�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រស្រ�ប់ទផ
ី �រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
4/22/21: ទីផ�រកសិករែដលទទួ ល�ន�រប��ក់�ចបេង� ើន្របតិបត� ិ�ររបស់ពួកេគរហូ តដល់ 75%ៃនទំហំទី�ំង
� ំងមូ ល�ន ត្រម�វ�រេលើ�រស��ត្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីេឆ� ើយតបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស��តរបស់ CDC
ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពរ ួចេហើយែដរ។ ��ែដល�ក់ទងនឹងច�ប់ឈប់េពលេវ�ស្រ�ក
េ�យជំងឺ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព។

អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 បន�
��ក់ចុះនិង�នស�ពេ�េថរ ប៉ុែន� �រចម� ង�សហគមន៍េ�ែតរ �ក�ល�ល�ចំនួន�មធ្យម។ ជំងឺ COVID-19
េ�ែត�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ្រប�ជន និង�ជីវកម� � ំងអស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�
និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម� �ពេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។
េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូ លក��ង “លំ�ប់��ក់ពណ៌ទឹ្រក�ច (Orange)” ៃន្រកបខ័ណ�
ែផន�រេដើម្បីេសដ� កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�ន
េធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីេលើកែលង�ររ �តបន� ឹងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម� �ពក��ងមូ ល��នមួ យចំនួន។ ទីផ�រកសិករ
ែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ គួ របន� ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វេ�ក��ង
ពិធី�រេនះ េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក��ង្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម�
របស់ខ� �ន។
ពិធី�រេនះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីអនុ��តឲ្យទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ េ�យរដ� California
និងេធ� ើ ្របតិបត� ិ�រេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់ៃន�យក��នចំណី��រ និងកសិកម� (Department of
Food and Agriculture) និងេសចក� ីប��ប់ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងច�ប់ចណ
ំ ី��រលក់�យរដ� California
(CRFC) ឲ្យេធ� ្រើ បតិបត� ិ�រេ�េពលអនុេ�ម�មពិធ�
ី រៃន�យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH) របស់េ�នធី Los
Angeles � ំងេនះ។
ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ �ចអនុ��តឲ្យទីកែន� ងលក់ចំណ�
ី �របេ�
� ះ�សន� (តូ បលក់ម� �ប
��រ) េធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�្រពឹត�ិ�រណ៍សហគមន៍�ច់េ�យែឡកមួ យ ែដលេ��ប់�មួ យនិង��ប់�មួ យទីផ�រ
កសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីត្រម�វែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងច�ប់ចំណី��រ
លក់�យរដ� California។
ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ ("ទីផ�រ") និង្រពឹត�ិ�រណ៍សហគមន៍ែដលេ��ប់�� ្រត�វែតស� ិតេ្រ�ម�រ
្រគប់្រគងេ�យអ� ក្រគប់្រគងទីផ�រែដល�ន�រអនុ��តទទួ លបន��កទីកែន� ងេ�ះ ែដលនឹងទទួ លខុស្រត�វេលើ�រ
បណ��ះប�
� ល និងបន� �រ្រត� តពិនិត្យេលើបុគ�លិក� ំងអស់ �រផ� ល់ប រ ���រ និងស��រែដល�ំ�ច់� ំងអស់ក��ង
ទីកែន� ងទូ េ�េ�ក��ងទីផ�រ �រ្រត� តពិនិត្យ�រអនុវត� �ម វ ��ន�រណ៍សុវត� ិ�ព� ំងអស់ និង�រទទួ ល�រអនុម័ត
ពី�យក��នសុខ�ព��រណៈ ម�ន� ីកំណត់ទី�ំងក��ងតំបន់ និងម�ន� ី្រក �ង �ម�រ�ំ�ច់។ សូ មចូ លេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/DSE/CommunityEvent.htm េដើម្បី�ក់�ក្យសុំលិខិតអនុ��តសុខ�ព
��រណៈក��ង�រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រតូ បលក់ម� �ប��រេ��មទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វែដល�ន
អនុ��ត និងអនុម័ត។
ទីផ�រកសិករែដលទទួ ល�ន�រប��ក់�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍បន� ��ល់�នេ�យអនុលម�ម
ពិធី�ររបស់DPHស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន� ��ល់ែដល�នទី�ំងទូ �យ/�ងេ្រ�។
ទីផ�រកសិករែដលទទួ ល�ន�រប��ក់�ចអនុ��តឱ្យបរ �េ�គេ�ទី�ំង�ងេ្រ�ែតម� ង េ�យអនុ
េ�ម�មពិធី�ររបស់DPHស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន។
ទីផ�រកសិករែដលទទួ ល�ន�រប��ក់ែដល�ន្របតិបត� ិ�រលក់�យ្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស្រ�ប់ៃន�ជីវកម� ល
ក់�យ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន� ម
ដូ េច� ះសូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រត�វ្រគបដណ�ប់៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

(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។
ែផ� កសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលអ� កបេង� ើតគេ្រ�ង
េរៀបចំទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ។
ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ�ំងអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យពិធី�រេនះ ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រ
ណ៍ ែដល�ចអនុវត� �ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន
វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម� ។ អ� ក្រគប់្រគងទីផ�រ្រត�វែត
ែចករ� ែលកច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ�មួ យអ� កលក់�ង
ំ អស់េដើម្បី���ននូ វ�រអនុេ�ម�មពិធ�
ី រ�ំងអស់។
ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ៖
�សយ��ន៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់អគ� ីភ័យ៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�
េ�យែផ�កេលើចំនួនមនុស្ស 75%៖
ទំហំទី��្រប�ក់្របែហលគិត�ហ� ីត�េរ�សរុប
ែដលេបើកដល់��រណៈជន៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(គូ សធីក�ំងអស់ែដល�នអនុវត� េ�ទីកែន� ង)
 បុគ�លិក� ំងអស់ (�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិក ឬអ� កស� ័្រគចិត�ែដលេធ� ើ�រក��ង�ម�អ� ក្រគប់្រគងទីផ�រ និងអ� ក� ំង

េ�ះែដលេធ� ើ�រឲ្យអ� កលក់េ�តូ បម� �ប��រ) �នទទួ លច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ។
 បុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ អ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�) ្រត�វ�ន
កំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន ឬ�រ�រែដល�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់
របស់ពួកេគ�មួ យអ� កដៃទេ�ទីផ�រ។
 បុគ�លិក� ំងអស់ (�ប់ប��ល
� � ំងអ� កស� ័្រគចិត� និងអ� កលក់ ្រត�វ�នសំេ��រ ួម�� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប់�
មិនឲ្យមកទីផ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យអ� កែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិក្រត�វ
យល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពេី គ
េបើសិន��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង
�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។
 �រ្រត� តពិនត
ិ ្យ�រចូ លៃនអ� កលក់ និងបុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�នេធ� ើេឡើង
េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ លរបស់េ�នធី មុនេពលពួ កេគ�ចចូ លក��ងទីផ�រ។
�រពិនិត្យ្រត�វ�ប់ប��ល
� �រ្រត� តពិនិត្យែដល�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង
្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ
�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រពិនិត្យ� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពប
ី ុគ�លិក ឬអ� កលក់
មកដល់។ �រពិនិត្យសីតណ
ុ � �ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។
o �រ្រត� តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ េបើសិន�បុគ�ល��នេ�គស�� និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់
�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លេធ� ើ�រ
ស្រ�ប់ៃថ� េ�ះ�ន។
o �រ្រត� តពិនិត្យ វ �ជ� �ន (�នប��)៖
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល


្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នទទួ ល��ក់�ំង 1្រប�ំងជំងឺ COVID-19្រគប់ចំនួនេទ េហើយ�នប៉ះ�ល់
នឹងករណីេមេ�គ COVID-19ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� ចុងេ្រ�យ ឬថ� ីៗេនះ ស� ិតេ�
េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល ឬេធ� ើ�រទី�ំងេនះ�នេទ
េហើយ្រត◌ូវែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗ េដើម្បី�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ� ះ ។
ផ� ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យេ��ច់ពេី គ) �មតំណ��ប់
ph.lacounty.gov/covidquarantine។



្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នេ�គស��ដូ ច�នប��ក់�ងេលើ
ឬថ� ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បី�ក់ឱ្យេ� �ច់ពីេគេ�ក��ងផ� ះ
។ ផ� លជ
់ ូ នពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពេី គ�មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidisolation។

0

 ្រត�វផ� ល់ព័ត៌�នដល់បុគ�លិក� ំងអស់អំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬ

រ��ភិ�ល ចំេ�ះបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួ ល�ន
វ �ធីេនះ��ចស្រម� លដល់ែផ� កហិរ�� វត��ចំេ�ះបុគ�លិកែដល�ំ�ច់្រត�វែតេ�ផ� ះ។ សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មអំពី
កម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID19រ ួម� ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ស�ីពី �រឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID19បែន� មេ���ំ 2021។

 ប��ប់ពទ
ី ទួ លព័ត៌�ន��នអ� កលក់ ឬបុគ�លិក���ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� វ �ជ� �ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច








���មួ យជំងឺ COVID-19 (ករណី) អ� ក្រគប់្រគងទីផ�រ�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ�
�ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យ
ករណីេ�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� ើ�រ
បែន� មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ េនះក៏គួរ�ប់ប��ល
�
គេ្រ�ងពីរេបៀប�ក់ទងអ� កលក់េផ្សងេទៀតផងែដរ េបើសិន��ន�រប៉ះ�ល់។ សូ មេមើល�រែណ�ំ
សុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� �
ើ រ។
េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក
គួ រ�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ� DPH េ�នធី Los Angeles �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� ើមេធ� �
ើ រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ� ង�្រក �ម ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ� ល់
�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រជំនួយបេច� កេទស និង វ ��ន�រណ៍
្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ ្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង� ត�រឆ� ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។
អ� កលក់ និង
បុគ�លិក� ំងអស់ែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួ យអ� កដៃទ្រត�វ�នផ� ល់ជូន�៉ស់េ�យមិនគិតៃថ� ស្រ�ប់�កឱ្យ�ន
្រតឹម្រត�វែដល្រគបេលើ្រចមុះ និង�ត់។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC
DPH �មេគហទំព័រ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។អ� កលក់ និងបុគ�លិក� ំងអស់
្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� �
ើ រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ អ� កលក់
និងបុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់�៉ស់ េ�ះពួ កេគ្រត�វែត
េ្របើសន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�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� គឺមិន្រត�វេ្របើេឡើយ។
បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់�៉ស់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ រ ួម� ំង្រត�វេ�កគក់ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់ មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក
េលើកែលងែតក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត
�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�
គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ។

1

បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ន�ក់��ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺ គិត�ប់ពីពីរ (2)
ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំងពីរដូ ស (រ ួម�នPfizer -BioNTech ឬ
Moderna) ឬ ពីរ (2) ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល���
ំ � ក់�ំងៃន ្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ (រ ួម�ន
Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន�
�របរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ� ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។
 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់ ឬកែន� ង
��ែដលបុគ�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��ង
បន� ប់ ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក
o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដល
េ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក ្រពម� ំង
o �ក់តុ��តពី���៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីហ�ត
ី និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ
េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ�
េដើម្បី���ន នូ វ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀប
ែដល�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បី
ទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស
និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។
 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន កែន� ងស្រ�ក�ងេ្រ�អ�រ�មួ យគ្រមបម� ប់ និងកែន� ងអង��យ
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីជួយ���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េ�យអនុេ�ម�ម
បទប្ប�� តិ�ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �ល និងេ�៉ងេធ� ើ�រ �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី��េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក
�ចរក�គំ�ត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី��េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េ�្រគប់េពលេវ�។

 តូ បអ� កលក់� ំងអស់ និង��នីយ�រ�រ� ំងអស់េ�ក��ងតូ បអ� កលក់ ្រត�វ��តពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ត
ី ។

បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេ�យមិន�ំ�ច់ញក
ឹ �ប់េពកេទ
ប៉ុែន� មិន្រត�វតិច�ងម� ងក��ងមួ យៃថ� ក��ងអំឡ
� ងេពលេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ េ��ម�ល វ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o បន� ប់ស្រ�ក
o បន� ប់ទឹក
o េផ្សងេទៀត

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់អ�កលក់ និងបុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ង
េ្រ�ម៖

_______________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់អ�កលក់ និងបុគ�លិកេ�
ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖

_______________________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កេដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន�ញឹក�ប់។
 បុគ�លិកនីមួយៗ ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន បរ ���រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ េ�្រគប់េពលែដល
�ចេធ� ើ�ន �រេ្របើ្រ�ស់វត��ែដល�នប៉ះ�ល់ (ឧ. ទូ រស័ព� េថប� ិត កុំព� ្យទ័រ តុ � �ច ។ល។) ្រត�វ�ន�ត់បន� យ
ឬលុបបំ�ត់។

 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពណ៌�េ�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
 ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនមនុស្សអតិបរ�

ស្រ�ប់ទីផ�រេនះ ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេដើម្បីអនុ��តឲ្យបុគ�ល� ំងអស់ អ� កលក់ និងអតិថិជនរក�គំ�ត�ង�យ
6 ហ� ត
ី ពីអ�កែដលមិន�ន�ស�ជិកក��ង្រគ� �រែតមួ យ។ ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប��ក់្រតឹម្រត�វ
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សរបស់ខ� �ន្រតឹម 75% ៃនសមត� �ពផ��កមនុស្សក��ងទីផ�រ
�ងេ្រ�អ�រ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o

ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំង�ងក��ងអ�រគឺកំណត់្រតឹម៖

 អ� ក្រគប់្រគងទីផ�រ ្រត�វ្រ�កដ�ទី��ែដល�នែបងែចកឲ្យអ� កលក់ (� ំងអ� កលក់ម� �ប��រ និងអ� កលក់�យ)
្រត�វផ� ល់ឲ្យពួ កេគនូ វទី��្រគប់្រ�ន់េដើម្បីេរៀបតុ តង់ប�្ឈរ និង�រ�ក់ប��ញេផ្សងៗេទៀតេ�យេ�ង�ម
េសចក� ីប��ប់ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យេ�យសម្រសប។

 តង់ ឬតង់ប�្ឈរ�ច្រត�វ�នេ្របើ េបើសិន�តង់ឬតង់ប�្ឈរេឆ� ើយតបនឹង�រែណ�ំ��
ំ ច់របស់

�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស� ីព�
ី រេ្របើ្រ�ស់រច�សម� ័ន�បេ�
� ះ�សន�
ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� �ងេ្រ�អ�រ។ ករណីេលើកែលងស្រ�ប់តូបលក់ម� �ប��រ �្រស័យេលើ
េសចក� ីត្រម�វែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ង CRFC។

 បុគ�លិក��ក់ (ឬបុគ�លិកេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន្រចកចូ លេ្រចើន�ងមួ យ) ែដល�ក់�៉ស់សម្រសប ្រត�វ�ន

�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិត្រចកចូ ល ប៉ុែន� �នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុតេដើម្បីែណ�ំេភ��វ
និង�ម�នចំនួនមនុស្សក��ងទីផ�រ។

 គួ រពិ�រ�អនុវត� ្របព័ន�កក់ទុក�មុន ឬ�រចូ ល�មេពលេវ�េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រ�នដល់
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�។ េបើសិន�ទីផ�រ�នដល់ចន
ំ ួ នមនុស្សអតិបរ� អតិថិជន�ច្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ
ត្រមង់ជួរដូ ច�នអនុម័តេ�យច�ប់ក��ងមូ ល��ន េបើសិន��នទី��្រគប់្រ�ន់ ប៉ុែន� គួ រ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ
រក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ត
ី រ�ងមនុស្ស��ក់ខណៈេពលេ�ក��ងជួ រ។

 បង់ស�ិត ឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀតេដើម្បីប��ក់ពីកែន� ង�ប់េផ�ើមស្រ�ប់អតិថជ
ិ នែដលមកដល់ទផ
ី �រ និងគំ�ត 6
ហ� ីតស្រ�ប់អតិថជ
ិ នែដលមកេ្រ�យៗេទៀត ែដលចូ លត្រមង់ជួរចូ ល។

 វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ត
ី ្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ
�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ង និងក��ងចំេ�មអ� កលក់ និងអតិថជ
ិ ន។

o ផ� វ� េដើរចេ��ះជួ រតូ ប គឺទូ�យល� មេដើម្បីស្រម� លដល់ច�ចរណ៍ក��ងទិសេ�� ំងពីរ ឬ្រត�វ�នកំណត់�៉ងច�ស់
��ផ� វ� េដើរមួ យទិសប៉ុេ�
� ះ។

o តូ បគឺធំល�មេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នអតិថិជនេ្រចើន�ង��ក់េ�ក��ងតូ ប េហើយេ�ែតរក�គំ�ត�ង�យ 6
ហ� ីតពី��។

o អ� កលក់្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេរៀបចំតូបរបស់ខ� �នេដើម្បីអនុ��តឲ្យបុគ�លិករបស់ខ� �នរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ត
ី
ពីអតិថិជន។ េ�ទីកែន� ងែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន (ឧ. កែន� ងគិតលុយ) រ�ំងែដលមិន្រ�ប
ទឹកដូ ច� plexiglass ្រត�វ�នដំេឡើង។ សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី រ�ំង។
េនះ�ច�ប់ប��ល
� �រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ែស� ង ឬត្រម �យ�រ ូប�ព (ឧ. �រស��ល់េលើក្រ�លឥដ�
បង់ស�ិត�នពណ៌ ឬស��េដើម្បីចង��លប��ញពីកែន� ងែដលបុគ�លិក និងអតិថិជនគួ រឈរ)។

 ពិ�រ���ស់េពលមកដល់របស់អ�កលក់ េដើម្បីេធ� �
ើ រេរៀបចំមុន្រពឹត�ិ�រណ៍ េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត
�ង�យ េ�េពលអ� កលក់មកដល់ និងេរៀបចំតូបរបស់ខ� �ន។

 អ� កលក់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យស� ិតេ�ក��ងតូ បរបស់ខ� �នក��ងអំឡ�ងេពលេ�ផ�រឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល
�ចេធ� �
ើ ន និងេចៀស�ង�រ្របមូ លផ��ំ�មួ យអ� កដៃទ។

 �រទទួ ល�ន��រេ�ក��ងទី�ំង�ច្រត�វ�នបរ �េ�គេ��មទីកែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងក��ងែដល

្រត�វ�ន�ររក�គ��ត�ង�យចំេ�ះ្របតិបត� ិ�រដៃទេផ្សងៗ។
្រត�វរ�លឹកអ� កចចូ លរ ួមេ�យ�ល់�រទទួ ល�ន��រនិងេភសជ� ៈគឺអនុ�ត�នែតេ�តំបន់ប រ �េ�គ��រ
ែដល�នកំណត់ៃនទី�ងេផ្សងេ�ះ។ �រទទួ ល�ន��រ
និងេភសជ� ៈេ�ទី�ំងេផ្សងៗក��ងបរ �េវណទីេផ្សង្រត�វ�ន�ម�ត់។
o

េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ្រត�វេ�ច��យពី���៉ងេ�ច�ស់ 6
ហ� ីតពីអតិថិជនែដលអង��យេ�តុេផ្សងៗ�� តុ�◌ំងអស់្រត�វែត�ក់ឱ្យស� ិតេ�ច��យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ
(6)ហ� ីតពី��េ�យ�ស់េ�អីេ�នឹងតុ�ងេ្រ�យែដល�នេ�អីនិងតុ�ប់�� ខណៈេពលអតិថិជន
�នអង��យែដរ។

o

តុអង��យ្រត�វកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យេលើសពី 6 �ក់េ�ក��ងពិធីជប់េលៀងរ ួម��។

o

រច�សម� ័ន�បេ�
� ះ�សន� ែដលេ្របើ្រ�ស់ទី�ំង�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេ�រព�មលក� ណៈវ �និច�័យ
របស់រដ� ស្រ�ប់�រកំណត់លក� ខណ��ងេ្រ�អ�រដូ ចែដល�នប��ក់េ�ក��ង�រែណ�ំរបស់�យក��ន
សុខ�ពរដ� California អំព�
ី រេ្របើ្រ�ស់ រច�សម� ន
័ � បេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ
�ជីវកម� �ងេ្រ�អ�រ.

 ទីកែន� ងអង��យ��រណៈ (ឧ�ហរណ៍ េ�អី បង់អង��យ និងកែន� ង��រណៈេផ្សងេទៀត) ្រត�វ�នកំណត់�ម
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�រេរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ។

 ្របតិបត� ិ�រ�ល់ត�ន� ីកម�ន� បន� ��ល់្រត�វ�នអនុ��តែតេ��ងេ្រ�អ�រែតប៉ុេ�
� ះ។

្រត�វែត�ន�រកំណត់្រពំែដនែដល�ចេមើលេឃើញេដើម្បីរក�គ��ត�៉ងតិច 12 ហ� ីតរ�ងទី�ំង
អង��យៃន្រក �មអតិថិជន និង�កស្រម◌ាង់អ�កសំែដង។
អ� កសែម� ងគួ រែតេ្របើមី្រក�ហ� �នស្រ�ប់�រសែម� ងដល់ក្រមិតអតិប រ ���មែដល�ចេធ� ើេ��ន ដូ េច� ះ
អ� កសំែដង�ចកំណត់សំេឡង េដើម្បី�ត់បន� យ�គល� ិត ដំណត់តូចៗ និងដំណក់ទឹកែដលបេ�� ញ
និង�យ�យេ���យ។
o

�រ�ំកម�ន� របស់អតិថិជន្រត�វ�ន�ម�ត់។
អតិថិជន្រត�វែតអង��យ�មែដរ�េធ� េើ ��នក��ងកំឡ
� ងេពល�ន�រសែម� ង។

o

អតិថិជនែដលកំពុងេមើលត�ន� ីកម�ន� បន� ��ល់្រត�វែតររក�គ��ត�ង�យ�៉ងេ�ច�ស់ 6
ហ� ីតពីអ�កដៃទ និង្រត�វែត�ក់�៉ស់។ �មទទួ ល�ន��រ
និងេភសជ� ៈេពលកំពុងេមើលត�ន� ីកម�ន� បន� ��ល់ែដលេ��ងេ្រ�អ�រ លុះត្�
ែតអង��យេ�កែន� ងទទួ ល�ន��រ�ងេ្រ�ែដល�នកំណត់។

C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
 ��នីយគឺ�នេ�ក��ងទីផ�រ� ំងមូ ល េដើម្បីឲ្យអតិថជ
ិ នេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលរក�អ�ម័យសម្រសប ែដលរ ួម�ន
ដូ ច�ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ្រក�សជូ ត�ត់ និងធុងស្រ�ម។

 ែផន�រស��ត និងស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះេ្រចើន និងទី�ង
ំ ែដល�ន�រេចញចូ ល្រត�វ�នេរៀបចំបែន� មេទៀត េហើយ្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំ។

o ទីកែន� ងទូ េ� និងទីកែន� ងែដល�នវត��្រត�វ�នប៉ះ�ញឹក�ប់េ�យ�ក់ព័ន�នឹង�រទទួ ល

និង�រទូ �ត់របស់អតិថិជន (ឧ�ហរណ៍តុ �៉សុីន�តឥណ�ន) ្រត�វេតេធ� �
ើ រស��ប់េមេ�គម� ងក��ង
មួ យៃថ� ក��ងអំឡ
� ងេពលេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើ��ស
ំ �
ំ ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យEPA។

o បែន� ម�រស��ត និងស��ប់េមេ�គេ��មទី�ង
ំ ៃផ� ែដល�នច�ចរេ្រចើន ឬៃផ� ែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។

 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ� ពួ កេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ�ខណៈេពលេ�ក��ងទីផ�រ។ េនះអនុវត� ចំេ�ះ

មនុស្សេពញវ �យ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំ
មិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន្រត�វ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់ រ �បពីែគម�ងេ្រ�ម
េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់
ែដល�នទ្រមង់ រ �ប�ងេ្រ�មច��។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ េដើម្បី�្រំ ទ
សុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិក និងអតិថិជនេផ្សងេទៀត េគគួ រផ� ល�
់ ៉ ស់ ដល់េភ��វែដលមកដល់ ែតមិន�ន�៉ស។
o អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស់េចញ�នែតេ�េពលទទួ លអ�រ ឬេភសជ�ៈេ�កែន� ងទទួ ល�ន��រ�ង
េ្រ�ែដល�នកំណត់។

o អតិថិជន្រត�វែតអង��យេ�េពលទទួ ល�ន��រ ឬេភសជ�ៈអ� ីក៏េ�យ។ អតិថជ
ិ នមិន�ចទទួ ល�ន��រ
ឬេភសជ� ៈេ�យេដើរជុំ វ �ញទី�ំង�នេទ។

o អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស់�ច្រត�វ�នបដិេសធមិន�នផ�លេ់ ស�កម� េហើយេស� ើសុំឱ្យ�កេចញ
ពីទី�ំងេនះ។

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលអតិថជ
ិ ន�ចចូ លក��ងទីផ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�ម�រែណ�ំ

ស� ព
ី �
ី រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ លរបស់ DPH េ�នធី LA។ �រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យែដល�ក់ទង
នឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ�រ
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ
��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ង េ�យែថ� ង�េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះ
មិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។

o �រ្រត� តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ េបើសិន�បុគ�ល��នេ�គស�� និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់
�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ច
ចូ លក��ង�ជីវកម� ស្រ�ប់ៃថ� េ�ះ�ន។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

o �រ្រត� តពិនិត្យ វ �ជ� �ន (�នប��)៖

េបើសិន�បុគ�លរ ូបេ�ះ�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់
ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� ចុងេ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កំពុងស� ត
ិ េ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ
ពួ កេគមិន�ចចូ ល�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ។
ចូ រផ� ល�
់ រែណ�ំអព
ំ ី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល�ចរក�នេ�ph.lacounty.gov/
covidquarantine។
 េបើសិន�បុគ�លរ ូបេ�ះកំពុងេចញេ�គស���មួ យែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬ
បច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល�នេទ
និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ ចូ រផ� ល់ឲ្យពូ កេគនូ វ
�រែណ�ំអំព�
ី រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ�
ph.lacounty.gov/covidisolation ។
 អតិថិជនែដលមកដល់ទីផ�រ�មួ យកូ នៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង
�រប៉ះអ� កដៃទ ឬវត���មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យុ។


 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ� អ
ើ �ម័យ
�្រប�ំ។ ពិពណ៌�៖

 បន� ប់ទឹកនិង ទីកែន� ង�ងៃដ�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�មួ យនឹង�ប៊ូ �ងៃដ ្រក�សជូ ត និងធុង

ស្រ�មែដលមិន�ច់ប៉ះ។ បន� ប់ទឹក��រណៈែដលេ��ងេ្រ�្រត�វ�ន�រ្រត� តពិនិត្យ�្រប�ំ និង�នស��ត
និងស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�
ឬញឹក�ប់�មែដល�នកំណត់��រ�ំ�ច់េ�យេ្របើ��ស
ំ ្រ�ប់េមេ�គដElអនុម័តេ�យ EPA។
 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់��រណៈផឹក ្រត�វ�នបិទ និង�ន��កស��ជ្រ�បជូ នអតិថិជន�
ពួ កេគមិន�ចេ្របើ��នេទ។
 អតិថិជន�ចេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលរក�អ�ម័យសម្រសប�ន�៉ង�យ រ ួម�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
្រក�សជូ ត�ត់ និងធុងស្រ�មេ�ទីកែន� ងទូ េ�ក��ងទីផ�រ� ំងមូ ល។ អ� កលក់េ��មតូ ប
ផ� ល់ជូនកែន� ង�ក់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�ក��ងតូ បរបស់ខ� �ន េបើសិន�ពួ កេគអនុ��តឲ្យអតិថិជនប៉ះ�ល់
ផលិតផលរបស់ខ� �ន។

 ទីកែន� ងេលងរបស់កុ�រ ទីកែន� ងសកម� �ព ឬេ្រគ�ងកម�ន� េផ្សងេទៀត (ឧ. រ ូបថតៃថ�ឈប់ស្រ�ក)
មិន្រត�វ�ន អនុ��តេទ។

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ� ល់េ�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� �រេលើកទឹកចិត�
ឲ្យប��ទិញ�មអន�ញ/េ�យក�រប��ទិញ ផ� ល�
់ រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់��ំង)៖

_______________________________________________________________________________
�រពិ�រ�ពីសុវត� ិ�ពេស�ម� �ប��រ

 �រអនុវត� សុវត� ិ�ពម� �ប��រ និងេសចក� ីត្រម�វ� ំងអស់ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងច�ប់ម� �ប��រលក់�យ
របស់រដ� California (Retail Food Code; CRFC) កំពុង្រត�វ�នអនុវត� និងែថ� ំ។

 កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ �ចេបើកដំេណើរ�រេ�យអនុេ�ម�មពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ��នរបស់
DPH។ អ� កលក់ម� �ប��រ �ចលក់េ្រគ�ង្រសវ �ង�នលុះ្រ�ែតទិញេ�ក��ង្របតិបត� ិ�រ�មួ យម� �ប��រប៉ុេ�
� ះ។

 ស��ត និងរក�ឲ្យ្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ និងបរ ���រ�នអ�ម័យេ��ម�ពញឹក�ប់ែដល�ំ�ច់ដូច�នគូ ស
ប��ក់េ�ក��ង CRFC។

 េ�រព�ម�រអនុវត� េដើម្បីសុខ�ព និងអ�ម័យរបស់បុគ�លិក៖ កុំេធ� ើ�រេ�េពលឈឺ �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់
្រត�វ�ក់េ្រ�មៃដ�ម�រ�ំ�ច់េ�ក��ង CRFC។

 ���ម� �ប��រ និងេ្រគ�ងផ្ស ំម� �ប��រ� ំងអស់�នមកពី្របភពម� �ប��រែដល�នអនុម័ត។
 បុគ�លិកេរៀបចំ��រ្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យ��ស់ប�រ� ឬចូ លក��ងកែន� ង�រ�ររបស់អ�កដៃទក��ងអំឡ�ងេវនេធ� ើ�រ។
 មិនអនុ��តឲ្យ�ន�រ�កចំណី��រែដលមិន�នេវចខ� ប់េឡើយ។
D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួ យ��រណៈជន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតប��ក់�រអនុវត� �ម វ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 េ�នធី Los

Angeles របស់ទីផ�រ ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងកែន� ង។ ស្រ�ប់
ព័ត៌�នបែន� ម ឬេដើម្បីបេំ ពញកម� វ �ធីស�័យប��ក់ព�
ី រអនុវត� �មវ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម� ងៃន
ពិធី�រេនះេ�នឹងកែន� ងស្រ�ប់�រ្រត� តពិនិត្យេឡើង វ �ញេ��ម�រេស� ើស។ុំ

 ��កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ លទីផ�រ េហើយតូ បនីមួយៗ្រត�វរ�លឹកឲ្យអតិថិជនរក�គំ�ត�ង�យ

្រ�ំមួយហ� ីត �រ�ំ�ច់ែដល្រត�វ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� �រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ�្រប�ំ និង�រ�ំ�ច់
ែដល្រត�វស� ិតេ�ផ� ះេបើសិន�ពួ កេគ�ន�រម� ណ៍�ឈឺ ឬ�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។ េមើលេគហទំព័រ
�រែណ�ំជំងឺ COVID-19 របស់ DPH ្រប�ំេ�នធី ស្រ�ប់ធន�នបែន� ម និងគំរ ូ��កស��ែដល�ជីវកម�
�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យ ែដលរ�លឹកដល់្រប�ជន� មិនអនុ��តឲ្យ�ន�របរ �េ�គ ឬផឹក

ខណៈេពលេ�ក��ងទីផ�រេនះេឡើយ េលើកែលងែតេ�ក��ងទីកែន� ងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់។

 ��កស��េ�ក��ងទីផ�រ� ំងមូ លចង��លប��ញដល់អតិថិជនពីទីកែន� ងេដើម្បីែស� ងរក
ឧបករណ៍�ញ់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដលេ�ជិតបំផត
ុ ។

 �រផ�យ�ណិជ�កម� �មអន�ញស្រ�ប់ទីផ�រ (េគហទំព័រ ប�
� ញសង� ម ។ល។) ផ� ល់ព័ត�
៌ នច�ស់�ស់

អំពីេ�៉ងេបើកផ�រ �រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស់ ចំនួនអតិថជ
ិ ន�នកំណត់ េ�ល�រណ៍េផ្សងៗែដល�ក់ទងនឹង�រចូ ល
�រប��ទិញ�មុន �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��ំងស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន ្រត�វ�នផ� ល់�ទិ�ព។
 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម� ែដល�ច្រត�វ�នផ� លព
់ ីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ន�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម� ស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន
ែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬ�ន�និភ័យ (risk)ខ� ស់េ�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 ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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