នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

ពិធីការខបើកខ

ើង វ ិញសម្រាប់ទីកន្នែ ងបាញ់ទឹកសាធារណៈ

បច្ចុបបន្ន ភាពថ្មីៗ៖
6/29/20៖ បាន្ផ្តល់ជូន្ព័ត៌មាន្លម្អ ិតបន្ន្ែ ម្ទាក់ទងន្ឹងការរាយការណ៍ពីច្ង្កោម្ករណី ង្ៅ Public Health
7/8/20៖ បាន្បន្ន្ែ ម្ព័ត៌មាន្លម្អ ិតទាក់ទងន្ឹងអតែ ប្បង្ោជន្៍នន្ការឈប់សប្មាករបស់បុគ្គលិក
7/17/20៖ បាន្ផ្តល់ព័ត៌មាន្បន្ន្ែ ម្ទាក់ទងន្ឹងន្ឹងរបាាំងម្ុខ ន្ិងការពិន្ិតយង្រាគ្សញ្ញាបុគ្គលិក ន្ិងង្្ញៀវ
នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោៃធី Los Angeles កំពុងដ្ឋក់ចុុះៃូ វ វ ិធីសាស្តសរតាមដំណាក់កាល ដដលបាៃគំទ្ទ
ខដ្ឋយវ ិទាសាស្តសរ ៃិងជំនាញការសុខភាពសាធារណៈ ជាមួ យដែៃទីបង្ហាញែល វូ របស់រដា California ខដើមបីអៃុញ្ញាតឲ្យ
មាៃការខបើកខ ើង វ ិញយ៉ាងសុវតថ ិភាពនៃទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកសាធារណៈ។
ទីកន្នែ ងបាញ់ទឹកន្ែលសថិតខៅកនុងឧទានកមានត គឺម្រតូវបិទបនត ែន្ែលរហូ តទាល់ន្តម្រតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបនត
ម្របតិបតត ិការន្ែលបានន្កន្ម្រប ឬម្របតិបតត ិការខពញខលញ។
ទ្បតិបតរ ិករទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកសាធារណៈទំងអស់ដដលទ្តូវបាៃទ្របដណរប់ខដ្ឋយការដណនាំខៃុះ ទ្តូវដតដ្ឋក់ចុុះ
ៃូ វ វ ិធានាការណ៍ដដលអាចអៃុវតរ បាៃទំងអស់ ដដលមាៃរាយខៅោងខទ្កាមបដៃថ មខលើដែែកដដលទក់ទងខែេងៗនៃ
ពិធីការអាងដែលទឹកសាធារណៈ ៃិងទ្តូវខទ្តៀមខល ួៃខដើមបីពៃយល់ពីមូលខែតុនៃវវ ិធាៃការណ៍ណាមួ យដដលមិៃទ្តូវបាៃ
អៃុវតរ រឺមិៃអាចអៃុវតរ បាៃ។
សូ មកត់សមាាល់៖ ឯកសារខៃុះអាចៃឹងទ្តូវបាៃខធវ ើបចចុបបៃែ ភាព ខៅខពលដដលមាៃព័ត៌មាៃ ៃិងធៃធាៃបដៃថ ម
ដូ ខចែ ុះសូ មទ្បាកដថាពិៃិតយខមើលខរែទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាទ្បចំ
សទ្មាប់បចចុបបៃែ ភាពខែេងៗខៅខលើឯកសារខៃុះ។
បញ្ជ ីទ្តួ តពិៃិតយខៃុះទ្របដណរប់៖
(1) ខគលការណ៍កដៃែ ងខធវ ើការវៃិងការអៃុវតរ ខដើមបីការពារសុខភាពបុរាលិក
(2) វវ ិធាៃការណ៍ខដើមបីធានាបាៃៃូ វការរការំលាតរាងកាយ
(3) វវ ិធាៃការណ៍ខដើមបីធានាបាៃៃូ វការទ្រប់ទ្រងការលែ ងជំងឺ
(4) ការទំនាក់ទំៃងជាមួ យបុរាលិកវៃិងសាធារណជៃ
(5) វវ ិធាៃការណ៍ដដលធានាបាៃៃូ វការខទ្បើទ្បាស់ខសវាកមម សំោៃ់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព
ចំណុចសំោៃ់ៗទំងទ្បាំខៃុះវ
ណាមួ យ។វ

ទ្តូវដតបាៃខដ្ឋុះទ្សាយវ

ទ្សបខពលដដលទីកដៃែ ងរបស់អែកបខងក ើតពិធីការខបើកខ ើង វ ិញ

អាជីវកមម ទាង
ាំ អស់ន្ែលម្រតូវបានម្រគបែណតប់ខដ្ឋយការន្ណនាាំខនេះ ម្រតូវន្តដ្ឋក់ចុេះនូ វ វ ិធានការណ៍
ន្ែលអាចអនុវតត បានទាាំងអស់ ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម និងម្រតូវខម្រតៀមខល ួនខែើមបីពនយល់
ពីមូលខហតុនន វ ិធានការណ៍មមយ យន្ែលមិនម្រតូវបានអនុវតត គឺមិនអាចអនុវតត បានសម្រាប់អាជីវកមម ។
ខ្មេះអាជីវកមម ៖
អាសយដ្ឋានទីកន្នែ ង៖
កាលបរ ិខចេ ទចុេះផ្សាយ៖
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវតត ខៅកន្នែ ងខធវ ើការខែើមបីការពារសុខភាពបុគាលិក (គូ សធីកទាាំងអស់ន្ែលអនុវតត
សម្រាប់ទីកន្នែ ង)
មៃុសេទ្រប់គែដដលអាចបំខពញកិចចការរបស់ខល ួៃពីែទុះវទ្តូវបាៃដណនាំឲ្យខធវ ើដូខចែុះ។វ
បុរាលិកង្ហយរងខទ្គុះវ(អែ កដដលមាៃអាយុខលើវ65វឆ្ែំវអែ កដដលមាៃបញ្ញាសុខភាពរាុនំ រ៉ៃ)វទ្តូវបាៃ
កំណត់ឲ្យខធវ ើការង្ហរដដលអាចខធវ ើបាៃពីែទុះខៅទ្រប់ខពលដដលអាចខធវ ើខៅបាៃ។វ
បុរាលិកទំងអស់ទ្តូវបាៃទ្បាប់ថាមិៃឲ្យម្កខធវ ើការវខបើសិៃជាឈឺវៃិងទ្តូវអៃុវតរ តាមការដណនាំរបស់វDPHវ
សទ្មាប់ការដ្ឋក់ខល ួៃឯងឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវខបើសិៃជាអាចខធវ ើបាៃ។វ

o បខងក ើតបញ្ជ ីខ្មុះទ្ក ុមបុរាលិកបទ្ម ុងដដលបាៃទទួ លការបណ្ុុះបណា
រ ល។
o បុគ្គលក
ិ បាន្ទទួ លព័ត៌មាន្អាំពីអតែ ប្បង្ោជន្៍នន្ការឈប់សប្មាកន្ែលឧបតែ ម្ភង្ោយន្ិង្ោជក ឬរោា្ិ
បាលន្ែលបុគ្គលិកអាច្ន្ឹងមាន្សិទធិទទួ ល ន្ែលន្ឹងង្្វ ើឲ្យវាកាន្់ន្តមាន្ភាពកយប្សួ លន្ផ្នកហិរញ្ា វតថុកនុង
ការសែ ិតង្ៅផ្ទះ។ ង្ម្ើលព័ត៌មាន្បន្ន្ែ ម្សត ីពី កម្ម វ ិ្ីរោា្ិបាលន្ែលគាំប្ទការឈប់សប្មាកឈឺ ន្ិងសាំណង
បុគ្គលិកសប្មាប់ជាំងឺ COVID-19 ង្ោយរាប់បញ្ចល
ូ ទាាំងសិទធិឈប់សប្មាកឈឺរបស់បុគ្គលិកង្ប្កាម្ ច្ាប់សតីពី
ការង្្ល ើយតបន្ឹងង្ម្ង្រាគ្កូ រ ូណាង្ោយយកប្គ្ួ សារជាអាទិភាព (Families First Coronavirus Response Act)
ន្ិងសិទធិរបស់បុគ្គលិកង្ែើម្បីទទួ លអតែ ប្បង្ោជន្៍សាំណងបុគ្គលិក ន្ិងការសន្ន ិោាន្នន្ភាពទាក់ទងន្ឹង
ការកររបស់ជាំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធន្ឹងបទបញ្ញាប្បតិបតត ិង្លខ N-62-20 របស់អ្ិបាលរែា ។
បនាទប់ពីទទួ លព័ត៌មាៃថាមាៃបុរាលិកមាែក់ ឬខទ្ចើៃនាក់ង្្វ ើខតសរ វ ិជជមាៃ ឬមាៃខរារសញ្ញាដដលដូ ចគែ
ជាមួ យជំងឺ COVID-19 (ករណី) ៃិខយជកមាៃរខទ្មាង ឬពិធីការខដើមបីឲ្យករណីទង
ំ ខនាុះដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យខៅ
ដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កខៅែទុះ ៃិងតទ្មូវឲ្យមាៃការខៅដ្ឋច់ពីខរខដ្ឋយខល ួៃឯងភាែមៗសទ្មាប់បុរាលិកដដលមាៃ
ការប៉ាុះពាល់ជាមួ យករណីខៅកដៃែ ងខធវ ើការ។ រខទ្មាងរបស់ៃិខយជករួ រដតពិចរណាពីពិធីការសទ្មាប់
បុរាលិកដដលបាៃខៅដ្ឋច់ពីខរទំងអស់ ខដើមបីអាចទទួ លបាៃ ឬខធវ ើខតសរ រកជំងឺ COVID-19 ខដើមបីកំណត់ថាខតើ
មាៃការប៉ាុះពាល់ខៅកដៃែ ងខធវ ើការបដៃថ មខទៀតឬក៏អត់ ដដលអាចតទ្មូវឲ្យមាៃវវ ិធាៃការណ៍ទ្រប់ទ្រងជំងឺ COVID19 បដៃថ ម។ ខមើលការដណនាំសុខភាពសាធារណៈខៅខលើ ការខលែ ើយតបៃឹងជំងឺ COVID-19 ខៅកដៃែ ងខធវ ើការ។
ខៅកនុងករណីដដលមាចស់អាជីវកមម វអែ កទ្រប់ទ្រងវឬទ្បតិបតរ ិករដឹងថាមាៃករណីជំងឺវCOVID-19វចំៃួៃបីវ(3)វ
ឬខទ្ចើៃជាងខៃុះខៅកដៃែ ងខធវ ើការកនុងរយៈខពលវ14វនងៃវខនាុះៃិខយជកទ្តូវដតរាយការណ៍ពីចខង្ហកមខៃុះ
ខៅនាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈខលខវ(888)វ397-3993វឬវ(213)វ240-7821។ ង្បើសិន្ជាការ្ល ងជា
ច្ង្កោម្ប្តូវបាន្រកង្ ើញង្ៅកន្ន្ល ងការករ នាយកោាន្សុខភាពសាធារណៈន្ឹងចាប់ង្ផ្តើម្ការង្្ល យ
ើ តបន្ឹងការ
្ល ងជាច្ង្កោម្ន្ែលរ ួម្មាន្ការផ្តលកា
់ រន្ណនាាំ ន្ិងអន្ុសាសន្៍អាំពីការប្គ្ប់ប្គ្ងការ្ល ងជាំងឺ ការគាំប្ទបង្ច្េ កង្ទស
ន្ិង វ ិធាន្ការណ៍ប្គ្ប់ប្គ្ងន្ែលជាក់លាក់តាម្តាំបន្់។ អន កប្គ្ប់ប្គ្ងករណីសុខភាពសាធារណៈន្ឹងប្តូវបាន្ចាត់
តាាំងសប្មាប់ង្្វ ើការង្សុើបអង្ងោ តង្លើច្ង្កោម្ង្ន្ះ ង្ែើម្បីជួយែឹកនាាំការង្្ល ើយតបង្ៅទីកន្ន្ល ង។
ការប្តួ តពិន្ិតយបុគ្គលិក ប្តូវបាន្ង្្វ ើង្ ើងម្ុន្ង្ពលបុគ្គលិកអាច្ន្ឹងច្ូ លម្កកាន្់កន្ន្ល ងង្្វ ើការ។ ការប្តួ តពិន្ិតយ
ទ្តូវដតរាប់បញ្ចល
ូ ការពិៃិតយទក់ទងៃឹងការកអ ក ការដកដខងា ើមខែ ី ការពិបាកែកែង្ងហ ើម្ ន្ិងអការទ្រ ុៃខតរឬប្គ្ ុន្
រក ន្ិងថាង្តើបុគ្គលិកបាន្បះពាល់ជាម្ួ យបុគ្គលន្ែលប្តូវបាន្ង្គ្ែឹងថាបាន្្ល ងជាំងឺ COVID-19 កនុងរយៈង្ពល
14 នថ្ៃច្ុងង្ប្កាយឬក៏អត់។ ការប្តួ តពិន្ិតយទាាំងង្ន្ះអាច្ង្្វ ើបាន្ពីច្មាៃយ ឬង្ោយផ្ទទល់ង្ៅង្ពលបុគ្គលិកម្កែ
ល់។ ការពិៃិតយសីតុណាភាពក៏រួរដតខធវ ើខ ើងខៅកដៃែ ងខធវ ើការែងដដរ ខបើសិៃជាអាចខធវ ើបាៃ។
បុគ្គលិកន្ែលមាន្ការបះពាល់ជាម្ួ យអន កែនទទទួ លបាន្របាាំងម្ុខសម្ប្សបន្ែលប្គ្បប្ច្ម្ុះ ន្ិងមាត់ង្ោយឥត
គ្ិតនថ្ល។ បុគ្គលិកប្តូវពាក់របាាំងម្ុខង្ន្ះប្គ្ប់ង្ពលង្វលាកនុងអាំ ុ ងនថ្ៃង្្វ ើការ ង្ៅង្ពលបះពាល់ ឬទាំន្ងជាបះពាល់
ជាម្ួ យអន កែនទ។ បុគ្គលិកន្ែលប្តូវបាន្ន្ណនាាំង្ោយអន កផ្តល់ង្សវាង្វជាសាស្តសតរបស់ខល ួន្ថាពួ កង្គ្ម្ិន្គ្ួ រពាក់
របាាំងម្ុខ គ្ួ រពាក់សន្ទ ះបាាំងម្ុខន្ែលមាន្ប្កណាត់រុុំពីន្គ្ម្ខាងង្ប្កាម្ ង្ែើម្បីអន្ុង្លាម្តាម្បទបញ្ញារបស់រែា
ែរាបណាសាែន្ភាពសុខភាពរបស់ពួកង្គ្អន្ុញ្ញាតឲ្យង្្វ ើែូង្ច្ន ះ។ ប្កណាត់រុុំន្ែលមាន្ទប្ម្ង់ រ តតតឹងខាងង្ប្កាម្ច្កោ
គ្ឺជាការលអ ។ ម្ិន្គ្ួ រង្ប្បើមាស់ន្ែលមាន្វាល់ម្ួយផ្ល វូ ង្ ើយ។ បុរាលិកមិៃចំបាច់ពាក់ទ្កណាត់បាំងមុខ
ខពលខៅមាែក់ឯងខៅកនុងការ ិយល័យឯកជៃ ឬបន្ទ ប់តូច្ន្ែលមាន្របាាំង រ តងការពារខព ស់ជាងកម្ព ស់បុគ្គលិកង្ៅ
ង្ពលឈរខនាុះខទ។
បុរាលិកទ្តូវបាៃដណនាំឲ្យខបាករក់របាំងមុខរបស់ខល ួៃជាខរៀងរាល់នងៃ។
បុរាលិកមិៃចំបាច់ពាក់ទ្កណាត់បាំងមុខង្ពលង្ៅកនុងទឹកខនាុះខទ។វ
ការសទ្មាកទ្តូវបាៃកំណត់ដ្ឋច់ៗពីគែខដើមបីទ្បាកដថាបុរាលិកអាចរការំលាតទ្បាំមួយវ(6)វែវ ីតពីគែ
ខៅកនុងបៃទ ប់សទ្មាកខៅទ្រប់ខពលខវលា។
Reopening Protocol for Public Splash Pads
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
បុរាលិកទ្តូវបាៃហាមឃាត់មិៃឲ្យបរ ិខភារវឬែឹកខៅកដៃែ ងណាមួ យខទ្តពីតំបៃ់ដដលបាៃកំណត់ខ ើយវ
ខដើមបីធានាថាមា៉ាស់ទ្តូវបាៃពាក់ទ្រប់ខពលខវលាវៃិងទ្តឹមទ្តូវ។
 សារធាតុសមាែប់ខមខរារ ៃិងការែាត់ែាង់ដដលពាក់ពៃ
័ ធ រឺមាៃសទ្មាប់បុរាលិកខៅតាមទីតាំងដូ ចោងខទ្កាម
នៃទីកដៃែ ង៖
_____________________________________________________________________
ទឹកអនាម័យលាងនដដដលមាៃទ្បសិទធភាពទ្បឆ្ំងជំងឺ COVID-19 រឺមាៃសទ្មាប់បុរាលិកទំងអស់ខៅ
តាមទីតាំងដូ ចោងខទ្កាមនៃទីកដៃែ ង៖
_____________________________________________________________________
បុរាលិកទ្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឲ្យសទ្មាកឲ្យបាន្ញឹកញាប់ខដើមបីលាងនដរបស់ខល ួៃ។
ចាប់ចមែ ងនៃពិធីការខៃុះទ្តូវបាៃដចកចយខៅបុរាលិកៃីមួយៗ។
ខទ្សចចិតរវ–វពិពណ៌នាពី វ ិធាៃការណ៍ខែេងខទៀត៖
_____________________________________________________________________
B. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការរកាគាំលាតសងាម
ដ្ឋក់កទ្មិតការខទ្បើទ្បាស់ទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក ខដើមបីធានាថាអែ កខទ្បើអាចរការមាែតរាងកាយ 6 ែវ ីតពីមៃុសេដដល
មិៃដមៃជាសមាជិកទ្រួ សាររបស់ខល ួៃឲ្យបាៃខទ្ចើៃបំែុតតាមដដលអាចខធវ ើបាៃ។ ការខទ្បើទ្បាស់អទ្តាខ្ញៀវ 1 នាក់
កនុងទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក 36 ែវ ីតកាខរ៉ៃអាចជួ យសខទ្មចដដៃកំណត់ខៃុះបាៃ។
o

ចងអុលបង្ហាញពីទំែំែវីតកាខរ៉ៃនៃទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកបចចុបបៃែ ៖វ_________វចងអុលបង្ហាញពីចំៃួៃខ្ញៀវដដល
បាៃអៃុញ្ញាតខដ្ឋយខទ្បើអទ្តាខ្ញៀវវ1វនាក់កនុងវ36វែវ ីតកាខរ៉ៃ៖វ____________

o

ពិចរណាអៃុវតរ ការកក់ទុកជាមុៃសទ្មាប់ការខទ្បើទ្បាស់ទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក។វ

ចត់តាំងមៃុសេដដលទទួ លខុសទ្តូវខលើការទ្តួ តពិៃិតយ ៃិងខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាចំៃួៃអតិបរមានៃអែ កខទ្បើទីកដៃែ ង
បាញ់ទឹកមិៃខលើសពីចំៃួៃដដលបាៃកំណត់ោងខលើ។ បុរាលដដលបាៃចត់តាំង ក៏ទទួ លខុសទ្តូវខលើការខធវ ើឲ្យ
ទ្បាកដថាពិធីការទំងខៃុះទ្តូវបាៃខគរពតាមជាខរៀងរាល់នងៃែងដដរ។ សាែកសញ្ញាក៏រួរដណនាំឲ្យឪពុកមារយជួយ
ខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាកុមារអៃុវតរ តាមការរការំលាតរាងកាយ ៃិងខទ្បើទ្បាស់ទ្កណាត់បាំងមុខសទ្មាប់កុមារដដល
មាៃអាយុចប់ពី 3 ឆ្ែំខ ើងខៅ ខៅខពលដដលពួ កខរមិៃខៅកនុងទឹកែងដដរ។
ខរៀបចំជួរខដ្ឋយមាៃការសមាាល់វឬវ ិធីខែេងខទៀតខដើមបីជួយធានាបាៃៃូ វការរការំលាតរាងកាយវខណៈខពលរង់ចំ
ចូ លខៅកាៃ់កដៃែ ងបាញ់ទឹកវ(SplashវPad)។វវ
បខងក ើតខមា៉ាងខធវ ើទ្បតិបតរ ិការនៃកដៃែ ងបាញ់ទឹកវខដើមបីអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃការទ្តួ តពិៃិតយបាៃសមទ្សប។វ
របាំងរួ រទ្តូវបាៃខទ្បើខដើមបីែុមព័ទធទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកវខដើមបីទ្រប់ទ្រងការខចញចូ ល។
ទីកដៃែ ងអងគុយខៅកនុងទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកវរួ រទ្តូវបាៃយកខចញវឬហាមប៉ាុះពាល់ខដើមបីហាមឃាត់ការទ្បមូ លែ្ុំ។
វវ ិធាៃការណ៍ខដើមបីធានាបាៃៃូ វការរការំលាតសងា មវ(បុរាលសថ ិតខៅរំលាតយ៉ាងតិចវ6វែវ ីតពីមៃុសេដដលពួ កខរ
មិៃរស់ខៅជាមួ យ)វទ្តូវបាៃអៃុវតរ ។វ
បៃទ ប់ផ្លែស់ប្រសំ
ូ ខលៀកបំពាក់វៃិងបៃទ ប់ទឹក ទ្តូវបាៃទ្តួ តពិៃិតយខដើមបីខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាចំៃួៃមៃុសេខៅោងកនុង
ខៅខពលន្តមួ យវអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃការរការំលាតរាងកាយសមទ្សប។វ
ហាមឃាត់ការជប់ខលៀងវឬការទ្បមូ លែ្ុំខទ្តពីទ្ក ុមទ្រួ សារន្តមួ យខៅកនុងទីកដៃែ ងទូ ខៅទំងអស់រាប់បញ្ចល
ូ ទំង
ទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកែងដដរ។
C.

វ ិធានការណ៍ខែើមបីម្រគប់ម្រគងការលែ ងជាំងឺ
ទ្បឹកាជាមួ យទ្ក ុមែុៃវឬវវ ិសវ ករដដលបាៃខរៀបចំទីកដៃែ ងខលងទឹកខដើមបីសខទ្មចថាខតើបញ្ជ ី
សារធាតុសមាែប់ខមខរារវNវមួ យណាដដលទ្តូវបាៃអៃុម័តខដ្ឋយវEPA រឺលអបំែុតសទ្មាប់
ទីកដៃែ ងមាៃទឹកខៃុះ។វ
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
កទ្មិតកែ រ នន្រួ រទ្តូវបាៃខធវ ើខតសរ ជាខរៀងរាល់ខមា៉ាងវខែើយកទ្មិតវPHវរួ រទ្តូវបាៃខធវ ើខតសរ ពីរដងកនុងមួ យនងៃវ
ឬញឹកញាប់ជាងខៃុះតាមការចំបាច់។វសមាសធាតុរីមីទឹករួ រខលើសពីការដណនាំអបបបរមា។
សទ្មាប់ទីកដៃែ ងដដលមិៃបាៃខធវ ើទ្បតិបតរ ិការ ចូ របងហ ូរទឹកខតរៃិងទឹកទ្តជាក់លាយគែរយៈខពលទ្បាំ
នាទីមុៃៃឹងខបើកខ ើង វ ិញ ខដើមបីប្រទឹ
ូ កខៅកនុងបំពង់ទឹកជាមួ យៃឹងការែាត់ែាង់ទឹកសាប ៃិងមាៃ
សុវតថ ិភាព។
អៃុវតរ ដែៃការសមាអតវៃិងសមាែប់ខមខរារសទ្មាប់នែទដដលបាៃប៉ាុះពាល់ជាញឹកញាប់វៃិងសទ្មាប់វតថុដដលខទ្បើរ ួមគែ
ខរៀងរាល់ខពលដដលពួ កវាទ្តូវបាៃខទ្បើ។វខទ្បើទ្បាស់សារធាតុសមាែប់ខមខរារដដលបាៃអៃុម័តខដ្ឋយវEPA។វ
វតថុោងខទ្កាមខៃុះៃឹងទ្តូវបាៃសមាអតវៃិងសមាែប់ខមខរារជាញឹកញាប់វតាមកាលវ ិភារដូ ចោងខទ្កាម៖
o

នដទវរវៃិងនែទនៃបៃទ ប់ទឹកវទីកដៃែ ងលាងនដវទីកដៃែ ងប្រខោទឹ
ូ
កខនាមវ
ៃិងកដៃែ ងងូ តទឹកវ_________________________________________________

o ទីកដៃែ ងខទ្បើទ្បាស់ទូខៅវ(ឧ.វទូ ចក់ខសា)វ______________________________________
o បៃទ ប់ទឹកវៃិងបៃទ ប់ងូតទឹក_______________________________________________
o ខែេងខទៀតវវវវវវវវវវវវវវវវ______________________________________________________
បិទទីកដៃែ ងតាមការចំបាច់ខដើមបីខធវ ើការសមាអតវៃិងសមាែប់ខមខរារ។

o យកសទ្មាមវៃិងកខមទ ចកមទ ីខចញវែលុំវឬជូ តសមាអតទីកដៃែ ង។វទ្តួ តពិៃិតយវៃិងរាយការណ៍
ពីខទ្គុះថាែក់ជាសការៃុពលណាមួ យ។

o ខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាទ្បព័ៃធបងហ ូរទឹកខចញទំងអស់មិៃមាៃកខមទ ចកមទ ីវងមវដកវវឬវតថុដបែ កខែេងៗខទៀត។
ង្្ញៀវន្ែលម្កែល់ទីកន្ន្ល ងប្តូវបាន្រុំលឹកឲ្យពាក់របាាំងម្ុខង្ៅប្គ្ប់ង្ពលង្វលា (ង្លើកន្លងន្តង្ពលបរ ិង្ភាគ្ ឬផ្ឹក
ង្បើសិន្ជាអាច្ង្្វ ើបាន្) ខណៈង្ពលង្ៅកនុងទីកន្ន្ល ង ឬង្ៅង្លើទីធាលនន្ទីកន្ន្ល ង។ ង្ន្ះអន្ុវតត ង្ៅង្លើម្ន្ុសស្ាំទាង
ាំ
អស់ ន្ិងកុមារន្ែលមាន្អាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំង្ ើងង្ៅ។ មាន្ន្តបុគ្គលន្ែលប្តូវបាន្ន្ណនាាំម្ិន្ឲ្យពាក់របាាំងម្ុខ
ង្ោយអន កផ្តល់ង្សវាង្វជាសាស្តសតបុង្ណា
ណ ះង្ទើបប្តូវបាន្ង្លើកន្លងពីការពាក់ង្ន្ះ។ ង្ែើម្បីគាំប្ទសុវតែ ិភាពបុគ្គលិករបស់
អន ក ន្ិងង្្ញៀវង្ផ្សងង្ទៀត គ្ួ រផ្តល់របាាំងម្ុខឲ្យង្្ញៀវន្ែលម្កែល់ង្ោយគមន្វា។
ប្កណាត់បាាំងម្ុខម្ិន្ប្តូវបាន្តប្ម្ូវខណៈង្ពលង្ៅកនុងទឹកង្នាះង្ទ។
ការប្តួ តពិន្ិតយង្រាគ្សញ្ញាប្តូវបាន្ង្្វ ើង្ ើងម្ុន្ង្ពលង្្ញៀវអាច្ន្ឹងច្ូ លកនុងទីកន្ន្ល ងបាញ់ទឹក។ ការប្តួ តពិន្ិតយ ប្តូវ
ន្តរាប់បញ្ចល
ូ ការពិន្ិតយទាក់ទងន្ឹងការកអ ក ការែកែង្ងហ ើម្ខល ី ការពិបាកែកែង្ងហ ើម្ ន្ិងអការប្គ្ ុន្ង្តតឬប្គ្ ុន្រក។
ការប្តួ តពិន្ិតយទាាំងង្ន្ះអាច្ង្្វ ើបាន្ង្ោយផ្ទទល់ ឬតាម្រយៈ វ ិ្ីង្ផ្សងែូ ច្ជាការពិន្ិតយង្រាគ្សញ្ញាតាម្អន្ឡាញ ឬ
តាម្រយៈសាលកសញ្ញាន្ែលបាន្បិទង្ៅប្ច្កច្ូ លទីកន្ន្ល ងង្ោយន្ថ្លងថាង្្ញៀវន្ែលមាន្ង្រាគ្សញ្ញាទាាំងង្ន្ះម្ិន្គ្ួ រច្ូ ល
កនុងទីកន្ន្ល ងង្ ើយ។
ខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាមាៃែរល់ការែាត់ែាង់ទ្រប់ទ្គៃ់ខដើមបីគំទ្ទអនាម័យដដលមាៃសុខភាពលអ ខៅទ្រប់ខពល
ខវលាទំងអស់។ ការែាត់ែាង់រ ួមមាៃសាបូ ទឹកអនាម័យលាងនដដដលមាៃជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច 60%
ទ្កដ្ឋសជូ ត ទ្កដ្ឋសជូ តមាត់ ៃិងធុងសទ្មាម
ទឹកបាញ់សទ្មាប់ែឹកទ្តូវបាៃទ្របខដើមបីទប់សាកត់ការខទ្បើទ្បាស់។
បុរាលមានក់ៗរួ រយកមហ ូបអាហារវៃិងខ្សជជៈរបស់ខល ួៃវដដលមិៃរួ រដចករំ ដលកជាមួ យមៃុសេ
ខទ្តទ្រួ សារខ ើយ
លកខ ណៈពិខសសន្ែលមាៃការប៉ាុះពាល់ខទ្ចើៃដដលអាចទ្តូវបាៃខទ្បើខដ្ឋយកុមារវដូ ចជាកាណុងនដ
រួ រទ្តូវបាៃបិទវទ្របវឬខដ្ឋុះខចញ។វ
មិៃអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃរបស់ខលងទឹកផ្លទល់ខល ួៃខៅខពលណាមួ យវឬខៅជុំ វ ិញទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកខ ើយ។វ
វតថុដដលយកមកកាៃ់ទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកវមិៃរួ រដចករំ ដលកជាមួ យអែ កដនទខទ្តទ្រួ សារខ ើយ
បុរាលទ្តូវបាៃខលើកទឹកចិតរឲ្យយកកដៃេងរបស់ខល ួៃមកកាៃ់ទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក ៃិងមិៃរួ រខទ្បើ
កដៃេងរ ួមគែជាមួ យមៃុសេខៅខទ្តទ្រួ សាររបស់ខល ួៃខ ើយ។

D. វ ិធានការណ៍ន្ែលទាំនាក់ទាំនងមមយ យសាធារណជន
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ចាប់ចមែ ងនៃពិធីការខៃុះទ្តូវបាៃបិទែាយខៅទ្រប់ទ្ចកចូ លសាធារណៈទំងអស់មកកាៃ់
ទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក។វ
សាែកសញ្ញាទ្តូវបាៃបិទែាយខៅទ្ចកចូ លសាធារណៈៃីមួយៗនៃទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក
ខដើមបីជទ្មាបជូ ៃអែ កខទ្បើឲ្យ៖

o សថ ិតខៅែទុះខបើសិៃជាពួ កខរឈឺវឬមាៃខរារសញ្ញាដូ ចគែៃឹងជំងឺវCOVID-19។វ
o រការំលាតសងា មទ្បាំមួយែវ ីតពីមៃុសេដដលមិៃដមៃជាសមាជិកទ្រួ សារខៅតាមកទ្មិត
ដដលអាចខធវ ើបាៃ ៃិងកុំមាៃការប៉ាុះពាល់រាងកាយដដលមិៃចំបាច់ខែេងៗ
ខៅកនុងទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក។ ឪពុកមារយរួ រជួ យកូ ៃរបស់ខល ួៃអៃុវតរ តាមការដណនាំទង
ំ ខៃុះ។

o លាងនដឲ្យបាៃញឹកញាប់វឬខទ្បើទឹកអនាម័យលាងនដខៅខពលចូ លមកកនុងទីកដៃែ ងបាញ់ទឹក
o ពាក់របាំងមុខវខៅខពលខធវ ើដំខណើរកាត់ទីកដៃែ ងទូ ខៅនៃទីកដៃែ ងវខដ្ឋយរាប់បញ្ចល
ូ ទំងខៅ
ៃិងមកពីទីកដៃែ ងបាញ់ទឹកវៃិងខៅកនុងបៃទ ប់ទឹករ ួម។វរំលឹកកុមារឲ្យខដ្ឋុះទ្កណាត់បាំងមុខខចញវ
ខៅខពលចូ លកនុងឧបករណ៍បាញ់ទឹក។
E. វ ិធានការណ៍ន្ែលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសវាកមម សាំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
ខសវាកមម ដដលចំបាច់ោែំងសទ្មាប់ខ្ញៀវ/អែ កតាំងទីលំខៅវទ្តូវបាៃែរល់អាទិភាព។
វវ ិធាៃការណ៍ទ្តូវបាៃអៃុវតរ ខដើមបីធានាបាៃៃូ វការទទួ លបាៃទំៃិញ ៃិងខសវាកមម សទ្មាប់អែក
ដដលមាៃការលំបាកកនុងការផ្លែស់ទី ៃិង/ឬដដលមាៃហាៃិ្័យ)risk(ខព ស់ខៅទីសាធារណៈ។
អែ កក៏អាចរកខមើលការដណនាំពី Centers for Disease Control and Prevention សទ្មាប់ការរការំលាតសងា ម
ៃិងដំខណើរការសមាែប់ខមខរារខៅអគរ/នែទដដលមាៃខៅ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/php/water.html ែងដដរ។
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