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ពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន កែន� ងបិត្រ�េបៀរ និងកែន� ងេធ� ើ្រ�៖ ឧបសម� ័ន� I
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
12/11/20៖
•

កែន� ងអង��យ�ងេ្រ�អ�របេ�
� ះ�សន� េ��មេ�ជនីយ��ន កែន� ងបិត្រ�េបៀរ
និងកែន� ងេធ� ើ្រ� ្រត�វ�នបិទ��រស្រ�ប់��រណៈជន។

•

បុគ�លិក្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលបរ �េ�គ ឬផឹក។ បុគ�លិក
�ចបរ �េ�គ ឬផឹកក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងស្រ�ក និងេ�កែន� ងស្រ�កែដល�នកំណត់ប៉ុេ�
� ះ
យកល� េ��ងេ្រ�អ�រ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�ង�យ 6
ហ� ីតពី��។

11/25/20៖ េ�ជនីយ��ន កែន� ងបិត្រ�េបៀរ និងកែន� ងេធ� ើ្រ��ចផ�ល់ជូនម�ប��រ
�
និងេភសជ�ៈ
�មរយៈ�រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� �រេបើកចូ ល ឬ�រដឹកជ��ន
� ែតប៉ុេ�
� ះ។ កែន� ងេធ� ើ្រ�
និងកែន� ងបិត្រ�េបៀរ �ចបន� ្របតិបត� �
ិ រលក់�យ�ន។ �រ�ក់ក្រមិត�ំងេនះ �ន្របសិទ��ព
�ប់ពីៃថ�ទី 25 ែខវ �ច� �
ិ - រហូ តដល់�ន�រជូនដំណង
ឹ �រ�ថ�ី។
11/10/20៖ បុគ�លិក្រត�វ�នចុះេ��ះ និង�ំ្រទ�អ� កអប់រ�មិត� ែដលអនុវត� �របេ្រង�ន
អំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ និង្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ។

េ�យ�រ�ររ �ក�ល�លែដលបន� េកើនេឡើងៃនេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី (COVID-19) អ្រ�ករណី និង�រស្រ�ក
ព��លេ�មន� ីរេពទ្យេកើនេឡើង�៉ង�ប់រហ័ស និង�ព�ំ�ច់ក��ង�រ�រ�រស�ជិក ែដល�យរងេ្រ�ះបំផុត
ក��ងសហគមន៍របស់េយើង
ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើេ�ជនីយ��ន
និងទីកែន� ង
លក់ម� �ប��រេផ្សងៗេទៀត ឲ្យផ� ល់េស�កម� ម� �ប��រ និងេភសជ� ៈ�មរយៈ�រដឹកជ��ន
� �រេបើកចូ ល ឬ�រយក
េ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�ែតប៉េុ �
� ះ។ �របេ្រមើជូនម� �ប��រ េភសជ�ៈ និង/ឬេ្រគ�ង្រសវ �ង�ំង�យ ែដល�នអតិថិជន
អង��យ ឬស�ិតេ�ក��ងឬ�ងេ្រ�អ�រ េដើម្បីទទួ ល�នម�ប��រឬេភសជ�
�
ៈ ្រត�វ�ន�ម�ត់។ កែន� ងអង��យ�ង
េ្រ�អ�របេ�
� ះ�សន� � ំងអស់េ��មេ�ជនីយ��ន កែន� ងបិត្រ�េបៀរ និងកែន� ងេធ� ើ្រ� ្រត�វ�នបិទ��រ
ស្រ�ប់��រណៈជន។ ��ប័ន��រណៈ មិនគួ រ�ក់តុ និងេ�អីបេ�
� ះ�សន� េ��មទីកែន� ង ឬតំបន់ែដលនឹង
បង� �ព�យ្រស� ល
ឬេលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ន�របរ �េ�គ��រេ��ងេ្រ�អ�រ
ក��ងចំេ�មមនុស្សែដលមិន
ែមន�ស�ជិក្រគ� �រេឡើយ េ្រ�ះ�បង� ឲ្យ�ន�និភ័យ (risk) ្រសេដៀង�� នឹង�របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ
េ��មេ�ជនីយ��ន។
បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�េ�េលើេ�ជនីយ��ន
កែន� ងបិត្រ�
និង
កែន� ងេធ� ើ្រ�
ែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់រដ� េ�ជនីយ��ន កែន� ងបិត្រ�េបៀរ និងកែន� ងេធ� ើ្រ�
ក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពស
ី ុវត� ិ�ព និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ� ំងេនះផងែដរ។
កែន� ងេធ� ើ្រ�ែដលផលិត្រ���ល់ខ� �ន េហើយ�នទីកែន� ង�ច់េ�យែឡកស្រ�ប់ភ�ក្ស្រ� ែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី
និយមន័យៃនទីកែន� ងចំណី��រ េ�យច�ប់ស�ីពស
ី ុខ�ព និងសុវត� ិ�ពរបស់រដ� California ែផ� ក 113789(c)(5) និង
មិនត្រម�វឲ្យ�នលិខិតអនុ��តសុខ�ព េដើម្បីេធ� ្រើ បតិបត� ិ�រ �ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�រលក់�យ និង្រត�វែត
អនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់ស�ីពស
ី ុវត� ិ�ពបុគ�លិក
និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺក��ងពិធី�រេនះ
្រពម� ំង
ពិធី�រស្រ�ប់�រេបើក�ជីវកម� លក់�យ ស្រ�ប់�រទិញទំនិញេ�យ��ល់ (ឧបសម� ័ន� B.)។
ទីកែន� ង ែដលមិន្រត�វ�នអនុ��ត េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់សុខ�ព និងពិធី�រេនះេដើម្បីេបើកេឡើង វ �ញ
ត្រម�វឲ្យបន� បិទ។
ពិធី�រេនះមិនែមនស្រ�ប់�រ្របគុំត�ន� ី �រសែម� ង ឬទីកែន� ងកម�ន� ែដល�នទីកែន� ងម� �ប��រេ�នឹងកែន� ង
េ�ះេទ។
ទីកែន� ងម� �ប��រ� ំងេនះ
គឺ្រត�វបន� បិទ��រដែដលរហូ ត�ល់ែត្រត�វ�នអនុ��តឲ្យបន� ្របតិបត� ិ�រ
ែដល�ន�រែកែ្របខ� ះ ឬ្របតិបត� ិ�រេពញេលញ�មរយៈេសចក� ីប��ប់ឲ្យេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ�ក់�ក់។
APPENDIX I: Protocol for Restaurants, Breweries and Wineries–Opening for On-Site Dining
Revised 12/11/2020 (Cambodian)
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ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រេនះមិនែមនស្រ�ប់អ�កលក់ម� �ប��រ (ដូ ច��នលក់��រ រេទះរុញលក់��រ) េ�ះេទ។ សូ មេមើល
�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កលក់ម� �ប��រ�មផ� វ� (Guidance for Food Street Vendors) ស្រ�ប់េសចក� ីប��ប់ែដលអនុវត�
ចំេ�ះទីកែន� ងលក់ម� �ប��រ� ំងេនះ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន� ម
ដូ េច� ះសូ ម្រ�កដ��ន ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
�្រប�ំស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖
(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រ េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព។
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។
េ�ជនីយ��ន កែន� ងបិត្រ�េបៀរ និងកែន� ងេធ� ើ្រ��ំងអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យពិធ�
ី រេនះ ្រត�វែតអនុវត�
វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន
វ ��ន�រណ៌�មួ យ ែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបក��ង�រអនុវត� �នស្រ�ប់�ជីវកម� េនះ។
េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ពីមន
ុ ៖

�លបរ �េច� ទចុះផ�យ៖

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រ េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក (គូ សធីក�ំងអស់ែដល
អនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)
 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ ឬអ� កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ� កែដល�នប��សុខ�ព
្រប�ំ�យ) ្រត�វ�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ� �
ើ រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងគួ រពិ�ក�
អំពីក�ីកង� ល់���មួ យអ� កផ� ល់េស�សុខ�ព ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�ររបស់ខ� �ន េដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�
�នសម្រសប អំពី�រ្រតឡប់េ�កែន� ងេធ� �
ើ រវ �ញ។

 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រេបើសន
ិ �ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល
�នជំងឺ COVID-19។

 បុគ�លិក�នទទួ លព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដល
បុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ�កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ� ះ។
សូ មេមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិក
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម
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ី ុ�ភិ�ល

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� ិ��នៃន�ព�ក់ទងនឹង�រ�រ
របស់ជំងឺ COVID-19 េ�យអនុេ�ម�ម បទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20 របស់អភិ�លរដ� ។

 ប��ប់ពទ
ី ទួ 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 ឬពិធ�
ី រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
និងត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗ ស្រ�ប់បគ
ុ � លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។
គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពធ
ិ �
ី រ ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់
េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� �
ើ របែន� មេទៀត
ឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។

 េ�ក��ងករណីែដល��ស់�ជីវកម� អ� ក្រគប់្រគង ឬ្របតិបត� ិករដឹង��នករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួនបី (3)
ឬេ្រចើន�ងេនះ េ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ព�
ី រផ��ះជំងេឺ នះ
េ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�ន
រកេឃើញេ�កែន� ងេធ� �
ើ រ �យក��នសុខ�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� យ
ើ តបចំេ�ះ�រឆ� ង�ចេ��ម
ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ� ល�
់ រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ជំនួយ�របេច� កេទស
និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង ែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង
្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� �
ើ រេសុើបអេង� ត�រឆ� ង�ចេ��ម េដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។
�យក��នសុខ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�រ�រសហ�រ��មៗពីទីកែន� ង េដើម្បីកណ
ំ ត់�េតើចេ��មករណីេនះ
បេង� ើត��រផ��ះជំងឺ COVID-19 ឬេទ។

 �រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង មុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។ �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 និងឲ្យេ��ច់ពេី គ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រពិនត
ិ ្យ� ំងេនះ
�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពប
ី ុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ព
ក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួ លរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិត
ៃថ� ។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� �
ើ រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យ
អ� កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� លេ់ ស�េ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 �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមិនគួ រេ្របើេឡើយ។ បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ង
ំ មុខេពលេ���ក់ឯង
េ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19៖ �រេឆ� ើយតបនឹង
�រេកើនេឡើង��ំងលំ�ប់��ក់ទី 1 �នេចញេ�ៃថ�ទី 28 ែខវ �ច� �
ិ ��ំ 2020 បុគ�លិក និងមនុស្ស� ំងអស់
ែដល�ក់ទង�ជីវកម� � ំងអស់ ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំអព
ំ ី�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ�ន្រតឹម្រត�វ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រ�ំ�ច់ក��ង�រេ�កគក់
ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ពួកេគ្រប�ំៃថ� ។

 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក
េលើកែលងែតក��ងអំឡ
� ងេពលស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត
�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែត
រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រេធ� ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង
��យពីអ�កដៃទ។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់
ឬកែន� ង�� ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖
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o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ� ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត រ�ងបុគ�ល
េ�ក��ងបន� ប់ ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក

o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ង
ែដលេ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង

o �ក់តុ��តពី��្រ�ំមួយហ� ត
ី និង���ននូ វគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី

ឬបិតបង់ស�ិតេលើេ�អី េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បី���ន
នូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ �មរេបៀបែដល�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់
ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក� �វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។

 សន� ះ�ំងមុខ គឺ្រត�វេ្របើ ស��តនិងស��ប់េមេ�គ េ��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។
 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រ�កដ� �រអនុវត� អ�ម័យៃដ ែដលរ ួម�ន �រ�ងៃដញឹក�ប់ �រេ្របើ្រ�ស់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ�នសម្រសប ្រត�វ�នេ�រព�ម។

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តេ�យ�នេពលេវ�េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។
 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យខ� ប់�ត់េពលក� ក និងក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូ ត�ត់។ ្រក�សជូ ត�ត់ែដល�នេ្របើរ ួច
គួ រេ�ះេ�លក��ងធុងស្រ�ម និង�ងៃដ��មៗ�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកេ��អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។

 បុគ�លិក អ� កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ��ន
� � ំងអស់ ទទួ ល�ន�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ េពលេ�ជិតអ� កដៃទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នចុះេ��ះ និង�ំ្រទ�អ� កអប់រ�មិត� ែដលអនុវត� �របេ្រង�នអំព�
ី ររក�គំ�ត�ង�យ និង
្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ។

 �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី�� េ�យេ�រព�មបទប្ប�� ត� ិស�ីពី្រ�ក់ឈ� �ល និងេ�៉ងេធ� ើ�រ េដើម្បី្រ�កដ�
បុគ�លិក�ចរក�គំ�ត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី�� េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�កេ�្រគប់េពលេវ�។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ �េរៀង�ល់េ�៉ងេ��ម�ល វ ��គ
ដូ ច�ងេ្រ�ម៖


បន� ប់ស្រ�ក

_____________________________________________________



បន� ប់ទឹក

_____________________________________________________



េផ្សងេទៀត

_____________________________________________________

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_____________________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់
េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_____________________________________________________________________________________

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក� ំងអស់។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
_____________________________________________________________________________________

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
 េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន បុគ�លិក��ក់ែដល�ក់្រក�ត់�ំងមុខ ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិត��រ ប៉ែុ ន� �ន
គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្បី្រត� តពិនិត្យ��ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�ន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
អនុវត� �ម។

 វ ��ន�រណ៌េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ ្រត�វ�នអនុវត� �មេ�ទីកែន� ងែដលអតិថិជន ឬបុគ�លិក
ត្រមង់ជួរ។ េនះរ ួម�នដូ ច�កែន� ងគិតលុយ កែន� ងលក់ម� �បចម� ិន្រ�ប់និងជួ រ បន� ប់ទឹក �ន�ល
ជេណ�រើ យន� ្របអប់ កែន� ងទទួ លេភ��វ និងកែន� ងរង់�ំ កែន� ងចុះនិងេ�យករថយន� និងទីកែន� ងេផ្សងៗេទៀតែដល
អតិថិជន្របមូ លផ�។�ំ
o

បិតបង់ស�ិត ឬេ្រគ�ងស��ល់េផ្សងេទៀតេ�ចេ��ះ 6 ហ� ីតេ�្រគប់ទីកែន� ងែដល��រណៈជន�ចបេង� ើត
�ជួ រ ឬឈរ។

o

េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន បេង� ើតផ� វ� ក��ងអ�រ និងផ� វ� េដើរ�ត់�នទិសេ�ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ� ើរេជើង
េដើម្បីេចៀស�ងបុគ�លិក និងអតិថិជនេដើរ�ត់��។

 ទីកែន� ងម� �ប��រែដលផ�ល់ជេ្រមើសមកយក ឬ�រដឹកជ��ន
� ម� �ប��រ ្រត�វ្រ�កដ��រអនុវត� រក�គំ�ត
�ង�យ ្រត�វ�នអនុវត� ស្រ�ប់អតិថជ
ិ នែដលត្រមង់ជួរ េ�េពលេធ� ើ�រប��ទិញ ឬក��ងអំឡ
� ងេពលេ�យក។

 បង់អង��យ�ងេ្រ�អ�រេ�នឹងកែន� ង្រត�វ�នបិទ។
o

ប�� រ�រែដល្រត�វ�នេ្របើក��ងេ�លបំណងេរៀបចំ ឬបេ្រមើជូនេភសជ� ៈេ្រគ�ង្រសវ �ង ្រត�វ�នបិទស្រ�ប់
�របេ្រមើេស�ម� �ប និងេភសជ� ៈេ�ប�� រេ�ះ។

o

�របេ្រមើជូនម� �ប��រ េភសជ� ៈ និង/ឬេ្រគ�ង្រសវ �ង�ងក��ងអ�រ� ំង�យ ែដល�នអតិថជ
ិ ន
អង��យេ��ងក��ងអ�រ ឬ�ងេ្រ�អ�រេដើម្បីទទួ ល�នម� �ប��រ េភសជ� ៈ ឬេ្រគ�ង្រសវ �ង
្រត�វ�ន�ម�ត់។

o

�រអង��យេ�នឹងកែន� ងេ�ក��ង��រ��ន�ងក��ង ឬ�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន�ម�ត់។

o

្របតិបត� ិ�រកម�ន� ្រត�វ�ន�ម�ត់។ េនះ�ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិតចំេ�ះ�រ�ក់ត�ន� ីឌីេច (Disk
Jockey) ត�ន� ី��ល់ និង�រកម�ន� ។ ែករស្រម� លក្រមិតសំេឡងត�ន� ី េដើម្បីឲ្យបុគ�លិក�ចរក�គំ�តពី
អតិថិជនេដើម្បី��ប់�រប��ទិញ។

o

េ�ជនីយ��នមិន�ចេធ� ព
ើ ិធីទទួ លេភ��វ ពិធីជប់េលៀង ឬ�រ្របមូ លផ��ំធំៗេផ្សងេទៀតេឡើយ។

 េ�ជនីយ��ន�ចបន� េបើកដំេណើរ�រ ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រដឹកជ��ន
� �រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�
និង្របតិបត� ិ�រេបើកចូ ល។

 េ�េពល�ចេធ� �
ើ ន ដំេ�ះ្រ�យបេច� ក វ �ទ�្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី�ត់បន� យ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង
រ�ងមនុស្សនឹងមនុស្ស �រប��ទិញ�មឧបករណ៍ចល័ត មុឺនុយក��ងេថប� ិត ជេ្រមើសទូ �ត់្រ�ក់េ�យមិន�ច់បះ។

 េរៀបចំ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងរ�ងអតិថិជន អ� កេបើកបររថយន� ដឹកជ��ន
� និងបុគ�លិកេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន
�ររក�គំ�ត�ង�យ។
o

ក្រ�លឥដ� េ��ងក��ង និង�ងេ្រ�េ�ជនីយ��នេ�ក��ងទីកែន� ងែដលអតិថជ
ិ ន អ� កេបើកបរ
�រដឹកជ��ន
� ឬអ� កដៃទេទៀត�ចរង់�ំ ្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន និងអនុវត�
�ររក�គំ�ត�ង�យ។

o

េ្របើ្រ�ស់ដេំ ណើរ�រែដលមិន�ន�រប៉ះ ស្រ�ប់�រេ�យកទំនិញ និង�រដឹកជ��ន
� ក៏ដូច�
្របព័ន�េអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀត ស្រ�ប់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��របស់េភ��វ្រត�វ�នអនុវត�
េ�េពលែដល�ចេធ� �
ើ ន។

o

�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��រ�ងបុគ�លិក និងអតិថិជន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម្រ�ំ�ទី�អតិបរ�
េ�េពលែដល�ចេធ� �
ើ ន។

 េបើសិន��ជីវកម� �នសមត� �ព និងេ្រជើសេរ �សផ�ល់�រប��ទិញេ�នឹងកែន� ង អតិថិជនគួ រែតទទួ ល�នមុឺនុយ
(�នបិទផ�យ ឬ្រក�សែចកស្រ�ប់េ្របើែតម� ង) េដើម្បីបង� លក� ណៈ�យ្រស� លស្រ�ប់�រប��ទិញ េហើយ
�រប��ទិញទំនិញ គួ រ្រត�វ�ន្របមូ ល េវចខ� ប់ និងយកេ�យអតិថជ
ិ នឲ្យ�ន�ប់បំផុត។ អតិថិជនគួ រទទួ ល�ន
�រជូ នដំណឹងស� ីពេី ពលេវ�មកយកេ�យ្រប�ក់្របែហល។ អតិថិជនែដលរង់�ំទំនិញ មិន�ច្របមូ លផ��ំ
េ�ក��ង�ជីវកម� �នេទ។ ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ក��ងរថយន� របស់ខ� �ន ឬ្រតឡប់មក វ �ញេ�េ�៉ងែដលសម្រសបេដើម្បី
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ទទួ លយក�រប��ទិញរបស់ខ� �ន។

 �ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់រ�ងបុគ�លិក និងអតិថិជន។
o

ដំេឡើងរ�ំង��ល់ដូច��របំែបក ឬក�� ក់ plexiglass េ�កែន� ងចុះេ��ះ កែន� ងអ� កទទួ លេភ��វឈរ
ប�� រកម� ៉ង់ ។ល។ េ�ទីកែន� ងែដលពិ�កក��ង�ររក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត។

 ��ំងបុគ�លិក និងអតិថិជនកុំឲ្យ្របមូ លផ��ំេ�ទីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ដូ ច�បន� ប់ទឹក ផ� វ� េដើរក��ងអ�រ
តំបន់�រ កែន� ងកក់ទុកមុន និងឧបករណ៍�ន�តឥណ�ន ។ល។
o

ត្រម�វឲ្យបុគ�លិកេចៀស�ង�រ�ប់ៃដ និងទ្រមង់ៃន�រ��គមន៍្រសេដៀង�� ែដលេល� ើសក��ង�ររក�គំ�ត
�ង�យ។

 េ្របើ្រ�ស់រ�ំង ឬបេង� ើនគំ�តរ�ងតុ/េ�អី េដើម្បីបំែបកបុគ�លិកេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក។ េ�េពល
ែដល�ចេធ� ើ�ន បេង� ើតទីកែន� ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នម� ប់្រជក និងកែន� ងអង��យ ែដលេដើម្បីជួយ
���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 ្របតិបត� ិ�រ្រត�វ�នែកែ្របេឡើង វ �ញ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីសេ្រមច�ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ង
បុគ�លិក។
o

ផ� ះ�យ និងែផ� ក�ងេ្រ�យេផ្សងេទៀតៃនក្រ�លឥដ� េ�ក��ងអ�រ ្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បីអនុវត�
េសចក� ីប��ប់ឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ។

 ពិធី�រៃន�ររក�គំ�ត�ង�យគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�្រគប់ទីកែន� ង�រ ��ល័យ ផ�ះ�យ កែន� ងែចកម� �ប��រ
�៉សុីនបង� កែដល�ចេដើរចូ ល ឬទីកែន� ងបុគ�លិកែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់េផ្សងេទៀត។
o

�រប៉ះ�ល់បន� ិចបន� �ច្រត�វ�នរ�ពឹង េ�ះ��៉ង�េ�លេ�គឺេដើម្បី�ក់ក្រមិតឲ្យតិច�ង 15 �ទី
យកល� គឺ 10 �ទី េហើយបុគ�លិក�ក់រ�ំងមុខរបស់ខ� �ន�និច�។

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

 ្របព័ន� HVAC គឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រធម� � េដើម្បីបេង� ើនក្រមិត�អតិបរ� ខ្យល់េចញចូ ល្រត�វ�នបេង� ើន។
o ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ� ស់ចល័ត បេង� ើនត្រមងខ្យល់របស់អ�រ

ឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បំផត
ុ �មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណ
ខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ងទីកែន� ងេធ� ើ�រ� ំងអស់។

 ស្រ�ប់ទីកែន� ងែដលមិន�នេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ ចូ របង� �រទឹកេ��និងទឹក្រត�ក់�យ��រយៈេពល្រ�ំ�ទី មុននឹង
េបើកេឡើង វ �ញ េដើម្បីប�រទឹ
� កេ�ក��ងបំពង់ទឹក�មួ យនឹង�រផ� ត់ផ�ង់ទឹកែដល�ប និង�នសុវត� ិ�ព។

 ទីកែន� ង្រត�វ�នស��ត និងេធ� ើអ�ម័យ/ស��ប់េមេ�គ�៉ងហ� ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័ត
ឲ្យេ្របើ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) �ពិេសសេបើសិន�្រត�វ�នបិទ��។

o ផ�ល់ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ន
ុ ស��តរបស់�គីទីបីេដើម្បីជួយ�មួ យត្រម�វ�រស��តេកើនេឡើង
�ម�រ�ំ�ច់។

 ទី��ដូ ច�បន� ប់ប រ �េ�គ��រ កែន� ងអ� កទទួ លេភ��វឈរ និងផ�ះ�យ្រត�វ�នបំ�ក់េ�េ�យផលិតផល
អ�ម័យសម្រសប ដូ ច�ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង្រក�សជូ តអ�ម័យស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់ែដលកំពុងជួ
អតិថិជនេ�យ��ល់។

o សូ ម្រ�កដ�ទីកែន� ងអ�ម័យេ�បន� ្របតិបត� ិ�រ និង�នស��ក្រគប់េពលេវ�ៃន េហើយផ�ល�
់ ប៊ូ
្រក�សជូ ត និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដបែន� ម េ�េពល�ំ�ច់។

o ែណ�ំឲ្យដំេឡើងឧបករណ៍�ញ់េ�យមិន�ច់ប៉ះស្រ�ប់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ
្រក�សជូ ត និងធុងស្រ�ម។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 កែន� ងទ��ក់ ្រត�វ�នកំណត់េដើម្បីទទួ ល�រដឹកជ��ន
� ��យ ពីកែន� ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន។ �រប៉ះ�ល់រ�ង
មនុស្សនិងមនុស្សស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ទំនិញ ្រត�វ�នលុបបំ�ត់េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
�រពិ�រ�ពីសុវត� ិ�ពម� �ប��រ

 �រអនុវត� សុវត� ិ�ពម� �ប��រ� ំងអស់ ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងច�ប់ស�ព
ី ី��រលក់�យរបស់រដ� California
(Retail Food Code; CRFC) កំពុង្រត�វ�នអនុវត� និងរក�។

o រក�ម� �ប��រេ��ឲ្យេ�េ�� (135 °F ឬខ� ស់�ងេនះ) ឬម� �ប��រ្រត�ក់ឲ្យេ�្រត�ក់ (41 °F
ឬ�ប�ងេនះ)

o ចម� ិនម� �បឲ្យឆ� ិនល� ដូ ច�នប��ប់េ�ក��ង CRFC។

o ស��ត និងរក�្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ និងបរ ���រឲ្យ�នអ�ម័យ េ��ម�ពញឹក�ប់ែដល�ំ�ច់ ដូ ច
�នគូ សប��ក់េ�ក��ង CRFC។

o េ�រព�ម�រអនុវត� េដើម្បីសុខ�ព និងអ�ម័យរបស់បុគ�លិក៖ កុំេធ� ើ�រេ�េពលឈឺ �ងៃដឲ្យ�ន
ញឹក�ប់ េ្រ�មៃដ្រត�វ�ន�ក់�ម�រ�ំ�ច់ដូចេ�ក��ង CRFC។

o ���ម� �ប�ហរ និងេ្រគ�ងផ្ស ំម� �ប��រ� ំងអស់ ទទួ ល�នមកពី្របភពម� �ប��រែដល�នអនុម័ត។
o បុគ�លិកេរៀបចំ��រ្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យ��ស់ប�រ� ឬចូ លក��ងកែន� ង�រ�ររបស់អ�កដៃទ
ក��ងអំឡ
� ងេវនេធ� ើ�រ។

 �៉សុីនបេ្រមើេស�កម� េ�យខ� �នឯង ដូ ច��៉សុីនទឹកសូ � និងទឹកេ�ះេ�ជូ រកក ្រត�វ�នបេ�� ញេ�យ
បុគ�លិកម� �ប��រ��ក់ េហើយៃផ� ប៉ះ�ល់្រត�វ�នស��ត និងេធ� ើអ�ម័យ�េរៀង�ល់េ�៉ង។

 ទីកែន� ងែដលអតិថិជន�ច្របមូ លផ��ំ ឬប៉ះ�ល់ម� �ប��រ ឬទំនិញម� �ប��រ ែដលអតិថជ
ិ នេផ្សងេទៀត�ចនឹង
េ្របើ្រ�ស់ ្រត�វ�នបិទ។ វត��� ំងេនះ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យអតិថិជន��ក់ៗ និង្រត�វ�នេ�ះេ�ល ឬស��ត និងស��ប់
េមេ�គ ប��ប់ពេី ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ �ម�រគួ រ។ េនះរ ួមប��ល
� ប៉ុែន� មិន្រត�វ�នកំណត់េទ៖
o

ទីកែន� ងបេ្រមើេស�កម� េ�យខ� �នឯង ដូ ច�្របអប់េ្រគ�ងផ្ស ំ ្របអប់េ្រគ�ងបរ ���រ កែន្សង គ្រមប ទុេ�
ឧបករណ៍ផ��កែដល្រត�វេ្របើ�េដើម ។ល។

o

ទីកែន� ងបេ្រមើេស�កម� េ�យខ� �នឯង ដូ ច��រ�ល់� �រ��ត់ ឬរេបៀបប៊ូ េហ� ែដល�ប់ប��ល
�
� ំង�រភ� ក្សម� �ប��រ។

o

ស� រ្រ�ប់ជីអ��ម ��រស្រមន់ និងេឈើ�ក់េធ� ញស្រ�ប់អតិថិជនេ្រ�យបរ �េ�គ��រ។ � ំងេនះ
្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ�ន�រពិនិត្យ ឬផ� ល់ឲ្យ�មសំេណើប៉ុេ�
� ះ។

�រពិ�រ�េលើទក
ី ែន� ង

 បន� ប់ទឹកែដលពីមុន��ប់េបើក��រដល់��រណៈជន �ចបន� េបើក��រដល់��រណៈជនដែដល។
 បុគ�លិកម� �ប��រ��ក់ក��ងមួ យេវន្រត�វ�ន�ត់�ង
ំ ឲ្យ្រត� តពិនិត្យ និងអនុវត� ដំេណើរ�រេធ� ើអ�ម័យ និង
ស��ប់េមេ�គបែន� ម �ម�រ�ំ�ច់។

 គេ្រ�ងស��ត និង�រស��ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន និងតំបន់ចូលេ្របើ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍ
និងអនុវត� ។
o

ទីកែន� ងទូ េ� និងវត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់េហើយ�ក់ទងនឹង�រេ�យកទំនិញរបស់អតិថិជន
និងកែន� ងបង់្រ�ក់ (ឧ. តុ ៃដ��រ �៉សុីន�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេរៀង�ល់េ�៉ង
ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គ ែដល�នអនុ��តេ�យ EPA។

o

ឧបករណ៍ស្រ�ប់បង់្រ�ក់ � �ច � �ចស្រ�ប់េ្របើេលើេអ្រកង់ ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ង។

 ទីកែន� ង្រត�វ�នស��ត និងេធ� ើអ�ម័យ/ស��ប់េមេ�គ�៉ងហ� ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័ត
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ឲ្យេ្របើ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) េ�េពលយប់។ កំណត់្រ�មួ យ្រត�វ�នរក�ទុក េដើម្បី្រត� តពិនិត្យ�របំេពញ
េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

 �ស��ប់សំេឡង និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀត មិន្រត�វ�នែចករ� ែឡក�មួ យបុគ�លិកេឡើយ លុះ្រ�ឧបករណ៍
េ�ះ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�នសម្រសប ប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ្របឹក��មួ យ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍
េដើម្បីសេ្រមចពីជ�
ំ នស��ប់េមេ�គែដលសម្រសប។

 អ� ក�ង�ន ែដល�ងស��រៈេ្របើ្រ�ស់េ្រចើនដងេ�យអតិថិជន �នទទួ លឧបករណ៍េដើម្បី�រ�រែភ� ក ្រចមុះ
និង�ត់ពី�រកខ� ក់េ�យ�រ�រ��ត េ�យេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ ែវ�ន��រ�រ និង/ឬសន� ះ�ំងមុខ។
អ� ក�ង�ន�នទទួ ល�វ�រ�រេ្រ� និង�ំ�ច់្រត�វ��ស់ប�រឲ្យ�នញឹ
�
ក�ប់។ ឧបករណ៍�រ�រ
ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ ដូ ច�សន� ះ�ំងមុខ និងែវ�ន�្រត�វស��ប់េមេ�គឲ្យ�នល� ប��ប់ពេី ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។

 បន� ប់ទឹក្រត�វ�នពិនិត្យ�្រប�ំ ក៏ដូច�ស��ត និងស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ង េ�យេ្របើ
�រ�តុស��ប់េមេ�គែដលអនុម័តេ�យ EPA។

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណៈជនេ� ឬជិត្រចកចូ លទីកែន� ង។
ទីកែន� ងេស�កម� អតិថិជន

 អតិថិជនគួ រចូ ល�ម��រ ែដល្រត�វ�នេបើកចំហ (េនះនឹង្រត�វ�ន�យតៃម� ស្រ�ប់�រអនុម័តេ�យែផ�កេលើ�រ
ប៉ះ�ល់សត� ល�ិត) ឬេ�យស� ័យ្របវត� ិេបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ គួ រ�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ស្រ�ប់េភ��វ
ែដល្រត�វែតប៉ះៃដ��រ។

 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ� ពួ កេគ្រត�វែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�េពលចូ លមក�ន់ទីកែន� ង េពលេដើរេ�កែន� ង
�មួ យក��ងទីកែន� ង និងេ�េពលេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទក
ឹ ។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន
�យុេលើស 2 ��។ំ �នែតបុគ�លែដល�នប��ផ� វ� ដេង� ើម�ុៃំ រ� ឬប��សុខ�ពេផ្សងេទៀត ែដលេធ� ើឲ្យ�រ�ក់រ�ំង
មុខ�នេ្រ�ះ��ក់ប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពីេសចក� ីប��ប់េនះ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ� ក និង
េភ��វេផ្សងេទៀត េគគួ រផ� ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។
o

អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់្រក�ត់�ំងមុខ �ច្រត�វ�នបដិេសធមិនផ� ល់េស�កម� និងេស� ើសុំឲ្យ
�កេចញ។

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន� ង�មួ យេក� ងៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូ នរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក��យ េចៀស�ង
�រប៉ះអ� កដៃទ ឬវត���មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និងកំពុង�ក់រ�ំងមុខេបើសិន�ដល់�យុ។

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូ លក��ងទីកែន� ង។ �រពិនត
ិ ្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ
�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិត
េ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ
�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទ
េ�្រចកចូ លទីកែន� ង េ�យែថ� ង�េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះ មិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។

 បុគ�លិកែដលកំពុង��ស់ទីវត��ែដល�នេ្របើេ�យអតិថិជន ឬ�ត់ែចងថង់ស្រ�មេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ
�ចេ�ះេ�ល�ន (�ងៃដមុននឹង�ក់េ្រ�មៃដ និងេ្រ�យពីេ�ះេ្រ�មៃដ) និងទទួ ល�នេអៀម�រ�រេ្រ�
ែដលពួ កេគ្រត�វែត��ស់ប�រ�ញឹ
�
ក�ប់។

 មុឺនុយែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ ្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គប��ប់ពអ
ី តិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ េបើសិន�
េ្របើមុឺនុយ្រក�ស ចូ រេ�ះ�េ�លប��ប់ពអ
ី តិថជ
ិ នេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ជេ្រមើសេផ្សងដូ ច��រៃផ� មុឺនុយនឹងថ� ល់
មុឺនុយេអឡិច្រត�និក ឬមុឺនុយែដល�ច�ញយក�មរយៈឧបករណ៍ចល័តគួ រ្រត�វ�នពិ�រ�។

 �រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�យមិនេ្របើ�ច់្រ�ក់ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�។ េបើសិន�សម្រសបស្រ�ប់ទីកែន� ងម� �ប��រ
អតិថិជន្រត�វ�នអនុ��តឲ្យឆូ ត�តឥណ�ន/ឥណពន� របស់ខ� �ន េហើយឧបករណ៍�ន�ត្រត�វ�នេធ� អ
ើ �ម័យ
�៉ងេពញេលញ�េរៀង�ល់េ�៉ង។

 េ្រសចចិត� - ពណ៌�ពី វ ��ន�រេផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ង ស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� និង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ផ� ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់��ំង)៖
_____________________________________________________________________________________

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួ យ��រណៈជន
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ���បនប្រតអនុេ�ម�ព COVID ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ
� ំងអស់មកក��ងអ�រ។

 ��កស��ែដលជូ នដំណឹងដល់អតិថិជន ឲ្យេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង្រត�វ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�េពល
មិនបរ �េ�គ ឬមិនផឹក ក៏្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល� ំងអស់ផងែដរ។

 ស្រ�ប់េ�ជនីយ��នែដលស� ិតេ�ក��ង�ជីវកម� មួយេទៀត ឬ មជ្ឈមណ�លទិញទំនិញ ឬផ�រ�ងក��ងអ�រ
ឬ�ងេ្រ�អ�រ ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យែដលចង��លប��ញ�អតិថិជនមិន�ចបរ �េ�គ ឬផឹក
េ�កែន� ង�មួ យ េលើប រ �េវណរបស់�ជីវកម� ឬផ�រ�នេទ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីរ�លឹកដល់��រណៈជនែដលចូ លមកបរ �េ�គឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ត
ី
�ងៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ េ�េពលចូ លក��ងេ�ជនីយ��ន និងេ�ផ� ះេបើសិន�ពួ កេគឈឺ
ឬ�នេ�គស��ដូ ច��នឹងជំងឺ COVID-19។

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំពរ័ ប�
� ញសង� ម ។ល។) ផ� លព
់ ័ត៌�នច�ស់�ស់ ពីេ�៉ងេបើកទីកែន� ង
�រត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ េ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង�រប��ទិញ�មុន �រកក់ទុក �របង់្រ�ក់�មុន
�រមកយកទំនិញនិង/ឬ�រដឹកជ��ន
� និងប��ែដល�ក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត។

E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស�ើ�ព
 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់អតិថជ
ិ ន ្រត�វ�នផ� ល់�ទិ�ព។
 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម� ែដល�ច្រត�វ�នផ� លព
់ ីច��យ ្រត�វ�នប�រេ��អន�ញ។
�
 វ ��ន�រណ៌្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួ ល�នទំនិញ និងេស�កម� ស្រ�ប់អតិថិជន
ែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។
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 ឬ
មតិអំពីពិធ�
ី រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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