�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រស្រ�ប់�រ (Bars)៖ ឧបសម� ័ន� Y-1
�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ��ព៖ េ�៉ង 12:01 រ�លង�្រ�តៃថ�្រពសហ្បតិ៍ ទី6 ែខឧស���ំ 2021
បច��ប្បន� �ពថ�ៗ
ី (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
5/5/2021:
•

�រ�ចេបើកទទួលេភ��វៃនេស�េ��ងក��ងអ�រ�ន។ ទី�ំង�ងក��ងអ�រ្រត�វ�នកំណត់ចន
ំ ួ ន្រតឹម
25%�អតិបរ�ៃនទី�ំង�ំងមូ ល ឬចំនួនមនុស្ស ្រតឹម100�ក់
យកមួ យ�ែដលតិច�ង�ម�រែកស្រម�ល�ក់ ែស� ង។

•

ត្រម�វ�រស្រ�ប់�រេរៀបចំកែន� ងអង��យេ��ងក��ងនិងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នប��ក់បែន�មឱ្យ�នច�ស់�ស់។

•

ទូរទស្សន៍�ចេបើក�ំងេ�ក��ង និង�ងេ្រ�ៃនទី�ង
ំ បរ �េ�គ��រ។

•

ត�ន� ីកម�ន� បន���ល់្រត�វ�នអនុ��តែតេ��ងេ្រ�អ�រែតប៉េុ �
� ះ។
�រកម�នបន��ល់េ��ងក�ងអ�រមិន្រតវ�នអន�តេទ។

ករណីចំនួនអ� កជំងឺ COVID-19 �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និងចំនួនអ� ក��ប់�ន�រថយចុះខ� ះ េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ
�ព ប៉ុែន� ជំងឺCOVID-19 បន� បង��និភ័យខ�ស់ដល់សហគមន៍ និង ត្រម�វឱ្យមនុស្សនិង�ជីវកម�� ំងអស់្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�
និងែកែ្រប្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្បី�ត់បន�យ �និភ័យៃន�ររ �ក�ល�ល។
េ�យ�រែតេ�នធី Los Angeles �ត់ចូលេ�ក��ង "ចំ�ត់ពណ៍េលឿង" (“Yellow Tier”) ៃន្រកបខ័ណ�ែផន�ររបស់រដ�
ស្រ�ប់្រកបខ័ណ�េសដ�កច
ិ �ែដល�នសុវត�ិ�ព
ពិធ�
ី រេនះ្រត�វ�នេរៀបចំបែន�មេទៀតេដើម្បីដក�ររ �តត្បិតសកម��ព�ក់�ក់មួយចំនួនក��ងតំបន់។
�ជីវកម��ង
ំ អស់គួរែតេបើកដំេណើរ�រេ�យ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�ខ�ស់ និង្រប�ន់��ប់នូវត្រម�វ�រេ�ក��ងពិធី�រេនះ េដើម្បី�ត់
បន� យស��នុពលៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម�របស់ពួកេគ។
ពិធ�
ី រ និងត្រម�វ�រេផ្សងៗ�ងេ្រ�ម�នលក� ណៈ�ក់�ក់ចំេ�ះ�រេបើកឱ្យដំេណើរ�រ�រេឡើងវ �ញ
ែដល្រត�វ�នអនុ��តេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធីLos Angeles�្របេភទេ�ជនីយ��នែដល�ន�និភយ
័ �ប។
•

�រែដលផ�ល់ជូនេស�កម���រេ�នឹងទីកែន�ងែតម�ង្រត�វែត្រប�ន់��ប់នូវត្រម�វ�រ�ំងអស់ស្រ�ប់�រទទួល
�ន��រ �នេ�ក��ង ពិធ�
ី រស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន៖ ឧបសម�័ន� I។
�រែដលបច��ប្បន� ទទួល�ន�រអនុ��តឱ្យលក់្រ�េបៀរ ្រ�
ឬេ្រគ�ង្រសវ �ងេផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វទទួល�នេ្រ�ពីបរ �េវណេនះគឺត្រម�វឱ្យអនុវត��មពិធ�
ី រស្រ�ប់�ជីវកម�លក់�យ៖
ឧបសម�័ន� B។

•

�រ្រត�វែតប�្ឈប់្របតិបត�ិ�រេហ�មេផ្សងៗ រួម�នែតមិនកំណត់ចេំ �ះ �រេ�ះប៊ូ ��គប់្រព�ញ តុបុក� �ែយ៊
និង្របេភទេហ�មដៃទេទៀត លុះ្រ�ំែតសកម��ព�ំងេនះ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេបើកេ�ក��ង្របតិបត��
ិ រែដល�ន�រែកែ្រប
ឬ អនុ�ត្របតិបត�ិ�រ�នេពញេលញ។

•

�ង្រ�
និង្រ�េបៀរែដលផលិត្រ�ឬ្រ�េបៀរេ�យ�នបរ �េវណកំណត់ស្រ�ប់�រភ�ក់្រ�ឬ្រ�េបៀរ្រត�វ�នដកេចញពីនយ
ិ មន័យ
ៃនទី�ំង��រេ�យ្រកមសុខ�ពនិងសុវត�ិ�ពរដ� California ចុះេលខ 113789 (c) (5)
និងមិនត្រម�វឱ្យ�ន�រអនុ��តេលើ�រអនុវត�ែផ�កសុខ�ពេដើម្បី្របតិបត�ិ�រេឡើយ
េ�យត្រម�វឱ្យអនុវត��មពិធ�
ី រស្រ�ប់ �ង្រ�េបៀរ, �៉សុន
ី ្រ�, និង�៉សុីនចំ�ញ់សប
ិ ្បកម�។

•

�រ�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រ
ី រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍
ឬ�រសែម�ង��ល់ ែដល�ន�រអង��យេ��ងេ្រ�អ�រេ�យអនុេ�ម�មពិធ�
និង�រសែម�ងែដល�នកែន�ងអង��យេ��ងេ្រ�អ�ររបស់ LA County DPH។

�រ�ំងអស់ ែដលដំេណើរ�រេ�យអនុេ�ម�មពិធ�
ី រេនះ�ច្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់េស�កម��ងេ្រ�អ�រនិងេស�កម�េ��ង
ក��ងអ�រកំណត់្រតឹមែតមនុស្សចំនួន25%ៃនទី�ង
ំ �ំងមូល ឬ100�ក់បេ៉ុ �
� ះ យកមួយ�ែដលតិច�ង
�ម�រែកស្រម�ល�ក់ ែស� ងែដល�ត្រម�វ�រៃនពិធី�រេនះ។

APPENDIX Y-1: Reopening Protocol for Bars
Revised 5/5/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
េមេ�គ COVID-19 �គេ្រចើនឆ�ង�ល�លេ�េពលែដល�នមនុស្សេ�ជិតអ�កែដល�នជំងឺ COVID-19
ឬ�នប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួយបុគ�លរូបេ�ះ។ េ�េពលែដលអ�ក�នជំងឺ COVID-19 �នក�ក ក�
� ស់ េ្រច�ង និ�យ
ឬដកដេង�ើម ពួ កេគបេ�� ញតំណក់ទ ឹកតូ ចៗ�មផ� �វដេង�ើម។ េហើយេ�ងេ��មមជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យ និងប��រជំងឺ
�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 �ចេកើនេឡើង្រគប់បរ �បទ ក��ងករណី ែដលបុគ�ល��ក់ៗេ�ះ�៉ស់េចញ
ខណៈេពលបរ �េ�គ��រ និង េភសជ�ៈ
េហើយេពល��ន�រេកើនេឡើងនូ វ�រទំ�ក់ទន
ំ ង��រ�ងមនុស្សែដលមិនែមន�មនុស្សែដលរស់េ�ក��ង្រគ��រែតមួ យ។
•

�និភ័យ�បបំផត
ុ ៖ េស�កម���រ/េភសជ�ៈ្រត�វ�នកំណត់្រតឹម�រទិញេ�យេបើកបរឆ�ង�ត់ �រដឹកជ���ន
�រទិញេ�យខ� ប់ និង�រប��ទិញ�មអន�យេហើយមកទទួលយកេ�យខ� �នឯង។

•

�និភ័យខ� ស់៖ �រទិញេ�យេបើកបរឆ�ង�ត់ �រដឹកជ���ន �រទិញេ�យខ�ប់
និង�រប��ទិញ�មអន�យេហើយមកទទួលយកេ�យខ�នឯង្រត�
�
វ�នេលើកកំពស់។
េស�កម�បរ �េ�គ��រ/េភសជ�ៈេ�នឹងកែន� ង្រត�វ�ន�ក់កណ
ំ ត់េ�យ�នកែន�ងអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ។
ចំនួនផ� �កៃនកែន�ងអង��យ្រត�វែត�ត់បន� យេដើម្បីេរៀបតុឱ្យ�នចេ��ះ�ច់ពី��។

•

�និភ័យ�ន់ ែតខ� ស់៖ �រទទួល�ន��រ
ឬេភសជ�ៈេ�យចំនួនផ� ក
� ៃនកែន�ងអង��យេ��ងក��ងអ�រ្រត�វ�ត់បន�យេដើម្បីេរៀបតុឱ្យ�នចេ��ះ�ច់ពី��។
និង/ឬ�រទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈេ�យកែន� ងអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ
ប៉ុែន� មិន�ំ�ច់េរៀបតុឱ្យ�នចេ��ះ�ច់ពី��។

•

�និភ័យខ� ស់បំផត
ុ ៖ �រទទួល�ន��រ េភសជ�ៈេ�យកែន� ងអង�យ
� េ��ងក��ងអ�រ។
ចំនួនផ� �កៃនកែន�ងអង��យមិន�ច�ត់បន� យ�ន េហើយមិនេរៀបតុឱ្យ�នចេ��ះ�ច់ពី��។

េ�ក��ងពិធី�រែដលអនុវត��ម �ក្យ “្រគ��រ” គឺ�នន័យ� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ��េ្រ�មដំបូល ែតមួ យ”
េហើយមិន្រត�វ�ប់ប��ល
� �ំង��ន�ពរស់េ��្រកមរួ
� ម��ប័ន ដូ ច�អេន� �សិក��ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត���ម
��សដូ នជី ឬលំេ���នែថ�ំ េហើយក៏មិនរួមប��ល
� �ំង�ររស់េ�ែបប�ណិជ�កម� ដូ ច�ផ�ះជួលស�គមន៍ ស�
� �រ
ិ ” និង“ និេ�ជិក” �នន័យេដើម្បីរម
ួ ប��ល
� និេ�ជិក អ� កស� ្រ័ គចិត� អ� ក�ត់�រ និងសិ���ម
ឬផ�ះសំ� ក់ 1។ �ក្យ“ បុគ�លក
ប�� វ�ន� និងបុគ�លដៃទេទៀត ែដលបំេពញ�រ�រេ�នឹងកែន� ង។ �ក្យ “អ�កទស្ស�” ឬ “អតិថជ
ិ ន”
គួ រែត្រត�វ�ន�ប់ប���ល�ំងស�ជិក��រណៈ និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លក
ិ
ឬនិេ�ជិកែដលចំ�យេពលេវ�េ��ម�ជីវកម� ឬ ទី�ំងេ�ះេ�យ��ល់។ �ក្យ “ទី�ំង�ជីវកម�” “ទី�ង
ំ ” និង "ទីកែន� ង"
សំេ�េលើអ�រ និងអ�រ��ល់ដី ឬទី�ំងេ��ប់�� ែដលអនុ��តឲ្យ�នសកម��ពេផ្សងៗ។ "LACDPH"
គឺ��យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles។
0

េ�ក��ងពិធី�រែដលអនុវត� បុគ�លែដល្រត��ន�ត់ទក
ុ �* ”�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ“៖
•

2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន 2ដូស
រួម�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna ឬ

•

2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួល��ំ��ក�
់ ំងៃន្របេភទដូសែតមួយដងរួច�ល់រម
ួ �ន Johnson and
Johnson [J&J]/Janssen។
*េនះ្រត�វ�នអនុវត�ចេំ �ះ�� ក�
់ ំងCOVID-19 ែដល្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ប��ន់
េ�យរដ��លចំណី��រនិងឱសថ ៖ Pfizer-BioNTech Moderna និង Johnson និង Johnson (J&J)/Janssen ។
�រែណ�ំេនះ្រត�វ�នអនុវត�ចំេ�ះ�� ក់�ំងែដល )្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�ប��ន់េ�យអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក
(AstraZeneca/Oxford ឧ�ហរណ៍។ សូ មចូ លេ��ន់ េគហទំព័ររបស់ WHO ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� អព
ំ ី�� ក់�ំងែដល្រត�វ�ន
ទទួល��ល់េ�យអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO)។
បែន� មេលើល័ក�ខណ
័ � ែដល�ក់ស្រ�ប់�រអនុវត�េ�ទី�ំង�រេ�យម�ន� ីសខ
ុ �ព��រណៈរដ� ្រគប់�រក៏្រត�វែតេ�
រព�មពិធ�
ី រ្រត�តពិនិត្យសុវត��
ិ ពនិង�រ្រគប់្រគង�រចម�ងេមេ�គ�ំងេនះផងែដរ។
សូ មចំ� ំ៖ ឯក�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើបច��ប្បន� �ពេ�េពល�នព័ត៌�ន
េហើយ្របភពឯក�រ�ំងេនះ�ច�នស្រ�ប់េ�កអ�ក ដូ េច�ះ្រត�វ្រ�កដ��នពិនិត្យេមើល �មរយៈេគហទំព័រេ�នធី LA
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ស្រ�ប់ឯក�រថ�ីៗ�ំងេនះ និងេសចក� ីែណ�ំែដល។
ប�� ី្រត�វេផ��ង��ត់េនះរួម�ន៖
1

កូ ដ េ�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��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

េ�លនេ��យ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពនិេ�ជិក
វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���ររក�គ��ត�ង�យ
វ ��ន�រណ៏េដើម្បីេលើកកម�ស់�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ
�រ្រ�្រស័យ�ក់ទ ង�មួយនិេ�ជិកនិង��រណជន
វ ��ន�រណ៏ ែដល���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព។

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ំង ៥ េនះ្រត�វែតអនុវត��មេ�េពលែដលទី�ំងរបស់េ�កអ� កេរៀបចំពិធ�
ី រៃន�រេបើកឱ្យដំេណើរ�រេឡើងវ �ញ។

�ជីវកម��ំងអស់ែដល្រគបដណ�ប់េលើពិធ�
ី រេនះ្រត�វអនុវត��ល់ វ ��ន�រណ៏ែដល�ចអនុវត��នដូ ចែដល�នេរៀប�ប់
�ងេ្រ�ម េហើយ្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុែដលវ ��ន�រណ៏�មួ យមិន្រត�វ�នអនុវត�
ឬមិន�ចអនុវត�ច ំេ�ះ�ជីវកម�េ�ះ�ន។
េ��ះ�ជីវកម�៖
�សយ��នទី�ំង�ជីវកម�៖
ចំនួនែដលផ� �ក មនុស្ស
ៃនទំហ ំទី�ំង��រ�លពីមុន៖
ចំនួនកំណត់ស្រ�ប់ផ��ក មនុស្ស៖
�លបរ �េច�ទ្រប�ស៖

A. េ�លនេ��យ និង�រអនុវ ត�េ�កែន� ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពនិេ�ជិក
(សូមគូ សធីកេ្រជើសេរ �ស្រគប់ចំ ណុចែដលអនុវ ត�េ�ទីកែន� ងេនះ)
 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច�
� ររបស់ខ�នពី
� ផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេធ� ើដូេ��ះ។
 បុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (បុគ�លែដល�ន�យុេលើសពី 65 ��ំ បុគ�លែដល�នៃផ�េ�ះ និងបុគ�លែដល�ន
��ន�ពសុខ�ព�ុៃំ រ�) ្រត�វ�ន�ត់ឱ្យទទួល�រ�រែដល�ចេធ�ព
ើ ីផ�ះេ�េពលែដល�ចអនុវត��រ�រេនះ�ន
េហើយគួ រែតពិ�ក�អំពីក�ីកង�ល់មួយចំនួន�មួយអ� កផ�លេ់ ស�ែថ�ំសុខ�ព
ឬេស�កម� សុខ�ពវ ���ជីវៈរបស់ពួកេគេដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�សម្រសបេលើ�រវ �ល្រតឡប់េ�កែន�ងេធ� ើ�រវ �ញេ�ះ។

 បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វ�នែណ�ំកុំឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�នជំងឺ
ឬ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វត្រម�វឱ្យេធ� ើ៎�រេ��ច់ពីេគ (ច��ឡីស័ក) ប��ប់ពី �នប៉ះ
�ល់នឹងមនុស្សែដល�នេមេ�គជំងឺ COVID-19។

 �រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ� កលក់ដូរ និងបុគ�លិកដឹកជ���ន

�ចចូ លេ��ន់ទីកែន� ងេធ� ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំៃន�រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូលរបស់ LACDPH។
�រពិនិត្យេនះ្រត�វែតពិនិត្យេមើលេលើ��ន�ព�ក់ព័ន�នង
ឹ �រក�ក �រដកដេង�ម
ើ ខ� ី �រពិ�កដកដេង�ម
ើ និង្រគ �ន
េ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬ�រេធ� ើច��ឡីស័ក(�ក់ឱ្យ�ច់ពីេគ) �េពលថ�ីៗេនះ។
�រពិនិត្យ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើពីច��យឬេ�យ��ល់េ�េពលនិេ�ជិកមកដល់។
�រ្រត�តពិនិត្យសីតណ
ុ � �ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន�ងេធ��
ើ រ ្របសិនេបើ�ច។

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ ្របសិនេបើបគ
ុ � លេ�ះមិន�នេ�គស��

និង��ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជង
ំ ឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ
ពួ កេគគឺមិន�នប�� េហើយ�ចចូ លេ�ទី�ំង�នស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។
o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវជ�
� �ន (�នប��)៖
 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នទទួល��ក់�ំង 2្រប�ំងជំងឺ COVID-19្រគប់ចំនួនេទ
េហើយ�នប៉ះ�ល់នឹងករណីេមេ�គ COVID-19ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ
ឬថ�ីៗេនះ ស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល
1

2

បុគ�លែដល្រត�វ �នេគ�ត់ទុក ��ន�ក់ ��ក់�ំង្រ ប�ំង េមេ�គC OVID-19្រគប់ចំ នួន គឺគិ ត�ប់ពីពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពី
េពលពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំង (រ ម
ួ �នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពី
េពលពួកេគទទួល��ំ��ក់�ំងៃន ្របេភទដូសែតមួ យដងរ ច
ួ �ល់េ ហើយ (រ ម
ួ �ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល



ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប��ន
� េ�ផ�ះ��មៗ
េដើម្បី�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ�ះ។ ផ�ល់ជន
ូ ពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើ ច��ឡីសក
័
(�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណ��ប់ ph.lacounty.gov/covidquarantine។
្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���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បី�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក េ�ក��ងផ�ះ។
ផ�ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក �មតំណ��ប់
ph.lacounty.gov/covidisolation។

 ្រត�វផ�ល់ព័ត៌�នដល់បុគ�លិក�ំងអស់អំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬ

រ��ភិ�លចំេ�ះបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល�ន �ចស្រម�លដល់ែផ�កហិរ�� វត� ច
� ំេ�ះបុគ�លក
ិ ែដល�ំ�ច់
ំ �ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណង
្រត�វែតេ�ផ�ះ។ សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មអំពី កម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុច
បុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 រ ួម�ំងសិទ�ិសច
ុំ �ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បគ
ុ � លិកេ្រ�មច�ប់ស�ព
ី ី
ច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងC
ឺ OVID-19បែន�មេ���ំ 2021។
 េ�េពលែដលទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់ ទទួលលទ�ផលវជ�
� �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��ច់
�
េ�យែឡកេ�ផ�ះ
និងត្រម�វឱ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិករូប
�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ��
ើ រេនះ។
គេ្រ�ងែផន�ររបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ ែដលេធ� ើច��ឡីស័ក (េ��ច់ពីេគ)
�ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19
េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀត ឬក៏អត់ ែដលេនះ�ចត្រម�វឱ្យ
�នវ ��ន�រណ៏្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ព
ី ី
�រេឆ� ើយតបេ�នឹងជំងឺCOVID-19េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។

 េ�ក��ងករណី ែដល��ស់�ជីវកម� ្រប�ន្រគប់្រគង ឬ្របតិបត�ិករដឹង��នរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះ
េ�កែន� ងេធ�ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក ្រត�វែត�យ�រណ៍ពី�រចម�ង�ចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព
��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ �មតំណ��ប់េនះ www.redcap.link/covidreport។
េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ�ើ�រ �យក��នសុខ�ព��
រណៈនឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ�ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរួម�នដូ ច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ
្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ �រ�ំ្រទ បេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៏្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទ ីកែន� ង។ អ� ក្រគប់
្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម ្បីេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ �រេឆ�ើយតបេ�
ទីកែន� ង។

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

និង�ត់។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រស� ីពី�៉ស់ LAC DPH COVID-19 �មរយ http://publichealth.
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។
បុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�ក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើ�រេ�េពល�នទំ�ក់ទ ំនង��
ឬ�ច្រ�្រស័យ�ក់ទ ង�មួ យអ� កដៃទ។
�នែតបុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� �ពួ កេគែដលមិន�ំ�ច់�៉ស់ ែត្រត� វ�ក់
សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ�
ខណៈ�ែដល��ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ�ើេ��ន។ ្រក�ត់ ែដល�ន្រទង់្រ�យ
�ក់បិទ ជិតេ�េ្រ�មច��្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យេ្របើ។ �៉ស់ ែដល�ន�� ល់ែតមួ យផ� �វ មិនគួ រេ្របើេទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ្របើ្រ�ស់និងែថរក��៉ស់�ន្រតឹម្រត� វ រួម�ំង�រ�ក់�េ�េលើ្រចមុះនិង�ត់ និងត្រម�វ
ឱ្យ�ន�រេ�កស��ត ឬប�រ�
� ៉ ស់របស់ពួកេគ�េរៀង�ល់ៃថ�។

 រ�ំងមុខ្រត�វ�នផ�ល់ជូននិង�ក់េ�យបុគ�លិករង់�ំនិងបុគ�លិកដៃទេទៀតែដល�ន ឬ�ចប៉ះ�ល់�មួ យអតិថិជន
(េនះរួមប���លប៉ុែន� មិនកំណត់ចំេ�ះែត��ស់�ជីវកម� អ� កទទួលេភ��វ និងបុគ�លិករង់�ំែដល�នទំ�ក់ទ ំនង
�មួ យអតិថិជនេហើយក៏ដូច�និេ�ជិកេផ្សងេទៀតរួម�ន អ� កេបើក�ន្រក �ង អ� ករត់្រប�ំង
និងមនុស្សេផ្សងៗេទៀតែដល�ចចូ លទី�ំង�ងមុខផ�ះ) ។ រ�ំងមុខគឺ្រត�វ�ក់បែន� មពីេលើ�៉ស់ ែតប៉ុេ�
� ះ។
�៉ស់�រ�រអ� កដៃទពីដំណក់ទ ឹកតូ ចៗែដល�ចេចញពី�អ�ក�ក់េ�ះ
រ�ំងមុខជួយ�រ�រអ� ក�ក់ពីដំណក់ទ ឹកតូ ចែដលេចញពី�អ�កដៃទេ�ះ។
សន� ះ�ំងមុខគឺ�ជេ្រមើសេ្រសចចិត�ស្រ�ប់បុគ�លិកែដលប��ញភស���ង�ចទទួលយក�នៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
េលញដល់និេ�ជករបស់ខ� �ន ប៉ុែន� េ�ែត�ំ�ច់្រត�វ�ក់�៉ស់ដែដល។
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នទទួល�� ក់�ំងេពញេលញែដល�នប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញរបស់ពួកេគ្រប�ំ
ងនឹងជំងឺ COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សមិន�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួរែតបេង�ើត
និងរក�កំណត់្រ���យលក�ណ៍អក្សរែដលឯក�រែដលបុគ�លិក��ក់ៗ�នប��ញភស���ងែដល�ចទទួលយក�ន�ភស��
�ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ។
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនភស���ង�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញែដល�នប��ញេ�ះេទ។

o មនុស្ស្រត�វ�ន�ក់ទ ុក��ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19 េ� ≥2
o

ស��ហ៍ប��ប់ពីពួកេគ�នទទួលដូ សទីពីរស្រ�ប់េស៊រ �ែដល�ន 2 ដូ ស (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ ≥2
ស��ហ៍ប��ប់ពីពួកេគ�នទទួល�� ក់�ំងែដល�នមួ យដូ ស (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)
ឯក�រ�ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួល�នេដើម្បីឲ្យបុគ�លិកប��ញដល់និេ�ជករបស់ខ� �នអំពីភស���ងៃន�រ�ក់
�� ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19៖ �ត�ក់�� ក់�ំង (ែដល�នេ��ះរបស់បុគ�លែដល�ន�ក់�� ក់�ំង
្របេភទ�� ក់�ំងែដល�ន�ក់ និង�លបរ �េច�ទ ែដល�ន�ក់ដូសចុងេ្រ�យ)
ឬរូបថត�ត�ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក
ឬរូបថត�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កទទួលែដល�នរក�ទុកក��ងទូរសព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក
ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញពីអ�កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ព
(ែដល�នេ��ះបុគ�លែដល�ន�ក់�� ក់�ំង
និងប��ក់�បុគ�លរូបេ�ះ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19)។

 រ�ំងមុខនឹង្រត�វែតេ្របើ ស��ត និងេធ�ើ�រស��ប់េមេ�គ �ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតផលេនះ។
 េដើម្បីេធ�ើឱ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ�ន
� និង្រតឹម្រត� វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឱ្យបរ �េ�គ ឬផឹក
េលើកែលងែតក��ងអំឡ�ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ
េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ននិងរក�គ��ត�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�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�រនិង��យពីអ�កដៃទ។

 ចំនួនបុគ�លិកែដលបេ្រមើអតិថិជន�បុគ�ល
ឬ�្រក �មនីមួយៗគួ រែត្រត�វ�នកំណត់េ�យ្រសប�មបទប��ត�ិស�ីពី ្រ�ក់ឈ�ល
� និងេ�៉ងេធ�ើ �រ។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វែត�ត់បន� យ េហើយគ��តរ�ងបុគ�លិកគួ រ្រត�វ�នបេង�ើនដល់ក្រមិតអតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់ ឬកែន� ង
��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖

o បិទ ��កកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឱ្យ�ន�ររក�គ��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� ងែដលេ្របើ
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង

o �ក់តុ��តពី���៉ងតិច 8ហ� ីត ដកេ�អី ឬបិទ បង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស

�ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត
និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួ យែដល�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ទ ល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទ ប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទ ុក��វ �ធីជំនួសឱ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ��ត�ង�យេឡើយ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំេ�យអនុវត�អ�ម័យៃដ រួម�ន�រ�ងស��តៃដឱ្យ�នញឹក�ប់
�រេ្របើ្រ�ស់ទ ឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឱ្យ�នេពលសម្រសបេដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 បុគ�លិក្រត�វ�នរម�ឹកឲ្យេ្របើ្រក�សអ�ម័យេដើម្បីខ�ប់�ត់េ�េពលក� ក និងក��ស់។
្រក�សអ�ម័យែដល�នេ្របើរច
ួ េហើយគួ រែតេ�ះេ�លេ�ក��ងធុងស្រ�ម េហើយ�ងស��តៃដ��មៗ�មួ យ�ប៊ូ
និងទឹកេ���៉ងេ�ច�ស់ឱ្យ�ន 20 វ ��ទី។

 ្រគប់បុគ�លិក អ� កលក់ដូរ និងបុគ�លិកដឹកជ���ន្រត�វទទួល�រែណ�ំំ�ក់ទ ងនឹង�ររក�គ��ត�ង�យ
និង�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់េ�េពល�នអ� កដៃទស� ិតេ�ជុំវ �ញ។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទ ឹក និងទីកែន� ងទូេ�េផ្សងេទៀត្រត�វេធ�ើ�រស��ប់េមេ�គេ��ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម
ប៉ុែន� មិនតិច�ងម�ងក��ងមួ យៃថ� អំឡ�ងេពល្របតិបត�ិ�រ�រ េ�យេ�ងេ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o

បន� ប់ស្រ�ក
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
o

បន� ប់ទ ឹក

________________________________________________________________

________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o

េផ្សងេទៀត

 �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-19
គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖

_____________________________________________________________________________________

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក�ំងអស់។
 ជេ្រមើសេផ្សង—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
_____________________________________________________________________________________

B. វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���ររក�គ��ត�ង�យ
ទី�ំងបរ �េ�គ��រ�ងក�ង
� អ�រ៖
 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន� ងអង��យេ��ងក��ងអ�រ្រត�វ�នកំណត់្រតឹមែតមនុស្សចំនួន 25%ៃនទី�ំង�ងក��ង
�ំងមូ ល ឬកំណត់ចំនួនអ� កចូ ល�អតិបរ�្រតឹមែត100�ក់ មួ យ�ែដលតិច�ង។
េ�កែន� ងែដល�ចេធ� ើេ��ន ចំណតរថយន� ្រត�វែតេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្បីកំណត់ចំណុចៃន�រ ្របមូលផ� �ំ��
និង���ននូ វ�រេ��ច់ពី���ន្រតឹម្រត�វ។
o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំងអង��យ�ងក��ងអ�រ គឺកំណត់្រតឹម៖ _______________________
 េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យពី���៉ងេ�ច�ស់ 6 ហ� ីតរ�ងអតិថិជនែដលអង��យេ�តុេផ្សងៗ��
តុ�ង
ំ អស់្រត�វែត�ក់ឱ្យស� ិតេ�ច��យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6)ហ� ីតពី�� េ�យ�ស់ពីេ�អីេ�នឹងតុ
�ងេ្រ�យែដល�នេ�អីនិងតុ�ប់�� ខណៈេពលអតិថិជន�នអង��យែដរ។
ក៏អនុ��តឱ្យ�នឆ� ង�ត់បន�ប់រ�ងតុនង
ិ តុគិតលុយែដល�នេ�អី ែដល្រត�វរុញ�េចញនិង�នអតិថជ
ិ នអង��យ
េ�តុេ�ះ។ ្របេភទរ�ំងក�� ក់ ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិន�ចជំនួសត្រម�វ�រ�ម�រឱ្យរក�ចេ��ះ រ�ងតុនិងតុ
និងរ�ងអតិថិជន�ំងអស់�នេទ។ សូ មេមើល
"គំរៃូ ន�រេរៀបចំកែន� ងអង��យែដល�នអនុម័តេ�យ�នអនុ��ត�ម�រកំណត់ចំនួនមនុស្ស"
េ�ែផ�ក�ងេ្រ�ម។
 កែន� ងអង��យ�មតុេ��ងក��ងអ�រ្រត�វកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យេលើសពី 6 �ក់ ពី្រក �មែតមួ យ។
បុគ�ល�ំងអស់ែដលអង��យ�មតុេ��ងក��ងអ�រ្រត�វែត�ស�ជិកៃន្រគ��រែតមួយ េហើយដូេ��ះមិន�ំ�ច់
អង��យច��យ្រ�ំមួយហ� ត
ី �ច់ពី��េទ។ មុនេពលអង��យ
��ស់កម� វ �ធី្រត�វជូនដំណឹងេ�យ��ល់�ត់េ�ដល់្រក �មេ�ះ��មនុស្ស្រគប់រប
ូ ែដល អង��យេ�តុរម�
ួ �
្រត�វែត�ស�ជិកែដលមកពី្រគ��រែតមួ យ។
 ្របសិនេបើស�ជិក�ំងអស់ៃន្រក �មេនះប��ក់ និងប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 មុនេពលអង��យពួ កេគ�ចនឹងអង��យ�មួ យ��រហូ តដល់េ�្រ�ំមួយ (6) �ក់ក��ងមួ យតុ
និងែដលមកពី្រ�ំមួយ(6)្រគ��រេផ្សង��។ អតិថិជនែដល�នប��ក់�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប��ញ
េ�្របតិបត� ក
ិ រនូវ�រេផ��ង��ត់�ំ�ច់ ែដល�អត�ស��ណប័ណ� និងភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ
ដូ ច�ប័ណ��ក់��ក់�ំង(ែដលរ ួមប���ល�ំងេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជន
ូ
និង�លបរ �េច� ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ រូបថតៃនប័ណ��ក់��ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក
ឬ រូបថតៃន�ត��ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�នក
ិ
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំង្រប�ំងនឹងCOVID-19 ពីមណ�លែថ�ំសុខ�ព
មុនេពលពួ កេគ�ចអង��យរម�
ួ � �ន.
ទី�ំងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ៖

 ចំនួនអតិថិជនេ�ទីកែន� ងអង��យ�ងេ្រ�គឺ�បល� មេដើម្បី��ឱ្យ�ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
តុេ�ទី�ំងអង��យ�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេរៀបចំឱ្យ�នច��យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតរ�ងតុមួយេ�តុមួយ
េ�យ�ស់ពីខ�ងេ�អីេ�តុមួយេ�ខ�ងេ�អីេ�តុមួយេទៀតែដលអតិថជ
ិ នអង��យ។ ្របេភទរ�ំងក�� ក់
ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិន�ចជំនួសឲ្យគំ�តែដល�ំ�ច់រ�ងតុនិងតុ និងអតិថិជនេឡើយ។
សូ មេមើល"ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន�ងអង��យែដល�នអនុមត
័ េ�យ�នអនុ��ត�ម�រកំណត់ចន
ំ ួ នមនុស្ស"
ែផ�ក�ងេ្រ�ម។

 ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំងអង��យ�ងេ្រ�អ�រគឺកណ
ំ ត់្រតឹម៖ __________ ដូ ចែដល�នកំណត់េ�យ
ចំនួនេ�អីសរុបែដល�ចេ្របើ�ន ប��ប់ពីតុ្រត�វ�ន�ក់គ��តដូច�នពិពណ៌��ងេលើ
និង្រត�វ�នចំនួនេ�អីអតិបរ�ចំនួន្រ�ំបី (8) េ��មតុនីមួយៗ។

 កែន� ងអង��យ�មតុេ��ងេ្រ�អ�រ្រត�វកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យេលើសពី្រ�ំបី (8) �ក់េ�ក��ង្រក �មែតមួយ។

មនុស្ស�ំងអស់ែដលអង��យេ�តុ�ងេ្រ��ច�មនុស្សមកពី្រគ��រេផ្សងែដលមិនេលើសពីបី្រគ��រេឡើយ។
មុនេពលអង��យ ��ស់កម� វ �ធី្រត�វជូនដំណឹងេ�យ��ល់�ត់េ�ដល់្រកមេ�ះ�មនុ
�
ស្ស្រគប់រប
ូ ែដលអង��យេ�តុរម�
ួ �
មិន្រត�វ�ន�ជិកែដលមកពី្រគ��រេលើសពី៣េឡើយ។

 ្របសិនេបើស�ជិក�ំងអស់ៃន្រក �មប��ក់ និងប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 ពួ កេគ�ចអង��យ�មួយ���នរហូ តដល់្រ�ំបី�ក់ (8) �ក់ក��ងមួ យតុ និងរហូ តដល់េ�្រ�ំបី្រគ��រ
(8) េផ្សង��។ អតិថិជនែដល�នប��ក់�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប��ញ
េ�្របតិបត� ិករនូវ�រេផ��ង��ត់�ំ�ច់ ែដល�អត�ស��ណប័ណ�
និងភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញដូ ច�ប័ណ��ក់��ក់�ំង
(ែដលរ ួមប���ល�ំងេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជន
ូ
និង�លបរ �េច� ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ រូបថតៃនប័ណ��ក់��ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក
ឬ រូបថតៃន�ត��ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�នក
ិ
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំង្រប�ំងនឹងCOVID-19 ពីមណ�លែថ�ំសខ
ុ �ព
មុនេពលពួ កេគ�ចអង��យរម�
ួ � �ន។
 ្របតិបត� ិករ�ម�ជីវកម� ្រត�វ្រត�តពិនិត្យក្រមិតចំនួនមនុស្សចូល និងេចញឱ្យ�នតឹង រង
� និងបន� ប��ប់��
្រគប់្រចកចូ ល េដើម្បីអនុេ�ម�ម�រកំណត់ៃនទី�ំងែដល�ចផ� ក
� មនុស្ស�ន។
្របតិបត� ិករែដលមិន្រត�តពិនិត្យ្រគប់្រ�ន់ ឬមិន�ន្រត�តពិនិត្យ ឬ�ក់ដូច��នចំនួនេ្រចើនេលើសកំណត់
�ម�រែណ�ំរបស់អធិ�រសុខ�ព��រណៈ ទី�ំង�ជីវកម� េ�ះ�ច្រត�វបិទ�បេ��ះ�សន� រហូ តដល់
ប���ំងេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វែដលកំណត់េ�យអធិ�រសុខ�ព��រណៈេ�ទី�ំងេ�ះែតម� ង។ ក��ងករណីែដល
�ចេធ� ើេ��ន ្រត�វេរៀបចំ្រចកចូ លែតមួ យែដល�នកំណត់�៉ងច�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បីជយ
ួ រក�
គ��ត។

 េ្រត�មេរៀបចំឱ្យអតិថជ
ិ នត្រមង់ជរួ េ��ងេ្រ� ខណៈែដលេ�ែតអនុវត� �ររក�គ��ត�ង�យ

�ប់ប���ល�ំង�រេ្របើ្រ�ស់ត្រមយ�មរយៈ�រេ្រ
�
បើរប
ូ �ព។ េបើសិន��ំ�ច់ បុគ�លិក��ក់
(ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន្រចកចូលេ្រចើន�ងមួ យ) ែដល�ក់�៉ស់�ច្រត�វ�ន�ក់ឱ្យ្រប�ំ�រេ�ជិត��រ
ប៉ុែន� �នគ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្បី�ម�នចំនួនអតិថជ
ិ ន
និងេដើម្បីែណ�ំឱ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ�យ��តពី��្រ�ំមួយហ� ីតេ��ងេ្រ�្រចកចូ ល
េបើសិន�ទី�ំង�ជីវកម� �ន�នដល់ែដនកំណត់ចំនួនអតិថិជនរបស់ខ� �ន។

 �ជីវកម� ែដលេ្របើ្រ�ស់ទី�ំង�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេ�រព�មលក�ណៈវនិ
� ចយ
� ័ របស់រដ� ស្រ�ប់�រកំណត់លក
័ �

ខ័ណ��ងេ្រ�អ�រដូ ចែដល�នប��ក់េ�ក��ង�រែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ពរដ� California អំពី�រេ្របើ្រ�ស់
រច�សម� ័ន�បេ��ះ�សន� ស្រ�ប់្របតិបត��
ិ រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ រច�សម� ័ន��ងេ្រ�អ�រែដលមិនបំ
េពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ�ចំេ�ះ�រកំណត់លក
័ � ខណ
័ � �ងេ្រ�្រត�វ�ន�ត់ចូល��រ�រេរៀបចំេ��ងក��ង
អ�រ េហើយកំណត់្រតឹមែត25%ៃនទី�ំង�ំងមូ លប៉េុ �
� ះ។

 តុ�ម៉ង់�ម�រែដល�ក់ក��ងេ�លបំណងេដើម្បីេរៀបចំ ឬក៏បេ្រមើ្រ�េបៀរ្រត�វែត�ក់ឱ្យេ�ជិតតុេស�កម�
េភសជ�ៈ។

 ទូរទស្សន៍ ឬេអ្រកង់េផ្សងេទៀតែដល�នទី�ំងេ��ងក��ង
ឬ�ងេ្រ�អ�រ�ច្រត�វ�ន�ក់ស្រ�ប់ជូនអតិថិជនទស្ស��ន។
 �រកម�ន� បន� ��ល់េ��ងេ្រ�្រត�វែតេធ� ើ�ម�រកម�ន� ស្រ�ប់្រពឹត�ិ
�រណ៍ផ�យ��ល់�ងេ្រ�អ�រស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន ឧបសម� ័ន� I។ �រកម�ន�បន� ��ល់េ��ងក��ងអ�រមិន្រត�វ
�នអនុ��តេទ។
APPENDIX Y-1: Reopening Protocol for Bars
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
 �ជីវកម� មិន�ចេរៀបចំេ��ងក��ងអ�រដូ ច�ពិធីទទួលេភ��វ ពិធីជប់េលៀង
ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�ន�រស្រមបស្រម�ល េរៀបចំ ឬអេ�� ើញ ឬ�រជួបជុ្រំ គប់្របេភទ។

 ក��ងករណីែដល�ចេធ� ើេ��ន ្រត�វេរៀបចំ្រចកចូ លែតមួយែដល�នកំណត់�៉ងច�ស់
និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បីជួយរក�គ��ត�ង�យ។

 វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ររក�គ��ត�ង�យ្រត�វែតេ�រព�មទី�ំង�ែដលអតិថជ
ិ ន ឬនិេ�ជិកឈរត្រមង់
ជួរ។ េនះរ ួមប���ល�ំងកែន�ងទូ�ត់�រចំ�យនិងទី�ំង�មប��ក ជួរតុទូ�ត់�រចំ�យ បន� បទ
់ ឹក ជេណ�ើរយន�
កែន� ងឈរនិងកែន�ងរង់�ំ កែន� ងរក�និង់ទទួលយកទំនិញ និងតំបន់េផ្សងេទៀតែដលអតិថជ
ិ នជួបជុំ��។
o �របិទបង់ស�ិត ឬេ្រគ�ងស��ល់េផ្សងេទៀតែដល�នគ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ត
ី ពី��េ�ទីកែន� ង
ែដលស�ជិកៃន��រណជន�ចឈរត្រមង់ជ�
ួ ែខ្ស ឬឈរ�ជួរ។
o គួ រេរៀបចំេឡើងៃនផ� �វេដើរ និងផ� �វឆ� ង�ត់ ែដល�នទិសេផ្សងៗស្រ�ប់ច�ចរេថ�រើ េជើង ្របសិនេបើ�ច
េដើម្បីេជៀស�ង�រេដើរឆ� ង�ត់��រ�ងបុគ�លក
ិ និងអតិថិជនពី�រេដើ�ត់��េ�វញេ�មក។
�
o ្របសិនេបើ�ចេធ� ើ�ន បុគ�លក
ិ ែដល�ក់រ�ំងមុខ និង�៉ស់គួរែត�ក់ឱ្យ្រប�ំ�រេ�ជិតទី�ំងេនះ
ប៉ុែន� �៉ងេ�ច�ស់រក�ច��យ 6 ហ� ីតពីអតិថជ
ិ នែដលេ�ជិតបំផុត
េដើម្បី�ម�ននីតិ វ �ធីៃន�ររក�គ��ត�ង�យដូ ចែដល�នកំណត់េដើម្បីអនុវត� ។

 ស្រ�ប់ទី�ំងែដល�ចេ្របើបេច�កវ �ទ�េដើម្បីជយ
ួ េ�ះ្រ�យេលើ�រអនុវត� នូវ�រ�ត់បន� យៃន�រ្រ�្រស័យ
�ក់ទងរ�ងមនុស្ស��ក់និងមនុស្ស��ក់េទៀតគួរែតេ្របើ ដូ ច��រប��ទិញ�មទូរស័ព�ៃដ
និងេ្របើប�� ីមុខម� ប�មរយៈ
�
េថេប� ត (tablets) េផ�ើ�រេ�េពលេភ��វចូលមកដល់ និងជេ្រមើស្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យ
មិន�ច់ប៉ះ��ល់។

 េរៀបចំដំេណើរ�រៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងអតិថិជន អ� កដឹកជ��ន
� និងបុគ�លិកេដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន�ររក�

គ��ត�ង�យ។
o ្រគប់�ន់(floors)េ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�េ�ជនីយ��នេ�ទី�ំងែដល អតិថិជន អ� កលក់ដូរ
បុគ�លិកដឹកជ���ន និងអ� កទស្ស�ដៃទេទៀត�ចឈររង់�្រំ ត�វបិទកស��ល់េដើម្បីព្រងឹងគ��ត�ង�យ។
o �រេ្របើ វ �ធីឱ្យដំេណើរ�រេ�យ��នប៉ះ�ល់េ�យ��ល់ស្រ�ប់�រទទួលនិង�រែចក�យ
េហើយក៏�ន្របព័ន�េអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតស្រ�ប់េធ��
ើ រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យេភ��វ្រត�វែតអនុវត� េ�េព
លែដល�ចេធ� ើេ��ន។
o �រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងបុគ�លិកនិងអតិថជ
ិ ន្រត�វ�ក់កណ
ំ ត់្រតឹមរយៈេពល�អតិបរ� ៥
�ទីក��ងមួ យកែន� ង អនុវត��មទី�ំង�ែដល�ចេធ� ើ�ន។

 កំណត់ក្រមិតទំ�ក់ទំនងរ�ងបុគ�លក
ិ និងអតិថិជន។
o
o

ដំេឡើងរ�ំង�ង�យដូ ច�រ�ំង�ំងឬ រ�ំងក�� ក់ េ�េពលចុះេ�� ះ កែន� ងឈរ តុ�ងមុខទទួល�រ
�ម៉ង់�េដើម ែដល�ររក�គ��ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ត
ី គឺ�ន�រលំ�ក។
កំណត់ចន
ំ ួ នបុគ�លិកែដល្រត�វបេ្រមើ�មតុជប់េលៀងនីមួយៗ។

 កុំេលើកទឹកចិត�បុគ�លក
ិ និងអតិថិជនេ�ជុ�
ំ � �មទី�ំងែដល�នច�ចរេ្រចើនដូ ច�បន� បទ
់ ឹក �លធំ
បរ �េវណ�រ កែន� ងទទួល�រកក់ និងទី�ំង�មប��កេ្របើ�តឥណ�ន ។ល។

 ពិធ�
ី រៃន�ររក�គ��ត�ង�យគួ រែត្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ង ទី�ំង�រ ��ល័យ ផ�ះ�យ បន� ប�
់ ក់េភសជ�ៈ ឬ
ស��រៈរបស់រប បន�ប់�៉សុីន្រត�ក់ផ��កទំនិញ ឬទី�ំងែដល�នបុគ�លិកេធ� ើច�ចរក��ងក្រមិតដង់សុីេតខ�ស់។
o រ�ពឹង��ន�រប៉ះ�ល់េ�យៃចដន្យ េ�ះ�៉ងេនះក� ីេ�លេ�គឺ្រត�វ�ក់ក្រមិតឱ្យជួប��តិច�ង ១៥�ទី
េបើយកល� ្រតឹមែត១០�ទី េហើយបុគ�លិក្រត�វែត�ក់�៉ស�រ�រមុខ�និច�។

C. វ ��ន�រណ៏្រគប់្រគង�រចម� ងេមេ�គ

មុនេពលេបើកឱ្យដំេណើរ�រ
 ្របព័ន� HVAC ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ� កឯកេទស HVAC ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�ៃន�រេបើកេឡើង វញ
� េហើយ្រប
ព័ន�េនះ�នស�ពល� ឬ�ចដំេណើរ�រ�ន ដល់ក្រមិតអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើេ��ន េហើយ្របព័ន�ខ្យល់្រត�វែត
បែន� ម។
APPENDIX Y-1: Reopening Protocol for Bars
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
្របព័ន�ខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពគឺ� វធី
� មួយក��ងចំេ�មវ �ធីសំ�ន់បផ
ំ ុតេដើម្បី្រគប់្រគង�រ�យ�យៃនតំណត់ទឹ
កតូ ចៗ។
o ពិ�រ�តំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់ែដល�ចចល័ត�ន
េធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់របស់អ�រឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ�ស់បំផត
ុ �មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ�ណខ្យល់
�
�ងេ្រ�និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទី�ំងេធ� ើ�រ។
o សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈរដ��លីហ�រ័ �៉អំពី ្របព័នខ
� ្យល់េចញចូ ល�មត្រមង
និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ��ស�ងក
�
� �ង ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត ។

o សូ មចំ�៖ំ ្របព័ន�ខ្យល់និង�រែកលម� គណ
ុ �ពខ្យល់�ងក��ងគឺ្រត�វែតបែន�មេទៀត េ�យមិន្រត�វប�រ�េទ
�

�រ�រ�រ�ំ�ច់រ ួម�ន�រ�ក់រ�ំង្រគបមុខ (េលើកែលងែតបរ ���ស�ក់�ក់ ែដល�ន�និភយ
័
ខ� ស់ែដល�ម�រឱ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើម្រតឹម្រត�វ) រក�គ��ត�៉ងតិច 6ហ� ីតរ�ងមនុស្សនិងមនុស្ស
�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ និងកំណត់សកម� �ពែដល្របមូ លផ� ម
�ំ នុស្សមកពី្រគ��រេផ្សងៗ��។

 �ជីវកម� ែដលមិន�នដំេណើរ�រ សូ មបង� �ំ
� ងទឹកេ��និង្រត�ក់ឱ្យ�នរយៈេពល ៥

�ទីមុនេពលេបើកេឡើង វ �ញេដើម្បី��ស់ប�រទឹ
� កែដល�នេ�ក��ងបំពង់បង� រេដើ
� ម្បី�នទឹកែដល��តនិង�នសុវត��
ិ
ព។

 �ម�ង�ជីវកម� ្រត�វែតេធ� ើ�រស��ត និងស��ប់េមេ�គឱ្យ�នហ� ត់ចត់ (េ្របើ្រ�ស់ផលិតផលែដល្រត�វ�ន

អនុ��តស្រ�ប់្រប�ំងេមេ�គ COVID-19) �ពិេសស្របសិនេបើទី�ំងេ�ះ្រត�វ�នបិទក��ងេពលកន� ងមក។
o េ្រជើសេរ �សេ្របើេស�កម� ពី្រក �មហ៊ន
ុ ស��តែដល��គីទីបីេដើម្បីជួយដល់�រស��ត�មែត�រ�ំ�ច់។
 ទី�ំងមួ យចំនួនដូ ច�កែន�ងអង��យ កែន� ងឈរ និងទី�ំងេរៀបចំេភសជ�ៈ្រត�វែតបំ�ក់ផលិតផល
អ�ម័យឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ រ ួម�ំងទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដ
និង្រក�សជូតស��ប់េមេ�គស្រ�ប់បុគ�លក
ិ �ំងអស់ែដលបេ្រមើ�ជំនួយជូនដល់អតិថិជនេ�យ��ល់។
o ��ឱ្យ�ន�្រគប់ទីកែន� ង្រត�វ�នស��រៈអ�ម័យស្រ�ប់េធ� ើ្របតិបត� ិ�រ
និង�នេ�ក��ងស��កទុក្រគប់េពលេ�យ�ន�ប៊ូ ្រក�ស និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដ េ�េពល�ំ�ច់។

o សូ មែណ�ំឱ្យតំេឡើង�៉សុីន�ងស��តៃដែដលមិនប៉ះេ�យ��ល់ស្រ�ប់�ងស��តៃដ �៉សុីន�ប៊ូ
្រក�ស និងឧបករណ៍�ក់ស្រ�ម។

 ទី�ំងទ��ក់ទំនិញ្រត�វ�នកំណត់េដើម្បីទទួល�ន�រែចក�យែដលេ�ទី�ំងមិន�នច�ចរេ្រចើន។
ទំ�ក់ទំនងពីមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស��ក់ស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ទំនិញ្រត�វែតលុបេ�លេ�េពល�ែដល�ចេធ�េើ �
�ន។

�រពិ�រ�ចំេ�ះសុវ ត�ិ�ពចំណី��រ
 �ល់�រអនុវត� សុវត��
ិ ពចំណី��រែដល�នែចងេ�ក��ង្រកម��រលក់�យរបស់រដ�California (CRFC)
្រត�វែតអនុវត� �មនិងរក��រអនុវត�េនះ។

o ្រត�វរក�ទុក��រេ�� (កេ�� 135°F ឬខ� ស់�ងេនះ) និង��រ្រត�ក់ (41°F ឬ�ងេ្រ�មេនះ)។
o ចម� ិន��រ�៉ងហ� ត់ចត់�មត្រម�វ�រែដល�នេ�ក��ង CRFC។

o ឧបករណ៍ និងស��រៈ្រត�វែត��តនិង�នអ�ម័យ ដូ ចែដល�នែចងេ�ក��ងCRFC។

o ្រប�ន់��ប់នូវ�រអនុវត�សុខ�ព និងអ�ម័យរបស់បុគ�លិក៖ កុំេធ� ើ�រេ�េពលឈឺ �ងៃដញឹក�ប់
េ្របើេ្រ�មៃដដូ ចែដល�ត្រម�វ�រ�ម�ររបស់ CRFC។

o ����ល់េ្រគ�ងផ្ស ំ��រ និងចំណី��រគឺយកមកពី្របភព��រែដលទទួល�ន�រអនុម័តយល់
្រពម។

o បុគ�លិកែផ�កេរៀបចំ��រមិន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ��ស់ប�រ�
ឬចូ លទី�ំង�រ�ររបស់អ�កដៃទ�មេវនេផ្សងៗេឡើយ។

 �៉សុីនែដលផ�ល់េស�កម�េ�យខ� �នឯង ដូ ច��៉សុីន�ក់ទឹកសូ �្រត�វ�ត់ ែចងេ�យបុគ�លិកម� �ប��រ
េហើយៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់្រត�វែតស��ត និង�នអ�ម័យ�េរៀង�ល់េ�៉ង។

 ទី�ំងែដលអតិថិជន�ច្របមូលផ� �ំ ឬប៉ះ�ល់��រ ឬរបស់របរេ្របើ្រ�ស់េផ្សងៗ
ែដលអតិថិជនដៃទេទៀត�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់្រត�វែតបិទ។
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Revised 5/5/2021 (Cambodian)

Page 9 of 14

�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
របស់របរ�ំងេនះែដល្រត�វេ្របើស្រ�ប់ផ�លជ
់ ូនេ�អតិថិជន�លក�ណៈបុគ�ល េហើយ�ចេ�ះេ�ល ឬស��ត
និង្រត�វស��ប់េមេ�គប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់នម
ី ួ យៗ�ម�រសម្រសប។ េនះរ ួមប���លប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹមេនះេទ៖
o

ទី�ំងបេ្រមើេស�ខ� �នឯងេ�យ�ន េ្រគ�ងែថម សមនិង��ប្រ� ្រក�ត់្រ�ល គ្រមប និងទុេ�បឺត
�នជ័រឬ��ស� ិចស្រ�ប់ខ�ប់ ។ល។

o

តំបន់��រែដលផ�ល់េស�កម� េ�យខ� �នឯងដូច�តុម�បបែន�
�
(��ត់) ឬ��រប៊ូេហ� រ ួម�ំងម� �ប��រ
ស្រ�ប់ភ�ក្ស។

o

េ្រ�យពីទទួល�ន��រ �នស� រ្រ�ប់ ��រស្រមន់តច
ិ តួច ឬេឈើ�ក់េធ� ញស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន។
របស់�ង
ំ េនះ្រត�វផ�លជ
់ ូន��ប់�មួ យមូលប្ប�នប័្រត ឬផ�ល់ជន
ូ �ម�រេស� ើស។ុំ

 បុគ�លិកែដល�នកំណត់ទទួលខុស្រត�វបេ្រមើ��រ្រត�វ�ន�ត់�ំងឱ្យបំេពញ�រកិចេ� វចខ�ប់ស��រៈ��ប្រ� សម
ឬ�ំបិត មុនេពល្របគល់ជូនេ�អតិថិជន េជៀស�ង�នបុគ�លិកេ្រចើន�ក់ ែដល្រត�វទទួលខុស្រត�វេលើស��រៈ��ប
្រ�/សមឬ�ំបិតេ�យមិន�នខ�ប់ទុកមុនស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់របស់អតិថិជន។

 �របំេពញេភសជ�ៈេ��មតុ ឬពីធុងទូេ� (ឧ�ហរណ៍ �ដុងធំ�នៃដចុច ែកវធំ�ក់ទឹកឬ្រ� ដប�ក់្រ� ដប
េផ្សងៗេទៀត) មិន្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើេ�ះេទ។ ែកវ្រ�����ត្រត�វ្របគល់ជន
ូ ដល់អតិថិជនេដើម្បីយកេ�បំេពញ
ឬែថម។

�រពិ�រ�េលើទី�ំង
 បន� បទ
់ ឹក្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំ និងស��ត េហើយស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�
ឬញឹក�ប់បំផុត�ម�រ�ំ�ច់ េ�យេ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គEPA។

 បុគ�លិកែផ�កេរៀបចំ��រ�មេវន��ក់ ្រត�វ�ត់�ំងឱ្យ្រត�តពិនិត្យ និងព្រងឹងេលើនីតិវ �ធីៃន�រ�ងស��ត
និងស��ប់េមេ�គបែន� ម �មត្រម�វ�រ�ំ�ច់។

 ែផន�រស��តនិងស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះេ្រចើន និងទី�ំងែដល�ន�រេចញ-ចូ ល្រត�វ�នេរៀប
ចំបែន� មេទៀត េហើយ្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំ។
o ទីកែន� ងទូេ� និងទីកែន� ងែដល�នវត� ្រ� ត�វ�នប៉ះ�ញឹក�ប់េ�យ�ក់ព័ន�នឹង�រទទួល
និង�រទូ�ត់របស់អតិថជ
ិ ន (ឧ�ហរណ៍តុ ៃដ��រ ឬៃដ�ន់
�៉សុីន�តឥណ�ន)្រត�វែតេធ� ើ�រស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�
ក��ងអំឡ�ងេពលេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើ��ស
ំ �
ំ ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុមត
័ េ�យEPA។

 បេង� ើន�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដលស� ិតេ�ក�� ងតំបន់ ែដល�នច�ចរណ៍ ខ�ស់
ឬស្រ�ប់ៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលមិន�ក់ �៉ស់។ ទីកែន� ង�ជីវកម� ្រត�វែតេធ� ើ�រស��ត
និងស��ប់េមេ�គឱ្យ�នហ� ត់ចត់ (េ្របើ្រ�ស់ផលិតផលែដល្រត�វ�ន អនុ��តស្រ�ប់្រប�ំងេមេ�គ COVID-19)
�េរៀង�ល់េពលយប់។
កំណត់េហតុ្រត�វ�នរក�ទុកេដើម្បី្រត�តពិនិត្យស្រ�ប់�របំេពញេ��មកែន� ងែដល�ចេធ� ើេ��ន។

 �ស��ប់�ក់្រតេចៀង

និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតមិន្រត�វែចករ�ែលករ�ងបុគ�លិកេទេលើកែលងែតឧបករណ៍េ�ះ្រត�វ�នេធ� ើ�រស��ប់េមេ�គ
ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ ប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
ពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផលិតឧបករណ៍េដើម្បីកំណត់អំពី វ �ធី�ង�ន�ន្រតឹម្រត�វ។

 បុគ�លិក�ង�ន្រត�វផ�ល់ឱ្យនូវឧបករណ៍េដើម្បី�រ�រែភ�ក ្រចមុះ និង�ត់ េដើម្បី�រ�រ�រចម�ងេ�គេ�យ�រ
ែត�នទឹក�ចមកេលើ េ�យត្រម�វឱ្យេ្របើ�រឧបករណ៍ រ ួម�ន�៉ស់�រ�រ ែវ�ន��រ�រ និង/ឬរ�ំងមុខ។
បុគ�លិក�ង�ន្រត�វផ�ល់ឱ្យេអៀម�ក់េលើខ�ន
� េហើយត្រម�វឱ្យ��ស់ប�រ�ញឹ
�
ក�ប់។ ឧបករណ៍�រ
�រែដល�ចេ្របើេឡើងវ �ញ�ន �នដូ ច� រ�ំងមុខ
និងែវ�ន�ែត្រត�វេធ��
ើ រស��ប់េមេ�គឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ�ល់�រេ្របើ្រ�ស់។

 ទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដ និងធុងស្រ�ម�ចេ្របើ្រ�ស់�នស្រ�ប់��រណជនែដលេ�
ឬេ�ជិត្រចកចូ លៃនទី�ំងបេ្រមើេស�េភសជ�ៈេ��ងេ្រ�អ�រេ�ះែតម� ង។

តំបន់អតិថិជន/តំបន់េស�កម�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ�ពួ កេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�េពល�ែដលពួ កេគពិ�េភសជ�ៈ
រ ួមប���ល�ំង�រចូលេ�កែន� ងអង��យេ��ងក��ងនិង ឬ�ងេ្រ�
េ�េពលេដើរ្រគប់ទីកែន� ងេ�ក��ងទី�ំងកែន� ងអង��យេ��ងក��ងនិង ឬ�ងេ្រ� និងេពលេ្របើបន�ប់ទឺក ។
េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ�ង
ំ អស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� �ពួ កេគែដលមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់ ែត្រត�វ�ក់
រ�ំង្រគបមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� ខណៈ�ែដល
��ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� ើេ��ន។ ្រក�ត់ ែដល�ន្រទង់្រ�យ�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច��្រត�វ�នេលើក
ទឹកចិត�ឱ្យេ្របើ។ �៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� មិន្រត�វេ្របើេទ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត��
ិ ពរបស់បុគ�លិក
និងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ�ល់�៉ស់ដល់េភ��វែដលចូ លមកក��ងបរ �េវណេ�យមិន�ន�។
o
o

អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស់េចញ�នែតេពលអង��យេ�តុនិងទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈែតប៉េុ �
� ះ។
អតិថិជន្រត�វែតអង��យេ�េពលទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈអ�ក
ី ៏េ�យ។
អតិថិជនមិន�ចទទួល�នេភសជ�ៈេ�យេដើរជុំវ �ញទី�ំង�នេទ។

o

អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស់�ច្រត�វ�នបដិេសធមិន�នផ�ល់េស�កម� េហើយេស� ើសឱ
ុំ ្យ�កេចញពី
ទី�ំងេនះ។

 េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អតិថិជន។ ្រគប់�ជីវកម� �ង
ំ អស់្រត�វែត�ក់ស�� ឬ�ត (មិនតូ ច�ង 3 x 5 អុីញ) េ�េលើ

តុេ�យ�៉ងេ�ច�ស់�ន�រែណ�ំដូច�ងេ្រ�ម ឬ្រសេដៀង��េនះ ប��ប់ពី�រ�ងស��តតុនីមួយៗ
រ�ង្រក �មអតិថិជន៖
“សូ មចូ លរ ួមជួយេយើងខ��ំេដើម្បីរក��រេបើកដំេណើរ�រ�ជីវកម� របស់េយើងខ��ំ �រ�របុគ�លក
ិ របស់េយើងខ��ំ និង�រ�រ
អតិថិជនេ�យេធ� ើ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ម�� របស់េយើង៖
o �ក់�៉ស់របស់អ�ករហូ តដល់អ�កទទួល�នេភសជ�ៈ េហើយប��ប់ពី�នទទួល�នេភសជ�ៈរច�ល់
ួ
។
o �ក់�៉ស់របស់អ�កេ�េពល�បុគ�លិកបេ្រមើេស�មកដល់តុរបស់អ�ក។
o �ក់�៉ស់របស់អ�កេ�េពល�ែដលអ� ក�កេចញពីតុ។
o �ងស��តៃដឬេ្របើទឹក�ងៃដ។
សូ មអរគុណចំេ�ះ�រជួយ�រ�រសុខ�ពរបស់បុគ�លិក និងអតិថិជនរបស់េយើងខ��ំ!”
��ង្រ�ហ� ិចគំរៃូ នសុវត� ិ�ពអំពីជង
ំ ឺCOVID-19�ចរក�ន�មរយៈតំណេនះ៖ http://publichealth.
lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf។ ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ដូ ច���កស�� ��ង
ំ ឌីជីថល
ក��ងចំេ�មឧបករណ៍េផ្សងេទៀត
�ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងទី�ំងបេ្រមើេស�កម� េភសជ�ៈេដើម្បីជន
ូ ដំណឹងនិងរម� ឹកដល់អតិថិជនអំពី�រែណ�ំ�ង
ំ
េនះេ�េពលពួ កេគអង��យ និងអំឡ�ងេពលេវ�ពួ កេគកម�ន� េ�ទី�ំង�ជីវកម� េនះ។

 ក្រមិតសំេឡងត�ន� ី
ឬទូរទស្សន៍្រត�វែតបន� យេដើម្បី���បុគ�លក
ិ បេ្រមើ�រ�ច��ប់�រប��ទិញរបស់អតិថិជនេ�យមិន�ំ�ច់េ�
នេ�េលើអតិថិជន។

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលអតិថជ
ិ ន�ចចូ លក��ងកែន� ងេ�ះ។
�រ្រត�តពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើលេលើ��ន�ព�ក់ព័ន�នង
ឹ �រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ម
ើ
និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬ�រេធ� ើច��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ៗ
ី េនះ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ង
ំ េនះ�ចេធ�េើ ��នេ�យ��ល់
ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូច��រ្រត�តពិនិត្យ�មអន�ញេ�យេ្របើ្របព័ន�្របតិបត� ិ
ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លៃនបរេវណ�ជី
�
វកម�ែដលប��ក់�េភ��វ�ែដល�ន
េ�គស���ំងេនះមិន្រត�វចូ លក��ងបរ �េវណេឡើយ។
o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ ្របសិនេបើបគ
ុ � លេ�ះមិន�នេ�គស��
និង��នប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ
ពួ កេគគឺមិន�នប�� េហើយ�ចចូ លេ�ទី�ំង�នស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។
o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវជ�
� �ន (�នប��)៖


្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ទង�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10
ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពេី គ ពួ កេគមិន�ចចូ លទី�ំង
េនះ�នេទ េហើយ្រត�វប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បី�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ�ះ។ ផ�ល់ជូនពួ កេគ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល



នូ វ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណ��ប់
ph.lacounty.gov/covidquarantine។
្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប��ញេ�គស��ែដល្រត�វ�នកំណត់ស��ល់ដូច�ងេលើ
ឬកំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រប��ឱ្យេធ� ើ�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក េគមិន�ចចូ ល�នេទេហើយ
្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ វ �ញ��មៗេដើម្បីេធ� �
ើ រេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ជន
ូ ពួ កេគនូ វ�រែណ�ំ
ៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណ��ប់ ph.lacounty.gov/covidisolation។

 បុគ�លិកបេ្រមើ បុគ�លិកេរៀបចំតុ និងបុគ�លក
ិ េផ្សងេទៀតែដល្របមូ លរបស់របរែដលេ្របើេ�យអតិថិជន (ដូ ច�ែពង
កខ� ក់ �ន កែន្សង �េដើម) ឬថង់យួរស្រ�ប់�ក់ស្រ�ម ្រត�វ�ងៃដរបស់ខ� �នប��ប់ពីប�� ប់កិច��រេនះ
េហើយ្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យេ្របើេអៀម�ក់េលើខ� �នែដលពួ កេគ្រត�វ��ស់ប�រឱ្យ
� �នញឹក�ប់។

 ប�� ីមុខម� �បែដល�ចេ្របើ�េ្រចើនដង្រត�វេធ� ើ�រស��តនិងស��ប់េមេ�គរ�ងអតិថជ
ិ នមួ យ
េ�អតិថិជនមួ យេទៀត។ ជេ្រមើសដៃទេទៀតដូ ច�ប�� ីមខ
ុ ម� �បេ្របើេលើ��ង
ំ �� ប�� ីមខ
ុ ម� បេលើ
�
ឡច
ិ ្រត�នច
ិ
ឬប�� ីមុខម� �បទូរស័ព�ចល័តែដល�ច�ញយកមកេមើល�នគួរែត្រត�វ�នពិ�រ�ក��ង�រេ្របើ្រ�ស។

 កែន� ងអង��យរបស់អតិថិជន ្រត�វេធ��
ើ រស��ត និងរក�អ�ម័យប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ កែន� ងអង��យ តុ
និងរបស់របរេផ្សងៗេទៀតេ�េលើតុ្រត�វែតេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ ែតមួយដង ឬ្រត�វស��ត/រក�អ�ម័យរ�ង
អតិថិជនមួ យេ�អតិថជ
ិ នមួយេទៀត។ តុនីមួយៗែដល�នក្រ�ល្រត�វេធ� ើ�រ��ស់ប�រ� ឬេ្របើឧបករណ៍�ញ់ស��ប់
េមេ�គេ�េលើៃផ��ងស��តរ�ងេភ��វមួ យេ�េភ��វមួ យេទៀត។

 ្របអប់ស្រ�ប់ខ�ប�
់ �រ្រត�វេ្រត�មទុកស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន េដើម្បី�ចយកមកេ្របើ�នេ�េពល�ន�រេស� ើស។ុំ
 ្របតិបត� ិ�រទូ�ត់�រចំ�យេ�យ��នេ្របើ�ច់្រ�ក់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�។ ្របសិនេបើ�នេហតុផលសម្រសប
ចំេ�ះទី�ំង�ជីវកម� េ�ះ អតិថិជន�ចេ្របើេ�យ�រឆូត�តឥណ�ន/ឥណពន� ��ល់ខ�ន
� េហើយឧបករណ៍
ស្រ�ប់ឆូត�តេ�ះ្រត�វែតស��តអ�ម័យ�៉ងេពញេលញ�ល់�រេ្របើ្រ�ស់របស់េភ��វ��ក់ៗ។

 ្រក�ត់កខ� ក់ែដល�នេ្របើេ�តុអតិថិជនដូច�ក្រ�លតុ និងកែន្សងគួរ្រត�វ�នយកេចញប��ប់ពីអតិថជ
ិ ន
��ក់ៗេ្របើ្រ�ស់ ។ បុគ�លិកគួ រែត�ក់េ្រ�មៃដេ�េពល្រត�វេរៀបចំតុែដល�ន្រក�ត់កខ� ក់។

 ជេ្រមើសេផ្សង - ពិពណ៌�អំពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ �រផ�លេ់ �៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ ែតជន�ស់ជ�
�រេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ន�រចូ លមក�ងេ�េ�៉ងមិនសូ វរវល់��ំង)៖
_____________________________________________________________________________________

D. វ ��ន�រណ៏ែដល្រ�្រស័យ�ក់ទងេ���រណជន
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត��
ិ ពៃនជំងC
ឺ OVID-19 របស់េ�នធី Los Angeles
្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ំងអស់មកក��ងអ�រ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម ឬេដើម្បីបេំ ពញ�ម
កម� វ �ធីប��ក់ វ ���បនប្រតេ�យខ�នឯង
�
េ�យអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 សូ មចូ លេ��ន់េគហទំពរ័
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។
ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្បីែកស្រម�ល �ម�រេស� ើសុំ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ��ម្រចកចូ ល�ំងអស់មក�ន់ទី�ំងេដើម្បីរម�ក
ឹ អតិថជ
ិ នឱ្យរក�គ��ត�ង�យ
៦ហ� ីត អនុវត� �រ�ងៃដឬ�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ�ល់�រចូ លមកដល់េ�ជនីយ��ន
្រត�វ�ក់�៉ស់េពលអ� កមិនទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈ េហើយ្រត�វ��ក់េ�ែតផ�ះ ្របសិនេបើពួកេគឈឺ
ឬ�នេ�គស��ែដល្រសេដៀងេ�នឹងជំងឺ COVID-19។ សូ មេមើល�រែណ�ំ�មេគហទំព័រ េ�នធី DPH COVID-19
ស្រ�ប់ឯក�របែន� ម និងឧ�ហរណ៍ៃន��កស��ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម� េផ្សងៗ។

 ្រគប់�ង�ជីវកម� អន�ញ (េគហទំព័រ ប��ញសង� ម ។ល។)្រត�វផ�ល់ព័ត�
៌ នច�ស់�ស់អព
ំ ីេ�៉ងដំេណើរ�រ�ម
�ជីវកម� �រត្រម�វឱ្យេ្របើ�៉ស់ េ�ល�រណ៍េផ្សងៗែដល�ក់ទង �រ�ម៉ង់មុនេពល �រកក់ទុក�មុន �រ
ទូ�ត់្រ�ក់ទុក�មុន �រមកទទួល��រ និង/ឬ �រដឹកជ���ន និងប��ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

E. វ ��ន�រណ៏ែដល���ននូ វ �រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ ៗេ�យេស�ើ�ព (សមធម៌)
 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់អតិថិជន្រត�វ�នផ�ល�
់ ទិ�ព។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម� ែដល�ចបេ្រមើពីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៏្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន
ប��ក��ង�រេធ� ើដំេណើរ និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។

វ ��ន�រណ៏ប ែន� ម �ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក
ចំេ�ះមុខជំនួញែដលគួ រ��ប់ម ក�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនងៃន�ជីវកម�៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល
ដ�្រ�ម�រអង��យ
ដ�្រ�ម�ំង្រ�ំមួយ (6) េនះគឺស្រ�ប់េ្របើ�គំរស
ូ ្រ�ប់�រអង�យ
� �ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�រ។ រ�ំងមិន�ច ្រត�វ
�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យគំ�តរ�ងតុេដើម្បីបេង�ើនចំនួនកែន�ងអង��យ�នេឡើយ។ �រែបងែចកតុេ�យ�នគំ�ត 8 ហ� ីត
េ�យគិតពី ែគមតុមួយដល់ែគមតុមួយេទៀត នឹង���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអតិថិជនមកពី
្រគ��រខុសៗ��។
ដ�្រ�ម 2

ដ�្រ�ម 1
6 ហ� ីត

6 ហ� ីត

6 ហ� ីត

ទន�ឹម ��
6 ហ� ីត រ�ងេ�អី
ែគមេ�អីដល់ ែគមេ�អីមួ យេទៀត

�រអង��យប�្ឈរ្រតង់
6 ហ� ីត រ�ងេ�អីអ តិថិជននិងេ�អីតុ�ប់��
ែគមេ�អីដល់ ែគមេ�អីមួ យេទៀត

ដ�្រ�ម 4

ដ�្រ�ម 3

6 ហ� ីត

6 ហ� ីត
6 ហ� ីត

ទន�ឹម ��
6 ហ� ីត រ�ងខ�ង េ�អី�ក់ខ�ងទល់ខ �ង

ដ�្រ�ម 5

6 + ហ� ីត

�រតេ្រម�ប�� ស់��
6 ហ� ីត រ�ងេ�អីេ�ចំណុចជិតបំផុត
អនុវត�េ�េលើត ុ្រគ ប់ទ្រម ង់

ដ�្រ�ម 6
6 ហ� ីត

6 ហ� ីត
តុរច�បទសហគមន៍ ��នរ�ំង
6 ហ� ីត េ��ន់ស�ជិកជិតបំផុត
ៃន្រក �មមួ យេទៀត
ែគមេ�អីដល់ ែគមេ�អីមួ យេទៀត
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តុ booth
តុ booth អចល័ត
�ច
�នកែន�ង អង� �យ
េដើម ្បីអ នុ��តឲ្យ�ន
គំ�ត�៉ងតិច 6
ហ� ីត រ�ងអតិថិជន
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