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ពិធីការខបើកខ ើងវញិសម្រាប់ទីកន្នែងបាញ់ទឹកសាធារណៈ  
 

 

 

 

 

នាយកដ្ឋា ៃសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោៃធី Los Angeles កំពុងដ្ឋក់ចុុះៃូវវធីិសាស្តសរតាមដំណាក់កាល ដដលបាៃគំទ្ទ

ខដ្ឋយវទិាសាស្តសរ  ៃិងជំនាញការសុខភាពសាធារណៈ ជាមួយដែៃទីបង្ហា ញែល វូរបស់រដា California ខដើមបីអៃុញ្ញា តឲ្យ

មាៃការខបើកខ ើងវញិយ៉ា ងសុវតថ ិភាពនៃទីកដៃែងបាញ់ទឹកសាធារណៈ។  

ទីកន្នែងបាញ់ទឹកន្ែលសថ ិតខៅកន ុងឧទានកមានត គឺម្រតវូបិទបនតែន្ែលរហូតទាល់ន្តម្រតវូបានអនុញ្ញា តឲ្យបនត

ម្របតិបតតិការន្ែលបានន្កន្ម្រប ឬម្របតិបតតិការខពញខលញ។  

ទ្បតិបតរ ិករទីកដៃែងបាញ់ទឹកសាធារណៈទងំអស់ដដលទ្តូវបាៃទ្របដណរ ប់ខដ្ឋយការដណនាំខៃុះ ទ្តូវដតដ្ឋក់ចុុះ

ៃូវវធិានាការណ៍ដដលអាចអៃុវតរបាៃទងំអស់ ដដលមាៃរាយខៅោងខទ្កាមបដៃថមខលើដែែកដដលទក់ទងខែេងៗនៃ

ពិធីការអាងដែលទឹកសាធារណៈ ៃិងទ្តូវខទ្តៀមខល ៃួខដើមបីពៃយល់ពីមូលខែតុនៃវវធិាៃការណ៍ណាមួយដដលមិៃទ្តូវបាៃ

អៃុវតរ រឺមិៃអាចអៃុវតរបាៃ។  

សូមកត់សមាា ល់៖ ឯកសារខៃុះអាចៃឹងទ្តូវបាៃខធវ ើបចច ុបបៃែភាព ខៅខពលដដលមាៃព័ត៌មាៃ ៃិងធៃធាៃបដៃថម 

ដូខចែុះសូមទ្បាកដថាពិៃិតយខមើលខរែទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាទ្បចំ

សទ្មាប់បចច ុបបៃែភាពខែេងៗខៅខលើឯកសារខៃុះ។ 

បញ្ជ ីទ្តួតពិៃិតយខៃុះទ្របដណរ ប់៖ 

(1) ខគលការណ៍កដៃែងខធវ ើការវៃិងការអៃុវតរខដើមបីការពារសុខភាពបុរាលិក 

(2) វវធិាៃការណ៍ខដើមបីធានាបាៃៃូវការរការលំាតរាងកាយ 

(3) វវធិាៃការណ៍ខដើមបីធានាបាៃៃូវការទ្រប់ទ្រងការលែងជំងឺ 

(4) ការទំនាក់ទំៃងជាមួយបុរាលិកវៃិងសាធារណជៃ 

(5) វវធិាៃការណ៍ដដលធានាបាៃៃូវការខទ្បើទ្បាស់ខសវាកមមសំោៃ់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព 

ចំណុចសំោៃ់ៗទងំទ្បាំខៃុះវ ទ្តូវដតបាៃខដ្ឋុះទ្សាយវ ទ្សបខពលដដលទីកដៃែងរបស់អែកបខងក ើតពិធីការខបើកខ ើងវញិ
ណាមួយ។វ 

 

អាជីវកមមទាាំងអស់ន្ែលម្រតវូបានម្រគបែណត ប់ខដ្ឋយការន្ណនាាំខនេះ ម្រតវូន្តដ្ឋក់ចុេះនូវវធិានការណ៍
ន្ែលអាចអនុវតតបានទាាំងអស់ ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម និងម្រតវូខម្រតៀមខល នួខែើមបីពនយល់

ពីមូលខហតុនន វធិានការណ៍មមយយន្ែលមិនម្រតវូបានអនុវតត គឺមិនអាចអនុវតតបានសម្រាប់អាជីវកមម។ 

ខ ម្ េះអាជីវកមម៖ 
 

អាសយដ្ឋា នទីកន្នែង៖ 
 

កាលបរខិចេទចុេះផ្សាយ៖ 
 

 

 

 

បច្ច ុបបន្នភាពថ្មីៗ៖ 

6/29/20៖ បាន្ផ្តល់ជូន្ព័ត៌មាន្លម្អ ិតបន្ន្ែម្ទាក់ទងន្ឹងការរាយការណ៍ពីច្ង្កោ ម្ករណីង្ៅ Public Health 

7/8/20៖ បាន្បន្ន្ែម្ព័ត៌មាន្លម្អ ិតទាក់ទងន្ឹងអតែប្បង្ោជន្៍នន្ការឈប់សប្មាករបស់បុគ្គលិក 

7/17/20៖ បាន្ផ្តល់ព័ត៌មាន្បន្ន្ែម្ទាក់ទងន្ឹងន្ឹងរបាាំងម្ុខ ន្ិងការពិន្ិតយង្រាគ្សញ្ញា បុគ្គលិក ន្ិងង្្ញៀវ 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល 
 

 

Reopening Protocol for Public Splash Pads           ទំព័រ 2 នៃ 5  

07/17/20 (Cambodian) 

 

 

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវតតខៅកន្នែងខធវើការខែើមបីការពារសុខភាពបុគាលិក (គូសធីកទាាំងអស់ន្ែលអនុវតត
សម្រាប់ទីកន្នែង) 

 មៃុសេទ្រប់គែ ដដលអាចបំខពញកិចចការរបស់ខល ៃួពីែទុះវទ្តូវបាៃដណនាំឲ្យខធវ ើដូខចែ ុះ។វ 

 បុរាលិកង្ហយរងខទ្គុះវ(អែកដដលមាៃអាយុខលើវ65វឆ្ែ ំវអែកដដលមាៃបញ្ញា សុខភាពរុានំរ៉ៃ)វទ្តូវបាៃ
កំណត់ឲ្យខធវ ើការង្ហរដដលអាចខធវ ើបាៃពីែទុះខៅទ្រប់ខពលដដលអាចខធវ ើខៅបាៃ។វ 

 បុរាលិកទងំអស់ទ្តូវបាៃទ្បាប់ថាមិៃឲ្យម្កខធវ ើការវខបើសិៃជាឈឺវៃិងទ្តូវអៃុវតរតាមការដណនាំរបស់វDPHវ
សទ្មាប់ការដ្ឋក់ខល ៃួឯងឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវខបើសិៃជាអាចខធវ ើបាៃ។វ 

o បខងក ើតបញ្ជ ីខ ម្ ុះទ្កមុបុរា លិកបទ្មងុដដលបាៃទទួលការបណុ្ុះបណារ ល។ 

o បុគ្គលិកបាន្ទទួលព័ត៌មាន្អាំពីអតែប្បង្ោជន្៍នន្ការឈប់សប្មាកន្ែលឧបតែម្ភង្ោយន្ិង្ោជក ឬរោា ្ិ
បាលន្ែលបុគ្គលិកអាច្ន្ឹងមាន្សិទធិទទួល ន្ែលន្ឹងង្ វ្ ើឲ្យវាកាន់្ន្តមាន្ភាពកយប្សួលន្ផ្នកហិរញ្ា វតថ ុកន ុង
ការសែ ិតង្ៅផ្ទះ។ ង្ម្ើលព័ត៌មាន្បន្ន្ែម្សត ីពី កម្ម វ ិ្ ីរោា ្ិបាលន្ែលគាំប្ទការឈប់សប្មាកឈឺ ន្ិងសាំណង
បុគ្គលិកសប្មាប់ជាំងឺ COVID-19 ង្ោយរាប់បញ្ច លូទាាំងសិទធិឈប់សប្មាកឈឺរបស់បុគ្គលិកង្ប្កាម្ ច្ាប់សត ីពី
ការង្ ល្ ើយតបន្ឹងង្ម្ង្រាគ្កូរ ណូាង្ោយយកប្គួ្សារជាអាទិភាព (Families First Coronavirus Response Act) 
ន្ិងសិទធិរបស់បុគ្គលិកង្ែើម្បីទទួលអតែប្បង្ោជន្៍សាំណងបុគ្គលិក ន្ិងការសន្ន ិោា ន្នន្ភាពទាក់ទងន្ឹង
ការកររបស់ជាំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធន្ឹងបទបញ្ញា ប្បតិបតត ិង្លខ N-62-20 របស់អ្ិបាលរែា។ 

 បនាទ ប់ពីទទួលព័ត៌មាៃថាមាៃបុរាលិកមាែ ក់ ឬខទ្ចើៃនាក់ង្ វ្ ើខតសរ វជិជមាៃ ឬមាៃខរារសញ្ញា ដដលដូចគែ  
ជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) ៃិខយជកមាៃរខទ្មាង ឬពិធីការខដើមបីឲ្យករណីទងំខនាុះដ្ឋក់ខល ៃួឲ្យខៅ  
ដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កខៅែទុះ ៃិងតទ្មូវឲ្យមាៃការខៅដ្ឋច់ពីខរខដ្ឋយខល ៃួឯងភាែ មៗសទ្មាប់បុរាលិកដដលមាៃ
ការប៉ាុះពាល់ជាមួយករណីខៅកដៃែងខធវ ើការ។ រខទ្មាងរបស់ៃិខយជករួរដតពិចរណាពីពិធីការសទ្មាប់
បុរាលិកដដលបាៃខៅដ្ឋច់ពីខរទងំអស់ ខដើមបីអាចទទួលបាៃ ឬខធវ ើខតសរ រកជំងឺ COVID-19 ខដើមបីកំណត់ថាខតើ
មាៃការប៉ាុះពាល់ខៅកដៃែងខធវ ើការបដៃថមខទៀតឬក៏អត់ ដដលអាចតទ្មូវឲ្យមាៃវវធិាៃការណ៍ទ្រប់ទ្រងជំងឺ COVID-
19 បដៃថម។ ខមើលការដណនាំសុខភាពសាធារណៈខៅខលើ ការខលែ ើយតបៃឹងជំងឺ COVID-19 ខៅកដៃែងខធវ ើការ។ 

 ខៅកន ុងករណីដដលមាច ស់អាជីវកមមវអែកទ្រប់ទ្រងវឬទ្បតិបតរ ិករដឹងថាមាៃករណីជំងឺវCOVID-19វចំៃួៃបីវ(3)វ
ឬខទ្ចើៃជាងខៃុះខៅកដៃែងខធវ ើការកន ុងរយៈខពលវ14វនងៃវខនាុះៃិខយជកទ្តូវដតរាយការណ៍ពីចខង្ហក មខៃុះ
ខៅនាយកដ្ឋា ៃសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈខលខវ(888)វ397-3993វឬវ(213)វ240-7821។ ង្បើសិន្ជាការ ល្ងជា
ច្ង្កោ ម្ប្តូវបាន្រកង្ ើញង្ៅកន្ន្លងការករ នាយកោា ន្សុខភាពសាធារណៈន្ឹងចាប់ង្ផ្តើម្ការង្ ល្ ើយតបន្ឹងការ
ល្ងជាច្ង្កោ ម្ន្ែលរមួ្មាន្ការផ្តល់ការន្ណនាាំ និ្ងអនុ្សាសន៍្អាំពីការប្គ្ប់ប្គ្ងការ ល្ងជាំងឺ ការគាំប្ទបង្ច្េកង្ទស 
និ្ងវធិាន្ការណ៍ប្គ្ប់ប្គ្ងន្ែលជាក់លាក់តាម្តាំបន់្។ អនកប្គ្ប់ប្គ្ងករណីសុខភាពសាធារណៈនឹ្ងប្តូវបាន្ចាត់
តាាំងសប្មាប់ង្ វ្ ើការង្សុើបអង្ងោតង្លើច្ង្កោ ម្ង្ន្ះ ង្ែើម្បីជួយែឹកនាាំការង្ ល្ ើយតបង្ៅទីកន្ន្លង។ 

 ការប្តួតពិន្ិតយបុគ្គលិក ប្តូវបាន្ង្ វ្ ើង្ ើងម្ុន្ង្ពលបុគ្គលិកអាច្ន្ឹងចូ្លម្កកាន្់កន្ន្លងង្ វ្ ើការ។ ការប្តួតពិន្ិតយ 
ទ្តូវដតរាប់បញ្ច លូការពិៃិតយទក់ទងៃឹងការកអក ការដកដខងា ើមខែ ី ការពិបាកែកែង្ងហ ើម្ និ្ងអការទ្រៃុខតរ ឬប្គ្នុ្
រក ន្ិងថាង្តើបុគ្គលិកបាន្ប ះពាល់ជាមួ្យបុគ្គលន្ែលប្តូវបាន្ង្គ្ែឹងថាបាន្ ល្ងជាំងឺ COVID-19 កន ុងរយៈង្ពល 
14 នថ្ៃច្ុងង្ប្កាយឬក៏អត់។ ការប្តួតពិន្ិតយទាាំងង្ន្ះអាច្ង្ វ្ ើបាន្ពីច្មាៃ យ ឬង្ោយផ្ទទ ល់ង្ៅង្ពលបុគ្គលិកម្កែ
ល់។ ការពិៃិតយសីតុណាភាពក៏រួរដតខធវ ើខ ើងខៅកដៃែងខធវ ើការែងដដរ ខបើសិៃជាអាចខធវ ើបាៃ។ 

 បុគ្គលិកន្ែលមាន្ការប ះពាល់ជាមួ្យអនកែនទទទួលបាន្របាាំងម្ុខសម្ប្សបន្ែលប្គ្បប្ច្ម្ុះ ន្ិងមាត់ង្ោយឥត
គ្ិតនថ្ល។ បុគ្គលិកប្តូវពាក់របាាំងម្ុខង្ន្ះប្គ្ប់ង្ពលង្វលាកន ុងអាំ ុងនថ្ៃង្ វ្ ើការ ង្ៅង្ពលប ះពាល់ ឬទាំន្ងជាប ះពាល់
ជាមួ្យអនកែនទ។ បុគ្គលិកន្ែលប្តូវបាន្ន្ណនាាំង្ោយអនកផ្តល់ង្សវាង្វជាសាស្តសត របស់ខល នួ្ថាពួកង្គ្ម្ិន្គួ្រពាក់
របាាំងម្ុខ គួ្រពាក់សន្ទះបាាំងម្ុខន្ែលមាន្ប្កណាត់រុុំពីន្គ្ម្ខាងង្ប្កាម្ ង្ែើម្បីអន្ុង្លាម្តាម្បទបញ្ញា របស់រែា 
ែរាបណាសាែ ន្ភាពសុខភាពរបស់ពួកង្គ្អន្ុញ្ញា តឲ្យង្ វ្ ើែូង្ច្នះ។ ប្កណាត់រុុំន្ែលមាន្ទប្ម្ង ់រ តតតឹងខាងង្ប្កាម្ច្កោ
គ្ឺជាការលអ ។ ម្ិន្គួ្រង្ប្បើមា ស់ន្ែលមាន្វា ល់មួ្យផ្ល វូង្ ើយ។ បុរាលិកមិៃចំបាច់ពាក់ទ្កណាត់បាំងមុខ
ខពលខៅមាែ ក់ឯងខៅកន ុងការយិល័យឯកជៃ ឬបន្ទប់តូច្ន្ែលមាន្របាាំងរ តងការពារខពស់ជាងកម្ពស់បុគ្គលិកង្ៅ
ង្ពលឈរខនាុះខទ។ 

 បុរាលិកទ្តូវបាៃដណនាំឲ្យខបាករក់របាំងមុខរបស់ខល ៃួជាខរៀងរាល់នងៃ។  

 បុរាលិកមិៃចំបាច់ពាក់ទ្កណាត់បាំងមុខង្ពលង្ៅកន ុងទឹកខនាុះខទ។វ 

 ការសទ្មាកទ្តូវបាៃកំណត់ដ្ឋច់ៗពីគែ ខដើមបីទ្បាកដថាបុរាលិកអាចរការំលាតទ្បាំមួយវ(6)វែវ ីតពីគែ
ខៅកន ុងបៃទប់សទ្មាកខៅទ្រប់ខពលខវលា។ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
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 បុរាលិកទ្តូវបាៃហាមឃាត់មិៃឲ្យបរខិភារវឬែឹកខៅកដៃែងណាមួយខទ្តពីតំបៃ់ដដលបាៃកំណត់ខ ើយវ
ខដើមបីធានាថាមា៉ា ស់ទ្តូវបាៃពាក់ទ្រប់ខពលខវលាវៃិងទ្តឹមទ្តូវ។ 

    សារធាតុសមាែ ប់ខមខរារ ៃិងការែាត់ែាង់ដដលពាក់ព័ៃធរឺមាៃសទ្មាប់បុរាលិកខៅតាមទីតាំងដូចោងខទ្កាម  
នៃទីកដៃែង៖ 

         _____________________________________________________________________ 

 ទឹកអនាម័យលាងនដដដលមាៃទ្បសិទធភាពទ្បឆ្ំងជំងឺ COVID-19 រឺមាៃសទ្មាប់បុរាលិកទងំអស់ខៅ  
តាមទីតាំងដូចោងខទ្កាមនៃទីកដៃែង៖ 

              _____________________________________________________________________ 

 បុរាលិកទ្តូវបាៃអៃុញ្ញា តឲ្យសទ្មាកឲ្យបាន្ញឹកញាប់ខដើមបីលាងនដរបស់ខល ៃួ។ 

 ចាប់ចមែងនៃពិធីការខៃុះទ្តូវបាៃដចកចយខៅបុរាលិកៃីមួយៗ។ 

 

 ខទ្សចចិតរវ–វពិពណ៌នាពីវធិាៃការណ៍ខែេងខទៀត៖ 

_____________________________________________________________________ 

 

B.  វធិានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូវការរកាគាំលាតសងាម 

 ដ្ឋក់កទ្មិតការខទ្បើទ្បាស់ទីកដៃែងបាញ់ទឹក ខដើមបីធានាថាអែកខទ្បើអាចរការមាែ តរាងកាយ 6 ែវ ីតពីមៃុសេដដល 
មិៃដមៃជាសមាជិកទ្រួសាររបស់ខល ៃួឲ្យបាៃខទ្ចើៃបំែុតតាមដដលអាចខធវ ើបាៃ។ ការខទ្បើទ្បាស់អទ្តាខ ញ្ៀវ 1 នាក់
កន ុងទីកដៃែងបាញ់ទឹក 36 ែវ ីតកាខរ៉ៃអាចជួយសខទ្មចដដៃកំណត់ខៃុះបាៃ។  

o ចងអ ុលបង្ហា ញពីទំែំែវ ីតកាខរ៉ៃនៃទីកដៃែងបាញ់ទឹកបចច ុបបៃែ៖វ_________វចងអ ុលបង្ហា ញពីចំៃួៃខ្ញៀវដដល
បាៃអៃុញ្ញា តខដ្ឋយខទ្បើអទ្តាខ ញ្ៀវវ1វនាក់កន ុងវ36វែវ ីតកាខរ៉ៃ៖វ____________ 

o ពិចរណាអៃុវតរការកក់ទុកជាមុៃសទ្មាប់ការខទ្បើទ្បាស់ទីកដៃែងបាញ់ទឹក។វ 

 ចត់តាំងមៃុសេដដលទទួលខុសទ្តូវខលើការទ្តួតពិៃិតយ ៃិងខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាចំៃួៃអតិបរមានៃអែកខទ្បើទីកដៃែង  
បាញ់ទឹកមិៃខលើសពីចំៃួៃដដលបាៃកំណត់ោងខលើ។ បុរាលដដលបាៃចត់តាំង ក៏ទទួលខុសទ្តូវខលើការខធវ ើឲ្យ  
ទ្បាកដថាពិធីការទងំខៃុះទ្តូវបាៃខគរពតាមជាខរៀងរាល់នងៃែងដដរ។ សាែ កសញ្ញា ក៏រួរដណនាំឲ្យឪពុកមារ យជួយ
ខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាកុមារអៃុវតរតាមការរការំលាតរាងកាយ ៃិងខទ្បើទ្បាស់ទ្កណាត់បាំងមុខសទ្មាប់កុមារដដល
មាៃអាយចុប់ពី 3 ឆ្ែ ំខ ើងខៅ ខៅខពលដដលពួកខរមិៃខៅកន ុងទឹកែងដដរ។ 

 ខរៀបចំជួរខដ្ឋយមាៃការសមាា ល់វឬវធីិខែេងខទៀតខដើមបីជួយធានាបាៃៃូវការរការំលាតរាងកាយវខណៈខពលរង់ចំ
ចូលខៅកាៃ់កដៃែងបាញ់ទឹកវ(SplashវPad)។វវ 

 បខងក ើតខមា៉ា ងខធវ ើទ្បតិបតរ ិការនៃកដៃែងបាញ់ទឹកវខដើមបីអៃុញ្ញា តឲ្យមាៃការទ្តួតពិៃិតយបាៃសមទ្សប។វ 

 របាំងរួរទ្តូវបាៃខទ្បើខដើមបីែ ុមព័ទធទីកដៃែងបាញ់ទឹកវខដើមបីទ្រប់ទ្រងការខចញចូល។ 

 ទីកដៃែងអងគ ុយខៅកន ុងទីកដៃែងបាញ់ទឹកវរួរទ្តូវបាៃយកខចញវឬហាមប៉ាុះពាល់ខដើមបីហាមឃាត់ការទ្បមូលែ្ុំ។ 

 វវធិាៃការណ៍ខដើមបីធានាបាៃៃូវការរការលំាតសងាមវ(បុរាលសថ ិតខៅរំលាតយ៉ា ងតិចវ6វែវ ីតពីមៃុសេដដលពួកខរ
មិៃរស់ខៅជាមួយ)វទ្តូវបាៃអៃុវតរ។វ 

 បៃទប់ផ្លែ ស់ប្រូសំខលៀកបំពាក់វៃិងបៃទប់ទឹកទ្តូវបាៃទ្តួតពិៃិតយខដើមបីខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាចំៃួៃមៃុសេខៅោងកន ុង
ខៅខពលន្តមួយវអៃុញ្ញា តឲ្យមាៃការរការំលាតរាងកាយសមទ្សប។វ 

 ហាមឃាត់ការជប់ខលៀងវឬការទ្បមូលែ្ុំខទ្តពីទ្កមុទ្រួសារន្តមួយខៅកន ុងទីកដៃែងទូខៅទងំអស់រាប់បញ្ច លូទងំ
ទីកដៃែងបាញ់ទឹកែងដដរ។ 
 

C.  វធិានការណ៍ខែើមបីម្រគប់ម្រគងការលែងជាំងឺ  

 ទ្បឹកាជាមួយទ្កមុែ ុៃវឬវវសិវ ករដដលបាៃខរៀបចំទីកដៃែងខលងទឹកខដើមបីសខទ្មចថាខតើបញ្ជ ី
សារធាតុសមាែ ប់ខមខរារវNវមួយណាដដលទ្តូវបាៃអៃុម័តខដ្ឋយវEPA រឺលអបំែុតសទ្មាប់
ទីកដៃែងមាៃទឹកខៃុះ។វ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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 កទ្មិតកែ  រ នន្រួរទ្តូវបាៃខធវ ើខតសរជាខរៀងរាល់ខមា៉ា ងវខែើយកទ្មិតវPHវរួរទ្តូវបាៃខធវ ើខតសរ ពីរដងកន ុងមួយនងៃវ
ឬញឹកញាប់ជាងខៃុះតាមការចបំាច់។វសមាសធាតុរីមីទឹករួរខលើសពីការដណនាំអបបបរមា។ 

 សទ្មាប់ទីកដៃែងដដលមិៃបាៃខធវ ើទ្បតិបតរ ិការ ចូរបងហ រូទឹកខតរ ៃិងទឹកទ្តជាក់លាយគែ រយៈខពលទ្បាំ 
នាទីមុៃៃឹងខបើកខ ើងវញិ ខដើមបីប្រូទឹកខៅកន ុងបំពង់ទឹកជាមួយៃឹងការែាត់ែាង់ទឹកសាប ៃិងមាៃ  
សុវតថ ិភាព។  

 អៃុវតរដែៃការសមាអ តវៃិងសមាែ ប់ខមខរារសទ្មាប់នែទដដលបាៃប៉ាុះពាល់ជាញឹកញាប់វៃិងសទ្មាប់វតថ ុដដលខទ្បើរមួគែ
ខរៀងរាល់ខពលដដលពួកវាទ្តូវបាៃខទ្បើ។វខទ្បើទ្បាស់សារធាតុសមាែ ប់ខមខរារដដលបាៃអៃុម័តខដ្ឋយវEPA។វ
វតថ ុោងខទ្កាមខៃុះៃឹងទ្តូវបាៃសមាអ តវៃិងសមាែ ប់ខមខរារជាញឹកញាប់វតាមកាលវភិារដូចោងខទ្កាម៖ 

o នដទវ រវៃិងនែទនៃបៃទប់ទឹកវទីកដៃែងលាងនដវទីកដៃែងប្រូខោទឹកខនាមវ
ៃិងកដៃែងងូតទឹកវ_________________________________________________ 

o ទីកដៃែងខទ្បើទ្បាស់ទូខៅវ(ឧ.វទូចក់ខសា)វ______________________________________ 

o បៃទប់ទឹកវៃិងបៃទប់ងូតទឹក_______________________________________________ 

o ខែេងខទៀតវវវវវវវវវវវវវវវវ______________________________________________________ 

 បិទទីកដៃែងតាមការចំបាច់ខដើមបីខធវ ើការសមាអ តវៃិងសមាែ ប់ខមខរារ។ 

o យកសទ្មាមវៃិងកខមទចកមទ ីខចញវែល ុំវឬជូតសមាអ តទីកដៃែង។វទ្តួតពិៃិតយវៃិងរាយការណ៍
ពីខទ្គុះថាែ ក់ជាសការ ៃុពលណាមួយ។ 

o ខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាទ្បព័ៃធបងហ រូទឹកខចញទងំអស់មិៃមាៃកខមទចកមទ ីវងមវដកវវឬវតថ ុដបែកខែេងៗខទៀត។ 

 ង្ ញ្ៀវន្ែលម្កែល់ទីកន្ន្លងប្តូវបាន្រុំលឹកឲ្យពាក់របាាំងម្ុខង្ៅប្គ្ប់ង្ពលង្វលា (ង្លើកន្លងន្តង្ពលបរងិ្ភាគ្ ឬផ្ឹក 
ង្បើសិន្ជាអាច្ង្ វ្ ើបាន្) ខណៈង្ពលង្ៅកន ុងទីកន្ន្លង ឬង្ៅង្លើទីធាល នន្ទីកន្ន្លង។ ង្ន្ះអន្ុវតតង្ៅង្លើម្ន្ុសស្ាំទាាំង
អស់ ន្ិងកុមារន្ែលមាន្អាយចុាប់ពី 2 ឆ្ន ាំង្ ើងង្ៅ។ មាន្ន្តបុគ្គលន្ែលប្តូវបាន្ន្ណនាាំម្ិន្ឲ្យពាក់របាាំងម្ុខ
ង្ោយអនកផ្តល់ង្សវាង្វជាសាស្តសតប ុង្ណាណ ះង្ទើបប្តូវបាន្ង្លើកន្លងពីការពាក់ង្ន្ះ។ ង្ែើម្បីគាំប្ទសុវតែ ិភាពបុគ្គលិករបស់
អនក និ្ងង្ ញ្ៀវង្ផ្សងង្ទៀត គួ្រផ្តល់របាាំងម្ុខឲ្យង្ ញ្ៀវន្ែលម្កែល់ង្ោយគម ន្វា។ 

 ប្កណាត់បាាំងម្ុខម្ិន្ប្តូវបាន្តប្ម្ូវខណៈង្ពលង្ៅកន ុងទឹកង្នាះង្ទ។ 

 ការប្តួតពិន្ិតយង្រាគ្សញ្ញា ប្តូវបាន្ង្ វ្ ើង្ ើងម្ុន្ង្ពលង្ ញ្ៀវអាច្ន្ឹងចូ្លកន ុងទីកន្ន្លងបាញ់ទឹក។ ការប្តួតពិន្ិតយ ប្តូវ
ន្តរាប់បញ្ច លូការពិន្ិតយទាក់ទងន្ឹងការកអក ការែកែង្ងហ ើម្ខល ី ការពិបាកែកែង្ងហ ើម្ ន្ិងអការប្គ្នុ្ង្តត ឬប្គ្នុ្រក។  
ការប្តួតពិន្ិតយទាាំងង្ន្ះអាច្ង្ វ្ ើបាន្ង្ោយផ្ទទ ល់ ឬតាម្រយៈ វ ិ្ ីង្ផ្សងែូច្ជាការពិន្ិតយង្រាគ្សញ្ញា តាម្អន្ឡាញ ឬ
តាម្រយៈសាល កសញ្ញា ន្ែលបាន្បិទង្ៅប្ច្កចូ្លទីកន្ន្លងង្ោយន្ថ្លងថាង្ ញ្ៀវន្ែលមាន្ង្រាគ្សញ្ញា ទាាំងង្ន្ះម្ិន្គួ្រចូ្ល
កន ុងទីកន្ន្លងង្ ើយ។ 

 ខធវ ើឲ្យទ្បាកដថាមាៃែរល់ការែាត់ែាង់ទ្រប់ទ្គៃ់ខដើមបីគំទ្ទអនាម័យដដលមាៃសុខភាពលអ  ខៅទ្រប់ខពល  
ខវលាទងំអស់។ ការែាត់ែាង់រមួមាៃសាប ូ  ទឹកអនាម័យលាងនដដដលមាៃជាតិអាល់កុលយ៉ា ងតិច 60% 
ទ្កដ្ឋសជូត ទ្កដ្ឋសជូតមាត់ ៃិងធុងសទ្មាម 

 ទឹកបាញ់សទ្មាប់ែឹកទ្តូវបាៃទ្របខដើមបីទប់សាក ត់ការខទ្បើទ្បាស់។ 

 បុរាលមាន ក់ៗរួរយកមហ បូអាហារវៃិងខ្សជជៈរបស់ខល ៃួវដដលមិៃរួរដចករំដលកជាមួយមៃុសេ
ខទ្តទ្រួសារខ ើយ 

 លកខណៈពិខសសន្ែលមាៃការប៉ាុះពាល់ខទ្ចើៃដដលអាចទ្តូវបាៃខទ្បើខដ្ឋយកុមារវដូចជាកាណុងនដ
រួរទ្តូវបាៃបិទវទ្របវឬខដ្ឋុះខចញ។វ 

 មិៃអៃុញ្ញា តឲ្យមាៃរបស់ខលងទឹកផ្លទ ល់ខល ៃួខៅខពលណាមួយវឬខៅជុំវញិទីកដៃែងបាញ់ទឹកខ ើយ។វ 

 វតថ ុដដលយកមកកាៃ់ទីកដៃែងបាញ់ទឹកវមិៃរួរដចករំដលកជាមួយអែកដនទខទ្តទ្រួសារខ ើយ 

 បុរាលទ្តូវបាៃខលើកទឹកចិតរឲ្យយកកដៃេងរបស់ខល ៃួមកកាៃ់ទីកដៃែងបាញ់ទឹក ៃិងមិៃរួរខទ្បើ
កដៃេងរមួគែ ជាមួយមៃុសេខៅខទ្តទ្រួសាររបស់ខល ៃួខ ើយ។ 

 

D.  វធិានការណ៍ន្ែលទាំនាក់ទាំនងមមយយសាធារណជន 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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 ចាប់ចមែងនៃពិធីការខៃុះទ្តូវបាៃបិទែាយខៅទ្រប់ទ្ចកចូលសាធារណៈទងំអស់មកកាៃ់
ទីកដៃែងបាញ់ទឹក។វ 

 សាែ កសញ្ញា ទ្តូវបាៃបិទែាយខៅទ្ចកចូលសាធារណៈៃីមួយៗនៃទីកដៃែងបាញ់ទឹក
ខដើមបីជទ្មាបជូៃអែកខទ្បើឲ្យ៖ 

o សថ ិតខៅែទុះខបើសិៃជាពួកខរឈឺវឬមាៃខរារសញ្ញា ដូចគែ ៃឹងជំងឺវCOVID-19។វ 

o រការំលាតសងាមទ្បាំមួយែវ ីតពីមៃុសេដដលមិៃដមៃជាសមាជិកទ្រួសារខៅតាមកទ្មិត  
ដដលអាចខធវ ើបាៃ ៃិងកុំមាៃការប៉ាុះពាល់រាងកាយដដលមិៃចំបាច់ខែេងៗ
ខៅកន ុងទីកដៃែងបាញ់ទឹក។ ឪពុកមារ យរួរជួយកូៃរបស់ខល ៃួអៃុវតរតាមការដណនាំទងំខៃុះ។ 

o លាងនដឲ្យបាៃញឹកញាប់វឬខទ្បើទឹកអនាម័យលាងនដខៅខពលចូលមកកន ុងទីកដៃែងបាញ់ទឹក 

o ពាក់របាំងមុខវខៅខពលខធវ ើដំខណើរកាតទី់កដៃែងទូខៅនៃទីកដៃែងវខដ្ឋយរាប់បញ្ច លូទងំខៅ
ៃិងមកពីទីកដៃែងបាញ់ទឹកវៃិងខៅកន ុងបៃទប់ទឹករមួ។វរំលឹកកុមារឲ្យខដ្ឋុះទ្កណាត់បាំងមុខខចញវ
ខៅខពលចូលកន ុងឧបករណ៍បាញ់ទឹក។ 

E.  វធិានការណ៍ន្ែលធានាបាននូវការខម្របើម្របាស់ខសវាកមមសាំោន់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព 

 ខសវាកមមដដលចំបាច់ោែ ំងសទ្មាប់ខ ញ្ៀវ/អែកតាំងទីលំខៅវទ្តូវបាៃែរល់អាទិភាព។ 

 វវធិាៃការណ៍ទ្តូវបាៃអៃុវតរខដើមបីធានាបាៃៃូវការទទួលបាៃទំៃិញ ៃិងខសវាកមមសទ្មាប់អែក

ដដលមាៃការលំបាកកន ុងការផ្លែ ស់ទី ៃិង/ឬដដលមាៃហាៃិ្័យ (risk) ខពស់ខៅទីសាធារណៈ។ 

 

អែកក៏អាចរកខមើលការដណនាំពី Centers for Disease Control and Prevention សទ្មាប់ការរការលំាតសងាម 

ៃិងដំខណើរការសមាែ ប់ខមខរារខៅអគរ/នែទដដលមាៃខៅ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/php/water.html ែងដដរ។  
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