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ពិធី�រស្រ�ប់េ�ជនីយ�� ន៖ ឧបសម�ន័� I 
�ន្របសិទ� ិ�ព�ប់ពីេ�៉ង 12: 01រ�លង�្រ�្រតេ�ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី6 ែខឧស� �� 2ំ021 

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

5/5/2021 

• ស្រ�ប់និេ�ជិតែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ 
និងេ្រជើសេរ �សមិន�ក់រ�ំងមុខបែន�មេលើ�៉ស់របស់ពួកេគ និេ�ជក្រត�វែតប�� ក់ 
និងចង្រកងឯក�រអំពី�� ន�ព�ក់�� ក់�ំងេពញេលញរបស់និេ�ជិត។ 

• េ��ងក� �ងអ�រ អតិថិជនែដលមកពី្រ�ំមួយ (6) ្រគ��រ�ចេរៀបចំឲ្យអង� �យរមួ�� �្រក �មចំនួន្រ�ំ
មួយ្រគ��រេនះ�ន ្របសិនេបើពួកេគ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ។ េ��ងេ្រ�អ�រ 
អតិថិជនែដលមកពី្រ�ំបី (8)្រគ��រ�ចអង� �យ�មួយ�� �្រក �មែដល�ន្រ�បីំ្រគ��រេនះ�ន 
្របសិនេបើពួកេគ�ក់�� ក់�ំង េពញេលញ។ 

• ទូរទស្សន៍�ចេបើក�ងំេ�ក� �ង និង�ងេ្រ�ៃនទី�ំងបរ �េ�គ��រ�ន។ 

 
អ្រ�ករណី �រស្រ�កព��លេ�មន� រីេពទ្យ និង�រ�� ប់�ត់បង់ជីវ �តេ�យ�រជំងឺ COVID-19 �នថយចុះ និងេមើលេ�
ដូច��នក្រមិតនឹងន ប៉ុែន�ជំងឺ COVID-19 បន��ន�និភ័យ (risk) ខ�ស់ចំេ�ះសហគមន៍ និងត្រម�វឲ្យ
មនុស្សនងិ�ជីវកម��ងំអស់�ន�រ្រប �ង្របយ័ត� និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យ (risk) ៃន
�ររ �ក�ល�ល។ 
 
េ�យ�រេ�នធ ីLos Angeles ស� ិតេ�ក� �ង “លំ�ប់�� ក់ពណ៌េលឿង” “Yellow Tier” 
ៃនែផន�រេដើម្ីបេសដ�កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) របស់រដ� ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព
េដើម្ីបដក�ររ �តត្ិបត�ក់�ក់ស្រ�ប់សកម��ពក� �ងមូល�� នមួយចំនួន។ េ�ជនីយ�� ន 
និងទីកែន�ងផ�ល់េស�ម� �ប��រេផ្សងៗេទៀតគួរបន� ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យ�រ្រប �ង  ្របយ័ត� និងេ�រព�ម
ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វេ�ក� �ងពិធី�រេនះ េដើម្ីប�ត់បន�យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របតិបត� ិ�រ
�ជីវកម�របស់ខ� �ន។ 
 
េ�ជនីយ�� ន និងទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ �ចផ�ល់េស�ម� �ប��រ និងេភសជ�ៈ�មរយៈ�របរ �េ�គ��រ�ងក� �ង និង  
�ងេ្រ�អ�រ ក៏ដូច��ម�រដឹកជ�� �ន �រេបើកចូល និង�រេវចខ�ប់យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�ផងែដរ។ េលើសពីេនះ 
កែន�ងេធ� ើ្រ� កែន�ងបិត្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដលបេ្រមើម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ�មួយនឹង�រទិញេ្រគ�ង្រសវ �ង�� 
�ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ�ងក� �ង និង�ងេ្រ�អ�របែន�មេលើេស�ដឹកជ�� �ន េបើកចូល និងេវចខ�ប់
យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�។ េ�ជនីយ�� នែដលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ�ក� �ងសួនកម�ន�  (Amusement Parks) 
មជ្ឈមណ� លកម�ន�លក�ណៈ្រគ��រ នងិទីកែន�ងេលងែល្បងសីុសង ្រត�វែតេ�រព�មែដនកំណត់ចនួំនមនុស្ស�ងក� �ងអ�រ
ែដល�នអនុ�� តស្រ�ប់�ជីវកម��ងំេ�ះ។ 
 
�របរ �េ�គ�ងក� �ងអ�រ�ចេបើកដំេណើរ�រក� �ងក្រមិតចំនួនមនុស្សអតិបរ� 50%ប៉ុេ�� ះ។ ចំនួនមនុស្សគឺែផ�កេលើច�ប់
សំណង់ ឬច�ប់អគ� ីភ័យ�ធរ�ន។ �យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles េលើកទឹកចិត�
ឲ្យេ�ជនីយ�� នបន�ផ�ល់�ទិ�ពេលើ�របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ េស�មកយក និងដឹកជ�� �នេដើម្ីបសុវត� ិ�ពរបស់
បុគ�លិក និងេភ��វេ្រ�ះសកម��ព�ងំេនះ�ន�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �ប�ង�របរ �េ�គ��រ
�ងក� �ងអ�រ។ 
 
បែន�មេលើល័ក�ខ័ណ� េ�េលើេ�ជនីយ�� ន និងទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រេផ្សងៗេទៀត ែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល  
��រណៈរបស់រដ� �ជីវកម��ងំេនះក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពីសុវត� ិ�ព និង�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ�ងំេនះផងែដរ។ សូម  
កត់ស�� ល់៖ កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ� ើ្រ�និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដលមិន�នបេ្រមើម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ ្រត�វ�នត្រម�វ
ឲ្យអនុវត��ម ពិធី�រស្រ�ប់កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ� ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ�៖ ឧបសម� ័ន�  Y។ �រ 
(ែដល�នលិខិតអនុ�� តសុខ�ពស្រ�ប់េ�ជនីយ�� នែដល�ន�និភ័យ�ប) ្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ
េ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប់�រ៖ ឧបសម� ័ន�  Y-1។ 
 
ជំងឺ COVID-19 �គេ្រចើនឆ�ងេ�េពលែដលមនុស្សស� ិតេ�ជិតអ�កែដល�នជំងឺ COVID-19 ឬ�ន�រប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់�មួយ
បុគ�លរបូេ�ះ។ េ�េពលែដលមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 ក�ក ក�� ស់ េ្រច�ង និ�យ ឬដកដេង� ើម ពួកេគបេង� ើតតំណក់ទឹក 
តូចៗពីផ� �វដេង� ើម។ េហើយ  េ�យេ�ង�មមជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យនិងប�� រជំងឺឆ�ង �នភិ័យ (risk) ៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 
េកើនេឡើងេ�ក� �ងេ�ជនីយ�� ន ដូច�នពិពពណ៌��ងេ្រ�ម េ្រ�ះមនុស្ស�� េ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន ខណៈេពលបរ �េ�គ និងផឹក 
េហើយ�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងខ�ស់�ងមុន�មួយមនុស្សែដលមិនរស់េ�ក� �ង្រគ��រែតមួយ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_WineryBrewery.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
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• �និភ័យ (Risk) �បបំផុត៖ េស�កម�ម� �ប��រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតមឹ�រេបើកចូល �រដឹកជ�� �ន 
�រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រមកយកេ�ចិេ�� ើមថ�ល់។ 

• �និភ័យ (Risk) េ្រចើន�ងមុន៖ �រេបើកចូល �រដឹកជ�� �ន �រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និង�រ
មកយកេ�ចិេ�� ើមថ�ល់្រត�វ�នសង�ត់ធ�ន់។ �របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន�ង ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម
�រអង� �យេ��ងេ្រ�អ�រ។ ចំនួនកែន�ងអង� �យ្រត�វ�ន�ត់បន�យេដើម្ីបអនុ�� តឲ្យេរៀបតុ�� តពី��
�ងមុនែថមេទៀត។ 

• �និភ័យ (Risk) ខ�ស់�ងមុន៖ �របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន�ងេ�យ�ត់បន�យចំនួនកែន�ងអង� �យ�ងក� �ងអ�រ 
េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យេរៀបតុ�� តពី�� �ងមុនែថមេទៀត។ និង/ឬ�របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន�ងេ�យ�ន�រអង� �យេ�  
�ងេ្រ�អ�រ ប៉ុែន�តុមិន្រត�វ�នេរៀបឲ្យ�� តពី�� �ងមុនែថមេទៀត។ 

• �និភ័យ (Risk) ខ�ស់បំផុត៖ �របរ �េ�គ��រេ�នឹងកែន�ងេ�យ�ន�រអង� �យេ��ងក� �ងអ�រ។ ចំនួនកែន�ង 
អង� �យមិន្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយតុមិន្រត�វ�នេរៀប�� តពី�� �ងមុនែថមេទៀត។ 

 
េ�ក� �ងពិធី�រតេ�េនះ �ក្យ “្រគ��រ” �ននិយមន័យ�� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ�� េ្រ�មដំបូលែតមួយ” 
និងមិន�ប់ប�� �ល�� ន�ពរស់េ��្រក �ម�� ប័នដូច�អេន��សិក�� ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត���ម ��សដូនជី 
ឬទីកែន�ងែថ�ែំដល�ន�រ�� ក់េ� េហើយ�ក៏មិន�ប់ប�� �ល�រេរៀបចំឲ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម�ដូច�ផ�ះជួល ស�� �រ 
ឬផ�ះសំ�ក់ែដរ។0

1 �ក្យ “បុគ� លិក” និង "និេ�ជិត" �នអត�ន័យ�ប់ប�� �លនិេ�ជិត អ�កស� ័្រគចិត� បុគ�លិក�ត់�រ 
និងសិ�� �ម ប�� វ �ន�  និងបុគ�ល  េផ្សងៗេទៀត�ងំអស់ែដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទីកែន�ង។ �ក្យ "េភ��វ" ឬ "អតថិិជន" គួរ្រត�វ�ន
យល់��ប់ប�� �ល��រណជន នងិជនដៃទ េទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក ឬនិេ�ជិតែដលចំ�យេពលេ��ជីវកម� ឬ
ទីកែន�ង។ �ក្យ "�ជីវកម�" "ទីកែន�ង" និង "មន� ីរ" �ងំពីរេនះសំេ�េលើអ�រ ទី��  និងអ�រឬទី�� �ប់�� ែដល�នអនុ�� ត
ឲ្យេធ� ើសកម��ព។ “LACDPH” គឺ�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles។ 
 
ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វ�ងេ្រ�មេនះអនុវត�ែតចំេ�ះកែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ�ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ��ងំ�យ�ែដល្រត�វ�នេលើក  
ែលងពី�រទទួលលិខិតអនុ�� តសុខ�ព��រណៈ េហើយនឹងផ�ល់ជូនេស�ម� �ប��រ�មួយម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពេីធ�ើ�រ  
បុ៉េ�� ះ៖ 
កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ� ើ្រ� និង េ�ងច្រ�ញ់្រ�ែដល�ន��� ប័ណ� េ្រគ�ង្រសវ �ងរដ�េលខ #1, #2, #4, #23 និង/ឬ #74 ែដលមិន  
�នលិខិតអនុ�� តសុខ�ព��រណៈៃនេ�ជនីយ�� ន (�ប់ពីេពលេនះតេ�េ�� "ទីកែន�ង") ក៏�ចផ�ល់េស�ម� �ប
��រនិងេភសជ�ៈេ��ងក� �ងអ�រេ�នឹងកែន�ងផងែដរ ក� �ងករណីែដលទីកែន�ង�ងំេនះ េ�រព�មពិធី�រ�ងំអស់ស្រ�ប់
េ�ជនីយ�� នែដល�នពិពណ៌��៉ងលម� ិតេ��ងេ្រ�ម េ�រព�មេសចក� ីត្រម�វបែន�មស្រ�ប់ទីកែន�ង និងេធ� ើ�រេរៀបចំ
មួយក� �ងចំេ�ម�រេរៀបចំ�ងេ្រ�មេដើម្ីបផ�ល់ជូនម� �ប��រ�មួយនឹង�រលក់េភសជ�ៈេ�នឹងកែន�ង៖ 
 

1) ទីកែន�ង �ច�ក់ទងអ�ក�ត់ែចង ឬេ�ជនីយ�� នែដល�នលិខិតអនុ�� តសុខ�ពេ�នធី Los Angeles ែដល�ន
សុពល�ពេដើម្ីបផ�ល់ជូនម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ�មួយេ្រគ�ង្រសវ �ង�មេសចក� ីត្រម�វៃនទីកែន�ង��� ស់ផ�ះ 
ែដល�នគូសប�� ក់េ�ក� �ងច�ប់ស� ីពីម� �ប��រលក់�យរបស់រដ� California ក� �ងករណីែដលទីកែន�ងេនះទទួល�ន
លិខិតអនុ�� តសុខ�ពពីែផ�កសុខ�ពបរ ��� នេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles មុនេពល
េធ� ើ្របតិបត� ិ�រក� �ងក្រមិតសមត��ពែបបេនះ។ េគ្រត�វែតទិញេ្រគ�ង្រសវ �ងក� �ង្របតិបត�ិ�រែតមួយ�មួយ
ម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ។ ្របតិបត� ិ�រ�ត់ែចងម� �ប��រ ្រត�វែតផ�ល់នីតិវ �ធី្របតិបត� ិ�រស� ង់�រ (Standard 
Operating Procedures) ជូនែផ�កសុខ�ពបរ ��� ន�មរយៈ�សយ�� នអុីែមល EHmail@ph.lacounty.gov មុនេពល
េធ� ើ្របតិបត� ិ�រក� �ងក្រមិតសមត��ពែបបេ�ះ ឬ 

2) ទីកែន�ង�ចេធ� ើ�រ�មួយ�ជីវកម�ម� �ប��រចល័ត (ឧ. �នលក់��រ) ែដល�នអន�ុ� តេ�យ�យក�� នសុខ�ព
��រណៈ Los Angeles េដើម្ីបផ�ល់ម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ។ ស្រ�ប់�រេរៀបចំ�ងំអស់ េគ្រត�វែតទិញេ្រគ�ង្រសវ �ង
ក� �ង្របតិបត�ិ�រែតមួយ�មួយម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ។ ទីកែន�ង្រត�វជូនដំណឹងដល់ែផ�កសុខ�ពបរ ��� ន�ម    
រយៈ�សយ�� នអុីែមល EHmail@ph.lacounty.gov មុនេពលេធ� ើ្របតិបត� ិ�រក� �ងក្រមិតសមត��ពែបបេ�ះ។ 

3) ទីកែន�ងមិន�ចបេ្រមើេភសជ�ៈ ឬម� �ប�ហរជូនអតិថិជនែដលមិន�នកែន�ងអង� �យ�នេឡើយ េហើយអតិថិជនមិន្រត�វ  
�នអនុ�� តឲ្យបរ �េ�គ��រឬេភសជ�ៈេឡើយ លុះ្រ�ែត�នតុអង� �យ។ ទីកែន�ងមិន�ចេធ� ើ្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់�រ  
បរ �េ�គ��រ ឬេភសជ�ៈេ�នឹងកែន�ង�ប់ពីេ�៉ង 11:00 យប់ដល់េ�៉ង 11:00 ្រពឹកេឡើយ។ 

 
"ម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រ" �ននិយមន័យ� បណ� � ំ��រធម��ែដល�ទូេ�្រត�វ�នប�� ទិញេ�េ�៉ងេផ្សងៗ
ក� �ងមួយៃថ� ែដលនឹង្រត�វ�ន�ត់ទុក�ម� �ប��រ្រតឹម្រត�វ�មច�ប់។ �របេ្រមើជូននូវម� �ប��រែដល�នេវចខ�ប់�មុនដូច�
នំ�ន    វុ�ច ឬបែន���ដ ឬ�រកេ�� ម� �ប��រែដល�នបង�ក ឬ�នេរៀបចំរចួធម�� ឬ�របេ្រមើជូនែត��រេបើក�ក 
និង��រស្រមន់ មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក�អនុេ�ម�មេសចក� ីត្រម�វៃនម� �ប��រប�� ប់ពីេចញពីេធ� ើ�រេឡើយ។ 
 

 
1 ច�ប់េ�នធី Los Angeles ចំណងេជើង 22. §22.14.060 - និយមន័យ�ក្យ្រគ��រ (F. Family)។ (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 
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ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វបែន�មែដលអនុវត�ចំេ�ះ�ជីវកម��ងំអស់៖ 

ទីកែន�ងែដលមិន្រត�វ�នអនុ�� តេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប�� ប់សុខ�ពនិងពិធី�រេនះេដើម្ីបេបើកេឡើងវ �ញ ្រត�វ�នត្រម�វ
ឲ្យបិទ�បន�។ 
 
េ�ជនីយ�� ន និងទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រែដល�នអនុ�� តឲ្យេបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញេ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប�� ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លនិងពិធី�រេនះ �ចជួលកែន�ង និងទទួលេរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ន ប៉ុែន�លុះ្រ�ែតេ�ជនីយ�� ន ឬ
ទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ្រត�វ�នបិទ�� រស្រ�ប់�ជីវកម�ធម��ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងែដល�ន្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនប៉ុេ�� ះ។ 
្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ងំ�យ�ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេ�យេ�ជនីយ�� ន ឬទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ ្រត�វែតអនុេ�ម 
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រឯកជន: ឧបសម� ័ន�  BBរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំេ�នធី។ េ�ជនីយ�� ន និងទីកែន�ង
បេ្រមើេស�ម� �ប��រែដល�នកែន�ងេរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ច់េ�យែឡក េ�យ�ន្រចកចូល�ច់េ�យែឡក�ងំ្រស �ង និង
ទីកែន�ង�ចេ់�យែឡក គឺ�ចេរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនខណៈែដលរក�្របតិបត� ិ�រធម��របស់េ�ជនីយ�� ន ឬទីកែន�ងបេ្រមើ
ម� �ប��រេផ្សងេទៀត�ន។ ក� �ងករណីែដល្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនេកើតេឡើងក� �ងេពលែតមួយែដល�ជីវកម�េបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់
្របតិបត� ិ�រធម�� េភ��វក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនមិន�ចឡ� កឡំ�មួយេភ��វេ�ជនីយ�� ន�នេទ។ ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រប្រពឹត�
េ��ងក� �ងអ�រ�ន លុះ្រ�ែតេភ��វ�ងំអស់�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ�រ�រជំងឺ COVID-19 ឬ�នេធ� ើេតស� អវ �ជ��ន
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 មុនេពលចូលរមួ្រពឹត� ិ�រណ៍ េ�យអនុេ�ម�មពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន។ �ល់្រពឹត� ិ�រណ៍
ឯកជន�ងំអស់ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យប�� ញភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញដល់េ�ជនីយ�� ន ឬលទ�ផលេតស� អវ �ជ��ន 
COVID-19 របស់ពួកេគ (ត�រ ឬទឹក�ត់) មុនេពលចូលក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន។ 
 
ពិធី�រេនះមិនែមនស្រ�ប់អ�កលក់ម� �ប��រ (ដូច��នលក់��រ រេទះរុញលក់��រ) េ�ះេទ។ សូមេមើល 
�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កលក់ម� �ប��រ�មផ� �វ (Guidance for Food Street Vendors) ស្រ�បេ់សចក� ីត្រម�វែដលអនុវត�ចំេ�ះទី  
កែន�ងលក់ម� �ប��រ�ងំេនះ។ 
 
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 និង�រែណ�ំែដល�ក់ទង។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់៖ 

(1) េ�ល�រណ៍កែន�ងេធ� ើ�រ និង�រអនុវត�េដើម្ីប�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��រណជន 
(5)  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។ 

េគ្រត�វែតេ�ះ្រ�យចំណុចសំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ េ�េពលែដលទីកែន�ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 
 
 

េ�ជនីយ�� ន ក៏ដូច�កែន�ងបិត្រ� កែន�ងេធ� ើ្រ� និងេ�ងច្រ�ញ់្រ��ងំអស់ែដលបេ្រមើម� �ប��រប�� ប់
ពីេចញពីេធ� ើ�រែដល្រត�វ�ន្រគបដណ� បេ់�យពិធ�ីរេនះ ្រត�វែត�កច់ុះនូវវ ��ន�រែដល�ចអនុវត��ន�ងំអស់ 
ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្ីបពន្យលពី់មូលេហតុៃន វ ��ន�រ�មួយែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� 

គឺមិន�ចអនុវត��នស្រ�ប់�ជីវកម�។ 
 

េ�� ះ�ជីវកម�៖ 
 

�សយ�� នទីកែន�ង៖ 
 

ចំនួនមនុស្សអតបិរ�៖  
 

�លបរ �េច�ទចុះផ�យ៖  

 
 
A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត�េ�កែន�ងេធ� ើ�រ េដើម្ីប�រ�រ សុខ�ពបុគ�លិក  

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/GuidanceFoodStreetVendors.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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(គូសធីក�ងំអស់ែដលអនុវត�ស្រ�ប់ទកីែន�ង) 

 មនុស្ស្រគប់�� ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើដូេ�� ះ។ 

 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ�កែដល�ន�យុេលើស 65 �� ំ អ�កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ�កែដល�នប�� សុខ�ព្រប�ំ�យ) ្រត�វ  
�នកំណត់�រ�រែដល�ចេធ� ើ�រពីផ�ះ្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងគួរពិ�ក�អំពីក� ីកង�ល់���មួយអ�កផ�ល់េស�សុខ  
�ព ឬេស�កម�សុខ�ព�រ�ររបស់ខ� �ន េដើម្ីបេធ� ើ�រសេ្រមចចិត��នសម្រសបអំពី�រ្រតឡប់េ�កែន�ងេធ� ើ�រវ �ញ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�ន្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួកេគ�នប៉ះ�ល់�មួយបុគ�លែដល�នជំងឺ 
COVID-19។ 

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ិទទួល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ�� វត� �ក� �ង�រស� ិតេ�ផ�ះ។ សូមេមើលព័ត៌�ន  
បែន�មអំពី កម� វ �ធីរ�� ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំ
សិទ�ិឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បុគ�លិក�ម ច�ប់ស� ីពី�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លបែន�មស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 �� ំ 2021 
(2021 COVID-19 Supplemental Paid Sick Leave Law)។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត៌�ន��នបុគ�លិក�� ក់ ឬេ្រចើន�ក់េតស� 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
�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង�� 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 េដើម្ីបកំណត�់េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ� ើ�របែន�មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
 វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ 

 េ�ក� �ងករណីែដល�� ស់�ជីវកម� អ�ក្រគប់្រគង ឬ្របតិបត� ិករដឹង��នករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួនប ី(3) ឬេ្រចើន�ងេនះ
េ�កែន�ងេធ� ើ�រក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះនិេ�ជក្រត�វែត�យ�រណ៍ពី�រផ� �ះជំងឺេនះេ��យក�� នសុខ�ព��រណៈ
�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��រណៈនឹង�ប់េផ�ើម�រេឆ� ើយតប
ចំេ�ះ�រឆ�ង�្រក �ម ែដលរមួ�នដូច��រផ�ល់�រែណ�ំ និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ�ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច�កេទស 
និងវ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ទីកែន�ង។ អ�ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈនឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង
េដើម្ីបេធ� ើ�រេសុើបអេង�ត�រឆ�ង�្រក �មេដើម្ីបដឹក�ំ�រេឆ� ើយតបេ�ទីកែន�ង។ LACDPH 
នឹង្រត�វ�រ�រសហ�រ�� មៗពីទីកែន�ង េដើម្ីបកំណត់�េតើចេ�� មករណីេនះបេង� ើត��រផ� �ះជំងឺ COVID-19 ឬក៏អត់។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ�កលក់ និង បុគ�លិកដឹកជ�� �ន �ចចូលមកក� �ងកែន�ងេធ� ើ�រ 
េ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំអំពី�រ្រត�តពិនិត្យ�រចូលរបស់ LACDPH។  �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង
�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ�និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុង ស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យ  
េ��ច់េ�យែឡក និងឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬក៏អត់។ �រពិនិត្យ�ងំេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច�� យ ឬេ�យ  
�� ល់ប�� ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ� �ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន�ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (�� នប�� )។ េបើសិន�បុគ�លមិន�នេ�គស��  និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួយករណីែដលេគ 
ដឹង��ករណីជំងឺ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 េបើសិន�បុគ�លមិន�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹង1

2ជំងឺ COVID-19 និង�ន�រប៉ះ�ល់�មួយ  
ករណីែដលេគដឹង��នជំងឺ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ី  
ប�� ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូល ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ល�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីប
េ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ែដល�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស�� �មួយៃនេ�គស�� ែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច� �ប្បន�  ពួកេគមិន�ចចូល ឬេធ� ើ�រេ�ទី�ល�នេទ និង
្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់  
េ�យែឡក ែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ�នទទួល�៉ស់សម្រសប ែដល្រគបេលើ្រចមុះនងិ�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។ បុគ�លិក  
្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយអ�កដៃទ។ 

 
2 មនុស្សែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19 រយៈេពលពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួលដូសទីពីរ
ស្រ�ប់�� ក់�ំងែដល�ន 2 ដូស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬពីរ (2) ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពីពួកេគ�នទទួល�� ក់�ំង
ែដល�នមួយដូស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។ 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
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.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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សូមែណ�ំ�៉ងមុត�ំឲ្យ្របតិបត� ិករេ�ជនីយ�� នែដលេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រេធ� ើ�រផ�ល់ឲ្យ
បុគ�លិកែដលប៉ះ�ល់ ឬ�ចនឹងប៉ះ�ល់�មួយអតិថិជនេ��ងក� �ងអ�រនូវ�៉ស់ែដល�ន្របសិទ��ពខ�ស់ក� �ង�រ�រ�រ
្រប�ំង�រឆ�ង�មតំណកទ់ឹកតូចៗ (aerosol transmission) េ�យរមួ�ន��ទិ�៉ស់ N95 
ែដល�ន�កល្បងេឃើញ��ក់្រត�វល�  �៉ស់ KN95 និង�៉ស់ពីរ�ន់ េ�យ�រ�រ�ន�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ 
COVID-19 �ងក� �ងអ�រខ�ស់�ងក� �ងបរ �បទេ�ជនីយ�� ន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូមេមើលេគហទំព័រ�៉ស់ជំងឺ COVID-19 
របស់ LAC DPH េ� http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យ
អ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស ់ ខ� �ន�ពួកេគមិនគួរ�ក់រ�ំងមុខ ្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ង
េ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ 
យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� �វេឡើយ។ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលែដលពួកេគេ��� ក់ឯងក� �ង�រ ��ល័យឯកជនេ�យ  
បិទ�� រ ឬេពលែដលពួកេគកំពុងបរ �េ�គ��រ ឬផឹក�� ក់ឯង។ ករណីេលើកែលងែដល�នស្រ�បប់ុគ�លិក
ែដលេធ� ើ�រេ�ក� �ងបន�បតូ់ចេ�យ�នរ�ំងខ័ណ�  រ �ង�ំហួសពីកម�ស់របស់បុគ�លិកេ�េពលឈរ ្រត�វ�នលុបេ�លរហូតដល់
�ន�រជូនដំណឹង  �ថ�ី។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់�ន្រតឹម្រត�វ េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំ�រ�ំ�ចក់� �ង�រេ�កគក់ ឬ�� ស់ប� �រ�៉ស់
របស់ពួកេគ�្រប�ំៃថ�។ 

 សន�ះ�ំងមុខ្រត�វ�នផ�ល់ជូន និង�ក់េ�យបុគ�លិកែដលមិន�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ ែដលប៉ះ�ល់ ឬ�ចនឹងប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ��មួយអតិថិជន (េនះ�ប់ប�� �លែតមិន�ក់ក្រមិត្រតឹមអ�កទទួលេភ��វ និងបុគ�លិកបេ្រមើេភ��វែដល្រ�្រស័យ�ក់ទង  
�មួយអតិថិជនក៏ដូច�បុគ�លិកេផ្សងៗេទៀត ដូច�អ�កស�� តតុ រត់តុ និងេផ្សងេទៀតែដល�ចចូលក� �ងទីកែន�ង
ទទួលេភ��វ�ងមុខ)។ សន�ះ�ំងមុខ ្រត�វ�ន�ក់បែន�មេ�េលើ�៉ស់។ �៉ស់�រ�រអ�កដៃទពតីំណកទ់ឹកតូចៗរបស់អ�ក�ក់។ 
សន�ះ�ំងមុខជួយ�រ�រអ�ក�ក់ពីតំណក់ទឹកតូចៗរបស់អ�កដៃទ។ សន�ះ�ំងមុខគឺ�ជេ្រមើសេ្រសចចិត�ស្រ�ប់បុគ�លិក
ែដលប�� ញ    ភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញដល់និេ�ជករបស់ពួកេគ រ �ឯ�រ�ក់�៉ស់
គឺេ�ែត្រត�វ�នត្រម�វដែដល។ ស្រ�ប ់បុគ�
លិកែដល�នទទួល�� បំ�� រេពញេលញែដល�នប�� ញភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញរបស់ពួកេគ្រប�ំងនឹងជំងឺ 
COVID-19 េហើយេ្រជើសេរ �សេ�យមិន�ក់រ�ំងមុខ និេ�ជកគួរែតបេង� ើតនិងរក�កំណត់្រ���យលក�ណ៍អក្សរែដលឯក
�រែដលបុគ�លិក�� ក់ៗ�នប�� ញភស� � �ងែដល�ចទទួលយក�ន�ភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ។ 
និេ�ជកមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនភស� � �ង�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញែដល�នប�� ញេ�ះេទ។ 

o មនុស្ស្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19 រយៈេពល ≥ 2 ស�� ហ៍ប�� ប់ពីពួកេគ
�នទទួលដូសទីពីរស្រ�ប�់� ក់�ំងែដល�ន 2 ដូស (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ ≥ ស�� ហ៍ប�� ប់ពពួីកេគ�ន
ទទួល�� ក់�ំងែដល�នមួយដូស (ឧ. Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) 

o ឯក�រ�ងេ្រ�មេនះ គឺ�ចទទួលយក�នស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកប�� ញ�ភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ  
ប�� រជំងឺ COVID-19 ដល់និេ�ជករបស់ខ� �ន។ �ត�ក់�� ក់�ំង (ែដលរមួ�នេ�� ះជនែដល�ន�ក់�� ក់�ំង 
្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ឲ្យ និង�លបរ �េច�ទ�កដូ់សចុងេ្រ�យ) ឬរបូថត�ត�ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់  
េ�យែឡក ឬរបូថត�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កទទួលែដលរក�ទុកក� �ងទូរសព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ  
�ក់�� ក់�ំងេពញេលញពអី�កផ�ល់េស�ែថ�សំុខ�ព (ែដលរមួ�នេ�� ះជនែដល�ន�ក់�� ក់�ំង និងប�� ក់�
ជនេ�ះ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19)។ 

 សន�ះ�ំងមុខគឺ្រត�វេ្របើ ស�� ត និងស�� ប់េមេ�គេ��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត។ 

 េដើម្ីបេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង�� ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ ឬផឹកេលើកែលង
ែតក� �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�ក   
ដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក ���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ើដូេ�� ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង�� យពីអ�កដៃទ។ 

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វ�ន�ត់បន�យ េហើយគំ�តរ�ងបុគ�លិក ្រត�វ�នបេង� ើន�អតិបរ�េ�ក� �ងបន�ប់ ឬកែន�ង��ែ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 
ឬកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក 

o �� ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្សេ�ក� �ងបន�ប់ ឬទីកែន�ងែដលេ្របើស្រ�ប់  
�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង 

o �ក់តុ�� តពី�� �៉ងតិច្រ�ំបីហ� ីត េ�យដកេ�អី ឬបិទបង់ស� ិតេលើេ�អីេដើម្ីប�ត់បន�យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ង 
ស�� ល់េលើក្រ�លឥដ�េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត និងេរៀបចំកែន�ងអង� �យ�មរេបៀបមួយែដល�ត់បន�យ�រ  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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ប៉ះ�ល់ទល់មុខ�� ។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ� ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្ីបទប់�� ត់�ររ �ក�ល�លបែន�មេទៀត 
ប៉ុែន�មិនគួរ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឲ្យ�រ�ត់បន�យចំនួនមនសុ្ស និង�ររក�គំ�ត�ង�យេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត�អ�ម័យៃដ ែដលរមួ�ន�ពញឹក�ប់ៃន�រ�ងៃដ �រេ្របើ្រ�ស់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង�រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ�នសម្រសប ្រត�វ�នេ�រព�ម។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ�� តេពលេវ�េដើម្ីប�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យខ�ប់�ត់េពលក�ក និងក�� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូត�ត់។ ្រក�សជូត�ត់ែដល�នេ្របើរចួគួរេ�ះ  
េ�លក� �ងធុងស្រ�ម និង�ងៃដ�� មៗ�មួយ�ប៊ូនងិទឹកេ�� អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។ 

 បុគ�លិក អ�កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ�� �ន�ងំអស់�នទទួល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់  
�៉ស់េពលេ�ជិតអ�កដៃទ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នចុះេ�� ះនិង�ំ្រទ�អ�កអប់រ�មតិ� ែដលអនុវត��របេ្រង�នអំពី�ររក�គ�ំត�ង�យ និង�រ្រគប់្រគង�រ  
ឆ�ងជំងឺ។ 

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

 បន�ប់ស្រ�ក បន�ប់ទកឹ និងកែន�ងទូេ�េផ្សងេទៀត្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�មក្រមិតញឹក�ប់�ងេ្រ�ម ប៉ុែន�មិនតិច�ង
ម�ងក� �ងមួយៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ �ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

 បន�ប់ស្រ�ក 

 បន�ប់ទឹក         

 េផ្សងេទៀត                

 �រ�តុស�� ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន័�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៖ 

 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក�ងំអស់។ 

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

 

 

B.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�ំត�ង�យ 

កែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រ៖ 

 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន�ងអង� �យ�ងក� �ងអ�ររបស់េ�ជនីយ�� ន្រត�វកំណត់្រតឹមអតិបរ� 50% ៃនសមត��ពផ� �ក�ង
ក� �ងអ�រ របស់េ�ជនីយ�� ន ។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ចំណត�នយន� ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្ីប�ក់ក្រមិតេលើចំណុច
កកស� ះ និង���ននូវ�រែបងែចង�នសម្រសប។ 

o ចំនួនអតិថិជនអតបិរ�េ�ក� �ងទកីែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�ររបស់េ�ជនយី�� ន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ 
__________ 

 េដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតរ�ងអតិថិជនែដលអង� �យេ�តុខុសៗ��  េគ្រត�វែត
េរៀបតុឲ្យ�� តពី�� �៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីត េ�េពល�ស់ពីខ�ងេ�អីេ�តុមួយដល់ខ�ងេ�អីេ�តុែដល�ប់��  
េ�េពលែដល�នអ�កបរ �េ�គ��រអង� �យ។ េនះក៏អនុ�� តឲ្យ�នកែន�ងេដើរ�ត់ចេ�� ះតុ និងគិតគូរេ�េពលេ�អី
្រត�វ�នរុញេចញេ្រ� និងេ្របើេ�យអតិថិជនែដលអង� �យេ�នឹងតុផងែដរ។ បេង� ើនគំ�តរ�ងតុេស�កម��ងក� �ងអ�រ
ឲ្យេលើសពគីំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតែដល�នត្រម�វ�ងេលើ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យ (risk) ពី
អតិថិជនែដលបរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រេ�យមិន�ក់�៉ស់។ ក�� ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគំ�ត  
�ំ�ចរ់�ងតុនិងអ�កបរ �េ�គ��រេឡើយ។ េមើល "ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន�ងអង� �យែដល�នអនុម័តេ�ក� �ង
ចំនួនមនុស្សែដល�ចអនុ�� ត�ន" េ��ងេ្រ�ម។ 

 កែន�ងអង� �យ�ងក� �ងអ�រេ�តុមួយេ�នឹងកែន�ង ្រត�វកំណត់មិនឲ្យេលើសមនុស្ស 6 �ក់េ�ក� �ង្រក �មែតមួយេឡើយ។ មនុស្ស  
�ងំអស់ែដលអង� �យេ�នឹងតុ�ងក� �ងអ�រ ្រត�វែត�ស�ជិកក� �ង្រគ��រែតមួយ ដូេច�ះ មិន�ំ�ច់អង� �យ�� តពី�� ្រ�ំមួយ  



�យក�� នសខុ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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ហ� តីេឡើយ។ មុនេពលអង� �យ អ�កទទួលេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូនព័ត៌�នេ�យ�� ល់�ត់ដល់្រក �មេ�ះ� មនុស្ស្រគប់�� ែដល
កំពុងអង� �យេ�តុែតមួយេ��ងក� �ងអ�រ ្រត�វែតមកពី្រគ��រែតមួយ។ 

 ្របសិនេបើស�ជិក�ងំអស់ៃនពិធីជប់េលៀងប�� ក់ និងប�� ញភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ 
COVID-192

3 ពួកេគ�ចនឹងអង� �យ�មួយ�� រហូតដល់េ�្រ�ំមួយ (6) �ក់ក� �ងមួយតុ និងែដលមកពី្រ�ំមួយ 6)្រគ��រេផ្សង
�� ។ អតិថិជនែដល�នប�� ក់�រ�ក�់� ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប�� ញេ�្របតិបត� ិករនូវ�រេផ��ង�� ត់�ំ�ច់ 
ែដល�នដូច�អត�ស�� ណប័ណ�  និងភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញរមួ�ន�ត�ក់�� ក់�ំង 
(ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំង COVID-19  ែដល�ន
ផ�ល់ជូននិង�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ របូថតៃនប័ណ� �ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ 
របូថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក 
ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងពីមណ� លែថ�សំុខ�ព (ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក ់ �� ក់�ំង 
និងប�� ក់�បុគ�លរបូេនះពិត��ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) មុនេពលពួកេគ�ចអង� �យ
រមួ�� �ន។ 

 �រកម�ន�បន��� ល់េ��ងក� �ងអ�រមិន្រត�វ�នអនុ�� តេទ។ 

 ទូរទស្សន៍ឬេអ្រកង់េផ្សងេទៀតែដល�នទី�ំងេ��ងក� �ងអ�រ�ច្រត�វ�ន�ក់េ្របើស្រ�ប់អតិថិជន�ន។ 

 ទីកែន�ងែដលផ�ល់េស�កម�បរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រេ�នឹងកែន�ង ក៏្រត�វេ�រព�មចំណុចដូច�ងេ្រ�មផងែដរ៖ 

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

 

កែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ៖ 

 ចំនួនអតិថិជនេ�កែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ គឺតិចល� មេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េដើម្ីប���ននូវ  
�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអតិថិជនែដលអង� �យេ�តុខុសៗ��  េគ្រត�វែតេរៀបតុឲ្យ�� តពី�� �៉ងតិច្រ�ំមួយ 
(6) ហ� ីតេ�េពល�ស់ពីខ�ងេ�អីេ�តុមួយដល់ខ�ងេ�អីេ�តុែដល�ប់�� ។ េនះក៏អនុ�� តឲ្យ�នកែន�ងេដើរ�ត់ចេ�� ះត ុ
និងគិតគូរេ�េពលេ�អី្រត�វ�នរុញេចញេ្រ� និងេ្របើេ�យអតិថិជន ែដលអង� �យេ�នឹងតផុងែដរ ខណៈរក�គំ�ត�ង�យ
រ�ងអតិថិជនែដលអង� �យេ�តុខុសៗ�� ។ ក�� ក់ Plexiglass ឬរ�ំងេផ្សងេទៀតមិនជំនួសឲ្យគំ�ត�ំ�ចរ់�ងតុ និងអ�ក  
បរ �េ�គ��រេឡើយ។ េមើល "ឧ�ហរណ៍ៃន�រេរៀបចំកែន�ងអង� �យែដល�នអនុម័តេ�ក� �ងចំនួនមនសុ្សែដល�ចអនុ�� ត  
�ន" េ��ងេ្រ�ម។ 

 កែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រេ�តុមួយេ�នឹងកែន�ង ្រត�វកំណត់មិនឲ្យេលើសមនុស្ស 8 �ក់េ�ក� �ង្រក �មែតមួយេឡើយ។ មនុស្ស  
�ងំអស់ែដលអង� �យេ�នឹងតុ�ងេ្រ�អ�រ មិន�ចមកពី្រគ��រខុសៗ�� េលើសពីបី្រគ��រ�នេឡើយ។ មុនេពលអង� �យ អ�ក  
ទទួលេភ��វ្រត�វែតជ្រ�បជូនព័ត៌�នេ�យ�� ល់�ត់ដល់្រក �មេ�ះ� មនុស្ស្រគប់�� ែដលេ�តុែតមួយមិន�ចមកពី្រគ��រ   
ខុសៗ�� េលើសពីបី្រគ��រ�នេឡើយ។ 

 ចំនួនអតិថិជនអតិបរ�េ�ក� �ងទកីែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម៖ _________, ដូច�នកំណត់េ�យ
ចំនួនសរុបៃនេ�អីែដល�នប�� ប់ពីតុ្រត�វ�នេរៀបដូច�នពិពណ៌��ងេលើ និង�នេ�អីអង� �យេ្រចើនបំផុត្រ�ំបី (8) 
ក� �ងមួយតុ។ 

 ្របសិនេបើស�ជិក�ងំអស់ៃនពិធីជប់េលៀងប�� ក់ និងប�� ញភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ 
COVID-193

4 ពួកេគ�ចអង� �យ�មួយ�� �នរហូតដល់្រ�ំបី(8) �ក់ក� �ងមួយតុ និងរហូតដល់េ�្រ�ំបី(8)្រគ��រេផ្សង�� ។    
អតិថិជនែដល�នប�� ក់�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប�� ញេ�្របតិបត� ិករនូវ�រេផ��ង�� ត់�ំ�ច់ ែដល�ន�    
អត�ស�� ណប័ណ� និងភស� � �ងៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 រមួ�ន�ត�ក់�� ក់�ំងរបស់ពួកេគ 
(ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំង COVID-19 ែដល�នផ�ល់ជូននិង�លបរ �េច�ទៃនដូស
ចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ របូថតៃនប័ណ� �ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ របូថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�ក
ែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងពីមណ� លែថ�សុំខ�ព (ែដលរមួ
ប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង និងប�� ក់�បុគ�លរបូេនះពិត��ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ 
COVID-19) មុនេពលពួកេគ�ចអង� �យរមួ�� �ន។ 

 ទូរទស្សន៍ ឬេអ្រកង់េផ្សងេទៀតែដលស� ិតេ�ក� �ងកែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រែដល�នកំណត់ �ចនឹង្រត�វ�នេ្របើ
ស្រ�ប់�រទស្ស�េ�យអតិថិជនែដលស� ិតេ��ងេ្រ�អ�រ។ 

 
3បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19គឺគិត�ប់ពី 2ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពេីពលពួកេគទទួល�ន
�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន 2ដូស (រមួ�នPfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពេីពលពួកេគទទួល��  ំ  
�� ក់�ំងៃន្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។ 
4បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19គឺគិត�ប់ពី 2ស�� ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពេីពលពួកេគទទួល�ន
�រ�ក់ដូសទីពីរៃន្របេភទ�� ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន 2ដូស (រមួ�នPfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ 2ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� ប់ពេីពលពួកេគទទួល��  ំ  
�� ក់�ំងៃន្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់េហើយ (រមួ�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។ 
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 ទីកែន�ងែដលផ�ល់េស�កម�បរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រេ�នឹងកែន�ង ក៏្រត�វេ�រព�មចំណុចដូច�ងេ្រ�មផងែដរ៖ 

o េដើម្ីប�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់� “្របតិបត� ិ�រ�ងេ្រ�អ�រ” កែន�ងបរ �េ�គ��ររបស់�ជីវកម� និងរច�  
សម� ័ន�បេ�� ះ�សន���ែដល�នេ្របើស្រ�ប់� ្រត�វែតអនុេ�ម�មលក�ណៈវ �និច� ័យរបស់រដ�ស្រ�បទ់ីកែន�ង�ង  
េ្រ�អ�រ ដូច�នប�� ក់េ�ក� �ង�រែណ�ំ�ំ�ច់របស់�យក�� នសុ�ភិ�លរដ� California ស� ីពី �រេ្របើ្រ�ស់
រច�សម� ័ន�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប្់របតិបត� ិ�រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ 

o រច�សម�ន័��ងេ្រ�អ�រែដលមិនេឆ� ើយតប�មលក�ណៈវ �និច� ័យរបស់រដ�ស្រ�ប�់ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ 
្រត�វ�ន�ត់ទុក��ទីកែន�ង�ងក� �ងអ�រ េហើយអតិថិជន�ងំ�យេ�ក� �ងេ�ះនឹង្រត�វ�ន�ប់ចំនួន 
និង�ប់ប�� �ល�ែផ�កៃនែដនកណំត់ចំនួនមនសុ្ស�ងក� �ងអ�រសរុប 50% របស់�ជីវកម�។ 

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

ល័ក�ខ័ណ� ត្រម�វទូេ�ស្រ�ប់ទីកែន�ង�ងំអស់៖ 

 �ជីវកម�្រត�វែត្រត�តពិនិត្យ�រេចញចូលរបស់អតិថិជនឲ្យ�នតឹងរុ�ង និង�បន� េ��ម្រចកចូល�ងំអស់េដើម្ីប�ម�ន
ចំនួនមនុស្ស េដើម្ីប���ននូវ�រអនុេ�ម�មែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស។ �ជីវកម�ែដល្រត�តពិនិត្យមិន�ន្រគប់្រ�ន់ ឬ
មិន្រត�តពិនិត្យ ឬេមើលេ�ដូច�ផ� �កមនុស្សេលើសែដនកំណត់ េ��ម�រសេ្រមចរបស់ម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈ 
គឺ�ច្រត�វ�នបិទ�� រ�បេ�� ះ�សន� រហូតដល់ប�� �ងំេនះ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ �ម�រសេ្រមចេ�យ
ម�ន� ីអធិ�រកិច�សុខ�ព��រណៈេ�នឹងកែន�ង។ 

 េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ផ�ល់្រចកចូលែតមួយែដល�នកំណត់ច�ស់�ស់ និង្រចកេចញ�ច់េ�យែឡក
េដើម្ីបជួយអនុវត��ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

  វ ��ន�រេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ ្រត�វ�នអនុវត��មេ�ទីកែន�ងែដលអតិថជិន ឬបុគ�លិកត្រមងជួ់រ។ 
េនះរមួ�នដូច�កែន�ងគិតលុយ ជួរប�� រ បន�ប់ទឹក �ន�លជេណ� ើរយន�  កែន�ងទទួលេភ��វ និងកែន�ងរង់�ំ 
កែន�ងចុះនិងេ� យករថយន�  និងទីកែន�ងេផ្សងៗេទៀតែដលអតិថិជន្របមូលផ� �ំ។ 

o បិតបង់ស� ិត ឬេ្រគ�ងស�� ល់េផ្សងេទៀតេ�ចេ�� ះ 6 ហ� ីតេ�្រគប់ទីកែន�ងែដល��រណជន�ចបេង� ើត�ជួរ ឬឈរ។ 

o េបើសិន��ចេធ� ើ�ន បេង� ើតផ� �វក� �ងអ�រ និងផ� �វេដើរ�ត់�នទិសេ�ស្រ�ប់ច�ចរណ៍េថ�ើរ�ង េដើម្ីបលុបបំ�ត់
�រែដលបុគ�លិកនិងអតិថិជនេដើរ�ត់�� ។ 

េបើសិន��ចេធ� ើ�ន បុគ�លិក�� ក់ែដល�ក់សន�ះ�ំងមុខ និង�៉ស់្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ជិតកែន�ងែផ�ក�ងេលើ 
ប៉ុែន��នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអតិថិជនែដលជិតបំផុត េដើម្ីប្រត�តពិនិត្យ��ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត��ម។ 

 ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន៖ 

o េ�ជនីយ�� ន និងទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រ�ចេរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន (ឧ. កម� វ �ធីទទួលេភ��វ �រ្របជុំ ឬ
កម� វ �ធីជប់េលៀង) េ�កែន�ង�ងក� �ងអ�រ ឬ�ងេ្រ�អ�ររបស់�ជីវកម� ក� �ងករណីែដល្រពឹត� ិ�រណ៍
ឯកជន�ងំេ�ះ្រត�វែតអនុេ�ម�ងំ្រស �ង�ម ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន៖ ឧបសម� ័ន�  BB 
របស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំេ�នធី។ 

o េបើសិន�េ�ជនីយ�� នមិន�នទី�� ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ច់េ�យែឡកែដល�ន្រចកចូល�ច់េ�យែឡក 
្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រប្រពឹត�េ��នែតេ�េពលែដលេ�ជនីយ�� នបិទ�� រស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម�ធម��
ប៉ុេ�� ះ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េ�ជនីយ�� ន និងទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រែដល�នកែន�ងេរៀបចំ
្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ច់េ�យែឡក េ�យ�ន្រចកចូល�ច់េ�យែឡក�ងំ្រស �ង និងទីកែន�ង�ច់េ�យែឡក គឺ�ច
េរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនខណៈែដលរក�្របតិបត� ិ�រធម��របស់េ�ជនីយ�� ន ឬទីកែន�ងបេ្រមើម� �ប��រ
េផ្សងេទៀត�ន េបើសិន�ពួកេគ�ចរក��រែបងែចក�ងំ្រស �ងរ�ង្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន និង្របតិបត� ិ�រ
េ�ជនីយ�� ន។ អ�កចូលរមួ្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនមិន�ចចូលឡ� កឡំ�មួយេភ��វេ�ជនីយ�� ន�នេឡើយ។ 

o សមត��ពអតិបរ�ស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ងំ�យែដលេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រគឺ 100 �ក់ េហើយនឹង�ច
បេង� ើនដល់ 300 �ក់េបើសិន�េភ��វ�ងំអស់�នេធ� ើេតស� អវ �ជ��ន ឬ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-
19 ដូច�នែចងេ�ក� �ងពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំេ�នធី។ 
្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងក� �ងអ�រេ�េ�ជនីយ�� ន ឬទីកែន�ងបេ្រមើេស�ម� �ប��រេផ្សង 
េទៀត�ន លុះ្រ�ែតេភ��វ�ងំអស់�នេធ� ើេតស� អវ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រ
ជំងឺ COVID-19 ដូច�នែចងេ�ក� �ងពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនរបស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈ្រប�ំ  
េ�នធី។ ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន�ងំ�យែដលេធ� ើេឡើង�ងក� �ងអ�រគឺ 150 �ក់។ 

o េបើសិន�េ�ជនីយ�� នកំពុងេធ� ើ្របតិបត� ិ�រក� �ងេពលែតមួយែដល្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជនកំពុង្រប្រពឹត�េ�េ�ទីកែន�ង 
ចំនួនមនុស្សស្រ�ប់េ�ជនីយ�� ន និងចំនួនមនុស្សស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍ឯកជន្រត�វ�នគណ��ច់េ�យែឡកពី�� ។ 

 �រកម�ន��� ល់ក� �ងអំឡ� ងេពល្របតិបត� ិ�ររបស់េ�ជនីយ�� ន ្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់�ងេ្រ�អ�រប៉ុេ�� ះ។ ្រត�វែត�ន  

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://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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�រកំណត់្រពំែដនច�ស់�ស់េដើម្ីបបេង� ើតគំ�ត�៉ងតចិ 12 ហ� ីត�ង្រក �មអតិថិជនែដលអង� �យេ�នឹងតុ និង�ក ឬអ�ក     
សែម�ង។ អ�កសែម�ងគួរេ្របើមី្រក�ហ� �នស្រ�ប់�រសែម�ងឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�អតិបរ� ដូេច�ះអ�កសែម�ង�ច�ក់ក្រមិត�រ  
្របឹងបេ�� ញសំេឡង ែដលប�� លឲ្យ�ន�គល� ិត តំណក់ទឹក និងតំណក់ទឹកតូចៗ�� តេចញ�ន់ែតេ្រចើន និងេធ� ើដំេណើរ�ន  
�ន់ែត�� យ។ 

 ស្រ�ប់អ�កសែម�ងត�ន� ី៖ 

o អ�កសែម�ងគួរស�� តក�លមួលបង� �រទឹក�ក់ក� �ងកែន្សង ឬ្រក�សែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នេ�្រគប់េពល  
ែដល�ចេធ� ើ�ន និង�កេចញពីអ�កដៃទេ�េពលស�� ត េដើម្ីបេចៀស�ង�រកខ�ក់�រ�តុ�វ។ ត�ន� ីករគួរ
េ�ះេ�លកែន្សងែដលេ្របើរចួរបស់ពួកេគ និង�ងៃដរបស់ពួកេគ នងិ/ឬ
េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដប�� ប់ពីេ�ះេ�លរចួ។ េបើសិន�ត�ន� ីករស�� តក�លមួលបង� �រទឹក�ក់ក� �ង
កែន្សងែដលមិនែមនេ្របើេហើយេ�ះេ�ល កែន្សងេ�ះ្រត�វែត�� តល� េ�េពលយកមក�ន់�រសែម�ង ឬ�រ�ត់ 
្រត�វ�នយកេចញេ�យត�ន� ីករ និង�ន�ក់ចូលក� �ងឧបករណ៍ផ� �កបិទជិត�� យពីអ�កដៃទេដើម្ីបទុកស្រ�បេ់�កគក់ 
េហើយត�ន� ីករ្រត�វែត�ងៃដរបស់ខ� �ន និង/ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ 

o េធ� ើ�រស�� តឧបករណ៍ ដូច��រជូត និង�រផ� �ំេ�ផ�ះ និង�� យពីអ�កដៃទមុននិងេ្រ�យពី�ត់រចួ។ 

o កុំេ្របើឧបករណ៍រមួ��  េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ ពិ�រ�ប�� ប់ជំនួយពជីំនួយ�រត�ន� ីករ ដូច�អ�កេបើកទំព័រ 
និងេផ្សងេទៀតែដលមិន�ចរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីត�ន។ 

o បេង� ើនគំ�តរ�ងមនុស្សែដលេ្រច�ង ឬសូ្រត និងអ�កដៃទ ឬរ�ងអ�កសែម�ងឧបករណ៍ែ្រត/ផ� �ំ និងអ�កដៃទឲ្យេ្រចើន�ង 
6 ហ� ីត េពលេ��ងេ្រ�អ�រ និងមិន�ក់�៉ស់។ ពិ�រ�េ្របើរ�ំងេដើម្ីបបែន�ម�រខ័ណ� ែចកបែន�មេទៀតេ�ក� �ង 
ករណី�ងំេនះ។ 

o អ�កសែម�ងឧបករណ៍ផ� �ំគួរេធ� ើ�រែកែ្របបែន�ម�ម�រគួរ ដូច�ឧបករណ៍េដើម្ីប�ប់យកតំណក់ទឹក ឬេដើម្ីបបែង�រទិស 
ខ្យល់ែដល�នបេ�� ញមកពីឧបករណ៍។ 

 �រ�កំម�ន� របស់អតិថិជន គ្ឺរត�វបន��ម�ត់។ ្រក �មអតិថិជន្រត�វែតបន�អង� �យឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
ក� �ងអំឡ� ងេពល�ន�រសែម�ង��។ �រ�ក់ត�ន� ីែដល�នថតទុក ្រត�វ�នអនុ�� ត ប៉ុែន�ក្រមិតសំេឡង្រត�វែត�បល� ម  
េដើម្ីបឲ្យបុគ�លិក�ច�� ប់ឮអតិថិជនខណៈែដលរក�គំ�តរបស់ពួកេគ។ 

 ទីកែន�ងម� �ប��រែដលផ�ល់ជេ្រមើសមកយក ឬ�រដឹកជ�� �នម� �ប��រ ្រត�វេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��រអនុវត�
រក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត�ស្រ�ប់អតិថិជនែដលត្រមង់ជួរ េ�េពលេធ� ើ�រប�� ទិញ ឬក� �ងអឡំ� ងេពលេ�យក 
និងេ�យបុគ�លិកក� �ងអំឡ� ងេពលដឹកជ�� �ន។ 

 េ�ជនីយ�� ន�ចបន�  និង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រដឹកជ�� �ន �រយកេ�បរ �េ�គ�ង  
េ្រ� និង្របតិបត� ិ�រេបើកចូល។ 

 ដំេ�ះ្រ�យបេច�កវ �ទ� ដូច��រប�� ទិញ�មទូរសព� និងេថប� ិតមុឺនុយ ជេ្រមើសបង់្រ�កេ់�យមិន�ច់ប៉ះក� �ងចំេ�ម  
ដំេ�ះ្រ�យេផ្សងៗេទៀត ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្ីប�ត់បន�យ�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� រ�ងមនុស្សនិងមនុស្ស េ�្រគប់េពលែដល  
�ចេធ� ើ�ន។ 

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

o ក្រ�លឥដ�េ��ងក� �ង និង�ងេ្រ�េ�ជនីយ�� នេ�ក� �ងទីកែន�ងែដលអតិថិជន អ�កលក់ បុគ�លិកដឹកជ�� �ន ឬ  
អ�កដៃទេទៀត�ចរង់�ំ ្រត�វ�នគូសស�� ល់េដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ន និងអនុវត��ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

o �រេ្របើ្រ�ស់ដំេណើរ�រែដលមិន�ន�រប៉ះស្រ�ប់�រេ�យកទំនិញ និង�រដឹកជ�� �ន ក៏ដូច�្របព័ន� េអឡិច្រត�និក 
េផ្សងេទៀតស្រ�ប�់រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� របស់េភ��វ្រត�វ�នអនុវត� េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

o �រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� រ�ងបុគ�លិក និងអតិថិជន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម្រ�ំ�ទី�អតិបរ� េ�េពលែដល�ច  
េធ� ើ�ន។ 

 �របរ �េ�គ��ររេ�នឹងកែន�ង ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេធ� ើេឡើង�មរយៈ�រកក់ទុកមុន ឬអតិថិជន្រត�វ�នជូនដំណឹងឲ្យ
េ�ចូល�មុនេដើម្ីបប�� ក់ពីចនួំនមនុស្សែដលអង� �យ/បេ្រមើ�ងេ្រ�អ�រ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 
េបើសិន��ចអនុវត��នេ�ក� �ង�រ្របតិបត� ិ�រ�ជីវកម�ធម�� ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់្រក �ម្រត�វ�ន្របមូលេ�េពល
កក់ទកុមុន ឬេ�នឹងកែន�ងេដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ន�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល់ េបើសិន��្រត�វ�នត្រម�វ។ 

o ពិ�រ�្របព័ន�កក់�មទូរសព� ែដលអនុ�� តឲ្យមនុស្សត្រមង់ជួរ ឬរង់�ំក� �ងរថយន�  និងចូល�នលុះ្រ�ែត�ន�រ 
េ�ទូរសព� �រ�អក្សរ ឬវ �ធីេផ្សងេទៀតជូនដំណឹងដល់អតិថិជន�តុរចួ�ល់េហើយ។ 

o ចូរពិ�រ�ពីជេ្រមើសស្រ�ប់អតិថិជនែដលបរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រេដើម្ីបេធ� ើ�រប�� ទិញ�មុន េដើម្ីប�ក់  
ក្រមិតរយៈេពលែដលចំ�យេ�ក� �ង�ជីវកម�។ 
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 េបើសិន��ជីវកម��នសមត��ព និងេ្រជើសេរ �សផ�ល់�រប�� ទិញេ�នឹងកែន�ង អតិថិជនគួរែតទទួល�នមុឺនុយ (�នបិទ  
ផ�យ ឬ្រក�សែចកស្រ�ប់េ្របើែតម�ង) េដើម្ីបបង�លក�ណៈ�យ្រស�លស្រ�ប់�រប�� ទិញ េហើយ�រប�� ទិញទំនិញគួរ្រត�វ�ន
្របមូល  េវចខ�ប់ និងយកេ�យអតិថិជនឲ្យ�ន�ប់បំផុត។ អតិថិជនគួរទទួល�ន�រជូនដំណឹងស� ីពីេពលេវ�មកយក្រប 
�ក់្របែហល។ អតិថិជនែដលរង់�ំទំនិញមិន�ច្របមូលផ� �ំេ�ក� �ង�ជីវកម��នេទ។ ពួកេគគួរែតស� ិតេ�ក� �ងរថយន�របស់  
ខ� �ន ឬ្រតឡប់មក វ �ញេ�េ�៉ងែដលសម្រសបេដើម្ីបទទួលយក�រប�� ទិញរបស់ខ� �ន។ 

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

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

o �ក់ក្រមិតចនួំនបុគ�លិកែដលបេ្រមើ្រក �មបុគ�ល។ 

 ��ងំបុគ�លិក និងអតិថិជនកុំឲ្យ្របមូលផ� �ំេ�ទីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន ដូច�បន�ប់ទឹក ផ� �វេដើរក� �ងអ�រ តំបន់�រ 
កែន�ងកក់ទុកមុន និងឧបករណ៍�ន�តឥណ�ន ។ល។ 

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

 បេង� ើនគំ�តរ�ងតុឲ្យដល់�៉ងតិច 8 ហ� ីត និងរ�ងេ�អីឲ្យដល់�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតេដើម្ីបរក�គំ�ត�ង�យរ�ងបុគ�លិក
េ�ក� �ងបន�ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន បេង� ើតទីកែន�ងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នម�ប្់រជក 
និងកែន�ងអង� �យ ែដលេដើម្ីបជួយ���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ។ 

 ្របតិបត� ិ�រ្រត�វ�នែកែ្របេឡើងវ �ញ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្ីបសេ្រមច�ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ងបុគ�លិក។ 

o ផ�ះ�យ និងែផ�ក�ងេ្រ�យេផ្សងេទៀតៃនក្រ�លឥដ�េ�ក� �ងអ�រ ្រត�វ�នគូសស�� ល់េដើម្ីបអនុវត�េសចក� ីត្រម�វឲ្យ 
រក�គំ�ត�ង�យ។ 

 ពិធី�រៃន�ររក�គំ�ត�ង�យគួរ្រត�វ�នេ្របើេ�្រគប់ទកីែន�ង�រ ��ល័យ ផ�ះ�យ កែន�ងែចកម� �ប��រ �៉សីុនបង�ក
េដើរចូល ឬទីកែន�ងបុគ�លិកែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់េផ្សងេទៀត។ 

o �រប៉ះ�ល់បន� ិចបន� �ច្រត�វ�នរ�ពឹង េ�ះ��៉ង�  េ�លេ�គឺេដើម្ីប�ក់ក្រមិត�ឲ្យតិច�ង 15 �ទ ីយកល� គឺ 10 
�ទី េហើយបុគ�លិក�ក់�៉ស់របស់ខ� �ន�និច�។ 

 

C.  វ ��ន�រណ៍េដើម្ីប្រគប់្រគង�រឆ�ងជំង ឺ

 

មុនេពលេបើកដំេណើរ�រ 

 ្របព័ន�  HVAC ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ�កឯកេទស HVAC ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ�ប�� ប់ពីេបើកេឡើងវ �ញស្រ�ប់�របរ �េ�គ  
��រ�ងក� �ងអ�រ និងស� ិតក� �ងស�ពដំេណើរ�រល� ។ �របេ�� ញប�� �លខ្យល់្រត�វ�នបេង� ើនេឡើងដល់ក្រមិតអតិបរ��ម
ែដល�ចេធ� ើ�ន។ �របេ�� ញប�� �លខ្យល់ែដល�ន្របសិទ��ព គឺ� វ �ធីដ៏សំ�ន់បំផុតមួយេដើម្ីប្រគប់្រគង�រចម�ងតំណក់  
ទឹកតូចៗេ�ក� �ងខ្យល់។ 

o ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស�� តខ្យល់�ន្របសិទ��ពខ�ស់ចល័ត �ប់េ្រគតត្រមងខ្យល់របស់អ�រឲ្យ�ន្របសិទ��ព  
ខ�ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្ីបបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូល
េ�ក� �ងទីកែន�ងេធ� ើ�រ�ងំអស់។ 

o េមើល �រែណ�ំបេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់�របេ�� ញប�� �លខ្យល់ �រចេ្រ�ះ និងគុណ�ពខ្យល់
ក� �ងបរ ��� ន�ងក� �ងអ�រ របស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� California ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត។ 

o សូមកត់ស�� ល់៖ �របេ�� ញប�� �លខ្យល់ និង�រែកលម�គុណ�ពខ្យល់�ងក� �ងអ�រេផ្សងេទៀត គឺ��របែន�មេ�េលើ 
និងមិនែមន��រជំនួសឲ្យ�រ�រ�រ�ំ�ចដូ់ច��រ�ក់រ�ំងមុខ (េលើកែលងក� �ងបរ ��� នែដល�ន�និភ័យ
ខ�ស់�ក់�ក់ ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រ�រ�រផ� �វដេង� ើមសម្រសប) �ររក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងមនុស្ស �រ
�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និង�រ�ក់ក្រមិតសកម��ពែដល�ំមនុស្សមកពី្រគ��រខុសៗ�� ឲ្យមកេ�ជុំ�� េ�ះេឡើយ។ 

 ស្រ�ប់ទីកែន�ងែដលមិន�នេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ ចូរបង� �រទឹកេ�� និងទឹក្រត�ក់�យ�� រយៈេពល្រ�ំ�ទមីុននឹងេបើកេឡើងវ �ញ 
េដើម្ីបប� �រទឹកេ�ក� �ងបំពង់ទឹក�មួយនឹង�រផ�ត់ផ�ង់ទឹកែដល�ប និង�នសុវត� ិ�ព។ 

 ទីកែន�ង្រត�វ�នស�� ត និងេធ� ើអ�ម័យ/ស�� ប់េមេ�គ�៉ងហ� ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រប�ំង  
នឹងជំងឺ COVID-19) �ពិេសសេបើសិន��្រត�វ�នបិទ�� រ។ 

o ផ�ល់ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស�� តរបស់�គីទីបីេដើម្ីបជួយ�មួយត្រម�វ�រស�� តេកើនេឡើង �ម�រ�ំ�ច់។ 

 ទី�� ដូច�បន�ប់បរ �េ�គ��រ កែន�ងអ�កទទួលេភ��វឈរ និងផ�ះ�យ្រត�វ�នបំ�ក់េ�េ�យផលិតផលអ�ម័យសម្រសប 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
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ដូច�ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង្រក�សជូតអ�ម័យស្រ�ប់បុគ�លិក�ងំអស់ែដលកំពុងជួយអតិថិជនេ�យ�� ល់។ 

o េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ទីកែន�ងអ�ម័យេ�បន� ្របតិបត� ិ�រ និង�នស� � ក្រគប់េពលេវ� េហើយផ�ល់�ប៊ូ  ្រក�សជូត 
និងទកឹអ�ម័យ�ងៃដបែន�មេ�េពល�ំ�ច់។ 

o ែណ�ំឲ្យដំេឡើងឧបករណ៍�ញ់េ�យមិន�ច់ប៉ះស្រ�បទ់ឹកអ�ម័យ�ងៃដ ឧបករណ៍បេ�� ញ�ប៊ូ  ្រក�សជូត និង
ធុងស្រ�ម។ 

 កែន�ងទ�� ក់្រត�វ�នកំណត់េដើម្ីបទទួល�រដឹកជ�� �ន�� យពីកែន�ងែដល�នច�ចរណ៍េ្រចើន។ �រប៉ះ�ល់រ�ងមនុស្សនងិ  
មនុស្សស្រ�ប់�រដឹកជ�� �នទំនិញ ្រត�វ�នលុបបំ�ត់េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

 

�រពិ�រ�ពីសុវត� ិ�ពម� �ប��រ 

 �រអនុវត�សុវត� ិ�ពម� �ប��រ�ងំអស់ែដល�នគូសប�� ក់េ�ក� �ងច�ប់ស� ីពី��រលក់�យរបស់រដ� California (Retail Food 
Code; CRFC) កំពុង្រត�វ�នអនុវត�និងរក�។ 

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

o ចម� ិនម� �បឲ្យឆ� ិនល� ដូច�នត្រម�វេ�ក� �ង CRFC។ 

o ស�� តនិងរក�ឲ្យ្រប�ប់្រប���ំ�ហរនិងបរ ��� រ�នអ�ម័យេ��ម�ពញឹក�ប់ែដល�ំ�ច់ដូច�នគូស  
ប�� ក់េ�ក� �ង CRFC។ 

o េ�រព�ម�រអនុវត�េដើម្ីបសុខ�ពនិងអ�ម័យរបស់បុគ�លិក៖ កុំេធ� ើ�រេ�េពលឈឺ �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ 
េ្រ�មៃដ្រត�វ�ន�ក់�ម�រ�ំ�ចេ់�ក� �ង CRFC។ 

o ���ម� �ប�ហរនិងេ្រគ�ងផ្សមំ� �ប��រ�ងំអស់�នមកពី្របភពម� �ប��រែដល�នអនុម័ត។ 

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

 �៉សុីនបេ្រមើេស�កម�េ�យខ� �នឯង ដូច��៉សុីនទឹកសូ� និងទឹកេ�ះេ�ជូរកក ្រត�វ�នបេ�� ញេ�យបុគ�លិកម� �ប��រ  
�� ក់ េហើយនឹងៃផ�ប៉ះ�ល់្រត�វ�នស�� ត និងេធ� ើអ�ម័យ�េរៀង�ល់េ�៉ង។ 

 ទីកែន�ងែដលអតិថិជន�ច្របមូលផ� �ំ ឬប៉ះ�ល់ម� �ប��រ ឬទំនិញម� �ប��រ ែដលអតិថិជនេផ្សងេទៀត�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់ 
្រត�វ�នបិទ។ វត� ��ងំេនះ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យអតិថិជន�� ក់ៗ និង្រត�វ�នេ�ះេ�ល ឬស�� តនិងស�� ប់េមេ�គ
ប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ �ម�រគួរ។ េនះរមួប�� �លប៉ុែន�មិន្រត�វ�នកំណត់េទ៖ 

o ទីកែន�ងបេ្រមើេស�កម�េ�យខ� �នឯងដូច�្របអប់េ្រគ�ងផ្ស ំ្របអប់េ្រគ�ងបរ ��� រ កែន្សង គ្រមប ទុេ� ឧបករណ៍ផ� �ក
ែដល្រត�វេ្របើ�េដើម។ល។ 

o ទីកែន�ងបេ្រមើេស�កម�េ�យខ� �នឯង ដូច��រ�ល់� �រ��ត់ឬ�� យប៊ូ េហ�  ែដល�ប់ប�� �ល
�ងំ�រភ�ក្សម� �ប��រ។ 

o �រេរៀបចំម� �ប��រេ�េលើតុ (ឧ. �រេរៀបចំ guacamole) និង�រប�� ញទំនិញម� �ប��រែដលមិន�ន្រគបេ�េលើ
រេទះេ្រជើសេរ �ស និងែខ្ស�នដឹកជ�� �ន។ រេទះនិងែខ្ស�នដឹកជ�� �ន �ច្រត�វ�នេ្របើលុះ្រ�ែតម� �ប��រ្រត�វ�ន
្រគបេពញេលញេ�យគ្រមបែដល្រត�វ�នស�� តនិងស�� ប់េមេ�គប�� ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ ឬ
�ចេ�ះេ�ល�ននិង្រត�វ�នេ�ះេ�ល�� មៗប�� ប់ពីេ្របើ។ 

o ស� រ្រ�បជ់ីអ�� មេ្រ�យបរ �េ�គ��រ ��រស្រមន់ និងេឈើ�ក់េធ�ញស្រ�ប់អតិថិជន។ �ងំេនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូន
េ�យ�ន�រពិនិត្យ ឬផ�ល់ឲ្យ�មសំេណើប៉ុេ�� ះ។ 

 បុគ�លិកម� �ប��រែដល�នកំណត់�� ក់ ្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យេធ� ើ�រ�រេវចខ�ប់សម�� ប្រ�មុននឹងផ�ល់ឲ្យអតិថិជន��ង  
បុគ�លិកេ្រចើន�ក់ែដលប៉ះ�ល់ដល់សម�� ប្រ�មុនេពលអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់។ 

 �របំេពញេភសជ�ៈេ�នឹងតុ ឬពីឧបករណ៍ផ� �កទូេ� (ឧ. ថូ ែកវធំ ដប) មិន្រត�វ�នអនុ�� តេឡើយ។ េ្រគ�ងែកវែដល�� ត
្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យអតិថិជនបំេពញេឡើងវ �ញ។ 

 

�រពិ�រ�េលើទីកែន�ង 

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងធុងស្រ�មគឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬជិត្រចកចូលទីកែន�ង។ 
បន�ប់ទឹកែដលពីមុន�� ប់េបើក�� រដល់��រណជន ្រត�វបន� េបើក�� រដល់��រណជនដែដល។ 
បន�ប់ទឹក្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំ ស�� តនិងស�� ប់េម េ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ� ឬញឹក�ប់េបើសិន�
�ំ�ច់ េ�យេ្របើ្រ�ស់�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដលអនុម័តេ�យ EPA។  
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 គេ្រ�ងស�� តនិង�រស�� ប់េមេ�គស្រ�ប់ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន និងតំបន់ចូលេ្របើ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍនិងអនុវត�។ 

o ទីកែន�ងទូេ� និងវត� �ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ែដល�ក់ទងនឹង�រេ�យកទំនិញរបស់អតិថិជន និងកែន�ងបង់្រ�ក់ 
(ឧ. តុ ៃដ�� រ �៉សីុន�ន�តឥណ�ន) ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ� ើ  
�រ េ�យេ្របើ�រ�តុស�� ប់េមេ�គែដល�នអនុ�� តេ�យ EPA។ 

o បេង� ើន�រស�� តនិង�រស�� ប់េមេ�គៃផ�ែដលស� ិតេ�កែន�ងែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ ឬស្រ�ប់ៃផ�ែដលប៉ះ�ល់
េ�យបុគ�លែដលមិន�ក់�៉ស់។ 

 ទីកែន�ង្រត�វ�នស�� ត�៉ងសមរម្យនិងេធ� ើអ�ម័យ/ស�� ប់េមេ�គ�៉ងហ� ត់ចត់ (េ�យេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យ  
េ្របើ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19) េ�េពលយប់។ កំណត្់រ�មួយ្រត�វ�នរក�ទុកេដើម្ីប្រត�តពិនិត្យេលើ�របំេពញេ�្រគប់េពល
ែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

 �សសំេឡង និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នែចករ�ែលក�មួយបុគ�លិកេឡើយ លុះ្រ�ឧបករណ៍េ�ះ្រត�វ�នស�� ប់េមេ�គ
�នសម្រសបប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ្របឹក��មួយ្រក �មហ៊ុនផលិតឧបករណ៍េដើម្ីបសេ្រមចពីជំ�នស�� ប់េមេ�គែដលសម  
្រសប។ 

 អ�ក�ង�នែដល�ងស�� រៈេ្របើ្រ�ស់េ្រចើនដងេ�យអតិថិជន �នទទួលឧបករណ៍េដើម្ីប�រ�រែភ�ក ្រចមុះ និង�ត់ពី�រ  
កខ�ក់េ�យ�រ�រ�� ត េ�យេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ ែវ�ន��រ�រ និង/ឬសន� ះ�ំងមុខ។ អ�ក�ង�ន�នទទួល�វ�រ�រេ្រ� 
និង�ំ�ច់្រត�វ�� ស់ប� �រឲ្យ�នញឹក�ប់។ ឧបករណ៍�រ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញដូច�សន�ះ�ំងមុខ និងែវ�ន�្រត�វ  
ស�� ប់េមេ�គឲ្យ�នល� ប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ 
 

ទីកែន�ងេស�កម�អតិថិជន 

 េដើម្ីបផ�ល់ជូនេស�បរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រ កែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�ររបស់�ជីវកម� ដល់ក្រមិតេ្រចើនបំផុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន ្រត�វែតអនុ�� តឲ្យ�នខ្យល់ពី�ងេ្រ�អ�រេចញចូលេ�យេសរ �ឆ�ង�ត់កែន�ង�ងំមូល េដើម្ីប�ត់  
បន�យ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់អតិថិជននិងបុគ�លិក។ ��ច�ប់ប�� �ល�រទុកឲ្យ
�� រនិងបង� �ចចហំក� �ងអំឡ� ងេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ។ 

 អតិថិជនគួរចូល�ម�� រែដល្រត�វ�នេបើកចំហ (េនះនឹង្រត�វ�ន�យតៃម�ស្រ�ប់�រអនុម័តេ�យែផ�កេលើ�រប៉ះ�ល់សត�   
ចៃ្រងតូចៗ) ឬេ�យស� ័យ្របវត� ិេបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ គួរ�នទឹកអ�ម័យ�ងៃដស្រ�បេ់ភ��វែដល្រត�វែតប៉ះៃដ�� រ។ 

 េដើម្ីបេធ� ើ្របតិបត� ិ�រេស�កម�បរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រេ�យមិន�នែដនកំណត់ចំនួនមនុស្ស កែន�ងបរ �េ���រ�ង  
េ្រ�អ�ររបស់ទីកែន�ង្រត�វែតអនុ�� តឲ្យ�នខ្យល់េចញចូលពី�ងេ្រ�េ�យេសរ �ឆ�ង�ត់កែន�ង�ងំមូល និង្រត�វែតអនុវត�  
�ម�៉�� ែម៉្រតរបស់រដ� ដូច�នប�� ក់េ�ក� �ង�រែណ�ំ�ំ�ច់របស់�យក�� នសុ�ភិ�លរដ� California ស� ីពី�រេ្របើ្រ�ស់
រច�សម� ័ន�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប្់របតិបត� ិ�រ�ជីវកម��ងេ្រ�អ�រ។ រច�សម� ័ន�ងេ្រ�អ�រែដលមិនេឆ� ើយតប�ម
លក�ណៈវ �និច� ័យរបស់រដ�ស្រ�ប�់ទីកែន�ង�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ទីកែន�ង�ងក� �ងអ�រ េហើយអតិថិជន�ងំ  
�យេ�ក� �ងេ�ះនឹង្រត�វ�ន�ប់ចំនួន និង�ប់ប�� �ល�ែផ�កៃនែដនកណំត់ចំនួនមនុស្ស�ងក� �ងអ�រសរុប 50% របស់  
�ជីវកម�។ 

o �រខ័ណ� ែចក ឬរ�ំង�ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក� �ង្របតិបត� ិ�របរ �េ�គ��រ�ងេ្រ�អ�រ និងមិនបេង� ើត�ចំេហៀង  
បិទជិតេឡើយ ដ�ប��មិន�នកម�ស់ខ�ស់�ង 3 ហ� ីតពីក្រ�លឥដ� នងិមិន��ងំដល់លំហូរខ្យល់េ�យេសរ �ឆ�ង�ត់
ទីកែន�ង�ងំមូល។ �រខ័ណ� ែចក ឬរ�ំងែដល�នកម�ស់ខ�ស់�ង 3 ហ� ីត្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចំេហៀងបិទជិតៃន  
រច�សម� ័ន��ងេ្រ�អ�រ។ 

o របង និងេអ្រកង់ែដលមិន��ងំដល់លំហូរខ្យល់ មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចំេហៀងបិទជិតេឡើយ ស្រ�ប់េ�លបំណង
ៃន�រកំណត់�េតើទីកែន�ងមួយគឺ�ែផ�កេ��ងេ្រ�អ�រឬក៏អត់។ 

 អតិថិជន្រត�វ�នែណ�ំ� ពួកេគ្រត�វែត�ក់�៉ស់េពលចូលក� �ងទីកែន�ង េ�េពលេដើរេ�កែន�ង�មួយក� �ងទីកែន�ង 
េ�េពលេ្របើ្រ�ស់បន�ប់ទឹក និង�ម�រែណ�ំដូច�នេរៀប�ប់េ�ក� �ងែផ�ក D។ េនះអនុវត�ចំេ�ះមនុស្សធំ�ងំអស់ 
និងកុ�រែដល �ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួកេគ
មិនគួរ�ក់ �៉ស់ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� 
ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ� សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច�� ។ 
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� �វេឡើយ។ េដើម្ីប�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិកអ�កនិងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួរផ�ល់�៉ស់
ដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។ 

o អតិថិជន�ចេ�ះ�៉ស់�នែតេ�េពលអង� �យេ��មតុ េហើយនិងេពលទទួល�ន��រ ឬេភសជ�ៈែតប៉ុេ�� ះ។ 

o អតិថិជន�ចអង� �យេដើម្ីបបរ �េ�គ��រ ឬេភសជ�ៈេផ្សងៗ។ អតិថិជនមិន�ចេដើរចុះេឡើង ឬឈរខណៈេពលបរ �េ�គ 
ឬផឹក�នេឡើយ។ 

o អតិថិជនែដលបដិេសធមិន�ក់�៉ស់្រក�ត់ �ច្រត�វ�នបដិេសធមិនផ�ល់េស�កម� និងេស� ើសុំឲ្យ�កេចញ។ 

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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 �រែណ�ំអតិថិជន។ �ជីវកម�្រត�វែត�ក់�� កស��  ឬ�ត (មិនតូច�ង 3 x 5 អុីញ) េ�នឹងតុ�មួយនឹង�រែណ�ំដូច  
�ងេ្រ�ម ឬ�នអត�ន័យ្រសេដៀង��  ប�� ប់ពីេធ� ើអ�ម័យតុនីមួយៗប�� ប់ពី្រក �មអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់រចួ៖ 

"សូមជួយឲ្យេយើងបន� េបើក�ជីវកម�របស់េយើង �រ�របុគ�លិករបស់េយើង និង�រ�រអ�កទទួល��រដូច�� េ�យអនុវត��ម  
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ម�� ៗរបស់េយើង៖ 

o បន��ក់�៉ស់រហូតដល់ម� �ប��រ ឬេភសជ�ៈរបស់អ�ក្រត�វ�នបេ្រមើជូន និងប�� ប់ពីបរ �េ�គរចួ។ 

o ចូរ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ�កបេ្រមើមកជិតតុរបស់អ�ក។ 

o ចូរ�ក់�៉ស់្រគប់េពលែដលអ�ក�កេចញពីតុរបស់អ�ក។ 

o ចូរ�ងៃដ ឬេធ� ើអ�ម័យៃដរបស់អ�ក។ 

សូមអរគុណស្រ�ប់�រជួយ�រ�រសុខ�ពបុគ�លិករបស់េយើង និងអតិថិជនដូច�� របស់អ�ក!" 

ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ដូច��� កស��  �� ងំឌីជីថល�េដើម �ច្រត�វ�នេ្របើេ�ក� �ងកែន�ងបរ �េ�គ��រេដើម្ីបជ្រ�បជូនព័ត៌ 
�ននិងរ�លឹកដល់អតិថិជនអំពី�រែណ�ំ�ងំេនះ េ�េពលែដលពួកេគអង� �យ និងេ�ក� �ងេពលេវ��ងំមូលែដលពួកេគ
ស� ិតេ��ជីវកម�។ 

 អតិថិជនែដលមកដល់ទីកែន�ង�មួយកូនៗ ្រត�វែត្រ�កដ�កូនរបស់ពួកេគស� ិតេ�ជិតឪពុក�� យ/��ព��ល េចៀស�ង
�រប៉ះអ�កដៃទ ឬវត� ��មួយែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និងកំពុង�ក់�៉ស់េបើសិន��យុរបស់ពួកេគអនុ�� ត។ 

 �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូលក� �ងទីកែន�ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង  
�រក�ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬក៏អត់។ 
�រ្រត�តពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ�� ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូច�្របព័ន�ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ
�� កស�� ែដល�នបិទេ�្រចកចូលទីកែន�ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមិនគួរចូលក� �ងទីកែន�ងេឡើយ។ 

o �រពិនិត្យេឃើញអវ �ជ��ន (�� នប�� )។ េបើសិន�បុគ�លមិន�នេ�គស��  និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួយករណីែដលេគ 
ដឹង��ករណីជំងឺ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ពួកេគ�ចចូលស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។ 

o �រពិនិត្យេឃើញវ �ជ��ន (�នប�� )៖ 

 េបើសិន�បុគ�ល�ន�រប៉ះ�ល់�មួយករណីែដលេគដឹង��នជំងឺ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុង  
េ្រ�យ ឬបច� �ប្បន�កំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ពួកេគមិន�ចចូល�នេឡើយ និង្រត�វែត
្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់ពីេគ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ែដល�ន  
េ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 

 េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស�� �មួយៃនេ�គស�� ែដល�នកត់ស�� ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ីប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច� �ប្បន�  ពួកេគមិន�ចចូល�នេទ និង្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះ   
�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ែដល  
�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 អ�កបេ្រមើ អ�កស�� តតុ និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលកំពុង�� ស់ទីវត� �ែដល�នេ្របើេ�យអតិថិជន (ែពង �ន កែន្សងកខ�ក់ 
។ល។) ឬ�ត់ែចងថង់ស្រ�ម ្រត�វ�ងៃដរបស់ខ� �នប�� ប់ពីប�� ប់កិច��រ។ 

 មុឺនុយែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើងវ �ញ ្រត�វ�នស�� តនិងស�� ប់េមេ�គប�� ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ ជេ្រមើសេផ្សងដូច�
�� រៃផ�មុឺនុយនឹងថ�ល់ មុឺនុយេអឡិច្រត�និក ឬមុឺនុយែដល�ច�ញយក�មរយៈឧបករណ៍ចល័តគួរ្រត�វ�នពិ�រ�។ 

 កែន�ងអង� �យរបស់អតិថិជន ្រត�វ�នស�� តនិងេធ� ើអ�ម័យប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ កែន�ងអង� �យ តុ និងវត� �េផ្សងៗេទៀត
េ�េលើតុ្រត�វែតស្រ�ប់េ្របើែតម�ង ឬ្រត�វ�នស�� ត/េធ� ើអ�ម័យប�� ប់ពីអតិថិជនេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ តុនីមួយៗ�ន
្រក�ត់្រគបមួយែដល្រត�វ�នប� �រក� �ងចេ�� ះេភ��វ ឬៃផ��� នរន�  រ �ង�ំែដល្រត�វ�នស�� តនិងេធ� ើអ�ម័យក� �ងចេ�� ះេភ��វ។ 

 ្របអប់ស្រ�ប់យកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� ្រត�វ�នបំេពញេ�យអតិថិជននិង�ន�មសំេណើ។ 

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

 េ្រសចចិត� - ពណ៌�ពីវ ��ន�រេផ្សងេទៀត (ឧ. �រផ�ល់េ�៉ងេធ� ើ�រស្រ�ប់ែតជន�ស់ជ� �រផ�ល់�រេលើកទឹកចិត�ស្រ�ប់  
�រលក់េ�េ្រ�េ�៉ងរវល់�� ំង)៖ 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation


�យក�� នសខុ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក� ីប�� ប់របសម់�ន�សីុ�ភិ�ល 
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D.  វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណជន 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬវ ��� បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ព COVID-19 េ�នធី Los Angeles ែដល�នេ�ះពុម�
របស់ទីកែន�ង ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូល��រណៈ�ងំអស់មកក� �ងអ�រ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម ឬេដើម្ីបបំេពញ
កម� វ �ធីប�� ក់េ�យខ� �នឯងេ�យអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 សូមចូលេ��ន់ 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm. ទីកែន�ង្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងរបស់ពិធី�រ
េនះេ�នឹងទកីែន�ង�ជីវកម�ស្រ�ប�់រពិនិត្យេឡើងវ �ញេ��ម�រេស� ើសុំ។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបទិផ�យេ�្រគប់្រចកចូល�ងំអស់េដើម្ីបរ�លឹកដល់��រណជនែដលចូលមកបរ �េ�គឲ្យរក�គំ�ត�ង  
�យ្រ�ំមួយហ� ីត �ងៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូលក� �ងេ�ជនីយ�� ន ឲ្យ�ក់�៉ស់េពលមិនបរ �េ�គ ឬផឹក 
និងេ�ផ�ះេបើសិន�ពួកេគឈឺ ឬ�នេ�គស�� ដូច�� នឹងជំងឺ COVID-19។ េមើល េគហទំព័រ�រែណ�ំអំពីជំងឺ COVID-19 របស់ 
DPH ្រប�ំេ�នធី ស្រ�ប់ធន�នបែន�ម និងគំរ�ូ� កស�� ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើេ�យ�ជីវកម�។ 

 �ជីវកម��ងំអស់ ក៏្រត�វែតបិទ�� កស�� េ�្រគប់្រចកចូល�ងំអស់ និងជ្រ�បជូនព័ត៌�នេ�យ�� ល់�ត់ដល់អតិថិជន
ែដលមកដល់ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ�ងក� �ងអ�រ� មនុស្ស្រគប់�� ែដលអង� �យតុ�មួយ�� ្រត�វែតមកពី្រគ��រែតមួយ។ 

 ស្រ�ប់េ�ជនីយ�� នែដលស� ិតេ�ក� �ង�ជីវកម�មួយេទៀត ឬ មជ្ឈមណ� លទិញទំនិញ ឬផ�រ�ងក� �ងអ�រ ឬ�ងេ្រ�អ�រ 
�� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យែដលចង� �លប�� ញ�អតិថិជនមិន�ចបរ �េ�គ ឬផឹកេ�កែន�ង�មួយេលើបរ �េវណរបស់  
�ជីវកម� ឬផ�រ�នេទ េលើកែលងែតេ�ក� �ងកែន�ងបរ �េ�គ��រ�ងក� �ង ឬ�ងេ្រ�អ�រែដល�នកំណត់។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្ីបរ�លឹកដល់��រណជនែដលចូលមកបរ �េ�គឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត �ងៃដ ឬ
េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលចូលក� �ងេ�ជនីយ�� ន និងេ�ផ�ះេបើសិន�ពួកេគឈឺ ឬ�នេ�គស�� ដូច�� នឹងជំងឺ 
COVID-19។ 

 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពេី�៉ងេបើកទីកែន�ង �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើ�៉ស់ �ព�ំ�ច់ែដលមនុស្ស្រគប់�� ែដលអង� �យេ�តុែតមួយ្រត�វមកព្ីរគ��រែតមួយ និង េ�ល�រណ៍�ក់ទងនងឹ�រ  
ប�� ទិញ�មុន �រកក់ទុក �របង់្រ�ក់�មុន �រមកយកទំនញិនិង/ឬ�រដឹកជ�� �ន និងប�� ែដល�ក់ព័ន� េផ្សងៗេទៀត។ 

 

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

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

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

  វ ��ន�រ្រត�វ�នអនុវត�េដើម្ីប���ននូវ�រទទួល�នទំនិញ និងេស�កម�ស្រ�បអ់តិថិជនែដល�ន�រលំ�កក� �ង�រ 
�� ស់ទី និង/ឬែដល�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 ឬ 
មតិអំពីពិធ�ីរេនះ៖ 

 

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម�៖  

េលខទូរសព� ៖  

�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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ដ�្រ�ម�រអង� �យ 

ដ�្រ�ម�ងំ្រ�ំមួយ (6) េនះគឺស្រ�ប់េ្របើ�គំរសូ្រ�ប់�រអង� �យ�ងក� �ង និង�ងេ្រ�អ�រ។ រ�ំងមិន�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីប  
�តប់ន�យគំ�តរ�ងតុេដើម្ីបបេង� ើនចំនួនកែន�ងអង� �យ�នេឡើយ។ �រែបងែចកតុេ�យ�នគំ�ត 8 ហ� ីតេ�យគិតពីែគម
តុមួយដល់ែគមតុមួយេទៀត នឹង���ននូវ�ររក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអតិថិជនមកពី្រគ��រខុសៗ�� ។ 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

ដ�្រ�ម 1 ដ�្រ�ម 2 

ដ�្រ�ម 3 
ដ�្រ�ម 4 

ដ�្រ�ម 6 
ដ�្រ�ម 5 

6 
ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 ហ� ីត 

6 + ហ� ីត 

ទន� ឹម��  
6 ហ� ីតរ�ងេ�អី 
ែគមេ�អដីល់ែគមេ�អីមួយេទៀត 

�រអង� �យប�្ឈរ្រតង់ 
6 ហ� ីតរ�ងេ�អីអតិថិជននិងេ�អីតុ�ប់��  
ែគមេ�អដីល់ែគមេ�អីមួយេទៀត 

ទន� ឹម��  
6 ហ� ីតរ�ងខ�ងេ�អ�ីក់ខ�ងទល់ខ�ង �រតេ្រម�ប�� ស់��  

6 ហ� ីតរ�ងេ�អីេ�ចំណុចជិតបំផុត 
អនុវត�េ�េលើតុ្រគប់ទ្រមង់ 

តុរច�បទសហគមន៍ �� នរ�ងំ 
6 ហ� ីតេ��ន់ស�ជិកជិតបំផុត
ៃន្រក �មមួយេទៀត 
ែគមេ�អដីល់ែគមេ�អីមួយេទៀត 

តូប 
តូបអចល័ត�ច
�នកែន�ងអង� �យ
េដើម្បអីនុ�� តឲ្យ�ន
គំ�ត�៉ងតិច 6 
ហ� ីតរ�ងអតិថិជន 

6 ហ
�ីត
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	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស់បានត្រឹមត្រូវ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការចាំបាច់ក្នុងការបោកគក់ ឬផ្លាស់ប្តូរម៉ាស់របស់ពួកគេជាប្រចាំថ្ងៃ។
	 សន្ទះបាំងមុខត្រូវបានផ្តល់ជូន និងពាក់ដោយបុគ្គលិកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ ដែលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជន (នេះរាប់បញ្ចូលតែមិនដាក់កម្រិតត្រឹមអ្នកទទួលភ្ញៀវ និងបុគ្គលិកបម្រើភ្ញៀវដែលប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាមួយអតិថិជនក៏ដូចជាបុ...
	o មនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19 រយៈពេល ≥ 2 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលដូសទីពីរសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលមាន 2 ដូស (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬ ≥ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមានមួយដូស (ឧ. Johnson ...
	o ឯកសារខាងក្រោមនេះ គឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកបង្ហាញជាភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ បង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់និយោជករបស់ខ្លួន។ កាតចាក់វ៉ាក់សាំង (ដែលរួមមានឈ្មោះជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលបានផ្តល់ឲ្យ និងកាលបរិច្ឆេទចាក់ដូសចុ...
	o ឯកសារខាងក្រោមនេះ គឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកបង្ហាញជាភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ បង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់និយោជករបស់ខ្លួន។ កាតចាក់វ៉ាក់សាំង (ដែលរួមមានឈ្មោះជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលបានផ្តល់ឲ្យ និងកាលបរិច្ឆេទចាក់ដូសចុ...
	 សន្ទះបាំងមុខគឺត្រូវប្រើ សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រាកដថាការអនុវត្តអនាម័យដៃ ដែលរួមមានភាពញឹកញាប់នៃការលាងដៃ ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ និងការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃបានសមស្រប ត្រូវបានគោរពតាម។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានអនុញ្ញាតពេលវេលាដើម្បីលាងដៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានញឹកញាប់។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានរំលឹកឲ្យខ្ទប់មាត់ពេលក្អក និងកណ្ដាស់ដោយប្រើក្រដាសជូតមាត់។ ក្រដាសជូតមាត់ដែលបានប្រើរួចគួរបោះ ចោលក្នុងធុងសម្រាម និងលាងដៃភ្លាមៗជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅអ៊ុនៗរយៈពេលយ៉ាងតិច 20 វិនាទី។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានរំលឹកឲ្យខ្ទប់មាត់ពេលក្អក និងកណ្ដាស់ដោយប្រើក្រដាសជូតមាត់។ ក្រដាសជូតមាត់ដែលបានប្រើរួចគួរបោះ ចោលក្នុងធុងសម្រាម និងលាងដៃភ្លាមៗជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្តៅអ៊ុនៗរយៈពេលយ៉ាងតិច 20 វិនាទី។
	 បុគ្គលិក អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់បានទទួលការណែនាំទាក់ទងនឹងការរក្សាគំលាតរាងកាយ និងការប្រើប្រាស់ ម៉ាស់ពេលនៅជិតអ្នកដទៃ។
	 បុគ្គលិក អ្នកលក់ និងបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់បានទទួលការណែនាំទាក់ទងនឹងការរក្សាគំលាតរាងកាយ និងការប្រើប្រាស់ ម៉ាស់ពេលនៅជិតអ្នកដទៃ។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានចុះឈ្មោះនិងគាំទ្រជាអ្នកអប់រំមិត្ត ដែលអនុវត្តការបង្រៀនអំពីការរក្សាគំលាតរាងកាយ និងការគ្រប់គ្រងការ ឆ្លងជំងឺ។
	 បុគ្គលិកត្រូវបានចុះឈ្មោះនិងគាំទ្រជាអ្នកអប់រំមិត្ត ដែលអនុវត្តការបង្រៀនអំពីការរក្សាគំលាតរាងកាយ និងការគ្រប់គ្រងការ ឆ្លងជំងឺ។
	 ការសម្រាកត្រូវបានកំណត់ដាច់ៗពីគ្នាដោយគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រាក់ឈ្នួល និងម៉ោងធ្វើការ ដើម្បីប្រាកដថាបុគ្គលិកអាចរក្សាគំលាតប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីគ្នានៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកនៅគ្រប់ពេលវេលា។
	 បន្ទប់សម្រាក បន្ទប់ទឹក និងកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់មេរោគតាមកម្រិតញឹកញាប់ខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនតិចជាងម្តងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងអំឡុងម៉ោងប្រតិបត្តិការ តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	 បន្ទប់សម្រាក
	 បន្ទប់ទឹក
	 ផ្សេងទៀត
	 សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	 ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖
	 ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកទាំងអស់។
	 ស្រេចចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖
	កន្លែងបរិភោគអាហារខាងក្នុងអគារ៖
	 ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគាររបស់ភោជនីយដ្ឋានត្រូវកំណត់ត្រឹមអតិបរមា 50% នៃសមត្ថភាពផ្ទុកខាងក្នុងអគារ របស់ភោជនីយដ្ឋាន ។ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ចំណតយានយន្តត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដើម្បីដាក់កម្រិតលើចំណុចកកស្ទះ និងធានាបាននូវការបែងចែងបានសមស...
	o ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងបរិភោគអាហារខាងក្នុងអគាររបស់ភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ __________
	 ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតរវាងអតិថិជនដែលអង្គុយនៅតុខុសៗគ្នា គេត្រូវតែរៀបតុឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីត នៅពេលវាស់ពីខ្នងកៅអីនៅតុមួយដល់ខ្នងកៅអីនៅតុដែលជាប់គ្នា នៅពេលដែលមានអ្នកបរិភោគអាហារអង្គុយ។ នេះក...
	 កន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារនៅតុមួយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឲ្យលើសមនុស្ស 6 នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្ស ទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងតុខាងក្នុងអគារ ត្រូវតែជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារតែមួយ ដូច្នេះ មិនចាំបាច់អង្គុយឃ្លាតពីគ្នាប្រំាមួយ ហ្វីតឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ អ្នកទទួ...
	 កន្លែងអង្គុយខាងក្នុងអគារនៅតុមួយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឲ្យលើសមនុស្ស 6 នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្ស ទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងតុខាងក្នុងអគារ ត្រូវតែជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារតែមួយ ដូច្នេះ មិនចាំបាច់អង្គុយឃ្លាតពីគ្នាប្រំាមួយ ហ្វីតឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ អ្នកទទួ...
	 ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃពិធីជប់លៀងបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-192F  ពួកគេអាចនឹងអង្គុយជាមួយគ្នារហូតដល់ទៅប្រាំមួយ (6) នាក់ក្នុងមួយតុ និងដែលមកពីប្រាំមួយ 6)គ្រួសារផ្សេងគ្នា។ អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងព...
	 ការកម្សាន្តបន្តផ្ទាល់នៅខាងក្នុងអគារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។
	 ទូរទស្សន៍ឬអេក្រង់ផ្សេងទៀតដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុងអគារអាចត្រូវបានដាក់ប្រើសម្រាប់អតិថិជនបាន។
	 ទីកន្លែងដែលផ្តល់សេវាកម្មបរិភោគអាហារខាងក្នុងអគារនៅនឹងកន្លែង ក៏ត្រូវគោរពតាមចំណុចដូចខាងក្រោមផងដែរ៖
	o បញ្ជរបារដែលត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងរៀបចំ ឬបម្រើជូនភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹង ត្រូវបានបិទសម្រាប់ការបម្រើសេវា ម្ហូប និងភេសជ្ជៈនៅបញ្ជរនោះ។
	o បញ្ជរបារដែលត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងរៀបចំ ឬបម្រើជូនភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹង ត្រូវបានបិទសម្រាប់ការបម្រើសេវា ម្ហូប និងភេសជ្ជៈនៅបញ្ជរនោះ។
	កន្លែងបរិភោគអាហារខាងក្រៅអគារ៖
	 ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារ គឺតិចល្មមដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយ។ ដើម្បីធានាបាននូវ ការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតរវាងអតិថិជនដែលអង្គុយនៅតុខុសៗគ្នា គេត្រូវតែរៀបតុឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតនៅពេលវាស់ពីខ្នងកៅអី...
	 ចំនួនអតិថិជននៅកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារ គឺតិចល្មមដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយ។ ដើម្បីធានាបាននូវ ការរក្សាគំលាតរាងកាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតរវាងអតិថិជនដែលអង្គុយនៅតុខុសៗគ្នា គេត្រូវតែរៀបតុឲ្យឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតនៅពេលវាស់ពីខ្នងកៅអី...
	 កន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារនៅតុមួយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឲ្យលើសមនុស្ស 8 នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្ស ទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងតុខាងក្រៅអគារ មិនអាចមកពីគ្រួសារខុសៗគ្នាលើសពីបីគ្រួសារបានឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ អ្នក ទទួលភ្ញៀវត្រូវតែជម្រាបជូនព័ត៌មានដោយផ្...
	 កន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារនៅតុមួយនៅនឹងកន្លែង ត្រូវកំណត់មិនឲ្យលើសមនុស្ស 8 នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយឡើយ។ មនុស្ស ទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅនឹងតុខាងក្រៅអគារ មិនអាចមកពីគ្រួសារខុសៗគ្នាលើសពីបីគ្រួសារបានឡើយ។ មុនពេលអង្គុយ អ្នក ទទួលភ្ញៀវត្រូវតែជម្រាបជូនព័ត៌មានដោយផ្...
	 ចំនួនអតិថិជនអតិបរមានៅក្នុងទីកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅអគារត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម៖ _________, ដូចបានកំណត់ដោយចំនួនសរុបនៃកៅអីដែលមានបន្ទាប់ពីតុត្រូវបានរៀបដូចបានពិពណ៌នាខាងលើ និងមានកៅអីអង្គុយច្រើនបំផុតប្រាំបី (8) ក្នុងមួយតុ។
	 ប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃពិធីជប់លៀងបញ្ជាក់ និងបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-193F  ពួកគេអាចអង្គុយជាមួយគ្នាបានរហូតដល់ប្រាំបី(8) នាក់ក្នុងមួយតុ និងរហូតដល់ទៅប្រាំបី(8)គ្រួសារផ្សេងគ្នា។    អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងព...
	 ទូរទស្សន៍ ឬអេក្រង់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងបរិភោគអាហារខាងក្រៅអគារដែលបានកំណត់ អាចនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទស្សនាដោយអតិថិជនដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅអគារ។
	 ទីកន្លែងដែលផ្តល់សេវាកម្មបរិភោគអាហារខាងក្រៅអគារនៅនឹងកន្លែង ក៏ត្រូវគោរពតាមចំណុចដូចខាងក្រោមផងដែរ៖
	o ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជា “ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ” កន្លែងបរិភោគអាហាររបស់អាជីវកម្ម និងរចនា សម្ព័ន្ធបណ្ដោះអាសន្ននានាដែលបានប្រើសម្រាប់វា ត្រូវតែអនុលោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ទីកន្លែងខាង ក្រៅអគារ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែ...
	o ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជា “ប្រតិបត្តិការខាងក្រៅអគារ” កន្លែងបរិភោគអាហាររបស់អាជីវកម្ម និងរចនា សម្ព័ន្ធបណ្ដោះអាសន្ននានាដែលបានប្រើសម្រាប់វា ត្រូវតែអនុលោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ទីកន្លែងខាង ក្រៅអគារ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែ...
	o រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រៅអគារដែលមិនឆ្លើយតបតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋសម្រាប់ជាទីកន្លែងខាងក្រៅអគារ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងខាងក្នុងអគារ ហើយអតិថិជនទាំងឡាយនៅក្នុងនោះនឹងត្រូវបានរាប់ចំនួន និងរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកនៃដែនកំណត់ចំនួនមនុស្សខាងក្នុងអគារសរ...
	 បញ្ជរបារដែលត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងរៀបចំ ឬបម្រើជូនភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹង ត្រូវបានបិទសម្រាប់ការបម្រើសេវាម្ហូប និងភេសជ្ជៈនៅបញ្ជរនោះ។
	ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវទូទៅសម្រាប់ទីកន្លែងទាំងអស់៖
	 វិធានការដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយ ត្រូវបានអនុវត្តតាមនៅទីកន្លែងដែលអតិថិជន ឬបុគ្គលិកតម្រង់ជួរ។ នេះរួមមានដូចជាកន្លែងគិតលុយ ជួរបញ្ជរ បន្ទប់ទឹក រានហាលជណ្តើរយន្ត កន្លែងទទួលភ្ញៀវ និងកន្លែងរង់ចាំ កន្លែងចុះនិងទៅ យករថយន្ត និងទីកន្លែងផ្សេងៗ...
	o បិតបង់ស្អិត ឬគ្រឿងសម្គាល់ផ្សេងទៀតនៅចន្លោះ 6 ហ្វីតនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលសាធារណជនអាចបង្កើតជាជួរ ឬឈរ។
	o បើសិនជាអាចធ្វើបាន បង្កើតផ្លូវក្នុងអគារ និងផ្លូវដើរកាត់មានទិសដៅសម្រាប់ចរាចរណ៍ថ្មើរជាង ដើម្បីលុបបំបាត់ការដែលបុគ្គលិកនិងអតិថិជនដើរកាត់គ្នា។
	បើសិនជាអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកម្នាក់ដែលពាក់សន្ទះបាំងមុខ និងម៉ាស់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅជិតកន្លែងផ្នែកខាងលើ ប៉ុន្តែមានគំលាតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីអតិថិជនដែលជិតបំផុត ដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាការរក្សាគំលាតរាងកាយត្រូវបានអនុវត្តតាម។
	 ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន៖
	o ភោជនីយដ្ឋាន និងទីកន្លែងបម្រើសេវាម្ហូបអាហារអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឯកជន (ឧ. កម្មវិធីទទួលភ្ញៀវ ការប្រជុំ ឬកម្មវិធីជប់លៀង) នៅកន្លែងខាងក្នុងអគារ ឬខាងក្រៅអគាររបស់អាជីវកម្ម ក្នុងករណីដែលព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនទាំងនោះត្រូវតែអនុលោមទាំងស្រុងតាម ពិធីការស...
	o បើសិនជាភោជនីយដ្ឋានមិនមានទីធ្លាព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនដាច់ដោយឡែកដែលមានច្រកចូលដាច់ដោយឡែក ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតែនៅពេលដែលភោជនីយដ្ឋានបិទទ្វារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតាប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភោជនីយដ្ឋាន និងទីកន្លែងបម្រើសេ...
	o សមត្ថភាពអតិបរមាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅអគារគឺ 100 នាក់ ហើយនឹងអាចបង្កើនដល់ 300 នាក់បើសិនជាភ្ញៀវទាំងអស់បានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន ឬបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូចមានចែងនៅក្នុងពិធីការសម្រាប់ព្រឹត្តិក...
	o បើសិនជាភោជនីយដ្ឋានកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងពេលតែមួយដែលព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីកន្លែង ចំនួនមនុស្សសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន និងចំនួនមនុស្សសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនត្រូវបានគណនាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។
	 ការកម្សាន្តផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ភោជនីយដ្ឋាន ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ខាងក្រៅអគារប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវតែមាន ការកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើតគំលាតយ៉ាងតិច 12 ហ្វីតវាងក្រុមអតិថិជនដែលអង្គុយនៅនឹងតុ និងឆាក ឬអ្នក     សម្ដែង។ អ្នកសម្ដែង...
	 ការកម្សាន្តផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ភោជនីយដ្ឋាន ត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ខាងក្រៅអគារប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវតែមាន ការកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើតគំលាតយ៉ាងតិច 12 ហ្វីតវាងក្រុមអតិថិជនដែលអង្គុយនៅនឹងតុ និងឆាក ឬអ្នក     សម្ដែង។ អ្នកសម្ដែង...
	 សម្រាប់អ្នកសម្ដែងតន្ត្រី៖
	 ការរាំកម្សាន្តរបស់អតិថិជន គឺត្រូវបន្តហាមឃាត់។ ក្រុមអតិថិជនត្រូវតែបន្តអង្គុយឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានក្នុងអំឡុងពេលមានការសម្ដែងនានា។ ការចាក់តន្ត្រីដែលបានថតទុក ត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែកម្រិតសំឡេងត្រូវតែទាបល្មម ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចស្ដាប់...
	 ទីកន្លែងម្ហូបអាហារដែលផ្តល់ជម្រើសមកយក ឬការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារ ត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថាការអនុវត្តរក្សាគំលាតរាងកាយត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលតម្រង់ជួរ នៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ ឬក្នុងអំឡុងពេលទៅយក និងដោយបុគ្គលិកក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។
	 ភោជនីយដ្ឋានអាចបន្ត និងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបើកដំណើរការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូន ការយកទៅបរិភោគខាង ក្រៅ និងប្រតិបត្តិការបើកចូល។
	 ភោជនីយដ្ឋានអាចបន្ត និងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបើកដំណើរការសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូន ការយកទៅបរិភោគខាង ក្រៅ និងប្រតិបត្តិការបើកចូល។
	 ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា ដូចជាការបញ្ជាទិញតាមទូរសព្ទ និងថេប្លិតម៉ឺនុយ ជម្រើសបង់ប្រាក់ដោយមិនបាច់ប៉ះក្នុងចំណោម ដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្ស នៅគ្រប់ពេលដែល អាចធ្វើបាន។
	 ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា ដូចជាការបញ្ជាទិញតាមទូរសព្ទ និងថេប្លិតម៉ឺនុយ ជម្រើសបង់ប្រាក់ដោយមិនបាច់ប៉ះក្នុងចំណោម ដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្ស នៅគ្រប់ពេលដែល អាចធ្វើបាន។
	 រៀបចំការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអតិថិជន អ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូន និងបុគ្គលិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាគំលាតរាងកាយ។
	o កម្រាលឥដ្ឋនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងទីកន្លែងដែលអតិថិជន អ្នកលក់ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន ឬ អ្នកដទៃទៀតអាចរង់ចាំ ត្រូវបានគូសសម្គាល់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមាន និងអនុវត្តការរក្សាគំលាតរាងកាយ។
	o កម្រាលឥដ្ឋនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងទីកន្លែងដែលអតិថិជន អ្នកលក់ បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន ឬ អ្នកដទៃទៀតអាចរង់ចាំ ត្រូវបានគូសសម្គាល់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមាន និងអនុវត្តការរក្សាគំលាតរាងកាយ។
	o ការប្រើប្រាស់ដំណើរការដែលមិនមានការប៉ះសម្រាប់ការទៅយកទំនិញ និងការដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារបស់ភ្ញៀវត្រូវបានអនុវត្ត នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	o ការប្រើប្រាស់ដំណើរការដែលមិនមានការប៉ះសម្រាប់ការទៅយកទំនិញ និងការដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារបស់ភ្ញៀវត្រូវបានអនុវត្ត នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។
	o ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជនត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹមប្រាំនាទីជាអតិបរមា នៅពេលដែលអាច ធ្វើបាន។
	o ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជនត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹមប្រាំនាទីជាអតិបរមា នៅពេលដែលអាច ធ្វើបាន។
	 ការបរិភោគអាហាររនៅនឹងកន្លែង ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើឡើងតាមរយៈការកក់ទុកមុន ឬអតិថិជនត្រូវបានជូនដំណឹងឲ្យហៅចូលជាមុនដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សដែលអង្គុយ/បម្រើខាងក្រៅអគារ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។ បើសិនជាអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវក...
	o ពិចារណាប្រព័ន្ធកក់តាមទូរសព្ទ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សតម្រង់ជួរ ឬរង់ចាំក្នុងរថយន្ត និងចូលបានលុះត្រាតែមានការ ហៅទូរសព្ទ សារជាអក្សរ ឬវិធីផ្សេងទៀតជូនដំណឹងដល់អតិថិជនថាតុរួចរាល់ហើយ។
	o ពិចារណាប្រព័ន្ធកក់តាមទូរសព្ទ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សតម្រង់ជួរ ឬរង់ចាំក្នុងរថយន្ត និងចូលបានលុះត្រាតែមានការ ហៅទូរសព្ទ សារជាអក្សរ ឬវិធីផ្សេងទៀតជូនដំណឹងដល់អតិថិជនថាតុរួចរាល់ហើយ។
	 បើសិនជាអាជីវកម្មមានសមត្ថភាព និងជ្រើសរើសផ្តល់ការបញ្ជាទិញនៅនឹងកន្លែង អតិថិជនគួរតែទទួលបានម៉ឺនុយ (បានបិទ ផ្សាយ ឬក្រដាសចែកសម្រាប់ប្រើតែម្តង) ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការបញ្ជាទិញ ហើយការបញ្ជាទិញទំនិញគួរត្រូវបានប្រមូល វេចខ្ចប់ និងយកដោយអតិថ...
	 បើសិនជាអាជីវកម្មមានសមត្ថភាព និងជ្រើសរើសផ្តល់ការបញ្ជាទិញនៅនឹងកន្លែង អតិថិជនគួរតែទទួលបានម៉ឺនុយ (បានបិទ ផ្សាយ ឬក្រដាសចែកសម្រាប់ប្រើតែម្តង) ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការបញ្ជាទិញ ហើយការបញ្ជាទិញទំនិញគួរត្រូវបានប្រមូល វេចខ្ចប់ និងយកដោយអតិថ...
	 ដាក់កម្រិតការប៉ះពាល់រវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជន។
	o ដំឡើងរបាំងពិតដូចជាការបំបែក ឬកញ្ចក់ plexiglass នៅកន្លែងចុះឈ្មោះ កន្លែងអ្នកទទួលភ្ញៀវឈរ បញ្ជរកម្ម៉ង់ ។ល។ នៅទីកន្លែងដែលពិបាកក្នុងការរក្សាគំលាតរាងកាយប្រាំមួយហ្វីត។
	o ដាក់កម្រិតចំនួនបុគ្គលិកដែលបម្រើក្រុមបុគ្គល។
	 រារាំងបុគ្គលិក និងអតិថិជនកុំឲ្យប្រមូលផ្តុំនៅទីកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍ច្រើន ដូចជាបន្ទប់ទឹក ផ្លូវដើរក្នុងអគារ តំបន់បារ កន្លែងកក់ទុកមុន និងឧបករណ៍អានកាតឥណទាន ។ល។
	 តម្រូវឲ្យបុគ្គលិកចៀសវាងការចាប់ដៃ និងទម្រង់នៃការស្វាគមន៍ស្រដៀងគ្នាដែលល្មើសការរក្សាគំលាតរាងកាយ។
	 បង្កើនគំលាតរវាងតុឲ្យដល់យ៉ាងតិច 8 ហ្វីត និងរវាងកៅអីឲ្យដល់យ៉ាងតិចប្រាំមួយហ្វីតដើម្បីរក្សាគំលាតរាងកាយរវាងបុគ្គលិកនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាករបស់បុគ្គលិក។ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន បង្កើតទីកន្លែងសម្រាកនៅខាងក្រៅអគារដែលមានម្លប់ជ្រក និងកន្លែងអង្គុយ ដែលដើម្ប...
	 ប្រតិបត្តិការត្រូវបានកែប្រែឡើងវិញ នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីសម្រេចបាននូវការរក្សាគំលាតរាងកាយរវាងបុគ្គលិក។
	o ផ្ទះបាយ និងផ្នែកខាងក្រោយផ្សេងទៀតនៃកម្រាលឥដ្ឋនៅក្នុងអគារ ត្រូវបានគូសសម្គាល់ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីតម្រូវឲ្យ រក្សាគំលាតរាងកាយ។
	o ផ្ទះបាយ និងផ្នែកខាងក្រោយផ្សេងទៀតនៃកម្រាលឥដ្ឋនៅក្នុងអគារ ត្រូវបានគូសសម្គាល់ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីតម្រូវឲ្យ រក្សាគំលាតរាងកាយ។
	 ពិធីការនៃការរក្សាគំលាតរាងកាយគួរត្រូវបានប្រើនៅគ្រប់ទីកន្លែងការិយាល័យ ផ្ទះបាយ កន្លែងចែកម្ហូបអាហារ ម៉ាស៊ីនបង្កកដើរចូល ឬទីកន្លែងបុគ្គលិកដែលមានចរាចរណ៍ខ្ពស់ផ្សេងទៀត។
	o ការប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចត្រូវបានរំពឹង ទោះជាយ៉ាងណា គោលដៅគឺដើម្បីដាក់កម្រិតវាឲ្យតិចជាង 15 នាទី យកល្អគឺ 10 នាទី ហើយបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់របស់ខ្លួនជានិច្ច។
	o អតិថិជនអាចដោះម៉ាស់បានតែនៅពេលអង្គុយនៅតាមតុ ហើយនិងពេលទទួលទានអាហារ ឬភេសជ្ជៈតែប៉ុណ្ណោះ។
	o អតិថិជនអាចអង្គុយដើម្បីបរិភោគអាហារ ឬភេសជ្ជៈផ្សេងៗ។ អតិថិជនមិនអាចដើរចុះឡើង ឬឈរខណៈពេលបរិភោគ ឬផឹកបានឡើយ។
	o អតិថិជនដែលបដិសេធមិនពាក់ម៉ាស់ក្រណាត់ អាចត្រូវបានបដិសេធមិនផ្តល់សេវាកម្ម និងស្នើសុំឲ្យចាកចេញ។

