ខេខោគកូរូណាប្បខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសប្ាប់ទកី ណនែងលក់ចណ
ាំ អាី ហារ
ខ ើេបីខ្ែើយតបនឹងការផ្ទុះជាំងឺ COVID-19 (ខេខោគកូរូណាប្បខេទថ្មី) ឲ្យបានសេប្សប េន្តនរីសុោេិបាលប្បចាំខោនធី Los Angeles បានខចញខសចករីបង្គាប់ឲ្យខៅផ្ុះានសុវតថិភាពជាង (Safer At Home Order)
កាលពីថ្ថ្ៃទី 21 ណខេីនាឆ្នាំ 2020។ ខសចករីបង្គាប់ណ លបានខចញខដ្ឋយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) ខនុះ បានដ្ឋក់ចុុះនូវខសចករីតប្េូវថ្មីៗខៅខលើទីកណនែងចាំណីអាហារលក់ោយ ខដ្ឋយោប់បញ្ចូល
ទាំងហាងលក់ខប្គឿងខទស និងខភាជនីយដ្ឋាន។ Public Health កាំពុងខចញការណណនាាំខនុះខ ើេបីជួយទីកណនែងចាំណីអាហារលក់ោយកនទងការអនុខោេតាេខសចករីបង្គាប់ និងកាត់បនថយហានិេ័យ (risk) ថ្នការបុះពាល់ទាំងអតិថ្ិជន
និងបុគាលិក។
ខសចករីបង្គាប់ខនុះ តប្េូវឲ្យទីកណនែងចាំណីអាហារលក់ោយខធវើសកេមភាព ូចោងខប្កាេ៖
ការរកាគាំោតសងាេ / ការកាត់បនថយហានិេយ័ (Risk)
•

អនុវតរការរកាគាំោតសងាេខដ្ឋយតប្េូវឲ្យសាធារណជនសថិតខៅឃ្លែតពីគ្ននយងតិចប្បាាំេួយ (6) ហ្វីតឲ្យបានខប្ចើនបាំផុតតាេណ លអាចខធវើខៅបាន។ ជនណ លជាសាជិកប្គួសារ ឬអនកបុះពាល់ជិតសនិទធកនទងប្គួសារ អាច
ឈរឬខ ើរជាេួយគ្ននបាន បុណនរប្តូវណតខៅឃ្លែតពីអនក ថ្ទយងតិចប្បាាំេួយ (6) ហ្វីត។

•

ផរល់ទីកណនែងោងថ្ សាធារណៈណ លានសាបូ និងទឹក ឬទឹកអនាេ័យោងថ្ ណ លានជាតិអាល់កុលយងតិច 60 ភាគរយ។

•

ដ្ឋក់សាែកខៅទីកណនែងខេើលខ ើញចាស់ខៅប្ចកចូលសាធារណៈទាំងអស់ ណ លណណនាាំកុាំឲ្យសាធារណជនចូល ខបើសិនជាពួកខគានខោគសញ្ញាជាំងឺផែូវ ខងហេើ ូចជាប្គទនខតរ ឬកអក។

•

អនុវតរតាេការណណនាាំសរីពីការប្គប់ប្គងជាំងឺ្ែងណ លផរល់ឲ្យខដ្ឋយ Los Angeles County Department of Public Health រួេទាំងការណណនាាំសប្ាប់ការសាអ ត និងសាែ ប់ខេខោគខៅទីកណនែង។
ខេើលការណណនាាំណ លបានចុុះផាយខៅ www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.

ទីកណនែងលក់ចាំណអាី ហារណ លបរិខភាគខៅកនងទ ខនាុះ
•

ខភាជនីយដ្ឋាន និងទីកណនែងចាំណីអាហារលក់ោយទាំងអស់ េិនប្តូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបខប្េើេហូបអាហារសប្ាប់បរិខភាគខៅទីកណនែងទាំងកនទង និងខប្តបន្ប់ខ ើយ។ ខសវាបរិខភាគខៅខលើតុេិនប្តូវបានអនុញ្ញាតខ ើយ។

•

ខភាជនីយដ្ឋាន និងទីកណនែងចាំណីអាហារលក់ោយ អាចបនរខធវើប្បតិបតរិការកនទងខគ្នលបាំណងខរៀបចាំ និងផរល់ជូនេហូបអាហារ ល់អតិថ្ិជនតាេរយៈខសវាកេម ឹកជញ្ជូន ខៅយក ឬខបើកចូល (drive-thru)។

•
•
•
•

បារណ លេិនានលិខិតអនុញ្ញាតជាទីកណនែងចាំណីអាហារ េិនអាចបនរខបើកទវ របានខទ។
ខោងចប្កផលិតប្សាខបៀរ និងកណនែងផលិតប្សាណ លានលិខិតអនុញ្ញាតជាទីកណនែងចាំណីអាហារ ក៏អាចបនរខបើកទវ រកនទងខគ្នលបាំណងបនរខរៀបចាំ និងផរល់ជូនចាំណីអាហារ ល់អតិថ្ិជនតាេរយៈខសវាកេម ឹកជញ្ជូន
ឬខៅយកផងណ រ។ កណនែងផលិតប្សា និងខោងចប្កផលិតប្សាខបៀរេិនអាចផរល់ការេែកសរសជាតិ ល់សាធារណជនបានខទ បុណនរអាចបនរប្បតិបតរិការលក់ ុាំេិនណេនសាធារណៈ និងផលិតកេមបាន។
សប្ាប់ទីកណនែងចាំណីអាហារណ លផរល់ជខប្េើសខៅយក ឬ ឹកជញ្ជូនចាំណីអាហារ ប្បតិបតរិករកណនែងចាំណីអាហារប្តូវបខងកើតការអនុវតររកាគាំោតសងាេសប្ាប់អតិថ្ិជនណ លតប្េង់ជួរ ខៅខពលខធវើការបញ្ញជទិញ
ឬកនទងអាំ ទងខពលខៅយក។
ខភាជនីយដ្ឋានណ លផរល់ផលិតផលប្បខេទខប្គឿងខទស (ឧ. ខប្គឿងផសាំខៅ ផលិតផល ។ល។) សប្ាប់ការលក់ោយ អាចោប់បញ្ចូលវាខៅខលើេុឺនុយសប្ាប់ការ ឹកជញ្ជូន ឬការយកខៅបរិខភាគោងខប្តបុខណាណុះ។
ពួកខគេិនប្តូវបានអនុញ្ញាតឲ្យខរៀបចាំតូបលក់ខប្គឿងខទសខៅកនទងបន្ប់បរិខភាគអាហាររបស់ពួកខគសប្ាប់ឲ្យអតិថ្ិជនខប្ជើសខរើសខដ្ឋយខែួនឯងខ ើយ ខប្ពាុះវាផ្ទយពីខគ្នលបាំណងថ្នការបិទបន្ប់បរិខភាគអាហារ ល់អតិថ្ិជន និង
ខុសពីការអនុញ្ញាតណ លានប្សាប់របស់ពួកខគ។
o Public Health នឹងេិនអនុវតរការដ្ឋក់សាែកផលិតផលខវចខចប់ណ លប្តូវបានខវចខចបខ់ ើេបីភាពង្គយប្សលួ ខ ើយ កនទងករណីណ លពួកខគអាចផរល់ខប្គឿងផសាំ ល់អតិថ្ិជនតាេការសាំណូេពរបាន។
o ខភាជនីយដ្ឋានប្តូវបានហាេឃ្លត់យងតឹងរុ៉ឹងពីការអនុវតរការខវចខចប់ណ លានហានិេ័យ (risk) ខពស់៖
▪

ការខវចខចប់កាត់បនថយអុកសុីណសន ណ លេិនប្តូវបានអនុេ័តខដ្ឋយ CDPH។

▪ បសូលុយសយទងទឹកអនាេ័យកាំពុងដ្ឋក់លក់ខដ្ឋយេិនានសាែ ក EPA ណ លបានតប្េូវណាេួយ។
o ខបើសិនជាខភាជនីយដ្ឋានកាំពុងខប្បប្ើ បាស់ណផនកថ្នបន្ប់បរិខភាគអាហាររបស់ខែួនជាកណនែងសរទកបប្េទងសប្ាប់ទាំនិញេិនណេនចាំណីអាហារ ពួកខគប្តូវណតហាេឃ្លត់ការខប្ជើសខរើសខដ្ឋយខែួនឯងខៅខលើទាំនិញទាំងខនុះ
ខដ្ឋយអតិថ្ិជន។ ផលិតផលទាំងខនុះប្តូវផរល់ជាណផនកថ្នការ ឹកជញ្ជូន ឬការទិញយកខៅោងខប្ត។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
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ខេខោគកូរូណាប្បខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសប្ាប់ទកី ណនែងលក់ចណ
ាំ អាី ហារ
អាហារដ្ឋាន ហាងលក់ឥវាន់ និងខភាជនីយដ្ឋានណ លសថតិ ខៅកនងទ េន្រី ខពទយ ផ្ុះណថ្ទាំ ឬទីកណនែងណថ្ទាំាំសខុ ភាពប្សខ ៀងគ្ននប្តវូ បានខលើកណលងពីការហាេឃ្លត់េនិ ឲ្យបរិខភាគខៅនឹងកណនែង ខទុះជាយងណាក៏ខដ្ឋយ Public Health
សូេណណនាាំយងេុតាាំថាទីកណនែងទាំងខនុះខធវឲ្ើ យប្បាក ថាអនកបរិខភាគអនុវតរតាេខសចករតី ប្េវូ ថ្នការរកាគាំោតសងាេសេប្សប (6 ហ្វតី ពីអតិថ្ជិ នខផសងខទៀត) ខណៈខពលានវតរានខៅទីខនាុះ។
ហាងលក់ខប្គឿងខទស និងហាងលក់ទនាំ ញិ ង្គយប្សលួ (convenience stores)
•

ខធវើឲ្យប្បាក ថាានវិធីខធវើអនាេ័យសប្ាប់រខទុះទិញឥវាន់ និងថ្ កន្តនរក - ខដ្ឋយខធវើឲ្យប្កណាត់ជូតង្គយប្សលួ រកសប្ាប់អតិថ្ិជន ឬខដ្ឋយានបុគាលិកប្គប់ប្គង ាំខណើរការខនុះ និងខធវើអនាេ័យ
កនទងចខនាែុះថ្នការខប្បប្ើ បាស់ខដ្ឋយអតិថ្ិជនេរងៗ។

•

តាេដ្ឋនចាំនួនអតិថ្ិជនខ ើេបីធានាបាននូវការរកាគាំោតសងាេ ល់អតិថ្ិជន។ វាានសារៈសាំោន់ជាពិខសសសប្ាប់ជួររង់ចាំ ូចជាបញ្ជរគិតលុយ។ ខៅទីកណនែងណ លានចោចរខប្ចើន ចូរខប្បើប្បាស់ឧបករណ៍រកាគាំោតសប្ាប់
ការគិតលុយ និងការតប្េង់ជួរ។ បិទសាត់ខៅខលើកប្ាលឥ ាខ ើេបីរកាអតិថ្ិជនឲ្យានគាំោតសេប្សប។

•
•
•

ហាងលក់ខប្គឿងខទសណ លានកណនែងបរិខភាគខៅនឹងកណនែង េិនអាចផរល់ជខប្េើសបរិខភាគខៅោងកនទងបានខ យើ េិនថាោងកនទង ឬោងខប្តបន្ប់ខ ើយ។
ហាងលក់ខប្គឿងខទស និងហាងលក់ទាំនិញង្គយប្សួល ណ លផរល់ជូនខសវាខប្ជើសខរើសខដ្ឋយខែួនឯងខៅខលើចណ
ាំ ីអាហារណ លេិនបានខវចខចប់ (ឧ. កណនែងចប់សាឡាត់ កណនែង ួសសុប កណនែងដ្ឋក់េហូបអាហារខប្ចើន) ប្តូវណត
បញ្ឈប់ការចប់េហូបខែួនឯងរបស់អតិថ្ិជន។
ហាេឃ្លត់ការសាកផលិតផល។

ទីកណនែងលក់ចាំណអាី ហារចល័ត (ឧ. ឡានលក់ចាំណអាី ហារ រខទុះរុញលក់ចណ
ាំ អាី ហារ)
•
•

ានណតទីកណនែងលក់ចាំណីអាហារចល័តណ លានលិខិតអនុញ្ញាតសុខភាពណ លានសុពលភាព ខទើបប្តូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផរល់េហូបអាហារសប្ាប់ការបរិខភាគខៅកណនែងខផសង ឬយកខៅបរិខភាគោងខប្ត។
តាេដ្ឋនចាំនួនអតិថ្ិជនខ ើេបីធានាបាននូវការរកាគាំោតសងាេ ល់អតិថ្ិជន។ វាានសារៈសាំោន់ជាពិខសសសប្ាប់ជួររង់ចាំ ូចជាជួរបញ្ជរបញ្ញជទិញ។

ការពិចរណាខលើខសវាកេមអតិថ្ជិ ន
•
•
•
•
•
•

សូេណណនាាំឲ្យចត់តាាំងបុគាលិកាន ក់ ណ លនឹងខធវើឲ្យប្បាក ថាខសចករីតប្េូវឲ្យរកាគាំោតសងាេសប្ាប់ជួរទាំងឡាយណ លានខៅោងកនទង ឬោងខប្តហាងប្តូវបានខ្ែើយតប។ ខៅទីកណនែងណ លានចោចរខប្ចើន ចូរខប្បើប្បាស់
ឧបករណ៍រកាគាំោតសប្ាប់ការគិតលុយ និងការតប្េង់ជួរ។ បិទសាត់ខៅខលើកប្ាលឥ ាខ ើេបីរកាអតិថ្ិជនឲ្យានគាំោតសេប្សប។
សូេណណនាាំឲ្យផរល់កណនសង ឬប្កណាត់ជូតាត់បណនថេឲ្យអតិថ្ិជនខប្បើ ខៅខពលពួកខគកអក ឬកណារស់។
ខធវើឲ្យប្បាក ថាបន្ប់ទឹកានសរទកសាបូ កណនសងខប្បើប្បាស់េរង/ាសុីនសេៃួតថ្ និងធុងសប្ាេណ លេិនានការបុះប្គប់ប្គ្នន់។
សូេណណនាាំឲ្យខប្បើទឹកអនាេ័យោងថ្ ណ លានជាតិអាល់កុលយងតិច 60% សប្ាប់ឲ្យអតិថ្ិជនខប្បើខៅទីកណនែងទូខៅ ូចជាប្ចកចូលអគ្នរ។
ពិចរណាផរល់ខសវាកេម ឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្ថ្ែសប្ាប់អតិថ្ិជនណ លានហានិេ័យ (risk) ខពស់ ូខចនុះពួកខគអាចខចៀសវាងការេកហាងលក់ខប្គឿងខទស។
សូេណណនាាំឲ្យដ្ឋក់កប្េិតខលើការសន្នាខៅបញ្ជរបញ្ញជទិញ និងជួរគិតលុយរវាងបុគាលិកលក់ចាំណីអាហារ និងអតិថ្ិជន។

បុគលា កិ ខៅទីកណនែងលក់ចាំណអាី ហារ
•

ពិនិតយខេើលបុគាលិករកជាំងឺជាប្បចាំថ្ថ្ៃ (ជាការពិនិតយខដ្ឋយខែួនឯង ឬការពិនិតយខេើលបុគាលិក) និងខធវើឲ្យប្បាក ថាបុគាលិកសថិតខៅផ្ុះ ខៅខពលពួកខគឈឺ។

•

បុគាលិកណ លានអការៈប្គនទ ខតរ ឬជាំងឺផែូវ ខងហើេប្តូវបានណណនាាំឲ្យសប្ាកខៅផ្ុះ និងេិនប្តូវប្ត ប់េកខធវើការវិញខ ើយរហ្ូត ល់រយៈខពលយងតិច 3 ថ្ថ្ៃ (72 ខាង) បនា្ប់ពីជាសុះខសបើយ ណ លានន័យថាអការៈប្គទនខតរ
បានបាត់ខៅវិញខដ្ឋយេិនខប្បើថានាំបញ្ចទុះកខតរ និងានការធូរខសបើយសប្ាប់ខោគសញ្ញាផែូវ ខងហើេ (ឧ. កអក ក ខងហើេខែី) និង យងតិចបាំផុត 7 ថ្ថ្ៃបនា្ប់ពីខចញខោគសញ្ញា ាំបូង។

•
•

បុគាលិកណ លខេើលខៅ ូចជាឈឺខៅខពលេក ល់កណនែងខធវើការ ឬធាែក់ខែួនឈឺកនទងអាំ ទងខពលខធវើការគួរប្តូវបានបញ្ជូនខៅផ្ុះវិញភាែេៗ។
សូេណណនាាំឲ្យកាំណត់កាលវិភាគបុគលា ិកខៅខវន ូចគ្នន និងេិនផ្លែស់បរូរបុគាលិក្ែងខវនខ ើេបីកាត់បនថយការរើកោលដ្ឋលកនទងករណីណ លបុគាលិកប្តូវបានរកខ ើញថាានជាំងឺ COVID-19។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
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ខេខោគកូរូណាប្បខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសប្ាប់ទកី ណនែងលក់ចណ
ាំ អាី ហារ
•
•

ពិចរណាចត់តាាំងបុគាលិកណ លានហានិេ័យ (risk) ខពសស់ ប្ាប់ជាំងឺធៃន់ធៃរខដ្ឋយជាំងឺ COVID-19 ជាបខណារុះអាសននខៅភារកិចចណ លដ្ឋក់កប្េិតការបុះពាល់របស់ពួកខគជាេួយសាធារណជន។ ហានិេ័យ (risk)
ខពស់គឺសាំខៅខៅខលើជនចស់ជោ ន្តសរីានថ្ផ្ខពាុះ និងជនទាំងឡាយណ លានប្បព័នធភាពសាុ ាំចុុះខខាយ ឬបញ្ញហសុខភាពប្បចាំកាយ។
ណណនាាំឲ្យបុគាលិករង់ចាំ និងបុគាលិកខៅតាេបញ្ជររកាគាំោត 6 ហ្វីតពីបុគាលិក ូចគ្នន និងពីអតិថ្ិជនឲ្យបានខប្ចើនបាំផុតតាេណ លអាចខធវើបាន។

ខសចករតី ប្េវូ សប្ាប់ជងាំ ឺ COVID-19 ណ លបានបញ្ញជក់
បនា្ប់ពីានការជូន ាំណឹងថាបុគាលិកលក់ចាំណីអាហារបានខតសរវិជជានសប្ាប់ជាំងឺ COVID-19 ឬចត់ទុកថាវិជជានខដ្ឋយណផអកខលើខោគសញ្ញាណ លទក់ទងនឹងជាំងឺ COVID-19 ប្បតិបតរិករចាំណីអាហារប្តូវបាន
តប្េូវឲ្យខធវើសកេមភាព ូចោងខប្កាេ៖
1.

ខធវើឲ្យប្បាក ថាបុគាលិកណ លបានបុះពាល់េិនប្តវូ បានោប់បញ្ចូលខៅកនទងទីកណនែងលក់ចាំណីអាហារ និងខគ្នរពតាេខសចករីបង្គាប់របស់េន្តនរីសុោេិបាល (HOO) ខ ើេបីប្គប់ប្គងជាំងឺ COVID-19៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/HOO_Coronavirus_BlanketIsolation_03.25.20.pdf

 ការណណនាាំបណនថេសប្ាប់ជនណ លរកខ ើញថាានជាំងឺ COVID-19 អាចរកបានខៅ http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoV.pdf
2. កាំណត់អតរសញ្ញាណ "អនកបុះពាល់ជិតសនិទធ" ណ លអាចានទាំងអស់ និងតប្េូវឲ្យអនកទាំងខនាុះខគ្នរពតាេខសចករីបង្គាប់ឲ្យសថិតខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កថ្ន HOO៖ អនកបុះពាល់ជិតសនិទធរួេានសាជិកប្គួសារទាំងអស់
អនកបុះពាល់ជិតសនិទធនានា និងបុគាលទាំងអស់ណ លសថិតកនទងចាៃ យ 6 ហ្វីតពីបុគាលិកណ លឈឺកនទងរយៈខពលយូរជាង 10 នាទី ខដ្ឋយចប់ខផរើេពី 48 ខាងេុននឹងបុគាលិកចប់ខផរើេខចញខោគសញ្ញារហ្ូត ល់រយៈខពល
ដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ករបស់ពួកខគបញ្ចប់។ ខលើសពីខនុះ ជនណាាន ក់ណ លបានបុះពាល់សារធាតុោវថ្នោងកាយរបស់បុគាលិករូបខនាុះ និង/ឬសារធាតុបខញ្ចញ ( ូចជាប្តូវបានកអក/កណារស់ដ្ឋក់
ខប្បើខប្គឿងបរិខភាគអាហាររួេគ្នន ឬទឹកាត់ គួរប្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក។
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine_03.25.20.pdf
3.

4.

 ការណណនាាំបណនថេសប្ាប់អនកបុះពាល់ជិតសនិទធអាចរកបានខៅ http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeQuarantine.pdf
សាអ ត និងខធវើអនាេ័យទីកណនែងខដ្ឋយខយងតាេការណណនាាំរបស់ CDC ណ លានខៅ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaningdisinfection.html

 ខសចករីតប្េូវថ្នការសាអ ត និងការខធវើអនាេ័យណ លានប្សាប់សប្ាប់ថ្ផ្បុះពាល់េហូបអាហារគឺានប្បសិទធភាព
ទីកណនែងចាំណីអាហារលក់ោយេិនគួរទេទរកាំណត់សាា ល់ពីប្គូខពទយសប្ាប់បុគាលណ លប្តូវបានកាំណត់ថាជាអនកបុះពាល់ជិតសនិទធរបស់បុគាលិកណ លបានកាំណត់ថាជាករណីជាំងឺ COVID-19 ខប្ពាុះបុគាលណ លបានបុះពាល់
ខនាុះប្តូវបានតប្េវូ ឲ្យសថិតខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កខដ្ឋយខែួនឯងរយៈខពល 14 ថ្ថ្ៃគិតពីកាលបរិខចេទបុះពាល់ចុងខប្កាយខដ្ឋយអនុខោេតាេខសចករីបង្គាប់។

ណផនកសុខភាពបរិសាថនរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ នឹងខធវើការជាេួយប្បតិបតរិករចាំណីអាហារ ខ ើេបីផរល់ការណណនាាំ និងខធវើឲ្យប្បាក ថាសកេមភាពណ លបានតប្េូវប្តវូ បានបាំខពញ។
ការណណនាាំអពាំ កាី រោងសាអ តថ្ សប្ាប់បគុ លា កិ ទាំងអស់
•
•
•

ខធវើឲ្យប្បាក ថាបុគាលិកោងបាតថ្ និងថ្ ជាេួយសាបូ និងទឹកខតរ អុនៗយងតិច 20 វិនាទីបនា្ប់ពីេក ល់កណនែងខធវើការជាខលើក ាំបូង បនា្ប់ពីខប្បើបន្ប់ទឹក េុននិងខប្កាយពីបរិខភាគអាហារឲ្យបានញឹកញាប់ខពញេួយថ្ថ្ៃ
និង ូចបានបញ្ញជក់ខៅកនទង ចាប់សរីពីេហូបអាហារលក់ោយរបស់រ ា California (California Retail Food Code; CRFC), ណផនក 113953.3. ខចៀសវាងការបុះណេនក ប្ចេុុះ ឬាត់របស់អនក។
សូេណណនាាំឲ្យចត់តាាំងបុគាលិកាន ក់ខរៀងោល់ខវនខ ើេបីខធវើឲ្យប្បាក ថាកណនែងោងថ្ ានសរទកសាបូ និងប្កដ្ឋសជូតប្គប់ខពលខវោ។
សូេណណនាាំឲ្យខប្បើខប្សាេថ្ បានសេប្សបជាឧបករណ៍បណនថេ បុណនរវាជាខរឿងសាំោន់ណ លប្តូវចងចាំថា ខប្សាេថ្ េិនជាំនួសតប្េូវការោងថ្ និងការអនុវតរអនាេ័យថ្ លអខ ើយ។

ខគ្នរពតាេការអនុវតរសវុ តថភាិ ពចាំណអាី ហារេូលដ្ឋាន
•

រកាេហូបអាហារខតរ ឲ្យខៅខតរ (135 °F ឬខពស់ជាងខនុះ) ឬេហូបអាហារប្តជាក់ឲ្យខៅប្តជាក់ (41 °F ឬទបជាងខនុះ)

•

ចេអិនេហូបឲ្យ្អិនលអ ូចបានតប្េូវខៅកនទង CRFC។

•
•

សាអ ត និងរកាឲ្យប្បដ្ឋប់ប្បដ្ឋញាទ ាំអាហ្រ និងបរិកាារានអនាេ័យខៅតាេភាពញឹកញាប់ណ លចាំបាច់ ូចបានគូសបញ្ញជក់ខៅកនទង CRFC។
ខគ្នរពតាេការអនុវតរសរីពីសុខភាព និងអនាេ័យបុគាលិក—កុាំខធវើការខៅខពលឈឺ និងោងសាអ តថ្ ឲ្យបានញឹកញាប់ និងខៅតាេចាំបាច់ ូចបានកត់សាា ល់ោងខលើ។
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ខេខោគកូរូណាប្បខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសប្ាប់ទកី ណនែងលក់ចណ
ាំ អាី ហារ
•

ធានាថាេហូបអាហ្រ និងខប្គឿងផសាំេហូបអាហារទាំងអស់បានេកពីប្បេពេហូបអាហារណ លបានអនុេ័ត។

ការពិចរណាជាពិខសស
•

រ៉ឹតតបិតការខប្បើប្បាស់ឧបករណ៍ផ្ទកណ លអាចបាំខពញខ ងើ វិញ ណ លអតិថ្ិជននាាំេកសប្ាប់ខេសជជៈឬអាហារ។

•

ាសុីនចក់ខេសជជៈណ លប្តូវបានខប្បើខ ើេបីបាំខពញខេសជជៈបខប្េើខដ្ឋយខែួនឯងប្តូវោងសាអ តនិងខធវើឲ្យានអនាេ័យឲ្យបានញឹកញាប់។

•

ណថ្រការបស់របរខប្បើប្បាស់ណ លខប្បណើ តេួយ ង ូចជាណពង កាាំបិត ចន និងខប្គឿងផសាំរសជាតិណ លបានខវចខចប់ខៅោងខប្កាយបញ្ជរនិងផរល់តាេការខសនើសុាំ។

ការអនុវតរការសាអ តណ លបានខធវឲ្ើ យប្បខសើរខ ងើ
•
•

ចត់តាាំងបុគាលិកឲ្យសាអ ត និងសាែ ប់ខេខោគខលើថ្ផ្ណ ល "បុះពាល់ខប្ចើន" ទាំងអស់ ូចជាថ្ផ្បខប្េើអាហារ ណផនកោងខលើតុ ថ្ ទវ រទូទឹកកក បញ្ជរគិតលុយ ាសុីនកាតឥណទន ប្បដ្ឋប់ប្បដ្ឋកនទងបន្ប់ទឹក បងាន់ ថ្ ទវ រ
ធុងសប្ាេ និងទូរសព្ឲ្យបានញឹកញាប់។
ខប្បើប្បាស់ផលិតផលណ លបានចុុះបញ្ជិការជាេួយភានក់ង្គរការពារបរិសាថន (Environmental Protection Agency; EPA) ខ ើេបីសាអ ត (កាច ត់ខេខោគ) និងសាែ ប់ខេខោគ (សាែ ប់ខេខោគ)។
ប្តូវអនុវតរតាេការណណនាាំខៅខលើសាែករបស់ផលិតផលសាអ ត និងផលិតផលសាែ ប់ខេខោគជានិចច។

សារធាតុសាែ ប់ខេខោគណ លានប្បសិទភាធ ព
•
•

ខ ើេបីខធវើសូលុយសយទងខធវើឲ្យស (Bleach) ចូរោយ Bleach េួយសាែ បប្ពាកាខហ្វកនទងទឹក 4 កាវត (4 ណពង)។ សប្ាប់ការផាត់ផាង់ខប្ចើន ចូរដ្ឋក់ Bleach 1/3 ណពងកនទងទឹក 1 ហាា ទង (16 ណពង)។
ខប្បើសូលុយសយទងកនទងរយៈខពល 20 នាទី។ ខប្បើប្បាស់បន្ុះប្កដ្ឋសខតសរ ខ ើេបីខធវើខតសរសូលយុ សយទងកែរើន (100 ppm)។
សារធាតុសាែ ប់ខេខោគណ លបានអនុញ្ញាតខដ្ឋយ EPA ខផសងៗខទៀតអាចប្តូវខប្បើ ខបើសិនជាវាានប្បសិទភាធ ពខលើខេខោគកូរូណា។ អនកខប្បើប្បាស់អាចទក់ទងខលខ “1-800” ខៅខលើសាែកផលិតផល
ខ ើេបី ឹងពីប្បសិទធភាពរបស់វាខលើជាំងឺ “COVID-19”។

ការចត់ណចងសារធាតុសាែ ប់ខេខោគ របស់របរ និងកាកសាំណល់បានសេប្សប
• ខប្បើសារធាតុគីេីខៅកនទងកណនែងណ លានខយល់ខចញចូលលអ។

• ខចៀសវាងការោយសារធាតុគីេីណ លេិនប្តូវគ្ននចូលគ្នន (អានសាែ ក)។
• ការពារកុាំឲ្យសារធាតុគីេីបុះពាល់េហូបអាហារកនទងអាំ ទងខពលសាអ ត។

• ប្គប់ប្គងកាកសាំណល់ខដ្ឋយសុវតថិភាព និងខបាុះខចលកនទងធុងសប្ាេណ លានសុវតថិភាព។
• ផ្ទកជាតិគីេីខៅកនទងណបបបទណ លបានអនុេ័ត។
សប្ាប់ព័ត៌ានបណនថេអាំពីការបង្គករជាំងឺ្ែងខៅកនទងបរិបទកណនែងចាំណីអាហារ ចូរទក់ទងខសវាកេមប្បឹកាខយបល់តាេរយៈខលខ (888) 700-9995។ សប្ាប់ព័ត៌ានបណនថេអាំពីជាំងឺ COVID-19 សូេចូលខៅកាន់
http://publichealth.lacounty.gov។
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