�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់សួនច�រសហគមន៍
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ
12/2/20៖
• បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូច េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបន� ប់តូចែដល�នរ�ំងខណ�ែចក
្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ។ េនះគឺ� វ ��ន�រណ៍បេ�
� ះ�សន� េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លបេ�
� ះ�សន� ែដល�នេចញេ�ៃថ� ទី 28 ែខវ �ច� �
ិ ��ំ 2020។ េសចក� ី
ត្រម�វេនះ�ន្របសិទ��ព�ប់ពីេ�៉ង 12:01 អ្រ�្រត (PST) ៃថ� ទី 30 ែខវ �ច� �
ិ ��ំ 2020
ដល់េ�៉ង 11:59 អ្រ�្រត (PST) ៃថ� ទី 20 ែខធ� ���ំ 2020។
• េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ
និងគួ រេធ� ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�ក��ង
បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រ គឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក។
• �រ្រត� តពិនិត្យេភ��វ ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�េតើេភ��វកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពេី គ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (Public Health) កំពុងអំ�វ�វដល់��រណជន
��ស់�ជីវកម�
និងអង� �រ�មសហគមន៍� ំងអស់ឲ្យ�ំ្រទ�រេបើកេឡើង វ �ញៃន�ជីវកម�
និងកែន� ង��រណៈ។
�មរយៈកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព (Safer at Home) �រ ួមរបស់េយើង េយើង�ន�ត់បន� យ
ចំនួនករណីថ�ីៃនជំងឺ COVID-19 និងចំនួនករណីស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យេ�យេ�គជ័យ ែដលអនុ��តឲ្យ�ន
�រេបើកេឡើង វ �ញ�មដំ�ក់�លៃនែផ� ក�េ្រចើនក��ងជី វ �តធម� �។
េដើម្បីជួយេ�ក��ង�រ��ស់ប�រេនះ
�
Public Health សូ មេស� ើឲ្យ្របតិបត� ិករសួ នច�រសហគមន៍� ំងអស់�ត់ វ ��ន�រណ៍
សម្រសបេដើម្បីេរៀបចំស្រ�ប់�រេបើកេឡើង វ �ញ
ែដល្រសបេ��មែផន�រ��រេឡើង វ �ញ។
ប���ងេ្រ�មេនះ�ន
�រៈសំ�ន់�ស់ និង្រត�វែតេ�ះ្រ�យេដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក និងកី�ករ�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រចម� ងជំងឺ
េ�សួ នច�រសហគមន៍៖
(1) �រ�រ�រ និង�រ�ំ្រទសុខ�ពបុគ�លិក និងអតិថិជន
(2) �រ���ននូ វ�ររក�គំ�តពិត�នសម្រសប
(3) �រ���ននូ វ�រ្រគប់្រគងជំងឺ�នសម្រសប
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យ��រណជន
(5) �រ���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� េ�យេស� �
ើ ព
ែផ� កសំ�ន់ៗ� ំងេនះ្រត�វ�ន�ក់ប��ល
� េ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យ�ងេ្រ�ម និង្រត�វែតអនុវត� �ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ
ៃនសួ នច�រសហគមន៍ែដល�ំ�ច់។

សួនច�រសហគមន៍�ង
ំ អស់ ្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ វ ����រណ៍ែដល�ចអនុវត� �ន
�ំងអស់ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុមិន�ចអនុវត� �នស្រ�ប់
វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� ។
េ��ះសួនច�រសហគមន៍៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
A. �ររ �តបន� ឹងែដល�នែណ�ំ

 ត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�។ េភ��វែដលមកដល់សួនច�រ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលង

េពលបរ �េ�គ ឬផឹក េបើសិន��ចេធ� ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក��ង�ជីវកម� ឬេលើទី��របស់�ជីវកម� ។ េនះអនុវត� េ�េលើ
មនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខ
េ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �នប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់េនះ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ� ក
និងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួ រផ� ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូ លក��ងសួ នច�រ។ �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��ប់
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រ្រត� តពិនិត្យ�ង
ំ េនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�ម
រយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ� ង�េភ��វ
ែដល�នេ�គស��� ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។

 ត្រម�វឲ្យរក�គំ�តពិត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតេ�្រគប់េពលេវ�។
 ្រពឹត�ិ�រណ៍ស�័្រគចិត� ្រពឹត�ិ�រណ៍េផ្សងេទៀត និង��ក់េរៀនមិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។
 �រ្របមូ លផ��ំ�្រក �មមិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។
 ចំនួនអ� កចូ លរ ួមេ�ក��ងសួ នច�រក��ងេពលម� ងមិន្រត�វបង� ឲ្យ�ន�ពកកកុញ�មួ យេឡើយ និង្រត�វរក�គំ�ត 6 ហ� ីត
រ�ងអ� កចូ លរ ួម។

 អ� កចូ លរ ួមយកមក�មួ យនូ វទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ឬ្រក�ត់ជូតអ�ម័យ ឬថង់��ស� ក
ិ ្របេភទ Ziplock ែដល�នទឹក�ប៊ូ
និង្រក�ត់�ងស��ត និង�ងៃដមុននិងេ្រ�យពីចូលេ�ក��ងសួ នច�រ។

 ត្រម�វឲ្យ�ក់េ្រ�មៃដេ�េពលេធ� ើ�រែថសួ ន �ប់ប��ល
� �ង
ំ េពល�ត់ែចងឧបករណ៍ និងបរ ���រ។
 អ� កចូ លរ ួម្រត�វ�នត្រម�វឲ្យយកវត����ល់ខ� �ន និងស្រ�ម�ង
ំ អស់េចញមុនេពល�កេចញពីសួនច�រ។
 ��រ ្រចកចូ ល និង/ឬេ��ង��របន� េបើកក��ងអំឡ�ងេ�៉ងេធ� ើ�រធម� �។
េបើសិន�បុគ�លិក�នវត� �នេ�ទីកែន� ង៖

 បុគ�លិក�ង
ំ អស់្រត�វ�ន្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ

ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់
ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�នែកែ្រប
េដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។

 បុគ�លិក�នទទួ លព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក

ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ិទទួ ល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ� កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ� ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន� ម
ស� ីពី កម� វ �ធី រ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង
សិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម
ច�ប់ស�ីពី�រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព
(Families First Coronavirus Response Act) និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្បីទទួ លអត� ្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ��ន
ៃន�ព�ក់ទងនឹង�រ�ររបស់ជំងឺ COVID-19 �ក់ព័ន�នឹង បទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20 របស់រ��ភិ�ល។

 ប��ប់ពីទទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស� វ �ជ� �ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19

(ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងត្រម�វឲ្យ�ន
�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។
គេ្រ�ងរបស់
និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ
COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�របែន� មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍
្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ។

 �រ្រត� តពិនិត្យ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។ �រពិនិត្យ្រត�វ�ប់ប��ល
� �រ្រត� តពិនិត្យែដល
�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិកេ�ះ�នប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល្រត�វ�នដឹង��នជំងឺ COVID-19ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�ចុងេ្រ�យឬក៏អត់។ �រពិនិត្យ� ំងេនះ
�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ង
េធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជកគួ រ�យ�រណ៍

ពី្រក �មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។ េបើសិន�ចេ��ម
្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ� ើ�រ �យក��នសុខ�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ� ង�្រក �ម ែដល
រ ួម�នដូ ច��រផ� ល់�រែណ�ំ
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
�រ�ំ្រទបេច� កេទស
និង វ ��ន�រណ៍

Reopening Protocol for Community Gardens
Revised 12/2/2020 (Cambodian)

Page 2 of 4
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។
អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ
េសុើបអេង� ត�រឆ� ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។

នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រ

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួ លរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ

និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ� ។
បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ
� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លិក
ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក
�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម
េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ�
ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។
យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់ រ �ងតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមិនគួ រេ្របើេឡើយ។
បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខេពលេ���ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ
�រខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូច េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបន� ប់តូចែដល�នរ�ំងខណ�ែចក ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ។ េនះគឺ

�វ ��ន�រណ៍បេ�
� ះ�សន� េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លបេ�
� ះ�សន� ែដល�នេចញេ�ៃថ�
ទី 28 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020។ េសចក� ីត្រម�វេនះ�ន្របសិទ��ព�ប់ពីេ�៉ង 12:01 អ្រ�្រត (PST) ៃថ�ទី 30 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020
ដល់េ�៉ង 11:59 អ្រ�្រត (PST) ៃថ�ទី 20 ែខធ� ���ំ 2020។

 េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក េលើកែលងែត

ក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទ�ន
េ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�ក
ដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ច
េធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�ក��ងបន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រ គឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យេ�រព�មសកម� �ព�រ�រខ� �ន ដូ ច�៖
 ស� ិតេ�ផ�ះេ�េពលអ� កឈឺ។


ស� ិតេ�ផ� ះ�៉ងតិចបំផុត 24 េ�៉ង ប��ប់ពី�សះេស្បើយ ែដល�នន័យ�អ�រៈ្រគ �នេ��របស់អ�ក�ន
�ត់េ�វ �ញេ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��
និង�ន�រធូ រេស្បើយស្រ�ប់េ�គស��របស់អ�ក
(ឧ.
ក� ក
ដកដេង� ើមខ� ី) និង �៉ងតិចបំផុត 10 ៃថ� �ប់ពីេពលែដលអ� កេចញេ�គស��ដំបូង។



េបើសិន�អ� ក�នេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែតមិន�នេ�គស���មួ យ អ� ក្រត�វែតស� ិត
េ�ផ� ះរហូ តដល់៖
•

10 ៃថ�ប��ប់ពី�លបរ �េច� ទេធ� ើេតស� វ �ជ� �នេលើកដំបូង ប៉ុែន�

•

េបើសិន�អ� កេចញេ�គស�� អ� ក�ំ�ច់្រត�វអនុវត� �ម�រែណ�ំ�ងេលើ។

 �ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។ េបើសិន�មិន�ន�ប៊ូ និងទឹក
ចូ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច
េ្រ�យពីេ្របើបន� ប់ទឹក និងប��ប់ពីក�ក និងក�
� ស់។

60%។

�ងៃដរបស់អ�កមុនេពលបរ �េ�គ��រ

 ្រគប�ត់របស់អ�កេពលក� កនិងក��ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូ ត�ត់

រ ួចេ�ះ្រក�ស់ជូត�ត់េ�ះេ�ល និង�ង
ស��តៃដរបស់អ�ក��មៗ។ េបើសិន�អ� កមិន�ន្រក�ត់ជូត�ត់ សូ មេ្របើែកងៃដរបស់អ�ក (មិនែមនៃដរបស់
អ� កេទ)។

 កុំប៉ះ�ត់ ែភ� ក ឬ្រចមុះរបស់អ�ក�មួ យៃដែដលមិន�ន់�ង។
 េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដលឈឺ។
 េចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់វត��រ ួម�� ដូ ច�ទូ រសព� ឬឧបករណ៍េផ្សងៗេទៀត។ េបើសិន�្រត�វែតេ្របើឧបករណ៍រ ួម�� ចូ រ
្រ�កដ�ជូ ត�ឲ្យ��ត�មួ យ្រក�សេសើមជូ តស��ប់េមេ�គមុននិងេ្រ�យេ្របើរ ួម��។

 អេង� តគំ�ត�រ�ររបស់អ�កេធៀប�មួ យបុគ�លិកេផ្សងេទៀត�និច�។ រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ�និច�
លុះ្រ�ែត�រកំណត់�រ�រ�ក់�ក់ត្រម�វឲ្យ�នគំ�តតិច�ងេនះ និង�ក់្រក�ត់�ំងមុខ េ�េពលេធ� ើ�រជិត
ឬ�មួ យអ� កដៃទ។

 ស��ប់េមេ�គេលើវត�� និងៃផ� ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ ដូ ច���នីយ៍�រ�រ ��រចុច ទូ រសព� ប��ន់ៃដ �៉សុីន
ឧបករណ៍ែដលេ្របើរ ួម�� និងៃដ��រ។ េនះគួ រេធ� ើេឡើង�េរៀង�ល់េ�៉ងក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក�ង
ំ អស់។
B. ពិធី�រៃន�រែថ�ំ

 �រ្របមូ លផ��ំ�្រក �ម្រត�វ�ន�ម�ត់ េហើយបង់អង��យនិងតុ្រត�វ�នយកេចញ ឬ�មប៉ះ�ល់ពីេ្រ�ះរបស់�ង
ំ េនះមិន�ច
េ្របើ�នេទ
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 វត��ែដល�នេ្របើ�ទូ េ�្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ�្រប�ំ។
 ឧបករណ៍ែដល�នេ្របើ�ទូ េ�្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យមុន និងេ្រ�យពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
 អ� កចូ លរ ួម�ំយកឧបករណ៍របស់ខ� �ន��ល់ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�នេដើម្បីេចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់
ឧបករណ៍សហគមន៍។

 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផឹកគឺ�នស្រ�ប់បំេពញដបទឹកែតប៉ុេ�
� ះ។
C. ពិធី�រ្រត� តពិនិត្យ
 ្រត�វែតបិទស��ែណ�ំ និងស��ព័ត៌�នេ�េពញទីកែន� ង �ក់ទងនឹង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �ររក�គំ�តពិត និង�រ
េ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ។

 ្របតិបត� ិករទីកែន� ងនឹងេធ� ើ�រចុះពិនិត្យយូរៗម� ង�េរៀង�ល់ៃថ� េដើម្បីពិនិត្យ�អ� កែថសួ នកំពុងេ�រព�ម�ររ �តបន� ឹង។
 អ� កែថសួ ននឹង្រត�វ�នេស� ឲ
ើ ្យ�កេចញេបើសិន�មិនេ�រព�ម�ររ �តបន� ឹង� ំងេនះ។

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖

េ��ះទំ�ក់ទំនងសួ នច�រសហគមន៍៖

េលខទូ រសព� ៖

�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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