េសចក� ែី ណ�ំស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��
ក��ងអំឡ
� ងេពលជំងឺ COVID-19
កេ����ំង គឺ��រគំ�មកំែហងដ៏ធំមួយដល់សុខ�ព��រណជន។ �រ�ក់ឱ្យ្រត�វនឹងកេ����ំង�ចប�
� ល
ឱ្យ�នប��សុខ�ព�េ្រចើន្របេភទ �ប់�ប់ពី�រអស់ក��ំងទូ េ� រហូ តដល់ឈឺ�ច់ដុំ ែថម� ំងរហូ តដល់ប��
េ����ំងេខ�ះ�តិទឹក (heat stroke) ែដល�ប��ែដលគំ�មកំែហងដល់�យុជី វ �តេទៀតផង។ មជ្ឈមណ�ល�រ�រ
រលកកេ��្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីផ�ល់ជំនួយ និង�រ�រ�រក��ងអំឡ
� ងេពល�នកេ����ំង។
សុខ�ព និងសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកនិងេភ��វេ�មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� គឺ�ចំណុចសំ�ន់បំផុតស្រ�ប់
ពួ កេយើង។ េ�េពលែដលេសចក� ីប��ប់អំពី�រេឆ� ើយតប�មួ យ��េ�កែន� ងេធ� ើ�រនិង ចំេ�ះសហគមន៍
(Responding Together at Work and in the Community Order) របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�ែត�ន្របសិទ�ិ�ព
េសចក� ែី ណ�ំ�ងេ្រ�ម្រត�វ�នផ� ល់ជូន េដើម្បីេបើកដំេណើរ�រមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��េ�យសុវត� ិ�ពេ�
េពល�នកេ��េឡើងខ� ស់។
A. សកម� �ពសុវត� ិ�ពេផ្សងៗេ��មទី�ង
ំ
ចូ របិទ��កស��ផ្សព� ផ�យេ��ម្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗៃនមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� េដើម្បី
ជូ នដំណឹងដល់បុគ�លិក និង��រណជន� ំងអស់ �ពួ កេគមិនគួ រចូ លេទ ្របសិនេបើពួកេគ�នក� ក
្រគ �នេ�� ឬេ�គស��េផ្សងេទៀតៃនជំងឺ COVID-19 ឬកំពង
ុ ែតអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់ៃន�រឱ្យេ�
�ច់េ�យែឡក ឬ�រឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក�៉ងសកម� េហើយមនុស្ស្រគប់��្រត�វែត�ក់�៉ស់ខណៈេពលែដល
េ�ក��ងមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ គំរ ូ��កស���ច
រក�នេ�េលើេគហទំព័រេនះ៖publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage។
្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន សូ មផ� ល់ជូននូ វទី�ំង�រ�ររលកកេ��ដៃទេទៀតស្រ�ប់អ�កែដល�នេ�គ
ស��ៃនជំងឺ COVID-19។ េនះគួ រែត�បន� ប់�ច់េ�យែឡកេ�ក��ងមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��
ស្រ�ប់មនុស្ស��ក់ៗែដល�នេ�គស��។
សូ ម�ត់ វ ��ន�រណ៏ �មែដល�ចេធ� ើេ��ន េដើម្បី�ត់បន� យ�រ្របមូ លផ��ំមនុស្សេ្រចើនកុះករេ�
ក��ងមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� េ�យ�ត់បន� យ�ពកកកុញេ��ម្រចកចូ លេ� និងេចញពីទី
កែន� ងេ�ះ េហើយែបងែចកកែន� ងអង��យ និងេរៀបចំឱ្យ�ន�ព�យ្រស� លក��ង�រចូ លេ្របើបន� ប់ទឹក។
ចូ រ�ក់ទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដេ�្រចកចូ ល និងទី�ំងទូ េ��� េហើយ����ន�ក់�ប៊ូ
និងទឹកែដល�ចរក�នេ�ក��ងកែន� ងេ�ះ។ បន� ប់ទឹក ែដល�ធម� �េបើកបេ្រមើ�រជូ នដល់
��រណជន គួ រែតបន� េបើកបេ្រមើ�រជូ នដល់��រណជនដែដល។
ចូ របិទ��កស��េ�យ�នពីធី�រប��រ�រចម� ងេមេ�គ�មផ� វ� ដេង� ើម �រ�ងស��តៃដ និង
ដំណឹងអំពី�រ�ក់�៉ស់ េ�ទូ � ំងទី�ំងេ�ះ។ គំរ ូ��កស���ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រេនះ៖
publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage។
្របសិនេបើមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��អនុ��តឱ្យពិ���រ និងេភសជ� ៈេ��ងក��ងអ�រ ចូ រ
េរៀបចំកែន� ងអង��យែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ េហើយ្រត�វ�នេ្របើ�ពិេសសស្រ�ប់េភ��វែដលកំពុង
ពិ���រ និងេភសជ� ៈឱ្យ��យពីកែន� ងអង��យេផ្សងេទៀត។ ទី�ំងែដលអនុ��តឱ្យពិ���រ និងេភ
សជ� ៈេ��ងក��ងអ�រ ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ទី�ំងែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់�ង ពីេ្រ�ះ
មនុស្ស� ំងអស់ រ ួម� ំងអ� កែដល�ន�ក់និងមិន�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួច គឺេ��ងក��ងអ�ររយៈេពល
យូរ េហើយ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ពួកេគេចញេដើម្បីពិ���រ ឬេភសជ� ៈេទៀតផង។ េភ��វែដលេ្របើទី�ំង
ែដល�នកំណត់េនះគួ រែត�ចរក�គ��ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទេពលកំពុងពិ���រ ឬេភសជ� ៈ។ ��ក
ស��េ�ក��ងទី�ំងេនះគួ រែតរ�លឹកដល់េភ��វ� ពួ កេគ្រត�វែតអង��យ�ប់េ�េពលពិ���រ ឬេភសជ� ៈ
េហើយពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ពួកេគេចញ�នែតេ�េពលែដលពួ កេគកំពុងពិ���រ ឬេភសជ� ៈ
�៉ងសកម� ែតប៉ុេ�
� ះ។ ្រគប់េពល� ំងអស់េ្រ�ពីេនះ េភ��វ្រត�វែត�ក់�៉ស់របស់ពួកេគ។
េ�កែន� ងែដល�ចេធ� ើេ��ន សូ ម�ត់ វ ��ន�រណ៏េដើម្បីបេង� ើនខ្យល់បក់េចញចូ លេ�ក��ង
មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��។ សូ ម្រ�កដ� ្របព័ន��៉សុីនកេ�� ្របព័ន�ខ្យល់ និង�៉សុីន្រត�ក់រ ូម��
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(HVAC) ៃនមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��គឺេ�ល� និង�នដំេណើរ�រធម� �។ ពិ�រ�តំេឡើង�៉សុីន
ស��តខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់េហើយ�ចចល័ត�ន េធ� ើឱ្យត្រមងខ្យល់របស់អ�រ្របេសើរេឡើង
េហើយឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើន
បរ ��ណខ្យល់ពី�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទី�ំងេធ� ើ�រ។ �ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងទី
�ំងែដល�នខ្យល់បក់េចញចូ ល�ងពី�ងេ្រ�មកតិចតួ ច។ សូ មេមើល េសចក� ីែណ�ំស�ីទីស្រ�ប់
្របព័ន�ខ្យល់បក់េចញចូ ល ត្រមង និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស�ងក��ងអ�រ របស់ CDPH
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
ចូ រ�ត់�ំងបុគ�លិកឱ្យចុះេ��ះេភ��វេ�យស� ័្រគចិត�ក��ងមួ យៃថ� ៗ (សូ មេមើលឧបសម� ័ន� A)។ �រេរៀបចំឱ្យ
�នប�� ីេ��ះេភ��វ្រប�ំៃថ� �ច�ន្របេ�ជន៍ ្របសិនេបើ�នករណី វ �ជ� �នៃនជំងឺ COVID-19 េហើយម
ជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ���ំ�ច់្រត�វ�ក់ទងេ�បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងនឹងករណីេនះ េដើម្បីជូន
ដំណឹងដល់ពួកេគអំពី�រ្របឈមមុខនឹង�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គរបស់ពួកេគ។ បុគ�លិកក៏គួរែតរក�
ចំនួនេភ��វែដលបដិេសធមិនចុះេ��ះចូ លផងែដរ។ ចូ ររក�កំណត់្រ�អំពីបុគ�លិក និងអ� កស� ័្រគចិត�
ែដលស� ិតេ�មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ���េរៀង�ល់ៃថ� ។
សូ មអនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំេផ្សងៗស្រ�ប់ �រស��ត និងស��ប់េមេ�គចំេ�ះទី�ំងសហគមន៍
របស់ មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) និង �រស��តទី�ំង ្របសិនេបើនរ���ក់
ឈឺ។
សកម� �ពេផ្សងេទៀតែដល�នប��ប់េ�យអ� ក្រគប់្រគងទី�ំងេ�ះ៖
____________________________________________________________________________
B. សកម� �ពសុវត� ិ�ពេផ្សងៗស្រ�ប់បុគ�លិក
មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��្រត�វែត្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក អ� កស� ័្រគចិត� អ� កលក់ អ� កេ�៉�រ និងអ� កេធ� ើ
�រេផ្សងេទៀតចំេ�ះេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិក� ំងអស់គួរែត្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យរកេ�គ
ស��េ�េពល�ប់េផ� ើមេវន�រ�ររបស់ពួកេគ។ ជេ្រមើសស្រ�ប់�រ្រត� តពិនិត្យរ ួម�ន េ�យឱ្យ
បុគ�លិក�យតៃម� េ�គស����ល់ខ� �នមុនេពលមកមជ្ឈមណ�ល េ�យ�រេ្របើ��កស��េ�្រចកចូ ល
កែន� ងេធ� ើ�រ ឬេ�យបំេពញ�រ្រត� តពិនិត្យេ�នឹងកែន� ង�េរៀង�ល់ៃថ� េដើម្បីបែន� មដំណឹងែដល�
បុគ�លិកែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 និងអ� កែដលស� ិតេ�េ្រ�មេសចក� ីប��ប់ៃន�រឱ្យេ�
�ច់េ�យែឡក ឬ�រឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក មិនគួ រចូ លកែន� ងេធ� ើ�រេទ។ សូ មេមើល
publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf ស្រ�ប់គំរ ូែបប
បទៃន�រ្រត� តពិនិត្យេពលចូ ល។
បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេ�ផ� ះ ្របសិនេបើពួកេគ�ន�រម� ណ៍មិន្រស� លខ� �ន។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�ន�យ
�រណ៍� ឬប��ញ��នេ�គស��ជំងឺនឹង្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យ�កេចញ និងែស� ងរក�រព��លែដល
សម្រសប។ ្រត�វ្រ�កដ�អ� កែដល�នជំងឺ COVID-19 អនុវត� �ម�រែណ�ំ��អំពី�រ�ក់ខ� �នឯង
ឱ្យ េ��ច់េ�យែឡក។ បុគ�លិកែដល�បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�នឹងករណី្រត�វែត េធ� ើច��ឡី
ស័ក លុះ្រ�ែត�ន�រេលើកែលង ។ ្រត�វ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រេ�េពល
ែដលេគដឹង�បុគ�លិក��ក់�នឆ� ងេមេ�គេ�យកំណត់ និងផ� ល់ព័ត៌�នអំពីមនុស្សែដល�ន�រប៉ះ
�ល់េ�នឹងេមេ�គេ�ះឱ្យ�ន�ប់បំផុត។ េរៀបចំឱ្យ�នែផន�រក��ង�រផ� ល់�រេធ� ើេតស� ដល់បុគ�លិក
ែដល�ចនឹងប៉ះ�ល់េ�នឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ។ សូ មេ�ងេ�េលើេគហទំព័រ �រេឆ� ើយ
តបចំេ�ះជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
បុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេ�េពលពិ���រ ឬេភសជ� ៈក��ងេពលស្រ�កេ�
�មទី�ំងែដល�នកំណត់។ សូ មេមើលទំព័រស� ីពី�៉ស់របស់េ�នធី LA ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖
publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/។
បុគ�លិក្រត�វ�នជំរុញឱ្យរក�គ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីបុគ�លិកដៃទ និងេភ��វេផ្សងេទៀត ប៉ុែន� មិនត្រម�វ
�ំ�ច់េឡើយ។
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បុគ�លិកត្រម�វឱ្យ�ងស��តៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដ មុនេពល/ប��ប់ពីប�រេវន
�
មុន/
េ្រ�យេពលស្រ�ក និងប��ប់ពីសកម� �ព�មួ យដូ ចេនះ៖ េ្របើបន� ប់ទឹក ពិ���រ ចូ លឬ�ក
េចញពីទី�ំង េហើយប��ប់ពីប៉ះៃផ� ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន (ៃដ��រ ឧបករណ៏ប��ទូ រទស្សន៍ ប��ន់ៃដ
។ល។) េ�យេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដ ឬ�ប៊ូ និងទឹក ែដល�ចរក�នេ�ទីកែន� ងេ�ះ។
បុគ�លិកគួ រែត្រត�វ�នជំរុញឱ្យស្រ�កពិ���រេ��ងេ្រ�អ�រ ឬេ�ែត��ក់ឯងេ�ក��ង
�រ ��ល័យែដលបិទជិត �មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ ្របសិនេបើបុគ�លិក្រត�វែតពិ���ររបស់ពួកេគ
េ�ក��ងអ�រ ពួ កេគគួ រែតពិ�េពលកំពុងអង��យ និង�នគ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ ្របសិនេបើ
ទី�ំងពិ���រេ�ះេ�ក��ងអ�រ។
បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេធ� ើ�មនីតិ វ �ធីទូេ�ស្រ�ប់អ�កែដល�នទុក�្រព� យ ឬជួ ប្របទះ�ព�សន�
េ�យទូ រស័ព�េ�េលខ 911។
បុគ�លិកគួ រែតទទួ ល�នច�ប់ចម� ងៃនេសចក� ីែណ�ំេនះ។
C. សកម� �ពសុវត� ិ�ពេផ្សងៗស្រ�ប់េភ��វ
េភ��វ្រត�វ�នជូ នដំណឹង�មិនឱ្យចូ លទី�ំង ្របសិនេបើពួកេគឈឺ ឬ្រត�វអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់ៃន�រ
ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក �មរយៈ��កស��ែដល�នបិទផ្សព� ផ�យ។
→ បុគ�លិកនឹងែណ�ំមនុស្ស្រគប់រ ូបែដលកំពុង�យ�រណ៍� ឬប��ញេ�គស����ៃនជំងឺ ឱ្យ

�កេចញ និងែស� ងរក�រព��លសម្រសប ្របសិនេបើ�ំ�ច់ ឬេបើ�ចេធ� ើេ��ន សូ មែណ�ំ
មនុស្សេ�ះេ��ន់ទី�ំងមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��ដៃទេទៀត ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នេ�គ
ស��។

ត្រម�វឱ្យេភ��វ�ក់�៉ស់្រគប់េពល។
→ បុគ�លិកនឹងែណ�ំដល់មនុស្ស្រគប់��ែដលមិនអនុវត� �មច�ប់�ត្រម�វឱ្យ�ក់�៉ស់��ំ�ច់។
→ ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន បុគ�លិកនឹងផ� ល់�៉ស់ដល់អ�កែដលមកដល់េ�យមិន�នយក�៉ស់មក

�មួ យ។

េភ��វ្រត�វ�នជំរុញឱ្យរក�ច��យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ ប៉ុែន� មិន�ំ�ច់ត្រម�វេឡើយ។
េភ��វ�ចរកទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដ �ប៊ូ និងទឹក�នេ�ក��ងទី�ំងេនះ។
→ បុគ�លិកនឹងរ�លឹកេភ��វឱ្យ�ងស��តៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ រ ួម

� ំងេ�េពលចូ ល និងេចញពីទី�ំងេ�ះផងែដរ។

េភ��វ�ចយកម� �ប និងេភសជ� ៈ��ល់ខ� �ន�ន។ ��រនឹង្រត�វ�នអនុ��តឱ្យកុម�៉ងពីេ្រ�។ េភ��វ�ច
ពិ���រ ឬេភសជ� ៈ�នែតេ��មទី�ំងែដល�នកំណត់េ�ក��ងមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��។ ទី
�ំងែដល�នកំណត់េនះគួ រែត្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីឱ្យ�ន�ររក�គ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ង
មនុស្ស� ំងអស់ក��ងបរ �េវណេនះ។ េភ��វ្រត�វែតរ�លឹកឱ្យ�ក់�៉ស់របស់ពួកេគ េលើកែលងែតេពលពួ កេគ
កំពុងពិ���រ ឬេភសជ� ៈ�៉ងសកម� ប៉ុេ�
� ះ។ ប��ប់ពីពួកេគ�នពិ���រ ឬេភសជ� ៈរ ួច�ល់េហើយ
ពួ កេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់របស់ពួកេគ��មៗ។ ទី�ំងេនះមិន�ចរក�ទុក ឬទុក��រឬេភសជ� ៈរបស់េភ��វ
ក��ងទូ ទឹកកក�នេទ។ មិនអនុ��តឱ្យែចករ� ែលក��រេឡើយ។
ករណីេលើកែលង៖ ស�ជិក្រក �ម្រគ� �រ ឬេ�ក��ងផ� ះែតមួ យ។
→ បុគ�លិកនឹងែណ�ំេភ��វ�ង
ំ �យ� �រពិ���រ និងេភសជ� ៈ�ចេធ� ើេ��នែតេ�ក��ងទី

�ំងពិ���រែដល�នកំណត់េ�ក��ងទី�ំងេ�ះប៉ុេ�
� ះ។
→ បុគ�លិកនឹងរ�លឹកេភ��វ� ំង�យ� �៉ស់�ច្រត�វេ�ះេចញ�នរយៈេពលខ� ីខណៈេពលែដលេភ��វ
កំពុងពិ���រ ឬេភសជ� ៈ ប៉ុែន� ្រត�វ�ក់ វ �ញ��មៗេ�េពលបុគ�លេ�ះ�នពិ���រ ឬេភស
ជ� ៈរ ួច�ល់េហើយ។
→ បុគ�លិកនឹងែណ�ំដល់េភ��វ�ែដលេស� ើសុំ�ររក�ទុក��រ ឬេភសជ� ៈ� �រេស� ើេនះមិន្រត�វ�ន
អនុ��តេឡើយ។
→ បុគ�លិកនឹងេស� ើសុំឱ្យមនុស្ស្រគប់រ ូបឱ្យប�្ឈប់�រែចករ� ែលក��រេ�យមិន្រតឹម្រត�វ។
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ឧបសម� ័ន� A៖

កំណត់េហតុេ�យស�័្រគចិត�របស់េភ��វៃនមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��
េ��ះមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��៖
�ស័យ��នមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��៖
�លបរ �េច� ទៃថ�េនះ៖
េ��ះ

េលខទូ រស័ព�

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
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េ��ះ

េលខទូ រស័ព�

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
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េ��ះ

េលខទូ រស័ព�

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

ចំនួនសរុបៃថ�េនះ៖
(សរុបពីសន� ឹកៃន�រចុះេ��ះចូ ល + អ� កែដលមិនចង់ចុះេ��ះចូ ល)
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