ដសវាសុែភាពៃិងមៃុសេ
2525 Grand Avenue, Long Beach, CA 90815
(៥៦២) ៥៧០-៤០០០

FAX (៥៦២) ៥៧០-៤០៤៩

ការបញ្ជាតាមផ្ទះដ ាយសុវត្ថភ
ិ ាពសម្រាប់ការម្រប់ម្រងនៃ កូវដ
ិ -១៩
ការហាមឃាត្់ជាបដណ្តះអាសៃននៃម្ពឹត្តិការណ៍ៃិងការម្បមូលផ្តតុំទាុំងអស់
ការបិទអាជីវកមមៃិងត្ុំបៃ់ដដលមិៃចាុំបាច់
ការបញ្ជាទិញដដលម្ត្ូវបាៃដណនាុំដ

សូមអាៃបទបញ្ជាដៃះដ ាយយកចិត្ទ
ត ក
ុ ាក់។ ការរំដ

ើងវិញ៖ នងៃទី ១០ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០

ាភឬែកខាៃមិៃបាៃអៃុវត្តតាមបទបញ្ជាដៃះរឺជាក

បទឧម្កិដម្ឋ ត្ូវផ្តនាទ ដទាសដ ាយការពិៃយ
័ ការ ាក់ពៃធនាគារឬទាុំងពីរ។(ដលែកូដសុែភាពៃិងសុវត្ថភ
ិ ាព §
១២០២៧៥ ។ល។បៃត)

សដងេប៖ បទបញ្ជារបស់មន្តៃតីសុខាភិបាលដៃះដ្វើវិដសា្ៃកមមៃិងកុំណត្់ដ

ើងវិញៃូវបទបញ្ជារបស់មន្តៃតីសុខាភិបាល

តងប៊ិច (មន្តៃតីសុ

ខាភិបាល) ដដលបាៃដចញដ ានងៃទី ២៨ ដែមីនាឆនាុំ ២០២០ដដើមបីម្រប់ម្រងការរីករាល ាលនៃណូដវលកូរូណាវ៉ាវី (កូវិដ-១៩) ដ ាកនតង
ទីម្កុង

តងប៊ិច(ម្កុង)។បទបញ្ជាដៃះម្ត្ូវបាៃដចញឱ្យអៃុវត្តតាមបទបញ្ជាម្បត្ិបត្តិN-៣៣-២០ដចញដ ាយអភិបាលដែត្តGavin

Newsom ដដលមន្តៃតីសុែភាពសាធារណៈរបស់រដឋបាៃបញ្ជាឱ្យបុរគលទាុំងអស់ដដលរស់ដ ារដឋកាលីហ្វ័រៃីញាសនាក់ដ ាផ្ទះឬកដៃែង
សនាក់ដ ារបស់ពួកដរដលើកដលងដត្ចាុំបាច់រកាការបៃតម្បត្ិបត្តិការនៃវិស័យដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធសុំខាៃ់ៗរបស់សហ្ព័ៃធ។
ដ ាយសារដត្ការរីករាល ាលយាងឆាប់រហ្័សនៃណូដវលកូរូណាវ៉ាវី(កូវិដ-១៩)ៃិងត្ម្មូវការដដើមបីការពារសរាជិកដដលងាយរង
ដម្គាះបុំផ្ុត្នៃសហ្រមៃ៍របស់ដយើងបទបញ្ជាដៃះដ ាដត្បៃតហាមឃាត្់រាល់ការជួបជុុំៃិងម្ពឹត្តិការណ៍សាធារណៈៃិងឯកជៃទាុំងកនតង
ផ្ទះៃិងដម្រា។បទបញ្ជាបៃតការបិទដននរផ្ែូវលុំៃិងផ្ែូវលុំ។បទបញ្ជាពិដសសត្ម្មូវឱ្យអាជីវកមមទាុំងអស់បញ្ឈប់ម្បត្ិបត្តិការដ ាយផ្ទាល់ៃិង
ម្ត្ូវបិទទវារជាសាធារណៈដលើកដលងដត្អាជីវកមមដៃះម្ត្ូវបាៃកុំណត្់ថាជាអាជីវកមមចាុំបាច់ដ ាយបទបញ្ជាដៃះ។
មន្តៃតីសុខាភិបាលឥ

ូវដៃះត្ុំរូវដអាយអាជីវកមមចាុំបាច់អៃុវត្តៃូវពិ្ីសារនៃការម្ទម្ទង់សងគមដដលត្ុំរូវដអាយៃិដយាជកផ្តល់ដអាយ

ៃិដយាជិកទាុំងអស់ដដលរាៃកាត្ពវកិចចទាមទារដអាយរាៃទុំនាក់ទុំៃងជាមួយៃិដយាជិកដផ្េងដទៀត្ៃិងឬក៏សាធារណៈជៃដ ាយការ
បិទមុែដដើមបីពាក់ដ ាដពលបុំដពញភារកិចចដដលទាក់ទងជាមួយអនកដនទ។ការបិទបាុំងមុែមិៃរួរម្ត្ូវបាៃដម្បើជុំៃួសវិធាៃការដដលដផ្ែក
ដលើភសតតតាងដដើមបីការពារការរីករាល ាលនៃ(កូវិដ-១៩)។ការបិទបាុំងមុែអាចម្ត្ូវបាៃដម្បើបដៃថមដលើបុដៃតមិៃដមៃជាកដៃែងនៃវិធាៃ
ការណ៍ដដលរាៃភសតតតាងដផ្េងដទៀត្(ឧទាហ្រណ៍ការឃែាុំដមើលសងគមការអៃុវត្តៃ៍ការ

ាងនដញឹកញាប់ដជៀសវាងការបះដភនកម្ចមុះ

ៃិងរាត្់របស់ដយើងដ ាយដម្បើនដមិៃសែាត្ដជៀសវាងការដ ាដកបរអនកឈឺ) ។
បទបញ្ជាដៃះមិៃហាមឃាត្់បុរគលណារនាក់ឬម្កុមម្រួសារពីការចូលរួមសកមមភាពដម្រាដូចជាបុរគលឬម្រួសារដូចជាការរត្់ហាត្់
ម្បាណឬជិះកង់ជាដដើម។បទបញ្ជាដៃះបៃតអៃុញ្ញាត្ឱ្យបុរគលរនាក់ៗចាកដចញពីផ្ទះរបស់ពួកដរដ ារកទិញដ ាហាងសុំខាៃ់រួមទាុំង
ហាងលក់ដម្រឿងដទសៃិងដភាជៃីយ ឋាៃដដលផ្តល់ការដឹកជញ្ចូៃឬដឹកដសវាដផ្េងៗដរាបណាមៃុសេទាុំងអស់អៃុវត្តការឃែាត្ឆៃាយពី
សងគមៃិងពាក់រម្មបមុែដពលកុំពុងទសេនាអាជីវកមមសុំខាៃ់ៗ។
ដលើសពីដៃះដទៀត្បទបញ្ជារបស់មន្តៃតីសុែភាពដៃះដ ាដត្បៃតបិទទវារផ្ារទុំដៃើបៃិងមជឈមណឌលទិញឥវ៉ាៃ់ទាុំង ផ្ារដ ាះដូរគនាៃិងផ្ារ
សាធារសួៃកុរារកនតងផ្ទះៃិងខាងដម្រាកដៃែងសាធារណៈៃិងទីតាុំងជាក់
អស់។

ាក់ៃិងម្បត្ិបត្តិការផ្ទាល់របស់អាជីវកមមដដលមិៃចាុំបាច់ទាុំង

នងៃទី ១០ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០
ទុំព័រ
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បទបញ្ជាដៃះត្ុំរូវដអាយអាជីវកមមសុំខាៃ់ៗដរៀបចុំ ាក់ម្បកាសៃិងអៃុវត្តពិ្ីសារៃិរៃតរភាពសងគមដ ាតាមកដៃែងៃីមួយៗដដលពួកដរ
កុំពុងរកាម្បត្ិបត្តិការ។ពិ្ីសារសតីពីការផ្ែាស់បតូរសងគមរាៃដគាលបុំណងផ្ត ល់ជូៃកមមករៃូវការផ្គត្់ផ្គង់ឧបករណ៍ៃិងឧបករណ៍ចាុំបាច់
ដដើមបីការពារកមមករៃិងសាធារណជៃដដលពួកដរកុំពុងបដម្មើ។ ហាងលក់រាយដសបៀងអាហារៃិងថនាុំដ ាដត្ដបើកដហ្ើយៃិដយាជិករបស់
ពួកដរបាៃកែាយជាអនកដនែើយត្បជួរមុែចុំដពាះភាពអាសៃននៃសុែភាពកនតងត្ុំបៃ់ដ ាយសារកូវិដ-១៩។ភារដម្ចើៃនៃអនករស់ដ ាកនតងទី
ម្កុងងាយរងដម្គាះបុំផ្ុត្រួមទាុំងអនកដដលរាៃអាយុដលើសពី ៦៥ឆនាុំឬរាៃបញ្ហាសុែភាពបាៃងាកមករកកដៃែងដចកចាយអាហារដដល
ជាលទធផ្លនៃសុវត្ថិភាពរបស់មន្តៃតីសុែភាពដ ាតាមដរហ្ ឋាៃដដើមបីបុំដពញៃូវសកមមភាពមូល ឋាៃជាដម្ចើៃដូចជាការទទួលបាៃ
ដម្រឿងដទសដម្រឿងសុំអាងៃិង របស់សុំខាៃ់ៗដផ្េងដទៀត្។
ដលើសពីដៃះដ ាដទៀត្បុរគលិកបដិសណឋ៉ារកិចចបាៃកែាយជាអនកដនែើយត្បជួរមុែដម្ពាះសណឋ៉ាគារៃិងមូដត្លម្ត្ូវបាៃដម្បើសម្រាប់ការ
ាក់ឱ្យដ ា ាច់ឆៃាយៃិង ាច់ដ ាយដ
ាច់ដ ាយដ

កសម្រាប់អនកដដលរាៃភាពគមាៃផ្ទះសដមបងៃិងបុរគលដនទដទៀត្ដដលមិៃអាចផ្តាច់ែែួៃឬដ ា

កពីដរបាៃ។ ដូដចនាះដហ្ើយបទបញ្ជាដៃះត្ម្មូវឱ្យរាៃវិធាៃការបដៃថមដ ាយអាហារលក់រាយហាងលក់ឱ្សងភារីទីបីប

ដិសណឋ៉ារកិចចៃិងៃិដយាជិកដវទិកាដចកចាយអាហារដដើមបីការពារៃិដយាជិកៃិងសាធារណជៃដដលពួកដរបដម្មើដដើមបីទប់សកាត្់ការរីក
រាល ាលនៃ កូវិដ-១៩ ដ ាកនតងសហ្រមៃ៍។
មន្តៃតីសុខាភិបាលៃឹងបៃតតាម ាៃអម្តាកូវិដ-១៩ការរាល ាលនៃជុំងឺភាព្ៃៃ់្ៃរនៃជុំងឺៃិងការសែាប់ដដលបណ្៉ាលមកពីមៃទីរសុខាភិ
បាលសាធារណៈរដឋកាលីហ្វ័រញា(CDPH)ៃិងការដណនាុំសម្រាប់មជឈមណឌលម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងបងការជុំងឺ(CDC)ៃិងឥទធិពលនៃបទ
បញ្ជាដៃះ។ម្បសិៃដបើចាុំបាច់ការបញ្ជាដៃះអាចម្ត្ូវបាៃពម្ងីកពម្ងីកឬផ្ែាស់បតូរដដើមបីការពារសុែភាពសាធារណៈ។

ដម្កាមសិទអ
ធិ ណ
ុំ ាចរបស់មណឌលសុែភាពកាលីហ្រវ័ នណៃិងដផ្នកសុវត្ថភ
ិ ាពដលែ១០១០៤០, ១០១០៨៥, ៃិង
១២០១៧៥មន្តៃតស
ី ែ
ុ ភាពនៃទីម្កុង

1.

ង
ត បច
៊ិ បញ្ជា:

រាៃម្បសិទធភាពភែាមៗដ ានងៃទី១០ដែដមសាឆនាុំ ២០២០ ៃិងបៃតរហ្ូត្ដល់នងៃទី ១៥ ដែឧសភាឆនាុំ ២០២០៖

k. មៃុសេទាុំងអស់ម្ត្ូវសនាក់ដ

ាកដៃែងសនាក់ដ ារបស់ែែួៃដលើកដលងដត្ការដ្វើដុំដណើរដ ាៃិងមកពីអាជីវកមមសុំខាៃ់ៗដដើមបី

ដ្វើការឬផ្តល់ដសវាកមមដល់ម្បត្ិបត្តិការដងទាុំសុែភាពដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបាច់ឬអាជីវកមមចាុំបាច់ដដើមបីចូលរួម
សកមមភាពចាុំបាច់ៃិងអៃុវត្តម្បត្ិបត្តិការអបបបររា។សម្រាប់អាជីវកមមដដលមិៃចាុំបាច់បាៃផ្តល់ថាត្ម្មូវការចរៃាយ
សងគមម្ត្ូវបាៃម្បកាៃ់ខជាប់យាងត្ឹងរឹង។

x. រាល់ការម្បមូលផ្តតុំសាធារណៈៃិងឯកជៃនៃចុំៃួៃមៃុសេដដលដកើត្ដ

ើងដ ាខាងដម្រាម្រួសារដត្មួយឬអងគភាពរស់ដ ា

ម្ត្ូវបាៃហាមឃាត្់ដ ាកនតងទីម្កុងដលើកដលងដត្ដគាលបុំណងរាៃកុំណត្់ដដលម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ដ ាយបទបញ្ជាដៃះ។
គមាៃអវីដ ាកនតងបទបញ្ជាដៃះហាមឃាត្់សរាជិកនៃម្រួសារដត្មួយឬរស់ដ ារហ្ូត្ដល់ចូលរួមកនតងសកមមភាពចាុំបាច់
ជាមួយគនា។

2. មន្តៃតីសុខាភិបាលបញ្ជាឱ្យបញ្ឈប់ជាបៃដៃូវម្បដភទអចលៃម្ទពយកដៃែងកមាៃតៃិងអាជីវកមមដូចត្ដ

k. អាជីវកមមលក់រាយដដលមិៃចាុំបាច់។
x. ផ្ារទុំដៃើបៃិងមជឈមណឌលទិញឥវ៉ាៃ់កនតងផ្ទះរួមទាុំងហាងទាុំងអស់ដ

ា៖

ាទីដនាះមិៃថាអាជីវកមមសុំខាៃ់ឬមិៃចាុំបាច់លក់

រាយដទ។ជាការដលើកដលងអាជីវកមមសុំខាៃ់ដដលជាដផ្នកមួយនៃផ្ារទុំដៃើបអ៊ីៃ្័រដណត្មជឈមណឌលលក់ឥវ៉ាៃ់កនតងផ្ទះ
បុដៃតដដលអាចចូលដុំដណើរការបាៃពីសាធារណជៃពីដផ្នកខាងដម្រានៃផ្ារទុំដៃើបអ៊ីៃ្រដណត្ឬផ្ារទុំដៃើបអាចដ ាដត្
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ដបើកចុំហ្។ដផ្នកខាងកនតងនៃផ្ារទុំដៃើបឬហាងលក់ទុំៃិញកនតងផ្ទះៃឹងម្ត្ូវបិទទវារជាសាធារណៈ។

K. បទបញ្ជាដៃះមិៃត្ម្មូវឱ្យរាៃការបិទអាជីវកមមសុំខាៃ់ៗដ

ាកនតងផ្ារទុំដៃើបៃិងមជឈមណឌលផ្ារទុំដៃើបដទ។ដទាះយាង

ណារចាស់ៃិងម្បត្ិបត្តិករនៃផ្ារដម្រាៃិងមជឈមណឌលទិញឥវ៉ាៃ់ម្ត្ូវអៃុវត្តពិ្ីសារវិសាភាពសងគមកនតងចុំដណាមដភញៀវ
ដដលរាៃដចងកនតងដផ្នកទី ៣ នៃបទបញ្ជាដៃះ។

X. សួៃកនតងឬដម្រាសម្រាប់កុរារដលើកដលងដត្កដៃែងដដលរាៃដ

ាកនតងមណឌលដងទាុំកុរារ។

ង។ កនតងៃិងដម្រាទីផ្ារសាធារៃិងផ្ារដ ាះដូរ។

c. ផ្ែូវសាធារណៈទីម្បជុុំជៃទី
ដហគាលសួៃកុរារទី

ាៃបាល់ដបាះទី

ាៃវាយកូៃបាល់ទី

ាៃបាល់ទះទី

ាៃវាយកូៃដហគាលទី

ាៃវាយកូៃ

ាៃជិះសគីកដៃែងចត្រងយៃតសាធារណៈៃិងកដៃែងទទួលទាៃអាហារ។

q. ចុំណត្ដផ្សាធារណៈទាុំងអស់រាៃកដៃែងចត្ដ

ាតាមដននរសាធារណៈផ្ែូវជិះកង់តាមដននរែាច់ដដលនែងកាត្់ចុំដណក

ដននរែាច់ៃិងចុំណុចចូលដននរ។

C. បារៃិងកែឹបរាម្ត្ីដដលមិៃបដម្មើអាហារ។
ឈ។ មណឌលហាត្់ម្បាណៃិងកដៃែងហាត្់ម្បាណរួមទាុំងកដៃែងហាត្់ម្បាណៃិងកដៃែងហាត្់ម្បាណឯកជៃដដលរាៃទីតាុំង
សថិត្ដ ាកនតងអគារលុំដ ា ឋាៃពហ្ុមុែងារដូចជាអាគារផ្ទះដលវងៃិងែុៃដូជាដដើម។

j. ដរាងដរាងកុៃភាពយៃដៃិងដរាងកុៃដបើកឡាៃចូលដហ្ើយការសដមតងផ្ទាល់សាលម្បរុំត្ន្តៃតីសដងវៀៃៃិងពហ្ុកីឡា ឋាៃ។
d. កដៃែងដបាះបាល់ផ្ៃៃ់ៃិងកដៃែងដលងកុុំពយូទ័រ
z. ដផ្នកនៃកដៃែងលក់ដភសជជៈៃិងបៃទប់ទឹកដដលផ្តល់ៃូវចុំណូលចិត្តដល់សាធារណជៃ។ដផ្នករងដៃះ(l)មិរឹត្ត្បិត្សមត្ថ
ភាពរបស់អាជីវកមមដបបដៃះកនតងការផ្តល់ជូៃការដឹកជញ្ជូៃឬការដឹកជញ្ជូៃ។

D. ការលក់តាមចិដញ្ចើមងនល់នៃទុំៃិញៃិងដសវាកមមលក់រាយ។ដផ្នករងដៃះ(ឌ)មិៃរឹត្ត្បិត្សមត្ថភាពរបស់អនកលក់ចុំណី
អាហារចល័ត្កនតងការដ្វើម្បត្ិបត្តិការដរាបណាអាជីវកមមដុំដណើរការដ ាតាមបទបញ្ជាដៃះរួមទាុំងការអៃុវត្តពិ្ីសារ
ចរៃាយសងគម។

Z. អាងដហ្លទឹកសប៉ាអាងទឹកដរដាបៃទះសូណាៃិងបៃទប់ចុំហ្ុយទាុំងអស់ដលើកដលងដត្រាៃដូចខាងដម្កាម៖
i. អនកដដលរាៃទីលុំដ ាកនតងម្រួសារដត្មួយដដលម្ត្ូវបាៃដម្បើដ ាយសរាជិកម្រួសារដដលសនាក់ដ ាផ្ទះដត្មួយ .
ii. អាងដវជជសាម្សតឬការពាបាលដដលផ្តល់ការពាបាលតាមដវជជបញ្ជាៃិងឬការពាបាលតាមការម្ត្ួត្ពិៃិត្យដដល
ចាុំបាច់។វរគនៃការពាបាលរួរដត្ដម្បើពិ្ីសារដដលទាក់ទងៃឹងការដចកផ្ែូវគនានៃសងគមយាងត្ិចម្បាុំមួយ(៦) ហ្វីត្
ដ ាម្រប់ដពលដដលអាចដ្វើដ ាបាៃ។
iii. ការដងរកាជាម្បចាុំរួមរាៃការ

ាងសុំអាត្ត្ុលយភាពរីមីៃិងការដកសុំរួលម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ិដអាយដ ាឯកដៃែង

ដដលត្ុំរូវដអាយបិទដ ាយដផ្នកដៃះ។
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3.

រាល់មុែជុំៃួញសុំខាៃ់ចាុំបាច់ម្ត្ូវដរៀបចុំៃិងបិទផ្ាយដ ាម្ត្ឹមដរាង១១ៈ៥៩ យប់។ ដ ានងៃទី១៥ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០ពិ្ីសារៃិរៃតរ
ភាពសងគមដ ាតាមមូល ឋាៃៃីមួយៗរបស់ពួកដរដ ាកនតងទីម្កុងជាញឹកញាប់ដ ាសាធារណជៃឬៃិដយាជិក។ពិ្ីសារវិសាលភាព
សងគមម្ត្ូវរាៃទម្មង់ជាឯកសារភជាប់ៃឹងបទបញ្ជាដៃះ ឧបសមព័ៃធ ក។ពិ្ីសារសតីពីការផ្ែាស់បតូរសងគមម្ត្ូវបិទផ្ាយដ ាឬជិត្ម្ចកចូល
កដៃែងពាក់ព័ៃធដហ្ើយអាចដមើលបាៃដ ាយសាធារណជៃៃិងៃិដយាជិ។ចាប់ចមែងនៃវិសាលភាពសងគមពិ្ីសារម្ត្ូវដត្ផ្តល់ជូៃដល់
ៃិដយាជិករនាក់ៗដដលបុំដពញការងារដ ាឯកដៃែងដនាះ។ អាជីវកមមចាុំបាច់ទាុំងអស់ម្ត្ូវអៃុវត្តពិ្ីសារវិសាលភាពសងគមៃិងផ្តល់ជូៃ
ភសតតតាងនៃការអៃុវត្តរបស់ែែួៃចុំដពាះអាជញា្រដដលអៃុវត្តបទបញ្ជាដៃះតាមត្ុំរូវការ។ តាមលទធភាពដដលអាចដ្វើបាៃដហ្ ឋារចនាស
មព័ៃធចាុំបាច់ម្ត្ូវអៃុវត្តតាមដផ្នកដៃះ។ពិ្ីសារសតីពីការផ្ែាស់បតូរសងគមម្ត្ូវពៃយល់ពីរដបៀបដដលអាជីវកមមកុំពុងទទួលបាៃលទធផ្លដូច
ខាងដម្កាម៖

k. កុំណត្់ចុំៃួៃមៃុសេដដលអាចចូលដ

ាកនតងកដៃែងដនាះកនតងដពលដត្មួយដដើមបីធានាថាម្បជាជៃដ ាកនតងកដៃែងដនាះអាច

រកាចរៃាយអបបបររា៦ហ្វីត្ពីមួយដ ាមួយយាងងាយម្សួលម្រប់ដពលដលើកដលងដត្ត្ម្មូវការចាុំបាច់ដដើមបីបុំដពញ
សកមមភាពអាជីវកមមចាុំបាច់។កនតងនាមជាចាប់ទូដ ាចុំៃួៃមៃុសេដដលអៃុញ្ញាត្ឱ្យរាៃកដៃែងកមាៃតកនតងដពលដត្មួយ
រួរដត្រាៃហាសិបភាររយ(៥០%)នៃការកាៃ់កាប់ដដលម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ឬដបើមិៃដូដចនះដទម្ត្ូវដកត្ម្មូវដដើមបីរកា
ចរៃាយអបបបររា៦ហ្វីត្អាម្ស័យដលើទុំហ្ុំនៃទីតាុំង។មៃុសេដដលជាសរាជិកម្រួសារឬទុំនាក់ទុំៃងម្រួសារអាចឈរឬ

x.

K.

ផ្ែាស់ទីលុំដ ាជាមួយគនាបុដៃតម្ត្ូវឃែាត្ឆៃាយពីអនកដនទដ ាយចរៃាយយាងត្ិចម្បាុំមួយ (៦) ហ្វីត្.
កដៃែងណាដែេអាចបដងកើត្ដ ាឯកដៃែងមួយដដលសរគាល់ការដកើៃដ

ើង៦ហ្វីត្ដ ាអបបបររាដដលបដងកើត្ជាកដៃែងដដល

បុរគលរនាក់ៗរួរដត្ឈរដដើមបីរកាចរៃាយសងគមម្រប់ម្គាៃ់។
ដ ាយផ្តល់ៃូវការចុំណាយរបស់អាជីវកមមចាុំបាច់អនាម័យនដដដលរាៃជាត្ិអាល់កុលសាបូៃិងទឹកយាងដហាចណាស់
៦០ភាររយឬដម្បើថនាុំដដលរាៃរុណវុឌឍិសម្រាប់ដម្បើម្បាស់ម្បឆាុំងៃឹងកូវិដ-១៩ដ ាឬដកបរម្ចកចូលដរាងចម្កៃិងកនតង
ត្ុំបៃ់សមរមយដផ្េងដទៀត្សម្រាប់ដម្បើម្បាស់ជាសាធារណៈ។ៃិងៃិដយាជិកៃិងដ ាទីតាុំងដដលរាៃអៃតរកមមបុរគលិកញឹក
ញាប់ជាមួយសរាជិកសាធារណៈ (ឧទាហ្រណ៍អនករិត្លុយ) ។

X. ការផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ការ

ាងចាៃជាដទៀងទាត្់នៃនផ្ទដដលបះែពស់ៃិងការររាប់មរនៃផ្ត្ងលទូទាត្់ប៊ិចៃិងប៊ិចឌីស

បនទាប់ពីការដម្បើម្បាស់ៃីមួយៗ។អាជីវកមមសុំខាៃ់ម្ត្ូវបាៃដលើកទឹកចិត្តឱ្យផ្តល់ជូៃៃូវយៃតការទូទាត្់ត្ិចជាងម្បសិៃដបើ
អាចដ្វើដ ាបាៃ។

g. ការផ្តល់ចដនែាះរាងកាយរវាងៃិដយាជិកៃិងអត្ិងិជៃ (ឧ។ កញ្ចក់យឺត្ដ ាចុំណុចទីតាុំងលក់ដបើកបរកាត្់ភារថាស) ។
c. ការពាការនែងជាដទៀងទាត្់នផ្ទបះែពស់ដផ្េងដទៀត្។
q. បិទសែាកសញ្ញាដ ាម្ចកចូលដរាងចម្កជូៃដុំណឹងដល់បុរគលិកៃិងអត្ិងិជៃទាុំងអស់ថាពួកដររួរដត្៖(i) ដចៀសវាងចូល
ដ ាកនតងមៃទីរដពទយម្បសិៃដបើពួកដរកុំពុងរាៃដរារសញ្ញានៃជុំងឺផ្ែូវដដងហើមរួមរាៃកែកឬម្រុៃដរតា។ (ii)ដដើមបីរកាចរៃាយ
អបបបររាម្បាុំមួយហ្វីត្ពីមួយដ ាមួយ។(iii) កណ្៉ាស់ៃិងកែកដ ាកនតងដកងនដមួយ។

(iv) កុុំចាប់នដឬចូលរួមទាក់ទងៃឹង

រាងកាយដដលមិៃចាុំបាច់។

C. ទាមទារៃិងទុកដពលម្រប់ម្គាៃ់សម្រាប់ៃិដយាជិកឱ្យ
រាៃដម្សាមនដ។ដ ាកដៃែងដដលការ

ាងនដយាងដហាចណាស់ដរៀងរាល់ ៣០ នាទីឬចាុំបាច់ម្បសិៃដបើ

ាងនដមិៃអាចអៃុវត្តបាៃតាមលកេណៈការងាររបស់ៃិដយាជិកៃិដយាជិកម្ត្ូវផ្តល់

អនាម័យនដដដលរាៃជាត្ិអាល់កុលយាងដហាចណាស់៦០ភាររយដល់ៃិដយាជិក។ៃិដយាជិកដបបដៃះក៏ម្ត្ូវបាៃ
ទាមទារៃិងអៃុញ្ញាត្ឱ្យរាៃដពលដវ

ាម្រប់ម្គាៃ់កនតងការដ្វើអនាម័យនដរបស់ពួកដរយាងដហាចណាស់ដរៀងរាល់៣០

នងៃទី ១០ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០
ទុំព័រ
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នាទីឬចាុំបាម្បសិៃដបើរាៃដម្សាមនដ។

Q. ធានាថាបៃទប់ទឹកអនាម័យម្ត្ូវបាៃផ្តល់ជូៃដល់ៃិដយាជិកដដលរាៃសតតកសាបូចាុំបាច់កដៃេងដរាអីៃិងម្ក

ាសបងគៃ់។

j. ការផ្តល់ការចុំណាយដលើៃិដយាជិកការម្របមុែសម្រាប់ៃិដយាជិកៃិងកមមករជាប់កិចចសៃាដដលរាៃកាត្ពវកិចចត្ម្មូវ
ឱ្យរាៃទុំនាក់ទុំៃងជិត្សនិទធជាមួយៃិដយាជិកដផ្េងដទៀត្ៃិង ឬសាធារណៈជៃក៏ដូចជាការបណ្តះបណ្៉ាលសមរមយដលើ
ការដម្បើម្បាស់ម្ត្ឹមម្ត្ូវរបស់ពួកដរ។ “ ការសនិទធសនាល” រាៃៃ័យថាសថិត្ដ ាចរៃាយ ៦ ហ្វីត្នៃមៃុសេរនាក់ដទៀត្កនតងរយៈ
ដពល ១០ នាទីឬដម្ចើៃជាងដៃះ។

d. ត្ុំរូវដអាយៃិដយាជិកៃិងកមមករជាប់កិចចសៃាដដលរាៃកាត្ពវកិចចត្ម្មូវដអាយរាៃទុំនាក់ទុំៃងជិត្សនិទធជាមួយៃិដយាជិ
កដផ្េងដទៀត្ៃិង ឬសាធារណជៃពាក់ដម្សាមមុែ។“ ការសនិទធសនាល” រាៃៃ័យថាសថិត្ដ ាចរៃាយ ៦ ហ្វីត្នៃមៃុសេរនាក់
ដទៀត្កនតងរយៈដពល ១០ នាទីឬដម្ចើៃជាងដៃះ។

z. ត្ុំរូវដអាយសរាជិកសាធារណៈដដលចូលដ

ាកនតងកដៃែងពាក់មួកសុវត្ថិភាពកនតងកុំ

តងដពលដដលពួកដរសនាក់ដ ាកនតងអាគា

រ។អាជីវកមមសុំខាៃ់មួយអាចបដិដស្ការចូលដរៀៃឬដសវាកមមដល់បុរគលណារនាក់ដដលែកខាៃមិៃបាៃពាក់ដម្សាមមុែ
ដដលត្ម្មូវដ ាយដផ្នកដៃះ។

D. ែិត្ែុំម្បឹងដម្បងអៃុវត្តៃិងម្បកាៃ់ខជាប់ៃូវពិ្ីសារៃិរៃតរភាពសងគមជាមួយៃិដយាជិករួមទាុំងបុដៃតមិៃរាៃកុំណត្់ចុំដពាះ៖
i. អៃុញ្ញាត្ឱ្យៃិដយាជិកដ្វើការទូររមនារមៃ៍ (ឧទាហ្រណ៍ការងារពីផ្ទះ)។
ii. អៃុញ្ញាត្ឱ្យរាៃកាលវិភារដដលអាចបត្់ដបៃបាៃដូចជាកាលវិភាររបស់ៃិដយាជិកដដលរួរឱ្យ្ុញម្ទាៃ់
ដូដចនះបុរគលត្ិចជាងដៃះកាៃ់កាប់កដៃែងដ្វើការដ ាដពលណាមួយ។
iii. ៃិដយាជិក ាច់ដ ាយដ

កពីគនាយាងត្ិចម្បាុំមួយ (៦) ហ្វីត្។

iv. អៃុញ្ញាត្ឱ្យរាៃការដ្វើសៃនិសីទទូររមនារមៃ៍ឬវីដដអូសម្រាប់ការម្បជុុំ។ ៃិង
v. កុំហ្ិត្ការម្បជុុំឬការម្បមូលផ្តតុំនៃម្បដភទណាមួយជាពិដសសដ ាទីតាុំងដដលៃិដយាជិកអាចដ្វើអៃតរកមមឬ
ទាក់ទងជាមួយសរាជិកសាធារណៈណាមួយ។ដៃះរាប់បញ្ចូលទាុំងការ ាក់កម្មិត្ឬការលុបបុំបាត្់ៃិដយាជិ
កពីការដ្វើដុំដណើរតាមយាៃយៃតជាមួយគនាៃិង ឬ (២) ត្ម្មូវការសម្រាប់ៃិដយាជិកឱ្យដ្វើការរាងកាយជាម្កុម
ដដលរាៃពីរនាក់ឬដម្ចើៃនាក់។ម្បសិៃដបើការម្បជុុំឬការម្បជុុំគនាពិត្ជាចាុំបាច់ដមៃអាជីវកមមចាុំបាច់ម្ត្ូវដត្
អៃុវត្តពិ្ីសារវិសាលភាពសងគមដល់កុំរិត្ដដលអាចអៃុវត្តបាៃ.

k. រាល់វិធាៃការនៃការឃែាត្ឆៃាយពីសងគមកុំពុងម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត (សូមដមើលការដណនាុំសម្រាប់មជឈមណឌលម្រប់ម្រងៃិង
ការពារជុំងឺដ ា៖

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-

។

business-response.html)

4.

អាជីវកមមសុំខាៃ់ម្ត្ូវបាៃដណនាុំឱ្យបៃតបដងកើៃចុំៃួៃៃិដយាជិកដដលដ្វើការពីផ្ទះ។អាជីវកមមសុំខាៃ់ម្ត្ូវដត្ដ្វើតាមការដណនាុំសម្រាប់
អាជីវកមមៃិងការដណនាុំជាក់

5.

ាក់ណាមួយដដលដចញដ ាយ CDC ៃិងមន្តៃតីសុែភាពដដលទាក់ទងៃឹង កូវិដ-១៩ ។

បដៃថមដលើត្ម្មូវការដ ាកនតងដផ្នកទី៣មហូបអាហារលក់រាយការលក់រាយដម្រឿងដញៀៃការដចកចាយអាហារៃិងៃិដយាជកបដិសណឋ៉ារកិចច
ម្ត្ូវ៖

k. ធានាបាៃៃូវបុរគលិកម្រប់ម្គាៃ់កនតងការសរែាត្កដៃែងៃិងរដទះឥវ៉ាៃ់ឱ្យបាៃម្ត្ឹមម្ត្ូវរវាងការដម្បើម្បាស់។
x. ផ្តល់សៃតិសុែឬបុរគលិកឱ្យបាៃម្រប់ម្គាៃ់ដដើមបីអៃុវត្តរាល់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យហ្វូងមៃុសេចាុំបាច់ៃិងពិ្ីសារៃិរៃតរភាព
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សងគមដូចរាៃដចងកនតងដផ្នកទី ៣ នៃបទបញ្ជាដៃះ.

K. ដរៀបចុំពិ្ីសារដដើមបីកុំណត្់ដរាងម្បត្ិបត្តិការដដើមបីបដម្មើដល់ម្បជាជៃងាយរងដម្គាះៃិងធានាបាៃៃូវដពលដវ
ម្គាៃ់កនតងការសតតកទុកដ

ាម្រប់

ើងវិញ។

X. ត្ម្មូវឱ្យដម្បើរម្មបមុែៃិងដម្សាមនដៃិងឬការ

ាងនដញឹកញាប់តាមដផ្នកទី៣សម្រាប់អៃតរកមមជាមួយអត្ិងិជៃការ

ដរៀបចុំអាហារៃិងការដចកចាយអាហារ។

6.

មៃទីរពាបាលជុំងឺកញ្ឆាដដលរាៃអាជញាប័ណណម្ត្ូវបាៃយល់ម្ពមដ ាយទីម្កុងដដើមបីផ្តល់ជូៃកញ្ឆាអាចផ្តល់ៃូវដសវាកមមដរើសយកតាម
ចិដញ្ចើមផ្ែូវដម្កាមលកេែណឌដូចខាងដម្កាមៈ

k.

អត្ិងិជៃម្ត្ូវដត្ ាក់ឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណប័ណណដដលរាៃសុពលភាពដដលដចញដ ាយរ ឋាភិបាលមុៃដពល
ចាប់យកផ្ែូវដកាង។

x. ដ

ាដពលឈាៃដល់ការម្ពមដម្ពៀងគនាដ

ាកឌីរាៃ់ដែៃម្ត្ូវដត្បញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណអត្ិងិជៃរឺជាមៃុសេដត្មួយ

ដដលបាៃបញ្ជាទិញភីកអាប់ដ ាយនែងកាត្់អត្តសញ្ញាណប័ណណដដលដចញដ ាយរ ឋាភិបាល។

K. ផ្លិត្ផ្លម្ត្ូវដត្ម្បរល់ជូៃអត្ិងិជៃកនតងការដវចែចប់ម្សអាប់។
X. បុរគលិកសៃតិសុែដដលរាៃឯកសណឋ៉ាៃៃិងរាៃការអៃុញ្ញាត្ម្ត្ូវដត្រាៃវត្តរាៃកនតងកុំ

តងដពលម្បត្ិបត្តិការដបើករង

យៃតម្រប់ម្បដភទ។

g. ចាប់បទបញ្ជាៃិងបទបញ្ជាម្សបចាប់ទាុំងអស់កនតងម្សុកៃិងរដឋដនទដទៀត្ម្ត្ូវបាៃដគារព។
c. អនកម្រប់ម្រងម្កុងម្ត្ូវបាៃផ្តល់សិទធិឱ្យដចញចាប់ៃិងដគាលៃដយាបាយសមដហ្ត្ុផ្លដដើមបីរឹត្បៃតឹងសកមមភាពដរើស
សុំរាមដដលម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ដ ាយដផ្នកដៃះដដើមបីការពារសុែភាពសុវត្ថិភាពៃិងសុែុរាលភាពរបស់ម្បជាជៃដ ា

ង

ប៊ិចៃិងសាធារណជៃ។

7.

បទបបញ្ញត្តិណាមួយកនតងទីម្កុងដដលម្រប់ម្រងការលក់ដភសជជៈរាៃជាត្ិអាល់កុលម្ត្ូវបាៃដកដម្បដដើមបីអៃុញ្ញាត្៖

k. ដភាជៃីយ

ឋាៃៃិងរងគសាលដដលដរៀបចុំៃិងបដម្មើអាហារសម្រាប់ការដម្បើម្បាស់ដ ាខាងដម្រាកដៃែងដដើមបីលក់ដភសជជៈ

រាៃជាត្ិអាល់កុលរួមជាមួយអាហារសម្រាប់ដចកចាយៃិងយកដចញ។

x. ការលក់ដ
8.

ាយហាងលក់រាយដភសជជៈរាៃជាត្ិអាល់កុលសម្រាប់ការដម្បើម្បាស់ដ ាខាងដម្រាកដៃែងរួមទាុំងការដចក

ចាយៃិងដរាងលក់បៃតចាប់ពីដរាង ៦ ម្ពឹកដល់ដរាង ២ ម្ពឹកម្បចាុំនងៃ។
បទបញ្ជាដៃះចាត្់ទុកៃិដយាជិកនៃទីភនាក់ងាររ ឋាភិបាលដដលដ្វើការដ ាកនតងវរគសិកាៃិងវិសាលភាពនៃការងារដសវាកមមសាធារណៈ
របស់ពួកដរដ ាជាដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបាច់។

k. បទបញ្ជាដៃះម្បកាសថាៃិដយាជិករបស់រ

ឋាភិបាលទាុំងអស់ចាុំបាច់ដដលរួមបញ្ចូលបុដៃតមិៃរាៃកុំណត្់ចុំដពាះអនកផ្តល់

ដសវាដងទាុំសុែភាពៃិងអនកដនែើយត្បបនទាៃ់។

x. ែណៈដពលដដលបុរគលិករ

ឋាភិបាលទាុំងអស់រឺចាុំបាច់ៃិដយាជិកដដលម្ត្ូវបាៃដរដ

ាឱ្យបដម្មើកនតងសមត្ថភាពបុរគលិ ក

ដសវាកមមដម្គាះមហ្ៃតរាយម្ត្ូវដត្រាៃដដើមបីបដម្មើដល់សាធារណជៃឬជួយកនតងការដនែើយត្បឬបៃតកិចចម្បឹងដម្បងកនតងកុំ
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តងដពលរាៃវិបត្តិសុែភាពសាធារណៈដល់កម្មិត្អត្ិបរិរាដដលម្ត្ូវបាៃកុំណត្់ដ ាយចាប់។

ដហ្ត្ុផ្លសម្រាប់បទបញ្ជា

9.

បទបញ្ជាដៃះដផ្ែកដលើភ័សតតាងវិទាសាម្សតៃិងការអៃុវត្តៃ៍លែបុំផ្ុត្ដដលម្ត្ូវបាៃដរសគាល់ៃិងអាចរកបាៃដដើមបីការពារសរាជិកសា
ធារណៈពីហាៃិភ័យដដលអាចដជៀសផ្ុត្ពីជុំងឺ្ៃៃ់្ៃរៃិងការសែាប់ដដលបណ្៉ាលមកពីការរាល ាលកូវិដ-១៩ ក៏ដូចជាការពារម្បព័ៃធ
ដងទាុំសុែភាពពីការដកើៃដ

ើងនៃករណីដ ាបៃទប់សដន្តងគាះបនទាៃ់ៃិងមៃទីរដពទយ។ ដចត្នានៃបទបញ្ជាដៃះរឺដដើមបីធានាថាចុំៃួៃមៃុសេ

អត្ិបររាដ ាដត្រាៃដ ាកនតងកដៃែងសនាក់ដ ារបស់ពួកដរដល់កម្មិត្អត្ិបររាដដលអាចដ្វើដ ាបាៃដដើមបីទប់សកាត្់ការរីករាល ាលនៃកូ
វិដ-១៩ៃិងកាត្់បៃថយផ្លបះពាល់ដលើការផ្តល់ដសវាសុែភាពចាុំបាច់ដល់អនកដដលម្ត្ូវការ។ដដើមបីការពារសុែភាពម្បព័ៃធពីការដកើៃ
ដ

ើងនៃករណីមួយដ ាបៃទប់សដន្តងគាះបនទាៃ់ៃិងមៃទីរដពទយ។ បទបញ្ជាដៃះគាុំម្ទដល់កិចចែិត្ែុំម្បឹងដម្បងរបស់

CDC ដដើមបីដរៀបចុំឱ្យ

រាៃត្ុំរូវការវិសាលភាពសងគមកាៃ់ដត្ត្ឹងរឹងៃិងចាុំបាច់ដដើមបីកាត្់បៃថយការបញ្ជូៃសហ្រម កូវិដ-១៩។

10.

បទបញ្ជាដៃះម្ត្ូវបាៃដចញដ ាយដផ្ែកដលើភសតតតាងនៃការដកើៃដ

ើងនៃកូវិដ-១៩ដ ាកនតងទីម្កុងៃិងទូទាុំងម្សុក

Los Angeles ភ

សតតតាងវិទាសាម្សតៃិងការអៃុវត្តលែបុំផ្ុត្ទាក់ទងៃឹងវិ្ីសាម្សតដដលរាៃម្បសិទធភាពបុំផ្ុត្ដដើមបីបៃថយការនែងនៃជុំងឺនែងជាទូដ ាៃិង
កូវិដ-១៩ ជាពិដសសៃិងភ័សតតាងដដលបញ្ជាក់ថាអាយុសថាៃភាពៃិងសុែភាពនៃដផ្នកសុំខាៃ់នៃចុំៃួៃម្បជាជៃទីម្កុងដ្វើឱ្យរាៃហាៃិ
ភ័យនៃផ្លវិបាកសុែភាព្ៃៃ់្ៃររួមទាុំងការសែាប់ពី កូវិដ-១៩។ ដ ាយសារដត្ការផ្ទតះដ
ដដលឥ

ូវដៃះជាការរាត្ត្ាត្រាត្ត្ាត្ដយាងដ ាតាមអងគការសុែភាពពិភពដ

ើងនៃជុំងឺ កូវិដ-១៩ ដ ាកនតងមៃុសេទូដ ា

ាករាៃភាពអាសៃនដផ្នកសុែភាពសាធារណៈដ ាទូ

ទាុំងទីម្កង។ ដ្វើឱ្យបញ្ហាកាៃ់ដត្្ៃៃ់្ៃរបុរគលែែះដដលនែងវីរុសបងកឱ្យរាៃបញ្ហាកូវិដ-១៩ជុំងឺមិៃរាៃដរារសញ្ញាឬរាៃដរារសញ្ញា
ម្សាលដដលរាៃៃ័យថាពួកដរម្បដហ្លជាមិៃដឹងថាពួកដរផ្ទតកវីរុសដហ្ើយបញ្ជូៃវាដ ាអនកដនទ។ចាប់តាុំងពីសូមបី ដត្មៃុសេដដលមិៃ
រាៃដរារសញ្ញាអាចចមែងការនែងបាៃដហ្ើយដ ាយសារដត្ភសតតតាងបងហាញថាការនែងរាល ាលយាងងាយម្សួលការម្បមូលផ្តតុំៃិង
អៃតរកមមដផ្េងដទៀត្អាចបណ្៉ាលឱ្យរាៃការចមែងវីរុសដដលអាចការពារបាៃ។ ភាពបនទាៃ់ដផ្នកសុែភាពសាធារណៈដៃះកាៃ់ដត្
អាម្កក់ដ ាៗចាប់តាុំងពីទីម្កុងបាៃដចញៃូវការធានាសុវត្ថិភាពដុំបូងដ ាឯការបញ្ជាទិញតាមផ្ទះដ ានងៃទី១៩ដែមីនាឆនាុំ២០២០
ជាមួយៃឹងការដកើៃដ

ើងរួរឱ្យកត្់សរគាល់ៃូវចុំៃួៃករណីវិជជរាៃការសម្រាកពាបាលដ ាមៃទីរដពទយៃិងការសែាប់ៃិងការដកើៃដ

ើងនៃ

ការដងរកាសុែភាព។្ៃធាៃ។ទៃទឹមៃឹងដៃះភ័សតតាងបងហាញថាការរឹត្ត្បិត្ដលើភាពចល័ត្ៃិងត្ុំរូវការដផ្នកទុំនាក់ទុំៃងសងគមដដល
កុំណត្់ដ ាយសុវត្ថិភាពមុៃដ ាឯការបញ្ជាទិញតាមផ្ទះរឺកុំពុងបៃថយអម្តានៃការដកើៃដ

ើងនៃការបញ្ជូៃសហ្រមៃ៍ៃិងករណីដដល

បាៃបញ្ជាក់ដ ាយការកុំណត្់អៃតរកមមកនតងចុំដណាមម្បជាជៃម្សបៃឹងភសតតតាងវិទាសាម្សតអុំពីម្បសិទធភាពនៃវិធាៃការម្សដដៀងគនា
ដៃះដ ាកនតងដផ្នកដផ្េងដទៀត្នៃម្បដទសៃិងពិភពដ

ាក។ភ័សតតាងវិទាសាម្សតបងហាញថាកនតងដុំណាក់កាលអាសៃនដៃះវាដ ាដត្ចាុំបាច់

កនតងការបៃតការចមែងដមដរារយឺត្តាមដដលអាចដ្វើដ ាបាៃដដើមបីការពារអនកងាយរងដម្គាះបុំផ្ុត្ដដើមបីការពារម្បព័ៃធដងរកាសុែភាពកុុំ
ដអាយដលើសលប់ៃិងការពារការសែាប់។ ការពម្ងីកសុវត្ថភាពមុៃតាមការបញ្ជាទិញតាមផ្ទះៃិងការពម្ងឹងការរឹត្បៃតឹងរបស់វារឺ
ចាុំបាច់ដដើមបីកាត្់បៃថយការរីករាល ាលបដៃថមដទៀត្កូវិដ-១៩ជុំងឺការដងរកាសមត្ថភាពដងទាុំសុែភាពដដលរាៃកុំរិត្ៃិងរាៃ
កុំណត្់ដ ាកនតងទីម្កុងៃិងឈាៃដល់ចុំណុចមួយនៃភាពអាសៃនដផ្នកសុែភាពសាធារណៈដដលការនែងអាចម្ត្ូ វបាៃម្រប់ម្រង។

11.

បទបញ្ជាដៃះម្ត្ូវបាៃដចញដ ាយដផ្ែកដលើការបញ្ជូៃសហ្រមៃ៍ដដលរាៃម្សាប់កូវិដ-១៩ដ ាកនតងទីម្កុងដដលបងហាញពីហាៃិភ័យ

រួរដអាយកត្់សុំគាល់ៃិងដម្គាះថនាក់ដល់សុែភាពអនករស់ដ ា។បចចតបបៃនដៃះមិៃរាៃវ៉ាក់សាុំងការពារដដើមបីការពារៃិងមិៃរាៃការ
ពាបាលជាក់

ាក់ណាមួយដទr កូវិដ-១៩។ រិត្ម្ត្ឹមនងៃទី ៩ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០ រាៃយាងដហាចណាស់ ៣០៣ ករណីf កូវិដ-១៩

ដហ្ើយរាៃអនកសែាប់ចុំៃួៃ ៨ នាក់ដ ាកនតងទីម្កុង
ការណ៍ដ ាកនតងដខាៃ្ី
បញ្ជូៃសហ្រមៃ៍។

តងប៊ិចៃិង ៧.៥៣០ ករណី កូវិដ-១៩ ដហ្ើយចុំៃួៃអនកសែាប់ ១៩៨ នាក់បាៃរាយ

Los Angeles ។ ដ ារាៃលទធភាពែពស់នៃករណីរួរឱ្យកត្់សរគាល់ៃិងដកើៃដ ើងនៃករណីសងេ័យនៃការ

នងៃទី ១០ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០
ទុំព័រ
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12. បទបញ្ជាដៃះរឺដដើមបីធានាថាចុំៃួៃអត្ិបរិរានៃម្បជាជៃដដលសនាក់ដ

ាកនតងកដៃែងសនាក់ដ ារបស់ពួកដរដល់កម្មិត្អត្ិបររាដដល

អាចដ្វើដ ាបាៃដដើមបីបៃថយការរាល ាល កូវិដ-១៩ ៃិងកាត្់បៃថយផ្លបះពាល់ដលើការផ្តល់ដសវាដងទាុំសុែភាពសុំខាៃ់ៗដល់អនក
ដដលម្ត្ូវការ។ បទបបញ្ញត្តិទាុំងអស់នៃបទបញ្ជាដៃះម្ត្ូវដត្ម្ត្ូវបាៃបកម្សាយដដើមបីឱ្យរាៃម្បសិទធិភាព។ ការែកខាៃមិៃបាៃអៃុវត្ត
តាមបទបបញ្ញត្តិណាមួយនៃបទបញ្ជាដៃះរឺជាការរុំរាមកុំដហ្ងដដលអាចដកើត្រាៃៃិងបះពាល់ដល់សុែភាពសាធារណៈបដងកើត្ជាការ
រំខាៃជាសាធារណៈៃិងម្ត្ូវទទួលការពិៃ័យពិៃ័យ ាក់ពៃធនាគារឬទាុំងពីរ។

13. វីរុសដដលបងកឱ្យរាៃកូវិដ-១៩អាចនែងរាល
នៃការនែងដៃះម្ត្ូវបាៃដកើៃដ

ាលយាងងាយម្សួលតាមរយៈការទុំនាក់ទុំៃងពីមៃុសេរនាក់ដ ារនាក់ដទៀត្។ហាៃិភ័យ

ើងដ ាដពលដដលមៃុសេដ ាជិត្។ការម្បមូលផ្តតុំទាុំងអស់ៃិងបងកជាការដកើៃដ

ើងហាៃិភ័យសម្រាប់ការ

បញ្ជូៃសហ្រមៃ៍ កូវិដ-១៩ ដូដចនះដហ្ើយវាជាហាៃិភ័យ្ុំដ្ងចុំដពាះសុែភាពសាធារណៈ។.

14.

អវត្ដរាៃនៃការចាក់ថនាុំបងការដរារឬការពាបាលជាក់

ាក់សម្រាប់

កូវិដ-១៩

ការឃែាត្ឆៃាយពីសងគមរឺចាុំបាច់ដដើមបីការពារជុំងឺ

ដៃះ។បដងកើៃការឃែាត្ឆៃាយពីសងគមបដងកើៃការការពារកមមករៃិងហាមឃាត្់ម្ពឹត្តិការណ៍ៃិងការម្បមូលផ្ដតុំនានារាៃដគាលបុំណងដ្វើឱ្យ
ការបញ្ជូៃយឺត្ កូវិដ-១៩។ ដូដចនាះដហ្ើយដដើមបីកាត្់បៃថយការបញ្ជូៃសហ្រមៃ៍កូវិដ-១៩ មន្តៃតីសុែភាពបាៃបញ្ជាឱ្យហាមឃាត្់ជាប
ដណ្តះអាសៃនៃូវរាល់ម្ពឹត្តិការណ៍ៃិងការជួបជុុំនានាការបិទម្ទពយសមបត្តិៃិងអាជីវកមមពាណិជជកមមៃិងសម្រាប់អាជីវកមមសុំខាៃ់ៗ
ដដើមបីដរៀបចុំបិទផ្ាយៃិងអៃុវត្តពិ្ីសារៃិរៃតរភាពសងគមដ ាតាមទីតាុំងៃីមួ យៗដដលពួកដររកាម្បត្ិបត្តិការ។

ៃិយមៃ័យ

សុំរាប់ដគាលបុំណងនៃបទបញ្ជាដៃះៃិយមៃ័យខាងដម្កាមម្ត្ូវអៃុវត្ត៖

15. សម្រាប់ដគាលបុំណងនៃបទបញ្ជាដៃះ"សកមមភាពចាុំបាច់"ៃឹងរួមបញ្ចូលការដ្វើដុំដណើរកនតងដគាលបុំណងចូលរួមសកមមភាពចាុំបាច់
ណាមួយ។ បុរគលរនាក់ៗអាចចាកដចញពីលុំដ ា ឋាៃរបស់ពួកដរបាៃដត្អៃុវត្តដូចខាងដម្កាម“ សកមមភាពចាុំបាច់”៖

k. ចូលរួមសកមមភាពឬបុំដពញភារកិចចចាុំបាច់ចុំដពាះសុែភាពៃិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកដរឬចុំដពាះសុែភាពៃិងសុវត្ថិភាព
ម្រួសារឬសរាជិកម្រួសាររបស់ពួកដរ (រាប់បញ្ចូលបុដៃតមិៃរាៃកុំណត្់ចុំដពាះសត្វចិញ្ចឹម) ដូចជាទទួលការផ្គត្់ផ្គង់ឬថនាុំ
ដពទយ។

ដ ាដមើលដសវាដងទាុំសុែភាពឬដពទយសត្វដដលរាៃជុំនាញវិជជាជីវៈ។ផ្តល់ការដងទាុំដល់អៃីត្ិជៃមៃុសេចាស់

ជរាអនកអាម្ស័យជៃពិការឬជៃងាយរងដម្គាះដនទដទៀត្។ ឬផ្តល់ការដងទាុំសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹម។

x. ដដើមបីទទួលបាៃដសវាកមមឬការផ្គត្់ផ្គង់ចាុំបាច់សម្រាប់ែែួៃដរៃិងសរាជិកម្រួសារឬសរាជិកម្រួសារឬដដើមបីផ្តល់ដសវាឬ
ការផ្គត្់ផ្គង់ទាុំងដនាះដល់អនកដនទដូចជាដដើមបីទទួលបាៃការផ្គត្់ផ្គង់ដដលពួកដរម្ត្ូវការដដើមបីដ្វើការពីផ្ទះ។ដដើមបីទទួល
បាៃដម្រឿងដទសសម្រាប់ម្រួសារមួយឬសម្រាប់ការផ្តល់ដ ាឱ្យអនកដនទ។ឬដដើមបីទទួលបាៃផ្លិត្ផ្លណាមួយដដល
ចាុំបាច់ដដើមបីដងរកាសុវត្ថិភាពអនាម័យៃិងម្បត្ិបត្តិការចាុំបាច់នៃដរហ្ ឋាៃ។

K. ដដើមបីចូលរួមកនតងសកមមភាពដម្រាសម្រាប់ដគាលបុំណងនៃការដ្វើលុំហាត្់ម្បាណ(រួមទាុំងសកមមភាពដម្រាជាមួយសត្វ
ចិញ្ចឹម) ដដលបាៃផ្តល់ឱ្យបុរគលរនាក់ៗដគារពយាងត្ឹងរឹងៃូវត្ម្មូវការដផ្នកសងគមដដលបាៃកុំណត្់ដ ាកនតងបទបញ្ជាដៃះ
ដូចជាការដដើរជិះកង់ដ

ើងភនុំឬរត្់។
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X. ចូលរួមកនតងដគាលបុំណងរបស់រ
ដសវាកមមរដឋបាលឬអៃុដ

ឋាភិបាលដដលរាៃការអៃុញ្ញាត្ម្សបចាប់ដូចជាការចូលដ ាកាៃ់ត្ុ

ាមតាមបទបញ្ជានៃការអៃុវត្តចាប់ឬត្ុ

g. អៃុវត្តការងារផ្តល់ផ្លិត្ផ្លៃិងដសវាកមមចាុំបាច់ដ

ាការសងគមៃិង

ាការ។

ាអាជីវកមមសុំខាៃ់មួយដ ាម្បត្ិបត្តិការដងទាុំសុែភាពឬអាជីវកមម

ដដលម្ត្ូវបាៃកុំណត្់ថាជាដផ្នកមួយនៃដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបាច់ឬអៃុវត្តសកមមភាពដដលអៃុញ្ញាត្ជាពិដសសដ ាកនតង
បទបញ្ជាដៃះ។

16. “ផ្ារកនតងផ្ទះឬមជឈមណឌលទិញឥវ៉ាៃ់កនតងផ្ទះ”ម្ត្ូវបាៃកុំណត្់ថាជាអាគារមួយម្បាុំពីរ(៧)ឬដម្ចើៃជាងដៃះ“ម្រឹះសថាៃលក់ឬលក់រាយ”
ដដលរាៃចដនែាះកនតងផ្ទះដ ាជាប់គនា។

17. “ផ្ារដម្រាៃិងមជឈមណឌលទិញឥវ៉ាៃ់”ម្ត្ូវបាៃកុំណត្់ថាជាអគារជាបៃតបនទាប់ដ

ាដលើដរហ្ទុំព័ររួមទាុំងដ ាដម្កាមកមមសិទធិ្មមតាឬ

ការម្រប់ម្រងរួមឬអភិវឌឍរួមគនាដ ាយរាៃម្បាុំពីរ (៧) ឬដម្ចើៃជាងដៃះ“ ម្រឹះសថាៃលក់ឬលក់រាយ” ។

18. “អាជីវកមមលក់រាយមិៃចាុំបាច់”ម្ត្ូវបាៃកុំណត្់ថាជាម្រឹះសថាៃលក់រាយដដលផ្តល់ទុំៃិញឬដសវាកមមដល់សាធារណជៃដដលមិៃ
រាៃដ ាកនតងៃិយមៃ័យនៃអាជីវកមមសុំខាៃ់ដដលរាៃដចងកនតងដផ្នកទី ១៩ នៃបទបញ្ជាដៃះ។

19.

“អាជីវកមមសុំខាៃ់”សុំដ ាដ ាដលើម្រឹះសថាៃដដលរាៃអាជីវកមមចុំបងកនតងអាជញាប័ណណអាជីវកមមដដលដចញដ ាយម្កុងរបស់ពួកដររឺរាៃ

ដូចខាងដម្កាម៖

k.

ហាងលក់ដម្រឿងដទសទីផ្ារកសិករដដលបាៃបញ្ជាក់កសិ ឋាៃៃិងកដៃែងផ្លិត្ទុំៃិញផ្ារទុំដៃើប្នាគារចុំណីអាហារ
ហាងលក់ទុំៃិញឃែាុំងសតតកទុំៃិញៃិងម្រឹះសថាៃដផ្េងដទៀត្ដដលចូលរួមកនតងការលក់រាយអាហារកុំបុងអាហារសៃួត្ដផ្ែដឈើ
ម្សស់បដៃែដផ្ែដឈើការផ្គត្់ផ្គង់សត្វចិញ្ចឹមទឹកម្សស់ សាច់ម្ត្ីៃិងបសុបកេីៃិងអាជីវកមមដផ្េងដទៀត្ដដលមុែងារចមបងនៃ
អាជីវកមមរឺលក់ផ្លិត្ផ្លដម្បើម្បាស់កនតងផ្ទះដដលចាុំបាច់ដដើមបីដងរកាសុវត្ថិភាពអនាម័យៃិងម្បត្ិបត្តិការចាុំបាច់នៃ
អគារសនាក់ដ ា។ដៃះរួមបញ្ចូលទាុំងហាងដដលលក់ដម្រឿងដទសៃិងលក់ផ្លិត្ផ្លមិៃដមៃដម្រឿងដទសដផ្េងដទៀត្ៃិង
ផ្លិត្ផ្លដដលចាុំបាច់ដដើមបីដងរកាសុវត្ថិភាពអនាម័យៃិងម្បត្ិបត្តិការចាុំបាច់នៃលុំដ ា ឋាៃ។

x.

អនកដកនចនចុំណីអាហារចុំណីសត្វអនកដវចែចប់អាហារមៃទីរពិដសា្ៃ៍សាកលបងចុំណីអាហារដដលមិៃដបើកជាសាធារណៈ
ៃិងការ ាុំដុះចុំណីអាហាររួមរាៃកសិកមមកសិកមមៃិងដៃសាទ។

K. អងគការៃិងអាជីវកមមដដលផ្តល់ដសបៀងអាហារទីជម្មកៃិងដសវាកមមសងគមៃិងត្ម្មូវការចាុំបាច់ដផ្េងៗដទៀត្សម្រាប់ជីវិត្
សម្រាប់បុរគលដដលរាៃបញ្ហាខាងដសដឋកិចចឬអនកដដលម្ត្ូវការជុំៃួយដផ្េងដទៀត្(រួមទាុំងការការពារៃិងការដ្វើអុំដពើម្កុម
ទុំដៃើងអុំដពើហ្ិងាកនតងម្រួសារៃិងទីភនាក់ងារដសវាកមមគមាៃផ្ទះសដមបង)។

X. កាដសត្ទូរទសេៃ៍វិទយតទសេនាវដតីផ្ត្ខាស់ៃិងសកមមភាពសារព័ត្៌រាៃដផ្េងៗដទៀត្។
g. សថាៃីយ៍ដម្បងឥៃធៃៈការផ្គត្់ផ្គង់សវ័យម្បវត្តិកមមម្បត្ិបត្តិការជួសជុលរងយៃតចល័ត្ហាងជួសជុលរងយៃត(រាប់បញ្ចូល
ទាុំងហាងជួសជុលរងយៃតដដលដ ាជិត្ឬមិៃទាក់ទងៃឹងហាងលក់រាយឬដម្បើសវ័យម្បវត្តិកមម)ហាងជួសជុលកង់ៃិង
កដៃែងពាក់ព័ៃធ។ដផ្នករងដៃះ(ង)មិៃ ាក់កម្មិត្ដលើការទិញរងយៃតតាមអ៊ិៃ្រដណត្ដទម្បសិៃដបើពួកដរម្ត្ូវបាៃបញ្ជូៃ
ដ ាលុំដ ា ឋាៃឬអាជីវកមមសុំខាៃ់ដហ្ើយបៃទប់តាុំងបងហាញដ ាដត្បិទទវារជាសាធារណៈ។

c. ្នាគារសហ្ជីពឥណទាៃសថាប័ៃហ្ិរញ្ញវត្ថតៃិងម្កុមហ្ុៃធានារ៉ាប់រង។
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q. ហាងលក់ដម្រឿង ដផ្នករឹងសួៃបណ្តះកូៃ, ហាងលក់អាគារ។
C. ជាងទឹកៃិងដភែើងអរគីសៃីអនកម្ត្ួត្ពិៃិត្យសត្វលែិត្អាជីពអនកដងរកាអនកយាមរត្ិដសវាកមមហ្ត្ថដកាសលយអនកដ្វើបុណយ
ដ ាផ្ទះៃិងអនកសរែាប់សត្វដសវាកមមផ្ែាស់បតូរអនកត្ុំដ

ើង

HVAC ជាងដឈើដសវាកមមបដៃែដងទាុំដដើមដឈើ។អនកដរៀបចុំដីអនក

ដងសួៃអនកចាត្់ដចងម្ទពយបុរគលិកសៃតិសុែឯកជៃៃិងអនកផ្តល់ដសវាដផ្េងដទៀត្ដដលផ្តល់ដសវាកមមដដើមបីដងរកាសុវត្ថិ
ភាពអនាម័យៃិងម្បត្ិបត្តិការចាុំបាច់ដល់ម្ទពយសមបត្តិៃិងអាជីវកមមសុំខាៃ់ៗដផ្េងដទៀត្។

Q. អាជីវកមមផ្តល់ដសវាកមមដផ្ញើសុំបុម្ត្ៃិងដឹកជញ្ជូៃរួមទាុំងម្បអប់នម្បសណីយ៍;
j. សថាប័ៃអប់រំ (រួមទាុំងសា ារដឋមហាវិទាល័យៃិងសាកលវិទាល័យK -១២ ៃិងឯកជៃ)កនតងដគាលបុំណងជួយសម្មួល
ដល់ការដរៀៃសូម្ត្ពីចរៃាយការផ្តល់អាហារសម្រាប់ការដម្ជើសដរើសឬអៃុវត្តម្បត្ិបត្តិការមូល ឋាៃអបបបររាដដលបាៃផ្ត
ល់ឱ្យថាត្ម្មូវការចរៃាយសងគមម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត។

d. អនកដបាករក់អនកសរែាត្សៃួត្ៃិងអនកផ្តល់ដសវាដបាករក់
z. ដភាជៃីយ ឋាៃៃិងកដៃែងលក់មហូបដផ្េងៗដទៀត្ដដលដរៀបចុំៃិងបដម្មើអាហារសម្រាប់ការដឹកជញ្ចូៃដបើកបររឺអៃុវត្ត។ការ
បរិដភារត្ុកនតងផ្ទះៃិងដម្រាមិៃម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ដ

ើយ។ហាងកាដហ្វរណៈម្បត្ិភូៃិងដភាជៃីយ ឋាៃដដលរាៃទីតាុំងដ ា

មៃទីរដពទយមៃទីដពទយដងទាុំសុែភាពរឺកដៃែងផ្តល់ដសវាដងទាុំសុែភាពដដលរាៃការអៃុញ្ញាត្អាចផ្តល់ជូៃៃូវអាហារដពល
ៃាចដរាបណាវិធាៃការណ៍វាស់ដវងដផ្នកសងគមម្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត។ដភាជៃីយ ឋាៃៃិងរងគសាលដដលបដម្មើអាហារអាច
លក់ផ្លិត្ផ្លទីផ្ារ(ដូចជាផ្លិត្ផ្លទុំៃិញរុយទាវសាច់ៃិងសុត្)ម្បសិៃដបើពួកដរផ្តល់ជូៃៃូវផ្លិត្ផ្លដបបដៃះ
សម្រាប់ដម្ជើសដរើសឬដឹកជញ្ជូៃដត្បុដណណាះ។ដភាជៃីយ ឋាៃៃឹងទទួលបាៃផ្លិត្ផ្លទីផ្ារសម្រាប់អត្ិងិជៃ។
ដភាជៃីយ ឋាៃម្ត្ូវបាៃហាមឃាត្់មិៃឱ្យផ្ែាស់បតូរកដៃែងអងគតយកនតងផ្ទះឬដម្រាដ ាកនតងទីផ្ារ។

D. អាជីវកមមដដលផ្គត្់ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លការិយាល័យឬកុុំពយូទ័រម្ត្ូវការដ ាយមៃុសេដដលដ្វើការពីផ្ទះ។
Z. មិៃដមៃផ្លិត្កមមការដឹកជញ្ជូៃឬការដចកចាយអាជីវកមមដដលដឹកទុំៃិញដឹកទុំៃិញដឹកទុំៃិញឬដឹកជញ្ជូៃម្ទម្ទង់ដផ្នកភ
សតតភារកនតងការដឹកជញ្ជូៃដម្រឿងដទសមហូបអាហារទុំៃិញឬដសវាកមមដ ាយផ្ទាល់ដ ាកដៃែងសនាក់ដ ាអាជីវកមមសុំខាៃ់
ម្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាលៃិងដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបាច់។ការដលើកដលងដៃះមិៃម្ត្ូវដម្បើជាមូល ឋាៃសម្រាប់ចូលរួមកនតង
ការលក់ដល់សាធារណជៃទូដ ាពីហាងលក់រាយដ

ើយ។

N. អាជីវកមមដដលដឹកទុំៃិញដឹកទុំៃិញដឹកទុំៃិញផ្តល់ការគាុំម្ទខាងដឹកនាុំសាម្សតឬដឹកជញ្ជូៃដម្រឿងដទសមហូបអាហារ
ទុំៃិញឬដសវាកមមដ ាយផ្ទាល់ដ ាកដៃែងសនាក់ដ ាអាជីវកមមចាុំបាច់ម្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាលៃិងដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបា
ច់។

t. ម្កុមហ្ុៃអាកាសចរណ៍តាក់សុីដសវាកមមដចករំដលកជិះៃិងអនកផ្តល់ដសវាដឹកជញ្ជូៃឯកជៃដផ្េងដទៀត្ដដលផ្តល់ដសវា
កមមដឹកជញ្ជូៃចាុំបាច់សម្រាប់សកមមភាពនៃការរស់ដ ាម្បចាុំនងៃៃិ ងដគាលបុំណងដផ្េងដទៀត្ដដលម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ដ ា
កនតងបទបញ្ជាដៃះ។

f. អាជីវកមមដដលផ្គត្់ផ្គង់ផ្លិត្ៃិងផ្តល់ដសវាកមមចាុំបាច់សម្រាប់ដហ្

ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបាច់ៃិងម្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាល។

នងៃទី ១០ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០
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T. ការដងទាុំតាមផ្ទះសម្រាប់មៃុសេវ័យចុំណាស់មៃុសេដពញវ័យមៃុសេពិការឬកុរារ។
F. កដៃែងសនាក់ដ ាៃិងជម្មកសម្រាប់មៃុសេដដលរាៃភាពគមាៃផ្ទះសដមបងមៃុសេចាស់មៃុសេចាស់មៃុសេពិការៃិងកុរា
រ។

n. ដសវាកមមវិជជាជីវៈដូចជាដសវាកមមចាប់ម្បាក់ឈនួលឬរណដៃយយដ

ាដពលចាុំបាច់ជួយកនតងការអៃុដ

ាមតាមសកមមភាព

ដដលបាៃកុំណត្់ដ ាយចាប់។ៃិងការអៃុញ្ញាត្ឱ្យម្ត្ួត្ពិៃិត្យការសថាបនាការដផ្ទរៃិងការកត្់ម្តាកមមសិទធិនៃលុំដ ា ឋាៃ
រួមទាុំងអចលៃម្ទពយលុំដ ា ឋាៃៃិងពាណិជជកមមៃិងអវីដដលដកើត្ដ
ដមើលដ

ើញលុំដ ា ឋាៃដផ្េងដទៀត្ម្ត្ូវដត្ដកើត្ដ

ើងដ ាយនចដៃយបាៃផ្តល់ឱ្យថាការដត្ងតាុំងៃិងការ

ើងដត្ឬម្បសិៃដបើការដមើលជាក់ដសតងមិៃអាចដ្វើដ ាបាៃដ ាយការ

ណាត្់ជួបជាមួយអនកទសេនាមិៃដលើសពីពីរនាក់កនតងដពលដត្មួយដដលរស់ដ ាកនតងម្កុមម្រួសារដត្មួយឬឯកតារស់ដ ា
ៃិងបុរគលរនាក់បងហាញអងគភាព(ដលើកដលងដត្ការមកជួបផ្ទាល់មិៃម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ដ ាដពលដដលអនកកាៃ់កាប់កុំពុង
សនាក់ដ ាកនតងលុំដ ា ឋាៃដ ាដ

b. អនកដ

ើយ) ៃិងអៃុវត្តតាមពិ្ីសារម្ត្ួសម្តាយសងគម។

ាការដយាធាការពារFFRDC(មជឈមណឌលម្សាវម្ជាវៃិងអភិវឌឍៃ៍ដដលផ្តល់មូលៃិ្ិដ ាយសហ្ព័ៃធ)សម្រាប់

ដគាលបុំណងនៃបទបញ្ជាដៃះបុរគលិកចាុំបាច់អាចចាកដចញពីលុំដ ា ឋាៃរបស់ពួកដរដដើមបីផ្តល់ដសវាកមមឬអៃុវត្ត
ការងារណាមួយដដលចាុំបាច់សម្រាប់សៃតិសុែជាត្ិរួមទាុំងបុដៃតមិៃរាៃកុំណត្់ចុំដពាះការការពារការអភិវឌឍៃិងការផ្
លិត្យាៃអវកាសសម្រាប់នាយក ឋាៃការពារជាត្ិសហ្រមៃ៍ដសុើបការណ៍សរៃាត្់ៃិង

NASA ៃិងរ ឋាភិបាលសហ្ព័ៃធ

ដផ្េងដទៀត្ឬការិយាល័យៃិងទីភនាក់ងាររ ឋាភិបាលសហ្រដឋអាដមរិក។បុរគលិកសុំខាៃ់ៗរួមរាៃនាយករដឋមន្តៃតីអៃុរដឋ
មន្តៃតីៃិងៃិដយាជិកអនកដ ាការផ្គត្់ផ្គង់ទាុំងកម្មិត្កិចចសៃាដុំបូងៃិងកម្មិត្អនកផ្គត្់ផ្គង់ណាមួយដ ាថនាក់ណាមួយដ ាយ
ដ្វើការដលើកិចចសៃារបស់រ ឋាភិបាលសហ្ព័ៃធសហ្រដឋអាដមរិកដូចជាកិចចសៃាដដលម្ត្ូវបាៃវាយត្នមែដម្កាមម្បព័ៃធ
ការពារអាទិភាពៃិងម្បព័ៃធដបងដចក។(DPAS)ៃិងកិចចសៃាសម្រាប់ការដសុើបការណ៍សរៃាត្់ជាត្ិៃិងត្ម្មូវការសៃតិ
សុែជាត្ិ។

p. កដៃែងដងទាុំកុរារផ្តល់ដសវាកមមដដលអាចឱ្យៃិដយាជិកបាៃរួចផ្ុត្ពីការបញ្ជាទិញដៃះដដើមបីដ្វើការដូចដដលបាៃអៃុញ្ញា
ត្។ តាមលទធភាពដដលអាចដ្វើដ ាបាៃកដៃែងដងទាុំកុរារម្ត្ូវម្បត្ិបត្តិតាមល័កេែ័ណឌចាុំបាច់ដូចខាងដម្កាមៈ

i. ការដមើលដងកុរារម្ត្ូវដត្ដ្វើដ ើងជាម្កុមរាៃដសថរភាព១២ ឬត្ិចជាងដៃះ (“ ដសថរភាព” រាៃៃ័យថាដកមង ១២ នាក់
(១២ នាក់) ឬត្ិចជាងដៃះសថិត្ដ ាកនតងម្កុមដត្មួយកនតងមួយនងៃ)

ii. កុរារមិៃម្ត្ូវផ្ែាស់បតូរពីម្កុមមួយដ ាម្កុមមួយដ ើយ។
iii. ម្បសិៃដបើរាៃកុរារដម្ចើៃជាងមួយ (១) ម្កុមម្ត្ូវបាៃដរយកចិត្តទុក ាក់ដ ាតាមមណឌលមួយ (១) ម្កុមៃីមួយៗ
ៃឹងសថិត្ដ ាកនតងបៃទប់ ាច់ដ ាយដ

កមួយ។ ម្កុមមិៃម្ត្ូវ

ាយបញ្ចូលគនាដ

ើយ។ ៃិង

iv. អនកផ្តល់ដសវាដងទាុំកុរារម្ត្ូវដ ាដត្ជាមួយកុរារមួយម្កុម។

B. សណឋ៉ាគារមូដត្លជួលរួមគនាៃិងកដៃែងម្សដដៀងគនា។
P. អាជីវកមមដដលផ្តល់ដសវាកមមដងទាុំមរណភាពរាៃកុំណត្់ចុំដពាះការដកយកដចញការដងទាុំៃិងការដរៀបចុំៃិងការបញ្ចតះ
សពមៃុសេឬសត្វដដលបាៃសែាប់។
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m. សុំណង់ដដលរួមរាៃម្បត្ិបត្តិការម្ត្ួត្ពិៃិត្យៃិងដងរកាទីតាុំងសុំណង់ៃិងរដម្រាងសាងសង់សម្រាប់សាងសង់អគារ
ពាណិជជកមមការិយាល័យៃិងអគារសថាប័ៃសុំណង់លុំដ ា ឋាៃៃិងលុំដ ា ឋាៃ។

y. . ដសវាកមមរូរម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ម្បសិៃដបើ (១) ដគាលបុំណងនៃការរូររុំៃូររឺដដើមបីលក់ឬជួលកដៃែងសនាក់ដ
រឺចាុំបាច់ដដើមបីរកាសុវត្ថិភាពឬទុំ

ាងមី (២) រុំៃូរ

ាប់នៃទីលុំដ ាឬអាជីវកមម (៣) ការរូររុំៃូររឺដ ាយសារដត្ការសាងសង់ងមីឬ (៤) ការ

រូររុំៃូរកនតងដគាលបុំណងម្របដណ្ប់ផ្ទាុំងម្ក ាស់ដលើអាគារដដល។

r.

អនកផ្លិត្ៃិងលក់រាយម្កណាត្់ឬម្កណាត្់ដដលម្ត្ូវបាៃផ្លិត្ជាឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ែែួៃដូចជារម្មបមុែ។អាជីវ
កមមទាុំងដៃះអាចផ្តល់ៃូវផ្លិត្ផ្លរបស់ពួកដរដល់អនកទិញដ ាយការដឹកជញ្ជូៃឬការដម្ជើសដរើសបុដៃតមិៃបាៃដបើកចុំហ្
សម្រាប់សាធារណៈជៃដ

ើយ។

20.“ ត្ម្មូវការដផ្នកទុំនាក់ទុំៃងសងគម” រាៃៃ័យថា (១) រកាចរៃាយសងគមយាងត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីបុរគលដនទដទៀត្ (២)

ាងនដញឹកញាប់

ជាមួយសាបូៃិងទឹកយាងដហាចណាស់ ២០ វិនាទីឱ្យបាៃញឹកញាប់ឬដម្បើអនាម័យនដដដលរាៃយាងដហាចណាស់ ៦០ ភាររយ ជាត្ិអាល់កុល(៣) ម្របដណ្ប់ការកែកឬកណ្៉ាស់ (ចូលនដអាវដកងនដឬជាលិកាមិៃដមៃនដ) (៤) សរែាត្នផ្ទដដលបះែពស់ជាម្បចាុំ
(៥) មិៃចាប់នដ។ (៦) ដជៀសវាងរាល់ទុំនាក់ទុំៃងសងគមដម្រាម្រួសារដពលឈឺម្រុៃឬកែក(៧)ពាក់អាវម្របមុែដពលកុំពុងទុំនាក់ទុំៃង
ជិត្សនិទធជាមួយអនកដនទដ ាយមិៃរាប់បញ្ចូលទុំនាក់ទុំៃងជាមួយសរាជិកម្រួសារដត្មួយ។ “ ការសនិទធសនាល” រាៃៃ័យថាសថិត្ដ ា
ចរៃាយ ៦ ហ្វីត្នៃមៃុសេរនាក់ដទៀត្កនតងរយៈដពល ១០ នាទីឬដម្ចើៃជាងដៃះ។

21.

“ លក់រាយមហូបអាហារ” រាៃៃ័យថាអាជីវកមមសុំខាៃ់ដដលម្ត្ូវបាៃបញ្ជាក់ដ ាកនតងដផ្នកទី ១៩ (ក) ៃិង ១៩ (ឋ) នៃបទបញ្ជាដៃះ។

22.

“ ការបិទបាុំងមុែ” ឬ“ ការបិទបាុំងមុែ” រាៃៃ័យថារម្មបម្កណាត្់ដដលម្របដលើចុងម្ចមុះៃិងរាត្់ម្ចមុះៃិងរាត្់។ រម្មបមុែដដល

ត្ម្មូវដ ាយបទបញ្ជាដៃះមិៃដមៃជារបាុំងសម្រាប់វះកាត្់ឬឧបករណ៍ដកដដងហើមN-៩៥ដទ។ដយាងតាមដគាលការណ៍ដណនាុំរបស់

CDC របាុំងការពារៃិងឧបករណ៍ដកដដងហើម N-៩៥ រឺជាដម្រឿងផ្គត្់ផ្គង់ចាុំបាច់ដដលម្ត្ូវបៃតបម្មុងទុកសម្រាប់បុរគលិកដងទាុំសុែភាព
ៃិងអនកដនែើយត្បខាងដវជជសាម្សតដនទដទៀត្។
ការបិទបាុំងមុែមិៃរួរដម្បើជៃ
ុំ ួសវិធាៃការដដលដផ្ែកដលើភសតត
ត ាងដដើមបីការពារការរាល ាលកូវដ
ិ -១៩។ការបិទបាុំងមុែរួរដត្ម្ត្ូវ
បាៃដម្បើបដៃថមដលើវធ
ិ ាៃការដដលដផ្ែកដលើភសតត
ត ាង(ឧទាហ្រណ៍ការឃែាត្ឆៃាយពីសងគមការអៃុវត្តៃក
៍ ារ
ការបះដភនកម្ចមុះៃិងរាត្់របស់ដយើងដ ាយនដមិៃ

ាងនដញឹកញាប់ដជៀសវាង

ាងដជៀសពីការដ ាដកបរមៃុសេឈឺ) ។

ល័កេែ័ណឌបដៃថម
២៣។ បទបញ្ជាដៃះមិៃហាមឃាត្់មៃុសេពីការចាកដចញពីកដៃែងសនាក់ដ ារបស់ពួកដរដដើមបីបុំដពញការងារចាុំបាច់ឬផ្តល់ដសវាកមម

ណាមួយឬទទួលដសវាកមមពីដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបាច់ៃិងម្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាលដូចខាងដម្កាមៈ

k.

ម្បត្ិបត្ដិការដងទាុំសុែភាពរួមទាុំង, បុដៃតមិៃបាៃកុំណត្់ចុំដពាះ: មៃទីរដពទយ។រែីៃិក។មៃទីរពិដសា្ៃ៍។ដពទយដ្មញ។ឱ្ស
ងសថាៃ។អនកពាបាលរាងកាយៃិងម្រូដពទយឯកដទសខាងសមភព។ម្កុមហ្ុៃឱ្សងៃិងជីវបដចចកវិទាកដៃែងផ្តល់ដសវា
ដងទាុំសុែភាពដដលរាៃការអៃុញ្ញាត្ដផ្េងដទៀត្អនកផ្គត្់ផ្គង់សុែភាពការដងទាុំសុែភាពតាមផ្ទះ អនកផ្តល់ដសវាអនកផ្តល់
ដសវាសុែភាពផ្ែូវចិត្តឬអាកបបកិរិយា។ អនកផ្តល់ដសវាពាបាលដម្រឿងម្សវឹងៃិងដម្រឿងដញៀៃ មៃទីរ

ុុំឃាុំង cannabis

ដវជជសាម្សតជាមួយៃឹងអាជញាប័ណណរដឋៃិងមូល ឋាៃដដលម្ត្ូវការទាុំងអស់។ការម្សាវម្ជាវដវជជសាម្សតឬវិទាសាម្សតម្កុម
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ហ្ុៃឬដសវាកមមដងទាុំសុែភាពដដលពាក់ព័ៃធៃិងឬចាស់ៗម្កុមហ្ុៃផ្លិត្អនកដចកចាយៃិងដសវាកមមឧបករណ៍ដវជជសា
ម្សតដរារវិៃិចឆ័យៃិងឧបករណ៍(រួមទាុំងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ែែួៃ)។ ការដងទាុំបសុដពទយ ៃិងការដងទាុំសុែភាពទាុំងអស់
ដដលបាៃផ្តល់ដ ាឱ្យសត្វ។បទបញ្ជាដៃះមិៃអៃុវត្តចុំដពាះអាជីវកមមដដលផ្តល់ការផ្គត្់ផ្គង់ការផ្គត្់ផ្គង់ឬដសវាកមមដដល
ចាត្់ទុកថាជាដផ្នកសុំខាៃ់នៃដែេសងវាក់ផ្គត្់ផ្គង់ដល់ម្បត្ិបត្តិការសុខាភិបាល។ការដលើកដលងដៃះម្ត្ូវបាៃបកម្សាយ
យាងទូលុំទូ
ទូលុំទូ

ាយដដើមបីដជៀសវាងផ្លបះពាល់ណាមួយចុំដពាះការផ្តល់ដសវាដងទាុំសុែភាពដដលបាៃកុំណត្់យាង

ាយ។ម្បត្ិបត្តិការដងទាុំសុែភាពមិៃរាប់បញ្ចូលកាយសមបទាៃិងកាយសមបទាហាត្់ម្បាណៃិងកដៃែងហាត្់

ម្បាណឬកដៃែងហ្វឹកហាត្់ម្សដដៀងគនាដទ។

x. ដហ្

ឋារចនាសមព័ៃធចាុំបាច់រួមរាៃបុដៃតមិៃរាៃកុំណត្់ចុំដពាះ៖សុែភាពសាធារណៈសុំណង់ការងារសាធារណៈ។

ម្បត្ិបត្តិការអាកាសយាៃ ឋាៃ; ម្បត្ិបត្តិការកុំពង់ដផ្។ ទឹក។ លូ ។ឧសម័ៃ។អរគិសៃី។ ការចម្រាញ់ៃិងទាញយកដម្បង។
ផ្ែូវៃិងមហាវិងី។មដ្យតបាយដ្វើដុំដណើរសាធារណៈ។ការម្បមូលៃិងការយកដចញៃូវសុំណល់រឹង។ដសវាសដន្តងគាះបនទា
ៃ់។ការម្រប់ម្រងទឹកជុំៃៃ់ៃិងការការពារទីជម្រាលម្បព័ៃធអ៊ីៃ្ឺណិត្ៃិងទូររមនារមៃ៍(រួមទាុំងការផ្តល់ដហ្ ឋារចនាស
មព័ៃធសកលជាត្ិថនាក់មូល ឋាៃសម្រាប់មូល ឋាៃកុុំពយូទ័រដសវាកមមដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធអាជីវកមមការទុំនាក់ទុំៃងៃិងដសវា
កមមដរហ្ទុំព័រ)។ៃិងម្កុមហ្ុៃផ្លិត្កមមៃិងការដចកចាយយល់ថាជាដផ្នកមួយនៃដែេសងវាក់ផ្គត្់ផ្គង់ដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធ
ដដលបាៃផ្តល់ឱ្យពួកដរអៃុវត្តដសវាកមមទាុំងដនាះឬដដលដុំដណើរការដ ាយអៃុដ

ាមតាមពិ្ីសារៃិរៃតរភាពសងគម។

២៤។មៃុសេៃិងអាជីវកមមដដលសថិត្ដ ាដម្កាមបទបញ្ជាដៃះដដលម្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឱ្យបញ្ឈប់ម្បត្ិបត្តិការដ ាយផ្ទាល់បុដៃតអាចបៃតដ្វើ

ការពីផ្ទះអាចដ្វើដុំដណើរដ ាកាៃ់អាជីវកមមទាុំងដនាះកនតងដគាលបុំណងនៃម្បត្ិបត្តិការអបបបររាដដលរាៃៃ័យថា

k. សកមមភាពចាុំបាច់អបបបររាដដើមបីដងរកាៃិងការពារត្នមែនៃសៃនិ្ិៃិងដម្រឿងបរិកេារអាជីវកមម។ធានាបាៃៃូវសៃតិសុែ
សុវត្ថិភាពៃិងអនាម័យ។ ដុំដណើរការដបើកម្បាក់ឈនួលៃិងអត្ថម្បដយាជៃ៍បុរគលិក ។

x. សកមមភាពចាុំបាច់អបបបររាដដើមបីជួយសម្មួលដល់រចាស់ៃិដយាជិកៃិងអនកដ

ាការអនកជុំៃួញដដលអាចបៃតដ្វើការដ ា

ឆៃាយពីកដៃែងសនាក់ដ ារបស់ែែួៃៃិងដដើមបីធានាថាអាជីវកមមអាចផ្តល់ដសវាកមមរបស់ែែួៃពីចរៃាយ។
២៥។ តាមលុំ ាប់លុំដ ាយដៃះមិៃរាៃកុំរិត្ណាដ

ើយ (ក) អនកដនែើយត្បដុំបូងចូលដ ាកាៃ់ដរហ្ទុំព័រដដលរាៃដឈមាះកនតងដីកាដៃះ

កនតងដពលរាៃអាសៃនឬ (ែ) មន្តៃតីមូល ឋាៃរដឋឬសហ្ព័ៃធអនកដសុើបអដងកត្ឬបុរគលិកដពទយឬបុរគលិកអៃុវត្តចាប់ពី អៃុវត្តភារកិចចម្សប
ចាប់របស់ពួកដរដ ាទីតាុំងដដលរាៃដឈមាះកនតងលុំ ាប់ដៃះ។

26. ទីភនាក់ងាររ

ឋាភិបាលម្ត្ូវបាៃដររំពឹងថាៃឹងអៃុវត្តតាមបទបញ្ជាដៃះឱ្យបាៃដម្ចើៃបុំផ្ុត្តាមដដលអាចដ្វើដ ាបាៃដ ាយរាៃករណីដលើក

ដលងដដលចាុំបាច់ដដើមបីបៃតម្ទម្ទង់ម្បត្ិបត្តិការសុំខាៃ់ៗរបស់រ ឋាភិបាល។

27. តាមលុំ

ាប់លុំដ ាយដៃះមិៃហាមឃាត្់ការដៃសាទពីម្ចាុំងសមុម្ទដ ាយអៃុដ

ាមដ ាតាមCal.const.រាម្តា.ឋ,

ក៏មិៃហាមឃាត្់បុរគលរនាក់ៗមិៃឲ្យដដើរតាមែាច់ចូលដ ាកនតងមហាសមុម្ទដដើមបីដបើកទូកកាយាក់ៃិងអវីៗដផ្េងដទៀត្ដ

28. តាមលុំ

§ ២៥, ដហ្ើយ
ើយ។

ាប់ដៃះមិៃហាមឃាត្់បុរគលណារនាក់ឱ្យដម្បើម្បាស់ផ្ែូវដដើរទាុំងម្ត្ួសម្តាយផ្ែូវដដលមិៃទាៃ់បាៃសាងសង់ដដលរាៃទីតាុំង

សថិត្ដ ាកនតងសួៃសាធារណៈកនតងដគាលបុំណងចូលរួមសកមមភាពសុំខាៃ់ៗដ ាខាងដម្រាដ
បាៃអៃុវត្តយាងត្ឹងរឹងក៏ដ ាយ។

ើយដបើដទាះជាត្ម្មូវការចរៃាយសងគមម្ត្ូវ

នងៃទី ១០ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០
ទុំព័រ
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29. បទបញ្ជាដៃះមិៃដលើកដលងឬផ្ែាកឬដកដម្បបទបបញ្ញត្តិទាុំងឡាយណាដដលម្បកាសដ

ាយរដឋកនតងដនាះរួមរាៃបទបញ្ជាដដលសថិត្ដ ា

ដម្កាមអុំណាចរបស់នាយក ឋាៃម្ត្ួត្ពិៃិត្យដភសជជៈរាៃជាត្ិអាល់កុល។ដហ្ើយក៏មិៃផ្ែាកឬជុំៃួសការហាមឃាត្់ដដលរាៃម្សាប់
កនតងការផ្ឹកម្សាដ ាទីសាធារណៈៃិងបទបញ្ញត្តិម្សដដៀងគនាដដលទាក់ទងៃឹងការដម្បើម្បាស់សាធារណៈៃិងការកាៃ់កាប់ដម្រឿងម្សវឹ
ង។

ដភសជជៈរាៃជាត្ិអាល់កុលលក់ដម្កាមបទបញ្ជាដៃះម្ត្ូវដត្លក់កនតងកុងត្ឺៃ័រដដលម្ត្ូវបាៃផ្ាភជាប់យាងដពញដលញតាមរដបៀប

ដដលម្ត្ូវបាៃរចនាដ

ើងដដើមបីការពារការដម្បើម្បាស់ដ ាយមិៃចាុំបាច់ដករុំរបឬមួកដចញ។

30. អាជីវកមមសុំខាៃ់ៗម្ត្ូវដ្វើម្បត្ិបត្តិការដ

ាយអៃុដ

ាមតាមរាល់លិែិត្អៃុញ្ញាត្ឬលិែិត្អៃុញ្ញាត្កនតងម្សុកបចចតបបៃនរួម ទាុំងអាជញាប័ណណ

អាជីវកមមលិែិត្អៃុញ្ញាត្សុែភាពៃិងអវីៗដូច។

31.. សា

ាម្កុងម្ត្ូវផ្តល់ចាប់ចមែងនៃបទបញ្ជាដៃះឱ្យបាៃឆាប់រហ្័សដ ាយ៖ (ក)បិទផ្ាយវាដ ាដលើដរហ្ទុំព័ររបស់នាយក ឋាៃសុខា

ភិបាលៃិងដសវាមៃុសេរបស់ទីម្កុង

តងប៊ិច

(http://www.longbeach.gov/health/) (ែ) បិទផ្ាយវាដ ាឯមជឈមណឌល

ពលរដឋដដលរាៃទីតាុំងសថិត្ដ ាផ្ទះដលែ 411

W. Ocean Blvd., Long Beach, CA 90802 (រ) ផ្តល់ជូៃដល់សរាជិក

ណាមួយនៃសាធារណៈជៃដដលដសនើសុុំចាប់ចមែង (

) ដចញដសចកតីម្បកាសព័ត្៌រាៃដដើមបីផ្េពវផ្ាយបទបញ្ជាជាសាធារណៈ។

ដ ាទូទាុំងទីម្កុងៃិង (ង) តាមរយៈការបដម្មើតាមរយៈអ៊ីដមលដ ាតាមកដៃែង្ុំ ៗ ដដលម្ត្ូវបាៃសគាល់ដ ាយមន្តៃតីសុខាភិបាលដដល
ទុំៃងជាម្ត្ូវអៃុវត្តតាមបទបញ្ជាដៃះ(បុដៃតដសវាកមមតាមរយៈអ៊ីដមលមិៃម្ត្ូវបាៃទាមទារសម្រាប់ការអៃុដ

ាមដទ)។រចាស់អនម្រប់ម្រង

ឬម្បត្ិបត្តិករនៃទីតាុំងណាមួយដដលទុំៃងជារងផ្លបះពាល់ពីបទបញ្ជាដៃះម្ត្ូវបាៃដលើកទឹកចិត្តឱ្យម្បកាសចាប់ចមែងនៃដីកា
បញ្ជាដៃះៃិងផ្តល់ជូៃចាប់ចមែងដល់សរាជិកណាមួយនៃសាធារណៈជៃដដលដសនើសុុំចាប់ចមែង។

k.

រចាស់អនកម្រប់ម្រងរឺម្បត្ិបត្តិករនៃទីតាុំងណាមួយដដលទុំៃងជារងផ្លបះពាល់ពីបទបញ្ជាដៃះម្ត្ូវបាៃដលើកទឹកចិត្តឱ្យ
ម្បកាសចាប់ចមែងនៃដីកាបញ្ជាទិញដៃះៃិងផ្តល់ជូៃចាប់ចមែងដល់សរាជិកណាមួយនៃសាធារណៈជៃដដលដសនើសុុំ
ចាប់ចមែង។

x.

ដ ាយសារដត្ការដណនាុំអាចផ្ែាស់បតូររចាស់អនកម្រប់ម្រងឬម្បត្ិបត្តិករនៃទីតាុំងណាមួយដដលសថិត្ដម្កាមបទបញ្ជាដៃះ
ម្ត្ូវបាៃបញ្ជាឱ្យពិដម្គាះជាមួយដរហ្ទុំព័ររបស់នាយក ឋាៃសុែភាពៃិងដសវាកមមមៃុសេនៃ

ងប៊ិច

(http://www.longbeach.gov/health/)រាល់នងៃដដើមបីកុំណត្់រាល់ការដកដម្បនៃបទបញ្ជាដហ្ើយត្ម្មូវឱ្យអៃុវត្ត
តាមការដ្វើបចចតបបៃនភាពណាមួយរហ្ូត្ដល់ការបញ្ជាទិញម្ត្ូវបាៃបញ្ចប់។

32.ម្បសិៃដបើដផ្នកណាមួយដផ្នករងម្បដយារម្បដយារឃែាឬពាកយនៃបទបញ្ជាដៃះឬការអៃុវត្តណាមួយចុំដពាះបុរគលរចនាសមព័ៃធការ
ម្បមូលផ្តតុំឬកាលៈដទសៈម្ត្ូវបាៃចាត្់ទុកថាមិៃរាៃសុពលភាពឬមិៃម្សបៃឹងរដឋ្មមៃុញ្ញដ ាយដសចកតីសុំដរចរបស់ត្ុ

ាការនៃ

យុតតា្ិការរាៃសមត្ថកិចច។បនទាប់មកការសដម្មចចិត្តដបបដៃះៃឹងមិៃបះពាល់ដល់សុពលភាពនៃចុំដណកដដលដ ាសល់ឬការអៃុ
វត្តតាមដីកាដៃះដទ។

33.

បទបញ្ជាដៃះក៏ម្ត្ូវបាៃដចញផ្ងដដរដ ានងៃទី ១៩ ដែមីនាឆនាុំ ២០២០ នៃបទបញ្ជារបស់មន្តៃតីសុែភាពសាធារណៈរដឋ (“ បទ
បញ្ជារបស់អភិបាល”)ដដលកុំណត្់ការរឹត្បណ្ឹងជាមូល ឋាៃទូទាុំងរដឋដលើសកមមភាពអាជីវកមមមិៃដមៃជាលុំដ ា ឋាៃរាៃ
ម្បសិទធភាពរហ្ូត្ដល់រាៃការជូៃដុំណឹងបដៃថមក៏ដូចជាបទបញ្ជាម្បត្ិបត្តិរបស់អភិបាលដែត្តកាលពីនងៃទី ១៩ ដែមីនាឆនាុំ
២០២០ ។

N-33-20 ដឹកនាុំម្បជាជៃកនតងរដឋកាលីហ្វ័រញាឱ្យដ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អភិបាល។បទបញ្ជារបស់អភិបាលរឺបដៃថម

ដ ាៃឹងសុវត្ថិភាពមុៃដ ាផ្ទះ។បទបញ្ជាដៃះម្បកាៃ់ខជាប់ៃូវការរឹត្បៃតឹងជាក់

ាក់មួយចុំៃួៃទាក់ទងៃឹងអងគដហ្ត្ុៃិងកាលៈដទសៈ
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ជាក់

ាក់ដ ាកនតងទីម្កុងដៃះដដលចាុំបាច់ដដើមបីម្រប់ម្រងភាពអាសៃននៃសុែភាពសាធារណៈដ ាដពលវាកុំពុងវិវត្តដ ាកនតងត្ុំបៃ់ទី

ម្កុងៃិង

Los Angeles ។ដបើគមាៃការរឹត្ត្បិត្សមម្សបដដលជួយកាត្់បៃថយចុំៃួៃនៃអៃតរកមមបដៃថមរវាងមៃុសេភសតត

វិទាសាម្សតបងហាញថាវិបត្តិសុែភាពសាធារណៈដ ាកនតងទីម្កុងៃឹងកាៃ់ដត្អាម្កក់ដ ា ៗ ដដលវាអាចយកឈនះដលើ្ៃធាៃដងទាុំ
សុែភាពដដលរាៃដ ាកនតងទីម្កុងៃិងបដងកើៃអម្តាមរណភាព។បទបញ្ជាដៃះដចងអុំពីការរឹត្ត្បិត្បដៃថមដលើការដ្វើដុំដណើរដដលមិៃ
ទាក់ទងៃឹងការងារដដលមិៃរាៃដ ាកនតងបទបញ្ជារបស់អភិបាលដែត្តរួមទាុំងការកុំណត្់ការដ្វើដុំដណើរដបបដៃះដ ាៃឹងការអៃុវត្ត
សកមមភាពចាុំបាច់។ ាក់ដចញៃូវត្ុំរូវការចុំងាយដផ្នកសងគមសុំរាប់បុរគលម្រប់រូបដ ាកនតងទីម្កុងដ ាដពលចូលរួមសកមមភាពដ ាខាង
ដម្រាកដៃែងសនាក់ដ ារបស់ពួកដរ។ៃិងបដៃថមយៃដការមួយដដើមបីធានាថាអាជីវកមមចាុំបាច់ម្ត្ូវដគារពតាមត្ម្មូវការចរៃាយសងគម។

34. ដ

ាដពលដដលរាៃទុំនាស់រវាងបទបញ្ជាដៃះៃិងបទបញ្ជាសុែភាពសាធារណៈរបស់រដឋណាមួយទាក់ទងៃឹងចាប់ កូវិដ-១៩ ការ

រាត្ត្ាត្រាត្ត្ាត្ដដលជាការផ្តល់ការរឹត្ត្បិត្បុំផ្ុត្។ អៃុដ

ាមតាមម្កមសុែភាពៃិងសុវត្ថិភាពរដឋកាលីហ្វ័រញាដផ្នក ១៣១០៨០

ៃិងមរគតដទសក៍អៃុវត្តមន្តៃតីសុែភាពសម្រាប់ការម្ត្ួត្ពិៃិត្យជុំងឺនែងកនតងរដឋកាលីហ្វ័រញា។ដលើកដលងដត្មន្តៃតីសុែភាពរដឋអាចដចញ
បទបញ្ជាដឹកនាុំដ ាយបទបញ្ជាដៃះដ ាយដផ្ែកដលើការរកដ

ើញថាបទបបញ្ញត្តិនៃបទបញ្ជាដៃះបងកការរុំ រាមកុំដហ្ងដល់សុែភាពសា

ធារណៈវិធាៃការរឹត្ត្បិត្ណាមួយដ ាកនតងបទបញ្ជាដៃះដ ាដត្បៃតអៃុវត្តៃិងម្រប់ម្រងដ ាកនតងទីម្កុងដៃះ។

35. ដីកាសដម្មចដៃះម្ត្ូវបាៃដចញដ

ាយអៃុដ

ាមតាមៃិងបញ្ចូលដ ាយដយាងដសចកតីម្បកាសនងៃទី ៤ ដែមីនាឆនាុំ ២០២០ សតីពីសថាៃ

ភាពអាសៃនដដលដចញដ ាយGovernor

Gavin Newsom ៃិងការម្បកាសដ ានងៃទី ៤ ដែមិនាឆនាុំ ២០២០ អុំពីភាពអាសៃនកនតង

ត្ុំបៃ់ដ ាយម្បធាៃម្កុងៃិងដសចកតីម្បកាសសតីពីភាពអាសៃនកនតងមូល ឋាៃដ ាយមន្តៃតីសុែភាពដដលបាៃផ្តល់សចចាប័ៃដ ាយម្កុម
ម្បឹកាម្កុងកាលពីនងៃទី ១០ ដែមីនាឆនាុំ ២០២០ ដរៀងៗែែួៃៃិងការដណនាុំដដលដចញដ ាយម្កសួងកាលីហ្វ័រញានៃ សុែ ភាពសាធារ
ណៈ ដូចគនានៃពួកដរបាៃៃិងអាចម្ត្ូវបាៃបុំដពញបដៃថម។

36. នាយក

ឋាៃទឹកដ ាយពិដម្គាះដយាបល់ជាមួយដមធាវីម្កុងម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ឱ្យបិទដសវាកមមទឹកដល់អាជីវកមមដដលមិៃដមៃជាអាជីវ

កមមដដលកុំពុងម្បត្ិបត្តិការដ ាយរំដ

37. អងគភាពទាុំងឡាយដដលសថិត្ដ
ម្បត្ិបត្តិការចាុំបាច់កនតងកុំ

ាភដលើបទបញ្ជាដូចដដលសមរមយ។

ាដម្កាមបទបញ្ជាដៃះដដលមិៃត្ម្មូវឱ្យបិទអាចៃឹងដបើកសម្រាប់អាជីវកមមៃិងបុំដពញមុែងារៃិង

តងដពលនៃបទបញ្ជាដៃះដម្កាមល័កេែ័ណឌដដលម្ត្ូវដគារពតាមបទបញ្ជាដៃះដដលជាបទបញ្ជាសុែភាពសា

ធារណៈរបស់រដឋដដលទាក់ទងៃឹងកូវិដ-១៩ការរាត្ត្ាត្សកល។អងគភាពដដលបាៃអៃុញ្ញាត្ឱ្យដ ាដត្ដបើកចុំហ្សម្រាប់អាជីវកមម
ដដលមិៃដគារពតាមបទបញ្ជាដៃះអាចជាកមមវត្ថតនៃការបិទជាចាុំបាច់សម្រាប់រយៈដពលនៃការបញ្ជាទិញដៃះ។រួមទាុំងការដ្វើវិដសា្ៃ
កមមឬការពៃារដពលណាមួយ។ដផ្នកដៃះមិៃម្ត្ូវអៃុវត្តចុំដពាះអាកាសយាៃ ឋាៃ

តងប៊ិចឬអាជីវកមមណាមួយដដលម្ត្ូវបាៃកុំណត្់ថា

ជាដហ្ ឋារចនាសមព័ៃធសុំខាៃ់របស់សហ្ព័ៃធដ ាទីដនាះដទ។

38. ការែកខាៃមិៃបាៃអៃុវត្តតាមបទបបញ្ញត្តិណាមួយនៃបទបញ្ជាដៃះរឺជាការរុំរាមកុំដហ្ងដដលអាចដកើត្រាៃៃិងការរុំរាមកុំដហ្ង
ដល់សុែភាពសាធារណៈដដលបងកជាការរំខាៃជាសាធារណៈដហ្ើយម្ត្ូវទទួលការផ្តនទាដទាស ាក់ពៃធនាគារពិៃ័យឬទាុំងពីរ។ដដើមបី
ការពារសុែភាពសាធារណៈមន្តៃតីសុខាភិបាលម្កុង
រំដ

ងប៊ិចអាចចាត្់វិធាៃការបដៃថមសម្រាប់ការមិៃដគារពតាមបទបញ្ជាដៃះ។ការ

ាភបទបញ្ជាដៃះរឺជាបទមជឈិមដដលម្ត្ូវផ្តនទាដទាស ាក់ពៃធនាគារការផ្ាកពិៃ័យឬទាុំងដ ាដម្កាមម្កមសុែភាពៃិងសុវត្ថិភាពរដឋ

កាលីហ្វ័រញាដផ្នក ១២០២៧៥ ។ល។បៃត ៃិងជុំពូក ១.៣ នៃម្កមម្កុង
អៃុដ

ាមតាម្មមៃុញ្ញទីម្កុង

តងប៊ិច។

ងប៊ិចវរគ ១០៩ វរគ ៨៦៣៤ ៃិង ៤១៦០១ នៃម្កមរដឋកាលីហ្វ័រញា ដផ្នកទី ១០១០៤០ ៃិង

១២០១៧៥ នៃម្កមសុែភាពៃិងសុវត្ថិភាពរដឋ លីហ្វ័រញា ៃិងជុំពូក ៨.០៨ ៃិង ៨.២៦ នៃម្កមម្កុង

តងប៊ិចបទបញ្ជាៃិងដសចកតី
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ដណនាុំទាុំងដៃះដដលដចញដ ាយមន្តៃតីសុខាភិបាលៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តដ ាយសនងការៃររបាលម្កុង

ងប៊ិចដដើមបីធានាបាៃៃូវការអៃុវត្ត

ៃិងការអៃុវត្តៃ៍បទបញ្ជាដៃះៃិងដសចកតីដណនាុំដដលរាៃដចងដ ាទីដៃះ។
ដលើសពីដៃះដទៀត្ៃិងបដៃថមដ ាៃឹងដទាសទណឌម្ពហ្មទណឌដដលរាៃដចងដ ាទីដៃះបទបញ្ជាៃិងដសចកតីដណនាុំទាុំងដៃះដដលដចញ
ដ ាយមន្តៃតីសុខាភិបាលៃឹងម្ត្ូវអៃុវត្តបាៃដ ាយអនកម្រប់ម្រងម្កុងនៃ

ងប៊ិច។ សម្រាប់រយៈដពលនៃការម្បកាសអាសៃនសុែភាពអនក

ម្រប់ម្រងម្កុងម្ត្ូវបាៃអៃុញ្ញាត្ឱ្យចាត្់តាុំងៃិងផ្តល់សិទធិអុំណាចដល់ៃិដយាជិកដដលសមម្សបនៃទីម្កុងកនតងការដចញលិែិត្បញ្ជាក់រដឋ
បាលៃិងពិៃ័យជាម្បាក់សុីវិលៃិងពិៃ័យដល់បុរគលទាុំងដនាះ។អាជីវកមមៃិងអនកដនទដទៀត្ដដលរំដ
ដណនាុំដដលរាៃដ ាទីដៃះម្សបតាមបទបបញ្ញត្តិនៃជុំពូក ៩.៦ នៃម្កមម្កុង

វាម្ត្ូវបាៃដរបញ្ជាដូដចនះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
មន្តៃតីសុខាភិបាលម្កុង

តងប៊ិច

កាលបរិដចឆទ៖ នងៃទី ១០ ដែដមសាឆនាុំ ២០២០

តងប៊ិច។

ាភដលើបទបញ្ជាៃិងដសចកតី

ឈ

ឧបសម្ព័ន្ក
ធ ៈការការពារសង្គម្

្ាោះអាជីវកម្្:

អាសយដ្ឋាន្អាជីវកម្្៖
រូបភាពកាឈរ៉េប្បហាក់ប្បហែលប្បហាក់ប្បហែលនន្ទំែំទំឈន្រឈបើកចំែសប្រាប់សាធារណៈជន្៖
ប្បឈេទអាជីវកម្្:

លក់រាយ

ម្ិន្លក់រាយ

ជំន្ញ
ួ ប្រូវអន្ុវរតរាល់ម្ឈ្យោបាយហែលអាចយកម្កឈប្បើប្បាស់បាន្ឈែើយប្រូវបាន្ឈេឈរៀបចំឈែើម្បីពន្យល់ថាឈរើឈែរុអវីបាន្
ជាផលិរផលណាហែលម្ិន្ប្រូវបាន្អន្ុវរតេឺម្ន្
ិ រាន្ប្បសិទភ
ធិ ាពចំឈពាោះអាជីវកម្្ឈន្ោះ។
ការចុោះឈ

្ាោះ

ផតល់សញ្ញាឈ ាប្ចកចូលសាធារណៈនន្កហន្ែង្ន្ីម្ួយៗឈែើម្បីជូន្ែំណឹង្ែល់ន្ិឈ

ាជិ កន្ិង្អរិថិជន្ទាំង្អស់ថាពួកឈេេួរហរ៖

(i) ឈចៀស

វាង្ចូលឈ ាកនុង្ឈរាង្ចប្កប្បសិន្ឈបើពួកឈេកអកឬប្េុន្។ (ii) រកាចរងាយអបបបររាប្បាំម្ួយែវីរពីម្ួយឈ ាម្ួយ; (iii) កណតាស់ន្ិង្កអកឈ ាកនុង្
ប្កណារ់ឬជាលិការឬឈបើម្ិន្រាន្ចូលឈ ាកនុង្ហកង្នែម្ួយ។ ន្ិង្ (iv) កុំចាប់នែឬចូលរួម្ទាក់ទង្ន្ឹង្រូបវ័ន្តហែលម្ិន្ចាំបាច់។
ដ្ាក់សែាកប្បកាសថរចម្ែង្ពិ្ីសារទំនាក់ទំន្ង្សង្គម្ឈ ាតាម្ប្ចកចូលសាធារណៈន្ីម្ួយៗឈ ាកាន្់ទីតាំង្។

ម្ឈ្យោបាយឈែើម្បីការពារសុខភាពន្ិឈ
ន្ិឈ

ាជិក (សូម្ពិន្រ
ិ យចំណច
ុ ទាំង្អស់ហែលប្រូវអន្ុវរត)

ាជិកទាំង្អស់ប្រូវបាន្ឈេប្បាប់ម្ិន្ឱ្យម្កឈ្វើការប្បសិន្ឈបើឈឺ។

ការប្រួរពិន្ិរយឈរាេសញ្ញាប្រូវបាន្ឈ្វើឈ

ើង្ម្ុន្ឈពលហែលន្ិឈ

សថាន្ីយ៍ការងារន្ីម្ួយៗប្រូវបាន្បំហបកឈដ្ាយចរងាយ
ទំែំរូបវន្តរវាង្ន្ិឈ

ាជិកន្ិង្អរិថិជន្បាន្ឈកើន្ឈ

ឈ ាកហន្ែង្ហែលអាចឈ្វើឈ ាបាន្ន្ិឈ

ាជិកអាចចូលកហន្ែង្ឈ្វើការ។ រុទាំង្អស់ឬ

ាង្រិចប្បាំម្ួយ (៦) ែវីរ។

ើង្ (ឧ។ ការឈបើកបរការ់ភាេថាសកញ្ចក់ទន្់ ឈ ាចំណុចទីតាំង្លក់)

ាជិកហែលអាចបំឈពញភារកិចចការងាររបស់ពួកឈេពីផទោះប្រូវបាន្ឈេហណនាំឱ្យឈ្វើ។

ការប្បជុំហែលអាចបរ់ហបន្បាន្ (ឧទាែរណ៍ការឈ្វើសន្និសិទទូរេម្នាេម្ន្៍ឬការឈ្វើសន្និសីទវីឈែអូ) ។
ជឈប្ម្ើសឈ្វើែំឈណើរហែលអាចបរ់ហបន្បាន្ (ឧទាែរណ៍ពន្ារឈពលការប្បជុំឬប្ពឹរតិការណ៍ហែលម្ិន្ចាំបាច់) ។ អាចបរ់ហបន្បាន្
ឈរាង្ឈ្វើការអាចបរ់ហបន្បាន្ (ឧទាែរណ៍ការបតូរឈវន្គ្នា) ។
ផតល់ឈសវាកម្្ពីចរងាយ (ឧទាែរណ៍ទូរស័ពទវីឈែអូឬឈេែទំព័រ) ។
បន្ទប់សំរាកបន្ទប់ទឹកន្ិង្កហន្ែង្្ម្្តាឈផេង្ឈទៀរកំពុង្ប្រូវបាន្ឈេសរែាប់ឈចាលជាញឹកញាប់ឈែើយសតុកទុកន្ូវសំភារៈអនាម្័យចាំបាច់
តាម្កាលវិភាេែូចខាង្ឈប្កាម្ៈ
បន្ទប់សប្រាក៖
បន្ទប់ទឹក៖
ឈផេង្ឈទៀរ:
ការរាប់ម្េរាន្ប្បសិទធិភាពប្បឆាំង្ន្ឹង្ កូវិែ-១៩ ន្ិង្ការផគរ់ផគង្់ហែលអាចរកបាន្សប្រាប់ន្ិឈ

ាជិកទាំង្អស់ឈ ាទីតាំង្ែូចខាង្ឈប្កាម្ៈ

អនាម្័យនែរាន្ប្បសិទធិភាពប្បឆាំង្ន្ឹង្ កូវិែ-១៩រាន្សំរាប់បុេគលិកទាំង្អស់ហែលរាន្ទីតាំង្ែូចខាង្ឈប្កាម្៖

ឧបសម្ព័ន្ក
ធ ៈការការពារសង្គម្

សាបូន្ិង្ទឹកអាចរកបាន្សប្រាប់បុេគលិកទាំង្អស់ហែលរាន្ទីតាំង្ែូចខាង្ឈប្កាម្៖
ន្ិឈ

ាជិកប្រូវបាន្ទាម្ទារន្ិង្អន្ុញ្ញារឱ្យរាន្ឈពលឈវលាប្េប់ប្គ្ាន្់សប្រាប់លាង្នែរបស់ពួកឈេ

ាង្ឈហាចណាស់ឈរៀង្រាល់ ៣០ នាទី

ឬចាំបាច់ប្បសិន្ឈបើរាន្ឈប្សាម្នែ។ កហន្ែង្ហែលការលាង្នែម្ិន្អាចឈ្វើឈ ាបាន្ឈទអនាម្័យនែជាម្ួយទឹកហែលរាន្ជារិអាល់កុល
ឈហាចណាស់ ៦០ ភាេរយ ប្រូវបាន្ផតល់ឈ ាឱ្យបុេគលិកជំន្ួស។
ចាប់ថរចំលង្នន្ពិ្ីសារឈន្ោះប្រូវបាន្ហចកចាយែល់ន្ិឈ
រំរូវឈអាយន្ិឈ

ាង្

ាជិកទាំង្អស់។

ាជិកន្ិង្កម្្ករជាប់កិចចសន្ាហែលរាន្ការពវកិចចរប្ម្ូវឈអាយរាន្ទំនាក់ទំន្ង្ជិរសនិទធជាម្ួយន្ិឈ

សាធារណជន្ពាក់ឈប្សាម្ម្ុខ។

ាជិកឈផេង្ឈទៀរន្ិង្ ឬ

សរគាល់ៈការបិទបាំង្ម្ុខម្ិន្េួរឈប្បើជំន្ួសវិធាន្ការហែលហផអកឈលើេសតុតាង្ឈែើម្បីការពារការរាលដ្ាល កូវិែ-១៩ ។ ការបិទបាំង្ម្ុខេួរហរប្រូវបាន្ឈប្បើ

បហន្ថម្ឈលើបុហន្តម្ិន្ជំន្ួសឱ្យវិធាន្ការណ៍ហផអកឈលើេសតុតាង្ឈផេង្ឈទៀរ (ឧទាែរណ៍ការឃ្ែារឆងាយពីសង្គម្ការអន្ុវរតន្៍ការលាង្នែញឹកញាប់ ។ ឈជៀស
ពីការបោះហេនកប្ចម្ុោះន្ិង្រារ់របស់ឈយើង្ឈដ្ាយឈប្បើនែហែលគ្្ាន្នែ; ឈជៀសវាង្ការឈ ាហកបរម្ន្ុសេឈឺ) ។

រប្ម្ូវឱ្យឈប្បើេប្ម្បម្ុខន្ិង្ឈប្សាម្នែន្ិង្ឬការលាង្នែញឹកញាប់សប្រាប់អន្តរកម្្ជាម្ួយអរិថិជន្ការឈរៀបចំម្ហូបអាហារន្ិង្ការហចកចាយ
អាហារ។

ឈប្សចចិរតពិពណ៌នាវិធាន្ការណ៍ឈផេង្ឈទៀរ៖

ម្ឈ្យោបាយសប្រាប់ការការពារខែន្
ួ ពីការឃ្ែាឈំ ម្ើល (ពិន្ិរយឈម្ើលអវទ
ី ាំង្អស់ហែលប្រូវអន្ុវរតចឈំ ពាោះទីតាំង្)៖
កំណរ់ចំន្ួន្អរិថិជន្ឈ ាកនុង្ហាង្កនុង្ឈពលហរម្ួយហែលអាចឱ្យអរិថិជន្ន្ិង្ន្ិឈ

ាជិករកាចរងាយ

ាង្រិច ៦ ែវីរពីម្ួយឈ ាម្ួយ

ងាយប្សួលឈ ាប្េប់ឈពលហែលអាចអន្ុវរតបាន្។ចំន្ួន្អរិថិជន្ប្រូវបាន្អន្ុញ្ញារឈ ាកនុង្ហាង្កនុង្ឈពលហរម្ួយ៖

ាង្

តាម្ចាប់ជាទូឈ ាចំន្ួន្ម្ន្ុសេហែលអន្ុញ្ញារឱ្យរាន្កហន្ែង្កម្ាន្តកនុង្ឈពលហរម្ួយេួរហរជាហាសិបភាេរយ (៥០%) នន្ការកាន្់កាប់ហែលប្រូវបាន្អន្ុញ្ញារ
ឬឈបើម្ិន្ែូឈចនោះឈទប្រូវហករប្ម្ូវឈែើម្បីរកាចរងាយអបបបររា ៦ ែវីរអាប្ស័យឈលើទំែំនន្ទីតាំង្។

បិទផាយន្ិឈ

ាជិកឬសន្តិសុខឈ ារារ់ទវារឈែើម្បីធានាថាចំន្ួន្អរិបរិរារបស់អរិថិជន្ឈ ាកនុង្កហន្ែង្ហែលបាន្កំណរ់ខាង្ឈលើម្ិន្ប្រូវឈលើស។

ដ្ាក់ហែន្កំណរ់របស់ម្ន្ុសេរនាក់ឈលើទំន្ិញហែលលក់ដ្ាច់

ាង្ឈលឿន្ឈែើម្បីការ់បន្ថយែវូង្ម្ន្ុសេន្ិង្ហខេ។ ពន្យល់៖

ឈប្សចចិរតពិពណ៌នាពីវិធាន្ការណ៍ឈផេង្ឈទៀរ

ម្ឈ្យោបាយឈែើម្បីរកាប្បជាជន្ឱ្យបាន្រិចបំផុរ (៦) ែវរ
ី ្ីង្ (សូម្ពិន្រ
ិ យចំណច
ុ ទាំង្អស់ហែលប្រូវអន្ុវរត)៖
ដ្ាក់សញ្ញាឈ ាខាង្ឈប្រាហាង្រំលឹកម្ន្ុសេប្រូវឈ ាដ្ាច់ពីគ្នា
ដ្ាក់កាហសរឬសញ្ញាសំគ្ាល់ឈផេង្ឈទៀរ

ាង្រិច ប្បាំម្ួយ (៦) ែវីររួម្ទាំង្ឈពលឈវលាផង្។

ាង្ឈហាចណាស់ប្បាំម្ួយ (៦) ែវីរពីគ្នាឈ ាតាម្រំបន្់ជួរអរិថិជន្ឈ ាខាង្កនុង្ហាង្ន្ិង្ឈ ាឈលើ

ចិឈញ្ចើម្ផែូវឈ ាទីសាធារណៈប្ចកចូលហែលរាន្សញ្ញាសំគ្ាល់ហណនាំអរិថិជន្ឱ្យឈប្បើសញ្ញាសំគ្ាល់ឈែើម្បីរកាចរងាយ។
បំហបករំបន្់បញ្ជាទិញពីរំបន្់ែឹកជញ្ជូន្ឈែើម្បីការពារអរិថិជន្ពីការប្បម្ូលផតុំ។

ន្ិឈ

ឧបសម្ព័ន្ក
ធ ៈការការពារសង្គម្

ាជិកទាំង្អស់ប្រូវបាន្ហណនាំឱ្យរកាចរងាយ

ាង្រិចប្បាំម្ួយ(៦)ែវីរពីអរិថិជន្ន្ិង្ពីគ្នាឈ ាវិញឈ ាម្កឈលើកហលង្ហរន្ិឈ

អាចចូលកាន្់ហរជិរឈ ាឈពលចាំបាច់កនុង្ការទទួលយកការទូទារ់ែឹកជញ្ជូន្ទំន្ិញឬឈសវាកម្្ឬឈបើចាំបាច់។

ាជិក

ហចកចាយផលិរផលែល់អរិថិជន្តាម្រយៈការម្កទទួលតាម្ចិឈញ្ជើម្ថ្ល់ឬែឹកជញ្ជូន្។
បឈង្កើរឈរាង្ប្បរិបរតិការឈែើម្បីបឈប្ម្ើែល់ប្បជាជន្ងាយរង្ឈប្គ្ាោះន្ិង្ធានាបាន្ន្ូវឈពលឈវលាប្េប់ប្គ្ាន្់កនុង្ការសតុកទុកឈ ាតាម្ហាង្។
ឈប្សចចិរតពិពណ៌នាអំពីវិធាន្ការណ៍ឈផេង្ឈទៀរ៖

វិធាន្ការឈែើម្បីការពារការទាក់ទង្ហែលម្ិន្ចាំបាច់ (េូសរាល់អវីហែលទាក់ទង្ន្ឹង្កហន្ែង្)
ការទប់សការ់ម្ន្ុសេម្ិន្ឱ្យបឈប្ម្ើខែួន្ឯង្ន្ូវរបស់របរណាម្ួយហែលទាក់ទង្ន្ឹង្អាហារ។
េំរបសំរាប់ហពង្ន្ិង្ម្ុខទំន្ិញប្បឈេទបារប្រូវបាន្ផតល់ឈដ្ាយបុេគលិក។ ម្ិន្ឱ្យអរិថិជន្ឈែើម្បីចាប់យក។ ្ុង្សំរាម្ចំណីអាហារ
ជាឈប្ចើន្ម្ិន្រាន្សប្រាប់ការឈប្បើប្បាស់ឈសវាកម្្ខែួន្ឯង្សប្រាប់អរិថិជន្ឈ
ម្ិន្អន្ុញ្ញារឱ្យអរិថិជន្យកឥវ៉េាន្់ផ្ទាល់ខែួន្កាែូឬរបស់របរឈប្បើប្បាស់ឈ

ើយ។

ើង្វិញពីផទោះ។

ផតល់ជូន្ន្ូវប្បព័ន្ធបង្់ប្បាក់ហែលគ្្ាន្ការទាក់ទង្ឬប្បសិន្ឈបើម្ិន្អាចឈ្វើបាន្ឈ្វើឱ្យរាន្ប្បព័ន្ធទូទារ់ឱ្យបាន្ឈទៀង្ទារ់។
ពិពណ៌នា៖
ពិពណ៌នាជឈប្ម្ើសវិធាន្ការឈផេង្ឈទៀរ៖

វិធាន្ការណ៍បឈង្កន្
ើ អនាម្័យ (ពិន្រ
ិ យរាល់អហវី ែលប្រូវអន្ុវរត)
ជូរលាង្ហែលរាន្ប្បសិទធភាពប្បឆាំង្ន្ឹង្ កូវែ
ិ -១៩ រាន្ឈ ាហកបររឈទោះដ្ាក់ទំន្ិញន្ិង្កន្តន្តកទំន្ិញ។
ទឹកលាង្នែ (ហែលរាន្ជារិអាល់កុល

ាង្ឈហាចណាស់ ៦០ ភាេរយ) សាបូន្ិង្ទឹកឬទឹក សរែាប់ឈម្ឈរាេហែលរាន្ប្បសិទធភាព

ប្បឆាំង្ន្ឹង្ កូវែ
ិ -១៩អាចរកបាន្សប្រាប់សាធារណជន្ឈ ាឬឈ ាជិរប្ចកចូលកហន្ែង្ហែកឈចញន្ិង្កហន្ែង្ឈផេង្ឈទៀរឈ ាខាង្កនុង្ហាង្
ឬឈ ាខាង្ឈប្រាកហន្ែង្ហែលរាន្អន្តរកម្្បុេគលិកញឹកញាប់ជាម្ួយសរាជិកសាធារណៈ (ឧទាែរណ៍អនកេិរលុយ) ។
ការផតល់សប្រាប់ការររាប់ម្េផរថលប៊ិចន្ិង្ប៊ិចហបលទូទារ់ទាំង្អស់បនទាប់ពីការឈប្បើប្បាស់ន្ីម្ួយៗ។ បុេគលិកហែលបាន្ចារ់តាំង្
សរែាប់ការែែង្នផទខាង្ឈលើខពស់ ៗ ឲ្យ បាន្ញឹកញាប់។
ន្ិឈ

ាជិកហែលប្រូវបាន្ចារ់តាំង្ឱ្យឈ្វើសរែាប់ការែែង្រឈទោះរុញន្ិង្កន្តន្តករវាង្ការឈប្បើប្បាស់។

ជឈប្ម្ើស ពិពណ៌នាវិធាន្ការឈផេង្ឈទៀរ៖

* វិធាន្ការបហន្ថម្ហែលម្ិន្រាប់បញ្ចូលឈ ាទីឈន្ោះេួរហរប្រូវបាន្ចុោះបញ្ជីឈ ាឈលើទំព័រដ្ាច់ឈដ្ាយហ កេួរហរភជាប់ឈ ាន្ឹង្ឯកសារឈន្ោះ។
អនកអាចទាក់ទង្ម្ន្ុសេែូចខាង្ឈប្កាម្ឈដ្ាយរាន្សំណរួ ឬឈ
ឈ

ា្ ោះ៖

ាបល់អព
ំ ីព្
ិ ស
ី ារឈន្ោះ៖
ឈលខទូរសពទ:

