ពិធីសារហាងលក់ទន
ំ ិញរាយដោយផ្ទាល់៖ ឧបសម្ពន
័ ធB
ពិធីសារន េះត្រូវបំនពញនោយហាងលក់ទំ ិញរាយដែលត្រូវបា អ ុញ្ញារឱ្យនបើកន

ើងវ ិញសត្ាប់ការលក់នោយផ្ទាល់

នោងតាមបទបញ្ញ
ា សុខាភិបាលរបស់មន្រ ីតសុខាភិបាល Long Beach នៅថ្ងៃទី27 ដែឧសភា ឆ្នំ2020។ នត្ៅពីលកខែណ្ឌ
ដែលបា កំណ្រ់នៅនលើអាជីវកមមលក់រាយមួយចំ ួ នោយអភិបាលក្រុង ត្បនភទអាជីវកមមទំងន េះត្រូវនោរពនៅតាម
លកខែណ្ឌដែលបា កំណ្រ់នៅកនុងពិធីសារហាងលរ់រាយដោយផ្ទទល់ន េះ។ ពិធីសារន េះត្រូវអ ុវរត

ិងផ្សពវផ្ាយមុ

នពលែំនណ្ើរការអាជីវកមម។

សូមសាាល់៖ ឯកសារន េះអាចនធវើបចចុបប នភាព នៅនពលា ព័រ៌ា

ិងធ ធា បដ ម
ែ ែូនចនេះសូមកុំនភេចចូលនមើល

នវបសាយរ៍ COVID-19 របស់ត្កុង Long Beach៖ www.longbeach.gov/covid19 ឱ្យបា នទៀងទរ់នែើមបីតាមោ
ព័រ៌ា ងមីៗអំពីឯកសារន េះ។
បញ្ាីន េះរួមា ៖
(1) នោល នោបាយ

ិងការអ ុវរតកដ េងនធវើការនែើមបីការពារសុែភាពរបស់បុគ្ល
ា ិក

(2) វ ិធា ការរកាគ្ាេរពីោន
(3) វ ិធា ការធានាការពារការឆ្េងជំងឺ
(4) ការទំនាក់ទំ ងជាមួយបុគ្ល
ា ិក

ិងសាធារណ្ជ

(5) វ ិធា ការធានាការទទួលបា នោយនសមើភាព ូវនសវាសំខា ់ៗ
រាល់អាជី វកមមលក់ រាយត្រូវអ ុ វរត ូ វវ ិធា ការពាក់ព័ ដធ ែលបា នរៀបរាប់ ខាងនត្កាម

ិងត្រូវនត្រៀមព យល់អំពីមូលនេរុ

ដែលមិ អាចទទួ លយកបា នៅនពលវ ិធា ការណាមួ យមិ ត្រូវបា អ ុ វរត។
ន្មេះអាជី វកមម៖

អាសយោា ត្គ្រ េះសាែ ៖
ដ ើម្បីរាយការអំពីការបំ ពានម្ិនអនុ វត្ត
សូម្ទូរស័ព៖
ទ (562) 570-2633 OR
អុី ដម្៉េល៖ CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V2 5-28-20

A. ែេរមសារថ្ ដផ្ ការជាលាយលកខណ្៍អកសរជាក់លាក់ សត្ាប់កដ ង
េ នធវើការ
អនកទទួលែុសត្រូវកនុងការអ ុវរតដផ្ ការ។
ការវាយរថ្មេហា ិភ័យ
ការបណ្ុ្ េះបណា
្ ល

ិងវ ិធា ការដែលត្រូវអ ុវរតនែើមបីទប់សាារ់ការរ ីករាលោលថ្ វ ីរុស។

ិងការត្បាស្ស័យទក់ទងអំពីដផ្ ការជាមួយបុគ្ល
ា ិក

ែំនណ្ើរការត្រួរពិ ិរយការនោរពតាមដផ្ ការ ត្ពមទំងករ់ត្តា

ិងរំណាងបុគ្ល
ា ិក។

ិងដករត្មូវចំណ្ុចែវេះខារ។

ែំនណ្ើរការនសុើបអនងារករណ្ីជំងឺកូវ ីែ ផ្្ល់ព័រ៌ា ែល់នាយកោា សុខាភិបាលកនុងមូលោា
កំណ្រ់

ិងោក់ដៅដោយដ

ត្ពមទំង

កកុំឱ្យា ការបេះពាល់ជិរសនិទធនៅកដ េងនធវើការចំនពាេះបុគ្ល
ា ិកដែលបា ឆ្េង

ជំងឺរេូរែល់ពួកោរ់ត្រូវបា នធវើនរសតត្ររមត្រូវ។
B. ត្បធា បទសត្ាប់បណ្ុ្ េះបណា
្ លបុគ្ាលិក
ព័រ៌ា អំពី ជំងឺកូវ ីែ-19 ការទប់សាារ់ការរីករាលោល

ិងអនកងាយរងនត្ោេះជាងនគ្។

សវ័យត្រួរពិ ិរយនៅផ្ាេះ រួមទំងការពិ ិរយសីរុណ្ហភាព

ិង/ឬនរាគ្សញ្ញានោយនត្បើត្បាស់ នោលការណ្៍ដណ្នាំ

អំពី CDC។
សារៈសំខា ់ថ្ ការ មិ មកនធវើការ ត្បសិ នបើបុគ្ាលិកា កអកញរកញាប់ ត្គ្ុ នៅ្ ពិបាកែកែនងហើម ត្គ្ុ រងារ
ឈឺសាច់ែុំ ឈឺកាល ឈឺបំពង់ក ដលងែរងរសជារិ ឬកេិ

ឬត្បសិ នបើពួកោរ់ ឬអនកដែលោរ់

រស់នៅជាមួយត្រូវបា នធវើនរាគ្វ ិ ិច័យ
ឆ ា ជំងឺកូវ ីែ 19។
នពលដែលត្រូវដសវងរកនសវានវជាសាស្រសត។
សារៈសំខា ់ថ្ ការលាងថ្ែ។
សារៈសំខា ់ថ្ ការរកាគ្ាេរឆ្ៃយពីោន ទំងនៅកនុងនាងការងារ

ិងនាងឈប់សត្ាក។

ការនត្បើត្បាស់ាសមុែឱ្យបា ត្ររមត្រូវ។
C. វ ិធា ការត្គ្ប់ត្គ្ង

ិងត្រួរពិ ិរយសុែភាព

ការពិ ិរយនរាគ្សញ្ញា

ិង/ឬសីរុណ្ហភាព។

នលើកទរកចិរតបុគ្ល
ា ិកដែលា ជំងឺ ឬបងាហញនរាគ្សញ្ញាកូវ ីែ 19 ឱ្យសានក់នៅផ្ាេះ។
នលើកទរកចិរតឱ្យា ការលាងថ្ែ

ិងនត្បើត្បាស់ទឹរអនាម្័យលាងថ្ែឱ្យបា ញរកញាប់។

ដ ើម្បីរាយការអំពីការបំ ពានម្ិនអនុ វត្ត
សូម្ទូរស័ព៖
ទ (562) 570-2633 OR
អុី ដម្៉េល៖ CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V2 5-28-20

ផ្្ល់នស្សាមថ្ែសត្ាប់កមមករ នោយនត្បើត្បាស់ទរកលាងសាអរ

ិងថ្នំសាេប់នមនរាគ្ ត្បសិ នបើចំបាច់។

សូមចរ់ទុកនស្សាមថ្ែែូចជាមនធោបាយជំ ួយបដ ែមពីនលើការលាងថ្ែញរកញាប់សត្ាប់ការលាងសាអរ
កិចចការនផ្សងៗនទៀរ ែូចជា ការទុកោក់វរែុដែលា ការបេះពាល់ញរកញាប់ ឬនធវើការត្រួរពិ ិរយនរាគ្សញ្ញា។
បុគ្ាលិកត្រូវបា រត្មូវ

ិងទុកនពលនវលាត្គ្ប់ត្ោ ់នែើមបីលាងសាអរថ្ែឱ្យបា ោងរិចនរៀងរាល់

30

នាទីម្ង ឬតាមការចំបាច់ ត្បសិ នបើនស្សាមថ្ែត្រូវបា ផ្្ល់ជូ ។ ត្បសិ នបើការលាងថ្ែមិ អាចនធវើនៅបា
ននាេះបុគ្ល
ា ិក រងទទួលបា ទរកលាងថ្ែដែលា អាល់កុលោងរិច 60% ជំ ួសវ ិញ។
រត្មូវឱ្យពាក់ាសសត្ាប់ ិនោជិរ

ិងបុគ្ល
ា ិកជាប់កិចស
ច
ោដែលការងាររបស់ោរ់រត្មូវឱ្យា

ការបេះពាល់ជិរសនិទជា
ធ មួយបុគ្ល
ា ិកែថ្ទ

ិង/ឬសាធារណ្ៈជ ។

ាសមិ គ្ួរនត្បើត្បាស់ជំ ួសឱ្យវ ិធា ការដផ្អកនលើភ័សុ តាងនផ្សងនទៀរនែើ
ត
មបីការពារការរ ីករាល

សាាល់៖

ោលជំងឺកូវ ីែ 19 ន
នផ្សងនទៀរន

ើយ។ គ្ួរនត្បើត្បាស់ាសបដ ម
ែ ពីនលើ បុដ តមិ ដម ជំ ួសឱ្យវិធា ការដផ្អកនលើភ័សុ តាង
ត

ើយ (ែូចជា ការរកាគ្ាេរពីោន ការលាងថ្ែញរកញាប់ ការនជៀសវាងយកថ្ែមិ សាអរនៅបេះ

ពាល់ដភនក ត្ចមុេះ ិងារ់របស់នយើង នជៀសវាងនៅដកបរអនកា ជំងឺ)។ បិទ ឬការបនងាើ គ្ាេររវាងរុ/នៅអី
នៅកនុងប ាប់សត្ាក ឬផ្្ល់កដ េងសត្ាកនៅកដ ង
េ លំេនែើមបីធានាការរកាគ្ាេរឆ្ៃយពីោន។
ត្បាស្ស័យទក់ទងឱ្យបា ញរកញាប់ជាមួយអរិងិជ ថ្ ពួកោរ់គ្ួរនត្បើត្បាស់ាស/របាំងមុែនពលសែិរ
នៅកនុងហាង។
ប ាប់សត្ាក ប ាប់ទរក

ិងកដ េងសាធារណ្ៈនផ្សងៗនទៀរត្រូវសាេប់នមនរាគ្ឱ្យបា ញរកញាប់

ិងា

រកាទុកសាារៈអនាម័យចំបាច់ឱ្យបា ត្គ្ប់ត្ោ ់។
ថ្នំសាេប់នមនរាគ្សត្ាប់ត្បឆ្ំងជំងឺកូវ ីែ 19

ិងសាារៈពាក់ព័ ា
ធ
ផ្្ល់ជូ សត្ាប់បុគ្ល
ា ិកទំងអស់នៅ

តាមទីតាំងែូចខាងនត្កាម៖
ទឹរអនាម្័យលាងថ្ែសត្ាប់ត្បឆ្ំងជំងឺ 19 ា ផ្្ល់ជូ បុគ្ាលិកទំងអស់នៅតាមទីតាំងែូចខាងនត្កាម៖
សាបូ

ិងទរកា ផ្្ល់ជូ បុគ្ាលិកទំងអស់នៅតាមទីតាំងែូចខាងនត្កាម៖

D. វ ិធីលាងសាអរ

ិងសាេប់នមនរាគ្

អ ុវរតការលាងសាអរឱ្យបា មរ់ចរ់នៅកដ េងដែលា ម ុសសនចញចូលនត្ចើ ។
សាេប់នមនរាគ្នៅនលើថ្ផ្ានត្បើត្បាស់នត្ចើ ឱ្យបា ញរកញាប់។
សាអរ

ិងសាេប់នមនរាគ្នលើបរ ិកាខរ នៅនរៀងរាល់នត្កាយនពលនត្បើ ត្បាស់។

លាងសាអរថ្ផ្ាដែលបេះពាល់ញរកញាប់ នៅចននាេេះនវ

ីមួយៗ ឬរវាងអនកនត្បើត្បាស់ ីមួយៗ ដែលកំណ្រ់

យកចននាេេះនពលណាដែលញរកញាប់ជាងនគ្។
ដ ើម្បីរាយការអំពីការបំ ពានម្ិនអនុ វត្ត
សូម្ទូរស័ព៖
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បំពាក់បរ ិកាខរនៅកដ េងអរិងិជ នចញចូល សាែ ីយត្រួរពិ ិរយ
នោយនត្បើផ្លិរផ្លអនាម័យត្ររមត្រូវ ដែលរួមា

ិងកដ េងអរិងិជ ផ្ទេស់បូរសនមេ
្
ៀកបំពាក់

ទឹរអនាម្័យលាងថ្ែ

ិងត្បោប់ជូរា ជារិអាល់កុល

ិងផ្្ល់ទឹរអនាម្័យលាងថ្ែផ្ទាល់ែួេ សត្ាប់បុគ្ល
ា ិកនៅដផ្នកខាងមុ ទំងអស់ (ឧទេរណ្៍ នបឡាករ)។
ធានាថ្ បរ ិកាខរអនាម័យនៅដរា ែំនណ្ើរការលអ
នត្រៀមបត្មុងទឹរអនាម្័យលាងថ្ែ

ិងា កនុងសតុកត្គ្ប់នពលទំងអស់។

ិងសាារៈអនាម័យនផ្សងៗនទៀរសត្ាប់បុគ្ាលិក។

សូមនត្បើត្បាស់ផ្លិរផ្លដែលបា អ ុម័រសត្ាប់នត្បើត្បាស់ត្បឆ្ំង រងនមនរាគ្កូវ ីែ 19 នៅនលើបញ្ាីដែលអ ុម័រ
នោយភានក់ងារការពារបរ ិសាែ

(EPA)

ិងអ ុវរតតាមការដណ្នាំរបស់ផ្លិរផ្ល

ិងលកខែណ្ឌ Cal/OSHA។

ដកសត្មួល ឬដកដត្បនាងែំនណ្ើរការហាងនែើមបីផ្ល
្ ់នពលត្គ្ប់ត្ោ ់សត្ាប់លាងសាអរ

ិងអ ុវរត

វ ិធា ការរកាគ្ាេរឆ្ៃយពីោន។
ទុកនពលឱ្យបុគ្ល
ា ិកអ ុវរតការលាងសាអរមុ

ិងនត្កាយពីបញ្ចប់នវ ការងារ ជួលត្កុមេុ ភាគ្ីទីបី នែើមបី

នធវើការលាងសាអរ។
ែំន

ើងបរ ិកាខរមិ ចំបាច់នត្បើថ្ែ ត្បសិ នបើអាច។

នលើកទរកចិរតឱ្យអរិងិជ នត្បើត្បាស់ការឥណ្ទ ។
នលើកទរកចិរតអរិងិជ ដែលា នសាងអាចនត្បើត្បាស់ន

ើងវ ិញ ឱ្យនធវើការសាអរងង់ននាេះឱ្យបា ញរកញាប់

ិងរត្មូវឱ្យអរិងិជ ត្ចកទំ ិញដែលបា ទិញនោយែេួ ឯង។
ពិចរណាបនងាើ សមរែភាពបរ ិកាខរនែើមបីបនងាើ ត្បសិទធភាពែំនណ្ើរការត្រង

ិងបនញ្ចញបញ្ូច លែយល់។

E. នោលការណ្៍ដណ្នាំអំពីការរកាគ្ាេរឆ្ៃយពី ោន
អ ុវរតវ ិធា ការរកាគ្ាេរពីោនោងរិចត្បាំមួយេវីុរ នោយនត្បើត្បាស់វ ិធា ការនផ្សងៗ ែូចជាការោក់
របាំង ឬសញ្ញានមើលន

ើញ (ឧទេរណ្៍ សញ្ញានៅនលើកត្ាល សតុកពណ្៌ ឬសញ្ញានផ្សងៗនែើមបីបងាហញ

កដ េងដែលបុគ្ល
ា ិកត្រូវឈរ)។

ការ់ប យ
ែ ការបេះពាល់រវាងនបឡា

ិងអរិងិជ ។ នៅកដ េងដែលមិ អាចអ ុវរតវ ិធា ការរកាគ្ាេរ ត្រូវ

នត្បើត្បាស់របាំងែូចជា កញ្ចក់ជ័រជានែើម។ ត្បសិ នបើមិ អាចោក់របាំងបា នទ បុគ្ាលិក

ិងអរិងិជ ត្រូវ

ពាក់ាស។
នត្បើត្បាស់សញ្ញានែើមបីរ ំឭកអរិងិជ អំពីការរកាគ្ាេរនៅកនុងត្គ្ប់ឱ្កាសទំងអស់។
ដកសត្មួលការជួបត្បជុំនោយផ្ទាល់ ត្បសិ នបើចំបាច់ នែើមបីធានាការរកាគ្ាេរពីោន។
ោក់ការកំណ្រ់បដ ែមនៅនលើចំ ួ បុគ្ល
ា ិកនៅកនុងកដ េងបិទជិរនែើមបីធានាគ្ាេរពីោនត្បាំមួយេវុីរ។

ដ ើម្បីរាយការអំពីការបំ ពានម្ិនអនុ វត្ត
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នរៀបចំនាងសត្ាកបុគ្ល
ា ិកស្សបនៅតាមបញ្ារិស
ត ីព
្ ីត្បាក់ឈួល
ន

ិងនាងការ នែើមបីអ ុវរតវ ិធា ការរកា

គ្ាេរពីោន។

បិទបារកនុងហាង ជនត្មើសកដ េងោក់លក់ទំ ិញធំៗ
ផ្លិរផ្ល។

កំណ្រ់នាងទិញទំ ិញោច់នោយដ
បនងាើ ជនត្មើសនសវាទទួល
ចិនញ្ចើមផ្េូវ។

ិងកដ េងអងាុយសាធារណ្ៈ

កសត្ាប់ម ុសសចស់

ិងបញ្ឈប់ការសាក

ិងពលរែាងាយរងនត្ោេះនផ្សងនទៀរ។

ិងែរកជញ្ូា ទំ ិញ ែូចជា ការកុមង់
ម តាមអ ឡាញនែើមបីមកយកទំ ិញនៅ

ផ្្ល់កដ េងនចញចូលោច់នោយដ

កពីោន។

កំណ្រ់ចំ ួ អរិងិជ កនុងហាងនោយដផ្អកនលើទំេំហាង។ ជាវ ិធា ទូនៅ ចំ ួ ម ុសសដែលអ ុញ្ញារឱ្យចូល
កនុងហាងកនុងនពលដរមួយគ្ួរដរា ចំ ួ ហាសិបភាគ្រយ (50%) ថ្ ទំេំចូលដែលបា អ ុញ្ញារ ឬអាចនធវើ
ការដកសត្មួលនែើមបីរកាគ្ាេរោងរិចត្បាំមួយេវីរនោយដផ្អកនលើទំេំហាង។

ត្រូវនត្រៀមោក់អរិងិជ ជាជួរនៅខាងនត្ៅ នោយនៅដរអ ុវរតវ ិធា រកាគ្ាេរ។
នលើកទរកចិរត ិងបណ្ុ្ េះបណា
្ លបុគ្ល
ា ិកឱ្យអ ុវរតវ ិធា រកាគ្ាេរនៅកនុងនពលអរិងិជ មកយកទំ ិញ
ឬត្បគ្ល់ទំ ិញ។

ត្បសិ នបើអាច ត្រូវបនងាើរទីតាំងសត្ាប់ដរអរិងិជ មកយកទំ ិញ ឬត្បគ្ល់ទំ ិញនែើមបីការ់ប ែយការបេះ
ពាល់ោន ។
ត្បសិ នបើអាច ែំន
ផ្ទាល់ថ្ែ។

ើងសាារៈជំ ួយការនផ្ារ ែូចជា នធនើរ

ត្បសិ នបើអាច

ិ ងកា្រព័រ៌ា

នែើមបីការ់ប ែយការត្បគ្ល់នោយ

សូមនត្បើត្បាស់េរែនលខាសត្ាប់ការត្បគ្ល់ទំ ិញនោយពុំចំបាច់ា ការ

បេះពាល់។
បដ ែមនាងត្បគ្ល់ទំ ិញនៅហាងនោយផ្ទាល់នែើមបីដបងដចកការត្បគ្ល់ទំ ិញ

ិងការ់ប យ
ែ ចំ ួ ម ុសស

កកកុញ។
ដណ្នាំឱ្យអនកនបើកបររងយ តមិ ដម បុគ្ល
ា ិក ភានក់ងារែរកជញ្ូា

ឬអនកលក់ដែលចំបាច់ត្រឬូវចូលកនុងហាង

លក់រាយ ឱ្យបុគ្ាលិករបស់ែួេ អ ុវរតតាមនោលការណ្៍ដណ្នាំរបស់អាជាាធរមូលោា

អាជាាធររែា ឬសេព័ ធ

ពាក់ព័ ធ រងការពាក់ាស។

ោក់សាេកសញ្ញានៅត្ចកចូលហាង ីមួយៗនែើមបីជូ ែំណ្រងបុគ្ល
ា ិក

ិងអរិងិជ ទំងអស់ថ្ ពួកនគ្គ្ួរ៖ (i)

នជៀសវាងចូលហាងត្បសិ នបើពួកនគ្ា ជំងឺកក
អ
ឬត្គ្ុ នៅ្ (ii) រកាគ្ាេរពីោនឱ្យបា ោងរិចត្បាំមួយ
េវីុរ (iii) កណា
្ ស ឬកអកោក់ត្កណារ់ ឬកដ សង ឬត្បសិ នបើោម នទ ត្រូវនត្បើគ្នាេក់ថ្ែែាប់
ថ្ែ ឬនជៀសវាងការបេះពាល់ោនដែលមិ ចំបាច់។

ដ ើម្បីរាយការអំពីការបំ ពានម្ិនអនុ វត្ត
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ិង (iv) ហាមចប់

ោក់នសចក្ីត្បកាសអំពីការរកាគ្ាេរនៅត្ចកសាធារណ្ៈចូលហាង ីមួយៗ។

វ ិធា ការបដ ែមដែលពុំបា ោក់បញ្ូច លកនុងឯកសារន េះ គ្ួរោក់នៅនលើទំព័រោច់នោយដ

ក

ិងភាាប់ជាមួយ រងឯកសារន េះ។

អនកអាចទំ នាក់ ទំ ងបុ គ្ាលខាងនត្កាម ត្បសិ នបើ ា សំណ្ួរ ឬមរិ នោបល់អំពីពិធីសារន េះ៖

ន្មេះបុគ្ាលទំ នាក់ ទំ ង
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