ពិធីសារហាង្សអ៊ុតសក់និង្សហាង្សកាត់សក់៖- ឧបសមព័នធ ឈ
តម្រូវការខាងកម្ការអនុវតតចំក ាោះហាងអុតសក់និងហាងកាត់សក់ទាំងអស់។ បន្នែរកលើល័កខខ័ណ្ឌន្ែលបានកំណ្ត់កលើហាងកាត់សក់និង
ហាងកាត់សក់ក ាយអភិបាល។ហាងអុតសក់និងជាងកាត់សក់ក៏ម្តូវន្តក ារពតារល័កខខ័ណ្ឌន្ែលមានន្ចងកនុងពិធីកាត់សក់និងហាងកាត់ស
ក់។ ពិធីសារកនោះម្តូវន្តម្តូវបានអនុវតតនិងម្បកាសរុនម្បតិបតតិការអាជីវករម។
សូរចំណាំ: ឯកសារកនោះអាចម្តូវបានកធវើបចចុបបននភាពក ាកពលន្ែលព័ត៌មាននិងធនធានបន្នែរអាចរកបានែូកចនោះម្តូវម្បាកែថាពិនិតយករើលកេ
ហទំព័ររបស់ឡងប៊ិច កូវិែ-១៩ ក ា www.longbeach.gov/covid19 ជាកទៀងទាត់សម្មាប់ការកធវើបចចុបបននភាពកលើឯកសារកនោះ។

បញ្ជីក្ទៀងផ្ទាត់កនោះរួរមាន៖

(១) ប័ណ្ណសនារាប់រងនិងការអនុវតតក ាកន្នែងកធវើការកែើរបីការ ារសុខភាពបុេគលិក
(២) ក្ទៀងផ្ទាត់ការកែើរបីធានាបាននូវភាពឃ្ែាតឆ្ងាយននរាងកាយ
(៣) ក្ទៀងផ្ទាត់ការកែើរបីធានាការម្េប់ម្េងការឆ្ែង
(៤) ទំនាក់ទំនងជារួយនិក

ាជិកនិងសាធារណ្ជន

(៥) ក្ទៀងផ្ទាត់កែើរបីធានាបាននូវការទទួលបាននូវកសវាករមចាំបាច់ម្បកបក ាយសរធរ៌

អាជីវកមមទាំង្សអស់ត្តូវអន៊ុវតតវធ
ិ ានការណ៍ដែលអាចអន៊ុវតតបានទាំង្សអស់ដែលបានរាយខាង្សពត្កាមពហើយត្តូវពត្តៀមពែើមបីពនយល់ពី
មូលពហត៊ុដែលវិធានការណ៍ណាមួយដែលមិនត្តូវបានអន៊ុវតតមន
ិ ត្តូវបានអន៊ុវតត។

ព

មាោះអាជីវកមម:

កដនែង្សអាសយដ្ឋាន៖

ក។ ) ប័ណណសនារាប់រង្សការងារនិង្សវិធានការណ៍ពែើមបីការពារស៊ុខភាពនិព
(ពិនិតយពមើលអវទ
ី ាំង្សអស់ដែលអន៊ុវតតព ានឹង្សភាពអាចរកបាន)៖

ាជិក

□ និក ាជិកទាំងអស់ម្តូវបានកេម្បាប់រិនឱ្យរកកធវើការម្បសិនកបើឈឺកហើយកធវើតារការន្ណ្នាំរបស់រន្រនតីសុខភាពទីម្កុងឡងប៊ិចសម្មាប់
ភាពឯកកាក ាយខែួនឯងម្បសិនកបើអាចអនុវតតបាន។

□ ការម្តួតពិនិតយករាេសញ្ញាម្តូវបានកធវើកឡើងរុនកពលនិក ាជិកអាចចូលកន្នែងកធវើការ។ ការម្តួតពិនិតយម្តូវន្តរាប់បញ្ចូលការម្តួត
ពិនិតយផ្ទាល់មាត់ទាក់ទងនឹងកអកែកងហើរខែីឬក្តាខែួននិងករាេសញ្ញាក្េងកទៀតន្ែលនិក

ាជិកអាចនឹងជួបម្បទោះ។

□ និក ាជិកទាំងអស់ន្ែលមានទំនាក់ទំនងជារួយសាធារណ្ជនឬនិក ាជិកក្េងកទៀតកនុងកំឡុងកពលផ្ែាស់បតូរកវនរបស់ពួកកេ
ម្តូវបាន្តល់ជូនក ាយរិនចាំបាច់បង់នលែកលើរុខម្េបរុខ។ ការបិទបាំងេឺម្តូវ ាក់កលើមាត់និងម្ចរុោះក ាយនិក
កវលាកនុងកពលនលងកធវើការក ាកពលន្ែលមានទំនាក់ទំនងឬទំនងជាទាក់ទងជារួយអនកែនទនិក
កពលបុេគលិកមនាក់ឯងកទ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ាជិកម្េប់កពល

ាជិករិនចាំបាច់ ាក់េម្របរុខ

□ និក ាជិកម្តូវបានន្ណ្នាំឱ្យលាងេម្របរុខរុខរាល់នលង។
□ សែានីយ៍ការងារទាំងអស់ម្តូវបានបំន្បកក ាយ ាងកហាចណាស់ម្បាំរួយហវីត។
□ បនទប់សំរាកបនទប់បងគន់សាធារណ្ោះនិងតំបន់ទូក ាក្េងកទៀតម្តូវបានកេសមែាប់កចាលករករាេជាញឹកញាប់តារកាលវិភាេែូចខាង
កម្ការ៖

o

បនទប់សម្មាក

o

បនទប់បងគន់សាធារណ្ោះ

o

ក្េងកទៀត

□ ការឈប់សម្មាកម្តូវបានកធវើទីតាំកែើរបីធានាថាម្បាំរួយ (6) ហវីតរវាងបុេគលិកអាចម្តូវបានរកាក ាកនុងបនទប់សម្មាកម្េប់កពល។
ក ាកន្នែងន្ែលអាចកធវើបានចូរបកងកើតកន្នែងសំរាកកម្្ាជារួយេម្របរែប់និងកន្នែងអងគុយន្ែលធានានូវការឃ្ែាតឆ្ងាយពីរាងកាយ។

□ និក ាជិកម្តូវបានហារឃ្ាត់រិនឱ្យបរិកភាេឬ្ឹកក ាកន្នែងណាក្េងកទៀតក ាកនុងកន្នែងកធវើការកម្្ាពីបនទប់សម្មាកន្ែលបាន
កំណ្ត់កែើរបីធានាថារបាំងរុខមានែំកណ្ើរការជាប់លាប់និងម្តឹ រម្តូវ។

□ កលើកទឹកចិតតករមករពីការជួបជុំ នាក ាតំបន់ន្ែលមានចរាចរណ្៍ខពស់ែូចជាបនទប់ទឹកតារសាលធំឬចំណ្តកាតឥណ្ទាន
□ ទឹកលាងសមែាប់ករករាេនិងកម្េឿង្គត់្គង់ន្ែលអាចរកបានសម្មាប់បុេគលិកក ាទីតាំងែូចខាងកម្ការៈ
□ ទឹកលាងនែសំអាតបាក់កតរីមានម្បសិទធភាពម្បឆ្ាំងនឹងកូវិែ-១៩ អាចរកបានសម្មាប់បុេគលិកទាំងអស់ន្ែលមានទីតាំងែូចខាងកម្ការ៖
□ និក ាជិកម្តូវបានទារទារនិងអនុញ្ញាតឱ្យមានកពលកវលាម្េប់ម្ ាន់កែើរបីលាងសមអាតឬកធវើអនារ័យនែករៀងរាល់ ៣០ នាទីរតងឬតារ
តម្រូវការម្បសិនកបើមានកម្សារនែ។ ការ ាក់កម្សារនែេួរន្តម្តូវបានកធវើក ាយភជាប់ជារួយការលាងនែជាម្បចាំកហើយរិនន្រនជាការ
ជំនួសឱ្យការលាងនែធរមតាកទ។ កម្សារនែម្បន្ហលជារិនម្តូវបានកម្បើរតងកទៀតកទក ាកពលែកកចញ។

□ ទឹកលាងសមែាប់ករករាេនិងកម្េឿង្គត់្គង់ន្ែលអាចរកបានសម្មាប់បុេគលិកក ាទីតាំងែូចខាងកម្ការ៖
□ ទឹកលាងនែសំអាតបាក់កតរីមានម្បសិទធភាពម្បឆ្ាំងនឹងកូវិែ-១៩ អាចរកបានសម្មាប់បុេគលិកទាំងអស់ន្ែលមានទីតាំងែូចខាងកម្ការ៖
□ និក ាជិកតំរូវកអាយកម្បើន្វ៉ែនតាន្វ៉ែនតារឺរបាំងរុខបន្នែរកលើការបិទបាំងរុខកំឡុងកពល្តល់កសវាករមជាពិកសសកនុងអំឡុងកពលជួបផ្ទាល់។
ខ។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់សត្រាប់ការឃែាំពមើលរូបវិទាដែលមិនចាស់

□ ធានាបាននូវការឃ្ែាតឆ្ងាយពីរាងកាយ ាងកហាចណាស់ម្បាំរួយហវីតរវាងនិងកនុងចំកណារករមករនិងអតិលិជនកលើកន្លងន្តកពល្ត
ល់កាត់សក់កសវាករមែល់អតិលិជននិងកសវាករមទំនាក់ទំនងជិតសនិទធចាំបាច់។ កនោះអាចរួរបញ្ចូលទាំងការកម្បើម្បាស់ភាេថាសរូបវនត
ឬេំកហើញករើល(ឧ។ សញ្ញាសំ ាល់ជាន់កាន្សតពណ្៌ឬសញ្ញាសមគាល់កែើរបីចងអុលបងហាញកន្នែងន្ែលករមករនិង / ឬអតិលិជនេួរ
ឈរ)។

□ ចាត់វិធានការក្ទៀងផ្តាត់ក ាតារកន្នែងទទួលកភញៀវឬកន្នែងក្េងកទៀតន្ែលរិនអាចឃ្ែាតឆ្ងាយពីរាងកាយកែើរបីកាត់បនែយការបោះ
ាល់រវាងករមករនិងអតិលិជនែូចជាផ្ែាសទិចចាស់ឬរបាំងក្េងកទៀត។

□ ទាក់ទងអតិលិជនរុនកពលក ាទសេនាកែើរបីបញ្ជាក់ពីការណាត់ជួបនិងសួរថាកតើពួកកេកំពុងបងហាញករាេសញ្ញាណារួយន្ែលឈឺឬ
ថាកតើពួកកេម្តូវបានបោះ ាល់នឹងអនកន្ែលឈឺ។ម្បសិនកបើអតិលិជនកឆ្ែើយជាវិជជមានសម្មាប់សំណ្ួរណារួយសូរកំណ្ត់កពលកវលា
ណាត់ជួប

ាងកហាចណាស់ ១០ ក ា ១៤ នលងនាកពលអនាេត។

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V1 5-29-20

□ ការណាត់ជួបកែើរបីកាត់បនែយការកកសទោះការទទួលកភញៀវនិងធានាកពលកវលាម្េប់ម្ ាន់សម្មាប់ការសមអាតនិងអនារ័យឱ្យបានម្តឹរ
ម្តូវរវាងែំកណ្ើរទសេនកិចចរបស់អតិលិជននីរួយៗ។ ពិចារណា្តល់កសវាករមែល់អតិលិជនតិចជាងរុនកនុងរួយនលងឬពម្ងីកកមាង
ម្បតិបតតិការកែើរបីឱ្យមានកពលកវលាកម្ចើនរវាងអតិលិជន។ករមករម្តូវបានហារឃ្ាត់រិនឱ្យក

កសវាករមសម្មាប់អតិលិជនមនាក់ម្តូវន្ត្តល់ជូនទាំងម្សុងរុនកពលអតិលិជនលមីម្តូវបានករើលក

ើញអតិលិជនកម្ចើនកនុងកពលន្តរួយ។
ើញក ាយករមករែន្ែល។

□ ផ្អាកការកែើចូលការណាត់ជួបមាន។
□ ធានាថាករមកររិនបានក ើញអតិលិជនកម្ចើនកនុងកពលន្តរួយ (ឧទាហរណ្៍សក់របស់អតិលិជនមនាក់សងួតកហើយមនាក់កទៀតកាត់
សក់) ។ កសវាករមសម្មាប់អតិលិជនមនាក់េួរន្តម្តូវបាន្តល់ឱ្យទាំងម្សុងរុនកពលអតិលិជនលមីម្តូវបានកេករើលក
ែូច នា។

ើញក ាយករមករ

□ ម្បសិនកបើអាចកធវើបានអនុវតតបកចចកវិទាម្តួតពិនិតយជាក់ន្សតងកែើរបីធានាថាករមករនឹងម្តូវបានជូនែំ ណ្ឹងក ាកពលអតិលិជនរក
ែល់។

□ កសនើឱ្យអតិលិជនរង់ចាំក ាខាងកម្្ាឬក ាកនុងឡានរបស់ពួកកេជាជាងម្បរូល្តុំ នាក ាកនុងហាងន្កសរផសេឬហាងកាត់សក់។ ក ា
ទីតាំងធំតំបន់ទទួលកភញៀវេួរន្តមានអតិលិជនន្តមនាក់េត់កនុងកពលន្តរួយឬន្កន្ម្បតំបន់សម្មាប់ការឃ្ែាតឆ្ងាយរាងកាយម្េប់
ម្ ាន់រួរទាំងការែកក្ាអីនិងសាឡុង។

□ និក ាជិកម្តូវបានន្ណ្នាំឱ្យរកាចមងាយ ាងតិចម្បាំរួយ (៦) ហវីតពីអតិលិជននិងពី នាក ាវិញក ារកក ាកនុងតំបន់ទូទាត់។
និក

ាជិកអាចចូលរកជិតរួយរំកពចក ាកពលចាំបាច់កែើរបីទទួលយកការទូទាត់ម្បេល់ទំនិញឬកសវាករមឬកបើចាំបាច់ ។

□ កន្នែងកធវើការរបស់និក ាជិកម្តូវបានបំន្បក នា ាងកហាចណាស់ ៦ ហវីតនិងកន្នែងរួរម្តូវបានកំណ្ត់កែើរបីកំណ្ត់ការម្បរូល្តុំ
បុេគលិកកែើរបីធានាបានចមងាយ

ាងតិច ៦ ហវីត។

□ ន្កតម្រូវការម្បជុំបុេគលិកណារួយកែើរបីធានាការឃ្ែាតឆ្ងាយពីរាងកាយនិងកម្បើម្បាស់ការម្បជុំបុេគលតូចៗក ាតារកន្នែងនានា
កែើរបីរកាក ាលការណ្៍ន្ណ្នាំពីចមងាយ។ ករៀបចំការម្បជុំតារទូរស័ពទរឺតាររយៈសិកខាសាលាសំរាប់ករមករនិក
អាចកធវើក ាបាន។

ាជិតតារន្ែល

គ។ ពត្បៀបពធៀបការត្គប់ត្គង្សត្តួតពិនិតយការបង្សកពរាគ

□ បញ្ឈប់ការកម្បើម្បាស់ឧបករណ្៍ន្ចករំន្លកអាហារនិងកភសជជៈក ាកនុងបនទប់សំរាក (រួរទាំងម្កុរហុនន្ចកកាកហវ្ង)។
□

ករមករនិក

ាជិតមនាក់ៗម្តូវបានចាត់តាំងឧបករណ្៍ឧបករណ្៍និងកន្នែងកធវើការន្ែលបានកំណ្ត់។ ការន្ចករំន្លករបស់របរន្ែលបានរកា

ទុកម្តូវបានលុបកចាល។

□ ចាប់ចរែងននពិធីសារកនោះម្តូវបានន្ចកចាយែល់និក ាជិកមនាក់ៗកហើយបានទទួលការបណ្្តោះបណ្្ាលកលើពិធីសារកនោះ។

□ លិខិតទទូលសគាល់ទាំងអស់ន្ែលបានពិពណ្៌នាក ាកនុងបញ្ជីក្ទៀងផ្ទាត់កនោះកម្្ាពីក ាលការណ្៍ទាក់ទងនឹងលកខខណ្ឌ

ការងារម្តូវបានអនុវតតចំក ាោះបុេគលិកននការន្ចកចាយនិងម្កុរហុនក្េងកទៀតន្ែលអាចមានក ាកនុងបរិកវណ្ជាភាេីទីបី ។

□

បកងកើតន្្នការសរកសរសម្មាប់ការលាងសំអាតនិងរមាប់រេក ាកែើរនិងចុងបញ្ចប់ននកវននីរួយៗនិងរវាងអតិលិជន។ អនុវតតការសមអាត
ឱ្យបានហមត់ចត់ក ាតំបន់ចរាចរណ្៍ខពស់ែូចជាតំបន់ទទួលកភញៀវនិងតំបន់នន ្ែូវចូល និង រួរទាំងជកណ្្ើរនិងបងគាននែជកណ្្ើរ។

□ ក ាកន្នែងន្ែលអាចកធវើក ាបានទវារេួរន្តកបើកទុកកចាលម្បសិនកបើទវាររិនកបើកនិងបិទក ាយសវ័យម្បវតតិ។
□ ម្បព័នធ HVAC េឺលអែំកណ្ើរការលអ។ ែល់កម្រិតអតិបរិមាន្ែលអាចកធវើបានខយល់ម្តូវបានកកើនកឡើង។។
□ ម្បព័នធទូទាត់ម្បាក់ន្ែលរិនមានទំនាក់ទំនងម្តូវបាន ាក់ឱ្យែំកណ្ើរការឬម្បសិនកបើរិនអាចកធវើក ាបានម្បព័នធទូទាត់ម្តូវបានកធវើអនារ័យ
ជាម្បចាំ។ ពិពណ្៌នា៖

□ ទីកន្នែងទូក ានិងវតែុន្ែលម្តូវបោះជាម្បចាំក ាកនុងការរកទទួលនិងទូទាត់របស់អតិលិជន (ឧទា។ តុបងគាននែរឬចំណ្ុចទាញទវា
និងមាសុិនអានកាតឥណ្ទាន) ម្តូវបានរមាប់រេញឹកញាប់និងតារតម្រូវការកនុងកមាងកធវើការក ាយកម្បើថនាំសំលាប់ ករករាេន្ែល
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ម្តូវបានអនុរ័តក ាយEPA។

□ ការបង់ម្បាក់ទាំងអស់កកែាងទវារប៊ិចនិងប៊ិចន្សទលឡោះទាំងអស់ម្តូវបានរមាប់ករាេបនទាប់ពីការកម្បើម្បាស់នីរួយៗក ាយ
រនុសេក្េង។

□ សមអាតនិងរមាប់រេឧបករណ្៍ទាំងអស់ (ឧទាហរណ្៌, ែបបាញ់, កែីប) ក ាយកម្បើថនាំសមែាប់ករករាេន្ែលបានចុោះក

មាោះ

EPA ន្ែលម្តូវបានអនុរ័តកអាយកម្បើម្បាស់ម្បឆ្ាំងនឹង កូវិែ-១៩។ កធវើតារអនក្លិតរបស់អនកបកងកើតថនាំរមងាប់ករាេការ
ន្ណ្នាំសម្មាប់កពលកវលាន្ែលម្តូវការកែើរបីលាងចានឱ្យបានម្តឹរម្តូវ។

ាក់ឧបករណ្៍ន្ែលរិនកម្បើអេគិសនីកនុងទឹកឱ្យពុោះ

បនទាប់ពីលាងសមអាតរួច។ ឧបករណ្៍អេគិសនីម្តូវន្តសមអាតបនទាប់រកបាញ់ថនាំឬជូតនឹងរមងាប់ករាេ។

□ កម្សារនែម្តូវន្តផ្ែាស់បតូរកហើយនែម្តូវន្តលាងសមអាតបនទាប់ពីអតិលិជនមនាក់ៗ។
□ កសវាករមមានកំណ្ត់ចំក ាោះកសវាករមសក់ន្តបុកណណាោះ (កាត់សក់ពណ្៌សក់្ែុំសរងួតនិងពាបាល) ។ កសវាករមរិនកម្បើសក់
រិនម្តូវបានអនុញ្ញាតកទ (ចិកញ្ចើរពុកចងការការកាត់ករារចិកញ្ចើរបបូរមាត់ម្ករួនវិទូ។ ល។ )

□ កន្នែងកធវើការនិងកន្នែងទាំងអស់ម្តូវបានសមអាត ាងកហាចណាស់ជាករៀងរាល់នលងក ាយមានបនទប់ទឹកនិងកន្នែង / វតែុន្ែលម្តូវបោះជាញឹក
ញាប់ម្តូវបានសមអាតឱ្យបានញឹកញាប់។

□ តម្រូវឱ្យអតិលិជនយកនិងកម្បើេម្របរុខកនុងកពលរកកលង។ ម្បសិនកបើសរម្សបសម្មាប់កសវាករមសូរពិចារណាកសនើសុំអតិលិជនឱ្យរក
ហាងន្កសរផសេជារួយនឹងសក់របស់ពួកកេន្ែលបានសមអាតម្សស់កែើរបីកាត់បនែយកពលកវលាសម្មាប់ការណាត់ជួប។ អតិលិជនេួរន្តម្តូវ
បានកសនើសុំរិនឱ្យនាំកុមារឬអនកក្េងកទៀតក ាជារួយពួកកេកនុងការណាត់ជួប។

□

អតិលិជនម្តូវកម្បើេម្របរុខកំឡុងកពលកាត់សក់និងកសវាករមសក់ជិតសនិទធក្េងកទៀត។ អតិលិជនម្តូវបានកលើកទឹកចិតតឱ្យ ាក់កម្សារ
រុខជារួយនឹងកែើរន្ែលអាចកធវើក ាបានកែើរបីធានាថាការម្េបរុខរិនកម្ជៀតន្ម្ជកជារួយកសវាករមសក់។ អតិលិជនន្ែលរិនមានេម្របរុខ
នឹងម្តូវបែិកសធកសវាករម។

□ លាងសមាតនិងរមាប់រួកបំពង់ទុចទឹកបាញ់និងឧបករណ្៍ក្េងកទៀតរុននិងកម្កាយកពលកម្បើកលើអតិលិជន។ ក្ាអីក្ាអីកាលចានសាបូ
និងរបស់របរក្េងៗកទៀតេួរន្តម្តូវបានសមអាតនិងអនារ័យឱ្យបានហមត់ចត់រវាងការកម្បើម្បាស់នីរួយៗ។

□ ក ាកន្នែងន្ែលសរម្សបសូរពិចារណាបន្នែរេម្របម្ក ាសសនែឹកឬកន្នេងសអាតន្ែលងាយកបាោះកចាលឬសមអាត
សម្មាប់កម្បើម្បាស់រវាងអតិលិជន។

□ របស់របរកម្បើម្បាស់ន្តរួយរុខែូចជាកអាវកបាសន្ែលអាចកចាលបានកបាសឆ្នូតកនិងអនក ាក់ ាកយម្តូវន្តកម្បើរតង
កហើយកបាោះកចាលភែារៗ។

□ ម្កណាត់ម្កខវក់ទាំងអស់ន្ែលមានទាំងកន្នេងជូតនិងរួកន្ែលអាចកម្បើកឡើងវិញបានេួរ ាក់កនុងធុងបិទជិតកហើយរិនម្តូវ

កម្បើរតងកទៀតរហូតែល់កបាកេក់ឱ្យបានម្តឹរម្តូវក ាយកសវាករមកបាកេក់ ាណ្ិជជករមឬែំកណ្ើរការកបាកេក់ន្ែលរួរបញ្ចូល
ការម្ជាបចូលកនុងទឹក

ាងតិច ១៦០ អងាហវារិននហសម្មាប់

ក ាកន្នែងន្ែលមានេម្របសអាត។ ធានាថាករមករនិក

ាងកហាចណាស់ ២៥ នាទី។ទុកកំរាលម្ពំសអាតទាំងអស់

ាជិតន្ែលកាន់កំរាលម្ពំកខវក់ឬកបាកេក់ ាក់កម្សារនែ។

□ ្តល់កពលកវលាែល់ករមករនិក ាជិតកែើរបីអនុវតតការអនុវតតអនារ័យកនុងអំឡុងកពលផ្ែាស់បតូរកវនរបស់ពួកកេ។ ការងារសំអាតេួរន្តម្តូវ
បានចាត់តាំងកនុងកមាងកធវើការន្ែលជាន្្នករួយននភារកិចចការងាររបស់និក

ាជិក។

□ ែកកម្េឿងបរិកខារនានារួរមានទសេនាវែតីកសៀវក ាកាកហវទឹកនិងសែានីយ៍បកម្រើកសវាករមក ាយខែួនឯងនិងរបស់របរ
ក្េងៗពីអតិលិជនកែើរបីជួយកាត់បនែយចំណ្ុចបោះនិងអនតរករមរបស់អតិលិជន។

□ ពិចារណាកធវើឱ្យម្បកសើរកឡើងនូវកាលមាសីនតឹកន្ែលរិនកចោះរីងសងួតសាបូនិងម្ក ាសជូតម្ក ាសនិងបន្នែរ
មាសុីនន្ចកចាយទឹកក ាយនែន្ែលរិនបោះ ាល់និងរិនបោះ ាល់។

□ េំរូ្លិត្លរួរទាំងការតុបន្តងរុខរិនម្តូវកម្បើក ាកពលណារួយកឡើយ ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ាងហមត់ចត់សមអាតកន្នែងបងហាញ្លិត្លណារួយរួរទាំងករណ្ី ាក់និងបងហាញ។ លុបកចាលកហើយកបាោះបង់កចាល

□

្លិត្ល“ សាកលបង” ណារួយកហើយបញ្ឈប់ការអនុវតតន៍កនោះកែើរបីជួយកាត់បនែយការចរែងករាេ។

□

ទឹកលាងនែសំអាតបាក់កតរីអាចរកបានសម្មាប់អតិលិជនក ាតារកន្នែងទទួលកភញៀវនិងកន្នែងកធវើការ។

□ កន្នែងកធវើការម្តូវន្តសមអាតនិងរមាប់ករករាេរវាងការណាត់ជួបអតិលិជនមនាក់ៗ។
ឃ។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ដែលរានទំនាក់ទំនង្សជាមួយសាធារណរែឋ

□ ចាប់លតចំលងននពិធីសារកនោះម្តូវបានបិទ្ាយក ាតារម្ចកចូលសាធារណ្ៈទាំងអស់ក ាកាន់កន្នែងកនាោះ។
ាក់សែាកសញ្ញាក ាម្ចកចូលកន្នែង្តល់ព័ត៌មានជូនែំណ្ឹងែល់និក

□

ាជិកនិងអតិលិជនទាំងអស់ថាពួកកេេួរន្ត (i) កចៀសវាងចូលក ា

កនុងករាងចម្កម្បសិនកបើពួកកេកំពុងមានករាេសញ្ញាននជំងឺ្ែូវែកងហើរ ; រួរមានម្េុនក្តាឬកអក; (ii) រកាចមងាយអបបបរមា ៦ ហវីតពីរួយក ា
រួយ (iii) កណ្្ាស់និងកអកក ាកនុងន្កងនែ។ (iv) កុំចាប់នែឬចូលរួរទាក់ទងនឹងរាងកាយន្ែលរិនចាំបាច់។

□ កន្នែងន្ចកចាយតារអ៊ិនធឺរន្ណ្តននការបកងកើត (កវបសាយម្បព័នធ្េពវ្ាយសងគរ។ ល។ ) ្តល់នូវព័ត៌មាន
ចាស់លាស់អំពីកមាងហាងតម្រូវការកម្បើម្បាស់េម្របរុខក ាលនក

ាបាយទាក់ទងនឹងបញ្ហា ាក់ព័នធក្េងកទៀត។

ង្ស។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ដែលអាចទទួលបានពដ្ាយស័កតិសិទធិចំពពាោះពសវាកមមសំខាន់

□ ម្បតិបតតិការឬកសវាករមន្ែលអាចម្តូវបាន្តល់ជូនពីចមងាយម្តូវបានផ្ែាស់បតូរក ាកលើអ៊ីនធឺណ្ិត។
□ វិធានការណ្៍ម្តូវបានបកងកើតកឡើងកែើរបីធានាការចូលក ាកាន់ទំនិញនិងកសវាករមសម្មាប់អតិលិជនន្ែលមានកម្រិតននការចល័តនិង / ឬ
មានហានិភ័យខពស់ក ាកនុងទីសាធារណ្ៈ។

ច។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ចំពពាោះការធានាស៊ុវតថិភាពចំណីអាហារនិង្សធនធានបដនថម

□ ម្កុរម្បឹកាភិបាលកាលីហវ័រញាននចាប់កាត់សក់និងកម្េឿងសំអាង

□ ក ាលការណ្៍ន្ណ្នាំរបស់ CDPH និង Cal / OSHA កូវិែ-១៩ សម្មាប់ហាងអុតសក់នង
ិ ហាងកាត់សក់
វិធានការបដនថមណាមួយដែលមិនរាប់បញ្ចូលខាង្សពលើគួរដតត្តូវបានច៊ុោះបញ្ជីដ្ាច់ពដ្ាយដែក
ទំព័រដែលអាជីវកមមគួរភជាប់ព ានឹង្សឯកសារពនោះ។
អនកអាចទាក់ទង្សមន៊ុសសែូចខាង្សពត្កាមជាមួយនរណារនាក់
សំណួរឬព

ាបល់អំពីពិធីសារពនោះ៖

ពលខទូរសពទ:

អាជីវកមម៖
ព

មាោះទំនាក់ទំនង្ស៖

កាលបរិពចេទច៊ុង្សពត្កាយ៖
ដកសំរួល៖

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V1 5-29-20

