FAQs អំពី�រលំែហេ��ងេ្រ�

សកម� �ពលំែហេ��ងេ្រ� និងជំងឺ COVID-19
សហគមន៍ និង្រប�ជន�នេលើកេឡើងនូ វសំណួរ�េ្រចើនអំពី�េតើសកម� �ព�ងេ្រ�អ�រ�ក់
�ក់ ្រត�វ�នអនុ��តឬក៏អត់ ្រសបេពលែដលេ�នធីេធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់រយៈេពលេងើបេឡើង វ �ញរបស់
ខ� �ន។ ក្រមងសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់េនះ ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីជួយេឆ� ើយសំណួរមួ យចំនួន
ែដល្រត�វ�នេលើកេឡើង�ក់ទងនឹងសកម� �ពលំែហេ��ងេ្រ�។ ឯក�រេនះ នឹង្រត�វ�នេធ� ើ
បច��ប្បន� �ព េ�េពលែដលេ�នធីេធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់�រេងើបេឡើង វ �ញ និង្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ
ព្រងីកបែន� មេលើសកម� �ពែដល្រត�វ�នអនុ��ត�េពលបច��ប្បន� េនះ។

1. េតើខ��ំ�ចចូ លរ ួមក��ង��ក់�ត់្រ�ណ ឬ��ក់ក�ច់គុន�ងេ្រ�អ�រេ�មជ្ឈ
មណ�លសហគមន៍ ឬេឆ� រសមុ្រទ�នែដរឬេទ?
��ក់�ត់្រ�ណ ឬ��ក់ក�ច់គុនដូ ច� Zumba ៃត��ន់ដូ ឬយ៉ូ �� ែដល្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�
អ�រ ្រត�វ�នអនុ��តដ�ប��ន�ររក�គំ�ត�ង�យសម្រសប េហើយ��ក់េរៀនេនះអនុេ�ម
�មេសចក� ីត្រម�វែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងពិធី�រស� ីពីកែន� ង�ត់្រ�ណ និងមជ្ឈមណ�ល�ត់
្រ�ណ។ អ� កចូ លរ ួមគួ រ�ក់រ�ំងមុខរបស់ខ� �នក��ងអំឡ
� ងសកម� �ព�ំងេនះឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ ��ក់ក�ច់គុន ្រត�វែត�ក់ក្រមិត្រតឹម�រហ� ឹក�ត់ជំ�ញែដលមិន�ន
�រប៉ះ�ល់��។ មិនអនុ��តឲ្យ�ន�រ្របកួ តេឡើយ។

2. េតើបទពិេ�ធន៍ជិះែខ� ង (tandem hang-gliding) �រេ�តឆ័្រតេ�ង ឬ�រ
េ�តកម� សេ់ �យ�នែខ្សពួ រ (bungee jumping) ្រត�វ�នអនុ��តែដរឬេទ?
េ�េពលេនះ �នែតបទពិេ�ធន៍��ក់ឯងប៉ុេ�
� ះេទើប្រត�វ�នអនុ��ត។ ្រគ�ប��ត់ �ចផ� ល់
ព័ត៌�ន និង�រែណ�ំ�ន ប៉ុែន� មិន�ចចូ លរ ួមក��ងបទពិេ�ធន៍�ក់ែស� ង�មួ យអតិថិជន
�នេទ។ ្រគ�ប��ត់ និងអតិថិជន ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ និងរក�គំ�ត�ង�យឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន ខណៈែដលពិនិត្យេឡើង វ �ញេលើព័ត៌�នសុវត� ិ�ព ឬផ� ល់�រែណ�ំទូេ�។
បុគ�លិក�ចមកជិតអតិថិជន�ម�រ�ំ�ច់ េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អតិថិជន�ក់ឧបករណ៍�ន
្រតឹម្រត�វ និងេដើម្បីេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យសុវត� ិ�ពែដល�ំ�ច់េផ្សងៗេទៀត។ មិន�ំ�ច់�ក់រ�ំង
មុខក��ងអំឡ
� ងបទពិេ�ធន៍�ក់ែស� ងេ�ះេទ។

3. េតើខ��ំ�ចចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព�ញ់�េំ ភ� ើងពណ៌ (paintball) �នែដរឬេទ?
បច��ប្បន� េនះ សកម� �ពេនះមិន្រត�វ�នអនុ��តេទ។ �រ�ញ់�ំេភ� ើងពណ៌ គឺ�សកម� �ពែដល
េលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� និង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេ�ក��ង្រក �មក��ងចំេ�មអ� កចូ លរ ួម
អំឡ
� ងេពលេលង។ �ន�រ្រព� យ�រម� �េគមិន�ចរក�គំ�តសង� ម និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ង
ជំងឺ�មក្រមិតែដល�ំ�ច់ េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងទីកែន� ង
�ំងេនះ�ន

4. េតើ�រមុជទឹក (snorkeling) �រែហលទឹកក��ង�តសមុ្រទ (scuba diving) និង�រ
មុជទឹកេសរ � (free diving) ្រត�វ�នអនុ��តពីេឆ� រសមុ្រទ��រណៈែដរឬេទ?
�ទ/�ស សកម� �ព�ំងេនះ ្រត�វ�នអនុ��ត។ ចូ រ្រ�កដ�អនុេ�ម�ម�រែណ�ំែដល�ន
ចុះផ�យ�ក់ទងនឹង េឆ� រសមុ្រទ។ អ� ក្រត�វែតរក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�លែដល
មិនែមន�ស�ជិក្រគ� �ររបស់អ�ក�ំងក��ង និងេ្រ�ទឹក។

5. បច��ប្បន� េនះ េតើឧទ�នជិះស�ី្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ�រែដរឬេទ?
�ទ/�ស ឧទ�ន�ំងេនះ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ�រ។ អង� �ពមួ យែដលេមើល�រខុស្រត�វ
ទីកែន� ង�ំងេនះ �ចេធ� ើ�រសេ្រមចរក�ឲ្យទីកែន� ងេនះបិទ��រដែដល េបើសិន�ពួ កេគ�ន
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FAQs អំពី�រលំែហេ��ងេ្រ�

សកម� �ពលំែហេ��ងេ្រ� និងជំងឺ COVID-19
�រម� ណ៍� ពួ កេគ�នបុគ�លិកឬធន�នមិន្រគប់្រ�ន់ (ឧ. ស��ែដលផ� ល់�រែណ�ំ) េដើម្បីរក�
ដំេណើរ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ឬ���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។

6. េតើែល្បងេលើក្រ�លេ��ដូ ច� Bocce ball និង�រេ�ះប៊ូ លីងេលើក្រ�លេ��
្រត�វ�នអនុ��តែដរឬេទ?
�ទ/�ស សកម� �ព�ំងេនះ្រត�វ�នអនុ��ត ដ�ប�អ� កចូ លរ ួមរក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្ស
ែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �រេ�្រគប់េពលេវ� និងេ្របើរ�ំងមុខ។ អ� កេលងគួ រេចៀស�ង�រេ្របើ
ឧបករណ៍រ ួម�� ឬគួ រេធ� ើអ�ម័យឧបករណ៍មុនេពលេ្របើ្រ�ស់េ�យអ� កេលង��ក់េទៀត។ មិនអនុ��ត
ឲ្យ�ន�រ្របកួ តេ�ះេទ និងមិនអនុ��តឲ្យ�នអ� កេលងេលើសពី 4 �ក់េ�េលើទី�ន ឬ "green"
ក��ងេពលែតមួ យេឡើយ។

7. េតើខ��ំ�ចជួលទូ ក ឬេរៀនេមេរៀនេបើកទូ កេ��ង 1:1 �នែដរឬេទ?
ទូ ក�ច្រត�វ�នជួ លេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ព
ី ី �រជួ ល�នេលើទឹកតូ ចៗ
ែដល�នចុះផ�យ។ េមេរៀនេបើកទូ កេ��ង �ច្រប្រពឹត�េ��នដ�ប��ំងសិស្ស និង្រគ�បេ្រង�ន
�ក់រ�ំងមុខ និងរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីត ្រពម�ំងេ�រព�ម�ររ �តបន� ឹងេផ្សងេទៀតែដល�ន
កត់ស��ល់េ�ក��ងឯក�រែណ�ំអំពី�រជួ ល�នេលើទឹក�ងេលើ។

7. េតើខ��ំ�ច�ក់ទងអ� ក�ស្រ�ប់ពត
័ ៌�នបែន� ម?
េបើសិន�អ� ក�នសំណួរ�មួ យ សូ ម�ក់ទងេ�េលខ 211 ស្រ�ប់ជំនួយ។
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