នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

ពិធីការសម្រាប់ទីកន្នែ ងខោរពបូ ជា៖ ឧបសមព ័នធ F
បចចុបបនន ភាពថ្មីៗ៖
7/1/20៖ សូ មកត់សម្គាល់ថាការណែនំឧសាហកមម ករែីជង
ំ ឺ COVID-19 នៃរដ្ឋ California សម្រម្គប់ទីកណៃែ ងគោរពបូ ជា
ៃិងអ្ន កផ្តល់គសវាកមម សាសន ៃិងពិធប
ី ុែយវបបធម៌ម្រតូវបាៃគធវប
ើ ច្ចុបបៃន ភាព។ ច្ុច្ ទីគៃេះ គដ្ើមបីពិៃិតយគមើលវា។
7/9/20៖ បាៃផ្តល់ព័ត៌ម្គៃបណៃែ មទាក់ទងៃឹងអ្តែ ម្របគោជៃ៍នៃការឈប់សម្រម្គករបស់បុគ្ាលក
ិ ៃិងការណកលមអ
ម្របព័ៃធខ្យល់គច្ញច្ូ ល
7/16/2020៖ បាៃគធវ ើបច្ចុបបៃន ភាពគដ្ើមបីអ្ៃុគោមតាមគសច្កត ីបង្គាប់ច្េះុ នងៃទី 13 ណខ្កកក ដាឆ្នំ 2020 ណដ្លបាៃគច្ញ
គដាយគសច្កត ប
ី ង្គាប់របស់មន្តៃតីសខា
ុ ភិបាលសាធារែៈនៃរដ្ឋ ណដ្លតម្រមូវឲ្យបិទម្របតិបតត ិការកនុងអ្ោរទាំងអ្ស់របស់
ទីកណៃែ ងគោរពបូ ជា។ ម្របតិបតត ិការកនុងអ្ោរគៅទីកណៃែ ងគោរពបូ ជាម្រតូវបាៃបិទសម្រម្គប់សាធារែជៃ។ សកមម ភាព
សាធារែៈ ដ្ូ ច្ជាគសវាកមម ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ៃិងពិធប
ី ុែយសព អាច្បៃត គធវ ើគៅខាងគម្រៅអ្ោរគៅគលើទីធាែនៃទីកណៃែ ង
គោរពបូ ជា គដាយអ្ៃុគោមតាមពិធីការណដ្លបាៃណកសម្រមួលគៃេះ ឬតាមណបបៃិមមត
ិ គដាយគម្របើទីកណៃែ ងគៃេះ ឬទីកណៃែ ង
គផ្េងគទៀតជាច្ំែុច្គរៀបច្ំពិធី។
7/17/20៖ បានផ្តល់ព័ត៌មានបន្នែ មទាក់ទងនឹងរបាាំងមុខ និងការពិនិតយរោគសញ្ញាបុគគលិក និង រ្ញៀវ។

នយកដាឋៃសុខ្ភាពសាធារែៈរបស់គខាៃធី Los Angeles កំពុងអ្ៃុវតត វ ធធីសាន្តសតតាមដ្ំកក់កាល ណដ្លបាៃ
ោំម្រទគដាយវ ធទាសាន្តសត ៃិងជំនញការសុខ្ភាពសាធារែៈ គដ្ើមបីអ្ៃុញ្ញាតឲ្យទីកណៃែ ងគោរពបូ ជាគបើកទាវរគ ើង
វ ធញគដាយសុវតែ ិភាព។ គដាយអ្ៃុគោមតាមការណែនំឧសាហកមម ករែីជំងឺ COVID-19 នៃរដ្ឋ California សម្រម្គប់
ទីកណៃែ ងគោរពបូ ជា ៃិងអ្ន កផ្តល់គសវាសាសន ៃិងពិធីបុែយវបបធម៌ច្ុេះនងៃទី 1 ណខ្កកក ដាឆ្នំ 2020 ៃិងគសច្កត ី
បង្គាប់ច្ុេះនងៃទី 13 ណខ្កកក ដាឆ្នំ 2020 ណដ្លបាៃគច្ញគដាយមន្តៃតីសុខាភិបាលសាធារែៈរបស់រដ្ឋ ជាការគ្ែ យ
ើ តប
ឺ
ៃឹងការរាតតាតនៃ ជំង COVID-19 កាៃ់ណតគម្រច្ើៃគៅទូ ទាង
ំ រដ្ឋ ពិធីការគៃេះផ្តល់ការណែនំសម្រម្គប់ឲ្យទីកណៃែ ង
គោរពបូ ជា ៃិងអ្ន កផ្តល់គសវាសាសន ៃិងពិធប
ី ុែយវបបធម៌ (ម្រតូវបាៃសំគៅជារ ួមថា "ទីកណៃែ ងគោរពបូ ជា")
ផ្តល់ប រ ធោកាសណដ្លម្គៃសុវតែ ិភាពៃិងសាអតដ្ល់បុគ្ាលិក
អ្ន កហាត់ការៃិងអ្ន កទទួ លការបែ្ុេះបក
ា ល
អ្ន កសម ័ម្រគ្ច្ិតត បញ្ា វៃត ៃិងបុគ្ាលិកម្របគភទគផ្េងៗគទៀតទាំងអ្ស់ (ម្រតូវបាៃសំគៅជារ ួមថា "បុគ្ាលិក") ក៏ដ្ូច្ជា
សម្គជិកច្ូ លរ ួម អ្ន កគោរពបូ ជា គភញៀវ ។ល។ (ម្រតូវបាៃសំគៅជារ ួមថា "គភញៀវ" ឬ "សម្គជិកច្ូ លរ ួម")។ បណៃែ មគលើ
ល័កខខ័ែឌគៅគលើទីកណៃែ ងគោរពបូ ជាណដ្លបាៃដាក់ច្ុេះគដាយមន្តៃតីសុខាភិបាលសាធារែៈរបស់រដ្ឋ
ទីកណៃែ ង
គោរពបូ ជាក៏ម្រតូវណតគោរពតាមល័កខខ័ែឌណដ្លម្គៃណច្ងគៅកនុងពិធីការសម្រម្គប់ទីកណៃែ ងគោរពបូ ជា
គៃេះផ្ងណដ្រ។
សូ មកត់សម្គាល់៖
ពិធីការគៃេះមិៃតម្រមូវឲ្យទីកណៃែ ងគោរពបូ ជាបៃត សកមម ភាពកមួ យគដាយផ្ទាល់គ ើយ។
គលើសពីគៃេះ វាម្រតូវបាៃណែនំោ៉ាងមុតម្គំឲ្យទីកណៃែ ងគោរពបូ ជាបៃត សម្រមបសម្រមួលគសវាកមម ពីច្ម្គៃយ ៃិង
សកមម ភាពពាក់ព័ៃធគផ្េងៗគទៀតសម្រម្គប់ជៃណដ្លង្គយរងគម្រោេះៃឹងជំងឺ
COVID-19
រ ួមទាំងជៃចាស់ជរា
ៃិងជៃណដ្លម្គៃជំងឺគម្រច្ើៃកនុងគពលណតមួ យ។
ពិធីការគៃេះមិៃណមៃសម្រម្គប់ការគរៀបច្ំ
ៃិងគសវាកមម មហ ូបអាហារ
ការដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ទំៃិញគៅអ្ន កទីទ័ល
គសវាកមម ណងទាំកុម្គរៃិងការណងទាំគៅគពលនងៃ
សាោគរៀៃៃិងសកមម ភាពអ្ប់រំ
ការផ្តល់ការណងទាំតាមផ្ាេះ
ការម្របឹកាគោបល់ ការង្គរការ ធោល័យ ៃិងសកមម ភាពគផ្េងៗគទៀតណដ្លទីកណៃែ ង ៃិងសាែប័ៃគោរពបូ ជាអាច្
ៃឹងផ្តល់ជូៃគ ើយ។
ពិធីការគៃេះអាច្ៃឹងម្រតូវបាៃគធវ ើបច្ចុបបៃន ភាព គៅគពលណដ្លម្គៃព័ត៌ម្គៃ ៃិងធៃធាៃបណៃែ ម ដ្ូ គច្ន េះ
សូ មម្របាកដ្ថាពិៃិតយគមើលគគ្ហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាម្របចាំ
សម្រម្គប់បច្ចុបបៃន ភាពគផ្េងៗគៅគលើឯកសារគៃេះ។ ច្ូ រកត់សម្គាល់ផ្ងណដ្រថា នយកដាឋៃសុខ្ភាពសាធារែៈ
របស់រដ្ឋ California ៃឹងគធវ ើការពិៃិតយគ ើង វ ធញគដ្ើមបីវាយតនមែ ផ្លប៉ាេះពាល់នៃគសច្កត ីបង្គាប់របស់រដ្ឋ ៃិង
ពិធីការទាំងគៃេះរយៈគពល 21 នងៃបនាប់ពីកាលបរ ធគច្េ ទនៃគសច្កត ីបង្គាប់មន្តៃតីសុខាភិបាលសាធារែៈរបស់រដ្ឋ ។
បញ្ជ ីម្រតួតពិៃិតយគៃេះម្រគ្បដ្ែតប់៖
(1) គោលការែ៍ ៃិងការអ្ៃុវតត គៅកណៃែ ងគធវ ើការគដ្ើមបីការពារសុខ្ភាពបុគ្ាលិក
(2) វ ធធាៃការែ៍គដ្ើមបីធានបាៃៃូ វការរកាគ្ំោតរាងកាយ
(3) វ ធធាៃការែ៍គដ្ើមបីធានបាៃៃូ វការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការ្ែ ងជំងឺ
(4) ការទំនក់ទំៃងជាមួ យបុគ្ាលិក គភញៀវ ៃិងសម្គជិកច្ូ លរ ួម
(5) វ ធធាៃការែ៍គដ្ើមបីធានបាៃៃូ វការគម្របើម្របាស់គសវាកមម សំខាៃ់ៗគដាយគសម ើភាព។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ច្ំែុច្សំខាៃ់ៗទាំងម្របាំគៃេះ ម្រតូវណតបាៃគដាេះម្រសាយ
ទីកណៃែ ងគោរពបូ ជារបស់ខ្ល ួៃ។

ម្រសបគពលណដ្លទីកណៃែ ងរបស់អ្នកអ្ៃុវតត ពិធីការសម្រម្គប់

សាាប័នទាំងអស់ន្ែលម្ររូវបានម្ររបែណតប់ខដ្ឋយការន្ណនាាំខនេះ ម្ររូវន្រដ្ឋក់ចុេះនូ វ វ ិធានការណ៍ន្ែលអាច
អនុវរត បានទាំងអស់
ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម
និងម្ររូវខម្ររៀមខល ួនខែើមបីពនយល់ពីមូលខេរុនន
វ ិធានការណ៍ណាមួ យន្ែលមិនម្ររូវបានអនុវរត រឺមិនអាចអនុវរត បានសម្រាប់ទីកន្នែ ង។
ខ្មេះទីកន្នែ ងខោរពបូ ជា៖
អាសយដ្ឋានទីកន្នែ ង៖
ចាំនួនមនុសសអរិបរា តាមចាប់អរា ីភ័យ៖
ម្របហាក់ម្របន្េលទាំេាំទីធាែរិរសរុបជាេវ ីរកាខរ៉េ
ន្ែលខម្របើខដ្ឋយខភញៀវ និងសាជិកចូ លរ ួម
សម្រាប់ខសវាកមម ៖

គៅកនុងពិធីការគៃេះណដ្លម្គៃដ្ូ ច្តគៅគៃេះ ពាកយ "បុគ្ាលិក" ម្គៃៃ័យថារាប់បញ្ចល
ូ ទាំងបុគ្ាលិក អ្ន កសម ័ម្រគ្ច្ិតត
័ ត ៃិងបុគ្ាលគផ្េងៗគទៀតណដ្លបំគពញការង្គរគៅទីកណៃែ ងគៃេះ។ ពាកយ "គភញៀវ"
បុគ្ាលិកហាត់ការៃិងសិកាខកាម បញ្ា វៃ
គ្ួ រម្រតូវបាៃយល់ថារាប់បញ្ចល
ូ សម្គជិកនៃការម្របមូ លផ្្ុំ អ្ន កគោរពបូ ជា ៃិងសាធារែជៃណដ្លមកកាៃ់ទីកណៃែ ង
កនុងនមជាគភញៀវ។ ពាកយ "ទីកណៃែ ង" ៃិង "ផ្ាេះគោរពបូ ជា" ទាំងពីរគៃេះសំគៅគលើអ្ោរណដ្លគធវ ើការគោរពបូ ជា ៃិង
អ្ោរឬទីធាែជាប់ោនណដ្លបាៃអ្ៃុញ្ញាតឲ្យគធវ ើសកមម ភាពម្របមូ លផ្្ុំ។

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវរត ខៅកន្នែ ងខធវ ើការខែើមបីការពារសុខភាពនិខោជិរ (បុរាលក
ិ )
(រូ សធីកទាំងអស់ន្ែលអនុវរត សម្រាប់ទក
ី ន្នែ ង)
បុគ្ាលិកណដ្លអាច្បំគពញកិច្ចការរបស់ខ្ល ួៃពីផ្ាេះ ម្រតូវបាៃណែនំឲ្យគធវ ើដ្ូគចានេះ។
បុគ្ាលិកង្គយរងគម្រោេះ (អ្ន កណដ្លម្គៃអាយុគលើ 65 ឆ្នំ អ្ន កណដ្លម្គៃបញ្ញាសុខ្ភាពរាុនំ រ៉ៃ) ម្រតូវបាៃកំែត់
ឲ្យគធវ ើការង្គរណដ្លអាច្គធវ ើបាៃពីផ្ាេះគៅម្រគ្ប់គពលណដ្លអាច្គធវ ើគៅបាៃ។
បុគ្ាលិកទាំងអ្ស់ម្រតូវបាៃម្របាប់ថាមិៃឲ្យគធវ ើការ គបើសិៃជាឈឺ ៃិងម្រតូវអ្ៃុវតត តាមការណែនំរបស់ DPH
សម្រម្គប់ការដាក់ខ្ល ួៃឯងឲ្យគៅដាច្់គដាយណ ក គបើសិៃជាអាច្គធវ ើបាៃ។
ព័ត៌ម្គៃអ្ំពីអ្តែ ម្របគោជៃ៍នៃការឈប់សម្រម្គកណដ្លឧបតែ មភគដាយៃិគោជក
ឬរដាឋភិបាលណដ្លបុគ្ាលិក
អាច្ៃឹងម្គៃសិទធិទទួ ល ណដ្លៃឹងគធវ ើឲ្យវាកាៃ់ណតម្គៃភាពង្គយម្រសួលណផ្នកហិរញ្ា វតថុកនុងការសែ ិតគៅផ្ាេះ។ គមើល
ព័ត៌ម្គៃបណៃែ មសត ីពី
កមម វ ធធីរដាឋភិបាលណដ្លោំម្រទការឈប់សម្រម្គកឈឺ
ៃិងសំែងបុគ្ាលិកសម្រម្គប់ជំងឺ
COVID-19 គដាយរាប់បញ្ចល
ូ ទាំងសិទធិឈប់សម្រម្គកឈឺរបស់បុគ្ាលិកគម្រកាម ច្ាប់សតីពីការគ្ែ ើយតបៃឹងគមគរាគ្
កូ រ៉ៃ ូកគដាយយកម្រគ្ួសារជាអាទិភាព (Families First Coronavirus Response Act) ៃិងសិទធិរបស់បុគ្ាលិកគដ្ើមបី
ទទួ លអ្តែ ម្របគោជៃ៍សំែងបុគ្ាលិក
ៃិងការសៃន ិដាឋៃនៃភាពទាក់ទងៃឹងការង្គររបស់ជំងឺ
COVID-19
ពាក់ព័ៃធៃឹង បទបញ្ញជម្របតិបតត ិគលខ្ N-62-20 របស់អ្ភិបាលរដ្ឋ
ដំណណើរការការងារត្រូវបានកែទត្រង់ណ ើង វ ិញណៅតារែត្រិរកដលអាចណ្វ ើបាន ណដើរបីបណងកើនឱកាសសត្ាប់ឲ្យ
បុគ្គលិែណ្វ ើការងារពីផ្ទះ។
បនាប់ពីទទួ លព័ត៌ម្គៃថាម្គៃបុគ្ាលិក/អ្ន កអ្ៃុវតត អ្ន កគ ៉ា ការឯកជន ៃិងបុគ្ាលិកបគក
ត េះអាសៃន ម្គនក់
ឬគម្រច្ើៃនក់គធវ ើគតសត វ ធជជម្គៃ ឬម្គៃគរាគ្សញ្ញាណដ្លដ្ូ ច្ោនជាមួ យជំងឺ COVID-19 (ករែី) ៃិគោជក
ម្គៃគ្គម្រម្គងគដ្ើមបីឲ្យករែីទាង
ំ គនេះដាក់ខ្ល ួៃឲ្យគៅដាច្់គដាយណ កគៅផ្ាេះ ៃិងតម្រមូវឲ្យម្គៃការគៅដាច្់ពី
គគ្គដាយខ្ល ួៃឯងភាែមៗសម្រម្គប់បុគ្ាលិកណដ្លម្គៃការប៉ាេះពាល់ជាមួ យករែីគៅកណៃែ ងគធវ ើការ។ គ្គម្រម្គងរបស់
ៃិគោជកគ្ួ រណតពិចារកពីពិធីការសម្រម្គប់បុគ្ាលិកណដ្លបាៃគៅដាច្់ពីគគ្ទាំងអ្ស់ គដ្ើមបីអាច្ទទួ លបាៃ
ឬគធវ ើគតសត រកជំងឺ COVID-19 គដ្ើមបីកំែត់ថាគតើម្គៃការប៉ាេះពាល់គៅកណៃែ ងគធវ ើការបណៃែ មគទៀតឬក៏អ្ត់ ណដ្ល
អាច្តម្រមូវឲ្យម្គៃ វ ធធាៃការែ៍ម្រគ្ប់ម្រគ្ងជំងឺ COVID-19 បណៃែ ម។ គមើលការណែនំសុខ្ភាពសាធារែៈគៅគលើ
ការគ្ែ ើយតបៃឹងជំងឺ COVID-19 គៅកណៃែ ងគធវ ើការ។
ការត្តួ តពិនិតយបុគគលិកត្តូវបានរ្វ ើរ ើងមុនរពលបុគគលិកអាចនឹងចូ លមកកាន់កន្នែ ងរ្វ ើការ។ ការត្តួ តពិនិ
តយ ត្តូវន្តោប់បញ្ចល
ូ ការពិនិតយទាក់ទងនឹងការកអ ក ដកដរងហ ើមខែ ី ការពិបាកដកដរងហ ើម និងអការ ត្គ ុនរតតឬ
ត្គ ុនរងា និងថារតើបុគគលិកបានប៉ះពាល់ជាមួ យបុគគលន្ដលត្តូវបានរគដឹងថាបានឆ្ែ ងជាំងឺ COVID-19 កនុងរ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
យៈរពល 14 ថ្ងៃចុងរត្កាយឬក៏អត់។ ការត្តួ តពិនិតយទាាំងរន៉ះអាចរ្វ ើបានពីចមាៃយ ឬរោយផ្ទាល់រៅរពល
បុគគលិកមកដល់។ ការពិនិតយសីតុណ្ហភាពក៏គួរន្តរ្វ ើរ ើងរៅកន្នែ ងរ្វ ើការផ្ងន្ដរ របើសិនជាអាចរ្វ ើបាន។
គៅកនុងករែីណដ្លរកគ ើញម្គៃ 3 ករែីឬគម្រច្ើៃជាងគៃេះគៅកណៃែ ងគធវ ើការ (ណដ្លរ ួមម្គៃករែីកនុងច្ំគកម
បុគ្ាលិក ៃិង/ឬសម្គជិកការម្របមូ លផ្្ុំ)កនុងរយៈគពល 14 នងៃ គនេះៃិគោជកគ្ួ ររាយការែ៍ពីម្រក ុមគៃេះគៅ
នយកដាឋៃសុខ្ភាពសាធារែៈតាមរយៈគលខ្ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។ គបើសិៃជាច្គង្គកមម្រតូវ
បាៃរកគ ើញគៅកណៃែ ងគធវ ើការ នយកដាឋៃសុខ្ភាពសាធារែៈ ៃឹងចាប់គផ្តើមការគ្ែ ើយតបច្ំគពាេះការ្ែ ងជា
ម្រក ុម
ណដ្លរ ួមម្គៃដ្ូ ច្ជាការផ្តល់ការណែនំ
ៃិងអ្ៃុសាសៃ៍អ្ំពីការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការ្ែ ងជំងឺ
ការោំម្រទ
បគច្ច កគទស
ៃិង វ ធធាៃការែ៍ម្រគ្ប់ម្រគ្ងណដ្លជាក់ោក់សម្រម្គប់ទីកណៃែ ង។
អ្ន កម្រគ្ប់ម្រគ្ងករែីសុខ្ភាព
សាធារែៈ
ៃឹងម្រតវូ បាៃចាត់តាំងគដ្ើមបីគធវ ើការគសុើបអ្គងក តការ្ែ ងជាម្រក ុមគដ្ើមបីដ្ឹកនំការគ្ែ ើយតបគៅទី
កណៃែ ង។
បុគគលិកន្ដលមានការប៉ះពាល់ជាមួ យអន កដថ្ទទទួ លបានរបាាំងមុខសមត្សបន្ដលត្គបត្ចមុ៉ះ និងមាត់រោយ
ឥតគិតថ្ងែ។ បុគគលិកត្តូវពាក់របាាំងមុខរន៉ះត្គប់រពលរវលាកនុងអាំ ុ ងថ្ងៃរ្វ ើការ រៅរពលប៉ះពាល់ ឬទាំនងជា
ប៉ះពាល់ជាមួ យអន កដថ្ទ។ បុគគលិកន្ដលត្តូវបានន្ណ្នាំរោយអន កផ្តល់រសវារវជជសាស្តសតរបស់ខល ួនថាពួ ករគមិន
គួ រពាក់របាាំងមុខ គួ រពាក់សនា ៉ះបាាំងមុខន្ដលមានត្កណាត់រុុំពីន្គមខាងរត្កាម រដើមបីអនុរលាមតាមបទបញ្ញជ
របស់រដឋ ដោបណាសាែនភាពសុខភាពរបស់ពួករគអនុញ្ញាតឲ្យរ្វ ើដូរចន ៉ះ។ ត្កណាត់រុុំន្ដលមានទត្មង់ រ តតតឹងខាង
រត្កាមចងាាគឺជាការលអ ។ មិនគួ ររត្បើមាស់ន្ដលមានវា៉ាល់មួយផ្ល វូ រ ើយ។ បុគគលិកមិនចាំបាច់ពាក់ត្កណាត់បាាំង
មុខរពលរៅមានក់ឯងរៅកនុងការ ិយាល័យឯកជន
ឬបនា ប់តូចន្ដលមានរបាាំង រ តងការពារខព ស់ជាងកមព ស់
បុគគលិករៅរពលឈររន៉ះរទ។
បុគគលិកត្តូវបានន្ណ្នាំឲ្យរបាកគក់ ឬបតររបាាំ
ូ
ងមុខរបស់ខល ួនជាររៀងោល់ថ្ងៃ។
ឧបករែ៍ការពារផ្ទាល់ខ្ល ួៃសមម្រសបម្រតូវបាៃផ្តល់ឲ្យបុគ្ាលិកតាមការចាំបាច្់
គដាយរាប់បញ្ចល
ូ ដ្ូ ច្ជា
ឧបករែ៍ការពារណភន ក ៃិងគម្រសាមនដ្ ណដ្លទទួ លខ្ុសម្រតូវគលើការគបាកគ្ក់សំគលៀកបំពាក់ ៃិងម្រកកត់សាសន
ម្រកកត់ម្រគ្បកណៃែ ងអ្ងគុយឬកម្រម្គលឥដ្ឋ ឬម្រកកត់គផ្េងគទៀតណដ្លបាៃគម្របើគៅកនុងគសវាកមម ឬពិធីបុែយ។
បុគ្ាលិកម្រតូវបាៃណែនំឲ្យគបាកគ្ក់ម្រកកត់បាំងមុខ្របស់ខ្ល ួៃជាគរៀងរាល់នងៃ។
ទីកណៃែ ងការង្គរទាំងអ្ស់ម្រតូវបាៃដាក់ឲ្យឃ្លែតពីោនោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីតឬគដាយការបាំង។
ទីកណៃែ ងទូ គៅ ណដ្លរ ួមម្គៃបៃា ប់ទឹក ៃិងទីកណៃែ ងណដ្លម្រតូវបាៃគម្របើគដាយបុគ្ាលិកប៉ាុគក
ណ េះ ម្រតូវបាៃ
សម្គែប់គមគរាគ្ជាញឹកញាប់គៅតាមកាលវ ធភាគ្ដ្ូ ច្ខាងគម្រកាម៖
កណៃែ ងច្ូ ល/កណៃែ ងរង់ចាំ

________________________________________________

ផ្ល វូ គដ្ើរកនុងអ្ោរ

________________________________________________

បៃា ប់ម្របជុំ

________________________________________________

កណៃែ ងគធវ ើការរ ួមោន ________________________________________________
បៃា ប់សម្រម្គក

________________________________________________

ជគែាើរខាងរត្ត /ជគែាើរខាងកនុង
ជគែាើរយៃត
បៃា ប់ទឹក

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

គផ្េងគទៀត
________________________________________________
បុគ្ាលិកម្រតូវបាៃហាមឃ្លត់មិៃឲ្យបរ ធគភាគ្ ឬផ្ឹកគៅកណៃែ ងកមួ យគៅកនុងទីកណៃែ ងគម្រៅពីតំបៃ់ប រ ធគភាគ្
អាហារណដ្លបាៃកំែត់គ ើយ គដ្ើមបីធានថាម្គ៉ាស់អាច្ម្រតូវបាៃពាក់ម្រគ្ប់គពលគវោ ៃិងម្រតឹមម្រតូវ។
សារធាតុសម្គែប់គមគរាគ្ ៃិងការផ្ាត់ផ្ាង់ណដ្លពាក់ព័ៃធគ្ឺម្គៃសម្រម្គប់បុគ្ាលិកគៅទីតាំងដ្ូ ច្ខាងគម្រកាម៖
________________________________________________________________________
ទឹកអ្នម័យោងនដ្ណដ្លម្គៃម្របសិទធភាពម្របឆ្ំងជំងឺ COVID-19 គ្ឺម្គៃសម្រម្គប់បុគ្ាលិក
ទាំងអ្ស់គៅទីតាំងដ្ូ ច្ខាងគម្រកាម៖
________________________________________________________________________
បុគ្ាលិកម្រតូវបាៃអ្ៃុញ្ញាតឲ្យសម្រម្គកឲ្យបាៃញឹកញាប់គដ្ើមបីោងនដ្របស់ខ្ល ួៃ។
បុគ្ាលិកម្រតូវបាៃណែនំមិៃឲ្យគធវ ើការសួ រសុខ្ទុកខគៅផ្ាេះ ឬការទសេៃកិច្ចគម្រៅទីកណៃែ ងគផ្េងគទៀតគៅកាៃ់
ៃរកម្គនក់ណដ្លបាៃគធវ ើគតសត វ ធជជម្គៃសម្រម្គប់ ឬគច្ញគរាគ្សញ្ញាជំងឺ COVID-19 គ ើយ លុេះម្រតាណតជៃ គនេះ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
បាៃបំគពញរយៈគពលដាក់ខ្ល ួៃឯងឲ្យគៅដាច្់គដាយណ ក ឬគៅដាច្់ពីគគ្គដាយខ្ល ួៃឯងណដ្លបាៃកំែត់។
ច្ាប់ច្មែ ងនៃពិធីការគៃេះម្រតូវបាៃណច្កចាយគៅបុគ្ាលិកៃីមួយៗ។
បុគ្ាលិកៃីមួយៗ ម្រតូវបាៃកំែត់ឧបករែ៍ផ្ទាល់ខ្ល ួៃ បរ ធកាខរ ៃិងលំហគធវ ើការណដ្លបាៃកំែត់។
ការគម្របើម្របាស់រ ួមោនៃូ វវតថុណដ្លបាៃប៉ាេះរ ួច្ ម្រតូវបាៃកាត់បៃែ យ ឬលុបបំបាត់។
គោលការែ៍ទាង
ំ អ្ស់ណដ្លបាៃពិពែ៌នគៅកនុងបញ្ជ ីម្រតួតពិៃិតយគៃេះគម្រៅពីគោលការែ៍ណដ្លទាក់ទងៃឹង
ល័កខខ័ែឌការង្គរ ម្រតូវបាៃអ្ៃុវតត គៅគលើបុគ្ាលិកដ្ឹកជញ្ជៃ
ូ ៃិងម្រក ុមហុៃគផ្េងៗគទៀតណដ្លអាច្សែ ិតគៅ
ទីតាំងគនេះកនុងនមជាភាគ្ីទីបី។
គម្រសច្ច្ិតត—ពិពែ៌នពី វ ធធាៃការែ៍គផ្េងគទៀត៖

________________________________________________________________________
B. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការរការាំលាររាងកាយ
គសវាកមម សាសន ៃិងពិធីបុែយវបបធម៌ខាងកនុងអ្ោរគៅតាមទីកណៃែ ងគោរពបូ ជាម្រតូវបាៃហាមឃ្លត់រហូ ត
ដ្ល់ម្គៃការជូ ៃដ្ំែឹងជាងមីគដាយមន្តៃតីសុខាភិបាលសាធារែៈរបស់រដ្ឋ ។
ជគម្រមើសគផ្េងអាច្ម្រតូវបាៃគម្របើ
សម្រម្គប់គសវាសាសន ៃិងម្រពឹតតិការែ៍វបបធម៌សាធារែៈ។ ជគម្រមើសទាំងគៃេះម្គៃដ្ូ ច្ជា៖
គសវាកមម
ៃិងម្រពឹតតិការែ៍ម្រតូវបាៃគធវ ើគ ើងគៅខាងគម្រៅអ្ោរគដាយគោរពតាមគសច្កត ីតម្រមូវ
នៃការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការ្ែ ងជំងឺ ៃិងការរកាគ្ំោតរាងកាយ
គសវាកមម
ៃិងម្រពឹតតិការែ៍ម្រតូវបាៃគធវ ើគ ើងតាមណបបៃិមមិតតាមរយៈការន្តសាីមផ្ទាល់
ឬការងតទុក
សម្រម្គប់ផ្េពវ ផ្ាយគៅគពលគម្រកាយ។
ច្ូ រកត់សម្គាល់ថាទីធាែកនុងអ្ោរគៅតាមទីកណៃែ ងគោរពបូ ជាអាច្ម្រតូវបាៃគម្របើជាទីកណៃែ ង
សម្រម្គប់គសវាកមម
ៃិងម្រពឹតតិការែ៍ណដ្លគធវ ើគ ើងតាមណបបៃិមមិត
ដ្រាបក
ឺ
គសច្កត ីតម្រមូវនៃការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការ្ែ ងជំង ៃិងការរកាគ្ំោតរាងកាយ ម្រតវូ បាៃអ្ៃុវតត តាម
គហើយមិៃម្គៃមៃុសេគលើសពី 10 នក់ច្ូលរ ួមគៅកនុងដ្ំគែើរការផ្លិត ៃិងផ្េពវ ផ្ាយ។
ពុំគនេះគទការគម្របើម្របាស់ទីធាែកនុងអ្ោរគៅទីកណៃែ ងម្រតូវបាៃដាក់កម្រមិតម្រតឹមបុគ្ាលិកណដ្លគធវ ើ
សកមម ភាពមិៃសាធារែៈ ឬៃិមមិត។
វ ធធាៃការែ៍ម្រតូវបាៃអ្ៃុវតត គដ្ើមបីគលើកកមព ស់ការរកាគ្ំោតរាងកាយគៅតាមម្រពឹតតិការែ៍ខាងគម្រៅអ្ោរ។
វ ធធាៃការែ៍ម្រតូវបាៃអ្ៃុវតត
(ការច្ុេះគ្មេះជាមុៃ
ការរាប់ច្ំៃួៃអ្ន កច្ូ លរ ួមគៅម្រច្កច្ូ ល)
គដ្ើមបីធានថាច្ំៃួៃអ្ន កច្ូ លរ ួមមិៃគលើសពីច្ំៃួៃមៃុសេណដ្លអាច្រកាគ្ំោតរាងកាយគៅកនុង
ម្រពឹតតិការែ៍ខាងគម្រៅអ្ោរ។
ច្ំែតោៃយៃត ម្រតូវបាៃគរៀបច្ំគ ើង វ ធញគដ្ើមបីដាក់កម្រមិតគលើច្ំែុច្ម្របមូ លផ្្ុំ
ៃិងធានបាៃៃូ វ
គ្ំោតសមម្រសប (ឧទាហរែ៍ គដាយបិទកណៃែ ងច្តច្គនែេះៗគនេះ)។
គបើសិៃជាគសវាកមម គបើកច្ូ លខាងគម្រៅអ្ោរ ម្រតូវបាៃផ្តល់ជូៃ រងយៃត ម្រតូវបាៃណែនំឲ្យច្តោ៉ាងតិច្
6 ហវ ីតពីោន។
ផ្ល វូ គដ្ើរច្ាស់ោស់ម្រតូវបាៃកំែត់រវាងកណៃែ ងច្តោៃយៃត ក៏ដ្ូច្ជាច្ំែុច្គៅដ្ល់គផ្េងគទៀត ៃិង
ទីកណៃែ ងគៅគលើទីធាែណដ្លគសវាសាសន
ឬពិធីបុែយវបបធម៌កំពុងម្របម្រពឹតតគៅគដ្ើមបីកាត់បៃែ យហវ ូង
មៃុសេ អ្ៃុញ្ញាតឲ្យម្គៃការម្រតួតពិៃិតយច្ំៃួៃមៃុសេ ៃិងទុកគពលសម្រម្គប់ការម្រតួតពិៃិតយគរាគ្សញ្ញា
គៅគពលណដ្លបុគ្ាលិក ៃិងគភញៀវច្ូ លមក។
បុគ្ាលិកម្គនក់ (ឬគម្រច្ើៃនក់គបើសិៃជាម្គៃផ្ល វូ គដ្ើរគម្រច្ើៃជាងមួ យ) ណដ្លពាក់ម្រកកត់បាំងមុខ្ ម្រតូវ
បាៃដាក់ឲ្យម្របចាំការគៅច្ំែុច្ចាប់គផ្តើមនៃផ្ល វូ គដ្ើរ ប៉ាុណៃត ម្គៃគ្ំោតោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីតពីមៃុសេ
ណដ្លមកដ្ល់ឬចាកគច្ញ គដ្ើមបីម្រតួតពិៃិតយការគម្របើម្របាស់របាំងមុខ្ ៃិងតាមដាៃច្ំៃួៃមៃុសេ។
ម្រពឹតតិការែ៍សាសន ៃិងពិធីបុែយវបបធម៌ណដ្លបាៃអ្ៃុញ្ញាត ម្រតូវបាៃគរៀបច្ំគដ្ើមបីទុកឲ្យម្គៃច្គនែេះ
6 ហវ ីតវាងមៃុសេ 2 នក់
ករែីគលើកណលងណតមួ យគ្ត់គ្ឺ
មៃុសេទាំងពីរនក់គ្ឺជាបត ីម្របពៃធ ណដ្លកំពុងគរៀបអាពាហ៍
ពិពាហ៍ ឬសម្គជិកនៃម្រគ្ួសារណតមួ យ ណដ្លអាច្ច្ូ លរ ួមកនុងម្រពឹតតិការែ៍កមួ យជាមួ យោន ៃិង
អ្ងគុយជាមួ យោនជាម្រក ុម គបើសិៃជាម្រតូវបាៃអ្ៃុញ្ញាតគដាយសាសនរបស់ពួកគគ្។
គបើសិៃជាអ្ន កច្ូ លរ ួមគៅម្រពឹតតិការែ៍ ម្រតូវណតតម្រមង់ជួររង់ចាំមុៃៃឹងម្គៃកណៃែ ងអ្ងគុយ ឬគៅច្ំែុច្
គផ្េងគទៀតកមួ យកនុងអ្ំ ុ ងគពលណដ្លពួ កគគ្មកដ្ល់ទីកណៃែ ង
ការសម្គាល់គផ្េងគទៀតម្រតូវបាៃ
គម្របើម្របាស់គដ្ើមបីបង្គាញពីគ្ំោត 6 ហវ ីតណដ្លចាំបាច្់រវាងបុគ្ាលម្គនក់ៗ។
គសវាកមម ៃិងការម្របារពធ ពិធីម្រតូវបាៃបំម្រពួញឲ្យខ្ែ ី គដ្ើមបីដាក់កម្រមិតគលើគពលគវោណដ្លច្ំកយគៅ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ទីកណៃែ ងគនេះ។
ទីកណៃែ ងខាងគម្រៅអ្ោរម្រតូវបាៃគរៀបច្ំគដ្ើមបីអ្ៃុញ្ញាតឲ្យម្គៃការរកាគ្ំោតរាងកាយ។
គបើសិៃជា
គៅអ្ី បង់អ្ងគុយ ឬទីធាែឈរម្រតូវបាៃគម្របើ ការគរៀបច្ំៃិងការគ្ូ សសម្គាល់ម្រតូវបាៃគម្របគើ ដ្ើមបីអ្ៃុញ្ញាតឲ្យ
ម្គៃគ្ំោត 6 ហវ ីតរវាងបុគ្ាលម្គនក់ៗ ឬម្រក ុមម្រគ្ួសារៃីមួយៗ ក៏ដ្ូច្ជាម្រក ុមម្រគ្ួសារ ឬបុគ្ាលគផ្េងៗ
គទៀត។
គបើអាច្គធវ ើបាៃ ផ្ល វូ រគបៀងគៅកនុងទីកណៃែ ងណដ្លគម្របើសម្រម្គប់ម្រពឹតតិការែ៍ខាងគម្រៅអ្ោរ ម្រតូវបាៃ
កំែត់ជាផ្ល វូ ណតមួ យទិសគដ្ើមបីោំម្រទការរកាគ្ំោតរាងកាយ។
ផ្ូ គ ៀម (podium) គវទិកា ៃិងទីកណៃែ ងវាគ្ម ិៃគផ្េងគទៀត ម្រតូវបាៃគរៀបច្ំគ ើង វ ធញគដ្ើមបីអ្ៃុញ្ញាត
ឲ្យម្គៃគ្ំោតោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីតរវាងវាគ្ម ិៃ ឬអ្ន កច្ូ លរ ួម។
បុគ្ាលិកម្រតូវបាៃណែនំឲ្យរកាគ្ំោតោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីតពីោនគៅម្រគ្ប់កណៃែ ងទាំងអ្ស់នៃទីកណៃែ ង
គោរពបូ ជា។
ការច្ូ លគម្របើណបបៃិមមិត ម្រតូវបាៃផ្ាល់ជូៃសម្រម្គប់គភញៀវណដ្លច្ង់ច្ូលរ ួមកនុងគសវាកមម ឬម្រពឹតតិការែ៍
ប៉ាុណៃត ម្គៃហាៃិភ័យ (risk) ខ្ព ស់គបើសិៃជាប៉ាេះពាល់ជាមួ យជំងឺ COVID-19។
ការគរៀបច្ំម្រតវូ បាៃគធវ ើគ ើងគដ្ើមបីគធវ ើឲ្យបៃា ប់ទឹកអាច្គម្របើម្របាស់បាៃម្របកបគដាយសុវតែ ិភាពសម្រម្គប់
អ្ន កច្ូ លរ ួមកនុងម្រពឹតតិការែ៍គៅខាងគម្រៅអ្ោរ។
ទីកណៃែ ងអាច្ៃឹងគម្រជើសគរ ើសផ្ត ល់បងា ៃ់ច្ល័តគៅខាងគម្រៅ
ៃិងទីកណៃែ ងោងនដ្
ៃិង/ឬគបើកឲ្យគម្របើបៃា ប់ទឹកកនុងអ្ោរ។
គបើសិៃជាទីកណៃែ ងកនុងអ្ោរម្រតូវបាៃ
គបើកឲ្យគម្របើ គគ្ម្រតូវម្របកាៃ់ខាជប់ៃូវការម្រប ុងម្របយ័តនដ្ូច្ខាងគម្រកាម៖
ផ្ល វូ ណដ្លបាៃកំែត់ម្រតូវបាៃសម្គាល់ពីទីកណៃែ ងខាងគម្រៅអ្ោរណដ្លបាៃគម្របើសម្រម្គប់ម្រពឹតតិការែ៍
ច្ូ លគៅកាៃ់ទីតាំងបៃា ប់ទឹកគៅខាងកនុងអ្ោរ។
បង់សអិត ឬការសម្គាល់គផ្េងគទៀតម្រតូវបាៃគម្របើគដ្ើមបីធានបាៃៃូ វការរកាគ្ំោតរាងកាយ គបើសិៃជា
អ្ន កច្ូ លរ ួមម្រតូវណតតម្រមង់ជួរគដ្ើមបីគម្របប
ើ ៃា ប់ទឹក។
អ្ន កច្ូ លរ ួមម្រតូវបាៃគលើកទឹកច្ិតតឲ្យគម្របើបៃា ប់ទឹកតាមការចាំបាច្់កនុងអ្ំ ុ ងគសវាកមម ឬម្រពឹតតិការែ៍
គដ្ើមបីគច្ៀសវាងការកកសា េះគៅច្ុងបញ្ច ប់។
សម្គភរៈកនុងបៃា ប់ទឹកគ្ឺសែិតកនុងសភាពដ្ំគែើរការលអ ធមម តា ៃិងម្គៃផ្ទុកគៅគដាយសាបូ ៃិងកណៃេង
សម្រម្គប់គម្របើមួយដ្ងម្រគ្ប់ម្រោៃ់ គដ្ើមបីអ្ៃុញ្ញាតឲ្យម្គៃការោងនដ្ណដ្លបាៃតម្រមូវ។
សម្គភរៈកនុងបៃា ប់ទឹកម្រតូវបាៃគរៀបច្ំគដ្ើមបីអ្ៃុញ្ញាតឲ្យម្គៃការរកាគ្ំោតរាងកាយគៅខាងគម្រៅ
កូ ៃបៃា ប់ម្គៃជញ្ញជំងបិទជិត។
បុគ្ាលិកម្គនក់ (ឬគម្រច្ើៃនក់គបើសិៃជាម្គៃបៃា ប់ទឹកកនុងអ្ោរគម្រច្ើៃជាងមួ យ) ណដ្លពាក់ម្រកកត់
បាំងមុខ្ ម្រតូវបាៃដាក់ឲ្យម្របចាំការគៅម្រច្កច្ូ លបៃា ប់ទឹក ប៉ាុណៃត ម្គៃគ្ំោតោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីត ពីមៃុសេ
ណដ្លមកដ្ល់ឬចាកគច្ញ គដ្ើមបីម្រតួតពិៃិតយការគម្របើម្របាស់របាំងមុខ្ ៃិងតាមដាៃច្ំៃួៃមៃុសេ។
បុគ្ាលិកម្រតូវបាៃណែនំឲ្យរកាគ្ំោតោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីតពីោនគៅម្រគ្ប់កណៃែ ងទាំងអ្ស់នៃទីកណៃែ ង គដាយរាប់
បញ្ចល
ូ ទាំងកណៃែ ងគធវ ើការកនុងអ្ោរ។
គបើអាច្អ្ៃុវតត បាៃ ច្ំែុេះជគែតើរយៃត ម្រតូវបាៃដាក់កម្រមត
ិ ម្រតឹម 4 នក់ ឬតិច្ជាងគៃេះគៅកនុងគពលមត ង
សម្រម្គប់ជគែាើរយៃត ទាង
ំ ឡាយណដ្លមិៃអ្ៃុញ្ញាតឲ្យម្គៃគ្ំោតរាងកាយ 6 ហវ ីតរវាងអ្ន កជិេះ។ អ្ន កជិេះទាំងអ្ស់
ម្រតូវបាៃតម្រមូវឲ្យពាក់ម្រកកត់បាំងមុខ្។ ពិចារកពីទំហំជគែាើរយៃត ច្ំៃួៃជាៃ់របស់អ្ោរ ៃិងច្ំៃួៃបុគ្ាលិក
ម្របចាំនងៃ
គដ្ើមបីបគងក ើតគោលការែ៍ណែនំអ្ំពីការរកាគ្ំោតរាងកាយណដ្លសមម្រសបសម្រម្គប់អ្នកជិេះ
ជគែាើរយៃត ។
គបើអាច្អ្ៃុវតត បាៃ ជគែតើរខាងកនុងម្រតូវបាៃគបើកសម្រម្គប់ច្រាច្រែ៍ "គ ើង" ឬ "ច្ុេះ" គដាយម្គៃការសម្គអត
ជគែតើរខាងកនុងគម្រច្ើៃជាងមុៃ។
សាែៃីយការង្គរគៅកនុងការ ធោល័យ ឬទីកណៃែ ងគផ្េងគទៀត ម្រតូវបាៃបំណបកពីោនោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីត គហើយទី
កណៃែ ងទូ គៅម្រតូវបាៃកំែត់ឲ្យដាក់កម្រមិតគលើការម្របមូ លផ្្ុំរបស់បុគ្ាលិក គដ្ើមបីធានបាៃៃូ វការរកាគ្ំោត
ពិតោ៉ាងតិច្ 6 ហវ ីត។
ច្ំៃួៃបុគគលិកគៅកនុងបៃា ប់ទឹក
បៃា ប់សម្រម្គក
ៃិងទីកណៃែ ងទូ គៅគផ្េងគទៀតម្រតូវបាៃដាក់កម្រមិត
គដ្ើមបីអ្ៃុញ្ញាតឲ្យម្គៃការរកាគ្ំោតរាងកាយ។

C. វ ិធានការណ៍ខែើមបីម្ររប់ម្ររងការលែ ងជាំងឺ
ម្របព័ៃធ HVAC គ្ឺសែិតកនុងសភាពដ្ំគែើរការលអ ដល់កម្រមិតអ្តិបរម្គ ន្ដលអាចរ្វ ើឲ្យខ្យល់គច្ញច្ូ លម្រតូវបាៃ
បគងក ើៃរ ើង តាមរយៈការគបើកទាវរ ៃិងបងអ ួច្កនុងអ្ំ ុ ងគពលម្របមូ លផ្្ុំ។
ពិចារកដ្ំគ ើងម្គ៉ាសុីៃសម្គអតខ្យល់ម្គៃម្របសិទធភាពខ្ព ស់ច្ល័ត រ្វ ើឲ្យត្បរសើររ ើងនូ វតម្រមង
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ខ្យល់របស់អ្ោរឲ្យម្គៃម្របសិទធភាពខ្ព ស់បំផ្ុតតាមណដ្លអាច្គធវ ើបាៃ ៃិងគធវ ើការណកណម្រប គផ្េងគទៀត
គដ្ើមបីបគងក ើៃបរ ធម្គែខ្យល់ខាងគម្រៅ ៃិងខ្យល់គច្ញច្ូ លគៅកនុងទីកណៃែ ងគធវ ើការទាំង អ្ស់។
ឧបករែ៍ណដ្លមិៃគម្របើនដ្ ម្រតូវបាៃដ្ំគ ើងគៅម្រគ្ប់គពលណដ្លអាច្គធវ ើបាៃ (គដាយរាប់បញ្ចល
ូ ទាំងបៃា ប់ទឹក)
គដ្ើមបីកាត់បៃែ យហាៃិភ័យ (risk) នៃការចមែ ងរមរោគ។
ការត្តួ តពិនិតយរោគសញ្ញាត្តូវបានរ្វ ើរ ើងមុនរពលរ្ញៀវរ ួមទាាំងសមាជិកជួ បជុាំមកដល់សត្មាប់រសវាកមម
ឬត្ពឹតតិការណ្៍សាសនអាចនឹងចូ លកនុងទីកន្នែ ង។ ការត្តួ តពិនិតយ ត្តូវន្តោប់បញ្ចល
ូ ការពិនិតយទាក់ទងនឹង
ការកអ ក ដកដរងហ ើមខែ ី ការពិបាកដកដរងហ ើម និងអការត្គ ុនរតតឬត្គ ុនរងា។ ការត្តួ តពិនិតយទាាំងរន៉ះអាចរ្វ ើ
បានរោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈ វ ិ្ីរផ្ងងដូ ចជាការពិនិតយរោគសញ្ញាតាមអនឡាញ ឬតាមរយៈសាែកសញ្ញាន្ដល
បានបិទរៅត្ចកចូ លទីកន្នែ ងរោយន្ងែងថារ្ញៀវន្ដលមានរោគសញ្ញាទាាំងរន៉ះមិនគួ រចូ លកនុងទីកន្នែ ងរ ើយ។
រ្ញៀវន្ដលមកដល់ទីកន្នែ ងត្តូវបានរុំលឹកឲ្យពាក់របាាំងមុខរៅត្គប់រពលរវលា
(រលើកន្លងន្តរពលបរ ិរភាគ
ឬផ្ឹក របើសិនជាអាចរ្វ ើបាន) ខណ្ៈរពលរៅកនុងទីកន្នែ ង ឬរៅរលើទីធ្លែថ្នទីកន្នែ ង។ រន៉ះអនុវតត រៅរលើ
មនុសង្ាំទាង
ាំ អស់ និងកុមារន្ដលមានអាយុចប់ពី 2 ឆ្នាំរ ើងរៅ។ មានន្តបុគគលន្ដលត្តូវបានន្ណ្នាំមិនឲ្យ
ពាក់របាាំងមុខរោយអន កផ្តល់រសវារវជជសាស្តសតបុរណា
ណ ៉ះរទើបត្តូវបានរលើកន្លងពីការពាក់រន៉ះ។ រដើមបីគាំត្ទសុវតែ ិ
ភាពបុគគលិករបស់អនក និងរ្ញៀវរផ្ងងរទៀត គួ រផ្តល់របាាំងមុខឲ្យរ្ញៀវន្ដលមកដល់រោយគមនវា។
សាែកសញ្ញាគៅទីតាំងណដ្លអាច្គមើលគ ើញ ម្រតូវបាៃគម្របើគដ្ើមបីរំលឹកដ្ល់គភញៀវថា របាំងមុខ្គ្ឺចាបា
ំ ច្់កនុងអ្ំ ុ ង
គសវាកមម ៃិងការម្របារពធ ពិធីគលើកណលងណតកុម្គរអាយុគម្រកាម 2 ឆ្នំ ឬជៃគផ្េងគទៀតណដ្លពិបាកដ្កដ្គងា ើម ឬ
ល័កខខ័ែឌម្គៃហាៃិភ័យ (risk) គផ្េងគទៀត។
សាែកសញ្ញាគៅទីតាំងណដ្លអាច្គមើលគ ើញ ហាមឃ្លត់គភញៀវមិៃឲ្យគធវ ើការចាប់នដ្ ឱប ឬការសាវគ្មៃ៍ម្រសគដ្ៀង
ោនណដ្លម្គៃហាៃិភ័យ (risk) នៃការច្មែ ងគមគរាគ្គ ើយ។
គបើសិៃជាគសៀវគៅអ្ធិដាឋៃ ម្រពំ ឬវតថុប៉ាេះពាល់គដាយផ្ទាល់គផ្េងគទៀត ម្រតូវបាៃគម្របើគៅកនុងគសវាកមម ឬពិធីបុែយ
បុគ្ាលម្រតូវបាៃណែនំឲ្យយកវតថុរបស់ខ្ល ួៃ
ឬវតថុណដ្លគម្របើគហើយអាច្គបាេះគចាលបាៃម្រតូវបាៃផ្តល់ជូៃសម្រម្គប់
អ្ន កច្ូ លរ ួម។
មីម្រកូហវ ូៃ គជើងបញ្ឈរ គជើងបញ្ឈរតន្តៃតី ឧបករែ៍ ៃិងវតថុគផ្េងគទៀតគៅគលើគវទិកា ៃិងផ្ូ គ ៀម)podiums(
ម្រតូវបាៃសម្គែប់គមគរាគ្រវាងការគម្របើម្របាស់មតងៗ។
ទីកណៃែ ងបាៃបញ្ឈប់ការបញ្ជៃ
ូ បៃត ៃូវចាៃតង្គវយ ៃិងវតថុម្រសគដ្ៀងោន។ ម្របព័ៃធ ីជីងល ឬម្របអ្ប់ ម្របមូ ល
ធ
គដាយមិៃប៉ាេះ ឬឧបករែ៍គផ្េងៗគទៀតម្រតូវបាៃគម្របើសម្រម្គ ប់ការម្របមូ លការច្ូ លវភាគ្ទាៃ។
នយកដាឋៃសុខ្ភាពសាធារែៈរដ្ឋ California ណែនំថា “សកមម ភាពដ្ូ ច្ជាការគម្រច្ៀង ៃិងការសូ ម្រតធម៌
គ្ឺផ្ទុយពីការកាត់បៃែ យហាៃិភ័យ (risk) ណដ្លសគម្រមច្បាៃតាមរយៈការរកាគ្ំោតរាងកាយម្របាំមួយហវ ីត”
គដាយសារការគកើៃគ ើងនៃភាពអាច្្ែ ងពីតំែក់ទឹកតូ ច្ៗណដ្លម្គៃផ្ទុកគមគរាគ្គៅគពលសាយភាយ។
សកមម ភាពទាំងអ្ស់អាច្ៃឹងម្រតូវបាៃរាប់បញ្ចល
ូ គៅកនុងម្រពឹតតិការែ៍ខាងគម្រៅអ្ោរគដាយម្គៃគ្ំោតរាង
កាយកាៃ់ណតឆ្ៃយ ឬតាមរយៈវ ធធីគផ្េង (ដ្ូ ច្ជាការន្តសាីម តាមអ្ុីៃធឺែិត) ណដ្លគធវ ើឲ្យម្របាកដ្ថាសម្គជិក
ច្ូ លរ ួមគធវ ើសកមម ភាពទាាំងគៃេះដាច្់គដាយណ កពីោនគៅតាមផ្ាេះរបស់ខ្ល ួៃ។
សូ មពិៃិតយគមើលការណែនំ
ឧសាហកមម រដ្ឋ សម្រម្គប់ទីកណៃែ ងគោរពបូ ជា ៃិងអ្ន ក ផ្តល់គសវាកមម សាសន ៃិងពិធីបុែយវបបធម៌ណដ្លបាៃគធវ ើ
បច្ចុបបៃន ភាព គៅទីគៃេះ។
ការចាប់មហ ូបអាហារ ៃិងគភសជជៈគដាយខ្ល ួៃឯង មិៃម្រតូវបាៃផ្តល់ជូៃគ ើយ។
គបើសិៃជាគសវាកមម ជាគម្រច្ើៃម្រតូវបាៃគធវ ើគ ើងជាម្របចាំនងៃ គ្ម្រមបកណៃែ ងអ្ងគុយណដ្លគម្របើគហើយអាច្គបាេះគចាល
បាៃ ម្រតូវបាៃផ្តល់ជូៃ។ គ្ម្រមបណដ្លគម្របើគហើយអាច្គបាេះគចាលបាៃ ឬណដ្លអាច្គបាកគ្ក់បាៃ ម្រតូវបាៃផ្តល់
ជូ ៃសម្រម្គប់គខ្ន ើយណដ្លគម្របើជាកណៃែ ងអ្ងគុយគៅគលើកម្រម្គលឥដ្ឋ ។
គ្ម្រមបណដ្លអាច្គបាកគ្ក់បាៃ ម្រតូវបាៃ
ផ្ទែស់ប្របន
ូ
ា ប់ពីគម្របើម្របាស់មតងៗ។
សំគលៀកបំពាក់ ៃិងម្រកកត់សាសន ម្រតូវបាៃគបាកគ្ក់ បនាប់ពីគសវាកមម ឬម្រពឹតតិការែ៍ៃីមួយៗគៅកនុងការ
កំែត់សីតុែាភាពទឹកខ្ព ស់បំផ្ុតណដ្លអាច្គធវ ើបាៃ។
ទីកណៃែ ងការង្គរ ៃិងអ្ោរទាំងមូ លម្រតូវបាៃសម្គអតោ៉ាងតិច្ជាម្របចាំនងៃគៅគពលគម្របើម្របាស់ គដាយបៃា ប់ទឹក
ៃិងតំបៃ់/វតថុណដ្លបាៃប៉ាេះញឹកញាប់ ម្រតូវបាៃសម្គអតញឹកញាប់ជាង។
ទីកណៃែ ងម្រតូវបាៃបិទដ្ល់សាធារែជៃគៅច្គនែេះម្រពឹតតិការែ៍ណដ្លបាៃកំែត់កាលវ ធភាគ្ គដ្ើមបីគច្ៀសវាងការ
ច្មែ ងគមគរាគ្។
បុគ្ាលិកណដ្លទទួ លខ្ុសម្រតូវគលើការសម្គអតច្គនែេះម្រពឹតតិការែ៍/ឬគៅនងៃឈប់សម្រម្គក ទទួ លម្របាក់ឈន ួលសម្រម្គប់
គពលគវោណដ្លបាៃច្ំកយគលើភារកិច្ចទាង
ំ គៃេះ គបើសិៃជាវាមិៃណមៃជាណផ្នកនៃកិច្ចការជាម្របចាំរបស់ខ្ល ួៃ។
ធ
សាែកសញ្ញាបៃា ប់ទឹក រំលឹកគភញៀវឲ្យោងនដ្ឲ្យបាៃញឹកញាប់រយៈគពល 20 វនទី
។
សម្គភរៈកនុងបងា ៃ់ ម្រតូវបាៃរកាឲ្យដ្ំគែើរការធមម តា ៃិងម្គៃផ្ទុកសាបូ ម្រកដាសជូ ត ៃិងទឹកអ្នម័យ
ោងនដ្បណៃែ ម ៃិងម្រតូវបាៃគធវ ើអ្នម័យជាម្របចាំគដាយគម្របើសារធាតុសម្គែប់គមគរាគ្អ្ៃុម័តគដាយ EPA គដាយ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
អ្ៃុវតត តាមការណែនំរបស់ម្រក ុមហុៃផ្លិតតាមកាលវ ធភាគ្ដ្ូ ច្ខាងគម្រកាម៖
________________________________________________________________________
ទឹកអ្នម័យោងនដ្
ម្រកដាសជូ តម្គត់
ៃិងធុងសម្រម្គមគ្ឺម្គៃសម្រម្គប់សាធារែជៃគៅ
ច្ូ លទីកណៃែ ង។
គម្រសច្ច្ិតត - ពិពែ៌នពី វ ធធាៃការណ្៍គផ្េងៗគទៀតគដ្ើមបីគលើកកមព ស់ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការ្ែ ងជំងឺ

ឬជិតម្រច្ក

________________________________________________________________________
D. វ ិធានការណ៍ន្ែលទាំនាក់ទាំនងជាមួ យសាធារណជន

ច្ាប់ច្មែ ងនៃពិធីការគៃេះម្រតូវបាៃបិទផ្ាយគៅម្រគ្ប់ម្រច្កច្ូ លសាធារែៈទាំងអ្ស់មកកនុងទីកណៃែ ង។
ម្រច្កអ្ៃឡាញនៃការម្របមូ លផ្្ុំ (គគ្ហទំព័រ បក
ត ញសងា ម ។ល។) ផ្តល់ព័ត៌ម្គៃច្ាស់ោស់ អ្ំពីកាលវ ធភាគ្
ការកំែត់ច្ំៃួៃមៃុសេ ការកំែត់គលើការច្តោៃយៃត ការតម្រមូវឲ្យគម្របើរបាំងមុខ្ ៃិងជគម្រមើសសម្រម្គប់
ការច្ូ លរ ួមណបបៃិមមិត។

E. វ ិធានការណ៍ន្ែលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសវាកមម សាំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
គសវាកមម ណដ្លចាំបាច្់ខាែំងសម្រម្គប់សម្គជិកច្ូ លរ ួម ម្រតូវបាៃផ្តល់អាទិភាព។
គសវាកមម ណដ្លអាច្ម្រតូវបាៃផ្តល់ពីច្ម្គៃយ ម្រតូវបាៃប្រគៅអ្ៃឡាញ
ូ
វ ធធាៃការណ្៍ម្រតូវបាៃអ្ៃុវតត គដ្ើមបី ធានបាៃៃូ វការទទួ លបាៃគសវាកមម ៃិងការម្របារពធ ពិធីសម្រម្គប់
សម្គជិកច្ូ លរ ួមណដ្លម្គៃការលំបាកកនុងការផ្ទែស់ទី ៃិង/ឬណដ្លម្គៃហាៃិភ័យ (risk) ខ្ព ស់គៅ
ទីសាធារែៈ។

វ ិធានការណ៍បន្នា មទាំងយយន្ែលខុសពីោងខលើ រួ រម្ររវូ បានរាយ
ខៅខលើទាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយន្ែក ន្ែលទីកន្នែ ងរួ រភាាប់ជាមួ យឯកសារខនេះ។
អន កអាចទក់ទងបុរាលោងខម្រកាមជាមួ យសាំណួរ ឬមរិអាំពីពិធីការខនេះ៖
ខ្មេះទាំនាក់ទាំនងខៅទីកន្នែ ង៖
ខលខទូ រសពទ ៖
កាលបរ ិខចេ ទន្កសម្រមួ លចុងខម្រកាយ៖
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