េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) - ពិធី�រេ�ជនីយ��ន
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
8/22/20៖ �នបែន� មសំណួរេដើម្បីប��ក់�េ�ជនីយ��ន�ច�ក់ត�ន� ីែដល�នថត និងេបើកទូ រទស្សន៍
ស្រ�ប់េភ��វែដលទទួ ល��រេ��ងេ្រ�អ�រ។ ក្រមិតសំេឡងៃនត�ន� ី ឬទូ រទស្សន៍្រត�វែតៃលត្រម�វេដើម្បីឲ្យ
បុគ�លិកែដល�ចរក�គំ�តពីអតិថិជន �ច��ប់ឮ�រកុម�៉ង់។ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)

1. េហតុអ�ី�ន�សន� ះ�ំងមុខ្រត�វ�នត្រម�វស្រ�ប់និេ�ជិត និងបុគ�លក
ិ រត់តុ េ�េពលផ�ល់េស�ដល់អតិថជ
ិ ន
េ��មតុ?
និេ�ជិត និងបុគ�លិករត់តុ� ំងអស់�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់�មួ យ តំណក់ទឹកផ� វ� ដេង� ើមតូ ចៗែដលេកើតេចញពី
អតិថិជនែដលមិន�ក់្រក�ត់�ំងមុខ និងែដលស� ិតេ�ក��ងគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីនិេ�ជិត ឬបុគ�លិក
រត់តុផងែដរ។
2. េតើ�រ�ក់សន� ះ�ំងមុខ�នអត� ្របេ�ជន៍អ�ីខ�ះ?
ដូ ចក�� ក់ Plexiglass ែដរ សន� ះ�ំងមុខជួ យ�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃនតំណក់ទឹកផ� វ� ដេង� ើមតូ ចៗែដល
េកើតេចញពីអតិថិជនែដលមិន�ក់រ�ំងមុខ��ក់មកេលើមុខ ែភ� ក និងរ�ំងមុខរបស់និេ�ជិត។ ្រក�ត់
�ំងមុខ�រ�រអ� កដៃទពីតំណក់ទឹកតូ ចៗរបស់អ�ក�ក់។ សន� ះ�ំងមុខជួ យ�រ�រអ� ក�ក់ពីតំណក់ទឹក
តូ ចៗរបស់អ�កដៃទ។
3. េតើសន� ះ�ំងមុខគឺ�អ� ី?
សន� ះ�ំងមុខគឺ�្រស�ប់��ស� ិក�� �ញឹក�ប់្រត�វ�នចង�ប់នឹង��ស ែដលផ� ល់�រ�រ�រ�រ�ំង
ស្រ�ប់តំបន់ៃផ� មុខរបស់អ�ក�ក់។ �មិនែមន��រជំនួសឲ្យរ�ំងមុខេឡើយ។ �គួ រែត្រគបពីេលើ��ស
�តសន� ឹងដល់�ងេ្រ�មច�� និងរុ�ព័ទ�ដល់ចំេហៀងៃផ� មុខ។ សន� ះ�ំងមុខគឺ�ន� ំងជេ្រមើសេ្របើេហើយ
�ចេ�ះេ�ល�ន និង�ចេ្របើ�នេឡើង វ �ញ។
4. េតើេគ�ចេ្របើសន� ះ�ំងមុខេឡើង វ �ញ�នែដរឬេទ?
សន� ះ�ំងមុខមិនគួ រ្រត�វ�នែចករ� ែលករ�ងនិេ�ជិតេឡើយ និងគួ រ្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គ
(ែកៃច� េឡើង វ �ញ) េ�េពលេមើលេឃើញ�្រប�ក់ និង�៉ងតិច�េរៀង�ល់ៃថ� (ប��ប់ព្រី គប់េវន) មុនេពល
េ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ។ �គួ រ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងឧបករណ៍ផ��ក��ស� ិក�� និង�ន�ក់��កេ��ះនិេ�ជិត
េដើម្បីទប់��ត់�រែចករ� ែលកេ�យៃចដន្យរ�ងនិេ�ជិត។
5. េតើដំេណើរ�រែកៃច� េឡើង វ �ញ�ម�រអ� ីខ�ះ?
សន� ះ�ំងមុខែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ គឺ្រត�វេ្របើ និងស��ប់េមេ�គេ��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។
ព័ត៌�នបែន� មគឺ�ចរក�នេ� https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-ussettings/emergency-considerations-ppe.html។
6. េតើែវ�ន�េ��េ��ល�ច្រត�វ�នេ្របើជំនួសសន� ះ�ំងមុខ�នែដរឬេទ?
េទ។ សន� ះ�ំងមុខផ� ល់តំបន់�រ�របែន� ម និងធំ�ងស្រ�ប់និេ�ជិតពីដំណក់ទឹកផ� វ� ដេង� ើមតូ ចៗ
របស់អ�កដៃទ។
7. េតើសន� ះ�ំងមុខ្រត�វ�នត្រម�វស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ ស��តែដរឬេទ?
និេ�ជិតែដល្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យស��ត្រប�ប់្រប�ែដលេ្របើ្រ�ស់េ្រចើនដង ្រត�វទទួ ល�នរ�ំងមុខ និង
ែវ�ន��រ�រ ឬសន� ះ�ំងមុខេដើម្បី�រ�រែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់ពួកេគពី�រឆ� ងេមេ�គេ�យ�រ
�រ��តទឹក។ ឧបករណ៍�រ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញដូ ច�សន� ះ�ំងមុខ និងែវ�ន�្រត�វស��ប់េមេ�គ
ឲ្យ�នល� ប��ប់ពេី ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
8. េតើ�រ�ក់្រក�ត់�ង
ំ មុខគឺ��រត្រម�វ ឬ��រែណ�ំ?
្រក�ត់�ំងមុខ្រត�វ�នត្រម�វស្រ�ប់និេ�ជិត� ំងអស់ េ�េពល�ក់ទង�មួ យ�� និង�មួ យអតិថិជន
ឬេភ��វ។ �ក៏្រត�វ�នត្រម�វេ�េពលេចញេ�ទី��រណៈផងែដរ។ បុគ�លែដល�នប��សុខ�ពែដល��ំង
ពួ កេគមិនឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ្រត�វ�នេលើកែលង ដូ ច��នឹងកុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 2 ��ំផងែដរ។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) - ពិធី�រេ�ជនីយ��ន
9. េតើ្របតិបត� ក
ិ រទីកែន� ងម�ប��រ្រត�
�
វ�នត្រម�វឲ្យជូនដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈអំពីបគ
ុ � លិក
ែដល្រត�វ�នប��ក់ ឬសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 េ�េពល�?
្របតិបត� ិករទីកែន� ងម� �ប��រ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យជូ នដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�េពលករណី
ែដល�នប��ក់ ឬសង្ស័យៃនជំងឺ COVID-19 �ប់ពប
ី ី (3) ករណីេឡើងេ� េកើតេឡើងក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ។ េគ
�ចជូ នដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�យទូ រសព� េ�េលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។
10. េតើទីកែន� ងម� �ប��រ�ំ�ច់្រត�វបិទផ�យទំព័រ�ំងអស់ៃន "ពិធ�
ី រស្រ�ប់�រេបើកេ�ជនីយ��ន
ស្រ�ប់�របរ �េ�គេ�នឹងកែន� ង៖ ឧបសម� ័ន� I" ឬ្រតឹមែតទំព័រដំបូង?
្របតិបត� ិករទីកែន� ងម� �ប��រ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុវត� "ពិធី�រ" េនះ និងបិទផ�យឯក�រ� ំង្រស �ង
េ��ងមុខ្រចកចូ ល�ចេមើលេឃើញ េដើម្បីឲ្យអតិថិជន ឬេភ��វេមើល េ�េពលែដលពួ កេគចូ ល។
11. �ន "េសចក� ប
ី ��ប់សុខ�ព" មួ យចំនួនែដល្រត�វ�នចុះផ�យ។ េតើខ��ំេធ� ើដូចេម� ចេដើម្បីដឹង�
ខ��ំ្រត�វេ�រព�មមួ យ�?
�យក��នសុខ�ព��រណៈ កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទេ�យវ �ទ���ស�
និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីព្រងីក្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� ។ �្រស័យេហតុេនះ ���រសំ�ន់
ែដល្រត�វចូ លេមើលេគហទំព័រ�យក��នសុខ�ព��រណៈឲ្យ�នញឹក�ប់ស្រ�ប់ េសចក� ីប��ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លថ� ីៗបំផុត បច��ប្បន� �ព�្រប�ំ និង�រែណ�ំថ�ីៗបំផុត។ � ំងេនះ�ចរក�នេ�
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/។
12. េតើ�នតំណអ� ីេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នអំពី HOO?
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល�ចរក�នេ� http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/។
13. េតើទីកែន� ងម� �ប��រ�ចទុកដបអំបល
ិ និងេ្រមចេ�េលើតុ�នែដរឬេទ?
ដបអំបិល និងេ្រមចមិនគួ រ�នេ�េលើតុ មុនេពលែដល្រក �មប��ប់អង��យេ�នឹងតុេឡើយ លុះ្រ�ែត�្រត�វ�ន
ស��ត និងស��ប់េមេ�គមុនេពលពួ កេគចូ លអង��យ។ ្របអប់េ្រគ�ងផ្ស ំែដលេ្របើែតមួ យដងគឺ្រត�វ�ន
ែណ�ំ�៉ង��ំង។
14. េតើស��រៈ្របេភទអ� ីខ�ះ�ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់រ�ំង?
រ�ំង្រត�វែតេធ� ើេឡើងពីវត���តុែដលមិន្រ�បទឹក �ចស��ត�ន និង�ប់ល� ែដល�ច្រត�វ�នស��ត
�ញឹក�ប់។
15. េតើ�លជប់េលៀង�ច្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់�ជីវកម� �នែដរឬេទ?
�លជប់េលៀងមិន្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេរៀបចំ្រពឹត��
ិ រណ៍�មួ យ ឬ�រ្របមូ លផ��ំេផ្សងេទៀតេ�ទីកែន� ងេឡើយ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េបើសិន��លជប់េលៀង�នលិខិតអនុ��តេ�ជនីយ��ន�េពលបច��ប្បន�
ទីកែន� ងជប់េលៀង�ចេ្របើទីកែន� ងេនះេដើម្បីផ�លជ
់ ូ នែតកែន� ងអង��យ ម� �ប��រេ�ទីកែន� ងបរ �េ�គ
�ងេ្រ�អ�រ េបើសិន��ន និង្រត�វែតេ�រព�មឧបសម� ័ន� I៖ ពិធី�រស្រ�ប់�រេបើកេ�ជនីយ��ន
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ង (េសចក� ីប��ប់ែដល�នែកស្រម� ល�នចុះផ�យេ�៖ ៃថ� ទី 1
ែខកក� ���ំ 2020)។ �លជប់េលៀង និងេ�ជនីយ��ន�ចបន� ផ� ល់ និង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យផ� ល់េស�
ដឹកជ��ន
� និងយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� �
ើ ន។
16. េតើេធ� ើដូចេម� ចេបើសិន�បុគ�លិកេ�ជនីយ��នមិន�ច�ក់រ�ំងមុខេ�យ�រល័ក�ខណ
័ � សុខ�ព េតើបុគ�លក
ិ
្រត�វ�នេលើកែលងពីេសចក� ីត្រម�វេនះែដរឬេទ?
េគគួ រេធ� ើកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង្រគប់ែបប�៉ងេដើម្បីេធ� ើ�រ�ត់�ំងេឡើង វ �ញ ស្រ�ប់បុគ�លិកម� �ប��រ
ែដល�នល័ក�ខ័ណ�សុខ�ព ែដល��ំងមិនឲ្យពួ កេគ�ក់រ�ំងមុខេ��ន់�រកិច�ែដលពួ កេគមិន�ន�រ
ប៉ះ�ល់�មួ យ��រណជន ឬម� �ប��រឬេភសជ� ៈែដលមិន�ន្រគប។ េបើសិន�មិន�ច �ក់រ�ំងមុខ
ឬ�៉ស់�ន បុគ�លិកម� �ប��រែដលកំពុងបេ្រមើអតិថិជនេ�ទីកែន� ងបរ �េ�គ�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�នត្រម�វ
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) - ពិធី�រេ�ជនីយ��ន
ឲ្យ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�នែខ្សរ �តេ�ែគម�ងេ្រ�ម ែដល�នទ្រមង់ រ �បតឹង�ងេ្រ�មច�� និង
គួ រេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស���ន់ែតមុឺង�៉ត់ ដូ ច��រពិនិត្យសីតុណ��ពែដល�ំ�ច់។
17. េតើ�ង�េហ� �នេហ� ម្របេភទ��រ �ចេធ� ើ្របតិបត� �
ិ រ និងអនុ��តឲ្យអតិថជ
ិ នអង��យ និងេលងេហ� ម្របេភទ��រ
(ដូ ច� Monopoly, អុក, គូ ស្រក�ច្រក្រតង� ។ល។) �នែដរឬេទ?
េទ។ េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លបច��ប្បន� �ម�ត់្របតិបត� ិ�រកម�ន� ។ េ�ជនីយ��ន�ចផ�ល់
េស�កម� ម� �ប��រ ដូ ច��របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រេ�នឹងកែន� ង ែតមិន្រត�វឲ្យ�នេហ� មេឡើយ។
18. េតើេគនឹង្រត�វ�ររ�ំងស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រែដរឬេទ េហើយេតើ�្រត�វ�នអនុម័ត�៉ងដូ ចេម� ច?
េបើសិន�កែន� ងអង��យស� ិតេ�េលើចិេ�� ើមថ� ល់ – រ�ំងែដលមិន្រ�បទឹកនិង�ចស��ត�នែដល�នកម� ស់
�៉ងតិច 6 ហ� ីតគួ រ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យេដើម្បី�រ�រអ� កបរ �េ�គពីអ�កេថ� ើរេជើងែដលេដើរជិត េបើសិន�មិន�ច
រក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ត
ី �ន។ គួ រ្របឹក�េ�បល់�មួ យម�ន� ីកំណត់ទី�ំងក��ងតំបន់ េបើសិន�តុនឹង្រត�វ
�ន�ក់េ�េលើចិេ�� ើមថ�ល់ ឬេ�ក��ងទីកែន� ងចំណត�នយន� ។ ពុំេ�ះេទ �រអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ
គួ រ�នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងតុប រ �េ�គនីមួយៗ (គំ�ត 6 ហ� ីតគួ រ្រត�វ�ន�ស់ពទ
ី ី�ំងអតិថិជន)។
រ�ំង្រត�វែតេធ� ើេឡើងពីវត���តុែដលមិន្រ�បទឹក �ចស��ត�ន និង�ប់ល� ែដល�ច្រត�វ�នស��ត
និងេធ� ើអ�ម័យ�ញឹក�ប់។
19. េតើ�នេសចក� ីត្រម�វអំព�
ី ររក�គំ�តអ� ីរ�ងតុស្រ�ប់ទីកែន� ងបរ �េ�គេ��ងេ្រ�អ�រ?
កែន� ងអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ ្រត�វេ�រព�មេសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីត
រ�ង្រក �មអតិថិជន។
20. េតើអតិថិជន�ច�ប់យក�៉អួ និងេ្រគ�ងបែន� មពីេលើ�៉អួ េ�យខ� �នឯងេ�កែន� ងលក់�៉អួ �នែដរេទ?
េទ។ �៉សុីនបេ្រមើេស�កម� េ�យខ� �នឯង ដូ ច��៉សុន
ី �៉អួ កក និងេ្រគ�ងបែន� មពីេលើ ្រត�វ�នបេ�� ញេ�យ
បុគ�លិកម� �ប��រ��ក់ េហើយនឹង្រត�វ�នស��ត និងេធ� ើអ�ម័យ�ញឹក�ប់។
21. េតើ�ច�ន�រ្របគុត
ំ �ន� �
ី � ល់ និង DJ េ�េ�ជនីយ��នបរ �េ�គ�ងេ្រ�អ�រែដរឬេទ?
បច��ប្បន� ម�ន� ីសុ�ភិ�លប��ប់ឲ្យបិទ�លសែម� ង ទីកែន� ង្របគុំត�ន� ី ក៏ដូច�្រពឹត�ិ�រណ៍ និង�រ្របមូ ល
ផ��ំ� ំងអស់�បន� ។"ពិធ�
ី រស្រ�ប់�រេបើកេ�ជនីយ��នស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ង៖
ឧបសម� ័ន� I" េនះមិនែមនស្រ�ប់�រ្របគុំត�ន� ី �រសែម� ង ឬទីកែន� ងកម�ន� ែដល�ន្របតិបត� ិ�រ
ម� �ប��រេ�នឹងកែន� ងេ�ះេទ។
22. ខ��ំគឺ�បុគ�លិកម�ប��រេ�េ�ជនី
�
យ��នមួ យ េតើខ��ំគួរេធ� ដ
ើ ូ ចេម� ច េបើសិន�ខ��ំេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19?
េ�េពលបុគ�លិកម� �ប��រ�នេធ� េើ តស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 បុគ�លិកេ�ះ្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះ និង
អនុវត� �ម�រែណ�ំ Public Health ស្រ�ប់ �រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។ និេ�ជក្រត�វែត�នពិធី�រ
មួ យេដើម្បីឲ្យបុគ�លិក�ក់ខ� �ន�ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងត្រម�វឲ្យ�ន�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពេី គ��មៗស្រ�ប់
បុគ�លិក� ំងអស់ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ឬ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�រ�មួ យករណី។
23. េតើ�ន�រ��ស់ប�រអ�
� ីខ�ះេ�េលើ េសចក� ប
ី ��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�លថ�ី ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន �រ �ងលក់្រ�
កែន� ងបិត្រ� េ�ងច្រ�ញ់្រ� និងកែន� ងេធ� ើ្រ�?
ម�ន� ីសុ�ភិ�លប��ប់ឲ្យបិទ�រ កែន� ងបិត្រ� បន� ប់ភ�ក្ស្រ� េ�ងច្រ�ញ់្រ� និងកែន� ងេធ� ើ្រ�ែដល�ន
លិខិតអនុ��តសុខ�ព��រណៈៃនេ�ជនីយ��ន�ន�និភ័យ (risk) �បែដល�នសុពល�ព និង
�នេចញេ�យេ�នធី Los Angeles �បន� ។ �ប់េផ� ើមពីៃថ� ទី 1 ែខកក� ���ំ 2020 េ�ជនីយ��ន� ំងអស់
េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងកែន� ងអង��យៃន��រ��នក��ងផ�រលក់ទំនិញ និងមជ្ឈមណ�លទិញទំនិញក��ងអ�រ ្រត�វែត
ប�្ឈប់�របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ងេ�យ��ល់ ក��ងអ�ររហូ តដល់�ន�រជូ នដំណឹង�ថ� ី។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) - ពិធី�រេ�ជនីយ��ន
េ�ជនីយ��ន�ចបន� ផ�ល់កែន� ងអង��យ ម� �ប��រេ�ទីកែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ ែដល្រត�វ�ន
េរៀបចំេ�នឹងកែន� ង ដូ ច�នអនុ��តេ�យេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល។
24. េ�យ�រេពលេនះ បន� បប
់ រ �េ�គ��រេ�យ��ល់�ងក��ងអ�រ្រត�វ�នបិទ េយើងចង់េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�
េភ��វរបស់េយើង�ន�សុខ�ពេ�េ្រ�មកេ��េ��។ េតើេយើង�ច�ន�៉សុន
ី �ញ់សំេណើម (patio misters)
�នែដរឬេទ េហើយេតើ��ចទទួ លយក�នេ�ក��ងពិភពេ�កែដល�នជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ?
�ន �៉សុីន�ញ់សេំ ណើម (patio misters) ្រត�វ�នអនុ��ត និង�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។

25. េតើេ�ជនីយ��ន�ចេ្របើរ�ំងស្រ�ប់ទីកែន� ងបរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ�នែដរឬេទ
េបើសិន�មិន�ចេធ� �
ើ ររក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីត�ន េដើម្បីបេង� ើនចំនួនកែន� ងអង��យ?
�ន។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំង �ច្រត�វ�នអនុ��ត េបើសិន�មិន�ចេធ� ើ�ររក�គំ�តសង� ម/�ង �យ 6 ហ� ីត
ឬេ�េពល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីបេង� ើនចំនួនតុ/េ�អីរ�ងអតិថិជនេ�ក��ងកែន� ងបរ �េ�គ��រ
�ងេ្រ�អ�រ។ កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ មិនអនុវត� �មែដនកំណត់ៃនសមត� �ពផ��កេឡើយ។
គួ រ្របឹក�េ�បល់�មួ យម�ន� ីកំណត់ទី�ំងក��ងតំបន់ េបើសិន�តុនឹង្រត�វ�ន�ក់េ�េលើចិេ�� ើមថ� ល់ និង
ចំណត�នយន� ។ រ�ំងែដលមិន្រ�បទឹក្រត�វែត�នកម� ស់�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត (ឬខ� ស់�ងេនះេបើសន
ិ �
េ�អីអង��យខ� ស់�ងេនះ្រត�វ�នេ្របើ) ពី�តៃនតូ ប/តុែដល�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់រ�ង
អតិថិជន។
26. �មួ យេសចក� ត
ី ្រម�វពីម�ន� ស
ី ុ�ភិ�លបច��ប្បន� ែដលអនុ��តឲ្យ�របរ �េ�គ��រេ�យ��ល់េធ� ើេឡើង
ែតេ��ងេ្រ� េតើកែន� ងបរ �េ�គ��រេ��ងេ្រ�្រត�វ�នកំណត់�៉ងដូ ចេម� ច?
�របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�នកំណត់���រេ្របើ្រ�ស់កែន� ង�ងេ្រ� េ��ប់��េ�យមិន�ន
ជ��ង
ំ រ �ង�ំេ្រចើន�ងមួ យស្រ�ប់សកម� �ពបរ �េ�គ��រេ�យ��ល់ ែដលេធ� ើេឡើងេ��ងក��ង�ជីវកម� ។
កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ �ចព្រងីករហូ តដល់ចិេ�� ើមថ� ល់ និងចំណត�នយន� ។ េបើសិន�កែន� ង
បរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រស� ិតេ�េលើចិេ�� ើមថ� ល់ – រ�ំងែដលមិន្រ�បទឹកនិង�ចស��ត�នែដល�ន
កម� ស�
់ ៉ ងតិច 6 ហ� ីតគួ រ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យេដើម្បី�រ�រអ� កបរ �េ�គពីអ�កេថ� ើរេជើង េបើសិន�មិន�ចរក�គំ�ត
សង� ម/�ង�យ 6 ហ� ីត�ន។ គួ រ្របឹក�េ�បល់�មួ យម�ន� ីកំណត់ទី�ំងក��ងតំបន់ េបើសិន�តុនឹង្រត�វ�ន
�ក់េ�េលើចិេ�� ើមថ� ល់ ឬេ�ក��ងទីកែន� ងចំណត�នយន� ។ េ�យ�របរ ���សខ្យល់េបើកចំហ �របរ �េ�គ
��រ�ងេ្រ�អ�រ �ច�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 �មរយៈ�រប៉ះ�ល់ពីមនុស្ស��ក់
េ�មនុស្ស��ក់េទៀត។
កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ មិន�ប់ប��ល
� �ងេ្រ�មេឡើយ៖
• កែន� ងបិទជិតេ�យ�នម� ប់េឈើេពញេលញ ែដលមិនអនុ��តឲ្យ�នខ្យល់េចញចូ លសម្រសប
• កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រែដល�នេបើកបង� �ចចំហ
27. េតើេយើងេ�ែត្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�នបន� ប់ទឹកស្រ�ប់អតិថិជនែដលេបើកចូ ល េ�ះបី�មិន�នេស�កម�

បរ �េ�គ�ងក��ងអ�រ ឬេស�កម� យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ��មរយៈបន� ប់ប រ �េ�គក៏េ�យឬ?
្រតឹម្រត�វ។ េ�ះបី�េ�ជនីយ��នរបស់អ�ក�ច�ក់េ�្រចកចូ លចម្បងក៏េ�យ េបើសិន�ទីកែន� ងរបស់អ�ក
�នផ� ល់ជូនបន� ប់ទឹកដល់អតិថិជនមុនេពល�ន�រផ��ះជំងឺ COVID-19 បន� ប់ទក
ឹ ្រត�វែត �ន�បន� ស្រ�ប់
អតិថិជន។ េបើសិន�េ�ជនីយ��នរបស់អ�កផ� ល់ជូនម� �ប��រ�មរយៈេស�កម� ដឹក ជ��ន
� �គីទី 3 (ឧ.
Door Dash, Grubhub ។ល។) អ� កេបើកបរែដលមកយកម� �ប��រ គួ រ�ចចូ លេ្របើបន� ប់ទឹក�ន (េបើ�ធម� �
គឺេបើកស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន) េដើម្បី�ងៃដរបស់ពួកេគ មុនេពលយកម� �ប��រស្រ�ប់ ដឹកជ��ន
� ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) - ពិធី�រេ�ជនីយ��ន
28. ពិធី�របច��ប្បន� ែចង��រកម�ន� េ�យ��ល់្រត�វ�ន�ម�ត់េ��មេ�ជនីយ��ន។
េតើ�ក៏�ប់ប���ល�រ�ក់ត�ន� ី ឬ�រេបើកទូ រទស្សន៍ស្រ�ប់េភ��វ�ែផ�កមួ យៃនបទពិេ�ធន៍
ៃន�រទទួ ល�ន��រេ��ងេ្រ�អ�រផងែដរឬ?
េទ េ�ជនីយ��ន�ច�ក់ត�ន� ីែដល�នថត និងេបើកទូ រទស្សន៍ស្រ�ប់េភ��វែដលទទួ ល�ន��រ
េ��ងេ្រ�អ�រ។ ក្រមិតសំេឡងៃនត�ន� ី ឬទូ រទស្សន៍្រត�វែតៃលត្រម�វេដើម្បីឲ្យបុគ�លិកែដល�ច
រក�គំ�តពីអតិថិជន �ច��ប់ឮ�រកុម�៉ង់។
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