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

ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់ កែន� ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម� �ត់្រ�ណ៖
ឧបសម� ័ន� L
�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីេ�៉ង៖ េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ�ៃថ�្រពហស្បតិ៍ទី6 ែខឧស� ��ំ 2021
បច��ប្បន� �ពថ�ៗ
ី ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
5/5/2021:�នេធ�ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីបេង�ន
ើ �រកំណត់ចន
ំ ួ នមនុស្សអតិបរ� %50ៃនទី�ង
ំ �ំងមូល
េ�យែផ�កេលើែដនកំណត់ៃនទំហំ��រ ឬបទប្ប�� ត�ិអគ� ីភយ
័ ។ �ងទឹកេ��េ��ងក��ងអ�រ សូ �
និងបន� ប់ចំ�យទឹក�ចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់។
អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់�ន�រថយចុះខ� ះ េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព ប៉ុែន�ជំងឺ COVID-19
េ�ែត�ន�និភយ
័ (risk) ខ� សស
់ ្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ្រប�ជន និង�ជីវកម��ង
ំ អស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និងែកែ្រប
្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។
េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូ លក��ង “លំ�ប់��ក់ពណ៌េលឿង (Yellow Tier)” ៃន្រកបខ័ណ�
ែផន�រេដើម្បីេសដ�កិច�
� នសុវត��
ិ ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ�ប
ើ ច��ប្បន� �ព
េដើម្បីេលើកែលង�ររ �តបន�ង
ឹ ែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ពក��ងមូ ល��នមួ យចំនួន។ កែន� ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម�
�ត់្រ�ណ គួ របន� ្របតិបត��
ិ រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�មល័ក�ខណ
័ � ត្រម�វេ�ក��ងពិធ�
ី រេនះ េដើម្បី�ត់បន� យ
�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក��ង្របតិបត��
ិ រ�ជីវកម�របស់ខ�ន។
�
ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់កែន�ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ �រ�ត់យ៉ូ�� និងស� �ឌីយ�
៉ូ ំ
�រ�ត់្រ�ណ 1:1 និង�រេឡើងជ��ំង (�រួម្រត�វ�នេ�� “កែន� ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ”)។ បែន�មេលើ
ល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន�ក់េលើ�ជីវកម��ក់�ក់� ំងេនះេ�យអភិ�លរដ� �ជីវកម�្របេភទ�ំងេនះ ក៏្រត�វែតអនុេ�ម�ម
ល័ក�ខ័ណ�ែដល�នែចងេ�ក��ងពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់កែន�ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណផងែដរ។
កែន� ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ�ចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់្របតិបត��
ិ រ�ងក��ងអ�រេ�យ�នកំណត់ចំនួន
មនុស្ស។ ្របតិបត�ិ�រ�ងក��ងអ�រេ��មកែន� ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ ្រត�វ�នក្រមិតចំនួនមនុស្ស្រតឹម 50%
េ�យែផ�កេលើច�ប់សណ
ំ ង់ ឬច�ប់អគ�ភ
ី ័យ�ធរ�ន េហើយ�ចបន� េបើក��រដល់��រណជនស្រ�ប់្របតិបត��
ិ រ�ងេ្រ�
អ�រ។ េ�យ�រ្របតិបត��
ិ រ�ត់្រ�ណ�ងេ្រ�អ�រ�ន�និភយ
័ (risk) ៃន�រចម�ង�ប�ងេបើេ្រប�បេធៀប�មួ យ
្របតិបត�ិ�រ�ងក��ងអ�រ កែន� ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យបន� ផល
� ់អទិ�ពេលើេស�កម�
�ងេ្រ�អ�រ។ ស្រ�ប់្របតិបត��
ិ រ�ំង�ងក��ងអ�រ និង�ងេ្រ�អ�រ បុគ�លិក និងេភ��វ�ំងអស់្រត�វែត�ក់
�៉ស់សម្រសបេ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលែហលទឹក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំព�
ី ៉ ស់ សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជង
ំ ឺ
COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles (LAC DPH) េ� http://ph.lacounty.gov/masks។
�ងទឹកេ��េ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រ សូ �េ��ងក��ងនិងបន� បច
់ ំ�យទឹក�ចេបើកឱ្យដំេណើរ�រវ �ញេហើយ។
�ងទឹកេ��េ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រ�ចេបើកឲ្យេ្របើស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រឬេ�េពលែដល�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត
ចំេ�ះស�ជិកែដលមិនែមន្រគ��រ។ បន�ប់សូ� និងបន� បច
់ ំ�យទឹក្រត�វែតកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ� %50ៃន
ទី�ំង�ំងមូ ល ។ �ងែហលទឹក�ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�រ�ចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ធម��។

�ងែហលទឹក�ំងអស់្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�
ី រស្រ�ប់�ងែហលទឹក��រណៈរបស់ LACDP

សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ប
ើ ច��ប្បន��ពេ�េ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៖
(1) េ�ល�រណ៍កែន� ងេធ� ើ�រ និង�រអនុវត�េដើម្បី�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��រណជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� ស�
ំ ន់ៗេ�យេស� ើ�ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលទីកែន�ងរបស់អ�កបេង�ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�មួ យ។
APPENDIX L: Reopening Protocol for Gyms and Fitness Establishments
Revised 5/5/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល

�ជីវកម� �ង
ំ អស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យ�រែណ�ំេនះ ្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ វ ��ន�រណ៍
ែដល�ចអនុវត��ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម ្បីពន្យល់ពីមូ លេហតុៃន
វ ��ន�រណ៍� មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺម ិន�ចអនុវត��នស្រ�ប់�ជីវកម� ។
េ��ះ�ជីវកម�៖
�សយ��នទីក ែន� ង៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់អគ� ីភយ
័ ៖
្រប�ក់្របែហលទំហ ំទី��គិត សរុប�ហ� ីត�េរ�
ែដលេបើក ដល់��រណជន៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន� ងេធ�ើ�រេដើម ្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិ ក
(គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន� ង)
 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច�
� ររបស់ខ�នពី
� ផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើដូេ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ អ� កែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ) ្រត�វ�នកំណត់
់ ��មួ យអ� កផ�លេ់ ស�
�រ �រែដល�ចេធ� ើ�រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងគួរពិ�ក�អំពីក�ីកង� ល�
សុខ �ព ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�ររបស់ខ� �ន េដើម្បីេធ��
ើ រសេ្រមចចិត�
� នសម្រសបអំពី�រ្រតឡប់េ�កែន�ង
េធ� ើ�រ វ �ញ។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ��
ើ ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបគ
ុ �លក
ិ
េធ� �
ើ រ�រពីផ�ះ។

 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� ើ�រេបើសិន�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 េបើសិន��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�ន
ពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លក
ិ មិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ត
ិ េ�ផ�ះេ�យ�រជំង។ឺ

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ ល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ� កលក់ បុគ�លិកដឹកជ��ន
� និងនរ���ក់ ែដល
ផ�ល់េស�កម�េ�នឹងកែន�ង�ចចូ លមកក��ងកែន� ងេធ��
ើ រ េ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំអព
ំ ី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ លរបស់
LACDPH។ �រ ពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប���ល�រពិនិត្យ �ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង�ម
ើ ខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម
និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគ
ុ � លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និងឲ្យេ��ច់ពីេគ
�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រពិនត
ិ ្យ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។
�រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ�ើេឡើងេ� កែន� ងេធ��
ើ រផងែដរ េបើសិន��ចេធ��
ើ ន។
o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (��នប��)។ េបើសន
ិ �បុគ�លមិន�នេ�គស�� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួយករណី ែដល
េគដឹង��ករណីជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចង
ុ េ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប��)៖
 េបើសិន�បុគ�លមិន�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹង1ជំងឺ COVID-19 និង�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យ
ករណីែដលេគដឹង��នជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចង
ុ េ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កព
ំ ុងស� ត
ិ េ្រ�ម
0

1

បុគ�លែដល្រត�វ �ន�ត់ទុក�� ន�ក់ ��ក់�ំ ង្រប�ំ ងេមេ�គC OVID-19្រគប់ចំ នួន គឺ គិត�ប់ពីពីរ (2)
ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួល� ន�រ�ក់ ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំងពីរ ដូស (រ ម
ួ �នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ
ពីរ (2) ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួកេគទទួល��ំ ��ក់�ំ ងៃន ្របេភទដូសែតមួ យដងរ ច
ួ �ល់េហើយ (រ ម
ួ �ន Johnson and Johnson
[J&J]/Janssen) ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល



េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូល ឬេធ��
ើ រេ�ទី� ល�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ�ះ��មៗ
េដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអព
ំ ី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ែដល�នេ�
ph.lacounty.gov/covidquarantine។
េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស���មួ យៃនេ�គស��ែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ត
ិ េ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច��ប្បន� ពួ កេគមិន�ចចូល ឬេធ��
ើ រេ�ទី�ល�នេទ និង
្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�លឲ
់ ្យពួ កេគនូវ�រែណ�ំអព
ំ ី�រ�ក់ឲ្យេ�
�ច់េ�យែឡក ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។

 ព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រសុច
ំ �ប់ឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លក
ិ
�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� ក
� � � ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ េមើល
ព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធី រ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លក
ិ ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
� �ំងសិទ�ិសច
ុំ �ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បគ
ុ � លិកេ្រ�មច�ប់ឈប់ស្រ�ក
េ�យជំងC
ឺ OVID-19បែន� មេ���ំ 2021។

 ប��ប់ពីទទួលព័ត៌�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�នឲ្យ
�
េ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ
និងត្រម�វឲ្យ�ន�រេធ�ច
ើ ��ឡីសក
័ េ�យខ�នឯង�
�
� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�
កែន� ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់នេិ �ជកគួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ំងអស់
េដើម្បី�ចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�របែន� ម
េទៀតឬ ក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព
��រណៈេ�េលើ �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក
្រត�វែត�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ (888) 3973993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport ។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរក
េឃើញេ�កែន� ងេធ� ើ�រ �យក��នសុខ�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដល
រ ួម�នដូ ច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច�កេទស និង វ ��ន
�រណ៍្រគប់្រគងែដល �ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� យ
ើ តបេ�ទីកែន� ង។ �យក��នសុខ�ព��រណៈ
នឹង្រត�វ�រ �រសហ�រ��មៗរបស់ទីកែន� ងេដើម្បីកំណត់�េតើចេ��មករណីេនះបេង� ើត��រផ� �ះជំងឺ COVID-19
ឬក៏អត់។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ� កដៃទទទួល�ន�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ�
http://ph.lacounty.gov/masks។ បុគ�លិក្រត�វែត�ក់�៉ស់េនះ្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ�ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់

ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លក
ិ ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ�ន�ពួ
�
កេគ
មិនគួ រ�៉ស់ ្រត�វ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រព
ុ� ី ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ�
ដ�ប���ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��តឲ្យេធ� ើដូេច� ះ។ ្រក�ត់រែុ� ដល�នទ្រមង់ រតតឹ
� ង�ងេ្រ�ម
ច��គឺ��រល� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ �៉ស់ែដលរ �តត្បិតលំហូរខ្យលេ់ ្រ�ម
�របេ�� ញក��ង
ំ ��ំង (ដូ ច��៉ស់ N-95) គឺមិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រ�ត់្រ�ណេទ។

 បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ��
ើ រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យ
ឯកជន េ�យបិទ��រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បគ
ុ � លិក
ែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់ តូ ចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ� រង�ំ
�
ហួសពីកម�ស់របស់បគ
ុ � លក
ិ ខណៈេពលែដលឈរ ្រត�វ�ន
បដិេសធេ�ល ។

 េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យបរេ�គ
�
ឬផឹក
េលើកែលងែតក��ងអំឡ�ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ�ន
� និងរក�គំ�ត
�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត��
ិ ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ំងអស់េ�េពលបរេ�គ
�
ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែត
រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�
អ�រនិង��យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រ គឺ
្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� បស
់ ្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន� បត
់ ូ ច ឬ��នីយ�រ�រផ�ល់ជូន
គំ�ត�ន់ ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លក
ិ ។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក្រត�វ�នបេង� ើនេឡើង�អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់ ឬ
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ទីកែន� ង�ំង�យែដលេ្របើ្រ�ស់េ�យបុគ�លក
ិ ស្រ�ប់�របរេ�គ��រ
�
និង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ
សេ្រមច�នេ�យ៖

o បិទ្រប�សចំនួនមនុស្សអតិបរ� ែដល្រត�វ��នឹង�រអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត
រ�ងបុគ�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� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង

o �ក់តុ��តពី���៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីហ�ីត និង����នគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតចេ��ះេ�អី

េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស
�ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត
និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួយែដល�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មខ
ុ ���អប្បបរ�។
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររក�ល�លបែន�
�
មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។
 បុគ�លិកែដល្រត�វែតស� ត
ិ ក��ងគំ�ត 6 ហ� ីត�និច�ពីេភ��វ ឬបុគ�លិករ ួម�រ�រែដលមិន�ក់�៉ស់
្រត�វែត�ក់រ�ំងទីពីរ (ឧ. សន� ះ�ំងមុខឬែវ�ន�សុវត� ិ�ព) បែន� មេលើ�៉ស់។
បុគ�លិក�ំងអស់គួរ�ត់បន� យរយៈេពលែដលចំ�យក��ងគំ�ត្រ�ំមួយហ� ត
ី ពីេភ��វ
�អប្បបរ�។រ�ំងមុខគឺ�ជេ្រមើសរបស់់បុគ�លិកេពលែដលពួ កេគ�នប��ញភស�� �ងែដល�ចទទួ លយក
�នអំព�
ី រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញដល់និេ �ជករបស់ ពួកេគ េហើយ�រ�ក់�៉ស់េ�ែត�ម�រឱ្យអនុវត� ។
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នទទួល��ប
ំ ��រេពញេលញែដល�នប��ញភស�� �ងៃន�រ�ក់��ក់ �ំងេពញេលញរ
បស់ពួកេគ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សមិន�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួ រែតបេង� ើត
និងរក�កំណត់្រ���យលក� ណ៍អក្សរែដលឯក�រែដលបុគ�លិក ��ក់ៗ �នប��ញភស�� �ងែដល�ចទទួល
យក�ន�ភស���ងៃន�រ�ក់ ��ក់ �ំងេពញេលញ។
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម� ង ៃនភស�� �ង�រ�ក់ ��ក់ �ំងេពញេលញែដល�នប��ញេ�ះេទ។

o បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទ ុក���រ�ក់��ក�
់ ំង្រប�ំងេមេ�គ COVID-19្រគប់ចំនួនគឺគត
ិ �ប់ពី េ្រចើន�ង
2≤ស��ហ៍ ប��ប់ពេី ពលពួ កេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ង
ំ ) រួម�ន Pfizer -BioNTechឬ
(Modernaឬេ្រចើន�ង2≤ ស��ហ៍ ប��ប់ពេី ពលពួ កេគទទួល��ំ��ក�
់ ំងៃន ្របេភទដូ សែតមួ យដងរួច�ល់េហើយ
(Johnson and Johnson [J&J]/Janssen រួម�ន)។

o �ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួលយក�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�យ្រ�ន់ ែតប��ញេ�និេ�ជិករបស់ពួកេគ

�ភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញប��រជំងឺ COVID-19៖ ប័ណ��ក់��ក់�ង
ំ
(ែដលរួមប���ល�ំងេ��ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ ្របេភទ�� ក់�ង
ំ ែដល�នផ�ល់ជន
ូ
និង�លបរ �េច�ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជន
ូ ) ឬ រូបថតៃនប័ណ��ក់��ក�
់ ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ
រូបថតៃន�ត�� ក់�ង
ំ របស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញពីមណ� លែថ�ំសុខ�ព (ែដលរួម�នេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ំប��រ
និងប��ក់�បុគ�ល�ំងេ�ះ�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញប��រជំងឺ COVID-19)។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 ��នីយ�រ�រ�ំងអស់្រត�វ�នបំ ែបកពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ត
ី ។
 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់មួយៃថ�ម�ង
េ��ម�ល វ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o បន� ប់ស្រ�ក

_______________________________________________________________

o េផ្សងេទៀត

______________________________________________________________

o បន� ប់ទឹក

______________________________________________________________

 េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លក
ិ បេ��ះ�សន� ឬបុគ�លក
ិ កិច�សន�េ�ទីកែន� ង ក៏្រត�វ�នបណ��ះប��លសម្រសបេ�ក��ង
េ�លនេ��យទប់��ត់ជំងឺ COVID-19 និង�នេ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់ និង PPE ែដល�ំ�ច់។ ពិ�ក�អំពី
ទំនួលខុស្រត�វ�ំងេនះ�មុន�មួ យអង� �ពែដលផ�តផ
់ �ងប
់ ុគ�លក
ិ បេ��ះ�សន� និង/ឬបុគ�លក
ិ កិចស
� ន�។

 �៉ស់្រត�វ�នត្រម�វ េ�េពលបុគ�លិកស� ិតេ�ជិតអ�កដៃទ។ បុគ�លិក្រត�វែត�ន�៉ស់រច�េ្រសច
ួ
និង�ក់�
េ�ក��ង អ�រ�ត់្រ�ណ �រ ��ល័យ ឬ�នយន� ែដល�កម� សទ
ិ �ិរបស់្រកមហ៊
�
ន
ុ េ�េពលេធ� ើដំេណើរ�មួ យអ�ក
ដៃទ។ �៉ស់ �ន�រៈសំ�ន់�ពិេសស េបើសិន�មិន�ចរក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ង�រ�រ�ន (ឧ�ហរណ៍
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
្រគ�បង� ឹក��ល់ ខ� �ននិងបុគ�លក
ិ ែដលជួយស�ជិក�ត់្រ�ណ)។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់រម�
ួ � េឡើយ។ និេ�ជក្រត�វ�ន
ត្រម�វឲ្យផ�ល�
់ ៉ ស់ដល់បុគ�លិក�ំងអស់។

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផង
� ់ ែដល�ក់ព័ន�គ�
ឺ នស្រ�ប់បគ
ុ � លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_________________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ំងអស់េ�ទី�ំងដូច
�ងេ្រ�ម៖
_________________________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ�ន។
�
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លក
ិ នីមួយៗ។
 កម� ករនីមួយៗ ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន បរ ���រ និងលំហេធ��
ើ រែដល�នកំណត់។ �រេ្របើ្រ�ស់រម
ួ
��នូ វវត� ែ� ដល�នប៉ះរច
ួ ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ឬលុបបំ�ត់។

 េ�ល�រណ៍�ង
ំ អស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងល័ក�ខ័ណ�
�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត� េ�េលើបគ
ុ � លិកដឹកជ���ន និង្រកមហ៊
� ន
ុ េផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ត
ិ េ�ទី�ំងេ�ះក��ង�ម
��គីទីបី។

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

B. វ ��ន�រណ៍េដើម ្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
 ្របតិបត�ិ�រ�ងក��ងអ�រ។ ្របតិបត�ិ�រកែន� ង�ត់្រ�ណ និង�ជីវកម��ត់្រ�ណ ែដល្រត�វ�ន

ផ�ល់ជូនេ��ងក��ងអ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម 50% ៃនសមត��ពផ� �កមនុស្សអតិបរ�េ�ក��ងអ�ររបស់ទ ីកែន� ង
េ�យែផ�កេលើច�ប់សំណង់ ឬច�ប់អគ� ីភ័យ
�ធរ�ន។�រកំណត់ចំនួនៃនទី�ំងេនះអនុវត�ចេំ �ះបន� បន
់ ីមួយៗេ�ក��ងកែន�ង�ត់្រ�ណ
ឬទី�ំង�ជីវកម��ត់្រ�ណរួម�នបន�ប់ងូតទឹក សូ � បន� បច
់ ំហយ
ុ និងបន�ប់�ក់ស��រៈ។

o ចំនួនេភ��វអតិបរ�េ�ក�� ងទី កែន� ង្រត�វ �ន�ក់ ក្រមិត ្រតឹ ម ៖

 ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនមនុស្សេ�ទី �� �ងេ្រ�អ�រ្រត� វ �នក្រមិ តមួ យែដលអនុ �� តឲ្យបុគ� លិ ក
និងេភ��វ�ំងអស់រ ក� គំ �ត� ង�យ�៉ ងតិ ច 6 ហ� ីតពី��េ�្រគប់េ ពលេវ�។

 រច�សម�័ន� និងទី���ងេ្រ�អ�រ។ ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ �ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ្រ�មម�ប់េដើមេឈើ ឬទី
ជ្រមកេ្រ�មពន� ឺ្រពះ�ទិត្យេផ្សងេទៀត ដ�ប�ែផ�កចំេហៀងៃនម�ប់េដើមេឈើឬទីជ្រមកេ្រ�មពន� ឺ្រពះ�ទិត្យមិន ្រត�វ
�នបិទ េហើយ�នខ្យល់េចញចូ លពី�ងេ្រ�្រគប់្រ�ន់េ�ក��ងទីកែន� ង។ ទី���ងេ្រ�អ�រ ឬរច�សម�័ន�បេ�
� ះ
�សន� �ង
ំ �យែដល្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វែតអនុេ�ម�មលក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ�
ស្រ�ប់ទ ីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ ដូ ច�នប��ក់េ�ក��ង�រែណ�ំ�ំ�ច់របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ�
California ស� ីព�
ី រេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន�បេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់្របតិបត�ិ� រ�ជីវកម� �ងេ្រ�អ�រ។

 រច�សម�័ន�� ងេ្រ�អ�រែដលមិនេឆ�ើ យតប�មលក� ណៈវ �និ ច�័ យរបស់ រ ដ�ស ្រ�ប់ ទ ីកែន� ង �ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន
�ត់��ក់� �ទីកែន� ង�ងក�� ងអ�រ េហើយអតិថិជនែដលេ�ក�� ងេ�ះនឹ ង ្រត� វ �ន�ប់ ចំនួ ន និង�ប់ប���ល�
ែផ�កៃនែដនកំណត់ ចំ នួន មនុ ស ្ស�ងក�� ងអ�រសរុ ប 50%។

 បុគ�លិក្រត�វែត្រត�ត ពិ និ ត្យ�រចូ ល របស់េ ភ��វឲ្យ�នតឹង រុ�ង និ ង �បន� ប �� ប់េ �្រគប់ ្រចកចូ ល�ំង អស់ ម ក�ន់
ទីកែន� ង�ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�រៃនកែន� ង�ត់្រ �ណ/�ជីវ កម� � ត់ ្រ �ណេដើម ្បី � ម�នចំនួ នមនុ ស្ស និង
���ននូ វ �រអនុេ �ម�មែដនកំ ណ ត់ ចំនួ នមនុ ស្ស និងល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វ ៃន�ររក� គំ �ត� ង�យ។
កែន� ង�ត់្រ�ណ/�ជី វ កម� � ត់ ្រ �ណ�ចេ្រជើសេរ ស
� �ក់ ក្រមិ តេលើ ចំនួ ន្រចកចូ លែដលេបើក ស្រ�ប់
��រណៈជនក�� ងអំ ឡ� ងេ�៉ងេធ�ើ � រធម� � េដើម្បីស្រម�លដល់ � រ�ម�ន�ន់ ែត�យ្រស� ល ។
កែន� ង�ត់្រ�ណ/�ជី វ កម� � ត់ ្រ �ណែដល្រត� ត ពិនិ ត ្យមិ ន �ន្រគប់ ្រ �ន់ ឬមិន្រត�តពិ និ ត្យ ឬេមើលេ�ដូ ច�
ផ� �កមនុស្សេលើចំ ណុះ �ច្រត�វ�នបិទ �� រ�បេ�
� ះ�សន� �ម�រសេ្រមចរបស់ អ ធិ �រកិច� សុ ខ �ព��រណៈ
រហូ តដល់ប���ំងេនះ្រត�វ �នែកត្រម�វ ដូ ច �នកំ ណត់េ �យអធិ � រកិច� សុខ � ពេ�នឹ ង កែន� ង។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 េចៀស�ង�រឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ��ងេ្រ�ទីកែន� ង និងពិ�រ��ត់�ំងបុគ�លិក��ក់េ�្រចកចូ លៃនកែន� ង
�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណ េដើម្បីជួយរក�ក្រមិតចំនួនមនុស្ស។

 �នែតអតិថិជនែដលកំពុង�ត់្រ�ណ�ក់ែស� ងប៉ុេ��ះ េទើបគួ រស� ិតេ�ទីកែន� ង�ត់្រ�ណអ�រ។
 បុគ�លិក និងអតិថជ
ិ ន�ំងអស់ ែដលេ�កែន� ង�ត់្រ�ណ�ងក��ងឬ�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�
េលើកែលងែតែហលទឹក េ�ក��ងបន�ប់សូ�/ចំហុយ ឬបន� បង
់ ូ តទឹក។

 ��ក់ហ�ឹកហ� ឺន�្រក �មដូ ច�ែអ៊រ��
ូ �ក យ៉ូ �� និង�រ�ំគួរែតេធ�េើ ឡើងេ��ងេ្រ�អ�រឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ��
ើ ន
និងគួ រែត្រត�វ�នែកែ្របេដើម្បី�ក់ក្រមិតទំហំ��ក់ េដើម្បី���ននូវគំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�ត
ី រ�ងអតិថិជន។
o

��ក់�ត់្រ�ណ�្រក �ម�ចផ�លល
់ ុះ្រ�ែត�ចរក�គំ�ត�ន និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់រ�ងមនុស្សនិង
មនុស្សប៉ុេ�
� ះ។

o

ស្រ�ប់��ក់ែអ៊រ ��
ូ �កក្រមិតខ� ស់ ដូច�ែអ៊រ ��
ូ �ក បង�ិល ឬ�រ�នល័ក�ខ័ណ� ឬេ្របើ�៉សុីនដូច��៉សុីន�ន់�� ស់ (elliptical)

�៉សុីនរត់ឬ�ន់ ចូ រពិ�រ��ក់បគ
ុ � លនិងឧបករណ៍ឲ្យ��តពី���៉ងតិច 8 ហ� ីតជំនួសឲ្យ 6 ហ� ីត។

 ទី�នេលងកី��ងេ្រ�អ�រ �ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រអនុវត�បុគ�ល ឬស្រ�ប់សកម��ពែដល�ចរក�គំ�ត
�ង�យ 6 ហ� ីតេ�ក��ងសកម��ព�ំងមូ ល។ េ�េពលែដលមនុស្សកំពុងរង់�ំេ្របើទ ី�ន េគគួ រអនុវត�ែដនកំណត់
េពលេវ�អតិបរ�ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ទ ី�នេ�យអ� កចូ លរួមនីមួយៗ។ អ� កចូ លរួមែដលរង់�ំ ្រត�វែតអនុវត��រ
រក�គំ�ត�ង�យ។

 ��ក់យ៉ូ��ែដលេធ�ើេឡើងេ�ក��ងសីតុណ��ពខ� ស់�ង 100° Fគួ រ្រត�វ�ន��ំង។
 ្រគ�បង�ឹក��ល់ខ� �ន្រត�វ�នអនុ��ត េបើសិន�ពួ កេគរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីអតិថិជននិង�ក់�៉ស់។ អតិថិជន្រត�វ
ែត�ក់�៉ស់ ខណៈេពលទទួល�របេ្រង�ន និងគួ រ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ត់្រ�ណក��ងក្រមិតែដលពួ កេគ�ចដកដេង�ើម
�ន្រស� ល ខណៈេពល�ក់�៉ស់េលើ្រចមុះ និង�ត់របស់ពួកេគេ�្រគប់េពលេវ�ប៉ុេ�
� ះ។

 ឧបករណ៍្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ��តពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត េ�យ�នគំ�ត�ន់ ែត��យស្រ�ប់�៉សុីនរត់ និងឧបករណ៍
�ត់្រ�ណែដលបេ�� ញក��ំង��ំងេផ្សងេទៀត។ ឧបករណ៍�ច្រត�វ�នេរៀបចំ�លំ�ំអក្សរ “X” េដើម្បីផ�ល់ជូននូ វ
គំ�ត�ន់ ែត��យ។ ឧបករណ៍ ែដលមិន�ច��ស់ទ ី�ន្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បី���អតិថិជន�ចរក�គំ�ត
�៉ងតិច្រ�ំ មួ យ (6) ហ� ីតពី��។ បង់ស�ិតឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀតជួយឲ្យអតិថិជនរក�គំ�ត 6 ហ� ីត
ពី��និងពីអ�កដៃទេ�ក��ងជួរ េផ្សងៗ។ �រស��ល់ប��ក់ពីកែន� ង�ប់េផ�ើមស្រ�ប់អតិថិជនែដលមកដល់េ�ក��ងជួរ
និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់អតិថិជនែដលមកេ្រ�យៗេទៀតែដលចូ លត្រមង់ជួរ។

 េ្របើ្រ�ស់លំ�ំច�ចរណ៍េថ�ើរេជើងែតមួ យផ� �វ េ�ក��ងទីកែន� ង�ត់្រ�ណ�ងេ្រ�អ�រ េ�យ�នត្រម �យនិងស���
រូប�ព។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីអតិថិជន និងពីបុគ�លិកដូ ច��េ�្រគប់កែន� ង�ំង
អស់ៃនកែន� ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណ។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីទ ទួល
យក�របង់្រ�ក់ ប���នទំនិញឬេស�កម� ឬេ��ម�រ�ំ�ច់។

 េស�កម��៉ស�្រត�វ�នអនុ��ត និង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុេ�ម�មែផ�កែដល�ក់ព័ន�ៃនពិធី�រស្រ�ប់
េស�កម�ែថ�ំ��ល់ខ� �នែដល�នចុះផ�យ។

 បន� ប់ទ ឹក បន� ប់ងូតទឹក និងទូ�ក់ស��រៈែដលស� ិតេ��ងក��ងទីកែន� ង�ច្រត�វ�នេបើក��រស្រ�ប់ឲ្យអតិថិជន
េ្របើ្រ�ស់េ�យ�ក់ក្រមិតេលើចំនួន50%ៃនទី�ំង ។

 ស�� និង�រស��ល់េលើក្រ�លឥដ� គួ រ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យសម្រសបខណៈេពល
អតិថិជនស� ិតេ�ក��ងទូ�ក់ស��រៈ។

 ទីកែន� ងែដល�នបន� ប់ទ ឹកេ្របើរម
ួ �� គួ រ្រត�វ�នស��ត �្រប�ំេពញមួ យៃថ�េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គ
ែដល�នចុះប�� ី�មួ យ EPA។ ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើនដូ ច�ក�លរ��
ូ �េណ បង�ន់ ៃដ��រ និងកុង�ក់េភ�ើង្រត�វែត
ស��តនិងស��ប់េមេ�គឲ្យ�នញឹក�ប់�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� ប៉ុែន� ញឹក�ប់�ងេនះេបើ�ំ�ច់។

 បេង�ើតនិងបិទ ផ�យ�លវ ��គស��តស្រ�ប់ទ ីកែន� ងបន� ប់ទ ឹក។ ចូ រ្រ�កដ�បិទ បន� ប់ទ ឹក
ក��ងអំឡ�ងដំេណើរ�រស��តនិងស��ប់េមេ�គ។

 ពិ�រ�េ្របើប�� ្រី ត�តពិនិត្យ ឬ្របព័ន��វនកម�េដើម្បីេធ�ើ�រ�ម�ន�េតើ� រស��ត្រត� វ�នេធ�ើេឡើងញឹក�ប់ប៉ុ��។
 េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បរ ���រអ�ម័យដំេណើរ�រល� ធម�� និង�នស��កេ�្រគប់េពលេវ�។ ផ�ល់�ប៊ូ ្រក�សជូត និង
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន� មេ�េពល�ំ�ច់។ ដំេឡើងឧបករណ៍ែដលមិន�ច់ប៉ះ េបើ�ចេធ�ើ�ន ែដលរួម�នដូ ច�
ក�លរ��
ូ �េណកន� ន់ែដល�នសិនស័រ�ប់ចល� ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ឧបករណ៍បេ�� ញ្រក�សជូត។

 ពិ�រ�ែកែ្រប��រេ��ន់បន� ប់ទ ឹករួម េដើម្បីឲ្យ�ចេបើកនិងបិទ េ�យមិន�ច់ប៉ះៃដ��រ េ�យេ្របើឧបករណ៍េបើក ឬ
ឧបករណ៍ប��េបើក��រេ�យៃដេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ េបើសិន�េគមិន�ចេបើក��រ េ�យមិនប៉ះៃដ��រ ឬ
ឧបករណ៍ប��េ�យៃដ ចូ រ�ក់ធុងស្រ�មមួ យេ�ជិត��រេ�ះេដើម្បី���េគ�ចេ�ះេ�ល្រក�សជូត
�ន�៉ង�យេ�េពលប����រ។ ទី�ំងនិងកែន� ង�ក់ធុងស្រ�មមិនគួ រេធ�ើឲ្យ�ំងស� ះដល់្រចកេចញ �រជេម��សខ� �ន
បរ ���រ សេ���ះប��ន់ ឬ�រស្រម�លសមេហតុផល�មួ យែដល�នផ�ល់ជូនេ្រ�មច�ប់ស�ីពីជន�តិ�េមរ ��ំង
ែដល�នពិ�រ�ព។

 ផ�ល់ព័ត៌�នអំពីរេបៀប�ងៃដឲ្យ�នសម្រសប រួម�ំង�រព្យ�រស��េ�ក��ងបន� ប់ទ ឹកផងែដរ។
 ពិ�រ���កសកម��ពមិនសំ�ន់ ដូ ច�្របតិបត�ិ�រលក់�យ �រែថ�ំកុ�រ និងេស�កម�ម� �ប��រ។ េបើសិន�
ទីកែន� ង�ត់្រ�ណផ�ល់�រកម�ន� ែបបេ�ះ ពួ កេគគួ រពិនិត្យេមើលនិងអនុវត��មពិធី�រសុខ�ព��រណៈៃន
េ�នធី ែដល�នចុះផ�យស្រ�ប់សកម��ព�ំងេនះ។

 ទីកែន� ងែហលទឹកេ�ក��ងកែន� ង�ត់្រ�ណក៏្រត�វអនុវត��មពិធី�រេ�នធីស្រ�ប់� ងែហលទឹក��រណៈផងែដរ។
�ងទឹកេ���ងក��ងអ�រ សូ � និងបន� ប់ស�ីមបន� បិទ ��រដែដល។

C. វ ��ន�រណ៍េដើម ្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
 ្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ដល់ក្រមិតអតិបរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង�ើនេឡើង។
ខ្យល់េចញចូ លែដល�ន្របសិទ��ព គឺ� វ �ធីដ៏សំ�ន់បំផត
ុ មួ យេដើម្បី្រគប់្រគង�រចម�ង�មែអ៊រស
� ូ ូ ល (aerosol)
តូ ចៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ ��ពខ� ស់ចល័ត េធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន

្របសិទ ��ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង�ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�និងខ្យល់
� ះ�សន� របស់
េចញចូ លេ�ក��ង�រ ��ល័យ និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត។ េមើល�រែណ�ំបេ�

�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់�របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់ �រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ង
បរ ���ស�ងក��ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នលម� ិត។
o

សូ មកត់ស��ល់៖ �រែកលម�ខ្យល់េចញចូ ល និង�រែកលម� គណ
ុ �ពខ្យល់�ងក��ងអ�រេផ្សងៗេទៀត គឺ�
�របំេពញបែន� ម និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច់ ដូ ច��រ�ក់�៉ស់ (េលើកែលង
េ�ក��ងបរ ���សែដល�ន�និភយ
័ ខ� ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើមសម្រសប)
�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ត
ី ពី�� �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម� �ព
ែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��ឲ្យមកជួបជុ�
ំ �។

 េភ��វ�ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់ ខណៈែដលពួ កេគស� ិតេ�កែន� ង�ត់្រ�ណ/�ជីវកម��ត់្រ�ណ។
ករណីេលើកែលងែតមួ យគត់គឺេ�េពលេភ��វកំពុងែហលទឹកេ�ក��ង�ងេ�ក��ងបន� ប់សូ�/ចំហយ
ុ ឬបន� ប់ងូតទឹក។ េនះ
អនុវត�ចំេ�ះមនុស្សេពញវ�យ�ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំ
មិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់
រ �បពី ែគម�ងេ្រ�មេដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� េបើសិន�ល័គ�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល�
គួ រេ្របើ្រក�ត់រ �បែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងនឹងច��។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ ែដល�ន�� ល់មួយផ� �វ េឡើយ។ �៉ស់្រត�វ�នត្រម�វ
សូ ម្បីអំឡ�ងេពលេ្របើ្រ�ស់ក��ំង��ំង�ម�រ្រ�ំ�នក៏េ�យ។

 េភ��វគួ រ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់ក្រមិត�របេ�� ញក��ំងរបស់ខ� �ន្រតឹមក្រមិតមួ យែដល�ន�សុខ�ពខណៈេពល�ក់�៉ស់
និងស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់ពី�រ�ត់្រ�ណ េបើសិន�ពួ កេគ�ប់េផ�ើម�ន�រលំ�កក��ង�រដកដេង�ើម។
េគគួ រ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់េបើសិន��េសើម ស� ិត�ប់នឹងមុខរបស់មនុស្ស ឬ��ំងដល់�រដកដេង�ើម។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត�ិ�ព
បុគ�លិករបស់អ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត �៉ស់គួរ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យេភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។

 �រ្រត�តពិនិត្យេ�គស��្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចនឹងចូ លក��ងទីកែន� ង។
�រ្រត�តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប���ល�រពិនិត្យ�ក់ទ ងនឹង�រក� ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម
អ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ំងេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀត
ដូ ច��រចុះេ��ះចូ ល�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទ េ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ�ង�
េភ��វែដល�នេ�គស���ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ េបើសិន�បុគ�ល��នេ�គស�� និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជង
ំ ឺ
COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លេធ��
ើ រស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
o �រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប��)៖

APPENDIX L: Reopening Protocol for Gyms and Fitness Establishments
Revised 5/5/2021 (Cambodian)

Page 7 of 10

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




េបើសិន�បុគ�លរូបេ�ះ�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល
10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ�ើ�រេ�កែន� ង�ក់ ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ចូ រផ�ល់
�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine ។
េបើសិន�បុគ�លរូបេ�ះកំពុងេចញេ�គស���មួ យែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬបច��ប្បន� កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ�ើ�រេ�កែន� ង�ក់ ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។
ចូ រផ�ល់ឲ្យពូ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ�
ph.lacounty.gov/covidisolation ។

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់ និងចុះេ��ះចូ លេ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ�ើ�ន ្របព័ន��ង
ំ េនះ
្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�។ ពិពណ៌�៖

_________________________________________________________________________________

 េធ�ើ�រស��ត�៉ងល� ិតល� ន់េពញមួ យៃថ�េ��មទីកែន� ងែដល�នមនុស្សេចញចូ លេ្រចើនេ�ក��ងអ�រ�ត់្រ�ណ
ឬ�ជីវកម��ត់្រ�ណែដល�ចនឹង្រត�វ�នេ្របើេ�យបុគ�លិក ដូ ច�បន� ប់ស្រ�ក ក៏ដូច�កែន� ងចូ លនិងេចញ
ដូ ច�ជេណ� ើរ ផ� �វ មុខជេណ� ើរ ជេណ� ើរយន� ប��ន់ៃដ និងប៊ូតុងប��ជេណ� ើរយន� ។

 ស��ប់េមេ�គៃផ�ែដល�នេ្របើ�ទូេ�ឲ្យ�នញឹក�ប់ ែដលរួម�ន�៉សុីន និងឧបករណ៍�ត់្រ�ណ��ល់ខ� �ន ៃដ��រ
និងទីកែន� ង�ងៃដ។

 ត្រម�វឲ្យអតិថិជនស��ប់េមេ�គឧបករណ៍ ក្រ�ល និង�៉សុីន�ត់្រ�ណ��ល់ខ� �នមុននិងេ្រ�យពីេ្របើ្រ�ស់េ �យេ្របើ
្រក�សជូតស��ប់េមេ�គែដល�នផ�ល់ឲ្យ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ� �នធុងស្រ�មែដល�នតេ្រម�ប�ជួរ មិន�ច់ប៉ះេ�
ក��ងទីកែន� ង�ត់្រ�ណ�ំងមូ ល េដើម្បីេ�ះេ�ល្រក�សជូតែដល�នេ្របើរច
ួ ។
o

េបើសិន�ស�ជិកមិន�ច ឬមិន្រពមជូត/ស��ប់េមេ�គឧបករណ៍ប��ប់ពី�ត់្រ�ណ ចូ រផ�ល់��ក "រួច�ល់
េដើម្បីស��ត" (ready to clean) ស្រ�ប់ឲ្យស�ជិក�ក់េ�េលើឧបករណ៍ប��ប់ពីេ្របើរច
ួ េដើម្បីេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�
ឧបករណ៍្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេ�យបុគ�លិក មុនេពលេ្របើ្រ�ស់េលើកេ្រ�យ។

 េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វ�នបណ��ះប��លឲ្យេ្របើ្រ�ស់ និង�ន�រផ�ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់នូវផលិតផលស��ត
និងស��ប់េមេ�គ្រគប់មុខ�រ េ�េពល�ំ�ច់។ អនុវត��មេសចក� ីត្រម�វរបស់ Cal/OSHA និង�រែណ�ំរបស់្រក �ម
ហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត�ិ�ព និងឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �នែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់ផលិតផល
ស��ត។

 បុគ�លិកគួ រ�នខ្យល់េចញចូ ល (លំហូរខ្យល់) ្រគប់្រ�ន់េ�ក��ងទីកែន� ងែដលពួ កេគកំពុងស��ប់េមេ�គ។
 េ្រគ�ងបរ ���រអ�ម័យគឺ�នស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់ ែតប៉ុេ��ះ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�េ្រគ�ងបរ ���រអ�ម័យ�ចេធ�ើ
្របតិបត�ិ�រ�ន និង�នស��ក្រគប់េពលេវ�។ ផ�ល់�ប៊ូ ្រក�សជូត និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន� មេ�េពល�ំ�ច់។
េបើ�ចេធ�ើ�ន ចូ រដំេឡើងឧបករណ៍ែដលមិន�ច់ប៉ះ ដូ ច�ក�លរ��
ូ �េណ�ប់សិនស័រចល� ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ
ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងឧបករណ៍បេ�� ញ្រក�សជូត។

 េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�ធុងស្រ�ម្រត�វ�ន�ក់េចញ�្រប�ំ ។
 េគគួ ររ�លឹកអតិថិជនឲ្យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�លិកស��ត ឬបុគ�លិកែថ�ំ។ អនុវត�ដំេណើរ�រេដើម្បីចុះេ��ះ
ចូ ល�៉ង�ប់រហ័ស�មួ យបុគ�លិក េដើម្បី���េភ��វកំពុងអនុវត��មពិធី�រេនះ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក�ច
ែចករ�ែលកព័ត៌�ន�ំងេ�ះេ�យមិន�ន�រភ័យ��ចពី��ញ់��ល ឬសងសឹក។

 ពិ�រ�អនុវត�្របព័ន�ចុះេ��ះេចញ (check-out) ស្រ�ប់ឲ្យអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍ និងេ្រគ�ងតូ ចៗ�មួ យ (ឧ.
ែខ្ស�ញ�ត់្រ�ណ ែខ្សេ�ត ក្រ�ល ្រប�ប់រ�កិលេធ�ើពីហ�ម
� ។ល។)។ បេង�ើតដំេណើរ�រមួ យេដើម្បីស��ត និងស��ប់
េមេ�គវត��
� ង
ំ េនះប��ប់ពី្រតឡប់មកវ �ញ។

 អតិថិជន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យយកដបទឹករបស់ខ� �នមក�មួ យ។ េលើកទឹកចិត�ឲ្យអតិថិជនយកកែន្សង និងក្រ�ល
របស់ខ� �នមក�មួ យ និងពិ�រ�រ��យ�រផ�ល់កែន្សងែដលផ�ល់េ�យទីកែន� ង ឬផលិតផលអ�ម័យ��ល់ខ� �នេផ្សងៗ។

 ស្រ�ប់កែន្សង ្រក�ត់ជូត ឬវត��ែដល�នេ�កគក់េផ្សងៗ ចូ រផ�ល់ឧបករណ៍ផ��កបិទ ជិតែដលអតិថិជន�ច�ក់
កែន្សងឬវត��េផ្សងៗេទៀតែដល�នេ្របើរច
ួ ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�វត���ង
ំ េ�ះមិន�ចេ្របើម�ងេទៀត�នលុះ្រ�ែត�នេ�ក
គក់សម្រសបេ�យេស�កម�េ�កគក់�ជីវកម� ឬដំេណើរ�រេ�កគក់េ�ក��ងកែន� ង។ ផ� �ក្រក�ត់��តេ�ក��ងកែន� ង
ែដល្រត�វ�ន្រគប្រតឹម្រត�វ។ េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក�ត់ ែចង្រក�ត់កខ� ក់ ឬេ�កគក់�ក់េ្រ�មៃដ។
o

�នបុគ�លិក��ក់ផ�ល់្រក�ត់ ឬស��រេផ្សងេទៀតេ��មសំេណើ��ង�រេរៀបចំកែន� ងែដល�ប់យកេ�យ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ខ� �នឯង។

 េ្រគ�ងកម�ន� ដូ ច�ទស្ស�វដ�ី េសៀវេ� កែន� ងយកទឹកេ�យខ� �នឯង (លុះ្រ�ែតមិន�ច់ប៉ះ) និងវត��េផ្សងេទៀត
ស្រ�ប់អតិថិជន ្រត�វែតយកេចញពីទ ីកែន� ង�ំងអស់។

 េ�េពលេ្រជើសេរ �ស�រ�តុគីមីស្រ�ប់ស��ត និេ�ជកគួ រេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 េ�េលើប�� ីែដល�នអនុម័តរបស់��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។
េ្របើ្រ�ស់�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នសរេសរ��ន្របសិទ ��ព្រប�ំងនឹ ង��ក់� រេមេ�គ សូ លុយស្យ�ងេធ�ើឲ្យស
(Bleach) េ��មផ�ះែដល�នព្រ�វ (5 ��ប្រ�ក��ងទឹកមួ យ��ឡ�ង) ឬសូ លុយស្យ�ង�ល់កុលែដល�ន�តិ�ល់កុល
�៉ងតិច 60% ែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�។ ផ�ល់�របណ��ះប�
� លដល់បុគ�លិកអំពី�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតនិង
េសចក� ីត្រម�វរបស់ Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត�ិ�ព។ បុគ�លិកែដលេ្របើផលិតផលស��ត ឬ�រ�តុ
ស��ប់េមេ�គ គួ រែត�ក់េ្រ�មៃដ និងឧបករណ៍�រ�រេផ្សងេទៀតដូ ច�នត្រម�វេ�យផលិតផល។ អនុវត��ម
វ �ធី��ស� ស��តែដល�នសុវត�ិ�ពស្រ�ប់អ�កជំងឺហឺត ែដល�នែណ�ំេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ�
California។

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូត�ត់ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ�កែន� ង�ត់្រ�ណ/�ជី វកម�
�ត់្រ�ណ�ងេ្រ�អ�រ។ ពិ�រ�េរៀបចំទ ីកែន� ង�ងៃដ�៉ងតិចបំផុតមួ យែដល�ចេ្របើ�នស្រ�ប់បុគ�លិក
និងអតិថិជនេ�ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ។

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ�ើ�រស្រ�ប់ ែតជន�ស់ជ�)៖
________________________________________________________________________________

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួ យ��រណជន
 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតប��ក់�រអនុវត��មវ ��នសុវត��
ិ ពជំងឺ COVID-19 េ�នធី Los Angeles
របស់�ជីវកម� ្រត�វ�នបិទ ផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ំងអស់មកក��ងកែន�ង។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្បី
បំេពញកម�វ �ធីវ ���បនប័្រតប��ក់ពី�រអនុវត��មវ ��នសុវត�ិ�ពជំងឺ COVID-19 សូ មចូលេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃនពិធ�
ី រេនះ
េ�នឹងកែន� ងស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ស
ើ ុំ។

 ��កស��េ�្រចកចូលែដលអតិថិជនត្រមង់ជរួ និងទី�ំងែដល�ចេមើលេឃើញច�ស់ ែដលជូនដំណឹងដល់បគ
ុ � លក
ិ និង
អតិថិជនពីែដនកំណត់ៃនចំនួនអតិថិជន េសចក�ត
ី ្រម�វឲ្យរក�គំ�តសង�ម និងប��ក់��៉ស់គ�
ឺ ំ�ច់េ�្រគប់េពលេវ�
េលើកែលងែតេ�ក��ង�ងែហលទឹក។ ��កស��ក៏គួររ�លឹកអតិថជ
ិ នកុំឲ្យ�ត់ហួសក��ំង ខណៈែដល�ក់�៉ស់ និង�ត់
្រ�ណ។ េមើលេគហទំព័រ�រែណ�ំជំងឺ COVID-19 របស់ DPH ក��ងេ�នធីស្រ�ប់ធន�នបែន�ម និង��កស��គំរែូ ដល
�ជីវកម��ចេ្របើ្រ�ស់�ន។

 ្រចកអន�ញៃន�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង�ម ។ល។) ផ�លព
់ ័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេបើក�ង �រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស់
�រេធ�ើ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ ចំនួនអតិថជ
ិ នែដល�នកំណត់ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រកក់ទក
ុ �មុន �របង់
្រ�ក់�មុន និងប��ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស�ើ�ព
 េស�កម�ែដល�ំ�ច់��ង
ំ ស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន ្រត�វ�នផ�ល�
់ ទិ�ព។
 ្របតិបត�ិ�រឬេស�កម�ែដល�ច្រត�វ�នផ�លព
់ ីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បី���ននូវ�រទទួល�នេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រលំ�កក��ង �រ��ស់ទ ី
និង/ឬែដល�ន�និភយ
័ (risk) ខ� សេ់ �ទី��រណៈ។
o ពិ�រ�អនុវត�េ�៉ងពិេសសែដល�នកំណត់ស្រ�ប់្រប�ជនែដល�ន�និភយ
័ (risk) ខ� ស់ ឬ�យរងេ្រ�ះ
ែផ�កេវជ���ស� រួម�នជន�ស់ជ�ែដលចូ ល�នេ�យ�ន�រកក់ទក
ុ �មុនប៉េុ �
� ះ។

វ ��ន�រណ៍ប ែន� ម �ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល
�ជីវកម� គួរ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រសព� ៖
�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖
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