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ពិធី�រណេ៍បើកេឡើងវ �ញស្រ�បសួ់នកុ�រ�ងេ្រ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
�យក�� នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles 
កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� ែដល�ំ្រទេ�យអ�កជំ�ញវ �ទ���ស�  និងសុខ�ព��រណៈ 
េដើម្បីអនុ�� តឱ្យកែន�ងខ�ះេបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញេ�យសវុត� ិ�ព។ 
ត្រម�វ�រ�ងេ្រ�មេនះគឺ�ក់�ក់ចំេ�ះសួនកុ�រ�ងេ្រ�ែដល្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេបើកេ�យបទប��
របស់ម�ន� ីសុខ�ព��រណៈរដ�។ 
បែន�មេលើល័ក� ខ័ណ� ែដល�នកំណត់េ�ទីកែន�ង�ក់�ក់�ងំេនះេ�យអភិ�លរដ� 
កែន�ង�ងំេនះ្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ែដល�នែចងក� �ងប�� ីេផ��ង�� ត់េនះ។ 
 
ពិធី�រណ៍េនះអនុវត�ចំេ�ះសួនកុ�រ�ងេ្រ�ែដល�នទី�ំងេ�ក� �ងឧទ�ន កែន�ងេ�ះជំរុ� 
និងទី�ំងេផ្សងេទៀត។ សួនកុ�រ�ងក� �ង��រ 
និងមជ្ឈមណ� លកម�ន� ្រគ��រមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេបើក�េពលបច� �ប្បន�េនះេទ។ 
 
សួនកុ�រ�ងេ្រ�្រត�វ�នកំណត់��សួនកុ�រែដល�នទី�ំងស� ិតេ��ងេ្រ���រ�ងំ្រស �ងែដល�
ចចូលដំេណើរ�រ���រណៈេ�យឥតគិតៃថ�ស្រ�ប់�រចូល និងេ្របើ្រ�ស ់
ែដល្រត�វ�នរច�េឡើង�ចម្បងេដើម្បីបេ្រមើដលអ់�ករស់េ�ែក្បរេ�ះក� �ងច�� យកន�ះ�៉យល ៍
េហើយ�ធម��រមួ�ន េ្រគ�ងកំ�ន�ដូច�ឧបករណ៍រច�សម� ័ន�  េ�ងរអិល េ�ងេ�ល�េដើម 
ក� �ងេ�លបំណងព្រងឹងសុខ�ព�ង�យ និង�រអភិវឌ្ឍន៍របស់កុ�រ។ 
សួនកុ�រេ��ងេ្រ��ចផ�ល់កែន�ងទំេនរែដលកំណត់េ�យរដ�ស្រ�ប់��មេត�យ្យ 
បុ៉ែន��រេ្របើ្រ�ស់របសពួ់កេគគួរែត្រត�វ�នេ្រ�ងទុក�មុនេដើម្បីេជៀស�ង�រ�ន់�� �មួយ��រណៈឬ
�មួយ��េផ្សងេទៀត។ 
 
ទី�� ក់�រទី្រក �ង 
និងេ�នធីសូមរក�សិទ�ិក� �ង�របិទកែន�ងេលង្របសិនេបើ�រ្រត�តពិនិត្យ�រឆ�ងឬត្រម�វ�រេ�យ�នគ
�� តពី�ង�យមិន�ច្រត�វ�នេ�រពេ�យ�� ប់ខ� �ន។ 
 
សូមកត់ស�� ល់៖ 
ឯក�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេ�េពលព័ត៌�ននិងធន�នបែន�ម�នដូេច�ះ្រត�វ្រ�កដ�ពិ
និត្យេមើលេគហទំព័ររបស ់ LA េ�នធី http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 
េ�យេទៀង�ត់ស្រ�ប់�រេធ� ើបច� �ប្បន��ពេលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ព័ន�។ 
 

ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់៖ 

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ៖ 

11/23/20៖ �នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្បីប�� ក់�សួនកុ�រ�ងេ្រ�ែដលស� ិតេ�ក� �ងទីកែន�ង 
លំេ��� ន ែដលមិនេបើក�� រស្រ�ប់��រណៈ�ចេបើកេឡើងវ �ញ�ន។ សួនកុ�រមិន�ំ�ច់
្របតិបត� ិ�រេ�យទី្រក �ង រដ� េ�នធី ឬរ�� ភិ�លសហព័ន�េដើម្បេីបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់
េ�ះេទ។ 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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(1) េ�លនេ��យ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក 

(2)  វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ 

(3)  វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���រ្រគប់្រគង�រឆ�ង 

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

(5)  វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���ននូវ�រទទួល�ននូវេស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន�ងរបស់អ�ក
បេង� ើតពិធី�រណ៍េបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។  

សួនកុ�រ�ងេ្រ��ងំអស់ែដលស� ិតេ�េ្រ�ម�រែណ�េំនះ 
្រត�វែតអនុវត��ល់វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ងំអស់ែដល�ន�យដូច�ងេ្រ�ម និង្រត�វ 

េ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក� �ងករណីែដលវ ��ន�រណ៍�មួយែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� 
េ�យមិនសម្រសប។ 

េ�� ះទី�ងំ៖  

�ស័យ�� ន៖  

A.  វ ��ន�រណ៏េដើម្ីប��េ�យ�ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ 

 

 ចំេ�ះរច�សម� ័ន ឬកែន�ងេលងែដល�ចផ� �ក�នេ្រចើន�ងកុ�រ�� ក់ 
សូមពិ�រ�គូសចំ��ំមួយបង់ស� ិត       ឬ�រស�� ល់េមើលេឃើញេផ្សងេទៀត 
េដើម្បីជួយកុ�រ�យតៃម��េតើពួកេគ�នចំ�យ 6 ហ� ីតឬអត់។ 

 អ�កែថ� ំ/ មនុស្សេពញវ �យ្រត�វ�នរ�លឹក�ពួកេគ្រត�វរក�កុ�រពី្រគ��រេផ្សងេទៀត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី�� ។ 

 ្របសិនេបើ�នសកម��ពែដល�នកំណត់ទុក�មុនែដលនឹងចូលេ��ន់កែន�ងេលង 
សួនកុ�រ្រត�វែតបិទ���រណៈេ�កំឡ� ងេពលេ�ះ។ 

 កម� វ �ធីែថ�កុំ�រ ��េរៀន កម� វ �ធីេ្រ�េ�៉ង 
និងកម� វ �ធីេផ្សងៗេទៀតស្រ�ប់កុ�រនិងយុវជនែដលកុ�រ្រត�វស� ិតេ�ក� �ង្រក �ម 
អ�កជំនួយ�រមិនគួរេ្របើសួនកុ�រក� �ងកំឡ� ងេពលែដលពួកេគេបើកចំហ���រណៈេឡើយ។ 
េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ្របសិនេបើ្របតិបត� ិករកែន�ងេលងអនុ�� ត�រេមើលែថកុ�រ 
��េរៀនឬកម� វ �ធីេផ្សងេទៀត�ចទុកេពលេវ�ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�� ច់មុខៃនសួនកុ�រេ�យកម� វ �ធី។ 
ខណៈេពលកំពុងេលងេ�សួនកុ�រ ្រក �មអ�កស� ័្រគចិត�្រត�វែតរក��របំែបកខ� �ននិងេជៀស�ង�រ្របមូលផ� �។ំ   

 

B.  វ ��ន�រេដើម្ីប្រគប់្រគង�រឆ�ង  

 

 េភ��វែដលមកេលងេ�សួនកុ�រ្រត�វ�នរ�លឹក�មរយៈ�� កស�� �្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�េ� សួនកុ�រ។ 
េនះ្រត�វអនុវត�ចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ�ងំអស់ និងចំេ�ះកុ�រ�យុ 2 �� ំេឡើងេ�។ 
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឱ្យ�ក់�៉ស្រគបមុខេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ពួកេគបុ៉េ�� ះែដល្រត�វ
�នរចួផុតពី�រ�ក់ បុ៉ែន� គួរែតគិតពីេ្រ�ះ�� ក់ដល់ខ� �នេគ 
និងអ�កដៃទមុនេពលសេ្រមចចិត�ចូលមកេលងក� �ងសួន។ 

 �� កស�� គួរែតបិទផ�យេ�សួនកុ�រេ�យប�� ក់�េភ��វែដល�នេ�គស�� មិនគួរចូលក� �ងបរ �េវណេ�ះេទ។ 

 �មលទ��ពែដល�ចេធ� ើ�នផ�ល់�� នីយ�៍ងៃដឬទឹកអ�ម័យ�ងៃដេដើម្បសី្រម�លដល់អ�ម័យៃដ�ពិេសសក� �

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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ងេពល    េ្របើ្រ�ស់េ្រចើន។ េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន (េអ�ណុល 60% ឬអីុសូបូ៉្រត�ណុល 70%) ។ 
កំុេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ�មួយេម�ណុលេ�យ�រែត�រពុលខ�ស់ចំេ�ះ�ងំកុ�រ និងមនុស្សេពញវ �យ។ 

 ឪពុក�� យ អ�កេមើលែថ និងអ�កេមើល�រខុស្រត�វមនុស្សេពញវ �យគួរែត្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីផ�ល់អ�ម័យៃដដល់  
កូនៗរបស់ពួកេគមុននិងេ្រ�យេពលេ្របើឧបករណ៍េលងក� �ងសួន។ 

 េ�េពលេ្រជើសេរ �សយក�រ�តុគីមីសំ�ត 
្របតិបត� ិករសួនកុ�រគួរែតេ្របើផលិតផលែដល្រត�វ�នអនុ�� តេ�យេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹង COVID-19 
េ�ក� �ងប�� ី�រ�ររបស់ទី�� ក់�រ�រ�របរ ��� ន (EPA) េ�យេធ� ើ�ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ 
េ្របើទឹកស�� តែដល�ន�� កេដើម្បីឱ្យ�ន្របសិទ��ព ្រប�ំងនឹង�� ក់�របង�េ�គក� �ង�រស�� ត�ព្រប�ក់ 
�យសូលយុស្យ� ងេធ� ើឲ្យស (5 �� ប្រ��យក� �ងទឹកមួយ�� ឡ� ង) 
ឬ�ល់កុលសូលុយស្យ� ងែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 70 �គរយែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�។ 
ផ�ល់�របណ� � ះប�� លដល់បុគ�លិកអំពីទិសេ�របស់អ�កផលិត និងត្រម�វ�ររបស់ Cal / OSHA 
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្របកបេ�យសុវត� ិ�ព។ កម�ករែដលេ្របើ�៉សីុនស�� តឬក�� ត់េមេ�គគួរែត�ក់េ្រ�មៃដ 
និងឧបករណ៍�រ�រេផ្សងេទៀត�មត្រម�វ�ររបស់ផលិតផល។ 

 សូម�កម�ករ�ងំអស់្រត�វ�នបណ� � ះប�� លឱ្យេ្របើ និង�នអ�កផ�ត់ផ�ង់ដល់អ�កស�� ត និង�� ក់�រស�� ប់េមេ�គ     
្រគប់្រ�ន់េ�េពល��ំច់។  

 

C.  វ ��ន�រស្រ�ប់�រទំ�ក់ទំនង�មួយនឹង��រណៈជន 

 

 ្របព័ន�អន�ញៃនសួនកុ�រ (េវប�យ ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យសង�ម ។ល។ ) 
ផ�ល់នូវព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីពិធី�រណ៍បច� �ប្បន� ៃន�រ�ក់�៉ស�រ�រ �រអនុវត��រ្រត�តពិនិត្យ�រឆ�ង 
និងត្រម�វ�រេ�យ�នគ�� ត�ង�យ។  

 ្របតិបត� ិករែផ�កេ្រគ�ងបរ ��� រ��គួរែត�ក់�� កស�� េ�ក� �ងសួនកុ�រ�ងេ្រ��ងំអស់ 
េដើម្បីរ�លឹកដល់អ�កមកេលងអំពីគ�� ត�ង�យ និង�រ្រត�តពិនិត្យ�រឆ�ងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o អ�ក្រគប់របូែដល�ន�យ ុ2 �� ំឬ�ស់�ងេនះ គួរ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�េ�សួនកុ�រ។ 

o េ�ផ�ះ្របសិនេបើអ�កឈឺ្រគ �នេ��  ក�ក ដេង� ើមខ�  ីឬពិ�កដកដេង� ើម។ 

o មិនអនុ�� តឱ្យបរ �េ�គឬផឹកេ�សួនកុ�រេទ េដើម្ប�ី���៉ស្រត�វ�ន�ក់្រគប់េពលេវ�។ 

o មនុស្សធំឬអ�កេមើលែថេក�ង ត្រម�វេ�យ�� ំេមើលកូនៗរបស់ពួកេគ និង���ពួកេគរក�ច�� យ�៉ងតិច 
6 ហ� ីតពីអ�កដៃទែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ��ររបស់ពួកេគ។ 

o �ងស�� តឬេធ� ើអ�ម័យៃដមុន និងេ្រ�យេពលអ�កេ�េលងសួនកុ�រ។ 

o �រមកេលងគួរែត្រត�វ�នកំណត់្រតឹម 30 �ទីេ�េពលែដលអ�កេផ្សងេទៀតកំពុងេលង។ 

o មនុស្សវ �យចំ�ស់ និងអ�កែដល�នជម�  ឺ
គួរែត្រត�វ�នរ�លឹកេ�យេជៀស�ងកែន�ងេលងេ�េពលែដល�នអ�កេផ្សងេទៀត។ 

  
 

 

 វ ��ន�រណ៏បែន�ម�មួយែដលមិន�ប់ប�� �ល�ងេលើគួរែត្រត�វ�នចុះប�� ីេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡកែដ
ល�ជីវកម�គួរែត�� ប់េ�នឹងឯក�រេនះ។ 

 
 
 
 
 

អ�ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួយសំណួរឬេ�បល់អំពីពិធ�ីរណេ៍នះ៖ 



�យក�� នសខុ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles 
បទប�� របស់ម�ន�សីខុ�ព 
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េ�� ះទំ�ក់ទំនង៖  

េលខទូរស័ព� ៖  

�លបរ �េច�ទែកែ្របចុងេ្រ�យ៖  
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