ពិធីសារ -ព ាជៃីយដ្ឋាៃ - ឧបសមព័ៃធ ជ(H)
កាលបរិពឆេទថ្មីៗ៖
•

ពិធីសារលថឹះមាថត្បសិទធិភាពល ាថ្ងៃទី ៣១ ន្ខមីនាឆ្ាាំ ២០២១។ ឡុងបច
៊ិ សែត្
ិ ល ាលត្កាមចាំណ្ុចទរក្ត្ក្ូចលត្កាមបលងល់ មរបស់រែឋ
ល ាជាលសែឋក្ច
ិ ចន្ែលមាថសុវត្ែិភាពល ាថ្ងៃទី ៣១ ន្ខមីនាឆ្ាាំ ២០២១។ ការផ្លាស់បតូរត្ត្ូវបាថបថលច
ិ ជាពណ្៌លលឿង។

•

ព ាជៃីយដ្ឋាៃដែលរួមមាៃស្សាពបៀរពេសជជៈស្កុមហៃ
ុ ស្សាបារ ៃិង្សហាង្សស្សាពស្រឿង្សបិតស្សាន្ែលមាថលិខត្
ិ អថុញ្ាញ ត្ិ

លភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងក្្ង
ុ ការផតល់អាហារអងគយ
ុ អងគយ
ុ ញុ ាំអាហារសមុត្ទបូណាអាចអងគយ
ុ អងគយ
ុ ញុ ាំអាហារ

លពលល្ៃាច។ អាហារល ាខាងលត្រាថិងក្្ុងផទឹះ។ សមត្ែភាពក្្ុងផទឹះត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់ត្ត្រម ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់អត្ិបរមាឬ
២០០ នាក្់ន្ែលមាថចាំថថ
ួ ត្ិចជាង។
•

ពរាង្សឆស្កផលិតស្សា បារពទៀមស្សាហាង្សផលិតស្សាទំពាំង្សបាយជូរដែលមិៃកាៃ់លិខត
ិ អៃុញ្ញាតអាចត្បត្ិបត្តិការក្្ង
ុ ផទឹះបាថ

ត្បសិថលបើត្្រឹះសែាថផតលថ
់ វូ ការអងគយ
ុ ទទួលទាថអាហារលពល ាត្ត្ីត្បសិថលបើត្្រឹះសែាថលថឹះលក្់លត្្ឿងត្សវឹងក្្ង
ុ ត្បត្ិបត្តក
ិ ារែូច

្ាថរងអាហារបាំបថបូណាន្ែលផតល់លដាយអ្ក្ផតលអ
់ ាហារន្ែលយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុង។ សមត្ែភាពក្្ង
ុ ផទឹះត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់

ត្ត្រម ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់អត្ិបរមាឬ ២០០ នាក្់ន្ែលមាថចាំថថ
ួ ត្ិចជាង។
•

ហាង្សស្សាវីសៃ
គី ង្ស
ិ ស្សាពបៀរជាមួយថរងបរិលវណ្ន្ែលទុក្សត្មាប់ត្សាលបៀរថិង / ឬេលក្់ត្សាន្ែលត្ត្ូវបាថលលើក្ន្លងពីថយ
ិ មថ័យ
ថ្ថក្ន្ថលងមហប
ូ អាហារលដាយលលខក្ូែសុខភាពថិងសុវត្ែិភាពរែឋកាលីហ្រវ័ ថីញាន្ផ្ក្ទី ១១៣៧៨៩ (្) (៥) អាចែាំលណ្ើរការល ា

ខាងលត្រាថិងក្្ង
ុ ផទឹះលដាយអថុលល្ាមតាមពិធីសារ ហាង្សផលិតស្សាទំពាំង្សបាយជូរ, ផលិតបិតស្សា ថិង បថទបទ
់ ទួលទាថលេសជជៈ
មាថរសជាត្ិឈ្យ
ៃុ ឆៃាញ់ (ឧបសមពថ
័ ធទី T) ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្្ង
ុ ផទឹះសត្មាប់ក្ន្ថលងផលិត្ត្សាវីសថ
គី ិងត្សាលបៀរន្ែលមិថបលត្មើអាហារ
បាំបថបូណាលដាយអថុលល្ាមតាមពិធស
ី ារលថឹះថិងន្ផ្ក្ទី ៧ (Y) ថ្ថបទបញ្ជាសុខភាពទីត្ក្ុងឡុងប៊ិចសុវត្ែភ
ិ ាព - ល ាផទឹះត្ត្ូវ

ក្ាំណ្ត្់ត្ត្រម ២៥% ថ្ថសមត្ែភាពអត្ិបរមាឬ ១០០ ។ មថុសសណាក្៏លដាយ្ឺត្ច
ិ ជាង។ ហាង ផលិតស្សាទំពាំង្សបាយជូរត្ក្ុម

ហ្ុថផលិត្ត្សាលបៀរ, ល ាងចត្ក្ផលិត្ត្សាលបៀរថិងល ាងមាសុថ
ី ផលិត្លត្្ឿងអលង្ការន្ែលត្បត្ិបត្ដត
ិ ាមឧបសមព័ថធទី ៥ មិថត្ត្មូវ
ឱ្យលក្់អាហារបាំបថបូណាជាមួយថរងការលក្់ឬលសវាក្មមលត្្ឿងត្សវឹងលែើមបីែាំលណ្ើរការល ាខាងលត្រាឬក្្ុងផទឹះលឡើយ។
•

បារៃិង្សហាង្សស្សាន្ែលមិថមាថលិខត្
ិ អថុញ្ញាត្ពីលភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងលែើមបីផល
ត ់អាហារអងគយ
ុ បរិលភា្អាហារ
លពលល្ៃាចអាចផតលជ
់ ូថត្សាែល់អត្ិងជ
ិ ថន្ែលអងគយ
ុ ល ាត្ុខាងលត្រាលដាយអថុលល្ាមតាមពិធីសារសត្មាប់បារ (ឧបសមពថ
័ ធ U)
។ បារ៍ត្បត្ិបត្តិការលដាយអថុលល្ាមតាមន្ផ្ក្លថឹះមិថត្ត្មូវឱ្យលក្់អាហារបាំបថបូណាជាមួយថរងការលក្់ឬលសវាក្មមអាល់ក្ុល

លែើមបីត្បត្ិបត្តិការល ាខាងលត្រាលឡើយ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្្ុងផទឹះរបស់បារ៍ន្ែលមិថបលត្មើអាហារបាំបថបូណាលដាយអថុលល្ាមតាមបទ
បញ្ជាសុខភាពថិងសុវត្ែភ
ិ ាពល ាផទឹះឡុងប៊ិចសុវត្ែិភាពថិងពិធស
ី ារសាំ ាប់បារ (ឧបសមពថ
័ U
ធ ) ត្ត្ូវហាមឃាត្់។
•

ទីធ្លាអាហារកដៃលង្សលសបៀងអាហារអាចែាំលណ្ើរការសត្មាប់ការទទួលទាថអាហារក្្ង
ុ ផទឹះឬលត្រា។ អត្ិងជ
ិ ថអាចត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្
ឱ្យបរិលភា្ឬផរក្ល ាថរងក្ន្ថលងល ាឯមជឈមណ្ឌលផារទាំលថើបត្បត្ិបត្តក
ិ ារន្ត្ល ាក្្ង
ុ ត្ាំបថ់ន្ែលត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់សត្មាប់បរិលភា្

អាហារខាងលត្រាែូចមាថន្ចងក្្ង
ុ ពិធស
ី ារលថឹះ។ សមត្ែភាពក្្ង
ុ ផទឹះត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់ត្ត្រម ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់អត្ិបរមាឬ
២០០ នាក្់ន្ែលមាថចាំថថ
ួ ត្ិចជាង
•

មាថត្បសិទធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ន្ខលមសាឆ្ាាំ ២០២១ ការក្ាំសាថដផ្ាទ ល់ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ល ាតាមលភាជថីយដឋាថលដាយល

ាងតាម

ការន្ណ្នាាំន្ែលលចញលដាយមន្រថតីសខ
ុ ាេិបាលរែឋន្ែលមាថចាំណ្ងលជើងថា“ ការន្ណ្នាាំ ក្ូវិែ-១៩ ឧសាហ្ក្មម៖ ត្ពរត្ក
តិ ារណ្៍
ថិងការសន្មតងផ្ទាល់ល ាខាងលត្រាលត្រា” ន្ែលរក្ល

ញ
ើ ល ាhttps://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-live-

performances--en.pdf.
•

អាហារថិងលេសជជៈអាចត្ត្ូវបាថបលត្មើសត្មាប់ពធ
ិ ីមងគលការថិងពិធីបណ្
ុ យសពន្ែលបាថផតល់ឱ្យលេញៀវល ាន្ត្អងគយ
ុ ល ាត្ុត្សប
តាមពិធីសារលថឹះ។ អាហារថិងលេសជជៈសត្មាប់បលត្មើខថ
លួ ឯងការបរិលភា្តាមន្បបត្្ួសារថិងអាហារបូលហ្វត្ត្ូវហាមឃាត្់។

បន្ថែមលលើល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ែលបាថដាក្់លលើលភាជថីយដឋាថលដាយមន្រថតីសុខភាពសាធារណ្ៈរែឋថិងបទបបញ្ញត្តិន្ែលបាថអថុវត្តលដាយកាលីហ្វ័រញាអាល់
ក្ុលថិងលេសជជៈន្ែលអាចត្ត្ូវបាថរក្ល

ើញល ាhttps://www.abc.ca.gov/ ថិង https://covid19.ca.gov/industry-guidance/,

ត្្រឹះសែាថក្៏ត្ត្ូវល ារពតាមត្បូត្ូក្ូលសុវត្ែភ
ិ ាពថិងការឆ្លងលមល ា្របស់បុ្គលក្
ិ ទាាំងលថឹះផងន្ែរ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

1 នៃ ១៤

•

ព ាជៃីយដ្ឋាៃដែលរួមមាៃស្សាពបៀរពេសជជៈស្កុមហុៃបារបារហាង្សស្សាសិបបកមមៃិង្សហាង្សស្សាដែលមាៃលិខិតអៃុញ្ញាតិព ាជៃីយដ្ឋាៃ
ដែលពឆញពដ្ាយទីស្កុង្សកនុង្សការផតល់អាហារអង្សគុយញុ ំអាហារដែលពជឿទុកឆិតតបាៃ។, អាចផតល់ថូវការអងគុយអងគុយទទួលទាថអាហារ
លត្រាផទឹះល ាខាងលត្រាថិងក្្ុងផទឹះ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្្ុងផទឹះរបស់លភាជថីយដឋាថត្ត្ូវន្ត្មាថក្ាំរិត្រហ្ូត្ែល់ ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់ជាអត្ិបរមាឬ
២០០ នាក្់ន្ែលមាថចាំថួថត្ិចជាង។ មាថអវីល ាក្្ុងន្ផ្ក្រងលថឹះ ា ាាំងែល់ត្្រឹះសែាថពីការផតល់លសវាក្មមតាមរយៈការលបើក្ឡាថលបើក្បរ
តាមមាត្់ទវារទវារឬការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រាថិងការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា។

•

ពរាង្សឆស្កផលិតស្សាពបៀរបិតស្សាបារពទៀមស្សាហាង្សលក់ស្សាៃិង្សហាង្សស្សាដែលមិៃមាៃលិខិតអៃុញ្ញាតិព ាជៃីយដ្ឋាៃដែលពឆញ
ពដ្ាយស្កុង្ស អាចត្បត្ិបត្តិការក្្ុងផទឹះថិងលត្រាផទឹះអថុលល្ាមតាមន្ែថក្ាំណ្ត្់សមត្ែភាពល ាក្្ុងពិធីសារលថឹះត្បសិថលបើត្្រឹះសែាថផតល់ថូវការ
អងគុយញុ ាំអាហារលពល ាត្ត្ីថិងលក្់លត្្ឿងត្សវឹងក្្ុងត្បត្ិបត្តិការែូច ្ាត្្រឹះសែាថថរងអាហារបាំបថបូណាន្ែលផតល់លដាយអ្ក្ផតល់អាហារ
ន្ែលយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុង។ ត្បត្ិបត្ដិការក្្ុងផទឹះល ាបារ៍ន្ែលមាថជាត្ិអាល់ក្ុលក្្ុងត្បត្ិបត្តិការែូច ្ាថរងអាហារបាំបថបូណាត្ត្ូវន្ត្
មាថក្ាំណ្ត្់ត្ត្រម ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់អត្ិបរមាឬ ២០០ នាក្់។ លទាឹះត្ិចជាងលថឹះក្៏លដាយ។ មាថអវីល ាក្្ុងន្ផ្ក្រងលថឹះ ា ាាំងែល់
ត្្រឹះសែាថពីការផតល់លសវាក្មមតាមរយៈការលបើក្ឡាថលបើក្បរតាមមាត្់ទវារទវារឬការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រាថិងការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា។
o

ត្្រឹះសែាថន្ែលត្បត្ិបត្តិតាមន្ផ្ក្លថឹះត្ត្ូវន្ត្ជូថែាំណ្រងែល់មថទីរសុខាេិបាលត្ក្ុងអាំពីក្ិចចត្ពមលត្ពៀងថិងទាំនាក្់ទាំថងរវាង
ត្្រឹះសែាថថិងអ្ក្ផតល់អាហារន្ែលយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុងតាមរយៈែាំលណ្ើរការអថុញ្ញាត្របស់ទីត្ក្ុងសត្មាប់សក្មមភាពលថឹះ។
ការយល់ត្ពមថរងទទួលបាថលដាយមថទីរសុខាេិបាលត្ក្ុងមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។

o

ាល់ការបញ្ជាទិញមហូបអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថបលងកើត្លឡើងឬសត្មបសត្មួលលដាយត្្រឹះសែាថន្ែលមាថ
អាជញាប័ណ្ណជាមួយABC។ ការបញ្ជាទិញថិងការទូទាត្់ត្បាក្់ពីអត្ិងិជថសត្មាប់មហូបអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវ
ន្ត្ទទួលបាថលដាយត្្រឹះសែាថ។ បនទាប់មក្ត្្រឹះសែាថអាចបញ្ជូថបទបញ្ជាមហូបអាហារថិងចាំន្ណ្ក្ថ្ថការទូទាត្់ល ាឱ្យអ្ក្ផតល់
អាហារ។

o
•

អាល់កុលត្រូវតរទិញកនុងត្ររិររតិការដូចគ្នានឹងអាហាររំរ៉នរូណា

ហាង្សលក់ស្សាទំពាំង្សបាយជូរពរាង្សឆស្កផលិតស្សាបិតស្សាជាមួយថរងបរិលវណ្ន្ែលទុក្សត្មាប់ត្សាលបៀរថិង / ឬេលក្់ត្សាន្ែលត្ត្ូវបាថ
លលើក្ន្លងពីថិយមថ័យថ្ថក្ន្ថលងមហូបអាហារលដាយត្ក្មសុខភាពថិងសុវត្ែិភាពរែឋកាលីហ្វ័រថីញាន្ផ្ក្ទី ១១៣៧៨៩ (្) (៥) អាច
ែាំលណ្ើរការល ាខាងលត្រាថិងក្្ុងបាថលដាយអថុលល្ាមតាមពិធីសារ ត្សាទាំពាាំងបាយជូរល ាងចត្ក្ផលិត្ត្សាថិង បិត្ត្សា ។ បថទប់េលក្សរស
ជាត្ិ (ឧបសមព័ថធទី T) ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្្ុងផទឹះសត្មាប់ក្ន្ថលងផលិត្ត្សាវីសគីថិងត្សាលបៀរន្ែលមិថបលត្មើអាហារបាំបថបូណាត្សបតាមពិធី
សារលថឹះថិងន្ផ្ក្ទី ៧ (y ) ថ្ថបទបញ្ជាសុខភាពទីត្ក្ុងឡុងប៊ិចសុវត្ែិភាព - ក្្ុងល្ហ្ដឋាថត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់ត្ត្រម ២៥% ថ្ថសមត្ែ
ភាពអត្ិបរមាឬ ១០០ ។ មថុសសណាក្៏លដាយ្ឺត្ិចជាង។ ហាង ផលិត្ត្សាទាំពាាំងបាយជូរ ត្ក្ុមហ្ុថផលិត្ត្សាលបៀរ, ល ាងចត្ក្ផលិត្
ត្សាលបៀរថិងល ាងមាសុីថផលិត្លត្្ឿងអលង្ការន្ែលត្បត្ិបត្ដិតាមឧបសមព័ថធទី ៥ មិថត្ត្មូវឱ្យលក្់អាហារបាំបថបូណាជាមួយថរងការលក្់
ឬលសវាក្មមលត្្ឿងត្សវឹងលែើមបីែាំលណ្ើរការល ាខាងលត្រាឬក្្ុងផទឹះលឡើយ។

•

បារៃិង្សហាង្សស្សាន្ែលមិថមាថលិខិត្អថុញ្ញាត្លភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងលែើមបីផតល់ថូវការអងគុយអងគុយទទួលទាថអាហារ
លត្រាអាហារបូណាអាចបលត្មើលត្្ឿងត្សវឹងែល់អត្ិងិជថន្ែលអងគុយល ាត្ុខាងលត្រាលដាយអថុលល្ាមតាមពិធីសារសាំ ាប់បារ (ឧបសមព័ថធ
U) ។ បារ៍ត្បត្ិបត្តិការលដាយអថុលល្ាមតាមន្ផ្ក្លថឹះមិថត្ត្មូវឱ្យលក្់អាហារបាំបថបូណាជាមួយថរងការលក្់ឬលសវាក្មមអាល់ក្ុលលែើមបី
ត្បត្ិបត្តិការល ាខាងលត្រាលឡើយ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្្ុងផទឹះរបស់បារ៍ន្ែលមិថបលត្មើអាហារបាំបថបូណាលដាយអថុលល្ាមតាមបទបញ្ជាសុខភាព
ថិងសុវត្ែិភាពល ាផទឹះឡុងប៊ិចមាថសុវត្ែិភាពថិងពិធីសារសាំ ាប់បារ (ឧបសមព័ថធ U) ត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់។

•

ទីធ្លាឆំណអ
ី ាហារអាចត្បត្ិបត្តិការសត្មាប់ការបរិលភា្អាហារក្្ុងផទឹះឬលត្រា។ សមត្ែភាពល ាត្ុល្ាការអាហារក្្ុងផទឹះត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថ
ក្ាំណ្ត្់ត្ត្រម ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់ជាអត្ិបរមាឬ ២០០ នាក្់ន្ែលមាថចាំថួថត្ិចជាង។ ទីធលាអាហារក្៏អាចលធវើត្បត្ិបត្តិការសត្មាប់
ក្ន្ថលងចត្ល ាតាមមាត្់ទវារឬក្ន្ថលងទទួលថិងែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា។ អត្ិងិជថអាចត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យបរិលភា្ឬផរក្ល ាថរងក្ន្ថលងល ាឯ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

2 នៃ ១៤

មជឈមណ្ឌលផារទាំលថើបមួយន្ែលត្បត្ិបត្តិការន្ត្ល ាក្្ុងត្ាំបថ់ន្ែលត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់សត្មាប់បរិលភា្អាហារខាងលត្រាែូចមាថន្ចងក្្ុង
ពិធីសារលថឹះ។ លលើក្ន្លងន្ត្ក្ន្ថលងបរិលភា្អាហារលត្រាន្ែលបាថក្ាំណ្ត្់ត្ាំបថ់រួមថ្ថត្បត្ិបត្តិការមជឈមណ្ឌលផារទាំលថើ បត្ត្ូវន្ត្បិទ។
•

រស្មបមុខអាឆស្តូវបាៃយកពឆញដតបុព

្ាោះ។លដាយអត្ិងិជថល ាលពលអងគុយល ាត្ុក្្ុងត្ាំបថ់បរិលភា្អាហារលត្រាន្ែលបាថក្ាំណ្ត្់

លពលក្ាំពុងញុ ាំឬផរក្។
•

តុដែលមាៃទីតាំង្សសថិតព ាកនុង្សតំបៃ់បរិព ារអាហារពស្រាកដៃលង្សព ាៃឹង្សកដៃលង្សស្តូវដតបំដបកគ្នាយាង្សតិឆ ៨ ហ្វីត្លែើមបីធានាថាចមៃាយ ាង
កាយ

ាងលហាចណាស់ ៦ ហ្វីត្រវាងអត្ិងិជថថិងក្មមក្រត្ត្ូវបាថសលត្មចខណ្ៈលពលន្ែលអត្ិងិជថក្ាំពុងអងគុយថិងអថុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លង

កាត្់បថទប់ល ាចលនលាឹះត្ុថិង ាប់បញ្ចូលលរាអីន្ែលក្ាំពុងកាថ់កាប់លដាយអត្ិងិជថលហ្ើយរុញលចញល ាលពលអងគុយល ាត្ុ។ ការបរិលភា្
លដាយផ្ទាល់លដាយសមាជិក្ត្្ួសារន្ត្មួយត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្ត។ត្ុថិងលរាអីត្ត្ូវន្ត្យក្លចញពីក្ន្ថលងបរិលភា្អាហារែូលច្ឹះចមៃាយផលូវ
កាយមាថ ៦ ហ្វីត្សត្មាប់អត្ិងិជថថិងក្មមក្រត្្ប់លពល។ លបើត្ុលរាអីសតង់មិថអាចលរើលចញបាថសូមលត្បើ្ាំលហ្ើញលែើមបីបង្ហាញថាវាមិថ
អាចលត្បើបាថ។
•

សស្មាប់អាជីវកមមទាំង្សអស់តស្មូវឱ្យស្បកាៃ់ខ្ជាប់ពិធីសារការលក់ឬពេសជជៈពសវាកមមរួមទាំង្សពស្រឿង្សស្សវឹង្សស្តូវបាៃហាមឃាត់មិៃឱ្យ
បរិព ារពដ្ាយអតិថ្ិជៃដែលមិៃបាៃអង្សគុយព ាតុអាហារសស្មាប់ពសវាកមមអាហារពស្រាផទោះ។ ការលក់ឬពសវាកមមពស្រឿង្សស្សវឹង្សកនុង្សផទោះ
សស្មាប់ដតការពស្បើស្បាស់ព ាខ្ាង្សពស្រាស្តូវបាៃហាមឃាត់ពលើកដលង្សដតការលក់ឬពសវាកមមដបបពៃោះពកើតព
អាហារបំបៃបូ

•

ើង្សកនុង្សស្បតិ បតតិការែូឆគ្នាៃឹង្ស

ា។

ត្បត្ិបត្ដិការល ាខាងលត្រាអាចលក្ើត្លឡើងត្សបតាមការន្ណ្នាាំរបស់ត្ក្សួងសុខាេិបាលរែឋកាលីហ្វ័រញាន្ែលមាថចាំណ្ងលជើងថា“ ការ
លត្បើត្បាស់រចនាសមព័ថធបលណ្្តឹះអាសថ្សាំ ាប់ត្បត្ិបត្តិការអាជីវក្មមលត្រា” ន្ែលរក្ល

ើញល ា

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-forOutdoor-Business-Operations.aspx . ាល់លិខិត្អថុញ្ញាត្ន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងត្ត្មូវឱ្យែាំលណ្ើរការល ាខាងលត្រារួមទាាំង
ការអថុញ្ញាត្ន្ែលត្ាំរូវលអាយត្ាំលឡើងត្ង់ ាថហាលជាំរក្ពថលឺត្ពឹះអាទិត្យលផសងលទៀត្រឺរចនាសមពថធ័ន្ែលត្ត្ូវលត្បើសាំ ាប់បរិលភា្ល ាខាងលត្រា
ត្ត្ូវន្ត្ទទួលបាថមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។

លក់ភេសជ្ជៈមានជ្ារិអាល់កុលយកភទៅ
លភាជថីយដឋាថរួមទាាំងផលិត្ត្សាលបៀរផលិត្បិត្ត្សាលបៀរបារលត្ៀមត្សាល ាងចត្ក្ផលិត្ត្សាអាជិពថិងហាងលក្់ត្សាទាំពាាំងបាយជួរ(ត្្រឹះសែាថ)
អាចលក្់ត្សាលបៀរត្សាថិងលេសជជៈមុថឬត្សាត្ក្ឡុក្ន្ែលមិថមាថល ាក្្ុងក្ុងត្ឺថ័ររបស់ត្ក្ុមហ្ុថផលិត្សត្មាប់លត្បើត្បាស់ល ាលត្រាទីតាាំងន្ែល
មាថការអថុញ្ញាត្។ល ាលពលលក្់លដាយភជាប់ជាមួយអាហារត្ត្រមត្ត្ូវន្ែលត្ត្ូវបាថលរៀបចាំសត្មាប់តាមផលូវមាត្់ទវារឬថិងទទួលែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា
លផសងលទៀត្ន្ែលសែិត្លត្កាមល័ក្ខខ័ណ្ឌខាងលត្កាមលហ្ើយអថុលល្ាមតាម ABC លសចក្តីជូថែាំណ្រងទីមួយ ថិងទី ត្បាាំ ថ្ថការផតល់ជាំថួយសលន្រង្គាឹះបនទាថ់
សត្មាប់បទបបញ្ញត្តិ (https://www.abc.ca.gov/notice-of-regulatory-relief/)៖

1. អាហារត្ត្រមត្ត្ូវបាថផតល់ជូថលដាយអ្ក្ផតល់អាហារន្ែលត្ត្ូវបាថយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុងន្ែលចូលរួមជាលទៀងទាត្់ក្្ុងអាជីវក្មមលរៀបចាំថិង
ផតល់ជូថអាហារត្ត្រមត្ត្ូវសត្មាប់លក្់ជាសាធារណ្ៈែូចជាលភាជថីយដឋាថន្បបត្បថ្ពណ្ីលភាជថីយដឋាថអាហាររហ្័សឬអ្ក្ផតល់អាហារ
ចល័ត្ (ឧទាហ្រណ្៍ឡាថែរក្ទាំថិញ) ឬអាជីវក្មមន្ែលមាថអាជញាប័ណ្ណត្បហាក្់ត្បន្ហ្លន្ែលលរៀបចាំថិងបលត្មើអាហារត្ត្រមត្ត្ូវ។
ត្បសិថលបើការបលងកើត្មិថមាថលិខិត្អថុញ្ញាត្លភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងលទការបលងកើត្ត្ត្ូវន្ត្ជូថែាំណ្រងែល់មថទីរសុខាេិបាល
ត្ក្ុងអាំពីក្ិចចត្ពមលត្ពៀងថិងទាំនាក្់ទាំថងរវាងការបលងកើត្ថិងអ្ក្ផតល់អាហារន្ែលអថុម័ត្លដាយត្ក្ុងតាមរយៈែាំលណ្ើរការអថុញ្ញាត្របស់ទី
ត្ក្ុងសត្មាប់សក្មមភាពលថឹះ។ការយល់ត្ពមថរងទទួលបាថលដាយមថទីរសុខាេិបាលត្ក្ុងមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។អាល់កុលត្រូវតរទិញកនុង
ត្ររិររតិការដូចគ្នានឹងអាហារត្រឹមត្រួវ។

2.

ាល់ការបញ្ជាទិញមហូបអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថបលងកើត្លឡើងឬសត្មបសត្មួលលដាយត្្រឹះសែាថន្ែលមាថអាជញាប័
ណ្ណជាមួយABC។ការបញ្ជាទិញថិងការទូទាត្់ពីអត្ិងិជថសត្មាប់អាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវន្ត្ទទួលបាថលដាយត្្រឹះសែា
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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ទំព័រទី

3 នៃ ១៤

ថ។ការបលងកើត្អាចបញ្ជូថល ាតាមលាំដាប់មហូបថិងចាំន្ណ្ក្ថ្ថការទូទាត្់ល ាឱ្យអ្ក្ផតល់អាហារ។អាល់កុលត្រូវតរទិញកនុងត្ររិររតិការដូចគ្នា
នឹងអាហារអាហារត្រឹមត្រូវ។

3. ចាំលពាឹះការែរក្បញ្ជូថល

ាឆៃាយពីក្ន្ថលងមាថការអថុញ្ញាត្ត្្រឹះសែាថត្ត្ូវទទួលបទបញ្ជាអាហារពីអ្ក្ផគត្់ផគង់អាហារលហ្ើយបនទាប់មក្

ត្ប្ល់ទាាំងអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលែល់អត្ិងិជថក្្ុងត្បត្ិបត្តិការន្ត្មួយន្ែលមាថត្បេពលចញពីទីតាាំងន្ែលមាថការ
អថុញ្ញាត្របស់ខលួថ។លថឹះត្ត្ូវលធវើលទាឹះបីជាលត្បើលសវាក្មមែរក្ជញ្ជូថភា្ីទីបីក្៏លដាយ។លនាឹះ្ឺលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលអាចមិថត្ត្ូវបាថ
ត្ប្ល់ឱ្យអ្ក្លត្បើត្បាស់ដាច់លដាយន្ឡក្ពីអាហារន្ែលផតល់លដាយអ្ក្ផតល់អាហារលហ្ើយមិថអាចចាក្លចញពីបរិលវណ្ន្ែលមាថការ
អថុញ្ញាត្លដាយមិថត្ត្ូវបាថអមលដាយបទបញ្ជាអាហារសមត្សប។

4.

ាល់លេសជជៈន្ែលមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្សាលបៀរត្សាថិងលេសជជៈមុថឬត្សាត្ក្ឡុក្ន្ែលមិថមាថល ាក្្ុងក្ុងត្ឺថ័ររបស់ត្ក្ុមហ្ុថផលិត្
សត្មាប់លត្បើត្បាស់ក្្ុងបរិលវណ្ន្ែលមាថការអថុញ្ញាត្ត្ត្ូវន្ត្លវចខចប់ក្្ុងក្ុងត្ឺថ័រន្ែលមាថ្ាំរបឬ្ត្មបន្ែលមាថសុវ ត្ែិភាពថិងត្ត្ូវបាថ
រចនាលឡើងលែើមបីការពារការលត្បើត្បាស់លដាយមិថចាាំបាច់ែក្ហ្ូត្។ ្ាំរបឬមួក្ (ឧទាហ្រណ្៍មិថមាថ្ាំរបន្ែលមាថរថធរឺរលបើក្សាំ ាប់ចាំលបើង
លទ) ។លលើសពីលថឹះលទៀត្ត្្រឹះសែាថន្ែលលក្់លេសជជៈន្បបលថឹះសត្មាប់ការលត្បើត្បាស់លត្រាការលក្់ត្ត្ូវត្បកាសជាសាធារណ្ៈថូវការ
ត្ពមាថែូចត្ល ាលថឹះក្្ុងលក្ខណ្ៈមួយន្ែលលធវើឱ្យអ្ក្លត្បើត្បាស់ក្ត្់សាំ ាល់ពីន្ែថក្ាំណ្ត្់ទាក្់ទងថរងចាប់ក្ុងត្ឺថ័រលបើក្ចាំហ្៖
លេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលន្ែលត្ត្ូវបាថលវចខចប់លដាយត្្រឹះសែាថលថឹះ្ឺជាធុងលបើក្ចាំហ្លហ្ើយមិថអាចែរក្ជញ្ជូថតាម

ាថយថត

បាថលទលលើក្ន្លងន្ត្ក្្ុងរងយថដ។ ឬត្បសិថលបើមិថមាថត្បលមាយលទក្ុងត្ឺថ័រអាចត្ត្ូវបាថរក្ាទុក្ល ាក្្ុងត្ាំបថ់មួយចាំថួថលផសង
លទៀត្ថ្ថ

ាថយថតន្ែលមិថត្ត្ូវបាថកាថ់កាប់ជាធមមតាលដាយអ្ក្លបើក្បរឬអ្ក្ែាំលណ្ើរ (ន្ែលមិថ ាប់បញ្ចូលបថទប់ឧបក្រណ្៍លត្បើ

ត្បាស់ឬន្ផ្ក្ដាក្់លត្សាមថ្ែ (លលខក្ូែ

ាថយថតលលខ ២៣២២៥)) ។ លលើសពីលថឹះលទៀត្លេសជជៈន្បបលថឹះមិថអាចត្ត្ូវបាថលត្បើ

ត្បាស់ល ាទីសាធារណ្ៈឬល ាត្ាំបថ់លផសងលទៀត្ន្ែលជាក្ន្ថលងលបើក្ធុងត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់លដាយចាប់លឡើយ។
“ ត្បកាស” មាថថ័យថាបង្ហាញ

ាងលលចលធលាល ាតាមទីតាាំងផាយតាមអ៊ិថធរលណ្ត្ឬបង្ហាញតាមវិធីណាក្៏លដាយន្ែលចាាំបាច់

លែើមបីធានាថាអត្ិងិជថទិញឬអ្ក្ែរក្ជញ្ជូថែរក្ជញ្ជូថលេសជជៈន្បបលថឹះត្ត្ូវបាថជូថែាំណ្រងអាំពីការត្ពមាថលថឹះ។

5.
6.

ាល់ការអថុញ្ញាត្ិន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងឬរែឋន្ែលត្ត្មូវសត្មាប់សក្មមភាពត្ត្ូវបាថទទួលមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។ ថិង
ការបលងកើត្ត្បត្ិបត្តិការត្បត្ិបត្តិការល ាតាមចិលញ្ចើមង្ល់តាមមាត្់ទវារឬក្ន្ថលងទទួលទាំថិញខាងលត្រាថិងការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រាលដាយ
អថុលល្ាមល ាតាមចាប់ថិងបទបបញ្ញត្តិនានារបស់រែឋថិងក្្ុងត្ាំបថ់រួមទាាំងបុន្ថតមិថក្ាំណ្ត្់ចាំលពាឹះពិធីសារលថឹះថិងបទបបញ្ញត្តិលផសងលទៀត្
ន្ែលត្ត្ូវបាថអថុវត្តលដាយកាលីហ្វ័រញាអាល់ក្ុលថិងលេសជជៈ។

“ អាហារត្ត្រមត្ត្ូវ” ត្ត្ូវបាថល្ក្ាំណ្ត្់ថាជាការចាត្់ថ្ាក្់ធមមតាថ្ថអាហារន្ែលត្ត្ូវបាថល្បញ្ជាទិញជាទូល ាល ាលមាងលផសងៗ ្ាក្្ុងមួយថ្ងៃន្ែល
ថរងត្ត្ូវចាត្់ទុក្ជាអាហារត្ត្រមត្ត្ូវ។ លសវាក្មមអាហារខចប់ែូចជាថាំសាាំងវិចឬសាឡាត្់ឬត្ ាថ់ន្ត្ក្ាំល ាអាហារកលាលសឬអាហារន្ែលបាថលរៀបចាំរួច
ថរងមិថត្ត្ូវបាថចាត្់ទុក្ជាការអថុលល្ាមតាមត្ាំរូវការថ្ថការបរិលភា្អាហារបូណាលឡើយ។
លលើក្ន្លងន្ត្មាថការអថុញ្ញាត្ិលអាយលធវើល ាទីលថឹះសហ្ត្ ាសន្ែលែាំលណ្ើរការត្សបតាមពិធីសារលថឹះត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់មិថឱ្យអថុញ្ញាត្ឱ្យក្ន្ថលង
ឬចាំន្ណ្ក្ណាមួយត្ត្ូវបាថបត្មុងទុក្ឬលត្បើត្បាស់សត្មាប់ត្ពរត្តិការណ្៍ឬការជួបជុាំណាមួយលឡើយ។ លលើក្ន្លងន្ត្មាថការអថុញ្ញាត្ល ាទីលថឹះការ
ជួបជុាំសមាជិក្មក្ពីត្្ួសារលផសងៗ ្ា (មិថថាក្្ុងផទឹះឬល ាខាងលត្រា) រួមបញ្ចូលបុន្ថតមិថមាថក្ាំណ្ត្់ត្ពរត្តិការណ្៍ពិធីជប់លលៀងការជួបជុាំត្បជុាំថិងស
ថ្ិបាត្នានាត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់។ ក្ន្ថលងអងគុយលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងល ាត្ុថរងមិថត្ត្ូវមាថចាំថួថមិថលលើសពី ៦ នាក្់ល ាក្្ុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយ។
ពិធីលរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ឬពិធីបុណ្យសពអាចថរងលក្ើត្លឡើងល ាខាងលត្រាឬខាងក្្ុងត្សបតាម“ ក្ូវិែ-១៩ ការន្ណ្នាាំឧសាហ្ក្មម៖ ក្ន្ថលងល ារព
បូជាថិងអ្ក្ផតល់លសវាសាសនាថិងពិធីវបបធម៌”ផតល់ជូថថាៈ (១) ចាំង្ាយ ាងកាយ ៦ ហ្វីត្រវាងមថុសសឬត្ក្ុមមថុសសពីត្្ួសារលផសងៗ ្ាត្ត្ូវបាថ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

4 នៃ ១៤

រក្ាល ាត្្ប់លពល។អ្ក្ចូលរួមត្ត្ូវត្បកាថ់ខជាប់ថូវ ាល់វិធាថការណ្៍ថ្ថការឃលាត្ឆៃាយន្ផ្ក្ ាងកាយបទបញ្ជាលដាយមន្រថតីសុខភាពឡុងប៊ិច ាប់
បញ្ចូលទាាំងពាក្់មុខត្្បមាត្់ថិងត្ចមុឹះត្្ប់លពល។ ថិង (៣) អាហារថិងលេសជជៈអាចត្ត្ូវបាថផតល់ជូថត្បសិថលបើលេញៀវល ាន្ត្អងគុយល ាត្ុលដាយ
អថុលល្ាមល ាតាមពិធីសារលថឹះ។ អាហារថិងលេសជជៈសត្មាប់បលត្មើខលួថឯងការបរិលភា្តាមន្បបត្្ួសារថិងអាហារបូលហ្វត្ត្ូវហាមឃាត្់ (៤) សមត្ែ
ភាពក្្ុងផទឹះត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថក្ាំថត្់ ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់អត្ិបរមាថ្ថក្ន្ថលងក្្ុងផទឹះឬ ២០០ នាក្់ន្ែលត្ិចជាង។
ពិធីសារលថឹះមិថត្ត្ូវបាថបត្មុងទុក្សត្មាប់ការត្ប្ុាំត្ន្រថតីការសន្មតងឬក្ន្ថលងក្ាំសាថតន្ែលមាថក្ន្ថលងអាហារល ាថរងក្ន្ថលងលទ។ លត្្ឿងបរិកខារទាាំង
លថឹះថរងត្ត្ូវបិទរហ្ូត្ែល់ពួក្ល្ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យបថតត្បត្ិបត្តិការន្ែលបាថន្ក្ន្ត្បឬលពញលលញតាមរយៈការបញ្ជាទិញលឡើងវិញ។
មាថត្បសិទធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ន្ខលមសាឆ្ាាំ ២០២១ ការក្ាំសាថដផ្ទាល់ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ល ាតាមលភាជថីយដឋាថលដាយល

ាងតាមការន្ណ្នាាំ

ន្ែលលចញលដាយមន្រថតីសុខាេិបាលរែឋន្ែលមាថចាំណ្ងលជើងថា“ ការន្ណ្នាាំ ក្ូវិែ-១៩ ឧសាហ្ក្មម៖ ត្ពរត្តិការណ្៍ថិងការសន្មតងផ្ទាល់ល ា
ខាងលត្រាលត្រា” ន្ែលរក្ល

ើញល ា។https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-live-performances--en.pdf.

សូមក្ត្់សមគាល់៖ ឯក្សារលថឹះអាចត្ត្ូវបាថលធវើបចចុបបថ្ភាពល ាលពលន្ែលព័ត្៌មាថថិងធថធាថបន្ថែមអាចរក្បាថែូលច្ឹះត្ត្ូវត្បាក្ែថាពិថិត្យលមើល
ល្ហ្ទាំព័ររបស់ឡងប៊ិច ក្ូវិែ-១៩ល ាwww.longbeach.gov/covid19 ជាលទៀងទាត្់សត្មាប់ការលធវើបចចុបបថ្ភាពលលើឯក្សារលថឹះ។

បញ្ជីលផទៀងផ្ទាត្់លថឹះរួមមាថ៖
(១) ល ាលថល

ាបាយថិងការអថុវត្តល ាក្ន្ថលងលធវើការលែើមបីការពារសុខភាពបុ្គលិក្

(២ លផទៀងផ្ទាត្់ការលែើមបីធានាបាថថូវភាពឃលាត្ឆៃាយថ្ថ ាងកាយ
(៣) លផទៀងផ្ទាត្់ការលែើមបីធានាការត្្ប់ត្្ងការឆ្លង
(៤) ទាំនាក្់ទាំថងជាមួយថិល

ាជិក្ថិងសាធារណ្ជថ

(៥) លផទៀងផ្ទាត្់ការលែើមបីធានាបាថថូវការទទួលបាថថូវលសវាក្មមចាាំបាច់ត្បក្បលដាយសមធម៌
ព ាជៃីយដ្ឋាៃទាំង្សអស់ដែលស្របែណតប់ពលើពិធីសារពៃោះស្តូវដតអៃុវតតវិធ្ាៃការណ៍ដែលអាឆអៃុវតតបាៃទាំង្សអស់ដែលមាៃដឆង្សព ាខ្ាង្សពស្កាម
ពហើយពស្តៀមពៃយល់ពីមូលពហតុដែលវិធ្ាៃការណ៍
ព

ាដែលមិៃស្តូវបាៃអៃុវតតមិៃអៃុវតតឆំពពាោះអាជីវកមម។

មាោះអាជីវកមម:

កដៃលង្សអាស័យដ្ឋាៃ៖
កាលបរិពឆេទឆុោះផាយ៖
ក។ ) ប័ណ្សៃារាប់រង្សការងារៃិង្សវិធ្ាៃការណ៍ពែើមបីការពារសុខ ាពៃិពយាជិក

□ (ពិៃិតយពមើលអវទ
ី ាំង្សអស់ដែលអៃុវតតព ាៃឹង្ស ាពអាឆរកបាៃ)៖

□ មថុសសត្្ប់រូបន្ែលអាចបាំលពញភារក្ិចចរបស់ពួក្ល្ពីផទឹះត្ត្ូវបាថល្ន្ណ្នាាំឱ្យលធវើ។
□ បុ្គលិក្ន្ែលង្ាយរងលត្ ាឹះ (អ្ក្ន្ែលមាថអាយុលលើសពី ៦៥ ឆ្ាាំអ្ក្មាថថ្ផទលពាឹះថិងអ្ក្ន្ែលមាថបញ្ហាសុខភាព ុាាំថ្រ៉ៃ) ត្ត្ូវបាថចាត្់
តាាំងឱ្យលធវើការន្ែលអាចលធវើបាថពីផទឹះល ាលពលណាន្ែលអាចលធវើល ាបាថលហ្ើយ្ួរពិភាក្ាអាំពីក្ងវល់ណាមួយជាមួយអ្ក្ផតល់លសវា
ន្ងទាាំសុខភាពឬលសវាក្មមសុខភាពវិជជាជីវៈលែើមបីលធវើការសលត្មចចិត្តសមត្សប។ ត្ត្លប់ល ាក្ន្ថលងលធវើការវិញ។

□ ថិល ាជិក្ទាាំងអស់ត្ត្ូវបាថល្ត្បាប់មិថឱ្យមក្លធវើការត្បសិថលបើឈ្ឺឬត្បសិថលបើពួក្ល្ត្ត្ូវបាថបឹះពាល់ថរងអ្ក្ន្ែលមាថ ក្ូវិែ-១៩។
□ ក្មមក្រថិល ាជិត្ត្ត្ូវបាថផតល់ព័ត្៌មាថអាំពីអត្ែត្បល ាជថ៍ថ្ថការឈ្ប់សត្មាក្របស់ថិល ាជិក្ឬរដឋាេិបាលន្ែលថិល ាជិក្អាចមាថ
សិទធិទទួលបាថន្ែលថរងលធវើឱ្យវាកាថ់ន្ត្ង្ាយត្សួលក្្ុងការរស់ល ាល ាផទឹះ។សូមលមើលព័ត្៌មាថបន្ថែមអាំពី
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

5 នៃ ១៤

រដឋាេិបាលក្មមវិធី ាាំត្ទការឈ្ប់សត្មាក្ឈ្ឺថិងការផតល់សាំណ្ងែល់ក្មមក្រសត្មាប់ ក្ូវិែ-១៩ រួមទាាំងសិទធិឈ្ប់សត្មាក្ឈ្ឺរបស់
ថិល

ាជិក្ល ាលត្កាមចាប់លថឹះ ត្ក្ុមត្្ួសាររក្ល

ត្បល

ើញលមល ា្លថឹះែាំបូងល្ សក្មមភាពលឆ្លើយត្ប ថិងសិទធិរបស់ថិល

ាជិក្ចាំលពាឹះអត្ែ

ាជថ៍សាំណ្ងរបស់ក្មមក្រថិងការសថមត្ថ្ថភាពទាក្់ទងថរងការង្ាររបស់ក្ូវិែ-១៩ បទបញ្ជាត្បត្ិបត្តិ N-62-20 ។

□ ល ាលពលទទួលបាថែាំណ្រងថាថិល ាជិក្ម្ាក្់ឬលត្ចើថលធវើលត្សត៍វិជជមាថឬមាថល ា្សញ្ញាត្សប ្ាក្ូវិែ-១៩ (ក្រណ្ី) ថិល ាជិក្មាថន្ផថការឬ
ពិធីសារន្ែលមាថល ាក្្ុងក្ន្ថលងលែើមបីឱ្យមាថក្រណ្ីដាច់លដាយន្ឡក្ពីល្ល ាផទឹះលហ្ើយទាមទារឱ្យមាថការដាក្់ខលួថលដាយខលួថឯងែល់
ថិល

ាជិក្ទាាំងអស់ន្ែលមាថការបឹះពាល់ក្ន្ថលងលធវើការចាំលពាឹះក្រណ្ីលថឹះ។ន្ផថការរបស់ថិល

ាជិក្្ួរន្ត្ពិចារណាលលើពិធីសារសត្មាប់

ថិល

ាជិក្ន្ែលជាប់ទាាំងអស់អាចចូលលត្បើឬត្ត្ូវបាថសាក្លបងសត្មាប់ក្ូវិែ-១៩ លែើមបីក្ាំណ្ត្់ថាលត្ើមាថការបង្ហាញល ាក្ន្ថលងលធវើការ

បន្ថែមន្ែលអាចត្ត្មូវឱ្យមាថវិធាថការត្ត្ួត្ពិថិត្យបន្ថែម ក្ូវិែ-១៩ ន្ែរឬលទ។

□ ក្្ុងក្រណ្ីន្ែលមាថក្រណ្ីចាំថួថ ៣ រឺលត្ចើថជាងលថឹះត្ត្ូវបាថរក្ល ើញល ាក្្ុងក្ន្ថលងលធវើការក្្ុងរយៈលពល ១៤ ថ្ងៃថិល ាជក្្ួរន្ត្ ាយការណ្៍
ពីត្ក្ុមលថឹះល ាមថទីរសុខភាពថិងលសវាមថុសសថ្ថទីត្ក្ុងឡងប៊ិចតាមលលខ ៥៦២-៥៧០-INFO ។

□ ការត្ត្ួត្ពិថិត្យល ា្សញ្ញាត្ត្ូវបាថលធវើលឡើងមុថលពលថិល ាជិក្អាចចូលលធវើការ។ ការត្ត្ួត្ពិថិត្យត្ត្ូវន្ត្ ាប់បញ្ចូលការន្ឆ្ក្លឆ្រទាក្់ទងថរង
ការក្អក្ែលងហើមខលីឬលរតាខលួថថិងល ា្សញ្ញាលផសងលទៀត្ន្ែលបុ្គលិក្អាចថរងជួបត្បទឹះ។ ការត្ត្ួត្ពិថិត្យទាាំងលថឹះអាចត្ត្ូវបាថលធវើលឡើងពី
ចមៃាយឬលដាយផ្ទាល់ល ាលពលមក្ែល់បុ្គលិក្។
ការត្ត្ួត្ពិថិត្យសីត្ុណ្ហភាព្ួរន្ត្ត្ត្ូវបាថលធវើល ាក្ន្ថលងលធវើការត្បសិថលបើអាចលធវើល ាបាថ។

□ ថិល ាជិក្ទាាំងអស់ន្ែលមាថទាំនាក្់ទាំថងជាមួយសាធារណ្ជថឬថិល ាជិក្លផសងលទៀត្ក្្ុងក្ាំឡុងលពលផ្លាស់បតូរលវថរបស់ពួក្ល្ត្ត្ូវបាថផតល់
ជូថលដាយមិថចាាំបាច់បង់ថ្ងលលលើត្្បមុខ។ ការបិទបាាំង្ឺត្ត្ូវពាក្់លដាយថិល
ទាំថងឬទាំថងជាទាក្់ទងជាមួយអ្ក្ែថ្ទ។ ថិល

ាជិក្ត្្ប់លពលលវល្ាល ាលពលថ្ងៃលធវើការល ាលពលមាថទាំនាក្់

ាជិក្មិថត្ត្ូវពាក្់អាវមុខលទល ាលពលថិល

ាជិក្ល ាម្ាក្់ឯង។

□ ថិល ាជិក្ត្ត្ូវបាថន្ណ្នាាំឱ្យលត្បើការត្្បមុខឱ្យបាថត្ត្រមត្ត្ូវរួមទាាំងត្ត្មូវការល្ាងមុខត្្បមុខ ាល់ថ្ងៃ។
□ ន្ខលការពារមុខត្ត្ូវបាថផតល់ជូថថិងពាក្់លដាយបុ្គលិក្រង់ចាាំថិងបុ្គលិក្លផសងលទៀត្ល ាលពលបលត្មើអត្ិងិជថមិថពាក្់ត្្បមុខលែើមបីបរិលភា្
ថិងផរក្។ ន្ខលការពារមុខត្ត្ូវពាក្់បន្ថែមលលើ្ត្មបមុខត្ក្ណាត្់។ ្ត្មបមុខបិទមុខការពារអ្ក្ែថ្ទពីែាំណ្ក្់ទរក្របស់មថុសស។ ន្ខល
ការពារមុខជួយការពារអ្ក្ពាក្់ពីែាំណ្ក្់ទរក្លផសងៗ។

□ ន្ខលការពារមុខត្ត្ូវបាថលត្បើសមអាត្ថិងរមាប់លមល ា្ក្្ុងទិសល ារបស់អ្ក្ផលិត្។
□ ថិល ាជិក្ត្ត្ូវបាថន្ណ្នាាំឱ្យធានាថូវការអថុវត្តអនាម័យថ្ែរួមទាាំងភាពញរក្ញាប់ថ្ថការលត្បើថ្ែអនាម័យការលត្បើត្បាស់ថ្ែថិងការលត្បើត្បាស់
លត្សាមថ្ែឱ្យបាថត្ត្រមត្ត្ូវ។

□ ថិល ាជិក្ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យមាថលពលលវល្ាល្ាងថ្ែញរក្ញាប់។
□ ថិល ាជិក្ត្ត្ូវបាថរំtoក្ឱ្យត្្បែណ្្ប់ការក្អក្ថិងក្ណ្្ ស់លដាយជាលិកា។ ជាលិកាន្ែលត្ត្ូវបាថលត្បើ្ួរន្ត្ត្ត្ូវបាថលបាឹះលចាលក្្ុងធុង
សាំ ាមថិងល្ាងថ្ែភលាមៗជាមួយសាបូថិងទរក្លរតា

ាងលហាចណាស់ ២០ វិនាទី។

□ ថិល ាជិក្ត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់មិថឱ្យបរិលភា្ឬផរក្ល ាក្ន្ថលងណាលផសងលទៀត្ល ាក្្ុងក្ន្ថលងលក្់អាហារលត្រាពីបថទប់សត្មាក្ន្ែលបាថក្ាំណ្
ត្់។

□ ថិល ាជិក្អ្ក្លក្់ថិងបុ្គលិក្ន្ចក្ចាយទាាំងអស់ត្ត្ូវបាថផតល់ការន្ណ្នាាំទាក្់ទងថរងការន្ងរក្ាភាពខុស ្ាថ្ថ ាងកាយថិងការលត្បើត្បាស់
្ត្មបមុខល ាលពលន្ែលល ាជុាំវិញអ្ក្ែថ្ទ។

□ ការឈ្ប់សត្មាក្្ឺមាថភាពត្ចបូក្ត្ចបល់លដាយអថុលល្ាមតាមបទបបញ្ញត្តិត្បាក្់ឈ្្ួលថិងលមាងលែើមបីធានាថាត្បាាំមួយ (៦) ហ្វីត្រវាង
ថិល

ាជិក្អាចត្ត្ូវបាថរក្ាល ាក្្ុងបថទប់សត្មាក្ត្្ប់លពល។

□ បថទប់សាំ ាក្បថទប់ទរក្ថិងក្ន្ថលងធមមតាលផសងលទៀត្ត្ត្ូវបាថល្សមលាប់លមល ា្ជាញរក្ញាប់តាមកាលវិភា្ែូចខាងលត្កាម៖
o បថទប់សត្មាក្
o បថទប់បងគុថសាធារណ្ឹះ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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o លផសងលទៀត្

□ លត្្ឿងបរិកខារន្ែលរំង្ាប់លមល ា្ថិងលត្្ឿងផគត្់ផគង់ន្ែលអាចរក្បាថសត្មាប់បុ្គលិក្ល ាទីតាាំងែូចខាងលត្កាម៖
□ ទរក្អនាម័យល្ាថ្ែមាថត្បសិទធភាពត្បឆាាំងថរងក្ូវីែ-១៩ អាចរក្បាថសត្មាប់បុ្គលិក្ទាាំងអស់ន្ែលមាថទីតាាំងែូចខាងលត្កាម៖
□ ចាប់ងត្ចមលងពិធីសារលថឹះត្ត្ូវបាថន្ចក្ចាយថិងបណ្្តឹះបណ្្ លែល់បុ្គលិក្ម្ាក្់ៗ។
□ លត្សចចិត្ត - ពិពណ្៌នាអាំពីវិធាថការណ្៍លផសងលទៀត្៖
ខ។ ការពផទៀង្សផ្ទាត់ធ្ានាកាពឃលាត់ឆ្ងាយពីរាង្សកាយ

□ ចាំថួថមថុសសល ាក្្ុងលភាជថីយដឋាថក្្ុងផទឹះឬក្ន្ថលងបារ្ឺមាថក្ាំរិត្ទាបត្្ប់ត្ ាថ់លែើមបីធានាបាថថូវការឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយបុន្ថតក្្ុង

ក្រណ្ីណាក្៏លដាយមិថលលើសពី ៥០% ថ្ថការកាថ់កាប់ជាអត្ិបរមាថ្ថលភាជថីយដឋាថរឺក្ន្ថលងបារឬ ២០០ នាក្់លទាឹះត្ិចជាងលថឹះក្៏លដាយ។
ចាំថួថមថុសសអត្ិបរមាល ាក្្ុងលភាជថីយដឋាថក្្ុងផទឹះឬបារត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់ត្ត្រម៖___________________

□ ត្ុក្្ុងផទឹះត្ត្ូវន្ត្ឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយ ៨ ហ្វីត្ល ាក្្ុងបរិលវថក្្ុងផទឹះលែើមបីកាត្់បថែយហាថិេ័យពីអត្ិងិជថន្ែលបរិលភា្ក្្ុងផទឹះលដាយមិថ
មាថត្្បមុខ។ ត្ត្មូវការលថឹះ្ឺៈ (១) លែើមបីធានាថាចមៃាយ ាងកាយ

ាងត្ិច ៦ ហ្វីត្រវាងអត្ិងិជថថិងក្មមក្រត្ត្ូវបាថសាំលរចខណ្ៈន្ែល

អត្ិងិជថក្ាំពុងអងគុយថិង (២) អថុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លងកាត្់បថទប់ល ាចលនលាឹះត្ុថិង ាប់បញ្ចូលលរាអីន្ែលក្ាំពុងកាថ់កាប់លដាយអត្ិងិជថថិងរុញ

លចញខណ្ៈលពលល ាត្ុ។ក្ន្ថលងទទួលទាថអាហារខាងលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់លដាយចាំថួថត្ុន្ែលអាចឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយ
បាថ ៨ ហ្វីត្ល ាត្ាំបថ់លត្រា។ លមើលែាត្កាមភជាប់។ ត្ត្មូវការលថឹះ្ឺៈ (១) លែើមបីធានាថាចមៃាយ ាងកាយ

ាងត្ិច ៦ ហ្វីត្រវាងអត្ិងិជថ

ថិងក្មមក្រត្ត្ូវបាថសាំលរចខណ្ៈន្ែលអត្ិងិជថក្ាំពុងអងគុយថិង (២) អថុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លងកាត្់បថទប់ល ាចលនលាឹះត្ុថិង ាប់បញ្ចូលលរាអីន្ែលក្ាំពុង
កាថ់កាប់លដាយអត្ិងិជថថិងរុញ លចញខណ្ៈលពលល ាត្ុ។ ក្ន្ថលងអងគុយលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងថរងត្ត្ូវបាថល្ចាត្់ទុក្ថាអាចបាំលពញបាថល ា
ខាងលត្រាត្បសិថលបើត្ុទាាំងអស់ (រួមទាាំងបញ្ជរលត្រា) ត្ត្ូវបាថបាំន្បក្លដាយអបបបរមា ៨ ហ្វីត្។

□ ត្ុថិងលរាអីត្ត្ូវន្ត្យក្លចញពីក្ន្ថលងបរិលភា្អាហារក្្ុងផទឹះថិងលត្រាែូលច្ឹះចមៃាយផលូវកាយមាថចមៃាយ ៦ ហ្វីត្សត្មាប់អត្ិងិជថថិងក្មមក្
រ។ លបើត្ុលរាអីសតង់មិថអាចលរើលចញបាថសូមលត្បើ្ាំលហ្ើញលែើមបីបង្ហាញថាវាមិថអាចលត្បើបាថ។

□ បញ្ឈប់ក្ន្ថលងអងគុយរបស់អត្ិងិជថន្ែលអត្ិងិជថមិថអាចរក្ាចមៃាយ ៦ ហ្វីត្ពីក្មមក្រក្ន្ថលងលធវើការថិងក្ន្ថលងលរៀបចាំអាហារថិងលេស
ជជៈ។

□ អត្ិងិជថបរិលភា្អាហារអាចក្ុមមង់ថិងចូលរួមក្្ុងត្បត្ិបត្តិការលក្់លចញក្្ុងផទឹះន្ែលផតល់ជូថថូវ៖
o អត្ិងិជថទាាំងអស់ពាក្់លត្សាមមុខលពលអងគុយមិថបរិលភា្ល ាត្ុបរិលភា្ឬផរក្

o មថុសសត្្ប់រូបរក្ាចមៃាយ ាងកាយ ាងលហាចណាស់ ៦ ហ្វីត្ឬធាំជាងលថឹះខណ្ៈលពលល ាក្្ុងផទឹះ
o ថ្ផទបឹះខពស់ថិងលផសងលទៀត្ត្ត្ូវបាថល្ាងលអាយមាថអនាម័យជាញរក្ញាប់
o អត្ិងិជថត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់មិថឱ្យយក្អាហារថិង / ឬលេសជជៈល ាក្្ុងផទឹះ ថិង
o

ាល់ត្ត្មូវការលផសងលទៀត្ល ាក្្ុងពិធីសារលថឹះត្ត្ូវបាថអថុវត្តតាម។

□ វិធីសាត្សតថ្ថបទបញ្ជាន្ែលក្ាំណ្ត្់អថតរក្មមរវាងក្មមក្រថិងអត្ិងិជថែូចជាការបញ្ជាទិញតាមអ៊ិថធរលណ្ត្ឬបលចចក្វិទាត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្ត
ាងខលាាំង។

□ លលើក្ន្លងន្ត្មាថការអថុញ្ញាត្ល ាទីលថឹះលភាជថីយដឋាថមិថអាចទទួលលេញៀវពិធីជប់លលៀងឬការជួបជុាំធាំ ៗ លផសងលទៀត្បាថលទ។
□ ក្ន្ថលងបារឬត្ាំបថ់លត្បើត្បាស់សត្មាប់ល ាលបាំណ្ងលរៀបចាំឬបលត្មើលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថបិទលសវាក្មមមហូបអាហារថិងលេសជជៈល ាប
ញ្ជរ។ បញ្ជរអាចត្ត្ូវបាថលត្បើសត្មាប់ល ាលបាំណ្ងថ្ថការបរិលភា្អាហារលដាយផ្ទាល់ែ ាបណាការលរៀបចាំមហូបអាហារឬលេសជជៈមិថត្ត្ូវបាថលក្ើត្
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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លឡើងល ាបញ្ជរន្ត្មួយ។ លចត្នាថ្ថត្ត្មូវការលថឹះ្ឺលែើមបីក្ាំណ្ត្់អថតរក្មមរវាងអត្ិងិជថពីត្ុលផសងៗ ្ាអថតរក្មមរវាងអត្ិងិជថថិងបុ្គលិក្ថិង
សមត្ែភាពរបស់អត្ិងិជថក្្ុងការទាំនាក្់ទាំថងជាមួយថ្ផទជាលត្ចើថ។ ល ាលពលអត្ិងិជថក្ាំពុងបរិលភា្អាហារលេសជជៈថិងលត្្ឿងត្សវឹងថរងត្ត្ូវ
ត្ប្ល់ល ាឱ្យអត្ិងិជថន្ែលអងគុយល ាត្ុ។

□ ត្បសិថលបើអាចលធវើល ាបាថថិល ាជិក្ម្ាក្់ន្ែលពាក្់អាវមុខត្ត្ូវបិទល ាជិត្មាត្់ទវារបុន្ថតត្ត្ូវមាថចមៃាយ ាងត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីអត្ិងិជថន្ែលល ា
ជិត្បាំផុត្លែើមបីតាមដាថថាថីត្ិវិធីថ្ថការឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយត្ត្ូវបាថត្បកាថ់ខជាប់។

□ វិធាថការណ្៍លែើមបីធានាបាថថូវការឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយត្ត្ូវបាថត្បកាថ់ខជាប់ល ាថរងក្ន្ថលងន្ែលអត្ិងិជថឬថិល ាជិក្សែិត្ល ាក្្ុងជួរ។ លថឹះ
ាប់បញ្ចូលទាាំងទីតាាំងន្ឆ្ក្ថិងសែាថីយចាំណ្ត្ឌីឌីថិងបណ្្ ញបថទប់ទឺក្ជលណ្្ើរយថតក្ន្ថលងជលណ្្ើរយថតក្ន្ថលងរង់ចាាំថិងក្ន្ថលងរង់ចាាំក្ន្ថលង
ឈ្ប់សាំ ាក្ថិងលបើក្ថិងក្ន្ថលងលផសងលទៀត្ន្ែលអត្ិងិជថជួបជុាំ ្ា។

o

ដាក្់ន្ខសឬសញ្ញាសមគាល់លផសងលទៀត្ល ាចលនលាឹះចមៃាយ ៦ ហ្វីត្ល ាត្ាំបថ់ណាមួយន្ែលសមាជិក្សាធារណ្ៈអាចបលងកើត្ជាន្ខសឬឈ្រ
បាថ។

o

បលងកើត្ផលូវលែើរថិងផលូវឆ្លងកាត្់សត្មាប់ច ាចរណ្៍លជើងលបើអាចលធវើល ាបាថលែើមបីលុបបាំបាត្់ថិល

ាជិក្ថិងអត្ិងិជថពីការឆ្លងកាត្់ ្ា។

□ លត្្ឿងបរិកខារមហូបអាហារន្ែលផតល់ជូថថូវជលត្មើសក្្ុងការទទួលអាហារឬការែរក្ជញ្ជូថ្ឺលែើមបីធានាបាថថូវការអថុវត្តជាក្់ន្សតងន្ែលទាក្់ទង
ថរងឃលាត្ឃលា ាងកាយន្ែលត្ត្ូវបាថអថុវត្តសត្មាប់អត្ិងិជថទាាំងលនាឹះក្្ុងជួរល ាលពលបញ្ជាទិញឬលពលបញ្ជាទទូល។

□ ែាំលណាឹះត្សាយបលចចក្វិទាល ាលពលន្ែលអាចលធវើល ាបាថត្ត្ូវបាថអថុវត្តលែើមបីកាត្់បថែយអថតរក្មមរវាងមថុសសថិងម្ាក្់។ ការបញ្ជាទិញតាម
ទូរស័ពទចល័ត្ថិងលងលបលត្តាមមុខទាំថិញអត្ែបទល ាលលើការមក្ែល់សត្មាប់ក្ន្ថលងអងគុយជលត្មើ សទូទាត្់ត្បាក្់ន្ែលមិថទាក្់ទង

□ រចនាអថតរក្មមរវាងអត្ិងិជថអ្ក្លបើក្បរែរក្ជញ្ជូថថិងថិល ាជិក្លែើមបីអថុញ្ញាត្ឱ្យមាថភាពខុស ្ាខាង ាងកាយ។
o

ជាថ់ល ាខាងក្្ុងថិងខាងលត្រាលភាជថីយដឋាថល ាតាមត្ាំបថ់នានាល ាលពលន្ែលអត្ិងិជថអ្ក្លបើក្ឡាថែរក្ទាំថិញឬអ្ក្លផសងលទៀត្
អាចរង់ចាាំបាថត្ត្ូវបាថសមគាល់លែើមបីលបើក្ែាំលណ្ើរការថិងលធវើឱ្យឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយ។

o

ការលត្បើត្បាស់ែាំលណ្ើរការ មាថទាំនាក្់ទាំថងសត្មាប់ការលត្ជើសលរើសថិងការន្ចក្ចាយថិងត្បព័ថធលអឡិចត្ត្ូថិចលផសងលទៀត្សត្មាប់អថតរ
ក្មមរបស់លេញៀវត្ត្ូវបាថអថុវត្តន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

o

អថតរក្មមរវាងមាសុីថលមឬអថតរក្មមរបស់ថិល

ាជិក្ថិងអត្ិងិជថលផសងលទៀត្ថិងអត្ិ ងិជថត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់ឱ្យមាថរយៈលពលអត្ិបរមា

ត្បាាំនាទីក្្ុងមួយក្រណ្ីន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

□ ការេលក្សអាហារល ាខាងលត្រាថិងការេលក្់ត្សាន្ែលលធវើលឡើងលដាយការក្ក្់ទុក្រឺអត្ិងិជថជូថែាំណ្រងលអាយទូរស័ពទជាមុថ
បញ្ជាក្់ពីក្ន្ថលងអងគុយ / ក្ន្ថលងអងគុយបលត្មើខាងលត្រាន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។ ព័ត្៌មាថទាំនាក្់ទាំថងសត្មាប់ពិធីជប់លលៀងត្ត្ូវបាថត្បមូល
ត្បសិថលបើអាចលធវើល ាបាថក្្ុងែាំលណ្ើរការធមមតាថ្ថត្បត្ិបត្តិការអាជីវក្មមទាាំងលពលក្ក្់ក្ន្ថលងឬល ាទីតាាំងលែើមបីអថុញ្ញាត្ឱ្យមាថទាំនាក្់ទាំថង។

o

ពិចារណាអាំពីត្បព័ថធក្ក្់ទូរស័ពទន្ែលអថុញ្ញាត្ឱ្យមថុសសត្ត្មង់ជួរឬរង់ចាាំក្្ុងឡាថលហ្ើយបញ្ចូលន្ត្ល ាលពលល
ឬវិធីសាត្សតលផសងលទៀត្ជូថែាំណ្រងែល់អត្ិងិជថថាត្ុរួច ាល់។

ាទូរស័ពទអត្ែបទ

□ ត្បសិថលបើត្្រឹះសែាថមាថសមត្ែភាពថិងលត្ជើសលរើសលែើមបីផតល់ជូថថូវការបញ្ជាទិញល ាថរងក្ន្ថលងអត្ិងិជថ្ួរន្ត្ត្ត្ូវបាថផតល់ជូថបញ្ជីមុខ
មហូប (ត្ត្ូវបាថផសពវផាយឬលត្បើន្ត្មួយសថលរក្) លែើមបីផតល់ភាពង្ាយត្សួលក្្ុងការបញ្ជាទិញលហ្ើយទាំថិញន្ែលបាថបញ្ជាទិញ្ួរន្ត្ត្ត្ូវ

បាថត្បមូលខចប់ថិងលរើសលដាយអត្ិងិជថឱ្យបាថឆាប់តាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។អត្ិងិជថ្ួរន្ត្ត្ត្ូវបាថជូថែាំណ្រងអាំពីលពលលវល្ាលត្ជើស
លរើសន្ែលបាថ់សមាថ។ អត្ិងិជថន្ែលក្ាំពុងរង់ចាាំរបស់របរអាចមិថត្បមូលផតុាំល ាក្្ុងអាជីវក្មមបាថលទ។

□ ក្ាំណ្ត្់ចាំថួថលេញៀវល ាត្ុលត្រាន្ត្មួយមិថឱ្យលលើសពី ៦ នាក្់ល ាក្្ុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយ។មថុសសល ាក្្ុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយន្ែល

អងគុយល ាត្ុន្ត្មួយមិថត្ត្ូវន្ញក្ដាច់ពី ្ាលទ។ សមាជិក្ទាាំងអស់ថ្ថពិធីជប់លលៀងត្ត្ូវន្ត្មាថវត្តមាថមុថលពលអងគុយលហ្ើយមចាស់ផទឹះត្ត្ូវ
នាាំយក្ពិធីជប់លលៀងទាាំងមូលល ាត្ុក្្ុងលពលន្ត្មួយ។ លលើក្ទរក្ចិត្តឱ្យបរិលភា្អាហារលដាយផ្ទាល់លដាយសមាជិក្ត្្ួសារន្ត្មួយ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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o

ក្ន្ថលងអងគុយលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងល ាត្ុថរងមិថត្ត្ូវមាថចាំថួថមិថលលើសពី ៦ នាក្់ល ាក្្ុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយ។

□ អត្ិងិជថ្ួរន្ត្ត្ត្ូវបាថផតល់ជូថថូវមុខមហូប (ផាយឬលត្បើត្បាស់ថូវឯក្សារន្ត្មួយ) លែើមបីផតល់ភាពង្ាយត្សួលក្្ុងការបញ្ជាទិញលហ្ើយ

ទាំថិញន្ែលបាថបញ្ជាទិញ្ួរន្ត្ត្ត្ូវបាថត្បមូលខចប់ថិងលរើសលដាយអត្ិងិជថឱ្យបាថឆាប់តាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។ អត្ិងិជថ្ួរន្ត្ត្ត្ូវ
បាថជូថែាំណ្រងអាំពីលពលលវល្ាលត្ជើសលរើសន្ែលបាថ់សមាថ។ អត្ិងិជថន្ែលក្ាំពុងរង់ចាាំរបស់របរអាចមិថត្បមូលផតុាំល ាក្្ុងអាជីវក្មមបាថ
លទ។ ពួក្ល្្ួរន្ត្សែិត្ល ាក្្ុងឡាថរបស់ពួក្ល្ឬត្ត្ឡប់មក្តាមលពលលវល្ាសមត្សបលែើមបីទទួលបាថការបញ្ជាទិញ។

□ ទាំនាក្់ទាំថងមាថក្ាំណ្ត្់រវាងបុ្គលិក្រង់ចាាំថិងអត្ិងិជថ។
o

ត្លមលើងរបាាំងរូបវថតែូចជាភា្ថាសឬ របាាំងក្ញ្ចក្់ជ័រ ល ាក្ន្ថលងចុឹះល
ចមៃាយ ាងកាយមាថចមៃាយ ត្បាាំមួយ ហ្វីត្្ឺពិបាក្។

o

ក្ាំណ្ត្់ចាំថួថថិល

មាឹះក្ន្ថលងឈ្រក្ន្ថលងបញ្ជាទិញបញ្ជរជាលែើមន្ែលការរក្ា

ាជិក្ន្ែលបលត្មើត្ក្ុមថីមួយៗ។

□ លលើក្ទរក្ចិត្តែល់ថិល ាជិក្ថិងអត្ិងិជថក្ុាំលអាយមក្ជួបជុាំ ្ាល ាត្ាំបថ់ន្ែលមាថច ាចរណ្៍ខពស់ែូចជាបថទប់ទរក្សាលត្ចក្លចញចូល
ក្ន្ថលងបារថិងក្ន្ថលងដាក្់ប័ណ្ណឥណ្ទាថ។ ល។

o

ត្ត្មូវឱ្យថិល

ាជិក្លចៀសវាងការចាប់ថ្ែថិងការសវា្មថ៍ត្សលែៀង ្ាន្ែលលធវើឱ្យត្បាក្ចាក្ចមៃាយ ាងកាយ។

□ លត្បើរបាាំងឬបលងកើថចមៃាយរវាងត្ុ លរាអីលែើមបីបាំន្បក្ថិល ាជិក្ល ាក្្ុងបថទប់សត្មាក្បុ្គលិក្។ ល ាក្ន្ថលងន្ែលអាចលធវើបាថចូរបលងកើត្ក្ន្ថលង
សាំ ាក្លត្រាលដាយមាថមលប់ថិងក្ន្ថលងអងគុយន្ែលធានាថូវការឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយ។

□ ត្បត្ិបត្ដិការត្ត្ូវបាថលរៀបចាំលឡើងវិញន្ែលអាចលធវើល ាបាថលែើមបីសលត្មចបាថថូវភាពខុស ្ារវាង ាងកាយថិងថិល ាជិក្។
o

ផទឹះបាយថិងន្ផ្ក្ខាងលត្កាយថ្ថក្ន្ថលងផទឹះ្ឺត្ត្ូវបាថសមគាល់លែើមបីបាំលពញត្ាំរូវការន្ផ្ក្ខាងឃលាត្់ ាងកាយ។

□ ពិធីសារន្ែលឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយ្ួរន្ត្ត្ត្ូវបាថលត្បើល ាត្្ប់ការិ ាល័យការិ ាល័យផទឹះបាយអាហារដឋាថក្ន្ថលងលែើរត្ត្ជាក្់ឬ
ត្ាំបថ់បុ្គលិក្ន្ែលមាថច ាចរណ្៍ខពស់។

o

ការទាក្់ទងលដាយថ្ចែថយត្ត្ូវបាថល្រំពរងទុក្លទាឹះ

ាងណាល ាលល ា្ឺត្ត្ូវដាក្់ក្ត្មិត្លថឹះឱ្យត្ិចជាង ១៥ នាទីថិយម

១០ នាទីលហ្ើយបុ្គលិក្ន្ត្ងន្ត្ពាក្់្ត្មបមុខរបស់ពួក្ល្ជាថិចច។

ការពិចារណារតនែមសត្មារ់រនទរ់េលក់រសជ្ារិ

□ ផតល់ថូវន្ក្វសអាត្សត្មាប់េលក្់រសជាត្ិថីមួយៗលហ្ើយលបើអាចលធវើបាថក្ុាំចាក្់លេសជជៈចូលក្្ុងន្ក្វន្ែលអត្ិងិជថបាថលត្បើរួចលហ្ើយ (មាថក្លិថ
ឈ្ៃុយឆៃាញ់។ ល។ )

□ ការលត្បើត្បាស់ធុងសាំ ាមសហ្្មថ៍ការដាក្់ធុងលសតាឹះទរក្មាត្់ជាលែើមត្ត្ូវន្ត្បញ្ឈប់
o

ផតល់ជូថថូវន្ពងថីមួយៗន្ែលអាចន្ចក្ជូថែល់លេញៀវម្ាក្់ៗជាំថួសវិញលែើមបីលចៀសវាងការឆ្លង ាលដាលរវាងលេញៀវ។

□ ក្ុាំបឹះក្ធុងក្ុងត្ឺថ័រលេសជជៈល ាន្ពងន្ក្វជាលែើមល ាលពលចាក្់ត្សាត្សាលបៀរឬត្សា។
□ ចាត្់វិធាថការលែើមបីធានាថាលពលលវល្ាណាត្់ជួបត្ក្ុមេលក្់រសជាត្ិមិថត្ត្ួត្សុី ្ាលែើមបីកាត្់បថែយអថតរក្មមរវាងមថុ សសពីត្ក្ុមថិងក្ន្ថលងលផស
ងៗ ្ា

□ បញ្ឈប់ែាំលណ្ើរក្មាថតន្ែលត្ចបាច់បញ្ចូលបុ្គលពីត្្ួសារលផសងៗ ្ាល ាជាត្ក្ុមលទសចរណ្៍ន្ត្មួយ។ ម្គុលទទសក្៍លទសចរណ្៍ត្ត្ូវន្ត្រក្ា
ចមៃាយ ាងកាយ

ាងត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីអត្ិងិជថ លេញៀវ។ ែាំលណ្ើរក្ាំសាថតត្បន្ហ្លជាមិថលក្ើត្លឡើងល ាក្្ុងផទឹះលទ។

រ។ ពផទៀង្សផ្ទាត់នៃការធនាស្រប់ស្រង្សការការឆ្លង្សពមពរារ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

9 នៃ ១៤

មុនភពលភរើក

□ ត្បព័ថធ HVAC ្ឺលអែាំលណ្ើរការលអ។ ែល់ក្ត្មិត្អត្ិបរិមាន្ែលអាចលធវើបាថខយល់ត្ត្ូវបាថលក្ើថលឡើង។
o

ត្ត្ិរិឹះែាំលឡើងមាសុីថសមអាត្ខយល់ន្ែលមាថត្បសិទធិភាពខពស់លធវើឱ្យត្បលសើរលឡើងថូវត្ត្មងខយល់របស់អា ារឱ្យមាថ

ត្បសិទធភាពខពស់បាំផុត្ថិងលធវើការន្ក្ន្ត្បលផសងលទៀត្លែើមបីបលងកើថបរិមាណ្ខយល់ខាងលត្រាថិងខយល់ល ាក្្ុងត្ាំបថ់លធវើការ
ទាាំងអស់។

□ សត្មាប់លត្្ឿងបរិកខារន្ែលមិថទាថ់ែាំលណ្ើរការសូមត្បញាក្់ទរក្លរតាថិងត្ត្ជាក្់រយៈលពល ៥ នាទីមុថលពលលបើក្មតងលទៀត្លែើមបីជាំថួសទរក្ន្ែល
មិថសអាត្ល ាក្្ុងបណ្្ ញទរក្លដាយការផគត្់ផគង់ទរក្ត្សស់ថិងមាថសុវត្ែិភាព។

□ លត្្ឿងបរិកខារត្ត្ូវបាថសមអាត្ថិងល្ាងអនាម័យ / ល្ាងសមលាប់លមល ា្ ាងហ្មត្់ចត្់ (លត្បើផលិត្ផលន្ែលត្ត្ូវបាថ
អថុញ្ញាត្ឱ្យលត្បើត្បាស់ត្បឆាាំងថរងក្ូវិែ -១៩) ជាពិលសសត្បសិថលបើវាត្ត្ូវបាថបិទ។

o

ទិញជាំលរើសសាំ ាប់ត្ក្ុមហ្ុថសាំអាត្ភា្ីទីបីលែើមបី បលងកើថត្ត្មូវការសាំអាត្តាមត្ត្មូវការ។

□ ក្ន្ថលងែូចជាបថទប់បរិលភា្អាហារក្ន្ថលងអងគុយថិងផទឹះបាយត្ត្ូវបាថបាំពាក្់លដាយផលិត្ផលទរក្អនាម័យត្ត្រមត្ត្ូវរួមទាាំងអនាម័យទរក្ល្ាង
ថ្ែថិង អនាម័យទរក្ជូត្សត្មាប់បុ្គលិក្ទាាំងអស់ន្ែលជួយអត្ិងិជថលដាយផ្ទាល់។

o ធានាបាថថូវបរិកខាអនាម័យរក្ាែាំលណ្ើរការថិងសតុក្ទុក្ត្្ប់លពលថិងផតល់សាបូក្ន្ថសងត្ក្ដាសថិងអនាម័យថ្ែល ាលពលចាាំបាច់។
o សូមន្ណ្នាាំលអាយត្ាំលឡើងមាសុីថន្ចក្ចាយទរក្លដាយមិថលត្បើសាំ ាប់អនាម័យថ្ែសាបូលបាក្លខាអាវក្ន្ថសងត្ក្ដាសថិងឧបក្រណ្៍
ន្ចក្ចាយសាំ ាម។

□ ទីតាាំងទមលាក្់ត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់លែើមបីទទួលបាថការន្ចក្ចាយល ាឆៃាយពីត្ាំបថ់ន្ែលមាថច ាចរណ្៍ខពស់។ ការទាក្់ទងរបស់មថុសសម្ាក្់
ល ាម្ាក្់សត្មាប់ការែរក្ជញ្ជូថទាំថិញត្ត្ូវបាថល្លុបបាំបាត្់ល ាលពលណាន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

ការពិចារណាអំពីសុវរែិេាពចំណីអាហារ

□

ាល់ការត្បត្ិបត្តិសុវត្ែិភាពចាំណ្ីអាហារន្ែលមាថន្ចងក្្ុងត្ក្មលសបៀងអាហារលក្់ ាយកាលីហ្វ័រញាត្ត្ូវបាថអថុវត្តថិងន្ង

រក្ា។

o

ទុក្អាហារលរតាលរតា (១៣៥ អងាលសឬលលើសពីលថឹះ) ថិងអាហារត្ត្ជាក្់ (៤១ អងារឬទាបជាងលថឹះ) ។

o

ចមអិថអាហារ

o

សមអាត្ថិងអនាម័យឧបក្រណ្៍លត្បើត្បាស់ថិងឧបក្រណ្៍តាមលត្បក្ង់ន្ែលបាថន្ចងល ាក្្ុងសុី។ CRFC

o

ត្បកាថ់ខជាប់ថូវការអថុវត្តសុខភាពថិងអនាម័យបុ្គលិក្៖ ក្ុាំលធវើការល ាលពលមាថជមៃឺ ល្ាងថ្ែឱ្យបាថញរក្

ាងហ្មត្់ចត្់តាមត្ត្មូវការរបស់ CRFC ។

ញាប់; លត្សាមថ្ែលត្បើតាមត្ត្មូវការរបស់ CRFC ។
o

ធានាថា ាល់មុខមហូបថិងលត្្ឿងផសាំអាហារ្ឺមក្ពីត្បេពអាហារន្ែលបាថយល់ត្ពម។

o

បុ្គលិក្លរៀបចាំអាហារត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្តមិថឱ្យផ្លាស់បតូរឬចូលក្ន្ថលងលធវើការរបស់អ្ក្ែថ្ទក្្ុងអាំឡុងលពល
ផ្លាស់បតូរ។

□ មាសុីថផតល់លសវាក្មមលដាយខលួថឯងែូចជាសូដាថិងមាសុីថទរក្លដាឹះល ាជូរត្ត្ូវបាថន្ចក្ចាយលដាយបុ្គលិក្មហូបអាហារថិង
សមអាត្ថិងលធវើអនាម័យជាញរក្ញាប់។

□ ត្ាំបថ់ន្ែលអត្ិងិជថអាចត្បមូលផតុាំឬបឹះអាហារឬរបស់របរលត្បើត្បាស់ន្ែលអត្ិងិជថលផសងលទៀត្អាចថរងត្ត្ូវបាថបិទ។ របស់របរ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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ទាាំងលថឹះត្ត្ូវបាថផតល់ជូថអត្ិងិជថម្ាក្់ៗលហ្ើយត្ត្ូវបាថល្លបាឹះបង់លចាលឬសមអាត្ថិងល្ាងចាថបនទាប់ពីលត្បើត្បាស់មតង ៗ តាម
ន្ែលសមត្សប។ លថឹះរួមបញ្ចូលបុន្ថតមិថត្ត្ូវបាថក្ាំណ្ត្់លទ។

o

ត្ាំបថ់បាំលរើលសវាក្មមលដាយខលួថឯងជាមួយលត្្ឿងលទសត្បដាប់ត្បដាលត្បើត្បាស់ក្ន្ថសងជួត្ថ្ែ, ្ាំរបន្ក្វ, បាំពង់បរត្
ត្បធលបើដាក្់មហូបយក្ល ា។ ល។

o

ត្ាំបថ់អាហារន្ែលផតល់លសវាក្មមលដាយខលួថឯងែូចជាបារសាឡា សាឡាែបារឬន្បបអាហារបូលហ្វរួមទាាំងការ
អាហារេលួក្លធវើ្ាំរូ។

o

ការលរៀបចាំថិងការលធវើបទបង្ហាញមហូបល ាលលើត្ុតាមផលូវែូចជារលទឹះលត្ជើសលរើសរបស់របរមហូបអាហារថិងន្ខស
ឧបក្រណ្៍បញ្ជូថការលត្ត្ៀមហ្គូន្ផលអាវូកាែូជាលែើម។

o

បនាទ ប់ពីទទួលទាថអាហារសករត្ ាប់ហ្រឺ អាហារសត្មថ់ឬលឈ្ើចាក្់លធមញសត្មាប់អត្ិងិជថ។ ទាាំងលថឹះត្ត្ូវបាថ
ផតល់ជូថជាមួយមូលបបទាថប័ត្ត្ឬផតល់ជូថតាមការលស្ើសុាំ។

□ បុ្គលិក្មហូបអាហារន្ែលត្ត្ូវបាថចាត្់តាាំងត្ត្ូវបាថល្ត្ប្ល់ភារក្ិចចឱ្យខចប់លត្្ឿងត្បាក្់មុថលពលផតល់ជូថអត្ិងិជថជាជាង
ថិល

ាជិក្ជាលត្ចើថន្ែលកាថ់លត្្ឿងត្បាក្់ន្ែលបាថរក្ល

ើញមុថលពលលត្បើត្បាស់របស់អត្ិងិជថ។

□ ការបាំលពញលេសជជៈល ាត្ុឬពីធុងរួម (ឧទាហ្រណ្ីអ្ក្រលទឹះល ារលទឹះរុញែប) មិថត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្លទ។ ន្វ៉ៃថតាសអាត្ត្ត្ូវបាថផតល់ជូថសត្មាប់
ការបាំលពញបន្ថែមរបស់អត្ិងិជថ។

□ លភាជថីយដឋាថអាចលក្់ផលិត្ផលទីផារ (ែូចជាផលិត្ផលទាំថិញអាហារសាច់ថិងសុត្) ត្បសិថលបើពួក្ល្ផតល់ជូថថូវផលិត្ផលន្បបលថឹះ
សត្មាប់ការមក្យក្ឬន្ចក្ចាយន្ត្បុលណណាឹះ។ លភាជថីយដឋាថថរងទទួលបាថផលិត្ផលទីផារសត្មាប់អត្ិងិជថ។ លភាជថីយដឋាថត្ត្ូវបាថ
ហាមឃាត្់មិថឱ្យផ្លាស់បតូរក្ន្ថលងអងគុយក្្ុងផទឹះឬលត្រាល ាក្្ុងទីផារ។

កតនលងការពិចារណា
□ បថទប់ទក្
រ ន្ែលធលាប់បាថលបើក្ជាសាធារណ្ៈ្ួរលបើក្ឱ្យសាធារណ្ជថចូលលត្បើត្បាស់។
□ ថិល ាជិក្ក្្ុងមួយលវថត្ត្ូវបាថចាត្់តាាំងលែើមបីត្ត្ួត្ពិថិត្យថិងអថុវត្តថីត្ិវិធីអនាម័យថិងការល្ាងសមលាប់ល ា្បន្ថែមលទៀត្តាមត្ត្មូវការ។
□ ន្ផថការសាំអាត្ថិងសមលាប់លល ាម្សត្មាប់ថ្ផទន្ែលបឹះខពស់ថិងក្ន្ថលងចូលត្ត្ូវបាថបលងកើត្លហ្ើយត្ត្ូវបាថអថុវត្តតាម។
o

ត្ាំបថ់រួមថិងវត្ែុន្ែលបឹះជាញរក្ញាប់ទាក្់ទងថរងការមក្ទទួលថិងការទូទាត្់របស់អត្ិងិជថ(ឧទា។ ត្ុថ្ែលសា

ទវាររឺចាំណ្ុចថ្ែទាញទវារមាសុីថអាថកាត្ឥណ្ទាថ) ត្ត្ូវបាថរមាប់ម្លចាលក្្ុងរយៈលពលមួយលមាងក្្ុងលមាង
លធវើការលដាយលត្បើថ្ាាំសមលាប់លមល ា្ន្ែលអថុម័ត្ EPA ។
o

ការទូទាត្់ទាាំងអស់ត្ចក្ផលូវប៊ិចថិងប៊ិចសទីលត្ត្ូវបាថសមលាប់លមល ា្បនទាប់ពីការលត្បើ។

□ លត្្ឿងបរិកខារត្ត្ូវបាថសមអាត្ថិងទរក្អនាម័យល្ាងថ្ែ ាងហ្មត្់ចត្់ (លត្បើផលិត្ផលន្ែលត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យលត្បើត្បឆាាំងថរងក្ូ
វិែ -១៩) ល ាលពលយប់។ ក្ាំណ្ត្់លហ្ត្ុមួយត្ត្ូវបាថរក្ាទុក្លែើមបីតាមដាថការបញ្ចប់តាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

□ កាសសតាប់ត្ត្លចៀក្ថិងឧបក្រណ្៍លផសងលទៀត្មិថត្ត្ូវបាថន្ចក្រំន្លក្រវាងថិល ាជិក្លទែ ាបណាលត្្ឿងបរិកខារទាាំងលនាឹះត្ត្ូវបាថរមាប់ម្បាថ
ត្ត្រមត្ត្ូវបនទាប់ពីលត្បើត្បាស់មតង ៗ ។ ពិលត្ ាឹះជាមួយអ្ក្ផលិត្ឧបក្រណ្៍លែើមបីក្ាំណ្ត្់ជាំហាថល្ាងចាថសមត្សប។

□ មាសុីថល្ាងចាថន្ែលល្ាងសមអាត្ត្បដាប់ត្បដាអត្ិងិជថលត្បើលត្ចើថត្ត្ូវបាថបាំពាក្់លដាយឧបក្រណ្៍លែើមបីការពារន្េ្ក្
ត្ចមុឹះថិងមាត្់ពីការចមលងល ា្លដាយសារការបាំន្បក្ខលួថលដាយលត្បើ្ត្មបមុខន្វ៉ៃថតាការពារថិង / ឬន្ខលការពារមុខ។

ឧបក្រណ្៍ល្ាងចាថត្ត្ូវបាថល្ផតល់ឱ្យថូវអសមកាលន្ែលមិថអាចផ្លាស់បតូរបាថលហ្ើយត្ត្មូវឱ្យផ្លាស់បតូរជាញរក្ញាប់។

□ បថទប់ងូត្ទរក្ត្ត្ូវបាថត្ត្ួត្ពិថិត្យជាត្បចាាំថិងសមអាត្ថិងល្ាងចាថក្្ុងរយៈលពលមួយលមាងលដាយលត្បើថ្ាាំសមលាប់លមល ា្ EPA
ន្ែលបាថយល់ត្ពម។

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ អនាម័យទរក្ល្ាងថ្ែថិងក្ាំបុងសាំ ាមមាថសត្មាប់សាធារណ្ជថល ាឬជិត្ត្ចក្ចូលក្ន្ថលង។
ភសវាកមមអរិថិជ្នកតនលងររិភេោគ្អាហារទីកតនលងភត្កៅ

□ បថទប់ទរក្ន្ែលធលាប់បាថលបើក្ជាសាធារណ្ៈ្ួរលបើក្ឱ្យសាធារណ្ជថចូលទសសនា។
□ អត្ិងិជថ្ួរន្ត្ចូលតាមទវារន្ែលត្ត្ូវបាថលបើក្ (លថឹះថរងត្ត្ូវបាថវាយត្ថ្មលសត្មាប់ការអថុម័ត្លដាយន្ផអក្លលើការបឹះពាល់ជារួម) ឬសវ័យត្បវត្តិ
ត្បសិថលបើអាច។ ទរក្អនាម័យល្ាប់ថ្ែ្ួរន្ត្មាថសត្មាប់លេញៀវន្ែលត្ត្ូវបឹះថ្ែទាញទវារ។

□ អត្ិងិជថត្ត្ូវបាថន្ណ្នាាំថាពួក្ល្ត្ត្ូវពាក្់លត្សាមមុខត្្បត្ក្ណាត្់ ាល់លពលន្ែលពួក្ល្មិថបរិលភា្ថិង / ឬផរក្។ លថឹះ ាប់បញ្ចូលទាាំងការ
ចូលល ាកាថ់ក្ន្ថលងលពលលែើរល ាត្្ប់ទីក្ន្ថលងក្្ុងមជឈមណ្ឌលថិងល ាលពលលត្បើបថទប់សាំ ាក្។ លថឹះអថុវត្តចាំលពាឹះមថុសសលពញវ័យទាាំងអស់ថិង
ចាំលពាឹះក្ុមារន្ែលមាថអាយុលលើសពី ២ ឆ្ាាំន្ត្បុលណណាឹះ។ របាាំងមុខន្ែលមាថលត្ ាឹះថ្ាក្់ត្ត្ូវបាថលលើក្ន្លងពីត្ត្មូវការលថឹះ។
o

អត្ិងិជថអាចែក្្ត្មបមុខត្ក្ណាត្់លពលក្ាំពុងអងគុ យល ាត្ុថិងបរិលភា្ថិងឬផរក្។

o

អត្ិងិជថន្ែលបែិលសធមិថពាក្់លត្សាមមុខអាចថរងត្ត្ូវបាថបែិលសធលសវាក្មមលហ្ើយលស្ើសុាំចាក្លចញ។

□ លត្្ឿងបរិកខារត្ត្ូវបាថសមអាត្ថិងល្ាងអនាម័យ / រំង្ាប់ល ា្ ាងហ្មត្់ចត្់ (លត្បើត្បាស់ផលិត្ផលន្ែលត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្លអាយលត្បើត្បាស់លែើមបី
ការពារត្បឆាាំងថរងក្ូវិែ -១៩) ល ាលពលយប់។ ក្ាំណ្ត្់លហ្ត្ុមួយត្ត្ូវបាថរក្ាទុក្លែើមបីតាមដាថការបញ្ចប់ល ាក្ន្ថលងន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

□ កាសសលមលងថិងឧបក្រណ្៍លផសងលទៀត្មិថត្ត្ូវបាថន្ចក្រំន្លក្រវាងថិល ាជិក្លទលុឹះត្តាន្ត្ឧបក្រណ្៍លថឹះត្ត្ូវបាថរមាប់ លមល ា្បាថត្ត្រមត្ត្ូវ
បនទាប់ពីការលត្បើត្បាស់ថីមួយៗ។ ពិលត្ ាឹះជាមួយអ្ក្ផលិត្ឧបក្រណ្៍លែើមបីក្ាំណ្ត្់ជាំហាថល្ាងអនាម័យសមត្សប។

□ មាសុីថល្ាងចាថន្ែលល្ាងសាំភារៈលត្បើត្បាស់របស់អត្ិងិជថលត្បើត្បាស់លត្ចើថមុខត្ត្ូវបាថបាំពាក្់លដាយឧបក្រណ្៍លែើមបីការពារន្េ្ក្ត្ចមុឹះថិង
មាត្់ពីការចមលងល ា្លដាយសារការពុឹះក្លត្ញ្ជាលលដាយលត្បើបថសាំថ្ថ្ត្មបមុខន្វ៉ៃថតាការពារថិង / ឬន្ខលការពារមុខ។ មាសុីថល្ាងចាថត្ត្ូវបាថ
ផតល់ឱ្យថូវអូប័រន្ែលមិថអាចផ្លាស់បតូរបាថលហ្ើយត្ត្មូវឱ្យផ្លាស់បតូរជាញរក្ញាប់។ ឧបក្រណ្៍ការពារន្ែលអាចលត្បើលឡើងវិញបាថែូចជាន្ខល
ការពារមុខថិងន្វ៉ៃថតា្ឺត្ត្ូវល្ាងសមអាត្ឱ្យបាថត្ត្រមត្ត្ូវរវាងការលត្បើត្បាស់។

□ បថទប់ទរក្ត្ត្ូវបាថត្ត្ួត្ពិថិត្យជាត្បចាាំថិងសមអាត្ថិងល្ាងអនាម័យក្្ុងរយៈលពលមួយលមាងលដាយលត្បើថ្ាាំសមលាប់លមល ា្EPAន្ែលបាថយល់ត្ព
ម។

□ ទរក្អនាម័យល្ាងថ្ែថិងធុងសាំ ាមត្ត្ូវមាថសត្មាប់សាធារណ្ជថល ាឬជិត្ត្ចក្ចូលក្ន្ថលង។

ឃ។ រត្មូវការសត្មារ់ការកំសានតផ្ទាល់

□ ការក្ាំសាថដផ្ទាល់ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ិឱ្យចូលក្្ុងផទឹះថិងខាងលត្រា។
□ ការន្ក្ន្ត្បបន្ថែមសត្មាប់ការសន្មតងអាចត្ត្ូវបាថទាមទារលដាយការន្ណ្នាាំពីការសន្មតងរបស់ CDPH ។
□ ការក្ាំសាថតផ្ទាល់ល ាខាងលត្រា
o អ្ក្សន្មតងន្ែលក្ាំពុងលត្ចៀងលត្ចៀងលលងឧបក្រណ្៍ផលុាំខយល់ឬចូលរួមសក្មមភាពត្បហាក្់ត្បន្ហ្ល ្ាត្ត្ូវរក្ាចមៃាយ ាង
កាយពីអ្ក្ទសសនាថិងអ្ក្សាំន្ែងែថ្ទលទៀត្ចាំថួថ ៦ ហ្វីត្លបើពួក្ល្ពាក្់លត្សាមមុខឬចមៃាយ ាងកាយ ១២ ហ្វត្
ី
ត្បសិថលបើពួក្ល្មិថបាថពាក្់្ត្មបមុខ។

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
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o សមាជិក្ថ្ថទសសថិក្ជថអាចលត្ចៀងឬសូត្ែ ាបណាពួក្ល្ពាក្់លត្សាមមុខលហ្ើយរក្ាភាពឃលាត្ឆៃាយពី ាងកាយ។

□ ការក្ាំសាថតផ្ទាល់ក្្ុងផទឹះ
o អ្ក្សាំន្ែងលត្ចៀងលត្ចៀងលលងឧបក្រណ្៍ផលុាំខយល់ឬចូលរួមសក្មមភាពត្សលែៀង ្ាក្្ុងផទឹះត្ត្ូវពាក្់្ត្មបមុខត្្ប់លពលលវល្ា
o អ្ក្សាំន្ែងត្ត្ូវន្ត្រក្ាចមៃាយ ាងកាយចមៃាយ ២៤ ហ្វីត្ពីចមៃាយពីអ្ក្ទសសនាថិង
អ្ក្សាំន្ែងលផសងលទៀត្។

ាងលហាចណាស់ចមៃាយ ១២ ហ្វីត្ពី

o អ្ក្សាំន្ែងត្ត្ូវបាថ ាប់បញ្ចូលល ាថរងន្ែថក្ាំ ណ្ត្់សមត្ែភាពកាថ់កាប់។
o អ្ក្សាំន្ែងត្ត្ូវបាថផតល់អថុសាសថ៍ឱ្យទទួលការលធវើលត្សត PCR អវិជជមាថក្្ុងរយៈលពល ៧២(72) លមាងមុថលពលលសវាក្មម
o លភាជថីយដឋាថន្ែលអថុញ្ញាត្ឱ្យការក្ាំសាថតផ្ទាល់្ួរន្ត្លធវើឱ្យត្បលសើរលឡើងថូវខយល់ឱ្យបាថលត្ចើថតាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

ង។ វិធានការណ៍តដលត្បាត្ស័យទាក់ទងជ្ាសាធារណៈ

□ ចាប់ងត្ចាំលងថ្ថពិធីសារលថឹះត្ត្ូវបាថបិទផាយល ាតាមត្ចក្ចូលសាធារណ្ៈទាាំងអស់ល ាកាថ់ក្ន្ថលងលនាឹះ។
□ សញ្ញាសាំ ាល់ន្ែលជូថែាំណ្រងែល់អត្ិងិជថឱ្យលត្បើត្បាស់អនាម័យថ្ែថិងពាក្់្ត្មបមុខលពលមិថបរិលភា្ឬផរក្ក្៏ត្ត្ូវដាក្់
ល ាតាមត្ចក្ចូលទាាំងអស់ផងន្ែរ។

□ សលាក្សញ្ញាត្ត្ូវបាថបលង្ហាឹះន្ែលរំលរក្ែល់សាធារណ្ជថបរិលភា្អាហារឱ្យរក្ាចមៃាយឆៃាយពី ាងកាយចាំថួថ ៦ ហ្វត្
ី

ល្ាងថ្ែឬលត្បើអនាម័យល ាលពលចូលលភាជថីយដឋាថថិងស្ាក្់ល ាផទឹះត្បសិថលបើពួក្ល្ឈ្ឺឬមាថល ា្សញ្ញាត្សប ្ាថរង ក្ូវិែ
១៩ ។

□ ផ្លាក្សញ្ញាត្ត្ូវបាថចុឹះផាយន្ែលជូថែាំណ្រងែល់អត្ិងិជថថាខណ្ៈលពលន្ែលវាអាចជាទមលាប់ធមមតាសត្មាប់អ្ក្

ទទួលទាថអាហារលពលល្ៃាចក្្ុងសងគមបនទាប់ពីទទួលទាថអាហាររួចការអថុវត្តលថឹះថរងត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្តក្្ុងលពលមាថ
ជាំងឺ ាត្ត្ាត្។

□ ការន្ចក្ចាយតាមអ៊ិថធរលណ្ត្ថ្ថការបលងកើត្ (ល្ហ្ទាំព័រត្បព័ថធផសពវផាយសងគម។ ល។ ) ផតល់ថូវព័ត្៌មាថចាស់ល្ាស់អាំពី
លមាងថ្ថក្ន្ថលងលត្បើត្បាស់ការលត្បើត្បាស់្ត្មបមុខល ាលថល

ាបាយទាក្់ទងថរងការបញ្ជាទិញការក្ក្់ការបង់ត្បាក្់ជាមុថ

ការលត្ជើសលរើសថិង ឬការន្ចក្ចាយថិងបញ្ហាពាក្់ព័ថធលផសងលទៀត្។

ច។ វិធានការតដលធានាបាននូវការទទួលបាននូវភសវាកមមចាំបាច់ត្រករភដោយសមធម៌

□ លសវាក្មមន្ែលមាថសារៈសាំខាថ់សត្មាប់អត្ិងិជថ អត្ិងិជថត្ត្ូវបាថផតល់អាទិភាព។
□ ត្បត្ិបត្តិការឬលសវាក្មមន្ែលអាចត្ត្ូវបាថផតល់ជូថពីចមៃាយត្ត្ូវបាថផ្លាស់បតូរល ាលលើអ៊ីថធឺណ្ិត្។
□ វិធាថការណ្៍នានាត្ត្ូវបាថបលងកើត្លឡើងលែើមបីធានាែល់ការទទួលបាថទាំថិញថិងលសវាក្មមសត្មាប់អត្ិងិជថន្ែលមាថក្ត្មិត្ថ្ថការចល័ត្ថិង
ឬមាថហាថិេ័យខពស់ល ាក្្ុងទីសាធារណ្ៈ។

វិធានការរតនែមណាមួយតដលមិនរារ់រញ្ចូលខាងភលើគ្ួរតរត្រូវបានចុុះរញ្ជីភនៅភលើទំព័រដាច់ភដោយតែក
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
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តដលអាជ្ីវកមមគ្ួរតរេជារ់ភទៅនឹងឯកសារភនុះ។
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