សុវត្ថិភាពន ាតាមនេហដ្ឋានបទបញ្ជាសំរាប់ការគ្េប់គ្េង កូវិដ-១៩
ប្លង់មេរប្ស់រដ្ឋសម្រាប្់មសដ្ឋកិច្ចរានសុវត្ថិភាព - សំខាន់ថ្ាន ក់ល្មេ- ពណ៌ទក
ឹ ម្កូច្
បទបញ្ជាដែលបានដែសំរល
ួ ចេញ៖ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១

សូមអានបទបញ្ជាននេះនដ្ាយយកចិត្តទុកដ្ាក់។ការរំន

ាភឬខកខានមិនបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជាននេះេឺជាបទ

ឧគ្កិដឋដដលគ្ត្ូវផ្តន្ទានទាសពិន័យដ្ាក់ពនធន្ាគារឬទាំងពីរ។(នលខកូដសុខភាពនិងសុវត្ថិភាព§ ១២០២៧៥ និង
លំដ្ាប់នលខកូដគ្កុងឡុងប៊ិច§ ៨១២០.០៣០.A និង ៨.១២០.០៣០.E.៣)
នសចកតីសនងេប៖ ប្ទប្ញ្ជា (ប្ទប្ញ្ជា)រប្ស់េន្រនតីសុែភាពទីម្កុងឡងប្ច្
៊ិ មនេះម្វើវិម

ា្នកេមនង
ិ ជំនួសរាល្់សុវត្ថិភាពេុន ៗ

ម ាប្ទប្ញ្ជា តាេផ្ទេះ (ប្ទប្ញ្ជា ជាេុន) ខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពឡុងប្៊ិច្មដ្ើេបីម្រប្់ម្រងការរីករាល្ ាល្ថ្នណូខវល្កូរូ
ណាវ៉ាវី (កូវិដ្-១៩) ម ាកនង
ុ ទីម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ (ទីម្កុង) ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្វើវិម

ា្នកេមប្ញ្ជាក់និងប្នតល្កខែណឌេួយច្ំនួនថ្នដ្ីកា

ប្ទប្ញ្ជាមនេះជាេុនមដ្ើេបីធានាបាននូវការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយនិងទំនាក់ទំនងរវាងេនុសសរនាក់និងេនុសសរនាក់ររ
ឺ ាន
កំណត្់មដ្ើេបីកាត្់ប្នថយអម្តាថ្នការប្ញ្ជូនកូវិដ្-១៩។ ការផ្លាស់ប្តូរពីល្ំ ាប្់េុនម្ត្ូវបានប្នលិច្។
ម ាថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហាឆនាំ ២០២០េនទីរសុខាភិបាល្

ាធារណៈកាល្ីហ្វ័រញា (CDPH) បានអនុវត្ត។ ប្លង់មេសម្រាប្់មសដ្ឋកិច្ច

ខដ្ល្រានសុវត្ថិភាព(ប្លង់មេ) និងថ្នាក់ពណ៌ខដ្ល្ប្ង្ហាញពីសកេមភាពវិស័យនិងអាជីវកេមខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យមប្ើកមឡើង
វិញម ាយខផ្ែកមល្ើអម្តាករណីកនុងម្សុកនិងភាពវិជរ
ជ ានថ្នការ

ាកល្បង។ រិត្ម្ត្ឹេថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ មខាន្ី

Los Angeles រួេទាំងឡងប្៊ិច្ម្ត្ូវបានចាត្់តាំង“ ថ្នាក់ពណ៌ទឹកម្កូច្” (ប្លង់ពណ៌ទឹកម្កូច្) មម្កាេប្លង់មេ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះ
អនុញ្ញាត្ឱ្យវិស័យអាជីវកេមនង
ិ សកេមភាពេួយច្ំនន
ួ ម ាកនង
ុ ត្ំប្ន់ពណ៌ទឹកម្កូច្ដ្ំមណើរការជាេួយការខកខម្ប្។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះ
ច្ូល្ជា្ររានម ាថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ មវលាមរាង ១២ និង ១ នាទីម្ពឹក។
ប្ទប្ញ្ជាមនេះក៏ម្ត្ូវបានមច្ញផ្ងខដ្រមដ្ើេបីធានាថ្ាអនករស់ម ាទីម្កុងម ាខត្

នាក់ម ាកនុងល្ំម ា ឋានរប្ស់ពួកមរមល្ើកខល្ងខត្

ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះមដ្ើេបីកំណត្់ទំនាក់ទំនងជិត្សនិទធជាេួយអនកមផ្សងមទៀត្ម ាខាងមម្រាម្រួ

ាររប្ស់ពួក

មរទាំងកនុងនិងមម្រាផ្ទេះនិងកាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការឆ្លងសហ្រេន៍ថ្ន កូវិដ្-១៩។ កំណត្់អនតរកេមរវាងសរាជិកេិនខេន
ម្រួ

ារជាពិមសសម ាកខនលងខដ្ល្េនុសសម ាជិត្គ្នាម ាយគ្មានការប្ិទបាំងេុែឬរបាំងេុែរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីប្នថយការរីករាល្

ាល្ថ្ន កូវិដ្-១៩។ វាជាការចាំបាច្់ខដ្ល្េនុសសនិងអាជីវកេមទាំងអស់ម ាកនង
ុ ទីម្កុងទទួល្ែុសម្ត្ូវផ្ទាល្់ែលួននិងម្វត
ើ ាេ
រាល្់ការ ាក់កម្េិត្និងការម្ប្ុងម្ប្យ័ត្នកនុងការម្រប្់ម្រងការឆ្លងខដ្ល្ត្ម្េូវម ាយប្ទប្ញ្ជាសុែភាពមនេះ។
ប្ទប្ញ្ជាមនេះនឹងម្ត្ូវបានខកល្េែនាមពល្អនារត្មដ្ើេបីឆ្លុេះប្ញ្ចាំងពីប្ទប្ញ្ជារប្ស់រដ្ឋនង
ិ ប្ទប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាល្
ធារណៈនិងការខណនាំខដ្ល្កំណត្់រច្នាសេព័នមល្ើវិស័យជំនួញសហ្ម្គ្ាសម្រឹេះ

ា

ថានឬសកេមភាពខដ្ល្អាច្មប្ើកមឡើងវិញ

ជាេួយនឹងការខកខម្ប្ជាក់លាក់ម ាយខផ្ែកមល្ើត្ម្េូវការសុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាពនិងកនុងមល្បឿនេួយ។ ប្មងកើត្មឡើងមដ្ើេបី
ការពារសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពមហ្ើយវាក៏អាច្ប្ណត៉ាល្សកេមភាពនិងអាជីវកេមជាក់លាក់ជាប្នតប្នទាប្់ម ាយខផ្ែកមល្ើការមកើន

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

2

មឡើងករណីម្ប្ចាំថ្ងៃ កូវិដ្-១៩ការសម្រាកម ាេនទីរមពទយនិងអម្តាវិជជរាន។ ម្ប្សិនមប្ើល្កខែណឌ កូវិដ្-១៩កនុងត្ំប្ន់ម្ត្ូវធានា
េន្រនតីសុែភាពអាច្មច្ញប្ទប្ញ្ជាខដ្ល្ត្ឹងរុ៉ឹងជាងេន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរប្ស់រដ្ឋ។

េន្រនតីសុខាភិបាល្នឹងប្នតតាេ ានអម្តាថ្នការរាល្ ាល្ជំងឺ កូវិដ្-១៩ភាព្ៃន់្ៃរថ្នជំងន
ឺ ិងេរណភាពខដ្ល្ប្ណត៉ាល្េកពី
ការមកើត្មឡើង CDPHនិងេជឈេណឌល្សំរាប្់ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងប្ង្ការជំងឺ (CDC) និងឥទធិពល្ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ម្ប្សិនមប្ើ
ចាំបាច្់ការប្ញ្ជាទិញមនេះអាច្ម្ត្ូវបានពម្ងីកពម្ងីកឬផ្លាស់ប្តូរមដ្ើេបីការពារសុែភាព

ាធារណៈ។

ដោយសារបទបញ្ជាដនេះអាចផ្លាស់បូ របានដោយសារព័
ត
តមា
៌ ននង
មី មនុសសទាំងអស់ណែលសថិតដៅដរកាមបទ
ិ ការណែនាំថ្ៗ

បញ្ជាដនេះរួមទាំងមាាស់អនកររប់ររងឬរបតប
ិ តតក
ិ រកណនាងណាណែលជាកមមវតថុននបទបញ្ជាដនេះតរមូវឱ្យពដិ ររេះជាមួយមនទរី សុ ខា
ភបា
ិ ។ 'ដរហទាំពរ័ (www.longbeach.gov/covid19)កាំែត់អតតសញ្ជាែរាល់ការផ្លាស់បូ រត
ិ លនិងដសវាមនុសសឡុងបច
ចាំដ

េះបទបញ្ជាដនេះរួមទាំងពធ
ិ សា
ី រជាក់លាក់ននឧសាហកមមណែលដចញដោយទរី កុងដហយ
ើ រតូវដររពតាមការដធវប
ើ ចាុបបនន

ភាពណាមួយរហូតែល់បទបញ្ជាដនេះរតូវបានបញ្ា ប់។

នគ្កាមសិទធិអំណាចរបស់មណ្ឌលសុខភាពកាលីហវ័រនីញាដផ្ែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនលខ១០១០៤០,
១០១០៨៥, និង ១២០១៧៥, មន្រនតីសុខភាពននទីគ្កុងឡុងប៊ិចជាអែកបញ្ជាដូចខាងនគ្កាម៖

តម្រូវែារទូចទៅសម្រាប់បុគ្គល

1.

នាក់ម ាផ្ទេះម ាយរានករណីមល្ើកខល្ងរានកំណត្់។ េនុសសម្រប្់រូប្ខដ្ល្រស់ម ាកនុងទីម្កុងឡុងប្៊ិច្ម្ត្ូវខត្
កខនលង

នាក់ម ា

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរម ាមពល្ណាខដ្ល្អាច្អនុវត្តបាន។ ប្ុរគល្ខដ្ល្េិនរស់ម ាកនុងទីម្កុងនាមពល្ប្ច្ចុប្បននម្ត្ូវ

ខត្មគ្ារពតាេរាល្់ត្ម្េូវការថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះម ាមពល្ខដ្ល្ម ាកនុងទីម្កុង។

2. ការម្ប្េូល្ផ្តុំ។ការម្ប្េូល្ផ្តប្ុំ រុ គល្ពីម្រួ
ខដ្ល្េនុសសេកពីម្រួ

ារមផ្សងគ្នាប្ងកហានិភ័យយាងសំខាន់ថ្នការប្ញ្ជូន កូវិដ្-១៩ ពីមម្ពាេះម ាមពល្

ារមផ្សងគ្នាលាយគ្នាហានិភ័យថ្នការឆ្លង កូវិដ្-១៩ មកើនមឡើង។ រាល្់ការជួប្ជុំ

ជនថ្នច្ំនន
ួ េនុសសខដ្ល្មកើត្មឡើងម ាខាងមម្រាម្រួ

ាធារណៈនិងឯក

ារខត្េួយម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់ម ាកនុងទីម្កុងមល្ើកខល្ងខត្មគ្ាល្

ប្ំណងរានកំណត្់ខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ គ្មានអវីម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះហាេឃ្ាត្់សរាជិកថ្ន
ម្រួ

ារខត្េួយពីការច្ូល្រួេកនុងសកេមភាពខដ្ល្បានអនុញ្ាញ ត្ជាេួយគ្នាមទ។កនង
ុ ករណីរានជមរលាេះណាេួយរវាងខផ្នកមនេះ

និងពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហ្កេមខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងម ាយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះត្ំរូវការកនុងពិ្ី

ារម្ត្ូវ

ម្រប្់ម្រង។
សម្រាប្់មគ្ាល្ប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ“ ម្រួ
េិនម្ត្ូវរាប្់ប្ញ្ចូល្ទាំង

ារ” រឺជាេនុសសរនាក់ឬមម្ច្ើននាក់ខដ្ល្រស់ម ាកនុងល្ំម ា ឋានខត្េួយមហ្ើយ

ថានភាពរស់ម ាម្កុេជា

ថាប្័នដ្ូច្ជាអមនតវាសិក ឋានភាត្រភាពេនតអារេវត្តអារាេអនុសញ្ញាឬ

កខនលងខងទាំល្មំ ា ឋានមហ្ើយក៏េិនរាប្់ប្ញ្ចូល្ពាណិជជកេមផ្ងខដ្រ។ ការមរៀប្ច្ំការរស់ម ាជាម្កុេដ្ូច្ជាផ្ទេះមឡើងជិេះ
សណឋ៉ាគ្ារឬេូខត្ល្។សម្រាប្់មគ្ាល្ប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ“ ការម្ប្េូល្ផ្តុំ” រានន័យថ្ាជា
ខដ្ល្ម្ប្េូល្ផ្តុំម្ប្ជាជនេកពីម្កុេម្រួ

ថានភាពសងគេណាេួយ

ារមផ្សងៗគ្នាកនុងមពល្ខត្េួយម ាកខនលងខត្េួយឬកខនលងខត្េួយ។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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អនុមលាេតាេមគ្ាល្ការណ៍ខណនាំរប្ស់ CDPH មច្ញផ្ាយម ាថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ខដ្ល្រានច្ំណងមជើង
ថ្ា“ ការខណនាំរប្ស់ CDPH សម្រាប្់ការការពារការប្ញ្ជូនឆ្លង កូវិដ្-១៩ សម្រាប្់ការម្ប្េូល្ផ្ត”ុំ ខដ្ល្អាច្រកម

ើញម ា

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19Transmission-for-Gatherings-November-2020.aspx, ការជួប្ជុំឯកជនរប្ស់េនុសសខដ្ល្េិនខេនជាសរាជិកម្រួ

ារ

ខត្េួយម្ត្ូវខត្មគ្ារពតាេត្ម្េូវការដ្ូច្ត្ម ាមនេះ៖

k. ការច្ូល្រួេ។ (១) ការជួប្ជុំឯកជនខដ្ល្រួេរានេនុសសជាង ១៥ នាក់េកពី ៣ ម្រួ

ារជាងម្ត្ូវបានហាេឃ្ា

ត្់។ មនេះរួេប្ញ្ចូល្ទាំងអនករាល្់គ្នាខដ្ល្រានវត្តរានរួេទាំងរចាស់ផ្ទេះនិងមភញៀវ។ ច្ំនួនេនុសសត្ូច្ជាងមនេះហានិ
ភ័យកាន់ខត្ទាប្។(២) រការហ្ូត្ដ្ល្់ ៣ ម្រួ

ារនិងអត្ិប្ររា ១៥ នាក់ខដ្ល្ម្បាម្ស័យទាក់ទងគ្នាមងររឺមងរកនុងរ

យៈមពល្។ ការច្ូល្រួេកនុងការម្ប្េូល្ផ្្ុំគ្នាជាមម្ច្ើនជាេួយម្រួ

ារនិងសហ្រេន៍មផ្សងៗគ្នាម្ប្ឈេនឹងហានិ

ភ័យែពស់ថ្នការឆ្លងនិងការរីករាល្ ាល្ថ្ន កូវិដ្-១៩ ម្ប្សិនមប្ើអនកច្ូល្រួេរនាក់ឬមម្ច្ើននាក់ម្ត្ូវបានរកម
ឆ្លងវីរុស។ ច្ូល្រួេកនង
ុ ការម្ប្េូល្ផ្្ុំគ្នាជាមម្ច្ើនជាេួយម្កុេម្រួ
ម្រួ

ើញថ្ា

ារឬម្កុេមផ្សងៗគ្នា។ (៣) េនុសសេកពីម្កុេ

ារខដ្ល្បានមម្ជើសមរើសមដ្ើេបីជួប្ជុគ្
ំ នាជាល្កខណៈឯកជនរួរខត្ពិភាកានិងឯកភាពមល្ើមគ្ាល្ការណ៍ម្កុេ

ជាក់លាក់សម្រាប្់ការកាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការប្េះពាល្់កនុងច្ំមណាេអនកច្ូល្រួេម ាឯការជួប្ជុំឯកជនេុន
មពល្ម្ប្ជុំជាេួយគ្នា។ (៤) រចាស់ផ្ទេះថ្នការជួប្ជុំឯកជនរួរម្ប្េូល្ម

មាេះអនកច្ូល្រួេទាំងអស់មហ្ើយព័ត្៌រាន

ទំនាក់ទំនងកនុងករណីចាំបាច្់ម្ត្ូវការទំនាក់ទំនងមពល្មម្កាយ។

x. ទីតាំង។ (១) រាល្់ការជួប្ជុំឯកជនម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តម្វមើ

ាខាងមម្រា ។ ការម្ប្េូល្ផ្្ក
ុំ នុងផ្ទេះម្ត្ូវបានមល្ើក

ទឹកច្ិត្តយាងខលាំង។ េិនដ្ូច្កខនលងកនុងផ្ទេះមទែយល្់និងែយល្់ម ាកនុងទីធាល ខាងមម្រាអាច្ជួយកាត្់ប្នថយហានិភ័យ
ថ្នការរីករាល្ ាល្ថ្នវីរុសពីេនុសសរនាក់ម ាេនុសសរនាក់មទៀត្មម្ពាេះថ្ា (COVID-១៩ អាច្ម ាខត្រានែយល្់ម ា
កនុងប្រិយាកាសកនុងផ្ទេះរាប្់មរាងរាប្់មរាង) ខដ្ល្អាច្ប្មងកន
ើ ការមផ្តាត្អារេមណ៍បានយូរ។ (២) ម្ប្សិនមប្ើរានការ
ម្ប្េូល្ផ្តុំម ាកនុងផ្ទេះប្មងកើនច្រនតែយល្់ម្សស់ម ាយមប្ើកប្ងែច្
ួ ឬទវារឱ្យបានមម្ច្ើនតាេខត្អាច្ម្វើម ាបានជាពិមសស
ម ាកនុងប្នទប្់ខដ្ល្េនុសសកំពង
ុ ជួប្ជុគ្
ំ នា។ការជួប្ជុំឯកជនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាកនុងឧទាន
មម្រា

ាធារណៈមផ្សងមទៀត្មទាេះប្ីការជួប្ជុំម្កុេេិនទាក់ទងគ្នារហ្ូត្ដ្ល្់ម ាប្ីម្រួ

ាធារណៈឬទីធលា

ារក៏កំពុងមកើត្មឡើងម ាកនង
ុ

សួនខត្េួយឬទីធលាមម្រាមផ្សងមទៀត្ខដ្រ។ ម្ប្សិនមប្ើការម្ប្េូល្ផ្តុំខប្ប្មនេះមម្ច្ើនកំពុងមកើត្មឡើងការលាយប្ញ្ចូល្
គ្នារវាងការម្ប្េូល្ផ្តុំម្កុេេិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្មទ។ (៤) ការជួប្ជុំឯកជនមម្ច្ើនម្រួ
នាក់អាច្េិនម្ត្ូវបានមរៀប្ច្ំរេ
ួ គ្នាឬសំរប្សំរួល្រួេគ្នាកនុងឧទាន

ារ ៣ និងអត្ិប្ររា ១៥

ាធារណៈដ្ខដ្ល្រឺកខនលងមម្រាខាងមម្រាកនុង

មពល្ខត្េួយ - មនេះអាច្ជាការជួប្ជុំឯកជនមល្ើសពីទំហ្អ
ំ នុញ្ញាត្ (៥) ការលាយប្ញ្ចូល្គ្នារវាងការជួប្ជុំឯកជន
ខដ្ល្េិនទាក់ទងគ្នាម ាទី
បានចាក់វ៉ាក់

ាធារណៈឬទីធលាមម្រាមផ្សងមទៀត្កនុងមពល្ខត្េួយម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។(៦) អនកខដ្ល្ម្ត្ូវ

ាំងមពញមល្ញពី កូវិដ្-១៩ អាច្ម ាជួប្េនុសសខដ្ល្ចាក់វ៉ាក់

ាំងមពញមល្ញកនុងផ្ទេះម ាយេិន

រានរបាំងឬការឃ្លាត្ឆ្ងាយពីរាងកាយកែុងកដនលងឯកជនដត្បុនណ្ាេះ) ។ អនកខដ្ល្រានហានិភ័យទាប្ច្ំមពាេះជំងឺ
covid-19 ្ៃន់្ៃរម ាកនុងផ្ទេះម ាយេិនពាក់របាំងេុែឬឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយកនុងកដនលងឯកជនបុនណ្ាេះ។ ការ

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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មល្ើកខល្ងមនេះេិនម្ត្ូវអនុវត្តច្ំមពាេះការកំណត្់ជា

ាធារណៈមឡើយរួេទាំងខត្េិនម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះកខនលង

ខងទាំសុែភាពឬកខនលងម្វើការមឡើយ។ ការប្ញ្ជាទិញ“ ចាក់វ៉ាក់

ាំងឱ្យបានមពញមល្ញ” រានន័យថ្ាេនុសស

រនាក់រានអាយុមល្ើសពី ២ សបតាហ្៍ប្នទាប្់ពីទទួល្បានដ្ូសទី ២ កនង
ុ មសរីកូវិដ្-១៩ វ៉ាក់
ហ្៍ប្នទាប្់ពីទទួល្បានវ៉ាក់

ាំងឬមល្ើសពី ២ សបតា

ាំងេួយ កូវិដ្-១៩ ច្ំនួនេួយដ្ូស។

K. រកាវាឱ្យែលី។ ការជួប្ជុឯំ កជនរួរខត្ម្ត្ូវបានកំណត្់ម្ត្ឹេ ២ មរាងឬត្ិច្ជាងមនេះកនុងរយៈមពល្។ រយៈមពល្
កាន់ខត្យូរហានិភ័យថ្នការឆ្លងមកើនមឡើង។

X. ឃ្លាត្់ច្រៃាយរាងកាយនិងថ្ដ្អនាេ័យ។(១) អនកច្ូល្រួេទាំងអស់ម្ត្ូវខត្អនុវត្តតាេវិធានការណ៍វាស់ខវងឃ្លាត្់
ច្រៃាយរាងកាយរួេទាំងការពាក់រម្េប្េុែម ាយអនុមលាេម ាតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងច្រៃាយឆៃាយពីរាងកាយ ៦
ហ្វីត្ឬ្ំជាងមនេះសូេបីខត្មពល្ពាក់មម្

ាេេុែក៏ម ាយ។ (២) ទីធលាសម្រាប្់ការម្ប្េូល្ផ្តុំកនុងផ្ទេះឬមម្រាម្ត្ូវខត្

រានទំហ្ំ្ំល្មេខដ្ល្េនុសសម្រប្់គ្នាម ាឯការជួប្ជុឯ
ំ កជនអាច្រកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦ ហ្វីត្ពី
សរាជិកេិនខេនម្រួ

ារម្រប្់មពល្។(៣) កខនលងអងគុយម្ត្ូវផ្តល្់ច្រៃាយយាងត្ិច្ ៦ ហ្វត្
ី (ម្រប្់ទិសម ា - ពីេែ
ុ

ម ាខាងមម្កាយនិងច្ំមហ្ៀងម ារខាង) រវាងម្រួ

ារមផ្សងគ្នា។ (៤) កខនលងសម្រាប្់លាងថ្ដ្ឬអនាេ័យលាងថ្ដ្ម្ត្ូវ

ខត្រានសម្រាប្់អនកច្ូល្រួេមម្ប្ើម្បាស់។ (៥) រប្ស់រប្រខដ្ល្បានខច្ករំខល្កអាច្េិនម្ត្ូវបានមម្ប្ើកនុងមពល្ជួប្ជុំ
ឯកជន។ តាេខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបានអាហារឬមភសជជៈម ាឯការជួប្ជុំម ាខាងមម្រាម្ត្ូវខត្រានម ាកនុង្ុងខដ្ល្
អាច្មម្ប្ើបានខត្េួយ។ ម្ប្សិនមប្ើការផ្គត្់ផ្គង់ម្ប្អប្់្ង
ុ ខត្េួយេិនអាច្ម្វើម ាបានអាហារនិងមភសជជៈម្ត្ូវខត្ម្ត្ូវ
បានប្មម្េើម ាយអនកច្ូល្រួេរនាក់ខដ្ល្លាងសរែាត្ឬលាងអនាេ័យថ្ដ្រប្ស់ពួកមរឱ្យបានញឹកញាប្់និងពាក់
របាំងេុែមល្ើម្ច្េុេះនិងរាត្់រប្ស់ពួកមរ។ រប្ស់រប្រមម្ប្ើម្បាស់ម ាយែលួនឯងពី្ុងម្ប្អប្់រួេអាច្េិនម្ត្ូវបានមម្ប្ើ
មទ។(៦) ការមម្ច្ៀងការសូម្ត្ការខម្សក

ាទរការខម្សកយំការហាត្់ម្បាណនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាប្មងកើនហា

និភ័យថ្នការឆ្លង កូវិដ្-១៩ ពីមម្ពាេះសកេមភាពទាំងមនេះប្មងកើនការប្មញ្ចញដ្ំណក់ទឹកផ្លូវដ្មងហើេនិងែយល្់មច្ញ
ច្ូល្បានល្ែ។ ម ាយ

ារខត្ប្ញ្ហាមនេះការមម្ច្ៀងការសូម្ត្ការខម្សកយំការខម្សកអប្អរនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀង

គ្នាម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងច្ំមពាេះការម្ប្េូល្ផ្តុំម ាយផ្ទាល្់។

g. មម្ច្ៀង, សូត្, ខម្សក, ខម្សកអប្អរនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នា។ការមម្ច្ៀងការសូត្ការខម្សកអប្អរការមល្ើក
ករលាំងកាយសេបទានិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាប្មងកើនហានិភ័យថ្នការឆ្លងកូវិដ្-១៩ មម្ពាេះសកេមភាពទាំងមនេះ
ប្មងកើនការប្មញ្ចញដ្ំណក់ទឹកផ្លូវដ្មងហើេនិងែយល្់មច្ញច្ូល្បានល្ែ។ ម ាយ

ារខត្ប្ញ្ហាមនេះការមម្ច្ៀងការខម្សក

ការខម្សកការខម្សកអប្អរនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រា
ប្ុខនតម្ប្សិនមប្ើវាមកើត្មឡើងត្ំរូវការខាងមម្កាេម្ត្ូវបានអនុវត្ត៖។
i.

េនុសសទាំងអស់ខដ្ល្កំពុងមម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សកខម្សកអប្អរឬច្ូល្រួេសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាម ា
ខាងមម្រាម្ត្ូវរកាច្រៃាយផ្លូវ ៦ ហ្វីត្ពីអនកសំខដ្ងនិងអនកទសសនាមផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើពក
ួ មរពាក់អាវ
ម្រប្េុែឬច្រៃាយ ១២ ហ្វីត្ពីអនកសំខដ្ងនិងអនកមេើល្មផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើ ពួកមរេិនពាក់ម្កវិល្េុែ
មទ។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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ii.

េនុសសទាំងអស់ខដ្ល្កំពុងមម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សកខម្សកអប្អរឬច្ូល្រួេសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាកនុង
ផ្ទេះម្ត្ូវរកាច្រៃាយផ្លូវ ១២ ហ្វត្
ី ពីអនកសំខដ្ងមផ្សងមទៀត្និងច្រៃាយ ២៤ ហ្វីត្ពីអនកទសសនា។ េនុសស
មម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សកខម្សកមហាកមម្ញ្ជៀវឬច្ូល្រួេសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាកនុងផ្ទេះម្ត្ូវពាក់បាំងេុែ
ម្រប្់មពល្។

iii.

េនុសសខដ្ល្កំពង
ុ មម្ច្ៀងឬមម្ច្ៀងម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តឱ្យម្វើដ្ូមច្នេះម ាយមសៃៀេ

ៃាត្់ (ម ាកម្េិត្

សំមឡងថ្នសមេលងនិយាយ្េមតា) ។

c. ឧប្ករណ៍មភលង។ឧប្ករណ៍ត្ន្រនតីម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិតាេត្ម្េូវការម

ាកនុងខផ្នកមនេះ។ ឧប្ករណ៍មភលងជួយប្មងកើនហា

និភ័យថ្នការឆ្លង កូវិដ្-១៩ ពីមម្ពាេះសកេមភាពទាំងមនេះប្មងកើនការប្មញ្ចញដ្ំណកដ្មងហើេនិងរំមសវែយល្់ច្ូល្ម ា
កនុងអាកាស។ ម ាយ

ារខត្មនេះសកេមភាពទាំងមនេះម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រាប្ុខនត

ម្ប្សិនមប្ើវាមកើត្មឡើងត្ម្េូវការដ្ូច្ខាងមម្កាេម្ត្ូវបានអនុវត្ត:
i.

ត្ន្រនតីឧប្ករណ៍មភលងម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម ាខាងមម្រាដ្រាប្ណាត្ន្រនតីកររកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦
ហ្វីត្ពីអនកសំខដ្ងនិងអនកទសសនាមផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើពួកមរពាក់អាវម្រប្េុែឬច្រៃាយ ១២ ហ្វត្
ី ពី
ច្រៃាយពីអនកសំខដ្ងនិងអនកមេើល្មផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើពក
ួ មរេិនពាក់ម្កវិល្េុែ។

ii.

ឧប្ករណ៍ត្ន្រនតីម្ត្ូវបានអនុញ្ាញ ត្ឱ្យម ាកនុងផ្ទេះដ្រាប្ណាត្ន្រនតីកររកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ១២
ហ្វីត្ពីអនកសំខដ្ងមផ្សងមទៀត្និងច្រៃាយរាងកាយ ២៤ ហ្វត្
ី ពីអនកទសសនា។ េនុសសខដ្ល្មល្ងមភលង
ឧប្ករណ៍ម ាកនង
ុ ផ្ទេះត្ម្េូវឱ្យពាក់ថ្សបេុែម្រប្់មពល្។

iii.

ត្ន្រនតីករម្ត្ូវខត្េកពីម្រួ

ារេួយកនុងច្ំមណាេម្រួ

ារទាំង ៣ ។ ការមល្ងឧប្ករណ៍ែយល្់ (ឧប្ករណ៍

ណាេួយខដ្ល្មល្ងម ាយរាត្់ដ្ូច្ជាខម្ត្ឬផ្លរណ
ី ាត្) ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងមហ្ើយម្ប្សិនមប្ើ
មល្ងរួរខត្មម្ប្ើរបាំងម្កណាត្់ការពារឬរុំយាងត្ឹងម ាមល្ើកណតឹងឧប្ករណ៍ឬម ាច្ុងប្ញ្ចប្់ថ្នឧប្ករណ៍
មដ្ើេបីការពារពីការរាល្ ាល្។ មញើសដ្ំណក់ទឹកម្ប្សិនមប្ើត្ន្រនតីម្ត្ូវបានចាក់វាម្ត្ូវបានមរខណនាំឱ្យម្វើ
ឱ្យសមេលង

q. ម

ៃាត្់ល្មេខដ្ល្អនកច្ូល្រួេអាច្និយាយជាសំមឡង្េមតាម ាយេិនខម្សក

ាផ្ទេះមពល្ឈឺ។ អនកខដ្ល្រានមរារសញ្ញាដ្ូច្ជាកូវិដ្-១៩ (ម្រុនមរតាកែកដ្មងហើេែលីញាក់មញើសមពល្យប្់ឈឺ

ប្ំពង់កកែួត្ច្មង្ែារកែួត្រាររូសអស់ករលាំង

ាច្់ដ្ឬ
ុំ ឈឺែលួនឈឺកាល្ម្ច្ឡំឬបាត្់ប្ង់រសជាត្ិ / ្ុំកន
លិ ) ម្ត្ូវខត្ម ា

ផ្ទេះនិងេិនទាក់ទងជាេួយអនកណារនាក់ម ាខាងមម្រាម្រួ

C. អវីខដ្ល្ម្ត្ូវម្វើម្ប្សិនមប្ើអនកឈឺម

ារ។

ាយ កូវិដ្-១៩ ។អនកខដ្ល្វិវឌ្ឍន៍ កូវដ្
ិ -១៩ កនង
ុ រយៈមពល្ ៤៨ មរាងប្នទាប្់ពី

ច្ូល្រួេការម្ប្ជុំឯកជនម្ត្ូវខត្ជូនដ្ំណឹងដ្ល្់េនទីរសុខាភិបាល្និងមសវាកេមឡុងប្៊ិច្តាេមល្ែ ៥៦២-៥៧០INFO[ 562-570- INFO ]មហ្ើយរួរខត្ជូនដ្ំណឹងដ្ល្់អនកច្ូល្រួេដ្ថ្ទមទៀត្ឱ្យបានឆាប្់ទាក់ទងនឹងការប្េះពាល្់។

3. េនុសសវ័យច្ំណាស់នងិ ប្ុរល្
គ ម្រប្់វ័យខដ្ល្រានល្កខែណឌសុែភាពជាេូល្

ឋាន។មយាងតាេ CDC និង CDPH បានមអាយ

ដ្ឹងថ្ាេនុសសចាស់និងប្ុរគល្ខដ្ល្រានជេៃឺរានហានិភ័យែពស់ថ្នជំងឺ្ន
ៃ ់្ៃរពីកូវិដ្-១៩

។

សូេមេើល្

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html; សូេមេើល្ផ្ងខដ្រ
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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19/PublicHealthGuidanceSelfIsolationforOlderAdultsandThoseWhoHaveElevatedRisk.aspx.
ម្ប្ជាជនទាំងអស់ខដ្ល្រស់ម ាកនុងទីម្កុងខដ្ល្រានអាយុ ៦៥ ឆនាំឬមល្ើសពីមនេះនិងេនុសសម្រប្់វ័យខដ្ល្រាន
សុែភាពម្ត្ូវបានជម្េុញឱ្យ

នាក់ម ាកនុងទីជំរករប្ស់ពក
ួ មរមល្ើកខល្ងខត្ចាំបាច្់មដ្ើេបីខសវងរកការខងទាំមវជជ

ថានភាព

ាម្សតមដ្ើេបី

ទទួល្បានមសបៀងអាហាររឺក៏ម្ត្ូវការរប្ស់ចាំបាច្់មផ្សងៗ។ េនុសសម ាកនុងម្ប្មភទទាំងមនេះរួរខត្មជៀសវាងការជួប្ជុណ
ំ ាេួ
យ។ និមយាជករួរផ្តល្់ការង្ារទូររេនារេន៍ឬកខនលង
េនុសសខដ្ល្រាន

នាក់ម ាមផ្សងមទៀត្ដ្ល្់េនុសសអាយុ ៦៥ ឆនាំឬចាស់ជាងមនេះនិង / ឬ

ថានភាពសុែភាពេូល្ ឋានម ាមពល្ណាខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន។

4. វិធានការវាស់ខវងច្រៃាយខផ្នករាងកាយខដ្ល្ចាំបាច្់សម្រាប្់ប្ុរគល្រនាក់ៗម

ាខាងមម្រាកខនលង

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរ។

េនុសសម្រប្់រូប្ខដ្ល្ចាកមច្ញពីល្ំម ា ឋានរប្ស់ពួកមរសម្រាប្់សកេមភាពខដ្ល្បានអនុញ្ញាត្ខដ្ល្បានកំណត្់ដ្ច្
ូ ខាង
មម្កាេម្ត្ូវខត្មគ្ារពយាងត្ឹងរ៉ឹងជាេួយនឹងវិធានការណ៍វាស់ខវងច្រៃាយខផ្នករាងកាយខដ្ល្រួេរានដ្ូច្ខាងមម្កាេ៖

k. រកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦ ហ្វត្ី ពីប្រុ គល្មផ្សងៗសូេបីខត្មពល្ពាក់មម្ ាេេុែក៏ម ាយ
x. ច្ូល្រួេសកេមភាពមម្រាផ្ទេះជំនស
ួ ឱ្យកនុងផ្ទេះមពល្ណាអាច្ម្វមើ ាបាន
K. លាងថ្ដ្ជាេួយ ាប្ូនិងទឹកយាងមហាច្ណាស់ថ្េៃវិនាទីឬមម្ប្ើអនាេ័យថ្ដ្ខដ្ល្រានជាត្ិអាល្់កុល្យាងមហាច្
ណាស់ ៦០ ភាររយឱ្យបានញឹកញាប្់តាេខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន

X. ម្រប្ដ្ណតប្់ការកែកឬកណត៉ាស់ (ច្ូល្ថ្ដ្អាវខកងថ្ដ្ឬជាល្ិកាេិនខេនថ្ដ្មទ)

g. ជាមទៀងទាត្់សរែាត្និងលាងសរលាប្់មេមរារមល្ើប្េះថ្ផ្ទខដ្ល្ែពស់
c. មជៀសវាងការចាប្់ថ្ដ្គ្នា
q. មជៀសវាងរាល្់ការម្បាម្ស័យទាក់ទងកនងុ សងគេមម្រាម្រួ ារមពល្រានជំងឺ
C. ពាក់មម្

ាេេុែ។អនុមលាេតាេការខណនាំរប្ស់ CDPH ខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំសម្រាប្់ការមម្ប្ើ

ម្បាស់រម្េប្េុែ” ខដ្ល្អាច្រកបានម ា

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-facecoverings.aspx ប្ទប្ញ្ជាមនេះត្ំរូវមអាយេនុសសម្រប្់រូប្ពាក់េុែម្រប្មល្ើម្ច្េុេះនិងរាត្់ម្រប្់មពល្ខដ្ល្ពួកមរ
ចាកមច្ញពីកខនលង

នាក់ម ារប្ស់ែលួនមល្ើកខល្ងខត្រានការមល្ើកខល្ងណាេួយខាងមម្កាេមនេះ។មនេះរួេប្ញ្ចូល្

ទាំងការពាក់រម្េប្េុែមពល្ម្វើអាជីវកេម។តាេល្ទធភាពខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបានេនុសសម្រប្់រូប្រួរមជៀសវាងប្រិមភារ
និងផ្ឹកម ាតាេទី

ាធារណៈមដ្ើេបីការពារពីត្ម្េូវការកនុងការម ាេះរម្េប្េុែមច្ញ។ ការពាក់រម្េប្េុែកាត្់ប្នថយ

ហានិភ័យថ្នការឆ្លងម ាអនកដ្ថ្ទ។ ប្ុរគល្ខាងមម្កាេម្ត្ូវបានរួច្ផ្ុត្ពីត្ម្េូវការថ្នការម្រប្េុែ៖
I.
II.

េនុសសខដ្ល្រានអាយុពីរឆនាឬ
ំ មម្កាេ, ម ាយ
អនកខដ្ល្រាន

ថានភាពសុែភាព

មនេះរួេប្ញ្ចូល្ទាំងអនកខដ្ល្រាន

ារខត្ហានិភ័យថ្នការងប្់ដ្មងហើេ។

ថានភាពសុែភាពផ្លូវច្ិត្តឬពិការភាពខដ្ល្ការពារការពាក់មម្

ថានភាពសុែភាពខដ្ល្អនកខដ្ល្ពាក់មម្

ាេេុែ

ាេេុែអាច្សទេះដ្កដ្មងហេ
ើ ឬ

អនកខដ្ល្សនលប្េ
់ ិនរានសេត្ថភាពឬេិនអាច្យករម្េប្េុែមច្ញម ាយគ្មានជំនួយ។ ល្កខែណឌខប្ប្មនេះ
រឺកម្េណាស់។អនកខដ្ល្ម្ត្ូវបានមល្ើកខល្ងពីការពាក់មម្

ាេេុែម ាយ

ារខត្ល្កខែណឌមវជជ

ាម្សត

ខដ្ល្ម្ត្ូវបានជួល្ឱ្យម្វើការទាក់ទងនឹងការមទៀងទាត្់ជាេួយអនកដ្ថ្ទរួរខត្ពាក់នូវជំមរើសខដ្ល្េិនរ៉ឹត្ត្បិត្
ដ្ូច្ជាខវនតាការពារេុែជាេួយម្ពាប្ម ាមល្ើខរេខាងមម្កាេដ្រាប្ណាល្កខែណឌអនុញ្ញាត្រប្ស់ពួកមរ
វា។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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III.

េនុសសពិការខភនកឬម្បាម្ស័យទាក់ទងជាេួយេនុសសរនាក់ខដ្ល្រានប្ញ្ហាមែសោយថ្នការ
កខនលងខដ្ល្រានសេត្ថភាពមេើល្ម

IV.

អនកខដ្ល្ពាក់មម្

ើញរាត្់រឺចាំបាច្់សម្រាប្់ការម្បាម្ស័យទាក់ទង។

តាប្់ខដ្ល្ជា

ាេេុែនឹងប្មងកើត្ហានិភ័យដ្ល្់អនកខដ្ល្ទាក់ទងនឹងការង្ាររប្ស់ពួកមរដ្ូច្ខដ្ល្បាន

កំណត្់ម ាយនិយត្ករេូល្ ាឋ នរដ្ឋឬសហ្ព័នធឬមគ្ាល្ការណ៍ខណនាំសុវត្ថិភាពម ាកខនលងម្វើការ។
V.

អនកខដ្ល្ម្វើដ្ំមណើរកនង
ុ ឡានខត្រនាក់ឯងឬខត្រនាក់ឯងជាេួយសរាជិកម្រួ

ារ។

VI.

េនុសសខដ្ល្កំពង
ុ ម្វើការម ាកនុងការិយាល្័យឬប្នទប្់ខត្រនាក់ឯង។

VII.

អនកខដ្ល្កំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹកយាងសកេមផ្តល្់ឱ្យថ្ាពួកមរអាច្រកាច្រៃាយយាងត្ិច្
ខដ្ល្េិនខេនជាសរាជិកម្រួ

៦

ហ្វីត្ពីេនុសស

ារខត្េួយមហ្ើយពួកមរេិនប្រិមភារឬផ្ឹកយាងសកេមម ាកខនលងខដ្ល្

ប្រិមភារឬផ្ឹកខដ្ល្ហាេឃ្ាត្់។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះ។
VIII.

េនុសសខដ្ល្េិនម ាកនង
ុ ម្រួ

ារពីអនកដ្ថ្ទខដ្ល្ម ាខាងមម្រានិងរកាច្រៃាយឆៃាយយាងត្ិច្៦ហ្វីត្។

េនុសសខប្ប្មនេះម្ត្ូវខត្រានេុែម្រប្មល្ើពួកមរម្រប្់មពល្មវលាមហ្ើយម្ត្ូវពាក់វាម្ប្សិនមប្ើពួកមរសថិត្ម ា
ច្រៃាយ ៦ ហ្វត្
ី ពីអក
ន ដ្ថ្ទខដ្ល្េិនរានម ាកនុងម្រួ
IX.

អនកខដ្ល្កំពង
ុ ទទួល្ការពាបាល្មវជជ

ារ។

ាម្សតខដ្ល្ទាក់ទងនឹងម្ច្េុេះឬេុែខដ្ល្ការដ្កមច្ញនូវេុែជាប្

មណតោេះអាសននរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីម្វើការពាបាល្។
X.

កេមករនិមយាជិត្ខដ្ល្ម្ត្ូវពាក់ឧប្ករណ៍ការពារដ្មងហើេ។

5. សកេមភាពខដ្ល្បានអនុញ្ញាត្។

“ សកេមភាពខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្” ខាងមម្កាេម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាសុែ

ភាពមនេះខដ្ល្បានផ្តល្ជ
់ ូននូវវិធានការណ៍វាស់ខវងខផ្នករាងកាយទាំងអស់ខដ្ល្រួេរានការពាក់េុែមល្ើរាត្់និងម្ច្េុេះេួយ
ម ាមពល្ខដ្ល្ច្ូល្រួេកនុងសកេមភាពខដ្ល្អនុញ្ញាត្៖

k. អនុវត្តការង្ារសម្រាប្់ឬច្ូល្ដ្ំមណើរការអាជីវកេមឬមសវាកេមខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តកិ ារមម្កាេ

ប្ទប្ញ្ជាមនេះរួេទាំងអនុវត្តម្ប្ត្ិប្ត្តិការេូល្ ឋានអប្បប្ររាសម្រាប្់អាជីវកេមខដ្ល្ម្ត្ូវបានប្ិទឬម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ
ពីច្រៃាយ។

x. ម្វើដ្ំមណើរមដ្ើេបីច្ូល្រួេនិងច្ូល្រួេសកេមភាពណាេួយខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ
K. ច្ូល្រួេកនុងសកេមភាពឬប្ំមពញភារកិច្ចខដ្ល្ចាំបាច្់ច្ំមពាេះសុែភាពនិងសុវត្ថភិ ាពឬមដ្ើេបីសុែភាពនិងសុវត្ថិ
ភាពម្រួ

ារឬសរាជិកម្រួ

ារ (រួេទាំងសត្វច្ិញ្េ
ចឹ )

X. ទទួល្បានមសវាកេមឬការផ្គត្ផ្់ គង់ចាំបាច្់សម្រាប្់ែនលួ មរនិងសរាជិកម្រួ
មសវាឬការផ្គត្់ផ្គង់ទាំងមនាេះដ្ល្់អនកដ្ថ្ទ

ារឬសរាជិកម្រួ

ារឬមដ្ើេបីផ្តល្់

g. ច្ូល្រួេកនុងការកេាន្មម្រានិងហាត្់ម្បាណយាងសកេម (រួេទាំងសកេមភាពមម្រាជាេួយសត្វច្ិញ្ចឹេ) ខត្រនាក់
ឯងឬជាេួយសរាជិកម្រួ
ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

ារខត្េួយដ្ូច្ជាការមដ្ើរជិេះកង់មឡើងភនំការរត្់និងមប្ើេន
ិ ដ្ូមច្នេះមទម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្

c. ច្ូល្រួេកនុងមគ្ាល្ប្ំណងរប្ស់រ

ឋាភិបាល្ខដ្ល្រានអាណត្តិម្សប្ច្ាប្់ដ្ច្
ូ ជាការច្ូល្ម ាកាន់ត្ុលាការ

សងគេនិងមសវាកេមរដ្ឋបាល្ឬអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាថ្នការអនុវត្តច្ាប្់ឬត្ុលាការ។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

8
q. ច្ូល្រួេកនុងពិ្ី

ាសនាម ាយផ្ទាល្់ឬពិ្ីវប្ប្េ៌ម ាខាងមម្រា

C. ច្ូល្រួេកនុងកបួនដ្ខងហរយានយនត។

អនកច្ូល្រួេនិងរចាស់ផ្េះទ ថ្នកបួនដ្ខងហរយានយនតម្ត្ូវមគ្ារពតាេរាល្់ត្ម្េូវ

ការម្ត្ួត្ពិនិត្យច្រាច្រណ៍កង
នុ េូល្ ឋាននិងរដ្ឋនិងច្ាប្់រដ្ឋនង
ិ េូល្ ឋានខដ្ល្អាច្អនុវត្តបាន។ កនុងនាេជាអនក
ម្សុកទាំងអស់ម្ត្ូវ

នាក់ម ាកនុងផ្ទេះមល្ើកខល្ងខត្ករណីមល្ើកខល្ងខដ្ល្រានកំណត្់ការដ្ខងហរតាេយានយនត

ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំង។ និង

Q. ការម្ប្េូល្ផ្តុំនមយាបាយនិងការម្ប្េូល្ផ្តុំត្វ៉ា។
សុែភាពរដ្ឋសម្រាប្់“

អនុមលាេតាេមគ្ាល្ការណ៍ខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតី

សកេមភាពម្ត្ូវបានការពារ៖

ម្ប្េូល្ផ្តត្
ុំ វ៉ាបានមទ?”ខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានរកម

for-essential-needs/

មត្ើែញុំអាច្ច្ូល្រួេកនង
ុ ការម្ប្េូល្ផ្តុំនមយាបាយនិងការ

ើញម ា https://covid19.ca.gov/stay-home-except-

ការម្ប្ជុំនមយាបាយម ាយផ្ទាល្់និងការជួប្ជុត្
ំ វ៉ាម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិឱ្យម ាខាង

មម្រាមហ្ើយផ្តល្់ថ្ាច្រៃាយរវាងរាងកាយនិងម្កុេេនុសសពីម្កុេម្រួ
ភាពឯកសណឋ៉ាននិងប្ុរគល្ិកសុវត្ថិភាព

ារមផ្សងៗគ្នារាប្់ប្ញ្ចល្
ូ ទាំងេន្រនតីសនតិ

ាធារណៈដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្ល្ម្ត្ូវបានខងរកាម្រប្់មពល្។

ការម្ប្ជុំ

នមយាបាយនិងការម្ប្េូល្ផ្តត្
ុំ វ៉ាម ាខាងកនុងផ្ទេះម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។ ប្ុរគល្ខដ្ល្ច្ូល្រួេកនង
ុ ការម្ប្ជុំនមយាបាយ
និងការម្ប្េូល្ផ្តុំត្វ៉ានឹងម្ប្កាន់ខជាប្់នូវរាល្់វិធានការណ៍មផ្សងៗទាក់ទងនឹងរាងកាយ។

ខផ្នករងមនេះេិន

អនុញ្ញាត្ឱ្យរានការម្ប្េូល្ផ្តឬ
ុំ ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារអាជីវកេមឬសកេមភាពណាេួយខដ្ល្ហាេឃ្ាត្់ម ាយប្ទប្ញ្ជា
មនេះមឡើយ។

j. អនកខដ្ល្ជួប្ម្ប្ទេះនឹងភាពគ្មានផ្ទេះសខេបងម្ត្ូវបានរួច្ផ្ុត្ពីខផ្នកមនេះប្ុខនតម្ត្ូវបានជម្េុញឱ្យរានទីជំរកនិង
មគ្ារពតាេវិធានការណ៍វាស់ខវងច្រៃាយខផ្នករាងកាយ។

6. និមយាជិករប្ស់រ
វិ

ឋាភិបាល្។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះចាត្់ទក
ុ និមយាជិកថ្នទីភនាក់ង្ាររ ឋាភិបាល្ខដ្ល្ម្វើការម ាកនុងវរគសិកានិង

ាល្ភាពថ្នការង្ារមសវាកេម

ាធារណៈរប្ស់ពួកមររឺជាមហ្ ឋារច្នាសេព័នធចាំបាច្់។

k. ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ប្កាសថ្ាប្ុរល្
គ ិករ
x.

ឋាភិបាល្ទាំងអស់ម្ត្ូវរានការរិេះរន់រាប្់ប្ញ្ចូល្ទាំងអនកផ្តល្់មសវាខងទាំ

សុែភាពនិងអនកមឆ្លើយត្ប្ប្នទាន់ប្ុខនតេិនរានកំណត្់មទ។
ែណៈមពល្ខដ្ល្ប្ុរគល្ិករ ាឋ ភិបាល្ទាំងអស់រាន

ារៈសំខាន់និមយាជិកខដ្ល្ម្ត្ូវបានមរម

សេត្ថភាពប្ុរគល្ិកមសវាកេមមម្គ្ាេះេហ្នតរាយម្ត្ូវខត្រានមដ្ើេបីប្មម្េើដ្ល្់
ត្ប្ឬប្នតកិច្ចម្ប្ឹងខម្ប្ងកនុងកំឡុងមពល្រានវិប្ត្តិសុែភាព
កំណត្់ម ាយច្ាប្់។

K. តាេល្ំ
ម

ាឱ្យប្មម្េើកនុង

ាធារណជនឬជួយកនុងការមឆ្លើយ

ាធារណៈដ្ល្់កម្េិត្អត្ិប្រិរាខដ្ល្ម្ត្ូវបាន

ាប្់ល្ំម ាយមនេះេិនរានកំរិត្ណាមឡើយ(ក)អនកមឆ្លើយត្ប្ដ្ំប្ូងច្ូល្ម ាកាន់មរហ្ទំព័រខដ្ល្រាន

មាេះកនុងដ្ីកាមនេះកនង
ុ ម្គ្ាអាសននឬ(ែ)េន្រនតេ
ី ូល្ ឋានរដ្ឋឬសហ្ព័នធេន្រនតីមសុើប្អមងកត្ឬប្ុរគល្ិកមពទយឬប្ុរគល្ិក

អនុវត្តច្ាប្់ពី អនុវត្តភារកិច្ចម្សប្ច្ាប្់រប្ស់ពួកមរម ាទីតាំងខដ្ល្រានម

X. ទីភនាក់ង្ាររ

មាេះកនុងល្ំ ាប្់មនេះ។

ឋាភិបាល្ម្ត្ូវបានមររំពឹងថ្ានឹងអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះឱ្យបានមម្ច្ើនប្ំផ្ត្
ុ តាេខដ្ល្អាច្ម្វើម ា

បានម ាយរានករណីមល្ើកខល្ងខដ្ល្ចាំបាច្់មដ្ើេបីប្នតម្ទម្ទង់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារសំខាន់ៗរប្ស់រ ឋាភិបាល្។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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តម្រូវែារទូចទៅសម្រាប់អាជីវែរម

7. អាជីវកេមនិងខផ្នកខដ្ល្បានអនុញ្ញាត្។ខផ្នកម
(ទូររេនារេន៍)

ាកនង
ុ ខផ្នកមនេះអាច្ដ្ំមណើរការបានម ាមពល្ខដ្ល្ជមម្េើសពីច្រៃាយ

េិនអាច្ម្វើម ាបានខដ្ល្ផ្តល្់ជូនថ្ាៈការប្ិទបាំងេុែម្ត្ូវបានពាក់ម្សប្តាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

ការឃ្លាត្

ឆៃាយពីរាងកាយរានកំពស់ ៦ ហ្វត្
ី ឬែពសជ
់ ាងមនេះម្ត្ូវបានរកា។ រាល្់វិធានការទាក់ទងនឹងរាងកាយម្ត្ូវបានម្ប្កាន់ខជា
ប្់។ មហ្ើយម្ប្ត្ិប្ត្្ិការម្ត្ូវបានម្វើមឡើងម្សប្តាេប្ទប្ញ្ជានិងរដ្ឋមនេះនិងការខណនាំកនុងត្ំប្ន់ខដ្ល្រួេប្ញ្ចូល្ទាំងពិ្ី

ជាក់លាក់ណាេួយខដ្ល្មច្ញម ាយម្កុង - ម្កុងខដ្ល្ទាេទារម ាយេន្រនតីសុែភាពទីម្កុងឡងប្ច្
៊ិ ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

k. សួនកេានតនិងសួនកេានត។រានម្ប្សិទធិភាពម

ាថ្ងៃទី ១ ខែមេ

ាឆនាំ ២០២១ ឧទានកំ

ារ

ាន្និងឧទាន

កេានតអាច្ដ្ំមណើរការម ាយអនុមលាេតាេត្ម្េូវការកនុងខផ្នកមនេះនិងការខណនាំណាេួយខដ្ល្ត្ំរូវម ាយរដ្ឋ
ខដ្ល្អាច្រកម

ើញម ា https://covid19.ca.gov/industry-guidance/។ ការកាន់កាប្់ម ាសួនកេានត

និងសួនកេានតម្ត្ូវបានកំណត្់ម្ត្ឹេ

២៥%ថ្នឧទានសរុប្

ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររាសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តិការ

ទាំងកនុងផ្ទេះនិងមម្រា។ថ្នឧទាន។ការទទួល្ទានអាហារកនុងផ្ទេះម ាសួនកេានតនង
ិ ឧទានកេានតម្ត្ូវបាន

កំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នប្នទក
ុ អត្ិប្រិរាថ្នការកាន់កាប្់កង
នុ ផ្ទេះនិងម្ត្ូវមគ្ារពតាេត្ម្េូវការសម្រាប្់មភាជនីយ

ឋានម ាកនុងល្ំ ាប្់មនេះ។សេត្ថភាពកនុងផ្ទេះម្ត្ូវខត្រួេប្ញ្ចល្
ូ ការរ៉ឹត្ត្បិត្មពល្មវលាម្សប្តាេការខណនាំរប្ស់

រដ្ឋ។ ម្កុេខដ្ល្ម ាមល្ងឧទានម្ត្ូវខត្ម្ត្ូវបានកំណត្់ឱ្យរានច្ំនួនអត្ិប្ររាពី ១០ នាក់េកពីម្រួ
គ្នាឬរានច្ំនន
ួ អត្ិប្ររាពី ១៥ នាក់េកពី ៣ ម្រួ

ារមផ្សងៗ

ារមផ្សងគ្នាម ាយេិនរានការសនទនាគ្នាជាម្កុេ (ឧ។

េនុសសេិនអាច្ជំនួសឬមច្ញពីម្កុេ) ។ ឧទានម្ត្ូវខត្អនុវត្តកេមវិ្ី

ាកល្បងកេមករម្ប្ចាំសបតាហ្៍ម្សប្តាេ

ការខណនាំរប្ស់រដ្ឋ។ ការច្ូល្រួេម ាឧទានម្ត្ូវខត្រានកំណត្់សម្រាប្់ខត្មភញៀវមទសច្រម ាកនុងរដ្ឋប្ុមណ្ាេះ។
សំប្ុម្ត្ម្ត្ូវទិញខត្តាេអ៊ិន្ឺរខណត្ប្ុមណ្ាេះ។ការល្ក់សំប្ម្ុ ត្មដ្ើរមឡើងម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្។ម្ប្ត្ិប្ត្តិករ
ឧទានម្ត្ូវខត្ម្ប្េូល្ម

មាេះនិងព័ត្៌រានទំនាក់ទន
ំ ងមពញមល្ញ (រួេទាំងមល្ែទូរស័ព)ទ រប្ស់អនកទិញសំប្ុម្ត្

សម្រាប្់ការទាក់ទងចាំបាច្់។

X. បារ។
I.

បារ៍រួេទាំងហាងម្

ានិងមម្រឿងប្រិកខារម្ប្ហាក់ម្ប្ខហ្ល្ខដ្ល្េិនរានល្ិែត្
ិ អនុញ្ញាត្មភាជនីយ

ឋានខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងកនុងការផ្តល្់អាហារអងគុយរួេត្ុអាហារមពល្លៃាច្អាច្ប្មម្េើម្

ដ្ល្់អត្ិងជ
ិ នខដ្ល្អងគុយម ាត្ុមម្រាខត្តាេពិ្ី

ា

ារសម្រាប្់បារដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ា

មពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធ U។ បារម្ប្ត្ិប្ត្្អ
ិ នុមលាេតាេខផ្នករងមនេះេិនត្ម្េូវឱ្យ
ល្ក់អាហារប្ំប្នប្ូណាជាេួយនឹងការល្ក់ឬមសវាកេមអាល្់កុល្មដ្ើេបីម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម ាខាងមម្រា
មឡើយ។
ត្់។
II.

ម្ប្ត្ិប្ត្្ក
ិ ារកនុងផ្ទេះខដ្ល្េិនប្មម្េើអាហារប្ំប្នប្ូណាតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវហាេឃ្ា

ការល្ក់ឬមសវាកេមេហូប្អាហារនិងមភសជជៈរួេទាំងមម្រឿងម្សវ៉ឹងម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការ

ទទួល្ទានម ាយអត្ិងិជនខដ្ល្េិនបានអងគុយម ាត្ុប្មម្េើមសវាកេម។ ការល្ក់ឬមសវាកេមមម្រឿង
ម្សវ៉ឹងម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ខត្ការមម្ប្ើម្បាស់ម ាកនុងផ្ទេះម ាតាេបារ។

រាល្់អត្ិងជ
ិ នទាំង

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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អស់ម្ត្ូវពាក់រាសប្ិទេុែម្រប្់មពល្មវលាម ាតាេម្រឹេះ

ថានខដ្ល្អនុមលាេតាេខផ្នករងមនេះ

ខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានដ្កមច្ញខត្កនុងអំឡង
ុ មពល្ខដ្ល្អត្ិងជ
ិ នកំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹក។

K. មហ្

ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់។មហ្ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ៗរួេទាំងមសវាកេមមវជជ ាម្សតប្នទាន់និងការខងរកា

ម្មញអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម ាយផ្ទាល្់កនុងករណីខដ្ល្ការម្វើទូររេនារេន៍េិនអាច្ម្វើម ាបានម ាយអនុមលាេ

ម ាតាេមគ្ាល្ការណ៍ឧសាហ្កេមជាក់លាក់ខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងនិងមគ្ាល្ការណ៍ឧសាហ្កេមជាក់លា

ក់។ទូររេនារេន៍ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តម ាម្រប្់ទីកខនលងខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន។ការង្ារការិយាល្័យសម្រាប្់
មហ្ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាមពល្អាច្ម្វើម ាបានមដ្ើេបីកំណត្់ច្ំនួន

ប្ុរគល្ិកម ាកនុងការិយាល្័យមដ្ើេបីឱ្យនិមយាជិករកាច្រៃាយយាងត្ិច្ ៦ ហ្វីត្ពីេួយម ាេួយយាងង្ាយម្សួល្
ម ាម្រប្់មពល្ខដ្ល្អាច្អនុវត្តបាន។
ការម្សប្តាេឯក

ារ ពិ្ី

ការង្ារការិយាល្័យសម្រាប្់មហ្ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ម្ត្ូវខត្ដ្ំមណើរ

ារការិយាល្័យការិយាល្័យ ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជា

ឧប្សេព័នជ
ធ ីសម្រាប្់មគ្ាល្ប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ“ ការិយាល្័យការិយាល្័យ” រួេប្ញ្ចូល្ទាំងអគ្ារប្នទប្ឬ
់
ត្ំប្ន់មផ្សងមទៀត្ខដ្ល្និមយាជិករប្ស់អងគការអនុវត្តការង្ាររដ្ឋបាល្មដ្ើេបីគ្ាំម្ទនិងដ្ឹងវត្ថុនិងមគ្ាល្ម ារប្ស់
អងគភាពេួយនិងេិន អនុវត្តច្មំ ពាេះម្ប្ត្ិប្ត្តិការផ្ល្ិត្ឬខច្កចាយ។

X. កខនលងខងទាំកុរារ។ កខនលងខងទាំកុរារម្ត្ូវដ្ំមណើរការមម្កាេល្័កខែណ
័ ឌដ្ូច្ត្ម
I.

កុរាររួរសថិត្ម ាជាម្កុេត្ូច្តាេខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន។ វារាន

ាមនេះ
ារៈសំខាន់ណាស់កនុងការរកា

កុរារនិងម្រូឬប្ុរគល្ិកដ្ខដ្ល្ជាេួយម្កុេនីេួយៗនិងរាប្់ប្ញ្ចូល្កុរារពីម្កុេម្រួ
កនុងម្កុេខត្េួយកនុងកម្េិត្េួយខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន។

ារខត្េួយម ា

II.

កុរារេិនម្ត្ូវផ្លាស់ប្តូរពីម្កុេេួយម ាម្កុេេួយមទៀត្មទ

III.

ម្ប្សិនមប្ើរានកុរារមម្ច្ើនជាងេួយ (១) ម្កុេម្ត្ូវបានមរយកច្ិត្តទក
ុ ាក់ម ាតាេេណឌល្េួយ
(១) ម្កុេនីេួយៗនឹងសថិត្ម ាកនុងប្នទប្់ ាច្់ម ាយខឡកេួយ។ ម្កុេេិនម្ត្ូវលាយប្ញ្ចល្
ូ គ្នាមឡើ
យ។ និង

IV.

អនកផ្តល្់មសវាខងទាំកុរារម្ត្ូវម ាខត្ជាេួយកុរារេួយម្កុេ។

V.

ម្ប្កាន់ខជាប្់នូវឯក

ារ“ មគ្ាល្ការណ៍ខណនាំរប្ស់េនទីរសុខាភិបាល្និងមសវាេនុសសម ាឡងប្៊ិ

ច្សម្រាប្់អនកផ្តល្ក
់ ារខងទាំនិងការអប្់រំប្ឋេ” និង ពិ្ី

ារសម្រាប្់កេមវិ្ីផ្តល្់ការខងទាំមពល្ថ្ងៃ

សម្រាប្់កុរារខដ្ល្រានវ័យសិកាដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់ជា
ឧប្សេព័នធ យ [ Z ]
VI.

ល្័កខែ័ណឌមផ្សងៗខដ្ល្ត្ំរូវម ាយម្កសួងមសវាកេមសងគេថ្នរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញារកម

ើញ

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

CCP.pdf

g. ជំរថ្ុំ ងៃ។ជំរំថ្ងៃអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេឯក
ភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធទី ឍ [ N ]។

ារពិ្ី

ារមបាេះជំរុំថ្ងៃ ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយ

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

11
c. កនុងម្ប្ត្ិប្ត្្ិការមប្ើកប្រច្ូល្។ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការមប្ើកឡានច្ូល្ទាំងមរាងភាពយនតនិងមភាជនីយ

ឋានអាច្ដ្ំមណើរការ

បានមប្ើរានការអនុញ្ញាត្ខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងខដ្ល្ត្ម្េូវសម្រាប្់សកេមភាពខដ្ល្ទទួល្បានមហ្ើយ
អនុមលាេតាេការខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយរដ្ឋខដ្ល្រកម

ើញម ា

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-movie-theaters--en.pdf.

ម្ប្ត្ិប្ត្្ក
ិ ារមប្ើកឡាន

ម្ត្ូវសថិត្ម ាមម្កាេការរ៉ឹត្ប្នតឹងដ្ូច្ខាងមម្កាេ៖ (១) យានយនតម្ត្ូវរានច្មនលាេះពីគ្នាយាងត្ិច្ ៦ ហ្វត្
ី ។ (២) ការ

ម្ប្េូល្ផ្តុំម ាខាងមម្រាយានយនតម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។ (៣) ម្ប្ជាជនទាំងអស់ម្ត្ូវខត្សថិត្ម ាកនុងយានយនតរប្ស់

ែលួនម្ប្សិនមប្ើេន
ិ មម្ប្ើម្បាស់កខនលងសំរាកឬទទួល្យកដ្ីសេបទានឬអាហារ។ (៤) យានយនតនីេួយៗអាច្កាន់
កាប្់បានខត្សរាជិកម្រួ

ារខត្េួយប្ុមណ្ាេះ។

(៥)

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការមប្ើកឡានសម្រាប្់មភាជនីយ ឋានម្ត្ូវបាន

កំណត្់ច្ំមពាេះកខនលងច្ត្ខដ្ល្បានកំណត្់ម ាមភាជនីយ ឋានមហ្ើយេិនអាច្មម្ប្ើម្បាស់ផ្លូវ

ាធារណៈ

ាធារ

ណៈបានមឡើយ។ និង (៦) មភាជនីយ ឋានម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់េិនឱ្យប្មម្េើមភសជជៈរានជាត្ិអាល្់កុល្ដ្ល្់
អត្ិងិជនខដ្ល្កំពង
ុ ប្រិមភារម ាកនុងយានយនតរប្ស់ពក
ួ មរម ាមពល្មប្ើកប្រ។

q. េជឈេណឌល្កេានតម្រួ

ារ។

េជឈេណឌល្កេានតជាល្កខណៈម្រួ

ារអាច្មប្ើកម ាខាងមម្រានិងកនុងផ្ទេះ

ម ាយម្ប្កាន់ខជាប្់នូវការខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“កូវិដ្-១៩
ខណនាំឧសាហ្កេម៖

េណឌល្កំ

ានតម្រួ

ារ”

ខដ្ល្អាច្រកម

ការ

ើញម ា

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment--en.pdf.សេត្ថភាពថ្ន
ម្ប្ត្ិប្ត្តិការកនុងផ្ទេះថ្នេជឈេណឌល្កេានតម្រួ

ារម្ត្ូវខត្រានកម្េិត្រហ្ូត្ដ្ល្់ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្រ

រា។ ម្ប្ត្ិប្ត្តិការកនង
ុ ផ្ទេះម្ត្ូវខត្ម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះសកេមភាពខដ្ល្ម ាឆៃាយពី្េមជាត្ិដ្ូច្ជាឡានកាងកនង
ុ
ផ្ទេះម្ទុងម្វើពក
ី នុងផ្ទេះអាគ្ារប្ូល្ង
ី ប្នទប្់រត្់មរច្ែលន
ួ ជិេះរីត្ឌ្ីការពិត្ជាក់ខសតង។ ម្កុេខដ្ល្េកមល្ងេជឈេណឌល្
កេានតម្រួ

ារកនុងផ្ទេះម្ត្ូវខត្រានកំរត្
ិ សំរាប្់ខត្ម្រួ

អនុញ្ញាត្ម ាេជឈេណឌល្កេានតម្រួ

ារប្ុមណ្ាេះ។

សកេមភាពម ាខាងមម្រាខដ្ល្ម្ត្ូវបាន

ារខាងមម្រារួេរានប្ខុ នតេិនម្ត្ូវបានកំណត្់មទជិេះសគីនិងជិេះសគីមល្ើទក
ឹ

កកម ា ២៥ ភាររយថ្នសេត្ថភាពមម្រាផ្លាកឡាខសរបាល្់មបាេះម្ទុងវាយកូនមហគាល្ខនាត្ត្ូច្និងម្ប្ណាំងរមទេះ
រុញ

ការកំ

ានតខដ្ល្រានល្កខណៈឯកត្តជនខដ្ល្ដ្ំមណើរការម ាយឯករាជយនិងរានទីតាំងម ាមល្ើកខនលងខប្ល

កៗ ាច្់ម ាយខឡកពីគ្នាការកំ

ាន្មផ្សងៗអាច្ដ្ំមណើរការបានម ាខាងមម្រា (ឧទាហ្រណ៌រងវង់ឡានកង់មម្ហ្វ

សឬជិេះរងមភលង
ើ ) ។ រាល្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារេជឈេណឌល្កេានតម្រួ

ារខដ្ល្េិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការ

ម ាកនុងខផ្នកមនេះម្ត្ូវប្ិទម ាយអនុមលាេតាេខផ្នកទី ១៣ ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ រួេប្ញ្ចូល្ខត្េិនរានកំណត្់ច្ំមពាេះ
កខនលងមល្ងកនុងផ្ទេះ។ខផ្នករងមនេះេិនរានប្ំណងអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការថ្នពិព័រណ៍ឧទានកេានតឧទាន
កេានតឬកខនលងម្សមដ្ៀងគ្នាខដ្ល្ផ្តល្់នូវកខនលងកេានតមម្ច្ើនមទ។

C. កខនលងហាត្់ម្បាណនិងកលឹប្ហាត្់ម្បាណ។
បាននិងខាងមម្រាបានពិ្ី

កខនលងហាត្់ម្បាណនិងកលឹប្ហាត្់ម្បាណអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះ

ារេជឈេណឌល្ហាត្់ម្បាណនិងកលឹប្ហាត្់ម្បាណ ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ា

មពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ M ។ការកាន់កាប្់កង
នុ ផ្ទេះម ាកខនលងហាត្់ម្បាណនិងកខនលងហាត្់ម្បាណម្ត្ូវ
ខត្រានកម្េិត្រហ្ូត្ដ្ល្់ ២៥ ភាររយថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ម្ប្ត្ិប្ត្្ក
ិ ារម ាខាងមម្រាថ្នកខនលងហាត្់
ម្បាណនិងកខនលងហាត្់ម្បាណម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្។
ត អាងខហ្ល្ទឹកកនុងផ្ទេះនិងមម្រានិងសប៉ាមម្រានិងអាងទឹក

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

12
មរតាម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិឱ្យដ្ំមណើរការម្សប្តាេឯក

ារពិ្ី

ារសម្រាប្់អាងខហ្ល្ទឹក

ាធារណៈដ្ូច្បានខក

ខម្ប្េតងមហ្ើយេតងមទៀត្ភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ K កនុងផ្ទេះអាងទឹកមរតាសូណានិងប្នទប្់ច្ំហ្ុយម្ត្ូវខត្ប្ិទ។

Q. ហាងអុត្សក់នងិ ជាងកាត្់សក់។ ហាងអុត្សក់និងជាងកាត្់សក់អាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេកាត្់សក់នងិ ពិ្ី
ារការហាងកាត្់សក់ដ្ូច្ខដ្ល្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធទី ឋ [ l ]។

j. សណឋ៉ាគ្ារផ្ទេះសំណាក់ផ្ទេះសំណាក់និងប្នទប្ជ់ ួល្ខដ្ល្បានខច្ករំខល្ក។សណឋ៉ាគ្ារេូខត្ល្ផ្ទេះសំណាក់ប្នទប្់
ជួល្រួេគ្នានិងកខនលងម្សមដ្ៀងគ្នាមផ្សងមទៀត្អាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការសម្រាប្់ការម្វើដ្ំមណើរម្រប្់ម្ប្មភទរួេរាន
មទសច្រណ៍និងការម្វើដ្ំមណើរផ្ទាល្់ែលួនម ាកនុងការអនុមលាេតាេ ពិ្ី

ារសណឋ៉ាគ្ារផ្ទេះសំណាក់នង
ិ ជួល្រ

យៈមពល្ែលដ្
ី ូច្ខដ្ល្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ ង [Q] ។ ការជួល្រយៈមពល្ែលី (“

STRs”) ឬអងគភាពជួល្រួេគ្នាម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះមហ្ើយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ញត្ឬ
តិ ប្ទប្បញ្ញត្តិ
នានាខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុេ័ត្ម ាយម្កុងខដ្ល្ម្រប្់ម្រងម្ប្ត្ិប្ត្តិការរយៈមពល្ែលីឬអងគភាពជួល្រួេគ្នាមផ្សងមទៀ

ត្។មម្រឿងជួល្ខដ្ល្បានខច្ករំខល្កដ្ូច្ជាេិនប្ុខនតេិនកំណត្់ច្ំមពាេះ STRs ឬភារហ្ុនមពល្មវលាអាច្ជួល្
បានល្ុេះម្តាខត្រចាស់ រចាស់ផ្ទេះថ្នអងគភាពឬអនកណារនាក់ខដ្ល្រានទំនាក់ទំនងជាេួយរចាស់រចាស់ផ្ទេះេិនកាន់
កាប្់ឬរស់ម ាកនុងអងគភាពមនាេះមឡើយ។ រយៈមពល្កំឡង
ុ មពល្

នាក់ម ា ជួល្ មល្ើកខល្ងខត្រចាស់ផ្ទេះ រចាស់ផ្ទេះ

រានច្ំណច្
ុ ខាងមម្រា ាច្់ពីគ្ាន ថ្នម្ច្កច្ូល្និងមច្ញមហ្ើយេិនរានមម្រឿងប្រិកខារដ្ូច្ជាត្ំប្ន់ផ្ទេះបាយប្នទប្ទ
់ ឹក
ឬកខនលងរស់ម ាមផ្សងមទៀត្ម្ត្ូវបានខច្ករំខល្កជាេួយមភញៀវភត្ិកៈកនង
ុ អំឡុងមពល្

d. ជាល្កខណៈប្ុរគល្ពិ្ី

នាក់ម ា ជួល្។

ាសនានិងពិ្ីវប្ប្េ៌ម ាខាងមម្រា។ អនុមលាេតាេមគ្ាល្ការណ៍ខណនាំខដ្ល្មច្ញ

ម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំឧសាហ្កេម កូវិដ្-១៩កខនលងមគ្ារពប្ូជានិងអនក
ផ្តល្់មសវាកេម

ាសនានិងពិ្ីវប្ប្េ៌”ខដ្ល្រកម

ើញម ា

https://covid19.ca.gov/industry-

guidance/ និង https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship--en.pdf មស
វា

ាសនាផ្ទាល្់និងពិ្ីវប្ប្េ៌ដ្ូច្ជាពិ្ីេងគល្ការនិងពិ្ប្
ី ុណយសពម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម ាខាងមម្រានិង

កនុងផ្ទេះ។ សេត្ថភាពកនង
ុ ផ្ទេះម ាកខនលងសកការៈប្ូជាសម្រាប្់ពិ្ី
ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។

ាសនានិងពិ្ីវប្ប្េ៌ម្ត្ូវកំណត្់ម្ត្ឹេ ៥០%

មសវាកេមមម្រានិងពិ្ីវប្ប្េ៌ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្ត។ការសខេតងខដ្ល្ម្ប្ម្ពឹត្តម ា

ម ាកខនលងមគ្ារពប្ូជាឬពិ្ីវប្ប្េ៌ម្ត្ូវខត្មគ្ារពតាេការខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតស
ី ុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រាន
ច្ំណងមជើងថ្ា“
ខដ្ល្បានរកម

en.pdf.

កូវិដ្-១៩ការខណនាំឧសាហ្កេម៖

ើញម ា

ម្ពឹត្តិការណ៍កំ

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

ពិ្ីេងគល្ការឬពិ្ីប្ុណយសពខដ្ល្មកើត្មឡើងម ាឯម្រឹេះ

ម្ប្កាន់ខជាប្់នូវពិ្ី

ានតនិងការសខេតងម ាខាងមម្រាមម្រា”
ាថ នមម្រាពីកខនលងមគ្ារពប្ូជាម្ត្ូវខត្

ារសម្រាប្់ការប្មងកើត្ឱ្យរានត្ម្េូវការខដ្ល្បានខច្ងម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

ការិយាល្័យនិងថ្នាក់ម្រប្់ម្រងអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការបានតាេរយៈកនុងផ្ទេះនិងម ាយផ្ទាល្់ម្សប្តាេឯក

ប្ុរគល្ិក

ារ

ពិ្ី

ការការិយាល្័យការិយាល្័យ ដ្ូច្ខដ្ល្បានខកខម្ប្េតងមហ្ើយេតងមទៀត្ភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធទី ៤ ខផ្នកកិច្ចការ
ទូររេនារេន៍ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្។
ត
ខផ្នករងមនេះេិនអនុញ្ញាត្ឱ្យរានការម្ប្េូល្ផ្តុំឬម្ប្ត្ិប្ត្តិការអាជីវកេមឬ
សកេមភាពណាេួយខដ្ល្ហាេឃ្ាត្់ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះមឡើយ។ វិ្ីជំនួសថ្នការផ្តល្់មសវាកេម (ដ្ូច្ជាតាេអ៊ិ
ន្រមណត្ម្សទីេឬទូរស័ពទ)

ជំនួសឬប្ខនថេមល្ើមសវាកេមម ាយផ្ទាល្់ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាមពល្

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន។

z. វិទា

ថានថ្នឧត្តេសិកា។

េហាវិទាល្័យនិង

ាកល្វិទាល្័យនានាម ាឡងប្៊ិច្អាច្ប្នតការប្មម្ងៀន

សិកាម ាយផ្ទាល្់និងការជួប្ជុំនិសសិត្ម្សប្តាេរេពីរពិ្ី

ារសម្រាប្់វិទា

សម្រាប្់ខផ្នការម្រប្់ម្រងហានិភ័យថ្នកូវិដ្-១៩ សម្រាប្់វទ
ិ ា

ថានឧត្តេសិកា និងពិ្ី

ារ

ថានឧត្តេសិកា ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយ

ម ាមពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ េ១Y1 និង េ២Y2 ។ សេត្ថភាពថ្នការប្មម្ងៀនកនុងផ្ទេះនិងការជួប្ជុំ

រប្ស់សិសសម្ត្ូវបានកំណត្់ម្ត្ឹេ ៥០% ថ្នការកាន់កាប្់ជាអត្ិប្ររាឬ ២០០ នាក់ខដ្ល្ត្ិច្ជាង។ ការ
ខណនាំខាងការសិកាតាេរយៈការមរៀនសូម្ត្ពីច្រៃាយម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាមពល្ខដ្ល្អាច្

ម្វើម ាបាន។ពិ្ប្
ី ញ្ចប្់ការសិកានិង / ឬពិ្ីចាប្់មផ្តើេអាច្នឹងមកើត្មឡើងម្សប្តាេការខណនាំខដ្ល្មច្ញ
ម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋច្ុេះថ្ងៃទី ២៦ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ ដ្ូច្ខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានម្វើវិម

ា្នកេមខដ្ល្រាន

ច្ំណងមជើងថ្ា“ មគ្ាល្ការណ៍ខណនាំសម្រាប្់ការការពារការឆ្លង កូវិដ្-១៩ សម្រាប្់ព្
ិ ីចាប្់មផ្តើេ / ប្ញ្ចប្់
ការសិកា”

ខដ្ល្អាច្ជា

រកម

ើញម ា

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-GraduationGuidance.aspx.

D. មសវាកេមរានកំណត្់។

មសវាកេមរានកំណត្់អាច្ដ្ំមណើរការម្សប្តាេការខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតី

សុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ កូវិដ្-១៩ ឧសាហ្កេមការខណនាំ៖ មសវាកេមរានកំណត្់” ខដ្ល្រក
ម

ើញម ាhttps://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-limited-services--en.pdf.មសវាកេម

រានកំណត្់រួេរានអាជីវកេមទាំងមនាេះខដ្ល្អាច្ផ្តល្់មសវាកេមែណៈមពល្ខដ្ល្រកាច្រៃាយឆៃាយសេរេយ
ពីអត្ិងជ
ិ នឬ

ាធារណៈជនខដ្ល្រួេប្ញ្ចូល្ប្ុខនតេន
ិ រានកំណត្់ច្ំមពាេះអនកមបាករក់រាសុីនសរែាត្សៃួត្

ហាងជួសជុល្រងយនតអក
ន ត្ំរេ
៉ឹ ជាន់មម្កាេមសវាកេមសំអាត្មរហ្ ឋាននិងកខនលងខងទាំសែ
ុ ភាពHVAC
ឧប្ករណ៍មម្ប្ើម្បាស់

ជួសជុល្អរគីសនីអនកផ្ាំអនករកសុីខាងមេកានិច្អនកម្វើមកាសល្យវិច្័យអនកម ាការ

ទូម ាមសវាទវារនិងការល្ក់ទវារការប្ណតតេះប្ណត៉ាល្ផ្ទាល្់ែលួនពីេួយម ាេួយមសវាសម្រាប្់សត្វសត្វច្ិញ្ចឹេ
(ដ្ូច្ជាការសេែិត្សរែាងការមដ្ើរការប្ណតតេះប្ណត៉ាល្) និងការលាងឡាន។

Z. អនកល្ក់អាហារឡានច្ល្័ត្។

អនកល្ក់ច្ំណីឡានអាហារច្ល្័ត្ដ្ូច្ជាឡានដ្ឹកទំនិញនិងរមទេះច្ំណី

អាហារអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេឯក

ារពិ្ី

េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ ញ [J]

N.មរាងភាពយនត។មរាងភាពយនតអាច្ដ្ំមណើរការម

ារអនកល្ក់ច្ំណីអាហារឡានច្ល្័ត្ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្

ាកនុងផ្ទេះបានម ាយអនុមលាេតាេការខណនាំខដ្ល្មច្ញ

ម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំឧសាហ្កេម កូវិដ្-១៩ មរាងភាពយនតកនុងផ្ទេះ
និងម ាខាងកនុងម្ ាយ”ខដ្ល្រកម

ើញម ា

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-movie-

theaters--en.pdf. ការកាន់កាប្់កនុងផ្ទេះម ាមរាងកុនម្ត្ូវខត្រានកំណត្់ម្ត្ឹេ ៥០% ថ្នការកាន់កាប្់ជា
អត្ិប្ររាឬ ២០០ នាក់មប្ើមទាេះជាត្ិច្ជាងក៏ម ាយ។ មរាងភាពយនតខដ្ល្មប្ើកឡានម្ត្ូវមប្ើកប្រម្សប្តាេ
ខផ្នកទី ៧ ច្ F

t.

ារេនទីរវិច្ិម្ត្ ាល្និងអាងច្ិញ្ចឹេម្ត្ី។ ារេនទីរវិច្ិម្ត្ ាល្សួនច្ាររុកខ ាម្សតអាងច្ិញ្ចឹេម្ត្ីនិងមម្រឿង

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

14
ប្រិកខារម្ប្ហាក់ម្ប្ខហ្ល្មផ្សងៗមទៀត្ (ជារួេ“

ខាងមម្រាខត្ប្ុមណ្ាេះម ាយអនុមលាេម ាតាេពិ្ី

ារេនទីរ”) អាច្ដ្ំមណើរការសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តិការកនុងផ្ទេះនិង
ារ

ារេនទីរវិច្ិម្ត្

ាល្និងអាងច្ិញ្េ
ចឹ ម្ត្ីខដ្ល្ម្ត្ូវបាន

ខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ ត្ P។ការកាន់កាប្់កនុងផ្ទេះម ា

ារេនទីរម្ត្ូវខត្រានកំរិត្

រហ្ូត្ដ្ល្់ ៥០% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការម ាខាងមម្រាម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំង។
ខផ្នកមនេះេិនរានប្ំណងអនុញ្ញាត្ឱ្យម្ប្ត្ិប្ត្តិការថ្នកខនលងឬសកេមភាពណាេួយខដ្ល្ម្ត្ូវបានត្ម្េូវឱ្យម ា

ខត្ប្ិទម ាយអនុមលាេតាេខផ្នកទី ១៣ ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះរួេប្ញ្ចូល្ប្ុខនតេន
ិ ម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះកខនលង
មល្ងកនុងផ្ទេះ។

f. ផ្ល្ិត្កេមត្ន្រនតីភាពយនតនិងទូរទសសន៍។ផ្ល្ិត្កេមការកេានតឧសាហ្កេមសទូឌ្ីមយានិងម្រឹេះ
ទាក់ទងមផ្សងមទៀត្ដ្ូច្ជាម្រឹេះ

ថានខដ្ល្

ថានខដ្ល្ផ្តល្់រាត្ិកាសម្រាប្់ការចាក់ផ្ាយអាជីពរួេរានត្ន្រនតីភាពយនត

និងផ្ល្ិត្កេមទូរទសសន៍អាច្នឹងដ្ំមណើរការមឡើងវិញម្សប្តាេពិ្ី

ារត្ន្រនតីភាពយនតនង
ិ ទូរទសសន៍

ប្ុរគល្ិកនិងអនកម្រប្់ម្រងការិយាល្័យអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្ិតការតាេរយៈទូររេនារេន៍និងសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ
េូល្ ឋានអប្បប្ររាប្ុមណ្ាេះ

T. ការិយាល្័យការង្ារេិនសំខាន់។អាជីវកេមខដ្ល្ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការត្ម្េូវឱ្យនិមយាជិកម្វើការពីការិយាល្័យ
ការិយាល្័យខដ្ល្េិនម្ត្ូវបានមរ

គាល្់ថ្ាជាមហ្ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិ

ការម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយផ្ទាល្់ម្សប្តាេឯក

ារពិ្ី

ារការិយាល្័យការិយាល្័យដ្ូច្ខដ្ល្បានខកខម្ប្េតង

មហ្ើយេតងមទៀត្ភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធទី ៤ ខផ្នកកិច្ចការទូររេនារេន៍ម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្។
ត
សម្រាប្់
មគ្ាល្ប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ "ការិយាល្័យការិយាល្័យ" រួេប្ញ្ចូល្ទាំងអគ្ារប្នទប្ឬ
់ ត្ំប្ន់មផ្សងមទៀត្
ខដ្ល្និមយាជិករប្ស់អងគការអនុវត្តការង្ាររដ្ឋបាល្មដ្ើេបីគ្ាំម្ទនិងដ្ឹងវត្ថុនង
ិ មគ្ាល្ម ារប្ស់អងគភាពមហ្ើយ
េិនអនុវត្តច្ំមពាេះម្ប្ត្ិប្ត្តិការផ្ល្ិត្កេមឬខច្កចាយមឡើយ។

F. ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល្់មម្រាផ្ទេះ។រានម្ប្សិទធិភាពចាប្់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេ

ាឆនាំ ២០២១ ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយ

ផ្ទាល្់មម្រាផ្ទេះ (ឧទាហ្រណ៍កឡ
ី ានិងការសខេតងផ្ទាល្់) អាច្នឹងមកើត្មឡើងម្សប្តាេត្ម្េូវការម ាកនុងខផ្នក
មនេះនិងការផ្លាស់ប្តូរសំរាប្់

ថ្នាក់ពណ៌ទឹកម្កូច្និងសំរាប្់ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល្់មម្រាឆាកទាំងអស់ម ាយ

េន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ កូវិដ្-១៩ ឧសាហ្កេមខណនាំ៖ ម្ពឹត្ក
តិ ារណ៍និងការសខេតង
ផ្ទាល្់ម ាខាងមម្រា”និងការខណនាំណាេួយខដ្ល្ទាេទារម ាយរដ្ឋខដ្ល្អាច្រកបាន

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

កនុងម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល្់មម្រាផ្ទេះម្ត្ូវរានកំណត្់ ៣៣% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររារណនាម ាយសេត្ថ
ភាពរច្នា / ម្ប្ត្ិប្ត្តិការឬប្នទុកកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ទីកខនលងអាច្ប្មងកន
ើ សេត្ថភាពច្ូល្រួេដ្ល្់ ៦៧% ថ្ន

ការកាន់កាប្់អត្ិប្ររាម្ប្សិនមប្ើមភញៀវទាំងអស់ប្ង្ហាញល្ទធផ្ល្មត្សតអវិជជរានកនង
ុ រយៈមពល្ ៧២ មរាងេុន
មពល្ច្ូល្រួេឬប្ង្ហាញភសតត
ុ ាងថ្នការចាក់វ៉ាក់

ាំងមពញមល្ញ។ សេត្ថភាពម ាកនុងឈុត្ម្ត្ូវបានកំណត្់

ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររាកនុងេួយឈុត្ម ាយេិនរានមម្ច្ើនជាង ៣ ម្រួ
រវាងម្រួ

ារកនុងឈុត្នីេួយៗឬ ៦ នាក់េកពីម្រួ

ារែុសគ្នាឆៃាយពីគ្នា

ារខត្េួយ។ទីកខនលងម្ត្ូវអនុវត្តកេមវិ្ី

ាកល្បងកេមករ

ម្ប្ចាំសបតាហ្៍ម្សប្តាេការខណនាំរប្ស់រដ្ឋ។ការកក់សំប្ុម្ត្ម្ត្ូវម្វើមឡើងជាេុន។ការច្ូល្រួេកនុង

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល្់មម្រាផ្ទេះម្ត្ូវរានកំណត្់សម្រាប្់ខត្មភញៀវមទសច្រកនុងរដ្ឋប្ុមណ្ាេះ។សេបទានមសបៀង
អាហារនិងមភសជជៈម ាទីកខនលងមម្រាម្ត្ូវខត្ម្ប្រល្់ជូនមភញៀវម ាកខនលងអងគុយឬម្ប្រល្់ម ាកខនលងទទួល្មភញៀវ
ខដ្ល្បានកំណត្់។

ការល្ក់សេបទានកនុងផ្ទេះនិងកខនលងល្ក់ម ាខាងមម្រាម្ត្ូវខត្ប្ិទមល្ើកខល្ងខត្កខនលង

អងគុយប្រិមភារអាហារខដ្ល្បានកំណត្់ខដ្ល្ដ្ំមណើរការេិនមល្ើសពី ២៥% ថ្នសេត្ថភាព។ម្ពឹត្ក
តិ ារណ៍
ផ្ាយផ្ទាល្់កនុងផ្ទេះម ាខត្ម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់មល្ើកខល្ងខត្កខនលងខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជា
មនេះ។

n. កខនលងកេានតមម្រាផ្ទេះ។មដ្ើេបីមល្ើកកេពស់នងិ ការពារសុែុរាល្ភាពរាងកាយនិងផ្លូវច្ិត្តរប្ស់ម្ប្ជាជនម
កាល្ីហ្វ័រញា, កខនលងកំ

ានតមម្រាផ្ទេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តត
ិ ាេការខកខម្ប្ម ាកនុងខផ្នកមនេះនិងរាល្់ពិ្ី

ារដ្ឋ

ារជាក់លាក់

ថ្នឧសាហ្កេមខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុង។ កខនលងកេានតកនុងផ្ទេះម្ត្ូវខត្ប្ិទ។ សម្រាប្់មគ្ាល្ប្ំណងថ្នប្ទ
ប្ញ្ជាមនេះ“ កខនលងកេានតមម្រាផ្ទេះ” រួេរាន៖ សួន

ាធារណៈនិងមឆ្នររួេទាំងច្ំណត្រងយនត; សសរ

ណៈ; ជិេះកង់មឆ្នរនិងផ្លូវអនកមងមរើ មជើងខដ្ល្ឆ្លងកាត្់ច្ំខណកមឆ្នរែាច្់។ ផ្លូវ

ាធារ

ាធារណៈ; ផ្លូវល្ំ, ឧទានខឆ្ក; មឆ្នរ

ខឆ្ក សួនសហ្រេន៍; កខនលងមបាេះជំរុំនិងឧទាន RV; ឧទានជិេះសគ;ី ទីលានបាល្់មបាេះ; ទីលានបាល្់ទេះ ទី
លានបាល្់ទាត្់ ត្ំប្ន់អាហារ; អាងខហ្ល្ទឹកមម្រា; កខនលងហាត្់ម្បាណខាងមម្រានិងេណឌល្ហាត្់ម្បាណ;
ជួល្ឧប្ករណ៍មម្រា; មសវា្េមនុញ្ញខនាត្ត្ូច្; ទីលានវាយមត្ននីសនិងបាល្់ទាត្់ ទីលានវាយកូនមហគាល្; យុវ
ជននិងកេមវិ្ីកីឡាកំ
i.

ានតេនុសសមពញវ័យ; និងសួនកុរារ។

កខនលងមបាេះជំរុំនិងសួនRVម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយអនុមលាេតាេឯក

ារពិ្ី

ារកខនលងមបាេះជំ

រុR
ំ V និងសួនកេានតដ្ូច្ខដ្ល្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នណ
ធ
[O]។
ii.

មសវាកេមជួល្ឧប្ករណ៍ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្សម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារមម្រាផ្ទេះខត្ប្ុមណ្ាេះម ាយអនុមលាេ
តាេឯក

ារពិ្ី

ារមសវាកេមជួល្ឧប្ករណ៍ខាងមម្រាផ្ទេះដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្

េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ
iii.

។ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ

អាងខហ្ល្ទឹកអាច្ដ្ំមណើរការកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រាមហ្ើយសប៉ានិងអាងងូត្ទឹកអាច្ដ្ំមណើរការម ា
ខាងមម្រា។ម ាយអនុមលាេតាេឯក

ារពិ្ី

ារសម្រាប្់អាងខហ្ល្ទឹក

បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធដ្[K]
ប្នទប្់ច្ំហ្ុយម្ត្ូវខត្ប្ិទ។
iv.

[D]។

ាធារណៈដ្ូច្ខដ្ល្

អាងខហ្ល្ទឹកកនុងផ្ទេះសូណានិង

សួនកុរារអាច្ដ្ំមណើរការម ាម ាខាងមម្រាខត្ប្ុមណ្ាេះបានម ាយអនុមលាេម ាតាេការខណនាំ

រប្ស់រដ្ឋខដ្ល្មច្ញផ្ាយម ាថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ សួនកុរារ
មម្រាផ្ទេះនិងកខនលងកំ

ានតមម្រាផ្ទេះដ្ថ្ទមទៀត្”ខដ្ល្រកម

ើញ

ម ាhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-

19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreation
al%20Facilities.aspx.
v.

ទីលានវាយកូនមហគាល្

ាធារណៈនិងឯកជនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្រាប្់ប្ញ្ចូល្ទាំងច្ំណត្រងយនត

ខដ្ល្ជាប្់ទាក់ទងនឹងពិ្ី

ារវរគកីឡាវាយកូនមគ្ាល្ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយ

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ ច្ [F]។
vi.

ឧទាននិងមឆ្នរ

ាធារណៈ។

មល្ើកខល្ងខត្រានការអនុញ្ញាត្មប្ើេិនដ្ូមច្នេះមទម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ

ការកេាន្សកេមម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិឱ្យប្ុរគល្ឬសរាជិកនិងសរាជិកថ្នការេិនមល្ើសពី ៣ ម្រួ
និងអត្ិប្ររា១៥នាក់ថ្នសួន

ារ

ាធារណៈនិងមឆ្នរខត្េួយកនង
ុ ផ្ទេះរួេទាំងផ្លូវ

ាធារណៈផ្លូវល្ំឧទាន

ថានីយ៍ដ្ូច្ជាការអងគុយម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្សម្រាប្់ប្រ
ុ គល្និងសរាជិកម្រួ

ារខដ្ល្េិនមល្ើសពី ៣

ខឆ្កមឆ្នរខឆ្កសួនសហ្រេន៍នង
ិ សួនកុរារទីលានឬទីវាល្ខដ្ល្រានម ាទីមនាេះ។ សកេមភាពម ាតាេ
ម្រួ

ារនិងរានច្ំនួនអត្ិប្ររា ១៥ នាក់ខដ្ល្ម្ត្ូវនឹងត្ម្េូវការម ាកនុងខផ្នកទី ៣ ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

មល្ើកខល្ងខត្រានការអនុញ្ញាត្មប្ើេិនដ្ូមច្នេះមទម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះការជួប្ជុំសរាជិកេកពីម្រួ
មម្ច្ើនជាង ៣ ម ាតាេសួន

ាធារណៈនិងមឆ្នររួេទាំងផ្លូវ

ារ

ាធារណៈផ្លូវល្ំសន
ួ ឧទានខឆ្កមឆ្នរសួន

សហ្រេន៍សួនកេានតសួនកុរារនិងទីលាននានាខដ្ល្រានទីតាំងម ាទីមនាេះម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់ ។
vii.

មភាជនីយ ឋានមសវាកេមមសបៀងអាហារនិងសេបទានមសបៀងអាហារម ាេជឍេណឌល្កំ

ានតល្ំខហ្

កាយមម្រាផ្ទេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម្សប្តាេត្ម្េូវការខដ្ល្រានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះសម្រាប្់ពិ្ី

មភាជនីយ ឋាននិងមភាជនីយ ឋានខដ្ល្បានខកសម្េួល្េតងរកាល្ភជាប្់ម ានឹងឧប្សេព័នធ ជ [H]
viii.

ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការល្ក់រាយម ាឯកខនលងកំ

ានតមម្រាផ្ទេះម្ត្ូវខត្ម្ប្កាន់ខជាប្់ម ានឹងការល្ក់រាយពិ្ី

ទំនិញម ាយផ្ទាល្់ខដ្ល្រានភជាប្់កនុងឧប្សេព័នធ ែ [B] ដ្ូច្ខដ្ល្បានម្វើវិម
ix.

មសវាកេម្េមនុញ្ញខនាត្ត្ូច្ខដ្ល្រួេប្ញ្ចូល្ការមន
ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម្សប្តាេ ពិ្ី

xi.

ា្នកេមេង
ត រកាល្។

ារមសវាកេមខនាត្ត្ូច្ ខដ្ល្ម្ត្ូវបានម្វើវិម

ា្នកេមពីមពល្េួយម ា

េជឈេណឌល្កីឡាវាយកូនបាល្់និងទីលានបាល្់ទាត្់ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម្សប្តាេពិ្ី
កូនបាល្់ខដ្ល្ម្ត្ូវបានម្វើវិម

ារទិញ

ាទទូកមទសច្រណ៍ឬការម្វើដ្ំមណើរជាម្កុេត្ូច្ៗ

មពល្េួយភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធ រ [C] ។
x.

ារ

ារកីឡាវាយ

ា្នកេមេង
ត រកាល្ភជាប្់ម ានឹងឧប្សេព័នធមអ។

េជឈេណឌល្អនកមទសច្រម ាឯកខនលងកំ

ានតមម្រាផ្ទេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះម ាយការខណនាំខដ្ល្

មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ កូវដ្
ិ -១៩ ការខណនាំឧសាហ្កេម៖ ទីធលា
មបាេះជំរុំឧទាន RV ឧទានម្ប្ត្ិប្ត្តិករជិេះសគីនិងការកំ

ានតមម្រាផ្ទេះដ្ថ្ទមទៀត្” ខដ្ល្អាច្រកបាន

ម ា។https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-campgrounds-outdoor-

recreation--en.pdf
xii.

កេមវិ្ីកីឡាកំ

ាន្សំរាប្់យុវវ័យនិងេនុសសមពញវ័យម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិមអាយមដ្ើរខាងមម្រាម ាយ

អនុមលាេតាេពិ្ី

ារកីឡាសំរាប្់យុវជននិងេនុសសមពញវ័យខដ្ល្ម្ត្ូវបានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ា

មពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់េកជាេួយកនុងឧប្សេព័នធ ព W ។

b. មសវាកេមខងទាំផ្ទាល្់ែលួន។មសវាកេមផ្ទាល្់ែលួនរួេទាំងហាងកាត្់មដ្រម

ាភ័ណអនកជំនាញខងរកាខសបកនិងមស

វាកេមមម្រឿងសំអាង។ មអឡិច្ម្ត្ុង; អនកជំនាញសិល្បៈរាងកាយ, ហាង

ាក់, ឡាេខនាត្់ត្ូច្[microblading]

និងការត្ុប្ខត្ងអច្ិថ្ន្រនតយ៍; ហាងមចាេះ; ហាងកាត្់ម្កច្ក; និងការពាបាល្ម ាយរាសាអាច្ដ្ំមណើរការម្សប្

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

17
តាេពិ្ី
ផ្

ារថ្នការប្មងកើត្ការខងទាំផ្ទាល្់ែលួនដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ

[V]

p. កីឡាអាជីពម

ាយគ្មានទសសនិកជនប្នតផ្ទាល្់។ការប្ណតេះត ប្ណត៉ាល្និងការម្ប្កួត្ម្ប្ខជងកីឡាអាជីពម ាយ

គ្មានទសសនិកជនផ្ាយផ្ទាល្់អាច្មកើត្មឡើងម ាកនុងការអនុមលាេតាេពិ្ី
រៈកីឡា

-

ារសម្រាប្់ល្ីកអាជីពនិងសំភា

ម្ពឹត្តិការណ៍អក
ន ទសសនាម ាយឥត្រិត្ថ្ងលដ្ច្
ូ ខដ្ល្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជា

ឧប្សេព័នធ S ។ការប្ណតតេះប្ណត៉ាល្និងការម្ប្កួត្កនុងផ្ទេះសម្រាប្់កីឡាអាជីពអាច្នឹងមកើត្មឡើងម ាយគ្មានទ
សសនិកជនផ្ទាល្់។ រានម្ប្សិទធភាពចាប្់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេ

ាឆនាំ ២០២១ ការប្ណតេះត ប្ណត៉ាល្ខាងមម្រានិងការ

ម្ប្កួត្ម្ប្ខជងសម្រាប្់កីឡាអាជីពអាច្នឹងមកើត្មឡើងជាេួយទសសនិកជនផ្ទាល្់ម ាយអនុមលាេតាេត្ម្េូវ

ការកនុងខផ្នកមនេះនិងការខកខម្ប្ខដ្ល្មច្ញសម្រាប្់ទឹកម្កូច្និងសម្រាប្់ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល្់ខាងមម្រាទាំង

អស់ម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ កូវិដ្-១៩ ឧសាហ្កេមខណនាំ។ ម្ពឹត្តិការណ៍អងគុយ
សំខដ្ងផ្ទាល្់និងមម្រាឆាក”

ខដ្ល្អាច្រកម

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

performances--en.pdf. ប្ុរគល្ិកការិយាល្័យនិងអនកម្រប្់ម្រងអាច្ម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះនិងម ាយផ្ទាល្់
បានពិ្ី

ារការការិយាល្័យ។ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់ជាឧប្សេព័នធG។ ម្ប្ត្ិប្ត្តិ

ការល្ក់រាយម្ត្ូវខត្ម្ប្កាន់ខជាប្់នូវឯក
[B] ដ្ូច្បានខកខម្ប្េតងរកាល្។

B.

ារមយាងពិ្ី

ារល្ក់រាយជាល្កខណៈប្ុរគល្ភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ

ែ

ាលារដ្ឋ K-១២ ឯកជននិងឯកជន។ ាលារដ្ឋ K -12 ទាំង ាធារណៈនិងឯកជនម ាកនុងទីម្កុងឡុងប្៊ិច្

នឹងផ្តល្់ការខណនាំម្សប្តាេការខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ រម្េប្
រម្េប្ -២១ និងការមប្ើកមឡើងវិញនូវមគ្ាល្ការណ៍ខណនាំផ្ទាល្់និងមគ្ាល្ការណ៍ខណនាំសុែភាព
ណៈសម្រាប្់

ាលាេ-១២ ម ារដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញា , ឆនាំ ២០២០-២០២១ ឆនាំសិកា” ខដ្ល្អាច្រកម

ាធារ

ើញ

ម ាhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/

COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf. រហ្ូត្ដ្ល្់រានការអនុញ្ញាត្ិពីេន្រនតីសុខាភិបា
ល្រដ្ឋទាំងអស់

ាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ម្ត្ូវប្ិទការប្មម្ងៀនម ាយផ្ទាល្់និងអាច្ប្នតការសិកាពី

ច្រៃាយរហ្ូត្ដ្ល្់ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យមប្ើកេតងមទៀត្។
ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការមម្កាេការល្េះប្ង់

ាលារដ្ឋនិងឯកជន K-១២ ខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្

ាលាប្ឋេម ាយេន្រនតីសុែភាពឡុងប្៊ិច្អាច្ប្នតផ្ល្
ត ់ការខណនាំម ាយ

ផ្ទាល្់ដ្ល្់សិសសសម្រាប្់ខត្ថ្នាក់ខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារមម្កាេការល្េះប្ង់។

ាលារដ្ឋនិង

ឯកជនទាំងអស់ K-១២ អាច្ប្នតផ្តល្់មសវាកេមជាម្កុេត្ូច្ៗជាល្កខណៈប្ុរគល្កនង
ុ ការម្រប្់ម្រងខដ្ល្រានការ
ម្រប្់ម្រងនិងប្រិយាកាសកនុងផ្ទេះសម្រាប្់មសវាកេមឯកមទសមសវាកេមមគ្ាល្ម ានិងការគ្ាំម្ទដ្ល្់សិសសខដ្ល្
រានពិការភាពអនកមរៀនអង់មរលសសិសសខដ្ល្រានហានិភ័យនិងែពស។
់

និសសិត្ខដ្ល្រានអាយុេិនមល្ើសពី

២៥% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ពិ្ប្
ី ញ្ចប្់ការសិកានិង / ឬពិ្ីចាប្់មផ្តើេអាច្នឹងមកើត្មឡើងម្សប្តាេការ
ខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋច្ុេះថ្ងៃទី ២៦ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ ដ្ូច្ខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានម្វើវិម

ា្ន

កេមខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ មគ្ាល្ការណ៍ខណនាំសម្រាប្់ការការពារការឆ្លង កូវិង-១៩ សម្រាប្់ពិ្ីចាប្់មផ្តើ

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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/

ប្ញ្ចប្់ការសិកា”

ខដ្ល្អាច្ជា

រកម

ើញ

ម ាhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-GraduationGuidance.aspx.

P. ការប្មងកើត្ការល្ក់រាយ។

និងខាងមម្រាម្សប្តាេពិ្ី
ម្វើវិម

ា្នកេមេតងរកាល្។

ម្រឹេះ

ថានល្ក់រាយខដ្ល្ផ្តល្់ទន
ំ ិញដ្ល្់

ារល្ក់រាយជាល្កខណៈប្ុរគល្ខដ្ល្រានភជាប្់ម ាកនុងឧប្សេព័នធែដ្ូច្ខដ្ល្បាន

មល្ើកខល្ងខត្រានការអនុញ្ញាត្មប្ើេិនដ្ូមច្នេះមទការកាន់កាប្់កខនលងល្ក់រាយកនុង

ផ្ទេះនិងមម្រាម្ត្ូវខត្កំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ម្រឹេះ

i.

ាធារណជនអាច្ម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះ

ថានល្ក់រាយរួេរាន៖

ហាងនិងអនកល្ក់ទាំងអស់ខដ្ល្រានទីតាំងម ាផ្ារទំមនើប្កនុងផ្ទេះឬមម្រាផ្ារទំមនើប្ផ្ារទំមនើប្និងហាងប្តូ

រជួប្គ្នា (រួេ“ ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេជឈេណឌល្ផ្ារ”) ។ អាជីវកេមណាេួយម ាកនុងម្ប្ត្ិប្ត្្ិការផ្ារទំមនើប្ត្ម្េូវឱ្យ
ម ាខត្ប្ិទម ាយអនុមលាេតាេខផ្នកទី ១៤ ម្ត្ូវខត្ប្នតប្ទ
ិ រហ្ូត្ដ្ល្់សហ្ម្គ្ាសនិេួយៗថ្នម្រឹេះ

ថានទាំង

មនាេះម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះមដ្ើេបីប្នតម្ប្ត្ិប្ត្តិការខដ្ល្បានខកខម្ប្ឬមពញមល្ញ។ ម្ប្ត្ិប្ត្្ិ
ការេជឈេណឌល្ផ្ារទំមនើប្ជាេួយមភាជនីយ ឋាននិងមម្រឿងប្រិកខារេហូប្អាហារម្ប្ហាក់ម្ប្ខហ្ល្រួេរាន
ត្ុលាការអាហារប្ូម្

ាហាងខច្កចាយសិប្បកេមផ្ល្ិត្ម្

ាមប្ៀរបារហាងម្

ានិងហាងម្

ារួេទាំងប្នទប្់

ភលកសរសជាត្ិខដ្ល្អាច្ជាប្់ទាក់ទងបាន។អនុមលាេតាេត្ម្េូវការខដ្ល្រានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ
សម្រាប្់ពិ្ី

ារមភាជនីយ ឋាននិងមភាជនីយ ឋានខដ្ល្ម្ត្ូវបានខកសម្េួល្េតងមហ្ើយេតងមទៀត្ភជាប្់ម ា

នឹងឧប្សេព័នធ ផ្ [H] ។មរាងច្ំណីអាហារអាច្ដ្ំមណើរការសម្រាប្់ការម្វើដ្ំមណើរតាេច្ិមញ្ចើេងនល្់ទវារឬការ
ដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រានិងការដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រា។ អត្ិងជ
ិ នអាច្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យប្រិមភារឬផ្ឹកម ានឹង
កខនលងម ាឯេជឈេណឌល្ផ្ារទំមនើប្េួយខដ្ល្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការខត្ម ាកនុងត្ំប្ន់ខដ្ល្ម្ត្ូវបានកំណត្់សម្រាប្់
ប្រិមភារអាហារមម្រា។

តារាងខដ្ល្រានទីតាំងសថិត្ម ាកនុងកខនលងទទួល្ទានអាហារមម្រាកខនលងម ានឹង

កខនលងម្ត្ូវខត្ប្ំខប្កគ្នាយាងត្ិច្ ៨ ហ្វីត្មដ្ើេបីធានាថ្ាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦ ហ្វីត្រវាងអត្ិងិជននិង
កេមករម្ត្ូវបានសមម្េច្ែណៈខដ្ល្អត្ិងិជនកំពង
ុ អងគុយមហ្ើយអនុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លងកាត្់ប្នទប្់រវាងត្ុនិង

រណមនយយ សម្រាប្់មរាអីម្ត្ូវបានកាន់កាប្់ម ាយអត្ិងជ
ិ នមហ្ើយម្ត្ូវបានមររុញមច្ញែណៈមពល្កំពុង
អងគុយម ាត្ុ។ អត្ិងជ
ិ នទាំងអស់ម្ត្ូវពាក់រាសប្ិទេុែម្រប្់មពល្មវលាកនុងមពល្ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការេជឈេណឌល្
ទិញទំនិញខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានល្ុប្មចាល្ខត្កនុងអំឡុងមពល្ខដ្ល្អត្ិងិជនកំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹក។

មល្ើក

ខល្ងខត្កខនលងប្រិមភារអាហារមម្រាខដ្ល្បានកំណត្់ត្ំប្ន់រួេថ្នម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារេជឈេណឌល្ផ្ារទំមនើប្ម្ត្ូវ
ខត្ប្ិទ។

ii.

ប្ណ្ាល្័យអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេពិ្ី

ារល្ក់រាយជាល្កខណៈប្ុរគល្ភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ

ែB

ដ្ូច្ខដ្ល្បានម្វើការខកខម្ប្េតងមហ្ើយេតងមទៀត្និងការខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយប្ណ្ាល្័យរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រ
ញារានច្ំណងមជើងថ្ា“

តារមសវាកេមម ាយផ្ទាល្់ម ាកនុងប្ណ្ាល្័យរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញា” ខដ្ល្ម្ត្ូវបានខក

ខម្ប្េតងរកាល្ខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានរកម

ើញម ា

https://library.ca.gov/Content/pdf/services/toLibraries/COVIDGuidanceLibraries.p
df. ម ាច្មញ្ចើេផ្លូវមម្រាទវារឬក៏អនកទទូល្យកមម្រាមផ្សងមទៀត្ម្ត្ូវបានជម្េុញទឹកច្ិត្ត។
iii.

អាជីវកេមល្ក់រាយខដ្ល្ម្ត្ូវបានចាត្់ទុកថ្ាជាមហ្ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់មយាងតាេខផ្នកទី ១៥ ថ្នប្ទ

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ប្ញ្ជាមនេះ។

iv.

ហាងល្ក់មម្រឿងមទសឃ្លាត្់ខត្រនាក់ឯង និងសហ្ម្គ្ាសល្ក់អាហាររាយ (ជាហាងល្ក់មម្រឿងមទសរួេ)
ម្ប្ត្ិប្ត្តិតាេអនុមលាេតាេពិ្ី

ារមម្រឿងប្រិកខារមម្រឿងមទសខដ្ល្ម្ត្ូវបានខកសម្េួល្េតងរកាល្ភជាប្់ម ា

នឹងឧប្សេព័នធ ឋ [L]។សេត្ថភាពថ្នមម្រឿងមទសម្ត្ូវរានកំណត្់ម្ត្ឹេ ៥០% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។
ខផ្នករងមនេះេិនម្ត្ូវអនុវត្តច្ំមពាេះម្រឹេះ
ជជៈ) ប្ខនថេមល្ើទំនិញ

ថានល្ក់រាយខដ្ល្ល្ក់មម្រឿងមទស

ាធារណៈមឡើយ។ ម្រឹេះ

(ផ្ល្ិត្ផ្ល្អាហារនិងមភស

ថានទាំងមនេះម្ត្ូវដ្ំមណើរការម ាយអនុមលាេតាេពិ្ី

មដ្ើរទិញឥវ៉ាន់ជាល្កខណៈប្ុរល្
គ ខដ្ល្រានភជាប្់ម ាកនុងឧប្សេព័នធែដ្ូច្ខដ្ល្បានម្វើប្ច្ចប្
ុ បននភាពេតងរកា

ារ

ល្។

m. មភាជនីយ
i.

ឋាន។

មភាជនីយ ឋានខដ្ល្រួេរានម្
ម្

ាមប្ៀរមភសជជៈម្កុេហ្ុនបារហាងម្

ាហាងអាជីវេះច្ំរាញ់ម្

ានិងហាង

ាខដ្ល្រានល្ិែិត្អនុញ្ញាត្ិមភាជនីយ ឋានខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងកនុងការផ្តល្់មអាយអងគុយអងគុយញុ៉ាំ

អាហារម ាយសនិទធ

នាល្់ អាច្អងគុយញុ៉ាំអាហារម ាយសនិទធ

ខាងមម្រាម្សប្តាេពិ្ី

នាល្់មពល្លៃាច្អាហារម ាខាងកនង
ុ ផ្ទេះនិង

ារមភាជនីយ ឋានដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ ជ

[H] ម្ប្ត្ិប្ត្្ក
ិ ារកនុងផ្ទេះរប្ស់មភាជនីយ ឋានម្ត្ូវខត្រានកំរិត្រហ្ូត្ដ្ល្់ ៥០% ថ្នការកាន់កាប្់ជាអត្ិប្ររា
ឬ ២០០ នាក់ខដ្ល្រានច្ំនួនត្ិច្ជាង។
ii.

ម្កុេហ្ុនម្

ាមប្ៀរច្ំរាញ់ម្

ាមប្ៀរបារម្

ាមត្ៀេម្

ាអាជីវេះច្ំរាញ់ម្

ល្ិែិត្អនុញ្ញាត្ិម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះនិងមម្រាផ្ទេះម្ប្សិនមប្ើម្រឹេះ
ប្ូណានិងម្រឹេះ

ានិងហាងម្

ាខដ្ល្េិនរាន

ថានផ្តល្់នូវការអងគុយអងគុយញុ៉ាំអាហារ

ថានមភាជនីយ ឋានខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងមដ្ើេបីផ្តល្់ជូននូវការអងគុយទទួល្ទានអាហារ

មពល្លៃាច្ម ាត្ុអាហារខាងមម្រាម ាខាងមម្រាល្ុេះម្តាខត្ម្រឹេះ
នឹងការម ាយសនិទធ

ម្កុងម្សប្តាេពិ្ី

នាល្់។

ថានមនេះល្ក់ម្

ាកនុងម្ប្ត្ិប្ត្តិការដ្ូច្គ្នា

អាហារប្ំប្នខដ្ល្ផ្តល្់ម ាយអនកផ្តល្់អាហារខដ្ល្រានការយល្់ម្ពេពីទី

ាររប្ស់មភាជនីយ ឋានខដ្ល្ម្ត្ូវបានខកសម្េួល្េតងរកាល្ភជាប្់ម ានឹងឧប្សេពន
័ ធ

[H] ។ ម្ប្ត្ិប្ត្ិតការកនុងផ្ទេះថ្នម្រឹេះ

ជ

ថានខដ្ល្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការអនុមលាេតាេខផ្នករងមនេះម្ត្ូវរានកំណត្់ម្ត្ឹេ

៥០ ភាររយថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររាឬ ២០០ នាក់ខដ្ល្រានច្ំនួនត្ិច្ជាង។
iii.

ការល្ក់ឬមសវាកេមេហូប្អាហារឬមភសជជៈរួេទាំងមម្រឿងម្សវ៉ឹងម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការទទួល្ទាន

ម ាយអត្ិងិជនខដ្ល្េិនបានអងគុយម ាត្ុប្មម្េើមសវាកេម។ ការល្ក់ឬមសវាកេមមម្រឿងម្សវ៉ឹងខត្កនុងផ្ទេះម្ត្ូវ
បានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការមម្ប្ើម្បាស់ម ាខាងមម្រាល្ុេះម្តាខត្ការល្ក់ឬមសវាកេមខប្ប្មនេះមកើត្មឡើងកនុង

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការដ្ូច្គ្នានឹងអាហារប្ំប្នប្ូណា។ រាល្់អត្ិងិជនទាំងអស់ម្ត្ូវពាក់រាសប្ិទេុែម្រប្់មពល្មវលា
ម ាតាេម្រឹេះ

ថានខដ្ល្អនុមលាេតាេខផ្នករងមនេះខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានដ្កមច្ញខត្កនង
ុ អំឡុងមពល្ខដ្ល្

អត្ិងិជនកំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹក។

y. ខច្ករំខល្កេូត្ូអារុយនិងមសវាកេមខច្ករំខល្កកង់។កាខច្ករំខល្កេូត្អូ ារុយមអឡិច្ម្ត្ូនច្ិ រួេនិងមសវាកេមខច្ក
កង់ខដ្ល្ត្ម្េូវឱ្យរានការអនុញ្ញាត្េីម្កូច្ល្័ត្កនង
ុ ម្កុងម ាយអនុមលាេតាេអនាេ័យនិងពិ្ី

ារម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ខដ្ល្ម្ត្ូវការម ាកនុងការអនុញ្ញាត្េីម្កូច្ល្័ត្ខដ្ល្មច្ញម ាយម្កុង

kk.ហាងផ្ល្ិត្ម្
i.

ាទំពាំងបាយជូរមរាងច្ម្កផ្ល្ិត្ម្ ាមប្ៀរនិងប្ិត្ម្ ាមប្ៀរ។

ហាងផ្ល្ិត្ម្

ាទំពាំងបាយជូរមរាងច្ម្កផ្ល្ិត្ម្

ខដ្ល្ទុកសម្រាប្់ម្

ាមប្ៀរនិង / ឬម្

ាមប្ៀរនិងប្ិត្ម្

ាមប្ៀរការប្ិត្ម្

ាមប្ៀរជាេួយប្រិមវណ

ាខដ្ល្ម្ត្ូវបានមល្ើកខល្ងពីនិយេន័យថ្នកខនលងេហូប្អាហារម ាយសុែ

ភាពនិងសុវត្ថិភាពកាល្ីហ្វ័រញានិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រនីញាខផ្នកទី ១១៣៧៨៩ (រ) (៥) 113789(c)(5)
អាច្ផ្តល្់នូវមសវាកេមសម្រាប្់អត្ិងិជនអងគុយម ាត្ុខាងមម្រានិងកនុងផ្ទេះខដ្ល្អាហារេិនមល្ើសពីេិនម្ត្ូវបានផ្ត
ល្់ជូនម្សប្តាេឯក

ារហាងផ្ល្ិត្ម្

ាទំពាំងបាយជូរមរាងច្ម្កផ្ល្ិត្ម្

ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល្េួយម ាមពល្េួយខដ្ល្ភជាប្់េកជាេួយឧប្សេព័នទ
ធ ី
សម្រាប្់ហាងម្

ាវីមជ

តារមរាងច្ម្កផ្ល្ិត្ម្

ាមប្ៀរនិងប្ិត្ម្
ន

T.

ាមប្ៀរពិ្ី

ារ

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការ ាក់កង
នុ ផ្ទេះ

ាមប្ៀរនិងមម្រឿងរាសុីនខដ្ល្េិនប្មម្េើអាហារប្ំប្នប្ូណាតាេ

ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។ខផ្នកទី ៧ (Y) ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវរានកំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥ ភាររយថ្នសេត្ថភាព
អត្ិប្ររាឬ ១០០ នាក់ខដ្ល្ត្ិច្ជាង។ ម្កុេហ្ន
ុ ផ្ល្ិត្ម្

ាមប្ៀរ, មរាងច្ម្កផ្ល្ិត្ម្

ាមប្ៀរនិងមរាងរាសុីន

ខច្កចាយមម្រឿងអល្ង្ការខដ្ល្ម្ប្ត្ិប្ត្តិតាេខផ្នកមនេះេិនត្ម្េូវឱ្យល្ក់អាហារប្ូវករលាំងប្ូណាជាេួយនឹងការ
ល្ក់ឬមសវាកេមអាល្់កុល្មដ្ើេបីដ្ំមណើរការម ាខាងមម្រាឬកនុងផ្ទេះមឡើយ។
ii.

ការល្ក់ឬមសវាកេមេហូប្អាហារឬមភសជជៈរួេទាំងមម្រឿងម្សវ៉ឹងម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការទទួល្ទាន

ម ាយអត្ិងិជនខដ្ល្េិនបានអងគុយម ាត្ុប្មម្េើមសវាកេម។ រាល្់អត្ិងិជនទាំងអស់ម្ត្ូវពាក់រាសប្ិទេុែម្រប្់
មពល្មវលាម ាតាេម្រឹេះ

ថានខដ្ល្អនុមលាេតាេខផ្នករងមនេះខដ្ល្អាច្ម្ត្ូវបានដ្កមច្ញខត្កនុងអំឡង
ុ មពល្

ខដ្ល្អត្ិងិជនកំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹក។

8. អនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជារប្ស់រដ្ឋនិងេូល្

ឋាន។រាល្់អាជីវកេមនិងអងគការខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារមម្កាេប្ទ

ប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាកនុងត្ំប្ន់និងរដ្ឋការខណនាំការខណនាំនិងច្ាប្់។
ខណនាំរប្ស់េន្រនតីសុខាភិបាល្និងការខណនាំពីេន្រនតីសែ
ុ ភាពរដ្ឋឬជមរលាេះCDPH
(ឧទាហ្រណ៍ប្ទប្បញ្ញត្តិទាំងមនាេះការពារសុែភាព

កនង
ុ កំរិត្ខដ្ល្ប្ទប្បញ្ញត្តិម ាកនង
ុ ការ
ប្ទប្បញ្ញត្តិរ៉ឹត្ត្បិត្កាន់ខត្មម្ច្ើន

ាធារណៈ) អនុវត្ត។ កនង
ុ ករណីរានទំនាស់រវាងប្ទប្បញ្ញត្តិថ្នប្ទប្ញ្ជា

រប្ស់េន្រនតីសុែភាពខដ្ល្មច្ញេុននិងប្ទប្ញ្ជាមនេះ (រួេទាំងប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្ល្បានខកសំរួល្កនុងឧប្សេពន
័ ធ) ប្ទប្ញ្ជាមនេះ
ម្រប្់ម្រងមល្ើប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្ល្េិនច្ុេះសម្េុងថ្នមសច្កតីខណនាំណា េួយពីេុនរប្ស់េន្រនតស
ី ុែភាព ។

k. ប្ទប្ញ្ជានិងការខណនាំរប្ស់រដ្ឋរានម

ាទីតាំងដ្ូច្ខាងមម្កាេៈ។

ការខណនាំឧសាហ្កេម - https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
ប្លង់មេសម្រាប្់មសដ្ឋកិច្ចខដ្ល្រានសុវត្ថិភាព - https://covid19.ca.gov/safer-economy/
ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិនិងប្ទប្ញ្ជា សុែភាព- https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-

essential-needs/#top
ប្ញ្ជីរាយនាេកេមករសំណង់មហ្ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ៗ-https://covid19.ca.gov/essential-

workforce/
ប្ទប្ញ្ជានិងការខណនាំរប្ស់េន្រនតីសុែភាពរដ្ឋ

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

21
x. ប្ទប្ញ្ជាសុែភាពទីម្កុងការខណនាំខណនាំព្ិ ី

ារខដ្ល្ឆៃាយពីរាងកាយ (ឧប្សេព័នធ ក[A]) និងពិ្ី

ារជាក់

លាក់ណាេួយខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងរានទីតាំងម ា៖

http://www.longbeach.gov/health/diseases-and-condition/informationon/coronavirus/covid-19-orders/

9. ការពម្ងីកការង្ារទូររេនារេន៍។អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវខត្
ប្នតប្មងកើនច្ំនួនប្ុរគល្ិកខដ្ល្ម្វើការពីច្រៃាយពីកខនលង

10.

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរ។

សកេមភាពខដ្ល្អាច្មកើត្មឡើងម ាខាងមម្រា។ រាល្់អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការ

មម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានជំរុញឱ្យផ្លាស់ប្តូរម្ប្ត្ិប្ត្តិការឱ្យបានមម្ច្ើនតាេខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបានម ានឹងវិ

ាល្ភាពខដ្ល្

ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយច្ាប្់កនុងម្សុកនិងត្ម្េូវការអនុញ្ញាត្ខដ្ល្ជាទូម ារានហានិភយ
័ ត្ិច្ថ្នការប្ញ្ជូនកូវិដ្ -១៩។
អាជីវកេមខដ្ល្ម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាខាងមម្រាអាច្អនុមលាេតាេត្ំរូវការល្ិែិត្អនុញ្ញាត្ខដ្ល្អាច្អនុវត្តបានម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ
រប្ស់ពួកមរម ាកនុងត្ង់រនាំងរឺទីជំរកមផ្សងមទៀត្ដ្រាប្ណាទីជំរកមគ្ារពតាេ៖ (១) ការខណនាំរប្ស់ម្កសួងសុខាភិបាល្រដ្ឋ
កាល្ីហ្វ័រញាម ាថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ទាក់ទងនឹង ការមម្ប្ើម្បាស់រច្នាសេព័នធប្មណតោេះអាសននសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តិ
ការអាជីវកេមមម្រា” (រានម ា៖ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-

of- Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx)និង (២) ត្ម្េូវការឬការខណនាំ
ប្ខនថេខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតស
ី ុខាភិបាល្ឬទីម្កុង។

11.

ពិ្ី

ារខដ្ល្ទាក់ទងនឹងការឃ្លាត្់ចាយរាងកាយ។ រចាស់ឬម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ រថ្នអាជីវកេមណាេួយខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្

ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវម្វក
ើ ារវាយត្ថ្េលហានិភ័យល្េែិត្និងមរៀប្ច្ំអនុវត្តនង
ិ ប្ិទផ្ាយ
ពិ្ី

ារថ្នការឃ្លាត្ឆៃាយខផ្នករាងកាយ (ភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធក) ឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហ្កេមខដ្ល្មច្ញម ាយ

ម្កុងខដ្ល្ត្ម្េូវម ាយមនេះ ប្ទប្ញ្ជាដ្ូច្ខដ្ល្ពួកមរអាច្ម្ត្ូវបានខកសម្េួល្េតងរកាល្ម ាតាេកខនលងនីេួយៗរប្ស់ពក
ួ មរ
ម ាកនុងទីម្កុងជាញឹកញាប្់ម ាយ

ាធារណៈជនឬនិមយាជិកម្ត្ូវមគ្ារពតាេត្ម្េូវការម ាទីមនេះេុនមពល្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ។

រាល្់អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្ល្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវប្ង្ហាញភសតុតាងថ្នការអនុវត្តរប្ស់ែលួនច្ំមពាេះអាជញា្រខដ្
ល្អនុវត្តប្ទប្ញ្ជាមនេះតាេត្ម្េូវការ។ ពិ្ី

ារខផ្នករូប្វនតណ
័ ភាពរាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហ្កេមខដ្ល្

មច្ញម ាយទីម្កុងម្ត្ូវខត្ប្ិទផ្ាយម ាឬជិត្ម្ច្កច្ូល្កខនលងពាក់ព័នធមហ្ើយអាច្មេើល្បានម ាយ

ាធារណជននិង

និមយាជិក។
ច្ាប្់ងត្ច្ំល្ងថ្នពិ្ី

ារយថ្ាភាពច្រៃាយរាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហ្កេមខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងក៏ម្ត្ូវផ្ត

ល្់ជូនដ្ល្់និមយាជិករនាក់ៗខដ្ល្ប្ំមពញការង្ារម ាឯកខនលងមនាេះផ្ងខដ្រ។ ពិ្ី

ារការម្ពេមម្ពៀងរាងកាយឬពិ្ី

ារ

ជាក់លាក់ថ្នឧសាហ្កេមខដ្ល្មច្ញម ាយម្កុងថ្នម្ប្ត្ិប្ត្តិការអាជីវកេមណាេួយម្សប្តាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវពនយល្់ពី
រមប្ៀប្ខដ្ល្អាជីវកេមកំពុងសមម្េច្ដ្ូច្ខាងមម្កាេខដ្ល្អាច្អនុវត្តបាន៖

k. មល្ើកខល្ងខត្រានការច្ងែុល្ប្ង្ហាញម

ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះរួេទាំងពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហ្កេមខដ្ល្មច្ញ

ម ាយទីម្កុងម ាយកំណត្់ច្ន
ំ ួនេនុសសខដ្ល្អាច្ច្ូល្ម ាកនុងកខនលងមនាេះកនុងមពល្ខត្េួយមដ្ើេបីធានាថ្ាម្ប្ជា

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ជនម ាកនុងមរាងច្ម្កអាច្រកាច្រៃាយអប្បប្ររា ៦ ហ្វីត្ពី េួយមផ្សងមទៀត្ម ាម្រប្់មពល្មល្ើកខល្ងខត្

ដ្ូច្ខដ្ល្បានទាេទារមដ្ើេបីប្ញ្ចប្់សកេមភាពអាជីវកេមេួយ។ អាជីវកេមម្ត្ូវបានត្ម្េូវឱ្យអនុវត្តតាេខដ្ន
កំណត្់ណាេួយមល្ើសេត្ថភាពខដ្ល្បានកំណត្់ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហ្កេម

ខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុង។ ត្ម្េូវការមនេះរួេប្ញ្ចូល្ទាំងការផ្តល្់សនតិសុែដ្ល្់ប្ុរគល្ិកឱ្យបានម្រប្់ម្គ្ាន់មដ្ើេបី
អនុវត្តការម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យហ្វូងេនុសសចាំបាច្់ឬការកំណត្់សេត្ថភាព។ េនុសសខដ្ល្ជាសរាជិកម្រួ

អាច្ឈរឬផ្លាស់ទីល្ំម ាជាេួយគ្នាប្ុខនតម្ត្ូវខញកមច្ញពីអក
ន ដ្ថ្ទម ាយច្រៃាយយាងត្ិច្ ៦ ហ្វីត្។

x. កខនលងខដ្ល្ខែសអាច្ប្មងកត្ើ ម

ារខត្េួយ

ាកខនលងេួយម ាយសរគាល្់ការមកើនមឡើងច្ំនួន ៦ ហ្វីត្ម ាអប្បប្ររាខដ្ល្ប្មងកើត្ជា

កខនលងខដ្ល្ប្ុរគល្រនាក់ៗរួរខត្ឈរមដ្ើេបីរកាភាពែុសគ្នាខាងរាងកាយេិនថ្ាម ាខាងមម្រាឬខាងកនុងកខនលងមនាេះមទ។
អាជីវកេមខដ្ល្មម្ជើសមរើសឬត្ម្េូវឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការសម្រាប្់ការម្វើដ្ំមណើរតាេច្ិមញ្ចើេងនល្់ទវារខាងមម្រាឬការដ្ឹកជញ្ជូន
ខាងមម្រាឬការដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រាក៏ម្ត្ូវពនយល្់ផ្ងខដ្រអំពីវិ្ីខដ្ល្អាជីវកេមមនេះរារាំងការទទួល្បានេម្យោបាយម្វើ
ដ្ំមណើរ

ាធារណៈនិង / ឬ ADA តាេច្ិមញ្ចើេផ្លូវត្ំប្ន់ជុំវិញនិងអាជីវកេមមផ្សងមទៀត្កនុងអំឡុងមពល្ ភីកអាប្់។ មនេះរួេ

ប្ញ្ចូល្ប្ុខនតេិនម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះការប្មងកើត្ម្ប្ព័នធសម្រាប្់េនុសសឱ្យឈរម ាកនុងជួរសងគេខដ្ល្រានសូច្នាករ
ម ាមល្ើេូល្ ឋានខដ្ល្េនុសសរួរខត្ឈរនិងវិធានការម្ត្ួត្ពិនិត្យហ្វូងេនុសសដ្ថ្ទមទៀត្ (ឧទាហ្រណ៍ប្ុរគល្ិកមដ្ើេបី
ចាត្់ខច្ងការម្រប្់ម្រងហ្វូងេនុសស) ។

K. ម

ាយផ្តល្់នូវការច្ំណាយរប្ស់អាជីវកេមអនាេ័យថ្ដ្ខដ្ល្រានជាត្ិអាល្់កុល្

ាប្ូនង
ិ ទឹកយាងមហាច្

ណាស់ ៦០ ភាររយសម្រាប្់មម្ប្ើម្បាស់ម្ប្ឆាំងនឹង កូវិដ្-១៩ ម ាឬខកបរម្ច្កច្ូល្មរាងច្ម្កកនុងត្ំប្ន់សេរេយ
មផ្សងមទៀត្សម្រាប្់មម្ប្ើម្បាស់ម ាយ
ញឹកញាប្់ជាេួយសរាជិក
នឹងម ាខត្មប្ើកច្ំហ្ជា

ាធារណជននិង និមយាជិកនិងម ាទីតាំងខដ្ល្រានអនតរកេមប្ុរគល្ិក

ាធារណៈ (ឧទាហ្រណ៍អនករិត្ល្ុយ) ។ ប្នទប្់មរងខដ្ល្មប្ើកច្ំហ្ជា

ាធារណៈ។

ាធារណៈ

X. ការផ្តល្់ឱ្យសម្រាប្់ការលាងចានជាម្ប្ចាំថ្នថ្ផ្ទខដ្ល្ប្េះែពស់និងការររាប្់េរថ្នផ្ត្ងល្ទូទាត្់ប្៊ិច្និងម្សតមប្

សប្នទាប្់ពីការមម្ប្ើម្បាស់នីេយ
ួ ៗរួេទាំងប្ុរគល្ក
ិ ម្រប្់ម្គ្ាន់មដ្ើេបីធានាថ្ានិមយាជិកម្ត្ូវបានចាត្់ឱ្យម្វើឱ្យរាន
ភាពេិនមទៀងទាត្់មល្ើថ្ផ្ទខប្ប្មនេះ។ ្ុរកិច្ចនានាម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តឱ្យផ្តល្់ជន
ូ នូវយនតការទូទាត្់សំណង
ត្ិច្ជាងម្ប្សិនមប្ើអាច្ម្វើម ាបាន។

g. ផ្តល្់កខនលងទំមនររវាងប្ុរគល្ិកនិងអត្ិងិជន (ឧ។ កញ្ចក់មផ្លកសុី ម
ខច្ក) ។

c. ប្ិទ

ាច្ំណុច្ទីតាំងល្ក់មប្ើកឡានច្ូល្ែណឌ

លាកសញ្ញាម ាម្ច្កច្ូល្មរាងច្ម្កជូនដ្ំណឹងដ្ល្់និមយាជិកនិងអត្ិងិជនទាំងអស់ថ្ាពួកមររួរខត្៖ (១)

មច្ៀសវាងច្ូល្ម ាកនុងមរាងច្ម្កម្ប្សិនមប្ើពួកមរកំពុងរានមរារសញ្ញាថ្នជំងឺផ្លូវដ្មងហើេរួេរានកែកឬម្រុនមរតា។
(2) មដ្ើេបីរកាច្រៃាយអប្បប្ររាម្បាំេួយហ្វីត្ពីេួយម ាេួយ; (៣) កណត៉ាស់និងកែកខកងថ្ដ្រខាង។ (៤) កុំចាប្់
ថ្ដ្ឬច្ូល្រួេទាក់ទងនឹងរាងកាយខដ្ល្េិនចាំបាច្់។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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q. ទាេទារនិងទុកមពល្ម្រប្់ម្គ្ាន់សម្រាប្់និមយាជិកឱ្យលាងថ្ដ្យាងមហាច្ណាស់មរៀងរាល្់ ៣០ នាទីឬចាំបាច្់
ម្ប្សិនមប្ើរានមម្

ាេថ្ដ្។ ម ាកខនលងខដ្ល្ការលាងថ្ដ្េិនអាច្អនុវត្តបានតាេល្កខណៈការង្ាររប្ស់

និមយាជិកនិមយាជិកម្ត្ូវផ្តល្អ
់ នាេ័យថ្ដ្ខដ្ល្រានជាត្ិអាល្់កុល្យាងមហាច្ណាស់ ៦០ ភាររយដ្ល្់

និមយាជិក។ និមយាជិកខប្ប្មនេះក៏ម្ត្ូវបានទាេទារនិងអនុញ្ញាត្ឱ្យរានមពល្មវលាម្រប្់ម្គ្ាន់កនុងការម្វើអនាេ័
យថ្ដ្រប្ស់ពួកមរយាងមហាច្ណាស់មរៀងរាល្់ ៣០ នាទីេង
ត ឬចាំបាច្់ម្ប្សិនមប្ើរានមម្

C. ធានាថ្ាប្នទប្់ទកឹ អនាេ័យម្ត្ូវបានផ្តល្់ជូនដ្ល្់និមយាជិកខដ្ល្រានសតុក

ាេថ្ដ្។

ាប្ូកខនសងកខនសងមរាអីនិង

ម្ក ាសប្ងគន។
់

Q. ការផ្តល្់ការច្ំណាយមល្ើនិមយាជិកការម្រប្េុែសម្រាប្់នមិ យាជិកនិងកេមករជាប្់កិច្ចសនាខដ្ល្រាន
កាត្ពវកិច្ត្
ច ម្េូវឱ្យរានអនតរកេមជាេួយនិមយាជិកមផ្សងមទៀត្និង / ឬ
ល្សេរេយមល្ើការមម្ប្ើម្បាស់ម្ត្ឹេម្ត្ូវរប្ស់ពួកមរ។

j. ត្ំរូវមអាយសរាជិក

ាធារណៈជនក៏ដ្ច្
ូ ជាការប្ណតតេះប្ណត៉ា

ាធារណៈខដ្ល្ច្ូល្កនង
ុ ទីតាំងរឺទទួល្បានផ្ល្ិត្ផ្ល្រឺមសវាកេមតាេរយៈការម្វើដ្ំមណើរ

តាេរាត្់ទមនលទវាររឺយករឺដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រារឺខច្កចាយមផ្សងៗមទៀត្ម្ត្ូវពាក់រម្េប្េុែកនង
ុ កំឡុងមពល្ខដ្ល្

ពួកមរម ាកនុងអាគ្ាររឺកំឡុងមពល្ទំនាក់ទន
ំ ងជាេួយនិមយាជិក។ អាជីវកេមអាច្ប្ដ្ិមស្ការច្ូល្ឬមសវាកេម
ដ្ល្់ប្ុរគល្ណារនាក់ខដ្ល្ែកខានេិនបានពាក់មម្

d. ែិត្ែំម្ប្ឹងខម្ប្ងអនុវត្តនូវពិ្ី

ាេេុែខដ្ល្ត្ម្េូវម ាយខផ្នកមនេះ។

ារខដ្ល្ទាក់ទងនឹងការឃ្លាត្ឆៃាយខផ្នករាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្ន

ឧសាហ្កេមខដ្ល្មច្ញម ាយទីម្កុងតាេត្ម្េូវការរប្ស់និមយាជិករួេទាំងប្ុខនតេន
ិ រានកំណត្់ច្ំមពាេះ៖ (i)

អនុញ្ញាត្ឱ្យនិមយាជិកម្វើការទូររេនារេន៍; (ii) អនុញ្ញាត្ឱ្យរានកាល្វិភារខដ្ល្អាច្ផ្លាស់ប្តូរបានដ្ូច្ជា

កាល្វិភាររប្ស់ប្ុរគល្ិកខដ្ល្រួរឱ្យភញាក់មផ្ែើល្ដ្ូមច្នេះប្ុរល្
គ ត្ិច្ជាងមនេះកាន់កាប្់កខនលងម្វើការម ាមពល្ណាេួ
យ។ (iii) ប្ំខប្កនិមយាជិកយាងត្ិច្ ៦ ហ្វីត្។ (iv) អនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើកិច្ចសនទនាតាេទូររេនារេន៍ឬវីមដ្អូ

សម្រាប្់ការម្ប្ជុំ។ (v) ប្ញ្ឈប្់ការម្ប្ជុំម ាយផ្ទាល្់ឬការម្ប្េូល្ផ្តុំថ្នម្ប្មភទណាេួយជាពិមសសម ាទីតាំង
ខដ្ល្និមយាជិកអាច្ម្វើអនតរកេមឬទាក់ទងជាេួយសរាជិក

ាធារណៈណាេួយរួេទាំងការកំណត្់នូវត្ម្េូវ

ការសម្រាប្់និមយាជិកម្វើការផ្ទាល្់ជាម្កុេកនុងម្កុេពីរឬមម្ច្ើន។

z. វិធានការប្ខនថេណាេួយខដ្ល្ម្ត្ូវការម

ាយការខណនាំសម្រាប្់េជឈេណឌល្ម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងការពារជំងឺម ា៖

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html)
និង Cal/OSHA ម ាhttps://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-GeneralIndustry.html.

12.

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេូល្ ឋានអប្បប្ររា។ រាល្់អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្ល្េិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះមដ្ើេបីប្នត

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការខដ្ល្បានផ្លាស់ប្រតូ ឬមពញមល្ញម្ត្ូវបានត្ម្េូវឱ្យប្ញ្ឈប្់រាល្់សកេមភាពម ាយផ្ទាល្់មល្ើកខល្ងខត្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការ
េូល្ ឋានអប្បប្ររា។ “ ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេូល្ ឋានអប្បប្ររា” រានន័យថ្ារាល្់ប្ុរគល្និងអាជីវកេមខដ្ល្ម្ត្ូវការមដ្ើេបីប្ញ្ឈប្់
ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយផ្ទាល្់អាច្ប្នតម្វើការពីផ្ទេះមហ្ើយអាច្ម្វដ្
ើ ំមណើរម ាកាន់អាជីវកេមទាំងមនាេះម ាយមហ្ត្ុផ្ល្ដ្ូច្ខាង

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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មម្កាេ៖

k. សកេមភាពចាំបាច្់អប្បប្ររាមដ្ើេបីខងរកានិងការពារត្ថ្េលថ្នសននិ្ិនងិ េម្យោបាយនានារប្ស់អាជីវកេម។
ធានាបាននូវសនតិសុែសុវត្ថិភាពនិងអនាេ័យ។ ដ្ំមណើរការមប្ើកម្បាក់ឈនួល្និងអត្ថម្ប្មយាជន៍ប្ុរគល្ិក

x. សកេមភាពចាំបាច្់អប្បប្ររាមដ្ើេបីជួយសម្េួល្ដ្ល្់រចាស់នមិ យាជិកនិងអនកជាប្់កិច្ចសនាអាជីវកេមអាច្ប្នត
ម្វើការពីច្រៃាយរប្ស់ពួកមរនិងធានាថ្ាអាជីវកេមអាច្ផ្តល្់មសវាកេមរប្ស់ែលួនពីច្រៃាយ។

ែារបិទជាបនទាន់និងបនតននវិស័យរួយេំនួន

13.

ការប្ិទជាប្នទាន់នង
ិ ប្នតថ្នវិស័យេួយច្ំនួន។ េន្រនតីសុខាភិបាល្ប្ញ្ជាឱ្យប្ិទជាប្នទាន់និងប្នតនូវវិស័យនិងសកេមភាពដ្ូច្

ខាងមម្កាេៈ

k. េជឈេណឌល្សននិបាត្និងកខនលងកេានត

ាធារណៈដ្ូច្ជាសួនកេានតមរាងភាពយនត (មល្ើកខល្ងខត្ប្រឡានច្ូល្)

ការសខេតងផ្ទាល្់កខនលងអងគុយមល្ងម ាតាេមរាងកុន

ាល្ម្ប្រំត្ន្រនតីសមងវៀនពហ្ុកីឡា ឋានសួនកំ

ានតេមហាម្សព

កីឡាជាេួយទសសនិកជនផ្ទាល្់និងកខនលងម្សមដ្ៀងគ្នាខដ្ល្ផ្តល្់ការកេានតផ្ទាល្់ដ្ល្់ទសសនិកជនផ្ទាល្់។ មល្ើកខល្ង
ខត្កខនលងខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ាញ ត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ខផ្នកមនេះេិនម្ត្ូវអនុវត្តច្ំមពាេះការជក់បារីសុីហគាបារីរឺកខនលង
អងគុយមម្រាផ្ទេះឬម ាកនុងផ្ទេះច្ំនួន ៥០ ភាររយថ្នការ
ម ាយ។

x. ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រាថ្នកលឹប្រាម្ត្ីកខនលងកំ

នាក់ម ាកនុងផ្ទេះអត្ិប្ររាឬ ២០០ នាក់មឡើយមទាេះត្ិច្ជាងមនេះក៏

ានតនង
ិ ការប្មងកើត្ម្សមដ្ៀងគ្នាសម្រាប្់ការកេានតមពល្រាម្ត្ី

ខដ្ល្ផ្តល្់ជូនត្ន្រនតន
ី ិងរាំមល្ើកខល្ងខត្កខនលងខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

K. េជឈេណឌល្កេានតម្រួ

ារកខនលងខដ្ល្រានការមកើនមឡើងថ្នការលាយប្ញ្ចូល្គ្នានិងការម ាជិត្េនុសសង្ាយនឹងមកើត្

រានកនុងផ្ទេះរួេរានប្ុខនតេិនរានកំណត្់មល្ណ ឋានខល្បង, arcade trampolines
មល្ើទឹកកកឧទានជិេះសគីកង
នុ ផ្ទេះនិងសួនកុរារកនុងផ្ទេះ។

X. ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រាថ្នបារនិងហាងម្
ណា។

g. កខនលងមល្ងកនុងផ្ទេះមល្ើកខល្ងខត្ទីតាំងម
រានេនុសសទូម ាច្ូល្មេើល្បានម ាយ

c. រាល្់សប៉ាកនុងផ្ទេះកនុង
ម្រួ

ា

លាកឡាខសរកនុងផ្ទេះ និងជិេះសគី

ាខដ្ល្ល្ក់ឬប្មម្េើជាត្ិអាល្់កុល្ម ាយេិនរានអាហារប្ំប្នប្ូ

ាលាមរៀនខដ្ល្ម ាខត្មប្ើកច្ំហ្សម្រាប្់ការប្មម្ងៀនម ាយផ្ទាល្់និងេិន

ាធារណជនទូម ា។

ាធារណៈឬឯកជនអាងទឹកមរតាសូណានិងប្នទប្់ច្ំហ្ុយមល្ើកខល្ងខត្កខនលង

ារខត្េួយខដ្ល្ម្ត្ូវបានមម្ប្ើម្បាស់ម ាយសរាជិកម្រួ

ារខដ្ល្

នាក់ម ាកនុងម្រួ

ារខត្េួយ។

នាក់ម ាកនុង

q. រាល្់សកេមភាពម្ពឹត្តិការណ៍នងិ ការជួប្ជុំទាំងអស់មល្ើកខល្ងខត្រានការអនុញ្ញាត្យាងជាក់លាក់ពីប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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និយរន័យ

សំរាប្់មគ្ាល្ប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះនិយេន័យខាងមម្កាេម្ត្ូវអនុវត្ត៖

14.

អាជីវកេមសំខាន់។ “ អាជីវកេមសំខាន់” រានន័យថ្ាកេមករអាជីវកេមនិងខផ្នកខដ្ល្បានកំណត្់ម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋ

ម ាកនុងប្ញ្ជ“ី មហ្ ឋារច្នាសេព័នធចាំបាច្់សម្រាប្់កេមករ” ខដ្ល្ចាំបាច្់មដ្ើេបីរកាការប្នតម្ប្ត្ិប្ត្តិការថ្នវិស័យមហ្ ឋារច្នាសេព័នធ
សំខាន់ៗនិងវិស័យប្ខនថេខដ្ល្បានកំណត្់ថ្ារាន
ហ្វ័រញាទាំងអស់។ ប្ញ្ជីម

ារៈសំខាន់កនុងការការពារសុែភាពនិងសុែរ
ុ ាល្ភាព។ ម្ប្ជាជនកាល្ី

មាេះកេមករសំណង់មហ្ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ ៗ រប្ស់រដ្ឋអាច្រកម

ើញម ា

https://covid19.ca.gov/essential-workforce/ និងម្ត្ូវបានរួេប្ញ្ចូល្ម ាយឯក ារមយាងមនេះ។

15.

រម្េប្េុែ។ “ ការប្ិទបាំងមល្ើថ្ផ្ទេុែ” រឺ“ ការប្ិទបាំងេុែ” រានន័យថ្ាជារម្េប្ខដ្ល្ម្វើពីម្កណាត្់ម្កណាត្់រឺសរៃារៈ

ទន់រឺង្ាយមផ្សងមទៀត្ខដ្ល្គ្មានម្ប្មហាងខដ្ល្អាច្ម្រប្ដ្ណតប្់បានខត្ម្ច្េុេះរាត្់និងត្ំប្ន់ជុំវិញថ្នខផ្នកខាងមម្កាេ

ប្ុមណ្ាេះ។ រម្េប្ខដ្ល្លាក់ឬលាក់ខភនកឬថ្ៃាសរប្ស់េនុសសេិនខេនជាការប្ិទេុែមទ។ ឧទាហ្រណ៏ថ្នការម្រប្មល្ើេុែរួេ
រានម្ករារុំឬប្ង់រ;ុំ gaiter កេួយ; រម្េប្ម្វើម ាយថ្ដ្ម្វើពអ
ី ាវយឺត្អាវយឺត្ថ្ដ្ឬកខនសងខដ្ល្ម្វើម ាយខែសមរាសូឬមផ្សងមទៀ
ត្។ ឬរបាំងខដ្ល្េិនចាំបាច្់ជាថ្នាក់មវជជ
វត្ថុធាត្ុមដ្ើេម្រួ

ារ

ាម្សត។ ការប្ិទបាំងេុែអាច្ផ្ល្ិត្ម ាយមរាងច្ម្កឬអាច្ផ្ល្ិត្ម ាយថ្ដ្និងថ្ច្នពី

ាេញ្ញ។ ការប្ិទបាំងេុែរួរខត្រានផ្ាសុកភាពដ្ូមច្នេះអនកពាក់អាច្ដ្កដ្មងហើេតាេម្ច្េុេះមហ្ើយេិន

ចាំបាច្់ខកសំរួល្វាឱ្យបានញឹកញាប្់មដ្ើេបីមច្ៀសវាងប្េះេុែ។ សម្រាប្់ការប្ិទបាំងេុែខដ្ល្េិនម្ត្ូវបានមរមបាេះមចាល្

ប្នទាប្់ពីមម្ប្ើេតង ៗ េនុសសរួរខត្សរែាត្ឱ្យបានញឹកញាប្់នង
ិ រានរប្ស់ខដ្ល្អាច្មម្ប្ើបានប្ខនថេមទៀត្មដ្ើេបីឱ្យពួកមររាន
រម្េប្

ែាត្េួយសម្រាប្់មម្ប្ើ។ ព័ត្រ
៌ ានសតីពីការសរែាត្ការប្ិទបាំងេុែអាច្រកបានពី CDC

ម ាhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-facecoverings.html.
ច្ំមពាេះរបាំងេុែខប្ប្មវជជ

ាម្សតដ្ូច្ជារបាំង N95 និងរបាំងវេះកាត្់រឺម ាែវេះខាត្សរាជិក

មនាេះសម្រាប្់មម្ប្ើជារម្េប្េុែម ាមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះមទ។ របាំងថ្នាក់មវជជ
ប្ុរគល្ិកខងទាំសុែភាពនិងអនកមឆ្លើយត្ប្ដ្ំប្ូង។

ាធារណៈេិនរួរទិញរបាំងទាំង

ាម្សតខប្ប្មនេះរួរខត្ម្ត្ូវបានប្ម្េុងទុកសម្រាប្់

របាំងណាេួយខដ្ល្រួេប្ញ្ចល្
ូ វ៉ាល្់េួយផ្លូវ (ជាទូម ាសុីឡាំងបលាសទិច្ខដ្ល្បានមល្ើកមឡើងម្ប្ខហ្ល្នឹងទំហ្ំេួយភារប្ួន

ម ាមល្ើខផ្នកខាងេុែឬខផ្នករខាងថ្នរបាំង) ខដ្ល្ម្ត្ូវបានរច្នាមឡើងមដ្ើេបីសម្េួល្ដ្ល្់ការហ្ត្់មនឿយង្ាយម្សួល្អនុញ្ញាត្
ឱ្យដ្ំណក់ទឹកមច្ញពីរបាំងម ាយ ាក់អនកមផ្សងមទៀត្ម ាខកបរ ហានិភ័យ។ ជាល្ទធផ្ល្របាំងទាំងមនេះមិនដមនជាការប្ិទ
បាំងេុែមម្កាេប្ទប្ញ្ជា មនេះមទមហ្ើយក៏មិនម្ត្ូវមម្ប្ើមដ្ើេបីអនុវត្តតាេត្ម្េូវការរប្ស់ប្ទប្ញ្ជាមនេះខដ្រ។

ការបិទបាំងមុខមិនេួរគ្ត្ូវបាននគ្បើជំនួសវិធានការដដលដផ្ែកនលើភសតុតាងនដើមបីការពារការរីករាលដ្ាលននកូវិដ -១៩ ។ ការ
បិទបាំងមុខេួរដត្គ្ត្ូវបាននគ្បើបដនថមបុដនតមន
ិ ដមនកដនលងជំនស
ួ វិធានការដផ្ែកនលើភ័សតុតាងនផ្េងនទៀត្ (ឧទាហរណ្៍ការឃ្លាត្
ឆ្ងាយពីរាងកាយការអនុវត្តនក
៍ ារ

ាងនដញឹកញាប់នជៀសវាងការបេះដភែកគ្ចមុេះនិងមាត្់របស់នយើងនដ្ាយនគ្បើនដមិនស្ែាត្

នជៀសវាងការន ាដកបរអែកឈឺ) ។ ការឃ្លាត្ឆ្ងាយពីរាងកាយ ៦ ហវីត្ឬខពស់េួរដត្គ្ត្ូវបានរការវាងសមាជិកមិនដមនគ្េួស្ារ
សូមបីដត្នពលដុសខាត្់មុខក៏នដ្ាយ។

ព័ត្៌រានម ាកនុងខផ្នកមនេះខផ្ែកមល្ើការខណនាំរប្ស់ CDPH ខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំសម្រាប្់ការមម្ប្ើម្បាស់

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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រម្េប្េុែ” មច្ញម ាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ខដ្ល្អាច្រកបានម ា

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-facecoverings.aspx និងការខណនាំពី CDC ខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការពិចារណាសម្រាប្់ពាក់ពាក់រាស់” មច្ញម ាថ្ងៃទី
៧ ខែ្នូឆនាំ ២០២០ ខដ្ល្អាច្រកបានម ា https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-

sick/cloth-face-cover-guidance.html#evidence-effectiveness.

16.

“វិធានការច្រៃាយរាងកាយ។ “ វិធានការវាស់ខវងរាងកាយ” រានន័យថ្ា (១) ខងរកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦

ហ្វីត្ពីប្ុរគល្ដ្ថ្ទមទៀត្សូេបីខត្មពល្ពាក់មម្
ខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន (៣) លាងថ្ដ្ជាេួយ

ាេេុែក៏ម ាយ។ (២) ច្ូល្រួេសកេមភាពមម្រាផ្ទេះជំនួសឱ្យកនង
ុ ផ្ទេះមពល្ណា

ាប្ូនិងទឹកយាងមហាច្ណាស់ថ្េៃវិនាទីឬមម្ប្ើអនាេ័យថ្ដ្ខដ្ល្រានជាត្ិអាល្់

កុល្យាងមហាច្ណាស់ ៦០ ភាររយឱ្យបានញឹកញាប្់ប្ំផ្ត្
ុ តាេខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបាន។ (៤) ម្រប្ដ្ណតប្់កែកឬកណត៉ាស់
(ច្ូល្ថ្ដ្អាវខកងថ្ដ្ឬជាល្ិកាេិនខេនថ្ដ្មទ); (៥) សរែាត្និងររាប្់េរមល្ើថ្ផ្ទខដ្ល្ប្េះែពស់។ (៦) មជៀសវាងការសួរសុែ

ទុកខខាងរាងកាយដ្ូច្ជាការចាប្់ថ្ដ្ឱ្ប្និងការមងើប្។ (៧) មជៀសវាងរាល្់ការប្េះទងគិច្រាងកាយជាេួយេនុសសដ្ថ្ទមទៀត្
មពល្ឈឺ; (៨) កនុងកំរិត្ខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបានមជៀសវាងប្រិមភារនិងផ្ឹកម ាតាេទី

ាធារណៈ និង (៩) ពាក់មម្

ាេេុែ

ម ាយអនុមលាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ព័ត្រ
៌ ានម ាកនុងខផ្នកមនេះរឺខផ្ែកមល្ើការខណនាំរប្ស់ CDPH ខដ្ល្រានច្ំណងមជើងថ្ា“
ការពារែលួនអនក” រកម

ើញម ា។

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx?utm_sour
ce=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz8DduxHifZoNWSK4UcZERuLn9MVuuhSdXIiD0DJFQosaBHl2Z_QlFf-czIlxtpmBUEM53_P និង
ការខណនាំរប្ស់ CDC រានច្ំណងមជើងថ្ា“ វិ្ីការពារែលួនអនកនិងអនកដ្ថ្ទ” ខដ្ល្រានម ា

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html.

ចគ្ោលបំណងនិងែាររែច ើញ

17.

មគ្ាល្ប្ំណង។ ប្ទប្ញ្ជា (ប្ទប្ញ្ជា) រប្ស់េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាល្ឡុងប្៊ិច្ម្វើវិម

ា្នកេមនង
ិ ជំនួសរាល្់សុវត្ថិភាពេុន ៗ

ម ាឯប្ទប្ញ្ជាតាេផ្ទេះ (ប្ទប្ញ្ជា ជាេុន) ខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពឡុងប្៊ិច្។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះក៏ម្វើវិម

ា្នកេមប្ញ្ជាក់

និងប្នតល្កខែណឌេួយច្ំនួនថ្នដ្ីកាប្ទប្ញ្ជាជាេុនមដ្ើេបីធានាបាននូវការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយនិងទំនាក់ទំនងរវាងេនុសស
រនាក់និងេនុសសរនាក់ខដ្ល្រានកំណត្់មដ្ើេបីកាត្់ប្នថយអម្តាថ្នការប្ញ្ជូនកូវិដ្ -១៩ ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះប្នតហាេឃ្ាត្់ជាប្
មណតោេះអាសនននូវអាជីវកេមនិងសកេមភាពេួយច្ំនួនពីការប្នតនិងកំណត្់ការជួប្ជុំជាេួយប្ុរគល្េកពីម្រួ

ារមផ្សងមទៀត្

រហ្ូត្ដ្ល្់រានសុវត្ថិភាពជាង។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុញ្ញាត្ឱ្យអាជីវកេមសកេមភាពការម្វើដ្ំមណើរនិងេុែង្ាររ ឋាភិបាល្ជាក់

លាក់េួយច្ំនួនមកើត្មឡើងម ាយរានការរ៉ឹត្ត្បិត្មល្ើសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពការ ាក់កម្េិត្និងល្័កែ
ខ ័ណឌមដ្ើេបីកំណត្់ការ

ច្េលងថ្នណូខវល្កូរូណាវីឆនាំ ២០១៩ (“ កូវិដ្ -១៩”) ។ កូវដ្
ិ -១៩ ប្នតប្ងកហានិភ័យ្ៃន្
់ ៃរដ្ល្់អនករស់ម ាកនុងទីម្កុងរប្ស់

មយើងមហ្ើយវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពសំខាន់ៗរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារម្ប្ឆាំងនឹងការមកើនមឡើងថ្នកូវិដ្ -១៩ ជំងឺ្ៃន្
់ ៃរនិងការ
លាប្់។ ដ្ូមចនាេះមហ្ើយប្ទប្ញ្ជាមនេះត្ំរូវមអាយរានវិធានការណ៍កាត្់ប្នថយហានិភ័យនានាខដ្ល្មកើត្រានម ាកនុងវិស័យ

អាជីវកេមនិងសកេមភាពនានាខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិមអាយមកើត្មឡើងម ាយធានាមអាយរានការម្ប្ុងម្ប្យ័ត្នខដ្ល្ចាំបាច្់
ម ាមពល្មយើងសម្េប្ែលួនម ានឹងរមប្ៀប្រស់ម ានិងេុែង្ាររប្ស់មយើងម ាមពល្ខដ្ល្ការរំរាេកំខហ្ងកំពុងប្នតមកើត្រាន

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ខដ្ល្វីរុសមនេះកំពុងខត្មល្ច្មឡើង ទំនងជាប្នតប្ងកសម្រាប្់មពល្មម្កាយ។ េន្រនតីសុខាភិបាល្នឹងប្នតតាេ ានទិនន
ន ័យ
ទាក់ទងនឹងកូវិដ្ -១៩ និងការយល្់ដ្ឹងវិទា

ាម្សតខដ្ល្កំពុងវិវត្តថ្នហានិភ័យខដ្ល្កូវដ្
ិ -១៩ រានមហ្ើយអាច្នឹងខកខម្ប្

ឬល្ុប្មចាល្ប្ទប្ញ្ជាមនេះម ាយខផ្ែកមល្ើការវិភារទិននន័យនិងច្ំមណេះដ្ឹងមនាេះ

18.

ប្ំណង។មច្ត្នាថ្នការប្ញ្ជាទិញមនេះរឺមដ្ើេបីប្នតធានាថ្ាអនករស់ម ាទីម្កុងអាច្

ម ាបាននិងមដ្ើេបីកណ
ំ ត្់ទន
ំ ាក់ទំនងជិត្សនិទជ
ធ ាេួយអនកមផ្សងម ាខាងមម្រាម្រួ

នាក់ម ាបានមម្ច្ើនតាេខត្អាច្ម្វើ

ាររប្ស់ពួកមរទាំងកនង
ុ និងមម្រាផ្ទេះ។

មទាេះប្ីជាប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុញ្ាញ ត្ឱ្យរានសកេមភាពនិងម្ប្ត្ិប្ត្តិការេួយច្ំនន
ួ ក៏ម ាយការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយនិងការ

អនុវត្តអនាេ័យល្ែម ាខត្ជាឧប្ករណ៍ខដ្ល្រានម្ប្សិទធភាពប្ំផ្ុត្មដ្ើេបីការពារការរីករាល្ ាល្ថ្នមេមរាររវាងេនុសស។

មនេះរាប្់ប្ញ្ចូល្ទាំងេនុសសទាំងអស់ខដ្ល្អាច្ទូរស័ពឬ
ទ ម្វក
ើ ារពីផ្ទេះប្នតម្វប
ើ ានមម្ច្ើនតាេខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបានកនុងកំឡង
ុ
មពល្រានជំងឺរាត្ត្ាត្មនេះ។ វិធានការវាស់ខវងរាងកាយម ាយនិរនតរភាពនិងវិធានការម្ត្ួត្ពិនិត្យការឆ្លងរប្ស់ម្ប្ជាជន

នឹងប្នតការរីករាល្ ាល្ថ្ន កូវិដ្ -១៩ ម ាយកាត្់ប្នថយផ្ល្ប្េះពាល្់រប្ស់វាមល្ើការផ្តល្់មសវាខងទាំសុែភាពសំខាន់ៗ។
ប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុញ្ញាត្ឱ្យអាជីវកេមនិងសកេមភាពេួយច្ំនួនរានកម្េិត្ប្នតែណៈមពល្ខដ្ល្េន្រនតីសុខាភិបាល្ម ាខត្ប្នត
វាយត្ថ្េលពីការច្េលងនិងភាព្ៃន់្ៃរថ្នរលីនក
ិ កូវិដ្ -១៩ និងការតាេ ានសូច្នាករខដ្ល្បានពិពណ៌នាម ាកនុងខផ្នកទី
២៣។ ប្ទប្បញ្ញត្ទ
តិ ាំងអស់ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវខត្ប្កម្

19.

ាយមដ្ើេបីឱ្យរានម្ប្សិទធិភាព

រ៉ឹត្ត្បិត្ត្ិច្ប្ំផ្ុត្រានន័យថ្ា។ប្ទប្ញ្ជាខដ្ល្រានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះរឺចាំបាច្់និងរានវិធានការប្ង្ការត្ិច្ត្ួច្ប្ំផ្ុត្

កនុងការម្រប្់ម្រងនិងកាត្់ប្នថយការរីករាល្ ាល្ថ្ន កូវិដ្-១៩ ម ាកនង
ុ ទីម្កុងជួយខងរកាសេត្ថភាពសុែភាពខដ្ល្រានកំ
រិត្និងរានកំណត្់ម ាកនង
ុ ទីម្កុងនិងជួយសមន្រង្គាេះជីវិត្អនករស់ម ាទីម្កុងមឆ្នរ Beach។

20.

ច្ាប្់រប្ស់រដ្ឋត្ម្េូវឱ្យេន្រនតីសខ
ុ ាភិបាល្ចាត្់វិធានការចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារការរីករាល្ ាល្ថ្នជំងឺឆ្លង។មល្ែកូដ្សុែ

ភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញារាម្តា ១២០១៧៥ 120175ត្ម្េូវឱ្យេន្រនតីសុែភាពដ្ឹងឬរានមហ្ត្ុផ្ល្មដ្ើេបីមជឿជាក់
ថ្ាករណីណាេួយថ្នជំងឺឆ្ង
ល រានឬងមីៗមនេះរានម ាកនង
ុ ទីម្កុងមដ្ើេបីចាត្់វិធានការខដ្ល្ចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារការរីករាល្
ាល្ថ្នជំងឺឬការមកើត្មឡើងថ្ន ករណីប្ខនថេ។ មល្ើសពីមនេះមទៀត្ម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាពរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញាខផ្នក

១០១០៤០ 101040និង ១០១៤៧៥ 101475ផ្តល្់សិទធិអណ
ំ ាច្ដ្ល្់េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាល្កនុងការចាត្់វិធានការប្ង្ការណាេួយ
ខដ្ល្អាច្ចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារនិងខងរកាសុែភាព

ាធារណៈពីមម្គ្ាេះថ្នាក់សុែភាព

មពល្រដ្ឋឬភាពអាសននកង
នុ ត្ំប្ន់កនុងខដ្នសេត្ថកច្
ិ ចរប្ស់ពួកមរ។

21.

ាធារណៈណាេួយកនង
ុ អំឡុង

ហានិភ័យសុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាព្ៃន់្ៃរប្នតមកើត្រានម ាយកូវិដ្-១៩។ប្ទប្ញ្ជាមនេះខផ្ែកមល្ើភសតុតាងវិទា

ការអនុវត្តន៍ល្ែប្ំផ្ត្
ុ ខដ្ល្ម្ត្ូវបានមរ
ផ្ុត្ពីជង
ំ ឺ្ៃន្
់ ៃរនិងការ

គាល្់និងអាច្រកបានមដ្ើេបីការពារសរាជិក

ាម្សតនិង

ាធារណៈពីហានិភ័យខដ្ល្អាច្មជៀស

លាប្់ខដ្ល្ប្ណត៉ាល្េកពីការរីករាល្ ាល្ថ្ន កូវិដ្-១៩ក៏ដ្ូច្ជាការពារម្ប្ព័នធសុខាភិបាល្ពី ការ

មកើនមឡើងថ្នករណីម ាប្នទប្ស
់ មន្រង្គាេះប្នទាន់និងេនទីរមពទយ។
ប្ររាម ាខត្រានម ាកនុងកខនលង

មច្ត្នាថ្នការប្ញ្ជាទិញមនេះរឺមដ្ើេបីធានាថ្ាច្ំនួនេនុសសអត្ិ

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរដ្ល្់កម្េិត្អត្ិប្រិរាខដ្ល្អាច្ម្វើម ាបានមដ្ើេបីទប្់

កាត្់ការរីករាល្

ាល្ កូវិដ្-១៩និងកាត្់ប្នថយផ្ល្ប្េះពាល្់មល្ើការផ្តល្់មសវាសុែភាពចាំបាច្់ដ្ល្់អនកខដ្ល្ម្ត្ូវការ។ មដ្ើេបីការពារម្ប្ព័នធ

ខងទាំសុែភាពពីការមកើនមឡើងថ្នករណីម ាប្នទប្់សមន្រង្គាេះប្នទាន់និងេនទីរមពទយ។
ខម្ប្ងរប្ស់

ប្ទប្ញ្ជាមនេះគ្ាំម្ទដ្ល្់កច្
ិ ចែិត្ែំម្ប្ឹង

CDC's មដ្ើេបីប្មងកើត្វិធានការវាស់ខវងខផ្នករាងកាយខដ្ល្ត្ឹងរ៉ឹងនិងចាំបាច្់ប្ខនថេមទៀត្មដ្ើេបីកាត្់ប្នថយការ

ប្ញ្ជូនសហ្រេន៍ថ្ន កូវិដ្-១៩។ ការប្នតភាពេិនម្បាកដ្ម្ប្ជាទាក់ទងនឹងកំរិត្ថ្នការប្ញ្ជូនអសេកាល្េិនម្ត្ូវបានការពា

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

28

រ។

ភសតុតាងវិទា

ាម្សតនង
ិ ការអនុវត្តល្ែប្ំផ្ត្
ុ ទាក់ទងនឹងវិ្ី

ាម្សតខដ្ល្រានម្ប្សិទធភាពប្ំផ្ត្
ុ មដ្ើេបីប្នថយការច្េលងថ្ន

ម្កុងម្វើឱ្យរានហានិភ័យថ្នផ្ល្វិបាកសុែភាព្ៃន្
់ ៃររួេទាំងការ

លាប្់ពី កូវិដ្-១៩និងភ័សតុតាងប្ខនថេមទៀត្ខដ្ល្អនកមផ្សង

ជំងឺឆ្លងជាទូម ានិង កូវិដ្-១៩ជាពិមសស; ភ័សតុតាងខដ្ល្ប្ញ្ជាក់ពីអាយុ

ថានភាពសុែភាពនិងខផ្នកសំខាន់ថ្នម្ប្ជាជនទី

មទៀត្រួេទាំងេនុសសវ័យមកមងនិងេនុសសខដ្ល្រានសុែភាពល្ែក៏ម្ប្ឈេនឹងហានិភ័យ្ៃន់្ៃរខដ្រ។។

22.

ល្កខែណឌសែ
ុ ភាពកនង
ុ ត្ំប្ន់ទាក់ទងនឹង កូវិដ្-១៩។ ការប្ញ្ជូនតាេសហ្រេន៍ខដ្ល្រានម្

ាប្់ថ្នកូវិដ្-១៩ម ាកនុងទី

ម្កុងម ាខត្រានការរីករាល្ ាល្មហ្ើយប្នតប្ង្ហាញនូវហានិភ័យដ្៏្ំនង
ិ រួរឱ្យកត្់សរគាល្់ថ្នមម្គ្ាេះថ្នាក់ដ្ល្់សុែភាពរប្ស់
ម្ប្ជាជន។ ប្ច្ចប្
ុ បននមនេះរានវ៉ាក់

ាំងសម្រាប្់ការពារម្ប្ឆាំងនឹង កូវិដ្-១៩។រិត្ម្ត្ឹេថ្ងៃទី ៣០ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ រាន

ករណីឆ្លងមេមរារកូវិដ្-១៩យាងត្ិច្ ៥២.១៦៤ ករណីនង
ិ េនុសស

លាប្់ ៩០៩ នាក់ម្ត្ូវបានរាយការណ៍ម ាកនុងទីម្កុងឡុង

ប្៊ិច្។រានល្ទធភាពខលាំងកលាេួយខដ្ល្ការប្មងកើនទំនាក់ទន
ំ ងរវាងសរាជិក

ាធារណៈនឹងនាំឱ្យរានករណីឆ្លងសហ្រេន៍

កាន់ខត្មម្ច្ើនមឡើង ៗ ។ ម្វើឱ្យប្ញ្ហាថ្នការប្ញ្ជូនសហ្រេន៍កាន់ខត្្ៃន់្ៃរប្ុរគល្ែលេះខដ្ល្ឆ្លងវីរុសប្ណត៉ាល្ឱ្យ កូវិដ្-១៩ េិន
រានមរារសញ្ញាឬរានមរារសញ្ញាម្

ាល្មហ្ើយដ្ូមច្នេះពួកមរេិនដ្ឹងថ្ាពួកមរផ្ទក
ុ វីរុសមហ្ើយប្ញ្ជូនវាម ាអនកដ្ថ្ទ។ មល្ើសពី

មនេះមទៀត្ភសតុតាងប្ង្ហាញថ្ាវីរុសអាច្រស់ម ាបានមម្ច្ើនមរាងម ាមល្ើថ្ផ្ទមហ្ើយអាច្ច្េលងម ាយម្ប្មយាល្រវាងេនុសសរនា
ក់ៗមទាេះប្ីជាេិនបានរិត្ថ្ាជាេម្យោបាយប្ញ្ជន
ូ ដ្៏សំខាន់ក៏ម ាយមប្ើមម្ប្ៀប្ម្ៀប្នឹងដ្ំណក់ទក
ឹ ម ាមល្ើអាកាស។
ម ាយ

ារេនុសសខដ្ល្េិនរានមរារសញ្ញាអាច្ច្េលងវីរុសបានមហ្ើយម ាយ

ារខត្ភសតុតាងប្ង្ហាញថ្ាការឆ្លងង្ាយឆ្លង

រាល្ ាល្ការពារកំណត្់និង ាក់ល្កខែណឌមល្ើម្ប្មភទមផ្សងៗថ្នការម្ប្េូល្ផ្តុំនង
ិ អនតរកេមផ្ទាល្់ម ាយផ្ទាល្់និងម ាយ
ម្ប្មយាល្ម្ត្ូវបានប្ង្ហាញថ្ាកាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការច្េលងវីរុស។។

23.

ប្នតការម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យសូច្នាកកូវិដ្-១៩និងទិននន័យមដ្ើេបីវាយត្ថ្េលហានិភ័យ។ម្សប្តាេេន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរដ្ឋ

េន្រនតីសុែភាពនឹងប្នតតាេ ានហានិភ័យថ្នសកេមភាពនិងអាជីវកេមខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ាញ ត្ិតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម ាយខផ្ែក
មល្ើសូច្នាករកូវិដ្-១៩

និងទិននន័យមផ្សងមទៀត្មហ្ើយម្ប្សិនមប្ើល្កខែណឌគ្ាំម្ទដ្ល្់ការម្វើដ្ូមច្នេះប្ខនថេម ាប្ញ្ជីអាជីវកេម

និងសកេមភាពខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយរានការខកខម្ប្ខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្លង់មេរប្ស់រដ្ឋសម្រាប្់មសដ្ឋកិច្ច
ខដ្ល្រានសុវត្ថិភាព។េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាល្នឹងវាយត្ថ្េលសកេមភាពខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះជាម្ប្ចាំនង
ិ
កំណត្់ថ្ាមត្ើប្ទប្ញ្ជាមនេះចាំបាច្់ម្ត្ូវខកខម្ប្
ម្ប្សិនមប្ើហានិភ័យសុែភាព

(រួេទាំងម ាយគ្មានកំណត្់ការ ាក់កម្េិត្ឬហាេឃ្ាត្់ជាប្មណតោេះអាសនន)

ាធារណៈខដ្ល្ទាក់ទងនឹងកូវិដ្-១៩មកើនមឡើងឬងយច្ុេះម ាកនុង អនារត្។ េន្រនតីសុខាភិបា

ល្ទីម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ កំពង
ុ ម្ត្ួត្ពិនិត្យសូច្នាករសំខាន់ៗេួយច្ំនួន ("សូច្នាករអាយ្ី - ១៩)" ម ាកនុងទីម្កុង។ វឌ្ឍនភាពមល្ើ
សូច្នាករកូវិដ្-១៩េួយច្ំនន
ួ ខដ្ល្ទាក់ទងជាពិមសសការមម្ប្ើម្បាស់និងសេត្ថភាពេនទីរមពទយម្វើឱ្យវាសេម្សប្ម ាមពល្
មនេះមដ្ើេបីប្នធូរប្នថយការរ៉ឹត្ត្បិត្ជាក់លាក់ខដ្ល្បានកំណត្់ម ាយប្ទប្ញ្ជាេុន។

មទាេះជាយាងណាក៏ម ាយអម្តាមម្ប្វ៉ា

ឡង់ថ្នវីរុសខដ្ល្ប្ណត៉ាល្ឱ្យម្រប្ដ្ណតប្់មល្ើ កូវិដ្-១៩ ត្ម្េូវឱ្យរានការរ៉ឹត្ប្នតឹងមផ្សងមទៀត្មដ្ើេបីប្នត។
ភសតុតាងវិទា

ាម្សតប្ង្ហាញថ្ាកនុងដ្ំណាក់កាល្អាសននមនេះវាម ាខត្រាន

ារៈសំខាន់កនុងការប្នតការប្ញ្ជូនមេមរារយឺត្

មដ្ើេបីជួយ (ក) ការពារជនង្ាយរងមម្គ្ាេះប្ំផ្ុត្។ (ែ) រារាំងម្ប្ព័នធខងរកាសុែភាពពីការម្ជុល្ហ្ួសមហ្ត្ុ។ (រ) ការពារ
ភាពសុែភាពរុាំថ្ររយៈមពល្ខវងដ្ូច្ជាជំងឺសរថ្ស
ពីការកក

ាេ; និង (

) ការពារការ

ថាន

ាេមប្េះដ្ូងត្ំរងមនាេនិងការែូច្ខាត្ផ្លូវដ្មងហើេនិងការបាត្់ប្ង់អវយវៈ

លាប្់។ ការប្នតប្ទប្ញ្ជាជាេុនរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីប្នថយការរីករាល្ ាល្ថ្នជំងឺ កូវិដ្-១៩

ម ាយរកាបាននូវការខងរកាសុែភាពខដ្ល្រានកំរិត្និងរានកំណត្់ម ាកនង
ុ ទីម្កុងនិង

ានម ាេុែដ្ល្់ច្ំណច្
ុ េួយថ្ន

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

29

ភាពអាសននសុែភាព

ាធារណៈខដ្ល្ការឆ្លងអាច្ម្ត្ូវបានម្រប្់ម្រង។ទនទេ
ឹ នឹងមនេះចាប្់តាំងពីប្ទប្ញ្ជាជាេុនម្ត្ូវបាន

មច្ញម្កុងបានប្នតម្វឱ្
ើ យរានការរីកច្មម្េើនកនុងការពម្ងីកសេត្ថភាពម្ប្ព័នធសុខាភិបាល្និង្នធានខងទាំសុែភាពនិងកនុង

ការប្ញ្ជូនសហ្រេន៍ កូវិដ្-១៩ យឺត្។សកេមភាពនិងម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារអាជីវកេមខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម្ត្ូវម្វើមឡើងម្សប្តាេ
វិធានការណ៍វាស់ខវងខផ្នករាងកាយនិងពិ្ី

ារមផ្សងៗថ្នរាងកាយនិងពិ្ី

ារម្ត្ួត្ពិនិត្យការឆ្លងមផ្សងៗខដ្ល្ប្ញ្ជាម ាយ

េន្រនតីសុខាភិបាល្។ េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាល្នឹងប្នតតាេ ានសូច្នាករ កូវិដ្-១៩ មដ្ើេបីកំណត្់ថ្ាមត្ើការខកខម្ប្ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវ
បានធានាម ាយខផ្ែកមល្ើ (១) វឌ្ឍនភាពមល្ើសូច្នាកររប្ស់កូវិដ្-១៩ ឬអត្់។ (២) ការវិវត្តថ្នវិ្ី

ាម្សតមរាររាត្ត្ាត្និង

មរារវិនិច្ឆ័យសម្រាប្់ការតាេ ានការម្វើមរារវិនិច្ឆ័យការពាបាល្ឬការម្វើមត្សតកូវិដ្-១៩ និង (៣) ការយល្់ដ្ឹងខផ្នកវិទា

ាម្សតអំពីសក្ានុពល្ថ្នការប្ញ្ជូននិងផ្ល្ប្េះពាល្់ថ្នការពាបាល្ម ាយ កូវិដ្-១៩ ។ សូច្នាករទាំងមនាេះរួេរានប្ុខនត

េិនម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះ៖

k. និននាការថ្នច្ំនួនករណី កូវិដ្-១៩ ងមីអម្តាេនទីរមពទយនិងអម្តាេរណភាព។
x. សេត្ថភាពរប្ស់េនទីរមពទយនិងម្ប្ព័នធខងទាំសុែភាពកនុងទីម្កុងរួេរានខម្រខងទាំម្សួច្ខម្រឯកតាខងទាំមម្ច្ើននិង
ប្ំពង់ែយល្់មដ្ើេបីផ្តល្ក
់ ារខងទាំដ្ល្់អនកជំងឺ កូវិដ្-១៩ និងអនកជំងឺដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្ល្រានម្
មកើនមឡើងជាេួយនឹងការមកើនមឡើងថ្ន កូវិដ្-១៩ ករណី។

ាប្់និងសេត្ថភាពកនុងការ

K. ការផ្គត្់ផ្គងឧ់ ប្ករណ៍ការពារផ្ទាល្់ែលួន (PPE) អាច្រកបានសម្រាប្់ប្ុរគល្ិកេនទីរមពទយប្ុរគល្ិកខងទាំនិងអនកផ្តល្់មស

វាខងទាំសុែភាពនិងប្ុរគល្ក
ិ មផ្សងមទៀត្ខដ្ល្ម្ត្ូវការ PPE មដ្ើេបីមឆ្លើយត្ប្និងពាបាល្អនកជំងឺ កូវិដ្-១៩ និងអនក
ជំងឺដ្ថ្ទមទៀត្ម ាយសុវត្ថិភាព។

X. សេត្ថភាពនិងសេត្ថភាពកនុងការ
១៩

ាកល្បងេនុសសយាងឆាប្់រហ្័សនិងម្ត្ឹេម្ត្ូវមដ្ើេបីកណ
ំ ត្់ថ្ាមត្ើប្រ
ុ គល្រឺ កូវិដ្-

វិជរ
ជ ានជាពិមសសអនកខដ្ល្សថិត្កនុង

មដ្ើេបីកំណត្់និងវាយត្ថ្េលការផ្ទុេះមឡើង។

ថានភាពង្ាយរងមម្គ្ាេះឬកខនលងខដ្ល្រានហានិភ័យែពស់ឬេុែរប្រនិង

g. សេត្ថភាពកនងុ ការមសុើប្អមងកត្ករណីនងិ ការទាក់ទងសម្រាប្់ប្រិរាណថ្នករណីនាមពល្អនារត្និងទំនាក់ទំនង
ខដ្ល្ជាប្់ទាក់ទង ាច្់ម ាយខឡកពីគ្នានូវករណីខដ្ល្បានប្ញ្ជាក់និងការ ាក់េនុសស ាច្់ពីគ្នាខដ្ល្រានទំនាក់
ទំនងជាេួយករណីខដ្ល្បានប្ញ្ជាក់។

c. វីរុសខដ្ល្ប្ណត៉ាល្ឱ្យ កូវិដ្-១៩ អាច្ឆ្លងបានយាងង្ាយតាេរយៈការទំនាក់ទំនងពីេនុសសរនាក់ម

ាេនុសសរនាក់។

ហានិភ័យថ្នការឆ្លងមនេះម្ត្ូវបានមកើនមឡើងម ាមពល្ខដ្ល្េនុសសម ាជិត្។ រាល្់ការម្ប្េូល្ផ្តុំទាំងអស់និងប្ងកជា
ការមកើនមឡើងហានិភ័យសម្រាប្់ការប្ញ្ជូនសហ្រេន៍កូវិដ្-១៩
ភាព

មហ្ើយដ្ូមច្នេះរឺជាហានិភ័យយាងខលាំងដ្ល្់សែ
ុ

ាធារណៈ។ អវត្្រានថ្នការចាក់ថ្នាំប្ង្ការមរារឬការពាបាល្ជាក់លាក់សម្រាប្់ កូវិដ្-១៩ ការឃ្លាត្ឆៃាយពី

រាងកាយរឺរាន

ារៈសំខាន់កនុងការការពារជំងឺមនេះ។

ការប្មងកើនច្ំង្ាយផ្លូវរាងកាយប្មងកើនការការពារកេមករនិង

ការហាេឃ្ាត្់ម្ពឹត្តិការណ៍នង
ិ ការម្ប្េូល្ផ្តុំនានារានមគ្ាល្ប្ំណងមដ្ើេបីប្នថយការប្ញ្ជូនកូវិដ្-១៩

។

ដ្ូមចនាេះ

មហ្ើយមដ្ើេបីកាត្់ប្នថយការប្ញ្ជូនសហ្សហ្រេន៍ កូវិដ្-១៩ េន្រនតីសុខាភិបាល្បានប្ញ្ជាឱ្យហាេឃ្ាត្់ជាប្មណតោេះ
អាសនននូវរាល្់ម្ពឹត្តិការណ៍នង
ិ ការជួប្ជុំនានាការប្នតការប្ិទម្ទពយសេបត្តិនិងជំនួញពាណិជជកេមជាក់លាក់នង
ិ
កខនលងកេានតេួយច្ំនួនខដ្ល្ប្ង្ហាញពីហានិភ័យែពស់ថ្នការប្ញ្ជូន

កូវិដ្-១៩

ម ាយ

ាររានការទាក់ទងពី

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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េនុសសរនាក់ម ារនាក់មទៀត្យាងយូរនិងយូរនិងរាល្់អាជីវកេមខដ្ល្ម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម ាយផ្ទាល្់ម ាមម្កាេដ្ីកាមនេះ
មដ្ើេបីមរៀប្ច្ំ ាក់ម្ប្កាសនិងអនុវត្តពិ្ី

ារច្រៃាយឆៃាយខាងរាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ជាក់លាក់ខដ្ល្មច្ញ

ម ាយទីម្កុងតាេត្ម្េូវការម ាតាេកខនលងនីេួយៗ ខដ្ល្ពួកមររកាម្ប្ត្ិប្ត្តិការ។

24.

ល្កខណៈវិនិច្ឆ័យហានិភ័យសម្រាប្់អាជីវកេមប្ខនថេនិងសកេមភាពប្ខនថេមម្កាេការមប្ើកមឡើងវិញជាដ្ំណាក់កាល្។

ពាក់ព័នធនង
ឹ សូច្នាករសុែភាពនិងទិននន័យសុែភាព

ាធារណៈដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្ល្បានពិភាកាខាងមល្ើេន្រនតីសុខាភិបាល្

នឹងពិចារណាពីហានិភ័យថ្នការឆ្លងខដ្ល្ពាក់ព័នន
ធ ឹងអាជីវកេមឬសកេមភាពកនុងការកំណត្់ថ្ាមត្ើមពល្ណានិងរមប្ៀប្ខដ្ល្
ពួកមរអាច្ប្នតមឡើងវិញម ាយសុវត្ថិភាពឬម្ប្សិនមប្ើពក
ួ មរម្ត្ូវម ាដ្ខដ្ល្ឬម្ត្ូវបានប្ញ្ជាឱ្យប្ិទជាប្មណតោេះអាសនន។ល្កខ
ណៈវិនិច្ឆ័យហានិភ័យដ្ូច្ខាងមម្កាេនឹងជូនដ្ំណង
ឹ ដ្ល្់ការវិភារមនេះ៖

k. សេត្ថភាពកនងុ ការខកខម្ប្ឥរិយាប្ទមដ្ើេបីកាត្់ប្នថយហានិភ័យេិនថ្ាប្ុរគល្ខដ្ល្ច្ូល្រួេកនុងអាជីវកេមឬសកេមភាព
មផ្សងមទៀត្អាច្ពាក់រម្េប្េុែម្រប្់មពល្រកាការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយយាងមហាច្ណាស់៦ហ្វីត្ម ាម្រប្់មពល្
មវលានិងមគ្ារពតាេត្ម្េូវការច្រៃាយរាងកាយមផ្សងមទៀត្រួេរានការលាងថ្ដ្និងអនាេ័យ។

x. ការមជៀសវាងពីសកេមភាពខដ្ល្ម្ប្ងុយម្ប្ថ្ាន
(ខដ្ល្ត្ម្េូវឱ្យល្ុប្រម្េប្េុែ)
ពិពណ៌នាម ាកនុងខផ្នករង

- េិនថ្ាអាជីវកេមឬសកេមភាពចាំបាច្់ពាក់ព័នន
ធ ឹងការញុ៉ាំឬផ្ឹក

ការម្ប្េូល្ផ្្ុំជាេួយម្រួ

ារមផ្សងមទៀត្

(ខដ្ល្ប្ង្ហាញពីហានិភ័យដ្ូច្ខដ្ល្បាន

ខាងមម្កាេ)ឬមម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សករឺមល្ងឧប្ករណ៍ប្មញ្ចាញែយល្់ល្ងហិន(ខដ្ល្

ទាំងអស់មនេះប្ង្ហាញពីហានិភយ
័ ដ្៏សំខាន់ថ្នការប្ញ្ជូនែយល្់) ។

K. ការកំណត្់ - អាជីវកេមនិងសកេមភាពម

ម ាខាងមម្រាផ្ទេះម្ត្ូវបានមរមពញច្ិត្ត។

X. ការលាយប្ញ្ចូល្គ្នារវាងម្រួ

ាខាងមម្រារានសុវត្ថិភាពជាងអាជីវកេមឬសកេមភាពកនុងផ្ទេះដ្ូមច្នេះ

ារ - ការលាយប្ញ្ចូល្គ្នារវាងម្ប្ជាជននិងម្រួ

ភ័យែពស់ថ្នការឆ្លងវីរុសនិងការរាល្ ាល្កនុងសហ្រេន៍មហ្ើយម្រួ

ារមផ្សងៗគ្នាម្ប្ឈេនឹងហានិ

ារែុសគ្នាខដ្ល្លាយប្ញ្ចូល្គ្នាមនាេះហា

និភ័យកាន់ខត្មកើនមឡើង។

g. ច្ំនួនមម្ប្កង់រយៈមពល្និងច្រៃាយថ្នទំនាក់ទំនង - េនុសសខដ្ល្រានទំនាក់ទនំ ងកាន់ខត្មម្ច្ើនហានិភ័យថ្ន
ការឆ្លងវីរុសកាន់ខត្ែពស់។ និងេនុសសកាន់ខត្មម្ច្ើនខដ្ល្ម្ប្េូល្ផ្្ុំម ាមរហ្ទំព័រេួយឬមរហ្ទំព័រខដ្ល្ពាក់
ព័នធនឹងអាជីវកេមកាន់ខត្មម្ច្ើនអនតរកេមខដ្ល្អាច្មកើត្រានមកើនមឡើងយាងមម្ច្ើន (ច្ំនួនទំនាក់ទំនង) ។

េនុសសកាន់ខត្រានអនតរកេមកាន់ខត្ែពស់ហានិភ័យថ្នការឆ្លងវីរុស (ភាពញឹកញាប្់ថ្នទំនាក់ទំនង) ។ រយៈ

មពល្ថ្នទំនាក់ទំនងកាន់ខត្យូរហានិភ័យថ្នការឆ្លងវីរុសកាន់ខត្មម្ច្ើន (រយៈមពល្ថ្នទំនាក់ទំនង) ។ ការែិត្
ជិត្េនុសសកាន់ខត្ជិត្សនទ
ិ ធហានិភ័យថ្នការឆ្លងវីរុស (ច្រៃាយថ្នទំនាក់ទំនង) និង។

c. សកតានុពល្ថ្នការខកខម្ប្ - កំរត្ិ ខដ្ល្ពិ្ីការសុែភាពល្ែប្ផ្ំ ុត្អាច្កាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការប្ញ្ជូនខដ្ល្
ពិ្ី

25.

ារទាំងមនាេះអាច្ម្ត្ូវបានអនុវត្តយាងម្ត្ឹេម្ត្ូវ។

ការប្ញ្ចូល្ការម្ប្កាសអាសននរប្ស់រដ្ឋនិងកនង
ុ ត្ំប្ន់។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានមច្ញម ាយអនុមលាេតាេនិងមយាង

តាេមសច្កតីម្ប្កាសថ្ងៃទី ៤ ខែេីនាឆនាំ ២០២០ ម្ប្កាសអំពី

ថានភាពអាសននខដ្ល្មច្ញម ាយអភិបាល្មែត្ត Gavin

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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Newsom ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិ ១២ េីនា ២០២០ (ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិមល្ែN- ២៥ -២០) ខដ្ល្មច្ញម ាយអភិបាល្
Gavin Newsom និងថ្ងៃទី ៤ ខែេិនាឆនាំ ២០២០ ម្ប្កាសអាសននកនុងត្ំប្ន់ម ាយម្ប្ធានម្កុងនិងមសច្កតីម្ប្កាសសតីពី
ភាពអាសននកនុងេូល្ ឋានម ាយេន្រនតីសុែភាពខដ្ល្ម្ត្ូវបានផ្តល្់សចចាប្័នម ាយម្កុេម្ប្ឹកាម្កុងកាល្ពីថ្ងៃទី ១០ ខែេីនា
ឆនាំ ២០២០ មរៀងៗែលួនមសច្កតីម្ប្កាសថ្ងៃទី ៦ ខែេីនាឆនាំ ២០២០ ។ អំពីភាពអាសននថ្នសុែភាពកនង
ុ េូល្ ឋានទាក់ទង
នឹងណូខវល្កូរូណាវីឆនាំ ២០១៩ (កូវិដ្-១៩) ខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពនិងការខណនាំខដ្ល្មច្ញម ាយម្កសួងសុ
ខាភិបាល្រដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញាដ្ូច្ខដ្ល្ពួកមររនាក់ៗបាននិងអាច្ម្ត្ូវបានប្ំមពញប្ខនថេ។

26.

ប្ញ្ចូល្ការប្ញ្ជាទិញសុែភាពរដ្ឋ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះក៏ម្ត្ូវបានមច្ញម ាយមយាងតាេប្ទប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសុែភាព

ា

ធារណៈរដ្ឋ ("ប្ទប្ញ្ជាទីជម្េករដ្ឋ") ខដ្ល្កំណត្់ការរ៉ឹត្ប្នតឹងជាេូល្ ឋានទូទាំងរដ្ឋមល្ើសកេមភាពអាជីវកេមខដ្ល្េិនខេន
ជាល្ំម ា ឋានរានម្ប្សិទធភាពរហ្ូត្ដ្ល្់រានការជូនដ្ំណង
ឹ ប្ខនថេមទៀត្។ ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិឆនាំ ២០២០ មល្ែ N-៣៣២០ ដ្ឹកនាំម្ប្ជាជនរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញាឱ្យម្វើតាេប្ទប្ញ្ជាជម្េករដ្ឋមហ្ើយថ្ងៃទី ១៣ ខែកកក ាឆនាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ
សីហាឆនាំ ២០២០ និងថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ក
ឆិ ាឆនាំ ២០២០ ប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរដ្ឋ។ ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិថ្ងៃទី

៤ ខែឧសភាឆនាំ ២០២០ ខដ្ល្មច្ញម ាយអភិបាល្មែត្ត Newsom និងថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភាឆនាំ ២០២០ ប្ទប្ញ្ជារប្ស់
េន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរដ្ឋអនុញ្ញាត្ឱ្យអាជីវកេមេួយច្ំនន
ួ មប្ើកដ្ំមណើរការមឡើងវិញម្ប្សិនមប្ើេន្រនតីសុែភាពកនុងត្ំប្ន់

មជឿជាក់មល្ើល្កខែណឌកង
នុ ខដ្នសេត្ថកច្
ិ ចមនាេះប្ុខនតម្ត្ូវទទួល្
អនុវត្តវិធានការសុែភាព
សុែភាព

គាល្់សិទធិអំណាច្រប្ស់េន្រនតីសុខាភិបាល្កនុងការប្មងកើត្និង

ាធារណៈម ាកនុងខដ្នសេត្ថកច្
ិ ចរប្ស់ែលួនខដ្ល្រ៉ឹត្ត្បិត្ជាងមនេះ។ ជាងការអនុវត្តម ាយេន្រនតី

ាធារណៈរដ្ឋ។ ម ាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ម្កសួងសុខាភិបាល្

ាធារណៈបានមច្ញមសច្កតីខណនាំ

ងមីសម្រាប្់ការមម្ប្ើម្បាស់រម្េប្េុែម ាយ ត្ម្េូវឲ្យ ម្ប្ជាជនទាំងអស់ម ាកនុងរដ្ឋពាក់ខវនតាប្ិទេុែមពល្ម ាខាងមម្រាផ្ទេះ
ម ាយរានការមល្ើកខល្ង។

27.

កាត្ពវកិច្អ
ច នុវត្តតាេត្ម្េូវការត្ឹងរ៉ឹងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុវត្តការរ៉ឹត្ប្នតង
ឹ សុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាពជាក់

លាក់ខដ្ល្ត្ឹងរុ៉ឹងជាងប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្ល្រានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាជម្េករដ្ឋ។ មប្ើគ្មានការរ៉ឹត្ត្បិត្សេម្សប្ខដ្ល្ជួយកាត្់
ប្នថយច្ំនន
ួ ថ្នអនតរកេមប្ខនថេរវាងេនុសសភសតុតាងវិទា

ាម្សតប្ង្ហាញថ្ាវិប្ត្តិសុែភាព

ាធារណៈម ាកនុងទីម្កុងនឹង

កាន់ខត្អាម្កក់ម ា ៗ ខដ្ល្វាអាច្យកឈនេះមល្ើ្នធានខងទាំសុែភាពខដ្ល្រានម ាកនុងមខាន្ី Los Angeles រួេទាំងទី
ម្កុង ឡុងប្ច្
៊ិ និងប្មងកើនអម្តា

លាប្់។ ម ាមពល្ខដ្ល្រានទំនាស់រវាងប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងប្ទប្ញ្ជាសុែភាព

ាធារណៈ

រប្ស់រដ្ឋណាេួយខដ្ល្ទាក់ទងនឹងជំងឺរាត្ត្ាត្រុាំថ្រកូវិដ្-១៩ ប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្ល្រានការរ៉ឹត្ត្បិត្ប្ំផ្ត្
ុ (ឧទាហ្រណ៍ការ
ការពារសុែភាព

ាធារណៈកាន់ខត្មម្ច្ើន) ។ អនុមលាេតាេម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញាខផ្នក

១៣១០៨០ និងេរគុមទសក៍អនុវត្តេន្រនតីសុែភាពសម្រាប្់ការម្ត្ួត្ពិនិត្យជំងឆ្
ឺ លងកនង
ុ រដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញាមល្ើកខល្ងខត្េន្រនតី
សុែភាពរដ្ឋអាច្មច្ញប្ទប្ញ្ជាខដ្ល្ប្ង្ហាញយាងជាក់លាក់ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងខផ្ែកមល្ើការរកម
ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះប្មងកត្
ើ មឡើង រំរាេកំខហ្ងដ្ល្់សុែភាព

ើញថ្ាប្ទប្បញ្ញត្តិ

ាធារណៈរាល្់វិធានការណ៍រត្
៉ឹ ប្នតឹងនានាម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ

ម ាខត្ប្នតអនុវត្តនង
ិ ម្រប្់ម្រងម ាកនុងទីម្កុង។ ដ្ូច្គ្នាមនេះផ្ងខដ្រច្ំមពាេះមគ្ាល្ការណ៍ខណនាំសហ្ព័នណ
ធ ាេួយអនុញ្ញាត្
ឱ្យរានសកេមភាពខដ្ល្េិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះប្ទប្ញ្ជាមនេះម្រប្់ម្រងនិងសកេមភាពទាំងមនាេះេិនម្ត្ូវ
បានអនុញ្ញាត្មទ។

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

28.

32
ត្ម្េូវការប្ខនថេសម្រាប្់េនទីរពាបាល្ជំងក
ឺ ញ្ឆាខដ្ល្រានអាជញាប្័ណ។
្ អនកត្ំណាងខដ្ល្រានការអនុញ្ញាត្ឱ្យមម្ប្ើ

ម្បាស់កនុងទីម្កុង ដ្ំប្ូល្មរាង ខដ្ល្ផ្តល្់ការអនុញ្ញាត្ម ាយទីម្កុងមដ្ើេបីខច្កចាយថ្នាំជក់អាច្ផ្តល្់នូវមសវាកេមមរើសយក
តាេច្ិមញ្ចើេផ្លូវមម្កាេល្កខែណឌដ្ូច្ខាងមម្កាេមនេះ៖

k. អត្ិងិជនម្ត្ូវខត្

ាក់ឯក

ារប្ញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណប្័ណ្ខដ្ល្រានសុពល្ភាពខដ្ល្មច្ញម ាយរ ឋាភិបាល្េុន

មពល្ទទូល្យកតាេច្ិមញ្ជើេផ្លូវ។

x. ម

ាមពល្ម ាទទួល្យកការខច្កចាយម្ត្ូវខត្ប្ញ្ជាក់ថ្ាការកំណត្់អត្តសញ្ញាណអត្ិងជ
ិ នរឺជាេនុសសខត្េួយ

ខដ្ល្បានប្ញ្ជាទិញភីកអាប្់ម ាយឆ្លងកាត្់អត្តសញ្ញាណប្័ណ្ខដ្ល្មច្ញម ាយរ ឋាភិបាល្។

K. ផ្ល្ិត្ផ្ល្ម្ត្ូវខត្ម្ប្រល្់ជនូ អត្ិងិជនកនុងការមវច្ែចប្់ម្សអាប្់។
X. ប្ុរគល្ិកសនតិសែុ ខដ្ល្រានឯកសណឋ៉ាននិងរានការអនុញ្ាញ ត្ម្ត្ូវខត្រានវត្តរានកនុងកំឡងុ មពល្ខដ្ល្ចាប្់យក
តាេច្ិមញ្ជេ
ើ ផ្លូវម្ប្ត្ិប្ត្តិការ។

g. រាល្់ប្ទប្ញ្ញត្តិនិងប្ទប្ញ្ជាម្សប្ច្ាប្់នានាខដ្ល្រានម ាកនុងេូល្ ឋាននិងរដ្ឋនងិ កនុងរដ្ឋម្ត្ូវបានមគ្ារព។
c. អនកម្រប្់ម្រងទីម្កុងម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យមច្ញច្ាប្់និងមគ្ាល្នមយាបាយសេមហ្ត្ុផ្ល្មដ្ើេបីរ៉ឹត្ប្នតឹងសកេមភាព
មម្ជើសមរើសយកតាេច្ិមញ្ចើេងនល្់

29.

គ្មានការល្េះប្ង់ប្ទប្ញ្ញត្តិថ្ននាយក ឋានម្ត្ួត្ពិនិត្យមភសជជៈរានជាត្ិអាល្់កុល្មឡើយ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះេិនមល្ើកខល្ង

ការផ្ែាកឬខកខម្ប្ប្ទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាខដ្ល្បានម្ប្កាសម ាយរដ្ឋរួេទាំងប្ទប្ញ្ជាខដ្ល្សថិត្ម ាមម្កាេអំណាច្ថ្ន
នាយក ឋានម្ត្ួត្ពិនិត្យមភសជជៈរានជាត្ិអាល្់កុល្។ មហ្ើយក៏េិនផ្ែាកឬជំនួសការហាេឃ្ាត្់ខដ្ល្រានម្
ម្

ាម ាទី

ាធារណៈនិងប្ទប្ញ្ញត្តិម្សមដ្ៀងគ្នាទាក់ទងនឹងការមម្ប្ើម្បាស់

ាប្់កនុងការផ្ឹក

ាធារណៈនិងការកាន់កាប្់មម្រឿងម្សវ៉ឹង។មភ

សជជៈរានជាត្ិអាល្់កុល្ខដ្ល្ល្ក់ម ាមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវខត្ល្ក់ម ាកនុង្ុងខដ្ល្ប្ិទជិត្យាងមពញមល្ញតាេរមប្ៀប្
ខដ្ល្ម្ត្ូវបានរច្នាមឡើងមដ្ើេបីការពារការមម្ប្ើម្បាស់ម ាយេិនចាំបាច្់យករំរប្ឬេួកមច្ញ។

30.

ត្ម្េូវការមដ្ើេបីម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយអនុមលាេតាេអាជញាប្័ណ្និងការអនុញ្ញាត្កនុងម្សុក។

រាល្់អាជីវកេមទាំងអស់

ខដ្ល្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម ាយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវម្ប្ត្ិប្ត្តិម្សប្តាេអាជញាប្័ណ្ឬល្ិែត្
ិ
អនុញ្ញាត្កនុងម្សុកប្ច្ចុប្បននទាំងអស់រួេទាំងអាជញាប្័ណ្អាជីវកេមល្ិែិត្អនុញ្ញាត្សុែភាពនិងអវីៗមផ្សងមទៀត្។

31.

Cal Const.art សិល្បៈ ។ I § ២៥. ប្ទប្ញ្ជាមនេះេិនហាេឃ្ាត្់ការមន

ាទពីម្ចាំងម ាយមយាងតាេកាល្មទ។

សិល្បៈ។ I § ២៥ មផ្ានមហ្ើយវាក៏េិនហាេប្ុរគល្ណារនាក់ ឲ្យ មដ្ើរតាេែាច្់ច្ូល្សេុម្ទមដ្ើេបីមប្ើកទូកកាយាក់និងអវីៗ
មផ្សងមទៀត្មឡើយ។

32.

សិទធិអំណាច្រប្ស់អនកម្រប្់ម្រងម្កុងមដ្ើេបីសម្េប្សម្េួល្សកេមភាពអាជីវកេមម ាខាងមម្រាអាគ្ារ។អនកម្រប្់ម្រងទី

ម្កុងឬអនករច្នាសេរេយមដ្ើេបីប្មងកើត្ពិ្ី

ារជាលាយល្កខណ៍អកសរមដ្ើេបីជួយសម្េួល្ដ្ល្់សកេមភាពអាជីវកេមមផ្សងៗម ា

ខាងមម្រាម្សប្តាេមគ្ាល្ការណ៍សុែភាពទីម្កុងនិងរដ្ឋនិងប្ទប្ញ្ជាសុែភាពនិងម្សប្តាេច្ាប្់រដ្ឋនង
ិ សហ្ព័នធខដ្ល្អាច្

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

33

អនុវត្តបានមផ្សងមទៀត្ដ្ូច្ជាច្ាប្់ជនពិការអាមេរិកម ាយមផ្តាត្មល្ើការអភិវឌ្ឍ

ពិ្ី

ារខដ្ល្ការពារសុែភាពសុវត្ថិភាព

និងសុែុរាល្ភាពរប្ស់សហ្រេន៍។ រាល្់ការមច្ញល្ិែិត្អនុញ្ញាត្ ឲ្យ ម្វើអាជីវកេមម ាទីធលាខាងមម្រារឺប្មណតោេះអាសនន
ម ាយ

ារខត្ការរាល្ ាល្ថ្នកូវិដ្ -១៩ និងេិនប្មងកត្
ើ សិទធិកាន់កាប្់ខដ្ល្រានម ាកនង
ុ សួនឧទានផ្លូវ

ាធារណៈ

ាធារ

ណៈឬម្ទពយសេបត្តិមផ្សងមទៀត្ខដ្ល្ម្ត្ូវបានមម្ប្ើម្បាស់មដ្ើេបីសម្េួល្ដ្ល្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារអាជីវកេមមម្រា។ ម ាកូវិដ្ -១៩ រាត្
ត្ាត្។

33.

ងត្ច្េលងប្ទប្ញ្ជា។

ាលាម្កុងម្ត្ូវផ្តល្់ច្ាប្់ច្េលងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះជាប្នទាន់ម ាយ: (ក) (a) ម្ប្កាសវាម ាមល្ើមរហ្

ទំព័ររប្ស់នាយក ឋានសុខាភិបាល្និងមសវាេនុសសរប្ស់ទម្ី កុងឡុងប្៊ិច្ (http://www.longbeach.gov/health/) (ែ)

(b)ម្ប្កាសវាម ាពល្រដ្ឋសុី្ី។ េជឈេណឌល្ខដ្ល្រានទីតាំងសថិត្ម ាផ្ទេះមល្ែ 411 W. Ocean Blvd., Long Beach,
CA 90802, (រ) (c) ផ្តល្ជ
់ ន
ូ ដ្ល្់សរាជិក

ាធារណៈណារនាក់ខដ្ល្មសនើសុំច្ាប្់ច្េលង (

ព័ត្៌រានេួយមដ្ើេបីផ្សពវផ្ាយសណត៉ាប្់ធនាប្់ពាសមពញទីម្កុងនិង (ង) (e)
កខនលង្ំ ៗ ខដ្ល្ម្ត្ូវបាន

) (d) មច្ញមសច្កតីម្ប្កាស

តាេរយៈការប្មម្េើតាេរយៈអ៊ីខេល្ម ាតាេ

គាល្់ម ាយេន្រនតីសុខាភិបាល្ខដ្ល្ទំនងជាម្ត្ូវអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ (ប្ុខនតមសវាកេមតាេរយៈ

អ៊ីខេល្េិនម្ត្ូវបានត្ម្េូវសម្រាប្់ការអនុមលាេភាពមទ) ។ រចាស់អនកម្រប្់ម្រងរឺម្ប្ត្ិប្ត្តិករថ្នទីតាំងណាេួយខដ្ល្ទំនងជា
រងផ្ល្ប្េះពាល្់ពប្
ី ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានមល្ើកទឹកច្ិត្តឱ្យម្ប្កាសច្ាប្់ច្េលងថ្នដ្ីកាប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងផ្តល្់ជន
ូ ច្ាប្់ច្េលងដ្ល្់
សរាជិកណាេួយថ្ន

ាធារណៈជនខដ្ល្មសនើសុំច្ាប្់ច្េលង។

k. រចាស់អនកម្រប្់ម្រងឬម្ប្ត្ិប្ត្តកិ រថ្នទីតាំងណាេួយខដ្ល្ទំនងជារងផ្ល្ប្េះពាល្់ពីប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានមល្ើកទឹក
ច្ិត្តឱ្យម្ប្កាសច្ាប្់ច្េលងថ្នដ្ីកាប្ញ្ជាទិញមនេះនិងផ្តល្់ជន
ូ ច្ាប្់ច្េលងដ្ល្់សរាជិកណាេួយថ្ន
ខដ្ល្មសនើសុំច្ាប្់ច្េលង។

x. ម

ាយ

ាធារណៈជន

ារខត្ការខណនាំអាច្ផ្លាស់ប្តូររចាស់អនកម្រប្់ម្រងឬម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ រថ្នទីតាំងណាេួយខដ្ល្សថិត្មម្កាេប្ទប្ញ្ជា

មនេះម្ត្ូវបានប្ញ្ជាឱ្យពិមម្គ្ាេះជាេួយមរហ្ទំព័ររប្ស់នាយក ឋានសុែភាពនិងមសវាកេមេនុសសថ្នទីម្កុងឡងប្៊ិច្

http://www.longbeach.gov/health/)រាល្់ថ្ងៃមដ្ើេបីកំណត្់រាល្់ការខកខម្ប្ថ្នប្ទប្ញ្ជាមហ្ើយត្ម្េូវឱ្យអនុវត្ត
តាេការម្វើប្ច្ចុប្បននភាពណាេួយរហ្ូត្ដ្ល្់ការប្ញ្ជាទិញម្ត្ូវបានប្ញ្ចប្។
់

34.

ភាព្ៃន់្ៃរ។ ម្ប្សិនមប្ើខផ្នកណាេួយខផ្នករងម្ប្មយារម្ប្មយារឃ្លាឬពាកយថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះឬការអនុវត្តណាេួយច្ំមពាេះ

ប្ុរគល្ណាេួយរច្នាសេព័នធការម្ប្េូល្ផ្តុំឬកាល្ៈមទសៈម្ត្ូវបានចាត្់ទុកថ្ាេិនរានសុពល្ភាពឬេិនម្សប្នឹងរដ្ឋ្េមនុញ្ញ
ម ាយមសច្កតីសំមរច្រប្ស់ត្ុលាការថ្នយុតតា្ិការរានសេត្ថកិច្ប្
ច នទាប្់េក
ពល្ភាពថ្នច្ំខណកខដ្ល្ម ាសល្់ឬការអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះមទ។

35.

ការសមម្េច្ច្ិត្តខប្ប្មនេះនឹងេិនប្េះពាល្់ដ្ល្់សុ

ការអនុវត្តន៍។

k.

ម ាយបានពិមម្គ្ាេះមយាប្ល្់ជាេួយមេធាវីម្កុងនិងម្សប្តាេជំពូក ៨.១២០ ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្៊ិច្ទីម្កុងម្ត្ូវបាន

អនុញ្ញាត្ឱ្យប្ញ្ឈប្់មសវាកេមមម្ប្ើម្បាស់ម្កុងម ានឹងអាជីវកេមណាេួយខដ្ល្ម្វើអាជីវកេមខដ្ល្ប្ំពានប្ទប្ញ្ជាមនេះ

x.

មប្ើសេម្សប្។

អងគភាពទាំងឡាយខដ្ល្សថិត្ម ាមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះខដ្ល្េិនត្ម្េូវឱ្យប្ិទមប្ើេិនដ្ូមច្នេះមទអាច្នឹងមប្ើកសម្រាប្់

អាជីវកេមនិងម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងកំឡុងមពល្ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះមម្កាេល្័កខែ័ណឌខដ្ល្អងគភាពទាំងឡាយម្ប្កាន់ខជាប្់

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

34
នូវប្ទប្ញ្ជាសុែភាព

ាធារណៈរប្ស់រដ្ឋណាេួយខដ្ល្ទាក់ទងម ានឹងមរាររាត្ត្ាត្ កូវិដ្ -១៩ ។ អងគភាព

ខដ្ល្បានអនុញ្ញាត្ឱ្យម ាខត្មប្ើកច្ំហ្សម្រាប្់អាជីវកេមខដ្ល្េិនមគ្ារពតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះអាច្ជាកេមវត្ថុថ្នការប្ិទ
ជាចាំបាច្់សម្រាប្់រយៈមពល្ថ្នការប្ញ្ជាទិញមនេះរួេទាំងការម្វើវិម

ា្នកេមឬការពម្ងីកណាេួយម ាទីមនេះ។

ខផ្នកមនេះេិនម្ត្ូវអនុវត្តច្ំមពាេះអាកាសយាន ឋានឡុងប្៊ិច្ឬអាជីវកេមណាេួយខដ្ល្ម្ត្ូវបានកំណត្់ថ្ាជាមហ្ ឋា
រច្នាសេព័នធសំខាន់រប្ស់សហ្ព័នធម ាទីមនាេះមទ។

K. ការែកខានេិនបានអនុវត្តតាេប្ទប្បញ្ញត្ណ
តិ ាេួយថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះរឺជាការរំរាេកំខហ្ងខដ្ល្អាច្មកើត្រាននិង
ប្េះពាល្់ដ្ល្់សុែភាព

ាធារណៈប្មងកើត្ជាការរំខានជា

ពនធនាគ្ារឬទាំងពីរ។មដ្ើេបីការពារសុែភាព

ាធារណៈមហ្ើយម្ត្ូវទទួល្ការពិន័យពិន័យ ាក់

ាធារណៈេន្រន្ីសុខាភិបាល្ម្កុងឡងប្៊ិច្អាច្ចាត្់វិធានការប្ខនថេ

ច្ំមពាេះការេិនមគ្ារពតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ការរំមលាភប្ទប្ញ្ជាមនេះរឺជាប្ទេជឈិេខដ្ល្ម្ត្ូវផ្តនទាមទាស ាក់

ពនធនាគ្ារការផ្ាកពិន័យឬទាំងម ាមម្កាេម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញាខផ្នក១២០២៧៥[120275]
et seq និងជំពូក ១.៣២ [1.32] និង ៨.១២០[8.120] ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្៊ិច្។

X. អនុមលាេតាេ្េមនុញ្ញទីម្កុងឡងប្៊ិច្ខផ្នកទី ១០៩ វរគ ៨៦៣៤ និង ៤១៦០១ ថ្នម្កេរដ្ឋកាល្ីហ្វ័រញា។ ខផ្នក

១០១០៤០ [01040] ១០១៤៧៥ [101475] និង ១២០១៧៥ [120175]ថ្នម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋ
California; និងជំពក
ូ ៨.០៨[8.08] និង ៨.២៦[8.08] និង ៨.១២០[8.120 ]ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ប្ទប្ញ្ជានិង
មសច្កតីខណនាំទាំងមនេះខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុខាភិបាល្ម្ត្ូវអនុវត្តម ាយម្ប្ធានប្ូល្ស
ី ម្កុងឡុងប្៊ិច្មដ្ើេបីធានា
បាននូវការអនុមលាេតាេនិងការអនុវត្តន៍ប្ទប្ញ្ជានិងការខណនាំខដ្ល្រានខច្ងម ាទីមនេះ។

g. មល្ើសពីមនេះម

ាមទៀត្ប្ខនថេមល្ើការ ាក់ទណឌកេមម្ពហ្មទណឌខដ្ល្រានខច្ងម ាទីមនេះប្ទប្ញ្ជានិងមសច្កតីខណនាំ

ទាំងមនេះខដ្ល្មច្ញម ាយេន្រនតីសុខាភិបាល្នឹងម្ត្ូវអនុវត្តបានម ាយអនកម្រប្់ម្រងម្កុងថ្នឡងប្៊ិច្។

ច្ំមពាេះរយៈ

មពល្ថ្នភាពអាសននខផ្នកសុែភាពខដ្ល្ម្ត្ូវបានម្ប្កាសម្ប្ធានម្កុងម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យចាត្់តាំងនិងផ្តល្់សិទធិ

ដ្ល្់និមយាជិកខដ្ល្សេម្សប្ថ្នទីម្កុងមដ្ើេបីមច្ញល្ិែត្
ិ ប្ញ្ជាក់រដ្ឋបាល្និងពិន័យជាម្បាក់សុីវិល្និងពិន័យដ្ល្់
ប្ុរគល្អាជីវកេមនិងអនកដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្ល្រំមលាភមល្ើប្ទប្ញ្ជានិងមសច្កតីខណនាំ។
ប្បញ្ញត្តិថ្នជំពូក ៩.៦៥ ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ។

36.

រានម ាទីមនេះម្សប្តាេប្ទ

កាល្ប្រិមច្ឆទរានម្ប្សិទភ
ធ ាព។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះរានម្ប្សិទធភាពភលាេៗមរាង ១២ និង ០១ នាទីថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ

២០២១មហ្ើយនឹងប្នតរហ្ូត្ទាល្់ខត្វាម្ត្ូវបានពម្ងីកប្មណតញមច្ញជំនួសឬខកខម្ប្ជាលាយល្កខណ៍អកសរម ាយេន្រនតីសុខា
ភិបាល្។

វាម្តូវបានចគ្បញ្ជាែូចេនេះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
េន្រនតីសុខាភិបាល្ម្កុងឡុងប្៊ិច្

កាល្ប្រិមច្ឆទ៖ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ែារផ្សព្វផស្ ាយអំព្ីេប្ ាប់បនទាន់

កនុងនាេជាម្ប្ធានខផ្នកការពារសុីវិល្សម្រាប្់ទីម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ម ាយអនុមលាេតាេម្កេម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ (“LBMC”) ខផ្នក
២.៦៩.០៦០.A និងអនុមលាេតាេប្ទប្បញ្ញត្តិថ្នអិល្ប្អ
៊ី េ
ឹ សុី ៨.១២០ ែញុំទទួល្បានការអនុញ្ញាត្ឱ្យម្ប្កាសប្ទប្ញ្ជា
សម្រាប្់ការការពារ។ ថ្នជីវិត្និងម្ទពយសេបត្តិខដ្ល្រងផ្ល្ប្េះពាល្់ម ាយ កូវិដ្-១៩អនុមលាេតាេម្គ្ាអាសននថ្នម្កេរដ្ឋ
ប្បមវណីខផ្នកទី ៨៦៣៤ និងខផ្នក LBMC ២,៦៩.០៧០.A និង ៨.១២០.០២០ ។ខាងមម្កាេមនេះនឹងរានសុពល្ភាពសម្រាប្់
រយៈមពល្ថ្នការប្ញ្ជាទិញសុែភាពម ាឡងប្៊ិច្ខដ្ល្រានសុវត្ថិភាពម ាតាេមរហ្ ឋានសម្រាប្់ការធានារ៉ាប្់រងថ្ន កូវិដ្-១៩
ខដ្ល្បានមច្ញផ្ាយខាងមល្ើខដ្ល្ម្ត្ូវបាន ាក់ប្ញ្ចូល្ទាំងម្សុងម ាយមយាង៖

ប្ទប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសុែភាពទីម្កុងឡងប្ច្
៊ិ ខដ្ល្រានសុវត្ថភាពម ាតាេមរហ្ ឋានសម្រាប្់ការប្ញ្ជាទិញ កូវិដ្-១៩ម្ត្ូវ
ម្ប្កាសជាប្ទប្ញ្ជាសម្រាប្់ការពារអាយុជីវិត្និងម្ទពយសេបត្តិ។

ជនណាមម្កាយពីបានដ្ឹងម ាយមច្ត្នាដ្ឹងនិងរំមលាភឬប្ដ្ិមស្ឬម្វសម្ប្ខហ្សម ាយមច្ត្នាមដ្ើេបីអនុមលាេតាេប្ទ
ប្ញ្ជាសុែភាពខដ្ល្ម្ត្ូវបានមច្ញម ាយច្ាប្់ខាងមល្ើមនេះនឹងម្ត្ូវរានមទាសពីប្ទេជឈឹេខដ្ល្ម្ត្ូវផ្តនទាមទាសម ាយពិន័យ
េិនមល្ើសពីេួយពាន់ដ្ុលលារ (១.០០០ ដ្ុលលារ) ម ាយជាប្់ពនធនាគ្ារកនុងរយៈមពល្េួយ េិនមល្ើសពីម្បាំេួយ (ម្បាំេួយ) ខែឬ
ម ាយការពិន័យនិងការជាប្់ពនធនាគ្ារខប្ប្មនេះ។ (មល្ែកូដ្ម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ខផ្នក ៨.១២០.០៣០ ។ មអ។ និង ៨.១២០.០៣០.
E.៣)

វាម្តូវបានចគ្បញ្ជាែូចេនេះ៖

Thomas B. Modica
ម្ប្ធានម្កុង, ទីម្កុងឡុងប្៊ិច្
កាល្ប្រិមច្ឆទ៖ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១

ឧបសមព័នត្
ធិ ៈ - គ្កនឡកនមើល

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ឧប្សេព័នធ ក (A)- ពិ្ី

ារច្រៃាយរូប្វ័នត [ខកខម្ប្ ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ែ (B)- ពិ្ី

ារល្ក់រាយជាល្កខណៈប្ុរគល្ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ រ (C)- ពិ្ី

ារមសវាកេម្េមនុញ្ញខនាត្ត្ូច្ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ

(D)- ពិ្ី

ារមសវាកេមជួល្ឧប្ករណ៍ខាងមម្រា [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ង(E) - ពិ្ី

ារកីឡាវាយកូនបាល្់ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ច្ (F)- ពិ្ី

ារវរគវាយកូនមហគាល្ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឆ្ (G)- ពិ្ីការការង្ារការិយាល្័យ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]
ឧប្សេព័នធ ជ (H)- ពិ្ី

ារមភាជនីយ ឋានអាហារមពល្លៃាច្ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឈ (I)- ពិ្ី

ារកាត្់សក់និងពិ្ីការហាងកាត្់សក់[ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ញ (J)- ពិ្ី

ារអនកល្ក់ច្ណ
ំ ីអាហារច្ល្័ត្ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ដ្ (K)- អាងខហ្ល្ទឹក
ឧប្សេព័នធ ឋ (L)- ពិ្ី

ាធារណៈ [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ារមម្រឿងប្រិកខារមម្រឿងមទស [ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឌ្(M) - ពិ្ី

ារេជឈេណឌល្ហាត្់ម្បាណនិងកខនលងហាត្់ម្បាណ ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឍ (N)- ពិ្ី

ារមបាេះជំរំថ្ងៃ [ខកខម្ប្ ១០/២៣/២០]

ឧប្សេព័នធ ណ (O)- ពិ្ី
ឧប្សេព័នធ ត្ (P)-

ារកខនលងមបាេះជំរុំនិងសួនកេានត រងយនតកំ

ារេនទីរវិច្ម្ិ ត្

ាល្និងពិ្ី

ានត[ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ារអាងច្ិញ្ចឹេម្ត្ីខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ង (Q)- សណឋ៉ាគ្ារផ្ទេះសំណាក់និងពិ្ីការជួល្រយៈមពល្ែល[ី ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]
ឧប្សេព័នធ ទ (R)- ពិ្ី

ារផ្ល្ិត្កេមត្ន្រនតន
ី ិងទូរទសសន៍[ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ្ (S)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់ល្ីកកីឡានិងសរៃារៈកីឡាអាជីព - គ្មានអនកមេើល្[ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ន (T)- ហាងពិ្ី
២០២១]

ឧប្សេព័នធ ប្(U)- ពិ្ី

ាមប្ៀរនិងម្

ាទំពាំងបាយជូររានប្នទប្់ភលកសរសជាត្ិខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ

ារសម្រាប្់បារ

ឧប្សេព័នទ
ធ ីផ្ (V)- ពិ្ី
ឧប្សេព័នធ ព (W)-ពិ្ី

ារហាងម្

ារប្មងកើត្ការខងរកាផ្ទាល្់ែលួន[ខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]
ារកីឡាសម្រាប្់យុវជននិងេនុសសមពញវ័យ [ខកខម្ប្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ភ១ (X1)- ពិ្ី

ារមឡើងវិញសម្រាប្់

ាលាមរៀន ក-១២

ាលាមរៀនម ាមខាន្ី Los Angeles

បានខកសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ឧប្សេព័នធ ភ២ (X2)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់ កូវិដ្ -១៩ ខផ្នការម្រប្់ម្រងផ្ល្ប្េះពាល្់ម ា

ឧប្សេព័នធ េ១ (Y1)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់វិទា

ឧប្សេព័នធ េ2 (Y2)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់ខផ្នការម្រប្់ម្រងហានិភ័យថ្នកូវិដ្ ១៩ សម្រាប្់វិទា

ឧប្សេព័នធ យ(Z)- ពិ្ី
ឆនាំ ២០២១

ាលាមរៀន ក-១២

ថានឧត្តេសិកា ខកខម្ប្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនាឆនាំ ២០២១]
ថានឧត្តេសិកា

ារសម្រាប្់កេមវិ្ីផ្តល្់ការខងរកាមពល្ថ្ងៃសម្រាប្់កុរារខដ្ល្រានវ័យសិកាសម្េួល្ថ្ងៃទី ៣១ខែេីនា

