�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

ពិធី�រស្រ�ប់�រេបើកេឡើង វ �ញៃន�ងែហលទឹកេ�ក��ងទីកែន� ង��ក់េ�រ ួម��
ព័ត៌�នថ�ីៗ៖
9/2/20៖ �រប��ក់�មិនត្រម�វឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេពលេ�ក��ងទឹក។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុង�ក់ចុះនូ វវ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទ
េ�យវ �ទ���ស� និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ �មួ យែផនទីប��ញផ� វ� របស់រដ� California េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន
�រេបើកេឡើង វ �ញនិងេ្របើ្រ�ស់ �ងែហលទឹកេ�យ�នសុវត� ិ�ពែដល�នទី�ំងេ���តមិន ខុនដូ និងបូ រ �។
អ� កេបើកដំេណើរ�រ�ងែហលទឹក� ំងអស់ ស� ិតេ�េ្រ�មពិធី�រេនះ ្រត�វែតអនុវត� នូវវ ��ន�រណ៍�ក់ព័ន�� ំងអស់
ែដល�ន�យដូ ច�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �ន ពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�ន
អនុវត� េ�យមិន�ន�រ�ក់ព័ន�។
សូ មកត់ចំ�៖ំ 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�ំ
េដើម្បីដឹងពីព័ត៌�នថ� ីៗេលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់េលើ៖
(1) េ�ល�រណ៍និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រ េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសង� ម
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រ្រ�ស័យ�ក់ទង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កេរៀបចំពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ
�មួ យ។

អ� កេបើកដំេណើរ�រ�ងែហលទឹកែដលស�ិតេ��មកែន� ង��ក់េ�រ ួម���ំងអស់ស�ិតេ�េ្រ�ម
ពិធី�រេនះ ្រត�វែតអនុវត� នូវ វ ��ន�រណ៍�ក់ព័ន� �ំងអស់ ែដល�ន�យ និង្រត�វេ្រត�មខ� �ន ពន្យល់
ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ក់ព័ន�នឹង�ជីវកម� ។
េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
�លបរ �េច� ទចុះផ�យ៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ (គូ សអ� �
ី ង
ំ អស់ែដល�នអនុវត�
េ�កែន� ង)

 សូ មគូ សេ�ទីេនះ្របសិនេបើមិន�នបុគ�លិកេធ� �
ើ រេ�កែន� ង/ទី�ំង��ល់។ សូ មរ�លងេ�ែផ� ក B។
Reopening Protocol Residential Swimming Pools
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 អ� ក្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ�ន គឺ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ ឬអ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ
េធ� ើ�រែដល�ចេធ� �
ើ នពីផ�ះ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។

 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់ មិនឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើឈឺ និង្រត�វអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH
េ�យ�ក់ខ� �នឯងឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ្របសិន��ចេធ� ើ�ន។

o បេង� ើតប�� ីេ��ះ្រក �មបុគ�លិកប្រម �ងែដល�នទទួ ល�របណ��ះប�
� ល។
o បុគ�លិកទទួ ល�នព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬ

រ��ភិ�លែដលបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល េនះនឹង
េធ� ើឲ្យ�ន�ព�យ្រស� លែផ� កហិរ�� វត��កំឡ
� ងេពល��ក់េ�ផ� ះ។ សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មស� ព
ី ី
កម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ឈ
ិ ប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម ច�ប់ស�ីព�
ី រេឆ� ើយតបនឹង
េមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus Response Act)
និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្បីទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ��នៃន�ព�ក់ទង
នឹង�រ�រៃន�រប៉ះ�ល់ពជ
ី ំងឺ COVID-19 េ�យអនុេ�ម�ម បទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20
របស់អភិ�លរដ� ។

 ប��ប់ពទ
ី ទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស��ដូ ច ជំងឺ COVID-19
(ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នេគឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និង
ត្រម�វឲ្យេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យ ករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។
គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធ�
ី រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់ េដើម្បី�ច
ឺ
ទទួ ល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំង COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�របែន� មេទៀតឬេទ
ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។

 �រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក �ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិកចូ លមក�ន់កែន� ងេធ� ើ�រ។ �រ្រត� តពិនិត្យ

្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី ពិ�កដកដេង� ើម និងអ�រ្រគ �នេ��
ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិក�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលដឹង��នឆ� ងជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 14
ៃថ� ចុងេ្រ�យឬេទ។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
ើ នពីច��យ ឬេ�យ��ល់េ�េពល
បុគ�លិកមកដល់កែន� ងេធ� ើ �រ។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ ្របសិន�
�ចេធ� ើ�ន។

 េ�េពលែដលរកេឃើញ��នករណីចន
ំ ួ ន 3 ឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�

េ�ះនិេ�ជកគួ រ�យ�រណ៍ព្រី ក �មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ
(213) 240-7821។ ្របសិនេបើ្រក �មេនះ្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ង�រ�រ
�យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតបនឹង�រឆ� ង�្រក �ម
ែដលរ ួម�នផ� ល់�រែណ�ំនិងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ជំនួយបេច� កេទស
និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង�ក់�ក់�មតំបន់។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង
ស្រ�ប់េធ� �
ើ រេសុើបអេង� តេលើ្រក �មេនះ េដើម្បីជួយដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទី កែន� ង។

 បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ ទទួ ល�ន�៉សបិទមុខ្រតឹម្រត�វេ�យឥតគិតៃថ� ែដល្រត�វ្រគប្រចមុះ
និង�ត់។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉សបិទមុខេនះ្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពល
ប៉ះ�ល់ឬទំនង�នឹងប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យ
អ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់�៉សបិទមុខ ពួ កេគគួ រ�ក់រ�ំងមុខ
ែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�
��ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��តឲ្យេធ� ើដូេច� ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹង�ងេ្រ�ម
ច��គឺ��រល� ។ មិនគួ រេ្របើ�៉សែដល�នរន� សន� ះមួ យេឡើយ។ បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខ
េពលេ���ក់ឯង ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិក
េ�េពលឈរេ�ះេទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ ឬប�រ�
� ៉ សបិទមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
 បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខេពលចូ លក��ងទឹកេឡើយ។
 េវនេធ� ើ�រ្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី�� ឬប�រេដើ
� ម្បីក្រមិតចំនួនបុគ�លិកែដល�នវត� �នេ�ទីកែន� ង
�ងែហលទឹកក��ងេពលែតមួ យ។

 �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី��េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក�ចរក�គំ�ត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី��
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក ្រគប់េពលេវ�។

 បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេ�កែន� ង�មួ យេ�ក��ងកែន� ងេធ� ើ�រេ្រ�ពីបន� ប់ស្រ�ក
ែដល�នកំណត់េឡើយ េដើម្បី����៉ស្រត�វ�ន�ក់្រគប់េពលេវ�និង្រតឹម្រត�វ។

�រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ� ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_____________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ្រី ត� តពិនិត្យេនះ េ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹង

ល័ក�ខ័ណ��រ�រ ្រត�វ�នអនុវត� េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ��ន
� និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ
ក��ង�ម��គីទីបី។

 �ម�រេ្រជើសេរ �ស – ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
_____________________________________________________________________
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសង�ម

 �ក់ក្រមិតេលើ�រេ្របើ្រ�ស់�ងែហលទឹកេដើម្បីឲ្យអ� កេ្របើ្រ�ស់ស�ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីត

ពីអ�កេផ្សងេទៀតែដលមិនរស់េ��មួ យ�� ឬ្រតឹម 50% ៃនក្រមិតចំនួនមនុស្សក��ង�ងែហលទឹក
មួ យ�ែដលតិច�ង។
o

ប��ញក្រមិតចំនួនអ� កេ្របើ្រ�ស់�ងទឹកបច��ប្បន� ៖ _________
ប��ញក្រមិតចំនួនអ� កេ្របើ្រ�ស់�ងទឹកចំនួន 50%៖ ____________

o

ជូ នដំណឹងដល់្រគ� �រអ� ក��ក់េ�� ំងអស់ ពីែដនកំណត់ចំនួនអ� កេ្របើ្រ�ស់�ងទឹក។

o

ពិ�រ�អនុវត� �រកក់ទុក�មុន ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ងទឹក។ ឧ�ហរណ៍
េនះ�ចរ ួមប��ល
� � ំង�រកក់ជួរែហលទឹក�បុគ�លទុក�មុន
និង�ក់ក�
� លជួ រស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ក��ង្រគ� �រនីមួយៗ។

o

អ� កែហលទឹក វ �លជុំគួរ្រត�វែតរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតពីអ�កែដលពួ កេគមិនរស់េ��មួ យ។ �ចនឹង�ំ
�ច់ក��ង�រ�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សែហលទឹកែដលេ្របើផ� វ� ែហលស្រ�ប់�រែហល វ �លជុំក��ងេពលែដល�នផ� ល់។

 បិទកែន� ងស�៉/�កូ ហ្ស�ី ឬកំណត់ែដន�រេ្របើ្រ�ស់ស�៉/�កូ ហ្ស�ស
ី ្រ�ប់មនុស្ស��ក់ ឬ្រក �ម្រគ� �រក��ងេពលែត
មួ យ។

 ��យទឹករអិល �រជិះ ឬ�រកម�ន� េលើទឹកេផ្សងេទៀតេ��ងែហលទឹកគួ របិទដែដល។
 ្របសិនេបើ���
ំ រ�រ�ន�តព� កិច��មេ��ង ���
ំ រ�រក៏មិន្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹង�ម�ន�រ�ងៃដ
�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ ឬ�ររក�គ��តសង� មរបស់អ�កដៃទែដរ។

 ែណ�ំឲ្យ�នបុគ�ល��ក់ ឬអ� ក��ក់េ�មួ យ្រក �មទទួ លខុស្រត�វេលើ�រ្រត� តពិនិត្យ និង���ចំនួនអ� កេ្របើ

�ងែហលទឹកអតិបរ� គឺដូច�នកំណត់�ងេលើ មិន�នេលើសចំនួន។ បុគ�លែដល�ន�ត់�ំងក៏គួរ្រត� ត
ពិនិត្យ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំបេ�
� ះ�សន� � ំងអស់្រត�វ�នេ�រព�ម។

 វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសង� ម្រត�វ�នអនុវត� ន៍ (បុគ�ល��ក់ៗស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 6
ហ� ីតពីអ�កេផ្សងេទៀត ែដលមិនរស់េ��មួ យ��)។
o

��ស់ប�រប�
� ង់កែន� ងនិងតំបន់េផ្សងៗេទៀតជុំ វ �ញ�ងទឹក
េដើម្បី���កែន� ងឈរនិងកែន� ងអង��យជួ ប�មតំរ ូវ�ររក�គ��ត�ង�យ
ខណៈេពលែដលរក�ចេ��ះទំេនរែដល�នទំហំ 4 ហ� ីតជុំ វ �ញ�ងែហលទឹកែដល�ត្រម�វ�ររបស់ច�ប់រដ� ។
េនះ�ចរ ួមប��ល
� � ំង�រដកេ�អី ឬបិទកែន� ងេផ្សងៗេដើម្បី��ំង�រេ្របើ្រ�ស់។

o

�រផ� ល់ត្រម �យ ឬ�រែណ�ំ��ល់ (ឧ. ែខ្សប��ត់េ�ក��ងទឹក ឬេ�អី និងតុេ�េលើកែន� ងេដើរជុំ វ �ញ�ង)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
និង��កស�� និង ត្រម �យ�ចេមើលេឃើញ (ឧ. បិតេ�េលើកែន� ងេដើរជុំ វ �ញ ក្រ�លឥដ� ឬចិេ�� ើមផ� វ� )
េដើម្បី���អ� ករស់េ� និងអ� កែហលទឹកស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីត � ំងក��ងនិងេ្រ��ងទឹក។

 �ម�ត់េភ��វែដលមិនែមន�អ� ក��ក់េ�ក��ង��តមិន ខុនដូ ឬបូ រ �មិនឲ្យេ្របើ្រ�ស់ទីកែន� ង�ងែហលទឹក។
 �ម�ត់ពិធជ
ី ប់េលៀង ឬ�រ្របមូ លផ�េ�ំ �ទីកែន� ងទូ េ�� ំងអស់ រ ួម� ំង�ងែហលទឹកផងែដរ។
C.

វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ

 េភ��វែដលមកដល់ទីកែន� ង្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉សបិទមុខ្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ង

ឬេ�េលើទី��ៃនទីកែន� ង (េលើកែលងែតេពលបរ �េ�គ ឬផឹក ឬេ�ក��ងទឹក)។ អនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់
និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉សបិទមុខ
េ�យអ� កផ� លេ់ ស�េវជ� ��ស� ប៉ុេ�
� ះេទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉សេនះ។

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

�រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� � ំង�រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ម
ើ
និងអ�រះ្រគ �នេ��
ឬ្រគ �នរ�។
�រ្រត� តពិនត
ិ ្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
ើ នេ�យ��ល់
ឬ�មរយៈ វ �ធីេផ្សង
ដូ ច��រពិនិត្យេ�គស���មអន�ញ
ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ង
េ�យែថ� ង�េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
 េធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យសុវត� ិ�ព�ងែហលទឹក េដើម្បី្រ�កដ��តិគីមីក��ង�ងែហលទឹកគឺ្រគប់្រ�ន់
េដើម្បីស��ប់េមេ�គ និង����ងែហលទឹក�ន�យតៃម� �ឧបករណ៍សុវត� ិ�ព។

o ្របតិបត� ិ�រ និង�រជួ សជុលែថ� ំ្រតឹម្រត�វគួ រែតេធ� ើឲ្យេមេ�គអសកម� េ�ក��ងទឹក
 ស្រ�ប់ទីកែន� ងែដលមិន�នេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ ចូ របង� �រទឹកេ��និងទឹក្រត�ក់�យ��រយៈេពល្រ�ំ

�ទីមុននឹងេបើកេឡើង វ �ញ េដើម្បីប�រទឹ
� កេ�ក��ងបំពង់ទឹក�មួ យនឹង�រផ� ត់ផ�ងទ
់ ឹកថ� ី និង�ន
សុវត� ិ�ព។ េនះ្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� ប៉ុែន� មិន�នែដនកំណត់ ចំេ�ះទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផឹក ទឹក�ញ់លម�
�ងទឹកេ�� ។ល។

 អនុវត� ែផន�រស��ត និងស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ និងេបើ�នេ្របើ្រ�ស់
ស្រ�ប់វត��ែដលេ្របើរ ួម��េរៀង�ល់េពលែដលពួ ក�្រត�វ�នេ្របើ។ េ្របើ្រ�ស់�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�ន
អនុម័តេ�យ EPA។ វត���ងេ្រ�មេនះ្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់ �ម�លវ ��គ
ដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o ប��ន់ៃដ និង��យ__________________________________________________
o េ�អីទេ្រមតស្រ�ក ែផ�កតុ�ងេលើ_______________________________________________
o

ៃដ��រ និងៃផ� ៃនបន� ប់ទឹក ទីកែន� ង�ងៃដ ទីកែន� ងប�រេ�ទឹ
�
កេ�ម និងកែន� ងងូ តទឹក
_________________________________________________

o ទីកែន� ងេ្របើ្រ�ស់រ ួមទូ េ� ________________________________________________
o បន� ប់ទឹក
______________________________________________________
o េផ្សងេទៀត
______________________________________________________
 ���រផ�ត់ផ�ងឲ
់ ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�ំ្រទអ�ម័យល� ។ �រផ� ត់ផ�ង់រ ួម�ន�ប៊ូ ទឹកអ�ម័យ
�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ្រក�សជូ ត ្រក�សជូ ត�ត់ និងធុងស្រ�ម
ែដល�នស្រ�ប់អ�ករស់េ�។

 ្របសិន�មិនដកេចញ ្រត�វ្រ�កដ�េ្រគ�ងស�� រ �ម (ឧ. េ�អីទេ្រមតស្រ�ក) ឬវត��េ្របើ្រ�ស់ទូេ�
េផ្សងេទៀត្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គរ�ងអ� កេ្របើ្រ�ស់។
អ� ករស់េ��ចយកេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ងស
់ ��ប់េមេ�គេ្រគ�ងស�� រ �ម
និងរបស់េ្របើ្រ�ស់ទូេ�ប��ប់ពីពួកេគេ្របើ្រ�ស់រ ួច។
សូ មែណ�ំ អ� ក��ក់េ�យកេ្រគ�ងស�� រ �ម��ល់ខ� �ន ឬរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ទូេ�។

 បុគ�លនិមួយៗគួ រែតយកកែន្សងរបស់ខ� �ន��ល់មក�ងែហលទឹក និងមិនគួ រេ្របើកែន្សងរ ួម���មួ យ
មនុស្សេ�េ្រ�្រគ� �ររបស់ខ� �នេឡើយ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 មិន�ចែចករ� ែលកម� �ប��រ ឬេភសជ�ៈេ�កែន� ងជុំ វ �ញ�ង�មួ យអ� កដៃទ�នេឡើយ េហើយ

ស�ជិក្រគ� �រមិនគួ រែចករ� ែលកម� �ប��រ ឬេភសជ� ៈ�មួ យមនុស្សែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �រ
េឡើយ េដើម្បី�ត់បន� យ�រឆ� ងេមេ�គ។

 ទឹក�ញ់ ឬ�៉សុីនទឹក្រត�ក់ ្រត�វ�នបិទ និងមិន�ចេ្របើ្រ�ស់�នេទ។
 េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�្របព័ន�ខ្យល់េចញចូ លៃនទី��ក��ងអ�រ្របតិបត� ិ�រ�នសម្រសប។
o បេង� ើន�រែណ�ំនិងចល�ខ្យល់�ងេ្រ�ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�នេ�យេបើកបង� �ច

និង��រ េ្របើក��រ ឬ វ �ធី��ស� េផ្សងៗេទៀត។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័ត
េធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�
និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទីកែន� ងេធ� ើ�រ� ំងអស់។
o េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ កុេំ បើកបង� �ចនិង��រ េបើសិន� �រេធ� ើដូេ��ះបង� �និភ័យ (risk)
ដល់បុគ�លិក អ� ក��ក់េ� ឬអ� កែហលទឹក។

D. វ ��ន�រណ៍្រ�ស័យ�ក់ទង�មួ យ��រណៈជន

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មក�ន់កែន� ង�ង
ែហលទឹក។

 ��កស��េ��ម្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗៃនកែន� ង�ងែហលទឹក ្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បី

ជ្រ�បឲ្យអ� កេ្របើ�ងែហលទឹកស� ិតេ�ផ� ះ ្របសិនេបើពួកេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ដូ ចជំងឺ COVID-19។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីរ�លឹកអ� កេ្របើ�ងែហលទឹកឲ្យរក�គំ�តសង� ម្រ�ំមួយហ� ីតពីមនុស្ស
ែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �រ េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។

o ្របសិន�េបើក ��កស��ស�៉/�កូ ហ្ស�ី ែដល�ក់ក្រមិតេលើ�រេ្របើ្រ�ស់ ្រតឹមមនុស្ស��ក់
ឬមួ យ្រគ� �រក��ងេពលែតមួ យ។

 ��កស��ែដលេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ� ក��ក់េ� និងអ� កែហលទឹក� ំងអស់�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក

�ប់ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូ លក��ងកែន� ង�ងែហលទឹក។ ផ� ល់ ឬេស� ើឲ្យអ� ក��ក់េ�យក
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល 60%។

 ��កស��ែដលរ�លឹកអ� ករស់េ�ឲ្យ�ក់�៉សបិទមុខ េ�េពលេធ� ើដេំ ណើរ�ត់ទីកែន� ងទូ េ� � ំងេ�
និងមកពី�ងែហលទឹក និងបន� ប់ទឹករ ួម។ រ�ល ឹកអ� កែហលទឹកឲ ្យេ�ះ្រក�ត់�ង
ំ មុខេចញ
េ�េពលចុះទឹក។
E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស��
ើ ព

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ន�រទទួល�ន�រេ្របើ្រ�ស់�ងទឹកស្រ�ប់អ�ក��ក់េ�
ែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។

អ� កក៏�ចរកេមើល�រែណ�ំពី Centers for Disease Control and Prevention ស្រ�ប់�ររក�គំ�តសង� ម
និងដំេណើរ�រស��ប់េមេ�គេ�អ�រ/ៃផ�ែដល�នេ� https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/php/water.html ផងែដរ។
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