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ពិធី�រស្រ�ប�់ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� ក៖ ឧបសម�័ន� Y 
�ន្របសិទ� ិ�ព�ប់ពីេ�៉ង 12: 01រ�លង�្រ�្រត េ�ៃថ� ្រពហស្បតិ៍ ទី6 ែខ ឧស� 

�� ំ2021 
 

0បច� �ប្បន��ពថ�ី ៖ៗ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 

 :2021/5/5ទី�ំង�ងក� �ងអ�រ�ចបេង�ើន�រកំណត់ចនួំនមនសុ្សអតបិរ� %50ៃនទ�ំីង�ងំមូល ឬចំនួនមនុស្ស  200
 (6)  �ក់ េហើយគឺ�ន់ែតតចិ�ងេនះ។ េ��ងក� �ងអ�រ អតថិិជនែដលមកពី្រ�ំមួយ
្រគ��រ�ចអង� �យរមួ�� �្រក �មចំនួន្រ�ំមួយ ប្រសនិេបើពួកេគ��ក�់� ក�ំ់ងេពញេលញ។ េ��ងេ្រ� 
អតិថិជនែដលមកពីពី្រ�ំបី្រគ��រ   �ចអង� �យ�មួយ�� �្រក �មែដល�ន្រ�ំបី ្របសនិេបើពួកេគ�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ។ (8)
ទូរទស្សន៍�ចេបើក�ងំេ�ក� �ង និង�ងេ្រ�ៃនទ�ំីង់បរ �េ�គ��រ�។  

 
អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ�� បេ់�យ�រជំង ឺCOVID-19 �ន�រថយចះុខ�ះ 
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព ប៉ុែន�ជំងឺ COVID-19 ក� �ងសហគមន ៍េ��នក្រមិតមធ្យមេ�េឡើយ។ ជំងឺ COVID-19 
បន��ន�និភ័យ (risk) ខ�សច់ំេ�ះសហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យមនុស្ស និង�ជវីកម��ងំអស�់ន�រ្រប �ង្របយត័� និង
ែកែ្រប្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ីប�តប់ន�យ�និភយ័ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។ 
 
េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូលក� �ង “លំ�ប�់� កព់ណ៌េលឿង” “Yellow Tier”ៃនែផន�រេដើម្ីបេសដ�កចិ��នសុវត��ិព�ងមុន 
(Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ីបដក�ររ �តត្ិបត�ក�់កស់្រ�បស់កម��ព
ក� �ងមូល�� នមួយចំនួន។ �ជវីកម�គួរបន�្របតិបត�ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�ម
ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វេ�ក� �ងពិធ�ីរេនះ េដើម្ីប�ត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនជំង ឺCOVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របតបិត��ិរ
�ជីវកម�របស់ខ� �ន។ 
 
ពិធី�រេនះ និងល័ក�ខណ័� ត្រម�វរបស�់�ងេ្រ�មេនះ គឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់�រេបើកេឡើងវ �ញៃនកែន�ងេធ�ើ្រ� កែន�ងបតិ្រ� នងិ 
េ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដល�ន��� ប័ណ� េ្រគ�ង្រសវ �ងរបសរ់ដ�េលខ #1, #2, #4, #23 នងិ #74 មិន�នលខិិតអន�ុ� ត
សុខ�ព��រណៈស្រ�ប់េ�ជនីយ�� ន និងែដលមនិផ�ល់េស�ម� �ប��រ (ម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ�ើ�រ) េ�នងឹកែន�ង។ 
�ជីវកម�ែបបេនះឥឡ� វេនះ�ចេបើក្របតិបត�ិ�រ�ងក� �ងអ�រក� �ងក្រមតិ 50% ៃនសមត��ពផ� �កមនុស្សអតិបរ� ឬមនុស្ស 200 
�ក់ មួយ�ក៏េ�យែដលតិច�ង។ 

• កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ្់រ�ែដលផ�ល់េស�ម� �ប��រេ�នឹងកែន�ង ្រត�វែតេ�រព�មពិធ�ីរ
ស្រ�ប់េ�ជនីយ�� ន៖ ឧបសម�ន័�  I។ 

• កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ្់រ�ែដល្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យលក់្រ�េបៀរ ្រ� ឬស� ីរ �ត (spirit) ែដល្រត�វ�ន
ទទួល�នេ�េ្រ�ទកីែន�ងក្៏រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុវត��មពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម�លក់�យ៖ ឧបសម�ន័� B ផងែដរ។ 

• កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ្់រ�ែដល�អ�កផលតិ្រ�េបៀរ ្រ� ឬស� ីរ �តក៏្រត�វ�នត្រម�វ
ឲ្យអនុវត��មពិធី�រស្រ�ប�់ជវីកម��� ំងស� �ក ផលតិ និងដឹកជ�� �ន៖ ឧបសម�ន័�  C ផងែដរ។ 

• កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ្់រ�្រត�វែតប�្ឈប្់របតិបត�ិេហ�ម ែដលរមួ�នដូច� កែន�ងេ�ះប៊ូលីង 
�� រគប់្រព�ញ និងតុ� ��៉ រហូតដលស់កម��ព�ងំេនះ្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យេបើកដេំណើរ�រេ�យ�ន�រែកែ្រប 
ឬ្របតិបត�ិ�រេពញេលញ។ 

• �ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� ក�ច�ន�រកម�ន��� ល់េ��ងេ្រ�អ�រេ�យ្រសប
�មពិធី�រេ�ជនីយ�� ន។ 

 
 

កែន�ងេធ�ើ្រ� និងកែន�ងបតិ្រ�ែដលផលតិ្រ� ឬ្រ�េបៀរេ�យ�នកែន�ងស្រ�បភ់�ក្ស្រ� ឬ្រ�េបៀរ ែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី
និយមន័យ�ក្យទកីែន�ងម� �ប��រេ�យច�ប់សខុ�ព និងសុវត��ិពរដ� California ែផ�ក 113789(c)(5) និងមិនត្រម�វឲ្យ�ន
លិខិតអនុ�� តសខុ�ពេដើម្ីបេធ�ើ្របតិបត�ិ�រ �ចេបើកដេំណើរ�រស្រ�ប�់រភ�ក្ស�ងំេ��ងក� �ងនងិ�ងេ្រ�អ�រ�ន។ 
េ�ងច្រ�ញ់្រ�ក�៏ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�រភ�ក្ស�ងំេ��ងក� �ងនិង�ងេ្រ�អ�រផងែដរ។ 
 
�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស�  ីនិង�ង្រ�្រកឡ� ក�ងំអស់ែដលដេំណើរ�រ្រត�វ្រសប�មពិធ�ីរេនះ�ចជួលកែន�ង 
និងេរៀបចំ��� សៃ់ន្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន្រសប�មពិធី�រេ�នធីស្រ�ប ់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន៖ ឧបសម�ន័�  BB�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស�  ី.
និង�ង្រ�្រកឡ� កែដលេរៀបចំ្រពឹត��ិរណ៍ឯកជន្រត�វែតបិទស្រ�ប់�ជីវកម�
ធម��ក� �ងកំឡ� ងេពលែដល�ន�រេរៀបច្ំរពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�ះ។  េលើកែលង��ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស�  ីនិង�ង្រ�្រកឡ� ក
ែដល�នកែន�ងេរៀបច្ំរពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេ�ទ�ំីង�ចេ់�យែឡកែដល�ន្រចកចូល�ច់េ�យែឡក 
និងកែន�ង�ចេ់�យែឡក�ចេរៀបច្ំរពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ន ខណៈេពលែដលរក�្របតិបត�ិ�រ�្រប�ំៃន�ជីវកម� រ្រ�េបៀរ 
្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� ក។ ក� �ងករណីែបបេនះ ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនែដលេរៀបចកំ� �ងេពលត�ំល�� �មួយ�ជីវកម�េបើក្របតិបត�ិ
�រ�េទៀង�ត ់្រគប់េភ��វែដលមកចូលរមួស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនមិន�ច�យឡ�ំមួយអតិថជិនចូលមក្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី 
និង�ង្រ�្រកឡ� កេឡើយ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�ក� �ងអ�រ�ន លុះ្រ�ែតេភ��វ�ងំអស�់ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញប�� រៃនជំងឺ 
COVID-19 ឬក៏េធ�ើេតស�រកេឃើញអវ �ជ��នៃនជងំឺ COVID-19មនុេពលចូលរមួ្រពឹត��ិរណ៍េនះ 
េ�យអនុេ�ម�មពិធ�ីរស្រ�ប់្រពឹត��ិរណ៍ឯកជន។ 
េភ��វ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ងំអស្់រត�វប�� ញភស� ��ងដល់្របតបិត�កិររបស់�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី 
និង�ង្រ�្រកឡ� កៃន�រ�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ ឬលទ�ផលេតស� េឃើញលទ�ផលអវ �ជ��នៃនជំងឺ COVID-19�រេហើមឬទកឹ�ត់) 
មុនេពលចូល្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។ 
 
សូមកត់ស�� ល់៖ ពិធី�រេនះគមឺិនែមនស្រ�ប់�រ (��បប់�� �លទីកែន�ងែដល�នលិខតិអនុ�� តសុខ�ពស្រ�បេ់�ជនីយ�� ន
ែដល�ន�នភ័ិយ (risk) �ប)។ សូមេមើល ពិធ�ីរេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់�រ៖ ឧបសម�័ន� Y-1 ស្រ�ប់ល័ក�ខណ័� ត្រម�វ�ក�់ក។់ 
 

ជំងឺ COVID-19 �គេ្រចើនឆ�ងេ�េពលែដលមនុស្សស� ិតេ�ជិតអ�កែដល�នជំងឺ COVID-19 ឬ�ន�របះ៉�លេ់�យ�� ល់�មួយ
បុគ�លរបូេ�ះ។ េ�េពលែដលមនសុ្សែដល�នជងំឺ COVID-19 ក�ក ក�� ស់ េ្រច�ង និ�យ ឬដកដេង�ើម ពួកេគ
បេង�ើតតំណក់ទកឹតូចៗពីផ� �វដេង�ើម។ េហើយេ�យេ�ង�មមជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យ និងប�� រជំងឺឆ�ង �នភិ័យ (risk) 
ៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 េកើនេឡើងេ��មទកីែន�ង�ងំ�យ�ែដលមនសុ្ស�� េ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន ខណៈេពលបរ �េ�គ និងផឹក 
េហើយ�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងខ�ស់�ងមនុ�មួយមនុស្សែដលមនិរស់េ�ក� �ង្រគ��រែតមួយ។ 

• �និភ័យ (Risk) �បបផំតុ៖ េស�កម�ម� �ប��រ/េភសជ�ៈ្រត�វ�ន�កក់្រមិត្រតឹម�រេបើកចូល �រដកឹជ�� �ន 
�រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រមកយកេ�ចេិ�� ើមថ�ល់។ 

• �និភ័យ (Risk) េ្រចើន�ងមនុ៖ �រេបើកចូល �រដកឹជ�� �ន �រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រ
មកយកេ�ចិេ�� ើមថ�ល្់រត�វ�នសង�ត់ធ�ន់។ េស�កម�បរ �េ�គ��រ/េភសជ�ៈេ�នងឹកែន�ង ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម
�រអង� �យេ��ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនកែន�ងអង� �យ ្រត�វ�ន�តប់ន�យេដើម្ីបអនុ�� តឲ្យេរៀបត�ុ� តពី��
�ងមុនែថមេទៀត។ 

• �និភ័យ (Risk) ខ�ស់�ងមនុ៖ �របរ �េ�គ��រ/�រផកឹេ�នឹងកែន�ងេ�យ�តប់ន�យចំនួនកែន�ងអង� �យ
�ងក� �ងអ�រ េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យេរៀបត�ុ� តពី�� �ងមុនែថមេទៀត។ និង/ឬ�របរ �េ�គ��រ/�រផឹកេ�នងឹកែន�ង
េ�យ�ន�រអង� �យេ��ងេ្រ�អ�រ ប៉ុែន�តុមនិ្រត�វ�នេរៀបឲ្យ�� តពី�� �ងមនុែថមេទៀត។ 

• �និភ័យ (Risk) ខ�ស់បផំតុ៖ �របរ �េ�គ��រ/�រផឹកេ�នឹងកែន�ងេ�យ�ន�រអង� �យេ��ងក� �ងអ�រ។ 
ចំនួនកែន�ងអង� �យមិន្រត�វ�ន�តប់ន�យ េហើយតមុិន្រត�វ�នេរៀប�� តពី�� �ងមុនែថមេទៀត។ 

េ�ក� �ងពិធី�រតេ�េនះ �ក្យ “្រគ��រ” �ននិយមន័យ�� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ�� េ្រ�មដំបូលែតមួយ” 
និងមិន�ប់ប�� �ល�� ន�ពរស់េ��្រក �ម�� ប័នដូច�អេន��សិក�� ន ស�គមបុរស ស�គម�ស�  ីវត���ម ��សដូនជ ី
ឬទីកែន�ងែថ�ែំដល�ន�រ�� ក់េ� េហើយ�កម៏ិន�បប់�� �ល�រេរៀបចឲំ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម� 
ដូច�ផ�ះជួល ស�� �រ ឬផ�ះសំ�ក់ែដរ។0

1 �ក្យ “បុគ�លិក” និង "និេ�ជិក" �នអត�នយ័�ប់ប�� �លនេិ�ជកិ អ�កស� ័្រគចិត� 
បុគ�លិក�ត់�រ និងសិ�� �ម ប��វ�ន� និងបុគ�លេផ្សង េៗទៀត�ងំអសែ់ដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទកីែន�ង។ �ក្យ "េភ��វ" ឬ 
"អតិថិជន" គួរ្រត�វ�នយល់��ប់ប�� �ល��រណជន និងជនដៃទេទៀតែដលមិនែមន�បគុ�លកិ ឬនិេ�ជកិែដលចំ�យេពល
េ��ជីវកម� ឬទីកែន�ង។ �ក្យ "�ជវីកម�" "ទីកែន�ង" និង "មន� ីរ" �ងំពីរេនះសំេ�េលើអ�រ ទី��  និងអ�រឬទ�ី� �ប�់� ែដល
�នអនុ�� តឲ្យេធ�ើសកម��ព។ “LACDPH” គឺ�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles។ 
 
បែន�មេលើល័ក�ខ័ណ�េ�េលើកែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ្់រ�ែដល�ន�កច់ុះេ�យម�ន�សីុ�ភិ�ល��រណៈ
របស់រដ� កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ្់រ�ក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពីសវុត�ិ�ព និង�រ្រគប្់រគង�រ
ឆ�ងជំងឺ�ងំេនះផងែដរ។ 
 
សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនងឹ្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត�៌ន និងធន�នបែន�ម ដូេច�ះ
សូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទព័ំរ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់បច� �ប្បន��ព
េផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។ 
 

ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប៖់ 
(1) េ�ល�រណ៍កែន�ងេធ�ើ�រ និង�រអនុវត�េដើម្ីប�រ�រសុខ�ពបគុ�លកិ 
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ 
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងំឺ 
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបគុ�លកិ និង��រណជន 
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�រេ្របើ្រ�សេ់ស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។ 

 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទកីែន�ងរបស់អ�កបេង�ើតពិធ�ីរេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 
 

ទីកែន�ង�ំងអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់េ�យពិធ�ីរេនះ ្រត�វែត�កច់ុះនូវវ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត��ន

 
1 ច�ប់េ�នធី Los Angeles ចំណងេជើង 22. §22.14.060 - និយមន័យ�ក្យ្រគ��រ (F. Family) ។ (បទប្ប��ត�ិ 2019-0004 § 1, 2019.) 
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្ីបពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ�៏មួយ
ែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត��នស្រ�ប់�ជីវកម�។ 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

ចំនួនមនសុ្សអតបិរ�ពីមុន៖   

ែដនកំណត់ចនំនួមនសុ្ស៖  

�លបរ �េច�ទចុះផ�យ៖  

 
A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រេដើម្ីប�រ�រសុខ�ពបគុ�លិក  

(គូសធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន�ង) 

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

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 �� ំ អ�កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ�កែដល�នប�� សខុ�ព្រប�ំ�យ) 
្រត�វ�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ�ើ�រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន និងគួរពិ�ក�អពីំក� ីកង�ល�់��មួយអ�កផ�ល ់ 
េស�សុខ�ព ឬេស�កម�សខុ�ព�រ�ររបសខ់� �ន េដើម្ីបេធ�ើ�រសេ្រមចចតិ��នសម្រសបអពីំ�រ្រតឡប ់ េ�កែន�ងេធ�ើ�រវ �ញ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�ន្រ�ប�់កុមំកេធ�ើ�រេបើសិន�ឈ ឺឬេបើសនិ�ពួកេគ�នប៉ះ�ល�់មួយបគុ�លែដល�នជំង ឺ
COVID-19។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ�កលក់ និង បុគ�លកិដកឹជ�� �ន �ចចូលមកក� �ងកែន�ងេធ�ើ�រ 
េ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនតិ្យ�រចូលរបស់ LACDPH ។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�បប់�� �ល�រពិនិត្យ  �ក់ព័ន�  នងឹ  
�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកពុំង ស� ិតេ្រ�មេសចក� ី ប�� ប ់ 
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និងឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬកអ៏ត់។ �រពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងពីច�� យ ឬ
េ�យ�� ល់ប�� ប់ពីបគុ�លកិមកដល់។ �រពិនតិ្យសីតណុ� �ពកគួ៏រែតេធ�ើេឡើងេ�កែន�ងេធ�ើ�រផងែដរ េបើសនិ��ចេធ�ើ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (�� នប�� )។ េបើសនិ�បុគ�លមនិ�នេ�គស��  និងមនិ�នប៉ះ�ល់�មួយករណីែដល  
េគដឹង��ករណីជំង ឺCOVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចងុេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 
 េបើសិន�បុគ�លមិន�ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ្រប�ំងនឹង1

2ជំង ឺCOVID-19 និង�ន�រប៉ះ�ល់
�មួយករណីែដលេគដងឹ��នជងំឺ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចងុេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ចពី់េគ ពួកេគមនិ�ចចូល ឬេធ�ើ�រេ�ទ�ីល�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ
េដើម្ីបេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអពីំ�រ�កឲ់្យេ��ច់ពីេគ ែដល�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស�� �មួយៃនេ�គស�� ែដល�នកតស់�� ល់�ងេលើ ឬកំពុងស�តិេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ចេ់�យែឡក�េពលបច� �ប្បន� ពួកេគមនិ�ចចូល ឬេធ�ើ�រេ�ទី�ល�នេទ និង
្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�លឲ់្យពួកេគនូវ
�រែណ�ំអពីំ�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអពីំអត�្របេ�ជនៃ៍ន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភ�ិលែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ទិទលួ ែដលនងឹេធ�ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ��វត� �ក� �ង�រស�តិេ�ផ�ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស�ពីី 
កម�វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈបស់្រ�កឈ ឺនិងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំង ឺCOVID-19 
រមួ�ងំសិទ�ិសុចំ�ប់ឈបស់្រ�កឈរឺបសប់ុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ស�ពីី ច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងCឺOVID-19បែន�ម។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត�៌ន��នបុគ�លិក�� ក ់ឬេ្រចើន�ក់េធ�ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំងឺ COVID-19 
(ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្ីបឲ្យករណី�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ចេ់�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ�� មៗស្រ�ប់បគុ�លកិែដល�ន�រប៉ះ�ល�់មួយករណីេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ គេ្រ�ងរបសន់ិេ�ជក
គួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បគុ�លកិែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស ់េដើម្ីប�ចទទលួ�ន ឬេធ�ើេតស� រកជំង ឺCOVID-19 
េដើម្ីបកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�លេ់�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬកអ៏ត ់ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�នវ ��ន�រណ៍្រគប្់រគងជំង ឺ
COVID-19 បែន�ម។ េមើល�រែណ�ំសខុ�ព��រណៈស� ពីី �រេឆ�ើយតបនងឹជងំឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដល�� ស�់ជីវកម� អ�ក្រគប់្រគង ឬ្របតិបត�ិករដឹង��នករណីជងំឺ COVID-19 ចំនួនប ី(3) ឬេ្រចើន�ងេនះ
េ�កែន�ងេធ�ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនេិ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ

 
2 មនុស្សែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួលដូសទីពីរស្រ�ប់
�� ក់�ំងែដល�ន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួល�� ក់�ំងែដល�នមួយដសូ (ឧ. Johnson 
and Johnson [J&J]/Janssen)។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
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�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport ។ 
េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �យក�� នសខុ�ព��រណៈ នឹង�បេ់ផ�ើម�រេឆ�ើយតប
ចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល�់រែណ�ំ និងអនុ�សនអ៍ំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងំឺ �រ�ំ្រទបេច�កេទស 
និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក�់កស់្រ�បទ់កីែន�ង។ អ�ក្រគប្់រគងករណីសខុ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត�ំ់ង
េដើម្ីបេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្ីបដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�ទកីែន�ង។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល�់មួយអ�កដៃទ�នទទលួ�៉សស់ម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�តេ់�យឥតគតិៃថ�។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទព័ំរ�៉ស់ជងំឺ COVID-19 របស ់LAC DPH េ� http://publichealth. 
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បគុ�លកិ្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� ក� �ងអឡំ� ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ 
ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស�របស់ខ� �ន�ពួកេគ
មិនគួរ�ក់�៉ស់ គួរ�កស់ន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត្់រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របសរ់ដ� 
ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបសពួ់កេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមងរ់ �ងតងឹេ��ងេ្រ�មច�� ។ 
�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួយផ� �វគមឺិនគួរេ្របើេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស ់និង�រែថ��៉ំស់�នសម្រសប េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំ�រ�ក់�ពីេលើ្រចមះុ និង�ត ់
និង�ព�ំ�ច់ក� �ង�រេ�កគក ់ឬ�� ស់ប� �រ�៉ស់របស់ពួកេគ�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

 សន�ះ�ំងមុខ្រត�វ�នផ�លជ់ូនដល ់និង�កេ់�យបុគ�លិក�ងំអស់ែដលមិន�ន�់ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ ែដលប៉ះ�ល ់ឬ
�ចនឹងប៉ះ�លជ់ិតស� ិទ��មួយអតថិិជន (េនះ�ប់ប�� �លែតមិន�ក់ក្រមិត្រតមឹអ�កទទលួេភ��វ និងបុគ�លិកបេ្រមើេភ��វែដល
្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយអតិថិជនកដូ៏ច�បុគ�លិកេផ្សងៗេទៀត ដូច�អ�កស�� តត ុរត់តុ និងេផ្សងេទៀតែដល�ច
ចូលក� �ងទីកែន�ងទទលួេភ��វ�ងមុខ)។ សន�ះ�ំងមុខ ្រត�វ�ន�កប់ែន�មេ�េលើ�៉ស។់ �៉ស់�រ�រអ�កដៃទពីតំណកទ់កឹតូចៗ
របស់អ�ក�ក់។ សន�ះ�ំងមុខជួយ�រ�រអ�ក�ក់ពីតំណក់ទកឹតូចៗពីអ�កដៃទ។ែដលមិន�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ និង 
រ�ំងមុខគឺេ្រសចចតិ�ស្រ�បប់ុគ�លកិេពលែដលពួកេគ�នប�� ញភស� ��ងែដល�ចទទលួយក�នអពីំ
�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញដលន់ិេ�ជករបសពួ់កេគ 
�រ�ក់�៉សេ�ែត�ម�រឱ្យអនុវត�។ស្រ�បប់ុគ�លិកែដល�នទទួល�� ំប�� រេពញេលញែដល�នប�� ញភស� ��ងៃន�រ�ក់
�� ក់�ំងេពញេលញរបសពួ់កេគ្រប�ំងនឹងជំង ឺCOVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សមនិ�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួរែតបេង�ើត 
និងរក�កំណត់្រ���យលក�ណ៍អក្សរែដលឯក�រែដលបុគ�លិក�� ក់ៗ�នប�� ញភស� ��ងែដល�ចទទលួយក�ន�ភស� �
�ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ។ 
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទកុច�ប់ចម�ងៃនភស� ��ង�រ�ក�់� ក�ំ់ងេពញេលញែដល�នប�� ញេ�ះេទ។ 

o បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�តទ់ុក���រ�ក់��ក�ំ់ង្រប�ំងេមេ�គ ≤COVID-19្រគបច់ំនួនគឺគតិ�ប់ពី េ្រចើន�ង
�រ�កដូ់សទពីីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំងពួកេគទទួល�នេពលស�� ហ៍ ប�� ប់ពី2  )រមួ �ន BioNTech-Pfizer   ឬ  

Moderna  ( ឬេ្រចើន�ង ដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយៃន ្របេភទ�ំងក់ពួកេគទទួល�� ំ��េពលស�� ហ ៍ប�� បពី់2≥  
  (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen  រមួ�ន)។ 

o �ងេ្រ�មេនះគ�ឺចទទលួយក�នស្រ�បប់ុគ�លិកេ�យ្រ�ន់ែតប�� ញេ�នេិ�ជិករបស់ពួកេគ
�ភស� ��ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ ៖ ប័ណ� �ក់��ក់�ំង19-COVID  

)ផ�ល់ជនូែដល�នែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំង  
និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យដែ◌លនឹង្រត�វផ�លជ់ូន  (�ចេ់�យែឡករឯក��ំង�ឬ របូថតៃនប័ណ� �ក�់� ក់  

នកិទរូស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡចិ្រត�រក�ទកុេ�ក� �ងែដល្រត�វ�នឬ របូថតៃន�ត�� ក�ំ់ងរបសអ់�ក  
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងពីមណ� លែថ�សំខុ�ព  )អ�កែដល�ន�ក់�� ំប�� រែដលរមួ�នេ�� ះ  

និងប�� ក់�ពួកគេ◌�ក�់�ក់�ំងេពញេលញប�� រជងំឺ 19-COVID( ។ 

 សន�ះ�ំងមុខ គឺ្រត�វេ្របើ ស�� តនិងស�� ប់េមេ�គេ��ម�រែណ�ំរបស្់រក �មហ៊ុនផលតិ។ 

 េដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លកិ្រត�វ�ន�ម�តម់ិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក 
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបសពួ់កេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គ�� ត�ង�យ
ពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត��ិព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអសេ់�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លកិ្រត�វែតរក�គ�� ត�៉ងតិច 6 
ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ�ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង�� យពីអ�កដៃទ។ 

 ចំនួនបុគ�លិកែដលបេ្រមើអតថិិជន ឬ្រក �មនមួីយៗ គួរ្រត�វ�នកណំត់េ�យអនេុ�ម�មបទប្ប�� ត�ិស�ពីី្រ�ក់ឈ� �ល 
និងេ�៉ងេធ�ើ�រ។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�តប់ន�យ េហើយគ�� តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង�ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ង��  ែដល  
បុគ�លិកេ្របើស្រ�បប់រ �េ�គ��រនងិ/ឬស្រ�ក។ ចណុំចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o កំណត់ចនួំនមនសុ្សអតបិរ�ែដលអន�ុ� តឲ្យ�ន�ររក�គ�� ត�៉ងតចិ្រ�ំមួយហ�តីរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ 
ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ីប�តប់ន�យចំនួនមនសុ្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទកីែន�ងែដលេ្របើ  
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក នងិ 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតចិ្រ�ំបហី�តី េ�យដកេ�អី ឬបិទបងស់� ិតេលើេ�អីេដើម្ីប�តប់ន�យចំនួនមនសុ្ស �កេ់្រគ�ង  
ស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបមួយ  ែដល�ត ់ បន�យ  
�រប៉ះ�ល់ទលម់ុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទកឹចិត�េដើម្ីបទប�់� ត�់ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត 
ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទកុ��វ �ធជីំនួសឲ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ�� ត�ង�យេឡើយ។ 

https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=RERMHDTWAR
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត�អ�ម័យៃដ ែដលរមួ�ន�ពញកឹ�បៃ់ន�រ�ងៃដ �រេ្របើ្រ�ស់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ�នសម្រសប ្រត�វ�នេ�រព�ម។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអន�ុ� តេពលេវ�េដើម្ីប�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញកឹ�ប។់ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យខ�ប�់តេ់ពលក�ក និងក�� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជតូ�ត់។ ្រក�សជូត�ត់ែដល�នេ្របើរចួ គួរេ�ះ  
េ�លក� �ងធុងស្រ�ម និង�ងៃដ�� មៗ�មួយ�ប៊ូនិងទកឹេ�� អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតចិ 20 វ ��ទី។ 

 បុគ�លិក អ�កលក ់និងបគុ�លកិដឹកជ�� �ន�ងំអស�់នទទលួ�រែណ�ំ�ក់ទងនងឹ�ររក�គ�� ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស ់ 
�៉ស់ េពលេ�ជិតអ�កដៃទ។ 

 បន�ប់ស្រ�ក បន�បទ់ឹក និងទកីែន�ងទេូ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គេ�យ�ម�ពញកឹ�ប់ដូច�ងេ្រ�ម 
ប៉ុែន�មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយក� �ងមួយៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ង្របតិបត�ិ�រ េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក    ________________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក        ________________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត               ________________________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�តផ់�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បគុ�លកិេ�ទ�ំីងដូច�ងេ្រ�ម៖ 
 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសទិ��ព្រប�ំងជងំឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បគុ�លកិ�ងំអស់េ�ទ�ំីងដូច�ងេ្រ�ម៖ 
 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បគុ�លកិ�ងំអស់។ 

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

B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ 

ទីកែន�ង�ងក� �ងអ�រ៖ 

 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន�ងអង� �យ�ងក� �ងអ�រ្រត�វកំណត្់រតឹម 50% ៃនសមត��ពផ� �ក�ងក� �ងអ�រ ឬអ�កចូលរមួ 200 
�ក់�អតិបរ� មួយ�ក៏េ�យែដលតិច�ង។ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ចំណត�នយន�្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្ីប
�ក់ក្រមិតេលើចំណុចកកស�ះ និង���ននូវ�រែបងែចង�នសម្រសប។ 

o ចំនួនអតិថិជនអតបិរ�េ�ក� �ងទកីែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតមឹ៖ 
_______________________ 

 េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអតិថជិនែដលអង� �យេ�តខុុសៗ��  
តុ្រត�វែត�នចេ�� ះពី�� �៉ងេ�ច�ស់ ៦ (6) ហ�តីពី��  េ�យ�សេ់�អ�ីងេ្រ�យេ��មតទុល់នងឹេ�អី
�ងេ្រ�យែដល�នត�ុប់ជតិ�� េ�ះ ខណៈេពលអតថិិជន�នអង� �យែដរ។ េនះកអ៏នុ�� តឲ្យ�នកែន�ងេដើរ�តច់េ�� ះត ុ
និងគិតគូរេ�េពលេ�អី្រត�វ�នរុញេចញេ្រ� និងេ្របើេ�យអតិថិជន ែដលអង� �យេ�នឹងតុផងែដរ។ ក�� ក ់Plexiglass ឬ
រ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគ�� ត រ�ងត ុនិងគ�� ត 6 ហ� ីតរ�ងអ�កបរ �េ�គ��រែដល�នត្រម�វេឡើយ។ េមើលែផ�ក 
"ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចកំែន�ងអង� �យែដល�នអនុមត័េ�ក� �ងចំនួនមនុស្សែដល�ចអន�ុ� ត�ន" �ងេ្រ�ម។ 

 កែន�ងអង� �យ�ងក� �ងអ�រេ�តុមួយេ�នងឹកែន�ង ្រត�វកំណតម់ិនឲ្យេលើសមនុស្ស្រ�ំមួយ (6) �ក់េ�ក� �ង្រក �មែតមួយេឡើយ។ 
មនុស្ស�ងំអស់ែដលអង� �យេ�នងឹត�ុងក� �ងអ�រ ្រត�វែត�ស�ជិកក� �ង្រគ��រែតមួយ ដូេច�ះ 
មិន�ំ�ច់អង� �យ�� តពី�� ្រ�ំមួយហ�តីេឡើយ។ មុនេពលអង� �យ អ�កទទលួេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូនព័ត៌�នេ�យ�� ល�់ត់ដល់
្រក �មេ�ះ� មនុស្ស្រគប�់� ែដលកពុំងអង� �យេ�តុែតមួយេ��ងក� �ងអ�រ ្រត�វែតមកពី្រគ��រែតមួយ។ 

 ្របសិនេបើស�ជកិ�ងំអស់ៃនពិធីជប់េលៀងប�� ក ់និងប�� ញភស� ��ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំង ឺ
COVID-192

3ពួកេគ�ចនឹងអង� �យ�មួយ�� រហូតដលេ់�្រ�ំមួយ (6) �កក់� �ងមួយតុ និងែដលមកពី្រ�ំមួយ(6)្រគ��រេផ្សង�� ។ 
អតិថិជនែដល�នប�� ក�់រ�ក�់�ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប�� ញេ�្របតបិត�កិរនូវ�រេផ��ង�� ត់�ំ�ច់ 
ែដល�អត�ស�� ណប័ណ�  និងភស� ��ងៃន�រ�ក�់�ក់�ំងេពញេលញ (ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់��ក�ំ់ង 
្របេភទ�� ក់�ំងCOVID-19ែដល�នផ�លជ់ូន និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចងុេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�លជ់ូន) ឬ 
របូថតៃនប័ណ� �ក�់� ក�ំ់ង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ របូថតៃន�ត��ក់�ំងរបសអ់�កែដល្រត�វ�នរក�ទកុេ�ក� �ងទរូសព័� 
ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងពីមណ� លែថ�សំខុ�ព មុនេពលពួកេគ�ចអង� �យរមួ�� �ន។ 

 

 
3 បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិត�ប់ពីពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពល
ពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំង (រមួ�នPfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�� ំ�� ក់�ំងៃន 
្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។ 
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ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ៖ 
 ចំនួនអតថិិជនេ�កែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ គឺតិចល� មេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ។ 

តុ្រត�វែត�នចេ�� ះពី�� �៉ងេ�ច�ស់ ៦ (6) ហ�តី�ចពី់��  េ�យ�ស់េ�អី�ងេ្រ�យេ��មតទុលន់ឹងេ�អី
�ងេ្រ�យែដល�នត�ុប់ជតិ�� េ�ះ ខណៈេពលអតថិិជន�នអង� �យែដរ។ 
េហើយក៏អនុ�� តឱ្យ�នឆ�ង�តប់ន�ប់រ�ងតនុិងតុគតិលយុែដល�នេ�អីែដល្រត�វរុញ�េចញនិង�នអតថិិជនអង� �យេ�តុ
េ�ះ។ េធ�ើែបបេនះេដើម្ីបទុកឲ្យ�នចេ�� ះេដើរ�តរ់�ងតុ និងេដើម្ីបគិតគូដលេ់�អីែដលអតថិិជនអង� �យ នងិរុញេចញ
ខណៈេពលអង� �យេ�នឹងតុ។ ក��ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគ�� តរ�ងត ុនិង រ�ងអតិថិជន
ែដល�នត្រម�វេឡើយ។ េមើលែផ�ក "ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន�ងអង� �យែដល�នអនមុ័តេ�ក� �ងចនួំនមនសុ្ស
ែដល�ចអនុ�� ត�ន" �ងេ្រ�ម។ ចនួំនអតិថជិនអតបិរ�េ�ក� �ងទកីែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ
្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _________, ដូច�នកណំត់េ�យចំនួនសរុបៃនេ�អីែដល�នប�� បពី់តុ្រត�វ�ន
េរៀបឲ្យ�� តពី�� �៉ដូច�នពិពណ៍��ងេលើ និង�នេ�អីអង� �យេ្រចើនបផំុត្រ�ំមួយ (6) ក� �ងមួយតុ។ 

 កែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រេ�តមួុយេ�នឹងកែន�ង ្រត�វកណំត់មនិឲ្យេលើសមនសុ្ស្រ�ំប ី(8) �ក់េ�ក� �ង្រក �មែតមួយេឡើយ។ 
មនុស្ស�ងំអសែ់ដលអង� �យេ�នងឹត�ុងេ្រ�អ�រ មិន�ចមកពី្រគ��រខុសៗ�� េលើសពីបី្រគ��រ�នេឡើយ។ មុនេពល  
អង� �យ 1) ស�ជិក�ងំអស់េ�ក� �ង្រក �ម ្រត�វែត�នវត��ន និង 2) អ�កទទលួេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូនព័ត៌�នេ�យ�� ល�់ត់
ដល់្រក �មេ�ះ� មនសុ្ស្រគប�់� ែដលេ�តែុតមួយមិន�ចមកពី្រគ��រខុសៗ�� េលើសពីបី្រគ��រ�នេឡើយ។ 

 ្របសិនេបើស�ជកិ�ងំអស់ៃនពិធីជប់េលៀងប�� ក ់និងប�� ញភស� ��ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំង ឺ
COVID-193

4ពួកេគ�ចអង� �យ�មួយ�� �នរហូតដល្់រ�ំបី�ក់ (8) �កក់� �ងមួយតុ និងរហូតដលេ់�្រ�ំប្ីរគ��រ (8) េផ្សង
�� ។ អតិថិជនែដល�នប�� ក�់រ�ក�់�ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប�� ញេ�្របតបិត�កិរនូវ�រេផ��ង�� ត់�ំ�ច់ 
ែដល�អត�ស�� ណប័ណ�  និងភស� ��ងៃន�រ�ក�់�ក់�ំងេពញេលញ (ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់��ក�ំ់ង 
្របេភទ�� ក់�ំង COVID-19ែដល�នផ�ល់ជនូ និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនងឹ្រត�វផ�ល់ជនូ) ឬ 
របូថតៃនប័ណ� �ក�់� ក�ំ់ង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ របូថតៃន�ត��ក់�ំងរបសអ់�កែដល្រត�វ�នរក�ទកុេ�ក� �ងទរូសព័� 
ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងពីមណ� លែថ�សំខុ�ព មុនេពលពួកេគ�ចអង� �យរមួ�� �ន។ 

 ទីកែន�ងែដលេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន��ងេ្រ�អ�រ�ងំ�យ ្រត�វែតអនុេ�ម�មលក�ណៈវ �នចិ�័យរបសរ់ដ�ស្រ�ប់
ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ ដូច�នប�� ក់េ�ក� �ង�រែណ�ំ�ំ�ចរ់បស�់យក�� នស�ុភិ�លរដ� California 
ស� ីពី �រេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប្់របតបិត��ិរ�ជវីកម��ងេ្រ�អ�រ។ រច�សម�ន័��ងេ្រ�អ�រ
ែដលមិនេឆ�ើយតប�មលក�ណៈវ �និច�យ័របស់រដ�ស្រ�បទ់កីែន�ង�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន�ត�់� ក�់�ទកីែន�ង�ងក� �ងអ�រ 
និង្រត�វ�នកំណត់ចនួំន្រតឹម50% ។ 

 
ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វទូេ�ស្រ�បទី់កែន�ង�ំងអស់៖ 
 អតិថិជន�ងំអស់ែដលមកដលទ់កីែន�ងស្រ�បេ់ស�េ��ងក� �ងអ�រ្រត�វែត�ន�រកកទ់ុក�មនុ។ 

្របព័ន�កក់ទុក�មនុរបស់�ជវីកម�គួរ្រត�វ�នជូនដំណឹងឲ្យទរូសព�ចូល�មនុេដើម្ីបប�� កពី់ចំនួនមនុស្សែដលអង� �យ/បេ្រមើ 
េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ ព័ត៌�នទ�ំក់ទនំងស្រ�ប់�គនីីមួយៗ្រត�វ�ន្របមូលេ�េពលកកទ់ុកមុន ឬ
េ�នឹងកែន�ងេបើ�ចអនុវត��នេ�ក� �ង្របតបិត��ិរ�ជវីកម�ធម�� េដើម្ីបអន�ុ� តឲ្យ�ន�រ�ម�ន�របះ៉�ល់ 
េបើសិន��្រត�វ�នត្រម�វ។ 

o ប�� រ�រែដល្រត�វ�នេ្របើក� �ងេ�លបណំងេរៀបចំ ឬបេ្រមើជូនេភសជ�ៈេ្រគ�ង្រសវ �ង ្រត�វ�នបទិស្រ�បេ់ស�េភសជ�ៈ
េ�ប�� រេ�ះ។ 

o អតិថិជន�ចបរ �េ�គ ឬផឹកខណៈែដលអង� �យេ�នងឹតកុ� �ងទកីែន�ងបរ �េ�គ��រែដល�នកណំត់ប៉េុ�� ះ។ 
អតិថិជន�ងំ  អស្់រត�វែត�ក់�៉ស់េពលស�តិេ�េលើទ�ំីង លុះ្រ�ែតពួកេគកពុំងបរ �េ�គ ឬកំពុងផកឹខណៈែដលអង� �យ
េ�តុបរ �េ�គ  ��រ។ 

 ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន៖ 

o �ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� ក�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន (ឧ�ហរណ៍�រទទលួេភ��វ �រ្របជុំ ឬពិធីជប់
េលៀង) �ងំេ��ងក� �ងអ�រ ឬ�ងេ្រ�ៃនទកីែន�ង េ�យ្រពឹត��ិរណ៍ឯកជន�ងំេនះ្រត�វែតអនុេ�ម�មសខុ�ព
��រណៈរបស់េ�នធីអពីំ ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត��ិរណ៍ឯកជន៖ ឧបសម�័ន� BB។ 

o ្របសិន�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស�  ីនិង�ង្រ�្រកឡ� កមិន�នកែន�ងេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេ�ទ�ំីង
�ច់េ�យែឡក ែដល�ន្រចកចូលពី�� េទេ�ះ ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�េពលែដល�ង្រ�េបៀរ 
្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� កបិទស្រ�ប់្របតិបត��ិរ�ជីវកម�ធម��។ េ�ះប�ី�៉ង�កេ៏�យ �ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស�  ី
និង�ង្រ�្រកឡ� កែដល�នកែន�ងេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេ�ទី�ំង
�ច់េ�យែឡកែដល�ន្រចកចូល�ច់េ�យែឡក និងកែន�ង�ច់េ�យែឡក�ចេរៀបច្ំរពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ន 
ខណៈេពលែដលរក�្របតបិត��ិរ�្រប�ំៃន�ជីវកម�្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� ក។ 
្រគប់េភ��វែដលមកចូលរមួស្រ�ប្់រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនមនិ�ច�យឡ�ំមួយអតថិិជនចូលមក�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី 

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

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
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និង�ង្រ�្រកឡ� កេឡើយ។ 

o ចំនួនអតិបរ�ៃនទ�ំីង��រ�ងំមូលស្រ�បេ់រៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�មួយ្រត�វេធ�ើេឡើងេ�
�ងេ្រ�អ�រេ�យ�នមនុស្ស 200 �ក់ េហើយ�ចនងឹេកើនេឡើងដល ់400 �ក ់្របសិនេបើេភ��វ�ងំ
អស់�នេធ�ើេតស� េឃើញលទ�ផលអវ �ជ��ន ឬ�ន�ក�់�ក់�ំងេពញេលញប�� រជងំឺ COVID-19 
ដូច�នែចងក� �ងពិធី�រសុខ�ព��រណៈរបសេ់�នធ ីស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។ 
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនែដល�នេរៀបចំេឡើងេ��ងក� �ងអ�រេ��ម�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� ក�ន 
លុះ្រ�ែតេភ��វ�ងំអស់�នេធ�ើេតស� េឃើញលទ�ផលអវ �ជ��ន ឬ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19 
ដូច�នែចងក� �ងពិធី�រសុខ�ព��រណៈរបសេ់�នធ ីស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។ ឧបសម�័ន� BB ្រពឹត�ិ
�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�ក� �ងអ�រ�នគឺ�នចំនួន 150 �ក់។ 

o ្របសិនេបើ�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ� ក្រត�វ�នេរៀបចំក� �ងេពលត�ំល�� �មួយ
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេធ�ើេឡើងេ�ក� �ងទ�ំីងេ�ះ ទី�ំង�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស�  ីនិង�ង្រ�្រកឡ� ក 
និងទី�ំង្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន្រត�វ�នគណ��ចេ់�យែឡកពី�� ។ 

 �រកម�ន��� ល់�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នអនុ�� ត។្រត�វែត�ន�រកណំត់្រពំែដនែដល�ចេមើលេឃើញេដើម្ីបរក�គ�� ត�៉ងតចិ 
12 ហ� ីតរ�ងទី�ំងអង� �យៃន្រក �មអតិថិជន និង�កស្រ�ងអ់�កសំែដង។ អ�កសែម�ងគួរែតេ្របើម្ីរក�ហ� �នស្រ�ប់�រសែម�ងដល់
ក្រមិតអតិបរ ���មែដល�ចេធ�ើេ��ន ដូេច�ះអ�កសំែដង�ចកំណតស់ំេឡង េដើម្ីប�ត់បន�យ�គល� ិត ដំណត់តូច  ៗនិង
ដំណក់ទឹកែដលបេ�� ញ និង�យ�យេ��� យ។ �រកម�ន�បន��� ល់េ��ងក� �ងអ�រមិនអនុ�� តេឡើយ។ 

 ស្រ�ប់អ�កសែម�ងត�ន�៖ី 

o អ�កសែម�ងត�ន�គួីរែតជូតស�� តបពំង់ែដល�ចដក់ទកឹេ�យេ្របើ្រក�ត់កែន្សងែដល�ចេ�ល�នឬ្រក�ស 
េ�េពល�ែដល�ចេធ�ើេ��នេហើយ�កេចញពីអ�កដៃទេ�េពលផ� �ំ បេ�� ញ�រ�តុ
ទឹកេចញេដើម្ីបេចៀស�ង�រចម�ងេ�គ។ ត�ន�កីរគួរេ�ះេ�លកែន្សងែដល�នេ្របើេ�យខ� �នឯង េហើយ�ងៃដ និង/ ឬ
េ្របើទឹក�ងៃដក�� ត់េមេ�គប�� បពី់េ�ះេ�ល។ ្របសនិេបើត�ន� ីករជតូស�� តបពំង់ែដល�ចដក់ទកឹេ�យេ្របើ
្រក�ត់កែន្សងដែដលៗកែន្សងេ�ះ្រត�វែតេ�កស�� តេ�េពលយកមក�មួយ�រសែម�ង ឬ�តស់ម 
េពលត�ន� ីករ្រត�វ�ក់�ចូលក� �ង្របអបប់ិទជតិ និងយកកែន្សងេចញ�� យពិអ�កដៃទស្រ�ប់េ�កស�� ត 
េហើយត�ន� ីករ្រត�វែត�ងៃដនងិ/ឬេ្របើទកឹអ�មយ័។ ។ 

o អនុវត��រស�� តឧបករណ៍ រមួ�ន�រជតូ និងផ� �ំេ�លពីផ�ះ និង�� យពីអ�កដៃទមនុនងិេ្រ�យេពល�ន�រសែម�ង។ 

o កុំែចករែម�កឧបករណ៍ ្របសិនេបើ�ចេធ�ើេ��ន។ ពិ�រ�ក� �ង�រប�្ឈប់រកជំនួយពីជនួំយ�រត�ន�កីរ
ដូច�អ�កែថរក�េសៀវេ�េ�ទេភ�ង ឬបុគ�ល េផ្សងេទៀតែដលមិន�ចរក�គ�� ត�៉ងតិច 6ហ� ីតេ�ះ។ 

o បេង�ើន�ររក�គ�� ត�ងមនសុ្សែដលេ្រច�ង ឬែ្រសក�មចេ្រម�ងនងិអ�កដៃទេទៀត ឬរ�ងអ�កសែម�ង
ឧបករណ៍លង�ិន/ខ្យល់ និងអ�កេផ្សងេទៀតឱ្យ�នចេ�� ះធ�ំង 6 ហ� ីតេ�េពលេ��ងេ្រ� និងមនិ�ក់រ�ំងមខុ។ 
ពិ�រ�េ្របើរ�ំងេដើម្ីបបែន�មចេ�� ះេទៀតក� �ងករណី�ងំេនះ។ 

o អ�កេលងត�ន� ីេ�យេ្របើឧបករណ៍ខ្យល់គួរែត�នង�រែកែ្របបែន�មែដលសម្រសប ដូច�ឧបករណ៍េដើម្ីប�ំងដំណត់តូចៗ 
ឬបែង�រឧបករណ៍ខ្យលេ់�ះេ��មបរ ���ស។ 

 �រ�ំកម�ន�របសអ់តថិិជនេ�ែតបន��ម�ត។់ �រ�ក់ត�ន� ីែដល�នថតទកុ ្រត�វ�នអន�ុ� ត ប៉ុែន�ក្រមតិសេំឡង្រត�វែត
�បល� មេដើម្ីបឲ្យបុគ�លកិ�ច�� ប់ឮអតថិិជនខណៈែដលរក�គ�� តរបស់ពួកេគ។ 

 ទូរទស្សន៍ ឬេអ្រកងេ់ផ្សងេទៀត �ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប�់រទស្ស�របសអ់តថិិជនេ��ងក� �ងនងិ�ងេ្រ�អ�រ។ 

 េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ផ�ល់្រចកចូលែតមួយែដល�នកណំត់ច�ស�់ស ់និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡក
េដើម្ីបជួយអនុវត��ររក�គ�� ត�ង�យ។ 

 វ ��ន�រណ៏េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ ្រត�វ�នអនវុត��មេ�ទកីែន�ងែដលអតិថជិន ឬបុគ�លកិត្រមង់ជរួ។ 
េនះរមួ�នដូច�កែន�ងគតិលយុ ជួរប�� រ បន�ប់ទកឹ �ន�លជេណ� ើរយន�្របអប ់កែន�ងទទលួេភ��វ និងកែន�ងរង់�ំ 
កែន�ងចុះនិងេ�យករថយន� និងទកីែន�ងេផ្សងៗេទៀតែដលអតិថជិន្របមូលផ� �ំ។ 

o បិតបង់ស� ិត ឬេ្រគ�ងស�� ល់េផ្សងេទៀតេ�ចេ�� ះ 6 ហ� ីតេ�្រគបទ់កីែន�ងែដល��រណជន�ចបេង�ើត�ជួរ ឬឈរ។ 
o េបើសិន��ចេធ�ើ�ន បេង�ើតផ� �វក� �ងអ�រ និងផ� �វេដើរ�ត់�នទសិេ�ស្រ�បច់�ចរណ៍េថ�ើរេជើង េដើម្ីបលបុប�ំត់

�រែដលបុគ�លិក និងអតិថិជនេដើរ�ត�់� ។ 
o េបើសិន��ចេធ�ើ�ន បុគ�លកិ�� ក់ែដល�កស់ន�ះ�ំងមុខ និង�៉ស់្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រ

េ�ជិតកែន�ងែផ�ក�ងេលើ ប៉ុែន��នគ�� ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតថិិជនែដលជិតបផំុត េដើម្ីប្រត�តពិនតិ្យ�
�ររក�គ�� ត�ង�យ្រត�វ�នអនវុត��ម។ 

 េ�េពល�ចេធ�ើ�ន ដំេ�ះ្រ�យបេច�កវ �ទ�្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប�ត់បន�យ�រ្រ�្រសយ័�កទ់ងរ�ងមនុស្សនឹងមនុស្ស 
�រប�� ទិញ�មឧបករណ៍ចលត័ េថប� ិតមុឺនយុ អត�បទេ�េពលមកដលស់្រ�បក់ែន�ងអង� �យ ជេ្រមើសទូ�ត្់រ�ក់
េ�យមិន�ច់បះ។ 

 េរៀបចំ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងអតថិិជន អ�កេបើកបររថយន�ដកឹជ�� �ន និងបគុ�លកិេដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ន
�ររក�គ�� ត�ង�យ។ 



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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o ក្រ�លឥដ�េ��ងក� �ង និង�ងេ្រ��ជីវកម�េ�ក� �ងទកីែន�ងែដលអតថិិជន អ�កលក ់បុគ�លកិដកឹជ�� �ន 
ឬអ�កដៃទេទៀត�ចរង�ំ់ ្រត�វ�នគូសស�� លេ់ដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ន និងអនុវត��ររក�គ�� ត�ង�យ។ 

o �រេ្របើ្រ�ស់ដំេណើរ�រែដលមនិ�ន�របះ៉ស្រ�ប់�រេ�យកទនំិញ និង�រដកឹជ�� �ន ក៏ដូច�
្របព័ន�េអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រ្រ�្រស័យ�កទ់ង�� របស់េភ��វ្រត�វ�នអនុវត� េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

o �រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� រ�ងបគុ�លកិ និងអតថិិជន្រត�វ�ន�កក់្រមិត្រតឹម្រ�ំ�ទ�ីអតិបរ� 
េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 �ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់រ�ងបគុ�លកិ និងអតថិិជន។ 
o ដំេឡើងរ�ំងពិតដូច��របំែបក ឬក��ក់ plexiglass េ�កែន�ងចុះេ�� ះ កែន�ងអ�កទទលួេភ��វឈរ ប�� រកម�៉ង ់។ល។ 

េ�ទីកែន�ងែដលពិ�កក� �ង�ររក�គ�� ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត។ 
o �ក់ក្រមិតចំនួនបគុ�លកិែដលបេ្រមើ្រក �មបុគ�ល។ 

 ��ំងបុគ�លិក និងអតិថជិនកុំឲ្យ្របមូលផ� �េំ�ទីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ដូច�បន�បទ់ឹក ផ� �វេដើរក� �ងអ�រ តំបន�់រ 
កែន�ងកក់ទកុមនុ និងឧបករណ៍�ន�តឥណ�ន ។ល។ 

 ពិធី�រៃន�ររក�គ�� ត�ង�យគួរ្រត�វ�នេ្របើេ�្រគបទ់កីែន�ង�រ ��លយ័ ផ�ះ�យ កែន�ងែចកម� �ប��រ �៉សុនីបង�ក
េដើរចូល ឬទីកែន�ងបុគ�លិកែដល�នច�ចរណ៍ខ�សេ់ផ្សងេទៀត។ 

o �រប៉ះ�លប់ន� ិចបន� �ច្រត�វ�នរ�ពឹង េ�ះ��៉ង�េ�លេ�គឺេដើម្ីប�ក់ក្រមិត�ឲ្យតចិ�ង 15 �ទ ីយកល� គ ឺ10 
�ទី េហើយបុគ�លកិ�ក�៉់សរ់បស់ខ� �ន�និច�។ 

 
�រពិ�រ�បែន�មស្រ�ប់�រភ�ក្ស 

 ផ�ល់ែកវ�� តស្រ�ប�់រភ�ក្សនីមួយ  ៗនិងេបើ�ចេធ�ើ�ន ចូរកុំ�ក្់រ�ចូលក� �ងែកវែដលអតិថិជន�នេ្របើរចួ (ហតិក�និ 
�នភ�ក្ស ។ល។) 

 �រេ្របើ្រ�ស់ធុងស្រ�មរមួ ធុង�កេ�� ះ កេ�� រ ។ល។ ្រត�វែតប�្ឈប។់ 
o ផ�ល់ែពងនីមួយ ែៗដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នដល់េភ��វនីមួយៗ េដើម្ីបេចៀស�ង�រឆ�ងេមេ�គេ�យ�រ�រ�� ត

រ�ងេភ��វ។ 

 កុំប៉ះក្រប�ប់ផ� �ក្រ� ដូច�ែពង ែកវ ។ល។ េ�េពល�ក់្រ� ្រ�េបៀរ ឬស� ីរ �ត។ 

 �ត់វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប��� េពលេវ�ៃន�រ�ត់ជបួ�្រក �មេដើម្ីបភ�ក្ស មិន�ន់�� េដើម្ីប�ត់បន�យ�រ្រ�្រសយ័�កទ់ង
របសម់នុស្សមកពី្រក �ម និងទកីែន�ងខសុៗ�� ។ 

 ប�្ឈប់�រេដើរកម�ន� ែដលរមួប�� �លបគុ�លមកពី្រគ��រខសុៗ�� ចូលេ�ក� �ង្រក �មេដើរកម�ន�ែតមួយ។ មគ� �េទសកេ៍ទសចរណ៍
្រត�វែតរក�គ�� ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីអតថិិជន/េភ��វ។ 

 

C.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 
 

មុនេពលេបើកដំេណើរ�រ 
 ្របព័ន� HVAC ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ�កឯកេទស HVAC ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ�ប�� បពី់េបើកេឡើងវ �ញ និងស�តិក� �ងស�ព

ដំេណើរ�រល� ។ �របេ�� ញប�� �លខ្យល់្រត�វ�នបេង�ើនេឡើងដល់ក្រមិតអតិបរ��មែដល�ចេធ�ើ�ន។ �របេ�� ញប�� �លខ្យល ់ 
ែដល�ន្របសិទ��ព គឺ�វ �ធដី៏ស�ំនប់ំផតុមួយេដើម្ីប្រគប្់រគង�រចម�ងតណំកទ់ឹកតូចៗេ�ក� �ងខ្យល។់ 

o ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស�� តខ្យល�់ន្របសិទ��ពខ�សច់លត័  �ប់េ្រគតត្រមងខ្យលរ់បសអ់�រ
ឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ�សប់ំផតុ�មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្ីបបេង�ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� 
និងខ្យល់េចញចូលេ�ក� �ងទកីែន�ងេធ�ើ�រ�ងំអស។់ 

o េមើល �រែណ�ំបេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់�របេ��ញប�� �លខ្យល់ �រចេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់
ក� �ងបរ ��� ន�ងក� �ងអ�រ របស់�យក�� នសខុ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។ 

o សូមកត់ស�� ល់៖ �របេ�� ញប�� �លខ្យល់ នងិ�រែកលម�គណុ�ពខ្យល់�ងក� �ងអ�រេផ្សងេទៀត គឺ��របែន�មេ�េលើ 
និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រ�ំ�ចដូ់ច��រ�ក់�៉ស ់(េលើកែលងក� �ងបរ ��� នែដល�ន�និភយ័ខ�ស់
�ក់�ក់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ើមសម្រសប) �ររក�គ�� ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�តីរ�ងមនុស្ស �រ
�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ នងិ�រ�ក់ក្រមតិសកម��ពែដល�ំមនសុ្សមកពី្រគ��រខុសៗ�� ឲ្យមកេ�ជុំ�� េ�ះេឡើយ។ 

 ស្រ�ប់ទីកែន�ងែដលមនិ�នេធ�ើ្របតបិត��ិរ ចូរបង� �រទឹកេ�� និងទឹក្រត�ក�់យ�� រយៈេពល្រ�ំ�ទមីុននឹងេបើកេឡើងវ �ញ 
េដើម្ីបប� �រទឹកេ�ក� �ងបពំង់ទកឹ�មួយនងឹ�រផ�ត់ផ�ងទ់កឹែដល�ប និង�នសុវត��ិព។ 

 ទីកែន�ង្រត�វ�នស�� ត និងេធ�ើអ�មយ័/ស�� បេ់មេ�គ�៉ងហ�ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនមុ័តឲ្យេ្របើ
្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) �ពិេសសេបើសនិ��្រត�វ�នបទិ�� រ។ 

o ផ�ល់ជេ្រមើសស្រ�ប្់រក �មហ៊ុនស�� តរបស�់គទីបីីេដើម្ីបជួយ�មួយត្រម�វ�រស�� តេកើនេឡើង �ម�រ�ំ�ច់។ 

 ទី�� ដូច�កែន�ងអង� �យ�ងក� �ងអ�រ និង�ងេ្រ�អ�រ កែន�ងអ�កទទលួេភ��វឈរ និងកែន�ងេរៀបចំេភសជ�ៈ្រត�វ�ន

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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បំ�ក់េ�េ�យផលិតផលអ�មយ័សម្រសប ដូច�ទកឹអ�មយ័�ងៃដ និង្រក�សជូតអ�មយ័ស្រ�បប់ុគ�លិក�ងំអស់
ែដលកំពុងជួយអតិថជិនេ�យ�� ល។់ 

o េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�ទីកែន�ងអ�ម័យេ�បន�្របតិបត�ិ�រ និង�នស� �ក្រគបេ់ពលេវ� េហើយផ�ល់�ប៊ូ  ្រក�សជូត 
និងទឹកអ�មយ័�ងៃដបែន�មេ�េពល�ំ�ច។់ 

o ែណ�ំឲ្យដំេឡើងឧបករណ៍�ញ់េ�យមិន�ច់បះ៉ស្រ�ប់ទកឹអ�ម័យ�ងៃដ ឧបករណ៍បេ��ញ�ប៊ូ  ្រក�សជូត និង
ធុងស្រ�ម។ 

 កែន�ងទ�� ក ់្រត�វ�នកណំត់េដើម្ីបទទលួ�រដឹកជ�� �ន�� យពីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន។ �រប៉ះ�ល់
រ�ងមនុស្សនិងមនុស្សស្រ�ប�់រដឹកជ�� �នទនំញិ ្រត�វ�នលុបបំ�ត់េ�្រគបេ់ពលែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 

�រពិ�រ�េលើទីកែន�ង 

 បន�ប់ទឹកែដលពីមនុ�� បេ់បើក�� រដល�់�រណជន ្រត�វបន�េបើក�� រដល់��រណជនដែដល។ 

 បុគ�លិក�� ក់ក� �ងមួយេវន្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យ្រត�តពិនិត្យ និងអនុវត�ដេំណើរ�រេធ�ើអ�មយ័ និងស�� ប់េមេ�គបែន�ម 
�ម�រ�ំ�ច់។ 

 បន�ប់ទឹក្រត�វ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំែដល�នស�� ត និងស�� បេ់មេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�
ឬញឹក�ប់�មែដល�ន េ�យកំណត់�គឺ�រ�រដ៏�ំ�ច់េ�យេ្របើ�� សំ�� បេ់មេ�គEPA។ 

 គេ្រ�ងស�� ត និង�រស�� ប់េមេ�គស្រ�បៃ់ផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន និងតំបន់ចូលេ្របើ្រត�វ�នអភវិឌ្ឍ និងអនុវត�។ 
o ទីកែន�ងទេូ� និងវត� �ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ែដល�ក់ទងនងឹ�រេ�យកទនំិញរបសអ់តថិិជន និងកែន�ងបង់្រ�ក ់

(ឧ. តុ ៃដ�� រ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស�� បេ់មេ�គមួយដងក� �ងអឡំ� ងេ�៉ងេធ�ើ�រ 
េ�យេ្របើ�រ�តុស�� បេ់មេ�គែដល�នអនុ�� តេ�យ EPA។ 

o បែន�ម�រស�� ត នងិស�� ប់េមេ�គេ��មទី�ំងៃផ�ែដល�នច�ចរេ្រចើន ឬៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក�៉់ស។់ 

 ទីកែន�ង្រត�វ�នស�� ត និងេធ�ើអ�មយ័/ស�� បេ់មេ�គ�ម�រសម្រសប (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនមុ័តឲ្យេ្របើ
្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) េ�េពលយប។់ កំណត់្រ�មួយ្រត�វ�នរក�ទកុេដើម្ីប្រត�តពិនិត្យេលើ�របំេពញេ�្រគបេ់ពល
ែដល�ចេធ�ើ�ន។ 

 �សសំេឡង និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតមនិ្រត�វ�នែចករ�ែឡក�មួយបគុ�លកិេឡើយ លុះ្រ�ឧបករណ៍េ�ះ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ
�នសម្រសបប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ្របឹក��មួយ្រក �មហ៊ុនផលតិឧបករណ៍េដើម្ីបសេ្រមចពីជ�ំនស�� ប់េមេ�គ
ែដលសម្រសប។ 

 អ�ក�ង�ន ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ�មួយនឹងឧបករណ៍េដើម្ីប�រ�រែភ�ក ្រចមះុ និង�ត់ពី�រកខ�កេ់�យ�រ�រ�� ត េ�យ
េ្របើ្រ�ស់�៉ស់ ែវ�ន��រ�រ និង/ឬសន�ះ�ំងមុខ។ អ�ក�ង�ន�នទទួល�វ�រ�រេ្រ� និង�ំ�ច់្រត�វ�� ស់ប� �រ
ឲ្យ�នញឹក�ប់។ ឧបករណ៍�រ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញដូច�សន�ះ�ំងមុខ និងែវ�ន�្រត�វស�� បេ់មេ�គឲ្យ�នល�
ប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធងុស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬជិត្រចកចូលទកីែន�ងេស�េភសជ�ៈ�ងេ្រ�អ�រ។ 
 

ទីកែន�ងអតថិជិន/ទីកែន�ងេស�កម� 

 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ� ពួកេគ្រត�វែត�ក�៉់ស្់រគប់េពលែដលពួកេគមិនផឹក។ េនះ�បប់�� �ល�ងំេពល
ចូលមក�ន់ទកីែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ េពលេដើរេ�កែន�ង�មួយក� �ងទកីែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ 
និងេ�េពលេ្របើ្រ�សប់ន�ប់ទកឹ�ងេ្រ�អ�រ។ េនះអនវុត�េ�េលើមនុស្សធំ�ងំអស់ និងកុ�រែដល�ន�យ ុពីរ�� ំេឡើងេ�។ 
បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស់ 
្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមខុែដល�ន្រក�ត្់រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនេុ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�
ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបសពួ់កេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមងរ់ �ងតងឹេ��ងេ្រ�មច�� ។ 
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួយផ� �វេឡើយ។ េដើម្ីប�ំ្រទសវុត�ិ�ពរបស់បគុ�លកិអ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួរផ�ល�៉់ស់
ដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។ 

o អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស ់ខណៈេពលអង� �យេ�នងឹត ុនិងេពលកពុំងផកឹ�ន។ 
o អតិថិជន្រត�វែតអង� �យេដើម្ីបទទលួ�នេភសជ�ៈេផ្សងៗ។ អតថិិជនមនិ�ចេដើរចុះេឡើង ឬឈរខណៈេពល

កំពុងផឹក�នេឡើយ។ 
o អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស ់�ច្រត�វ�នបដិេសធមិនផ�លេ់ស�កម� និងេស� ើសុំឲ្យ�កេចញ។ 

 �រែណ�ំអតិថិជន។ �ជីវកម�្រត�វែត�ក់�� កស��  ឬ�ត (មិនតូច�ង 3 x 5 អុីញ) េ�នឹងតុ
�មួយនឹង�រែណ�ំដូច�ងេ្រ�ម ឬ�នអត�ន័យ្រសេដៀង��  ប�� បពី់េធ�ើអ�ម័យតុនមួីយៗប�� ប់ពី្រក �មអតថិិជន
េ្របើ្រ�ស់រចួ៖ 
"សូមជួយឲ្យេយើងបន�េបើក�ជវីកម�របសេ់យើង �រ�របុគ�លិករបស់េយើង និង�រ�រអតិថជិនដូច�� េ�យ
អនុវត��មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ម�� រៗបសេ់យើង៖ 
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o បន��ក់�៉ស់រហូតដលេ់ភសជ�ៈរបសអ់�ក្រត�វ�នបេ្រមើជូន និងប�� ប់ពីទទលួ�នរចួ។ 
o ចូរ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ�កបេ្រមើមកជិតតរុបសអ់�ក។ 

o ចូរ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ�ក�កេចញពីតុរបស់អ�ក។ 

o ចូរ�ងៃដ ឬេធ�ើអ�មយ័ៃដរបស់អ�ក។ 

សូមអរគុណស្រ�ប់�រជួយ�រ�រសុខ�ពបុគ�លិករបសេ់យើង និងអតថិិជនដូច�� របស់អ�ក!" 
ឧ�ហរណ៍ៃន្រ�ហ� ិកសុវតិ��ពតសុ្រ�បជ់ំង ឺCOVID-19 (COVID-19 Table Top Safety Graphic) 
គឺ�នស្រ�ប់�ញយកេ�៖http://publichealth.lacounty. gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf។ 
ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ដូច��� កស��  �� ំងឌីជីថល�េដើម �ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក� �ងកែន�ងេស�េភសជ�ៈេដើម្ីប
ជ្រ�បជូនព័ត៌�ន និងរ�លឹកដល់អតិថជិនអំពី�រែណ�ំ�ងំេនះ េ�េពលែដលពួកេគអង� �យ និងេ�ក� �ងេពលេវ��ងំមូល
ែដលពួកេគស� ិតេ��ជីវកម�។ 

 ក្រមិតសំេឡងត�ន� ី ឬទូរទស្សន៍្រត�វ�នៃលត្រម�វេដើម្ីបេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិកទទលួេភ��វ �ច
�� ប់ឮ�រប�� ទិញរបស់អតិថជិន េ�យមនិ�ច់ខតិចូលជតិអតិថិជន។ 

 �រពិនិត្យេ�គស��  ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមនុេពលអតិថជិន�ចចូលក� �ងទកីែន�ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�បប់�� �ល
�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី�រពិ�កដកដេង�ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគុ�លេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� ប់ឲ្យេ��ចេ់�យែឡក ឬឲ្យេ��ចពី់េគ�េពលបច� �ប្បន�ឬកអ៏ត។់ 
�រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ�� ល ់ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ
�� កស�� ែដល�នបទិេ�្រចកចូលទកីែន�ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិនគួរចូលក� �ងទកីែន�ងេឡើយ។ 

o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (�� នប�� )។ េបើសនិ�បុគ�លមនិ�នេ�គស��  និងមនិ�នប៉ះ�ល់�មួយ
ករណីែដលេគដឹង��ករណីជំង ឺCOVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចងុេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 
 េបើសិន�បុគ�ល�ន�រប៉ះ�ល�់មួយករណីែដលេគដងឹ��នជងំឺ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�

ចុងេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កពុំងស�តិេ្រ�មេសចក� ីប�� បឲ់្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូល�នេឡើយ និង
្រត�វែត្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់ពីេគ។ ផ�លឲ់្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ចពី់េគ 
ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស�� �មួយៃនេ�គស�� ែដល�នកតស់�� ល់�ងេលើ ឬកំពុងស�តិេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ចេ់�យែឡក�េពលបច� �ប្បន� ពួកេគមនិ�ចចូល�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ
�� មៗេដើម្ីបេ��ចេ់�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអពីំ�រ�កឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក 
ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 អ�កបេ្រមើ អ�កស�� តតុ នងិបុគ�លកិេផ្សងេទៀតែដលកំពុង�� ស់ទវីត� �ែដល�នេ្របើេ�យអតថិិជន (ែពង �ន កែន្សងកខ�ក់ 
។ល។) ឬ�ត់ែចងថង់ស្រ�មគឺ្រត�វ�ងៃដប�� ប់បេំពញ�រ�ររចួ�ល។់ 

 មុឺនុយែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញ ្រត�វ�នស�� ត និងស�� បេ់មេ�គប�� បពី់អតថិិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ង ។ៗ ជេ្រមើសេផ្សងដូច�
ៃផ�មុឺនុយនឹងថ�ល់ មុឺនយុេអឡចិ្រត�និក ឬមុឺនុយែដល�ច�ញយក�មរយៈឧបករណ៍ចលត័គួរ្រត�វ�នពិ�រ�។ 

 កែន�ងអង� �យរបស់អតិថជិន ្រត�វ�នស�� ត នងិេធ�ើអ�ម័យប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ង ។ៗ កែន�ងអង� �យ តុ និងវត� �េផ្សងៗេទៀត
េ�េលើត្ុរត�វែតស្រ�ប់េ្របើែតម�ង ឬ្រត�វ�នស�� ត/េធ�ើអ�ម័យប�� ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�សម់�ងៗ។ តុនីមួយៗ�ន
្រក�ត់្រគបមួយែដល្រត�វ�នប� �រក� �ងចេ�� ះេភ��វ ឬៃផ��� នរន�រ �ង�ំែដល្រត�វ�នេធ�ើអ�មយ័ក� �ងចេ�� ះេភ��វ។ 

 ្របអប់ស្រ�ប់យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� ្រត�វ�នបេំពញេ�យអតិថិជន និង�ន�មសេំណើ។ 

 �រេធ�ើ្របតិបត�ិ�រេ�យមនិេ្របើ�ច្់រ�ក ់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�។ េបើសនិ�សម្រសបស្រ�បទ់កីែន�ង អតថិិជន្រត�វ�ន
អនុ�� តឲ្យឆូត�តឥណ�ន/ឥណពន�របសខ់� �ន េហើយឧបករណ៍�ន�ត្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�៉ងេពញេលញ ប�� ប់ពី  
េភ��វេ្របើម�ងៗ។ 

 ្រក�ត់ែដល្រប�កេ់�តុអតិថិជនដូច�ក្រ�លតុ និងកែន្សងគួរ្រត�វ�នយកេចញប�� ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស ់ េ�យ  
អតិថិជននីមួយៗ។ បុគ�លិកគួរ�ក់េ្រ�មៃដេ�េពល�ត់ែចង្រក�ត្់រប�ក។់ 

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងស្រ�ប់ែតជន�សជ់� �រផ�ល់�រេលើក  
ទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលកេ់�េ្រ�េ�៉ងរវល�់� ំង)៖ 
 
 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទនំង�មួយ��រណជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ��� បនប្រតអនុេ�ម�ពសវុត�ិ�ព COVID-19 េ�នធ ីLos Angeles ែដល�នេ�ះពុម�
របស់ទីកែន�ង ្រត�វ�នបទិផ�យេ�្រគប្់រចកចូល��រណៈ�ងំអសម់កក� �ងអ�រ។ ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្ីបបំេពញ
កម�វ �ធីប�� ក់េ�យខ� �នឯងនូវអនុេ�ម�ពសុវត��ិពជងំឺ COVID-19 សូមចូលេ��ន ់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm. ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ទកុច�ប់ចម�ងរបសពិ់ធី�រ

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
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េនះេ�នឹងទកីែន�ង�ជីវកម�ស្រ�ប់�រពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើសុ។ំ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល�ងំអស់េដើម្ីបរ�លឹកដល់អតិថជិនឲ្យរក�គ�� ត�ង�យ្រ�ំមួយហ�តី �ងៃដ ឬ
េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូលក� �ងេ�ជនយី�� ន ឲ្យ�ក់�៉ស់េពលមិនបរ �េ�គ ឬផឹក និងេ�ផ�ះេបើសនិ�ពួកេគឈ ឺ
ឬ�នេ�គស�� ដូច�� នឹងជំងឺ COVID-19។ េមើល េគហទព័ំរ�រែណ�ំអំពីជំង ឺ COVID-19 របស់ DPH ្រប�ំេ�នធ ី
ស្រ�ប់ធន�នបែន�ម និងគរំ�ូ� កស�� ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើេ�យ�ជវីកម�។ 

 ្រចកអន�ញរបស�់ជវីកម� (េគហទព័ំរ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�លព័់ត៌�នច�ស�់សអ់ំពីេ�៉ងេបើកទកីែន�ង �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើ�៉ស់ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រប�� ទិញ�មនុ �រកក់ទកុ �របង់្រ�ក�់មុន �រមកយកទនំិញនិង/ឬ�រដឹកជ�� �ន 
និងប�� ែដល�កព័់ន�េផ្សងៗេទៀត។ 
 

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

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់�� ងំស្រ�ប់អតិថជិន ្រត�វ�នផ�ល�់ទ�ិព។ 

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

 វ ��ន�រណ៏្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវ�រទទួល�នទនំិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រ  លំ�កក� �ង  
�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�នភិ័យ (risk) ខ�សេ់�ទ�ី�រណៈ។ 

 
 វ ��ន�រណ៍បែន�ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ចេ់�យែឡក ែដល�ជីវកម�

គួរ�� ប់�មួយឯក�រេនះ។ 
 

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

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  

េលខទូរសព�៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖  

 
 
  

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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គំនូស�ងកែន�ងអង� �យ 
គំនូស�ង្រ�ំមួយ )6(   ក� �ងផ�ះនិង�ងេ្រ�។េ��ងេនះ�នេ�លបំណងេដើម្ីបេ្របើ� ឧ�ហរណ៍ស្រ�ប�់រេរៀបចំ  
រ�ំងមិន�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីប�ត់បន�យចេ�� ះរ�ងអតិថជិន និងេដើម្ីបបេង�ើនចំនួនកែន�ងអង� �យ�នេឡើយ។ �រែបងែចកតុ
េ�យ�នគ�� ត 8 ហ� ីតេ�យគតិពីែគមតមួុយដលែ់គមតមួុយេទៀត នឹង្រត�វ���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ�៉ងតចិ 6 ហ�តី
រ�ងអតិថិជនពី្រគ��រដៃទេទៀត។ 

  

 

 

  
 

គំនូស�ង 3 
គំនូស�ង 4 

6 ហ� ីត 

6 + 
ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

�រេរៀបចំកែន�ងអង� �យ 
6 ហ� ីតរ�ងែគមតុមួយេ�ែគមតុមួយេទៀត 
រក�គ�� តរ�ងេភ��វ គឺ�៉ងេ�ច�ស់ 6ហ�តី 
េ�យ�ក់ចំក�� លត ុ

6 ហ� ីត 

េ��ប់��  
6 ហ� ីតរ�េ�អីេ��ងេ្រ�យេ�េ�អីេ��ងេ្រ�យមួយេទៀត 

គំនូស�ង 2 គំនូស�ង 1 

6 ហ� ីត 

េ��ប់��  
6 ហ� ីតរ�ងែគមេ�អមួីយេ�ែគមេ�អ  ីមួយេទៀត 

�រេរៀបេរៀងែកង 
6 ហ� ីតរ�ងេ�អរីបស់អតថិិជនែដលេ��ប់េគមតុៃនេ�អមួីយេទៀត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

គំនូស�ង 5  គំនូស�ង   6  

 

ស�ង់ 
ស�ង់ែដល�ក់េថរ�ចអង� �យ�ន
េ�យអនុ�� តរក�គ�� ត�អប្បបរ
�ៃន  6 ហ� ីតរ�ងអតថិិជននិង
អតិថិជន។ 
 

�រេរៀបតុផ� �ំ��  េ�យ�នេ្របើរ�ំង 
6ហ� ីតពី�� ៃនស�ជិកជិតបំផុតេ�ក� �ងពិធី 
ចំក�� លត  ុ

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 
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	o បន្ទប់សម្រាក    ________________________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក        ________________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត               ________________________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកទាំងអស់។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	ទីកន្លែងខាងក្នុងអគារ៖
	 ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារត្រូវកំណត់ត្រឹម 50% នៃសមត្ថភាពផ្ទុកខាងក្នុងអគារ ឬអ្នកចូលរួម 200 នាក់ជាអតិបរមា មួយណាក៏ដោយដែលតិចជាង។ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ចំណតយានយន្តត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដើម្បីដាក់កម្រិតលើចំណុចកកស្ទះ និងធានាបាននូវការប...
	o ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងបរិភោគអាហារខាងក្នុងអគារត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ _______________________
	 ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតរវាងអតិថិជនដែលអង្គុយនៅតុខុសៗគ្នា តុត្រូវតែមានចន្លោះពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ ៦ (6) ហ្វីតពីគ្នា ដោយវាស់កៅអីខាងក្រោយនៅតាមតុទល់នឹងកៅអីខាងក្រោយដែលមានតុជាប់ជិតគ្នានោះ ខណៈពេលអតិថិជនបានអង្គុយដែរ។ នេះក៏អនុញ...
	 កន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារនៅតុមួយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឲ្យលើសមនុស្សប្រាំមួយ (6) នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្សទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងតុខាងក្នុងអគារ ត្រូវតែជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារតែមួយ ដូច្នេះ មិនចាំបាច់អង្គុយឃ្លាតពីគ្នាប្រំាមួយហ្វីតឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ...
	 ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃពិធីជប់លៀងបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-192F ពួកគេអាចនឹងអង្គុយជាមួយគ្នារហូតដល់ទៅប្រាំមួយ (6) នាក់ក្នុងមួយតុ និងដែលមកពីប្រាំមួយ(6)គ្រួសារផ្សេងគ្នា។ អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេ...
	ទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ៖
	 ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារ គឺតិចល្មមដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។ តុត្រូវតែមានចន្លោះពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ ៦ (6) ហ្វីតដាច់ពីគ្នា ដោយវាស់កៅអីខាងក្រោយនៅតាមតុទល់នឹងកៅអីខាងក្រោយដែលមានតុជាប់ជិតគ្នានោះ ខណៈពេលអតិថិជនបានអង្គុយដែរ។ ហើយក៏អន...
	 កន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារនៅតុមួយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឲ្យលើសមនុស្សប្រាំបី (8) នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្សទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងតុខាងក្រៅអគារ មិនអាចមកពីគ្រួសារខុសៗគ្នាលើសពីបីគ្រួសារបានឡើយ។ មុនពេល អង្គុយ 1) សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុម ត្រូវតែ...
	 ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃពិធីជប់លៀងបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-193F ពួកគេអាចអង្គុយជាមួយគ្នាបានរហូតដល់ប្រាំបីនាក់ (8) នាក់ក្នុងមួយតុ និងរហូតដល់ទៅប្រាំបីគ្រួសារ (8) ផ្សេងគ្នា។ អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សា...
	 ទីកន្លែងដែលប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅអគារទាំងឡាយ ត្រូវតែអនុលោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំចាំបាច់របស់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលរដ្ឋ California ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដោះអាសន្នសម...
	ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវទូទៅសម្រាប់ទីកន្លែងទាំងអស់៖
	 អតិថិជនទាំងអស់ដែលមកដល់ទីកន្លែងសម្រាប់សេវានៅខាងក្នុងអគារត្រូវតែមានការកក់ទុកជាមុន។ ប្រព័ន្ធកក់ទុកជាមុនរបស់អាជីវកម្មគួរត្រូវបានជូនដំណឹងឲ្យទូរសព្ទចូលជាមុនដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សដែលអង្គុយ/បម្រើ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ភាគ...
	o បញ្ជរបារដែលត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងរៀបចំ ឬបម្រើជូនភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹង ត្រូវបានបិទសម្រាប់សេវាភេសជ្ជៈនៅបញ្ជរនោះ។
	o អតិថិជនអាចបរិភោគ ឬផឹកខណៈដែលអង្គុយនៅនឹងតុក្នុងទីកន្លែងបរិភោគអាហារដែលបានកំណត់ប៉ុណ្ណោះ។ អតិថិជនទាំង អស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ពេលស្ថិតនៅលើទីតាំង លុះត្រាតែពួកគេកំពុងបរិភោគ ឬកំពុងផឹកខណៈដែលអង្គុយនៅតុបរិភោគ អាហារ។
	 ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន៖
	o ហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្គី និងហាងស្រាក្រឡុកអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន (ឧទាហរណ៍ការទទួលភ្ញៀវ ការប្រជុំ ឬពិធីជប់លៀង) ទាំងនៅខាងក្នុងអគារ ឬខាងក្រៅនៃទីកន្លែង ដោយព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនទាំងនេះត្រូវតែអនុលោមតាមសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធីអំពី ពិធីសារសម្រាប់ព្រឹត្តិកា...
	o ប្រសិនហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្គី និងហាងស្រាក្រឡុកមិនមានកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដោយនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែក ដែលមានច្រកចូលពីគ្នាទេនោះ ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្គី និងហាងស្រាក្រឡុកបិទសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម...
	o ចំនួនអតិបរមានៃទីតាំងអាគារទាំងមូលសម្រាប់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនណាមួយត្រូវធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅអគារដោយមានមនុស្ស 200 នាក់ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ 400 នាក់ ប្រសិនបើភ្ញៀវទាំងអស់បានធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូចមានចែងក្...
	o ប្រសិនបើហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្គី និងហាងស្រាក្រឡុកត្រូវបានរៀបចំក្នុងពេលតំណាលគ្នាជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដោយធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងនោះ ទីតាំងហាងស្រាបៀរ ស្រាវីស្គី និងហាងស្រាក្រឡុក និងទីតាំងព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនត្រូវបានគណនាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
	 ការកម្សាន្តផ្ទាល់ខាងក្រៅអគារត្រូវបានអនុញ្ញាត។ត្រូវតែមានការកំណត់ព្រំដែនដែលអាចមើលឃើញដើម្បីរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិច 12 ហ្វីតរវាងទីតាំងអង្គុយនៃក្រុមអតិថិជន និងឆាកសម្រាង់អ្នកសំដែង។ អ្នកសម្តែងគួរតែប្រើមីក្រូហ្វូនសម្រាប់ការសម្តែងដល់កម្រិតអតិបរិមាតាមដែលអាចធ្វ...
	 សម្រាប់អ្នកសម្តែងតន្ត្រី៖
	 ទូរទស្សន៍ ឬអេក្រង់ផ្សេងទៀត អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទស្សនារបស់អតិថិជននៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអគារ។
	 វិធានការណ៏ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ ត្រូវបានអនុវត្តតាមនៅទីកន្លែងដែលអតិថិជន ឬបុគ្គលិកតម្រង់ជួរ។ នេះរួមមានដូចជាកន្លែងគិតលុយ ជួរបញ្ជរ បន្ទប់ទឹក រានហាលជណ្តើរយន្តប្រអប់ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ និងកន្លែងរង់ចាំ កន្លែងចុះនិងទៅយករថយន្ត និងទីកន្...
	o បិតបង់ស្អិត ឬគ្រឿងសម្គាល់ផ្សេងទៀតនៅចន្លោះ 6 ហ្វីតនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលសាធារណជនអាចបង្កើតជាជួរ ឬឈរ។
	o បើសិនជាអាចធ្វើបាន បង្កើតផ្លូវក្នុងអគារ និងផ្លូវដើរកាត់មានទិសដៅសម្រាប់ចរាចរណ៍ថ្មើរជើង ដើម្បីលុបបំបាត់ការដែលបុគ្គលិក និងអតិថិជនដើរកាត់គ្នា។
	o បើសិនជាអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកម្នាក់ដែលពាក់សន្ទះបាំងមុខ និងម៉ាស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅជិតកន្លែងផ្នែកខាងលើ ប៉ុន្តែមានគម្លាតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីអតិថិជនដែលជិតបំផុត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាការរក្សាគម្លាតរាងកាយត្រូវបានអនុវត្តតាម។
	 នៅពេលអាចធ្វើបាន ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងមនុស្សនឹងមនុស្ស ការបញ្ជាទិញតាមឧបករណ៍ចល័ត ថេប្លិតម៉ឺនុយ អត្ថបទនៅពេលមកដល់សម្រាប់កន្លែងអង្គុយ ជម្រើសទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនបាច់បះ។
	 រៀបចំការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអតិថិជន អ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូន និងបុគ្គលិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
	o កម្រាលឥដ្ឋនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅអាជីវកម្មនៅក្នុងទីកន្លែងដែលអតិថិជន អ្នកលក់ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន ឬអ្នកដទៃទៀតអាចរង់ចាំ ត្រូវបានគូសសម្គាល់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមាន និងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
	o ការប្រើប្រាស់ដំណើរការដែលមិនមានការប៉ះសម្រាប់ការទៅយកទំនិញ និងការដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារបស់ភ្ញៀវត្រូវបានអនុវត្ត នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	o ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជនត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹមប្រាំនាទីជាអតិបរមា នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	 ដាក់កម្រិតការប៉ះពាល់រវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជន។
	o ដំឡើងរបាំងពិតដូចជាការបំបែក ឬកញ្ចក់ plexiglass នៅកន្លែងចុះឈ្មោះ កន្លែងអ្នកទទួលភ្ញៀវឈរ បញ្ជរកម្ម៉ង់ ។ល។ នៅទីកន្លែងដែលពិបាកក្នុងការរក្សាគម្លាតរាងកាយប្រាំមួយហ្វីត។
	o ដាក់កម្រិតចំនួនបុគ្គលិកដែលបម្រើក្រុមបុគ្គល។
	 រារាំងបុគ្គលិក និងអតិថិជនកុំឲ្យប្រមូលផ្តុំនៅទីកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ដូចជាបន្ទប់ទឹក ផ្លូវដើរក្នុងអគារ តំបន់បារ កន្លែងកក់ទុកមុន និងឧបករណ៍អានកាតឥណទាន ។ល។
	 ពិធីការនៃការរក្សាគម្លាតរាងកាយគួរត្រូវបានប្រើនៅគ្រប់ទីកន្លែងការិយាល័យ ផ្ទះបាយ កន្លែងចែកម្ហូបអាហារ ម៉ាស៊ីនបង្កកដើរចូល ឬទីកន្លែងបុគ្គលិកដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ផ្សេងទៀត។
	o ការប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចត្រូវបានរំពឹង ទោះជាយ៉ាងណាគោលដៅគឺដើម្បីដាក់កម្រិតវាឲ្យតិចជាង 15 នាទី យកល្អគឺ 10 នាទី ហើយបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់របស់ខ្លួនជានិច្ច។
	 ផ្តល់កែវស្អាតសម្រាប់ការភ្លក្សនីមួយៗ និងបើអាចធ្វើបាន ចូរកុំចាក់ស្រាចូលក្នុងកែវដែលអតិថិជនបានប្រើរួច (ហិតក្លិន បានភ្លក្ស ។ល។)
	 ការប្រើប្រាស់ធុងសម្រាមរួម ធុងខាកស្តោះ កន្ថោរ ។ល។ ត្រូវតែបញ្ឈប់។
	o ផ្តល់ពែងនីមួយៗដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបានដល់ភ្ញៀវនីមួយៗ ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងមេរោគដោយសារការខ្ទាតរវាងភ្ញៀវ។
	 កុំប៉ះកប្រដាប់ផ្ទុកស្រា ដូចជាពែង កែវ ។ល។ នៅពេលចាក់ស្រា ស្រាបៀរ ឬស្ពីរីត។
	 ចាត់វិធានការណ៍ដើម្បីធានាថា ពេលវេលានៃការណាត់ជួបជាក្រុមដើម្បីភ្លក្ស មិនជាន់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់មនុស្សមកពីក្រុម និងទីកន្លែងខុសៗគ្នា។
	 បញ្ឈប់ការដើរកម្សាន្ត ដែលរួមបញ្ចូលបុគ្គលមកពីគ្រួសារខុសៗគ្នាចូលទៅក្នុងក្រុមដើរកម្សាន្តតែមួយ។ មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ត្រូវតែរក្សាគម្លាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតពីអតិថិជន/ភ្ញៀវ។
	 សម្រាប់ទីកន្លែងដែលមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការ ចូរបង្ហូរទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់លាយគ្នារយៈពេលប្រាំនាទីមុននឹងបើកឡើងវិញ ដើម្បីប្តូរទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលសាប និងមានសុវត្ថិភាព។
	 ទីកន្លែងត្រូវបានសម្អាត និងធ្វើអនាម័យ/សម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ (ដោយប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19) ជាពិសេសបើសិនជាវាត្រូវបានបិទទ្វារ។
	 ទីធ្លាដូចជាកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារ និងខាងក្រៅអគារ កន្លែងអ្នកទទួលភ្ញៀវឈរ និងកន្លែងរៀបចំភេសជ្ជៈត្រូវបានបំពាក់ទៅដោយផលិតផលអនាម័យសមស្រប ដូចជាទឹកអនាម័យលាងដៃ និងក្រដាសជូតអនាម័យសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលកំពុងជួយអតិថិជនដោយផ្ទាល់។
	 កន្លែងទម្លាក់ ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីទទួលការដឹកជញ្ជូនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន។ ការប៉ះពាល់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ ត្រូវបានលុបបំបាត់នៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	 បន្ទប់ទឹកដែលពីមុនធ្លាប់បើកទ្វារដល់សាធារណជន ត្រូវបន្តបើកទ្វារដល់សាធារណជនដដែល។
	 បុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងមួយវេនត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្តដំណើរការធ្វើអនាម័យ និងសម្លាប់មេរោគបន្ថែម តាមការចាំបាច់។
	 បន្ទប់ទឹកត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដែលបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃឬញឹកញាប់តាមដែលបាន ដោយកំណត់វាគឺការងារដ៏ចាំបាច់ដោយប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគEPA។
	 គម្រោងសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគសម្រាប់ផ្ទៃដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើន និងតំបន់ចូលប្រើត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្ត។
	 ទីកន្លែងត្រូវបានសម្អាត និងធ្វើអនាម័យ/សម្លាប់មេរោគតាមការសមស្រប (ដោយប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19) នៅពេលយប់។ កំណត់ត្រាមួយត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការបំពេញនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	 កាសសំឡេង និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានចែករំឡែកជាមួយបុគ្គលិកឡើយ លុះត្រាឧបករណ៍នោះត្រូវបានសម្លាប់មេរោគបានសមស្របបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ ប្រឹក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ដើម្បីសម្រេចពីជំហានសម្លាប់មេរោគដែលសមស្រប។
	 អ្នកលាងចាន ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យជាមួយនឹងឧបករណ៍ដើម្បីការពារភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់ពីការកខ្វក់ដោយសារការខ្ទាត ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស់ វ៉ែនតាការពារ និង/ឬសន្ទះបាំងមុខ។ អ្នកលាងចានបានទទួលអាវការពារក្រៅ និងចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរឲ្យបានញឹកញាប់។ ឧបករណ៍ការពារ...
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃ និងធុងសម្រាមគឺមានសម្រាប់សាធារណជននៅ ឬជិតច្រកចូលទីកន្លែងសេវាភេសជ្ជៈខាងក្រៅអគារ។
	 អតិថិជនត្រូវបានណែនាំថា ពួកគេត្រូវតែពាក់ម៉ាស់គ្រប់ពេលដែលពួកគេមិនផឹក។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងពេលចូលមកកាន់ទីកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារ ពេលដើរនៅកន្លែងណាមួយក្នុងទីកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារ និងនៅពេលប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកខាងក្រៅអគារ។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សធំទាំងអស់ ...
	o អតិថិជនអាចដោះម៉ាស់ ខណៈពេលអង្គុយនៅនឹងតុ និងពេលកំពុងផឹកបាន។
	o អតិថិជនត្រូវតែអង្គុយដើម្បីទទួលទានភេសជ្ជៈផ្សេងៗ។ អតិថិជនមិនអាចដើរចុះឡើង ឬឈរខណៈពេលកំពុងផឹកបានឡើយ។
	o អតិថិជនដែលបដិសេធមិនពាក់ម៉ាស់ អាចត្រូវបានបដិសេធមិនផ្តល់សេវាកម្ម និងស្នើសុំឲ្យចាកចេញ។
	 ការណែនាំអតិថិជន។ អាជីវកម្មត្រូវតែដាក់ស្លាកសញ្ញា ឬកាត (មិនតូចជាង 3 x 5 អ៊ីញ) នៅនឹងតុជាមួយនឹងការណែនាំដូចខាងក្រោម ឬមានអត្ថន័យស្រដៀងគ្នា បន្ទាប់ពីធ្វើអនាម័យតុនីមួយៗបន្ទាប់ពីក្រុមអតិថិជនប្រើប្រាស់រួច៖
	 កម្រិតសំឡេងតន្ត្រី ឬទូរទស្សន៍ត្រូវបានលៃតម្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ អាចស្តាប់ឮការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជន ដោយមិនបាច់ខិតចូលជិតអតិថិជន។
	 អ្នកបម្រើ អ្នកសម្អាតតុ និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតដែលកំពុងផ្លាស់ទីវត្ថុដែលបានប្រើដោយអតិថិជន (ពែង ចាន កន្សែងកខ្វក់ ។ល។) ឬចាត់ចែងថង់សម្រាមគឺត្រូវលាងដៃបន្ទាប់បំពេញការងាររួចរាល់។
	 ម៉ឺនុយដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគបន្ទាប់ពីអតិថិជនប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ ជម្រើសផ្សេងដូចជាផ្ទៃម៉ឺនុយនឹងថ្កល់ ម៉ឺនុយអេឡិចត្រូនិក ឬម៉ឺនុយដែលអាចទាញយកតាមរយៈឧបករណ៍ចល័តគួរត្រូវបានពិចារណា។
	 កន្លែងអង្គុយរបស់អតិថិជន ត្រូវបានសម្អាត និងធ្វើអនាម័យបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ កន្លែងអង្គុយ តុ និងវត្ថុផ្សេងៗទៀតនៅលើតុត្រូវតែសម្រាប់ប្រើតែម្តង ឬត្រូវបានសម្អាត/ធ្វើអនាម័យបន្ទាប់ពីអតិថិជនប្រើប្រាស់ម្តងៗ។ តុនីមួយៗមានក្រណាត់គ្របមួយដែលត្រូវបាន...
	 ប្រអប់សម្រាប់យកទៅបរិភោគខាងក្រៅ ត្រូវបានបំពេញដោយអតិថិជន និងមានតាមសំណើ។
	 ការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។ បើសិនជាសមស្របសម្រាប់ទីកន្លែង អតិថិជនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆូតកាតឥណទាន/ឥណពន្ធរបស់ខ្លួន ហើយឧបករណ៍អានកាតត្រូវបានធ្វើអនាម័យយ៉ាងពេញលេញ បន្ទាប់ពី ភ្ញៀវប្រើម្តងៗ។
	 ក្រណាត់ដែលប្រឡាក់នៅតុអតិថិជនដូចជាកម្រាលតុ និងកន្សែងគួរត្រូវបានយកចេញបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ ដោយ អតិថិជននីមួយៗ។ បុគ្គលិកគួរពាក់ស្រោមដៃនៅពេលចាត់ចែងក្រណាត់ប្រឡាក់។
	 ក្រណាត់ដែលប្រឡាក់នៅតុអតិថិជនដូចជាកម្រាលតុ និងកន្សែងគួរត្រូវបានយកចេញបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ ដោយ អតិថិជននីមួយៗ។ បុគ្គលិកគួរពាក់ស្រោមដៃនៅពេលចាត់ចែងក្រណាត់ប្រឡាក់។
	 ស្រេចចិត្ត - ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត (ឧ. ការផ្តល់ម៉ោងសម្រាប់តែជនចាស់ជរា ការផ្តល់ការលើក ទឹកចិត្តសម្រាប់ការលក់នៅក្រៅម៉ោងរវល់ខ្លាំង)៖
	 ស្រេចចិត្ត - ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត (ឧ. ការផ្តល់ម៉ោងសម្រាប់តែជនចាស់ជរា ការផ្តល់ការលើក ទឹកចិត្តសម្រាប់ការលក់នៅក្រៅម៉ោងរវល់ខ្លាំង)៖
	 ច្រកអនឡាញរបស់អាជីវកម្ម (គេហទំព័រ បណ្តាញសង្គម ។ល។) ផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីម៉ោងបើកទីកន្លែង ការតម្រូវឲ្យប្រើម៉ាស់ គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញជាមុន ការកក់ទុក ការបង់ប្រាក់ជាមុន ការមកយកទំនិញនិង/ឬការដឹកជញ្ជូន និងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
	 សេវាកម្មដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
	 ប្រតិបត្តិការ ឬសេវាកម្មដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ពីចម្ងាយ ត្រូវបានប្តូរទៅអនឡាញ។
	 វិធានការណ៏ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការ លំបាកក្នុង ការផ្លាស់ទី និង/ឬដែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។
	 វិធានការណ៏ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការ លំបាកក្នុង ការផ្លាស់ទី និង/ឬដែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។

