ពិធីសារព្រឿង្សបរិកខារព្រឿង្សពទស: ឧបសមព័ន្ធ ឋ
ពិធីសារននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ន ាយនត្រឿងនទសដែលរួមមានហាងលក់នត្រឿងនទសហាងងាយត្សួលនិងត្រឹេះសថាននសេងនទៀរដែលចូលរួមកនុង
ការលក់រាយអាហារកំប៉ុងអាហារសងួរដសែន

ើត្សស់និងបដនែសាច់ត្សស់ត្រីនិងបស៉ុបកេី។ រត្មូវការខាងនត្កាមអន៉ុវរតចំន ាេះនត្រឿងនទសទាំង

អស់។ បដនថមនលើល័កខខ័ណ្ឌដែលបាន ាក់នលើទីតាំងនត្រឿងនទសរបស់ន

ាកអភិបាលកដនែងលក់នត្រឿងនទសក៏ត្រូវន ារពតាមពិធីសារនត្រឿង

បរិកខារនត្រឿងនទសទាំងននេះសងដែរ។ ពិធីសារននេះត្រូវដរអន៉ុវរតនិងបិទសាយន ាតាមមូល ឋាន។
សូមករ់សមគាល់៖ ឯកសារននេះអាចត្រូវបាននធវើបចចុបបននភាពន ានពលដែលព័រ៌មាននិងធនធានបដនថមអាចរកបានែូនចនេះត្រូវត្បាកែថាពិនិរយ
នមើលនរហទំព័ររបស់ឡងប៊ិចកូវិែ-១៩ www.longbeach.gov/covid19 ជានទៀងទារ់សត្មាប់ការនធវើបចចុបបននភាពនលើឯកសារននេះ។

បញ្ជីនសទៀងផ្ទារ់ននេះរួមមាន៖
(១) ប័ណ្ណសនារាប់រងនិងការអន៉ុវរតន ាកដនែងនធវើការនែើមបីការ ារស៉ុខភាពប៉ុរគលិក
(២) នសទៀងផ្ទារ់ធានាការឃ្ែារ់ឆ្ងាយរាងកាយ
(៣) នសទៀងផ្ទារ់ធានាការត្រប់ត្រងជំងឺឆ្ែង
(៤) ទំនាក់ទំនងជាមួយនិន

ាជិកនិងសាធារណ្ជន

(៥) នសទៀងផ្ទារ់នែើមបីធានាបាននូវការទទួលបាននូវនសវាកមមចាំបាច់ត្បកបន ាយសមធម៌

អាជីវកមមទាំង្សអស់្រូវអន្ុវរតវិធាន្ការណ៍ដែលអាចអន្ុវរតបាន្ទាំង្សអស់ដែលបាន្រាយខាង្សព្កាមពហើយ្រូវព្រៀម
ពែើមបីពន្យល់ពីមូលពហរុដែលវិធាន្ការណ៍ណាមួយដែលមិន្្រូវបាន្អន្ុវរតមិន្្រូវបាន្អន្ុវរត។
ព

មាោះអាជីវកមម:

ទីកដន្ែង្សអាស័យដ្ឋាន្៖

ក។ ) ប័ណណសន្ារាប់រង្សការងារន្ិង្សវិធាន្ការណ៍ពែើមបីការពារសុខភាពន្ិព
(ពិន្ិរយពមើលអវទ
ី ាំង្សអស់ដែលអន្ុវរតព ាន្ឹង្សភាពអាចរកបាន្)៖

□ និន ាជិកទាំងអស់ត្រូវបានជូនែំណ្ឹងមិនឱ្យមកនធវើការត្បសិននបើ

ាជិក

ឺនហើយនធវើតាមការដណ្នាំរបស់មន្រនតីស៉ុខភាពទីត្ក៉ុងឡងប៊ិច

សត្មាប់ភាពឯនកាន ាយខែួនឯងន ានពលអន៉ុវរត ។

□ ការត្រួរពិនិរយនរារសញ្ញាត្រូវបាននធវើនឡើងម៉ុននពលនិន ាជិកអាចចូលនធវើការ។ ការត្រួរពិនិរយត្រូវដររាប់បញ្ចូលការត្រួរពិនិរយ
ផ្ទាល់មារ់ទាក់ទងនឹងកអកែនងហើមខែីឬន្តាខែួននិងនរារសញ្ញានសេងនទៀរដែលនិន

ាជិកអាចនឹងជួបត្បទេះ។

□ និន ាជិកទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណ្ជនឬនិន ាជិកនសេងនទៀរកនុងកំឡុងនពលផ្ែាស់បតូរនវនរបស់ពួកនរ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ត្រូវបានសតល់ជូនន ាយមិនចាំបាច់បង់ថ្លែនលើម៉ុខត្របម៉ុខ។ ការបិទបាំងរឺត្រូវ ាក់ន ាយនិន
ន ានពលមានទំនាក់ទំនងឬទំនងជាទាក់ទងជាមួយអនកែថ្ទ។ និន
កន ាមនាក់ឯងន ាកនុងការិ

ាជិកត្រប់នពលនវ

ាកនុងថ្លងនធវើការ

ាជិកមិនចាំបាច់ ាក់រត្មបម៉ុខត្កណារ់នទន ានពលនិន

ាជិ

ាល័យឯកជនឬរូបជញ្ជាំង។ រត្មបម៉ុខបដនថមត្រូវដរសតល់ជូនតាមរត្មូវការ។

□ និន ាជិកត្រូវបានដណ្នាំឱ្យ ាងម៉ុខត្របម៉ុខរាល់ថ្លង។
□ សថានីយ៍ការងារទាំងអស់ត្រូវបានបំដបកន ាយ ាងនហាចណាស់ត្បាំមួយហវីរ។
□ រំបន់ដចកចាយ (សត្មាប់ការមកយកន ាតាមែងសែូវ) បនទប់សត្មាកបនទប់បងគុនសាធារណ្េះនិងកដនែងធមមតានសេងនទៀរត្រូវបាន
នររំងាប់នរារញឹកញាប់តាមកាលវិភារខាងនត្កាម៖

□ រំបន់ដចកចាយ
□ បនទប់សត្មាក
□ បនទប់បងគុនសាធារណ្េះ
□ នសេងនទៀរ
□ ការ

ប់សត្មាកត្រូវបានកំណ្រ់នែើមបីធានាថាត្បាំមួយ (៦) ហវីររវាងប៉ុរគលិកអាចត្រូវបានរកាទ៉ុកន ាកនុងបនទប់សត្មាករំបន់

សត្មាកដែលបានកំណ្រ់ត្រប់នពល។

□ និន ាជិកត្រូវបានហាមឃ្ារ់មិនឱ្យបរិនភារឬសឹកន ាកដនែងណានសេងនទៀរន ាកនុងកដនែងនធវើការនត្្ាពីកដនែងសត្មាកកដនែងសំ
រាកដែលបានកំណ្រ់។

□ នត្រឿងបរិកខារដែលរំងាប់នមនរារនិងនត្រឿងសគរ់សគង់ដែលអាចរកបានសត្មាប់ប៉ុរគលិកន ាទីតាំងែូចខាងនត្កាម
□ ត្បនភទអនាម័យនត្បើត្បាស់
□ បរិមាណ្
□ វិធីសាត្សតថ្នការនធវើនរសត
□ ទឹកសំអារបាក់នររី ាងថ្ែមានត្បសិទធភាពត្បឆ្ាំងនឹងកូវីែ-១៩ អាចរកបានសត្មាប់ប៉ុរគលិកទាំងអស់ដែលមានទីតាំងែូចខាងនត្កាម៖
□ និន ាជិកត្រូវបានទាមទារនិងអន៉ុញ្ញារឱ្យមាននពលនវ ាត្រប់ត្ ាន់នែើមបី ាងសំអារឬនត្បើទឹកអនាម័យ ាងថ្ែនរៀងរាល់ ៣០ នាទី
មតងឬចាំបាច់ត្បសិននបើមាននត្សាមថ្ែត្រូវបានសតល់ឱ្យឬន ានពលផ្ែាស់បតូរភារកិចចការងារនែើមបីនចៀសវាងការឆ្ែងឆ្ែងសកតាន៉ុពលណាមួ
យ។

□ ចាប់លរចមែងពិធីសារននេះត្រូវបានដចកចាយនិងបណ្្តេះបណ្្ាលែល់ប៉ុរគលិកមនាក់ៗ។
□ ប័ណ្ណសនាទាំងអស់ដែលបានពិពណ្៌នាន ាកនុងបញ្ជីនសទៀងផ្ទារ់ននេះនត្្ាពីន ាលការណ្៍ទាក់ទងនឹងលកខខណ្ឌការងារត្រូវបានអន៉ុវរត
ចំន ាេះប៉ុរគលិកថ្នការដចកចាយនិងត្ក៉ុមហ៉ុននសេងនទៀរដែលអាចមានន ាកនុងបរិនវណ្ជាភារីទីបី ។

ខ។ ការព្ទៀង្សផ្ទារ់ធានាកាពឃ្ែារ់ឆ្ងាយពីរាង្សកាយ

□ ប៉ុរគលិកដែល ាក់រត្មបម៉ុខត្កណារ់ត្រូវបិទជិរមារ់ទវារប៉ុដនតត្រូវមានចំងាយជិរ ៦ ហវីរពីអរិលិជនដែលន ាជិរបំស៉ុរនែើមបីដណ្នាំ
អរិលិជននអាយរំរង់ជួរ នាបាន ត្បាំមួយហវីរនិងសថិរន ាកនុងបនទារ់ត្រឹមត្រូវ។

□ សតល់សនតិស៉ុខឬប៉ុរគលិកឱ្យបានត្រប់ត្ ាន់នែើមបីអន៉ុវរតរាល់ការត្រួរពិនិរយហវូងមន៉ុសេចាំបាច់និងពិធីសារឃ្ែារ់ចមងាយរាងកាយ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ ដខេនលបឬសញ្ញាសមគាល់នសេងនទៀរសមគាល់ទាំងកដនែងចាប់នសតើមសត្មាប់អរិលិជនដែលមកទទួលយកន ាចមងាយ ៦ ហវីរសត្មាប់
អរិលិជនជាបនតបនទាប់ដែលកំព៉ុងរត្មង់ជួរ។

□ និន ាជិកត្រូវបានដណ្នាំឱ្យរកាចមងាយ ាងរិច ត្បាំមួយ (៦) ហវីរពីអរិលិជននិងពី នាន ាវិញន ាមក។ និន ាជិកអាចចូលមកជិរ
មួយដភែរន ានពលចាំបាច់នែើមបីទទួលយកការបង់ត្បាកត្បរល់អាហារឬនសេងពីននេះនបើចាំបាច់។

□ កដនែងនធវើការរបស់និន ាជិកត្រូវបានបំដបក ាងរិច ៦ ហវីរនហើយកដនែងធមមតាត្រូវបានរួម នានែើមបីកំណ្រ់ការត្បមូលសតុំប៉ុរគលិក
នែើមបីធានាបានឃ្ែារ់ចមងាយរាងកាយ

ាងរិច ៦ ហវីរ។

□ ហាងលក់នត្រឿងនទសដែលមានរំបន់បរិនភារអាហារដែលមានត្សាប់អាចនបើកកដនែងបរិនភារអាហាររបស់ពួកនររួមែរាបណាឃ្ែារ់
ចមងាយរាងកាយមានចមងាយ (៦) ត្បាំមួយឬនត្ចើនជាងននេះអាចន ាចននែាេះពី នា។

□ រ៉ុទាំងអស់ត្រូវបាន ាក់ចននែាេះពី នា ាងរិចត្បាំមួយហវីរឬនបើមិនអាចនរើបានរបងឬរបាំងដែល ារសនធឹងពីនលើកាលអរិលិជនន ា
នពលអងគុយត្រូវបានបដនថមនែើមបីបំដបករ៉ុ។

□ ជត្ម៉ុញការែឹកជញ្ជូននិងការមកយកតាមែងសែូវ។
□ សតល់អាទិភាពែល់កដនែងអងគុយនត្្ាន ានពលអរិលិជនន ានឹងកដនែងសត្មាប់បរិនភារអាហារ.
□ សមាជិកត្រួសារដរមួយអាចបរិនភារជាមួយ នា។
□ ក៉ុំ ាក់ន្ាអ៉ុីអរិលិជនន ាចមងាយ ៦ ហវីរពីសថានីយ៍ការងាររបស់និន ាជិកឬកដនែងនរៀបចំអាហារនិងនភសជជៈនិងកដនែងសទុកទំនិញ។
□ សតល់របាំងរាងកាយនិងជញ្ជាំងខ័ណ្នឌ ាបារកដនែងអនកបនត្មើច៉ុេះន មាេះនិងរំបន់នសេងនទៀរដែលឃ្ែារ់រាងកាយមានចមងាយ ៦ ហវីរនបើ
សិនពិបាក

រ។ ព្ទៀង្សផ្ទារ់នន្ការ្រប់្រង្សការ្រួរពិន្ិរយពអសអិលសុី

□ ត្បព័នធ HVAC រឺលអែំនណ្ើរការលអ។ ែល់កត្មិរអរិបរិមាដែលអាចនធវើបានន ាយចរនតខយល់ត្រូវបាននកើននឡើង។
□ ត្បព័នធទូទារ់ត្បាក់ដែលមិនមានទំនាក់ទំនងត្រូវបាន ាក់ឱ្យែំនណ្ើរការឬត្បសិននបើមិនអាចនធវើន ាបានត្បព័នធទូទារ់
ត្រូវបាន

ាងសំអារបាក់នររីជាត្បចាំ។ ពិពណ្៌នា៖

□ រំបន់រួមនិងវរថុដែលត្រូវបានបេះជាញឹកញាប់ន ាកនុងការមកទទួលនិងការទូទារ់របស់អរិលិជន (ឧទាហរណ្៍តារាងត្ចកទវាររឺ

ចំណ្ុចទាញអនកអានការឥណ្ទាន) ត្រូវបាននររមាប់មរនចាលកនុងរយៈនពលមួយនមាងកនុងនមាងនធវើការន ាយនត្បើថនាំសមែាប់
នមនរារដែលត្រូវបានអន៉ុម័រន ាយEPA។

□

នធវើតាមការដណ្នាំរបស់អនកសលិរ

ាងជិរសនិទធន ានពលនធវើការ

ាងសំអារបាក់នររីនលើថ្សទទំនាក់ទំនងអាហារ។

□ ត្បនភទអនាម័យ

□

□

បរិមាណ្

□

វិធីសាត្សតថ្នការនធវើនរសត

ាងសមអារនិង

ាងកំចារ់នរាររ៉ុបរិនភារអាហារន្ាអីបនទប់អងគុយនិងឬថ្សទនសេងនទៀររវាងការនត្បើត្បាស់របស់អរិលិជន។

□ នធវើ ាងសំអារបារ់នររីតាមរនទេះ ាក់ទំនិញនិងកន្រនតក ាក់ឥវាន់ - ន ាយនធវើឱ្យអរិលិជនអាចចូលបាន ាងងាយឬន ាយប៉ុរគលិក
មានអនាម័យន ាចំន ាេះម៉ុខអរិលិជនមនាក់ៗ។

□ ធានាឱ្យមានប៉ុរគលិកត្រប់ត្ ាន់កនុងការសមអារកដនែងនិងរនទេះឥវាន់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវរវាងការនត្បើត្បាស់ ។

□ អរិលិជនត្រូវបានដណ្នាំថាពួកនរត្រូវ ាក់អាវម៉ុខត្របែណ្្ប់កនុងកំឡុងនពលន ាកនុងហាងនលើកដលងដរអងគុយបរិនភារ។ ននេះត្រូវ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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អន៉ុវរតចំន ាេះមន៉ុសេនពញវ័យទាំងអស់និងចំន ាេះក៉ុមារដែលមានអាយ៉ុនលើសពី ២ ឆ្នាំ។ អាជីវកមមអាចបែិនសធការទទួលយកបាន
ចំន ាេះប៉ុរគលណាដែលមិន ាក់នត្សាមម៉ុខ។

□ បញ្ឈប់រាល់ការសតល់នសវាកមមន ាយខែួនឯងនូវអាហារដែលមិនបានខចប់ (ឧ។ សាឡារ់បារស៉ុបបារធ៉ុងមហូបធំ ៗ )
□ បញ្ឈប់រាល់នសវាកមមដែលសតល់នសវាកមមន ាយខែួនឯង (ឧទាហរណ្៍ែបនត្រឿងសំអាងអំបិលនិងនត្មច) កញ្ចប់នសវាកមមដរមួយ
អាចត្រូវបានសតល់ន ាយនិន

□

ាជិក។

មាស៉ុីនសតល់នសវាកមមន ាយខែួនឯងែូចជាមាស៉ុីនសូ ាឬមាស៉ុីនទឹកន ាេះន ាជូរ មាស៉ុីនត្រូវបានដចកចាយន ាយប៉ុរគលិកមហូប
អាហារនិងសមអារបារ់នររីញឹកញាប់។

□

ត្ប ាប់ត្ប ារបនទប់អាហានិត្ង ាសកដនេងនឹងនត្បើន ាយអរិលិជននហើយទ៉ុកកនុងធ៉ុងសអារ។

□

ត្ប ាប់ត្ប ានត្បើត្បាស់និងរបស់របរនត្បើត្បាស់នត្ចើនម៉ុខរួរន ាេះត្សាយជាមួយនត្សាមថ្ែនហើយ
(១០០ អងានស។ )

ាងជត្មេះបនទាប់មកត្រូវបាននធវើអនាម័យឬន ាកនុងមាស៉ុីន

ាងជាមួយសាបូ

ាងចាននិង ទឹកន្តា

ាងចាននិងនត្រឿងមាស៉ុីនដែលមានរ៉ុណ្ភាពលអ .

□

សតល់ទឹល

ាងថ្ែសំអារបាក់នររីែល់អរិលិជនន ាឬដកបរត្ចកចូលនរាងចត្កនិងន ារ៉ុបរិនភារអាហារនិងរំបន់សមរមយនសេងនទៀរ។

□

ន ានពលដែលអាចនធវើបានសូមរំនឡើងឧបករណ្៍ដែលមិននត្បើថ្ែែូចជាមាស៉ុីនដចកចាយសាបូនិងកដនេង។

□

សតល់ជូននូវជនត្មើសថ្នការបង់ត្បាកន ាយ មានការទាក់ទងឬនត្ជើសនរើសការែឹកជញ្ជូន។

□

ការទូទារ់ទាំងអស់នកែាងទវារប៊ិចនិងសទីលសមែាប់នមនរារនចាលបនទាប់ពីនត្បើត្បាស់មតង ៗ។

□

បនទប់បងគនសាធារណ្េះរបស់អរិលិជនត្រូវបាន

ាងសំអារបា់នររីជាត្បចាំ។។

□ បិទទីកដនែងបារ។
□ ចាប់លរចំលងថ្នពិធីសារននេះត្រូវបានបិទសាយន ាតាមត្ចកចូលសាធារណ្ៈទាំងអស់ន ាកាន់កដនែងននាេះ។
ឃ។ ព្ទៀង្សផ្ទារ់ដែលមាន្ទំនាក់ទំន្ង្សជាមួយសាធារណរែឋ

□ ចាប់លរចំលងថ្នពិធីសារននេះត្រូវបានបិទសាយន ាតាមត្ចកនចញចូលសាធារណ្ៈន ាតាមទីកដនែ ាក់សែាកសញ្ញាន ាត្ចកចូលកដនែងសតល់
ព័រ៌មានជូនែំណ្ឹងែល់និន

ាជិកនិងអរិលិជនទាំងអស់ថាពួកនររួរដរ (i) នចៀសវាងចូលន ាកនុងនរាងចត្កត្បសិននបើពួកនរកំព៉ុងមាននរារ

សញ្ញាថ្នជំងឺសែូវែនងហើម; រួមមានត្រ៉ុនន្តាឬកអក; (ii) រកាចមងាយអបបបរមា ៦ ហវីរពីមួយន ាមួយ (iii) កណ្្ាស់និងកអកន ាកនុងដកងថ្ែ។ (iv) ក៉ុំ
ចាប់ថ្ែឬចូលរួមទាក់ទងនឹងរាងកាយដែលមិនចាំបាច់។

□ ផ្ែាកសញ្ញាន ាឯការចូលនិងឬកដនែងដែលអរិលិជនរត្មង់ជួរជូនែំណ្ឹងែល់អរិលិជនអំពីជនត្មើសសត្មាប់និងរ៉ុណ្សមបរតិ
ការបញ្ជាទឹញជាម៉ុននិងការបង់ត្បាក់ជាម៉ុន។

□ ការដចកចាយតាមអ៊ិនធឺរដណ្រថ្នការបនងកើរ (នរហទំព័រត្បព័នធសេពវសាយសងគម។ ល។ ) សតល់នូវព័រ៌មានចាស់ ាស់អំពី
នមាងហាងរត្មូវការនត្បើត្បាស់រត្មបម៉ុខន ាលនន
ចាយនិងព័រ៌មាន ាក់ព័នធនសេងនទៀរ។

ាបាយទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញការទូទារ់ជាម៉ុនការទិញនិង ឬការដចក
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ង្ស។ ព្ទៀង្សផ្ទារដែលអាចទទួលបាន្ពដ្ាយស័កតិសិទធិចំពពាោះពសវាកមមសំខាន្់

□ នសទៀងផ្ទារ់ត្រូវបានបនងកើរនឡើងនែើមបីធានាការចូលន ាកាន់ទំនិញនិងនសវាកមមសត្មាប់អរិលិជនដែលមានកត្មិរថ្នការចល័រនិងឬមាន
ហានិភ័យខពស់ន ាកនុងទីសាធារណ្ៈ។

□ បនងកើរពិធីសារនែើមបីកំណ្រ់នមាងត្បរិបរតិការនែើមបីបនត្មើែល់ត្បជាជនដែលទន់នខេោយនិងធានាបាននូវនពលនវ ាត្រប់ត្ ាន់កនុងការ
សតុកទ៉ុកនឡើងវិញ។

ច។ ព្ទៀង្សផ្ទារចំពពាោះការធានាសុវរថិភាពចំណីអាហារន្ិង្សធន្ធាន្បដន្ថម

□ ពិនិរយនឡើងវិញ នសៀវន ាដណ្នាំសតីពីស៉ុវរថិភាពចំណ្ីអាហារទីត្ក៉ុងឡងប៊ិច
□ ត្កសួងស៉ុខាភិបាលរែឋកាលីហវ័រញានិង Cal / OSHA ការដណ្នាំកនុងការទទួលទានអាហារ
□ មជឈមណ្ឌលត្រប់ត្រងជំងឺ ស៉ុវរថិភាពចំណ្ីអាហារនិងជំងឺកូរូណាវីឆ្នាំ ២០១៩

វិធាន្ការបដន្ថមណាមួយដែលមិន្រាប់បញ្ចូលខាង្សពលើរួរដរ្រូវបាន្ចុោះបញ្ជីដ្ាច់ពដ្ាយដែក
ទំព័រដែលអាជីវកមមរួរភជាប់ព ាន្ឹង្សឯកសារពន្ោះ។
អនកអាចទាក់ទង្សមន្ុសសែូចខាង្សព្កាមជាមួយន្រណាមនាក់
សំណួរឬព

ាបល់អំពីពិធីសារពន្ោះ៖

ទំនាក់ទំន្ង្សអាជីវកមម៖
ព

មាោះ៖

ពលខទូរសពទ៖

នងងបរិពចេទចុង្សព្កាយ៖
ដកសំរួល៖
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