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

ពិធី�រស្រ�ប់្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លលក់ទន
ំ ិញ៖ ឧបសម� ័ន� E
�លបរ �េច� ទចូ ល�ធរ�ន៖ េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ� ទី 6 ែខឧស� ��ំ 2021
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
5/5/2021:
•
•

��ស្រ�ប់�រស��ត្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បី្រសបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស��តរបស់
ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពរ ួចេហើយែដរ។
��ស្រ�ប់�រសុំច�ប់ឈឺ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីេឆ� ើយ
តបេ�នឹង�រ��ស់ប�រច�ប់
�
ឈប់ស្រ�កឈឺែដលទទួ ល�ន្រ�ក់ែខពីរដ� ។

CDC

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�រ្រប �ង្របយ័ត� 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� កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�ន
េធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីេលើកែលង�ររ �តបន� ង
ឹ ែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម� �ពក��ងមូ ល��នមួ យចំនួន។
្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញគួ របន� ្របតិបត� �
ិ រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ត្រម�វ
េ�ក��ងពិធ�
ី រេនះ េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក��ង្របតិបត� �
ិ រ
�ជីវកម� របស់ខ� �ន។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (LACDPH) កំពុងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់រដ�
េដើម្បីជួយរក�ឲ្យមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ទីផ�រ ក៏ដូច�ផ�រ�ត់ និង�ជីវកម� លក់�យេ��ម�ងរបស់ពួកេគ
បន� េបើកដំេណើរ�រេ�យ�ន�រែកែ្របក��ងអំឡ
� ងដំ�ក់�លៃនជំងឺ�តត�តសកលេនះ។
េសចក� ីត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់ផ�រទំេនើប�ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�រ មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ
េ�លេ� ផ�រលក់ទំនញ
ិ ពី្រក �មហ៊ុន (outlet) និងផ�រ�ត់ (�រ ួមេ�� "មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ")។
្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញគួ រែត្រ�កដ�អ� កជួ ល រ ួម� ំងអ� កជួ ល�ងលក់�យ និងអ� កលក់ទំនិញ
ដឹងពីពិធី�រែដលអនុវត� េ�េលើ្របតិបត� �
ិ ររបស់ពួកេគ។ អង� �ព� ំងេ�ះ (“អ� កជួ ល និងអ� កលក់”)
ទទួ លខុស្រត�វេលើ�រអនុវត� ពិធី�រ ប៉ុែន� ្របតិបត� ក
ិ រមជ្ឈមណ�លលក់ទន
ំ ិញ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ម�រ
�រអនុវត� �មពិធ�
ី រេ�យអ� កជួ លរបស់ខ� �ន។ បែន� មេលើលក
័ � ខ័ណ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ� េ�េលើ
�ជីវកម� លក់�យ�ក់�ក់� ំងេនះ �ជីវកម� ្របេភទ� ំងេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ែដល�នែចងេ�ក��ង
ប�� ី្រត� តពិនិត្យស្រ�ប់្របតិបត� ក
ិ រមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ (Checklist for Shopping Center Operators)
េនះផងែដរ។
ចំនួនមនុស្សអតិបរ��រ ួមេ�ក��ងមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ដូ ច�នកំណត់�ងេលើ ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម 75%
ៃនចំនួនមនុស្សអតិបរ�េដើម្បី���ររក�គ��ត�ង�យ។ �ជីវកម� ក��ងអ�រែដល�ែផ� កៃនផ�រក��ងអ�រ
ឬមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ក៏្រត�វ�នក្រមិត្រតឹម 75% ៃនចំនួនមនុស្សអតិបរ�ផងែដរ។
កែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�រអចិៃ�ន� យ៍និងេថរ� ំងអស់ែដលេបើកឲ្យ��រណជនេ្របើ្រ�ស់ ្រត�វែត�នបិទ��កស��
េ�ក��ងទីកែន� ងែដលេមើលេឃើញច�ស់េ��ម ឬជិតកែន� ងអង��យអចិៃ�ន� យ៍ែដលរ�លឹកដល់អតិថិជនអំពីេសចក� ីត្រម�វ
ឲ្យ�ក់�៉ស់ អនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យនិងមិន្រត�វបរ �េ�គឬផឹកខណៈេពលស� ិតេ�េលើប រ �េវណមជ្ឈមណ�ល
លក់ទំនិញេឡើយ។ ទីកែន� ងទូ េ�ែដលេ��ងក��ងអ�រ� ំងអស់ែដលស� ិតេ�ក��ងមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ឬផ�រទំេនើប
�ចេបើកេឡើង វ �ញេ��ម�រកំណត់ចំនួនែដល�ន�រអនុ��តត្រម�វឲ្យ�នទំហំទី�ំង្រគប់្រ�ន់
�៉ងេ�ច�ស់រក�ច��យ្រ�ំមួយហ� ីត (6) រ�ងស�ជិករែដលមិនែមន�្រគ� �រ។ តុ និងេ�អីបេ�
� ះ�សន�
ឬ�ចចល័តែដលេ��ងេ្រ�អ�រ� ំងអស់ែដលមិនស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ងបរ �េ�គ�ងក��ង ឬ�ងេ្រ�អ�រ
ែដល�នកំណត់ ស� ិតេ�េលើប រ �េវណមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ �ចេបើកេឡើង វ �ញេ�យេរៀបចំតុែដល�នច��យ�៉ងតិច

6 ហ� ីតពី�� េ�យ�ស់េ�អី�ងេ្រ�យេ��មតុទល់នឹងេ�អី�ងេ្រ�យែដល�នតុ�ប់ជិត��េ�ះ
ខណៈេពលអតិថិជនកំពុងអង��យ េហើយមិន�ចអង��យេលើសពីបួន�ក់េ��មតុ�នេទ។ ��រណជន/េភ��វ្រត�វែត
�នរ�លឹក�េពលមិនអង��យេ��មកែន� ងបរ �េ�គែដល�នកំណត់ គឺមិនអនុ��តឲ្យ�ន�របរ �េ�គ ឬផឹក
APPENDIX E: Reopening Protocol for Shopping Center Operators
Revised 5/5/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េ�េលើប រ �េវណមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញេឡើយ។ ��រណជន/េភ��វ�ចបរ �េ�គ ឬផឹកេ�ទីកែន� ងបរ �េ�គ��រ
ែដល�នកំណត់េ��ងក��ង និងេ្រ�អ�រប៉ុេ�
� ះ ែដលអនុេ�ម�មពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន ឧបសម� ័ន� I ។
តុែដល�នកំណត់េរៀបចំស្រ�ប់ទី�ំងទទួ ល��រ្រត�វែត�នចេ��ះពី���៉ងេ�ច�ស់្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី��

េ�យ�ស់េ�អី�ងេ្រ�យេ��មតុទល់នឹងេ�អី�ងេ្រ�យែដល�នតុ�ប់ជិត��េ�ះ
ខណៈេពលអតិថិជន�នអង��យែដរ។

សកម� �ពកម�ន� �លក� ណៈ្រគ� �រែដល�នទី�ំងស� ត
ិ េ�ក��ងផ�រទំេនើប (ឧ. �រេ�ះប៊ូ �រជិះកង់
ឧបករណ៍បង� ិលែដល�នកុ�រែត��ក់ឯង។ល។) �ច្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ
េបើកេឡើង វ �ញេ�យអនុេ�ម�មពិធី�រស្រ�ប់មជ្ឈ មណ�លកម�ន� ្រគ� �ររបស់ DPH ៃនេ�នធី LA។
�ងជួ ល� ំងអស់ គួ រអនុវត� �មពិធី�រ DPH ស្រ�ប់ វ �ស័យែដលសម្រសបក៏ដូច�ច�ប់ និងបទប្ប�� ត� ិក��ងតំបន់
និងរបស់រដ� �ធរ�ន� ំងអស់។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ននិងធន�នបែន� ម ដូ េច� ះ
សូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។
ពិធី�របែន� ម�ក់ទងនឹង�រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ក៏្រត�វែតអនុវត� �មផងែដរ៖
•
•
•
•
•
•

េស�កម� ែថ� ំ��ល់ខ� �ន
េ�ង�ពយន�
មជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណកែន� ង�ត់្រ�ណ។/
េ�ជនីយ��ន
�ជីវកម� លក់�យ
�រ

ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព។
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។
�ជីវកម� �ង
ំ អស់ែដលស�ត
ិ េ្រ�មពិធ�
ី រេនះ ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំងអស់
ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក��ងករណីែដល វ ��ន�រណ៍�មួ យមិន
្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម� ។
េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់សំណង់៖
្រប�ក់្របែហលទំហំទី��គិតសរុប�ហ� ីត�េរ�
ែដលេបើកដល់��រណៈជន៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)
0

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

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

 ម�៉ ងវ �ញេទៀត �លវ ��គ��ស់េវន�� ឬប�រេវន�
�
� ្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។
 បុគ�លិក�ង
ំ អស់្រត�វ�ន្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យ
ែឡកនិង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ្រត�វ�ន
ពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។
o

ព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក
ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក�ច
នឹង�នសិទ�ិទទួ ល
ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ� កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ� ះ
្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យបុគ�លិក។ សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធី រ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និង
សំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19
េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម

ច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID-19បែន� មេ���ំ 2021។

 �រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ ល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ� កស� ័្រគចិត� បុគ�លិកដឹកជ��ន
� និងៃដគូ សហ�រ

�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ លរបស់ DPH។
�រពិនិត្យ�ម្រចកចូ ល្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង្រគ �នេ�� ឬរ�រ�ក់ �រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី
�រពិ�កដកដេង� ើម និងែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ីនិង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ�
�ច់េ�យែឡកនិងឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ង
ំ េនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់
ប��ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។ �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
o

ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លេធ� ើ�រស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
�រ្រត� តពិនិត្យ វ �ជ� �ន (�នប��)៖




្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�ន�ក់��ក់�ំង្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 1េពញេលញ និង
�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន��ល់ក��ងរយៈេពល 10ៃថ� ចុងេ្រ�យ ឬ
បច��ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួ កេគមិន�ចចូ ល ឬេធ� ើ�រេ�កែន� ង
�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ។ ចូ រផ� ល់�រែណ�ំ
អំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine ។
េបើសិន�បុគ�លរ ូបេ�ះ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�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។
ចូ រផ� ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ�
ph.lacounty.gov/covidisolation ។
0

 ប��ប់ពីទទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� វ �ជ� �ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-

19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ងឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងត្រម�វឲ្យ
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជក
គួ 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� មេទៀតឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ
COVID-19 បែន� ម។ សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក��ងចំេ�មមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ឬេ�ក��ង�ជីវកម� �មួ យ
ែដល�ែផ� កៃនមជ្ឈមណ�លទិញទំនិញក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ��យក��ន
សុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញេ�
http://www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ� ើ�រ �យក��នសុខ�ព
��រណៈនឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ� ង�ចេ��ម ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ� ល�
់ រែណ�ំ

1បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ន�ក់��ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺ

គិត�ប់ពី
ពីរ(2)ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំងពីរដូ ស (រ ួម�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ ពីរ(2)ស��ហ៍
ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល���
ំ � ក់�ំងៃន ្របេភទដូ 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
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច� កេទស និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់
ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ ្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង� ត�រឆ� ង�ចេ��មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។ �យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង
្រត�វ�រ�រសហ�រ��មៗពីទីកែន� ង េដើម្បីកំណត់�េតើចេ��មករណីេនះបេង� ត
ើ ��រផ��ះជំងឺ COVID-19 ឬេទ។

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

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ�
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ ncorona2019/masks។
�៉ស់គឺ្រត�វ�ក់េ�យបុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់�៉ស់
្រត�វែតេ្របើសន� ះ�ំ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��។ �៉ស់ែដល�ន��ល់
ែតមួ យផ� វ� គឺមន
ិ ្រត�វេ្របើេឡើយ។ បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ��ក់ឯង
េ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យបិទ��រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិក
ែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ� រ �ង�ំហួសពីកម� ស់របស់បុគ�លិក េពលេនះ្រត�វ�នដកេ�លក��ងអំឡ
� ង
រយៈេពល�ន្របសិទ��ពៃនេសចក� ីប��ប់បេ�
� ះ�សន� េនះ រហូ តដល់�ន�រជូ នដំណឹង�រ�ថ�ី។

 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេលើកែលងែត
ក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ននិងរក�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 គួ រែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រនិង��យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ
ឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូចឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គ
េ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ� ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំនិងរ�ំ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��ែដល
បុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖

o បិទផ�យ��កស��អំពីចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត
រ�ងបុគ�លេ�ក��ងបន� ប់ ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក និង

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

o �ក់តុ��តពី���៉ងតិចបំផុត្រ�ំបីហ�ីត និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី
ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស
�ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀប
ែដល�ចបន� យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើក
ទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួន
មនុស្សនិង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។

 េ�កែន� ងែដល�ចេធ� ើ�ន ទីកែន� ងស្រ�ក�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង និង្រត�វ�នបំ�ក់�មួ យនឹងគ្រមបម� ប់
និងកែន� ងអង��យែដលអនុ��តឲ្យបុគ�លិករក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទេ�្រគប់េពលេវ�។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
 ��នីយ�រ�រ� ំងអស់្រត�វ�នបំែបកពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ត
ី ។
បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ម�ពញឹក�ប់ដូចពិពណ៍��ងេ្រ�ម
ប៉ុែន� មិនតិច�ងម� ងក��ងមួ យៃថ�េទេ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o បន� ប់ស្រ�ក _____________________________________________________
o បន� ប់ទឹក

o េផ្សងេទៀត

_____________________________________________________

_____________________________________________________

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

 �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�ង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េ្រ�ម៖

__________________________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 កម� ករនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន បរ ���រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន
�រេ្របើ្រ�ស់វត��ែដល�នប៉ះ�ល់ (ឧ. ទូ រស័ព� េថប� ិត កុំព� ្យទ័រយួ រៃដ តុ � �ច ។ល។) ្រត�វ�ន�ត់បន� យ ឬលុបបំ�ត់។

 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងល័ក�ខ័ណ��រ�រ
្រត�វ�នអនុវត� េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ��ន
� និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះក��ង�ម��គីទីបី។

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
__________________________________________________________________________________

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
1

 វ ��នស� ីពីចំនួនមនុស្សអតិបរ�ស្រ�ប់មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ (�ងក��ងអ�រ និង�ងេ្រ�អ�រ) និងស្រ�ប់

�ជីវកម� លក់�យែដល�ែផ� កៃនមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ មិន�ច�នចំនួនមនុស្សេលើសពី 75% ៃនចំនួនមនុស្ស
អតិបរ�េឡើយ ក��ងករណីែដល�ររក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតក��ងចំេ�មអតិថិជននិងបុគ�លិក�ចរក��ន�និច�។
េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន �រចត�នយន� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេដើម្បីអនុវត� �រ�ក់ក្រមិតេលើចំនួនផ��កអតិបរ�
បែន� មេទៀត។

 �ងអ� កជួ លែដល�ន្រចកចូ លពី�ងេ្រ� ែដល�ធម� ��ចេ្របើ្រ�ស់�នស្រ�ប់��រណជនពីែផ� ក�ងេ្រ�ៃនផ�រ ឬ
មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ �ចបន� ្របតិបត� ិ�រែដល�នែកែ្របបច��ប្បន� របស់ខ� �នេ�យអនុេ�ម�មពិធី�រ DPH
�ធរ�នេ�យ�នចំនួនមនុស្សេ្រចើនបំផុត 75%។ មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញចំហ ដូ ច�ផ�រ�ត់ ្រត�វេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� កលក់
េរៀបចំតុ ឆ័្រត និង�រ�ក់ប��ញេផ្សងេទៀតេ�យេ�ង�មេសចក� ីប��ប់ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យែដលសម្រសប ឬ
្រត�វ្រ�កដ�រ�ំងែដលមិន្រ�ប្រត�វ�នដំេឡើង។

o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក��ងទីកែន� ង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ ____________________________________

 ្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ្រត�វែត្រត� តពិនិត្យ�រេចញចូ លរបស់អតិថិជន�៉ងតឹង រុ�ង

និង�បន� ប��ប់េ�្រចកចូ លេដើម្បី�ម�នចំនួនមនុស្ស និង្រ�កដ�
�ជីវកម� កំពុងអនុេ�ម�ម�រ�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្ស�ងក��ងអ�រ�េពលបច��ប្បន� របស់ពួកេគ។
អ� កលក់�យែដលកំពុងេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យមិន�នដិតដល់ ឬមិនេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យ
ឬេមើលេ�ដូ ច�ផ��កចំនួនមនុស្សេលើសកំណត់ �្រស័យេលើ�រសេ្រមចចិត�របស់ម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈ
គឺ�ច្រត�វបិទ��រ�បេ�
� ះ�សន� រហូ តដល់ប��� ំងេនះ្រត�វ�នែកត្រម�វ
ដូ ច�នកំណត់េ�យម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈេ�នឹងកែន� ង។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ចូ រផ� ល់្រចកចូ ល
ែដល�នកំណត់ច�ស់ែតមួ យ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្បីជួយរក�គំ�ត�ង�យ។

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

�រេ្របើ្រ�ស់ត្រម �យ�រ ូប�ព។ េបើសិន��ំ�ច់ បុគ�លិក��ក់ (ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន្រចកចូ លេ្រចើន�ងមួ យ)
ែដល�ក់ �៉ស់សម្រសប �ច្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិត��រ ប៉ុែន� �នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី
អតិថិជនែដលជិតបំផុតេដើម្បី�ម�នចំនួនអតិថិជន និងេដើម្បីែណ�ំឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ�យ��តពី��្រ�ំមួយហ� ីត
េ��ងេ្រ�្រចកចូ ល េបើសិន��ជីវកម� ឬមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ�ន�នដល់ែដនកំណត់ចំនួនអតិថិជនរបស់ខ� �ន។

 េបើ�ចអនុវត� �ន បុគ�លិកសន� ិសុខេ�ទីកែន� ង្រត�វរ�លឹកនិងេលើកទឹកចិត�អតិថិជននិង��រណជន�៉ងសកម� ឲ្យ

អនុវត� �មស� ង់�រៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ និងរ�លឹកដល់អតិថិជននិងេភ��វ��របរ �េ�គ និង�រផឹកេ�នឹងកែន� ង
គឺមិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ េលើកែលងែតទីកែន� ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រែដល�នកំណត់។

 វ ��ន�រណ៌េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីត្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី�� �ននូ វ�រ
រក�គំ�ត�ង�យរ�ងបុគ�លិក និងអតិថិជនេ�្រគប់ទី�ំងមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ�ង
ំ អស់។ េនះ�ច�ប់ប��ល
�
�រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ែស� ង ឬត្រម �យ�រ ូប�ព (ឧ. �រស��ល់េលើក្រ�លឥដ� បង់ស�ិត�នពណ៌ ឬ
ស��េដើម្បីចង��លប��ញពីកែន� ងែដលបុគ�លិក និងអតិថិជនគួ រឈរ)។

 អភិវឌ្ឍនិងអនុវត� យុទ���ស� ច�ចរណ៍េថ�ើរេជើងែដល�ន�រ្រគប់្រគង និង�រ្រគប់្រគងហ� �ងមនុស្ស ែដលអនុ��តឲ្យ�ន
�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងអតិថិជន។ េនះ�ច�ប់ប��ល
� �រត្រម�វឲ្យេធ� ើច�ចរណ៍េថ�ើរេជើងែតមួ យទិស
និង�រដឹក�ំអតិថិជនេ�យេ្របើត្រម �យរ ូប�ព េ្រគ�ងស��ល់ពិត និង��កស��។

 ផ� ល់ជូន្រចកចូ ល និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកែដល�នកំណត់�៉ងច�ស់ េបើសិន��ចេធ� ើ�ននិងសម្រសប
ស្រ�ប់ទីកែន� ង េដើម្បីជួយរក�គំ�ត�ង�យនិងជំនួយ�រ្រគប់្រគងហ� �ងមនុស្ស។ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េគគួ រទុក��រឲ្យចំហ េបើសិន��មិនបិទេបើកេ�យស� ័យ្របវត� ិ។ េធ� ើ�រ�មួ យ�ងអ� កជួ លេដើម្បីបេង� ើត្របព័ន�ត្រមង់ជួរ
ស្រ�ប់អតិថិជនេ��ងេ្រ��ងនីមួយៗ ខណៈេពលេ�ែតរក�គំ�ត�ង�យ េបើសិន��ំ�ច់។

 ្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ អ� កជួ លេដើម្បីលក់�យ និងអ� កលក់គួរេធ� ើ�រសហ�រេដើម្បីបេង� ើត្របព័ន�ត្រមង់ជួរ
ចូ ល�ង ែដលមិនរ��នដល់ច�ចរណ៍េថ�ើរេជើង ឬេល� ើសេសចក� ីប��ប់ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ ពិ�រ�និង
េលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ន្រចកចូ លេផ្សងេ��ន់អ�រអ� កជួ លលក់�យ រ ួម� ំងេ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពី�រកក់ែបបឌីជីថលស្រ�ប់
�រចូ ល និង�រប��ទិញ�មុន។

 រេទះអ� កលក់ ឬ�៉សុីនលក់ (kiosks) គួ រ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�ក��ងរេបៀង ឬកែន� ងេដើរៃន
មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញប៉ុេ�
� ះ េបើសិន��មិនរ��នដល់ វ ��ន�រណ៌ស�ីពីច�ចរណ៍េថ�ើរេជើងែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព ឬ
ប៉ះ�ល់ដល់េសចក� ប
ី ��ប់ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េ�េពល�ំ�ច់ េធ� ើ�រេរៀបចំរេទះ អ� កលក់ ឬ�៉សុីនលក់េឡើង វ �ញ
េដើម្បី្រ�កដ��រត្រមង់ជួរ មិនប៉ះ�ល់ដល់េសចក� ីប��ប់ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញចំហ ដូ ច�ផ�រ�ត់ គួ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� កលក់េរៀបចំតុ តង់ និង�រ�ក់ប��ញេផ្សងេទៀតេ�យ
េ�ង�មេសចក� ត
ី ្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យសម្រសប ឬេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�រ�ំងែដលមិន្រ�ប្រត�វ�នដំេឡើង។

 ្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ អ� កជួ ល�ងលក់�យ និងអ� កលក់គួរសហ�រេដើម្បីបេង� ើតគេ្រ�ង្របតិបត� ិ�រ
មជ្ឈមណ�លទិញទំនិញ ែដលអនុ��តឲ្យ�ងជួ លេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�យសុវត� ិ�ពេ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�
មជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ និងេដើម្បី���ននូ វ�រអនុេ�ម�មពិធី�រ DPH �ធរ�ន� ំងអស់ក៏ដូច�
ច�ប់និងបទប្ប�� ត� ិក��ងតំបន់ និងរបស់រដ� ។

 ទីកែន� ងទូ េ�ែដលស� ិតេ�ក��ងផ�រទំេនើប ឬមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ

�ងក��ងអ�រ�ចេបើកេឡើង វ �ញេ�យបន� យេ��មចំនួនសម្រសបេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ
ហ� ីតរ�ងស�ជិកែដលមិនែមន្រគ� �រ។

 �រកម�ន� បន� ��ល់េ��ងក��ងអ�រមិន្រត�វ�នអនុ��តេទ។

�រកម�ន� បន� ��ល់េ��ងេ្រ�្រត�វែតេធ� ើ�មពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន
ឬពិធីបន� ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ផ�យ��ល់�ងេ្រ�ឧបសម� ័ន�ទី Z ែដល�ចអនុវត� េ��ន។

 តុ និងេ�អីបេ��ះ�សន� ឬ�ចចល័ត�ន� ំងអស់ែដលស� ិតេ��ងក��ងៃនបរ �េវណមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ
្រត�វែតយកេចញ ឬបិទកុំឲ្យ�ន�រេ្របើ្រ�ស់���រណៈ។ ��រណជន/េភ��វ្រត�វែត�នរ�លឹក�មិនអនុ��តឲ្យ�ន
�របរ �េ�គ ឬផឹកេ�េលើប រ �េវណមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញេឡើយ េលើកែលងែតទីកែន� ងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់។

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

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

 ្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម� � ដល់ក្រមិត�អតិបរ� ែដល�ចេធ� ើឲ្យខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង� ើន
េឡើង។ ខ្យល់េចញចូ លែដល�ន្របសិទ��ព គឺ� វ �ធីដ៏សំ�ន់បំផុតមួ យេដើម្បី្រគប់្រគង�រចម� ង�មែអ៊រ� ូសូ ល (aerosol)
តូ ចៗ។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័ត េធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន
្របសិទ��ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�
� ះ�សន� របស់
និងខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ង�រ ��ល័យ និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀត។ េមើល�រែណ�ំបេ�
�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់�របេ�� ញប��ល
� ខ្យល់ �រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស
�ងក��ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត៌�ន លម� ិត។ សូ មកត់ស��ល់៖ �រែកលម� ខ្យល់េចញចូ ល និង�រែកលម� គុណ�ពខ្យល់
�ងក��ងអ�រេផ្សងៗេទៀត គឺ��របំេពញបែន� ម និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច់ ដូ ច��រ�ក់�៉ស់
(េលើកែលងេ�ក��ងបរ ���សែដល�ន �និភ័យខ� ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� វ� ដេង� ើមសម្រសប) �ររក�គំ�ត
�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី�� �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម� �ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ� �រខុសៗ��
ឲ្យមកជួ បជុំ��។

 អតិថិជនែដលមកដល់�ជីវកម� ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលេ�ក��ងមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ ឬ

េលើប រ �េវណមមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ
េលើកែលងែតខណៈេពលបរ �េ�គ/ផឹកេ�កែន� ងបរ �េ�គែដល�នកំណត់។
េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ�ង
ំ អស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់
�៉ស់េ�យអ� ក
ផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់ រ �បពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បី
អនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់ែដល�នទ្រមង់
រ �ប�ងេ្រ�មច��។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ� កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត
គួ រផ� ល់�៉ស់ដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�៉ស់។

 �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 ្រគ �នេ�� ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ
�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀតដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទ
េ�្រចកចូ លទីកែន� ង។

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 លស្រ�ប់ៃថ� េ�ះ�ន។

o �រ្រត� តពិនិត្យ វ �ជ� �ន (�នប��)៖




េបើសិន�បុគ�លរ ូបេ�ះ�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 លនិង
្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់ពីេគ។ ចូ រផ� ល់�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល
�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine ។
េបើសិន�បុគ�លរ ូបេ�ះកំពុងេចញេ�គស���មួ យែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬបច��ប្បន� កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួ កេគមិន�ចចូ លនិង្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗ
េដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ ចូ រផ� ល់ឲ្យពូ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡក
ែដល�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation ។

 អតិថិជនែដលមកដល់�ជីវកម� �មួ យេក� ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង
�រប៉ះអ� កដៃទ ឬវត���មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យុ។

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ
�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�។ ពិពណ៌�៖

__________________________________________________________________________________

 ទីកែន� ងទូ េ� និងទីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ ក៏ដូច�វត��ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ (ឧ. ប��ន់ៃដ ែផ�ក

ប��ៃនជេណ�ើរយន� ៃដ��រ ឬៃដ�ន់ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន ប៊ូ តុងជេណ�ើរយន� ប��ន់ៃដជេណ�ើរយន� េជើង ។ល។) ្រត�វ�ន
ស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� �
ើ រ េ�យេ្របើផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�ន
អនុម័តេ�យ EPA េ�យអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។

 ទីកែន� ង�រ�រនិងអ�រ�ង
ំ មូ ល្រត�វ�នស��ត�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� េហើយបន� ប់ទឹក និងតំបន់/វត��ែដល
�នប៉ះញឹក�ប់្រត�វ�នស��តញឹក�ប់�ងេនះ ្របសិនេបើ�នកំណត់��ំ�ច់។ េ�៉ងៃនមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ
្រត�វ�នែកស្រម� លេដើម្បីផ�ល់េពលេវ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រស��តសុីជេ្រ��្រប�ំ និង�រ�ក់ស��កផលិតផល។

 បន� ប់ទក
ឹ ��រណៈែដលេ��ងេ្រ�្រត�វ�ន�រ្រត� តពិនិត្យ�្រប�ំ និងស��តនិងស��ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ង
ក��ងមួ យៃថ� ឬញឹក�ប់�មែដល�នកំណត់��រ�ំ�ច់ េ�យេ្របើផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�នអនុម័តេ�យ EPA
េ�យអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។

 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់��រណៈផឹក្រត�វ�នបិទ និង�ន��កស��ជ្រ�បជូ នអតិថិជន�ពួ កេគមិន�ចេ្របើ��នេទ។
 បន� ប់ទឹកបុគ�លិកមិន�ចឲ្យអតិថិជនេ្របើ�នេទ។
 អតិថិជន�ចេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលរក�អ�ម័យសម្រសប រ ួម�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូ ត�ត់និង ធុងស្រ�ម។
 ទីកែន� ងបរ �េ�គរបស់��រ��នរបស់ផ�រក��ងអ�រ ឬមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ �ចេបើកដំេណើរ�រ�មួ យចំនួន
មនុស្សអតិបរ� 50% ៃនចំនួនមនុស្ស�មច�ប់សំណង់ ឬច�ប់អគ� ីភ័យ�ធរ�ន។ ទីកែន� ងបរ �េ�គ�ងក��ង
និង�ងេ្រ�អ�រ� ំងអស់្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ��នរបស់ DPH េ�នធី Los Angeles៖
ឧបសម� ័ន� I រ ួម� ំង�រេរៀបចំកែន� ងអង��យស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រេ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រ។ ��រណជនមិន�ច
បរ �េ�គម� �ប��រ ឬេភសជ� ៈេ�កែន� ង�មួ យេ�េលើប រ �េវណផ�រ ឬមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ�នេឡើយ
េលើកែលងែតទីកែន� ងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់។

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ� ល់េ�៉ងស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� �រេលើកទឹកចិត�ឲ្យ
េធ� ើ�រប��ទិញ�មអន�ញ/�រមកយក�រប��ទិញ ផ� ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់េ�េ�៉ងែដលមិនរវល់��ំង)៖

____________________________________________________________________________________________________________

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួ យ��រណៈជន
3

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតប��ក់�រអនុវត� �ម វ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 េ�នធី Los Angeles
របស់ទីផ�រ
្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងកែន� ង។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មឬេដើម្បី
បំេពញកម� វ �ធី វ ���បនប្រតប��ក់េ�យខ� �នឯងពី�រអនុវត� �មវ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ
COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។
ទីកែន� ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ
េ�នឹងកែន� ងស្រ�ប់�រ្រត� តពិនិត្យេឡើង វ �ញេ��ម�រេស� ើសុំ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 ��កស��េ�ផ�រទំេនើប

ផ�រ�ត់
និង្រចកលក់េផ្សងៗេទៀតែដលរ�លឹកឲ្យអតិថិជនរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត
�រ�ំ�ច់ែដល្រត�វ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� �រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ�្រប�ំ និង�រ�ំ�ច់ែដល្រត�វស� ិតេ�ផ� ះ
េបើសិន�ពួ កេគ�ន�រម� ណ៍�ឈឺ ឬ�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។ េមើលេគហទំព័រ�រែណ�ំជំងឺ COVID-19 របស់
DPH ក��ងេ�នធីស្រ�ប់ធន�នបែន� ម និង��កស��គំរ ូែដល�ជីវកម� �ចេ្របើ្រ�ស់�ន។

 ��កស��េ�ក��ងមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញ� ំងមូ លរ�លឹកដល់អតិថិជន�

មិនអនុ��តឲ្យ�ន�របរ �េ�គ
ឬ�រផឹក
េ��ងក��ងមជ្ឈមណ�លទិញទំនិញេឡើយ េលើកែលងែតទីកែន� ងបរ �េ�គ�ងក��ងអ�រែដល�នកំណត់េ���រ��ននិង
េ�ក��ងទីកែន� ងបរ �េ�គ�ងេ្រ�អ�រែដល�នកំណត់��។

 ��កស��េ�ទូ � ំងមជ្ឈមណ�លលក់ទំនិញចង��លប��ញដល់អតិថិជនពីទីកែន� ងេដើម្បីែស� ងរក
ឧបករណ៍�ញ់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដលជិតបំផុត។

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង� ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេបើក�ង �រត្រម�វឲ្យេ្របើ
�៉ស់
ចំនួនអតិថិជន�នកំណត់
េ�ល�រណ៍េផ្សងៗែដល�ក់ទងនឹង�រប��ទិញ�មុន
�រមកយកទំនិញនិង/ឬ�រដឹកជ��ន
� និងប��ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

�របង់្រ�ក់�មុន

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��តរ ួច។

 េ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�រណ៌្រត�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 ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖

េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖

េលខទូ រស័ព�៖

�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖

APPENDIX E: Reopening Protocol for Shopping Center Operators
Revised 5/5/2021 (Cambodian)
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