សុវត្ថិភាពន ាតាមនេហដ្ឋានបទបញ្ជាសំរាប់ការគ្េប់គ្េង កូវិដ-១៩
ការបន្តមាន្សុវត្ថិភាពជាងមុន្តាមការបញ្ជាទិញតាមផ្ទះដ ើមបីដផ្ទរទីក្រុងឆ្លងកាត្់
ទី ៣ នន្ផផ្ន្ទីបង្ហាញផ្លូវភាពធន្់ រូវិ -១៩ របស់រ ឋកាលីហ្វ័រញាការបញ្ជា
ផ លក្ត្ូវបាន្ផែនាាំដ

ើងវិញ៖ នងៃ ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០

សូមអានបទបញ្ជាននេះនដ្ាយយកចិត្តទុកដ្ាក់។ការរំន

ាភឬខកខានមិនបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជាននេះេឺជាបទ

ឧគ្កិដឋដដលគ្ត្ូវផ្តន្ទានទាសពិន័យដ្ាក់ពនធន្ាគារឬទាំងពីរ។(នលខកូដសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព§ ១២០២៧៥ និង
លំដ្ាប់នលខកូដគ្កុងឡុងប៊ិច§ ៨១២.០៣០.A និង ៨.១២០.០៣០.E.៣)
នសចកតីសនងេប៖ បទបញ្ជា (បញ្ជាទិញ) របស់មន្រន្តីសុខាភិបាលទីក្រុង

ងប៊ិចដធវើវិដ

ាធន្រមមន្ិងជាំន្ួសបទបញ្ជាផ លដចញដ ានងៃទី ១៩

ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០ (បទបញ្ជាជាមុន្) ដ ើមបីក្ត្ួត្ពិន្ិត្យការរីររាលដាលនន្ែូផវលរូរូណាវ៉ាវី (រូវិ -១៩) ដ ារ្ុងទីក្រុង
។ បទបញ្ជាដន្ះរ៏ដធវើវិដ

ុងប៊ិច (ទីក្រុង)

ាធន្រមមបញ្ជារ់ន្ិងបន្តលរខែែឌមួយចាំន្ួន្នន្ ីកាបញ្ជាទិញជាមុន្ដ ើមបីធានាបាន្ន្ូវការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយ

ន្ិងទាំនារ់ទាំន្ងរវាងមន្ុសសម្ារ់ន្ិងមន្ុសសម្ារ់គឺមាន្រាំែត្់ដ ើមបីកាត្់បន្ថយអក្តានន្ការបញ្ជូន្ រូវិ -១៩។
អន្ុដ

ាមតាមអាែត្តិដដាយអភិបាល Gavin Newsom ន្ិងមន្រន្តីសុែភាពរ ឋ, ក្សុរផ លបាន្សថិត្ដ ារ្ុងបញ្ជីក្ត្ួត្ពិន្ិត្យដខាន្ធីអស់រ

យៈដពលជាង ១៤ នងៃក្ត្ូវបិទជាបនទាន្់។ ក្សុរបផន្ថមន្ឹងត្ក្មូវឱ្យបិទបារ៍នាដពលអនាគត្ក្បសិន្ដបើពួរដគបាំដពញតាមលរខែៈវិន្ិចឆ័យរ
យៈដពល ១៤ អន្ុដ
ក្

ាមតាមអាែត្តិដន្ះបទបញ្ជាដន្ះត្ាំរូវដអាយមាន្បារផ លមិន្មាន្លិែិត្អន្ុញ្ញាត្ិដអាយដភាជន្ីយដឋាន្រួមទាាំងហាង

ាដបៀរសិបបរមមផ្លិត្ក្

ាដបៀរ ន្ិងបន្ទប់ភលរ់រសជាត្ិផ លជាប់ទារ់ទងទាាំងអស់ក្ត្ូវបិទឱ្យមាន្ក្បសិទធភាពចាប់ពីដមាង ១២ ៈ ០០

នាទីក្ពឹរនងៃច័ន្ទទី ២៩ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០ ។
ការរីររាលដាលនន្ រូវិ -១៩ដ ាផត្ជាហាន្ិភ័យ ៏ធាំមួយសក្មាប់សហ្គមន្៍ដហ្ើយដក្្ាះថ្្ារ់ រូវិ -១៩បងកឱ្យមាន្សុែភាពន្ិងសុែមា
លភាពរបស់មន្ុសសទាាំងអស់។វាជាការសាំខាន្់ផ លសហ្គមន្៍ន្ិង

ាធារែជន្ដ ាផត្មាន្ការក្បុងក្បយ័ត្្ែពស់ចាំដ ាះការអន្ុវត្តនានា

ផ លការ ារការរីររាលដាលនន្ រូវិ -១៩ ូចជាការររាចមៃាយ ៦ ហ្វីត្ពីបុគគលដ ាខាងដក្រាក្គួ
ក្គបមុែែែៈដពលមាន្ទាំនារ់ទាំន្ងជិត្ស្ិទធជាមួយបុគគលម្ារ់ៗ ដ ាខាងដក្រាក្គួ

ារ

ាររបស់អ្រសូមបីផត្ដពល ារ់អាវមុែ

ាងន ញឹរញាប់ន្ិងដ ាផ្ទះដពលឈឺ។ ។

ការរីររាលដាលនន្ រូវិ -១៩ ដ ាផត្ជាហាន្ិភ័យ ៏ធាំដធងសក្មាប់សហ្គមន្៍ដហ្ើយដក្្ាះថ្្ារ់នន្ការក្គប ែតប់ដដាយរូវិ -១៩ បងករឱ្យ
មាន្បញ្ហា ល់សុែភាពន្ិងសុែមាលភាពរបស់មន្ុសសទាាំងអស់។ មិន្ទាន្់មាន្ការពាបាលឬពាបាលដអាយមាន្ក្បសិទធភាពចាំដ ាះវីរុ
សដន្ះដ ាដ

ើយដទដទាះបីមាន្ការែិត្ែាំយាងណារ៏ដដាយ។ ដដាយ

ាររតតាដន្ះក្បជាជន្ភាគដក្ចើន្ដ ាផត្ង្ាយឆ្លងជាំងឺដន្ះ។ ដ ាដពល

អាជីវរមមន្ិងសរមមភាពបន្តក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឬដបើរវាជាការសាំខាន្់ណាស់ផ លសហ្គមន្៍ន្ិង

ាធារែជន្ដ ាផត្មាន្ការក្បុងក្បយ័ត្្

ចាំដ ាះការអន្ុវត្តផ លការ ារការរីររាលដាលនន្រូវិ -១៩ ូចជាការររាចមៃាយ ៦ ហ្វីត្ពីបុគគលដ ាខាងដក្រាក្គួ
ដពល ារ់មុែ ក្គប ែតប់ការ ារ់នសបមុែដ ាដពលទាំនារ់ទាំន្ងជិត្ស្ិទធជាមួយបុគគលដ ាខាងដក្រាក្គួ

ារ

ាររបស់អ្រសូមបីផត្

ាងន ញឹរញាប់ន្ិងដ ាផ្ទះ

ដពលមាន្ជាំងឺ។។

នគ្កាមសិទធិអំណាចរបស់មណ្ឌលសុខភាពកាលីហវ័រនីញាដផ្ែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនលខ១០១០៤០,
១០១០៨៥, និង ១២០១៧៥, មន្រនតីសុខភាពននទីគ្កុងឡុងប៊ិចជាអែកបញ្ជាដូចខាងនគ្កាម៖

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

2

បុគគល

1. មន្ុសសទាាំងអស់ផ

លរស់ដ ារ្ុងទីក្រុង

ុងប៊ិចក្ត្ូវ

្ារ់ដ ារផន្លង

្ារ់ដ ារបស់ពួរដគដ ាដពលណាផ លអាចដធវើបាន្។

បុគគលផ លមិន្រស់ដ ារ្ុងទីក្រុងបចចុបបន្្ក្ត្ូវផត្ដ្ារពតាមត្ក្មូវការផ លអាចអន្ុវត្តបាន្ទាាំងអស់នន្បទបញ្ជាដន្ះដ ាដពល
ផ លដ ារ្ុងទីក្រុង។

2. រាល់ការជួបជុាំ

ាធារែៈន្ិងឯរជន្នន្ចាំន្ួន្មន្ុសសផ លដរើត្ដ

ើងដ ាខាងដក្រាក្គួ

ារផត្មួយក្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ាត្់ដ ារ្ុងទីក្រុង

ដលើរផលងផត្ដ្ាលបាំែងមាន្រាំែត្់ផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ដដាយបទបញ្ជាដន្ះ។
សមាជិរនន្ក្គួ

ារផត្មួយពីការចូលរួមរ្ុងសរមមភាពផ លបាន្អន្ុញ្ញាត្ជាមួយ្្ា ដទ។

3. ក្បជាជន្ទាាំងអស់ផ
ក្ត្ូវបាន្ជក្មុញឱ្យ

លរស់ដ ារ្ុងទីក្រុងផ លមាន្អាយុ ៦៥ ឆ្ាាំឬដលើសពីដន្ះន្ិងមន្ុសសក្គប់វ័យផ លមាន្
្ារ់ដ ារ្ុងទីជាំរររបស់ពួរដគដលើរផលងផត្ចាាំបាច់ដ ើមបីផសវងររការផងទាាំដវជជ

អាហាររឺរ៏ក្ត្ូវការរបស់ចាាំបាច់ដផ្សងៗ។ន្ិដយាជរគួរផ្តល់ការង្ារទូរគមនាគមន្៍ឬរផន្លង
៦៥ ឆ្ាាំឬចាស់ជាងដន្ះន្ិងឬមន្ុសសផ លមាន្

4.

្មាន្អវីដ ារ្ុងបទបញ្ជាដន្ះហាមឃ្ាត្់
ថាន្ភាពសុែភាព

ាក្សតដ ើមបីទទួលបាន្ដសបៀង

្ារ់ដ ាដផ្សងដទៀត្ ល់មន្ុសសអាយុ

ថាន្ភាពសុែភាពមូលដឋាន្ដ ាដពលណាផ លអាចដធវើដ ាបាន្។

បុគគលណាម្ារ់ផ លចារដចញពីលាំដ ាដឋាន្របស់ពួរដគសក្មាប់សរមមភាពផ លបាន្អន្ុញ្ញាត្ផ លបាន្រាំែត្់ ូចខាងដក្កាម
ក្ត្ូវដ្ារពយាងត្ឹងរឹងជាមួយន្ឹងវិធាន្ការផផ្្ររាងកាយផ លបាន្បញ្ជារ់ដដាយផផ្្រទី ២០ នន្បទបញ្ជាដន្ះផ លរួមមាន្ ូច
ខាងដក្កាម៖

k. ររាចមៃាយរាងកាយយាងត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីបុគគល នទដទៀត្សូមបីផត្ដពល ារ់ដក្ ាមមុែរ៏ដដាយ។
x. ចូលរួមសរមមភាពដក្រាផ្ទះជាំន្ួសឱ្យរ្ុងផ្ទះដពលណាផ លអាចដធវើដ ាបាន្
k. ាងន ជាមួយ ាបូន្ិងទឹរយាងដហាចណាស់នមៃវិនាទីឬដក្បើអនាម័យន ផ លមាន្ជាត្ិអាល់រុលយាងដហាចណាស់
៦០ ភាគរយឱ្យបាន្ញឹរញាប់បាំផ្ុត្តាមផ លអាចដធវើដ ាបាន្។

X. ក្គប

ែតប់ការរអរឬរែត៉ាស់ (ចូលន អាវផរងន ឬជាលិកាមិន្ផមន្ន ដទ)។

g. សមអាត្ន្ិង ាងសមអាត្នផ្ទផ លបះែពស់។
c. ដជៀសវាងការចាប់ន ្្ា។
q. ដជៀសវាងរាល់ការក្បាក្ស័យទារ់ទងរ្ុងសងគមដក្រាក្គួ
C.

ារ់ដក្

ារដពលឈឺក្គុន្ឬរអរ។ ន្ិង

ាមមុែ។ ីកាដន្ះចាប់ដផ្តើមពីនងៃទី ១៩ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០ ត្ាំរូវដអាយមន្ុសសក្គប់រូប ារ់មុែបិទបាាំងក្ចមុះន្ិង

មាត្់ក្គប់ដពលផ លពួរដគចារដចញពីរផន្លង
មិន្ផមន្ជាសមាជិររ្ុងក្គួ

ារទាាំងពីរ រផន្លង

ារ់គក្មបមុែដពលដធវើអាជីវរមម។

្ារ់ដ ាដហ្ើយអាចមាន្ទាំនារ់ទាំន្ងរឺដ ើរដ ាផរបរឬឆ្លងកាត្់អ្រដផ្សងផ ល
ាធារែៈន្ិងឯរជន្មិន្ថ្ារ្ុងផ្ទះឬខាងដក្រា។ ដន្ះរួមបញ្ចូលទាាំងការ

ការ ារ់គក្មបមុែកាត្់បន្ថយហាន្ិភ័យនន្ការចមលងដ ាអ្រ នទពីមន្ុសសផ លមិន្

មាន្ដរាគសញ្ញាដហ្ើយមិន្ ឹងថ្ាពួរដគឆ្លង។ ការដក្បើការបិទបាាំងមុែក្ត្ូវបាន្ដគសាំដ ាជាទូដ ាថ្ា“ ការក្គប់ក្គងក្បភព”
។ បុគគលខាងដក្កាមក្ត្ូវបាន្ដលើរផលងពីការបិទមុែ។
i.

អ្រផ លមាន្អាយុពីរឆ្ាាំឬដក្កាម, ដដាយ

ii.

អ្រផ លមាន្

ថាន្ភាពសុែភាព

រាប់បញ្ចូលទាាំងអ្រផ លមាន្

ារផត្ហាន្ិភ័យនន្ការងប់ ដងហើម។

ថាន្ភាពសុែភាពផ្លូវចិត្តឬពិការភាពផ លការ ារការ ារ់ដក្

ថាន្ភាពសុែភាពផ លអ្រផ ល ារ់ដក្

ាមមុែ។ ដន្ះ

ាមមុែអាចសទះ រ ដងហើមឬអ្រផ ល

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

3
សន្លប់មិន្ ឹងែលួន្ឬដបើមិន្ ូដច្ាះដទមិន្អាចយរគក្មបមុែដចញដដាយ្មាន្ជាំន្ួយដទ។
iii.

អ្រផ លពិការផភ្រឬទាំនារ់ទាំន្ងជាមួយមន្ុសសម្ារ់ផ លមាន្បញ្ហាដែសោយនន្ការ
មាន្សមត្ថភាពដមើលដ

iv.

អ្រផ ល ារ់ដក្

តាប់ផ លជារផន្លងផ ល

ើញមាត្់គឺចាាំបាច់សក្មាប់ការក្បាក្ស័យទារ់ទង។

ាមមុែអាចបងកហាន្ិភ័យ ល់មន្ុសសផ លទារ់ទងន្ឹងការង្ាររបស់ពួរដគ ូចផ លបាន្

រាំែត្់ដដាយន្ិយត្ររមូលដឋាន្រ ឋឬសហ្ព័ន្ធឬដ្ាលការែ៍ផែនាាំសុវត្ថិភាពដ ារផន្លងដធវើការ។
v.

អ្រផ លដធវើ ាំដែើរផត្ម្ារ់ឯងឬជាមួយសមាជិរក្គួ

ារ។

vi.

អ្រចូលរួមរ្ុងការហាត្់ក្បាែឬការរាំ

vii.

អ្រផ លរាំពុងទទួលដសវាទារ់ទងន្ឹងក្ចមុះឬមុែផ លការដដាះគក្មបមុែដចញជាបដែតោះអាសន្្គឺចាាំបាច់

ាន្ដដក្រា ូចជាការផហ្លទឹរ ការដ ើរដ

ើងភ្ាំជិះរង់ឬរត្់។

ដ ើមបីអន្ុវត្តដសវារមមដន្ះ។

5.

“ សរមមភាពផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្” ខាងដក្កាមក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ិដដាយបទបញ្ជាសុែភាពដន្ះ៖

k. អន្ុវត្តការង្ារសក្មាប់ឬចូល

ាំដែើរការអាជីវរមមឬដសវារមមផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិការដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះ

រួមទាាំងអន្ុវត្តក្បត្ិបត្តិការមូលដឋាន្អបបបរមាសក្មាប់អាជីវរមមផ លក្ត្ូវបាន្បិទឬក្បត្ិបត្តិការពីចមៃាយ។

x. “ ដធវើ

ាំដែើរដ ើមបីចូលរួមសរមមភាពណាមួយផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ិដដាយបទបញ្ជាដន្ះ។

K. ចូលរួមរ្ុងសរមមភាពឬបាំដពញភាររិចចផ
ឬសមាជិរក្គួ

លចាាំបាច់ចាំដ ាះសុែភាពន្ិងសុវត្ថិភាពឬដ ើមបីសុែភាពន្ិងសុវត្ថិភាពក្គួ

ារ

ារ (រួមទាាំងសត្វចិញ្ចឹម)។

X. ទទួលបាន្ដសវារមមឬការផ្គត្់ផ្គង់ចាាំបាច់សក្មាប់ែលួន្ដគន្ិងសមាជិរក្គួ

ារឬសមាជិរក្គួ

ារឬដ ើមបីផ្តល់ដសវាឬការ

ផ្គត្់ផ្គង់ទាាំងដនាះ ល់អ្រ នទ។

g. ចូលរួមរ្ុងការរមាន្ដដក្រាន្ិងហាត្់ក្បាែផ្ទាល់ែលួន្
ដ

(រួមទាាំងសរមមភាពដក្រាជាមួយសត្វចិញ្ចឹម)

ើងភ្ាំការរត្់រីឡាវាយរូន្បាល់ឬវាយរូន្ដហគាល។

c. ចូលរួមរ្ុងដ្ាលបាំែងរបស់រដឋាភិបាលផ
រមមរ ឋបាលឬអន្ុដ

q. អន្ុដ

លមាន្អាែត្តិក្សបចាប់ ូចជាការចូលដ ាកាន្់ត្ុ

ាមតាមបទបញ្ជានន្ការអន្ុវត្តចាប់ឬត្ុ

ាការសងគមន្ិងដសវា

ាការ។

ាមតាមដ្ាលការែ៍ផែនាាំផ លបាន្ដចញផ្ាយដ ានងៃទី ២៥ ផែមីនាឆ្ាាំ ២០២០ ដដាយមន្រន្តីសុែភាពរ ឋ

សក្មាប់“ ការផែនាាំឧសាហ្រមម រូវិ -១៩៖ រផន្លងដ្ារពបូជាន្ិងអ្រផ្តល់ដសវា
ដ

ូចជាការដ ើរជិះរង់

ើញដ ាទីដន្ះដសវា

ាសនាន្ិងពិធីវបបធម៌” ផ លររ

ាសនាផ្ទាល់ន្ិងពិធីវបបធម៌បាន្ផ្តល់ថ្ាចាំន្ួន្សរុប ចាំន្ួន្បុគគលផ លក្បមូលផ្តុាំដ ារ្ុងផ្ទះន្ិងខាង

ដក្រារ្ុងរាំ

ុងដពលដសវារមមឬពិធីក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ក្ត្ឹមទាបជាង ២៥% នន្ចាំន្ួន្សរុបការកាន្់កាប់ជាអត្ិបរមា (ឬបន្ទុរ

ផ្ទុរ)

ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់សក្មាប់អ្ារដ ាដលើវិញ្ញាបន្ប័ក្ត្នន្ការកាន្់កាប់របស់ែលួន្ឬផ លបាន្រាំែត្់ដដាយផផ្្រទី

១០០៤ នន្ក្រមអ្ាររ ឋកាលីហ្វ័រញាឆ្ាាំ ២០១៩ ឬអត្ិបរមា ១០០ នារ់ផ លត្ិចជាង។

C. ចូលរួមរ្ុងរបួន្

ផងហរយាន្យន្ត។

អ្រចូលរួមន្ិងមចាស់ផ្ទះនន្របួន្ ផងហរយាន្យន្តក្ត្ូវផត្ដ្ារពតាមរាល់ត្ក្មូវការនន្ការ

ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យចរាចរែ៍រ្ុងមូលដឋាន្ន្ិងរ ឋន្ិងចាប់រ ឋន្ិងមូលដឋាន្ផ លអាចអន្ុវត្តបាន្។ ន្ិង

Q. ការត្វ៉ាន្ដយាបាយ។ អន្ុដ

ាមតាមការផែនាាំផ លដចញដដាយមន្រន្តីសុែភាពរ ឋសក្មាប់“ សរមមភាពក្ត្ូវបាន្ការ ារ៖

ដត្ើែ្ុាំអាចចូលរួមរ្ុងការត្វ៉ាន្ដយាបាយបាន្ដទ?” បាន្ររដ

ើញដ ាទីដន្ះការត្វ៉ាដដាយផ្ទាល់ក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ រាបណា

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី
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(១) ការចូលរួមក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ក្ត្ឹម ២៥% នន្ការកាន្់កាប់អត្ិបរមារបស់ត្ាំបន្់ ារ់ព័ន្ធ ូចផ លបាន្រាំែត្់ដដាយអាជ្ា
ធរអន្ុញ្ញាត្រ្ុងមូលដឋាន្ឬអាជ្ាធរ ារ់ព័ន្ធដផ្សងដទៀត្ឬចាំន្ួន្អ្រចូលរួមអត្ិបរមា ១០០ នារ់។ ទាបជាងន្ិង (២) ចាំ
ង្ាយរាងកាយ

៦

ហ្វីត្រវាងមន្ុសសឬក្រុមមន្ុសសពីក្គួ

ារដផ្សងៗ្្ាក្ត្ូវបាន្ររាដ ាក្គប់ដពល។

ផផ្្ររងដន្ះមិន្

អន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្ការក្បមូលផ្តុាំឬក្បត្ិបត្តិការអាជីវរមមឬសរមមភាពណាមួយផ លហាមឃ្ាត្់ដដាយបទបញ្ជាដន្ះដ

j. អ្រផ

ើយ។

លជួបក្បទះន្ឹងភាព្មាន្ផ្ទះសផមបងក្ត្ូវបាន្រួចផ្ុត្ពីផផ្្រដន្ះបុផន្តក្ត្ូវបាន្ជក្មុញឱ្យមាន្ទីជាំររន្ិងដ្ារពតាម

វិធាន្ការែ៍វាស់ឃ្លាត្ឆៃាយរាងកាយ។

6.

បទបញ្ជាដន្ះចាត្់ទុរន្ិដយាជិរនន្ទីភ្ារ់ង្ាររដឋាភិបាលផ លដធវើការដ ារ្ុងវគគសិរាន្ិងវិ

ាលភាពនន្ការង្ារដសវារមម

ាធារ

ែៈរបស់ពួរដគដ ាជាដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់។

k. បទបញ្ជាដន្ះក្បកាសថ្ាន្ិដយាជិររបស់រដឋាភិបាលទាាំងអស់ចាាំបាច់ផ

លរួមបញ្ចូលបុផន្តមិន្មាន្រាំែត្់ចាំដ ាះអ្រផ្តល់

ដសវាផងទាាំសុែភាពន្ិងអ្រដឆ្លើយត្បបនទាន្់។

x. ែែៈដពលផ

លបុគគលិររដឋាភិបាលទាាំងអស់គឺចាាំបាច់ន្ិដយាជិរផ លក្ត្ូវបាន្ដគដ

ដសវារមមដក្្ាះមហ្ន្តរាយក្ត្ូវផត្មាន្ដ ើមបីបដក្មើ ល់
ដពលមាន្វិបត្តិសុែភាព

ាឱ្យបដក្មើរ្ុងសមត្ថភាពបុគគលិរ

ាធារែជន្ឬជួយរ្ុងការដឆ្លើយត្បឬបន្តរិចចក្បឹងផក្បងរ្ុងរាំ

ាធារែៈ ល់រក្មិត្អត្ិបរិមាផ លក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ដដាយចាប់។

K. តាមលាំដាប់លាំដដាយដន្ះមិន្មាន្រាំរិត្ណាដ
ដន្ះរ្ុងដពលមាន្អាសន្្ឬ

(ែ)

ើយ (រ) អ្រដឆ្លើយត្ប ាំបូងចូលដ ាកាន្់ដគហ្ទាំព័រផ លមាន្ដ

មាះរ្ុង ីកា

មន្រន្តីមូលដឋាន្រ ឋឬសហ្ព័ន្ធអ្រដសុើបអដងកត្ឬបុគគលិរដពទយឬអ្រអន្ុវត្តចាប់

បាំដពញកាត្ពវរិចចក្សបចាប់របស់ពួរដគដ ាទីតាាំងផ លមាន្ដ

មាះរ្ុងលាំដាប់ដន្ះ។

ពីការ

ទីភ្ារ់ង្ាររដឋាភិបាលក្ត្ូវបាន្ដគ

រំពឹងថ្ាន្ឹងអន្ុវត្តតាមបទបញ្ជាដន្ះឱ្យបាន្ដក្ចើន្បាំផ្ុត្តាមផ លអាចដធវើដ ាបាន្ដដាយមាន្ររែីដលើរផលងផ ល

ាែិជជាន្្

ចាាំបាច់ដ ើមបីបន្តក្ទក្ទង់ក្បត្ិបត្តិការសាំខាន្់ៗរបស់រដឋាភិបាល។

7. រាល់អាជីវរមមន្ិងអងគការផ

លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិការដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវអន្ុវត្តតាមបទបញ្ជារ្ុងត្ាំបន្់ន្ិងរ ឋ

ការផែនាាំការផែនាាំន្ិងចាប់។ រាល់អាជីវរមមទាាំងអស់ក្ត្ូវបាន្ត្ក្មូវដអាយបាំដពញន្ូវការវាយត្នមលហាន្ិភ័យអន្ុវត្តន្ិងបិទ
ផ្ាយពិធី

ុង

ារផ លទារ់ទងន្ឹងផផ្្រឃ្លាត្រាងកាយ (ភជាប់ជាមួយឧបសមព័ន្ធ រ) ឬពិធី

ារជារ់

ារ់ណាមួយផ លដចញដដាយ

ក្រុង - ក្រុងផ លត្ក្មូវដដាយបទបញ្ជាដន្ះដក្ ាះថ្ាពួរដគអាចក្ត្ូវបាន្ផរសក្មួលមតងដហ្ើយមតងដទៀត្មុន្ដពល ក្បត្ិបត្តិការ។
រាល់អាជីវរមមទាាំងអស់ក្ត្ូវបាន្ដលើរទឹរចិត្តឱ្យបដងកើន្ចាំន្ួន្បុគគលិរផ លដធវើការទូរគមនាគមន្៍ឱ្យបាន្ដក្ចើន្បាំផ្ុត្តាមផ ល
អាចដធវើដ ាបាន្។

k. បទបញ្ជា ន្ិងការផែនាាំរបស់រ

ឋមាន្ដ ាទីតាាំង ូចខាងដក្កាមៈការផែនាាំឧសាហ្រមម

ការផែនាាំឧសាហ្រមមhttps://covid19.ca.gov/industry-guidance/
ការផែនាាំឧសាហ្រមមសក្មាប់ក្សុរផ លមាន្វ៉ារន្ីស
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
បទបញ្ជាក្បត្ិបត្តិន្ិងការបញ្ជាទិញសុែភាព -- https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essentialneeds/#top
ការផែនាាំរ្ុងវិស័យរមលាាំងពលរមមចាាំបាច់ -https://covid19.ca.gov/essential-workforce/

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

5
x. បបទញ្ជាសុែភាពទីក្រុងការផែនាាំ។ ពិធី

ារផ លទារ់ទងន្ឹងការឃ្លាត្ឆៃាយរាងកាយ(ឧបសមព័ន្ធ ក) ន្ិងពិធី

ារជារ់

ារ់នន្ឧសាហ្រមមផ លដចញដដាយទីក្រុងមាន្ដ ាទីដន្ះ៖ http://www.longbeach.gov/health/diseases-andcondition/information-on/coronavirus/covid-19-orders/

8. អាជីវរមមចាាំបាច់ដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់ន្ិងក្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាលអាចដ

ាផត្ដបើរចាំហ្ជា

ាធារែៈន្ិងដធវើក្បត្ិបត្តិការអាជីវរមម

ធមមតាដបើពួរដគដធវើក្បត្ិបត្តិការក្សបតាមបទបញ្ជាដន្ះន្ិងដសចរតីផែនាាំរបស់រ ឋន្ិងមូលដឋាន្ផ លរួមបញ្ចូលទាាំងពិធី
ឧសាហ្រមមផ លដចញដដាយទីក្រុងផ លទាមទារដដាយ

9. អាជីវរមមផ

ារជារ់

ារ់នន្

ងប៊ិច មន្រន្តីសុខាភិបាលតាមបទបញ្ជាដន្ះ។

លមាន្ហាន្ិភ័យទាបអាចដធវើក្បត្ិបត្តិការដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះក្បសិន្ដបើពួរដគដធវើក្បត្ិបត្តិការក្សបតាមបទបញ្ជាន្ិងរ ឋ

ដន្ះន្ិងការផែនាាំរ្ុងត្ាំបន្់ផ លរួមបញ្ចូលទាាំងពិធី
មន្រន្តីសុែភាពទីក្រុង

ារឧសាហ្រមមជារ់

ារ់ណាមួយផ លដចញដដាយក្រុងផ លត្ក្មូវដដាយ

ងប៊ិចដ ារ្ុងបទបញ្ជាដន្ះ។ “ អាជីវរមមផ លមាន្ហាន្ិភ័យទាប” គឺជាអាជីវរមមអងគការការក្បមូលផ្តុាំឬ

សរមមភាពផ លមិន្បាន្បញ្ជារ់ជាអាជីវរមមសាំខាន្់ដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់ឬក្បត្ិបត្តិការផងទាាំសុែភាពផ លមាន្ហាន្ិភ័យទាប
នន្ការឆ្លងដមដរាគ រូវិ -១៩ ដដាយ

ារផត្ត្ិចត្ួចផ លមិន្មាន្ឧបបត្តិដហ្ត្ុធៃន្់ធៃរ។ ន្ិង / ឬទាំនារ់ទាំន្ងពីម្ារ់ដ ាម្ារ់មួយយូរ

ដក្ ាះពួរដគអាចជួបក្បទះការផបរបារ់្្ាជាក្បចាាំ ៦ រវាងមន្ុសសម្ារ់ៗឬអាចអន្ុវត្តឧបសគគខាងរាងកាយដលើរផលងផត្រយៈដពល
ែលីផ លដរើត្ដ

ើងដដាយនច ន្យផ លចាាំបាច់ដ ើមបីទទួលយរការទូទាត្់ផចរចាយទាំន្ិញឬដសវារមមឬដបើចាាំបាច់។ អាជីវរមមផ លមាន្

ហាន្ិភ័យទាបរួមមាន្៖

k. ក្គឹះ

ថាន្លរ់រាយទាាំងឡាយណាផ លផ្គត្់ផ្គង់ទាំន្ិញជូន្

ផ លមាន្ភជាប់ដ ារ្ុងឧបសមព័ន្ធែ ូចផ លបាន្ដធវើវិដ

ាធារែជន្ក្សបតាមពិធី

ាធន្រមមមតងមកាល។ ក្គឹះ

ារលរ់រាយជាលរខែៈបុគគល

ថាន្លរ់រាយរួមមាន្៖

i. ផ្ារទាំដន្ើបផ្ារទាំដន្ើបន្ិងហាងលរ់ទាំន្ិញន្ិងការផ្លាស់បតូរជួប្្ា (“ ក្បត្ិបត្ិតការមជឈមែឌលផ្ារទាំដន្ើប”) ។
ក្បត្ិបត្ដិការមជឈមែឌលទិញឥវ៉ាន្់អាច ាំដែើរការរហ្ូត្ ល់ដ ា ៥០ ភាគរយនន្សមត្ថភាពមជឈមែឌលទិញ
ទាំន្ិញទូដ ា។ អាជីវរមមផ លមាន្ហាន្ិភ័យែពស់ផ លមាន្ទីតាាំងសថិត្ដ ារ្ុងក្បត្ិបត្តិការមជឈមែឌលផ្ារទាំដន្ើប
ត្ក្មូវឱ្យដ ាផត្បិទដដាយអន្ុដ
ក្គឹះ

ាមតាមផផ្្រទី ១៥ បទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវផត្បន្តបិទរហ្ូត្ ល់សហ្ក្្ាសន្ិមួយៗនន្

ថាន្ទាាំងដនាះក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ដដាយបទបញ្ជាដន្ះដ ើមបីបន្តក្បត្ិបត្តិការផ លបាន្ផរផក្បឬដពញដលញ។ ម

ជឍមែឌលទិញឥវ៉ាន្់ក្បត្ិបត្តិទីធលាអាហាររផន្លងបរិដភាគអាហារឬក្បត្ិបត្ដិការដភាជន្ីដឋាន្ដភាជន្ីយដឋាន្ក្ត្ូវផត្
ដ្ារពតាមត្ាំរូវការរបស់ដភាជន្ីយដឋាន្រ្ុងលាំដាប់ដន្ះ។
ii. បណណាល័យសក្មាប់រផន្លងចត្ដ ាតាមមាត្់ទវារឬរផន្លងយរដក្រាខាងដក្រា។ មចាស់ប័ែណក្ត្ូវផត្ររាទុរឬដារ់
របស់របរទុរជាមុន្ជាមុន្តាមរយៈក្បព័ន្ធផ លមាន្មូលដឋាន្ដលើការររ់រួមទាាំងជដក្មើសទូរស័ពទសក្មាប់ បុគគលម្ា
រ់ៗដដាយ្មាន្ការដក្បើអ៊ីន្ធឺែិត្ដ ាផ្ទះ។ ការដក្ជើសដរើសយរអាចដរើត្ដ

x. បណណាល័យរាល់ផផ្្រអាជីវរមមផ្លិត្រមមន្ិងភ័សតុភារផ

លផ្គត្់ផ្គង់ ល់ក្គឹះ

ើងដដាយការណាត្់ជួបផត្បុដណណាះ។

ថាន្លរ់រាយផ លអន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិ

ការដដាយផផ្្រដន្ះ។

K. ដសវារមមមាន្រាំែត្់ឬសរមមភាពផ

លរួមមាន្បុផន្តមិន្ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះ៖

i. អាជីវរមមផ លផ្តល់ដសវារមមសក្មាប់សត្វ / សត្វចិញ្ចឹម ( ូចជាការសមអិត្សមអាងការដ ើរន្ិងការបែតតះបែត៉ា
ល) ការ

ាងឡាន្ការសមអាត្លាំដ ាដឋាន្។
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ii. បុគគលិរនន្អងគការឬសមាគមសក្មាប់ដ្ាលបាំែងផត្មួយគត្់នន្ការដរៀបចាំន្ិងសក្មបសក្មួលដសវារមមផ្ាយ
ផ្ទាល់ជាមួយសមាជិររបស់ពួរដគរួមទាាំងដសវារមមដ្ារពបូជាបាន្ផ្តល់ថ្ាការក្បមូលផ្តុាំបុគគលិរមាន្រាំែត្់
ក្ត្ឹម ១០ នារ់ឬត្ិចជាងដន្ះ។
iii. ដសវារមមពិដក្្ាះដយាបល់ដដាយផ្ទាល់ផ លដសវាដន្ះមិន្អាចអន្ុវត្តបាន្ពីចមៃា យដហ្ើយការក្បឹរាដយាបល់
ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះសមាជិរក្គួ

ារផត្មួយ។

iv. ការ្ាាំក្ទ ល់សុែភាពអារបបរិរិយាឬការដក្បើក្បាស់

ារធាត្ុមិន្ក្ត្ឹមក្ត្ូវដ ារ្ុងការក្បជុាំក្រុមត្ូចផ លអាច

ពាបាលបាន្ ូចជាអាល់រុលអនាមិរឬអារទិរអនាមិរបាន្ផ្តល់ថ្ាការក្បមូលផ្តុាំមាន្រាំែត្់ក្ត្ឹម ១០ នារ់
ឬត្ិចជាងដន្ះ។
v. ដសវារមមជួលឧបររែ៍ដ ាដក្រាផ្ទះដដាយអន្ុដ
បាន្ដធវើវិដ

ាមតាមពិធី

ារដសវារមមជួលឧបររែ៍ដក្រាផ្ទះផ លក្ត្ូវ

ាធន្រមមពីដពលមួយដ ាដពលមួយភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ

vi. មជឈមែឌលរីឡាវាយរូន្បាល់ដយាងដ ាតាមពិធី

ាររីឡាវាយរូន្បាល់ផ លក្ត្ូវបាន្ផរផក្បពីដពលមួយ

ដ ាដពលមួយផ លភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ ង។
vii. ទី

ាន្វាយរូន្ដហគាល

ាធារែៈន្ិងឯរជន្រួមទាាំងចាំែត្រងយន្តផ លជាប់ទារ់ទងន្ឹង ពិធី

ាររីឡាវាយ

រូន្ដហគាលផ លក្ត្ូវបាន្ផរសក្មួលមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធ ច។

X. អាជីវរមមផ

លក្បត្ិបត្ដិការត្ក្មូវឱ្យន្ិដយាជិរដធវើការពីការិយាល័យរផន្លងដធវើការមិន្ក្ត្ូវបាន្ដគរាំែត្់ថ្ាជាអាជីវរមម

ចាាំបាច់ក្បត្ិបត្ដិការផងទាាំសុែភាពឬដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់ដ ារ្ុងបទបញ្ជាដន្ះដហ្ើយក្សបតាមឯរ

ារការង្ារពិធី

ារការិយារផន្លងដធវើការផ លក្ត្ូវបាន្ផរផក្បពីដពលមួយដ ាដពលមួយភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ ឆ។

g. ក្បត្ិបត្ដិការដបើរឡាន្រួមមាន្ដរាងភាពយន្តន្ិងដភាជន្ីយដឋាន្បាន្ផ្តល់ការអន្ុញ្ញាត្ផ
ត្ក្មូវសក្មាប់សរមមភាពផ លទទួលបាន្ដហ្ើយអន្ុដ

លដចញដដាយទីក្រុងផ ល

ាមតាមការផែនាាំផ លដចញដដាយរ ឋផ លមាន្ដ ាទីដន្ះ។

ក្បត្ិបត្ដិការដបើរឡាន្ក្ត្ូវសថិត្ដ ាដក្កាមការរឹត្បន្តឹង ូចខាងដក្កាម៖ (១) យាន្យន្តក្ត្ូវមាន្ចដនលាះពី្្ាយាងត្ិច ៦
ហ្វីត្។ (២) ការក្បមូលផ្តុាំដ ាខាងដក្រាយាន្យន្តក្ត្ូវហាមឃ្ាត្់។ (៣) ក្បជាជន្ទាាំងអស់ក្ត្ូវផត្សថិត្ដ ារ្ុងយាន្យន្ត
របស់ែលួន្ក្បសិន្ដបើមិន្ដក្បើក្បាស់រផន្លងសាំរារឬទទួលយរ ីសមបទាន្ឬអាហារ។ (៤) យាន្យន្តន្ីមួយៗអាចកាន្់
កាប់ដដាយសមាជិរក្គួ

ារផត្មួយ។ (៥) ក្បត្ិបត្តិការដបើរឡាន្សក្មាប់ដភាជន្ីយដឋាន្ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះរផន្លង

ចត្ផ លបាន្រាំែត្់ដ ាដភាជន្ីយដឋាន្ដហ្ើយមិន្អាចដក្បើក្បាស់ផ្លូវ

ាធារែៈ

ាធារែៈបាន្ដ

ើយ។ ន្ិង (៦)

ដភាជន្ីយដឋាន្ក្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ាត្់មិន្ឱ្យបដក្មើដភសជជៈមាន្ជាត្ិអាល់រុល ល់អត្ិងិជន្ផ លរាំពុងបរិដភាគដ ារ្ុង
យាន្យន្តរបស់ពួរដគដ ាដពលដបើរបរ។

10. “ អាជីវរមមផ

លមាន្ហាន្ិភ័យែពស់” គឺជាអាជីវរមមអងគការក្បមូលផ្តុាំឬសរមមភាពផ លមិន្បាន្បញ្ជារ់ជាអាជីវរមមសាំខាន្់ដហ្

ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់ឬក្បត្ិបត្តិការផងទាាំសុែភាពផ លតាមធមមជាត្ិរបស់ពួរដគក្បផហ្លជាមិន្ក្បកាន្់ខជាប់ន្ូវត្ក្មូវការផផ្្រ
ឃ្លាត្ឆៃាយរាងកាយ ពីការររាចមៃាយ ៦ ហ្វីត្ឬដក្ចើន្ជាងដន្ះរវាងបុគគល ឬផ លមាន្រយៈដពលយូរន្ិងញឹរញាប់នន្ទាំនារ់
ទាំន្ងជិត្ស្ិទធរវាងបុគគលជាពិដសសក្រុមមន្ុសសធាំ ៗ ។ ដដាយ

ារចមៃាយឆៃាយពីរាងកាយ ៦ ហ្វីត្ឬដក្ចើន្ជាងដន្ះមិន្អាចក្ត្ូវ

បាន្ផងររាឬអន្ុវត្តបាន្ភលាមៗដទរ្ុងដពលផ្តល់ដសវារមមសក្មាប់អន្ុវត្តសរមមភាពការដក្បើក្បាស់ឧបររែ៍ការ ារផ្ទាល់ែលួន្
ូចជាការបិទបាាំងមុែក្ត្ូវបាន្ទាមទារសក្មាប់ន្ិដយាជិរណាផ លសថិត្ដ ាចមៃាយត្ិចជាង ៦ ហ្វីត្របស់អត្ិងិជន្ដដាយ

ារ
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ការបន្ធូរបន្ថយ។ សក្មាប់អសមត្ថភាពរ្ុងចមៃាយរាងកាយ។ អាជីវរមមផ លមាន្ហាន្ិភ័យែពស់ក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិ
ការដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះរួមបញ្ចូល។

k. ដភាជន្ីដឋាន្ផ

លរួមមាន្ៈហាងក្

ាដបៀរក្

ល់ន្ូវការអងគុយទទួលទាន្អាហារដពល
មួយដ ាដពលមួយ។ ដពលដវ

ាដបៀរបារហាងក្
ៃាចដដាយអន្ុដ

ាន្ិងហាងក្

ាមតាមពិធី

ាភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ ជ។ ក្គឹះ

ាផ លទទួលបាន្ការអន្ុ ញ្ញាត្រ្ុងការផ្ត

ារដភាជន្ីយដឋាន្ផ លមាន្ការផរផក្បពីដពល

ថាន្ផ លផ្តល់ជូន្ផត្ក្

ាន្ិងអ្រផ លមិន្មាន្ការ

អន្ុញ្ញាត្ឱ្យផ្តល់ដសវារមមមហូបអាហារមិន្ក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិការដក្កាមផផ្្រដន្ះដ

x. ហាងអុត្សរ់ន្ិងជាងកាត្់សរ់ដដាយអន្ុដ

ើយ។

ាមដ ាតាមពិធីកាត្់សរ់ន្ិងហាងកាត្់សរ់ផ លក្ត្ូវបាន្ផរសក្មួលមតង

មកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធទី ឈ ។

K. ដសវារមមធមមន្ុញ្ញខ្ាត្ត្ូចផ
ការែ៍ពិធីដសវារមមធារា

លរួមមាន្ការដន្

ាទទូរដទសចរែ៍ឬការដធវើ ាំដែើរជាក្រុមត្ូចៗក្សបតាមដ្ាល

ាក្សតត្ូចៗផ លក្ត្ូវបាន្ដធវើវិដ

X. រផន្លងហាត្់ក្បាែន្ិងរផន្លងហាត្់ក្បាែក្សបតាមពិធី

ាធន្រមមមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធ គ ។
ារនន្មជឈមែឌលហាត្់ក្បាែន្ិងរផន្លងហាត្់ក្បាែផ ល

ក្ត្ូវបាន្ផរសក្មួលមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធ ឌ ។ សួន្រុមារដ ារ្ុងរផន្លងហាត្់ក្បាែឬរផន្លងហាត្់ក្បាែក្ត្ូវ
ផត្បិទដដាយអន្ុដ

ាមតាមផផ្្រទី ១៥ នន្បទបញ្ជាដន្ះ។ ផផ្្ររងដន្ះមិន្មាន្បាំែងអន្ុញ្ញាត្ឱ្យអន្ុវត្តឬដារ់ជាក្រុម

ឬទារ់ទងរីឡាដ

ើយ។

g. ជាំរុំនងៃដដាយអន្ុដ ាមតាមពិធី ារជាំរុំ ដពលនងៃ ផ លក្ត្ូវបាន្ផរផក្បមតងដហ្ើយមតងដទៀត្ភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធឍ។
c. រផន្លងដបាះជាំរុំន្ិងឧទាន្ RV ដដាយអន្ុដ ាមដ ាតាមចាប់ដបាះជាំរុំន្ិងសួន្ដអសវីផ លក្ត្ូវបាន្ផរសក្មួលមតងមកាល
ភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធទ ែ។

q.

ារមន្ទីររ្ុងផ្ទះន្ិងដក្រា,

ារមន្ទីររុមាររ្ុងផ្ទះឬដក្រា, វិចិក្ត្

បរិកខារក្បហារ់ក្បផហ្លដផ្សងដទៀត្ក្សបតាម

ាល, សួន្ចាររុរខ

ារមន្ទីរវិចិក្ត្

ាលន្ិងពិធី

ាក្សត, អាងចិញ្ចឹមក្ត្ីន្ិងដក្គឿង

ារអាងចិញ្ចឹមក្ត្ីផ លក្ត្ូវបាន្ផរផក្បពី

ដពលមួយដ ាដពលមួយភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ ត្។ មិន្មាន្បាំែង
អន្ុញ្ញាត្ឱ្យក្បត្ិបត្តិការនន្រផន្លងឬសរមមភាពណាមួយផ លក្ត្ូវបាន្ត្ក្មូវឱ្យដ ាផត្បិទដដាយអន្ុដ

ាមតាមផផ្្រទី

15 នន្បទបញ្ជាដន្ះរួមបញ្ចូលបុផន្តមិន្ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះរផន្លងដលងរ្ុងផ្ទះន្ិងដក្រា។

C. ការបែតតះបែត៉ាលន្ិងការក្បរួត្រីឡាអាជីពដដាយ្មាន្ទសសន្ិរជន្ផ្ាយផ្ទាល់ក្សបតាមពិធី

ារសក្មាប់លីរន្ិង

សមៃារៈរីឡាអាជីព - ក្ពឹត្តិការែ៍្មាន្អ្រទសសនាផ លក្ត្ូវបាន្ផរផក្បពីដពលមួយដ ាដពលមួយភជាប់មរជាមួយ
ឧបសមព័ន្ធ ធ។ បុគគលិរការិយាល័យន្ិងថ្្ារ់ក្គប់ក្គងក្ត្ូវផត្ដ្ារពតាមពិធី
វិដ

ារការិយាល័យការង្ារ។ ូចបាន្ដធវើ

ាធន្រមមមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធទី ឆ្ ក្បត្ិបត្ដិការលរ់រាយក្ត្ូវផត្ក្បកាន្់ខជាប់ន្ូវពិធី

ផ្ទាល់ផ លមាន្ភជាប់ជាមួយឧបសមព័ន្ធ ែ ូចផ លបាន្ដធវើវិដ

Q.អាងផហ្លទឹរ

ាធារែៈន្ិងឯរជន្ទាាំងអស់ក្សបតាមពិធី

ារទិញទាំន្ិញដដាយ

ាធន្រមមមតងមកាល។
ារសក្មាប់អាងផហ្លទឹរ

ាធារែៈផ លក្ត្ូវបាន្ផរ

សក្មួលមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធ ។

j. ហាងអុត្សរ់ក្រចរអន្ុដ
ជាឧបសមព័ន្ធ U ។

ាមតាមក្បូត្ូរូលពិធីការផរសមផសសផ លក្ត្ូវបាន្ផរសក្មួលពីដពលមួយដ ាដពលមួយភជាប់

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

8
d.

ដសវារមមផងទាាំផ្ទាល់ែលួន្រួមមាន្ហាងកាត្់ដ រសដមលៀរបាំ ារ់ផងវសមផសសដសវារមមផងររាផសបរន្ិងដក្គឿងសាំអាង។ ដអ
ិចក្ត្ុង; អ្រជាំនាញសិលបៈរាងកាយ, ហាង

ារ់កាាំបិត្សក្មាប់

ារ់ ន្ិងការត្ុបផត្ងអចិនន្រន្តយ៍; ន្ិងហាងដចាះ; ន្ិង

ការពាបាលដដាយមាសា (ដ ារ្ុងរផន្លងមិន្ផមន្ការផងទាាំសុែភាព) អាចក្បត្ិបត្តិការក្សបតាមពិធី
ការផងទាាំផ្ទាល់ែលួន្ផ លក្ត្ូវបាន្ដធវើវិដ

z. មូត្ូអគគិសន្ីដអ

ារនន្ការបដងកើត្

ាធន្រមមពីដពលមួយដ ាដពលមួយផ លភជាប់ជាមួយឧបសមព័ន្ធទី ៤ ។

ិចក្ត្ូន្ិចផ លបាន្ផចររំផលរ (ដអ

ិចក្ត្ូន្ិចដអ

ិចក្ត្ូន្ិច) ន្ិងដសវារមមផចររង់ផ លត្ក្មូវឱ្យមាន្

ការអន្ុញ្ញាត្ិឱ្យដក្បើក្បាស់រ្ុងទីក្រុងខ្ាត្ត្ូចក្សបតាមចាប់អនាម័យន្ិងពិធីការក្បត្ិបត្តិការផ លក្ត្ូវការដ ារ្ុងការ
អន្ុញ្ញាត្មីក្រូចល័ត្ផ លដចញដដាយក្រុង។

11.

ពិធី

ាសនាផ្ទាល់ន្ិងពិធីវបបធម៌។ អន្ុដ

ាមតាមដ្ាលការែ៍ផែនាាំផ លដចញដ ានងៃទី ២៥ ផែមីនាឆ្ាាំ ២០២០ ដដាយមន្រន្តី

សុែភាពរ ឋផ លមាន្ចាំែងដជើងថ្ា“ ដ្ាលការែ៍ផែនាាំឧសាហ្រមមទី ១៩- រផន្លងដ្ារពបូជាន្ិងអ្រផ្តល់ដសវា
ពិធីវបបធម៌” ផ លររដ

ើញដ ាទីដន្ះដសវា

ដ ារ្ុងផ្ទះន្ិងខាងដក្រារ្ុងរាំ

ាសនាន្ិង

ាសនាផ្ទាល់ន្ិងពិធីវបបធម៌ក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ផ ល ចាំន្ួន្សរុបនន្បុគគលផ លក្បមូលផ្តុាំ

ុងដពលដសវារមមឬពិធីក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ក្ត្ឹមទាបជាង ២៥% នន្ចាំន្ួន្អត្ិបរិមាសរុប (ឬបន្ទុរកាន្់

កាប់) ផ លបាន្រាំែត្់សក្មាប់អ្ារដ ាដលើវិញ្ញាបន្ប័ក្ត្នន្ការកាន្់កាប់របស់ែលួន្ឬផ លបាន្រាំែត្់ដដាយផផ្្រ ១០០៤ នន្អ្ារ
កាលីហ្វ័រញាឆ្ាាំ ២០១៩ ។ ដលែរូ ឬអត្ិបរមា ១០០ នារ់សក្មាប់ផវប

ាយត្៍ទាាំងមូលដទាះត្ិចជាងរ៏ដដាយ។ ដសវារមមមហូប

អាហារន្ិងដភសជជៈផ លផ្តល់ដសវារមមដដាយែលួន្ឯងក្ត្ូវហាមឃ្ាត្់។ ផផ្្ររងដន្ះមិន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្ការក្បមូលផ្តុាំឬក្បត្ិបត្តិការ
អាជីវរមមឬសរមមភាពណាមួយផ លហាមឃ្ាត្់ដដាយបទបញ្ជាដន្ះដ

ើយ។ វិធីជាំន្ួសនន្ការផ្តល់ដសវារមម ( ូចជាតាមអ៊ិន្ធរដែ

ត្ក្សទីមឬទូរស័ពទ) ជាំន្ួសឬបផន្ថមដលើដសវារមមដដាយផ្ទាល់ក្ត្ូវបាន្ដលើរទឹរចិត្តយាងខលាាំងដ ាដពលផ លអាចដធវើដ ាបាន្។

12.

ពិធី

ារផ លទារ់ទងន្ឹងការឃ្លាត្ឆៃាយរាងកាយ។ មចាស់ឬក្បត្ិបត្តិររនន្អាជីវរមមណាមួយផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិ

ការដដាយអន្ុដ

ាមតាមបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវដធវើការវាយត្នមលហាន្ិភ័យលមអិត្ន្ិងដរៀបចាំអន្ុវត្តន្ិងបិទផ្ាយពិធី

ផផ្្ររាងកាយ (ភជាប់ជាមួយឧបសមព័ន្ធក) ។ឬបទបបញ្ញត្តិជារ់

ារនន្ការឃ្លាត្ឆៃាយ

ារ់ឧសាហ្រមមផ លដចញដដាយក្រុងផ លត្ក្មូវដដាយបទបញ្ជាដន្ះ

ដក្ ាះពួរដគអាចក្ត្ូវបាន្ផរលាំអមតងមកាលដ ាតាមរផន្លងន្ីមួយៗរបស់ពួរដគដ ារ្ុងទីក្រុងជាញឹរញយដដាយ

ាធារែៈជន្ឬ

ន្ិដយាជិរក្ត្ូវដ្ារពតាមត្ក្មូវការដ ាទីដន្ះមុន្ដពលក្បត្ិបត្តិការ។ រាល់អាជីវរមមទាាំងអស់ផ លក្បត្ិបត្តិការដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវ
បង្ហាញភសតុតាងនន្ការអន្ុវត្តរបស់ែលួន្ចាំដ ាះអាជ្ាធរផ លអន្ុវត្តបទបញ្ជាដន្ះតាមត្ក្មូវការ។ពិធី
ពិធី

ារជារ់

ារផផ្្ររូបវន្ត័ែភាពរូបវន្តិរឬ

ារ់នន្ឧសាហ្រមមផ លដចញដដាយក្រុងក្ត្ូវបិទផ្ាយដ ាឬជិត្ក្ចរចូលរផន្លង ារ់ព័ន្ធដហ្ើយអាចដមើលបាន្ដដាយ

ាធារែជន្ន្ិងន្ិដយាជិរ។ ចាប់ងត្ចាំលងនន្ពិធី

ារផ លទារ់ទងន្ឹងផផ្្ររាងកាយឬពិធី

ារជារ់

ដចញដដាយទីក្រុងរ៏ក្ត្ូវផ្តល់ជូន្ ល់ន្ិដយាជិរម្ារ់ៗផ លបាំដពញការង្ារដ ាឯរផន្លងដនាះផ្ងផ រ។ ពិធី
បុគគលឬពិធី

ារជារ់

ារ់នន្ឧសាហ្រមមផ ល
ារផផ្្ររូបវ័ន្តផផ្្ររូបវន្ត

ារ់ឧសាហ្រមមផ លដចញដដាយក្រុងណាមួយក្បត្ិបត្តិការអាជីវរមមក្សបតាមបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវពន្យល់ពី

រដបៀបផ លអាជីវរមមរាំពុងសដក្មច ូចខាងដក្កាម៖

k. រាំែត្់ចាំន្ួន្មន្ុសសផ

លអាចចូលដ ារ្ុងរផន្លងដនាះរ្ុងដពលផត្មួយដ ើមបីធានាថ្ាក្បជាជន្ដ ារ្ុងដរាងចក្រអាចររា

ចមៃាយអបបបរមាពីក្បាាំមួយដ ាមួយយាងង្ាយក្សួលពី្្ាដ ាវិញដ ាមរក្គប់ដពលដវ

ាដលើរផលងផត្ត្ក្មូវការបាំដពញ

សរមមភាពអាជីវរមម។ ត្ក្មូវការដន្ះរួមបញ្ចូលទាាំងការផ្តល់សន្តិសុែក្គប់ក្្ាន្់ ល់បុគគលិរដ ើមបីអន្ុវត្តការក្គប់ក្គងហ្វូង
មន្ុសសផ លចាាំបាច់។ តាមចាប់ជាទូដ ាចាំន្ួន្មន្ុសសផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ដ ារ្ុងរផន្លងផត្មួយគួរផត្មាន្ហាសិបភាគរយ
(៥០%) នន្ការកាន្់កាប់ផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឬដបើមិន្ ូដច្ះ ដទក្ត្ូវផរត្ក្មូវដ ើមបីររាចមៃាយអបបបរមា ៦ ហ្វីត្អាក្ស័យដលើ
ទាំហ្ាំនន្ទីតាាំង។ មន្ុសសផ លជាសមាជិរក្គួ
ដដាយចមៃាយយាងត្ិចក្បាាំមួយ (៦) ហ្វីត្។

ារផត្មួយអាចឈរឬផ្លាស់ទីលាំដ ាជាមួយ្្ាបុផន្តក្ត្ូវផញរដចញពីអ្រ នទ

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

9
x. រផន្លងផ

លផែសអាចបដងកើត្ដ ារផន្លងមួយដដាយសមគាល់ការបដងកើន្ចមៃាយ ៦ ហ្វីត្ដ ាអបបបរមាដដាយបដងកើត្ឱ្យមាន្រផន្លង

ផ លបុគគលម្ារ់ៗគួរផត្ឈរដ ើមបីររាភាពែុស្្ាខាងរាងកាយមិន្ថ្ាដ ាខាងដក្រាឬខាងរ្ុងរផន្លងដនាះដទ។

អាជីវរមម

ផ លដក្ជើសដរើសឬត្ក្មូវឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិការសក្មាប់ការដធវើ ាំដែើរតាមចិដញ្ចើមង្ល់ទវារខាងដក្រាឬការ ឹរជញ្ជូន្ខាងដក្រាឬ
ការ ឹរជញ្ជូន្ខាងដក្រារ៏ក្ត្ូវពន្យល់ផ្ងផ រអាំពីវិធីផ លអាជីវរមមដន្ះរារាាំងមដធយោបាយ
ចូល ាំដែើរការបាន្ដ ាតាមចិដញ្ចើមផ្លូវត្ាំបន្់ជុាំវិញន្ិងអាជីវរមមដផ្សងដទៀត្រ្ុងអាំ

ាធារែៈន្ិង / ឬ ADA ផ លអាច

ុងដពល ភីរអាប់។ ដន្ះរួមបញ្ចូលបុផន្តមិន្

ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះការបដងកើត្ក្បព័ន្ធសក្មាប់មន្ុសសឱ្យឈរដ ារ្ុងជួរសងគមផ លមាន្សូចនាររដ ាដលើមូលដឋាន្ផ ល
មន្ុសសគួរផត្ឈរន្ិងវិធាន្ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យហ្វូងមន្ុសស នទដទៀត្

(ឧទាហ្រែ៍បុគគលិរដ ើមបីចាត្់ផចងការក្គប់ក្គងហ្វូង

មន្ុសស) ។

K. ដដាយផ្តល់ន្ូវការចាំណាយរបស់អាជីវរមមអនាម័យន

ផ លមាន្ជាត្ិអាល់រុ ល

ាងចាន្ផ លមាន្លរខែៈសមបត្តិក្គប់ក្្ាន្់សក្មាប់ដក្បើក្បាស់ក្បឆាាំងន្ឹងរូវិ
ត្ាំបន្់សមរមយដផ្សងដទៀត្សក្មាប់ដក្បើក្បាស់ជា
ជាមួយសមាជិរ
ជា

ាបូយាងដហាចណាស់ ៦០ភាគរយឬទឹរ
១៩

ដ ាឬផរបរក្ចរចូលដរាងចក្ររ្ុង

ាធារែៈន្ិងន្ិដយាជិរន្ិងដ ាទីតាាំងផ លមាន្អន្តររមមបុគគលិរញឹរញាប់

ាធារែៈ (ឧទាហ្រែ៍អ្រគិត្លុយ) ។ បន្ទប់ដគងផ លដបើរឱ្យដក្បើក្បាស់ជាធមមតាន្ឹងដ ាផត្ដបើរចាំហ្

ាធារែៈ។។

X. ការផ្តល់ឱ្យសក្មាប់ការជួត្

ាង

ជាក្បចាាំនន្នផ្ទផ លបះែពស់ន្ិងការរមាប់មគនន្ផ្ត្ងលទូទាត្់ប៊ិចន្ិងសទីឌីយូបនទាប់ពីការ

ដក្បើក្បាស់ន្ីមួយៗរួមទាាំងបុគគលិរក្គប់ក្្ាន្់ដ ើមបីធានាថ្ាន្ិដយាជិរក្ត្ូវបាន្ចាត្់ឱ្យដធវើ ឱ្យមាន្ភាពមិន្ដទៀងទាត្់ដលើនផ្ទ
ផបបដន្ះ។ ធុររិចចនានាក្ត្ូវបាន្ដលើរទឹរចិត្តឱ្យផ្តល់ជូន្ន្ូវយន្តការទូទាត្់ក្បារ់ត្ិចជាងក្បសិន្ដបើអាចដធវើដ ាបាន្។

g. ផ្តល់រផន្លងទាំដន្ររវាងបុគគលិរន្ិងអត្ិងិជន្ (ឧ។ រញ្ចរ់បត្ផបន្ ដ

c. បិទ

ាចាំែុចទីតាាំងលរ់ឬដបើរឡាន្កាត្ក្ត្ូវជញ្ជាាំងែ័ែឌ) ។

លារសញ្ញាដ ាក្ចរចូលដរាងចក្រជូន្ ាំែឹង ល់ន្ិដយាជិរន្ិងអត្ិងិជន្ទាាំងអស់ថ្ាពួរដគគួរផត្៖ (១) ដចៀសវាងចូល

ដ ារ្ុងដរាងចក្រក្បសិន្ដបើពួរដគរាំពុងមាន្ដរាគសញ្ញានន្ជាំងឺផ្លូវ ដងហើមរួមមាន្រអរឬក្គុន្ដរតា។ (២) ដ ើមបីររាចមៃាយអបប
បរមាក្បាាំមួយហ្វីត្ពីមួយដ ាមួយ; (៣) រែត៉ាស់ន្ិងរអរដ ារ្ុងផរងន មួយ; (៤) រុាំចាប់ន ឬចូលរួមការទាំនារ់ទាំន្ងរាង
កាយផ លមិន្ចាាំបាច់។

q. ទាមទារន្ិងទុរដពលដវ
ក្បសិន្ដបើមាន្ដក្

ាក្គប់ក្្ាន្់សក្មាប់ន្ិដយាជិរឱ្យ

ាមន ។ ដ ារផន្លងផ លការ

ាងន យាងដហាចណាស់ដរៀងរាល់

៣០

នាទីឬចាាំបាច់

ាងន មិន្អាចអន្ុវត្តបាន្តាមលរខែៈការង្ាររបស់ន្ិដយាជិរន្ិដយាជិរ

ក្ត្ូវផ្តល់អនាម័យន ផ លមាន្ជាត្ិអាល់រុលយាងដហាចណាស់ ៦០ ភាគរយ ល់ន្ិដយាជិរ។ ន្ិដយាជិរផបបដន្ះរ៏ក្ត្ូវ
បាន្ទាមទារន្ិងអន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្ដពលដវ
នាទីឬចាាំបាច់ក្បសិន្ដបើមាន្ដក្

ាក្គប់ក្្ាន្់រ្ុងការដធវើអនាម័យន របស់ពួរដគយាងដហាចណាស់ដរៀងរាល់ ៣០

ាមន ។

C. ធានាថ្ាបន្ទប់ទឹរអនាម័យក្ត្ូវបាន្ផ្តល់ជូន្ ល់ន្ិដយាជិរផ លមាន្សតុរ ាបូរផន្សងរផន្សងដរាអីន្ិងក្រដាសបងគន្់។
Q. ការផ្តល់ការចាំណាយដលើន្ិដយាជិរការក្គបមុែសក្មាប់ន្ិដយាជិរន្ិងរមមររជាប់រិចចសន្ាផ លមាន្កាត្ពវរិចចត្ក្មូវឱ្យ
មាន្ទាំនារ់ទាំន្ងជិត្ស្ិទធអន្តររមមជាមួយន្ិដយាជិរដផ្សងដទៀត្ន្ិងឬ

ាធារែៈជន្រ៏ ូចជាការបែតតះបែត៉ាលសមរមយអាំពី

ភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវរបស់ពួរដគ។ ដក្បើ។

j. ត្ាំរូវដអាយសមាជិរ

ាធារែៈផ លចូលរ្ុងទីតាាំងរឺទទួលបាន្ផ្លិត្ផ្លរឺដសវារមមតាមរយៈការដធវើ ាំដែើរតាមមាត្់ទដន្ល

ទវាររឺយររឺ ឹរជញ្ជូន្ខាងដក្រារឺផចរចាយដផ្សងៗដទៀត្ក្ត្ូវ ារ់គក្មបមុែរ្ុងរាំ

ុងដពលផ លពួរដគដ ារ្ុងអា្ាររឺរាំ

ុង

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
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ដពលទាំនារ់ទាំន្ងជាមួយន្ិដយាជិរ។ អាជីវរមមអាចប ិដសធការចូលឬដសវារមម ល់បុគគលណាម្ារ់ផ លែរខាន្មិន្បាន្
ារ់ដក្

ាមមុែផ លត្ក្មូវដដាយផផ្្រដន្ះ។

d. ែិត្ែាំក្បឹងផក្បងអន្ុវត្តន្ូវពិធី

ារផ លទារ់ទងន្ឹងការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយឬពិធី

ារជារ់

ដចញដដាយទីក្រុងតាមត្ក្មូវការរបស់ន្ិដយាជិររួមទាាំងបុផន្តមិន្រាំែត្់ចាំដ ាះ៖

(i)

ារ់នន្ឧសាហ្រមមផ ល
អន្ុញ្ញាត្ឱ្យន្ិដយាជិរដធវើការ

ទូរគមនាគមន្៍; (ii) អន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្កាលវិភាគផ លអាចផ្លាស់បតូរបាន្ ូចជាកាលវិភាគរបស់បុគគលិរផ លគួរឱ្យភ្ារ់ដផ្អើល
ូដច្ះបុគគលត្ិចជាងដន្ះកាន្់កាប់រផន្លងដធវើការដ ាដពលណាមួយ។

(iii)

ន្ិដយាជិរដារដាច់ដដាយផ

រពី្្ាយាងត្ិច

ក្បាាំមួយ (៦) ហ្វីត្។ (iv) អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើរិចចសន្ទនាតាមទូរគមនាគមន្៍ឬវីដ អូសក្មាប់ការក្បជុាំ។ (v) រាំែត្់ការក្បជុាំឬការ
ក្បមូលផ្តុាំនន្ក្បដភទណាមួយជាពិដសសដ ាទីតាាំងផ លន្ិដយាជិរអាចដធវើអន្តររមមឬទារ់ទងជាមួយសមាជិរ

ាធារែៈ

ណាមួយរួមទាាំងការរាំែត្់ន្ូវត្ក្មូវការសក្មាប់ន្ិដយាជិរឱ្យដធវើការជាក្រុមផ លមាន្សមាជិរពីរនារ់ឬដក្ចើន្ជាងដន្ះ។

z. វិធាន្ការបផន្ថមណាមួយផ

លក្ត្ូវការដដាយការផែនាាំសក្មាប់មជឈមែឌលក្ត្ួត្ពិន្ិត្យន្ិងការ ារជាំងឺ ដ ា៖

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html)ន្ិង
Cal/OSHAដ ា៖ https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html.

13.

ក្បត្ិបត្តិការមូលដឋាន្អបបបរមា។ រាល់អាជីវរមមទាាំងអស់ផ លមិន្ក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ិដដាយបទបញ្ជាដន្ះដ ើមបីដធវើក្បត្ិបត្តិការក្ត្ូវ

បញ្ឈប់សរមមភាពទាាំងអស់ដលើរផលងផត្ក្បត្ិបត្តិការមូលដឋាន្អបបបរមា។ “ ក្បត្ិបត្តិការមូលដឋាន្អបបបរមា” មាន្ន្័យថ្ារាល់បុគគល
ន្ិងអាជីវរមមផ លក្ត្ូវការដ ើមបីបញ្ឈប់ក្បត្ិបត្តិការដដាយផ្ទាល់អាចបន្តដធវើការពីផ្ទះដហ្ើយអាចដធវើ ាំដែើរដ ាកាន្់អាជីវរមមទាាំងដនាះ
ដដាយដហ្ត្ុផ្ល ូចខាងដក្កាម៖

k.

សរមមភាពចាាំបាច់អបបបរមាដ ើមបីផងររាន្ិងការ ារត្នមលនន្សន្្ិធិន្ិងដក្គឿងបរិកខារអាជីវរមម។ ធានាបាន្ន្ូវសន្តិសុែ

សុវត្ថិភាពន្ិងអនាម័យ។ ាំដែើរការដបើរក្បារ់ឈ្ួលន្ិងអត្ថក្បដយាជន្៍បុគគលិរ។

x. សរមមភាពចាាំបាច់អបបបរមាដ
ពីរផន្លង

ើមបីជួយសក្មួល ល់មចាស់ន្ិដយាជិរន្ិងអ្រជាប់រិចចសន្ាអាជីវរមមអាចបន្តដធវើការដ ាឆៃាយ

្ារ់ដ ារបស់ែលួន្ន្ិងដ ើមបីធានាថ្ាអាជីវរមមអាចផ្តល់ដសវារមមរបស់ែលួន្ពីចមៃាយ។

រផន្លងរាំ ាន្ត

14.

ដគហ្ទាំព័ររាំ

k. សួន្

ាន្តខាងដក្កាមអាចដបើរសក្មាប់ការដក្បើក្បាស់មាន្រាំែត្់អាក្ស័យដលើការរឹត្បន្តឹងដន្ះ៖
ាធារែៈន្ិងចាំែត្រងយន្តដឆ្្រែាច់ជិះរង់ន្ិងផ្លូវសក្មាប់ដងមើរដជើងផ លដធវើ ាំដែើរកាត្់តាមដឆ្្រែាច់ផ្លូវ

ាធារ

ែៈផ្លូវលាំសួន្ឧទាន្ផឆ្កដឆ្្រផឆ្កន្ិងសួន្ជិះសគី។

x. ដឆ្្រ

ាធារែៈ។ បុគគលន្ិងសមាជិរនន្ក្គួ

នងៃអងគុយរផន្លងរាំ

ារផត្មួយអាចចូលរួមរ្ុងសរមមភាព

ាន្ត) ការរមាន្ដខាងដក្រាន្ិងការហាត្់ក្បាែដ ាដឆ្្រ

ចមៃាយ ៦ ហ្វីត្ឬែពស់ជាងដន្ះក្ត្ូវបាន្ររារវាងក្គួ

ថាន្ីយ៍ (ឧទាហ្រែ៍ការងូត្ទឹរដពល

ាធារែៈបាន្ផ្តល់ថ្ាចមៃាយរាងកាយមាន្

ារន្ិងបុគគល នទដទៀត្។ រផន្លងដលងន្ឹងក្ត្ូវបិទដដាយអន្ុដ

ាមតាម

ផផ្្រទី ១៥ នន្បទបញ្ជាដន្ះ។ ដលើរផលងផត្មាន្ការអន្ុញ្ញាត្ដបើមិន្ ូដច្ះដទដដាយបទបញ្ជាដន្ះការជួបជុាំសមាជិរមរពី
ក្គួ

ារដផ្សងៗ្្ាក្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ាត្់រួមទាាំងមិន្មាន្រាំែត្់ក្ពឹត្តិការែ៍ពិធីជប់ដលៀងជាមួយសមាជិរនន្ក្គួ

ការងូត្ទឹរដពលនងៃក្រុមរីឡាការក្បរួត្រីឡាន្ិងសរមមភាពក្សដ ៀង្្ាដផ្សងដទៀត្។

ារដផ្សងៗ

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

11
K. ឧទាន្
រាំ

ាធារែៈ។ បុគគលន្ិងសមាជិរក្គួ

ាន្ត) ការរាំ

ារផត្មួយអាចចូលរួមរ្ុងសរមមភាព

ាន្តដក្រាផ្ទះន្ិងការហាត្់ក្បាែដ ាសួន្

បាន្ររារវាងក្គួ

ាធារែៈផ្តល់ថ្ាចមៃាយរាងកាយ ៦ ហ្វីត្ឬែពស់ជាងដន្ះក្ត្ូវ

ារន្ិងបុគគល នទដទៀត្។ ដលើរផលងផត្មាន្ការអន្ុញ្ញាត្ដបើមិន្ ូដច្ះដទដដាយបទបញ្ជាដន្ះការក្បមូលផ្តុាំ

សមាជិរពីក្រុមក្គួ

ារដផ្សងៗ្្ាក្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ាត្់រួមបញ្ចូលបុផន្តមិន្រាំែត្់ចាំដ ាះសរមមភាពណាមួយផ លត្ក្មូវឱ្យ

មាន្ការជួលរផន្លងក្រុងឬការអន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្ទី
ងត្រូបជាមួយសមាជិរក្គួ
អន្ុដ

ថាន្ីយ៍ (ឧទាហ្រែ៍ការអងគុយដលង

ាន្សក្មាប់រីឡាក្ពឹត្តិការែ៍ក្ពឹត្តិការែ៍ក្បរួ ត្រីឡាក្រុមរីឡាន្ិងការ

ារដផ្សង្្ា។ ទីធលាសួន្រុមារន្ិងមជឈមែឌលរមាន្តក្គួ

ារដ ាឧទាន្ដ ាផត្ក្ត្ូវបិទដដាយ

ាមតាមផផ្្រទី ១៥ នន្បទបញ្ជាដន្ះ។ ដភាជន្ីយដឋាន្ន្ិងសមបទាន្ដសបៀងអាហារក្ត្ូវក្បត្ិបត្តិក្សបតាមពិធី

ដភាជន្ីយដឋាន្ញាាំអាហារ

ារ

ៃាចផ លបាន្ផរសក្មួលមតងមកាលភជាប់ជាមួយឧបសមព័ន្ធ ជ។ អ្រលរ់ចាំែីអាហារចល័ត្ ូចជា

ឡាន្ ឹរទាំន្ិញន្ិងរដទះមហូបអាហារក្ត្ូវក្បត្ិបត្តិតាមក្រមក្រុង

ុងប៊ិច។ ន្ិងពិធី

ារអ្រលរ់ចាំែីអាហារចល័ត្ផ លក្ត្ូវ

បាន្ផរសក្មួលមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធ ញ មជឈមែឌលអ្រដទសចរដ ាសួន្

ាធារែៈក្ត្ូវផត្ ាំដែើរការក្សប

តាមចាប់ពិធីការរផន្លងការិយាល័យការង្ារ ផ លក្ត្ូវបាន្ផរផក្បមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធទី ឆ្ ។

X. រាល់ទី

ាន្បាល់ដបាះទី

បាន្រាំែត្់សក្មាប់ក្គួ

ាន្បាល់ទះទី

ាន្បាល់ទាត្់ន្ិងត្ាំបន្់ដលងរាំ

ាន្តបាន្ផ្តល់ថ្ាការដក្បើក្បាស់ទីតាាំងផបបដន្ះក្ត្ូវ

ារមួយរ្ុងដពលផត្មួយ។ ការក្បមូលផ្តុាំសមាជិរពីក្រុមក្គួ

ារដផ្សងៗ្្ាក្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ាត្់។

រីឡាផ លមាន្ទាំនារ់ទាំន្ងែពស់ ូចជាបាល់ដបាះបាល់មយ៉ាងបាល់ទាត្់បាល់ទះក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ក្បសិន្ដបើសរមមភាពក្ត្ូវ
បាន្រាំែត្់ចាំដ ាះសមាជិរក្គួ

ារផត្មួយ។រាល់ទី

ាន្បាល់ដបាះទី

បាន្ផ្តល់ថ្ាការដក្បើក្បាស់ទីតាាំងផបបដន្ះក្ត្ូវបាន្រាំែត្់សក្មាប់ក្គួ
ក្រុមក្គួ

ាន្បាល់ទះទី

ផផ្

ាន្ត

ារមួយរ្ុងដពលផត្មួយ។ ការក្បមូលផ្តុាំសមាជិរពី

ារដផ្សងៗ្្ាក្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ាត្់។ រីឡាផ លមាន្ទាំនារ់ទាំន្ងែពស់ ូចជាបាល់ដបាះបាល់ដបាះបាល់ដបាះបាល់

ទាត្់បាល់ទះក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ក្បសិន្ដបើសរមមភាពក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះសមាជិរក្គួ

g.

ាន្បាល់ទាត្់ន្ិងត្ាំបន្់ដលងរាំ

ារផត្មួយ។

ាធារែៈរួមទាាំងដភាជន្ីយដឋាន្ន្ិងលរ់រាយ។ ដភាជន្ីយដឋាន្ផ លមាន្ទីតាាំងសថិត្ដ ាដលើសសរ

ក្បត្ិបត្តិតាម

ារដភាជន្ីយដឋាន្ញាាំអាហារ

លរ់រាយជា

ាធារែៈក្ត្ូវក្បកាន្់ខជាប់ន្ូវពិធី

ាធារែៈក្ត្ូវ

ៃាចផ លបាន្ផរសក្មួលមតងមកាលភជាប់ដ ាន្ឹងឧបសមព័ន្ធ ជ។ ក្បត្ិបត្តិការ
ារ លរ់រាយដដាយផ្ទាល់ ភជាប់ជាមួយឧបសមព័ន្ធ ែ, ូចផ លបាន្ផរផក្បពី

ដពលមួយដ ាដពលមួយ។

បាន្បន្តការបិទ

15.

បន្តការបិទអាជីវរមមផ លមាន្ហាន្ិភ័យែពស់។ មន្រន្តីសុខាភិបាលបញ្ជាឱ្យបន្តបិទអាជីវរមមផ លមាន្ហាន្ិភ័យែពស់ ូចខាងដក្កាមៈ

k. សួន្រុមាររ្ុងផ្ទះឬដក្រាសក្មាប់រុមារដលើរផលងផត្រផន្លងផ លមាន្ដ ារ្ុងមែឌលផងទាាំរុមារ។
x. ដរាងភាពយន្តដរាងរុន្ការសផមតងផ្ទាល់ ាលក្បគាំត្ន្រន្តីសដងវៀន្ពហ្ុរីឡាដឋាន្សួន្រមាន្តមដហាក្សពន្ិងរលឹបរាក្ត្ីន្ិង
រផន្លងអងគុយ។

K. ។បាលបូលីងអាលីសន្ិងអា្ារផហ្គមរុាំពយូទ័រ
X. រាល់សប៉ា ាធារែៈទាាំងអស់ឬឯរជន្អាងទឹរដរតាសូណាន្ិងបន្ទប់ចាំហ្ុយមិន្មាន្ទីតាាំងដ

ាដលើ ីរបស់ក្បជាជន្ដទ។

g. មាន្ក្បសិទធភាពចាប់ពីដមាង ១២ ៈ ០១ នាទីក្ពឹរនងៃច័ន្ទទី ២៩ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០ ក្រុមហ្ុន្ផ្លិត្ក្
លិត្ក្

ាដបៀរហាងក្

ាបារន្ិងហាងក្

ាដបៀរសិបបរមមផ្

ាផ លមិន្មាន្លិែិត្អន្ុញ្ញាត្ពីដភាជន្ីយដឋាន្រួមទាាំងបន្ទប់ភលរសរសជាត្ិ។ ដក្គឿង

បរិកខារដ ារ្ុងផផ្្ររងដន្ះមិន្ក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើជាន គូជាមួយអាជីវរមមផ លផ្តល់ជូន្អាហារ ូចជាដភាជន្ីយដឋាន្

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

12
ដភាជន្ីយដឋាន្អាហាររហ្័សរងយន្ត ឹរទាំន្ិញអ្រលរ់ចាំែីអាហារចល័ត្ឬអាជីវរមមក្សដ ៀង្្ាផ លដរៀបចាំន្ិងបដក្មើ
អាហារបូណាដ ើមបីផ្តល់ដសវារមម ល់អត្ិងិជន្។

c. ក្ពឹត្តិការែ៍ន្ិងការក្បមូលផ្តុាំទាាំងអស់ដលើរផលងផត្មាន្ការអន្ុញ្ញាត្ជាពិដសសពីបទបញ្ជាដន្ះ។
ន្ិយមន្័យ
សាំរាប់ដ្ាលបាំែងនន្បទបញ្ជាដន្ះន្ិយមន្័យខាងដក្កាមក្ត្ូវអន្ុវត្ត៖

16.

“ អាជីវរមមសាំខាន្់” សាំដ ាដ ាដលើក្គឹះ

ថាន្ផ លមាន្អាជីវរមមចមបងតាមសហ្ក្្ាសន្ីមួយៗអាជ្ាប័ែណអាជីវរមមផ លដចញ

ដដាយទីក្រុងគឺមាន្ ូចខាងដក្កាម៖

k. ហាងលរ់ដក្គឿងដទសទីផ្ាររសិររផ
លរ់ទាំន្ិញឃ្លាាំងសតុរទាំន្ិញន្ិងក្គឹះ

លបាន្បញ្ជារ់រសិដឋាន្ន្ិងរផន្លងផ្លិត្ទាំន្ិញផ្ារទាំដន្ើបធនា្ារចាំែីអាហារហាង
ថាន្ដផ្សងៗដទៀត្ផ លចូលរួមរ្ុងការលរ់រាយអាហាររាំបុងអាហារសៃួត្ផផ្លដឈើក្សស់បផន្ល

ផផ្លដឈើការផ្គត្់ផ្គង់សត្វ / សត្វចិញ្ចឹមទឹរ

ាច់ក្សស់ក្ត្ីន្ិងបសុបរសីន្ិងអាជីវរមមដផ្សងដទៀត្ផ លមុែង្ារចមបងនន្អាជីវរមមគឺ

លរ់ផ្លិត្ផ្លដក្បើក្បាស់រ្ុងផ្ទះ ( ូចជាផ្លិត្ផ្លសាំអាត្ឬផ្លិត្ផ្លផងររាផ្ទាល់ែលួន្) ។ ដន្ះរួមបញ្ចូលទាាំងហាងផ លលរ់
ដក្គឿងដទសន្ិងលរ់ផ្លិត្ផ្លមិន្ផមន្ដក្គឿងដទសដផ្សងដទៀត្ន្ិងផ្លិត្ផ្លផ លចាាំបាច់ដ ើមបីផងររាសុវត្ថិភាពអនាម័យន្ិង
ក្បត្ិបត្តិការចាាំបាច់នន្លាំដ ាដឋាន្។ ក្គឹះ
ដទសផ លបាន្ដធវើវិដ

ថាន្លរ់រាយមហូបអាហារដ ាផផ្្ររងដន្ះក្ត្ូវក្បត្ិបត្តិតាមពិធី

ារដក្គឿងបរិកខារដក្គឿង

ាធន្រមមពីដពលមួយដ ាដពលមួយភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ ឋ។ ដ ាដពលមាន្ក្បត្ិបត្តិការក្បត្ិបត្ដិការលរ់រាយ

នន្ផផ្្រដ ារ្ុងផផ្្រដន្ះក្ត្ូវផត្ក្បកាន្់ខជាប់ដ ាន្ឹង ពិធីការទិញទាំន្ិញដដាយផ្ទាល់លរ់រាយ ភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធែផ លក្ត្ូវបាន្ផរ
ផក្បពីដពលមួយដ ាដពលមួយ។

x. អ្រផរនច្ចាំែីអាហារចាំែីសត្វអ្រដវចែចប់អាហារមន្ទីរពិដ
ុះចាំែីអាហាររួមមាន្រសិរមមរសិរមមន្ិងដន្

K. អងគការន្ិងអាជីវរមមផ

ាធន្៍

ារលបងអាហារផ លមិន្បាន្ដបើរជា

ាធារែៈន្ិងការដាាំ

ាទ។

លផ្តល់ដសបៀងអាហារទីជក្មរន្ិងដសវារមមសងគមន្ិងត្ក្មូវការចាាំបាច់ដផ្សងៗដទៀត្សក្មាប់ជីវិត្សក្មាប់

បុគគលផ លជួបការលាំបារផផ្្រដស ឋរិចចឬអ្រផ លក្ត្ូវការជាំន្ួយដផ្សងដទៀត្ (រាប់បញ្ចូលទាាំងការបង្ការន្ិងអន្តរាគមន្៍ក្រុម
ទាំដន្ើងអាំដពើហ្ឹងារ្ុងក្គួ

ារន្ិងភ្ារ់ង្ារដសវារមម្មាន្ផ្ទះសផមបង);

X. កាផសត្ទូរទសសន្៍វិទយុទសសនាវ

តីផ្ត្ផ

សថន្ិងសរមមភាព

ារព័ត្៌មាន្ នទដទៀត្រាប់បញ្ចូលទាាំងការងត្សដមលងតាមឌីជីងលឬ

មាត្ិការតាមអ៊ិន្ធរដែត្ផ លក្ត្ូវបាន្ផ្លិត្ដដាយសមាជិរម្ារ់ឬដក្ចើន្នារ់នន្ក្គួ
ដដាយ្មាន្វត្តមាន្រាងកាយ មិន្ផមន្ជាសមាជិរក្គួ
វិញដយាងដ ាតាម ត្ន្រន្តីភាពយន្តន្ិងពិធី

ារផត្មួយដ ារ្ុងផ្ទះរបស់ក្គួ

ារ។ ត្ន្រន្តីផែសភាពយន្តន្ិងផ្លិត្រមមទូរទសសន្៍អាចន្ឹង ាំដែើរការដ

g.

ារការិយាល័យការង្ារ ផ លបាន្

ាធន្រមមពី ដពលមួយដ ាដពលមួយផ លភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ ឆ្;

ថាន្ីយ៍ដក្បងឥន្ធន្ៈការផ្គត្់ផ្គង់សវ័យក្បវត្តិរមមក្បត្ិបត្តិការជួសជុលរងយន្តចល័ត្ការលរ់រងយន្ដហាងជួសជុលរងយន្ត
ហាងជួសជុលរង់ការទាញរង់ន្ិងដសវារមម

តារដ

ើងវិញន្ិងការផចរចាយ ារ់ព័ន្ធការលរ់ជួលជួលជួលជួសជុលន្ិង

រផន្លងផងទាាំ។

c. ធនា្ារសហ្ជីពឥែទាន្

ើង

ារទូរទសសន្៍ ផ លក្ត្ូវបាន្ផរផក្បពីដពលមួយដ ាដពលមួយផ លភជាប់មរជាមួយន្ូវ

ឧបសមព័ន្ធ ទ ការក្គប់ក្គង។ បុគគលិរការិយាល័យន្ិងអ្រក្គប់ក្គងក្ត្ូវផត្ក្បត្ិបត្តិតាម ពិធី
ដធវើវិដ

ារន្ិង

ថាប័ន្ហ្ិរញ្ញវត្ថុន្ិងក្រុមហ្ុន្ធានារ៉ាប់រង។

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
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q. ហាងលរ់ដក្គឿងសាំអាង, បែតតះរូន្សួន្ចារ, ហាងផ្គត្់ផ្គង់អ្ារ។

ទាំព័រទី

C. អ្របដចចរដទសអគគិសន្ីអគគីសន្ីការក្គប់ក្គងសត្វលអិត្អាជីពអ្រផងររា អ្រយាមគត្ិដសវារមមហ្ត្ថដកាសលយអ្រដធវើបុែយដ

ា

ផ្ទះន្ិងអ្រសមលាប់សត្វដសវារមមផ្លាស់ទីលាំដ ា។អ្រត្ដមលើង HVAC ជាងដឈើដសវារមមដាាំបផន្លផងទាាំដ ើមដឈើអ្រត្ាំរុយអ្រផងសួន្
អ្រផងររាក្ទពយសមបត្តិបុគគលិរសន្តិសុែឯរជន្ន្ិងអ្រផ្តល់ដសវាដផ្សងដទៀត្ផ លផ្តល់ដសវារមមដ ើមបីផងររាសន្តិសុ ែសុវត្ថិ
ភាពអនាម័យន្ិងក្បត្ិបត្តិការចាាំបាច់ ល់ក្ទពយសមបត្តិន្ិងអាជីវរមមសាំខាន្់ៗដផ្សងដទៀត្។;

Q. អាជីវរមមផ្តល់ដសវារមមដផ្្ើសាំបុក្ត្ន្ិង

j.

ថាប័ន្អប់រំ (រាប់បញ្ចូលទាាំង

ា

ឹរជញ្ជូន្រួមទាាំងក្បអប់នក្បសែីយ៍។

ារ ឋន្ិងឯរជន្ K-១២

ា

ាដរៀន្មហាវិទាល័យន្ិង

ារលវិទាល័យ) រ្ុងដ្ាលបាំែង

ជួយសក្មួល ល់ការដរៀន្សូក្ត្ពីចមៃាយការផ្តល់អាហារសក្មាប់ការដក្ជើសដរើសឬអន្ុវត្តក្បត្ិបត្តិការមូលដឋាន្អបបបរមាផ លក្ត្ូវ
បាន្អន្ុវត្ត។្មាន្អវីដ ារ្ុងផផ្្រដន្ះន្ឹងរារាាំងន្ិសសិត្ពីការដក្ជើសដរើសសញ្ញាប័ក្ត្ដដាយការណាត្់ជួបដនាះដទ រាបណាការណាត្់
ជួប្្ាមិន្ត្ិចជាង ១០ នាទីការបិទបាាំងមុែក្ត្ូវបាន្ ារ់ដដាយន្ិដយាជិរន្ិងន្ិសសិត្អាំ

ុងដពលដក្ជើសដរើសដហ្ើយរាល់វិធាន្ការ

វាស់ផវងផផ្្ររាងកាយដយាងតាមផផ្្រ ២២ បទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវបាន្ដ្ារពតាម។

d. អ្រដបារគរ់អ្រសមអាត្សៃួត្ន្ិងអ្រផ្តល់ដសវារមមដបារគរ់។
z. ដភាជន្ីយដឋាន្ន្ិងរផន្លងអាហារដផ្សងដទៀត្។ត្ាំបន្់បារដ ារ្ុងទីតាាំងអាហារដ
រងគ

ារ្ុងផផ្្ររងដន្ះន្ឹងក្ត្ូវបិទ។ ដភាជន្ីយដឋាន្ន្ិង

ាលផ លបដក្មើអាហារអាចលរ់ផ្លិត្ផ្លទីផ្ារ ( ូចជាផ្លិត្ផ្លទាំន្ិញគុយទាវ

ាច់ន្ិងសុត្) ក្បសិន្ដបើពួរដគផ្តល់

ជូន្ន្ូវផ្លិត្ផ្លផបបដន្ះសក្មាប់ដក្ជើសដរើសឬ ឹរជញ្ជូន្ផត្បុដណណាះ។ ដភាជន្ីយដឋាន្ន្ឹងទទួលបាន្ផ្លិត្ផ្លទីផ្ារសក្មាប់
អត្ិងិជន្។ ដភាជន្ីយដឋាន្ក្ត្ូវបាន្ហាមឃ្ាត្់មិន្ឱ្យផ្លាស់បតូររផន្លងអងគុយរ្ុងផ្ទះឬដក្រាដ ារ្ុងទីផ្ារ។ ដភាជន្ីយដឋាន្ន្ឹង
ាំដែើរការក្សបតាមឯរ

ារ ពិធី

ារអាហារដពល

ៃាចដ ាដភាជន្ីយដឋាន្។ ូចផ លបាន្ដធវើវិដ

ាធន្រមមមតងដហ្ើយមតងដទៀត្

ភជាប់ជាមួយឧបសមព័ន្ធ ជ។ អ្រលរ់ចាំែីអាហារចល័ត្ ូចជារងយន្ត ឹរទាំន្ិញន្ិងរដទះមហូបអាហារក្ត្ូវក្បត្ិបត្តិតាមពិធី

ារអ្រ

លរ់ចាំែីអាហារចល័ត្។ ូចបាន្ផរផក្បពីដពលមួយដ ាដពលមួយភជាប់ជាឧបសមព័ន្ធ ញ។

Z. អាជីវរមមផ

លផ្គត្់ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លការិយាល័យឬរុាំពយូទ័រក្ត្ូវការដដាយមន្ុសសផ លដធវើការពីផ្ទះ។

មិន្ផមន្ផ្លិត្រមមការ ឹរជញ្ជូន្ឬការផចរចាយអាជីវរមមផ ល ឹរជញ្ជូន្ទាំន្ិញ ឹរទាំន្ិញ ឹរជញ្ជូន្ឬផ្តល់ការ្ាាំក្ទខាងផផ្្រ
ឹរជញ្ចូន្ដ ើមបី ឹរជញ្ជូន្ដក្គឿងដទសមហូបអាហារទាំន្ិញឬដសវារមមដដាយផ្ទាល់ដ ារផន្លង

្ារ់ដ ាអាជីវរមមសាំខាន្់ក្បត្ិបត្តិការ

សុខាភិបាលក្បត្ិបត្តិការដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់ឬអាជីវរមមផ លមាន្ហាន្ិភ័យទាប។

N.ក្រុមហ្ុន្អាកាសចរែ៍តារ់សុីដសវារមមផចររំផលរជិះន្ិងអ្រផ្តល់ដសវា

ឹរជញ្ជូន្ឯរជន្ដផ្សងដទៀត្ផ លផ្តល់ដសវារមម ឹរ

ជញ្ជូន្ចាាំបាច់សក្មាប់សរមមភាពនន្ការរស់ដ ាក្បចាាំនងៃន្ិងដ្ាលបាំែងដផ្សងដទៀត្ផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ដ ារ្ុងបទបញ្ជា
ដន្ះ។

t. អាជីវរមមផ លផ្គត្់ផ្គង់ផ្លិត្រមមន្ិង / ឬផ្តល់ដសវារមមចាាំបាច់សក្មាប់ដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់ន្ិងក្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាល។
f. អាជីវរមមផ លផ្គត្់ផ្គង់អាជីវរមមចាាំបាច់ដផ្សងដទៀត្ដដាយមាន្ការ្ាាំក្ទឬផ្គត្់ផ្គង់ចាាំបាច់សក្មាប់ក្បត្ិបត្តិការ។
T. ការផងទាាំតាមផ្ទះសក្មាប់មន្ុសសវ័យចាំណាស់មន្ុសសដពញវ័យមន្ុសសពិការឬរុមារ។

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី
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F. រផន្លង ្ារ់ដ ាន្ិងជក្មរសក្មាប់ក្បជាជន្ផ លជួបភាព្មាន្ផ្ទះសផមបងមន្ុសសវ័យចាំណាស់។
n. ដសវារមមវិជជាជីវៈ ូចជាដសវារមមចាប់ក្បារ់ឈ្ួលឬគែដន្យយដ ាដពលចាាំបាច់ជួយរ្ុងការអន្ុដ
រាំែត្់ដដាយក្សបចាប់ន្ិងការអន្ុញ្ញាត្អធិការរិចច
ដឋាន្ន្ិង ាែិជជរមមន្ិងអវីផ លដរើត្ដ
ក្ត្ូវផត្ដរើត្ដ

ាមតាមសរមមភាពផ លបាន្

ាងសង់ដផ្ទរន្ិងរត្់ក្តារមមសិទធិដលើលាំដ ាដឋាន្រួមទាាំងអចលន្ក្ទពយលាំដ ា

ើងដដាយនច ន្យ។ ផ លបាន្ផ្តល់ការផត្ងតាាំងដនាះន្ិងការដមើលលាំដ ាដឋាន្ដផ្សងដទៀត្

ើងផត្ឬក្បសិន្ដបើការដមើលជារ់ផសតងមិន្អាចដធវើដ ាបាន្ដដាយការណាត្់ជួបជាមួយអ្រទសសនាមិន្ដលើសពីពីរនារ់

រ្ុងដពលផត្មួយផ លរស់ដ ារ្ុងក្រុមក្គួ

ារផត្មួយឬឯរតារស់ដ ាន្ិងបុគគលម្ារ់បង្ហាញអងគភាព (ដលើរផលងផត្ការមរជួប

ផ្ទាល់ មិន្ក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ដ ាដពលផ លអ្រជួលរាំពុង

្ារ់ដ ារ្ុងលាំដ ាដឋាន្ដ ាដ

ើយ) ន្ិងអន្ុវត្តតាមពិធី

ារយថ្ាភាព

ឆៃាយខាងរាងកាយ។

b. រផន្លងផងទាាំរុមារតាមលទធភាពផ

លអាចដធវើដ ាបាន្រផន្លងផងទាាំរុមារក្ត្ូវក្បត្ិបត្តិតាមល័រខែ័ែឌចាាំបាច់ ូចខាងដក្កាម

i. ដសវាផងទាាំរុមារក្ត្ូវផត្ក្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តជាក្រុមមាន្ដសថរភាពចាប់ពី ១០ នារ់ដ

ើងដ ាន្ិងមិន្ក្ត្ូវដលើសពីត្ក្មូវការ

ផ លមាន្ដ ារ្ុងការផែនាាំផ លដចញដដាយក្រសួងដសវារមមរ ឋកាលីហ្វ័រញា (“ សថិរភាព” មាន្ន្័យថ្ាដរមង ១០
នារ់ឬត្ិចជាងដន្ះសថិត្រ្ុងក្រុមផត្មួយរ្ុងមួយនងៃ)
ii. រុមារមិន្ក្ត្ូវផ្លាស់បតូរពីក្រុមមួយដ ាក្រុមមួយដ

ើយ។

iii. ក្បសិន្ដបើមាន្រុមារដក្ចើន្ជាងមួយ (១) ក្រុមក្ត្ូវបាន្ដគយរចិត្តទុរដារ់ដ ាតាមមែឌលមួយ (១) ក្រុមន្ីមួយៗន្ឹង
សថិត្ដ ារ្ុងបន្ទប់ដាច់ដដាយផ

រមួយ។ក្រុមមិន្ក្ត្ូវ

ាយបញ្ចូល្្ាដ

ើយ។ ន្ិង

iv. អ្រផ្តល់ដសវាផងទាាំរុមារក្ត្ូវដ ាផត្ជាមួយរុមារមួយក្រុម។
v. ល័រខែ័ែឌដផ្សងៗផ លត្ាំរូវដដាយក្រសួងដសវារមមសងគមនន្រ ឋកាលីហ្វ័រញាររដ

ើញដ ាទីដន្ះឬដ ា

https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-06-CCP.pdf

p. សែឋ៉ា្ារមូផត្លជួលរួម្្ាន្ិងរផន្លងក្សដ
B. ការ

ថាបនាផ លរួមមាន្ក្បត្ិបត្តិការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យន្ិងផងទាាំទីតាាំងសាំែង់ន្ិងគដក្មាង

ការិយាល័យន្ិងអ្ារ

P.

ៀង្្ា។
ាងសង់សក្មាប់

ាងសង់អ្ារ ាែិជជរមម

ថាប័ន្លាំដ ាដឋាន្ការដក្បើក្បាស់ចក្មុះន្ិងសាំែង់លាំដ ាដឋាន្។

អ្រផ្លិត្ន្ិងលរ់រាយក្រណាត្់ឬក្រណាត្់ផ លក្ត្ូវបាន្ផ្លិត្ជាឧបររែ៍ការ ារផ្ទាល់ែលួន្ ូចជាគក្មបមុែ។ អាជីវរមមទាាំងដន្ះ
អាចផ្តល់ន្ូវផ្លិត្ផ្លរបស់ពួរដគ ល់អ្រទិញដដាយការ ឹរជញ្ជូន្ឬការដក្ជើសដរើសបុផន្តមិន្បាន្ដបើរចាំហ្សក្មាប់
ដ

ាធារែៈជន្

ើយ។

17. ការបិទបាាំងមុែ” ឬ“ ការបិទបាាំងមុែ” មាន្ន្័យថ្ាគក្មបក្រណាត្់ផ

លក្គបដលើចុងក្ចមុះន្ិងមាត្់ក្ចមុះន្ិងមាត្់។ គក្មបមុែផ លត្ក្មូវ

ដដាយបទបញ្ជាដន្ះមិន្ផមន្ជារបាាំងសក្មាប់វះកាត្់ឬឧបររែ៍ រ ដងហើម N-៩៥ ដទ។ ដយាងតាមដ្ាលការែ៍ផែនាាំរបស់ CDC របាាំង
ការ ារន្ិងឧបររែ៍ រ ដងហើម N-៩៥ គឺជាដក្គឿងផ្គត្់ផ្គង់ចាាំបាច់ផ លក្ត្ូវបន្តបក្មុងទុរសក្មាប់បុគគលិរផងទាាំសុែភាពន្ិងអ្រដឆ្លើយត្ប
ខាងដវជជ

ាក្សត នទដទៀត្។

បិទបាំងមុខមិនេួរនគ្បើជំនួសវិធានការដដលដផ្ែកនលើភសតុតាងនដើមបីការពារការរាលដ្ាល កូវិដ-១៩។ ការបិទបាំងមុខេួរដត្គ្ត្ូវបាន
នគ្បើបដនថមនលើបុដនតមិនដមនជាកដនែងននវិធានការណ្៍ដដលមានមូលដ្ឋាននលើភ័សតុតាងនផ្េងនទៀត្ (ឧទាហរណ្៍ការឃ្ែាត្ឆ្ងាយពីសងគម
ការអនុវត្តន៍ការ
ឈឺ) ។

ាងនដញឹកញាប់នជៀសវាងការបេះដភែកគ្ចមុេះនិងមាត្់របស់នយើងនដ្ាយនគ្បើនដមិនស្ែាត្នជៀសវាងការន ាដកបរអែក

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
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18. “
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ដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធចាាំបាច់” រួមបញ្ចូលបុផន្តមិន្ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះ៖ សុែភាព

ាធារែៈសាំែង់ការង្ារ

ាធារែៈ; ក្បត្ិបត្តិការ

អាកាសយាន្ដឋាន្; ក្បត្ិបត្តិការរាំពង់ផផ្; ទឹរ; លូ; ឧសម័ន្; អគគស
ិ ន្ី; ការចក្មាញ់ន្ិងទាញយរដក្បង; ផ្លូវន្ិងមហាវិងី។ក្បត្ិបត្តិការរបស់រដឋាភិ
បាល។

មដធយោបាយដធវើ ាំដែើរ

ាធារែៈការក្បមូលន្ិងការយរដចញន្ូវសាំែល់រឹង។ដសវាសដន្រង្គាះបនទាន្់ការក្គប់ក្គងទឹរជាំន្ន្់ន្ិងការ

ការ ារទីជក្មាលក្បព័ន្ធអ៊ីន្ធ័រដែត្ន្ិងទូរគមនាគមន្៍(រួមទាាំងការផ្តល់ដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធសរលជាត្ិន្ិងមូលដឋាន្សាំខាន្់ៗសក្មាប់ដសវា
រមមរុាំពយូទ័រ)ដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធអាជីវរមមការទាំនារ់ទាំន្ងន្ិងដសវារមមផផ្អរដលើដគហ្ទាំព័រ) ន្ិងក្រុមហ្ុន្ផ្លិត្រមមន្ិងការផចរចាយយល់ថ្ាជា
ផផ្្រមួយនន្ផែសសង្វារ់ផ្គត្់ផ្គង់ដហ្ដឋារចនាសមព័ន្ធផ លបាន្ផ្តល់ឱ្យពួរដគអន្ុវត្តដសវារមមទាាំងដនាះឬផ ល ាំដែើរការដដាយអន្ុដ

ាមតាម

វិធាន្ការែ៍វាស់ផវងផផ្្ររាងកាយរ្ុងរក្មិត្ជារ់ផសតង។

19. “ ក្បត្ិបត្ដិការផងទាាំសុែភាព” រួមបញ្ចូលបុផន្តមិន្ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ
សង

ាះ: មន្ទីរដពទយគលីន្ិរមន្ទីរពិដ

ាធន្៍ដពទយដធមញអ្រឯរដទសខាងផភ្រឱ្

ថាន្ឱ្សងពាបាលដរាគន្ិងក្គូដពទយឯរដទសខាងពាបាល។ ក្រុមហ្ុន្ឱ្សងន្ិងជីវបដចចរវិទា រផន្លងផ្តល់ដសវាផងទាាំសុែភាព

ផ លមាន្ការអន្ុញ្ញាត្អ្រផ្គត្់ផ្គង់សុែភាពអ្រផ្តល់ដសវាផងទាាំសុែភាពតាមផ្ទះអ្រផ្តល់ដសវាសុែភាពផ្លូ វចិត្តឬអារបបរិរិយា; អ្រផ្តល់ដស
វាពាបាលដក្គឿងក្សវឹងន្ិងដក្គឿងដញៀន្ ផផ្្រដវជជ
ក្

ាវក្ជាវដវជជ

ាក្សតឬវិទា

ដសវារមមឧបររែ៍ដវជជ

ាក្សតរញ្ឆាផ លមាន្អាជ្ាប័ែណរ ឋន្ិងមូលដឋាន្ផ លក្ត្ូវការទាាំងអស់។ ក្រុមហ្ុន្

ាក្សតឬដសវារមមផងទាាំសុែភាពផ លជាប់ទារ់ទងន្ិង / ឬជាំន្ួយណាមួយ; ក្រុមហ្ុន្ផ្លិត្អ្រផចរចាយន្ិង

ាក្សតដរាគវិន្ិចឆ័យន្ិងឧបររែ៍ (រួមទាាំងឧបររែ៍ការ ារផ្ទាល់ែលួន្); ការផងទាាំបសុដពទយ ន្ិងការផងទាាំសុែភាព

ទាាំងអស់ផ លបាន្ផ្តល់ដ ាឱ្យសត្វ។បទបញ្ជាដន្ះមិន្អន្ុវត្តចាំដ ាះអាជីវរមមផ លផ្តល់ការផ្គត្់ផ្គង់ការផ្គត្់ផ្គង់ឬដសវារមមផ លចាត្់ទុរថ្ា
ជាផផ្្រសាំខាន្់នន្ផែសសង្វារ់ផ្គត្់ផ្គង់ ល់ក្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាល។ ការដលើរផលងដន្ះក្ត្ូវបាន្បរក្
វាងផ្លបះ ាល់ណាមួយចាំដ ាះការផ្តល់ដសវាផងទាាំសុែភាពផ លបាន្រាំែត្់យាងទូលាំទូ

ាយយាងទូលាំទូ

ាយដ ើមបីដជៀស

ាយ។ ក្បត្ិបត្តិការផងទាាំសុែភាពមិន្រាប់

បញ្ចូលកាយសមបទាន្ិងកាយសមបទាហាត្់ក្បាែន្ិងរផន្លងហាត្់ក្បាែឬរផន្លងហ្វឹរហាត្់ក្សដ ៀង្្ាដទ។ រ្ុងការដធវើការង្ារសម័ក្គចិត្ត
ដ ាឬទទួលបាន្ដសវាពីក្បត្ិបត្តិការសុែភាពបុគគលម្ារ់ៗក្ត្ូវផត្ដ្ារពតាមវិធាន្ការវាស់ផវងផផ្្ររាងកាយជារ់

ារ់ន្ិងការផែនាាំអាំពី

ការឆ្លងដមដរាគសាំរាប់រផន្លងពាបាលផ លមិន្ផមន្ជាគលីន្ិរ។

20. “ វិធាន្ការវាស់ផវងរាងកាយ” មាន្ន្័យថ្ា (១) ផងររាចមៃាយរាងកាយយាងត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីបុគគល
ដដាយ។ (២) ចូលរួមសរមមភាពដក្រាផ្ទះជាំន្ួសឱ្យរ្ុងផ្ទះដពលណាផ លអាចដធវើដ ាបាន្ (៣)

នទដទៀត្សូមបីផត្ដពល ារ់ដក្

ាងន ជាមួយ

ាមមុែរ៏

ាបូន្ិងទឹរយាងដហាច

ណាស់ ២០ វិនាទីឬដក្បើទឹរអនាម័យន ផ លមាន្ជាត្ិអាល់រុលយាងដហាចណាស់ ៦០ ភាគរយឱ្យបាន្ញឹរញាប់បាំផ្ុត្តាមផ លអាចដធវើ
ដ ាបាន្។ (៤) ក្គប ែតប់រអរឬរែត៉ាស់ (ចូលន អាវផរងន ឬជាលិកាមិន្ផមន្ន ដទ); (៥) សមអាត្ន្ិងរមាប់មគដលើនផ្ទផ លបះែពស់។
(៦) ដជៀសវាងការចាប់ន ្្ា (៧) ដជៀសវាងរាល់ការទាំនារ់ទាំន្ងសងគមដ ាខាងដក្រាក្គួ
ដដាយអន្ុដ

ារដពលឈឺក្គុន្ឬរអរ ; ន្ិង (៨) ារ់ដក្

ាមមុែ

ាមដ ាតាមផផ្្រទី ៤ (ដមាង) នន្បទបញ្ជាដន្ះ។

ដហ្ត្ុផ្លសក្មាប់បទបញ្ជា

21.បទបញ្ជាដន្ះដធវើវិដ
ដន្ះរ៏ដធវើវិដ

ាធន្រមមន្ិងជាំន្ួសបទបញ្ជាផ លបាន្ដចញផ្ាយដ ានងៃទី មិងុនា ១២ឆ្ាាំ ២០២០ (ការបញ្ជាទិញជាមុន្) ។ បទបញ្ជា

ាធន្រមមបញ្ជារ់ន្ិងបន្តលរខែែឌមួយចាំន្ួន្នន្ ីកាបញ្ជាទិញជាមុន្ដ ើមបីធានាបាន្ន្ូវការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយន្ិងទាំនារ់

ទាំន្ងរវាងមន្ុសសម្ារ់ន្ិងមន្ុសសម្ារ់គឺមាន្រាំែត្់ដ ើមបីកាត្់បន្ថយអក្តានន្ការបញ្ជូន្ រួវិ -១៩ ។ ដដាយដមើលដ

ើញពីវឌឍន្ភាពផ ល

សដក្មចបាន្រ្ុងការបន្ថយដលបឿន្នន្ការរាលដាល រូវិ -១៩ ដ ារ្ុងទីក្រុងបទបញ្ជាដន្ះអន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្ការដបើរអាជីវរមមជារ់

ារ់តាម

ល័រខែ័ែឌដហ្ើយក្ត្ូវដ្ារពតាមលរខែែឌផ លបាន្បញ្ជារ់ន្ិងការក្បុងក្បយ័ត្្សុវត្ថិភាពដ ើមបីកាត្់បន្ថយហាន្ិភ័យទារ់ទងន្ឹងការបញ្ជូន្
រូវិ -១៩។ការបន្តសរមមភាពបន្តិចមតង ៗ ន្ិងវាស់ផវងដន្ះក្ត្ូវបាន្បដងកើត្ដ

ើងដ ើមបីក្គប់ក្គងបរិមាែរយៈដពលន្ិងអាាំងត្ង់សុីដត្នន្ការ

ទាំនារ់ទាំន្ងរវាងមន្ុសសម្ារ់ដ ាមន្ុសសម្ារ់ដដាយធានាការបន្តចមៃាយរាងកាយន្ិងការក្បកាន្់ខជាប់ន្ូវការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យការឆ្លងដមដរាគដផ្សង
ដទៀត្ចាំដ ាះពិធី

ារការ ារការដរើន្ដ

ើងនន្ រូវិ -១៩ ដ ារ្ុងទីក្រុង។ ូចផ លបាន្ផ្តល់ជូន្បផន្ថមដ ារ្ុងផផ្្រទី ២៦ ខាងដក្កាមមន្រន្តីសុ

ខាភិបាលន្ឹងបន្តតាមដាន្ហាន្ិភ័យនន្សរមមភាពន្ិងអាជីវរមមផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះដដាយផផ្អរដលើសូចនាររ រូវិ -

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី
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១៩ (ផ លបាន្រាំែត្់ដ ារ្ុងផផ្្រទី ២៦) ន្ិងទិន្្ន្័យដផ្សងដទៀត្ដហ្ើយក្បសិន្ដបើលរខែែឌ្ាាំក្ទ ដធវើ ូដច្ះបផន្ថមដ ារ្ុងបញ្ជីអាជីវរមម
ន្ិងសរមមភាពផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ដដាយមាន្ការផរផក្ប។ មន្រន្តីសុខាភិបាលន្ឹងវាយត្នមលសរមមភាពផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ិដដាយបទ
បញ្ជាដន្ះជាក្បចាាំដហ្ើយរាំែត្់ថ្ាដត្ើបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវការផរផក្ប (រួមបញ្ចូលដដាយមិន្រាំែត្់ការដារ់រក្មិត្បដែតោះអាសន្្ឬហាមឃ្ាត្់)
ក្បសិន្ដបើហាន្ិភ័យសុែភាព

22. ដចត្នារបស់បទបញ្ជាដន្ះគឺដ

ាធារែៈផ លទារ់ទងន្ឹង រូវិ -១៩ ដរើន្ដ
ើមបីបន្តធានាថ្ាអ្ររស់ដ ាទីក្រុងអាច

ើងនាដពលអនាគត្។

្ារ់ដ ាបាន្ដក្ចើន្តាមផត្អាចដធវើដ ាបាន្ន្ិងដ ើមបីរាំែត្់ទាំនារ់ទាំន្ង

ជិត្ស្ិទធជាមួយអ្រដផ្សងដទៀត្ដ ាខាងដក្រាផ្ទះរបស់ពួរដគទាាំងរ្ុងន្ិងដក្រាផ្ទះ។បទបញ្ជាដន្ះអន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្អាជីវរមមន្ិងសរមមភាពមួយ
ចាំន្ួន្មាន្រាំែត្់ដ

ើងវិញែែៈផ លមន្រន្តីសុខាភិបាលបន្តវាយត្នមលពីការចមលងន្ិងភាពធៃន្់ធៃរនន្គលីន្ិរ រូវិ -១៩ ន្ិងសូចនាររតាមដាន្

ផ លមាន្ផចងរ្ុងផផ្្រទី ២៦។ ភ័សតុតាងបង្ហាញថ្ាដ ានងៃទី ២៩ ផែឧសភាឆ្ាាំ ២០២០យាងដហាចណាស់មាន្ ១.៨៥៧ នារ់បាន្បង្ហាញ
ថ្ាការរឹត្ត្បិត្ដលើការចល័ត្ន្ិងការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយផ លរាំែត្់ដដាយបទបញ្ជាសុែភាពរបស់មន្រន្តីសុែភាព

ុងប៊ិច (ការបញ្ជាទិញជា

មុន្) មន្រន្តីសុខាភិបាលន្ឹងបន្តតាមដាន្សូចនាររ រូវិ -១៩

ដ ើមបីរាំែត្់ថ្ាដត្ើការផរផក្បបទបញ្ជាដន្ះ ក្ត្ូវបាន្ធានាដដាយផផ្អរដលើ (១)

វឌឍន្ភាពដលើសូចនាររ រូវិ -១៩

ាក្សតដរាគរាត្ត្ាត្ន្ិងដរាគវិន្ិចឆ័យសក្មាប់ការតាមដាន្ការដធវើដរាគវិន្ិចឆ័យការ

។(២) ការវិវឌឍន្៍នន្វិធី

ពាបាលឬការដធវើដត្សតិ៍ រូវិ -១៩ ន្ិង (៣) ការយល់ ឹងផផ្្រវិទា

ាក្សតអាំពីសកដាន្ុពលនន្ការបញ្ជូន្ន្ិងផ្លបះ ាល់ខាងដវជជ

រាល់អាជីវរមមរូវិ -១៩ផ លរាំពុងក្បត្ិបត្តិការដដាយផ្ទាល់ដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះដ ើមបីដរៀបចាំដារ់ក្បកាសន្ិងអន្ុវត្តពិធី
ពីរាងកាយឬពិធី

23.

ារជារ់

ាក្សតន្ិងការអន្ុវត្តន្៍លអបាំផ្ុត្ផ លក្ត្ូវបាន្ដគ

ាធារែៈពីហាន្ិភ័យផ លអាចដជៀសផ្ុត្ពីជាំងឺធៃន្់ធៃរន្ិងការ
ដ ារ្ុងរផន្លង

ារផ លសថិត្ដ ាឆៃាយ

ារ់នន្ឧសាហ្រមមផ លដចញដដាយទីក្រុងតាមត្ក្មូវការន្ីមួយៗ រផន្លងផ លពួរដគររាក្បត្ិបត្តិការ។

បទបញ្ជាដន្ះផផ្អរដលើភ័សតុតាងវិទា

ខាភិបាលពី ការដរើន្ដ

ាក្សតន្ប

គាល់ន្ិងអាចររបាន្ដ ើមបីការ ារសមាជិរ

លាប់ផ លបែត៉ាលមរពីការរាលដាល រូវិ -១៩ រ៏ ូចជាការ ារក្បព័ន្ធសុ

ើងនន្ររែីចូលបន្ទប់បនទាន្់ន្ិងមន្ទីរដពទយ។ ដចត្នានន្បទបញ្ជាដន្ះគឺដ ើមបីធានាថ្ាចាំន្ួន្មន្ុសសអត្ិបរមាដ ាផត្មាន្

្ារ់ដ ារបស់ពួរដគ ល់រក្មិត្អត្ិបរមាផ លអាចដធវើដ ាបាន្ដ ើមបីទប់

ផ្លបះ ាល់ដលើការផ្តល់ដសវាផងទាាំសុែភាពសាំខាន្់ៗ ល់អ្រផ លក្ត្ូវការ។

កាត្់ការរីររាលដាលនន្ រូវិ -១៩

ន្ិងកាត្់បន្ថយ

ដ ើមបីការ ារក្បព័ន្ធផងទាាំសុែភាពពីការដរើន្ដ

ើងនន្ររែី

ដ ាបន្ទប់សដន្រង្គាះបនទាន្់ន្ិងមន្ទីរដពទយ។ បទបញ្ជាដន្ះ្ាាំក្ទ ល់រិចចែិត្ែាំក្បឹងផក្បងរបស់ CDC ។ដ ើមបីបដងកើត្វិធាន្ការវាស់ផវងរាងកាយ
ផ លកាន្់ផត្ត្ឹងរឹងន្ិងចាាំបាច់ដ ើមបីកាត្់បន្ថយការបញ្ជូន្សហ្គមន្៍ រូវិ -១៩ ។

24. បទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវបាន្ដចញដដាយផផ្អរដលើភ័សតុតាងនន្ការបញ្ចូន្សហ្គមន្៍បន្តផ្ទាល់នន្ក្បព័ន្ធអាយ។ រូវិ
មិន្ក្បារ ក្បជាទារ់ទងន្ឹងរាំរិត្នន្ការបញ្ជូន្អសមកាលមិន្មាន្ការការ ារ។

ភ័សតុតាងវិទា

ាក្សតផ លមាន្ក្បសិទធភាពបាំផ្ុត្ដ ើមបីបន្ថយការចមលងនន្ជាំងឺឆ្លងជាទូដ ាន្ិងរូវិ -១៩

-១៩ ដ ារ្ុងទីក្រុង។ ការបន្តភាព

ាក្សតន្ិងការអន្ុវត្តលអបាំផ្ុត្ទារ់ទងន្ឹងវិធី

ជាពិដសស។ ភ័សតុតាងផ លបញ្ជារ់ថ្ាអាយុ

ភាពសុែភាពន្ិងផផ្្រសាំខាន្់នន្ក្បជាជន្ទីក្រុងដធវើឱ្យមាន្ហាន្ិភ័យនន្ផ្លវិបារសុែភាពធៃន្់ធៃររួមទាាំងការ

លាប់ពីរូវិ -១៩

។ ន្ិងភ័សតុ

តាងបផន្ថមដទៀត្ផ លអ្រដផ្សងដទៀត្រួមទាាំងមន្ុសសវ័យដរមងន្ិងមន្ុសសផ លមាន្សុែភាពលអរ៏ក្បឈមន្ឹងហាន្ិភ័យធៃន្់ធៃរផ រ។ដដាយ
ផត្ការរីររាលដាលនន្ជាំងឺរូវិ -១៩
ដ

ារមាន្ភាពអាសន្្ផផ្្រសុែភាព

ជមៃឺ រូវិ -១៩
អ្រ នទ។

ដ ារ្ុងមន្ុសសទូដ ាផ លឥ

ថាន្
ារ

ូវដន្ះជាការរាត្ត្ាត្រាត្ត្ាត្ដន្ះដបើដយាងតាមអងគការសុែភាពពិភព

ាធារែៈដ ាទូទាាំងទីក្រុង។ ដធវើឱ្យបញ្ហាកាន្់ផត្ធៃន្់ធៃរបុគគលមួយចាំន្ួន្ផ លឆ្លងវីរុសផ លបងកឱ្យមាន្

មិន្មាន្ដរាគសញ្ញាឬមាន្ដរាគសញ្ញាក្

ាលផ លមាន្ន្័យថ្ាពួរដគក្បផហ្លជាមិន្ ឹងថ្ាពួរដគផ្ទុរវីរុសដហ្ើយបញ្ជូន្វាដ ា

ដលើសពីដន្ះដទៀត្ភសតុតាងបង្ហាញថ្ាវីរុសអាចរស់បាន្រាប់ដមាងដ ាមួយនងៃដ ាដលើនផ្ទដហ្ើយក្ត្ូវបាន្ចមលងដដាយក្បដយាលរវាង

មន្ុសសម្ារ់ៗ។ដដាយ

ារផត្សូមបីផត្មន្ុសសផ លមិន្មាន្ដរាគសញ្ញាអាចចមលងការឆ្លងបាន្ដហ្ើយដដាយ

ារផត្ភសតុតាងបង្ហាញថ្ាការឆ្លង

រាលដាលយាងង្ាយក្សួលការក្បមូលផ្តុាំន្ិងអន្តររមមរវាងបុគគលដដាយផ្ទាល់ឬដដាយក្បដយាលអាចបែត៉ាលឱ្យមាន្ការចមលងវីរុសផ លអាច
ការ ារបាន្។

25. ភ័សតុតាងបង្ហាញថ្ារិចចែិត្ែាំក្បឹងផក្បងរួមផ

លបាន្ដធវើដ

សបុផន្តភាពអាសន្្ន្ិងហាន្ិភ័យចាំដ ាះសុែភាព

ើងទារ់ទងន្ឹងភាពអាសន្្ផផ្្រសុែភាព

ាធារែៈដ ាផត្មាន្

ារៈសាំខាន្់។

ាធារែៈដន្ះបាន្ដធវើឱ្យងយចុះគន្លងវីរុ

បចចុបបន្្ដន្ះមិន្មាន្វ៉ារ់

ាាំងការ ារដ ើមបីការ ារ

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

17

ន្ិងមិន្មាន្ការពាបាលជារ់

ារ់សក្មាប់រូវិ -១៩ ។ គិត្ក្ត្ឹមនងៃទី ១៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០ យាងដហាចណាស់មាន្ររែីឆ្លងដមដរាគ

ដអ អាយអាយ ២។៨៨៨ ររែីន្ិងមាន្អ្រ
ដ

ើងដទាះបីជាអក្តានន្ការដរើន្ដ

លាប់ចាំន្ួន្ ១១៦ នារ់ដ ាទីក្រុង

ើងបាន្ងយចុះរ្ុងរយៈដពលបុនមាន្សបតាហ្៍ផ ល

ុងប៊ិច។ ចាំន្ួន្ររែីដរើន្ដ

ើងជាបន្តបនទាប់ដ ាផត្ដរើន្

ាន្ ល់ការដចញ ីកាដន្ះរ៏ដដាយ។ ភ័សតុតាងបង្ហាញ

ថ្ាការដារ់រក្មិត្ដលើត្ក្មូវការចល័ត្ន្ិងភាពែុស្្ានន្រាងកាយផ លបាន្រាំែត្់ដដាយបទបញ្ជាសុែភាពរបស់មន្រន្តីសុែភាព
បញ្ជាទិញជាមុន្)

រាំពុងបន្ថយអក្តានន្ការដរើន្ដ

ចាំដណាមក្បជាជន្ក្សបតាមភសតុតាងវិទា

ុងប៊ិច (ការ

ើងនន្ការបញ្ជូន្សហ្គមន្៍ន្ិងររែីផ លបាន្បញ្ជារ់ដដាយការរាំែត្់អន្តររមមរ្ុង

ាក្សតនន្ ក្បសិទធភាពនន្វិធាន្ការែ៍ក្សដ ៀង្្ាដ ារ្ុងផផ្្រដផ្សងដទៀត្នន្ក្បដទសន្ិងពិភពដ

ា

រ។

26. ក្សបតាមមន្រន្តីសុែភាព

ាធារែៈរ ឋមន្រន្តីសុខាភិបាលទីក្រុង

ុងប៊ិចរាំពុងក្ត្ួត្ពិន្ិត្យសូចនាររសាំខាន្់ៗមួយចាំន្ួន្

("សូចនាររ

រូវិ -

១៩") ដ ារ្ុងទីក្រុង។ វឌឍន្ភាពដលើសូចនាររ រូវិ -១៩មួយចាំន្ួន្ផ លទារ់ទងជាពិដសសការដក្បើក្បាស់ន្ិងសមត្ថភាពមន្ទីរដពទយដធវើឱ្យ
វាសមក្សបដ ាដពលដន្ះដ ើមបីបន្ធូរបន្ថយការរឹត្បន្តឹងជារ់
ដក្បវ៉ា

ារ់ផ លបាន្រាំែត្់ដដាយបទបញ្ជាជាមុន្។

ដទាះជាយាងណារ៏ដដាយអក្តា

ង់នន្វីរុសផ លបែត៉ាលឱ្យ រូវិ -១៩ ត្ក្មូវឱ្យមាន្ការរឹត្បន្តឹងដផ្សងដទៀត្ដ ើមបីបន្ត។ សរមមភាពន្ិងក្បត្ិបត្តិការអាជីវរមមផ លក្ត្ូវ

បាន្អន្ុញ្ញាត្ិក្ត្ូវដធវើដ

ើងក្សបតាមវិធាន្ពិធីវាស់ផវងផផ្្ររាងកាយន្ិងចមៃាយផ លក្ត្ូវការន្ិ ងពិធីការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យការឆ្លងដផ្សងៗផ លបញ្ជា

ដដាយមន្រន្តីសុខាភិបាល។ មន្រន្តីសុខាភិបាលន្ឹងបន្តក្ត្ួត្ពិន្ិត្យសូចនាររ រូវិ -១៩ដ ើមបីរាំែត្់ថ្ាដត្ើការផរផក្បបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវបាន្ធានា
ដដាយផផ្អរដលើ (១) វឌឍន្ភាពដលើសូចនាររ រូវិ -១៩; (២) ការវិវត្តនន្វិធី

ាក្សតដរាគរាត្ត្ាត្ន្ិងដរាគវិន្ិចឆ័យសក្មាប់ការតាមដាន្ការដធវើ

ដរាគវិន្ិចឆ័យការពាបាលឬការដធវើដត្សតសក្មាប់ រូវិ -១៩; ន្ិង (៣) ការយល់ ឹងផផ្្រវិទា
ាល់ខាងដវជជ

ាក្សតអាំពីសកដាន្ុពលនន្ការបញ្ជូន្ន្ិងផ្លបះ

ាក្សត រូវិ -១៩ ។ សូចនាររទាាំងដនាះរួមមាន្បុផន្តមិន្ក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ចាំដ ាះ៖

k. ន្ិន្ាការនន្ចាំន្ួន្ររែីងមី រូវិ -១៩ អក្តានន្មន្ទីរដពទយន្ិងអក្តាមរែភាព។
x. សមត្ថភាពរបស់មន្ទីរដពទយន្ិងក្បព័ន្ធផងទាាំសុែភាពរ្ុងទីក្រុងរួមមាន្ផក្គផងទាាំក្សួចផក្គឯរតាផងទាាំដក្ចើន្ន្ិងបាំពង់ែយល់ដ
ផ្តល់ការផងទាាំ ល់អ្រជាំងឺ រូវិ -១៩ ន្ិងអ្រជាំងឺ នទដទៀត្ផ លមាន្ក្
ដរើន្ដ

ាប់ន្ិងសមត្ថភាពរ្ុងការដរើន្ដ

ើមបី

ើងជាមួយន្ឹងការ

ើង រូវិ -១៩ ររែី។

K. ការផ្គត្់ផ្គង់ឧបររែ៍ការ

ារផ្ទាល់ែលួន្ (PPA) មាន្សក្មាប់បុគគលិរមន្ទីរដពទយបុគគលិរផងទាាំន្ិងអ្រផ្តល់ដសវាផងទាាំសុែ

ភាពន្ិងបុគគលិរដផ្សងដទៀត្ផ លក្ត្ូវការ PPA ដ ើមបីដឆ្លើយត្បន្ិងពាបាលអ្រជមៃឺ រូវិ -១៩ន្ិងអ្រជាំងឺ នទដទៀត្
ដដាយសុវត្ថិភាព។

X. សមត្ថភាពន្ិងសមត្ថភាពរ្ុងការ

ារលបងមន្ុសសយាងឆាប់រហ្័សន្ិងក្ត្ឹមក្ត្ូវដ ើមបីរាំែត្់ថ្ាដត្ើបុគគលម្ារ់ៗមាន្

លរខែៈវិជជមាន្ រូវិ -១៩ ជាពិដសសអ្រផ លសថិត្រ្ុង
របរន្ិងដ ើមបីរាំែត្់ន្ិងវាយត្នមលការផ្ទុះដ

ថាន្ភាពង្ាយរងដក្្ាះឬរផន្លងផ លមាន្ហាន្ិភ័យែពស់ឬមុែ

ើង។

g. សមត្ថភាពរ្ុងការដសុើបអដងកត្ររែីន្ិងការទារ់ទងសក្មាប់បរិមាែនន្ររែីនាដពលអនាគត្ន្ិងទាំនារ់ទាំន្ងផ

ល

ទារ់ទងការបាំផបរររែីផ លបាន្បញ្ជារ់ន្ិងការដារ់មន្ុសសដាច់ពី្្ាផ លមាន្ទាំនារ់ទាំន្ងជាមួយររែីផ លបាន្
បញ្ជារ់។

27. វីរុសផ

លបែត៉ាលឱ្យ រូវិ -១៩ អាចឆ្លងបាន្យាងង្ាយតាមរយៈការទាំនារ់ទាំន្ងពីមន្ុសសម្ារ់ដ ាមន្ុសសម្ារ់។ ហាន្ិភ័យនន្ការឆ្លង

ដន្ះក្ត្ូវបាន្ដរើន្ដ

ើងដ ាដពលផ លមន្ុសសដ ាជិត្។ រាល់ការក្បមូលផ្តុាំទាាំងអស់ន្ិងបងកជាការដរើន្ដ

សហ្គមន្៍ រូវិ -១៩ ដហ្ើយ ូដច្ះគឺជាហាន្ិភ័យយាងខលាាំង ល់សុែភាព
ពាបាលជារ់

ើងហាន្ិភ័យសក្មាប់ការបញ្ជូន្

ាធារែៈ។ រ្ុងររែីផ ល្មាន្ការចារ់ថ្្ាាំបង្ការដរាគឬការ

ារ់សក្មាប់ រូវិ -១៩ ការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយគឺចាាំបាច់ដ ើមបីការ ារជាំងឺដន្ះ។ ការបដងកើន្ចមៃាយរាងកាយបដងកើន្ការ

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

18

ការ ាររមមររន្ិងការហាមឃ្ាត្់ក្ពឹត្តិការែ៍ន្ិងការក្បមូលផ្តុាំមាន្ដ្ាលបាំែងដ ើមបីបន្ថយការបញ្ជូន្ រូវិ -១៩ ។

ូដច្ាះដហ្ើយដ ើមបី

កាត្់បន្ថយការបញ្ជូន្សហ្គមន្៍ រូវិ -១៩ មន្រន្តីសុខាភិបាលបាន្បញ្ជាឱ្យហាមឃ្ាត្់ជាបដែតោះអាសន្្ន្ូវរាល់ក្ពឹត្តិការែ៍ន្ិងការជួប
ជុាំនានាការបន្តបិទន្ូវក្ទពយសមបត្តិន្ិងជាំន្ួញ ាែិជជរមមមួយចាំន្ួន្ន្ិងរផន្លងរមាន្តមួយចាំន្ួន្ផ លបង្ហាញពីហាន្ិភ័យែពស់នន្ការឆ្លង
រូវិ -១៩ ដដាយ

ារមាន្ការក្បាក្ស័យទារ់ទងពីមន្ុសសម្ារ់ដ ាម្ារ់ដទៀត្យាងយូរន្ិងយូរអផងវងន្ិងរាល់អាជីវរមមទាាំងអស់ផ លដធវើ

ក្បត្ិបត្តិការដដាយផ្ទាល់ដ ាដក្កាម ីកាដន្ះដ ើមបីដរៀបចាំដារ់ក្បកាសន្ិងអន្ុវត្តពិធី

ារចមៃាយឆៃាយខាងរាងកាយឬពិធី

ារជារ់

ារ់

ឧសាហ្រមមផ លដចញដដាយទីក្រុងតាមត្ក្មូវការដ ាតាមរផន្លងន្ីមួយៗ។ ផ លពួរដគររាក្បត្ិបត្តិការ។

28. ភ័សតុតាងវិទា

ាក្សតបង្ហាញថ្ារ្ុង ាំណារ់កាលអាសន្្ដន្ះវាដ ាផត្ចាាំបាច់រ្ុងការបន្តការចមលងដមដរាគយឺត្ដ ើមបីជួយ (រ) ការ ារជន្

ង្ាយរងដក្្ាះបាំផ្ុត្។ (ែ) រារាាំងក្បព័ន្ធផងររាសុែភាពពីការក្ជុលហ្ួសដហ្ត្ុ។ (គ) ការ ារ
ជាំងឺសរនស

ាមដបះ ូងត្ាំរងដនាមន្ិងការែូចខាត្ផ្លូវ ដងហើមន្ិងការបាត្់បង់អវយវៈពីការររ

បន្តបញ្ជាទិញជាមុន្គឺចាាំបាច់ដ ើមបីបន្ថយការរីររាលដាលនន្ជាំងឺ
មាន្រក្មិត្ដ ារ្ុងទីក្រុងន្ិង

ថាន្ភាពសុែភាពរុាាំនររយៈដពលផវង ូចជា
ាម; ន្ិង (

) ការ ារការ

លាប់។ ការ

រូវិ -១៩ដដាយររាបាន្ន្ូវការផងររាសុែភាពផ លមាន្រាំរិត្ន្ិង

ាន្ដ ាមុែ ល់ចាំែុចមួយនន្ភាពអាសន្្សុែភាព

ាធារែៈផ លការឆ្លងអាចក្ត្ូ វបាន្ក្គប់ក្គង។

ទន្ទឹមន្ឹងដន្ះចាប់តាាំងពីការបញ្ជាទិញជាមុន្ក្ត្ូវបាន្ដចញក្រុងបាន្បន្តដធវើឱ្យមាន្ការរីរចដក្មើន្រ្ុងការពក្ងីរសមត្ថភាពក្បព័ន្ធសុខាភិ
បាលន្ិងធន្ធាន្ផងទាាំសុែភាពន្ិងរ្ុងការបញ្ជូន្សហ្គមន្៍យឺត្ដ ា រូវិ -១៩។ ដយាងតាមវឌឍន្ភាពនន្សូចនាររទាាំងដន្ះន្ិងក្ត្ូវ
បន្តតាមដាន្ន្ិងការដឆ្លើយត្បផផ្អរដលើសុែភាព

ាធារែៈផ លមាន្សកតាន្ុពលបផន្ថមដលើអ្រផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិ

ការដក្កាមបទបញ្ជាជាមុន្វាសមក្សបដ ាដពលដន្ះដ ើមបីចាប់ដផ្តើមអន្ុញ្ញាត្ឱ្យមាន្ក្បត្ិបត្តិការអាជីវរមមជារ់

ារ់ន្ិងសរមមភាពរមា

ន្ត។ ។ អាជីវរមមទាាំងដន្ះក្ត្ូវបាន្រាំែត្់ដដាយផផ្អរដលើការពិចារណាទារ់ទងន្ឹងសុែភាពន្ិងរតតាហាន្ិភ័យនន្ការបញ្ជូន្ផ លរួមមាន្
បុផន្តអាាំងត្ង់សុីដត្ន្ិងបរិមាែនន្ទាំនារ់ទាំន្ងន្ិងសមត្ថភាពរ្ុងការកាត្់បន្ថយហាន្ិភ័យនន្ការបញ្ជូន្ផ លទារ់ទងន្ឹងក្បត្ិបត្តិការ។

29. ការបន្តសរមមភាពអាទិភាពន្ិងសរមមភាពរាំ

ាន្ត។ ការបញ្ជាទិញដន្ះរ៏ក្ត្ូវបាន្ដចញផ្ងផ រតាមបទបញ្ជារបស់មន្រន្តីសុែភាព

ា

ធារែៈរបស់រ ឋនងៃទី ១៩ ផែមីនាឆ្ាាំ ២០២០ ("បទបញ្ជាទីជក្មររបស់រ ឋ") ផ លរាំែត្់ការរឹត្បន្តឹងជាមូលដឋាន្ដលើសរមមភាព
អាជីវរមមមិន្ផមន្ជាលាំដ ាដឋាន្។មាន្ក្បសិទធិភាពរហ្ូត្ ល់មាន្ដសចរតីជូន្ ាំែឹងបផន្ថមរ៏ ូចជាបទបញ្ជាក្បត្ិបត្តិដលែ ១៩ ២០២០ របស់អភិបាលដែត្តផ ល ឹរនាាំអ្រក្សុរកាលីហ្វ័រញាឱ្យអន្ុវត្តតាមបទបញ្ជាជក្មររបស់រ ឋ។ បទបញ្ជាក្បត្ិបត្តិនងៃទី ៤ ផែ
ឧសភាឆ្ាាំ ២០២០ ផ លដចញដដាយអភិបាល Newsom ន្ិងនងៃទី ៧ ផែឧសភាឆ្ាាំ ២០២០ នន្បទបញ្ជារបស់មន្រន្តី សុែភាព
ែៈរបស់រ ឋអន្ុញ្ញាត្ឱ្យអាជីវរមមមួយចាំន្ួន្ដបើរ ាំដែើរការដ
សមត្ថរិចចដនាះធានាវាបុផន្តក្ត្ូវទទួល

ាធារ

ើងវិញក្បសិន្ដបើមន្រន្តីសុែភាពរ្ុងត្ាំបន្់ដជឿថ្ាលរខែែឌដ ារ្ុងផ ន្

គាល់អាជ្ាធរមូលដឋាន្មន្រន្តីសុខាភិបាលដ ើមបីបដងកើត្ន្ិងអន្ុវត្តវិធាន្ការសុែភាព

ដ ារ្ុងផ ន្សមត្ថរិចចដរៀងៗែលួន្ផ លត្ឹងរុឹងជាងការអន្ុវត្តដដាយមន្រន្តីសុែភាព

ាធារែៈ

ាធារែៈរ ឋ។ ូច្្ាដន្ះផ្ងផ របទបញ្ជាដន្ះផចង

អាំពីការរឹត្បន្តឹងបផន្ថមដលើការដធវើ ាំដែើរផ លមិន្ទារ់ទងន្ឹងការង្ារផ លមិន្មាន្ដ ារ្ុងបទបញ្ជាទីជក្មររបស់រ ឋ។ដារ់ដចញន្ូវ
ត្ក្មូវការចមៃាយឆៃាយផផ្្ររាងកាយសក្មាប់បុគគលទាាំងអស់ដ ារ្ុងទីក្រុងដ ាដពលផ លចូលរួមសរមមភាពខាងដក្រារផន្លង

្ារ់ដ ា

របស់ពួរដគ។ ន្ិងបផន្ថមយន្ដការមួយដ ើមបីធានាថ្ារាល់អាជីវរមមទាាំងអស់ផ លមាន្ដក្គឿងបរិកខារផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើ
ក្បត្ិបត្តិការដក្កាមបទបញ្ជាអន្ុដ

ាមតាមត្ក្មូវការផផ្្រកាយសមបទា។

ល័កេខ័ណ្ឌបដនថម

30. អ្រត្ាំណាងផ

លមាន្ការអន្ុញ្ញាត្ឱ្យដក្បើក្បាស់រញ្ឆារ្ុងទីក្រុងផ លផ្តល់ការអន្ុញ្ញាត្ដដាយទីក្រុងរ្ុងការផចរចាយថ្្ាាំជរ់អាចផ្តល់

ន្ូវដសវារមមដរើសយរតាមចិដញ្ចើមផ្លូវដក្កាមលរខែែឌ ូចខាងដក្កាមដន្ះ៖

k. អត្ិងិជន្ក្ត្ូវផត្ដារ់ឯរ
យរផ្លូវដកាង។

ារបញ្ជារ់ពីអត្តសញ្ញាែប័ែណផ លមាន្សុពលភាពផ លដចញដដាយរដឋាភិបាលមុន្ដពលចាប់

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី
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x. ដ

ាដពលដ ាទទួលយរការផចរចាយក្ត្ូវផត្បញ្ជារ់ថ្ាការរាំែត្់អត្តសញ្ញាែអត្ិងិជន្គឺជាមន្ុសសផត្មួយផ លបាន្បញ្ជា

ទិញភីរអាប់ដដាយឆ្លងកាត្់អត្តសញ្ញាែប័ែណផ លដចញដដាយរដឋាភិបាល។

K. ផ្លិត្ផ្លក្ត្ូវផត្ក្បគល់ជូន្អត្ិងិជន្រ្ុងការដវចែចប់ក្សអាប់។
X. បុគគលិរសន្តិសុែផ លមាន្ឯរសែឋ៉ាន្ន្ិងមាន្ការអន្ុញ្ញាត្ក្ត្ូវផត្មាន្វត្តមាន្រ្ុងរាំ

ុងដពលផ លចាប់យរតាមចិដញ្ជើម

ផ្លូវក្បត្ិបត្តិការ។

g. រាល់បទបញ្ញត្តិន្ិងបទបញ្ជាក្សបចាប់នានាផ លមាន្ដ ារ្ុងមូលដឋាន្ន្ិងរ ឋន្ិងរ្ុងរ ឋក្ត្ូវបាន្ដ្ារព។
c. អ្រក្គប់ក្គងទីក្រុងក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដចញចាប់ន្ិងដ្ាលន្ដយាបាយសមដហ្ត្ុផ្លដ ើមបីរឹត្បន្តឹងសរមមភាពដក្ជើសដរើស
យរតាមចិដញ្ចើមង្ល់

31.

បទបបញ្ញត្តិទាាំងអស់ណាមួយរ្ុងទីក្រុងទាាំងអស់ផ លក្គប់ក្គងការលរ់ដភសជជៈមាន្ជាត្ិក្

k. ដភាជន្ីយដឋាន្ន្ិងរងគ
ជាត្ិក្

x.

ាក្ត្ូវបាន្ផរផក្បដ ើមបីអន្ុញ្ញាត្៖

ាលផ លដរៀបចាំន្ិងបដក្មើអាហារសក្មាប់ការដក្បើក្បាស់ដ ាខាងដក្រារផន្លងដ ើ មបីលរ់ដភសជជៈមាន្

ារួមជាមួយអាហារសក្មាប់ផចរចាយន្ិងយរដចញ។

ការលរ់ដដាយហាងលរ់រាយដភសជជៈមាន្ជាត្ិក្

ាក្មាប់ការដក្បើក្បាស់ដ ាខាងដក្រារផន្លងរួមទាាំងការផចរចាយន្ិងដមាង

លរ់បន្តចាប់ពីដមាង ៦ ក្ពឹរ ល់ដមាង ២ ក្ពឹរក្បចាាំនងៃ។

32.

បទបញ្ជាដន្ះមិន្ដលើរផលងការផ្អារឬផរផក្បបទបបញ្ញត្តិទាាំងឡាយណាផ លក្បកាសដដាយរ ឋរួមទាាំងបទបញ្ជាផ លសថិត្ដ ា

ដក្កាមអាំណាចរបស់នាយរដឋាន្ក្ត្ួត្ពិន្ិត្យដភសជជៈមាន្ជាត្ិក្
ហាមក្បាមការផ្ឹររ្ុងទី
វឹង។ ដភសជជៈមាន្ជាត្ិក្
បាន្រចនាដ

33.

ា។ ដហ្ើយរ៏មិន្បញ្ឈប់ឬជាំន្ួសការហាមឃ្ាត្់ផ លមាន្ក្

ាធារែៈន្ិងបទបញ្ញត្តិក្សដ ៀង្្ាដន្ះផ រទារ់ទងន្ឹងការដក្បើក្បាស់

ាប់រ្ុងការ

ាធារែៈន្ិងការកាន្់កាប់ដក្គឿងក្ស

ាផ លលរ់ដ ាដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវផត្លរ់ដ ារ្ុងធុងផ លបិទជិត្យាងដពញដលញតាមរដបៀបផ លក្ត្ូវ

ើងដ ើមបីការ ារការដក្បើក្បាស់ដដាយមិន្ចាាំបាច់ រគាំរបឬមួរដចញ។

រាល់អាជីវរមមទាាំងអស់ផ លក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិការដដាយអន្ុដ

ាមតាមបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវក្បត្ិបត្តិក្សបតាមអាជ្ាប័

ែណឬលិែិត្អន្ុញ្ញាត្រ្ុងក្សុរបចចុបបន្្ទាាំងអស់រួមមាន្អាជ្ាប័ែណអាជីវរមមលិែិត្អន្ុញ្ញាត្សុែភាពន្ិងអវីៗដផ្សងដទៀត្។

34.

តាមលាំដាប់លាំដដាយដន្ះមិន្ហាមឃ្ាត្់ការដន្

ាទពីក្ចាាំងដដាយដយាងតាមកាលដទ។ សិលបៈ។ ឈ § ២៥ ដផ្ាន្, ដហ្ើយវារ៏

មិន្បាន្ហាមឃ្ាត្់បុគគលម្ារ់ពីការបូមែាច់ចូលដ ារ្ុងមហាសមុក្ទដ ើមបីដបើរទូរកាយារ់ន្ិងអវីៗដផ្សងដទៀត្ផ រ។

35.

ា

ាក្រុងក្ត្ូវផ្តល់ចាប់ចមលងនន្បទបញ្ជាដន្ះជាបនទាន្់ដដាយ(http://www.longbeach.gov/health/)(ែ)

បិទផ្ាយវាដ ា

មជឈមែឌលពលរ ឋផ លមាន្ទីតាាំងដ ា 411 W. Ocean Blvd., Long Beach, CA 90802, (គ) ការផ្តល់ជូន្ដ ាសមាជិរណាមួយនន្
ាធារែៈជន្ផ លដស្ើសុាំចាប់ចមលង (

) ការដចញដសចរតីក្បកាសព័ត្៌មាន្មួយដ ើមបីផ្សពវផ្ាយសែត៉ាប់ធ្ាប់ដ ាទូទាាំងទីក្រុងន្ិង (ង)

តាមរយៈការបដក្មើតាមរយៈអ៊ីផមលដ ាតាមរផន្លងធាំ ៗ ផ លមន្រន្តីសុខាភិបាល ឹងថ្ាទាំន្ងជា ក្ត្ូវដ្ារពតាមបទបញ្ជាដន្ះ (បុផន្តដសវារមម
តាមរយៈអ៊ីផមលមិន្ក្ត្ូវបាន្ទាមទារសក្មាប់ការអន្ុដ

ាមភាពដទ) ។មចាស់អ្រក្គប់ក្គងរឺក្បត្ិបត្តិររនន្ទីតាាំងណាមួយផ លទាំន្ងជារង

ផ្លបះ ាល់ពីបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវបាន្ដលើរទឹរចិត្តឱ្យក្បកាសចាប់ចមលងនន្ ីកាបញ្ជាទិញដន្ះន្ិងផ្តល់ជូន្ចាប់ចមលង ល់សមាជិរណា
មួយនន្

k.

ាធារែៈជន្ផ លដស្ើសុាំចាប់ចមលង។
មចាស់អ្រក្គប់ក្គងរឺក្បត្ិបត្តិររនន្ទីតាាំងណាមួយផ លទាំន្ងជារងផ្លបះ ាល់ពីបទបញ្ជាដន្ះក្ត្ូវបាន្ដលើរទឹរចិត្តឱ្យ

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

20
ក្បកាសចាប់ចមលងនន្ ីកាបញ្ជាទិញដន្ះន្ិងផ្តល់ជូន្ចាប់ចមលង ល់សមាជិរណាមួយនន្

x.

ាធារែៈជន្ផ លដស្ើសុាំចាប់

ចមលង។
ដដាយ

ារផត្ការផែនាាំអាចផ្លាស់បតូរមចាស់អ្រក្គប់ក្គងឬក្បត្ិបត្តិររនន្ទីតាាំងណាមួយផ លសថិត្ដ ាដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះ

ក្ត្ូវបាន្បញ្ជាឱ្យពិដក្្ាះជាមួយដគហ្ទាំព័ររបស់នាយរដឋាន្សុែភាពន្ិងដសវារមមមន្ុសសនន្
(http://www.longbeach.gov/health/)

ងប៊ិច

រាល់នងៃដ ើមបីរាំែត្់រាល់ការផរផក្បនន្បទបញ្ជាដហ្ើយត្ក្មូវឱ្យអន្ុវត្តតាមការដធវើ

បចចុបបន្្ភាពណាមួយរហ្ូត្ ល់ការបញ្ជាទិញក្ត្ូវបាន្បញ្ចប់។

36.

ក្បសិន្ដបើផផ្្រណាមួយផផ្្ររងក្បដយាគក្បដយាគឃ្លាឬ ារយនន្បទបញ្ជាដន្ះឬការអន្ុវត្តណាមួយចាំដ ាះបុគគលរចនាសមព័ន្ធការ

ក្បមូលផ្តុាំឬកាលៈដទសៈក្ត្ូវបាន្ចាត្់ទុរថ្ាមិន្មាន្សុពលភាពឬមិន្ក្សបន្ឹងរ ឋធមមន្ុញ្ញដដាយដសចរតីសាំដរចរបស់ត្ុ
ការមាន្សមត្ថរិចចបនទាប់មរ

ាការនន្យុតតាធិ

ការសដក្មចចិត្តផបបដន្ះន្ឹងមិន្បះ ាល់ ល់សុពលភាពនន្ចាំផែរផ លដ ាសល់ឬការអន្ុវត្តតាមបទ

បញ្ជាដន្ះដទ។

37.

បទបញ្ជាដន្ះរ៏ក្ត្ូវបាន្ដចញដដាយដយាងតាមបទបញ្ជារបស់មន្រន្តីសុែភាព

ាធារែៈរ ឋ ("បទបញ្ជារបស់អភិបាលដែត្ត") ផ ល

រាំែត្់ការរឹត្បន្តឹងជាមូលដឋាន្ដលើសរមមភាពអាជីវរមមមិន្ផមន្ជាលាំដ ាដឋាន្មាន្ក្បសិទធភាពរហ្ូត្ ល់មាន្ការជូ ន្ ាំែឹងបផន្ថមរ៏
ូចជាផែមីនារបស់អភិបាល។ ១៩, ២០២០ បទបញ្ជាក្បត្ិបត្តិ N-៣៣-២០ ឹរនាាំក្បជាជន្រ្ុងរ ឋកាលីហ្វ័រញាដអាយដធវើតាមបទបញ្ជា
របស់អភិបាល។បទបញ្ជារបស់អភិបាលគឺបផន្ថមដ ាន្ឹងសុវត្ថិភាពមុន្តាមbTបញ្ជាដ ាផ្ទះ។
ត្ឹងរុឹងជាងមុន្ទារ់ទងន្ឹងអងគដហ្ត្ុន្ិងកាលៈដទសៈជារ់

បទបញ្ជាដន្ះក្បកាន្់ខជាប់ន្ូវការរឹត្ត្បិត្

ារ់ដ ារ្ុងទីក្រុងដន្ះផ លចាាំបាច់ដ ើមបីក្គប់ក្គងភាពអាសន្្សុែភាព

ា

ធារែៈដ ាដពលវារាំពុងវិវឌឍន្៍ដ ារ្ុងទីក្រុងន្ិង ដបើ្មាន្ការរឹត្ត្បិត្សមក្សបផ លជួយកាត្់បន្ថយចាំន្ួន្នន្អន្តររមមបផន្ថមរវាងមន្ុសស
ភសតុតាងវិទា

ាក្សតបង្ហាញថ្ាវិបត្តិសុែភាព

ាធារែៈដ ារ្ុងទីក្រុងន្ឹងកាន្់ផត្អាក្ររ់ដ ាៗ ផ លវាអាចយរឈ្ះដលើធន្ធាន្ផងទាាំ

សុែភាពផ លមាន្ដ ារ្ុងទីក្រុងន្ិងបដងកើន្អក្តា

លាប់។បទបញ្ជាដន្ះផចងអាំពីការរឹត្ត្បិត្បផន្ថមដលើការដធវើ ាំដែើរផ លមិន្ទារ់ទងន្ឹង

ការង្ារផ លមិន្មាន្ដ ារ្ុងបទបញ្ជារបស់អភិបាលដែត្តរួមទាាំងការរាំែត្់ការដធវើ ាំដែើរផបបដន្ះដ ាន្ឹងការអន្ុវត្តសរមមភាពបាន្
អន្ុញ្ញាត្ដារ់ដចញវិធាន្ការវាស់ផវងផផ្្រឃ្លាត្រាងកាយផ លចាាំបាច់សក្មាប់មន្ុសសក្គប់រូបដ ារ្ុងទីក្រុងដ ាដពលចូលរួមសរមមភាព
ដ ាខាងដក្រាទីលាំដ ារបស់ពួរដគ ន្ិងបផន្ថមយន្តការដ ើមបីធានាថ្ាអាជីវរមមក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យដធវើក្បត្ិបត្តិការដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះន្ិង
បផន្ថមយន្ដការមួយដ ើមបីធានាថ្ាអាជីវរមមសាំខាន្់ៗដ្ារពតាមវិធាន្ការែ៍ពិធី

38.

ដ ាដពលផ លមាន្ទាំនាស់រវាងបទបញ្ជាដន្ះន្ិងបទបញ្ជាសុែភាព

ារផផ្្រឃ្លាត្រាងកាយ។

ាធារែៈរបស់រ ឋផ លទារ់ទងដ ាន្ឹងការរាត្ត្ាត្

រាត្ត្ាត្ រូវិ -១៩ ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យបទបបញ្ញត្តិផ លមាន្ការរឹត្ត្បិត្បាំផ្ុត្។ អន្ុដ

ាមតាមក្រមសុែភាពន្ិងសុវត្ថិភាពរ ឋកាលីហ្វ័រញា

ផផ្្រ ១៣១០៨០ ន្ិងមគគុដទសរ៍អន្ុវត្តមន្រន្តីសុែភាពសក្មាប់ការក្ត្ួត្ពិន្ិត្យជាំងឺឆ្លងរ្ុងរ ឋ កាលីហ្វ័រញាដលើរផលងផត្មន្រន្តីសុែភាពរ ឋ
អាចដចញបទបញ្ជា ឹរនាាំដដាយបទបញ្ជាដន្ះដដាយផផ្អរដលើការររដ
ភាព

39.

ើញថ្ាបទបបញ្ញត្តិនន្បទបញ្ជាដន្ះបងកការគាំរាមរាំផហ្ង ល់សុែ

ាធារែៈវិធាន្ការរឹត្បន្តឹងណាមួយដ ារ្ុងបទបញ្ជាដន្ះដ ាផត្បន្តអន្ុវត្ត។ ន្ិងការក្គប់ក្គងដ ារ្ុងទីក្រុងដន្ះ
នាយរដឋាន្ទឹរដដាយពិដក្្ាះដយាបល់ជាមួយដមធាវីក្រុងក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យបិទដសវារមមទឹរ ល់អាជីវរមមផ លរាំពុងក្បត្ិបត្តិ

ការរ្ុងការរំដ

ាភដលើបទបញ្ជាដន្ះដបើសមក្សប។។

40.អងគភាពទាាំងឡាយផ

លសថិត្ដ ាដក្កាមបទបញ្ជាដន្ះផ លមិន្ត្ក្មូវឱ្យបិទអាចន្ឹងដបើរសក្មាប់អាជីវរមមន្ិងក្បត្ិបត្តិការរ្ុងរាំ

ដពលនន្បទបញ្ជាដន្ះដក្កាមល័រខែ័ែឌផ លអងគភាពទាាំងឡាយក្បកាន្់ខជាប់ន្ូវបទបញ្ជាសុែភាព

ុង

ាធារែៈរបស់រ ឋណាមួយផ ល

ទារ់ទងន្ឹងស

41.

ការែរខាន្មិន្បាន្អន្ុវត្តតាមបទបបញ្ញត្តិណាមួយនន្បទបញ្ជាដន្ះគឺជាការគាំរាមរាំផហ្ងផ លអាចដរើត្មាន្ន្ិងបះ ាល់ ល់

សុែភាព

ាធារែៈបដងកើត្ជាការរំខាន្ជា

ាធារែៈមន្រន្ដីសុខាភិបាលក្រុង

ាធារែៈន្ិងក្ត្ូវទទួលការពិន្័យពិន្័យដារ់ពន្ធនា្ារឬទាាំងពីរ។ ដ ើមបីការ ារសុែភាព

ងប៊ិចអាចចាត្់វិធាន្ការបផន្ថមចាំដ ាះការមិន្ដ្ារពតាមបទបញ្ជាដន្ះ។ការបាំ ាន្បទបញ្ជាដន្ះគឺ

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី

21

ជាបទមជឈិមផ លក្ត្ូវផ្តនទាដទាសដារ់ពន្ធនា្ារការផ្ារពិន្័យឬទាាំងដ ាដក្កាមក្រមសុែភាពន្ិងសុវត្ថិភាពរ ឋកាលីហ្វ័រញាផផ្្រ
១២០២៧៥ ។ល។បន្ត ន្ិងជាំពូរ ១.៣២ នន្ក្រមក្រុង

42.

អន្ុដ

ាមតាមធមមន្ុញ្ញទីក្រុង

ុងប៊ិច។

ងប៊ិចផផ្្រទី ១០៩ វគគ ៨៦៣៤ ន្ិង ៤១៦០១ នន្ក្រមរ ឋកាលីហ្វ័រញា។ ផផ្្រទី ១០១០៤០ ន្ិង

១២០១៧៥ នន្ក្រមសុែភាពន្ិងសុវត្ថិភាពរ ឋ California; ន្ិងជាំពូរ ៨.០៨ ន្ិង ៨.២៦ នន្ក្រមក្រុង
ផែនាាំទាាំងដន្ះផ លដចញដដាយមន្រន្តីសុខាភិបាលក្ត្ូវអន្ុវត្តដដាយក្បធាន្បូលីសក្រុង

ុងប៊ិចបទបញ្ជាន្ិងដសចរតី

ុងប៊ិចដ ើមបីធានាបាន្ន្ូវការអន្ុដ

ាមតាម

ន្ិងការអន្ុវត្តន្៍បទបញ្ជាដន្ះន្ិងដសចរតីផែនាាំផ លបាន្ផចង។ដ ាទីដន្ះ។

43.

ដលើសពីដន្ះដ ាដទៀត្បផន្ថមដលើការដារ់ទែឌរមមក្ពហ្មទែឌផ លមាន្ផចងដ ាទី ដន្ះបទបញ្ជាន្ិងដសចរតីផែនាាំទាាំងដន្ះផ ល

ដចញដដាយមន្រន្តីសុខាភិបាលន្ឹងក្ត្ូវអន្ុវត្តបាន្ដដាយអ្រក្គប់ក្គងក្រុងនន្

ងប៊ិច។

សក្មាប់រយៈដពលនន្ភាពអាសន្្ផផ្្រសុែភាព

ផ លក្ត្ូវបាន្ក្បកាសក្បធាន្ក្រុងក្ត្ូវបាន្អន្ុញ្ញាត្ឱ្យចាត្់តាាំងន្ិងផ្តល់សិទធិ ល់ន្ិដយាជិរផ លសមក្សបនន្ទីក្រុងដ ើមបីដចញលិែិត្
បញ្ជារ់រ ឋបាលន្ិងការពិន្័យរ ឋសុីវិលន្ិងពិន្័យជាក្បារ់ ល់បុគគលអាជីវរមមន្ិងអ្រ នទដទៀត្ផ លរំដ
ផែនាាំ។ មាន្ដ ាទីដន្ះក្សបតាមបទបបញ្ញត្តិនន្ជាំពូរ ៩.៦៥ នន្ក្រមក្រុង

44. បទបញ្ជាដន្ះន្ឹងចូលជាធរមាន្ភលាមៗដ
ហ្ូត្ត្ាំផែងជាំន្ួសឬផរផក្បជា

ាភដលើបទបញ្ជាន្ិងដសចរតី

ុងប៊ិច។

ានងៃទី ១៩ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០ ដហ្ើយន្ឹងបន្តរហ្ូត្ ល់ដពលផ លវាក្ត្ូវបាន្ពក្ងីរបន្ត រ

ាយលរខែ៍អរសរដដាយមន្រន្តីសុខាភិបាល។

វាក្ត្ូវបាន្ដគបញ្ជា ូដច្ះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
មន្រន្តីសុខាភិបាលក្រុង

ុងប៊ិច

កាលបរិដចឆទ៖ នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ការផ្សពវផ្ាយអាំពីចាប់បនទាន្់

រ្ុងនាមជាក្បធាន្ផផ្្រការ ារសុីវិលសក្មាប់ទីក្រុង
អន្ុដ

ុងប៊ិចដដាយអន្ុដ

ាមតាមក្រមក្រុង

ុងប៊ិច (“LBMC”) ផផ្្រ ២.៦៩.០៦០.A ន្ិង

ាមតាមបទបបញ្ញត្តិនន្អិលប៊ីអឹមសុី ៨.១២០ ែ្ុាំទទួលបាន្ការអន្ុញ្ញាត្ឱ្យក្បកាសបទបញ្ជាសក្មាប់ការការ ារ។ នន្ជីវិត្ន្ិងក្ទពយ

សមបត្តិផ លរងផ្លបះ ាល់ដដាយ រូវិ -១៩អន្ុដ

ាមតាមក្្ាអាសន្្នន្ក្រមរ ឋបបដវែីផផ្្រទី ៨៦៣៤ ន្ិងផផ្្រ LBMC ២,៦៩.០៧០.

A ន្ិង ៨.១២០.០២០ ។ខាងដក្កាមដន្ះន្ឹងមាន្សុពលភាពសក្មាប់រយៈដពលនន្ការបញ្ជាទិញសុែភាពដ ា

ងប៊ិចផ លមាន្សុវត្ថិភាព

ដ ាតាមដគហ្ដឋាន្សក្មាប់ការធានារ៉ាប់រងនន្ រូវិ -១៩ផ លបាន្ដចញផ្ាយខាងដលើផ លក្ត្ូវបាន្ដារ់បញ្ចូលទាាំងក្សុងដដាយដយាង៖

បទបញ្ជារបស់មន្រន្តីសុែភាពទីក្រុង

ងប៊ិចផ លមាន្សុវត្ថភាពដ ាតាមដគហ្ដឋាន្សក្មាប់ការបញ្ជាទិញ រូវិ -១៩ក្ត្ូវក្បកាសជាបទ

បញ្ជាសក្មាប់ការ ារអាយុជីវិត្ន្ិងក្ទពយសមបត្តិ។

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី
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ជន្ណាដក្កាយពីបាន្ ឹងដដាយដចត្នា ឹងន្ិងរំដ

ាភឬប ិដសធឬដធវសក្បផហ្សដដាយដចត្នាដ ើមបីអន្ុដ

ាមតាមបទបញ្ជាសុែភាព

ផ លក្ត្ូវបាន្ដចញដដាយចាប់ខាងដលើដន្ះន្ឹងក្ត្ូវមាន្ដទាសពីបទមជឈឹមផ លក្ត្ូវផ្តនទាដទាសដដាយពិន្័យមិន្ដលើសពីមួយ ាន្់ ុ
(១.០០០ ុ

លារ) ដដាយជាប់ពន្ធនា្ាររ្ុងរយៈដពលមួយ មិន្ដលើសពីក្បាាំមួយ (ក្បាាំមួយ) ផែឬដដាយការពិន្័យន្ិងការជាប់ពន្ធនា្ារ

ផបបដន្ះ។ (ដលែរូ ក្រុង

ុងប៊ិចផផ្្រ ៨.១២០.០៣០ ។ ដអ។ ន្ិង ៨.១២០.០៣០.E.៣)

វាក្ត្ូវបាន្ដគបញ្ជា ូដច្ះ៖

Thomas B. Modica
ក្បធាន្ក្រុង, ទីក្រុង

ុងប៊ិច

កាលបរិដចឆទ៖ នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០

ឧបសមព័នត្
ធិ ៈ - គ្កនឡកនមើល

ឧបសមព័ន្ធ រ - ពិធី

ារចមៃាយរូបវ័ន្ត

ឧបសមព័ន្ធ ែ - ពិធី

ារលរ់រាយជាលរខែៈបុគគល

ឧបសមព័ន្ធ គ - ពិធី

ារដសវារមមធមមន្ុញ្ញខ្ាត្ត្ូច

ឧបសមព័ន្ធ

- ពិធី

ារដសវារមមជួលឧបររែ៍ខាងដក្រា

ឧបសមព័ន្ធ ង - ពិធី

ាររីឡាវាយរូន្បាល់

ឧបសមព័ន្ធ ច - ពិធី

ារវគគវាយរូន្ដហគាល

ឧបសមព័ន្ធ ឆ្ - ពិធក
ី ារការង្ារការិយាល័យ
ឧបសមព័ន្ធ ជ - ពិធី

ារដភាជន្ីយដឋាន្អាហារដពល

ឧបសមព័ន្ធ ឈ - ហាងអត្
ុ សរ់ន្ិងពិធីកាត្់សរ់
ឧបសមព័ន្ធ ញ - ពិធី
ឧបសមព័ន្ធ

លារ

ារអ្រលរ់ចាំែអ
ី ាហារចល័ត្

- អាងផហ្លទឹរ

ាធារែៈ

ៃាច

នងៃទី ២៨ ផែមិងុនាឆ្ាាំ ២០២០
ទាំព័រទី
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ឧបសមព័ន្ធ ឋ - ពិធី

ារដក្គឿងបរិកខារដក្គឿងដទស

ឧបសមព័ន្ធ ឌ - ពិធី

ារមជឈមែឌលហាត្់ក្បាែន្ិងរផន្លងហាត្់ក្បាែ

ឧបសមព័ន្ធ ឍ - ពិធី
ឧបសមព័ន្ធ ែ - ពិធី
ឧបសមព័ន្ធ ត្ -

ារដបាះជាំរំនងៃ
ាររផន្លងដបាះជាំរុំន្ិងសួន្រមាន្ត រងយន្តរាំ

ារមន្ទីរវិចិក្ត្

ាលន្ិងពិធី

ាន្ត

ារអាងចិញ្ចឹមក្ត្ី

ឧបសមព័ន្ធ ង - សែឋ៉ា្ារផ្ទះសាំណារ់ន្ិងពិធីការជួលរយៈដពលែលី
ឧបសមព័ន្ធ ទ - ពិធី

ារផ្លិត្រមមត្ន្រន្តីន្ង
ិ ទូរទសសន្៍

ឧបសមព័ន្ធ ធ - ពិធី

ារសក្មាប់លីររីឡាន្ិងសមៃារៈរីឡាអាជីព - ្មាន្អ្រដមើល

ឧបសមព័ន្ធ ន្ - T - ក្ត្ូវបាន្ប ិដសធដដាយដចត្នា
ឧបសមព័ន្ធ ប- ពិធី
ឧបសមព័ន្ទ
ធ ីផ្ - ពិធី

ារនន្ការផងររាក្រចរ
ារដសវារមមផងទាាំផ្ទាល់ែលួន្

