (ឧ. ខបើកកញ្ា ក់/ទវរទំងអស់)
រហូ ត្ដល់ច្ប់ដំខណើរការសម្ចអត្។
PPE ទំងឡាយន្ដលបានខទ្បើខដើម្បីសម្ចអត្នផ្ទោងកនុងរបស់ោនយនា ទ្ត្ូវបានខដ្ឋះខច្ញ និងខបាះខចាល
បនាទប់ពីសម្ចអត្ ខហើយបុគគលិកលាងនដរបស់ខល ួនបនាទប់ពីខដ្ឋះខទ្សាម្នដ និង PPE ជាម្ួ យសាបូ និងរឹក
ឲ្យបានរយៈខពលោ៉ាងត្ិច្ 20 វ ិនារី ឬខទ្បើទ្បាស់រឹកអនាម្័យលាងនដន្ដលម្ចនជាត្ិអាល់កុលោ៉ាងត្ិច្ 60%
ខបើសិនជាម្ិនម្ចនសាបូ និងរឹក។
ខសវាកម្ម ជូត្សម្ចអត្ (towel-dry) ទ្ត្ូវបានផ្ាល់ជូនសទ្ម្ចប់ខសវាកម្ម លាងនផ្ទោងខទ្តប៉ាុខណា
ណ ះ។ កន្នសងម្ិនទ្ត្ូវបាន
ខទ្បើរ ួម្គែកនុងច្ំខណាម្បុគគលិក ខហើយទ្ត្ូវបានខបាកគក់តាម្កាលវ ិភាគជាខរៀងទត្់។
អត្ិងិជនណ លម្ក ល់ទីកណនា ង្ត្ូវបានរំលឹកឲ្យពាក់របាាំងម្ុខធៅ្គ្ប់ធពលធវោ (ធលើកណលងណត្ធពលបរ ិធភាគ្
ឬផ្ឹក ធបើសិនជាអាច្ធ្វ ើបាន) ខណៈធពលធៅកនុងទីកណនា ង ឬធៅធលើទីធាាននទីកណនា ង។ ធនះអនុវត្ត ធៅធលើម្នុសេ្ាំ
ទាាំងអស់ និងកុារណ លានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្លនាំធែើងធៅ។ ានណត្បុគ្គលណ ល្ត្ូវបានណណនាំម្ិនឲ្យពាក់របាាំងម្ុខ
ធោយអន កផ្តល់ធសវាធវជាសាស្តសតបុធណា
ណ ះធទើប្ត្ូវបានធលើកណលងពីការពាក់ធនះ។ ធ ើម្បីោាំ្ទសុវត្ថ ិភាពបុគ្គលិករបស់អនក
និងធ្ញៀវធផ្េងធទៀត្ គ្ួ រផ្តល់របាាំងម្ុខឲ្យធ្ញៀវណ លម្ក ល់ធោយោមនវា។
ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យធោគ្សញ្ជា្ត្ូវបានធ្វ ើធែើងម្ុនធពលធ្ញៀវអាច្នឹងច្ូ លកនុងទីកណនា ង។ ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យ ្ត្ូវណត្ោប់
បញ្ចល
ូ ការពិនិត្យទាក់ទងនឹងការកអ ក ការ ក ធងហ ើម្ខា ី ការពិបាក ក ធងហ ើម្ និងអការ្គ្ ុនធៅតឬ្គ្ ុនរងា។ ការ
ិ ធផ្េងធទៀត្ ូ ច្ជាការច្ុះធ្មះច្ូ លតាម្អនឡាញ ឬតាម្រ
្ត្ួ ត្ពិនិត្យទាាំងធនះអាច្ធ្វ ើបានធោយផ្លទល់ ឬតាម្រយៈ វ្ី
យៈសាាកសញ្ជាណ លបានបិទធៅ្ច្កច្ូ លទីកណនា ងធោយណងាងថាធ្ញៀវណ លានធោគ្សញ្ជាទាាំងធនះម្ិនគ្ួ រច្ូ លកនុងទី
កណនា ងធែើយ។
រឹកអនាម្័យលាងនដ សាបូ និងរឹក ទ្កដ្ឋសជូ ត្ម្ចត្់ និងធុងសទ្ម្ចម្ គឺម្ចនសទ្ម្ចប់សាធារណជនខៅ
ឬន្កបរទ្ច្កច្ូ លននរីកន្នែ ង ខៅកន្នែ ងររួ លខភញៀវ និងទ្គប់រីកន្នែ ងខផ្សងខរៀត្ខៅោងកនុងកន្នែ ងខធវ ើការ
ឬោងខទ្តន្ដលម្នុសសម្ចនការទ្បាទ្ស័យទក់រងគែខដ្ឋយផ្លទល់។
បនទ ប់សទ្ម្ចក បនទ ប់រឹក និងរីកន្នែ ងរូ ខៅខផ្សងខរៀត្ កំពុងទ្ត្ូវបានសម្ចែប់ខម្ខរាគជាញឹកញាប់
ខៅតាម្កាលវ ិភាគដូ ច្ោងខទ្កាម្៖
បនទ ប់សទ្ម្ចក៖

_________________________________________________

បនទ ប់រឹក៖

_________________________________________________

ខផ្សងខរៀត្៖

_________________________________________________

ខទ្សច្ច្ិត្ា - ពិពណ៌នាពី វ ិធានការណ៍ខផ្សងខរៀត្ (ឧ. ការផ្ាល់ខម្ច៉ាងខធវ ើការសទ្ម្ចប់ន្ត្ជនចាស់ជរា)៖

D. វ ិធានការណ៍ន្ែលទាំនាក់ទាំនងជាមួ យសាធារណជន
ច្ាប់ច្ម្ែ ងននពិធីការខនះទ្ត្ូវបានបិរផ្ាយខៅទ្គប់ទ្ច្កច្ូ លសាធារណៈទំងអស់ម្កកនុងអគរ។
សាែកសញ្ញាទ្ត្ូវបានបិរផ្ាយខដើម្បីផ្ាល់ការន្ណនាំោ៉ាងច្ាស់ដល់សាធារណជនអំពីរខបៀបរកាសុវត្ថ ភា
ិ ព
ខៅកនុងរីកន្នែ ង (ឧ. ការរកាគំលាត្រាងកាយ ការពាក់របាំងម្ុខ ។ល។)។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
សាែកសញ្ញាទ្ត្ូវបានបិរផ្ាយខៅទ្ច្កច្ូ លសាធារណៈនីម្ួយៗរបស់រីកន្នែ ង ខដើម្បីជូនព័ត្៌ម្ចនដល់បុគគលិក
និងអត្ិថ្ិជនទំងអស់ថាពួ កខគគួ រន្ត្៖ ខច្ៀសវាងការច្ូ លកនុងរីកន្នែ ងខបើសិនជាពួ កខគម្ចនអការៈកអ ក
ឬទ្គ ុនខតា។
ទ្ច្កអនឡាញននកន្នែ ងខធវ ើការ (ខគហរំព័រ បណា
ា ញសងគ ម្ ។ល។) ផ្ាល់ព័ត្៌ម្ចនច្ាស់លាស់អំពីខម្ច៉ាង ការត្ទ្ម្ូវឲ្យ
ខទ្បើរបាំងម្ុខ និងបញ្ញាន្ដលពាក់ព័នធខផ្សងៗខរៀត្។
E. វ ិធានការណ៍ន្ែលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសវាកមម សាំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
ខសវាកម្ម ន្ដលចាំបាច្់ោែំងសទ្ម្ចប់អត្ិថ្ិជន ទ្ត្ូវបានផ្ាល់អារិភាព។
ទ្បត្ិបត្ា ិការ ឬខសវាកម្ម ន្ដលអាច្ទ្ត្ូវបានផ្ាល់ពីច្ម្ចៃយ ទ្ត្ូវបានបតរខៅអនឡាញ។
ូ
វ ិធានការណ៍ទ្ត្ូវបានអនុវត្ា ខដើម្បីធានាបាននូ វការររួ លបានរំនិញ និងខសវាកម្ម សទ្ម្ចប់អត្ិថ្ិជន
ន្ដលម្ចនការលំបាកកនុងការផ្លែស់រី និង/ឬន្ដលម្ចនហានិភ័យ)risk( ខព ស់ខៅរីសាធារណៈ។

វ ិធានការណ៍បន្នែ មទាំងឡាយន្ែលខុសពីោងខលើ គួ រម្ររូវបានរាយខៅខលើទាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយន្
គួ រភាាប់ជាមួ យឯកសារខនុះ។

ក ន្ែលអាជីវកមម

អន កអាចទក់ទងបុគាលោងខម្រកាមជាមួ យសាំណួរ ឬមរិអាំពីពិធីការខនុះ៖
ខ្មុះទាំនាក់ទាំនងអាជីវកមម ៖

ខលខទូ រសពទ ៖

កាលបរ ិខចេ ទន្កសម្រមួ លចុងខម្រកាយ៖
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