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ពិធី�រស្រ�បទ់ផី�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ 
 
 

 

 
 

 

អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ�� ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 បន�
�� ក់ចុះនិង�នស�ពេ�េថរ បុ៉ែន��រចម�ង�សហគមន៍េ�ែតរ �ក�ល�ល�ចំនួន�មធ្យម។ ជំងឺ COVID-19 
េ�ែត�ន�និភ័យ (risk) ខ�ស់ស្រ�ប់សហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ្រប�ជន និង�ជីវកម��ងំអស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� 
និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ប�ីត់បន�យ�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។ 
 

េ�យ�រេ�នធី Los Angeles ចូលក� �ង “លំ�ប់�� ក់ពណ៌ទឹ្រក�ច (Orange)” ៃន្រកបខ័ណ�
ែផន�រេដើម្បេីសដ�កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�ន
េធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្បេីលើកែលង�ររ �តបន� ឹងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ពក� �ងមូល�� នមួយចំនួន។ ទីផ�រកសិករ
ែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ គួរបន� ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង្របយ័ត� និងេ�រព�មល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វេ�ក� �ង
ពិធី�រេនះ េដើម្ប�ីត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម�
របស់ខ� �ន។ 
 

ពិធី�រេនះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បអីនុ�� តឲ្យទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ េ�យរដ� California 
និងេធ� ើ ្របតិបត� ិ�រេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប�� ប់ៃន�យក�� នចំណី��រ និងកសិកម� (Department of 
Food and Agriculture) និងេសចក� ីប�� ប់ែដល�នគូសប�� ក់េ�ក� �ងច�ប់ចំណី��រលក់�យរដ� California 
(CRFC) ឲ្យេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�េពលអនុេ�ម�មពិធី�រៃន�យក�� នសុខ�ព��រណៈ (DPH) របស់េ�នធី Los 
Angeles �ងំេនះ។ 
 

ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ  �ចអនុ�� តឲ្យទីកែន�ងលក់ចំណី��របេ�� ះ�សន�  (តូបលក់ម� �ប
��រ) េធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�្រពឹត� ិ�រណ៍សហគមន៍�ច់េ�យែឡកមួយ ែដលេ��ប់�មួយនិង�� ប់�មួយទីផ�រ
កសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីត្រម�វែដល�នគូសប�� ក់េ�ក� �ងច�ប់ចំណី��រ
លក់�យរដ� California។ 
 

ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ ("ទីផ�រ") និង្រពឹត� ិ�រណ៍សហគមន៍ែដលេ��ប់��  ្រត�វែតស� ិតេ្រ�ម�រ
្រគប់្រគងេ�យអ�ក្រគប់្រគងទីផ�រែដល�ន�រអនុ�� តទទួលបន� �កទីកែន�ងេ�ះ ែដលនឹងទទួលខុស្រត�វេលើ�រ
បណ� � ះប�� ល និងបន��រ្រត�តពិនិត្យេលើបុគ�លិក�ងំអស់ �រផ�ល់បរ ��� រ និងស�� រែដល�ំ�ច់�ងំអស់ក� �ង
ទីកែន�ងទូេ�េ�ក� �ងទីផ�រ �រ្រត�តពិនិត្យ�រអនុវត��ម វ ��ន�រណ៍សុវត� ិ�ព�ងំអស់ និង�រទទួល�រអនុម័ត
ពី�យក�� នសុខ�ព��រណៈ ម�ន� ីកំណត់ទី�ំងក� �ងតំបន់ និងម�ន� ី្រក �ង �ម�រ��ំច់។ សូមចូលេ��ន់ 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/DSE/CommunityEvent.htm េដើម្បី�ក់�ក្យសំុលិខិតអនុ�� តសុខ�ព
��រណៈក� �ង�រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រតូបលក់ម� �ប��រេ��មទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វែដល�ន
អនុ�� ត និងអនុម័ត។ 
 
ទីផ�រកសិករែដលទទួល�ន�រប�� ក់�ចេរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍បន��� ល់�នេ�យអនុលម�ម 
ពិធី�ររបស់DPHស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍បន��� ល់ែដល�នទី�ំងទូ�យ/�ងេ្រ�។ 
 
ទីផ�រកសិករែដលទទួល�ន�រប�� ក់�ចអនុ�� តឱ្យបរ �េ�គេ�ទី�ំង�ងេ្រ�ែតម�ង េ�យអនុ
េ�ម�មពិធី�ររបស់DPHស្រ�ប់េ�ជនីយ�� ន។ 
 
ទីផ�រកសិករែដលទទួល�ន�រប�� ក់ែដល�ន្របតិបត� ិ�រលក់�យ្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស្រ�ប់ៃន�ជីវកម�ល
ក់�យ។ 

សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន�ម 
ដូេច�ះសូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំ
ស្រ�ប់បច� �ប្បន��ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រត�វ្រគបដណ� ប់៖ 

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

4/22/21: ទីផ�រកសិករែដលទទួល�ន�រប�� ក់�ចបេង� ើន្របតិបត� ិ�ររបស់ពួកេគរហូតដល់ 75%ៃនទំហំទី�ំង
�ងំមូល�ន ត្រម�វ�រេលើ�រស�� ត្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេដើម្ីបេឆ� ើយតបេ�នឹង�រែណ�ំៃន�រស�� តរបស់ CDC 
ែដល�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពរចួេហើយែដរ។ ��ែដល�ក់ទងនឹងច�ប់ឈប់េពលេវ�ស្រ�ក
េ�យជំងឺ្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព។ 

 

http://publichealth.lacounty.gov/eh/DSE/CommunityEvent.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រេដើម្ប�ីរ�រសុខ�ពបុគ�លិក 

(2)  វ ��ន�រណ៍េដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ 

(3)  វ ��ន�រណ៍េដើម្ប�ី��ននូវ�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ 

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយបុគ�លិក និង��រណៈជន 

(5)  វ ��ន�រណ៍េដើម្ប�ី��ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។ 

ែផ�កសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលអ�កបេង� ើតគេ្រ�ង
េរៀបចំទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ។ 

 

ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ�ងំអស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� ប់េ�យពិធី�រេនះ ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រ
ណ៍ ែដល�ចអនុវត��ន�ងំអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្ីបពន្យលពី់មូលេហតុៃន

 វ ��ន�រណ៍�មួយែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� េ�យ�រ�ពមិនសម្រសបស្រ�ប់�ជីវកម�។ អ�ក្រគប់្រគងទីផ�រ្រត�វែត
ែចករ�ែលកច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ�មួយអ�កលក�់ងំអសេ់ដើម្ីប���ននូវ�រអនុេ�ម�មពិធ�ីរ�ងំអស។់ 

ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ៖  

�សយ�� ន៖  

ចំនួនមនុស្សអតបិរ� �មច�ប់អគ� ីភ័យ៖  

ចំនួនមនុស្សអតបិរ� 
េ�យែផ�កេលើចំនួនមនុស្ស 75%៖  

ទំហំទី�� ្រប�ក់្របែហលគតិ�ហ� ីត�េរ�សរុប
ែដលេបើកដល�់�រណៈជន៖  

 

A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក 
(គូសធីក�ងំអស់ែដល�នអនុវត�េ�ទីកែន�ង) 

 បុគ�លិក�ងំអស់ (�ប់ប�� �ល�ងំបុគ�លិក ឬអ�កស� ័្រគចិត�ែដលេធ� ើ�រក� �ង�ម�អ�ក្រគប់្រគងទីផ�រ និងអ�ក�ងំ
េ�ះែដលេធ� ើ�រឲ្យអ�កលក់េ�តូបម� �ប��រ) �នទទួលច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ។ 

 បុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 �� ំ អ�កែដល�នប�� សុខ�ព�ុៃំរ�) ្រត�វ�ន
កំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន ឬ�រ�រែដល�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់
របស់ពួកេគ�មួយអ�កដៃទេ�ទីផ�រ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់ (�ប់ប�� �ល�ងំអ�កស� ័្រគចិត� និងអ�កលក់ ្រត�វ�នសំេ��រមួ�� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន្រ�ប់�
មិនឲ្យមកទីផ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួកេគ�នប៉ះ�ល់�មួយអ�កែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិក្រត�វ
យល់និងអនុវត��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
�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួកេគស� ិតេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលៃនអ�កលក់ និងបុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�នេធ� ើេឡើង 
េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់េ�នធី មុនេពលពួកេគ�ចចូលក� �ងទីផ�រ។ 
�រពិនិត្យ្រត�វ�ប់ប�� �ល�រ្រត�តពិនិត្យែដល�ក់ទងនឹង�រក�ក �រដកដេង� ើមខ�  ី�រពិ�កដកដេង� ើម និង
្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ
�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ �រពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច�� យ ឬេ�យ�� ល់ប�� ប់ពីបុគ�លិក ឬអ�កលក់
មកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន�ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប�� )។ េបើសិន�បុគ�ល�� នេ�គស��  និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់
�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលេធ� ើ�រ
ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យ វ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

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


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នទទួល�� ក់�ំង0

1្រប�ំងជំងឺ COVID-19្រគប់ចំនួនេទ េហើយ�នប៉ះ�ល់
នឹងករណីេមេ�គ COVID-19ែដល�នរកេឃើញក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬថ�ីៗេនះ ស� ិតេ�
េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល ឬេធ� ើ�រទី�ំងេនះ�នេទ 
េហើយ្រត◌ូវែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗ េដើម្ប�ីក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ ។ 
ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច�� ឡីស័ក (�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ) �មតំណ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�នេ�គស�� ដូច�នប�� ក់�ងេលើ 
ឬថ�ីៗេនះស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល 
ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្បី�ក់ឱ្យេ� �ច់ពីេគេ�ក� �ងផ�ះ 
។ ផ�ល់ជូនពួកេគនូវ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ�មតំណរ�� ប់ 
ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 ្រត�វផ�ល់ព័ត៌�នដល់បុគ�លិក�ងំអស់អំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬ
រ�� ភិ�ល ចំេ�ះបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល�ន 
 វ �ធីេនះ��ចស្រម�លដល់ែផ�កហិរ�� វត� �ចំេ�ះបុគ�លិកែដល�ំ�ច់្រត�វែតេ�ផ�ះ។ សូមេមើលព័ត៌�នបែន�មអំពី 
កម� វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�្ំរទ�រសំុច�ប់ឈប់ស្រ�កឈ ឺនិងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-
19រមួ�ងំសិទ�ិសំុច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិកេ្រ�មច�ប់ស� ីពី �រឈប់ស្រ�កេ�យជំងឺCOVID-
19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នអ�កលក់ ឬបុគ�លិក��� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� ើេតស�  វ �ជ��ន ឬ�នេ�គស�� ែដលដូច
�� �មួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) អ�ក្រគប់្រគងទីផ�រ�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រេដើម្បីឲ្យករណី�ងំេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ�
�ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ�� មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយ
ករណីេ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួរែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ
�ងំអស់ េដើម្ប�ីចទទួល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បកំីណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�រ
បែន�មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ េនះក៏គួរ�ប់ប�� �ល
គេ្រ�ងពីរេបៀប�ក់ទងអ�កលក់េផ្សងេទៀតផងែដរ េបើសិន��ន�រប៉ះ�ល់។ សូមេមើល�រែណ�ំ
សុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន�ងេធ� ើ�រ។ 

 េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន�ងេធ� ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក
គួរ�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះេ� DPH េ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 
ឬ�មអន�ញេ� www.redcap.link/covidreport។ េបើសិន�ចេ�� ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន�ងេធ� ើ�រ 
�យក�� នសុខ�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ�ើមេធ� ើ�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល់
�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជងឺំ �រជំនួយបេច�កេទស និង វ ��ន�រណ៍
្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ ្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្បេីធ� ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្បីដឹក��ំរេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ 

 អ�កលក់ និង
បុគ�លិក�ងំអស់ែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កដៃទ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�៉ស់េ�យមិនគិតៃថ�ស្រ�ប់�កឱ្យ�ន
្រតឹម្រត�វែដល្រគបេលើ្រចមុះ និង�ត់។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC 
DPH �មេគហទំព័រ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។អ�កលក់ និងបុគ�លិក�ងំអស់ 
្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ អ�កលក់ 
និងបុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�េំ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់�៉ស់ េ�ះពួកេគ្រត�វែត
េ្របើសន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�
ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ 
�៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� �វគឺមិន្រត�វេ្របើេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ឲំ្យ�ក់�៉ស់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ រមួ�ងំ្រត�វេ�កគក់ឬ�� ស់ប� �រ�៉ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

 េដើម្ប្ីរ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ន និង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់ មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹក 
េលើកែលងែតក� �ងអំឡ� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួកេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គំ�ត  
�ង�យពីអ�កដៃទ�នេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ��ងំអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក បុគ�លិក្រត�វែតរក� 
គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក គួរែតេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រ និង�� យពីអ�កដៃទ។ 

 
1 បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំង្រប�ំងេមេ�គCOVID-19្រគប់ចំនួនគឺ គិត�ប់ពីពីរ (2) 
ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ំងពីរដូស (រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ 
Moderna) ឬ ពីរ (2) ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីេពលពួកេគទទួល�� �ំ� ក់�ំងៃន ្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន 
Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) ។ 
 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#%E1%9E%8F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
 

 

 

Protocol for Certified Farmer’s Markets                   Page 4 of 8  
Revised 4/22/2021 (Cambodian) 
 

�របរ �េ�គ ឬ�រផឹកេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េបើសិន�
�របរ �េ�គេ�បន�ប់តូច ឬ�� នីយ�រ�រផ�ល់ជូនគំ�ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ង
��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់បរ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖ 

o កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�លេ�ក� �ង
បន�ប់ ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដល
េ្របើស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក ្រពម�ងំ 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីហ� តី និង���ននូវគំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន�ងអង� �យ 
េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ប�ីត់បន�យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស�� ល់េលើក្រ�លឥដ� 
េដើម្ប�ី��ន នូវ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀប
ែដល�ច�ត់បន�យ�រប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បី
ទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត បុ៉ែន�  មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស 
និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។ 

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន កែន�ងស្រ�ក�ងេ្រ�អ�រ�មួយគ្រមបម�ប់ និងកែន�ងអង� �យ
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បជួីយ���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េ�យអនុេ�ម�ម
បទប្ប�� តិ�ស� ីពី្រ�ក់ឈ� �ល និងេ�៉ងេធ� ើ�រ �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់�ច់ៗពី�� េដើម្បី្រ�កដ�បុគ�លិក
�ចរក�គំ�ត្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពី�� េ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ក េ�្រគប់េពលេវ�។ 

 តូបអ�កលក់�ងំអស់ និង�� នីយ�រ�រ�ងំអស់េ�ក� �ងតូបអ�កលក់ ្រត�វ�� តពី�� �៉ងតិច្រ�ំមួយហ� តី។ 
បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទឹក និងទីកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គេ�យមិន�ំ�ច់ញឹក�ប់េពកេទ 
បុ៉ែន� មិន្រត�វតិច�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេពលេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ េ��ម�ល វ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់ស្រ�ក   _____________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក        _____________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត        _____________________________________________________ 

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ព័ន�គឺ�នស្រ�ប់អ�កលក់ និងបុគ�លិកេ�ទី�ំងដូច�ង
េ្រ�ម៖ 

_______________________________________________________________________________ 
 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជងឺំ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់អ�កលក់ និងបុគ�លិកេ�

ទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 

_______________________________________________________________________________ 
 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យស្រ�កេដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន�ញឹក�ប់។ 

 បុគ�លិកនីមួយៗ ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍�� ល់ខ� �ន បរ ��� រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់។ េ�្រគប់េពលែដល
�ចេធ� ើ�ន �រេ្របើ្រ�ស់វត� �ែដល�នប៉ះ�ល់ (ឧ. ទូរស័ព� េថប� ិត កំុព្យ� ទ័រ តុ � �ច ។ល។) ្រត�វ�ន�ត់បន�យ 
ឬលុបបំ�ត់។ 

 េ�ល�រណ៍�ងំអស់ែដល�នពណ៌�េ�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 

 ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនមនុស្សអតិបរ�
ស្រ�ប់ទីផ�រេនះ ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេដើម្បីអនុ�� តឲ្យបុគ�ល�ងំអស់ អ�កលក់ និងអតិថិជនរក�គំ�ត�ង�យ 
6 ហ� តីពីអ�កែដលមិន�ន�ស�ជិកក� �ង្រគ��រែតមួយ។ ទីផ�រកសិករែដល�ន�រប�� ក់្រតឹម្រត�វ 
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សរបស់ខ� �ន្រតឹម 75% ៃនសមត��ពផ� �កមនុស្សក� �ងទីផ�រ
�ងេ្រ�អ�រ។ 



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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o ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ទី�ំង�ងក� �ងអ�រគឺកំណត់្រតឹម៖ 

 អ�ក្រគប់្រគងទីផ�រ ្រត�វ្រ�កដ�ទី�� ែដល�នែបងែចកឲ្យអ�កលក់ (�ងំអ�កលក់ម� �ប��រ និងអ�កលក់�យ) 
្រត�វផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវទី�� ្រគប់្រ�ន់េដើម្បេីរៀបតុ តង់ប�្ឈរ និង�រ�ក់ប�� ញេផ្សងៗេទៀតេ�យេ�ង�ម
េសចក� ីប�� ប់ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យេ�យសម្រសប។ 

 តង់ ឬតង់ប�្ឈរ�ច្រត�វ�នេ្របើ េបើសិន�តង់ឬតង់ប�្ឈរេឆ� ើយតបនឹង�រែណ�ំ��ំច់របស់
�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស� ីពី�រេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន�បេ�� ះ�សន�
ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ ករណីេលើកែលងស្រ�ប់តូបលក់ម� �ប��រ �្រស័យេលើ
េសចក� ីត្រម�វែដល�នគូសប�� ក់េ�ក� �ង CRFC។ 

 បុគ�លិក�� ក់ (ឬបុគ�លិកេ្រចើន�ក់េបើសិន��ន្រចកចូលេ្រចើន�ងមួយ) ែដល�ក់�៉ស់សម្រសប ្រត�វ�ន
�ក់ឲ្យ្រប��ំរេ�ជិត្រចកចូល បុ៉ែន��នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុតេដើម្បែីណ�ំេភ��វ 
និង�ម�នចំនួនមនុស្សក� �ងទីផ�រ។ 

 គួរពិ�រ�អនុវត�្របព័ន�កក់ទុក�មុន ឬ�រចូល�មេពលេវ�េដើម្ប�ីត់បន�យ�និភ័យ (risk) ៃន�រ�នដល់
ចំនួនមនុស្សអតិបរ�។ េបើសិន�ទីផ�រ�នដល់ចំនួនមនុស្សអតិបរ� អតិថិជន�ច្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យ
ត្រមង់ជួរដូច�នអនុម័តេ�យច�ប់ក� �ងមូល�� ន េបើសិន��នទី�� ្រគប់្រ�ន់ បុ៉ែន� គួរ្រត�វ�នែណ�ឲំ្យ
រក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� តីរ�ងមនុស្ស�� ក់ខណៈេពលេ�ក� �ងជួរ។ 

 បង់ស� ិត ឬ�រស�� ល់េផ្សងេទៀតេដើម្បីប�� ក់ពីកែន�ង�ប់េផ�ើមស្រ�ប់អតិថជិនែដលមកដល់ទីផ�រ និងគំ�ត 6 
ហ� ីតស្រ�ប់អតិថជិនែដលមកេ្រ�យៗេទៀត ែដលចូលត្រមង់ជួរចូល។ 

  វ ��ន�រណ៍េដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� តី្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បី���ននូវ
�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ង និងក� �ងចំេ�មអ�កលក់ និងអតិថជិន។ 

o ផ� �វេដើរចេ�� ះជួរតូប គឺទូ�យល� មេដើម្បសី្រម�លដល់ច�ចរណ៍ក� �ងទិសេ��ងំពីរ ឬ្រត�វ�នកំណត់�៉ងច�ស់
��ផ� �វេដើរមួយទិសបុ៉េ�� ះ។ 

o តូបគឺធំល� មេដើម្បីអនុ�� តឲ្យ�នអតិថិជនេ្រចើន�ង�� ក់េ�ក� �ងតូប េហើយេ�ែតរក�គំ�ត�ង�យ 6 
ហ� ីតពី�� ។ 

o អ�កលក់្រត�វ�នែណ�ឲំ្យេរៀបចំតូបរបស់ខ� �នេដើម្បីអនុ�� តឲ្យបុគ�លិករបស់ខ� �នរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� តី
ពីអតិថិជន។ េ�ទីកែន�ងែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន (ឧ. កែន�ងគិតលុយ) រ�ំងែដលមិន្រ�ប
ទឹកដូច� plexiglass ្រត�វ�នដំេឡើង។ សូមេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី រ�ំង។ 
េនះ�ច�ប់ប�� �ល�រេ្របើ្រ�ស់�រែបងែចក�ក់ែស� ង ឬត្រម �យ�របូ�ព (ឧ. �រស�� ល់េលើក្រ�លឥដ� 
បង់ស� ិត�នពណ៌ ឬស�� េដើម្បីចង� �លប�� ញពីកែន�ងែដលបុគ�លិក និងអតិថិជនគួរឈរ)។ 

 ពិ�រ��� ស់េពលមកដល់របស់អ�កលក់ េដើម្បីេធ� ើ�រេរៀបចំមុន្រពឹត� ិ�រណ៍ េដើម្បីអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត
�ង�យ េ�េពលអ�កលក់មកដល់ និងេរៀបចំតូបរបស់ខ� �ន។ 

 អ�កលក់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យស� ិតេ�ក� �ងតូបរបស់ខ� �នក� �ងអំឡ� ងេពលេ�ផ�រឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល
�ចេធ� ើ�ន និងេចៀស�ង�រ្របមូលផ� �ំ�មួយអ�កដៃទ។ 

 �រទទួល�ន��រេ�ក� �ងទី�ំង�ច្រត�វ�នបរ �េ�គេ��មទីកែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងក� �ងែដល
្រត�វ�ន�ររក�គ�� ត�ង�យចំេ�ះ្របតិបត� ិ�រដៃទេផ្សងៗ។ 
្រត�វរ�លឹកអ�កចចូលរមួេ�យ�ល់�រទទួល�ន��រនិងេភសជ�ៈគឺអនុ�ត�នែតេ�តំបន់បរ �េ�គ��រ
ែដល�នកំណត់ៃនទី�ងេផ្សងេ�ះ។ �រទទួល�ន��រ 
និងេភសជ�ៈេ�ទី�ំងេផ្សងៗក� �ងបរ �េវណទីេផ្សង្រត�វ�ន�ម�ត់។ 

o េដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ្រត�វេ�ច�� យពី�� �៉ងេ�ច�ស់ 6 
ហ� ីតពីអតិថិជនែដលអង� �យេ�តុេផ្សងៗ��  តុ�◌ំងអស់្រត�វែត�ក់ឱ្យស� ិតេ�ច�� យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ 
(6)ហ� ីតពី�� េ�យ�ស់េ�អីេ�នឹងតុ�ងេ្រ�យែដល�នេ�អីនិងតុ�ប់��  ខណៈេពលអតិថិជន
�នអង� �យែដរ។ 

o តុអង� �យ្រត�វកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យេលើសពី 6 �ក់េ�ក� �ងពិធីជប់េលៀងរមួ�� ។ 

o រច�សម� ័ន�បេ�� ះ�សន�ែដលេ្របើ្រ�ស់ទី�ំង�ងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេ�រព�មលក�ណៈវ �និច� ័យ
របស់រដ�ស្រ�ប់�រកំណត់លក�ខណ� �ងេ្រ�អ�រដូចែដល�នប�� ក់េ�ក� �ង�រែណ�ំរបស់�យក�� ន
សុខ�ពរដ�California អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ រច�សម�ន័�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ
�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ. 

 ទីកែន�ងអង� �យ��រណៈ (ឧ�ហរណ៍ េ�អី បង់អង� �យ និងកែន�ង��រណៈេផ្សងេទៀត) ្រត�វ�នកំណត់�ម 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/GuidanceUseofBarriers.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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�រេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្ប�ី��ននូវ�ររក�គ�� ត�ង�យ។ 

 ្របតិបត� ិ�រ�ល់ត�ន� ីកម�ន�បន��� ល់្រត�វ�នអនុ�� តែតេ��ងេ្រ�អ�រែតបុ៉េ�� ះ។ 
្រត�វែត�ន�រកំណត់្រពំែដនែដល�ចេមើលេឃើញេដើម្បីរក�គ�� ត�៉ងតិច 12 ហ� ីតរ�ងទី�ំង
អង� �យៃន្រក �មអតិថិជន និង�កស្រម◌ាង់អ�កសំែដង។ 
អ�កសែម�ងគួរែតេ្របើមី្រក�ហ� �នស្រ�ប់�រសែម�ងដល់ក្រមិតអតិបរ ���មែដល�ចេធ� ើេ��ន ដូេច�ះ
អ�កសំែដង�ចកំណត់សំេឡង េដើម្ប�ីត់បន�យ�គល� ិត ដំណត់តូចៗ និងដំណក់ទឹកែដលបេ�� ញ 
និង�យ�យេ��� យ។ 

o �រ�កំម�ន� របស់អតិថិជន្រត�វ�ន�ម�ត់។ 
អតិថិជន្រត�វែតអង� �យ�មែដរ�េធ� ើេ��នក� �ងកំឡ� ងេពល�ន�រសែម�ង។ 

o អតិថិជនែដលកំពុងេមើលត�ន� ីកម�ន�បន��� ល់្រត�វែតររក�គ�� ត�ង�យ�៉ងេ�ច�ស់ 6 
ហ� ីតពីអ�កដៃទ និង្រត�វែត�ក់�៉ស់។ �មទទួល�ន��រ 
និងេភសជ�ៈេពលកំពុងេមើលត�ន� ីកម�ន�បន��� ល់ែដលេ��ងេ្រ�អ�រ លុះត្�
ែតអង� �យេ�កែន�ងទទួល�ន��រ�ងេ្រ�ែដល�នកំណត់។ 

 

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

 �� នីយគឺ�នេ�ក� �ងទីផ�រ�ងំមូល េដើម្បីឲ្យអតិថជិនេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលរក�អ�ម័យសម្រសប ែដលរមួ�ន
ដូច�ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ្រក�សជូត�ត់ និងធុងស្រ�ម។ 

 ែផន�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះេ្រចើន និងទី�ងំែដល�ន�រេចញ-
ចូល្រត�វ�នេរៀបចំបែន�មេទៀត េហើយ្រត�វែតអនុវត��ម�រែណ�។ំ 

o ទីកែន�ងទូេ� និងទីកែន�ងែដល�នវត� �្រត�វ�នប៉ះ�ញឹក�ប់េ�យ�ក់ព័ន�នឹង�រទទួល 
និង�រទូ�ត់របស់អតិថិជន (ឧ�ហរណ៍តុ �៉សីុន�តឥណ�ន) ្រត�វេតេធ� ើ�រស�� ប់េមេ�គម�ងក� �ង
មួយៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេពលេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�យេ្របើ�� សំំ�ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យEPA។ 

o បែន�ម�រស�� ត និងស�� ប់េមេ�គេ��មទី�ងំៃផ�ែដល�នច�ចរេ្រចើន ឬៃផ�ែដល្រត�វ�នប៉ះ
�ល់េ�យបុគ�លែដលមិន�ន�ក់�៉ស់។ 

 អតិថិជន្រត�វ�នែណ��ំ ពួកេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ�ខណៈេពលេ�ក� �ងទីផ�រ។ េនះអនុវត�ចំេ�ះ
មនុស្សេពញវ �យ�ងំអស់ និងកុ�រែដល�ន�យ�ុប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំ
មិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន្រត�វ�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់ រ �បពីែគម�ងេ្រ�ម 
េដើម្បអីនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់
ែដល�នទ្រមង់ រ �ប�ងេ្រ�មច�� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់មួយផ� �វេឡើយ។ េដើម្បី�្ំរទ  
សុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិក និងអតិថិជនេផ្សងេទៀត េគគួរផ�ល់�៉ស់ ដល់េភ��វែដលមកដល់ ែតមិន�ន�៉ស។ 

o អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស់េចញ�នែតេ�េពលទទួលអ�រ ឬេភសជ�ៈេ�កែន�ងទទួល�ន��រ�ង
េ្រ�ែដល�នកំណត់។ 

o អតិថិជន្រត�វែតអង� �យេ�េពលទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈអ� ីក៏េ�យ។ អតិថជិនមិន�ចទទួល�ន��រ 
ឬេភសជ�ៈេ�យេដើរជុំវ �ញទី�ំង�នេទ។ 

o អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស់�ច្រត�វ�នបដិេសធមិន�នផ�ល់េស�កម�េហើយេស� ើសំុឱ្យ�កេចញ
ពីទី�ំងេនះ។ 

 �រពិនិត្យេ�គស��  ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលអតិថជិន�ចចូលក� �ងទីផ�រ េ�យអនុេ�ម�ម�ម�រែណ�ំ
ស� ីពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់ DPH េ�នធី LA។ �រ្រត�តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យែដល�ក់ទង
នឹង�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នេ��  ឬ្រគ �នរ�រ 
និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬេទ។ 
�រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ
�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន�ង េ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះ 
មិនគួរចូលក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

o �រ្រត�តពិនិត្យអវ �ជ��ន (មិន�នប�� )។ េបើសិន�បុគ�ល�� នេ�គស��  និងមិន�ន�រប៉ះ�ល់
�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ច
ចូលក� �ង�ជីវកម�ស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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o �រ្រត�តពិនិត្យ វ �ជ��ន (�នប�� )៖ 
 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះ�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីជំងឺ COVID-19 ែដលេគ�ន�� ល់

ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� តិេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ 
ពួកេគមិន�ចចូល�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្បេី��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ 
ចូរផ�ល់�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគដល់ពួកេគែដល�ចរក�នេ�ph.lacounty.gov/ 
covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លរបូេ�ះកំពុងេចញេ�គស�� �មួយែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬ
បច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ពួកេគមិន�ចចូល�នេទ 
និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្បេី��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ចូរផ�ល់ឲ្យពូកេគនូវ
�រែណ�ំអំព�ីរេ��ច់េ�យែឡកែដល�ចរក�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidisolation ។ 

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីផ�រ�មួយកូនៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក�� យ េចៀស�ង
�រប៉ះអ�កដៃទ ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន�ដល់�យុ។ 

 ្របព័ន�បង់្រ�ក់េ�យមិន�ច់ប៉ះ គឺ�នស្រ�ប់ឲ្យេ្របើ ឬេបើមិន�ចេធ� ើ�ន ្របព័ន�បង់្រ�ក់្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ
�្រប�។ំ ពិពណ៌�៖ 

 បន�ប់ទឹកនិង ទីកែន�ង�ងៃដ�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�មួយនឹង�បូ៊�ងៃដ ្រក�សជូត និងធុង
ស្រ�មែដលមិន�ច់ប៉ះ។ បន�ប់ទឹក��រណៈែដលេ��ងេ្រ�្រត�វ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំ និង�នស�� ត 
និងស�� ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�
ឬញឹក�ប់�មែដល�នកំណត់��រ��ំច់េ�យេ្របើ�� សំ្រ�ប់េមេ�គដElអនុម័តេ�យ EPA។ 

 

 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់��រណៈផឹក ្រត�វ�នបិទ និង�ន�� កស�� ជ្រ�បជូនអតិថិជន�
ពួកេគមិន�ចេ្របើ��នេទ។ 

 អតិថិជន�ចេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលរក�អ�ម័យសម្រសប�ន�៉ង�យ រមួ�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ 
្រក�សជូត�ត់ និងធុងស្រ�មេ�ទីកែន�ងទូេ�ក� �ងទីផ�រ�ងំមូល។ អ�កលក់េ��មតូប 
ផ�ល់ជូនកែន�ង�ក់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�ក� �ងតូបរបស់ខ� �ន េបើសិន�ពួកេគអនុ�� តឲ្យអតិថិជនប៉ះ�ល់
ផលិតផលរបស់ខ� �ន។ 

 ទីកែន�ងេលងរបស់កុ�រ ទីកែន�ងសកម��ព ឬេ្រគ�ងកម�ន�េផ្សងេទៀត (ឧ. របូថតៃថ�ឈប់ស្រ�ក) 
មិន្រត�វ�ន អនុ�� តេទ។ 

 េ្រសចចិត� - ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� �រេលើកទឹកចិត�
ឲ្យប�� ទិញ�មអន�ញ/េ�យក�រប�� ទិញ ផ�ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់�� ំង)៖ 

_______________________________________________________________________________ 
 

�រពិ�រ�ពីសុវត� ិ�ពេស�ម� �ប��រ 

 �រអនុវត�សុវត� ិ�ពម� �ប��រ និងេសចក� ីត្រម�វ�ងំអស់ែដល�នគូសប�� ក់េ�ក� �ងច�ប់ម� �ប��រលក់�យ
របស់រដ� California (Retail Food Code; CRFC) កំពុង្រត�វ�នអនុវត� និងែថ�។ំ 

 កែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ �ចេបើកដេំណើរ�រេ�យអនុេ�ម�មពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ�� នរបស់ 
DPH។ អ�កលក់ម� �ប��រ �ចលក់េ្រគ�ង្រសវ �ង�នលុះ្រ�ែតទិញេ�ក� �ង្របតិបត� ិ�រ�មួយម� �ប��របុ៉េ�� ះ។ 

 ស�� ត និងរក�ឲ្យ្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ និងបរ ��� រ�នអ�ម័យេ��ម�ពញឹក�ប់ែដល��ំច់ដូច�នគូស
ប�� ក់េ�ក� �ង CRFC។ 

 េ�រព�ម�រអនុវត�េដើម្បីសុខ�ព និងអ�ម័យរបស់បុគ�លិក៖ កំុេធ� ើ�រេ�េពលឈឺ �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ 
្រត�វ�ក់េ្រ�មៃដ�ម�រ�ំ�ច់េ�ក� �ង CRFC។ 

 ���ម� �ប��រ និងេ្រគ�ងផ្សមំ� �ប��រ�ងំអស់�នមកពី្របភពម� �ប��រែដល�នអនុម័ត។ 

 បុគ�លិកេរៀបចំ��រ្រត�វ�ន��ងំមិនឲ្យ�� ស់ប� �រ ឬចូលក� �ងកែន�ង�រ�ររបស់អ�កដៃទក� �ងអំឡ� ងេវនេធ� ើ�រ។ 

 មិនអនុ�� តឲ្យ�ន�រ�កចំណី��រែដលមិន�នេវចខ�ប់េឡើយ។ 
 

D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណៈជន 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ��� បនប្រតប�� ក់�រអនុវត��ម វ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 េ�នធី Los 
Angeles របស់ទីផ�រ ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងកែន�ង។ ស្រ�ប់
ព័ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្បីបំេពញកម� វ �ធីស� ័យប�� ក់ពី�រអនុវត��មវ ��នសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 
សូមចូលេ��ន់ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ច�ប់ចម�ងៃន
ពិធី�រេនះេ�នឹងកែន�ងស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើសំុ។ 

 �� កស��  ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូលទីផ�រ េហើយតូបនីមួយៗ្រត�វរ�លឹកឲ្យអតិថិជនរក�គំ�ត�ង�យ
្រ�ំមួយហ� ីត �រ�ំ�ច់ែដល្រត�វ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� �រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ�្រប�ំ និង�រ�ំ�ច់
ែដល្រត�វស� ិតេ�ផ�ះេបើសិន�ពួកេគ�ន�រម�ណ៍�ឈឺ ឬ�នេ�គស�� ៃនជងឺំ COVID-19។ េមើលេគហទំព័រ
�រែណ�ជំំងឺ COVID-19 របស់ DPH ្រប�ំេ�នធី ស្រ�ប់ធន�នបែន�ម និងគំរ�ូ� កស�� ែដល�ជីវកម�
�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យ ែដលរ�លឹកដល់្រប�ជន� មិនអនុ�� តឲ្យ�ន�របរ �េ�គ ឬផឹក
ខណៈេពលេ�ក� �ងទីផ�រេនះេឡើយ េលើកែលងែតេ�ក� �ងទីកែន�ងបរ �េ�គ��រែដល�នកំណត់។ 

 �� កស�� េ�ក� �ងទីផ�រ�ងំមូលចង� �លប�� ញដល់អតិថិជនពីទីកែន�ងេដើម្បីែស� ងរក
ឧបករណ៍�ញ់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដលេ�ជិតបំផតុ។ 

 �រផ�យ�ណិជ�កម��មអន�ញស្រ�ប់ទីផ�រ (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់
អំពីេ�៉ងេបើកផ�រ �រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស់ ចំនួនអតិថជិន�នកំណត់ េ�ល�រណ៍េផ្សងៗែដល�ក់ទងនឹង�រចូល 
�រប�� ទិញ�មុន �របង់្រ�ក់�មុន �រមកយកទំនិញនិង/ឬ�រដឹកជ�� �ន 
និងប�� ែដល�ក់ព័ន� េផ្សងៗេទៀត។ 

 

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

 េស�កម�ែដល��ំច់�� ំងស្រ�ប់អតិថជិន ្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ព។ 

 ្របតិបត� ិ�រ ឬេស�កម�ែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ពីច�� យ ្រត�វ�នប� �រេ�អន�ញ។ 

  វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ប�ី��ន�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�ប់អតិថជិន
ែដល�ន�រលំ�កក� �ង�រ�� ស់ទី និង/ឬ�ន�និភ័យ )risk( ខ�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�លចងុេ្រ�យ៖  

 

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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	 បុគ្គលិកទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិក ឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើការក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងអ្នកទាំងនោះដែលធ្វើការឲ្យអ្នកលក់នៅតូបម្ហូបអាហារ) បានទទួលច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះ។
	 បុគ្គលិកដែលងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើស 65 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ) ត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្វើការងារដែលអាចធ្វើបានពីផ្ទះនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន ឬការងារដែលដាក់កម្រិតការប៉ះពាល់របស់ពួកគេជាមួយអ្នកដទៃនៅទីផ្សារ។
	 បុគ្គលិកទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកលក់ ត្រូវបានសំដៅជារួមថាជា "បុគ្គលិក") ត្រូវបានប្រាប់ថាមិនឲ្យមកទីផ្សារបើសិនជាឈឺ ឬបើសិនជាពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលិកត្រូវយល់និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH សម្...
	 ការត្រួតពិនិត្យការចូលនៃអ្នកលក់ និងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយអនុលោមតាមការណែនាំអំពីការត្រួតពិនិត្យការចូលរបស់ខោនធី មុនពេលពួកគេអាចចូលក្នុងទីផ្សារ។ ការពិនិត្យត្រូវរាប់បញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យដែលទាក់ទងនឹងការក្អក ការដកដង្ហើមខ្លី ការពិបាកដកដង្...
	o ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
	 បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានថាមានអ្នកលក់ ឬបុគ្គលិកណាម្នាក់ ឬច្រើននាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ឬមានរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 (ករណី) អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារមានគម្រោង ឬពិធីការដើម្បីឲ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវ...
	 នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញមាន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកគួររាយការណ៍ពីចង្កោមនេះទៅ DPH ខោនធី Los Angeles តាមរយៈលេខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821 ឬតាមអនឡាញនៅ www.redcap.link/covidreport។ បើសិនជាចង្កោមត្រូវបាន...
	 អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកទំាងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃត្រូវបានផ្តល់ជូនម៉ាស់ដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ពាកឱ្យបានត្រឹមត្រូវដែលគ្របលើច្រមុះ និងមាត់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រម៉ាស់ជំងឺ COVID-19 របស់ LAC DPH តាមគេហទំព័រ http://publichealth.lacounty....
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ រួមទាំងត្រូវបោកគក់ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	 នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន កន្លែងសម្រាកខាងក្រៅអគារជាមួយគម្របម្លប់ និងកន្លែងអង្គុយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយ។ ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញតិ្តស្តីពីប្រាក់ឈ្នួល និងម៉ោងធ្វើការ ការសម្រាកត្រូវបានកំណត់ដាច់ៗពីគ្នាដើម្បីប្រាកដថាបុគ្គ...
	 តូបអ្នកលក់ទាំងអស់ និងស្ថានីយការងារទាំងអស់នៅក្នុងតូបអ្នកលក់ ត្រូវឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត។ បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយមិនចាំបាច់ញឹកញាប់ពេកទេ ប៉ុន្តែមិនត្រូវតិចជាងម្តងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងប្...
	 តូបអ្នកលក់ទាំងអស់ និងស្ថានីយការងារទាំងអស់នៅក្នុងតូបអ្នកលក់ ត្រូវឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីត។ បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយមិនចាំបាច់ញឹកញាប់ពេកទេ ប៉ុន្តែមិនត្រូវតិចជាងម្តងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងប្...
	o បន្ទប់សម្រាក   _____________________________________________________
	o បន្ទប់ទឹក        _____________________________________________________
	o ផ្សេងទៀត        _____________________________________________________
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	_______________________________________________________________________________
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	_______________________________________________________________________________
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់។
	 បុគ្គលិកនីមួយៗ ត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន បរិក្ខារ និងលំហធ្វើការដែលបានកំណត់។ នៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន ការប្រើប្រាស់វត្ថុដែលបានប៉ះពាល់ (ឧ. ទូរស័ព្ទ ថេប្លិត កុំព្យូទ័រ តុ ប៊ិច ។ល។) ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់។
	 គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ ក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារ ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាមជាភាគីទីបី។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	_______________________________________________________________________________
	 ទីផ្សារកសិករដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅអគារ។ ចំនួនមនុស្សអតិបរមាសម្រាប់ទីផ្សារនេះ ត្រូវបានដាក់កម្រិតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលទាំងអស់ អ្នកលក់ និងអតិថិជនរក្សាគំលាតរាងកាយ 6 ហ្វីតពីអ្នកដែលមិនមានជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារតែមួយ។ ទ...
	 អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ត្រូវប្រាកដថាទីធ្លាដែលបានបែងចែកឲ្យអ្នកលក់ (ទាំងអ្នកលក់ម្ហូបអាហារ និងអ្នកលក់រាយ) ត្រូវផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបតុ តង់បញ្ឈរ និងការដាក់បង្ហាញផ្សេងៗទៀតដោយយោងតាមសេចក្តីបង្គាប់នៃការរក្សាគំលាតរាងកាយដោយសមស្រប។
	 តង់ ឬតង់បញ្ឈរអាចត្រូវបានប្រើ បើសិនជាតង់ឬតង់បញ្ឈរឆ្លើយតបនឹងការណែនាំចាំបាច់របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California ស្ដីពីការប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មខាងក្រៅអគារ។ ករណីលើកលែងសម្រាប់តូបលក់ម្ហូបអាហារ អាស្រ...
	 បុគ្គលិកម្នាក់ (ឬបុគ្គលិកច្រើននាក់បើសិនជាមានច្រកចូលច្រើនជាងមួយ) ដែលពាក់ម៉ាស់សមស្រប ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅជិតច្រកចូល ប៉ុន្តែមានគំលាតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីអតិថិជនដែលជិតបំផុតដើម្បីណែនាំភ្ញៀវ និងតាមដានចំនួនមនុស្សក្នុងទីផ្សារ។
	 គួរពិចារណាអនុវត្តប្រព័ន្ធកក់ទុកជាមុន ឬការចូលតាមពេលវេលាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (risk) នៃការឈានដល់ចំនួនមនុស្សអតិបរមា។ បើសិនជាទីផ្សារឈានដល់ចំនួនមនុស្សអតិបរមា អតិថិជនអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតម្រង់ជួរដូចបានអនុម័តដោយច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាន បើសិន...
	 បង់ស្អិត ឬការសម្គាល់ផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីកន្លែងចាប់ផ្តើមសម្រាប់អតិថិជនដែលមកដល់ទីផ្សារ និងគំលាត 6 ហ្វីតសម្រាប់អតិថិជនដែលមកក្រោយៗទៀត ដែលចូលតម្រង់ជួរចូល។
	 វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយរវាង និងក្នុងចំណោមអ្នកលក់ និងអតិថិជន។
	o ផ្លូវដើរចន្លោះជួរតូប គឺទូលាយល្មមដើម្បីសម្រួលដល់ចរាចរណ៍ក្នុងទិសដៅទាំងពីរ ឬត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាជាផ្លូវដើរមួយទិសប៉ុណ្ណោះ។
	o តូបគឺធំល្មមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានអតិថិជនច្រើនជាងម្នាក់នៅក្នុងតូប ហើយនៅតែរក្សាគំលាតរាងកាយ 6 ហ្វីតពីគ្នា។
	o អ្នកលក់ត្រូវបានណែនាំឲ្យរៀបចំតូបរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនរក្សាគំលាតរាងកាយ 6 ហ្វីតពីអតិថិជន។ នៅទីកន្លែងដែលមិនអាចរក្សាគំលាត 6 ហ្វីតបាន (ឧ. កន្លែងគិតលុយ) របាំងដែលមិនជ្រាបទឹកដូចជា plexiglass ត្រូវបានដំឡើង។ សូមមើលការណែនាំសុខភ...
	 ពិចារណាឆ្លាស់ពេលមកដល់របស់អ្នកលក់ ដើម្បីធ្វើការរៀបចំមុនព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាគំលាតរាងកាយ នៅពេលអ្នកលក់មកដល់ និងរៀបចំតូបរបស់ខ្លួន។
	 អ្នកលក់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតូបរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៅផ្សារឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងចៀសវាងការប្រមូលផ្តុំជាមួយអ្នកដទៃ។
	 ការទទួលទានអាហារនៅក្នុងទីតាំងអាចត្រូវបានបរិភោគនៅតាមទីកន្លែងបរិភោគអាហារខាងក្នុងដែលត្រូវមានការរក្សាគម្លាតរាងកាយចំពោះប្រតិបត្តិការដទៃផ្សេងៗ។ ត្រូវរំលឹកអ្នកចចូលរួមដោយរាល់ការទទួលទានអាហារនិងភេសជ្ជៈគឺអនុញាតបានតែនៅតំបន់បរិភោគអាហារដែលបានកំណត់នៃទីតាងផ្...
	o ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយត្រូវនៅចម្ងាយពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 6 ហ្វីតពីអតិថិជនដែលអង្គុយនៅតុផ្សេងៗគ្នា តុទាំងអស់ត្រូវតែដាក់ឱ្យស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6)ហ្វីតពីគ្នាដោយវាស់កៅអីនៅនឹងតុខាងក្រោយដែលមានកៅអីនិងតុជាប់គ្នា ខណៈពេលអតិថិជនបានអង្គុយដែរ។
	o តុអង្គុយត្រូវកំណត់ចំនួនមនុស្សមិនឱ្យលើសពី 6 នាក់នៅក្នុងពិធីជប់លៀងរួមគ្នា។
	o រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តោះអាសន្នដែលប្រើប្រាស់ទីតាំងខាងក្រៅអគារត្រូវតែគោរពតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការកំណត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រៅអគារដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពរដ្ឋCalifornia អំពីការប្រើប្រាស់ រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ប្រតិបត...
	 ទីកន្លែងអង្គុយសាធារណៈ (ឧទាហរណ៍ កៅអី បង់អង្គុយ និងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀត) ត្រូវបានកំណត់តាម ការរៀបចំឡើងវិញដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
	 ប្រតិបត្តិការរាល់តន្រ្តីកម្សាន្តបន្តផ្ទាល់ត្រូវបានអនុញ្ញាតតែនៅខាងក្រៅអគារតែប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវតែមានការកំណត់ព្រំដែនដែលអាចមើលឃើញដើម្បីរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិច 12 ហ្វីតរវាងទីតាំងអង្គុយនៃក្រុមអតិថិជន និងឆាកសម្រាង់អ្នកសំដែង។ អ្នកសម្តែងគួរតែប្រើមីក្រូហ្វូនសម្រាប់...
	o ការរាំកម្សាន្តរបស់អតិថិជនត្រូវបានហាមឃាត់។ អតិថិជនត្រូវតែអង្គុយតាមដែរអាធ្វើទៅបានក្នុងកំឡុងពេលមានការសម្តែង។
	o អតិថិជនដែលកំពុងមើលតន្រ្តីកម្សាន្តបន្តផ្ទាល់ត្រូវតែររក្សាគម្លាតរាងកាយយ៉ាងហោចណាស់ 6 ហ្វីតពីអ្នកដទៃ និងត្រូវតែពាក់ម៉ាស់។ ហាមទទួលទានអាហារ និងភេសជ្ជៈពេលកំពុងមើលតន្រ្តីកម្សាន្តបន្តផ្ទាល់ដែលនៅខាងក្រៅអគារ លុះត្រាតែអង្គុយនៅកន្លែងទទួលទានអាហារខាងក្រៅដែលមានកំណត់។
	 អតិថិជនត្រូវបានណែនាំថា ពួកគេត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ពេលវេលាខណៈពេលនៅក្នុងទីផ្សារ។ នេះអនុវត្តចំពោះមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។ បុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនត្រូវពា...
	o អតិថិជនអាចដោះម៉ាស់ចេញបានតែនៅពេលទទួលអហារ ឬភេសជ្ជៈនៅកន្លែងទទួលទានអាហារខាងក្រៅដែលមានកំណត់។
	o អតិថិជនត្រូវតែអង្គុយនៅពេលទទួលទានអាហារ ឬភេសជ្ជៈអ្វីក៏ដោយ។ អតិថិជនមិនអាចទទួលទានអាហារ ឬភេសជ្ជៈដោយដើរជុំវិញទីតាំងបានទេ។
	o អតិថិជនដែលបដិសេធមិនពាក់ម៉ាស់អាចត្រូវបានបដិសេធមិនមានផ្តល់សេវាកម្មហើយស្នើសុំឱ្យចាកចេញពីទីតាំងនេះ។
	o ការត្រួតពិនិត្យអវិជ្ជមាន (មិនមានបញ្ហា)។ បើសិនជាបុគ្គលគ្មានរោគសញ្ញា និងមិនមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពួកគេអាចចូលក្នុងអាជីវកម្មសម្រាប់ថ្ងៃនោះបាន។
	o ការត្រួតពិនិត្យវិជ្ជមាន (មានបញ្ហា)៖
	 បើសិនជាបុគ្គលរូបនោះមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីជំងឺ COVID-19 ដែលគេបានស្គាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយ ឬបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ ពួកគេមិនអាចចូលបានទេ និងត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្ទះភ្លាមៗដើម្បីនៅដាច់ពីគេនៅផ្ទះ។ ចូរផ...
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