�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
បទប��ស្រ�ប់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រស្រ�ប់�រេបើកេឡើង វ �ញៃន�ងែហលទឹក��រណៈ
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
12/7/20៖
•

�ងែហលទឹក�ងក��ងអ�រ�ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់ែត��ក់បេ្រង�នទប់��ត់�រលង់ទឹក
ែដលរ ួម�ន�របេ្រង�នែហលទឹក�មួ យ្រគ�ប��ត់ែដល�នវ ���បនប្រតប៉ុេ�
� ះ។
�ងែហលទឹក�ងេ្រ�អ�រ �ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់��ក់បេ្រង�នទប់��ត់�រលង់ទឹក
ែដលរ ួម�ន�របេ្រង�នែហលទឹក�មួ យ្រគ�ប��ត់ែដល�នវ ���បនប្រត
និងស្រ�ប់�រែហល�ជុែំ ដល�នកំណត់្រតឹម្រត�វ (អ� កែហលទឹក��ក់ក��ងមួ យផ� វ� ) ប៉ុេ�
� ះ។

12/3/2020៖
•

បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូច េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង
ខណ�ែចក ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ។ េនះគឺ� វ ��ន�រណ៍បេ�
� ះ�សន� េ�យអនុេ�ម�ម
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លបេ�
� ះ�សន� ែដល�នេចញេ�ៃថ� ទី 28 ែខវ �ច� ិ� ��ំ
2020។ េសចក� ីប��ប់េនះ�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� ីត
ពីអ�កដៃទ និងគួ រេធ� ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ េបើសន
ិ ��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ
ឬ�រផឹកេ�ក��ងបន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រ គឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គ
េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក។

•

ៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ្រត�វែតស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ង។

�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� ែដល�ំ្រទេ�យជំ�ញែផ� ក វ �ទ�
��ស� និងសុខ�ព��រណៈែដល្រសបេ�នឹងែផនទីប��ញផ� វ� របស់រដ� California េដើម្បីអនុ��ត េបើក�ង
ែហលទឹក��រណៈេ�យសុវត� ិ�ព។ �ងែហលទឹក��រណៈ រ ួម�ន�ងែហលទឹកទូ េ� �ងែហលទឹករបស់ក�ឹប
�ងែហលទឹករបស់ឯកជន ក� ឹបសុខ�ព ឬក� ឹប�ត់្រ�ណ �ងែហលទឹកក� ងស�
� �រ
�ងែហលទឹកមណ�លែថ� ំេពលៃថ� ែដល�ន���ប័ណ� �ងែហលទឹកមណ�លេវជ� ��ស� �ងែហលទឹកែរ�ធម� �តិ
�ងែហលទឹកក��ងម៉ូ ែតល �ង ែហលទឹកទី្រក �ង �ងែហលទឹក��រដ� ឬឯកជន �ងែហលទឹកសួ នកម�ន�
ឬ�ងែហលទឹកចល័តែក្បរផ� ះ �ងែហលទឹកេ�ក��ងរមណីយ��ន �ងែហលទឹកែដល�នេ�លបំណងពិេសស
និង�ងែហលទឹកេ���េរៀនេផ្សងៗ។
�ងទឹកេ��/ �ង�គូ ហ� ្សី / �ងស�៉ ឧទ�នេលងទឹក
និងកែន� ង�ញ់ទឹកែដល�នទី�ង
ំ ស�ិតេ�ក��ងសួ នកម�ន� គ្រឺ ត�វបិទរហូ តដល់�ន�រអនុ��ត
ងវ �ញ ឬ្របតិបត� ិ�រេពញេលញ។

ដំេណើរ�រេឡើ

�នែត�ងែហលទឹក�ងេ្រ�អ�រប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ�រេ�េពលេនះ។
�ងែហលទឹក�ងេ្រ�អ�រ �ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់ែត�រែហលទឹក�ជុំែដល�ន�រកំណត់្រតឹម្រត�វប៉ុេ�
� ះ
េ�យអនុេ�ម �មេសចក� ីប��ប់ឲ្យស� ិតេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង�នេ�លេ�បេ�
� ះ�សន� (Temporary
ឺ
Targeted Safer at Home) េដើម្បី្រគប់្រគងជំង COVID-19 ែដល�ន្របសិទ��ពេ�ៃថ� ទី 30 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020
េវ�េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតដល់ៃថ� ទី 20 ែខធ� � ��ំ 2020 េវ�េ�៉ង 11:59 អ្រ�្រត។
��យទឹករអិល �រជិះ ឬ�រកម�ន� េលើទឹកេផ្សងេទៀតេ��ងែហលទឹកក៏គួរបិទដែដល

�ងែហលទឹកស្រ�ប់លេំ ���ន (ឧ�ហរណ៍ �ងែហលទឹកក��ងបន� ប់ជួល��តមិន (apartment) កែន� ង��ក់
េ�ែដលផ�ល់ជូនែត��រេពល្រពឹក និង��ក់េ� (bed and breakfast inn) �ងែហលទឹកេ�ខុនដូ
�ងែហលទឹកស្រ�ប់បូ រ �) ត្រម�វឲ្យអនុវត� �មពិធ�
ី រស្រ�ប់�រេបើក�ងែហលទឹកេ�ក��ងអ�រ��ក់េ�រ ួម��។
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្របតិបត� ិករ�ងែហលទឹក��រណៈ� ំងអស់ែដលស� ត
ិ េ�ក��ងេសចក� ីែណ�ំេនះ្រត�វែតអនុវត� �ល់ វ ��ន�រណ៍
ស្រ�ប់អនុវត� ដូច�នែចង�ងេ្រ�ម
េហើយេ្រត�មពន្យល់ពីមូលេហតុែដលវ ��ន�រណ៍�មួ យមិន�ចអនុវត� �ន។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពល�នព័ត�
៌ ន និងធន�នបែន� ម
ដូ េច� ះ្រត�វ្រ�កដ�ពិនិត្យេមើល េគហទំព័ររបស់េ�នធី LA េ�
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �េទៀង�ត់ ស្រ�ប់�រេធ� ើបច��ប្បន� �ពេលើឯក�រេនះ។
ប�� ្រី ត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់េលើ៖
(1) េ�ល�រណ៌ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រ េ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��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព

ចំនុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យេ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់េ�កអ� កបេង� ើតពិធ�
ី រ
េបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។

�ជីវកម� �ង
ំ អស់ែដលស�ត
ិ េ�េ្រ�មេសចក� ែី ណ�ំេនះ
្រត�វែតអនុវត� �ល់ វ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត� �នដូ ច�ន�យ�ងេ្រ�ម
េហើយេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពម
ី ូ លេហតុែដលវ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន�ចអនុវត� �ន
េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម� ។

��ះ�ជីវកម� ៖

សយ��ន�ជីវកម� ៖

លបរ �េច� ទែដល�នចុះផ�យ៖

A. េ�លនេ��យ និង វ ��ន�រណ៍េ�កែន� ងេធ� ើ�រ េដើម្បី�រ�រសុខ�ពនិេ�ជិត (គូ ស្របអប់�ង
ំ អស់ែដល្រត�វចំេ�
សហ្រ�ស)
មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ចបំេពញ�រកិច�របស់ពួកេគពីផ�ះ ្រត�វ�នេគែណ�ំឲ្យេធ� ើពីផ�ះ។
បុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើសពី 65��ំ ឬអ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�)
្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យេធ� ើ�រ�រ ែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះ េ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។
និេ�ជិត� ំងអស់្រត�វ�នេគ្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើឈឺ និង្រត�វេធ� ើ�មេសចក� ីែណ�ំរបស់ DPH
ចំេ�ះ�រ�ក់ខ� �នឯងឲ្យេ��ច់ពីេគ ្របសិនេបើ�ចអនុវត� �ន។

o បេង� ើតប�� ីេ��ះនិេ�ជិតែដល�នទទួ ល�របណ��ះប�
� ល។

o បុគ�លិក�នទទួ លព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�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 និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិ
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ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម ច�ប់ស�ីព�
ី រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First
Coronavirus Response Act) និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្បីទទួ លអត� ្របេ�ជន៍សណ
ំ ងបុគ�លិក និង�រសន� ិ��នៃន�ព�ក់ទង
ឺ
នឹង�រ�ររបស់ជំង COVID-19ែដលេកើតេឡើងចេ��ះៃថ� ទី 19 ែខមី� និងៃថ� ទី 5 ែខកក� � េ�យ
អនុេ�មេ��មបទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20 របស់អភិ�លរដ� ។
េ�េពលទទួ ល�នដំណង
ឹ �និេ�ជិត��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� ៍ វ �ជ� �ន ឬ�នេ�គស��ដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19 (ករណី)
និេ�ជក�នែផន�រ ឬពិធ�
ី រេ�នឹងកែន� ង េដើម្បីឲ្យករណីេ��ច់េ�យែឡកពីេគេ�ផ� ះ េហើយត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �ន�ច់ពីេគ
េ�យខ� �នឯង��មៗ ស្រ�ប់និេ�ជិត� ំងអស់ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�រចំេ�ះករណីេនះ។
ែផន�ររបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�េលើពិធ�
ី រស្រ�ប់និេ�ជិតែដល�នេ��ច់េគ� ំងអស់ �នសិទ�ិ�ចទទួ ល�ន
ឺ
ឬ្រត�វ�នេធ� ើេតស� រកជំង COVID-19
េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ង�រ�របែន� មែដល�ចត្រម�វឲ្យ�នវ ��ន�រណ៍្រត� តពិនិត្យរកជំងឺ COVID-19
បែន� ម។
ក��ងករណីែដល��ស់ អ� ក្រគប់្រគងឬ ្របតិបត� ិករ ដឹងអំពីករណីបី (3) ឬេ្រចើនករណីៃនជំងឺ COVID-19
េ�ក��ងកែន� ងេធ� �
ើ រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� និេ�ជក្រត�វ�យ�រណ៍ពីចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មេលខ
(888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។ េបើសិន��រឆ� ង�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ង�រ�រ �យក��នសុខ�ព��រណៈ
នឹង�ប់េផ� ើមេធ� �
ើ រេឆ� ើយតបនឹង�រឆ� ង�ចេ��មែដលរ ួម�ន�រផ� ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
ជំនួយបេច� 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� ម
ើ ខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និងអ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិកេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
ើ ន
ពីច��យ ឬេ�យ��ល់េ�េពលបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ច
េធ� ើ�ន។
បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទទទួ ល�នរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�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� ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខ
ែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប���ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគ
អនុ��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���ក់ឯង េ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រ
ខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19៖
�រេឆ� ើយតបនឹង�រេកើនេឡើង��ំងលំ�ប់��ក់ទី 1 �នេចញេ�ៃថ� ទី 28 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020
បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�
េ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�ំហួសពីកម� ស់របស់បុគ�លិកខណៈេពល
្រត�វ�នដកេ�លែដល�ន្របសិទ��ពក��ងេសចក� ីប��ប់បេ�
� ះ�សន� េនះ េ�លគឺ�ប់ពីេ�៉ង 12:01 អ្រ�្រត (PST) ៃថ� ទី 30
ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020 រហូ តដល់�ន�រជូ នដំណឹង�រ�ថ� ី។
េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�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�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង��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� ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។
ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់ ឬកែន� ង�� ែដលបុគ�លិក
េ្របើស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
បទប��ស្រ�ប់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�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� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ
��រ និងស្រ�ក ្រពម� ំង
o �ក់តុ��តពី��្រ�ំមួយហ� ត
ី និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស�ិត
េលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន� ង
អង��យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត
�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ
បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ ឬប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខេពលចូ លក��ងទឹកេឡើយ។
���
ំ រ�រជី វ �តែដលកំពង
ុ �រ�រជី វ �ត�៉ងសកម� ក៏មិន្រត�វរ�ពឹងេ�យ�ម�ន�រ�ងៃដ �រេ្របើ្រ�ស់ ្រក�ត់�ំងមុខ
ឬ�រេធ� ើគ��តសង� មដល់អ�កដៃទែដរ។
o សូ ម�ត់�ំងនិេ�ជិត��ក់េផ្សងេទៀតេដើម្បី�ម�ន�រអនុវត� ពិធី�រគ��តសង� ម។
និេ�ជិត� ំងអស់គួរែតដឹង�េតើបុគ�លេនះ�នរ� និងរេបៀប�ក់ទងបុគ�លេ�ះ។
�រឈប់ស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី�� េដើម្បី���ររក�ចំ�យ ្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតរ�ងនិេ�ជិត��
េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក្រគប់េពល។
េ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់ស��ប់េមេ�គ និងរបស់ែដល�ក់ពន
័ � �ចរក�នស្រ�ប់បគ
ុ � លិក� ំងអស់េ��មទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_____________________________________________________________________________________________________
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ�ិ�ព្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19
�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ��មទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_____________________________________________________________________________________________________
និេ�ជិត� ំង�យ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យឈប់ស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដ។
ច�ប់ចម� ងៃនពិធ�
ី រេនះ្រត�វ�នែចក�យដល់នេិ �ជិត��ក់ៗ។
េ្រសចចិត� - េរៀប�ប់ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត:
_____________________________________________________________________________________________________

វ ��ន�រណ៏ស្រ�ប់���រ�ក់គ��តសង� ម
�ងែហលទឹកេ�ទីកែន� ង��ក់េ� �ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រែហល�ជុំែដល�ន�រកំណត់្រតឹម្រត�វប៉ុេ�
� ះ
(អ� កែហល��ក់ក��ងមួ យផ� វ� ) �ប់ពីៃថ� ទី 30 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020 រហូ តដល់�ន�រជូ នដំណឹង�រ�ថ�។ី កំណត់�រេ្របើ្រ�ស់
ចំេ�ះ�ងែហលទឹក េដើម្បី���អ� កេ្របើ្រ�ស់�ង�ចរក�ច��យខ� �ន�ន 6 ហ� ីតពីអ�កែដលពួ កេគមិនរស់េ��មួ យ
ឬកំ រ �តអតិបរ� 50% ៃនសមត� �ពៃន�រេ្របើ្រ�ស់�ង ។
o

ប��ញពីសមត� �ពអ� កេ្របើ្រ�ស់�ងបច��ប្បន� ៖ _________ ប��ញសមត� �ពអ� កេ្របើ្រ�ស់ 50%៖ ____________

o

ពិ�រ�េលើ�រអនុវត� �រកក់េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់�ង។ េនះ�ចរ ួមប��ល
� � ំង�ររក�ផ� វ� េពញេលញស្រ�ប់�រែហលទឹកមួ យផ� វ�
និងផ� វ� �ក់ក�
� លស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ក��ង្រគ� �រនីមួយៗ។

o

អ� កែហលទឹកគិតជុំគួរ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលពួ កេគមិនរស់េ��មួ យ។ េគ�ច�ំ�ច់
្រត�វ�ក់ក្រមិតចំនួនអ� កែហលទឹកែដលេ្របើផ� វ� ែហលស្រ�ប់�រែហលគិតជុំក��ងេពលែតមួ យ េដើម្បីឲ្យ
អ� កែហលទឹក�ចរក�គំ�តសុវត� ិ�ព។

�ត់�ំងមនុស្ស��ក់ែដលទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ្រត� តពិនិត្យ
និង���ចំនួនអតិប រ ��ៃនអ� កេ្របើ្រ�ស់�ងដូ ច�នកំណត់�ងេលើមិន្រត�វ�នេលើស។
បុគ�លែដល្រត�វ�ន�ត់�ំងក៏ទទួ លខុស្រត�វផងែដរក��ង�រ���ពិធី�រ� ំងេនះ្រត�វ�ន្រប�ន់��ប់�េរៀង�ល់ៃថ� ។
វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ�ក់គ��តសង� ម (បុគ�ល��ក់ៗ្រត�វ�នច��យ�៉ងតិច 6
ហ� ីតពីអ�កែដលពួ កេគមិនរស់េ��មួ យ) ្រត�វ�នអនុវត� ។

Reopening Protocol for Public Swimming Pools
12/7/20 (Cambodian)

Page 4 of 7

�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
បទប��ស្រ�ប់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o

��ស់ប�រប�
� ង់កែន� ងេឡើងចុះ និងតំបន់េផ្សងៗេទៀតជុំ វ �ញ�ងែហលទឹក េដើម្បី���កែន� ងឈរ
និងកែន� ងអង��យ�ច្រទ្រទង់ដល់ត្រម�វ�រដល់�រ�ក់គ��ត�ង�យ ខណៈេពលរក�ចេ��ះទំេនរ�៉ងច�ស់�នកំពស់ 4
ហ� ីតេ�ជុំ វ �ញ�ងែហលទឹក �ម�រប��ប់របស់ច�ប់រដ� ។ េនះ�ចរ ួមប��ល
� � ំង�រេ�ះេ�អី
ឬបិត�ំងកែន� ងេផ្សងៗេដើម្បី��ំង�រេ្របើ្រ�ស់។

o

�រផ� ល់តំរុយ ឬែណ�ំេ�យ��ល់ (ឧ�ហរណ៍ ែខ្សផ� វ� េ�ក��ងទឹក ឬេ�អី និងតុេ�េលើកែន� ង េឡើងចុះេ�ះ)
និងស��េមើលេឃើញ (ឧ�ហរណ៍ែខ្សេ�កែន� ងេឡើងចុះ េលើ�ន់ ឬចិេ�� ើមផ� វ� ) និងស��េដើម្បី���េភ��វ
និងអ� កែហលទឹកស� ិតេ��ច់ពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត � ំងក��ងនិងេ្រ�ទឹក។

o

កំណត់�ច់ៗពី��ឧបករណ៍�ក់េ�ែដល�ចេ្របើ�នេ�ក��ងបន� ប់�ក់េ�េដើម្បីរក�គ��ត�ង�យ។

បន� ប់��ស់េ��វ និងបន� ប់ទឹក្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យ េដើម្បី���ចំនួនមនុស្សេ��ងក��ង
េពលែតមួ យ�ចអនុ��តឲ្យ�នគ��ត�ង�យសម្រសប។
�ម�ត់ពិធជ
ី ប់េលៀង ឬ�រជួ បជុេំ �្រគប់ទីកែន� ង រ ួម� ំង�ងែហលទឹក។
េ�យេលើកែលងចំេ�ះ��ក់បេ្រង�នទប់��ត់�រលង់ទឹក�មួ យ្រគ�បេ្រង�នែដល�នវ ���បនប្រត ែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក���រ
�ំ�ច់ �របេ្រង�នែហលទឹក្របេភទេផ្សងេទៀត
្រត�វ�នប�្ឈប់ស្រ�ប់រយៈេពលៃនេសចក� ីប��ប់ឲ្យស� ត
ិ េ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង�នេ�លេ�បេ�
� ះ�សន� (Temporary
Targeted Safer at Home) េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 ។
េ�េពល�របេ្រង�នែហលទឹក្របេភទេផ្សងេទៀត្រត�វ�នអនុ��តឲ្យបន� េឡើង វ �ញ
បុគ�លបេ្រង�នែហលទឹកគួ រែតបេ្រង�នពីកែន� ងេឡើងចុះៃន�ងែហលទឹក។ ស្រ�ប់��ក់� ំង�យែដល្រត�វ�រជួ ប��ល់
ឬ�ន�រស� ិទ���ល ផ� លេ់ �បល់ឲ្យ�នឪពុក��យ ឬស�ជិក្រគ� �រដូ ច��ស� ត
ិ េ�ក��ងទឹក�មួ យកូ ន។
អ� កចូ លរ ួមៃនេមេរៀនែហលទឹក�្រក �មនិងអ� កទស្ស�េ�េលើកែន� ងេឡើងចុះ�ងគឺ្រត�វរក�គ��ត�ង�យចំនួន្រ�ំមួយហ� ីត។

2

វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ

េភ��វែដលមកដល់ទីកែន� ង្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងែតេពលបរ �េ�គ ផឹក ឬេ�ក��ងទឹក)
ខណៈេពលេ��ងែហលទឹក ឬេ�េលើទ�
ី � ៃនទីកែន� ង។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2
��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ប៉ុេ�
� ះេទើប្រត�វ�នេលើកែលង
ពី�រ�ក់�៉សេនះ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពបុគ�លិករបស់អ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ� ល់រ�ំងមុខឲ្យ េភ��វ
ែដលមកដល់េ�យ��ន�៉ស។
�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចនឹងចូ លក��ងទីកែន� ង។
�រ្រត� តពិនិត្យ
្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក
�រដកដេង� ើមខ� ី
�រពិ�កដកដេង� ម
ើ
អ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�
និង�េតើបុគ�លកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬឲ្យេ��ច់ពេី គ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈ វ �ធីេផ្សងដូ ច��រពិនិត្យេ�គស���មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��
ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ� ង�េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
េធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យសុវត� ិ�ព�ងែហលទឹក េដើម្បី���រ�តុគីមីេ�ក��ង�ងគឺ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ស��ប់េមេ�គ
េហើយ�ងេនះ្រត�វ�នេគ�យតៃម� ស្រ�ប់ឧបករណ៍សុវត� ិ�ព។
o ្របតិបត� ិ�រ និងែថ� ំឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ គួ រែតេធ� ើឲ្យេមេ�គអសកម� េ�ក��ងទឹក។

o ពិេ្រ�ះេ�បល់�មួ យ្រក �មហ៊ុន

ឬវ �ស� ករែដល�នេរៀបចំកែន� ងែហលទឹកេដើម្បីសេ្រមចចិត��េតើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គែដល�នក��ងប�� ី
ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ EPA (List N disinfectants approved by the EPA) ល� បំផុតស្រ�ប់ស��ប់េមេ�គ ។

សំ�ប់កែន� ងែដលមិន�នដំេណើរ�រ សូ មេបើកទឹកេ�� និង្រត�ក់ រយៈេពល្រ�ំ�ទីមុននឹងេបើកម� ងេទៀត
េដើម្បីជំនួសទឹកែដលមិន��តេ�ក��ងប�
� ញទឹក�មួ យ�រផ� តផ
់ � ង់ទឹក្រសស់និង�នសុវត� ិ�ព។
អនុវត� នូវែផន�រស��ត និងស��ប់េមេ�គ ដល់កែន� ងែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ និងវត��ែដលេ្របើរ ួម��េ�េពលេ្របើ�។
េ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័ត EPA។ �ងេ្រ�មេនះនឹង្រត�វស��ត
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
បទប��ស្រ�ប់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
និងស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ងេ��ម�លវ ��គ�ងេ្រ�ម៖

o ប��ន់ៃដ និងកែន� ងរ�អិល __________________________________________________
o េ�អីអង��យរ ួម ក្រ�លតុ_______________________________________________

o

ៃដ��រ និងៃផ� �បបន� ប់ទឹក កែន� ង�ងៃដ កែន� ងដូ រកន� បកូ នេក� ង និងកែន� ងងូ តទឹក
_________________________________________________

o ��រស្រ�ប់េរៀន�ត់ែហល និងប��ន់ៃដ�ង__________________________________________

o សម្ប�រែដលេ្របើរ ួម�� (ឧ�ហរណ៍កែន� ងទូ ស��រៈ) ______________________________________
o បន� ប់ទឹក និងកែន� ងងូ តទឹក_______________________________________________
o េផ្សងៗ

______________________________________________________

����រផ� តផ
់ � ងគ
់ ឺ្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�ំ្រទដល់អ�ម័យល� ្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ ន្រគប់េពលេវ�។ �រផ� ត់ផ�ង់រ ួម�ន �ប៊ូ
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងេ�ច�ស់ 60% កែន្សង្រក�ស ្រក�ស និងធុងស្រ�ម។
េរៀបចំ្របព័ន�េដើម្បីឲ្យេ្រគ�ងស�� រ �ម (ឧ�ហរណ៍ េ�អីអង��យរ ួម) ឬរបស់េ្របើ្រ�ស់ទូេ�េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ�រស��ត
និងស��ប់េមេ�គ្រត�វ�នទុកេ�យែឡក ពីេ្រគ�ងស�� រ �មែដល�នស��ត និងស��ប់េមេ�គរ ួច
ឬរបស់េ្របើ្រ�ស់ទូេ�េផ្សងៗេទៀត។

o ���ននូ វេ្រគ�ងស�� រ �មរ ួម បរ ���រ កែន្សងែដលេ្របើរ ួម�� ្រត�វ�ន�រ�រពី�រចម� ងេ�គមុនេពលេ្របើ្រ�ស់។
្របភពទឹកផឹក្រត�វ�ន្រគប�រ�រេដើម្បី�រ�រពី�រេ្របើ្រ�ស់។
កុេំ លើកទឹកចិត�អ�កេ្របើ្រ�ស់�ងែហលទឹកពី�រែចករ� ែលករបស់របរ �ពិេសសរបស់ែដលពិ�កក��ង�រស��ត
និងស��ប់េមេ�គ ឬរបស់ែដលនឹង្រត�វ�នទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យៃផ� មុខ (ឧ�ហរណ៍ ែវ�ន��រ�រទឹក ្រប�ប់ទប់្រចមុះ
និងស�ែ� គល (snorkels)) ។
���កែន� ងេនះ�នស��រះ្រគប់្រ�ន់ស�
ំ ប់អ�កេ្របើ្រ�ស់�ង ដូ ច���រេរៀន�ត់ែហលទឹក ទុេ�េ្របើ ក��ង�ងទឹក
និងឧបករណ៍អែណ�តទឹកេផ្សងៗេទៀត េដើម្បី�ត់បន� យ�រេ្របើរ ួម��ឲ្យតិចបំផត
ុ េ�កែន� ង�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។
កំណត់�រេ្របើ្រ�ស់ចំេ�ះអ� កេ្របើ្រ�ស់��ក់ក��ងេពលែតមួ យ េហើយស��ត និងស��ប់េមេ�គេលើរបស់របរ� ំងេ�ះ
ប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ង ៗ ។
បុគ�ល��្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យយកកែន្សង��ល់ខ� �នេ��ងែហលទឹក
េហើយមិនគួ រែចករ� ែលកកែន្សង�មួ យអ� កេ��ងេ្រ�្រគ� �ររបស់ពួកេគេឡើយ។
េ�កគក់កែន្សងជូ តខ� �នេ�ងេ��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។ េ្របើសីតុណ��ពទឹកែដលសម្រសបបំផុត
និងសម� �តពួ ក�� ំង្រស �ង។
���្របព័ន�ខ្យល់ៃនកែន� ងក��ងអ�រ�នដំេណើរ�រល� ។ េ��មក្រមិតអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើ�ន ចូ រ្រ�កដ�
្របព័ន�ខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង� ើន។

o ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័ត

េធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទីកែន� ងេធ� �
ើ រ� ំងអស់។

វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណៈជន
ច�ប់ថតចំលងពិធី�ររេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់េ��ងែហលទឹក។
��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈៃន�ងែហលទឹក េដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ�កេ្របើ្រ�ស់�ងទឹក�៖

o ��ក់េ�ផ�ះ្របសិនេបើពួកេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ដូ ចជំងឺ COVID-19។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
បទប��ស្រ�ប់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o រក�គ��តសង� មចំ�យ 6 ហ� ីតពីស�ជិកែដលមិនែមន្រគ� �រ ដល់ក្រមិតែដល�ចេធ� ើេ��ន
និងមិនេធ� ើទំ�ក់ទំនង�ង�យែដលមិន�ំ�ច់េ�ក��ង�ងែហលទឹក។

o �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូ ល�ងែហលទឹក

o �ក់្រក�ត់�ំងមុខេពលេធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់តំបន់រ ួមសម្ប�រេនះ រ ួម� ំងេ�និងមកពី�ងែហលទឹក
និងក��ងបន� ប់ទឹករ ួម��។ រ�លឹកអ� កែហលទឹកឲ្យេ�ះ្រក�ត់�ំងមុខេចញពីមុខេពលចូ លេ�ក��ងទឹក។

វ ��ន�រណ៍េផ្សងៗែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស�ើ�ព
េស�កម� ែដល�ន�រៈសំ�ន់ចំេ�ះ��ស់ / អ� ករស់េ�្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។
វ ��ន�រណ៍��្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី���រទទួ ល�នទំនិញ និងេស�កម� ស្រ�ប់អ�កែដល�នកំណត់ក��ង�រចល័ត និង
/ឬ�ន�និភ័យ (risk )ខ� ស់េ�ក��ងទី��រណៈ។
េ�កអ� កក៏�ចែស� ងរកេសចក� ីែណ�ំពីមជ្ឈមណ�ល្រត� តពិនិត្យ និងប��រជំងឺស្រ�ប់គ��តសង� ម
និងសម្ប�រ/និតិ វ �ធីៃន�រស��ប់េមេ�គេលើៃផ� �ប�មរយៈេគហទំព័រ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html#anchor_1589978994218 ។
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