ពិធីសារសម្រាប់អាងហែលទឹកសាធារណៈ៖ ឧបសម្ពន្
័ ធ ដ(K )
បចចុប្ន្នភាពថ្មីៗ ១២/៦/២០៖
•

អាងហែលទឹកក ាខាងកម្រាៃិងកនុងផ្សទោះហដលបកម្រើដល់សមាជ្ិកម្រួសារកម្ចើៃជ្ាងរួយម្រួសារម្តូវរាៃបិទកលើកហលង
ហតអាងហែលទឹកកម្រាហដលផ្សតល់ជ្ូៃហែលទឹកក្លាហដលមាៃកំណត់ (ហែលទឹកមនាក់កង
នុ រួយផ្សលូវ) អាចក ាហតកបើកៃិង
លង់ទឹកបង្ការរាៃរួរទាំងករករៀៃហែលទឹកជ្ារួយម្រូហដលមាៃការបញ្ជាក់ម្តូវរាៃអៃុញ្ញាតក ាកនុងផ្សទោះៃិងខាង
កម្រា។ ។ ការលក់អាហារឬកភសជ្ជៈសម្មាប់ការកម្បើម្រាស់ក ាៃឹងកហៃលងម្តូវរាៃហារឃាត់។ ការផ្លាស់បតូររាៃបៃលិច
ពណ៌កលឿង។

តម្រូវការខាងកម្ការអៃុវតតចំក ាោះអាងហែលទឹកសាធារណៈទាំងអស់។

អាងហែលទឹកសាធារណៈរួរមាៃអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកកលឹបកលឹប

អាងហែលទឹកកលឹបសុខភាពឬកលឹបហាត់ម្រាណអាងហែលទឹកអាងហែលទឹករណឌលហែទាំកពលនែៃមាៃអាជ្ញាប័ណណអាងហែលទឹករណឌលកវជ្ជសា
ម្សតអាងហែលទឹកៃិទាឃរដូវហរ៉ែអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកម្កុ ងទីធលាសាលាសាធារណៈឬឯកជ្ៃអាងហែលទឹក; អាងហែលទឹកសួៃករាៃតឬ
អាងហែលទឹកអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកមាៃក ាលបំណងពិកសសៃិងអាងហែលទឹកសាលាករៀៃ។ កៃោះរិៃអៃុវតតចំក ាោះអាងហែលទឹកហដល
មាៃទីតាំងសថិតក ាកនុងម្រួសារហតរួយកទ។

បហៃថរកលើល័កខខ័ណឌហដលរាៃកំណត់កលើអាងហែលទឹកក ាយអភិរាលៃិងរជ្ឈរណឌលម្តួតពិៃិ តយ

ជ្ំងឺការហចករំហលកកហៃលងរស់ក ាជ្ារួយអាងហែលទឹកក៏ម្តូវក ារពតារលកខខណឌហដលមាៃហចងកនុងពិធីសារកៃោះសម្មាប់អាងហែលទឹកសាធារ
ណៈ។ ពិធីសារកៃោះម្តូវហតអៃុវតតៃិងបិទផ្សាយរុៃកពលកបើកអាងទឹក។
រាល់ទាំង្សស្ប៉ា, អាង្សទឹកព្តា, បន្ទះកម្រាល់បាញ់ទឹក, សូណាន្ិង្សបន្ទប់ចំហាយពលើកលលង្សលែកលន្ែង្សលែលរាន្ទីតាំង្សសថិែព ាកនុង្សម្រួសារលែមួយ
លែលម្ែូវបាន្ពម្បើម្បាស់ព ាយសរាជិកម្រួសារលែលសនាក់ព ាកនុង្សម្រួសារលែមួយន្ឹង្សព ាលែបិទរហូែែល់បាន្អន្ុញ្ញាែឱ្យបន្តម្បែិបែតិការលែល
បាន្លកលម្បឬពពញពលញ។
អាងហែលទឹកក ាខាងកម្រាៃិងកនុងផ្សទោះហដលបកម្រើដល់សមាជ្ិកម្រួសារកម្ចើៃជ្ាងរួយម្រួសារម្តូវរាៃបិទកលើកហលងហតអាងហែលទឹកកម្រាហដលផ្សត
ល់ជ្ូៃហែលទឹកក្លាហដលមាៃកំណត់ (ហែលទឹកមនាក់កនុងរួយផ្សលូវ) អាចក ាហតកបើកៃិងលង់ទឹកបង្ការរាៃរួរទាំងករករៀៃហែលទឹកជ្ារួយម្រូហដល
មាៃការបញ្ជាក់ម្តូវរាៃអៃុញ្ញាតក ាកនុងផ្សទោះៃិងខាងកម្រា។ ការលក់អាហារឬកភសជ្ជៈសម្មាប់ការកម្បើម្រាស់ក ាៃឹងកហៃលងម្តូវរាៃហារឃាត់ ។

អាងហែលទឹកសម្មាប់សនាក់ក ា (ឧទាែរណ៍អាងហែលទឹកកនុងផ្សទោះផ្សទោះហលែងហម្រៃិងអាហារកពលម្ពឹកអាងហែលទឹកអាងហែលទឹកអាងហែលទឹក
សមាររសមាជ្ិកកនុងផ្សទោះ) តម្រូវឱ្យម្បកាៃ់ខជាប់ៃូវពិធីសារទាំងកៃោះតារហដលអាចកធែើក ារាៃ។ peration ។

សូរកត់សមគាល់៖ ឯកសារកៃោះអាចម្តូវរាៃកធែើបចចុបបៃនភាពក ាកពលហដលព័ត៌មាៃៃិងធៃធាៃបហៃថរអាចរករាៃដូកចនោះម្តូវម្រាកដថាពិៃិតយករើល
ករែទំព័ររបស់ឡងប៊ិច COVID-១៩ ក ា www.longbeach.gov/covid19 ជ្ាកទៀងទាត់សម្មាប់ការកធែើបចចុបបៃនភាពកលើឯកសារកៃោះ។
បញ្ជីកផ្សទៀងផ្ទាត់កៃោះរួរមាៃ៖

1.
2.
3.
4.

វិធាៃការកដើរបីធានាឱ្យមាៃភាពខុស នានៃរាងកាយ
វិធាៃការកដើរបីធានាការម្រប់ម្រងការឆ្លង
ទំនាក់ទំៃងជ្ារួយៃិក

ាជ្ិកៃិងសាធារណជ្ៃ

វិធាៃការកដើរបីធានារាៃៃូវការទទួលរាៃៃូវកសវាករមចាំរាច់ម្បកបក ាយសរធរ៌

ពម្រឿង្សបរិកខារទាំង្សអស់លែលរាន្អាង្សលហលទឹកម្ែូវអន្ុវែតរាល់វិធាន្ការណ៍លែលអាចអន្ុវែតបាន្លែលរាន្ព ាខាង្សពម្កាមពហើយ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V9 12/06/20
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ពម្ែៀមពន្យល់ពីមល
ូ ពហែុលែលវិធាន្ការណ៍ណាមួយលែលមិន្ម្ែូវបាន្អន្ុវែតលែលមិន្អាចម្ែូវអន្ុវែតបាន្។
ព

មាះអាជីវកមម:

អាសយ ឋាន្៖
ក - ព ាលន្ព

ាបាយការងារន្ិង្សវិធាន្ការណ៍ពែើម្ីការពារសុខភាពន្ិព

ាជិក (ពិន្ិែយពមើលអវីលែលអន្ុវែតចំពពាះកលន្ែង្ស)

រៃុសសម្រប់រូបហដលអាចបំកពញភារកិចចរបស់ពួកករពីផ្សទោះម្តូវរាៃករហណនាំឱ្យកធែើ។
បុរគលិកង្ាយរងកម្ ាោះ (អនកហដលមាៃអាយុកលើសពី ៦៥ ឆនាំអនកហដលមាៃបញ្ហាសុខភាពរុាំនរ៉ែ) ម្តូវរាៃចាត់តាំងឱ្យកធែើការហដលអាចកធែើរាៃពីផ្សទោះ
ក ាកពលណាហដលអាចកធែើក ារាៃ។
ៃិក

ាជ្ិកទាំងអស់ម្តូវរាៃករម្រាប់រិៃឱ្យរកកធែើការម្បសិៃកបើឈឺកែើយកធែើតារការបញ្ជាទិញសុខភាពឡុងប៊ិចសម្មាប់ភាពឯកកាក ាយខលួៃ

ឯងម្បសិៃកបើអាចអៃុវតតរាៃ។

o បកងកើតបញ្ជីក

មាោះនៃបុរគលិកបម្រុងហដលរាៃបណ្តោះបណ្ាល។

ក ាកពលទទួលរាៃដំណឹងថាៃិក

ាជ្ិកមនាក់ឬកម្ចើៃនាក់កធែើកតសត៍វិជ្ជមាៃឬមាៃករារសញ្ញាម្សប នាៃឹង កូវិដ-១៩ (ករណី) ៃិក

ាជ្កមាៃ

ហផ្សៃការឬពិធីសារកដើរបីឱ្យមាៃករណី ាច់ក ាយហឡកពីករក ាផ្សទោះកែើយតម្រូវឱ្យមាៃខលួៃឯងភលារៗ ការ ាក់ឱ្យក ា ាច់ពីករនៃៃិក
អស់ហដលមាៃការបោះ ាល់ក ាកហៃលងកធែើការចំក ាោះករណី។ ហផ្សៃការរបស់ៃិក

ាជ្ិករួរពិចារណាកលើពិធីសារសម្មាប់ៃិក

ាជ្ិកទាំង

ាជ្ិកហដលជ្ាប់ទាំង

អស់មាៃសិទធិចូលដំកណើរការឬសាកលបងសម្មាប់ កូវិដ-១៩ កដើរបីកំណត់ថាកតើមាៃការបង្ហាញកហៃលងកធែើការបហៃថរហដលអាចតម្រូវឱ្យមាៃ
វិធាៃការម្តួតពិៃិតយបហៃថរ កូវិដ-១៩ ហដរឬកទ។.
កនុងករណីហដលមាៃករណីចំៃួៃ ៣ រឺកម្ចើៃជ្ាងកៃោះម្តូវរាៃរកកឃើញក ាកនុងកហៃលងកធែើការកនុងរយៈកពល ១៤ នែៃៃិក

ាជ្ករួរហតរាយការណ៍ពី

ចកង្ការកៃោះក ារៃទីរសុខាភិរាលៃិងកសវារៃុសសនៃទីម្កុងឡងប៊ិចតារកលខ ៥៦២-៥៧០-INFO ។
ការម្តួតពិៃិតយករារសញ្ញាម្តូវរាៃកធែើកឡើងរុៃកពលៃិក

ាជ្ិកអាចចូលកធែើការ។ ការម្តួតពិៃិតយម្តូវហតរាប់បញ្ចូលការហឆ្កកឆ្រទាក់ទងៃឹងការ

កអកដកងហើរខលីឬករតាខលួៃៃិងករារសញ្ញាកផ្សសងកទៀតហដលបុរគលិកអាចៃឹងជ្ួបម្បទោះ។ ការម្តួតពិៃិតយទាំងកៃោះអាចម្តូវរាៃកធែើកឡើងពីចមៃាយឬ
ក ាយផ្ទាល់ក ាកពលរកដល់បុរគលិក។ ការម្តួតពិៃិតយសីតុណហភាពក៏រួរហតម្តូវរាៃកធែើក ាកហៃលងកធែើការម្បសិៃកបើអាច។
ៃិក

ាជ្ិកទាំងអស់ហដលមាៃទំនាក់ទំៃងជ្ារួយសាធារណជ្ៃឬៃិក

ាជ្ិកកផ្សសងកទៀតកនុងកំឡុងកពលផ្លាស់បតូរកវៃរបស់ពួកករម្តូវរាៃផ្សតល់ជ្ូៃ

ក ាយរិៃចាំរាច់បង់នែលកលើរុខម្របរុខ។ ការបិទរាំងរឺម្តូវ ាក់ក ាយៃិក
ទំៃងជ្ាទាក់ទងជ្ារួយអនកដនទ។ ៃិក

ាជ្ិកម្រប់កពលកវលាកនុងកពលនែៃកធែើការក ាកពលមាៃទំនាក់ទំៃងឬ

ាជ្ិកម្តូវរាៃហណនាំឱ្យលាងសំអាតរម្របរុខរាល់នែៃ។

o ៃិក ាជ្ិករិៃចាំរាច់ ាក់រម្របម្កណាត់កពលបុរគលិកក ាមនាក់ឯងឬកពលចូលទឹក។
អនកការ ារជ្ីវិតហដលកំពុងការ ារជ្ីវិត

ាងសករមក៏រិៃម្តូវរាៃកររំ ពឹងថាៃឹងតារ ាៃការលាងនដការកម្បើម្រាស់រម្របរុខម្កណាត់ឬការ

ឃលាតឆៃាយពីសងគរដល់អនកដនទហដរ។

o ចាត់តាំងៃិក ាជ្ិកមនាក់កទៀតកដើរបីតារ ាៃការអៃុវតតពិធីសារហដលឃលាតឆៃាយពីសងគរ។ ៃិក ាជ្ិកទាំងអស់រួរហតដឹងថាកតើបុរគលកៃោះ
ជ្ាៃរណាៃិងរកបៀបទាក់ទងបុរគលកនាោះ។
ការឈប់សម្មាកម្តូវរាៃកធែើឱ្យសមុរសមាញកដើរបីធានាថាម្រាំរួយ (6) ែែីតរវាងបុរគលិកអាចម្តូវរាៃហែរកាក ាកនុងបៃទប់សម្មាកម្រប់កពល។.
ៃិក

ាជ្ិកម្តូវរាៃហារឃាត់រិៃឱ្យបរិកភារឬផ្សឹកក ាកហៃលងកផ្សសងកទៀតកម្រាពីកហៃលងហដលរាៃកំណត់កដើរបីធានាថាររាំងរុខម្តូវរាៃ ាក់ជ្ាប់

លាប់ៃិងម្តឹរម្តូវ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V9 12/06/20
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 កម្រឿងបរិកខារហដលមាៃករករារៃិងកម្រឿងផ្សគត់ផ្សគង់ហដលអាចរករាៃសម្មាប់បុរគលិកក ាទីតាំងដូចខាងកម្ការៈ
_____________________________________________________________________
អនារ័យលាងនដមាៃម្បសិទធិភាពម្បឆាំងៃឹង កូវិដ-១៩ មាៃសំរាប់បុរគលិកទាំងអស់ហដលមាៃទីតាំងដូចខាងកម្ការ៖
_____________________________________________________________________
ៃិក

ាជ្ិកម្តូវរាៃអៃុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្មាកឱ្យរាៃញឹកញាប់កដើរបីលាងនដ។

ចាប់ែតចំលងពិធីសារកៃោះម្តូវរាៃហចកចាយដល់ៃិក
កម្សចចិតត - ពិពណ៌នាវិធាៃការណ៍កផ្សសងកទៀត៖

ាជ្ិកមនាក់ៗ។
______________________________________________________-

_______________

ខ។ ព្ទៀង្សផ្ទាែ់ធានាភាពខុស នានន្ឃ្ែាែឆ្ងាយរាង្សកាយន្ិង្សអនាម័យ

□

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V9 12/06/20
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រ។ ព្ទៀង្សផ្តាែ់សម្រាប់ការបញ្ជាក់ចាស់លាស់
□

បកងកើតហផ្សៃការមាប់ររជ្ាលាយលកខណ៍អកសរហដលកំណត់នផ្សទហដលម្តូវបោះញឹកញាប់ហដលម្តូវរាប់បញ្ចូលកាលវិភារៃិងអនកហដលម្តូវរាៃចាត់
តាំងកដើរបីបំកពញភារកិចចលាងកំចាតករារ។.

□

ក ាទីតាំងហដល មាៃរៃុសសក ាៃឹងកហៃលងកដើរបីតារ ាៃកិចចខិតខំម្បឹងហម្បងនៃការលាងចាៃផ្សតល់ៃូវជ្ូតលាងកំចាត់ករារហដលអនកកម្បើអាង / អាង
អាចកម្បើកដើរបីកំចាត់ករារចំណុចម្បទាក់ទូក ារុៃៃិងកម្កាយកពលកម្បើក ាយមាៃកសចកតីហណនាំជ្ាលាយលកខណ៍អកសរហដលរាៃហណនាំហណនាំ
ដល់អនកកម្បើម្រាស់តំបៃ់អាង / អាង។.

□

កម្បើថនាំសមលាប់ករករារហដលម្តូវរាៃអៃុរ័តក ាយ EPAក ាកលើនផ្សទហដលបោះជ្ាទូក ារួរទាំងបុហៃតរិៃមាៃកំណត់ចំក ាោះ៖:
•

តំបៃ់អាងទឹក - ម្ចកទែារកសាតុករាអីរកទោះរុញអាងហែលទឹកៃិងកលើតុ

•

បៃទប់បងគៃ់សាធារណោះហដលរាៃកម្បើរួរ - ចំណុចទាញទែារ, ឧបករណ៍កបើកកភលើង, កាលកបើទឹក, កសាៃិងមាសុីៃលក់អាហារ

•

អាងហែលទឹក - កតារទាត់ឧបករណ៍អហណ្តទឹករំអិល

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V9 12/06/20
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ឃ។ ព្ទៀង្សផ្តាែ់សម្រាប់ការបញ្ជាក់ចាស់លាស់
កធែើការម្តួតពិៃិតយសុវតថិភាពអាងកដើរបីធានាថារីរីវិទាអាងរឺម្រប់ម្ ាៃ់សម្មាប់ការលាងកំចាត់ករារកែើយអាងកៃោះម្តូវរាៃករវាយតនរល
សម្មាប់ឧបករណ៍សុវតថិភាព។

o ម្បតិបតដិការៃិងការហែរកាឱ្យរាៃម្តឹរម្តូវរួរហតកធែើឱ្យវីរុសអសករមក ាកនុងទឹក។
o ពិកម្ ាោះក ាបល់ជ្ារួយម្កុរែុៃឬវិសែករហដលរាៃករៀបចំកហៃលងទឹកកដើរបីសំករចថាកតើថនាំសមលាប់ករករារហដលមាៃក

មាោះថា N

ហដលម្តូវរាៃយល់ម្ពរក ាយ _EPA រឺលអបំផ្សុតសម្មាប់កហៃលងទឹក។

o សម្មាប់កម្រឿងបរិកខារហដលរិៃទាៃ់ដំកណើរការសូរម្បញាប់ទឹកករតាៃិងម្តជ្ាក់រយៈកពល ៥ នាទីរុៃៃឹងកបើករតងកទៀតកដើរបីជ្ំៃួស
ទឹកហដលរិៃសអាតក ាកនុងបណ្ាញទឹកក ាយការផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកម្សស់ៃិងមាៃសុវតថិភាព។
អៃុវតតហផ្សៃការសមអាតៃិងលាងកំចាត់ក ារសម្មាប់នផ្សទហដលបោះញឹកញាប់ៃិងសម្មាប់វតថុហដលរាៃហចករំហលករាល់កពលហដលពួកករម្តូវរាៃ
កម្បើ។ កម្បើថនាំសមលាប់ករករារហដលម្តូវរាៃអៃុរ័ត EPA ។ ខាងកម្ការកៃោះៃឹងម្តូវសមអាតៃិងរមាប់ររញឹកញាប់តារកាលវិភារខាងកម្ការ៖:

o បង្កាៃ់នដរៃិងរអិល__________________________________________________
o ករាអីកហៃលងអងគុយកុំពយូទ័របៃទោះ_______________________________________________
o

ចំណុចបង្កាៃ់ទាញទែារៃិងនផ្សទនៃបៃទប់ទឹក, សថាៃីយ៍លាងនដ, សថាៃីយ៍ផ្លាស់បតូរកៃទបៃិងទឹកផ្កាឈូក
_________________________________________________

o កតារទាត់ៃិងធុងរី__________________________________________
o កម្រឿងបរិកខារកម្បើម្រាស់ទូក ា (ឧទាែរណ៍ ទូតូចៗ) ______________________________________
o បៃទប់ទឹកៃិងបងគុៃសាធារណោះ_______________________________________________
o កផ្សសងកទៀត

______________________________________________________

កភញៀវៃិងអនកកម្បើអាងម្តូវហត ាក់រម្របរុខកពលក ាកនុងអាងហែលទឹករួរទាំងក ាៃិងពីអាងៃិងការកម្បើម្រាស់កហៃលងរួរ ។
ធានារាៃៃូវការផ្សគត់ផ្សគង់ម្រប់ម្ ាៃ់កដើរបី ាំម្ទអនារ័យហដលមាៃសុខភាពលអម្តូវរាៃផ្សតល់ជ្ូៃម្រប់កពល។ ការផ្សគត់ផ្សគង់រួរមាៃសាបូទឹកអនា
រ័យនដហដលមាៃជ្ាតិអាល់កុល

ាងកហាចណាស់ ៦០ ភាររយកហៃសងម្ក ាសជ្ាលិកាៃិងកំបុងសំរារ

ករៀបចំម្បព័ៃធកដើរបីឱ្យកម្រឿងសង្ហារិរ (ឧទាែរណ៍ករាអីអងគុយ) ឬរបស់កម្បើម្រាស់ទូក ាកផ្សសងកទៀតហដលម្តូវការសមអាតៃិងរមាប់ររម្តូវ
រាៃទុកក ាយហឡកពីកម្រឿងសង្ហារិរហដលរាៃសមអាតៃិងលាងចាៃឬរបស់កម្បើម្រាស់រួរកផ្សសងកទៀត។

o ធានាឱ្យរាៃៃូវកម្រឿងសង្ហារិរបរិកខាឧបករណ៍កហៃសងរួរម្តូវរាៃការ ារពីការចរលងករាររុៃកពលកម្បើម្រាស់។
ម្បភពទឹកផ្សឹកម្តូវរាៃម្របដណ្ប់កដើរបីការ ារការកម្បើម្រាស់។
កលើកទឹកចិតតអនកកម្បើម្រាស់អាងពីការហចករំហលករបស់របរជ្ាពិកសសអនកហដលពិរាកសមអាតៃិងលាងចាៃឬអនកហដលមាៃបំណងទាក់ទង
រុខ (ឧ។ ហវ៉ែៃតាកកលៀកម្ចរុោះៃិងសគរនដ) ។
ធានាថាកហៃលងកៃោះមាៃឧបករណ៍ម្រប់ម្ ាៃ់សម្មាប់អនកកម្បើម្រាស់អាងដូចជ្ាកតារទាត់រុយទាវអាងហែលទឹកៃិងឧបករណ៍អហណ្តទឹក
កផ្សសងកទៀតកដើរបីកាត់បៃថយការហចករំហលកឱ្យតិចបំផ្សុតក ាកហៃលងហដលអាចកធែើក ារាៃ។ កំណត់ការកម្បើម្រាស់ចំក ាោះអនកកម្បើម្រាស់មនាក់
កនុងកពលហតរួយកែើយសមអាតៃិងលាងចាៃរបស់របរបនទាប់ពីកម្បើម្រាស់រតង ៗ ។
បុរគលម្តូវរាៃកលើកទឹកចិតតឱ្យយកកហៃសងផ្ទាល់ខលួៃក ាអាងកែើយរិៃរួរហចកកហៃសងជ្ារួយអនកហដលក ាខាងកម្រាម្រួសាររបស់ពួកករកឡើ
យ។
កហៃសងលាងក

ាងក ាតារការហណនាំរបស់អនកផ្សលិត។ កម្បើសីតុណហភាពទឹកហដលសរម្សបបំផ្សុតៃិងធាតុសៃួតទាំងម្សុង ។

ង្ស។ ព្ទៀង្សផ្ទាែ់លែលទាក់ទង្សព ាន្ឹង្សសាធារណរែឋ
ចាប់ែតចរលងពិធីសារកៃោះម្តូវរាៃបិទផ្សាយក ាម្ចកចូលសាធារណៈទាំងអស់។
ាក់សលាកសញ្ញារំលឹកអនកម្សុកឱ្យលាងនដឱ្យរាៃញឹកញាប់ជ្ារួយសាបូៃិងទឹកម្របដណ្ប់កអកៃិងកណ្ាស់។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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បិទសលាកសញ្ញាក ាម្ចកចូលករាងចម្កក ាយជ្ូៃដំណឹងដល់អនកទាំងអស់ នាថា៖ (១) កចៀសវាងចូលក ាកហៃលងកនាោះម្បសិៃកបើពួកករកំពុង
មាៃករារសញ្ញានៃជ្ំងឺផ្សលូវដកងហើររួរមាៃកអកម្រុៃករតាឬករារសញ្ញាកផ្សសងកទៀតហដលអាចជ្ា _COVID-19; (២) កដើរបីរកាចមៃាយអបបបរមា ៦
ែែីតពីសមាជ្ិករិៃហរៃម្រួសារដល់កម្រិតហដលអាចកធែើក ារាៃៃិងរិៃឱ្យមាៃទំនាក់ទំៃងរាងកាយហដលរិៃចាំរាច់ក ាកនុងអាងទឹក។ (3)
កណ្ាស់ៃិងកអកក ាកនុងហកងនដរួយ; (៤) កុំចាប់នដឬចូលរួរទាក់ទងៃឹងរាងកាយហដលរិៃចាំរាច់។ (៤) លាងនដឱ្យរាៃញឹកញាប់ឬកម្បើ
អនារ័យកពលចូលអាងហែលទឹក។.
ច។ ព្ទៀង្សផ្ទាែ់ពនាះអាចទទួលបាន្ន្ូវពសវាកមមែ៏សំខាន្់

□ កសវាករមហដលមាៃសារៈសំខាៃ់ចំក ាោះមចាស់ / អនករស់ក ាម្តូវរាៃផ្សតល់អាទិភាព។
□ វិធាៃការណ៍ម្តូវរាៃបកងកើតកឡើងកដើរបីធានារាៃៃូវការទទួលរាៃទំៃិញៃិងកសវាករមសម្មាប់អនកហដលមាៃកម្រិតនៃការចល័តៃិង / ឬមាៃហាៃិ
ភ័យខពស់ក ាកនុងទីសាធារណៈ។

វិធាន្ការបលន្ថមណាមួយលែលមិន្រាប់បញ្ចូលខាង្សពលើរួរលែម្ែូវបាន្ចុះបញ្ជីព ាពលើទំព័រ ាច់ព ាយលែកលែលអាជីវកមមរួរលែភជាប់
ព ាន្ឹង្សឯកសារពន្ះ។

អនកអាចទាក់ទង្សមន្ុសសែូចខាង្សពម្កាមព ាយរាន្សំណួរឬ
ព

ាបល់អំពីពិធីសារពន្ះ៖

អាជីវកមម៖
ព

មាះទំនាក់ទន្
ំ ង្ស

ពលខទូរសពទ:

កាលបរិពចេទលក
លម្បចុង្សពម្កាយ:

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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