
�យក�� នសខុ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles 
បទប�� ស្រ�បម់�ន�សីុ�ភ�ិល 
 

Reopening Protocol for Public Swimming Pools          Page 1 of 7  
2/17/21 (Cambodian) 

ពិធី�រស្រ�ប់�រេបើកេឡើងវ �ញៃន�ងែហលទឹក��រណៈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�យក�� នសខុ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles (សខុ�ព��រណៈ) កំពុងអំ�វ�វដល់��រណជន 
�� ស�់ជវីកម� អង��រសហគមន៍ 
និង្រប�ជន�ងំអស់េម�� ជួយ�ំ្រទដល់�រេបើកេឡើងវ �ញនូវ�ជវីកម�្របកបេ�យសុវត��ិពៃន�រកម�ន�  
និងទី��រណៈ។ បែន�មេលើេសចក�បី�� ប់េ�ក� �ងពធីិ�រេនះ 
ពិធី�រកី�ស្រ�បយុ់វជននិងមនុស្សេពញវ �យែដល�ក់ទងនឹង�រែហលទឹក�ចរក�នេ�តំណ�� ប់�ងេ្រ�ម៖ 
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf ។ 
�ងែហលទឹក��រណៈ រមួ�ន�ងែហលទឹកទូេ� �ងែហលទឹករបស់ក� ឹប �ងែហលទឹករបសឯ់កជន ក�បឹសខុ�ព 
ឬក� ឹប�ត់្រ�ណ �ងែហលទឹកក�ងស�� �រ �ងែហលទឹកមណ� លែថ�េំពលៃថ�ែដល�ន��� ប័ណ�  
�ងែហលទឹកមណ� លេវជ���ស�  �ងែហលទឹកែរ�ធម��តិ �ងែហលទឹកក� �ងមូ៉ែតល �ងែហលទឹកទី្រក �ង 
�ងែហលទឹក��រដ� ឬឯកជន �ងែហលទឹកេ�សួនកម�ន�  ឬ�ងែហលទឹកចល័តែក្បរផ�ះ 
�ងែហលទឹកេ�ក� �ងរមណយី�� ន �ងែហលទឹកែដល�នេ�លបំណងពិេសស និង�ងែហលទឹកេ���េរៀនេផ្សងៗ។ 

�ងទកឹេ�� / �ង�គូហ្ស�  ី/ �ងស�៉ ឧទ�នេលងទកឹ 
និងកែន�ង�ញ់ទកឹែដល�នទី�ងំស� តិេ�ក� �ងសួនកម�ន�គឺ្រត�វបទិរហូតដល់�ន�រអន�ុ� ត ដំេណើរ�រេឡើងវ �ញ 
ឬ្របតិបត��ិរេពញេលញ។ 

�ងែហលទឹកេ��ងេ្រ�្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេបើកស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស�់្រប�ំបែន�មស្រ�ប�់� ក់ប�� រ�រលង់ទឹករមួ
�ងំេមេរៀនែហលទឹក�មួយ្រគ�ែដល�ន វ ��� បនប្រតនិង�រព��លេ�យទឹក 
(�រព��លេ�យេ្របើទឹក�រព��លក� �ង�ង) 

�ងែហលទឹកក� �ង��រ្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេបើកស្រ�ប់ែត�� ក់�រ�រ�រលង់ទឹក 
រមួ�ងំេមេរៀនែហលទឹក�មួយ្រគ�ែដល�ន វ ��� បនប្រតនិង�រព��លទឹក 
(�រព��លេ�យេ្របើទឹក�រព��លេ�យ�ងែហលទឹក) ែតប៉ុេ�� ះ។ 

�� យទឹករអិល �រជះិ ឬ�រកម�ន�េលើទឹកេផ្សងេទៀតេ��ងែហលទឹកេ�រក��របិទដែដល។ 

េ�ក� �ងពធីិ�រែដលអនុវត��មអត�ន័យៃន�ក្យ “េ�ក� �ង្រគ��រ” គឺ�នន័យ� 
“មនុស្សែដលរស់េ��មួយ�� ក� �ងកែន�ងែតមួយ” េហើយមិន្រត�វ�ប់ប�� �ល�ងំ�� ន�ពរស់េ�្រក �មរមួ�� ប័ន 
ដូច�អេន��សិក�� ន ្រក �មេធ� ើ�ររមួ��  សហគមន៍និស្សិត្រស ីវត���ម សន� ិ�ត ឬអ�រលំេ��� នែថ�េំឡើយ។ 
េហើយក៏មិនរមួប�� �ល�ងំ �ររស់េ�ែបប�ណជិ�កម� ដូច�ផ�ះស�គមន៍ ស�� �រ ឬផ�ះស�ំក់េ�ះែដរ។0

1  �ក្យ 
“បុគ�លិក” និង “និេ�ជតិ” �នន័យ�រមួប�� �លដូច� និេ�ជិត អ�កស� ្័រគចិត� អ�ក�ត់�រ និងស�� �ម និស្សតិ 
និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលបំេពញ�រ�រេ�កែន�ងរមួ�� ។ �ក្យ “េភ��វ” ឬ “អតិថិជន” 
គួរែត្រត�វ�ន�ប់ប�� �ល�ងំស�ជកិ��រណៈ និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លកិ 

 
1 1 កូដេ�នធី Los Angeles, ចំណងេជើង 22. §22.14.060 - F. អត�ន័យៃន្រគ��រ. (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.) 

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.1
4.060F. 

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ៖ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 
2/17/21៖  

• �ងែហលទឹកេ��ងេ្រ���រ�ចេបើកស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�្រប�ំ 
្របសិនេបើបុគ�លិកនិងអ�កេ្របើ្រ�ស់�ងែហលទឹក�ងំអស់ �ចរក�ច�� យ�ង�យច�� យ 
្រ�ំមួយហ� ីតពីស�ជិកមិនែមន្រគ��រ 
េហើយបុគ�លិកនិងអ�កេ្របើ្រ�ស់�ង�ក់�៉ស�ំងមុខេពលមិនេ�ក� �ង�ង។ 

• �ងែហលទឹក�ងក� �ង��រ
�ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់ែត�� ក់បេ្រង�នទប់�� ត់�រលង់ទឹក 
និងវគ� ៃន�រព��លេ�យេ្របើទឹកបុ៉េ�� ះ (�រព��លេ�យេ្របើទឹក 
�រព��លក� ង�ងទឹក)។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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ឬនិេ�ជិតែដលចំ�យេពលេវ�េ��ម�ជវីកម� ឬ ទី�ំងេ�ះេ�យ�� ល។់ �ក្យ "្រគឹះ�� ន" “ទី�ំង” និង "កែន�ង" 
សំេ�េលើ��រដី និង��រ ឬទី�ំងេ��ប់�� េហើយ�នសកម��ពេផ្សងៗ។ 

�ងែហលទឹកស្រ�ប់លំេ��� ន (ឧ�ហរណ៍ �ងែហលទឹកក� �ងបន�ប់ជួល��តមិន (apartment) កែន�ង�� ក់េ�
ែដលផ�លជូ់នែត��រេពល្រពឹក និង�� ក់េ� (bed and breakfast inn) �ងែហលទឹកេ�ខុនដូ 
�ងែហលទឹកស្រ�ប់បូរ �) ត្រម�វឲ្យអនុវត��មពធីិ�រស្រ�ប់�រេបើក�ងែហលទឹកេ�ក� �ងអ�រ�� ក់េ�រមួ�� ។ 

្របតិបត� ិករ�ងែហលទឹក��រណៈ�ងំអស់ែដលស� ិតេ�ក� �ងពធីិ�រេនះ ្រត�វែតអនុវត��ល់វ ��ន�រណ៍ ស្រ�ប់
អនុវត�ដូច�នែចង�ងេ្រ�ម េហើយេ្រត�មពន្យល់ពមូីលេហតុែដលវ ��ន�រណ�៍មួយមិន�ចអនុវត��ន។ 

សូមកត់ស�� ល៖់ ឯក�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេ�េពល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម 
ដូេច�ះ្រត�វ្រ�កដ�ពិនិត្យេមើល េគហទំព័ររបស់េ�នធី LA េ� http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 
�េទៀង�ត់ ស្រ�ប�់រេធ� ើបច� �ប្បន��ពេលើឯក�រេនះ។ 

ប�� ្ីរត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់េលើ៖ 

(1) េ�ល�រណ៌ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រ េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបគុ�លិក 

(2)  វ ��ន�រណេ៍ដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

(3)  វ ��ន�រណេ៍ដើម្បី���ននូវ�រ្រគប្់រគង�រឆ�ងជងឺំ 

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបុគ�លិក និង��រណៈជន 

(5)  វ ��ន�រណេ៍ដើម្បី���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�ស�ំន់ៗេ�យេស� ើ�ព 

 

ចំនុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យេ�េពលែដលទីកែន�ងរបស់េ�កអ�កបេង� ើតពិធី�រ 
េបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 

 

�ជីវកម��ងំអស់ែដលស� ិតេ�េ្រ�មពិធី�រេនះ 
្រត�វែតអនុវត��ល់វ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត��នដូច�ន�យ�ងេ្រ�ម 

េហើយេ្រត�មខ� �នពន្យលពី់មូលេហតែុដលវ ��ន�រណ�៍មួយែដលមនិ�ចអនុវត��ន 
េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប�់ជីវកម�។ 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទកីែន�ង៖  

�លបរ �េច�ទែដល�នចុះផ�យ៖ 
 

 
 

A. េ�លនេ��យ និងវ ��ន�រណ៍េ�កែន�ងេធ� ើ�រ េដើម្បី�រ�រសុខ�ពនិេ�ជិត 
(គូស្របអប់�ងំអស់ែដលអនុវត�ចំេ�ះសហ្រ�ស) 

 មនុស្ស្រគប់របូែដល�ចបំេពញ�រកចិ�របស់ពួកេគពីផ�ះ ្រត�វ�នេគែណ�ឲំ្យេធ� ើពីផ�ះ។ 

 បុគ� លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើសពី 65��  ំឬអ�កែដល�នប�� សុខ�ព�ុៃំរ�) 
្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យេធ� ើ�រ�រ ែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះ េ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

 និេ�ជិត�ងំអស់្រត�វ�នេគ្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើឈឺ និង្រត�វេធ� ើ�មេសចក� ីែណ�ំរបស់ DPH 
ចំេ�ះ�រ�កខ់� �នឯងឲ្យេ��ច់ពីេគ ្របសិនេបើ�ចអនុវត��ន។ 

o បេង� ើតប�� ីេ�� ះនិេ�ជិតបំរុងែដល�នទទួល�របណ� � ះប�� ល។ 

o បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភិ�ល

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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ែដលបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ទិទួល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �
ក� �ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ េមើលពត៌័�នបែន�មស� ីពី កម� វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និង
សណំងបុគ�លិកស្រ�បជ់ំងឺ COVID-19 េ�យ�បប់�� �ល�ងំសិទ�ឈិប់ស្រ�កឈរឺបស់បគុ�លកិេ្រ�ម 
ច�បស់� ពីី�រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូរ��ូេ�យយក្រគ��រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus Response 
Act) និងសិទ�ិរបស់បគុ�លកិេដើម្បីទទួលអត�្របេ�ជន៍សណំងបុគ�លិក និង�រសន��ិ� នៃន�ព�ក់ទងនឹង
�រ�ររបស់ជងឺំ COVID-19 ែដលេកើតេឡើងចេ�� ះៃថ�ទី 19 ែខមី� និងៃថ�ទី 5 ែខកក�� េ�យ
អនុេ�មេ��មបទប�� ្របតិបត� ិេលខ N-62-20 របស់អភិ�លរដ�។ 

 េ�េពលទទួល�នដំណឹង�និេ�ជិត�� ក ់ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� ៍វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ដូច�� �មួយជំងឺ 
COVID-19  (ករណី) និេ�ជក�នែផន�រ ឬពិធី�រេ�នឹងកែន�ង េដើម្ីបឲ្យករណីេ��ច់េ�យែឡកពីេគេ�ផ�ះ 
េហើយត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �ន�ច់ពីេគ េ�យខ� �នឯង�� មៗ 
ស្រ�ប់និេ�ជិត�ងំអស់ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�រចំេ�ះករណីេនះ។ 
ែផន�ររបស់និេ�ជកគួរែតពិ�រ�េលើពិធី�រស្រ�បន់ិេ�ជិតែដល�នេ��ច់េគ�ងំអស់ 
�នសិទ�ិ�ចទទួល�ន ឬ្រត�វ�នេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 
េដើម្ីបកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ង�រ�របែន�មែដល�ចត្រម�វឲ្យ�នវ ��ន�រណ៍្រត�តពិនិត្យរកជំងឺ 
COVID-19  បែន�ម។ 

 ក� �ងករណីែដល�� ស់ អ�ក្រគប់្រគងឬ ្របតិបត� ិករ ដឹងអំពីករណីបី (3) ឬេ្រចើនករណីៃនជំងឺ COVID-19 
េ�ក� �ងកែន�ងេធ� ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� 
និេ�ជក្រត�វ�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ�មេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-
7821 ឬ�មអន�ញ www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន��រឆ�ង�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ង�រ�រ 
�យក�� នសខុ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ�ើមេធ� ើ�រេឆ� ើយតបនឹង�រឆ�ង�ចេ�� មែដលរមួ�ន�រផ�ល�់រែណ�ំ 
និងអនុ�សន៍អំព�ីរ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់�មតំបន់។ 
អ�ក្រគប់្រគងករណសីខុ�ព      ��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់េធ� ើ�រេសុើបអេង�តេលើចេ�� មេនះ 
េដើម្បីជួយដកឹ�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ 

 �រ្រត�តពនិិត្យបុគ�លិកចូលទី�ំង ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង្រសប�ម�រែណ�ំ�រ្រត�តពនិិត្យបុគ�លិករបស់ LACDPH 
មុនេពលអ�កចូលរមួ ្រគ�បង�កឹ និងបុគ�លកិជនួំយ�ចចូលេ�ទី�ំង និងចូលរមួក� �ងសកម��ព��។ �រ្រត�តពិនិត្យ 
្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក�ក ដកដេង� ើមខ�  ីព�ិកដកដេង� ើម និងអ�រះ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� 
និង�េតើបុគ�លកិេ�ះកំពងុស� ិតេ្រ�មប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគក� �ងអំឡ� ងេពលេនះ ។ 
�រ្រត�តពនិិត្យ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�យ�� ល ់ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួស ដូច� ្របព័ន� ្រត�តពិនិត្យ�មអិុនធឺណតិ 
ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល្រត�វ�នបិទេ�្រចកចូលទី�ំងេ�យប�� ក់�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិន�ចចូ
លក� �ងបរ �េវណេទ។ 

o ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�� នេ�គស��  ខណៈេនះក៏មិនស� តិេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ 
និង�រប�� �ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក េហើយ�� ន�រ�ក់ទងេ�នឹងករណីែដល្រត�វ�នប�� ក់ ឬសង្សយ័អំពីជំងឺ 
COVID-19  េទេ�ះក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលរមួសកម��ពេ�ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ពន័� េ�នឹងករណីែដល្រត�វ�នប�� ក់ ឬសង្សយ័អំពជីំងឺ COVID-19  ក� �ងរយៈេពល 
10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬកំពងុ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ  បុគ�លេនះមិន�ចចូលមក�ន់ទី�ំង 
និងចូលរមួ�នេទេហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្ប�ីក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ 
សូមេមើល�រែណ�ំៃនលក�ន� ិកៈក� �ង�រេ��ច់េ�យែឡកពី�� �មរយៈ ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

o ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះប�� ញេ�គស�� �មួយែដល�នដូចកំណត់ស�� ល�់ងេលើ 
ឬកំពងុស� តិេ�េ្រ�មប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគ បុគ�លេ�ះមិន�ចចូលមក�ន់ទី�ំង និងចូលរមួ�នេទ 
េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្ប�ីក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ 
សូមេមើល�រែណ�ំៃនលក�ន� ិកៈៃន�រ�ច់េ�យែឡកពី�� �មរយៈ ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល�់មួយអ�កដៃទ្រត�វទទួលយក�៉ស�រ�រមុខេ�យឥតគិតៃថ� េហើយត្រម�វឱ្យេ្របើេ�យ 
្រតឹម្រត�វ គឺ្រត�វ្រគបេលើ្រចមុះ និង�ត់ ។ បុគ�លកិ្រត�វែត�ក់�៉ស�រ�រមុខេនះ្រគប់េពលេវ�ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ 
េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល�់មួយអ�កដៃទ។ បគុ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របសខ់� �ន
�ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស�រ�រមុខ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បី
អនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប��� ន�ពសខុ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� តឲ្យេធ� ើដូេច�ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់
 រ �តតឹង�ងេ្រ�មច�� គឺ��រល� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�នែតមួយ្រស�ប់េ�ះេឡើយ។ 

 និេ�ជតិ�ងំអស់្រត�វ�ក់�៉ស�់រ�រមុខ្រគប់េពលេលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រែត�� ក់ឯងេ�ក� �ង�រ ��លយ័ឯកជន
ែដល�ន�� របិទជិត ឬេពលបរ �េ�គឬផឹកទឹក។ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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�នករណ�ីរេលើកែលងែដល�នេធ� ើេឡើងពីមុនស្រ�ប់និេ�ជតិែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ងគូបែដល�ន�រែបងែចកេ�យ
�ក់រ�ំង�ច់ពី��  េហើយ�ច�ំងកម�ស់ េ�េពលឈរ�ន ្រត�វ�នដកេ�ល។  

 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ងំមិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក 
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពលស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របសខ់� �ន 
និងរក�គំ�ត�ង�យពអី�កដៃទ�នេ�យសុវត��ិព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក 
បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ�តីពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួរែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ 
និង�� យពីអ�កដៃទ េបើសនិ��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច 
ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន�បតូ់ច 
ឬ�� នីយ�រ�រផ�លជូ់នគំ�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�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឲ្យ�នគំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ 
ឬកែន�ងែដលេ្របើេដើម្បសី្រ�ក 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់
�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក ្រពម�ងំ 

o �ក់តុ�� តព�ី�  ្រ�ំបហី� ីត និង���ននូវគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន�ងអង� �យ េ�យដកេ�អី ឬបិតបង់ស� តិ
េលើេ�អីេដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្ស �ក់ស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្បី���ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន�ង
អង� �យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន�យទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�
េដើម្បីទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត បុ៉ែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជនួំសឲ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។  

 បុគ� លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ ឬប� �រ�៉ស់�រ�រមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ 
 បុគ� លិកមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស�រ�រមុខេពលចូលក� �ងទឹកេឡើយ។ 
 �� �ំរ�រជីវ �តែដលកំពុង�រ�រជីវ �ត�៉ងសកម� ក៏មិន្រត�វរ�ពឹងេ�យ�ម�ន�រ�ងៃដ 

�រេ្របើ�៉ស�រ�រមុខ ឬ�រេធ� ើគ�� តសង�មដល់អ�កដៃទេទ។ 
o សូម�ត់�ំងនិេ�ជិត�� កេ់ផ្សងេទៀតេដើម្ីប�ម�ន�រអនុវត�ពិធ�ីរគ�� ត�ង�យ។ 

និេ�ជិត�ងំអស់គួរែតដឹង�េតើបុគ�លេនះ�នរ� និងរេបៀប�ក់ទងបុគ�លេ�ះ។ 
 េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់ស�� ប់េមេ�គ និងរបស់ែដល�ក់ព័ន�  �ចរក�នស្រ�ប់បុគ� លិក�ងំអស់េ��មទី�ំងដូច

�ងេ្រ�ម៖ 
  _____________________________________________________________________________________________________ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ�ិ�ព្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 
�នស្រ�ប់បុគ� លិក�ងំអស់េ��មទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

      _____________________________________________________________________________________________________ 
 និេ�ជិត�ងំ�យ្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យឈប់ស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្ីប�ងៃដ។ 
 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យដល់និេ�ជិត�� ក់ៗ។ 
 ជេ្រមើស�មចិត� - ពិពណ�៌ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

B. 1 វ ��ន�រណ៏ស្រ�ប់���រ�ក់គ�� តសង�ម 

 �ងែហលទឹក�ងេ្រ��ចេបើកស្រ�ប់េ្របើ�្រប�ំ។ �រេ្របើ្រ�ស់ទី�ំង�ង្រត�វែត�នក្រមិត�អតិបរ �� 50% 
ៃនចំនួនអ�កេ្របើ្រ�ស�់ង និងអ�កេ្របើ្រ�ស់�ង្រត�វរក�ច�� យផ� �វ 6ហ� ីត ពីអ�កែដលមិនរស់េ��មួយ។  

o ចំនួនអនុ�� តអតិបរ�ស្រ�ប់អ�កេ្របើ្រ�ស�់ង៖ _________ ចំនួនេ្របើ្រ�ស់ 50% ៃនអតិបរ�៖ ____________ 

o ពិ�រ�អនុវត��រកក់�មុនេដើម្បេី្របើ្រ�ស�់ង។ 
េនះ�ចរមួប�� �ល�ងំបុគ�ល�� ក់កក់មួយផ� �វេពញស្រ�ប់�រែហលទឹកគិតជុំ។ 

o អ�កែហលទឹកគិតជុំគួរ្រត�វ�នរ�លកឹឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� តីពីមនុស្សែដលពួកេគមិនរស់េ��មួយ។ 
េបើ�ច�ំ�ច់្រត�វ�ក់ក្រមិតចំនួនអ�កែហលទឹកែដលេ្របើផ� �វែហលស្រ�ប់�រែហលគិតជុំក� �ងេពលែតមួយ 
េដើម្បីឲ្យអ�កែហលទឹក�ចរក�គំ�តសុវត��ិព។ 
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 និេ�ជិត�ចបន�ចូលេ��ន់ទី�ំង�ងក� �ងៃន�ងែហលទឹកេដើម្បីេ្របើ្រ�សប់ន�ប់ស្រ�ក ឬស្រ�ក�ន 
េដើម្បីេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�ំ�ច់ក� �ង�រ ��ល័យ និង�� សប់� �រ�រផ�ត់ផ�ង់ 
និងស�� រៈេ�ក� �ងនិង�ងេ្រ���រ�េរៀង�ល់ៃថ��ន។ 

 អ�កេ្របើ្រ�ស�់ងមិន�ចចូលេ�ក� �ងបរ �េវណ�ងក� �ងៃន�ងែហលទឹក្រគប់េពល��ងំអស់ 
ឬេ�យេហតុផល�មួយេឡើយ េលើកែលងែត៖ 

o េ្របើបន�ប់ទឹកស្រ�បប់ុគ�លែត�� ក់។ 

o េដើម្បីចូលរមួក� �ង�� ក់ប�� រ�រលង់ទឹកេ�យ�ន្រគ�ែដល�ន វ ��� បនប្រត 
�� ក់្រត�វែត�ក់ក្រមិត្រតឹមសសិ្ស�� ក់ក� �ងមួយេពល ឬ្រក �មតូចល� មែដល�ចរក�គ�� ត�ង�យ 
េ�ះេ�ក� �ង�ងទឹកក� ី ឬក៏ 

o េដើម្បីចូលេរៀន�� ក់ព��លជំងឺេ�យេ្របើទឹក�មួយអ�កព��លែដល�នវ ��� បនប្រត 
�� ក់្រត�វែត�ក់ក្រមិត្រតឹមអតិថជិន�� ក់ក� �ងមួយេពល 
ឬ្រក �មតូចល� មែដល�ចរក�គ�� ត�ង�យេ�ះេ�ក� �ង�ងទឹកក� ី។ 

 េភ��វែដលកំពុងរង់�ំេ្របើ្រ�ស់បន�ប់ទឹក�ងក� �ង ្រត�វែតរង់�ំេ��ងេ្រ�រហូតដលប់ន�ប់ទឹកេ�ះទំេនរ។ 
និេ�ជិត្រត�វ្រត�តពិនិត្យតំបន់�ងក� �ងៃន�ងែហលទឹកេដើម្បីកំនត់ចំនួនបន�ប់ស្រ�កនិង���ររក�គ�� តពី��  
ក� �ងចំេ�មអ�ក�� ក់េ�ែដលកំពុងេ្របើ្រ�ស់បន�ប់ទឹក�ងក� �ង ។ 

 មិនអនុ�� តឱ្យេ្របើទឹក�� ឈូក បន�បប់� �រសេម��កប�ំក់ និងបន�ប់�ក់ស�� រៈេឡើយ។ 
 �� ក់បេ្រង�នឯកជន ឬវគ�ព��ល្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេ្របើបេច�កេទសេ�យរក�គ�� ត�ង�យ ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។ 

�ងំសសិ្ស និង្រគ� ឬអ�កព��លេ�គត្រម�វឱ្យ�ក់�៉ស�់រ�រមុខ្រគប់េពល េ�េពលែដលពួកេគមិនេ�ក� �ងទឹក។ 
 �របេ្រង�នេមេរៀន�្រក �ម្រត�វ�នអនុ�� ត 

េបើទំហ�ំ� ក់�ចកំណត់េដើម្បី���ន�ររក�គ�� ត�ង�រយអប្បបរ�្រតឹម 6ហ�តី 
រ�ងអ�កចូលរមួ្រគប់េពលសកម��ព�ងំអស។់ �ងំ្រគ� និងអ�កចូលរមួ�ងំអស្់រត�វ�ក់�៉ស�់រ�រមុខ្រគប់េពល 
េ�េពលែដលពួកេគមិនេ�ក� �ងទឹក។ 

 អ�កប�� ត់ែហលទឹកគួរែតបេ្រង�នេ�ទី�ំងែហលទឹក។ ស្រ�ប់�� ក់�ងំអស់ែដល្រត�វ�រពន្យល់េ�យ�� ល ់
ឬេ�ជិត��  សូមែណ�ំឱ្យ�នឪពុក�� យ ឬស�ជិក្រគ��រ េពលែដលស� តិេ�ក� �ង�ងទឹក�មួយកូន។ 
អ�កចូលរមួៃនេមេរៀនែហលទឹក�្រក �ម និងេភ��វត្រម�វឱ្យរក�គ�� ត�ង�យចំនួន6ហ� ីតពី�� ។ 

 �ត់�ំងមនុស្ស�� ក់ឬេ្រចើន�ក់ែដល�នទំនួលខសុ្រត�វ 
ឬ�ម�នេដើម្បី���ចំនួនអតិបរ ��50%ៃនអ�កេ្របើ្រ�ស�់ងទឹកែដល�នកំណត់�ងេលើគឺមិនេលើសចំនួន។ 
អ�កែដល�ន�ត់�ំង្រត�វទទួលខសុ្រត�វផងែដរក� �ង�រ���ពិធី�រ�ងំេនះ្រត�វ�ន្រប�ន់�� ប់�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ររក�គ�� ត�ង�យ (បុគ�ល�� ក់ៗ្រត�វ�នច�� យ�៉ងតិច 6 
ហ� ីតពីបុគ�លែដលពួកេគមិនរស់េ��មួយ) ្រត�វ�នអនុវត�៖ 

o �� ស់ប� �រទី�ំងតុបេ្រង�ន 
និងកែន�ងេផ្សងៗេទៀតជុំវ �ញ�ងទឹកេដើម្ប�ី��កែន�ងឈរនិងកែន�ងអង� �យ�ចរក�វ ��ន�រណរ៍ក�គ��
តពី�� �ន ខណៈេពលរក�ចេ�� ះទំេនរ�បព់ី4 ហ�តីេ�ជុំវ �ញ�ងទឹកែដល�េ�ល�រណច៍�ប់រដ�។ 
េនះ�ចរមួប�� �ល�ងំ�រេ�ះេ�អី ឬប៉ះកែន�ងេផ្សងៗេដើម្បី��ងំ�រេ្របើ្រ�ស។់ 

o ផ�ល់នូវគន� ឺះ ឬ�រែណ�ំ (�ក់ែស� ងដូច� គូរែខ្សផ� �វេ�ក� �ងទឹក ឬេ�អី និងតុេ��មទី�ំងេរៀន) 
និង�ក់ស�� ែដល�ចេមើលេឃើញ (ឧ�ហរណ៍ បិតស� � តេលើតុ �ម�ន់ ឬ ផ� �វេដើរ) 
និង�ក់ស�� េដើម្ប�ី��េភ��វ និងអ�កែហលទឹកេ��ច់ពី�� �៉ងតិច 6 ហ�តី �ងំក� �ងនិងេ្រ�ទឹក។ 

 
 �រ្របកួតរ�ង្រក �មែដល្រត�វ�នកំណត់���រ្របកួតរ�ង2្រក �មបុ៉េ�� ះ្រត�វ�នអនុ�� ត េ�យេ�រព�មពធីិ�រ 

LACDPH ស្រ�ប់យវុជន និងកី�ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ។ 
្រក �មមួយ្រត�វ�នកំណត់�្រក �មកី�ករែដលបេង� ើត�្រក �មមួយេ�ក� �ង�រ្របកួត ឬេលងកី�។ 

 �ម�ត់ពិធីជប់េលៀង ឬ�រជួបជុំេ�្រគប់ទីកែន�ង រមួ�ងំ�ងែហលទឹក។ 
 

C. 2 វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 

 េភ��វែដលមកដលទី់កែន�ង្រត�វ�នរ�លកឹឲ្យ�ក់�៉ស់�រ�រមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងែតេពលេ�ក� �ងទឹក) 
ខណៈេពលេ��ងែហលទឹក ឬេ�េលើទី�� ៃនទីកែន�ង។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ�ងំអស ់និង
កុ�រែដល�ន�យ�ុប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ អ�កែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របសពួ់កេគ� 
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ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស�់រ�រមុខ 
គឺ្រត�វែត�ក់រ�ំង�រ�រមុខេ�យ�ន្រក�� ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេដើម្បីេ�រព�មេសចក� ីែណ�ំរបស់រដ� 
េ�យែតលក�ខណ� អនុ�� ត។ េបើ�ន្រក�ត់ែដល�ចបិទច�� រ�ន�ន់ែត្របេសើរ។ 
�៉ស�់រ�រមុខែដល�ន�� លែតមួយ មិន្រត�វេ្របើ្រ�ស់េឡើយ។ េដើម្ប�ំី្រទសុវត� ិ�ពបុគ�លិករបសអ់�កនិង
េភ��វេផ្សងេទៀត គួរផ�ល់រ�ំងមុខឲ្យ េភ��វែដលមកដល់េ�យ�� ន�៉ស។ 

 �រ្រត�តពនិិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វចូលក� �ងទី�ំង និងចូលរមួសកម��ពដូចែដល�នេរៀប�ប់
�ងេលើ។ �រ្រត�តពនិិត្យ ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម 
អ�រះ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគុ�លកំពងុស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� បឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក 
ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។  �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈ វ �ធីេផ្សង
ដូច��រពិនិត្យេ�គស�� �មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន�ងេ�យែថ�ង�
េភ��វែដល�នេ�គស��  ឬអ�កែដលស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ក់ពីេគ 
ឬេធ� ើច�� ឡសីក័គឺមិន�ចចូលក� �ងបរ �េវណេ�ះ�នេទ។  

 
 េធ� ើ�រ្រត�តពិនិត្យសុវត��ិព�ងែហលទឹក េដើម្ប�ី��រ�តុគីមីេ�ក� �ង�ងគឺ្រគប់្រ�ន់ស្រ�បស់�� ប់េមេ�គ 

េហើយ�ងេនះ្រត�វ�នេគ�យតៃម�ស្រ�បឧ់បករណស៍ុវត� ិ�ព។ 
o ្របតិបត� ិ�រ និងែថ�ឲំ្យ�ន្រតឹម្រត�វ គួរែតេធ� ើឲ្យេមេ�គអសកម�េ�ក� �ងទឹក។ 

o ពិេ្រ�ះេ�បល�់មួយ្រក �មហ៊ុន 
ឬវ �ស� ករែដល�នេរៀបចំកែន�ងែហលទឹកេដើម្បសីេ្រមចចិត��េតើ�� សំ�� ប់េមេ�គែដល�នក� �ងប�� ី 
ែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ EPA (List N disinfectants approved by the EPA) 
គឺល� បំផតុស្រ�បស់�� ប់េមេ�គ ។ 

 សំ�ប់កែន�ងែដលមិន�នដំេណើរ�រ សូមេបើកទឹកេ��  និង្រត�ក់ រយៈេពល្រ�ំ�ទី មុននឹងេបើកម�ងេទៀត 
េដើម្បីជនួំសទឹកែដលមិន�� តេ�ក� �ងប�� ញទឹក�មួយ�រផ�ត់ផ�ង់ទឹក្រសស់និង�នសុវត��ិព។ 

 អនុវត�នូវែផន�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ ដល់កែន�ងែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ 
និងវត� �ែដលេ្របើរមួ�� េ�េពលេ្របើ�។ េ្របើ�� សំ�� ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ EPA។ 
�ងេ្រ�មេនះនឹង្រត�វស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ងេ��ម�លវ ��គ�ងេ្រ�ម៖ 

o ប�� ន់ៃដ និងកែន�ងរ�អិល __________________________________________________ 

o េ�អីអង� �យរមួ ក្រ�លតុ_______________________________________________ 

o ៃដ�� រ និងៃផ��បបន�ប់ទឹក កែន�ង�ងៃដ កែន�ងដូរកន�បកូនេក�ង និងកែន�ងងូតទឹក 
_________________________________________________ 

o �� រស្រ�ប់េរៀន�ត់ែហល និងប�� ន់ៃដ�ង__________________________________________  

o កែន�ងែដលេ្របើរមួ��  ______________________________________ 

o បន�ប់ទឹក និងកែន�ងងូតទឹក_______________________________________________ 

o េផ្សងៗ    ______________________________________________________ 

 ����រផ�ត់ផ�ង់គឺ្រគប់្រ�ន់េដើម្ប�ំី្រទដល់អ�ម័យល� ្រត�វ�នផ�ល់ជូន្រគប់េពលេវ�។ �រផ�ត់ផ�ង់រមួ�ន 
�បូ៊ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងេ�ច�ស់ 60% កែន្សង្រក�ស ្រក�ស 
និងធុងស្រ�ម។ 

 េរៀបចំ្របព័ន� េដើម្បឲី្យេ្រគ�ងស��  រ �ម (ឧ�ហរណ៍ េ�អីអង� �យរមួ) 
ឬរបស់េ្របើ្រ�ស់ទូេ�េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ្រត�វ�នទុកេ�យែឡក 
ពីេ្រគ�ងស��  រ �មែដល�នស�� ត និងស�� ប់េមេ�គរចួ ឬរបស់េ្របើ្រ�ស់ទូេ�េផ្សងៗេទៀត។ 

o ���ននូវេ្រគ�ងស��  រ �មរមួ បរ ��� រ កែន្សងែដលេ្របើរមួ��  
្រត�វ�ន�រ�រពី�រចម�ងេ�គមុនេពលេ្របើ្រ�ស។់ 

 កែន�ង�ញទឹ់កផឹក្រត�វ�ន្រគប�រ�រេដើម្ប�ីរ�រព�ីរេ្របើ្រ�ស។់ 

 កំុេលើកទឹកចិត�អ�កេ្របើ្រ�ស់�ងែហលទឹកព�ីរែចករ�ែលករបស់របរ �ពិេសសរបស់ែដលពិ�កក� �ង�រស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គ ឬរបស់ែដលនឹង្រត�វ�នទំ�ក់ទំនង�មួយៃផ�មុខ (ឧ�ហរណ ៍ែវ�ន��រ�រទឹក 
្រប�ប់ទប្់រចមុះ និងស� �ែគល (snorkels)) ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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 ���កែន�ងេនះ�នស�� រះ្រគប់្រ�ន់ស�ំប់អ�កេ្របើ្រ�ស់�ង ដូច��� រេរៀន�ត់ែហលទឹក ទុេ�េ្របើ 
ក� �ង�ងទឹក និងឧបករណអ៍ែណ� តទឹកេផ្សងៗេទៀត 
េដើម្បី�ត់បន�យ�រេ្របើរមួ�� ឲ្យតិចបំផតុេ�កែន�ង�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 
កំណត់�រេ្របើ្រ�ស់ចំេ�ះអ�កេ្របើ្រ�ស�់� ក់ក� �ងេពលែតមួយ េហើយស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គេលើរបស់របរ�ងំេ�ះ ប�� ប់ពីេ្របើ្រ�សម់�ងៗ ។ 

 បុគ�ល្រគប់របូ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យយកកែន្សង�� លខ់� �នេ��ងែហលទឹក 
េហើយមិនគួរែចករ�ែលកកែន្សង�មួយអ�កេ��ងេ្រ�្រគ��ររបសពួ់កេគេឡើយ។ 

 េ�កគក់កែន្សងជូតខ� �នេ�ងេ��ម�រែណ�ំរបស្់រក �មហ៊ុនផលិត។ េ្របើសតុីណ� �ពទឹកែដលសម្រសបបផំុត 
និងសម� �តពួក��ងំ្រស �ង។ 

 ���្របពន័�ខ្យល់ៃនកែន�ងក� �ងអ�រ�នដំេណើរ�រល� ។ េ��មក្រមិតអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើ�ន 
ចូរ្រ�កដ�្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង� ើន។ 

o ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុនីស�� តខ្យល�់ន្របសិទ��ពខ�សច់ល័ត 
េធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវត្រមងខ្យល់របសអ់�រឲ្យ�ន្របសទិ��ពខ�សបំ់ផតុ�មែដល�ចេធ� ើ�ន 
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល�់ងេ្រ� 
និងខ្យល់េចញចូលេ�្រគប់ទីកែន�ងេធ� ើ�រ�ងំអស។់ 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណៈជន 

 ច�បថ់តចំលងពធីិ�ររេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់េ��ងែហលទឹក។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូល��រណៈៃន�ងែហលទឹក 
េដើម្បីជូនដណំឹងដល់អ�កេ្របើ្រ�ស�់ងទឹក�៖ 

o �� ក់េ�ផ�ះ្របសិនេបើពួកេគឈ ឺឬ�នេ�គស�� ដូចជងឺំ COVID-19 
ឬពួកេគកំពងុស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ក់ពីេគ ឬេធ� ើច�� ឡសីក័។ 

o រក�គ�� ត�ង�យច�� យ 6 ហ� ីតពីស�ជិកែដលមិនែមន្រគ��រ ដលក់្រមិតែដល�ចេធ� ើេ��ន 
និងមិនេធ� ើទំ�ក់ទំនង�ង�យែដលមិន�ំ�ច់េ�ក� �ង�ងែហលទឹក។ 

o �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូល�ងែហលទឹក 

o �ក់�៉ស�់រ�រមុខេពលេធ� ើដំេណើរឆ�ង�ត់តំបន់រមួ�� ក� �ងកែន�ង រមួ�ងំេ�និងមកព�ីងែហលទឹក 
និងក� �ងបន�ប់ទឹករមួ�� ។ គួររ�លឹកដល់អ�កែហលទឹកឲ្យេ�ះ�៉ស�់រ�រមុខរបស់ពួកេគ 
មុខេពលចូលេ�ក� �ងទឹក។ 

 

E.  វ ��ន�រណ៍េផ្សងៗែដល���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព 

 េស�កម�ែដល�ន�រៈស�ំន់ចំេ�ះ�� ស់ / អ�ក�� ក់េ�្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។ 

  វ ��ន�រណ�៍�្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្ប�ី��រទទួល�នទំនិញ 
និងេស�កម�ស្រ�ប់អ�កែដល�នែដនកំណត់េដើម្បីចលត័ និង /ឬ�ន�និភ័យ (risk ) ខ�ស់េ�ក� �ងទី��រណៈ។ 

 
េ�កអ�កក៏�ចែស� ងរកេសចក� ែីណ�ំពមីជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យ និងប�� រជំងឺស្រ�បគ់�� តសង�ម 
និងសម្ប�រ/និតិវ �ធីៃន�រស�� ប់េមេ�គេលើៃផ� �មរយៈេគហទំព័រ  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html#anchor_1589978994218 ។ 
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