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ពិធី�រស្រ�ប់�ងលក់េ្រគ�ងេទស និងទីផ�រចំណ�ី�រលក�់យ៖ ឧបសម�័ន� B-1 
�លបរ �េច�ទចូល�ធរ�ន៖ េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទ6ី ែខឧស� �� ំ2021 

 

 អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ�� បេ់�យ�រជំងឺ COVID-19 �ន�រថយចះុខ�ះ 
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព ប៉ុែន�ជំង ឺCOVID-19 េ�ែត�ន�និភ័យ (risk) ខ�ស់ស្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ
្រប�ជន និង�ជីវកម��ងំអស�់ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ប�ីត់បន�យ�និភ័យ 
(risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។ 

េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូលក� �ង “លំ�ប់�� ក់ពណ៌េលឿង (Yellow Tier)” ៃន្រកបខ័ណ�
ែផន�រេដើម្បីេសដ�កចិ��នសវុត��ិព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�ន
េធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្បេីលើកែលង�ររ �តបន� ឹងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ពក� �ងមូល�� នមួយចនួំន។ 
�ងលក់េ្រគ�ងេទស និងទីផ�រម� �ប��រលក�់យ គួរបន�្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និង
េ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វេ�ក� �ងពិធ�ីរេនះ េដើម្ប�ីត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនជងំឺ COVID-19 
ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របតបិត��ិរ�ជីវកម�របសខ់� �ន។ 
 
 

េសចក�បី�� ប់�ងេ្រ�មេនះ គឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីផ�រចណីំ��រលក�់យ េ�យ�ប់ប�� �លែតមិនកណំត់្រតមឹ�ង  
លក់េ្រគ�ងេទស �ងលក់ទំនិញ�យ្រស�ល �ងលក់្រ� និងទី�ំងលក់�យេផ្សងៗេទៀតែដលលក់ចំណី��រ ឬ
ផលិតផលេភសជ�ៈ និង�នលិខតិអន�ុ� តសុខ�ពែដលេចញេ�យ�យក�� នសុខ�ព��រណៈ��អ�កលក�់យ
ក� �ងទីផ�រចំណី��រ។ បែន�មេលើល័ក�ខ័ណ� ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ�េ�េលើ�ជវីកម�លក�់យ�ក�់ក់
�ងំេនះ �ជីវកម�្របេភទ�ងំេនះក្៏រត�វេ�រព�មល័ក�ខណ័� ែដល�នត្រម�វេ�យពិធី�រេ�នធីេនះផងែដរ។ 
 
េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់ 
�ជីវកម�ែដលទទួល�នលិខតិអនុ�� តពីសខុ�ព��រណៈចំេ�ះទីផ�រម� �ប��រលក់�យ ្រត�វែត
�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សរបស់ខ� �ន្រតឹម 75% េដើម្បី្រ�កដ�បគុ�លកិ និងអតថិិជន�ចរក�គ�ំត�ង�យ�៉ងតិច 
6 ហ� ីតពីបុគ�លែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ��ររបសពួ់កេគ។ 
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�ងលកេ់្រគ�ងេទស ពិធី�រេនះ្រត�វអនវុត�ចំេ�ះែផ�ក�ងំអសេ់�ក� �ងទីផ�រចំណី��រលក់
�យ ដូច�ទំនិញទូេ� ផលិតផល �រលក់��  �ច់ �ងនំ និង�ងដុតនំបុង័។ ទីផ�រចណីំ��រលក�់យក�៏ច�ំ 
�ច់្រត�វអនុេ�ម�ម�រែណ�ំ�ងេ្រ�មផងែដរ៖ 
 ពិធី�រ DPH ស្រ�បេ់�ជនីយ�� ន េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ មិន�ច “ខ�ប់ម� �ប��រេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�” 

ពីេ�ជនីយ�� ន និងបរ �េ�គេ�ក� �ងទីផ�រម� �ប��រលក់�យ�នេឡើយ េលើកែលងែតក� �ងទីកែន�ងបរ �េ�គ
��រែដល�នកំណត់ េបើសិន��ចអនវុត��ន។ 

 
េលើសពីេនះ �ជីវកម�ែដលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�យឯក�ជ្យ�ងំ�យែដលប�� �ល�� េ�ក� �ងទីកែន�ងៃនទីផ�រចំណី��រ
លក់�យ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនេុ�ម�មពិធ�ីរសម្រសបស្រ�ប់�ជវីកម�របស់ខ� �ន។ 
សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម 
ដូេច�ះសូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច� �ប្បន��ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប៖់ 
 

(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រេដើម្ប�ីរ�រសុខ�ពបុគ�លកិ 

(2)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

(3)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងំឺ 

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបុគ�លិក និង��រណៈជន 

(5)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�ស�ំន់ៗេ�យេស� ើ�ព។ 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន�ងរបសអ់�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�      

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ៖ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 
5/5/21៖ 

• ត្រម�វ�រេលើ�រស�� ត្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ប្ីរសបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស�� តរបស់ CDC 
ែដល�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពរចួេហើយែដរ។ 

• ��ស្រ�ប់�រសុំច�ប់ឈឺ្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្បីេឆ� ើយ
តបេ�នឹង�រ�� ស់ប� �រច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺែដលទទួល�ន្រ�ក់ែខពីរដ�។ 

 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#restaurants
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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មួយ។ 

 
�ជីវកម��ំងអស់ែដលស� ិតេ្រ�ម�រែណ�ំេនះ ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ�៍ធរ�ន�ំងអស់ 

ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតកុ� �ងករណែីដល វ ��ន�រណ�៍មួយ 
មិន្រត�វ�នអនុវត�េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�។ 

 
 

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 �� ំ ឬអ�កែដល�នប�� សុខ�ព�ុំៃរ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ�ើ�រ�រ
ែដល�ចេធ�ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើេ��ន។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ�ើ�រេបើសិន�ឈឺ។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់
�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�ក
េ�កែន�ងេធ�ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្ីប���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួកេគ
ស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ  ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូលក� �ងកែន�ងេធ�ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំ
អំពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់ DPH។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី 
�រពិ�កដកដេង�ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លកិេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក 
ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងពីច�� យ ឬេ�យ�� ល់ប�� ប់ពីបុគ�លិក
មកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែតេធ�ើេឡើងេ�កែន�ងេធ�ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មនិ�នប�� )។ េបើសិន�បុគ�ល�� នេ�គស��  និងមនិ�ន�របះ៉�ល�់មួយ
ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលេធ�ើ�រ
ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះមិន�នទទួល��ក់�ំង្រប�ំងជំងឺ COVID-19 1េហើយ�ន�រប៉ះ�ល�់មួយ
ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ្រ�ម 
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូល ឬេធ�ើ�រេ�កែន�ង�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែត
ប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ចូរផ�ល់�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល
�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine ។ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះកំពុងេចញេ�គស�� �មួយែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬបច� �ប្បន�កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ�ើ�រេ�កែន�ង�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ 
ចូរផ�ល់ឲ្យពូកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភ�ិលែដល
បុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ�ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �ក� �ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ សូមេមើល

 
1 មនុស្ស្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រ ជំងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ�ន ទទួល
ដូសទីពីរស្រ�ប់�� ក់�ំងែដល�ន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួល�� ក់�ំង
ែដល�នមួយដូស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។ 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

  

ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ស្រ�ប់ទីផ�រម� �ប��រលក�់យ 
�ំងអស់ែដល្រត�វេ�រព�មពិធី�រេនះ
ែផ�កេលើចនួំនមនុស្ស 75%៖ 

 

�លបរ �េច�ទចុះផ�យ៖ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធ ីLOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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ព័ត៌�នបែន�មអំពី កម�វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 
េ�យ�បប់�� �ល�ងំសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID-
19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមតិែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បបីេង� ើនឱ�សស្រ�បឲ់្យបុគ�លកិ
េធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក�� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ�ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំងឺ 
COVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្ីបឲ្យករណី�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និង
ត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ�� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ គេ្រ�ង
របស់និេ�ជកគួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស់ េដើម្ីប�ចទទួល �ន ឬេធ�ើ    
េតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្ីបកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ពីី �រេឆ�ើយតបនឹងជំងឺ COVID-
19 េ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ�ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក
្រត�វែត�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 
ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport។ េ�េពលចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �យក�� ន
សុខ�ព    ��រណៈ នឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ�ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�ចេ�� ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ 
និងអនុ�សន ៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់
ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់ ្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្ីបេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង
�្រក �មេដើម្ីបដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�ទីកែន�ង។ �យក�� នសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�រ�រសហ�រ�� មៗពីទីកែន�ង 
េដើម្ីបកំណត់�េតើចេ�� មករណីេនះបេង�ើត��រផ� �ះជំងឺ COVID-19 ឬេទ។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ�នទទួល�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រ�៉សជ់ំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ� http://ph.la county.gov/masks។ 
បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ 
បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស់ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំង
មុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ព
របស់ពួកេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ �៉ស់ែដល�ន�� ល់ែត
មួយផ� �វគឺមិន្រត�វេ្របើេឡើយ។ 

  បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក�៉់ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ�ើ�រ�� ក់ឯងេ�ក� �ង�រ ��ល័យឯកជន  
េ�យបិទ�� រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ�ើ�រេ�ក� �ងបន�ប់តូច
េ�យ�នរ�ំងខ័ណ� រ �ង�ំហួសពីកម�ស់របស់បុគ�លិក េពលេនះ្រត�វ�នដកេ�លក� �ងអំឡ� ងរយៈេពល�ន្របសិទ��ពៃន
េសចក� ីប�� ប់បេ�� ះ�សន�េនះរហូតដល់�ន�រជូនដំណឹង�រ�ថ�ី។ 

 េដើម្ីប្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�តម់ិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក េលើកែលង
ែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបសពួ់កេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�ក  
ដៃទ�នេ�យសុវត�ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 
ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួរែតេធ�ើេ��ងេ្រ�អ�រនិង�� យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។ 
�របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��រ 
បរ �េ�គេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំនិងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ �រចម�ងជំងឺ COVID-19 
ទំនង�េកើតេឡើងេ�េពលែដលបុគ�លិក�នវត��ន�មួយ�� េ�េពលែដលមិន�ក់�៉ស់។ 

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

o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ 
ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដលេ្របើ 
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រនិងស្រ�ក ្រពម�ងំ 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតិច្រ�ំបីហ� ីត និង���ននូវគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន�ងអង� �យ េ�យដកេ�អី 
ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
�ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត និង
េរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក 
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្ីបទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត 
ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្សនិង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ�� ស់ប� �រ�៉ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

 និេ�ជកគួរពិ�រ�ពីកែន�ងែដល�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន �ច�ន្របេ�ជន៍េដើម្ីបបំ  
េពញបែន�មេលើ�រ�ងៃដញឹក�ប់ ឬេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ ឧ�ហរណ៍គឺស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកែដលកំពុងពិនិត្យ  
អ�កដៃទរកេ�គស��  ឬកំពុង�ត់ែចងវត� �ែដល�នប៉ះ�ល់�ទូេ� ដូច�រេទះទិញអី�� ន់ ក�ន�កយួរៃដ និងទំនិញែដល  
្រត�វ�ក់ស� �កេឡើងវ �ញ។ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://ph.lacounty.gov/masks
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 �� នីយ�រ�រ�ងំអស់្រត�វ�នបំែបកពី�� �៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត។ 

 ទីកែន�ងែចក�យ (ស្រ�ប់�រយកអី�� ន់េ��មចិេ�� ើមថ�ល់) បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹកនិងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត 
្រត�វ�នស�� បេ់មេ�គដូចពិពណ៌��ងេ្រ�ម ប៉ុែន�មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�េទេ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o កែន�ងែចក�យ   _________________________________________________________________________ 

o បន�ប់ស្រ�ក        _________________________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក              __________________________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត            __________________________________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

__________________________________________________________________________ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 
គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

__________________________________________________________________________ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្ីប�ងៃដរបស់ខ� �ន។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។ 

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន កម�ករនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ 
និងកែន�ងេធ�ើ�រែដល�នកំណត់។ �រេ្របើ្រ�ស់រមួ�� នូវវត� �ែដល�នប៉ះរចួ ្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬលុបបំ�ត់។ 

 បុគ�លិកទទួល�នេពលេវ�ក� �ងអំឡ� ងេវនេធ�ើ�ររបស់ខ� �ន េដើម្ីបអនុវត��រស�� ត។ កិច��រស�� តគួរ្រត�វ�ន
កំណត់ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ�ើ�រ �ែផ�កមួយៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។ 

 េ�ល�រណ៍�ងំអសែ់ដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងលក័�ខ័ណ�   
�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត�េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ�� �ន និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ
ក� �ង�ម��គីទីបី។ 

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

__________________________________________________________________________ 
 

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

 ចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងទផី�រម� �ប��រលក�់យ �នចំនួន�បល�ម ប៉ុែន�មនិឲ្យេលើសពី 75% ៃនសមត��ពផ� �កមនសុ្សអតបិរ� 
េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�ំត�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងបគុ�លកិ និងអតថិិជនែដលមនិែមនមកពី្រគ��រែតមួយ។  

 ចំនួនអតិថិជនអតបិរ�េ�ក� �ងទកីែន�ង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _______________________________ 

 ទីផ�រម� �ប��រលក់�យ�ងំអស្់រត�វែត្រត�តពិនិត្យ�រេចញចូលរបស់អតិថិជន�៉ងតងឹរុ�ង និង�បន�
ប�� ប់េ��ម្រចកចូល�ងំអសេ់ដើម្ីប�ម�នចំនួនមនសុ្ស េដើម្ីប���រអនេុ�ម�ម�រ�កក់្រមតិចនួំនមនុស្ស
�ងក� �ង អ�រ។ អ�កលក�់យែដល្រត�តពិនតិ្យមិន�នដិតដល់ ឬមិនេធ�ើ�រ្រត�តពិនិត្យ 
ឬេមើលេ�ដូច�ផ� �កចំនួនមនសុ្សេលើសកំណត ់�្រស័យេលើ�រសេ្រមចចិត�របសម់�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈ 
គឺ�ច្រត�វ�នបិទ�� រ�បេ�� ះ�សន�រហូតដល់ប�� �ងំេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វ 
ដូច�នកំណត់េ�យម�ន� ីអធ�ិរកចិ�សខុ�ព��រណៈេ�នឹងកែន�ង។ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ផ�ល្់រចកចូលែតមួយ
ែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ចេ់�យែឡកេដើម្ីបជួយក� �ង�រអនវុត��ររក�គ�ំត�ង�យ។ 

 េ្រត�មេរៀបចំឲ្យអតិថិជនត្រមងជ់ួរេ��ងេ្រ� ខណៈែដលេ�ែតអនុវត��ររក�គំ�ត�ង�យ �ប់ប�� �ល�ងំ�រេ្របើ្រ�ស់
ត្រម �យ�របូ�ព។ េបើសិន��ំ�ច់ បុគ�លិក�� ក ់(ឬេ្រចើន�ក់េបើសនិ��ន្រចកចូលេ្រចើន�ងមួយ) 
ែដល�ក់�៉សស់ម្រសប �ច្រត�វ�ន�កឲ់្យ្រប�ំ�រេ�ជតិ�� រ ប៉ុែន��នគ�ំត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត 
េដើម្ីប�ម�នចំនួនអតិថិជន និងេដើម្ីបែណ�ំឲ្យអតថិិជនត្រមង់ជរួេ�យ�� តពី�� ្រ�ំមួយហ�តីេ��ងេ្រ�្រចកចូល 
េបើសិន��ជីវកម��ន�នដល់ែដនកណំត់ចនួំនអតថិិជនរបសខ់� �ន។ 

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតចិ្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លិកនិងអតថិិជន។ េនះ  
�ច�ប់ប�� �ល�រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ែស�ង ឬត្រម �យ�របូ�ព (ឧ. �រស�� លេ់លើក្រ�លឥដ� បងស់� ិត�នពណ៌ ឬ
ស�� េដើម្ីបចង� �លប�� ញពីកែន�ងែដលកម�ករ និង/ឬនិេ�ជតិគួរឈរ។) 

 �ន�ត់វ ��ន�រណ៍េ�កែន�ងគិតលយុេដើម្ីប�តប់ន�យ�រប៉ះ�លរ់�ងអ�កគតិលុយនិងអតថិិជន ដូច�រ�ំងក�� ក ់
Plexiglas។ រ�ំងគួរ�នកម�ស�៉់ងតិច 6 ហ� ីតេ�េពល�សពី់ក្រ�លឥដ�។ �� កស�� ្រត�វ�នបទិផ�យេ�ជតិ្រចកចូល 
ផ� �វេចញគិតលយុ និងប��រេដើម្ីបរ�លឹកដលអ់តថិិជនអំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 
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 បង់ស� ិត ឬ�រស�� ល់េផ្សងេទៀតប�� កពី់កែន�ង�ប់េផ�ើមស្រ�បអ់តថិិជនចូលក� �ងជួរគតិលយុ និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់
អតិថិជនែដលមកេ្រ�យៗេទៀតែដលចូលត្រមងជ់ួរ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គ�ំត�៉ងតចិ្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីអតិថជិន និងពីបគុ�លកិដូច�� េ�្រគបក់ែន�ង�ងំអសៃ់ន 
�ង។ បុគ�លិក�ចមកជតិ�បេ�� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ចេ់ដើម្ីបទទួលយក�របង់្រ�ក ់ប�� �នទនំិញឬេស�កម� ឬេ�  
�ម�រ�ំ�ច់។ 

 បន�ប់ទឹកែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់���រណៈ េ�ែត�ចេ្របើ�នស្រ�ប់��រណៈជន។ 

 �� នីយ�រ�ររបស់បគុ�លិក ្រត�វ�នបំែបកពី�� �៉ងតិច 6 ហ� ីត េហើយទកីែន�ងទេូ�្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�កក់្រមតិេលើ�រ  
្របមូលផ� �ំរបស់បុគ�លិក េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�ំត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីត។ 

 បន�ប់ស្រ�ក និងទកីែន�ងទេូ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នកំណតឲ់្យ�ក់ក្រមិតេលើ�រ្របមូលផ� �រំបស់បគុ�លកិ 
េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�ំតពិត�៉ងតិច 6 ហ� ីត។ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ទីកែន�ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រ
ែដល�នម�ប់្រជក និងកែន�ងអង� �យ្រត�វ�នបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបជួយ���ននូវ�ររក�គ�ំត�ង�យ។ 
េ�យអនុេ�ម�មបទប្ប��តិ�ស�ពីី្រ�ក់ឈ� �លនិងេ�៉ងេធ�ើ�រ �រស្រ�ករបសប់ុគ�លិក្រត�វ�នេធ�ើេឡើង�ច់ៗ ពី��
េដើម្ីបជួយរក��រអនុវត�ពិធី�រៃន�ររក�គ�ំត�ង�យ។ 

 េសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត�េ�កែន�ងេលើកឥ��ន់ (loading bay) េហើយហត�េល�េ�យមិនបះ៉
្រត�វ�នអនុវត�ស្រ�ប់�រដឹកជ�� �ន។ 

 អ�កេបើក�នដឹកទំនញិែដលមិនែមន�បគុ�លកិ �� ក�់រដឹកជ�� �ន ឬអ�កលកែ់ដលត្រម�វឲ្យចូលក� �ងទ�ំីងលក់�យ ្រត�វ�ក ់ 
�៉ស់ែដលសម្រសប។ 

 

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

 ្របព័ន� HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម�� ដល់ក្រមិត�អតបិរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ើន។ 
ខ្យល់េចញចូលែដល�ន្របសិទ��ព គឺ�វ �ធីដស៏ំ�ន់បំផតុមួយេដើម្ីប្រគប់្រគង�រចម�ង�មែអ៊រ�សូូល (aerosol) តូចៗ។ 
ពិ�រ� ដំេឡើង�៉សុនីស�� តខ្យល់�ន្របសទិ��ពខ�ស់ចល័ត បេង�ើន្របសទិ��ពត្រមងខ្យល់របសអ់�រ
ឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ�សប់ំផតុ�មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្ីបបេង�ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� 
និងខ្យល់េចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សង េៗទៀត។ 

o េមើល�រែណ�ំបេ�� ះ�សន�របស�់យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់�របេ��ញប�� �លខ្យល់ �រ
េ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យលេ់�ក� �ងបរ ���ស�ងក� �ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត�៌នលម�ិត។ 

o សូមកត់ស�� ល់៖ �រែកលម�ខ្យលេ់ចញចូល និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល�់ងក� �ងអ�រេផ្សង េៗទៀត គឺ�
�របំេពញបែន�ម នងិមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច ់ដូច��រ�ក់�៉ស ់(េលើកែលងេ�ក� �ង
បរ ���សែដល�ន�និភ័យខ�ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ើមសម្រសប) �ររក�គ�ំត�៉ងតិច
្រ�ំមួយហ� ីតពី��  �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប ់និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��
ឲ្យមកជួបជុំ�� ។ 

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូលក� �ងទីកែន�ង េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនិត្យ
�រចូលរបស់ DPH េ�នធី LA។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�បប់�� �ល�រពិនិត្យ�កព័់ន�នងឹ  �រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី�រពិ�កដក
ដេង�ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លេ�ះកពុំងស�តិេ្រ�មេសចក� ីប�� បឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ចពី់េគ�
េពល បច� �ប្បន�ឬេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ�� ល ់ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀតដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�ម
អន�ញ ឬ�មរយៈ �� កស��  ែដល�នបទិេ�្រចកចូលទកីែន�ងេ�យែថ�ង�េភ��វ  ែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិនគួរចូល
ក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មនិ�នប�� )។ េបើសិន�បុគ�ល�� នេ�គស��  និងមនិ�ន�របះ៉�ល�់មួយ
ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលេធ�ើ�រ
ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះ�ន�រប៉ះ�ល�់មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 
10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ�ើ�រេ�កែន�ង�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ចូរផ�ល់
�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល�ចរក�នេ�ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះកំពុងេចញេ�គស�� �មួយែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬបច� �ប្បន�កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ�ើ�រេ�កែន�ង�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ 
ចូរផ�ល់ឲ្យពូកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

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
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធ ីLOS ANGELES 
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 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉សេ់�្រគបេ់ពលេវ� ខណៈេពលេ�ក� �ង�ជវីកម� ឬេលើទ�ី� របស់�ជីវកម�។ 
េនះអនុវត�េ�េលើមនសុ្សធំ�ងំអស ់និងក�ុរែដល�ន�យ�ុបពី់ 2 �� ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក�៉់ស់
េ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមខុែដល�ន្រក�ត់រ �បពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនេុ�ម�ម
បទប�� របស់រដ� ដ�ប�លក័�ខណ័�សុខ�ពរបសពួ់កេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់ែដល�នទ្រមងរ់ �ប�ងេ្រ�មច�� ។ 
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល��ល់មួយផ� �វេឡើយ។ េដើម្ីប�ំ្រទសុវត��ិពរបសប់ុគ�លិកអ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត គួរផ�ល�៉់សដ់លេ់ភ��វែដល 
មកដល់េ�យមនិ�ន�៉ស។ 

 អតិថិជនែដលមកដល់ទកីែន�ង�មួយេក�ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបសពួ់កេគស�តិេ�ជិតឪពុក�� យ េចៀស�ង
�រប៉ះអ�កដៃទ ឬវត� ��មួយែដលមនិែមន�របសពួ់កេគ និង្រត�វ�ក�៉់សេ់បើសិន�ដល�់យ។ុ 

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់បះ៉ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមនិ�ចេធ�ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់
្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�៉ងេ�ច�សម់�ងក� �ងមួយៃថ� ។ ពិពណ៌�៖ 

_____________________________________________________________________________________ 
 ទីកែន�ងទេូ� និងវត� �ែដល�នប៉ះញឹក�ប់េ�កែន�ងយកទនំញិរបសអ់តថិិជននងិកែន�ងបង្់រ�ក ់(ឧ. តុ ៃដ�� រ �៉សុនី  

�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស�� បេ់មេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�ក� �ងអឡំ� ងេ�៉ងេធ�ើ�រ 
េ�យេ្របើ�រ�តុស�� បេ់មេ�គែដល�ន  អន�ុ� តេ�យ EPA។ 

 បែន�ម�រស�� តនងិស�� បេ់មេ�គេ��មទ�ំីងៃផ�ែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ឬៃផ�ែដល្រត�វ�នបះ៉
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក�៉់ស។់ 

 ទីកែន�ង�រ�រ និងអ�រ�ងំមូល្រត�វ�នស�� ត�៉ងេ�ច�ស្់រប�ំៃថ� េ�យបន�បទ់កឹ 
និងតំបន់/វត� �ែដល�នបះ៉ញឹក�ប ់្រត�វ�នស�� តញឹក�បដូ់ច�នកណំត�់ម�រ�ំ�ច។់ 

 េ�៉ង�ងលក់�យ្រត�វ�នៃលត្រម�វេដើម្ីបផ�ល់េពលេវ�្រគប្់រ�ន់ស្រ�ប់�រស�� ត�្រប�ំៃថ�និង�រ�កស់� �កផលតិផល។ 
កំណត់េពលេរៀបស� �កទនំញិ�ច់ៗ ពី�� េដើម្ីបឲ្យបុគ�លកិស�តិេ�ក� �ងរេបៀងខុសៗ�� ។ 

 េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ចូរេលើកទកឹចតិ�ដល់�រេ្របើ្រ�ស�់តឥណពន� ឬ�តឥណ�នេ�យអតិថជិន។ 

 អតិថិជនែដលមកដល់ទកីែន�ង�មួយេក�ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបសពួ់កេគស�តិេ�ជិតឪពុក�� យ េចៀស�ង�របះ៉អ�កដៃទ 
ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក�៉់សេ់បើសនិ�ដល�់យ។ុ 

 កែន�ងលក់ម� �ប��រែដលរចួ�លស់្រ�បប់រ �េ�គ ្រត�វបទិ�� កស�� ែណ�ំដល់អតិថជិន�មិន�ចបរ �េ�គម� �ប��រ និង  
េភសជ�ៈេ�ក� �ង�ង�នេទ េលើកែលងែតទកីែន�ងបរ �េ�គ��រែដល�នកណំត់ េបើសិន��ន។ 

 �រេ�ក� �ង�ង កែន�ងលក់ទកឹសូ� ម� �ប��រែដល�បេ់�យខ� �នឯង ជេ្រមើសទញិផលតិផលេ�យថ�ងឹទម�ន់ (bulk-bin) 
និង�រ�កផលិតផល្រត�វ�នប�្ឈប។់ 

 េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ឧបករណ៍ែដលមិនេ្របើៃដដូច�អំពូលេភ�ើងសិនស័រចល� ្របព័ន�បង្់រ�កេ់�យមិន�ចប់៉ះ 
ឧបករណ៍�ញ់�ប៊ូនងិបេ��ញកែន្សងជូតស� ័យ្របវត� ិនិង្របព័ន��តេពលេវ�្រត�វ�នដេំឡើង។ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធងុស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណៈជនេ� ឬជិត្រចកចូលទកីែន�ង។ 

 ផ�ល់វ �ធី��ស� េដើម្ីបេធ�ើអ�ម័យរេទះទិញអី��ន ់និងៃដក�ន�កយួរៃដ - េ�យផ�ល្់រក�សជូតអ�ម័យេ��ប់កែន�ងរក�ទកុ  
ស្រ�ប់រេទះទញិអ�ី� ន ់និងក�ន�ក ឬេ�យ�នបគុ�លកិ្រគប្់រគងដំេណើរ�រប�� ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�សម់�ងៗ។ 

 �ម�ត់�រេ្របើ្រ�ស់ែពងែដល�ចេ្របើ្រ�សេ់ឡើងវ �ញរបសអ់តថិិជនស្រ�ប់បេំពញេភសជ�ៈ។ 

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងស្រ�ប់ែតជន�សជ់� ផ�ល់�រេលើកទកឹចតិ�ស្រ�ប់�រលក ់ 
េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់�� ំង)៖ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទនំង�មួយ��រណៈជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ��� បនប្រតប�� ក�់រអនវុត��មវ ��នសុវត��ិពជងំឺ COVID-19 េ�នធី Los Angeles 
របស់ទីផ�រ ្រត�វ�នបទិផ�យេ�្រគប្់រចកចូល��រណៈ�ងំអសម់កក� �ងកែន�ង។ ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�ម ឬេដើម្ីបបំេពញ
កម�វ �ធីវ ��� បនប័្រតប�� កពី់�រអនុវត��មវ ��នសវុត�ិ�ពជងំឺ COVID-19 សូមចូលេ��ន ់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះេ�នងឹកែន�ង
ស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើសុ។ំ 

 �របិទផ�យេ�្រចកចូល និង/ឬេ�កែន�ងែដលអតិថជិនត្រមងជ់ួរជូនដំណឹងដលអ់តថិិជនពីជេ្រមើសនិងគុណសម្បត�ៃិន�រ  

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
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ប�� ទិញ�មុន និងបង់្រ�ក�់មុន។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យ េដើម្ីបរ�លឹកអតិថជិនឲ្យរក�គំ�តសង�ម្រ�ំមួយ (6) ហ� ីត �ក�៉់សេ់�្រគប់េពលេវ� �ងៃដ 
ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូល េ�ផ�ះេបើសនិ�ពួកេគឈ ឺឬ�នេ�គស�� ដូច�� នឹងជំង ឺCOVID-19 និង
េដើម្ីបជូនដំណឹងអពីំ�រ�� សប់� �រចំេ�ះ�រផ�ល់េស�កម�។ �� កស�� គួរ្រត�វ�នបិទផ�យេ�ទកីែន�ងែដលេមើលេឃើញច�ស់ �
ទ្រមងដ់�្រ�មរបូ�ព និងេធ�ើឲ្យ�ចេ្របើ�ន�មែបបឌីជថីល (ឧ. �មរយៈអុីែម៉ល)។ េមើលេគហទំព័រ�រែណ�ំជំងឺ COVID-
19 របស់ DPH ក� �ងេ�នធសី្រ�ប់ធន�នបែន�ម និង�� កស�� គរំែូដល�ជីវកម��ចេ្របើ្រ�ស�់ន។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្ីបរ�លឹកដលអ់តថិិជន� មិន�ន�របរ �េ�គ ឬផឹកេ��ងក� �ងទីផ�រចណីំ��រលក�់យ 
េលើកែលងែតទកីែន�ងបរ �េ�គ��រែដល�នកណំត់ េបើសិន��ន។ 

 ្រចកអន�ញរបស�់ជវីកម� (េគហទព័ំរ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�លព័់ត៌�នច�ស�់សអ់ំពីេ�៉ងេបើក�ង �រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស ់
េ�ល�រណ៍�ក់ទងនងឹ�រប�� ទញិ�មនុ �របង្់រ�ក់�មុន �រមកយកទនំញិនងិ/ឬ�រដឹកជ�� �ន 
និងប�� ែដល�កព័់ន�េផ្សងៗេទៀត។ 

 

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

 េបើសិន�សម្រសប េ�៉ងទិញឥ�� ន់�ច់េ�យែឡកស្រ�ប់្រប�ជន�យរងេ្រ�ះ ដូច�ជន�សជ់� និង
អ�កែដល�យរងេ្រ�ះ�មែបបេវជ���ស�្រត�វ�ន�បេ់ផ�ើម យកល� ប�� បពី់ស�� តរចួ។ 

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់�� ំងស្រ�បអ់តថិិជន ្រត�វ�នផ�ល�់ទិ�ព។ 

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

  វ ��ន�រណ៌្រត�វ�នអនវុត�េដើម្ប�ី��ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�បអ់តថិិជនែដល�ន�រ
លំ�កក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភយ័ខ�សេ់�ទី��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�៖  

េលខទូរស័ព�៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖  

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 0F ហើយមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោម សេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក...
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ចូរផ្តល់ឲ្យពូ...
	 បុគ្គលិកបានទទួលព័ត៌មានអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការឈប់សម្រាកដែលឧបត្ថម្ភដោយនិយោជក ឬរដ្ឋាភិបាលដែលបុគ្គលិកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួល ដែលនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្ថិតនៅផ្ទះ។ សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពី កម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្...
	 ដំណើរការការងារត្រូវបានកែទម្រង់ឡើងវិញទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនឱកាសសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការងារពីផ្ទះ។
	 បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឲ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឲ្យដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ពីគេភ្លាមៗស...
	 នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញមាន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកត្រូវតែរាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬតាមអនឡាញនៅ www.redcap.link/covidreport។ នៅពេលចង្កោមត្រូវបា...
	 បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃបានទទួលម៉ាស់សមស្របដែលគ្របច្រមុះ និងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH នៅ http://ph.la county.gov/masks។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់របាំងមុខគ្រប់ពេលវេលា ក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្...
	  បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែពេលធ្វើការម្នាក់ឯងនៅក្នុងការិយាល័យឯកជន ដោយបិទទ្វារជិត ឬនៅពេលបរិភោគ ឬផឹក។ ករណីលើកលែងដែលមានសម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់តូចដោយមានរបាំងខ័ណ្ឌរឹងមាំហួសពីកម្ពស់របស់បុគ្គលិក ពេល...
	  បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែពេលធ្វើការម្នាក់ឯងនៅក្នុងការិយាល័យឯកជន ដោយបិទទ្វារជិត ឬនៅពេលបរិភោគ ឬផឹក។ ករណីលើកលែងដែលមានសម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់តូចដោយមានរបាំងខ័ណ្ឌរឹងមាំហួសពីកម្ពស់របស់បុគ្គលិក ពេល...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យបោកគក់ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 និយោជកគួរពិចារណាពីកន្លែងដែលការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃប្រើហើយអាចបោះចោលបាន អាចមានប្រយោជន៍ដើម្បីបំ ពេញបន្ថែមលើការលាងដៃញឹកញាប់ ឬប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ។ ឧទាហរណ៍គឺសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកដែលកំពុងពិនិត្យ អ្នកដទៃរករោគសញ្ញា ឬកំពុងចាត់ចែងវត្ថុដែលបានប៉ះពាល...
	 និយោជកគួរពិចារណាពីកន្លែងដែលការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃប្រើហើយអាចបោះចោលបាន អាចមានប្រយោជន៍ដើម្បីបំ ពេញបន្ថែមលើការលាងដៃញឹកញាប់ ឬប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ។ ឧទាហរណ៍គឺសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកដែលកំពុងពិនិត្យ អ្នកដទៃរករោគសញ្ញា ឬកំពុងចាត់ចែងវត្ថុដែលបានប៉ះពាល...
	 ស្ថានីយការងារទាំងអស់ត្រូវបានបំបែកពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត។
	 ទីកន្លែងចែកចាយ (សម្រាប់ការយកអីវ៉ាន់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់) បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹកនិងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដូចពិពណ៌នាខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនតិចជាងម្តងក្នុងមួយថ្ងៃទេទៅតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	o កន្លែងចែកចាយ   _________________________________________________________________________
	o បន្ទប់សម្រាក        _________________________________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក              __________________________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត            __________________________________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	__________________________________________________________________________
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	__________________________________________________________________________
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួន។
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
	 ទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន កម្មករនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន បរិក្ខារ និងកន្លែងធ្វើការដែលបានកំណត់។ ការប្រើប្រាស់រួមគ្នានូវវត្ថុដែលបានប៉ះរួច ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់។
	 បុគ្គលិកទទួលបានពេលវេលាក្នុងអំឡុងវេនធ្វើការរបស់ខ្លួន ដើម្បីអនុវត្តការសម្អាត។ កិច្ចការសម្អាតគួរត្រូវបានកំណត់ក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការ ជាផ្នែកមួយនៃភារកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិក។
	 គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ការងារ ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាមជាភាគីទីបី។
	 គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌ ការងារ ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាមជាភាគីទីបី។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	__________________________________________________________________________
	 ចំនួនមនុស្សនៅក្នុងទីផ្សារម្ហូបអាហារលក់រាយ មានចំនួនទាបល្មម ប៉ុន្តែមិនឲ្យលើសពី 75% នៃសមត្ថភាពផ្ទុកមនុស្សអតិបរមា ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតរវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជនដែលមិនមែនមកពីគ្រួសារតែមួយ។
	 ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ _______________________________
	 ទីផ្សារម្ហូបអាហារលក់រាយទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យការចេញចូលរបស់អតិថិជនយ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមច្រកចូលទាំងអស់ដើម្បីតាមដានចំនួនមនុស្ស ដើម្បីធានាការអនុលោមតាមការដាក់កម្រិតចំនួនមនុស្សខាងក្នុង អគារ។ អ្នកលក់រាយដែលត្រួតពិនិត្យមិនបានដិតដល់...
	 ត្រៀមរៀបចំឲ្យអតិថិជនតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅ ខណៈដែលនៅតែអនុវត្តការរក្សាគំលាតរាងកាយ រាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់តម្រុយជារូបភាព។ បើសិនជាចាំបាច់ បុគ្គលិកម្នាក់ (ឬច្រើននាក់បើសិនជាមានច្រកចូលច្រើនជាងមួយ) ដែលពាក់ម៉ាស់សមស្រប អាចត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រចាំការន...
	 វិធានការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាងបុគ្គលិកនិងអតិថិជន។ នេះ អាចរាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់ការបែងចែកជាក់ស្តែង ឬតម្រុយជារូបភាព (ឧ. ការសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋ បង់ស្អិតមានពណ៌ ឬសញ្ញាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីក...
	 វិធានការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាងបុគ្គលិកនិងអតិថិជន។ នេះ អាចរាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់ការបែងចែកជាក់ស្តែង ឬតម្រុយជារូបភាព (ឧ. ការសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋ បង់ស្អិតមានពណ៌ ឬសញ្ញាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីក...
	 បានចាត់វិធានការណ៍នៅកន្លែងគិតលុយដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់រវាងអ្នកគិតលុយនិងអតិថិជន ដូចជារបាំងកញ្ចក់ Plexiglas។ របាំងគួរមានកម្ពស់យ៉ាងតិច 6 ហ្វីតនៅពេលវាស់ពីកម្រាលឥដ្ឋ។ ស្លាកសញ្ញាត្រូវបានបិទផ្សាយនៅជិតច្រកចូល ផ្លូវចេញគិតលុយ និងបញ្ជរដើម្បីរំលឹកដល់...
	 បង់ស្អិត ឬការសម្គាល់ផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ពីកន្លែងចាប់ផ្តើមសម្រាប់អតិថិជនចូលក្នុងជួរគិតលុយ និងគំលាត 6 ហ្វីតសម្រាប់អតិថិជនដែលមកក្រោយៗទៀតដែលចូលតម្រង់ជួរ។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាគំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីអតិថិជន និងពីបុគ្គលិកដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃ ហាង។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីទទួលយកការបង់ប្រាក់ បញ្ជូនទំនិញឬសេវាកម្ម ឬទៅ តាមការចាំបាច់។
	 បន្ទប់ទឹកដែលចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ នៅតែអាចប្រើបានសម្រាប់សាធារណៈជន។
	 ស្ថានីយការងាររបស់បុគ្គលិក ត្រូវបានបំបែកពីគ្នាយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត ហើយទីកន្លែងទូទៅត្រូវបានកំណត់ឲ្យដាក់កម្រិតលើការ ប្រមូលផ្តុំរបស់បុគ្គលិក ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត។
	 ស្ថានីយការងាររបស់បុគ្គលិក ត្រូវបានបំបែកពីគ្នាយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត ហើយទីកន្លែងទូទៅត្រូវបានកំណត់ឲ្យដាក់កម្រិតលើការ ប្រមូលផ្តុំរបស់បុគ្គលិក ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត។
	 បន្ទប់សម្រាក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានកំណត់ឲ្យដាក់កម្រិតលើការប្រមូលផ្តុំរបស់បុគ្គលិក ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតពិតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត។ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ទីកន្លែងសម្រាកនៅខាងក្រៅអគារដែលមានម្លប់ជ្រក និងកន្លែងអង្គុយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្ប...
	 សេចក្តីតម្រូវនៃការរក្សាគំលាតរាងកាយត្រូវបានអនុវត្តនៅកន្លែងលើកឥវ៉ាន់ (loading bay) ហើយហត្ថលេខាដោយមិនប៉ះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។
	 អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញដែលមិនមែនជាបុគ្គលិក ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន ឬអ្នកលក់ដែលតម្រូវឲ្យចូលក្នុងទីតាំងលក់រាយ ត្រូវពាក់ ម៉ាស់ដែលសមស្រប។
	 អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញដែលមិនមែនជាបុគ្គលិក ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន ឬអ្នកលក់ដែលតម្រូវឲ្យចូលក្នុងទីតាំងលក់រាយ ត្រូវពាក់ ម៉ាស់ដែលសមស្រប។
	 ប្រព័ន្ធ HVAC គឺស្ថិតក្នុងសភាពដំណើរការល្អធម្មតា ដល់កម្រិតជាអតិបរមា ដែលអាចធ្វើឲ្យខ្យល់ចេញចូលត្រូវបានបង្កើន។ ខ្យល់ចេញចូលដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីដ៏សំខាន់បំផុតមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការចម្លងតាមអ៊ែរ៉ូសូល (aerosol) តូចៗ។ ពិចារណា ដំឡើងម៉ាស៊ីនសម្អា...
	o មើលការណែនាំបណ្ដោះអាសន្នរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California សម្រាប់ការបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់ ការច្រោះ និងគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្នុងអគារ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
	o សូមកត់សម្គាល់៖ ការកែលម្អខ្យល់ចេញចូល និងការកែលម្អគុណភាពខ្យល់ខាងក្នុងអគារផ្សេងៗទៀត គឺជាការបំពេញបន្ថែម និងមិនមែនជាការជំនួសឲ្យការការពារដែលចាំបាច់ ដូចជាការពាក់ម៉ាស់ (លើកលែងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដែលតម្រូវឲ្យមានការការពារផ្លូវដង...
	 ការពិនិត្យរោគសញ្ញាត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលភ្ញៀវអាចចូលក្នុងទីកន្លែង ដោយអនុលោមតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ DPH ខោនធី LA។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹង ការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម និងគ្រុនក្តៅឬគ្រុនរង...
	o ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម...
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពួកគេមិនអាចចូល ឬធ្វើការនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ចូរផ្តល់ឲ្យពូ...
	 ភ្ញៀវដែលមកដល់អាជីវកម្មត្រូវបានរំលឹកឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា ខណៈពេលនៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬលើទីធ្លារបស់អាជីវកម្ម។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សធំទាំងអស់ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។ បុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្...
	 អតិថិជនដែលមកដល់ទីកន្លែងជាមួយក្មេងៗ ត្រូវតែប្រាកដថាកូនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅជិតឪពុកម្តាយ ចៀសវាងការប៉ះអ្នកដទៃ ឬវត្ថុណាមួយដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេ និងត្រូវពាក់ម៉ាស់បើសិនជាដល់អាយុ។
	 ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ដោយមិនបាច់ប៉ះ គឺមានសម្រាប់ឲ្យប្រើ ឬបើមិនអាចធ្វើបាន ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើអនាម័យយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ ។ ពិពណ៌នា៖
	_____________________________________________________________________________________
	 ទីកន្លែងទូទៅ និងវត្ថុដែលបានប៉ះញឹកញាប់នៅកន្លែងយកទំនិញរបស់អតិថិជននិងកន្លែងបង់ប្រាក់ (ឧ. តុ ដៃទ្វារ ម៉ាស៊ីន អានកាតឥណទាន) ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការ ដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលបាន អនុញ្ញាតដោយ EPA។
	 ទីកន្លែងទូទៅ និងវត្ថុដែលបានប៉ះញឹកញាប់នៅកន្លែងយកទំនិញរបស់អតិថិជននិងកន្លែងបង់ប្រាក់ (ឧ. តុ ដៃទ្វារ ម៉ាស៊ីន អានកាតឥណទាន) ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការ ដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលបាន អនុញ្ញាតដោយ EPA។
	 បន្ថែមការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគនៅតាមទីតាំងផ្ទៃដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ឬផ្ទៃដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលដែលមិនបានពាក់ម៉ាស់។
	 ទីកន្លែងការងារ និងអគារទាំងមូលត្រូវបានសម្អាតយ៉ាងហោចណាស់ប្រចាំថ្ងៃ ដោយបន្ទប់ទឹក និងតំបន់/វត្ថុដែលបានប៉ះញឹកញាប់ ត្រូវបានសម្អាតញឹកញាប់ដូចបានកំណត់តាមការចាំបាច់។
	 ម៉ោងហាងលក់រាយត្រូវបានលៃតម្រូវដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសម្អាតជាប្រចាំថ្ងៃនិងការដាក់ស្តុកផលិតផល។ កំណត់ពេលរៀបស្តុកទំនិញដាច់ៗពីគ្នាដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកស្ថិតនៅក្នុងរបៀងខុសៗគ្នា។
	 នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ចូរលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់កាតឥណពន្ធ ឬកាតឥណទានដោយអតិថិជន។
	 អតិថិជនដែលមកដល់ទីកន្លែងជាមួយក្មេងៗ ត្រូវតែប្រាកដថាកូនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅជិតឪពុកម្តាយ ចៀសវាងការប៉ះអ្នកដទៃ ឬវត្ថុណាមួយដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេ និងត្រូវពាក់ម៉ាស់បើសិនជាដល់អាយុ។
	 កន្លែងលក់ម្ហូបអាហារដែលរួចរាល់សម្រាប់បរិភោគ ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាណែនាំដល់អតិថិជនថាមិនអាចបរិភោគម្ហូបអាហារ និង ភេសជ្ជៈនៅក្នុងហាងបានទេ លើកលែងតែទីកន្លែងបរិភោគអាហារដែលបានកំណត់ បើសិនជាមាន។
	 កន្លែងលក់ម្ហូបអាហារដែលរួចរាល់សម្រាប់បរិភោគ ត្រូវបិទស្លាកសញ្ញាណែនាំដល់អតិថិជនថាមិនអាចបរិភោគម្ហូបអាហារ និង ភេសជ្ជៈនៅក្នុងហាងបានទេ លើកលែងតែទីកន្លែងបរិភោគអាហារដែលបានកំណត់ បើសិនជាមាន។
	 បារនៅក្នុងហាង កន្លែងលក់ទឹកសូដា ម្ហូបអាហារដែលចាប់ដោយខ្លួនឯង ជម្រើសទិញផលិតផលដោយថ្លឹងទម្ងន់ (bulk-bin) និងការសាកផលិតផលត្រូវបានបញ្ឈប់។
	 នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ឧបករណ៍ដែលមិនប្រើដៃដូចជាអំពូលភ្លើងសិនស័រចលនា ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ដោយមិនបាច់ប៉ះ ឧបករណ៍បាញ់សាប៊ូនិងបញ្ចេញកន្សែងជូតស្វ័យប្រវត្តិ និងប្រព័ន្ធកាតពេលវេលាត្រូវបានដំឡើង។
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃ និងធុងសម្រាមគឺមានសម្រាប់សាធារណៈជននៅ ឬជិតច្រកចូលទីកន្លែង។
	 ផ្តល់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើអនាម័យរទេះទិញអីវ៉ាន់ និងដៃកន្ត្រកយួរដៃ - ដោយផ្តល់ក្រដាសជូតអនាម័យនៅជាប់កន្លែងរក្សាទុក សម្រាប់រទេះទិញអីវ៉ាន់ និងកន្ត្រក ឬដោយមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងដំណើរការបន្ទាប់ពីអតិថិជនប្រើប្រាស់ម្តងៗ។
	 ផ្តល់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើអនាម័យរទេះទិញអីវ៉ាន់ និងដៃកន្ត្រកយួរដៃ - ដោយផ្តល់ក្រដាសជូតអនាម័យនៅជាប់កន្លែងរក្សាទុក សម្រាប់រទេះទិញអីវ៉ាន់ និងកន្ត្រក ឬដោយមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងដំណើរការបន្ទាប់ពីអតិថិជនប្រើប្រាស់ម្តងៗ។
	 ហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ពែងដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញរបស់អតិថិជនសម្រាប់បំពេញភេសជ្ជៈ។
	 ស្រេចចិត្ត - ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត (ឧ. ការផ្តល់ម៉ោងសម្រាប់តែជនចាស់ជរា ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការលក់ នៅក្រៅម៉ោងរវល់ខ្លាំង)៖
	 ស្រេចចិត្ត - ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត (ឧ. ការផ្តល់ម៉ោងសម្រាប់តែជនចាស់ជរា ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការលក់ នៅក្រៅម៉ោងរវល់ខ្លាំង)៖
	_____________________________________________________________________________________
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះ ឬវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពជំងឺ COVID-19 ខោនធី Los Angeles របស់ទីផ្សារ ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលសាធារណៈទាំងអស់មកក្នុងកន្លែង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដើម្បីបំពេញកម្មវិធីវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ព...
	 ការបិទផ្សាយនៅច្រកចូល និង/ឬនៅកន្លែងដែលអតិថិជនតម្រង់ជួរជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពីជម្រើសនិងគុណសម្បត្តិនៃការ បញ្ជាទិញជាមុន និងបង់ប្រាក់ជាមុន។
	 ការបិទផ្សាយនៅច្រកចូល និង/ឬនៅកន្លែងដែលអតិថិជនតម្រង់ជួរជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពីជម្រើសនិងគុណសម្បត្តិនៃការ បញ្ជាទិញជាមុន និងបង់ប្រាក់ជាមុន។
	 ស្លាកសញ្ញាត្រូវបានបិទផ្សាយ ដើម្បីរំលឹកអតិថិជនឲ្យរក្សាគំលាតសង្គមប្រាំមួយ (6) ហ្វីត ពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា លាងដៃ ឬប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃនៅពេលចូល នៅផ្ទះបើសិនជាពួកគេឈឺ ឬមានរោគសញ្ញាដូចគ្នានឹងជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរចំពោ...
	 ស្លាកសញ្ញាត្រូវបានបិទផ្សាយដើម្បីរំលឹកដល់អតិថិជនថា មិនមានការបរិភោគ ឬផឹកនៅខាងក្នុងទីផ្សារចំណីអាហារលក់រាយ លើកលែងតែទីកន្លែងបរិភោគអាហារដែលបានកំណត់ បើសិនជាមាន។
	 ច្រកអនឡាញរបស់អាជីវកម្ម (គេហទំព័រ បណ្តាញសង្គម ។ល។) ផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីម៉ោងបើកហាង ការតម្រូវឲ្យប្រើម៉ាស់ គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញជាមុន ការបង់ប្រាក់ជាមុន ការមកយកទំនិញនិង/ឬការដឹកជញ្ជូន និងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
	 បើសិនជាសមស្រប ម៉ោងទិញឥវ៉ាន់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ ដូចជាជនចាស់ជរា និងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានចាប់ផ្តើម យកល្អបន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។
	 សេវាកម្មដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
	 ប្រតិបត្តិការ ឬសេវាកម្មដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ពីចម្ងាយ ត្រូវបានប្តូរទៅអនឡាញ។
	 វិធានការណ៌ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ទី និង/ឬដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។

