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ពិធី�រេបើកេឡើងវ �ញៃន្រក �មក�ីកម�ន�ស្រ�ប់យុវជន 

និងមនុស្សេពញវ�យ៖ ឧបសម�័ន� S  

�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ��ព េ�៉ង 12:01 រ�លង�្រ�្រត ៃថ�េ�រ� ទី8 ែខឧស� �� ំ 2021 

 
ជំងឺ COVID-19 េ�ែត��និភយ័ (risk) ខ�ស់ែដលសហគមន៍្រត�វ្របឈម និង�ម�រឲ្យមនុស្ស្រគប់របូអនវុត��រ្រប �ង្របយត័� និង
ែកែ្រប្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្ីប�តប់ន�យ�និភយ័ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។ ពិធ�ីរេនះផ�ល់ជនូ�រែណ�ំស្រ�ប់
សកម��ពកី�លំែហ�យយុវជន និងមនសុ្សធំែដល�ន�រេរៀបចំ្រតមឹ្រត�វេដើម្ីប�ត់បន�យ�នភិ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល
ជំងឺ COVID-19 េ�ក� �ងអឡំ� ងេពលេលងក�ី�ងំេនះ។ លក័�ខណ័� ត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�កស់្រ�ប់កម�វ �ធីក�ីលំែហ�យ
យុវជន និងមនុស្សធ ំ(“កី�លំែហ�យ”) ែដល�នអន�ុ� តឲ្យេបើក�� រេ�យេសចក� ីប�� បពី់ម�ន� ីស�ុភិ�ល��រណៈរបស់រដ�។ 
បែន�មេលើលក័�ខណ័�ែដល�ន�កច់ុះេ�យម�ន� ីសខុ�ព��រណៈរបស់រដ�អភ�ិលរដ�េ�េលើកម�វ �ធី�ក់�ក់�ងំេនះ កម�វ �ធី
្របេភទ�ងំេនះក្៏រត�វេ�រព�មលក័�ខណ័� ែដល�នែចងេ�ក� �ងប��្ីរត�តពិនតិ្យស្រ�ប់ក�ីលំែហ�យយវុជន និង
មនុស្សធំ(Checklist for Youth And Adult Recreational Sports) េនះផងែដរ។ ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធ�ីរេនះ 
កី�យុវជន្រត�វ�នកំណត�់��រេរៀបចសំកម��ពក�ី ឬលកីែដល�នបេង�ើតេឡើងស្រ�បប់ុគ�លែដល�ន�យុ�ប់ពី 18 
�� ំចុះេ្រ�ម។ 
 
ចូរកត់ស�� ល់�ពិធ�ីរេនះអនវុត�ចេំ�ះលកីក�ីលំែហ�យយវុជន នងិមនសុ្សធំែដល�ន�រេរៀបច្ំរតឹម្រត�វ កី�ក� ិប 
កី�េធ�ើដំេណើរ ្រពឹត�ិ�រណ៍/�រ្របជុ/ំ�រ្របកួតក�ី នងិកី�ែដលឧបត�ម�េ�យ��េរៀនឯកជន និង��រណៈែដល
បេ្រមើដល់សិស្ស�� ក ់TK-12។ ពិធ�ីរេនះមិនអនវុត�ចេំ�ះកី�្រកបខណ័� ម�វ �ទ�ល័យ ឬ�ជីព ឬចេំ�ះ្រពឹត��ិរណស៍ហគមន៍
ដូច��ររត់�៉�� តងុ �ររត់�កក់�� ល�៉�� តងុ 
និង�រ្របកួត�ពធន្់រ�ំេ�ះេទ។្រពឹត�ិ�រណ៍�ងំេ�ះ្រត�វែតអនុវត��មពិធ�ីរេ�នធសី្រ�ប្់រពឹត�ិ�រណ៍កី�សហគមន។៍ 

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

5/8/2021: 
• �លបរ �េច�ទ�ន្របសទិ��ិព្រត�វ�ន�� សប់� �រ�� មៗេដើម្ីបអនុ�� តឱ្យ�ន�រ្របកួតអន�រ្រក �ម�មួយ្រក �ម�លីហ�រ័�៉

េផ្សងេទៀត។ �រ�កក់្រមិតេលើ�រ្របកួតចេំ�ះែត្រក �មេ�ក� �ងេ�នធដូីច��  
ឬេ�នធីែដល�ន្រពំ្របទល់�ប់�� ្រត�វ�នដកេចញ។ 

• �លបរ �េច�ទ�ន្របសទិ��ិពស្រ�ប់�រេធ�ើេតស� COVID-19 
�ម�លកំណត់េទៀង�ត់ស្រ�ប់្រក �មក�ីយុវជន/លកីែដល�នទ�ំកទ់នំងមធ្យម 
និងទំ�ក់ទំនងខ�ស់េដើម្ីបចូលរមួក� �ង�រ្របកួត្របែជងែដលេរៀបចេំ�ក� �ងអ�រ  និង�រអនុវត��រអនុវត�បះ៉�ល់
�� ល់េ�ែត�ន្របសិទ��ពេ�ៃថ�អ�� រទី11 ែខឧស� �� ំ 2021។ 

• �រែកត្រម�វេ�ចំណុទ4ី ដូច�ងេ្រ�ម៖ �រ�ត់�ង�យសម្ប� �រក�ងជ�ំញ 
និងវគ�បណ� � ះប�� លែដលេ��ងក� �ងអ�រ កំណត់ចំនួនមនុស្សអតបិរ� 50%ៃនទ�ំីង�ងំមូល 
និងអនុេ�ម�មពិធី�រេបើកដេំណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម��ត្់រ�ណនងិ�យសម្ប� ឧបសម�័ន�L។ 

• អ�ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអន�ុ� តស្រ�ប់្របេភទកី�យវុជននិងមនសុ្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេ��ងក� �ងអ�រ
េ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប្់រពឹត�ិ�រណ៍បន��� ល់េ��ងក� �ងអ�ររបសD់PH ៃនេ�នធី LA។  

• �រប�� ក់អំពីត្រម�វ�រ�ក់ទងនងឹ�រ្របកួតពហុ្រក �ម �រជួបជុំ ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលេកើតេឡើងេ�ក� �ងេ�នធ ីLos 
Angeles េធៀបនងឹ្រពឹត��ិរណ៍ែដលេកើតេឡើងេ��ងេ្រ�េ�នធី Los Angeles។ 

5/7/2021: 
• ្រក �ម / 

លីកកី�ែដល�នទំ�ក់ទនំងក្រមិតមធ្យមនងិទ�ំក់ទនំងខ�ស់ែដលចូលរមួក� �ង�រ្របកួត្របែជងេ��ងក� �ងអ�រ 
និង�ន�រប៉ះ�ល់�� ល់
្រត�វែតបន�្រប�ន់�� បនូ់វេ�រព�មលក�ខណ� ត្រម�វបែន�មែដលកណំតេ់�យ្រក �មកី�សហ�ពដូចែដល�នពិពណ៌�
េ�ក� �ងេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបសវ់ �ទ��� នឧត�មសកិ�ៃន�លហី� ័រ�៉ ចុះៃថ�ទ ី30 ែខក��  �� ំ 2020។ 

• �រេធ�ើេតស� �៉ងេទៀង�ត្់រត�វ�នេលើកទកឹចិត�ស្រ�បក់ី�េ្រ�ទំ�ក់ទនំងមធ្យមនងិខ�ស់េ�យ�រែតលទ��ពៃន
េកើនេឡើងនូវ�រចម�ងេមេ�ងក� �ងចេំ�ម្រក �មកី��ងំេនះ។ 

• ទី�ំង�ងលក�់�រស្រមន់ែដលេ��ម�រ្របកួតកី�យវុជន ឬមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចេំឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ
្រត�វែតអនុវត�
�មត្រម�វ�រ�ក់ទងនងឹ��រដូច�នែចងក� �ងពិធី�រេ�នធីស្រ�ប់្រពឹត��ិរណ៍នងិ�រសែម�ងបន��� ល ់
(ទី�ំងអង� �យេ��ងេ្រ�)។ 

• កី�ែដលេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វែតកំណត់ចនួំនៃនទី�ំង្របេភទក�ីេ��ងក� �ងអ�រ្រតឹម 50%ៃនទ�ំីង
ំ ែ ើ ំ ់ ំ ់ ិ ី ័ �  

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_CommunitySportingEvents.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
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�រកំណតល់ក័�ខណ័� �ង�យ �រអនុវត� �រក�ងជំ�ញ និង�រហ� ឹក�ត ់និង�រ្របកួត�ចបន�ស្រ�បក់ី�លំែហ�យយុវជន 
និងមនុស្សធំែដលេ��ងក� �ងនិង �ងេ្រ�អ�រ�ងំអស់ េ�យ�បប់�� �ល�ងំក�ីែដល�ន�របះ៉�ល់មធ្យម និង
�រប៉ះ�ល់ខ�ស់េ�យអនេុ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� និងពិធី�រេនះ។ 
�ន�រផ�ល់អនុ�សន៍បែន�មគ�ឺលស់កម��ពកី�្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រទី�ំងែដល�និភយ័ៃន�ររ �ក�ល�ល�
នក្រមិត�ប។ 

សកម��ពកី�កម�ន�េ��ងក� �ងអ�រស្រ�បយ់ុវវ �យនិងមនសុ្សេពញវ�យែដល�នទំនក់ទនំងមធ្យមនងិខ�ស់�ចបន��រ្របកួត
្របែជងនិង�រប៉ះ�ល�់� លេ់��ងក� �ងអ�រ រមួ�ងំ�រ�ត់�យសម្ប�េ��ងក� �ងអ�រ �រក�ងជ�ំញ �របណ� � ះប�� ល 
�រអនុវត�ប៉ះ�ល�់� ល ់និង�រ្របកួតេផ្សងៗ ្របសិនេបើ្រក �មេ�ះេ�រព�មលក�ខណ�ត្រម�វបែន�មែដលកណំតេ់�យ្រក �មកី� ដូច
ែដល�នប�� កេ់�ក� �ងេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់វ �ទ��� នឧត�មសិក�ៃន�លីហ�រ័�៉ ចុះៃថ�ទ3ី0 ែខក��  �� ំ2020 និងអនេុ�ម
�មត្រម�វ�រែដល�នែចងក� �ងពិធ�ីរេនះ។ លក�ខណ��ម�រៃនក�ី�ម�� រមួ�ន�រ�កល្បង�្រប�ំ 
�រអភិវឌ្ឍនិង�រអនុវត�ែផន�រសវុត��ិពៃន�រេលងកី�េឡើងវ �ញ និងែផន�រសវុត�ិ�ព�មទ�ំីង�ក�់ក ់
្របសិនេបើ�រ្របកួតនិង�រប៉ះ�ល�់� ល្់រត�វ�នេរៀបចេំឡើងែតេ��ងេ្រ�េ�ះ �រ�កល់ក�ខណ� �ម�របែន�មេ�េលើ្រក �មកី�
�ម��មិន្រត�វ�នអនវុត�េទ។ �រ�ត�់ង�យសម្ប� �រក�ងជំ�ញ 
និងវគ�បណ� � ះប�� លែដលេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�ីរេបើកដេំណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម��ត់្រ�ណនងិ�យសម្ប
�  Appendix L  អ�ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអន�ុ� តស្រ�ប់្របេភទក�ីយវុជននិងមនសុ្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេ��ងេ្រ�
អ�រេ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប្់រពឹត�ិ�រណ៍បន��� ល់េ��ងក� �ងអ�ររបស់LA  ៃនេ�នធ ី DPH។ អ�ក�ំ្រទ 
និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់្របេភទក�ីយុវជននងិមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចេំ��ងក� �ងអ�រេ�យអនុេ�ម�ម 
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន��� ល់េ��ងក� �ងអ�ររបសL់A  ៃនេ�នធី  DPH។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
និងអនុវត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រែដលែដល�នចះុ�ធរ�ន្រប សិនេបើអ�ក�ំ្រទ ឬទស្សនិជននងឹ�នវត��ន។ 

�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�លជងំឺ COVID-19 ពីមនសុ្សឈេឺ��ន់អ�កដៃទ 
ែដល�បុគ�លមនិ�ន់�ន�ក�់�ក់�ំងេពញេលញ េ�ះបី�ពួកេគ�ន�រម�ណ៍ល�ក៏េ�យ គឺរងឥទ�ិពលេ�យ
ក�� ដូច�ងេ្រ�ម៖ 
 

• �និភ័យេកើនេឡើង�៉ង�� ំងេពលេ��ងក� �ងអ�រ។ 
• �និភ័យ (risk) េកើនេឡើងេ�េពល�ក�៉់សម់និ�ន្រតឹម្រត�វ និង�� ប់ខ� �ន និងមិន�នរក�គំ�ត�ង�យ។ 
• �និភ័យ (risk) េកើនេឡើង្រសបេ�នឹងកេំណើនៃនក្រមតិបះ៉�ល់រ�ងអ�កចូលរមួ �រប៉ះ�ល�់ន់ែតជិត (�ពិេសស

�រប៉ះ�ល់មុខនងឹមខុ) កដូ៏ច��ពញកឹ�ប ់និងរយៈេពលសរុបៃន�រប៉ះ�លជ់ិតស� ិទ� េធ�ើឲ្យ�នភិ័យ (risk) េកើនេឡើង
ែដល�គល� ិតពីផ� �វដេង�ើមនឹង្រត�វ�នប�� �នរ�ងអ�កចូលរមួ។ 

• �និភ័យ (risk) េកើនេឡើង្រសបេ�នឹងក្រមិតេ្របើ្រ�ស់ក�� ំង�ន់ែត�� ំង �រេ្របើ្រ�ស់ក�� ំង�ន់ែត�� ងំេធ�ើឲ្យអ្រ�
ដំណកដេង�ើម និងបរ ��ណខ្យល់ែដល្រត�វ្រស�បចូល និងបេ��ញេកើនេឡើង�មួយ�រដកដេង�ើមម�ងៗ។ 

• �និភ័យ (risk) េកើនេឡើង�មួយ�រ្រចបល់្រក �មចូល��  �ពិេសសេពលមកពីសហគមន៍ខសុៗ��  (ក� �ងអំឡ� ង ឬេ្រ�
�រេលងកី�) �រ�យ�មួយមនុស្ស�ន់ែតេ្រចើនេធ�ើឲ្យ�នភិ័យ (risk) េកើនេឡើងែដលនឹង�នវត��នមនុស្សឈ។ឺ 

 
ក�ីលំែហ�យ្រត�វ�ន�តច់ំ�ត�់� កេ់�ក� �ង��ង�ងេ្រ�ម�មក្រមិតៃន�រប៉ះ�ល ់និង�និភយ័ (risk) 
ៃន�រចម�ងជំងឺរបស់ក�ី�ងំេ�ះ។ សកម��ព�ងេ្រ�អ�រ ែដលអនុ�� តឲ្យ�ន�រ�ក�៉់ស�៉់ង�� ប់ខ� �ន និង
�ររក�គំ�ត�ង�យេ�យអ�កចូលរមួ�ងំអស ់គឺ�ន�នភិ័យ (risk) �ប�ងសកម��ព�ងក� �ងអ�រែដល
�ន�រប៉ះ�ល់ជតិស�ទិ�រ�ងអ�កចូលរមួេលងក�ី និង�របេ��ញក�� ំង�� ំង ែដលបេង�ើន�រ�ច�ចតណំកទ់ឹកតូចៗ
ពី�រដកដេង�ើមេចញ និង�គល� ិត និងក�ីែដល�កក់្រមិតេលើសមត��ពក� �ង�រ�ក់�៉ស�៉់ង�� បខ់� �ន។ �រ្របកួតរ�ង
្រក �មខុសៗ��  និងអ�កចូលរមួ�េ្រចើនក៏បេង�ើន�រ្រចបល់ចូល��  និង�រ្រ�្រស័យ�កទ់ងឆ�ង្រក �ម និង�ងេ្រ�
សហគមន៍ផងែដរ ែដលក៏ចូលរមួចំែណកដល់�ររ �ក�ល�លជងំឺ COVID-19 ផងែដរ។ �រ្របកួត ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍�ងំ�យែដល�ន
្រក �មចូលរមួេ្រចើន�ងពីរ្រក �មគឺមនិ្រត�វ�នអន�ុ� តេទេ�េពលេនះ។ 
 
សូមកត់ស�� ល់� ប�� ីេ�ក� �ង��ងទី1 �ងេ្រ�ម គឺមនិែមន្រគប់្រជ �ងេ្រ�ងេឡើយ ប៉ុែន�្រ�ន់ែតផ�ល�់ឧ�ហរណ៍ៃនកី�
ែដល�នក្រមិត�រប៉ះ�លខ់ុសៗ��  ដូេច�ះក្រមិត�នភិ័យ (risk) និងល�ំប�់� ក ់(Tier) សម្រសប�ច្រត�វ�ន
�យតៃម�ស្រ�បក់ី�េផ្សងេទៀត។ ចូរកត់ស�� ល�់ កី��ងំអស់ែដល្រត�វ�នអន�ុ� តេ�ក� �ងល�ំប�់� ក់�ងេ្រ�ម 
ក៏្រត�វ�នអនុ�� តេ�ក� �ងល�ំប់�� ក់�ងេលើែដរ។ 
 

េ�ក� �ងពិធ�ីរតេ�េនះ �ក្យ “្រគ��រ” �ននិយមន័យ�� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ�� េ្រ�មដំបូលែតមួយ” និងមិន�ប់ប�� �ល
�� ន�ពរស់េ��្រក �ម�� ប័នដូច�អេន��សកិ�� ន ស�គមបរុស ស�គម�ស� ី វត���ម ��សដូនជី ឬទីកែន�ងែថ�ែំដល�ន

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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�រ�� ក់េ� េហើយ�ក៏មនិ�បប់�� �ល�រេរៀបចឲំ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម�ដូច�ផ�ះជួល ស�� �រ ឬផ�ះស�ំក់ែដរ។0

1 �ក្យ “បុគ�លិក” 
និង "និេ�ជិត" �នអត�នយ័�បប់�� �ល ្រគ�បង�ឹក និេ�ជិត បុគ�លកិ�ំ្រទ អ�កស� ្័រគចតិ� បុគ�លិក�ត�់រ និងស�ិ� �ម ប��វ�ន� 
និងបុគ�លេផ្សងៗេទៀត�ងំអសែ់ដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទកីែន�ង ឬស្រ�ប់សកម��ពក�ីលំែហ�យ។ �ក្យ "អ�កចូលរមួ" 
"ស�ជិក្រគ��រ" "េភ��វ" ឬ "អតថិិជន" គួរ្រត�វ�នយល�់�បប់�� �ល��រណជន និងជនដៃទេទៀតែដលមនិែមន�បុគ�លិក ឬ
និេ�ជិតែដលចំ�យេពលេ��ជីវកម� ឬទកីែន�ង ឬចូលរមួក� �ងសកម��ព។ �ក្យ "�ជីវកម�" "ទកីែន�ង" នងិ "មន�រី" 
�ងំពីរេនះសំេ�េលើអ�រ ទ�ី�  និងអ�រឬទ�ី� �ប់�� ែដល�នអន�ុ� តឲ្យេធ�ើសកម��ព។ “LACDPH” ឬ "Public Health" 
គឺ�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធ ីLos Angeles។ 

 
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធី�រេនះ បុគ�លែដល្រត�វ�ន�តទ់កុ�  ្រប�ំងេមេ�គCOVID-19គឺ ”�ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ“2៖ 

• 2ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� បពី់េពលពួកេគទទួល�ន�រ�កដូ់សទពីីរ ៃន្របេភទ��ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន 2ដូស 
រមួ�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna ឬ 

• 2ស�� ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប�� បពី់េពលពួកេគទទួល�� ំ��ក�ំ់ងCOVID-19ៃន្របេភទដូសែតមួយដងរចួ�ល់ រមួ�ន Johnson 
and Johnson [J&J]/Janssen។ 

��ងទី 1៖ កី�លំែហ�យយុវជន និងមនុស្សធំែដល�នអនុ�� តេ�យលំ�ប�់� កប់ច� �ប្បន�របស់េ�នធី2 3 
 

លំ�ប់�� ក់រ �ក�ល�ល�� ំ
ង (ពណ៌�� យ) 

លំ�ប់�� ក់េ្រចើន 
(ពណ៌្រកហម) 

លំ�ប់�� ក់មធ្យម 
(ពណ៌ទឹក្រក�ច) 

លំ�ប់�� ក់តិចតួច (ពណ៌េលឿង) 

កី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់
តិចតួចេ��ងេ្រ�អ�រ៖ 

• កី��ញ់ធ� �រ 
• កី��យសី 

(�� ក់ឯង) 
• ្រក�មត�ន� ី (Band) 
• កី�ជិះកង់ 
• Bocce 
• Corn hole 
• Cross country 
• �ំ 

(មិន�ន�រប៉ះ
�ល់) 

• Disc golf 
• ្រក �មេភ�ងស� រ 

(Drumline) 

• ្រពឹត�ិ�រណ៍ជិះេសះ 
(�ប់ប�� �ល�ងំកី
� Rodeos) ែដល
�ន
អ�កជិះែត�� ក់
ក� �ងម�ង) 

• កី��យកូនេ��
ល 

• កី�ជិះស� ីេលើទឹក
កក និង
ជិះបន�ះ�� ររអិល 
(�� ន�រប៉ះ�ល់) 

កី�ែដល�ន�រប៉ះ
�ល់មធ្យម
េ��ងេ្រ�អ�រ៖ 

• កី��យសី 
(ពីរ) 

• េបសបល 
• �រប�� ញ�រ

�ំ្រទ 
(Cheerleadin
g) 

• Dodgeball 
• កី��យដំុមូ

លេលើទី�ល 
• ្របេភទ�ល់គ

ប់(Flag 
Football) 

• កី��យសម�័
ន�  

• Kickball 
• Lacrosse 

(េក�ង្រសី/�ស� ី) 
• Pickleball (ពីរ) 
• ្រក�មអ�ក�ំេលើ

កទឹកចិត� 
(Sideline 
Cheer) 

• សូហ�បល 
• កី��យកូន

កី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់
េ��ងេ្រ�អ�រ៖ 

• កី��ល់េ�ះ 
• កី��ល់ឱប 
• កី��យដំុមូលេលើទឹក

កក 
• Lacrosse 

(េក�ង្រប�ស/បុរស) 
• កី��ល់ឱប (Rugby) 
• �រែចវទូក/�ន្រក�ម 

(�មួយមនុស្ស 2 
�ក់ឬេ្រចើន�ងេនះ) 

• កី��ល់�ត់ 
• កី��ល់ទះក� �ងទឹក 

(Water polo) 
 
កី��ន�រប៉ះ�ល់�បេ�
�ងក� �ងអ�រ៖ 

• កី��យសី (�� ក់ឯង) 
• �រេ�ះបូ៊លីង 
• Curling 
• �ំ 

(មិន�ន�រប៉ះ�ល់) 
• កី��យសម�័ន�  
• កី�ជិះស� ីទឹកកក 

(�� ក់ឯង) 
• �រហ� ឹក�ត់�ង�យ 
• Pickleball (�� ក់ឯង) 

កី��ន�រប៉ះ�ល់មធ្យមេ�
�ងក� �ងអ�រ៖ 

• កី��យសី (ពីរ) 
�រប�� ញ�រ�ំ្រទ  
• �ំ (�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ះៗ) 
• Dodgeball 
• Kickball 
• Pickleball (ពីរ) 
• Racquetball 
• ្រក�មអ�ក�ំេលើកទឹកចិត� 

(Sideline Cheer) 
• Squash 
• កី��យកូន�ល់ (ពីរ) 
• កី��ល់ទះ 

 
កី��ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់េ��
ងក� �ងអ�រ៖ 

• កី��ល់េ�ះ 
• កី�្រប�ល់ 
• កី��យដំុមូលេលើទឹកក

ក 
• កី�ជិះស� ីទឹកកក (គូ) 
• ក�ច់គុន 
• Roller derby 
• កី��ល់�ត់ 
• កី��ល់ទះក� �ងទឹក 

(Water polo) 
• កី�េ�កចំ�ប់ 

 
1 េលខកូដេ�នធី Los Angeles, Title 22. §22.14.060 - F.និយមន័យ្រគ��រ. (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 
2 �រែណ�ំេនះ្រត�វ�នអនុវត�ចំេ�ះ�� ក់�ំង COVID-19 ែដល្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ប�� ន់េ�យរដ��លចំណី��រនិងឱសថ៖ �� ក់�ំង COVID-19 
�ន Pfizer- BioNTech, Moderna, និង Johnson និង Johnson (J&J)/Janssen ��� ក់�ំងCOVID-19។ េនះ្រត�វ�នអនុវត�ចំេ�ះ�� ក់�ំង COVID-19 
�� ក់�ំង�ងំេនះ្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�ប�� ន់េ�យអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក (ឧ�ហរណ៍ AstraZeneca/Oxford)។ សូមចូលេ��ន់ េគហទំព័ររបស់ 
WHOស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�អំពី�� ក់�ំងែដល្រត�វ�នទទួល�� ល់េ�យអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO)។ 
3 កី�មនុស្សធំ និងយុវជនលំែហ�យ�ងក� �ង និង�ងេ្រ�អ�រ របស់�យក�� នសុខ�ព��រណៈរដ� California 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx។ 

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
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លំ�ប់�� ក់រ �ក�ល�ល�� ំ
ង (ពណ៌�� យ) 

លំ�ប់�� ក់េ្រចើន 
(ពណ៌្រកហម) 

លំ�ប់�� ក់មធ្យម 
(ពណ៌ទឹក្រក�ច) 

លំ�ប់�� ក់តិចតួច (ពណ៌េលឿង) 

• �រេ�ះបូ៊លីងេលើ
ក្រ�លេ��  

• ក�ច់គុន 
(�� ន�រប៉ះ�ល់) 

• �រហ� ឹក�ត់�ង
�យ (ឧ. យ៉ូ ��  
Zumba ៃថជី) 

• Pickleball 
(�� ក់ឯង) 

• �រែចវទូក/�ន
្រក�ម 
(�មួយមនុស្ស 1 
�ក់) 

• �ររត់ 
• Shuffleboard 
• Skeet shooting 
• �រជិះស� ី 

និងជិះបន�ះ�� រ
េលើទឹកកក 

• �រេដើរេលើទឹកកក 
• �រែហលទឹក 

និងមុជទឹក 
• កី��យកូន�ល ់
• �ររត់្រប�ំង 

• �រេដើរ 
និងេឡើងភ�ំ  

�ល់ (ពីរ) 
• កី��ល់ទះ 

• �រែហលទឹក 
និងមុជទឹក 

• កី��យកូន�ល់ 
(�� ក់ឯង) 

• �ររត់្រប�ំង 
 

 

្របតិបត�ិ�រកី�លំែហ�យយុវជន និងមនសុ្សធំ ្រគ�បង�ឹក និងអ�កចូលរមួស្រ�ប�់រែហលទឹក និង�រមុជទកឹ ក៏្រត�វែត�ន
ពិធ�ីរស� ីពី�ងែហលទកឹ��រណៈរបសេ់�នធី ែដល�ក�់កស់្រ�ប់ក�ីលំែហ�យ�ងំេ�ះផងែដរ។ 

្របតិបត� ិករកី�កម�ន�ស្រ�ប់យវុវ �យ និងមនុស្សេពញវ �យ ្រគ�បង� ឹក និងអ�កចូលរមួស្រ�ប់ក�ី�យកូនេ�� ល 
និងកី��យកូន�ល់ក្៏រត�វអនវុត�ពិធ�ីរៃនទី�ន�យកូនេ�� ល និង ទី�ន�យកូន�ល់របសេ់�នធីែដល�នក ំ
ណត់�៉ង�ក់�ក់ចំេ�ះកី�កម�ន��ងំេ�ះ។ 

 
សូមកត់ស�� ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនងឹ្រត�វ�នេធ�ើបច� �ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត�៌ន និងធន�នបែន�ម ដូេច�ះ
សូម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទព័ំរ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 
�្រប�ំស្រ�ប់បច� �ប្បន��ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។ 
 
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� បច់ំណុចដូច�ងេ្រ�ម៖៖ 

(1) �រ�រ�រ និង�រ�ំ្រទសុខ�ពបគុ�ល 

(2) �រ���ននូវ�ររក�គ�ំតពិត�នសម្រសប 

(3) �រ���ននូវ�រ្រគប់្រគងជំង�ឺនសម្រសប 

(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួយ��រណជន 

 (5) �រ���ននូវ�រេ្របើ្រ�សេ់ស�កម�េ�យេស� ើ�ព 

 

ក�� សំ�ន់ៗ�ងំ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលកម�វ �ធីរបស់អ�កបេង�ើតពិធ�ីរេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។ 

 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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្រក �មកី�លំែហ�យ�ំងអស់ ្រត�វែត�កច់ុះនូវវ ��ន�រែដល�ចអនុវត��ន�ំងអស់ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម 
និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្ីបពន្យល់ពីមូលេហតមុិន�ចអនុវត��នស្រ�ប ់វ ��ន�រ�មួយែដលមិន្រត�វ�នអនុវត�។ 

េ�� ះ្រក �ម/លីកកី�លំែហ�យ៖  

េ�� ះ្រគ�បង�ឹក និង�សយ�� នទីកែន�ង៖  

 

A. 0 វ ��ន�រេដើម្បី��សុវត�ិ�ពរបស់អ�កចូលរមួ ្រគ�បង�ឹក និងបុគ�លិក�ំ្រទ  

 អ�កចូលរមួ និង្រក �មកី�កម�ន� �ចចូលរមួក� �ង�រហ�កឹ�ត ់�រេធ�ើលក័�ខណ័�  សកម��ពក�ងជ�ំញ នងិ�រ្របកួតដូច
�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។ ឲ្យ�នេ្រចើនបំផតុ�មែដល�ចេធ�ើ�ន អ�កចូលរមួ ្រគ�បង�កឹ និងបុគ�លិក�ំ្រទ្រត�វរក� a) 
គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី�� េ�្រគបេ់ពលេវ� និង b) គំ�ត្រ�ំបហី� ីតពី��
ក� �ងអំឡ� ងេពលេ្របើ្រ�សក់�� ងំ�� ំង។ 

 អ�កចូលរមួេលងក�ី�ងំអស្់រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក�៉់ស់ឲ្យ�នសម្រសប ែដល្រគបេលើ្រចមះុនិង�ត់
េ�្រគប់េពលេវ�ក� �ងអឡំ� ងេពលអនុវត� និងេធ�ើលក័�ខណ័�  និងសូម្ីបអំឡ� ងេពលេ្របើ្រ�ស់ក�� ំង�� ងំ
�មែដល�ចធន្់រ��ំន េដើម្ីប�រ�រសុវត��ិពរបសអ់�កចូលរមួ�ងំអស។់ ក� �ងអឡំ� ងេពលៃន�រ្របកួត 
�៉ស់្រត�វែត�ក់េ�េពលមិនចូលរមួក� �ងសកម��ព (ឧ�ហរណ៍ ចំេ�ះអ�ក�ំ្រទ)។ ស្រ�ប់ព័ត�៌នបែន�មអពីំរ�ំងមខុ 
សូមចូលេ��ន់េគហទព័ំរ៖ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/។ ករណីេលើកែលងចេំ�ះ
�រ�ក់�៉ស់ គឺេ�េពលែដល�៉ស់�ច�� យ�េ្រ�ះ�� ក់ េពលេ�ក� �ងទកឹ ខណៈេពលបរ �េ�គ/ផឹក ឬេពលចូលរមួក� �ង
�រេ្របើ្រ�ស់ក�� ំង�� ំងែត�� ក់ឯង (ដូច��ររត់�ត្់រ�ណែត�� ក់ឯង)។ ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�មអពីំ�៉ស់ 
សូមចូលេ��ន់េគហទព័ំរhttp://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/ េនះអនុវត�ចេំ�ះមនុស្សធំ�ងំអស់ 
និងកុ�រែដល�ន�យ�ុបពី់ 2 �� ំេឡើងេ�។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួយផ� �វេឡើយ។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�ន
ែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស�របសខ់� �នេ�យ�រប�� សខុ�ព ប�� សុខ�ពផ� �វចតិ� ឬពិ�រ�ពែដល
��ំងដល់�របះ៉�ក់�៉ស់ប៉េុ�� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉ស់។ អ�កចូលរមួគួរស្រ�កពី�រ�ត្់រ�ណ និង/ឬ
េ�ះ�៉ស់របស់ខ� �នេចញ េបើសិន��ន�រពិ�កក� �ង�រដកដេង�ើម និងគួរ�� ស់ប� �រ�៉សរ់បស់ខ� �ន េបើសិន��េសើម និង
ស� ិត�បន់ឹងមុខរបសអ់�កចូលរមួ និងរ��នដល់�រដកដេង�ើម។ អ�កចូលរមួ្រត�វែតរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទ
េ�្រគប់េពលែដល�៉សរ់បសពួ់កេគ្រត�វ�នេ�ះេចញ�បេ�� ះ�សន�។ �៉សែ់ដល�ងំស� ះដល់លហូំរខ្យល់េ្រ�ម
�រេ្របើ្រ�ស់ក�� ំង�� ំង (ដូច��៉ស ់N-95) មិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រ�ត់្រ�ណេឡើយ។ 

 ្រគ�បង�ឹក បុគ�លិក�្ំរទ ស�ជិក្រគ��រ អ�កសេង�ត នងិេភ��វ�ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក�៉់ស់ឲ្យ�នសម្រសប 
ែដល្រគប្រចមុះ និង�តេ់�្រគប់េពលេវ�។ េនះអនុវត�េ�េលើមនសុ្សធ�ំងំអស ់និងក�ុរែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 
�� ំេឡើងេ�។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួយផ� �វេឡើយ។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉សេ់�យអ�កផ�ល់េស�
េវជ���ស� របសពួ់កេគ ្រត�វែត�កស់ន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត្់រកបពីេ្រ�ម េដើម្ីបអនុេ�ម�មបទប�� របស់រដ� 
ដ�ប�លក័�ខណ័�របស់ពួកេគអន�ុ� ត។ យកល�គួរេ្របើ្រក�ត�ំ់ងែដល�នទ្រមងរ់ �ត�ងេ្រ�មច�� ។ 

 ្រត�វែណ�ំអ�ក�ក់ព័ន�ៃនកី��ងំអស់កុឲំ្យមកេធ�ើ�រ ឬចូលរមួ ្របសិនេបើ�នជងំឺ ឬ្របសនិេបើពួកេគបះ៉�ល់ ឬ�នប៉ះ
�ល់នឹងមនុស្សែដល�នេមេ�គជងំឺ COVID-19 ដូចករណីេនះ ពួកេគត្រម�វឱ្យេធ�ើច�� ឡីសក័។ 
មនុស្ស្រគប់�� យលពី់�រែណ�ំរបស ់LACDPH ពី�រ�កខ់� �នឯងឲ្យេ��ចេ់�យែឡក និង�រេ��ចពី់េគ (ច�� ឡសី័ក) 
េបើ�ចេធ�ើ�ន។ 
េ�លនេ��យឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ�ើ�រស្រ�បន់េិ�ជិត្រត�វ�នពិនិត្យនងិែកែ្របេដើម្ីប���និេ�ជតិមនិ្រត�វ�
នពិន័យេ�េពលពួកេគេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។ 

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�យអនុេ�ម�ម �រែណ�ំអពីំ�រ្រត�តពិនតិ្យ្រចកេចញចូល LACDPH, 
មុនេពលអ�កចូលរមួ ្រគ�បង�កឹ និងបុគ�លិក�ំ្រទ �ចចូលរមួក� �ងសកម��ពកី�លំែហ�យយវុជន 
និងមនុស្សធំ�េរៀង�ល់ៃថ�។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប�� �ល�រពិនិត្យ�កព័់ន�នងឹ�រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី 
�រពិ�កដកដេង�ើម និង្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគុ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� បឲ់្យេ��ចេ់�យែឡក ឬ
ឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�ឬកអ៏ត។់ �រ្រត�ត ពិនិត្យ�ងំេនះ�ចេធ�ើ�នេ�យ�� ល ់ឬ�មរយៈវ �ធេីផ្សងដូច�្របព័ន�
ចុះេ�� ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ�� កស�� ែដល�នបទិេ�្រចកចូល
ទីកែន�ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស�� �ងំេនះមនិគួរចូលក� �ងទកីែន�ងេឡើយ។ 

o េបើសិន�បុគ�លមិន�នេ�គស��  មិនស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� បឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ�េពល
បច� �ប្បន� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួយករណីែដលេគដងឹ� �ករណីជំង ឺCOVID-19 ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចងុេ្រ�យ 
ពួកេគ�ចចូលរមួស្រ�បៃ់ថ�េ�ះ�ន។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ្រប�ំងនងឹជំង ឺCOVID-19 និង�នបះ៉�ល�់មួយករណីជំងឺ 
COVID-19 ែដល�នដងឹក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ� ឬកំពុងស�តិេ្រ�ម េសចក�បី�� បឲ់្យេ��ចពី់េគ�េពលបច� �ប្បន� 
�ំ�ច់្រត�វែតប�� �នពួកេគេ�ផ�ះ�� មៗ និង្រត�វ�នេស� ើឲ្យេ��ចពី់េគេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ
�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។ 
បុគ�លែដល�ន�ក�់� ក�ំ់ងេពញេលញ ឬ�ន�សះេស្បើយពីជំង ឺCOVID-19 េ�យ�ន�រប�� ក់ពីមន� ីរពិេ�ធន៍
ក� �ងរយៈេពល 90ៃថ�ចងុេ្រ�យ មិន�ំ�ច់េធ�ើច�� ឡីសក័េទប�� បពី់ប៉ះ�លេ់�នងឹករណីជំង ឺCOVID-19 
ែដល�នដឹងក� �ងរយៈេពល10 ៃថ�មនុ ្របសនិេបើបុគ�ល�ងំេនះេ�ែតមិន�នេ�គស�� ។ 
បុគ�លែដល�ន�រវ �វត�េ��េ�គស�� ៃនជងំឺ COVID-19្រត�វែត�កខ់� �នេ��ក់េ�យែឡកពីេគ។ 

o េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស�� �មួយៃនេ�គស�� ែដល�នកតស់�� ល់�ងេលើ ឬកំពុងស�តិេ្រ�មេសចក� ី
ប�� ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច� �ប្បន� �ំ�ច្់រត�វែតប�� �នពួកេគេ�ផ�ះ�� មៗ និង្រត�វ�នេស� ើឲ្យ�ក់ខ� �ន
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួកេគនូវ�រែណ�ំអពីំ�រ�កឲ់្យេ��ច់េ�យែឡកែដល�នេ� 
ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

o ស្រ�ប់កី�យុវជន សូម�ន�រែណ�ំរបស ់DPH អំពីផ� �វ�រៃន�រសេ្រមចចិត�ស� ីពី�រ្រត�តពិនិត្យ និង�រប៉ះ�ល់
ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នេ�គស��  និងអ�កប៉ះ�ល់របស់បគុ�លែដល�ច�នឆ�ងេមេ�គេ�្រគឹះ�� នអប់រ�េដើម្ីប
កំណត់ពីជំ�នប�� បស់្រ�បប់ុគ�លែដលមិន�ន�់នេធ�ើេតស� រកជងំឺ COVID-19 ប៉ុែន��នពិនតិ្យេឃើញវ �ជ��ន
ស្រ�ប់េ�គស�� ក� �ងអំឡ� ងេពល្រត�តពិនិត្យ�រចូល និងអ�កបះ៉�ល់របស់ពួកេគ។ 

 េលើកទឹកចិត�ឲ្យអ�កចូលរមួយកដបទកឹែដល�ចេ្របើេឡើងវ �ញ�ន ឬទិញដបទកឹេ�យខ� �នឯង។ 
ទី�ំង�ក់ទឹក�ច�ក់ទកឹ�នេដើម្ីប�ក់ទកឹចូលក� �ងដបែតប៉េុ�� ះ។ អ�កចូលរមួមិនគួរផឹកពីដបេភសជ�ៈែតមួយ 
ឬែចករ�ែលកេភសជ�ៈ�� េទ។ 

 �រដឹកជ�� �ន្រក �មក�ី៖ 

o �រេធ�ើដំេណើរ�ម�ន្រក �ង/�នVanេ�យ្រក �មក�ីករ�ចបង��នភិ័យ (risk) ខ�សក់� �ងេពលេធ�ើដេំណើរ។ 
្របសិនេបើ្រក �មកី�ករេធ�ើដំេណើរ�ម�ន្រក �ង /�នVan សូមសេង�តេមើលវ ��ន�រសវុត�ិ�ពដូច�ងេ្រ�ម៖ 

 ចំនួន និស្ិសត ឬអ�កចូលរមួេពញវ�យ�� ក់្រត�វែតអង� �យេលើេ�អី�ន្រក �ងមួយ 

 ្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគបេ់ពល។ 

 �រេ្របើ្រ�ស់ជួរេ�អីេ�យរ�លងមួយជរួ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យអនវុត� ប៉ុែន�មនិ�ំ�ច់េទ។ 

 េបើកបង� �ច�ងំអសក់� �ងអំឡ� ងេពលៃន�រេធ�ើដេំណើរ េលើកែលងែតមិន�ចេធ�ើ�ន។ 

o �រេធ�ើដំេណើរ�ម�នឯកជនរមួ�� ្រត�វ�នកំណតច់ំេ�ះែតស�ជិកេ�ក� �ង្រគ��រ�� ល់ែតប៉ុេ�� ះ 
ឬសិស្សែដល�ធម��ជិះ�នរមួ�� �ងំេ� 
និងមកពី��េរៀន�េរៀង�ល់ៃថ�ឬបគុ�លែដល�នទទលួ�� ំប�� រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំង ឺCOVID-19។ 

 �ល់សកម��ពកម�ន�ែដល�ចេធ�ើេឡើងេ��ងេ្រ�គួរែតេធ�ើេឡើងេ�កែន�ង�ងេ្រ�េដើម្ីប�ត់បន�យ�នភិ័យ (risk) 
ៃន�រចម�ងេមេ�គេ�អ�កចូលរមួ ្រគ�បង�ឹក បុគ�លកិ�ំ្រទ និងអ�កសេង�ត�រណ៍ ្របសនិេបើ�ចអន�ុ� តឲ្យេធ�ើ�ន។ ្រក �ម
�ចនឹងេ្របើ្រ�សម់�ប់ឆ្័រត ឬជ្រមក�ំងពន�ៃឺថ�េផ្សងេទៀត ប៉ុែន�លុះ្រ�ែតចំេហៀងៃនឆ័្រត ឬជ្រមក�ំងពន� ឺៃថ�
មិន្រត�វ�នបិទ �នខ្យល់េចញចូលពី�ងេ្រ�្រគប់្រ�ន ់េហើយេ្រ�ងឧបករណ៍្រត�វ�ន�ត់�� ក�់�
រច�សម�័ន��ងេ្រ�អ�រ �ម�រែណ�ំរបសរ់ដ�ស�ពីី�រេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន�បេ�� ះ�សន�។ ចល�ខ្យល ់និង
ខ្យល់េចញចូលឆ�ង�ត់ទ�ី� �ងេ្រ�អ�រ �ចជួយ�តប់ន�យ�រចម�ងេមេ�គេ�ក� �ងខ្យល់ និង�ក់ក្រមិត
�រចម�ងេមេ�គពីមនុស្ស�� ក់េ�មនុស្ស�� ក់េទៀត។ 

 កិច�្រពមេ្រព�ងស្រ�បក់�ីយុវជន 

o េ�យ�រធម��តិ និង�នភិ័យ (risk) ៃន�រចម�ងជងំឺ COVID-19 ខណៈេពលចូលរមួក� �ង
កី��ងំេ��ងក� �ងនងិ�ងេ្រ�អ�រែដល�ន�រប៉ះ�លខ់�ស ់និងមធ្យម (ដូច�នកំណត់ក� �ង��ងទ ី1) 
្រក �មកី�្រត�វែតអនុវត� និង្រប�ន់�� បនូ់វនតីិវ �ធយីល្់រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�នស្រ�ប់អ�កចូលរមួ នងិ
ឪពុក�� យ/��ព��លរបសពួ់កេគ។ �រយល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត�៌ន ្រត�វែតផ�លព័់ត៌�ន�ក់ទងនឹង
�និភ័យ (risk) េនះដលអ់�កចូលរមួ�មនុស្សេពញវ�យ�ងំអស់ និងឪពុក�� យ/��ព��លរបស់
អនីតិជន�ងំអស់ែដលចូលរមួក� �ងក�ីែបបេ�ះ។ អ�កចូលរមួ�មនុស្សធំ និងឪពុក�� យ/��ព��ល
របស់អនីតិជន ្រត�វែតប�� កពី់�រយលដ់ឹងរបស់ខ� �ន និងទទួល�� ល់នូវ�និភយ័ (risk) េ�យចចុហត�េល�េលើ
ទ្រមង់�ក្យយល្់រពម។ ទ្រមង�ក្យយល្់រពមគំរ ូ�ចរក�ន
េ�៖http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/community/Sports_InformedConsentExample.
pdf។ 

http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
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/community/Sports_InformedConsentExample.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/community/Sports_InformedConsentExample.pdf
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 �រែណ�កំ� �ង�រេធ�ើេតស� �ទ�� បស់្រ�បក់�ីយុជន 

o េ��ងេ្រ�អ�រ ្រក �ម/លកីក�ីែដល�នទ�ំកទ់ំនងក្រមិតមធ្យមនិងទ�ំក់ទនំងខ�ស់ (ដូចែដល�ន
ប�� ក់េ�ក� �ង��ងទ1ី) ្រត�វ�នេលើកទកឹចតិ�ឱ្យចូលរមួកម�វ �ធីេធ�ើេតស�្រប�ំស�� ហ ៍(�រេធ�ើេតស�អងទី់ែហ្សន ឬេតស� 
PCR រកេមេ�គCOVID-19) ស្រ�បអ់�កចូលរមួ និង្រគ�បង�កឹែដលមិន�ន�ក�់� ក់�ងំេពញេលញក� �ង�រ
្របកួត�្រប�ំេទៀង�ត់ និងេ្រ�យរដូវ�ល។ 
បុគ�លែដលប�� ញភស� ��ង�ពួកេគ្រត�វ�ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ្រប�ំងនងឹជងំឺ COVID-193

4 ឬបុគ�លែដល
�ន�សះេស្បើយពីជងំឺ COVID-19 ែដល�នប�� ក់េ�យមន�រីពិេ�ធន៍ក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�កន�ងមកេនះ 
មិនគួរ�ក់ប�� �លក� �ង�រេធ�ើេតស� ពិនតិ្យរកេមេ�គCOVID-19េទ ្របសនិេបើបគុ�លេ�ះ�� នេ�គស�� ។ 
�រពិនិត្យេលើបុគ�លែដលមិន�ន�ក�់�ក�ំ់ងេពញេលញ ែដល�� ប�់នឆ�ងជងំឺ COVID-194

5 គួរែត�ប់េផ�ើម�ប ់
90ៃថ�ប�� ប់ពីៃថ�ដបូំងៃន�រេចញេ�គស��  ឬៃថ�ៃន�រ្របមូល�រេធ�ើេតស� ដបូំងែដលទទលួលទ�ផលវ �ជ��ន 
(្របសិនេបើពួកេគមិន�នេ�គស�� )។ 

o េបើសិន�្របកួតលទ�ផលេតស� រកេមេ�គ COVID-19 ឬភស� ��ងៃន�រ�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ្រប�ំងនងឹជងំឺ 
COVID-19 គួរែត េគ្រត�វែតេធ�ើេតស�  េហើយលទ�ផល្រត�វ�នបេ�� ញ និងពិនតិ្យេមើលេ�យ្រគ�បង�កឹក� �ងរយៈេពល 24 
េ�៉ងមុនេពល្របកួត។ ្របសនិេបើអ�កចូលរមួ�យុវជនកពុំង្រត�វែតេលង �រេធ�ើេតស�រកេមេ�គCOVID-
19�េរៀង�ល់ស�� ហ ៍េហើយប�� ប់ពីេធ�ើេតស� េនះ្រគប់្រ�ន់េហើយ 
និងបំេពញ�មត្រម�វ�រៃន�រេធ�ើេតស� េ�ក� �ងស�� ហេ៍�ះ �រ្របកួត�ចេកើតេឡើងក� �ងស�� ហេ៍�ះែតម�ង។ 

 លទ�ផលេតស�អតសិុខមុ្រ�ណគួរ្រត�វ�នបក្រ�យ�នចិ�េ�ក� �ងបរ �បទ្របវត�ិៃន�របះ៉�ល់ បទប�� ញ 
គ� ីនិករបស់បុគ�លែដលកពុំងេធ�ើេតស� ។ 
លទ�ផលអង់ទកីរវ �ជ��នចំេ�ះមនសុ្សែដល�� នេចញេ�គស�� េ�ះបី
�� ន�រប៉ះ�ល់នងឹករណីែដល�នេគរកេឃើញគួរែត្រត�វេធ�ើេតស� PCRេដើម្ីបប�� កឱ់្យច�ស�់ល។់ 
លទ�ផលេធ�ើេតស�អតសិុខមុ្រ�ណឬអង់ទកីរអវ �ជ��នចេំ�ះមនុស្សែដល�នេ�គស��  COVID-19 
គឺ�លក�ណៈៃន�រសន�ត�អវ �ជ��ន េហើយគួរែត្រត�វេធ�ើេតស� PCRេដើម្ីបប�� កឱ់្យ ច�ស់�ល់ 
បុគ�លែដលេ�គស�� គួរែតបន�េ��ច់េ�យែឡកពីេគក� �ងេពលរង់�ំលទ�ផលេតស�  PCR។ 

 េបើសិន�មិន�នលទ�ផលេតស�ក� �ងរយៈេពល 24 េ�៉ងមុនេពលេលង បុគ�លេ�ះមនិគួរអន�ុ� ត
ឲ្យចូលេលង ឬចូលរមួេឡើយ។ ឬេបើសនិ�លទ�ផលេតស�ជំងឹ COVID-19 គមឺិន�នក់ំណត ់ឬវ �ជ��ន 
េគ្រត�វែតប�� �នបគុ�ល របូេ�ះេ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេ��ច់េ�យែឡក។ ចូរផ�ល�់រែណ�ំ
អំពី�រេ��ច់េ�យែឡកដលពួ់កេគែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 ស�� ល់៖ �រេធ�ើេតស� នងឹ្រត�វ�នត្រម�វគួរេពលអ្រ�ករណីែដល�នៃលត្រម�វស្រ�ប់េ�នធីេលើសពី 7ករណី
ក� �ងចំេ�ម្រប�ករ 100,000 �ក់។ 

 ្រក �មកី�/លីកេ��ងក� �ងអ�រែដល�នយុវជនទំ�ក់ទំនងមធ្យមនងិទំ�កទំ់នងខ�ស់ �ចបន��រ្របកួត 
និង�រអនុវត�ប៉ះ�ល�់� ល់េ��ងក� �ងអ�រ រមួ�ន�រ�តស់ម�ង�យេ��ងក� �ងអ�រ �រក�ងជ�ំញ 
�របណ� � ះប�� ល �រអនុវត�ប៉ះ�ល�់� ល ់និង�រ្របកួតេផ្សងៗ
លុះ្រ�ែត្រក �មេ�ះ�នេ�រព�មលក័�ខណ័�ត្រម�វបែន�មែដលកំណតេ់�យ្រក �មកី��ម�� 
ដូចែដល�នកណំត់េ�រដ��លីហ�រ័�៉េសចក� ីែណ�ំៃន�� បន័ឧត�មសិក�អប់រ�របស់រដ� ចុះៃថ�ទី 30 ែខក��  �� ំ 2020 
រមួ�ងំចំណុចដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o េធ�ើេតស� រកេមេ�គCOVID-19 �ម�លកណំត់៖ 

 អ�កចូលរមួ ្រគ�បង�ឹក និងបគុ�លកិ�ំ្រទ្រត�វែតេធ�ើេតស� រកេមេ�គCOVID-19�្រប�ំ 
�ន្របសិទ�ិ�ព�បពី់េ�៉ង 12: 01រ�លង�្រ�្រតេ�ៃថ�អ�� រ ទ1ី1 ែខឧស� �� ំ2021។ 
េនះរមួប�� �ល�ងំ�រេធ�ើេតស�មូល�� ន និង�រពិនិត្យ�ម�នបន�។ ែផ�កេលើភ័ស� ��ង 
និងស� ង់�របច� �ប្បន��ងំ�រេធ�ើេតស�ៃនអង់ទកីរ្រប�ំៃថ� និង�ម�លកណំតៃ់ន�រេធ�ើេតស� PCR 
គឺ�ច�វ �ធីទទលួយក�ន�ងំ�រេធ�ើេតស�មូល�� ន និង�រពិនិត្យ�ម�នបន�។ 

• ្របសិនេបើេធ�ើ�មពិធី�រេតស�អងទ់កីរ្រប�ំៃថ� ពិធី�រេនះ្រត�វែត�បេ់ផ�ើមេ�យ�រេធ�ើេតស�  PCR 
ប�� ប់មកេ�យ�រេធ�ើេតស� អង់ទកីរ�្រប�ំៃថ�។ �រេធ�ើេតស� អង់ទកីរវ �ជ��ន�មួយ្រត�វបន�

 
4 �ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួលយក�នែដល��ភស� ��ងៃន “�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ” 1) របូថតៃនប័ណ� អ�កចូលរមួ�ក់�� ក់�ំង 
និង2)�ត�� ក់�ំងរបស់ពួកេគ (ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជូន និង
�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ របូថតៃនប័ណ� �ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ របូថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�ន
រក�ទុកេ�ក� �ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញពីមណ� លែថ�សុំខ�ព (ែដលរមួ�នេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ំប�� រ 
និងប�� ក់�បុគ�ល�ងំេ�ះ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19)។ 
5 �ងេ្រ�មេនះគឺ�ភស� ��ងែដល�ចទទួលយក�នៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �លពីមុន (រមួ�នលទ�ផលេតស�េមេ�គវ �ជ��នពីមុន) និង�រប��ប់�រ�ក់
ខ� �នេ��ក់េ�យែឡកក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ៖�រកំណត់អត�ស�� ណរបូថត និង�រថតចម�ងឯក�រ ឬច�ប់ចម�ងឌីជីថលេ�េលើទូរស័ព�របស់ពួកេគៃន
�រេធ�ើេតស�ទទួលលទ�ផលវ �ជ��នៃនអង់ទីករ COVID-19 ឬ �រេធ�ើេតស�PCRរបស់ពួកេគ ឬក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ បុ៉ែន�មិនែមនក� �ងរយៈេពល 10 
ៃថ�ចុងេ្រ�យេទ។ បុគ�លេនះ្រត�វែតបំេពញនូវត្រម�វ�រ�ក់ខ� �នេ��ក់េ�យែឡកមុនេពលចូលរមួ។ 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-higher-education--en.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
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េ�យ�រេធ�ើេតស� PCR េដើម្ីប��រប�� កប់ែន�ម។ �រេធ�ើេតស� PCR ្រត�វ�ន�ម�រស្រ�ប ់
អត�ពលិកែដល�នេ�គស�� និងបុគ�លិក េហើយគួរែត្រត�វ�នេធ�ើេឡើងក� �ងរយៈេពល 24 
េ�៉ងប�� ប់ពី�ន�រ�យ�រណ៍ៃនេ�គស�� ។ 

• ស្រ�ប់កី�ែដល�ន�នភិ័យ (risk) ខ�ស�់ម�រប៉ះ�ល(់ដូច� �លេ់�ះ 
�យកូន�ល់េ�ទ�ីន �ល់�ត់ �យកូនេ�លេលើទកឹកក កី�lacrosse ែចវទកូ �ល់ឱប 
�ល់�ត់ �ល់ទះ �ល់ទះក� �ងទកឹ និងេ�ក្រច�ប)់ �រ្របកួតរ�ង្រក �ម្រត�វ�នអន�ុ� ត លះុ្រ�
ែត្រក �ម�ចផ�ល់លទ�ផលៃន �រេធ�ើេតស�រកេមេ�គ COVID-19 េហើយលទ�ផលរបស់អត�ពលកិ 
និងបុគ�លិក�ំ្រទ�ងំអស់ក� �ងរយៈេពល 48 េ�៉ងមនុេពល�រ្របកួតនីមួយៗ។ 

• លទ�ផលេតស�អងទ់កីរ គួរែត្រត�វ�នពន្យល់បែន�ម�និច�េ�យ�មរយៈបរ �បទៃន្របវត�ិបះ៉�ល់
និង�រប�� ញរបស់គ�នីិកៃនមនសុ្សែដល�នេធ�ើេតស�។ 
លទ�ផលអង់ទកីរវ �ជ��នចំេ�ះមនសុ្សែដល�� នេចញេ�គស�� េ�ះបី
�� ន�រប៉ះ�ល់នងឹករណីែដល�នេគរកេឃើញគួរែត្រត�វេធ�ើេតស� PCRេដើម្ីបប�� កឱ់្យច�ស�់ល។់ 
លទ�ផលេធ�ើេតស�អងទ់ីករអវ �ជ��នចេំ�ះមនុស្សែដល�នេ�គស��  COVID-19 គឺ�លក�ណៈៃន
�រសន�ត�អវ �ជ��ន េហើយគួរែត្រត�វេធ�ើេតស�PCRេដើម្ីបប�� កឱ់្យច�ស�់ល ់
បុគ�លែដលេ�គស�� គួរែតបន�េ��ច់េ�យែឡកពីេគក� �ងេពលរង់�ំលទ�ផលេតស�  PCR។ 

• ្របសិនេបើ�រេធ�ើេតស� និងលទ�ផលមិនទទលួ�នក� �ងរយៈេពល 48 េ�៉ងមុនេពលេលងក�ី 
�រ�ត់សម ឬ�រ្របកួត បុគ�លេ�ះមនិ្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យេលង�នេឡើយ។ 
្របសិនេបើលទ�ផលេតស� COVID-19�នលក�ណៈច�ស�់ស ់ឬវ �ជ��នេ�ះ បុគ�លេ�ះ្រត�វែតប�� �ន
េ�ផ�ះ�� មៗេដើម្ីបេធ�ើ�រេ��ចេ់�យែឡក។ ផ�លជ់ូនពួកេគនូវ�រ
ែណ�ំៃន�រ�កឲ់្យេ��ច់េ�យែឡក�មតំណរ�� ប់ ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

• បុគ�លែដលប�� ញភស� ��ង�ពួកេគ្រត�វ�ន�ក់��ក�ំ់ងេពញេលញ្រប�ំងនងឹជងំឺ COVID-195

6 
ឬបុគ�លែដល�ន�សះេស្បើយពីជងំឺ COVID-19 
ែដល�នប�� កេ់�យមន�រីពិេ�ធន៍ក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�6 7កន�ងមកេនះ មិនគួរ�ក់ប�� �ល
ក� �ង�រេធ�ើេតស�ពិនិត្យរកេមេ�គCOVID-19េទ។ �រពិនិត្យេលើបគុ�លែដល�� ប់�នឆ�ងជំង ឺ
COVID-19 គួរែត�ប់េផ�ើម�ប ់90ៃថ�ប�� បពី់ៃថ�ដំបូងៃន�រេចញេ�គស��  
ឬៃថ�ៃន�រ្របមូល�រេធ�ើេតស�ដំបូងែដលទទលួលទ�ផលវ �ជ��ន (្របសនិេបើពួកេគមិន�នេ�គ
ស�� )។ 

o អនុវត��ម និង្រប�ន�់� បនូ់វែផន�រសុវត��ិពៃន�រេលងក�ីេឡើងវ �ញ 

 អង��ពែដលឧបត�ម�្រក �មក�ី (�នដូច� ��េរៀន ្រក �មលកី ឬ្រក �មេផ្សងៗ) ្រត�វែតអនវុត��ម 
និងេធ�ើ�មែផន�រសវុត��ិពៃន�រ “េលងកី�េឡើងវ �ញ” េហើយ�� ប់ឯក�ររមួ�មួយែផន�រសវុត�ិ
�ព�មទី�ំង�ក�់ក់ ស្រ�ប់ LACDPH �៉ងេ�ច�ស់ 14 ៃថ�មុនេពល�បេ់ផ�ើមសកម�
�ពក�ី�ងក� �ងអ�រ។ ប�� �នែផន �រ�ងំពីរេ��សយ�� នអុីែមល�ងេ្រ�ម៖ 
ehmail@ph.lacounty.gov. LACDPH ប�� ក់ពី�រទទលួ�នែផន�ររបស្់រក �មកី�នងិ�ល
បរ �េច�ទ�ប់េផ�ើមអនុ�� តស្រ�ប់សកម��ពកម�ន��ងក� �ងអ�រេនះ។ LACDPH �ចេធ�ើទស្សន
កិច�េ��មទី�ំង េដើម្ីបកំណត់អពីំ�រអនេុ�ម�មែផន�រសវុត�ិ�ពៃន�រេលងក�ីេឡើងវ �ញ និង 
ែផន�រសុវត�ិ�ព�មទី�ំង�ក�់ក។់ 

 ែផន�រសុវត�ិ�ពៃន�រេលងក�ីេឡើងវ �ញ្រត�វែតរមួប�� �លឯក�រ��យលក�ណ៍អក្សរនូវចំណុច
ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

 �រពិពណ៌�អំពីែផន�ររបស្់រក �មេដើម្ីបបំេពញ�មត្រម�វ�រ�រេធ�ើេតស��្រប�ំ 

 ែផន�រស្រ�ប់�រពិនិត្យ្រចកចូលស្រ�បក់ម�ករ�ងំអស់ បុគ�លិក�ំ្រទ្រក �ម 
និងអ�កចូលរមួមនុេពលចូលេ��ន់ទកីែន�ងេដើម្ីប វ �ក�ត ់និង�រ្របកួត។ 

 ែផន�រស្រ�ប់�រពិនិត្យេមើលលទ�ផលេតស� និង�រ�យ�រណ៍ពីលទ�ផលវ �ជ��នេ� LACDPH 
 

6�ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួលយក�នែដល��ភស� ��ងៃន “�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ” 1) របូថតៃនប័ណ� អ�កចូលរមួ�ក់�� ក់�ំង 
និង2)�ត�� ក់�ំងរបស់ពួកេគ (ែដលរមួប�� �ល�ងំេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជូន និង
�លបរ �េច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជូន) ឬ របូថតៃនប័ណ� �ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ របូថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�ន
រក�ទុកេ�ក� �ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញពីមណ� លែថ�សុំខ�ព (ែដលរមួ�នេ�� ះអ�កែដល�ន�ក់�� ំប�� រ 
និងប�� ក់�បុគ�ល�ងំេ�ះ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប�� រជំងឺ COVID-19)។ 
7�ងេ្រ�មេនះគឺ�ភស� ��ងែដល�ចទទួលយក�នៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �លពីមុន (រមួ�នលទ�ផលេតស�េមេ�គវ �ជ��នពីមុន) និង�រប��ប់�រ�ក់
ខ� �នេ��ក់េ�យែឡកក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ៖�រកំណត់អត�ស�� ណរបូថត និង�រថតចម�ងឯក�រ ឬច�ប់ចម�ងឌីជីថលេ�េលើទូរស័ព�របស់ពួកេគៃន
�រេធ�ើេតស�ទទួលលទ�ផលវ �ជ��នៃនអង់ទីករ COVID-19 ឬ �រេធ�ើេតស�PCRរបស់ពួកេគ ឬក� �ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ បុ៉ែន�មិនែមនក� �ងរយៈេពល 10 
ៃថ�ចុងេ្រ�យេទ។ បុគ�លេនះ្រត�វែតបំេពញនូវត្រម�វ�រ�ក់ខ� �នេ��ក់េ�យែឡកមុនេពលចូលរមួ។ 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
mailto:ehmail@ph.lacounty.gov.
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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�មត្រម�វ�រៃនពិធី�រេនះ។ 

 ែផន�រស្រ�ប់�រអនេុ�ម�មកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របង�ម�ន្របវត�ទិំ�ក់ទនំង LACDPH ។ 

 ែផន�រស្រ�ប់�រ���្រក �មអ�កចូលរមួ្រត�វ�នសហ�រ�្រក �ម�មែដល�ចេធ�ើេ��ន។ 

 ែផន�រេដើម្ីប��� េ�េពលេធ�ើដំេណើរេ�្របកួតេ្រ�ទកឹដី 
្រក �ម្រត�វែតស� ិតេ�ក� �ង្រក �មរបស់ខ� �នេ�យ�� ន�រ�យប�� �ល�� �មួយ្រក �មក� �ង្រស �ក 
ឬស�ជិកដៃទេទៀតៃនសហគមន�៍� សផ់�ះេឡើយ ។ 

 �រពិពណ៌�អំពីកិច�ខិតខំ្របងឹែ្របងែដល្រក �មនឹងេធ�ើេដើម្ីបអនុវត��មលក័�ខណ័� េផ្សងេទៀតៃន
ពិធ�ីរេនះ និង 

 ែផន�រស្រ�ប់�រទ�ំកទ់ំនង�រ�� ស់ប� �រសុវត��ិពក� �ង្រក �មចំេ�ះអ�កចូលរមួ ្រក �ម្រគ��រ 
និង��រណជនេពល�ែដល�នត្រម�វ�រ។ 

o អនុវត��ម និង្រប�ន�់� បនូ់វែផន�រសុវត�ិ�ព�មទ�ំីង�ក�់ក ់

 អង��ពែដលឧបត�ម�្រក �មក�ី (�នដូច� ��េរៀន ្រក �មលកី ឬ្រក �មេផ្សងៗ) ្រត�វបេង�ើតែផន�រ
ប�� រជំងឺ COVID-19ែដល�ក�់កមួ់យៃនទ�ំីងេ��មកែន�ងនីមួយ ែៗដល្រក �មេ្របើ្រ�ស់ 
អនុវត��រ�យតៃម��និភយ័ (risk) ្រគបត់ំបន់សកម��ព�រ�រ និងអត�ពលកម�
និង�ត់�ំងមនសុ្ស�� កេ់��មកែន�ងនមួីយៗឲ្យអនវុត�ែផន�រេនះ។ 

 អង��ពែដលឧបត�ម�្រក �មក�ី្រត�វែត�ត់�ំងអ�កែដលទទលួខុស្រត�វក� �ង�រេឆ�ើយតបេ�នឹងកង�ល់ៃនជំ
ងឺ COVID-19 ចំេ�ះអត�ពលកិទេូ� និងស្រ�ប្់រក �មឬក�ីនីមួយៗ�ម�រែដល�ចអនវុត��ន។ 

 អង��ពែដលឧបត�ម�្រក �មក�ី្រត�វែតបណ� � ះប�� ល និង្រ�្រសយ័�កទ់ង�មួយកម�ករ តំ�ងកម�ករ 
(�ម�រែដល�ចអនុវត��ន) និងអ�កចូលរមួេលើែផន�រនងិេធ�ើឲ្យែផន�រេនះ�ចអនុវត�
�នចំេ�ះកម�ករ និងអ�កតំ�ងរបសពួ់កេគ និង 

 អង��ពែដលឧបត�ម�ដល់្រក �មកី�្រត�វែត�យតៃម�ទីកែន�ង�្រប�ំេដើម្ីប្រសប�មែផន�រនិងឯក�រ 
ឬក៏�នចេ�� ះខ�ះ�ត�មួយដូចែដល�នកំណត។់ 

 ្របព័ន� HVAC ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ�កឯកេទស HVAC ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ�ៃន�រេបើកេឡើងវ �ញ
ស្រ�ប់្របេភទក�ី�ងក� �ងអ�រ េហើយ្របព័ន�េនះ�នស�ពល�  ឬ�ចដំេណើរ�រ�ន ដល់ក្រមិត 
អតិបរ�ែដល�ចេធ�ើេ��ន េហើយ្របព័ន�ខ្យល់្រត�វែតបែន�ម។ ្របព័ន�ខ្យល់ែដល�ន្របសទិ�ិ
�ពគឺ�វ �ធីមួយក� �ងចំេ�មវ �ធីស�ំនប់ំផតុ េដើម្ីប្រគប្់រគង�រ�យ�យៃនតំណតទ់កឹតូចៗ។ 

o �រកំណត់ចំនួនេ��ងក� �ងអ�រ៖ 

 �រ�ត់�ង�យសម្ប� �រក�ងជំ�ញ 
និងវគ�បណ� � ះប�� លែដលេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�ីរេបើកដេំណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម�
�ត់្រ�ណនិង�យសម្ប� Appendix L អ�ក�ំ្រទ 
និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់្របេភទក�ីយុវជននងិមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចេំ��ងក� �ងអ
�រ េ�យអនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�ម�រ និងចនួំនកំណត់�ក�់កៃ់ន 
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន��� ល់េ��ងក� �ងអ�ររបសD់PH ៃនេ�នធី LA។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
និងអនុវត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រែដល និងចនួំនកំណត់ៃនពិធី�រ ្របសិនេបើអ�ក�ំ្រទ 
ឬទស្សនិជននឹង�នវត��ន។ 

ចំ�ំ៖ ្របសិនេបើ�រ្របកួតនិង�រប៉ះ�ល�់� ល្់រត�វ�នេរៀបចំេឡើងែតេ��ងេ្រ�េ�ះ 
�រ�ក់លក�ខណ� �ម�របែន�មេ�េលើ្រក �មក�ី�ម��មនិ្រត�វ�នអនុវត�េទ។ �រ�ត�់ង�យសម្ប� 
�រក�ងជំ�ញ 
និងវគ�បណ� � ះប�� លែដលេ��ងក� �ងអ�រ្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�ីរេបើកដេំណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម��ត់្រ�ណនងិ�
យសម្ប� ឧបសម�ន័�L។ 

 េលើកែលងែតសកម��ពែដល�នពិពណ៌��ងេលើ 
�ល់សកម��ព�ងក� �ងអ�រេផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នអន�ុ� តេទេ�េពលេនះ។ 
�រចម�ងទំនង�េកើតេឡើងេ�ក� �ង�រកំណត�់រេរៀបចេំ��ងក� �ងអ�រ។ 
េនះរមួប�� �ល�ងំសកម��ពក�ី�ងំពីរក� �ងចេំ�ម្រក �មែដលមនិេធ�ើ�មត្រម�វ�របែន�ម�ងេលើកដូ៏ច�សកម��ព�ង
ក� �ងេផ្សងៗ ដូច���រេពល�� ច�្រក �ម ឬ�រេមើលវ �ឌីអូេឡើង�តស់ម។ 

 �រ្របកួតរ�ង្រក �ម (�នកំណត�់��រ្របកួតរ�ង្រក �មចំនួន 2 ប៉ុេ�� ះ) ្រត�វ�នអន�ុ� តស្រ�បក់ី��ន�របះ៉�ល់
តិចតួចេ��ងេ្រ�អ�រ 
និង្រក �មកី�េ��ងក� �ងែដល�នបំេពញ�មត្រម�វ�រ�ក�់ក់ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេលើ េ្រ�មលក�ខណ�

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
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ដូច�ងេ្រ�ម៖ 
o �រ្របកួតរ�ង្រក �ម �ចេធ�ើេឡើងរ�ង្រក �មចនំនួពីរែតប៉ុេ�� ះ។ 

o �រ្របកួតអន�រ្រក �ម្រត�វ�នអន�ុ� តឱ្យេរៀបចេំឡើងែត�មួយ្រក �មេផ្សងេទៀតេ�ក� �ងរដ��លីហ�រ័។ 
o �រ្របកួត ឬ្រពឹត��ិរណែ៍ដល�ន្រក �មចូលរមួេ្រចើន�ងពីរ្រក �មគឺមនិ្រត�វ�នអន�ុ� តេ�ក� �ងរដ� California េទ

េ�េពលេនះ។ �រេលើកែលង�ច្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�យ�ន�រអន�ុ� ត��យលក�ណ៍អក្សរពី LACDPH 
និងមន� ីរសុ�ភិ�លក� �ងតំបន់នមួីយៗពី្រក �មែដល�នបេង�ើតេឡើង និងស្រ�ប់ក�ីែដលអ�ក្របកួតែត�� ក ់
ឬពីរ�ក់មកពី្រក �មេផ្សងៗ�� ដូច�៖ កី�រត់្រប�ងំ (track and field) �ររត់ប�� ក ់(cross-country); 
�យកូនេ�� ល ជិះស�/ីជិះស� េីលើទកឹកក កី��យកូន�ល់ ែហលទឹក/មុជទកឹ/ជះិ�� េលើទកឹ ជិះកង ់�ល់ទះ 
និង្រពឹត�ិ�រណ៍ជិះេសះ។ 

o �ក្យេស� ើសុំស្រ�ប�់រេលើកែលងចំេ�ះ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នេស� ើេឡើង និង�រ្របកួតក� �ងេ�នធ ីLos Angeles 
ែដល�ន�ប់ពី្រក �មេ្រចើន�ងពីរ ឬៃដគូ្របកួតែត�� ក់ ឬគូ្របកួតេ្រចើន�ក់្រត�វែតបេំពញេ�យេ្របើតំណេនះ៖ 
េស� ើសុំ�រេលើកែលងចំេ�ះវ ��នៃន�រ្របកួត្របែជង�្រក �ម - �រ្របកួតឬ្រពឹត�ិ�រណ៍។ 
សំណំុែបបបទេស� ើសុំ�មអុិនធរេណតគួរែត្រត�វ�ន�ក់ជនូ�៉ងេ�ច�ស់ 14 ៃថ�មុន្រពឹត�ិ�រណ៍ 
ឬ�រ្របកួតែដល�នេស� ើេឡើង។ �ក្យេស� ើសុំនងឹ្រត�វ�នពិនតិ្យេឡើងវ �ញ�មលំ�បេ់លខេរៀងែដល�នទទួល។ 
�រេស� ើសុំ�មអុិនធរេណតត្រម�វឲ្យអ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុពិំពណ៌�អពីំ្រពឹត�ិ�រណ៍ ឬ�រ្របកួតែដល�នេស� ើេឡើង 
និង�រែកែ្របែដលេធ�ើេឡើងេដើម្ីបអនុេ�ម�មឧបសម�ន័�  S និងត្រម�វ�រេលើ�រ្រគប់្រគង�រចម�ងេផ្សងេទៀត
ែដល�ចេកើត�ន។ LACDPH នឹងប�� កពី់�រទទួល�ន�ក្យេស� ើសុំនងិ�កទ់ងអ�ក�ក�់ក្យសុំក� �ងរយៈេពល 5 
ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ើ�រប�� បពី់ទទលួ�ន។ 

o ្រក �មែដល�នទ�ំីងនិង�នេដើមកំេណើតេ�េ�នធ ីLos Angeles �ចចូលរមួក� �ង្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រ្របកួតែដល
�នរ�ង្រក �មេ្រចើន�ងពីរ ឬៃដគូ្របកួតែត�� ក់ ឬគូ្របកួតេ្រចើន�ក់ែដលេធ�ើេឡើង េ��ងេ្រ�េ�នធ ីLos 
Angeles ្របសិនេបើ�នបំេពញ�មលក�ខណ� �ងំអស់�ងេ្រ�ម៖ 

 ្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ�នទទួល�រយល់្រពមពី�យក�� នសុខ�ពក� �ងតំបន់ែដលនឹង្រត�វេរៀបចំេឡើង។ 

 ្រក �ម�មួយែដល�� ប់�នឆ�ងជំង ឺCOVID-19 មួយឬេ្រចើនករណីក� �ងចេំ�មស�ជិក្រក �ម ឬបុគ�លិក  
�ំ្រទក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ�មុន្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នេ្រ�ងទុក ឬ�នស�ជកិ្រក �ម ឬបុគ�លកិ�ំ្រទស�តិ
េ�ក� �ង�រេធ�ើច�� ឡីសក័ (�កឱ់្យេ��ច់េ�យែឡក) 
េ�យ�រ�នប៉ះ�លជ់ិតស� ិទ�េ�នងឹករណីែដល�នប�� ក់ក� �ងរយៈេពល 14 
ៃថ�មុន្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នេ្រ�ងទកុមិន�ចចូលរមួេ�យ�� ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់ 
និងទទួល�រប�� ក�់�� នប�� ពីអង��ពអបរ់� LACDPH ACDC-Education េដើម្ីបកំណត�់េតើកី�ករ 
និងបុគ�លិក�ខ�ះែដល�ចេ�ែត�នសិទ�ចូិលរមួ្របកួត្របែជង េហើយបគុ�លកិ�ខ�ះេទៀតែដល្រត�វ
ដកេចញពី�រចូលរមួេនះ។ 
ចំ�ំ��� ន�ពនមួីយៗ�នលក�ណៈែប�កេហើយ�រដក្រក �ម�ងំមូលេចញពី្រពឹត��ិរណ៍គ�ឺ�រកំណត់មួយ
ែដល�ចេកើត�នេឡើយេ�យែផ�កេលើត្រម�វ�រេដើម្ីបរក�សុវត�ិ�ពស្រ�បអ់�កចូលរមួ�ងំអស់។ 
អង��ពអប់រ� ACDC �ចទ�ំក់ទនំង�ន�មរយៈ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។ 

o ្រក �ម��្រប�ន់�� ប់នូវអន�ុសន៍ៃន ្របឹក�អពីំ�រេធ�ើដំេណើររបស់CDPH �េពលបច� �ប្បន� 
េ�េពលកំណត់�រេធ�ើដំេណើរស្រ�ប់�រ្របកួតេ��មតបំនេ់ផ្សងៗេទៀត។ 

o ្រក �មមិន្រត�វចូលរមួក� �ង�រ្របកួត�ងេ្រ�រដ� ឬ�រ្របកួត្របែជងេផ្សងៗេឡើយ។ 

o ្រក �ម្រត�វ�នកំណត់��្រក �មក�ីករែដលបេង�ើត�្រក �ម�� ងេ�ក� �ងេហ�ម ឬកី�្របកួត្របែជង។ 

o �ចេលង�៉ងេ្រចើនបផំុត�នែតមួយ្របកួត ក� �ងមួយ្រក �ម ក� �ងមួយៃថ�ែតប៉ុេ�� ះ។ 

 �� ន�ពពិេសសរមួ�នស្រ�ប់ អ�ក�ំេលើកទឹកចតិ� (Sideline Cheer) ្រក �មេភ�ង និង ្រក �មស� រ៖ 

o អ�ក�េំលើកទឹកចិត� (Sideline Cheer)្រត�វ�នេគ�ត់ចូល��រេ្រប�បេធៀបេ�នឹង�រេលើកទឹកចតិ�ៃន�រ
្របកួត្របែជងស្រ�ប្់របេភទកី�ែដល�ន�របះ៉�ល់មធ្យមេហើយ្រត�វែតអនុវត��មត្រម�វ�រ�ងំអស់
ៃនកី�ែដល�ន�រប៉ះ�លម់ធ្យមេ��ងេ្រ�។ អ�ក�េំលើកទឹកចិត� (Sideline Cheer)េ��ងេ្រ� 
្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យសែម�ងេ�ក� �ង�រ្របកួតេ�ទី�� �ងេ្រ�រ�ង្រក �មពីរែដលចូលរមួក� �ង្របេភទ
កី�េផ្សង�� ។ 

o ្រក �មត�ន� ី និង្រក �មស� រ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��សកម��ពកម�ន� របស់យវុជនែដល�ន�របះ៉�ល�់ប 
េហើយ្រត�វែតអនុវត��មត្រម�វ�រេលើ�រ្រគប្់រគង�រចម�ងែដល�ក់ព័ន�។ ្រក �មត�ន� ី និង្រក �មេភ�ងស�រ
ែដលេ��ងេ្រ�្រត�វ�នអន�ុ� តឱ្យសែម�ងេ�ក� �ង�រ្របកួតេ�ទី�� �ងេ្រ�រ�ង្រក �មពីរ
ែដលចូលរមួក� �ង្របេភទកី�េផ្សង�� ។ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHJZBzjqG0WKvqY47dusgRhkHSYxz5JKiyxHrBS9oFNUNE9JWUxCOVNMQ0wzRkFBVTAxRkNFVlIzVC4u
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov.
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Travel-Advisory.aspx
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 ទីកែន�ង�ងំ�យ�ែដលអ�កចូលរមួអង� �យេ�េ្រ�ទ�ីល ឬេ្រ�ទ�ីន (ឧ. បង់អង� �យ កែន�ងអង� �យស្រ�បក់ី�ករប្រម �ង 
កែន�ង�ត់្រ�ណ) ្រត�វ�នេរៀបចេំឡើងវ �ញេដើម្ីបបេង�ើតកែន�ងអង� �យបែន�ម ែដលអ�កចូលរមួនិងបុគ�លិក�ច
រក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតខណៈេពលេ�ក� �ងទកីែន�ង។ 

 �ងលក់��រស្រមន�់ងេ្រ�ែដល្របតិបត�ិករែដល�នសុពល�ពៃន�រអនុ�� តពីសខុ�ព��រណៈែដលេចញេ�យ 
LACDPH �ចដំេណើរ�រ�ន្រសប�មត្រម�វ�រស្រ�បទ់�ំីង�ងលក់��រស្រមន់ែដល�នេ�ក� �ងពិធ�ីរស្រ�ប់
្រពឹត�ិ�រណ៍ផ�យ�� ល់�ងេ្រ� ឧបសម�័ន�Z។ ស�ជិកែដលទញិ�ម�ងលក់��រស្រមន់ ្រត�វែតបរ �េ�គអ�រឬេភសជ�ៈ 
េ�កែន�ងែដល�នកំណត់ស្រ�ប់បរ �េ�គ��រ េ្រ�ឬកែន�ងអង� �យ�ងេ្រ�របស់ពួកេគ ខណៈ
ែដល្រត�វអនុវត��ររក�គ�� ត�ង�យ ពីបុគ�លែដលមិនែមន�ស�ជកិេ�ក� �ង្រគ��ររបសពួ់កេគ។ 
េដើម្ីបទទួល�នលខិិតអន�ុ� តសុខ�ព��រណៈ សូមេផ�ើអុែីមលេ� LACDPH �មរយៈ�សយ�� ន 
ehmail@ph.lacounty.gov។ 

 អ�ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់្របេភទក�ីយុវជននិងមនសុ្សេពញវ�យេ��ងេ្រ�អ�រ
ែដលអនុេ�ម�មពិធ�ីរស្រ�ប់្រពឹត��ិរណ៍បន��� លេ់��ងេ្រ�អ�ររបសD់PH ៃនេ�នធី LA។ េ�យេ�ក� �ង 
“ចំ�ត់�� ក់ពណ៌េលឿង” (Yellow Tier) ែដនកំណត�់អតបិរ�ស្រ�ប្់រពឹត�ិ�រណ៍កី��ងេ្រ�
ែដល្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ��មកែន�ង��គឺ្រតមឹែត 67% ៃនទ�ំីង�ងំមូលេ�យែផ�កេលើចំនួនមនុស្ស�មច�បស់ំណង់ 
ឬបទប្ប�� ត�ិអគ�ភី័យ�ធរ�ន។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ និងអនវុត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រ ្របសិនេបើអ�ក�ំ្រទ 
ឬទស្សនិជននឹង�នវត��ន។ 

 អ�ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ�� តស្រ�ប់្របេភទក�ីយុវជននិងមនសុ្សេពញវ�យែដលេរៀបចេំ��ងក� �ងអ�រ
េ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប្់រពឹត�ិ�រណ៍បន��� ល់េ��ងក� �ងអ�ររបសD់PH ៃនេ�នធី LA។  េ�យកណំត់ចនួំន�
អតិបរ�ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍កី��ងេ្រ�ែដល្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ��មទំហអំតបិរ�ៃនទី�ំង�ងំមូល
េ�យែផ�កេលើចំនួនមនសុ្ស�មច�បស់ំណង់ ឬបទប្ប��ត�ិអគ� ីភយ័�ធរ�ន។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
និងអនុវត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រ សិនេបើអ�ក�ំ្រទនឹង�នវត��ន។ចូរពិ�រ�ផ�ល�់រ�ស� ីមវ �េដអូ�រ្របកួត ដូេច�ះពួកេគ
�ចទស្ស� “បន��� ល”់ ពីផ�ះ�ន។ 

 អ�កចូលរមួ ្រគ�បង�ឹក និងបគុ�លកិ�ំ្រទគួរេដើរ�្រក �ម និងេចៀស�ង�រចូលរមួេ្រចើន�ងមួយ្រក �មេ�ក� �ងវគ� ឬ
រយៈេពលេ�៉ងែតមួយ។ ស្រ�ប់ក�ីយុវជន សូម�ន �រែណ�ំរបស់ CDC ស� ីពី��េរៀន និង�រ�ក់�្រក �ម។ 

 ពិ�រ�េរៀបចំសកម��ពកី�លំែហ�យេឡើងវ �ញស្រ�ប្់រក �មតូច  ៗក៏ដូច�េរៀបចំ�រអនវុត� និងទ�ី� េលង
េឡើងវ �ញេដើម្ីបរក�គ�ំត�ង�យ។ 

 េ��មក្រមិតេ្រចើនបផំុតែដល�ចអនវុត��ន អ�កចូលរមួ្រត�វ�នេលើកទកឹចិត�ឲ្យយកស�� រៈរបស់ខ� �ន (ឧ�ហរណ៍ ដំបង 
ដង�យកូនេ�� ល �� ែកត) េដើម្ីប�ត់នងិមនិេ្របើស�� រៈរមួ�� ។ អ�កចូលរមួ�ចចូលរមួក� �ង�រែចករ�ែលកឧបករណ៍
ែដល�នកំណត់ ដូច��ត់�លរ់�ងអ�កចូលរមួពីរ�ក់ ឬ�រគបេ់បសបល �លឱ់ប ឬ�ហ� ីស� ��ែផ�ក
ៃនលំ�ត់ក�ងជំ�ញ ក� �ងអំឡ� ងេពលេធ�ើ�រ្របកួត។ េបើសិន��ំ�ច់្រត�វែតេ្របើឧបករណ៍រមួ��  ដូច�ក� �ងអំឡ� ងេពល
កំពុងេលង អ�កចូលរមួគួរអនវុត�អ�ម័យៃដមុនេពលេលង ក� �ងអឡំ� ងេពលស្រ�ក �ប់តង់ទមួីយ និងប�� ប់
ចប់សកម��ព។ 

 អ�កចូលរមួ ្រគ�បង�ឹក និងបគុ�លកិ�ំ្រទគួរែតេ្របើ្រ�សទ់កឹអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលែដលមិន�ច�ងៃដ�ន។ ្រត�វែត
ដុសទឹកអ�មយ័�ងៃដេលើៃដរហូតដល�់ស� �ត�ងំ្រស �ង។ ស�� ល់៖ �រ�ងៃដញឹក�ប ់គ៊��ន្របសិទ��ព�ង�រេ្របើ្រ�ស់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �ពិេសសេ�េពលែដលៃដេមើលេ�កខ�ក់។ 

 កុ�រ�យុេ្រ�ម 9�� ំគួរេ្របើ្រ�សទ់កឹអ�ម័យ�ងៃដេ�យ�ន�រ្រត�តពិនិត្យពីមនុស្សធំប៉េុ�� ះ។ ចូរទូរសព�េ�ែផ�ក្រគប់
្រគង�រពុល (Poison Control) េបើសនិ�េលបចូល៖ 1-800-222-1222។ ទឹកអ�មយ័�ងៃដែដល�ន�តិ�លក់ុលេអទលី 
្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស និងគួរ្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដល�ច�ន�រេ្របើ្រ�សរ់បសក់ុ�រែដលមិន�ន�រ្រត�តពិនិត្យ។ 
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដអុីសូ្រប�ពីល �ន�ពពុលេ្រចើន�ង និង�ច្រស�បចូល�មរយៈែស្បក។ 

 អ�កចូលរមួ ្រគ�បង�ឹក និងបគុ�លកិ�ំ្រទ្រត�វ�ន��ងំមនិឲ្យេធ�ើ�របះ៉�ល់�ង�យែដលមិន�ំ�ច់�មួយ��  (ឧ�ហរណ៍ 
�រទះៃដ�យ�� យ �រ�ប់ៃដ �រ�ល់ៃដ) េដើម្ីប�កក់្រមតិេលើស�� នុពលៃន�ររ �ក�ល�លរបសជ់ំងឺ។ 

 ្រក �មកី�លំែហ�យ ែដល�នបរ ��� រ�ងក� �ងអ�រ ែដល�បប់�� �លែតមនិ�កក់្រមតិ្រតឹមបន�ប់ទកឹ និងបន�បប់� �រ 
សំេលៀកបំ�ក់ �ចអនុ�តចេំ�ះ បុគ�លិក ្រគ�បង�កឹ និងបុគ�លិក�ំ្រទ និងអ�កចូលរមួ�ចេ្របើ្រ�ស់
ទីកែន�ង�ងក� �ងអ�រ េដើម្ីបេ្របើបន�បទ់កឹឬស្រ�ក េ្របើ្រ�ស់បន�ប�់កស់�� រៈនងិបន�បងូ់តទឹក េដើម្ីបេធ�ើ្របតិបត�ិ�រ
�រ ��ល័យ�ំ�ច់ និងេដើម្ីប�� សទ់ីេ្រគ�ងផ�តផ់�ង ់និងស�� រេចញចូលអ�រ�េរៀង�លៃ់ថ�។ 
ទី�ំងេ�ក� �ងបន�បទ់កឹែដលេ��ងក� �ងអ�រ បន�ប�់កស់�� រៈនងិបន�បងូ់តទឹក្រត�វែតកំណត់្រតឹមចំនួន្រតឹមែត 50% ៃន
ទី�ំង�ងំមូល េ�យែផ�កេលើចនួំនមនុស្ស�មច�ប់សណំង ់ឬបទប្ប�� ត�អិគ�ភី័យ�ធរ�ន។ ទកីែន�ង្រត�វែត្រត�តពិនតិ្យ
�រចូលមក�ន់បរ ��� រេដើម្ីប�កក់្រមិតេលើសមត��ពផ� �កមនុស្សក� �ងបន�ប់ទកឹ បន�ប់�ក់ស�� រៈនិងបន�ប់ងូតទកឹ េដើម្ីប

mailto:ehmail@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
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ទប់�� ត់�រកកស�ះេ��ងក� �ងអ�រ និងេដើម្ីប���ននូវ�ររក�គ�ំត�ង�យក� �ងចំេ�មមនុស្សែដលឈរត្រមង់ជួរ
េដើម្ីបេ្របើបន�ប់ទកឹ�ងក� �ងអ�រ។ �រេ្របើ្រ�សក់ែន�ងងូតទកឹ ្រត�វែតបិទ�បន�។ 
ចូល�� សេ់វន�� េ��ន់បន�ប់�� ស់ប� �រសំេលៀកបំ�ក ់ឬបន�បទ់កឹេដើម្ីបអនុ�� តឲ្យ�ន�ររក�គ�ំត�ង�យខណៈេពល
េ�ក� �ងអ�រ។ 

 បន�ប់�� ស់ប� �រសំេលៀកបំ�ក ់ឬបន�បទ់កឹ�ងំ�យ ែដលកំពុង្រត�វ�នេ្របើ្រត�វ�ន
ស�� ប់េមេ�គ�េ�យ�ម�ពញឹក�បដូ់ច�ងេ្រ�ម ប៉ុែន�មនិតចិ�ងម�ងក� �ងមួយៃថ�េទ 
េ��ម�លវ ��គដូច�ងេ្រ�ម៖ 

o បន�ប់�ក់ស�� រៈ   ______________________________________________________________________________________ 

o បន�ប់ទឹក   ______________________________________________________________________________________________ 

o េផ្សងេទៀត   _____________________________________________________________________________________________ 

 េ�េពលេ្រជើសេរ �សផលតិផលស�� ត ចូរេ្របើផលិតផលែដល�នអនមុ័តឲ្យេ្របើ្រ�ស្់រប�ំងនងឹជំង ឺCOVID-19 េ�េលើប�� ី 
"N" ែដល�នអនមុ័តរបស់�� ក់�រ�រ�របរ ��� ន (EPA) និងអនវុត��ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផល�ងំេនះ
�នផ� �កេ្រគ�ងផ្សែំដល�នសុវត�ិ�ព�ងស្រ�បប់ុគ�លែដល�នជងំឺហតឺ។ 

 េ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស�� ប់េមេ�គែដល�ក�់� ក��ន្របសទិ��ព្រប�ំង�� ក�់រេមេ�គែដលកំពុងេកើតេឡើង អនុវត��ម
�រែណ�ំេលើ�� កស្រ�ប់អ្រ�ព្រ�វ និងេពលេវ�បះ៉�ល់សម្រសប។ ផ�ល�់របណ� �ះប�� លដល់បគុ�លកិអពីំេ្រ�ះ�� កៃ់ន
�តិគីមី �រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊នុផលិត និងេសចក� ីត្រម�វ Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�សែ់ដល�នសុវត��ិព។ 

 បុគ�លិកស�� តែដល�នទំនួលខសុ្រត�វស�� ត និងស�� បេ់មេ�គទកីែន�ង ្រត�វែត�នបំ�ក់�មួយឧបករណ៍�រ�រ
�� ល់ខ� �ន ែដល�នដូច�េ្រ�មៃដ �រ�រ�រែភ�ក �រ�រ�រផ� �វដេង�ើម និងឧបករណ៍�រ�រសម្រសបេផ្សងេទៀត
�ម�រត្រម�វេ�យ�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផល�ងំអស្់រត�វែត�កឲ់្យផុតពីៃដេក�ង និងស� �កេ�ក� �ងកែន�ងែដល
មិនសូវ�ន�រប៉ះ�ល។់ 

 បុគ�លិក�ងំអស់្រត�វ�ន្រ�បម់ិនឲ្យមកេធ�ើ�រេបើសិន�ឈ ឺឬេបើសនិ�ពួកេគ�នប៉ះ�ល�់មួយបគុ�លែដល�នជំង ឺ
COVID-19។ បុគ�លិកយល់នងិអនុវត��ម�រែណ�ំរបស ់LACDPH ស្រ�ប�់រ�កខ់� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ�
�ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�បឈ់ប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ នងិ
�នែកែ្របេដើម្ីប���បគុ�លកិមនិ្រត�វ�នពិនយ័េ�េពលពួកេគស�តិេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។ 

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអពីំអត�្របេ�ជនៃ៍ន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�ម�េ�យនិេ�ជក ឬរ�� ភ�ិលែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទ�ទិទលួ ែដលនងឹេធ�ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស�លែផ�កហិរ��វត� �ក� �ង�រស�តិេ�ផ�ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស�ពីី 
កម�វ �ធីរ�� ភ�ិលែដល�ំ្រទ�រឈបស់្រ�កឈ ឺនិងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំង ឺCOVID-19 េ�យ�ប់ប�� �ល�ងំ
សិទ�ិសុំច�បឈ់ប់ស្រ�កឈរឺបស់បគុ�លកិេ្រ�មច�បស់� ីពីច�បឈ់ប់ស្រ�កេ�យជំងCឺOVID-19បែន�មេ��� ំ 2021។ 

 ប�� ប់ពីទទួលព័ត�៌ន��នបុគ�លិក ្រគ�បង�កឹ បុគ�លិក�ំ្រទ ឬអ�កចូលរមួ�� ក់ ឬេ្រចើន�កេ់ធ�ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជងំឺ 
COVID-19 (ករណី) ្រក �ម�នគេ្រ�ង ឬពិធ�ីរេដើម្ីបឲ្យករណី�ងំេ�ះ�កខ់� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ
�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង�� មៗស្រ�បប់ុគ�លិក ្រគ�បង�កឹ បុគ�លិក�ំ្រទ ឬអ�កចូលរមួែដល�ន�រប៉ះ�ល់
�មួយករណី។ 

 គេ្រ�ងរបស់្រក �ម ឬលីកគួរែតពិ�រ�ពីពិធ�ីរស្រ�ប់បគុ�លែដល�នេ��ច់ពីេគ�ងំអស់ េដើម្ីប�ចទទួល�ន 
ឬេធ�ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្ីបកណំត់�េតើ�ន�រប៉ះ�លេ់�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬកអ៏ត ់ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រ្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន�ម។ េមើល�រែណ�ំរបស ់LACDPH ស�ពីី �រេឆ�ើយតបនឹងជំង ឺCOVID-19 
េ�កែន�ងេធ�ើ�រ។ 

 �រ�យ�រណ៍ពីករណី COVID-19៖ 

o ស្រ�ប់កី�យុវជន ្រគ�បង�ឹក ឬលកី្រត�វ�នត្រម�វឲ្យជូនដណឹំងដល�់យក�� នសុខ�ព��រណៈរបសេ់�នធ ីLos 
Angeles (LACDPH) អំពីករណីជងំឺ COVID-19 ែដល�នប�� ក់�ងំអសក់� �ងចំេ�មបគុ�លកិ ្រគ�បង�កឹ បុគ�លកិ�ំ្រទ 
និងអ�កចូលរមួ ែដល�ន�នវត��នេ�ទកីែន�ងេ�េពលេវ��មួយក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ�មុនៃថ�
�ប់េផ�ើមេកើតជងំឺ។ �លបរ �េច�ទ�បេ់ផ�ើមេកើតជំងឺ គឺ��លបរ �េច�ទេធ�ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 ឬ�លបរ �េច�ទ
�ប់េផ�ើមេចញេ�គស�� របស់មនុស្សឈឺ មួយ�កេ៏�យែដលដល់មនុ។ េគ�ចេធ�ើ�ន�មអន�ញេ�យេ្របើ
កម�វ �ធីប�� ញែដល�នសុវត��ិព៖ http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport។ េបើសិន�
មិន�ច�យ�រណ៍អន�ញ�នេ�ះេទ ចូរ�ញយក និងបេំពញ ��ងសេង�បព័ត៌�នទ�ំក់ទនំងអ�កបះ៉�ល់ 
និងករណីជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់វ �សយ័អប់រ� និងេផ�ើ�េ��ន់ mailto:ACDC-Education@ ph.lacounty.gov។ 
្រគ�បង�ឹក ឬលីក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ពី�រឆ�ងជំង ឺCOVID-19 �ងំអសេ់�ក� �ង
កម�វ �ធីកី�យុវជនេ��ន់�យក�� នសខុ�ព��រណៈ េ�នធ ីLos Angeles County ក� �ងរយៈេពល 1 ៃថ�

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@%20ph.lacounty.gov


�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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ៃនៃថ�េធ�ើ�រប�� ប់ពីទទលួដណឹំងពីករណី។ េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក� �ងចំេ�ម
ស�ជិកកម�វ �ធីក�ីយុវជនក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះ្រគ�បង�កឹ ឬលីកគួរ�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះ�� ម េៗ��ន់
�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�យេ្របើវ �ធ�ី�ស�ដូច�នេរៀប�ប�់ងេលើ។ �យក�� នសខុ�ព��រណៈ
នឹងេធ�ើ�រ�មួយទកីែន�ងេដើម្ីបកណំត់�េតើចេ�� មេនះ គឺ��រផ� �ះជំងឺែដលនឹងត្រម�វឲ្យ�ន�រេឆ�ើយតប
នឹង�រផ� �ះជំងឺសុខ�ព��រណៈឬក៏អត់។ 

o ស្រ�ប់ កី�មនុស្សធ ំ្រគ�បង�កឹ ឬលីក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ពី�រឆ�ងជងំឺ COVID-19 �ងំអសេ់�ក� �ង
កម�វ �ធីកី�មនសុ្សធេំ��ន់ �យក�� នសខុ�ព��រណៈក� �ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ើ�រប�� ប់ពីទទលួដណឹំង
ពីករណី។ េ�ក� �ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក� �ងចេំ�មស�ជកិ
្រក �មកី�មនុស្សធំក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះ្រគ�បង�កឹ ឬលីកគួរ�យ�រណ៍ពីចេ�� មេនះ�មអន�ញេ��ន់
�យក�� នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈ�សយ�� ន www.redcap.link/covidreport។ 
�យក�� នសុខ�ព��រណៈនងឹេធ�ើ�រ�មួយទកីែន�ងេដើម្ីបកំណត�់េតើចេ�� មេនះ គឺ��រផ� �ះជងឺំែដលនងឹ
ត្រម�វឲ្យ�ន�រេឆ�ើយតបនងឹ�រផ� �ះជំងសឺុខ�ព��រណៈឬក៏អត់។ 

 �រ្រតឡប់េ�េលខក�ីប�� ប់ពីឆ�ងជំង៖ឺ 

o មនុស្សែដល�សះេស្បើយពីជងំឺ COVID-19 មិនគួរបន��រ�ត់្រ�ណេឡើយ រហូត�លែ់ត�នប�� ក�់�� នប��
េ�យ្រគ�េពទ្យ េហើយនឹង�នផ� �វខសុៗ�� េដើម្ីប្រតឡបេ់�េលងកី��្រស័យេលើ�ពធ�នធ់�រៃនជងំឺរបសពួ់កេគ 
និងសុខ�ពរបស់ពួកេគ។ ពិធ�ីរស� ីពី�រ្រតលបចូ់លេលង/�ត់្រ�ណ ែដលែណ�ំ និងបេង�ើន
សកម��ព�ង�យ�មែបបជ�ំនៗ �ច្រត�វ�នប�� ក់ នងិែណ�ំេ�េពលែដលអត�ពលកិ្រត�វ�នប�� ក់េ�យ
្រគ�េពទ្យ��� នប�� ។ ចូរេមើល “អ� ីែដល្រត�វេធ�ើេបើសនិ�អ�កចូលរមួ�នជំង ឺCOVID-19 ឬ�នជំងេឺនះក� �ងអឡំ� ង
រដូវ�ល?” េ�ក� �ង Academy of Pediatrics Interim Guidance on Return to Sports និង�រែណ�ំ
អំពី�រ្រតឡប់ចូលេលងប�� បពី់�នជងំឺ COVID-19 េដើម្ីបទទលួ�រែណ�ំបែន�ម។ 

o �� ននរ��� កែ់ដល�នេ�គស�� ជំង ឺCOVID-19 ឬែដលេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគស្រ�ប់ជងំឺ COVID-
19 ្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យចូលរមួហ�កឹ�ត់ ឬ្របកួតេឡើយ។ 

o នរ��� កែ់ដល�នេ�គស�� ជងំឺ COVID-19 គួរ្របឹក�េ�បល់�មួយ្រគ�េពទ្យរបសខ់� �នស្រ�ប់�រេធ�ើេតស� និង
ជូនដំណឹងដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ប�� តអ់ត�ពលកម� និង/ឬ�� ក់ដកឹ�ំ��អំពីេ�គស��  និងលទ�ផលេតស�របសពួ់កេគ។ 

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល�់មួយអ�កដៃទ�នទទលួ�៉សស់ម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�តេ់�យឥតគតិៃថ�។ 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអពីំរ�ំងមខុ សូមចូលេ��នេ់គហទព័ំរ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019
/masks/។បុគ�លិក្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក� �ងអំឡ� ងៃថ�េធ�ើ�រ េ�េពលបះ៉�ល ់ឬទនំង�ប៉ះ�ល់�មួយ
អ�កដៃទ។ បុគ�លកិែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ�កផ�លេ់ស�េវជ���ស� របសខ់� �ន�ពួកេគមនិគួរ�ក់�៉ស ់
្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមខុែដល�ន្រក�ត្់រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្ីបអនេុ�ម�មបទប�� របស់រដ� ដ�ប�
លក័�ខណ័� សុខ�ពរបសពួ់កេគអនុ�� ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមងរ់ �តតងឹេ��ងេ្រ�មច�� ។ 
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួយផ� �វេឡើយ។ 

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ េបើ�ចេធ�ើ�ន ឬ�� សប់� �រ�៉សរ់បសខ់� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។  

 បុគ�លិក ្រគ�បង�ឹក បុគ�លិក�ំ្រទ និងស�ជកិ្រក �មយុវជន្រត�វ�នរ�លកឹឲ្យេ�រព�មសកម��ព�រ�រខ� �ន ដូច�៖ 

o ស� ិតេ�ផ�ះេ�េពលអ�កឈ។ឺ 

 េបើសិន�អ�ក�នេ�គស�� ៃនជងំឺ COVID-19 ចូរស�តិេ�ផ�ះរហូតដល�៉់ងតិច 10 
ៃថ�ប�� ប់ពីអ�កេចញេ�គស�� ដំបូង និង�៉ងតិច 24 េ�៉ងប�� ប់ពី�សះេស្បើយ ែដល�ននយ័�
អ�រៈ្រគ �នេ�� របស់អ�ក�ន�តេ់�វ �ញេ�យមិនេ្របើ�� បំ�� �ះកេ��  និង�ន�រធូរេស្បើយ
ស្រ�ប់េ�គស�� របសអ់�ក (ឧ. ក�ក ដកដេង�ើមខ� ី)។ 

 េបើសិន�អ�ក�នេធ�ើេតស� វ �ជ��នស្រ�បជ់ំង ឺCOVID-19 ែតមនិ�នេ�គស�� �មួយ 
អ�ក្រត�វែតស� ិតេ�ផ�ះរហូតដល់៖ 

 10 ៃថ�ប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទេធ�ើេតស�វ �ជ��នេលើកដបូំង ប៉ុែន� 
 េបើសិន�អ�កេចញេ�គស�� ៃនជងំ ឺCOVID-19 អ�ក�ំ�ច្់រត�វអនវុត��ម�រែណ�ំ�ងេលើ។ 

o �ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញកឹ�ប់�មួយ�ប៊ូ និងទកឹរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទ។ី េបើសនិ�មនិ�ន�ប៊ូ  នងិទកឹ 
ចូរេ្របើទឹកអ�មយ័�ងៃដែដល�ន�ត�ិលក់ុល�៉ងតិច 60%។ �ងៃដរបសអ់�កមុនេពលបរ �េ�គ��រ 
េ្រ�យពីេ្របើបន�ប់ទកឹ និងប�� ប់ពីក�ក និងក�� ស។់ 

o ្រគប�ត់របស់អ�កេពលក�ក និងក�� សេ់�យេ្របើ្រក�សជតូ�ត ់រចួេ�ះ្រក�សជូត�តេ់�ះេ�ល 
និង�ងស�� តៃដរបសអ់�ក�� មៗ។ េបើសនិ�អ�កមិន�ន្រក�ត់ជតូ�ត់ សូមេ្របើែកងៃដរបស់អ�ក (មនិែមន

http://www.redcap.link/covidreport
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-interim-guidance-return-to-sports/
https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2020/06/22/bjsports-2020-102637.full.pdf
https://bjsm.bmj.com/content/bjsports/early/2020/06/22/bjsports-2020-102637.full.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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ៃដរបស់អ�កេទ)។ 

o កុំប៉ះ�ត់ ែភ�ក ឬ្រចមុះរបសអ់�ក�មួយៃដែដលមិន�ន់�ង។ 

o េចៀស�ង�របះ៉�ល់�មួយមនសុ្សែដលឈ។ឺ 

o េចៀស�ង�រេ្របើ្រ�សវ់ត� �រមួ��  ដូច�ទរូសព� ឬឧបករណ៍េផ្សងៗេទៀត។ េបើសិន�្រត�វែតេ្របើឧបករណ៍រមួ��  
ចូរ្រ�កដ�ជូត�ឲ្យ�� ត�មួយ្រក�សេសើមជូតស�� ប់េមេ�គ មុននងិេ្រ�យេ្របើរមួ�� ។ 

o សេង�តគំ�ត�រ�ររបសអ់�កេធៀប�មួយបុគ�លិក និង អ�កចូលរមួេផ្សងេទៀត�និច�។ រក�គ�ំត�៉ងតិច 6 
ហ� ីតពីអ�កដៃទ�និច� លុះ្រ�ែត�រកំណត�់រ�រ�ក�់កត់្រម�វឲ្យ�នគ�ំតតិច�ងេនះ 
និង�ក់្រក�ត់�ំងមុខ េ�េពលេធ�ើ�រជតិ ឬ�មួយអ�កដៃទ។ 

o ស�� ប់េមេ�គវត� � និងៃផ�វត� �ែដល�នបះ៉ញកឹ�ប។់ េនះគួរេធ�ើេឡើង�េរៀង�ល់េ�៉ងក� �ងអឡំ� ងេ�៉ងេធ�ើ�រ។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធ�ីរេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បគុ�លកិ អ�កចូលរមួ និង្រក �ម្រគ��រ�ងំអស់។ 

 

B. 1ពិធី�រៃន�រែថ� ំ

 វត� �ែដល�នេ្របើ�ទូេ�្រត�វ�នេធ�ើអ�មយ័�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក� �ងមួយៃថ�។ 

 ឧបករណ៍ែដល�នេ្របើ�ទូេ�្រត�វ�នេធ�ើអ�មយ័មនុនងិេ្រ�យពីេ្របើ្រ�សម់�ងៗ។ 

 បន�ប់ទឹកែដល�នទ�ំីងេ�ឯកី��� ន និង្រគប់ទ�ំីងែដលេបើកជូនដល់់��រណជនគួរបន�េ�ែត�ចេបើកឲ្យេ្របើ 
េ�អំឡ� ងេពលេ�៉ង្របតិបត�ិ�រ និង្រត�វ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំ និង�នស�� ត និងស�� ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�សម់�ងក� �ងមួយៃថ�ឬញឹក�ប�់មែដល�នកំណត�់�រ�ំ�ច ់
េ�យ�រេ្របើ្រ�ស់�� ំស�� បេ់មេ�គែដល្រត�វ�នអនុមត័ EPA និងអនវត��ម�រែណ�ំរបស់អ�កផលិតស្រ�ប�់រេ្របើ្រ�ស់
េនះ។ 

 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផកឹគ�ឺនស្រ�បប់ំេពញដបទកឹែតប៉េុ�� ះ។ 
 

C. 2ពិធី�រ្រត�តពិនិត្យ 

 �� កស��  ែដលប�� ញពី�រែណ�ំ នងិព័ត៌�ន្រត�វ�នបទិផ�យេ�ក� �ងទកីែន�ង�ងំមូលេដើម្ីបរ�លឹកដលម់នសុ្ស្រគប�់� ឲ្យ
រក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត �ព�ំ�ច់ែដល្រត�វ�ក�៉់សេ់�្រគប់េពលេវ� �រៈសំ�នៃ់ន�រ�ងៃដ�្រប�ំ និង
�ព�ំ�ចែ់ដល្រត�វស�តិេ�ផ�ះេបើសនិ�អ�ក�ន�រម�ណ៍�ឈ ឺឬ�នេ�គស�� ៃនជំងឺ COVID-19។ 
សូមេមើល�រែណ�ំ�មេគហទព័ំរ េ�នធី DPH COVID-19 
ស្រ�ប់ឯក�របែន�មនងិឧ�ហរណ៍ៃន�� កស�� ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម�េផ្សង ។ៗ 

 ្រចកអន�ញៃនកម�វ �ធីក�ីលំែហ�យ (េគហទំព័រ ប�� ញសង�ម។ល។) ផ�លព័់ត៌�នច�ស�់សអ់ំពី�ររក�គ�ំត�ង�យ 
�រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស់ និងប�� េផ្សងៗេទៀត។ 

 �� កស�� ្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្ីបែណ�ំដលេ់ភ��វ� ពួកេគ្រត�វែតស�តិេ�ផ�ះ េបើសនិ�ឈឺ
េ�យ�នេ�គស�� ផ� �វដេង�ើម ឬេបើសិន�ពួកេគ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�កខ់� �នេ��ច់េ�យែឡក ឬ
�ក់ខ� �នេ��ច់ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�។ 

 ្រគ�បង�ឹក និងអ�ក្រគប្់រគងលីក្រត�តពិនតិ្យ�រអនុវត��ម�ររ �តបន� ឹងែដល�នចុះផ�យ។ 

 អ�កចូលរមួ្រត�វ�នេស� ើឲ្យ�កេចញេបើសនិ�មិនេ�រព�ម�ររ �តបន�ងឹ�ងំេនះ។ 

 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬេបើ�ចេធ�ើ�ន វ ��� បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត�ិ�ពៃនជំងឺCOVID-19 របស់េ�នធីLos 
Angelesគឺ្របគលឲ់្យេ�អង��ពឧបត�ម��ំ្រទ (�� ្រក �មលកី ឬ្រក �ម ដូចែដល�ចេធ�ើ�ន)។ ស្រ�បព័់ត៌�នបែន�ម 
ឬេដើម្ីបបំេពញ�មកម�វ �ធបី�� ក់វ ��� បនប្រតេ�យខ� �នឯង េ�យអនុេ�ម�មសវុត�ិ�ពជំងឺ COVID-19 
សូមចូលេ��ន់េគហទព័ំរ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។ 
្រក �មកី��ងំអស់្រត�វែតរក�ទកុច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេ�ទ�ំីង�រ�រេដើម្ីបែកស្រម�ល �ម�រេស� ើសុ។ំ 

 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
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 វ ��ន�របែន�ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទពំ័រ�ច់េ�យែឡក ែដល
អ�កស្រមបស្រម�លកី�លំែហ�យ គួរ�� ប�់មួយឯក�រេនះ។ 

 

អ�ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួយសំណួរ ឬមតអំិពពីធិ�ីរេនះ៖ 

 

  

េ�� ះទំ�ក់ទំនង�� កដ់ឹក�ំលំែហ�យ ៖   

េលខទូរសព�៖   

�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចងុេ្រ�យ៖  
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ឯក�រ�� ប់ A៖ គំរទូ្រមង់�ក្យយល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�ន 

ស�� ល់៖ គំរទូ្រមង់�ក្យយល្់រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�ន�ងេ្រ�មេនះ �នេ�លបំណងផ�ល់ឧ�ហរណ៍មួយអពីំអ� ីែដល�ច
�ប់ប�� �លេ�ក� �ងទ្រមង់�ក្យយល្់រពមស្រ�បអ់ត�ពលិកយុវជន និងេពញវ�យែដលចូលរមួក� �ងកី�ែដល�ន�រប៉ះ�លម់ធ្យម 
និងខ�ស់។ ��បប់�� �ល (1) �រទទលួ�� លពី់�និភយ័ (risk) ែដល�កព័់ន�នងឹ�រចូលរមួក� �ងសកម��ពកី�
ក� �ងអំឡ� ងេពល�នជងំឺ�តត�តសកល នងិ (2) �រទទលួ�� ល់ពីពិធ�ីរសុវត��ិពជំង ឹCOVID-19 របស្់រក �ម ែដលរមួ�ន
�ព�ំ�ចក់� �ង�រ្រត�តពិនតិ្យរកេ�គស�� មនុេពលចូលរមួក� �ងសកម��ព្រក �ម�មួយ និងេដើម្ីប�យ�រណ៍ពីករណីជំង ឺ
COVID-19 ែដល�នប�� ក�់ងំអស ់និងអ�កបះ៉�លជ់ិតស�ទិ�របសពួ់កេគេ��ន ់Public Health។ បុគ�លែដលេធ�ើ្របតបិត��ិរ 
និង្រគប់្រគង្រក �ម និងលីកកី�យវុជន នងិមនសុ្សធ ំគួរពិេ្រ�ះ�មួយទ្ីរបឹក�ផ� �វច�បរ់បសខ់� �នមនុេពលអនុវត�នីតវិ �ធី
យល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត�៌ន�មួយ។ 

 

ជូនចំេ�ះអត�ពលិក និង��បិ�/��ព��ល�ទេី�រព�ប�់ន ្របសិនេបើអត�ពលកិ�អនតីិជន 
 
�លពីេពលថ�ីៗេនះ រដ� California �ន្រប�ស��ន្របសិទ��ព�ប់ពីៃថ�ទ ី26 ែខកមុ�ៈ��  ំ2021 េនះតេ� កី�លំែហ�យ 
យុវជន និងមនុស្សធែំដល�ន�របះ៉�លម់ធ្យមនងិខ�ស់ �ចបន�សកម��ព�នេ�យ�ប់ប�� �ល�ងំ�រ្របកួត េបើសិន��ន
អនុ�� តេ�យ��� ធរសខុ�ពក� �ងមូល�� ន និងេបើសិន�អនេុ�ម�មលក័�ខណ័� ត្រម�វរបសេ់�នធី Los Angeles 
និងរបស់រដ�ស្រ�ប់ក�ី�ងំេនះ។ 
 
[Team] កំពុង�តវ់ ��ន�រសម្រសបេដើម្ីបទប�់� ត�់ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 ែដលរមួ�ន�រ�ម�ន និង�រអនុវត��ម
បទប��  និងពិធ�ីរសុខ�ព��រណៈ�របសរ់ដ� និងរបស់េ�នធី�ធរ�ន។ េ�ះ��៉ង�កេ៏�យ 
�មិន�ចលុបបំ�តក់រណីៃន�រឆ�ងជំងឺេនះេឡើយ។ អត�ពលិកនិង្រក �ម្រគ��ររបសពួ់កេគ្រត�វែតយលដ់ឹង និងទទលួ�� ល់នូវ
�និភ័យ (risk) មុននឹងចូលរមួក� �ងសកម��ពអត�ពលកម��ងំេនះ។ 
 
�មរយៈ�រសរេសរអក្សរេផ�ើមេ�� ះ និងចុះហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងយល្់រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�នេនះ អ�កទទលួ�� ល់ 
យល់្រពម និងឯក�ព�មលក័�ខណ័��ងេ្រ�ម�ងំអស ់(អត�ពលិក េហើយ្របសនិេបើអត�ពលិក� អនតីិជន 
��បិ�/��ព��ល្រត�វែតសរេសរអក្សរេផ�ើមេ�� ះ នងិចុះហត�េល�)៖ 
 

● �រចូលរមួក� �ងសកម��ពអត�ពលកម�គឺ��រស� ័្រគចិត�សទុ��ធ។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________   អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលកិ_____________________ 
 

● អត�ពលិកយុជន �នទទួល�រអនុ�� តេដើម្ីបចូលរមួក� �ងកិច�្របជុំ �រហ� ឹក�ត ់និង�រ្របកួតអត�ពលកម��ម�រដកឹ�ំ
េ�យបុគ�លិកបង�ឹកបង�នឺ។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________      អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលកិ_____________________ 
 

● អត�ពលិក ឬ��បិ�/��ព��លនងឹមនិចូលរមួ�រ្របជុំ �រហ�កឹ�ត់ និង/ឬ�រ្របកួតេឡើយ េបើសនិ�
ចំណុច�មួយក� �ងចេំ�ម�ងេ្រ�មអនវុត�៖ 

A. អត�ពលិក ឬស�ជិកក� �ង្រគ��ររបសពួ់កេគកំពុងេចញេ�គស�� មួយៃនជំង ឺCOVID-19  ែដលេចញ�េលើកដំបូងក� �ង  
រយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ៖ ្រគ �នេ��  (�នកេ�� េស� ើនឹង ឬខ�ស់�ង 100.4°F ឬ 38°C) ឬ្រគ �នរ� ក�ក ដកដេង�ើមខ� ី 
ឬពិ�កដកដេង�ើម �ន�រម�ណ៍អសក់�� ងំ ឈ�ឺច់ដុឬំឈខឺ� �ន ឈឺក�ល ឈបឺំពង់ក រមូលេ�ះឬក� �តចេ�� រ �គរសូ 
តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសេម�រ ឬែលងដឹងរស�តឬិក� ិន។ អត�ពលកិ ឬ��ប�ិ/��ព��ល ្របសនិេបើអត�ពលកិ�
អនីតិជន នឹងពិនិត្យេមើលសីតណុ� �ពរបស់អត�ពលកិេ�ផ�ះមុនេពលចូលរមួ�រ្របជុំ �រហ� ឹក�ត ់និង/ឬ�រ្របកួត 
េហើយអត�ពលិកនឹងមនិចូលរមួេឡើយ េបើសិន�សតីុណ� �ពរបសពួ់កេគេស� ើនឹង ឬខ�ស់�ង 100.4°F ឬ 38°C។ 

B. អត�ពលិក ឬស�ជិក��� ក់ក� �ង្រគ��ររបសពួ់កេគ�នេធ�ើេ�គវ �នចិ�័យេឃើញ��នជងំឺ COVID-19 ឬេធ�ើេ�គវ �នចិ�័យ
េ�យសង្័សយ��នជំង ឺCOVID-19 ឬកំពុងរង�ំ់លទ�ផលេតស�ជំង ឺCOVID-19។ 

C. អត�ពលិក ឬស�ជិក��� ក់ក� �ង្រគ��ររបសពួ់កេគ�នចំ�យេពល�មួយបគុ�ល�� កេ់ទៀតែដល�នេធ�ើេ�គវ �នចិ�យ័
េឃើញ��នជំងឺ COVID-19 ឬេធ�ើេ�គវ �និច�យ័េ�យសង្័សយ��នជំង ឺCOVID-19។ 

D. អត�ពលិក ឬស�ជិក��� ក់ក� �ង្រគ��ររបសពួ់កេគកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�បី�� បឲ់្យេ��ចេ់�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់
ពីេគ�េពលបច� �ប្បន�។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________    អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលិក_____________________ 
 
 



�យក�� នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES 
េសចក�ីប�� ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល 
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● េបើសិន�អត�ពលកិេធ�ើេតស� វ �ជ��នស្រ�បជ់ំង ឺCOVID-19 ឬ្រត�វ�នកណំត់អត�ស�� ណ��នប៉ះ�ល�់មួយបគុ�លែដល
�នេធ�ើេតស� វ �ជ��នស្រ�បជ់ំងឺ COVID-19 េ�ះអត�ពលកិ ឬ��ប�ិ/��ព��ល ្របសនិេបើអត�ពលិក�អនីតជិន 
ឯក�ពជូនដំណឹង�� មៗដល់ [Team Officials] និងទទលួ�� ល�់ [Team Officials] ្រត�វែត�ក់ទង
�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles (LACDPH) េដើម្ីបផ�ល់ព័ត�៌ន�កព័់ន�នងឹ�រេធ�ើេតស�វ �ជ��ន
ែដល�នប�� ក ់ែដលរមួ�នេ�� ះ និងព័ត៌�នទ�ំកទ់ំនងរបស់អត�ពលកិ។ ខ� � ំយល្់រពមឲ្យ [Team]  ផ�ល់
ព័ត៌�នែបបេ�ះដល ់LACDPH ឬអង��ពរដ��លេផ្សងេទៀតដូច�នត្រម�វ�មច�ប។់ ខ� � ំយល្់រពមសហ�រេ�យស� ័្រគចតិ�
�មួយ�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល�់ងំ�យែដល្រត�វ�នកំណត�់�ំ�ច់េ�យ [Team Officials] និង / ឬ LACDPH។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________    អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលិក_____________________ 
 

● េយើងដឹង�អត�ពលិក�ចនងឹ្រត�វ�នបះ៉�ល់�មួយជំង ឺCOVID-19 ខណៈេពលចូលរមួក� �ង�រ្របជុំ �រហ� ឹក�ត ់និង/ឬ
�រ្របកួត។ េយើងយល�់�របះ៉�ល់េនះ្របឈមនងឹ�និភយ័ (risk) ៃន�រឆ�ងេមេ�គ ជំងឺធ�ន់ធ�រ ឬ�រ�� ប់�តប់ងជ់ីវ �ត
ចំេ�ះអត�ពលិក និងស�ជកិ្រគ��ររបសពួ់កេគ។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________    អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលិក_____________________ 
 

● េយើងទទួល�� ល�់ [Team] អភិ�លរដ� �យក�� នស�ុភ�ិលរដ�, LACDPH ឬអង��ពរដ��លេផ្សងេទៀតែដល�ន
សិទ�ិអំ�ចេលើ [Team] �ចេធ�ើ�រសេ្រមចលុបេ�ល�រ្របកួត ឬរដូវ�លេ�េពល�ក៏�ន។ េយើងកទ៏ទួល�� ល�់ 
[Team] ្រត�វែតអនេុ�ម�មបទប�� ��ែដល�នេចញេ�យ�� បន័េផ្សង ែៗដល�នសិទ�អិ�ំចេលើសកម��ព
អត�ពលកម� និងយល់្រពមអនុវត��មបទប�� �ងំេ�ះ េ�ះប�ី��នេចញេ្រ�យពីចុះហត�េល�េលើកចិ�្រពមេ្រព�ង
េនះក៏េ�យ។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________    អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលិក_____________________ 
 

● អត�ពលិក និង��ប�ិ/��ព��ល ្របសនិេបើអត�ពលិកគឺ�អនីតជិន ដឹង��រហ� ឹក�ត ់�រ្របកួត �រទស្ស� 
និង/ឬមេធ��យេធ�ើដំេណើរនឹង�នស�ពខុសពី�� ំមុនៗ រមួ�ងំ�ព�ំ�ចស់្រ�ប�់ររក�គ�ំត�ង�យ និង
�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ែដល្រតឹម្រត�វ និង�� ប់ខ� �ន។ េយើងយល្់រពមអនវុត��ម�រែណ�ំែដលផ�ល់េ�យបុគ�លិកបង�កឹបង�ឺន 
និងទទួល�� ល់� �រប�ជ័យក� �ង�រអនវុត��ម �ចប�� លឲ្យ�ន�របដិេសធមិនឲ្យអត�ពលិកចូលរមួក� �ង�រហ�កឹ�ត់ 
�រ្របកួត និង/ឬរដូវ�លក�ី�ងំមូលែតម�ង។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________    អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលិក_____________________ 
 

● អត�ពលិក កំពុងចូលរមួក� �ងសកម��ពអត�ពលកម�េ�យស�្័រគចិត�។ អត�ពលិក ឬ��បិ�/��ព��ល ្របសិនេបើ
អត�ពលិកគឺ�អនតីិជន យល្់រពមសន�ត់�និភយ័ (risk) �មួយ និង�ងំអសៃ់ន�រឆ�ងេមេ�គ �ររងរបួស ឬ�រ�� ប់ 
មិន��និភ័យ (risk) �ងំេ�ះ្រត�វ�នេគ�� ល់ ឬក៏អត់េ�ះេទ។ 

អក្សរេផ�ើមេ�� ះ��ប�ិ៖_______________    អក្សរេផ�ើមេ�� ះអត�ពលិក_____________________ 
 

ខ� � ំ/េយើង�ន�នកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ�៉ងយកចតិ�ទកុ�ក់ និងយលពី់ខ� ឹម�ររបស់��ងំ្រស �ង។ ខ� � ំ/េយើងដឹងពី�និភយ័ (risk) 
ៃន�រចូលរមួក� �ងសកម��ពអត�ពលកម�ក� �ងអំឡ� ងេពល�នជំង�ឺតត�តសកល COVID-19។ ខ� � ំ/េយើងដឹង�ទ្រមង�់ក្យេនះ
�នផ� �ក�រេ�ះបន� �កទនួំលខសុ្រត�វ និងលះបងស់ិទ��ិម�រ�ងំអស់។ ខ� � ំ/េយើងកំពុងចុះហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ
េ�យស� ័្រគចិត� ដឹង�ងំ្រស �ងអំពី�នភិ័យ (risk) ក៏ដូច��រេ�ះបន� �ករបសខ់� � ំ និង�រលះបងស់ទិ�ិ�ម�រ��្រប�ំង [TEAM] 
បុគ�លិក �� ក់�រ ស�ជកិគណៈកម��រ ឬ�� ប័ន�កព័់ន�េផ្សងេទៀតរបស់្រក �មេនះ។ 

េ�� ះអត�ពលិក�អក្សរពុម�៖ 

    

ហត�េល�អត�ពលិក៖ 

  

�លបរ �េច�ទ៖ 

 

េ�� ះ��ប�ិ�អក្សរពុម�៖ 

  

 

 

ហត�េល���ប�ិ 
្របសិនេបើអត�ពលិក�អនីតជិន៖ 

  

�លបរ �េច�ទ៖ 
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