�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់េ�ង�ពយន� េបើកចូ ល
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ
9/17/20៖ ពិធី�រ្រត�វ�នព្រងីកេដើម្បីេ�ះ្រ�យពីេ�ង�ពយន� េបើកចូ ល�ក់ក�
� លអចិៃ�ន� យ៍
និងបេ�
� ះ�សន� េ�យ�នែផ� កមួ យេ�ចុងប�� ប់ស្រ�ប់េ�ង�ពយន� � ំងេនះ�ពិេសស។
្រពឹត�ិ�រណ៍េបើកចូ ល��ល់ (ឧ. �រ្របគុំត�ន� ី �រសែម� ង��ល់មិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។ �ន
ផ� ល់�រប��ក់�ក់ទងនឹង�រផ� លម
់ � �ប��រ។ បុគ�ល��ក់ៗ្រត�វែតស� ិតេ�ក��ង ឬេលើ�នយន�
របស់ ខ� �ន។ រថយន� ែដល�ចបំែប� ង�ន �ចទ��ក់ដំបូលរបស់ខ� �ន េហើយអ� កទស្ស��ចអង��យ
េ�ែផ� ក�ងេ្រ�ៃន�នយន� របស់ខ� �ន (ឧ. ឃ��បេ្រ�យៃនរថយន� ្របេភទភីក�ប់)។

ពិធី�រេនះអនុវត� � ំងេលើ�ជីវកម� និង្របតិបត� ិ�រេ�ង�ពយន� េបើកចូ លថ� ីៗ។ ្របតិបត� ិ�រ�ពយន� េបើកចូ ល
� ំងអស់ ្រត�វែត�នេហ��រច�សម� ័ន� បុគ�លិក និង�របណ��ះប�
� ល្រគប់្រ�ន់េដើម្បីេឆ� យ
ើ តប
�មេសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ រ�ំងមុខ និងអ�ម័យ� ំងអស់។ ទីកែន� ងែដល�នក��ំងពលកម�
បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងចំណី��រែដល�នបេង� ើតរ ួច�េ្រសច គឺ�ចេឆ� ើយតប�មេសចក� ីត្រម�វសុវត� ិ�ព
�ន់ែត�យ្រស� ល។ េសចក� ីត្រម�វែដល�ក់�ក់ចំេ�ះ្របតិបត� ិ�រេបើកចូ លថ� ីៗែដលកំពុង្រត�វ�នេរៀបចំេ�ក��ង
ចំណត�នយន� និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀតែដលមិន�ន�ជីវកម� �ពយន� េបើកចូ លពីមុនមក គឺ្រត�វ�នេរៀប�ប់
េ�ចុងប�� ប់ៃនពិធី�រេនះ។
្របតិបត� ិ�រ�ពយន� េបើកចូ ល ្រត�វែតស� ិតេ្រ�ម�រ្រគប់្រគងេ�យនិេ�ជកែត��ក់ែដលទទួ លបន��កេលើ
ទីកែន� ងេ�ះ ែដលនឹងទទួ លខុស្រត�វេលើ�របណ��ះប�
� ល�បន� និង�រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក� ំងអស់ �រផ� ល់
បរ ���រនិងស��រែដល�ំ�ច់� ំងអស់ �រ្រត� តពិនត
ិ ្យ�រអនុវត� �ម វ ��ន�រណ៍សុវត� ិ�ព� ំងអស់ក��ងអំឡ
� ងេពល
កំពុង�ក់ប��ញ�មួ យនិង�រទទួ ល�រអនុ��តពីម�ន� ីេរៀបចំតំបន់�មមូ ល��ន និងម�ន� ី្រក �ង េបើ�ំ�ច់។
្រពឹត�ិ�រណ៍េបើកចូ ល��ល់ (ឧ. �រ្របគុំត�ន� ី �រសែម� ង��ល់) មិន្រត�វ�នអនុ��តេ�េពលេនះេឡើយ។ េ�ង�ពយន�
េបើកចូ ល �ចប��ំងខ� ឹម�រែដល�ន�ស� ីម��ល់ ែដល្រត�វ�នថតេ�កែន� ងេផ្សង ដ�ប��រថតេ�រព�ម
េសចក� ីត្រម�វែដល�នេរៀប�ប់�៉ងលម� ិតេ�ក��ងឧបសម� ័ន� J។
េស�កម� ម� �ប��រ� ំង�យ ្រត�វែតមកពីេ�ជនីយ��នែដល�ន���ប័ណ�េ�នឹងកែន� ង តូ បលក់��រស្រមន់
ែដល�នអនុ��ត ឬម� �ប��រែដល�នេវចខ� ប់�មុនពីទីផ�រែដល�នអនុ��តេ�យអង� �ពសុខ�ពបរ ���ន។
េគ�ចទិញ និងមកយកម� �ប��រេ�នឹងកែន� ង ឬប��ទិញ�មរយៈេស�ដឹកជ��ន
� �គីទីបី និងដឹកជ��ន
� េ�
ដល់�នយន� របស់អតិថិជន។ ទីកែន� ងម� �ប��រ� ំងេនះ ្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញៃនេ�ជនីយ��ន
និង/ឬេស�កម� ម� �ប��រ�ធរ�ន។ អ� កចូ លរ ួម�ចយកម� �ប��ររបស់ខ� �នមក�ន។ តូ បលក់��រស្រមន់
បេ�
� ះ�សន� និងទីកែន� ងម� �ប��រេផ្សងេទៀត (ឧ. ម� �ប��រែដល�នផ� តផ
់ � ង់ រថយន� លក់ម� �ប��រ
រេទះលក់ម� �ប��រ) មិន្រត�វ�នអនុ��តេទ។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទ
េ�យវ �ទ���ស� និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ជីវកម� លក់�យេបើក��រេឡើង វ �ញេ�យ
សុវត� ិ�ព។ េសចក� ីត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់េ�ង�ពយន� េបើកចូ ល ែដល្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ
�រេឡើង វ �ញេ្រ�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល។ បែន� មេលើលក
័ � ខ័ណ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�េលើ�ជីវកម�
� ំងេនះេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរដ� �ជីវកម� �ពយន� េបើកចូ លក៏្រត�វអនុវត� �មល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន
ែចងេ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនត
ិ ្យស្រ�ប់េ�ង�ពយន� េបើកចូ ល (Checklist for Drive-in Movie Theaters) េនះផងែដរ។
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។
Reopening Protocol for Drive-In Movie Theaters
09/17/2020 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
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��រណជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព។
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ
�មួ យ។

្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ

្រសបេពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ

�ជីវកម� �ង
ំ អស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យ�រែណ�ំេនះ ្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ វ ��ន�រណ៍
ែដល�ចអនុវត� �ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់
ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត� �នស្រ�ប់�ជីវកម� ។

េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
�លបរ �េច� ទចុះផ�យ៖
ឹ ទំនិញ
កំណត់ស��ល់៖ េ�ក��ង�រែណ�ំេនះ �ក្យ "រថយន� " ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីចង��លប��ញពីរថយន� រថយន� ដក
រថយន� �ម��ងតូ ចៗ រថយន� េ�ះតង់ ឬ�នយន� េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ឯកជន។
ទីកែន� ង�ច�ក់ក្រមិតេលើ្របេភទ ឬទំហៃំ ន�នយន� ែដល្រត�វ�នអនុ��ត �ម�រ�ំ�ច់។
A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�
ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើ 65 ��ំ អ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ� ើ
�រ�រែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។

 បុគ�លិក� ំងអស់ (�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិកទទួ ល្រ�ក់ឈ� �ល អ� ក�ត់�រ និងអ� កស� ័្រគចិត� ្រត�វ�នសំេ��រ ួម�
"បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�ន
ជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
និង�រេ��ច់ពេី គ េបើសន
ិ ��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�ន
ពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រ
ជំងឺ។

 បុគ�លិក�នទទួ លព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក

ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ� កហិរ��
វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ� ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធី រ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ
និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិក
េ្រ�ម ច�ប់ស�ីព�
ី រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus
Response Act) និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្បីទទួ លអត� ្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ��នៃន�ព
�ក់ទងនឹង�រ�ររបស់ជង
ំ ឺ COVID-19 ែដលេកើតេឡើងចេ��ះៃថ� ទី 19 ែខមី� និងៃថ� ទី 5 ែខកក� �
េ�យអនុេ�ម�ម បទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20 របស់អភិ�លរដ� ។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យ
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
បុគ�លិកេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។

 ប��ប់ពទ
ី ទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស��ដូ ច�� �មួ យជំងឺ

COVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នែផន�រេដើម្បីឲ្យករណី�ក់ខ� �នឲ្យ�ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និង
ត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់ពេី គ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� �
ើ រ។
ែផន�ររបស់និេ�ជកគួ រពិ�រ�អំពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់ឲ្យទទួ ល
ឬេធ� េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� �
ើ របែន� ម ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� មឬក៏អត់។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈេ�ក��ង
�រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។

 �រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចនឹងចូ លមក�ន់កែន� ងេធ� ើ�រ។ �រ្រត� តពិនិត្យ

្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម
និងអ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិក�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល្រត�វ�នេគដឹង��នឆ� ងជំងឺ
COVID-19 ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យឬក៏អត់។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នពីច��យ ឬេ�យ��ល់
េ�េពលបុគ�លិកមក ដល់។ �រពិនិត្យសីតណ
ុ � �ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ច
េធ� ើ�ន។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�
7

េ�ះនិេ�ជកគួ រ�យ�រណ៍ពីចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 3973993 ឬ (213) 240-7821។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ង�រ�រ
�យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតបនឹង�រឆ� ង�ចេ��មែដលរ ួម�ន�រផ�ល់�រ
ែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច� កេទស
និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់�មតំបន់។
អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់េធ� �
ើ រេសុើបអេង� តេលើចេ��មេនះ
េដើម្បីជួយដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទទទួ ល�នរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់
8

េ�យឥតគិតៃថ�។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេនះ្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� �
ើ រ េ�េពលប៉ះ�ល់
ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� លេ់ ស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគ
មិនគួ រ�ក់រ�ំង មុខ គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�ម
បទប��របស់រដ� ដ�ប���ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��តឲ្យេធ� ើដូេច� ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់
រ �តតឹង�ងេ្រ�មច��គឺ��រល� ។ មិនគួ រេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់
្រក�ត់�ំងមុខេពលន ��ក់ឯង េ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ង
កម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 ��នីយ�រ�រ ឬទីកែន� ងេធ� ើ�រ� ំងអស់្រត�វ�នបំែបកពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត។
 បន� ប់លក់សំប្រុ ត ទីកែន� ងលក់ម� �ប��រ បន� ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត
្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 បន� ប់លក់សំបុ្រត _____________________________________________________
 ទីកែន� ងលក់��រស្រមន់_____________________________________________________
 បន� ប់ស្រ�ក
 បន� ប់ទឹក

_____________________________________________________
______________________________________________________

 េផ្សងេទៀត

______________________________________________________

 �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី��េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក�ចរក�គំ�ត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី��េ�ក��ង
បន� ប់ស្រ�កេ�្រគប់េពលេវ�។

 បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេ�កែន� ង�មួ យេ�ក��ងកែន� ងេធ� ើ�រេ្រ�ពីទីកែន� ងស្រ�ក
ែដល�នកំណត់េឡើយ។

�រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ� ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_____________________________________________________________________
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

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

_____________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 កម� ករនីមួយៗ ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន បរ ���រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ �រេ្របើ្រ�ស់
រ ួម��នូ វវត��ែដល�នប៉ះរ ួច ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ឬលុបបំ�ត់។

 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ្រី ត� តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹង
ល័ក�ខ័ណ��រ�រ ្រត�វ�នអនុវត� េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ��ន
� និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀត

ែដល�ចស� ិតេ�ទី�ង
ំ េ�ះក��ង�ម��គីទីបី។

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តពិត

 ្របព័ន�្របតិបត� ិ�រេ�យមិនេ្របើ�ច់្រ�ក់ និងមិនប៉ះ្រត�វ�នអនុវត� េ�កែន� ងែដល�ចេធ� ើ�ន។ �រកក់
និង�របង់្រ�ក់�ចេធ� ើេឡើង�មុន�មអន�ញ ឬ�មទូ រសព� ។

 �នយន� ្រត�វែត��តពី��្រ�ំមួយហ� ីត និងមិនអនុ��តឲ្យ�ន�រ្របមូ លផ��ំមនុស្សេ��ងេ្រ��នយន� េឡើយ។
ទី��ចំណតស្រ�ប់ទស្ស�េ�េ�ង�ពយន� េបើកចូ ល ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមកែន� ងែដលេ��ះមួ យ ឬ្រត�វ�ន
េរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសម្រសបរ�ង�នយន� ។

 �នយន� នីមួយៗ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតឲ្យ�នផ��កែតស�ជិកៃន្រគ� �រែតមួ យ ែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យ

��រ ួចេ�េហើយ។ េបើសិន�មិនេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក ឬរកទិញ��រស្រមន់ អតិថជ
ិ ន្រត�វែតស� ិតេ�ក��ង�នយន�
របស់ខ� �ន។ អតិថិជនមិន�ចអង��យេ��ងេ្រ��នយន� របស់ខ� �ន ឧ. េដើម្បីេមើល�ពយន� េបើកចូ លេ�ជិត
�នយន� របស់ខ� �ន�នេទ។

 រថយន� ែដលចូ ល្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យេលើសពីចណ
ំ ុ ះអតិបរ�របស់ខ� �ន។
 បុគ�ល��ក់ៗ្រត�វែតស� ិតេ�ក��ង ឬេ�េលើ�នយន� របស់ខ� �ន។ រថយន� ែដល�ចបំែប� ង�ន�ច
31

ទ��ក់ដំបូលរបស់ខ� �ន េហើយអ� កទស្ស��ចអង��យេ�ែផ� ក�ងេ្រ�ៃន�នយន� របស់ខ� �នដូ ច�ឃ��បេ្រ�យៃន
រថយន� ភីក�ប់�េដើម។

 បុគ�លិកែដល�ក់្រក�ត់�ំងមុខ ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�យ��តពីអតិថិជន��ល់្រ�ំមួយហ� ីត េដើម្បីេបើក
ទី��ចំណត។

 សួ នកម�ន� ស្រ�ប់កុ�រ កែន� ងពិចនិក និងទីកែន� ងស្រ�ប់�រកម�ន� របស់មនុស្សធំ

េដើម្បីេមើលមុនេពល�ក់ប��ំង ្រត�វ�នបិទ។ អ� កទស្ស�មិន្រត�វេ្របើកែន� ងអង��យេ��ងេ្រ�អ�រេឡើយ
េហើយ្រត�វែតស� ិតេ�ក��ងរថ យន� ។ េគ្រត�វែតបិទកែន� ងអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ� ំង�យែដលស� ិតក��ងច��យ
100 ហ� ីតពីទីកែន� ងទស្ស�មួ យេ�៉ងមុនេពលេ�៉ង�ក់ប��ំង។

 បុគ�លែដល�ក់្រក�ត់�ំងមុខ ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�្រចកចូ លេ��ន់កែន� ងលក់��រស្រមន់

និងបន� ប់ទឹកេ�យស� ិតេ�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពី�� និងពីអតិថិជនែដលេ�ជិតបំផុត េដើម្បី���ននូ វ�រ
រក�គំ�ត 6 ហ� ីតេ�ក��ងជួ រ និងេ�ក��ងទីកែន� ង។

 ្របតិបត� ិ�រលក់��រស្រមន់ែដល�ែផ�កៃនេ�ង�ពយន� េបើកចូ លអចិៃ�ន� យ៍ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បី
អនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 េបើ�ចេធ� ើ�ន �រប��ទិញ�មុន និង�របង់្រ�ក់�មែបបេអឡិច្រត�និកេ��មេ�៉ង
ែដល�នកំណត់ស្រ�ប់េ�យក គឺ្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ ន។

 េបើសិន�អតិថិជន្រត�វ�នអនុ��តឲ្យប��ទិញ និងេ�យកេ�តូ បលក់��រស្រមន់ ពួ កេគទទួ ល

�នមុឺនុយ (�នបិទផ�យ ឬ្រក�សែចកស្រ�ប់េ្របើែតម� ង) េដើម្បីបង� លក� ណៈ�យ្រស� លស្រ�ប់
�រប��ទិញ េហើយ�រប��ទិញទំនិញ ្រត�វ�ន្របមូ ល េវចខ� ប់ និងយកេ�យអតិថិជនក��ងរយៈេពល 15
�ទីប��ប់ពីប��ទិញេ� នឹងកែន� ង។ អតិថិជនែដលរង់�ំទំនិញ មិន�ច្របមូ លផ��ំេ�កែន� ងលក់
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

��រស្រមន់�នេទ។ ពួ កេគ�ចរង់�ំ េ�យរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី�� េ���យពីកែន� ងលក់
��រស្រមន់ ឬ្រតឡប់េ�រថយន� របស់ខ� �ន វ �ញ រ ួចមកម� ងេទៀតេ�េ�៉ងែដល�នកំណត់េដើម្បីយក
�រប��ទិញរបស់ខ� �ន។

 េបើសិន�អតិថិជន�ំ�ច់្រត�វត្រមង់ជួរេដើម្បីេធ� ើ�រប��ទិញ ឬយកម� �ប បង់ស�ិតឬ�រស��ល់េផ្សង

េទៀតប��ក់ពីកែន� ង�ប់េផ� ើមស្រ�ប់អតិថិជនែដលមកដល់េដើម្បីយកទំនិញ និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់
អតិថិជនែដលមក េ្រ�យៗេទៀត ែដលចូ លត្រមង់ជួរ។

 មិនអនុ��តឲ្យកុ�រ�យុេ្រ�ម 12 ��ច
ំ ូ លេ�កែន� ងលក់��រស្រមន់ ឬបន� ប់ទឹកែត��ក់ឯងេឡើយ។
 មិនអនុ��តឲ្យ�នមនុស្សធំេ្រចើន�ងពីរ�ក់ក��ងមួ យ�នយន� េដើម្បីមកយក�រប��ទិញម� �ប

��រេឡើយ។ េបើសិន�មនុស្សធំ��ក់កំពុងមកយក�រប��ទិញ ពួ កេគ�ច�នកុ�រ��ក់មក
�មួ យ។

 តូ បលក់��រស្រមន់ ្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រប��ទិញថ�ីៗ�៉ងតិច 30 �ទីមុនេពល�រ
ប��ំង �ពយន� ចប់។

 បន� ប់ទឹក្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញ េហើយចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេដើម្បីឲ្យ�ចរក�គំ�ត 6
ហ� ីតពី���ន្រគប់េពលេវ�។ េសចក� ីត្រម�វ 6 ហ� ីតេនះអនុវត� ្រគប់ករណី� ំងអស់ េលើកែលងែត
បុគ�លែដលេ��មួ យស�ជិក្រគ� �ររបស់ខ� �ន ែដល្រត�វ�រជំនួយ (ឧ. កុ�រ ឬបុគ�លែដលពិ�រ)។

 េបើសិន�អតិថិជន�ំ�ច់្រត�វ�រត្រមង់ជួរេដើម្បីចូលេ�ក��ងបន� ប់ទឹក បង់ស�ិតឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀត
ប��ក់ពីកែន� ង�ប់េផ� ើមស្រ�ប់អតិថជ
ិ នែដលមកដល់ និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់អតិថិជនែដលមក
េ្រ�យៗេទៀត ែដលចូ លត្រមង់ជួរ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជន និងពីបុគ�លិកដូ ច��េ�កែន� ងប��ទិញ

��រស្រមន់ កែន� ងេ�យក និងកែន� ងបង់្រ�ក់។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ច់
េដើម្បីទទួ លយក�របង់្រ�ក់ ប��ន
� ទំនិញឬេស�កម� ឬេ��ម�រ�ំ�ច់។

 លក� ណៈពិេសសពីរ ្រត�វ�នលុបបំ�ត់ េហើយេ�៉ងប��ំង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត ឬ��ស់េវនេដើម្បីេចៀស�ង�រ
�ំ�ច់ក��ង�រស្រ�ក និងទប់��ត់�រកកកុញ��ំងេ�ចេ��ះ�រប��ំង។

 សន� ិសុខ និង/ឬបុគ�លិក�េ្រចើន្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក និងអតិថិជនេ�រព�ម
េសចក� ីត្រម�វ� ំងអស់។

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

 ្របព័ន� HVAC េ�ក��ងបន� ប់លក់សំបុ្រតបិទជិត និងកែន� ងលក់��រស្រមន់ និងបន� ប់ទឹក

គឺ�នស�ពល� ដំេណើរ�រធម� �។ េ��មក្រមិតអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើ�ន ខ្យល់េចញចូ ល
្រត�វ�នបេង� ើន។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័ត េធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូ វ
ត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បផ
ំ ុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀត
េដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ង�រ ��ល័យ បន� ប់ទទួ លេភ��វ និង
ទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត� ំងអស់។

 ្រក�សសំបុ្រត�ច្រត�វ�នទទួ លេ�យបុគ�លិក ែដលស� ិតេ�ក��ងបន� ប់មួយ េ�យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ និង

េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន និង�រ�រេ�យរ�ំងសម្រសប។ សំបុ្រត ឬប��ន់ៃដេអឡិច្រត�និក
�ច្រត�វ�នែស� នេ�យបុគ�លិកេ�ក��ងបន� ប់ែដល�ន�រ�រ�ងេលើ ឬេ�យបុគ�លិកស� ិតេ�ទី�ល
ែដល�ក់្រក�ត់�ំងមុខ និងេ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន។

 វត��និងៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់េ�ក��ងបន� ប់ទឹក ក៏ដូច�កែន� ងយក��រស្រមន់

និងកែន� ងបង់ ្រ�ក់ (ឧ. ប�� រ ៃដ��រឬៃដ�ន់ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ
េរៀង�ល់េ�៉ងក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រេ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុ��តេ�យ EPA។

 ទីកែន� ង�រ�រ និងអ�រ� ំងមូ ល្រត�វ�នស��ត�៉ងតិច�្រប�ំៃថ� េ�យបន� ប់ទឹក និងតំបន់/វត��
ែដល�នប៉ះ�ញឹក�ប់ ្រត�វ�នស��តញឹក�ប់�ង។

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន� ង្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងែតេពលបរ �េ�គ
46

ឬផឹក េបើសិន��ចេធ� ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក��ងទីកែន� ង ឬេ�េលើទ�
ី � ៃនទីកែន� ង។ េនះអនុវត� េ�េលើ
មនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�ន
ែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� លេ់ ស�េវជ���ស� ប៉ុេ�
� ះេទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់េនះ។
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េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពបុគ�លិករបស់អ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ� ល់រ�ំងមុខឲ្យេភ��វែដលមកដល់េ�យ��ន�។

 �រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចនឹងចូ លក��ងទីកែន� ង។

�រ្រត� តពិនិត្យ
្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក
�រដកដេង� ើមខ� ី
�រពិ�កដកដេង� ើម
និងអ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
ើ នេ�យ��ល់
ឬ�មរយៈ វ �ធីេផ្សង
ដូ ច��រចុះេ��ះចូ ល�មអន�ញ
ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ� ង�
េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន� ង�មួ យកូ នៗ្រត�វែតេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�កុ�រមិន�កេចញពីរថយន� របស់ខ� �ន
ែត��ក់ឯង។ េបើសិន�កុ�រ�ំ�ច់្រត�វែតេ�បន� ប់ទឹក ឬេ��មួ យមនុស្សធំេ�កែន� ងលក់��រស្រមន់
មនុស្សធំែដលេ��មួ យ្រត�វែតេធ� ើឲ្យ្រ�កដ� កុ�រស� ិតេ�ជិតខ� �ន មិនប៉ះអ� កដៃទ ឬវត���មួ យែដល
មិនែមន�របស់ពួកេគ និង�ក់្រក�ត់�ំងមុខ េបើសិន�្រគប់�យុ។

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូ ត�ត់ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់អតិថជ
ិ នេ� ឬជិត្រចកចូ លបន� ប់ទឹក
និងកែន� ងលក់��រស្រមន់។

 ឧបករណ៍ស្រ�ប់បង់្រ�ក់ � �ច ស� ីឡ� (Styluses) � ំងអស់្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ ប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់
ម� ងៗេ�យមនុស្សេផ្សងៗ��។

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺេផ្សងេទៀត៖

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណជន

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំពរ័ ប�
� ញសង� ម ។ល។) ែណ�ំដល់អតិថិជនពីរេបៀបទិញ

សំបុ្រត�មអន�ញ និងេ�ល�រណ៍េផ្សងៗែដល�ក់ទងនឹងភស���ងៃន�រទិញេ�ទីកែន� ង។

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំពរ័ ប�
� ញសង� ម ។ល។) ផ� លព
់ ័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេបើក

ដំេណើរ�រ �រត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រប��ទិញ�មុន �របង់្រ�ក់�មុន
�រមកយកនិង/ឬ�រដឹកជ��ន
� ��រស្រមន់ និងប��េផ្សងៗេទៀត។ ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ
្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងអ�រ។

 ��កស��ែដល�ចេមើលេឃើញេ�្រចកចូ លក��ងទីកែន� ង និងទីកែន� ង��ែដលអតិថិជនត្រមង់ជួរ
ជូ នដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីេសចក� ីត្រម�វែដល�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រ្រគប់
្រគង�រឆ� ងជំងឺ ែដលរ ួម�ន៖

 �រ�ម�ត់�រ្របមូ លផ��ំ ឬ�រេមើលេ��ងេ្រ�រថយន�
 លទ��ពក��ង�រប��ទិញ�មុនពីតូបលក់��រស្រមន់៖
 ត្រម�វឲ្យេ្របើ្រក�ត់�ំងមុខ េ�េពលេ�តូ បលក់��រស្រមន់ ឬបន� ប់ទឹក
 ត្រម�វឲ្យមនុស្សធំ្រត� តពិនិត្យកូ នៗរបស់ខ� �ន
 �រអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់បុគ�លិកេ�យក� ីេ�រព�ក់ទងនឹងចំណុច�ងេលើ។
 េសចក� ី្រប�សេលើេអ្រកង់មុនេពល�ក់ប��ំង ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីព្រងឹង�រយល់ដឹងរបស់អតិថិជន
អំពេី សចក� ីត្រម�វែដល�ក់ទងនឹង �ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
ដូ ច�ងេលើ។

 មុឺនុយទំនិញែដល�នស្រ�ប់ទិញ គឺ�នរ ួច�ល់ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�នគេ្រ�ងទិញេ�នឹង
កែន� ង េ�តូ បលក់��រស្រមន់។

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

 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់េភ��វ/អតិថិជន្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។
 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម� ែដល�ច្រត�វ�នផ� លព
់ ីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
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 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួ ល�នទំនិញ និងេស�កម� ស្រ�ប់អតិថិជន
ែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។

F. �រពិ�រ�បែន� មស្រ�ប់�រេរៀបចំ�បេ�
� ះ�សន� ឬ�ក់ក�
� លអចិៃ�ន� យេ៍ �ក��ងចំណត�នយន� ឬ
ទីកែន� ងេផ្សងេទៀត
52

 �រជូនដំណង
ឹ ដល់��ប័នសុខ�ព��រណៈ។ ��ប័នែដល�នបំណងបេង� ើត្របតិបត� ិ�រ�ពយន�
53

េបើកចូ លេ�េលើទ�
ី ំងែដល�ធម� �មិន្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់េ�លបំណងេ�ះ ្រត�វែត�ក់េស� ើ
ែផន�រ�យលក� ណ៍អក្សរេដើម្បីេ�ះ្រ�យពីប��សុវត� ិ�ព និងសុខ�ព� ំងអស់
េ��ន់អុីែមលehmail@ph.lacounty.gov ។ អង� �ពសុខ�ពបរ ���ន ក៏�ចត្រម�វឲ្យ�ន
�រេដើរចូ លពិនិត្យេដើម្បី�យតៃម� ទី�ំង និងទីកែន� ងផងែដរ។

 ទំហំទ�
ី ង
ំ ។ ទី�ំង្រត�វែតធំល�មេដើម្បីស្រម� លដល់ចំនួនេភ��វ និង�នយន� របស់ពួកេគែដល�នរ�ពឹងទុក
54

េ�យ�នគំ�ត 6 ហ� ីតឬ��យ�ងេនះរ�ងរថយន� � ំងអស់ ទី��្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់បន� ប់ទឹក ��នីយ៍�ងៃដ
កែន� ងប��ំង�ពយន� និងកែន� ងបុគ�លិកស្រ�ក។

 �រ្រគប់្រគងបរ �េវណ និងអ� កចូ លរ ួម។ បេង� ើតែផន�រែដលកំណត់ពស
ី មត� �ពផ��កអតិបរ� េដើម្បីេ�រព�ម
55

�ររ �តបន� ឹងែផ� កសុខ�ព��រណៈេ�យ���ននូ វ្រចកេចញចូ លែដល�ន�រ្រគប់្រគង។

 ម� �ប��រ។ េស�កម� ម� �ប��រ� ំង�យ ្រត�វែតមកពីេ�ជនីយ��នេ�នឹងកែន� ង
56

ឬទីផ�រែដល�នអនុ��តេ�យអង� �ពសុខ�ពបរ ���ន។ េគ�ចទិញ និងមកយកម� �ប��រេ�នឹងកែន� ង
ឬប��ទិញ�ម រយៈេស�ដឹកជ��ន
� �គីទីបី និងដឹកជ��ន
� េ�ដល់�នយន� របស់អតិថិជន។
ទីកែន� ងម� �ប��រ� ំងេនះ ្រត�វែតេ�រព�មពិធ�
ី រេបើកេឡើង វ �ញ�ធរ�ន។
អ� កចូ លរ ួម�ចយកម� �ប��ររបស់ខ� �នមក�ន។ តូ បលក់��រស្រមន់បេ�
� ះ�សន�
តូ បលក់ែដលមិន�ន�រអនុ��ត និងទីកែន� ងម� �ប��រេផ្សងេទៀត (ឧ. ម� �ប��រែដល�នផ� ត់ផ�ង់
រថយន� លក់ម� �ប��រ រេទះលក់ម� �ប��រ) មិន្រត�វ�នអនុ��តេទ។

 បន� ប់ទក
ឹ និង�រ�ងៃដ។ េបើសិន�មិន�នបន� ប់ទឹក ឬ��នីយ៍�ងៃដ ឬ�នមិន្រគប់្រ�ន់េដើម្បី
57

បំេពញត្រម�វ�ររបស់អ�កចូ លរ ួមែដល�នរ�ពឹងទុក េគ្រត�វែតផ� លប
់ ន� ប់ទឹក និង��នីយ៍�ងៃដចល័ត។
្រត�វែត�នបង� ន់ 1 និង��នីយ៍�ងៃដ 2 ក��ងអ� កចូ លរ ួម 100 �ក់។

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល
�ជីវកម� គួរ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖

េលខទូ រសព� ៖

�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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