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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល

ពិធី�រស្រ�ប់�ងលក់េ្រគ�ងេទស និងទីផ�រចំណ�
ី �រលក់�យ៖ ឧបសម� ័ន� B-1
�លបរ �េច�ទចូល�ធរ�ន៖ េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី6 ែខឧស� ��ំ2021
បច�� ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រ� ត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
5/5/21៖
• ត្រម�វ�រេលើ�រស��ត្រត�វ�នេធ�ប
ើ ច��ប្បន��ពេដើម្បី្រសបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស��តរបស់ CDC
ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន��ពរ ួចេហើយែដរ។
• ��ស្រ�ប់�រសុំច�ប់ឈឺ្រ ត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន��ពេដើម្បីេឆ�យ
ើ
តបេ�នឹង�រ��ស់ប�រច�ប់
�
ឈប់ស្រ�កឈឺែដលទទួល�ន្រ�ក់ ែខពីរដ� ។
អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 �ន�រថយចុះខ� ះ
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព ប៉ុែន� ជំងឺ COVID-19 េ�ែត�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ
្រប�ជន និង�ជីវកម� � ំងអស់�ន�រ្របង្របយ័
�
ត� និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម��ពេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ
(risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។
េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូ លក��ង “លំ�ប់��ក់ពណ៌េលឿង (Yellow Tier)” ៃន្រកបខ័ណ�
ែផន�រេដើម្បីេសដ� កច
ិ ��នសុវត��
ិ ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�ន
េធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីេលើកែលង�ររ �តបន� ឹងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ពក��ងមូល��នមួយចំនួន។
�ងលក់េ្រគ�ងេទស និងទីផ�រម� �ប��រលក់�យ គួ របន�្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យ�រ្របង្របយ័
�
ត� និង
េ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វេ�ក��ងពិធ�
ី រេនះ េដើម្បី�ត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19
ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក��ង្របតិបត��
ិ រ�ជីវកម�របស់ខ� �ន។
េសចក� ីប��ប់�ងេ្រ�មេនះ គឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីផ�រចំណ�
ី �រលក់�យ េ�យ�ប់ប���លែតមិនកំណត់្រតឹម�ង
លក់េ្រគ�ងេទស �ងលក់ទំនិញ�យ្រស� ល �ងលក់្រ� និងទី�ំងលក់�យេផ្សងៗេទៀតែដលលក់ចំណី��រ ឬ
ផលិតផលេភសជ�ៈ និង�នលិខត
ិ អនុ��តសុខ�ពែដលេចញេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ��អ� កលក់�យ
ក��ងទីផ�រចំណី��រ។
បែន� មេលើលក
័ � ខ័ណ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ�េ�េលើ�ជីវកម�លក់�យ�ក់�ក់
�ំងេនះ �ជីវកម� ្របេភទ�ំងេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខណ
័ � ែដល�នត្រម�វេ�យពិធី�រេ�នធីេនះផងែដរ។
េ�្រគប់េពលេវ��ំងអស់
�ជីវកម� ែដលទទួល�នលិខត
ិ អនុ��តពីសខ
ុ �ព��រណៈចំេ�ះទីផ�រម� �ប��រលក់�យ ្រត�វែត
�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សរបស់ខ�ន្រ
� តឹម 75% េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លក
ិ និងអតិថិជន�ចរក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច
6 ហ� ីតពីបុគ�លែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ��ររបស់ពួកេគ។
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�ងលក់េ្រគ�ងេទស ពិធី�រេនះ្រត�វអនុវត�ចំេ�ះែផ�ក�ំងអស់េ�ក��ងទីផ�រចំណី��រលក់
�យ ដូ ច�ទំនិញទូេ� ផលិតផល �រលក់�� �ច់ �ងនំ និង�ងដុតនំបង
ុ័ ។ ទីផ�រចំណី��រលក់�យក៏�ច�ំ
�ច់្រត�វអនុេ�ម�ម�រែណ�ំ�ងេ្រ�មផងែដរ៖
 ពិធី�រ DPH ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ មិន�ច “ខ� ប់ម� �ប��រេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�”
ពីេ�ជនីយ��ន និងបរ �េ�គេ�ក��ងទីផ�រម� �ប��រលក់�យ�នេឡើយ េលើកែលងែតក��ងទីកែន� ងបរ �េ�គ
��រែដល�នកំណត់ េបើសិន��ចអនុវត� �ន។
េលើសពីេនះ �ជីវកម� ែដលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�យឯក�ជ្យ�ំង�យែដលប��ល
� ��េ�ក��ងទីកែន� ងៃនទីផ�រចំណី��រ
លក់�យ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុេ�ម�មពិធ�
ី រសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�របស់ខ�ន។
�
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ប
ើ ច��ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម
ដូ េច� ះសូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� ស�
ំ ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វញ�
�
APPENDIX B-1: Reopening Protocol for Retail Food Markets Operating for In Person Shopping
Revised 5/5/21 (Cambodian)
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
មួ យ។

�ជីវកម��ំងអស់ែដលស�ិត េ្រ�ម�រែណ�ំេនះ ្រត�វែតអនុវត�វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំងអស់
ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក� �ងករណីែដល វ ��ន�រណ៍�មួ យ
មិន្រត�វ�នអនុវត�េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�។
េ��ះ�ជីវកម�៖
�សយ��នទីក ែន� ង៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ស្រ�ប់ទីផ�រម� �ប��រលក់�យ
�ំងអស់ែដល្រត�វេ�រព�មពិធ ី�រេនះ
ែផ�ក េលើច ន
ំ ួ នមនុស្ស 75%៖
�លបរ �េច�ទចុះ ផ�យ៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន� ងេធ�ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ� លិក
(គូ សធីក �ំងអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន� ង)

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

 បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ�ើ�រេបើសិន�ឈឺ។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់
�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�ក
េ�កែន� ងេធ�ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគ
ស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។

 �រ្រត�តពិនិត្យ ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ�ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំ

អំព�
ី រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ លរបស់ DPH។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប���ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង�ើមខ� ី
�រពិ�កដកដេង�ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លក
ិ េ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពប
ី ុគ�លិក
មកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ�ើេឡើងេ�កែន� ងេធ�ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ េបើសិន�បុគ�ល��នេ�គស�� និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យ

ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លេធ��
ើ រ
ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
o �រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប��)៖
 េបើសិន�បុគ�លរូបេ�ះមិន�នទទួល�� ក់�ង
ំ ្រប�ំងជំងឺ COVID-19 1េហើយ�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យ
ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល ឬេធ�ើ�រេ�កែន� ង�ក់ ែស� ង�នេទ និង្រត�វែត
ប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ចូ រផ�ល់�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល
�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine ។
 េបើសិន�បុគ�លរូបេ�ះកំពុងេចញេ�គស���មួ យែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬបច��ប្បន� កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ�ើ�រេ�កែន� ង�ក់ ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។
ចូ រផ�ល់ឲ្យពូ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ�
ph.lacounty.gov/covidisolation ។
 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដល
បុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ �ិទ ទួល ែដលនឹងេធ�ើឲ្យ��ន់ ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ�កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ សូ មេមើល
1 មនុស្ស្រត�វ �ន�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់� ំង េពញេលញប��រ ជំងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួកេគ� ន ទទួ ល
ដូសទីពីរ ស្រ�ប់��ក់�ំងែដល�ន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីពួ កេគ� នទទួ ល �� ក់ �ំ ង
ែដល�នមួ យដូស (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

ព័ត៌�នបែន� មអំពី កម�វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
េ�យ�ប់ប���ល�ំងសិទ �ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID19បែន� មេ���ំ 2021។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ��
ើ ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លក
ិ
េធ� �
ើ រ�រពីផ�ះ។

 ប��ប់ពទ
ី ទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ�ើេតស� 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�ះ និង
ត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់� មួ យករណីេ�កែន� ងេធ�ើ�រ។ គេ្រ�ង
របស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួល �ន ឬេធ�ើ
េតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ�ើ�របែន� មេទៀតឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ព
ី ី �រេឆ�ើយតបនឹងជំងឺ COVID19 េ�កែន� ងេធ�ើ�រ។

 េ�ក��ងករណី ែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ�ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក

្រត�វែត�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821
ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport។ េ�េពលចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ�ើ�រ �យក��ន
សុខ�ព ��រណៈ នឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ�ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�ចេ��ម ែដលរួម�នដូ ច��រផ�ល់�រែណ�ំ
និងអនុ�សន៍ អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់
ស្រ�ប់ទ ីកែន� ង។ អ� ក្រគប់ ្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ �ន�ត់ �ំងេដើម្បីេធ�ើ�រេសុើបអេង�ត �រឆ�ង
�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ�ើយតបេ�ទីកែន� ង។ �យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�រ�រសហ�រ��មៗពីទ ីកែន� ង
េដើម្បីកំណត់�េតើចេ��មករណីេនះបេង�ើត��រផ� �ះជំងឺ COVID-19 ឬេទ។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួល�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ� http://ph.la county.gov/masks។
បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ�ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។
បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់�៉ស់ ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំង
មុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ព
របស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។ �៉ស់ ែដល�ន�� ល់ ែត
មួ យផ� �វ គឺមិន្រត�វេ្របើេឡើយ។
 បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ�ើ�រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន
េ�យបិទ ��រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ�ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូច
េ�យ�នរ�ំងខ័ណ�រ �ង�ំហួសពីកម�ស់របស់បុគ�លិក េពលេនះ្រត�វ�នដកេ�លក��ងអំឡ�ងរយៈេពល�ន្របសិទ ��ពៃន
េសចក� ីប��ប់បេ�
� ះ�សន� េនះរហូ តដល់�ន�រជូនដំណឹង�រ�ថ�ី។
 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ�ន
� និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក េលើកែលង
ែតក��ងអំឡ�ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�ក
ដៃទ�នេ�យសុវត�ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6
ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រែតេធ�ើេ��ងេ្រ�អ�រនិង��យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ�ើ�ន។
�របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស ្រ�ក េបើសិន��រ
បរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគំ�ត�ន់ ែតធំនិងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ �រចម�ងជំងឺ COVID-19
ទំនង�េកើតេឡើងេ�េពលែដលបុគ�លិក�នវត��ន�មួ យ��េ�េពលែដលមិន�ក់�៉ស់។
 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 កំណត់ចន
ំ ួ នមនុស្សអតិបរ�ែ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� ងែដលេ្របើ
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រនិងស្រ�ក ្រពម�ំង
o �ក់តុ��តពី���៉ងតិច្រ�ំបីហ�ីត និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី
ឬបិទ បង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស
�ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត និង
េរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ទ ល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទ ប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទ ុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្សនិង�ររក�គំ �ត�ង�យេឡើយ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 និេ�ជកគួ រពិ�រ�ពីកែន� ងែដល�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន �ច�ន្របេ�ជន៍េដើម្បីបំ

េពញបែន� មេលើ�រ�ងៃដញឹក�ប់ ឬេ្របើ្រ�ស់ទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ ឧ�ហរណ៍គឺស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកែដលកំពុងពិនិត្យ
អ� កដៃទរកេ�គស�� ឬកំពុង�ត់ ែចងវត��ែដល�នប៉ះ�ល់�ទូេ� ដូ ច�រេទះទិញអី�� ន់ ក�ន� កយួ រៃដ និងទំនិញែដល
្រត�វ�ក់ស��កេឡើងវ �ញ។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល

 ��នីយ�រ�រ�ំងអស់្រត�វ�នបំ ែបកពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត។
 ទីកែន� ងែចក�យ (ស្រ�ប់�រយកអី��ន់េ��មចិេ�� ើមថ�ល់) បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទ ឹកនិងទីកែន� ងទូេ�េផ្សងេទៀត

្រត�វ�នស��ប់េមេ�គដូ ចពិពណ៌��ងេ្រ�ម ប៉ុែន� មិនតិច�ងម�ងក��ងមួ យៃថ�េទេ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o

កែន� ងែចក�យ _________________________________________________________________________

o

o

បន� ប់ស្រ�ក

_________________________________________________________________________

បន� ប់ទ ឹក

__________________________________________________________________________

o

េផ្សងេទៀត

__________________________________________________________________________

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�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៖

__________________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ�ើ�ន កម�ករនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន បរ ���រ

និងកែន� ងេធ�ើ�រែដល�នកំណត់។ �រេ្របើ្រ�ស់រម
ួ ��នូ វវត��ែដល�នប៉ះរួច ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ឬលុបបំ�ត់។

 បុគ�លិកទទួល�នេពលេវ�ក��ងអំឡ�ងេវនេធ�ើ�ររបស់ខ� �ន េដើម្បីអនុវត��រស��ត។ កិច��រស��តគួ រ្រត�វ�ន
កំណត់ក��ងអំឡ�ងេ�៉ងេធ�ើ�រ �ែផ�កមួ យៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។

 េ�ល�រណ៍�ង
ំ អស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ី្រត�តពិនិត ្យេនះេ្រ�ពីេ �ល�រណ៍ែដល�ក់ទ ងនឹងល័ក�ខ័ណ�
�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត�េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ���ន និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ
ក��ង�ម��គីទ ីបី។

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
__________________________________________________________________________
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ

 ចំនួនមនុស្សេ�ក��ងទីផ�រម�ប��រលក់
�
�យ �នចំនួន�បល� ម ប៉ុែន� មន
ិ ឲ្យេលើសពី 75% ៃនសមត��ពផ� �កមនុស្សអតិបរ�
េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងបុគ�លក
ិ និងអតិថិជនែដលមិនែមនមកពី្រគ��រែតមួ យ។

 ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក��ងទីកែន� ង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _______________________________
 ទីផ�រម� �ប��រលក់�យ�ំងអស់្រត�វែត្រត�តពិនិត្យ�រេចញចូលរបស់អតិថិជន�៉ងតឹងរុ�ង និង�បន�

ប��ប់េ��ម្រចកចូ ល�ំងអស់េដើម្បី�ម�នចំនួនមនុស្ស េដើម្បី���រអនុេ�ម�ម�រ�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្ស
ិ ្យមិន�នដិតដល់ ឬមិនេធ��
ើ រ្រត�តពិនិត្យ
�ងក��ង អ�រ។ អ� កលក់� យែដល្រត�តពិនត
ឬេមើលេ�ដូ ច�ផ� �កចំនួនមនុស្សេលើសកំណត់ �្រស័យេលើ�រសេ្រមចចិតរ� បស់ម�ន� ីអធិ�រកិចស
� ុខ�ព��រណៈ
គឺ�ច្រត�វ�នបិទ��រ�បេ�
� ះ�សន� រហូតដល់ប���ំងេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វ
ដូ ច�នកំណត់េ�យម�ន� ីអធិ�រកិច�សខ
ុ �ព��រណៈេ�នឹងកែន� ង។ េ�េពលែដល�ចេធ�ើ�ន ផ�ល្រ់ ចកចូលែតមួយ
ែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បីជួយក��ង�រអនុវត��ររក�គំ�ត�ង�យ។

 េ្រត�មេរៀបចំឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ��ងេ្រ� ខណៈែដលេ�ែតអនុវត��ររក�គំ�ត�ង�យ �ប់ប���ល�ំង�រេ្របើ្រ�ស់

ត្រម �យ�រូប�ព។ េបើសិន��ំ�ច់ បុគ�លិក��ក់ (ឬេ្រចើន�ក់េបើសន
ិ ��ន្រចកចូលេ្រចើន�ងមួយ)
ែដល�ក់�៉ស់សម្រសប �ច្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិត��រ ប៉ុែន��នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត
េដើម្បី�ម�នចំនួនអតិថិជន និងេដើម្បីែណ�ំឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជរួ េ�យ��តពី��្រ�ំមួយហ�ត
ី េ��ងេ្រ�្រចកចូល
េបើសិន��ជីវកម��ន�នដល់ ែដនកំណត់ចន
ំ ួ នអតិថិជនរបស់ខ� �ន។

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លិកនិងអតិថិជន។ េនះ
�ច�ប់ប���ល�រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ ែស� ង ឬត្រមយ�រូ
�
ប�ព (ឧ. �រស��ល់េលើក្រ�លឥដ� បង់ស�ិត�នពណ៌ ឬ
ស��េដើម្បីចង��លប��ញពីកែន� ងែដលកម�ករ និង/ឬនិេ�ជិតគួរឈរ។)

 �ន�ត់វ ��ន�រណ៍េ�កែន� ងគិតលុយេដើម្បី�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់រ�ងអ� កគិតលុយនិងអតិថិជន ដូ ច�រ�ំងក�� ក់
Plexiglas។ រ�ំងគួ រ�នកម�ស�
់ ៉ ងតិច 6 ហ� ីតេ�េពល�ស់ពក
ី ្រ�លឥដ�។ ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�ជិត្រចកចូ ល
ផ� វ� េចញគិតលុយ និងប�� រេដើម្បីរ�លឹកដល់អតិថិជនអំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល

 បង់ស�ិត ឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀតប��ក់ពីកែន� ង�ប់េផ�ើមស្រ�ប់អតិថិជនចូ លក��ងជួរគិតលុយ និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់
អតិថិជនែដលមកេ្រ�យៗេទៀតែដលចូលត្រមង់ជួរ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីអតិថជ
ិ ន និងពីបគ
ុ � លក
ិ ដូ ច��េ�្រគប់កែន� ង�ំងអស់ៃន
�ង។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីទទួលយក�របង់្រ�ក់ ប���នទំនិញឬេស�កម� ឬេ�
�ម�រ�ំ�ច់។

 បន� ប់ទ ឹកែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់���រណៈ េ�ែត�ចេ្របើ�នស្រ�ប់��រណៈជន។
 ��នីយ�រ�ររបស់បគ
ុ �លិក ្រត�វ�នបំ ែបកពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត េហើយទីកែន� ងទូេ�្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�ក់ក្រមិតេលើ�រ
្របមូ លផ� �ំរបស់បុគ�លិក េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីត។

 បន� ប់ស្រ�ក និងទីកែន� ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�ក់ក្រមិតេលើ�រ្របមូលផ� រ�ំ បស់បគ
ុ � លក
ិ

េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តពិត�៉ងតិច 6 ហ� ីត។ េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន ទីកែន� ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រ
ែដល�នម�ប់្រជក និងកែន�ងអង��យ្រត�វ�នបេង�ើតេឡើងេដើម្បីជួយ���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។
េ�យអនុេ�ម�មបទប្ប�� តិ�ស�ព
ី ី្រ�ក់ឈ� �លនិងេ�៉ងេធ��
ើ រ �រស្រ�ករបស់បុគ�លិក្រត�វ�នេធ�េើ ឡើង�ច់ៗពី��
េដើម្បីជួយរក��រអនុវត�ពិធី�រៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 េសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត�េ�កែន�ងេលើកឥ�� ន់ (loading bay) េហើយហត�េល�េ�យមិនប៉ះ
្រត�វ�នអនុវត�ស្រ�ប់�រដឹកជ���ន។

 អ� កេបើក�នដឹកទំនញ
ិ ែដលមិនែមន�បុគ�លក
ិ ��ក់�រដឹកជ��ន
� ឬអ� កលក់ែដលត្រម�វឲ្យចូ លក��ងទី�ំងលក់�យ ្រត�វ�ក់
�៉ស់ែដលសម្រសប។

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

 ្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម�� ដល់ក្រមិត�អតិបរ� ែដល�ចេធ�ើឲ្យខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង�ន
ើ ។
ខ្យល់េចញចូ លែដល�ន្របសិទ�
� ព គឺ�វ �ធីដស
៏ ំ�ន់បំផត
ុ មួយេដើម្បី្រគប់្រគង�រចម�ង�មែអ៊រស
� ូ ូ ល (aerosol) តូ ចៗ។
ពិ�រ� ដំេឡើង�៉សុន
ី ស��តខ្យល់�ន្របសិទ�
� ពខ�ស់ចល័ត បេង�ន
ើ ្របសិទ�
� ពត្រមងខ្យល់របស់អ�រ
ឲ្យ�ន្របសិទ ��ពខ� សប
់ ំផត
ុ �មែដល�ចេធ�ើ�ន និងេធ�ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង�ន
ើ បរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�
និងខ្យល់េចញចូលេ�ក��ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។
o

េមើល�រែណ�ំបេ�
� ះ�សន� របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់�របេ�� ញប���លខ្យល់ �រ
េ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស�ងក��ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នលម�ិត។

o

សូ មកត់ស��ល់៖ �រែកលម�ខ្យល់េចញចូល និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក��ងអ�រេផ្សងៗេទៀត គឺ�
�របំេពញបែន� ម និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច់ ដូ ច��រ�ក់�៉ស់ (េលើកែលងេ�ក��ង
បរ ���សែដល�ន�និភ័យខ�ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង�ម
ើ សម្រសប) �ររក�គំ�ត�៉ងតិច
្រ�ំមួយហ� ីតពី�� �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��
ឲ្យមកជួបជុំ��។

 �រពិនិត្យេ�គស��្រត�វ�នេធ�ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូ លក��ងទីកែន�ង េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនិត្យ

�រចូ លរបស់ DPH េ�នធី LA។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នង
ឹ �រក� ក �រដកដេង�ម
ើ ខ� ី �រពិ�កដក
ដេង�ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ត
ិ េ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�
េពល បច��ប្បន� ឬេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ំងេនះ�ចេធ��
ើ នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀតដូ ច�្របព័នច
� ុះេ��ះ�ម
អន�ញ ឬ�មរយៈ ��កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន� ងេ�យែថ�ង�េភ��វ ែដល�នេ�គស���ំងេនះមិនគួ រចូ ល
ក��ងទីកែន� ងេឡើយ។

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប��)។ េបើសិន�បុគ�ល��នេ�គស�� និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យ
o

ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លេធ��
ើ រ
ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
�រ្រត�តពិនិត្យវ �ជ��ន (�នប��)៖
 េបើសិន�បុគ�លរូបេ�ះ�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល
10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ�ើ�រេ�កែន� ង�ក់ ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ចូ រផ�ល់
�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល�ចរក�នេ�ph.lacounty.gov/covidquarantine។
 េបើសិន�បុគ�លរូបេ�ះកំពុងេចញេ�គស���មួ យែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬបច��ប្បន� កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ ល
ឬេធ�ើ�រេ�កែន� ង�ក់ ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប���នេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។
ចូ រផ�ល់ឲ្យពូ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ�
ph.lacounty.gov/covidisolation ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលេ�ក��ង�ជីវកម� ឬេលើទ�
ី � របស់�ជីវកម�។

េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉ស់
េ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ�ន
� ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រ �បពី ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�ម
បទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខណ
័ � សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់ែដល�នទ្រមង់រ �ប�ងេ្រ�មច��។
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�� ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត��
ិ ពរបស់បុគ�លិកអ� កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ�ល�
់ ៉ ស់ដល់េភ��វែដល
មកដល់េ�យមិន�ន�៉ស។

 អតិថិជនែដលមកដល់ទក
ី ែន�ង�មួយេក� ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ត
ិ េ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង
�រប៉ះអ� កដៃទ ឬវត��
� មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យុ។

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់បះ៉ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមន
ិ �ចេធ�ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់
្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� ។ ពិពណ៌�៖

_____________________________________________________________________________________

 ទីកែន� ងទូេ� និងវត�ែ� ដល�នប៉ះញឹក�ប់េ�កែន�ងយកទំនញ
ិ របស់អតិថិជននិងកែន�ងបង់្រ�ក់ (ឧ. តុ ៃដ��រ �៉សុន
ី
�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់មង
� ក��ងមួយៃថ�ក��ងអំឡ�ងេ�៉ងេធ��
ើ រ
េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�ន អនុ��តេ�យ EPA។

 បែន� ម�រស��តនិងស��ប់េមេ�គេ��មទី�ំងៃផ�ែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ឬៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។

 ទីកែន� ង�រ�រ និងអ�រ�ំងមូ ល្រត�វ�នស��ត�៉ងេ�ច�ស់្រប�ំៃថ� េ�យបន� បទ
់ ក
ឹ

និងតំបន់/វត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ ្រត�វ�នស��តញឹក�ប់ដូច�នកំណត់�ម�រ�ំ�ច់។

 េ�៉ង�ងលក់�យ្រត�វ�នៃលត្រម�វេដើម្បីផល
� ់េពលេវ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រស��ត�្រប�ំៃថ�និង�រ�ក់ស��កផលិតផល។
កំណត់េពលេរៀបស��កទំនញ
ិ �ច់ៗពី��េដើម្បីឲ្យបុគ�លក
ិ ស� ត
ិ េ�ក��ងរេបៀងខុសៗ��។

 េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន ចូ រេលើកទឹកចិត�ដល់�រេ្របើ្រ�ស់�តឥណពន� ឬ�តឥណ�នេ�យអតិថជ
ិ ន។
 អតិថិជនែដលមកដល់ទក
ី ែន�ង�មួយេក� ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ត
ិ េ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង�រប៉ះអ�កដៃទ
ឬវត��� មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសន
ិ �ដល់�យុ។

 កែន� ងលក់ម� �ប��រែដលរួច�ល់ស្រ�ប់បរ �េ�គ ្រត�វបិទ ��កស��ែណ�ំដល់អតិថជ
ិ ន�មិន�ចបរ �េ�គម�ប��រ
�
និង
េភសជ�ៈេ�ក��ង�ង�នេទ េលើកែលងែតទីកែន� ងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់ េបើសិន��ន។

 �រេ�ក��ង�ង កែន�ងលក់ទក
ឹ សូ � ម� �ប��រែដល�ប់េ�យខ�នឯង
�
ជេ្រមើសទិញផលិតផលេ�យថ�ង
ឹ ទម�ន់ (bulk-bin)
និង�រ�កផលិតផល្រត�វ�នប�្ឈប់។

 េ�េពលែដល�ចេធ��
ើ ន ឧបករណ៍ ែដលមិនេ្របើៃដដូច�អំពូលេភ�ើងសិនស័រចល� ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ
ឧបករណ៍�ញ់�ប៊ូនង
ិ បេ�� ញកែន្សងជូតស� ័យ្របវត�ិ និង្របព័ន��តេពលេវ�្រត�វ�នដំេឡើង។

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណៈជនេ� ឬជិត្រចកចូ លទីកែន�ង។
 ផ�ល់វ �ធី��ស� េដើម្បីេធ�ើអ�ម័យរេទះទិញអី��ន់ និងៃដក�ន�កយួ រៃដ - េ�យផ�ល្រ់ ក�សជូតអ�ម័យេ��ប់កែន�ងរក�ទុក
ស្រ�ប់រេទះទិញអី�� ន់ និងក�ន� ក ឬេ�យ�នបុគ�លក
ិ ្រគប់្រគងដំេណើរ�រប��ប់ពអ
ី តិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។

 �ម�ត់�រេ្របើ្រ�ស់ ែពងែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញរបស់អតិថិជនស្រ�ប់បេំ ពញេភសជ�ៈ។
 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងស្រ�ប់ ែតជន�ស់ជ� ផ�ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់
េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់��ំង)៖

_____________________________________________________________________________________
D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណៈជន

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតប��ក់�រអនុវត��មវ ��នសុវត��
ិ ពជំងឺ COVID-19 េ�នធី Los Angeles
របស់ទ ីផ�រ ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ�ំងអស់មកក��ងកែន�ង។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន�ម ឬេដើម្បីបំេពញ
កម�វ �ធីវ ���បនប័្រតប��ក់ពី�រអនុវត��មវ ��នសុវត�ិ�ពជំងឺ COVID-19 សូ មចូ លេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះេ�នឹងកែន� ង
ស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ស
ើ ។ុំ

 �របិទ ផ�យេ�្រចកចូ ល និង/ឬេ�កែន�ងែដលអតិថជ
ិ នត្រមង់ជួរជូនដំណង
ឹ ដល់អតិថិជនពីជេ្រមើសនិងគុណសម្បត�ៃិ ន�រ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ប��ទិញ�មុន និងបង់្រ�ក់�មុន។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យ េដើម្បីរ�លឹកអតិថជ
ិ នឲ្យរក�គំ�តសង�ម្រ�ំមួយ (6) ហ� ីត �ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� �ងៃដ
ឬេ្របើទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូល េ�ផ�ះេបើសន
ិ �ពួ កេគឈឺ ឬ�នេ�គស��ដូ ច��នឹងជំងឺ COVID-19 និង
េដើម្បីជូនដំណឹងអំពី�រ��ស់ប�រចំ
� េ�ះ�រផ�ល់េស�កម�។ ��កស��គួរ្រត�វ�នបិទផ�យេ�ទីកែន�ងែដលេមើលេឃើញច�ស់ �
ទ្រមង់ដ�្រ�មរូប�ព និងេធ�ើឲ្យ�ចេ្របើ�ន�មែបបឌីជថ
ី ល (ឧ. �មរយៈអុីែម៉ល)។ េមើលេគហទំព័រ�រែណ�ំជំងឺ COVID19 របស់ DPH ក��ងេ�នធីស្រ�ប់ធន�នបែន�ម និង��កស��គំរែូ ដល�ជីវកម��ចេ្របើ្រ�ស់�ន។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីរ�លឹកដល់អតិថិជន� មិន�ន�របរ �េ�គ ឬផឹកេ��ងក��ងទីផ�រចំណី��រលក់�យ
េលើកែលងែតទីកែន� ងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់ េបើសិន��ន។

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង�ម ។ល។) ផ�លព
់ ័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេបើក�ង �រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស់
េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រប��ទិញ�មុន �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

 េបើសិន�សម្រសប េ�៉ងទិញឥ��ន់�ច់េ�យែឡកស្រ�ប់្រប�ជន�យរងេ្រ�ះ ដូ ច�ជន�ស់ជ� និង
អ� កែដល�យរងេ្រ�ះ�មែបបេវជ���ស� ្រត�វ�ន�ប់េផ�ើម យកល� ប��ប់ពីស��តរច។
ួ

 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់អតិថិជន ្រត�វ�នផ�ល�
់ ទិ�ព។
 ្របតិបត� �
ិ រ ឬេស�កម� ែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ពីច��យ ្រត�វ�នប�រេ�អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៌្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថិជនែដល�ន�រ
លំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភយ
័ ខ� សេ់ �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 ឬមតិអំពីពធ
ិ ី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖
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