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ពិធី�រស្រ�ប់�ជីវកម�លក់�យ៖ ឧបសម�័ន� B 
�លបរ �េច�ទចូល�ធរ�ន៖ េ�៉ង 12:01 អ្រ�្រតៃថ�្រពហស្បតិ៍ទី 6 ែខឧស��� ំ 2021 

អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� រីេពទ្យ និង�រ�� ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 �ន�រថយចុះខ� ះ 
េហើយ�ក់ដូច��នេស� រ�ព ប៉ុែន�  ជំងឺ COVID-19 េ�ែត�ន�នភិ័យ (risk) ខ�ស់ស្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ
្រប�ជននិង�ជីវកម��ងំអស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យ (risk) ៃន
�ររ �ក�ល�ល។ 

េ�យ�រេ�នធ ីLos Angeles ចូលក� �ង “លំ�ប់�� ក់ពណ៌េលឿង (Yellow Tier)” ៃន្រកបខ័ណ�
ែផន�រេដើម្ីបេសដ�កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព
េដើម្ីបេលើកែលង�ររ �តបន� ឹងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ពក� �ងមូល�� នមួយចំនួន។ �ជីវកម�គួរបន� ្របតិបត� ិ�រ
្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វេ�ក� �ងពិធី�រេនះ េដើម្ីប�ត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-
19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម�របស់ខ� �ន។ 

�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទេ�យវ �ទ�    
��ស�  និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ជីវកម�លក់�យេបើក�� រេឡើងវ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ 
 
�ជីវកម�លក់�យ ្រត�វែត�ក់ក្រមិតចនួំនមនុស្ស�ងក� �ងអ�រ្រតឹម 75% ៃនចំនួនមនុស្សអតិបរ�។ ចំនួនមនុស្ស
គឺែផ�កេលើច�ប់សំណង់ ឬច�ប់អគ� ីភ័យ�ធរ�ន។ 
 
សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ននិងធន�នបែន�ម ដូេច�ះ
សូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច� �ប្បន��ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់៖ 
 

(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រេដើម្ីប�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក 

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

(3)  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 

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

(5)  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។ 

ចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន�ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 
 

�ជីវកម��ងំអស់ែដលស� តិេ្រ�ម�រែណ�េំនះ ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ�៍ធរ�ន�ងំអស ់
ែដល�ន�យ�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតកុ� �ងករណែីដល វ ��ន�រណ�៍មួយ 

មិន្រត�វ�នអនុវត�េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប�់ជីវកម�។ 
 

េ�� ះ�ជីវកម�៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

ចំនួនមនុស្សអតបិរ� 
�មច�ប់សណំង់ 
ឬច�ប់អគ� ីភ័យ៖ 

 

�លបរ �េច�ទចុះផ�យ៖  

 

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ៖ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 
5/5/21: ត្រម�វ�រេលើ�រស�� ត្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្បី្រសបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស�� តរបស់ CDC 
ែដល�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពរចួេហើយែដរ។ ��ស្រ�ប់�រសំុច�ប់ឈឺ្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព។ 
ត្រម�វ�រេលើ�រ្រត�តពិនិត្យក៏�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពផងែដរ។ 

 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រេដើម្បី�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 �� ំ អ�កែដល�នប�� សុខ�ព�ុៃំរ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រ
ែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រ េបើសិន�ឈឺ។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់
�រ�កខ់� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក នងិ�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ 
េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្ីប���បុគ�លិក
មិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួកេគស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ�កលក ់អ�កេ�៉�រ និងបុគ�លិកដឹកជ�� �ន�ចចូលក� �ង
កែន�ងេធ� ើ�រេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់ LACDPH។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល
�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ងំេនះ�ច
្រត�វ�នេធ� ើេឡើង ប�� ប់ពីបុគ�លិកមកដល់ ឬ�មរយៈ វ �ធី��ស� េផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះអន�ញ ឬ�ម     រយៈ
�� កស�� ែដល�នបិទផ�យេ�្រចកចូលទីកែន�ងែដលែថ�ង� បុគ�លិកែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិន�ចចូលក� �ង
បរ �េវណ�ជីវកម��នេទ។ �រពិនិត្យ  សីតុណ� �ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន�ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប�� )។ េបើសិន�បុគ�ល�� នេ�គស��  និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីជំងឺ 
COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលេធ� ើ�រស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យ វ �ជ��ន (�នប�� )៖ 
 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នទទួល�� ក់�ំង0

1្រប�ំងជំងឺ COVID-19្រគប់ចំនួនេទ េហើយ�នប៉ះ�ល់
នឹងករណីេមេ�គ COVID-19ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ 
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមនិ�ចចូល ឬេធ� ើ�រទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ េដើម្ីប�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឲ្យេ��ច់ពេីគ) �មតំណ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះកំពុងេចញេ�គស�� �មួយែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬបច� �ប្បន� កំ 
ពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ� ើ�រេ�កែន�ង�ក់ែស� ង�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡក
េ�ផ�ះ។ ចូរផ�ល់ឲ្យពូកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �ក� �ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ 
សូមេមើលព័ត៌�នបែន�មស� ីពី កម� វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈបស់្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 
េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ស� ីព�ីរឈប់ស្រ�កេ�យ�រជំងឺCOVID-
19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្ីបបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យ
បុគ�លិកេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ�ន។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក�� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច�� �មួយជំងឺ COVID-
19 (ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្ីបឲ្យករណី�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ�� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជក
គួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�បប់ុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពេីគ�ងំអស់េដើម្ីប�ចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 
េដើម្ីបកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀតឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៏្រគប់្រគងជំងឺ 
COVID-19 បែន�ម។ សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណី ឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ� ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក ្រត�វែត
�យ�រណ៍ពចីេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 

 
1 បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺគិត�ប់ពី ពីរ(2)ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពេីពល
ពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ំងពីរដូស (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ ពីរ(2)ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពេីពល
ពួកេគទទួល�� �ំ� ក់�ំងៃន ្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
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ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ� ើ�រ �យក�� ន
សុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�ចេ�� ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ និង
អនុ�សន៍អំពី�រ្រគប្់រគង�រឆ�ងជំងឺ ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ 
អ�ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង េដើម្ីបេធ� ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�ចេ�� មេដើម្ីបដឹក�ំ
�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ�នទទួល�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមះុ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH េ� http://publichealth.lacounty.gov/acd/ 
ncorona2019/masks។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយ
អ�កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស់ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំង
មុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគ
អនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ �៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួ
យផ� �វគឺមិន្រត�វេ្របើេឡើយ។ បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ�� កឯ់ងេ�ក� �ង
�រ ��ល័យឯកជនេ�យបិទ�� រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�បប់ុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ង
បន�ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ�  រ �ង�ំហួសពីកម�ស់របស់បុគ�លិកេពលេនះ ្រត�វ�នដកេ�លក� �ងអំឡ� ងរយៈេពល
�ន្របសិទ��ពៃនេសចក� ីប�� ប់បេ�� ះ�សន�េនះរហូតដល់�ន�រជូនដំណឹង�រ�ថ�ី។ 
 

 េដើម្ីបេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក 
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ននិងរក�គំ�ត�ង�យ
ពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 
ហ� ីតពីអ�កៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក យកល� គួរែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង�� យពីអ�កដៃទ 
េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គ
េ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន��របរ �េ�គេ�បន�បតូ់ច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ 
�រចម�ងជំងឺ COVID-19 ទំនង�េកើតេឡើងេ�េពលែដលបុគ�លិក�នវត��ន�មួយ�� េ�េពលែដលមិន�ក់�៉ស់។ 
 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប់ 
ឬកែន�ង��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ 
ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ 
ឬទីកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រនិងស្រ�ក ្រពម�ងំ 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីហ� តី និង���ននូវគំ�ត្រ�ំមួយហ� តីរ�ងកែន�ងអង� �យ ដកេ�អី 
ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
�ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត 
និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ 
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� េដើម្ីបទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត 
ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ�� ស់ប� �រ�៉ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

 និេ�ជកគួរពិ�រ�ពីកែន�ងែដល�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន �ច�ន្របេ�ជន៍
េដើម្ីបបំេពញបែន�មេលើ�រ�ងៃដញឹក�ប់ ឬេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ ឧ�ហរណ៍គឺស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិក
ែដលកំពុងពិនិត្យអ�កដៃទរកេ�គស��  ឬកំពុង�ត់ែចងវត� �ែដល�នប៉ះ�ល់�ទូេ�។ 

 �� នីយ�រ�រ�ងំអស់្រត�វ�នបំែបកពី�� �៉ងតិច្រ�ំមួយហ� តី។ 

 ទីកែន�ងែចក�យ (ស្រ�ប់�រយកអី�� ន់ពចីិេ�� ើមថ�ល់) បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹកនិងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�ន
ស�� ប់េមេ�គ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម ប៉ុែន�មិនតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�េទ េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o កែន�ងែចក�យ ________________________________________________________ 

o បន�ប់ស្រ�ក      ________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក           ________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត          ________________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�នអនុម័ត និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

__________________________________________________________________________ 
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់ េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/%20ncorona2019/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/%20ncorona2019/masks
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 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យស្រ�ក�ញឹក�ប់េដើម្ីប�ងៃដរបស់ខ� �ន។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។ 

 េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន កម�ករនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ និងកែន�ងេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ 
�រេ្របើ្រ�ស់រមួ�� នូវវត� �ែដល�នប៉ះរចួ្រត�វ�ន�ត់បន�យ ឬលុបបំ�ត់។ 

 បុគ�លិកទទួល�នេពលេវ�ក� �ងអំឡ� ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �នេដើម្ីបអនុវត��រស�� ត។ កិច��រស�� តគួរ្រត�វ�ន
កំណត់ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ�ែផ�កមួយៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។ 

 េ�ល�រណ៍�ងំអស់ែដល�នពពិណ៌�េ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹង
ល័ក�ខ័ណ� �រ�រ្រត�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���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

 ចំនួនអតិថិជនេ�ក� �ង�ងលក់�យក� �ងអ�រនីមួយៗគឺ�នក្រមិត�បល� មេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត
�ង�យក� �ងចំេ�មអតិថិជនេ�្រគប់េពលេវ� ប៉ុែន�មិន�ក� �ងករណី�គឺមនិឲ្យេលើសពី 75% ៃនចំណុះផ� �កអតិបរ�
ៃនចំណុះ�ងលក់�យ។ 

o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក� �ងទកីែន�ង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _______________________________ 

 �ងលក់�យ្រត�វែត្រត�តពិនិត្យ�រេចញចូលរបស់អតិថិជនឲ្យ�នតឹងរុ�ងេដើម្ីប�ម�នចំនួនមនុស្សេដើម្ីប���ទីកែន�ង
កំពុងេ�រព�ម�រ�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្ស�េពលបច� �ប្បន�។ អ�កលក់�យែដល្រត�តពិនិត្យមិន�ន្រគប់្រ�ន់ ឬ
មិនេធ� ើ�រ្រត�តពិនិត្យ ឬេមើលេ�ដូច�ផ� �កមនុស្សេលើសចំនួនកំណត់ េ�ង�មេសចក� ីសេ្រមចរបស់
ម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈ គឺ�ច្រត�វបិទ�� រ�បេ�� ះ�សន�រហូតដល់ប�� �ងំេនះ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យដូច�ន
កំណត់េ�យម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈេ�នឹងកែន�ង។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន 
ផ�ល់្រចកចូលែតមួយែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្ីបជួយអនុវត�ក� �ង�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

 េ្រត�មេរៀបចំឲ្យអតិថិជនត្រមង់ជួរេ��ងេ្រ� ខណៈែដលេ�ែតអនុវត��ររក�គំ�ត�ង�យ �ប់ប�� �ល�ងំ�រេ្របើ្រ�ស់
ត្រម �យ�របូ�ព។ េបើសិន��ំ�ច់ បុគ�លិក�� ក់ (ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន្រចកចូលេ្រចើន�ងមួយ) ែដល�ក់�៉ស់
�ច្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិត�� រ ប៉ុែន��នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� តីពអីតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្ីប�ម�នចំនួន
អតិថិជន និងេដើម្ីបែណ�ំឲ្យអតិថិជនត្រមងជួ់រេ�យ�� តពី�� ្រ�ំមួយហ� ីតេ��ងេ្រ�្រចកចូល េបើសិន��ជីវកម��ន
�នដល់ែដនកណំត់ចំនួនអតិថិជនរបស់ខ� �ន។ 

 ផ�ល់្រចកចូលែតមួយែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡកេដើម្ីបជួយអនុវត��ររក�គំ�ត�ង�យ 
េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

  វ ��ន�រណ៏្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លិកនិងអតិថិជន។ 
េនះ�ច�ប់ប�� �ល�រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ែស� ង ឬត្រម �យ�របូ�ព (ឧ. �រស�� ល់េលើក្រ�លឥដ� បង់ស� ិត�នពណ៌ ឬ
ស�� េដើម្ីបចង� �លប�� ញពកីែន�ងែដលកម�ករ និង/ឬនិេ�ជិកគួរឈរ។) 

 �ន�ត់វ ��ន�រណ៍េ�កែន�ងគិតលុយេដើម្ីប�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់រ�ងអ�កគិតលុយនិងអតិថិជន ដូច�រ�ំងក�� ក់ 
Plexiglas។ ពិ�រ�ដំេឡើងរ�ំងក�� ក់ Plexiglass េ�កែន�ងេផ្សងេទៀតក� �ង�ជីវកម� ែដលបុគ�លិក�ន�រលំ�កក� �ង�រ
រក�គំ�ត�ង�យពីអតថិិជន។ �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេ�ជិត្រចកចូល ផ� �វេចញគិតលុយ និងប�� រេដើម្ីបរ�លឹកដល់
អតិថិជនអំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

 បង់ស� ិត ឬ�រស�� ល់េផ្សងេទៀតប�� ក់ពីកែន�ង�ប់េផ�ើមស្រ�ប់អតិថិជនចូលក� �ងជួរគិតលុយ និងគំ�ត 6 ហ� ីតស្រ�ប់
អតិថិជនែដលមកេ្រ�យៗេទៀតែដលចូលត្រមង់ជួរ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� តីពីអតិថិជននិងពីបុគ�លិកដូច��  េ�្រគប់កែន�ង�ងំអស់
ៃន�ង។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�� ះ�សន�  េ�េពល�ំ�ចេ់ដើម្ីបទទួលយក�របង់្រ�ក់ ប�� �នទំនិញឬេស�កម� 
ឬេ��ម�រ�ំ�ច់។ 

 បន�ប់ទឹកបុគ�លិកមិន�ចឲ្យអតិថិជនេ្របើ�នេទ។ 

 �� នីយ�រ�ររបស់បុគ�លិក ្រត�វ�នបំែបកពី�� �៉ងតិច 6 ហ� ីត េហើយទីកែន�ងទូេ�្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�ក់ក្រមិត
េលើ�រ្របមូលផ� �ំរបស់បុគ�លិក េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�តពិត�៉ងតិច 6 ហ� ីត។ 
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 េសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត�េ�កែន�ងេលើកឥ�� ន់ (loading bay) េហើយចុះហត�េល�េ�យមិនប៉ះ
្រត�វ�នអនុវត�ស្រ�ប់�រដឹកជ�� �ន។ 

 អ�កេបើក�នដឹកទំនិញែដលមិនែមន�បុគ�លិក �� ក់�រដឹកជ�� �ន ឬអ�កលក់ែដលត្រម�វឲ្យចូលក� �ងទី�ំងលក់�យ 
្រត�វ�ក់�៉ស់។ 
 

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

 ្របព័ន�  HVAC គឺស� ិតក� �ងស�ពដេំណើរ�រធម�� េដើម្ីបបេង� ើនក្រមិត�អតិបរ� ខ្យល់េចញចូល្រត�វ�នបេង� ើន។ 
ខ្យល់េចញចូលែដល�ន្របសិទ��ព គឺ� វ �ធដី៏សំ�ន់បំផុតមួយេដើម្ីប្រគប់្រគង�រចម�ង�មែអ៊រ�សូូល (aerosol) តូចៗ។ 
ពិ�រ�ដំ េឡើង�៉សុីនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័ត េធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវត្រមងខ្យល់របស់អ�រ
ឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ�ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្ីបបេង� ើនបរ ��ណ
ខ្យល់�ងេ្រ�និងខ្យល់េចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ េមើល�រែណ�ំបេ�� ះ�សន�របស់
�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប�់របេ�� ញប�� �លខ្យល់ �រេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក� �ងបរ ���ស
�ងក� �ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត។ សូមកត់ស�� ល់៖ �រែកលម�ខ្យល់េចញចូល និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់
�ងក� �ងអ�រេផ្សងៗេទៀតគឺ��របំេពញបែន�ម និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រែដល�ំ�ច់ ដូច��រ�ក់�៉ស់ 
(េលើកែលងេ�ក� �ងបរ ���សែដល�ន�និភ័យខ�ស់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើមសម្រសប) �ររក�គំ�ត
�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី��  �រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ��
ឲ្យមកជួបជុំ�� ។ 

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់
្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�។ ពិពណ៌�៖ 

__________________________________________________________________________ 
 ទីកែន�ងទូេ� និងវត� �ែដល�នប៉ះញឹក�ប់េ�កែន�ងយកទំនិញរបស់អតិថិជន និងកែន�ងបង់្រ�ក់ (ឧ. តុ ៃដ�� រ 

�៉សុីន�ន�តឥណ�ន ប៊ូតុងប�� ជេណ� ើរយន� ) ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើ�រ�តុស�� ប ់េមេ�គែដល�នអនុ�� តេ�យ EPA។ 

 បែន�ម�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គេ��មទី�ំងៃផ�ែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ឬៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។ 

 ទីកែន�ង�រ�រ និងអ�រ�ងំមូល្រត�វ�នស�� ត�៉ងេ�ច�ស់�ល់ៃថ� េហើយបន�ប់ទឹក និងតំបន់/វត� � 
ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ ្រត�វ�នស�� ត�ញឹក�ប់ដូច�រកំណត់គឺ�ំ�ច់េ�យេ�ងេ��មទី�ំងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន 
ឬទី�ំងែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។ 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ្រក�សជូត�ត់ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណៈជនេ� ឬជិត្រចកចូលទីកែន�ង។ 

 េ�៉ង�ងលក់�យ្រត�វ�នែកស្រម�ល េដើម្ីបផ�ល់េពលេវ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រស�� តសីុជេ្រ��្រប�ំ 
និង�រ�ក់ស� � កផលិតផល។ កំណត់េពលេរៀបស� � កទំនិញ�ច់ៗពី�� េដើម្ីបឲ្យបុគ�លិកស� ិតេ�ក� �ងរេបៀងខសុៗ�� ។ 

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលេ�ក� �ង�ជីវកម� ឬេលើទី�� របស់�ជីវកម�។ 
េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ�ងំអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យ
អ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ពួកេគ� ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស់ប៉ុេ�� ះ េទើប្រត�វ�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន
្រក�ត់រ �តពី�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� របស់ពួកេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់
 រ �តែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹង�ងេ្រ�មច�� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់មួយផ� �វេឡើយ។ 
េដើម្ីប�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត គួរផ�ល់�៉ស់ដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�៉ស់។ 

 �រពិនិត្យេ�គស��  ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូលក� �ងទីកែន�ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល
�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លេ�ះ
កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬក៏អត់។ 
�រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ
�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន�ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិនគួរចូលក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប�� )។ េបើសិន�បុគ�ល�� នេ�គស��  និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់�មួយ
ករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលេធ� ើ�រ
ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យ វ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះ�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 
10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន� កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូលនិង

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
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.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf


�យក�� នសខុ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
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្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ចូរផ�ល់�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគ
ែដល�ចរក�នេ�ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះកំពុងេចញេ�គស�� �មួយែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬបច� �ប្បន� កំពុង
ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូលនិង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ
េដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ចូរផ�ល់ឲ្យពូកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់េ�យែឡក
ែដល�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន�ង�មួយេក�ងៗ ្រត�វ្រ�កដ�កូនរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក�� យ េចៀស�ង�រប៉ះអ�កដៃទ 
ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យុ។ 

 �រេ�ក� �ង�ង ជេ្រមើសទិញផលិតផលេ�យថ�ឹងទម�ន់ (bulk-bin) និង�រ�កផលិតផល្រត�វ�នប�្ឈប់។ កែន�ងអង� �យ      
��រណៈ្រត�វេធ� ើ�រែកស្រម�លេដើម្ីប�ចអនុវត��ររក�គ�� ត�ន។ 

 អតិថិជន្រត�វ�នរ�លឹក�ពួកេគមិន្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកខណៈេពលេ� ឬេ��ងក� �ង�ជីវកម�លក់�យេឡើយ។ 

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ឧបករណ៍ែដលមិនេ្របើៃដដូច�អំពូលេភ� ើងសិនស័រចល� ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ 
ឧបករណ៍�ញ់�ប៊ូនិងបេ�� ញកែន្សងជូតស� ័យ្របវត�  ិនិង្របព័ន��តេពលេវ�្រត�វ�នដំេឡើង។ 

េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពីវ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� 
ផ�ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់�� ំង)៖ 
__________________________________________________________________________ 

 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬច�ប់ចម�ងលិខិតប�� ក់�រអនុវត��ម វ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 េ�នធី Los 
Angeles របស់�ជីវកម�្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងកែន�ង។ ស្រ�ប់
ព័ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្ីបបំេពញកម� វ �ធី វ ��� បនប័្រតប�� ក់ពី�រអនុវត��មវ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 
សូមចូលេ��ន់ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។ ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃន
ពិធី�រេនះេ�នឹងកែន�ងស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើសុំ។ 

 �� កស�� េ�្រចកចូល និង/ឬេ�កែន�ងែដលអតិថិជនត្រមងជួ់រជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពីជេ្រមើស និងគុណសម្បត� ិ
ៃន�រប�� ទិញ�មនុ និងបង់្រ�ក់�មុន។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យែដលរ�លឹកឲ្យអតិថិជនរក�គំ�តសង�ម្រ�ំមួយ (6) ហ� ីត �ងៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
េ�េពលចូល ស� ិតេ�ផ�ះេបើសិន�ពួកេគឈឺ ឬ�នេ�គស�� ដូច�� នឹងជំងឺ COVID-19 និងផ�ល់ព័ត៌�នអំពី�រ�� ស់ប� �រ
ចំេ�ះ�រផ�ល់ជូនេស�កម�។ �� កស�� គួរ្រត�វ�នបទិផ�យេ��មទី�ំងែដលេមើលេឃើញច�ស់ល�  រមួ�នរបូ�ព និង
�ចេ្របើ�ន�ទ្រមង់ឌីជីថល (ឧ. �មរយៈអុីែមល)។ �រេ្របើ្រ�ស់េសចក� ី្រប�ស��រណៈ ក្៏រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ផងែដរ
េដើម្ីបែចករ�ែលកព័ត៌�នអំពី វ ��ន�រណ៍�ងំេនះ។ េមើលេគហទំព័រ�រែណ�ំជំងឺ COVID-19 របស់ DPH ក� �ងេ�នធីស្រ�ប់
ធន�នបែន�ម និង�� កស�� គំរែូដល�ជីវកម��ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ 

 �� កស�� េ�ក� �ង�ជីវកម��ងំមូល ែដលរ�លឹកដល់អតិថិជន� មិនអនុ�� តឲ្យ�ន�របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ��ងក� �ង       
េឡើយ។ 

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេបើក�ង �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើ�៉ស់ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនងឹ�រប�� ទិញ�មុន �របង់្រ�ក់�មុន �រមកយកទំនិញនងិ/ឬ�រដឹកជ�� �ន 
និងប�� ែដល�ក់ព័ន� េផ្សងៗេទៀត។ 

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

 េបើសិន�សម្រសប េ�៉ងទិញឥ�� ន់�ច់េ�យែឡកស្រ�ប់្រប�ជន�យរងេ្រ�ះ ដូច�ជន�ស់ជ� និង
អ�កែដល�យរងេ្រ�ះ�មែបបេវជ���ស� ្រត�វ�ន�ប់េផ�ើម យកល� ប�� ប់ពីស�� តរចួ។ 

 េ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�េដើម្ីប���ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�បអ់តិថិជន
ែដល�ន�រលំ�កក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យ  )risk( ខ�ស់េ�ទី��រណៈ។ 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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 វ ��ន�រណ៍បែន�ម�ងំ�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួរ�� ប់�មួយឯក�រេនះ។ 

 

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

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  

េលខទូរស័ព� ៖  

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖  
 


	ពិធីការសម្រាប់អាជីវកម្មលក់រាយ៖ ឧបសម្ព័ន្ធ B
	កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន៖ ម៉ោង 12:01 អធ្រាត្រថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021
	(1) គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
	(2) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយ
	(3) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ
	(4) ការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងសាធារណៈជន
	(5) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព។
	ចំណុចសំខាន់ៗទាំងប្រាំនេះត្រូវតែបានដោះស្រាយ នៅពេលដែលទីកន្លែងរបស់អ្នកបង្កើតពិធីការបើកឡើងវិញណាមួយ។
	អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមការណែនាំនេះ ត្រូវតែអនុវត្តវិធានការណ៍ជាធរមានទាំងអស់
	ដែលមានរាយខាងក្រោមនេះ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនពន្យល់ពីមូលហេតុក្នុងករណីដែលវិធានការណ៍ណាមួយ
	មិនត្រូវបានអនុវត្តដោយសារភាពមិនសមស្របសម្រាប់អាជីវកម្ម។
	 មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើដូច្នោះ។
	 បុគ្គលិកងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើស 65 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ) ត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើការងារដែលអាចធ្វើបានពីផ្ទះនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានប្រាប់ថាកុំមកធ្វើការ បើសិនជាឈឺ។ បុគ្គលិកយល់និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH សម្រាប់ការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក និងការនៅដាច់ពីគេ បើសិនជាអាចអនុវត្តបាន។ គោលការណ៍សុំច្បាប់ឈប់សម្រាកនៅកន្លែងធ្វើការ ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ និងបានក...
	 ការត្រួតពិនិត្យការចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិក អ្នកលក់ អ្នកម៉ៅការ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនអាចចូលក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយអនុលោមតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ LACDPH។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក ការដកដង្ហ...
	o ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
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	 ដំណើរការការងារត្រូវបានកែទម្រង់ឡើងវិញទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនឱកាសសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការងារពីផ្ទះបាន។
	 បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឲ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឲ្យដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ពីគេភ្លាមៗសម្...
	 នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញមាន 3 ករណី ឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជក ត្រូវតែរាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬតាមអនឡាញនៅ www.redcap.link/covidreport។ បើសិនជាចង្កោមត្រូវប...
	 បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃបានទទួលម៉ាស់សមស្របដែលគ្របច្រមុះ និងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH នៅ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ ncorona2019/masks។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់ម៉ាស់គ្រប...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យបោកគក់ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 និយោជកគួរពិចារណាពីកន្លែងដែលការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃប្រើហើយអាចបោះចោលបាន អាចមានប្រយោជន៍ដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើការលាងដៃញឹកញាប់ ឬប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ។ ឧទាហរណ៍គឺសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកដែលកំពុងពិនិត្យអ្នកដទៃរករោគសញ្ញា ឬកំពុងចាត់ចែងវត្ថុដែលបានប៉ះពាល់ជាទូទៅ។
	 ស្ថានីយការងារទាំងអស់ត្រូវបានបំបែកពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត។
	o កន្លែងចែកចាយ ________________________________________________________
	o បន្ទប់សម្រាក      ________________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក           ________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត          ________________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលបានអនុម័ត និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	__________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកជាញឹកញាប់ដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួន។
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
	 ទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន កម្មករនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន បរិក្ខារ និងកន្លែងធ្វើការដែលបានកំណត់។ ការប្រើប្រាស់រួមគ្នានូវវត្ថុដែលបានប៉ះរួចត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់។
	 បុគ្គលិកទទួលបានពេលវេលាក្នុងអំឡុងវេនធ្វើការរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តការសម្អាត។ កិច្ចការសម្អាតគួរត្រូវបានកំណត់ក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការជាផ្នែកមួយនៃភារកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិក។
	 គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាមជាភាគីទីបី។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	__________________________________________________________________________
	o ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ _______________________________
	 ហាងលក់រាយត្រូវតែត្រួតពិនិត្យការចេញចូលរបស់អតិថិជនឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីតាមដានចំនួនមនុស្សដើម្បីធានាថាទីកន្លែងកំពុងគោរពតាមការដាក់កម្រិតចំនួនមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកលក់រាយដែលត្រួតពិនិត្យមិនបានគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ឬមើលទៅដូច...
	 ត្រៀមរៀបចំឲ្យអតិថិជនតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅ ខណៈដែលនៅតែអនុវត្តការរក្សាគំលាតរាងកាយ រាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់តម្រុយជារូបភាព។ បើសិនជាចាំបាច់ បុគ្គលិកម្នាក់ (ឬច្រើននាក់បើសិនជាមានច្រកចូលច្រើនជាងមួយ) ដែលពាក់ម៉ាស់អាចត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅជិតទ្វ...
	 ផ្តល់ច្រកចូលតែមួយដែលបានកំណត់ច្បាស់លាស់ និងច្រកចេញដាច់ដោយឡែកដើម្បីជួយអនុវត្តការរក្សាគំលាតរាងកាយ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	 វិធានការណ៏ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាងបុគ្គលិកនិងអតិថិជន។ នេះអាចរាប់បញ្ចូលការប្រើប្រាស់ការបែងចែកជាក់ស្តែង ឬតម្រុយជារូបភាព (ឧ. ការសម្គាល់លើកម្រាលឥដ្ឋ បង់ស្អិតមានពណ៌ ឬសញ្ញាដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីកន្ល...
	 បានចាត់វិធានការណ៍នៅកន្លែងគិតលុយដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់រវាងអ្នកគិតលុយនិងអតិថិជន ដូចជារបាំងកញ្ចក់ Plexiglas។ ពិចារណាដំឡើងរបាំងកញ្ចក់ Plexiglass នៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងអាជីវកម្ម ដែលបុគ្គលិកមានការលំបាកក្នុងការរក្សាគំលាតរាងកាយពីអតិថិជន។ ស្ល...
	 បង់ស្អិត ឬការសម្គាល់ផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ពីកន្លែងចាប់ផ្តើមសម្រាប់អតិថិជនចូលក្នុងជួរគិតលុយ និងគំលាត 6 ហ្វីតសម្រាប់អតិថិជនដែលមកក្រោយៗទៀតដែលចូលតម្រង់ជួរ។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាគំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីអតិថិជននិងពីបុគ្គលិកដូចគ្នា នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃហាង។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលចាំបាច់ដើម្បីទទួលយកការបង់ប្រាក់ បញ្ជូនទំនិញឬសេវាកម្ម ឬទៅតាមការចាំបាច់។
	 បន្ទប់ទឹកបុគ្គលិកមិនអាចឲ្យអតិថិជនប្រើបានទេ។
	 ស្ថានីយការងាររបស់បុគ្គលិក ត្រូវបានបំបែកពីគ្នាយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត ហើយទីកន្លែងទូទៅត្រូវបានកំណត់ឲ្យដាក់កម្រិតលើការប្រមូលផ្តុំរបស់បុគ្គលិក ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតពិតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត។
	 សេចក្តីតម្រូវនៃការរក្សាគំលាតរាងកាយត្រូវបានអនុវត្តនៅកន្លែងលើកឥវ៉ាន់ (loading bay) ហើយចុះហត្ថលេខាដោយមិនប៉ះត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។
	 អ្នកបើកឡានដឹកទំនិញដែលមិនមែនជាបុគ្គលិក ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូន ឬអ្នកលក់ដែលតម្រូវឲ្យចូលក្នុងទីតាំងលក់រាយ ត្រូវពាក់ម៉ាស់។
	 ប្រព័ន្ធ HVAC គឺស្ថិតក្នុងសភាពដំណើរការធម្មតា ដើម្បីបង្កើនកម្រិតជាអតិបរមា ខ្យល់ចេញចូលត្រូវបានបង្កើន។ ខ្យល់ចេញចូលដែលមានប្រសិទ្ធភាព គឺជាវិធីដ៏សំខាន់បំផុតមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការចម្លងតាមអ៊ែរ៉ូសូល (aerosol) តូចៗ។ ពិចារណាដំ ឡើងម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់ម...
	 ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ដោយមិនបាច់ប៉ះ គឺមានសម្រាប់ឲ្យប្រើ ឬបើមិនអាចធ្វើបាន ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើអនាម័យយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ពិពណ៌នា៖
	__________________________________________________________________________
	 ទីកន្លែងទូទៅ និងវត្ថុដែលបានប៉ះញឹកញាប់នៅកន្លែងយកទំនិញរបស់អតិថិជន និងកន្លែងបង់ប្រាក់ (ឧ. តុ ដៃទ្វារ ម៉ាស៊ីនអានកាតឥណទាន ប៊ូតុងបញ្ជាជណ្ដើរយន្ត) ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការ ដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់ មេរោគដែលបាន...
	 បន្ថែមការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគនៅតាមទីតាំងផ្ទៃដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ឬផ្ទៃដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលដែលមិនបានពាក់ម៉ាស់។
	 ទីកន្លែងការងារ និងអគារទាំងមូលត្រូវបានសម្អាតយ៉ាងហោចណាស់រាល់ថ្ងៃ ហើយបន្ទប់ទឹក និងតំបន់/វត្ថុ ដែលបានប៉ះញឹកញាប់ ត្រូវបានសម្អាតជាញឹកញាប់ដូចការកំណត់គឺចាំបាច់ដោយយោងទៅតាមទីតាំងដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ឬទីតាំងដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលដែលមិនបានពាក់ម៉ាស់។
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃ ក្រដាសជូតមាត់ និងធុងសម្រាមគឺមានសម្រាប់សាធារណៈជននៅ ឬជិតច្រកចូលទីកន្លែង។
	 ម៉ោងហាងលក់រាយត្រូវបានកែសម្រួល ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសម្អាតស៊ីជម្រៅជាប្រចាំ និងការដាក់ស្តុកផលិតផល។ កំណត់ពេលរៀបស្តុកទំនិញដាច់ៗពីគ្នាដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកស្ថិតនៅក្នុងរបៀងខុសៗគ្នា។
	 ភ្ញៀវដែលមកដល់អាជីវកម្មត្រូវបានរំលឹកឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលា ខណៈពេលនៅក្នុងអាជីវកម្ម ឬលើទីធ្លារបស់អាជីវកម្ម។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សធំទាំងអស់ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។ មានតែបុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ពួកគ...
	 ការពិនិត្យរោគសញ្ញា ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលភ្ញៀវអាចចូលក្នុងទីកន្លែង។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្ហើម គ្រុនក្តៅឬគ្រុនរងានិងថាតើបុគ្គលនោះកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ឬឲ្យនៅដ...
	o ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះកំពុងចេញរោគសញ្ញាណាមួយដែលបានកត់សម្គាល់ខាងលើ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក ពួកគេមិនអាចចូលនិងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ។ ចូរផ្តល់ឲ្យពូកគេនូវការណែនាំអំពីការនៅដាច់ដោ...
	 អតិថិជនដែលមកដល់ទីកន្លែងជាមួយក្មេងៗ ត្រូវប្រាកដថាកូនរបស់ពួកគេស្ថិតនៅជិតឪពុកម្តាយ ចៀសវាងការប៉ះអ្នកដទៃ ឬវត្ថុណាមួយដែលមិនមែនជារបស់ពួកគេ និងត្រូវពាក់ម៉ាស់បើសិនជាដល់អាយុ។
	 បារនៅក្នុងហាង ជម្រើសទិញផលិតផលដោយថ្លឹងទម្ងន់ (bulk-bin) និងការសាកផលិតផលត្រូវបានបញ្ឈប់។ កន្លែងអង្គុយ      សាធារណៈត្រូវធ្វើការកែសម្រួលដើម្បីអាចអនុវត្តការរក្សាគម្លាតបាន។
	 អតិថិជនត្រូវបានរំលឹកថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបរិភោគ ឬផឹកខណៈពេលនៅ ឬនៅខាងក្នុងអាជីវកម្មលក់រាយឡើយ។
	 នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ឧបករណ៍ដែលមិនប្រើដៃដូចជាអំពូលភ្លើងសិនស័រចលនា ប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ដោយមិនបាច់ប៉ះ ឧបករណ៍បាញ់សាប៊ូនិងបញ្ចេញកន្សែងជូតស្វ័យប្រវត្តិ និងប្រព័ន្ធកាតពេលវេលាត្រូវបានដំឡើង។
	ស្រេចចិត្ត - ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត (ឧ. ការផ្តល់ម៉ោងធ្វើការសម្រាប់តែជនចាស់ជរា ផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការលក់នៅក្រៅម៉ោងរវល់ខ្លាំង)៖ __________________________________________________________________________
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះ ឬច្បាប់ចម្លងលិខិតបញ្ជាក់ការអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពជំងឺ COVID-19 ខោនធី Los Angeles របស់អាជីវកម្មត្រូវបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលសាធារណៈទាំងអស់មកក្នុងកន្លែង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដើម្បីបំពេញកម្មវិធីវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជ...
	 ស្លាកសញ្ញានៅច្រកចូល និង/ឬនៅកន្លែងដែលអតិថិជនតម្រង់ជួរជូនដំណឹងដល់អតិថិជនពីជម្រើស និងគុណសម្បត្តិនៃការបញ្ជាទិញជាមុន និងបង់ប្រាក់ជាមុន។
	 ច្រកអនឡាញរបស់អាជីវកម្ម (គេហទំព័រ បណ្តាញសង្គម ។ល។) ផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីម៉ោងបើកហាង ការតម្រូវឲ្យប្រើម៉ាស់ គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញជាមុន ការបង់ប្រាក់ជាមុន ការមកយកទំនិញនិង/ឬការដឹកជញ្ជូន និងបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។
	 បើសិនជាសមស្រប ម៉ោងទិញឥវ៉ាន់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ ដូចជាជនចាស់ជរា និងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានចាប់ផ្តើម យកល្អបន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។
	 សេវាកម្មដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
	 ប្រតិបត្តិការ ឬសេវាកម្មដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ពីចម្ងាយ ត្រូវបានប្តូរទៅអនឡាញ។
	 វិធានការណ៌ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ទី និង/ឬដែលមានហានិភ័យ  (risk)ខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។

