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ំ 021
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
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•

ស្រ�ប់និេ�ជិតែដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ
និងេ្រជើសេរ �សមិន�ក់រ�ំងមុខបែន� មេលើ�៉ស់របស់ពួកេគ និេ�ជក្រត�វែតប��ក់
និងចង្រកងឯក�រអំពី��ន�ព�ក់��ក់�ំងេពញេលញរបស់និេ�ជិត។

•

េ��ងក��ងអ�រ អតិថិជនែដលមកពី្រ�ំមួយ (6) ្រគ� �រ�ចេរៀបចំឲ្យអង��យរ ួម���្រក �មចំនួន្រ�ំ
មួ យ្រគ� �រេនះ�ន ្របសិនេបើពួកេគ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ។ េ��ងេ្រ�អ�រ
អតិថិជនែដលមកពី្រ�ំបី (8)្រគ� �រ�ចអង��យ�មួ យ���្រក �មែដល�ន្រ�ំបី្រគ� �រេនះ�ន
្របសិនេបើពួកេគ�ក់��ក់�ំង េពញេលញ។

•

ទូ រទស្សន៍�ចេបើក� ំងេ�ក��ង និង�ងេ្រ�ៃនទី�ំងបរ �េ�គ��រ�ន។

អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� រី េពទ្យ និង�រ��ប់�ត់បង់ជី វ �តេ�យ�រជំងឺ COVID-19 �នថយចុះ និងេមើលេ�
ដូ ច��នក្រមិតនឹងន ប៉ុែន� ជំងឺ COVID-19 បន� �ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ចំេ�ះសហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ
មនុស្សនិង�ជីវកម� � ំងអស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម� �ពេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន
�ររ �ក�ល�ល។
េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ស� ិតេ�ក��ង “លំ�ប់��ក់ពណ៌េលឿង” “Yellow Tier”
ៃនែផន�រេដើម្បីេសដ� កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព
េដើម្បីដក�ររ �តត្បិត�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម� �ពក��ងមូ ល��នមួ យចំនួន។ េ�ជនីយ��ន
និងទីកែន� ងផ� ល់េស�ម� �ប��រេផ្សងៗេទៀតគួ របន� ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង ្របយ័ត� និងេ�រព�ម
ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វេ�ក��ងពិធី�រេនះ េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក��ង្របតិបត� ិ�រ
�ជីវកម� របស់ខ� �ន។
េ�ជនីយ��ន និងទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ �ចផ� ល់េស�ម� �ប��រ និងេភសជ� ៈ�មរយៈ�របរ �េ�គ��រ�ងក��ង និង
�ងេ្រ�អ�រ ក៏ដូច��ម�រដឹកជ��ន
� �រេបើកចូ ល និង�រេវចខ� ប់យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�ផងែដរ។ េលើសពីេនះ
កែន� ងេធ� ើ្រ� កែន� ងបិត្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដលបេ្រមើម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ�មួ យនឹង�រទិញេ្រគ�ង្រសវ �ង��
�ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ�ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�របែន� មេលើេស�ដឹកជ��ន
� េបើកចូ ល និងេវចខ� ប់
យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�។ េ�ជនីយ��នែដលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�ក��ងសួ នកម�ន� (Amusement Parks)
មជ្ឈមណ�លកម�ន� លក� ណៈ្រគ� �រ និងទីកែន� ងេលងែល្បងសុីសង ្រត�វែតេ�រព�មែដនកំណត់ចន
ំ ួ នមនុស្ស�ងក��ងអ�រ
ែដល�នអនុ��តស្រ�ប់�ជីវកម� �ង
ំ េ�ះ។
�របរ �េ�គ�ងក��ងអ�រ�ចេបើកដំេណើរ�រក��ងក្រមិតចំនួនមនុស្សអតិបរ� 50%ប៉ុេ�
� ះ។ ចំនួនមនុស្សគឺែផ� កេលើច�ប់
សំណង់ ឬច�ប់អគ� ីភ័យ�ធរ�ន។ �យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles េលើកទឹកចិត�
ឲ្យេ�ជនីយ��នបន� ផ� ល់�ទិ�ពេលើ�របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ េស�មកយក និងដឹកជ��ន
� េដើម្បីសុវត� ិ�ពរបស់
បុគ�លិក និងេភ��វេ្រ�ះសកម� �ព� ំងេនះ�ន�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ប�ង�របរ �េ�គ��រ
�ងក��ងអ�រ។
បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�េ�េលើេ�ជនីយ��ន និងទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រេផ្សងៗេទៀត ែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល
��រណៈរបស់រដ� �ជីវកម� � ំងេនះក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពីសុវត� ិ�ព និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ� ំងេនះផងែដរ។ សូម
កត់ស��ល់៖ កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ� ើ្រ�និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដលមិន�នបេ្រមើម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ ្រត�វ�នត្រម�វ
ឲ្យអនុវត� �ម ពិធី�រស្រ�ប់កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ� ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�៖ ឧបសម� ័ន� Y។ �រ
(ែដល�នលិខិតអនុ��តសុខ�ពស្រ�ប់េ�ជនីយ��នែដល�ន�និភ័យ�ប) ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ
េ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប់�រ៖ ឧបសម� ័ន� Y-1។
ជំងឺ COVID-19 �គេ្រចើនឆ� ងេ�េពលែដលមនុស្សស� ិតេ�ជិតអ� កែដល�នជំងឺ COVID-19 ឬ�ន�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យ
បុគ�លរ ូបេ�ះ។ េ�េពលែដលមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 ក� ក ក�
� ស់ េ្រច�ង និ�យ ឬដកដេង� ើម ពួ កេគបេង� ើតតំណក់ទឹក
តូ ចៗពីផ� វ� ដេង� ើម។ េហើយ េ�យេ�ង�មមជ្ឈមណ�ល្រត� តពិនិត្យនិងប��រជំងឺឆ�ង �និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19
េកើនេឡើងេ�ក��ងេ�ជនីយ��ន ដូ ច�នពិពពណ៌��ងេ្រ�ម េ្រ�ះមនុស្ស��េ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន ខណៈេពលបរ �េ�គ និងផឹក
េហើយ�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងខ� ស់�ងមុន�មួ យមនុស្សែដលមិនរស់េ�ក��ង្រគ� �រែតមួ យ។
APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
•
•

•

•

�និភ័យ (Risk) �បបំផុត៖ េស�កម� ម� �ប��រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម�រេបើកចូ ល �រដឹកជ��ន
�
�រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រមកយកេ�ចិេ�� ើមថ� ល់។
�និភ័យ (Risk) េ្រចើន�ងមុន៖ �រេបើកចូ ល �រដឹកជ��ន
� �រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រ
មកយកេ�ចិេ�� ើមថ� ល់្រត�វ�នសង� ត់ធ�ន់។ �របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ង ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម
�រអង��យេ��ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនកែន� ងអង��យ្រត�វ�ន�ត់បន� យេដើម្បីអនុ��តឲ្យេរៀបតុ��តពី��
�ងមុនែថមេទៀត។
�និភ័យ (Risk) ខ� ស់�ងមុន៖ �របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ងេ�យ�ត់បន� យចំនួនកែន� ងអង��យ�ងក��ងអ�រ
េដើម្បីអនុ��តឲ្យេរៀបតុ��តពី���ងមុនែថមេទៀត។ និង/ឬ�របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ងេ�យ�ន�រអង��យេ�
�ងេ្រ�អ�រ ប៉ុែន� តុមិន្រត�វ�នេរៀបឲ្យ��តពី���ងមុនែថមេទៀត។
�និភ័យ (Risk) ខ� ស់បំផុត៖ �របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន� ងេ�យ�ន�រអង��យេ��ងក��ងអ�រ។ ចំនួនកែន� ង
អង��យមិន្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយតុមិន្រត�វ�នេរៀប��តពី���ងមុនែថមេទៀត។

េ�ក��ងពិធី�រតេ�េនះ �ក្យ “្រគ� �រ” �ននិយមន័យ�� “មនុស្សែដលរស់េ��មួ យ��េ្រ�មដំបូលែតមួ យ”
និងមិន�ប់ប��ល
� ��ន�ពរស់េ��្រក �ម��ប័នដូ ច�អេន� �សិក��ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត� ��ម ��សដូ នជី
ឬទីកែន� ងែថ�ែំ ដល�ន�រ��ក់េ� េហើយ�ក៏មិន�ប់ប��ល
� �រេរៀបចំឲ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម� ដូច�ផ� ះជួ ល ស�
� �រ
1
� និេ�ជិត អ� កស� ័្រគចិត� បុគ�លិក�ត់�រ
ឬផ� ះសំ�ក់ែដរ។ �ក្យ “បុគ�លិក” និង "និេ�ជិត" �នអត� ន័យ�ប់ប��ល
និងសិ���ម ប�� វ �ន� និងបុគ�ល េផ្សងៗេទៀត� ំងអស់ែដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទីកែន� ង។ �ក្យ "េភ��វ" ឬ "អតិថិជន" គួ រ្រត�វ�ន
យល់��ប់ប��ល
� ��រណជន និងជនដៃទ េទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក ឬនិេ�ជិតែដលចំ�យេពលេ��ជីវកម� ឬ
ទីកែន� ង។ �ក្យ "�ជីវកម� " "ទីកែន� ង" និង "មន� ីរ" � ំងពីរេនះសំេ�េលើអ�រ ទី�� និងអ�រឬទី���ប់��ែដល�នអនុ��ត
ឲ្យេធ� ើសកម� �ព។ “LACDPH” គឺ�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles។
0

ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វ�ងេ្រ�មេនះអនុវត� ែតចំេ�ះកែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ� ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ��ំង�យ�ែដល្រត�វ�នេលើក
ែលងពី�រទទួ លលិខិតអនុ��តសុខ�ព��រណៈ េហើយនឹងផ�ល់ជូនេស�ម� �ប��រ�មួ យម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ
ប៉ុេ�
� ះ៖
កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ� ើ្រ� និង េ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដល�ន���ប័ណ�េ្រគ�ង្រសវ �ងរដ� េលខ #1, #2, #4, #23 និង/ឬ #74 ែដលមិន
�នលិខិតអនុ��តសុខ�ព��រណៈៃនេ�ជនីយ��ន (�ប់ពីេពលេនះតេ�េ�� "ទីកែន� ង") ក៏�ចផ� ល់េស�ម� �ប
��រនិងេភសជ� ៈេ��ងក��ងអ�រេ�នឹងកែន� ងផងែដរ ក��ងករណីែដលទីកែន� ង�ង
ំ េនះ េ�រព�មពិធី�រ�ង
ំ អស់ស្រ�ប់
េ�ជនីយ��នែដល�នពិពណ៌��៉ងលម� ិតេ��ងេ្រ�ម េ�រព�មេសចក� ីត្រម�វបែន� មស្រ�ប់ទីកែន� ង និងេធ� ើ�រេរៀបចំ
មួ យក��ងចំេ�ម�រេរៀបចំ�ងេ្រ�មេដើម្បីផ�ល់ជូនម� �ប��រ�មួ យនឹង�រលក់េភសជ� ៈេ�នឹងកែន� ង៖
1) ទីកែន� ង �ច�ក់ទងអ� ក�ត់ែចង ឬេ�ជនីយ��នែដល�នលិខិតអនុ��តសុខ�ពេ�នធី Los Angeles ែដល�ន
សុពល�ពេដើម្បីផ�ល់ជូនម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ�មួ យេ្រគ�ង្រសវ �ង�មេសចក� ីត្រម�វៃនទីកែន� ង���ស់ផ�ះ
ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងច�ប់ស�ីពីម� �ប��រលក់�យរបស់រដ� California ក��ងករណីែដលទីកែន� ងេនះទទួ ល�ន
លិខិតអនុ��តសុខ�ពពីែផ� កសុខ�ពបរ ���នេ��យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles មុនេពល
េធ� ើ្របតិបត� ិ�រក��ងក្រមិតសមត� �ពែបបេនះ។ េគ្រត�វែតទិញេ្រគ�ង្រសវ �ងក��ង្របតិបត� ិ�រែតមួ យ�មួ យ
ម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ។ ្របតិបត� ិ�រ�ត់ែចងម� �ប��រ ្រត�វែតផ� ល់នីតិ វ �ធី្របតិបត� ិ�រស� ង់�រ (Standard
Operating Procedures) ជូ នែផ� កសុខ�ពបរ ���ន�មរយៈ�សយ��នអុីែមល EHmail@ph.lacounty.gov មុនេពល
េធ� ើ្របតិបត� ិ�រក��ងក្រមិតសមត� �ពែបបេ�ះ ឬ
2) ទីកែន� ង�ចេធ� ើ�រ�មួ យ�ជីវកម� ម� �ប��រចល័ត (ឧ. �នលក់��រ) ែដល�នអនុ��តេ�យ�យក��នសុខ�ព
��រណៈ Los Angeles េដើម្បីផ�ល់ម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ។ ស្រ�ប់�រេរៀបចំ� ំងអស់ េគ្រត�វែតទិញេ្រគ�ង្រសវ �ង
ក��ង្របតិបត� ិ�រែតមួ យ�មួ យម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ។ ទីកែន� ង្រត�វជូ នដំណឹងដល់ែផ� កសុខ�ពបរ ���ន�ម
រយៈ�សយ��នអុីែមល EHmail@ph.lacounty.gov មុនេពលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រក��ងក្រមិតសមត� �ពែបបេ�ះ។
3) ទីកែន� ងមិន�ចបេ្រមើេភសជ� ៈ ឬម� �ប�ហរជូ នអតិថិជនែដលមិន�នកែន� ងអង��យ�នេឡើយ េហើយអតិថិជនមិន្រត�វ
�នអនុ��តឲ្យបរ �េ�គ��រឬេភសជ� ៈេឡើយ លុះ្រ�ែត�នតុអង��យ។ ទីកែន� ងមិន�ចេធ� ើ្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់�រ
បរ �េ�គ��រ ឬេភសជ� ៈេ�នឹងកែន� ង�ប់ពីេ�៉ង 11:00 យប់ដល់េ�៉ង 11:00 ្រពឹកេឡើយ។
"ម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ" �ននិយមន័យ� បណ��ំ��រធម� �ែដល�ទូ េ�្រត�វ�នប��ទិញេ�េ�៉ងេផ្សងៗ
ក��ងមួ យៃថ� ែដលនឹង្រត�វ�ន�ត់ទុក�ម� �ប��រ្រតឹម្រត�វ�មច�ប់។ �របេ្រមើជូននូ វម� �ប��រែដល�នេវចខ� ប់�មុនដូ ច�
នំ�ន វុ�ច ឬបែន� ��ដ ឬ�រកេ��ម� �ប��រែដល�នបង� ក ឬ�នេរៀបចំរ ួចធម� � ឬ�របេ្រមើជូនែត��រេបើក�ក
និង��រស្រមន់ មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក�អនុេ�ម�មេសចក� ីត្រម�វៃនម� �ប��រប��ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រេឡើយ។

ច�ប់េ�នធី Los Angeles ចំណងេជើង 22. §22.14.060 - និយមន័យ�ក្យ្រគ� �រ (F. Family)។ (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
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វបែន� មែដលអនុវត� ចំេ�ះ�ជីវកម� �ង
ំ អស់៖
ទីកែន� ងែដលមិន្រត�វ�នអនុ��តេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់សុខ�ពនិងពិធី�រេនះេដើម្បីេបើកេឡើង វ �ញ ្រត�វ�នត្រម�វ
ឲ្យបិទ�បន� ។
េ�ជនីយ��ន និងទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រែដល�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លនិងពិធី�រេនះ �ចជួ លកែន� ង និងទទួ លេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ន ប៉ុែន� លុះ្រ�ែតេ�ជនីយ��ន ឬ
ទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ្រត�វ�នបិទ��រស្រ�ប់�ជីវកម� ធម� �ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងែដល�ន្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនប៉ុេ�
� ះ។
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន� ំង�យ�ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេ�យេ�ជនីយ��ន ឬទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ ្រត�វែតអនុេ�ម
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រឯកជន: ឧបសម� ័ន� BBរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំេ�នធី។ េ�ជនីយ��ន និងទីកែន� ង
បេ្រមើេស�ម� �ប��រែដល�នកែន� ងេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច់េ�យែឡក េ�យ�ន្រចកចូ ល�ច់េ�យែឡក� ំង្រស �ង និង
ទីកែន� ង�ច់េ�យែឡក គឺ�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនខណៈែដលរក�្របតិបត� ិ�រធម� �របស់េ�ជនីយ��ន ឬទីកែន� ងបេ្រមើ
ម� �ប��រេផ្សងេទៀត�ន។ ក��ងករណីែដល្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនេកើតេឡើងក��ងេពលែតមួ យែដល�ជីវកម� េបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់
្របតិបត� ិ�រធម� � េភ��វក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនមិន�ចឡ�កឡំ�មួ យេភ��វេ�ជនីយ��ន�នេទ។ ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រប្រពឹត�
េ��ងក��ងអ�រ�ន លុះ្រ�ែតេភ��វ�ង
ំ អស់�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ�រ�រជំងឺ COVID-19 ឬ�នេធ� ើេតស� អវ �ជ� �ន
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 មុនេពលចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍ េ�យអនុេ�ម�មពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។ �ល់្រពឹត�ិ�រណ៍
ឯកជន� ំងអស់ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញដល់េ�ជនីយ��ន ឬលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �ន
COVID-19 របស់ពួកេគ (ត�រ ឬទឹក�ត់) មុនេពលចូ លក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។
ពិធី�រេនះមិនែមនស្រ�ប់អ�កលក់ម� �ប��រ (ដូ ច��នលក់��រ រេទះរុញលក់��រ) េ�ះេទ។ សូ មេមើល
�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កលក់ម� �ប��រ�មផ� វ� (Guidance for Food Street Vendors) ស្រ�ប់េសចក� ីត្រម�វែដលអនុវត� ចំេ�ះទី
កែន� ងលក់ម� �ប��រ�ង
ំ េនះ។
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 និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍កែន� ងេធ� ើ�រ និង�រអនុវត� េដើម្បី�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។
េគ្រត�វែតេ�ះ្រ�យចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។

េ�ជនីយ��ន ក៏ដូច�កែន� ងបិត្រ� កែន� ងេធ� ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ��ំងអស់ែដលបេ្រមើម�ប��រប�
�
� ប់
ពីេចញពីេធ� ើ�រែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យពិធ�
ី រេនះ ្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ វ ��ន�រែដល�ចអនុវត� �ន�ំងអស់
ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រ�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត�
គឺមិន�ចអនុវត� �នស្រ�ប់�ជីវកម� ។
េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�៖
�លបរ �េច� ទចុះផ�យ៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រ េដើម្បី�រ�រ សុខ�ពបុគ�លិក
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
(គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើដូេ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ អ� កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ� កែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ) ្រត�វ
�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ� ើ�រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងគួ រពិ�ក�អំពីក�ីកង� ល់���មួ យអ� កផ� ល់េស�សុខ
�ព ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�ររបស់ខ� �ន េដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត��នសម្រសបអំពី�រ្រតឡប់េ�កែន� ងេធ� ើ�រវ �ញ។

 បុគ�លិក�ង
ំ អស់្រត�វ�ន្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID-19។

 បុគ�លិក�នទទួ លព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ិទទួ ល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ� កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ� ះ។ សូ មេមើលព័ត៌�ន
� � ំង
បែន� មអំពី កម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
សិទ�ិឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិក�ម ច�ប់ស�ីពី�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� បែន� មស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ��ំ 2021
(2021 COVID-19 Supplemental Paid Sick Leave Law)។

 ប��ប់ពីទទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េតស� 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
�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��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� មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។

 េ�ក��ងករណីែដល��ស់�ជីវកម� អ� ក្រគប់្រគង ឬ្របតិបត� ិករដឹង��នករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួនបី (3) ឬេ្រចើន�ងេនះ

េ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ពី�រផ��ះជំងឺេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ
�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��រណៈនឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតប
ចំេ�ះ�រឆ� ង�្រក �ម ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ� ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច� កេទស
និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង� ត�រឆ� ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។ LACDPH
នឹង្រត�វ�រ�រសហ�រ��មៗពីទីកែន� ង េដើម្បីកំណត់�េតើចេ��មករណីេនះបេង� ើត��រផ��ះជំងឺ COVID-19 ឬក៏អត់។

 �រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ ល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ� កលក់ និង បុគ�លិកដឹកជ��ន
� �ចចូ លមកក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ
េ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ លរបស់ LACDPH។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង
�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុង ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យ
េ��ច់េ�យែឡក និងឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រពិនិត្យ� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ
��ល់ប��ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ� �ន (��នប��)។ េបើសិន�បុគ�លមិន�នេ�គស�� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីែដលេគ
ដឹង��ករណីជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។

o �រពិនិត្យេឃើញ វ �ជ� �ន (�នប��)៖


េបើសិន�បុគ�លមិន�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹង 2ជំងឺ COVID-19 និង�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យ
ករណីែដលេគដឹង��នជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ី
ប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ល�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បី
េ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ។ ផ� ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ែដល�នេ�
ph.lacounty.gov/covidquarantine។



េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស���មួ យៃនេ�គស��ែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច��ប្បន� ពួ កេគមិន�ចចូ ល ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ល�នេទ និង
្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ ផ� ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់
េ�យែឡក ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។

1

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួ ល�៉ស់សម្រសប ែដល្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។ បុគ�លិក
្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ
� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។
2 មនុស្សែដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប�
� រជំងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ�នទទួ លដូ សទីពីរ
ស្រ�ប់��ក់�ំងែដល�ន 2 ដូ ស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ�នទទួ ល��ក់�ំង
ែដល�នមួ យដូ ស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
សូ មែណ�ំ�៉ងមុត�ំឲ្យ្របតិបត� ិករេ�ជនីយ��នែដលេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រេធ� ើ�រផ� ល់ឲ្យ
បុគ�លិកែដលប៉ះ�ល់ ឬ�ចនឹងប៉ះ�ល់�មួ យអតិថិជនេ��ងក��ងអ�រនូ វ�៉ស់ែដល�ន្របសិទ��ពខ� ស់ក��ង�រ�រ�រ
្រប�ំង�រឆ� ង�មតំណក់ទឹកតូ ចៗ (aerosol transmission) េ�យរ ួម�ន��ទិ�៉ស់ N95
ែដល�ន�កល្បងេឃើញ��ក់្រត�វល� �៉ស់ KN95 និង�៉ស់ពីរ�ន់ េ�យ�រ�រ�ន�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ
COVID-19 �ងក��ងអ�រខ� ស់�ងក��ងបរ �បទេ�ជនីយ��ន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19
របស់ LAC DPH េ� http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យ
អ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ង
េ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។
យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� េឡើយ។

 បុគ�លិក�ង
ំ អស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលែដលពួ កេគេ���ក់ឯងក��ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យ
បិទ��រ ឬេពលែដលពួ កេគកំពុងបរ �េ�គ��រ ឬផឹក��ក់ឯង។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិក
ែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ� រ �ង�ំហួសពីកម� ស់របស់បុគ�លិកេ�េពលឈរ ្រត�វ�នលុបេ�លរហូ តដល់
�ន�រជូ នដំណឹង �ថ�ី។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់�ន្រតឹម្រត�វ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រ�ំ�ច់ក��ង�រេ�កគក់ ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់
របស់ពួកេគ�្រប�ំៃថ� ។

 សន� ះ�ំងមុខ្រត�វ�នផ� ល់ជូន និង�ក់េ�យបុគ�លិកែដលមិន�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ ែដលប៉ះ�ល់ ឬ�ចនឹងប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ��មួ យអតិថិជន (េនះ�ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិត្រតឹមអ� កទទួ លេភ��វ និងបុគ�លិកបេ្រមើេភ��វែដល្រ�្រស័យ�ក់ទង
�មួ យអតិថិជនក៏ដូច�បុគ�លិកេផ្សងៗេទៀត ដូ ច�អ� កស��តតុ រត់តុ និងេផ្សងេទៀតែដល�ចចូ លក��ងទីកែន� ង
ទទួ លេភ��វ�ងមុខ)។ សន� ះ�ំងមុខ ្រត�វ�ន�ក់បែន� មេ�េលើ�៉ស់។ �៉ស់�រ�រអ� កដៃទពីតំណក់ទឹកតូ ចៗរបស់អ�ក�ក់។
សន� ះ�ំងមុខជួ យ�រ�រអ� ក�ក់ពីតំណក់ទឹកតូ ចៗរបស់អ�កដៃទ។ សន� ះ�ំងមុខគឺ�ជេ្រមើសេ្រសចចិត�ស្រ�ប់បុគ�លិក
ែដលប��ញ ភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញដល់និេ�ជករបស់ពួកេគ រ �ឯ�រ�ក់�៉ស់
គឺេ�ែត្រត�វ�នត្រម�វដែដល។ ស្រ�ប់ បុគ�
លិកែដល�នទទួ ល��ប
ំ ��រេពញេលញែដល�នប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញរបស់ពួកេគ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សេ�យមិន�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួ រែតបេង� ើតនិងរក�កំណត់្រ���យលក� ណ៍អក្សរែដលឯក
�រែដលបុគ�លិក��ក់ៗ�នប��ញភស���ងែដល�ចទទួ លយក�ន�ភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ។
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម� ងៃនភស���ង�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញែដល�នប��ញេ�ះេទ។

o មនុស្ស្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19 រយៈេពល ≥ 2 ស��ហ៍ប��ប់ពព
ី ួ កេគ

�នទទួ លដូ សទីពីរស្រ�ប់��ក់�ំងែដល�ន 2 ដូ ស (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ ≥ ស��ហ៍ប��ប់ពព
ី ួ កេគ�ន
ទទួ ល��ក់�ំងែដល�នមួ យដូ ស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)

o ឯក�រ�ងេ្រ�មេនះ គឺ�ចទទួ លយក�នស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកប��ញ�ភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ

ប��រជំងឺ COVID-19 ដល់និេ�ជករបស់ខ� �ន។ �ត�ក់��ក់�ំង (ែដលរ ួម�នេ��ះជនែដល�ន�ក់��ក់�ំង
្របេភទ��ក់�ំងែដល�នផ� ល់ឲ្យ និង�លបរ �េច� ទ�ក់ដូសចុងេ្រ�យ) ឬរ ូបថត�ត�ក់��ក់�ំង�ឯក�រ�ច់
េ�យែឡក ឬរ ូបថត�ត��ក់�ំងរបស់អ�កទទួ លែដលរក�ទុកក��ងទូ រសព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ
�ក់��ក់�ំងេពញេលញពីអ�កផ� ល់េស�ែថ�ស
ំ ុខ�ព (ែដលរ ួម�នេ��ះជនែដល�ន�ក់��ក់�ំង និងប��ក់�
ជនេ�ះ�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញប��រជំងឺ COVID-19)។

 សន� ះ�ំងមុខគឺ្រត�វេ្របើ ស��ត និងស��ប់េមេ�គេ��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។
 េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេលើកែលង
ែតក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទ
�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ង
ំ អស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�ក
ដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�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
ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក

o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់
�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង

o �ក់តុ��តពី���៉ងតិច្រ�ំបីហ�ីត េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ង
ស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួ យែដល�ត់បន� យ�រ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ប៉ះ�ល់ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត� អ�ម័យៃដ ែដលរ ួម�ន�ពញឹក�ប់ៃន�រ�ងៃដ �រេ្របើ្រ�ស់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ�នសម្រសប ្រត�វ�នេ�រព�ម។

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តេពលេវ�េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។
 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យខ� ប់�ត់េពលក� ក និងក��ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូ ត�ត់។ ្រក�សជូ ត�ត់ែដល�នេ្របើរ ួចគួ រេ�ះ
េ�លក��ងធុងស្រ�ម និង�ងៃដ��មៗ�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកេ��អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។

 បុគ�លិក អ� កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ��ន
� � ំងអស់�នទទួ ល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់
�៉ស់េពលេ�ជិតអ� កដៃទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នចុះេ��ះនិង�ំ្រទ�អ� កអប់រ�មត
ិ � ែដលអនុវត� �របេ្រង�នអំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រ្រគប់្រគង�រ
ឆ� ងជំងឺ។

 �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី��េ�យេ�រព�មបទប្ប�� ត� ិស�ីពី្រ�ក់ឈ�ល
� និងេ�៉ងេធ� ើ�រ េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក
�ចរក�គំ�ត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី��េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�កេ�្រគប់េពលេវ�។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទក
ឹ និងកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�មក្រមិតញឹក�ប់�ងេ្រ�ម ប៉ុែន� មិនតិច�ង
ម� ងក��ងមួ យៃថ�ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ �ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖


បន� ប់ស្រ�ក



បន� ប់ទឹក



េផ្សងេទៀត

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ� ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � 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៖
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក�ង
ំ អស់។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រ៖

 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន� ងអង��យ�ងក��ងអ�ររបស់េ�ជនីយ��ន្រត�វកំណត់្រតឹមអតិបរ� 50% ៃនសមត� �ពផ��ក�ង
ក��ងអ�រ របស់េ�ជនីយ��ន ។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ចំណត�នយន� ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើចំណុច
កកស� ះ និង���ននូ វ�រែបងែចង�នសម្រសប។

o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក��ងទីកែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�ររបស់េ�ជនីយ��ន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖
__________

 េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតរ�ងអតិថិជនែដលអង��យេ�តុខុសៗ�� េគ្រត�វែត
េរៀបតុឲ្យ��តពី���៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីត េ�េពល�ស់ពីខ�ងេ�អីេ�តុមួយដល់ខ�ងេ�អីេ�តុែដល�ប់��
េ�េពលែដល�នអ� កបរ �េ�គ��រអង��យ។ េនះក៏អនុ��តឲ្យ�នកែន� ងេដើរ�ត់ចេ��ះតុ និងគិតគូ រេ�េពលេ�អី
្រត�វ�នរុញេចញេ្រ� និងេ្របើេ�យអតិថិជនែដលអង��យេ�នឹងតុផងែដរ។ បេង� ើនគំ�តរ�ងតុេស�កម� �ងក��ងអ�រ
ឲ្យេលើសពីគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតែដល�នត្រម�វ�ងេលើ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ពី
អតិថិជនែដលបរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រេ�យមិន�ក់�៉ស់។ ក�� ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគំ�ត
�ំ�ច់រ�ងតុនិងអ� កបរ �េ�គ��រេឡើយ។ េមើល "ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន� ងអង��យែដល�នអនុម័តេ�ក��ង
ចំនួនមនុស្សែដល�ចអនុ��ត�ន" េ��ងេ្រ�ម។

 កែន� ងអង��យ�ងក��ងអ�រេ�តុមួយេ�នឹងកែន� ង ្រត�វកំណត់មិនឲ្យេលើសមនុស្ស 6 �ក់េ�ក��ង្រក �មែតមួ យេឡើយ។ មនុស្ស
� ំងអស់ែដលអង��យេ�នឹងតុ�ងក��ងអ�រ ្រត�វែត�ស�ជិកក��ង្រគ� �រែតមួ យ ដូ េច� ះ មិន�ំ�ច់អង��យ��តពី��្រ�ំមួយ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ហ� ត
ី េឡើយ។ មុនេពលអង��យ អ� កទទួ លេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូ នព័ត៌�នេ�យ��ល់�ត់ដល់្រក �មេ�ះ� មនុស្ស្រគប់��ែដល
កំពុងអង��យេ�តុែតមួ យេ��ងក��ងអ�រ ្រត�វែតមកពី្រគ� �រែតមួ យ។

 ្របសិនេបើស�ជិក�ង
ំ អស់ៃនពិធីជប់េលៀងប��ក់ និងប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 3 ពួ កេគ�ចនឹងអង��យ�មួ យ��រហូ តដល់េ�្រ�ំមួយ (6) �ក់ក��ងមួ យតុ និងែដលមកពី្រ�ំមួយ 6)្រគ� �រេផ្សង
��។ អតិថិជនែដល�នប��ក់�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប��ញេ�្របតិបត� ិករនូ វ�រេផ� �ង��ត់�ំ�ច់
ែដល�នដូ ច�អត� ស��ណប័ណ� និងភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញរ ួម�ន�ត�ក់��ក់�ង
ំ
(ែដលរ ួមប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំង COVID-19 ែដល�ន
ផ� ល់ជូននិង�លបរ �េច� ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ� ល់ជូន) ឬ រ ូបថតៃនប័ណ��ក់��ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ
រ ូបថតៃន�ត��ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូ រស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងពីមណ�លែថ�ស
ំ ុខ�ព (ែដលរ ួមប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់ ��ក់�ំង
និងប��ក់�បុគ�លរ ូបេនះពិត��ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) មុនេពលពួ កេគ�ចអង��យ
រ ួម���ន។
2

 �រកម�ន� បន� ��ល់េ��ងក��ងអ�រមិន្រត�វ�នអនុ��តេទ។
 ទូ រទស្សន៍ឬេអ្រកង់េផ្សងេទៀតែដល�នទី�ំងេ��ងក��ងអ�រ�ច្រត�វ�ន�ក់េ្របើស្រ�ប់អតិថិជន�ន។
 ទីកែន� ងែដលផ� ល់េស�កម� ប រ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រេ�នឹងកែន� ង ក៏្រត�វេ�រព�មចំណុចដូ ច�ងេ្រ�មផងែដរ៖
o

ប�� រ�រែដល្រត�វ�នេ្របើក��ងេ�លបំណងេរៀបចំ ឬបេ្រមើជូនេភសជ� ៈេ្រគ�ង្រសវ �ង ្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�របេ្រមើេស�
ម� �ប និងេភសជ� ៈេ�ប�� រេ�ះ។

កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ៖

 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រ គឺតិចល� មេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េដើម្បី���ននូ វ
�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអតិថិជនែដលអង��យេ�តុខុសៗ�� េគ្រត�វែតេរៀបតុឲ្យ��តពី���៉ងតិច្រ�ំមួយ
(6) ហ� ីតេ�េពល�ស់ពីខ�ងេ�អីេ�តុមួយដល់ខ�ងេ�អីេ�តុែដល�ប់��។ េនះក៏អនុ��តឲ្យ�នកែន� ងេដើរ�ត់ចេ��ះតុ
និងគិតគូ រេ�េពលេ�អី្រត�វ�នរុញេចញេ្រ� និងេ្របើេ�យអតិថិជន ែដលអង��យេ�នឹងតុផងែដរ ខណៈរក�គំ�ត�ង�យ
រ�ងអតិថិជនែដលអង��យេ�តុខុសៗ��។ ក�� ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគំ�ត�ំ�ច់រ�ងតុ និងអ� ក
បរ �េ�គ��រេឡើយ។ េមើល "ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន� ងអង��យែដល�នអនុម័តេ�ក��ងចំនួនមនុស្សែដល�ចអនុ��ត
�ន" េ��ងេ្រ�ម។

 កែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រេ�តុមួយេ�នឹងកែន� ង ្រត�វកំណត់មិនឲ្យេលើសមនុស្ស 8 �ក់េ�ក��ង្រក �មែតមួ យេឡើយ។ មនុស្ស
� ំងអស់ែដលអង��យេ�នឹងតុ�ងេ្រ�អ�រ មិន�ចមកពី្រគ� �រខុសៗ��េលើសពីបី្រគ� �រ�នេឡើយ។ មុនេពលអង��យ អ� ក
ទទួ លេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូ នព័ត៌�នេ�យ��ល់�ត់ដល់្រក �មេ�ះ� មនុស្ស្រគប់��ែដលេ�តុែតមួ យមិន�ចមកពី្រគ� �រ
ខុសៗ��េលើសពីបី្រគ� �រ�នេឡើយ។

 ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក��ងទីកែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _________, ដូ ច�នកំណត់េ�យ
ចំនួនសរុបៃនេ�អីែដល�នប��ប់ពីតុ្រត�វ�នេរៀបដូ ច�នពិពណ៌��ងេលើ និង�នេ�អីអង��យេ្រចើនបំផុត្រ�ំបី (8)
ក��ងមួ យតុ។

 ្របសិនេបើស�ជិក�ង
ំ អស់ៃនពិធីជប់េលៀងប��ក់ និងប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 4 ពួ កេគ�ចអង��យ�មួ យ���នរហូ តដល់្រ�ំបី(8) �ក់ក��ងមួ យតុ និងរហូ តដល់េ�្រ�ំបី(8)្រគ� �រេផ្សង��។
អតិថិជនែដល�នប��ក់�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប��ញេ�្របតិបត� ិករនូ វ�រេផ� �ង��ត់�ំ�ច់ ែដល�ន�
អត� ស��ណប័ណ�និងភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 រ ួម�ន�ត�ក់��ក់�ំងរបស់ពួកេគ
(ែដលរ ួមប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ក់�ំង ្របេភទ��ក់�ំង COVID-19 ែដល�នផ� ល់ជូននិង�លបរ �េច� ទៃនដូ ស
ចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ� លជ
់ ូ ន) ឬ រ ូបថតៃនប័ណ��ក់��ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ រ ូបថតៃន�ត��ក់�ំងរបស់អ�ក
ែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូ រស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងពីមណ�លែថ� ំសុខ�ព (ែដលរ ួម
ប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ក់�ំង និងប��ក់�បុគ�លរ ូបេនះពិត��ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19) មុនេពលពួ កេគ�ចអង��យរ ួម���ន។
3

 ទូ រទស្សន៍ ឬេអ្រកង់េផ្សងេទៀតែដលស� ិតេ�ក��ងកែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រែដល�នកំណត់ �ចនឹង្រត�វ�នេ្របើ
ស្រ�ប់�រទស្ស�េ�យអតិថិជនែដលស� ិតេ��ងេ្រ�អ�រ។
3

បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19គឺគិត�ប់ពី 2ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពលពួ កេគទទួ ល�ន
�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ��ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន 2ដូ ស (រ ួម�នPfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពលពួ កេគទទួ ល�� ំ
��ក់�ំងៃន្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ (រ ួម�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
4
បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19គឺគិត�ប់ពី 2ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពលពួ កេគទទួ ល�ន
�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ��ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន 2ដូ ស (រ ួម�នPfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពលពួ កេគទទួ ល�� ំ
��ក់�ំងៃន្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ (រ ួម�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 ទីកែន� ងែដលផ� ល់េស�កម� ប រ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រេ�នឹងកែន� ង ក៏្រត�វេ�រព�មចំណុចដូ ច�ងេ្រ�មផងែដរ៖
o

េដើម្បី�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់� “្របតិបត� ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ” កែន� ងបរ �េ�គ��ររបស់�ជីវកម� និងរច�
សម� ័ន�បេ�
� ះ�សន� ��ែដល�នេ្របើស្រ�ប់� ្រត�វែតអនុេ�ម�មលក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ� ស្រ�ប់ទីកែន� ង�ង
េ្រ�អ�រ ដូ ច�នប��ក់េ�ក��ង�រែណ�ំ�ំ�ច់របស់�យក��នសុ�ភិ�លរដ� California ស� ីពី �រេ្របើ្រ�ស់
រច�សម� ័ន�បេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� �ងេ្រ�អ�រ។

o

រច�សម� ន
័ � �ងេ្រ�អ�រែដលមិនេឆ� ើយតប�មលក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ� ស្រ�ប់�ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ
្រត�វ�ន�ត់ទុក��ទីកែន� ង�ងក��ងអ�រ េហើយអតិថិជន� ំង�យេ�ក��ងេ�ះនឹង្រត�វ�ន�ប់ចំនួន
និង�ប់ប��ល
� �ែផ� កៃនែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស�ងក��ងអ�រសរុប 50% របស់�ជីវកម� ។

 ប�� រ�រែដល្រត�វ�នេ្របើក��ងេ�លបំណងេរៀបចំ ឬបេ្រមើជូនេភសជ� ៈេ្រគ�ង្រសវ �ង ្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�របេ្រមើេស�ម� �ប
និងេភសជ� ៈេ�ប�� រេ�ះ។
ល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វទូ េ�ស្រ�ប់ទីកែន� ង�ំងអស់៖

 �ជីវកម� ្រត�វែត្រត� តពិនិត្យ�រេចញចូ លរបស់អតិថិជនឲ្យ�នតឹង រុ�ង និង�បន� េ��ម្រចកចូ ល� ំងអស់េដើម្បី�ម�ន
ចំនួនមនុស្ស េដើម្បី���ននូ វ�រអនុេ�ម�មែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស។ �ជីវកម� ែដល្រត� តពិនិត្យមិន�ន្រគប់្រ�ន់ ឬ
មិន្រត� តពិនិត្យ ឬេមើលេ�ដូ ច�ផ��កមនុស្សេលើសែដនកំណត់ េ��ម�រសេ្រមចរបស់ម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈ
គឺ�ច្រត�វ�នបិទ��រ�បេ�
� ះ�សន� រហូ តដល់ប���ង
ំ េនះ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ �ម�រសេ្រមចេ�យ
ម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈេ�នឹងកែន� ង។

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ផ� ល់្រចកចូ លែតមួ យែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡក
េដើម្បីជួយអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ។

 វ ��ន�រេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ ្រត�វ�នអនុវត� �មេ�ទីកែន� ងែដលអតិថជ
ិ ន ឬបុគ�លិកត្រមង់ជួរ។
េនះរ ួម�នដូ ច�កែន� ងគិតលុយ ជួ រប�� រ បន� ប់ទឹក �ន�លជេណ�ើរយន� កែន� ងទទួ លេភ��វ និងកែន� ងរង់�ំ
កែន� ងចុះនិងេ� យករថយន� និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀតែដលអតិថិជន្របមូ លផ��ំ។
o

បិតបង់ស�ិត ឬេ្រគ�ងស��ល់េផ្សងេទៀតេ�ចេ��ះ 6 ហ� ីតេ�្រគប់ទីកែន� ងែដល��រណជន�ចបេង� ើត�ជួ រ ឬឈរ។

o

េបើសន
ិ ��ចេធ� ើ�ន បេង� ើតផ� វ� ក��ងអ�រ និងផ� វ� េដើរ�ត់�នទិសេ�ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ�ើរ�ង េដើម្បីលុបបំ�ត់
�រែដលបុគ�លិកនិងអតិថិជនេដើរ�ត់��។

េបើសិន��ចេធ� ើ�ន បុគ�លិក��ក់ែដល�ក់សន� ះ�ំងមុខ និង�៉ស់្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិតកែន� ងែផ� ក�ងេលើ
ប៉ុែន� �នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្បី្រត� តពិនិត្យ��ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត� �ម។

 ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន៖
o

េ�ជនីយ��ន និងទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ�ចេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន (ឧ. កម� វ �ធីទទួ លេភ��វ �រ្របជុំ ឬ
កម� វ �ធីជប់េលៀង) េ�កែន� ង�ងក��ងអ�រ ឬ�ងេ្រ�អ�ររបស់�ជីវកម� ក��ងករណីែដល្រពឹត�ិ�រណ៍
ឯកជន� ំងេ�ះ្រត�វែតអនុេ�ម�ង
ំ ្រស �ង�ម ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន៖ ឧបសម� ័ន� BB
របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំេ�នធី។

o

េបើសិន�េ�ជនីយ��នមិន�នទី��្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច់េ�យែឡកែដល�ន្រចកចូ ល�ច់េ�យែឡក
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រប្រពឹត�េ��នែតេ�េពលែដលេ�ជនីយ��នបិទ��រស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� ធម� �
ប៉ុេ�
� ះ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េ�ជនីយ��ន និងទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រែដល�នកែន� ងេរៀបចំ
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច់េ�យែឡក េ�យ�ន្រចកចូ ល�ច់េ�យែឡក� ំង្រស �ង និងទីកែន� ង�ច់េ�យែឡក គឺ�ច
េរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនខណៈែដលរក�្របតិបត� ិ�រធម� �របស់េ�ជនីយ��ន ឬទីកែន� ងបេ្រមើម� �ប��រ
េផ្សងេទៀត�ន េបើសិន�ពួ កេគ�ចរក��រែបងែចក� ំង្រស �ងរ�ង្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន និង្របតិបត� ិ�រ
េ�ជនីយ��ន។ អ� កចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនមិន�ចចូ លឡ�កឡំ�មួ យេភ��វេ�ជនីយ��ន�នេឡើយ។

o

សមត� �ពអតិបរ�ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន� ំង�យែដលេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រគឺ 100 �ក់ េហើយនឹង�ច
បេង� ើនដល់ 300 �ក់េបើសិន�េភ��វ� ំងអស់�នេធ� ើេតស� អវ �ជ� �ន ឬ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID19 ដូ ច�នែចងេ�ក��ងពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំេ�នធី។
្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងក��ងអ�រេ�េ�ជនីយ��ន ឬទីកែន� ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រេផ្សង
េទៀត�ន លុះ្រ�ែតេភ��វ� ំងអស់�នេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញប��រ
ជំងឺ COVID-19 ដូ ច�នែចងេ�ក��ងពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំ
េ�នធី។ ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន� ំង�យែដលេធ� ើេឡើង�ងក��ងអ�រគឺ 150 �ក់។

o

េបើសិន�េ�ជនីយ��នកំពុងេធ� ើ្របតិបត� ិ�រក��ងេពលែតមួ យែដល្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនកំពុង្រប្រពឹត�េ�េ�ទីកែន� ង
ចំនួនមនុស្សស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន និងចំនួនមនុស្សស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន្រត�វ�នគណ��ច់េ�យែឡកពី��។

 �រកម�ន� ��ល់ក��ងអំឡ�ងេពល្របតិបត� ិ�ររបស់េ�ជនីយ��ន ្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់�ងេ្រ�អ�រប៉ុេ�
� ះ។ ្រត�វែត�ន
APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Cambodian)

Page 8 of 15

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
�រកំណត់្រពំែដនច�ស់�ស់េដើម្បីបេង� ើតគំ�ត�៉ងតិច 12 ហ� ីត�ង្រក �មអតិថិជនែដលអង��យេ�នឹងតុ និង�ក ឬអ� ក
សែម� ង។ អ� កសែម� ងគួ រេ្របើមី្រក�ហ� �នស្រ�ប់�រសែម� ងឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�អតិបរ� ដូ េច� ះអ� កសែម� ង�ច�ក់ក្រមិត�រ
្របឹងបេ�� ញសំេឡង ែដលប�
� លឲ្យ�ន�គល� ិត តំណក់ទឹក និងតំណក់ទឹកតូ ចៗ��តេចញ�ន់ែតេ្រចើន និងេធ� ើដំេណើរ�ន
�ន់ែត��យ។

 ស្រ�ប់អ�កសែម� ងត�ន� ី៖
o

អ� កសែម� ងគួ រស��តក�លមួ លបង� �រទឹក�ក់ក��ងកែន្សង ឬ្រក�សែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នេ�្រគប់េពល
ែដល�ចេធ� ើ�ន និង�កេចញពីអ�កដៃទេ�េពលស��ត េដើម្បីេចៀស�ង�រកខ� ក់�រ�តុ�វ។ ត�ន� ីករគួ រ
េ�ះេ�លកែន្សងែដលេ្របើរ ួចរបស់ពួកេគ និង�ងៃដរបស់ពួកេគ និង/ឬ
េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដប��ប់ពីេ�ះេ�លរ ួច។ េបើសិន�ត�ន� ីករស��តក�លមួ លបង� �រទឹក�ក់ក��ង
កែន្សងែដលមិនែមនេ្របើេហើយេ�ះេ�ល កែន្សងេ�ះ្រត�វែត��តល� េ�េពលយកមក�ន់�រសែម� ង ឬ�រ�ត់
្រត�វ�នយកេចញេ�យត�ន� ីករ និង�ន�ក់ចូលក��ងឧបករណ៍ផ��កបិទជិត��យពីអ�កដៃទេដើម្បីទុកស្រ�ប់េ�កគក់
េហើយត�ន� ីករ្រត�វែត�ងៃដរបស់ខ� �ន និង/ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។

o

េធ� ើ�រស��តឧបករណ៍ ដូ ច��រជូ ត និង�រផ��ំេ�ផ� ះ និង��យពីអ�កដៃទមុននិងេ្រ�យពី�ត់រ ួច។

o

កុំេ្របើឧបករណ៍រ ួម�� េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ ពិ�រ�ប�� ប់ជំនួយពីជំនួយ�រត�ន� ីករ ដូ ច�អ� កេបើកទំព័រ
និងេផ្សងេទៀតែដលមិន�ចរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត�ន។

o

បេង� ន
ើ គំ�តរ�ងមនុស្សែដលេ្រច�ង ឬសូ ្រត និងអ� កដៃទ ឬរ�ងអ� កសែម� ងឧបករណ៍ែ្រត/ផ��ំ និងអ� កដៃទឲ្យេ្រចើន�ង
6 ហ� ីត េពលេ��ងេ្រ�អ�រ និងមិន�ក់�៉ស់។ ពិ�រ�េ្របើរ�ំងេដើម្បីបែន� ម�រខ័ណ�ែចកបែន� មេទៀតេ�ក��ង
ករណី� ំងេនះ។

o

អ� កសែម� ងឧបករណ៍ផ��ំគួរេធ� ើ�រែកែ្របបែន� ម�ម�រគួ រ ដូ ច�ឧបករណ៍េដើម្បី�ប់យកតំណក់ទឹក ឬេដើម្បីបែង� រទិស
ខ្យល់ែដល�នបេ�� ញមកពីឧបករណ៍។

 �រ�ំកម�ន� របស់អតិថិជន គឺ្រត�វបន� �ម�ត់។ ្រក �មអតិថិជន្រត�វែតបន� អង��យឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
ក��ងអំឡ
� ងេពល�ន�រសែម� ង��។ �រ�ក់ត�ន� ីែដល�នថតទុក ្រត�វ�នអនុ��ត ប៉ុែន� ក្រមិតសំេឡង្រត�វែត�បល� ម
េដើម្បីឲ្យបុគ�លិក�ច��ប់ឮអតិថិជនខណៈែដលរក�គំ�តរបស់ពួកេគ។

 ទីកែន� ងម� �ប��រែដលផ� ល់ជេ្រមើសមកយក ឬ�រដឹកជ��ន
� ម� �ប��រ ្រត�វេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត�
រក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត� ស្រ�ប់អតិថិជនែដលត្រមង់ជួរ េ�េពលេធ� ើ�រប��ទិញ ឬក��ងអំឡ
� ងេពលេ�យក
និងេ�យបុគ�លិកក��ងអំឡ
� ងេពលដឹកជ��ន
� ។

 េ�ជនីយ��ន�ចបន� និង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រដឹកជ��ន
� �រយកេ�បរ �េ�គ�ង
េ្រ� និង្របតិបត� ិ�រេបើកចូ ល។

 ដំេ�ះ្រ�យបេច� ក វ �ទ� ដូ ច��រប��ទិញ�មទូ រសព� និងេថប� ិតមុឺនុយ ជេ្រមើសបង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះក��ងចំេ�ម
ដំេ�ះ្រ�យេផ្សងៗេទៀត ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បី�ត់បន� យ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��រ�ងមនុស្សនិងមនុស្ស េ�្រគប់េពលែដល
�ចេធ� ើ�ន។

 េរៀបចំ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងអតិថិជន អ� កេបើកបររថយន� ដឹកជ��ន
� និងបុគ�លិកេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន
�ររក�គំ�ត�ង�យ។
o

ក្រ�លឥដ� េ��ងក��ង និង�ងេ្រ�េ�ជនីយ��នេ�ក��ងទីកែន� ងែដលអតិថិជន អ� កលក់ បុគ�លិកដឹកជ��ន
� ឬ
អ� កដៃទេទៀត�ចរង់�ំ ្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន និងអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ។

o

�រេ្របើ្រ�ស់ដំេណើរ�រែដលមិន�ន�រប៉ះស្រ�ប់�រេ�យកទំនិញ និង�រដឹកជ��ន
� ក៏ដូច�្របព័ន�េអឡិច្រត�និក
េផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��របស់េភ��វ្រត�វ�នអនុវត� េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

o

�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��រ�ងបុគ�លិក និងអតិថិជន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម្រ�ំ�ទី�អតិបរ� េ�េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន។

 �របរ �េ�គ��ររេ�នឹងកែន� ង ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេធ� ើេឡើង�មរយៈ�រកក់ទុកមុន ឬអតិថិជន្រត�វ�នជូ នដំណឹងឲ្យ
េ�ចូ ល�មុនេដើម្បីប��ក់ពីចន
ំ ួ នមនុស្សែដលអង��យ/បេ្រមើ�ងេ្រ�អ�រ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
េបើសិន��ចអនុវត� �នេ�ក��ង�រ្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� ធម� � ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់្រក �ម្រត�វ�ន្របមូ លេ�េពល
កក់ទក
ុ មុន ឬេ�នឹងកែន� ងេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល់ េបើសិន��្រត�វ�នត្រម�វ។
o

ពិ�រ�្របព័ន�កក់�មទូ រសព� ែដលអនុ��តឲ្យមនុស្សត្រមង់ជួរ ឬរង់�ំក��ងរថយន� និងចូ ល�នលុះ្រ�ែត�ន�រ
េ�ទូ រសព� �រ�អក្សរ ឬវ �ធីេផ្សងេទៀតជូ នដំណឹងដល់អតិថិជន�តុរ ួច�ល់េហើយ។

o

ចូ រពិ�រ�ពីជេ្រមើសស្រ�ប់អតិថិជនែដលបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រេដើម្បីេធ� ើ�រប��ទិញ�មុន េដើម្បី�ក់
ក្រមិតរយៈេពលែដលចំ�យេ�ក��ង�ជីវកម� ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 េបើសិន��ជីវកម� �នសមត� �ព និងេ្រជើសេរ �សផ� ល់�រប��ទិញេ�នឹងកែន� ង អតិថិជនគួ រែតទទួ ល�នមុឺនុយ (�នបិទ
ផ�យ ឬ្រក�សែចកស្រ�ប់េ្របើែតម� ង) េដើម្បីបង� លក� ណៈ�យ្រស� លស្រ�ប់�រប��ទិញ េហើយ�រប��ទិញទំនិញគួ រ្រត�វ�ន
្របមូ ល េវចខ� ប់ និងយកេ�យអតិថិជនឲ្យ�ន�ប់បំផុត។ អតិថិជនគួ រទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹងស� ីពីេពលេវ�មកយក្រប
�ក់្របែហល។ អតិថិជនែដលរង់�ំទំនិញមិន�ច្របមូ លផ��ំេ�ក��ង�ជីវកម� �នេទ។ ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ក��ងរថយន� របស់
ខ� �ន ឬ្រតឡប់មក វ �ញេ�េ�៉ងែដលសម្រសបេដើម្បីទទួ លយក�រប��ទិញរបស់ខ� �ន។

 �ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់រ�ងបុគ�លិក និងអតិថិជន។
o

ដំេឡើងរ�ំងពិតដូ ច��របំែបក ឬក�� ក់ plexiglass េ�កែន� ងចុះេ��ះ កែន� ងអ� កទទួ លេភ��វឈរ ប�� រកម� ៉ង់ ។ល។
េ�ទីកែន� ងែដលពិ�កក��ង�ររក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត។

o

�ក់ក្រមិតចំនួនបុគ�លិកែដលបេ្រមើ្រក �មបុគ�ល។

 ��ំងបុគ�លិក និងអតិថិជនកុំឲ្យ្របមូ លផ��ំេ�ទីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ដូ ច�បន� ប់ទឹក ផ� វ� េដើរក��ងអ�រ តំបន់�រ
កែន� ងកក់ទុកមុន និងឧបករណ៍�ន�តឥណ�ន ។ល។

 ត្រម�វឲ្យបុគ�លិកេចៀស�ង�រ�ប់ៃដ និងទ្រមង់ៃន�រ��គមន៍្រសេដៀង��ែដលេល� ើស�ររក�គំ�ត�ង�យ។
 បេង� ន
ើ គំ�តរ�ងតុឲ្យដល់�៉ងតិច 8 ហ� ីត និងរ�ងេ�អីឲ្យដល់�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតេដើម្បីរក�គំ�ត�ង�យរ�ងបុគ�លិក
េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន បេង� ើតទីកែន� ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នម� ប្រ់ ជក
និងកែន� ងអង��យ ែដលេដើម្បីជួយ���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 ្របតិបត� ិ�រ្រត�វ�នែកែ្របេឡើង វ �ញ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីសេ្រមច�ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ងបុគ�លិក។
o

ផ� ះ�យ និងែផ� ក�ងេ្រ�យេផ្សងេទៀតៃនក្រ�លឥដ� េ�ក��ងអ�រ ្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បីអនុវត� េសចក� ីត្រម�វឲ្យ
រក�គំ�ត�ង�យ។

 ពិធី�រៃន�ររក�គំ�ត�ង�យគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�្រគប់ទក
ី ែន� ង�រ ��ល័យ ផ� ះ�យ កែន� ងែចកម� �ប��រ �៉សុីនបង� ក
េដើរចូ ល ឬទីកែន� ងបុគ�លិកែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់េផ្សងេទៀត។
o

�រប៉ះ�ល់បន� ិចបន� �ច្រត�វ�នរ�ពឹង េ�ះ��៉ង� េ�លេ�គឺេដើម្បី�ក់ក្រមិត�ឲ្យតិច�ង 15 �ទី យកល� គឺ 10
�ទី េហើយបុគ�លិក�ក់�៉ស់របស់ខ� �ន�និច�។

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

 ្របព័ន� HVAC ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�យអ� កឯកេទស HVAC ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�ប��ប់ពីេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់�របរ �េ�គ
��រ�ងក��ងអ�រ និងស� ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ។ �របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់្រត�វ�នបេង� ើនេឡើងដល់ក្រមិតអតិបរ��ម
ែដល�ចេធ� ើ�ន។ �របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់ែដល�ន្របសិទ��ព គឺ� វ �ធីដ៏សំ�ន់បំផុតមួ យេដើម្បី្រគប់្រគង�រចម� ងតំណក់
ទឹកតូ ចៗេ�ក��ងខ្យល់។

o ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័ត �ប់េ្រគតត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ��ព

ខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ ល
េ�ក��ងទីកែន� ងេធ� ើ�រ� ំងអស់។

o េមើល �រែណ�ំបេ��ះ�សន� ស្រ�ប់�របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់ �រចេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់

ក��ងបរ ���ន�ងក��ងអ�រ របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត។

o សូ មកត់ស��ល់៖ �របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់ និង�រែកលម� គុណ�ពខ្យល់�ងក��ងអ�រេផ្សងេទៀត គឺ��របែន� មេ�េលើ
និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រ�ំ�ច់ដូច��រ�ក់រ�ំងមុខ (េលើកែលងក��ងបរ ���នែដល�ន�និភ័យ
ខ� ស់�ក់�ក់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� វ� ដេង� ើមសម្រសប) �ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងមនុស្ស �រ
�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម� �ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ� �រខុសៗ��ឲ្យមកេ�ជុំ��េ�ះេឡើយ។

 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�ង់ទឹកែដល�ប និង�នសុវត� ិ�ព។

 ទីកែន� ង្រត�វ�នស��ត និងេធ� ើអ�ម័យ/ស��ប់េមេ�គ�៉ងហ� ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រប�ំង
នឹងជំងឺ COVID-19) �ពិេសសេបើសិន��្រត�វ�នបិទ��រ។

o ផ� ល់ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស��តរបស់�គីទីបីេដើម្បីជួយ�មួ យត្រម�វ�រស��តេកើនេឡើង �ម�រ�ំ�ច់។

 ទី��ដូ ច�បន� ប់ប រ �េ�គ��រ កែន� ងអ� កទទួ លេភ��វឈរ និងផ� ះ�យ្រត�វ�នបំ�ក់េ�េ�យផលិតផលអ�ម័យសម្រសប
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ដូ ច�ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង្រក�សជូ តអ�ម័យស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់ែដលកំពុងជួ យអតិថិជនេ�យ��ល់។

o េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ទីកែន� ងអ�ម័យេ�បន� ្របតិបត� ិ�រ និង�នស��ក្រគប់េពលេវ� េហើយផ� ល់�ប៊ូ ្រក�សជូ ត
និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន� មេ�េពល�ំ�ច់។

o ែណ�ំឲ្យដំេឡើងឧបករណ៍�ញ់េ�យមិន�ច់ប៉ះស្រ�ប់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ ្រក�សជូ ត និង
ធុងស្រ�ម។

 កែន� ងទ��ក់្រត�វ�នកំណត់េដើម្បីទទួ ល�រដឹកជ��ន
� ��យពីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន។ �រប៉ះ�ល់រ�ងមនុស្សនិង
មនុស្សស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ទំនិញ ្រត�វ�នលុបបំ�ត់េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

�រពិ�រ�ពីសុវត� ិ�ពម� �ប��រ

 �រអនុវត� សុវត� ិ�ពម� �ប��រ� ំងអស់ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងច�ប់ស�ីពី��រលក់�យរបស់រដ� California (Retail Food
Code; CRFC) កំពុង្រត�វ�នអនុវត� និងរក�។

o រក�ម� �ប��រេ��ឲ្យេ�េ�� (135 °F ឬខ� ស់�ងេនះ) ឬម� �ប��រ្រត�ក់ឲ្យេ�្រត�ក់ (41 °F ឬ�ប�ងេនះ)
o ចម� ិនម� �បឲ្យឆ� ិនល� ដូ ច�នត្រម�វេ�ក��ង CRFC។
o ស��តនិងរក�ឲ្យ្រប�ប់្រប���ំ�ហរនិងបរ ���រ�នអ�ម័យេ��ម�ពញឹក�ប់ែដល�ំ�ច់ដូច�នគូ ស
ប��ក់េ�ក��ង CRFC។

o េ�រព�ម�រអនុវត� េដើម្បីសុខ�ពនិងអ�ម័យរបស់បុគ�លិក៖ កុំេធ� ើ�រេ�េពលឈឺ �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់
េ្រ�មៃដ្រត�វ�ន�ក់�ម�រ�ំ�ច់េ�ក��ង CRFC។

o ���ម� �ប�ហរនិងេ្រគ�ងផ្ស ំម� �ប��រ� ំងអស់�នមកពី្របភពម� �ប��រែដល�នអនុម័ត។
o បុគ�លិកេរៀបចំ��រ្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យ��ស់ប�រ� ឬចូ លក��ងកែន� ង�រ�ររបស់អ�កដៃទក��ងអំឡ�ងេវនេធ� ើ�រ។

 �៉សុីនបេ្រមើេស�កម� េ�យខ� �នឯង ដូ ច��៉សុីនទឹកសូ � និងទឹកេ�ះេ�ជូ រកក ្រត�វ�នបេ�� ញេ�យបុគ�លិកម� �ប��រ
��ក់ េហើយនឹងៃផ� ប៉ះ�ល់្រត�វ�នស��ត និងេធ� ើអ�ម័យ�េរៀង�ល់េ�៉ង។

 ទីកែន� ងែដលអតិថិជន�ច្របមូ លផ��ំ ឬប៉ះ�ល់ម� �ប��រ ឬទំនិញម� �ប��រ ែដលអតិថិជនេផ្សងេទៀត�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់
្រត�វ�នបិទ។ វត��� ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យអតិថិជន��ក់ៗ និង្រត�វ�នេ�ះេ�ល ឬស��តនិងស��ប់េមេ�គ
ប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ �ម�រគួ រ។ េនះរ ួមប��ល
� ប៉ុែន� មិន្រត�វ�នកំណត់េទ៖

o ទីកែន� ងបេ្រមើេស�កម� េ�យខ� �នឯងដូ ច�្របអប់េ្រគ�ងផ្ស ំ ្របអប់េ្រគ�ងបរ ���រ កែន្សង គ្រមប ទុេ� ឧបករណ៍ផ�ក
�
ែដល្រត�វេ្របើ�េដើម។ល។

o ទីកែន� ងបេ្រមើេស�កម� េ�យខ� �នឯង ដូ ច��រ�ល់� �រ��ត់ឬ��យប៊ូ េហ� ែដល�ប់ប��ល
�
� ំង�រភ� ក្សម� �ប��រ។

o �រេរៀបចំម� �ប��រេ�េលើតុ (ឧ. �រេរៀបចំ guacamole) និង�រប��ញទំនិញម� �ប��រែដលមិន�ន្រគបេ�េលើ
រេទះេ្រជើសេរ �ស និងែខ្ស�នដឹកជ��ន
� ។ រេទះនិងែខ្ស�នដឹកជ��ន
� �ច្រត�វ�នេ្របើលុះ្រ�ែតម� �ប��រ្រត�វ�ន
្រគបេពញេលញេ�យគ្រមបែដល្រត�វ�នស��តនិងស��ប់េមេ�គប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ ឬ
�ចេ�ះេ�ល�ននិង្រត�វ�នេ�ះេ�ល��មៗប��ប់ពីេ្របើ។

o ស� រ្រ�ប់ជីអ��មេ្រ�យបរ �េ�គ��រ ��រស្រមន់ និងេឈើ�ក់េធ� ញស្រ�ប់អតិថិជន។ � ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ជូន
េ�យ�ន�រពិនិត្យ ឬផ� ល់ឲ្យ�មសំេណើប៉ុេ�
� ះ។

 បុគ�លិកម� �ប��រែដល�នកំណត់��ក់ ្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យេធ� ើ�រ�រេវចខ� ប់សម��ប្រ�មុននឹងផ�ល់ឲ្យអតិថិជន��ង
បុគ�លិកេ្រចើន�ក់ែដលប៉ះ�ល់ដល់សម��ប្រ�មុនេពលអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់។

 �របំេពញេភសជ� ៈេ�នឹងតុ ឬពីឧបករណ៍ផ��កទូ េ� (ឧ. ថូ ែកវធំ ដប) មិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។ េ្រគ�ងែកវែដល��ត
្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យអតិថិជនបំេពញេឡើង វ �ញ។
�រពិ�រ�េលើទីកែន� ង

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬជិត្រចកចូ លទីកែន� ង។
បន� ប់ទឹកែដលពីមុន��ប់េបើក��រដល់��រណជន ្រត�វបន� េបើក��រដល់��រណជនដែដល។
បន� ប់ទឹក្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យ�្រប�ំ ស��តនិងស��ប់េម េ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� ឬញឹក�ប់េបើសិន�
�ំ�ច់ េ�យេ្របើ្រ�ស់�រ�តុស��ប់េមេ�គែដលអនុម័តេ�យ EPA។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 គេ្រ�ងស��តនិង�រស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន និងតំបន់ចូលេ្របើ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍនិងអនុវត� ។
o ទីកែន� ងទូ េ� និងវត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ែដល�ក់ទងនឹង�រេ�យកទំនិញរបស់អតិថិជន និងកែន� ងបង់្រ�ក់

(ឧ. តុ ៃដ��រ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ
�រ េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុ��តេ�យ EPA។

o បេង� ើន�រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គៃផ� ែដលស� ិតេ�កែន� ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ ឬស្រ�ប់ៃផ� ែដលប៉ះ�ល់
េ�យបុគ�លែដលមិន�ក់�៉ស់។

 ទីកែន� ង្រត�វ�នស��ត�៉ងសមរម្យនិងេធ� ើអ�ម័យ/ស��ប់េមេ�គ�៉ងហ� ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យ
េ្របើ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) េ�េពលយប់។ កំណត់្រ�មួ យ្រត�វ�នរក�ទុកេដើម្បី្រត� តពិនិត្យេលើ�របំេពញេ�្រគប់េពល
ែដល�ចេធ� ើ�ន។

 �សសំេឡង និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នែចករ� ែលក�មួ យបុគ�លិកេឡើយ លុះ្រ�ឧបករណ៍េ�ះ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ
�នសម្រសបប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ្របឹក��មួ យ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍េដើម្បីសេ្រមចពីជំ�នស��ប់េមេ�គែដលសម
្រសប។

 អ� ក�ង�នែដល�ងស��រៈេ្របើ្រ�ស់េ្រចើនដងេ�យអតិថិជន �នទទួ លឧបករណ៍េដើម្បី�រ�រែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់ពី�រ
កខ� ក់េ�យ�រ�រ��ត េ�យេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ ែវ�ន��រ�រ និង/ឬសន� ះ�ំងមុខ។ អ� ក�ង�ន�នទទួ ល�វ�រ�រេ្រ�
និង�ំ�ច់្រត�វ��ស់ប�រឲ្យ�នញឹ
�
ក�ប់។ ឧបករណ៍�រ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញដូ ច�សន� ះ�ំងមុខ និងែវ�ន�្រត�វ
ស��ប់េមេ�គឲ្យ�នល� ប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
ទីកែន� ងេស�កម� អតិថិជន

 េដើម្បីផ�ល់ជូនេស�បរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រ កែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�ររបស់�ជីវកម� ដល់ក្រមិតេ្រចើនបំផុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន ្រត�វែតអនុ��តឲ្យ�នខ្យល់ពី�ងេ្រ�អ�រេចញចូ លេ�យេសរ �ឆ� ង�ត់កែន� ង� ំងមូ ល េដើម្បី�ត់
បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់អតិថិជននិងបុគ�លិក។ ��ច�ប់ប��ល
� �រទុកឲ្យ
��រនិងបង� �ចចំហក��ងអំឡ
� ងេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ។

 អតិថិជនគួ រចូ ល�ម��រែដល្រត�វ�នេបើកចំហ (េនះនឹង្រត�វ�ន�យតៃម� ស្រ�ប់�រអនុម័តេ�យែផ� កេលើ�រប៉ះ�ល់សត�
ចៃ្រងតូ ចៗ) ឬេ�យស� ័យ្របវត� ិេបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ គួ រ�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដស្រ�ប់េភ��វែដល្រត�វែតប៉ះៃដ��រ។

 េដើម្បីេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេស�កម� ប រ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រេ�យមិន�នែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស កែន� ងបរ �េ���រ�ង
េ្រ�អ�ររបស់ទីកែន� ង្រត�វែតអនុ��តឲ្យ�នខ្យល់េចញចូ លពី�ងេ្រ�េ�យេសរ �ឆ� ង�ត់កែន� ង�ង
ំ មូ ល និង្រត�វែតអនុវត�
�ម�៉��ែម៉្រតរបស់រដ� ដូ ច�នប��ក់េ�ក��ង�រែណ�ំ�ំ�ច់របស់�យក��នសុ�ភិ�លរដ� California ស� ីពី�រេ្របើ្រ�ស់
រច�សម� ័ន�បេ�
� ះ�សន� ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម� �ងេ្រ�អ�រ។ រច�សម� ័ន�ងេ្រ�អ�រែដលមិនេឆ� ើយតប�ម
លក� ណៈវ �និច�័យរបស់រដ� ស្រ�ប់�ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ទីកែន� ង�ងក��ងអ�រ េហើយអតិថិជន� ំង
�យេ�ក��ងេ�ះនឹង្រត�វ�ន�ប់ចំនួន និង�ប់ប��ល
� �ែផ� កៃនែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស�ងក��ងអ�រសរុប 50% របស់
�ជីវកម� ។
o �រខ័ណ�ែចក ឬរ�ំង�ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ង្របតិបត� ិ�របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ និងមិនបេង� ើត�ចំេហៀង
បិទជិតេឡើយ ដ�ប��មិន�នកម� ស់ខ�ស់�ង 3 ហ� ីតពីក្រ�លឥដ� និងមិន��ំងដល់លំហូរខ្យល់េ�យេសរ �ឆ� ង�ត់
ទីកែន� ង� ំងមូ ល។ �រខ័ណ�ែចក ឬរ�ំងែដល�នកម� ស់ខ�ស់�ង 3 ហ� ីត្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចំេហៀងបិទជិតៃន
រច�សម� ័ន��ងេ្រ�អ�រ។
o របង និងេអ្រកង់ែដលមិន��ំងដល់លំហូរខ្យល់ មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចំេហៀងបិទជិតេឡើយ ស្រ�ប់េ�លបំណង
ៃន�រកំណត់�េតើទីកែន� ងមួ យគឺ�ែផ� កេ��ងេ្រ�អ�រឬក៏អត់។

 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ� ពួ កេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់េពលចូ លក��ងទីកែន� ង េ�េពលេដើរេ�កែន� ង�មួ យក��ងទីកែន� ង
េ�េពលេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក និង�ម�រែណ�ំដូច�នេរៀប�ប់េ�ក��ងែផ� ក D។ េនះអនុវត� ចំេ�ះមនុស្សធំ� ំងអស់
និងកុ�រែដល �ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគ
មិនគួ រ�ក់ �៉ស់ ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំ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��។
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� េឡើយ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ� កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួ រផ� ល់�៉ស់
ដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។

o អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស់�នែតេ�េពលអង��យេ��មតុ េហើយនិងេពលទទួ ល�ន��រ ឬេភសជ� ៈែតប៉ុេ�
� ះ។
o អតិថិជន�ចអង��យេដើម្បីប រ �េ�គ��រ ឬេភសជ� ៈេផ្សងៗ។ អតិថិជនមិន�ចេដើរចុះេឡើង ឬឈរខណៈេពលបរ �េ�គ
ឬផឹក�នេឡើយ។

o អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស់្រក�ត់ �ច្រត�វ�នបដិេសធមិនផ� ល់េស�កម� និងេស� ើសុំឲ្យ�កេចញ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 �រែណ�ំអតិថិជន។ �ជីវកម� ្រត�វែត�ក់��កស�� ឬ�ត (មិនតូ ច�ង 3 x 5 អុីញ) េ�នឹងតុ�មួ យនឹង�រែណ�ំដូច
�ងេ្រ�ម ឬ�នអត� ន័យ្រសេដៀង�� ប��ប់ពីេធ� ើអ�ម័យតុនីមួយៗប��ប់ពី្រក �មអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់រ ួច៖
"សូ មជួ យឲ្យេយើងបន� េបើក�ជីវកម� របស់េយើង �រ�របុគ�លិករបស់េយើង និង�រ�រអ� កទទួ ល��រដូ ច��េ�យអនុវត� �ម
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ម�� ៗរបស់េយើង៖

o
o
o
o

បន� �ក់�៉ស់រហូ តដល់ម� �ប��រ ឬេភសជ� ៈរបស់អ�ក្រត�វ�នបេ្រមើជូន និងប��ប់ពីប រ �េ�គរ ួច។
ចូ រ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ� កបេ្រមើមកជិតតុរបស់អ�ក។
ចូ រ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ� ក�កេចញពីតុរបស់អ�ក។
ចូ រ�ងៃដ ឬេធ� ើអ�ម័យៃដរបស់អ�ក។

សូ មអរគុណស្រ�ប់�រជួ យ�រ�រសុខ�ពបុគ�លិករបស់េយើង និងអតិថិជនដូ ច��របស់អ�ក!"
ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ដូ ច���កស�� ��ង
ំ ឌីជីថល�េដើម �ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងកែន� ងបរ �េ�គ��រេដើម្បីជ្រ�បជូ នព័ត៌
�ននិងរ�លឹកដល់អតិថិជនអំពី�រែណ�ំ� ំងេនះ េ�េពលែដលពួ កេគអង��យ និងេ�ក��ងេពលេវ�� ំងមូ លែដលពួ កេគ
ស� ិតេ��ជីវកម� ។

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន� ង�មួ យកូ នៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក��យ/��ព��ល េចៀស�ង
�រប៉ះអ� កដៃទ ឬវត���មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និងកំពុង�ក់�៉ស់េបើសិន��យុរបស់ពួកេគអនុ��ត។

 �រពិនិត្យេ�គស��្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូ លក��ងទីកែន� ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង
�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ
ំ េនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស���ង

o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ� �ន (��នប��)។ េបើសិន�បុគ�លមិន�នេ�គស�� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីែដលេគ
ដឹង��ករណីជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។

o �រពិនិត្យេឃើញ វ �ជ� �ន (�នប��)៖


េបើសិន�បុគ�ល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីែដលេគដឹង��នជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុង
េ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល�នេឡើយ និង្រត�វែត
្រតឡប់េ�ផ� ះ វ �ញ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគ។ ផ� ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ែដល�ន
េ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។



េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស���មួ យៃនេ�គស��ែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច��ប្បន� ពួ កេគមិន�ចចូ ល�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ
��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ ផ� ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ែដល
�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។

 អ� កបេ្រមើ អ� កស��តតុ និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលកំពុង��ស់ទីវត��ែដល�នេ្របើេ�យអតិថិជន (ែពង �ន កែន្សងកខ� ក់
។ល។) ឬ�ត់ែចងថង់ស្រ�ម ្រត�វ�ងៃដរបស់ខ� �នប��ប់ពីប�� ប់កិច��រ។

 មុឺនុយែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ ្រត�វ�នស��តនិងស��ប់េមេ�គប��ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ជេ្រមើសេផ្សងដូ ច�
��រៃផ� មុឺនុយនឹងថ�ល់ មុឺនុយេអឡិច្រត�និក ឬមុឺនុយែដល�ច�ញយក�មរយៈឧបករណ៍ចល័តគួ រ្រត�វ�នពិ�រ�។

 កែន� ងអង��យរបស់អតិថិជន ្រត�វ�នស��តនិងេធ� ើអ�ម័យប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ កែន� ងអង��យ តុ និងវត��េផ្សងៗេទៀត
េ�េលើតុ្រត�វែតស្រ�ប់េ្របើែតម� ង ឬ្រត�វ�នស��ត/េធ� ើអ�ម័យប��ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ តុនីមួយៗ�ន
្រក�ត់្រគបមួ យែដល្រត�វ�នប�រក
� � � ងចេ��ះេភ��វ ឬៃផ� ��នរន� រ �ង�ំែដល្រត�វ�នស��តនិងេធ� ើអ�ម័យក��ងចេ��ះេភ��វ។

 ្របអប់ស្រ�ប់យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� ្រត�វ�នបំេពញេ�យអតិថិជននិង�ន�មសំេណើ។
 �រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�យមិនេ្របើ�ច់្រ�ក់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�។ េបើសិន�សម្រសបស្រ�ប់ទីកែន� ងម� �ប��រ អតិថិជន
្រត�វ�នអនុ��តឲ្យឆូ ត�តឥណ�ន/ឥណពន� របស់ខ� �ន េហើយឧបករណ៍�ន�ត្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ�៉ងេពញេលញ�េរៀង
�ល់េ�៉ង។

 េ្រសចចិត� - ពណ៌�ពី វ ��ន�រេផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� �រផ� ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់
�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់��ំង)៖

APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Cambodian)

Page 13 of 15

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណជន

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ព COVID-19 េ�នធី Los Angeles ែដល�នេ�ះពុម�
របស់ទីកែន� ង ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងអ�រ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម ឬេដើម្បីបំេពញ
កម� វ �ធីប��ក់េ�យខ� �នឯងេ�យអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 សូ មចូ លេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm. ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម� ងរបស់ពិធី�រ
េនះេ�នឹងទីកែន� ង�ជីវកម� ស្រ�ប់�រពិនិត្យេឡើង វ �ញេ��ម�រេស� ើសុំ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល� ំងអស់េដើម្បីរ�លឹកដល់��រណជនែដលចូ លមកបរ �េ�គឲ្យរក�គំ�ត�ង
�យ្រ�ំមួយហ� ីត �ងៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូ លក��ងេ�ជនីយ��ន ឲ្យ�ក់�៉ស់េពលមិនបរ �េ�គ ឬផឹក
និងេ�ផ� ះេបើសិន�ពួ កេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ដូ ច��នឹងជំងឺ COVID-19។ េមើល េគហទំព័រ�រែណ�ំអំពីជំងឺ COVID-19 របស់
DPH ្រប�ំេ�នធី ស្រ�ប់ធន�នបែន� ម និងគំរ ូ��កស��ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើេ�យ�ជីវកម� ។

 �ជីវកម� � ំងអស់ ក៏្រត�វែតបិទ��កស��េ�្រគប់្រចកចូ ល� ំងអស់ និងជ្រ�បជូ នព័ត៌�នេ�យ��ល់�ត់ដល់អតិថិជន
ែដលមកដល់ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ�ងក��ងអ�រ� មនុស្ស្រគប់��ែដលអង��យតុ�មួ យ��្រត�វែតមកពី្រគ� �រែតមួ យ។

 ស្រ�ប់េ�ជនីយ��នែដលស� ិតេ�ក��ង�ជីវកម� មួយេទៀត ឬ មជ្ឈមណ�លទិញទំនិញ ឬផ�រ�ងក��ងអ�រ ឬ�ងេ្រ�អ�រ
��កស��្រត�វ�នបិទផ�យែដលចង��លប��ញ�អតិថិជនមិន�ចបរ �េ�គ ឬផឹកេ�កែន� ង�មួ យេលើប រ �េវណរបស់
�ជីវកម� ឬផ�រ�នេទ េលើកែលងែតេ�ក��ងកែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងក��ង ឬ�ងេ្រ�អ�រែដល�នកំណត់។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីរ�លឹកដល់��រណជនែដលចូ លមកបរ �េ�គឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត �ងៃដ ឬ
េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូ លក��ងេ�ជនីយ��ន និងេ�ផ� ះេបើសិន�ពួ កេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ដូ ច��នឹងជំងឺ
COVID-19។

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង� ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពេី �៉ងេបើកទីកែន� ង �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើ�៉ស់ �ព�ំ�ច់ែដលមនុស្ស្រគប់��ែដលអង��យេ�តុែតមួ យ្រត�វមកពី្រគ� �រែតមួ យ និង េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រ
ប��ទិញ�មុន �រកក់ទុក �របង់្រ�ក់�មុន �រមកយកទំនញ
ិ និង/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�ប់អតិថិជន ្រត�វ�នផ� ល់�ទិ�ព។
 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម� ែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ពីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រ្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួ ល�នទំនិញ

និងេស�កម� ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ

��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� 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 ឬ
មតិអំពីពិធ�
ី រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រសព� ៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ដ�្រ�ម�រអង��យ
ដ�្រ�ម� ំង្រ�ំមួយ (6) េនះគឺស្រ�ប់េ្របើ�គំរ ូស្រ�ប់�រអង��យ�ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�រ។ រ�ំងមិន�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី
�ត់បន� យគំ�តរ�ងតុេដើម្បីបេង� ើនចំនួនកែន� ងអង��យ�នេឡើយ។ �រែបងែចកតុេ�យ�នគំ�ត 8 ហ� ីតេ�យគិតពីែគម
តុមួយដល់ែគមតុមួយេទៀត នឹង���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអតិថិជនមកពី្រគ� �រខុសៗ��។
ដ�្រ�ម 2

ដ�្រ�ម 1

6
ហ� ីត

6 ហ� ីត

6 ហ� ីត

ទន� ឹម��
6 ហ� ីតរ�ងេ�អី
ែគមេ�អីដល់ែគមេ�អីមួយេទៀត

�រអង��យប�្ឈរ្រតង់
6 ហ� ីតរ�ងេ�អីអតិថិជននិងេ�អីតុ�ប់��
ែគមេ�អីដល់ែគមេ�អីមួយេទៀត

ដ�្រ�ម 4

ដ�្រ�ម 3

6 ហ� ីត

6 ហ� ីត
6 ហ� ីត

ទន� ឹម��
6 ហ� ីតរ�ងខ� ងេ�អី�ក់ខ�ងទល់ខ�ង

ដ�្រ�ម 5

6 + ហ� ីត

�រតេ្រម�ប��ស់��
6 ហ� ីតរ�ងេ�អីេ�ចំណុចជិតបំផុត
អនុវត� េ�េលើតុ្រគប់ទ្រមង់

ដ�្រ�ម 6
6 ហ� ីត

6 ហ� ីត
តុរច�បទសហគមន៍ ��នរ�ំង
6 ហ� ីតេ��ន់ស�ជិកជិតបំផុត
ៃន្រក �មមួ យេទៀត
ែគមេ�អីដល់ែគមេ�អីមួយេទៀត
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តូ ប
តូ បអចល័ត�ច
�នកែន� ងអង��យ
េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន
គំ�ត�៉ងតិច 6
ហ� ីតរ�ងអតិថិជន
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