�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល
សួ នរុក���ស� សួ នសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតី៖ ឧបសម� ័ន� M
�ន្របសិទ��ព�ប់ព៖ី ៃថ�សុ្រក ទី21 ែខឧស� ��ំ2021
បច��ប្បន� � ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
5/21/21៖េរៀបចំេឡើងវ �ញនូ វ្របព័ន�ទ�
ំ ក់ទន
ំ ងែដល្រត�វ�នលុបេ�លពីមន
ុ ែដលអនុ��តឲ្យអង��ពែដលស� ត
ិ េ្រ�មពិធ�
ី រ
េនះេដើម្បីកំណត់�រផលិតកម�ែខ្ស�ពយន� េ��មទី�ំងស្រ�ប់េ�លបំណងែចករ�ែលក�តិ�វប្បធម៌ ែដលមិន�នស្រ�ប់
��រណៈទូេ�។ េធ�ើបច��ប្បន� �ពនូវ�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនត
ិ ្យេដើម្បីរម
ួ ប���ល�រពិនត
ិ ្យេមើល�រែលងដឹងរស�តិ
ឬក� ិនថ�ីដំបូងបង�ស់។
5/5/21៖ �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នសត�
និង�ងចិ��ឹម្រតី�ចេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់្របតិបត��
ិ រេ��ងក��ងអ�រេ�យកំណត់ចំនួន្រតឹម
75%�អតិបរ�ៃនទី�ំង�ំងមូ ល។ កែន� ងកុ�រេលងេ��ងក��ងអ�រ�ចេបើកេឡើងវ �ញេ�យ�ន�រែកែ្របមួយចំនួន។
អ្រ�ករណីជំងឺ COVID-19 �រស្រ�កព្យ�លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់�ន�រថយចុះខ� ះ េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព
ប៉ុែន� ជំងឺCOVID-19 បន� បង��និភ័យខ� ស់ដល់សហគមន៍ និង
ត្រម�វឲ្យមនុស្សនិង�ជីវកម��ង
ំ អស់្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�និងែកែ្រប្របតិបត�ិ �រ
និងសកម��ពេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�ល។
េ�យ�រែតេ�នធី Los Angeles �ត់ចូលេ�ក��ង "ចំ� ត់��ក់ពណ៌េលឿង" “Yellow Tier” ៃនប� ង់េមរបស់រដ�ស្រ�ប់្រកប
ខ័ណ�េសដ�កិច�ែដល�នសុវត�ិ�ព (State’s Blueprint for a safer Economy)
ពិធ�
ី រេនះ្រត�វ�នេធ�ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីដក�ររ �តត្បិតសកម�� ព�ក់ �ក់មួយចំនួនក��ងតំបន់។ វ �ចិ្រត�ល �រមន� ីរ
សួ នរុក���ស� សួ នសត�និង�ងពិព៍រណ័្រតីគួរែតបន� េ�យ្រប �ង្របយ័ត� និង្រប�ន់��ប់នូវត្រម�វ�រេ�ក��ងពិធី�រេនះ
េដើម្បី�ត់បន� យស��នុពលៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម�។
ត្រម�វ�រ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នរុក���ស� សួ នសត� និង�ងពិព៍រណ៍្រតី។
្រគឹះ��ន�ំងេនះ�ចេបើកទី���ងក��ង��ររបស់ពួកេគ���រណៈេឡើង វ �ញេ�យ�ន
្រតឹមែតមនុស្សចំនួនអតិបរ�75%ៃនទី�ំង�ំងមូ ល។ ទី�ំង�ងេ្រ��ំងអស់ៃន្រគឹះ��ន�ំងេនះ�ចបន� ្របតិបត�ិ�រ
្របសិនេបើពួកេគបំេពញ�មត្រម�វ�រែដល�នែចងក��ងពិធី�រេនះ។ បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន
�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ�េ�េលើទ ីកែន� ង�ក់�ក់�ង
ំ េនះ �ជីវកម�្របេភទ�ំងេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន
ែចងេ�ក��ងប�� ី្រត�តពិនិត្យស្រ�ប់�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នរុក���ស� សួ នសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតី (Checklist for for
Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos and Aquariums) េនះផងែដរ។
ពិធី�រេនះមិនែមនស្រ�ប់ឧទ�នកម�ន� សួ នកម�ន� ែបប�ច់េរឿង (theme) ឬឧទ�នទឹកេ�ះេទ។
វ �ចិ្រត�ល �រមន� ីរ សួ នច�ររុក���ស� សួ នសត� និង�ងពិព៍រណ័្រតី ្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រ�ងេ្រ�ម េ�យអនុវត�៖

 �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នរុក���ស� សួ នសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតីែដល�នកែន� ងលក់�យ្រត�វែតអនុេ�ម�ម
ពិធី�រ�ជីវកម�លក់� យរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី ។

 េ�ជនីយ��ន �ង�េហ� និងតូ បលក់��រស្រមន់េ�ក��ង�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នរុក���ស� សួ នសត� និង�ង
ពិព័រណ៍្រតី ្រត�វែតអនុវត��ម ពិធី�រេ�ជនីយ��នរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី ។
��រនិងេភសជ�ៈ�ចទទួល�នែតេ�ក��ងតំបន់បរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់ប៉ុេ�
� ះ។

 �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នច�ររុក���ស�
សួ នសត�និង�ងពិព័រណ៍្រតី ែដល�ក់ដំេណើរ�រ�មេ�ង�ពយន� ្រត�វែតេ�រព�មពិធី �រេ�ង�ពយន� ៃនសុខ�ព�
�រណៈេ�នធី។

 ទីកែន� ង�រ ��ល័យេ�ក��ង�រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នរុក���ស� សួ នសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតី ្រត�វែតអនុវត��ម
ពិធី�រស្រ�ប់កែន� ងេធ�ើ�រក��ង�រ ��ល័យរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី។

 �រមន� ីរ វ �ចិ្រត�ល សួ នរុក���ស� សួ នសត� និង�ងពិពណ៌ ែដលេ្រ�ងេរៀបចំ�រ
សែម�ង��ល់េ��ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតអនុវត��មសុខ�ព��រណៈេ�នធី
ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន���ល់េ��ងេ្រ�អ�រ។

 ្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន���ល់េ��ងក��ងអ�រ�ក៏េ�យែដលេរៀបចំេ��រមន�រី សួ នរុក���ស� សួ នសត�
និង�ងពិពណ៌្រត�វអនុវត��មសុខ�ព��រណៈេ�នធី
APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos, and Aquariums
Revised 5/21/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន���ល់េ��ងក��ងអ�រ។

 �រមន� ីរែដល�នបន� ប្រ់ បជុំជល
ួ កែន� ង្រពឹត�ិ�រណ៍ ឬទី�ំងេផ្សងេទៀតស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍

ឯកជន្រត�វែតអនុវត��មសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធីស�ីពី ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន

េ�ក��ងពិធី�រតេ�េនះ �ក្យ� “្រគ��រ” �ននិយមន័យ� “មនុស្សែដលរស់េ��មួ យ���អង��ពរស់េ�ែតមួ យ”
និងមិន្រត�វ�ប់ប���ល��ន�ពរស់េ��្រក �ម��ប័នដូ ច�អេន� � សិក��ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត���ម
��សដូ នជី ឬទីកែន� ងែថ�ំែដល�ន�រ��ក់េ�
េហើយ�ក៏មិន�ប់ប���ល�រេរៀបចំឲ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម�ដូច�ផ�ះជួល ស�
� �រ ឬផ�ះសំ� ក់ 1 ផងែដរ។ �ក្យ�
“បុគ�លិក” និង "និេ�ជិត" �នអត�ន័យ�ប់ប���លនិេ�ជិត អ� កស� ័្រគចិត� បុគ�លិក�ត់�រ និងសិ���ម ប�� វ�ន�
និងបុគ�លេផ្សងៗេទៀត�ំងអស់ ែដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទីកែន� ង។ �ក្យ "េភ��វ" ឬ "អតិថិជន"
គួ រ្រត�វ�នយល់��ប់ប���ល���រណជន និងជនដៃទេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក
ឬនិេ�ជិតែដលចំ� យេពលេ��ជីវកម� ឬទីកែន� ង។ �ក្យ "�ជីវកម�" "ទីកែន� ង" និង "��រ"
�ំងពីរេនះសំេ�េលើ��រ ទី�� និង��រឬទី���ប់��ែដល�នអនុ��តឲ្យេធ�ើសកម��ព។
0

សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ននិងធន�នបែន� ម ដូ េច�ះ
សូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទ ង។
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍េ�កែន� ងេធ�ើ�រ និង�រអនុវត�េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទ ំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ ៗេ�យេស� ើ� ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ំង្រ�ំេនះ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង�ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�មួ យ។
�ជីវកម��ំង អស់ ែដលស� ិតេ្រ�មពិធី�រេនះ ្រត�វែតអនុវត�វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំង អស់
ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង ្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក��ង ករណីែ ដល
វ ��ន�រណ៍� មួ យមិន ្រត�វ�នអនុវត�េ �យ�រ�ពមិន សម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�។
េ��ះ�ជីវកម�៖
�សយ��នទីកែន� ង ៖
ចំន ួន មនុស្សអតិបរ�
�មច�ប់អគ� ីភ័យ៖
្រប�ក់្របែហលទំហ ំទី��គិតសរុប�ហ� ីត�េរ�
ែដលេបើកដល់��រណជន៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន� ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ� លិក (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�
ស្រ�ប់ទីក ែន� ង)

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ�ើដូេ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ អ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុ ំៃរ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ�ើ�រ�រ
ែដល�ចេធ�ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើេ��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
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន េដើម្បីបេង�ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេធ�ើ
�រ�រពីផ�ះ។ ពិ�រ�ផ�ល់ជេ្រមើសឲ្យបុគ�លិក មគ��េទសក៍ អ� ក�ត់�រ និងបុគ�លិកស� ័្រគចិត�ែដលេស� ើសុំែកែ្រប�រកិច�
ែដល�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ�មួ យអតិថិជន និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ. �រ្រគប់្រគង�រេពើភ័ណ�
��ង�រេធ�ើ�រ�អ� កគិតលុយ ឬ្រគប់្រគងត្រម�វ�ររដ��ល�មរយៈ�រេធ�ើ� រពីច ��យ (telework)។

 ម�៉ ងវ �ញេទៀត �លវ ��គ��ស់េវន�� ឬប�រេវន�
�
� ្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បីបេង�ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។
 បុគ�លិក�ំងអស់ (�ប់ប���ល�ំងបុគ�លិកទទួល្រ�ក់ឈ�ល
� មគ��េទសក៍ អ� ក�ត់�រ និងអ� កស� ័្រគចិត� ្រត�វ�ន
សំេ��រួម� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ�ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដល
�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ�ើ�រ ្រត�វ�ន
ពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ ។

o ព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ �ិទ ទួល ែដលនឹងេធ�ើឲ្យ�ន�ព�យ្រស� លែផ�កហិរ�� វត��េពលស� ិតេ�ផ�ះ។
សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម�វ �ធី រ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 េ�យ�ប់ប���ល�ំងសិទ �ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិក
េ្រ�មច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID-19បែន� មេ���ំ 2021។

 ប��ប់ពទ
ី ទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ�ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ
COVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ងឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី�ង
ំ េ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និង
ត្រម�វឲ្យ�ន�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់ �មួ យករណីេ �កែន� ងេធ�ើ�រ។
គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួល�ន
ឬេធ�ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ�ើ�របែន� មេទៀតឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ�ើយតបនឹងជំងឺ COVID19 េ�កែន� ងេធ�ើ�រ។

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ ល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ�ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំ
អំពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ លរបស់ DPH។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប���ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង�ើមខ� ី
�ពិ�កដកដេង�ើម ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� �រែលងដឹងរស�តិ ឬក� ិនថ�ីដំបូងបង�ស់ និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគក��ងេពលបច��ប្បន�
ឬេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើេ�េពល�រមកដល់របស់និេ�ជិត ឬ�មរយៈវ �ធី ��ស� ជំនួសដូ ច��រ្រត�
តពិនិត្យ�មអុិនធឺណិតៃន្របព័ន�ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នចុះផ�យេ�្រចកចូ លែដលប��ក់�និេ�ជិតែដល�ន
េ�គស���ំងេនះមិន្រត�វចូ លក��ងទី�ំងេ�ះេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ�ើេ�កែន� ងេធ�ើ� រ
្របសិនេបើ�ច។

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (��ន) ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស�� និង��នទំ�ក់ទ ំនង
�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ
ពួ កេគ�ចចូ លេ�ទី�ំង�នស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។

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


្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�ន�ក់�� ក់�ំង 2 េពញេលញប��រជំងឺ COVID-19
និង�ន�ប់�ក់ព័ន�នឹងករណីជំងឺCOVID-19ក��ងរយៈេពល 10ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះ
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យ ែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ លទី�ំងេនះ�នេទ
េហើយ្រត�វប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បី�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ� ក��ងផ�ះ។
ផ�ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រេធ�ើច��ឡីស័ក (�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidquarantine។



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

1

2

មនុស្ស��ក់ ្រត�វ �ន�ត់ទុក��ន�ក់��ក់�ំងេព ញេលញប��រជំ ងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ
�នទទួលដូសទីពីរ ស្រ�ប់េស៊រ ���ក់�ំ ងែដល�ន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNtech ឬModerna) ឬរយៈេពលពីរ (2) ស��ហ៍
ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ� នទទួល ��ក់�ំ ងែដល� នមួ យ ដូស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 េ�ក��ងករណី ែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ�ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជកគួ រ
�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213)
240-7821 ឬ�មអុិនធឺណិតេ� http://www.redcap.link/covidreport។
េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ�ើ�រ �យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ�ើមេធ�ើ�រេឆ�ើយតប
ចំេ�ះ�រឆ�ង�ចេ��ម ែដលរួម�នដូ ច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ
ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទ ីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង
្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�ចេ��មេដើម្បីដឹក�ំ �រេឆ�យ
ើ តបេ�ទីកែន� ង។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួលរ�ំង្រគបមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិត
ៃថ�។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រស� ីពីរ�ំងមុខ LAC DPH COVID-19 �មរយៈ
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�
ក��ងអំឡ�ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យ
អ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម
�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។
យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។ រ�ំងមុខែដល�ន
�� ល់ ែតមួ យផ� �វ គឺមិន្រត�វេ្របើេឡើយ។ បុគ�លិក្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�េ�យ្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់
េលើកែលងែតេពលេធ�ើ�រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យបិទ ��រ ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលង
ែដល�នេធ�ើេឡើងស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ�ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូចែដល�នរ�ំងរ �ងខ័ណ�ែចកហួ សពីកម�ស់របស់បុគ�លិក
េ�េពលឈរ ្រត�វ�នលុបេ�លរហូ តដល់េពល�ន�រជូនដំណឹង�រ�ថ�ី។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 េដើម្បី្រ�កដ�រ�ំងមុខ្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ�ន
� និង្រតឹម្រត� វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេលើក
ែលងែតក��ងអំឡ�ងេពលស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះរ�ំងមុខរបស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យ
ពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត�ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច
6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រែត្រត�វេធ�ើដូេ��ះេ��ងេ្រ���រនិង��យពីអ�កដៃទ
េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គ
េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ�ល់នូវគំ�តធំ�ង និងរ�ំងរ�ង
បុគ�លិក។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង�ើន�អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់ ឬកែន� ង��
ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖

o បិទ ��កស��ប��ញពីចំនួនមនុស្សអតិបរ� ែដលដូ ច��នឹង�ររក�គ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�ល
េ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដល�នេ្របើេដើម្បីស្រ�ក និង

o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដលេ្របើ
ស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិងស្រ�ក និង

o �ក់តុ��តពី���៉ងតិច ្រ�ំបីហ�ីត េ�យដកេ�អី ឬបិទ បង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស

បិតស��ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួ យែដល�ត់
បន� យ�រប៉ះ�ល់ទ ល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទ ប់��ត់�ររ �ក�ល�ល
បែន� មេទៀត ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទ ុក��វ �ធីជំនួសក��ង�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និងរក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។

o េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ទីកែន� ងស្រ�ក�ងេ្រ���រ ្រត�វ�នបេង�ើតេឡើង និង�នគ្រមបម�ប់ និង
កែន� ងអង��យែដលអនុ��តឲ្យបុគ�លិករក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីតពី��្រគប់េពលេវ�។

 បុគ�លិកក៏ទ ទួល�នេ្រ�មៃដស្រ�ប់កិច��រែដលត្រម�វឲ្យពួ កេគ�ត់ ែចងៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ឬស្រ�ប់
េ្របើ្រ�ស់ក��ងអំឡ�ងេពលពិនិត្យរកេ�គស��។

 ពិ�រ�េ្របើរ�ំងែបងែចក�ក�� ក់ Plexisglass េ�ទីកែន� ងែដលបុគ�លិក្រត�វែត្រ�្រស័យ�ក់ទ ង�មួ យអតិថិជន
ដូ ច�កែន� ងបង់្រ�ក់ ឬមជ្ឈមណ� លព័ត៌�ន។

 ��នីយ�រ�ររបស់បុគ�លិកេ��មទីកែន� ងដូ ច� កែន� ងលក់សំបុ្រត ឬកែន� ងផ�ល់ព័ត៌�ន ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ��តពី��
�៉ងតិច 6 ហ� ីត េហើយទីកែន� ងទូេ�្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីត។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីេភ��វ និងពីបុគ�លិកដូ ច��េ�្រគប់កែន� ង�ំងអស់ៃន
�រមន� ីរ ឬវ �ចិ្រត�ល។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីទ ទួលយក�របង់្រ�ក់ ឬេ��ម
�រ�ំ�ច់។
APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos, and Aquariums
Revised 5/21/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទ ឹក និងទីកែន� ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�ន
ស��ប់េមេ�គេ�យ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម ប៉ុែន� មិនតិច�ងម�ងក��ងមួ យៃថ�េទក��ង
អំឡ�ងេពលៃនេ�៉ង្របតិបត�ិ�រេឡើយ េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o បន� ប់ស្រ�ក

___________________________________________________________

o បន� ប់ទ ឹក

___________________________________________________________

o េផ្សងេទៀត

__________________________________________________________

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
______________________________________________________________________________
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ង
េ្រ�ម៖

______________________________________________________________________________
 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�ក�ញឹ ក �ប់េដើម ្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 កម�ករនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន បរ ���រ និងលំហេធ�ើ�រែដល�នកំណត់។ បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ
េចៀស�ង�រេ្របើទ ូរស័ព� េថប� ិត វ �ទ្យ�ពីរផ� �វ េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់�រ�រេផ្សងេទៀត ឬឧបករណ៍�រ ��ល័យរួម�� េ�្រគប់េពល
ែដល�ចេធ�ើ�ន។ ពួ កេគក៏្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យែចករ�ែលក PPE ��ច់�តផងែដរ។

 េ�េពលែដល្រត�វែតេ្របើវត��រម
ួ �� វត���ង
ំ េ�ះ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេ�យេ្របើផលិតផលស��តែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�
�៉ងេ�យ�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� រួម�នដូ ច�ងេ្រ�ម៖ ឧបករណ៍�រ �
� ល័យ ែដលេ្របើរ ួម�� ដូ ច��៉សុីនថតចម�ង
�៉សុីនទូរ�រ �៉សុីនេ�ះពុម� ទូរស័ព� ��រចុច ឧបករណ៍ ប��ប់ចុចេលខ PIN របស់ ATM ្រប�ប់កិប
្រប�ប់េ�ះ្រ�ប់កិប ្រប�ប់េបើកសំបុ្រត ៃផ�េធ�ើ�រេ�កែន� ងទទួលេភ��វ ��នីយ�រ�ររួម�� ឧបករណ៍សំេឡង
និងវ �េដអូ (មី្រក�ហ�ន
� ្របអប់មី្រក�ហ�ន
� បន� ះ�យ ម៉ូនីទ ័រទូរទស្សន៍) �យកូ ម។ល។

 េពលេវ�្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យបុគ�លិកេដើម្បីអនុវត��រស��តក��ងអំឡ�ងេវនេធ�ើ �ររបស់ខ� �ន។ កិច��រស��ត្រត�វ�ន
កំណត់ក��ងអំឡ�ងេ�៉ងេធ�ើ�រ �ែផ�កមួ យៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។ េបើ�ំ�ច់ ែកែ្របេ�៉ងេដើម្បី���ននូ វ
�រស��តកែន� ងេធ�ើ�រ�្រប�ំនិងហ� ត់ចត់ �ម�រគួ រ។ ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស��តរបស់�គីទ ីបីេដើម្បីជួយ
�មួ យត្រម�វ�រស��តែដលេកើនេឡើង្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ �ម�រ�ំ�ច់។

 េ�ល�រណ៍�ង
ំ អស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ី្រត�តពិនិត ្យេនះ េ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទ ងនឹងល័ក�ខ័ណ��រ�រ
្រត�វ�នអនុវត�េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ���ន និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះក��ង�ម��គីទ ីបី។

 ជេ្រមើស�មចិត�—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
______________________________________________________________________________
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ

 ្របតិបត�ិ�រ�ងក��ង��រ។ ចំនួនអតិថិជនេ��ងក��ងែផ�ក�រមន� ីរវ �ចិ្រត�ល សួ នរុក���ស� សួ នសត�
�ងពិព៍រណ័្រតី េហើយកែន� ង�ំងពិព័រណ៍្រសេដៀង��េផ្សងេទៀតគឺ�បល� មេដើម្បី��ឲ្យ�នចំ�យផ� �វ �យ
ប៉ុែន� មិន�នករណីឲ្យេ្រចើន�ង 75% ៃនចំនួនអតិបរ�ៃនកែន� ង�ំងពិព័រណ៍ និង��រនីមួយៗេឡើយ។
o

ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំង្រត�វកំណត់្រតឹម៖ _________________

 ្របតិបត�ិ�រ�ងេ្រ���រ។ ទី�ំងេ��ងេ្រ���រ្រត�វ�នកំណត់�មក្រមិតមួ យែដល�ចេធ�ើឲ្យបុគ�លិក
និងអតិថិជនអនុវត��ររក�គ��តពី���៉ងេ�ច�ស់ 6ហ� ីត ្រគប់េពលេវ��ន។

 រច�សម�័ន��ងេ្រ���រ និងទី�ំងទំេនរ។ ្របតិបត�ិ�រេ��ងេ្រ���រ�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�េ្រ�មដំបូល
ឬតង់�រ�រពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ េ�យែផ�កេផ្សងៃនដំបូល ឬតង់�រ�រពន� ឺ្រពះ�ទិត្យមិន្រត�វបិទ ជិតេ�ះេឡើយ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
េហើយ�នចល�ខ្យល់�ងេ្រ�្រគប់្រ�ន់េ�ក��ងលំហ។
ទី�ំង�ងេ្រ��មួ យឬរច�សម�័ន�បេ�
� ះ�សន� ែដល្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់្របតិបត�ិ� រ�ងេ្រ�្រត�វែតេ�រព�មល
ក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ� ស្រ�ប់�រកំណត់លក� ខណ� �ងេ្រ�
ដូ ចែដល�នប��ក់េ�ក��ង�រែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ពរដ� �លីហ�័រ�៉អំ ពី� រេ្របើ្រ �ស់
រច�សម�័ន�បេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។

 រច�សម�័ន��ងេ្រ�ែដលមិន្រតឹម្រត�វ�មលក� ណៈវ �និច�័យរបស់រ ដ�ចំេ�ះ�រកំណត់ល ក� ខណ� �ងេ្រ�្រត� វ�ន�ត់ទ ុក
េ���រកំណត់�ងក��ង��រវ �ញ េហើយអតិថិជនែដលេ�ក��ងេ�ះនឹង្រត�វ�ប់
និងប���ល�ងក��ងែដលកំណត់ចំនួនសរុប 75%េ��មទីកែន� ងេ�ះ។

 បុគ�លិក��ក់ (ឬបុគ�លិកេ្រចើន�ក់ ្របសិនេបើ�ន្រចកចូ លេ្រចើន�ងមួ យ)
្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេហើយ្រប�ំ�រេ�ជិត្រចកចូ លែដល�កែន� ងចំហ ប៉ុែន� ្រត�វរក�ច��យ�៉ងេ�ច�ស់
6ហ� ីតពីេភ��វែដលេ�ជិតបំផុត េដើម្បី�ម�នចេ��ះ ទី�ំង�ងក��ង��រ និងចំនួនេភ��វចូ លមកត្រមង់ជួរ 6 ហ� ីតពី��
្របសិនេបើចេ��ះ�ន�នដល់ ែដនកំណត់ស្រ�ប់ទ ី�ំងេនះ។

 ្រគឹះ��ន្រត�វ�ស់ច��យ�ំង�រចូ ល និងេចញរបស់អតិថិជនឲ្យ�នតឹងរ �ង និងបន� ប��ប់��្រគប់្រចកចូ ល េដើម្បី្រគប់
្រគងទី�ំងេ�យអនុេ�ម�ម�រកំណត់ៃនទី�ំងែដល�ចផ� �កមនុស្ស�ន។ �រេរៀបចំ ែដលមិន្រគប់្រ�ន់
ឬមិន�ស់ ែវង ឬ�ក់ដូច�ចំនួនេ្រចើនេលើសកំណត់ �ម�រែណ�ំរបស់អ�ក្រត�តពិនិត្យរបស់សុខ�ព��រណៈ
ទី�ំងេ�ះ�ច្រត�វបិទ �បេ�
� ះ�សន�
រហូ តដល់ប���ំងេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វែដលកំណត់េ�យអ� ក្រត�តពិនិត្យរបស់សុខ �ព��
រណៈេ�ទី�ំងេ�ះែតម�ង។

 ក��ងករណី ែដល�ចេធ�ើេ��ន ្រត�វេរៀបចំ្រចកចូ លែតមួ យែដល�នកំណត់�៉ងច�ស់
និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បីជួយរក�គ��ត�ង�យ។

 ្រចកចូ ល្រគឹះ��ន ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតេ�យេភ��វនិងេ�យ
�ប់េផ�ើមផ�ល់ជេ្រមើសដូ ច�សំបុ្រតចូ ល�មេពលេវ� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសង�ម។ ្រក �ម្រត�វ�ន
�ក់ក្រមិតមក្រតឹមស�ជិក្រគ��រែតប៉ុេ�
� ះ។

 ដំេណើរេទសចរណ៍ែដលរួម�នបុគ�លមកពី្រគ��រខុសៗ��្រត�វ�នប�្ឈប់ េហើយមគ��េទសក៍េទសចរណ៍រក�គំ�ត
្រ�ំមួយហ� ីតពី្រក �មេទសចរណ៍។

 �ររក�គំ�តសង�ម្រត�វ�នអនុវត�េ��មទីកែន� ងពិព័រណ៍�ង
ំ អស់េ�យ�ន�ក់ស ��ស��ល់េ�ជុំ វ �ញ�រប��ញ
េដើម្បីចង��លប��ញពីកែន� ងែដលេភ��វ្រត�វែតឈរេដើម្បីេមើល�រប��ញ។ េបើ�ចេធ�ើ�ន ចូ របំ ែបកផ� �វ ស្រ�ប់្រចកចូ ល
និង្រចកេចញ ឆ�ង�ត់�រ�ំងពិព័រណ៍ វ �ចិ្រត�ល និងទីកែន� ងេមើល េហើយកែន� ង�រ�ររបស់បុគ�លិក្រត�វ�ន
បេង�ើតេឡើងេដើម្បីរក�គំ�ត�ង�យ និង�ត់បន� យ�ពញឹក�ប់ែដលមនុស្សេដើរែក្បរ��។ ផ� �វ េដើរ
ឬ្រចកេដើរែតមួ យទិស�េដើម ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ�ើរេជើង ្រត�វ�នបេង�ើតេឡើងេដើម្បី�ត់បន� យករណីមនុស្សេដើរ�ត់��
េ�ក��ង�ជីវកម�។

 ចំនួនេភ��វេ��ន់ទ ីកែន� ងពិព័រណ៍តូចៗេ�ក��ង�រមន� ីរ្រត�វ�នរ �តបន� ឹងេ�េពល�មួ យ េដើម្បីបន� រក�គំ�ត 6 ហ� ីត
រ�ងបុគ�ល ឬស�ជិក្រគ��រ។ ្រចកចូ ល�ំងអស់េ��ន់ទ ីកែន� ង�ងក��ង��រ�ំងេនះ្រត�វែតេធ�ើ�រ�ម�ន
េដើម្បី្រត�តពិនិត្យចំនួនេភ��វែដលចូ លក��ងទីកែន� ងេ�ះ។

 បុគ�លិកនិងេភ��វ្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យ្របមូ លផ� េ�ំ �កែន� ងែដល�នមនុស្សេចញចូ លេ្រចើន ដូ ច�បន� ប់ទ ឹក និងផ� �វ េដើរ
ក��ង��រ។

 េរៀបចំទ ីកែន� ងអង��យេឡើងវ �ញ និង/ឬយកេ�អីអង��យេចញេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត
�អប្បបរ�រ�ងអតិថិជន/េភ��វ។ បិទ ��កស��េ�េលើកែន� ងអង��យរួម�� មិន�ចចល័ត�ន (បង់អង��យ។ល។)
េដើម្បីរ�លឹកអតិថិជន/េភ��វឲ្យរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទេ្រ�ពី្រក �ម្រគ��ររបស់ខ� �ន។

 ទី�ំងដូ ច� (�រសែម�ង �រប��ញ��ល់ �រសែម�ងសត�។ល។) ្រត�វែតេ�រព�ម�មពិធី�រស្រ�ប់្រ ពឹត�ិ� រណ៍និង �រ
សែម�ងបន� ��ល់េ��ងេ្រ�អ�រ របស់DPH ៃនេ�នធី Laឬ�រសែម�ង ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រសែម�ងបន� ��ល់េ�
�ងក��ងអ�រេ�យែផ�កេលើទ ី�ំងៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ឬ�រសែម�ង។

 ្រគឹះ��ន�ក់ក្រមិតេលើេស�កម�ដឹកជ���នេភ��វេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន និងេ�យេ�ង�ម�តព�កិច�ស្រ�ប់
ជនពិ�រ។ បុគ�លិកេចៀស�ង�រេ្របើ�នយន� រម
ួ ��េ�េពលេធ�ើដំេណើរេ�េលើទ ី��។ េ�េពលបុគ�លិក ឬអតិថិជន/េភ��វ
្រត�វែតេធ�ើដំេណើររួម�� េគ�ំ�ច់្រត�វេ្របើរ�ំងមុខ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 ស�ជិកៃន្រគ��រែតមួ យ ឬរស់េ�េ្រ�មដំបូលែតមួ យ មិន�ំ�ច់រក�គំ�ត 6 ហ� ីតពី��េឡើយ។
 ទីកែន� ងអង��យ��រណៈ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្បីជួយដល់�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ងអតិថិជន ឬេភ��វ។
C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ

 ្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រធម�� េដើម្បីបេង�ើនក្រមិត�អតិបរ� ខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង�ើន។

្របព័ន�ខ្យល់ ែដល�ន្របសិទ �ិ�ពគឺ�វ �ធីមួយក��ងចំេ�មវ �ធីសំ�ន់បំផុតេដើម្បី្រគប់ ្រគង�រ�យ�យៃនតំណក់ទ ឹកតូ ច
ៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ ��ពខ� ស់ចល័ត បេង�ើន្របសិទ ��ពត្រមងខ្យល់របស់��រឲ្យ�ន
្របសិទ � �ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង�ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�
និងខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ង�រ ��ល័យ និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត។
សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈរដ��លីហ�័រ �៉អំពី ្របព័ន�ខ ្យល់េចញចូ ល�មត្រមង
និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស�ងក��ង ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។ សូ មចំ� ំ៖
្របព័ន�ខ្យល់និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក��ងគឺ្រត�វែតបែន� មេទៀត េ�យមិន្រត�វប�រ�េទ
�
�រ�រ�រ�ំ�ច់រម
ួ �ន�រ�ក់រ�ំងមុខ
(េលើកែលងែតបរ ���ស�ក់�ក់ ែដល�ន�និភ័យខ� ស់ែដល�ម�រឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វ ដេង�ើម្រតឹម្រត�វ)
រក�គ��ត�៉ងតិច 6ហ� ីតរ�ង�� �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់
និងែដនកំណត់សកម��ពែដល្របមូ លផ� �ំមនុស្សមកពី្រគ��រេផ្សងៗ�� ។

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូ លក��ងទីកែន� ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប���ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�
នឹង�រក� ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ី
ប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ំងេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ��ល់
ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទ េ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យ
ែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស���ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (��ន)។ ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស�� និង��ន ទំ�ក់ទ ំនង

�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយះេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ ពួ កេគ�ចចូ លេ�ទី�ំង
�ន ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ។

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


្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ទ ង�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10
ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ លទី�ំង
េនះ�នេទ េហើយ្រត�វប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បី�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ�ះ។
ផ�ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រេធ�ើច��ឡីស័ក (�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidquarantine។



្របសិនេបើបុគ�ល���ក់ប��ញេ�គស���មួ យដូ ចែដល�នប��ក់�ងេលើ
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ លទី�ំងេនះ�នេទ
េហើយ្រត�វប���នេ�ផ�ះ��មៗ េដើម្បី�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ�ះ។
ផ�ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidisolation។

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលេ�ក��ង�ជីវកម�
ឬេលើទ ី��របស់�ជីវកម�។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ�ង
ំ អស់និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� �ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ
ែត្រត�វ�ក់រ�ំង្រគបមុខែដល�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�ន�ក់ឲ្យេ្របើ។
រ�ំងមុខែដល�ន�� ល់ ែតមួ យ្រចកមិន្រត�វេ្របើេទ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត�ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ� ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត
គួ រផ�ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។

 េភ��វែដលមកដល់ទ ីកែន� ង�មួ យកូ នៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង�រប៉ះ
អ� កដៃទ ឬវត��� មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេបើសិន�ដល់�យុ។

 ្របសិនេបើ�ចេធ�ើេ��ន ្របព័ន�លក់សំបុ្រត និង/ឬកក់�មុន និង�រកំ�ត់ទ ី�ំងអង��យមុន ឬទី�ំង�នសកម�
�ពែដល�នកំណត់�មុន្រត�វអនុវត� េដើម្បី��ស់�រមកទស្ស�របស់អតិថិជន �ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និងជួយរក�
APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos, and Aquariums
Revised 5/21/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
គ��ត�ង�យ។ អ� កទស្ស�្រត�វ�នេស� ើសុំឲ្យអង��យេ�ក��ង�នយន� របស់ពួកេគ
រហូ តដល់េវនែដល�នកក់មកដល់និង�កេចញេ�ក��ង្រក �មែតមួ យ
េដើម្បី�ត់បន� យទំ�ក់ទ ំនង�មួ យេភ��វនិងបុគ�លិកដៃទេទៀត។
 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន េភ��វមក�ន់�រមន� ីរ្រត�វ�នចុះេ��ះេ�ក��ងកំណត់្រ�េភ��វ ែដលរួម�នេ��ះ េលខ
ទូរស័ព�និង�សយ��នអុីែម៉លរបស់េភ��វ ក៏�ចេធ�ើ�នេ�េពលទិញសំបុ្រត ឬេពលចុះេ��ះផងែដរ។

 អ� កេទសចរេ��ម្រគឹះ��ន្រត�វចង�ំ�
�រ��ំឬផឹក្រត�វ�នអនុ��តែតេ�ក��ងទី�ំងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់ ែតប៉ុេ�
� ះ។

 ពិ�រ�អំពី�រដកេចញ �របិទ �របំ ែបក ឬេធ�ើនិយ័តកម�ពិព័រណ៍អន� រកម� ដូ ច��រេ្របើេអ្រកង់ប៉ះ ដង�ន់�ញ
ប៊ូតុងចុច ទូរស័ព� និងឧបករណ៍��ប់េផ្សងេទៀត ឧបករណ៍�ក់ ឧបករណ៍យួរៃដ ��រ��ត់�េដើម។
ពិ�រ�ផ�ល់� �ចេ្របើរច
ួ េ�ះេ�ល គ្រមបេ្របើរច
ួ េ�ះេ�ល �រ�ក់ស�ជិកបុគ�លិក េដើម្បី�ម�នវត���ំង�ំងេនះ
និងស��ប់េមេ�គេលើៃផ�ប��ប់ពីេ្របើរច
ួ ។
បេង�ើតឧបករណ៍�ងៃដនិង/ឬកែន� ង�ងៃដែដល�នេ��មទី�ំង�ំងេនះ េហើយសូ មឲ្យអ� ក
ទស្ស�េ្របើ្រ�ស់� មុន និងប��ប់ពី�នប៉ះ�ល់វត���ំង��។
ពិ�រ�បិទ វត���ំង�ំងេនះេ�េពល�ែដល�ចេធ�ើេ��ន
�ពិេសសេ�េពលែដលកុ�រទំនង��ចប៉ះ�ល់ឬែចក��េ្របើស��រៈ�ំងេនះេ�យ��ន�រ�ងស��ប់េមេ�គនិង
អ�ម័យៃដ។

 ��រ�ំងមូ ល្រត�វ�នស��ត�៉ងតិច�្រប�ំៃថ� េ�យបន� ប់ទ ឹក និងតំបន់/វត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់
្រត�វ�នស��តញឹក�ប់�ង �្រស័យេ�េលើ
�ពញឹក�ប់�ម�រកំណត់�ករណី�ំ�ច់េ�យេ�ង�មទី�ំងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ឬទី�ំងែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។ ៃផ��ងេ្រ���រែដលេធ�ើពី��ស� ិកឬេ�ហៈក៏្រត�វ�នស��តផងែដរ។
កុំ�ញ់�រ�តុស��ប់េមេ�គេលើៃផ�េឈើឬចិេ�� ើមថ�ល់។

 បន� ប់ទ ឹក��រណៈែដលេ��ងេ្រ�្រត�វ�ន�រ្រត�ត ពិនិត្យ�្រប�ំ និង�នស��តនិងស��ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�ឬញឹក�ប់�មែដល�នកំណត់��រ�ំ�ច់
េ�យ�រែត�រេ្របើ្រ�ស់��ំស��ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័ត EPA និងអនវត��ម�រែណ
�ំរបស់អ�កផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េនះ។

_________________________________________________________________________
 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ�ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�
្រប�ំ។ ពិពណ៌�៖

_________________________________________________________________________
 ទីកែន� ងទូេ�និងវត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ (ឧ. តុ ៃដ��រ ឬៃដ�ន់ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន កុង�ក់េភ�ើង
រ�រ�ប់�ន់ រ�ំង�រ�រ �របិទ ្រប�ស �រ�ំងពិព័រណ៍ ែដល�នអន� រកម�។ល។) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�ស់ម�ង�្រប�ំៃថ�ក��ងអំឡ�ងេ�៉ងេធ�ើ�រ េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុ��តេ�យ EPA
និងេ�យអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ ្រ�ស់។ ្របតិបត�ិករកំណត់និងស��ប់េមេ�គៃផ�ែដល
កុ�រទំនង�ប៉ះ ដូ ច�ែផ�កៃនបង� �ច ពិព័រណ៍ ឬបិទ ្រប�សេលើរបងែដលជិតទី��។

 �រស��តែដល្រតឹម្រត�វៃនទីកែន� ង�ងេ្រ�និង�ងក��ង��រែដលបុគ�លិកឬ��រណជន�ំ� ច់្រត�វែតេ្របើ ឬ
�ន់�ប់េដើម្បីរក�្របតិបត�ិ�រៃន�រ�ំងពិព័រណ៍�ង
ំ អស់ គឺ្រត�វ�នេធ�ើេឡើង�្រប�ំៃថ�។ េនះគួ រ�ប់ប���ល
ទីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ និងទីកែន� ងេធ�ើ�ររួម�� (�រ ��ល័យ បន� ប់្របជុំ បន� ប់ស្រ�ក។ល។) និងទីកែន� ង
ផ� �វ ចូ ល និងផ� �វ េចញ (ប��ន់ៃដ ជេណ� ើរ ែផ�កប��ៃនជេណ� ើរយន� ។ល។)

 េ��មក្រមិតែដលសម���មួ យ�តព�កិច�របស់ទ ីកែន� ងចំេ�ះបុគ�លែដល�នពិ�រ�ព �រេ្របើ្រ�ស់�ស់សំេឡង
និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដល�នឲ្យអតិថិជន/េភ��វខ� ី ្រត�វ�នប�្ឈប់ លុះ្រ�េគ�ចស��ប់េមេ�គឧបករណ៍�ង
ំ េ�ះ
�នសម្រសបប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ្របឹក��មួ យ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ េដើម្បីកំណត់ពីជំ�នស��ប់េមេ�គ
សម្រសប �ពិេសសស្រ�ប់ៃផ�ទ ន់ �នរន� ដូច�្រទ�ប់្រគប្រតេចៀកេធ�ើពីេ���េដើម។

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូត�ត់ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬជិត្រចកចូ ល��រ។
 ទីកែន� ងអ�ម័យស្រ�ប់បុគ�លិក និងេភ��វេ�បន� ្របតិបត�ិ�រ និង�នស��ក្រគប់េពល េហើយ�ប៊ូ ្រក�សជូត និងទឹក
អ�ម័យ�ងៃដបែន� ម្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�េពល�ំ�ច់។

 �រ�ំងពិព័រណ៍អន� រកម�និងកែន� ងេលងប៉ះ�ល់សត� ែដលេ�ក��ងសួ នសត� និង�ងចិ��ឹម្រតី្រត�វ�នអនុ��តដ�ប�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
�នបុគ�លិក�ច��ំេមើលទី�ំងែដល�ន�រ�ប់�រម�ណ៍េ្រចើន េដើម្បី�រ�រ�រ្របមូ លផ� �ំនិង���្រក �ម
្រគ��រ�ចរក�គ��ត�ង�យច��យ ៦ហ� ីតពី្រក �ម្រគ��រេផ្សងេទៀត។

 សួ នកុ�រេ��ងក��ង��រ រច�សម�័ន�េឡើងភ�ំ ផ�ះេ�តបិទ ជិត។ល។ �ចេបើឲ្យដំេណើរ�រវ �ញ។
បុគ�លិក�រមន� ីរ្រត�វែត�ម�ន�៉ងដិតដល់នូវតំបន់សួនកុ�រេ��ងក��ង អ�រេដើម ្បី�រ�រ�រ្របមូ លផ� �ំ��
និងេដើម្បី���្រក �ម្រគ��រេផ្សងៗបន� �ររក�គ��ត�ង�យ 6ហ� ីតពី្រក �ម្រគ��រេផ្សងេទៀត។
េភ��វគួ រែត្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដមុននិងេ្រ�យេពលេ�េលងសួ នកុ�រេ��ងក��ងអ�រ។
េភ��វ�ំងអស់្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពល។
��កស��ែដល្រត�វ�នបិទ េ�ក��ងតំបន់សួនកុ�រ្រត�វរម�ឹកេភ��វអំពីចំនួនកំណត់ៃនទី�ំងស្រ�ប់សួនកុ �រែដលេ��
ងក��ងអ�រ េហើយ�រទទួល�ន��រនិងេភសជ�ៈេ�ក��ងតំបន់សួនកុ�រ្រត�វ�ន�ម�ត់។

 កែន� ងស្រ�ប់កុ�រេលងេ��ងេ្រ�អ�រ�ច្រត�វ�នេបើក ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�យអនុេ�ម�មពិធី�ររបស់
ស្រ�ប់កែន� ងេលងេ��ងេ្រ�អ�រ LACDPH ែដល�ម�រឲ្យ�នគ��ត�ង�យនិង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ។

 េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃនជំងឺ Legionnaires និងជំងឺេផ្សងេទៀតែដល�ក់ទ ង�មួ យទឹក ចូ រ�ត់វ ��ន�រណ៍
េដើម្បី្រ�កដ�្របព័ន�ទ ឹក និងលក� ណៈ�ំងអស់�នសុវត�ិ�ពស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប��ប់ពីបិទ ទីកែន� ងក��ងរយៈេពលយូ រ។
ផលិតកម�� ពយន�

 ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន� �ច្រត�វ�នអនុ��តេ��មទី�ំងស្រ�ប់េ�លបំ ណងែចក�យ�តិ �វប្បធម៌ ែដលមិន�ន
ស្រ�ប់��រណៈទូេ�។

 ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន� ្រត�វែតកំណត់មនុស្ស្រតឹមែត 10�ក់ឬតិច�ងេនះេ�យរួម�ំងស�ជិក��សែម�ង
និង្រក �មដឹក�ំ។ ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន� � មួ យែដលត្រម�វឲ្យ�នបុគ�លិកេ្រចើន�ង 10 �ក់
ឬ្រត�វ�ន�រចូ លរួមពីមនុស្សេ្រចើន�ង��ក់េ�េពលថតេ�យមិន �ន�ក់�៉ស់ ឬ្រត�វេ្រច�ង
ឬ្រត�វ�រេលងឧបករណ៍េភ�ងខ្យល់ ឬលង�ិន្រត�វែតេ�រព�ម�រេបើកពិធី�រស្រ�ប់ត �ន� ី ទូរទស្សន៍
និងផលិតកម��ពយន� ៖ ឧបសម�័ន� J េហើយ�ចេរៀបចំេឡើង�នែតេ��ងេ្រ�អរ�រប៉ុេ�
� ះ។

 ស�ជិកតួ សែម�ង និង្រក �មដឹក�ំ្រត�វែតទទួល�រ្រត�តពិនិត្យមុនេពលពួ កេគ�ចចូ លរួមក��ងផលិត កម�� ពយន� ។
�រពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើលេលើ��ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម ្រគ �ន
េ��ឬ្រគ �នរ� និងែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ីដំបូងបង�ស់ និង�េតើបុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ�ើច��ឡីស័ក (�ក់ឲ្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ីៗេនះ។
�រែឆកពិនិត្យ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើពីច��យឬេ�យ��ល់េ�េពល�រមកដល់របស់និេ�ជិត ។
�រ្រត�តពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ�ើេ�កែន� ងេធ�ើ� រ ្របសិនេបើ�ច។

 ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន� �ង
ំ អស់គួរែតេរៀបចំេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ�មែដល�ចេធ�ើេ��ន
ផលិតកម�ែខ្ស�ពយន� ែដលត្រម�វឲ្យ�ន្រក �មអ� កដឹក�ំនិងបុគ�លិកេ្រចើន�ង
10�ក់្រត�វែតេរៀបចំថតេ��ងេ្រ�អ�រ។

 តួ សែម�ងនិង្រក �មអ� កដឹក�ំ�ង
ំ អស់្រត�វ�ក់�៉ស់និងរក�គ��ត�ង�យ�៉ងេ�ច�ស់
6ហ� ីត�មែដល�ចេធ�ើេ��ន។ �រប��ញខ� �នេ�េលើ�េម�� េ�យមិន�ន�ក់�៉ស់្រត�វែតកំណត់ចំនួនមនុស្សែត
1�ក់ េហើយផលិតកម�មិនគួ រប���ល�រេ្រច�ង ឬេលងឧបករណ៍ខ្យល់ឬលង�ិនេទ។
េបើសិនត្រម�វឲ្យ�នមនុស្សេ្រចើន�ង��ក់េ�េលើ�េម�� ក��ងេពលែតមួ យ មនុស្ស�ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់។

 មិនអនុ��តឲ្យ�នទស្សនិកជន្រគប់េពល�ំងអស់។
 ជេ្រមើសេផ្សង-ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រេផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ�ើ�រស្រ�ប់ ែតជន�ស់ជ�)៖
__________________________________________________________________________________________________________________________។

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណជន

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬ្របសិនេបើទ ទួល�នវ ���បនប័្រតអនុេ�ម�មសុវត�ិ�ពៃនជំងឺCOVID-19 របស់េ�នធី
Los Angeles ្រត�វ�នចុះផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈ�ំងអស់ ែដលេ��ន់កែន� ងេ�ះ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
ឬេដើម្បីបំេពញ�មកម�វ �ធីប��ក់វ ���បនប័្រតេ�យខ� �នឯង េ�យអនុេ�ម�មសុវត�ិ�ពជំងឺ COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។
ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្បីែកស្រម�ល�ម�រេស� ើសុំ។

 ��កស��េ�្រចកចូ ល ជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពីែដនកំណត់ៃនចំនួនអតិថិជន។
 ��កស��្រត�វ�នប��ញេ�្រចកចូ ល ទីកែន� ងរង់�ំ និងេ�ទូ�ង
ំ ទី���រមន� ីរ េដើម្បីរ�លឹកេភ��វអំពច
ី �ប់
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ែដល្រត�វ�ល័ក�ខ័ណ�ៃន�រចូ ល។ ច�ប់េនះរួម�ន�រែណ�ំស�ីពី�រេ្របើ្រ�ស់ទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដ ក៏ដូច�
�រត្រម�វឲ្យ�ក់រ�ំង មុខក��ងអំឡ�ងេពលមកេលង រក�គំ�ត�ង�យពីបុគ�លិក និងេភ��វ/្រក �មេផ្សងេទៀត
និងេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ៃផ� េផ្សងៗែដលមិន�ំ�ច់ និង��របរ �េ�គ និង/ឬ�រផឹកេ�ទីកែន� ង
្រត�វ�ន�ម�ត់។ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ច�ប់�ង
ំ េនះគឺ�ន�ទ្រមង់ឌីជីថល និង�នរូបតំ� ង។
សូ មេមើល�រែណ�ំ�មេគហទំព័រ �រែណ�ំៃនCOVID-19 េ�នធី DPH(County DPH COVID-19 Guidance
webpage) ស្រ�ប់ឯក�របែន� ម និងឧ�ហរណ៍ៃន��កស��ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម�េផ្សងៗ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទ ផ�យែដលែណ�ំេភ��វ�ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ផ�ះ េបើសិន�ឈឺេ�យ�នេ�គស��ផ� �វ ដេង�ើម។
 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង�ម។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេធ�ើ�ជីវកម� ត្រម�វ�រឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ ចំនួនអតិថិជន�នកំណត់ េ�ល�រណ៍ ែដល�ក់ទ ងនឹង�រទិញសំបុ្រត �រប��ទិញ�មុន
�របង់្រ�ក់�មុន �រមកយកទំនិញនិង/ឬ�រដឹកជ���ន និងប��ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

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

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់អតិថិជន ្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។
 េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន �រស្រមបស្រម�ល្រត�វ�នេធ�ើេឡើងស្រ�ប់្រប�ជនែដល�យរងេ្រ�ះេដើម ្បី�ចទទួល
េស�កម��ន (ឧ. េ�៉ងស្រ�ប់ ែតជន�ស់ជ�ប៉ុេ�
� ះ)។

 ្របតិបត�ិ�រ ឬេស�កម�ែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ពីច��យ ្រត�វ�នប�រេ��អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៏្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បី���ននូ វ �រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រលំ�ក
ក��ង�រ��ស់ទ ី និង/ឬែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� សេ់ �ទី��រណៈ។

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដ លខុ សពី �ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល
�ជីវកម�គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក �ច�ក់ទងបុគ� ល�ងេ្រ�ម�មួ យ សំណួរ ឬមតិអំពីពិធ ី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖

APPENDIX M: Reopening Protocol for Museums, Galleries, Botanical Gardens, Zoos, and Aquariums
Revised 5/21/2021 (Cambodian)
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