នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

ពិធីការខបើកខ

ើញសម្រាប់សារមនទ ីរ វ ិចិម្ររសាល សួនសរវ និងអាងពិព័រណ៍ម្ររី៖
ឧបសមព ័នធ M

មាៃប្រសិទធភាពគិតប្តឹមថ្ងៃសុក្រទី 12 ខែមិងុនាឆ្នាំ 2020

បចចុបបនន ភាពថ្មីៗ៖
7/17/20៖
•
បាន្ធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាពធ ើមបិបញ្ជជរ់ពីធោ ន្ធោបាយទរ់ទងន្ឹងរបាាំងមុែសក្មាប់ប្
ុ គ ិរ ន្ិងធ្ញៀវ ក្ពមទាំងការ
ពិន្ិតយធោ្សញ្ជាសក្មាប់បុ្គ ិរ ន្ិងធ្ញៀវនងខ រ។ (ការផ្លាស់បតរក្តូ
ូ វបាន្រំធ ច្)
7/1/20៖
• ក្តូវបាន្ខរសក្មួ ធ ម
ើ បីឆ្ុឹះបញ្ជចង
ាំ ពីសរមមភាពរបស់រ ឋ ខ
បាន្ធ្វ ើធ ើងធៅថ្ងៃទី 7/1/2020 ធ ើមបីបិទខននរខាងរនុង
ថ្ន្សារមន្ទ ីរ វ ចច្ិក្តសា សួ ន្សតវ ន្ិងអាងពិព័រណ៍ក្តី
់សាធារណជន្ោ៉ាងធោច្ណាស់ 21ថ្ងៃ
6/29/20៖
• បាន្ខរសក្មួ ធ ម
ើ បីពិពណ៌នាអាំពីជាំោន្ខ
ធ្វ ើធ ង
ើ ធដាយនាយរដាឋន្សុែភាពសាធារណៈ ធៅធព បាន្ទទួ
ាំណឹងអាំពីច្ធកកមររណីធៅរខន្ា ងធ្វកា
ើ រ។ រ៏បខន្ែ មភាសាខ
តក្មូវឲ្យមាន្ក្បព័ន្ធ HVAC ាំធណើរការ អ ន្ិងធ រ
ើ ទឹរ
ច្ិតតឲ្យមាន្ែយ ធ់ ច្ញច្ូ កាន្់ ខតធក្ច្ើន្។
6/12/20៖
• បាៃដកសប្មួ ខំើមបីអៃុញ្ញាតឲ្យខរើកទីកដៃែ ងោងកនុងអោរខៅកនុងសារមៃទីរវៃិង វ ធចិប្តសា វប្ពមទំងខរើក
ំំខណើរលរសួ ៃសតវ វៃិងអាងពិព័រណ៍ប្តី។វ
6/4/20៖
• ចំៃួៃករណី ដំ តប្មូវឲ្យខធវ ើលររាយលរណ៍ខៅនាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈប្តូវបាៃផ្ទែស់រ្រពី
ូ វ5វខៅវ3
• ខភាជៃីយដ្ឋាៃវៃិងទីកដៃែ ង ក់រាយអាចខរើកំំខណើរលរបាៃវំរារកពួ កខគខោរពមមពិធល
ី រ
សុខភាពសាធារណៈសប្មារ់ទីកដៃែ ងទំងខៃុះ។វ
• កំណត់ប្មខភញៀវវដំ រ ួមមាៃខ្មុះវខ ខទូ រសពទ វៃិងអាសយដ្ឋាៃអុីដម ររស់ខភញៀវគួ រប្តូវបាៃរកាទុកខៅមមកប្មិត
ដំ អាចខធវ ើបាៃ។
នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈររស់ខោៃធី Los Angeles កំពុងអៃុវតត វវ ធធីសា្សត មមំំកក់ល ដំ បាៃធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាពធ ើមបី
តក្មូវឲ្យបិទខននរខាងរនុងថ្ន្សារមន្ទ ីរ វ ចច្ិក្តសា សួ ន្សតវ ន្ិងអាងពិព័រណ៍ក្តី
់សាធារណជន្ឲ្យមាន្ក្បសិទធភាពធៅថ្ងៃទី 1 ខែ
ររក ដា ឆ្នាំ 2020 ន្ិងពក្ងីររហូ ត
់ថ្ងៃទី ២២ ខែររកដាឆ្នាំ ២០២០ ន្ិងរហូ ត
់មាន្ការជូ ន្ ាំណង
ឹ បខន្ែម។ តាំបន្់ធក្ៅទាំងអស់ថ្ន្
ក្្ឹឹះសាែន្ទាំងធន្ឹះអាច្បន្ត ធ្វ ើក្បតិបតត ិការ ធបើពួរធ្បាំធពញ រ
័ ខែ័ណឌខ
មាន្ខច្ងរនុងបញ្ជ ីក្តួតពិន្ិតយធន្ឹះ។ ខសចកត ីតប្មូវោង
ខប្លមគឺជាក់លាក់សប្មារ់សារមៃទ ីរ វវ ធចិប្តសា សួ ៃសតវ ៃិងអាងពិព័រណ៍ប្តី មមខសចកត ីរង្គារ់ពីម្ៃត ីសុោភិបា សាធារណៈរំា ។
រដៃែ មខ ើ ក
័ ខ ែ័ណឌដំ បាៃដ្ឋក់ចុុះខដ្ឋយអភិបា រំាខៅខ ទ
ើ ីកដៃែ ងជាក់លាក់ទ ំងខៃុះ អាជីវកមម ប្រខភទទំងខៃុះក៏ប្តូវខោរពមម
័កខែ័ណឌដំ បាៃដចងខៅកនុងរញ្ជ ីប្តួតពិៃិតយសប្មារ់សារមៃទ ីរ វវ ធចិប្តសា សួ ៃសតវ ៃិងអាងពិព័រណ៍ប្តី (Checklist for for
Museums, Galleries, Zoos and Aquariums) ខៃុះផងដំរ។
លរដណនាំខៃុះមិៃដមៃសប្មារ់ឧទាៃកមាៃត សួ ៃកមាៃត ដររសាច់ខរឿង (theme) ឬឧទាៃទឹកខនាុះខទ។ សារមៃទ ីរ វវ ធចិប្តសា សួ ៃ
សតវ ៃិងអាងពិព័រណ៍ប្តី ដំ ខធវ ើប្រតិរតត ិលរជាមជឈមណឌ កមាៃត កខ ណៈប្គួ សារ ខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ ទំងខរាងភាពយៃត គួ ររៃត រិទ
ទីកដៃែ ងទំងខនាុះរហូ តំ ់ប្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យខធវ ើប្រតិរតតល
ិ រ។ សារមៃទ ីរ វវ ធចិប្តសា សួ ៃសតវ ៃិងអាងពិព័រណ៍ប្តី ដំ មាៃសួ ៃ
កុមារ ទីធាែខ ង ឬកដៃែ ងខ ើង គួ ររៃត រិទតំរៃ់ទ ំងខនាុះរហូ តំ ់ប្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យខធវ ើប្រតិរតត ិលរ។ សារមៃទ ីរដំ មាៃទីធាែ
សៃន ិបាត រៃទ រ់ប្រជុដំ ំ អាចជួ បាៃ តំរៃ់ខផេងៗខទៀតសប្មារ់ប្ពឹតតិលរណ៍ឯកជៃ ។ ។ គួ ររៃត រិទតំរៃ់ទ ំងខនាុះរហូ តំ ់
ខព លរប្រមូ ផ្ុំប្ទង់ប្ទយធំ
ប្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យរៃត ប្រតិរតត ិលរដំ មាៃលរដកដប្រ
ឬខពញខ ញមមរយៈខសចកត ីរង្គារ់
ៃិងលរដណនាំខរើកខ ើង វ ធញជាក់លាក់។ រញ្ឈរ់លររង្គាញ ំូ ចជាកមមវ ធធីសតវ សដមត ងផ្ទទ ់ ុុះប្មដតពិធីលរនៃលររកាគំលាតរាង
លយ
ៃិងអនាម័យប្តូវបាៃធានាបាៃ។
ប្ពឹតតិលរណ៍
ឬលរប្រមូ ផ្ុំធំៗទំងអស់
ំូ ចជាលរប្រគុំត្ៃត ី
ឬពិធីជរ់
ខ ៀង/ប្ពឹតតិលរណ៍ឯកជៃ ប្តូវដតរំសាយ ឬផ្ទាក។
សារមៃទ ីរដំ មាៃកដៃែ ង ក់រាយប្តូវដតអៃុខលាមមមវពិធល
ី រអាជីវកមម ក់រាយររស់នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈ។វវ
ខភាជៃីយដ្ឋាៃវហាងលខហវ វៃិងតូ រ ក់អាហារសប្មៃ់ខៅកនុងសារមៃទ ីរប្តូវដតអៃុវតត មម ពិធីលរខភាជៃីយដ្ឋាៃររស់
នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈ។
ទីកដៃែ ងលរ ធយា ័យខៅកនុងវសារមៃទ ីរវប្តូវដតអៃុវតត មមវពិធល
ី រសប្មារ់កដៃែ ងខធវល
ើ រកនុងលរ ធយា ័យររស់នាយកដ្ឋាៃ
សុខភាពសាធារណៈ។វ
សូ មកត់សមាា ់៖ ឯកសារខៃុះអាចៃឹងប្តូវបាៃខធវ ើរចចុរបៃន ភាព ខៅខព ដំ មាៃព័ត៌មាៃ ៃិងធៃធាៃរដៃែ ម ំូ ខចន ុះសូ ម
ប្បាកំថាពិៃិតយខមើ ខគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាប្រចំសប្មារ់រចចុរបៃន ភាព
ខផេងៗខៅខ ឯ
ើ កសារខៃុះ ៃិងលរដណនាំដំ ទក់ទង។
APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Zoos, and Aquariums
7/17/2020 (Cambodian)

ទំព័រ 1 នៃ 7

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
រញ្ជ ីប្តួ តពិៃិតយខៃុះប្គរំណត រ់៖
(1) ខោ លរណ៍កដៃែ ងខធវ ើលរវៃិងលរអៃុវតត ខំើមបីលរពារសុខភាពរុគា ិក
(2) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើមបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយ
(3) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើមបីធានាបាៃៃូវលរប្គរ់ប្គងលរលែ ងជំងឺ
(4) លរទំនាក់ទំៃងជាមួ យរុគា ក
ិ វៃិងសាធារណជៃ
(5) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើមបីធានាបាៃៃូវលរខប្រើប្បាស់ខសវាកមមសំោៃ់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព
ចំណុចសំោៃ់ៗទំងប្បាំខៃុះវប្តូវដតបាៃខដ្ឋុះប្សាយវប្សរខព ដំ ទីកដៃែ ងររស់អនករខងក ើតពិធីលរខរើកខ ើង វ ធញកមួ យ។វ

អាជីវកមម ទង
ាំ អស់ដែលម្ររូវបានម្ររបែណតប់ខដ្ឋយពិធីការខនេះ ម្ររូវដរដ្ឋក់ចុេះនូ វ វ ិធានការណ៍
ដែលអាចអនុវរត បានទាំងអស់ ដែលានរាយខៅោងខម្រកាម និងម្ររូវខម្ររៀមខល ួនខែើមបីពនយល់ពីមូលខេរុនន
វ ិធានការណ៍ណាមួ យដែលមិនម្ររូវបានអនុវរត រឺមិនអាចអនុវរត បានសម្រាប់អាជីវកមម ។
ខ្មេះអាជីវកមម ៖
អាសយដ្ឋានទីកដនែ ង៖
ចាំនួនមនុសសអរិបរា តាមចាប់អរា ីភ័យ៖

ម្របហាក់ម្របដេលទាំេាំទីធាែរិរសរុបជាេវ ីរកាខរ៉េ
ដែលខបើកែល់សាធារណជន៖

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវរត ខៅកដនែ ងខធវ ើការខែើមបីការពារសុខភាពបុរាលិក (រូ សធីកទាំងអស់ដែលអនុវរត
សម្រាប់ទីកដនែ ង)
មៃុសេប្គរ់ោនដំ អាចរំខពញកិចចលរររស់ខល ួៃពីផទុះវប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខធវ ើំូខចនុះ។វ
រុគា ិកង្គយរងខប្ោុះវ(អន កដំ មាៃអាយុខ ើវ 65វឆ្នំវ អន កដំ មាៃរញ្ញាសុខភាពរាុនំ រ៉ៃ)វប្តូវបាៃកំណត់ឲ្យខធវ ើលរង្គរដំ អាចខធវ ើ
បាៃពីផទុះខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធវ ើខៅបាៃ។វ
ំំខណើរលរលរង្គរប្តូវបាៃដកទប្មង់ខ ើង វ ធញខៅមមកប្មិតដំ អាចខធវបា
ើ ៃវ ខំើមបីរខងក ើៃឱលសសប្មារ់ឲ្យរុគា ិកខធវ ើលរង្គរពី
ផទុះ។វ ពិចរកផត ់ជខប្មើសឲ្យរុគា ិកវ មគគុខទសក៍វ អន កហាត់លរវ ៃិងរុគា ិកសម ័ប្គចិតតដំ ខសន ស
ើ ុំដកដប្រភារកិចចវ ដំ លត់រៃែ យ
លររុះពា ់ររស់ពួកខគជាមួ យអតិថជ
ិ ៃវៃិងរុគា ិកខផេងខទៀតវ(ឧ.វលរប្គរ់ប្គងសារខពើភ័ណឌ ជាជាងលរខធវ ើលរជាអន កគិត ុយវ
ឬប្គរ់ប្គងតប្មូវលររំា បា មមរយៈលរខធវ ើលរពីចមាាយវ(telework))។
មាងវ ធញខទៀតវល វ ធភាគឆ្ាស់ធវន្ោនវឬរ្រធវន្ោ
ូ
ន ប្តូវបាៃអៃុវតត ខំើមបីរខងក ើៃលររកាគំលាតរាងលយជាអតិររមា។
រុគា ិកទំងអស់វ (រារ់រញ្ច ូ ទំងរុគា ក
ិ ទទួ ប្បាក់ឈ្ន ួ វ មគគុខទសក៍វ អន កហាត់លរវ ៃិង អន កសម ័ប្គចិតតវ ប្តូវបាៃសំខៅជារ ួមថាវ
"រុគា ក
ិ ")វប្តូវបាៃប្បារ់ថាកុំមកខធវ ើលរខរើសិៃជាឈ្ឺវ ឬខរើសៃ
ិ ជាពួ កខគបាៃរុះពា ់ជាមួ យមៃុសេដំ មាៃជំងឺវCOVID-19។វ
រុគា ិកយ ់ៃង
ិ អៃុវតត មមលរដណនាំររស់វ DPHវ សប្មារ់លរដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវ ៃិងលរខៅដ្ឋច់ពីខគវ ខរើសៃ
ិ ជា
អាចអៃុវតត បាៃ។វ ខោ លរណ៍សុំចារ់ឈ្រ់សប្មាកខៅកដៃែ ងខធវ ើលរវ ប្តូវបាៃពិៃត
ិ យខ ើង វ ធញវ ៃិងបាៃដកដប្រខំើមបីធានាថា
រុគា ិកមិៃប្តូវបាៃពិៃយ
័ ខៅខព ពួ កខគសែ ិតខៅផទុះខដ្ឋយសារជំងឺ។វវ

o ព័ត៌មាៃអំពីអតែ ប្រខយាជៃ៍នៃលរសុច
ំ ារ់ឈ្រ់សប្មាកដំ ឧរតែ មភខដ្ឋយៃិខយាជកវ

ឬរដ្ឋាភិបា ដំ រុគា ិកអាច
ៃឹងមាៃសិទធិទទួ វ ដំ ៃឹងខធវ ើឲ្យវាលៃ់ ដតមាៃភាពង្គយប្សួ ដផនកហិរញ្ា វតថុ កនុងលរសែ ិតខៅផទុះ។វ ខមើ ព័ត៌មាៃរដៃែ ម
សត ីពីវ កមមវ ធធីវ រដ្ឋាភិបា ដំ ោំប្ទលរសុំចារ់ឈ្រ់សប្មាកឈ្ឺវ ៃិងសំណងរុគា ិកសប្មារ់ជំងឺវ COVID-19វ ខដ្ឋយរារ់
រញ្ច ូ ទំងសិទធិសច
ុំ ារ់ឈ្រ់សប្មាកឈ្ឺររស់រុគា ិកខប្លមវ ចារ់សតីពីលរខលែ ើយតរៃឹងខមខរាគកូ រ៉ៃ ូកខដ្ឋយយកប្គួសារ
ជាអាទិភាពវ (Familiesវ Firstវ Coronavirusវ Responseវ Act)វ ៃិងសិទធិររស់រគ
ុ ា ិកខំើមបីទទួ អតែ ប្រខយាជៃ៍សំណង
រុគា ិកវៃិងលរសៃន ិដ្ឋាៃនៃភាពទក់ទងៃឹងលរង្គរររស់ជង
ំ ឺវ COVID-19វ ពាក់ព័ៃធៃឹងវ រទរញ្ញជប្រតិរតតខិ ខវ N-6220 ររស់រដ្ឋាភិបា

រនាទរ់ពីទទួ ព័ត៌មាៃថាមាៃរុគា ក
ិ មានក់ ឬខប្ចើៃនាក់ធ្វ ើខតសត វ ធជជមាៃ ឬមាៃខរាគសញ្ញាដំ ំូ ចោនជាមួយជំងឺ COVID-19
(ករណី) ៃិខយាជកមាៃគខប្មាង ឬពិធីលរខំើមបីឲ្យករណីទ ំងខនាុះដារ់ែ្ ួន្ឲ្យដាច្់ធដាយខ រធៅនទឹះៃិងតប្មូវឲ្យមាៃលរខៅដាច្់
ពីធ្ធដាយែ្ ួន្ឯងភាែមៗសប្មារ់រុគា ិកដំ មាៃលររុះពា ់ជាមួ យករណីខៅកដៃែ ងខធវ ើលរ។ គខប្មាងររស់ៃិខយាជកគួ រដត
APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Zoos, and Aquariums
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ពិចរកពីពិធីលរសប្មារ់រុគា ិកដំ បាៃខៅដ្ឋច់ពីខគទំងអស់ ខំើមបីអាចទទួ បាៃ ឬខធវ ើខតសត រកជំងឺ COVID-19 ខំើមបី
កំណត់ថាខតើមាៃលររុះពា ់ខៅកដៃែ ងខធវ ើលររដៃែ មខទៀតឬក៏អត់ ដំ អាចតប្មូវឲ្យមាៃវវ ធធាៃលរណ៍ប្គរ់ប្គងជំងឺ COVID-19
រដៃែ ម។ ធមើ ការខណនាាំសែ
ុ ភាពសាធារណៈសត ីពីការធឆាយ
ើ តបន្ឹងជាំងឺ COVID-19 ធៅរខន្ា ងធ្វ ើការ។
ការក្តួ តពិន្ិតយបុ្គ រ
ិ ក្តូវបាន្ធ្វ ើធ ង
ើ មុន្ធព បុ្គ ិរអាច្ន្ឹងច្ូ មរកាន្់រខន្ា ងធ្វ ើការ។ ការក្តួ តពិន្ិតយវប្តូវដត
រារ់រញ្ច ូ លរពិៃិតយទក់ទងៃឹងលរកា កវការំកំខងា ើមខែ ីវការពិបារ រ ធងហម
ើ ន្ិងអការប្គ ុៃខតតឬក្្ ុន្រក ន្ិងថាធតើ
បុ្គ ិរបាន្ប៉ាឹះពា ់ជាមួ យបុ្គ ខ
ក្តូវបាន្ធ្ ឹងថាបាន្ឆា ងជាំងឺ COVID-19 រនុងរយៈធព 14 ថ្ងៃច្ុងធក្កាយឬរ៏អត់។ ការ
ក្តួ តពិន្ិតយទាំងធន្ឹះអាច្ធ្វ ើបាន្ពីច្មាៃយ ឬធដាយផ្លទ ធ់ ៅធព បុ្គ រ
ិ មរ
់។វលរពិៃិតយសីតុណាភាព
ក៏គួរដតខធវ ើខ ង
ើ ខៅកដៃែ ងខធវ ើលរផងដំរវខរើសៃ
ិ ជាអាចខធវ ើបាៃ។
ខៅកនុងករណី ដំ រកខ ើញមាៃ 3 ករណីឬខប្ចើៃជាងខៃុះខៅកដៃែ ងខធវ ើលរកនុងរយៈខព 14 នថា ខនាុះៃិខយាជកគួ ររាយលរណ៍ពី
ប្ក ុមខៃុះខៅនាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈមមរយៈខ ខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។ ធបើសិន្ជាច្ធកកមក្តូវបាន្ររ
ធ ើញធៅរខន្ា ងការករ នាយរដាឋន្សុែភាពសាធារណៈន្ឹងចាប់ធនតើមការធឆា ើយតបន្ឹងការឆា ងជាច្ធកកមខ
រ ួមមាន្ការនត ់
ការខណនាាំ ន្ិងអន្ុសាសន្៍អាំពីការក្្ប់ក្្ងការឆា ងជាំងឺ ការោាំក្ទបធច្ច រធទស ន្ិង វ ចធាន្ការណ៍ក្្ប់ក្្ងខ
ជារ់លារ់តាមតាំ
ឹ នាាំ
បន្់។ អន រក្្ប់ក្្ងររណីសុែភាពសាធារណៈន្ឹងក្តូវបាន្ចាត់តាាំងសក្មាប់ធ្វ ើការធសុើ បអធងក តធ ើច្ធកកមធន្ឹះ ធ ើមបីជួយ រ
ការធឆា ើយតបធៅទីរខន្ា ង។

បុ្គ ិរខ
មាន្ការប៉ាឹះពា ់ជាមួ យអន រ ថ្ទទទួ បាន្របាាំងមុែសមក្សបខ
ក្្បក្ច្មុឹះ ន្ិងមាត់ធដាយឥត្ិត
ថ្ងា។ បុ្គ ិរក្តូវពារ់របាាំងមុែធន្ឹះក្្ប់ធព ធវលារនុងអាំ ុ ងថ្ងៃធ្វ ើការ ធៅធព ប៉ាឹះពា ់ ឬទាំន្ងជាប៉ាឹះពា ់ជាមួ យ
អន រ ថ្ទ។ បុ្គ ិរខ
ក្តូវបាន្ខណនាាំធដាយអន រនត ់ធសវាធវជជសាស្តសតរបស់ែ្ ួន្ថាពួ រធ្មិន្្ួ រពារ់របាាំងមុែ ្ួ រពារ់
សន្ទ ឹះបាាំងមុែខ
មាន្ក្រណាត់រុំពីខ្មខាងធក្កាម ធ ើមបីអន្ុធលាមតាមបទបញ្ជជរបស់រ ឋ ោបណាសាែន្ភាពសុែ
ភាពរបស់ពួរធ្អន្ុញ្ជាតឲ្យធ្វ ើ ូ ធច្ន ឹះ។ ក្រណាត់រុំខ
មាន្ទក្មង់ រ តតតឹងខាងធក្កាមច្កក្ឺជាការ អ ។ មិន្្ួ រធក្បើមា៉ាស់
ខ
មាន្វា៉ា ់មួយន្ វូ ធ ើយ។វរុគា ិកមិៃចំបាច់ពាក់ប្កកត់បាំងមុខខព ខៅមានក់ឯងខៅកនុងលរ ធយា ័យឯកជៃ
ឬបន្ទ ប់តូច្ខ
មាន្របាាំង រ តងការពារែព ស់ជាងរមព ស់បុ្គ ិរធៅធព ឈរខនាុះខទ។
រុគា ិកប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខបាកគកឬបតររបាំ
ូ
ងមុខររស់ខល ួៃជាខរៀងរា ់នថា។
រុគា ិកក៏ទទួ បាៃខប្សាមនំសប្មារ់កិចចលរដំ តប្មូវឲ្យពួ កខគចត់ ដចងនផទដំ បាៃរុះពា ់ជាញឹកញារ់វ
ប្បាស់កនុងអំ ុ ងខព ពិៃត
ិ យរកខរាគសញ្ញា។

ឬសប្មារ់ខប្រើ

ពិចរកខប្រើរបាំងដរងដចកជាកញ្ច ក់វ Plexisglassវ ខៅទីកដៃែ ងដំ រុគា ិកប្តូវដតប្បាប្ស័យទក់ទងជាមួ យអតិថជ
ិ ៃវ ំូ ចជា
កដៃែ ងរង់ប្បាក់វឬមជឈមណឌ ព័ត៌មាៃ។
សាែៃីយលរង្គរររស់រុគា ក
ិ ខៅមមទីកដៃែ ងំូ ចជាវ កដៃែ ង ក់សំរុប្តវ ឬកដៃែ ងផត ់ព័ត៌មាៃវ ប្តូវបាៃដ្ឋក់ឲ្យឃ្លែតពីោនយាង
តិចវ6វហវ ីតវខហើយទីកដៃែ ងទូ ខៅប្តូវបាៃខរៀរចំខំើមបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយយាងតិចវ6វហវ ត
ី ។វ
រុគា ិកប្តូវបាៃដណនាំឲ្យរកាគំលាតយាងតិចប្បាំមួយវ(6)វហវ ត
ី ពីខភញៀវវៃិងពីរគ
ុ ា ិកំូ ចោនខៅប្គរ់កដៃែ ងទំងអស់នៃសារមៃទ ីរវ
ឬវ ធចិប្តសា ។ រុគា ិកអាចមកជិតជារខក
ត ុះអាសៃន វខៅខព ចំបាច់ខំើមបីទទួ យកលររង់ប្បាក់វឬខៅមមលរចំបាច់។
រៃទ រ់សប្មាកវរៃទ រ់ទឹកវៃិងទីកដៃែ ងទូ ខៅខផេងខទៀតវប្តូវបាៃសមាែរ់ខមខរាគជាញឹកញារ់ខៅមមល វ ធភាគំូ ចោងខប្លម៖

o រៃទ រ់សប្មាកវវវវវ_____________________________________________________
o រៃទ រ់ទឹកវវវវវវវ______________________________________________________
o ខផេងខទៀតវវវវវវវវ
______________________________________________________
លរសប្មាកប្តូវបាៃកំណត់ដ្ឋច់ៗពីោនខំើមបីធានាបាៃៃូ វលរអៃុវតត គំលាតប្បាំមួយវ(6)វហវ ីតរវាងរុគា ិកខៅកនុង
ទីកដៃែ ងសប្មាកវឬរៃទ រស
់ ប្មាកប្តូវបាៃខរៀរចំខ ើង វ ធញវឬភាជរ់ជាមួ យទីកដៃែ ងខផេងមួ យខទៀតដំ បាៃរខងក ើត
ខ ើងសប្មារ់លរសប្មាកវខំើមបីឲ្យអាចរកាគំលាតរាងលយបាៃ។វ
សារធាតុសមាែរ់ខមខរាគវៃិងលរផាតផ
់ ាង់ដំ ពាក់ព័ៃធ គឺមាៃសប្មារ់រុគា ិកខៅទីមង
ំ ំូ ចោងខប្លម៖
_______________________________________________________________________________
ទឹកអនាម័យលាងនំដំ មាៃប្រសិទធភាពប្រឆ្ំងជំងឺវCOVID-19វគឺមាៃសប្មារ់រុគា ក
ិ ទំងអស់ខៅទីមំងំូ ចោងខប្លម៖
________________________________________________________________________________
រុគា ិកប្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យសប្មាកឲ្យបាន្ញឹរញាប់ខំើមបីលាងនំររស់ខល ួៃ។
ចារ់ចមែ ងនៃពិធីលរខៃុះប្តូវបាៃដចកចយខៅរុគា ក
ិ ៃីមួយៗ។
កមម ករៃីមួយៗវប្តូវបាៃកំណត់ឧរករណ៍ផ្ទទ ់ខល ួៃវររ ធលខរវៃិង ំហខធវល
ើ រដំ បាៃកំណត់។វវរុគា ិក ប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខចៀសវាង
លរខប្រើទូរសពទ វខថរែិតវវ ធទយ
ុ ពីរផល វូ វខប្គឿងផាត់ផាង់លរង្គរខផេងខទៀតវឬឧរករណ៍ល រ ធយា ័យរ ួមោនវខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធវ ើបាៃ។វ
ពួ កខគក៏ប្តូវបាៃដណនាំមៃ
ិ ឲ្យដចករំដ កវPPEវជាដ្ឋច់ោតផងដំរ។
ខៅខព ដំ ប្តូវដតខប្រើវតថុរ ួមោនវវតថុទ ំងខនាុះប្តូវបាៃសមាែរ់ខមខរាគខដ្ឋយខប្រើផ ត
ិ ផ សមាាតដំ សមប្សរសប្មារ់នផទ
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
រវាងខវៃខធវ ើលរវឬលរខប្រើប្បាស់មតងៗវមួ យកដំ ញឹកញារ់ជាងវខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ វតថុំូចោងខប្លម៖វមាសុីៃថតចមែ ងវ
មាសុីៃទូ រសារវមាសុីៃខបាុះពុមពវទូ រសពទ វលតរចុចវឧរករណ៍វរនាទរ់ចុចខ ខវPINវររស់វATMវប្រដ្ឋរ់កិរវប្រដ្ឋរ់ខដ្ឋុះប្ោរ់កិរវ
ប្រដ្ឋរ់ខរើកសំរុប្តវនផទខធវ ើលរខៅកដៃែ ងទទួ ខភញៀវវសាែៃីយលរង្គររ ួមោនវឧរករណ៍សខំ ងវៃិង វ ីខំអូវ(មីប្កូហវ ូៃវប្រអរ់មីប្កូហវ ូៃវ
រៃទ ុះលាយវមូ ៃីទ័រទូ រទសេៃ៍)វអាយកូ មវ។ ។វ
ខព ខវលាប្តូវបាៃផត ់ឲ្យរុគា ិកខំើមបីអៃុវតត លរសមាាតកនុងអំ ុ ងខវៃខធវ ើលរររស់ខល ួៃ។វកិចចលរសមាាតប្តូវបាៃកំណត់កនុង
អំ ុ ងខមាងខធវល
ើ រវជាដផនកមួ យនៃភារកិចចលរង្គរររស់រុគា ក
ិ ។វខរើចំបាច់វដកដប្រខមាងខំើមបីធានាបាៃៃូ វលរសមាាតកដៃែ ង
ខធវ ើលរជាប្រចំវៃិងហម ត់ចត់វមមលរគួ រ។វជខប្មើសសប្មារ់ប្ក ុមហុៃសមាាតររស់ភាគីទីរីខំើមបីជួយជាមួ យតប្មូវលរសមាាត
ខកើៃខ ើងវប្តូវបាៃផត ់ឲ្យវមមលរចំបាច់។
ខោ លរណ៍ទ ំងអស់ដំ បាៃពិពណ៌នាខៅកនុងរញ្ជ ីប្តួតពិៃត
ិ យខៃុះខប្តពីខោ លរណ៍ដំ ទក់ទងៃឹង ក
័ ខែ័ណឌលរង្គរវ
ប្តូវបាៃអៃុវតត ខៅខ ើរុគា ិកំឹកជញ្ជៃ
ូ វៃិងប្ក ុមហុៃខផេងៗខទៀតដំ អាចសែ ិតខៅទីមំងខនាុះកនុងនាមជាភាគីទីរី។
ខប្សចចិតត—ពិពណ៌នាពី វ ធធាៃលរណ៍ខផេងខទៀត៖វ
________________________________________________________________________________

B. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការរការាំលាររាងកាយ
ប្ចកចូ សារមៃទ ី ឬទីកដៃែ ង វ ធចិប្តសា ប្តូវបាៃដ្ឋក់កប្មិតខំើមបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយយាងតិច 6 ហវ ត
ី ខដ្ឋយ
ខភញៀវ ៃិងខដ្ឋយចរ់ខផតម
ើ ផត ់ជខប្មើសំូ ចជាសំរុប្តចូ មមខព ខវលា ខំើមបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតសងាម។ ប្ក ុមប្តូវបាៃ
ដ្ឋក់កប្មិតមកប្តឹមសមាជិកប្គួ សារដតរខុ ក
ណ ុះ។ លត់រៃែ យដំៃកំណត់ចំណុុះអតិររមា ខំើមបីធានាបាៃៃូ វទំហំទីកដៃែ ងប្គរ់
ប្ោៃ់សប្មារ់លររកាគំលាតរាងលយ។
ំំខណើរខទសចរណ៍ដំ រ ួមមាៃរុគា មកពីប្គួ សារខុសៗោនវប្តូវបាៃរញ្ឈរ់វខហើយមគគុខទសក៍ខទសចរណ៍រកាគំលាតប្បាំមួយហវ ត
ី ពី
ប្ក ុមខទសចរណ៍។
លររកាគំលាតសងា មប្តូវបាៃអៃុវតត ខៅមមទីកដៃែ ងតាាំងពិព័រណ៍ទ ំងអស់ខដ្ឋយមាៃដ្ឋក់សញ្ញាសមាា ខ់ ៅជុំ វ ធញលររង្គាញវ
ខំើមបីចងអុ រង្គាញពីកដៃែ ងដំ ខភញៀវប្តូវដតឈ្រខំើមបីខមើ លររង្គាញ។វខរើអាចខធវ ើបាៃវចូ ររំ ដរកផល វូ សប្មារ់ប្ចកចូ វ
ៃិងប្ចកខចញលែងលត់លរមំងពិព័រណ៍វ វ ធចិប្តសា វៃិងទីកដៃែ ងខមើ វខហើយកដៃែ ងលរង្គរររស់រុគា ក
ិ ប្តូវបាៃរខងក ើតខ ើង
ខំើមបីរកាគំលាតរាងលយវៃិងលត់រៃែ យភាពញឹកញារ់ដំ មៃុសេខំើរលត់ោនជិតៗ។វផល វូ ខំើរវឬប្ចកខំើរដតមួ យទិសវ។ ។វ
សប្មារ់ចរាចរណ៍ខថមើរខជើងវប្តូវបាៃរខងកត
ើ ខ ង
ើ ខំើមបីលត់រៃែ យករណីមៃុសេខំើរលត់ោនខៅកនុងអាជីវកមម ។វ
ចំៃួៃខភញៀវខៅលៃ់ទីកដៃែ ងមំងពិព័រណ៍តូចៗខៅកនុងសារមៃទ រី ប្តូវបាៃវរ ឹតរៃត ឹងខៅខព ខតមួ យវខំើមបីរៃត រកាគំលាតវ6វហវ ត
ី
រវាងរុគា វឬសមាជិកប្គួ សារ។វវប្ចកចូ ទំងអស់ខៅលៃ់ទីកដៃែ ងទំងខៃុះប្តូវដតខធវ ើលរមមដ្ឋៃវខំើមបីប្តួ តពិៃិតយចំៃួៃ
ខភញៀវដំ ចូ កនុងទីកដៃែ ងខនាុះ។
o

រុគា ិកមានក់ (ឬខប្ចើៃនាក់ខរើសិៃជាមាៃប្ចកចូ ខប្ចើៃជាងមួ យ ) ដំ ពាក់ប្កកត់បាំងមុខ ប្តូវបាៃដ្ឋក់
ឲ្យប្រចំលរខៅជិតប្ចកចូ ខៅលៃ់ទីកដៃែ ងមំងពិព័រណ៍ រុដៃត មាៃគំលាតយាងតិច 6 ហវ ីតពីខភញៀវដំ ជិតរំផុត
ខំើមបីមមដ្ឋៃចំៃួៃខភញៀវ ៃិងខំើមបីដណនាំឲ្យខភញៀវតប្មង់ជួរខដ្ឋយឃ្លែតពីោនប្បាំមួយហវ ីត ខរើសៃ
ិ ជាទីកដៃែ ងខនាុះបាៃ
្ៃំ ់ ដំៃកំណត់ចៃ
ំ ួ ៃអតិថិជៃររស់ខល ួៃ។

រុគា ិកៃិងខភញៀវប្តូវបាៃរារាំងមិៃឲ្យប្រមូ ផ្ុំខៅកដៃែ ងដំ មាៃមៃុសេខចញចូ
ផល វូ ខំើរកនុងអោរ។វ

ខប្ចើៃវំូ ចជារៃទ រ់ទឹកវៃិង

ខរៀរចំទីកដៃែ ងអងគុយវៃិង/ឬយកខតអីអងគុយខចញខំើមបីអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃគំលាតរាងលយប្បាំមួយហវ ីតជាអរបររមារវាង
អតិថិជៃ/ខភញៀវ។វរិទសាែកសញ្ញាខៅខ ើកដៃែ ងអងគុយរ ួមោនវមិៃអាចច ័តបាៃវ(រង់អងគុយវ។ ។)វខំើមបីរំ ឹក អតិថិជៃ/ខភញៀវឲ្យ
រកាគំលាតរាងលយពីអនកំនទខប្តពីប្ក ុមប្គួ សារររស់ខល ួៃ។វ
ទីកដៃែ ងដំ បាៃខប្រើសប្មារ់លររង្គាញផ្ទទ ់វំូ ចជាលរសដមតងសតវ វ។ ។វប្តូវបាៃដកកុៃខ ើង វ ធញខំើមបីអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃ
លររកាគំលាតរាងលយរវាងប្ក ុមប្គួ សារ។វពិចរកអៃុវតត លរកក់ទុកជាមុៃ ំដ្ឋរ់ខពស់សប្មារ់លររង្គាញវៃិងឲ្យរុគា ិកនាំ
ប្គួ សារខៅកដៃែ ងខមើ ដំ សមប្សរ។វ
ឹ ជញ្ជៃ
អាជីវកមម ដ្ឋក់កប្មិតខ ើខសវាកមម ំក
ូ ខភញៀវខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធវ ើបាៃវៃិងខដ្ឋយខយាងមមលតពវកិចចចខំ ពាុះជន្
ពិលរ។វរុគា ិកខចៀសវាងលរខប្រើយាៃយៃត រ ួមោនវខៅខព ខធវំ
ើ ំខណើរខៅខ ើទីធាាអាជីវកមម ។វខៅខព រុគា ក
ិ វឬអតិថជ
ិ ៃ/ខភញៀវ
ប្តូវដតខធវ ើំខំ ណើររ ួមោនវខគចំបាច់ប្តូវខប្រើរបាំងមុខ។វ
សមាជិកនៃប្គួ សារដតមួ យវឬរស់ខៅខប្លមំំរូ ដតមួ យវមិៃចំបាច់រកាគំលាតវ6វហវ ីតពីោនខ ើយ។វ
ផល វូ ខំើរវៃិងផល វូ ខថមើរខជើងប្តូវបាៃខរៀរចំជាមួ យៃឹងចៃទ ់រាង
ំ វឬសញ្ជាសមាា ខ់ ំើមបីខរៀរចំ ំហូរចរាចរណ៍ខថមើរខជើងដតមួ យទិស។
ទីកដៃែ ងអងគុយសាធារណៈវប្តូវបាៃខរៀរចំខ ង
ើ វ ធញខំើមបីោំប្ទំ ់លររកាគំលាតរាងលយរវាងអតិថិជៃវឬខភញៀវ។វ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ប្ពឹតតិលរណ៍ពិខសសឬឯកជៃវមិៃប្តូវបាៃអៃុញ្ញាតខ យ
ើ ។
រៃទ រ់ទឹករុគា ិកវមិៃអាចឲ្យអតិថិជៃខប្រើបាៃខទ។
សួ ៃកុមារវកដៃែ ងខ ើងវៃិងទីធាែខ ងខៅរៃត រិទំដំ ។

C. វ ិធានការណ៍ខែើមបីម្ររប់ម្ររងការលែ ងជាំងឺ
ក្បព័ន្ធ HVAC សែ ិតរនុងសភាព ធាំ ណើរការ អ ្មមតា។ តាមរក្មិតខ
អាច្ធ្វ ើបាន្ជាអតិបរមា ែយ ធ់ ច្ញច្ូ ក្តូវ
បាន្បធងកន្
ើ ។ ពិចារណា ាំធ ង
ើ មា៉ាសុន្
ី សមាអតែយ ់ច្ ត
័ ខ
មាន្ក្បសិទធភាពែព ស់ ធ្វ ើឲ្យក្បធសើរធ ើងន្ូ វតក្មងែយ ់
របស់អោរឲ្យមាន្ក្បសិទធភាពែព ស់បាំនត
ុ តាមខ
អាច្ធ្វ ើបាន្ ន្ិង ធ្វ ើការខរខក្បធនេងធទៀតធ ម
ើ បីបធងកន្
ើ បរ ចមាណ
ែយ ់ខាងធក្ៅ ន្ិងែយ ធ់ ច្ញច្ូ ធៅរនុងការ ចោ ័យ ន្ិងទីរខន្ា ងធនេងធទៀត។
ប្រព័ៃធរង់ប្បាក់ខដ្ឋយមិៃបាច់រុះវគឺមាៃសប្មារ់ឲ្យខប្រើវឬខរើមិៃអាចខធវ ើបាៃវប្រព័ៃធរង់ប្បាក់
ប្តូវបាៃខធវ ើអនាម័យជាប្រចំ។វពិពណ៌នា៖វ
________________________________________________________________________________
ទីកដៃែ ងទូ ខៅវៃិងវតថុដំ បាៃរុះជាញឹកញារ់វ(ឧ.វតុវនំទវរវឬនំលៃ់វមាសុៃ
ី អាៃលតឥណទៃវកុងមក់ខភែង
ើ វ
របារចរ់លៃ់វរបាំងលរពារវលររិទប្រលសវលរមំងពិព័រណ៍ ដំ មាៃអៃត រកមម វ។ ។)វប្តូវបាៃសមាែរ់ខមខរាគ
ខរៀងរា ់ខមាងកនុងអំ ុ ងខមាងខធវ ើលរវខដ្ឋយខប្រើសារធាតុសមាែរ់ខមខរាគដំ បាៃអៃុញ្ញាតខដ្ឋយវEPAវៃិងខដ្ឋយ
អៃុវតត មមលរដណនាំររស់ប្ក ុមហុៃផ ិតសប្មារ់លរខប្រើប្បាស់។វប្រតិរតតក
ិ រកំណត់វៃិងសមាែរ់ខមខរាគធ នើ ផទដំ
កុមារទំៃងជារុះវំូ ចជាដផនកនៃរងអ ួចវតាាំងពិព័រណ៍វឬរិទប្រលសខ ើររងដំ ជិតទីធាែ។វ
លរសមាាតហម ត់ចត់នៃទីកដៃែ ងោងខប្តវៃិងោងកនុងអោរដំ រុគា ិកឬសាធារណជៃចំបាច់ប្តូវដតខប្រើវឬ
លៃ់លរ់ខំើមបីរកាប្រតិរតត ិលរនៃលរមំងពិព័រណ៍ទ ំងោងកនុងវៃិងោងខប្តកដៃែ ងមំងពិព័រណ៍វគឺប្តូវបាៃ
ខធវ ើខ ង
ើ ជាប្រចំនថា។វខៃុះគួ ររារ់រញ្ច ូ ទីកដៃែ ងដំ មាៃចរាចរណ៍ខពស់វៃិងទីកដៃែ ងខធវ ើលររ ួមោនវ(លរ ធយា ័យវ
រៃទ រ់ប្រជុំវរៃទ រស
់ ប្មាកវ។ ។)វៃិងទីកដៃែ ងផល វូ ចូ វៃិងផល វូ ខចញវ(រង្គកៃ់នំវជខណដ ើរវដផនករញ្ញជនៃជខណដ ើរយៃត ។ ។)
ខភញៀវប្តូវបាៃខ ើកទឹកចិតតឲ្យទិញសំរុប្តចូ ជាមុៃមមអៃឡាញ។វខរើអាចខធវ ើបាៃវសំរុប្តគឺជាសំរុប្តឌីជីថ
ដំ មាៃកូ ំវQRវខំើមបីអៃុញ្ញាតឲ្យខប្រើជាមួ យប្រព័ៃធដំ មិៃខប្រើប្កដ្ឋសវៃិងមិៃបាច់រុះ។
ខៅមមកប្មិតដំ អាចខធវ ើបាៃវខភញៀវមកលៃ់សារមៃទ ីរប្តូវបាៃចុុះខ្មុះខៅកនុងកំណត់ប្មខភញៀវវដំ រ ួមមាៃខ្មុះវ
ខ ខទូ រសពទ វៃិងអាសយដ្ឋាៃអុីខម ររស់ខភញៀវវដំ អាចខធវខើ ើងខៅខព ទិញសំរុប្តវឬខព ចុុះខ្មុះផងដំរ។
អោរទំងមូ ប្តូវបាៃសមាាតយាងតិចជាប្រចំនថាវខដ្ឋយរៃទ រ់ទឹកវៃិងតំរៃ់/វតថុដំ បាៃរុះជាញឹកញារ់វ
ប្តូវបាៃសមាាតញឹកញារ់ជាងវអាប្ស័យខៅខ ើភាពញឹកញារ់នៃលរខប្រើប្បាស់។វនផទោងខប្តអោរដំ ខធវ ើពីបាែសទ ិកវ
ឬខលាហៈក៏ប្តូវបាៃសមាាតផងដំរ។វកុំបាញ់សារធាតុសមាែរ់ខមខរាគខ ើនផទខឈ្ើវឬចិខញ្ច ើមថន ់។
បន្ទ ប់ទឹរសាធារណៈវប្តូវបាៃខធវ ើអនាម័យជាប្រចំខដ្ឋយខប្រើសារធាតុសមាែរ់ខមខរាគដំ អៃុម័តខដ្ឋយវEPAវ
មមល វ ធភាគំូ ចោងខប្លម៖
________________________________________________________________________________
ការក្តួ តពិន្ិតយធោ្សញ្ជាក្តូវបាន្ធ្វធើ ើងមុន្ធព ធ្ញៀវអាច្ន្ឹងច្ូ រនុងទីរខន្ា ង។ ការក្តួ តពិន្ិតយ ក្តូវខតោប់បញ្ច ូ ការពិន្ិតយ
ទរ់ទងន្ឹងការរអ រ ការ រ ធងហ ើមែា ី ការពិបារ រ ធងហ ើម ន្ិងអការក្្ ុន្ធៅតឬក្្ ុន្រក។ ការក្តួ តពិន្ិតយទាំងធន្ឹះអាច្ធ្វបា
ើ ន្
ធដាយផ្លទ ់ ឬតាមរយៈ វ ច្ីធនេង ូ ច្ជាការច្ុឹះធ្មឹះច្ូ តាមអន្ឡាញ ឬតាមរយៈសាារសញ្ជាខ
បាន្បិទធៅក្ច្រច្ូ ទីរខន្ា ង
ធដាយខងាងថាធ្ញៀវខ
មាន្ធោ្សញ្ជាទាំងធន្ឹះមិន្្ួ រច្ូ រនុងទីរខន្ា ងធ ើយ។
អតិងិជន្ខ
មរ
់ទីរខន្ា ងក្តូវបាន្រំ ឹរឲ្យពារ់របាាំងមុែធៅក្្ប់ធព ធវលា (ធ រ
ើ ខ ងខតធព បរ ចធភា្ ឬនឹរ ធបើសិន្ជា
អាច្ធ្វ ើបាន្) ែណៈធព ធៅរនុងទីរខន្ា ង ឬធៅធ ើទីធាាថ្ន្ទីរខន្ា ង។ ធន្ឹះអន្ុវតត ធៅធ ើមន្ុសេ្ាំទ ាំងអស់ ន្ិងរុមារខ
មាន្
អាយុចាប់ពី 2 ឆ្នធាំ ង
ើ ធៅ។ មាន្ខតបុ្គ ខ
ក្តូវបាន្ខណនាាំមិន្ឲ្យពារ់របាាំងមុែធដាយអន រនត ធ់ សវាធវជជសាស្តសតប៉ាុធណា
ណ ឹះធទើបក្តូវ
បាន្ធ ើរខ ងពីការពារ់ធន្ឹះ។ ធ ម
ើ បីោាំក្ទសុវតែ ិភាពបុ្គ ិររបស់អនរ ន្ិង ធ្ញៀវធនេងធទៀត ្ួ រនត ់របាាំងមុែឲ្យធ្ញៀវខ
មរ
់
ធដាយោមន្វា។
ខភញៀវដំ មកំ ់ទីកដៃែ ងជាមួ យកូ ៃៗវប្តូវដតប្បាកំថាកូ ៃររស់ពួកខគសែ ិតខៅជិតឪពុកមាតយវខចៀសវាងលររុះអន កំនទវឬវតថុ
កមួ យដំ មិៃដមៃជាររស់ពួកខគវៃិងប្តូវពាក់មាស់ខរើសិៃជាំ ់អាយុ។វវ
ម្គុធទទសរ៍វវ ធចិប្តសា ដំ អាចខប្រើប្បាស់ខ ើង វ ធញវប្តូវបាៃយកខចញវៃិងជំៃួសវ ធញខដ្ឋយដផៃទីវៃិងម្គុធទទសរ៍ខប្រើប្បាស់ ដតមត ងវ
សាែកសញ្ញាវឬខដ្ឋយមាៃលរដណនាំជាសំខ ងដំ អាចខប្រើប្បាស់បាៃមមរយៈឧរករណ៍ខអ ិចប្តូៃិកផ្ទទ ់ខល ួៃ។វ
ខៅមមកប្មិតដំ សុីោនជាមួ យលតពវ កិចចររស់ទីកដៃែ ង ចំខពាុះរុគា ដំ មាៃពិលរភាព លរខប្រើប្បាស់លស់សខំ ង ៃិង
ឧរករណ៍ខផេងខទៀតដំ បាៃឲ្យអតិថិជៃ/ខភញៀវខច ី ប្តូវបាៃរញ្ឈរ់ ុុះប្មខគអាចសមាែរ់ខមខរាគបាៃសមប្សររនាទរ់ពីខប្រើ
ប្បាស់មតងៗ។ ប្រឹកាជាមួ យប្ក ុមហុៃផ ត
ិ ឧរករណ៍ ខំើមបីកំណត់ពីជំហាៃសមាែរ់ខមខរាគសមប្សរ ជាពិខសសសប្មារ់នផទទៃ់
មាៃរៃធ ំូ ចជាប្ទនារ់ប្គរប្តខចៀកខធវ ើពធី សានជាខំើម។

APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Zoos, and Aquariums
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ទឹកអនាម័យលាងនំវប្កដ្ឋសជូ តមាត់វៃិងធុងសប្មាមគឺមាៃសប្មារ់ សាធារណជៃខៅវឬជិតប្ចកចូ អោរវ
ៃិងខៅជិតទីកដៃែ ងនានាដំ មាៃផត ់ជូៃមហ ូរអាហារវៃិងខភសជជៈ។
ទីកដៃែ ងអនាម័យសប្មារ់រុគា ិក ៃិងខភញៀវខៅរៃត ប្រតិរតតល
ិ រ ៃិងមាៃស្ុកប្គរ់ខព
ៃិងទឹកអនាម័យលាងនំរដៃែ ម ប្តូវបាៃផត ់ជូៃខៅខព ចំបាច់។

ខហើយសារូ ប្កដ្ឋសជូត

លរមំងពិព័រណ៍អៃត រកមម ខដ្ឋយរុះផ្ទទ ់នំវដំ អតិថិជៃឬខភញៀវអាចប្រមូ ផ្ុំវខៅរៃត រិទំដំ ។វ
សួ ៃកុមារវ រច្នាសមព ័ន្ធខ ើង្ន ាំវ ផទុះខលាតរិទជិតវ ។ ។វ ប្តូវបាៃរិទខដ្ឋយខយាងខៅមមខោ លរណ៍ដណនាំររស់រំា វ ខប្ពាុះ
ទីកដៃែ ងទំងខៃុះជំរុញឲ្យមាៃលរប្រមូ ផ្ុំវៃិងពិបាកសមាែរ់ខមខរាគឲ្យបាៃសមប្សរ។វ
កដៃែ ងអដងា សតវ ទ ំងអស់ខៅកនុងសួ ៃសតវ វ ៃិងអាងពិព័រណ៍ប្តីវ ប្តូវបាៃរិទវ ខប្ពាុះទីកដៃែ ងទំងខៃុះជំរុញឲ្យមាៃលរប្រមូ ផ្វុំ
ៃិងពិបាកសមាែរ់ខមខរាគឲ្យបាៃសមប្សរ។
លរប្រមូ

ផ្ុំវៃិងប្ពឹតតិលរណ៍ខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ ទំងពិធជ
ី រ់ខ ៀងខួ រកំខណើតវមិៃប្តូវបាៃអៃុញ្ញាតខ ើយ។

ខំើមបីលត់រៃែ យហាៃិភ័យវ (risk)វ នៃជំងឺវ Legionnairesវ ៃិងជំងខឺ ផេងខទៀតដំ ទក់ទងជាមួយទឹកវ ចូរចត់ វ ធធាៃ
លរណ៍ខំើមបីខធវ ើឲ្យប្បាកំថាប្រព័ៃធទឹកវ ៃិង កខ ណៈពិខសសទំងអស់មាៃសុវតែភា
ិ ពសប្មារ់ខប្រើប្បាស់វ រនាទរ់ពីរិទ
ទីកដៃែ ងកនុងរយៈខព យូ រ។វ
ខប្សចចិតតវ-វពិពណ៌នាពី វ ធធាៃលរណ៍ខផេងខទៀតវ(ឧ.វលរផត ់ខមាងខធវ ើលរសប្មារ់ ដតជៃចស់ជរា)៖
________________________________________________________________________________

D. វ ិធានការណ៍ដែលទាំនាក់ទាំនងជាមួ យសាធារណជន
ចារ់ចមែ ងនៃពិធីលរខៃុះប្តូវបាៃរិទផាយខៅប្គរ់ប្ចកចូ សាធារណៈទំងអស់មកកនុងអោរ។វ
សាែកសញ្ញាខៅប្ចកចូ

ជូ ៃំំណង
ឹ ំ អ
់ តិថជ
ិ ៃពីដំៃកំណត់នៃចំៃួៃអតិថិជៃ។

សាែកសញ្ញាប្តូវបាៃរង្គាញខៅប្ចកចូ
ទីកដៃែ ងរង់ចំ ៃិងខៅទូ ទ ំងវវ ធចិប្តសា ោងខប្តអោរ ៃិងទីធាែសារមៃទ ីរ
ខំើមបីរំ ឹកខភញៀវអំពីច្ាប់ដំ ប្តូវជា ក
័ ខែ័ណឌនៃលរចូ ។ ច្ាប់ខៃុះរ ួមមាៃលរដណនាំសតីពីលរខប្រើប្បាស់ទឹកអនាម័យ
លាងនំ ក៏ំូចជាលរតប្មូវឲ្យពាក់របាំងមុខកនុងអំ ុ ងធព មកខ ង រកាគំលាតរាងលយពីរុគា ិក ៃិងខភញៀវ/ប្ក ុម
ខផេងខទៀត ៃិងខចៀសវាងលររុះពា ន់ ផទខផេងៗដំ មិៃចំបាច់ ។ ។ ខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធវ ើបាៃ ច្ាប់ទ ំងខៃុះ
ី
គឺមាៃជាទប្មង់ឌីជថ
ៃិងមាៃរ ូរតំកង។
សាែកសញ្ញាប្តូវបាៃរិទផាយដំ ដណនាំខភញៀវថាពួ កខគគួ រដតសែ ត
ិ ខៅផទុះវ
ំខងា ើម។វ

ខរើសៃ
ិ ជាឈ្ឺខដ្ឋយមាៃខរាគសញ្ញាផល វូ

ប្ចកអៃឡាញររស់អាជីវកមម វ (ខគហទំព័រវ រក
ត ញសងា មវ ។ ។)វ ផត ់ព័ត៌មាៃចាស់លាស់អំពីខមាងខធវ ើអាជីវកមម វ លរ
តប្មូវឲ្យខប្រើរបាំងមុខវចំៃួៃអតិថជ
ិ ៃមាៃកំណត់វ ខោ លរណ៍ ដំ ទក់ទងៃឹងលរទិញសំរុប្តវលររញ្ញជទិញជាមុៃវ
លររង់ប្បាក់ជាមុៃវលរមកយកទំៃិញៃិង/ឬលរំឹកជញ្ជៃ
ូ វៃិងរញ្ញាដំ ពាក់ព័ៃធខផេងៗខទៀត។វវ

E. វ ិធានការណ៍ដែលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសវាកមម សាំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
ខសវាកមម ដំ ចំបាច់ោែំងសប្មារ់អតិថជ
ិ ៃវប្តូវបាៃផត ់អាទិភាព។
ខៅខព ដំ អាចខធវ ើបាៃវ លរសប្មរសប្មួ ប្តូវបាៃខធវ ើខ ង
ើ សប្មារ់ប្រជាជៃដំ ង្គយរងខប្ោុះខំើមបីអាចទទួ
ខសវាកមម បាៃវ(ឧ.វខមាងសប្មារ់ ដតជៃចស់ជរារខុ ក
ណ ុះ)។
ប្រតិរតត ិលរវឬខសវាកមម ដំ អាចប្តូវបាៃផត ់ពីចមាាយវប្តូវបាៃរ្រខៅអៃឡាញ។
ូ
វវ ធធាៃលរណ៍ប្តូវបាៃអៃុវតតខំើមបីធានាបាៃៃូ វលរទទួ បាៃទំៃិញ
ៃិងខសវាកមម សប្មារ់អតិថិជៃដំ មាៃលរ
ំបាកកនុងលរផ្ទែស់ទី ៃិង/ឬដំ មាៃហាៃិភ័យ (risk) ខព សខ់ ៅទីសាធារណៈ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
វ ិធានការណ៍បដនម មទាំងយយដែលខុសពីោងខលើ រួ រម្ររូវបានរាយខៅខលើទាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយដ
រួ រភាាប់ជាមួ យឯកសារខនេះ។

ក ដែលអាជីវកមម

អន កអាចទក់ទងបុរាលោងខម្រកាមជាមួ យសាំណួរ ឬមរិអាំពីពិធីការខនេះ៖

ខ្មេះទាំនាក់ទាំនងអាជីវកមម ៖
ខលខទូ រសពទ ៖
កាលបរ ិខចេ ទដកសម្រមួ លចុងខម្រកាយ៖
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