ពិធីសារអាហារពពលល្ងាច-ព ាជនីយដ្ឋាន - ឧបសមព័នធ ជ
ពិធីសារននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នដ្ាយន ាជនីយដ្ឋានអាហារនពលល្ងាចក្នុងន ាេះរួមមានហាងត្សានបៀរត្សានបៀរបារហាងត្សាសិបបក្មមនិងហាង
ត្សាដែលទទួលបានការអនុញ្ញារឱ្យផ្តល់នូវការអងគុយទទួលទានអាហារនពលល្ងាច។ បារ៍ឈរដរឯងហាងត្សាសិបបក្មមផ្លិរនត្រឿងមាសុីន
និងក្ដនែងទទួលន្ញៀវដែលមិនមានផ្ទេះបាយអនុញ្ញារសុខ ាពដែលមានត្សាប់ត្រូវបានហាមឃារ់មិនឱ្យនបើក្រហូរែល់មានការអនុញ្ញារពីឡ
ងប៊ិចសុវរថិ ាពន ាផ្ទេះបញ្ជាទិញ។ រត្មូវការខាងនត្កាមអនុវរតចំន ាេះន ាជនីយដ្ឋានអាហារនពលល្ងាចទាំងអស់។ បដនថមនលើល័ក្ខខ័ណ្ឌដែល
បានក្ំណ្រ់នលើវិស័យន ាជនីយដ្ឋានសត្មាប់ទទួលទានអាហារនពលថ្ងងត្រង់នដ្ាយអ្ិបាលនខរតអាជី វក្មមក្៏ត្រូវន ារពតាមលក្ខខណ្ឌដែល
មានដចងក្នុងពិធីសារន ាជនីយដ្ឋាននែនអ៊ីនននេះផ្ងដែរ។ ពិធីសារននេះត្រូវដរអនុវរតនិងបិទផ្ាយមុននពលនបើក្ន ាជនីយដ្ឋានអាហារនពល
ល្ងាច។
សូមចំណាំ: ឯក្សារននេះអាចត្រូវបាននធវើបចចុបបនន ាពន ានពលដែលព័រ៌មាននិងធនធានបដនថមអាចរក្បានែូនចនេះត្រូវត្បាក្ែថាពិនិរយនមើលនរ
ហទំព័ររបស់ឡងប៊ិច ក្ូវិែ-១៩ ន ា www.longbeach.gov/covid19 ជានទៀងទារ់សត្មាប់ការនធវើបចចុបបនន ាពនលើឯក្សារននេះ។

បញ្ជីនផ្ទៀងផ្ទារ់ននេះរួមមាន៖
(១) ន ាលនន

ាបាយនិងការអនុវរតន ាក្ដនែងនធវក
ើ ារនែើមបីការ ារសុខ ាពបុរល
គ ិក្

(២ នផ្ទៀងផ្ទារ់ការនែើមបីធា ាបាននូវ ាពឃែារឆ្ងាយថ្នរាងកាយ
(៣) នផ្ទៀងផ្ទារ់ការនែើមបីធា ាការត្រប់ត្រងការឆ្ែង
(៤) ទំ ាក្់ទំនងជាមួយនិន

ាជិក្និងសាធារណ្ជន

(៥) នផ្ទៀងផ្ទារ់ការនែើមបីធា ាបាននូវការទទួលបាននូវនសវាក្មមចាំបាច់ត្បក្បនដ្ាយសមធម៌
អាជីវកមមទាំង្សអស់ត្រូវអនុវរតវធ
ិ ានការណ៍ដែលអាចអនុវរតបានទាំង្សអស់ដែលបានរាយខាង្សពត្កាមពហើយត្រូវពត្រៀមពែើមបីពនយល់ពី
មូលពហរុដែលវិធានការណ៍ណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុវរតមន
ិ ត្រូវបានអនុវរត។

ព

មាោះអាជីវកមម:

កដនែង្សអាស័យដ្ឋាន៖

ក។ ) ប័ណណសនារាប់រង្សការងារនិង្សវិធានការណ៍ពែើមបីការពារសុខ ាពនិព

ាជិក

(ពិនិរយពមើលអវីទាំង្សអស់ដែលអនុវរតព ានឹង្ស ាពអាចរកបាន)៖

□ ន ាលនន ាបាយការងារនិងវិធានការណ្៍នែើមបី ាំ ារសុខ ាពនិន ាជិក្(ឆ្្ឹេះអវីទាំងអស់ដែលត្រូវបានរក្ន ើញ):
□ ការត្រួរពិនិរយនរារសញ្ញាត្រូវបាននធវើនឡើងមុននពលនិន ាជិក្អាចចូលក្ដនែងនធវើការ។ ការត្រួរពិនិរយត្រូវដររាប់បញ្ចូលការត្រួរ
ពិនិរយផ្ទាល់មារ់ទាក្់ទងនឹងក្អក្ែនងហើមខែីឬន្តាខែួននិងនរារសញ្ញានផ្េងនទៀរដែលនិន

ាជិក្អាចនឹងជួបត្បទេះ។

□ និន ាជិក្ទាំងអស់ដែលមានទំ ាក្់ទំនងជាមួយសាធារណ្ជនឬនិន ាជិក្នផ្េងនទៀរក្នុងក្ំឡុងនពលផ្ែាស់បតូរនវនរបស់ពួក្នរ
ត្រូវបានផ្តល់ជូននដ្ាយមិនរិរថ្ងែការត្របមុខនលើត្ក្ណារ់.
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ និន ាជិក្ដែលផ្តល់នសវាក្មមែល់អរិងិជនដែលបានលុបរត្មបមុខរបស់ពួក្នរនែើមបីបរិន ារនិងន្សជជៈរួមទាំង
និន

ាជិក្ដែលបនត្មើអាហារឬន្សជជៈែល់អរិងិជននិងនិន

ាជិក្ដែលរុរងយនដត្ក្ុងត្រូវ ាក្់ទាំងពីរ (១) ដខល

ការ ារមុខនិង (២) ក្។ រត្មបមុខឬមាស។ របាំងមុខត្រូវ ាក្់បដនថមនលើរត្មបមុខ.

□ ការត្របែណ្តប់ដរងដរត្រូវបាន ាក្់នដ្ាយនិន ាជិក្ក្នុងក្ំឡុងនពលថ្ងងនធវើការន ានពលមានទំ ាក្់ទំនងឬទំនងជាទាក្់ទង
ជាមួយអនក្ែថ្ទ។ និន

ាជិក្មិនចាំបាច់ ាក្់រត្មបមុខត្ក្ណារ់នទន ានពលនិន

ជនឬរូបជញ្ជាំង។ រត្មបមុខបដនថមត្រូវដរផ្តល់ជូនតាមរត្មូវការ.

ាជិក្ន ាមនាក្់ឯងន ាក្នុងការិ

ាល័យឯក្

□ និន ាជិក្ត្រូវបានដណ្ ាំឱ្យល្ាងរត្មបមុខមុខរាល់ថ្ងង។
□ សថានីយ៍ការងារទាំងអស់ត្រូវបានបំដបក្នដ្ាយ ាងនហាចណាស់ត្បាំមួយហវីរ។
□ រំបន់ដចក្ចាយ (សត្មាប់ការមក្យក្តាមែងផ្ែូវ) បនទប់សំរាក្បនទប់បងគុនសាធារណ្េះនិងរំបន់ទូន ានផ្េងនទៀរត្រូវបាននររំងាប់ម
នរារនចាលជាញឹក្ញាប់តាមកាលវិ ារែូចខាងនត្កាម៖

□ រំបន់ដចក្ចាយ
□ បនទប់សត្មាក្
□ បនទប់បងគុនសាធារណ្េះ
□ នផ្េងនទៀរ
□ ការឈប់សត្មាក្ត្រូវបានក្ំណ្រ់នែើមបីធា ាថាត្បាំមួយ (៦) ហវីររវាងបុរគលិក្អាចត្រូវបានរក្ាទុក្ន ាក្នុងបនទប់សត្មាក្រំបន់
សត្មាក្ដែលបានក្ំណ្រ់ត្រប់នពល។

□ និន

ាជិក្ត្រូវបានហាមឃារ់មិនឱ្យបរិន ារឬផ្ឹក្ន ាក្ដនែងណានផ្េងនទៀរន ាក្នុងក្ដនែងនធវើការនត្្ាពីក្ដនែងសត្មាក្ក្ដនែងសំរាក្

ដែលបានក្ំណ្រ់។

□ នត្រឿងបរិកខារដែលរំងាប់នមនរារនិងនត្រឿងផ្គរ់ផ្គង់ដែលអាចរក្បានសត្មាប់បុរគលិក្ន ាទីតាំងែូចខាងនត្កាមៈ
□ ត្បន្ទអ ាម័យនត្បើត្បាស់
□ បរិមាណ្
□ វិធីសាត្សតថ្នការនធវើនរសត
□ ទឹក្អ ាម័យល្ាថ្ែមានត្បសិទធ ាពត្បឆ្ាំងនឹងក្ូវីែ-១៩ អាចរក្បានសត្មាប់បុរគលិក្ទាំងអស់ដែលមានទីតាំងែូចខាងនត្កាម៖
□ និន ាជិក្ត្រូវបានទាមទារនិងអនុញ្ញារឱ្យមាននពលនវល្ាត្រប់ត្ ាន់នែើមបីល្ាងសំអារឬនត្បើទឹក្អ ាម័យល្ាងថ្ែនរៀងរាល់ ៣០ ាទីមតង
ឬចាំបាច់ត្បសិននបើមាននត្សាមថ្ែត្រូវបានផ្តល់ឱ្យឬន ានពលផ្ែាស់បតូរ ារក្ិចចការងារនែើមបីនចៀសវាងការឆ្ែងឆ្ែងសកតានុពលណាមួយ។

□ ចាប់ងរចមែងពិធីសារននេះត្រូវបានដចក្ចាយនិងបណ្តតេះបណ្តាលែល់បុរគលិក្មនាក្់ៗ។
□ ប័ណ្ណសនាទាំងអស់ដែលបានពិពណ្៌ ាន ាក្នុងបញ្ជីនផ្ទៀងផ្ទារ់ននេះនត្្ាពីន ាលការណ្៍ទាក្់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌការងារត្រូវបានអនុវរត
ចំន ាេះបុរគលិក្ថ្នការដចក្ចាយនិងត្ក្ុមហុននផ្េងនទៀរដែលអាចមានន ាក្នុងបរិនវណ្ជា ារីទីបី។

ខ។ ការព្ទៀង្សផ្ទារ់ធានាកាពឃ្ែារ់ឆ្ងាយពីរាង្សកាយ

□ ក្ំណ្រ់ការកាន់កាប់ន ាក្នុងន ាជនីយដ្ឋាននែើមបីធា ាថាមានចមងាយឆ្ងាយនិង ឬឧបសរគខាងរាងកាយរវាងរុដែលការ់បនថយទំ ាក្់
ទំនងរវាងអរិងិជនន ារុនផ្េងៗ នា។

□ សមរថ ាពទទួលទានអាហារក្នុងផ្ទេះនិងនត្្ាមិនត្រូវនលើសពី ៦០ ាររយថ្នការកាន់កាប់អរិបរមានែើមបីអនុញ្ញារឱ្យមាន

ក្ដនែងត្រប់ត្ ាន់ចំងាយរាងកាយរវាងត្ក្ុមអរិងិជននឡើយ។ ចមងាយរួរសថិរន ាចមងាយ ៦ ហវរ
ី រវាងត្ក្ុមអរិងិជនអងគុយនិង

ឬនត្បើរបាំងរាងកាយ។ នត្រឿងបរិកខារដែលមិនអាចនធវើត្បរិបរតិការនដ្ាយមានចមងាយឆ្ងាយខាងរាងកាយសមត្សបត្រូវដរមាន
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ក្ដនែងរស់ន ាទាបរហូរែល់មានការឃែារឆ្ងាយពីរាងកាយសមត្សប។.

□ រុទាំងអស់ត្រូវបានដ្ាក្់ចន ែាេះពី នា ាងរិចត្បាំមួយហវីរឬនបើមិនអាចចល័របាននទរបាំងរឺ ារថាសត្រូវបានបដនថមនែើមបី
បំដបក្រុដែលល្ារពីនលើក្ាលអរិងិជនន ានពលក្ំពុងអងគុយ។

□ ផ្តល់របាំងរូបវនតនិង ារថាសន ាទីតាំងមាសុីនចុេះន

មាេះនិងរំបន់នផ្េងនទៀរដែលមានចមងាយរាងកាយ ៦ ហវីរពិបាក្។

□ បុរគលិក្ដែល ាក្់រត្មបមុខត្ក្ណារ់ត្រូវបិទជិរមារ់ទវារបុដនតត្រូវមានចំងាយជិរ ៦ ហវីរពីអរិងិជនដែលន ាជិរបំផ្ុរនែើមបីដណ្ ាំ
អរិងិជននអាយរំរង់ជួរ នាបានត្បាំមួយហវីរនិងសថិរន ាក្នុងប ទារ់ត្រឹមត្រូវ។

□ ផ្តល់សនតិសុខឬបុរគលិក្ឱ្យបានត្រប់ត្ ាន់នែើមបីអនុវរតរាល់ការត្រួរពិនិរយហវូងមនុសេចាំបាច់និងពិធីសារឃែារ់ចមងាយរាងកាយ។
□ ត្បសិននបើការអនុញ្ញារឱ្យចូលក្ដនែងទំននរន ាេះអរិងិជនត្រូវបានរត្មង់ន ាជួរមួយថ្នដខេពីរន ាមារ់ទវារ៖ មួយសត្មាប់យក្របស់
ដែលបានបញ្ជាទិញជាមុននិងមួយនទៀរសត្មាប់បរិន ារន ានឹងក្ដនែង។

□ ដខេនងបឬសញ្ញាសមគាល់នផ្េងនទៀរសមគាល់ទាំងក្ដនែងចាប់នផ្តើមសត្មាប់អរិងិជនដែលមក្ទទួលយក្និងចមងាយ ៦ ហវីរ
សត្មាប់អរិងិជនជាបនតប ទាប់ដែលក្ំពុងរត្មង់ជួរ។

□ ន ានពលផ្តល់ជូននូវការបញ្ជាទិញនិងការនរើសយក្ន ានឹងក្ដនែងអរិងិជនរួរដរត្រូវបាននលើក្ទឹក្ចិរតឱ្យនត្បើឧបក្រណ្៍ទូរស័ពទ

របស់ពួក្នរនែើមបីនមើលបញ្ជីមុខមហូបឬផ្តល់ជូននូវមុខមហូប (ដែលនពញចិរត។ ត្បសិននបើមានមុ៉ឺនុយដែលអាចនត្បើនឡើងវិញបានពួក្
នរត្រូវដរត្រូវបាននរសមែាប់នចាលប ទាប់ពីនត្បើត្បាស់មតង ៗ ) នែើមបីអនុញ្ញារ ាពងាយត្សួលថ្នការបញ្ជាទិញនិងការបញ្ជាទិញ
ទំនិញរួរដរត្រូវបានត្បមូលខចប់និងនរើសនដ្ាយអរិងិជន។

□ អរិងិជនដែលក្ំពុងរង់ចាំរបស់របរអាចមិនត្បមូលផ្តុំ នាន ាឯអាជីវក្មមន ាេះនទ។ ពួក្នររួរដរទុក្ន ាក្នុងឡានរបស់ពួក្នររង់ចាំ
ន ាខាងនត្្ាដែលមានចំងាយ ៦ ហវ៊ីរឬនលើសពីននេះរឺក្៏ត្រលប់មក្វិញក្នុងរយៈនពលដែលបានក្ំនរ់ន ានពលអាហាររួចរាល់
នែើមបីទទួលបានការបញ្ជាទិញ។

□ និន ាជិក្ត្រូវបានដណ្ ាំឱ្យរក្ាចមងាយ ាងរិចត្បាំមួយ (៦) ហវីរពីអរិងិជននិងពី នាន ាវិញន ាមក្ន ាក្នុងរំបន់នបើក្និងទូទារ់ត្បា
ក្់។ និន

ាជិក្អាចចូលមក្ជិរមួយដ្ែរន ានពលចាំបាច់នែើមបីទទួលយក្ការការបង់ត្បាក្ត្បរល់អាហារឬនផ្េងពីននេះចាំបាច់។

□ ក្ដនែងនធវើការរបស់និន ាជិក្ត្រូវបានបំដបក្ ាងរិច ៦ ហវីរនហើយក្ដនែងធមមតាត្រូវបានរួម នានែើមបីក្ំណ្រ់ការត្បមូលផ្តុំ
បុរគលិក្នែើមបីធា ាបានឃែារ់ចមងាយរាងកាយ

ាងរិច ៦ ហវីរ។

□ រងគសាលត្សាវីសគីត្សានបៀរន ាជនីយដ្ឋាននិងផ្ារដែលបនត្មើអាហារអាចនបើក្បនទប់បរិន ារអាហាររបស់ពួក្នរត្បសិននបើចមងាយ
រាងកាយមានចមងាយ (៦) ត្បាំមយ
ួ ហវីរឬនត្ចើនជាងននេះ។

□ ជត្មុញការែឹក្ជញ្ជូននិងការមក្យក្តាមែងផ្ែូវ។
□ ផ្តល់អាទិ ាពែល់ក្ដនែងអងគុយនត្្ាន ានពលអរិងិជនក្ំពុងញុាំន ានឹងក្ដនែង។
□ សូមផ្តល់អនុសាសន៍ ាងមុរមាំថាមានដរសមាជិក្ថ្នត្រួសារដរមួយដែលបរិន ារអាហារជាមួយ នា ។
□ ក្ុំដ្ាក្់អរិងិជនន ាចមងាយ ៦ ហវីរពីសថានីយ៍ការងាររបស់បុរគលិក្ការនរៀបចំមហូបអាហារនិងន្សជជៈនិងក្ដនែងផ្ទុក្ទំនិញ។
□ ពិចារណារត្មូវឱ្យមានការក្ក្់នែើមបីការ ារមនុសេពីការត្បមូលផ្តុំ។
□ មនុសេនត្ចើនបំផ្ុរ ៦ ាក្់អាចអងគុយជាមួយ នាបាន។
គ។ ព្ទៀង្សផ្ទារ់ននការធនាត្គប់ត្គង្សការការឆ្ែង្សពមពរាគ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ ត្បព័នធ HVAC រ៉ឺលអែំនណ្ើរការលអ។ ែល់ក្ំរិរអរិបរមាដែលអាចនធវើបាននដ្ាយចរនតខយល់ត្រូវបានបនង្ើន។
□

ធា ាបាននូវបុរគលិក្ត្រប់ត្ ាន់ក្នុងការសមអារក្ដនែងនអាយបានត្រឹមត្រូវ

□ ត្បព័នធទូទារ់ត្បាក្់ដែលមិនមានទំ ាក្់ទំនងត្រូវបានដ្ាក្់ឱ្យែំនណ្ើរការឬត្បសិននបើមិនអាចនធវើន ាបានត្បព័នធ
ទូទារ់ត្រូវបានល្ាងសំអារបាក្់នររីនធវើអ ាម័យជាត្បចាំ។ ពិពណ្៌ ា៖

□ រំបន់រួមនិងវរថុដែលត្រូវបានបេះជាញឹក្ញាប់ន ាក្នុងការមក្ទទួលនិងការទូទារ់របស់អរិងិជន (ឧទាហរណ្៍តារាងត្ចក្
ទវាររឺចំណ្ុចទាញអនក្អានការឥណ្ទាន) ត្រូវបាននររមាប់មរនចាលក្នុងរយៈនពលមួយនមាងក្នុងនមាងនធវើការនដ្ាយនត្បើ
ថនាំសមែាប់នមនរារដែលត្រូវបានអនុម័រនដ្ាយEPA។.

□

នធវើតាមការដណ្ ាំរបស់អនក្ផ្លិរ

ាងជិរសនិទធន ានពលល្ាងសំអារបាក្់នររីនលើថ្ផ្ទទំ ាក្់ទំនងអាហារ។

□ ត្បន្ទអ ាម័យ
□ បរិមាណ្
□ វិធីសាត្សតថ្នការនធវើនរសត
□ រត្មូវឱ្យនត្បើរត្មបមុខនិងនត្សាមថ្ែនិងឬការល្ាងថ្ែញឹក្ញាប់សត្មាប់អនតរក្មមនិន ាជិក្ជាមួយអរិងិជនការនរៀបចំមហូបអាហារ
និងការផ្តល់អាហារ។

□ ល្ាងសមអារនិងល្ាងក្ំចារ់នរាររុបរិន ារអាហារន្ាអីបនទប់អងគុយនិងឬថ្ផ្ទនផ្េងនទៀររវាងការនត្បើត្បាស់របស់អរិងិជន។

□ អរិងិជនត្រូវបានដណ្ ាំថាពួក្នរត្រូវ ាក្់អាវមុខត្របែណ្តប់ក្នុងក្ំឡុងនពលន ាក្នុងហាងនលើក្ដលងដរអងគុយបរិន ារ។ ននេះ
ត្រូវអនុវរតចំន ាេះមនុសេនពញវ័យទាំងអស់និងក្ុមារអាយុនលើសពី ២ ឆ្នាំ។ អាជីវក្មមអាចបែិនសធមិនទទួលយក្បុរគលណា
ដែលមិន ាក្់មុខ។

□ មិនមានមុខមហូបណាអាចមានទំ ាក្់ទំនងនត្ចើនរឺត្រូវបានដចក្រំដលក្រវាងរុែូចជាែបខាប់អំបិលនិងនត្មចត្ក្ឡុក្ឬនំបុ័ង

និងត្រូវមានអ ាម័យរវាងការនត្បើត្បាស់របស់អរិងិជន។ ក្ញ្ចប់នសវាក្មមដរមួយអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនសត្មាប់អរិងិជនមនា
ក្់ៗ។

□ នសវាក្មមខែួនឯងរបស់អរិងិជនត្រូវបានហាមឃារ់នលើក្ដលងដរមិននត្បើនត្រឿងមាសុីនដចក្ចាយែូចជាមាសុីនដចក្ចាយសូ
ដ្ានិងមាសុីនបនត្មើទន់។ ការត្រួរពិនិរយនិងការមាប់មររបស់និន

ាជិក្រ៉ឺចាំបាច់ក្នុងក្រណ្ីមានការចមែងនរារណាមួយ ។

□ មិនមានក្ដនែងទុក្ន ាខាងនត្្ាថ្នត្បដ្ាប់ត្បដ្ារទំនិញឬន្សជជៈសថានីយ៍រង់ចាំ។
□ ត្បដ្ាប់ត្បដ្ារចំអិនអាហាក្ដនេងន ាេះន ាមុននឹងនត្បើនដ្ាយអរិងិជននហើយទុក្ក្នុងធុងសអារ។
□

ត្បដ្ាប់ត្បដ្ានត្បើត្បាស់និងរបស់របរនត្បើត្បាស់នត្ចើនមុខរួរនដ្ាេះត្សាយជាមួយនត្សាមថ្ែនហើយល្ាងជាមួយសាបូល្ាងចាននិង ទឹក្ន្តា
(១០០ អងានស។ ) ល្ាងជត្មេះប ទាប់មក្ត្រូវបាននធវើអ ាម័យឬន ាក្នុងមាសុីនល្ាងចាននិងនត្រឿងមាសុីនដែលមានរុណ្ ាពលអ។
និន

ាជិក្រួរល្ាងថ្ែប ទាប់ពីនដ្ាេះនត្សាមថ្ែរឺនត្កាយនពលនដ្ាេះរបស់របរនដ្ាយផ្ទាល់។

□ ផ្តល់ក្ុងរ៉ឺន័រយក្ន ាតាមរត្មូវការនិងនសនើសុំអរិងិជននវចខចប់កាក្សំណ្ល់ផ្ទាល់ខែួន
□ ផ្តល់ល្ាងថ្ែ ារ់នររីែល់អរិងិជនន ាឬដក្បរត្ចក្ចូលនរាងចត្ក្និងន ារុបរិន ារអាហារនិងរំបន់សមរមយនផ្េងនទៀរ។
□ ន ានពលដែលអាចនធវើបានសូមរំនឡើងឧបក្រណ្៍ដែលមិននត្បើថ្ែែូចជាមាសុីនដចក្ចាយសាបូនិងក្ដនេង។
□ ផ្តល់ជូនការនត្ជើសនរើសនិងការដចក្ចាយនដ្ាយ មានការទាក្់ទង។
□ ការទូទារ់ទាំងអស់នកែាងទវារប៊ិចនិងសទីលសមែាប់នមនរារនចាលប ទាប់ពីនត្បើត្បាស់មតង ៗ។
□ បិទទីក្ដនែងរបារ។
□ មិនត្រូវ ឲ្យ ចំណ្ីអាហារឬន្សជជៈណាមួយផ្តល់ជូននដ្ាយអរិងិជនដែលមិនបានអងគុយន ារុដែលក្ំណ្រ់នដ្ាយ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ន ាជនីយដ្ឋានសត្មាប់បរិន ារនឡើយ។

□ របស់របរក្ំសានតដែលបានដចក្រំដលក្ែូចជាដលបងកតារដលបងក្ុំពយូទ័រនិងមាសុីនដចក្ចាយត្រូវហាមឃារ់។ អរិងិជននឹង
មិនមានលទធ ាពចូលន ាកាន់ក្ដនែងនលងដលបងនិងក្ដនែងក្ំសានតែូចជារុបាល់រឺរប់ត្ពួញ។

ឃ។ ព្ទៀង្សផ្ទារ់ដែលមានទំនាក់ទំនង្សជាមួយសាធារណរែឋ

□ ចាប់ងរចំលងថ្នពិធីសារននេះត្រូវបានបិទផ្ាយន ាតាមត្ចក្ចូលសាធារណ្ៈទាំងអស់ន ាកាន់ក្ដនែងន ាេះ។
□ ដ្ាក្់សែាក្សញ្ញាន ាត្ចក្ចូលក្ដនែងផ្តល់ព័រ៌មានជូនែំណ្ឹងែល់និន ាជិក្និងអរិងិជនទាំងអស់ថាពួក្នររួរដរ (i) នចៀសវាងចូលន ា
ក្នុងនរាងចត្ក្ត្បសិននបើពួក្នរក្ំពុងមាននរារសញ្ញាថ្នជំង៉ឺផ្ែូវែនងហើម ; រួមមានត្រុនន្តាឬក្អក្; (ii) រក្ាចមងាយអបបបរមា ៦ ហវីរពីមួយន ា
មួយ (iii) ក្ណ្តាស់និងក្អក្ន ាក្នុងដក្ងថ្ែ។ (iv) ក្ុំចាប់ថ្ែឬចូលរួមទាក្់ទងនឹងរាងកាយដែលមិនចាំបាច់។

□ ផ្ែាក្សញ្ញាន ាឯការចូលនិងឬក្ដនែងដែលអរិងិជនរត្មង់ជួរជូនែំណ្ឹងែល់អរិងិជនអំពីជនត្មើសសត្មាប់និងរុណ្
សមបរតិការបញ្ជាទឹញជាមុននិងការបង់ត្បាក្់ជាមុន។

□ ការដចក្ចាយតាមអ៊ិនធ៉ឺរដណ្រថ្នការបនង្ើរ (នរហទំព័រត្បព័នធផ្េពវផ្ាយសងគម។ ល។ ) ផ្តល់នូវព័រ៌មានចាស់ល្ាស់
អំពីនមាងហាងរត្មូវការនត្បើត្បាស់រត្មបមុខន ាលនន
ឬការដចក្ចាយនិងព័រ៌មាន ាក្់ព័នធនផ្េងនទៀរ។

ាបាយទាក្់ទងនឹងការបញ្ជាទិញការទូទារ់ជាមុនការទិញនិង

ង្ស។ ព្ទៀង្សផ្ទារ់ដែលអាចទទួលបានពដ្ាយស័កតិសិទធិចំពពាោះពសវាកមមសំខាន់
□ នផ្ទៀងផ្ទារ់ត្រូវបានបនង្ើរនឡើងនែើមបីធា ាការចូលន ាកាន់ទំនិញនិងនសវាក្មមសត្មាប់អរិងិជនដែលមានក្ត្មិរថ្នការចល័រនិងឬមាន
ហានិ្័យខពស់ន ាក្នុងទីសាធារណ្ៈ។

ច។ ព្ទៀង្សផ្ទារ់ចំពពាោះការធានាសុវរថិ ាពចំណីអាហារនិង្សធនធានបដនថម

□ ពិនិរយនឡើងវិញ នសៀវន ាដណ្ ាំសតីពីសុវរថិ ាពចំណ្ីអាហារទីត្ក្ុងឡងប៊ិច
□ នសៀវន ាដណ្ ាំសតីពីសុវរថិ ាពចំណ្ីអាហារទីត្ក្ុងឡងប៊ិច ការដណ្ ាំក្នុងការទទួលទានអាហារ
□ មជឈមណ្ឌលត្រប់ត្រងជំង៉ឺ សុវរថិ ាពចំណ្ីអាហារនិងជំង៉ឺក្ូរូណាវីឆ្នាំ ២០១៩
វិធានការបដនថមណាមួយដែលមិនរាប់បញ្ចូលខាង្សពលើគួរដរត្រូវបានចុោះបញ្ជីដ្ាច់ពដ្ាយដែក
ទំព័រដែលអាជីវកមមគួរ ជាប់ព ានឹង្សឯកសារពនោះ។
អនកអាចទាក់ទង្សមនុសសែូចខាង្សពត្កាមជាមួយនរណាមនាក់
សំណួរឬព
ទំនាក់ទំនង្សអាជីវកមម៖
ព

មាោះ

ាបល់អំពីពិធីសារពនោះ៖
ពលខទូរសពទ:

នងងបរិពចេទចុង្សពត្កាយ
ដកសំរួល៖

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
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