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ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់កែន� ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV និងបន� ប់�� �នស្រ�ប់ជួល៖
ឧបសម� ន
័ �O
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
1/28/21៖ កែន� ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV
និងបន� ប់�� �នស្រ�ប់ជួល�ចអនុ��តឱ្យ�ន�រ��ក់េ�េពលយប់េ�យអនុេ�ម�មពិធី�រេនះ
និង�រែណ�ំរបស់រដ� ។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពង
ុ អនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទេ�យវ �ទ�
��ស� និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីអនុ��តឲ្យទីកែន� ង�ក់�ក់េបើក��រេឡើង វ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ េសចក� ីប��ប់
�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់កែន� ងេ�ះជំរុ�/ឧទ�ន RV និង�� �នស្រ�ប់ជួលែដល�នអនុ��តឲ្យេបើក��រេ�យេសចក� ី
ប��ប់ពីម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរដ� ។ បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ� េ�េលើទីកែន� ង�ក់�ក់
� ំងេនះ �ជីវកម� ្របេភទ�ង
ំ េនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ែដល�នែចងេ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះផងែដរ។
េ�ក��ងពិធី�រ�ងេ្រ�ម �ក្យ� "្រគ� �រ" ្រត�វ�នកំណត់� "មនុស្សែដលរស់េ�រ ួម���្រក �ម្រគ� �រែតមួ យ"
េហើយមិន្រត�វ�ប់ប��ល
� � ំង��ន�ពរស់េ��្រក �មលក� ណៈ��ប័នដូ ច� អេន� �សិក��ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត� ��ម
��មដូ នដី ឬអ�រែថ� ំ្រប�ជន េហើយ�មិនរ ួមប��ល
� �រេរៀបចំ�ររស់េ�លក� ណៈ�ណិជ�កម� ដូច� ផ� ះ�នបន� ប់ជួល
1
ស�
� �រ ឬម៉ូ ែតល េឡើយ។ �ក្យ� “បុគ�លិក” និង “និេ�ជិត” �នន័យ�រ ួមប��ល
� និេ�ជិត អ� កស� ័្រគចិត� អ� ក�ត់�រ
និងអ� កទទួ ល�របណ��ះប�
� ល អ� កសិក�និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលបំេពញ�រ�រេ�នឹងកែន� ង។ �ក្យ� “េភ��វ” ឬ “ អតិថិជន”
គួ រែត�ន�ប់ប��ល
� ��រណៈជន និងអ� កេផ្សងេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក
ឬនិេ�ជិតែដលចំ�យេពលេវ�េធ� ើ�រេ�ឯ�ជីវកម� ឬទី�ំងេ�ះ។ �ក្យ� “្រគឹះ��ន” “ទី�ំង” និង “កែន� ង”
� ំងពីរសំេ�េ�េលើ��រ RV �� �ន បន� ប់ជួល កែន� ងេ�ះជំរុ� និងអ�រ ឬកែន� ងេ�ះជំរុ�
េ��ប់ៗ��ែដលសកម� �ពែដល�ន�រអនុ��ត�ន្រប្រពឹត�េឡើង។
0

សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន� ម ដូ េច� ះសូ ម
្រ�កដ��នពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់
បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ង
ំ ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យេ�េពលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។
កែន� ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV និង�� �នស្រ�ប់ជួល�ំងអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យ�រែណ�ំេនះ ្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ
វ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត� �ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�មនិង្រត�វេ្រត�មខ� �ន
េដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៌�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត� �ន។
េ��ះទីកែន� ង៖
�សយ��នទីកែន� ង៖

Los Angeles County Code, Title 22. §22.14.060 - F. Family definition. (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.)
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
1

APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
1/28/2021(Cambodian)
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A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក (គូ សធីក�ំ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។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រ�រ
ពីផ�ះ។ ពិ�រ�ផ� ល់ឲ្យបុគ�លិកែដលេស� ើសុំែកែ្រប�រកិច� ែដល�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ�មួ យេភ��វនិងបុគ�លិកេផ្សង
េទៀត។

 �លវ ��គ��ស់េវន�� ឬប�រេវន�
�
� ្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។
 បុគ�លិក�ង
ំ អស់ (�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិកទទួ ល្រ�ក់ឈ� �ល និងអ� កស� ័្រគចិត� ្រត�វ�នសំេ��រ ួម� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប់
�កុំមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត�
�ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត� �ន។
េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�ន
ពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។

o សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធី រ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺនិងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID19 េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម ច�ប់ស�ីពី�រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�
េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus Response Act) និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្បីទទួ ល
អត� ្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ��ន�ព�ក់ទងនឹង�រ�រៃន�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 ែដល
េកើតេឡើងចេ��ះៃថ�ទី 19 ែខមី� និងៃថ�ទី 5 ែខកក� �េ�យអនុេ�ម�មបទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20
របស់អភិ�លរដ� ។

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

 �រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ ល

្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ្រសបេ��ម
េ�ល�រណ៍ែណ�ំស�ីពី�រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ លរបស់
DPH
។
�រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក
�រដកដេង� ើមខ� ី
�រពិ�កដក
ដេង� ើម
និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រពិនិត្យ� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ
ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យ សីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ
�ន។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក��ងទីកែន� ងក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជកគួ រ�យ�រណ៍
ពីចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញ�មរយៈ
www.redcap.link/covidreport. ។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ� ើ�រ �យក��នសុខ�ព��រណៈ
នឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� យ
ើ តបចំេ�ះ�រឆ� ង�ចេ��ម ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ� ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រ
ឆ� ងជំងឺ ជំនួយបេច� កេទស និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ
នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង� ត�រឆ� ង�ចេ��មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ

្រត�វ�នទទួ លរ�ំងមុខសម្រសប ែដល្រគប្រចមុះនិង�ត់េ�យឥតគិតៃថ� ។
បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លិក
ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន
្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម
េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ�
ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។
យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមន
ិ ្រត�វេ្របើ��ច់�ត។
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និេ�ជិក� ំងអស់្រត�វ�ក់រ�ំងបិទមុខ្រគប់េពលេលើកែលងែតេធ� ើ�រែត��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជនែដល�ន��របិ
ទជិត
ឬេពលបរ �េ�គ��រ
ឬទឹក។
�រេលើកែលងែដល�នេធ� ើេឡើងពីមុនស្រ�ប់និេ�ជិតែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូចែដល�ន��ង
ំ ខណ� រ �ង�ំេលើសពីកម� ស់រ
បស់និេ�ជិតេ�េពលឈរ្រត�វ�នដកេ�លរហូ តដល់�ន�រជូ នដំណឹងបែន� ម។

 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ

បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យបរ �េ�គឬផឹក
េលើកែលងែតក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យ
ពីអ�កដៃទ�នេ�យ សុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6
ហ� ីតពីអ�កដៃទ។
េ�េពលបរ �េ�គឬផឹក
គួ រែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ
និង��យពីអ�កដៃទ
េបើសិន��ច
េធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូចឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក
េបើសិន�
�របរ �េ�គេ�បន� ប់តូចឬ��នីយ�រ�រផ� ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំនិងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យេហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់

ឬកែន� ង��ែដល

បុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖

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

o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់
�របរ �េ�គ��រនិងស្រ�ក ្រពម� ំង

o �ក់តុ��តពី��្រ�ំមួយហ� ីត និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស�ិត

េលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំ
កែន� ងអង��យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ��។
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក
្រត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក�� វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យ
ចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 បុគ�លិកក៏ទទួ ល�នេ្រ�មៃដស្រ�ប់កិច��រែដលត្រម�វឲ្យពួ កេគ�ត់ែចងៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ឬស្រ�ប់េ្របើ
្រ�ស់ក��ងអំឡ
� ងេពលពិនិត្យរកេ�គស��។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីេភ��វនិងពីបគ
ុ � លិកដូ ច��េ�្រគប់កែន� ង�ង
ំ អស់ៃនកែន� ង
េ�ះតង់េ�េពលៃថ� ។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន� �ម�រ�ំ�ច់េដើម្បីជួយអតិថិជន ឬេ��ម�រ�ំ�ច់។

 បន� ប់ទឹកនិងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o បន� ប់ទឹក

_____________________________________________________________

o េផ្សងេទៀត _____________________________________________________________
 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
________________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
________________________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 ឲ្យេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន បុគ�លិកនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន និង្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេចៀស�ង
�រេ្របើរ ួម��ដូ ច�ទូ រស័ព� េថប� ិត វ �ទ្យ
� ពីរផ� វ� េ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់�រ�រេផ្សងេទៀត ឬឧបករណ៍� រ ��ល័យ េ�្រគប់េពលែដល
�ចេធ� ើ�ន។ ពួ កេគក៏្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យែចករ� ែលក PPE ��ច់�តផងែដរ។

 េ�េពលែដល្រត�វែតេ្របើវត��រ ួម�� វត��� ំងេ�ះ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេ�យេ្របើផលិតផលស��តែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�
រ�ងេវនេធ� ើ�រ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ មួ យ�ែដលញឹក�ប់�ង េ�យ�ប់ប��ល
� វត��ដូច�ងេ្រ�ម៖ �៉សុីនថតចម� ង
�៉សុីនទូ រ�រ �៉សុីនេ�ះពុម� ទូ រស័ព� ��រចុច ្រប�ប់កិប ្រប�ប់េ�ះ្រ�ប់កិប ្រប�ប់េបើកសំបុ្រត ៃផ� េធ� ើ�រេ�កែន� ង
ទទួ លេភ��វ ��នីយ�រ�ររ ួម�� ឧបករណ៍សំេឡងនិង វ �េដអូ �យកូ ម ។ល។
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 េពលេវ�្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យបុគ�លិកេដើម្បីអនុវត� �រស��តក��ងអំឡ�ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �ន។ កិច��រស��ត្រត�វ�នកំណត់ក��ង
អំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ �ែផ� កមួ យៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។ េបើ�ំ�ច់ ែកែ្របេ�៉ងេដើម្បី���ននូ វ�រស��ត�្រប�ំ
និងហ� ត់ចត់ �ម�រគួ រ។ ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស��តរបស់�គីទីបីេដើម្បីជួប�មត្រម�វ�រស��តេកើនេឡើង្រត�វ�នផ� ល់
ឲ្យ �ម�រ�ំ�ច់។

 ្រត� តពិនិត្យេមើលអវត� �នរបស់បុគ�លិក និង�ន្រក �មបុគ�លិកប្រម �ងែដល�នទទួ ល�របណ��ះប��ល។
 ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័តស្រ�ប់� រ ��ល័យ និងកែន� ងេធ� ើ�រេផ្សងេទៀត
េធ� ើឲ្យ្របេសើេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀត
េដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ង�រ ��ល័យ និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត។

 ែករស្រម� លត្រម�វ�រ្របជុំបុគ�លិកេផ្សងៗេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ និងេ្របើ្រ�ស់�រ្របជុំបុគ�លឲ្យតិច�ងមុន
េដើម្បីេ�រព�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 េធ� ើ�រ្របជុំ�មួ យបុគ�លិក�មទូ រស័ព� �មវ �� �� (webinar) ឬេ��ងេ្រ�អ�រ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
ពិ�រ��រស��សន៍ និង�រប��ល
� បុគ�លិកថ�ីែបបនិម�ិត េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

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

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
________________________________________________________________________________
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ

 អនុវត� វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ង និងក��ងចំេ�មបុគ�លិកនិងេភ��វ។
េនះ�ច�ប់ប��ល
� �រដំេឡើងរ�ំងក�� ក់ Plexiglass រ�ងបុគ�លិកនិងេភ��វេ�ក��ង�ង បន� ប់រង់�ំ កែន� ងទទួ លេភ��វ ឬ
មជ្ឈមណ�លេភ��វ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ត្រម �យរ ូប�ពេដើម្បីែណ�ំេភ��វពីកែន� ងែដល្រត�វឈរ ឬត្រមង់ជួរ។ េភ��វក៏គួរ្រត�វ�នែណ�ំពី
កែន� ងែដល្រត�វឈរ េ�យេ្របើត្រម �យរ ូប�ព និង/ឬេ�យ្រ�ប់��ល់�ត់�ម�រគួ រ េ�េពលរង់�ំេ្របើ្រ�ស់��នីយយកទឹក
��នីយេ�ះេ�លស្រ�ម RV ��នីយបំេពញ��ស់្រប��៉ន និងទី�ំងេស�កម� ្រសេដៀង��េផ្សងេទៀត។

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យេចៀស�ង�រ�ប់ៃដ �រទល់ក��ប់ៃដ ឬ�រទល់ែកងៃដ និង�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េផ្សងេទៀត។
 ្របតិបត� ិករគួ រ្រត� តពិនិត្យកែន� ងមនុស្សទំនងនឹង្របមូ លផ��ំ និង����ររក�គំ�ត�ង�យនិងេ�ល�រណ៍ែណ�ំ
េផ្សងេទៀត្រត�វ�នអនុវត� �ម។ ទីកែន� ង� ំងេនះ�ច�ប់ប��ល
� កែន� ងែហលទឹក ទី�នេលងកី� ្រចកផ� វ� លំ ទីកែន� ង
េ្របើ្រ�ស់េពលៃថ�ែដលេពញនិយម និងទីកែន� ងពិកនិក។ បិទ��កស��អំពីេសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 ទីកែន� ង�ងេ្រ�មេ�ែតបន� បិទ៖ ទី�នកី��ល់េ�ះ និងកី��ល់ទះ រច�សម� ័ន�េ�ងេឡើងនិងសួ នកម�ន� ។
 ស្រ�ប់ទីកែន� ងែដលផ�ល់សកម� �ព�ងេ្រ�បង់ៃថ� និង�ន�រ្រគប់្រគង ចូ រពិ�រ�អនុវត� ្របព័ន�កក់ទុក�មុនេដើម្បី
�ក់ក្រមិតចំនួនេភ��វេ�ទីកែន� ង។

 ចូ រពិ�រ�អនុវត� ជេ្រមើសចុះេ��ះចូ លពីច��យស្រ�ប់អ�កមកដល់ថ�ីេ�កែន� ងេ�ះជំរុ� ឬឧទ�ន RV េ�្រគប់េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន។ បិទ��កស��េ�្រចកចូ លឧទ�នេដើម្បីជូនដំណឹងដល់េភ��វអំពអ
ី � ែី ដលពួ កេគ្រត�វេធ� ើេ�េពលមកដល់។ ឧ�ហរណ៍
�ក់េលខទូ រស័ព�ស្រ�ប់ឲ្យេភ��វ�ក់ទង��ង�រចូ លក��ងកែន� ងចុះេ��ះ។ េលើកទឹកចិត��រេ្របើ្រ�ស់�របង់្រ�ក់�ម
អន�ញ ��នីយបង់្រ�ក់េ�នឹងកែន� ង �របង់្រ�ក់�ម�តឥណ�ន ឬ�របង់្រ�ក់�មទូ រស័ព� េ�េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន។

 េបើសិន�មិន�ចេធ� ើ�រចុះេ��ះចូ លពីច��យ�ន ចូ រចុះេ��ះេភ��វចូ លេ��ងេ្រ� និងេផ�ើប��ន់ៃដ�មអុីែម៉ល។ េ�
េពលែដល�ំ�ច់ ចូ រជូ នឬ�ំេភ��វេ��ន់ទីកែន� ងរបស់ពួកេគេ�យ��ល់ប��ប់ពីមកដល់ េ�យអនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វ
ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ �នែត្រគ� �រែតមួ យប៉ុេ�
� ះ ែដលគួ រ�ន់�ប់កែន� ងេ�ះជំរុ� ឬបន� ប់ស្រ�ប់ជួលមួ យ េហើយ
មិនគួ រអនុ��តឲ្យេភ��វែដលមិន�នចុះេ��ះចូ លកែន� ងេ�ះជំរុ� ឬឧទ�ន RV េឡើយ។

 គួ រពិ�រ�អនុវត� ដំេណើរ�រស្រ�ប់ឲ្យេភ��វទិញទំនិញ�មុនពី�ងទូ េ� ដូ ច�អុស ម� �ប��រ ឬទំនិញេផ្សងៗេទៀត និងឲ្យ
បុគ�លិកប��ន
� ទំនិញ�ង
ំ េ�ះេ��ន់កែន� ងេ�ះជំរុ� ឬ RV របស់េភ��វ។

 ទី���ងេ្រ�ែដលេ្របើស្រ�ប់�រ្របមូ លផ��ំ និងមុខ�រ�្រក �ម ដូ ច�ព�� កែន� ងប��ត់េភ� ើងរ ួម�� ច���នេ�ជំរុ�ស្រ�ប់
េ្របើ���រណៈ និងរង� មណ�លគួ រែតបន� បិទ។ យកេចញ បំែបក �ក់��កស��បិទ ឬហ៊ុមព័ទ�បិទបង់អង��យ តុពិកនិកេ�ទី
APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
1/28/2021(Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

កែន� ងទូ េ� និងកែន� ងអង��យស្រ�ប់មនុស្សេ្រចើន� ំងអស់ (�ប់ប��ល
� � ំងកែន� ងអង��យេ�ជុំ វ �ញកែន� ងដុតេភ� ើង) េដើម្បី��ំង
េភ��វកុំឲ្យ្របមូ លផ��ំ។

 ្រត�វែតរ��យ ឬ��ក្រពឹត�ិ�រណ៍��រណៈ និង/ឬ�រជួ បជុំ្របមូ លផ��ំ� ំងអស់ េ�យ�ប់ប��ល
� �ង
ំ ភ� ក់េភ� ើង កែន� ងេ�ះជំរុ�
�្រក �ម �រប��ញេ�រង� មណ�លេ��ងេ្រ� �រសែម� ងត�ន� ឬ
ី �រសែម� ងេផ្សងេទៀត ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍េផ្សងៗេទៀត។

 ទីកែន� ងស្រ�ប់េធ� ើពិចនិកតូ ចៗ ដូ ច�កែន� ងែដល�ទូ េ�េ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ែត្រក �ម្រគ� �រ �ចបន� េបើកដំេណើរ�រ�ន
េ�យ�នបិទផ�យ�រ រ �តបន� ឹងែដល�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ (ឧ. �ក់ក្រមិត�រេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ែត្រគ� �រមួ យ
ក��ងេពលម� ង)។

 �យតៃម� កែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV េដើម្បីកំណត់�េតើឧទ�ន�ំ�ច់្រត�វ្របតិបត� ិ�រេ�យបន� យចំនួនមនុស្សេដើម្បី
រក�គំ�ត�ង�យឬេទ។
សកម� �ពេ��ងេ្រ�

 ្របតិបត� ិករគួ រ�ត់ វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រ�កដ�សកម� �ពែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ ដូ ច�សកម� �ពែដលមិន្រត�វ
�នែណ�ំេ�យេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់រដ� មិនេកើតេឡើងេ�េលើកែន� ងរបស់ខ� �ន។

 �យតៃម� ដំេណើរ�រស្រ�ប់�រជួ ល និង�រឲ្យខ� ីឧបករណ៍លំែហ និងកំណត់�េតើ�នបុគ�លិក្រគប់្រ�ន់ និង�ន្រប�ប់្រប
�រស��ត និងស��ប់េមេ�គេដើម្បីេបើក្របតិបត� ិ�រែបបេ�ះេឡើង វ �ញឬេទ។ សូ មេមើល�រែណ�ំរបស់េ�នធីេ�
ឧបករណ៍�ងេ្រ�ស្រ�ប់ជួល (outdoor equipment rentals) ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

 ែកែ្របសកម� �ពលំែហ�ងេ្រ� េ�េពល�ំ�ច់ េដើម្បី����ចអនុវត� ពិធី�រស��តនិងស��ប់េមេ�គសម្រសប។
 អនុវត� �មេ�ល�រណ៍ែណ�ំេ�េលើេគហទំព័រេ�នធីស្រ�ប់សកម� �ពេ��ងេ្រ�េផ្សងៗ ដូ ច��រ�ញ់ធ� �រ កី��យ
កូ ន�ល់ ផ� វ� លំ ។ល។ េដើម្បី្រ�កដ�េគកំពុងអនុវត� �មពិធី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ និង�ររក�គំ�ត�ង�យ�ន្រគប់
្រ�ន់។ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/

 �រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គ "ទំនិញទន់" ដូ ច��វ�រ�រជី វ �ត ឈុតេសើម ែខ្សពួ រ �បូ ប ឬ�ក់�ដូ �ច�ន�រ
លំ�កខ� ះៗ។ ឧបករណ៍ែបបេ�ះ្រត�វ�រ�រស��តែដល�ន្របសិទ��ព ឬ ឧបករណ៍�រេពើភ័ណ�្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីអនុ��តឲ្យ
�ន "េពលេវ�មិនេ្របើ" (down time) ្រគប់្រ�ន់�៉ងតិចបីៃថ�ប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន
�រចម� ងជំងឺ COVID-19។

 កម� វ �ធីប៉ះ�ល់��ំង និងកី�ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ក��ងគំ�តតិច�ង្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងស�ជិកមកពី្រគ� �រ
េផ្សង�� គួ រ្រត�វ�ន��ក។ េនះ�ប់ប��ល
� �ង
ំ សកម� �ពដូ ច�្រពឹត�ិ�រណ៍កី��្រក �ម កី��ល់េ�ះ សកម� �ពកី�កម�ន�
�រ្រប�ំង ឬ�រ�ំ។

 �ក់ក្រមិតេលើសកម� �ពលំែហេ��ងេ្រ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន ឬជិតស� ិទ�ស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រ។ េនះ�ប់ប��ល
� � ំង
�រជួ លទូ ក កែន� ងែខ្សពួ រ និងេឡើងជ��ំង។ េ�កែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV ចូ រពិ�រ��េតើ�រេដើរេមើលធម� �តិ �្រតី
េមើល�ពយន� កី��យកូ នេ��ល��តតូ ច �រហ� ឹក�ត់ពីភូមិ��ស� �រ្រប�ញ់េ�យខ� �នឯង ឬសកម� �ពេផ្សងៗេទៀត
�ច្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រ �មរេបៀបមួ យែដលេ�ែតរក�គំ�ត�ង�យ។

 េ�េពលឲ្យមនុស្ស�ក់មួក�រ�រ ឧបករណ៍ សំេលៀកបំ�ក់�រ�រ �វ�រ�រជី វ �ត ឬរបស់េផ្សងេទៀត បុគ�លិកគួ ររក�គំ�ត
�ង�យ។ េ�េពល�ចេធ� ើ�ន បុគ�លិកគួ រប��ញរេបៀប�ក់ និងេ�ះឧបករណ៍�៉ង្រតឹម្រត�វ ��ង�រេល� ើសគំ�ត�ង
�យេដើម្បីជួយ។
បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងងូ តទឹករ ួម

 បន� ប់ទក
ឹ ��រណៈ គួ រ្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គេពញមួ យៃថ� ។ ចំណុះអតិបរ�ស្រ�ប់កែន� ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV ឬ
ទីកែន� ងលំែហគួ រែផ� កេលើចំនួនបន� ប់ទឹកែដលដំេណើរ�រេពញេលញ ែដល្របតិបត� ិករឧទ�ន�ចរក��ន និងែដល�ច�ំ្រទ
ដល់េសចក� ីប��ប់ឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ។

 បន� ប់ទឹករ ួម គួ រ្រត�វ�នស��ត�េរៀង�ល់េ�៉ងេ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ី�មួ យ EPA េពញមួ យៃថ�។
ៃផ� ែដលប៉ះ�ល់េ្រចើនដូ ច�ក�លរ� ូ� �េណ បង� ន់ ៃដ��រ និងកុង�ក់េភ� ើងគួ រ្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គឲ្យ�នញឹក
�ប់។ បុគ�លិកគួ រ្រត�វ�នបណ��ះប�
� លអំពីេ្រ�ះ��ក់ និង�រេ្របើ្រ�ស់សម្រសបៃនផលិតផលថ�ី�មេសចក� ីត្រម�វ Ca/OSHA
និងទទួ ល�នឧបករណ៍�រ�រែដល�ំ�ច់េផ្សងៗ ស្រ�ប់ផលិតផលស��ត�ក់�ក់ ដូ ច��រ�រ�រែភ� កឬេ្រ�មៃដ។

 បេង� ើតនិងបិទផ�យ�លវ ��គស��តេ�ក��ងបន� ប់ទឹកែដលេបើក� ំងអស់។ បិទផ�យ�លវ ��គស��តេ��ងមុខ��រ
APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
1/28/2021(Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

េដើម្បីឲ្យេភ��វដឹងពីេពលែដលពួ កេគ�ច/មិន�ចេ្របើបន� ប់ទឹក�ន។ សូ ម្រ�កដ�បិទបន� ប់ទឹកក��ងអំឡ
� ងដំេណើរ�រស��ត
និងស��ប់េមេ�គ។

 គួ រពិ�រ�េ្របើ្រ�ស់ប�� ី្រត� តពិនិត្យ ឬ្របព័ន��វនកម� េដើម្បី�ម�ន�េតើ�រស��ត្រត�វ�នេធ� ើេឡើងញឹក�ប់ប៉ុ�
� ។
 អនុ��តឲ្យេ្របើបន� ប់ងូតទឹក លុះ្រ�ែត�ន�រខណ� ឬបិទ��កស��េដើម្បីប��ក់ពីេសចក� ប
ី ��ប់ឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ
ប៉ុេ�
� ះ។ េបើសិន�មិន�ច�ន�រខណ� ឬ�ររក�គំ�តសម្រសប ទីកែន� ង� ំងេនះគួ រែតបិទបន� ។

 សូ ម្រ�កដ�ទីកែន� ងអ�ម័យ�ចេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�ន និង�នស��ក្រគប់េពលេវ�។ ផ� ល់�ប៊ូ ្រក�សជូ ត និងទឹក
អ�ម័យ�ងៃដបែន� ម េ�េពល�ំ�ច់។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ រដំេឡើងឧបករណ៍ែដលមិន�ច់ប៉ះ ដូ ច�ក�លរ� ូ� �េណ
សិនស័រ�ប់ចល� ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងឧបករណ៍បេ�� ញ្រក�សជូ ត។

 ��រេ��ន់បន� ប់ទឹកែដលមិន្រប�ន់េភទគួ រែត�ចេបើក និងបិទេ�យមិន�ច់ប៉ះៃដ��រ។ េបើសិន���រមិន�ចេបើក
េ�យមិនប៉ះៃដ�ន់ ឬឧបករណ៍ប����រេ�យៃដ ចូ រទុកឲ្យ��រេបើកចំហ និង/ឬ�ក់ធុងស្រ�មេ�ជិត��រេដើម្បី���
េគ�ច េ�ះេ�ល្រក�សជូ ត�ន�៉ង�យ្រស� លេ�េពលបិទេបើក��រ។ ទី�ំងនិង�រកំណត់ទីកែន� ង�ក់ធុងស្រ�ម
មិនគួ រេធ� ើ ឲ្យ�ំងស� ះដល់្រចកេចញ �រជេម� �ស ឧបករណ៍សេ���ះប��ន់ ឬ�រស្រមបស្រម� លសមេហតុផល�មួ យែដល�នផ� ល់
េ្រ�មច�ប់ស�ីពីជនពិ�រ�េមរ ��ំង (Americans with Disabilities Act) េឡើយ។ សូ ម្រ�កដ�
ធុងស្រ�ម្រត�វ�ន�ក់េ�ល�្រប�ំ។

 េភ��វមកកែន� ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV និងេភ��វលំែហ�ងេ្រ� គួ រ្រត�វ�នែណ�ំ� កន� ន់�ច�្របភពចម� ងេមេ�គនិងគួ រ
េចៀស�ង�រ�ក់្រ�សដុសេធ� ញនិងវត��េផ្សងេទៀតេ�យ��ល់េ�េលើៃផ� របស់�។ ក�ន� កក៏�ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់វត����ល់ខ� �ន
េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�រប៉ះ�ល់�មួ យៃផ� េផ្សងេទៀតេ�ក��ងបន� ប់ទឹក។

 បុគ�លិក្រគប់្រគងកែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV គួ រេលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វស� ិតេ�ក��ង�នយន� ែដល�នបង� ន់ និង
ឧបករណ៍ងូតទឹកេដើម្បីេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់្រប�របស់ខ� �ន��ងេ្របើរបស់រ ួម�� េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

 ផ� ល់ព័ត៌�នអំពីរេបៀប�ងៃដឲ្យ�នសម្រសប ដូ ច��រ�ក់��កស��េ�ក��ងបន� ប់ទឹក។
�ងែហលទឹក និងទីកែន� ងេលងទឹក

 បច��ប្បន� េនះ�នែត�ងែហលទឹក�ងេ្រ�ប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ�រ េលើកែលងែត��ច្រត�វ�នេ្របើ
ស្រ�ប់�រែហល�ជុំែដល�ន�រកំណត់្រតឹម្រត�វ (អ� កែហល��ក់ក��ងមួ យផ� វ� )។

 សូ � បន� ប់ស�ីម និង�ងងូ តទឹកេ��គួ របិទបន� ។
 រក�ក្រមិត�រ�តុស��ប់េមេ�គែដលសម្រសប (1-10 �គក��ងមួ យ�នែដល��ន�តិក� រ �ន ឬ 3-8 ppm bromine) និង pH
(7.2-8)។

 ្របឹក��មួ យ្រក �មហ៊ុន ឬ វ �ស� ករែដល�នេរៀបចំទីកែន� ងេលងទឹក េដើម្បីសេ្រមច�េតើ�រ�តុស��ប់េមេ�គមួ យ�ែដល
្រត�វ�នអនុម័តេ�យ EPA គឺល�បំផុតស្រ�ប់ទីកែន� ង�នទឹកេនះ។ ���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់ និង�ររក�ទុក�រ�តុ
ស��ប់េមេ�គែដលសុវត� ិ�ពនិង្រតឹម្រត�វ ដូ ច��ររក�ទុកផលិតផលឲ្យ��យពីេក� ង។

 េរៀបចំ្របព័ន�មួ យែដលេ្រគ�ងស�� រ �ម និងឧបករណ៍ (ឧ. េ�អីកែន� ងកម�ន� ) ែដល�ំ�ច់្រត�វស��តនិងស��ប់េមេ�គ
្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីេ្រគ�ងស�� រ �មែដល្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គរ ួច។ �ក់��កឧបករណ៍ផ��កស្រ�ប់
ឧបករណ៍េ្របើរ ួច ែដលមិន�ន់ស��ត និងស��ប់េមេ�គ និងឧបករណ៍ផ��កស្រ�ប់ឧបករណ៍ែដល�នស��តនិងស��ប់
េមេ�គរ ួច។

 េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វយកនិងេ្របើ្រ�ស់កែន្សងរបស់ខ� �ន។ េបើសិន��នផ�ល់កែន្សង ចូ រេ�កគក់កែន្សង និងសំេលៀកបំ�ក់
េ�យេ�ង�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។ េ្របើ្រ�ស់សីតុណ��ពទឹកសម្រសបែដលេ��អ៊ុនៗបំផុត និងសម� �ត�ឲ្យស��ត
� ំង្រស �ង។ �ត់ែចងកែន្សងេ�យ�ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន និងេ�យ�ន�ររ��នតិចតួ ច ឧ.
កុំ្រកវ ��។

 ��ំងមនុស្សកុំឲ្យេ្របើរបស់រ ួម�� �ពិេសសរបស់ែដលពិ�កស��តនិងស��ប់េមេ�គ ឬផលិតផលែដលស្រ�ប់េ្របើេ�យ
ប៉ះ�មួ យមុខ (ឧ. ែវន�ហ�េ� ��ល ដេង� �ប្រចមុះ និងបំពង់ខ្យល់)។

 សូ ម្រ�កដ� ទីកែន� ង�នឧបករណ៍្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់អតិថិជន ដូ ច�បន� ះជំនួយែហលទឹក បំពង់េរៀនែហលទឹក និង
ឧបករណ៍អែណ�តេផ្សងេទៀត េដើម្បី�ត់បន� យ�រេ្របើរ ួម��េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ �ក់ក្រមិត�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍
មក្រតឹមអតិថិជន��ក់ក��ងេពលម� ង និងេធ� ើ�រស��ត និងស��ប់េមេ�គវត��ប��ប់ពីេពលេ្របើម�ងៗ។

 ��ស់ប�រប�
� ង់�ន់ និងកែន� ងេផ្សងេទៀតេ�ជុំ វ �ញ�ងេដើម្បី្រ�កដ�កែន� ងឈរ និងអង��យ�ច�ំ្រទេសចក� ីប��ប់
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ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េនះ�ច�ប់ប��ល
� �រយកេ�អីកម�ន� េចញ ឬហ៊ុមព័ទ�បិទកែន� ងេដើម្បី��ំង�រេ្របើ្រ�ស់។

 ផ� ល់ត្រម �យ ឬ�រែណ�ំ��ល់ (ឧ. ែខ្សផ� វ� េ�ក��ងទឹក ឬេ�អី និងតុេ�េលើកែន� ងេដើរជុំ វ �ញ�ង) និងត្រម �យ�ចេមើលេឃើញ (ឧ.
បង់ស�ិតេ�េលើកែន� ងេដើរជុំ វ �ញ ក្រ�លឥដ� ឬចិេ�� ើមផ� វ� ) និង��កស��េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក េភ��វ និងអ� កែហលទឹក
ស� ត
ិ េ�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី�� � ំងក��ងនិងេ្រ��ងទឹក។

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ចូ រដំេឡើងរ�ំង�ំងមិន្រ�បទឹក ដូ ច�ក�� ក់ Plexiglas េ�កែន� ងែដលបុគ�លិក និងអតិថិជន
្រត�វែត្រ�្រស័យទំ�ក់ទំនង េហើយពិ�ករក�គំ�ត�ង�យ។

 ពិ�រ�អនុវត� �រកក់ទុក�មុនស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ង ឬអនុវត� យន� �រេផ្សងេទៀតេដើម្បី�ំ្រទ�ររក�គំ�ត�ង�យ។
េនះ�ចរ ួម�នដូ ច��រកក់ែខ្សផ� វ� � ំងមូ លស្រ�ប់�រែហល�បុគ�ល។

 សូ ម្រ�កដ� ��ំង�រ�រែដលកំពុងេធ� ើ�រ�រ�រ�យុជី វ �ត�៉ងសកម� ក៏មិន្រត�វ�នរ�ពឹង�្រត�វ្រត� តពិនិត្យ�រ�ងៃដ
�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ ឬ�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ះែដរ។ សូ ម្របគល់ទំនួលខុស្រត�វៃន�រ្រត� តពិនិត្យេនះេ�ឲ្យ
បុគ�លិក��ក់េផ្សងេទៀត។

 ទីកែន� ងេលងទឹក គួ រេចៀស�ងសកម� �ពែដលជំរុញឲ្យ�ន�រ្របមូ លផ��ំ�្រក �ម។
 �� �ន និងកែន� ងជួល
 កែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV ែដល�ន�� �នឬកែន� ងជួ លេផ្សងេទៀត គួ រ�ត់ វ ��ន�រណ៍សម្រសបេដើម្បីស��ត និងស��ប់
េមេ�គកែន� ង� ំងេ�ះប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់រ ួចម� ងៗ។ េនះ�ប់ប��ល
� �រជូ តនិងស��តរ�ំងែ្រគ តុ េតេឡទូ រទស្សន៍ សន� ះក�ល
ែ្រគ ែផ� ក�ងេលើ ឧបករណ៍ផ�ះ�យ ៃដទូ ទឹកកក ្រប�ប់េបើកច���ន ក�� ក់ និងវត��េផ្សងៗេទៀត។

 ្រត�វែតេ�ះ្រក�ត់� ំងអស់ និងេ�កគក់�ប��ប់ពីេភ��វនីមួយៗ��ក់េ� េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងវត��ែដលេមើលេ�ដូ ច�មិន
�ន់�នេ្របើ។ េ�េពលស��តក្រ�លពូ ក កែន្សង ឬវត��ែដល�នេ�កគក់េផ្សងេទៀតេ�ក��ងកែន� ងជួ ល ចូ រ្រ�កដ�
បុគ�លិក�ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន េ�េពល�ត់ែចងឥ��ន់េ�កែដលកខ� ក់ រ ួចេ�ះេ្រ�មៃដេ�ះ
េ�លប��ប់ពីេ្របើរ ួច។ �ងៃដ�មួ យ�ប៊ូ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ��មៗប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ។ កុំរក�ទុក្រក�ត់
បែន� មេ�ក��ងកែន� ងជួ ល។ ផ� ល់វត��ែបបេ�ះេ��មសំេណើែតប៉ុេ�
� ះ។

 កុំ្រកវ �ឥ��ន់េ�កគក់ែដលកខ� ក់។ េនះនឹង�ត់បន� យ�ព�ចេ�រ ួចៃន�រែបកែខ�កេមេ�គ�មរយៈខ្យល់។ េ�កគក់វត��
�ម�រសម្រសប េ�យេ�ង�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន ចូ រេ�កគក់របស់របរេ�យេ្របើ
�រកំណត់ទឹកេ��ខ� ស់បំផុតែដលសម្រសបស្រ�ប់វត�� និងសម� �ត�ឲ្យស��តល� ។ ស��ត និងស��ប់េមេ�គក�ន� ក់េ�កគក់
�ម�រែណ�ំ�ងេលើស្រ�ប់ៃផ� ។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ រពិ�រ��ក់ថង់ខ�ប់ែដល�ចេ�ះេ�ល�ន និងេ�ះេ�ល
ប��ប់ពីេ្របើរ ួច ឬ�ចេ�កគក់�នប��ប់ពីេ្របើរ ួច។

 វត��ក��ងផ�ះ�យ ដូ ច���ំង ខ� ះ និង្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ ្រត�វែតស��ត�៉ងល� ិតល� ន់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកេ�� យកល� �ក់េ�
ក��ង�៉សុីន�ង�ន ប��ប់ពីេភ��វនីមួយៗ��ក់េ�។ ផ� ល់�ប៊ូ �ង�ន និងេអប៉ុងថ�ីមិន�ន់េ្របើស្រ�ប់
េភ��វនីមួយៗឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េ�េពលមកដល់។ ពិ�រ���ស់ប�រ្រប�ប់
�
្រប�បរ �េ�គ�មួ យឈុត្រប�ប់្រប�បរ �េ�គែដល
េ្របើែតម� ង េបើសិន� �ចេធ� ើ�ន។

 ពិ�រ��ប់េផ�ើមរយៈេពលរង់�ំ 24 េ�៉ង ប��ប់ពីេភ��វចុះេ��ះេចញ មុននឹងស��ត
ទីកែន� ងេ�ះជំរុ�ែដលផ� ល់កែន� ង��ក់េ��មួ យ េ�យ�ប់ប��ល
� �ង
ំ កែន� ងជួ លផងែដរ។

 កែន� ងជួ ល��ែដលេ្របើស្រ�ប់�រ្របមូ លផ��ំធំៗ ដូ ច�សន� ិសីទ ឬ�រ្របជុំ មិនគួ រេបើកេឡើយ រហូ តដល់្របតិបត� ិ�រែបប
េ�ះ�ចបន� �ន។
ម� �ប��រ និង�របរ �េ�គ

 អនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ �ក់ទងនឹងេ�ជនីយ��ន ស្រ�ប់�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង
ម� �ប��រ និង �របរ �េ�គ។

 ្របតិបត� ិករកែន� ងលំែហ�ងេ្រ� មិនគួ រ្រ�រព� កម� វ �ធីប រ �េ�គ��ររ ួម�� ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍ប រ �េ�គនិងផឹកែបប្រគ� �រ្រសេដៀង
�� ែដលបេង� ើន�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងេមេ�គេឡើយ។ េបើសិន��ំ�ច់្រត�វបេ្រមើ ឬែចករ� ែលកម� �ប��រនិងេភសជ� ៈ ចូ រ
ផ� ល់វត��� ំងេ�ះេ�ក��ងឧបករណ៍ផ��កស្រ�ប់�រេ្របើម�ង និងេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
បុគ�លិក ឬអ� កស� ័្រគចិត�ែដលបេ្រមើម� �ប��រ គួ រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�ក់េ្រ�មៃដែដល�ចេ្របើេហើយ�ចេ�ះ
េ�ល�ន និងរ�ំងមុខ។
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ទីកែន� ងេ�កគក់

 េបើ�ំ�ច់ ចូ រែករស្រម� លេ�៉ង្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់បន� ប់េ�កគក់ េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់
េដើម្បីស��ត និងស��ប់េមេ�គគ្រមបនិង��រ�៉សុីនេ�ក ្រប�ប់�រ�រកេម� ច ែផ� ក�ងេលើតុនិងប�� េ�អីឬបង់អង��យ
ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ �៉សុីនលក់ទំនិញ �៉សុីនប�រ� កន� ន់ និងកែន� ងេផ្សងេទៀតឲ្យ�នញឹក�ប់។

 ពិ�រ��ក់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង្រក�សជូ តស��ប់េមេ�គេ�ក��ងបន� ប់េ�កគក់េដើម្បីឲ្យេភ��វ�ចជូ តកែន� ង
មុន/េ្រ�យពីពួកេគេ្របើ្រ�ស់�៉សុីន។

 យកេហ� ម េសៀវេ� ្រពឹត�ិប័្រតព័ត៌�ន ឬរបស់េផ្សងៗេទៀត� ំងអស់េចញពីទីកែន� ងេ�កគក់។ យកក�ន� ក ឬធុងេ�កគក់
េចញ េបើ�នផ� ល់ជូន។

 ពិ�រ�បេង� ើត្របព័ន�កក់ទីកែន� ងេ�កគក់ េដើម្បីឲ្យបុគ�លិកដឹងពីេពលេវ�ែដលទីកែន� ងកំពុង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយេភ��វ
�ចេចៀស�ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងែដលមិន�ំ�ច់។ �ក់េ�ទីកែន� ងេ�កគក់េ�ចេ��ះ�រកក់ែដល�នកំណត់េពល
េដើម្បី���ននូ វេពលេវ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ស��ត។

 េបើសិន�មិន�ចេ្របើ្របព័ន�កក់ ចូ ររក�គំ�ត�ង�យេ�យបិទ�៉សុីនេ�ចេ��ះនីមួយៗ ដូ េច� ះេភ��វ
�ចរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ត
ី ពី���ន។

 េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វរង់�ំេ��ងេ្រ�អ�រ េ�េពលឥ��ន់កំពុង្រត�វ�នេ�កគក់/សម� �ត។ ម�៉ ងវ �ញេទៀត ចូ រេ្របើ្រ�ស់
ត្រម �យរ ូប�ពេដើម្បីែណ�ំេភ��វអំពីកែន� ងែដល្រត�វឈរ និង�ក់្រមិត�រចូ លេ្របើ ដូ េច� ះេភ��វ�ចេ្របើ្រ�ស់�៉សុីនេ្រចើន
ែដលេ��មួ យ��។

 កំណត់�េតើគួរ�នចំនួនមនុស្សអតិបរ�ប៉ុ��ន�ក់ស្រ�ប់ទំហំបន� ប់ និងបិទ��កស��េ�េលើ��រ ែដលប��ក់�
�ច�នមនុស្សប៉ុ��ន�ក់េ�ក��ងបន� ប់ក��ងេពលម� ង អមេ�យ�លវ ��គៃន�រស��ត និងស��ប់េមេ�គ។

C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ

 �ក់ទងេភ��វែដល�ន�រកក់ទុក�មុនេ�កែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV មុន�រមកដល់ែដល�នកំណត់របស់ពួកេគ
េដើម្បីប��ក់ពី�រកក់និង�កសួ រ�េតើពួកេគ ឬនរ���ក់េ�ក��ង្រគ� �ររបស់ពួកេគកំពុងេចញេ�គស��ជំងឺ COVID-19
�មួ យឬេទ។ េបើសិន�េភ��វេឆ� ើយ��ន ចូ រកំណត់េពលេឡើង វ �ញ ឬរ��យ�រកក់។

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម� ្រត�វ�នរ�លក
ឹ ឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងេពលបរ �េ�គ ឬផឹក េបើសិន�
�ចេធ� ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក��ង�ជីវកម� ឬក��ងទី��របស់�ជីវកម� ។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់និងកុ�រែដល
�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់
ខ� �នប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉សេនះ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ� កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ� ល់
រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់ែតមិន�ន�៉ស។

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

 េធ� ើ�រស��ត�៉ងល� ិតល� ន់េ��មកែន� ងែដល�នមនុស្សេចញចូ លេ្រចើន ដូ ច�កែន� ងចុះេ��ះេភ��វ និងបន� ប់រង់�ំ
មជ្ឈមណ�លេភ��វ បន� ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក បន� ប់ទឹក និងកែន� ង្រចកេចញចូ ល ដូ ច�ជេណ�ើរនិងប��ន់ៃដេពញមួ យៃថ� ។

 ស��ប់េមេ�គេលើៃផ� និងវត��ែដល�នេ្របើទូេ�ឲ្យ�នញឹក�ប់ ដូ ច�ចង� �ត�នយន� និងចង� ឹះេលខ េ� ឧបករណ៍ ក�ល
រ� ូ� �េណទឹក ធុងស្រ�ម េ�អីអង��យកម�ន� ឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់រ ួម�� ៃដ��រ ៃផ� េធ� ើ�រ បង� ន់ និងទីកែន� ង�ងៃដ។

 ្របតិបត� ិ�រកែន� ងលំែហ�ងេ្រ�គួ រ្របឹក��មួ យ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ េដើម្បីកំណត់ពីជំ�នស��ប់េមេ�គសម្រសប
�ពិេសសស្រ�ប់ៃផ� ែដលទន់ �នរន� ។ េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វយកនិងេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍របស់ខ� �ន េ�្រគប់េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន។

 បំ�ក់កែន� ងទទួ លេភ��វ ទីកែន� ងចុះេ��ះចូ ល និងកែន� ងេធ� ើ�របុគ�លិក�មួ យនឹងផលិតផលអ�ម័យសម្រសប ដូ ច�
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដនិង្រក�សជូ តស��ប់េមេ�គ។

 េ្រគ�ងកម�ន� ដូ ច�ែផនទីផ� វ� លំ េសៀវេ� ទស្ស�វដ� ី �េហ� ទឹក កែន� ងបេ្រមើេ�យខ� �នឯង (លុះ្រ�ែតមិន�ច់ប៉ះ) និង
APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
1/28/2021(Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

វត��េផ្សងៗេទៀតស្រ�ប់េភ��វ ្រត�វែតយកេចញពីកែន� ងទទួ លេភ��វេដើម្បីជួយ�ត់បន� យចំណុចប៉ះ និង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង
របស់េភ��វ។ ែផនទីផ� វ� លំ និងឯក�រព័ត៌�នែដល�នេ�ះពុម� �ចែចកជូ នដល់េភ��វេ�េពលមកដល់
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់��ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ។

 វត��ែដល�នប៉ះ�ទូ េ� និងពិ�កស��ត ដូ ច���រេហ� ម ឬេសៀវេ�េ្របើរ ួម�� មិនគួ រឲ្យេភ��វខ� ីេឡើយ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។
េបើសិន�ឲ្យេភ��វខ� ីវត��ែបបេ�ះ ចូ រពិ�រ��ក់វត��ែដល�ន្របគល់្រតឡប់មក វ �ញេ�ក��ងឧបករណ៍ផ��ករយៈេពល�៉ងតិច
បំផុតបីៃថ�មុននឹងឲ្យេភ��វេផ្សងេទៀតខ� ី។

 អនុវត� �មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់ CDC េដើម្បី���្របព័ន�ទឹក� ំងអស់គឺ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប��ប់ពីទី
កែន� ងបិទ��រក��ងរយៈេពលយូរ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃនជំងឺ Legionnaires និងជំងឺេផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងទឹក។

 �ញឹក�ប់បន� ប់ទឹកែដល��នទឹកហូ រ ដូ ច�បង� ន់ចល័ត និងបង� ន់��នទឹក (vault toilet)
មិន�នផ��កផលិតផលអ�ម័យស្រ�ប់ៃដេឡើយ។ សូ មេលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វេរៀបចំយកទឹកអ�ម័យ�ងៃដរបស់ខ� �ន
ែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់េ��មទីកែន� ង� ំងេនះ។ េបើ�នផ� លជ
់ ូ ន ចូ រ្រ�កដ�
ទីកែន� ង�ងៃដចល័ត្រត�វ�នែថ� ំនិង�ន�ប៊ូ កែន្សង និង�រផ� ត់ផ�ង់ទឹក្រគប់្រ�ន់។

 ស��តបន� ប់ទឹកេ��ម�លវ ��គញឹក�ប់�ងមុន េដើម្បីរក��ឲ្យ��តល� និងេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ� កេ�ះតង់និងេភ��វេ្របើ�
េ�យេចៀស�ងអ� កេ�ះតង់មិនេ្របើបន� ប់ទឹកែដលកខ� ក់និង��នអ�ម័យ និងែបរេ�េ្របើទី�ល�ងេ្រ�េ�វ �ញ។ េ�េពល
ែដល�ចេធ� ើ�ន ចូ រផ� ល់គ្រមបអង��យែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នេ�ក��ងបន� ប់ទឹក។

 េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វយកអ� ីែដលពួ កេគ�នខ� ប់មក្រត�វ�នខ� ប់យកេ�វ �ញ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បី�ត់បន� យ
ចំនួនស្រ�មែដលបុគ�លិក្រត�វេ�ះេ�លេ�កែន� ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន ផ� វ� លំ ឬទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត។

 ��នីយយកទឹក ��នីយេ�ះេ�ល RV និង ��នីយបំេពញ��ស់្រប��៉ន ្រត�វែតស��តនិងស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់ៃថ� េហើយ
បុគ�លិកគួ រែតជូ តឧបករណ៍ប��ប់ពីេ្របើម�ងៗ។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ រ�ក់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�ជិតទីកែន� ង� ំងេនះ
ស្រ�ប់ឲ្យេភ��វនិងបុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់។

 បុគ�លិកគួ រេចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍ ទូ រស័ព� េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និក និងេ្រគ�ង�រ ��ល័យរ ួម��ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេ�េពល�ចេធ� ើ�ន ចូ រ្រ�កដ�បុគ�លិក�នកែន� ងេធ� ើ�រ�ច់េ�យែឡកស្រ�ប់េ្របើ
្រ�ស់��ល់ខ� �ន។ កុំេ្របើ PPE រ ួម����ច់�ត។

 េ�េពលេ្រជើសេរ �ស�រ�តុគីមីស្រ�ប់ស��ត និេ�ជកគួ រេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 េ�េលើប�� ី N ែដល�នអនុម័តរបស់��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។
េ្របើ្រ�ស់�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នសរេសរ��ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹង��ក់�រេមេ�គ សូ លុយស្យ
� ងេធ� ើឲ្យស (Bleach)
េ��មផ� ះែដល�នព្រ�វ (5 ��ប្រ�ក��ងទឹកមួ យ��ឡ
� ង) ឬសូ លុយស្យ
� ង�ល់កុលែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 70%
ែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ� ។ ផ� ល់�របណ��ះប�
� លដល់បុគ�លិកអំពី�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត និងេសចក� ីត្រម�វ Cal/OSHA
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត� ិ�ព។ បុគ�លិកែដលេ្របើផលិតផលស��ត ឬ�រ�តុស��ប់េមេ�គ គួ រែត�ក់េ្រ�មៃដ
និងឧបករណ៍�រ�រេផ្សងេទៀតដូ ច�នត្រម�វេ�យផលិតផល។

 ប��ប់ពីេភ��វនីមួយៗ��ក់េ� េ្រគ�ងកម�ន� េ��មកែន� ងនីមួយៗគួ រ្រត�វ�នជូ ត ស��ត និងស��ប់េមេ�គ�៉ងសម្រសប។
េនះ�ប់ប��ល
� ដូ ច�ចេង� ើរ BBQ េ�អី កែន� ងអង��យប��ប់បន្ស ំ� ំងអស់ (ឧ. េ�ង ឬបង់អង��យ) ក�លរ� ូ� �េណទឹក ែខ្សេភ� ើង RV
និងទុេ�ទឹក។

 សូ ម្រ�កដ� បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�នបណ��ះប��លឲ្យេ្របើ្រ�ស់ និង�ន�រផ� ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់នូវផលិតផលស��ត
និងស��ប់េមេ�គ្រគប់មុខ�រ េ�េពល�ំ�ច់។

 បុគ�លិកស��ត ឬបុគ�លិកែថ� ំ្រត�វែតដឹង េបើសិន�ពួ កេគេ�េធ� ើ�រេ�ទី�ំងែដលអ� កជំងឺ�នេ�ទីេ�ះ។ �គីទីបី
ែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ េស�កម� ស��តែដល�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ ្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រស��ប់
េមេ�គេ�ទីកែន� ងែដល�នប៉ះ�ល់។

 េបើសិន�បុគ�លិកស��ត ឬបុគ�លិកែថ� ំ្រត�វ�នេស� ើឲ្យស��ប់េមេ�គេ�កែន� ងែដល�នករណីជំងឺ COVID-19 ពួ កេគមិន
្រត�វ�ន�ប់េផ� ើម្របតិបត� ិ�រេឡើយ លុះ្រ�ែត្របតិបត� ិករកែន� ងេ�ះជំរុ� ឬ RV �នផ� ល់ឧបករណ៍�រ�រ និង�របណ��ះ
ប�
� ល�នសម្រសប។ បុគ�លិកស��ត ឬបុគ�លិកែថ�្រំ ត�វែត�ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នស្រ�ប់
កិច��រ� ំងអស់េ�ក��ងដំេណើរ�រស��ត �ប់ប��ល
� �ង
ំ �រ�ត់ែចងស្រ�ម។ េគគួ ររ�លឹកបុគ�លិកឲ្យ�ងៃដ�មួ យ�ប៊ូ
និងទឹក��មៗប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ ឬេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ PPE បែន� ម�ច្រត�វ�នត្រម�វ ែដលរ ួម�នដូ ច�
ែវន�េ��េ��ល េ�យែផ� កេលើផលិតផលស��ត/ស��ប់េមេ�គែដលកំពុងេ្របើនិង�េតើ�ន�និភ័យ (risk) ៃន�រ��ត
ទឹកឬេទ។
APPENDIX O: Reopening Protocol for Campgrounds, RV parks and Cabin Rental Units
1/28/2021(Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 បុគ�លិកស��ត្រត�វែតទទួ ល�របណ��ះប��ល និងព័ត៌�នអំពីេ្រ�ះ��ក់ៃនផលិតផលស��ត និង�រ�តុស��ប់េមេ�គ
ែដល�នេ្របើ �ចរក�ននូ វសន� ឹកទិន�ន័យសុវត� ិ�ព PPE ែដល�ំ�ច់ និងខ្យល់េចញចូ លែដល�ំ�ច់។

 បុគ�លិកគួ រ�នខ្យល់េចញចូ ល (លំហូរខ្យល់) ្រគប់្រ�ន់េ�ក��ងទីកែន� ងែដលពួ កេគកំពុងស��ត។ េបើសិន�ស��តេ�ក��ង
បន� ប់ទឹកឬកែន� ងតូ ចៗេផ្សងេទៀត ចូ រ្រ�កដ��នេបើក��រនិងបង� �ច។

 េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃនជំងឺហឺតែដល�ក់ទងនឹង�រស��ប់េមេ�គ កម� វ �ធីគួរ�នេ�លបំណងេ្រជើសេរ �ស
ផលិតផលស��ប់េមេ�គេ�េលើប�� ី N ែដល�ន�តុផ្ស ំសុវត� ិ�ពស្រ�ប់ជំងឺហឺត (អុី្រដ�ែសនែពរ�ុកសុីត �សុីតសុី្រទិក
ឬ�សុីត�ក់ទិក)។ េចៀស�ងផលិតផលែដល�យ�តុផ្ស ំ� ំងេនះ�មួ យ�សុីត peroxyacetic, sodium hypochloric (bleach)
ឬ�តុ�ម៉ូ �ក់ (quaternary ammonium) ែដល�ចប�
� លឲ្យ�នជំងឺហឺត។

 ្រត�វរ�លឹកេភ��វកែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV ឲ្យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�លិកជួ សជុល ស��ត ឬែថ�ែំ ដលស� ិតេ�ក��ង
្រក �មតំែហ�។ំ អនុវត� ដំេណើរ�រេដើម្បីចុះេ��ះចូ លឲ្យ�ប់រហ័ស�មួ យបុគ�លិក េដើម្បី���េភ��វកំពុងអនុវត� �មពិធី
�រេនះ។ សូ ម្រ�កដ�បុគ�លិក�ចែចករ� ែលកព័ត៌�ន� ំងេ�ះេ�យមិន�ន�រភ័យ��ចពី�រ��ញ់��លឬសងសឹក។

 ្របតិបត� ិករកែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV គួ រ�យតៃម� �េតើឧទ�នសត� ែឆ� េ�េលើទីកែន� ងគឺធំល�មេដើម្បីស្រម� លដល់េភ��វ
និងសត� របស់ពួកេគខណៈែដលរក�គំ�ត�ង�យសម្រសបឬេទ។ េបើសិន�ទី��មិន្រគប់្រ�ន់ ឧទ�នសត� ែឆ� ្រត�វែតេធ� ើ
�រព្រងីក�ក់ក្រមិតចំនួន ឬបិទ។

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណៈជន

 ្របតិបត� ិករកែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV គួ រ�ត់ វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រ�កដ�េភ��វយល់ដឹង�៉ងច�ស់ពីេ�ល�រណ៍និងនីតិ
វ �ធីថ�រី បស់ឧទ�នមុនេពលពួ កេគមកដល់។ េ�ល�រណ៍ែបបេនះ គួ រ�ប់ប��ល
� សិទ�ិស្រ�ប់ឲ្យ្របតិបត� ិករកែន� ងេ�ះជំរុ� និង
ឧទ�ន RV រ��យ�រកក់ស្រ�ប់�គីែដល�នេភ��វេចញេ�គស�� និង នីតិ វ �ធីចុះេ��ះចូ លថ�ី និងេសចក� ីប��ប់ៃន�រ
រក�គំ�ត�ង�យ និង�លវ ��គស��តនិងស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ទីកែន� ង��ក់េ� េ្រគ�ងកម�ន� និងទីកែន� ងទូ េ�
ដូ ច�កែន� ងចុះេ��ះចូ ល/ចុះេ��ះ និង�ងទូ េ�ក��ងឧទ�នឬមជ្ឈមណ�លេភ��វ។

 ផ� ល់ព័ត៌�នដល់េភ��វអំពី្រប�នបទដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o េធ� ើែផន�រ�មុន េធ� ើ�រកក់ទុក�មុននិងទិញលិខិតអនុ��ត អុស ទឹកកក និងទំនិញេផ្សងេទៀត�មអន�ញ
ឬ�មទូ រស័ព�មុនេពលមកដល់ទីកែន� ង។

o ្រត�វេចះ្រគប់្រគងខ� �នឯង និង�នវត��្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ខ� �នឯង�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ ឧ�ហរណ៍ មកដល់េ�យ

�នេ្រត�មរ ួច�េ្រសច�មួ យនឹង�ប៊ូ េ្រគ�ងស��ប់េមេ�គេលើៃផ� ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ កែន្សង កែន្សងៃដ និង
្រក�សបន� ប់ទឹករបស់អ�ក��ល់។ ��រល� ក៏គួរយក្រក�សជូ តស��ប់េមេ�គេដើម្បីស��តមុននិងេ្រ�យេ្របើទី
កែន� ងទូ េ�ផងែដរ។ យកឧបករណ៍កី� កែន្សង េ្រគ�ងសេ���ះបឋម និងវត��េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�ក��ល់ ែដល�ំ
�ច់ស្រ�ប់�រលំែហេ��ងេ្រ� េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ េភ��វគួ រយកក្រ�លតុ��ស� ិកស្រ�ប់តុពិចនិក
ែដល�ចេ�ះេ�ល�ន ឬយកេ�ផ� ះ វ �ញស្រ�ប់េ�កគក់។

o េដើម្បី្រ�កដ��ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នេ�រព�ម េភ��វគួ រេរៀបចំកែន� ងេ�ះជំរុ�ឬកែន� ងពិចនិករបស់ខ� �ន
េដើម្បីបេង� ើនគំ�តពីកែន� ងេ�ះជំរុ� និងកែន� ងពិចនិកែដលេ�ែក្បរ ែដល�នមនុស្សមកពី្រគ� �រេផ្សង។

o កម� វ �ធីនិងទីកែន� ង�េ្រចើន�ច្រត�វ�នរ��យឬបិទ ដូ េច� ះេភ��វគួ រពិនិត្យេមើលធន�នអន�ញស្រ�ប់ព័ត៌�នថ�ីៗ
អំពី�រ��ស់ប�រច�ប់
�
និង�របិទេដើម្បីដឹង�អ� ីគួរ្រត�វរ�ពឹងេ�េពលមកដល់។

o សេង� តេមើលពិធី�រៃន�រស��ត�ង
ំ អស់ស្រ�ប់ទីកែន� ងែដលបេ្រមើេស�េ�យខ� �នឯង និងេ្រគ�ងកម�ន� មុននឹង
េ្របើ្រ�ស់�។

o ទុកេ្រគ�ងស�� រ �ម ដូ ច�តុនិងេ�អីពិចនិកឲ្យដូ ចពីមុន វ �ញ េ្រ�ះបុគ�លិកឧទ�ន�ចនឹង�នេរៀបចំវត��� ំងេនះ
�នសម្រសបេដើម្បីេលើកកម� ស់�ររក�គំ�ត�ង�យ។

o អនុវត� �ម��កស��ែណ�ំ - ឧ. រង់�ំេវនរបស់អ�ក និងេ�រព�ម�រកំណត់ចំនួនមនុស្ស - ែដលនឹងេលើកកម� ស់
�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ងអ�រ �រេមើលពីេលើ និងជុំ វ �ញទី��បិទជិតេផ្សងេទៀត។

o េធ� ើែផន�រៃន�រេធ� ើដំេណើររបស់អ�ក�មវ �ធីែដល�នសុវត� ិ�ពនិង�នទំនួលខុស្រត�វ។ ចូ រចង�ំ�តំបន់ជនបទ
និង្របតិបត� ិ�រសេ���ះត្រម�វឲ្យ�នអ� កេឆ� ើយតបប��ន់េ្រចើន េហើយត្រម�វ�របែន� មេលើធន�នៃន�រែថ� ំ
សុខ�ព� ំងេ�ះេធ� ើឲ្យមនុស្ស្រគប់���ន�និភ័យ (risk)។

 រក�្របព័ន�ទំ�ក់ទំនងែដលអនុ��តឲ្យបុគ�លិក និងេភ��វ�យ�រណ៍ពីេ�គស��េ�យខ� �នឯង និងទទួ ល�ន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�រជូ នដំណឹង��មៗអំពី�រប៉ះ�ល់ �របិទ ខណៈែដលរក��រស��ត់។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងកែន� ងេ�ះជំរុ�។
 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យែដលែណ�ំេភ��វ�ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ផ� ះ េបើសិន�ឈឺេ�យ�នេ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម។
 ្រចកអន�ញៃន�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង� ម ។ល។) ផ� ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីពិធី�របច��ប្បន� �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ �រអនុវត� �រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ និងេសចក� ត
ី ្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

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

 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់េភ��វ្រត�វ�នផ� ល់�ទិ�ព។
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វេស�កម� ស្រ�ប់េភ��វែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬ
ែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។
វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទព
ំ ័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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