សេវាេុខភាពនិងមនុេស
2525 Grand Avenue, Long Beach, CA 90815
(៥៦២) ៥៧០-៤០០០ FAX (៥៦២) ៥៧០-៤០៤៩

បទបញ្ជារបេ់មន្រនតេ
ី ខ
ុ ភាពេម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង កូវដ
ិ -១៩
ម្បូតូកូលពិធីការដដលម្តូវបានសេនើេុុំេម្រាប់កដនែងផ្តល់សេវាដែទាុំេុខភាពតាមេហគមន៍ដដលរាន
អាជ្ញាប័ណ្ណសេញ: ថ្ែៃទី ១៥ ដខសមសាឆនាុំ ២០២០

េូមអានបទបញ្ជាសនេះសដាយយកេិតទ
ត ក
ុ ដាក់។ ការរំស

ាភឬខកខានមិនបានអនុវតតតាមបទបញ្ជាសនេះគឺជ្ាបទឧម្កិដឋ

ផ្តនាទ សទាេសដាយការពិនយ
័ ការដាក់ពនធនាគារឬទាុំងពីរ។ (Ca. េុខភាពនិងេុវតថភ
ិ ាព
សលខកូដ§ ១២០២៧៥។ល។នបត)

េសងេប៖ ស ាថ្ែៃទី ៤ ដខមិនាឆនាុំ ២០២០ ស ាកអភិបាលសខតត Newsom បានម្បកាេអាេននេម្រាប់សថានភាពដដល

បណ្ត៉ាលមកពីវីរុេឆ្ែងវីរុេវីរុេជុំងឺផ្តាសាយបកសីម្បសភទកូវិដ-១៩ សហើយស ាថ្ែៃទី ៤ ដខមីនាឆនាុំ ២០២០ ទីម្កុងឡុងប៊ិេ

(ទីម្កុង) ម្បកាេអាេនននង
ិ អាេននេុខភាពកនុងតុំបន់។ ទាក់ទងនឹងកូវិដ-១៩ស ាកនុងេហគមន៍ដដលម្តូវបានផ្តល់េច្ចា
ប័នសដាយម្កុមម្បឹកាម្កុងឡុងប៊ិេកាលពីថ្ែៃទី ១១ ដខមីនាឆនាុំ ២០២០ ។

ស ាកនុងទីម្កុងរដឋកាលីហវ័រញា (រដឋ) និងម្បសទេរានបរិរាណ្ម្គប់ម្គាន់ថ្នសហដឋារេនាេមព័នធេុខភាពេុំខាន់ៗរួមរានដម្គ
មនទីរសពទយរាេុីនខយល់និងកមមករដដលរានេមតថភាពម្គប់ម្គាន់កនុងការពាបាលេុំនួនអនកជុំងឺសម្េើនកនុងសពលដតមួយ
ម្បេិនសបើវីរុេរាលដាលមិនរានការម្តួតពិនិតយ។ ។

សឆ្ែើយតបសដាយផ្ទាល់ស ានឹងកងវេះសហដឋារេនាេមព័នធដែទាុំេុខភាពរដឋាភិបាលស ាទូទាុំងម្បសទេកុំពុងច្ាត់វិធានការសដើមបី

កាត់បនថយការរាលដាល កូវិដ-១៩ សដើមបីកាត់បនថយអម្តាឆ្ែងនិងកាត់បនថយេុំនួនមនុេសដដលបានឆ្ែងជុំងឺកនុងសពលដតមួយ
សដាយកាត់បនថយសថានភាពដដល សមសរាគអាេឆ្ែង។

ការឃ្ែាតឆៃាយពីេងគមដតរនាក់ឯងស ាកនុងមណ្ឌលដែទាុំេុខភាពេហគមន៍ដដលរានអជ្ញាប័ណ្ណដដលបសម្មើសេវាកមមដល់
បុគគលដដលរានអាយុច្ាប់ពី ៦៥ ឆនាុំសឡើងស ាឬរានសថានភាពេុខភាពជ្ាមូលដឋានរួមទាុំងបុដនតមិនរានកុំណ្ត់េុំស ាេះ

ម្គឹេះសថានដែទាុំនិងជុំនាញដែទាុំរយៈសពលដវងអាេមិនរានម្បេិទធភាពសដាយសារដតការសផ្តាតអារមមណ្៍របេ់បុគគលនិង ធមម
ជ្ាតិថ្នសេវាកមមដដលបានផ្តល់ដល់ពួកសគ។

មន្រនតីេុខភាពទីម្កុង (មន្រនតីេខ
ុ ភាព) រកស

ើញ៖

1. រានការសកើនសឡើងហានិភ័យថ្ន កូវិដ-១៩ កនុងេុំស
គមន៍ដដលរានអាជ្ញាប័ណ្ណជ្ាក់

2. មុនផ្តល់សេវាស

ាក់និងកនុងេុំស

ាមអនកដដលកុំពុងសធវើការឬរេ់ស ាកនុងមណ្ឌលដែទាុំេុខភាពតាមេហ
ាមអនកដដលផ្តល់សេវាកមមស ាកនុងេហគមន៍របេ់សយើង។

ាកនុងេហគមន៍របេ់សយើងឬមុនសពលេូលស ាកាន់មណ្ឌលដែទាុំេុខភាពដដលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ

ដដលរានអាជ្ញាប័ណ្ណបុគគលទាុំងអេ់ដដលមិនដមនជ្ាអនកជុំងឺរានទីលុំស ាឬអនករេ់ស ាែមីគួរដតសធវើការវាយតថ្មែសដាយខែួន
ឯងនិងពិនិតយេីតុណ្ហភាពេម្រាប់សរាគេញ្ញាថ្ន កូវិដ-១៩ វីរុេ។ និង

ថ្ែៃទី ១៥ ដខសមសាឆនាុំ ២០២០
ទុំព័រ
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3. អាម្េ័យសហតុសនេះបុគគលដដលរានសរាគេញ្ញាដូេជ្ាជុំងផ្ឺ ែូវដសងហើមឬម្គុនស្តាមិនគួរេូលកនុងមណ្ឌលដែទាុំេុខ
ភាពដដលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណទាុំងសនេះសទពីសម្ ាេះការសធវើដបបសនេះទុំនងជ្ាសធវើឱ្យេុេះសខសោយដល់កិេចខិតខុំម្បឹង
ដម្បងកនុងការកាត់បនថយការរីករាលដាលថ្ន កូវិដ-១៩ ទាុំងស ាកនុងទីម្កុងម្េុកនិងរដឋ។

បទបញ្ជាសនេះម្តូវបានសេញសដាយដផ្ែកសលើការបញ្ជូនេហគមន៍ដដលរានម្សាប់ថ្ន កូវិដ-១៩ស ាកនុងទីម្កុងដដលបង្ហាញពីហា
និភ័យនិងសម្គាេះថ្នាក់យាងធៃនធ
់ ៃរដល់េុខភាពរបេ់ម្បជ្ាពលរដឋ។ បេចប
ុ បននសនេះមិនរានវ៉ាក់សាុំងការ ារសដើមបីការ ារនិងមិន
រានការពាបាលជ្ាក់

ាក់េម្រាប់ កូវិដ-១៩ សទ។ គិតម្តឹមថ្ែៃទី ១៣ ដខសមសាឆនាុំ ២០២០ យាងសហាេ

វិជជរានេុំនួន ៣៥០ ករណ្ីថ្នការឆ្ែង កូវិដ-១៩និង ១៤ ករណ្ីថ្នការសែាប់

ាេ់រានករណ្ី

ស ាកនុងទីម្កុងដដលរានករណ្ីវិជជរាន ៧៣ ករណ្ីនិងមរណ្ភាព ១០ នាក់ម្តូវបានផ្ារភជាប់ជ្ាមួយនឹងកដនែងដែទាុំរយៈ

សពលដវងស ាកនុងទីម្កុង។ ស ារានលទធភាពខពេ់ថ្នករណ្ីគរួ ឱ្យកត់េរគាល់និងសកើនសឡើងថ្នករណ្ីេងស័យថ្នការបញ្ជន
ូ េហ
គមន៍។

មន្រនតីេុខាភិបាលនឹងបនតតាមដានអម្តាថ្នការរាលដាលជុំងឺ កូវិដ-១៩ ភាពធៃន់ធៃរថ្នជុំងឺនិងមរណ្ភាពដដលបណ្ត៉ាលមកពី

លទធផ្លសនេះ ម្កេួងេុខាភិបាលថ្នរដឋកាលីហវ័រញា (CDPH) និងមជឈមណ្ឌលម្តួតពិនិតយនិងបង្ការជុំងឺ (CDC) និងផ្លបេះ
ាល់ថ្ន លុំដាប់សនេះ។ ម្បេិនសបើច្ាុំបាេ់ការបញ្ជាទិញសនេះអាេម្តូវបានពម្ងីកពម្ងីកឬផ្ែាេ់បតូរសដើមបីការ ារេុខភាពសាធារ

ណ្ៈ។

សម្កាមេិទអ
ធិ ុំ

ាេរបេ់មណ្ឌលេុខភាពកាលីហរវ័ នីញាដផ្នកេុខភាពនិងេុវតថភ
ិ ាពសលខ ១០១០៤០,

១០១០៨៥, និង ១២០១៧៥, មន្រនតេ
ី ខ
ុ ាភិបាលថ្នទីម្កុងដដលរានបទបញ្ជាសម្េើន៖

1. បទបញ្ជាសនេះរានម្បេិទធភាពច្ាប់ពីសរាង ៥

ៃាេ។ (PDT) ថ្ែៃទី ១៥ ដខសមសាឆនាុំ ២០២០ និងបនតរហូតដល់រានការ

ជូនដុំណ្ឹងបដនថមឬរហូតដល់រានការពនារសពលបញ្ជូនបនតជុំនួេឬសធវើវិសសាធនកមមជ្ា

ាយលកេណ្៍អកសរសដាយមន្រនតី េខ
ុ

ភាពឡុងប៊ិេ (មន្រនតីេុខភាព) ។ បទបញ្ជាសនេះអនុវតតេុំស ាេះមណ្ឌលដែទាុំេុខភាពដដលរានអាជ្ញាប័ណ្ណដូេរានកុំណ្ត់កនុង
បទបញ្ជាសនេះស ាកនុងទីម្កុងឡុងប៊ិេ (ទីម្កុង) ។

2.

មន្រនតីេុខាភិបាលបញ្ជាទិញដូេខាងសម្កាមៈេម្រាប់មណ្ឌលដែទាុំេុខភាពដដលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណដូេខាងសម្កាមៈ

k. ការេូលរានកុំណ្ត់។គមាននរ

ាសម្្ាពីនិសយាជិកអនកសឆ្ែើយតបដុំបូងអនកជុំនាញខាងសវជជសាម្េតឬអនកដែទាុំនិងអនក

ផ្តល់សេវាដែទាុំដដលបានេុេះកិេចេនាម្តូវេូលកនុងសរាងេម្កសនាេះសទ។ អនកទេសនាទាុំងអេ់រួមទាុំងអនកេម័ម្គេិតត
និងអនកសធវើការដដលមិនេុំខាន់ដូេជ្ាជ្ាងកាត់េក់អនកេុំដដងនិងអនកសផ្សងសទៀតម្តូវបានហាមឃ្ាត់មិនឱ្យេូលកនុង
កដនែងសនាេះ។សបើច្ាុំបាេ់ (ឧ។ ជីវិត) កុំណ្ត់ការេូលសមើលសភញៀវដតរនាក់គត់កនុងសពលដតមួយសហើយតម្មូវឱ្យអនក ាក់
របាុំងវេះកាត់ឬបិទបាុំងមុខសែាត។ សរៀបេុំវិធីសាម្េតជុំនួេថ្នដុំសណ្ើរទេសនកិេច (និមមិត) ដដលមិនរានស ាកនុង
មនុេសរនាក់ដូេដដលម្តូវការ។

x. ម្តឡប់ស

ាសធវក
ើ ារវិញ។គមាននិសយាជិក

ាដដលបានសធវើសតេតិ៍វិជជរានេម្រាប់ កូវិដ-១៩ឬអនកដដលបង្ហាញសរាគ

េញ្ញាទាក់ទងនឹងកូវិដ-១៩ នឹងម្តូវបានអនុញ្ញាតឱ្យេូលកនុងកដនែងសនេះរហូតដល់ពួកសគបានបុំសពញលកេខណ្ឌ

CDC េម្រាប់ការវិលម្តឡប់ស ាសធវើការេម្រាប់បុគគ លិកេុខាភិបាលសដាយរានការបញ្ជាក់ឬេងស័យ កូវិដ-១៩
(ការដណ្នាុំបសណ្តោេះអាេនន) ដដលអាេរកបានស ា https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/return-to-work.html និងម្តូវដតអនុវតតតាមការវិលម្តឡប់ស ាកាន់ការអនុវតតការង្ារនិងការ
រឹតតបិតការង្ារដដលម្តូវបានរកស

ើញស ាកនុងសនាេះ។
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K. រាល់ការបរិសភាគអាហាររួមនិងេកមមភាពទាុំងអេ់ម្តូវផ្ែាក។ អាហារទាុំងអេ់នឹងម្តូវផ្តល់ជូនស

ាកនុងបនទប់នីមួ

យៗ។ បុគគលិកអាេញុ៉ាុំស ាកនុងបនទប់បុគគលិកឬកដនែងដដលបានកុំណ្ត់ដាេ់សដាយដឡកពីគនាបុដនតការឃ្ែាតឆៃាយពី
េងគមដដលរានេរៃាយពី ៦ ស ា ៦ ហវីតឬខពេ់ជ្ាងសនេះម្តូវដតអនុវតតរាល់សពលស ាសពលបរិសភាគ។អនកម្េុក អនក
ជុំងឺម្តូវសនាក់ស ាកនុងបនទប់របេ់ពួកសគ។

X. ដបងដេកតុំបន់នងិ បុគគលកិ ។អនកម្តូវដតបសងកើតតុំបន់មួយស

ាកនុងកដនែងរបេ់អនកេម្រាប់អនកដដលបានសធវើសតេត

វិជជរានកូវិដ-១៩ ឬអនកដដលបង្ហាញសរាគេញ្ញាទាក់ទងនឹង កូវិដ-១៩ បុំដបកខែួនសេញពីកដនែងនិងកដនែងេម្រាប់
អនកដដលដុនដាបបានបញ្ជាក់ឬេងស័យកូវិដ-១៩និសយាជិកទាុំងអេ់ដដលសធវើការឬេូលស ាកនុងម្គឹេះសថានដដលបាន
បសងកើតសឡើងកូវិដ-១៩ តុំបន់ថ្នកដនែងរបេ់អនកមិនម្តូវសធវើការឬេូលស ាតុំបន់សផ្សងសទៀតថ្នកដនែងរបេ់អនកសឡើយ

g. បុគគលិកទាុំងអេ់ម្តូវ

ាក់រាេ់វេះកាត់ម្គប់សពលសវ

ាស ាកនុងកដនែង។បុគគលិកម្តូវដតសយាងនិងសធវើតាម

មជឈមណ្ឌលម្គប់ម្គងជុំងឺរបេ់េហរដឋអាសមរិកនាសពលបេចុបបនន(CDC) ការដណ្នាុំ។ បុគគលិកម្តូវ ាក់
ឧបករណ្៍ដកដសងហើម N-95 ម្បេិនសបើរាននិងឧបករណ្៍ការ ារផ្ទាល់ខែួនទាុំងអេ់ (PPE) បានដណ្នាុំ
សដាយCDC (ដូេជ្ាសម្សាមថ្ដអាវការ ារដភនក) សពលដែទាុំមនុេសដដលរានការេងស័យឬរានការបញ្ជាក់ កូ
វិដ-១៩. ស ាតាមកដនែងនានាជ្ាមួយកូវិដ-១៩ ការបញ្ជូនបុគគលិកដែទាុំេុខភាពគួរដត ាក់ PPE សពញសលញ
េម្រាប់ការដែទាុំអនកជុំងឺទាុំងអេ់សដាយមិនគិតពី កូវិដ-១៩ ការសធវើសរាគវិនិេឆ័យឬសរាគេញ្ញា។ សម្គឿងបរិកេារ
នានាគួរដតសធវើតាមការដណ្នាុំរបេ់ CDC េតីពីការអភិរកស PPE ។

c. បុគគលិកទាុំងអេ់ម្តូវដតសធវើតាមការដណ្នាុំអុំពីការការ

ារការឆ្ែងសមសរាគពីមជឈមណ្ឌលេម្រាប់ ការដែទាុំេុខភាព

និងសេវាកមម ម្បព័នដធ ែទាុំេុខភាពដល់អនកម្តីម្ក (CMS) និង CDC ។ ជ្ាពិសេេកដនែងនានាម្តូវអនុវតតអនាម័
យថ្ដឱ្យបានេមម្េបដូេបានកុំណ្ត់សដាយេុីឌីេុីនិងបញ្ជីម្តួតពិនិតយការដណ្នាុំអុំពីការឆ្ែងសមសរាគសអេអិម។
សម្គឿងបរិកេារនានាម្តូវសធវើតាមការដណ្នាុំបដនថមដដលផ្តល់សដាយមន្រនតីេុខាភិបាលដូេជ្ាការដណ្នាុំដណ្នាុំអុំពីការ
ដែរការយៈសពលដវងេម្រាប់ការម្គប់ម្គងនិងការការ ារការម្គបដណ្តប់សលើប័ណ្ណេុខភាព (ឡងប៊ិេ) េម្រាប់
បុគគលិកេុខាភិបាល។”

q. អនកជុំងនឺ ងិ អនករេ់ស

ាម្តូវដត ាក់របាុំងវេះកាត់ស ាសពលរានឬគម្មបមុខសែាតស ាសពលដដលស ាខាងសម្្ាបនទប់

របេ់មនុេស។ សនេះរាប់បញ្ចូលទាុំងអនកជមៃឺ ម្ពមអនកម្េុកដដលម្តូវច្ាកសេញពីកដនែងដែទាុំជ្ាម្បច្ាុំ (ឧ។ អនកជ
មៃឺខាងេមភព) ។ របាុំងវេះកាត់ម្តូវបានទាមទារេម្រាប់អនកម្េុក

ាដដលរានសរាគេញ្ញា។

C. ការពិនតិ យសរាគេញ្ញាេម្រាប់ទាុំងអេ់គាន ។មនុេសម្គប់គនាដដលេូលស

ាកនុងកដនែងសនេះ (សលើកដលងដតអនកសឆ្ែើយ

តបដុំបូងដដលជ្ាធមមតារានការពិនិតយដាេ់សដាយដឡក) ម្តូវដតរានការពិនិតយសរាគេញ្ញាមុនសពលេូល ។ នរ
រនាក់ដដលកុំពុងរានសរាគេញ្ញា

ា

ាមួយមិនម្តូវបានអនុញ្ញាតឱ្យេូលកនុងកដនែងសនាេះសទ។ ដូេដដលបានសម្បើកនុង

ដផ្នកសនេះ“ សរាគេញ្ញា” រួមបញ្ចូលបុដនតមិនរានកុំណ្ត់េុំស ាេះម្គុនស្តាញាក់មិនម្េួលខែួនឈឺបុំពង់កកែកកណ្ត៉ាេ់
ដកដសងហើមខែីៗឬសរាគេញ្ញាម្កពេះស ាេះសវៀនដូេជ្ា

ាមកទន់ឬរមួលម្កពេះ។មនុេសម្គប់គនាម្តូវដតរានេីតុណ្ហភាព

របេ់ពួកសគមុនសពលេូលដល់ទីតាុំង។ អនកដដលរានម្គុនស្តា (១០០.០ អងាសេឬ ៣៧,៨ អងាសេ) មិនម្តូវ
បានអនុញ្ញាត ឲ្យ េូលកនុងមណ្ឌលសនាេះសទ។ បុគគលដដលបានសម្បើថ្នាុំបញ្ចុេះកស្តាកនុងរយៈសពល ៨ សរាងកនែងមក
ម្តូវបានហាមឃ្ាត់ពីកដនែងសនាក់ស ា។េីតុណ្ហភាពម្តូវដតយកតាមវិធីសាម្េតមួយដដលនឹងមិនបងកហានិភ័យថ្ន
ការឆ្ែងជុំងឺរវាងនិសយាជិកសឡើយ។ េុំណ្ុេេូលគួរដតម្តូវបានកុំណ្ត់សដើមបីធានាថ្ាម្េកេូលដដលអាេេូលបាន
ទាុំងអេ់រានសថានីយ៍ម្តួតពិនិតយេីតុណ្ហភាព។

Q. សធវកើ ារម្តួតពិនតិ យេីតណ្
ុ ភ
ហ ាពម្បច្ាុំថ្ែៃេម្រាប់បគ
ុ ល
គ ក
ិ និងអនកជុំងឺនង
ិ អនករេ់ស

ា។បុគគលិកទាុំងអេ់គួរដតម្តូវ
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បានម្តួតពិនិតយពីរដងកនុងមួយថ្ែៃមុនសពលេូលសធវើការសហើយសលើកទី ពី ម្បដហលជ្ាដបពី សរាង (១២) សរាងសម្កាយ
មក។ អនកជុំងឺនិងអនករេ់ស ាគួរដតម្តូវបានម្តួតពិនិតយជ្ាសរៀងរាល់ថ្ែៃ។ កុំណ្ត់ម្តាម្តូវរកាទុកនូវការម្តួតពិនិតយេី
តុណ្ហភាពទាុំងសនាេះ.

j. រាល់ករណ្ីដដលម្តូវបានសគេងស័យឬេងស័យ កូវដិ -១៩ គួរដតរាយការណ្៍ស

ាមនទរី េុខាភិបាលនិងសេវាមនុេសតាម

សឆ្នរឡុងឱ្យបានភែាមៗតាមទូរេ័ព។
ទ

និយមន័យ

3. “កដនែងដែទាុំេុខភាពតាមេហគមន៍ដដលរានអាជ្ញាប័ណ្ណ” រួមបញ្ចូលទាុំងកដនែងដូេខាងសម្កាមស
k. កដនែងដែទាុំលុំស
x. គែីនិក

ាកនុងទីម្កុង៖

ាដឋានេម្រាប់មនុេសសពញវ័យ (ARF) ម្គប់ម្បសភទអាជ្ញាប័ណ្ណ

ាងឈាមរុាុំថ្រ

K. េហគមន៍ដែទាុំសសាធននិវតតន៍បនត
X. កដនែងមនទីរសពទយ
g. កដនែងដែទាុំកម្មិតមធយមថ្នម្បសភទអាជ្ញាប័ណ្ណទាុំងអេ់
c. កដនែងេុខភាពផ្ែូវេិតត
q. កដនែងដែទាុំលុំស
C. អគារលុំស

ាដឋានេម្រាប់មនុេសច្ាេ់

ាដឋានជ្ាម្បច្ាុំ

Ill

j. កដនែងដែទាុំជុំនាញ
d. កដនែងសតារនីតិេមបទាេងគម
z. អនកដែទាុំរយៈសពលដវង
ល័កេខ័ណ្ប
ឌ ដនថម

4. តាមលុំដាប់លុំសដាយសនេះមិនរានកុំរិត

ាសឡើយ (ក) អនកសឆ្ែើយតបដុំបូងេូលស ាកាន់សគហទុំព័រដដលរានសឈមាេះកនុង

ដីកាសនេះកនុងសពលរានអាេននឬ (ខ) មន្រនតីមូលដឋានរដឋឬេហព័នធអនកសេុើបអសងកតឬបុគគលិកសពទយឬបុគគលិកអនុវតតេាប់ពី
អនុវតតភារកិេចម្េបេាប់របេ់ពួកសគស ាទីតាុំងដដលរានសឈមាេះកនុងលុំដាប់សនេះ។

5. សា

ាម្កុងម្តូវផ្តល់េាប់េមែងថ្នបទបញ្ជាសនេះជ្ាបនទាន់សដាយ (ក) ម្បកាេវាស ាសលើសគហទុំព័ររបេ់នាយកដឋានេុខាភិបា

លនិងសេវាមនុេសរបេ់ទីម្កុងឡងប៊ិេ (http://www.longbeach.gov/health/) (ខ) បិទផ្ាយវាស ាមជឈមណ្ឌល
ពលរដឋដដលរានទីតាុំងស ា 411 W. Ocean Blvd., Long Beach, CA 90802, (គ) ការផ្តល់ជូនស ាេរាជិកសា
ធារណ្ៈដដលសេនើេុុំេាប់េមែង(

) សេញសេេកតីម្បកាេព័ត៌រានមួយសដើមបីផ្សពវផ្ាយេណ្ត៉ាប់ធនាប់ ាេសពញទីម្កុងនិង

ថ្ែៃទី ១៥ ដខសមសាឆនាុំ ២០២០
ទុំព័រ

5

(ង) តាមរយៈការបសម្មើតាមអ៊ីដមលសលើទីតាុំងធុំ ៗ ដដលមន្រនតីេុខាភិបាលបានដឹងថ្ាទុំនងជ្ាម្តូវេថិតស ាសម្កាមបទបញ្ជា
សនេះ (បុដនតសេវាកមមតាមរយៈអ៊ីដមលមិនម្តូវបានទាមទារេម្រាប់ការអនុស
ទីតាុំង

ាមភាពសទ) ។ រចាេ់អនកម្គប់ម្គងរឺម្បតិបតតិករថ្ន

ាមួយដដលទុំនងជ្ារងផ្លបេះ ាល់ពីបទបញ្ជាសនេះម្តូវបានសលើកទឹកេិតតឱ្យម្បកាេេាប់េមែងថ្នដីកាបញ្ជាទិញ

សនេះនិងផ្តល់ជូនេាប់េមែងដល់េរាជិក

6. ម្បេិនសបើដផ្នក

ាមួយថ្នសាធារណ្ៈជនដដលសេនើេុុំេាប់េមែង។

ាមួយការកាត់សទាេម្បសយាគឃ្ែាឬ ាកយថ្នបទបញ្ជាសនេះឬការអនុវតត

ាមួយេុំស ាេះបុគគលរេនាេមព័នធការ

ម្បមូលផ្តុុំឬកាលៈសទេៈម្តូវបានច្ាត់ទុកថ្ាមិនរានេុពលភាពឬមិនម្េបនឹងរដឋធមមនុញ្ញសដាយសេេកតីេុំសរេរបេ់តុ

ាការថ្ន

យុតតាធិការរានេមតថកិេចបនទាប់មកការេសម្មេេិតតដបបសនេះ។ នឹងមិនបេះ ាល់ដល់េុពលភាពថ្នេុំដណ្កឬកមមវិធីដដលស ា
េល់ថ្នបទបញ្ជាសនេះសទ។.

7. បទបញ្ជាសនេះម្តូវបានសេញសដាយអនុស

ាមតាមនិងបញ្ចូលសដាយសយាងសេេកតីម្បកាេថ្ែៃទី ៤ ដខមីនាឆនាុំ ២០២០ េតីពី

សថានភាពអាេននដដលសេញសដាយអភិបាលសខតត Gavin Newsom និងសេេកតីម្បកាេេតីពីសថានភាពេុខភាពកនុងតុំបន់
និងសាធារណ្ៈដដលសេញសដាយម្កុមម្បឹកាម្កុងនិងថ្ែៃទី៤ដខមីនាឆនាុំ២០២០ថ្នឡងប៊ិេការម្បកាេអុំពីភាពអាេននកនុង
តុំបន់សដាយម្បធានម្កុងនិងការម្បកាេអាេននេុខភាពមូលដឋានសដាយមន្រនតីេុខាភិបាលសរៀងៗខែួននិងការដណ្នាុំដដល
សេញសដាយនាយកដឋានេុខភាពសាធារណ្ៈរដឋកាលីហវ័រញាដូេដដលពួកសគរនាក់ៗបាននិងអាេម្តូវបានបុំសពញបដនថម។

8. ការរំស

ាភសលើបទបបញ្ញតតិ

ាមួយថ្នបទបញ្ជាសនេះគឺជ្ាការគុំរាមកុំដហងមួយដដលនឹងសកើតរានសហើយបងកការគុំរាមកុំដហង

ដល់េុខភាពសាធារណ្ៈ។េុវតថិភាពនិងេុខុរាលភាព។សដើមបីការ ារេុខភាពសាធារណ្ៈមន្រនតីេុខាភិបាលថ្នទីម្កុង
ឡុងប៊ិេអាេច្ាត់វិធានការបដនថមេម្រាប់ការមិនសគារពតាមបទបញ្ជាសនេះ។ការបុំ ានបទបញ្ជាសនេះគឺជ្ាបទមជឈិមដដលម្តូវ
ផ្តនទាសទាេដាក់ពនធនាគារការផ្ាកពិន័យឬទាុំងស ាសម្កាមេុខភាពរដឋកាលីហវ័រញានិងសលខកូដ ១២០២៧៥ ល។ល។បនត
និងជុំពូក ១.៣ ថ្នម្កមម្កុងឡុងប៊ិេ។
អនុស

ាមតាមធមមនុញ្ញទីម្កុងឡងប៊ិេដផ្នកទី១០៩វគគ ៨៦៣៤ និង ៤១៦០១ ថ្នម្កមរដឋកាលីហវ័រញា។ ដផ្នកទី ១០១០៤០

និង ១២០១៧៥ ថ្នម្កមេុខភាពនិងេុវតថិភាពរដឋ កាលីហវ័រញា។ និងជុំពូក ៨.០៨ និង ៨.២៦ ថ្នម្កមម្កុងឡុងប៊ិេបទ
បញ្ជានិងសេេកតីដណ្នាុំទាុំងសនេះដដលសេញសដាយមន្រនតីេុខាភិបាលម្តូវអនុវតតសដាយអធិការនគរបាលម្កុងឡុងប៊ិេសដើមបី
ធានាបាននូវការអនុស

ាមតាមនិងការអនុវតតបទបញ្ជាសនេះនិងសេេកតីដណ្នាុំដដលរានដេងស ាទីសនេះ។

វាម្តូវបានសគបញ្ជាដូសេនេះ

Anissa Davis, MD, DrPH,
មន្រនតីេុខាភិបាលម្កុងឡុងប៊ិេ
កាលបរិសេឆទ៖ ថ្ែៃទី ១៥ ដខសមសាឆនាុំ ២០២០

