នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

ពិធីការខបើកខ

ើង វ ិញសម្រាប់ខោងភាពយនត ខបើកចូ ល

បច្ចុបបនន ភាពថ្មីៗ
7/17/20៖ បានន្វ ើបច្ចុបបនន ភាពន ើម្បីបញ្ជាក់ពីនោលននោបាយទាក់ទងនឹងការន្បើ្បាស់
របាាំងម្ុខនោយបុគ្គលិក និងន្ញៀវ ក៏ ូ ច្ជាការពិនិត្យនោគ្សញ្ជាស្ាប់បុគ្គលិក និងន្ញៀវ។ (ការ
ផ្លាស់បតរ្ត្ូ
ូ វបានរំនលច្)
7/10/20៖ បានន្វ ើបច្ចុបបនន ភាពន ើម្បីត្្ម្ូវឲ្យនិនោជកផ្ត ល់ព័ត្៌ាន ល់បុគ្គលិកទាក់ទងនឹងអត្ថ
្បនោជន៍របស់បុគ្គលិក និងន ើម្បី្បាក ថា្បព័នធ HVAC សថ ិត្កនុងសភាព ាំនណើរការលអ
6/30/20៖ និនោជក្ត្ូវតត្ោយការណ៍ពីការឆ្ា ងជាច្នកោម្ (្ត្ូវបានកាំណត្់ថាជាករណី វ ិជាាន
ច្ាំនួន 3 ឬន្ច្ើនជាងននេះកនុងនពល 14 ថ្ថ្ៃ) នៅកាន់នាយកោានសុខភាពសាធារណៈ
នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោៃធី Los Angeles កំពុងអៃុវត្ត វវ ធធីសា្សត មដំំកក់ល ដំ បាៃគំទ្ទ
ខដ្ឋយវ ធទាសា្សត ៃិងជំនាញលរសុខភាពសាធារណៈ ខំើដបីអៃុញ្ញាត្ឲ្យអាជីវកដម ក់រាយខបើកទ្វារខ ើង វ ធញខដ្ឋយ
សុវត្ថ ិភាព។ ខសចកត ីត្ទ្ដូវោងខទ្លដគឺជាក់លាក់សទ្ាប់ខរាងភាពយៃត ខបើកចូ ដំ ទ្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ឲ្យខបើកំំខណើរ
លរខ ើង វ ធញខទ្លដខសចកត ីបង្គាប់របស់ដ្ៃត ីសុោភិបា ។ បដៃថ ដខ ើល័កខខ័ណឌដំ បាៃដ្ឋក់ចុុះខៅខ ើអាជីវកដម
ទ្វំងខៃុះខដ្ឋយដ្ៃត ីសុោភិបា សាធារណៈរំា អាជីវកដម ភាពយៃត ខបើកចូ ក៏ទ្ត្ូវអៃុវត្ត មដល័កខខ័ណឌដំ បាៃ
ដចងខៅកនុងបញ្ជ ីទ្ត្ួ ត្ពិៃិត្យសទ្ាប់ខរាងភាពយៃត ខបើកចូ (Checklist for Drive-in Movie Theaters) ខៃុះផងដំរ។
សូ ដកត្់សាា ់៖ ឯកសារខៃុះអាចៃឹងទ្ត្ូវបាៃខធា ើបចចុបបៃន ភាព ខៅខព ដំ ាៃព័ត្៌ាៃ ៃិងធៃធាៃបដៃថ ដ
ំូ ខចន ុះសូ ដទ្បាកំថាពិៃិត្យខដើ ខគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាទ្បចំ
សទ្ាប់បចចុបបៃន ភាពខផេងៗខៅខ ើឯកសារខៃុះ។
បញ្ជ ីទ្ត្ួ ត្ពិៃិត្យខៃុះទ្គបំណតប់៖
(1) ខគ លរណ៍ និងលរអៃុវត្ត នៅកដៃែ ងខធា ើលរខំើដបីលរពារសុខភាពបុគា ិក
(2) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាត្រាងលយ
(3) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរទ្គប់ទ្គងលរឆ្ែ ងជំងឺ
(4) លរទំនាក់ទំៃងជាដួ យបុគា ិកវៃិងសាធារណជៃ
(5) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរខទ្បើទ្បាស់ខសវាកដម សំោៃ់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព។
ចំណុចសំោៃ់ៗទ្វំងទ្បាំខៃុះវ
កដួ យ។វ

ទ្ត្ូវដត្បាៃខដ្ឋុះទ្សាយវ

ទ្សបខព ដំ ទីកដៃែ ងរបស់អនកបខងក ើត្ពិធីលរខបើកខ ើង វ ធញ

អាជីវកមម ទង
ាំ អស់ដែលម្ររូវបានម្ររបែណតប់ខដ្ឋយការដណនាាំខនេះ ម្ររូវដរដ្ឋក់ចុេះនូ វ វ ិធានការណ៍
ដែលអាចអនុវរត បានទាំងអស់ ដែលានោយខៅោងខម្រកាម និងម្ររូវខម្ររៀមខល ួនខែើមបីពនយល់
ពីមូលខេរុនន វ ិធានការណ៍ណាមួ យដែលមិនម្ររូវបានអនុវរត រឺមិនអាចអនុវរត បានសម្រាប់អាជីវកមម ។

ខ្មេះអាជីវកមម ៖
អាសយដ្ឋានទីកដនែ ង៖

Reopening Protocol for Drive-In Movie Theaters
07/17/2020 (Cambodian)
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
កាលបរ ិខចេ ទចុេះផ្សាយ៖
ឹ ទាំនញ
កាំណរ់សាាល់៖ ខៅកនុងការដណនាាំខនេះ ពាកយ "រថយនត " ម្ររូវបានខម្របើខែើមបីចងអុលបង្គាញពីរថយនត រថយនត ែក
ិ
រថយនត កាមញុងរូ ចៗ រថយនត ខបាេះរង់ ឬយានយនត ខផ្សេងៗខទៀរដែលម្ររូវបានខម្របើម្របាស់សម្រាប់ការែឹកជញ្ជូនឯកជន។
ទីកដនែ ងអាចដ្ឋក់កម្រមិរខលើម្របខភទ ឬទាំេាំននយានយនត ដែលម្ររូវបានអនុញ្ញារ តាមការចាំបាច់។
A. ខោលការណ៍ និងការអនុវរត ខៅកដនែ ងខធវ ើការខែើមបីការពារសុខភាពបុរាលិក (រូ សធីកទាំងអស់ដែលអនុវរត
សម្រាប់ទីកដនែ ង)
ដៃុសេទ្គប់គនដំ អាចបំខពញកិចចលររបស់ខល ួៃពីផទុះវទ្ត្ូវបាៃដណនាំឲ្យខធា ើំូខចនុះ។វ
បុគា ិកង្គយរងខទ្គុះវ(អន កដំ ាៃអាយុខ ើវ65វឆ្នំវអន កដំ ាៃបញ្ញាសុខភាពរាុនំ រ៉ៃ)វទ្ត្ូវបាៃកំណត្់ឲ្យខធា ើ
លរង្គរដំ អាចខធា ើបាៃពីផទុះខៅទ្គប់ខព ដំ អាចខធា ើខៅបាៃ។វ
បុគា ិកទ្វំងអស់ (ោប់បញ្ចូលទាាំងបុគ្គលិកទទួ ល្បាក់ឈ្នល
ួ ម្គ្គុនទសក៍ អន កហាត្់ការ និងអន កសម ័្គ្ច្ិត្ត ្ត្ូវបាន
សាំនៅជារ ួម្ថា "បុគ្គលិក") ទ្ត្ូវបាៃទ្បាប់ថាកុំដកខធា ើលរខបើសិៃជាឈឺវឬខបើសិៃជាពួ កខគបាៃបុះពា ់ជាដួ យ
បុគា ដំ ាៃជំងឺវCOVID-19។វបុគា ិកយ ់ៃិងអៃុវត្ត មដលរដណនាំរបស់វDPHវសទ្ាប់លរដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យ
ខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវៃិងលរខៅដ្ឋច់ពីខគវខបើសិៃជាអាចអៃុវត្ត បាៃ។វខគ លរណ៍សុំចាប់ឈប់សទ្ាកខៅ
កដៃែ ងខធា ើលរវទ្ត្ូវបាៃពិៃិត្យខ ើងវវ ធញវៃិងបាៃដកដទ្បខំើដបីធានាថាបុគា ិកដិៃទ្ត្ូវបាៃពិៃ័យខៅខព ពួ កខគ
សថ ិត្ខៅផទុះខដ្ឋយសារជំងឺ។វ
បុគា ិកបាៃទទួ ព័ត្៌ាៃអំពីអត្ថ ទ្បខោជៃ៍នៃលរសុំចាប់ឈប់សទ្ាកដំ ឧបត្ថ ដភខដ្ឋយៃិខោជកវ
ឬរដ្ឋាភិបា ដំ បុគា ិកអាចៃឹងាៃសិទធិទទួ វ ដំ ៃឹងខធា ើឲ្យវាលៃ់ដត្ាៃភាពង្គយទ្សួ ដផនកហិរញ្ា
វត្ថុកនុងលរសថ ិត្ខៅផទុះ។វខដើ ព័ត្៌ាៃបដៃថ ដសត ីពីវកដម វ ធធីវរដ្ឋាភិបា ដំ គំទ្ទលរសុំចាប់ឈប់សទ្ាកឈឺវ
ៃិងសំណងបុគា ិកសទ្ាប់ជំងឺវCOVID-19វខដ្ឋយរាប់បញ្ចូ ទ្វំងសិទធិសុំចាប់ឈប់សទ្ាកឈឺរបស់បុគា ិក
ខទ្លដវចាប់សតីពីលរខឆ្ែ ើយត្បៃឹងខដខរាគកូ រ៉ៃ ូកខដ្ឋយយកទ្គួ សារជាអាទិភាពវ(FamiliesវFirstវCoronavirusវ
Responseវ Act)វ ៃិងសិទធិរបស់បុគា ិកខំើដបីទទួ អត្ថ ទ្បខោជៃ៍សំណងបុគា ិកវ ៃិងលរសៃន ិដ្ឋាៃនៃភាព
ទ្វក់ទងៃឹងលរង្គររបស់ជំងឺវCOVID-19វពាក់ព័ៃធៃឹងវបទបញ្ញជទ្បត្ិបត្ត ិខ ខវN-62-20 របស់អភិបា រ ា ។
ំំខណើរលរលរង្គរទ្ត្ូវបាៃដកទទ្ដង់ខ ើង វ ធញខៅមដកទ្ដិត្ដំ អាចខធា ើបាៃវខំើដបីបខងក ើៃឱលសសទ្ាប់ឲ្យ
បុគា ិកខធា ើលរង្គរពីផទុះ។
បនាទប់ពីទទួ ព័ត្៌ាៃថាាៃបុគា ិកានក់វឬខទ្ចើៃនាក់ន្វ ើនត្សត វ ិជាាន ឬាននោគ្សញ្ជា ូ ច្ោន ជាម្ួ យជាំងឺ
COVID-19 (ករណី) និនោជកានតផ្នការន ើម្បីឲ្យករណីោក់ខល ួនឲ្យោច្់នោយតែកនៅផ្ទេះ និងត្្ម្ូវឲ្យោក់ខល ួន
នៅោច្់ពីនគ្ភាាម្ៗស្ាប់បុគ្គលិកទាាំងអស់ត លបានបេះពាល់ជាម្ួ យករណីនៅកតនា ងន្វ ើការ។ តផ្នការរបស់
និនោជកគ្ួ រពិចារណាអាំពីពិ្ីការស្ាប់បុគ្គលិកត លបាននៅោច្់ពីនគ្ទាាំងអស់ឲ្យទទួ ល ឬន្វ ើនត្សត រកជាំងឺ
COVID-19 ន ើម្បីកាំណត្់ថានត្ើានការបេះពាល់នៅកតនា ងន្វ ើការបតនថ ម្ ត លអាច្ត្្ម្ូវឲ្យាន វ ិធានការណ៍
្គ្ប់្គ្ងជាំងឺ COVID-19 បតនថ ម្ឬក៏អត្់។ នម្ើលការតណនាាំសុខភាពសាធារណៈនៅកនុង ការនឆ្ា ើយត្បនឹងជាំងឺ
COVID-19 នៅកនុងកតនា ងន្វ ើការ។
ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យបុគ្គលិក ្ត្ូវបានន្វ ើនែើងម្ុននពលបុគ្គលិកអាច្នឹងច្ូ លម្កកាន់កតនា ងន្វ ើការ។ ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យវ
ទ្ត្ូវដត្រាប់បញ្ចូ លរពិៃិត្យទ្វក់ទងៃឹងលរកអ កវការំកំខងា ើដខែ ីវការពិបាក ក នងហ ើម្ និងអការទ្គ ុៃខតតឬ្គ្ ុន
រក និងថានត្ើបុគ្គលិកបានបេះពាល់ជាម្ួ យបុគ្គលត ល្ត្ូវបាននគ្ ឹងថាបានឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 កនុងរយៈនពល
14 ថ្ថ្ៃច្ុងន្កាយឬក៏អត្់។ ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យទាាំងននេះអាច្ន្វ ើបានពីច្ាៃយ ឬនោយផ្លទល់នៅនពលបុគ្គលិកម្ក
ល់។វលរពិៃិត្យសីត្ុណាភាពក៏គួរដត្ខធា ើខ ើងខៅកដៃែ ងខធា ើលរផងដំរវខបើសិៃជាអាចខធា ើបាៃ។
នៅកនុងករណីត លរកន ើញាន 3 ករណីឬន្ច្ើនជាងននេះនៅកតនា ងន្វ ើការកនុងរយៈនពល 14 ថ្ថ្ៃ ននាេះ
និនោជកគ្ួ រោយការណ៍ពីច្នកោម្ននេះនៅនាយកោានសុខភាពសាធារណៈតាម្រយៈនលខ (888) 397-3993 ឬ
(213) 240-7821។ នបើសិនជាច្នកោម្្ត្ូវបានរកន ើញនៅកតនា ងការករ នាយកោានសុខភាពសាធារណៈនឹង
ចាប់នផ្តើម្ការនឆ្ា ើយត្បនឹងការឆ្ា ងជាច្នកោម្ត លរ ួម្ានការផ្តល់ការតណនាាំ និងអនុសាសន៍អាំពីការ
្គ្ប់្គ្ងការឆ្ា ងជាំងឺ ការោាំ្ទបនច្េ កនទស និង វ ិធានការណ៍្ គ្ប់្គ្ងត លជាក់លា ក់តាម្ត្ាំបន់។ អន ក
្គ្ប់្គ្ងករណីសុខភាពសាធារណៈនឹង្ត្ូវបានចាត្់តាាំងស្ាប់ន្វ ើការនសុើបអនងោ ត្នលើច្នកោម្ននេះ ន ើម្បីជួយ
ឹកនាាំការនឆ្ា យ
ើ ត្បនៅទីកតនា ង។
បុគ្គលិកត លានការបេះពាល់ជាម្ួ យអន ក ថ្ទទទួ លបានរបាាំងម្ុខសម្្សបត ល្គ្ប្ច្ម្ុេះ និងាត្់នោយឥត្
គ្ិត្ថ្ថ្ា។ បុគ្គលិក្ត្ូវពាក់របាាំងម្ុខននេះ្គ្ប់នពលនវលាកនុងអាំែ
ុ ងថ្ថ្ៃន្វ ើការ នៅនពលបេះពាល់ ឬទាំនងជាបេះពាល់
ជាម្ួ យអន ក ថ្ទ។ បុគ្គលិកត ល្ត្ូវបានតណនាាំនោយអន កផ្តល់នសវានវជាសាស្តសតរបស់ខល ួនថាពួ កនគ្ម្ិនគ្ួ រពាក់
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
របាាំងម្ុខ គ្ួ រពាក់សនទ េះបាាំងម្ុខត លាន្កណាត្់រុំពីតគ្ម្ខាងន្កាម្ ន ើម្បីអនុនលាម្តាម្បទបញ្ជារបស់រ ា
ោបណាសាថនភាពសុខភាពរបស់ពួកនគ្អនុញ្ជាត្ឲ្យន្វ ើ ូ នច្ន េះ។ ្កណាត្់រុំត លានទ្ម្ង់ រ តត្ត្ឹងខាងន្កាម្ច្កោ
គ្ឺជាការលអ ។ ម្ិនគ្ួ រន្បើាស់ត លានវា៉ាល់ម្ួយផ្ល វូ នែើយ។វបុគា ិកដិៃចំបាច់ពាក់ទ្កកត្់បាំងដុខខព ខៅ
ានក់ឯងខៅកនុងលរ ធោ ័យឯកជៃ ឬបនទ ប់ត្ូច្ត លានរបាាំង រ តងការពារខព ស់ជាងកម្ព ស់បុគ្គលិកនៅនពលឈ្រ
ខនាុះខទ។
បៃទ ប់ ក់សំបុទ្ត្វៃិងកដៃែ ងខធា ើលរបិទជិត្ត្ូ ចៗខផេងខទៀត្វទ្ត្ូវបាៃបំពាក់ខៅខដ្ឋយទ្បព័ៃធវHVACវៃិង
លរផាត្់ផាង់ទឹកអនាដ័យលាងនំទ្គប់ទ្គៃ់
បុគា ិកទ្ត្ូវបាៃដណនាំឲ្យខបាកគក់ឬផ្លាស់បតររបាំ
ូ
ងដុខរបស់ខល ួៃជាខរៀងរា ់នងៃ។វ
សាថៃីយលរង្គរវឬទីកដៃែ ងខធា ើលរទ្វំងអស់ទ្ត្ូវបាៃបំដបកពីគនោងត្ិចទ្បាំដួយហា ីត្។
បៃទ ប់ ក់សំបុទ្ត្វទីកដៃែ ង ក់ដហ ូបអាហារវបៃទ ប់សទ្ាករបស់បុគា ិកវបៃទ ប់ទឹកវៃិងទីកដៃែ ងទូ ខៅខផេងខទៀត្វ
ទ្ត្ូវបាៃសាែប់ខដខរាគជាញឹកញាប់ខៅមដល វ ធភាគំូ ចោងខទ្លដ៖
បៃទ ប់ ក់សំបុទ្ត្វវវវ_____________________________________________________
ទីកដៃែ ង ក់អាហារសទ្ដៃ់_____________________________________________________
បៃទ ប់សទ្ាកវវវវវ_____________________________________________________
បៃទ ប់ទឹកវវវវវវវ______________________________________________________
ខផេងខទៀត្វវវវវវវវវវវវវវវវ______________________________________________________
លរសទ្ាកទ្ត្ូវបាៃកំណត្់ដ្ឋច់ៗពីគនខំើដបីទ្បាកំថាបុគា ិកអាចរកាគំលាត្ទ្បាំដួយវ(6)វហា ីត្ពីគនខៅកនុង
បៃទ ប់សទ្ាកខៅទ្គប់ខព ខវលា។
បុគា ិកទ្ត្ូវបាៃហាដឃាត្់ដិៃឲ្យបរ ធខភាគវឬផឹកខៅកដៃែ ងកដួ យខៅកនុងកដៃែ ងខធា ើលរខទ្តពីបៃទ ប់សទ្ាក
ដំ បាៃកំណត្់ខ ើយវខំើដបីធានាថាាស់ទ្ត្ូវបាៃពាក់ទ្គប់ខព ខវលាវៃិងទ្ត្ឹដទ្ត្ូវ។
វវសារធាត្ុសាែប់ខដខរាគវៃិងលរផាត្់ផាង់ដំ ពាក់ពៃ
័ ធ គឺាៃសទ្ាប់ឲ្យបុគា ិកខៅទីមំងំូ ចោងខទ្លដ៖
_____________________________________________________________________
ទឹកអនាដ័យលាងនំដំ ាៃទ្បសិទធភាពទ្បឆ្ំងជំងឺវCOVID-19វគឺាៃសទ្ាប់បុគា ិកទ្វំងអស់ខៅទីមំង
ំូ ចោងខទ្លដ៖
_____________________________________________________________________
បុគា ិកទ្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ឲ្យសទ្ាកឲ្យបាៃញឹកញាប់ខំើដបីលាងនំរបស់ខល ួៃ។
ចាប់ចដែ ងនៃពិធីលរខៃុះទ្ត្ូវបាៃដចកចយខៅបុគា ិកៃីដួយៗ។
កដម ករៃីដួយៗវទ្ត្ូវបាៃកំណត្់ឧបករណ៍ផ្ទទ ់ខល ួៃវបរ ធលខរវៃិង ំហខធា ើលរដំ បាៃកំណត្់។វវលរខទ្បើទ្បាស់
រ ួដគនៃូ វវត្ថុដំ បាៃបុះរ ួចវទ្ត្ូវបាៃលត្់បៃថ យវឬ ុបបំបាត្់។វ
ខគ លរណ៍ទ្វង
ំ អស់ដំ បាៃពិពណ៌នាខៅកនុងបញ្ជ ីទ្ត្ួ ត្ពិៃិត្យខៃុះខទ្តពីខគ លរណ៍ដំ ទ្វក់ទងៃឹងល័កខ
ខ័ណឌលរង្គរវទ្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ខៅខ ើបុគា ិកំឹកជញ្ជៃ
ូ វៃិងទ្ក ុដហុៃខផេងៗខទៀត្ដំ អាចសថ ិត្ខៅ
ទីមំងខនាុះកនុងនាដជាភាគីទីបី។
ខទ្សចចិត្ត—ពិពណ៌នាពី វ ធធាៃលរណ៍ខផេងខទៀត្៖វ

B. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការរការាំលារពិរ
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ទ្បព័ៃធទ្បត្ិបត្ត ិលរខដ្ឋយដិៃខទ្បើសាច់ទ្បាក់វៃិងដិៃបុះទ្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ខៅកដៃែ ងដំ អាចខធា បា
ើ ៃ។វលរកក់វ
ៃិងលរបង់ទ្បាក់អាចខធា ើខ ើងជាដុៃមដអៃឡាញវឬមដទូ រសពទ ។
ោៃយៃត ទ្ត្ូវដត្ឃាែត្ពីគនទ្បាំដួយហា ីត្វៃិងដិៃអៃុញ្ញាត្ឲ្យាៃលរទ្បដូ ផ្ុំដៃុសេខៅោងខទ្តោៃយៃត ខ ើយ។វ
ទីធាែចំណត្សទ្ាប់ទសេនាខៅខរាងភាពយៃត ខបើកចូ វទ្ត្ូវបាៃដ្ឋក់កទ្ដិត្ទ្ត្ឹដកដៃែ ងដំ ខផ្ទែុះដួ យវឬទ្ត្ូវបាៃ
ខរៀបចំខ ើង វ ធញខំើដបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាត្សដទ្សបរវាងោៃយៃត ។
ោៃយៃត ៃីដួយៗទ្ត្ូវបាៃដ្ឋក់កទ្ដិត្ឲ្យាៃផទុកដត្សាជិកនៃទ្គួ សារដត្ដួ យវដំ បាៃបុះពា ់ជិត្សន ិទធជាដួ យ
គនរ ួចខៅខហើយ។វវខបើសិៃជាដិៃខទ្បើទ្បាស់បៃទ ប់ទឹកវឬរកទិញអាហារសទ្ដៃ់វអត្ិងិជៃទ្ត្ូវដត្សថ ិត្ខៅកនុងោៃយៃត
របស់ខល ួៃ។វអត្ិងិជៃដិៃអាចអងគុយខៅោងខទ្តោៃយៃត របស់ខល ួៃវឧ.វខំើដបីខដើ ភាពយៃត ខបើកចូ ខៅជិត្
ោៃយៃត របស់ខល ួៃវបាៃខទ។
រងយៃត ដំ ចូ

ទ្ត្ូវបាៃហាដឃាត្់ដិៃឲ្យខ ើសពីចំណុុះអត្ិបរារបស់ខល ួៃ។

បុគា ដំ ពាក់ទ្កកត្់បាំងដុខវទ្ត្ូវបាៃដ្ឋក់ឲ្យទ្បចំលរខដ្ឋយឃាែត្ពីអត្ិងិជៃផ្ទទ ់ទ្បាំដួយហា ីត្វខំើដបីខបើក
ទីធាែចំណត្។
សួ ៃកដាៃត សទ្ាប់កុារវកដៃែ ងពិចៃិកវៃិងទីកដៃែ ងសទ្ាប់លរកដាៃត របស់ដៃុសេធំខំើដបីខដើ ដុៃនពលចាក់
បញ្ជេាំងវទ្ត្ូវបាៃបិទ។
បុគា ដំ ពាក់ទ្កកត្់បាំងដុខវទ្ត្ូវបាៃដ្ឋក់ឲ្យទ្បចំលរខៅទ្ចកចូ ខៅលៃ់កដៃែ ង ក់អាហារសទ្ដៃ់វ
ៃិងបៃទ ប់ទឹកខដ្ឋយសថ ិត្ខៅគំលាត្ទ្បាំដួយហា ីត្ពីគនវៃិងពីអត្ិងិជៃដំ ខៅជិត្បំផុត្វខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរ
រកាគំលាត្វ6វហា ីត្ខៅកនុងជួ រវៃិងខៅកនុងទីកដៃែ ង។
ទ្បត្ិបត្ត ិលរ ក់អាហារសទ្ដៃ់ទ្ត្ូវបាៃខរៀបចំខ ើងវវ ធញខំើដបីអៃុញ្ញាត្ឲ្យាៃលររកាគំលាត្រាងលយ។វវ
ខបើអាចខធា ើបាៃវលរបញ្ញជទិញជាដុៃវៃិងលរបង់ទ្បាក់មដដបបខអ ិចទ្ត្ូៃិកខៅមដខាង
ដំ បាៃកំណត្់សទ្ាប់ខៅយកវគឺទ្ត្ូវបាៃផត ់ជូៃ។
ខបើសិៃជាអត្ិងិជៃទ្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ឲ្យបញ្ញជទិញវៃិងខៅយកខៅត្ូ ប ក់អាហារសទ្ដៃ់វពួ កខគទទួ
បាៃដុឺៃុយវ(បាៃបិទផាយវឬទ្កដ្ឋសដចកសទ្ាប់ខទ្បើដត្ដត ង)វខំើដបីបងក កខ ណៈង្គយទ្សួ សទ្ាប់
លរបញ្ញជទិញវខហើយលរបញ្ញជទិញទំៃិញវទ្ត្ូវបាៃទ្បដូ វខវចខច ប់វៃិងយកខដ្ឋយអត្ិងិជៃកនុងរយៈខព វ15វ
នាទីបនាទប់ពីបញ្ញជទិញខៅ ៃឹងកដៃែ ង។វអត្ិងិជៃដំ រង់ចំទំៃិញវដិៃអាចទ្បដូ ផ្ុំខៅកដៃែ ង ក់
អាហារសទ្ដៃ់បាៃខទ។វពួ កខគអាចរង់ចំវខដ្ឋយរកាគំលាត្ោងត្ិចវ6វហា ីត្ពីគនវខៅឆ្ៃយពីកដៃែ ង ក់
អាហារសទ្ដៃ់វឬទ្ត្ ប់ខៅរងយៃត របស់ខល ួៃវវ ធញវរ ួចដកដត ងខទៀត្ខៅខាងដំ បាៃកំណត្់ខំើដបីយក
លរបញ្ញជទិញរបស់ខល ួៃ។
ខបើសិៃជាអត្ិងិជៃចំបាច់ទ្ត្ូវត្ទ្ដង់ជួរខំើដបីខធា ើលរបញ្ញជទិញវឬយកទំៃិញវបង់សអិត្ឬលរសាា ់ខផេង
ខទៀត្បញ្ញជក់ពីកដៃែ ងចប់ខផតើដសទ្ាប់អត្ិងិជៃដំ ដកំ ់ខំើដបីយកទំៃិញវៃិងគំលាត្វ6វហា ីត្សទ្ាប់
អត្ិងិជៃដំ ដក ខទ្លយៗខទៀត្វដំ ចូ ត្ទ្ដង់ជួរ។វ
ដិៃអៃុញ្ញាត្ឲ្យកុារអាយុខទ្លដវ12វឆ្នំចូ ខៅកដៃែ ង ក់អាហារសទ្ដៃ់វឬបៃទ ប់ទឹកដត្ានក់ឯងខ ើយ។
ដិៃអៃុញ្ញាត្ឲ្យាៃដៃុសេធំខទ្ចើៃជាងពីរនាក់កនុងដួ យោៃយៃត វខំើដបីដកយកលរបញ្ញជទិញដហ ូប
អាហារខ ើយ។វខបើសិៃជាដៃុសេធំានក់កំពុងដកយកលរបញ្ញជទិញវពួ កខគអាចាៃកុារានក់ដក
ជាដួ យ។
ត្ូ ប ក់អាហារសទ្ដៃ់វទ្ត្ូវបាៃបិទសទ្ាប់លរបញ្ញជទិញងមីៗោងត្ិចវ30វនាទីដុៃខព លរ
បញ្ញចំង ភាពយៃត ចប់។វ
បៃទ ប់ទឹកទ្ត្ូវបាៃខរៀបចំខ ើង វ ធញវខហើយចំៃួៃដៃុសេទ្ត្ូវ បាៃដ្ឋក់កទ្ដិត្ខំើដបីឲ្យអាចរកាគំលាត្វ6វ
ហា ីត្ពីគនបាៃទ្គប់ខព ខវលា។វវវខសចកត ីត្ទ្ដូវវ6វហា ីត្ខៃុះអៃុវត្ត ទ្គប់ករណីទ្វង
ំ អស់វខ ើកដ ងដត្
បុគា ដំ ខៅជាដួ យសាជិកទ្គួ សាររបស់ខល ួៃវដំ ទ្ត្ូវលរជំៃួយវ(ឧ.វកុារវឬបុគា ដំ ពិលរ)។វវ
ខបើសិៃជាអត្ិងិជៃចំបាច់ទ្ត្ូវការត្្ម្ង់ជួរន ើម្បីចូ ខៅកនុងបៃទ ប់ទឹកវបង់សអិត្ឬលរសាា ់ខផេងខទៀត្
បញ្ញជក់ពីកដៃែ ងចប់ខផតើដសទ្ាប់អត្ិងិជៃដំ ដកំ ់វៃិងគំលាត្វ6វហា ីត្សទ្ាប់អត្ិងិជៃដំ ដក
ខទ្លយៗខទៀត្វដំ ចូ ត្ទ្ដង់ជួរ។វ
បុគា ិកទ្ត្ូវបាៃដណនាំឲ្យរកាគំលាត្ោងត្ិចវ6វហា ីត្ពីអត្ិងិជៃវៃិងពីបុគា ិកំូ ចគនខៅកដៃែ ងបញ្ញជទិញ
អាហារសទ្ដៃ់វកដៃែ ងខៅយកវៃិងកដៃែ ងបង់ទ្បាក់។ បុគា ិកអាចដកជិត្ជាបខក
ត ុះអាសៃន វខៅខព ចំបាច់
ខំើដបីទទួ យកលរបង់ទ្បាក់វបញ្ជៃ
ូ ទំៃិញឬខសវាកដម វឬខៅមដលរចំបាច់។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
កខ ណៈពិខសសពីរវទ្ត្ូវបាៃ ុបបំបាត្់វខហើយខាងបញ្ញចង
ំ ទ្ត្ូវបាៃដ្ឋក់កទ្ដិត្វឬឆ្ែស់ខវៃខំើដបីខចៀសវាងលរ
ចំបាច់កនុងលរសទ្ាកវៃិងទប់សាកត្់លរកកកុញោែំងខៅចខនាែុះលរបញ្ញចំង។វ
សៃត ិសុខវៃិង/ឬបុគា ិកជាខទ្ចើៃទ្ត្ូវបាៃចត្់មំងខំើដបីខធា ើឲ្យទ្បាកំថាបុគា ិកវៃិងអត្ិងិជៃខគរពមដ
ខសចកត ីត្ទ្ដូវទ្វំងអស់។

C. វ ិធានការណ៍ខែើមបីម្ររប់ម្ររងការឆ្ែ ងជាំងឺ
ទ្បព័ៃធវHVACវខៅកនុងបៃទ ប់ ក់សំបុទ្ត្វៃិងកដៃែ ង ក់អាហារសទ្ដៃ់វៃិងបៃទ ប់ទឹកគឺាៃសភាព អ វ
ំំខណើរលរធដម ម។វខៅមដកទ្ដិត្អត្ិបរាដំ អាចខធា ើបាៃវខយ ់ខចញចូ ទ្ត្ូវបាៃបខងក ើៃ។ ពិចរក
ំំខ ើងាសុីៃសាអត្ខយ ់ាៃទ្បសិទធភាពខព ស់ច ័ត្វន្វ ើឲ្យ្បនសើរនែើងនូ វត្ទ្ដងខយ ់របស់អគរឲ្យាៃ
ទ្បសិទធភាពខព ស់បំផុត្មដដំ អាចខធា ើបាៃវៃិងខធា ើលរដកដទ្បខផេងខទៀត្ខំើដបីបខងក ើៃបរ ធាណខយ ់
ោងខទ្តវៃិងខយ ់ខចញចូ ខៅកនុងលរ ធោ ័យវបៃទ ប់ទទួ ខភញៀវវៃិងទីកដៃែ ងខផេងៗខទៀត្ទ្វំងអស់។
ទ្កដ្ឋសសំបុទ្ត្អាចទ្ត្ូវបាៃទទួ ខដ្ឋយបុគា ិកវដំ សថ ិត្ខៅកនុងបៃទ ប់ដួយវខដ្ឋយពាក់ទ្កកត្់បាំងដុខវៃិង
ខទ្សាដនំដំ ខទ្បើខហើយអាចខបាុះខច បាៃវៃិងលរពារខដ្ឋយរបាំងសដទ្សប។វសំបុទ្ត្វឬបង្គកៃ់នំខអ ិចទ្ត្ូៃិកវ
អាចទ្ត្ូវបាៃដសក ៃខដ្ឋយបុគា ិកខៅកនុងបៃទ ប់ដំ បាៃលរពារោងខ ើវឬខដ្ឋយបុគា ិកសថ ិត្ខៅទីវា
ដំ ពាក់ទ្កកត្់បាំងដុខវៃិងខទ្សាដនំដំ ខទ្បើខហើយអាចខបាុះខច បាៃ។វ
វត្ថុវៃិងនផទដំ បាៃបុះពា ់ជាញឹកញាប់ខៅកនុងបៃទ ប់ទឹកវក៏ំូចជាកដៃែ ងយកអាហារសទ្ដៃ់វ
ៃិងកដៃែ ងបង់ ទ្បាក់វ(ឧ.វបញ្ជ រវនំទ្វារឬនំកាៃ់វាសុីៃអាៃលត្ឥណទ្វៃ)វទ្ត្ូវបាៃសាែប់ខដខរាគ
ខរៀងរា ់ខាងកនុងអំ ុ ង ខាងខធា ើលរវខដ្ឋយខទ្បើសារធាត្ុសាែប់ខដខរាគដំ បាៃអៃុញ្ញាត្ខដ្ឋយវEPA។
ទីកដៃែ ងលរង្គរវៃិងអគរទ្វំងដូ ទ្ត្ូវបាៃសាអត្ោងត្ិចជាទ្បចំនងៃវខដ្ឋយបៃទ ប់ទឹកវៃិងត្ំបៃ់/វត្ថុ
ដំ បាៃ បុះជាញឹកញាប់វទ្ត្ូវបាៃសាអត្ញឹកញាប់ជាង។
អត្ិថ្ិជនត លម្ក ល់ទីកតនា ង្ត្ូវបានរំលឹកឲ្យពាក់របាាំងម្ុខនៅ្គ្ប់នពលនវលា (នលើកតលងតត្នពលបរ ិនភាគ្
ឬផ្ឹក នបើសិនជាអាច្ន្វ ើបាន) ខណៈនពលនៅកនុងទីកតនា ង ឬនៅនលើទីធាាថ្នទីកតនា ង។ ននេះអនុវត្ត នៅនលើម្នុសស្ាំ
ទាាំងអស់ និងកុារត លានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំនែើងនៅ។ ានតត្បុគ្គលត ល្ត្ូវបានតណនាាំម្ិនឲ្យពាក់របាាំងម្ុខ
នោយអន កផ្តល់នសវានវជាសាស្តសតបុនណា
ណ េះនទើប្ត្ូវបាននលើកតលងពីការពាក់ននេះ។ ន ើម្បីោាំ្ទសុវត្ថ ិភាពបុគ្គលិករបស់
អន ក និងន្ញៀវនផ្សងនទៀត្ គ្ួ រផ្តល់របាាំងម្ុខឲ្យន្ញៀវត លម្ក ល់នោយោមនវា។
ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យនោគ្សញ្ជា្ត្ូវបានន្វ ើនែើងម្ុននពលន្ញៀវអាច្នឹងច្ូ លកនុងទីកតនា ង។ ការ្ត្ួ ត្ពិនិត្យ ្ត្ូវតត្ោប់
បញ្ចល
ូ ការពិនិត្យទាក់ទងនឹងការកអ ក ការ ក នងហ ើម្ខា ី ការពិបាក ក នងហ ើម្ និងអការ្គ្ ុននតតឬ្គ្ ុនរក។ ការ
ិ នផ្សង ូ ច្ជាការច្ុេះន្មេះច្ូ លតាម្អនឡាញ ឬតាម្រយៈ
្ត្ួ ត្ពិនិត្យទាាំងននេះអាច្ន្វ ើបាននោយផ្លទល់ ឬតាម្រយៈ វ្ី
សាាកសញ្ជាត លបានបិទនៅ្ច្កច្ូ លទីកតនា ងនោយតថ្ាងថាន្ញៀវត លាននោគ្សញ្ជាទាាំងននេះម្ិនគ្ួ រច្ូ លកនុងទី
កតនា ងនែើយ។
អត្ិងិជៃដំ ដកំ ់ទីកដៃែ ងជាដួ យកូ ៃៗទ្ត្ូវដត្ខធា ើឲ្យទ្បាកំថាកុារដិៃចកខចញពីរងយៃត របស់ខល ួៃ
ដត្ានក់ឯង។វវខបើសិៃជាកុារចំបាច់ទ្ត្ូវដត្ខៅបៃទ ប់ទក
ឹ វឬខៅជាដួ យដៃុសេធំខៅកដៃែ ង ក់អាហារសទ្ដៃ់វ
ដៃុសេធំដំ ខៅជាដួ យទ្ត្ូវដត្ខធា ើឲ្យទ្បាកំថាវកុារសថ ិត្ខៅជិត្ខល ួៃវដិៃបុះអន កំនទវឬវត្ថុកដួ យដំ
ដិៃដដៃជារបស់ពួកខគវៃិងពាក់ទ្កកត្់ បាំងដុខវខបើសិៃជាទ្គប់អាយុ។វវ
បុគា ិកដំ ចូ រ ួដកនុងលរខរៀបចំដហ ូបអាហារវលាងបាត្នំវៃិងនំរបស់ខល ួៃជាដួ យសាបូ វៃិងទឹកខតតអុៃៗ
ោងត្ិចវ20វវ ធនាទីបនាទប់ពីដកំ ់កដៃែ ងខធា ើលរជាខ ើកំំបូងវបនាទប់ពីខទ្បើបៃទ ប់ទឹកវដុៃៃិងខទ្លយពី
បរ ធខភាគអាហារ ឲ្យបាៃញឹកញាប់ខៅកនុងខវៃរបស់ខល ួៃវៃិងំូ ចបាៃបញ្ញជក់ខៅកនុងវចាប់សតីពីដហ ូបអាហារ
ក់រាយរបស់រំា វCaliforniaវ(CaliforniaវRetailវFoodវCode;វCRFC),វដផនកវ113953.3.វបុគា ិកទ្ត្ូវបាៃដណនាំ
ឲ្យខចៀសវាងលរបុះដភន កវទ្ចដុុះវៃិងាត្់។វវខទ្បើទ្បាស់ខទ្សាដនំបាៃ សដទ្សបជាឧបករណ៍បដៃថ ដវបុដៃត លរខទ្បើ
ទ្បាស់ខទ្សាដនំដិៃជំៃួសត្ទ្ដូវលរកនុងលរលាងនំវៃិងលរអៃុវត្ត អនាដ័យ នំ អ ខ ើយ។
ទឹកអនាដ័យលាងនំវទ្កដ្ឋសជូ ត្ាត្់វៃិងធុងសទ្ាដគឺាៃសទ្ាប់អត្ិងិជៃខៅវឬជិត្ទ្ចកចូ

អគរ។

ឧបករណ៍សទ្ាប់បង់ទ្បាក់វប ៊ិច្ សទ ីែូ (Styluses) ទ្វំងអស់ទ្ត្ូវបាៃសាែប់ខដខរាគវបនាទប់ពីខទ្បើទ្បាស់
ដត ងៗខដ្ឋយដៃុសេនផ្សងៗគន។
Reopening Protocol for Drive-In Movie Theaters
07/17/2020 (Cambodian)

ទំព័រ 5 នៃ 7

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ខទ្សចចិត្តវ-វពិពណ៌នាពី វ ធធាៃលរណ៍ទ្គប់ទ្គងលរឆ្ែ ងជំងឺខផេងខទៀត្៖

D. វ ិធានការណ៍ដែលទាំនាក់ទាំនងជាមួ យសាធារណជន
ទ្ចកអៃឡាញរបស់អាជីវកដម វ(ខគហទំព័រវបក
ត ញសងា ដវ។ ។)វដណនាំំ ់អត្ិងិជៃពីរខបៀបទិញ
សំបុទ្ត្មដអៃឡាញវៃិងខគ លរណ៍ខផេងៗដំ ទ្វក់ទងៃឹងភស្ុមងនៃលរទិញខៅទីកដៃែ ង។
ទ្ចកអៃឡាញរបស់អាជីវកដម វ(ខគហទំព័រវបក
ត ញសងា ដវ។ ។)វផត ់ព័ត្៌ាៃចាស់លាស់អំពីខាងខបើក
ំំខណើរលរវលរត្ទ្ដូវឲ្យខទ្បើរបាំងដុខវខគ លរណ៍ទ្វក់ទងៃឹងលរបញ្ញជទិញជាដុៃវលរបង់ទ្បាក់ជាដុៃវ
លរដកយកៃិង/ឬលរំឹកជញ្ជៃ
ូ អាហារសទ្ដៃ់វៃិងបញ្ញាខផេងៗខទៀត្។វវចាប់ចដែ ងនៃពិធីលរខៃុះ
ទ្ត្ូវបាៃបិទផាយខៅទ្គប់ទ្ចកចូ សាធារណៈទ្វំងអស់ដកកនុងអគរ។វ
សាែកសញ្ញាដំ អាចខដើ ខ ើញខៅទ្ចកចូ កនុងទីកដៃែ ងវៃិងទីកដៃែ ងនានាដំ អត្ិងិជៃត្ទ្ដង់ជួរវ
ជូ ៃំំណឹងំ ់អត្ិងិជៃអំពីខសចកត ីត្ទ្ដូវដំ ទ្វក់ទងៃឹងលររកាគំលាត្រាងលយវៃិងលរទ្គប់
ទ្គងលរឆ្ែ ងជំងឺវដំ រ ួដាៃ៖
លរហាដឃាត្់លរទ្បដូ

ផ្ុំវឬលរខដើ ខៅោងខទ្តរងយៃត

ទធភាពកនុងលរបញ្ញជទិញជាដុៃពីត្ូប ក់អាហារសទ្ដៃ់៖
ត្ទ្ដូវឲ្យខទ្បើទ្កកត្់បាំងដុខវខៅខព ខៅត្ូ ប ក់អាហារសទ្ដៃ់វឬបៃទ ប់ទឹក
ត្ទ្ដូវឲ្យដៃុសេធំទ្ត្ួ ត្ពិៃិត្យកូ ៃៗរបស់ខល ួៃ
លរអៃុវត្ត មដលរដណនាំរបស់បុគា ិកខដ្ឋយកត ីខគរពទ្វក់ទងៃឹងចំណុចោងខ ើ។វ
ឹ របស់អត្ិងិជៃ
ខសចកត ីទ្បលសខ ើខអទ្កង់ដុៃខព ចក់បញ្ជេាំងវទ្ត្ូវបាៃខទ្បើខំើដបីពទ្ងឹងលរយ ់ំង
អំពីខសចកត ីត្ទ្ដូវដំ ទ្វក់ទងៃឹងវលររកាគំលាត្រាងលយវៃិងលរទ្គប់ទ្គងលរឆ្ែ ងជំងឺវ
ំូ ចោងខ ើ។
ដុឺៃុយទំៃិញដំ ាៃសទ្ាប់ទិញវគឺាៃរ ួចរា ់សទ្ាប់អត្ិងិជៃដំ ាៃគខទ្ាងទិញខៅៃឹង
កដៃែ ងវខៅត្ូ ប ក់អាហារសទ្ដៃ់។
E. វ ិធានការណ៍ដែលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសវាកមម សាំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
ខសវាកដម ដំ ចំបាច់ោែំងសទ្ាប់ខភញៀវ/អត្ិងិជៃទ្ត្ូវបាៃផត ់អាទិភាព។
ទ្បត្ិបត្ត ិលរវឬខសវាកដម ដំ អាចទ្ត្ូវបាៃផត ់ពីចាៃយវទ្ត្ូវបាៃប្រខៅអៃឡាញ។
ូ
វវ ធធាៃលរណ៍ទ្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរទទួ បាៃទំៃិញវៃិងខសវាកដម សទ្ាប់អត្ិងិជៃ
ដំ ាៃលរ ំបាកកនុងលរផ្ទែស់ទីវៃិង/ឬដំ ាៃហាៃិភ័យខព ស់ខៅទីសាធារណៈ។

វ ិធានការណ៍បដនែ មទាំងឡាយដែលខុសពីោងខលើ រួ រម្ររូវបានោយខៅខលើទាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយដ
អាជីវកមម រួរភាាប់ជាមួ យឯកសារខនេះ។

ក ដែល

អន កអាចទក់ទងបុរាលោងខម្រកាមជាមួ យសាំណួរ ឬមរិអាំពីពិធីការខនេះ៖
ខ្មេះទាំនាក់ទាំនងអាជីវកមម ៖
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ខលខទូ រសពទ ៖
ទំព័រ 6 នៃ 7

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

កាលបរ ិខចេ ទដកសម្រមួ លចុងខម្រកាយ៖
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