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ពិធី�រស្រ�ប់�ររក�គ�� តសង�ម៖ 
ឧបសម�័ន�  A 

 

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ៖ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 
3/5/2021៖ 

• បែន�ម��ែដល�ក់ទងនឹង�រពិនិត្យ�ម�នស្រ�ប់និេ�ជិត និងអ�កទស្ស�េ��មទី�ងំ 
េហើយក៏ �� ស់ប� �រ�ក្យពី “�រ្រគបមុខ” េ���រេ្របើ “រ�ងំមុខ” ។ 

 
 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

ចំនួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់  
អគ� ីភ័យ៖ 

 

្រប�ក់្របែហលទំហំទី�� គិត  
សរុប�ហ� ីត�េរ�ែដលេបើកដល់
��រណជន៖ 

 

 

 
 
្រគប់�� ប័ន�ងំអស់្រត�វ្រគប់្រគងេ�យេ្របើពិធី�រេនះ និង្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ងំអស់ 

ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក� �ងករណីែដល វ ��ន�រណ៍�មួយ 
ែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� �មិន�ចអនុវត��នស្រ�ប�់� ប័ន ឬទីកែន�ង។ 

 
 
េ�ក� �ងពិធី�រែដលអនុវត��មអត�ន័យៃន�ក្យ “េ�ក� �ង្រគ��រ” គឺ�នន័យ� 
“មនុស្សែដលរស់េ��មួយ�� េ្រ�មដំបូលែតមួយ” េហើយមិន្រត�វ�ប់ប�� �ល�ងំ�� ន�ពរស់េ�្រក �មរមួ�� ប័ន 
ដូច�អេន��សិក�� ន ្រក �មេធ� ើ�ររមួ��  សហគមន៍និស្សិត្រសី វត���ម សន��ិត ឬអ�រែថ�លំំេ��� នេឡើយ។ 
េហើយក៏មិនរមួប�� �ល�ងំ �ររស់េ�ែបប�ណិជ�កម� ដូច�ផ�ះស�គមន៍ ស�� �រ ឬផ�ះសំ�ក់0

1េ�ះែដរ។ �ក្យ“ 
បុគ�លិក” និង“ និេ�ជិត” �នន័យ�រមួប�� �លដូច� និេ�ជិត អ�កស� ័្រគចិត� អ�ក�ត់�រ និងស�� �ម និស្សិត 
និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលបំេពញ�រ�រេ�កែន�ងរមួ�� ។ �ក្យ “អ�កទស្ស�” ឬ “អតិថិជន” 
គួរែត្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល�ងំស�ជិក��រណៈ និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក 
ឬនិេ�ជិកែដលចំ�យេពលេវ�េ��ម�ជីវកម� ឬ ទី�ំងេ�ះេ�យ�� ល់។ �ក្យ “ទី�ំង” និង "កែន�ង" 
សំេ�េលើ��រដី និង��រ ឬទី�ំងេ��ប់�� េហើយ�នសកម��ពេផ្សងៗ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Los Angeles County Code, Title 22. §22.14.060 - F. Family definition. (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.) 
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14
DE_22.14.060F. 

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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A.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក (គូសធីកចំណុច�ងំអស់ែដល្រត�វអនុវត�) 

 មនុស្ស្រគប់�� ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ឱំ្យេធ� ើដូេ�� ះ។ ដេំណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែក
ទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចអនុវត��ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឱ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។ 

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើ 65 �� ំ អ�កែដល�នប�� សុខ�ព�ុៃំរ�) ្រត�វ�នកំណត់ឱ្យេធ� ើ�រ�រ
ែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះ េ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�នែណ�មិំនឱ្យមកេធ� ើ�រ ឬ ចូលក� �ងបរ �េវណ េបើសិន�ឈឺនិង្រត�វអនុវត��ម�រែណ�ំ
របស់ DPH ស្រ�ប់�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ខ� �នឯងឱ្យេ��ច់េ�យែឡក) េបើសិន��ចអនុវត��ន។  

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រចកចូល ្រត�វែតអនុវត�្រគប់បុគ�លិក/អ�កទស្ស��ងំអស់ែដលចូលក� �ងបរ �េវណ។ �រពិនិត្យេនះ
្រត�វែតែឆកេមើលេលើ�� ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� 
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ �រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឱ្យ�ច់ពីេគ)
�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំៃន �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់DPH។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ
�ចេធ� ើេ��នេ�យ�ល់េពលែដលបុគ�លិកមកដល់ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូច��រ្រត�តពិនិត្យ�មអន�ញ
េ�យេ្របើ្របព័ន� ្របតិបត� ិ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលៃនបរ �េវណ ែដលប�� ក់�បុគ�លិកែដល
�នេ�គស�� �ងំេនះមិន្រត�វចូលក� �ងបរ �េវណេឡើយ។ �រ្រត�តពិ និត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន�ង
�រ�រែដរ្របសិនេបើ�ច។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យប�� ក់�អវ �ជ��ន (�� ត) ។ ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះមិន�នេ�គស�� និងមិន�នទំ
�ក់ទំនង�មួយករណីែដល្រត�វ�នប�� ក់��នជំងឺCOVID-19 ក� �ងរយៈេពល ១៤ ៃថ�ចុងេ្រ�យេទេ�ះ   
ពួកេគ�ច្រត�វ�នអនុ�តេដើម្បីចូលទី�ំង និងចូលរមួេ�ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យប�� ក់�វ �ជ��ន (មិន�� ត)៖ 
 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះ�នទំ�ក់ទំនង�មួយករណីែដល្រត�វ�នប�� ក់��នជំងឺCOVID-19 

ក� �ងរយៈេពល ១៤ ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬកំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រប�� ឱ្យេធ� ើច�� ឡីស័ក (�រ�ក់ឱ្យេ�
�ច់េ�យែឡក) ពួកេគមិន�ចចូល�នេទ េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗ 
េដើម្បេីធ� ើច�� ឡីស័កេ�ផ�ះ។ េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ៃំន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក 
(េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ ែដល�នេ�េលើគហទំព័រ ph.lacounty.gov/ covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប�� ញេ�គស�� ែដល្រត�វ�នកំណត់ស�� ល់ដូច�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ�
េ្រ�ម�រប�� ឱ្យេធ� ើច�� ឡីស័ក (�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក) េគមិន�ចចូល�នេទេហើយ្រត�វ
ែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្បេីធ� ើច�� ឡីស័កេ�ផ�ះ។ េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ៃំន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក 
(េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ ែដល�នេ�េលើគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 ព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភិ�លែដលបុគ�លិក�ចនឹង
�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ� ើឱ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �ក� �ង�រស� ិតេ�ផ�ះ ្រត�វ�នែចករ�ែលកដល់
បុគ�លិក�ងំអស់។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស� ីពី កម� វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសំុច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណង
បុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំសិទ�ិសំុច�ប់ឈប់ស្រ�កឈរឺបស់បុគ�លិកេ្រ�ម ច�ប់ស� ីពី�រ
េឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូរ��ូេ�យយក្រគ��រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus Response Act) និងសិទ�ិ
របស់បុគ�លិកេដើម្បទីទួលអត�្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ�� នៃន�ព�ក់ទងនឹង�រ�ររបស់ជំងឺ 
COVID-19 េ�យអនុេ�ម�ម បទប�� ្របតិបត� ិេលខ N-62-20 របស់អភិ�លរដ�។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក អ�កេ�៉�រឯកជន និងបុគ�លិកបេ�� ះ�សន��� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស�
 វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ងឬពិធី�រេដើម្បឱី្យករណី
�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឱ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង�� មៗស្រ�ប់
បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រ
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស់ េដើម្បី�ចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បកំីណត់�
េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឱ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-
19 បែន�ម។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ� ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក្រត�វែត
�យ�រណ៍ពី�រចម�ង�ចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 
240-7821 ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ង
េធ� ើ�រ       �យក�� នសុខ�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរមួ�នដូច��រ   
ផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល
�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង�ត
�រឆ�ង�្រក �មេដើម្បដីឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទនឹងទទួល�នរ�ំងមុខ េ�យឥតគិតៃថ� ែដល�ច�ក់សមេ�នឹង 
្រចមុះ និង�ត់ ។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់

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
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
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�មួយអ�កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់រ�ំងមុខ 
្រត�វែត�ក់ឧបករណ៍�រ�រែដលមិន�ងំស� ះេផ្សងេទៀត ដូច�សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ង
េ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ
្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ �៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� �វគឺមិន�ចេ្របើ�នេឡើយ។  

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ�� ក់ឯងេ�ក� �ង�រ ��ល័យឯក
ជន  េ�យបិទ�� រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផកឹ។ ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វេនះបដិេសធេ�លនូវករណីេលើកែលងពីមុន  
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ងបន�ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ�  រ �ង�ំហួសពីកម�ស់ឈររបស់បុគ�លិក។   

 េដើម្បេីធ� ើឱ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឱ្យបរ �េ�គ ឬផឹក 
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គ�� ត
�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�
គ�� ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង
�� យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង
�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគ�� ត�ន់ែតធំ 
និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ឱំ្យេ�កគក់ េបើ�ចេធ� ើ�ន ឬ�� ស់ប� �ររ�ំងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

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

o បិទ�� កស�� កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឱ្យ�ន�ររក�គ�� ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ង
បុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក និង 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដលេ្របើ  
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតិច 8ហ� ីត និង���ននូវគ�� ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន�ងអង� �យ េ�យដកេ�អី 
ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�  េដើម្ប�ី��ន
នូវ�ររក�គ�� ត និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបមួយែដល�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ
្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត បុ៉ែន� មិនគួរ�ត់ទុក
��វ �ធីជំនួសឱ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ�� ត�ង�យេឡើយ។  

 េ�កែន�ងែដល�ចេធ� ើ�ន ទីកែន�ងស្រ�ក�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង និង្រត�វ�នបំ�ក់�មួយនឹង
គ្រមបម�ប់ និងកែន�ងអង� �យែដលអនុ�� តឱ្យបុគ�លិករក�គ�� ត�ង�យ 6 ហ� តីពីអ�កដៃទេ�្រគប់េពលេវ�។  

 តុ ឬកែន�ង�រ�រស្រ�ប់បុគ�ល�ងំអស់្រត�វ�នបំែបកពី�� �៉ងតិច 6ហ� ីត។ 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត កំពុង្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ងេ��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�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖  

_________________________________________________________________________________ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជងឺំ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច
�ងេ្រ�ម៖ 

_________________________________________________________________________________ 

 �បូ៊ និងទឹកគឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

_________________________________________________________________________________ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យស្រ�កឱ្យ�នញឹក�ប់េដើម្ប�ីងៃដរបស់ខ� �ន។ 

 កម�ករនីមួយៗ ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ េ�្រគប់េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន �រេ្របើ្រ�ស់វត� �ែដល�ន�រប៉ះ�ល់រមួ��  (ឧ�ហរណ៍ដូច� ទូរស័ព� េថប� ិត កំុព្យ� ទ័រយួរៃដ តុ � �ច ។ល។) 
្រត�វែត�ត់បន�យ ឬេជៀស�ងែតម�ង។  

 េ�ល�រណ៍�ងំអស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ងប�� ្ីរត�តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងល័ក�ខ័ណ�

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត�ចំេ�ះបុគ�លិកែផ�កដឹកជ�� �ន និង្រក �មហុ៊នេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ
ក� �ង�ម��គីទីបី។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក�ងំអស់។ 

 ជេ្រមើសេផ្សង—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 
____________________________________________________________________________________ 

 
B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ (គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�) 

 កំណត់ចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងទីកែន�ងក� �ងេពលេវ��មួយ ែដលអនុ�� តឱ្យអតិថិជន/េភ��វ និងបុគ�លិករក�គ�� ត
�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី�� �ន�៉ង�យ្រស�លេ�្រគប់េពលេវ�ែដល�ចអនុវត��ន។ 

 ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដល�នអនុ�� តេ�ក� �ងទីកែន�ងេដើម្បីេ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វៃន�ររក�គ�� ត
�ង�យ៖ _____ 

 �ក់ឱ្យបុគ�លិក�� ក់្រប��ំរេ��� រចូល េដើម្ប្ីរ�កដ�មិនេលើសចំនួនមនុស្សអតិបរ�េ�ក� �ងអ�រ។ 

o មន� ីរ ឬទីកែន�ងេធ� ើ�រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល�ងំអស់េដើម្ប�ីម�ននិង�ក់កំណត់ចំនួនមនុស្ស។ េ�េពល
ែដល�ចេធ� ើ�ន ផ�ល់្រចកចូលែតមួយែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បជួីយ
អនុវត��ររក�គ�� ត�ង�យ។  

o េ្រត�មេរៀបចំឱ្យអតិថិជន/េភ��វត្រមង់ជួរេ��ងេ្រ� ខណៈែដលេ�ែតអនុវត��ររក�គ�� ត�ង�យ �ប់
ប�� �ល�ងំ�រេ្របើ្រ�ស់ត្រម �យ�របូ�ព។ េបើសិន��ំ�ច់ បុគ�លិក�� ក់ (ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន
្រចកចូលេ្រចើន�ងមួយ) ែដល�ក់រ�ំងមុខ�ច្រត�វ�ន�ក់ឱ្យ្រប��ំរេ�ជតិ�� រ បុ៉ែន��ន
គ�� ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្ប�ីម�នចំនួនអតិថិជន និងេដើម្បែីណ�ឱំ្យ
អតិថិជន/េភ��វត្រមង់ជួរេ�យ�� តពី�� ្រ�ំមួយហ� តីេ��ងេ្រ�្រចកចូល េបើសិន�ទីកែន�ង�ន�ន
ដល់ែដនកំណត់ចំនួនអតិថិជនរបស់ខ� �ន។   

o បុគ�លិកសន� ិសុខេ�្រប��ំរនឹងទីកែន�ង េធ� ើ�ររ�លឹក និងេលើកទឹកចិត�អតិថិជន/េភ��វ និង��រណជន
�៉ងសកម�ឱ្យអនុវត��មបទ�� នៃន�ររក�គ�� ត�ង�យ ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វឱ្យ�ក់រ�ំងមុខ និងរ�លឹក
ដល់អតិថិជន និងេភ��វ�មិនអនុ�� តឱ្យ�ន�របរ �េ�គ និងផឹកេ�េលើទីកែន�ងេឡើយ។ 

 េបើសិន��ចអនុវត��ន កែន�ងអង� �យ្រត�វែតេរៀបចំេឡើងវ �ញ េដើម្បី���អ�កចូលរមួ/េភ��វ�ងំអស់�ចរក�     
គ�� ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងខ� �នពួកេគ និងអ�កដៃទែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ��ររបស់ខ� �ន។  

 ជេ្រមើសេផ្សង-ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖  
____________________________________________________________________________________ 
 

C.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បីរក�ឱ្យមនុស្សស� ិតេ��� តពី�� �៉ងតិច្រ�មួំយហ� ីត (គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�) 

 �រ�ក់�� កស�� េ��ងេ្រ�បរ �េវណេដើម្បរី�លឹកឱ្យ�ន�ររក�គ�� តពី�� �៉ងតិច 6ហ� ីត �ប់�ងំេពល  ត្រមង់ 
ជួរ។ 

 �របិទបង់ស� តិ ឬេ្រគ�ងស�� ល់េផ្សងេទៀតែដល�នគ�� ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី�� េ�ទីកែន�ងត្រមង់ជួររបស់
អតិថិជន�ងក� �ងមន� ីរ ឬទីកែន�ង និងេ�េលើផ� �វេដើរៃន្រចកចូល��រណៈេ�យ�នស�� ែណ�ឱំ្យអតិថិជន
េ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងស�� ល់េដើម្បីរក�គ�� ត។ 

 បំែបកតំបន់កុម� ៉ង់ពីតំបន់ដឹកជ�� �នេដើម្បីទប់�� ត់កំុឱ្យអតិថិជន/េភ��វ្របមូលផ� �ំ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ 

 បុគ�លិក/េភ��វ�ងំអស់្រត�វ�នែណ�ឱំ្យរក�គ�� ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីអតិថិជន និងពីបុគ�លិកដូច��  និងពី
មនុស្សែដលមិនែមន�្រគ��ររបស់ខ� �ន េលើកែលងែតបុគ�លិក�ចមកជិតមួយែភ�តេ�េពល��ំច់េដើម្បីទទួល
យក�របង់្រ�ក់ ដឹកជ�� �នទំនិញឬេស�កម� ឬេ�េពល�ំ�ច់។ 

 ផ�ល់ជូន្រចកចូល និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកែដល�នកំណត់�៉ងច�ស់ េបើសិន��ចេធ� ើ�ននិងសម្រសប
ស្រ�ប់ទីកែន�ង េដើម្បជួីយរក�គ�� ត�ង�យ និង�ំ្រទ�រ្រគប់្រគងហ� �ងមនុស្ស។ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន 
េគគួរទុក�� រឱ្យចំហ េបើសិន��មិនបិទេបើកេ�យស� ័យ្របវត� ិ។    

 េបើសិន��ចអនុវត��ន ចូរ�ប់េផ�ើម្រចកេដើរ ឬផ� �វេដើរមួយភ� �វេដើម្បី�្ំរទ�ររក�គ�� ត�ង�យ។ 

 េបើ�ចអនុវត��ន ចំណុះជេណ� ើរយន� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម 4 �ក់ ឬតិច�ងេនះេ�ក� �ងេពលម�ងស្រ�ប់ជេណ� ើរ  
យន��ងំ�យែដលមិនអនុ�� តឱ្យ�នគ�� ត�ង�យ 6 ហ� តីរ�ងអ�កជិះ។ អ�កជិះ�ងំអស់
្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�ក់រ�ំងមុខ។ ពិ�រ�ពីទំហំជេណ� ើរយន�  ចំនួន�ន់របស់អ�រ និងចំនួនបុគ�លិក្រប�ៃំថ� 
េដើម្បីបេង� ើតេ�ល�រណ៍ែណ�អំំពី�ររក�គ�� ត�ង�យែដលសម្រសបស្រ�ប់អ�កជិះជេណ� ើរយន�។ 

 េបើ�ចអនុវត��ន ជេណ� ើរ្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់ច�ចរណ៍ "េឡើង" ឬ "ចុះ" េ�យ�ន�រស�� តជេណ� ើរេ្រចើន�ង      



នោយកដោ� នសខុភាពសា䝘ធារណៈរបសេ់ខោនធី LOS ANGELES 
េសចក�បីងោ� បរ់បសម់�ន�សីខុោភបិាល 
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មុន។ 

 ជេ្រមើសេផ្សង—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 
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D.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បីេលើកកម�ស់�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកពីល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វឱ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលេ�ក� �ង
ទីកែន�ង ឬេលើទី�� របស់ទីកែន�ង។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ�ងំអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើង
េ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ពួកេគ� ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉សបិទមុខ្រត�វែត
�នជេ្រមើស�ក់ឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលមិនរ �តត្បតិដូច�រ�ំងមុខែដល�ន្រក�� ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�ម 
េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីែណ�ំរបស់រដ�(State directive)ដ�ប�ពួកេគ្រត�វល័ក�ខ័ណ� ែដលអនុ�� តេនះ។ 
្រក�ត់ែដល�នទ្រមង់សមេ�េ្រ�មច�� គួរ្រត�វយកមកេ្របើ ។ រ�ំងែដល�ន្រស�ប់មួយ�ន់ មិន្រត�វេ្របើេទ។
េដើម្ប�ីំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួរផ�ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វ
ែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។ 

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រចកចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ ៃដគូសហ�រេផ្សងៗ ឬអ�កផ�ល់េស� 
�ចចូលក� �ងទីបរ �េវណ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំៃន �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់DPH ។ 
�រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើេ��នេ�យ�ល់
េពលែដលបុគ�លិកមកដល់ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូច��រ្រត�តពិនិត្យ�មអន�ញេ�យេ្របើ្របព័ន� ្របតិបត� ិ 
ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលៃនបរ �េវណ ែដលប�� ក់�បុគ�លិកែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិន
្រត�វចូលក� �ងបរ �េវណេឡើយ។ �រ្រត�តពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន�ង�រ�រែដរ្របសិនេបើ�ច។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យប�� ក់�អវ �ជ��ន (�� ត) ។ ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះមិន�នេ�គស�� និងមិន�នទំ
�ក់ទំនង�មួយករណីែដល្រត�វ�នប�� ក់��នជំងឺCOVID-19 ក� �ងរយៈេពល ១៤ ៃថ�ចុងេ្រ�យេទេ�ះ   
ពួកេគ�ច្រត�វ�នអនុ�តេដើម្បីចូលទី�ំង និងចូលរមួេ�ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យប�� ក់�វ �ជ��ន (មិន�� ត)៖ 
 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះ�នទំ�ក់ទំនង�មួយករណីែដល្រត�វ�នប�� ក់��នជំងឺCOVID-19 

ក� �ងរយៈេពល ១៤ ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬកំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រប�� ឱ្យេធ� ើច�� ឡីស័ក (�រ�ក់ឱ្យេ�
�ច់េ�យែឡក) ពួកេគមិន�ចចូល�នេទ េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗ 
េដើម្បេីធ� ើច�� ឡីស័កេ�ផ�ះ។ េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក 
(េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ ែដល�នេ�េលើគហទំព័រ ph.lacounty.gov/ covidquarantine ។ 

 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប�� ញេ�គស�� ែដល្រត�វ�នកំណត់ស�� ល់ដូច�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ�
េ្រ�ម�រប�� ឱ្យេធ� ើច�� ឡីស័ក (�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក) េគមិន�ចចូល�នេទេហើយ្រត�វ
ែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្បីេធ� ើច�� ឡីស័កេ�ផ�ះ។ េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ៃំន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក 
(េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ ែដល�នេ�េលើគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 

 ្របព័ន�  HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដេំណើរ�រល� ធម�� ដល់ក្រមិត�អតិបរ� ែដល�ចេធ� ើឱ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�ន  
បេង� ើនេឡើង។ ពិ�រ�ដេំឡើង�៉សីុនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័ត េធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវត្រមងខ្យល់របស់  
អ�រឱ្យ�ន្របសិទ��ពខ�ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់  
�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈ
អំពីរេបៀបេធ� ើឱ្យ�របេ�� ញប�� �លខ្យល់្របេសើរេឡើង។ 

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឱ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ� ើ
អ�ម័យ�េរៀង�ល់េ�៉ង។ ពិពណ៌�៖ ________________________________________________________________________ 

 ទីកែន�ងទូេ� និងទីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ ក៏ដូច�វត� �ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ (ឧ. ប�� ន់ៃដ ែផ�ក
ប�� ៃនជេណ� ើរយន�  ៃដ�� រ ឬៃដ�ន់ �៉សីុន�ន�តឥណ�ន បូ៊តុងជេណ� ើរយន�  ប�� ន់ៃដជេណ� ើរយន�េជើង ។ល។) 
្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ងក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើផលិតផលស�� ប់េមេ�គែដល�ន
អនុម័តេ�យ EPA េ�យអនុវត��ម�រែណ�រំបស់្រក �មហុ៊នផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។  

 ទីកែន�ង�រ�រ និងអ�រ�ងំមូល្រត�វ�នស�� ត�៉ងតិច�្រប�ំៃថ� េ�យបន�ប់ទឹក និងតំបន់/វត� �ែដល�ន  
ប៉ះញឹក�ប់ ្រត�វ�នស�� ត�េរៀង�ល់េ�៉ង។ េ�៉ងៃនមជ្ឈមណ� លទិញទំនិញ្រត�វ�នៃលត្រម�វ េដើម្បផី�ល់េពលេវ�
្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រស�� តសីុជេ្រ��្រប�ំ និង�រ�ក់ស� � កផលិតផល។  

 បន�ប់ទឹក��រណៈ្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ�េរៀង�ល់េ�៉ងេ�យេ្របើផលិតផលស�� ប់េមេ�គែដល�នអនុម័ត 
េ�យ EPA េ�យអនុវត��ម�រែណ�រំបស់្រក �មហុ៊នផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ �ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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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_____________________________________________________________________________ 

 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផឹក��រណៈ ្រត�វ�នបិទ និង�ន�� កស�� ជ្រ�បជូនអតិថិជន�ពួកេគមិន�ចេ្របើ
��នេទ។  

 អតិថិជន/េភ��វែដលមកដល់ទីកែន�ង�មួយកូនៗ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក�� យ 
េចៀស�ង�រប៉ះអ�កដៃទ ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យ។ុ   

 អតិថិជន/េភ��វ�ចេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលរក�អ�ម័យសម្រសប រមួ�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូត�ត់ 
និងធុងស្រ�ម។  

 ផ�ល់្របព័ន�បង់្រ�ក់ែដលមិន�ន�រប៉ះ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន េធ� ើអ�ម័យ្របព័ន�បង់្រ�ក់�្រប�ំ។ ពិពណ៌�៖ 

___________________________________________________________________________________ 

 ជេ្រមើសេផ្សង-ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ�)៖ 

___________________________________________________________________________ 

 

E.  វ ��ន�រណ៍ែដល�ក់ទង�មួយ��រណជន (គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន�ង) 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងអ�រ។  

 �� កស��  ្រត�វ�នបិទផ�យេ��ម្រចកចូល�ងំអស់មក�ន់មន� ីរ ឬទីកែន�ងរ�លឹកដល់ េភ��វទស្ស� ៃដគូ
សហ�រេផ្សងៗ អតិថិជន ឬអ�កផ�ល់េស� េដើម្បរីក�គ�� ត�ង�យពី�� 6ហ� តី �រ�ំ�ច់ែដល្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ
េ�្រគប់េពលេវ� �រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ�្រប�ំ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង�រ�ំ�ច់
ែដល្រត�វេ�ែតផ�ះេបើសិន�ពួកេគ�ន�រម�ណ៍�ឈឺ ឬ�នេ�គស�� ៃនជងឺំ COVID-19។  

 �� កស�� េ�ក� �ងមន� ីរ ឬទីកែន�ង�ងំមូល ែដលរ�លឹកដល់អតិថិជន� មិនអនុ�� តឱ្យ�ន�របរ �េ�គ ឬ�រផឹក
េ�េលើកែន�ងេឡើយ។  

 �� កស�� េ�ក� �ងមន� ីរ ឬទីកែន�ង�ងំមូលចង� �លប�� ញដល់អតិថជិនពីកែន�ងេដើម្បីែស� ងរកឧបករណ៍�ញ់ទឹក    
អ�ម័យ�ងៃដែដលជិតបំផុត។  

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ 
�រត្រម�វឱ្យេ្របើរ�ំងមុខ កំណត់ចំនួនអតិថិជន េ�ល�រណ៍េផ្សងៗែដល�ក់ទងនឹង�រកំណត់េពល�ត់ជួប 
ឬ�រកក់ទុក�មុន �រប�� ទិញ�មុន �របង់្រ�ក់�មុន �រមកយកទំនិញនិង/ឬ�រដឹកជ�� �ន 
និងប�� ែដល�ក់ព័ន� េផ្សងៗេទៀត។  
 

F.  វ ��ន�រណ៍ស្រ�ប់មន� ីរ ឬទីកែន�ងែដលេបើក�� រដល់��រណជន 

 បន�ប់ទឹកែដល�ធម��េបើក�� រដល់��រណជន ្រត�វបន� េបើក�� រដល់��រណជនដែដល។ 

 ្រក�សជូតស�� ប់េមេ�គែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ងំជំងឺ COVID-19 គឺ�នេ�ជិតរេទះទិញឥ�� ន់ និង
ក�ន�កទិញឥ�� ន់ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�ន�ត់�ំងឱ្យស�� ប់េមេ�គរេទះ និងក�ន�ក�េរៀង�ល់េ�៉ង េបើសិន��ចអនុវត��ន។ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �បូ៊និងទឹក ឬ�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�ន្របសិទ��ព គឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� 
ឬែក្បរ្រចកចូលៃនទីកែន�ង េ�ប�� រគិតលុយ និង្រគប់ទីកែន�ងេផ្សងេទៀតេ��ងក� �ង�ង ឬ�ងេ្រ�
ែដលមនុស្ស�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� េ�យ�� ល់។ 

 �រស�� ប់េមេ�គឧបករណ៍ស្រ�ប់បង់្រ�ក់ � �ច � �ចស្រ�ប់េ្របើេលើ�ច់�េរៀង�ល់េ�៉ង។ 

 �រស�� ប់េមេ�គៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន�េរៀង�ល់េ�៉ង។ 

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

 េស�កម�ែដល��ំច់�� ំងស្រ�ប់អតិថជិន/េភ��វ្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។ 

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

  វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េ��មទីកែន�ងេដើម្ប�ី��ននូវ�រទទួល�នទំនិញ  និងេស�កម�ស្រ�ប់  
អតិថិជន/េភ��វែដល�នប�� ក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ�ស់េ�ទី��រណៈ។ 

 ជេ្រមើសេផ្សង- ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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 វ ��ន�រណ៍បែន�ម�ងំ�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក 
ែដលទីកែន�ងគួរ�� ប់�មួយឯក�រេនះ។ 

 
 
 
 
 

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

េ�� ះទំ�ក់ទំនងទីកែន�ង៖  

េលខទូរស័ព� ៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖  

 


	 នៅកន្លែងដែលអាចធ្វើបាន ទីកន្លែងសម្រាកខាងក្រៅអគារត្រូវបានបង្កើតឡើង និងត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងគម្របម្លប់ និងកន្លែងអង្គុយដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិករក្សាគម្លាតរាងកាយ 6 ហ្វីតពីអ្នកដទៃនៅគ្រប់ពេលវេលា។

