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ពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់កែន�ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV នងិបន�ប់�� �នស្រ�បជួ់ល៖ 
ឧបសម�ន័�  O 

 

�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពងុអនុវត�  វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទេ�យវ �ទ� 
��ស�  និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យទីកែន�ង�ក់�ក់េបើក�� រេឡើងវ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ េសចក� ីប�� ប់ 
�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់កែន�ងេ�ះជំរុ�/ឧទ�ន RV និង�� �នស្រ�ប់ជួលែដល�នអនុ�� តឲ្យេបើក�� រេ�យេសចក� ី  
ប�� ប់ពីម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរដ�។ បែន�មេលើល័ក�ខ័ណ� ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ�េ�េលើទីកែន�ង�ក់�ក់  
�ងំេនះ �ជីវកម�្របេភទ�ងំេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ែដល�នែចងេ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះផងែដរ។ 
 
េ�ក� �ងពិធី�រ�ងេ្រ�ម �ក្យ� "្រគ��រ" ្រត�វ�នកំណត់� "មនុស្សែដលរស់េ�រមួ�� �្រក �ម្រគ��រែតមួយ" 
េហើយមិន្រត�វ�ប់ប�� �ល�ងំ�� ន�ពរស់េ��្រក �មលក�ណៈ�� ប័នដូច� អេន��សិក�� ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត���ម 
��មដូនដី ឬអ�រែថ�្ំរប�ជន េហើយ�មិនរមួប�� �ល �រេរៀបចំ�ររស់េ�លក�ណៈ�ណិជ�កម�ដូច� ផ�ះ�នបន�ប់ជួល 
ស�� �រ ឬម៉ូ ែតល0

1 េឡើយ។  �ក្យ� “បុគ� លិក” និង “និេ�ជិត” �នន័យ�រមួប�� �ល និេ�ជិត អ�កស� ័្រគចិត� អ�ក�ត់�រ 
និងអ�កទទួល�របណ� � ះប�� ល អ�កសិក�និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលបំេពញ�រ�រេ�នឹងកែន�ង។ �ក្យ� “េភ��វ” ឬ “ អតិថិជន” 
គួរែត�ន�ប់ប�� �ល ��រណៈជន និងអ�កេផ្សងេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក 
ឬនិេ�ជិតែដលចំ�យេពលេវ�េធ� ើ�រេ�ឯ�ជីវកម� ឬទី�ំងេ�ះ។ �ក្យ� “្រគឹះ�� ន” “ទី�ំង” និង “កែន�ង” 
�ងំពីរសំេ�េ�េលើ��រ RV �� �ន បន�ប់ជួល កែន�ងេ�ះជំរុ� និងអ�រ ឬកែន�ងេ�ះជំរុ� 
េ��ប់ៗ�� ែដលសកម��ពែដល�ន�រអនុ�� ត�ន្រប្រពឹត�េឡើង។ 
 
សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម ដូេច�ះសូម  
្រ�កដ��នពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់    
បច� �ប្បន��ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។  
 
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�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យេ�េពលទីកែន�ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 

  

កែន�ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV និង�� �នស្រ�ប់ជួល�ងំអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់េ�យ�រែណ�េំនះ ្រត�វែត�ក់ចុះនូវ  
 វ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត��ន�ងំអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�មនិង្រត�វេ្រត�មខ� �ន 

េដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៌�មួយែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត��ន។ 

េ�� ះទីកែន�ង៖  

�សយ�� នទីកែន�ង៖  

 
1 Los Angeles County Code, Title 22. §22.14.060 - F. Family definition. (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.) 
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F 

បច� �ប្បន��ពថ�ីៗ (�រ�� ស់ប� �រ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង) 

1/28/21៖ កែន�ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV 
និងបន�ប់�� �នស្រ�ប់ជួល�ចអនុ�� តឱ្យ�ន�រ�� ក់េ�េពលយប់េ�យអនុេ�ម�មពិធី�រេនះ 
និង�រែណ�ំរបស់រដ�។ 

  

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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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 �� ំ ឬអ�កែដល�នប�� សុខ�ព�ុៃំរ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រ
ែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។  

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើងវ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្ីបបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រ�រ  
ពីផ�ះ។ ពិ�រ�ផ�ល់ឲ្យបុគ�លិកែដលេស� ើសុំែកែ្រប�រកិច� ែដល�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ�មួយេភ��វនិងបុគ�លិកេផ្សង  
េទៀត។ 

  �លវ ��គ�� ស់េវន��  ឬប� �រេវន�� ្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីបបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់ (�ប់ប�� �ល�ងំបុគ�លិកទទួល្រ�ក់ឈ� �ល  និងអ�កស� ័្រគចិត� ្រត�វ�នសំេ��រមួ� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប ់ 
�កុំមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួកេគ�នប៉ះ�ល់�មួយមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត�   
�ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ 
េ�ល�រណ៍សំុច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្ីប���បុគ�លិកមិន្រត�វ�ន
ពិន័យេ�េពលពួកេគស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។ 

o សូមេមើលព័ត៌�នបែន�មស� ីពី កម� វ �ធី រ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈបស់្រ�កឈឺនិងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-
19 េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�ម ច�ប់ស� ីពី�រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូរ��ូ  
េ�យយក្រគ��រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus Response Act) និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្ីបទទួល  
អត�្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិក និង�រសន� ិ�� ន�ព�ក់ទងនឹង�រ�រៃន�រប៉ះ�ល់�មួយជំងឺ COVID-19 ែដល 
េកើតេឡើងចេ�� ះៃថ�ទី 19 ែខមី� និងៃថ�ទី 5 ែខកក��េ�យអនុេ�ម�មបទប�� ្របតិបត� ិេលខ N-62-20 
របស់អភិ�លរដ�។    

 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� �នឲ្យ 
េ��ច់ពីេគ�� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីេ�កែន�ងេធ� ើ�រ។  គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួរែតពិ�រ 
�ពីពិធី�រស្រ�បប់ុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស់ េដើម្ីប�ចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្ីបកំណត់ 
�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀតឬេទ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ 
សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូលក� �ងកែន�ងេធ� ើ�រ្រសបេ��ម 

េ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ីពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់ DPH ។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង�រក�ក 
�រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដក  ដេង� ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច�� យ 
ឬេ�យ�� ល់ប�� ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យ  សីតុណ� �ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន�ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ  
�ន។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក� �ងទីកែន�ងក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជកគួរ�យ�រណ៍
ពចីេ�� មេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញ�មរយៈ 
www.redcap.link/covidreport. ។ េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ� ើ�រ �យក�� នសុខ�ព��រណៈ 
នឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�ចេ�� ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រ  
ឆ�ងជំងឺ ជំនួយបេច�កេទស និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ 
នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្ីបេធ� ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�ចេ�� មេដើម្ីបដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ ្រត�វ�នទទួលរ�ំងមុខសម្រសប ែដល្រគប្រចមុះនិង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។ 
បុគ�លិក្រត�វ�ករ់�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ បុគ�លិក
ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់រ�ំងមុខ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន
្រក�ត្់រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ�  ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ 
យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ 
�៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� �វគឺមនិ្រត�វេ្របើ��ច់�ត។ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
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និេ�ជិក�ងំអស់្រត�វ�ក់រ�ំងបិទមុខ្រគប់េពលេលើកែលងែតេធ� ើ�រែត�� ក់ឯងេ�ក� �ង�រ ��ល័យឯកជនែដល�ន�� របិ
ទជិត ឬេពលបរ �េ�គ��រ ឬទឹក។ 
�រេលើកែលងែដល�នេធ� ើេឡើងពីមុនស្រ�ប់និេ�ជិតែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ងបន�ប់តូចែដល�ន�� ងំខណ� រ �ង�ំេលើសពីកម�ស់រ
បស់និេ�ជិតេ�េពលឈរ្រត�វ�នដកេ�លរហូតដល់�ន�រជូនដំណឹងបែន�ម។ 

 េដើម្ីប្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន��ងំមិនឲ្យបរ �េ�គឬផឹក  
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត�ង�យ
ពីអ�កដៃទ�នេ�យ  សុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 
ហ� ីតពីអ�កដៃទ។   េ�េពលបរ �េ�គឬផឹក គួរែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង�� យពីអ�កដៃទ េបើសិន��ច
េធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូចឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន�
�របរ �េ�គេ�បន�ប់តូចឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំនិងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យេហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប ់ ឬកែន�ង��ែដល
បុគ�លិកេ្របើស្រ�បប់រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក� �ងបន�ប់ ឬ
កែន�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�� ្រ�ំមួយហ� ីត និង���ននូវគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន�ងអង� �យ េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិត
េលើេ�អីេដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនសុ្ស �ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�ំត និងេរៀបចំ
កែន�ងអង� �យ�មរេបៀបែដល�ច�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�េដើម្ីបទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក�� វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន�យ
ចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ ឬ�� ស់ប� �ររ�ំងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

 បុគ�លិកក៏ទទួល�នេ្រ�មៃដស្រ�ប់កិច��រែដលត្រម�វឲ្យពួកេគ�ត់ែចងៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ឬស្រ�ប់េ្របើ  
្រ�ស់ក� �ងអំឡ� ងេពលពិនិត្យរកេ�គស�� ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីេភ��វនិងពីបគុ� លិកដូច�� េ�្រគប់កែន�ង�ងំអស់ៃនកែន�ង  
េ�ះតង់េ�េពលៃថ�។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�� ះ�សន��ម�រ�ំ�ច់េដើម្ីបជួយអតិថិជន ឬេ��ម�រ�ំ�ច់។ 

 បន�ប់ទឹកនងិទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ទឹក _____________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត _____________________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ 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�ងំអស់េ�ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

________________________________________________________________________________ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។ 

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

 ឲ្យេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន បុគ�លិកនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន និង្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេចៀស�ង 
�រេ្របើរមួ�� ដូច�ទូរស័ព� េថប� ិត វ �ទ្យ� ពីរផ� �វ េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់�រ�រេផ្សងេទៀត ឬឧបករណ៍�រ ��ល័យ េ�្រគប់េពលែដល  
�ចេធ� ើ�ន។ ពួកេគក៏្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យែចករ�ែលក PPE ��ច់�តផងែដរ។ 

 េ�េពលែដល្រត�វែតេ្របើវត� �រមួ��  វត� ��ងំេ�ះ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គេ�យេ្របើផលិតផលស�� តែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�
រ�ងេវនេធ� ើ�រ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ មួយ�ែដលញឹក�ប់�ង េ�យ�ប់ប�� �លវត� �ដូច�ងេ្រ�ម៖ �៉សុីនថតចម�ង 
�៉សុីនទូរ�រ �៉សុីនេ�ះពុម� ទូរស័ព� �� រចុច ្រប�ប់កិប ្រប�ប់េ�ះ្រ�ប់កិប ្រប�ប់េបើកសំបុ្រត ៃផ�េធ� ើ�រេ�កែន�ង  
ទទួលេភ��វ �� នីយ�រ�ររមួ��  ឧបករណ៍សំេឡងនិងវ �េដអូ �យកូម ។ល។  
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 េពលេវ�្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យបុគ�លិកេដើម្ីបអនុវត��រស�� តក� �ងអំឡ� ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �ន។ កិច��រស�� ត្រត�វ�នកំណត់ក� �ង  
អំឡ� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ �ែផ�កមួយៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។  េបើ�ំ�ច់ ែកែ្របេ�៉ងេដើម្ីប���ននូវ�រស�� ត�្រប�ំ 
និងហ� ត់ចត់ �ម�រគួរ។ ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស�� តរបស់�គីទីបីេដើម្ីបជួប�មត្រម�វ�រស�� តេកើនេឡើង្រត�វ�នផ�ល់  
ឲ្យ �ម�រ�ំ�ច់។ 

 ្រត�តពិនិត្យេមើលអវត��នរបស់បុគ�លិក និង�ន្រក �មបុគ�លិកប្រម �ងែដល�នទទួល�របណ� � ះប�� ល។ 

 ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័តស្រ�ប់�រ ��ល័យ និងកែន�ងេធ� ើ�រេផ្សងេទៀត 
េធ� ើឲ្យ្របេសើេឡើងនូវត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ�ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀត
េដើម្ីបបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូលេ�ក� �ង�រ ��ល័យ និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ 

 ែករស្រម�លត្រម�វ�រ្របជុំបុគ�លិកេផ្សងៗេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ និងេ្របើ្រ�ស់�រ្របជុំបុគ�លឲ្យតិច�ងមុន 
េដើម្ីបេ�រព�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

 េធ� ើ�រ្របជុំ�មួយបុគ�លិក�មទូរស័ព� �មវ �� �� (webinar) ឬេ��ងេ្រ�អ�រ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 
ពិ�រ��រស�� សន៍ និង�រប�� �លបុគ�លិកថ�ីែបបនិម� ិត េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

 េ�ល�រណ៍�ងំអស់ែដល�នពពិណ៌�េ�ក� �ងប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ េ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងល័ក�ខ័ណ� �រ�រ 
្រត�វ�នអនុវត�េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ�� �ន និង្រក �មហុ៊នេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះក� �ង�ម��គីទីបី។ 

 េ្រសចចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖  
________________________________________________________________________________ 

 

B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

 អនុវត� វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ង និងក� �ងចំេ�មបុគ�លិកនិងេភ��វ។ 
េនះ�ច�ប់ប�� �ល�រដំេឡើងរ�ំងក�� ក់ Plexiglass រ�ងបុគ�លិកនិងេភ��វេ�ក� �ង�ង បន�ប់រង់�ំ កែន�ងទទួលេភ��វ ឬ
មជ្ឈមណ� លេភ��វ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ត្រម �យរបូ�ពេដើម្ីបែណ�ំេភ��វពីកែន�ងែដល្រត�វឈរ ឬត្រមង់ជួរ។ េភ��វក៏គួរ្រត�វ�នែណ�ំពី  
កែន�ងែដល្រត�វឈរ េ�យេ្របើត្រម �យរបូ�ព និង/ឬេ�យ្រ�ប់�� ល់�ត់�ម�រគួរ េ�េពលរង់�ំេ្របើ្រ�ស់�� នីយយកទឹក 
�� នីយេ�ះេ�លស្រ�ម RV �� នីយបំេពញ�� ស់្រប��៉ន និងទី�ំងេស�កម�្រសេដៀង�� េផ្សងេទៀត។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យេចៀស�ង�រ�ប់ៃដ �រទល់ក�� ប់ៃដ ឬ�រទល់ែកងៃដ និង�រប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់េផ្សងេទៀត។ 

 ្របតិបត� ិករគួរ្រត�តពិនិត្យកែន�ងមនុស្សទំនងនឹង្របមូលផ� �ំ និង����ររក�គំ�ត�ង�យនិងេ�ល�រណ៍ែណ�ំ
េផ្សងេទៀត្រត�វ�នអនុវត��ម។ ទីកែន�ង�ងំេនះ�ច�ប់ប�� �លកែន�ងែហលទឹក ទី�នេលងកី� ្រចកផ� �វលំ ទីកែន�ង
េ្របើ្រ�ស់េពលៃថ�ែដលេពញនិយម និងទីកែន�ងពកិនិក។ បិទ�� កស�� អំពីេសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

 ទីកែន�ង�ងេ្រ�មេ�ែតបន�បិទ៖ ទី�នកី��ល់េ�ះ និងកី��ល់ទះ រច�សម� ័ន� េ�ងេឡើងនិងសួនកម�ន�។ 

 ស្រ�ប់ទីកែន�ងែដលផ�ល់សកម��ព�ងេ្រ�បង់ៃថ� និង�ន�រ្រគប់្រគង ចូរពិ�រ�អនុវត�្របព័ន�កក់ទុក�មុនេដើម្ីប
�ក់ក្រមិតចំនួនេភ��វេ�ទីកែន�ង។ 

 ចូរពិ�រ�អនុវត�ជេ្រមើសចុះេ�� ះចូលពីច�� យស្រ�ប់អ�កមកដល់ថ�ីេ�កែន�ងេ�ះជំរុ� ឬឧទ�ន RV េ�្រគប់េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន។ បិទ�� កស�� េ�្រចកចូលឧទ�នេដើម្ីបជូនដំណឹងដល់េភ��វអំពអី� ែីដលពួកេគ្រត�វេធ� ើេ�េពលមកដល់។ ឧ�ហរណ៍ 
�ក់េលខទូរស័ព�ស្រ�ប់ឲ្យេភ��វ�ក់ទង��ង�រចូលក� �ងកែន�ងចុះេ�� ះ។ េលើកទឹកចិត��រេ្របើ្រ�ស់�របង់្រ�ក់�ម
អន�ញ �� នីយបង់្រ�ក់េ�នឹងកែន�ង �របង់្រ�ក់�ម�តឥណ�ន ឬ�របង់្រ�ក់�មទូរស័ព� េ�េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន។ 

 េបើសិន�មិន�ចេធ� ើ�រចុះេ�� ះចូលពីច�� យ�ន ចូរចុះេ�� ះេភ��វចូលេ��ងេ្រ� និងេផ�ើប�� ន់ៃដ�មអុីែម៉ល។ េ�  
េពលែដល�ំ�ច់ ចូរជូនឬ�ំេភ��វេ��ន់ទីកែន�ងរបស់ពួកេគេ�យ�� ល់ប�� ប់ពីមកដល់ េ�យអនុវត��មេសចក� ីត្រម�វ
ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ �នែត្រគ��រែតមួយប៉ុេ�� ះ ែដលគួរ�ន់�ប់កែន�ងេ�ះជំរុ� ឬបន�ប់ស្រ�ប់ជួលមួយ េហើយ  
មិនគួរអនុ�� តឲ្យេភ��វែដលមិន�នចុះេ�� ះចូលកែន�ងេ�ះជំរុ� ឬឧទ�ន RV េឡើយ។ 

 គួរពិ�រ�អនុវត�ដំេណើរ�រស្រ�ប់ឲ្យេភ��វទិញទំនិញ�មុនព�ីងទូេ� ដូច�អុស ម� �ប��រ ឬទំនិញេផ្សងៗេទៀត និងឲ្យ
បុគ�លិកប�� �នទំនិញ�ងំេ�ះេ��ន់កែន�ងេ�ះជំរុ� ឬ RV របស់េភ��វ។ 

 ទី�� �ងេ្រ�ែដលេ្របើស្រ�ប់�រ្របមូលផ� �ំ និងមុខ�រ�្រក �ម ដូច�ព��  កែន�ងប�� ត់េភ� ើងរមួ��  ច��� នេ�ជំរុ�ស្រ�ប ់ 
េ្របើ���រណៈ និងរង�មណ� លគួរែតបន�បិទ។ យកេចញ បំែបក �ក់�� កស�� បិទ ឬហ៊ុមព័ទ�បិទបង់អង� �យ តុពិកនិកេ�ទី  



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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កែន�ងទូេ� និងកែន�ងអង� �យស្រ�ប់មនុស្សេ្រចើន�ងំអស់ (�ប់ប�� �ល�ងំកែន�ងអង� �យេ�ជុំ វ �ញកែន�ងដុតេភ� ើង) េដើម្ីប��ងំ
េភ��វកុំឲ្យ្របមូលផ� �ំ។ 

 ្រត�វែតរ��យ ឬ�� ក្រពឹត� ិ�រណ៍��រណៈ និង/ឬ�រជួបជុំ្របមូលផ� �ំ�ងំអស់ េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំភ�ក់េភ� ើង កែន�ងេ�ះជំរុ�  
�្រក �ម �រប�� ញេ�រង�មណ� លេ��ងេ្រ� �រសែម�ងត�ន�ឬី�រសែម�ងេផ្សងេទៀត ឬ្រពឹត� ិ�រណ៍េផ្សងៗេទៀត។ 

 ទីកែន�ងស្រ�ប់េធ� ើពិចនិកតូចៗ ដូច�កែន�ងែដល�ទូេ�េ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ែត្រក �ម្រគ��រ �ចបន� េបើកដំេណើរ�រ�ន 
េ�យ�នបិទផ�យ�រ រ �តបន� ឹងែដល�កទ់ងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ (ឧ. �ក់ក្រមិត�រេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ែត្រគ��រមួយ
ក� �ងេពលម�ង)។ 

 �យតៃម�កែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV េដើម្ីបកំណត់�េតើឧទ�ន�ំ�ច្់រត�វ្របតិបត� ិ�រេ�យបន�យចំនួនមនុស្សេដើម្ីប  
រក�គំ�ត�ង�យឬេទ។ 

 
សកម��ពេ��ងេ្រ� 

 ្របតិបត� ិករគួរ�ត់វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប្រ�កដ�សកម��ពែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ�ស់ ដូច�សកម��ពែដលមិន្រត�វ  
�នែណ�ំេ�យេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់រដ� មិនេកើតេឡើងេ�េលើកែន�ងរបស់ខ� �ន។ 

 �យតៃម�ដំេណើរ�រស្រ�ប់�រជួល និង�រឲ្យខ� ីឧបករណ៍លំែហ និងកំណត់�េតើ�នបុគ� លិក្រគប់្រ�ន់ និង�ន្រប�ប់្រប    
�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គេដើម្ីបេបើក្របតិបត� ិ�រែបបេ�ះេឡើងវ �ញឬេទ។ សូមេមើល�រែណ�ំរបស់េ�នធីេ� 
ឧបករណ៍�ងេ្រ�ស្រ�ប់ជួល (outdoor equipment rentals) ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 

 ែកែ្របសកម��ពលំែហ�ងេ្រ� េ�េពល�ំ�ច់ េដើម្ីប����ចអនុវត�ពិធី�រស�� តនិងស�� ប់េមេ�គសម្រសប។ 

 អនុវត��មេ�ល�រណ៍ែណ�ំេ�េលើេគហទំព័រេ�នធីស្រ�ប់សកម��ពេ��ងេ្រ�េផ្សងៗ ដូច��រ�ញ់ធ� �រ កី��យ  
កូន�ល់ ផ� �វលំ ។ល។ េដើម្ីប្រ�កដ�េគកំពុងអនុវត��មពិធី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ និង�ររក�គំ�ត�ង�យ�ន្រគប ់ 
្រ�ន់។ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

 �រស�� តនិង�រស�� ប់េមេ�គ "ទំនិញទន់" ដូច��វ�រ�រជីវ �ត ឈុតេសើម ែខ្សពួរ �បូប ឬ�ក់�ដូ �ច�ន�រ
លំ�កខ�ះៗ។ ឧបករណ៍ែបបេ�ះ្រត�វ�រ�រស�� តែដល�ន្របសិទ��ព ឬ ឧបករណ៍�រេពើភ័ណ� ្រគប់្រ�ន់ េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ
�ន "េពលេវ�មិនេ្របើ" (down time) ្រគប់្រ�ន់�៉ងតិចបីៃថ�ប�� ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗេដើម្ីប�តប់ន�យ�និភ័យ (risk) ៃន
�រចម�ងជំងឺ COVID-19។ 

 កម� វ �ធីប៉ះ�ល់�� ំង និងកី�ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ក� �ងគំ�តតិច�ង្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងស�ជិកមកពី្រគ��រ
េផ្សង��  គួរ្រត�វ�ន�� ក។ េនះ�ប់ប�� �ល�ងំសកម��ពដូច�្រពឹត� ិ�រណ៍កី��្រក �ម កី��ល់េ�ះ សកម��ពកី�កម�ន�  
�រ្រប�ងំ ឬ�រ�។ំ 

 �ក់ក្រមិតេលើសកម��ពលំែហេ��ងេ្រ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន ឬជិតស� ិទ�ស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រ។ េនះ�ប់ប�� �ល�ងំ
�រជួលទូក កែន�ងែខ្សពួរ និងេឡើងជ�� ំង។ េ�កែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV ចូរពិ�រ��េតើ�រេដើរេមើលធម��តិ �្រតី  
េមើល�ពយន�  កី��យកូនេ�� ល�� តតូច �រហ� ឹក�ត់ពីភូមិ��ស�  �រ្រប�ញ់េ�យខ� �នឯង ឬសកម��ពេផ្សងៗេទៀត  
�ច្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងស្រ�ប្់រក �ម្រគ��រ �មរេបៀបមួយែដលេ�ែតរក�គំ�ត�ង�យ។ 

 េ�េពលឲ្យមនុស្ស�ក់មួក�រ�រ ឧបករណ៍ សំេលៀកបំ�ក់�រ�រ �វ�រ�រជីវ �ត ឬរបស់េផ្សងេទៀត បុគ�លិកគួររក�គំ�ត  
�ង�យ។ េ�េពល�ចេធ� ើ�ន បុគ�លិកគួរប�� ញរេបៀប�ក់ និងេ�ះឧបករណ៍�៉ង្រតឹម្រត�វ ��ង�រេល� ើសគំ�ត�ង  
�យេដើម្ីបជួយ។ 
 

បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងងូតទឹករមួ 

 បន�ប់ទកឹ��រណៈ គួរ្រត�វ�នស�� ត និងស�� ប់េមេ�គេពញមួយៃថ�។ ចំណុះអតិបរ�ស្រ�បក់ែន�ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV ឬ
ទីកែន�ងលំែហគួរែផ�កេលើចំនួនបន�ប់ទឹកែដលដំេណើរ�រេពញេលញ ែដល្របតិបត� ិករឧទ�ន�ចរក��ន និងែដល�ច�ំ្រទ
ដល់េសចក� ីប�� បឲ់្យរក�គំ�ត�ង�យ។ 

 បន�ប់ទឹករមួ គួរ្រត�វ�នស�� ត�េរៀង�ល់េ�៉ងេ�យេ្របើ�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ី�មួយ EPA េពញមួយៃថ�។ 
ៃផ�ែដលប៉ះ�ល់េ្រចើនដូច�ក�លរ��ូ �េណ បង�ន់ ៃដ�� រ និងកងុ�ក់េភ� ើងគួរ្រត�វ�នស�� ត និងស�� ប់េមេ�គឲ្យ�នញឹក  
�ប់។ បុគ�លិកគួរ្រត�វ�នបណ� � ះប�� លអំពីេ្រ�ះ�� ក់ និង�រេ្របើ្រ�ស់សម្រសបៃនផលិតផលថ�ី�មេសចក� ីត្រម�វ Ca/OSHA 
និងទទួល�នឧបករណ៍�រ�រែដល�ំ�ច់េផ្សងៗ ស្រ�បផ់លិតផលស�� ត�ក់�ក់ ដូច��រ�រ�រែភ�កឬេ្រ�មៃដ។ 

 បេង� ើតនិងបិទផ�យ�លវ ��គស�� តេ�ក� �ងបន�ប់ទឹកែដលេបើក�ងំអស់។ បិទផ�យ�លវ ��គស�� តេ��ងមុខ�� រ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_OutdoorEquipmentRental.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_OutdoorEquipmentRental.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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េដើម្ីបឲ្យេភ��វដឹងពីេពលែដលពួកេគ�ច/មិន�ចេ្របើបន�ប់ទឹក�ន។ សូម្រ�កដ�បិទបន�ប់ទឹកក� �ងអំឡ� ងដំេណើរ�រស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គ។ 

 គួរពិ�រ�េ្របើ្រ�ស់ប�� ី្រត�តពិនិត្យ ឬ្របព័ន��វនកម�េដើម្ីប�ម�ន�េតើ�រស�� ត្រត�វ�នេធ� ើេឡើងញឹក�ប់ប៉ុ�� ។ 

 អនុ�� តឲ្យេ្របើបន�ប់ងូតទឹក លុះ្រ�ែត�ន�រខណ�  ឬបិទ�� កស�� េដើម្ីបប�� ក់ពីេសចក�បី�� ប់ឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ  
ប៉ុេ�� ះ។ េបើសិន�មិន�ច�ន�រខណ�  ឬ�ររក�គំ�តសម្រសប ទីកែន�ង�ងំេនះគួរែតបិទបន�។ 

 សូម្រ�កដ�ទីកែន�ងអ�ម័យ�ចេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�ន និង�នស� � ក្រគប់េពលេវ�។ ផ�ល់�ប៊ូ  ្រក�សជូត និងទឹក 
អ�ម័យ�ងៃដបែន�ម េ�េពល�ំ�ច់។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូរដំេឡើងឧបករណ៍ែដលមិន�ច់ប៉ះ ដូច�ក�លរ��ូ �េណ 
សិនស័រ�បច់ល� ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ  ឧបករណ៍បេ�� ញទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងឧបករណ៍បេ�� ញ្រក�សជូត។ 

 �� រេ��នប់ន�ប់ទឹកែដលមិន្រប�ន់េភទគួរែត�ចេបើក និងបិទេ�យមិន�ច់ប៉ះៃដ�� រ។ េបើសិន��� រមិន�ចេបើក
េ�យមិនប៉ះៃដ�ន់ ឬឧបករណ៍ប�� �� រេ�យៃដ ចូរទុកឲ្យ�� រេបើកចំហ និង/ឬ�ក់ធុងស្រ�មេ�ជិត�� រេដើម្ីប���
េគ�ច េ�ះេ�ល្រក�សជូត�ន�៉ង�យ្រស�លេ�េពលបិទេបើក�� រ។ ទី�ំងនិង�រកំណត់ទីកែន�ង�ក់ធុងស្រ�ម 
មិនគួរេធ� ើ ឲ្យ�ងំស� ះដល់្រចកេចញ �រជេម��ស ឧបករណ៍សេ��� ះប�� ន់ ឬ�រស្រមបស្រម�លសមេហតុផល�មួយែដល�នផ�ល់
េ្រ�មច�ប់ស� ីពីជនពិ�រ�េមរ ��ំង (Americans with Disabilities Act) េឡើយ។ សូម្រ�កដ�
ធុងស្រ�ម្រត�វ�ន�ក់េ�ល�្រប�ំ។ 

 េភ��វមកកែន�ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន RV និងេភ��វលំែហ�ងេ្រ� គួរ្រត�វ�នែណ�ំ� កន�ន់�ច�្របភពចម�ងេមេ�គនិងគួរ  
េចៀស�ង�រ�ក់្រ�សដុសេធ�ញនិងវត� �េផ្សងេទៀតេ�យ�� ល់េ�េលើៃផ�របស់�។ ក�ន�កក៏�ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់វត� ��� ល់ខ� �ន
េដើម្ីប�ក់ក្រមិតេលើ�រប៉ះ�ល់�មួយៃផ�េផ្សងេទៀតេ�ក� �ងបន�ប់ទឹក។ 

 បុគ�លិក្រគប់្រគងកែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV គួរេលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វស� ិតេ�ក� �ង�នយន�ែដល�នបង�ន់ និង
ឧបករណ៍ងូតទឹកេដើម្ីបេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់្រប�របស់ខ� �ន��ងេ្របើរបស់រមួ��  េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ 

 ផ�ល់ព័ត៌�នអំពីរេបៀប�ងៃដឲ្យ�នសម្រសប ដូច��រ�ក�់� កស�� េ�ក� �ងបន�ប់ទឹក។ 
 

�ងែហលទឹក និងទីកែន�ងេលងទឹក 

 បច� �ប្បន� េនះ�នែត�ងែហលទឹក�ងេ្រ�ប៉ុេ�� ះ េទើប្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យេបើកដំេណើរ�រ េលើកែលងែត��ច្រត�វ�នេ្របើ
ស្រ�ប់�រែហល�ជុំែដល�ន�រកំណត់្រតឹម្រត�វ (អ�កែហល�� ក់ក� �ងមួយផ� �វ)។  

 សូ� បន�ប់ស� ីម និង�ងងូតទឹកេ�� គួរបិទបន�។ 

 រក�ក្រមិត�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដលសម្រសប (1-10 �គក� �ងមួយ�នែដល�� ន�តិក�  រ �ន ឬ 3-8 ppm bromine) និង pH 
(7.2-8)។ 

 ្របឹក��មួយ្រក �មហ៊ុន ឬ វ �ស� ករែដល�នេរៀបចំទីកែន�ងេលងទឹក េដើម្ីបសេ្រមច�េតើ�រ�តុស�� ប់េមេ�គមួយ�ែដល
្រត�វ�នអនុម័តេ�យ EPA គឺល� បំផុតស្រ�បទ់ីកែន�ង�នទឹកេនះ។ ���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់ និង�ររក�ទុក�រ�តុ  
ស�� ប់េមេ�គែដលសុវត� ិ�ពនិង្រតឹម្រត�វ ដូច��ររក�ទកុផលិតផលឲ្យ�� យពីេក�ង។ 

 េរៀបចំ្របព័ន� មួយែដលេ្រគ�ងស�� រ �ម និងឧបករណ៍ (ឧ. េ�អីកែន�ងកម�ន� ) ែដល�ំ�ច់្រត�វស�� តនិងស�� ប់េមេ�គ 
្រត�វ�នរក�ទុក�ច់េ�យែឡកពីេ្រគ�ងស�� រ �មែដល្រត�វ�នស�� ត និងស�� ប់េមេ�គរចួ។ �ក់�� កឧបករណ៍ផ� �កស្រ�ប់
ឧបករណ៍េ្របើរចួ ែដលមិន�ន់ស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ និងឧបករណ៍ផ� �កស្រ�ប់ឧបករណ៍ែដល�នស�� តនិងស�� ប់  
េមេ�គរចួ។ 

 េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វយកនិងេ្របើ្រ�ស់កែន្សងរបស់ខ� �ន។ េបើសិន��នផ�ល់កែន្សង ចូរេ�កគក់កែន្សង និងសំេលៀកបំ�ក់ 
េ�យេ�ង�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។ េ្របើ្រ�ស់សីតុណ� �ពទឹកសម្រសបែដលេ�� អ៊ុនៗបំផុត និងសម� �ត�ឲ្យស� �ត  
�ងំ្រស �ង។ �ត់ែចងកែន្សងេ�យ�ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន និងេ�យ�ន�ររ��នតចិតួច ឧ. 
កុំ្រកវ ��។ 

 ��ងំមនុស្សកុំឲ្យេ្របើរបស់រមួ��  �ពិេសសរបស់ែដលពិ�កស�� តនិងស�� ប់េមេ�គ ឬផលិតផលែដលស្រ�ប់េ្របើេ�យ  
ប៉ះ�មួយមុខ (ឧ. ែវន�ហ� �េ�� ល ដេង��ប្រចមុះ និងបំពង់ខ្យល់)។ 

 សូម្រ�កដ� ទីកែន�ង�នឧបករណ៍្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់អតិថិជន ដូច�បន� ះជំនួយែហលទឹក បំពង់េរៀនែហលទឹក និង
ឧបករណ៍អែណ� តេផ្សងេទៀត  េដើម្ីប�ត់បន�យ�រេ្របើរមួ�� េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ �ក់ក្រមិត�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍
មក្រតឹមអតិថិជន�� ក់ក� �ងេពលម�ង និងេធ� ើ�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គវត� �ប�� ប់ពីេពលេ្របើម�ងៗ។ 

 �� ស់ប� �រប�ង់�ន់ និងកែន�ងេផ្សងេទៀតេ�ជុំ វ �ញ�ងេដើម្ីប្រ�កដ�កែន�ងឈរ នងិអង� �យ�ច�ំ្រទេសចក� ីប�� ប់
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ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េនះ�ច�ប់ប�� �ល�រយកេ�អីកម�ន�េចញ ឬហ៊ុមព័ទ�បិទកែន�ងេដើម្ីប��ងំ�រេ្របើ្រ�ស់។ 

 ផ�ល់ត្រម �យ ឬ�រែណ�ំ�� ល់ (ឧ. ែខ្សផ� �វេ�ក� �ងទឹក ឬេ�អី និងតុេ�េលើកែន�ងេដើរជុំ វ �ញ�ង) និងត្រម �យ�ចេមើលេឃើញ (ឧ. 
បង់ស� ិតេ�េលើកែន�ងេដើរជុំ វ �ញ ក្រ�លឥដ� ឬចិេ�� ើមផ� �វ) និង�� កស�� េដើម្ីប្រ�កដ�បុគ�លិក េភ��វ និងអ�កែហលទឹក
ស� តិេ�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី��  �ងំក� �ងនិងេ្រ��ងទឹក។ 

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ចូរដំេឡើងរ�ំង�ំងមិន្រ�បទឹក ដូច�ក�� ក់ Plexiglas េ�កែន�ងែដលបុគ�លិក និងអតិថិជន
្រត�វែត្រ�្រស័យទំ�ក់ទំនង េហើយពិ�ករក�គំ�ត�ង�យ។ 

 ពិ�រ�អនុវត��រកក់ទុក�មុនស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ង ឬអនុវត�យន��រេផ្សងេទៀតេដើម្ីប�ំ្រទ�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 
េនះ�ចរមួ�នដូច��រកក់ែខ្សផ� �វ�ងំមូលស្រ�ប�់រែហល�បុគ�ល។ 

 សូម្រ�កដ� �� ំង�រ�រែដលកំពុងេធ� ើ�រ�រ�រ�យុជីវ �ត�៉ងសកម� ក៏មិន្រត�វ�នរ�ពឹង�្រត�វ្រត�តពិនិត្យ�រ�ងៃដ 
�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ ឬ�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ះែដរ។ សូម្របគល់ទំនួលខុស្រត�វៃន�រ្រត�តពិនិត្យេនះេ�ឲ្យ  
បុគ�លិក�� ក់េផ្សងេទៀត។ 

 ទីកែន�ងេលងទឹក គួរេចៀស�ងសកម��ពែដលជំរុញឲ្យ�ន�រ្របមូលផ� �ំ�្រក �ម។ 
 

 �� �ន និងកែន�ងជួល 

 កែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV ែដល�ន�� �នឬកែន�ងជួលេផ្សងេទៀត គួរ�ត់វ ��ន�រណ៍សម្រសបេដើម្ីបស�� ត និងស�� ប់ 
េមេ�គកែន�ង�ងំេ�ះប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់រចួម�ងៗ។ េនះ�ប់ប�� �ល�រជូតនិងស�� តរ�ំងែ្រគ តុ េតេឡទូរទស្សន៍ សន�ះក�ល  
ែ្រគ ែផ�ក�ងេលើ ឧបករណ៍ផ�ះ�យ ៃដទូទឹកកក ្រប�ប់េបើកច��� ន ក�� ក់ និងវត� �េផ្សងៗេទៀត។ 

 ្រត�វែតេ�ះ្រក�ត់�ងំអស់ និងេ�កគក់�ប�� ប់ពីេភ��វនីមួយៗ�� ក់េ� េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំវត� �ែដលេមើលេ�ដូច�មិន  
�ន់�នេ្របើ។ េ�េពលស�� តក្រ�លពូក កែន្សង ឬវត� �ែដល�នេ�កគក់េផ្សងេទៀតេ�ក� �ងកែន�ងជួល ចូរ្រ�កដ�
បុគ�លិក�ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន េ�េពល�ត់ែចងឥ�� ន់េ�កែដលកខ�ក់ រចួេ�ះេ្រ�មៃដេ�ះ  
េ�លប�� ប់ពីេ្របើរចួ។ �ងៃដ�មួយ�ប៊ូ  ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ�� មៗប�� ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ។ កុំរក�ទុក្រក�ត់  
បែន�មេ�ក� �ងកែន�ងជួល។ ផ�ល់វត� �ែបបេ�ះេ��មសំេណើែតប៉ុេ�� ះ។ 

 កុំ្រកវ �ឥ�� ន់េ�កគក់ែដលកខ�ក់។ េនះនឹង�ត់បន�យ�ព�ចេ�រចួៃន�រែបកែខ�កេមេ�គ�មរយៈខ្យល់។ េ�កគកវ់ត� �  
�ម�រសម្រសប េ�យេ�ង�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន ចូរេ�កគក់របស់របរេ�យេ្របើ
�រកំណត់ទឹកេ�� ខ�ស់បំផុតែដលសម្រសបស្រ�ប់វត� � និងសម� �ត�ឲ្យស� �តល� ។ ស�� ត និងស�� ប់េមេ�គក�ន�ក់េ�កគក់
�ម�រែណ�ំ�ងេលើស្រ�ប់ៃផ�។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូរពិ�រ��ក់ថង់ខ�ប់ែដល�ចេ�ះេ�ល�ន និងេ�ះេ�ល
ប�� ប់ពីេ្របើរចួ ឬ�ចេ�កគក់�នប�� ប់ពីេ្របើរចួ។ 

 វត� �ក� �ងផ�ះ�យ ដូច��� ំង ខ� ះ និង្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ ្រត�វែតស�� ត�៉ងល� ិតល� ន�់មួយ�ប៊ូនិងទកឹេ��  យកល� �ក់េ�  
ក� �ង�៉សីុន�ង�ន ប�� ប់ពីេភ��វនីមួយៗ�� ក់េ�។ ផ�ល់�ប៊ូ�ង�ន និងេអប៉ុងថ�ីមិន�ន់េ្របើស្រ�ប់
េភ��វនីមួយៗឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េ�េពលមកដល់។ ពិ�រ��� ស់ប� �រ្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ�មួយឈុត្រប�ប់្រប�បរ �េ�គែដល  
េ្របើែតម�ង េបើសិន� �ចេធ� ើ�ន។ 

 ពិ�រ��ប់េផ�ើមរយៈេពលរង់�ំ 24 េ�៉ង ប�� ប់ពីេភ��វចុះេ�� ះេចញ មុននឹងស�� ត
ទីកែន�ងេ�ះជំរុ�ែដលផ�ល់កែន�ង�� ក់េ��មួយ  េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំកែន�ងជួលផងែដរ។ 

 កែន�ងជួល��ែដលេ្របើស្រ�ប់�រ្របមូលផ� �ំធំៗ ដូច�សន� ិសីទ ឬ�រ្របជុំ មិនគួរេបើកេឡើយ រហូតដល់្របតិបត� ិ�រែបប  
េ�ះ�ចបន��ន។ 

 
ម� �ប��រ និង�របរ �េ�គ 

 អនុវត��ម�រែណ�ំរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ �ក់ទងនឹងេ�ជនីយ�� ន ស្រ�ប់�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង 
ម� �ប��រ និង �របរ �េ�គ។  

 ្របតិបត� ិករកែន�ងលំែហ�ងេ្រ� មិនគួរ្រ�រព�កម� វ �ធីបរ �េ�គ��ររមួ��  ឬ្រពឹត� ិ�រណ៍បរ �េ�គនិងផឹកែបប្រគ��រ្រសេដៀង  
��  ែដលបេង� ើន�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ�ងេមេ�គេឡើយ។ េបើសិន��ំ�ច់្រត�វបេ្រមើ ឬែចករ�ែលកម� �ប��រនិងេភសជ�ៈ ចូរ  
ផ�ល់វត� ��ងំេ�ះេ�ក� �ងឧបករណ៍ផ� �កស្រ�ប់�រេ្របើម�ង និងេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 
បុគ�លិក ឬអ�កស� ័្រគចិត�ែដលបេ្រមើម� �ប��រ គួរ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�ក់េ្រ�មៃដែដល�ចេ្របើេហើយ�ចេ�ះ  
េ�ល�ន និងរ�ំងមខុ។ 

 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
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ទីកែន�ងេ�កគក់ 

 េបើ�ំ�ច់ ចូរែករស្រម�លេ�៉ង្របតិបត� ិ�រស្រ�បប់ន�ប់េ�កគក់ េដើម្ីប្រ�កដ�បុគ�លិក�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់
េដើម្ីបស�� ត និងស�� ប់េមេ�គគ្រមបនិង�� រ�៉សីុនេ�ក ្រប�ប់�រ�រកេម�ច ែផ�ក�ងេលើតុនិងប��  េ�អីឬបង់អង� �យ 
ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ  �៉សុីនលក់ទំនិញ �៉សុីនប� �រ កន�ន់ និងកែន�ងេផ្សងេទៀតឲ្យ�នញឹក�ប់។ 

 ពិ�រ��ក់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង្រក�សជូតស�� ប់េមេ�គេ�ក� �ងបន�ប់េ�កគក់េដើម្ីបឲ្យេភ��វ�ចជូតកែន�ង
មុន/េ្រ�យពីពួកេគេ្របើ្រ�ស់�៉សុីន។  

 យកេហ� ម េសៀវេ� ្រពឹត� ិប័្រតព័ត៌�ន ឬរបស់េផ្សងៗេទៀត�ងំអស់េចញពីទីកែន�ងេ�កគក។់ យកក�ន�ក ឬធុងេ�កគក់
េចញ េបើ�នផ�ល់ជូន។ 

 ពិ�រ�បេង� ើត្របព័ន�កក់ទីកែន�ងេ�កគក់ េដើម្ីបឲ្យបុគ�លិកដឹងពីេពលេវ�ែដលទីកែន�ងកំពុង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េហើយេភ��វ
�ចេចៀស�ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងែដលមិន�ំ�ច់។ �ក់េ�ទីកែន�ងេ�កគក់េ�ចេ�� ះ�រកក់ែដល�នកំណត់េពល 
េដើម្ីប���ននូវេពលេវ�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ស�� ត។ 

 េបើសិន�មិន�ចេ្របើ្របព័ន�កក់ ចូររក�គំ�ត�ង�យេ�យបិទ�៉សុីនេ�ចេ�� ះនីមួយៗ ដូេច�ះេភ��វ
�ចរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� តីពី�� �ន។  

 េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វរង់�ំេ��ងេ្រ�អ�រ េ�េពលឥ�� ន់កំពុង្រត�វ�នេ�កគក់/សម� �ត។ ម�៉ងវ �ញេទៀត ចូរេ្របើ្រ�ស់
ត្រម �យរបូ�ពេដើម្ីបែណ�ំេភ��វអំពីកែន�ងែដល្រត�វឈរ នងិ�ក់្រមិត�រចូលេ្របើ ដូេច�ះេភ��វ�ចេ្របើ្រ�ស់�៉សុីនេ្រចើន
ែដលេ��មួយ�� ។  

 កំណត់�េតើគួរ�នចំនួនមនុស្សអតិបរ�ប៉ុ�� ន�ក់ស្រ�ប់ទំហំបន�ប់ និងបិទ�� កស�� េ�េលើ�� រ ែដលប�� ក់�
�ច�នមនុស្សប៉ុ�� ន�ក់េ�ក� �ងបន�ប់ក� �ងេពលម�ង អមេ�យ�លវ ��គៃន�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ។ 

 

C.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ  

 �ក់ទងេភ��វែដល�ន�រកក់ទុក�មុនេ�កែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV មុន�រមកដល់ែដល�នកំណត់របស់ពួកេគ 
េដើម្ីបប�� ក់ពី�រកក់និង�កសួរ�េតើពួកេគ ឬនរ��� ក់េ�ក� �ង្រគ��ររបស់ពួកេគកំពុងេចញេ�គស�� ជំងឺ COVID-19 
�មួយឬេទ។ េបើសិន�េភ��វេឆ� ើយ��ន ចូរកំណត់េពលេឡើងវ �ញ ឬរ��យ�រកក់។ 

 េភ��វែដលមកដល់�ជីវកម�្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងេពលបរ �េ�គ ឬផឹក េបើសិន�
�ចេធ� ើ�ន) ខណៈេពលេ�ក� �ង�ជីវកម� ឬក� �ងទី�� របស់�ជីវកម�។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ�ងំអស់និងកុ�រែដល  
�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់  
ខ� �នប៉ុេ�� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉សេនះ។ េដើម្ីប�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត គួរផ�ល់  
រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់ែតមិន�ន�៉ស។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ ្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�េតើេភ��វេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ី  
ប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ�� ល់ 
ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន�ងេ�យ  
ែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិនគួរចូលក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

 េធ� ើ�រស�� ត�៉ងល� ិតល� ន់េ��មកែន�ងែដល�នមនុស្សេចញចូលេ្រចើន ដូច�កែន�ងចុះេ�� ះេភ��វ និងបន�ប់រង់�ំ 
មជ្ឈមណ� លេភ��វ បន�ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក បន�ប់ទឹក និងកែន�ង្រចកេចញចូល ដូច�ជេណ� ើរនិងប�� ន់ៃដេពញមួយៃថ�។ 

 ស�� ប់េមេ�គេលើៃផ� និងវត� �ែដល�នេ្របើទូេ�ឲ្យ�នញឹក�ប ់ដូច�ចង� �ត�នយន�និងចង� ឹះេលខ េ� ឧបករណ៍ ក�ល 
រ��ូ �េណទឹក ធុងស្រ�ម េ�អីអង� �យកម�ន�  ឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់រមួ��  ៃដ�� រ ៃផ�េធ� ើ�រ បង�ន់ និងទីកែន�ង�ងៃដ។ 

 ្របតិបត� ិ�រកែន�ងលំែហ�ងេ្រ�គួរ្របឹក��មួយ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ េដើម្ីបកំណត់ពីជំ�នស�� ប់េមេ�គសម្រសប 
�ពិេសសស្រ�ប់ៃផ�ែដលទន់ �នរន�។ េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វយកនិងេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍របស់ខ� �ន េ�្រគប់េពលែដល�ច  
េធ� ើ�ន។ 

 បំ�ក់កែន�ងទទួលេភ��វ ទីកែន�ងចុះេ�� ះចូល និងកែន�ងេធ� ើ�របុគ�លិក�មួយនឹងផលិតផលអ�ម័យសម្រសប ដូច�
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដនិង្រក�សជូតស�� ប់េមេ�គ។ 

 េ្រគ�ងកម�ន�ដូច�ែផនទីផ� �វលំ េសៀវេ� ទស្ស�វដ� ី �េហ�  ទឹក កែន�ងបេ្រមើេ�យខ� �នឯង (លុះ្រ�ែតមិន�ច់ប៉ះ) និង

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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វត� �េផ្សងៗេទៀតស្រ�ប់េភ��វ ្រត�វែតយកេចញពីកែន�ងទទួលេភ��វេដើម្ីបជួយ�ត់បន�យចំណុចប៉ះ និង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង 
របស់េភ��វ។ ែផនទីផ� �វលំ និងឯក�រព័ត៌�នែដល�នេ�ះពុម� �ចែចកជូនដល់េភ��វេ�េពលមកដល់
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�� ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ។ 

 វត� �ែដល�នប៉ះ�ទូេ� និងពិ�កស�� ត ដូច��� រេហ� ម ឬេសៀវេ�េ្របើរមួ��  មិនគួរឲ្យេភ��វខ� ីេឡើយ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ 
េបើសិន�ឲ្យេភ��វខ� ីវត� �ែបបេ�ះ ចូរពិ�រ��ក់វត� �ែដល�ន្របគល់្រតឡបម់ក វ �ញេ�ក� �ងឧបករណ៍ផ� �ករយៈេពល�៉ងតិច
បំផុតបីៃថ�មុននឹងឲ្យេភ��វេផ្សងេទៀតខ� ី។ 

 អនុវត��មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់ CDC េដើម្ីប���្របព័ន�ទឹក�ងំអស់គឺ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប�� ប់ពីទ ី
កែន�ងបិទ�� រក� �ងរយៈេពលយូរ េដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យៃនជំងឺ Legionnaires និងជំងឺេផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងទឹក។ 

 �ញឹក�ប់បន�ប់ទឹកែដល�� នទឹកហូរ ដូច�បង�ន់ចល័ត និងបង�ន់�� នទឹក (vault toilet) 
មិន�នផ� �កផលិតផលអ�ម័យស្រ�ប់ៃដេឡើយ។ សូមេលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វេរៀបចំយកទឹកអ�ម័យ�ងៃដរបស់ខ� �ន
ែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់េ��មទីកែន�ង�ងំេនះ។ េបើ�នផ�ល់ជូន ចូរ្រ�កដ�
ទីកែន�ង�ងៃដចល័ត្រត�វ�នែថ�នំិង�ន�ប៊ូ  កែន្សង និង�រផ�ត់ផ�ង់ទឹក្រគប់្រ�ន់។ 

 ស�� តបន�ប់ទឹកេ��ម�លវ ��គញឹក�ប់�ងមុន េដើម្ីបរក��ឲ្យ�� តល�  និងេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ�កេ�ះតង់និងេភ��វេ្របើ� 
េ�យេចៀស�ងអ�កេ�ះតង់មិនេ្របើបន�ប់ទឹកែដលកខ�ក់និង�� នអ�ម័យ នងិែបរេ�េ្របើទី�ល�ងេ្រ�េ�វ �ញ។ េ�េពល  
ែដល�ចេធ� ើ�ន ចូរផ�ល់គ្រមបអង� �យែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នេ�ក� �ងបន�ប់ទឹក។ 

 េលើកទឹកចិត�ឲ្យេភ��វយកអ� ីែដលពួកេគ�នខ�ប់មក្រត�វ�នខ�ប់យកេ�វ �ញ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្ីប�ត់បន�យ
ចំនួនស្រ�មែដលបុគ�លិក្រត�វេ�ះេ�លេ�កែន�ងេ�ះជំរុ� ឧទ�ន ផ� �វលំ ឬទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀត។ 

 �� នីយយកទឹក �� នីយេ�ះេ�ល RV និង �� នីយបំេពញ�� ស់្រប��៉ន ្រត�វែតស�� តនិងស�� ប់េមេ�គ�េរៀង�ល់ៃថ� េហើយ
បុគ�លិកគួរែតជូតឧបករណ៍ប�� ប់ពីេ្របើម�ងៗ។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូរ�ក់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�ជិតទីកែន�ង�ងំេនះ
ស្រ�ប់ឲ្យេភ��វនិងបុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់។ 

 បុគ�លិកគួរេចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍ ទូរស័ព� េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និក និងេ្រគ�ង�រ ��ល័យរមួ�� ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត 
�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេ�េពល�ចេធ� ើ�ន ចូរ្រ�កដ�បុគ�លិក�នកែន�ងេធ� ើ�រ�ច់េ�យែឡកស្រ�ប់េ្របើ 
្រ�ស់�� ល់ខ� �ន។ កុំេ្របើ PPE រមួ�� ��ច់�ត។ 

 េ�េពលេ្រជើសេរ �ស�រ�តុគីមីស្រ�ប់ស�� ត និេ�ជកគួរេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹងជំងឺ 
COVID-19 េ�េលើប�� ី N ែដល�នអនមុ័តរបស់�� ក់�រ�រ�របរ ��� ន (EPA) និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ 
េ្របើ្រ�ស់�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�នសរេសរ��ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹង�� ក់�រេមេ�គ សូលុយស្យ� ងេធ� ើឲ្យស (Bleach) 
េ��មផ�ះែដល�នព្រ�វ (5 �� ប្រ�ក� �ងទឹកមួយ�� ឡ� ង) ឬសូលុយស្យ� ង�ល់កុលែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 70% 
ែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�។ ផ�ល់�របណ� � ះប�� លដល់បុគ�លិកអំពី�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត និងេសចក� ីត្រម�វ Cal/OSHA 
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត� ិ�ព។ បុគ�លិកែដលេ្របើផលិតផលស�� ត ឬ�រ�តុស�� ប់េមេ�គ គួរែត�ក់េ្រ�មៃដ 
និងឧបករណ៍�រ�រេផ្សងេទៀតដូច�នត្រម�វេ�យផលិតផល។ 

 ប�� ប់ពីេភ��វនីមួយៗ�� ក់េ� េ្រគ�ងកម�ន�េ��មកែន�ងនីមួយៗគួរ្រត�វ�នជូត ស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ�៉ងសម្រសប។ 
េនះ�ប់ប�� �លដូច�ចេង� ើរ BBQ េ�អី កែន�ងអង� �យប�� ប់បន្ស�ំងំអស់ (ឧ. េ�ង ឬបង់អង� �យ) ក�លរ��ូ �េណទឹក ែខ្សេភ� ើង RV 
និងទុេ�ទឹក។ 

 សូម្រ�កដ� បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�នបណ� � ះប�� លឲ្យេ្របើ្រ�ស់ និង�ន�រផ�ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់នូវផលិតផលស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គ្រគប់មុខ�រ េ�េពល�ំ�ច់។  

 បុគ�លិកស�� ត ឬបុគ�លិកែថ�្ំរត�វែតដឹង េបើសិន�ពួកេគេ�េធ� ើ�រេ�ទី�ំងែដលអ�កជំងឺ�នេ�ទីេ�ះ។ �គីទីបី 
ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ េស�កម�ស�� តែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ ្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រស�� ប់  
េមេ�គេ�ទីកែន�ងែដល�នប៉ះ�ល់។ 

 េបើសិន�បុគ�លិកស�� ត ឬបុគ�លិកែថ�្ំរត�វ�នេស� ើឲ្យស�� ប់េមេ�គេ�កែន�ងែដល�នករណីជំងឺ COVID-19 ពួកេគមិន  
្រត�វ�ន�ប់េផ�ើម្របតិបត� ិ�រេឡើយ លុះ្រ�ែត្របតិបត� ិករកែន�ងេ�ះជំរុ� ឬ RV �នផ�ល់ឧបករណ៍�រ�រ និង�របណ� � ះ  
ប�� ល�នសម្រសប។ បុគ�លិកស�� ត ឬបុគ�លិកែថ�្ំរត�វែត�ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នស្រ�ប ់ 
កិច��រ�ងំអស់េ�ក� �ងដំេណើរ�រស�� ត �ប់ប�� �ល�ងំ�រ�ត់ែចងស្រ�ម។ េគគួររ�លឹកបុគ�លិកឲ្យ�ងៃដ�មួយ�ប៊ូ  
និងទកឹ�� មៗប�� ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ ឬេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ PPE បែន�ម�ច្រត�វ�នត្រម�វ ែដលរមួ�នដូច�
ែវន�េ�� េ�� ល េ�យែផ�កេលើផលិតផលស�� ត/ស�� ប់េមេ�គែដលកំពុងេ្របើនិង�េតើ�ន�និភ័យ (risk) ៃន�រ�� ត  
ទឹកឬេទ។ 



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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 បុគ�លិកស�� ត្រត�វែតទទួល�របណ� � ះប�� ល និងព័ត៌�នអំពីេ្រ�ះ�� ក់ៃនផលិតផលស�� ត និង�រ�តុស�� ប់េមេ�គ  
ែដល�នេ្របើ �ចរក�ននូវសន� ឹកទិន�ន័យសុវត� ិ�ព PPE ែដល�ំ�ច់ និងខ្យល់េចញចូលែដល�ំ�ច់។ 

 បុគ�លិកគួរ�នខ្យល់េចញចូល (លំហូរខ្យល់) ្រគប់្រ�ន់េ�ក� �ងទីកែន�ងែដលពួកេគកំពុងស�� ត។ េបើសិន�ស�� តេ�ក� �ង  
បន�ប់ទឹកឬកែន�ងតូចៗេផ្សងេទៀត ចូរ្រ�កដ��នេបើក�� រនិងបង� �ច។ 

 េដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យ (risk) ៃនជំងឺហឺតែដល�ក់ទងនឹង�រស�� ប់េមេ�គ កម� វ �ធីគួរ�នេ�លបំណងេ្រជើសេរ �ស
ផលិតផលស�� ប់េមេ�គេ�េលើប�� ី N ែដល�ន�តុផ្សសំុវត� ិ�ពស្រ�ប់ជំងឺហឺត  (អុី្រដ�ែសនែពរ�ុកសុីត �សុីតសុី្រទិក 
ឬ�សុីត�ក់ទិក)។ េចៀស�ងផលិតផលែដល�យ�តុផ្ស�ំងំេនះ�មួយ�សុីត peroxyacetic, sodium hypochloric (bleach) 
ឬ�តុ�ម៉ូ�ក់ (quaternary ammonium) ែដល�ចប�� លឲ្យ�នជំងឺហឺត។  

 ្រត�វរ�លឹកេភ��វកែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV ឲ្យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពបីុគ�លិកជួសជុល ស�� ត ឬែថ�ែំដលស� ិតេ�ក� �ង  
្រក �មតំែហ�។ំ អនុវត�ដំេណើរ�រេដើម្ីបចុះេ�� ះចូលឲ្យ�ប់រហ័ស�មួយបុគ�លិក េដើម្ីប���េភ��វកំពុងអនុវត��មពិធី 
�រេនះ។ សូម្រ�កដ�បុគ�លិក�ចែចករ�ែលកពត័៌�ន�ងំេ�ះេ�យមិន�ន�រភ័យ�� ចពី�រ�� ញ់�� លឬសងសឹក។ 

 ្របតិបត� ិករកែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV គួរ�យតៃម��េតើឧទ�នសត�ែឆ�េ�េលើទីកែន�ងគឺធំល� មេដើម្ីបស្រម�លដល់េភ��វ 
និងសត�របស់ពួកេគខណៈែដលរក�គំ�ត�ង�យសម្រសបឬេទ។ េបើសិន�ទី�� មិន្រគប់្រ�ន់ ឧទ�នសត�ែឆ� ្រត�វែតេធ� ើ  
�រព្រងីក�ក់ក្រមិតចនួំន ឬបិទ។ 

 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណៈជន  

 ្របតិបត� ិករកែន�ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV គួរ�ត់វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប្រ�កដ�េភ��វយល់ដឹង�៉ងច�ស់ពីេ�ល�រណ៍និងនីតិ  
 វ �ធីថ�រីបស់ឧទ�នមុនេពលពួកេគមកដល់។ េ�ល�រណ៍ែបបេនះ គួរ�ប់ប�� �លសិទ�ិស្រ�ប់ឲ្យ្របតិបត� ិករកែន�ងេ�ះជំរុ� និង  
ឧទ�ន RV រ��យ�រកក់ស្រ�ប់�គីែដល�នេភ��វេចញេ�គស��  និង នីតិវ �ធីចុះេ�� ះចូលថ�ី និងេសចក� ីប�� ប់ៃន�រ  
រក�គំ�ត�ង�យ និង�លវ ��គស�� តនិងស�� ប់េមេ�គស្រ�ប់ទីកែន�ង�� ក់េ� េ្រគ�ងកម�ន�  និងទីកែន�ងទូេ�
ដូច�កែន�ងចុះេ�� ះចូល/ចុះេ�� ះ និង�ងទូេ�ក� �ងឧទ�នឬមជ្ឈមណ� លេភ��វ។ 

 ផ�ល់ព័ត៌�នដល់េភ��វអំពី្រប�នបទដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o េធ� ើែផន�រ�មុន េធ� ើ�រកក់ទុក�មុននិងទិញលិខិតអនុ�� ត អុស ទឹកកក និងទំនិញេផ្សងេទៀត�មអន�ញ 
ឬ�មទូរស័ព�មុនេពលមកដល់ទីកែន�ង។  

o ្រត�វេចះ្រគប់្រគងខ� �នឯង និង�នវត� �្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ខ� �នឯង�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ ឧ�ហរណ៍ មកដល់េ�យ  
�នេ្រត�មរចួ�េ្រសច�មួយនឹង�ប៊ូ  េ្រគ�ងស�� ប់េមេ�គេលើៃផ� ទឹកអ�មយ័�ងៃដ កែន្សង កែន្សងៃដ និង  
្រក�សបន�ប់ទឹករបស់អ�ក�� ល់។ ��រល�  ក៏គួរយក្រក�សជូតស�� ប់េមេ�គេដើម្ីបស�� តមុននិងេ្រ�យេ្របើទី  
កែន�ងទូេ�ផងែដរ។ យកឧបករណ៍កី� កែន្សង េ្រគ�ងសេ��� ះបឋម និងវត� �េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�ក�� ល់ ែដល�ំ  
�ច់ស្រ�ប់�រលំែហេ��ងេ្រ� េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ េភ��វគួរយកក្រ�លតុ�� ស� ិកស្រ�ប់តុពិចនិក
ែដល�ចេ�ះេ�ល�ន ឬយកេ�ផ�ះវ �ញស្រ�ប់េ�កគក់។ 

o េដើម្ីប្រ�កដ��ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នេ�រព�ម េភ��វគួរេរៀបចំកែន�ងេ�ះជំរុ�ឬកែន�ងពិចនិករបស់ខ� �ន
េដើម្ីបបេង� ើនគំ�តពកីែន�ងេ�ះជំរុ� និងកែន�ងពចិនិកែដលេ�ែក្បរ ែដល�នមនុស្សមកពី្រគ��រេផ្សង។ 

o កម� វ �ធីនិងទីកែន�ង�េ្រចើន�ច្រត�វ�នរ��យឬបិទ ដូេច�ះេភ��វគួរពិនិត្យេមើលធន�នអន�ញស្រ�បព់័ត៌�នថ�ីៗ
អំពី�រ�� ស់ប� �រច�ប់ និង�របិទេដើម្ីបដឹង�អ� ីគួរ្រត�វរ�ពឹងេ�េពលមកដល់។  

o សេង�តេមើលពិធី�រៃន�រស�� ត�ងំអស់ស្រ�បទ់ីកែន�ងែដលបេ្រមើេស�េ�យខ� �នឯង និងេ្រគ�ងកម�ន�មុននឹង  
េ្របើ្រ�ស់�។ 

o ទុកេ្រគ�ងស�� រ �ម ដូច�តុនិងេ�អីពិចនកិឲ្យដូចពីមុនវ �ញ េ្រ�ះបុគ�លិកឧទ�ន�ចនឹង�នេរៀបចំវត� ��ងំេនះ
�នសម្រសបេដើម្ីបេលើកកម�ស់�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

o អនុវត��ម�� កស�� ែណ�ំ - ឧ. រង់�ំេវនរបស់អ�ក និងេ�រព�ម�រកំណត់ចំនួនមនុស្ស - ែដលនឹងេលើកកម�ស់
�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក� �ងអ�រ �រេមើលពីេលើ និងជុំ វ �ញទី�� បិទជិតេផ្សងេទៀត។ 

o េធ� ើែផន�រៃន�រេធ� ើដំេណើររបស់អ�ក�មវ �ធីែដល�នសុវត� ិ�ពនិង�នទំនួលខុស្រត�វ។ ចូរចង�ំ�តំបន់ជនបទ 
និង្របតិបត� ិ�រសេ��� ះត្រម�វឲ្យ�នអ�កេឆ� ើយតបប�� ន់េ្រចើន េហើយត្រម�វ�របែន�មេលើធន�នៃន�រែថ� ំ 
សុខ�ព�ងំេ�ះេធ� ើឲ្យមនុស្ស្រគប់�� �ន�នភិ័យ (risk)។ 

 រក�្របព័ន�ទំ�ក់ទំនងែដលអនុ�� តឲ្យបុគ�លិក និងេភ��វ�យ�រណ៍ពីេ�គស�� េ�យខ� �នឯង និងទទួល�ន 



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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�រជូនដំណឹង�� មៗអំពី�រប៉ះ�ល់ �របិទ ខណៈែដលរក��រស�� ត់។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងកែន�ងេ�ះជំរុ�។  

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យែដលែណ�ំេភ��វ�ពួកេគគួរែតស� ិតេ�ផ�ះ េបើសិន�ឈឺេ�យ�នេ�គស�� ផ� �វដេង� ើម។  

 ្រចកអន�ញៃន�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីពិធី�របច� �ប្បន�  �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ �រអនុវត��រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ និងេសចក�តី្រម�វៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ។  

  
 

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

 េស�កម�ែដល�ំ�ច់�� ំងស្រ�ប់េភ��វ្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។ 

  វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវេស�កម�ស្រ�ប់េភ��វែដល�ន�រលំ�កក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬ
ែដល�ន�និភ័យខ�ស់េ�ទី��រណៈ។ 

 
 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�លចុងេ្រ�យ៖  
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	o សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពី កម្មវិធី រដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រការឈប់សម្រាកឈឺនិងសំណងបុគ្គលិកសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកឈឺរបស់បុគ្គលិកក្រោម ច្បាប់ស្តីពីការឆ្លើយតបនឹងមេរោគកូរ៉ូណា ដោយយកគ្រួសារជាអាទិភាព (Families...
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	 ការត្រួតពិនិត្យការចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិកអាចចូលក្នុងកន្លែងធ្វើការស្របទៅតាម គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ DPH ។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដក ដង្ហើម និងគ្រុនក្តៅឬគ្រុនរ...
	 នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញមាន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងទីកន្លែងក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកគួររាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬតាមអនឡាញតាមរយៈ www.redcap.link/covidreport. ។ បើសិនជាចង្កោមត្រូវប...
	 បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃ ត្រូវបានទទួលរបាំងមុខសមស្រប ដែលគ្របច្រមុះនិងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់របាំងមុខគ្រប់ពេលវេលាក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលប៉ះពាល់ឬទំនងជាប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃ។ បុគ្គលិកដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យបោកគក់ ឬផ្លាស់ប្តូររបាំងមុខរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 បុគ្គលិកក៏ទទួលបានស្រោមដៃសម្រាប់កិច្ចការដែលតម្រូវឲ្យពួកគេចាត់ចែងផ្ទៃដែលបានប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ ឬសម្រាប់ប្រើ ប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យរករោគសញ្ញា។
	 បុគ្គលិកក៏ទទួលបានស្រោមដៃសម្រាប់កិច្ចការដែលតម្រូវឲ្យពួកគេចាត់ចែងផ្ទៃដែលបានប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ ឬសម្រាប់ប្រើ ប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យរករោគសញ្ញា។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាគំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីភ្ញៀវនិងពីបុគ្គលិកដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃកន្លែង បោះតង់នៅពេលថ្ងៃ។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្នតាមការចាំបាច់ដើម្បីជួយអតិថិជន ឬទៅតាមការចាំបាច់។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាគំលាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីភ្ញៀវនិងពីបុគ្គលិកដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៃកន្លែង បោះតង់នៅពេលថ្ងៃ។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្នតាមការចាំបាច់ដើម្បីជួយអតិថិជន ឬទៅតាមការចាំបាច់។
	 បន្ទប់ទឹកនិងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគជាញឹកញាប់ទៅតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	o បន្ទប់ទឹក _____________________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត _____________________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	________________________________________________________________________________
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	________________________________________________________________________________
	 បុគ្គលិកត្រូវបានរំលឹកឲ្យលាងដៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានញឹកញាប់។
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
	 ឲ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងត្រូវបានណែនាំឲ្យចៀសវាង ការប្រើរួមគ្នាដូចជាទូរស័ព្ទ ថេប្លិត វិទ្យុពីរផ្លូវ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ការងារផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ការិយាល័យ នៅគ្រប់ពេលដែល អាចធ្វើបាន។ ពួកគេក៏ត្រូវបានណែ...
	 ឲ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងត្រូវបានណែនាំឲ្យចៀសវាង ការប្រើរួមគ្នាដូចជាទូរស័ព្ទ ថេប្លិត វិទ្យុពីរផ្លូវ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ការងារផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ការិយាល័យ នៅគ្រប់ពេលដែល អាចធ្វើបាន។ ពួកគេក៏ត្រូវបានណែ...
	 នៅពេលដែលត្រូវតែប្រើវត្ថុរួមគ្នា វត្ថុទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយប្រើផលិតផលសម្អាតដែលសមស្របសម្រាប់ផ្ទៃរវាងវេនធ្វើការ ឬការប្រើប្រាស់ម្តងៗ មួយណាដែលញឹកញាប់ជាង ដោយរាប់បញ្ចូលវត្ថុដូចខាងក្រោម៖ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង ម៉ាស៊ីនទូរសារ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ទូរស័ព...
	 ត្រួតពិនិត្យមើលអវត្តមានរបស់បុគ្គលិក និងមានក្រុមបុគ្គលិកបម្រុងដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	________________________________________________________________________________
	 អនុវត្តវិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតរវាង និងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវ។ នេះអាចរាប់បញ្ចូលការដំឡើងរនាំងកញ្ចក់ Plexiglass រវាងបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវនៅក្នុងហាង បន្ទប់រង់ចាំ កន្លែងទទួលភ្ញៀវ ឬមជ្ឈមណ្ឌលភ្ញៀវ ឬការប្រើប...
	 បុគ្គលិកត្រូវបានរំលឹកឲ្យចៀសវាងការចាប់ដៃ ការទល់កណ្ដាប់ដៃ ឬការទល់កែងដៃ និងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ផ្សេងទៀត។
	 ប្រតិបត្តិករគួរត្រួតពិនិត្យកន្លែងមនុស្សទំនងនឹងប្រមូលផ្តុំ និងធានាថាការរក្សាគំលាតរាងកាយនិងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្តតាម។ ទីកន្លែងទាំងនេះអាចរាប់បញ្ចូលកន្លែងហែលទឹក ទីលានលេងកីឡា ច្រកផ្លូវលំ ទីកន្លែងប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃដែលពេញនិយម ន...
	 ទីកន្លែងខាងក្រោមនៅតែបន្តបិទ៖ ទីលានកីឡាបាល់បោះ និងកីឡាបាល់ទះ រចនាសម្ព័ន្ធយោងឡើងនិងសួនកម្សាន្ត។
	 សម្រាប់ទីកន្លែងដែលផ្តល់សកម្មភាពខាងក្រៅបង់ថ្លៃ និងមានការគ្រប់គ្រង ចូរពិចារណាអនុវត្តប្រព័ន្ធកក់ទុកជាមុនដើម្បីដាក់កម្រិតចំនួនភ្ញៀវនៅទីកន្លែង។
	 ចូរពិចារណាអនុវត្តជម្រើសចុះឈ្មោះចូលពីចម្ងាយសម្រាប់អ្នកមកដល់ថ្មីនៅកន្លែងបោះជំរុំ ឬឧទ្យាន RV នៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។ បិទស្លាកសញ្ញានៅច្រកចូលឧទ្យានដើម្បីជូនដំណឹងដល់ភ្ញៀវអំពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើនៅពេលមកដល់។ ឧទាហរណ៍ ដាក់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ឲ្យ...
	 បើសិនជាមិនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះចូលពីចម្ងាយបាន ចូរចុះឈ្មោះភ្ញៀវចូលនៅខាងក្រៅ និងផ្ញើបង្កាន់ដៃតាមអ៊ីម៉ែល។ នៅ ពេលដែលចាំបាច់ ចូរជូនឬនាំភ្ញៀវទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីមកដល់ ដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីតម្រូវនៃការរក្សាគំលាតរាងកាយ។ មានតែគ្រួសា...
	 បើសិនជាមិនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះចូលពីចម្ងាយបាន ចូរចុះឈ្មោះភ្ញៀវចូលនៅខាងក្រៅ និងផ្ញើបង្កាន់ដៃតាមអ៊ីម៉ែល។ នៅ ពេលដែលចាំបាច់ ចូរជូនឬនាំភ្ញៀវទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីមកដល់ ដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីតម្រូវនៃការរក្សាគំលាតរាងកាយ។ មានតែគ្រួសា...
	 គួរពិចារណាអនុវត្តដំណើរការសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទិញទំនិញជាមុនពីហាងទូទៅ ដូចជាអុស ម្ហូបអាហារ ឬទំនិញផ្សេងៗទៀត និងឲ្យបុគ្គលិកបញ្ជូនទំនិញទាំងនោះទៅកាន់កន្លែងបោះជំរុំ ឬ RV របស់ភ្ញៀវ។
	 ទីធ្លាខាងក្រៅដែលប្រើសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំ និងមុខងារជាក្រុម ដូចជាពន្លា កន្លែងបង្កាត់ភ្លើងរួមគ្នា ចង្ក្រាននៅជំរុំសម្រាប់ ប្រើជាសាធារណៈ និងរង្គមណ្ឌលគួរតែបន្តបិទ។ យកចេញ បំបែក ដាក់ស្លាកសញ្ញាបិទ ឬហ៊ុមព័ទ្ធបិទបង់អង្គុយ តុពិកនិកនៅទី កន្លែងទូទៅ និងកន្ល...
	 ទីធ្លាខាងក្រៅដែលប្រើសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំ និងមុខងារជាក្រុម ដូចជាពន្លា កន្លែងបង្កាត់ភ្លើងរួមគ្នា ចង្ក្រាននៅជំរុំសម្រាប់ ប្រើជាសាធារណៈ និងរង្គមណ្ឌលគួរតែបន្តបិទ។ យកចេញ បំបែក ដាក់ស្លាកសញ្ញាបិទ ឬហ៊ុមព័ទ្ធបិទបង់អង្គុយ តុពិកនិកនៅទី កន្លែងទូទៅ និងកន្ល...
	 ត្រូវតែរំសាយ ឬផ្អាកព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈ និង/ឬការជួបជុំប្រមូលផ្តុំទាំងអស់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងភ្នក់ភ្លើង កន្លែងបោះជំរុំ ជាក្រុម ការបង្ហាញនៅរង្គមណ្ឌលនៅខាងក្រៅ ការសម្តែងតន្ត្រីឬការសម្តែងផ្សេងទៀត ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត។
	 ត្រូវតែរំសាយ ឬផ្អាកព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈ និង/ឬការជួបជុំប្រមូលផ្តុំទាំងអស់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងភ្នក់ភ្លើង កន្លែងបោះជំរុំ ជាក្រុម ការបង្ហាញនៅរង្គមណ្ឌលនៅខាងក្រៅ ការសម្តែងតន្ត្រីឬការសម្តែងផ្សេងទៀត ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀត។
	 ទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើពិចនិកតូចៗ ដូចជាកន្លែងដែលជាទូទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារ អាចបន្តបើកដំណើរការបាន ដោយមានបិទផ្សាយការរឹតបន្តឹងដែលទាក់ទងនឹងការរក្សាគំលាតរាងកាយ (ឧ. ដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគ្រួសារមួយក្នុងពេលម្តង)។
	 វាយតម្លៃកន្លែងបោះជំរុំ និងឧទ្យាន RV ដើម្បីកំណត់ថាតើឧទ្យានចាំបាច់ត្រូវប្រតិបត្តិការដោយបន្ថយចំនួនមនុស្សដើម្បី រក្សាគំលាតរាងកាយឬទេ។
	 វាយតម្លៃកន្លែងបោះជំរុំ និងឧទ្យាន RV ដើម្បីកំណត់ថាតើឧទ្យានចាំបាច់ត្រូវប្រតិបត្តិការដោយបន្ថយចំនួនមនុស្សដើម្បី រក្សាគំលាតរាងកាយឬទេ។
	 ប្រតិបត្តិករគួរចាត់វិធានការណ៍ដើម្បីប្រាកដថាសកម្មភាពដែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់ ដូចជាសកម្មភាពដែលមិនត្រូវ បានណែនាំដោយគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋ មិនកើតឡើងនៅលើកន្លែងរបស់ខ្លួន។
	 ប្រតិបត្តិករគួរចាត់វិធានការណ៍ដើម្បីប្រាកដថាសកម្មភាពដែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់ ដូចជាសកម្មភាពដែលមិនត្រូវ បានណែនាំដោយគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋ មិនកើតឡើងនៅលើកន្លែងរបស់ខ្លួន។
	 វាយតម្លៃដំណើរការសម្រាប់ការជួល និងការឲ្យខ្ចីឧបករណ៍លំហែ និងកំណត់ថាតើមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ និងមានប្រដាប់ប្រ   ដារសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការបែបនោះឡើងវិញឬទេ។ សូមមើលការណែនាំរបស់ខោនធីនៅ ឧបករណ៍ខាងក្រៅសម្រាប់ជួល (outdoor equipment ren...
	 វាយតម្លៃដំណើរការសម្រាប់ការជួល និងការឲ្យខ្ចីឧបករណ៍លំហែ និងកំណត់ថាតើមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ និងមានប្រដាប់ប្រ   ដារសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការបែបនោះឡើងវិញឬទេ។ សូមមើលការណែនាំរបស់ខោនធីនៅ ឧបករណ៍ខាងក្រៅសម្រាប់ជួល (outdoor equipment ren...
	 កែប្រែសកម្មភាពលំហែខាងក្រៅ នៅពេលចាំបាច់ ដើម្បីធានាថាអាចអនុវត្តពិធីការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគសមស្រប។
	 អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនៅលើគេហទំព័រខោនធីសម្រាប់សកម្មភាពនៅខាងក្រៅផ្សេងៗ ដូចជាការបាញ់ធ្នូរ កីឡាវាយ កូនបាល់ ផ្លូវលំ ។ល។ ដើម្បីប្រាកដថាគេកំពុងអនុវត្តតាមពិធីការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ និងការរក្សាគំលាតរាងកាយបានគ្រប់ គ្រាន់។ http://www.ph.lacounty.go...
	 អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំនៅលើគេហទំព័រខោនធីសម្រាប់សកម្មភាពនៅខាងក្រៅផ្សេងៗ ដូចជាការបាញ់ធ្នូរ កីឡាវាយ កូនបាល់ ផ្លូវលំ ។ល។ ដើម្បីប្រាកដថាគេកំពុងអនុវត្តតាមពិធីការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ និងការរក្សាគំលាតរាងកាយបានគ្រប់ គ្រាន់។ http://www.ph.lacounty.go...
	 ការសម្អាតនិងការសម្លាប់មេរោគ "ទំនិញទន់" ដូចជាអាវការពារជីវិត ឈុតសើម ខ្សែពួរ កាបូប ឬសាក់កាដូ អាចមានការលំបាកខ្លះៗ។ ឧបករណ៍បែបនោះត្រូវការការសម្អាតដែលមានប្រសិទ្ធភាព ឬ ឧបករណ៍សារពើភ័ណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមាន "ពេលវេលាមិនប្រើ" (down time) គ...
	 កម្មវិធីប៉ះពាល់ខ្លាំង និងកីឡាដែលតម្រូវឲ្យមានការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធក្នុងគំលាតតិចជាងប្រាំមួយហ្វីតរវាងសមាជិកមកពីគ្រួសារផ្សេងគ្នា គួរត្រូវបានផ្អាក។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពដូចជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាក្រុម កីឡាបាល់បោះ សកម្មភាពកីឡាកម្សាន្ត ការប្រណាំង ឬកា...
	 ដាក់កម្រិតលើសកម្មភាពលំហែនៅខាងក្រៅដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើន ឬជិតស្និទ្ធសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការជួលទូក កន្លែងខ្សែពួរ និងឡើងជញ្ជាំង។ នៅកន្លែងបោះជំរុំ និងឧទ្យាន RV ចូរពិចារណាថាតើការដើរមើលធម្មជាតិ រាត្រី មើលភាពយន្ត កីឡាវាយកូនហ្កោលខ្នា...
	 នៅពេលឲ្យមនុស្សពាក់មួកការពារ ឧបករណ៍ សំលៀកបំពាក់ការពារ អាវការពារជីវិត ឬរបស់ផ្សេងទៀត បុគ្គលិកគួររក្សាគំលាត រាងកាយ។ នៅពេលអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកគួរបង្ហាញរបៀបពាក់ និងដោះឧបករណ៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ជាជាងការល្មើសគំលាតរាង កាយដើម្បីជួយ។
	 នៅពេលឲ្យមនុស្សពាក់មួកការពារ ឧបករណ៍ សំលៀកបំពាក់ការពារ អាវការពារជីវិត ឬរបស់ផ្សេងទៀត បុគ្គលិកគួររក្សាគំលាត រាងកាយ។ នៅពេលអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកគួរបង្ហាញរបៀបពាក់ និងដោះឧបករណ៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ជាជាងការល្មើសគំលាតរាង កាយដើម្បីជួយ។
	 បន្ទប់ទឹកសាធារណៈ គួរត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគពេញមួយថ្ងៃ។ ចំណុះអតិបរមាសម្រាប់កន្លែងបោះជំរុំ ឧទ្យាន RV ឬទីកន្លែងលំហែគួរផ្អែកលើចំនួនបន្ទប់ទឹកដែលដំណើរការពេញលេញ ដែលប្រតិបត្តិករឧទ្យានអាចរក្សាបាន និងដែលអាចគាំទ្រដល់សេចក្តីបង្គាប់ឲ្យរក្សាគំ...
	 បន្ទប់ទឹករួម គួរត្រូវបានសម្អាតជារៀងរាល់ម៉ោងដោយប្រើសារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយ EPA ពេញមួយថ្ងៃ។ ផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ច្រើនដូចជាក្បាលរ៉ូប៊ីណេ បង្គន់ ដៃទ្វារ និងកុងតាក់ភ្លើងគួរត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឲ្យបានញឹក ញាប់។ បុគ្គលិកគួរត្រូវបា...
	 បង្កើតនិងបិទផ្សាយកាលវិភាគសម្អាតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលបើកទាំងអស់។ បិទផ្សាយកាលវិភាគសម្អាតនៅខាងមុខទ្វារ ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវដឹងពីពេលដែលពួកគេអាច/មិនអាចប្រើបន្ទប់ទឹកបាន។ សូមប្រាកដថាបិទបន្ទប់ទឹកក្នុងអំឡុងដំណើរការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។
	 គួរពិចារណាប្រើប្រាស់បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ ឬប្រព័ន្ធសាវនកម្មដើម្បីតាមដានថាតើការសម្អាតត្រូវបានធ្វើឡើងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។
	 អនុញ្ញាតឲ្យប្រើបន្ទប់ងូតទឹក លុះត្រាតែមានការខណ្ឌ ឬបិទស្លាកសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យរក្សាគំលាតរាងកាយ ប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនជាមិនអាចមានការខណ្ឌ ឬការរក្សាគំលាតសមស្រប ទីកន្លែងទាំងនេះគួរតែបិទបន្ត។
	 អនុញ្ញាតឲ្យប្រើបន្ទប់ងូតទឹក លុះត្រាតែមានការខណ្ឌ ឬបិទស្លាកសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យរក្សាគំលាតរាងកាយ ប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនជាមិនអាចមានការខណ្ឌ ឬការរក្សាគំលាតសមស្រប ទីកន្លែងទាំងនេះគួរតែបិទបន្ត។
	 សូមប្រាកដថាទីកន្លែងអនាម័យអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន និងមានស្តុកគ្រប់ពេលវេលា។ ផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូត និងទឹក អនាម័យលាងដៃបន្ថែម នៅពេលចាំបាច់។ បើអាចធ្វើបាន ចូរដំឡើងឧបករណ៍ដែលមិនបាច់ប៉ះ ដូចជាក្បាលរ៉ូប៊ីណេ សិនស័រចាប់ចលនា ឧបករណ៍បញ្ចេញសាប៊ូ ឧបករណ៍បញ្...
	 សូមប្រាកដថាទីកន្លែងអនាម័យអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន និងមានស្តុកគ្រប់ពេលវេលា។ ផ្តល់សាប៊ូ ក្រដាសជូត និងទឹក អនាម័យលាងដៃបន្ថែម នៅពេលចាំបាច់។ បើអាចធ្វើបាន ចូរដំឡើងឧបករណ៍ដែលមិនបាច់ប៉ះ ដូចជាក្បាលរ៉ូប៊ីណេ សិនស័រចាប់ចលនា ឧបករណ៍បញ្ចេញសាប៊ូ ឧបករណ៍បញ្...
	 ទ្វារទៅកាន់បន្ទប់ទឹកដែលមិនប្រកាន់ភេទគួរតែអាចបើក និងបិទដោយមិនបាច់ប៉ះដៃទ្វារ។ បើសិនជាទ្វារមិនអាចបើកដោយមិនប៉ះដៃកាន់ ឬឧបករណ៍បញ្ជាទ្វារដោយដៃ ចូរទុកឲ្យទ្វារបើកចំហ និង/ឬដាក់ធុងសម្រាមនៅជិតទ្វារដើម្បីធានាថាគេអាច បោះចោលក្រដាសជូតបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេល...
	 ភ្ញៀវមកកន្លែងបោះជំរុំ ឧទ្យាន RV និងភ្ញៀវលំហែខាងក្រៅ គួរត្រូវបានណែនាំថា កន្ធន់អាចជាប្រភពចម្លងមេរោគនិងគួរ ចៀសវាងការដាក់ច្រាសដុសធ្មេញនិងវត្ថុផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃរបស់វា។ កន្ត្រកក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់វត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់កម្រិតលើកា...
	 ភ្ញៀវមកកន្លែងបោះជំរុំ ឧទ្យាន RV និងភ្ញៀវលំហែខាងក្រៅ គួរត្រូវបានណែនាំថា កន្ធន់អាចជាប្រភពចម្លងមេរោគនិងគួរ ចៀសវាងការដាក់ច្រាសដុសធ្មេញនិងវត្ថុផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃរបស់វា។ កន្ត្រកក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់វត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដាក់កម្រិតលើកា...
	 បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងកន្លែងបោះជំរុំ និងឧទ្យាន RV គួរលើកទឹកចិត្តឲ្យភ្ញៀវស្ថិតនៅក្នុងយានយន្តដែលមានបង្គន់ និងឧបករណ៍ងូតទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដារបស់ខ្លួនជាជាងប្រើរបស់រួមគ្នា បើសិនជាអាចធ្វើបាន។
	 ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបលាងដៃឲ្យបានសមស្រប ដូចជាការដាក់ស្លាកសញ្ញានៅក្នុងបន្ទប់ទឹក។
	 បច្ចុប្បន្ននេះមានតែអាងហែលទឹកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ ទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការ លើកលែងតែវាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការហែលជាជុំដែលមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវ (អ្នកហែលម្នាក់ក្នុងមួយផ្លូវ)។
	 សូណា បន្ទប់ស្ទីម និងអាងងូតទឹកក្តៅគួរបិទបន្ត។
	 រក្សាកម្រិតសារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលសមស្រប (1-10 ភាគក្នុងមួយលានដែលគ្មានជាតិក្លរីន ឬ 3-8 ppm bromine) និង pH (7.2-8)។
	 ប្រឹក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន ឬវិស្វករដែលបានរៀបចំទីកន្លែងលេងទឹក ដើម្បីសម្រេចថាតើសារធាតុសម្លាប់មេរោគមួយណាដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ EPA គឺល្អបំផុតសម្រាប់ទីកន្លែងមានទឹកនេះ។ ធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ និងការរក្សាទុកសារធាតុ សម្លាប់មេរោគដែលសុវត្ថិភាពនិងត្រឹម...
	 រៀបចំប្រព័ន្ធមួយដែលគ្រឿងសង្ហារឹម និងឧបករណ៍ (ឧ. កៅអីកន្លែងកម្សាន្ត) ដែលចាំបាច់ត្រូវសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ ត្រូវបានរក្សាទុកដាច់ដោយឡែកពីគ្រឿងសង្ហារឹមដែលត្រូវបានសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគរួច។ ដាក់ស្លាកឧបករណ៍ផ្ទុកសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើរួច ដែលមិនទាន់សម្អ...
	 លើកទឹកចិត្តឲ្យភ្ញៀវយកនិងប្រើប្រាស់កន្សែងរបស់ខ្លួន។ បើសិនជាមានផ្តល់កន្សែង ចូរបោកគក់កន្សែង និងសំលៀកបំពាក់ ដោយយោងតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។ ប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពទឹកសមស្របដែលក្តៅអ៊ុនៗបំផុត និងសម្ងួតវាឲ្យស្ងួត ទាំងស្រុង។ ចាត់ចែងកន្សែងដោយពាក់ស្រោម...
	 រារាំងមនុស្សកុំឲ្យប្រើរបស់រួមគ្នា ជាពិសេសរបស់ដែលពិបាកសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ ឬផលិតផលដែលសម្រាប់ប្រើដោយ ប៉ះជាមួយមុខ (ឧ. វែនតាហ្គូហ្គោល ដង្កៀបច្រមុះ និងបំពង់ខ្យល់)។
	 រារាំងមនុស្សកុំឲ្យប្រើរបស់រួមគ្នា ជាពិសេសរបស់ដែលពិបាកសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ ឬផលិតផលដែលសម្រាប់ប្រើដោយ ប៉ះជាមួយមុខ (ឧ. វែនតាហ្គូហ្គោល ដង្កៀបច្រមុះ និងបំពង់ខ្យល់)។
	 សូមប្រាកដថា ទីកន្លែងមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អតិថិជន ដូចជាបន្ទះជំនួយហែលទឹក បំពង់រៀនហែលទឹក និងឧបករណ៍អណ្ដែតផ្សេងទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើរួមគ្នានៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។ ដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មកត្រឹមអតិថិជនម្នាក់ក្នុងពេលម្តង និងធ្វើការ...
	 ផ្លាស់ប្តូរប្លង់ជាន់ និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញអាងដើម្បីប្រាកដថាកន្លែងឈរ និងអង្គុយអាចគាំទ្រសេចក្តីបង្គាប់នៃការរក្សាគំលាតរាងកាយ។ នេះអាចរាប់បញ្ចូលការយកកៅអីកម្សាន្តចេញ ឬហ៊ុមព័ទ្ធបិទកន្លែងដើម្បីរារាំងការប្រើប្រាស់។
	 ផ្តល់តម្រុយ ឬការណែនាំផ្ទាល់ (ឧ. ខ្សែផ្លូវនៅក្នុងទឹក ឬកៅអី និងតុនៅលើកន្លែងដើរជុំវិញអាង) និងតម្រុយអាចមើលឃើញ (ឧ. បង់ស្អិតនៅលើកន្លែងដើរជុំវិញ កម្រាលឥដ្ឋ ឬចិញ្ចើមផ្លូវ) និងស្លាកសញ្ញាដើម្បីប្រាកដថាបុគ្គលិក ភ្ញៀវ និងអ្នកហែលទឹកស្ថិតនៅគំលាតយ៉ាងតិចប្...
	 នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ចូរដំឡើងរនាំងបាំងមិនជ្រាបទឹក ដូចជាកញ្ចក់ Plexiglas នៅកន្លែងដែលបុគ្គលិក និងអតិថិជនត្រូវតែប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនង ហើយពិបាករក្សាគំលាតរាងកាយ។
	 ពិចារណាអនុវត្តការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អាង ឬអនុវត្តយន្តការផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រការរក្សាគំលាតរាងកាយ។ នេះអាចរួមមានដូចជាការកក់ខ្សែផ្លូវទាំងមូលសម្រាប់ការហែលជាបុគ្គល។
	 សូមប្រាកដថា ឆ្មាំងការពារដែលកំពុងធ្វើការការពារអាយុជីវិតយ៉ាងសកម្ម ក៏មិនត្រូវបានរំពឹងថាត្រូវត្រួតពិនិត្យការលាងដៃ ការប្រើប្រាស់ក្រណាត់បាំងមុខ ឬការរក្សាគំលាតរាងកាយនោះដែរ។ សូមប្រគល់ទំនួលខុសត្រូវនៃការត្រួតពិនិត្យនេះទៅឲ្យ បុគ្គលិកម្នាក់ផ្សេងទៀត។
	 ទីកន្លែងលេងទឹក គួរចៀសវាងសកម្មភាពដែលជំរុញឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំជាក្រុម។
	 កន្លែងបោះជំរុំ និងឧទ្យាន RV ដែលមានកាប៊ីនឬកន្លែងជួលផ្សេងទៀត គួរចាត់វិធានការណ៍សមស្របដើម្បីសម្អាត និងសម្លាប់ មេរោគកន្លែងទាំងនោះបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចម្តងៗ។ នេះរាប់បញ្ចូលការជូតនិងសម្អាតរនាំងគ្រែ តុ តេឡេទូរទស្សន៍ សន្ទះក្បាល គ្រែ ផ្នែកខាងលើ ឧបករណ៍ផ...
	 ត្រូវតែដោះក្រណាត់ទាំងអស់ និងបោកគក់វាបន្ទាប់ពីភ្ញៀវនីមួយៗស្នាក់នៅ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវត្ថុដែលមើលទៅដូចជាមិន ទាន់បានប្រើ។ នៅពេលសម្អាតកម្រាលពូក កន្សែង ឬវត្ថុដែលបានបោកគក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងកន្លែងជួល ចូរប្រាកដថាបុគ្គលិកពាក់ស្រោមដៃដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបាន...
	 ត្រូវតែដោះក្រណាត់ទាំងអស់ និងបោកគក់វាបន្ទាប់ពីភ្ញៀវនីមួយៗស្នាក់នៅ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវត្ថុដែលមើលទៅដូចជាមិន ទាន់បានប្រើ។ នៅពេលសម្អាតកម្រាលពូក កន្សែង ឬវត្ថុដែលបានបោកគក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងកន្លែងជួល ចូរប្រាកដថាបុគ្គលិកពាក់ស្រោមដៃដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបាន...
	 កុំក្រវីឥវ៉ាន់បោកគក់ដែលកខ្វក់។ នេះនឹងកាត់បន្ថយភាពអាចទៅរួចនៃការបែកខ្ញែកមេរោគតាមរយៈខ្យល់។ បោកគក់វត្ថុ តាមការសមស្រប ដោយយោងតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។ បើសិនជាអាចធ្វើបាន ចូរបោកគក់របស់របរដោយប្រើការកំណត់ទឹកក្តៅខ្ពស់បំផុតដែលសមស្របសម្រាប់វត្ថុ ...
	 កុំក្រវីឥវ៉ាន់បោកគក់ដែលកខ្វក់។ នេះនឹងកាត់បន្ថយភាពអាចទៅរួចនៃការបែកខ្ញែកមេរោគតាមរយៈខ្យល់។ បោកគក់វត្ថុ តាមការសមស្រប ដោយយោងតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។ បើសិនជាអាចធ្វើបាន ចូរបោកគក់របស់របរដោយប្រើការកំណត់ទឹកក្តៅខ្ពស់បំផុតដែលសមស្របសម្រាប់វត្ថុ ...
	 វត្ថុក្នុងផ្ទះបាយ ដូចជាឆ្នាំង ខ្ទះ និងប្រដាប់ប្រដាបរិភោគ ត្រូវតែសម្អាតយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅ យកល្អដាក់នៅ ក្នុងម៉ាស៊ីនលាងចាន បន្ទាប់ពីភ្ញៀវនីមួយៗស្នាក់នៅ។ ផ្តល់សាប៊ូលាងចាន និងអេប៉ុងថ្មីមិនទាន់ប្រើសម្រាប់ភ្ញៀវនីមួយៗឲ្យបានគ្រប់គ្រ...
	 វត្ថុក្នុងផ្ទះបាយ ដូចជាឆ្នាំង ខ្ទះ និងប្រដាប់ប្រដាបរិភោគ ត្រូវតែសម្អាតយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅ យកល្អដាក់នៅ ក្នុងម៉ាស៊ីនលាងចាន បន្ទាប់ពីភ្ញៀវនីមួយៗស្នាក់នៅ។ ផ្តល់សាប៊ូលាងចាន និងអេប៉ុងថ្មីមិនទាន់ប្រើសម្រាប់ភ្ញៀវនីមួយៗឲ្យបានគ្រប់គ្រ...
	 ពិចារណាចាប់ផ្តើមរយៈពេលរង់ចាំ 24 ម៉ោង បន្ទាប់ពីភ្ញៀវចុះឈ្មោះចេញ មុននឹងសម្អាតទីកន្លែងបោះជំរុំដែលផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅណាមួយ  ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកន្លែងជួលផងដែរ។
	 កន្លែងជួលនានាដែលប្រើសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំធំៗ ដូចជាសន្និសីទ ឬការប្រជុំ មិនគួរបើកឡើយ រហូតដល់ប្រតិបត្តិការបែប នោះអាចបន្តបាន។
	 កន្លែងជួលនានាដែលប្រើសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំធំៗ ដូចជាសន្និសីទ ឬការប្រជុំ មិនគួរបើកឡើយ រហូតដល់ប្រតិបត្តិការបែប នោះអាចបន្តបាន។
	 អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ ទាក់ទងនឹងភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ការណែនាំទាក់ទងនឹង ម្ហូបអាហារ និង ការបរិភោគ។
	 អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ ទាក់ទងនឹងភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់ការណែនាំទាក់ទងនឹង ម្ហូបអាហារ និង ការបរិភោគ។
	 ប្រតិបត្តិករកន្លែងលំហែខាងក្រៅ មិនគួរប្រារព្ធកម្មវិធីបរិភោគអាហាររួមគ្នា ឬព្រឹត្តិការណ៍បរិភោគនិងផឹកបែបគ្រួសារស្រដៀង គ្នា ដែលបង្កើនហានិភ័យ (risk) នៃការឆ្លងមេរោគឡើយ។ បើសិនជាចាំបាច់ត្រូវបម្រើ ឬចែករំលែកម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ ចូរ ផ្តល់វត្ថុទាំងនោះនៅ...
	 ប្រតិបត្តិករកន្លែងលំហែខាងក្រៅ មិនគួរប្រារព្ធកម្មវិធីបរិភោគអាហាររួមគ្នា ឬព្រឹត្តិការណ៍បរិភោគនិងផឹកបែបគ្រួសារស្រដៀង គ្នា ដែលបង្កើនហានិភ័យ (risk) នៃការឆ្លងមេរោគឡើយ។ បើសិនជាចាំបាច់ត្រូវបម្រើ ឬចែករំលែកម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ ចូរ ផ្តល់វត្ថុទាំងនោះនៅ...
	 បើចាំបាច់ ចូរកែរសម្រួលម៉ោងប្រតិបត្តិការសម្រាប់បន្ទប់បោកគក់ ដើម្បីប្រាកដថាបុគ្គលិកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគគម្របនិងទ្វារម៉ាស៊ីនបោក ប្រដាប់ការពារកម្ទេច ផ្នែកខាងលើតុនិងបញ្ជ កៅអីឬបង់អង្គុយ ឧបករណ៍បញ្ចេញសាប៊ូ ម៉ាស៊ីនលក់ទំនិញ...
	 ពិចារណាដាក់ទឹកអនាម័យលាងដៃ និងក្រដាសជូតសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងបន្ទប់បោកគក់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវអាចជូតកន្លែងមុន/ក្រោយពីពួកគេប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន។
	 យកហ្គេម សៀវភៅ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន ឬរបស់ផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ចេញពីទីកន្លែងបោកគក់។ យកកន្ត្រក ឬធុងបោកគក់ចេញ បើមានផ្តល់ជូន។
	 ពិចារណាបង្កើតប្រព័ន្ធកក់ទីកន្លែងបោកគក់ ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកដឹងពីពេលវេលាដែលទីកន្លែងកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយភ្ញៀវអាចចៀសវាងការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមិនចាំបាច់។ ចាក់សោទីកន្លែងបោកគក់នៅចន្លោះការកក់ដែលបានកំណត់ពេល ដើម្បីធានាបាននូវពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្...
	 បើសិនជាមិនអាចប្រើប្រព័ន្ធកក់ ចូររក្សាគំលាតរាងកាយដោយបិទម៉ាស៊ីននៅចន្លោះនីមួយៗ ដូច្នេះភ្ញៀវអាចរក្សាគំលាតរាងកាយប្រាំមួយហ្វីតពីគ្នាបាន។
	 លើកទឹកចិត្តឲ្យភ្ញៀវរង់ចាំនៅខាងក្រៅអគារ នៅពេលឥវ៉ាន់កំពុងត្រូវបានបោកគក់/សម្ងួត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ចូរប្រើប្រាស់តម្រុយរូបភាពដើម្បីណែនាំភ្ញៀវអំពីកន្លែងដែលត្រូវឈរ និងដាក់ម្រិតការចូលប្រើ ដូច្នេះភ្ញៀវអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនច្រើនដែលនៅជាមួយគ្នា។
	 កំណត់ថាតើគួរមានចំនួនមនុស្សអតិបរមាប៉ុន្មាននាក់សម្រាប់ទំហំបន្ទប់ និងបិទស្លាកសញ្ញានៅលើទ្វារ ដែលបញ្ជាក់ថាអាចមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងពេលម្តង អមដោយកាលវិភាគនៃការសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។

