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ពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់�រមន�ីរ វ �ចិ្រត�ល 
សួនរុក���ស�  សួនសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតី៖ ឧបសម�័ន� M 

�ន្របសិទ��ព�ប់ព៖ីៃថ�សុ្រក ទី21 ែខឧស� �� ំ2021 
 

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

5/21/21៖េរៀបចំេឡើងវ �ញនូវ្របព័ន�ទ�ំកទ់នំងែដល្រត�វ�នលុបេ�លពីមនុែដលអនុ�� តឲ្យអង��ពែដលស�តិេ្រ�មពិធ�ីរ
េនះេដើម្ីបកំណត�់រផលតិកម�ែខ្ស�ពយន�េ��មទ�ំីងស្រ�បេ់�លបំណងែចករ�ែលក�ត�ិវប្បធម៌ែដលមិន�នស្រ�ប់
��រណៈទូេ�។ េធ�ើបច� �ប្បន��ពនូវ�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនតិ្យេដើម្ីបរមួប�� �ល�រពិនតិ្យេមើល�រែលងដឹងរស�តិ 
ឬក� ិនថ�ីដំបូងបង�ស់។ 
5/5/21៖ �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនសត� 
និង�ងចិ�� ឹម្រត�ីចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប្់របតបិត��ិរេ��ងក� �ងអ�រេ�យកណំតច់ំនួន្រតឹម 
75%�អតិបរ�ៃនទ�ំីង�ងំមូល។ កែន�ងក�ុរេលងេ��ងក� �ងអ�រ�ចេបើកេឡើងវ �ញេ�យ�ន�រែកែ្របមួយចនួំន។ 

 
អ្រ�ករណីជំងឺ COVID-19 �រស្រ�កព្យ�លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ�� ប់�ន�រថយចុះខ�ះ េហើយ�កដូ់ច��នេស�រ�ព 
ប៉ុែន� ជំងឺCOVID-19 បន�បង��និភ័យខ�ស់ដល់សហគមន៍ និង 
ត្រម�វឲ្យមនុស្សនិង�ជីវកម��ងំអស់្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�និងែកែ្រប្របតិបត�ិ�រ 
និងសកម��ពេដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�ល។ 
 
េ�យ�រែតេ�នធី Los Angeles �ត់ចូលេ�ក� �ង "ចំ�ត់�� ក់ពណ៌េលឿង" “Yellow Tier” ៃនប�ង់េមរបស់រដ�ស្រ�ប់្រកប 
ខ័ណ� េសដ�កិច�ែដល�នសុវត�ិ�ព (State’s Blueprint for a safer Economy) 
ពិធ�ីរេនះ្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ីបដក�ររ �តត្ិបតសកម��ព�ក់�ក់មួយចំនួនក� �ងតំបន់។ វ �ចិ្រត�ល �រមន� ីរ 
សួនរុក���ស�  សួនសត�និង�ងពិព៍រណ័្រតីគួរែតបន�េ�យ្រប �ង្របយ័ត� និង្រប�ន់�� ប់នូវត្រម�វ�រេ�ក� �ងពិធី�រេនះ 
េដើម្ីប�ត់បន�យស�� នុពលៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 េ�ក� �ង្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម�។ 
 
ត្រម�វ�រ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនរុក���ស�  សួនសត� និង�ងពិព៍រណ៍្រតី។ 
្រគឹះ�� ន�ងំេនះ�ចេបើកទី�� �ងក� �ង��ររបស់ពួកេគ���រណៈេឡើងវ �ញេ�យ�ន 
្រតឹមែតមនុស្សចំនួនអតិបរ�75%ៃនទី�ំង�ងំមូល។ ទី�ំង�ងេ្រ��ងំអស់ៃន្រគឹះ�� ន�ងំេនះ�ចបន�្របតិបត�ិ�រ 
្របសិនេបើពួកេគបំេពញ�មត្រម�វ�រែដល�នែចងក� �ងពិធី�រេនះ។  បែន�មេលើល័ក�ខ័ណ� ែដល�ន
�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ�េ�េលើទីកែន�ង�ក់�ក់�ងំេនះ �ជីវកម�្របេភទ�ងំេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ែដល�ន
ែចងេ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យស្រ�ប់�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនរុក���ស�  សួនសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតី (Checklist for for 
Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos and Aquariums) េនះផងែដរ។ 
 
ពិធី�រេនះមិនែមនស្រ�ប់ឧទ�នកម�ន� សួនកម�ន�ែបប�ច់េរឿង (theme) ឬឧទ�នទឹកេ�ះេទ។ 
 
វ �ចិ្រត�ល �រមន� ីរ សួនច�ររុក���ស�  សួនសត� និង�ងពិព៍រណ័្រតី ្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រ�ងេ្រ�ម េ�យអនុវត�៖ 

 �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនរុក���ស�  សួនសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតីែដល�នកែន�ងលក់�យ្រត�វែតអនុេ�ម�ម 
ពិធី�រ�ជីវកម�លក់�យរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី។ 

 េ�ជនីយ�� ន �ង�េហ� និងតូបលក់��រស្រមន់េ�ក� �ង�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនរុក���ស�  សួនសត� និង�ង 
ពិព័រណ៍្រតី ្រត�វែតអនុវត��ម ពិធី�រេ�ជនីយ�� នរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី។ 
��រនិងេភសជ�ៈ�ចទទួល�នែតេ�ក� �ងតំបន់បរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់ប៉ុេ�� ះ។ 

 �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនច�ររុក���ស�  
សួនសត�និង�ងពិព័រណ៍្រតីែដល�ក់ដំេណើរ�រ�មេ�ង�ពយន�្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រេ�ង�ពយន�ៃនសុខ�ព�
�រណៈេ�នធី។ 

 ទីកែន�ង�រ ��ល័យេ�ក� �ង�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនរុក���ស�  សួនសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតី ្រត�វែតអនុវត��ម 
ពិធី�រស្រ�ប់កែន�ងេធ�ើ�រក� �ង�រ ��ល័យរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធ។ី 

 �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួនរុក���ស�  សួនសត� និង�ងពិពណ៌ ែដលេ្រ�ងេរៀបចំ�រ
សែម�ង�� ល់េ��ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតអនុវត��មសុខ�ព��រណៈេ�នធី 
ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន��� លេ់��ងេ្រ�អ�រ។ 

 ្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន��� លេ់��ងក� �ងអ�រ�ក៏េ�យែដលេរៀបចេំ��រមន�រី សួនរុក���ស�  សួនសត� 
និង�ងពិពណ៌្រត�វអនុវត��មសខុ�ព��រណៈេ�នធី

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_MovieTheaters.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_OfficeBasedWorksites.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
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ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន��� ល់េ��ងក� �ងអ�រ។ 

 �រមន� ីរែដល�នបន�ប្់របជុំជលួ កែន�ង្រពឹត�ិ�រណ៍ ឬទ�ំីងេផ្សងេទៀតស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍
ឯកជន្រត�វែតអនវុត��មសខុ�ព��រណៈរបសេ់�នធសី� ីពី ពិធី�រស្រ�ប្់រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន 

 
េ�ក� �ងពិធី�រតេ�េនះ �ក្យ� “្រគ��រ” �ននិយមន័យ� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ�� �អង��ពរស់េ�ែតមួយ” 
និងមិន្រត�វ�ប់ប�� �ល�� ន�ពរស់េ��្រក �ម�� ប័នដូច�អេន��សិក�� ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត���ម 
��សដូនជី ឬទីកែន�ងែថ�ែំដល�ន�រ�� ក់េ� 
េហើយ�ក៏មិន�ប់ប�� �ល�រេរៀបចំឲ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម�ដូច�ផ�ះជួល ស�� �រ ឬផ�ះសំ�ក 0់

1 ផងែដរ។ �ក្យ� 
“បុគ�លិក” និង "និេ�ជិត" �នអត�ន័យ�ប់ប�� �លនិេ�ជិត អ�កស� ័្រគចិត� បុគ�លិក�ត់�រ និងសិ�� �ម ប�� វ�ន� 
និងបុគ�លេផ្សងៗេទៀត�ងំអស់ែដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទីកែន�ង។ �ក្យ "េភ��វ" ឬ "អតិថិជន" 
គួរ្រត�វ�នយល់��ប់ប�� �ល���រណជន និងជនដៃទេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក 
ឬនិេ�ជិតែដលចំ�យេពលេ��ជីវកម� ឬទីកែន�ង។ �ក្យ "�ជីវកម�" "ទីកែន�ង" និង "��រ" 
�ងំពីរេនះសំេ�េលើ��រ ទី��  និង��រឬទី�� �ប់�� ែដល�នអនុ�� តឲ្យេធ�ើសកម��ព។ 
 
សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ននិងធន�នបែន�ម ដូេច�ះ
សូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច� �ប្បន��ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់៖ 

(1) េ�ល�រណ៍េ�កែន�ងេធ�ើ�រ និង�រអនុវត�េដើម្ីប�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក 

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

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

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបុគ�លិក និង��រណជន 

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

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន�ងរបស់អ�កបេង�ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 

 
�ជីវកម��ំងអស់ែដលស� ិតេ្រ�មពិធី�រេនះ ្រត�វែតអនុវត�វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំងអស់ 

ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក� �ងករណែីដល
វ ��ន�រណ៍�មួយមិន្រត�វ�នអនុវត�េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�។ 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

ចំនួនមនុស្សអតិបរ� 
�មច�ប់អគ� ីភ័យ៖ 

 

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

 

 
 
 

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 �� ំ អ�កែដល�នប�� សុខ�ព�ុំៃរ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ�ើ�រ�រ
ែដល�ចេធ�ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើេ��ន។ 

 
1 ច�ប់េ�នធី Los Angeles ចំណងេជើង 22. §22.14.060-និយមន័យ�ក្យ្រគ��រ (F. Family)។ (បទប្ប��ត�ិ 2019-0004 § 1, 2019.) 
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន េដើម្ីបបេង�ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេធ�ើ
�រ�រពីផ�ះ។ ពិ�រ�ផ�ល់ជេ្រមើសឲ្យបុគ�លិក មគ� �េទសក៍ អ�ក�ត់�រ និងបុគ�លិកស� ័្រគចិត�ែដលេស� ើសុំែកែ្រប�រកិច� 
ែដល�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ�មួយអតិថិជន និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ. �រ្រគប់្រគង�រេពើភ័ណ�
��ង�រេធ�ើ�រ�អ�កគិតលុយ ឬ្រគប់្រគងត្រម�វ�ររដ��ល�មរយៈ�រេធ�ើ�រពីច�� យ (telework)។ 

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

 បុគ�លិក�ងំអស់ (�ប់ប�� �ល�ងំបុគ�លិកទទួល្រ�ក់ឈ� �ល មគ� �េទសក៍ អ�ក�ត់�រ និងអ�កស� ័្រគចិត� ្រត�វ�ន
សំេ��រមួ� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ�ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួកេគ�នប៉ះ�ល់�មួយមនុស្សែដល
�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ចេ់�យែឡក 
និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ្រត�វ�ន
ពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្ីប���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួកេគស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។ 

o ព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភ�ិលែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ�ើឲ្យ�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �េពលស� ិតេ�ផ�ះ។ 
សូមេមើលព័ត៌�នបែន�មស� ីពី កម�វ �ធី រ�� ភ�ិលែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ 
COVID-19 េ�យ�បប់�� �ល�ងំសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិក
េ្រ�មច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID-19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក�� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ�ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំងឺ 
COVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ងឬពិធី�រេដើម្ីបឲ្យករណី�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និង
ត្រម�វឲ្យ�ន�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ�� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 
គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស់ េដើម្ីប�ចទទួល�ន 
ឬេធ�ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្ីបកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ�ើយតបនឹងជំងឺ COVID-
19 េ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូលក� �ងកែន�ងេធ�ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំ
អំពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់ DPH។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ�  ី
�ពិ�កដកដេង�ើម ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� �រែលងដឹងរស�ត ិឬក� ិនថ�ីដំបូងបង�ស់ និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគក� �ងេពលបច� �ប្បន�
ឬេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើេ�េពល�រមកដល់របស់និេ�ជិតឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូច��រ្រត�
តពិនិត្យ�មអុិនធឺណិតៃន្របព័ន�ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នចុះផ�យេ�្រចកចូលែដលប�� ក់�និេ�ជិតែដល�ន
េ�គស�� �ងំេនះមិន្រត�វចូលក� �ងទី�ំងេ�ះេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ�ើេ�កែន�ងេធ�ើ�រ 
្របសិនេបើ�ច។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (�� ន) ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��  និង�� នទំ�ក់ទំនង 
�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ 
ពួកេគ�ចចូលេ�ទី�ំង�នស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន (�ន)៖ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�ន�ក់�� ក់�ំង1

2េពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19 
និង�ន�ប់�ក់ព័ន�នឹងករណីជំងឺCOVID-19ក� �ងរយៈេពល 10ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះ 
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យ  ែឡក ពួកេគមិន�ចចូលទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត�វប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីប�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�  ក� �ងផ�ះ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រេធ�ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណរ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នេ�គស�� ដូច�នប�� ក់�ងេលើ 
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក 
ពួកេគមិន�ចចូលឬេធ�ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីប�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំឲ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណរ�� ប់ ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 
2 មនុស្ស�� ក់ ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ
�នទទួលដូសទីពីរស្រ�ប់េស៊រ ��� ក់�ំងែដល�ន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNtech ឬModerna) ឬរយៈេពលពីរ (2) ស�� ហ៍
ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួល�� ក់�ំងែដល�នមួយដូស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
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.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ�ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជកគួរ
�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 
240-7821 ឬ�មអុិនធឺណិតេ� http://www.redcap.link/covidreport។ 
េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �យក�� នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ�ើមេធ�ើ�រេឆ�ើយតប
ចំេ�ះ�រឆ�ង�ចេ�� ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 
ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�កស់្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង
្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្ីបេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�ចេ�� មេដើម្ីបដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�ទីកែន�ង។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ�នទទួលរ�ំង្រគបមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិត
ៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រស� ីពីរ�ំងមុខ LAC DPH COVID-19 �មរយៈ 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� 
ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យ
អ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់រ�ំងមុខ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម
�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�លក័�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ 
យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ រ�ំងមុខែដល�ន
�� ល់ែតមួយផ� �វគឺមិន្រត�វេ្របើេឡើយ។ បុគ�លិក្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�េ�យ្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់ 
េលើកែលងែតេពលេធ�ើ�រ�� ក់ឯងេ�ក� �ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យបិទ�� រ ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលង
ែដល�នេធ�ើេឡើងស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ�ើ�រេ�ក� �ងបន�ប់តូចែដល�នរ�ំងរ �ងខ័ណ� ែចកហួសពីកម�ស់របស់បុគ�លិក
េ�េពលឈរ ្រត�វ�នលុបេ�លរហូតដលេ់ពល�ន�រជូនដំណឹង�រ�ថ�ី។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ�� ស់ប� �ររ�ំងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

 េដើម្ីប្រ�កដ�រ�ំងមុខ្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេលើក
ែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពលស្រ�ករបសពួ់កេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះរ�ំងមុខរបស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យ
ពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត�ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 
6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួរែត្រត�វេធ�ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ���រនិង�� យពីអ�កដៃទ 
េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គ
េ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់នូវគំ�តធំ�ង និងរ�ំងរ�ង
បុគ�លិក។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង�ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ង��
ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�បប់រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o បិទ�� កស�� ប�� ញពីចំនួនមនុស្សអតិបរ� ែដលដូច�� នឹង�ររក�គ�� ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�ល
េ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដល�នេ្របើេដើម្ីបស្រ�ក និង 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដលេ្របើ
ស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិងស្រ�ក និង 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតិច ្រ�ំបីហ� ីត េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
បិតស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបមួយែដល�ត់
បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្ីបទប់�� ត់�ររ �ក�ល�ល
បែន�មេទៀត ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសក� �ង�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស និងរក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។ 

o េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ទីកែន�ងស្រ�ក�ងេ្រ���រ ្រត�វ�នបេង�ើតេឡើង និង�នគ្រមបម�ប់ និង
កែន�ងអង� �យែដលអនុ�� តឲ្យបុគ�លិករក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីតពី�� ្រគប់េពលេវ�។ 

 បុគ�លិកក៏ទទួល�នេ្រ�មៃដស្រ�ប់កិច��រែដលត្រម�វឲ្យពួកេគ�ត់ែចងៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ឬស្រ�ប់
េ្របើ្រ�សក់� �ងអំឡ� ងេពលពិនិត្យរកេ�គស�� ។ 

 ពិ�រ�េ្របើរ�ំងែបងែចក�ក�� ក់ Plexisglass េ�ទីកែន�ងែដលបុគ�លិក្រត�វែត្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយអតិថិជន 
ដូច�កែន�ងបង់្រ�ក់ ឬមជ្ឈមណ� លព័ត៌�ន។ 

 �� នីយ�រ�ររបស់បុគ�លិកេ��មទីកែន�ងដូច� កែន�ងលក់សំបុ្រត ឬកែន�ងផ�ល់ព័ត៌�ន ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ�� តពី��
�៉ងតិច 6 ហ� ីត េហើយទីកែន�ងទូេ�្រត�វ�នេរៀបចេំដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីត។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីេភ��វ និងពីបុគ�លិកដូច�� េ�្រគប់កែន�ង�ងំអស់ៃន 
�រមន� ីរ ឬវ �ចិ្រត�ល។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ចេ់ដើម្ីបទទួលយក�របង់្រ�ក់ ឬេ��ម 
�រ�ំ�ច់។ 

http://www.redcap.link/covidreport
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� ីសុ�ភិ�ល 
 

 

 

APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos, and Aquariums     Page 5 of 10  
Revised 5/21/2021 (Cambodian) 

 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�ន
ស�� ប់េមេ�គេ�យ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម ប៉ុែន�មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�េទក� �ង
អំឡ� ងេពលៃនេ�៉ង្របតិបត�ិ�រេឡើយ េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក          ___________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក                ___________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត                __________________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

______________________________________________________________________________ 
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ង 

េ្រ�ម៖ 

______________________________________________________________________________ 
 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យស្រ�ក�ញឹក�ប់េដើម្ីប�ងៃដរបស់ខ� �ន។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។ 

 កម�ករនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ និងលំហេធ�ើ�រែដល�នកំណត់។ បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ 
េចៀស�ង�រេ្របើទូរសព័� េថប� ិត វ �ទ្យ� ពីរផ� �វ េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់�រ�រេផ្សងេទៀត ឬឧបករណ៍�រ ��ល័យរមួ��  េ�្រគប់េពល 
ែដល�ចេធ�ើ�ន។ ពួកេគក៏្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យែចករ�ែលក PPE ��ច់�តផងែដរ។ 

 េ�េពលែដល្រត�វែតេ្របើវត� �រមួ��  វត� ��ងំេ�ះ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គេ�យេ្របើផលិតផលស�� តែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�
�៉ងេ�យ�សម់�ងក� �ងមួយៃថ� រមួ�នដូច�ងេ្រ�ម៖ ឧបករណ៍�រ ��ល័យែដលេ្របើរ ួម��  ដូច��៉សុីនថតចម�ង 
�៉សុីនទូរ�រ �៉សុីនេ�ះពុម� ទូរសព័� �� រចុច ឧបករណ៍ ប�� ប់ចុចេលខ PIN របស់ ATM ្រប�ប់កិប 
្រប�ប់េ�ះ្រ�ប់កិប ្រប�ប់េបើកសំបុ្រត ៃផ�េធ�ើ�រេ�កែន�ងទទួលេភ��វ �� នីយ�រ�ររមួ��  ឧបករណ៍សំេឡង 
និងវ �េដអូ (មី្រក�ហ� �ន ្របអប់មី្រក�ហ� �ន បន�ះ�យ ម៉ូនីទ័រទូរទស្សន៍) �យកូម។ល។ 

 េពលេវ�្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យបុគ�លិកេដើម្ីបអនុវត��រស�� តក� �ងអំឡ� ងេវនេធ�ើ�ររបស់ខ� �ន។ កិច��រស�� ត្រត�វ�ន
កំណត់ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ�ើ�រ �ែផ�កមួយៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។ េបើ�ំ�ច់ ែកែ្របេ�៉ងេដើម្ីប���ននូវ
�រស�� តកែន�ងេធ�ើ�រ�្រប�ំនិងហ�ត់ចត់ �ម�រគួរ។ ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស�� តរបស់�គីទីបីេដើម្ីបជួយ
�មួយត្រម�វ�រស�� តែដលេកើនេឡើង្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ �ម�រ�ំ�ច់។ 

 េ�ល�រណ៍�ងំអសែ់ដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ េ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងលក័�ខ័ណ� �រ�រ 
្រត�វ�នអនុវត�េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ�� �ន និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះក� �ង�ម��គីទីបី។ 

 ជេ្រមើស�មចិត�—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 

______________________________________________________________________________ 

 
B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�ំត�ង�យ 

 ្របតិបត�ិ�រ�ងក� �ង��រ។ ចំនួនអតិថិជនេ��ងក� �ងែផ�ក�រមន� ីរវ �ចិ្រត�ល សួនរុក���ស�  សួនសត� 
�ងពិព៍រណ័្រតី េហើយកែន�ង�ំងពិព័រណ៍្រសេដៀង�� េផ្សងេទៀតគឺ�បល� មេដើម្ីប��ឲ្យ�នចំ�យផ� �វ�យ 
ប៉ុែន�មិន�នករណីឲ្យេ្រចើន�ង 75% ៃនចំនួនអតិបរ�ៃនកែន�ង�ំងពិព័រណ៍ និង��រនីមួយៗេឡើយ។ 

o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំង្រត�វកំណត់្រតឹម៖ _________________ 

 ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ���រ។ ទី�ំងេ��ងេ្រ���រ្រត�វ�នកំណត់�មក្រមិតមួយែដល�ចេធ�ើឲ្យបុគ�លិក 
និងអតិថិជនអនុវត��ររក�គ�� តពី�� �៉ងេ�ច�ស់ 6ហ� ីត ្រគប់េពលេវ��ន។ 

 រច�សម�័ន��ងេ្រ���រ និងទី�ំងទំេនរ។ ្របតិបត�ិ�រេ��ងេ្រ���រ�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�េ្រ�មដំបូល 
ឬតង់�រ�រពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ េ�យែផ�កេផ្សងៃនដំបូល ឬតង់�រ�រពន� ឺ្រពះ�ទិត្យមិន្រត�វបិទជិតេ�ះេឡើយ 
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េហើយ�នចល�ខ្យល់�ងេ្រ�្រគប់្រ�ន់េ�ក� �ងលំហ។ 
ទី�ំង�ងេ្រ��មួយឬរច�សម�័ន�បេ�� ះ�សន�ែដល្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�្រត�វែតេ�រព�មល
ក�ណៈវ �និច�័យរបស់រដ� ស្រ�ប់�រកំណត់លក�ខណ� �ងេ្រ� 
ដូចែដល�នប�� ក់េ�ក� �ង�រែណ�ំរបស់�យក�� នសុខ�ពរដ��លីហ� ័រ�៉អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ 
រច�សម�័ន�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ 

 រច�សម�័ន��ងេ្រ�ែដលមិន្រតឹម្រត�វ�មលក�ណៈវ �និច�័យរបស់រដ�ចំេ�ះ�រកំណត់លក�ខណ� �ងេ្រ�្រត�វ�ន�ត់ទុក
េ���រកំណត់�ងក� �ង��រវ �ញ េហើយអតិថិជនែដលេ�ក� �ងេ�ះនឹង្រត�វ�ប់ 
និងប�� �ល�ងក� �ងែដលកំណត់ចំនួនសរុប 75%េ��មទីកែន�ងេ�ះ។ 

 បុគ�លិក�� ក់ (ឬបុគ�លិកេ្រចើន�ក់ ្របសិនេបើ�ន្រចកចូលេ្រចើន�ងមួយ) 
្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេហើយ្រប�ំ�រេ�ជិត្រចកចូលែដល�កែន�ងចំហ ប៉ុែន�្រត�វរក�ច�� យ�៉ងេ�ច�ស់ 
6ហ� ីតពីេភ��វែដលេ�ជិតបំផុត េដើម្ីប�ម�នចេ�� ះ  ទី�ំង�ងក� �ង��រ និងចំនួនេភ��វចូលមកត្រមង់ជួរ 6 ហ� ីតពី��  
្របសិនេបើចេ�� ះ�ន�នដល់ែដនកំណត់ស្រ�ប់ទី�ំងេនះ។ 

 ្រគឹះ�� ន្រត�វ�សច់�� យ�ងំ�រចូល និងេចញរបស់អតិថិជនឲ្យ�នតឹងរ �ង និងបន�ប�� ប់�� ្រគប់្រចកចូល េដើម្ីប្រគប់ 
្រគងទី�ំងេ�យអនុេ�ម�ម�រកំណត់ៃនទី�ំងែដល�ចផ� �កមនុស្ស�ន។ �រេរៀបចំែដលមិន្រគប់្រ�ន់ 
ឬមិន�ស់ែវង ឬ�ក់ដូច�ចំនួនេ្រចើនេលើសកំណត់ �ម�រែណ�ំរបស់អ�ក្រត�តពិនិត្យរបសស់ុខ�ព��រណៈ 
ទី�ំងេ�ះ�ច្រត�វបិទ�បេ�� ះ�សន� 
រហូតដល់ប�� �ងំេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វែដលកំណត់េ�យអ�ក្រត�តពិនិត្យរបស់សុខ�ព��     
រណៈេ�ទី�ំងេ�ះែតម�ង។ 

 ក� �ងករណីែដល�ចេធ�ើេ��ន ្រត�វេរៀបចំ្រចកចូលែតមួយែដល�នកំណត់�៉ងច�ស់ 
និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្ីបជួយរក�គ�� ត�ង�យ។ 

 ្រចកចូល្រគឹះ�� ន ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតេ�យេភ��វនិងេ�យ
�ប់េផ�ើមផ�ល់ជេ្រមើសដូច�សំបុ្រតចូល�មេពលេវ� េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�តសង�ម។ ្រក �ម្រត�វ�ន
�ក់ក្រមិតមក្រតឹមស�ជិក្រគ��រែតប៉ុេ�� ះ។ 

 ដំេណើរេទសចរណ៍ែដលរមួ�នបុគ�លមកពី្រគ��រខុសៗ�� ្រត�វ�នប�្ឈប់ េហើយមគ� �េទសក៍េទសចរណ៍រក�គំ�ត
្រ�ំមួយហ� ីតពី្រក �មេទសចរណ៍។ 

 �ររក�គំ�តសង�ម្រត�វ�នអនុវត�េ��មទីកែន�ងពិព័រណ៍�ងំអស់េ�យ�ន�ក់ស�� ស�� ល់េ�ជុំវ �ញ�រប�� ញ 
េដើម្ីបចង� �លប�� ញពីកែន�ងែដលេភ��វ្រត�វែតឈរេដើម្ីបេមើល�រប�� ញ។ េបើ�ចេធ�ើ�ន ចូរបំែបកផ� �វស្រ�ប់្រចកចូល 
និង្រចកេចញ ឆ�ង�ត់�រ�ំងពិព័រណ៍ វ �ចិ្រត�ល និងទីកែន�ងេមើល េហើយកែន�ង�រ�ររបសប់ុគ�លិក្រត�វ�ន
បេង�ើតេឡើងេដើម្ីបរក�គំ�ត�ង�យ និង�ត់បន�យ�ពញឹក�បែ់ដលមនុស្សេដើរែក្បរ�� ។ ផ� �វេដើរ 
ឬ្រចកេដើរែតមួយទិស�េដើម ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ�ើរេជើង ្រត�វ�នបេង�ើតេឡើងេដើម្ីប�ត់បន�យករណីមនុស្សេដើរ�ត់��
េ�ក� �ង�ជីវកម�។ 

 ចំនួនេភ��វេ��ន់ទីកែន�ងពិព័រណ៍តូចៗេ�ក� �ង�រមន� ីរ្រត�វ�នរ �តបន� ឹងេ�េពល�មួយ េដើម្ីបបន�រក�គំ�ត 6 ហ� ីត
រ�ងបុគ�ល ឬស�ជិក្រគ��រ។ ្រចកចូល�ងំអស់េ��ន់ទីកែន�ង�ងក� �ង��រ�ងំេនះ្រត�វែតេធ�ើ�រ�ម�ន 
េដើម្ីប្រត�តពិនិត្យចំនួនេភ��វែដលចូលក� �ងទីកែន�ងេ�ះ។ 

 បុគ�លិកនិងេភ��វ្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យ្របមូលផ� �េំ�កែន�ងែដល�នមនុស្សេចញចូលេ្រចើន ដូច�បន�ប់ទឹក និងផ� �វេដើរ
ក� �ង��រ។ 

 េរៀបចំទីកែន�ងអង� �យេឡើងវ �ញ និង/ឬយកេ�អីអង� �យេចញេដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�នគំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត
�អប្បបរ�រ�ងអតិថិជន/េភ��វ។ បិទ�� កស�� េ�េលើកែន�ងអង� �យរមួ��  មិន�ចចល័ត�ន (បង់អង� �យ។ល។) 
េដើម្ីបរ�លឹកអតិថិជន/េភ��វឲ្យរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទេ្រ�ពី្រក �ម្រគ��ររបស់ខ� �ន។ 

 ទី�ំងដូច� (�រសែម�ង �រប�� ញ�� ល់ �រសែម�ងសត�។ល។) ្រត�វែតេ�រព�ម�មពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រ
សែម�ងបន��� ល់េ��ងេ្រ�អ�រ របស់DPH ៃនេ�នធី Laឬ�រសែម�ង ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន��� ល់េ�
�ងក� �ងអ�រេ�យែផ�កេលើទី�ំងៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ឬ�រសែម�ង។ 

 ្រគឹះ�� ន�ក់ក្រមិតេលើេស�កម�ដឹកជ�� �នេភ��វេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន និងេ�យេ�ង�ម�តព�កិច�ស្រ�ប់
ជនពិ�រ។ បុគ�លិកេចៀស�ង�រេ្របើ�នយន�រមួ�� េ�េពលេធ�ើដំេណើរេ�េលើទី�� ។ េ�េពលបុគ�លិក ឬអតិថិជន/េភ��វ
្រត�វែតេធ�ើដំេណើររមួ��  េគ�ំ�ច់្រត�វេ្របើរ�ំងមុខ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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 ស�ជិកៃន្រគ��រែតមួយ ឬរស់េ�េ្រ�មដំបូលែតមួយ មិន�ំ�ច់រក�គំ�ត 6 ហ� ីតពី�� េឡើយ។ 

 ទីកែន�ងអង� �យ��រណៈ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្ីបជួយដល់�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ងអតិថិជន ឬេភ��វ។ 

 
C.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 

 ្របព័ន� HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដំេណើរ�រធម�� េដើម្ីបបេង�ើនក្រមិត�អតិបរ� ខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ើន។ 
្របព័ន�ខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពគឺ�វ �ធីមួយក� �ងចំេ�មវ �ធីសំ�ន់បំផុតេដើម្ីប្រគប់្រគង�រ�យ�យៃនតំណក់ទឹកតូច
ៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័ត បេង�ើន្របសិទ��ពត្រមងខ្យល់របស់��រឲ្យ�ន
្របសិទ� �ពខ�ស់បំផុត�មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្ីបបេង�ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� 
និងខ្យល់េចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ 
សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈរដ��លីហ� ័រ�៉អំពី្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល�មត្រមង 
និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក� �ងបរ ���ស�ងក� �ង ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។ សូមចំ�ំ៖ 
្របព័ន�ខ្យល់និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក� �ងគឺ្រត�វែតបែន�មេទៀត េ�យមិន្រត�វប� �រ�េទ 
�រ�រ�រ�ំ�ច់រមួ�ន�រ�ក់រ�ំងមុខ 
(េលើកែលងែតបរ ���ស�ក់�ក់ែដល�ន�និភ័យខ�ស់ែដល�ម�រឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ើម្រតឹម្រត�វ) 
រក�គ�� ត�៉ងតិច 6ហ� ីតរ�ង��  �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ 
និងែដនកំណត់សកម��ពែដល្របមូលផ� �ំមនុស្សមកពី្រគ��រេផ្សងៗ�� ។ 

 �រពិនិត្យេ�គស��  ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូលក� �ងទីកែន�ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�
នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ី 
ប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ�� ល់ 
ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន�ងេ�យ 
ែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិនគួរចូលក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (�� ន)។ ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��  និង�� ន ទំ�ក់ទំនង  
�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយះេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ ពួកេគ�ចចូលេ�ទី�ំង 
�ន ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន (�ន)៖ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ទង�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 
ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូលទី�ំង 
េនះ�នេទ េហើយ្រត�វប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីប�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រេធ�ើច�� ឡីស័ក (�កឲ់្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណរ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើបុគ�ល��� ក់ប�� ញេ�គស�� �មួយដូចែដល�នប�� ក់�ងេលើ 
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូលទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត�វប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ េដើម្ីប�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណរ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលេ�ក� �ង�ជីវកម� 
ឬេលើទី�� របស់�ជីវកម�។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ�ងំអស់និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ 
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� �ពួកេគមិនគួរ�ក់រ�ំងមុខ 
ែត្រត�វ�ក់រ�ំង្រគបមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� 
ខណៈ�ែដល�� ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ�ើេ��ន។ 
្រក�ត់ែដល�ន្រទង់្រ�យ�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច�� ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ្របើ។ 
រ�ំងមុខែដល�ន�� ល់ែតមួយ្រចកមិន្រត�វេ្របើេទ។ េដើម្ីប�ំ្រទសុវត�ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត 
គួរផ�ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។ 

 េភ��វែដលមកដល់ទីកែន�ង�មួយកូនៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក�� យ េចៀស�ង�រប៉ះ
អ�កដៃទ ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេបើសិន�ដល់�យុ។ 

 ្របសិនេបើ�ចេធ�ើេ��ន ្របព័ន�លក់សំបុ្រត និង/ឬកក់�មុន និង�រកំ�ត់ទី�ំងអង� �យមុន ឬទី�ំង�នសកម� 
�ពែដល�នកំណត់�មុន្រត�វអនុវត� េដើម្ីប�� ស់�រមកទស្ស�របស់អតិថិជន �តប់ន�យចំនួនមនុស្ស និងជួយរក� 

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
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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គ�� ត�ង�យ។ អ�កទស្ស�្រត�វ�នេស� ើសុំឲ្យអង� �យេ�ក� �ង�នយន�របស់ពួកេគ 
រហូតដល់េវនែដល�នកក់មកដល់និង�កេចញេ�ក� �ង្រក �មែតមួយ 
េដើម្ីប�ត់បន�យទំ�ក់ទំនង�មួយេភ��វនិងបុគ�លិកដៃទេទៀត។ 

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន េភ��វមក�ន់�រមន� ីរ្រត�វ�នចុះេ�� ះេ�ក� �ងកំណត់្រ�េភ��វ ែដលរមួ�នេ�� ះ េលខ 
ទូរសព័�និង�សយ�� នអុីែម៉លរបស់េភ��វ ក៏�ចេធ�ើ�នេ�េពលទិញសំបុ្រត ឬេពលចុះេ�� ះផងែដរ។ 

 អ�កេទសចរេ��ម្រគឹះ�� ន្រត�វចង�ំ� 
�រ��ំឬផឹក្រត�វ�នអនុ�� តែតេ�ក� �ងទី�ំងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់ែតប៉ុេ�� ះ។ 

 ពិ�រ�អំពី�រដកេចញ �របិទ �របំែបក ឬេធ�ើនិយ័តកម�ពិព័រណ៍អន�រកម� ដូច��រេ្របើេអ្រកង់ប៉ះ ដង�ន់�ញ 
ប៊ូតុងចុច ទូរស័ព� និងឧបករណ៍�� ប់េផ្សងេទៀត ឧបករណ៍�ក់ ឧបករណ៍យួរៃដ �� រ�� ត់�េដើម។ 
ពិ�រ�ផ�ល់� �ចេ្របើរចួេ�ះេ�ល គ្រមបេ្របើរចួេ�ះេ�ល �រ�ក់ស�ជិកបុគ�លិក េដើម្ីប�ម�នវត� ��ំង�ងំេនះ 
និងស�� ប់េមេ�គេលើៃផ�ប�� ប់ពីេ្របើរចួ។ 
បេង�ើតឧបករណ៍�ងៃដនិង/ឬកែន�ង�ងៃដែដល�នេ��មទី�ំង�ងំេនះ េហើយសូមឲ្យអ�ក 
ទស្ស�េ្របើ្រ�ស់�មុន និងប�� ប់ពី�នប៉ះ�ល់វត� ��ំង��។ 
ពិ�រ�បិទវត� ��ំង�ងំេនះេ�េពល�ែដល�ចេធ�ើេ��ន 
�ពិេសសេ�េពលែដលកុ�រទំនង��ចប៉ះ�ល់ឬែចក�� េ្របើស�� រៈ�ងំេនះេ�យ�� ន�រ�ងស�� ប់េមេ�គនិង
អ�ម័យៃដ។ 

 ��រ�ងំមូល្រត�វ�នស�� ត�៉ងតិច�្រប�ំៃថ� េ�យបន�ប់ទឹក និងតំបន់/វត� �ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ 
្រត�វ�នស�� តញឹក�ប់�ង �្រស័យេ�េលើ
�ពញឹក�ប�់ម�រកំណត់�ករណី�ំ�ច់េ�យេ�ង�មទី�ំងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ឬទី�ំងែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។ ៃផ��ងេ្រ���រែដលេធ�ើពី�� ស� ិកឬេ�ហៈក៏្រត�វ�នស�� តផងែដរ។ 
កុំ�ញ់�រ�តុស�� ប់េមេ�គេលើៃផ�េឈើឬចិេ�� ើមថ�ល់។ 

 បន�ប់ទឹក��រណៈែដលេ��ងេ្រ�្រត�វ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំ និង�នស�� តនិងស�� ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�ឬញឹក�ប់�មែដល�នកំណត់��រ�ំ�ច់ 
េ�យ�រែត�រេ្របើ្រ�ស់�� ំស�� ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័ត EPA និងអនវត��ម�រែណ
�ំរបស់អ�កផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េនះ។ 

_________________________________________________________________________ 
 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ�ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ� 

្រប�ំ។ ពិពណ៌�៖ 

_________________________________________________________________________ 
 ទីកែន�ងទូេ�និងវត� �ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ (ឧ. តុ ៃដ�� រ ឬៃដ�ន់ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន កុង�ក់េភ�ើង 

រ�រ�ប់�ន់ រ�ំង�រ�រ �របិទ្រប�ស �រ�ំងពិព័រណ៍ែដល�នអន�រកម�។ល។) ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�ស់ម�ង�្រប�ំៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ�ើ�រ េ�យេ្របើ�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�នអនុ�� តេ�យ EPA 
និងេ�យអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។ ្របតិបត�ិករកំណត់និងស�� ប់េមេ�គៃផ�ែដល
កុ�រទំនង�ប៉ះ ដូច�ែផ�កៃនបង� �ច ពិព័រណ៍ ឬបិទ្រប�សេលើរបងែដលជិតទី�� ។ 

 �រស�� តែដល្រតឹម្រត�វៃនទីកែន�ង�ងេ្រ�និង�ងក� �ង��រែដលបុគ�លិកឬ��រណជន�ំ�ច់្រត�វែតេ្របើ ឬ
�ន់�បេ់ដើម្ីបរក�្របតិបត�ិ�រៃន�រ�ំងពិព័រណ៍�ងំអស់ គឺ្រត�វ�នេធ�ើេឡើង�្រប�ំៃថ�។ េនះគួរ�ប់ប�� �ល
ទីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ និងទីកែន�ងេធ�ើ�ររមួ��  (�រ ��ល័យ បន�ប់្របជុំ បន�ប់ស្រ�ក។ល។) និងទីកែន�ង
ផ� �វចូល និងផ� �វេចញ (ប�� ន់ៃដ ជេណ� ើរ ែផ�កប�� ៃនជេណ� ើរយន�។ល។) 

 េ��មក្រមិតែដលសម�� �មួយ�តព�កិច�របស់ទីកែន�ងចំេ�ះបុគ�លែដល�នពិ�រ�ព �រេ្របើ្រ�ស់�ស់សំេឡង 
និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដល�នឲ្យអតិថិជន/េភ��វខ� ី ្រត�វ�នប�្ឈប់ លុះ្រ�េគ�ចស�� ប់េមេ�គឧបករណ៍�ងំេ�ះ
�នសម្រសបប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ្របឹក��មួយ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ េដើម្ីបកំណត់ពីជំ�នស�� ប់េមេ�គ
សម្រសប �ពិេសសស្រ�ប់ៃផ�ទន់ �នរន�ដូច�្រទ�ប់្រគប្រតេចៀកេធ�ើពីេ�� �េដើម។ 
 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូត�ត់ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬជិត្រចកចូល��រ។ 

 ទីកែន�ងអ�ម័យស្រ�ប់បុគ�លិក និងេភ��វេ�បន�្របតិបត�ិ�រ និង�នស� �ក្រគប់េពល េហើយ�ប៊ូ  ្រក�សជូត និងទឹក 
អ�ម័យ�ងៃដបែន�ម្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�េពល�ំ�ច់។ 

 �រ�ំងពិព័រណ៍អន�រកម�និងកែន�ងេលងប៉ះ�ល់សត� ែដលេ�ក� �ងសួនសត� និង�ងចិ�� ឹម្រតី្រត�វ�នអនុ�� តដ�ប�



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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�នបុគ�លិក�ច�� ំេមើលទី�ំងែដល�ន�រ�ប់�រម�ណ៍េ្រចើន េដើម្ីប�រ�រ�រ្របមូលផ� �ំនិង���្រក �ម
្រគ��រ�ចរក�គ�� ត�ង�យច�� យ ៦ហ� ីតពី្រក �ម្រគ��រេផ្សងេទៀត។ 

 សួនកុ�រេ��ងក� �ង��រ រច�សម�័ន�េឡើងភ�ំ ផ�ះេ�តបិទជិត។ល។ �ចេបើឲ្យដំេណើរ�រវ �ញ។ 
បុគ�លិក�រមន� ីរ្រត�វែត�ម�ន�៉ងដិតដល់នូវតំបន់សួនកុ�រេ��ងក� �ងអ�រេដើម្ីប�រ�រ�រ្របមូលផ� �ំ��  
និងេដើម្ីប���្រក �ម្រគ��រេផ្សងៗបន��ររក�គ�� ត�ង�យ 6ហ� ីតពី្រក �ម្រគ��រេផ្សងេទៀត។ 
េភ��វគួរែត្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដមុននិងេ្រ�យេពលេ�េលងសួនកុ�រេ��ងក� �ងអ�រ។ 
េភ��វ�ងំអស់្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពល។ 
�� កស�� ែដល្រត�វ�នបិទេ�ក� �ងតំបន់សួនកុ�រ្រត�វរម�ឹកេភ��វអំពីចំនួនកំណត់ៃនទី�ំងស្រ�ប់សួនកុ�រែដលេ��
ងក� �ងអ�រ េហើយ�រទទួល�ន��រនិងេភសជ�ៈេ�ក� �ងតំបន់សួនកុ�រ្រត�វ�ន�ម�ត់។ 

 កែន�ងស្រ�ប់កុ�រេលងេ��ងេ្រ�អ�រ�ច្រត�វ�នេបើក ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�យអនុេ�ម�មពិធី�ររបស់ 
LACDPH  ស្រ�ប់កែន�ងេលងេ��ងេ្រ�អ�រ  ែដល�ម�រឲ្យ�នគ�� ត�ង�យនិង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ។ 

 េដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យ (risk) ៃនជំងឺ Legionnaires និងជំងឺេផ្សងេទៀតែដល�ក់ទង�មួយទឹក ចូរ�ត់វ ��ន�រណ៍
េដើម្ីប្រ�កដ�្របព័ន�ទឹក និងលក�ណៈ�ងំអស់�នសុវត�ិ�ពស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប�� ប់ពីបិទទីកែន�ងក� �ងរយៈេពលយូរ។ 

ផលិតកម��ពយន� 

 ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន��ច្រត�វ�នអនុ�� តេ��មទី�ំងស្រ�ប់េ�លបំណងែចក�យ�តិ�វប្បធម៌ែដលមិន�ន
ស្រ�ប់��រណៈទូេ�។ 

 ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន�្រត�វែតកំណត់មនុស្ស្រតឹមែត 10�ក់ឬតិច�ងេនះេ�យរមួ�ងំស�ជិក��សែម�ង 
និង្រក �មដឹក�ំ។ ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន��មួយែដលត្រម�វឲ្យ�នបុគ�លិកេ្រចើន�ង 10 �ក់ 
ឬ្រត�វ�ន�រចូលរមួពីមនុស្សេ្រចើន�ង�� ក់េ�េពលថតេ�យមិន�ន�ក់�៉ស់ ឬ្រត�វេ្រច�ង 
ឬ្រត�វ�រេលងឧបករណ៍េភ�ងខ្យល់ ឬលង�ិន្រត�វែតេ�រព�ម�រេបើកពិធី�រស្រ�ប់ត�ន� ី ទូរទស្សន៍ 
និងផលិតកម��ពយន�៖ ឧបសម�័ន� J េហើយ�ចេរៀបចំេឡើង�នែតេ��ងេ្រ�អរ�រប៉ុេ�� ះ។ 

 ស�ជិកតួសែម�ង និង្រក �មដឹក�ំ្រត�វែតទទួល�រ្រត�តពិនិត្យមុនេពលពួកេគ�ចចូលរមួក� �ងផលិតកម��ពយន�។ 
�រពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើលេលើ�� ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម ្រគ �ន
េ�� ឬ្រគ �នរ� និងែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ីដំបូងបង�ស់ និង�េតើបុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ�ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឲ្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ីៗេនះ។ 
�រែឆកពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើពីច�� យឬេ�យ�� ល់េ�េពល�រមកដល់របស់និេ�ជិត ។ 
�រ្រត�តពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ�ើេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ្របសិនេបើ�ច។ 

 ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន��ងំអស់គួរែតេរៀបចំេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ�មែដល�ចេធ�ើេ��ន 
ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន�ែដលត្រម�វឲ្យ�ន្រក �មអ�កដឹក�ំនិងបុគ�លិកេ្រចើន�ង 
10�ក់្រត�វែតេរៀបចំថតេ��ងេ្រ�អ�រ។ 

 តួសែម�ងនិង្រក �មអ�កដឹក�ំ�ងំអស់្រត�វ�ក់�៉ស់និងរក�គ�� ត�ង�យ�៉ងេ�ច�ស់ 
6ហ� ីត�មែដល�ចេធ�ើេ��ន។ �រប�� ញខ� �នេ�េលើ�េម�� េ�យមិន�ន�ក់�៉ស់្រត�វែតកំណត់ចំនួនមនុស្សែត 
1�ក់ េហើយផលិតកម�មិនគួរប�� �ល�រេ្រច�ង ឬេលងឧបករណ៍ខ្យល់ឬលង�ិនេទ។ 
េបើសិនត្រម�វឲ្យ�នមនុស្សេ្រចើន�ង�� ក់េ�េលើ�េម�� ក� �ងេពលែតមួយ មនុស្ស�ងំអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់។ 

 មិនអនុ�� តឲ្យ�នទស្សនិកជន្រគប់េពល�ងំអស់។ 

 ជេ្រមើសេផ្សង-ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រេផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ�ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ�)៖ 
__________________________________________________________________________________________________________________________។ 
D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទនំង�មួយ��រណជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬ្របសិនេបើទទួល�នវ ��� បនប័្រតអនុេ�ម�មសុវត�ិ�ពៃនជំងឺCOVID-19 របស់េ�នធី 
Los Angeles ្រត�វ�នចុះផ�យេ�្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់ែដលេ��ន់កែន�ងេ�ះ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម 
ឬេដើម្ីបបំេពញ�មកម�វ �ធីប�� ក់វ ��� បនប័្រតេ�យខ� �នឯង េ�យអនុេ�ម�មសុវត�ិ�ពជំងឺ COVID-19 
សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។ 
ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្ីបែកស្រម�ល�ម�រេស� ើសុំ។ 

 �� កស�� េ�្រចកចូល ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពីែដនកំណត់ៃនចំនួនអតិថិជន។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នប�� ញេ�្រចកចូល ទីកែន�ងរង់�ំ និងេ�ទូ�ងំទី�� �រមន� ីរ េដើម្ីបរ�លឹកេភ��វអំពីច�ប់

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_OutdoorPlaygrounds.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_OutdoorPlaygrounds.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_OutdoorPlaygrounds.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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ែដល្រត�វ�លក័�ខ័ណ� ៃន�រចូល។ ច�ប់េនះរមួ�ន�រែណ�ំស� ីពី�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ក៏ដូច�
�រត្រម�វឲ្យ�ក់រ�ំង មុខក� �ងអំឡ� ងេពលមកេលង រក�គំ�ត�ង�យពីបុគ�លិក និងេភ��វ/្រក �មេផ្សងេទៀត 
និងេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ៃផ�   េផ្សងៗែដលមិន�ំ�ច់ និង��របរ �េ�គ និង/ឬ�រផឹកេ�ទីកែន�ង
្រត�វ�ន�ម�ត់។ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ច�ប់�ងំេនះគឺ�ន�ទ្រមង់ឌីជីថល និង�នរបូតំ�ង។ 
សូមេមើល�រែណ�ំ�មេគហទំព័រ �រែណ�ំៃនCOVID-19 េ�នធី DPH(County DPH COVID-19 Guidance 
webpage) ស្រ�ប់ឯក�របែន�ម និងឧ�ហរណ៍ៃន�� កស�� ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម�េផ្សងៗ។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យែដលែណ�ំេភ��វ�ពួកេគគួរែតស� ិតេ�ផ�ះ េបើសិន�ឈឺេ�យ�នេ�គស�� ផ� �វដេង�ើម។ 

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេធ�ើ�ជីវកម� ត្រម�វ�រឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ ចំនួនអតិថិជន�នកំណត់ េ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹង�រទិញសំបុ្រត �រប�� ទិញ�មុន 
�របង់្រ�ក់�មុន �រមកយកទំនិញនិង/ឬ�រដឹកជ�� �ន និងប�� ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។ 

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

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់�� ំងស្រ�ប់អតិថិជន ្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។ 

 េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន �រស្រមបស្រម�ល្រត�វ�នេធ�ើេឡើងស្រ�ប់្រប�ជនែដល�យរងេ្រ�ះេដើម្ីប�ចទទួល
េស�កម��ន (ឧ. េ�៉ងស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ�ប៉ុេ�� ះ)។ 

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

 វ ��ន�រណ៏្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រលំ�ក
ក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ�សេ់�ទី��រណៈ។ 

 
 វ ��ន�រណ៍បែន�ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល

�ជីវកម�គួរ�� ប់�មួយឯក�រេនះ។ 
 

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

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  

េលខទូរស័ព�៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖  
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BD%E1%9E%89%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BD%E1%9E%89%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BD%E1%9E%89%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#%E1%9E%87%E1%9F%86%E1%9E%93%E1%9E%BD%E1%9E%89%E1%9E%A2%E1%9E%B6%E1%9E%87%E1%9E%B8%E1%9E%9C%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98

	ពិធីការបើកឡើងវិញសម្រាប់សារមន្ទីរ វិចិត្រសាល
	សួនរុក្ខសាស្ត្រ សួនសត្វ និងអាងពិព័រណ៍ត្រី៖ ឧបសម្ព័ន្ធ M
	មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពី៖ថ្ងៃសុក្រ ទី21 ខែឧសភា ឆ្នាំ2021
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	 ភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ និងតូបលក់អាហារសម្រន់នៅក្នុងសារមន្ទីរ វិចិត្រសាល សួនរុក្ខសាស្ត្រ សួនសត្វ និងអាង ពិព័រណ៍ត្រី ត្រូវតែអនុវត្តតាម ពិធីការភោជនីយដ្ឋានរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី។ អាហារនិងភេសជ្ជៈអាចទទួលទានតែនៅក្នុងតំបន់បរិភោគអាហារដែលបានកំណត់ប៉ុណ...
	 សារមន្ទីរ វិចិត្រសាល សួនច្បាររុក្ខសាស្ត្រ សួនសត្វនិងអាងពិព័រណ៍ត្រីដែលដាក់ដំណើរការតាមរោងភាពយន្តត្រូវតែគោរពតាមពិធីការរោងភាពយន្តនៃសុខភាពសាធារណៈខោនធី។
	 ទីកន្លែងការិយាល័យនៅក្នុងសារមន្ទីរ វិចិត្រសាល សួនរុក្ខសាស្ត្រ សួនសត្វ និងអាងពិព័រណ៍ត្រី ត្រូវតែអនុវត្តតាម ពិធីការសម្រាប់កន្លែងធ្វើការក្នុងការិយាល័យរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី។
	 សារមន្ទីរ វិចិត្រសាល សួនរុក្ខសាស្ត្រ សួនសត្វ និងអាងពិពណ៌ ដែលគ្រោងរៀបចំការសម្តែងផ្ទាល់នៅខាងក្រៅអគារត្រូវតែអនុវត្តតាមសុខភាពសាធារណៈខោនធី សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍និងការសម្តែងបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅអគារ។
	 ព្រឹត្តិការណ៍និងការសម្តែងបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្នុងអគារណាក៏ដោយដែលរៀបចំនៅសារមន្ទីរ សួនរុក្ខសាស្ត្រ សួនសត្វ និងអាងពិពណ៌ត្រូវអនុវត្តតាមសុខភាពសាធារណៈខោនធីពិធីសារសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍និងការសម្តែងបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្នុងអគារ។
	 សារមន្ទីរដែលមានបន្ទប់ប្រជុំជួល កន្លែងព្រឹត្តិការណ៍ ឬទីតាំងផ្សេងទៀតសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនត្រូវតែអនុវត្តតាមសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធីស្តីពី ពិធីសារសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន
	(1) គោលការណ៍នៅកន្លែងធ្វើការ និងការអនុវត្តដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
	(2) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយ
	(3) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ
	(4) ការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងសាធារណជន
	(5) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព
	ចំណុចសំខាន់ៗទាំងប្រាំនេះត្រូវតែបានដោះស្រាយ នៅពេលដែលទីកន្លែងរបស់អ្នកបង្កើតពិធីការបើកឡើងវិញណាមួយ។
	អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមពិធីការនេះ ត្រូវតែអនុវត្តវិធានការណ៍ជាធរមានទាំងអស់
	ដែលមានរាយខាងក្រោមនេះ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនពន្យល់ពីមូលហេតុក្នុងករណីដែលវិធានការណ៍ណាមួយមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយសារភាពមិនសមស្របសម្រាប់អាជីវកម្ម។
	 មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើដូច្នោះ។
	 បុគ្គលិកងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើស 65 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ) ត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើការងារដែលអាចធ្វើបានពីផ្ទះនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។
	 ដំណើរការការងារត្រូវបានកែទម្រង់ឡើងវិញទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនឱកាសសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការងារពីផ្ទះ។ ពិចារណាផ្តល់ជម្រើសឲ្យបុគ្គលិក មគ្គុទេសក៍ អ្នកហាត់ការ និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលស្នើសុំកែប្រែភារកិច្ច ដែលកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់...
	 ម្យ៉ាងវិញទៀត កាលវិភាគឆ្លាស់វេនគ្នា ឬប្តូរវេនគ្នាត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបង្កើនការរក្សាគំលាតរាងកាយជាអតិបរមា។
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកទទួលប្រាក់ឈ្នួល មគ្គុទេសក៍ អ្នកហាត់ការ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានសំដៅជារួមថា "បុគ្គលិក") ត្រូវបានប្រាប់ថាកុំមកធ្វើការបើសិនជាឈឺ ឬបើសិនជាពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សដែលមានជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលិកយល់...
	o ព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលដែលបុគ្គលិកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួល ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេលស្ថិតនៅផ្ទះ។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី កម្មវិធី រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រការឈប់សម្រាកឈឺ...
	 បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោងឬពិធីការដើម្បីឲ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឲ្យមានការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ពីគេភ្លាមៗ...
	 ការត្រួតពិនិត្យការចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិកអាចចូលក្នុងកន្លែងធ្វើការ ដោយអនុលោមតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ DPH។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី កាពិបាកដកដង្ហើម គ្រុនក្តៅឬគ្រុនរងា ក...
	 នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញមាន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកគួររាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈខោនធី Los Angeles តាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬតាមអ៊ិនធឺណិតនៅ http://www.redcap.link/covidrepo...
	 បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃបានទទួលរបាំងគ្របមុខសមស្របដែលគ្របច្រមុះ និងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រស្តីពីរបាំងមុខ LAC DPH COVID-19 តាមរយៈ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យបោកគក់ឬផ្លាស់ប្តូររបាំងមុខរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 បុគ្គលិកក៏ទទួលបានស្រោមដៃសម្រាប់កិច្ចការដែលតម្រូវឲ្យពួកគេចាត់ចែងផ្ទៃដែលបានប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យរករោគសញ្ញា។
	 ពិចារណាប្រើរបាំងបែងចែកជាកញ្ចក់ Plexisglass នៅទីកន្លែងដែលបុគ្គលិកត្រូវតែប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន ដូចជាកន្លែងបង់ប្រាក់ ឬមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន។
	 ស្ថានីយការងាររបស់បុគ្គលិកនៅតាមទីកន្លែងដូចជា កន្លែងលក់សំបុត្រ ឬកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន ត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត ហើយទីកន្លែងទូទៅត្រូវបានរៀបចំដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាគំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីភ្ញៀវ និងពីបុគ្គលិកដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃ សារមន្ទីរ ឬវិចិត្រសាល។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីទទួលយកការបង់ប្រាក់ ឬទៅតាម ការចាំបាច់។
	 បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយតាមភាពញឹកញាប់ដូចបានពិពណ៌នាខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនតិចជាងម្តងក្នុងមួយថ្ងៃទេក្នុងអំឡុងពេលនៃម៉ោងប្រតិបត្តិការឡើយ ទៅតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	o បន្ទប់សម្រាក          ___________________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក                ___________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត                __________________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	______________________________________________________________________________
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាង ក្រោម៖
	______________________________________________________________________________
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកជាញឹកញាប់ដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួន។
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
	 កម្មករនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន បរិក្ខារ និងលំហធ្វើការដែលបានកំណត់។ បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យ ចៀសវាងការប្រើទូរស័ព្ទ ថេប្លិត វិទ្យុពីរផ្លូវ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ការងារផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ការិយាល័យរួមគ្នា នៅគ្រប់ពេល ដែលអាចធ្វើបាន។ ពួកគេក៏ត្រូវបាន...
	 នៅពេលដែលត្រូវតែប្រើវត្ថុរួមគ្នា វត្ថុទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយប្រើផលិតផលសម្អាតដែលសមស្របសម្រាប់ផ្ទៃយ៉ាងហោយណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ រួមមានដូចខាងក្រោម៖ ឧបករណ៍ការិយាល័យដែលប្រើរួមគ្នា ដូចជាម៉ាស៊ីនថតចម្លង ម៉ាស៊ីនទូរសារ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ទូរស័ព្ទ ក្...
	 ពេលវេលាត្រូវបានផ្តល់ឲ្យបុគ្គលិកដើម្បីអនុវត្តការសម្អាតក្នុងអំឡុងវេនធ្វើការរបស់ខ្លួន។ កិច្ចការសម្អាតត្រូវបានកំណត់ក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការ ជាផ្នែកមួយនៃភារកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិក។ បើចាំបាច់ កែប្រែម៉ោងដើម្បីធានាបាននូវការសម្អាតកន្លែងធ្វើការជាប្រច...
	 គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ ក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាមជាភាគីទីបី។
	 ជម្រើសតាមចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	______________________________________________________________________________
	o ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅទីតាំងត្រូវកំណត់ត្រឹម៖ _________________
	 ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអាគារ។ ទីតាំងនៅខាងក្រៅអាគារត្រូវបានកំណត់តាមកម្រិតមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិក និងអតិថិជនអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 6ហ្វីត គ្រប់ពេលវេលាបាន។
	 រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅអាគារ និងទីតាំងទំនេរ។ ប្រតិបត្ដិការនៅខាងក្រៅអាគារអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមដំបូល ឬតង់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដោយផ្នែកផ្សេងនៃដំបូល ឬតង់ការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនត្រូវបិទជិតនោះឡើយ ហើយមានចលនាខ្យល់ខាងក្រៅគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងលំហ។ ទីតាំងខាងក...
	 រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋចំពោះការកំណត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រៅត្រូវបានចាត់ទុកទៅជាការកំណត់ខាងក្នុងអាគារវិញ ហើយអតិថិជនដែលនៅក្នុងនោះនឹងត្រូវរាប់ និងបញ្ចូលខាងក្នុងដែលកំណត់ចំនួនសរុប 75%នៅតាមទីកន្លែងនោះ។
	 បុគ្គលិកម្នាក់ (ឬបុគ្គលិកច្រើននាក់ ប្រសិនបើមានច្រកចូលច្រើនជាងមួយ) ត្រូវពាក់របាំងមុខហើយប្រចាំការនៅជិតច្រកចូលដែលជាកន្លែងចំហ ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ 6ហ្វីតពីភ្ញៀវដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីតាមដានចន្លោះ ទីតាំងខាងក្នុងអាគារ និងចំនួនភ្ញៀវចូលមកតម្រង់ជួ...
	 គ្រឹះស្ថានត្រូវវាស់ចម្ងាយទាំងការចូល និងចេញរបស់អតិថិជនឲ្យបានតឹងរឹង និងបន្តបន្ទាប់គ្នាគ្រប់ច្រកចូល ដើម្បីគ្រប់ គ្រងទីតាំងដោយអនុលោមតាមការកំណត់នៃទីតាំងដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបាន។ ការរៀបចំដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនវាស់វែង ឬហាក់ដូចជាចំនួនច្រើនលើសកំណត់ តាមការណែនាំរប...
	 ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើទៅបាន ត្រូវរៀបចំច្រកចូលតែមួយដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ និងច្រកចេញដាច់ដោយឡែកដើម្បីជួយរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
	 ច្រកចូលគ្រឹះស្ថាន ត្រូវបានដាក់កម្រិតដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតដោយភ្ញៀវនិងដោយចាប់ផ្តើមផ្តល់ជម្រើសដូចជាសំបុត្រចូលតាមពេលវេលា ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតសង្គម។ ក្រុមត្រូវបានដាក់កម្រិតមកត្រឹមសមាជិកគ្រួសារតែប...
	 ដំណើរទេសចរណ៍ដែលរួមមានបុគ្គលមកពីគ្រួសារខុសៗគ្នាត្រូវបានបញ្ឈប់ ហើយមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍រក្សាគំលាតប្រាំមួយហ្វីតពីក្រុមទេសចរណ៍។
	 ការរក្សាគំលាតសង្គមត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមទីកន្លែងពិព័រណ៍ទាំងអស់ដោយមានដាក់សញ្ញាសម្គាល់នៅជុំវិញការបង្ហាញ ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីកន្លែងដែលភ្ញៀវត្រូវតែឈរដើម្បីមើលការបង្ហាញ។ បើអាចធ្វើបាន ចូរបំបែកផ្លូវសម្រាប់ច្រកចូល និងច្រកចេញ ឆ្លងកាត់ការតាំងពិព័...
	 ចំនួនភ្ញៀវទៅកាន់ទីកន្លែងពិព័រណ៍តូចៗនៅក្នុងសារមន្ទីរត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅពេលណាមួយ ដើម្បីបន្តរក្សាគំលាត 6 ហ្វីតរវាងបុគ្គល ឬសមាជិកគ្រួសារ។ ច្រកចូលទាំងអស់ទៅកាន់ទីកន្លែងខាងក្នុងអាគារទាំងនេះត្រូវតែធ្វើការតាមដាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យចំនួនភ្...
	 បុគ្គលិកនិងភ្ញៀវត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យប្រមូលផ្តុំនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើន ដូចជាបន្ទប់ទឹក និងផ្លូវដើរក្នុងអាគារ។
	 រៀបចំទីកន្លែងអង្គុយឡើងវិញ និង/ឬយកកៅអីអង្គុយចេញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានគំលាតរាងកាយប្រាំមួយហ្វីតជាអប្បបរមារវាងអតិថិជន/ភ្ញៀវ។ បិទស្លាកសញ្ញានៅលើកន្លែងអង្គុយរួមគ្នា មិនអាចចល័តបាន (បង់អង្គុយ។ល។) ដើម្បីរំលឹកអតិថិជន/ភ្ញៀវឲ្យរក្សាគំលាតរាងកាយពីអ្នកដទៃ...
	 ទីតាំងដូចជា (ការសម្តែង ការបង្ហាញផ្ទាល់ ការសម្តែងសត្វ។ល។) ត្រូវតែគោរពតាមតាមពិធីការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍និងការសម្តែងបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្រៅអគារ របស់DPH នៃខោនធី Laឬការសម្តែង ឬព្រឹត្តិការណ៍និងការសម្តែងបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្នុងអគារដោយផ្អែកលើទីតាំងនៃព្រឹត្តិ...
	 គ្រឹះស្ថានដាក់កម្រិតលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន និងដោយយោងតាមកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ជនពិការ។ បុគ្គលិកចៀសវាងការប្រើយានយន្តរួមគ្នានៅពេលធ្វើដំណើរនៅលើទីធ្លា។ នៅពេលបុគ្គលិក ឬអតិថិជន/ភ្ញៀវត្រូវតែធ្វើដំណើររួមគ្នា គេចាំបាច់ត្រូវប្...
	 សមាជិកនៃគ្រួសារតែមួយ ឬរស់នៅក្រោមដំបូលតែមួយ មិនចាំបាច់រក្សាគំលាត 6 ហ្វីតពីគ្នាឡើយ។
	 ទីកន្លែងអង្គុយសាធារណៈ ត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដើម្បីជួយដល់ការរក្សាគំលាតរាងកាយរវាងអតិថិជន ឬភ្ញៀវ។
	 ភ្ញៀវដែលមកដល់អាជីវកម្មត្រូវបានរំលឹកឲ្យពាក់របាំងមុខនៅគ្រប់ពេលវេលា ខណៈពេលនៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬលើទីធ្លារបស់អាជីវកម្ម។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សធំទាំងអស់និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។ មានតែបុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តថាពួកគេម...
	 ភ្ញៀវដែលមកដល់ទីកន្លែងជាមួយកូនៗ ត្រូវតែប្រាកដថាកូនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅជិតឪពុកម្តាយ ចៀសវាងការប៉ះអ្នកដទៃ ឬវត្ថុណាមួយដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេ និងត្រូវពាក់របាំងមុខបើសិនជាដល់អាយុ។
	 បន្ទប់ទឹកសាធារណៈដែលនៅខាងក្រៅត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ និងបានសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃឬញឹកញាប់តាមដែលបានកំណត់ជាការចាំបាច់ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគដែលត្រូវបានអនុម័ត EPA និងអនវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិតស...
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