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

ពិធី�រស្រ�ប់�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស�ី និង�ង្រ�្រកឡ
� ក៖ ឧបសម� ័ន� Y

�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីេ�៉ង 12: 01រ�លង�្រ�្រត េ�ៃថ� ្រពហស្បតិ៍ ទី6 ែខ ឧស�
��ំ2021
0

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

:2021/5/5ទី�ំង�ងក��ងអ�រ�ចបេង�ើន�រកំណត់ចន
ំ ួ នមនុស្សអតិបរ� %50ៃនទី�ង
ំ �ំងមូល ឬចំនួនមនុស្ស 200
(6) �ក់ េហើយគឺ�ន់ ែតតិច�ងេនះ។ េ��ងក��ងអ�រ អតិថិជនែដលមកពី្រ�ំមួយ
្រគ��រ�ចអង��យរួម���្រក �មចំនួន្រ�ំមួយ ប្រសិនេបើពួកេគ��ក់�� ក់�ំងេពញេលញ។ េ��ងេ្រ�
អតិថិជនែដលមកពីពី្រ�ំបី្រគ��រ �ចអង��យ�មួយ���្រក �មែដល�ន្រ�ំបី ្របសិនេបើពួកេគ�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ។ (8)
ទូរទស្សន៍�ចេបើក�ំងេ�ក��ង និង�ងេ្រ�ៃនទី�ង
ំ ់បរ �េ�គ��រ�។
អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 �ន�រថយចុះខ�ះ
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព ប៉ុែន�ជំងឺ COVID-19 ក��ងសហគមន៍ េ��នក្រមិតមធ្យមេ�េឡើយ។ ជំងឺ COVID-19
បន� �ន�និភ័យ (risk) ខ� សច
់ ំេ�ះសហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យមនុស្ស និង�ជីវកម��ង
ំ អស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និង
ែកែ្រប្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្បី�ត់បន�យ�និភយ
័ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។
េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូ លក��ង “លំ�ប់��ក់ពណ៌េលឿង” “Yellow Tier”ៃនែផន�រេដើម្បីេសដ�កច
ិ ��នសុវត��
ិ ព�ងមុន
(Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ�ប
ើ ច��ប្បន� �ពេដើម្បីដក�ររ �តត្បិត�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ព
ក��ងមូ ល��នមួ យចំនួន។ �ជីវកម�គួរបន�្របតិបត�ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�ម
ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វេ�ក��ងពិធ�
ី រេនះ េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក��ង្របតិបត��
ិ រ
�ជីវកម�របស់ខ� �ន។
ពិធី�រេនះ និងល័ក�ខណ
័ � ត្រម�វរបស់� �ងេ្រ�មេនះ គឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់�រេបើកេឡើងវ �ញៃនកែន� ងេធ�្រើ � កែន�ងបិត្រ� និង
េ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដល�ន���ប័ណ�េ្រគ�ង្រសវ �ងរបស់រដ�េលខ #1, #2, #4, #23 និង #74 មិន�នលិខិតអនុ��ត
សុខ�ព��រណៈស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន និងែដលមិនផ�ល់េស�ម� �ប��រ (ម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ�ើ�រ) េ�នឹងកែន�ង។
�ជីវកម�ែបបេនះឥឡ�វេនះ�ចេបើក្របតិបត�ិ�រ�ងក��ងអ�រក��ងក្រមិត 50% ៃនសមត��ពផ� ក
� មនុស្សអតិបរ� ឬមនុស្ស 200
�ក់ មួ យ�ក៏េ�យែដលតិច�ង។
• កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដលផ�ល់េស�ម�ប��រេ�នឹ
�
ងកែន�ង ្រត�វែតេ�រព�មពិធ�
ី រ
ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន៖ ឧបសម�ន
័ � I។
• កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដល្រត�វ�នអនុ��តឲ្យលក់្រ�េបៀរ ្រ� ឬស� ីរ �ត (spirit) ែដល្រត�វ�ន
ទទួល�នេ�េ្រ�ទីកែន� ងក៏្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុវត��មពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម�លក់�យ៖ ឧបសម�ន
័ � B ផងែដរ។
• កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដល�អ� កផលិត្រ�េបៀរ ្រ� ឬស� ីរ �តក៏្រត�វ�នត្រម�វ
ឲ្យអនុវត��មពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម���ំងស��ក ផលិត និងដឹកជ��ន
� ៖ ឧបសម�ន
័ � C ផងែដរ។
• កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�្រត�វែតប�្ឈប់្របតិបត�ិេហ� ម ែដលរួម�នដូ ច� កែន�ងេ�ះប៊ូលីង
��រគប់្រព�ញ និងតុ� ��៉ រហូ តដល់សកម��ព�ំងេនះ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ�រេ�យ�ន�រែកែ្រប
ឬ្របតិបត�ិ�រេពញេលញ។
• �ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក�ច�ន�រកម�ន���ល់េ��ងេ្រ�អ�រេ�យ្រសប
�មពិធី�រេ�ជនីយ��ន។
កែន� ងេធ�ើ្រ� និងកែន�ងបិត្រ�ែដលផលិត្រ� ឬ្រ�េបៀរេ�យ�នកែន�ងស្រ�ប់ភ�ក្ស្រ� ឬ្រ�េបៀរ ែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី
និយមន័យ�ក្យទីកែន� ងម�ប��រេ�យច�ប់
�
សខ
ុ �ព និងសុវត��
ិ ពរដ� California ែផ�ក 113789(c)(5) និងមិនត្រម�វឲ្យ�ន
លិខិតអនុ��តសុខ�ពេដើម្បីេធ�្រើ បតិបត�ិ�រ �ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�រភ�ក្ស�ំងេ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រ�ន។
េ�ងច្រ�ញ់្រ�ក៏�ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�រភ�ក្ស�ំងេ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រផងែដរ។
�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក�ំងអស់ ែដលដំេណើរ�រ្រត�វ្រសប�មពិធ�
ី រេនះ�ចជួលកែន� ង
និងេរៀបចំ���ស់ៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន្រសប�មពិធី�រេ�នធីស្រ�ប់ ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន៖ ឧបសម�ន
័ � BB�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី .
និង�ង្រ�្រកឡ�កែដលេរៀបចំ្រពឹត�
�ិ រណ៍ឯកជន្រត�វែតបិទស្រ�ប់�ជីវកម�
ធម��ក��ងកំឡ�ងេពលែដល�ន�រេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�ះ។ េលើកែលង��ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក
ែដល�នកែន�ងេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេ�ទី�ំង�ច់េ�យែឡកែដល�ន្រចកចូល�ច់េ�យែឡក
និងកែន� ង�ច់េ�យែឡក�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ន ខណៈេពលែដលរក�្របតិបត�ិ�រ�្រប�ំៃន�ជីវកម� រ្រ�េបៀរ
្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក។ ក��ងករណី ែបបេនះ ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនែដលេរៀបចំក��ងេពលតំ�ល���មួយ�ជីវកម�េបើក្របតិបត�ិ
�រ�េទៀង�ត់ ្រគប់េភ��វែដលមកចូ លរួមស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនមិន�ច�យឡំ�មួយអតិថជ
ិ នចូ លមក្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី
និង�ង្រ�្រកឡ�កេឡើយ។
APPENDIX Y: Reopening Protocol for Breweries, Wineries, and Craft Distilleries
Revised 5/5/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�ក��ងអ�រ�ន លុះ្រ�ែតេភ��វ�ំងអស់�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញប��រៃនជំងឺ
COVID-19 ឬក៏េធ�ើេតស� រកេឃើញអវ �ជ��នៃនជំងឺ COVID-19មុនេពលចូលរួម្រពឹត�
�ិ រណ៍េនះ
េ�យអនុេ�ម�មពិធ�
ី រស្រ�ប់្រពឹត�
�ិ រណ៍ឯកជន។
េភ��វ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ំងអស់្រត�វប��ញភស���ងដល់្របតិបត�ក
ិ ររបស់�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី
និង�ង្រ�្រកឡ�កៃន�រ�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ ឬលទ�ផលេតស� េឃើញលទ�ផលអវ �ជ��នៃនជំងឺ COVID-19�រេហើមឬទឹក�ត់)
មុនេពលចូ ល្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។
សូ មកត់ស��ល់៖ ពិធី�រេនះគឺមិនែមនស្រ�ប់�រ (��ប់ប���លទីកែន�ង ែដល�នលិខត
ិ អនុ��តសុខ�ពស្រ�ប់េ �ជនីយ��ន
័ � ខណ
័ � ត្រម�វ�ក់�ក់។
ែដល�ន�និភ័យ (risk) �ប)។ សូ មេមើល ពិធ�
ី រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់�រ៖ ឧបសម�័ន� Y-1 ស្រ�ប់លក
ជំងឺ COVID-19 �គេ្រចើនឆ�ងេ�េពលែដលមនុស្សស� ិតេ�ជិតអ�កែដល�នជំងឺ COVID-19 ឬ�ន�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យ
បុគ�លរូបេ�ះ។ េ�េពលែដលមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 ក� ក ក�
� ស់ េ្រច�ង និ�យ ឬដកដេង�ើម ពួ កេគ
បេង�ើតតំណក់ទក
ឹ តូចៗពីផ� �វ ដេង�ម
ើ ។ េហើយេ�យេ�ង�មមជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យ និងប��រជំងឺឆង
� �និភ័យ (risk)
ៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 េកើនេឡើងេ��មទីកែន� ង�ំង�យ�ែដលមនុស្ស��េ�ះ�៉ស់របស់ខ�ន
� ខណៈេពលបរ �េ�គ និងផឹក
េហើយ�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងខ�ស់�ងមុន�មួយមនុស្សែដលមិនរស់េ�ក��ង្រគ��រែតមួ យ។
•

�និភ័យ (Risk) �បបំផត
ុ ៖ េស�កម�ម� �ប��រ/េភសជ�ៈ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម�រេបើកចូល �រដឹកជ��ន
�
�រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រមកយកេ�ចិេ�� ម
ើ ថ�ល់។

•

�និភ័យ (Risk) េ្រចើន�ងមុន៖ �រេបើកចូល �រដឹកជ��ន
� �រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រ
មកយកេ�ចិេ�� ើមថ�ល្រ់ ត�វ�នសង�ត់ធន
� ់។ េស�កម�បរ �េ�គ��រ/េភសជ�ៈេ�នឹងកែន�ង ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម
�រអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនកែន� ងអង��យ ្រត�វ�ន�ត់បន� យេដើម្បីអនុ��តឲ្យេរៀបតុ��តពី��
�ងមុនែថមេទៀត។

•

�និភ័យ (Risk) ខ� ស់�ងមុន៖ �របរ �េ�គ��រ/�រផឹកេ�នឹងកែន� ងេ�យ�ត់បន�យចំនួនកែន� ងអង��យ
�ងក��ងអ�រ េដើម្បីអនុ��តឲ្យេរៀបតុ��តពី���ងមុនែថមេទៀត។ និង/ឬ�របរ �េ�គ��រ/�រផឹកេ�នឹងកែន� ង
េ�យ�ន�រអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ ប៉ុែន�តុមន
ិ ្រត�វ�នេរៀបឲ្យ��តពី���ងមុនែថមេទៀត។

•

�និភ័យ (Risk) ខ� ស់បផ
ំ ត
ុ ៖ �របរ �េ�គ��រ/�រផឹកេ�នឹងកែន�ងេ�យ�ន�រអង�យ
� េ��ងក��ងអ�រ។
ចំនួនកែន� ងអង��យមិន្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយតុមិន្រត�វ�នេរៀប��តពី���ងមុនែថមេទៀត។

េ�ក��ងពិធី�រតេ�េនះ �ក្យ “្រគ��រ” �ននិយមន័យ�� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ��េ្រ�មដំបូលែតមួយ”
និងមិន�ប់ប���ល��ន�ពរស់េ��្រកម�
�
� ប័នដូ ច�អេន� �សិក��ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត���ម ��សដូនជី
ឬទីកែន� ងែថ�ំែដល�ន�រ��ក់េ� េហើយ�ក៏មិន�ប់ប��ល
� �រេរៀបចំឲ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម�
ដូ ច�ផ�ះជួល ស�
� �រ ឬផ�ះសំ�ក់ ែដរ។ 1 �ក្យ “បុគ�លិក” និង "និេ�ជិក" �នអត�នយ
័ �ប់ប���លនិេ�ជិក អ� កស� ័្រគចិត�
បុគ�លិក�ត់�រ និងសិ���ម ប�� វន
� � និងបុគ�លេផ្សងៗេទៀត�ំងអស់ែដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទីកែន�ង។ �ក្យ "េភ��វ" ឬ
"អតិថិជន" គួ រ្រត�វ�នយល់��ប់ប��ល
� ��រណជន និងជនដៃទេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លក
ិ ឬនិេ�ជិកែដលចំ�យេពល
េ��ជីវកម� ឬទីកែន� ង។ �ក្យ "�ជីវកម�" "ទីកែន� ង" និង "មន� ីរ" �ំងពីរេនះសំេ�េលើអ�រ ទី�� និងអ�រឬទី���ប់��ែដល
�នអនុ��តឲ្យេធ�ស
ើ កម��ព។ “LACDPH” គឺ�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles។
0

បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�េ�េលើកែន� ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល��រណៈ
របស់រដ� កែន� ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពីសវុ ត�ិ�ព និង�រ្រគប់្រគង�រ
ឆ�ងជំងឺ�ង
ំ េនះផងែដរ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ប
ើ ច��ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត�
៌ ន និងធន�នបែន� ម ដូ េច�ះ
សូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់បច��ប្បន� �ព
េផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍កែន� ងេធ��
ើ រ និង�រអនុវត�េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទ ំនង�មួ យបុគ�លក
ិ និង��រណជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ំង្រ�ំេនះ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង�ត
ើ ពិធ�
ី រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។

ទីក ែន� ង�ំងអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យពិធ�
ី រេនះ ្រត�វែត�ក់ច ុះនូ វ វ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត��ន
1
ច�ប់េ �នធី Los Angeles ចំណងេជើង 22. §22.14.060 - និយមន័យ�ក្យ្រគ��រ (F. Family) ។ (បទប្ប�� ត�ិ 2019-0004 § 1, 2019.)
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៏�មួ យ
ែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត��នស្រ�ប់�ជីវកម�។
េ��ះ�ជីវកម�៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ចំន ួនមនុស្សអតិបរ�ពីមុន៖
ែដនកំណត់ចន
ំ ន
ួ មនុស្ស៖
�លបរ �េច�ទចុះផ�យ៖

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

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច�
� ររបស់ខ�នពី
� ផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ�ើដូេ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ អ� កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ�កែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ)

្រត�វ�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ��
ើ រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ�ើ�ន និងគួ រពិ�ក�អំពីក�ីកង�ល�
់ ��មួ យអ� កផ�ល់
េស�សុខ�ព ឬេស�កម�សខ
ុ �ព�រ�ររបស់ខ� �ន េដើម្បីេធ�ើ�រសេ្រមចចិត��នសម្រសបអំពី�រ្រតឡប់ េ�កែន� ងេធ�ើ�រវ �ញ។
 បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុម
ំ កេធ�ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសន
ិ �ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួយបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID-19។
 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ ល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ� កលក់ និង បុគ�លក
ិ ដឹកជ��ន
� �ចចូ លមកក��ងកែន� ងេធ��
ើ រ
េ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនត
ិ ្យ�រចូលរបស់ LACDPH ។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ �ក់ព័ន� នឹង
�រក� ក �រដកដេង�ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង�ម
ើ និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុង ស� ិតេ្រ�មេសចក� ី ប��ប់
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និងឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រពិនិត្យ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងពីច��យ ឬ
េ�យ��ល់ប��ប់ពប
ី គ
ុ � លក
ិ មកដល់។ �រពិនត
ិ ្យសីតណ
ុ � �ពក៏គួរែតេធ�ើេឡើងេ�កែន�ងេធ��
ើ រផងែដរ េបើសន
ិ ��ចេធ�ើ�ន។
o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (��នប��)។ េបើសន
ិ �បុគ�លមិន�នេ�គស�� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួយករណី ែដល
េគដឹង��ករណីជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចង
ុ េ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប��)៖
 េបើសិន�បុគ�លមិន�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹង2ជំងឺ COVID-19 និង�ន�រប៉ះ�ល់
�មួ យករណីែដលេគដឹង��នជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចង
ុ េ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូល ឬេធ��
ើ រេ�ទី� ល�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ�ះ��មៗ
េដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអព
ំ ី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ែដល�នេ�
ph.lacounty.gov/covidquarantine។
 េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស���មួ យៃនេ�គស��ែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ត
ិ េ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច��ប្បន� ពួ កេគមិន�ចចូល ឬេធ��
ើ រេ�ទី�ល�នេទ និង
្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�លឲ
់ ្យពួ កេគនូវ
�រែណ�ំអព
ំ ី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។
 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�មេ� �យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទទ
�ិ ទួល ែដលនឹងេធ�ើឲ្យ��ន់ ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ�កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ត
ិ េ�ផ�ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស� ព
ី ី
កម�វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
រួម�ំងសិទ �ិសច
ុំ �ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ស�ព
ី ី ច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងC
ឺ OVID-19បែន�ម។
1

 ប��ប់ពទ
ី ទួលព័ត�
៌ ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ�ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួយជំងឺ COVID-19
(ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ�នឲ្យេ��ច់
�
េ�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន� ងេធ�ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជក
គួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ ែដល�នេ��ច់ពីេគ�ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួល�ន ឬេធ�ើេតស� រកជំងឺ COVID-19
េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�នវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ
COVID-19 បែន� ម។ េមើល�រែណ�ំសខ
ុ �ព��រណៈស� ព
ី ី �រេឆ�យ
ើ តបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ�ើ�រ។
 េ�ក��ងករណី ែដល��ស់�ជីវកម� អ� ក្រគប់្រគង ឬ្របតិបត�ិករដឹង��នករណីជង
ំ ឺ COVID-19 ចំនួនបី (3) ឬេ្រចើន�ងេនះ
េ�កែន� ងេធ��
ើ រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ពីចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ
2

មនុស្សែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ�នទទួលដូសទីពីរស្រ�ប់
�� ក់�ំងែដល�ន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ�នទទួល�� ក់�ំងែដល�នមួ យដូស (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
�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport ។
េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ�ើ�រ �យក��នសុខ�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ�ម
ើ �រេឆ�ើយតប
ចំេ�ះ�រឆ�ង�្រកម
� ែដលរួម�នដូច��រផ�ល�
់ រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច�កេទស
និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសខ
ុ �ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្បីេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�ទីកែន�ង។
 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួល�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជង
ំ ឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ� http://publichealth.
lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លក
ិ ្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ�ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់
ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ� កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ�ន�ពួ
�
កេគ
មិនគួ រ�ក់�៉ស់ គួរ�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ�
ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �ងតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
�៉ស់ ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� វ� គឺមិនគួ រេ្របើេឡើយ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស់ និង�រែថ�ំ�៉ស់�នសម្រសប េ�យ�ប់ប���ល�ំង�រ�ក់�ពីេលើ្រចមុះ និង�ត់
និង�ព�ំ�ច់ក��ង�រេ�កគក់ ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ពួកេគ�េរៀង�ល់ៃថ�។

 សន� ះ�ំងមុខ្រត�វ�នផ�លជ
់ ូនដល់ និង�ក់េ�យបុគ�លិក�ំងអស់ ែដលមិន�ន់�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ ែដលប៉ះ�ល់ ឬ

�ចនឹងប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
� មួយអតិថិជន (េនះ�ប់ប���លែតមិន�ក់ក្រមិត្រតឹមអ�កទទួលេភ��វ និងបុគ�លិកបេ្រមើេភ��វែដល
្រ�្រស័យ�ក់ទ ង�មួ យអតិថិជនក៏ដូច�បុគ�លិកេផ្សងៗេទៀត ដូ ច�អ� កស��តតុ រត់តុ និងេផ្សងេទៀតែដល�ច
ចូ លក��ងទីកែន� ងទទួលេភ��វ�ងមុខ)។ សន�ះ�ំងមុខ ្រត�វ�ន�ក់បែន� មេ�េលើ�៉ស់។ �៉ស់�រ�រអ� កដៃទពីតំណក់ទក
ឹ តូ ចៗ
របស់អ�ក�ក់។ សន�ះ�ំងមុខជួយ�រ�រអ� ក�ក់ពីតំណក់ទក
ឹ តូ ចៗពីអ�កដៃទ។ែដលមិន�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ និង
រ�ំងមុខគឺេ្រសចចិត�ស្រ�ប់បុគ�លក
ិ េពលែដលពួ កេគ�នប��ញភស���ងែដល�ចទទួលយក�នអំពី
�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញដល់និេ�ជករបស់ពួកេគ
�រ�ក់�៉សេ�ែត�ម�រឱ្យអនុវត�។ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នទទួល��ំប��រេពញេលញែដល�នប��ញភស���ងៃន�រ�ក់
�� ក់�ំងេពញេលញរបស់ពួកេគ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សមិន�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួ រែតបេង�ើ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

o

បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទ ុក���រ�ក់��ក�
់ ំង្រប�ំងេមេ�គ ≤COVID-19្រគប់ចំនួនគឺគត
ិ �ប់ពី េ្រចើន�ង
រួម) 2ស��ហ៍ ប��ប់ពេពល
ី
ពួ កេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ង
ំ �ន ឬ Pfizer -BioNTech
(Modernaឬេ្រចើន�ង ≥2ស��ហ៍ ប��ប់ពេពល
ី
ពួ កេគទទួល��ំ��ក់�ំងៃន ្របេភទដូ សែតមួ យដងរួច�ល់េហើយ
(Johnson and Johnson [J&J]/Janssen រួម�ន)។
�ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួលយក�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�យ្រ�ន់ ែតប��ញេ�និេ�ជិករបស់ពួកេគ
�ភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញប��រជំងឺ COVID-19៖ ប័ណ��ក់��ក់�ង
ំ
ែដលរួមប���ល�ំងេ��ះអ�កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ ្របេភទ�� ក់�ង
ំ ែដល�នផ�ល់ជន
ូ )
និង�លបរ �េច�ទៃនដូ សចុងេ្រ�យដែ◌លនឹង្រត�វផ�លជ
់ ូន ឬ រូបថតៃនប័ណ��ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក (
ឬ រូបថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក
ែដលរួម�នេ��ះអ�កែដល�ន�ក់��ំប��រ) ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ ពីមណ� លែថ�ំសុខ�ព
និងប��ក់�ពួ កគេ◌�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញប��រជំងឺ (COVID-19។

 សន� ះ�ំងមុខ គឺ្រត�វេ្របើ ស��តនិងស��ប់េមេ�គេ��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។
 េដើម្បីេធ�ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លក
ិ ្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក

េលើកែលងែតក��ងអំឡ�ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ�ន
� និងរក�គ��ត�ង�យ
ពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត��
ិ ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លក
ិ ្រត�វែតរក�គ��ត�៉ងតិច 6
ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ�ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ។

 ចំនួនបុគ�លិកែដលបេ្រមើអតិថិជន ឬ្រក �មនីមួយៗ គួ រ្រត�វ�នកំណត់េ�យអនុេ�ម�មបទប្ប�� ត�ិស�ព
ី ី្រ�ក់ឈ� �ល
និងេ�៉ងេធ�ើ�រ។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគ��តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង�ន
ើ �អតិបរ�េ�ក��ងបន�ប់ ឬកែន� ង�� ែដល

បុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖
o កំណត់ចន
ំ ួ នមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�ត
ី រ�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���៉ងតិច្រ�ំបហ
ី ត
� ី េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ង
ស��ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្បី���ននូវ�ររក�គ��ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួ យ ែដល�ត់ បន� យ
�រប៉ះ�ល់ទ ល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទ ប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទក
ុ ��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ��ត�ង�យេឡើយ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត�អ�ម័យៃដ ែដលរួម�ន�ពញឹក�ប់ៃន�រ�ងៃដ �រេ្របើ្រ�ស់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ�នសម្រសប ្រត�វ�នេ�រព�ម។

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តេពលេវ�េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ�នឲ្យ�នញឹ
�
ក�ប់។
 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យខ� ប�
់ ត់េពលក� ក និងក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូត�ត់។ ្រក�សជូត�ត់ ែដល�នេ្របើរច
ួ គួ រេ�ះ
េ�លក��ងធុងស្រ�ម និង�ងៃដ��មៗ�មួ យ�ប៊ូនិងទឹកេ��អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។

 បុគ�លិក អ� កលក់ និងបុគ�លក
ិ ដឹកជ��ន
� �ំងអស់�នទទួល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�ររក�គ��ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់
�៉ស់ េពលេ�ជិតអ� កដៃទ។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� បទ
់ ឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេ�យ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម
ប៉ុែន� មិនតិច�ងម�ងក��ងមួ យក��ងមួ យៃថ�ក��ងអំឡ�ងេ�៉ង្របតិបត�ិ�រ េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o

o
o

បន� ប់ស្រ�ក
បន� ប់ទ ឹក
េផ្សងេទៀត

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�តផ
់ �ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ�
� ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ �ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លក
ិ �ំងអស់។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ
ទីកែន� ង �ងក��ងអ�រ៖

 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន�ងអង��យ�ងក��ងអ�រ្រត�វកំណត់្រតឹម 50% ៃនសមត��ពផ� �ក�ងក��ងអ�រ ឬអ� កចូលរួម 200

�ក់�អតិបរ� មួ យ�ក៏េ�យែដលតិច�ង។ េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន ចំណត�នយន�្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្បី
�ក់ក្រមិតេលើចំណុចកកស� ះ និង���ននូ វ�រែបងែចង�នសម្រសប។
o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក��ងទីកែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖

_______________________

 េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអតិថជ
ិ នែដលអង��យេ�តុខុសៗ��

តុ្រត�វែត�នចេ��ះពី���៉ងេ�ច�ស់ ៦ (6) ហ�ត
ី ពី�� េ�យ�ស់េ�អី�ងេ្រ�យេ��មតុទល់នង
ឹ េ�អី
�ងេ្រ�យែដល�នតុ�ប់ជត
ិ ��េ�ះ ខណៈេពលអតិថិជន�នអង��យែដរ។ េនះក៏អនុ��តឲ្យ�នកែន�ងេដើរ�ត់ចេ��ះតុ
និងគិតគូ រេ�េពលេ�អី្រត�វ�នរុញេចញេ្រ� និងេ្របើេ�យអតិថិជន ែដលអង��យេ�នឹងតុផងែដរ។ ក�� ក់ Plexiglass ឬ
រ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគ��ត រ�ងតុ និងគ��ត 6 ហ� ីតរ�ងអ�កបរ �េ�គ��រែដល�នត្រម�វេឡើយ។ េមើលែផ�ក
"ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន� ងអង��យែដល�នអនុមត
័ េ�ក��ងចំនួនមនុស្សែដល�ចអនុ��ត�ន" �ងេ្រ�ម។

 កែន� ងអង��យ�ងក��ងអ�រេ�តុមួយេ�នឹងកែន� ង ្រត�វកំណត់មិនឲ្យេលើសមនុស្ស្រ�ំមួយ (6) �ក់េ�ក�ង
� ្រក �មែតមួ យេឡើយ។

មនុស្ស�ំងអស់ ែដលអង��យេ�នឹងតុ�ងក��ងអ�រ ្រត�វែត�ស�ជិកក��ង្រគ��រែតមួយ ដូ េច�ះ
មិន�ំ�ច់អង��យ��តពី��្រ�ំមួយហ�ត
ី េឡើយ។ មុនេពលអង��យ អ� កទទួលេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូនព័ត៌�នេ�យ��ល់�ត់ដល់
្រក �មេ�ះ� មនុស្ស្រគប់��ែដលកំពុងអង��យេ�តុែតមួយេ��ងក��ងអ�រ ្រត�វែតមកពី្រគ��រែតមួយ។
 ្របសិនេបើស�ជិក�ំងអស់ៃនពិធីជប់េលៀងប��ក់ និងប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 3ពួ កេគ�ចនឹងអង��យ�មួយ��រហូ តដល់េ�្រ�ំមួយ (6) �ក់ក��ងមួ យតុ និងែដលមកពី្រ�ំមួយ(6)្រគ��រេផ្សង��។
អតិថិជនែដល�នប��ក់�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ្រត�វែតប��ញេ�្របតិបត�ក
ិ រនូវ�រេផ��ង��ត់�ំ�ច់
ែដល�អត�ស��ណប័ណ� និងភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ (ែដលរួមប��ល
� �ំងេ��ះអ�កែដល�ន�ក់��ក�
់ ំង
្របេភទ�� ក់�ង
ំ COVID-19ែដល�នផ�លជ
់ ូន និង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�លជ
់ ូន) ឬ
រូបថតៃនប័ណ��ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ រូបថតៃន�ត�� ក់�ង
ំ របស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព�
ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ ពីមណ� លែថ�ំសុខ�ព មុនេពលពួ កេគ�ចអង��យរួម���ន។
2

3

បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិ ត�ប់ពីពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពល
ពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដ ូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំង (រួម�នPfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពលពួកេគទទួល��ំ�� ក់�ំងៃន
្របេភទដូសែតមួ យដងរួច�ល់េ ហើយ (រួម�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ទីកែន� ង �ងេ្រ�អ�រ៖

 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន�ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រ គឺតិចល� មេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ។

តុ្រត�វែត�នចេ��ះពី���៉ងេ�ច�ស់ ៦ (6) ហ�ត
ី �ច់ពី�� េ�យ�ស់េ�អី�ងេ្រ�យេ��មតុទ ល់នឹងេ�អី
�ងេ្រ�យែដល�នតុ�ប់ជត
ិ ��េ�ះ ខណៈេពលអតិថិជន�នអង��យែដរ។
េហើយក៏អនុ��តឱ្យ�នឆ�ង�ត់បន�ប់រ�ងតុនិងតុគត
ិ លុយែដល�នេ�អី ែដល្រត�វរុញ�េចញនិង�នអតិថិជនអង��យេ�តុ
េ�ះ។ េធ�ើែបបេនះេដើម្បីទ ុកឲ្យ�នចេ��ះេដើរ�ត់រ�ងតុ និងេដើម្បីគិតគូ ដល់េ�អីែដលអតិថិជនអង��យ និងរុញេចញ
ខណៈេពលអង��យេ�នឹងតុ។ ក�� ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគ��តរ�ងតុ និង រ�ងអតិថិជន
ែដល�នត្រម�វេឡើយ។ េមើលែផ�ក "ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន� ងអង��យែដល�នអនុម័តេ�ក��ងចំនួនមនុស្ស
ែដល�ចអនុ��ត�ន" �ងេ្រ�ម។ ចំនួនអតិថជ
ិ នអតិបរ�េ�ក��ងទីកែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រ
្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _________, ដូ ច�នកំណត់េ�យចំនួនសរុបៃនេ�អី ែដល�នប��ប់ពីតុ្រត�វ�ន
េរៀបឲ្យ��តពី���៉ដូ ច�នពិពណ៍��ងេលើ និង�នេ�អីអង��យេ្រចើនបំផុត្រ�ំមួយ (6) ក��ងមួ យតុ។

 កែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រេ�តុមួយេ�នឹងកែន�ង ្រត�វកំណត់មន
ិ ឲ្យេលើសមនុស្ស្រ�ំបី (8) �ក់េ�ក�ង
� ្រក �មែតមួ យេឡើយ។

មនុស្ស�ំងអស់ែដលអង��យេ�នឹងតុ�ងេ្រ�អ�រ មិន�ចមកពី្រគ��រខុសៗ��េលើសពីបី្រគ��រ�នេឡើយ។ មុនេពល
អង��យ 1) ស�ជិក�ំងអស់េ�ក��ង្រក �ម ្រត�វែត�នវត��ន និង 2) អ� កទទួលេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូនព័ត៌�នេ�យ��ល់�ត់
ដល់្រក �មេ�ះ� មនុស្ស្រគប់��ែដលេ�តុែតមួ យមិន�ចមកពី្រគ��រខុសៗ��េលើសពីបី្រគ��រ�នេឡើយ។
 ្របសិនេបើស�ជិក�ំងអស់ៃនពិធីជប់េលៀងប��ក់ និងប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 4ពួ កេគ�ចអង��យ�មួយ���នរហូ តដល់្រ�ំបី�ក់ (8) �ក់ក��ងមួ យតុ និងរហូ តដល់េ�្រ�ំប្រី គ��រ (8) េផ្សង
��។ អតិថិជនែដល�នប��ក់�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ្រត�វែតប��ញេ�្របតិបត�ក
ិ រនូវ�រេផ��ង��ត់�ំ�ច់
ែដល�អត�ស��ណប័ណ� និងភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ (ែដលរួមប��ល
� �ំងេ��ះអ�កែដល�ន�ក់��ក�
់ ំង
្របេភទ�� ក់�ង
ំ COVID-19ែដល�នផ�ល់ជន
ូ និង�លបរ �េច�ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជន
ូ )ឬ
រូបថតៃនប័ណ��ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ រូបថតៃន�ត�� ក់�ង
ំ របស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព�
ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ ពីមណ� លែថ�ំសុខ�ព មុនេពលពួ កេគ�ចអង��យរួម���ន។
3

 ទីកែន� ងែដលេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន��ងេ្រ�អ�រ�ំង�យ ្រត�វែតអនុេ�ម�មលក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ�ស្រ�ប់

ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ ដូ ច�នប��ក់េ�ក��ង�រែណ�ំ��
ំ ច់របស់�យក��នសុ�ភិ�លរដ� California
័ � �ងេ្រ�អ�រ
ស� ីពី �រេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន�បេ�
� ះ�សន�ស្រ�ប់្របតិបត��
ិ រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ រច�សម�ន
ែដលមិនេឆ�ើយតប�មលក�ណៈវ �និចយ
�័ របស់រដ�ស្រ�ប់ទក
ី ែន�ង�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន�ត់��ក់��ទីកែន� ង�ងក��ងអ�រ
និង្រត�វ�នកំណត់ចន
ំ ួ ន្រតឹម50% ។

ល័ក�ខ ័ណ�ត្រម�វទូ េ�ស្រ�ប់ទីកែន� ង�ំង អស់៖

 អតិថិជន�ំងអស់ ែដលមកដល់ទក
ី ែន�ងស្រ�ប់េស�េ��ងក��ងអ�រ្រត�វែត�ន�រកក់ទ ុក�មុន។

្របព័ន�កក់ទ ុក�មុនរបស់�ជីវកម�គួរ្រត�វ�នជូនដំណឹងឲ្យទូរសព�ចូល�មុនេដើម្បីប��ក់ពីចំនួនមនុស្សែដលអង��យ/បេ្រមើ
េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន។ ព័ត៌�នទំ�ក់ទន
ំ ងស្រ�ប់�គីនីមួយៗ្រត�វ�ន្របមូ លេ�េពលកក់ទ ុកមុន ឬ
េ�នឹងកែន� ងេបើ�ចអនុវត��នេ�ក��ង្របតិបត��
ិ រ�ជីវកម�ធម�� េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល់
េបើសិន��្រត�វ�នត្រម�វ។
o ប�� រ�រែដល្រត�វ�នេ្របើក��ងេ�លបំណងេរៀបចំ ឬបេ្រមើជូនេភសជ�ៈេ្រគ�ង្រសវ �ង ្រត�វ�នបិទស្រ�ប់េស�េភសជ�ៈ
េ�ប�� រេ�ះ។
o អតិថិជន�ចបរ �េ�គ ឬផឹកខណៈែដលអង��យេ�នឹងតុក��ងទីកែន� ងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់បេ៉ុ ��ះ។
អតិថិជន�ំង អស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េពលស� ត
ិ េ�េលើទ�
ី ំង លុះ្រ�ែតពួ កេគកំពុងបរ �េ�គ ឬកំពុងផឹកខណៈែដលអង��យ
េ�តុបរ �េ�គ ��រ។
 ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន៖

o �ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន (ឧ�ហរណ៍�រទទួលេភ��វ �រ្របជុំ ឬពិធីជប់

េលៀង) �ំងេ��ងក��ងអ�រ ឬ�ងេ្រ�ៃនទីកែន� ង េ�យ្រពឹត�
�ិ រណ៍ឯកជន�ំងេនះ្រត�វែតអនុេ�ម�មសុខ�ព
��រណៈរបស់េ�នធីអព
ំ ី ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�
�ិ រណ៍ឯកជន៖ ឧបសម�័ន� BB។

o ្របសិន�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�កមិន�នកែន� ងេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេ�ទី�ំង

�ច់េ�យែឡក ែដល�ន្រចកចូ លពី��េទេ�ះ ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�េពលែដល�ង្រ�េបៀរ
្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�កបិទស្រ�ប់្របតិបត��
ិ រ�ជីវកម�ធម��។ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ �ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី
និង�ង្រ�្រកឡ�កែដល�នកែន�ងេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេ�ទី�ង
ំ
�ច់េ�យែឡកែដល�ន្រចកចូល�ច់េ�យែឡក និងកែន�ង�ច់េ�យែឡក�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ន
ខណៈេពលែដលរក�្របតិបត��
ិ រ�្រប�ំៃន�ជីវកម�្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក។
្រគប់េភ��វែដលមកចូលរួមស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនមិន�ច�យឡំ�មួ យអតិថិជនចូលមក�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី

4

បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិ ត�ប់ពីពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពល
ពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដ ូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំង (រួម�នPfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពលពួកេគទទួល��ំ�� ក់�ំងៃន
្របេភទដូសែតមួ យដងរួច�ល់េ ហើយ (រួម�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
និង�ង្រ�្រកឡ�កេឡើយ។

o ចំនួនអតិបរ�ៃនទី�ំង��រ�ំងមូលស្រ�ប់េរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�មួ យ្រត�វេធ�ើេឡើងេ�

�ងេ្រ�អ�រេ�យ�នមនុស្ស 200 �ក់ េហើយ�ចនឹងេកើនេឡើងដល់ 400 �ក់ ្របសិនេបើេភ��វ�ំង
អស់�នេធ�ើេតស� េឃើញលទ�ផលអវ �ជ��ន ឬ�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញប��រជំងឺ COVID-19
ដូ ច�នែចងក��ងពិធី�រសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនែដល�នេរៀបចំេឡើងេ��ងក��ងអ�រេ��ម�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក�ន
លុះ្រ�ែតេភ��វ�ំងអស់�នេធ�ើេតស� េឃើញលទ�ផលអវ �ជ��ន ឬ�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញប��រជំងឺ COVID-19
ដូ ច�នែចងក��ងពិធី�រសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។ ឧបសម�័ន� BB ្រពឹត�ិ
�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�ក��ងអ�រ�នគឺ�នចំនួន 150 �ក់។

o ្របសិនេបើ�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក្រត�វ�នេរៀបចំក��ងេពលតំ�ល���មួ យ

្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេ�យេធ�េើ ឡើងេ�ក��ងទី�ំងេ�ះ ទី�ំង�ង្រ�េបៀរ ្រ�វ �ស� ី និង�ង្រ�្រកឡ�ក
និងទី�ំង្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន្រត�វ�នគណ��ច់េ�យែឡកពី��។

 �រកម�ន� ��ល់�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នអនុ��ត។្រត�វែត�ន�រកំណត់្រពំ ែដនែដល�ចេមើលេឃើញេដើម្បីរក�គ��ត�៉ងតិច

12 ហ� ីតរ�ងទី�ំងអង��យៃន្រកមអតិ
�
ថិជន និង�កស្រ�ង់អ�កសំ ែដង។ អ� កសែម�ងគួរែតេ្របើម្រី ក�ហ�ន
� ស្រ�ប់�រសែម�ងដល់
ក្រមិតអតិបរ ���មែដល�ចេធ�េើ ��ន ដូ េច�ះអ� កសំ ែដង�ចកំណត់សំេឡង េដើម្បី�ត់បន� យ�គល� ិត ដំណត់តូចៗ និង
ដំណក់ទ ឹកែដលបេ�� ញ និង�យ�យេ���យ។ �រកម�ន�បន���ល់េ��ងក��ងអ�រមិនអនុ��តេឡើយ។
 ស្រ�ប់អ�កសែម�ងត�ន�៖ី
o

អ� កសែម�ងត�ន�គ
ី ួ រែតជូតស��តបំពង់ ែដល�ចដក់ទក
ឹ េ�យេ្របើ្រក�ត់កែន្សងែដល�ចេ�ល�នឬ្រក�ស
េ�េពល�ែដល�ចេធ�េើ ��នេហើយ�កេចញពីអ�កដៃទេ�េពលផ� �ំ បេ�� ញ�រ�តុ
ទឹកេចញេដើម្បីេចៀស�ង�រចម�ងេ�គ។ ត�ន�ក
ី រគួ រេ�ះេ�លកែន្សងែដល�នេ្របើេ�យខ� �នឯង េហើយ�ងៃដ និង/ ឬ
េ្របើទ ឹក�ងៃដក��ត់េមេ�គប��ប់ពីេ�ះេ�ល។ ្របសិនេបើត�ន� ីករជូតស��តបំពង់ ែដល�ចដក់ទក
ឹ េ�យេ្របើ
្រក�ត់កែន្សងដែដលៗកែន្សងេ�ះ្រត�វែតេ�កស��តេ�េពលយកមក�មួ យ�រសែម�ង ឬ�ត់សម
េពលត�ន� ីករ្រត�វ�ក់�ចូ លក��ង្របអប់បិទជិត និងយកកែន្សងេចញ��យពិអ�កដៃទស្រ�ប់េ�កស��ត
េហើយត�ន� ីករ្រត�វែត�ងៃដនិង/ឬេ្របើទក
ឹ អ�ម័យ។ ។

o

អនុវត��រស��តឧបករណ៍ រួម�ន�រជូត និងផ� �ំេ�លពីផះ� និង��យពីអ�កដៃទមុននិងេ្រ�យេពល�ន�រសែម�ង។

o
o

កុំែចករែម�កឧបករណ៍ ្របសិនេបើ�ចេធ�ើេ��ន។ ពិ�រ�ក��ង�រប�្ឈប់រកជំនួយពីជន
ំ ួ យ�រត�ន�ក
ី រ
ដូ ច�អ� កែថរក�េសៀវេ�េ�ទេភ�ង ឬបុគ�ល េផ្សងេទៀតែដលមិន�ចរក�គ��ត�៉ងតិច 6ហ� ីតេ�ះ។
បេង�ើន�ររក�គ��ត�ងមនុស្សែដលេ្រច�ង ឬែ្រសក�មចេ្រម�ងនិងអ�កដៃទេទៀត ឬរ�ងអ� កសែម�ង
ឧបករណ៍លង�ិន/ខ្យល់ និងអ�កេផ្សងេទៀតឱ្យ�នចេ��ះធំ�ង 6 ហ� ីតេ�េពលេ��ងេ្រ� និងមិន�ក់រ�ំងមុខ។
ពិ�រ�េ្របើរ�ំងេដើម្បីបែន� មចេ��ះេទៀតក��ងករណី� ំងេនះ។

o

អ� កេលងត�ន� ីេ�យេ្របើឧបករណ៍ខ្យល់គួរែត�នង�រែកែ្របបែន� មែដលសម្រសប ដូ ច�ឧបករណ៍េដើម្បី�ង
ំ ដំណត់តូចៗ
ឬបែង�រឧបករណ៍ខ្យល់េ�ះេ��មបរ ���ស។

 �រ�ំកម�ន� របស់អតិថិជនេ�ែតបន��ម�ត់។ �រ�ក់ត�ន� ីែដល�នថតទុក ្រត�វ�នអនុ��ត ប៉ុែន�ក្រមិតសំេឡង្រត�វែត
�បល� មេដើម្បីឲ្យបុគ�លក
ិ �ច��ប់ឮអតិថិជនខណៈែដលរក�គ��តរបស់ពួកេគ។

 ទូរទស្សន៍ ឬេអ្រកង់េផ្សងេទៀត �ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រទស្ស�របស់អតិថិជនេ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រ។
 េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន ផ�ល់្រចកចូ លែតមួ យែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡក
េដើម្បីជួយអនុវត��ររក�គ��ត�ង�យ។

 វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ ្រត�វ�នអនុវត��មេ�ទីកែន�ងែដលអតិថជ
ិ ន ឬបុគ�លក
ិ ត្រមង់ជរួ ។

េនះរួម�នដូ ច�កែន�ងគិតលុយ ជួរប�� រ បន�ប់ទក
ឹ �ន�លជេណ� ើរយន� ្របអប់ កែន�ងទទួលេភ��វ និងកែន� ងរង់�ំ
កែន� ងចុះនិងេ�យករថយន� និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀតែដលអតិថជ
ិ ន្របមូ លផ� �ំ។
o បិតបង់ស�ិត ឬេ្រគ�ងស��ល់េផ្សងេទៀតេ�ចេ��ះ 6 ហ� ីតេ�្រគប់ទក
ី ែន� ងែដល��រណជន�ចបេង�ត
ើ �ជួរ ឬឈរ។
o េបើសិន��ចេធ��
ើ ន បេង�ត
ើ ផ� វ� ក��ងអ�រ និងផ� វ� េដើរ�ត់�នទិសេ�ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ�ើរេជើង េដើម្បីលប
ុ បំ�ត់
�រែដលបុគ�លិក និងអតិថិជនេដើរ�ត់��។
o េបើសិន��ចេធ��
ើ ន បុគ�លក
ិ ��ក់ែដល�ក់សន�ះ�ំងមុខ និង�៉ស់្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រ
េ�ជិតកែន� ងែផ�ក�ងេលើ ប៉ុែន��នគ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្បី្រត�តពិនត
ិ ្យ�
�ររក�គ��ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត��ម។

 េ�េពល�ចេធ�ើ�ន ដំេ�ះ្រ�យបេច�កវ �ទ�្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បី�ត់បន� យ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទ ងរ�ងមនុស្សនឹងមនុស្ស
�រប��ទិញ�មឧបករណ៍ចល័ត េថប� ិតមុឺនយ
ុ អត�បទេ�េពលមកដល់ស្រ�ប់កែន� ងអង��យ ជេ្រមើសទូ�ត់្រ�ក់
េ�យមិន�ច់បះ។

 េរៀបចំ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងអតិថិជន អ� កេបើកបររថយន� ដក
ឹ ជ���ន និងបុគ�លក
ិ េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន
�ររក�គ��ត�ង�យ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
o
o
o

ក្រ�លឥដ�េ��ងក��ង និង�ងេ្រ��ជីវកម�េ�ក��ងទីកែន� ងែដលអតិថិជន អ� កលក់ បុគ�លក
ិ ដឹកជ��ន
�
ឬអ� កដៃទេទៀត�ចរង់�ំ ្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន និងអនុវត��ររក�គ��ត�ង�យ។
�រេ្របើ្រ�ស់ដំេណើរ�រែដលមិន�ន�រប៉ះស្រ�ប់�រេ�យកទំនិញ និង�រដឹកជ���ន ក៏ដូច�
្របព័ន�េអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��របស់េភ��វ្រត�វ�នអនុវត� េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន។
�រ្រ�្រស័យ�ក់ទ ង��រ�ងបុគ�លក
ិ និងអតិថិជន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម្រ�ំ�ទី�អតិបរ�
េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន។

 �ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់រ�ងបុគ�លក
ិ និងអតិថិជន។
o
o

ដំេឡើងរ�ំងពិតដូ ច��របំ ែបក ឬក�� ក់ plexiglass េ�កែន� ងចុះេ��ះ កែន� ងអ� កទទួលេភ��វឈរ ប�� រកម�៉ង់ ។ល។
េ�ទីកែន� ងែដលពិ�កក��ង�ររក�គ��ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត។
�ក់ក្រមិតចំនួនបុគ�លក
ិ ែដលបេ្រមើ្រក �មបុគ�ល។

 ��ំងបុគ�លិក និងអតិថជ
ិ នកុំឲ្យ្របមូលផ� េ�ំ �ទីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ដូ ច�បន� បទ
់ ឹក ផ� �វ េដើរក��ងអ�រ តំបន់�រ
កែន� ងកក់ទក
ុ មុន និងឧបករណ៍�ន�តឥណ�ន ។ល។

 ពិធី�រៃន�ររក�គ��ត�ង�យគួរ្រត�វ�នេ្របើេ�្រគប់ទក
ី ែន� ង�រ ��ល័យ ផ�ះ�យ កែន�ងែចកម� �ប��រ �៉សុន
ី បង�ក

េដើរចូ ល ឬទីកែន� ងបុគ�លិកែដល�នច�ចរណ៍ខ�សេ់ ផ្សងេទៀត។
o �រប៉ះ�ល់បន� ិចបន� �ច្រត�វ�នរ�ពឹង េ�ះ��៉ង�េ�លេ�គឺេដើម្បី�ក់ក្រមិត�ឲ្យតិច�ង 15 �ទី យកល� គឺ 10
�ទី េហើយបុគ�លក
ិ �ក់�៉ស់របស់ខ�ន�និ
�
ច។�

�រពិ�រ�បែន� មស្រ�ប់�រភ� ក្ស

 ផ�ល់ែកវ��តស្រ�ប់�រភ�ក្សនីមួយៗ និងេបើ�ចេធ��
ើ ន ចូ រកុំ�ក់្រ�ចូ លក��ងែកវែដលអតិថិជន�នេ្របើរច
ួ (ហិតក�ន
ិ
�នភ�ក្ស ។ល។)

 �រេ្របើ្រ�ស់ធុងស្រ�មរួម ធុង�កេ��ះ កេ��រ ។ល។ ្រត�វែតប�្ឈប់។
o

ផ�ល់ែពងនីមួយៗែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នដល់េភ��វនីមួយៗ េដើម្បីេចៀស�ង�រឆ�ងេមេ�គេ�យ�រ�រ��ត
រ�ងេភ��វ។

 កុំប៉ះក្រប�ប់ផ��ក្រ� ដូ ច�ែពង ែកវ ។ល។ េ�េពល�ក់្រ� ្រ�េបៀរ ឬស� ីរ �ត។
 �ត់វ ��ន�រណ៍េដើម្បី��� េពលេវ�ៃន�រ�ត់ជប
ួ �្រកមេដើ
�
ម្បីភក
� ្ស មិន�ន់��េដើម្បី�ត់បន� យ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទ ង
របស់មនុស្សមកពី្រក �ម និងទីកែន�ងខុសៗ��។

 ប�្ឈប់�រេដើរកម�ន� ែដលរួមប��ល
� បុគ�លមកពី្រគ��រខុសៗ��ចូ លេ�ក��ង្រក �មេដើរកម�ន� ែតមួយ។ មគ��េទសក៍េទសចរណ៍
្រត�វែតរក�គ��ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីអតិថិជន/េភ��វ។

C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
មុនេពលេបើក ដំេណើរ�រ

 ្របព័ន� HVAC ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ�កឯកេទស HVAC ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�ប��ប់ពីេបើកេឡើងវ �ញ និងស� ត
ិ ក��ងស�ព

ដំេណើរ�រល� ។ �របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់្រត�វ�នបេង�ើនេឡើងដល់ក្រមិតអតិបរ��មែដល�ចេធ�ើ�ន។ �របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់
ែដល�ន្របសិទ�
� ព គឺ�វ �ធីដ៏ស�
ំ ន់បំផត
ុ មួយេដើម្បី្រគប់្រគង�រចម�ងតំណក់ទ ឹកតូ ចៗេ�ក��ងខ្យល់។
o ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ�
� ពខ� សច
់ ល័ត �ប់េ្រគតត្រមងខ្យល់របស់អ�រ
ឲ្យ�ន្របសិទ ��ពខ� សប
់ ំផត
ុ �មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង�ន
ើ បរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�
និងខ្យល់េចញចូលេ�ក��ងទីកែន� ងេធ��
ើ រ�ំងអស់។
o េមើល �រែណ�ំបេ��ះ�សន� ស្រ�ប់�របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់ �រចេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់
ក��ងបរ ���ន�ងក��ងអ�រ របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម�ិត។
o សូ មកត់ស��ល់៖ �របេ�� ញប���លខ្យល់ និង�រែកលម�គណ
ុ �ពខ្យល់�ងក��ងអ�រេផ្សងេទៀត គឺ��របែន�មេ�េលើ
និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រ�ំ�ច់ដូច��រ�ក់�៉ស់ (េលើកែលងក��ងបរ ���នែដល�ន�និភយ
័ ខ�ស់
�ក់�ក់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� វ� ដេង�ើមសម្រសប) �ររក�គ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ�ត
ី រ�ងមនុស្ស �រ
�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��ឲ្យមកេ�ជុំ��េ�ះេឡើយ។

 ស្រ�ប់ទ ីកែន� ងែដលមិន�នេធ�្រើ បតិបត��
ិ រ ចូ របង�រទឹ
� កេ��និងទឹក្រត�ក់�យ��រយៈេពល្រ�ំ�ទីមុននឹងេបើកេឡើងវ �ញ
េដើម្បីប�រទឹ
� កេ�ក��ងបំពង់ទក
ឹ �មួ យនឹង�រផ�ត់ផ�ងទ
់ ក
ឹ ែដល�ប និង�នសុវត��
ិ ព។

 ទីកែន� ង្រត�វ�នស��ត និងេធ�ើអ�ម័យ/ស��ប់េមេ�គ�៉ងហ�ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ

្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) �ពិេសសេបើសន
ិ ��្រត�វ�នបិទ��រ។
o ផ�ល់ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស��តរបស់�គីទប
ី ីេដើម្បីជួយ�មួយត្រម�វ�រស��តេកើនេឡើង �ម�រ�ំ�ច់។

 ទី��ដូ ច�កែន�ងអង��យ�ងក��ងអ�រ និង�ងេ្រ�អ�រ កែន�ងអ�កទទួលេភ��វឈរ និងកែន� ងេរៀបចំេភសជ�ៈ្រត�វ�ន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
បំ�ក់េ�េ�យផលិតផលអ�ម័យសម្រសប ដូ ច�ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង្រក�សជូតអ�ម័យស្រ�ប់បុគ�លិក�ំងអស់
ែដលកំពុងជួយអតិថជ
ិ នេ�យ��ល់។
o េធ�ើឲ្យ្រ�កដ�ទីកែន� ងអ�ម័យេ�បន�្របតិបត�ិ�រ និង�នស��ក្រគប់េពលេវ� េហើយផ�ល�
់ ប៊ូ ្រក�សជូត
និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន� មេ�េពល�ំ�ច់។
o ែណ�ំឲ្យដំេឡើងឧបករណ៍�ញ់េ�យមិន�ច់បះ៉ ស្រ�ប់ទក
ឹ អ�ម័យ�ងៃដ ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ ្រក�សជូត និង
ធុងស្រ�ម។

 កែន� ងទ��ក់ ្រត�វ�នកំណត់េដើម្បីទ ទួល�រដឹកជ��ន
� ��យពីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន។ �រប៉ះ�ល់
រ�ងមនុស្សនិងមនុស្សស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ទំនញ
ិ ្រត�វ�នលុបបំ�ត់េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ��
ើ ន។

�រពិ�រ�េលើទីកែន� ង
 បន� ប់ទ ឹកែដលពីមន
ុ ��ប់េបើក��រដល់��រណជន ្រត�វបន� េបើក��រដល់��រណជនដែដល។

 បុគ�លិក��ក់ក��ងមួ យេវន្រត�វ�ន�ត់�ង
ំ ឲ្យ្រត�តពិនិត្យ និងអនុវត�ដេំ ណើរ�រេធ�អ
ើ �ម័យ និងស��ប់េមេ�គបែន� ម
�ម�រ�ំ�ច់។
 បន� ប់ទ ឹក្រត�វ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំែដល�នស��ត និងស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់មង
� ក��ងមួយៃថ�
ឬញឹក�ប់�មែដល�ន េ�យកំណត់�គឺ�រ�រដ៏�ំ�ច់េ�យេ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គEPA។

 គេ្រ�ងស��ត និង�រស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន និងតំបន់ចូលេ្របើ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍ និងអនុវត�។
o

ទីកែន� ងទូេ� និងវត�ែ� ដល�នប៉ះញឹក�ប់ែដល�ក់ទងនឹង�រេ�យកទំនិញរបស់អតិថិជន និងកែន�ងបង់្រ�ក់
(ឧ. តុ ៃដ��រ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គមួយដងក��ងអំឡ�ងេ�៉ងេធ��
ើ រ
េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុ��តេ�យ EPA។
o បែន� ម�រស��ត និងស��ប់េមេ�គេ��មទី�ង
ំ ៃផ�ែដល�នច�ចរេ្រចើន ឬៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។

 ទីកែន� ង្រត�វ�នស��ត និងេធ�ើអ�ម័យ/ស��ប់េមេ�គ�ម�រសម្រសប (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ

្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) េ�េពលយប់។ កំណត់្រ�មួ យ្រត�វ�នរក�ទុកេដើម្បី្រត�តពិនិត្យេលើ�របំេពញេ�្រគប់េពល
ែដល�ចេធ�ើ�ន។
 �សសំេឡង និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នែចករ�ែឡក�មួ យបុគ�លក
ិ េឡើយ លុះ្រ�ឧបករណ៍េ�ះ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ
�នសម្រសបប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់មង
� ៗ។ ្របឹក��មួ យ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍េដើម្បីសេ្រមចពីជ�
ំ នស��ប់េមេ�គ
ែដលសម្រសប។
 អ� ក�ង�ន ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ�មួយនឹងឧបករណ៍េដើម្បី�រ�រែភ�ក ្រចមុះ និង�ត់ពី�រកខ� កេ់ �យ�រ�រ��ត េ�យ
េ្របើ្រ�ស់�៉ស់ ែវ�ន��រ�រ និង/ឬសន�ះ�ំងមុខ។ អ� ក�ង�ន�នទទួល�វ�រ�រេ្រ� និង�ំ�ច់្រត�វ��ស់ប�រ�
ឲ្យ�នញឹក�ប់។ ឧបករណ៍�រ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញដូច�សន�ះ�ំងមុខ និងែវ�ន�្រត�វស��ប់េមេ�គឲ្យ�នល�
ប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬជិត្រចកចូ លទីកែន� ងេស�េភសជ�ៈ�ងេ្រ�អ�រ។
ទីកែន� ង អតិថជ
ិ ន/ទីកែន� ងេស�កម�

 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ� ពួ កេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលពួ កេគមិនផឹក។ េនះ�ប់ប��ល
� �ំងេពល

ចូ លមក�ន់ទក
ី ែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រ េពលេដើរេ�កែន� ង�មួយក��ងទីកែន� ងអង�យ
� �ងេ្រ�អ�រ
និងេ�េពលេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទក
ឹ �ងេ្រ�អ�រ។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ ពីរ��ំេឡើងេ�។
បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ�ន�ពួ
�
កេគមិនគួ រ�ក់�៉ស់
្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�
ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �ងតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� វ� េឡើយ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត�ិ�ពរបស់បគ
ុ � លក
ិ អ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួ រផ�ល�
់ ៉ ស់
ដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។
o អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស់ ខណៈេពលអង��យេ�នឹងតុ និងេពលកំពុងផឹក�ន។
o អតិថិជន្រត�វែតអង��យេដើម្បីទទួល�នេភសជ�ៈេផ្សងៗ។ អតិថិជនមិន�ចេដើរចុះេឡើង ឬឈរខណៈេពល
កំពុងផឹក�នេឡើយ។
o អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស់ �ច្រត�វ�នបដិេសធមិនផ�លេ់ ស�កម� និងេស� ស
ើ ុំឲ្យ�កេចញ។
 �រែណ�ំអតិថិជន។ �ជីវកម�្រត�វែត�ក់��កស�� ឬ�ត (មិនតូច�ង 3 x 5 អុីញ) េ�នឹងតុ
�មួ យនឹង�រែណ�ំដូច�ងេ្រ�ម ឬ�នអត�ន័យ្រសេដៀង�� ប��ប់ពីេធ�អ
ើ �ម័យតុនម
ី ួ យៗប��ប់ព្រី ក �មអតិថិជន
េ្របើ្រ�ស់រច
ួ ៖
"សូ មជួយឲ្យេយើងបន�េបើក�ជីវកម�របស់េយើង �រ�របុគ�លិករបស់េយើង និង�រ�រអតិថជ
ិ នដូ ច��េ�យ
អនុវត��មេ�ល�រណ៍ ែណ�ំ�ម�� ៗរបស់េយើង៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
o
o
o
o

បន� �ក់�៉ស់រហូតដល់េភសជ�ៈរបស់អ�ក្រត�វ�នបេ្រមើជូន និងប��ប់ពទ
ី ទួល�នរួច។
ចូ រ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ� កបេ្រមើមកជិតតុរបស់អ�ក។
ចូ រ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ� ក�កេចញពីតុរបស់អ�ក។
ចូ រ�ងៃដ ឬេធ�ើអ�ម័យៃដរបស់អ�ក។
សូ មអរគុណស្រ�ប់�រជួយ�រ�រសុខ�ពបុគ�លិករបស់េយើង និងអតិថិជនដូ ច��របស់អ�ក!"
ឧ�ហរណ៍ៃន្រ�ហ� ិកសុវតិ�
� ពតុស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 (COVID-19 Table Top Safety Graphic)
គឺ�នស្រ�ប់�ញយកេ�៖http://publichealth.lacounty. gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf។
ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ដូ ច���កស�� ��ំងឌីជីថល�េដើម �ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងកែន� ងេស�េភសជ�ៈេដើម្បី
ជ្រ�បជូនព័ត៌�ន និងរ�លឹកដល់អតិថជ
ិ នអំព�
ី រែណ�ំ� ំងេនះ េ�េពលែដលពួ កេគអង��យ និងេ�ក��ងេពលេវ��ំងមូល
ែដលពួ កេគស� ិតេ��ជីវកម�។
 ក្រមិតសំេឡងត�ន� ី ឬទូរទស្សន៍្រត�វ�នៃលត្រម�វេដើម្បីេធ�ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិកទទួលេភ��វ �ច
��ប់ឮ�រប��ទិញរបស់អតិថជ
ិ ន េ�យមិន�ច់ខត
ិ ចូលជិតអតិថិជន។

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលអតិថជ
ិ ន�ចចូលក��ងទីកែន� ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
�

�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង�ម
ើ ខ� ី �រពិ�កដកដេង�ើម និង្រគនេ�
�
� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគ
ុ � លេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។
�រ្រត�តពិនិត្យ�ំងេនះ�ចេធ��
ើ នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ
��កស��ែដល�នបិទ េ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស���ំងេនះមិនគួ រចូលក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (��នប��)។ េបើសន
ិ �បុគ�លមិន�នេ�គស�� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួយ
ករណី ែដលេគដឹង��ករណីជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចង
ុ េ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប��)៖
 េបើសិន�បុគ�ល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីែដលេគដឹង��នជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�
ចុងេ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កព
ំ ុងស� ត
ិ េ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល�នេឡើយ និង
្រត�វែត្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគ។ ផ�លឲ
់ ្យពួ កេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ
ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។
 េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស���មួ យៃនេ�គស��ែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ត
ិ េ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច��ប្បន� ពួ កេគមិន�ចចូល�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ�ះ
��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអព
ំ ី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។

 អ� កបេ្រមើ អ� កស��តតុ និងបុគ�លក
ិ េផ្សងេទៀតែដលកំពុង��ស់ទវី ត��ែដល�នេ្របើេ�យអតិថិជន (ែពង �ន កែន្សងកខ� ក់
។ល។) ឬ�ត់ ែចងថង់ស្រ�មគឺ្រត�វ�ងៃដប��ប់បេំ ពញ�រ�ររួច�ល់។

 មុឺនុយែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញ ្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គប��ប់ពអ
ី តិថិជនេ្របើ្រ�ស់មង
� ៗ។ ជេ្រមើសេផ្សងដូ ច�
ៃផ�មុឺនុយនឹងថ�ល់ មុឺនយ
ុ េអឡិច្រត�និក ឬមុឺនុយែដល�ច�ញយក�មរយៈឧបករណ៍ចល័តគួរ្រត�វ�នពិ�រ�។

 កែន� ងអង��យរបស់អតិថជ
ិ ន ្រត�វ�នស��ត និងេធ�អ
ើ �ម័យប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់មង
� ៗ។ កែន�ងអង��យ តុ និងវត�េ� ផ្សងៗេទៀត
េ�េលើត្រុ ត�វែតស្រ�ប់េ្របើែតម�ង ឬ្រត�វ�នស��ត/េធ�អ
ើ �ម័យប��ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ តុនីមួយៗ�ន
្រក�ត់្រគបមួ យែដល្រត�វ�នប�រក
� � � ងចេ��ះេភ��វ ឬៃផ���នរន�រ �ង�ំែដល្រត�វ�នេធ�អ
ើ �ម័យក��ងចេ��ះេភ��វ។

 ្របអប់ស្រ�ប់យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� ្រត�វ�នបំេពញេ�យអតិថិជន និង�ន�មសំេណើ។
 �រេធ�ើ្របតិបត�ិ�រេ�យមិនេ្របើ�ច់្រ�ក់ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត។� េបើសន
ិ �សម្រសបស្រ�ប់ទក
ី ែន�ង អតិថិជន្រត�វ�ន
អនុ��តឲ្យឆូ ត�តឥណ�ន/ឥណពន�របស់ខ� �ន េហើយឧបករណ៍�ន�ត្រត�វ�នេធ�អ
ើ �ម័យ�៉ងេពញេលញ ប��ប់ពី
េភ��វេ្របើម�ងៗ។

 ្រក�ត់ ែដល្រប�ក់េ�តុអតិថិជនដូច�ក្រ�លតុ និងកែន្សងគួរ្រត�វ�នយកេចញប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ េ�យ
អតិថិជននីមួយៗ។ បុគ�លិកគួ រ�ក់េ្រ�មៃដេ�េពល�ត់ ែចង្រក�ត់្រប�ក់។

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងស្រ�ប់ ែតជន�ស់ជ� �រផ�ល់�រេលើក
ទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់��ំង)៖

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណជន

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតអនុេ�ម�ពសុវត�ិ�ព COVID-19 េ�នធី Los Angeles ែដល�នេ�ះពុម�

របស់ទ ីកែន� ង ្រត�វ�នបិទ ផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ំងអស់មកក��ងអ�រ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្បីបំេពញ
កម�វ �ធីប��ក់េ�យខ�នឯងនូ
�
វអនុេ�ម�ពសុវត��
ិ ពជំងឺ COVID-19 សូ មចូ លេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm. ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងរបស់ពិធី�រ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
េនះេ�នឹងទីកែន� ង�ជីវកម�ស្រ�ប់�រពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើស។ុំ

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល�ំងអស់េដើម្បីរ�លឹកដល់អតិថជ
ិ នឲ្យរក�គ��ត�ង�យ្រ�ំមួយហ�ត
ី �ងៃដ ឬ

េ្របើទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូលក��ងេ�ជនីយ��ន ឲ្យ�ក់�៉ស់េពលមិនបរ �េ�គ ឬផឹក និងេ�ផ�ះេបើសន
ិ �ពួ កេគឈឺ
ឬ�នេ�គស��ដូច��នឹងជំងឺ COVID-19។ េមើល េគហទំព័រ�រែណ�ំអំពីជំងឺ COVID-19 របស់ DPH ្រប�ំេ�នធី
ស្រ�ប់ធន�នបែន� ម និងគំរ�
ូ � កស��ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើេ�យ�ជីវកម�។

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង�ម ។ល។) ផ�លព
់ ័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេបើកទីកែន�ង �រត្រម�វឲ្យ

េ្របើ�៉ស់ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រប��ទិញ�មុន �រកក់ទក
ុ �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��ង
ំ ស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន ្រត�វ�នផ�ល�
់ ទិ�ព។
 ្របតិបត�ិ�រ ឬេស�កម�ែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ពីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៏្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បី���ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រ លំ�កក��ង
�រ��ស់ទ ី និង/ឬែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� សេ់ �ទី��រណៈ។

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�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 យសំណួរ ឬមតិអំពីពធ
ិ ី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖
េលខទូ រសព� ៖
�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
គំនូស�ងកែន� ងអង��យ
គំនូស�ង្រ�ំមួយ(6) េនះ�នេ�លបំណងេដើម្បីេ្របើ� ឧ�ហរណ៍ស្រ�ប់�រេរៀបចំេ��ងក��ងផ�ះនិង�ងេ្រ�។
រ�ំងមិន�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យចេ��ះរ�ងអតិថជ
ិ ន និងេដើម្បីបេង�ើនចំនួនកែន�ងអង��យ�នេឡើយ។ �រែបងែចកតុ
េ�យ�នគ��ត 8 ហ� ីតេ�យគិតពី ែគមតុមួយដល់ែគមតុមួយេទៀត នឹង្រត�វ���ននូវ�ររក�គ��ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ�ត
ី
រ�ងអតិថិជនពី្រគ��រដៃទេទៀត។
គំនូស �ង 1

គំនូស �ង 2

6 ហ� ីត

6 ហ� ីត

6 ហ� ីត

េ��ប់��
6 ហ� ីត រ�ងែគមេ�អីមួ យេ�ែគមេ�អី មួយេទៀត
គំនូស �ង 3

�រេរៀបេរៀងែកង
6 ហ� ីត រ�ងេ�អីរបស់អតិថិជនែដលេ��ប់េគមតុៃនេ�អីមួ យេទៀត

គំនូស �ង 4

6 ហ� ីត
6 ហ� ីត

6 ហ� ីត
6+
ហ� ីត
េ��ប់��
6 ហ� ីត រ�េ�អីេ��ងេ្រ� យេ�េ�អីេ��ងេ្រ� យមួ យេទៀត

គំនូស �ង 5

�រេរៀបចំកែន�ងអង��យ
6 ហ� ីត រ�ងែគមតុមួយេ�ែគមតុមួយេទៀត
រក�គ�� តរ�ងេភ�� វ គឺ�៉ងេ�ច�ស់ 6ហ� ីត
េ�យ�ក់ច ំក �
� លតុ
គំនូស �ង6

6 ហ� ីត
6 ហ� ីត

�រេរៀបតុផ� �ំ�� េ�យ�នេ្របើរ�ំង
6ហ� ីត ពី�� ៃនស�ជិកជិតបំផុតេ�ក� �ងពិធ ី
ចំក �
� លតុ

APPENDIX Y: Reopening Protocol for Breweries, Wineries, and Craft Distilleries
Revised 5/5/2021 (Cambodian)

ស� ង់
ស� ង់ ែដល�ក់េថរ�ចអង� �យ�ន
េ�យអនុ��តរក�គ��ត�អប្បប រ
�ៃន 6 ហ� ីត រ�ងអតិថិជននិង
អតិថិជន។
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