ពិធីសារសម្រាប់អាង្សហហលទឹកសាធារណៈ៖ ឧបសមព័ន្ធ ក

តម្រូវការខាងកម្ការអនុវតតចំក ាោះអាងហែលទឹកសាធារណៈទាំងអស់។ អាងហែលទឹកសាធារណៈរួរមានអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកកលឹបកលឹ
បអាងហែលទឹកកលឹបសុខភាពឬកលឹបហាត់ម្រាណអាងហែលទឹកអាងហែលទឹករណឌលហែទាំកពលថ្ែៃមានអាជ្ញាប័ណណអាងហែលទឹករណឌល
កវជ្ជសាម្សតអាងហែលទឹកនិទាឃរដូវហរ៉ែអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកម្កុងទីធលាសាលាសាធារណៈឬឯកជ្នអាងហែលទឹក ;
សួនករានតឬអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកមានក ាលបំណងពិកសសនិងអាងហែលទឹកសាលាករៀន។
អាងហែលទឹកហដលមានទីតាំងសថិតក ាកនុងម្រួសារហតរួយកទ។

អាងហែលទឹក

កនោះរិនអនុវតតចំក ាោះ

បហនថរកលើល័កខខ័ណឌហដលរានកំណត់កលើអាងហែលទឹកក ាយអភិរាលនិង

រជ្ឈរណឌលម្តួតពិនិតយជ្ំងឺការហចករំហលកកហនលងរស់ក ាជ្ារួយអាងហែលទឹកក៏ម្តូវក ារពតារលកខខណឌហដលមានហចងកនុងពិធីសារកនោះ
សម្មាប់អាងហែលទឹកសាធារណៈ។ ពិធីសារកនោះម្តូវហតអនុវតតនិងបិទផ្សាយរុនកពលកបើកអាងទឹក។

អាង្សហហលទឹក / អាង្សហហលទឹក jacuzzi / អាង្សហហលទឹកឧទាន្ទឹកន្ិង្សកតារបន្ទះតូចៗហែលរាន្ទីតាំង្សសថិតព ាកនុង្សឧទាន្កំសាន្ដន្ឹង្សម្តូវបិទ
រហូតែល់រាន្ការអន្ុញ្ញាតឱ្យែំពណើរការព

ើង្សវិញឬែំពណើរការពពញពលញ។

អាងហែលទឹកសម្មាប់សនាក់ក ា (ឧទាែរណ៍អាងហែលទឹកកនុងផ្សទោះផ្សទោះហលែងហម្រនិងអាហារកពលម្ពឹកអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកអាងហែល
ទឹកសមាររសមាជ្ិកកនុងផ្សទោះ) តម្រូវឱ្យម្បកាន់ខជាប់នូវពិធីសារទាំងកនោះតារហដលអាចកធែើក ារាន។ peration ។

សូរកត់សមគាល់៖ ឯកសារកនោះអាចម្តូវរានកធែើបចចុបបននភាពក ាកពលហដលព័ត៌មាននិងធនធានបហនថរអាចរករានដូកចនោះម្តូវម្រាកដថាពិនិតយ
ករើលករែទំព័ររបស់ឡងប៊ិច _COVID-១៩ ក ាwww.longbeach.gov/covid19 ជ្ាកទៀងទាត់សម្មាប់ការកធែើបចចុបបននភាពកលើឯកសារកនោះ។
បញ្ជីកផ្សទៀងផ្ទាត់កនោះរួរមាន៖

1.
2.
3.
4.

វិធានការកដើរបីធានាឱ្យមានភាពខុស នាថ្នរាងកាយ
វិធានការកដើរបីធានាការម្រប់ម្រងការឆ្លង
ទំនាក់ទំនងជ្ារួយនិក

ាជ្ិកនិងសាធារណជ្ន

វិធានការកដើរបីធានារាននូវការទទួលរាននូវកសវាករមចាំរាច់ម្បកបក ាយសរធរ៌

ពម្រឿង្សបរិកខារទាំង្សអស់ហែលរាន្អាង្សហហលទឹកម្តូវអន្ុវតតរាល់វិធាន្ការណ៍ហែលអាចអន្ុវតតបាន្ហែលរាន្ព ាខាង្សពម្កាមពហើយ
ពម្តៀមពន្យល់ពីមល
ូ ពហតុហែលវិធាន្ការណ៍ណាមួយហែលមិន្ម្តូវបាន្អន្ុវតតហែលមិន្អាចម្តូវអន្ុវតតបាន្។
ព

្ាះអាជីវកម្:

អាសយដ្ឋាន្៖
ក - ព ាលន្ព

ាបាយការងារន្ិង្សវិធាន្ការណ៍ពែើមបីការពារសុខភាពន្ិព

ាជិក (ពិន្ិតយពមើលអវីហែលអន្ុវតតចំពពាះកហន្ែង្ស)

រនុសសម្រប់រូបហដលអាចបំកពញភារកិចចរបស់ពួកករពីផ្សទោះម្តូវរានករហណនាំឱ្យកធែើ។
បុរគលិកងាយរងកម្ ាោះ (អនកហដលមានអាយុកលើសពី ៦៥ ឆនាំអនកហដលមានបញ្ហាសុខភាពរុាំថ្រ៉ែ) ម្តូវរានចាត់តាំងឱ្យកធែើការហដលអាចកធែើរាន
ពីផ្សទោះក ាកពលណាហដលអាចកធែើក ារាន។
និក

ាជ្ិកទាំងអស់ម្តូវរានករម្រាប់រិនឱ្យរកកធែើការម្បសិនកបើឈឺកែើយកធែើតារការបញ្ជាទិញសុខភាពឡុងប៊ិចសម្មាប់ភាពឯកកាក ាយ

ខលួនឯងម្បសិនកបើអាចអនុវតតរាន។

o បកងកើតបញ្ជីក

មាោះថ្នបុរគលិកបម្រុងហដលរានបណ្តោះបណ្ាល។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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ក ាកពលទទួលរានដំណឹងថានិក

ាជ្ិកមនាក់ឬកម្ចើននាក់កធែើកតសត៍វិជ្ជមានឬមានករារសញ្ញាម្សប នានឹង កូវិដ-១៩ (ករណី) និក

ាជ្កមាន

ហផ្សនការឬពិធីសារកដើរបីឱ្យមានករណី ាច់ក ាយហឡកពីករក ាផ្សទោះកែើយតម្រូ វឱ្យមានខលួនឯងភលារៗ ការ ាក់ឱ្យក ា ាច់ពីករថ្ននិក
ទាំងអស់ហដលមានការបោះ ាល់ក ាកហនលងកធែើការចំក ាោះករណី។ ហផ្សនការរបស់និក

ាជ្ិករួរពិចារណាកលើពិធីសារសម្មាប់និក

ាជ្ិក

ាជ្ិកហដល

ជ្ាប់ទាំងអស់មានសិទធិចូលដំកណើរការឬសាកលបងសម្មាប់ កូវិដ-១៩ កដើរបីកំណត់ថាកតើមានការបងហាញកហនលងកធែើការបហនថរហដលអាច
តម្រូវឱ្យមានវិធានការម្តួតពិនិតយបហនថរ កូវិដ-១៩ ហដរឬកទ។.
កនុងករណីហដលមានករណីចំនួន ៣ រឺកម្ចើ នជ្ាងកនោះម្តូវរានរកកឃើញក ាកនុងកហនលងកធែើការកនុងរយៈកពល ១៤ ថ្ែៃនិក

ាជ្ករួរហតរាយការណ៍

ពីចកងការកនោះក ារនទីរសុខាភិរាលនិងកសវារនុសសថ្នទីម្កុងឡងប៊ិចតារកលខ ៥៦២-៥៧០-INFO ។
ការម្តួតពិនិតយករារសញ្ញាម្តូវរានកធែើកឡើងរុនកពលនិក

ាជ្ិកអាចចូលកធែើការ។ ការម្តួតពិនិតយម្តូវហតរាប់បញ្ចូលការហឆ្កកឆ្រទាក់ ទងនឹង

ការកអកដកងហើរខលីឬក្តាខលួននិងករារសញ្ញាកផ្សសងកទៀតហដលបុរគលិកអាចនឹងជ្ួបម្បទោះ។ ការម្តួតពិនិតយទាំងកនោះអាចម្តូវរានកធែើកឡើងពីចមៃាយ
ឬក ាយផ្ទាល់ក ាកពលរកដល់បុរគលិក។ ការម្តួតពិនិតយសីតុណហភាពក៏រួរហតម្តូវរានកធែើក ាកហនលងកធែើការម្បសិនកបើអាច។
និក

ាជ្ិកទាំងអស់ហដលមានទំនាក់ទំនងជ្ារួយសាធារណជ្នឬនិក

ាជ្ិកកផ្សសងកទៀតកនុងកំឡុងកពលផ្លាស់បតូរកវនរបស់ពួកករម្តូវរានផ្សតល់

ជ្ូនក ាយរិនចាំរាច់បង់ថ្ែលកលើរុខម្របរុខ។ ការបិទរាំងរឺម្តូវ ាក់ក ាយនិក
ទំនងឬទំនងជ្ាទាក់ទងជ្ារួយអនកដថ្ទ។ និក

ាជ្ិកម្រប់កពលកវលាកនុងកពលថ្ែៃកធែើការក ាកពលមានទំនាក់

ាជ្ិកម្តូវរានហណនាំឱ្យលាងសំអាតរម្របរុខរាល់ថ្ែៃ។

o និក ាជ្ិករិនចាំរាច់ ាក់រម្របម្កណាត់កពលបុរគលិកក ាមនាក់ឯងឬកពលចូលទឹក។
អនកការ ារជ្ីវិតហដលកំពុងការ ារជ្ីវិត

ាងសករមក៏រិនម្តូវរានកររំពឹងថានឹងតារ ានការលាងថ្ដការកម្បើម្រាស់រម្របរុខម្កណាត់ឬការ

ឃ្លាតឆៃាយពីសងគរដល់អនកដថ្ទហដរ។

o ចាត់តាំងនិក ាជ្ិកមនាក់កទៀតកដើរបីតារ ានការអនុវតតពិធីសារហដលឃ្លាតឆៃាយពីសងគរ។ និក ាជ្ិកទាំ ងអស់រួរហតដឹងថាកតើបុរគល
កនោះជ្ានរណានិងរកបៀបទាក់ទងបុរគលកនាោះ។
ការឈប់សម្មាកម្តូវរានកធែើឱ្យសមុរសមាញកដើរបីធានាថាម្រាំរួយ (6) ែែីតរវាងបុរគលិកអាចម្តូវរានហែរកាក ាកនុងបនទប់សម្មាកម្រប់កព
ល។.
និក

ាជ្ិកម្តូវរានហារឃ្ាត់រិនឱ្យបរិកភារឬផ្សឹកក ាកហនលងកផ្សសងកទៀតកម្្ាពីកហនលងហដលរានកំណត់កដើរបីធានាថាររាំងរុខម្តូវរាន ាក់

ជ្ាប់លាប់និងម្តឹរម្តូវ។
 កម្រឿងបរិកខារហដលមានករករារនិងកម្រឿងផ្សគត់ផ្សគង់ហដលអាចរករានសម្មាប់បុរគលិកក ាទីតាំងដូចខាងកម្ការៈ
_____________________________________________________________________
អនារ័យលាងថ្ដមានម្បសិទធិភាពម្បឆាំងនឹង កូវិដ-១៩ មានសំរាប់បុរគលិកទាំងអស់ហដលមានទីតាំងដូចខាងកម្ការ៖
_____________________________________________________________________
និក

ាជ្ិកម្តូវរានអនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្មាកឱ្យរានញឹកញាប់កដើរបីលាងថ្ដ។

ចាប់ែតចំលងពិធីសារកនោះម្តូវរានហចកចាយដល់និក
កម្សចចិតត - ពិពណ៌នាវិធានការណ៍កផ្សសងកទៀត៖

ាជ្ិកមនាក់ៗ។
______________________________________________________-

_______________

ខ។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ធានាភាពខុស នានន្ឃ្ែាតឆ្ងាយរាង្សកាយន្ិង្សអនាម័យ

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V2 6-11-20

□
□

ការហញកម្រាំរួយែែីតម្តូវមានកែើយអនកហែលទឹករិនកលើសពីមនាក់កនុងរួយផ្សលូវហដលមានផ្សលូវតូច។
អាងហែលទឹកហដលមានសរតថភាពហចករំហលកមានកំណត់សម្មាប់រនុសស ១០ នាក់ក ាកនុងអាងទឹកកនុងកពលហតរួយកែើយរិនម្តូវកលើសពី
ចំនួនអតិបរិមាថ្នការកាន់កាប់បចចុបបននថ្នអាងហែលទឹកកឡើយ។

□
□
□
□
□
□

អាងហែលទឹកសាធារណៈម្តូវរានកំណត់ម្តឹរ ៥០% ថ្នសរតថភាពអាងហដលមានម្សាប់។
រិនអនុញ្ញាតឱ្យមានម្កុរធំឬពិធីជ្ប់កលៀងអាងហែលទឹកកឡើយ។ សមាជ្ិកថ្នម្រួសារហតរួយអាចក ាជ្ារួយ នា។
អនុវតតរនធកពលកវលាហដលរានកម្ ាងទុកសម្មាប់កម្បើក ាថ្ែៃរមាញឹកបំផ្សុតកដើរបីម្រប់ម្រងលំែូរអនកកម្បើម្រាស់។
បិទសបាករើរក្ដានិងចាកាែគី។.
ឧទានទឹកក ាហតបិទ។
ការកម្បើម្រាស់កហនលងកលងរាញ់ទឹកនិងលកខណៈពិកសសថ្នទឹកម្តូវរានអនុញ្ញាតម្បសិនកបើភាពខុស នាថ្នរាងកាយអាចម្តូវរានហែរកាក ាយ
អនកកម្បើម្រាស់ទាំងអស់ហដលរិនហរនជ្ាសមាជ្ិកម្រួសារហតរួយ។.

□
□
□

បនទប់ចំែុយក ាហតបិទ
ក្ាអីនិង / ឬតុរួរហតក ាឆៃាយពី នា

ាងតិច ៦ ែែីតពី នា។ ម្បសិនកបើពួកកររិនអាចសថិតក ាឆៃាយពួកកររួរហតម្តូវរានធានានិងរកាទុក។

កម្កើនរំលឹកដល់អនកកម្បើម្រាស់ក ាអាងហែលទឹក / អាងហែលទឹកឱ្យ ាក់រម្របរុខកពលកធែើដកំ ណើរឆ្លងកាត់តំបន់រួរថ្នម្ទពយសរបតតិហដលវារិន
អាចកធែើក ារានកដើរបីរកាការឃ្លាតឆៃាយពីរាងកាយរួរទាំងក ានិងកចញពីអាងហែលទឹកនិងបនទប់ទឹករួរ នា។.

□
□
□

ផ្សតល់ជ្ូនអនារ័យថ្ដដល់អនកកម្បើម្រាស់ក ាអាងហែលទឹកឬចូលក ាកាន់កហនលងលាងថ្ដ។
ឧសាែ៍ហឆ្កបនទប់ករងរួរ នាកដើរបីធានាថាពួកករសតុកទុកជ្ារួយសាបូថ្ដនិងកហនសងម្ក ាស។
ការផ្លាស់បតូរបនទប់និងបនទប់ងូតទឹករួរហតម្តូវរានម្តួតពិនិតយកដើរបីធានាថាចំនួនរនុសសក ាខាងកនុងកនុងកពលហតរួយអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពខុស នា
ខាងសងគរ។ ការផ្លាស់បតូរបនទប់ (រិនហរនបនទប់សំរាក) ម្បហែលជ្ាម្តូវការបិទទែារឬមានសិទធិចូលមានកំណត់កដើរបីសកម្រចរាននូវការឃ្លាត
ឆៃាយពីសងគរ។

□

ក ាកពលហដលអាចកធែកើ ារានវាម្តូវរានហណនាំឱ្យបកម្ងៀនហែលទឹកនិងម្រូសករមភាពម្កុរបកម្ងៀន (ឧទាែរណ៍ថនា ក់ហាត់ម្រាណ) ពីជ្ាន់អា

ង។ សម្មាប់ថនាក់ហែលទឹកទាំងកនាោះហដលតម្រូវឱ្យមានរុខឬជ្ិតសនិទធសូរកម្បើឪពុកមតាយឬសមាជ្ិកម្រួសារដូច នាឱ្យក ាកនុងទឹកជ្ារួយកុមារឬ

ឱ្យម្រូហែលទឹក ាក់រាំងរុខនិងកធែើការជ្ារួយសិសសកនុងមនាក់ សរតថភាពរួយនិងរួយ។ អនកចូលរួរថ្នករករៀនហែលទឹកជ្ាម្កុរថនាក់ហាត់ម្រាណ
ជ្ាម្កុរនិងអនកទសសនាក ាកលើអាងហែលទឹកហតងហតរកាចមៃាយឆៃាយថ្នសងគរចំនួន ៦ ែែីត។

□

ការកម្បើម្រាស់អាងហែលទឹកកនុងផ្សទោះម្តូវរានអនុញ្ញាតម្បសិនកបើម្បព័នធខយល់កនុងផ្សទោះកំពុងដំកណើរការរានម្តឹរម្តូវ។ បហនថរកលើម្បព័នខ
ធ យល់ ការ

បកងកើនការហណនាំនិងចលនាខយល់ខាងកម្្ាក ាយការកបើកបងអួចនិងទែារម្តូវរានហណនាំដរាបណាវារិនបងកកម្ ាោះថនាក់ដល់សុវតថិភាពដល់បុរគលិក
បុរគលិកឬអនកកម្បើម្រាស់អាង / អាងតំបន់។

រ។ ព្ទៀង្សផ្តាត់សម្រាប់ការបញ្ជាក់ចាស់លាស់
□

បកងកើតហផ្សនការមាប់ររជ្ាលាយលកខណ៍អកសរហដលកំណត់ថ្ផ្សទហដលម្តូវបោះញឹកញាប់ហដលម្តូវរាប់បញ្ចូលកាលវិភារនិងអនកហដលម្តូវរានចាត់
តាំងកដើរបីបំកពញភារកិចចលាងកំចាតករារ។.

□

ក ាទីតាំងហដល មានរនុសសក ានឹងកហនលងកដើរបីតារ ានកិចចខិតខំម្បឹងហម្បងថ្នការលាងចានផ្សតល់នូវជ្ូតលាងកំចាត់ករារហដលអនកកម្បើអាង /

អាងអាចកម្បើកដើរបីកំចាត់ករារចំណុចម្បទាក់ទូក ារុននិងកម្កាយកពលកម្បើក ាយមានកសចកតីហណនាំជ្ាលាយលកខណ៍អកសរហដលរានហណនាំ
ហណនាំដល់អនកកម្បើម្រាស់តំបន់អាង / អាង។.
□

កម្បើថនាំសមលាប់ករករារហដលម្តូវរានអនុរ័តក ាយ EPAក ាកលើថ្ផ្សទហដលបោះជ្ាទូក ារួរទាំងបុហនតរិនមានកំណត់ចំក ាោះ៖:
•

តំបន់អាងទឹក - ម្ចកទែារកសាតុក្ាអីរកទោះរុញអាងហែលទឹកនិងកលើតុ

•

បនទប់បងគន់សាធារណោះហដលរានកម្បើរួរ - ចំណុចទាញទែារ, ឧបករណ៍កបើកកភលើង, កាលកបើទឹក, កសានិងមាសុីនលក់អាហារ

•

អាងហែលទឹក - កតារទាត់ឧបករណ៍អហណ្តទឹករំអិល

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V2 6-11-20

ឃ។ ព្ទៀង្សផ្តាត់សម្រាប់ការបញ្ជាក់ចាស់លាស់
កធែើការម្តួតពិនិតយសុវតថិភាពអាងកដើរបីធានាថារីរីវិទាអាងរឺម្រប់ម្ ាន់សម្មាប់ការលាងកំចាត់ករារកែើយអាងកនោះម្តូវរានករវាយ
តថ្រលសម្មាប់ឧបករណ៍សុវតថិភាព។

o ម្បតិបតដិការនិងការហែរកាឱ្យរានម្តឹរម្តូវរួរហតកធែើឱ្យវីរុសអសករមក ាកនុងទឹក។
o ពិកម្ ាោះក ាបល់ជ្ារួយម្កុរែុនឬវិសែករហដលរានករៀបចំកហនលងទឹកកដើរបីសំករចថាកតើថនាំសមលាប់ករករារហដលមានក

មាោះថា N

ហដលម្តូវរានយល់ម្ពរក ាយ _EPA រឺលអបំផ្សុតសម្មាប់កហនលងទឹក។

o សម្មាប់កម្រឿងបរិកខារហដលរិនទាន់ដំកណើរការសូរម្បញាប់ទឹកក្តានិងម្តជ្ាក់រយៈកពល ៥ នាទីរុននឹងកបើករតងកទៀតកដើរបី
ជ្ំនួសទឹកហដលរិនសអាតក ាកនុងបណ្ាញទឹកក ាយការផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកម្សស់និងមានសុវតថិភាព។
អនុវតតហផ្សនការសមអាតនិងលាងកំចាត់ក ារសម្មាប់ថ្ផ្សទហដលបោះញឹកញាប់និងសម្មាប់វតថុហដលរានហចករំហលករាល់កពលហដលពួកករម្តូវរាន
កម្បើ។ កម្បើថនាំសមលាប់ករករារហដលម្តូវរានអនុរ័ត EPA ។ ខាងកម្ការកនោះនឹងម្តូវសមអាតនិងរមាប់ររញឹកញាប់តារកាលវិភារខាងកម្ការ៖:

o បងកាន់ថ្ដរនិងរអិល__________________________________________________
o ក្ាអីកហនលងអងគុយកុំពយូទ័របនទោះ_______________________________________________
o

ចំណុចបងកាន់ទាញទែារនិងថ្ផ្សទថ្នបនទប់ទឹក, សថានីយ៍លាងថ្ដ, សថានីយ៍ផ្លាស់បតូរកនទបនិងទឹកផ្កាឈូក
_________________________________________________

o កតារទាត់និងធុងរី__________________________________________
o កម្រឿងបរិកខារកម្បើម្រាស់ទូក ា (ឧទាែរណ៍ ទូតូចៗ) ______________________________________
o បនទប់ទឹកនិងបងគុនសាធារណោះ_______________________________________________
o កផ្សសងកទៀត

______________________________________________________

កភញៀវនិងអនកកម្បើអាងម្តូវហត ាក់រម្របរុខកពលក ាកនុងអាងហែលទឹករួរ ទាំងក ានិងពីអាងនិងការកម្បើម្រាស់កហនលងរួរ។
ធានារាននូវការផ្សគត់ផ្សគង់ម្រប់ម្ ាន់កដើរបី ាំម្ទអនារ័យហដលមានសុខភាពលអម្តូវរានផ្សតល់ជ្ូនម្រប់កពល។ ការផ្សគត់ផ្សគង់រួរមានសាបូទឹក
អនារ័យថ្ដហដលមានជ្ាតិអាល់កុល

ាងកហាចណាស់ ៦០ ភាររយកហនសងម្ក ាសជ្ាលិកានិងកំបុងសំរារ

ករៀបចំម្បព័នធកដើរបីឱ្យកម្រឿងសងហារិរ (ឧទាែរណ៍ក្ាអីអងគុយ) ឬរបស់កម្បើម្រាស់ទូក ាកផ្សសងកទៀតហដលម្តូវការសមអាតនិងរមាប់ររម្តូវ
រានទុកក ាយហឡកពីកម្រឿងសងហារិរហដលរានសមអាតនិងលាងចានឬរបស់កម្បើម្រាស់រួរកផ្សសងកទៀត។

o ធានាឱ្យរាននូវកម្រឿងសងហារិរបរិកខាឧបករណ៍កហនសងរួរម្តូវរានការ ារពីការចរលងករាររុនកពលកម្បើម្រាស់។
ម្បភពទឹកផ្សឹកម្តូវរានម្របដណ្ប់កដើរបីការ ារការកម្បើម្រាស់។
កលើកទឹកចិតតអនកកម្បើម្រាស់អាងពីការហចករំហលករបស់របរជ្ាពិកសសអនកហដលពិរាកសមអាតនិងលាងចានឬអនកហដលមានបំណង
ទាក់ទងរុខ (ឧ។ ហវ៉ែនតាកកលៀកម្ចរុោះនិងសគរថ្ដ) ។
ធានាថាកហនលងកនោះមានឧបករណ៍ម្រប់ម្ ាន់សម្មាប់អនកកម្បើម្រាស់អាងដូចជ្ាកតារទាត់រុយទាវអាងហែលទឹកនិងឧបករណ៍អហណ្តទឹក
កផ្សសងកទៀតកដើរបីកាត់បនថយការហចករំហលកឱ្យតិចបំផ្សុតក ាកហនលងហដលអាចកធែើ ក ារាន។ កំណត់ការកម្បើម្រាស់ចំក ាោះអនកកម្បើម្រាស់
មនាក់កនុងកពលហតរួយកែើយសមអាតនិងលាងចានរបស់របរបនទាប់ពីកម្បើម្រាស់រតង ៗ ។
បុរគលម្តូវរានកលើកទឹកចិតតឱ្យយកកហនសងផ្ទាល់ខលួនក ាអាងកែើយរិនរួរហចកកហនសងជ្ារួយអនកហដលក ាខាងកម្្ាម្រួសាររបស់ពួកករ
កឡើយ។
កហនសងលាងចានក

ាងក ាតារការហណនាំរបស់អនកផ្សលិត។ កម្បើសីតុណហភាពទឹកហដលសរម្សបបំផ្សុតនិងធាតុសៃួតទាំងម្សុង ។

ធានារាននូវម្បព័នធខយល់ថ្នកហនលងកនុងផ្សទោះមានដំកណើរការលអ។
សម្មាប់កម្រឿងបរិកខារអាងហែលទឹកកនុងផ្សទោះបកងកើនការហណនាំនិងចរាចរខយល់ក ាខាងកម្្ាតារហដលអាចកធែើក ារានក ាយកបើកបងអួច
និងទែារក ាយកម្បើកងហារឬវិធីកផ្សសងកទៀត។ពទាះ

បុរគលិកពភញៀវឬអនកហហលទឹក។

ាង្សណាក៏ពដ្ាយកុំពបើកបង្សអួចន្ិង្សទវារម្បសិន្ពបើការពធវើហបបពន្ះបង្សកហាន្ិភ័យសុវតថិភាពែល់

ង្ស។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ហែលទាក់ទង្សព ាន្ឹង្សសាធារណរែឋ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V2 6-11-20

ចាប់ែតចរលងពិធីសារកនោះម្តូវរានបិទផ្សាយក ាម្ចកចូលសាធារណៈទាំងអស់។
ាក់សលាកសញ្ញារំលឹកអនកម្សុកឱ្យលាងថ្ដឱ្យរានញឹកញាប់ជ្ារួយសាបូនិងទឹកម្របដណ្ប់កអកនិងកណ្ាស់។

□

បិទសលាកសញ្ញាក ាម្ចកចូលករាងចម្កក ាយជ្ូនដំណឹងដល់អនកទាំងអស់ នាថា៖ (១) កចៀសវាងចូលក ាកហនលងកនាោះម្បសិនកបើ ពួកករ
កំពុងមានករារសញ្ញាថ្នជ្ំងឺផ្សលូវដកងហើររួរមានកអកម្រុនក្តាឬករារសញ្ញាកផ្សសងកទៀតហដលអាចជ្ា _COVID-19; (២) កដើរបីរកាចមៃាយ
អបបបរមា ៦ ែែីតពីសមាជ្ិករិនហរនម្រួសារដល់កម្រិតហដលអាចកធែើក ារាននិងរិនឱ្យមានទំនាក់ទំនងរាងកាយហដលរិនចាំរាច់ក ា
កនុងអាងទឹក។ (3) កណ្ាស់និងកអកក ាកនុងហកងថ្ដរួយ; (៤) កុំចាប់ថ្ដឬចូលរួរទាក់ទងនឹងរាងកាយហដលរិនចាំរាច់។ (៤) លាងថ្ដ
ឱ្យរានញឹកញាប់ឬកម្បើអនារ័យកពលចូលអាងហែលទឹក ។.
ច។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ពនាះអាចទទួលបាន្ន្ូវពសវាកម្ែ៏សំខាន្់

□ កសវាករមហដលមានសារៈសំខាន់ចំក ាោះមចាស់ / អនករស់ក ាម្តូវរានផ្សតល់អាទិភាព។
□ វិធានការណ៍ម្តូវរានបកងកើតកឡើងកដើរបីធានារាននូវការទទួលរានទំនិញនិងកសវាករមសម្មាប់អនកហដលមានកម្រិតថ្នការចល័តនិង / ឬមានហា
និភ័យខពស់ក ាកនុងទីសាធារណៈ។

វិធាន្ការបហន្ថមណាមួយហែលមិន្រាប់បញ្ចូលខាង្សពលើរួរហតម្តូវបាន្ចុះបញ្ជីព ាពលើទំព័រដ្ាច់ពដ្ាយហ
ព ាន្ឹង្សឯកសារពន្ះ។
អនកអាចទាក់ទង្សមន្ុសសែូចខាង្សពម្កាមពដ្ាយរាន្សំណួរឬ
ព

ព

្ាះទំនាក់ទន្
ំ ង្សអាជីវ

កម្៖

ាបល់អំពីពិធីសារពន្ះ៖

ពលខទូរសពទ:

កាលបរិពចេទហក
ហម្បចុង្សពម្កាយ:

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V2 6-11-20

កហែលអាជីវកម្រួរហតភជាប់

