ពិធីសារអនកលក់ចល័តអាហារ ឧបសមព័ន្ធ៖ ញ
ពិធីសារននេះត្រូវបំនពញន ាយអ្នកលក់ចំណីអាហារចល័រដូចជាឡានដឹកទំនិញនិងរនទេះម្ហូបអាហារ។ រត្ម្ូវការខាងនត្កាម្អ្នុវរតចំន ាេះអ្នក
លក់ចំណីអាហារចល័រទាំងអ្ស់។ បន្នែម្នលើល័កខខ័ណឌន្ដល ាក់នលើអ្នកលក់ចំណីអាហារចល័រន ាយន

ាកអ្ភិបាលអ្នកលក់ចំណីអាហារ

ចល័រក៏ត្រូវន ារពតាម្លកខខណឌន្ដលមានន្ចងកនុងពិធីសារអ្នកលក់ចំណីអាហារចល័រ។ ពិធីសារននេះត្រូវន្រអ្នុវរតនិងត្បកាសម្ុនត្បរិបរតិ
ការអាជីវកម្ម។
សូម្ចំណាំ: ឯកសារននេះអាចត្រូវបាននធវើបចចុបបននភាពន ានពលន្ដលព័រ៌មាននិងធនធានបន្នែម្អាចរកបានដូនចនេះត្រូវត្បាកដថាពិនិរយនម្ើលនេ
ហទំព័ររបស់ឡងប៊ិច កូវិដ-១៩ ន ា www.longbeach.gov/covid19 ជានទៀងទារ់សត្មាប់ការនធវើបចចុបបននភាពនលើឯកសារននេះ។

បញ្ជីន្ទៀងផ្ទារ់ននេះរួម្មាន៖
(១) ន ាលនន

ាបាយនិងការអ្នុវរតន ាកន្នែងនធវើការនដើម្បីការ ារសុខភាពបុេគលិក

(២) ន្ទៀងផ្ទារ់ការនដើម្បីធានាបាននូវភាពឃ្ែារឆ្ងាយននរាងកាយ
(៣) ន្ទៀងផ្ទារ់នដើម្បីធានាការត្េប់ត្េងការឆ្ែង
(៤) ទំនាក់ទំនងជាម្ួយនិន

ាជិកនិងសាធារណជន

(៥) ន្ទៀងផ្ទារ់ការនដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបាននូវនសវាកម្មចាំបាច់ត្បកបន ាយសម្ធម្៌

អាជីវកមមទាំង្សអស់ត្តូវអន្ុវតតវធ
ិ ាន្ការណ៍ដែលអាចអន្ុវតតបាន្ទាំង្សអស់ដែលបាន្រាយខាង្សពត្កាមពហើយត្តូវ
ពត្តៀមពែើមបីពន្យល់ពីមល
ូ ពហតុដែលវិធាន្ការណ៍ណាមួយដែលមិន្ត្តូវបាន្អន្ុវតតមន្
ិ ត្តូវបាន្អន្ុវតត។

ព

មាោះអាជីវកមមន្ិង្សផ្លាកអាជ្ញាប័ណណ

ពលខ៖
ក។ ) ប័ណណសន្ារាប់រង្សការងារន្ិង្សវិធាន្ការណ៍ពែើមបីការពារសុខភាពន្ិព

(ពិន្ិតយពមើលអវទ
ី ាំង្សអស់ដែលអន្ុវតតព ាន្ឹង្សភាពអាចរកបាន្)៖

ាជិក

□ និន ាជិកទាំងអ្ស់ត្រូវបានជូនដំណឹងម្ិនឱ្យម្កនធវើការត្បសិននបើឈឺនហើយនធវើតាម្ការន្ណនាំរបស់ម្ន្រនតីសុខភាពទីត្កុងឡងប៊ិច
សត្មាប់ភាពឯនកាន ាយខែួនឯងន ានពលអ្នុវរត ។

□ ការត្រួរពិនិរយនរាេសញ្ញាត្រូវបាននធវើនឡើងម្ុននពលនិន ាជិកអាចចូលនធវើការ។ ការត្រួរពិនិរយត្រូវន្ររាប់បញ្ចូលការត្រួរពិនិរយ
ផ្ទាល់មារ់ទាក់ទងនឹងកអកដនងហើម្ខែីឬន្តាខែួននិងនរាេសញ្ញាន្េងនទៀរន្ដលនិន

ាជិកអាចនឹងជួបត្បទេះ។

□ និន ាជិកទាំងអ្ស់ន្ដលមានទំនាក់ទំនងជាម្ួយសាធារណជនឬនិន ាជិកន្េងនទៀរកនុងកំឡុងនពលផ្ែាស់បតូរនវនរបស់ពួកនេ
ត្រូវបាន្តល់ជូនន ាយម្ិនចាំបាច់បង់នលែនលើម្ុខត្េបម្ុខ។ ការបិទបាំងេឺត្រូវ ាក់ន ាយនិន
ន ានពលមានទំនាក់ទំនងឬទំនងជាទាក់ទងជាម្ួយអ្នកដនទ។និន
កន ាមនាក់ឯងន ាកនុងការិ

ាកនុងនលងនធវើការ

ាជិកម្ិនចាំបាច់ ាក់េត្ម្បម្ុខត្កណារ់នទន ានពលនិន

ាល័យឯកជនឬេូបជញ្ជាំង។ េត្ម្បម្ុខបន្នែម្ត្រូវន្រ្តល់ជូនតាម្រត្ម្ូវការ។
រាយការណ៍អំពីអំពពើហិង្សា
សូមទូរស័ពទមក: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
EMAIL៖CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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ាជិកត្េប់នពលនវ

ាជិ

□ និន ាជិកត្រូវបានន្ណនាំឱ្យ ាងេត្ម្បម្ុខម្ុខរាល់នលង។
□ សែានីយ៍ការងារទាំងអ្ស់ត្រូវបានបំន្បកន ាយ ាងនហាចណាស់ត្បាំម្ួយហវីរ។
□ រំបន់ន្ចកចាយ (សត្មាប់ការម្កយកតាម្ដង្ែូវ) បនទប់សំរាកបនទប់បងគនសាធារណេះនិងរំបន់ទូន ាន្េងនទៀរត្រូវបាននេរំងាប់
នរាេជាញឹកញាប់តាម្កាលវិភាេដូចខាងនត្កាម្៖

□ រំបន់ន្ចកចាយ
□ បនទប់សត្មាក
□ បនទប់បងគនសាធារណេះ
□ ន្េងនទៀរ
□ ការឈប់សត្មាកត្រូវបានកំណរ់នដើម្បីធានាថាត្បាំម្ួយ (៦) ហវីររវាងបុេគលិកអាចត្រូវបានរកាទុកន ាកនុងបនទប់សត្មាក រំបន់
សត្មាកន្ដលបានកំណរ់ត្េប់នពល។

□ និន

ាជិកត្រូវបានហាម្ឃ្ារ់ម្ិនឱ្យបរិនភាេឬ្ឹកន ាកន្នែងណាន្េងនទៀរន ាកនុងកន្នែងនធវើការនត្្ាពី បនទុបសត្មាកកន្នែងសំរាក

ន្ដលបានកំណរ់។

□ នត្េឿងបរិកខាន្ដលរំងាប់នម្នរាេនិងនត្េឿង្គរ់្គង់ន្ដលអាចរកបានសត្មាប់បុេគលិកន ាទីតាំងដូចខាងនត្កាម្ៈ
□ ត្បនភទអ្នាម្័យនត្បើត្បាស់
□ បរិមាណ
□ វិធីសាត្សតននការនធវើនរសត
□ អ្នាម្័យនដមានត្បសិទធភាពត្បឆ្ាំងនឹងកូវីដ-១៩ អាចរកបានសត្មាប់បុេគលិកទាំងអ្ស់ន្ដលមានទីតាំងដូចខាងនត្កាម្៖
□ និន ាជិកត្រូវបានទាម្ទារនិងអ្នុញ្ញារឱ្យមាននពលនវ ាត្េប់ត្ ាន់នដើម្បី ាងសំអារឬនធវើអ្នាម្័យនដនរៀងរាល់ ៣០ នាទីម្តងឬចាំបាច់
ត្បសិននបើមាននត្សាម្នដត្រូវបាន្តល់ឱ្យឬន ានពលផ្ែាស់បតូរភារកិចចការងារនដើម្បីនចៀសវាងការឆ្ែងឆ្ែងសកតានុពលណាម្ួយ។

□ ចាប់លរចម្ែងពិធីសារននេះត្រូវបានន្ចកចាយនិងបណ្តេះបណ្ាលដល់បុេគលិកមនាក់ៗ។
□ ប័ណណសនាទាំងអ្ស់ន្ដលបានពិពណ៌នាន ាកនុងបញ្ជីន្ទៀងផ្ទារ់ននេះនត្្ាពីន ាលការណ៍ទាក់ទងនឹងលកខខណឌការងារត្រូវបានអ្នុវរត
ចំន ាេះបុេគលិកននការន្ចកចាយនិងត្កុម្ហុនន្េងនទៀរន្ដលអាចមានន ាកនុងបរិនវណជាភាេីទីបី។

ខ។ ការព្ទៀង្សផ្ទាត់ធានាកាពឃ្លាត់ឆ្ងាយពីរាង្សកាយ

□ បុេគលិកន្ដល ាក់េត្ម្បម្ុខត្កណារ់ត្រូវទទូលខុសត្រូវដឹកនាំអ្រិលិជនឱ្យរត្ម្ង់ជួរ នា ត្បាំម្ួយហវីរជួរ។
□ ្តល់សនតិសុខឬបុេគលិកឱ្យបានត្េប់ត្ ាន់នដើម្បីអ្នុវរតរាល់ការត្រួរពិនិរយហវូងម្នុសេន្ដលចាំបាច់និងពិធីសារឃ្ែារចមងាយពីរាងកា
យ។

□ នលបសញ្ញាឬសញ្ញាសមគាល់ន្េងនទៀរសមគាល់ទាំងកន្នែងចាប់ន្តើម្សត្មាប់អ្រិលិជនម្កដល់និងចននែាេះនពល ៦ហវីរសត្មាប់អ្រិលិ
ជនបនតជួរន្ដលកំពុងចូលរួម្។

□ និន ាជិកត្រូវបានន្ណនាំឱ្យរកាចមងាយ ាងរិច ត្បាំម្ួយ (៦) ហវីរពីអ្រិលិជននិងពី នាន ាវិញន ាម្ក។ និន ាជិកអាចចូលម្កជិរ
ម្ួយន្ភែរន ានពលចាំបាច់នដើម្បីទទួលយកការទូទារ់ត្បេល់អាហារឬនបើចាំបាច់ ។

□ អ្រិលិជនន្ដលរង់ចាំការបញ្ជាទិញត្បន្ហលជាម្ិនត្បម្ូល្តុំ នានទ។
□ ការបរិនភាេអាហារនពល ងាចន ាកន្នែងត្រូវបានហាម្ឃ្ារ់។។
□ ្តល់របាំងរាងកាយន្ដលកន្នែងឃ្ែារចមងាយរាងកាយមានចមងាយ ត្បាំម្ួយ ហវីរនបើពិបាក។
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គ។ លកខន្តិកៈនន្ការត្គប់ត្គង្សការត្តួតពិន្ិតយពអសអិលសុី

□ េត្ម្បខយល់ន ាកនុង ានយនតេឺលអមានសណ្ាប់ធនាប់លអ។ ដល់កត្ម្ិរអ្រិបរិមាន្ដលអាចនធវើបានខយល់ត្រូវបាននកើននឡើ
ង។

□

ត្បព័នធទូទារ់ត្បាក់ន្ដលម្ិនមានទំនាក់ទំនងត្រូវបាន ាក់ឱ្យដំនណើរការឬត្បសិននបើម្ិនអាចនធវើបានត្បព័នធទូទារ់ត្រូវបាននធវើអ្នាម្័យជា
ត្បចាំ។ ពិពណ៌នា៖។

□ រំបន់ទូន ានិងវរែុន្ដលបានបេះជាញឹកញាប់ន ាកនុងការម្កទទួលនិងទូទារ់របស់អ្រិលិជន (ឧទា។ រុត្ចកទវារឬ
មាសុីនទាញការឥណទាន) ត្រូវបានរមាប់នរាេនចាលកនុងរយៈនពលម្ួយនមាងកនុងនមាងនធវើការន ាយនត្បើថនាំសំ
ាប់នម្នរាេន្ដលត្រូវបានអ្នុម្័រន ាយ EPA។

□ នធវើតាម្ការន្ណនាំរបស់អ្នក្លិរ ាងជិរសនិទធន ានពល ាងសំអារបាក់នររីនលើន្ទទំនាក់ទំនងអាហារ។.
□ ត្បនភទអ្នាម្័យ

□ ការនផ្តារអារម្មណ៍
□ វិធីសាត្សតននការនធវើនរសត
□ រត្ម្ូវឱ្យនត្បើេត្ម្បម្ុខនិងនត្សាម្នដនិង ឬការ ាងនដញឹកញាប់សត្មាប់អ្នតរកម្មនិន ាជិកជាម្ួយអ្រិលិជនការនរៀបចំម្ហូបអាហារនិង
ការ្តល់អាហារ។

□ អ្រិលិជនត្រូវបានន្ណនាំថាពួកនេត្រូវ ាក់អាវម្ុខត្េបដណ្ប់កនុងកំឡុងនពលន ាកនុងហាងនលើកន្លងន្រអ្ងគុយបរិនភាេ។ ននេះ
ត្រូវអ្នុវរតចំន ាេះម្នុសេនពញវ័យទាំងអ្ស់និងកុមារអាយុនលើសពី ២ ឆ្នាំ។ អាជីវកម្មអាចបដិនសធម្ិនទទួលយកបុេគលណា
ន្ដលម្ិន ាក់ម្ុខ។

□ ដកទាំងអ្ស់របស់អ្រិលិជនបនត្ម្ើខែួនឯងដូចជាដបនត្បងអ្លងការអាហារ អ្ំបិលនិងនត្ម្ចនិងនភសជជៈ។ នភសជជៈនិងកញ្ចប់នសវាកម្ម
ន្រម្ួយអាចត្រូវបាន្តល់ជូនអ្រិលិជនមនាក់ៗន ាយនិន

ាជិក។

□ ត្ប ាប់ត្ប ារបនទុកសត្មាបអាហាកន្នេងជូរនដនឹងនត្បើន ាយអ្រិលិជននហើយទុកកនុងធុងសអារ។
□ ្តល់ទឹក ាងនដសំអារ់បាក់នររីដល់អ្រិលិជនន ាឬន្កបរ ានយនតឬ រនទេះរឺរំបន់សម្រម្យន្េងនទៀរ។
□

ន ានពលន្ដលអាចនធវើបានសូម្រំនឡើងឧបករណ៍ន្ដលម្ិននត្បើនដដូចជាមាសុីនន្ចកចាយសាបូនិងកន្នេង។។

□ ្តល់ជូននូវជនត្ម្ើសននការទូទារ់ន ាយ មានការទាក់ទងការនត្ជើសនរើសនិងការដឹកជញ្ជូន ។
□ ការទូទារ់ទាំងអ្ស់នកែាងទវារប៊ិចនិងសទីលសមែាបនម្នរាេនចាលបនទាប់ពីនត្បើត្បាស់ម្តង ៗ។
□ ឡានដឹកអាហានិងរនទេះនិន

ាជិកត្រូវន្រមានសិទធិចូលបងគុនសាធារណេះត្បសិននបើពួកនេចរឬន ាសែានីយ៍នលើសពីម្ួយ

នមាង។ លិខិរយល់ត្ពម្ពីមាច ស់បនទប់សំរាកន្ដលជាភសតត
ុ ាងននការចូលន ាកាន់បនទប់បងគុនសាធារណេះ ាណិជក
ជ ម្មន្ដល
ត្រូវបានសមអារនិងរមាប់នម្នរាេជាត្បចាំ។

ឃ។ សមិទ្
ធិ លដែលមាន្ទំនាក់ទំន្ង្សជ្ាមួយសាធារណរែឋ

□ ចាប់លរចំលងននពិធីសារននេះត្រូវបានបិទ្ាយន ាតាម្ត្ចកចូលសាធារណៈទាំងអ្ស់ន ាកាន់កន្នែងននាេះ។
ាក់សែាកសញ្ញាន ាត្ចកចូលកន្នែង្តល់ព័រ៌មានជូនដំណឹងដល់និន

□

ាជិកនិងអ្រិលិជនទាំ ងអ្ស់ថាពួកនេេួរន្រ (i) នចៀសវាងចូលន ា

កនុងនរាងចត្កត្បសិននបើពួកនេកំពុងមាននរាេសញ្ញាននជំងឺ្ែូវដនងហើម្ ; រួម្មានត្េុនន្តាឬកអក; (ii) រកាចមងាយអ្បបបរមា ៦ ហវីរពីម្ួយន ា
ម្ួយ (iii) កណ្ាស់និងកអកន ាកនុងន្កងនដ។ (iv) កុំចាប់នដឬចូលរួម្ទាក់ទងនឹងរាងកាយន្ដលម្ិនចាំបាច់។

□ ផ្ែាកសញ្ញាន ាឯការចូលនិងឬកន្នែងន្ដលអ្រិលិជនរត្ម្ង់ជួរជូនដំណឹងដល់អ្រិលិជនអ្ំពីជនត្ម្ើសសត្មាប់និងេុណ
សម្បរតិជាម្ុននិងការបង់ត្បាក់ជាម្ុន។
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□ ការន្ចកចាយតាម្អ្៊ិនធឺរន្ណរននការបនងកើរ (នេហទំព័រត្បព័នធ្េពវ្ាយសងគម្។ ល។ ) ្តល់នូវព័រ៌មានចាស់ ាស់
អ្ំពីនមាងហាងរត្ម្ូវការនត្បើត្បាស់េត្ម្បម្ុខន ាលនន
ឬការន្ចកចាយនិងព័រ៌មាន ាក់ព័នធន្េងនទៀរ។

ាបាយទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញការទូទារ់ជាម្ុនការទិញនិង

ង្ស។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ដែលអាចទទួលបាន្ព ាយស័កតិសិទធិចំពពាោះពសវាកមមសំខាន្់
□ ន្ទៀងផ្ទារ់ត្រូវបានបនងកើរនឡើងនដើម្បីធានាការចូលន ាកាន់ទំនិញនិងនសវាកម្មសត្មាប់អ្រិលិជនន្ដលមានកត្ម្ិរននការចល័រនិងឬមាន
ហានិភ័យខពស់ន ាកនុងទីសាធារណៈ។

ច។ ព្ទៀង្សផ្ទាត់ចំពពាោះការធានាសុវតថិភាពចំណីអាហារន្ិង្សធន្ធាន្បដន្ថម

□ ពិនិរយនឡើងវិញ នសៀវន ាន្ណនាំសតីពីសុវរែិភាពចំណីអាហារទីត្កុងឡងប៊ិច
□ ម្ជឈម្ណឌលត្េប់ត្េងជំងឺម្ជឈម្ណឌលត្េប់ត្េងជំងឺ សុវរែិភាពចំណីអាហារនិងជំងឺកូរូណាវីឆ្នាំ ២០១៩
វិធាន្ការបដន្ថមណាមួយដែលមិន្រាប់បញ្ចូលខាង្សពលើគួរដតត្តូវបាន្ចុោះបញ្ជី ាច់ព ាយដែក
ទំព័រដែលអាជីវកមមគួរភជាប់ព ាន្ឹង្សឯកសារពន្ោះ។
អនកអាចទាក់ទង្សមន្ុសសែូចខាង្សពត្កាមជ្ាមួយន្រណាមនាក់
សំណួរឬព

ាបល់អំពីពិធីសារពន្ោះ៖

អាជីវកមម៖
ព

មាោះទំនាក់ទំន្ង្ស

ពលខទូរសពទ:

កាលបរិពចេទចុង្សពត្កាយ
ដកសំរួល៖
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