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ពិធី�រស្រ�ប់ទីកែន�ងេធ� ើ�រក� �ង�រ ��ល័យ៖ ឧបសម�័ន�  D 
 �ន្របសិទ��ព�ប់ពី ៃថ�្រពហស្បត�ិ៍ ទី6 ែខឧស� �� ំ 2021 

 

ករណីចំនួនអ�កជំងឺ COVID-19 �រស្រ�កព្យ�លេ�មន� ីរេពទ្យ និងចំនួនអ�ក�� ប់�ន�រថយចុះខ� ះ 
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព បុ៉ែន�ជំងឺ COVID-19  
បន�បង��និភ័យខ�ស់ដល់សហគមន៍និងត្រម�វឲ្យមនុស្សនិង�ជីវកម��ងំអស់្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� 
និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ប�ីត់បន�យ�និភ័យៃន�រ រ �ក�ល�ល។ 
 

េ�យ�រែតេ�នធី Los Angeles �ត់ចូលេ�ក� �ង "ចំ�ត់�� ក់េលឿង" ៃនេ�លេ�េមរបស់រដ� 
ស្រ�ប់្រកបខ័ណ� េសដ�កិច�ែដល�នសុវត� ិ�ពពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្បដីក�ររ �តត្បិតសកម��ព�ក់
�ក់មួយចំនួនក� �ងតំបន់។ ្រគប់ទី�ំង�រ ��ល័យ�ងំអស់គួរែតេបើកដំេណើរ�រេ�យ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�ខ�ស់ 
និង្រប�ន់�� ប់នូវត្រម�វ�រេ�ក� �ងពិធី�រេនះ េដើម្បី�ត់បន�យស�� នុពលៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 េ�ក� �ង
្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម�របស់ពួកេគ។ 
 

ពិធី�រេនះប�� ញពី�រែកែ្របសុខ�ព��រណៈេដើម្បីជំនួយដល់�រ ��ល័យេធ� ើ�រ�ងំអស់ឲ្យអនុេ�ម
�មបទប�� ម�ន� ីសុ�ភិ�ល្រប�ំេ�នធី Los Angeles។ ប�� �ងេ្រ�មេនះ�ន�រៈសំ�ន់�ស់ 
និង្រត�វែតេ�ះ្រ�យ េដើម្ប្ីរ�កដ�បុគ�លិក និងអ�កេ្របើ្រ�ស់�ត់បន�យ�និភ័យ (risk) ៃន�រចម�ងជំងឺ 
ខណៈែដលេយើង�� ស់ប� �រេ��ន់ដំ�ក់�លេបើកចំហ�ងមុន៖ 

(1) �រ�រ�រ និង�ំ្រទសុខ�ពបុគ�លិក និងអតិថិជន 

(2) �រ���ននូវ�ររក�គំ�តពិត�នសម្រសប 

(3) �រ���ននូវ�រ្រគប់្រគងជំងឺ�នសម្រសប 

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណៈជន 

 (5) �រ���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�េ�យេស� ើ�ព 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលទីកែន�ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�    
មួយ។ 
 

សូមកត់ចំ��ំកែន�ងេធ� ើ�រែដល�នលក�ណៈ��រ ��ល័យ ែដល�្រគឹះ�� ន�ន្របតិបត� ិ�រលក់�យ 
េ�ជនីយ�� ន ឬកែន�ង�ត់្រ�ណនិង�ត់�យសម្ប� គួរែត្រប�ន់�� ប់នូវពិធី�រ�ងេ្រ�ម �ម�រសមរម្យ៖ 

 ពិធី�ររបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ (DPH) ស្រ�ប់ ្រគឹះ�� នលក់�យ 

 ពិធី�ររបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ (DPH) ស្រ�ប់ េ�ជនីយ�� ន 

 ពិធី�ររបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ (DPH) ស្រ�ប់ កែន�ង�ត់្រ�ណ និង�ត់�យសម្ប� 

 ពិធី�រDPH ស្រ�ប់  ្រពឹត��ិរណ៍ឯកជន(កិច�្របជុ/ំ�រទទួលេភ��វ/សន� ិសីទ) 
  

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ៖ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 
5/5/2021: �នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្បីបេង� ើន�រកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ� 75%ៃនទី�ំង�ងំមូល
េ�យែផ�កេលើែដនកំណត់ៃនទំហំ��រ ឬបទប្ប�� ត�អិគ� ីភ័យ។ 
ត្រម�វ�រេលើ�រស�� ត្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ប្ីរសបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស�� តរបស់ CDC 
ែដល�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពរចួេហើយែដរ។  ��ៃន�រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព។ 
កែន�ងេធ� ើ�រ�ម�រ ��ល័យអនុ�� តស្រ�ប់ែតមនុស្សែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញចូលែតបុ៉េ�� ះ 
េហើយទី�ំង�រ ��ល័យ�ចេរៀបចំកែន�ងអង� �យដល់បុគ�លិកចេ�� ះពី�� ែដលតិច�ងហ� ីត�ន។ 6 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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�ជីវកម��ងំអស់្រត�វែត�ក់ចុះនូវវ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត��ន�ងំអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម 
និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៍�មួយែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� 

េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបក� �ង�រអនុវត��នស្រ�ប់�ជីវកម�។ 
 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

ចំនួនមនុស្សអតិបរ� 
�មច�បសំ់ណង់៖ 

 

 

ទំហំទី�� ្រប�ក់្របែហលគិតសរុប�ហ� ីត�េរ� ែដលេបើក
ដល់��រណៈជន៖  

�លបរ �េច�ទចុះផ�យ៖  

  

A. 0េ�ល�រណ ៍និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រ េដើម្ីប�រ�រសុខ�ពបគុ�លកិ  
(គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទកីែន�ង) 

 មនុស្ស្រគប់�� ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពផី�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើដូេ�� ះ។ 

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 �� ំ ឬអ�កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ�កែដល�នប�� សខុ�ព
្រប�ំ�យ) ្រត�វ�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ� ើ�រពផី�ះ ្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងគួរពិ�ក�អំពកី� ីកង�ល់��
�មួយអ�កផ�ល់េស�សុខ�ព ឬេស�កម�សុខ�ព�រ�ររបសខ់� �ន េដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត��នសម្រសប
អំពី�រ្រតឡប់េ�កែន�ងេធ� ើ�រវ �ញ។ 

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញ េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យ
បុគ�លិកេធ� ើ�រ�រពផី�ះ។ 

 ម�៉ងវ �ញេទៀត �លវ ��គ�� ស់េវន��  ឬប� �រេវន�� ្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បបីេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។ 

 �រ�រ�របែន�មដូច��រប� �រ�រកិច��រ�រ ែដលអនុ�� តឲ្យបុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ 
្រត�វ�នផ�លជូ់នេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

 បុគ�លិក�ងំអស្់រត�វ�ន្រ�ប�់កំុមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសនិ�ពួកេគ�នប៉ះ�ល�់មួយ
បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល�់្រត�វេធ� ើ�ម�រែណ�ំរបស�់យក�� នសុខ�ព��រណៈ (DPH) 
ស្រ�ប់�រេ��� ក់ឯង និងេ��ច់េ�យែឡកពីេគ ្របសនិេបើ�ចអនុវត��ន។ 
េ�លនេ��យឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ� ើ�រ្រត�វ�នពិនិត្យនិងែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លកិមិន្រត�វ�នពិន័យេ�
េពលពួកេគ�� ក់េ�ផ�ះេ�យ�រជងឺំ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ� លិក អ�កលក់ដូរ បុគ�លិកដឹកជ�� �ន និងអ�កទស្ស�ដៃទេទៀត
�ចចូលេ��ន់ទីកែន�ងេធ� ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រ ែណ�ំៃន�រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូលរបស់ LACDPH ។ �រពិនិត្យេនះ
្រត�វែតែឆកេមើលេលើ�� ន�ព�ក់ព័ន�នឹង ្រគ �នេ�� ឬរ�រ�ក ់�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម 
ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ី និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ �រេធ� ើច�� ឡីស័ក 
(�កឲ់្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ីៗេនះ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេ�េពល�រមកដល់របស់និេ�ជិត 
ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូច��រ្រត�តពិនិត្យ�ម
្របព័ន�អន�ញឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នចុះផ�យេ�្រចកចូលែដលប�� ក់�និេ�ជិតែដល
�នេ�គស�� �ងំេនះមិន្រត�វចូលក� �ងទី�ំងេ�ះេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន�ងេធ� ើ�រ 
្របសិនេបើ�ច។ 

o �រ្រត�តពនិិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (�� ត) ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��  និង�� នទំ�ក់ទំនង�
មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ ពួកេគ�ចចូលេ�ទី�ំង�ន
ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។ 

o �រ្រត�តពនិិត្យទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន (មិន�� ត)៖ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នទទួល�� ក់�ំង0

1្រប�ំងជំងឺ COVID-19្រគប់ចំនួនេទ េហើយ�នប៉ះ�ល់នឹង
ករណីេមេ�គ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ
�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល ឬេធ� ើ�រទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ 
េដើម្ីប�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក 
(�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណរ�� ប់ ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នេ�គស�� ដូច�នប�� ក់�ងេលើ 
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�កឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីប�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណរ�� ប់ ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភិ�លែដល
បុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �ក� �ង�រស� តិេ�ផ�ះ។ 
សូមេមើលព័ត៌�នបែន�មស� ពីី កម� វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�បឈ់ប់ស្រ�កឈឺនិងសណំងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ 
COVID-19 រមួ�ងំសិទ�សិុំច�បឈ់បស់្រ�កឈរឺបស់បគុ�លិកេ្រ�មច�ប់ស� ពីចី�បឈ់ប់ស្រ�កេ�យជងឺំCOVID-
19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ប�� បព់ទីទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លកិ�� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំងឺ 
COVID-19 (ករណ)ី និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និង
ត្រម�វឲ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង�� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ� ើ   
�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួរែតព�ិរ�ពីពធីិ�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស់ េដើម្ប�ីច 
ទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បកំីណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀតឬេទ ែដល
�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ្៍រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ 
សូមេមើលេសចក� ីែណ�ំរបសស់ុខ�ព��រណៈេ�េលើ�រេឆ� ើយតប COVID-19 េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ� ើ�រ ក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក
្រត�វែត�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-
7821 ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ង�រ�រ 
�យក�� នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ� ើយតបនឹង�រឆ�ង�ចេ�� ម ែដលរមួ�ន�រផ�ល់�រែណ� ំ
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងឺំ ជំនួយបេច�កេទស 
និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់�មតំបន់។ 
អ�ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់េធ� ើ�រេសុើបអេង�តេលើចេ�� មេនះ 
េដើម្បជួីយដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ �យក�� នសុខ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�រ�រសហ�រ�� មៗពី
ទីកែន�ងេដើម្បីកំណត់�េតើចេ�� មករណីេនះបេង� ើត��រផ� �ះជំងឺ COVID-19 ឬេទ។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ ទទួល�ន�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់
េ�យឥតគិតៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រស� ីពី�៉ស់ LACDPH COVID-19 �មរយៈ 
http://publichealth. lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉ស់េនះ្រគប់េពលេវ�
ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�េំ�យ
អ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស់ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខ
ែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បអីនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�
�� ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� តឲ្យេធ� ើដូេច�ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹង�ងេ្រ�ម
ច�� គឺ��រល� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់មួយផ� �វេឡើយ។ បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់
េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ�� ក់ឯងេ�ក� �ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យបិទ�� រជិត ឬេ�េពល
បរ �េ�គ ឬ  ផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ងបន�ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ�
 រ �ង�ំហួសពីកម�ស់របស់បុគ�លិកេពលេនះ្រត�វ�នដកេ�ល រហូតដល់�ន�រជូនដំណឹង�ថ�ី ។ 

 េដើម្ប្ីរ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ងំមិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេលើក 
ែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ននិងរក�គំ�ត
�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែត
រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួរេធ� ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ�អ�រនិង
�� យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង
�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូន
គំ�ត�ន់ែតធំនិងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ 

 
1 បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិត�ប់ពីពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពេីពល
ពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំង (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ2 ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�� �ំ� ក់�ំង
ៃន្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។ 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប់ ឬ
កែន�ង��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o បិទផ�យ�� កស��  អំពីចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច
្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក និង 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដល
េ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក ្រពម�ងំ 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតិចបំផុត 8ហ� ីត និង���ននូវគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន�ងអង� �យ 
េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស�� ល់
េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀប
ែដល�ចបន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើក
ទឹកចិត�េដើម្បីទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត បុ៉ែន� មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់
បន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។  

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់�៉ស់របស់ខ� �ន េបើ�ចេធ� ើ�ន ឬក៏ប� �រេចញ�េរៀង�ល់ៃថ�។  

 តុែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ ទីកែន�ងេធ� ើ�របុគ�ល ឬបុគ�លេ�ក� �ងែខ្សស�� ក់ផលិតកម��ងំអស់ ្រត�វ�ន
�ក់ឲ្យ�� តពី�� �៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត លុះ្រ�ែត�ន�� ន�ពែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ក� �ង
រយៈេពលខ� ី។ 

 បុគ�លិក អ�កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ�� �ន�ងំអស់ �នទទួល�រែណ��ំក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង
�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់េពលេ�ជិតអ�កដៃទ។ 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�ន
ស�� ប់េមេ�គេ�យ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម បុ៉ែន�មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�េទ េ��ម
�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក     ________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក           ________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត          ________________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�  គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 
___________________________________________________________________________________ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជងឺំ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់ េ�ទី�ំង
ដូច�ងេ្រ�ម៖ 
___________________________________________________________________________________ 

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

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្ប�ីងៃដរបស់ខ� �ន។  

 បុគ�លិកទទួល�នេពលេវ�ក� �ងអំឡ� ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �នេដើម្បីអនុវត��រស�� ត។ កិច��រស�� តគួរ្រត�វ�ន
កំណត់ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ �ែផ�កមួយៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។  

 កម�ករនីមួយៗ ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ និងកែន�ងេធ� ើ�រែដល�នកំណត់េ�្រគប់េពលែដល
�ចេធ� ើ�ន។ �រេ្របើ្រ�ស់កែន�ងេធ� ើ�រ និងវត� �ែដល�នប៉ះរមួ��  ្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬ លុបបំ�ត់។ េ�
េពលែដលវត� �្រត�វ�នេ្របើរមួ��  វត� ��ងំេ�ះ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គម�ងក� �ងមួយៃថ� េ�យរមួ�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 
បរ ��� រ�រ ��ល័យែដលេ្របើរមួ�� ដូច��៉សីុនថតចម�ង �៉សីុនទូរ�រ �៉សីុនេ�ះពុម� ទូរស័ព� �� រចុច 
្រប�ប់កិប ៃផ�េ�ទីកែន�ងទទួលេភ��វ ទីកែន�ងេធ� ើ�ររមួ�� ។ល។ �មួយផលិតផលស�� តែដលសម្រសប
ស្រ�ប់ៃផ�េ�ះ។  

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

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 

___________________________________________________________________________________ 
 



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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B. 1 វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ (គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន�ង) 

 �ជីវកម�ែដល�នមូល�� នេ�ក� �ង�រ ��ល័យែដល្រត�វេបើកឲ្យដេំណើរ�រេ�ក� �ងអ�រស្រ�ប់្របតិបត��ិរជំ   
នួញ មិន�ចេធ� ើពីច�� យ�នេទ េហើយត្រម�វឲ្យកំណត់ចំនួនមនុស្សដូច�ងេ្រ�ម 
។លុះ្រ�ែតបុគ�លិកេ�្រគប់�រ ��លយ័�ងំអស់�ន�ក់�� ក់�ំង1

2 ្រប�ំងជងំCឺOVID-19 �នេពញេលញ 
ចំនួនបុគ�លិកេ�ក� �ងកែន�ងេធ� ើ�រៃន�ជីវកម��ម� រ �ល័យ ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេ�ក� �ងេពលេវ��មួយ 
ែដលអនុ�� តឲ្យបុគ�លិករក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី�� �ន�៉ង�យ្រស�ល
េ�្រគប់េពលេវ�ែដល�ចអនុវត��ន បុ៉ែន� មិនឲ្យេលើសពី 75% ៃនចំនួនមនុស្សអតិបរ�ក� �ងកែន�ងេធ� ើ�រ
ៃន�ជីវកម�េ��ម�រ ��ល័យេឡើយ។ 

o ចំនួនបុគ�លិកអតិបរ�េ�ក� �ងទីកែន�ង្រត�វ�ន �ក់ក្រមិត្រតឹម៖ __________________________ 
o ចំនួនបុគ�លិកអតិបរ�េ�ក� �ងទីកែន�ងក� �ងមួយ�ន់ ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖   _____________________ 

 �ជីវកម�ែដល�នមូល�� នេ�ក� �ងរ ��ល័យែដល�នប�� ក់និង�នចង្រកង�ឯក�រ� និេ�ជិត ៃដគូ 
សហ�រ 
និងបុគ�ល�ងំអស់ែដល�នវត��នេ�ក� �ងទី�ងំបេ្រមើ�រ��េទៀង�ត់េ�ក� �ង�ជីវកម�េ�ក� �ង�រ ��ល័
យែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ 
មិន�ំ�ច់្រប�ន់�� ប់នូវត្រម�វ�ររក�គ�� ត�ង�យរ�ងនិេ�ជិត/បុគ�លិកេទ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ 
ត្រម�វ�ររក�គ�� ត�ង�យ្រត�វែត�ន្របសិទ��ិពស្រ�ប់  
បុគ�លិក្រគប់របូែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួយេភ��វែដលចូលមក�រ ��ល័យ ដូច�បុគ�លិកដឹកជ�� �ន អ�កផ�ល់ 
េស� ឬអតិថជិន។ 

 និេ�ជិតេ�ក� �ង�រ ��ល័យែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញក៏្រត�វបន� ្រប�ន់�� ប់នូវ�ល់ត្រម�វ�រេផ្សងេទៀត
េ�ក� �ងពិធី�រេនះផងែដរ រមួ�ងំ�រ�ក់�៉ស់េ�ទី�ំង�រ�រ 
និងបំេពញ�រ្រត�តពិនិត្យេ�គស�� ្រប�ំៃថ�មុនេពលចូលកែន�ងេធ� ើ�រ។ 

o បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19  ្រគប់ចំនួនគឺគិត�ប់ពី 
េ្រចើន�ង ≥2ស�� ហ៍ ប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ 
ៃន្របេភទ�� ក់�ំង�រ�រជំងឺCOVID-19ែដល�ន 2ដូស (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) 
ឬេ្រចើន�ង ≥2ស�� ហ៍ ប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�� �ំ� ក់�ំង�រ�រជំងឺCOVID-19ៃន្របេភទ
ដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។ 

o ឯក�រ�ងេ្រ�មេនះ�ចទទួលយក�នស្រ�ប់បុគ�លិកក� �ង�រប�� ញេ�និេ�ជករបស់ពួកេគ�   
ភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19៖ អត�ស�� ណប័ណ�  និងប័ណ� �ក់�� ក់�ំង
របស់ពួកេគ (ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជូន 
និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ របូថតៃនប័ណ� �ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ
�ច់េ�យែឡក ឬ របូថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងទូរស័ព� 
ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងពីមណ� លែថ�សុំខ�ព (ែដលរមួ�នេ�� ះ
អ�កែដល�ន�ក់�� បំ�� រ និង�រប�� ក់�ពួកេគ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19)។ 

o ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញេហើយែដល�នប�� ញភស� ��ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេព
ញេលញរបស់ពួកេគ្រប�ងំនឹងជំងឺ COVID-19 និេ�ជកគួរែតបេង�ើត និងរក�កំណត់្រ���យ
លក�ណ៍អក្សរែដលបគុ�លកិ�� ក់ៗ�នប�� ញភស� � �ងែដល�ចទទួលយក�ន�ភស� � �ងៃន�រ�ក់  
�� ក់�ំងេពញេលញ។ 
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនភស� � �ង�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញែដល�នប�� ញេ�ះ
េទ។ 

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

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ឲំ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីអតិថិជន េភ��វ និងពីបុគ�លិកដូច�� ។ បុគ�លិក�ច
មកជិតមួយែភ�តេ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីទទួលយក�របង់្រ�ក់ ដឹកជ�� �នទំនិញឬេស�កម� ឬេ�េពល��ំច់។ 

 
2 បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិត�ប់ពីពីរ (2) 
ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំង (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ 
Moderna) ឬ 2 ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�� �ំ� ក់�ំងៃន្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន 
Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។ 
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 ចំណុះផ� �កក� �ងជេណ� ើរយន�  ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមចំនួនមនុស្សែដល�ចស្រម�ល�ន ខណៈែដលរក�
គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតរ�ងអ�កជិះ�� ក់ៗ។ ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងចូល និងេចញពីអ�រែដល�នមនុស្សេ្រចើន 
ចំនួនេនះ�ច្រត�វ�នែកត្រម�វេ� 4 �ក់ ឬតិច�ងេនះេពលេ្របើម�ង ស្រ�ប់ជេណ� ើរយន��ងំ�យ�
ែដលមិនអនុ�� តឲ្យ�នគំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតរ�ងអ�កជិះ�� ក់។ អ�កជិះ�ងំអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់។ 
ពិ�រ�ពីទំហំជេណ� ើរយន�  ចំនួន�ន់របស់អ�រ និងចំនួនបុគ�លិក និងចំនួនេភ��វ្រប�ំៃថ� េដើម្បីបេង� ើត
េ�ល�រណ៍ែណ�អំំពី�ររក�គំ�ត�ង�យែដលសម្រសបស្រ�ប់អ�កជិះជេណ� ើរយន�។  

 េដើម្ប�ីត់បន�យច�ចរណ៍ក� �ងជេណ� ើរយន�  ជេណ� ើរ្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់ច�ចរណ៍ "េឡើង" ឬ "ចុះ" េ�យ�ន�រ  
ស�� តជេណ� ើរេ្រចើន�ងមុន។ 

 េ្រគ�ងស�� រ �មេ�ទីកែន�ងែដលេបើកស្រ�ប់��រណៈជន (ឧ. �ន�ល ទីកែន�ងទទួលេភ��វ ឬទីកែន�ងរង់�ំ) 
្រត�វ�ន�ក់�ច់ពី�� េដើម្បី�ំ្រទ�ររក�គំ�ត�ង�យ។  

 បង� �ចេស�បេ្រមើអតិថជិន ឬប�� រទទួលេភ��វ ្រត�វ�នបំែបកពី�� ឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីត េដើម្បអីនុ�� តឲ្យ
�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ។  

 ទីកែន�ងេធ� ើ�រ បន�ប់តូច ។ល។ ្រត�វ�នរច�េឡើងវ �ញេដើម្ប�ី��ននូវគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លិក។ 

 ទីកែន�ងទូេ� (ឧ. បន�ប់ស្រ�ក និងផ�ះ�យ) ្រត�វ�នបិទ ឬរ �តបន� ឹង េ�យេ្របើរ�ំង ឬេ�យបេង� ើន
គំ�ត�ង�យរ�ងតុ/េ�អីេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក និងផ�ះ�យ ែដលបុគ�លិក
ទំនង�្របមូលផ� �ំនិងេធ� ើ្រ�្រស័យ�ក់ទង។  

 បុគ�លិក្រត�វ�ន��ងំមិនឲ្យ្របមូលផ� �េំ��មតំបន់�មួយេឡើយ បុ៉ែន��ពិេសសគឺេ�ក� �ងទីកែន�ងទូេ� ឬ
ទីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ដូច�បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក ផ� �វេដើរក� �ងអ�រនិងជេណ� ើរ។  

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន លំហូរច�ចរណ៍េ�ក� �ងកែន�ងេធ� ើ�រ្រត�វ�នែកែ្រប េដើម្បី�ត់បន�យ�រប៉ះ 
�ល់ (ឧ. �� រស្រ�ប់ែតចូល ឬេចញបុ៉េ�� ះ ផ� �វេដើរក� �ងអ�រ ឬផ� �វេដើរែតមួយផ� �វ្រត�វ�នបេង� ើតស្រ�ប់
ច�ចរណ៍េថ�ើរេជើង ក� �ងែបបបទមួយែដលទប់�� ត់បុគ�លិកមិនឲ្យេដើរ�ត់�� )។  

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យប�្ឈប់�រ�ប់ៃដ ឬទ្រមង់ៃន�រ�� គមន៍េផ្សងេទៀតែដលេល� ើស�ររក�គំ�ត�ង   
�យ។  

 �រ្របជុេំ�យ�នបុគ�លិកចូលរមួ�� ល់មិន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េ�ះេឡើយ 
គួរ�ន�រ្របជុំ�ក់ែស� ង�មអន�ញ។ 
្របសិនេបើ�រ្របជុំេ�យ�នបុគ�លិកចូលរមួ�� ល់្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងក� �ងអ�រេ�ក� �ង�រ ��ល័យេធ� ើ�រ 
កិច�្របជុំគួរែតកំណត់អ�កចូលរមួ្រតឹម 50% ៃនទី�ងំបន�ប់្របជុំ ឬចំនួនអ�កចូលរមួអតិបរ�្រតឹម 50 �ក់ 
�មួយែដលតិច�ង។ អ�កចូលរមួ�ងំអស់្រត�វ�ក់�៉ស់ស្រ�ប់�រ្របជុំែដល�ន រយៈេពលយូរ។ 
េលើកែលងែតអ�កចូលរមួ្របជុំ�ងំអស់�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ 
អ�កចូលរមួ្របជុំ�ងំអស់្រត�វែតរក�គ�� ត�ង�យពី 6ហ� ីត ឬ�� យ�ងេនះពីអ�កចូលរមួដៃទេទៀត។ 

 �រេធ� ើដំេណើរស្រ�ប់�ជីវកម�មិន�ំ�ច់េ�េ្រ�រដ�េ�ែតមិន�ន�រែណ�ំេ�េឡើយេទ។ 
 

C. 2 វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ (គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�
ស្រ�ប់ទីកែន�ង) 

 ្របព័ន�  HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដេំណើរ�រល�  ដល់ក្រមិតអតិបរ� េហើយ្របព័ន�ខ្យល់្រត�វែតបែន�ម។ 
្របព័ន�ខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពគឺ�វ �ធីមួយក� �ងចំេ�មវ �ធីសំ�ន់បំផុតេដើម្ប្ីរគប់្រគង�រ�យ�យៃនតំណ
ត់ទឹក        តូចៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សីុនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័ត េធ� ើឲ្យត្រមងខ្យល់របស់អ�រ
ឲ្យ�ន  ្របសិទ��ពខ�ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណ
ខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ 
សូមេមើល�រែណ�ំរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ��លីហ� ័រ�៉ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត 
�រែណ�ំ្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល�មត្រមង និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក� �ងបរ ���ស�ងក� �ងអ�រ។ 

o សូមចំ� ំ្របព័ន�ខ្យល់ និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក� �ងគឺ្រត�វែតបែន�មេទៀត េ�យមិន្រត�វប� �រ�េទ 
�រ�រ�រ��ំច់រមួ�ន�រ�ក់រ�ំង្រគបមុខ 
(េលើកែលងែតបរ ���ស�ក់�ក់ែដល�ន�និភ័យខ�ស់
ែដល�ម�រឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើម្រតឹម្រត�វ) រក�គ�� ត�៉ងតិច 6ហ� ីតរ�ងមនុស្សនិងមនុស្ស 
�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និងកំណត់សកម��ពែដល្របមូលផ� �ំមនុស្សមកពី្រគ��រេផ្សងៗ�� ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូលេ�ក� �ងទី�ំង�ងំ�ងក� �ង ឬេ្រ�អ�រ។ 
�រពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើលេលើ�� ន�ព�ក់ព័ន�នឹង្រគ �នេ��  ឬរ�រ�ក់ �រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី 
�រពិ�កដកដេង� ើម និង ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ី និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឲ្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ីៗេនះ។ 
(សូមេមើល�រែណ�េំ�នធី �រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល ។) �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើេ��នចំេ�ះបុគ�ល ឬ 
�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូច��រ្រត�តពិនិត្យ�មអន�ញេ�យេ្របើ្របព័ន� ្របតិបត� ិ ឬ�មរយៈ
�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលៃនបរ �េវណ ែដលប�� ក់�េភ��វ�
ែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិន្រត�វចូលក� �ងបរ �េវណេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (�� ត)។ 
្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស�� និង�� នទំ�ក់ទំនង�មួយករណីជងឺំ COVID-19 
ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ ពួកេគ�ចចូលេ�ទី�ងំ�នស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន )មិន�� ត( ៖  

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�ន�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងជំងឺCOVID-19 ្រគប់ចំនួនេទ 
េហើយ�នប៉ះ�ល់នឹងករណីេមេ�គ COVID-19ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ 
ឬថ�ីៗេនះ ស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ� ើ�រទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ េដើម្ប�ីក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណរ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប�� ញេ�គស�� ែដល្រត�វ�នកំណត់ស�� ល់ដូច�ងេលើ 
ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក  េគមិន�ចចូល�ន
េទេហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្បេីធ� ើច�� ឡីស័កេ�ផ�ះ។ 
េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ៃំន�រេ��ច់េ�យែឡកដល់ពួកេគ 
ែដល�នេ�េលើគហទំព័រph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 េភ��វែដលមកដល់ទីកែន�ង្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងែតេពលបរ �េ�គ ឬផឹក 
េបើសិន��ចេធ� ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក� �ងទីកែន�ង ឬេ�េលើទី�� ៃនទីកែន�ង។ េនះអនុវត�េ�េលើ
មនុស្សធំ�ងំអស់និងកុ�រែដល�ន�យ�ុប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ 
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� �ពួកេគមិន�ំ�ច់�ក់រ�ំង្រគបមុខែត្រត�វ
�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� 
ខណៈ�ែដល�� ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� ើេ��ន។ 
្រក�ត់ែដល�ន្រទង់្រ�យ�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច�� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើ។ 
�៉ស់ែដល�ន្រស�ប់មួយ�ន់មិន្រត�វេ្របើេទ។ េដើម្ប�ីំ្រទសុវត� ិ�ពបុគ�លិករបស់អ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត 
គួរផ�ល់�៉ស់ឲ្យេភ��វែដលមកដល់េ�យ�� ន�៉ស។ 

 �រស�� តៃនទីកែន�ង�រ ��ល័យ�ងំមូល្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�្រប�ៃំថ�។  
 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន �� រ ធុងស្រ�ម ។ល។ គឺមិន�ច់�ន�រប៉ះ។  

 ទីកែន�ងទូេ� និងវត� �ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ដូច�តុ ៃដ�� រ កុង�ក់េភ� ើង ៃផ�តុេធ� ើ�រ ៃដ�ន់ តុ ទូរស័ព� 
�� រចុច កុង�ក់និងបូ៊តុងជេណ� ើរយន�  េអ្រកង់ប៉ះ �៉សីុនេ�ះពុម�/�៉សីុនថតចម�ង និងប�� ន់ៃដ ្រត�វ�ន
ស�� ប់េមេ�គម�ងក� �ងមួយៃថ� េ�យេ្របើ�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�នអនុម័តេ�យ EPA និងអនុវត��ម
�រែណ�រំបស់្រក �មហុ៊នផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 
___________________________________________________________________________________________ 

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ� ើ
អ�ម័យម�ងក� �ងមួយៃថ�។ សូមពិពណ៌�៖ 
___________________________________________________________________________________________ 

 េបើ�ចអនុវត��ន ទីកែន�ងេស�បេ្រមើអតិថិជន ឬទីកែន�ងទទួលេភ��វ �នដំេឡើងរ�ំង�� ស� ិកេដើម្បី
�ក់ក្រមិតៃន�រប៉ះ�ល់រ�ងបុគ�លិកនិងេភ��វ។  

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េភ��វមក�ន់កែន�ងេធ� ើ�រ គឺេធ� ើេឡើងេ�យ�ន�រ�ត់ជួបែតបុ៉េ�� ះ 
និង្រត�វ�នចុះេ�� ះ�មុនេ�ក� �ងកំណត់្រ�េភ��វ ែដលរមួ�នេ�� ះ េលខទូរស័ព�និង�សយ�� នអីុែម៉លរបស់
េភ��វ។ េភ��វ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យមក�ម�រ�ត់ជួបរបស់ខ� �នែត�� ក់ឯងគត់។ េបើសិន�េភ��វ្រត�វែត�ន
មនុស្ស�� ក់េទៀតមក�មួយ (ឧ. ស្រ�ប់ជំនួយបកែ្រប ឬេ�យ�រេភ��វគឺ�អនីតិជន ឬ�នកុ�រតូច) 
ព័ត៌�នរបស់ពួកេគ្រត�វ�នកត់្រ�េ�ក� �ងកំណត់្រ�េភ��វ។  

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន �រេដើរេហើររបស់េភ��វមក�ន់កែន�ងេធ� ើ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមកែន�ង 
ែដល�នកំណត់ ដូច�កែន�ងទទួលេភ��វ ឬ�ន�ល ទីកែន�ងេស�បេ្រមើអតិថិជន បន�ប់សន� ិសីទឬបន�ប់្របជុំ 
និងបន�ប់ទឹក��រណៈ។  

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf


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

 

APPENDIX D: Reopening Protocol for Office-Based Worksites          Page 8 of 9  
Revised 5/5/21v2 (Cambodian) 

 

 េបើ�ំ�ច់ គឺ�នបុគ�លិកេដើម្ប�ីំផ� �វេភ��វេ��ន់បន�ប់្របជុំ ប�� ប់ពីមកដល់្រចកចូល�រ ��ល័យ
��ង្របមូលផ� �េំ��ន�ល ឬទីកែន�ងទូេ�។ 

 េភ��វែដលមកដល់កែន�ងេធ� ើ�រ�មួយេក�ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក�� យ េចៀស�ង
�រប៉ះអ�កដៃទ ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យុ។  

 បន�ប់ទឹកែដល�ទូេ�គឺេបើក�� រស្រ�ប់ឲ្យ��រណៈជនេ្របើ្រ�ស់ �ចបន�េបើក�� រ
ស្រ�ប់��រណៈជនដែដល េបើសិន���រណៈជន�ចចូលក� �ងអ�រ�ន។  

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �បូ៊និងទឹក ្រក�សជូត�ត់និងធុងស្រ�ម គឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬែក្បរ
្រចកចូលៃនទីកែន�ង េ�កែន�ងទទួលេភ��វ និង្រគប់ទីកែន�ងេផ្សងេទៀតេ��ងក� �ងកែន�ងេធ� ើ�រ ឬ�ងេ្រ�
ែដលមនុស្ស�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� េ�យ�� ល់។ 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត កំពុង្រត�វ�ន
ស�� ប់េមេ�គ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម បុ៉ែន� មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�េទ 
េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក៖     _______________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក៖         ________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត៖          ________________________________________________________  

 េហ�� រច�សម�័ន�អ�រែដល�ំ្រទ�រេធ� ើច�ចរណ៍េ�យកង់ គឺេបើកដំេណើរ�រេហើយចំណុះស្រ�ប់�រផ� �កកង់
�នេកើនេឡើង េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។  

 �រែចករ�ែលក��រសហគមន៍្រត�វ�ន�ម�ត់។  

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

D. 3 វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណៈជន  

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះឬេបើ�ចេធ� ើ�ន ឬក៏ វ ��� បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពៃនជំងឺ 19-COVID  
របស់េ�នធី Los Angeles ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងអ�រ។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្បីបំេពញ�មកម� វ �ធីប�� ក់វ ��� បនប្រតេ�យខ� �នឯង 
េ�យអនុេ�ម�មសុវត��ិពជំងឺ សូមចូលេ��ន់េគហទំព័ COVID-19 http://publichealth.lacounty.gov/ 
eh/covid19cert.htm។ 
្រគប់ទី�ំង�ងំអស់្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្បែីកស្រម�ល 
េ�េពល�ន�រេស� ើសំុ។  

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីផ�ល់�រែណ�ំ�៉ងច�ស់ដល់��រណៈជន អំពីរេបៀបរក�សុវត� ិ�ព
េ�ក� �ងទីកែន�ង (ឧ. �ររក�គំ�ត�ង�យ �រ�ក់�៉ស់ ។ល។)។ សូមេមើល�រែណ�CំOVID-19 
របស់េ�នធីDPH៖ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business  
ស្រ�ប់ឯក�របែន�ម និងឧ�ហរណ៍ៃន�� កស�� ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម�េផ្សងៗ។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូល��រណៈនីមួយៗរបស់ទីកែន�ង េដើម្បជូីនព័ត៌�នដល់បុគ�លិក និង 
េភ��វ�ងំអស់�ពួកេគគួរែត៖ េចៀស�ង�រចូលក� �ងទីកែន�ង េបើសិន�ពួកេគ�នអ�រៈក�ក ឬ ្រគ �នេ�� ។ 

 ្រចកអន�ញៃនកែន�ងេធ� ើ�រ (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ង �រប�� ប់ឲ្យ
េ្របើ�៉ស់ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រេធ� ើ�រ�ត់ជួប និងប�� ែដល�ក់ព័ន� េផ្សងៗេទៀត។  

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

 េស�កម�ែដល��ំច់�� ំងស្រ�ប់អតិថជិន ្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។ 

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

  វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្ប�ី��ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់េភ��វ
ែដល�ន�រលំ�កក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យ   )risk ( ខ�ស់េ�ទី��រណៈ។ 
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 វ ��ន�រណ៍បែន�ម�ងំ�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួរ�� ប់�មួយឯក�រេនះ។ 

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

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  

េលខទូរស័ព� ៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖  
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