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

ពិធី�រស្រ�ប់�រេបើកេឡើង វ �ញៃន�ងែហលទឹកេ�ក��ងទីកែន� ង��ក់េ�រ ួម��
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖

5/21/2021: េធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីអនុ��តដល់ទ�
ី ំងែដលេ��ងក��ងអ�រ�ន�ងែហលទឹក
�ងទឹកេ�� សូ � បន� ប់ចំ�យទឹក បន� ប់ទឹក បន� ប់ងូតទឹក
និងបន� ប់�ក់ស��រៈ្រត�វេបើកេឡើង វ �ញេ�យកំណត់្រតឹម 50%ៃនទី�ំង� ំងមូ ល។
ត្រម�វ�រេលើ�រស��ត្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បី្រសបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស��តរបស់ CDC
ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពរ ួចេហើយែដរ។
�ល់�រជួ បជុំ្របមូ លផ��ំេ្រ�ផ� វ� �រែដលេធ� ើេឡើងេ�ក��ងទី�ំង�ងែហលទឹកែដលស� ិតេ��មលំេ���នទូ េ�
្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់េ�នធីស្រ�ប់�រជួ បជុំ្របមូ លផ�េ�ំ ្រ�ផ� វ� �រ។

អ្រ�ករណីជំងឺ COVID-19 �រស្រ�ក់មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់េ�ែត�នក្រមិត�ប និងេថរដែដល ប៉ុែន� ជំងឺ COVID-19
បន� បង� �និភ័យខ� ស់ដល់សហគមន៍េយើង េហើយត្រម�វឱ្យមនុស្ស� ំងអស់អនុវត� �ម�រ្រប �ង្របយ័ត� និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ
និងសកម� �ព��េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រ រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19េនះ។
េ�យ�រែតេ�នធី Los Angeles �ត់ចូលេ�ក��ង "ចំ�ត់ពណ៍េលឿង" “Yellow Tier”
ៃនប� ង់េមរបស់រដ� ស្រ�ប់្រកបខ័ណ�េសដ� កិច�ែដល�នសុវត� ិ�ព
ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីដក�ររ �តត្បិតសកម� �ព�ក់�ក់មួយចំនួនក��ងតំបន់។
្របតិបត� ិករ�ម�ជីវកម� �ងែហលទឹក� ំងអស់គួរែតេបើកដំេណើរ�រេ�យ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និង្រប�ន់��ប់
នូ វត្រម�វ�រេ�ក��ងពិធី�រេនះ េដើម្បី�ត់បន� យស��នុពលៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង
្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� របស់ពួកេគ។ ពិធី�រេនះអនុវត� ចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់�ងែហលទឹកែដល�នទី�ំងស� ិតេ��មផ� ះែល� ង
ខុនដូ និងស�គម��ស់ផ�ះ។
�ងែហលទឹកេ��ងេ្រ�ែដលស� ិតេ��មលំេ���នទូ េ�្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេបើកស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�្រប�ំេ�យត្រម�វឱ្យអ�
កេ្របើ្រ�ស់�ង� ំងអស់្រត�វរក�គ��ត�ង�យ្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីមនុស្សដៃទែដលមិនែមន�ស�ជិកៃន្រគ� �ររបស់ពួកេគ។
�ងែហលទឹកេ�ក��ងអ�រែដលស� ិតេ��មលំេ���នទូ េ��ចេបើកស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�្រប�ំែដលកំណត់្រតឹម
50%ៃនទី�ំង� ំងមូ ល េ�យែផ� កេលើែដនកំណត់ៃនទំហំ��រ ឬបទប្ប�� ត� ិអគ� ីភ័យ។
�ងទឹកេ��េ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រ សូ �េ��ងក��ងនិងបន� ប់ចំ�យទឹក�ចេបើកឱ្យដំេណើរ�រវ �ញ�ន។
�ងទឹកេ���ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រ�ចេបើកស្រ�ប់ែត�រេ្របើ្រ�ស់េ�យ�ម្រក �ម្រគ� �រ
ឬក��ងករណីែដល�ន�ររក�គ��ត្រ�ំមួយហ� ីត�ច្រត�វ�នអនុវត� េ�យបុគ�លែដលមិនែមនស�ជិក្រគ� �រ
ឬក៏េលើកែលងែតស�ជិក�ង
ំ អស់ៃន្រគ� �រ�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 �ង
ំ អស់��
ឬ��នរ���ក់� ំងអស់្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ
េហើយ��នបុគ�ល�ែដលរស់េ�ក��ង្រគ� �រេ�ះ�ន�និភ័យខ� ស់ចំេ�ះ�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19។
បន� ប់សូ� និងបន� ប់ចំ�យទឹក្រត�វែតកំណត់ចំនួន្រតឹម 50%ៃនទី�ំង� ំងមូ ល។
បន� ប់ស្រ�កនិងបន� ប់�ក់ស��រៈ�ចេបើកេ្របើ្រ�ស់�នេ�យកំណត់ចំនួន្រតឹម 50%ៃនទី�ំង�ង
ំ មូ ល។
�ល់�រជួ បជុំ្របមូ លផ��ំេ្រ�ផ� វ� �រែដលេធ� ើេឡើងេ��ងែហលទឹកែដលស� ិតេ��មលំេ���នទូ េ�្រត�វែតេធ� ើ�ម�រែណ�ំរបស់េ�
នធីស�ីពី�រជួ បជុំ្របមូ លផ��ំេ្រ�ផ� វ� �រ៖http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/people/InformalSocialGathe
rings.pdf។
េ�ក��ងចំ�ត់��ក់ពណ៌េលឿង�រជួ បជុំ្របមូ លផ�េ�ំ ្រ�េ�ផ� វ� �រ្រត�វ�នកំណត់្រតឹម 100�ក់េ��ងេ្រ�
ឬស្រ�ប់�រជួ បជុំក��ងផ� ះកំណត់ចំនួន្រតឹម 50%ៃនទី�ំង� ំងមូ លេ�ក��ងផ� ះ ឬ 50 �ក់
េ�យ្រត�វយកចំនួនមួ យ�ែដលតិច�ង។ �រ�ក់�៉ស់ និង�ររក�គ��ត្រត�វែតរក�អនុវត�
ករណីេលើកែលងលុះ្រ�ែតមនុស្ស្រគប់��េ�ក��ង�រជួ បជុំេ�ះ្រត�វ�នេគដឹង��ន�ក់��ប
ំ ��រ�នេពញេលញ
ឬមនុស្ស� ំងអស់��សុទ�ែត�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េលើកែលងែតស�ជិកៃន្រគ� �រែតមួ យ
េហើយ��នបុគ�ល�ែដលរស់េ�ក��ង្រគ� �រេ�ះែដល�ន�និភ័យខ� ស់ៃន�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19។
អ� កេបើកដំេណើរ�រ�ងែហលទឹក� ំងអស់ ស� ិតេ�េ្រ�មពិធី�រេនះ ្រត�វែតអនុវត� នូវវ ��ន�រណ៍�ក់ព័ន�� ំងអស់
ែដល�ន�យដូ ច�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�ន
អនុវត� េ�យមិន�ន�រ�ក់ព័ន�។
េ�ក��ងពិធី�រែដលអនុវត� �មអត� ន័យៃន�ក្យ “េ�ក��ង្រគ� �រ” គឺ�នន័យ� “មនុស្សែដលរស់េ� �មួ យ��េ្រ�មដំបូល
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ែតមួ យ” េហើយមិន្រត�វ�ប់ប��ល
� � ំង��ន�ពរស់េ�្រក �មរ ួម��ប័ន ដូ ច�អេន� �សិក��ន ្រក �មេធ� ើ�ររ ួម�� សហគមន៍ និស្សិត្រសី
វត� ��ម សន� ិ�ត ឬអ�រែថ� ំលំេ���នេឡើយ។ េហើយក៏មិនរ ួមប��ល
� �ង
ំ �ររស់េ�ែបប�ណិជ�កម� ដូ ច�ផ� ះ ស�គមន៍
ស�
� �រ ឬផ� ះសំ�ក់េ�ះែដរ 1 �ក្យ “បុគ�លិក” និង“ និេ�ជិត”
�នន័យេដើម្បីរ ួមប��ល
� និេ�ជិកអ� កស� ័្រគចិត�អ�ក�ត់�រនិងសិ���មអ� ក្រ�ជ�និងបុគ�ល ដៃទេទៀត
ែដលបំេពញ�រ�រេ�នឹងកែន� ង។
0

�ក្យ “អ� កែហលទឹក” “អ� កចូ លរ ួម” "េភ��វ" "ទស្សនិកជន" ឬ "អតិថិជន" គួ រែត្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� �ស�ជិកៃន��រណៈ
និងមនុស្សេផ្សងេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក ឬនិេ�ជិតែដលចំ�យេពលេវ�េ��ម�ជីវកម� ឬទី�ំងេ�ះេ�យ��ល់។
�ក្យ “ទី�ំង�ជីវកម� ” “ទី�ំង” និង "ទីកែន� ង" សំេ�េលើ��រ និង��រ��ល់ដី
ឬទី�ំងេ��ប់��េហើយ�នសកម� �ពេផ្សងៗ។
េ�ក��ងពិធី�រែដលអនុវត� បុគ�លែដល្រត��ន�ត់ទុក�“�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងជំងឺCOVID-19” គឺ*៖
• ពីរ(2)ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ�ន�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ��ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន 2ដូ ស (ឧ.
Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬក៏
• ពីរ(2)ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ�ន���ក់�ំង COVID-19 ៃន្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ (ឧ.
Johnson និង Johnson (J&J / Janssen)។
សូ មកត់ចំ�៖ំ 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�ំ
េដើម្បីដឹងពីព័ត៌�នថ�ីៗេលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់េលើ៖
(1) េ�ល�រណ៍និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រ េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសង� ម
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រ្រ�ស័យ�ក់ទង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ង
ំ ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កេរៀបចំពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។

អ� កេបើកដំេណើរ�រ�ងែហលទឹកែដលស�ត
ិ េ��មកែន� ង��ក់េ�រ ួម���ំងអស់ស�ត
ិ េ�េ្រ�មពិធ�
ី រេនះ
្រត�វែតអនុវត� នូវ វ ��ន�រណ៍�ក់ព័ន��ង
ំ អស់ែដល�ន�យ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុៃន
វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ក់ព័ន�នឹង�ជីវកម� ។
េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
�លបរ �េច� ទចុះផ�យ៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ (គូ សអ� �
ី ង
ំ អស់ែដល�នអនុវត�
េ�កែន� ង)
0

 ពិនិត្យេ�ទីេនះ្របសិនេបើ��ននិេ�ជិកេ�េលើកែន� ងស្រ�ប់ទី�ំង / ្រទព្យសម្បត� ិេទ។ រ�លងេ�ែផ�ក B
(Skip to Section B.) ។
1េលខកូ ដេ�នធី

Los Angeles Title 22. §22.14.060 - F. និយមន័យ្រគ� �រ (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.)
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F.
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេធ� ើដូេ��ះ។
 បុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (បុគ�លែដល�ន�យុេលើសពី 65 ��ំ និងបុគ�លែដល�ន��ន�ពសុខ�ព�ុៃំ រ�)
្រត�វ�ន�ត់ឱ្យទទួ ល�រ�រែដល�ចេធ� ើពីផ�ះ�នចំេ�ះទី�ំង�ែដល�ចអនុវត� �រ�រេនះ�ន
េហើយគួ រែតពិ�ក�អំពីក�ីកង� ល់មួយចំនួនមួ យ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព
ឬេស�កម� សុខ�ពវ ���ជីវៈរបស់ពួកេគេដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�សម្រសបេលើ�រវ �ល្រតឡប់េ�កែន� ងេធ� ើ�រវ �ញេ�ះ។

 ្រត�វែណ�ំនិេ�ជិត� ំងអស់ (រ ួម�ង
ំ បុគ�លិកេ�កែន� ង និងបុគ�លិក្របតិបត� ិ�រែដលេគេ�� “និេ�ជិត”)
កុំឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�នជំងឺ ឬ្របសិនេបើពួកេគ�នប៉ះ�ល់នឹងមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។

 ្រត�វផ� ល់ព័ត៌�នដល់បុគ�លិក� ំងអស់អំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�ល

ចំេ�ះបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួ ល�ន វ �ធីេនះ��ចស្រម� លដល់ែផ� កហិរ�� វត��ចំេ�ះបុគ�លិកែដល�ំ�ច់្រត�វែតេ�ផ� ះ។
សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មអំពីកម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 រ ួម� ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ស�ីពីច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID19បែន� មេ���ំ 2021។

 �រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ ល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលនិេ�ជិត និងអ� កទស្ស�ដៃទេទៀត�ចចូ លេ��ន់ទីកែន� ងេធ� ើ�រ

េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំៃន�រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ លរបស់ DPH។ �រពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើល
េលើ��ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� ឬក៏ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ី
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ� ើច��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យ�ច់ពីេគ)
�េពលថ�ីៗេនះ។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេ�េពល�រមកដល់របស់និេ�ជិត ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួស
ដូ ច��រ្រត� តពិនិត្យ�មអុិនធរេណតៃន្របព័ន�ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�ន ចុះផ�យេ�្រចកចូ លែដលប��ក់�
និេ�ជិតែដល�នេ�គស��� ំងេនះមិន្រត�វចូ លក��ងទី�ំងេ�ះេទ។
�រ្រត� តពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�ច។
o
o

�រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ� ផលអវ �ជ� �ន (��ត) ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��
និង��នទំ�ក់ទំនង�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរក េឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ
ពួ កេគ�ចចូ លេ�ទី�ំង�នស្រ�ប់ៃថ� េ�ះ។
�រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �ន (មិន��ត)៖
• ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ 2្រប�ំងជំងឺ COVID-19
េហើយ�នប៉ះ�ល់នឹងករណីេមេ�គ COVID-19ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ
ឬថ�ីៗេនះ ស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ� ើ�រទី�ង
ំ េនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗ េដើម្បី�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ� ះ។
ផ� ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidquarantine។
1

•

្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នេ�គស��ដូ ច�នប��ក់�ងេលើ
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បី�ក់ឱ្យេ� �ច់ពីេគេ�ក��ងផ� ះ ។
ផ� ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidisolation ។

 េ�េពលែដលទទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិកទទួ លលទ�ផលវ �ជ� �នៃន�រេធ� ើេតស� ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ

COVID-19 (ករណី) និេ�ជកេ្រត�មែផន�រ ឬពិធី�រឱ្យ�នរ ួច�ល់ េដើម្បីកំណត់ឱ្យករណីេនះអនុវត� �រ�ក់ខ� �នឱ្យេ�
�ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងត្រម�វឱ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិករ ូប�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់
�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រេនះ។
គេ្រ�ងែផន�ររបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ� ើច��ឡីស័ក (េ��ច់ពីេគ) � ំងអស់
េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�របែន� មេទៀត ឬក៏អត់
ែដលេនះ�ចត្រម�វឱ្យ�នវ ��ន�រ្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។

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

េ�ះនិេ�ជកគួ រែត�យ�រណ៍ពី�រចម� ង�ចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993
ឬ (213) 240-7821 ឬ�មតំណរ��ប់េនះ www.redcap.link/covidreport។
េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ� ើ�រ�យក��នសុខ�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតប
ចំេ�ះ�រឆ� ង�្រក �ម ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ� ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រ�ំ្រទ

បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ន�ក់��ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺ
គិត�ប់ពីពីរ
(2)
ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពលពួ កេគទទួ ល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំងពីរដូ ស (រ ួម�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ ពីរ (2) ស��ហ៍
ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល���
ំ � ក់�ំងៃន ្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ (រ ួម�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
2
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
បេច� កេទស និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ
នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង� ត�រឆ� ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ �រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។
្រកសួ ងសុ�ភិ�លនឹងត្រម�វឱ្យ�នកិច�សហ្របតិបត� ិ�រ��មៗពី�មជ្ឈមណ�ល�ជីវកម� េដើម្បីកំណត់�េតើករណីចម� ង�ច
េ��មបេង� ើតឱ្យ�រផ��ះេឡើងៃនជំងឺ COVID-19 ឬ�៉ង�។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទនឹងទទួ ល�ន�៉ស់ េ�យឥតគិតៃថ� ែដល�ច�ក់សមេ�នឹង្រចមុះ

និង�ត់ ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រស� ីពី�៉ស់COVID-19របស់ LAC DPH �មរយៈ http://publichealth.
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។
េ�យបុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�ក��ងកំឡ
� ងេពលេធ� ើ�រេ�េពល�នទំ�ក់ទំនង��
ឬទំនង��ក់ទង�មួ យអ� កដៃទ។
�នែតបុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� �ពួ កេគែដលមិន�ំ�ច់�ក់រ�ំង្រគបមុខែត្រត�វ�ក់រ
�ំ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�ឱ្យេ្របើ។
�៉ស់ែដល�ន្រស�ប់មួយ�ន់មិនគួ រេ្របើេទ។

 និេ�ជិតែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យអតិថិជន

ឬអ� កែដលស� ិតេ�ក��ងទី��បិទជិតស� ិតេ��ងក��ងអ�រ�មួ យអតិថិជនែដលមិន�ក់�៉ស់ (ឧ�ហរណ៍
�រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ ល ឬបេ្រមើ��រ) ្រត�វែតផ� ល់រ�ំងមុខេដើម្បី�ក់បែន� មពីេលើ�៉ស់។
�ន�រផ� ល់អនុ�សន៍�៉ងតឹង រ �ងេ�យកំណត់�
បុគ�លិកែដលបេ្រមើ�រេ��ងក��ងអ�រែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យអតិថិជនែដលមិន�ក់�៉ស់្រត�វផ� ល់�៉ស់ឱ្យ
ពួ កេគែដល �ន្របសិទ��ព�រ�រ្រប�ំងនឹង�រចម� ងតំណក់ទឹកតូ ចៗ រ ួម�ង
ំ ្របេភទ�៉សN95
ប៉ុែន� មិនកំណត់��ំ�ច់ែត្របេភទN95ែដល្រត�វេធ� ើេតស� (�ន់ែតល� ) �៉ស់ KN95 និង�៉ស់ែដល�ន្រស�ប់ពីរ�ន់
េ�យ�រែត�របេ្រមើ�រេ��ងក��ងេ�ជនីយ��ន�ន�និភ័យខ� ស់ៃន�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មសូ មេមើលេគហទំព័រស� ីពី�៉ស់COVID-19របស់DPH ៃនេ�នធី LA https://ph.lacounty.gov/mask។

 រ�ំងមុខគឺ�ជេ្រមើសរបស់់បុគ�លិកេពលែដលពួ កេគ�នប��ញភស���ងែដល�ចទទួ លយក�នអំពី

�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញដល់និេ�ជករបស់ពួកេគ េហើយ�រ�ក់�៉ស់េ�ែត�ម�រឱ្យអនុវត� ។
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នទទួ ល��ប
ំ ��រេពញេលញែដល�នប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញរបស់ពួកេគ្រប
�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សេ�យមិន�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួ រែតបេង� ើត
និងរក�កំណត់្រ���យលក� ណ៍អក្សរែដលឯក�រែដលបុគ�លិក��ក់ៗ�នប��ញភស���ងែដល�ចទទួ លយក�ន�ភ
ស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំង។
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម� ងៃនភស���ង�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញែដល�នប��ញេ�ះេទ។
o បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងេមេ�គCOVID-19គឺគិត�ប់ពីេ្រចើន�ង
≥2ស��ហ៍ ប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ��ក់�ំង (រ ួម�នPfizer -BioNTech ឬ
Moderna) ឬេ្រចើន�ង ≥2ស��ហ៍ ប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល���
ំ � ក់�ំងៃន ្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ
(រ ួម�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។
o �ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួ លយក�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�យ្រ�ន់ែតប��ញេ�និេ�ជិករបស់ពួកេគ
�ភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19៖ ប័ណ��ក់��ក់�ំង
(ែដលរ ួមប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំងែដល�នផ� ល់ជូន
និង�លបរ �េច� ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ� ល់ជូន) ឬ រ ូបថតៃនប័ណ��ក់��ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក
ឬ រ ូបថតៃន�ត��ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូ រស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញពីមណ�លែថ� ំសុខ�ព (ែដលរ ួម�នេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រ
និងប��ក់�បុគ�ល� ំងេ�ះ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19)។

 និេ�ជិត្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេ�កគក់ (េបើ�ចេធ� ើ�ន) ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 េដើម្បីេធ� ើឱ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន។�ម�ត់មិនឱ្យបរ �េ�គ ឬផឹក

េលើកែលងែត ក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គ��ត
�ង�យពីអ�កដៃទ�ន េ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក
បុគ�លិក្រត�វែតរក�គ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក
���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ើដូេ��ះេ��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��រ
បរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ� ល់ជូនគ��ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក� ំងអស់។
o ចំនួនមនុស្ស្រត�វែត�ត់បន� យ េហើយគ��តរ�ងបុគ�លិកគួ រ្រត�វ�នបេង� ើនដល់ក្រមិត អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់
ឬកែន� ង��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖
o បិទ��កកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឱ្យ�ន�ររក�គ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក��ង
បន� ប់ ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក និង
o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដលេ្របើ
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
o �ក់តុ��តពី���៉ងតិច្រ�ំបីហ�ីត និង���ននូ វគ��ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី

ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ�
េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួ យែដល�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ ទល់មុខ��។
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឱ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ��ត�ង�យេឡើយ។

 និេ�ជិតមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់េទេ�េពលពួ កេគចុះេ�ក��ងទឹក។
 េវនេធ� ើ�រ្រត�វ�ន��ស់��ឬ��ស់ប�រេដើ
� ម្បីកំណត់ចំនួនបុគ�លិកែដល�នវត� �នេ�ទី�ំងែដល�នទឹកក��ងេពលែតមួ យ។
 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
____________________________________________________________________

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

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឱ្យស្រ�កឱ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចកជូ នដល់បុគ�លិក�ង
ំ អស់។
 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងល័ក�ខ័ណ��រ�រ

្រត�វ�នអនុវត� ចំេ�ះបុគ�លិកែផ� កដឹកជ��ន
� និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ ក��ង�ម� �គីទីបី។

 ជេ្រមើសេផ្សង-ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
____________________________________________________________________

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសង�ម
1

 �ងែហលទឹកេ��ងេ្រ�អ�រ�ច្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�្រប�ំ�ន។

�រេ្របើ្រ�ស់�ងទឹក្រត�វែត�ក់កំណត់ចំនួនអ� កេ្របើ្រ�ស់េ�យរក�គ��ត�ង�យច��យ 6
ហ� ត
ី ពីមនុស្សែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �ររបស់ពួកេគ។

o ចំនួនមនុស្សេ្របើ្រ�ស់�ងែដល្រត�វ�នអនុ��តអតិបរ�៖ __________

 ្របតិបត� ិ�រ�ងក��ងអ�រ ្របតិបត� ិ�រ�ងែហលទឹកែដលផ�ល់�របេ្រមើេស�េ��ងក��ងអ�ររ ួម�ន�ងែហលទឹក

ប��ប់ទឹក បន� ប់ងូតទឹក សូ � បន� ប់ចំហុយ និងបន� ប់�ក់ស��រៈ្រត�វកំណត់ចំនួន្រតឹម 50%
ៃនទី�ំង�ជីវកម� អតិបរ��ងក��ងអ�រេ�យែផ� លេលើ�រកំណត់ៃនទំហំ��រ ឬបទប្ប�� ត� ិអគ� ីភ័យ�ធរ�ន។
្របតិបត� ិ�រៃនេ្រគ�ងបរ ���រេ��ងក��ងអ�រ� ំងេនះ្រត�វអនុវត� �មពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម� �ត់្រ�ណនិង�យសម្ប�
ៃនេ�នធី។

o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំង្រត�វកំណត់្រតឹម៖ _________________________

 �ងទឹកេ��/ស�៉/�ងទឹកែដល�ន្របព័ន��៉��ង�យែដលេ��ងេ្រ�អ�រ�ចេបើកស្រ�ប់ែត�រេ្របើ្រ�ស់ចំេ�ះ
្រក �ម្រគ� �ររ ួម�� ឬដល់បុគ�លមកពី្រគ� �រេផ្សងៗក��ងករណីែដល�ន�ររក�គ��តពី��្រ�ំមួយហ� ីត
េហើយេលើកែលងែតស�ជិក� ំងអស់ៃន្រគ� �រ�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 � ំងអស់��
ឬមនុស្ស� ំងអស់្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ
េហើយ��នបុគ�ល�ែដលរស់េ�ក��ង្រគ� �រេ�ះ�ន�និភ័យខ� ស់ចំេ�ះ�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19។

 ជូ នដំណឹងដល់្រគ� �រ� ំងអស់ែដល�នលំេ��នេ�ទីេ�ះអំពី�រកំណត់ចំនួនអ� កេ្របើ្រ�ស់�ងទឹក។
 គួ រពិ�រ�េ�យអនុវត� �រកក់�មុនស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ងែហលទឹក។
ឧ�ហរណ៍េនះ�ចរ ួមប��ល
� � ំងកំណត់ទុកកែន� ្រងកស្រ�ប់�រែហលទឹកេ�យកំណត់រយៈច��យ
និង�រែបងែចក��ក់ក�
� លស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្រគ� �រនីមួយៗ។

 អ� កែហលទឹកេ�យកំណត់រយៈច��យគួ រែតរក�គ��ត�ង�យ 6 ហ� ីតពីអ�កែដលមិនរស់េ��មួ យេគ

េលើកែលងែតមនុស្ស�ង
ំ អស់�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។
��ំ�ច់ក��ង�រកំណត់ចំនួនអ� កែហលទឹកែដល�ចេ្របើ�មចេ��ះស្រ�ប់អ�កែហលទឹកេ�យកំណត់រយៈច��យ�មេពល
េវ�ែដល�នផ� ល់ជូន។

 ្របសិនេបើ��ំសេ���ះ��ក់កំពុង�នតួ �ទីបំេពញ�រកិច� ��ំសេ���ះេ�ះមិន្រត�វពិនិត្យ�ម�នេមើល�រ�ងៃដ
�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ ឬ�ររក�គ��តសង� មៃនមនុស្សដៃទេឡើយ។

 �ន�រែណ�ំឱ្យកំណត់មនុស្ស��ក់ ឬ្រក �មអ� ក��ក់េ�ែដលរស់េ�ក��ងទី�ំងេនះទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ�ម�ន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
និង��ពីចំនួនអ� កេ្របើ្រ�ស់�ងទឹកអតិបរ�គឺមិនេលើសេទដូ ច�នែចងក��ងចំណុចទីបួន។
បុគ�លែដល�នកំណត់ទទួ លខុស្រត�វក៏គួរែត�ម�នេដើម្បីឱ្យ�ន�រ្រប�ន់��ប់នូវេ�ល�រណ៍ែណ�ំបេ�
� ះ�សន� � ំង
អស់េនះ។

 វ ��ន�រេដើម្បី��ឱ្យ�នរក�គ��តសង� ម (បុគ�ល្រត�វរក�ច��យ�៉ងេ�ច�ស់ 6

ហ� ីតពីអ�កែដលពួ កេគមិនរស់េ��មួ យ)
្រត�វ�នអនុវត� លុះ្រ�ែតមនុស្ស� ំងអស់�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19
ឬមនុស្ស� ំងអស់្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ េលើកែលងែតស�ជិកៃន្រគ� �រែតមួ យ
េហើយ��នបុគ�ល�ែដលរស់េ�ក��ង្រគ� �រេ�ះ គឺ�ន�និភ័យខ� ស់ៃន�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19 ។
o ��ស់ប�រប�
� ង់អង��យនិងទី�ំងេផ្សងេទៀតែដលេ�ជុំ វ �ញ�ងទឹេដើម្បី���កែន� ងឈរនិងកែន� ងអង��យ�ចផ� ល់ឱ្យ
�ន�រគ��ត�ង�យ ខណៈេពលែដល្រត�វរក�ចេ��ះពីប�ង់អង��យច��យ 4
ហ� ត
ី េ�ជុំ វ �ញ�ងទឹកដូ ចែដល�ត្រម�វ�រ�មច�ប់របស់រដ� ។ េនះ�ចរ ួម� ំង�រដកេ�អីេចញ ឬបិទស��ត�ម
កែន� ងេដើម្បី�ត់បន� យមិនឱ្យ�ន�រេ្របើ្រ�ស់។

o �ន�រផ� ល់ត្រម �យ និង�រែណ�ំែដល�ចេមើលេឃើ� (ឧ�ហរណ៍ �ក់ែខ្ស�ជួ រេ�ក��ងទឹក

ឬេ�អីនិងតុេ��មទី�ំងអង��យ) និង��កស�� និងស���មរយៈ�រេ្របើរ ូប�ព (ឧ�ហរណ៍បិទស��ត�ម
កែន� ង េ�េលើក្រ�លឥដ� ឬ�មចិេ�� ម
ើ ផ� វ� ) េដើម្បី���អ� ក��ក់េ�និងអ� កែហលទឹកស� ិតេ�ច��យ�៉ងតិច
6 ហ� ីតពី��� ំងេ�ក��ងទឹកនិងេចញពីទឹក។

 ពិ�រ�េ�យេធ� ើ�រ�ម�ត់េភ��វែដលមិនែមន�អ� ករស់េ�ក��ងទី�ំងផ� ះែល� ង ខុនដូ
ឬស�គម��ស់ផ�ះមិនឱ្យេ្របើ្រ�ស់ស��រៈ�ងទឹកេនះ។

 ពិធីជប់េលៀងឬ�រជួ បជុំេ��ងែហលទឹក្រត�វេធ� ើ�ម�រែណ�ំរបស់េ�នធីស្រ�ប់
�រែណ�ំស្រ�ប់�រជួ បជុំ្របមូ លផ��ំេ្រ�ផ� វ� �រ។

C.

2

វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ

 ្របព័ន� HVAC �នស�ពល� ឬ�ចដំេណើរ�រល� ដល់ក្រមិតអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើេ��ន េហើយ្របព័ន�ខ្យល់្រត�វែតបែន� ម។

្របព័ន�ខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពគឺ� វ �ធីមួយក��ងចំេ�មវ �ធីសំ�ន់បំផុតេដើម្បី្រគប់្រគង�រ�យ�យៃនតំណត់ទឹកតូ ចៗ។
ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់ែដល�ចចល័ត�នេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់របស់�
�រឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទី�ំងេធ� ើ�រ។
សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈរដ� �លីហ�័រ�៉អំពី ្របព័ន� ខ្យល់េចញចូ ល�មត្រមង
និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស�ងក��ងះ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត ។
o សូ មចំ�៖ំ ្របព័ន�ខ្យល់ និង�រែកលម� គុណ�ពខ្យល់�ងក��ងគឺ្រត�វែតបែន� មេទៀត េ�យមិន្រត�វប�រ�េទ
�
�រ�រ�រ�ំ�ច់រ ួម�ន�រ�ក់រ�ំង្រគបមុខ (េលើកែលងែតបរ ���ស�ក់�ក់ែដល�ន�និភ័យខ� ស់
ែដល�ម�រឱ្យ�ន�រ�រ�រផ� វ� ដេង� ើម្រតឹម្រត�វ) រក�គ��ត�៉ងតិច 6ហ� ីតរ�ងមនុស្សនិងមនុស្ស
�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ និងកំណត់សកម� �ពែដល្របមូ លផ��ំមនុស្សមកពី្រគ� �រេផ្សងៗ��។
o បេង� ើន�រែណ�ំ និងចរន� ខ្យល់េ��ងេ្រ��មែដល�ចេធ� ើេ��នេ�យេបើកបង� �ចនិង��រេ�យេ្របើក��រ
ឬវ �ធី��ស� េផ្សងេទៀត។
ពិ�រ�តំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់ែដល�ចចល័ត�នេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមង
ខ្យល់របស់��រឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទី�ំងេធ� ើ�រ។
o េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យកុំេបើកបង� �ចនិង��រ្របសិនេបើ�រេធ� ើែបបេនះបង� �និភ័យសុវត� ិ�ពដល់បុគ�លិក
អ� ក��ក់េ� ឬអ� កែហលទឹក។

 េភ��វែដលមកដល់ទី�ំង�ជីវកម� ្រត�វទទួ �ររ�លឹកអំពី�រ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវល (េលើកែលងែតេពលេ�ក��ងទឹក)

ខណៈេពលេ�ក��ងទី�ំង�ជីវកម� ឬេលើទី��ៃនកែន� ងេនះ។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់
និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� �ពួ កេគែដលមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់ែត្រត�វ�ក់រ�ំងមុខែដ
ល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� ខណៈ�ែដល��ន�ពរបស់ពួកេគ�ច
េធ� ើេ��ន។ ្រក�ត់ែដល�ន្រទង់្រ�យ�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច��្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យេ្របើ។
រ�ំងមុខែដល�ន្រស�ប់មួយ�ន់ មិន្រត�វេ្របើេទ។

 �រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ ល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលអ� កទស្ស��ចចូ លេ��ន់ទី�ំងេ�ះ

េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំៃន�រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ លរបស់េ�នធី។ �រពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើល
េលើ��ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� ឬែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ី
និង�េតើបុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ� ើច��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យ�ច់ពីេគ)
�េពលថ�ីៗេនះ។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើេ��នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូ ច��រ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
្រត� តពិនិត្យ�មអន�ញេ�យេ្របើ្របព័ន�្របតិបត� ិ
ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លៃនបរ �េវណ�ជីវកម� ែដលប��ក់�េភ��វ�ែដល�ន
េ�គស��� ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងបរ �េវណេឡើយ។
o �រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ� ផលអវ �ជ� �ន (��ត) ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��
និង��នទំ�ក់ទំនង�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ
ពួ កេគគឺ��ត េហើយ�ចចូ លេ�ទី�ំងន�នស្រ�ប់ៃថ� េ�ះ។
o �រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �ន (មិន��ត)៖
• ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ទង�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10
ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬថ�ីៗេនះ ស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
ពួ កេគមិន�ចចូ លទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បី�ក់
ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ� ះ ។ េ�យ្រត�វផ� ល់�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ក
(េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ ែដល�នេ�េលើគហទំព័រ ph.lacounty.gov/ covidquarantine។
• ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប��ញេ�គស��ែដល្រត�វ�នកំណត់ស��ល់ដូច�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ�
េ្រ�ម�រប��ឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក (�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក) េគមិន�ចចូ ល�នេទេហើយ្រត�វែត
ប��ន
� េ�ផ� ះ វ �ញ��មៗេដើម្បីេធ� ើច��ឡីស័កេ�ផ� ះ។
ផ� ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidisolation ។

 េធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យសុវត� ិ�ព�ងទឺកេដើម្បី����រ�តុគីមីេ�ក��ង�ងទឹកគឺ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រស��ប់េមេ�គ
េហើយ�ងទឹកេ�ះ្រត�វ�នេធ� ើ�រ�យតៃម� េលើឧបករណ៍សុវត� ិ�ពផងែដរ។

o ្របតិបត� ិ�រ និងែថ�្រំ តឹម្រត�វគួ រែតេធ� ើឱ្យវ �រុសអសកម� េ�ក��ងទឹក។

 �ជីវកម� ែដលមិន�នដំេណើរ�រ សូ មេធ� ើ�រស��ត្រប�ប់្រប�េ�យ�ន� ំងទឹកេ��និង្រត�ក់ឱ្យ�នរយៈេពល ៥
�ទីមុនេពលេបើកេឡើង វ �ញេដើម្បី��ស់ប�រទឹ
� កែដល�នេ�ក��ងបំពង់បង� �រេដើម្បី�នទឹកែដល��ត និង�នសុវត� ិ�ព។
េនះរ ួមប��ល
� ប៉ុែន� មិនក្រមិត្រតឹមេនះេទ ចំេ�ះ្របភពទឹក ្របភពទឹកតុបែតងក��ង�ង ទឹកេ���េដើម។

 អនុវត� ែផន�រស��ត និងស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ� ែដលប៉ះញឹក�ប់�ល់េពលែដលេ្របើ�រ ួច

េហើយ្របសិនេបើ�ន�រេ្របើវត��រ ួម��។ �រេ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យEPA។
�ងេ្រ�មនឹង្រត�វ�នស��តនិងស��ប់េមេ�គេ��ម�ពញឹក�ប់�ម�រពិពណ៌�ដូ ច�ងេ្រ�ម
ប៉ុែន� មិនតិច�ងមួ យដងក��ងមួ យៃថ� េទ�ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម ៖
o ប��ន់ៃដ និង��យ _______________________________________________________________________________________
o េ�អី�នកែន� ងអង��យ តុទែវង __________________________________________________________________________
o ប��ន់ៃដ�ញ��រនិ ងៃផ� េ�ក��ងបន� ប់ទឹក ទីកែន� ង�ងៃដ បន� ប់��ស់ប�រកន�
�
បកូ នែង៉តនិងបន� ប់ងូតទឹក
___________________________________________________________________________________________________________
o េ្រគ�ងបរ ���រេ្របើ្រ�ស់ទូេ� _______________________________________________________________________________
o បន� ប់ទឹក ________________________________________________________________________________________________
o េផ្សងេទៀត _______________________________________________________________________________________________

 ���រផ� ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់េដើម្បីអនុវត� អ�ម័យែដល�នសុខ�ពល� ។ ស��រៈែដល្រត�វផ�ត់ផ�ង់រ ួម�ន �ប៊ូ
ទឹក�ងស��តៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងេ�ច�ស់ 60% កែន្សង្រក�ស ្រក�ស់អ�ម័យ
និងធុងស្រ�មែដល�ចេ្របើ�នស្រ�ប់អ�ក��ក់េ�េ�ទីេ�ះ។

 ្របសិនេបើមិន�នយកេចញេទ ្រត�វ្រ�កដ�េ្រគ�ងស�� រ �ម (ឧ�ហរណ៍េ�អីអង��យ)

ឬរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ទូេ�េផ្សងេទៀត្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� ។
អ� ក��ក់េ��ចយកស��រៈផ� ត់ផ�ង់េដើម្បីស��ប់េមេ�គេ្រគ�ងស�� រ �មនិងរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ទូេ�ប��ប់ពីពួកេគេ្របើ�រ ួច។
�ន�រែណ�ំឱ្យអ� ក��ក់េ�យកេ្រគ�ងស�� រ �មឬរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ទូេ���ល់ខ� �ន។

 បុគ�ល� ំងអស់គួរែតយកកែន្សង��ល់ខ� �នេ��ងែហលទឹក

េហើយមិនគួ រែចករ� ែលកកែន្សង�មួ យអ� កដៃទែដលមិនរស់េ��មួ យ្រគ� �ររបស់ពួកេគេឡើយ។

 មិន្រត�វែចក�យ��រឬេភសជ� ៈ�មួ យអ� កដៃទេ�េលើ�ងែហលទឹកេទ

េហើយស�ជិក្រគ� �រមិនគួ រែចករ� ែលក��រឬេភសជ� ៈ�មួ យ�មួ យស�ជិកែដលមិនែមន�្រគ� �ររបស់េគែដរេដើម្បី�
ត់បន� យ�និភ័យៃន�រចម� ងេមេ�គ។

 ទី�ំង្របភពទឹក ឬ�៉សុីនស� ំទឹក្រត�វែតបិទេហើយ្របែហល�មិន្រត�វេ្របើ�េទ។
D. វ ��ន�រណ៍្រ�ស័យ�ក់ទង�មួ យ��រណៈជន
Reopening Protocol Residential Swimming Pools
Revised 5/21/2021 (Cambodian)

Page 7 of 7

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ ឬេបើ�ច�ក់ព័ន��� ឬវ ���បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពៃនជំងឺCOVID-19 របស់េ�នធី
Los Angeles ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ លេ��ន់ទី�ំង�ងទឹក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
ឬេដើម្បីបំេពញ�មកម� វ �ធីប��ក់ វ ���បនប្រតេ�យខ� �នឯង េ�យអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ http://publichealth.lacounty.gov/ eh/covid19cert.htm។
េ្រគ�ងបរ ���រ្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្បីែកស្រម� ល �ម�រេស� ើសុំ។

 ��កស��េ�្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗៃនទី�ំង�ងែហលទឹក្រត�វ�នបិទផ្សព� ផ�យេដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ�កេ្របើ្រ�ស់�
ងទឹកឱ្យ��ក់េ�ផ� ះ ្របសិនេបើពួកេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ែដល្រសេដៀងេ�នឹងជំងឺ COVID-19។

 ��កស��្រត�វបិទផ្សព� ផ�យេដើម្បីរ�លឹកដល់អ�កេ្របើ្រ�ស់�ងទឹកឱ្យរក�គ��តសង� ម�ប់ពី្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�លែដលមិនែម
នស�ជិក្រគ� �រ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើេ��ន។

 ��កស��េលើកទឹកចិត�ឱ្យអ� ក��ក់េ�និងអ� កែហលទឹក�ង
ំ អស់�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់
ឬេ្របើទឹកអ�ម័យេ�េពលចូ លេ�ក��ងទី�ំង�ងែហលទឹក។ ផ� ល់
ឬេស� ើសុំឱ្យអ� កអ� ក��ក់េ�យកទឹក�ងស��តៃដែដល�នក្រមិ�តិ�ល់កុល 60%។

 ��កស��េដើម្បីរ�លឹកអ� ក��ក់េ�ឱ្យ�ក់�៉ស់េ�េពលេធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់តំបន់រ ួមេ�និងពី�ងទឹកនិងបន� ប់ទឹកែដលេ្របើរ ួ
ម��។ រ�ល ឹកេ�ដល់អ�កែហលទឹកឱ្យេ�ះ�៉ស់េចញេ�េពលចូ លក��ងទឹក។

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

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ន�រទទួល�ន�រេ្របើ្រ�ស់�ងទឹកស្រ�ប់អ�ក��ក់េ�
ែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។

អ� កក៏�ចរកេមើល�រែណ�ំពី Centers for Disease Control and Prevention ស្រ�ប់�ររក�គំ�តសង� ម
និងដំេណើរ�រស��ប់េមេ�គេ�អ�រ/ៃផ�ែដល�នេ�https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/php/water.htmlផងែដរ។
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