�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
ពិធី�រេបើកេឡើងវញស្រ�ប់
�
ស�
� �រ ផ�ះសំ�ក់ និង�រជួលរយៈេពលខ� ី៖ ឧបសម� ័ន� P
�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី6ែខឧស� ��ំ2021
បច��ប្បន� � ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)

5/5/2021៖ មជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណ និងកែន� ងស�៉/សូ ��ចេបើកដំេណើរ�រ�នេ�យកំណត់ចំនួនមនុស្ស
អតិបរ� 50%ៃនទី�ំង�ងក��ង�ំងមូល េ�យអនុវត� �ម ពិធី�រស� ីពី�ជីវកម��ត់្រ�ណនិង�យសម្ប�
និងែថសម� ស្ស។ ទូរទស្សន៍្រត�វ�នអនុ��ត�ំងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រេ�យអនុវត� �មពិធ�
ី រស� ីពីេ�ជនីយ��ន
និង�រ។
4/22/2021៖ េធ�ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីឱ្យ្រសប�ម�រែណ�ំរបស់រដ�ែដលអនុ��តឱ្យទី�ំង�ជីវកម��ចេរៀប
ចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ន។ �រែណ�ំេលើ�រស��ត្រត�វ�នេធ�ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីេឆ�ើយតបេ�នឹង��ស់ប�រៃន�រែណ�ំ
�
ៃន�រ
ើ ច��ប្បន� �ព។
ស��តរបស់ CDC។��ែដល�ក់ទងនឹងច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំង្រឺ ត�វ�នេធ�ប

អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 �ន�រថយចុះខ�ះ
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ពប៉ុែន� ជំងឺ COVID-19 េ�ែត�ន�និភ័យ (risk) ខ� សស
់ ្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ្រប�ជន និង
�ជីវកម��ង
ំ អស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និងែកែ្រប្របតិបត��
ិ 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។ ស�
� �រ ផ�ះសំ�ក់
និង�រជួលរយៈេពលខ� ី គួ របន�្របតិបត�ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វេ�ក��ងពិធី�រេនះ េដើម្បី
�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COhVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក��ង្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម�របស់ខ� �ន។
� �រ ផ�ះសំ�ក់ និងឧស�ហកម�ជល
ួ រយៈេពលខ�។ី
ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ ស្រ�ប់ស�
េ�យ�រសកម��ពក��ងអ�រ �ច�ន�និភយ
័ (risk) ខ�ស់�ងក��ង�រចម�ងជំងឺ COVID-19 �ពិេសសេ�ទីកែន�ងែដល�ន
ខ្យល់េចញចូ លតិច ��ន�រៈសំ�ន់បំផត
ុ ែដលទីកែន�ងេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�៖ �នរក�គ��ត�ង�យសម្រសប េហើយអតិថជ
ិ ននិង
បុគ�លិក�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� អ�ម័យៃដ្រត�វ�នសេង�ត�៉ងតឹងរុ�ង និង�របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់
្រត�វ�នេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង។ ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេ្របើក��ងែបបបទមួយែដល�នអនុ��តេ�យេសចក�ប
ី ��ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លែតប៉ុេ�
� ះ។
ស�
� �រ ផ�ះសំ�ក់ និង�រជួលរយៈេពលខ��
ី នទិដ��ព្របតិបត��
ិ រ និង�រផ�លេ់ ស�កម�ែដល�ន
េ�ក��ង�រែណ�ំេផ្សងេទៀតេហើយ�ចរក�ន�មរយៈ៖http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopeningla.htm ្រក �មសែម�ង និងទីកែន�ង្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញនូវ�រែណ�ំេនះេដើម្បីអនុវត�ពិធ�
ី រែដលសម្រសប
ស្រ�ប់្រគប់ ែផ�កៃន្របតិបត��
ិ រ េលើកែលងែត�នត្រម�វ�រ�ំ�ច់េ�ក��ងឯក�រេនះ រួម�ន៖
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម�លក់� យរបស់LA ៃនេ�នធី DPH
ពិធី�រស្រ�ប់�រេធ�ើ�រេ��រ ��ល័យរបស់ៃនេ�នធីLA DPH
ពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ��នរបស់LA ៃនេ�នធី DPH
ពិធី�រស្រ�ប់�ររបស់LA ៃនេ�នធី DPH
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនរបស់LA ៃនេ�នធី DPH
ពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម�ែថសម�ស្សរបស់LA ៃនេ�នធី DPH
ពិធី�រស្រ�ប់�រេធ�ើ�រេ��រ ��ល័យរបស់ៃនេ�នធីLA DPH
ពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម��ត់្រ�ណនិង�យសម្ប�របស់LA ៃនេ�នធី DPH

ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធី�រេនះ បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទក
ុ ���រ�ក់�� ក់�ំងប��រជំងឺ COVID2≤ 19្រគប់ចំនួនគឺគត
ិ �ប់ពីេ្រចើន�ងស��ហ៍ប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក�
់ ំងែដល�ន
2ដូ ស) រួម�ន (Moderna ឬ Pfizer -BioNTechឬេ្រចើន�ង 2≤ស��ហ៍ប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួល��ំ��ក�
់ ំងៃន្របេភទ
ដូ សែតមួ យដងរួច�ល់េហើយ) រួម�ន (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen ។
�ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួលយក�នែដល��ភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ 1) អត�ស��ណប័ណ� និង
2)ប័ណ��ក់�� ក់�ង
ំ (ែដលរួមប��ល
� �ំងេ��ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�លជ
់ ូន
និង�លបរ �េច�ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជន
ូ ) ឬ រូបថតប័ណ�បេ�
� ះ�សន� ៃន�រ�ក់��ក�
់ ំង�ឯក�រ
APPENDIX P: Reopening Protocol for Hotels, Lodging and Short-Term Rentals
Revised 5/5/2021 (Cambodia)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
�ច់េ�យែឡក ឬ រូបថត�តបេ�
� ះ�សន� ៃន�រ�� ក់�ំងរបស់អ�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 ្របេភទ��ំប��រជំងឺ COVID-19 និងលបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�លជ
់ ូន)។
្របសិនេបើលក� ណៈវ �និច�័យមួ យក��ងចំេ�មលក�ណៈវ �និចយ
�័ �ំងេនះមិន្រត�វ�នបំេពញ�ម�រកំណត់
ឬបុគ�លេ�ះមិន�ចប��ញឯក�រែបប�ំងេនះេទ បុគ�លេ�ះមិន្រត�វ�នេគ�ត់ទក
ុ ��ន�ក់��ំប��រេពញេលញេទ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម ដូ េច�ះសូ ម
្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់បច��ប្បន� �ព
េផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង េ�យ�ប់ប��ល
� �ំង�រែណ�ំែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ។
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន� ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទ ំនង�មួ យបុគ�លក
ិ និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ំង្រ�ំេនះ្រត�វ�នែតេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង�ត
ើ ពិធ�
ី រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។
�ជីវកម��ំង អស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ �យពិធ�
ី រេនះ ្រត�វែត�ក់ចះុ នូវវ ��ន�រណ៌ ែដល�ចអនុវត��ន�ំងអស់
ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង ្រត�វេ្រត�មខ�នេដើ
�
ម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃនវ ��ន�រណ៌�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត�
េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�។
េ��ះ�ជីវកម�៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ចំន ួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់អគ�ភ
ី ័យ៖
ទំហ ំទី��្រប�ក់្របែហលគិតសរុប�ហ� ត
ី �េរ�
ែដលេបើកដល់��រណៈជន៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន� ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ� លិក
(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 ��ំ ឬអ� កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ�កែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ)
្រត�វ�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ��
ើ រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន និងគួ រពិ�ក�អំពីក�ីកង�ល�
់ � �មួ យអ� កផ�ល់
េស�សុខ�ព ឬេស�កម�សខ
ុ �ព�រ�ររបស់ខ� �ន េដើម្បីេធ�ើ�រសេ្រមចចិត�ឲ្យ�នសម្រសបអំពី�រ្រតឡប់េ�កែន� ងេធ�ើ
�រវ �ញ។

 បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុម
ំ កេធ�ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសន
ិ �ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួយបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID-19។

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�មេ� �យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទទ
�ិ ទួល ែដលនឹងេធ�ើឲ្យ��ន់ ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ�កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ត
ិ េ�ផ�ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស� ី
ពី កម�វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ �រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លក
ិ ស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប���ល�ំងសិទ �ិសុំ
ច�ប់ ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងC
ឺ OVID-19បែន� មេ���ំ 2021។

 ប��ប់ពទ
ី ទួលព័ត�
៌ ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ�េើ តស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួយជំងឺ COVID-19
(ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ�នឲ្យេ��ច់
�
េ�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ�ន
APPENDIX P: Reopening Protocol for Hotels, Lodging and Short-Term Rentals
Revised 5/5/2021 (Cambodia)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លក
ិ ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន� ងេធ��
ើ រ។ គេ្រ�ងរបស់
និេ�ជកគួ រ�ប់ប��ល
� ពិធ�
ី រស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ ែដល�នេ��ច់ពីេគ�ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួល�នឬេធ�ើេតស� រកជំងឺ COVID19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�នវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ
COVID-19 បែន� ម។ សូ មេមើល�រែណ�ំសខ
ុ �ព��រណៈស� ីពី �រេឆ�យ
ើ តបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ�ើ�រ។

 េ�ក��ងករណី ែដល��ស់�ជីវកម� អ� ក្រគប់្រគង ឬ្របតិបត�ិករដឹង��នករណីជង
ំ ឺ COVID-19 ចំនួនបី (3) ឬេ្រចើន�ងេនះ
េ�កែន� ងេធ��
ើ រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ពីចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�ម
រយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញេ�www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ
�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ�យ
ើ តបចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរួម�ន
ដូ ច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់
�ក់ស្រ�ប់ទ ីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសខ
ុ �ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ��
ើ រេសុប
ើ អេង�ត�រឆ�ង�្រក �ម
េដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�ទីកែន� ង។

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ ល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ� កេ�៉�រ អ� កលក់ បុគ�លក
ិ ដឹកជ��ន
� និងេភ��វេផ្សងេទៀត�ច
ិ ្យ្រត�វែត�ប់ប���ល
ចូ លក��ងកែន� ងេធ��
ើ រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំអព
ំ ី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ លរបស់ DPH។ �រពិនត
�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង�ម
ើ ខ� ី �រពិ�កដក ដេង�ម
ើ និង្រគ �នេ��ឬ្រគនរ�
�
និង�េតើបុគ�លេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ំងេនះ�ចេធ�ើ�ន
េ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� េផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដលបិទផ�យេ�្រចកចូល
មក�ន់ទ ីកែន� ងែដលែថ�ង� េភ��វែដល�នេ�គស���ំងេនះមិន�ចចូលមក�ន់ទក
ី ែន� ងេនះ�ន។ �រពិនិត្យ
សីតុណ��ពក៏គួរែតេធ�ើេឡើងេ�កែន�ងេធ�ើ�រផងែដរ េបើសន
ិ ��ចេធ�ើ�ន។
o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ េបើសិន�បុគ�ល��នេ�គស�� និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ
COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លេធ��
ើ រស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
o �រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប��)៖




េបើសិន�បុគ�លរូបេ�ះមិន្រត�វ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19
និង�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬ
បច��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។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួល�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមុះនិង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ�http://publichealth.
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លក
ិ ្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ�ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់
ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ� កដៃទ។ បុគ�លិក ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�លេ់ ស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគ
មិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន ្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�ម
បទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។
យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។ �៉ស់ ែដល�ន�� ល់ែតមួ យផ� �វគឺមន
ិ ្រត�វេ្របើេឡើយ។
បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ�ើ�រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យ
បិទ ��រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ��
ើ រេ�ក��ងបន�ប់តូចេ�យ�ន
រ�ំងខ័ណ�រ �ង�ំហួសពីកម�សរ់ បស់បុគ�លិក េពលេនះ្រត�វ�នដកេ�លរហូ តដល់�ន�រជូនដំណឹង�រ�ថ�ី។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់�ន្រតឹម្រត�វ េ�យ�ប់ប��ល
� �ំង�រ�ំ�ច់ក��ង�រេ�កគក់
េបើសិន��ចេធ��
ើ ន ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ពួកេគ�្រប�ំៃថ�។

 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លក
ិ ្រត�វ�ន�ម�ត់មន
ិ ឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក េលើកែលង
ែតក��ងអំឡ�ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ�ន
� និងរក�គ��ត�ង�យពីអ�កដៃទ
�នេ�យសុវត�ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�ក
ដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រែតេធ�េើ ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ េបើសន
ិ ��ចេធ�ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រ
ផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន�ប់តូច ឬ
��នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគ��ត�ន់ ែតធំនង
ិ រ�ំងរ�ងបុគ�លក
ិ ។ �រចម�ងជំងឺ COVID-19 ទំនង�េកើតេឡើងេ�េពលែដល
បុគ�លិក�នវត��ន�មួយ�� េ�េពលែដលមិន�ក់�៉ស់។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគ��តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង�ន
ើ �អតិបរ�េ�ក��ងបន�ប់ ឬកែន� ង��ែដល
បុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖

o កំណត់ចន
ំ ួ នមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��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� ងែដលេ្របើ
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក

o �ក់តុ��តពី���៉ងតិច្រ�ំបហ
ី �ត
ី និង���ននូវគ��ត្រ�ំមួយហ�ត
ី រ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី

ឬបិទ បង់ ស� ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្បី���ននូវ�រ
រក�គ��ត និងេរៀបចំកែន�ងអង��យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់
រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត ប៉ុែន� មន
ិ គួ រ�ត់ទក
ុ
��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់ បន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ��ត�ង�យេឡើយ។

o េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន ទីកែន� ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នម�ប់្រជក និងកែន�ងអង��យ ែដល���ន
នូ វ�ររក�គ��ត�ង�យរ�ងបុគ�លក
ិ ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ។

 អ� កស��ត និងអ� កដៃទែដល្រត�វែតចូ លក��ងបន�ប់េភ��វ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់�៉ស់។
 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត�អ�ម័យៃដ ែដលរួម�ន�រ�ងៃដឲ្យញឹក�ប់ �រេ្របើ្រ�ស់ទក
ឹ អ�ម័យ
�ងៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដឲ្យ�នសម្រសប ្រត�វ�នេ�រព�ម។

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ�នេពលេវ�េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។
 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យខ� ប�
់ ត់េពលក� ក និងក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូត�ត់។ ្រក�សជូត�ត់ ែដល�នេ្របើរច
ួ គួ រេ�ះ
េ�លក��ងធុងស្រ�ម និង�ងៃដ��មៗ�មួ យ�ប៊ូនិងទឹកេ��អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។

 បុគ�លិក អ� កលក់ និងបុគ�លក
ិ ដឹកជ��ន
� �ំងអស់�នទទួល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�ររក�គ��ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់
�៉ស់េពលេ�ជិតអ� កដៃទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នបណ��ះប��លសម្រសបអំពីេ�ល�រណ៍ និងនីតវិ �ធីស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19 �ំងអស់។
 ែផន�រជំងឺ COVID-19 ែដល�ក់�ក់�មកែន� ងេធ��
ើ រ��យលក� ណអ
៍ ក្សរែដល�ប់ប��ល
� �ំង�រ�យតៃម��និភយ
័ (risk)
ៃនទីកែន� ង�រ�រ�ំងអស់្រត�វ�នបេង�ត
ើ េឡើង។

 បុគ�លែដល�ន�ត់�ំង��ក់ ឬ្រក �មតូច ្រត�វ�នកំណត់េដើម្បីអនុវត�ែផន�រ។
o េ��ះបុគ�លែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះអនុេ�ម�ពជំងឺ COVID-19៖

________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នបណ��ះប��លអំព�
ី រេ្របើ្រ�ស់សម្រសបនូវផលិតផលស��ត និងស��ប់េមេ�គ េ�យ�ប់ប��ល
� �ំងេសចក� ី
ត្រម�វ Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�នសុវត�ិ�ព។ បុគ�លក
ិ ទទួល�នេអៀម�រ�រ េ្រ�មៃដ និងឧបករណ៍�រ�រេផ្សង
េទៀតដូ ច�នត្រម�វេ�យផលិតផល។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� បទ
់ ឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�ន
ស��ប់េមេ�គេ�យ�ម�ពញឹក�ប់�ម�រពិពណ៌�ដូ ច�ងេ្រ�ម ប៉ុែន�មិនតិច�ងមួយដងក��ងមួយៃថ�
េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o បន� ប់ស្រ�ក
o បន� ប់ទ ឹក

o េផ្សងេទៀត

__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�តផ
់ �ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_______________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ�
� ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ �ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_______________________________________________________________________________

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លក
ិ �ំងអស់។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
_________________________________________________________________________________
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ

 វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�ត
ី រ�ង និងក��ងចំេ�មបុគ�លក
ិ េភ��វ
និង��រណៈជន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�ប់ប���ល�ំងកែន� ងែដលេភ��វនិងបុគ�លក
ិ ត្រមង់ជរួ ។

o េនះ�ប់ប���ល�រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ ែស� ង ឬត្រម �យ�រូប�ព (ឧ. �រស��ល់េលើក្រ�លឥដ� ឬស��េដើម្បី
ចង��លប��ញពីកែន� ងែដលបុគ�លក
ិ និង/ឬេភ��វគួ រឈរ)។

o េនះ�ប់ប���លកែន� ងចុះេ��ះចូល ចុះេ��ះេចញ កែន�ងរង់�ជ
ំ េណ� ើរយន� �ង�េហ� និងកែន� ងបរ �េ�គ��រ
ក៏ដូច�កែន� ងរង់�ំ�ក់សុី និង�រែចករ�ែលក�រជិះ។

o រ�ំង�ក់ ែស� ង្រត�វ�នដំេឡើងេ��មប�� រ្របតិបត��
ិ រ�ំងអស់ េ�េពលែដលមិន�ចរក�គ��ត�ង�យ 6
ហ� ីតរ�ងបុគ�លក
ិ និងេភ��វ�ន។

 េភ��វចូ លក��ងបន� ប់ែដល�នកល់ឲ្យេបើក ឬ្រត�វ�នេបើកេ�យស� យ
័ ្របវត�ិ ឬេបើកេ�យៃដេ�យបុគ�លក
ិ ែដល�ងៃដ និង/ឬ
េ្របើទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដសម្រសប�ញឹក�ប់។

 នីតិវ �ធីៃន�រត្រមង់ជួរេ�េ�៉ងរវល់��ង
ំ ្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�ប់ប��ល
� �ំងអ�ក��គមន៍េ�កែន� ងទទួលេភ��វ េ�េពល
ែដល�ចេធ�ើ�ន។ េភ��វ្រត�វត្រមង់ជួរេដើម្បីរក�គ��ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�ត
ី ពី�គីនីមួយៗ។

 េ្រគ�ងស��រ �ម�ំងអស់េ��មទីកែន�ង��រណៈ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីរម
ួ ប���លេ�ល�រណ៍ ែណ�ំៃន�ររក�គ��តសង�ម។
 វ ��ន�រណ៍ៃន�ររក�គ��ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត�េ�ក��ងទីកែន� ងស្រ�ករបស់បុគ�លិក ទីកែន� ង្រគប់្រគងឯកស��ន
បន� ប់បណ��ះប�
� ល ទីកែន� ង�រ ��ល័យរួម�� បង� �ចេស�កម�បគ
ុ � លក
ិ និងទីកែន� ងែដល�នដង់សុីេតខ�សេ់ ផ្សងេទៀតេដើម្បី
រក�គ��តឲ្យ�នសម្រសបរ�ងបុគ�លក
ិ ។

 េស�កម�បន�ប់េភ��វ េស�កម�េ�កគក់និង�រេ�កស�ត
� ក៏ដូច�េស�កម�កម�ន� ្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងេ�យេ្របើ�រយក និង
ពិធី�រដឹកជ���នែដលមិន�ច់្រត�វប៉ះ េ�្រគប់ទក
ី ែន� ងែដល�ចេធ��
ើ ន។

 អ� កបេ្រមើបន� បេ់ ធ�ើេស�ក��ងបន� ប់ េ�េពលែដលេភ��វមិនេ�ប៉េុ ��ះ។
 �រ្របជុំមុនេវនរបស់បុគ�លក
ិ ្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងែបបនិមត
�ិ ឬេ�ក��ងទីកែន�ងែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��ត�ង�យ
សម្រសបរ�ងបុគ�លិក។

 េ�៉ងមកដល់របស់បគ
ុ � លក
ិ ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ��ស់��េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនច�ចរណ៍េ��ម្រចកផ�ះ�ងេ្រ�យ និងជេណ� ើរ
យន� េស�កម�។

 បុគ�លិកមិន្រត�វ�នេលើកទឹកចិតឲ� ្យ្របមូ លផ� េ�ំ �កែន� ងែដល�នមនុស្សេចញចូ លេ្រចើន ដូ ច�បន�ប់ទក
ឹ និងផ� �វេដើរក��ង
អ�រេឡើយ។ េ�កែន� ងែដល�ចេធ��
ើ ន �នបេង�ើតផ� �វក��ងអ�រ និងផ� �វេដើរ�ត់�នទិសេ�ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ�រើ �ង
េដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សេដើរ�ត់��។

 ទីកែន� ង�រ ��ល័យ កែន�ងរង់�ំ ទីកែន�ងចុះេ��ះចូលេ�តុ�ងមុខ មជ្ឈមណ� ល�ជីវកម� ទីកែន� ងេស�កម�ដឹកជ���ន
ឥ�� ន់េភ��វ និងទីកែន�ងេផ្សងេទៀត ្រត�វ�នរច�េឡើងវ �ញេ��មកែន� ងែដល�ចេធ��
ើ ន េដើម្បីេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�កែន�ងេធ�ើ�រ
និង�រស្រម�លដល់េភ��វ អនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត។

 ចំណុះជេណ� ើរយន� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម 4 �ក់ ឬមួ យ្រគ��រេ�ក��ងេពលម�ងស្រ�ប់ជេណ� ើរយន� � ំង�យែដលមិនអនុ��ត
ឲ្យ�នគ��ត�ង�យ 6 ហ� ីតរ�ងអ� កជិះ។ អ� កជិះ�ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេចៀស�ង�រ�ប់ៃដ និងទ្រមង់ៃន�រ��គមន៍្រសេដៀង��ែដលេល� ស
ើ �ររក�គ��ត�ង�យ។
 �រប៉ះ�ល់រ�ងមនុស្សនិងមនុស្សស្រ�ប់�រដឹកជ���នទំនិញេ��ន់�រ ��ល័យេ�យ��ល់ ្រត�វ�នលុបបំ�ត់េ�្រគប់
េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់� �ច និង្រប�ប់�ប្រក�សសរេសររបស់អ�កដៃទ។

 �ពសំបូរែបបៃនស���រ ដូ ច�មណ� ល�ត់្រ�ណ េស�កម�ែថ�ំ��ល់ខ�ន
� �៉ស� កែន� ងេលងកី� េ�ជនីយ��ន និង�រ
�ចនឹងេបើកទទួលេភ��វ និង��រណជន�ន ្របសិនេបើទ�
ី ង
ំ សំបូរ
ែបប�ំងេនះេបើ្របតិបត�ិ�រេធ�េើ ឡើងេ�យអនុេ�ម�មពិធ�
ី រែដល�នចុះ�ធរ�ន។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
ទីកែន� ង ទូេ � (កែន� ងចុះេ��ះចូល កែន�ងរង់�ំ ជេណ�រើ យន� ។ល។)

 ្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម�� ដល់ក្រមិត�អតិបរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ន
ើ
េ�ក��ងទី��ទូេ� និងបន� បទ
់ ទួលេភ��វ។ ខ្យល់េចញចូលែដល�ន្របសិទ�
� ព គឺ�វ �ធីដ៏ស�
ំ ន់បំផត
ុ មួយេដើម្បី្រគប់្រគង
�រចម�ង�មែអ៊រស
� ូ ូ ល (aerosol) តូ ចៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុន
ី ស��តខ្យល់�ន្របសិទ�
� ពខ�ស់ចល័ត
េធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ�
� ពខ�សប
់ ផ
ំ ុត�មែដល�ចេធ��
ើ ន និងេធ��
ើ រែកែ្របេផ្សងេទៀត
េដើម្បីបេង�ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូលេ�ក��ង�រ ��ល័យ បន� បទ
់ ទួលេភ��វ និង
� ះ�សន� របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់
ទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត�ំងអស់។ េមើល�រែណ�ំបេ�
�របេ�� ញប���លខ្យល់ �រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស�ងក��ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ត
ិ ។

o សូ មកត់ស��ល់៖ �រែកលម�ខ្យល់េចញចូល និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក��ងអ�រេផ្សងៗេទៀត គឺ�

�របំេពញបែន� ម និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច់ ដូ ច��រ�ក់�៉ស់ (េលើកែលងេ�ក��ង
បរ ���សែដល�ន�និភ័យខ�ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ម
ើ សម្រសប) �ររក�គ��ត�៉ងតិច
្រ�ំមួយហ� ីតពី�� �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��
ឲ្យមកជួបជុំ��។

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូលក��ងទីកែន� ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ព័ន�

នឹង�រក� ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ម
ើ ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� �រេធ�េើ តស� វ �ជ��នថ�ីៗ ស្រ�ប់េមេ�គ SARS-CoV-2
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រ្រត�ត
ពិនិត្យ�ំងេនះ�ចេធ��
ើ នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល
�នបិទ េ�្រចកចូ លទីកែន�ង។

o េភ��វែដលេឆ�ើយវ �ជ��នេ�នឹងសំណួរ�មួយក��ងចំេ�មសំណួរ�ំងេនះ មិនគួរចូ លក��ងទីកែន�ងេឡើយ។

o េភ��វែដល េឆ�ើយវ �ជ��ន្រត�វែតទទួល�ន�រែណ�ំឲ្យ�ក់ក្រមិត�រ��ក់េ�របស់ខ� �ន្រតឹមក��ងបន� បរ់ បស់ខ� �ន េហើយ
ពួ កេគមិន្រត�វេ្របើ្រ�ស់ទក
ី ែន� ងទូេ�េឡើយ។

o េភ��វែដលេឆ�ើយវ �ជ��ន �ច្រត�វ�នកក់េឡើងវ �ញេ�ក��ងបន�ប់េ�តំបន់�ច់��យពីេគៃនស���រែដល�ន

េ្រជើសេរ �ស�មុនស្រ�ប់ឲ្យេភ��វែបបេនះេ្របើ្រ�ស់។ ស�
� �រ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឲ្យផ�ល់េស�កម�បែន� មដល់
េភ��វ�ំង�យ�ែដលកំពុងេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ ដូ ច��រពិនត
ិ ្យសុខ�ព្រប�ំៃថ��មទូរស័ព�
េស�កម�បន�ប់ និងជំនួយែថ�ំបែន� មេដើម្បីអនុ��តឲ្យេភ��វស� ិតេ�ក��ងបន� បរ់ បស់ខ� �ន។

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងេពលបរ �េ�គ ឬផឹកេ�ទីកែន�ងបរ �េ�គ
ែដល�នកំណត់ េបើសិន��ចេធ��
ើ ន) ខណៈេពលេ�ក��ង�ជីវកម� ឬេលើទ�
ី � របស់�ជីវកម�។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ
�ំងអស់ និងកុ�រែដល �ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យ
អ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រ �បពី ែគម�ងេ្រ�មេដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��
របស់រដ� េបើសិន�ល័គ�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់រ �បែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងនឹងច��។
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ ែដល�ន�� ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ �៉ស់្រត�វ�នត្រម�វសូ ម្បីអំឡ�ងេពលេ្របើ្រ�ស់ក��ំង��ំងក៏េ�យ។
េដើម្បី�ំ្រទសុវត�ិ�ពរបស់បគ
ុ � លក
ិ អ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ�ល�
់ ៉ ស់ ដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�៉ស។
o

េភ��វែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស់ �ច្រត�វ�នបដិេសធមិនផ�លេ់ ស�កម� និងេស� ស
ើ ុំឲ្យ�កេចញ។

 អតិថិជនែដលមកដល់ទក
ី ែន�ង�មួយកូ នៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង�រប៉ះអ� កដៃទ
ឬវត��� មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និងកំពុង�ក់�៉ស់េបើសន
ិ �ដល់�យុ។

 េភ��វ្រត�វ�នជូនដំណង
ឹ �េបើសន
ិ �ពួ កេគឈឺ ឬ�នឆ�ងជំងឺ COVID-19 ឬេបើសន
ិ �ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួយេមេ�គ
ែដលបង�ជំងឺ COVID-19 ក��ងអំឡ�ង�រ��ក់េ�របស់ខ�ន
� ឬេបើសន
ិ �ពួ កេគ្រត�វ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគែដល�ក់ទង
នឹង�រេធ�ើដំេណើរ�មួយ ពួ កេគ្រត�វែតជូនដំណង
ឹ ដល់��ក់ដឹក�ំរបស់ស�
� �រ។ ពួ កេគ ្រត�វែតេ��ច់េ�យែឡក
ឬេ��ច់ពីេគក��ងបន� បរ់ បស់ខ� �ន និងស� ត
ិ េ���យពីទក
ី ែន� ងទូេ�។ េភ��វែបបេនះគួ រទទួល �នេស�កម�បែន�មេដើម្បី
ស្រម�ល�រ��ក់េ�ក��ងបន� បរ់ បស់ខ� �ន និងេ�េ្រ�ពីទក
ី ែន�ងទូេ�។

 ស្រ�ប់ទ ីកែន� ងឬបន�ប់េភ��វ ែដលមិន�នេធ�្រើ បតិបត��
ិ រ ចូ របង�រទឹ
� កេ��និងទឹក្រត�ក់�យ��រយៈេពល្រ�ំ�ទីមន
ុ នឹង
េបើកេឡើងវ �ញ េដើម្បីប�រទឹ
� កេ�ក��ងបំពង់ទក
ឹ �មួ យនឹង�រផ�ត់ផ�ងទ
់ ក
ឹ ែដល�ប និង�នសុវត��
ិ ព។

 ផលិតផលស��ត និងស��ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុមត
័ ឲ្យេ្របើ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង ប�� ែី ដល�ន
អនុម័តរបស់��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) ្រត�វ�នេ្របើ�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
o

ផលិតស��ប់េមេ�គេ�ក��ងប�� ី N ែដល�នេ្រគ�ងផ្សំ�នសុវត�ិ�ពស្រ�ប់ជំងហ
ឺ ឺត គឺ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស។

 ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ (មិន�ច់បះ៉ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន) ្រត�វ�នដំេឡើងេ��ម្រចកចូ លៃនេភ��វ
និងបុគ�លិកសំ�ន់ៗ និងទីកែន� ងទំ�ក់ទន
ំ ង ដូ ច�ផ� �វេបើកបរ កែន� ងទទួលេភ��វ បន�ប់រង់�ំេ�ស�
� �រ ្រចកចូ ល
េ�ជនីយ��ន កែន�ង្របជុំនង
ិ សន� ិ�ត កែន�ងចុះពីជេណ� ើរយន� �ងែហលទឹក �ង និងកែន�ង�ត់្រ�ណ។

 អ� កបេ្រមើ អ� កស��តតុ និងបុគ�លក
ិ េផ្សងេទៀតែដលកំពុង��ស់ទវី ត��ែដល�នេ្របើេ�យអតិថិជនេពលទទួល�ន��រ (ែពង
�ន កែន្សងកខ� ក់ ។ល។) ្រត�វែត�ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នមុននឹង�ត់ ែចង។

 �រេធ�ើ្របតិបត�ិ�រេ�យមិនេ្របើ�ច់្រ�ក់ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត។� េបើសន
ិ �សម្រសបស្រ�ប់ទក
ី ែន�ងម�ប��រ
�
អតិថិជន
្រត�វ�នអនុ��តឲ្យឆូ ត�តឥណ�ន/ឥណពន�របស់ខ� �ន េហើយឧបករណ៍�ន�ត្រត�វ�នេធ�អ
ើ �ម័យ�៉ងេពញេលញ
ប��ប់ពីេភ��វេ្របើមង
� ៗ។

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. “េ�៉ង��កដំេណើរ�រ” ែដល�នេ្រ�ង�មុនៃនកែន� ងក��ងអ�រ
ប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗស្រ�ប់�របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់ និង�រស��ប់េមេ�គបែន� ម៖

_________________________________________________________________________________

 បេច�កវ �ទ�មិន�ច់បះ៉ ្រត�វ�នអនុវត�ស្រ�ប់�រចុះេ��ះចូ ល �រទូ�ត់្រ�ក់ �រចូលេ្របើបន�ប់ ឬ�រេធ�ើសេំ ណើពិេសសៗ
េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ��
ើ ន។
o

�តេ�រ្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យប��ប់ពីេ្របើរច
ួ ។

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន េភ��វមក�ន់ស���រ្រត�វ�នចុះេ��ះេ�ក��ងកំណត់្រ�េភ��វ ែដលរួម�នេ��ះ
េលខទូរស័ព� និង�សយ��នអុែី មល េហើយក៏�ច្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងេ�េពលចុះេ��ះផងែដរ។

 ទូរស័ព� េថប� ិត កុំព� ្យទ័រយួ រៃដ តុ � �ច និងេ្រគ�ងផ�តផ
់ �ង�
់ រ�រេផ្សងៗេទៀត ្រត�វ�នស��តនិងស��ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�ស់មង
� ក��ងមួ យៃថ�ក��ងអំឡ�ងេពលេ�៉ងេធ�ើ�រ េ�យេ្របើ��ំស�
ំ ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យEPA។ េនះ
រួម�នទូរស័ព� វ �ទ្យ� កុំព� ្យទ័រនិងឧបករណ៍ទ�
ំ ក់ទន
ំ ងេផ្សងេទៀត ឧបករណ៍ទ�
ូ ត់្រ�ក់ េ្រគ�ងក��ងផ�ះ�យ ឧបករណ៍វ �ស� កម�
ប៊ូតុងសុវត�ិ�ព្រក�សបត់ រទះេមើលែថ�ំផះ� និងឧបករណ៍ស��ត កូ នេ� �ឡិ� និងផលិតផល
ប៉ះ�ល់��ល់េផ្សងៗេទៀត�ំងអស់។

 ��នីយ�រ�រ តុ និងប�� រជំនួយ្រត�វ�នផ�លឲ់ ្យ�មួយនឹងផលិតផលអ�ម័យសម្រសប ែដលរួម�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
និង្រក�សជូតអ�ម័យ េហើយទឹកអ�ម័យ�ងៃដ��ល់ខ� �នេ�ឲ្យបុគ�លិក�ំងអស់ែដលជួយអតិថជ
ិ នេ�យ��ល់។

 �៉សុីនស��តបូ មធូ ល�
ី នបំ�ក់�មួ យនឹងត្រមង HEPA។ បុគ�លិក្រត�វេ្របើ�៉សុន
ី ស��តបូមធូលីជន
ំ ួ សឲ្យ�រេ�ស
ក្រ�លឥដ�េ�យេ្របើអេំ �ស េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។

 �រស��តល� ិតល� ន់េ�ក��ងទីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ដូច�កែន�ងរង់�ក
ំ � � ងស�
� �រ ប�� រចុះេ��ះចូ លេ�តុ�ងមុខ
តុកណ� ឹង បន� ប់ស្រ�ក និងបន� បប
់ រ �េ�គ��រៃថ�្រតង់ ទីកែន�ងប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ កែន� ងផ� �កទំនិញ ផ�ះ�យ និងទីកែន�ង
្រចកេចញចូ ល េ�យ�ប់ប���ល�ំងជេណ� ើរ ផ� �វមុខជេណ� រើ ប��ន់ៃដ និងប៊ូតង
ុ ប��ជេណ� ើរយន� ្រត�វ�នេធ�ើេឡើង។

 ៃផ�ែដល�នេ្របើ�ទូេ� េ�យ�ប់ប���លៃដ��រ �៉សុន
ី លក់ទន
ំ ិញ និងទឹកកក កុង�ក់េភ�ង
ើ ទូរស័ព� ��រនិងប៊ូតុង
�៉សុីន�ង�ន ក៏ដូច�ប៊ូតុងប��និង��រសម�ត
� របស់�៉សុន
ី �ងស��ត រេទះ�ក់ឥ�� ន់ ៃដ��រេ�មក បន� បទ
់ ក
ឹ និង
ទីកែន� ង�ងៃដ ្រត�វ�នស��តឱ្យ�នញឹក�ប់�ម�រកំណត់េ�យេ�ង�មទី�ំងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន
ឬទី�ំងែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។

 បុគ�លិក�នទទួលេពលេវ�េដើម្បីអនុវត��រស��តក��ងអំឡ�ងេវនេធ��
ើ ររបស់ខ� �ន។
 បន� ប់ទ ឹក្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួយៃថ�េ�យេ្របើផលិតផលស��ប់េមេ�គ
ែដល�នអនុមត
័ េ�យ EPA េ�យេ�ង�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត �ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖

_________________________________________________________________________________

 អ� កេបើកបរេស�កម�បេ្រមើ អ� ក�ត់ ែចងឥ�� ន់ និងអ�កស��ត្រត�វ�ងៃដរបស់ខ� �ន�្រប�ំក��ងអំឡ�ងេវនេធ��
ើ ររបស់ខ� �ន
និង/ឬេ្របើទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដែដលសម្រសប។

 េបើសិន�េស�កម�បេ្រមើ្រត�វ�នផ�លឲ់ ្យ អ� កេបើកបរេស�កម�បេ្រមើ ត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់ េ្រ�មៃដ និងរក�គ��តសង�ម។
 េបើសិន�េស�កម�រថយន� ដក
ឹ ទំនិញ ឬេស�កម�រថយន�ដឹកមនុស្សេ�មក្រត�វ�នផ�លជ
់ ូន ពួ កេគ្រត�វេ�រព�ម
េសចក� ីប��ប់ស្រ�ប់េស�កម�បេ្រមើរថយន� េ�យ�ប់ប��ល
� �ំង�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គកែន� ងអង��យ
ប��ប់ពេី ភ��វនីមួយៗ។ េ្របើ្រ�ស់�នយន� ែដល�នសមត��ពផ� ក
� ខ�ស់ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត
េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��ត�ង�យ្រ�ំមួយ (6) ឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ �មែដល�ចេធ��
ើ ន។
បេង�ើតចំនួនសមត��ពផ� �កអ� កដំេណើរ និងបិទ�េ�ចំេហៀង�នយន�។ េបើ�ំ�ច់ ចូ រផ�ល់�រេធ�ើដេំ ណើរ�ម�នយន�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
េ្រចើនដងេ�យ�នចំនួនអ� កដំេណើរតិចក��ងមួយេជើងៗ។ ត្រម�វឲ្យ�ន�រេ្របើ�៉ស់េ�យអ�កដំេណើរ និងៃតកុង ្រពម�ំង
ចំហបង� �ចេដើម្បីបេង�ន
ើ ខ្យល់េចញចូ លក��ងអំឡ�ង�រជិះ េបើសិន��ចេធ��
ើ ន។ ្របសិនេបើអ�កដំេណើរ
និងអ� កេបើកបរ�ំងអស់្រត�វ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញេ�ះ�� ន់ ឬ�នយន� �ច្របតិបត��
ិ រ�ន ១០០%។

 ជេ្រមើសចតេ�យខ� �នឯង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ដល់េភ��វ។
បន� ប់េ ភ��វ

 អ� ក�យជួង/អ�ក�ំ��រ្រត�វ�ក់�៉ស់ េ�េពល�ត់ ែចងឥ�� នេ់ ភ��វ។ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន �រដឹកជ��ន
� ឥ�� ន់្រត�វ
�ក់េ�ក��ងបន� បេ់ �យេភ��វ។

 បន� ប់�ម�រេបើកស្រ�ប់បេ្រមើេភ��វ។
 អ� កបេ្រមើបន� ប្រ់ ត�វ�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់�មួ យ្រទព្យសម្បត��
ិ � ល់ខ�នរបស់
�
េភ��វេ�េពលស��ត។
 អ� កបេ្រមើបន� បេ់ បើក្របព័ន�ខ្យល់េចញចូ ល និង/ឬេបើកបង�ចេ�្រគប់
�
េពលែដល�ចេធ��
ើ នេដើម្បីបេង�ើនច�ចរខ្យល់ េ�េពល
េធ�ើេស�ក��ងបន�ប់។ សូ មេមើល�រែណ�ំសខ
ុ �ព��រណៈអំពី�រេធ�ើឲ្យ �របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់្របេសើរេឡើង។

 អ� កបេ្រមើបន� ប្រ់ ត�វ�នអនុ��តេពលេវ�បែន� មេដើម្បីស��តបន� ប់ េដើម្បីពិ�រ�ពី�រ្រប �ង្របយ័តែ� ដល�នត្រម�វ និង
អនុ��តឲ្យពួ កេគេធ�ើ�រស��ត និងស��ប់េមេ�គក��ងបន� ប់�ន់ ែតល� ត
ិ ល� ន់ប��ប់ពីេភ��វនីមួយៗ េ�េពល�ំ�ច់។

o អ� កស��តទទួល�នឧបករណ៍�រ�រសម្រសបស្រ�ប់�រស��ត។
 ក��ងអំឡ�ង�រស��ត្រប�ំៃថ� ៃផ�េ�ក��ងបន�ប់េភ��វ្រត�វ�នស��តនិងស��ប់េមេ�គ។
 �ប៊ូ�ង�ន និងេអប៉ង
ុ ថ�ីមន
ិ �ន់េ្របើ ្រក�សជូតស��ប់េមេ�គ្រត�វ�នផ�លឲ
់ ្យេភ��វនីមួយៗឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េ�េពល
មកដល់។

 ឧបករណ៍ និងទីកែន� ងផ�ះ�យ�ំងអស់ រួម�ំងេធ�រើ ទូទក
ឹ កក េ�េលើច���ន �៉សុន
ី ឆុង�េហ� �៉សុន
ី �ំងនំបុ័ង េធ�រើ �ក់
�ន��ំង និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត្រត�វ�នស��តប��ប់ពី�រ��ក់េ�របស់េភ��វនីមួយៗ។

 បុគ�លិកែថរក�ផ�ះ ទទួល�នេ្រ�មៃដេ�េពលយក្រក�ត់កខ�ក់េចញ។ ្រក�ត់កខ� ក្រ់ ត�វ�ន�ក់េ�ក��ងថង់បិទជិត
ែដលេ្របើ្រ�ស់ ែតម�ង។

 កែន្សងនិង្រក�ត់� ំងអស់្រត�វ�នយកេចញ និងស��តេ�ចុងប�� ប់ៃន�រ��ក់េ�របស់េភ��វនីមួយៗ េ�យមិនគិត�
�េមើលេ��នេ្របើឬក៏អត់េ�ះេទ។

 ្រក�ត់េលើែ្រគ និង�រេ�កគក់�ង
ំ អស់្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងេ�ក្រមិតសីតុណ��ពខ� ស់ និងស��តេ�យេ�ង�ម
េ�ល�រណ៍ ែណ�ំរបស់ CDC។

 �រែថ�ំមិន�ំ�ច់� ំងអស់្រត�វ�នកំណត់េពល េ�េពលែដលបន�ប់មន
ិ ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់។ �ត់ ែចងែតប���សន� ឬ
ប��ន់ប៉ុេ�
� ះ ដូ ច�នអនុ��ត�មច�ប់�ធរ�ន េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។

 ស្រ�ប់បន� ប់ទ ទួលេភ��វែដលេភ��វកំពុងេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ បុគ�លក
ិ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�កេចញ និងយក
វត���ង
ំ អស់េ�យទុក�េ�ែក្បរ��រ �ងេ្រ�បន�ប់។

 េបើ�ចេធ�ើ�ន �រពិនត
ិ ្យសុខ�ពក��ងទ្រមង់ៃន�រេ�ទូរស័ព្រ� ប�ំៃថ� ្រត�វ�នផ�លជ
់ ូនដល់េភ��វ�ំង�យ�ែដលកំពុង
េ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគក��ងបន� បទ
់ ទួលេភ��វ។ េបើសន
ិ �េភ��វែបបេ�ះ ្រត�វ�រ�កេចញ ពីស�
� �រ ស្រ�ប់�រ
ែថ�ំេវជ���ស� បុគ�លិកស�
� �រស្រមបស្រម�លេ�យជួយឲ្យេភ��វ�កេចញ�មទីកែន� ងែដល��នេភ��វេផ្សងេទៀត។
�រពិ�រ�ៃន�រជួលរយៈេពលខ� ី

 �រចុះេ��ះចូ ល និងចុះេ��ះេចញេ�យខ�នឯង
�
ឬពីច��យ ្រត�វ�នផ�ល់ជន
ូ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។
 េ�៉ងចុះេ��ះចូ ល និងចុះេ��ះេចញស� ង់�រ ្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នដំេណើរ�រស��ត�ន់ ែតល� ប��ប់ពី�រ
��ក់េ�របស់េភ��វនីមួយៗ។

 កែន� ងជួល្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គ�៉ងល� ិតល� ន់ប��ប់ពី�រ��ក់េ�របស់េភ��វនីមួយៗ។ េនះ�ប់ប��ល
� �រជូត
ក៏ដូច��រស��ត និងស��ប់េមេ�គតំបន់ ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន�ំងអស់ ដូ ច�រ�ំងែ្រគ តុ េតេឡទូរទស្សន៍ សន�ះ
ក�លែ្រគ ែផ�ក�ងេលើ ឧបករណ៍ផះ� �យ ៃដទូទក
ឹ កក ្រប�ប់មូលច���ន ក�� ក់ និងវត��េផ្សងៗេទៀត។

 េបើសិន�េភ��វ្រត�វ�នេគដឹង�កំពុងេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគក��ងបន� ប់ ចូ របិទបន�ប់េ�ះេ�ល និង
កុំឲ្យ�នមនុស្សចូ លរយៈេពល 24 េ�៉ង ប��ប់មកេធ��
ើ រស��តសុជ
ី េ្រ�ដូ ច�នែណ�ំក��ង�៉្រទីស�រស��ត៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf.
APPENDIX P: Reopening Protocol for Hotels, Lodging and Short-Term Rentals
Revised 5/5/2021 (Cambodia)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
 ធុងស្រ�ម សំណល់ និងស្រ�ម�ំងអស់្រត�វ�នយកេចញប��ប់ពី�រ��ក់េ�របស់េភ��វនីមួយៗ។ េនះ�ប់ប��ល
� �ំង�រ
យកេចញ និងេ�ះេ�លទំនញ
ិ ម�ប��រ��ែដល�ចេ�សល់
�
ក��ងទូទ ឹកកក ទូបង�ក និងេធ�ើរ�ក់�ន��ំង។

o ធុងស្រ�ម្រត�វ�ន��ប់�មួយថង់ ែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន។

 ្រត�វស��ត និងស��ប់េមេ�គក�ន�កេ�កគក់ ប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។

o ក�ន� ក្រត�វ�ន��ប់�មួយថង់ែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន ឬ�ចេ�កគក់ប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់មង
� ៗ។

 ្រក�ត់�ង
ំ អស់ ្រត�វ�នេ�ះេចញ និងេ�កគក់ប��ប់ពីេភ��វនីមួយៗ��ក់េ� េ�យ�ប់ប��ល
� �ំងវត��ែដលេមើលេ�
ដូ ច�មិន�ន់�នេ្របើ។

o េ្របើេ្រ�មៃដេ�េពលេ�ះ្រក�ត់ ែដលកខ�ក់។ ្រក�ត់កខ�ក់្រត�វ�ន�ក់េ�ក��ងថង់បទ
ិ ជិតែដលេ្របើ្រ�ស់ ែតម�ង។
o �ងៃដ�មួ យ�ប៊ូ ឬេ្របើទក
ឹ អ�ម័យ�ងៃដ��មៗប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ។
 ��ន្រក�ត់បែន� ម ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងកែន�ងជួលេឡើយ។ ្រក�ត់្រត�វ�នផ�ល�
់ ម�រេស� ើសប
ុំ ៉ុេ�
� ះ។
 ្រក�ត់េលើែ្រគ និង�រេ�កគក់�ង
ំ អស់្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងេ�ក្រមិតសីតុណ��ពខ� ស់ និងស��តេ�យេ�ង�ម
េ�ល�រណ៍ ែណ�ំរបស់ CDC។

 ៃផ�ទ ន់�ង
ំ អស់្រត�វ�នស��តេ�យែផ�កេលើ�រែណ�ំរបស់្រកមហ៊
� ន
ុ ផលិត។ េនះ�ប់ប��ល
� វត�ដ
� ូ ច�ក្រ�ល្រពំ ក្រ�លពូ ក
�ំងនន និង្រក�ត់េ្រ�ប�ឡ�ង។

 �៉សុីនស��តបូ មធូ ល�
ី នបំ�ក់�មួ យនឹងត្រមង HEPA។ �៉សុន
ី ស��តបូ មធូ លី ្រត�វ�នេ្របើជំនួសឲ្យ�រេ�ស ក្រ�លឥដ�
េ�យេ្របើអំេ�ស េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។

 បង�ន់ ��ឈូ កងូ តទឹក �ងងូតទឹក កន� ន់ ទូ និងេធ�ើរក��ងបន� បទ
់ ក
ឹ ្រត�វ�ន�ញ់�មួយនឹងផលិតផលស��តេ្រចើនៃផ�
ែដល�នអនុ��តឲ្យេ្របើ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ក�� ក់ និងែកវេផ្សងៗ្រត�វ�នជូតស��ត�៉ង្រតឹម្រត�វ។ ក្រ�ល
ឥដ�ក��ងបន� ប់ទក
ឹ ្រត�វ�នជូត និង/ឬបូ មធូ ល។ី

 កែន� ងជួល្រត�វ�នផ�លឲ់ ្យ�មួ យនឹង�ប៊ូ�ងៃដ កែន្សង្រក�ស ្រក�សបង�ន់ ទឹកេ�ស� ឬ្រក�ត់ជូតស��ប់េមេ�គ និង
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន� ម។

 េ�េពលេ្របើ្រ�ស់ ្រក �មហ៊ន
ុ ស��ត�ងេ្រ� ឬែដល�នវ ���ជីវៈផ�ល់�រប��ក់�ម�លកំណត់�ស� ង់�រៃន�រស��ត
និង�រស��ប់េមេ�គកំពុង្រត�វ�នអនុវត��ម។

 េភ��វទទួលដំណឹងអំពវី ��ន�រណ៍ៃន�រស��ត និងសុវត�ិ�ព�ំងមុនេពល��ក់េ� និងក��ងអំឡ�ងេពល��ក់េ� �មរយៈ
ខ� ឹម�រចុះផ�យ និងកូនេសៀវេ�ព័ត�
៌ នរបស់ទក
ី ែន�ង។

 �រែថ�ំមិន�ំ�ច់� ំងអស់្រត�វ�នកំណត់េពល េ�េពលែដលកែន� ងជួលមិន្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់។ �ត់ ែចងែតប���សន� ឬ
ប��ន់ប៉ុេ�
� ះ ដូ ច�នអនុ��ត�មច�ប់�ធរ�ន េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។
 ្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម�� ដល់ក្រមិត�អតិបរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ន
ើ ។
ខ្យល់េចញចូ លែដល�ន្របសិទ�
� ព គឺ�វ �ធីដស
៏ ំ�ន់បំផត
ុ មួយេដើម្បី្រគប់្រគង�រចម�ង�មែអ៊រស
� ូ ូ ល (aerosol) តូ ចៗ។
� ះ�សន� របស់
ត្រមង�ន្របសិទ�
� ពេ្រ�ះខ� ស្រ់ ត�វ�នេ្របើ និង��ស់ប�រ�្រប�ំ
�
។ េមើល�រែណ�ំបេ�
�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់�របេ�� ញប���លខ្យល់ �រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស
�ងក��ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នលម�ិត។
o

សូ មកត់ស��ល់៖ �រែកលម�ខ្យល់េចញចូល និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក��ងអ�រេផ្សងៗេទៀត គឺ�
�របំេពញបែន� ម និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច់ ដូ ច��រ�ក់�៉ស់ (េលើកែលងេ�ក��ង
បរ ���សែដល�ន�និភ័យខ�ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ម
ើ សម្រសប) �ររក�គ��ត�៉ងតិច
្រ�ំមួយហ� ីតពី�� �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��
ឲ្យមកជួបជុំ��។

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

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬេបើ�នទទួល វ ���បនប្រតប��ក់�រអនុវត��មវ ��នសុវត�ិ�ពជំងឺ COVID-19 េ�នធី Los
Angeles របស់�ជីវកម� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ�ំងអស់មកក��ងកែន� ង។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម ឬ
េដើម្បីបំេពញកម�វ �ធីស�័យប��ក់ពី�រអនុវត��មវ ��នសុវត�ិ�ពជំងឺ COVID-19 សូ មចូលេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃនពិធ�
ី រេនះេ�នឹងកែន� ង
ស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ស
ើ ។ុំ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
 េភ��វទទួលដំណឹងអំពីេ�ល�រណ៍ និងនីតិវ �ធីរបស់ទ ីកែន�ងមុនេពលពួ កេគមកដល់។ េនះ�ប់ប���ល�ំងសិទក
�ិ � � ង�រ
លុបេ�ល�រកក់ទ ុក�មុនស្រ�ប់�គីែដល�នេភ��វ�នេ�គស�� និងនីតិវ �ធីចុះេ��ះចូលថ�ី េសចក� ីត្រម�វៃន
�ររក�គ��ត�ង�យ ក៏ដូច��លវ ��គស��តនិងស��ប់េមេ�គស្រ�ប់កែន� ង��ក់េ� េ្រគ�ងកម�ន� និង
ទីកែន� ងទូេ�។ ចូ រកត់ស��ល់� ស�
� �រ្រត�វ�នេលើកទឹកចិតឲ
� ្យេ្រត�មខ�នស្រម�
�
លដល់េភ��វែដល�នជំងឺ COVID-19
ឬ�រប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គេនះេ�ក��ងបន� ប�
់ ក់�ក់ក��ងស�
� �រ និងស្រមបស្រម�លសមត��ពរបស់ពួកេគេដើម្បី
េ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីរ�លឹកដល់េភ��វ និង��រណៈជនឲ្យរក�គ��ត�ង�យ្រ�ំមួយហ�ត
ី �ក់�៉ស់ �ងៃដ ឬ
េ្របើទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូល និងេ�ផ�ះេបើសន
ិ �ពួ កេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ដូ ច��នឹងជំងឺ COVID-19។

o េភ��វនឹងទទួល�ន�៉ស់េ�េពលចូ លមក�ន់ស���រ េបើសិន�ពួ កេគមិន�ន់�ន។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�ជេណ� ើរយន� ែដលជូនដំណឹងដល់អ�កជិះអំពច
ី ំនួនអ�កជិះអតិបរ� និង�ពួ កេគ
្រត�វែត�ក់�៉ស់ ។

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�ិ�រ ឬេស�កម�ែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ពីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បី���ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រលំ�ក
ក��ង�រ��ស់ទ ី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� សេ់ �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�មួយសំណួរ ឬ
មតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុង េ្រ�យ៖
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