�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រស្រ�ប់�ងលក់េ្រគ�ងេទស និងទីផ�រចំណី��រលក់�យ៖ ឧបសម� ន
័ � B-1
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
12/9/2020៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីប��ក់� �ងលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯង
ែដល�នសកម� �ព�ជីវកម� ចម្បង��រលក់ម� �ប��រ �ចេបើកឲ្យ�នចំនួនមនុស្ស 35%
�្រស័យេលើចំនួនមនុស្សក��ងច�ប់ស�ីពីសំណង់ ឬអគ� ីភ័យ�ធរ�ន។ �ងេផ្សងៗេទៀត ្រត�វែតបន� េបើក
េ�យ�នចំនួនមនុស្ស្រតឹម 20%។
12/6/2020៖
• េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យស� ិតេ�ផ� ះ��ក់តំបន់របស់រដ� េចញេ�ៃថ�ទី 3 ែខធ� � ��ំ
2020 និង�ន្របសិទ��ព�ប់ពីៃថ� ទី 6 ែខធ� � ��ំ 2020 េវ�េ�៉ង 11:59 អ្រ�្រត (PST)
រហូ តដល់�ន�រជូ នដំណង
ឹ �ថ� ី ទីផ�រម� �ប��រលក់�យ� ំងអស់្រត�វែត៖
o �ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្ស្រតឹម 20% ៃនក្រមិតចំនួនមនុស្សក��ងអ�រ។ ចំនួនមនុស្ស
គឺែផ� កេលើច�ប់សំណង់ (Building Code)។
o អនុវត� ្របព័ន�មួ យស្រ�ប់�រ្រត� តពិនិត្យចំនួនមនុស្សក��ងអ�រ។
o បេង� ើតេ�៉ងពិេសសស្រ�ប់ជន�ស់ជ� និងមនុស្សដៃទេទៀតែដល�ន
ប��សុខ�ព�ុៃំ រ� ឬ្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ។
• បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូច េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបន� ប់តូចែដល�នរ�ំងខណ�ែចក
្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ។
• េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ
និងគួ របរ �េ�គ និងផឹកេ��ងេ្រ�អ�រ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹក
េ�ក��ងបន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រ គឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក។
• ៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ្រត�វែតស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ង។
េសចក� ីប��ប់�ងេ្រ�មេនះ
គឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីផ�រចំណី��រលក់�យ
េ�យ�ប់ប��ល
� ែតមិនកំណត់្រតឹម
�ងលក់េ្រគ�ងេទស �ងលក់ទំនិញ�យ្រស� ល �ងលក់្រ� និងទី�ំងលក់�យេផ្សងៗេទៀតែដលលក់ចំណី��រ ឬ
ផលិតផលេភសជ� ៈ និង�នលិខិតអនុ��តសុខ�ពែដលេចញេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ�� អ� កលក់
�យក��ងទីផ�រចំណ�
ី �រ។ បែន� មេលើលក� ខណ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ� េ�េលើ�ជីវកម� លក់�យ�ក់�ក់
� ំងេនះ �ជីវកម� ្របេភទ� ំងេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ែដល�នត្រម�វេ�យពិធី�រេនះផងែដរ។
�ងលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯង
�ចេបើកឲ្យ�នចំនួនមនុស្ស
35%
េ�យែផ� កេលើ�រកំណត់ចំនួនមនុស្ស
ែផ� កអគ� ីភ័យ
ឬសំណង់។
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធី�រេនះ
�ងលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯង
្រត�វ�ន
កំណត់និយម័យ���ងែដល�នសកម� �ព�ជីវកម� ចម្បង គឺ�រលក់ម� �ប��រ។ �ជីវកម� េផ្សងេទៀត� ំងអស់
ែដល�នលិខិតអនុ��តសុខ�ព�ទីផ�រម� �ប��រលក់�យ �ចេបើកដំេណើរ�រេ�យ�នចំនួនមនុស្ស 20%
េ�យែផ� កេលើ�រកំណត់ចំនួនមនុស្សែផ� កអគ� ីភ័យ ឬសំណង់។
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�ងលក់េ្រគ�ងេទស ពិធី�រេនះ្រត�វអនុវត� ចំេ�ះែផ� ក� ំងអស់េ�ក��ងទីផ�រចំណ�
ី �រលក់
�យ ដូ ច�ទំនិញទូ េ� ផលិតផល �រលក់�� �ច់ �ងនំ និង�ងដុតនំបុ័ង។ ទីផ�រចំណី��រលក់�យ
ក៏�ច�ំ�ច់្រត�វអនុេ�ម�ម�រែណ�ំ�ងេ្រ�មផងែដរ៖

 ពិធី�រ DPH ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន កែន� ងបិត្រ�និងកែន� ងេធ� ើ្រ� េ�ះ��៉ង� មិនយកចំណី��រ
"េដើម្បីេ�" ពីេ�ជនីយ��ន និងបរ �េ�គេ�ក��ងទីផ�រចំណី��រលក់�យេឡើយ។
េលើសពីេនះ �ជីវកម� ែដលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�យឯក�ជ្យ� ំង�យែដលប��ល
� ��េ�ក��ងទីកែន� ងៃនទីផ�រចំណី��រ
លក់�យ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យបំេពញពិធី�រសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម� របស់ខ� �ន។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន� ម
ដូ េច� ះសូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖
APPENDIX B-1: Reopening Protocol for Retail Food Markets Operating for In Person Shopping

Revised 12/9/20 (Cambodian)

Page 1 of 7

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព។
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។
�ជីវកម� �ង
ំ អស់ែដលស�ត
ិ េ្រ�ម�រែណ�ំេនះ ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំងអស់
ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក��ងករណីែដល វ ��ន�រណ៍�មួ យ
មិន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម� ។
េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់អគ� ីភ័យ ឬសំណង់
ស្រ�ប់�ងលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯងែផ�កេលើចំនួនមនុស្ស 35%៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ស្រ�ប់ទីផ�រម� �ប��រលក់�យ�ំងអស់ែដល្រត�វេ�រព�មពិធ�
ី រេនះ
ែផ�កេលើសមត� �ពផ� ក
� មនុស្ស 20%៖
�លបរ �េច� ទចុះផ�យ៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�
ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ
(អ� កែដល�ន�យុេលើស
65
��ំ
ឬអ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�)
កំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។

្រត�វ�ន

 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រ េបើសិន�ឈឺ។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH
ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់
ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យ
េ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំង។ឺ

 បុគ�លិក�នទទួ លព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដល

បុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល
ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ� កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ� ះ។
សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ �រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19
េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម
ច�ប់ស�ីពី�រេឆ� យ
ើ តបនឹង
េមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus Response Act) និងសិទ�រិ បស់បុគ�លិកេដើម្បី
ទទួ លអត� ្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ��ន�ព�ក់ទងនឹង�រ�រៃន�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19
ែដលេកើតេឡើងចេ��ះៃថ� ទី 19 ែខមី� និងៃថ� ទី 5 ែខកក� �េ�យអនុេ�ម�ម បទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20
របស់អភិ�លរដ� ។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិក
េធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។

 ប��ប់ពទ
ី ទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� េើ តស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ
COVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
និងត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បគ
ុ � លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។
គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធ�
ី រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់
េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�របែន� មេទៀត
ឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រ្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ។

 �រ្រត� តពិនិត្យ

្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� �
ើ រ។
�រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
�
�រពិនិត្យ�ក់ពន
័ � នឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិកេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពេី គ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ំងេនះ�ច
្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ
ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពប
ី គ
ុ � លិកមកដល់។
�រពិនិត្យសីតណ
ុ � �ព
ក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន

3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក
្រត�វែត�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។
េ�េពលចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ� ើ�រ
�យក��នសុខ�ព��រណៈ
នឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� យ
ើ តប
ចំេ�ះ�រឆ� ង�ចេ��ម
ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ�ល�
់ រែណ�ំ
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ជំនួយ
បេច� កេទស និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសខ
ុ �ព��រណៈ នឹង
្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រេសុប
ើ អេង� ត�រឆ� ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។
�យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�រ�រសហ�រ��មៗពីទីកែន� ង
េដើម្បីកំណត់�េតើចេ��មករណីេនះបេង� ត
ើ �
�រផ��ះជំងឺ COVID-19 ឬេទ។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួ លរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ

និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។
បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។
បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�លេ់ ស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ
គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម
េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ�
ដ�ប�
ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។
យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមិនគួ រេ្របើេឡើយ។
បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ង
ំ មុខេពលេ���ក់ឯងេ�ក��ង
�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ប
ី ��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�លេដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ

COVID-19៖
�រេឆ� យ
ើ តបនឹង�រេកើន
េឡើង��ំងលំ�ប់��ក់ទី
1
�នេចញេ�ៃថ� ទី
28
ែខវ �ច� ិ�
��ំ
2020
បុគ�លិក�ំងអស់
្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យបិទ��រជិត
ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ�
រ �ង�ំហួសពីកម� សរ់ បស់បុគ�លិក
េពលេនះ
្រត�វ�នដកេ�លក��ងអំឡ
� ងរយៈេពល�ន្របសិទ��ពៃនេសចក� ីប��ប់
បេ�
� ះ�សន� េនះ េ�លគឺ�ប់ពីេ�៉ង 12:01 អ្រ�្រត (PST) ៃថ� ទី 30 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020 រហូ តដល់
�ន�រជូ នដំណឹង�រ�ថ�។ី
 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ន
និង្រតឹម្រត�វ
បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យបរ �េ�គ
ឬផឹក
េលើកែលងែតក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ
េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន
និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� �
ិ ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក
្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ
េបើសន
ិ ��ចេធ� �
ើ ន។ �របរ �េ�គ
ឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូច
ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គ
េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ�លជ
់ ូ នគំ�ត�ន់ែតធំ 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�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖
o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ត
ី រ�ងបុគ�លេ�ក��ងបន� ប់
ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក
o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ
េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដល
េ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក ្រពម�ំង
o �ក់ត�
ុ � តពី��្រ�ំមួយហ� ត
ី និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់
ស� ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត
និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ទល់មខ
ុ ��។
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទក
ុ ��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
 និេ�ជកគួ រពិ�រ�ពីកែន� ងែដល�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន

�ច�ន្របេ�ជន៍
េដើម្បីបំេពញបែន� មេលើ�រ�ងៃដញឹក�ប់
ឬេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។
ឧ�ហរណ៍គស
ឺ ្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិក
ែដលកំពង
ុ ពិនត
ិ ្យអ� កដៃទរកេ�គស�� ឬកំពង
ុ �ត់ែចងវត��ែដល�នប៉ះ�ល់�ទូ េ�ដូ ច� រេទះទិញអី��ន់ ក�ន� កយួ រៃដ
និងទំនញ
ិ ែដល្រត�វ�ក់ស��កេឡើង វ �ញ។

 ��នីយ�រ�រ�ំងអស់្រត�វ�នបំែបកពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 ទីកែន� ងែចក�យ (ស្រ�ប់�រយកអី��ន់េ��មចិេ�� ើមថ�ល់) បន� បស
់ ្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត
្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ងេ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o

កែន� ងែចក�យ ________________________________________________________

o

បន� ប់ទឹក

o

បន� ប់ស្រ�ក

o

េផ្សងេទៀត

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 េ�យអនុេ�ម�មបទប្ប�� តិ�ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �ល

និងេ�៉ងេធ� ើ�រ
�រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី��
េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក�ចរក�គំ�ត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី��េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�កេ�្រគប់េពលេវ�។

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
__________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ
េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖

COVID-19

គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់

__________________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កេដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន
កម� ករនីមួយៗ
្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន

បរ ���រ
និងកែន� ងេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ �រេ្របើ្រ�ស់រ ួម��នូ វវត��ែដល�នប៉ះរ ួច ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ឬលុបបំ�ត់។

 បុគ�លិកទទួ ល�នេពលេវ�ក��ងអំឡ�ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �ន

េដើម្បីអនុវត� �រស��ត។
កំណត់ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ �ែផ� កមួ យៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។

កិច��រស��តគួ រ្រត�វ�ន

 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពណ៌�េ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹង

លក� ខណ��រ�រ ្រត�វ�នអនុវត� េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ��ន
�
និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ
ក��ង�ម��គីទីបី។

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

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

 ចំនួនអតិថិជនេ�ក��ង�ងលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯង �នចំនួន�បល� មេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ ប៉ុែន�

មិន�ក��ងករណី� គឺមិនឲ្យេលើសពី 35% ៃនចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដល�ចផ��ក�នរបស់�ងលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯង
ដូ ច�នកំណត់េ�យច�ប់សំណង់
ឬច�ប់អគ� ីភ័យ�ធរ�នេឡើយ។
ចំនួនអតិថិជនេ�ក��ងទីផ�រម� �ប��រលក់�យេផ្សងេទៀត� ំងអស់
ចំនួន�បល� មេដើម្បី���ន
នូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
ប៉ុែន� មិន�ក��ងករណី�
គឺមិនឲ្យេលើសពី
20%
ៃនចំនួន
មនុស្សអតិបរ�ែដល�ចផ��ក�នរបស់�ងលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯង
ដូ ច�នកំណត់េ�យច�ប់សំណង់
ឬច�ប់អគ� ីភ័យ�ធរ�នេឡើយ។
ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក��ងទីកែន� ង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _______________________________

 ទីផ�រចំណី��រលក់�យ្រត� តពិនត
ិ ្យ្រចកចូ ល� ំងអស់េដើម្បី�ម�នចំនួនមនុស្ស។
ផ� ល់្រចកចូ លែតមួ យែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់
េដើម្បីជួយក��ង�រអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ។

េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន
និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡក

 េ្រត�មេរៀបចំឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ��ងេ្រ� ខណៈែដលេ�ែតអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ �ប់ប��ល
� � ំង�រេ្របើ្រ�ស់

ត្រម �យ�រ ូប�ព។
េបើសិន��ំ�ច់
បុគ�លិក��ក់
(ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន្រចកចូ លេ្រចើន�ងមួ យ)
ែដល�ក់្រក�ត់�ំងមុខ�ច្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិត��រ
ប៉ុែន� �នគំ�ត�៉ងតិច
6
ហ� ីតពី
អតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្បី�ម�នចំនួនអតិថិជន និងេដើម្បីែណ�ំឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ�យ��តពី��្រ�ំមួយហ� ីត
េ��ងេ្រ�្រចកចូ ល េបើសិន��ជីវកម� �ន�នដល់ែដនកំណត់ចំនួនអតិថិជនរបស់ខ� �ន។

 វ ��ន�រ្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លិក

និងអតិថិជន។
េនះ�ច�ប់ប��ល
� �រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ែស� ង ឬត្រម �យ�រ ូប�ព (ឧ. �រស��ល់េលើក្រ�លឥដ� បង់ស�ិត�នពណ៌ ឬ
ស��េដើម្បីចង��លប��ញពីកែន� ងែដលកម� ករ និង/ឬនិេ�ជិតគួ រឈរ។)

 �ន�ត់ វ ��ន�រណ៍េ�កែន� ងគិតលុយេដើម្បី�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់រ�ងអ� កគិតលុយ

និងអតិថិជន ដូ ច�រ�ំងក�� ក់
Plexiglas។ រ�ំងគួ រ�នកម� ស់�៉ងតិច 6 ហ� ីតេ�េពល�ស់ពីក្រ�លឥដ� ។ ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�ជិត្រចកចូ ល
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ផ� វ� េចញគិតលុយ និងប�� រេដើម្បីរ�លឹកដល់អតិថិជនអំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 បង់ស�ិត ឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀតប��ក់ពីកែន� ង�ប់េផ�ើមស្រ�ប់អតិថិជនចូ លក��ងជួ រគិតលុយ និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់
អតិថិជនែដលមកេ្រ�យៗេទៀត ែដលចូ លត្រមង់ជួរ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីអតិថិជន និងពីបុគ�លិកដូ ច��េ�្រគប់កែន� ង� ំងអស់
ៃន�ង។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន�
ឬេ��ម�រ�ំ�ច់។

េ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីទទួ លយក�របង់្រ�ក់

ប��ន
� ទំនិញឬេស�កម�

 បន� ប់ទឹកែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់���រណៈ េ�ែត�ចេ្របើ�នស្រ�ប់��រណៈជន។
 ��នីយ�រ�ររបស់បុគ�លិក ្រត�វ�នបំែបកពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត េហើយទីកែន� ងទូ េ�្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�ក់ក្រមិត
េលើ�រ្របមូ លផ��ំរបស់បុគ�លិក េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីត។

 បន� ប់ស្រ�ក

និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត
្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�ក់ក្រមិតេលើ�រ្របមូ លផ��ំរបស់បុគ�លិក
េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តពិត�៉ងតិច 6 ហ� ីត។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ទីកែន� ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រ
ែដល�នម� ប់្រជក
និងកែន� ងអង��យ
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីជួយ���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។
េ�យអនុេ�ម�មបទប្ប�� តិ�ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �ល
និងេ�៉ងេធ� ើ�រ
�រស្រ�ករបស់បុគ�លិក្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�ច់ៗពី��
េដើម្បីជួយរក��រអនុវត� ពិធី�រៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 េសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត� េ�កែន� ងេលើកឥ��ន់ (loading bay) េហើយហត� េល�េ�យមិនប៉ះ
្រត�វ�នអនុវត� ស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ។

 អ� កេបើក�នដឹកទំនិញែដលមិនែមន�បុគ�លិក

��ក់�រដឹកជ��ន
�

ឬអ� កលក់ែដលត្រម�វឲ្យចូ លក��ងទី�ំងលក់�យ

្រត�វ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ។

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

 ្របព័ន�

HVAC
គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រធម� �
េដើម្បីបេង� ើនក្រមិត�អតិបរ�
ខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង� ើន។
ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័ត
បេង� ើន្របសិទ��ពត្រមងខ្យល់របស់អ�រ
ឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�
និងខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ង�រ ��ល័យ និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត។

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ�្រប�ំ។
ពិពណ៌�៖
__________________________________________________________________________

 ទីកែន� ងទូ េ�

និងវត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់េ�កែន� ងយកទំនិញរបស់អតិថិជន និងកែន� ងបង់្រ�ក់ (ឧ. តុ ៃដ��រ
�៉សុីន�ន�តឥណ�ន)
្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេរៀង�ល់េ�៉ងក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� �
ើ រ
េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គ
ែដល�នអនុ��តេ�យ EPA។

 ទីកែន� ង�រ�រ

និងអ�រ� ំងមូ ល្រត�វ�នស��ត�៉ងេ�ច�ស់្រប�ំៃថ�
និងតំបន់/វត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ ្រត�វ�នស��តញឹក�ប់�ង។

េ�យបន� ប់ទឹក

 េ�៉ង�ងលក់�យ្រត�វ�នៃលត្រម�វ

េដើម្បីផ�ល់េពលេវ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រស��តសុីជេ្រ��្រប�ំ
និង�រ�ក់ស��កផលិតផល។ កំណត់េពលេរៀបស��កទំនិញ�ច់ៗពី��េដើម្បីឲ្យបុគ�លិកស� ិតេ�ក��ងរេបៀងខុសៗ��។

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ចូ រេលើកទឹកចិត�ដល់�រេ្របើ្រ�ស់�តឥណពន� ឬ�តឥណ�នេ�យអតិថិជន។ ត្រម�វឲ្យអតិថិជន
ែដលយកថង់ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញរបស់ខ� �នមក�មួ យេធ� ើ�រ្រចកទំនិញែដល�នទិញរបស់ខ� �ន
ឬេបើសិន�បុគ�លិក
្រចកេ្រគ�ងេទស
ពួ កេគគួ រ��ស់ប�រេ្រ�មៃដប�
�
� ប់ពី�ត់ែចងថង់របស់អតិថិជន។
េលើកទឹកចិត�ឲ្យអតិថិជនស��ត
ថង់ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម� ្រត�វ�នរ�លក
ឹ ឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�

ខណៈេពលេ�ក��ង�ជីវកម�
ឬេលើទី��របស់
�ជីវកម� ។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ
�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �នប៉ុេ�
� ះ
េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉ស។
េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ� ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ� ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�៉ស។

 �រពិនិត្យេ�គស��

្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូ លក��ងទីកែន� ង។
�រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
�
�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក
�រដកដេង� ើមខ� ី
�រពិ�កដកដេង� ើម
និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�
និង�េតើបុគ�លេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់
ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀតដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ
ឬ�មរយៈ
ំ េនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
��កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស���ង
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន� ង�មួ យេក� ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង�រប៉ះអ� កដៃទ
ឬវត���មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យុ។

 កែន� ងលក់ម� �ប��រែដលរ ួច�ល់ស្រ�ប់ប រ �េ�គ

្រត�វបិទ��កស��ែណ�ំដល់អតិថិជន�មិន�ចបរ �េ�គម� �ប��រ

និងេភសជ� ៈេ�ក��ង�ង�នេទ។

 �រេ�ក��ង�ង កែន� ងលក់ទឹកសូ � ម� �ប��រែដល�ប់េ�យខ� �នឯង ជេ្រមើសទិញផលិតផលេ�យថ�ឹងទម� ន់ (bulk-bin)
និង�រ�កផលិតផល្រត�វ�នប�្ឈប់។

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន

ឧបករណ៍ែដលមិនេ្របើៃដដូ ច�អំពូលេភ� ើងសិនស័រចល�
្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ
ឧបករណ៍�ញ់�ប៊ូ និងបេ�� ញកែន្សងជូ តស� ័យ្របវត� ិ និង្របព័ន��តេពលេវ� ្រត�វ�នដំេឡើង។

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណៈជនេ� ឬជិត្រចកចូ លទីកែន� ង។
 ផ� ល់ វ �ធី��ស� េដើម្បីេធ� ើអ�ម័យរេទះទិញអី��ន់

និងៃដក�ន� កយួ រៃដ
ផ� ល់្រក�សជូ តអ�ម័យេ��ប់កែន� ងរក�ទុកស្រ�ប់រេទះទិញអី��ន់ និងក�ន� ក
ប��ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។

េ�យ
ឬេ�យ�នបុគ�លិក្រគប់្រគងដំេណើរ�រ

 �រស��ប់េមេ�គឧបករណ៍ស្រ�ប់បង់្រ�ក់ � �ច � �កស្រ�ប់េ្របើេលើេអ្រកង់�េរៀង�ល់េ�៉ង។
 �ម�ត់�រេ្របើ្រ�ស់ែពងែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញរបស់អតិថិជនស្រ�ប់បំេពញេភសជ�ៈ។
 េ្រសចចិត�

ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត
ផ� ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់��ំង)៖

(ឧ.

�រផ� ល់េ�៉ងស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ�

__________________________________________________________________________

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណៈជន

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ

ឬវ ���បនប្រតអនុេ�ម�ព

COVID

្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់

មកក��ងអ�រ។

 �របិទផ�យេ�្រចកចូ ល

និង/ឬេ�កែន� ងែដលអតិថិជនត្រមង់ជួរជូ នដំណឹងដល់អតិថិជនពីជេ្រមើស
ៃន�រប��ទិញ�មុន និងបង់្រ�ក់�មុន។

និងគុណសម្បត� ិ

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យ េដើម្បីរ�លឹកអតិថិជនឲ្យរក�គំ�តសង� ម្រ�ំមួយ (6) ហ� ីត �ងៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ

េ�េពលចូ ល េ�ផ� ះេបើសិន�ពួ កេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ដូ ច��នឹងជំងឺ COVID-19 និងេដើម្បីជូនដំណឹងអំពី�រ��ស់ប�រចំ
� េ�ះ
�រផ� ល់េស�កម� ។ ��កស�� គួ រ្រត�វ�នបិទផ�យេ�ទីកែន� ងែដលេមើលេឃើញច�ស់ �ទ្រមង់ដ�្រ�មរ ូប�ព និងេធ� ើឲ្យ�ច
េ្របើ�ន�មែបបឌីជីថល (ឧ. �មរយៈអុីែម៉ល)។

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង� ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេបើក�ង �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រប��ទិញ�មុន
និងប��ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

�របង់្រ�ក់�មុន

�រមកយកទំនិញនិង/ឬ�រដឹកជ��ន
�

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

 េបើសិន�សម្រសប

េ�៉ងទិញឥ��ន់�ច់េ�យែឡកស្រ�ប់្រប�ជន�យរងេ្រ�ះ
ដូ ច�ជន�ស់ជ�
អ� កែដល�យរងេ្រ�ះ�មែបបេវជ� ��ស� ្រត�វ�ន�ប់េផ� ើម យកល� ប��ប់ពស
ី ��តរ ួច។

និង

 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន ្រត�វ�នផ� ល់�ទិ�ព។
 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម� ែដល�ច្រត�វ�នផ� លព
់ ីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៌្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួ ល�នទំនិញ
និងេស�កម� ស្រ�ប់អតិថជ
ិ នែដល�ន�រ
លំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។
វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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