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ពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់ស�� �រ ផ�ះសំ�ក់ និង�រជលួរយៈេពលខ�ី៖ ឧបសម�័ន� P 
�ន្របសិទ� ិ�ព�ប់ពីៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី6ែខឧស� �� ំ2021  

 

អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ�� ប់េ�យ�រជំង ឺCOVID-19 �ន�រថយចះុខ�ះ 
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ពប៉ុែន�ជំង ឺCOVID-19 េ�ែត�ន�នភិ័យ (risk) ខ�សស់្រ�បស់ហគមន ៍និងត្រម�វឲ្យ្រប�ជន និង
�ជីវកម��ងំអស�់ន�រ្រប �ង្របយត័� និងែកែ្រប្របតបិត��ិ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។ ស�� �រ ផ�ះស�ំក់ 
និង�រជួលរយៈេពលខ� ីគួរបន�្របតបិត�ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វេ�ក� �ងពិធី�រេនះ េដើម្ីប
�ត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនជំង ឺCOhVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម�របសខ់� �ន។ 

ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វ�ងេ្រ�មគ�ឺក់�ក់  ស្រ�ប់ស�� �រ ផ�ះស�ំក ់និងឧស�ហកម�ជលួរយៈេពលខ�។ី 
 
េ�យ�រសកម��ពក� �ងអ�រ �ច�ន�និភយ័ (risk) ខ�ស់�ងក� �ង�រចម�ងជងំឺ COVID-19 �ពិេសសេ�ទកីែន�ងែដល�ន
ខ្យល់េចញចូលតចិ ��ន�រៈសំ�ន់បំផតុែដលទកីែន�ងេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�៖ �នរក�គ�� ត�ង�យសម្រសប េហើយអតិថជិននិង  
បុគ�លិក�ក់�៉ស់េ�្រគបេ់ពលេវ� អ�ម័យៃដ្រត�វ�នសេង�ត�៉ងតឹងរុ�ង និង�របេ�� ញប�� �លខ្យល់
្រត�វ�នេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង។ ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេ្របើក� �ងែបបបទមួយែដល�នអន�ុ� តេ�យេសចក�បី�� ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លែតប៉ុេ�� ះ។ 
 
ស�� �រ ផ�ះសំ�ក់ និង�រជលួរយៈេពលខ��ីនទដិ��ព្របតិបត��ិរ និង�រផ�លេ់ស�កម�ែដល�ន
េ�ក� �ង�រែណ�ំេផ្សងេទៀតេហើយ�ចរក�ន�មរយៈ៖http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-
la.htm ្រក �មសែម�ង និងទីកែន�ង្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�រែណ�ំេនះេដើម្ីបអនវុត�ពិធ�ីរែដលសម្រសប
ស្រ�ប់្រគប់ែផ�កៃន្របតបិត��ិរ េលើកែលងែត�នត្រម�វ�រ�ំ�ច់េ�ក� �ងឯក�រេនះ រមួ�ន៖ 

a. ពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម�លក�់យរបសL់A  ៃនេ�នធ ី DPH 
b. ពិធី�រស្រ�ប់�រេធ�ើ�រេ��រ ��ល័យរបសៃ់នេ�នធLីA  DPH 
c. ពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនយី�� នរបសL់A  ៃនេ�នធី  DPH 
d. ពិធី�រស្រ�ប់�ររបសL់A  ៃនេ�នធ ី DPH 
e. ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនរបស់LA  ៃនេ�នធ ី DPH 
f. ពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម�ែថសម�ស្សរបសL់A  ៃនេ�នធី  DPH 
g. ពិធី�រស្រ�ប់�រេធ�ើ�រេ��រ ��ល័យរបសៃ់នេ�នធLីA  DPH 
h. ពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម��ត់្រ�ណនិង�យសម្ប�របស់LA  ៃនេ�នធ ី DPH 

 
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធី�រេនះ បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�តទ់កុ���រ�ក�់� ក�ំ់ងប�� រជំងឺ COVID-
2≤  19្រគប់ចំនួនគឺគតិ�បពី់េ្រចើន�ងស�� ហ៍ប�� បពី់េពលពួកេគទទួល�ន�រ�កដូ់សទពីីរៃន្របេភទ��ក�ំ់ងែដល�ន 
2ដូស) រមួ�ន  (Moderna  ឬ  Pfizer -BioNTechឬេ្រចើន�ង 2≤ស�� ហ៍ប�� បពី់េពលពួកេគទទលួ�� ំ��ក�ំ់ងៃន្របេភទ
ដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ) រមួ�ន  (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen  ។ 
 
�ងេ្រ�មេនះគ�ឺចទទលួយក�នែដល��ភស� ��ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ 1) អត�ស�� ណប័ណ�  និង 
2)ប័ណ� �ក់�� ក់�ំង (ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំងែដល�នផ�លជ់ូន 
និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនងឹ្រត�វផ�ល់ជនូ) ឬ របូថតប័ណ� បេ�� ះ�សន�ៃន�រ�ក់��ក�ំ់ង�ឯក�រ

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ៖ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 

5/5/2021៖ មជ្ឈមណ� ល�ត់្រ�ណ និងកែន�ងស�៉/សូ��ចេបើកដេំណើរ�រ�នេ�យកំណតច់ំនួនមនសុ្ស
អតិបរ� 50%ៃនទី�ំង�ងក� �ង�ងំមូល េ�យអនវុត��ម ពិធី�រស� ីពី�ជីវកម��ត់្រ�ណនងិ�យសម្ប� 
និងែថសម�ស្ស។ ទូរទស្សន៍្រត�វ�នអន�ុ� ត�ងំក� �ងនិង�ងេ្រ�អ�រេ�យអនុវត��មពិធ�ីរស� ីពីេ�ជនីយ�� ន 
និង�រ។ 

4/22/2021៖ េធ�ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ីបឱ្យ្រសប�ម�រែណ�ំរបស់រដ�ែដលអន�ុ� តឱ្យទ�ំីង�ជីវកម��ចេរៀប 
ចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ន។ �រែណ�ំេលើ�រស�� ត្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ីបេឆ�ើយតបេ�នឹង�� សប់� �រៃន�រែណ�ំៃន�រ
ស�� តរបស់ CDC។��ែដល�ក់ទងនងឹច�បឈ់ប់ស្រ�កេ�យជំង្ឺរត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ព។ 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_OfficeBasedWorksites.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PersonalCare.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
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�ច់េ�យែឡក ឬ របូថត�តបេ�� ះ�សន�ៃន�រ�� ក�ំ់ងរបសអ់�កែដល្រត�វ�នរក�ទកុេ�ក� �ងទរូស័ព� 
ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញពីមណ�លែថ�សំុខ�ព (ែដលរមួ�នេ�� ះអ�កែដល�ន�ក�់� ំ
ប�� រ ្របេភទ�� ំប�� រជងំឺ COVID-19 និងលបរ �េច�ទៃនដូសចងុេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�លជ់ូន)។ 
្របសិនេបើលក�ណៈវ �និច�័យមួយក� �ងចំេ�មលក�ណៈវ �និច�យ័�ងំេនះមិន្រត�វ�នបំេពញ�ម�រកំណត់ 
ឬបុគ�លេ�ះមិន�ចប�� ញឯក�រែបប�ងំេនះេទ បុគ�លេ�ះមនិ្រត�វ�នេគ�តទ់កុ��ន�ក់�� ំប�� រេពញេលញេទ។ 

 
សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម ដូេច�ះសូម  
្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទព័ំរ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់បច� �ប្បន��ព  
េផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង េ�យ�បប់�� �ល�ងំ�រែណ�ំែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប៖់ 

(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនវុត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រេដើម្ីប�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក 

(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ 

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

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបគុ�លកិ និង��រណៈជន 

(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�រេ្របើ្រ�សេ់ស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ្រត�វ�នែតេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទកីែន�ងរបស់អ�កបេង�ើតពិធ�ីរេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 

 

�ជីវកម��ំងអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� បេ់�យពិធ�ីរេនះ ្រត�វែត�ក់ចះុនូវវ ��ន�រណ៌ែដល�ចអនវុត��ន�ំងអស់ 
ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម នងិ្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃនវ ��ន�រណ�៌មួយែដលមិន្រត�វ�នអនវុត� 

េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប�់ជីវកម�។ 
 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

ចំនួនមនសុ្សអតបិរ� �មច�ប់អគ�ភ័ីយ៖  

ទំហំទី�� ្រប�ក់្របែហលគិតសរុប�ហ�តី�េរ� 
ែដលេបើកដល់��រណៈជន៖ 

 

 
A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រេដើម្ីប�រ�រសុខ�ពបគុ�លិក  

(គូសធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន�ង) 

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

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 �� ំ ឬអ�កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ�កែដល�នប�� សខុ�ព្រប�ំ�យ) 
្រត�វ�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ�ើ�រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន និងគួរពិ�ក�អពីំក� ីកង�ល�់� �មួយអ�កផ�ល់  
េស�សុខ�ព ឬេស�កម�សខុ�ព�រ�ររបសខ់� �ន េដើម្ីបេធ�ើ�រសេ្រមចចតិ�ឲ្យ�នសម្រសបអំពី�រ្រតឡបេ់�កែន�ងេធ�ើ  
�រវ �ញ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�ន្រ�ប�់កុមំកេធ�ើ�រេបើសិន�ឈ ឺឬេបើសនិ�ពួកេគ�នប៉ះ�ល�់មួយបគុ�លែដល�នជំង ឺ
COVID-19។ 

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអពីំអត�្របេ�ជនៃ៍ន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភ�ិលែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ទិទលួ ែដលនងឹេធ�ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ��វត� �ក� �ង�រស�តិេ�ផ�ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស�  ី 
ពី កម�វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ �រឈបស់្រ�កឈ ឺនិងសំណងបុគ�លកិស្រ�ប់ជងំឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំសទិ�ិសុ ំ 
ច�ប់  ឈប់ស្រ�កឈរឺបសប់ុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ឈបស់្រ�កេ�យជងំCឺOVID-19បែន�មេ���  ំ2021។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត�៌ន��នបុគ�លិក�� ក ់ឬេ្រចើន�ក់េធ�ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំងឺ COVID-19 
(ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្ីបឲ្យករណី�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ចេ់�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ�ន  

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន�សុី�ភិ�ល 
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�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ�� មៗស្រ�បប់ុគ�លកិែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស ់ 
និេ�ជកគួរ�បប់�� �លពិធ�ីរស្រ�ប់បគុ�លកិែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស ់េដើម្ីប�ចទទលួ�នឬេធ�ើេតស�រកជងំឺ COVID-
19 េដើម្ីបកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�លេ់�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬកអ៏ត ់ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�នវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំង ឺ
COVID-19 បែន�ម។ សូមេមើល�រែណ�ំសខុ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ�ើយតបនងឹជងំឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដល�� ស�់ជីវកម� អ�ក្រគប់្រគង ឬ្របតិបត�ិករដឹង��នករណីជងំឺ COVID-19 ចំនួនប ី(3) ឬេ្រចើន�ងេនះ
េ�កែន�ងេធ�ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនេិ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ�ម  
រយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញេ�www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ
�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �យក�� នសខុ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ�ើយតបចេំ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរមួ�ន
ដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សនអ៍ំពី�រ្រគប្់រគង�រឆ�ងជំង ឺជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប្់រគងែដល�ក់
�កស់្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់្រគងករណីសខុ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត�ំ់ងេដើម្ីបេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �ម  
េដើម្ីបដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�ទកីែន�ង។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ�កេ�៉�រ អ�កលក ់បុគ�លកិដកឹជ�� �ន និងេភ��វេផ្សងេទៀត�ច
ចូលក� �ងកែន�ងេធ�ើ�រ េ�យអនេុ�ម�ម�រែណ�ំអពីំ�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់ DPH។ �រពិនតិ្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល
�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី�រពិ�កដក  ដេង�ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� ប់ឲ្យេ��ចេ់�យែឡក ឬឲ្យេ��ចពី់េគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ�ើ�ន
េ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� េផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដលបិទផ�យេ�្រចកចូល
មក�ន់ទីកែន�ងែដលែថ�ង� េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមនិ�ចចូលមក�នទ់កីែន�ងេនះ�ន។ �រពិនិត្យ  
សីតុណ� �ពក៏គួរែតេធ�ើេឡើងេ�កែន�ងេធ�ើ�រផងែដរ េបើសនិ��ចេធ�ើ�ន។ 

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

o �រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះមិន្រត�វ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 
និង�ន�រប៉ះ�ល�់មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬ
បច� �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។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល�់មួយអ�កដៃទ�នទទលួ�៉សស់ម្រសបែដល្រគប្រចមុះនិង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ�http://publichealth. 
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លកិ្រត�វ�ក�៉់ស់្រគប់េពលេវ� ក� �ងអឡំ� ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ 
ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ បុគ�លិក  ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�លេ់ស�េវជ���ស� របសខ់� �ន�ពួកេគ
មិនគួរ�ក់រ�ំងមខុ ្រត�វែត�កស់ន�ះ�ំងមខុែដល�ន  ្រក�ត្់រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�ម
បទប�� របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបសពួ់កេគអនុ�� ត។ 
យកល� គួរេ្របើ្រក�ត្់រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ �៉ស់ែដល�ន�� លែ់តមួយផ� �វគឺមនិ្រត�វេ្របើេឡើយ។ 
បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក�៉់ស់េ�្រគបេ់ពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ�ើ�រ�� កឯ់ងេ�ក� �ង�រ ��លយ័ឯកជនេ�យ
បិទ�� រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�បប់ុគ�លិកែដលេធ�ើ�រេ�ក� �ងបន�ប់តូចេ�យ�ន
រ�ំងខ័ណ� រ �ង�ំហួសពីកម�សរ់បសប់ុគ�លិក េពលេនះ្រត�វ�នដកេ�លរហូតដល់�ន�រជូនដណឹំង�រ�ថ�ី។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស�៉់ស់�ន្រតមឹ្រត�វ េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំ�រ�ំ�ចក់� �ង�រេ�កគក់ 
េបើសិន��ចេធ�ើ�ន ឬ�� ស់ប� �រ�៉ស់របស់ពួកេគ�្រប�ំៃថ�។ 

 េដើម្ីប្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក�៉់ង�� ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លកិ្រត�វ�ន�ម�តម់និឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក េលើកែលង
ែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបសពួ់កេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉សរ់បស់ខ� �ន និងរក�គ�� ត�ង�យពីអ�កដៃទ  
�នេ�យសុវត�ិ�ព។ េ�្រគបេ់ពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គ�� ត�៉ងតចិ 6 ហ� ីតពីអ�ក  
ដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួរែតេធ�ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង�� យពីអ�កដៃទ េបើសនិ��ចេធ�ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រ  
ផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន�ប់តូច ឬ  
�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគ�� ត�ន់ែតធំនងិរ�ំងរ�ងបគុ�លកិ។ �រចម�ងជងំឺ COVID-19 ទនំង�េកើតេឡើងេ�េពលែដល
បុគ�លិក�នវត��ន�មួយ��  េ�េពលែដលមនិ�ក�៉់ស់។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=RERMHDTWAR
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន�សុី�ភិ�ល 
 

 

APPENDIX P: Reopening Protocol for Hotels, Lodging and Short-Term Rentals                   Page 4 of 10 
Revised 5/5/2021 (Cambodia) 

 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�តប់ន�យ េហើយគ�� តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង�ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ង��ែដល
បុគ�លិកេ្របើស្រ�បប់រ �េ�គ��រនងិ/ឬស្រ�ក។ ចណុំចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o កំណត់ចនួំនមនសុ្សអតបិរ�ែដលអន�ុ� តឲ្យ�ន�ររក�គ�� ត�៉ងតចិ្រ�ំមួយហ�តីរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ 
ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ីប�តប់ន�យចំនួនមនសុ្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទកីែន�ងែដលេ្របើ  
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតចិ្រ�ំបហី�តី និង���ននូវគ�� ត្រ�ំមួយហ�តីរ�ងកែន�ងអង� �យ េ�យដកេ�អ ី
ឬបិទបង់  ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ីប�តប់ន�យចនួំនមនសុ្ស �កេ់្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ីប���ននូវ�រ
រក�គ�� ត និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន�យ�របះ៉�ល់ទលម់ុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់
រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទកឹចតិ�េដើម្ីបទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត ប៉ុែន�មនិគួរ�ត់ទកុ
��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត ់ បន�យចំនួនមនសុ្ស និង�ររក�គ�� ត�ង�យេឡើយ។ 

o េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ទីកែន�ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នម�ប់្រជក និងកែន�ងអង� �យ ែដល���ន
នូវ�ររក�គ�� ត�ង�យរ�ងបគុ�លកិ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ។ 

 អ�កស�� ត និងអ�កដៃទែដល្រត�វែតចូលក� �ងបន�ប់េភ��វ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់�៉ស់។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត�អ�ម័យៃដ ែដលរមួ�ន�រ�ងៃដឲ្យញឹក�ប ់�រេ្របើ្រ�សទ់កឹអ�ម័យ  
�ងៃដ និង�រេ្របើ្រ�សេ់្រ�មៃដឲ្យ�នសម្រសប  ្រត�វ�នេ�រព�ម។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអន�ុ� តឲ្យ�នេពលេវ�េដើម្ីប�ងៃដរបសខ់� �នឲ្យ�នញឹក�ប។់ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យខ�ប�់តេ់ពលក�ក និងក�� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជតូ�ត់។ ្រក�សជូត�ត់ែដល�នេ្របើរចួ គួរេ�ះ  
េ�លក� �ងធុងស្រ�ម និង�ងៃដ�� មៗ�មួយ�ប៊ូនិងទកឹេ�� អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតចិ 20 វ ��ទី។ 

 បុគ�លិក អ�កលក ់និងបគុ�លកិដឹកជ�� �ន�ងំអស�់នទទលួ�រែណ�ំ�ក់ទងនងឹ�ររក�គ�� ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់
�៉ស់េពលេ�ជិតអ�កដៃទ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នបណ� �ះប�� លសម្រសបអពីំេ�ល�រណ៍ និងនីតវិ �ធីស្រ�ប់ជងំឺ COVID-19 �ងំអស់។ 

 ែផន�រជំងឺ COVID-19 ែដល�ក់�ក់�មកែន�ងេធ�ើ�រ��យលក�ណ៍អក្សរែដល�បប់�� �ល�ងំ�រ�យតៃម��និភយ័ (risk) 
ៃនទីកែន�ង�រ�រ�ងំអស្់រត�វ�នបេង�ើតេឡើង។ 

 បុគ�លែដល�ន�ត�ំ់ង�� ក ់ឬ្រក �មតូច ្រត�វ�នកំណតេ់ដើម្ីបអនុវត�ែផន�រ។ 

o េ�� ះបុគ�លែដលទទលួខុស្រត�វចំេ�ះអនេុ�ម�ពជងំឺ COVID-19៖ 

________________________________________________________ 
 បុគ�លិក្រត�វ�នបណ� �ះប�� លអពីំ�រេ្របើ្រ�ស់សម្រសបនូវផលិតផលស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ េ�យ�បប់�� �ល�ងំេសចក� ី 

ត្រម�វ Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស�់នសវុត�ិ�ព។ បុគ�លកិទទលួ�នេអៀម�រ�រ េ្រ�មៃដ និងឧបករណ៍�រ�រេផ្សង  
េទៀតដូច�នត្រម�វេ�យផលតិផល។ 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�បទ់ឹក និងទកីែន�ងទេូ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�ន
ស�� ប់េមេ�គេ�យ�ម�ពញកឹ�ប់�ម�រពិពណ៌�ដូច�ងេ្រ�ម ប៉ុែន�មិនតចិ�ងមួយដងក� �ងមួយៃថ� 
េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក     __________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក        __________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត              ___________________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�តផ់�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បគុ�លកិេ�ទ�ំីងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

_______________________________________________________________________________ 
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសទិ��ព្រប�ំងជងំឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បគុ�លកិ�ងំអស់េ�ទ�ំីងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

_______________________________________________________________________________ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បគុ�លកិ�ងំអស់។ 

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 
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_________________________________________________________________________________ 
B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ 

 វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ�៉ងតចិ្រ�ំមួយហ�តីរ�ង និងក� �ងចំេ�មបគុ�លកិ េភ��វ 
និង��រណៈជន្រត�វ�នអនវុត� េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំកែន�ងែដលេភ��វនងិបគុ�លកិត្រមង់ជរួ។ 

o េនះ�ប់ប�� �ល�រេ្របើ្រ�ស�់រែបងែចក�ក់ែស� ង ឬត្រម �យ�របូ�ព (ឧ. �រស�� ល់េលើក្រ�លឥដ� ឬស�� េដើម្ីប  
ចង� �លប�� ញពីកែន�ងែដលបគុ�លកិ និង/ឬេភ��វគួរឈរ)។ 

o េនះ�ប់ប�� �លកែន�ងចុះេ�� ះចូល ចុះេ�� ះេចញ កែន�ងរង់�ំជេណ� ើរយន� �ង�េហ� និងកែន�ងបរ �េ�គ��រ 
ក៏ដូច�កែន�ងរង�ំ់�កស់ុ ីនិង�រែចករ�ែលក�រជះិ។ 

o រ�ំង�ក់ែស� ង្រត�វ�នដំេឡើងេ��មប�� រ្របតបិត��ិរ�ងំអស់ េ�េពលែដលមិន�ចរក�គ�� ត�ង�យ 6 
ហ� ីតរ�ងបុគ�លកិនងិេភ��វ�ន។ 

 េភ��វចូលក� �ងបន�ប់ែដល�នកលឲ់្យេបើក ឬ្រត�វ�នេបើកេ�យស�យ័្របវត� ិឬេបើកេ�យៃដេ�យបគុ�លកិែដល�ងៃដ និង/ឬ
េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដសម្រសប�ញឹក�ប។់ 

 នីតិវ �ធីៃន�រត្រមងជ់ួរេ�េ�៉ងរវល់�� ងំ្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�បប់�� �ល�ងំអ�ក�� គមន៍េ�កែន�ងទទួលេភ��វ េ�េពល  
ែដល�ចេធ�ើ�ន។ េភ��វ្រត�វត្រមង់ជួរេដើម្ីបរក�គ�� ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�តីពី�គនីីមួយ ។ៗ 

 េ្រគ�ងស�� រ �ម�ងំអស់េ��មទកីែន�ង��រណៈ្រត�វ�នេរៀបចេំដើម្ីបរមួប�� �លេ�ល�រណ៍ែណ�ំៃន�ររក�គ�� តសង�ម។ 

 វ ��ន�រណ៍ៃន�ររក�គ�� ត�ង�យ្រត�វ�នអនវុត�េ�ក� �ងទកីែន�ងស្រ�ករបសប់ុគ�លិក ទីកែន�ង្រគប្់រគងឯកស�� ន 
បន�ប់បណ� � ះប�� ល ទីកែន�ង�រ ��ល័យរមួ��  បង� �ចេស�កម�បគុ�លកិ និងទកីែន�ងែដល�នដងស់ុីេតខ�សេ់ផ្សងេទៀតេដើម្ីប
រក�គ�� តឲ្យ�នសម្រសបរ�ងបគុ�លកិ។ 

 េស�កម�បន�ប់េភ��វ េស�កម�េ�កគកន់ិង�រេ�កស� �ត ក៏ដូច�េស�កម�កម�ន�្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�យេ្របើ�រយក និង  
ពិធី�រដឹកជ�� �នែដលមនិ�ច់្រត�វបះ៉ េ�្រគប់ទកីែន�ងែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 អ�កបេ្រមើបន�បេ់ធ�ើេស�ក� �ងបន�ប ់េ�េពលែដលេភ��វមនិេ�ប៉េុ�� ះ។ 

 �រ្របជុំមុនេវនរបសប់ុគ�លកិ ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងែបបនិម�តិ ឬេ�ក� �ងទកីែន�ងែដលអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គ�� ត�ង�យ  
សម្រសបរ�ងបុគ�លិក។ 

 េ�៉ងមកដល់របសប់គុ�លកិ ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ�� ស់�� េដើម្ីប�ត់បន�យចនួំនច�ចរណ៍េ��ម្រចកផ�ះ�ងេ្រ�យ និងជេណ� ើរ
យន�េស�កម�។ 

 បុគ�លិកមិន្រត�វ�នេលើកទកឹចិត�ឲ្យ្របមូលផ� �េំ�កែន�ងែដល�នមនុស្សេចញចូលេ្រចើន ដូច�បន�ប់ទកឹ នងិផ� �វេដើរក� �ង
អ�រេឡើយ។ េ�កែន�ងែដល�ចេធ�ើ�ន �នបេង�ើតផ� �វក� �ងអ�រ និងផ� �វេដើរ�ត់�នទសិេ�ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ�ើរ�ង 
េដើម្ីបកុំឲ្យមនុស្សេដើរ�ត់�� ។ 

 ទីកែន�ង�រ ��ល័យ កែន�ងរង់�ំ ទីកែន�ងចះុេ�� ះចូលេ�ត�ុងមុខ មជ្ឈមណ� ល�ជវីកម� ទីកែន�ងេស�កម�ដឹកជ�� �ន  
ឥ�� ន់េភ��វ និងទកីែន�ងេផ្សងេទៀត ្រត�វ�នរច�េឡើងវ �ញេ��មកែន�ងែដល�ចេធ�ើ�ន េដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�កែន�ងេធ�ើ�រ 
និង�រស្រម�លដល់េភ��វ អនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គ�� ត�៉ងតចិ្រ�ំមួយហ� ីត។ 

 ចំណុះជេណ� ើរយន�្រត�វ�ន�កក់្រមតិ្រតឹម 4 �ក់ ឬមួយ្រគ��រេ�ក� �ងេពលម�ងស្រ�ប់ជេណ� ើរយន��ងំ�យែដលមនិអនុ�� ត
ឲ្យ�នគ�� ត�ង�យ 6 ហ� ីតរ�ងអ�កជិះ។ អ�កជះិ�ងំអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក�៉់ស់។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេចៀស�ង�រ�ប់ៃដ និងទ្រមង់ៃន�រ�� គមន៍្រសេដៀង�� ែដលេល� ើស�ររក�គ�� ត�ង�យ។ 

 �រប៉ះ�លរ់�ងមនុស្សនិងមនសុ្សស្រ�ប់�រដឹកជ�� �នទនំិញេ��ន�់រ ��លយ័េ�យ�� ល ់្រត�វ�នលបុប�ំតេ់�្រគប់  
េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ េចៀស�ង�រប៉ះ�ល�់ �ច និង្រប�ប់�ប្រក�សសរេសររបសអ់�កដៃទ។ 

 �ពសំបូរែបបៃនស�� �រ ដូច�មណ� ល�ត់្រ�ណ េស�កម�ែថ��ំ� ល់ខ� �ន �៉ស� កែន�ងេលងក�ី េ�ជនយី�� ន និង�រ 
�ចនឹងេបើកទទលួេភ��វ និង��រណជន�ន ្របសិនេបើទ�ំីងសបូំរ
ែបប�ងំេនះេបើ្របតិបត�ិ�រេធ�ើេឡើងេ�យអនុេ�ម�មពិធ�ីរែដល�នចះុ�ធរ�ន។ 
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C.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 

 
ទីកែន�ងទូេ� (កែន�ងចះុេ�� ះចូល កែន�ងរង់� ំជេណ� ើរយន� ។ល។) 

 ្របព័ន� HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម�� ដល់ក្រមិត�អតបិរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ើន 
េ�ក� �ងទី�� ទេូ� និងបន�បទ់ទលួេភ��វ។  ខ្យលេ់ចញចូលែដល�ន្របសិទ��ព គឺ�វ �ធីដ៏ស�ំនប់ំផតុមួយេដើម្ីប្រគប់្រគង
�រចម�ង�មែអ៊រ�សូូល (aerosol) តូចៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុនីស�� តខ្យល់�ន្របសទិ��ពខ�ស់ចល័ត 
េធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវត្រមងខ្យល់របសអ់�រឲ្យ�ន្របសទិ��ពខ�សប់ផំុត�មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀត
េដើម្ីបបេង�ើនបរ ��ណខ្យល�់ងេ្រ� និងខ្យលេ់ចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ បន�បទ់ទលួេភ��វ និង
ទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត�ងំអស់។  េមើល�រែណ�ំបេ�� ះ�សន�របស�់យក�� នសខុ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់
�របេ�� ញប�� �លខ្យល ់�រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យលេ់�ក� �ងបរ ���ស�ងក� �ងអ�រ ស្រ�បព័់ត៌�នលម�តិ។ 

o សូមកត់ស�� ល់៖ �រែកលម�ខ្យលេ់ចញចូល និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល�់ងក� �ងអ�រេផ្សង េៗទៀត គឺ�
�របំេពញបែន�ម នងិមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច ់ដូច��រ�ក់�៉ស ់(េលើកែលងេ�ក� �ង
បរ ���សែដល�ន�និភ័យខ�ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ើមសម្រសប) �ររក�គ�� ត�៉ងតចិ
្រ�ំមួយហ� ីតពី��  �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប ់និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��
ឲ្យមកជួបជុំ�� ។ 

 �រពិនិត្យេ�គស��  ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមនុេពលេភ��វ�ចចូលក� �ងទកីែន�ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�បប់�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�  
នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� �រេធ�ើេតស� វ �ជ��នថ�ីៗ ស្រ�បេ់មេ�គ SARS-CoV-2 
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� បឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រ្រត�ត  
ពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ�� ល ់ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល  
�នបិទេ�្រចកចូលទកីែន�ង។ 

o េភ��វែដលេឆ�ើយវ �ជ��នេ�នងឹសណួំរ�មួយក� �ងចេំ�មសំណួរ�ងំេនះ មិនគួរចូលក� �ងទកីែន�ងេឡើយ។ 

o េភ��វែដល  េឆ�ើយវ �ជ��ន្រត�វែតទទួល�ន�រែណ�ំឲ្យ�កក់្រមតិ�រ�� ក់េ�របសខ់� �ន្រតឹមក� �ងបន�បរ់បសខ់� �ន េហើយ
ពួកេគមិន្រត�វេ្របើ្រ�សទ់កីែន�ងទេូ�េឡើយ។ 

o េភ��វែដលេឆ�ើយវ �ជ��ន �ច្រត�វ�នកក់េឡើងវ �ញេ�ក� �ងបន�ប់េ�តំបន់�ច�់� យពីេគៃនស�� �រែដល�ន  
េ្រជើសេរ �ស�មុនស្រ�បឲ់្យេភ��វែបបេនះេ្របើ្រ�ស។់ ស�� �រ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឲ្យផ�ល់េស�កម�បែន�មដល់
េភ��វ�ងំ�យ�ែដលកពុំងេ��ចេ់�យែឡក ឬេ��ចពី់េគ ដូច��រពិនតិ្យសខុ�ព្រប�ំៃថ��មទូរសព័� 
េស�កម�បន�ប់ និងជំនួយែថ�បំែន�មេដើម្ីបអន�ុ� តឲ្យេភ��វស� ិតេ�ក� �ងបន�បរ់បសខ់� �ន។ 

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉សេ់�្រគបេ់ពលេវ� (េលើកែលងេពលបរ �េ�គ ឬផឹកេ�ទីកែន�ងបរ �េ�គ
ែដល�នកំណត់ េបើសិន��ចេធ�ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក� �ង�ជវីកម� ឬេលើទ�ី� របស�់ជវីកម�។ េនះអនុវត�េ�េលើមនសុ្សធំ
�ងំអស់ និងកុ�រែដល  �ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉សេ់�យ
អ�កផ�ល់េស�េវជ���ស�   របសខ់� �ន្រត�វែត�កស់ន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រ �បពីែគម�ងេ្រ�មេដើម្ីបអនេុ�ម�មបទប��
របស់រដ� េបើសិន�លគ័�ខ័ណ�សុខ�ពរបសពួ់កេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់រ �បែដល�នទ្រមងរ់ �តតងឹនឹងច�� ។ 
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� �វេឡើយ។ �៉ស់្រត�វ�នត្រម�វសូម្ីបអំឡ� ងេពលេ្របើ្រ�សក់�� ំង�� ំងក៏េ�យ។ 
េដើម្ីប�ំ្រទសុវត�ិ�ពរបស់បគុ�លកិអ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត គួរផ�ល�៉់ស ់ដល់េភ��វែដលមកដលេ់�យមិន�ន�៉ស។ 

o េភ��វែដលបដិេសធមិន�ក�៉់ស ់�ច្រត�វ�នបដិេសធមិនផ�លេ់ស�កម� និងេស� ើសុំឲ្យ�កេចញ។ 

 អតិថិជនែដលមកដល់ទកីែន�ង�មួយកូន  ៗ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក�� យ េចៀស�ង�រប៉ះអ�កដៃទ 
ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និងកពុំង�ក់�៉ស់េបើសនិ�ដល់�យុ។ 

 េភ��វ្រត�វ�នជូនដំណឹង�េបើសនិ�ពួកេគឈ ឺឬ�នឆ�ងជំង ឺCOVID-19 ឬេបើសនិ�ពួកេគ�នប៉ះ�ល�់មួយេមេ�គ
ែដលបង�ជំងឺ COVID-19 ក� �ងអំឡ� ង�រ�� ក់េ�របស់ខ� �ន ឬេបើសនិ�ពួកេគ្រត�វ�កខ់� �នឲ្យេ��ច់ពីេគែដល�កទ់ង
នឹង�រេធ�ើដំេណើរ�មួយ ពួកេគ្រត�វែតជនូដំណឹងដល់�� កដ់ឹក�ំរបសស់�� �រ។ ពួកេគ  ្រត�វែតេ��ចេ់�យែឡក 
ឬេ��ច់ពីេគក� �ងបន�បរ់បសខ់� �ន និងស�តិេ��� យពីទកីែន�ងទេូ�។ េភ��វែបបេនះគួរទទលួ  �នេស�កម�បែន�មេដើម្ីប
ស្រម�ល�រ�� ក់េ�ក� �ងបន�បរ់បសខ់� �ន និងេ�េ្រ�ពីទកីែន�ងទេូ�។ 

 ស្រ�ប់ទីកែន�ងឬបន�ប់េភ��វ ែដលមនិ�នេធ�ើ្របតបិត��ិរ ចូរបង� �រទឹកេ�� និងទកឹ្រត�ក់�យ�� រយៈេពល្រ�ំ�ទមីនុនឹង
េបើកេឡើងវ �ញ េដើម្ីបប� �រទកឹេ�ក� �ងបពំង់ទកឹ�មួយនឹង�រផ�ត់ផ�ងទ់កឹែដល�ប នងិ�នសុវត��ិព។ 

 ផលិតផលស�� ត និងស�� បេ់មេ�គែដល្រត�វ�នអនុមត័ឲ្យេ្របើ្រប�ំងនងឹជងំឺ COVID-19 េ�ក� �ង ប��ែីដល�ន
អនុម័តរបស់�� ក�់រ�រ�របរ ��� ន (EPA) ្រត�វ�នេ្របើ�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលតិ។ 

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
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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o ផលិតស�� ប់េមេ�គេ�ក� �ងប�� ី N ែដល�នេ្រគ�ងផ្ស�ំនសុវត�ិ�ពស្រ�បជ់ំងហឺឺត គឺ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស។ 

 ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ (មនិ�ច់បះ៉ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន) ្រត�វ�នដំេឡើងេ��ម្រចកចូលៃនេភ��វ 
និងបុគ�លិកសំ�ន់  ៗនិងទកីែន�ងទ�ំក់ទនំង ដូច�ផ� �វេបើកបរ កែន�ងទទលួេភ��វ បន�ប់រង�ំ់េ�ស�� �រ ្រចកចូល  
េ�ជនីយ�� ន កែន�ង្របជុំនងិសន� ិ�ត កែន�ងចះុពីជេណ� ើរយន� �ងែហលទកឹ �ង និងកែន�ង�ត់្រ�ណ។ 

 អ�កបេ្រមើ អ�កស�� តតុ នងិបុគ�លកិេផ្សងេទៀតែដលកំពុង�� ស់ទវីត� �ែដល�នេ្របើេ�យអតថិិជនេពលទទួល�ន��រ (ែពង 
�ន កែន្សងកខ�ក់ ។ល។) ្រត�វែត�កេ់្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នមុននងឹ�ត់ែចង។ 

 �រេធ�ើ្របតិបត�ិ�រេ�យមនិេ្របើ�ច្់រ�ក ់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�។ េបើសនិ�សម្រសបស្រ�បទ់កីែន�ងម� �ប��រ អតថិិជន
្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យឆូត�តឥណ�ន/ឥណពន�របសខ់� �ន េហើយឧបករណ៍�ន�ត្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�៉ងេពញេលញ 
ប�� ប់ពីេភ��វេ្របើម�ងៗ។ 

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. “េ�៉ង�� កដំេណើរ�រ” ែដល�នេ្រ�ង�មនុៃនកែន�ងក� �ងអ�រ
ប�� ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗស្រ�ប់�របេ��ញប�� �លខ្យល់ និង�រស�� ប់េមេ�គបែន�ម៖ 
_________________________________________________________________________________ 

 បេច�កវ �ទ�មនិ�ច់បះ៉្រត�វ�នអនវុត�ស្រ�ប់�រចុះេ�� ះចូល �រទ�ូត្់រ�ក់ �រចូលេ្របើបន�ប់ ឬ�រេធ�ើសេំណើពិេសសៗ 
េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

o �តេ�រ្រត�វ�នេធ�ើអ�មយ័ប�� បពី់េ្របើរចួ។ 

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន េភ��វមក�នស់�� �រ្រត�វ�នចះុេ�� ះេ�ក� �ងកណំត្់រ�េភ��វ ែដលរមួ�នេ�� ះ 
េលខទូរស័ព� និង�សយ�� នអុែីមល េហើយក៏�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�េពលចុះេ�� ះផងែដរ។ 

 ទូរស័ព� េថប� ិត កុំព្យ� ទ័រយួរៃដ តុ � �ច និងេ្រគ�ងផ�តផ់�ង�់រ�រេផ្សងៗេទៀត ្រត�វ�នស�� តនងិស�� បេ់មេ�គ
�៉ងេ�ច�សម់�ងក� �ងមួយៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេពលេ�៉ងេធ�ើ�រ េ�យេ្របើ�� ំស�ំបេ់មេ�គែដល្រត�វ�នអនមុ័តេ�យEPA។ េនះ
រមួ�នទូរស័ព� វ �ទ្យ�  កុំព្យ� ទ័រនងិឧបករណ៍ទ�ំក់ទនំងេផ្សងេទៀត ឧបករណ៍ទ�ូត់្រ�ក ់េ្រគ�ងក� �ងផ�ះ�យ ឧបករណ៍វ �ស� កម� 
ប៊ូតុងសុវត�ិ�ព្រក�សបត ់រទះេមើលែថ�ផំ�ះ និងឧបករណ៍ស�� ត កូនេ� �ឡិ� និងផលិតផល
ប៉ះ�ល់�� ល់េផ្សងៗេទៀត�ងំអស។់ 

 �� នីយ�រ�រ តុ និងប��រជំនួយ្រត�វ�នផ�លឲ់្យ�មួយនងឹផលិតផលអ�មយ័សម្រសប ែដលរមួ�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ 
និង្រក�សជូតអ�ម័យ េហើយទកឹអ�មយ័�ងៃដ�� លខ់� �នេ�ឲ្យបុគ�លិក�ងំអស់ែដលជយួអតិថជិនេ�យ�� ល។់ 

 �៉សុីនស�� តបូមធូល�ីនបំ�ក់�មួយនឹងត្រមង HEPA។ បុគ�លិក្រត�វេ្របើ�៉សុនីស�� តបូមធូលីជនួំសឲ្យ�រេ�ស
ក្រ�លឥដ�េ�យេ្របើអេំ�ស េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 �រស�� តល� ិតល� នេ់�ក� �ងទកីែន�ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ដូច�កែន�ងរង់�ំក� �ងស�� �រ ប�� រចះុេ�� ះចូលេ�ត�ុងមុខ 
តុកណ� ឹង បន�ប់ស្រ�ក និងបន�បប់រ �េ�គ��រៃថ�្រតង ់ទីកែន�ងប� �រសេំលៀកបំ�ក់ កែន�ងផ� �កទនំិញ ផ�ះ�យ និងទកីែន�ង  
្រចកេចញចូល េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំជេណ� ើរ ផ� �វមុខជេណ� ើរ ប�� ន់ៃដ និងប៊ូតងុប�� ជេណ� ើរយន� ្រត�វ�នេធ�ើេឡើង។ 

 ៃផ�ែដល�នេ្របើ�ទេូ� េ�យ�ប់ប�� �លៃដ�� រ �៉សុនីលក់ទនំិញ  និងទកឹកក កុង�ក់េភ�ើង ទរូស័ព� �� រនងិប៊ូតុង 
�៉សុីន�ង�ន ក៏ដូច�ប៊ូតុងប�� និង�� រសម� �តរបស�៉់សុនី�ងស�� ត រេទះ�ក់ឥ�� ន ់ៃដ�� រេ�មក បន�បទ់កឹ និង
ទីកែន�ង�ងៃដ ្រត�វ�នស�� តឱ្យ�នញកឹ�ប់�ម�រកណំតេ់�យេ�ង�មទ�ំីងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន 
ឬទី�ំងែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យបគុ�លែដលមនិ�ន�ក់�៉ស់។ 

 បុគ�លិក�នទទួលេពលេវ�េដើម្ីបអនវុត��រស�� តក� �ងអំឡ� ងេវនេធ�ើ�ររបសខ់� �ន។ 

 បន�ប់ទឹក្រត�វ�នស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�សម់�ងក� �ងមួយៃថ�េ�យេ្របើផលិតផលស�� ប់េមេ�គ
ែដល�នអនុមត័េ�យ EPA េ�យេ�ង�ម�រែណ�ំរបស្់រក �មហ៊ុនផលតិ �ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

_________________________________________________________________________________ 

 អ�កេបើកបរេស�កម�បេ្រមើ អ�ក�ត់ែចងឥ�� ន ់និងអ�កស�� ត្រត�វ�ងៃដរបសខ់� �ន�្រប�ំក� �ងអឡំ� ងេវនេធ�ើ�ររបសខ់� �ន 
និង/ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដលសម្រសប។ 

 េបើសិន�េស�កម�បេ្រមើ្រត�វ�នផ�លឲ់្យ អ�កេបើកបរេស�កម�បេ្រមើ ត្រម�វឲ្យ�ក�៉់ស់ េ្រ�មៃដ និងរក�គ�� តសង�ម។ 

 េបើសិន�េស�កម�រថយន�ដកឹទនំិញ ឬេស�កម�រថយន�ដឹកមនុស្សេ�មក្រត�វ�នផ�លជ់ូន ពួកេគ្រត�វេ�រព�ម
េសចក� ីប�� ប់ស្រ�ប់េស�កម�បេ្រមើរថយន� េ�យ�បប់�� �ល�ងំ�រស�� ត និង�រស�� ប់េមេ�គកែន�ងអង� �យ
ប�� ប់ពីេភ��វនីមួយៗ។ េ្របើ្រ�ស�់នយន�ែដល�នសមត��ពផ� �កខ�ស់ឲ្យ�នេ្រចើនបផំុត
េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គ�� ត�ង�យ្រ�ំមួយ (6) ឲ្យ�នេ្រចើនបំផតុ�មែដល�ចេធ�ើ�ន។ 
បេង�ើតចំនួនសមត��ពផ� �កអ�កដំេណើរ និងបទិ�េ�ចេំហៀង�នយន�។ េបើ�ំ�ច់ ចូរផ�ល់�រេធ�ើដេំណើរ�ម�នយន�
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េ្រចើនដងេ�យ�នចនួំនអ�កដំេណើរតិចក� �ងមួយេជើងៗ។ ត្រម�វឲ្យ�ន�រេ្របើ�៉សេ់�យអ�កដេំណើរ និងៃតកុង ្រពម�ងំ
ចំហបង� �ចេដើម្ីបបេង�ើនខ្យល់េចញចូលក� �ងអំឡ� ង�រជះិ េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។ ្របសនិេបើអ�កដេំណើរ 
និងអ�កេបើកបរ�ងំអស្់រត�វ�ន�ក�់� ក�ំ់ងេពញេលញេ�ះ��ន ់ឬ�នយន��ច្របតបិត��ិរ�ន ១០០%។ 

 ជេ្រមើសចតេ�យខ� �នឯង្រត�វ�នេលើកទកឹចិត�ដល់េភ��វ។ 
 

បន�ប់េភ��វ 

 អ�ក�យជួង/អ�ក�ំ�� រ្រត�វ�ក�៉់ស ់េ�េពល�ត់ែចងឥ��នេ់ភ��វ។ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន �រដឹកជ�� �នឥ�� ន្់រត�វ
�ក់េ�ក� �ងបន�បេ់�យេភ��វ។ 

 បន�ប់�ម�រេបើកស្រ�ប់បេ្រមើេភ��វ។ 

 អ�កបេ្រមើបន�ប្់រត�វ�តប់ន�យ�របះ៉�ល�់មួយ្រទព្យសម្បត��ិ� ល់ខ� �នរបស់េភ��វេ�េពលស�� ត។ 

 អ�កបេ្រមើបន�បេ់បើក្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល និង/ឬេបើកបង� �ចេ�្រគបេ់ពលែដល�ចេធ�ើ�នេដើម្ីបបេង�ើនច�ចរខ្យល់ េ�េពល
េធ�ើេស�ក� �ងបន�ប់។ សូមេមើល�រែណ�ំសខុ�ព��រណៈអំពី�រេធ�ើឲ្យ �របេ�� ញប�� �លខ្យល់្របេសើរេឡើង។ 

 អ�កបេ្រមើបន�ប្់រត�វ�នអនុ�� តេពលេវ�បែន�មេដើម្ីបស�� តបន�ប ់េដើម្ីបពិ�រ�ពី�រ្រប �ង្របយត័�ែដល�នត្រម�វ និង
អនុ�� តឲ្យពួកេគេធ�ើ�រស�� ត និងស�� បេ់មេ�គក� �ងបន�ប់�ន់ែតល�តិល�ន់ប�� បពី់េភ��វនីមួយៗ េ�េពល�ំ�ច។់ 

o អ�កស�� តទទលួ�នឧបករណ៍�រ�រសម្រសបស្រ�ប�់រស�� ត។ 

 ក� �ងអំឡ� ង�រស�� ត្រប�ំៃថ� ៃផ�េ�ក� �ងបន�ប់េភ��វ្រត�វ�នស�� តនងិស�� បេ់មេ�គ។ 

 �ប៊ូ�ង�ន និងេអប៉ងុថ�ីមនិ�នេ់្របើ ្រក�សជូតស�� ប់េមេ�គ្រត�វ�នផ�លឲ់្យេភ��វនីមួយៗឲ្យ�ន្រគប់្រ�នេ់�េពល  
មកដល់។ 

 ឧបករណ៍ និងទីកែន�ងផ�ះ�យ�ងំអស ់រមួ�ងំេធ�ើរទូទកឹកក េ�េលើច��� ន �៉សុនីឆុង�េហ� �៉សុនី�ំងនបំុ័ង េធ�ើរ�ក ់ 
�ន�� ំង និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត្រត�វ�នស�� តប�� បពី់�រ�� កេ់�របសេ់ភ��វនីមួយ ។ៗ 

 បុគ�លិកែថរក�ផ�ះ ទទលួ�នេ្រ�មៃដេ�េពលយក្រក�តក់ខ�ក់េចញ។ ្រក�ត់កខ�ក្់រត�វ�ន�ក់េ�ក� �ងថងប់ិទជតិ
ែដលេ្របើ្រ�ស់ែតម�ង។ 

 កែន្សងនិង្រក�ត់�ងំអស្់រត�វ�នយកេចញ និងស�� តេ�ចងុប��ប់ៃន�រ�� ក់េ�របស់េភ��វនមួីយៗ េ�យមិនគិត�
�េមើលេ��នេ្របើឬក៏អត់េ�ះេទ។ 

 ្រក�ត់េលើែ្រគ និង�រេ�កគក�់ងំអស្់រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�ក្រមតិសតីុណ� �ពខ�ស ់និងស�� តេ�យេ�ង�ម 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស ់CDC។ 

 �រែថ�មំិន�ំ�ច�់ងំអស្់រត�វ�នកណំត់េពល េ�េពលែដលបន�ប់មនិ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស។់ �ត់ែចងែតប�� �សន� ឬ
ប�� ន់ប៉ុេ�� ះ ដូច�នអន�ុ� ត�មច�ប់�ធរ�ន េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 ស្រ�ប់បន�ប់ទទលួេភ��វែដលេភ��វកំពុងេ��ចេ់�យែឡក ឬេ��ចពី់េគ បគុ�លកិ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�កេចញ និងយក  
វត� ��ងំអស់េ�យទកុ�េ�ែក្បរ�� រ �ងេ្រ�បន�ប់។ 

 េបើ�ចេធ�ើ�ន �រពិនតិ្យសុខ�ពក� �ងទ្រមងៃ់ន�រេ�ទរូស័ព�្រប�ំៃថ� ្រត�វ�នផ�លជ់ូនដលេ់ភ��វ�ងំ�យ�ែដលកពុំង  
េ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគក� �ងបន�បទ់ទលួេភ��វ។ េបើសនិ�េភ��វែបបេ�ះ ្រត�វ�រ�កេចញ ពីស�� �រ  ស្រ�ប�់រ  
ែថ�េំវជ���ស�  បុគ�លិកស�� �រស្រមបស្រម�លេ�យជួយឲ្យេភ��វ�កេចញ�មទកីែន�ងែដល�� នេភ��វេផ្សងេទៀត។ 

 
�រពិ�រ�ៃន�រជួលរយៈេពលខ� ី

 �រចុះេ�� ះចូល និងចះុេ�� ះេចញេ�យខ� �នឯង ឬពីច�� យ ្រត�វ�នផ�ល់ជនូេ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 េ�៉ងចុះេ�� ះចូល និងចះុេ�� ះេចញស� ង�់រ ្រត�វ�នអនវុត�េដើម្ីបអន�ុ� តឲ្យ�នដំេណើរ�រស�� ត�ន់ែតល� ប�� បពី់�រ  
�� ក់េ�របស់េភ��វនីមួយ ។ៗ 

 កែន�ងជួល្រត�វ�នស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ�៉ងល� ិតល� នប់�� បពី់�រ�� ក់េ�របសេ់ភ��វនីមួយ ។ៗ េនះ�បប់�� �ល�រជូត 
ក៏ដូច��រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គតំបន់ែដល�ន�រប៉ះ�លេ់្រចើន�ងំអស់ ដូច�រ�ំងែ្រគ តុ េតេឡទូរទស្សន៍ សន�ះ  
ក�លែ្រគ ែផ�ក�ងេលើ ឧបករណ៍ផ�ះ�យ ៃដទទូកឹកក ្រប�បមូ់លច��� ន ក��ក់ និងវត� �េផ្សងៗេទៀត។ 

 េបើសិន�េភ��វ្រត�វ�នេគដងឹ�កពុំងេ��ចេ់�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគក� �ងបន�ប ់ចូរបិទបន�ប់េ�ះេ�ល និង
កុំឲ្យ�នមនុស្សចូលរយៈេពល 24 េ�៉ង ប�� បម់កេធ�ើ�រស�� តសុជីេ្រ�ដូច�នែណ�ំក� �ង�៉្រទីស�រស�� ត៖ 
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf. 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceVentilation.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន�សុី�ភិ�ល 
 

 

APPENDIX P: Reopening Protocol for Hotels, Lodging and Short-Term Rentals                   Page 9 of 10 
Revised 5/5/2021 (Cambodia) 

 

 ធុងស្រ�ម សំណល់ និងស្រ�ម�ងំអស្់រត�វ�នយកេចញប�� បពី់�រ�� កេ់�របសេ់ភ��វនីមួយ ។ៗ េនះ�បប់�� �ល�ងំ�រ
យកេចញ និងេ�ះេ�លទំនញិម� �ប��រ��ែដល�ចេ�សលក់� �ងទទូឹកកក ទូបង�ក និងេធ�ើរ�ក�់ន�� ំង។ 

o ធុងស្រ�ម្រត�វ�ន�� ប�់មួយថង់ែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន។ 

 ្រត�វស�� ត និងស�� ប់េមេ�គក�ន�កេ�កគក់ ប�� ប់ពី�រេ្របើ្រ�សម់�ងៗ។ 

o ក�ន�ក្រត�វ�ន�� ប់�មួយថងែ់ដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន ឬ�ចេ�កគកប់�� បពី់�រេ្របើ្រ�ស់ម�ង ។ៗ 

 ្រក�ត់�ងំអស់ ្រត�វ�នេ�ះេចញ និងេ�កគកប់�� ប់ពីេភ��វនមួីយៗ�� កេ់� េ�យ�បប់�� �ល�ងំវត� �ែដលេមើលេ�  
ដូច�មិន�ន់�នេ្របើ។ 

o េ្របើេ្រ�មៃដេ�េពលេ�ះ្រក�ត់ែដលកខ�ក់។ ្រក�តក់ខ�ក់្រត�វ�ន�កេ់�ក� �ងថង់បទិជិតែដលេ្របើ្រ�ស់ែតម�ង។ 

o �ងៃដ�មួយ�ប៊ូ  ឬេ្របើទកឹអ�មយ័�ងៃដ�� មៗប�� បពី់េ�ះេ្រ�មៃដ។ 

 �� ន្រក�ត់បែន�ម ្រត�វ�នរក�ទកុេ�ក� �ងកែន�ងជួលេឡើយ។ ្រក�ត់្រត�វ�នផ�ល�់ម�រេស� ើសុបំ៉ុេ�� ះ។ 

 ្រក�ត់េលើែ្រគ និង�រេ�កគក�់ងំអស្់រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�ក្រមតិសតីុណ� �ពខ�ស ់និងស�� តេ�យេ�ង�ម 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស ់CDC។ 

 ៃផ�ទន់�ងំអស់្រត�វ�នស�� តេ�យែផ�កេលើ�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊នុផលិត។ េនះ�បប់�� �លវត� �ដូច�ក្រ�ល្រពំ ក្រ�លពូក 
�ំងនន និង្រក�តេ់្រ�ប�ឡ� ង។ 

 �៉សុីនស�� តបូមធូល�ីនបំ�ក់�មួយនឹងត្រមង HEPA។ �៉សុនីស�� តបូមធូល ី្រត�វ�នេ្របើជំនួសឲ្យ�រេ�ស  ក្រ�លឥដ�
េ�យេ្របើអំេ�ស េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 បង�ន់ �� ឈូកងូតទកឹ �ងងូតទកឹ កន�ន ់ទូ និងេធ�ើរក� �ងបន�បទ់កឹ្រត�វ�ន�ញ�់មួយនងឹផលិតផលស�� តេ្រចើនៃផ�
ែដល�នអនុ�� តឲ្យេ្របើ្រប�ំងនឹងជំង ឺCOVID-19។ ក�� ក ់និងែកវេផ្សងៗ្រត�វ�នជតូស�� ត�៉ង្រតឹម្រត�វ។ ក្រ�ល  
ឥដ�ក� �ងបន�ប់ទកឹ្រត�វ�នជូត និង/ឬបូមធូល។ី 

 កែន�ងជួល្រត�វ�នផ�លឲ់្យ�មួយនងឹ�ប៊ូ�ងៃដ កែន្សង្រក�ស ្រក�សបង�ន់ ទឹកេ�ស�ឬ្រក�តជ់ូតស�� បេ់មេ�គ និង
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន�ម។ 

 េ�េពលេ្របើ្រ�ស់ ្រក �មហ៊នុស�� ត�ងេ្រ� ឬែដល�នវ ��� ជវីៈផ�ល់�រប�� ក�់ម�លកំណត�់ស�ង់�រៃន�រស�� ត 
និង�រស�� ប់េមេ�គកពុំង្រត�វ�នអនវុត��ម។ 

 េភ��វទទួលដណឹំងអពីំវ ��ន�រណ៍ៃន�រស�� ត និងសវុត�ិ�ព�ងំមុនេពល�� ក់េ� និងក� �ងអំឡ� ងេពល�� កេ់�  �មរយៈ  
ខ� ឹម�រចុះផ�យ និងកូនេសៀវេ�ព័ត�៌នរបស់ទកីែន�ង។ 

 �រែថ�មំិន�ំ�ច�់ងំអស្់រត�វ�នកណំត់េពល េ�េពលែដលកែន�ងជួលមិន្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស។់ �ត់ែចងែតប�� �សន� ឬ
ប�� ន់ប៉ុេ�� ះ ដូច�នអន�ុ� ត�មច�ប់�ធរ�ន េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 ្របព័ន� HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម�� ដល់ក្រមិត�អតបិរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ើន។ 
ខ្យល់េចញចូលែដល�ន្របសិទ��ព គឺ�វ �ធីដស៏ំ�ន់បំផតុមួយេដើម្ីប្រគប់្រគង�រចម�ង�មែអ៊រ�សូូល (aerosol) តូចៗ។ 
ត្រមង�ន្របសិទ��ពេ្រ�ះខ�ស្់រត�វ�នេ្របើ និង�� សប់� �រ�្រប�ំ។ េមើល�រែណ�ំបេ�� ះ�សន�របស់
�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប�់របេ�� ញប�� �លខ្យល់ �រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យលេ់�ក� �ងបរ ���ស
�ងក� �ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត�៌នលម�ិត។ 

o សូមកត់ស�� ល់៖ �រែកលម�ខ្យលេ់ចញចូល និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល�់ងក� �ងអ�រេផ្សង េៗទៀត គឺ�
�របំេពញបែន�ម នងិមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច ់ដូច��រ�ក់�៉ស ់(េលើកែលងេ�ក� �ង
បរ ���សែដល�ន�និភ័យខ�ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ើមសម្រសប) �ររក�គ�� ត�៉ងតចិ
្រ�ំមួយហ� ីតពី��  �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប ់និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��
ឲ្យមកជួបជុំ�� ។ 

 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទនំង�មួយ��រណៈជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬេបើ�នទទលួ វ ��� បនប្រតប�� ក់�រអនវុត��មវ ��នសវុត�ិ�ពជំង ឺCOVID-19 េ�នធ ីLos 
Angeles របស់�ជីវកម� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងកែន�ង។ ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�ម ឬ
េដើម្ីបបំេពញកម�វ �ធសី� ័យប�� ក់ពី�រអនវុត��មវ ��នសុវត�ិ�ពជំង ឺCOVID-19 សូមចូលេ��ន់ 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃនពិធ�ីរេនះេ�នងឹកែន�ង
ស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើសុ។ំ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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/eh/covid19cert.htm
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 េភ��វទទួលដណឹំងអពីំេ�ល�រណ៍ និងនតីិវ �ធរីបសទ់ីកែន�ងមនុេពលពួកេគមកដល់។ េនះ�ប់ប�� �ល�ងំសទិ�កិ� �ង�រ
លុបេ�ល�រកកទ់ុក�មនុស្រ�ប់�គែីដល�នេភ��វ�នេ�គស��  និងនតីិវ �ធចីុះេ�� ះចូលថ�ី េសចក� ីត្រម�វៃន
�ររក�គ�� ត�ង�យ ក៏ដូច��លវ ��គស�� តនងិស�� ប់េមេ�គស្រ�ប់កែន�ង�� កេ់� េ្រគ�ងកម�ន� និង
ទីកែន�ងទេូ�។ ចូរកតស់�� ល់� ស�� �រ្រត�វ�នេលើកទកឹចិត�ឲ្យេ្រត�មខ� �នស្រម�លដល់េភ��វែដល�នជំងឺ COVID-19 
ឬ�រប៉ះ�ល�់មួយេមេ�គេនះេ�ក� �ងបន�ប�់ក់�ក់ក� �ងស�� �រ និងស្រមបស្រម�លសមត��ពរបស់ពួកេគេដើម្ីប
េ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្ីបរ�លឹកដលេ់ភ��វ និង��រណៈជនឲ្យរក�គ�� ត�ង�យ្រ�ំមួយហ�តី �ក�៉់ស ់�ងៃដ ឬ
េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូល និងេ�ផ�ះេបើសនិ�ពួកេគឈ ឺឬ�នេ�គស�� ដូច�� នឹងជំង ឺCOVID-19។ 

o េភ��វនឹងទទលួ�ន�៉សេ់�េពលចូលមក�នស់�� �រ េបើសិន�ពួកេគមិន�ន�់ន។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�ជេណ� ើរយន� ែដលជូនដំណឹងដលអ់�កជិះអពីំចំនួនអ�កជិះអតបិរ� និង�ពួកេគ
្រត�វែត�ក់�៉ស់ ។ 
 

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�ិ�រ ឬេស�កម�ែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ពីច�� យ ្រត�វ�នប� �រេ�អន�ញ។ 

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវ�រទទួល�នទនំិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រលំ�ក 
ក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�នភិ័យខ�សេ់�ទ�ី�រណៈ។ 

 
 

វ ��ន�រណ៍បែន�ម�ំង�យែដលខសុពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ចេ់�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួរ�� ប់�មួយឯក�រេនះ។ 

 
អ�ក�ច�ក់ទងបគុ�ល�ងេ្រ�ម�មួយសំណួរ ឬ 

មតអំិពីពិធី�រេនះ៖ 
 

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  

េលខទូរស័ព�៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖  
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	 មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើដូច្នោះ។
	 បុគ្គលិកងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើស 65 ឆ្នាំ ឬអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយ) ត្រូវបានកំណត់ការងារដែលអាចធ្វើការពីផ្ទះគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន និងគួរពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់នានា ជាមួយអ្នកផ្តល់ សេវាសុខភាព ឬសេវាកម្មសុខភាពក...
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានប្រាប់ថាកុំមកធ្វើការបើសិនជាឈឺ ឬបើសិនជាពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែលមានជំងឺ COVID-19។
	 បុគ្គលិកបានទទួលព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់សម្រាកដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលដែលបុគ្គលិកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួល ដែលនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ថិតនៅផ្ទះ។ មើលព័ត៌មានបន្ថែមស្តី ពី កម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្...
	 បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឲ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឲ្យមាន ការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ពីគេភ្លាម...
	 នៅក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម អ្នកគ្រប់គ្រង ឬប្រតិបត្តិករដឹងថាមានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួនបី (3) ឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកត្រូវតែរាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈតាម រយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-...
	 ការត្រួតពិនិត្យការចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិក អ្នកម៉ៅការ អ្នកលក់ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងភ្ញៀវផ្សេងទៀតអាចចូលក្នុងកន្លែងធ្វើការ ដោយអនុលោមតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ DPH។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក...
	o ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះមិនត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅ...
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ចូរផ្តល់ឲ្យពូ...
	 បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃបានទទួលម៉ាស់សមស្របដែលគ្របច្រមុះនិងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH នៅhttp://publichealth. lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់ម៉ាស់គ្រប់...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់បានត្រឹមត្រូវ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការចាំបាច់ក្នុងការបោកគក់ បើសិនជាអាចធ្វើបាន ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់របស់ពួកគេជាប្រចាំថ្ងៃ។
	o នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ទីកន្លែងសម្រាកនៅខាងក្រៅអគារដែលមានម្លប់ជ្រក និងកន្លែងអង្គុយ ដែលធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយរវាងបុគ្គលិកត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ។
	 អ្នកសម្អាត និងអ្នកដទៃដែលត្រូវតែចូលក្នុងបន្ទប់ភ្ញៀវ ត្រូវបានណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រាកដថាការអនុវត្តអនាម័យដៃ ដែលរួមមានការលាងដៃឲ្យញឹកញាប់ ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យ លាងដៃ និងការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃឲ្យបានសមស្រប ត្រូវបានគោរពតាម។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រាកដថាការអនុវត្តអនាម័យដៃ ដែលរួមមានការលាងដៃឲ្យញឹកញាប់ ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យ លាងដៃ និងការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃឲ្យបានសមស្រប ត្រូវបានគោរពតាម។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលវេលាដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានញឹកញាប់។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានរំលឹកឲ្យខ្ទប់មាត់ពេលក្អក និងកណ្ដាស់ដោយប្រើក្រដាសជូតមាត់។ ក្រដាសជូតមាត់ដែលបានប្រើរួច គួរបោះ ចោលក្នុងធុងសម្រាម និងលាងដៃភ្លាមៗជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅអ៊ុនៗរយៈពេលយ៉ាងតិច 20 វិនាទី។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានរំលឹកឲ្យខ្ទប់មាត់ពេលក្អក និងកណ្ដាស់ដោយប្រើក្រដាសជូតមាត់។ ក្រដាសជូតមាត់ដែលបានប្រើរួច គួរបោះ ចោលក្នុងធុងសម្រាម និងលាងដៃភ្លាមៗជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅអ៊ុនៗរយៈពេលយ៉ាងតិច 20 វិនាទី។
	 បុគ្គលិក អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់បានទទួលការណែនាំទាក់ទងនឹងការរក្សាគម្លាតរាងកាយ និងការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ពេលនៅជិតអ្នកដទៃ។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលសមស្របអំពីគោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់។
	 ផែនការជំងឺ COVID-19 ដែលជាក់លាក់តាមកន្លែងធ្វើការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃហានិភ័យ (risk) នៃទីកន្លែងការងារទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
	 បុគ្គលដែលបានចាត់តាំងម្នាក់ ឬក្រុមតូច ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីអនុវត្តផែនការ។
	o ឈ្មោះបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអនុលោមភាពជំងឺ COVID-19៖
	________________________________________________________
	 បុគ្គលិកត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលអំពីការប្រើប្រាស់សមស្របនូវផលិតផលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសេចក្តី តម្រូវ Cal/OSHA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាព។ បុគ្គលិកទទួលបានអៀមការពារ ស្រោមដៃ និងឧបករណ៍ការពារផ្សេង ទៀតដូចបានតម្រូវដោយផលិតផល។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលអំពីការប្រើប្រាស់សមស្របនូវផលិតផលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសេចក្តី តម្រូវ Cal/OSHA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាព។ បុគ្គលិកទទួលបានអៀមការពារ ស្រោមដៃ និងឧបករណ៍ការពារផ្សេង ទៀតដូចបានតម្រូវដោយផលិតផល។
	 បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយតាមភាពញឹកញាប់តាមការពិពណ៌នាដូចខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនតិចជាងមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ ទៅតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	o បន្ទប់សម្រាក     __________________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក        __________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត              ___________________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	_______________________________________________________________________________
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	_______________________________________________________________________________
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកទាំងអស់។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	_________________________________________________________________________________
	 វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាង និងក្នុងចំណោមបុគ្គលិក ភ្ញៀវ និងសាធារណៈជនត្រូវបានអនុវត្ត ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកន្លែងដែលភ្ញៀវនិងបុគ្គលិកតម្រង់ជួរ។
	o នេះរាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់ការបែងចែកជាក់ស្តែង ឬតម្រុយជារូបភាព (ឧ. ការសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋ ឬសញ្ញាដើម្បី ចង្អុលបង្ហាញពីកន្លែងដែលបុគ្គលិក និង/ឬភ្ញៀវគួរឈរ)។
	o នេះរាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់ការបែងចែកជាក់ស្តែង ឬតម្រុយជារូបភាព (ឧ. ការសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋ ឬសញ្ញាដើម្បី ចង្អុលបង្ហាញពីកន្លែងដែលបុគ្គលិក និង/ឬភ្ញៀវគួរឈរ)។
	o នេះរាប់បញ្ចូលកន្លែងចុះឈ្មោះចូល ចុះឈ្មោះចេញ កន្លែងរង់ចាំជណ្ដើរយន្ត ហាងកាហ្វេ និងកន្លែងបរិភោគអាហារ ក៏ដូចជាកន្លែងរង់ចាំតាក់ស៊ី និងការចែករំលែកការជិះ។
	o របាំងជាក់ស្តែងត្រូវបានដំឡើងនៅតាមបញ្ជរប្រតិបត្តិការទាំងអស់ នៅពេលដែលមិនអាចរក្សាគម្លាតរាងកាយ 6 ហ្វីតរវាងបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវបាន។
	 ភ្ញៀវចូលក្នុងបន្ទប់ដែលបានកល់ឲ្យបើក ឬត្រូវបានបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬបើកដោយដៃដោយបុគ្គលិកដែលលាងដៃ និង/ឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃសមស្របជាញឹកញាប់។
	 នីតិវិធីនៃការតម្រង់ជួរនៅម៉ោងរវល់ខ្លាំងត្រូវបានអនុវត្ត ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកស្វាគមន៍នៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវ នៅពេល ដែលអាចធ្វើបាន។ ភ្ញៀវត្រូវតម្រង់ជួរដើម្បីរក្សាគម្លាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតពីភាគីនីមួយៗ។
	 នីតិវិធីនៃការតម្រង់ជួរនៅម៉ោងរវល់ខ្លាំងត្រូវបានអនុវត្ត ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកស្វាគមន៍នៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវ នៅពេល ដែលអាចធ្វើបាន។ ភ្ញៀវត្រូវតម្រង់ជួរដើម្បីរក្សាគម្លាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតពីភាគីនីមួយៗ។
	 គ្រឿងសង្ហារឹមទាំងអស់នៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំដើម្បីរួមបញ្ចូលគោលការណ៍ណែនាំនៃការរក្សាគម្លាតសង្គម។
	 វិធានការណ៍នៃការរក្សាគម្លាតរាងកាយត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងទីកន្លែងសម្រាករបស់បុគ្គលិក ទីកន្លែងគ្រប់គ្រងឯកសណ្ឋាន បន្ទប់បណ្តុះបណ្តាល ទីកន្លែងការិយាល័យរួមគ្នា បង្អួចសេវាកម្មបុគ្គលិក និងទីកន្លែងដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាគម្លាតឲ្យបានសមស្...
	 សេវាកម្មបន្ទប់ភ្ញៀវ សេវាកម្មបោកគក់និងការបោកស្ងួត ក៏ដូចជាសេវាកម្មកម្សាន្តត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើការយក និង ពិធីការដឹកជញ្ជូនដែលមិនបាច់ត្រូវប៉ះ នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន។
	 សេវាកម្មបន្ទប់ភ្ញៀវ សេវាកម្មបោកគក់និងការបោកស្ងួត ក៏ដូចជាសេវាកម្មកម្សាន្តត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើការយក និង ពិធីការដឹកជញ្ជូនដែលមិនបាច់ត្រូវប៉ះ នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន។
	 អ្នកបម្រើបន្ទប់ធ្វើសេវាក្នុងបន្ទប់ នៅពេលដែលភ្ញៀវមិននៅប៉ុណ្ណោះ។
	 ការប្រជុំមុនវេនរបស់បុគ្គលិក ត្រូវបានធ្វើឡើងបែបនិម្មិត ឬនៅក្នុងទីកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាគម្លាតរាងកាយ សមស្របរវាងបុគ្គលិក។
	 ការប្រជុំមុនវេនរបស់បុគ្គលិក ត្រូវបានធ្វើឡើងបែបនិម្មិត ឬនៅក្នុងទីកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាគម្លាតរាងកាយ សមស្របរវាងបុគ្គលិក។
	 ម៉ោងមកដល់របស់បុគ្គលិក ត្រូវបានដាក់ឲ្យឆ្លាស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនចរាចរណ៍នៅតាមច្រកផ្ទះខាងក្រោយ និងជណ្ដើរយន្តសេវាកម្ម។
	 បុគ្គលិកមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រមូលផ្តុំនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើន ដូចជាបន្ទប់ទឹក និងផ្លូវដើរក្នុងអគារឡើយ។ នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន បានបង្កើតផ្លូវក្នុងអគារ និងផ្លូវដើរកាត់មានទិសដៅសម្រាប់ចរាចរណ៍ថ្មើរជាង ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដើរកាត់គ្នា។
	 ទីកន្លែងការិយាល័យ កន្លែងរង់ចាំ ទីកន្លែងចុះឈ្មោះចូលនៅតុខាងមុខ មជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម ទីកន្លែងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ឥវ៉ាន់ភ្ញៀវ និងទីកន្លែងផ្សេងទៀត ត្រូវបានរចនាឡើងវិញនៅតាមកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាកន្លែងធ្វើការ និងការសម្រួលដល់ភ្ញៀវ អនុញ្...
	 ទីកន្លែងការិយាល័យ កន្លែងរង់ចាំ ទីកន្លែងចុះឈ្មោះចូលនៅតុខាងមុខ មជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម ទីកន្លែងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ឥវ៉ាន់ភ្ញៀវ និងទីកន្លែងផ្សេងទៀត ត្រូវបានរចនាឡើងវិញនៅតាមកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាកន្លែងធ្វើការ និងការសម្រួលដល់ភ្ញៀវ អនុញ្...
	 ចំណុះជណ្តើរយន្តត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម 4 នាក់ ឬមួយគ្រួសារនៅក្នុងពេលម្តងសម្រាប់ជណ្ដើរយន្តទាំងឡាយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្លាតរាងកាយ 6 ហ្វីតរវាងអ្នកជិះ។ អ្នកជិះទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យចៀសវាងការចាប់ដៃ និងទម្រង់នៃការស្វាគមន៍ស្រដៀងគ្នាដែលល្មើសការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
	 ការប៉ះពាល់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ការិយាល័យដោយផ្ទាល់ ត្រូវបានលុបបំបាត់នៅគ្រប់ ពេលដែលអាចធ្វើបាន។ ចៀសវាងការប៉ះពាល់ប៊ិច និងប្រដាប់គាបក្រដាសសរសេររបស់អ្នកដទៃ។
	 ការប៉ះពាល់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ការិយាល័យដោយផ្ទាល់ ត្រូវបានលុបបំបាត់នៅគ្រប់ ពេលដែលអាចធ្វើបាន។ ចៀសវាងការប៉ះពាល់ប៊ិច និងប្រដាប់គាបក្រដាសសរសេររបស់អ្នកដទៃ។
	 ភាពសំបូរបែបនៃសណ្ឋាគារ ដូចជាមណ្ឌលហាត់ប្រាណ សេវាកម្មថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ម៉ាស្សា កន្លែងលេងកីឡា ភោជនីយដ្ឋាន និងបារ អាចនឹងបើកទទួលភ្ញៀវ និងសាធារណជនបាន ប្រសិនបើទីតាំងសំបូរបែបទាំងនេះបើប្រតិបត្តិការធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមពិធីសារដែលបានចុះជាធរមាន។
	 ភ្ញៀវដែលមកដល់អាជីវកម្មត្រូវបានរំលឹកឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា (លើកលែងពេលបរិភោគ ឬផឹកនៅទីកន្លែងបរិភោគដែលបានកំណត់ បើសិនជាអាចធ្វើបាន) ខណៈពេលនៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬលើទីធ្លារបស់អាជីវកម្ម។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សធំទាំងអស់ និងកុមារដែល មានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នា...
	o ភ្ញៀវដែលបដិសេធមិនពាក់ម៉ាស់ អាចត្រូវបានបដិសេធមិនផ្តល់សេវាកម្ម និងស្នើសុំឲ្យចាកចេញ។
	 អតិថិជនដែលមកដល់ទីកន្លែងជាមួយកូនៗ ត្រូវតែប្រាកដថាកូនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅជិតឪពុកម្តាយ ចៀសវាងការប៉ះអ្នកដទៃ ឬវត្ថុណាមួយដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេ និងកំពុងពាក់ម៉ាស់បើសិនជាដល់អាយុ។
	 សម្រាប់ទីកន្លែងឬបន្ទប់ភ្ញៀវ ដែលមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការ ចូរបង្ហូរទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់លាយគ្នារយៈពេលប្រាំនាទីមុននឹងបើកឡើងវិញ ដើម្បីប្តូរទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលសាប និងមានសុវត្ថិភាព។
	 ផលិតផលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុង បញ្ជីដែលបានអនុម័តរបស់ភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន (EPA) ត្រូវបានប្រើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
	 ឧបករណ៍បញ្ចេញទឹកអនាម័យលាងដៃ (មិនបាច់ប៉ះ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន) ត្រូវបានដំឡើងនៅតាមច្រកចូលនៃភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកសំខាន់ៗ និងទីកន្លែងទំនាក់ទំនង ដូចជាផ្លូវបើកបរ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ បន្ទប់រង់ចាំនៅសណ្ឋាគារ ច្រកចូល ភោជនីយដ្ឋាន កន្លែងប្រជុំនិងសន្និបាត កន្លែងចុះពី...
	 បច្ចេកវិទ្យាមិនបាច់ប៉ះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូល ការទូទាត់ប្រាក់ ការចូលប្រើបន្ទប់ ឬការធ្វើសំណើពិសេសៗ នៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	 ទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន ភ្ញៀវមកកាន់សណ្ឋាគារត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកំណត់ត្រាភ្ញៀវ ដែលរួមមានឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ហើយក៏អាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលចុះឈ្មោះផងដែរ។
	 ទូរស័ព្ទ ថេប្លិត កុំព្យូទ័រយួរដៃ តុ ប៊ិច និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ការងារផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការ ដោយប្រើថ្នាំសំលាប់មេរោគដែលត្រូវបានអនុម័តដោយEPA។ នេះរួមមានទូរស័ព្ទ វិទ្យុ កុំព្យូទ័រនិង...
	 ស្ថានីយការងារ តុ និងបញ្ជរជំនួយត្រូវបានផ្តល់ឲ្យជាមួយនឹងផលិតផលអនាម័យសមស្រប ដែលរួមមានទឹកអនាម័យលាងដៃ និងក្រដាសជូតអនាម័យ ហើយទឹកអនាម័យលាងដៃផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលជួយអតិថិជនដោយផ្ទាល់។
	 ម៉ាស៊ីនសម្អាតបូមធូលីមានបំពាក់ជាមួយនឹងតម្រង HEPA។ បុគ្គលិកត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនសម្អាតបូមធូលីជំនួសឲ្យការបោសកម្រាលឥដ្ឋដោយប្រើអំបោស នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	 ការសម្អាតល្អិតល្អន់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ដូចជាកន្លែងរង់ចាំក្នុងសណ្ឋាគារ បញ្ជរចុះឈ្មោះចូលនៅតុខាងមុខ តុកណ្ដឹង បន្ទប់សម្រាក និងបន្ទប់បរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ ទីកន្លែងប្តូរសំលៀកបំពាក់ កន្លែងផ្ទុកទំនិញ ផ្ទះបាយ និងទីកន្លែង ច្រកចេញចូល ដោយរាប់បញ្ច...
	 ផ្ទៃដែលបានប្រើជាទូទៅ ដោយរាប់បញ្ចូលដៃទ្វារ ម៉ាស៊ីនលក់ទំនិញ និងទឹកកក កុងតាក់ភ្លើង ទូរស័ព្ទ ទ្វារនិងប៊ូតុង ម៉ាស៊ីនលាងចាន ក៏ដូចជាប៊ូតុងបញ្ជានិងទ្វារសម្ងួតរបស់ម៉ាស៊ីនលាងសម្អាត រទេះដាក់ឥវ៉ាន់ ដៃទ្វារទៅមក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងលាងដៃ ត្រូវបានសម្អាតឱ្យបានញ...
	 បុគ្គលិកបានទទួលពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តការសម្អាតក្នុងអំឡុងវេនធ្វើការរបស់ខ្លួន។
	 បន្ទប់ទឹកត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃដោយប្រើផលិតផលសម្លាប់មេរោគដែលបានអនុម័តដោយ EPA ដោយយោងតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	_________________________________________________________________________________
	 អ្នកបើកបរសេវាកម្មបម្រើ អ្នកចាត់ចែងឥវ៉ាន់ និងអ្នកសម្អាតត្រូវលាងដៃរបស់ខ្លួនជាប្រចាំក្នុងអំឡុងវេនធ្វើការរបស់ខ្លួន និង/ឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃដែលសមស្រប។
	 អ្នកវាយជួង/អ្នកចាំទ្វារត្រូវពាក់ម៉ាស់ នៅពេលចាត់ចែងឥវ៉ាន់ភ្ញៀវ។ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ការដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ត្រូវដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដោយភ្ញៀវ។
	 បន្ទប់តាមបារបើកសម្រាប់បម្រើភ្ញៀវ។
	 អ្នកបម្រើបន្ទប់ត្រូវកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភ្ញៀវនៅពេលសម្អាត។
	 អ្នកបម្រើបន្ទប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីសម្អាតបន្ទប់ ដើម្បីពិចារណាពីការប្រុងប្រយ័ត្នដែលបានតម្រូវ និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគក្នុងបន្ទប់កាន់តែល្អិតល្អន់បន្ទាប់ពីភ្ញៀវនីមួយៗ នៅពេលចាំបាច់។
	o អ្នកសម្អាតទទួលបានឧបករណ៍ការពារសមស្របសម្រាប់ការសម្អាត។
	 ក្នុងអំឡុងការសម្អាតប្រចាំថ្ងៃ ផ្ទៃនៅក្នុងបន្ទប់ភ្ញៀវត្រូវបានសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ។
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	 កន្សែងនិងក្រណាត់ទាំងអស់ត្រូវបានយកចេញ និងសម្អាតនៅចុងបញ្ចប់នៃការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវនីមួយៗ ដោយមិនគិតថាវាមើលទៅបានប្រើឬក៏អត់នោះទេ។
	 ក្រណាត់លើគ្រែ និងការបោកគក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសម្អាតដោយយោងតាម គោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC។
	 ការចុះឈ្មោះចូល និងចុះឈ្មោះចេញដោយខ្លួនឯង ឬពីចម្ងាយ ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	 ម៉ោងចុះឈ្មោះចូល និងចុះឈ្មោះចេញស្តង់ដារ ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការសម្អាតកាន់តែល្អបន្ទាប់ពីការ ស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវនីមួយៗ។
	 ម៉ោងចុះឈ្មោះចូល និងចុះឈ្មោះចេញស្តង់ដារ ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការសម្អាតកាន់តែល្អបន្ទាប់ពីការ ស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវនីមួយៗ។
	 កន្លែងជួលត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគយ៉ាងល្អិតល្អន់បន្ទាប់ពីការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវនីមួយៗ។ នេះរាប់បញ្ចូលការជូត ក៏ដូចជាការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគតំបន់ដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើនទាំងអស់ ដូចជារនាំងគ្រែ តុ តេឡេទូរទស្សន៍ សន្ទះ ក្បាលគ្រែ ផ្នែកខាងលើ ឧបករណ៍ផ...
	 បើសិនជាភ្ញៀវត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងនៅដាច់ដោយឡែក ឬនៅដាច់ពីគេក្នុងបន្ទប់ ចូរបិទបន្ទប់នោះចោល និងកុំឲ្យមានមនុស្សចូលរយៈពេល 24 ម៉ោង បន្ទាប់មកធ្វើការសម្អាតស៊ីជម្រៅដូចបានណែនាំក្នុងម៉ាទ្រីសការសម្អាត៖ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronav...
	 ធុងសម្រាម សំណល់ និងសម្រាមទាំងអស់ត្រូវបានយកចេញបន្ទាប់ពីការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវនីមួយៗ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការយកចេញ និងបោះចោលទំនិញម្ហូបអាហារនានាដែលអាចនៅសល់ក្នុងទូទឹកកក ទូបង្កក និងធ្នើរដាក់ចានឆ្នាំង។
	o ធុងសម្រាមត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយថង់ដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបាន។
	 ត្រូវសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគកន្ត្រកបោកគក់ បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ម្តងៗ។
	o កន្ត្រកត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយថង់ដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបាន ឬអាចបោកគក់បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ម្តងៗ។
	 ក្រណាត់ទាំងអស់ ត្រូវបានដោះចេញ និងបោកគក់បន្ទាប់ពីភ្ញៀវនីមួយៗស្នាក់នៅ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវត្ថុដែលមើលទៅ ដូចជាមិនទាន់បានប្រើ។
	 ក្រណាត់ទាំងអស់ ត្រូវបានដោះចេញ និងបោកគក់បន្ទាប់ពីភ្ញៀវនីមួយៗស្នាក់នៅ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវត្ថុដែលមើលទៅ ដូចជាមិនទាន់បានប្រើ។
	o ប្រើស្រោមដៃនៅពេលដោះក្រណាត់ដែលកខ្វក់។ ក្រណាត់កខ្វក់ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងថង់បិទជិតដែលប្រើប្រាស់តែម្តង។
	o លាងដៃជាមួយសាប៊ូ ឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដោះស្រោមដៃ។
	 គ្មានក្រណាត់បន្ថែម ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកន្លែងជួលឡើយ។ ក្រណាត់ត្រូវបានផ្តល់តាមការស្នើសុំប៉ុណ្ណោះ។
	 ក្រណាត់លើគ្រែ និងការបោកគក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសម្អាតដោយយោងតាម គោលការណ៍ណែនាំរបស់ CDC។
	 ផ្ទៃទន់ទាំងអស់ត្រូវបានសម្អាតដោយផ្អែកលើការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។ នេះរាប់បញ្ចូលវត្ថុដូចជាកម្រាលព្រំ កម្រាលពូក វាំងនន និងក្រណាត់ស្រោបសាឡុង។
	 ប្រព័ន្ធ HVAC គឺស្ថិតក្នុងសភាពដំណើរការល្អធម្មតា ដល់កម្រិតជាអតិបរមា ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្យល់ចេញចូលត្រូវបានបង្កើន។ ខ្យល់ចេញចូលដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីដ៏សំខាន់បំផុតមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការចម្លងតាមអ៊ែរ៉ូសូល (aerosol) តូចៗ។ តម្រងមានប្រសិទ្ធភាពច្រោះខ្...
	o សូមកត់សម្គាល់៖ ការកែលម្អខ្យល់ចេញចូល និងការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងអគារផ្សេងៗទៀត គឺជាការបំពេញបន្ថែម និងមិនមែនជាការជំនួសឲ្យការការពារដែលចាំបាច់ ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ (លើកលែងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដែលតម្រូវឲ្យមានការការពារផ្លូវដង...

