ពិធីសារ -ព ាជៃីយដ្ឋាៃ - ឧបសមព័ៃធ ជ(H)
កាលបរិពឆេទថ្មីៗ ៣/១២/២១៖
•

ឡងប៊ិចគឺសែិត្ល ាលត្កាមគំថូសត្ក្ហ្មលត្កាមបលង់លមរបស់រែឋចំល ាោះលសែឋក្ិចចន្ែលមាថសុវត្ែិភាព។

•

ត្គរោះសែាថទាំងអស់ន្ែលត្បត្ិបត្តក
ិ ារត្សបតាមពិធីសារលថោះត្ត្ូវក្ំណ្ត្់សមត្ែភាពក្នុងផ្ទោះែល់ ២៥
ភាគរយនថការកាថ់កាប់អត្ិបរមាឬ ១០០ នាក្់ន្ែលមាថចំថថ
ួ ត្ិចជាង។

•

លភាជថីយដឋាថន្ែលរួមមាថត្សាលបៀរលេសជជៈហាងត្សាលបៀរត្សាលបៀរបារ លទៀមត្សាលត្គឿងបិត្ត្សាថិង
ហាងត្សាន្ែលមាថលិខិត្អថុញ្ញាត្ិលភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងក្នុងការផ្តល់អាហារអងគុយ
អងគុយញុ ំអាហារសមុត្ទបូណាអាចអងគុយអងគុយញុ ំអាហារលពលល្ងាច។ អាហារល ាខាងលត្រាថិងក្នុង
ផ្ទោះ។

•

ល ាងចត្ក្ផ្លិត្ត្សា បារលទៀមត្សាហាងផ្លិត្ត្សាទំ ាំងបាយជូរន្ែលមិថកាថ់លិខិត្អថុញ្ញាត្
លភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងអាចែំលណ្ើរការល ាក្នុងផ្ទោះបាថត្បសិថលបើត្គរោះសែាថផ្តល់ថូវការ
អងគុយទទួលទាថអាហារលពលល្ងាចលអ ៗ ត្បសិថលបើត្គរោះសែាថលថោះលក្់លត្គឿងត្សវឹងក្នុងត្បត្ិបត្តិការ
ែូចគ្នាថរងអាហារបំបថបូណាន្ែលផ្តល់លដាយអនក្ផ្តល់អាហារន្ែលយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុង។

•

ហាង្សស្សាវីសគីៃិង្សស្សាពបៀរន្ែលមាថទីតាំងសត្មាប់ត្សាលបៀរថិង / ឬេលក្់ត្សាន្ែលត្ត្ូវបាថលលើក្ន្លង
ពីថិយមថ័យនថក្ន្ថលងផ្លិត្អាហារលដាយត្ក្មសុខភាពថិងសុវត្ែិភាពរែឋកាលីហ្វ័រញាន្ផ្នក្ទី
១១៣៧៨៩ (គ)(៥)113789(C)(5) អាចែំលណ្ើរការល ាខាងលត្រាបាថន្ត្តាម ពិធីសារ ហាងផ្លិត្
ត្សាទំ ាំងបាយជូរត្សាលបៀរថិងត្សាលបៀរបថទប់េលក្សរសជាត្ិ (ឧបសមព័ថធទី T) ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្នង
ុ ផ្ទោះនថ
លត្គឿងបរិកខារន្បបលថោះត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ិន្ត្ក្នុងក្រណ្ីន្ែលការអងគុយទទួលទាថអាហារលពលល្ងាចថិង
លេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថលក្់ត្បត្ិបត្តិការែូចគ្នាថិងផ្តល់លដាយអនក្ផ្តល់អាហារន្ែលមាថ
ការយល់ត្ពមពីទីត្ក្ុងថិងអថុលល្ាមតាមពិធីសារលថោះ។

•

បារៃិង្សហាង្សស្សាន្ែលមិថមាថលិខិត្អថុញ្ញាត្ិលភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងត្ត្ូវន្ត្បិទរហ្ូត្
ែល់មាថការអថុញ្ញាត្ឱ្យលបើក្ែំលណ្ើរការលឡើងវិញត្សបតាមបទបញ្ជាសុខភាពទីត្ក្ុងឡុងប៊ិចមាថ
សុវត្ែិភាព។

•

ទីធលាអាហារអាចែំលណ្ើរការសត្មាប់បរិលភាគអាហារក្នុងផ្ទោះឬខាងលត្រា។ អត្ិថជ
ិ ថអាចត្ត្ូវបាថ
អថុញ្ញាត្ឱ្យបរិលភាគឬផ្រក្ល ាថរងក្ន្ថលងល ាឯមជឈមណ្ឌលផ្ារទំលថើបមួយន្ែលត្បត្ិបត្តិការន្ត្ល ាក្នុង
ត្ំបថ់ន្ែលត្ត្ូវបាថក្ំណ្ត្់សត្មាប់បរិលភាគអាហារខាងលត្រាែូចមាថន្ចងក្នុងពិធីសារលថោះ។

•

ការផ្លាស់ប្តូរបានប្នលច
ិ ពណ៌ល ឿង

បន្ថែមលលើល័ក្ខខ័ណ្ឌន្ែលបាថដាក្់លលើលភាជថីយដឋាថលដាយមន្រថតីសុខភាពសាធារណ្ៈរែឋថិងបទបបញ្ញត្តិន្ែលបាថអថុវត្តលដាយកាលីហ្វ័រញាអាល់
ក្ុលថិងលេសជជៈន្ែលអាចត្ត្ូវបាថរក្ល

ើញល ាhttps://www.abc.ca.gov/ ថិង https://covid19.ca.gov/industry-guidance/,
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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ទំព័រទី

1 នៃ ១៣

ត្គរោះសែាថក្៏ត្ត្ូវលគ្ារពតាមត្បូត្ូក្ូលសុវត្ែភ
ិ ាពថិងការឆ្លងលមល ាគរបស់បុគគលក្
ិ ទាំងលថោះផ្ងន្ែរ។
•

ព ាជៃីយដ្ឋាៃដែលរួមមាៃស្សាពបៀរពេសជជៈស្កុមហុៃបារបារហាង្សស្សាសិបបកមមៃិង្សហាង្សស្សាដែលមាៃលិខិតអៃុញ្ញាតិព ាជៃីយដ្ឋាៃ
ដែលពឆញពដ្ាយទីស្កុង្សកនុង្សការផ្តល់អាហារអង្សគុយញុ ំអាហារដែលពជឿទុកឆិតតបាៃ។, អាចផ្តល់ថូវការអងគុយអងគុយទទួលទាថអាហារ
លត្រាផ្ទោះល ាខាងលត្រាថិងក្នុងផ្ទោះ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្នុងផ្ទោះរបស់លភាជថីយដឋាថត្ត្ូវន្ត្មាថក្ំរិត្រហ្ូត្ែល់ ២៥% នថការកាថ់កាប់ជាអត្ិបរមា
ឬ ១០០ នាក្់ន្ែលមាថចំថួថត្ិចជាង។ គ្មាថអវីល ាក្នុងន្ផ្នក្រងលថោះ ា ាំងែល់ត្គរោះសែាថពីការផ្តល់លសវាក្មមតាមរយៈការលបើក្ឡាថលបើក្បរ
តាមមាត្់ទវារទវារឬការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រាថិងការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា។។

•

ពរាង្សឆស្កផ្លិតស្សាពបៀរបិតស្សាបារពទៀមស្សាហាង្សលក់ស្សាៃិង្សហាង្សស្សាដែលមិៃមាៃលិខិតអៃុញ្ញាតិព ាជៃីយដ្ឋាៃដែលពឆញ
ពដ្ាយស្កុង្ស អាចត្បត្ិបត្តិការក្នុងផ្ទោះថិងលត្រាផ្ទោះត្បសិថលបើត្គរោះសែាថផ្តល់ថូវការអងគុយញុ ំអាហារលពល ាត្ត្ីថិងលក្់លត្គឿងត្សវឹងក្នុង
ត្បត្ិបត្តិការែូចគ្នាថរងអាហារបំបថបូណាន្ែលផ្តល់លដាយអនក្ផ្តល់អាហារន្ែលយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុង។ ត្បត្ិបត្ដិការក្នុងផ្ទោះល ាបារ៍ន្ែល
មាថជាត្ិអាល់ក្ុលក្នុងត្បត្ិបត្តិការែូចគ្នាថរងអាហារបំបថបូណាត្ត្ូវន្ត្មាថក្ំណ្ត្់ត្ត្រម ២៥% នថការកាថ់កាប់អត្ិបរមាឬ ១០០ នា
ក្់។ លទាោះត្ិចជាងលថោះក្៏លដាយ។ គ្មាថអវីល ាក្នុងន្ផ្នក្រងលថោះ ា ាំងែល់ត្គរោះសែាថពីការផ្តល់លសវាក្មមតាមរយៈការលបើក្ឡាថលបើក្បរតាម
មាត្់ទវារទវារឬការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រាថិងការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា។
o

ត្គរោះសែាថន្ែលត្បត្ិបត្តិតាមន្ផ្នក្លថោះត្ត្ូវន្ត្ជូថែំណ្រងែល់មថទីរសុខាេិបាលត្ក្ុងអំពីក្ិចចត្ពមលត្ពៀងថិងទំនាក្់ទំថងរវាង
ត្គរោះសែាថថិងអនក្ផ្តល់អាហារន្ែលយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុងតាមរយៈែំលណ្ើរការអថុញ្ញាត្របស់ទីត្ក្ុងសត្មាប់សក្មមភាពលថោះ។
ការយល់ត្ពមថរងទទួលបាថលដាយមថទីរសុខាេិបាលត្ក្ុងមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។

o

ាល់ការបញ្ជាទិញមហូបអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថបលងកើត្លឡើងឬសត្មបសត្មួលលដាយត្គរោះសែាថន្ែលមាថ
អាជញាប័ណ្ណជាមួយABC។ ការបញ្ជាទិញថិងការទូទាត្់ត្បាក្់ពីអត្ិថិជថសត្មាប់មហូបអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវ
ន្ត្ទទួលបាថលដាយត្គរោះសែាថ។ បនទាប់មក្ត្គរោះសែាថអាចបញ្ជូថបទបញ្ជាមហូបអាហារថិងចំន្ណ្ក្នថការទូទាត្់ល ាឱ្យអនក្ផ្តល់
អាហារ។

o
•

អា ់កុ ត្រូវតរទិញកនុងត្ប្រិប្រតិការដូចគ្នានឹងអាហារប្ំប្៉នប្ូណា

ហាង្សលក់ស្សាទំពាំង្សបាយជូរពរាង្សឆស្កផ្លិតស្សាបិតស្សាជាមួយថរងបរិលវណ្ន្ែលទុក្សត្មាប់ត្សាលបៀរថិង / ឬេលក្់ត្សាន្ែលត្ត្ូវបាថ
លលើក្ន្លងពីថិយមថ័យនថក្ន្ថលងមហូបអាហារលដាយត្ក្មសុខភាពថិងសុវត្ែិភាពរែឋកាលីហ្វ័រថីញាន្ផ្នក្ទី ១១៣៧៨៩ (គ) (៥) អាច
ែំលណ្ើរការល ាខាងលត្រាបាថលដាយអថុលល្ាមតាមពិធីសារ ត្សាទំ ាំងបាយជូរល ាងចត្ក្ផ្លិត្ត្សាថិង បិត្ត្សា ។ បថទប់េលក្សរសជាត្ិ
(ឧបសមព័ថធទី T) ។ ត្បត្ិបត្ដិការក្នុងផ្ទោះនថលត្គឿងបរិកខារន្បបលថោះត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ិន្ត្ក្នុងក្រណ្ីន្ែលការអងគុយទទួលទាថអាហារលពល
ល្ងាចថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថលក្់ត្បត្ិបត្តិការែូចគ្នាថិងផ្តល់លដាយអនក្ផ្តល់អាហារន្ែលមាថការយល់ត្ពមពីទីត្ក្ុងថិង
អថុលល្ាមតាមពិធីសារលថោះ។

•

ទីធ្លាឆំណីអាហារអាចត្បត្ិបត្តិការសត្មាប់ការបរិលភាគអាហារក្នុងផ្ទោះឬលត្រា។ សមត្ែភាពល ាត្ុល្ាការអាហារក្នុងផ្ទោះត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថ
ក្ំណ្ត្់ត្ត្រម ២៥% នថការកាថ់កាប់ជាអត្ិបរមាឬ ១០០ នាក្់ន្ែលមាថចំថួថត្ិចជាង។ ទីធលាអាហារក្៏អាចលធវើត្បត្ិបត្តិការសត្មាប់
ក្ន្ថលងចត្ល ាតាមមាត្់ទវារឬក្ន្ថលងទទួលថិងែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា។ អត្ិថិជថអាចត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យបរិលភាគឬផ្រក្ល ាថរងក្ន្ថលងល ាឯ
មជឈមណ្ឌលផ្ារទំលថើបមួយន្ែលត្បត្ិបត្តិការន្ត្ល ាក្នុងត្ំបថ់ន្ែលត្ត្ូវបាថក្ំណ្ត្់សត្មាប់បរិលភាគអាហារខាងលត្រាែូចមាថន្ចងក្នុង
ពិធីសារលថោះ។ លលើក្ន្លងន្ត្ក្ន្ថលងបរិលភាគអាហារលត្រាន្ែលបាថក្ំណ្ត្់ត្ំបថ់រួមនថត្បត្ិបត្តិការមជឈមណ្ឌលផ្ារទំលថើបត្ត្ូវន្ត្បិទ។

•

គស្មបមុខអាឆស្តូវបាៃយកពឆញដតបុព

្ាោះ។លដាយអត្ិថិជថល ាលពលអងគុយល ាត្ុក្នុងត្ំបថ់បរិលភាគអាហារលត្រាន្ែលបាថក្ំណ្ត្់

លពលក្ំពុងញុ ំឬផ្រក្។
•

តុដែលមាៃទីតាំង្សសថិតព ាកនុង្សតំបៃ់បរិព ាគអាហារពស្រាកដៃលង្សព ាៃឹង្សកដៃលង្សស្តូវដតបំដបកគ្នាយាង្សតិឆ ៨ ហ្វីត្លែើមបីធានាថាចមងាយ ាង
កាយយាងលហាចណាស់ ៦ ហ្វីត្រវាងអត្ិថិជថថិងក្មមក្រត្ត្ូវបាថសលត្មចខណ្ៈលពលន្ែលអត្ិថិជថក្ំពុងអងគុយថិងអថុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លង
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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ទំព័រទី

2 នៃ ១៣

កាត្់បថទប់ល ាចលនលាោះត្ុថិង ាប់បញ្ចូលលរាអីន្ែលក្ំពុងកាថ់កាប់លដាយអត្ិថិជថលហ្ើយរុញលចញល ាលពលអងគុយល ាត្ុ។ ការបរិលភាគ
លដាយផ្ទាល់លដាយសមាជិក្ត្គួសារន្ត្មួយត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្ត។ត្ុថិងលរាអីត្ត្ូវន្ត្យក្លចញពីក្ន្ថលងបរិលភាគអាហារែូលចនោះចមងាយផ្លូវ
កាយមាថ ៦ ហ្វីត្សត្មាប់អត្ិថិជថថិងក្មមក្រត្គប់លពល។ លបើត្ុលរាអីសតង់មិថអាចលរើលចញបាថសូមលត្បើគំលហ្ើញលែើមបីបង្ហាញថាវាមិថ
អាចលត្បើបាថ។
•

សស្មាប់អាជីវកមមទាំង្សអស់តស្មូវឱ្យស្បកាៃ់ខ្ជាប់ពិធីសារការលក់ឬពេសជជៈពសវាកមមរួមទាំង្សពស្គឿង្សស្សវឹង្សស្តូវបាៃហាមឃាត់មិៃឱ្យ
បរិព ាគពដ្ាយអតិថ្ិជៃដែលមិៃបាៃអង្សគុយព ាតុអាហារសស្មាប់ពសវាកមមអាហារពស្រាផ្ទោះ។ ការលក់ឬពសវាកមមពស្គឿង្សស្សវឹង្សកនុង្សផ្ទោះ
សស្មាប់ដតការពស្បើស្បាស់ព ាខ្ាង្សពស្រាស្តូវបាៃហាមឃាត់ពលើកដលង្សដតការលក់ឬពសវាកមមដបបពៃោះពកើតព
អាហារបំបៃបូ

•

ើង្សកនុង្សស្បតិបតតិការែូឆគ្នាៃឹង្ស

ា។

ត្បត្ិបត្ដិការល ាខាងលត្រាអាចលក្ើត្លឡើងត្សបតាមការន្ណ្នាំរបស់ត្ក្សួងសុខាេិបាលរែឋកាលីហ្វ័រញាន្ែលមាថចំណ្ងលជើងថា“ ការ
លត្បើត្បាស់រចនាសមព័ថធបលណ្្តោះអាសថនសំ ាប់ត្បត្ិបត្តិការអាជីវក្មមលត្រា” ន្ែលរក្ល

ើញល ា

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-forOutdoor-Business-Operations.aspx . ាល់លិខិត្អថុញ្ញាត្ន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងត្ត្មូវឱ្យែំលណ្ើរការល ាខាងលត្រារួមទាំង
ការអថុញ្ញាត្ន្ែលត្ំរូវលអាយត្ំលឡើងត្ង់ ាថហាលជំរក្ពថលឺត្ពោះអាទិត្យលផ្សងលទៀត្រឺរចនាសមពថធ័ន្ែលត្ត្ូវលត្បើសំ ាប់បរិ លភាគល ាខាងលត្រា
ត្ត្ូវន្ត្ទទួលបាថមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។

ក់លេសជ្ជៈមានជ្ារិអា ់កុ យកលទៅ
លភាជថីយដឋាថរួមទាំងផ្លិត្ត្សាលបៀរផ្លិត្បិត្ត្សាលបៀរបារលត្ៀមត្សាល ាងចត្ក្ផ្លិត្ត្សាអាជិពថិងហាងលក្់ត្សាទំ ាំងបាយជួរ(ត្គរោះសែាថ)
អាចលក្់ត្សាលបៀរត្សាថិងលេសជជៈមុថឬត្សាត្ក្ឡុក្ន្ែលមិថមាថល ាក្នុងក្ុងត្ឺថ័ររបស់ត្ក្ុមហ្ុថផ្លិត្សត្មាប់លត្បើត្បាស់ល ាលត្រាទីតាំងន្ែល
មាថការអថុញ្ញាត្។ល ាលពលលក្់លដាយភជាប់ជាមួយអាហារត្ត្រមត្ត្ូវន្ែលត្ត្ូវបាថលរៀបចំសត្មាប់តាមផ្លូវមាត្់ទវារឬថិង ទទួលែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រា
លផ្សងលទៀត្ន្ែលសែិត្លត្កាមល័ក្ខខ័ណ្ឌខាងលត្កាមលហ្ើយអថុលល្ាមតាម ABC លសចក្តីជូថែំណ្រងទីមួយ ថិងទី ត្បាំ នថការផ្តល់ជំថួយសលន្រង្គាោះបនទាថ់
សត្មាប់បទបបញ្ញត្តិ (https://www.abc.ca.gov/notice-of-regulatory-relief/)៖

1. អាហារត្ត្រមត្ត្ូវបាថផ្តល់ជូថលដាយអនក្ផ្តល់អាហារន្ែលត្ត្ូវបាថយល់ត្ពមលដាយត្ក្ុងន្ែលចូលរួមជាលទៀងទាត្់ក្នុងអាជីវក្មមលរៀបចំថិង
ផ្តល់ជូថអាហារត្ត្រមត្ត្ូវសត្មាប់លក្់ជាសាធារណ្ៈែូចជាលភាជថីយដឋាថន្បបត្បនពណ្ីលភាជថីយដឋាថអាហាររហ្័សឬអនក្ផ្តល់អាហារ
ចល័ត្ (ឧទាហ្រណ្៍ឡាថែរក្ទំថិញ) ឬអាជីវក្មមន្ែលមាថអាជញាប័ណ្ណត្បហាក្់ត្បន្ហ្លន្ែលលរៀបចំថិងបលត្មើអាហារត្ត្រមត្ត្ូវ។
ត្បសិថលបើការបលងកើត្មិថមាថលិខិត្អថុញ្ញាត្លភាជថីយដឋាថន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងលទការបលងកើត្ត្ត្ូវន្ត្ជូថែំណ្រងែល់មថទីរសុខាេិបាល
ត្ក្ុងអំពីក្ិចចត្ពមលត្ពៀងថិងទំនាក្់ទំថងរវាងការបលងកើត្ថិងអនក្ផ្តល់អាហារន្ែលអថុម័ត្លដាយត្ក្ុងតាមរយៈែំលណ្ើរការអថុញ្ញាត្របស់ទី
ត្ក្ុងសត្មាប់សក្មមភាពលថោះ។ការយល់ត្ពមថរងទទួលបាថលដាយមថទីរសុខាេិបាលត្ក្ុងមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។អា ់កុ ត្រូវតរទិញកនុង
ត្ប្រិប្រតិការដូចគ្នានឹងអាហារត្រឹមត្រួវ។

2.

ាល់ការបញ្ជាទិញមហូបអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថបលងកើត្លឡើងឬសត្មបសត្មួលលដាយត្គរោះសែាថន្ែលមាថអាជញាប័
ណ្ណជាមួយABC។ការបញ្ជាទិញថិងការទូទាត្់ពីអត្ិថិជថសត្មាប់អាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវន្ត្ទទួលបាថលដាយត្គរោះសែា
ថ។ការបលងកើត្អាចបញ្ជូថល ាតាមលំដាប់មហូបថិងចំន្ណ្ក្នថការទូទាត្់ល ាឱ្យអនក្ផ្តល់អាហារ។អា ់កុ ត្រូវតរទិញកនុងត្ប្រិប្រតិការដូចគ្នា
នឹងអាហារអាហារត្រឹមត្រូវ។

3. ចំល

ាោះការែរក្បញ្ជូថល ាឆ្ងាយពីក្ន្ថលងមាថការអថុញ្ញាត្ត្គរោះសែាថត្ត្ូវទទួលបទបញ្ជាអាហារពីអនក្ផ្គត្់ផ្គង់អាហារលហ្ើយបនទាប់មក្

ត្បគល់ទាំងអាហារថិងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលែល់អត្ិថិជថក្នុងត្បត្ិបត្តិការន្ត្មួយន្ែលមាថត្បេពលចញពីទីតាំងន្ែលមាថការ
អថុញ្ញាត្របស់ខលួថ។លថោះត្ត្ូវលធវើលទាោះបីជាលត្បើលសវាក្មមែរក្ជញ្ជូថភាគីទីបីក្៏លដាយ។លនាោះគឺលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលអាចមិថត្ត្ូវបាថ
ត្បគល់ឱ្យអនក្លត្បើត្បាស់ដាច់លដាយន្ឡក្ពីអាហារន្ែលផ្តល់លដាយអនក្ផ្តល់អាហារលហ្ើយមិថអាចចាក្លចញពីបរិលវណ្ន្ែលមាថការ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

3 នៃ ១៣

អថុញ្ញាត្លដាយមិថត្ត្ូវបាថអមលដាយបទបញ្ជាអាហារសមត្សប។

4.

ាល់លេសជជៈន្ែលមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្សាលបៀរត្សាថិងលេសជជៈមុថឬត្សាត្ក្ឡុក្ន្ែលមិថមាថល ាក្នុងក្ុងត្ឺថ័ររបស់ត្ក្ុមហ្ុថផ្លិត្
សត្មាប់លត្បើត្បាស់ក្នុងបរិលវណ្ន្ែលមាថការអថុញ្ញាត្ត្ត្ូវន្ត្លវចខចប់ក្នុងក្ុងត្ឺថ័រន្ែលមាថគំរបឬគត្មបន្ែលមាថសុវ ត្ែិភាពថិងត្ត្ូវបាថ
រចនាលឡើងលែើមបីការ ារការលត្បើត្បាស់លដាយមិថចាំបាច់ែក្ហ្ូត្។ គំរបឬមួក្ (ឧទាហ្រណ្៍មិថមាថគំរបន្ែលមាថរថធរឺរលបើក្សំ ាប់ចំលបើង
លទ) ។លលើសពីលថោះលទៀត្ត្គរោះសែាថន្ែលលក្់លេសជជៈន្បបលថោះសត្មាប់ការលត្បើត្បាស់លត្រាការលក្់ត្ត្ូវត្បកាសជាសាធារណ្ៈថូវការ
ត្ពមាថែូចត្ល ាលថោះក្នុងលក្ខណ្ៈមួយន្ែលលធវើឱ្យអនក្លត្បើត្បាស់ក្ត្់សំគ្ាល់ពីន្ែថក្ំណ្ត្់ទាក្់ទងថរងចាប់ក្ុងត្ឺថ័រលបើក្ចំហ្៖
លេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលន្ែលត្ត្ូវបាថលវចខចប់លដាយត្គរោះសែាថលថោះគឺជាធុងលបើក្ចំហ្លហ្ើយមិថអាចែរក្ជញ្ជូថតាមយាថយថត
បាថលទលលើក្ន្លងន្ត្ក្នុងរថយថដ។ ឬត្បសិថលបើមិថមាថត្បលមាយលទក្ុងត្ឺថ័រអាចត្ត្ូវបាថរក្ាទុក្ល ាក្នុងត្ំបថ់មួយចំថួថលផ្សង
លទៀត្នថយាថយថតន្ែលមិថត្ត្ូវបាថកាថ់កាប់ជាធមមតាលដាយអនក្លបើក្បរឬអនក្ែំលណ្ើរ (ន្ែលមិថ ាប់បញ្ចូលបថទប់ឧបក្រណ្៍លត្បើ
ត្បាស់ឬន្ផ្នក្ដាក្់លត្សាមនែ (លលខក្ូែយាថយថតលលខ ២៣២២៥)) ។ លលើសពីលថោះលទៀត្លេសជជៈន្បបលថោះមិថអាចត្ត្ូវបាថលត្បើ
ត្បាស់ល ាទីសាធារណ្ៈឬល ាត្ំបថ់លផ្សងលទៀត្ន្ែលជាក្ន្ថលងលបើក្ធុងត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់លដាយចាប់លឡើយ។
“ ត្បកាស” មាថថ័យថាបង្ហាញយាងលលចលធលាល ាតាមទីតាំងផ្ាយតាមអ៊ិថធរលណ្ត្ឬបង្ហាញតាមវិធីណាក្៏លដាយន្ែលចាំបាច់
លែើមបីធានាថាអត្ិថិជថទិញឬអនក្ែរក្ជញ្ជូថែរក្ជញ្ជូថលេសជជៈន្បបលថោះត្ត្ូវបាថជូថែំណ្រងអំពីការត្ពមាថលថោះ។

5.
6.

ាល់ការអថុញ្ញាត្ិន្ែលលចញលដាយទីត្ក្ុងឬរែឋន្ែលត្ត្មូវសត្មាប់សក្មមភាពត្ត្ូវបាថទទួលមុថលពលត្បត្ិបត្តិការ។ ថិង
ការបលងកើត្ត្បត្ិបត្តិការត្បត្ិបត្តិការល ាតាមចិលញ្ចើមថនល់តាមមាត្់ទវារឬក្ន្ថលងទទួលទំថិញខាងលត្រាថិងការែរក្ជញ្ជូថខាងលត្រាលដាយ
អថុលល្ាមល ាតាមចាប់ថិងបទបបញ្ញត្តិនានារបស់រែឋថិងក្នុងត្ំបថ់រួមទាំងបុន្ថតមិថក្ំណ្ត្់ចំល ាោះពិធីសារលថោះថិងបទបបញ្ញត្តិលផ្សងលទៀត្
ន្ែលត្ត្ូវបាថអថុវត្តលដាយកាលីហ្វ័រញាអាល់ក្ុលថិងលេសជជៈ។

“ អាហារត្ត្រមត្ត្ូវ” ត្ត្ូវបាថលគក្ំណ្ត្់ថាជាការចាត្់ថនាក្់ធមមតានថអាហារន្ែលត្ត្ូវបាថលគបញ្ជាទិញជាទូល ាល ាលមាងលផ្សងៗគ្នាក្នុងមួយនថងន្ែល
ថរងត្ត្ូវចាត្់ទុក្ជាអាហារត្ត្រមត្ត្ូវ។ លសវាក្មមអាហារខចប់ែូចជាថំសាំងវិចឬសាឡាត្់ឬត្គ្ាថ់ន្ត្ក្ំល ាអាហារកលាលសឬអាហារន្ែលបាថលរៀបចំរួច
ថរងមិថត្ត្ូវបាថចាត្់ទុក្ជាការអថុលល្ាមតាមត្ំរូវការនថការបរិលភាគអាហារបូណាលឡើយ។
លលើក្ន្លងន្ត្មាថការអថុញ្ញាត្ិលអាយលធវើល ាទីលថោះសហ្ត្គ្ាសន្ែលែំលណ្ើរការត្សបតាមពិធីសារលថោះត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់មិថឱ្យអថុញ្ញាត្ឱ្យក្ន្ថលង
ឬចំន្ណ្ក្ណាមួយត្ត្ូវបាថបត្មុងទុក្ឬលត្បើត្បាស់សត្មាប់ត្ពរត្តិការណ្៍ឬការជួបជុំ ណាមួយលឡើយ។ លលើក្ន្លងន្ត្មាថការអថុញ្ញាត្ល ាទីលថោះការ
ជួបជុំសមាជិក្មក្ពីត្គួសារលផ្សងៗគ្នា (មិថថាក្នុងផ្ទោះឬល ាខាងលត្រា) រួមបញ្ចូលបុន្ថតមិថមាថក្ំណ្ត្់ត្ពរត្តិការណ្៍ពិធីជប់លលៀងការជួបជុំត្បជុំថិងស
ថនិបាត្នានាត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់។ ក្ន្ថលងអងគុយលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងល ាត្ុថរងមិថត្ត្ូវមាថចំថួថមិថលលើសពី ៦ នាក្់ល ាក្នុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយ។
ពិធីលរៀបអា ាហ្៍ពិ ាហ្៍ឬពិធីបុណ្យសពអាចថរងលក្ើត្លឡើងល ាខាងលត្រាឬខាងក្នុងត្សបតាម“ កូវិែ-១៩ ការដណនាំឧសាហកមម៖ កដៃលង្សពគ្ារព
បូជាៃិង្សអនកផ្តល់ពសវាសាសនាៃិង្សពិធីវបបធម៌”ផ្តល់ជូថថាៈ (១) ចំង្ាយ ាងកាយ ៦ ហ្វីត្រវាងមថុសសឬត្ក្ុមមថុសសពីត្គួសារលផ្សងៗគ្នាត្ត្ូវបាថ
រក្ាល ាត្គប់លពល។អនក្ចូលរួមត្ត្ូវត្បកាថ់ខជាប់ថូវ ាល់វិធាថការណ្៍នថការឃលាត្ឆ្ងាយន្ផ្នក្ ាងកាយបទបញ្ជាលដាយមន្រថតីសុខភាពឡុងប៊ិច ាប់
បញ្ចូលទាំង ាក្់មុខត្គបមាត្់ថិងត្ចមុោះត្គប់លពល។ ថិង (៣) គ្មាថអាហារឬលេសជជៈ (រួមទាំងលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុល) ថិង (៤) សមត្ែភាពក្នុង
ផ្ទោះត្ត្ូវន្ត្ត្ត្ូវបាថក្ំថត្់ ២៥% នថការកាថ់កាប់អត្ិបរមានថក្ន្ថលងក្នុងផ្ទោះឬ ១០០ នាក្់ន្ែលត្ិចជាង។
ពិធីសារលថោះមិថត្ត្ូវបាថបត្មុងទុក្សត្មាប់ការត្បគុំត្ន្រថតីការសន្មតងឬក្ន្ថលងក្ំសាថតន្ែលមាថក្ន្ថលងអាហារល ាថរងក្ន្ថលងលទ។ លត្គឿងបរិកខារទាំង
លថោះថរងត្ត្ូវបិទរហ្ូត្ែល់ពួក្លគត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យបថតត្បត្ិបត្តិការន្ែលបាថន្ក្ន្ត្បឬលពញលលញតាមរយៈការបញ្ជាទិញលឡើងវិញ។

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V11 3/12/2021

ទំព័រទី

4 នៃ ១៣

ការក្ំសាថដផ្ទាល់ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ិលអាយលធវើល ាតាមលភាជថីយដឋាថលយាងតាមន្ផ្នក្

នថពិធីសារលថោះ។

សូមក្ត្់សមគាល់៖ ឯក្សារលថោះអាចត្ត្ូវបាថលធវើបចចុបបថនភាពល ាលពលន្ែលព័ត្៌មាថថិងធថធាថបន្ថែមអាចរក្បាថែូលចនោះត្ត្ូវត្បាក្ែថាពិថិត្យលមើល
លគហ្ទំព័ររបស់ឡងប៊ិច ក្ូវិែ-១៩ល ាwww.longbeach.gov/covid19 ជាលទៀងទាត្់សត្មាប់ការលធវើបចចុបបថនភាពលលើឯក្សារលថោះ។

បញ្ជីលផ្ទៀងផ្ទាត្់លថោះរួមមាថ៖

(១) លគ្ាលថលយាបាយថិងការអថុវត្តល ាក្ន្ថលងលធវើការលែើមបីការ ារសុខភាពបុគគលិក្
(២ លផ្ទៀងផ្ទាត្់ការលែើមបីធានាបាថថូវភាពឃលាត្ឆ្ងាយនថ ាងកាយ
(៣) លផ្ទៀងផ្ទាត្់ការលែើមបីធានាការត្គប់ត្គងការឆ្លង
(៤) ទំនាក្់ទំថងជាមួយថិលយាជិក្ថិងសាធារណ្ជថ
(៥) លផ្ទៀងផ្ទាត្់ការលែើមបីធានាបាថថូវការទទួលបាថថូវលសវាក្មមចាំបាច់ត្បក្បលដាយសមធម៌

ព ាជៃីយដ្ឋាៃទាំង្សអស់ដែលស្គបែណតប់ពលើពិធីសារពៃោះស្តូវដតអៃុវតតវិធ្ាៃការណ៍ដែលអាឆអៃុវតតបាៃទាំង្សអស់ដែលមាៃដឆង្សព ាខ្ាង្សពស្កាម
ពហើយពស្តៀមពៃយល់ពីមូលពហតុដែលវិធ្ាៃការណ៍
ព

ាដែលមិៃស្តូវបាៃអៃុវតតមិៃអៃុវតតឆំពពាោះអាជីវកមម។

មាោះអាជីវកមម:

កដៃលង្សអាស័យដ្ឋាៃ៖
កាលបរិពឆេទឆុោះផ្ាយ៖
ក។ ) ប័ណ្សៃារាប់រង្សការងារៃិង្សវិធ្ាៃការណ៍ពែើមបីការពារសុខ ាពៃិពយាជិក

□ (ពិៃិតយពមើលអវទ
ី ាំង្សអស់ដែលអៃុវតតព ាៃឹង្ស ាពអាឆរកបាៃ)៖

□ មថុសសត្គប់រូបន្ែលអាចបំលពញភារក្ិចចរបស់ពួក្លគពីផ្ទោះត្ត្ូវបាថលគន្ណ្នាំឱ្យលធវើ។
□ បុគគលិក្ន្ែលង្ាយរងលត្គ្ាោះ (អនក្ន្ែលមាថអាយុលលើសពី ៦៥ ឆ្នាំអនក្មាថនផ្ទល ាោះថិងអនក្ន្ែលមាថបញ្ហាសុខភាព ុាំនរ៉ៃ) ត្ត្ូវបាថចាត្់
តាំងឱ្យលធវើការន្ែលអាចលធវើបាថពីផ្ទោះល ាលពលណាន្ែលអាចលធវើល ាបាថលហ្ើយគួរពិភាក្ាអំពីក្ងវល់ណាមួយជាមួយអនក្ផ្តល់លសវា
ន្ថទាំសុខភាពឬលសវាក្មមសុខភាពវិជជាជីវៈលែើមបីលធវើការសលត្មចចិត្តសមត្សប។ ត្ត្លប់ល ាក្ន្ថលងលធវើការវិញ។

□ ថិលយាជិក្ទាំងអស់ត្ត្ូវបាថលគត្បាប់មិថឱ្យមក្លធវើការត្បសិថលបើឈឺឬត្បសិថលបើពួក្លគត្ត្ូវបាថបោះ ាល់ថរងអនក្ន្ែលមាថ ក្ូវិែ-១៩។
□ ក្មមក្រថិលយាជិត្ត្ត្ូវបាថផ្តល់ព័ត្៌មាថអំពីអត្ែត្បលយាជថ៍នថការឈប់សត្មាក្របស់ថិលយាជិក្ឬរដឋាេិបាលន្ែលថិលយាជិក្អាចមាថ
សិទធិទទួលបាថន្ែលថរងលធវើឱ្យវាកាថ់ន្ត្ង្ាយត្សួលក្នុងការរស់ល ាល ាផ្ទោះ។សូមលមើលព័ត្៌មាថបន្ថែមអំពី
រដឋាេិបាលក្មមវិធីគ្ាំត្ទការឈប់សត្មាក្ឈឺថិងការផ្តល់សំណ្ងែល់ក្មមក្រសត្មាប់ ក្ូវិែ-១៩ រួមទាំងសិទធិឈប់សត្មាក្ឈឺរបស់
ថិលយាជិក្ល ាលត្កាមចាប់លថោះ ត្ក្ុមត្គួសាររក្ល

ើញលមល ាគលថោះែំបូងលគ សក្មមភាពលឆ្លើយត្ប ថិងសិទធិរបស់ថិលយាជិក្ចំល ាោះអត្ែ

ត្បលយាជថ៍សំណ្ងរបស់ក្មមក្រថិងការសថមត្នថភាពទាក្់ទងថរងការង្ាររបស់ក្ូវិែ-១៩ បទបញ្ជាត្បត្ិបត្តិ N-62-20 ។

□ ល ាលពលទទួលបាថែំណ្រងថាថិលយាជិក្មនាក្់ឬលត្ចើថលធវើលត្សត៍វិជជមាថឬមាថល ាគសញ្ញាត្សបគ្នាក្ូវិែ-១៩ (ក្រណ្ី) ថិលយាជិក្មាថន្ផ្ថការឬ
ពិធីសារន្ែលមាថល ាក្នុងក្ន្ថលងលែើមបីឱ្យមាថក្រណ្ីដាច់លដាយន្ឡក្ពីលគល ាផ្ទោះលហ្ើយទាមទារឱ្យមាថការដាក្់ខលួថលដាយខលួថឯងែល់
ថិលយាជិក្ទាំងអស់ន្ែលមាថការបោះ ាល់ក្ន្ថលងលធវើការចំល ាោះក្រណ្ីលថោះ។ន្ផ្ថការរបស់ថិលយាជិក្គួរន្ត្ពិចារណាលលើពិធីសារសត្មាប់
ថិលយាជិក្ន្ែលជាប់ទាំងអស់អាចចូលលត្បើឬត្ត្ូវបាថសាក្លបងសត្មាប់ក្ូវិែ-១៩ លែើមបីក្ំណ្ត្់ថាលត្ើមាថការបង្ហាញល ាក្ន្ថលងលធវើការ
បន្ថែមន្ែលអាចត្ត្មូវឱ្យមាថវិធាថការត្ត្ួត្ពិថិត្យបន្ថែម ក្ូវិែ-១៩ ន្ែរឬលទ។

□ ក្នុងក្រណ្ីន្ែលមាថក្រណ្ីចំថួថ ៣ រឺលត្ចើថជាងលថោះត្ត្ូវបាថរក្ល ើញល ាក្នុងក្ន្ថលងលធវើការក្នុងរយៈលពល ១៤ នថងថិលយាជក្គួរន្ត្ ាយការណ្៍
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

5 នៃ ១៣

ពីត្ក្ុមលថោះល ាមថទីរសុខភាពថិងលសវាមថុសសនថទីត្ក្ុងឡងប៊ិចតាមលលខ ៥៦២-៥៧០-INFO ។

□ ការត្ត្ួត្ពិថិត្យល ាគសញ្ញាត្ត្ូវបាថលធវើលឡើងមុថលពលថិលយាជិក្អាចចូលលធវើការ។ ការត្ត្ួត្ពិថិត្យត្ត្ូវន្ត្ ាប់បញ្ចូលការន្ឆ្ក្លឆ្រទាក្់ទងថរង
ការក្អក្ែលងហើមខលីឬលរតាខលួថថិងល ាគសញ្ញាលផ្សងលទៀត្ន្ែលបុគគលិក្អាចថរងជួបត្បទោះ។ ការត្ត្ួត្ពិថិត្យទាំងលថោះអាចត្ត្ូវបាថលធវើលឡើងពី
ចមងាយឬលដាយផ្ទាល់ល ាលពលមក្ែល់បុគគលិក្។
ការត្ត្ួត្ពិថិត្យសីត្ុណ្ហភាពគួរន្ត្ត្ត្ូវបាថលធវើល ាក្ន្ថលងលធវើការត្បសិថលបើអាចលធវើល ាបាថ។

□ ថិលយាជិក្ទាំងអស់ន្ែលមាថទំនាក្់ទំថងជាមួយសាធារណ្ជថឬថិលយាជិក្លផ្សងលទៀត្ក្នុងក្ំឡុងលពលផ្លាស់បតូរលវថរបស់ពួក្លគត្ត្ូវបាថផ្តល់
ជូថលដាយមិថចាំបាច់បង់នថលលលើត្គបមុខ។ ការបិទបាំងគឺត្ត្ូវ ាក្់លដាយថិលយាជិក្ត្គប់លពលលវល្ាល ាលពលនថងលធវើការល ាលពលមាថទំនាក្់
ទំថងឬទំថងជាទាក្់ទងជាមួយអនក្ែនទ។ ថិលយាជិក្មិថត្ត្ូវ ាក្់អាវមុខលទល ាលពលថិលយាជិក្ល ាមនាក្់ឯង។

□ ថិលយាជិក្ត្ត្ូវបាថន្ណ្នាំឱ្យលត្បើការត្គបមុខឱ្យបាថត្ត្រមត្ត្ូវរួមទាំងត្ត្មូវការល្ាងមុខត្គបមុខ ាល់នថង។
□ ន្ខលការ ារមុខត្ត្ូវបាថផ្តល់ជូថថិង ាក្់លដាយបុគគលិក្រង់ចាំថិងបុគគលិក្លផ្សងលទៀត្ល ាលពលបលត្មើអត្ិថិជថមិថ ាក្់ត្គបមុខលែើមបីបរិលភាគ
ថិងផ្រក្។ ន្ខលការ ារមុខត្ត្ូវ ាក្់បន្ថែមលលើគត្មបមុខត្ក្ណាត្់។ គត្មបមុខបិទមុខការ ារអនក្ែនទពីែំណ្ក្់ទរក្របស់មថុសស។ ន្ខល
ការ ារមុខជួយការ ារអនក្ ាក្់ពីែំណ្ក្់ទរក្លផ្សងៗ។

□ ន្ខលការ ារមុខត្ត្ូវបាថលត្បើសមអាត្ថិងរមាប់លមល ាគក្នុងទិសល ារបស់អនក្ផ្លិត្។
□ ថិលយាជិក្ត្ត្ូវបាថន្ណ្នាំឱ្យធានាថូវការអថុវត្តអនាម័យនែរួមទាំងភាពញរក្ញាប់នថការលត្បើនែអនាម័យការលត្បើត្បាស់នែថិងការលត្បើត្បាស់
លត្សាមនែឱ្យបាថត្ត្រមត្ត្ូវ។

□ ថិលយាជិក្ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យមាថលពលលវល្ាល្ាងនែញរក្ញាប់។
□ ថិលយាជិក្ត្ត្ូវបាថរំtoក្ឱ្យត្គបែណ្្ប់ការក្អក្ថិងក្ណ្្ ស់លដាយជាលិកា។ ជាលិកាន្ែលត្ត្ូវបាថលត្បើគួរន្ត្ត្ត្ូវបាថលបាោះលចាលក្នុងធុង
សំ ាមថិងល្ាងនែភលាមៗជាមួយសាបូថិងទរក្លរតាយាងលហាចណាស់ ២០ វិនាទី។

□ ថិលយាជិក្ត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់មិថឱ្យបរិលភាគឬផ្រក្ល ាក្ន្ថលងណាលផ្សងលទៀត្ល ាក្នុងក្ន្ថលងលក្់អាហារលត្រាពីបថទប់សត្មាក្ន្ែលបាថក្ំណ្
ត្់។

□ ថិលយាជិក្អនក្លក្់ថិងបុគគលិក្ន្ចក្ចាយទាំងអស់ត្ត្ូវបាថផ្តល់ការន្ណ្នាំទាក្់ទងថរងការន្ថរក្ាភាពខុសគ្នានថ ាងកាយថិងការលត្បើត្បាស់
គត្មបមុខល ាលពលន្ែលល ាជុំវិញអនក្ែនទ។

□ ការឈប់សត្មាក្គឺមាថភាពត្ចបូក្ត្ចបល់លដាយអថុលល្ាមតាមបទបបញ្ញត្តិត្បាក្់ឈនួលថិងលមាងលែើមបីធានាថាត្បាំមួយ (៦) ហ្វីត្រវាង
ថិលយាជិក្អាចត្ត្ូវបាថរក្ាល ាក្នុងបថទប់សត្មាក្ត្គប់លពល។

□ បថទប់សំ ាក្បថទប់ទរក្ថិងក្ន្ថលងធមមតាលផ្សងលទៀត្ត្ត្ូវបាថលគសមលាប់លមល ាគជាញរក្ញាប់តាមកាលវិភាគែូចខាងលត្កាម៖
o បថទប់សត្មាក្
o បថទប់បងគុថសាធារណ្ោះ
o លផ្សងលទៀត្

□ លត្គឿងបរិកខារន្ែលរំង្ាប់លមល ាគថិងលត្គឿងផ្គត្់ផ្គង់ន្ែលអាចរក្បាថសត្មាប់បុគគលិក្ល ាទីតាំងែូចខាងលត្កាម៖
□ ទរក្អនាម័យល្ានែមាថត្បសិទធភាពត្បឆ្ាំងថរងក្ូវីែ-១៩ អាចរក្បាថសត្មាប់បុគគលិក្ទាំងអស់ន្ែលមាថទីតាំងែូចខាងលត្កាម៖
□ ចាប់ថត្ចមលងពិធីសារលថោះត្ត្ូវបាថន្ចក្ចាយថិងបណ្្តោះបណ្្ លែល់បុគគលិក្មនាក្់ៗ។
□ លត្សចចិត្ត - ពិពណ្៌នាអំពីវិធាថការណ្៍លផ្សងលទៀត្៖
ខ។ ការពផ្ទៀង្សផ្ទាត់ធ្ានាកាពឃលាត់ឆ្ងាយពីរាង្សកាយ
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

6 នៃ ១៣

□ ចំថួថមថុសសល ាក្នុងលភាជថីយដឋាថក្នុងផ្ទោះឬក្ន្ថលងបារគឺមាថក្ំរិត្ទាបត្គប់ត្គ្ាថ់លែើមបីធានាបាថថូវការឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយបុន្ថតក្នុង
ក្រណ្ីណាក្៏លដាយមិថលលើសពី ២៥% នថការកាថ់កាប់ជាអត្ិបរមានថលភាជថីយដឋាថរឺក្ន្ថលងបារ។

ចំថួថមថុសសអត្ិបរមាល ាក្នុងលភាជថីយដឋាថក្នុងផ្ទោះឬបារត្ត្ូវបាថក្ំណ្ត្់ត្ត្រម៖___________________

□ ត្ុក្នុងផ្ទោះត្ត្ូវន្ត្ឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយ ៨ ហ្វីត្ល ាក្នុងបរិលវថក្នុងផ្ទោះលែើមបីកាត្់បថែយហាថិេ័យពីអត្ិថិជថន្ែលបរិលភាគក្នុងផ្ទោះលដាយមិថ

មាថត្គបមុខ។ ត្ត្មូវការលថោះគឺៈ (១) លែើមបីធានាថាចមងាយ ាងកាយយាងត្ិច ៦ ហ្វីត្រវាងអត្ិថិជថថិងក្មមក្រត្ត្ូវបាថសំលរចខណ្ៈន្ែល
អត្ិថិជថក្ំពុងអងគុយថិង (២) អថុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លងកាត្់បថទប់ល ាចលនលាោះត្ុថិង ាប់បញ្ចូលលរាអីន្ែលក្ំពុងកាថ់កាប់លដាយអត្ិថិជថថិងរុញ

លចញខណ្ៈលពលល ាត្ុ។ក្ន្ថលងទទួលទាថអាហារខាងលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងត្ត្ូវបាថក្ំណ្ត្់លដាយចំថួថត្ុន្ែលអាចឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយ
បាថ ៨ ហ្វីត្ល ាត្ំបថ់លត្រា។ លមើលែាត្កាមភជាប់។ ត្ត្មូវការលថោះគឺៈ (១) លែើមបីធានាថាចមងាយ ាងកាយយាងត្ិច ៦ ហ្វីត្រវាងអត្ិថិជថ

ថិងក្មមក្រត្ត្ូវបាថសំលរចខណ្ៈន្ែលអត្ិថិជថក្ំពុងអងគុយថិង (២) អថុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លងកាត្់បថទប់ល ាចលនលាោះត្ុថិង ាប់បញ្ចូលលរាអីន្ែលក្ំពុង
កាថ់កាប់លដាយអត្ិថិជថថិងរុញ លចញខណ្ៈលពលល ាត្ុ។ ក្ន្ថលងអងគុយលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងថរងត្ត្ូវបាថលគចាត្់ទុក្ថាអាចបំលពញបាថល ា
ខាងលត្រាត្បសិថលបើត្ុទាំងអស់ (រួមទាំងបញ្ជរលត្រា) ត្ត្ូវបាថបំន្បក្លដាយអបបបរមា ៨ ហ្វីត្។

□ ត្ុថិងលរាអីត្ត្ូវន្ត្យក្លចញពីក្ន្ថលងបរិលភាគអាហារក្នុងផ្ទោះថិងលត្រាែូលចនោះចមងាយផ្លូវកាយមាថចមងាយ ៦ ហ្វីត្សត្មាប់អត្ិថិជថថិងក្មមក្
រ។ លបើត្ុលរាអីសតង់មិថអាចលរើលចញបាថសូមលត្បើគំលហ្ើញលែើមបីបង្ហាញថាវាមិថអាចលត្បើបាថ។

□ បញ្ឈប់ក្ន្ថលងអងគុយរបស់អត្ិថិជថន្ែលអត្ិថិជថមិថអាចរក្ាចមងាយ ៦ ហ្វីត្ពីក្មមក្រក្ន្ថលងលធវើការថិងក្ន្ថលងលរៀបចំអាហារថិងលេស
ជជៈ។

□ អត្ិថិជថបរិលភាគអាហារអាចក្ុមមង់ថិងចូលរួមក្នុងត្បត្ិបត្តិការលក្់លចញក្នុងផ្ទោះន្ែលផ្តល់ជូថថូវ៖
o អត្ិថិជថទាំងអស់ ាក្់លត្សាមមុខលពលអងគុយមិថបរិលភាគល ាត្ុបរិលភាគឬផ្រក្
o មថុសសត្គប់រូបរក្ាចមងាយ ាងកាយយាងលហាចណាស់ ៦ ហ្វីត្ឬធំជាងលថោះខណ្ៈលពលល ាក្នុងផ្ទោះ
o នផ្ទបោះខពស់ថិងលផ្សងលទៀត្ត្ត្ូវបាថល្ាងលអាយមាថអនាម័យជាញរក្ញាប់
o អត្ិថិជថត្ត្ូវបាថហាមឃាត្់មិថឱ្យយក្អាហារថិង / ឬលេសជជៈល ាក្នុងផ្ទោះ ថិង
o

ាល់ត្ត្មូវការលផ្សងលទៀត្ល ាក្នុងពិធីសារលថោះត្ត្ូវបាថអថុវត្តតាម។

□ វិធីសាត្សតនថបទបញ្ជាន្ែលក្ំណ្ត្់អថតរក្មមរវាងក្មមក្រថិងអត្ិថិជថែូចជាការបញ្ជាទិញតាមអ៊ិថធរលណ្ត្ឬបលចចក្វិទាត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្ត
យាងខលាំង។

□ លលើក្ន្លងន្ត្មាថការអថុញ្ញាត្ល ាទីលថោះលភាជថីយដឋាថមិថអាចទទួលលេញៀវពិធីជប់លលៀងឬការជួបជុំធំ ៗ លផ្សងលទៀត្បាថលទ។
□ ក្ន្ថលងបារឬត្ំបថ់លត្បើត្បាស់សត្មាប់លគ្ាលបំណ្ងលរៀបចំឬបលត្មើលេសជជៈមាថជាត្ិអាល់ក្ុលត្ត្ូវបាថបិទលសវាក្មមមហូបអាហារថិងលេសជជៈល ាប
ញ្ជរ។ បញ្ជរអាចត្ត្ូវបាថលត្បើសត្មាប់លគ្ាលបំណ្ងនថការបរិលភាគអាហារលដាយផ្ទាល់ែ ាបណាការលរៀបចំមហូ បអាហារឬលេសជជៈមិថត្ត្ូវបាថលក្ើត្
លឡើងល ាបញ្ជរន្ត្មួយ។ លចត្នានថត្ត្មូវការលថោះគឺលែើមបីក្ំណ្ត្់អថតរក្មមរវាងអត្ិថិជថពីត្ុលផ្សងៗគ្នាអថតរក្មមរវាងអត្ិថិជថថិងបុគគលិក្ថិង
សមត្ែភាពរបស់អត្ិថិជថក្នុងការទំនាក្់ទំថងជាមួយនផ្ទជាលត្ចើថ។ ល ាលពលអត្ិថិជថក្ំពុងបរិលភាគអាហារលេសជជៈថិងលត្គឿងត្សវឹងថរងត្ត្ូវ
ត្បគល់ល ាឱ្យអត្ិថិជថន្ែលអងគុយល ាត្ុ។

□ ត្បសិថលបើអាចលធវើល ាបាថថិលយាជិក្មនាក្់ន្ែល ាក្់អាវមុខត្ត្ូវបិទល ាជិត្មាត្់ទវារបុន្ថតត្ត្ូវមាថចមងាយយាងត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីអត្ិថិជថន្ែលល ា
ជិត្បំផ្ុត្លែើមបីតាមដាថថាថីត្ិវិធីនថការឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយត្ត្ូវបាថត្បកាថ់ខជាប់។

□ វិធាថការណ្៍លែើមបីធានាបាថថូវការឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយត្ត្ូវបាថត្បកាថ់ខជាប់ល ាថរងក្ន្ថលងន្ែលអត្ិថិជថឬថិលយាជិក្សែិត្ល ាក្នុងជួរ។ លថោះ
ាប់បញ្ចូលទាំងទីតាំងន្ឆ្ក្ថិងសែាថីយចំណ្ត្ឌីឌីថិងបណ្្ ញបថទប់ទឺក្ជលណ្្ើរយថតក្ន្ថលងជលណ្្ើរយថតក្ន្ថលងរង់ចាំថិងក្ន្ថលងរង់ចាំក្ន្ថលង
ឈប់សំ ាក្ថិងលបើក្ថិងក្ន្ថលងលផ្សងលទៀត្ន្ែលអត្ិថិជថជួបជុំគ្នា។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ទំព័រទី

7 នៃ ១៣

o

ដាក្់ន្ខសឬសញ្ញាសមគាល់លផ្សងលទៀត្ល ាចលនលាោះចមងាយ ៦ ហ្វីត្ល ាត្ំបថ់ណាមួយន្ែលសមាជិក្សាធារណ្ៈអាចបលងកើត្ជាន្ខសឬឈរ
បាថ។

o

បលងកើត្ផ្លូវលែើរថិងផ្លូវឆ្លងកាត្់សត្មាប់ច ាចរណ្៍លជើងលបើអាចលធវើល ាបាថលែើមបីលុបបំបាត្់ថិលយាជិក្ថិងអត្ិថិជថពីការឆ្លងកាត្់គ្នា។

□ លត្គឿងបរិកខារមហូបអាហារន្ែលផ្តល់ជូថថូវជលត្មើសក្នុងការទទួលអាហារឬការែរក្ជញ្ជូថគឺលែើមបីធានាបាថថូវការអថុវត្តជាក្់ន្សតងន្ែលទាក្់ទង
ថរងឃលាត្ឃលា ាងកាយន្ែលត្ត្ូវបាថអថុវត្តសត្មាប់អត្ិថិជថទាំងលនាោះក្នុងជួរល ាលពលបញ្ជាទិញឬលពលបញ្ជាទទូល។

□ ែំលណាោះត្សាយបលចចក្វិទាល ាលពលន្ែលអាចលធវើល ាបាថត្ត្ូវបាថអថុវត្តលែើមបីកាត្់បថែយអថតរក្មមរវាងមថុសសថិង មនាក្់។ ការបញ្ជាទិញតាម
ទូរស័ពទចល័ត្ថិងលថលបលត្តាមមុខទំថិញអត្ែបទល ាលលើការមក្ែល់សត្មាប់ក្ន្ថលងអងគុយជលត្មើសទូទាត្់ត្បាក្់ន្ែលមិថទាក្់ទង

□ រចនាអថតរក្មមរវាងអត្ិថិជថអនក្លបើក្បរែរក្ជញ្ជូថថិងថិលយាជិក្លែើមបីអថុញ្ញាត្ឱ្យមាថភាពខុសគ្នាខាង ាងកាយ។
o

ជាថ់ល ាខាងក្នុងថិងខាងលត្រាលភាជថីយដឋាថល ាតាមត្ំបថ់នានាល ាលពលន្ែលអត្ិថិជថអនក្លបើក្ឡាថែរក្ទំថិញឬអនក្លផ្សងលទៀត្
អាចរង់ចាំបាថត្ត្ូវបាថសមគាល់លែើមបីលបើក្ែំលណ្ើរការថិងលធវើឱ្យឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយ។

o

ការលត្បើត្បាស់ែំលណ្ើរការគ្មាថទំនាក្់ទំថងសត្មាប់ការលត្ជើសលរើសថិងការន្ចក្ចាយថិងត្បព័ថធលអឡិចត្ត្ូថិចលផ្សងលទៀត្សត្មាប់អថតរ
ក្មមរបស់លេញៀវត្ត្ូវបាថអថុវត្តន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

o

អថតរក្មមរវាងមាសុីថលមឬអថតរក្មមរបស់ថិលយាជិក្ថិងអត្ិថិជថលផ្សងលទៀត្ថិងអត្ិថិជថត្ត្ូវបាថក្ំណ្ត្់ឱ្យមាថរយៈលពលអត្ិបរមា
ត្បាំនាទីក្នុងមួយក្រណ្ីន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

□ ការេលក្សអាហារល ាខាងលត្រាថិងការេលក្់ត្សាន្ែលលធវើលឡើងលដាយការក្ក្់ទុក្រឺអត្ិថិជថជូថែំណ្រងលអាយទូរស័ពទជាមុថ
បញ្ជាក្់ពីក្ន្ថលងអងគុយ / ក្ន្ថលងអងគុយបលត្មើខាងលត្រាន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។ ព័ត្៌មាថទំនាក្់ទំថងសត្មាប់ពិធីជប់លលៀងត្ត្ូវបាថត្បមូល
ត្បសិថលបើអាចលធវើល ាបាថក្នុងែំលណ្ើរការធមមតានថត្បត្ិបត្តិការអាជីវក្មមទាំងលពលក្ក្់ក្ន្ថលងឬល ាទីតាំងលែើមបីអថុញ្ញាត្ឱ្យមាថទំនាក្់ទំថង។

o

ពិចារណាអំពីត្បព័ថធក្ក្់ទូរស័ពទន្ែលអថុញ្ញាត្ឱ្យមថុសសត្ត្មង់ជួរឬរង់ចាំក្នុងឡាថលហ្ើយបញ្ចូលន្ត្ល ាលពលល
ឬវិធីសាត្សតលផ្សងលទៀត្ជូថែំណ្រងែល់អត្ិថិជថថាត្ុរួច ាល់។

ាទូរស័ពទអត្ែបទ

□ ត្បសិថលបើត្គរោះសែាថមាថសមត្ែភាពថិងលត្ជើសលរើសលែើមបីផ្តល់ជូថថូវការបញ្ជាទិញល ាថរងក្ន្ថលងអត្ិថិជថគួរន្ត្ត្ត្ូវបាថផ្ត ល់ជូថបញ្ជីមុខ
មហូប (ត្ត្ូវបាថផ្សពវផ្ាយឬលត្បើន្ត្មួយសថលរក្) លែើមបីផ្តល់ភាពង្ាយត្សួលក្នុងការបញ្ជាទិញលហ្ើយទំថិញន្ែលបាថបញ្ជាទិញគួរន្ត្ត្ត្ូវ

បាថត្បមូលខចប់ថិងលរើសលដាយអត្ិថិជថឱ្យបាថឆ្ាប់តាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។អត្ិថិជថគួរន្ត្ត្ត្ូវបាថជូថែំណ្រងអំពីលពលលវល្ាលត្ជើស
លរើសន្ែលបាថ់សមាថ។ អត្ិថិជថន្ែលក្ំពុងរង់ចាំរបស់របរអាចមិថត្បមូលផ្តុំល ាក្នុងអាជីវក្មមបាថលទ។

□ ក្ំណ្ត្់ចំថួថលេញៀវល ាត្ុលត្រាន្ត្មួយមិថឱ្យលលើសពី ៦ នាក្់ល ាក្នុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយ។មថុសសល ាក្នុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយន្ែល

អងគុយល ាត្ុន្ត្មួយមិថត្ត្ូវន្ញក្ដាច់ពីគ្នាលទ។ សមាជិក្ទាំងអស់នថពិធីជប់លលៀងត្ត្ូវន្ត្មាថវត្តមាថមុថលពលអងគុយលហ្ើយមចាស់ផ្ទោះត្ត្ូវ
នាំយក្ពិធីជប់លលៀងទាំងមូលល ាត្ុក្នុងលពលន្ត្មួយ។ លលើក្ទរក្ចិត្តឱ្យបរិលភាគអាហារលដាយផ្ទាល់លដាយសមាជិក្ត្គួសារន្ត្មួយ។
o

ក្ន្ថលងអងគុយលត្រាល ាថរងក្ន្ថលងល ាត្ុថរងមិថត្ត្ូវមាថចំថួថមិថលលើសពី ៦ នាក្់ល ាក្នុងពិធីជប់លលៀងន្ត្មួយ។

□ អត្ិថិជថគួរន្ត្ត្ត្ូវបាថផ្តល់ជូថថូវមុខមហូប (ផ្ាយឬលត្បើត្បាស់ថូវឯក្សារន្ត្មួយ) លែើមបីផ្តល់ភាពង្ាយត្សួលក្នុងការបញ្ជាទិញលហ្ើយ

ទំថិញន្ែលបាថបញ្ជាទិញគួរន្ត្ត្ត្ូវបាថត្បមូលខចប់ថិងលរើសលដាយអត្ិថិជថឱ្យបាថឆ្ាប់តាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។ អត្ិថិជថគួរន្ត្ត្ត្ូវ
បាថជូថែំណ្រងអំពីលពលលវល្ាលត្ជើសលរើសន្ែលបាថ់សមាថ។ អត្ិថិជថន្ែលក្ំពុងរង់ចាំរបស់របរអាចមិថត្បមូលផ្តុំល ាក្នុងអាជីវក្មមបាថ
លទ។ ពួក្លគគួរន្ត្សែិត្ល ាក្នុងឡាថរបស់ពួក្លគឬត្ត្ឡប់មក្តាមលពលលវល្ាសមត្សបលែើមបីទទួលបាថការបញ្ជា ទិញ។

□ ទំនាក្់ទំថងមាថក្ំណ្ត្់រវាងបុគគលិក្រង់ចាំថិងអត្ិថិជថ។
o

ត្លមលើងរបាំងរូបវថតែូចជាភាគថាសឬ របាំងក្ញ្ចក្់ជ័រ ល ាក្ន្ថលងចុោះល
ចមងាយ ាងកាយមាថចមងាយ ត្បាំមួយ ហ្វីត្គឺពិបាក្។

មាោះក្ន្ថលងឈរក្ន្ថលងបញ្ជាទិញបញ្ជរជាលែើមន្ែលការរក្ា

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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o

ក្ំណ្ត្់ចំថួថថិលយាជិក្ន្ែលបលត្មើត្ក្ុមថីមួយៗ។

□ លលើក្ទរក្ចិត្តែល់ថិលយាជិក្ថិងអត្ិថិជថក្ុំលអាយមក្ជួបជុំគ្នាល ាត្ំបថ់ន្ែលមាថច ាចរណ្៍ខពស់ែូចជាបថទប់ទរក្សាលត្ចក្លចញចូល
ក្ន្ថលងបារថិងក្ន្ថលងដាក្់ប័ណ្ណឥណ្ទាថ។ ល។

o

ត្ត្មូវឱ្យថិលយាជិក្លចៀសវាងការចាប់នែថិងការសវាគមថ៍ត្សលែៀងគ្នាន្ែលលធវើឱ្យត្បាក្ចាក្ចមងាយ ាងកាយ។

□ លត្បើរបាំងឬបលងកើថចមងាយរវាងត្ុ លរាអីលែើមបីបំន្បក្ថិលយាជិក្ល ាក្នុងបថទប់សត្មាក្បុគគលិក្។ ល ាក្ន្ថលងន្ែលអាចលធវើបាថចូរបលងកើត្ក្ន្ថលង
សំ ាក្លត្រាលដាយមាថមលប់ថិងក្ន្ថលងអងគុយន្ែលធានាថូវការឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយ។

□ ត្បត្ិបត្ដិការត្ត្ូវបាថលរៀបចំលឡើងវិញន្ែលអាចលធវើល ាបាថលែើមបីសលត្មចបាថថូវភាពខុសគ្នារវាង ាងកាយថិងថិលយាជិក្។
o

ផ្ទោះបាយថិងន្ផ្នក្ខាងលត្កាយនថក្ន្ថលងផ្ទោះគឺត្ត្ូវបាថសមគាល់លែើមបីបំលពញត្ំរូវការន្ផ្នក្ខាងឃលាត្់ ាងកាយ។

□ ពិធីសារន្ែលឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយគួរន្ត្ត្ត្ូវបាថលត្បើល ាត្គប់ការិយាល័យការិយាល័យផ្ទោះបាយអាហារដឋាថក្ន្ថលងលែើរត្ត្ជាក្់ឬ
ត្ំបថ់បុគគលិក្ន្ែលមាថច ាចរណ្៍ខពស់។

o

ការទាក្់ទងលដាយនចែថយត្ត្ូវបាថលគរំពរងទុក្លទាោះយាងណាលគ្ាលល ាគឺត្ត្ូវដាក្់ក្ត្មិត្លថោះឱ្យត្ិចជាង ១៥ នាទីថិយម
១០ នាទីលហ្ើយបុគគលិក្ន្ត្ងន្ត្ ាក្់គត្មបមុខរបស់ពួក្លគជាថិចច។

ការពិចារណាប្តនែមសត្មាប្់ប្នទប្់េលក់រសជ្ារិ

□ ផ្តល់ថូវន្ក្វសអាត្សត្មាប់េលក្់រសជាត្ិថីមួយៗលហ្ើយលបើអាចលធវើបាថក្ុំចាក្់លេសជជៈចូលក្នុងន្ក្វន្ែលអត្ិថិជថបាថលត្បើរួចលហ្ើយ (មាថក្លិថ
ឈងុយឆ្ងាញ់។ ល។ )

□ ការលត្បើត្បាស់ធុងសំ ាមសហ្គមថ៍ការដាក្់ធុងលសតាោះទរក្មាត្់ជាលែើមត្ត្ូវន្ត្បញ្ឈប់
o

ផ្តល់ជូថថូវន្ពងថីមួយៗន្ែលអាចន្ចក្ជូថែល់លេញៀវមនាក្់ៗជំថួសវិញលែើមបីលចៀសវាងការឆ្លង ាលដាលរវាងលេញៀវ។

□ ក្ុំបោះក្ធុងក្ុងត្ឺថ័រលេសជជៈល ាន្ពងន្ក្វជាលែើមល ាលពលចាក្់ត្សាត្សាលបៀរឬត្សា។
□ ចាត្់វិធាថការលែើមបីធានាថាលពលលវល្ាណាត្់ជួបត្ក្ុមេលក្់រសជាត្ិមិថត្ត្ួត្សុីគ្នាលែើមបីកាត្់បថែយអថតរក្មមរវាងមថុ សសពីត្ក្ុមថិងក្ន្ថលងលផ្ស
ងៗគ្នា

□ បញ្ឈប់ែំលណ្ើរក្មាថតន្ែលត្ចបាច់បញ្ចូលបុគគលពីត្គួសារលផ្សងៗគ្នាល ាជាត្ក្ុមលទសចរណ្៍ន្ត្មួយ។ មគគុលទទសក្៍លទសចរណ្៍ត្ត្ូវន្ត្រក្ា
ចមងាយ ាងកាយយាងត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីអត្ិថិជថ លេញៀវ។ ែំលណ្ើរក្ំសាថតត្បន្ហ្លជាមិថលក្ើត្លឡើងល ាក្នុងផ្ទោះលទ។

គ។ ពផ្ទៀង្សផ្ទាត់នៃការធនាស្គប់ស្គង្សការការឆ្លង្សពមពរាគ
មុនលព លប្ើក

□ ត្បព័ថធ HVAC គឺលអែំលណ្ើរការលអ។ ែល់ក្ត្មិត្អត្ិបរិមាន្ែលអាចលធវើបាថខយល់ត្ត្ូវបាថលក្ើថលឡើង។
o

ត្ត្ិរិោះែំលឡើងមាសុីថសមអាត្ខយល់ន្ែលមាថត្បសិទធិភាពខពស់លធវើឱ្យត្បលសើរលឡើងថូវត្ត្មងខយល់របស់អាគ្ារឱ្យមាថ

ត្បសិទធភាពខពស់បំផ្ុត្ថិងលធវើការន្ក្ន្ត្បលផ្សងលទៀត្លែើមបីបលងកើថបរិមាណ្ខយល់ខាងលត្រាថិងខយល់ល ាក្នុងត្ំបថ់លធវើការ
ទាំងអស់។

□ សត្មាប់លត្គឿងបរិកខារន្ែលមិថទាថ់ែំលណ្ើរការសូមត្បញាក្់ទរក្លរតាថិងត្ត្ជាក្់រយៈលពល ៥ នាទីមុថលពលលបើក្មតងលទៀត្លែើមបីជំថួសទរក្ន្ែល
មិថសអាត្ល ាក្នុងបណ្្ ញទរក្លដាយការផ្គត្់ផ្គង់ទរក្ត្សស់ថិងមាថសុវត្ែិភាព។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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□ លត្គឿងបរិកខារត្ត្ូវបាថសមអាត្ថិងល្ាងអនាម័យ / ល្ាងសមលាប់លមល ាគយាងហ្មត្់ចត្់ (លត្បើផ្លិត្ផ្លន្ែលត្ត្ូវបាថ
អថុញ្ញាត្ឱ្យលត្បើត្បាស់ត្បឆ្ាំងថរងក្ូវិែ -១៩) ជាពិលសសត្បសិថលបើវាត្ត្ូវបាថបិទ។

o

ទិញជំលរើសសំ ាប់ត្ក្ុមហ្ុថសំអាត្ភាគីទីបីលែើមបី បលងកើថត្ត្មូវការសំអាត្តាមត្ត្មូវការ។

□ ក្ន្ថលងែូចជាបថទប់បរិលភាគអាហារក្ន្ថលងអងគុយថិងផ្ទោះបាយត្ត្ូវបាថបំ ាក្់លដាយផ្លិត្ផ្លទរក្អនាម័យត្ត្រមត្ត្ូវរួមទាំងអនាម័យទរក្ល្ាង
នែថិង អនាម័យទរក្ជូត្សត្មាប់បុគគលិក្ទាំងអស់ន្ែលជួយអត្ិថិជថលដាយផ្ទាល់។

o ធានាបាថថូវបរិកខាអនាម័យរក្ាែំលណ្ើរការថិងសតុក្ទុក្ត្គប់លពលថិងផ្តល់សាបូក្ន្ថសងត្ក្ដាសថិងអនាម័យនែល ាលពលចាំបាច់។
o សូមន្ណ្នាំលអាយត្ំលឡើងមាសុីថន្ចក្ចាយទរក្លដាយមិថលត្បើសំ ាប់អនាម័យនែសាបូលបាក្លខាអាវក្ន្ថសងត្ក្ដាសថិងឧបក្រណ្៍
ន្ចក្ចាយសំ ាម។

□ ទីតាំងទមលាក្់ត្ត្ូវបាថក្ំណ្ត្់លែើមបីទទួលបាថការន្ចក្ចាយល ាឆ្ងាយពីត្ំបថ់ន្ែលមាថច ាចរណ្៍ខពស់។ ការទាក្់ទងរបស់មថុសសមនាក្់
ល ាមនាក្់សត្មាប់ការែរក្ជញ្ជូថទំថិញត្ត្ូវបាថលគលុបបំបាត្់ល ាលពលណាន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

ការពិចារណាអំពីសុវរែិេាពចំណីអាហារ

□

ាល់ការត្បត្ិបត្តិសុវត្ែិភាពចំណ្ីអាហារន្ែលមាថន្ចងក្នុងត្ក្មលសបៀងអាហារលក្់ ាយកាលីហ្វ័រញាត្ត្ូវបាថអថុវត្តថិងន្ថ

រក្ា។

o

ទុក្អាហារលរតាលរតា (១៣៥ អងាលសឬលលើសពីលថោះ) ថិងអាហារត្ត្ជាក្់ (៤១ អងារឬទាបជាងលថោះ) ។

o

ចមអិថអាហារយាងហ្មត្់ចត្់តាមត្ត្មូវការរបស់ CRFC ។

o

សមអាត្ថិងអនាម័យឧបក្រណ្៍លត្បើត្បាស់ថិងឧបក្រណ្៍តាមលត្បក្ង់ន្ែលបាថន្ចងល ាក្នុងសុី។ CRFC

o

ត្បកាថ់ខជាប់ថូវការអថុវត្តសុខភាពថិងអនាម័យបុគគលិក្៖ ក្ុំលធវើការល ាលពលមាថជមងឺ ល្ាងនែឱ្យបាថញរក្
ញាប់; លត្សាមនែលត្បើតាមត្ត្មូវការរបស់ CRFC ។

o

ធានាថា ាល់មុខមហូបថិងលត្គឿងផ្សំអាហារគឺមក្ពីត្បេពអាហារន្ែលបាថយល់ត្ពម។

o

បុគគលិក្លរៀបចំអាហារត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្តមិថឱ្យផ្លាស់បតូរឬចូលក្ន្ថលងលធវើការរបស់អនក្ែនទក្នុងអំឡុងលពល
ផ្លាស់បតូរ។

□ មាសុីថផ្តល់លសវាក្មមលដាយខលួថឯងែូចជាសូដាថិងមាសុីថទរក្លដាោះលគ្ាជូរត្ត្ូវបាថន្ចក្ចាយលដាយបុគគលិក្មហូបអាហារថិង
សមអាត្ថិងលធវើអនាម័យជាញរក្ញាប់។

□ ត្ំបថ់ន្ែលអត្ិថិជថអាចត្បមូលផ្តុំឬបោះអាហារឬរបស់របរលត្បើត្បាស់ន្ែលអត្ិថិជថលផ្សងលទៀត្អាចថរងត្ត្ូវបាថបិទ។ របស់របរ

ទាំងលថោះត្ត្ូវបាថផ្តល់ជូថអត្ិថិជថមនាក្់ៗលហ្ើយត្ត្ូវបាថលគលបាោះបង់លចាលឬសមអាត្ថិងល្ាងចាថបនទាប់ពីលត្បើត្បាស់មតង ៗ តាម
ន្ែលសមត្សប។ លថោះរួមបញ្ចូលបុន្ថតមិថត្ត្ូវបាថក្ំណ្ត្់លទ។

o

ត្ំបថ់បំលរើលសវាក្មមលដាយខលួថឯងជាមួយលត្គឿងលទសត្បដាប់ត្បដាលត្បើត្បាស់ក្ន្ថសងជួត្នែ, គំរបន្ក្វ, បំពង់បរត្
ត្បធលបើដាក្់មហូបយក្ល ា។ ល។

o

ត្ំបថ់អាហារន្ែលផ្តល់លសវាក្មមលដាយខលួថឯងែូចជាបារសាឡា សាឡាែបារឬន្បបអាហារបូលហ្វរួមទាំងការ
អាហារេលួក្លធវើគំរូ។

o

ការលរៀបចំថិងការលធវើបទបង្ហាញមហូបល ាលលើត្ុតាមផ្លូវែូចជារលទោះលត្ជើសលរើសរបស់របរមហូបអាហារថិងន្ខស
ឧបក្រណ្៍បញ្ជូថការលត្ត្ៀមហ្គូន្ផ្លអាវូកាែូជាលែើម។

រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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o

បនាទ ប់ពីទទួលទាថអាហារសករត្គ្ាប់ហ្រឺ អាហារសត្មថ់ឬលឈើចាក្់លធមញសត្មាប់អត្ិថិជថ។ ទាំងលថោះត្ត្ូវបាថ
ផ្តល់ជូថជាមួយមូលបបទាថប័ត្ត្ឬផ្តល់ជូថតាមការលសនើសុំ។

□ បុគគលិក្មហូបអាហារន្ែលត្ត្ូវបាថចាត្់តាំងត្ត្ូវបាថលគត្បគល់ភារក្ិចចឱ្យខចប់លត្គឿងត្បាក្់មុថលពលផ្តល់ជូថអត្ិថិជថជាជាង
ថិលយាជិក្ជាលត្ចើថន្ែលកាថ់លត្គឿងត្បាក្់ន្ែលបាថរក្ល

ើញមុថលពលលត្បើត្បាស់របស់អត្ិថិជថ។

□ ការបំលពញលេសជជៈល ាត្ុឬពីធុងរួម (ឧទាហ្រណ្ីអនក្រលទោះលគ្ារលទោះរុញែប) មិថត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្លទ។ ន្វ៉ៃថតាសអាត្ត្ត្ូវបាថផ្តល់ជូថសត្មាប់
ការបំលពញបន្ថែមរបស់អត្ិថិជថ។

□ លភាជថីយដឋាថអាចលក្់ផ្លិត្ផ្លទីផ្ារ (ែូចជាផ្លិត្ផ្លទំថិញអាហារសាច់ថិងសុត្) ត្បសិថលបើពួក្លគផ្តល់ជូថថូវផ្លិត្ផ្លន្បបលថោះ
សត្មាប់ការមក្យក្ឬន្ចក្ចាយន្ត្បុលណណាោះ។ លភាជថីយដឋាថថរងទទួលបាថផ្លិត្ផ្លទីផ្ារសត្មាប់អត្ិថិជថ។ លភាជថីយដឋាថត្ត្ូវបាថ
ហាមឃាត្់មិថឱ្យផ្លាស់បតូរក្ន្ថលងអងគុយក្នុងផ្ទោះឬលត្រាល ាក្នុងទីផ្ារ។

កតនលងការពិចារណា
□ បថទប់ទក្
រ ន្ែលធលាប់បាថលបើក្ជាសាធារណ្ៈគួរលបើក្ឱ្យសាធារណ្ជថចូលលត្បើត្បាស់។
□ ថិលយាជិក្ក្នុងមួយលវថត្ត្ូវបាថចាត្់តាំងលែើមបីត្ត្ួត្ពិថិត្យថិងអថុវត្តថីត្ិវិធីអនាម័យថិងការល្ាងសមលាប់ល ាគបន្ថែមលទៀត្តាមត្ត្មូវការ។
□ ន្ផ្ថការសំអាត្ថិងសមលាប់លល ាមគសត្មាប់នផ្ទន្ែលបោះខពស់ថិងក្ន្ថលងចូលត្ត្ូវបាថបលងកើត្លហ្ើយត្ត្ូវបាថអថុវត្តតាម។
o

ត្ំបថ់រួមថិងវត្ែុន្ែលបោះជាញរក្ញាប់ទាក្់ទងថរងការមក្ទទួលថិងការទូទាត្់របស់អត្ិថិជថ(ឧទា។ ត្ុនែលសា

ទវាររឺចំណ្ុចនែទាញទវារមាសុីថអាថកាត្ឥណ្ទាថ) ត្ត្ូវបាថរមាប់មគលចាលក្នុងរយៈលពលមួយលមាងក្នុងលមាង
លធវើការលដាយលត្បើថនាំសមលាប់លមល ាគន្ែលអថុម័ត្ EPA ។
o

ការទូទាត្់ទាំងអស់ត្ចក្ផ្លូវប៊ិចថិងប៊ិចសទីលត្ត្ូវបាថសមលាប់លមល ាគបនទាប់ពីការលត្បើ។

□ លត្គឿងបរិកខារត្ត្ូវបាថសមអាត្ថិងទរក្អនាម័យល្ាងនែយាងហ្មត្់ចត្់ (លត្បើផ្លិត្ផ្លន្ែលត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ឱ្យលត្បើត្បឆ្ាំងថរងក្ូ
វិែ -១៩) ល ាលពលយប់។ ក្ំណ្ត្់លហ្ត្ុមួយត្ត្ូវបាថរក្ាទុក្លែើមបីតាមដាថការបញ្ចប់តាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

□ កាសសតាប់ត្ត្លចៀក្ថិងឧបក្រណ្៍លផ្សងលទៀត្មិថត្ត្ូវបាថន្ចក្រំន្លក្រវាងថិលយាជិក្លទែ ាបណាលត្គឿងបរិកខារទាំងលនាោះត្ត្ូវបាថរមាប់មគបាថ
ត្ត្រមត្ត្ូវបនទាប់ពីលត្បើត្បាស់មតង ៗ ។ ពិលត្គ្ាោះជាមួយអនក្ផ្លិត្ឧបក្រណ្៍លែើមបីក្ំណ្ត្់ជំហាថល្ាងចាថសមត្សប។

□ មាសុីថល្ាងចាថន្ែលល្ាងសមអាត្ត្បដាប់ត្បដាអត្ិថិជថលត្បើលត្ចើថត្ត្ូវបាថបំ ាក្់លដាយឧបក្រណ្៍លែើមបីការ ារន្េនក្
ត្ចមុោះថិងមាត្់ពីការចមលងល ាគលដាយសារការបំន្បក្ខលួថលដាយលត្បើគត្មបមុខន្វ៉ៃថតាការ ារថិង / ឬន្ខលការ ារមុខ។

ឧបក្រណ្៍ល្ាងចាថត្ត្ូវបាថលគផ្តល់ឱ្យថូវអសមកាលន្ែលមិថអាចផ្លាស់បតូរបាថលហ្ើយត្ត្មូវឱ្យផ្លាស់បតូរជាញរក្ញាប់។

□ បថទប់ងូត្ទរក្ត្ត្ូវបាថត្ត្ួត្ពិថិត្យជាត្បចាំថិងសមអាត្ថិងល្ាងចាថក្នុងរយៈលពលមួយលមាងលដាយលត្បើថនាំសមលាប់លមល ាគ EPA
ន្ែលបាថយល់ត្ពម។

□ អនាម័យទរក្ល្ាងនែថិងក្ំបុងសំ ាមមាថសត្មាប់សាធារណ្ជថល ាឬជិត្ត្ចក្ចូលក្ន្ថលង។
លសវាកមមអរិថិជ្នកតនលងប្រិលេោគ្អាហារទីកតនលងលត្កៅ

□ បថទប់ទរក្ន្ែលធលាប់បាថលបើក្ជាសាធារណ្ៈគួរលបើក្ឱ្យសាធារណ្ជថចូលទសសនា។
□ អត្ិថិជថគួរន្ត្ចូលតាមទវារន្ែលត្ត្ូវបាថលបើក្ (លថោះថរងត្ត្ូវបាថវាយត្នមលសត្មាប់ការអថុម័ត្លដាយន្ផ្អក្លលើការបោះ ាល់ជារួម) ឬសវ័យត្បវត្តិ
ត្បសិថលបើអាច។ ទរក្អនាម័យល្ាប់នែគួរន្ត្មាថសត្មាប់លេញៀវន្ែលត្ត្ូវបោះនែទាញទវារ។

□ អត្ិថិជថត្ត្ូវបាថន្ណ្នាំថាពួក្លគត្ត្ូវ ាក្់លត្សាមមុខត្គបត្ក្ណាត្់ ាល់លពលន្ែលពួក្លគមិថបរិលភាគថិង / ឬផ្រក្។ លថោះ ាប់បញ្ចូលទាំងការ
ចូលល ាកាថ់ក្ន្ថលងលពលលែើរល ាត្គប់ទីក្ន្ថលងក្នុងមជឈមណ្ឌលថិងល ាលពលលត្បើបថទប់សំ ាក្។ លថោះអថុវត្តចំល ាោះមថុសសលពញវ័យទាំងអស់ថិង
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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ចំល ាោះក្ុមារន្ែលមាថអាយុលលើសពី ២ ឆ្នាំន្ត្បុលណណាោះ។ របាំងមុខន្ែលមាថលត្គ្ាោះថនាក្់ត្ត្ូវបាថលលើក្ន្លងពីត្ត្មូវការលថោះ។
o

អត្ិថិជថអាចែក្គត្មបមុខត្ក្ណាត្់លពលក្ំពុងអងគុ យល ាត្ុថិងបរិលភាគថិងឬផ្រក្។

o

អត្ិថិជថន្ែលបែិលសធមិថ ាក្់លត្សាមមុខអាចថរងត្ត្ូវបាថបែិលសធលសវាក្មមលហ្ើយលសនើសុំចាក្លចញ។

□ លត្គឿងបរិកខារត្ត្ូវបាថសមអាត្ថិងល្ាងអនាម័យ / រំង្ាប់ល ាគយាងហ្មត្់ចត្់ (លត្បើត្បាស់ផ្លិត្ផ្លន្ែលត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្លអាយលត្បើត្បាស់លែើមបី
ការ ារត្បឆ្ាំងថរងក្ូវិែ -១៩) ល ាលពលយប់។ ក្ំណ្ត្់លហ្ត្ុមួយត្ត្ូវបាថរក្ាទុក្លែើមបីតាមដាថការបញ្ចប់ល ាក្ន្ថលងន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

□ កាសសលមលងថិងឧបក្រណ្៍លផ្សងលទៀត្មិថត្ត្ូវបាថន្ចក្រំន្លក្រវាងថិលយាជិក្លទលុោះត្តាន្ត្ឧបក្រណ្៍លថោះត្ត្ូវបាថរមាប់ លមល ាគបាថត្ត្រមត្ត្ូវ
បនទាប់ពីការលត្បើត្បាស់ថីមួយៗ។ ពិលត្គ្ាោះជាមួយអនក្ផ្លិត្ឧបក្រណ្៍លែើមបីក្ំណ្ត្់ជំហាថល្ាងអនាម័យសមត្សប។

□ មាសុីថល្ាងចាថន្ែលល្ាងសំភារៈលត្បើត្បាស់របស់អត្ិថិជថលត្បើត្បាស់លត្ចើថមុខត្ត្ូវបាថបំ ាក្់លដាយឧបក្រណ្៍លែើមបីការ ារន្េនក្ត្ចមុោះថិង
មាត្់ពីការចមលងល ាគលដាយសារការពុោះក្លត្ញ្ជាលលដាយលត្បើបថសំនថគត្មបមុខន្វ៉ៃថតាការ ារថិង / ឬន្ខលការ ារមុខ។ មាសុីថល្ាងចាថត្ត្ូវបាថ
ផ្តល់ឱ្យថូវអូប័រន្ែលមិថអាចផ្លាស់បតូរបាថលហ្ើយត្ត្មូវឱ្យផ្លាស់បតូរជាញរក្ញាប់។ ឧបក្រណ្៍ការ ារន្ែលអាចលត្បើលឡើងវិញបាថែូចជាន្ខល
ការ ារមុខថិងន្វ៉ៃថតាគឺត្ត្ូវល្ាងសមអាត្ឱ្យបាថត្ត្រមត្ត្ូវរវាងការលត្បើត្បាស់។

□ បថទប់ទរក្ត្ត្ូវបាថត្ត្ួត្ពិថិត្យជាត្បចាំថិងសមអាត្ថិងល្ាងអនាម័យក្នុងរយៈលពលមួយលមាងលដាយលត្បើថនាំសមលាប់លមល ាគEPAន្ែលបាថយល់ត្ព
ម។

□ ទរក្អនាម័យល្ាងនែថិងធុងសំ ាមត្ត្ូវមាថសត្មាប់សាធារណ្ជថល ាឬជិត្ត្ចក្ចូលក្ន្ថលង។

ឃ។ រត្មូវការសត្មាប្់ការកំសានតផ្ទា ់

□ ការក្ំសាថដផ្ទាល់ត្ត្ូវបាថអថុញ្ញាត្ិឱ្យចូលក្នុងផ្ទោះថិងខាងលត្រា។
□ ការន្ក្ន្ត្បបន្ថែមសត្មាប់ការសន្មតងអាចត្ត្ូវបាថទាមទារលដាយការន្ណ្នាំពីការសន្មតងរបស់ CDPH ។
□ ការក្ំសាថតផ្ទាល់ល ាខាងលត្រា
o អនក្សន្មតងន្ែលក្ំពុងលត្ចៀងលត្ចៀងលលងឧបក្រណ្៍ផ្លុំខយល់ឬចូលរួមសក្មមភាពត្បហាក្់ត្បន្ហ្លគ្នាត្ត្ូវរក្ាចមងាយ ាង
កាយពីអនក្ទសសនាថិងអនក្សំន្ែងែនទលទៀត្ចំថួថ ៦ ហ្វីត្លបើពួក្លគ ាក្់លត្សាមមុខឬចមងាយ ាងកាយ ១២ ហ្វត្
ី
ត្បសិថលបើពួក្លគមិថបាថ ាក្់គត្មបមុខ។

o សមាជិក្នថទសសថិក្ជថអាចលត្ចៀងឬសូត្ែ ាបណាពួក្លគ ាក្់លត្សាមមុខលហ្ើយរក្ាភាពឃលាត្ឆ្ងាយពី ាងកាយ។

□ ការក្ំសាថតផ្ទាល់ក្នុងផ្ទោះ
o អនក្សំន្ែងលត្ចៀងលត្ចៀងលលងឧបក្រណ្៍ផ្លុំខយល់ឬចូលរួមសក្មមភាពត្សលែៀងគ្នាក្នុងផ្ទោះ ត្ត្ូវ ាក្់គត្មបមុខត្គប់លពលលវល្ា
o អនក្សំន្ែងត្ត្ូវន្ត្រក្ាចមងាយ ាងកាយចមងាយ ២៤ ហ្វីត្ពីចមងាយពីអនក្ទសសនាថិងយាងលហាចណាស់ចមងាយ ១២ ហ្វីត្ពី
អនក្សំន្ែងលផ្សងលទៀត្។

o អនក្សំន្ែងត្ត្ូវបាថ ាប់បញ្ចូលល ាថរងន្ែថក្ំណ្ត្់សមត្ែភាពកាថ់កាប់។
o អនក្សំន្ែងត្ត្ូវបាថផ្តល់អថុសាសថ៍ឱ្យទទួលការលធវើលត្សត PCR អវិជជមាថក្នុងរយៈលពល ៧២(72) លមាងមុថលពលលសវាក្មម
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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12 នៃ ១៣

o លភាជថីយដឋាថន្ែលអថុញ្ញាត្ឱ្យការក្ំសាថតផ្ទាល់គួរន្ត្លធវើឱ្យត្បលសើរលឡើងថូវខយល់ឱ្យបាថលត្ចើថតាមន្ែលអាចលធវើល ាបាថ។

ង។ វិធានការណ៍តដ ត្បាត្ស័យទាក់ទងជ្ាសាធារណៈ

□ ចាប់ថត្ចំលងនថពិធីសារលថោះត្ត្ូវបាថបិទផ្ាយល ាតាមត្ចក្ចូលសាធារណ្ៈទាំងអស់ល ាកាថ់ក្ន្ថលងលនាោះ។
□ សញ្ញាសំគ្ាល់ន្ែលជូថែំណ្រងែល់អត្ិថិជថឱ្យលត្បើត្បាស់អនាម័យនែថិង ាក្់គត្មបមុខលពលមិថបរិលភាគឬផ្រក្ក្៏ត្ត្ូវដាក្់
ល ាតាមត្ចក្ចូលទាំងអស់ផ្ងន្ែរ។

□ សលាក្សញ្ញាត្ត្ូវបាថបលង្ហាោះន្ែលរំលរក្ែល់សាធារណ្ជថបរិលភាគអាហារឱ្យរក្ាចមងាយឆ្ងាយពី ាងកាយចំថួថ ៦ ហ្វត្
ី

ល្ាងនែឬលត្បើអនាម័យល ាលពលចូលលភាជថីយដឋាថថិងសនាក្់ល ាផ្ទោះត្បសិថលបើពួក្លគឈឺឬមាថល ាគសញ្ញាត្សបគ្នាថរង ក្ូវិែ
១៩ ។

□ ផ្លាក្សញ្ញាត្ត្ូវបាថចុោះផ្ាយន្ែលជូថែំណ្រងែល់អត្ិថិជថថាខណ្ៈលពលន្ែលវាអាចជាទមលាប់ធមមតាសត្មាប់អនក្

ទទួលទាថអាហារលពលល្ងាចក្នុងសងគមបនទាប់ពីទទួលទាថអាហាររួចការអថុវត្តលថោះថរងត្ត្ូវបាថលលើក្ទរក្ចិត្តក្នុងលពលមាថ
ជំងឺ ាត្ត្ាត្។

□ ការន្ចក្ចាយតាមអ៊ិថធរលណ្ត្នថការបលងកើត្ (លគហ្ទំព័រត្បព័ថធផ្សពវផ្ាយសងគម។ ល។ ) ផ្តល់ថូវព័ត្៌មាថចាស់ល្ាស់អំពី
លមាងនថក្ន្ថលងលត្បើត្បាស់ការលត្បើត្បាស់គត្មបមុខលគ្ាលថលយាបាយទាក្់ទងថរងការបញ្ជាទិញការក្ក្់ការបង់ត្បាក្់ជាមុថ
ការលត្ជើសលរើសថិង ឬការន្ចក្ចាយថិងបញ្ហា ាក្់ព័ថធលផ្សងលទៀត្។

ច។ វិធានការតដ ធានាបាននូវការទទួ បាននូវលសវាកមមចាំបាច់ត្ប្កប្លដោយសមធម៌

□ លសវាក្មមន្ែលមាថសារៈសំខាថ់សត្មាប់អត្ិថិជថ អត្ិថិជថត្ត្ូវបាថផ្តល់អាទិភាព។
□ ត្បត្ិបត្តិការឬលសវាក្មមន្ែលអាចត្ត្ូវបាថផ្តល់ជូថពីចមងាយត្ត្ូវបាថផ្លាស់បតូរល ាលលើអ៊ីថធឺណ្ិត្។
□ វិធាថការណ្៍នានាត្ត្ូវបាថបលងកើត្លឡើងលែើមបីធានាែល់ការទទួលបាថទំថិញថិងលសវាក្មមសត្មាប់អត្ិថិជថន្ែលមាថក្ត្មិត្នថការចល័ត្ថិង
ឬមាថហាថិេ័យខពស់ល ាក្នុងទីសាធារណ្ៈ។

វិធានការប្តនែមណាមួយតដ មិនរាប្់ប្ញ្ចូ ខាងល ើគ្ួរតរត្រូវបានចុុះប្ញ្ជីលនៅល ើទំព័រដាច់លដោយតែក
តដ អាជ្ីវកមមគ្ួរតរេជាប្់លទៅនឹងឯកសារលនុះ។
អនកអាចទាក់ទងមនុស្សដូចខាងលត្កោមលដោយមានសំណួរឬលយោប្ ់អំពីពិធីសារលនុះ៖

ល

មោុះទំនាក់ទំនងអាជ្ីវកមម៖

ល ខទូរសពទ:
កា ប្រិលចេទតកតត្ប្ចុងលត្កោយ៖
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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