ពិធីសារព្រឿង្សបរិកខារព្រឿង្សពទស: ឧបសមព័ន្ធ ឋ [L]
បចចុបបន្នភាពចុង្សព្កាយ ១/២៦/២១៖
•

បទបញ្ជាសនាក់ន ាតាមសទេះកនុងរំបន់របស់រែឋនង
ិ ការកំនរ់ការសនាក់ន ាតាមសទេះម្ានកំណ្រ់ចាប់ពីថ្ងងទី ១/
២៥/២១ ។

ងប៊ិចសថិរនត្កាមឋានសួរ៌សវាយនត្កាមបែង់នមរបស់រែឋចំន ាេះនសែឋកិចចន្ែលម្ានស៉ុវរថិភា

ព។ ការកាន់កាប់កន្នែងលក់នត្រឿងនទសន្រម្នាក់ឯងត្រូវបានកំណ្រ់ត្រឹម ៥០% ថ្នការកាន់កាប់អរិបរ

ម្ា។ ការផ្ែាស់បតូរបន្នថមនែើមបីធានាការការ ារប៉ុរគលិកការឃ្ែារឆ្ងាយរាងកាយការនសញើសាររបស់អរិងិជ្ន
និងអនាម័យ។ ការផ្ែាស់បតូរត្រូវបានបនែិច។

ពិធីសារននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ន ាយកន្នែងលក់នត្រឿងនទសន្រម្នាក់ឯងន្ែលរួមម្ានហាងលក់នត្រឿងនទសហាងងាយត្សួលនិងត្រឹេះសថាននសេងនទៀរ
ន្ែលចូលរួមកនុងការលក់រាយអាហារកំប៉ុងអាហារសងួរន្សែន

ើត្សស់និងបន្នែសាច់ត្សស់ត្រីនិងបស៉ុបកេី។បន្នថមនលើល័កខខ័ ណ្ឌន្ែល ាក់នលើ

កន្នែងលក់នត្រឿងនទសន ាយមន្រនតីស៉ុខភាពរែឋន្ែលអាចរកន

ើញន ា។ https://covid19.ca.gov/industry-guidance/, កន្នែងលក់នត្រឿង

នទសក៏ត្រូវន ារពតាមពិធីសារនត្រឿងបរិកខារនត្រឿងនទសទាំងននេះសងន្ែរ។ ពិធីសារននេះត្រូវន្រអន៉ុវរតនិងបិទសាយន ាតាមមូល ឋាន។
ពិធីសារននេះមិនអន៉ុវរតចំន ាេះត្រឹេះសថានលក់រាយន្ែលលក់នត្រឿងនទស (សលិរសលអាហារនិងនេសជ្ជៈ) បន្នថមនលើទំនិញន ាសាធារណ្ៈជ្នន

ើ

យ។ ត្រឹេះសថានទាំងននេះត្រូវែំនណ្ើរការត្សបតាមឯកសារពិធីសារនែើរទិញឥវ៉ាន់ជាលកខណ្ៈប៉ុរគល (ឧបសមព័នធខ)[B] ។
សូមករ់សម្គាល់៖ ឯកសារននេះអាចត្រូវបាននធវើបចចុបបននភាពន ានពលន្ែលព័រ៌ម្ាននិងធនធានបន្នថមអាចរកបានែូនចនេះត្រូវត្បាកែថាពិនិរយនមើល
នរហទំព័ររបស់

ងប៊ិចកូវិែ-១៩ www.longbeach.gov/covid19 ជានទៀងទារ់សត្ម្ាប់ការនធវើបចចុបបននភាពនលើឯកសារននេះ។

បញ្ជីនសទៀងផ្ទារ់ននេះរួមម្ាន៖

(១) ប័ណ្ណសនារាប់រងនិងការអន៉ុវរតន ាកន្នែងនធវើការនែើមបីការ ារស៉ុខភាពប៉ុរគលិក
(២) នសទៀងផ្ទារ់ធានាការឃ្ែារ់ឆ្ងាយរាងកាយ
(៣) នសទៀងផ្ទារ់ធានាការត្រប់ត្រងជ្ំងឺឆ្ែង
(៤) ទំនាក់ទំនងជាមួយនិន

ាជ្ិកនិងសាធារណ្ជ្ន

(៥) នសទៀងផ្ទារ់នែើមបីធានាបាននូវការទទួលបាននូវនសវាកមមចាំបាច់ត្បកបន ាយសមធម៌

អាជីវកមមទាំង្សអស់្រូវអន្ុវរតវិធាន្ការណ៍ដែលអាចអន្ុវរតបាន្ទាំង្សអស់ដែលបាន្រាយខាង្សព្កាមពហើយ្រូវព្រៀម
ពែើមបីពន្យល់ពីមូលពហរុដែលវិធាន្ការណ៍ណាមួយដែលមិន្្រូវបាន្អន្ុវរតមិន្្រូវបាន្អន្ុវរត។

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រ

1

ព

មាោះអាជីវកមម:

ទីកដន្ែង្សអាស័យដ្ឋាន្៖

ក។ ) ប័ណណសន្ារាប់រង្សការងារន្ិង្សវិធាន្ការណ៍ពែើមបីការពារសុខភាពន្ិព

ាជិក

(ពិន្ិរយពមើលអវទ
ី ាំង្សអស់ដែលអន្ុវរតព ាន្ឹង្សភាពអាចរកបាន្)៖

□ មន៉ុសេត្រប់រូបន្ែលអាចបំនពញភារកិចចរបស់ពួកនរពីសទេះត្រូវបាននរន្ណ្នាំឱ្យនធវើ។
□ ប៉ុរគលិកងាយរងនត្ ាេះ (អនកន្ែលម្ានអាយ៉ុនលើសពី ៦៥ ឆ្នាំអនកន្ែលម្ានបញ្ហាស៉ុខភាពរ៉ុាំថ្រ) ត្រូវបានចារ់តាំងឱ្យនធវើការន្ែល
អាចនធវើបានពីសេះទ ន ានពលណាន្ែលអាចនធវើន ាបាន។

□ និន ាជ្ិកទាំងអស់ត្រូវបានជ្ូនែំណ្ឹងមិនឱ្យមកនធវើការត្បសិននបើ
សត្ម្ាប់ភាពឯនកាន ាយខែួនឯងន ានពលអន៉ុវរត។ន ាលនន
ថានិន

ឺនហើយនធវើតាមការន្ណ្នាំរបស់មន្រនតីស៉ុខភាពទីត្ក៉ុង

ាបាយ

ងប៊ិច

ប់សត្ម្ាកន ាកន្នែងនធវើការត្រូវបានពិនិរយនិងន្កន្ត្បនែើមបីធានា

ាជ្ិកមិនត្រូវបានពិន័យន ានពលពួកនរសនាក់ន ាសទេះន ាយសារជ្ំងឺ។

□ កមមករនិន ាជ្ិរត្រូវបានសតល់ព័រ៌ម្ានអំពីអរថត្បន ាជ្ន៍ថ្នការ

ប់សត្ម្ាករបស់និន

ាជ្ិកឬរ ឋាេិបាលន្ែលនិន

ាជ្ិកអាចម្ាន

សិទធិទទួលបានន្ែលនឹងនធវើឱ្យវាកាន់ន្រងាយត្សួលកនុងការរស់ន ាន ាសទេះ។ សូមនមើលព័រ៌ម្ានបន្នថមសតីពីកមមវិធីរបស់រ ឋាេិបាល
ន្ែល ាំត្ទការ

ប់សត្ម្ាក

ឺនិងត្បាក់

នួលរបស់កមមករសត្ម្ាប់ កូវិែ-១៩ រួមទាំងសិទធិ

ចាប់នឆ្ែើយរបត្រួសារទី ១ និងសិទធិរបស់និន
ការងាររបស់ កូវិែ-១៩ ន្ែលនកើរន

ាជ្ិកចំន ាេះអរថត្បន

ប់សត្ម្ាក

ឺរបស់និន

ាជ្ិកនត្កាម

ាជ្ន៍សំណ្ងរបស់កមមករនិងការសនមរថ្នភាពទាក់ទងនឹង

ើង។ ន ាចននែាេះថ្ងងទី ១៩ ន្ខមីនានិងថ្ងងទី ៥ ន្ខកកក ាន ាយអន៉ុន

ាមតាមបទបញ្ជាត្បរិបរតិ

របស់អេិបាលនខរត N-៦២-២០[N-62-20] ។

□ ន ានពលទទួលបានែំណ្ឹងថានិន ាជ្ិកម្នាក់ឬនត្ចើននាក់នធវើនរសតវិជ្ជម្ានឬម្ាននរារសញ្ញាត្សប នាជាមួយ កូវិែ-១៩(ករណ្ី)
និន

ាជ្កម្ានន្សនការឬពិធស
ី ារន ាកន្នែងនែើមបីឱ្យម្ានករណ្ី ាច់ន ាយន្

ការ ាក់ឱ្យន ា ាច់ពីនរថ្ននិន

កពីនរន ាសទេះនហើយរត្មូវឱ្យម្ានខែួនឯងភែាមៗ

ាជ្ិកទាំងអស់ន្ែលម្ានការបេះ ាល់ន ាកន្នែងនធវើការចំន ាេះករណ្ី។ ន្សនការរបស់និន

រួរន្រពិចារណានលើពិធីសារសត្ម្ាប់និន

ាជ្ិក

ាជ្ិកន្ែលជាប់ទាំងអស់អាចចូលែំនណ្ើរការឬត្រូវបានសាកលបងសត្ម្ាប់ កូវិែ-១៩

នែើមបីកំណ្រ់ថានរើម្ានការបងហាញកន្នែងនធវើការបន្នថមន្ែលអាចរត្មូវឱ្យម្ានវិធានការត្រួរពិនិរយ កូវិែ-១៩បន្នថម។

□ ការត្រួរពិនិរយប៉ុរគលក
ិ ត្រូវបាននធវើន ើងម៉ុននពលនិន ាជ្ិកអាចចូលនធវើការ។ ការត្រួរពិនិរយត្រូវន្ររាប់បញ្ចូលការន្ឆ្កនឆ្រ
ទាក់ទងនឹងការកអក, ែនងហើមខែី, ពិបាកែកែនងហើមនិងត្រ៉ុនន្តាឬញាក់នហើយត្បសិននបើនិន

ាជ្ិកម្ានទំនាក់ទំនងជាមួយមន៉ុសេ

ម្នាក់ន្ែលត្រូវបាននរែឹងថាឆ្ែងកូវិែ-១៩កនុងរយៈនពល ១៤ ថ្ងងច៉ុងនត្កាយ។ ការត្រួរពិនរ
ិ យទាំងននេះអាចត្រូវបាននធវើន

ើងពី

ចម្ងាយឬន ាយផ្ទាល់ន ានពលមកែល់បរ
៉ុ គលិក។ ការត្រួរពិនិរយសីរណ្
៉ុ ហភាពក៏រួរន្រត្រូវបាននធវើន ាកន្នែងនធវើការត្បសិននបើអា
ច។

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ កនុងករណ្ីន្ែលម្ានករណ្ីចន
ំ ួន ៣ រឺនត្ចើនជាងននេះត្រូវបានរកន ើញន ាកនុងកន្នែងនធវើការកនុងរយៈនពល ១៤ ថ្ងងនិន ាជ្ករួរ
ន្ររាយការណ្៍ពីចនងកាមននេះន ាមនទីរស៉ុខាេិបាល

ុងបច
៊ិ មនទីរស៉ុខាេិបាលនិងនសវាមន៉ុសេ ៥៦២-៥៧០-INFO ។

□ និន ាជ្ិកន្ែលម្ានទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយអនកែថ្ទត្រូវបានសតល់ជ្ូនន ាយមិនចាំបាច់ចំណាយនលើម៉ុខម្ារ់សមរមយន្ែលត្រប
ត្ចម៉ុេះនិងម្ារ់។ ការបិទបាំងត្រូវ ាក់ន ាយនិន
ានយនតការិ

ាល័យឬបនទប់ន្រម្នាក់ឯង។ និន

ាជ្ិកត្រប់នពលនវ

ាកនុងថ្ងងនធវើការនលើកន្លងន្រនិន

ាជ្ិកកំពង
៉ុ នធវើការន ាកនុង

ាជ្ិកន្ែលត្រូវបានន្ណ្នាំន ាយអនកសតល់នសវានវជ្ជសាត្សតរបស់ពួកនរថាពួក

នរមិនរួរ ាក់បាំងម៉ុខរួរន្រ ាក់ន្ខលការ ារម៉ុខន ាយនត្បើត្កវ៉ារ់ន ានលើន្រមខាងនត្កាមឱ្យត្រូវនឹងនសចកតីន្ណ្នាំរបស់រែឋ

ែរាបណាលកខខណ្ឌរបស់ពួកនរអន៉ុញ្ញារ។ ាប់បែុកន្ែលជាទំរង់សមន ានត្កាមចងកាត្រូវបាននរនពញចិរត។ របាំងជាមួយវ៉ាល់
មួយសែូវមិនរួរនត្បើនទ។

□ ការត្រួរពិនិរយនរារសញ្ញាត្រូវបាននធវើន ើងម៉ុននពលនិន ាជ្ិកអាចចូលនធវើការ។ ការត្រួរពិនិរយត្រូវន្ររាប់បញ្ចូលការត្រួរពិនិរយ
ផ្ទាល់ម្ារ់ទាក់ទងនឹងកអកែនងហើមខែីឬន្តាខែួននិងនរារសញ្ញានសេងនទៀរន្ែលនិន

ាជ្ិកអាចនឹងជ្ួបត្បទេះ។

□ និន ាជ្ិកត្រូវបានន្ណ្នាំឱ្យ ាងម៉ុខត្របម៉ុខរាល់ថ្ងង។
□ សថានីយ៍ការងារទាំងអស់ត្រូវបានបំន្បកន ាយ ាងនហាចណាស់ត្បាំមួយហវីរ។
□ រំបន់ន្ចកចាយ (សត្ម្ាប់ការមកយកន ាតាមែងសែូវ) បនទប់សត្ម្ាកបនទប់បងគុនសាធារណ្េះនិងកន្នែងធមមតានសេងនទៀរត្រូវបាននរ
រំងាប់នរារញឹកញាប់តាមកាលវិភារខាងនត្កាម៖

□ រំបន់ន្ចកចាយ
□ បនទប់សត្ម្ាក
□ បនទប់បងគុនសាធារណ្េះ
□ នសេងនទៀរ
□ ការ

ប់សត្ម្ាកត្រូវបានកំណ្រ់នែើមបីធានាថាត្បាំមួយ (៦) ហវីររវាងប៉ុរគលិកអាចត្រូវបានរកាទ៉ុកន ាកនុងបនទប់សត្ម្ាករំបន់

សត្ម្ាកន្ែលបានកំណ្រ់ត្រប់នពល។

□ និន ាជ្ិកត្រូវបានហាមឃ្ារ់មិនឱ្យបរិនភារឬសឹកន ាកន្នែងណានសេងនទៀរន ាកនុងកន្នែងនធវើការនត្្ាពីកន្នែងសត្ម្ាកកន្នែងសំរាក
ន្ែលបានកំណ្រ់។

□ នត្រឿងបរិកខារន្ែលរំងាប់នមនរារនិងនត្រឿងសគរ់សគង់ន្ែលអាចរកបានសត្ម្ាប់ប៉ុរគលិកន ាទីតាំងែូចខាងនត្កាម
o

ត្បនេទអនាម័យនត្បើត្បាស់

o

បរិម្ាណ្

o

វិធីសាត្សតថ្នការនធវើនរសត

□ ទឹកសំអារបាក់នររី ាងថ្ែម្ានត្បសិទធភាពត្បឆ្ាំងនឹងកូវីែ-១៩ អាចរកបានសត្ម្ាប់ប៉ុរគលិកទាំងអស់ន្ែលម្ានទីតាំងែូចខាងនត្កាម៖
□ និន ាជ្ិកត្រូវបានទាមទារនិងអន៉ុញ្ញារឱ្យម្ាននពលនវ ាត្រប់ត្ ាន់នែើមបី ាងសំអារឬនត្បើទឹកអនាម័យ ាងថ្ែនរៀងរាល់ ៣០ នាទីមតងឬ
ចាំបាច់ត្បសិននបើម្ាននត្សាមថ្ែត្រូវបានសតល់ឱ្យឬន ានពលផ្ែាស់បតូរភារកិចចការងារនែើមបីនចៀសវាងការឆ្ែង ឆ្ែងសកតាន៉ុពលណាមួយ។

□ ចាប់ងរចមែងពិធីសារននេះត្រូវបានន្ចកចាយនិងបណ្្តេះបណ្្៉ាលែល់ប៉ុរគលិកម្នាក់ៗ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ ប័ណ្ណសនាទាំងអស់ន្ែលបានពិពណ្៌នាន ាកនុងបញ្ជីនសទៀងផ្ទារ់ននេះនត្្ាពីន ាលការណ្៍ទាក់ទងនឹងលកខខណ្ឌការងារត្រូវបានអន៉ុវរតចំន ាេះ
ប៉ុរគលិកថ្នការន្ចកចាយនិងត្ក៉ុមហ៉ុននសេងនទៀរន្ែលអាចម្ានន ាកនុងបរិនវណ្ជាភារីទីបី។

□ សតល់ធនធាននែើមបីនលើកកមពស់អនាម័យផ្ទាល់ខែួនរបស់កមមករ។ ននេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងជាលិការ មានសំរាមបេះសាបូថ្ែនពលនវ ាត្រប់ត្ ាន់
សត្ម្ាប់ការ

ាងថ្ែអនាម័យថ្ែន្ែលម្ានជារិអាល់ក៉ុល

ាងចាននិងកន្នេងន្ែលនត្បើរួចនចាលបាន។

□ ន្ករត្មូវការត្បជ្៉ុំកនុងប៉ុរគលត្បសិននបើចាំបាច់នែើមបីធានាឱ្យម្ានការឃ្ែារឆ្ងាយពីរាងកាយនិងនត្បើត្បាស់ការត្បជ្៉ុំប៉ុរគលរូចៗន ាតាមកន្នែ ង
នានានែើមបីរកាន ាលការណ្៍ន្ណ្នាំពីចម្ងាយ។

ខ។ វិធាន្ការណ៍ធានាកាពឃ្ែារ់ឆ្ងាយពីរាង្សកាយ

□ ចំនួនមន៉ុសេន ាកនុងអា ារកនុងសទេះម្ានកំរិរទាបត្រប់ត្ ាន់នែើមបីធានាបាននូវការឃ្ែារឆ្ងាយពីរាងកាយប៉ុន្នតកនុងករណ្ីណាក៏ន ាយមិន
នលើសពី ៥០% ថ្នចំនួនអរិបរិម្ាថ្នកន្នែងសនាក់ន ាកនុងសទេះ។

ចំនួនមន៉ុសេអរិបរម្ាន ាកនុងកន្នែងននេះត្រូវបានកំណ្រ់ត្រឹម៖។

ចំនួនមន៉ុសេអរិបរម្ាន ាកនុងកន្នែងននេះត្រូវបានកំណ្រ់ត្រឹម៖_________________

□ ត្រឹេះសថានត្រូវត្រួរពិនិរយរាល់ត្ចកនចញនែើមបីតាម ានការកាន់កាប់។ ន ាកន្នែងន្ែលអាចនធវើបានសតល់ត្ចកនចញន្រមួយន្ែលត្រូវបានកំណ្រ់
ាងចាស់និងត្ចកនចញ ាច់ន ាយន្

កនែើមបីជ្ួយរកាភាពឃ្ែារថ្នរាងកាយ។

□ អន៉ុវរតត្បព័នធសត្ម្ាប់ត្រួរពិនិរយការកាន់កាប់។ នត្រៀមខែួននែើមបីរត្មង់ជ្ួរអរិងិជ្នន ាខាងនត្្ាខណ្ៈនពលន្ែលន ាន្ររកាចម្ងាយសែូវ
រាងកាយរួមទាំងតាមរយៈការនត្បើត្បាស់រូបភាពនមើលន

ើញ។ នបើចាំបាច់និន

ាជ្ិក (ឬនិន

ន្ែល ាក់អាវម៉ុខកំព៉ុងបិទបាំងអាចត្រូវបានបិទន ាជ្ិរត្ចកចូលប៉ុន្នតម្ានចម្ងាយ

ាជ្ិកត្បសិននបើម្ានត្ចកចូលនត្ចើនជាងមួយ)

ាងរិច ៦ ហវីរពីអរិងិជ្នន្ែលន ាជ្ិរបំស៉ុរនែើមបី

តាម ានការកាន់កាប់និងន្ណ្នាំអរិងិជ្នឱ្យរំរង់ជ្ួររហូរែល់ ៦ ហវីរ។ ាច់ពី នា។ ន ាខាងនត្្ាត្ចកចូលត្បសិននបើត្រឹេះសថានបានែល់
កំរិរថ្នការកាន់កាប់របស់ខែួន។

□ ន្ខេនងបឬសញ្ញាសម្គាល់នសេងនទៀរសម្គាល់ទាំងកន្នែងចាប់នសតើមសត្ម្ាប់អរិងិជ្ននិងចននែាេះនពល ៦ ហវីរសត្ម្ាប់អរិងិជ្នជាបនតបនទាប់
ន្ែលកំព៉ុងចូលរួម។

□ ជ្ត្ម៉ុញការែឹកជ្ញ្ជូននិងការមកទទូលយកតាមែងសែូវ។
□ ក៉ុំ ាក់អរិងិជ្នន ាចម្ងាយ ៦ ហវីរពីសថានីយការងាររបស់ប៉ុរគលិកនិងកន្នែងសទុកទំនិញ។
□ សតល់របាំងរាងកាយនិងជ្ញ្ជាំងខ័ណ្ឌន ាបារកន្នែងអនកបនត្មើច៉ុេះន មាេះនិងរំបន់នសេងនទៀរន្ែលឃ្ែារ់រាងកាយម្ានចម្ងាយ ៦ ហវីរនបើសិន
ពិបាក។

□ បនងកើនជ្នត្មើសនសវាកមមន ាទទូលយកនិងែឹកជ្ញ្ជូនែល់អរិងិជ្ននែើមបីជ្ួយការ់បនថយទំនាក់ទំនងកនុងហាងនិងការ់បនថយចម្ងាយសងគម
ែូចជាការបញ្ជាទិញតាមអ៊ិនធរនណ្រនិងការន ាទទូលយកតាមចិនញ្ចើមសែូវ។

□ ែំន ើងសំភារៈជ្ំនួយែូចជានសទរជ្ំហរនិងកតារត្ពឹរតិប័ត្រនែើមបីការ់បនថយការចាប់ថ្ែ នាពីមន៉ុសេម្នា ក់ន ាកន្នែងន្ែលអាចនធវើន ាបាន។ នបើ
អាចនធវើន ាបានសូមនត្បើហរថនលខាន្ែល មានទំនាក់ទំនងសត្ម្ាប់ការន្ចកចាយ។

□ ពត្ងីកនម្ាងន្ចកចាយបងអួចតាមហាងន ាយផ្ទាល់នែើមបីពត្ងីកការន្ចកចាយនិងការ ារការសទុកនលើសចំណ្េះ។
រ។ វិធាន្ការណ៍នន្ការ្រប់្រង្សការ្រួរពិន្រ
ិ យពអសអិលសុី

□ ត្បព័នធ HVAC រឺលអែំនណ្ើរការលអ។ ែល់កត្មិរអរិបរិម្ាន្ែលអាចនធវើបានន ាយចរនតខយល់ត្រូវបាននកើនន ើង។
□ ត្បព័នធទូទារ់ត្បាក់ន្ែលមិនម្ានទំនាក់ទំនងត្រូវបាន ាក់ឱ្យែំនណ្ើរការឬត្បសិននបើមិនអាចនធវើន ាបានត្បព័នធទូទារ់ត្រូវ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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បាន

ាងសំអារបាក់នររីជាត្បចាំ។ ពិពណ្៌នា៖

□ រំបន់រួមនិងវរថុន្ែលត្រូវបានបេះជាញឹកញាប់ន ាកនុងការមកទទួលនិងការទូទារ់របស់អរិងិជ្ន (ឧទាហរណ្៍តារាងត្ចកទវាររឺ

ចំណ្ចទាញអនកអានការឥណ្ទាន) ត្រូវបាននររម្ាប់មរនចាលកនុងរយៈនពលមួយនម្ាងកនុងនម្ាងនធវើការន ាយនត្បើថនាំសម្ែាប់នម
នរារន្ែលត្រូវបានអន៉ុម័រន ាយEPA។

□

នធវើតាមការន្ណ្នាំរបស់អនកសលិរ

ាងជ្ិរសនិទធន ានពលនធវើការ

ាងសំអារបាក់នររីនលើថ្សទទំនាក់ទំនងអាហារ។

□ ត្បនេទអនាម័យ

□
□

□

បរិម្ាណ្

□

វិធីសាត្សតថ្នការនធវើនរសត

រត្មូវឱ្យនត្បើរត្មបម៉ុខនិងមែនិង / ឬ

ាងថ្ែញឹកញាប់សត្ម្ាប់អនតរកមមនិន

ាជ្ិកជាមួយអរិងិជ្នការនរៀបចំមហូបអាហារនិងការសតល់អាហារ។

ាងសម្ារនិងរម្ាប់មរនលើទំនាក់ទំនងខពស់រវាងអរិងិជ្ន។

□ នធវើ ាងសំអារបារ់នររីតាមរនទេះ ាក់ទំនិញនិងកន្រនតក ាក់ឥវ៉ាន់ - ន ាយនធវើឱ្យអរិងិជ្នអាចចូលបាន ាងងាយឬន ាយប៉ុរគលិកម្ានអ
នាម័យន ាចំន ាេះម៉ុខអរិងិជ្នម្នាក់ៗ។

□ ធានាឱ្យម្ានប៉ុរគលិកត្រប់ត្ ាន់កនុងការសម្អារកន្នែងនិងរនទេះឥវ៉ាន់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវរវាងការនត្បើត្បាស់ ។

□ អរិងិជ្នត្រូវបានន្ណ្នាំថាពួកនរត្រូវ ាក់នត្សាមម៉ុខត្របែណ្្ប់កនុងកំ ុងនពលន ាកនុងហាងនលើកន្លងន្រអងគុយបរិនភារ។ ការបិទ
បាំងម៉ុខមិនរួរត្រូវបាន ាក់នលើនកមងអាយ៉ុនត្កាម ២ ឆ្នាំអនកណាន្ែលម្ានសថានភាពស៉ុខភាពសថានភាពស៉ុខភាពសែូវចិរតឬពិការភាពន្ែល
រារាំងពួកនរមិនឱ្យ ាក់រត្មបម៉ុខឬនបើមិនែូនចនេះនទមិនអាចយករបាំងម៉ុខឬរត្មបម៉ុខនចញន ាយ មានជ្ំនួយន

ើយ។

□ បញ្ឈប់រាល់ការសតល់នសវាកមមន ាយខែួនឯងនូវអាហារន្ែលមិនបានខចប់ (ឧ។ សាឡារ់បារស៉ុបបារធ៉ុងមហូបធំ ៗ )
□ បញ្ឈប់រាល់នសវាកមមន្ែលសតល់នសវាកមមន ាយខែួនឯង (ឧទាហរណ្៍ែបនត្រឿងសំអាងអំបិលនិងនត្មច) កញ្ចប់នសវាកមមន្រមួយអាច
ត្រូវបានសតល់ន ាយនិន

□

ាជ្ិក។

ម្ាស៉ុីនសតល់នសវាកមមន ាយខែួនឯងែូចជាម្ាស៉ុីនសូ ាឬម្ាស៉ុីនទឹកន ាេះន ាជ្ូរម្ាស៉ុីនត្រូវបានន្ចកចាយន ាយប៉ុរគលិកមហូបអាហារ
និងសម្អារបារ់នររីញឹកញាប់។

□

ត្ប ាប់ត្ប ារបនទប់អាហានិត្ង ាសកន្នេងនឹងនត្បើន ាយអរិងិជ្ននហើយទ៉ុកកនុងធ៉ុងសអារ។

□

ត្ប ាប់ត្ប ានត្បើត្បាស់និងរបស់របរនត្បើត្បាស់នត្ចើនម៉ុខរួរន ាេះត្សាយជាមួយនត្សាមថ្ែនហើយ
(១០០ អងានស។ )

ាងជ្ត្មេះបនទាប់មកត្រូវបាននធវើអនាម័យឬន ាកនុងម្ាស៉ុីន

ាងជាមួយសាបូ

ាងចាននិង ទឹកន្តា

ាងចាននិងនត្រឿងម្ាស៉ុីនន្ែលម្ានរ៉ុណ្ភាពលអ .

□

សតល់ទឹល

ាងថ្ែសំអារបាក់នររីែល់អរិងិជ្នន ាឬន្កបរត្ចកចូលនរាងចត្កនិងន ារ៉ុបរិនភារអាហារនិងរំបន់សមរមយនសេងនទៀរ។

□

សតល់អនាម័យតាមថ្ែែល់អរិងិជ្នន ាឬន្កបរត្ចកចូលនរាងចត្កនិងរំបន់ងាយចូល។

□

សតល់ជ្ូននូវជ្នត្មើសថ្នការបង់ត្បាកន ាយ មានការទាក់ទងឬនត្ជ្ើសនរើសការែឹកជ្ញ្ជូន។

□

ការទូទារ់ទាំងអស់នកែាងទវារប៊ិចនិងសទីលសម្ែាប់នមនរារនចាលបនទាប់ពីនត្បើត្បាស់មតង ៗ។

□

បនទប់បងគនសាធារណ្េះរបស់អរិងិជ្នត្រូវបាន

ាងសំអារបា់នររីជាត្បចាំ។។

□ បិទទីកន្នែងបារ។
□ ចាប់ងរចំលងថ្នពិធីសារននេះត្រូវបានបិទសាយន ាតាមត្ចកចូលសាធារណ្ៈទាំងអស់ន ាកាន់កន្នែងននាេះ។
ឃ។ វិធាន្ការណ៍ដែលមាន្ទំនាក់ទំន្ង្សជាមួយសាធារណរែឋ

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ ចាប់ងរចំលងថ្នពិធីសារននេះត្រូវបានបិទសាយន ាតាមត្ចកចូលសាធារណ្ៈទាំងអស់ន ាកាន់កន្នែងននាេះ។
□ អនកលក់រាយត្រូវម្ានវិធានការណ្៍សមនហរ៉ុសលរួមទាំងការត្បកាសត្បកាសជាសាធារណ្ៈការ ាក់សែាកសញ្ញាន ាទីតាំងន្ែលម្ានយ៉ុទធសាត្សត
និងនមើលន

ើញខពស់និងកនុងការបញ្ជាក់ការកក់ទ៉ុកនែើមបីរំលក
ឹ ែល់សាធារណ្ជ្នថាពួកនរត្រូវនត្បើរត្មបម៉ុខរាល់នពលមិនបរិនភារឬសឹក (នលើក

ន្លងន្រនលើកន្លង) អន៉ុវរតការឃ្ែារឆ្ងាយពីរាងកាយ។ ក៉ុំបេះម៉ុខ ញឹកញាប់
ទឹកអនាម័យ

ាងថ្ែជាមួយសាបូនិងទឹក

ាងនហាចណាស់ ២០ វិនាទីនហើយនត្បើ

ាងថ្ែ។

□ ផ្ែាកសញ្ញាន ាឯការចូលនិងឬកន្នែងន្ែលអរិងិជ្នរត្មង់ជ្ួរជ្ូនែំណ្ឹងែល់អរិងិជ្នអំពីជ្នត្មើសសត្ម្ាប់និងរ៉ុណ្សមបរតិការ
បញ្ជាទឹញជាម៉ុននិងការបង់ត្បាក់ជាម៉ុន។

□ ការន្ចកចាយតាមអ៊ិនធឺរន្ណ្រថ្នការបនងកើរ (នរហទំព័រត្បព័នធសេពវសាយសងគម។ ល។ ) សតល់នូវព័រ៌ម្ានចាស់ ាស់អំពីនម្ាង
ហាងរត្មូវការនត្បើត្បាស់រត្មបម៉ុខន ាលនន

ាបាយទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញការទូទារ់ជាម៉ុនការទិញនិង ឬការន្ចកចាយនិង

ព័រ៌ម្ាន ាក់ព័នធនសេងនទៀរ។

ង្ស។ វិធាន្ការណ៍ដែលអាចទទួលបាន្ពដ្ាយស័កតិសិទធិចំពពាោះពសវាកមមសំខាន្់

□ វិធានការណ្៍ត្រូវបានបនងកើរន ើងនែើមបីធានាការចូលន ាកាន់ទំនិញនិងនសវាកមមសត្ម្ាប់អរិងិជ្នន្ែលម្ានកត្មិរថ្នការចល័រនិង / ឬម្ាន
ហានិេ័យខពស់ន ាកនុងទីសាធារណ្ៈ។។

□ បនងកើរពិធីសារនែើមបីកំណ្រ់នម្ាងត្បរិបរតិការនែើមបីបនត្មើែល់ត្បជាជ្នន្ែលទន់នខេោយនិងធានាបាននូវនពលនវ ាត្រប់ត្ ាន់កនុងការសតុកទ៉ុក
ន

ើងវិញ។

ច។ វិធាន្ការណ៍ចំពពាោះការធានាសុវរថិភាពចំណីអាហារន្ិង្សធន្ធាន្បដន្ថម

□ ពិនិរយន ើងវិញ នសៀវន ាន្ណ្នាំសតីពីស៉ុវរថិភាពចំណ្ីអាហារទីត្ក៉ុង ងប៊ិច
□ ត្កសួងស៉ុខាេិបាលរែឋកាលីហវ័រញានិង Cal / OSHA ការន្ណ្នាំកនុងការទទួលទានអាហារ
□ មជ្ឈមណ្ឌលត្រប់ត្រងជ្ំងឺ ស៉ុវរថិភាពចំណ្ីអាហារនិងជ្ំងឺកូរូណាវីឆ្នាំ ២០១៩
វិធាន្ការបដន្ថមណាមួយដែលមិន្រាប់បញ្ចូលខាង្សពលើរួរដរ្រូវបាន្ចុោះបញ្ជីដ្ាច់ពដ្ាយដែក
ទំព័រដែលអាជីវកមមរួរភជាប់ព ាន្ឹង្សឯកសារពន្ោះ។
អនកអាចទាក់ទង្សមន្ុសសែូចខាង្សព្កាមជាមួយន្រណាមនាក់
សំណួរឬព

ាបល់អំពីពិធីសារពន្ោះ៖

ទំនាក់ទំន្ង្សអាជីវកមម៖
ព

មាោះ៖

ពលខទូរសពទ៖

នងងបរិពចេទចុង្សព្កាយ៖
ដកសំរួល៖

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V9 1-26-21

ទំព័រ
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រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V9 1-26-21

ទំព័រ
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