�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់កែន� ង�ងរថយន�
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
12/2/20៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)

•

បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូច េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបន� ប់តូចែដល�នរ�ំងខណ�ែចក ្រត�វែត�ក់
រ�ំងមុខ។ េនះគឺ� វ ��ន�រណ៍បេ�
� ះ�សន� េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
បេ�
� ះ�សន� ែដល�នេចញេ�ៃថ�ទី 28 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020។ េសចក� ីត្រម�វេនះ�ន្របសិទ��ព�ប់ពីេ�៉ង 12:01
អ្រ�្រត (PST) ៃថ�ទី 30 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020 ដល់េ�៉ង 11:59 អ្រ�្រត (PST) ៃថ�ទី 20 ែខធ� ���ំ 2020។
• េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ និងគួ រេធ� ើដូេ��ះ
េ��ងេ្រ�អ�រ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�ក��ងបន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រ គឺ្របេសើរ
�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក។
11/28/20៖
•

•

�ងលក់រថយន� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមចំនួនមនុស្សក��ងអ�រអតិបរ� 35%
េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ី�ព�ង�នេ�លេ�បេ�
� ះ�សន� (Temporary
Targeted Safer at Home Order) េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 ែដល�ន្របសិទ��ពេ�េវ�េ�៉ង 12:01
អ្រ�្រតៃថ�ទី 30 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020 ដល់េវ�េ�៉ង 11:59 អ្រ�្រតៃថ�ទី 20 ែខធ� ���ំ 2020។
�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីត្រម�វឲ្យ�រ្រត� តពិនិត្យ�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យេមើល�េតើបុគ�លកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (Public Health) កំពុងអំ�វ�វដល់��រណជន ��ស់
�ជីវកម�
Angeles។

និងអង� �រ�មសហគមន៍� ំងអស់េដើម្បីជួយពន្យឺត�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ

COVID-19

េ�ក��ងេ�នធី

Los

េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�រេកើនេឡើងៃនករណីជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងេ�នធី LA �េពលបច��ប្បន� Public Health
សូ មេស� ឲ
ើ ្យ�ជីវកម� និង��ប័ន�ំងអស់�ត់ វ ��ន�រណ៍សម្រសបេដើម្បី�ក់ក្រមិត�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��បែន� មេទៀតរ�ង
មនុស្សែដលមិន�ែមន�ស�ជិក្រគ� �រ េលើកទឹកចិត��រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ និងអនុវត� �ម
ឺ ំងអស់។ ប���ងេ្រ�មេនះ�ន�រៈសំ�ន់�ស់ និង្រត�វែតេ�ះ្រ�យេដើម្បី
�រ្រប �ង្របយ័ត�េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំង�
្រ�កដ�បុគ�លិក និងអ� កេ្របើ្រ�ស់បន� �រ�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រចម� ងជំងឺ ខណៈែដលេយើង��ស់ប�រេ��ន់
�
ដំ�ក់�លេបើកចំហ�ងមុន៖
(1) �រ�រ�រ និង�ំ្រទសុខ�ពបុគ�លិក និងអតិថជ
ិ ន
(2) �រ���ននូ វ�ររក�គំ�តពិត�នសម្រសប
ឺ នសម្រសប
(3) �រ���ននូ វ�រ្រគប់្រគងជំង�
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យ��រណជន
(5) �រ���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� េ�យេស� ើ�ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។

�ជីវកម� �ង
ំ អស់្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ វ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត� �ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង
្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត� �ន
ស្រ�ប់�ជីវកម� ។
េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�
ក��ងែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស 35%៖

្រប�ក់្របែហលទំហំទី��គិតសរុប�ហ� ីត�េរ�
ែដលេបើកដល់��រណជន៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ អ� កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ� កែដល�នប��សុខ�ព
្រប�ំ�យ) ្រត�វ�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ� �
ើ រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងគួ រពិ�ក�អំពីក�ី
កង� ល់���មួ យអ� កផ�ល់េស�សុខ�ព ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�ររបស់ខ� �ន េដើម្បីេធ� �
ើ រសេ្រមចចិត��ន
សម្រសបអំពី�រ្រតឡប់េ�កែន� ងេធ� ើ�រវ �ញ។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យ
បុគ�លិកេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។

 �រ�រ�របែន� មដូ ច��រប�រ�រកិ
�
ច��រ�រែដលអនុ��តឲ្យបុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះេធ� �
ើ រ�រពីផ�ះ
្រត�វ�នផ� ល់ជូន។

 ម�៉ ងវ �ញេទៀត �លវ ��គ��ស់េវន�� ឬប�រេវន�
�
� ្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។
 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រេបើសន
ិ �ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល

�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
និង�រេ��ច់ពេី គ េបើសន
ិ ��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍អំពី�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ
្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ
និងែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។

 �នផ�ល់ព័ត៌�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� ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និង
សំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ឈ
ិ ប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម
ច�ប់ស�ីពី�រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus
Response Act) និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្បីទទួ លអត� ្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ��នៃន�ព
�ក់ទងនឹង�រ�រៃន�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 ែដលេកើតេឡើងចេ��ះៃថ�ទី 19 ែខមី� និងៃថ� ទី 5
ែខកក� �េ�យអនុេ�ម�ម បទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20 របស់អភិ�លរដ� ។

 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 ឬពិធ�
ី រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
និងត្រម�វឲ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រ ប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�
កែន� ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិក ែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់
េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� �
ើ របែន� មេទៀត
ឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈ
ស� ីព�
ី រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� �
ើ រ។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក

គួ រ�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។
េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ង�រ�រ
�យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� យ
ើ តបនឹង�រឆ� ង�ចេ��មែដលរ ួម�ន�រផ� ល់�រែណ�ំ
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច� កេទស
និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់�មតំបន់។
អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់េធ� �
ើ រេសុើបអេង� តេលើចេ��មេនះ
េដើម្បីជួយដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។
 �រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចនឹងចូ លមក�ន់កែន� ងេធ� ើ�រ។ �រ្រត� តពិនិត្យ
្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និងអ�រ្រគ �នេ��
ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
និងឲ្យេ��ច់ពេី គ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
ើ នពីច��យ ឬេ�យ��ល់េ�េពល
បុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន។
 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទទទួ ល�នរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់
េ�យឥតគិតៃថ�។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេនះ្រគប់េពលេវ�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 កេគ
មិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�ម
បទប��របស់រដ� ដ�ប���ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��តឲ្យេធ� ើដូេច� ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់
រ �តតឹង�ងេ្រ�មច��គឺ��រល� ។ មិនគួ រេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់
�ំងមុខេពលេ���ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
កម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19៖ �រេឆ� ើយតបនឹង�រេកើន

េឡើង��ំងលំ�ប់��ក់ទី 1 �នេចញេ�ៃថ� ទី 28 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែត�ក់រ�ំងេ�្រគប់
េពលេវ�
េ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�ំហួសពី
កម� សរ់ បស់បុគ�លិកខណៈេពលែដលឈរ
្រត�វ�នបដិេសធេ�លក��ងអំឡ
� ងរយៈេពល�ន្របសិទ��ពៃនេសចក� ី
ប��ប់បេ�
� ះ�សន� េនះ េ�លគឺ�ប់ពីេ�៉ង 12:01 អ្រ�្រត (PST) ៃថ� ទី 30 ែខវ �ច� �
ិ ��ំ 2020 ដល់េ�៉ង 11:59
អ្រ�្រត (PST) ៃថ� ទី 20 ែខធ� ���ំ 2020។
 េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�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�លិក្រត�វែត
រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ដ
ើ ូ េ��ះេ��ងេ្រ�
អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្រប
េសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ� ល់ជូនគំ�ត
�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។
 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 កែន� ងេធ� ើ�ររបស់បុគ�ល� ំងអស់្រត�វ�នបំែបកពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត។

 �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី��េដើម្បី្រ�កដ��ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត� េ�ក��ងបន� ប់
ស្រ�ក។

 បុគ�លិក អ� កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ��ន
� � ំងអស់�នទទួ ល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ េពលេ�ជិតអ� កដៃទ។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�ល
វ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 បន� ប់ស្រ�ក
 បន� ប់ទឹក

____________________________________________________
_____________________________________________________

 េផ្សងេទៀត

_____________________________________________________

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

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់
េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖

______________________________________________________________________

 �ប៊ូ និងទឹកគឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
______________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 កម� ករនីមួយៗ ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន បរ ���រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ �រេ្របើ្រ�ស់
កែន� ងេធ� ើ�រ និងវត��ែដល�នប៉ះរ ួចរ ួម�� ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ឬលុបបំ�ត់។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក� ំងអស់។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)

 ចំនួនមនុស្សេ�ទីកែន� ងក��ងអ�រ�មួ យៃនកែន� ង�ងរថយន� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម 35% ៃន
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�េ��ងក��ងអ�រ។
o

ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ក��ងែដនកំណត់ 35%៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 ចំនួនបុគ�លិកេ�កែន� ងេធ� ើ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេ�ក��ងេពលេវ��មួ យ ែដលអនុ��តឲ្យបុគ�លិក
រក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី���ន�៉ង�យ្រស� លេ�្រគប់េពលេវ�ែដល�ចអនុវត� �ន។
ចំនួនអតិបរ�របស់បុគ�លិកេ�ក��ងកែន� ង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖

 បង់ស�ិត ឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀត្រត�វ�ន�ក់េ�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី��េ�្រគប់ទីកែន� ងែដលបុគ�ល
�ច្រត�វត្រមង់ជួរ � ំងក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ និង�ងេ្រ�្រចកចូ ល��រណៈ េ�យ�នស��ែណ�ំឲ្យបុគ�លិក
និងេភ��វេ្របើ្រ�ស់�រស��ល់េដើម្បីរក�គំ�ត។

 អតិថិជនស� ិតេ�ក��ងរថយន� របស់ខ� �ន ខណៈែដលពួ កេគរង់�ំេ�ក��ងជួ រ និងស្រ�ប់រយៈេពល�ងរថយន�
្របសិនេបើ�គឺ��រ�ងរថយន� េ�យស� ័យ្របវត� ិ។

 េបើសិន�អតិថិជនេស� ើសុំឲ្យ�ងស��តៃផ��ងក��ង និង/ឬបូ មធូ លីេចញ អតិថិជន្រត�វែត�កេចញពីរថយន�
និងរង់�ំេ�ទីកែន� ងរង់�ំ។

 ទីកែន� ងរង់�ំស្រ�ប់អតិថិជន� ំងអស់្រត�វ�នែកលម� េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ� អតិថិជន�ចរក�គំ�ត 6

ហ� ីតពី��។ េ�្រគប់ទីកែន� ង� ំងអស់ែដលអតិថជ
ិ ន�ចនឹងប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លិក ឬអតិថិជនេផ្សងេទៀត
អតិថិជន្រត�វែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខ។

 េ្រគ�ងស�� រ �មេ�ទីកែន� ងែដលេបើកស្រ�ប់��រណជន (ឧ. ទីកែន� ងទទួ លេភ��វ ឬទីកែន� ងរង់�)ំ ្រត�វ�ន
�ក់ឲ្យ�ច់ពី��េដើម្បី�្រំ ទ�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 ទីកែន� ង�ជីវកម� េនះ�នសេ្រមច� អតិថិជនែដលេ្របើ�៉សុីនបូ មធូ លីែដលប��េ�យខ� �នឯង ឬ��នីយ
ប��េ�យខ� �នឯងេផ្សងេទៀត �ចរក�គំ�ត 6 ហ� ត
ី ពី���ន។ េបើពុំេ�ះេទ ��នីយប��េ�យខ� �នឯង
មួ យចំនួន្រត�វ�នបិទេដើម្បីបេង� ើតច��យ�ន់ែត��យ�ងមុនរ�ងអតិថិជន។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីអតិថិជន េភ��វ និងពីបុគ�លិកដូ ច�� បុគ�លិក�ច
មកជិតមួ យែភ� តេ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីទទួ លយក�របង់្រ�ក់ ដឹកជ��ន
� ទំនិញឬេស�កម� ឬេ�េពល�ំ�ច់។

 ��ង
ំ ក�� ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេមើលធ��ះេផ្សងេទៀត ្រត�វ�នដំេឡើងេ�ក��ងទីកែន� ងែដលមិន�ចរក�គំ�ត
�ង�យ �ន (ឧ. ប�� រគិតលុយ)។

 បង� �ច ឬប�� រេស�បេ្រមើអតិថិជន ្រត�វ�នបំែបកពី��ឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីត េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត
�ង�យ។

 �ររក�គំ�ត�ង�យរ�ងតុ/េ�អីអង��យេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក និងផ�ះ�យ្រត�វ�នបេង� ើនេដើម្បី�្រំ ទ�រ
រក�គំ�ត�ង�យ។

 បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិន ឲ្យ្របមូ លផ�េ�ំ ��មតំបន់�មួ យេឡើយ ប៉ុែន� �ពិេសសគឺេ�ក��ងទីកែន� ងទូ េ� ឬ
ទីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ដូច�បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ប រ �េ�គ��រៃថ�្រតង់ និងបន� ប់ទឹក។

 �រ្របជុ�
ំ � ល់្រត�វ�ន��ំង�៉ងមុត�ំ េ�យ�កមករក�រ្របជុំែបបនិម�ិត វ �ញ។ េបើសិន��រ្របជុំ��ល់

គឺ��រ�ំ�ច់ ពួ កេគ្រត�វ�នក្រមិតឲ្យ�នអ� កចូ លរ ួម 10 �ក់ឬតិច�ងេនះ េហើយអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់
្រត�វែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខ។ �រ្របជុ្រំ ត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�ក��ងបន� ប់ធំ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីរក�គំ�ត�ង�យ។

C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)
្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ដល់ក្រមិតអតិបរ� ែដល�ចេធ� ឲ
ើ ្យខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង� ើន
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ឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បំផត
ុ �មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណ
ខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ងទីកែន� ងេធ� ើ�រ� ំងអស់។
 ស��រៈ ឬវត��ែដលេ្របើរ ួម�� (ឧ. កែន្សង េ្រគ�ងស��ត បំពង់បូមធូ លី ។ល។) ្រត�វ�នលុបបំ�ត់េ�ល
េ��មក្រមិត េ្រចើនបំផត
ុ ែដល�ចេធ� ើ�ន។
 �រស��ត�ពិេសសៃនទីកែន� ង�រ ��ល័យ� ំងមូ ល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�្រប�ំេ�យេស�កម� ស��ត
ែដល�នវ ���ជីវៈ។

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន ��រ ធុងស្រ�ម ។ល។ គឺមិន�ច់�ន�រប៉ះ។
 ទីកែន� ងទូ េ� និងវត��ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ដូច�តុ ៃដ��រ កុង�ក់េភ� ង
ើ ៃផ� តុេធ� ើ�រ ៃដ�ន់

ទូ រសព� ��រចុច េអ្រកង់�ច់ ប��ន់ៃដ ឧបករណ៍�ញ់�ប៊ូ ឧបករណ៍ទូ�ត់្រ�ក់ ឧបករណ៍េ្រជើសេរ �ស�រ
�ង �៉សុីនលក់ទំនិញ និង�៉សុីនស��ត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�្រប�ំេ�យេ្របើ�រ�តុ ស��ប់
េមេ�គែដល�នអនុម័តេ�យ EPA និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ង េ្រ�ម៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

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

_________________________________________________________________________

 េបើ�ចេធ� ើ�ន ទីកែន� ងេស�បេ្រមើអតិថជ
ិ ន ឬទីកែន� ងទទួ លេភ��វ �នដំេឡើងរ�ំង��ស� ិកេដើម្បី
�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់រ�ងបុគ�លិក និងអតិថិជន/េភ��វ។

 ទីកែន� ងែដលបេ្រមើេ�យខ� �នឯង (ឧ. ក�លនិងបំពង់បូមធូ លី េអ្រកង់�ច់ ្របអប់�ក់ �៉សុីនលក់ទំនិញ

ក�ល�ច់ (triggers/wands) និងធុងស្រ�ម) ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�យបុគ�លិក និងេធ� ើអ�ម័យ�ញឹក�ប់
េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុម័តេ�យ EPA និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។

 �រែកកុនៃផ��ងេ្រ�្រត�វ�នអនុ��តេ�យ�ន�រ�ត់ជួបែតប៉ុេ�
� ះ។ ព័ត៌�នអំពីអតិថិជន��ក់ៗ
្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងកំណត់្រ��រ�ត់ជួប ែដល�ម�នេ��ះ េលខទូ រសព� និង�សយ��នអុីែមល
របស់អតិថិជន។

 ប��ប់ពីេ�ដល់កែន� ង�ងរថយន� ស្រ�ប់េស�កម� ែកកុនៃផ��ងេ្រ� អតិថជ
ិ នេបើក�នយន� របស់ខ� �ន

េ��ន់ទីកែន� ងែដល�នកំណត់ស្រ�ប់�រែកកុនៃផ� �ងេ្រ�។ ទីកែន� ងែដល�នកំណត់�នធុងស្រ�ម
ែដលមិន�ន�រប៉ះ និង�នទំហំ្រគប់្រ�ន់េ�ជុំ វ �ញ�នយន� េដើម្បីឲ្យបុគ�លិកែដលេធ� �
ើ រេលើ�នយន� រក�គំ�ត
6 ហ� ីតពីបុគ�លិកេផ្សងេទៀត ឬអតិថិជន។ េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន បុគ�លិកមិនចូ លក��ងរថយន� េឡើយ េហើយ
អតិថិជនមកយករថយន� េ�កែន� ងែដលពួ កេគ�នទុក ប��ប់ពីេស�កម� ្រត�វ�នប�� ប់។

 េបើសិន��រែកកុនៃផ��ងក��ង និង�រស��តៃផ��ងក��ងៃនរថយន� ្រត�វ�នផ�ល់ជូន �្រត�វ�នផ�លជ
់ ូ នេ�យ

�ន�រ�ត់ជួបែតប៉េុ �
� ះ។ ព័ត៌�នអំពីអតិថិជន��ក់ៗ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងកំណត់្រ��រ�ត់ជួប ែដល
�ម�នេ��ះ េលខទូ រសព� និង�សយ��នអុីែមលរបស់អតិថិជន។

 ប��ប់ពីេ�ដល់កែន� ង�ងរថយន� ស្រ�ប់េស�កម� ស��តៃផ��ងក��ង អតិថិជនេបើក�នយន� របស់ខ� �ន

េ��ន់ទីកែន� ងែដល�នកំណត់ស្រ�ប់�រស��តៃផ� �ងក��ង។ ទីកែន� ងែដល�នកំណត់�នធុងស្រ�ម
ែដលមិន�ន�រប៉ះ និង�នទំហំ្រគប់្រ�ន់េ�ជុំ វ �ញ�នយន� េដើម្បីឲ្យបុគ�លិកែដលេធ� �
ើ រេ�ក��ង�នយន�
រក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីបុគ�លិកេផ្សងេទៀត ឬអតិថជ
ិ ន។ អតិថិជនទុករថយន� របស់ខ� �នេ�ទីេ�ះ និងេ�យក�
វ �ញប��ប់ពេី ស�កម� ្រត�វ�នប�� ប់។

 �រស��តៃផ��ងក��ង្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�យបុគ�លិក��ក់ក��ង�នយន� មួ យប៉ុេ�
� ះ េដើម្បី���ន

នូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យសម្រសប។ បុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ដូ ច�េ្រ�មៃដ
ែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន �វេ្រ�ែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន និង្រក�ត់�ំងមុខ។
េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន �នយន� រក�ឲ្យ�នខ្យល់េចញចូ លល� (ឧ. េបើកក�� ក់/��រ� ំងអស់)
រហូ តដល់ចប់ដំេណើរ�រស��ត។

 PPE � ំង�យែដល�នេ្របើេដើម្បីស��តៃផ��ងក��ងរបស់�នយន� ្រត�វ�នេ�ះេចញ និងេ�ះេ�លប��ប់

ពីស��ត េហើយបុគ�លិក�ងៃដរបស់ខ� �នប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ និង PPE �មួ យ�ប៊ូ និងទឹកឲ្យ�នរយៈេពល
�៉ងតិច 20 វ ��ទី ឬេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% េបើសិន�មិន�ន
�ប៊ូ និងទឹក។

 េស�កម� ជូតស��ត (towel-dry) ្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ នស្រ�ប់េស�កម� �ងៃផ� �ងេ្រ�ប៉េុ �
� ះ។ កែន្សងមិន្រត�វ�ន
េ្របើរ ួម��ក��ងចំេ�មបុគ�លិក េហើយ្រត�វ�នេ�កគក់�ម�លវ ��គ�េទៀង�ត់។

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន� ង្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងែតេពលបរ �េ�គ
ឬផឹក េបើសិន��ចេធ� ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក��ងទីកែន� ង ឬេ�េលើទ�
ី � ៃនទីកែន� ង។ េនះអនុវត� េ�េលើ
មនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�ន
ែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� លេ់ ស�េវជ���ស� ប៉ុេ�
� ះេទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់េនះ។
េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពបុគ�លិករបស់អ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ� ល់រ�ំងមុខឲ្យេភ��វែដលមកដល់េ�យ��ន�។

 �រ្រត� តពិនិត្យ ្រត�វ�នេធ� េើ ឡើងមុនេពលេភ��វ�ចនឹងចូ លក��ងទីកែន� ង។ �រ្រត� តពិនិត្យ ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រ

ពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និងអ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�
និង�េតើបុគ�លកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកនិងឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។។
�រ្រត� ត
ពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈ វ �ធីេផ្សងេទៀតដូ ច��រចុះេ��ះចូ ល�មអន�ញ
ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ� ង�េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះ
មិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �ប៊ូ និងទឹក ្រក�សជូ ត�ត់ និងធុងស្រ�ម គឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ�

ឬែក្បរ្រចកចូ លៃនទីកែន� ង េ�កែន� ងទទួ លេភ��វ និង្រគប់ទីកែន� ងេផ្សងេទៀតេ��ងក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ
ឬ�ងេ្រ�ែដលមនុស្ស�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��េ�យ��ល់។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត កំពុង្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម
�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 បន� ប់ស្រ�ក៖

_________________________________________________

 បន� ប់ទឹក៖

_________________________________________________

 េផ្សងេទៀត៖

_________________________________________________

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ� ល់េ�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ�)៖
________________________________________________________________________________________________
D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណជន

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងអ�រ។
 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីផ�ល�
់ រែណ�ំ�៉ងច�ស់ដល់��រណជនអំពីរេបៀបរក�សុវត� ិ�ព
េ�ក��ងទីកែន� ង (ឧ. �ររក�គំ�ត�ង�យ �រ�ក់រ�ំងមុខ ។ល។)។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗរបស់ទីកែន� ង េដើម្បីជូនព័ត៌�នដល់បុគ�លិក
និងអតិថិជន� ំងអស់�ពួ កេគគួ រែត៖ េចៀស�ង�រចូ លក��ងទីកែន� ងេបើសិន�ពួ កេគ�នអ�រៈក� ក
ឬ្រគ �នេ��។

 ្រចកអន�ញៃនកែន� ងេធ� ើ�រ (េគហទំព័រ ប�
� ញសង� ម ។ល។) ផ� ល់ព័ត�
៌ នច�ស់�ស់អំពេី �៉ង �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ និងប��ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

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

 េ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�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួ ល�នទំនិញ និងេស�កម� ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន
�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យ(risk) ខ� 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។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖

េលខទូ រសព� ៖

�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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