�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

ពិធី�រស្រ�ប់�ររក�គំ�តសង� ម៖ ឧបសម� ័ន� A
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
12/4/2020៖
•

បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូច េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង
ខណ�ែចក ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ។ េនះគឺ� វ ��ន�រណ៍បេ�
� ះ�សន� េ�យអនុេ�ម�ម
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លបេ�
� ះ�សន� ែដល�នេចញេ�ៃថ� ទី 28 ែខវ �ច� ិ� ��ំ
2020។ េសចក� ីប��ប់េនះ�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� ីត
ពីអ�កដៃទ និងគួ រេធ� ើដូេ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ េបើសន
ិ ��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ
ឬ�រផឹកេ�ក��ងបន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រ គឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គ
េ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក។

•

្រត�វែត្រត� តពិនិត្យបុគ�លិកែដលចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ ពិនិត្យេមើល�េតើពួកេគ កំពុងស� ិត
េ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។

•

ៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ្រត�វែតស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ង។

េ��ះ�ជីវកម� ៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
ទំហំទី��្រប�ក់្របែហលគិត�ហ� ីត�េរ�
ែដលេបើកដល់��រណៈជន៖
�ជីវកម� �ង
ំ អស់្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �ន
េដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុក��ងករណីែដល វ ��ន�រណ៍�មួ យ មិន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រ�ពមិនសម្រសប
ស្រ�ប់�ជីវកម� ។
A. ��កស��

 បិទផ�យ��កស��ៃនច�ប់ចម� ងរបស់ពិធី�រៃន�ររក�គំ�តសង� មេ�្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗៃនអ�រ។
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រ េបើសន
ិ �ឈឺ។
 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� ះ និង
ត្រម�វឲ្យ�ន�រេ��ច់ពេី គេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។
និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ែផន�រពីពិធី�រស្រ�ប់បគ
ុ � លិកែដល�នេ��ច់ពេី គ� ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួ ល�ន
ឺ
ឬេធ� េើ តស� រកជំង COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� �
ើ របែន� មេទៀតឬេទ ែដល�ច
ត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។

 �រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក ្រត�វ�នេធ� េើ ឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចនឹងចូ លមក�ន់កែន� ងេធ� ើ�រ។ �រ្រត� តពិនិត្យ ្រត�វែត
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ម
ើ ខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និងអ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើ
បុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬេទ។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នពីច��យ ឬេ�យ��ល់េ�េពលបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ព
ក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

 េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ��នករណីចំនួន 3 ឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�
េ�ះនិេ�ជកគួ រ�យ�រណ៍ពច
ី េ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ
(213) 240-7821។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ង�រ�រ
�យក��នសុខ�ព��រណៈនឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតបនឹង�រឆ� ង�ចេ��មែដលរ ួម�ន�រផ�ល់�រែណ�ំ
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ជំនួយបេច� កេទស
និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់�មតំបន់។ អ� ក្រគប់្រគងករណី
សុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងស្រ�ប់េធ� ើ�រេសុើបអេង� តេលើចេ��មេនះ
េដើម្បីជួយដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន� ង។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ្រត�វទទួ ល�នរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់
េ�យឥតគិតៃថ�។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេនះ្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� �
ើ រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់
�មួ យអ� កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ
គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�
��ន�ពសុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��តឲ្យេធ� ើដូេច� ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹង�ងេ្រ�មច��គឺ��រល� ។
មិនគួ រេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខ
េពលេ���ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិក
េ�េពលឈរេ�ះេទ។

 េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19៖ �រេឆ� ើយតបនឹង�រេកើន
េឡើង��ំងលំ�ប់��ក់ទី 1 �នេចញេ�ៃថ� ទី 28 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខេ�
្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� ើ�រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យបិទ��រជិត ឬេ�េពលបរ �េ�គ
ឬផឹក។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងបន� ប់តូចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ� រ �ង�ំហួសពីកម� ស់
របស់បុគ�លិក េពលេនះ្រត�វ�នដកេ�លក��ងអំឡ
� ងរយៈេពល�ន្របសិទ��ពៃនេសចក� ីប��ប់បេ�
� ះ�សន� េនះ
េ�លគឺ�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។

 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក េលើកែលងែត
ក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យពីអ�ក
ដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6
ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួ រែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ចេធ� ើ �ន។
�របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន��រ
បរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ� លជ
់ ូ នគំ�ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ ឬប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
 តុ ឬ��នីយ�រ�របុគ�ល� ំងអស់្រត�វ�នបំែបកពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត។
 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត កំពុង្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់េ�៉ងេ��ម
�លវ ��គ ដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 បន� ប់ស្រ�ក៖
 បន� ប់ទឹក៖
 េផ្សងេទៀត៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ង
េ្រ�ម៖

 �ប៊ូ និងទឹកគឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��តឲ្យស្រ�ក�ញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក� ំងអស់។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖

C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បីទប់��ត់កុំឲ្យ�ន�រ្របមូ លផ� ំ� (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)

 កំណត់ចំនួនអតិថិជនេ�ក��ង�ងក��ងេពលែតមួ យ ែដលអនុ��តឲ្យអតិថិជន និងបុគ�លិក
រក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី���ន�៉ង�យ្រស� លេ�្រគប់េពលេវ�ែដល�ចអនុវត� �ន។
ចំនួនអតិបរ�របស់អតិថិជនេ�ក��ងអ�រ៖

 �ក់ឲ្យបុគ�លិក��ក់្រប�ំ�រេ���រចូ ល េដើម្បី្រ�កដ�មិនេលើសចំនួនអតិបរ�របស់អតិថិជន េ�ក��ងអ�រ។
 �រ�ក់ក្រមិតក��ងមនុស្ស��ក់ ស្រ�ប់ទំនិញែដល�ប់លក់អស់ េដើម្បី�ត់បន� យហ� �ងមនុស្ស និង�រត្រមង់ជួរ។
ពន្យល់៖

 េ្រសចចិត�-ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖

D. វ ��ន�រណ៍េដើម្បីរក�ឲ្យមនុស្សស�ិតេ���តពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�

ស្រ�ប់ទីកែន� ង)
 �រ�ក់��កស��េ��ងេ្រ��ងែដលរ�លឹកឲ្យមនុស្សស� ិតេ���តពី���៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត
�ប់� ំងេពលត្រមង់ជួរ។

 �របិទបង់ស�ត
ិ ឬេ្រគ�ងស��ល់េផ្សងេទៀតែដល�នគំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ត
ី ពី��េ�ទីកែន� ងត្រមង់ជួរ
របស់អតិថិជន�ងក��ង�ង និងេ�េលើផ� វ� េដើរៃន្រចកចូ ល��រណៈេ�យ�នស��ែណ�ំឲ្យអតិថិជនេ្របើ
្រ�ស់េ្រគ�ងស��ល់េដើម្បីរក�គំ�ត។

 បំែបកតំបន់កុម�៉ងព
់ ីតំបន់ដឹកជ��ន
� េដើម្បីទប់��ត់កុំឲ្យអតិថិជន្របមូ លផ�។�ំ
 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីអតិថជ
ិ ន និងពីបុគ�លិកដូ ច�� េលើកែលង
ែតបុគ�លិក�ចមកជិតមួ យែភ� តេ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីទទួ លយក�របង់្រ�ក់ ដឹកជ��ន
� ទំនិញ ឬេស�កម�
ឬេ�េពល�ំ�ច់។

 េ្រសចចិត�—េ្របើ្រ�ស់្រចកចូ លផ� វ� មួ យទិស េដើម្បីស្រម� លដល់�ររក�គំ�តសង� ម។
 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

E. វ ��ន�រណ៍េដើម្បីទប់��ត់�រប៉ះ�ល់ែដលមិន�ំ�ច់ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)

 ទប់��ត់មនុស្សមិនឲ្យ�ប់េ�យខ� �នឯងនូ វរបស់អ�ីមួយែដល�ក់ទងនឹងម� �ប��រ។
 ទំនិញ� ំងអស់្រត�វ�នេវចខ� ប់�មុនេ�ក��ងឧបករណ៍ផ��កបិទជិតេ�យបុគ�លិក។
 ធុងម� �ប��រដុំមិន�នស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� �ប់េ�យខ� �នឯងរបស់អតិថិជនេឡើយ។
 �រភ� ក់ម� �ប��រ�កល្បង ្រត�វ�ន�ម�ត់។
 ផ�ល់្របព័ន�បង់្រ�ក់ែដលមិន�ន�រប៉ះ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន េធ� ើអ�ម័យ្របព័ន�បង់្រ�ក់�្រប�ំ។
ពិពណ៌�៖

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ� ល់េ�៉ង ស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ�)៖
F. វ ��ន�រណ៍េដើម្បីេលើកកម� ស់�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
4

 េភ��វែដលមកដល់ទីកែន� ង្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងែតេពលបរ �េ�គ ឬផឹក
េបើសន
ិ ��ចេធ� �
ើ ន) ខណៈេពលេ�ក��ងទីកែន� ង ឬក��ងទី��េ�ទីកែន� ង។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និង
កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យ
អ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ប៉េុ �
� ះេទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉ស។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពបុគ�លិករបស់អ�ក និង
េភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ� ល់រ�ំងមុខឲ្យេភ��វែដលមកដល់េ�យ��ន�៉ស។

 �រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចនឹងចូ លក��ងទីកែន� ង។

�រ្រត� តពិនិត្យ
្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម អ�រ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬេ��ច់ពេី គឬេទ។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់
ឬ�មរយៈ វ �ធីេផ្សងេទៀតដូ ច��រពិនិត្យេ�គស���មអន�ញ
ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ� ង�េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះ
មិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។

G. វ ��ន�រណ៍េដើម្បីបេង� ើនអ�ម័យ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទីកែន� ង)

 បន� ប់ទឹកែដល�ធម� �េបើក��រដល់��រណៈជន �ចបន� េបើក��រដល់��រណៈជនដែដល។
 ្រក�សជូ តស��ប់េមេ�គែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នេ�ជិតរេទះទិញឥ��ន់ និង
ក�ន� កទិញឥ��ន់។

 បុគ�លិក្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យស��ប់េមេ�គេលើរេទះ និងក�ន� ក�េរៀង�ល់េ�៉ង។
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �ប៊ូ និងទឹក ឬ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�ន្របសិទ��ព គឺ�នស្រ�ប់��រណៈជនេ�
ឬែក្បរ្រចកចូ លៃនទីកែន� ង េ�ប�� រគិតលុយ និង្រគប់ទីកែន� ងេផ្សងេទៀតេ��ងក��ង�ង ឬ�ងេ្រ�ែដលមនុស្ស
�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��េ�យ��ល់។

 �រស��ប់េមេ�គេលើឧបករណ៍ស្រ�ប់បង់្រ�ក់ � �ច � �ចស្រ�ប់េ្របើេលើេអ្រកង់(styluses) �េរៀង�ល់េ�៉ង។
 �រស��ប់េមេ�គេលើៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន�េរៀង�ល់េ�៉ង។
 េ្រសចចិត�- ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖

Protocol for Social Distancing: Appendix A
Revised 12/4/2020 (Cambodian)

Page 4 of 5

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
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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�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖

េលខទូ រស័ព�៖

�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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