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ពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់ កែន�ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ៖ 
ឧបសម�័ន� L 

�ន្របសិទ� ិ�ព�ប់ពីេ�៉ង៖ េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ�ៃថ�្រពហស្បតិ៍ទី6 ែខឧស� �� ំ 2021 
 

 
អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ�� ប់�ន�រថយចះុខ�ះ េហើយ�កដូ់ច��នេស�រ�ព ប៉ុែន�ជំង ឺCOVID-19 
េ�ែត�ន�និភយ័ (risk) ខ�សស់្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ្រប�ជន និង�ជវីកម��ងំអស�់ន�រ្រប �ង្របយត័� និងែកែ្រប
្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ីប�ត់បន�យ�នភិ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។ 

េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូលក� �ង “លំ�ប�់� កព់ណ៌េលឿង (Yellow Tier)” ៃន្រកបខណ័�
ែផន�រេដើម្ីបេសដ�កិច��នសុវត��ិព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ព
េដើម្ីបេលើកែលង�ររ �តបន�ងឹែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ពក� �ងមូល�� នមួយចំនួន។ កែន�ង�ត្់រ�ណ និង�ជីវកម�
�ត់្រ�ណ គួរបន�្របតិបត��ិរ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយត័� និងេ�រព�មលក័�ខណ័� ត្រម�វេ�ក� �ងពិធ�ីរេនះ េដើម្ីប�ត់បន�យ
�ររ �ក�ល�លៃនជំង ឺCOVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របតបិត��ិរ�ជវីកម�របស់ខ� �ន។ 

ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វ�ងេ្រ�មគ�ឺក់�ក់ស្រ�បក់ែន�ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត្់រ�ណ �រ�តយ់៉ូ ��  និងស� �ឌីយ៉ូ� ំ
�រ�ត្់រ�ណ 1:1 និង�រេឡើងជ�� ំង (�រមួ្រត�វ�នេ�� “កែន�ង�ត្់រ�ណ និង�ជីវកម��ត្់រ�ណ”)។ បែន�មេលើ
ល័ក�ខ័ណ� ែដល�ន�កេ់លើ�ជីវកម��ក់�ក�់ងំេនះេ�យអភ�ិលរដ� �ជីវកម�្របេភទ�ងំេនះ ក៏្រត�វែតអនុេ�ម�ម
ល័ក�ខ័ណ� ែដល�នែចងេ�ក� �ងពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់កែន�ង�ត្់រ�ណ និង�ជវីកម��ត់្រ�ណផងែដរ។ 

កែន�ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ�ចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប្់របតបិត��ិរ�ងក� �ងអ�រេ�យ�នកណំតច់ំនួន 
មនុស្ស។ ្របតិបត�ិ�រ�ងក� �ងអ�រេ��មកែន�ង�ត្់រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ ្រត�វ�នក្រមិតចនួំនមនសុ្ស្រតឹម 50% 
េ�យែផ�កេលើច�ប់សណំង ់ឬច�បអ់គ�ភី័យ�ធរ�ន េហើយ�ចបន�េបើក�� រដល�់�រណជនស្រ�ប់្របតបិត��ិរ�ងេ្រ� 
អ�រ។ េ�យ�រ្របតិបត��ិរ�ត្់រ�ណ�ងេ្រ�អ�រ�ន�និភយ័ (risk) ៃន�រចម�ង�ប�ងេបើេ្រប�បេធៀប�មួយ
្របតិបត�ិ�រ�ងក� �ងអ�រ កែន�ង�ត្់រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ្រត�វ�នេលើកទកឹចតិ�ឲ្យបន�ផ�ល់អទិ�ពេលើេស�កម�
�ងេ្រ�អ�រ។ ស្រ�ប់្របតបិត��ិរ�ងំ�ងក� �ងអ�រ និង�ងេ្រ�អ�រ បុគ�លិក និងេភ��វ�ងំអស្់រត�វែត�ក់
�៉ស់សម្រសបេ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលែហលទកឹ។ ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�មអំពី�៉ស់ សូមេមើលេគហទព័ំរ�៉ស់ជងំឺ 
COVID-19 របស�់យក�� នសខុ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles (LAC DPH) េ� http://ph.lacounty.gov/masks។ 

�ងទឹកេ�� េ��ងក� �ងនងិ�ងេ្រ�អ�រ សូ�េ��ងក� �ងនងិបន�បច់ំ�យទកឹ�ចេបើកឱ្យដំេណើរ�រវ �ញេហើយ។  
�ងទឹកេ�� េ��ងក� �ងនងិ�ងេ្រ�អ�រ�ចេបើកឲ្យេ្របើស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រឬេ�េពលែដល�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត 
ចំេ�ះស�ជិកែដលមនិែមន្រគ��រ។ បន�ប់សូ� និងបន�បច់ំ�យទកឹ្រត�វែតកំណតច់ំនួនមនុស្សអតបិរ� %50ៃន
ទី�ំង�ងំមូល ។ �ងែហលទឹក�ងក� �ង និង�ងេ្រ�អ�រ�ចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ធម��។ 
�ងែហលទឹក�ងំអស់្រត�វែតអនេុ�ម�មពិធ�ីរស្រ�ប់�ងែហលទឹក��រណៈរបស ់LACDP 

សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម 
ដូេច�ះសូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/  �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច� �ប្បន��ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប៖់ 

(1) េ�ល�រណ៍កែន�ងេធ� ើ�រ និង�រអនវុត�េដើម្ប�ីរ�រសខុ�ពបុគ�លិក 

(2)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

(3)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងំឺ 

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបុគ�លិក និង��រណជន 

(5)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�ស�ំន់ៗេ�យេស� ើ�ព 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលទកីែន�ងរបសអ់�កបេង�ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ ៖ (�រ�� សប់� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 
5/5/2021:�នេធ�ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ីបបេង�ើន�រកណំត់ចនួំនមនសុ្សអតិបរ� %50ៃនទី�ំង�ងំមូល
េ�យែផ�កេលើែដនកំណត់ៃនទហំំ��រ ឬបទប្ប��ត�ិអគ� ីភយ័។ �ងទឹកេ�� េ��ងក� �ងអ�រ សូ� 
និងបន�ប់ចំ�យទកឹ�ចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�បេ់្របើ្រ�ស។់ 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://ph.lacounty.gov/masks
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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�ជីវកម��ងំអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់េ�យ�រែណ�ំេនះ ្រត�វែត�ក់ចុះនូវវ ��ន�រណ៍
ែដល�ចអនុវត��ន�ងំអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន

 វ ��ន�រណ៍�មួយែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត��នស្រ�ប់�ជីវកម�។ 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

ចនួំនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់អគ� ីភ័យ៖  

្រប�ក់្របែហលទំហំទី�� គតិសរុប�ហ� ីត�េរ� 
ែដលេបើកដល់��រណជន៖  

 

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក 
(គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន�ង) 
 

 មនុស្ស្រគប់�� ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើដូេ�� ះ។ 

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 �� ំ អ�កែដល�នប�� សខុ�ព្រប�ំ�យ) ្រត�វ�នកំណត់
�រ  �រែដល�ចេធ� ើ�រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងគួរពិ�ក�អំពីក� ីកង�ល�់��មួយអ�កផ�លេ់ស�
សុខ �ព ឬេស�កម�សុខ�ព�រ�ររបសខ់� �ន េដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត��នសម្រសបអំពី�រ្រតឡប់េ�កែន�ង
េធ� ើ�រ វ �ញ។ 

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមតិែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បបីេង� ើនឱ�សស្រ�បឲ់្យបគុ�លកិ
េធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។ 

 ម�៉ងវ �ញេទៀត �លវ ��គ�� ស់េវន��  ឬប� �រេវន�� ្រត�វ�នអនវុត�េដើម្បបីេង� ើន
�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�ន្រ�ប�់កុំមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួកេគ�នបះ៉�ល�់មួយបគុ�លែដល
�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយលន់ិងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស ់DPH ស្រ�ប�់រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក 
និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�បឈ់បស់្រ�កេ�កែន�ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�ន
ពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្ប�ី��បុគ�លកិមនិ្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួកេគស�តិេ�ផ�ះេ�យ�រជំង។ឺ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ�កលក់ បុគ�លិកដឹកជ�� �ន និងនរ��� ក់ែដល
ផ�ល់េស�កម�េ�នងឹកែន�ង�ចចូលមកក� �ងកែន�ងេធ�ើ�រ េ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំអពីំ�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស ់
LACDPH។ �រ  ពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ  �ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី�រពិ�កដកដេង�ើម 
និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគុ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� បឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក និងឲ្យេ��ច់ពីេគ
�េពលបច� �ប្បន�ឬក៏អត់។ �រពិនតិ្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងពីច�� យ ឬេ�យ�� ល់ប�� បពី់បុគ�លិកមកដល។់ 
�រពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែតេធ�ើេឡើងេ�  កែន�ងេធ�ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (�� នប�� )។ េបើសនិ�បុគ�លមនិ�នេ�គស��  និងមនិ�នប៉ះ�ល់�មួយករណីែដល  
េគដឹង��ករណីជំង ឺCOVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចងុេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 េបើសិន�បុគ�លមិន�ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ្រប�ំងនឹង0

1ជំង ឺCOVID-19 និង�ន�រប៉ះ�ល�់មួយ  
ករណីែដលេគដឹង��នជំង ឺCOVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចងុេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កពុំងស�តិេ្រ�ម

 
1 បុគ�លែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺ គិត�ប់ពីពីរ (2) 
ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ំងពីរដូស (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ 
ពីរ (2) ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�� ំ�� ក់�ំងៃន ្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson 
[J&J]/Janssen) ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ចពី់េគ ពួកេគមនិ�ចចូល ឬេធ�ើ�រេ�ទ�ីល�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ
េដើម្ីបេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអពីំ�រ�កឲ់្យេ��ច់ពីេគ ែដល�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស�� �មួយៃនេ�គស�� ែដល�នកតស់�� ល់�ងេលើ ឬកំពុងស�តិេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ចេ់�យែឡក�េពលបច� �ប្បន� ពួកេគមនិ�ចចូល ឬេធ�ើ�រេ�ទី�ល�នេទ និង
្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�លឲ់្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអពីំ�រ�ក់ឲ្យេ�  
�ច់េ�យែឡក ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 ព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រសុចំ�ប់ឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនេិ�ជក ឬរ�� ភិ�លែដលបគុ�លកិ
�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហរិ��វត� �ក� �ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ េមើល
ព័ត៌�នបែន�មស� ីពី កម� វ �ធី រ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈ ឺនិងសំណងបគុ�លកិស្រ�ប់ជងំឺ 
COVID-19 េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំសិទ�ិសុចំ�ប់ឈប់ស្រ�កឈរឺបស់បគុ�លិកេ្រ�មច�ប់ឈប់ស្រ�ក
េ�យជំងCឺOVID-19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក�� ក ់ឬេ្រចើន�កេ់ធ� ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជងំឺ 
COVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បឲី្យករណី�ងំេ�ះ�កខ់� �នឲ្យេ��ចេ់�យែឡកេ�ផ�ះ 
និងត្រម�វឲ្យ�ន�រេធ� ើច�� ឡីសក័េ�យខ� �នឯង�� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�របះ៉�ល់�មួយករណីេ�
កែន�ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់នេិ�ជកគួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស ់
េដើម្បី�ចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជងំឺ COVID-19 េដើម្បកីំណត�់េតើ�ន�រប៉ះ�លេ់�កែន�ងេធ� ើ�របែន�ម 
េទៀតឬ ក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព 
��រណៈេ�េលើ �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ� ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក
្រត�វែត�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធ ីLos Angeles �មរយៈេលខ (888) 397-
3993 ឬ (213) 240-7821  ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport ។ េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរក 
េឃើញេ�កែន�ងេធ� ើ�រ �យក�� នសុខ�ព��រណៈ នឹង�បេ់ផ�ើម�រេឆ� ើយតបចេំ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដល
រមួ�នដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សនអ៍ំពី�រ្រគប្់រគង�រឆ�ងជងំឺ �រ�ំ្រទបេច�កេទស និងវ ��ន 
�រណ៍្រគប់្រគងែដល  �ក់�ក់ស្រ�បទី់កែន�ង។ អ�ក្រគប្់រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្បដីឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ �យក�� នសខុ�ព��រណៈ 
នឹង្រត�វ�រ �រសហ�រ�� មៗរបស់ទីកែន�ងេដើម្បកីំណត�់េតើចេ�� មករណីេនះបេង� ើត��រផ� �ះជងំឺ COVID-19 
ឬក៏អត់។  

 បុគ�លិកែដល�ន�របះ៉�ល់�មួយអ�កដៃទទទួល�ន�៉សស់ម្រសបែដល្រគប្រចមះុ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ� 
http://ph.lacounty.gov/masks។ បុគ�លិក្រត�វែត�ក់�៉សេ់នះ្រគបេ់ពលេវ�ក� �ងអឡំ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលបះ៉�ល់ 
ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ បុគ�លកិែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគ
មិនគួរ�៉ស ់្រត�វ�កស់ន�ះ�ំងមខុែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បអីនេុ�ម�មបទប�� របស់រដ� 
ដ�ប��� ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគអន�ុ� តឲ្យេធ� ើដូេច�ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់ រ �តតងឹ�ងេ្រ�ម
ច�� គឺ��រល� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់មួយផ� �វេឡើយ។ �៉ស់ែដល រ �តត្បិតលំហូរខ្យលេ់្រ�ម
�របេ�� ញក�� ំង�� ំង (ដូច��៉ស់ N-95) គឺមិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រ�ត់្រ�ណេទ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក�៉់សេ់�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ�� កឯ់ងេ�ក� �ង�រ ��លយ័  
ឯកជន េ�យបិទ�� រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�បប់គុ�លិក
ែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ងបន�ប ់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ�  រ �ង�ំហួសពីកម�ស់របស់បគុ�លកិខណៈេពលែដលឈរ ្រត�វ�ន
បដិេសធេ�ល ។ 

 េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតមឹ្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ងំមនិឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក 
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបសពួ់កេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គ�ំត
�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត��ិព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអសេ់�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែត
រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ� 
អ�រនិង�� យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រ គឺ 
្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�បស់្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន�បតូ់ច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូន
គំ�ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបគុ�លកិ។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគ�ំតរ�ងបុគ�លិក្រត�វ�នបេង� ើនេឡើង�អតបិរ�េ�ក� �ងបន�ប ់ឬ

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://ph.lacounty.gov/masks
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ទីកែន�ង�ងំ�យែដលេ្របើ្រ�ស់េ�យបគុ�លកិស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ
សេ្រមច�នេ�យ៖ 

o បិទ្រប�សចំនួនមនសុ្សអតិបរ� ែដល្រត�វ�� នឹង�រអនុ�� តឲ្យ�នគំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត
រ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក និង 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន�យចំនួនមនសុ្សេ�ក� �ងបន�ប ់
ឬទីកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីហ� ីត និង����នគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតចេ�� ះេ�អី 
េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
�ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គ�ំត 
និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបមួយែដល�ត់បន�យ�រប៉ះ�លទ់ល់មខុ�� �អប្បបរ�។ 
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់�� ត�់ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត 
ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធជីំនួសឲ្យ�រ�តប់ន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ�ំត�ង�យេឡើយ។ 

 បុគ�លិកែដល្រត�វែតស�តិក� �ងគំ�ត 6 ហ� ីត�និច�ពីេភ��វ ឬបុគ�លិករមួ�រ�រែដលមនិ�ក�៉់ស់ 
្រត�វែត�ក់រ�ំងទីពីរ (ឧ. សន�ះ�ំងមុខឬែវ�ន�សុវត� ិ�ព) បែន�មេលើ�៉ស។់ 
បុគ�លិក�ងំអស់គួរ�តប់ន�យរយៈេពលែដលច�ំយក� �ងគ�ំត្រ�ំមួយហ�តីពីេភ��វ
�អប្បបរ�។រ�ំងមុខគឺ�ជេ្រមើសរបស់់បុគ�លិកេពលែដលពួកេគ�នប�� ញភស� � �ងែដល�ចទទួលយក
�នអំពី�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញដល់និេ�ជករបស់ពួកេគ េហើយ�រ�ក់�៉ស់េ�ែត�ម�រឱ្យអនុវត�។ 
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នទទួល�� បំ�� រេពញេលញែដល�នប�� ញភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញរ
បស់ពួកេគ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សមិន�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួរែតបេង� ើត 
និងរក�កំណត់្រ���យលក�ណ៍អក្សរែដលឯក�រែដលបុគ�លិក�� ក់ៗ�នប�� ញភស� � �ងែដល�ចទទួល
យក�ន�ភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ។ 
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនភស� � �ង�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញែដល�នប�� ញេ�ះេទ។ 

o បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�តទ់ុក���រ�ក់��ក�ំ់ង្រប�ំងេមេ�គ ្រគបច់ំនួនគឺគតិ�ប់ពី េ្រចើន�ង19-COVID  
≤2 ស�� ហ ៍ប�� ប់ពីេពលពួកេគទទលួ�ន�រ�ក់ដូសទពីីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំង  ) រមួ�ន BioNTech-Pfizer   ឬ 
Moderna  ( ឬេ្រចើន�ង  ≤2 ស�� ហ ៍ប�� បពី់េពលពួកេគទទលួ�� ំ��ក�ំ់ងៃន ្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ 

)រមួ�ន  n [J&J]/JanssenJohnson and Johnso( ។ 

o �ងេ្រ�មេនះគ�ឺចទទលួយក�នស្រ�បប់ុគ�លិកេ�យ្រ�ន់ែតប�� ញេ�នេិ�ជិករបស់ពួកេគ
�ភស� ��ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19៖ ប័ណ� �ក់��ក់�ំង 
(ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជនូ 
និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនងឹ្រត�វផ�ល់ជនូ) ឬ របូថតៃនប័ណ� �ក់��ក�ំ់ង�ឯក�រ�ចេ់�យែឡក ឬ 
របូថតៃន�ត��ក់�ំងរបសអ់�កែដល្រត�វ�នរក�ទកុេ�ក� �ងទរូសព័� ឬឧបករណ៍េអឡចិ្រត�និក 
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញពីមណ� លែថ�សំុខ�ព (ែដលរមួ�នេ�� ះអ�កែដល�ន�ក�់� ំប�� រ 
និងប�� ក់�បុគ�ល�ងំេ�ះ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប�� រជងំឺ COVID-19)។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ�� សប់� �រ�៉សរ់បសខ់� �ន�េរៀង�លៃ់ថ�។ 

 �� នីយ�រ�រ�ងំអស់្រត�វ�នបំែបកពី�� �៉ងតចិ្រ�ំមួយហ�តី។ 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់មួយៃថ�ម�ង
េ��ម�ល វ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក     _______________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក            ______________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត            ______________________________________________________________ 

 េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លកិបេ�� ះ�សន� ឬបុគ�លកិកចិ�សន�េ�ទីកែន�ង ក៏្រត�វ�នបណ� � ះប�� លសម្រសបេ�ក� �ង
េ�លនេ��យទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 និង�នេ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង ់និង PPE ែដល�ំ�ច់។ ពិ�ក�អំពី
ទំនួលខុស្រត�វ�ងំេនះ�មនុ�មួយអង��ពែដលផ�តផ់�ងប់ុគ�លកិបេ�� ះ�សន� និង/ឬបុគ�លកិកិច�សន�។ 

 �៉ស្់រត�វ�នត្រម�វ េ�េពលបុគ�លិកស� ិតេ�ជិតអ�កដៃទ។ បុគ�លិក្រត�វែត�ន�៉សរ់ចួ�េ្រសច និង�ក់�
េ�ក� �ង  អ�រ�ត់្រ�ណ �រ ��ល័យ ឬ�នយន�ែដល�កម�សទិ�ិរបស់្រក �មហ៊នុ េ�េពលេធ� ើដំេណើរ�មួយអ�ក
ដៃទ។  �៉ស ់�ន�រៈសំ�ន់�ពិេសស េបើសិន�មនិ�ចរក�គ�ំត�ង�យេ�ក� �ង�រ�រ�ន (ឧ�ហរណ៍ 
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្រគ�បង� ឹក�� ល់  ខ� �ននិងបគុ�លកិែដលជួយស�ជិក�ត់្រ�ណ)។ មិន្រត�វេ្របើ�៉សរ់មួ�� េឡើយ។ និេ�ជក្រត�វ�ន
ត្រម�វឲ្យផ�ល�៉់សដ់លប់ុគ�លិក�ងំអស់។ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�កព័់ន�គ�ឺនស្រ�ប់បគុ�លិកេ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

_________________________________________________________________________________ 
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសទិ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�បប់ុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច  

�ងេ្រ�ម៖ 

_________________________________________________________________________________ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បគុ�លកិនមួីយៗ។ 

 កម�ករនីមួយៗ ្រត�វ�នកណំត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ និងលហំេធ� ើ�រែដល�នកំណត។់ �រេ្របើ្រ�ស់រមួ
�� នូវវត� �ែដល�នប៉ះរចួ ្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬលុបប�ំត់។ 

 េ�ល�រណ៍�ងំអសែ់ដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�កទ់ងនឹងល័ក�ខ័ណ�
�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត�េ�េលើបគុ�លិកដឹកជ�� �ន និង្រក �មហ៊នុេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស�តិេ�ទី�ំងេ�ះក� �ង�ម
��គីទីបី។ 

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 

_________________________________________________________________________________ 
 

B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

 ្របតិបត�ិ�រ�ងក� �ងអ�រ។ ្របតិបត�ិ�រកែន�ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ ែដល្រត�វ�ន
ផ�ល់ជូនេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម 50% ៃនសមត��ពផ� �កមនុស្សអតិបរ�េ�ក� �ងអ�ររបស់ទីកែន�ង 
េ�យែផ�កេលើច�ប់សំណង់ ឬច�ប់អគ� ីភ័យ
�ធរ�ន។�រកំណត់ចំនួនៃនទី�ំងេនះអនុវត�ចេំ�ះបន�បន់ីមួយៗេ�ក� �ងកែន�ង�ត់្រ�ណ 
ឬទី�ំង�ជីវកម��ត់្រ�ណរមួ�នបន�ប់ងូតទកឹ សូ� បន�បច់ំហយុ និងបន�ប់�ក់ស�� រៈ។ 

o ចំនួនេភ��វអតិបរ�េ�ក� � ងទីកែន� ង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ 

 ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនមនុស្សេ�ទី�� �ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នក្រមិតមួយែដលអនុ�� តឲ្យបុគ� លិក 
និងេភ��វ�ងំអស់រក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី�� េ�្រគប់េពលេវ�។ 

 រច�សម�័ន� និងទី�� �ងេ្រ�អ�រ។ ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ �ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ្រ�មម�ប់េដើមេឈើ ឬទី 
ជ្រមកេ្រ�មពន� ឺ្រពះ�ទិត្យេផ្សងេទៀត ដ�ប�ែផ�កចំេហៀងៃនម�ប់េដើមេឈើឬទីជ្រមកេ្រ�មពន� ឺ្រពះ�ទិត្យមិន ្រត�វ 
�នបិទ េហើយ�នខ្យល់េចញចូលពី�ងេ្រ�្រគប់្រ�ន់េ�ក� �ងទីកែន�ង។ ទី�� �ងេ្រ�អ�រ ឬរច�សម�័ន�បេ�� ះ 
�សន��ងំ�យែដល្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វែតអនុេ�ម�មលក�ណៈវ �និច�័យរបស់រដ�
ស្រ�ប់ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ ដូច�នប�� ក់េ�ក� �ង�រែណ�ំ�ំ�ចរ់បស�់យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� 
California ស� ីពី�រេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ 

 រច�សម�័ន��ងេ្រ�អ�រែដលមិនេឆ�ើយតប�មលក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ�ស្រ�ប់ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន
�ត់�� ក់��ទីកែន� ង�ងក� � ងអ�រ េហើយអតិថិជនែដលេ�ក� � ងេ�ះនឹង្រត�វ�ន�ប់ចំនួន និង�ប់ប�� �ល�
ែផ�កៃនែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស�ងក� � ងអ�រសរុប 50%។ 

 បុគ�លិក្រត�វែត្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់េភ��វឲ្យ�នតឹងរុ�ងនិង�បន�ប�� ប់េ�្រគប់្រចកចូល�ងំអស់មក�ន់
ទីកែន�ង�ងក� �ង និង�ងេ្រ�អ�រៃនកែន� ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណេដើម្ីប�ម�នចំនួនមនុស្ស និង
���ននូវ�រអនុេ�ម�មែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស និងល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 
កែន�ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណ�ចេ្រជើសេរ �ស�ក់ក្រមិតេលើចំនួន្រចកចូលែដលេបើកស្រ�ប់
��រណៈជនក� � ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ�ើ�រធម�� េដើម្ីបស្រម�លដល់�រ�ម�ន�ន់ែត�យ្រស�ល។ 
កែន�ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណែដល្រត�តពិនិត្យមិន�ន្រគប់្រ�ន់ ឬមិន្រត�តពិនិត្យ ឬេមើលេ�ដូច�
ផ� �កមនុស្សេលើចំណុះ �ច្រត�វ�នបិទ�� រ�បេ�� ះ�សន� �ម�រសេ្រមចរបស់អធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈ 
រហូតដលប់�� �ំងេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វដូច�នកំណត់េ�យអធិ�រកិច�សុខ�ពេ�នឹងកែន� ង។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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 េចៀស�ង�រឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ��ងេ្រ�ទីកែន�ង និងពិ�រ��ត់�ំងបុគ�លិក�� ក់េ�្រចកចូលៃនកែន�ង
�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណ េដើម្ីបជួយរក�ក្រមិតចំនួនមនុស្ស។ 

 �នែតអតិថិជនែដលកំពុង�ត់្រ�ណ�កែ់ស� ងប៉ុេ�� ះ េទើបគួរស� ិតេ�ទីកែន�ង�ត់្រ�ណអ�រ។ 

 បុគ�លិក និងអតថិជិន�ងំអស់ែដលេ�កែន�ង�ត្់រ�ណ�ងក� �ងឬ�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� 
េលើកែលងែតែហលទកឹ េ�ក� �ងបន�ប់សូ�/ចហំុយ ឬបន�បងូ់តទកឹ។ 

 �� ក់ហ� ឹកហ� ឺន�្រក �មដូច�ែអរ៊��ូ �ក យ៉ូ ��  និង�រ�គួំរែតេធ�ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រឲ្យ�នេ្រចើនបផំុត�មែដល�ចេធ�ើ�ន 
និងគួរែត្រត�វ�នែកែ្របេដើម្ីប�កក់្រមិតទហំំ�� ក ់េដើម្ីប���ននូវគំ�ត�ង�យ�៉ងតចិ្រ�ំមួយហ�តី រ�ងអតថិិជន។ 

o �� ក់�ត់្រ�ណ�្រក �ម�ចផ�លល់ុះ្រ�ែត�ចរក�គំ�ត�ន និងមនិ�ន�របះ៉�លរ់�ងមនសុ្សនិង
មនុស្សប៉ុេ�� ះ។ 

o ស្រ�ប់�� ក់ែអ៊រ��ូ �កក្រមិតខ�ស់ ដូច�ែអ៊រ��ូ �ក បង�ិល ឬ�រ�នល័ក�ខ័ណ�  ឬេ្របើ�៉សីុនដូច��៉សីុន�ន់�� ស់ (elliptical) 
�៉សុីនរត់ឬ�ន់ ចូរពិ�រ��កប់គុ�លនិងឧបករណ៍ឲ្យ�� តពី�� �៉ងតិច 8 ហ� ីតជំនួសឲ្យ 6 ហ� ីត។ 

 ទី�នេលងកី��ងេ្រ�អ�រ �ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រអនុវត�បុគ�ល ឬស្រ�ប់សកម��ពែដល�ចរក�គំ�ត 
�ង�យ 6 ហ� ីតេ�ក� �ងសកម��ព�ងំមូល។ េ�េពលែដលមនុស្សកំពុងរង់�ំេ្របើទី�ន េគគួរអនុវត�ែដនកំណត់ 
េពលេវ�អតិបរ�ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ទី�នេ�យអ�កចូលរមួនីមួយៗ។ អ�កចូលរមួែដលរង់�ំ ្រត�វែតអនុវត��រ 
រក�គំ�ត�ង�យ។ 

 �� ក់យ៉ូ �� ែដលេធ�ើេឡើងេ�ក� �ងសីតុណ� �ពខ�ស់�ង 100° Fគួរ្រត�វ�ន��ំង។ 

 ្រគ�បង�ឹក�� ល់ខ� �ន្រត�វ�នអនុ�� ត េបើសិន�ពួកេគរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីអតិថិជននិង�ក់�៉ស់។ អតិថិជន្រត�វ 
ែត�ក់�៉ស់ ខណៈេពលទទួល�របេ្រង�ន និងគួរ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ត់្រ�ណក� �ងក្រមិតែដលពួកេគ�ចដកដេង�ើម
�ន្រស�ល ខណៈេពល�ក�៉់ស់េលើ្រចមុះ និង�ត់របស់ពួកេគេ�្រគប់េពលេវ�ប៉ុេ�� ះ។ 

 ឧបករណ៍្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ�� តពី�� �៉ងតិច 6 ហ� ីត េ�យ�នគំ�ត�ន់ែត�� យស្រ�ប់�៉សុីនរត់ និងឧបករណ៍
�ត់្រ�ណែដលបេ�� ញក�� ំង�� ំងេផ្សងេទៀត។ ឧបករណ៍�ច្រត�វ�នេរៀបចំ�លំ�ំអក្សរ “X” េដើម្ីបផ�ល់ជូននូវ
គំ�ត�ន់ ែត�� យ។ ឧបករណ៍ែដលមិន�ច�� ស់ទី�ន្រត�វ�នគូសស�� ល់េដើម្ីប���អតិថិជន�ចរក�គំ�ត
�៉ងតិច្រ�ំ មួយ (6) ហ� ីតពី�� ។ បង់ស� ិតឬ�រស�� ល់េផ្សងេទៀតជួយឲ្យអតិថិជនរក�គំ�ត 6 ហ� ីត
ពី�� និងពីអ�កដៃទេ�ក� �ងជួរ េផ្សងៗ។ �រស�� ល់ប�� ក់ពីកែន�ង�ប់េផ�ើមស្រ�ប់អតិថិជនែដលមកដល់េ�ក� �ងជួរ 
និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់អតិថិជនែដលមកេ្រ�យៗេទៀតែដលចូលត្រមង់ជួរ។ 

 េ្របើ្រ�សល់ំ�ំច�ចរណ៍េថ�ើរេជើងែតមួយផ� �វេ�ក� �ងទីកែន�ង�ត់្រ�ណ�ងេ្រ�អ�រ  េ�យ�នត្រម �យនិងស�� �  
របូ�ព។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីអតិថិជន និងពីបុគ�លិកដូច�� េ�្រគប់កែន�ង�ងំ
អសៃ់នកែន�ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណ។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ចេ់ដើម្ីបទទួល 
យក�របង់្រ�ក់ ប�� �នទំនិញឬេស�កម� ឬេ��ម�រ�ំ�ច់។ 

 េស�កម��៉ស�្រត�វ�នអនុ�� ត និង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុេ�ម�មែផ�កែដល�ក់ព័ន�ៃនពិធី�រស្រ�ប់
េស�កម�ែថ��ំ� ល់ខ� �នែដល�នចុះផ�យ។ 

 បន�ប់ទឹក បន�ប់ងូតទឹក និងទូ�ក់ស�� រៈែដលស� ិតេ��ងក� �ងទីកែន�ង�ច្រត�វ�នេបើក�� រស្រ�ប់ឲ្យអតិថិជន
េ្របើ្រ�សេ់�យ�ក់ក្រមិតេលើចំនួន50%ៃនទី�ំង ។ 

 ស��  និង�រស�� ល់េលើក្រ�លឥដ� គួរ្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យសម្រសបខណៈេពល 
អតិថិជនស� ិតេ�ក� �ងទូ�ក់ស�� រៈ។ 

 ទីកែន�ងែដល�នបន�ប់ទឹកេ្របើរមួ��  គួរ្រត�វ�នស�� ត �្រប�ំេពញមួយៃថ�េ�យេ្របើ�រ�តុស�� ប់េមេ�គ
ែដល�នចុះប�� ី�មួយ EPA។ ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើនដូច�ក�លរ��ូ �េណ បង�ន់ ៃដ�� រ និងកុង�ក់េភ�ើង្រត�វែត
ស�� តនិងស�� ប់េមេ�គឲ្យ�នញឹក�ប់�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ� ប៉ុែន�ញឹក�ប់�ងេនះេបើ�ំ�ច់។ 

 បេង�ើតនិងបិទផ�យ�លវ ��គស�� តស្រ�ប់ទីកែន�ងបន�ប់ទឹក។ ចូរ្រ�កដ�បិទបន�ប់ទឹក
ក� �ងអំឡ� ងដំេណើរ�រស�� តនិងស�� ប់េមេ�គ។ 

 ពិ�រ�េ្របើប�� ្ីរត�តពិនិត្យ ឬ្របព័ន��វនកម�េដើម្ីបេធ�ើ�រ�ម�ន�េតើ�រស�� ត្រត�វ�នេធ�ើេឡើងញឹក�ប់ប៉ុ�� ។ 

 េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បរ ��� រអ�ម័យដំេណើរ�រល� ធម�� និង�នស� �កេ�្រគប់េពលេវ�។ ផ�ល់�ប៊ូ  ្រក�សជូត និង
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន�មេ�េពល�ំ�ច់។ ដំេឡើងឧបករណ៍ែដលមិន�ច់ប៉ះ េបើ�ចេធ�ើ�ន ែដលរមួ�នដូច�
ក�លរ��ូ �េណកន�នែ់ដល�នសិនស័រ�ប់ចល� ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ  ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PersonalCare.pdf
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ឧបករណ៍បេ�� ញ្រក�សជូត។ 

 ពិ�រ�ែកែ្រប�� រេ��ន់បន�ប់ទឹករមួ េដើម្ីបឲ្យ�ចេបើកនិងបិទេ�យមិន�ច់ប៉ះៃដ�� រ េ�យេ្របើឧបករណ៍េបើក ឬ
ឧបករណ៍ប�� េបើក�� រេ�យៃដេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ េបើសិន�េគមិន�ចេបើក�� រ េ�យមិនប៉ះៃដ�� រ ឬ
ឧបករណ៍ប�� េ�យៃដ ចូរ�ក់ធុងស្រ�មមួយេ�ជិត�� រេ�ះេដើម្ីប���េគ�ចេ�ះេ�ល្រក�សជូត
�ន�៉ង�យេ�េពលប�� �� រ។ ទី�ំងនិងកែន�ង�កធ់ុងស្រ�មមិនគួរេធ�ើឲ្យ�ំងស� ះដល់្រចកេចញ �រជេម��សខ� �ន 
បរ ��� រ សេ��� ះប�� ន់ ឬ�រស្រម�លសមេហតុផល�មួយែដល�នផ�ល់ជូនេ្រ�មច�ប់ស� ីពីជន�តិ�េមរ ��ំង
ែដល�នពិ�រ�ព។ 

 ផ�ល់ព័ត៌�នអំពីរេបៀប�ងៃដឲ្យ�នសម្រសប រមួ�ងំ�រព្យ� រស�� េ�ក� �ងបន�ប់ទឹកផងែដរ។ 

 ពិ�រ��� កសកម��ពមិនសំ�ន់ ដូច�្របតិបត�ិ�រលក់�យ �រែថ�កំុ�រ និងេស�កម�ម� �ប��រ។ េបើសិន�
ទីកែន�ង�ត់្រ�ណផ�ល់�រកម�ន�ែបបេ�ះ ពួកេគគួរពិនិត្យេមើលនិងអនុវត��មពិធី�រសុខ�ព��រណៈៃន  
េ�នធីែដល�នចុះផ�យស្រ�ប់សកម��ព�ងំេនះ។ 

 ទីកែន�ងែហលទឹកេ�ក� �ងកែន�ង�ត់្រ�ណក៏្រត�វអនុវត��មពិធី�រេ�នធីស្រ�ប់�ងែហលទឹក��រណៈផងែដរ។ 
�ងទឹកេ�� �ងក� �ងអ�រ សូ� និងបន�ប់ស� ីមបន�បិទ�� រដែដល។ 

 

C.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 

 ្របព័ន� HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដំេណើរ�រល�  ដល់ក្រមិតអតិបរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ើនេឡើង។ 
ខ្យល់េចញចូលែដល�ន្របសិទ��ព គឺ� វ �ធដី៏សំ�នប់ំផតុមួយេដើម្ប្ីរគប់្រគង�រចម�ង�មែអ៊រ�សូូល (aerosol)  
តូចៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័ត េធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន
្របសិទ��ពខ�ស់បំផុត�មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្ីបបេង�ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�និងខ្យល់ 
េចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ េមើល�រែណ�ំបេ�� ះ�សន�របស់
�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប�់របេ��ញប�� �លខ្យល ់�រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យលេ់�ក� �ង
បរ ���ស�ងក� �ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត�៌នលម� ិត។ 

o សូមកត់ស�� ល់៖ �រែកលម�ខ្យលេ់ចញចូល និង�រែកលម�គណុ�ពខ្យល�់ងក� �ងអ�រេផ្សងៗេទៀត គឺ�
�របំេពញបែន�ម និងមិនែមន��រជនួំសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច់ ដូច��រ�ក់�៉ស់ (េលើកែលង
េ�ក� �ងបរ ���សែដល�ន�និភយ័ខ�ស ់ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើមសម្រសប) 
�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�តីពី��  �រ�ងៃដឲ្យ�នញកឹ�ប ់និង�រ�ក់ក្រមតិសកម��ព
ែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខសុៗ�� ឲ្យមកជបួជុ�ំ� ។ 

 េភ��វ�ងំអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់ ខណៈែដលពួកេគស� ិតេ�កែន�ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណ។ 
ករណីេលើកែលងែតមួយគត់គឺេ�េពលេភ��វកំពុងែហលទឹកេ�ក� �ង�ងេ�ក� �ងបន�ប់សូ�/ចំហយុ ឬបន�ប់ងូតទកឹ។ េនះ
អនុវត�ចំេ�ះមនុស្សេពញវ�យ�ងំអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំ
មិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់
រ �បពីែគម�ងេ្រ�មេដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� េបើសិន�ល័គ�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ យកល�
គួរេ្របើ្រក�ត់រ �បែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងនឹងច�� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់មួយផ� �វេឡើយ។ �៉ស់្រត�វ�នត្រម�វ
សូម្ីបអំឡ� ងេពលេ្របើ្រ�ស់ក�� ំង�� ំង�ម�រ្រ��ំនក៏េ�យ។ 

 េភ��វគួរ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់ក្រមិត�របេ�� ញក�� ំងរបស់ខ� �ន្រតឹមក្រមិតមួយែដល�ន�សុខ�ពខណៈេពល�ក់�៉ស់ 
និងស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់ពី�រ�ត់្រ�ណ េបើសិន�ពួកេគ�ប់េផ�ើម�ន�រលំ�កក� �ង�រដកដេង�ើម។ 
េគគួរ�� ស់ប� �រ�៉សេ់បើសិន��េសើម ស� ិត�ប់នឹងមុខរបស់មនុស្ស ឬ��ំងដល់�រដកដេង�ើម។ េដើម្ីប�ំ្រទសុវត�ិ�ព
បុគ�លិករបស់អ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត �៉ស់គួរ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យេភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចនឹងចូលក� �ងទីកែន�ង។ 
�រ្រត�តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម 
អ�រ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក 
ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬក៏អត់។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀត
ដូច��រចុះេ�� ះចូល�មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន�ងេ�យែថ�ង�
េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិនគួរចូលក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មនិ�នប�� )។ េបើសិន�បុគ�ល�� នេ�គស��  និងមនិ�ន�របះ៉�ល�់មួយករណីជងំ ឺ
COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលេធ�ើ�រស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះ�ន�រប៉ះ�ល�់មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 
10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ�ើ�រេ�កែន�ង�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ចូរផ�ល់
�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine ។ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះកំពុងេចញេ�គស�� �មួយែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬបច� �ប្បន�កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ�ើ�រេ�កែន�ង�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ 
ចូរផ�ល់ឲ្យពូកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់ និងចុះេ�� ះចូលេ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ�ើ�ន ្របព័ន��ងំេនះ
្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�។ ពិពណ៌�៖ 

_________________________________________________________________________________ 
 េធ�ើ�រស�� ត�៉ងល� ិតល� ន់េពញមួយៃថ�េ��មទីកែន�ងែដល�នមនុស្សេចញចូលេ្រចើនេ�ក� �ងអ�រ�ត់្រ�ណ 

ឬ�ជីវកម��ត់្រ�ណែដល�ចនឹង្រត�វ�នេ្របើេ�យបុគ�លិក ដូច�បន�ប់ស្រ�ក ក៏ដូច�កែន�ងចូលនិងេចញ 
ដូច�ជេណ� ើរ ផ� �វមុខជេណ� ើរ ជេណ� ើរយន� ប�� ន់ៃដ និងប៊ូតុងប�� ជេណ� ើរយន�។ 

 ស�� ប់េមេ�គៃផ�ែដល�នេ្របើ�ទូេ�ឲ្យ�នញឹក�ប់ ែដលរមួ�ន�៉សុីន និងឧបករណ៍�ត់្រ�ណ�� ល់ខ� �ន ៃដ�� រ 
និងទីកែន�ង�ងៃដ។ 

 ត្រម�វឲ្យអតិថិជនស�� បេ់មេ�គឧបករណ៍ ក្រ�ល និង�៉សុីន�ត់្រ�ណ�� ល់ខ� �នមុននិងេ្រ�យពីេ្របើ្រ�សេ់�យេ្របើ
្រក�សជូតស�� ប់េមេ�គែដល�នផ�ល់ឲ្យ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�  �នធុងស្រ�មែដល�នតេ្រម�ប�ជួរ មិន�ច់ប៉ះេ�  
ក� �ងទីកែន�ង�ត់្រ�ណ�ងំមូល េដើម្ីបេ�ះេ�ល្រក�សជូតែដល�នេ្របើរចួ។ 

o េបើសិន�ស�ជិកមិន�ច ឬមិន្រពមជូត/ស�� ប់េមេ�គឧបករណ៍ប�� ប់ពី�ត់្រ�ណ ចូរផ�ល់�� ក "រចួ�ល់ 
េដើម្ីបស�� ត" (ready to clean) ស្រ�ប់ឲ្យស�ជិក�ក់េ�េលើឧបករណ៍ប�� ប់ពីេ្របើរចួ េដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�
ឧបករណ៍្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គេ�យបុគ�លិក មុនេពលេ្របើ្រ�ស់េលើកេ្រ�យ។ 

 េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�នបណ� � ះប�� លឲ្យេ្របើ្រ�ស់ និង�ន�រផ�ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់នូវផលិតផលស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គ្រគប់មុខ�រ េ�េពល�ំ�ច់។ អនុវត��មេសចក� ីត្រម�វរបស ់ Cal/OSHA និង�រែណ�ំរបស្់រក �ម 
ហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត�ិ�ព និងឧបករណ៍�រ�រ�� ល់ខ� �នែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់ផលិតផល
ស�� ត។ 

 បុគ�លិកគួរ�នខ្យល់េចញចូល (លំហូរខ្យល់) ្រគប់្រ�នេ់�ក� �ងទីកែន�ងែដលពួកេគកំពុងស�� ប់េមេ�គ។ 

 េ្រគ�ងបរ ��� រអ�ម័យគឺ�នស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់ែតប៉ុេ�� ះ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�េ្រគ�ងបរ ��� រអ�ម័យ�ចេធ�ើ  
្របតិបត�ិ�រ�ន និង�នស� �ក្រគប់េពលេវ�។ ផ�ល់�ប៊ូ  ្រក�សជូត និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន�មេ�េពល�ំ�ច់។ 
េបើ�ចេធ�ើ�ន ចូរដំេឡើងឧបករណ៍ែដលមិន�ច់ប៉ះ ដូច�ក�លរ��ូ �េណ�ប់សិនស័រចល� ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ  
ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងឧបករណ៍បេ�� ញ្រក�សជូត។ 

 េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�ធុងស្រ�ម្រត�វ�ន�ក់េចញ�្រប�ំ។ 

 េគគួររ�លឹកអតិថិជនឲ្យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�លិកស�� ត ឬបុគ�លិកែថ�។ំ អនុវត�ដំេណើរ�រេដើម្ីបចុះេ�� ះ  
ចូល�៉ង�ប់រហ័ស�មួយបុគ�លិក េដើម្ីប���េភ��វកំពុងអនុវត��មពិធី�រេនះ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក�ច
ែចករ�ែលកព័ត៌�ន�ងំេ�ះេ�យមិន�ន�រភ័យ�� ចពី�� ញ់�� ល ឬសងសឹក។ 

 ពិ�រ�អនុវត�្របព័ន�ចុះេ�� ះេចញ (check-out) ស្រ�ប់ឲ្យអតិថិជនេ្របើ្រ�សឧ់បករណ៍ និងេ្រគ�ងតូចៗ�មួយ (ឧ. 
ែខ្ស�ញ�ត់្រ�ណ ែខ្សេ�ត ក្រ�ល ្រប�ប់រ�កិលេធ�ើពីហ� �ម ។ល។)។ បេង�ើតដំេណើរ�រមួយេដើម្ីបស�� ត និងស�� ប់ 
េមេ�គវត� ��ងំេនះប�� ប់ពី្រតឡប់មកវ �ញ។ 

 អតិថិជន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យយកដបទឹករបស់ខ� �នមក�មួយ។ េលើកទឹកចិត�ឲ្យអតិថិជនយកកែន្សង និងក្រ�ល 
របស់ខ� �នមក�មួយ និងពិ�រ�រ��យ�រផ�ល់កែន្សងែដលផ�ល់េ�យទីកែន�ង ឬផលិតផលអ�ម័យ�� ល់ខ� �នេផ្សងៗ។ 

 ស្រ�ប់កែន្សង ្រក�ត់ជូត ឬវត� �ែដល�នេ�កគក់េផ្សងៗ ចូរផ�ល់ឧបករណ៍ផ� �កបិទជិតែដលអតិថិជន�ច�ក់
កែន្សងឬវត� �េផ្សងៗេទៀតែដល�នេ្របើរចួ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�វត� ��ងំេ�ះមិន�ចេ្របើម�ងេទៀត�នលុះ្រ�ែត�នេ�ក 
គក់សម្រសបេ�យេស�កម�េ�កគក់�ជីវកម� ឬដំេណើរ�រេ�កគកេ់�ក� �ងកែន�ង។ ផ� �ក្រក�ត់�� តេ�ក� �ងកែន�ង 
ែដល្រត�វ�ន្រគប្រតឹម្រត�វ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក�ត់ែចង្រក�ត់កខ�ក់  ឬេ�កគក់�ក់េ្រ�មៃដ។ 

o �នបុគ�លិក�� ក់ផ�ល់្រក�ត់ ឬស�� រេផ្សងេទៀតេ��មសំេណើ��ង�រេរៀបចំកែន�ងែដល�ប់យកេ�យ 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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ខ� �នឯង។ 

 េ្រគ�ងកម�ន� ដូច�ទស្ស�វដ�ី េសៀវេ� កែន�ងយកទឹកេ�យខ� �នឯង (លុះ្រ�ែតមិន�ច់ប៉ះ) និងវត� �េផ្សងេទៀត
ស្រ�ប់អតិថិជន ្រត�វែតយកេចញពីទីកែន�ង�ងំអស់។ 

 េ�េពលេ្រជើសេរ �ស�រ�តុគីមីស្រ�ប់ស�� ត និេ�ជកគួរេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រ�ស្់រប�ំងនឹងជំងឺ 
COVID-19 េ�េលើប�� ីែដល�នអនុម័តរបស់�� ក់�រ�រ�របរ ��� ន (EPA) និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបសផ់លិតផល។ 
េ្របើ្រ�ស�់រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�នសរេសរ��ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹង�� ក់�រេមេ�គ សូលុយស្យ� ងេធ�ើឲ្យស 
(Bleach) េ��មផ�ះែដល�នព្រ�វ (5 �� ប្រ�ក� �ងទឹកមួយ�� ឡ� ង) ឬសូលុយស្យ� ង�ល់កុលែដល�ន�តិ�ល់កុល  
�៉ងតិច 60% ែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�។ ផ�ល់�របណ� � ះប�� លដល់បុគ�លិកអំពី�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតនិង
េសចក� ីត្រម�វរបស ់Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត�ិ�ព។ បុគ�លិកែដលេ្របើផលិតផលស�� ត ឬ�រ�ត ុ 
ស�� ប់េមេ�គ គួរែត�ក់េ្រ�មៃដ និងឧបករណ៍�រ�រេផ្សងេទៀតដូច�នត្រម�វេ�យផលិតផល។ អនុវត��ម
វ �ធី��ស� ស�� តែដល�នសុវត�ិ�ពស្រ�ប់អ�កជំងឺហឺត ែដល�នែណ�ំេ�យ�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� 
California។ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូត�ត់ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ�កែន�ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម� 
�ត់្រ�ណ�ងេ្រ�អ�រ។ ពិ�រ�េរៀបចទំីកែន�ង�ងៃដ�៉ងតិចបំផុតមួយែដល�ចេ្របើ�នស្រ�បប់ុគ�លិក 
និងអតិថិជនេ�ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ។ 

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ�ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ�)៖ 

________________________________________________________________________________ 
 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ��� បនប្រតប�� ក�់រអនវុត��មវ ��នសុវត��ិពជងំឺ COVID-19 េ�នធី Los Angeles 
របស់�ជីវកម� ្រត�វ�នបទិផ�យេ�្រគប្់រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងកែន�ង។ ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្ីប
បំេពញកម�វ �ធីវ ��� បនប្័រតប�� ក់ពី�រអនុវត��មវ ��នសវុត�ិ�ពជំងឺ COVID-19 សូមចូលេ��ន់ 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃនពិធ�ីរេនះ
េ�នឹងកែន�ងស្រ�ប�់រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើសុំ។ 

 �� កស�� េ�្រចកចូលែដលអតថិិជនត្រមង់ជរួ និងទ�ំីងែដល�ចេមើលេឃើញច�ស ់ែដលជនូដណឹំងដល់បគុ�លកិ និង
អតិថិជនពីែដនកណំតៃ់នចំនួនអតថិិជន េសចក�តី្រម�វឲ្យរក�គ�ំតសង�ម និងប�� ក់��៉ស់គ�ំឺ�ចេ់�្រគប់េពលេវ� 
េលើកែលងែតេ�ក� �ង�ងែហលទកឹ។ �� កស�� ក៏គួររ�លឹកអតិថជិនកុំឲ្យ�ត់ហួសក�� ំង ខណៈែដល�ក�៉់ស់ និង�ត ់
្រ�ណ។ េមើលេគហទព័ំរ�រែណ�ំជំង ឺCOVID-19 របស់ DPH ក� �ងេ�នធីស្រ�បធ់ន�នបែន�ម និង�� កស�� គំរែូដល
�ជីវកម��ចេ្របើ្រ�ស�់ន។ 

 ្រចកអន�ញៃន�ជវីកម� (េគហទព័ំរ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�លព័់ត៌�នច�ស�់សអ់ំពីេ�៉ងេបើក�ង �រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស ់
�រេធ�ើ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ ចំនួនអតិថជិនែដល�នកំណត ់េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រកកទ់កុ�មនុ �របង់ 
្រ�ក់�មុន និងប�� ែដល�កព័់ន�េផ្សង េៗទៀត។ 

 
E.  វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព 

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់�� ងំស្រ�ប់អតិថជិន ្រត�វ�នផ�ល�់ទ�ិព។ 

 ្របតិបត�ិ�រឬេស�កម�ែដល�ច្រត�វ�នផ�លពី់ច�� យ ្រត�វ�នប� �រេ�អន�ញ។ 

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវ�រទទួល�នេស�កម�ស្រ�បអ់តថិិជនែដល�ន�រល�ំកក� �ង �រ�� ស់ទ ី
និង/ឬែដល�ន�និភយ័ (risk) ខ�សេ់�ទ�ី�រណៈ។ 

o ពិ�រ�អនុវត�េ�៉ងពិេសសែដល�នកំណតស់្រ�ប្់រប�ជនែដល�ន�និភយ័ (risk) ខ�ស់ ឬ�យរងេ្រ�ះ  
ែផ�កេវជ���ស�  រមួ�នជន�ស់ជ�ែដលចូល�នេ�យ�ន�រកកទ់កុ�មុនប៉េុ�� ះ។ 

 

 វ ��ន�រណ៍បែន�ម�ងំ�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល
�ជីវកម�គួរ�� ប់�មួយឯក�រេនះ។ 

 
អ�ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួយសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖ 

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  

េលខទូរសព�៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖  
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	 ដំណើរការការងារត្រូវបានកែទម្រង់ឡើងវិញទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនឱកាសសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការងារពីផ្ទះ។
	 ម្យ៉ាងវិញទៀត កាលវិភាគឆ្លាស់វេនគ្នា ឬប្តូរវេនគ្នាត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបង្កើនការរក្សាគំលាតរាងកាយជាអតិបរមា។
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានប្រាប់ថាកុំមកធ្វើការបើសិនជាឈឺ ឬបើសិនជាពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែលមានជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលិកយល់និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH សម្រាប់ការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងការនៅដាច់ពីគេ បើសិនជាអាចអនុវត្តបាន។ គោលការណ៍សុំ...
	 ការត្រួតពិនិត្យការចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិក អ្នកលក់ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងនរណាម្នាក់ដែលផ្តល់សេវាកម្មនៅនឹងកន្លែងអាចចូលមកក្នុងកន្លែងធ្វើការ ដោយយោងទៅតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ LACDPH។ ការ ពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យ...
	 ព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលដែលបុគ្គលិកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួល ដែលនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ថិតនៅផ្ទះ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី កម្មវិធី រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រកា...
	 បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឲ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឲ្យមានការធ្វើចត្តាឡីស័កដោយខ្លួនឯងភ្ល...
	 នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញមាន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកត្រូវតែរាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles តាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬតាមអនឡាញនៅ www.redcap.link/covidreport ។ បើសិ...
	 បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃទទួលបានម៉ាស់សមស្របដែលគ្របច្រមុះ និងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH នៅ http://ph.lacounty.gov/masks។ បុគ្គលិកត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នេះគ្រប់ពេលវេលាក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ...
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែពេលធ្វើការម្នាក់ឯងនៅក្នុងការិយាល័យ ឯកជន ដោយបិទទ្វារជិត ឬនៅពេលបរិភោគ ឬផឹក។ ករណីលើកលែងដែលមានសម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ តូចដោយមានរបាំងខ័ណ្ឌរឹងមាំហួសពីកម្ពស់របស់បុគ្គលិកខ...
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែពេលធ្វើការម្នាក់ឯងនៅក្នុងការិយាល័យ ឯកជន ដោយបិទទ្វារជិត ឬនៅពេលបរិភោគ ឬផឹក។ ករណីលើកលែងដែលមានសម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ តូចដោយមានរបាំងខ័ណ្ឌរឹងមាំហួសពីកម្ពស់របស់បុគ្គលិកខ...
	 ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាម៉ាស់ត្រូវបានពាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវ បុគ្គលិកត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបរិភោគ ឬផឹក លើកលែងតែក្នុងអំឡុងពេលការសម្រាករបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេអាចដោះម៉ាស់របស់ខ្លួន និងរក្សាគំលាតរាងកាយពីអ្នកដទៃបានដោយសុវត្ថិភាព។ នៅគ្រប់...
	 ចំនួនមនុស្សត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយគំលាតរវាងបុគ្គលិកត្រូវបានបង្កើនឡើងជាអតិបរមានៅក្នុងបន្ទប់ ឬទីកន្លែងទាំងឡាយដែលប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកសម្រាប់ការបរិភោគអាហារ និង/ឬសម្រាក។ ចំណុចនេះសម្រេចបានដោយ៖
	 បុគ្គលិកដែលត្រូវតែស្ថិតក្នុងគំលាត 6 ហ្វីតជានិច្ចពីភ្ញៀវ ឬបុគ្គលិករួមការងារដែលមិនពាក់ម៉ាស់ ត្រូវតែពាក់របាំងទីពីរ (ឧ. សន្ទះបាំងមុខឬវ៉ែនតាសុវត្ថិភាព) បន្ថែមលើម៉ាស់។ បុគ្គលិកទាំងអស់គួរកាត់បន្ថយរយៈពេលដែលចំណាយក្នុងគំលាតប្រាំមួយហ្វីតពីភ្ញៀវជាអប្បបរមា។...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យបោកគក់ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 ស្ថានីយការងារទាំងអស់ត្រូវបានបំបែកពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត។
	 បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃម្តងទៅតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	o បន្ទប់សម្រាក     _______________________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក           ______________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត            ______________________________________________________________
	 ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកបណ្តោះអាសន្ន ឬបុគ្គលិកកិច្ចសន្យានៅទីកន្លែង ក៏ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលសមស្របនៅក្នុងគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងមានគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ និង PPE ដែលចាំបាច់។ ពិភាក្សាអំពីទំនួលខុសត្រូវទាំងនេះជាមុនជាមួយអង្គភាពដែលផ្គត់ផ្គ...
	 ម៉ាស់ត្រូវបានតម្រូវ នៅពេលបុគ្គលិកស្ថិតនៅជិតអ្នកដទៃ។ បុគ្គលិកត្រូវតែមានម៉ាស់រួចជាស្រេច និងពាក់វានៅក្នុង អគារហាត់ប្រាណ ការិយាល័យ ឬយានយន្តដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅពេលធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកដទៃ។ ម៉ាស់ មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស បើសិនជាមិនអាចរក្ស...
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	_________________________________________________________________________________
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូច ខាងក្រោម៖
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូច ខាងក្រោម៖
	_________________________________________________________________________________
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួន។
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
	 កម្មករនីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន បរិក្ខារ និងលំហធ្វើការដែលបានកំណត់។ ការប្រើប្រាស់រួមគ្នានូវវត្ថុដែលបានប៉ះរួច ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់។
	 គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាមជាភាគីទីបី។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	_________________________________________________________________________________
	 ប្រតិបត្តិការខាងក្នុងអគារ។ ប្រតិបត្តិការកន្លែងហាត់ប្រាណ និងអាជីវកម្មហាត់ប្រាណ ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅខាងក្នុងអគារត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម 50% នៃសមត្ថភាពផ្ទុកមនុស្សអតិបរមានៅក្នុងអគាររបស់ទីកន្លែង ដោយផ្អែកលើច្បាប់សំណង់ ឬច្បាប់អគ្គីភ័យជាធរមាន។ក...
	o ចំនួនភ្ញៀវអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖
	 ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ។ ចំនួនមនុស្សនៅទីធ្លាខាងក្រៅអគារត្រូវមានកម្រិតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក និងភ្ញៀវទាំងអស់រក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីគ្នានៅគ្រប់ពេលវេលា។
	 រចនាសម្ព័ន្ធ និងទីធ្លាខាងក្រៅអគារ។ ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមម្លប់ដើមឈើ ឬទី ជម្រកក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្សេងទៀត ដរាបណាផ្នែកចំហៀងនៃម្លប់ដើមឈើឬទីជម្រកក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យមិន ត្រូវ បានបិទ ហើយមានខ្យល់ចេញចូលពីខាងក្រៅគ...
	 រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅអគារដែលមិនឆ្លើយតបតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាទីកន្លែងខាងក្នុងអគារ ហើយអតិថិជនដែលនៅក្នុងនោះនឹងត្រូវបានរាប់ចំនួន និងរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកនៃដែនកំណត់ចំនួនមនុស្សខាងក្នុងអគារ...
	 បុគ្គលិកត្រូវតែត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ភ្ញៀវឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រប់ច្រកចូលទាំងអស់មកកាន់ទីកន្លែងខាងក្នុង និងខាងក្រៅអគារនៃកន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណដើម្បីតាមដានចំនួនមនុស្ស និងធានាបាននូវការអនុលោមតាមដែនកំណត់ចំនួនមនុ...
	 ចៀសវាងការឲ្យអតិថិជនតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅទីកន្លែង និងពិចារណាចាត់តាំងបុគ្គលិកម្នាក់នៅច្រកចូលនៃកន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណ ដើម្បីជួយរក្សាកម្រិតចំនួនមនុស្ស។
	 មានតែអតិថិជនដែលកំពុងហាត់ប្រាណជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ ទើបគួរស្ថិតនៅទីកន្លែងហាត់ប្រាណអគារ។
	 បុគ្គលិក និងអតិថិជនទាំងអស់ដែលនៅកន្លែងហាត់ប្រាណខាងក្នុងឬខាងក្រៅអគារត្រូវពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែហែលទឹក នៅក្នុងបន្ទប់សូណា/ចំហុយ ឬបន្ទប់ងូតទឹក។
	 ថ្នាក់ហ្វឹកហ្វឺនជាក្រុមដូចជាអ៊ែរ៉ូប៊ិក យ៉ូហ្កា និងការរាំគួរតែធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅអគារឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងគួរតែត្រូវបានកែប្រែដើម្បីដាក់កម្រិតទំហំថ្នាក់ ដើម្បីធានាបាននូវគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត រវាងអតិថិជន។
	o ថ្នាក់ហាត់ប្រាណជាក្រុមអាចផ្តល់លុះត្រាតែអាចរក្សាគំលាតបាន និងមិនមានការប៉ះពាល់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សប៉ុណ្ណោះ។
	o សម្រាប់ថ្នាក់អ៊ែរ៉ូប៊ិកកម្រិតខ្ពស់ ដូចជាអ៊ែរ៉ូប៊ិក បង្វិល ឬការមានល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឬប្រើម៉ាស៊ីនដូចជាម៉ាស៊ីនជាន់ឆ្លាស់ (elliptical) ម៉ាស៊ីនរត់ឬជាន់ ចូរពិចារណាដាក់បុគ្គលនិងឧបករណ៍ឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 8 ហ្វីតជំនួសឲ្យ 6 ហ្វីត។
	o សម្រាប់ថ្នាក់អ៊ែរ៉ូប៊ិកកម្រិតខ្ពស់ ដូចជាអ៊ែរ៉ូប៊ិក បង្វិល ឬការមានល័ក្ខខ័ណ្ឌ ឬប្រើម៉ាស៊ីនដូចជាម៉ាស៊ីនជាន់ឆ្លាស់ (elliptical) ម៉ាស៊ីនរត់ឬជាន់ ចូរពិចារណាដាក់បុគ្គលនិងឧបករណ៍ឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 8 ហ្វីតជំនួសឲ្យ 6 ហ្វីត។
	 ទីលានលេងកីឡាខាងក្រៅអគារ អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការអនុវត្តបុគ្គល ឬសម្រាប់សកម្មភាពដែលអាចរក្សាគំលាត រាងកាយ 6 ហ្វីតនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងមូល។ នៅពេលដែលមនុស្សកំពុងរង់ចាំប្រើទីលាន គេគួរអនុវត្តដែនកំណត់ ពេលវេលាអតិបរមាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទីលានដោយអ្ន...
	 ថ្នាក់យ៉ូហ្កាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង 100  Fគួរត្រូវបានរារាំង។
	 គ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានអនុញ្ញាត បើសិនជាពួកគេរក្សាគំលាតប្រាំមួយហ្វីតពីអតិថិជននិងពាក់ម៉ាស់។ អតិថិជនត្រូវ តែពាក់ម៉ាស់ ខណៈពេលទទួលការបង្រៀន និងគួរត្រូវបានរំលឹកឲ្យហាត់ប្រាណក្នុងកម្រិតដែលពួកគេអាចដកដង្ហើមបានស្រួល ខណៈពេលពាក់ម៉ាស់លើច្រមុះ ន...
	 ឧបករណ៍ត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត ដោយមានគំលាតកាន់តែឆ្ងាយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរត់ និងឧបករណ៍ហាត់ប្រាណដែលបញ្ចេញកម្លាំងខ្លាំងផ្សេងទៀត។ ឧបករណ៍អាចត្រូវបានរៀបចំជាលំនាំអក្សរ “X” ដើម្បីផ្តល់ជូននូវគំលាតកាន់ តែឆ្ងាយ។ ឧបករណ៍ដែលមិនអាចផ្លាស់ទ...
	 ប្រើប្រាស់លំនាំចរាចរណ៍ថ្មើរជើងតែមួយផ្លូវនៅក្នុងទីកន្លែងហាត់ប្រាណខាងក្រៅអគារ ដោយមានតម្រុយនិងសញ្ញាជា រូបភាព។
	 ប្រើប្រាស់លំនាំចរាចរណ៍ថ្មើរជើងតែមួយផ្លូវនៅក្នុងទីកន្លែងហាត់ប្រាណខាងក្រៅអគារ ដោយមានតម្រុយនិងសញ្ញាជា រូបភាព។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាគំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីអតិថិជន និងពីបុគ្គលិកដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃកន្លែងហាត់ប្រាណ/អាជីវកម្មហាត់ប្រាណ។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីទទួល យកការបង់ប្រាក់ បញ្ជូនទំនិញឬសេវាកម្ម ឬទ...
	 សេវាកម្មម៉ាស្សាត្រូវបានអនុញ្ញាត និងត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនៃពិធីការសម្រាប់សេវាកម្មថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានចុះផ្សាយ។
	 បន្ទប់ទឹក បន្ទប់ងូតទឹក និងទូដាក់សម្ភារៈដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងទីកន្លែងអាចត្រូវបានបើកទ្វារសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់ដោយដាក់កម្រិតលើចំនួន50%នៃទីតាំង ។
	 សញ្ញា និងការសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋ គួរត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយសមស្របខណៈពេល អតិថិជនស្ថិតនៅក្នុងទូដាក់សម្ភារៈ។
	 ទីកន្លែងដែលមានបន្ទប់ទឹកប្រើរួមគ្នា គួរត្រូវបានសម្អាត ជាប្រចាំពេញមួយថ្ងៃដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយ EPA។ ផ្ទៃដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើនដូចជាក្បាលរ៉ូប៊ីណេ បង្គន់ ដៃទ្វារ និងកុងតាក់ភ្លើងត្រូវតែសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគឲ្យបានញឹកញាប់យ៉ា...
	 បង្កើតនិងបិទផ្សាយកាលវិភាគសម្អាតសម្រាប់ទីកន្លែងបន្ទប់ទឹក។ ចូរប្រាកដថាបិទបន្ទប់ទឹកក្នុងអំឡុងដំណើរការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ។
	 ពិចារណាប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ ឬប្រព័ន្ធសាវនកម្មដើម្បីធ្វើការតាមដានថាតើការសម្អាតត្រូវបានធ្វើឡើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។
	 ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបរិក្ខារអនាម័យដំណើរការល្អធម្មតា និងមានស្តុកនៅគ្រប់ពេលវេលា។ ផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូត និងទឹកអនាម័យលាងដៃបន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ ដំឡើងឧបករណ៍ដែលមិនបាច់ប៉ះ បើអាចធ្វើបាន ដែលរួមមានដូចជាក្បាលរ៉ូប៊ីណេកន្ធន់ដែលមានសិនស័រចាប់ចលនា ឧបករណ៍បញ្...
	 ពិចារណាកែប្រែទ្វារទៅកាន់បន្ទប់ទឹករួម ដើម្បីឲ្យអាចបើកនិងបិទដោយមិនបាច់ប៉ះដៃទ្វារ ដោយប្រើឧបករណ៍បើក ឬឧបករណ៍បញ្ជាបើកទ្វារដោយដៃនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។ បើសិនជាគេមិនអាចបើកទ្វារ ដោយមិនប៉ះដៃទ្វារ ឬឧបករណ៍បញ្ជាដោយដៃ ចូរដាក់ធុងសម្រាមមួយនៅជិតទ្...
	 ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបលាងដៃឲ្យបានសមស្រប រួមទាំងការព្យួរសញ្ញានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផងដែរ។
	 ពិចារណាផ្អាកសកម្មភាពមិនសំខាន់ ដូចជាប្រតិបត្តិការលក់រាយ ការថែទាំកុមារ និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ។ បើសិនជាទីកន្លែងហាត់ប្រាណផ្តល់ការកម្សាន្តបែបនោះ ពួកគេគួរពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តតាមពិធីការសុខភាពសាធារណៈនៃ ខោនធីដែលបានចុះផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាពទាំងនេះ។
	 ទីកន្លែងហែលទឹកនៅក្នុងកន្លែងហាត់ប្រាណក៏ត្រូវអនុវត្តតាមពិធីការខោនធីសម្រាប់អាងហែលទឹកសាធារណៈផងដែរ។ អាងទឹកក្ដៅខាងក្នុងអគារ សូណា និងបន្ទប់ស្ទីមបន្តបិទទ្វារដដែល។
	 ប្រព័ន្ធ HVAC គឺស្ថិតក្នុងសភាពដំណើរការល្អ ដល់កម្រិតអតិបរមា ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្យល់ចេញចូលត្រូវបានបង្កើនឡើង។ ខ្យល់ចេញចូលដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីដ៏សំខាន់បំផុតមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការចម្លងតាមអ៊ែរ៉ូសូល (aerosol)  តូចៗ។ ពិចារណាដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់...
	o សូមកត់សម្គាល់៖ ការកែលម្អខ្យល់ចេញចូល និងការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងអគារផ្សេងៗទៀត គឺជាការបំពេញបន្ថែម និងមិនមែនជាការជំនួសឲ្យការការពារដែលចាំបាច់ ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ (លើកលែងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដែលតម្រូវឲ្យមានការការពារផ្លូវដង...
	 ភ្ញៀវគួរត្រូវបានរំលឹកឲ្យដាក់កម្រិតការបញ្ចេញកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រឹមកម្រិតមួយដែលមានផាសុខភាពខណៈពេលពាក់ម៉ាស់ និងសម្រាកឲ្យបានញឹកញាប់ពីការហាត់ប្រាណ បើសិនជាពួកគេចាប់ផ្តើមមានការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើម។ គេគួរផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់បើសិនជាវាសើម ស្អិតជា...
	o ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម...
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ចូរផ្តល់ឲ្យពូ...
	 ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ និងចុះឈ្មោះចូលដោយមិនបាច់ប៉ះ គឺមានសម្រាប់ឲ្យប្រើ ឬបើមិនអាចធ្វើបាន ប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានធ្វើអនាម័យយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ពិពណ៌នា៖
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	o បើសិនជាសមាជិកមិនអាច ឬមិនព្រមជូត/សម្លាប់មេរោគឧបករណ៍បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណ ចូរផ្តល់ស្លាក "រួចរាល់ ដើម្បីសម្អាត" (ready to clean) សម្រាប់ឲ្យសមាជិកដាក់នៅលើឧបករណ៍បន្ទាប់ពីប្រើរួច ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាឧបករណ៍ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយបុគ្គលិក មុនពេលប្រ...
	o បើសិនជាសមាជិកមិនអាច ឬមិនព្រមជូត/សម្លាប់មេរោគឧបករណ៍បន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណ ចូរផ្តល់ស្លាក "រួចរាល់ ដើម្បីសម្អាត" (ready to clean) សម្រាប់ឲ្យសមាជិកដាក់នៅលើឧបករណ៍បន្ទាប់ពីប្រើរួច ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាឧបករណ៍ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយបុគ្គលិក មុនពេលប្រ...
	 ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលឲ្យប្រើប្រាស់ និងមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់នូវផលិតផលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគគ្រប់មុខងារ នៅពេលចាំបាច់។ អនុវត្តតាមសេចក្តីតម្រូវរបស់ Cal/OSHA និងការណែនាំរបស់ក្រុម ហ៊ុនផលិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់...
	 បុគ្គលិកគួរមានខ្យល់ចេញចូល (លំហូរខ្យល់) គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលពួកគេកំពុងសម្លាប់មេរោគ។
	 គ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យគឺមានសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាគ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យអាចធ្វើ ប្រតិបត្តិការបាន និងមានស្តុកគ្រប់ពេលវេលា។ ផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូត និងទឹកអនាម័យលាងដៃបន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ បើអាចធ្វើបាន ចូរដំឡើងឧបករណ៍ដែលមិនបា...
	 គ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យគឺមានសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ។ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាគ្រឿងបរិក្ខារអនាម័យអាចធ្វើ ប្រតិបត្តិការបាន និងមានស្តុកគ្រប់ពេលវេលា។ ផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូត និងទឹកអនាម័យលាងដៃបន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ បើអាចធ្វើបាន ចូរដំឡើងឧបករណ៍ដែលមិនបា...
	 ធ្វើឲ្យប្រាកដថាធុងសម្រាមត្រូវបានចាក់ចេញជាប្រចាំ។
	 គេគួររំលឹកអតិថិជនឲ្យរក្សាគំលាតប្រាំមួយហ្វីតពីបុគ្គលិកសម្អាត ឬបុគ្គលិកថែទាំ។ អនុវត្តដំណើរការដើម្បីចុះឈ្មោះ ចូលយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយបុគ្គលិក ដើម្បីធានាថាភ្ញៀវកំពុងអនុវត្តតាមពិធីការនេះ។ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកអាចចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះដោយមិនមាន...
	 គេគួររំលឹកអតិថិជនឲ្យរក្សាគំលាតប្រាំមួយហ្វីតពីបុគ្គលិកសម្អាត ឬបុគ្គលិកថែទាំ។ អនុវត្តដំណើរការដើម្បីចុះឈ្មោះ ចូលយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយបុគ្គលិក ដើម្បីធានាថាភ្ញៀវកំពុងអនុវត្តតាមពិធីការនេះ។ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកអាចចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះដោយមិនមាន...
	 ពិចារណាអនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះចេញ (check-out) សម្រាប់ឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងគ្រឿងតូចៗណាមួយ (ឧ. ខ្សែទាញហាត់ប្រាណ ខ្សែលោត កម្រាល ប្រដាប់រំកិលធ្វើពីហ្វូម ។ល។)។ បង្កើតដំណើរការមួយដើម្បីសម្អាត និងសម្លាប់ មេរោគវត្ថុទាំងនេះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញ។
	 អតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយកដបទឹករបស់ខ្លួនមកជាមួយ។ លើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនយកកន្សែង និងកម្រាល របស់ខ្លួនមកជាមួយ និងពិចារណារំសាយការផ្តល់កន្សែងដែលផ្តល់ដោយទីកន្លែង ឬផលិតផលអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗ។
	 សម្រាប់កន្សែង ក្រណាត់ជូត ឬវត្ថុដែលបានបោកគក់ផ្សេងៗ ចូរផ្តល់ឧបករណ៍ផ្ទុកបិទជិតដែលអតិថិជនអាចដាក់កន្សែងឬវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលបានប្រើរួច។ ធ្វើឲ្យប្រាកដថាវត្ថុទាំងនោះមិនអាចប្រើម្តងទៀតបានលុះត្រាតែបានបោក គក់សមស្របដោយសេវាកម្មបោកគក់អាជីវកម្ម ឬដំ...
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	 គ្រឿងកម្សាន្ត ដូចជាទស្សនាវដ្តី សៀវភៅ កន្លែងយកទឹកដោយខ្លួនឯង (លុះត្រាតែមិនបាច់ប៉ះ) និងវត្ថុផ្សេងទៀតសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវតែយកចេញពីទីកន្លែងទាំងអស់។
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