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ពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់េ�ង�ពយន�េបើកចូល 
�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ��ព៖ េ�៉ង 12:01 រ�លង�្រ�ត ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី6 ែខឧស� �� ំ 2021 

 

ពិធី�រេនះអនុវត��ងំេលើ�ជីវកម�េ�ង�ពយន�េបើកចូលែដល�ន្រ�ប់ និងេបើកថ�ី។ ្របតិបត� ិ�រ�ពយន�េបើក 
ចូល�ងំអស់ ្រត�វែត�នេហ�� រច�សម�ន័� បុគ�លិក និង�របណ� � ះប�� ល្រគប់្រ�ន់េដើម្បេីឆ� ើយតប
�មេសចក� ីប�� បៃ់ន�ររក�គំ�ត�ង�យ រ�ំងមុខ និង�រេធ� ើអ�ម័យ�ងំអស់។ ទីកែន�ង�ន្រ�ប់
ែដល�នក�� ំងពលកម� បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងលក់ចណីំ��រែដល�នអន�ុ� ត្រ�ប់ �ន�ព�យ្រស�ល�ង
ក� �ង�រេឆ� ើយតប�មេសចក� ីប�� បស់វុត� ិ�ព។ េសចក� ីប�� ប�់ក់�ក់ចំេ�ះ្របតបិត� ិ�រេបើកចូលថ� ី
ែដលកំពុង្រត�វ�នេរៀបចំេ�ក� �ងចណំត�នយន� និងទី�� េផ្សងេទៀត ែដលមិនែមន��ជីវកម��ពយន�េបើកចូល
ែដល�នបេង� ើតេឡើងពីមុន ្រត�វ�នេរៀប�ប់េ��ងចងុពិធី�រេនះ។ 

្របតិបត� ិ�រេ�ង�ពយន�េបើកចូល ្រត�វែតស� ិតេ្រ�ម�រ្រគប់្រគងរបសន់ិេ�ជកែតមួយ ែដលទទួលបន� �កទីកែន�ង 
េ�ះ ែដលនឹងទទួលខុស្រត�វចេំ�ះ�របណ� � ះប�� លែដលកំពុងដេំណើរ�រ និង�រ្រត�តពិនិត្យបុគ�លិក�ងំអស់ �រ 
ផ�ល់បរ ��� រ នងិស�� រៈែដល�ំ�ច់�ងំអស ់ �រ្រត�តពិនិត្យ �រេ�រព�ម វ ��ន�រណ៍សុវត��ិព�ងំអសក់� �ង 
អំឡ� ងេពល�ក់ប�� ំង�មួយ និង�រទទួល�រអន�ុ� តពីម�ន� ីកណំត់ទី�ំង និងម�ន�្ីរក �ង េបើសិន��ំ�ច់។ 

េ�ង�ពយន�េបើកចូល �ច�ក់ប�� ំងខ� ឹម�រែដល�ន�ស� ីម�� ល់ ែដល្រត�វ�នថតេ�កែន�ងេផ្សង ដ�ប�
�រថតេ�រព�មេសចក� ីប�� បែ់ដល�នេរៀប�ប់�៉ងលម� ិតេ�ក� �ងឧបសម� ័ន� J។ 

េស�កម�ម� �ប��រ�ងំ�យ ្រត�វែតមកពីេ�ជនីយ�� នេ�នឹងកែន�ង ឬតូបលក់��រស្រមន់ែដល�នអន�ុ� ត 
�នដឹកទំនិញ��រ ឬម� �ប��រែដល�នេវចខ�ប�់មុនពីទីផ�រែដល�នអនុ�� តេ�យែផ�កសុខ�ពបរ ��� ន។ 
ម� �ប��រ�ចទិញ និងមកយកេ�នឹងកែន�ង ឬប�� ទិញ�មរយៈេស�កម�ដកឹជ�� �ន�គទីីបី និង
ដឹកជ�� �នេ��ន់�នយន�របស់អតិថិជន។ អតិថិជន្រត�វែតបរ �េ�គម� �ប��រ និងេភសជ�ៈេ�ក� �ង
�នយន�របស់ខ� �ន។ ទីកែន�ងលក់ម� �ប��រ�ងំេនះ ្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ ស្រ�បេ់�ជនយី�� ន 
និង/ឬេស�កម�ម� �ប��រ�ធរ�ន�ងំអស់។ អ�កចូលរមួ�ចយកម� �ប��ររបស់ខ� �នមក�មួយ�ន។ 

�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបសេ់�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស��មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទ
េ�យ វ �ទ���ស�  និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីអនុ�� តឲ្យ�ជីវកម�លក�់យេបើក�� រេឡើងវ �ញេ�យសវុត� ិ
�ព។ េសចក�បី�� ប�់ងេ្រ�មគ�ឺក់�ក់ស្រ�បេ់�ង�ពយន�េបើកចូល ែដល្រត�វ�នអន�ុ� តឲ្យ
េបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញេ្រ�មេសចក�បី�� បរ់បសម់�ន� ីសុ�ភ�ិល។ បែន�មេលើលក័�ខ័ណ� ែដល�ន
�ក់ចុះេ�េលើ�ជីវកម��ងំេនះ េ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរដ� �ជីវកម��ពយន�េបើកចូលក៏្រត�វអនវុត��ម
ល័ក�ខ័ណ� ែដល�នែចងេ�ក� �ងប��្ីរត�តពិនិត្យស្រ�ប់េ�ង�ពយន�េបើកចូល (Checklist for Drive-in Movie 
Theaters) និងពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�បេ់�ជនីយ�� នផងែដរ។ 

សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម 
ដូេច�ះសូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប ់
បច� �ប្បន��ពេផ្សង  ៗេ�េលើឯក�រេនះ។ 

ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប៖់ 

(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រេដើម្ប�ីរ�រសុខ�ពបុគ�លកិ 

(2)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

(3)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងំឺ 

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបុគ�លិក និង��រណៈជន 

(5)  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�ស�ំន់ៗេ�យេស� ើ�ព។ 

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

5/5/21៖ 
• �នដឹកទំនិញ��រ្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យេបើកចូលេ��មេ�ង�ពយន� និង្រពឹត��ិរណ៍េផ្សងៗ។ 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន�ងរបសអ់�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�  
មួយ។ 

�ជីវកម��ំងអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� បេ់�យ�រែណ�ំេនះ ្រត�វែត�កច់ុះនូវវ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត��ន
�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្ីបពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ�៍មួយ

ែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�។ 
 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

�លបរ �េច�ទចុះផ�យ៖  
 

កំណត់ស�� ល់៖ េ�ក� �ងពិធី�រេនះ �ក្យ "រថយន�" ្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីបចង� �លប�� ញពីរថយន� រថយន�ដឹកទំនិញ 
រថយន�ដឹកទំនិញតូចៗ រថយន�េ�ះតង់ ឬ�នយន�េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រដកឹជ�� �ន 
ឯកជន។ ទីកែន�ង�ច�ក់ក្រមិតេលើ្របេភទ ឬទំហៃំន�នយន�ែដល្រត�វ�នអនុ�� ត�ម�រ�ំ�ច។់ 

 

A. េ�ល�រណ៍កែន�ងេធ�ើ�រ និង�រអនុវត�េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក 
(គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទីកែន�ង) 

 មនុស្ស្រគប់�� ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើដូេ�� ះ។ 

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 �� ំ ឬអ�កែដល�នប�� សខុ�ព�ុៃំរ�) ្រត�វ�ន
កំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះេ�្រគបេ់ពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់ (�ប់ប�� �ល�ងំបុគ�លិកទទួល្រ�កឈ់� �ល អ�ក�ត�់រ និងអ�កស� ័្រគចតិ� ្រត�វ�ន
សំេ��រមួ� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួកេគ�នបះ៉�ល់
�មួយមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លកិយលន់ិងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់
�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកនិង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនវុត��ន។ 
េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ� ើ�រ្រត�វ�នពិនតិ្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���
បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិនយ័េ�េពលពួកេគស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជងំឺ។ 

 ព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រសុចំ�ប់ឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនេិ�ជក ឬរ�� ភិ�លែដល
បុគ�លិក�ចនឹង�នសទិ�ិទទួល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �
ក� �ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស� ីពី កម� វ �ធ ីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈបស់្រ�កឈឺ និង
សំណងបុគ�លិកស្រ�បជ់ំងឺ COVID-19 េ�យ�បប់�� �ល�ងំសិទ�ិសុំច�ប់ឈបស់្រ�កឈឺរបសប់ុគ�លិក
េ្រ�ម ច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជងំCឺOVID-19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញ េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន 
េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបគុ�លកិេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក�� ក ់ឬេ្រចើន�កេ់ធ� ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�ន
េ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំង ឺCOVID-19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បឲី្យ
ករណី�ងំេ�ះ�កខ់� �នឲ្យេ��ចេ់�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ�ន�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ �� មៗ
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�របះ៉�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជក
គួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�បប់ុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស ់េដើម្បី�ចទទួល�ន 
ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បកីំណត់�េតើ�ន�របះ៉�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀតឬេទ ែដល
�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប្់រគងជំង ឺCOVID-19 បែន�ម។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈ
េ�េលើ �រេឆ� ើយតបនឹងជងំឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក ្រក �ម�រ�រ ត�ន�កីរ និងអ�កសំែដង 
រមួ�ងំអ�កដៃទេទៀត �ចចូលេ�ក� �ងទី�ំង�ជីវកម��ងំ�ងក� �ង ឬ�ងេ្រ�អ�រ។ �រពិនិត្យេនះ

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
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1បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិត�ប់ពី េ្រចើន�ង ≥2ស�� ហ៍ ប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�ន
�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំង (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬេ្រចើន�ង ≥2ស�� ហ៍ ប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�� ំ�� ក់�ំងៃន្របេភទ
ដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen។ 

្រត�វែតែឆកេមើលេលើ�� ន�ព�កព័់ន�នឹង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� �រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី 
�រពិ�កដកដេង� ើម និងែលងដឹងរស�តឬិក� ិនថ� ីនិង�េតើបគុ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ �រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឲ្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ីៗេនះ។ (សូមេមើល 
�រែណ�ំរបស់េ�នធីអំពី�រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល។) �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើេ��នេ�យ�� ល់ 
ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជនួំសដូច��រ្រត�តពិនិត្យ�មអន�ញេ�យេ្របើ្របព័ន�្របតបិត� ិ�� កស��  
ឬ�មរយៈែដល�នបិទេ�្រចកចូលៃនបរ �េវណ�ជីវកម�ែដលប�� ក�់េភ��វ�ែដល�ន
េ�គស�� �ងំេនះមិន្រត�វចូលក� �ងបរ �េវណេឡើយ។ 

o ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមនិ�នេ�គស��  
និងមិនកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ� ើច�� ឡសី័ក 
(�កឲ់្យ�ច់ពីេគ)�េពលថ�ីៗេនះ និង�� នទំ�ក់ទំនង�មួយករណីៃនជងំឺ COVID-19 
ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ ពួកេគ�ច្រត�វ�នប�� ក់�មិន�នប�� ក� �ង�រចូល 
និងចូលរមួស្រ�បៃ់ថ�េ�ះ។ 

o ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមនិ�ន�ក�់� ក់�ំង 0

1្រប�ំងជងំឺ COVID-19េពញេលញេទ 
េហើយ�នប៉ះ�ល់នឹងករណីជំងCឺOVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ 
ឬថ�ីៗេនះកំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេធ� ើច�� ឡីស័ក(េ��ច់េ�យែឡក) 
្រត�វែតប�� �នពួកេគេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្បី�កឲ់្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ 
េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីសក័ (េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ 
ែដល�នេ�េលើេគហទំព័រph.lacounty.gov/covidquarantine។ 
បុគ�លែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ ឬែដល�ន�សះេស្បើយពីជំង ឺCOVID-19 
េ�យ�ន�រប�� ក់ពីមន� ីរពិេ�ធន៍ក� �ងរយៈេពល 90ៃថ�ចុងេ្រ�យ 
មិន�ំ�ច់េធ� ើច�� ឡីស័កេទប�� បពី់ប៉ះ�លេ់�នឹងករណីជំងឺ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល10 
ៃថ�ចុងេ្រ�យ ្របសិនេបើពួកេគេ�ែតមនិ�នេ�គស�� អ� ីេ�ះ។ 
បុគ�លែដល�ន�រវ �វត�េ��េ�គស�� ៃនជងំឺ COVID-19 ្រត�វែត�កខ់� �នឲ្យេ��ចេ់�យ
ែឡកពីេគ។ 

o ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះប�� ញេ�គស�� ដូចែដល�នកណំត់ស�� ល់ដូច�ងេលើ ឬកំពុងស�តិេ�
េ្រ�ម�រប�� �កឲ់្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគ េហើយ្រត�វែតប�� �នពួកេគេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗ
េដើម្បី�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគេ�ផ�ះ។ 
េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ំៃន�រេ��ច់េ�យែឡកដល់ពួកេគ 
ែដល�នេ�េលើេគហទំព័រph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ� ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះ
និេ�ជកគួរ�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ��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�� នសខុ�ព��រណៈនឹង�បេ់ផ�ើម
�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�ចេ�� ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល�់រែណ�ំ 
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំង ឺជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក�់ក់
ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់្រគងករណីសខុ�ព��រណៈនឹង ្រត�វ�ន�ត�ំ់ង
េដើម្បីេធ� ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�ចេ�� ម េដើម្បីដកឹ�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�របះ៉�ល់�មួយអ�កដៃទ ទទួល�ន�៉សស់ម្រសបែដល្រគប្រចមះុនិង�ត ់
េ�យឥតគិតៃថ�។ ស្រ�ប់ព៍ត�៌នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័ររបស ់LAC DPHអំពី�៉ស់�រ�រជំង ឺ
COVID-19 �មរយៈ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ 
បុគ�លិក្រត�វែត�ក់�៉ស្់រគបេ់ពលេវ� ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�បះ៉�ល់�មួយ
អ�កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�លេ់ស�េវជ���ស�របស់ខ� �ន�ពួកេគមនិគួរ�ក់រ�ំង
មុខ ្រត�វ�ក់សន�ះ�ំងមខុែដល�ន្រក�ត្់រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�ម
បទប�� របស់រដ� ដ�ប�លក័�ខណ័� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ 
យកល� គួរេ្របើ្រក�ត្់រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតងឹេ��ងេ្រ�មច�� ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=RERMHDTWAR
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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�៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� �វគមឺិន្រត�វេ្របើេឡើយ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក�៉់ស្់រគបេ់ពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ�� កឯ់ងេ�ក� �ង�រ ��ល័យ 
ឯកជនេ�យបិទ�� រជតិ ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�បប់ុគ�លិក
ែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ងបន�បតូ់ចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ�  រ �ង�ំហួសពីកម�សរ់បស់បគុ�លិក 
េពលេនះ្រត�វ�នលុបេ�ល។ 

 េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតមឹ្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ងំមនិឲ្យបរ �េ�គ 
ឬផឹក េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបសពួ់កេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន 
និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគបេ់ពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ 
ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គ�ំត�៉ងតចិ 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក 
គួរេធ� ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ�អ�រនិង�� យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹក
េ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�បស់្រ�កេបើសនិ��របរ �េ�គ
េ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជនូគ�ំត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគ�ំតរ�ងបុគ�លិក្រត�វ�នបេង� ើនេឡើង�អតបិរ�េ�ក� �ង
បន�ប ់ឬទីកែន�ង�ងំ�យែដលេ្របើ្រ�សេ់�យបុគ�លិកស្រ�ប�់របរ �េ�គ��រ និង/ឬស្រ�ក។ 
ចំណុចេនះសេ្រមច�នេ�យ៖ 

o បិទ្រប�សចំនួនមនសុ្សអតិបរ� ែដល្រត�វ�� នឹង�រអនុ�� តឲ្យ�នគំ�ត�៉ងតិច
្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប ់ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក និង 

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

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីហ� ីត និង����នគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតចេ�� ះេ�អី 
េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
�ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គ�ំត 
និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបមួយែដល�ត់បន�យ�រប៉ះ�លទ់ល់មខុ�� �អប្បបរ�។ 
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បទីប់�� ត�់ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត 
ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធជីំនួសឲ្យ�រ�តប់ន�យចំនួនមនុស្ស 
និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ�� ស់ប� �រ�៉សរ់បសខ់� �ន�េរៀង�លៃ់ថ�។ 

 �� នីយ�រ�រ ឬទីកែន�ងេធ� ើ�រ�ងំអស់្រត�វ�នបំែបកពី�� �៉ងតចិ្រ�ំមួយហ�តី។ 

 បន�ប់លក់សំបុ្រត ទីកែន�ងលក់ម� �ប��រ បន�បស់្រ�ករបស់បគុ�លិក បន�ប់ទឹក 
និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�ម�ពញកឹ�ប់ដូច�ងេ្រ�ម 
ប៉ុែន�មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់លក់សំបុ្រត __________________________________________________________ 

o ទីកែន�ងលក់ម� �ប��រ __________________________________________________ 

o បន�ប់ស្រ�ក __________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក  __________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត __________________________________________________________  

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គនិង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�កព័់ន� គឺ�នស្រ�ប់បគុ�លិកេ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

      _____________________________________________________________________________________________________ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសទិ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 
គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

      _____________________________________________________________________________________________________ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យស្រ�កឲ្យ�នញឹក�បេ់ដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បគុ�លកិនមួីយៗ។ 
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B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

 ្របព័ន�្របតិបត� ិ�រេ�យមិនេ្របើ�ច់្រ�ក់ និងមិនប៉ះ្រត�វ�នអនវុត�េ�កែន�ងែដល�ចេធ� ើ�ន។ �រកក់ 
និង�របង់្រ�ក�់ចេធ� ើេឡើង�មនុ�មអន�ញ ឬ�មទូរស័ព�។ 

 �នយន�្រត�វែត�� តពី�� ្រ�ំមួយហ�តី និងមិនអន�ុ� តឲ្យ�ន�រ្របមូលផ� �មំនសុ្សេ��ងេ្រ��នយន�េឡើយ។ 
ទី�� ចំណតស្រ�បទ់ស្ស�េ�េ�ង�ពយន�េបើកចូល្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតមឹកែន�ងែដលេ�� ះមួយ ឬ្រត�វ�ន 
េរៀបចំេឡើងវ �ញ េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�តសម្រសបរ�ង�នយន�។ 

 �នយន�នីមួយៗ្រត�វ�ន�កក់្រមិតឲ្យ�នផ� �កែតស�ជកិៃន្រគ��រែតមួយែដល�នប៉ះ�ល់ជតិស� ិទ��មួយ
�� រចួេ�េហើយ។ េបើសិន�មិនេ្របើ្រ�ស់បន�បទឹ់ក ឬរកទិញ��រស្រមន់ អតិថជិន្រត�វែតស�តិេ�ក� �ង�នយន�
របស់ខ� �ន។ អតិថិជនមិន�ចអង� �យេ��ងេ្រ��នយន�របសខ់� �ន ឧ. េដើម្បីេមើល�ពយន�េបើកចូលេ�ជតិ 
�នយន�របស់ខ� �ន�នេទ។ 

 រថយន�ែដលចូល្រត�វ�ន�ម�តម់ិនឲ្យេលើសពីចណុំះអតិបរ�របស់ខ� �ន។ 

 បុគ�ល្រត�វែតស� ិតេ�ក� �ង ឬេ�េលើ�នយន�របស់ខ� �ន។ រថយន�ែដល�ចបិទេបើកដំបូល�ន �ចទ�� ក់ដបូំល 
េហើយអ�កេមើល�ចអង� �យេលើែផ�ក�ងេ្រ�ៃន�នយន�របសខ់� �ន ដូច�ឃ� � បៃនរថយន�ភកី�ប។់ 

 បុគ�លិកែដល�ក�៉់ស្់រត�វ�ន�កឲ់្យ្រប�ំ�រេ�យ�� តពីអតិថិជន�� ល្់រ�ំមួយហ� ីត េដើម្បីេបើកទី�� ចំណត។ 

 សួនកម�ន�ស្រ�ប់ក�ុរ 
�ច្រត�វ�នេបើកដំេណើរ�រេ�យអនុេ�ម�មពិធី�រេ�នធីស្រ�ប់សួនកុ�រេ��ងេ្រ�។ 

 កែន�ងពិចនិក និងទីកែន�ងស្រ�ប់�រកម�ន�របសម់នសុ្សធមំុនេពលប�� ំង្រត�វ�នបទិ។ 
អ�កេមើលមិន្រត�វេ្របើកែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រេឡើយនងិ្រត�វែតស� ិតេ�ក� �ងរថយន�។ 
កែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ�ងំ�យ ែដលស� ិតេ�ក� �ងច�� យ 100 ហ� ីតពីទីកែន�ងេមើល ្រត�វែតបិទមួយេ�៉ងមនុ
េ�៉ង�ក់ប�� ំង និងបន�បិទរហូតដលផ់ុតរយៈេពលមួយេ�៉ងប�� ប់ពី�រ�កប់�� ំងចប់។ 

 បុគ�លិកែដល�ក�៉់ស្់រត�វ�ន�កឲ់្យ្រប�ំ�រេ�្រចកចូលេ��ន់កែន�ងលក់��រស្រមន់ និងបន�បទឹ់ក
េ�យស� ិតេ�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពី��  និងពីអតិថជិនែដលេ�ជតិបផំុត េដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គំ�ត 6 
ហ� ីតេ�ក� �ងជួរនិងេ�ក� �ងទីកែន�ង។ 

 ្របតិបត� ិ�រលក់��រស្រមន់ ែដល�ែផ�កមួយៃនេ�ង�ពយន�េបើកចូលអចៃិ�ន�យ៍ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងវ �ញ 
េដើម្បីអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

o េបើ�ចេធ� ើ�ន �រប�� ទិញ�មុននិង�របង់្រ�ក់�មែបបេអឡិច្រត�នកិេ��មេ�៉ងែដល�ន 
កំណត់ស្រ�ប់េ�យកគ្ឺរត�វ�នផ�ល់ជូន។ 

o េបើសិន�អតិថិជន្រត�វ�នអន�ុ� តឲ្យប�� ទិញនិងេ�យកេ�តូបលក់��រស្រមន់ ពួកេគទទួល�ន  
មុឺនុយ (�នបិទផ�យ ឬ្រក�សែចកស្រ�ប់េ្របើែតម�ង) េដើម្បបីង�លក�ណៈ�យ្រស�លស្រ�ប់�រប�� ទិញ 
េហើយ�រប�� ទិញទំនិញ ្រត�វ�ន្របមូលេវចខ�បន់ិងយកេ�យអតថិិជនក� �ងរយៈេពល 15 �ទីប�� ប់ពី
ប�� ទិញេ�នឹងកែន�ង។ អតិថជិនែដលរង់�ំទំនិញ មិន�ច្របមូលផ� �ំេ�កែន�ងលក់��រស្រមន់�ន
េទ។ ពួកេគ�ចរង់�ំ េ�យរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី��  េ��� យពីកែន�ងលក�់�រស្រមន ់ឬ
្រតឡប់េ�រថយន�របស់ខ� �ន វ �ញ រចួមកម�ងេទៀតេ�េ�៉ងែដល�នកណំត់េដើម្បទីទួលយក�រប��
ទិញរបស់ខ� �ន។ 

o េបើសិន�អតិថិជន�ំ�ច់្រត�វត្រមងជ់ួរេដើម្បេីធ� ើ�រប�� ទិញ ឬយកម� �ប��រ បង់ស�តិឬ�រស�� ល់េផ្សង

 កម�ករនីមួយៗ ្រត�វ�នកណំត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ និងលហំេធ� ើ�រែដល�នកំណត។់ 
�រេ្របើ្រ�ស់វត� �រមួ��  ែដល្រត�វប៉ះរមួ ្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬលុបបំ�ត់។ 

 េ�ល�រណ៍�ងំអសែ់ដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ េ្រ�ពីេ�ល�រណ៍
ែដល�ក់ទងនឹងលក័�ខ័ណ� �រ�រ ្រត�វ�នអនុវត�េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ�� �ន និង្រក �មហ៊នុេផ្សងៗេទៀត 
ែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះក� �ង�ម��គីទីបី។ 

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



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

 

Protocol for Drive-In Movie Theaters   Page 6 of 9 
Revised 5/5/2021v2 (Cambodian) 

េទៀតប�� ក់ពីកែន�ង�បេ់ផ�ើមស្រ�ប់អតិថជិនែដលមកដល់េដើម្បីយកទំនញិ និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់
អតិថិជនែដលមកេ្រ�យៗេទៀតែដលចូលត្រមងជ់ួរ។ 

o មិនអនុ�� តឲ្យកុ�រ�យុេ្រ�ម 12 �� ចូំលេ�កែន�ងលក់��រស្រមន់ ឬបន�បទឹ់កែត�� ក់ឯងេឡើយ។ 

o មិនអនុ�� តឲ្យ�នមនុស្សធំេ្រចើន�ងពីរ�កក់� �ង�នយន�មួយ េដើម្បមីកយក�រប�� ទិញម� �ប��រ 
េឡើយ។ េបើសិន�មនុស្សធ�ំ� ក់កំពុងមកយក�រប�� ទិញ ពួកេគ�ច�នកុ�រ�� ក់មក�មួយ។ 

o តូបលក់��រស្រមន ់្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�រប�� ទិញថ�ីៗ �៉ងតចិ 30 �ទីមុនេពល�រប�� ំង�ពយន�
ចប់។ 

 េបើសិន�អតិថិជន�ំ�ច់្រត�វចូលេ�ក� �ងបន�ប់ទឹក បិតបង់ស�តិឬ�រស�� ល់េផ្សងេទៀតប�� កពី់កែន�ង�ប់
េផ�ើមស្រ�ប់អតិថិជនែដលមកដល ់និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់អតិថជិនែដលមកេ្រ�យៗេទៀត 
ែដលចូលត្រមង់ជរួ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថជិន និងពីបុគ�លកិដូច�� េ�កែន�ងប�� ទិញ 
��រស្រមន់ កែន�ងេ�យកនិងកែន�ងបង្់រ�ក់។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�� ះ�សន� េ�េពល�ំ�ច់
េដើម្បីទទួលយក្រ�ក់ ប�� �នទំនិញឬផ�ល់េស�កម� ឬេ��ម�រ�ំ�ច។់ 

 �រប�� ំងេរឿងពីរក� �ងតៃម�មួយ (Double features)្រត�វ�នលុបបំ�ត់ េហើយេ�៉ងប�� ំង្រត�វ�ន�ក់ក្រមតិ 
ឬ�� ស់េវនេដើម្បីេចៀស�ង�រ�ំ�ច់ក� �ង�រស្រ�ក និងទប�់� ត់�រកកកញុ�� ំងេ�ចេ�� ះេ�៉ងប�� ំង។ 

 សន� ិសុខ និង/ឬបុគ�លិក�េ្រចើន្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្ប្ីរ�កដ�បុគ�លិក និងអតិថជិនេ�រព�ម
េសចក�បី�� ប�់ងំអស។់ 

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

 0្របព័ន� HVAC េ�ក� �ងបន�ប់លក់សបំុ្រតបទិជិត និងកែន�ងលក�់�រស្រមន់ និងបន�បទឹ់កគ�ឺនស�ពល� 
ដំេណើរ�រធម��។ េ��មក្រមតិអតបិរ�ែដល�ចេធ� ើ�ន ខ្យលេ់ចញចូល្រត�វ�នបេង� ើន។ ពិ�រ�ដំេឡើង�៉
សុីនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័ត េធ� ើឲ្យត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសទិ��ពខ�ស់បផំុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូល
េ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ 
សូមេមើល�រែណ�ំរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ��លហី� ័រ�៉�រែណ�ំ្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល�មត្រមង 
និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក� �ងបរ ���ស�ងក� �ងអ�រស្រ�ប់ព័ត�៌នលម�តិ។ 

o 1សូមចំ�ំ៖ ្របព័ន�ខ្យល់ និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក� �ងគឺ្រត�វែតបែន�មេទៀត 
និងមិនែមនស្រ�បជ់ំនួស�រ�រ�រែដលរមួ�ន�រ�ករ់�ំង្រគបមុខ 
(េលើកែលងែតបរ ���ស�ក់�ក់ែដល�ន�និភ័យខ�សែ់ដល�ម�រ
ឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើម្រតឹម្រត�វ) រក�គ�� ត�៉ងតិច 6ហ� ីតរ�ងមនុស្សនិងមនសុ្ស 
�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និងកណំត់សកម��ពែដល្របមូលផ� �មំនសុ្សមកពី្រគ��រ  េផ្សងៗ�� ។ 

 ្រក�សសំបុ្រត�ច្រត�វ�នទទួលេ�យបគុ�លកិ ែដលស�តិេ�ក� �ងបន�ប់មួយ េ�យ�ក់�៉ស ់និង�រ�រេ�យ
រ�ំងសម្រសប។ សំបុ្រត ឬប�� ន់ៃដេអឡិច្រត�និក �ច្រត�វ�នែស� នេ�យបុគ�លិកេ�ក� �ងបន�ប់
ែដល�ន�រ�រ�ងេលើ ឬេ�យបុគ�លកិស�តិេ�ទី�លែដល�ក�៉់ស់។ 

 

 វត� � និងៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល�់ញឹក�បេ់�ក� �ងបន�បទឹ់ក ក៏ដូច�កែន�ងយក��រស្រមន់ និងកែន�ងបង ់
្រ�ក់ (ឧ. ប�� រ ៃដ�� រឬៃដ�ន់ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់មួយៃថ�
ម�ងក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើ�រ�តុស�� បេ់មេ�គែដល�នអនុ�� តេ�យ EPA។ 

 ទីកែន�ង�រ�រ និងអ�រ�ងំមូល្រត�វ�នស�� ត�៉ងតិច�្រប�ំៃថ� េ�យបន�បទឹ់កនងិតំបន់/វត� �ែដល 
�នប៉ះញឹក�ប់ ្រត�វ�នស�� តញកឹ�ប់ ្របសិនេបើ�នកណំត់�ំ�ច់។ 

 អតិថិជនែដលមកដល�់ជីវកម�្រត�វ�នរ�លកឹឲ្យ�ក�៉់ស្់រគបេ់ពលេវ� (េលើកែលងេពលបរ �េ�គ ឬ 
ផឹកេបើសិន��ចេធ� ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក� �ង�ជីវកម� ឬេលើទី�� របស់�ជីវកម�។ េនះអនវុត�េ�េលើមនុស្សធំ
�ងំអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យ
អ�កផ�ល់េស� េវជ���ស� របស់ខ� �ន្រត�វែត�ករ់�ំងមខុែដល�ន្រក�ត់បិទជតិនងឹែគម�ងេ្រ�ម 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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េ�យេ�រព�មេសចក� ីែណ�ំរបស់រដ� លុះ្រ��ែតលក�ខណ� របស់ពួកទទួល�ន�រអនុ�� តេនះ។ 
េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួរផ�ល់រ�ំងមុខដលេ់ភ��វែដលមកដល់
េ�យមិន�ន�៉ស។ 

 �រពិនិត្យ្រចកចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូលក� �ងទី�ំង�ជីវកម��ងំ�ងក� �ង ឬ�ងេ្រ�អ�រ។ 
�រពិនិត្យ្រត�វែត�បប់�� �ល�រពិនតិ្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី�រពិ�កដកដេង� ើម 
្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគុ�លេ�ះកពុំងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ
�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ (សូមេមើល�រែណ�ំេ�នធ ី�រ្រត�តពិនិត្យ្រចកចូល)។ �រ្រត�តពិនតិ្យ�ងំេនះ
�ចេធ� ើ�នេ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�ន
បិទេ�្រចកចូលទីកែន�ងេ�យែថ�ង� េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមនិគួរចូលក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន (�� ត)។ ្របសនិេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��  
និង�� នទំ�ក់ទំនង�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះេទ 
ពួកេគគឺ�� ត េហើយ�ចចូលេ�ទី�ំង�នស្រ�បៃ់ថ�េ�ះ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន (មិន�� ត)៖ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ទង�មួយករណីជំង ឺCOVID-19 
ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ 
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក 
ពួកេគមិន�ចចូលទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត�វប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្បី�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ។ 
េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីសក័ (េ��ច់េ�យែឡក) 
ដល់ពួកេគែដល�នេ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប�� ញេ�គស�� ែដល្រត�វ�នកណំត់ស�� ល់ដូច�ងេលើ 
ឬកំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រប�� ឲ្យេធ� ើច�� ឡសី័ក (�រ�កឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក) 
េគមិន�ចចូល�នេទេហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្បេីធ� ើច�� ឡីស័កេ�ផ�ះ។ 
េ�យ្រត�វផ�ល់�រែណ�ំៃន�រេ��ច់េ�យែឡកដល់ពួកេគ 
ែដល�នេ�េលើេគហទំព័រph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 អតិថិជនែដលមកដលទី់កែន�ង�មួយកូន ្ៗរត�វែត្រ�កដ� កុ�រមិន�កេចញពីរថយន�របស់ខ� �នែត�� ក ់
ឯងេឡើយ។ េបើសិន�កុ�រ�ំ�ច់្រត�វែតេ�បន�បទឹ់ក ឬេ��មួយមនុស្សធេំ�កែន�ងលក់��រស្រមន់ 
មនុស្សធំែដលេ��មួយ្រត�វែត្រ�កដ� កុ�រស� ិតេ�ជិតខ� �ន មិនបះ៉អ�កដៃទ ឬវត� ��មួយែដល
មិនែមន�របស់ពួកេគ និង�ក់�៉សេ់បើសនិ�្រគប់�យុ។ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូត�ត ់និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�បេ់ភ��វេ� ឬជិត្រចកចូលបន�បទឹ់ក 
និងទីកែន�ងលក់��រស្រមន។់ 

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៌្រគប់្រគង�រឆ�ងជងំឺេផ្សងេទៀត៖ 

  ______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 D.   វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណៈជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬេបើ�ច�ក់ព័ន���  ឬវ ��� បនប្រតអនេុ�ម�មសវុត��ិពៃនជំងCឺOVID-19 
របសេ់�នធី  Los Angeles  ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអសម់កក� �ងអ�រ។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្បបីំេពញ�មកម� វ �ធីប�� ក់វ ��� បនប្រតេ�យខ� �នឯង 
េ�យអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពជំង ឺCOVID-19 សូមចូលេ��ន់េគហទំព័រ 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/20covid19/safety-compliance-certificate-program.htm។ 
�ជីវកម��ងំអស់្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្បីែកស្រម�ល �ម�រេស� ើសុំ។ 

 ្រចកអន�ញរបស់�ជវីកម� (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ែណ�ំដល់អតថិិជន
ពីរេបៀបទិញសំបុ្រត�មអន�ញនងិេ�ល�រណ៍េផ្សងៗ ែដល�ក់ទងនងឹភស� � �ងៃន�រទិញេ�ទីកែន�ង។ 

 ្រចកអន�ញរបស់�ជវីកម� (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត�៌នច�ស�់ស់អំពីេ�៉ងេបើកដេំណើរ�រ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/eh/%20covid19/safety-compliance-certificate-program.htm
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�រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស ់េ�ល�រណ៍�កទ់ងនងឹ�រប�� ទិញ�មុន �របង់្រ�ក់�មុន �រមកយក 
និង/ឬ�រដឹកជ�� �ន��រស្រមនន់ិងប�� េផ្សងៗេទៀត។ ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យ 
េ�្រគប់្រចកចូល ��រណៈ�ងំអសម់កក� �ងអ�រ។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បផី�ល�់រែណ�ំច�ស់�សដ់ល�់�រណជនអំពីរេបៀបរក�សុវត� ិ�ពេ�ក� �ងទី
�ំង�ជីវកម�េ�ះ (ឧ�ហរណ៍ �ររក�គ�� តយ�ង�យ �ក់�៉ស់។ល។) ។ សូមេមើល�រែណ�ំៃនជងំឺ COVID-
19 របស់េ�នធី DPH៖ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business 
ស្រ�ប់ឯក�របែន�ម និងឧ�ហរណ៍ៃន�� កស�� ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម�េផ្សងៗ។ 

 �� កស�� ែដល�ចេមើលេឃើញេ�្រចកចូលក� �ងទីកែន�ង និងទីកែន�ង��ែដលអតថិិជនត្រមង់ជួរ ជូនដំណឹង 
ដល់អតិថិជន អំពីេសចក�បី�� ប�់ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រ្រគប្់រគង�រឆ�ងជងំឺ ែដលរមួ 
�ន៖ 

o �រ�ម�ត់�រ្របមូលផ� �ំ ឬ�រេមើលេ��ងេ្រ�រថយន� 

o លទ��ពក� �ង�រប�� ទិញ�មុនពីតូបលក់��រស្រមន់ 

o ត្រម�វឲ្យេ្របើ្រក�ត់�ំងមុខ េ�េពលេ�តូបលក�់�រស្រមន ់ឬបន�ប់ទឹក 

o ត្រម�វឲ្យមនសុ្សធ្ំរត�តពិនិត្យក�ុរតូចៗ 

o �រអនុវត��ម�រែណ�ំរបសប់ុគ�លិក េ�យក� ីេ�រព�ក់ទងនឹងចំណុច�ងេលើ។ 

 េសចក� ី្រប�សេលើេអ្រកង់មនុេពល�ក់ប�� ំង ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បពី្រងងឹ�រយល់ដងឹរបស់អតិថជិន អំពី
េសចក�បី�� ប�់ក់ទងនងឹ�ររក�គ�ំត�ង�យ និង�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំង ឺដូច�ងេលើ។ 

 មុឺនុយទំនិញែដល�នស្រ�ប់ទិញ គឺ�នរចួ�លស់្រ�ប់អតថិិជនែដល�នគេ្រ�ងទិញេ�នឹងកែន�ងេ� 
តូបលក់��រស្រមន។់ 

 

E.   វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព 

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់�� ំងស្រ�បេ់ភ��វ/អតិថិជន្រត�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�នអនវុត� េដើម្ប�ី��ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតថិិជនែដល�ន
�រលំ�កក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�នភិ័យខ�ស់េ�ទី��រណៈ។ 

 
F.  �រេរៀបចំបេ�� ះ�សន� ឬ�អចិៃ�ន�យ៍េ�ក� �ងចំណត�នយន� ឬទីកែន�ងេផ្សងេទៀត 

 �រជូនដំណឹងសុខ�ព��រណៈ។ �� ប័នែដលចងប់េង� ើត្របតិបត� ិ�រប�� ំង�ពយន�េ�យេបើកចូល ឬ�រ 
សែម�ង�� លេ់�យេបើកចូលេ�េលើទី�ំងែដល�ធម��មនិ្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់េ�លបណំងេ�ះ គួរ�ក់េស� ើ
ែផន�រ��យលក�ណ៍អក្សរ េដើម្បីេ�ះ្រ�យប�� សវុត��ិព និងសខុ�ព�ងំអសេ់��ន់  
ehmail@ph.la county.gov �មនុ�៉ងតិចបំផុត 7 ៃថ�។ ែផ�កសុខ�ពបរ ��� ន (Environmental Health) ក៏�ច
ត្រម�វឲ្យ�ន�រេដើរចូល្រត�តពិនតិ្យេដើម្ប�ីយតៃម�ទី�ំង និងទីកែន�ងផងែដរ។ 

 ទំហំទី�ំង។ ទី�ំង្រត�វែតធំល� មេដើម្បផី� �កចំនួនេភ��វែដល�នរ�ពឹងទុក និង�នយន�របសពួ់កេគេ�យ
រក�គំ�ត 6 ហ� ីតឬេ្រចើន�ងេនះរ�ងរថយន��ងំអស់ �នទី�� ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់បន�ប់ទឹក កែន�ង�ងៃដ 
កែន�ងប�� ំង�ពយន� និងកែន�ងបុគ�លិកស្រ�ក។ 

 �រ្រគប់្រគងបរ �េវណ និងអ�កចូលរមួ។ បេង� ើតែផន�រមួយែដលកណំត់ពីចំនួនផ� �កអតបិរ� េដើម្បីេ�រព�ម
�ររ �តបន� ឹងសុខ�ព��រណៈេ�យ���ននូវ្រចកេចញចូលែដល�ន�រ្រគប្់រគង។ 

 ម� �ប��រ។ េស�កម�ម� �ប��រ�ងំ�យ ្រត�វែតមកពីេ�ជនីយ�� នេ�នឹងកែន�ង ឬទីផ�រែដល�នអន�ុ� ត
េ�យែផ�កសុខ�ពបរ ��� ន។ ម� �ប��រ�ចទិញ�ននិងមកយកេ�នឹងកែន�ង ឬប�� ទិញ�មរយៈេស�កម� 
ដឹកជ�� �ន�គីទីបី និងដឹកជ�� �នេ��ន�់នយន�របស់អតថិិជន។ ទីកែន�ងលកម់� �ប��រ�ងំេនះ ្រត�វែត 
េ�រព�មពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�ធរ�ន�ងំអស់។ អ�កចូលរមួ�ចយកម� �ប��ររបស់ខ� �នមក�មួយ�ន។ 
តូបលក់��រស្រមនប់េ�� ះ�សន� កែន�ងលក់��រស្រមន់ែដលមិន�នអនុ�� ត ឬទីកែន�ងលក់ម� �ប��រ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
mailto:ehmail@ph.la%20county.gov
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េផ្សងៗេទៀត (ឧ. �រែចកជូនម� �ប��រ �នលក�់�រ និងរេទះរញុលក់��រ) គឺមិន្រត�វ�នអនុ�� តេឡើយ។ 
 បន�ប់ទឹក និង�រ�ងៃដ។ េបើសិន�បន�បទឹ់កនិងកែន�ង�ងៃដមិន�ចេ្របើ�ន ឬ�នមិន្រគប្់រ�ន់េដើម្បី

បំេពញ�មត្រម�វ�ររបស់អ�កចូលរមួែដល�នរ�ពឹងទុក ្រត�វែតផ�ល់បន�ប់ទឹកនិងកែន�ង�ងៃដចល័ត។ ្រត�វែត 
�នបង�ន ់1 និងកែន�ង�ងៃដ 2 ក� �ងអ�កចូលរមួ 100 �ក់។ 
 

G. �រ្របគុំត�ន� ី និង�រសែម�ង�� ល់ 

 បុគ�លិក ្រក �ម�រ�រ ត�ន� ីករនងិអ�កសែម�ង�ងំអស់ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់រ�ំងមុខ និងរក�គំ�ត�៉ងតិច 
្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី�� េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងេ�េពលកចិ��រ�ក់�ក់ត្រម�វឲ្យេធ� ើ�រជិត�� �ងេនះ។ 

 កិច�សន� �ដក� ្រក�សេ�តត�ន� ី និងឯក�រេផ្សងៗេទៀត�ងំអសែ់ដល�ធម��្រត�វ�នែចករ�ែលក គ្ឺរត�វ
ែចករ�ែលក�មែបបឌជីីថល ឬ្រត�វ�នេ�ះពុម� និងែចកជូន�� ក់ៗ េ�្រក �ម�រ�រ ត�ន� ីករ និងអ�កសែម�ង 
េដើម្បីេចៀស�ង�រែចករ�ែលក។ 

 េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន មនុស្ស្រគប�់� គួរេ្របើឧបករណ៍របស់ខ� �ន (រមួ�ន�ស�� ប់្រតេចៀក មី្រក�ហ� �ន 
ខន់សូល) េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង។់ល។ េបើសិន��ំ�ច្់រត�វែតែចករ�ែលកឧបករណ៍ គួរេធ� ើអ�ម័យ�ប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់    
ម�ងៗ។ 

 ្រត�វែតផ�ល់េ្រគ�ងស�� លគ់ំ�ត េដើម្បចីង� �លប�� ញពី�ររក�គំ�តសង�ម្រគប់្រ�ន់។ មី្រក�ហ� �ន ខន់សូល និង
ឧបករណ៍េផ្សងៗេទៀត ្រត�វែតេរៀបចេំឡើងេដើម្បសី្រម�លដល�់ររក�គំ�តសង�ម។ 

 ត�ន� ីករ និងអ�កចេ្រម�ង�ងំអស់ែដលេធ� ើ�រសែម�ងេ�យមនិ�ច�ក់រ�ំងមខុ�ន (ឧ. អ�កេលងឧបករណ៍ផ� � ំ
ឬែ្រត អ�កចេ្រម�ង) គួររក�គ�ំតសង�ម�៉ងតិច 12 ហ� ីតក� �ងអំឡ� ង�រ�តស់មនងិ�រសែម�ង។ ម�៉ងវ �ញេទៀត 
បុគ�ល�ងំេនះ គួរស� ិតេ��ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ និងពី�� េ�យក��ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេផ្សងៗេទៀត។ 

 ���ងំេនះ្រត�វែតមកដល់េ�យ�នេធ� ើសក់ និង�ត់មខុរចួ េបើ�ំ�ច់។ 

 �រសែម�ង�� លេ់��ងេ្រ�អ�រ�ងំអស្់រត�វែតេ�រព�មពិធី�រ្រពឹត��ិរណ៍បន��� ល់េ��ងេ្រ�អ�រ 
ឧបសម� ័ន� Z។ 

 
 

 វ ��ន�រណ៍បែន�ម�មួយែដលមនិ�នេរៀប�ប�់ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំពរ័�ចេ់�យែឡក 
ែដល�ជីវកម�គួរ�� ប�់មួយឯក�រេនះ។ 

 
អ�ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួយសំណួរ ឬមតអំិពីពធិី�រេនះ៖ 

    

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  េលខទូរស័ព�៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖   
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