សុវត្ថិភាពន ាតាមនេហដ្ឋានបទបញ្ជាសំរាប់ការគ្េប់គ្េង កូវិដ-១៩
ប្លង់មេរប្ស់រដ្ឋសម្រាប្់មសដ្ឋកិច្ចរានសុវត្ថិភាព - សំខាន់ថ្ាន ក់ពណ៌ម្កហេ
បទបញ្ជាដែលបានដែសំរល
ួ ចេញ៖ថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១

សូមអានបទបញ្ជាននេះនដ្ាយយកចិត្តទុកដ្ាក់។ការរំន

ាភឬខកខានមិនបានអនុវត្តតាមបទបញ្ជាននេះេឺជាបទ

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

ា្នកេមនង
ិ ជំនួសរាល់សុវត្ថិភាពេុន ៗ

ម ាប្ទប្ញ្ជា តាេផ្ទេះ (ប្ទប្ញ្ជា ជាេុន) ខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពឡុងប្៊ិច្មដ្ើេបីម្រប្់ម្រងការរីករាល ាលថ្នណូខវលកូរូ
ណាវ៉ាវី (កូវិដ្-១៩) ម ាកនង
ុ ទីម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ (ទីម្កុង) ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្វើវិម

ា្នកេមប្ញ្ជាក់និងប្នតលកខែណឌេួយច្ំនួនថ្នដ្ីកា

ប្ទប្ញ្ជាមនេះជាេុនមដ្ើេបីធានាបាននូវការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយនិងទំនាក់ទំនងរវាងេនុសសរនាក់និងេនុសសរនាក់ររ
ឺ ាន
កំណត្់មដ្ើេបីកាត្់ប្នថយអម្តាថ្នការប្ញ្ជូនកូវិដ្-១៩។ ការផ្លាស់ប្តូរពីលំ ាប្់េុនម្ត្ូវបានប្នលិច្។
ម ាថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហាឆនាំ ២០២០េនទីរសុខាភិបាល

ាធារណៈកាលីហវ័រញា (CDPH) បានអនុវត្ត។ ប្លង់មេសម្រាប្់មសដ្ឋកិច្ច

ខដ្លរានសុវត្ថិភាព(ប្លង់មេ) និងថ្នាក់ពណ៌ខដ្លប្ង្ហាញពីសកេមភាពវិស័យនិងអាជីវកេមខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យមប្ើកមឡើង
វិញម ាយខផ្ែកមលើអម្តាករណីកនុងម្សុកនិងភាពវិជរ
ជ ានថ្នការ

ាកលបង។ រិត្ម្ត្ឹេថ្ងៃទី ១៤ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ មខាន្ី

Los Angeles រួេទាំងឡងប្៊ិច្ម្ត្ូវបានចាត្់តាំង“ ថ្នាក់មម្កាេម្កហេ” (ប្លង់ម្កហេ) មម្កាេប្លង់មេ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុញ្ញាត្ឱ្យវិ
ស័យអាជីវកេមនិងសកេមភាពេួយច្ំនួនម ាកនង
ុ ត្ំប្ន់ម្កហេដ្ំមណើរការជាេួយការខកខម្ប្។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះច្ូលជា្ររានម ា
ថ្ងៃទី ១៥ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ មវលាមរាង ១២ និង ១ នាទីម្ពឹក។
ប្ទប្ញ្ជាមនេះក៏ម្ត្ូវបានមច្ញផ្ងខដ្រមដ្ើេបីធានាថ្ាអនករស់ម ាទីម្កុងម ាខត្

នាក់ម ាកនុងលំម ា ឋានរប្ស់ពួកមរមលើកខលងខត្

ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះមដ្ើេបីកំណត្់ទំនាក់ទំនងជិត្សនិទធជាេួយអនកមផ្សងមទៀត្ម ាខាងមម្រាម្រួ

ាររប្ស់ពួក

មរទាំងកនុងនិងមម្រាផ្ទេះនិងកាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការឆ្លងសហរេន៍ថ្ន កូវិដ្-១៩។ កំណត្់អនតរកេមរវាងសរាជិកេិនខេន
ម្រួ

ារជាពិមសសម ាកខនលងខដ្លេនុសសម ាជិត្គ្នាម ាយគ្មានការប្ិទបាំងេុែឬរបាំងេុែរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីប្នថយការរីករាល

ាលថ្ន កូវិដ្-១៩។ វាជាការចាំបាច្់ខដ្លេនុសសនិងអាជីវកេមទាំងអស់ម ាកនង
ុ ទីម្កុងទទួលែុសម្ត្ូវផ្ទាល់ែលួននិងម្វត
ើ ាេ
រាល់ការ ាក់កម្េិត្និងការម្ប្ុងម្ប្យ័ត្នកនុងការម្រប្់ម្រងការឆ្លងខដ្លត្ម្េូវម ាយប្ទប្ញ្ជាសុែភាពមនេះ។
ប្ទប្ញ្ជាមនេះនឹងម្ត្ូវបានខកលេែនាមពលអនារត្មដ្ើេបីឆ្លុេះប្ញ្ចាំងពីប្ទប្ញ្ជារប្ស់រដ្ឋនង
ិ ប្ទប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាល
ធារណៈនិងការខណនាំខដ្លកំណត្់រច្នាសេព័នមលើវិស័យជំនួញសហម្គ្ាសម្រឹេះ

ា

ថានឬសកេមភាពខដ្លអាច្មប្ើកមឡើងវិញ

ជាេួយនឹងការខកខម្ប្ជាក់លាក់ម ាយខផ្ែកមលើត្ម្េូវការសុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាពនិងកនុងមលបឿនេួយ។ ប្មងកើត្មឡើងមដ្ើេបី
ការពារសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពមហើយវាក៏អាច្ប្ណត៉ាលសកេមភាពនិងអាជីវកេមជាក់លាក់ជាប្នតប្នទាប្់ម ាយខផ្ែកមលើការមកើន

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

2

មឡើងករណីម្ប្ចាំថ្ងៃ កូវិដ្-១៩ការសម្រាកម ាេនទីរមពទយនិងអម្តាវិជជរាន។ ម្ប្សិនមប្ើលកខែណឌ កូវិដ្-១៩កនុងត្ំប្ន់ម្ត្ូវធានា
េន្រនតីសុែភាពអាច្មច្ញប្ទប្ញ្ជាខដ្លត្ឹងរុ៉ឹងជាងេន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរប្ស់រដ្ឋ។

េន្រនតីសុខាភិបាលនឹងប្នតតាេ ានអម្តាថ្នការរាល ាលជំងឺ កូវិដ្-១៩ភាព្ៃន់្ៃរថ្នជំងន
ឺ ិងេរណភាពខដ្លប្ណត៉ាលេកពី
ការមកើត្មឡើង CDPHនិងេជឈេណឌលសំរាប្់ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងប្ង្ការជំងឺ (CDC) និងឥទធិពលថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ម្ប្សិនមប្ើ
ចាំបាច្់ការប្ញ្ជាទិញមនេះអាច្ម្ត្ូវបានពម្ងីកពម្ងីកឬផ្លាស់ប្តូរមដ្ើេបីការពារសុែភាព

ាធារណៈ។

ដោយសារបទបញ្ជាដនេះអាចផ្លាស់បូ របានដោយសារព័
ត
តមា
៌ ននង
មី មនុសសទាំងអស់ណែលសថិតដៅដរកាមបទ
ិ ការណែនាំថ្ៗ

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

េះបទបញ្ជាដនេះរួមទាំងពធ
ិ សា
ី រជាក់លាក់ននឧសាហកមមណែលដចញដោយទរី កុងដហយ
ើ រតូវដររពតាមការដធវប
ើ ចាុបបនន

ភាពណាមួយរហូតែល់បទបញ្ជាដនេះរតូវបានបញ្ា ប់។

នគ្កាមសិទធិអំណាចរបស់មណ្ឌលសុខភាពកាលីហវ័រនីញាដផ្ែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនលខ១០១០៤០,
១០១០៨៥, និង ១២០១៧៥, មន្រនតីសុខភាពននទីគ្កុងឡុងប៊ិចជាអែកបញ្ជាដូចខាងនគ្កាម៖

តម្រូវែារទូចទៅសម្រាប់បុគ្គល

1.

នាក់ម ាផ្ទេះម ាយរានករណីមលើកខលងរានកំណត្់។ េនុសសម្រប្់រូប្ខដ្លរស់ម ាកនុងទីម្កុងឡុងប្៊ិច្ម្ត្ូវខត្
កខនលង

នាក់ម ា

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរម ាមពលណាខដ្លអាច្អនុវត្តបាន។ ប្ុរគលខដ្លេិនរស់ម ាកនុងទីម្កុងនាមពលប្ច្ចុប្បននម្ត្ូវ

ខត្មគ្ារពតាេរាល់ត្ម្េូវការថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះម ាមពលខដ្លម ាកនុងទីម្កុង។

2. ការម្ប្េូលផ្តុំ។ការម្ប្េូលផ្តប្ុំ រុ គលពីម្រួ
ខដ្លេនុសសេកពីម្រួ

ារមផ្សងគ្នាប្ងកហានិភ័យយាងសំខាន់ថ្នការប្ញ្ជូន កូវិដ្-១៩ ពីមម្ពាេះម ាមពល

ារមផ្សងគ្នាលាយគ្នាហានិភ័យថ្នការឆ្លង កូវិដ្-១៩ មកើនមឡើង។ រាល់ការជួប្ជុំ

ជនថ្នច្ំនន
ួ េនុសសខដ្លមកើត្មឡើងម ាខាងមម្រាម្រួ

ាធារណៈនិងឯក

ារខត្េួយម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់ម ាកនុងទីម្កុងមលើកខលងខត្មគ្ាល

ប្ំណងរានកំណត្់ខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ គ្មានអវីម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះហាេឃ្ាត្់សរាជិកថ្ន
ម្រួ

ារខត្េួយពីការច្ូលរួេកនុងសកេមភាពខដ្លបានអនុញ្ាញ ត្ជាេួយគ្នាមទ។កនង
ុ ករណីរានជមរលាេះណាេួយរវាងខផ្នកមនេះ

និងពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហកេមខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងម ាយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះត្ំរូវការកនុងពិ្ី

ារម្ត្ូវ

ម្រប្់ម្រង។
សម្រាប្់មគ្ាលប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ“ ម្រួ
េិនម្ត្ូវរាប្់ប្ញ្ចូលទាំង

ារ” រឺជាេនុសសរនាក់ឬមម្ច្ើននាក់ខដ្លរស់ម ាកនុងលំម ា ឋានខត្េួយមហើយ

ថានភាពរស់ម ាម្កុេជា

ថាប្័នដ្ូច្ជាអមនតវាសិក ឋានភាត្រភាពេនតអារេវត្តអារាេអនុសញ្ញាឬ

កខនលងខងទាំលមំ ា ឋានមហើយក៏េិនរាប្់ប្ញ្ចូលពាណិជជកេមផ្ងខដ្រ។ ការមរៀប្ច្ំការរស់ម ាជាម្កុេដ្ូច្ជាផ្ទេះមឡើងជិេះ
សណឋ៉ាគ្ារឬេូខត្ល។សម្រាប្់មគ្ាលប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ“ ការម្ប្េូលផ្តុំ” រានន័យថ្ាជា
ខដ្លម្ប្េូលផ្តុំម្ប្ជាជនេកពីម្កុេម្រួ

ថានភាពសងគេណាេួយ

ារមផ្សងៗគ្នាកនុងមពលខត្េួយម ាកខនលងខត្េួយឬកខនលងខត្េួយ។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

3

អនុមលាេតាេមគ្ាលការណ៍ខណនាំរប្ស់ CDPH មច្ញផ្ាយម ាថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ខដ្លរានច្ំណងមជើង
ថ្ា“ ការខណនាំរប្ស់ CDPH សម្រាប្់ការការពារការប្ញ្ជូនឆ្លង កូវិដ្-១៩ សម្រាប្់ការម្ប្េូលផ្ត”ុំ ខដ្លអាច្រកម

ើញម ា

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

ារ

ខត្េួយម្ត្ូវខត្មគ្ារពតាេត្ម្េូវការដ្ូច្ត្ម ាមនេះ៖

k. ការច្ូលរួេ។ (១) ការជួប្ជុំឯកជនខដ្លរួេរានេនុសសជាង ១៥ នាក់េកពី ៣ ម្រួ

ារជាងម្ត្ូវបានហាេឃ្ា

ត្់។ មនេះរួេប្ញ្ចូលទាំងអនករាល់គ្នាខដ្លរានវត្តរានរួេទាំងរចាស់ផ្ទេះនិងមភញៀវ។ ច្ំនួនេនុសសត្ូច្ជាងមនេះហានិ
ភ័យកាន់ខត្ទាប្។(២) រការហូត្ដ្ល់ ៣ ម្រួ

ារនិងអត្ិប្ររា ១៥ នាក់ខដ្លម្បាម្ស័យទាក់ទងគ្នាមងររឺមងរកនុងរ

យៈមពល។ ការច្ូលរួេកនុងការម្ប្េូលផ្្ុំគ្នាជាមម្ច្ើនជាេួយម្រួ

ារនិងសហរេន៍មផ្សងៗគ្នាម្ប្ឈេនឹងហានិ

ភ័យែពស់ថ្នការឆ្លងនិងការរីករាល ាលថ្ន កូវិដ្-១៩ ម្ប្សិនមប្ើអនកច្ូលរួេរនាក់ឬមម្ច្ើននាក់ម្ត្ូវបានរកម
ឆ្លងវីរុស។ ច្ូលរួេកនង
ុ ការម្ប្េូលផ្្ុំគ្នាជាមម្ច្ើនជាេួយម្កុេម្រួ
ម្រួ

ើញថ្ា

ារឬម្កុេមផ្សងៗគ្នា។ (៣) េនុសសេកពីម្កុេ

ារខដ្លបានមម្ជើសមរើសមដ្ើេបីជួប្ជុគ្
ំ នាជាលកខណៈឯកជនរួរខត្ពិភាកានិងឯកភាពមលើមគ្ាលការណ៍ម្កុេ

ជាក់លាក់សម្រាប្់ការកាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការប្េះពាល់កនុងច្ំមណាេអនកច្ូលរួេម ាឯការជួប្ជុំឯកជនេុន
មពលម្ប្ជុំជាេួយគ្នា។ (៤) រចាស់ផ្ទេះថ្នការជួប្ជុំឯកជនរួរម្ប្េូលម

មាេះអនកច្ូលរួេទាំងអស់មហើយព័ត្៌រាន

ទំនាក់ទំនងកនុងករណីចាំបាច្់ម្ត្ូវការទំនាក់ទំនងមពលមម្កាយ។

x. ទីតាំង។ (១) រាល់ការជួប្ជុំឯកជនម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តម្វមើ

ាខាងមម្រា ។ ការម្ប្េូលផ្្ក
ុំ នុងផ្ទេះម្ត្ូវបានមលើក

ទឹកច្ិត្តយាងខលាំង។ េិនដ្ូច្កខនលងកនុងផ្ទេះមទែយល់និងែយល់ម ាកនុងទីធាល ខាងមម្រាអាច្ជួយកាត្់ប្នថយហានិភ័យ
ថ្នការរីករាល ាលថ្នវីរុសពីេនុសសរនាក់ម ាេនុសសរនាក់មទៀត្មម្ពាេះថ្ា (COVID-១៩ អាច្ម ាខត្រានែយល់ម ា
កនុងប្រិយាកាសកនុងផ្ទេះរាប្់មរាងរាប្់មរាង) ខដ្លអាច្ប្មងកន
ើ ការមផ្តាត្អារេមណ៍បានយូរ។ (២) ម្ប្សិនមប្ើរានការ
ម្ប្េូលផ្តមុំ ាកនុងផ្ទេះប្មងកើនច្រនតែយល់ម្សស់ម ាយមប្ើកប្ងែច្
ួ ឬទវារឱ្យបានមម្ច្ើនតាេខត្អាច្ម្វើម ាបានជាពិមសស
ម ាកនុងប្នទប្់ខដ្លេនុសសកំពង
ុ ជួប្ជុគ្
ំ នា។ការជួប្ជុំឯកជនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាកនុងឧទាន
មម្រា

ាធារណៈមផ្សងមទៀត្មទាេះប្ីការជួប្ជុំម្កុេេិនទាក់ទងគ្នារហូត្ដ្ល់ម ាប្ីម្រួ

ាធារណៈឬទីធលា

ារក៏កំពុងមកើត្មឡើងម ាកនង
ុ

សួនខត្េួយឬទីធលាមម្រាមផ្សងមទៀត្ខដ្រ។ ម្ប្សិនមប្ើការម្ប្េូលផ្តុំខប្ប្មនេះមម្ច្ើនកំពុងមកើត្មឡើងការលាយប្ញ្ចូល
គ្នារវាងការម្ប្េូលផ្តុំម្កុេេិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្មទ។ (៤) ការជួប្ជុំឯកជនមម្ច្ើនម្រួ
នាក់អាច្េិនម្ត្ូវបានមរៀប្ច្ំរេ
ួ គ្នាឬសំរប្សំរួលរួេគ្នាកនុងឧទាន

ារ ៣ និងអត្ិប្ររា ១៥

ាធារណៈដ្ខដ្លរឺកខនលងមម្រាខាងមម្រាកនុង

មពលខត្េួយ - មនេះអាច្ជាការជួប្ជុំឯកជនមលើសពីទំហអ
ំ នុញ្ញាត្ (៥) ការលាយប្ញ្ចូលគ្នារវាងការជួប្ជុំឯកជន
ខដ្លេិនទាក់ទងគ្នាម ាទី
បានចាក់វ៉ាក់

ាធារណៈឬទីធលាមម្រាមផ្សងមទៀត្កនុងមពលខត្េួយម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។(៦) អនកខដ្លម្ត្ូវ

ាំងមពញមលញពី កូវិដ្-១៩ អាច្ម ាជួប្េនុសសខដ្លចាក់វ៉ាក់

ាំងមពញមលញកនុងផ្ទេះម ាយេិន

រានរបាំងឬការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយកនុងកខនលងឯកជនខត្ប្ុមណ្ាេះ) ។ អនកខដ្លរានហានិភ័យទាប្ច្ំមពាេះជំងឺ
covid-19 ្ៃន់្ៃរម ាកនុងផ្ទេះម ាយេិនពាក់របាំងេុែឬឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយកនុងកខនលងឯកជនប្ុមណ្ាេះ។ ការ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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មលើកខលងមនេះេិនម្ត្ូវអនុវត្តច្ំមពាេះការកំណត្់ជា

ាធារណៈមឡើយរួេទាំងខត្េិនម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះកខនលង

ខងទាំសុែភាពឬកខនលងម្វើការមឡើយ។ ការប្ញ្ជាទិញ“ ចាក់វ៉ាក់

ាំងឱ្យបានមពញមលញ” រានន័យថ្ាេនុសស

រនាក់រានអាយុមលើសពី ២ សបតាហ៍ប្នទាប្់ពីទទួលបានដ្ូសទី ២ កនង
ុ មសរីកូវិដ្-១៩ វ៉ាក់
ហ៍ប្នទាប្់ពីទទួលបានវ៉ាក់

ាំងឬមលើសពី ២ សបតា

ាំងេួយ កូវិដ្-១៩ ច្ំនួនេួយដ្ូស។

K. រកាវាឱ្យែលី។ ការជួប្ជុឯំ កជនរួរខត្ម្ត្ូវបានកំណត្់ម្ត្ឹេ ២ មរាងឬត្ិច្ជាងមនេះកនុងរយៈមពល។ រយៈមពល
កាន់ខត្យូរហានិភ័យថ្នការឆ្លងមកើនមឡើង។

X. ឃ្លាត្់ច្រៃាយរាងកាយនិងថ្ដ្អនាេ័យ។(១) អនកច្ូលរួេទាំងអស់ម្ត្ូវខត្អនុវត្តតាេវិធានការណ៍វាស់ខវងឃ្លាត្់
ច្រៃាយរាងកាយរួេទាំងការពាក់រម្េប្េុែម ាយអនុមលាេម ាតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងច្រៃាយឆៃាយពីរាងកាយ ៦
ហវីត្ឬ្ំជាងមនេះសូេបីខត្មពលពាក់មម្

ាេេុែក៏ម ាយ។ (២) ទីធលាសម្រាប្់ការម្ប្េូលផ្តុំកនុងផ្ទេះឬមម្រាម្ត្ូវខត្

រានទំហំ្ំលមេខដ្លេនុសសម្រប្់គ្នាម ាឯការជួប្ជុឯ
ំ កជនអាច្រកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦ ហវីត្ពី
សរាជិកេិនខេនម្រួ

ារម្រប្់មពល។(៣) កខនលងអងគុយម្ត្ូវផ្តល់ច្រៃាយយាងត្ិច្ ៦ ហវត្
ី (ម្រប្់ទិសម ា - ពីេែ
ុ

ម ាខាងមម្កាយនិងច្ំមហៀងម ារខាង) រវាងម្រួ

ារមផ្សងគ្នា។ (៤) កខនលងសម្រាប្់លាងថ្ដ្ឬអនាេ័យលាងថ្ដ្ម្ត្ូវ

ខត្រានសម្រាប្់អនកច្ូលរួេមម្ប្ើម្បាស់។ (៥) រប្ស់រប្រខដ្លបានខច្ករំខលកអាច្េិនម្ត្ូវបានមម្ប្ើកនុងមពលជួប្ជុំ
ឯកជន។ តាេខដ្លអាច្ម្វើម ាបានអាហារឬមភសជជៈម ាឯការជួប្ជុំម ាខាងមម្រាម្ត្ូវខត្រានម ាកនុង្ុងខដ្ល
អាច្មម្ប្ើបានខត្េួយ។ ម្ប្សិនមប្ើការផ្គត្់ផ្គង់ម្ប្អប្់្ង
ុ ខត្េួយេិនអាច្ម្វើម ាបានអាហារនិងមភសជជៈម្ត្ូវខត្ម្ត្ូវ
បានប្មម្េើម ាយអនកច្ូលរួេរនាក់ខដ្លលាងសរែាត្ឬលាងអនាេ័យថ្ដ្រប្ស់ពួកមរឱ្យបានញឹកញាប្់និងពាក់
របាំងេុែមលើម្ច្េុេះនិងរាត្់រប្ស់ពួកមរ។ រប្ស់រប្រមម្ប្ើម្បាស់ម ាយែលួនឯងពី្ុងម្ប្អប្់រួេអាច្េិនម្ត្ូវបានមម្ប្ើ
មទ។(៦) ការមម្ច្ៀងការសូម្ត្ការខម្សក

ាទរការខម្សកយំការហាត្់ម្បាណនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាប្មងកើនហា

និភ័យថ្នការឆ្លង កូវិដ្-១៩ ពីមម្ពាេះសកេមភាពទាំងមនេះប្មងកើនការប្មញ្ចញដ្ំណក់ទឹកផ្លូវដ្មងហើេនិងែយល់មច្ញ
ច្ូលបានលែ។ ម ាយ

ារខត្ប្ញ្ហាមនេះការមម្ច្ៀងការសូម្ត្ការខម្សកយំការខម្សកអប្អរនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀង

គ្នាម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងច្ំមពាេះការម្ប្េូលផ្តុំម ាយផ្ទាល់។

g. មម្ច្ៀង, សូត្, ខម្សក, ខម្សកអប្អរនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នា។ការមម្ច្ៀងការសូត្ការខម្សកអប្អរការមលើក
ករលាំងកាយសេបទានិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាប្មងកើនហានិភ័យថ្នការឆ្លងកូវិដ្-១៩ មម្ពាេះសកេមភាពទាំងមនេះ
ប្មងកើនការប្មញ្ចញដ្ំណក់ទឹកផ្លូវដ្មងហើេនិងែយល់មច្ញច្ូលបានលែ។ ម ាយ

ារខត្ប្ញ្ហាមនេះការមម្ច្ៀងការខម្សក

ការខម្សកការខម្សកអប្អរនិងសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រា
ប្ុខនតម្ប្សិនមប្ើវាមកើត្មឡើងត្ំរូវការខាងមម្កាេម្ត្ូវបានអនុវត្ត៖។
i.

េនុសសទាំងអស់ខដ្លកំពុងមម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សកខម្សកអប្អរឬច្ូលរួេសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាម ា
ខាងមម្រាម្ត្ូវរកាច្រៃាយផ្លូវ ៦ ហវីត្ពីអនកសំខដ្ងនិងអនកទសសនាមផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើពក
ួ មរពាក់អាវ
ម្រប្េុែឬច្រៃាយ ១២ ហវីត្ពីអនកសំខដ្ងនិងអនកមេើលមផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើ ពួកមរេិនពាក់ម្កវិលេុែ
មទ។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ii.

េនុសសទាំងអស់ខដ្លកំពុងមម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សកខម្សកអប្អរឬច្ូលរួេសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាកនុង
ផ្ទេះម្ត្ូវរកាច្រៃាយផ្លូវ ១២ ហវត្
ី ពីអនកសំខដ្ងមផ្សងមទៀត្និងច្រៃាយ ២៤ ហវីត្ពីអនកទសសនា។ េនុសស
មម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សកខម្សកមហាកមម្ញ្ជៀវឬច្ូលរួេសកេមភាពម្សមដ្ៀងគ្នាកនុងផ្ទេះម្ត្ូវពាក់បាំងេុែ
ម្រប្់មពល។

iii.

េនុសសខដ្លកំពង
ុ មម្ច្ៀងឬមម្ច្ៀងម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តឱ្យម្វើដ្ូមច្នេះម ាយមសៃៀេ

ៃាត្់ (ម ាកម្េិត្

សំមឡងថ្នសមេលងនិយាយ្េមតា) ។

c. ឧប្ករណ៍មភលង។ឧប្ករណ៍ត្ន្រនតីម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិតាេត្ម្េូវការម

ាកនុងខផ្នកមនេះ។ ឧប្ករណ៍មភលងជួយប្មងកើនហា

និភ័យថ្នការឆ្លង កូវិដ្-១៩ ពីមម្ពាេះសកេមភាពទាំងមនេះប្មងកើនការប្មញ្ចញដ្ំណកដ្មងហើេនិងរំមសវែយល់ច្ូលម ា
កនុងអាកាស។ ម ាយ

ារខត្មនេះសកេមភាពទាំងមនេះម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រាប្ុខនត

ម្ប្សិនមប្ើវាមកើត្មឡើងត្ម្េូវការដ្ូច្ខាងមម្កាេម្ត្ូវបានអនុវត្ត:
i.

ត្ន្រនតីឧប្ករណ៍មភលងម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម ាខាងមម្រាដ្រាប្ណាត្ន្រនតីកររកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦
ហវីត្ពីអនកសំខដ្ងនិងអនកទសសនាមផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើពួកមរពាក់អាវម្រប្េុែឬច្រៃាយ ១២ ហវត្
ី ពី
ច្រៃាយពីអនកសំខដ្ងនិងអនកមេើលមផ្សងមទៀត្ម្ប្សិនមប្ើពក
ួ មរេិនពាក់ម្កវិលេុែ។

ii.

ឧប្ករណ៍ត្ន្រនតីម្ត្ូវបានអនុញ្ាញ ត្ឱ្យម ាកនុងផ្ទេះដ្រាប្ណាត្ន្រនតីកររកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ១២
ហវីត្ពីអនកសំខដ្ងមផ្សងមទៀត្និងច្រៃាយរាងកាយ ២៤ ហវត្
ី ពីអនកទសសនា។ េនុសសខដ្លមលងមភលង
ឧប្ករណ៍ម ាកនង
ុ ផ្ទេះត្ម្េូវឱ្យពាក់ថ្សបេុែម្រប្់មពល។

iii.

ត្ន្រនតីករម្ត្ូវខត្េកពីម្រួ

ារេួយកនុងច្ំមណាេម្រួ

ារទាំង ៣ ។ ការមលងឧប្ករណ៍ែយល់ (ឧប្ករណ៍

ណាេួយខដ្លមលងម ាយរាត្់ដ្ូច្ជាខម្ត្ឬផ្លរណ
ី ាត្) ម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងមហើយម្ប្សិនមប្ើ
មលងរួរខត្មម្ប្ើរបាំងម្កណាត្់ការពារឬរុំយាងត្ឹងម ាមលើកណតឹងឧប្ករណ៍ឬម ាច្ុងប្ញ្ចប្់ថ្នឧប្ករណ៍
មដ្ើេបីការពារពីការរាល ាល។ មញើសដ្ំណក់ទឹកម្ប្សិនមប្ើត្ន្រនតីម្ត្ូវបានចាក់វាម្ត្ូវបានមរខណនាំឱ្យម្វើ
ឱ្យសមេលង

q. ម

ៃាត្់លមេខដ្លអនកច្ូលរួេអាច្និយាយជាសំមឡង្េមតាម ាយេិនខម្សក

ាផ្ទេះមពលឈឺ។ អនកខដ្លរានមរារសញ្ញាដ្ូច្ជាកូវិដ្-១៩ (ម្រុនមរតាកែកដ្មងហើេែលីញាក់មញើសមពលយប្់ឈឺ

ប្ំពង់កកែួត្ច្មង្ែារកែួត្រាររូសអស់ករលាំង

ាច្់ដ្ឬ
ុំ ឈឺែលួនឈឺកាលម្ច្ឡំឬបាត្់ប្ង់រសជាត្ិ / ្ុំកន
លិ ) ម្ត្ូវខត្ម ា

ផ្ទេះនិងេិនទាក់ទងជាេួយអនកណារនាក់ម ាខាងមម្រាម្រួ

C. អវីខដ្លម្ត្ូវម្វើម្ប្សិនមប្ើអនកឈឺម

ារ។

ាយ កូវិដ្-១៩ ។អនកខដ្លវិវឌ្ឍន៍ កូវដ្
ិ -១៩ កនង
ុ រយៈមពល ៤៨ មរាងប្នទាប្់ពី

ច្ូលរួេការម្ប្ជុំឯកជនម្ត្ូវខត្ជូនដ្ំណឹងដ្ល់េនទីរសុខាភិបាលនិងមសវាកេមឡុងប្៊ិច្តាេមលែ ៥៦២-៥៧០INFO[ 562-570- INFO ]មហើយរួរខត្ជូនដ្ំណឹងដ្ល់អនកច្ូលរួេដ្ថ្ទមទៀត្ឱ្យបានឆាប្់ទាក់ទងនឹងការប្េះពាល់។

3. េនុសសវ័យច្ំណាស់នងិ ប្ុរល
គ ម្រប្់វ័យខដ្លរានលកខែណឌសុែភាពជាេូល

ឋាន។មយាងតាេ CDC និង CDPH បានមអាយ

ដ្ឹងថ្ាេនុសសចាស់និងប្ុរគលខដ្លរានជេៃឺរានហានិភ័យែពស់ថ្នជំងឺ្ន
ៃ ់្ៃរពីកូវិដ្-១៩

។

សូេមេើល

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

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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19/PublicHealthGuidanceSelfIsolationforOlderAdultsandThoseWhoHaveElevatedRisk.aspx.
ម្ប្ជាជនទាំងអស់ខដ្លរស់ម ាកនុងទីម្កុងខដ្លរានអាយុ ៦៥ ឆនាំឬមលើសពីមនេះនិងេនុសសម្រប្់វ័យខដ្លរាន
សុែភាពម្ត្ូវបានជម្េុញឱ្យ

នាក់ម ាកនុងទីជំរករប្ស់ពក
ួ មរមលើកខលងខត្ចាំបាច្់មដ្ើេបីខសវងរកការខងទាំមវជជ

ថានភាព

ាម្សតមដ្ើេបី

ទទួលបានមសបៀងអាហាររឺក៏ម្ត្ូវការរប្ស់ចាំបាច្់មផ្សងៗ។ េនុសសម ាកនុងម្ប្មភទទាំងមនេះរួរខត្មជៀសវាងការជួប្ជុណ
ំ ាេួ
យ។ និមយាជករួរផ្តល់ការង្ារទូររេនារេន៍ឬកខនលង
េនុសសខដ្លរាន

នាក់ម ាមផ្សងមទៀត្ដ្ល់េនុសសអាយុ ៦៥ ឆនាំឬចាស់ជាងមនេះនិង / ឬ

ថានភាពសុែភាពេូល ឋានម ាមពលណាខដ្លអាច្ម្វើម ាបាន។

4. វិធានការវាស់ខវងច្រៃាយខផ្នករាងកាយខដ្លចាំបាច្់សម្រាប្់ប្ុរគលរនាក់ៗម

ាខាងមម្រាកខនលង

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរ។

េនុសសម្រប្់រូប្ខដ្លចាកមច្ញពីលំម ា ឋានរប្ស់ពួកមរសម្រាប្់សកេមភាពខដ្លបានអនុញ្ញាត្ខដ្លបានកំណត្់ដ្ច្
ូ ខាង
មម្កាេម្ត្ូវខត្មគ្ារពយាងត្ឹងរ៉ឹងជាេួយនឹងវិធានការណ៍វាស់ខវងច្រៃាយខផ្នករាងកាយខដ្លរួេរានដ្ូច្ខាងមម្កាេ៖

k. រកាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦ ហវត្ី ពីប្រុ គលមផ្សងៗសូេបីខត្មពលពាក់មម្ ាេេុែក៏ម ាយ
x. ច្ូលរួេសកេមភាពមម្រាផ្ទេះជំនស
ួ ឱ្យកនុងផ្ទេះមពលណាអាច្ម្វមើ ាបាន
K. លាងថ្ដ្ជាេួយ ាប្ូនិងទឹកយាងមហាច្ណាស់ថ្េៃវិនាទីឬមម្ប្ើអនាេ័យថ្ដ្ខដ្លរានជាត្ិអាល់កុលយាងមហាច្
ណាស់ ៦០ ភាររយឱ្យបានញឹកញាប្់តាេខដ្លអាច្ម្វើម ាបាន

X. ម្រប្ដ្ណតប្់ការកែកឬកណត៉ាស់ (ច្ូលថ្ដ្អាវខកងថ្ដ្ឬជាលិកាេិនខេនថ្ដ្មទ)

g. ជាមទៀងទាត្់សរែាត្និងលាងសរលាប្់មេមរារមលើប្េះថ្ផ្ទខដ្លែពស់
c. មជៀសវាងការចាប្់ថ្ដ្គ្នា
q. មជៀសវាងរាល់ការម្បាម្ស័យទាក់ទងកនងុ សងគេមម្រាម្រួ ារមពលរានជំងឺ
C. ពាក់មម្

ាេេុែ។អនុមលាេតាេការខណនាំរប្ស់ CDPH ខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំសម្រាប្់ការមម្ប្ើ

ម្បាស់រម្េប្េុែ” ខដ្លអាច្រកបានម ា

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

នាក់ម ារប្ស់ែលួនមលើកខលងខត្រានការមលើកខលងណាេួយខាងមម្កាេមនេះ។មនេះរួេប្ញ្ចូល

ទាំងការពាក់រម្េប្េុែមពលម្វើអាជីវកេម។តាេលទធភាពខដ្លអាច្ម្វើម ាបានេនុសសម្រប្់រូប្រួរមជៀសវាងប្រិមភារ
និងផ្ឹកម ាតាេទី

ាធារណៈមដ្ើេបីការពារពីត្ម្េូវការកនុងការម ាេះរម្េប្េុែមច្ញ។ ការពាក់រម្េប្េុែកាត្់ប្នថយ

ហានិភ័យថ្នការឆ្លងម ាអនកដ្ថ្ទ។ ប្ុរគលខាងមម្កាេម្ត្ូវបានរួច្ផ្ុត្ពីត្ម្េូវការថ្នការម្រប្េុែ៖
I.
II.

េនុសសខដ្លរានអាយុពីរឆនាឬ
ំ មម្កាេ, ម ាយ
អនកខដ្លរាន

ថានភាពសុែភាព

មនេះរួេប្ញ្ចូលទាំងអនកខដ្លរាន

ារខត្ហានិភ័យថ្នការងប្់ដ្មងហើេ។

ថានភាពសុែភាពផ្លូវច្ិត្តឬពិការភាពខដ្លការពារការពាក់មម្

ថានភាពសុែភាពខដ្លអនកខដ្លពាក់មម្

ាេេុែ

ាេេុែអាច្សទេះដ្កដ្មងហេ
ើ ឬ

អនកខដ្លសនលប្េ
់ ិនរានសេត្ថភាពឬេិនអាច្យករម្េប្េុែមច្ញម ាយគ្មានជំនួយ។ លកខែណឌខប្ប្មនេះ
រឺកម្េណាស់។អនកខដ្លម្ត្ូវបានមលើកខលងពីការពាក់មម្

ាេេុែម ាយ

ារខត្លកខែណឌមវជជ

ាម្សត

ខដ្លម្ត្ូវបានជួលឱ្យម្វើការទាក់ទងនឹងការមទៀងទាត្់ជាេួយអនកដ្ថ្ទរួរខត្ពាក់នូវជំមរើសខដ្លេិនរ៉ឹត្ត្បិត្
ដ្ូច្ជាខវនតាការពារេុែជាេួយម្ពាប្ម ាមលើខរេខាងមម្កាេដ្រាប្ណាលកខែណឌអនុញ្ញាត្រប្ស់ពួកមរ
វា។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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III.

េនុសសពិការខភនកឬម្បាម្ស័យទាក់ទងជាេួយេនុសសរនាក់ខដ្លរានប្ញ្ហាមែសោយថ្នការ
កខនលងខដ្លរានសេត្ថភាពមេើលម

IV.

អនកខដ្លពាក់មម្

ើញរាត្់រឺចាំបាច្់សម្រាប្់ការម្បាម្ស័យទាក់ទង។

តាប្់ខដ្លជា

ាេេុែនឹងប្មងកើត្ហានិភ័យដ្ល់អនកខដ្លទាក់ទងនឹងការង្ាររប្ស់ពួកមរដ្ូច្ខដ្លបាន

កំណត្់ម ាយនិយត្ករេូល ាឋ នរដ្ឋឬសហព័នធឬមគ្ាលការណ៍ខណនាំសុវត្ថិភាពម ាកខនលងម្វើការ។
V.

អនកខដ្លម្វើដ្ំមណើរកនង
ុ ឡានខត្រនាក់ឯងឬខត្រនាក់ឯងជាេួយសរាជិកម្រួ

ារ។

VI.

េនុសសខដ្លកំពង
ុ ម្វើការម ាកនុងការិយាល័យឬប្នទប្់ខត្រនាក់ឯង។

VII.

អនកខដ្លកំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹកយាងសកេមផ្តល់ឱ្យថ្ាពួកមរអាច្រកាច្រៃាយយាងត្ិច្
ខដ្លេិនខេនជាសរាជិកម្រួ

៦

ហវីត្ពីេនុសស

ារខត្េួយមហើយពួកមរេិនប្រិមភារឬផ្ឹកយាងសកេមម ាកខនលងខដ្ល

ប្រិមភារឬផ្ឹកខដ្លហាេឃ្ាត្់។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះ។
VIII.

េនុសសខដ្លេិនម ាកនង
ុ ម្រួ

ារពីអនកដ្ថ្ទខដ្លម ាខាងមម្រានិងរកាច្រៃាយឆៃាយយាងត្ិច្៦ហវីត្។

េនុសសខប្ប្មនេះម្ត្ូវខត្រានេុែម្រប្មលើពួកមរម្រប្់មពលមវលាមហើយម្ត្ូវពាក់វាម្ប្សិនមប្ើពួកមរសថិត្ម ា
ច្រៃាយ ៦ ហវត្
ី ពីអក
ន ដ្ថ្ទខដ្លេិនរានម ាកនុងម្រួ
IX.

អនកខដ្លកំពង
ុ ទទួលការពាបាលមវជជ

ារ។

ាម្សតខដ្លទាក់ទងនឹងម្ច្េុេះឬេុែខដ្លការដ្កមច្ញនូវេុែជាប្

មណតោេះអាសននរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីម្វើការពាបាល។
X.

កេមករនិមយាជិត្ខដ្លម្ត្ូវពាក់ឧប្ករណ៍ការពារដ្មងហើេ។

5. សកេមភាពខដ្លបានអនុញ្ញាត្។

“ សកេមភាពខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្” ខាងមម្កាេម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាសុែ

ភាពមនេះខដ្លបានផ្តលជ
់ ូននូវវិធានការណ៍វាស់ខវងខផ្នករាងកាយទាំងអស់ខដ្លរួេរានការពាក់េុែមលើរាត្់និងម្ច្េុេះេួយ
ម ាមពលខដ្លច្ូលរួេកនុងសកេមភាពខដ្លអនុញ្ញាត្៖

k. អនុវត្តការង្ារសម្រាប្់ឬច្ូលដ្ំមណើរការអាជីវកេមឬមសវាកេមខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តកិ ារមម្កាេ

ប្ទប្ញ្ជាមនេះរួេទាំងអនុវត្តម្ប្ត្ិប្ត្តិការេូល ឋានអប្បប្ររាសម្រាប្់អាជីវកេមខដ្លម្ត្ូវបានប្ិទឬម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ
ពីច្រៃាយ។

x. ម្វើដ្ំមណើរមដ្ើេបីច្ូលរួេនិងច្ូលរួេសកេមភាពណាេួយខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ
K. ច្ូលរួេកនុងសកេមភាពឬប្ំមពញភារកិច្ចខដ្លចាំបាច្់ច្ំមពាេះសុែភាពនិងសុវត្ថភិ ាពឬមដ្ើេបីសុែភាពនិងសុវត្ថិ
ភាពម្រួ

ារឬសរាជិកម្រួ

ារ (រួេទាំងសត្វច្ិញ្េ
ចឹ )

X. ទទួលបានមសវាកេមឬការផ្គត្ផ្់ គង់ចាំបាច្់សម្រាប្់ែនលួ មរនិងសរាជិកម្រួ
មសវាឬការផ្គត្់ផ្គង់ទាំងមនាេះដ្ល់អនកដ្ថ្ទ

ារឬសរាជិកម្រួ

ារឬមដ្ើេបីផ្តល់

g. ច្ូលរួេកនុងការកេាន្មម្រានិងហាត្់ម្បាណយាងសកេម (រួេទាំងសកេមភាពមម្រាជាេួយសត្វច្ិញ្ចឹេ) ខត្រនាក់
ឯងឬជាេួយសរាជិកម្រួ
ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

ារខត្េួយដ្ូច្ជាការមដ្ើរជិេះកង់មឡើងភនំការរត្់និងមប្ើេន
ិ ដ្ូមច្នេះមទម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្

c. ច្ូលរួេកនុងមគ្ាលប្ំណងរប្ស់រ

ឋាភិបាលខដ្លរានអាណត្តិម្សប្ច្ាប្់ដ្ច្
ូ ជាការច្ូលម ាកាន់ត្ុលាការ

សងគេនិងមសវាកេមរដ្ឋបាលឬអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាថ្នការអនុវត្តច្ាប្់ឬត្ុលាការ។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

8
q. ច្ូលរួេកនុងពិ្ី

ាសនាម ាយផ្ទាល់ឬពិ្ីវប្ប្េ៌ម ាខាងមម្រា

C. ច្ូលរួេកនុងកបួនដ្ខងហរយានយនត។

អនកច្ូលរួេនិងរចាស់ផ្េះទ ថ្នកបួនដ្ខងហរយានយនតម្ត្ូវមគ្ារពតាេរាល់ត្ម្េូវ

ការម្ត្ួត្ពិនិត្យច្រាច្រណ៍កង
នុ េូល ឋាននិងរដ្ឋនិងច្ាប្់រដ្ឋនង
ិ េូល ឋានខដ្លអាច្អនុវត្តបាន។ កនុងនាេជាអនក
ម្សុកទាំងអស់ម្ត្ូវ

នាក់ម ាកនុងផ្ទេះមលើកខលងខត្ករណីមលើកខលងខដ្លរានកំណត្់ការដ្ខងហរតាេយានយនត

ម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំង។ និង

Q. ការម្ប្េូលផ្តុំនមយាបាយនិងការម្ប្េូលផ្តុំត្វ៉ា។
សុែភាពរដ្ឋសម្រាប្់“

អនុមលាេតាេមគ្ាលការណ៍ខណនាំខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតី

សកេមភាពម្ត្ូវបានការពារ៖

ម្ប្េូលផ្តុំត្វ៉ាបានមទ?”ខដ្លអាច្ម្ត្ូវបានរកម

for-essential-needs/

មត្ើែញុំអាច្ច្ូលរួេកនង
ុ ការម្ប្េូលផ្តុំនមយាបាយនិងការ

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

ការម្ប្ជុំនមយាបាយម ាយផ្ទាល់និងការជួប្ជុត្
ំ វ៉ាម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិឱ្យម ាខាង

មម្រាមហើយផ្តល់ថ្ាច្រៃាយរវាងរាងកាយនិងម្កុេេនុសសពីម្កុេម្រួ
ភាពឯកសណឋ៉ាននិងប្ុរគលិកសុវត្ថិភាព

ារមផ្សងៗគ្នារាប្់ប្ញ្ចល
ូ ទាំងេន្រនតីសនតិ

ាធារណៈដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្លម្ត្ូវបានខងរកាម្រប្់មពល។

ការម្ប្ជុំ

នមយាបាយនិងការម្ប្េូលផ្តត្
ុំ វ៉ាម ាខាងកនុងផ្ទេះម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។ ប្ុរគលខដ្លច្ូលរួេកនង
ុ ការម្ប្ជុំនមយាបាយ
និងការម្ប្េូលផ្តុំត្វ៉ានឹងម្ប្កាន់ខជាប្់នូវរាល់វិធានការណ៍មផ្សងៗទាក់ទងនឹងរាងកាយ។

ខផ្នករងមនេះេិន

អនុញ្ញាត្ឱ្យរានការម្ប្េូលផ្តឬ
ុំ ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារអាជីវកេមឬសកេមភាពណាេួយខដ្លហាេឃ្ាត្់ម ាយប្ទប្ញ្ជា
មនេះមឡើយ។

j. អនកខដ្លជួប្ម្ប្ទេះនឹងភាពគ្មានផ្ទេះសខេបងម្ត្ូវបានរួច្ផ្ុត្ពីខផ្នកមនេះប្ុខនតម្ត្ូវបានជម្េុញឱ្យរានទីជំរកនិង
មគ្ារពតាេវិធានការណ៍វាស់ខវងច្រៃាយខផ្នករាងកាយ។

6. និមយាជិករប្ស់រ
វិ

ឋាភិបាល។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះចាត្់ទក
ុ និមយាជិកថ្នទីភនាក់ង្ាររ ឋាភិបាលខដ្លម្វើការម ាកនុងវរគសិកានិង

ាលភាពថ្នការង្ារមសវាកេម

ាធារណៈរប្ស់ពួកមររឺជាមហ ឋារច្នាសេព័នធចាំបាច្់។

k. ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ប្កាសថ្ាប្ុរល
គ ិករ
x.

ឋាភិបាលទាំងអស់ម្ត្ូវរានការរិេះរន់រាប្់ប្ញ្ចូលទាំងអនកផ្តល់មសវាខងទាំ

សុែភាពនិងអនកមឆ្លើយត្ប្ប្នទាន់ប្ុខនតេិនរានកំណត្់មទ។
ែណៈមពលខដ្លប្ុរគលិករ ាឋ ភិបាលទាំងអស់រាន

ារៈសំខាន់និមយាជិកខដ្លម្ត្ូវបានមរម

សេត្ថភាពប្ុរគលិកមសវាកេមមម្គ្ាេះេហនតរាយម្ត្ូវខត្រានមដ្ើេបីប្មម្េើដ្ល់
ត្ប្ឬប្នតកិច្ចម្ប្ឹងខម្ប្ងកនុងកំឡុងមពលរានវិប្ត្តិសុែភាព
កំណត្់ម ាយច្ាប្់។

K. តាេលំ
ម

ាឱ្យប្មម្េើកនុង

ាធារណជនឬជួយកនុងការមឆ្លើយ

ាធារណៈដ្ល់កម្េិត្អត្ិប្រិរាខដ្លម្ត្ូវបាន

ាប្់លំម ាយមនេះេិនរានកំរិត្ណាមឡើយ(ក)អនកមឆ្លើយត្ប្ដ្ំប្ូងច្ូលម ាកាន់មរហទំព័រខដ្លរាន

មាេះកនុងដ្ីកាមនេះកនង
ុ ម្គ្ាអាសននឬ(ែ)េន្រនតេ
ី ូល ឋានរដ្ឋឬសហព័នធេន្រនតីមសុើប្អមងកត្ឬប្ុរគលិកមពទយឬប្ុរគលិក

អនុវត្តច្ាប្់ពី អនុវត្តភារកិច្ចម្សប្ច្ាប្់រប្ស់ពួកមរម ាទីតាំងខដ្លរានម

X. ទីភនាក់ង្ាររ

មាេះកនុងលំ ាប្់មនេះ។

ឋាភិបាលម្ត្ូវបានមររំពឹងថ្ានឹងអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះឱ្យបានមម្ច្ើនប្ំផ្ត្
ុ តាេខដ្លអាច្ម្វើម ា

បានម ាយរានករណីមលើកខលងខដ្លចាំបាច្់មដ្ើេបីប្នតម្ទម្ទង់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារសំខាន់ៗរប្ស់រ ឋាភិបាល។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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តម្រូវែារទូចទៅសម្រាប់អាជីវែរម

7. អាជីវកេមនិងខផ្នកខដ្លបានអនុញ្ញាត្។ខផ្នកម
(ទូររេនារេន៍)

ាកនង
ុ ខផ្នកមនេះអាច្ដ្ំមណើរការបានម ាមពលខដ្លជមម្េើសពីច្រៃាយ

េិនអាច្ម្វើម ាបានខដ្លផ្តល់ជូនថ្ាៈការប្ិទបាំងេុែម្ត្ូវបានពាក់ម្សប្តាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

ការឃ្លាត្

ឆៃាយពីរាងកាយរានកំពស់ ៦ ហវត្
ី ឬែពសជ
់ ាងមនេះម្ត្ូវបានរកា។ រាល់វិធានការទាក់ទងនឹងរាងកាយម្ត្ូវបានម្ប្កាន់ខជា
ប្់។ មហើយម្ប្ត្ិប្ត្្ិការម្ត្ូវបានម្វើមឡើងម្សប្តាេប្ទប្ញ្ជានិងរដ្ឋមនេះនិងការខណនាំកនុងត្ំប្ន់ខដ្លរួេប្ញ្ចូលទាំងពិ្ី

ជាក់លាក់ណាេួយខដ្លមច្ញម ាយម្កុង - ម្កុងខដ្លទាេទារម ាយេន្រនតីសុែភាពទីម្កុងឡងប្ច្
៊ិ ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

k. សួនកេានតនិងសួនកេានត។រានម្ប្សិទធិភាពម

ាថ្ងៃទី ១ ខែមេ

ាឆនាំ ២០២១ ឧទានកំ

ារ

ាន្និងឧទាន

កេានតអាច្ដ្ំមណើរការម ាយអនុមលាេតាេត្ម្េូវការកនុងខផ្នកមនេះនិងការខណនាំណាេួយខដ្លត្ំរូវម ាយរដ្ឋ
ខដ្លអាច្រកម

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

និងសួនកេានតម្ត្ូវបានកំណត្់ម្ត្ឹេ

១៥%

ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររាសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តិការទាំងកនុងផ្ទេះនិង

មម្រា។ សេត្ថភាពកនុងផ្ទេះម្ត្ូវខត្រួេប្ញ្ចូលការរ៉ឹត្ត្បិត្មពលមវលាម្សប្តាេការខណនាំរប្ស់រដ្ឋ។ ម្កុេខដ្ល
ម ាមលងឧទានម្ត្ូវខត្ម្ត្ូវបានកំណត្់ឱ្យរានច្ំនួនអត្ិប្ររាពី ១០ នាក់េកពីម្រួ
អត្ិប្ររាពី ១៥ នាក់េកពី ៣ ម្រួ
ជំនួសឬមច្ញពីម្កុេ)

។

ារមផ្សងៗគ្នាឬរានច្ំនន
ួ

ារមផ្សងគ្នាម ាយេិនរានការសនទនាគ្នាជាម្កុេ (ឧ។ េនុសសេិនអាច្

ឧទានម្ត្ូវខត្អនុវត្តកេមវិ្ី

ាកលបងកេមករម្ប្ចាំសបតាហ៍ម្សប្តាេការខណនាំ

រប្ស់រដ្ឋ។ ការច្ូលរួេម ាឧទានម្ត្ូវខត្រានកំណត្់សម្រាប្់ខត្មភញៀវមទសច្រម ាកនុងរដ្ឋប្ុមណ្ាេះ។ សំប្ុម្ត្ម្ត្ូវ
ទិញខត្តាេអ៊ិន្ឺរខណត្ប្ុមណ្ាេះ។

x. មហ

ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់។មហ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ៗរួេទាំងមសវាកេមមវជជ ាម្សតប្នទាន់និងការខងរកា

ម្មញអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម ាយផ្ទាល់កនុងករណីខដ្លការម្វើទូររេនារេន៍េិនអាច្ម្វើម ាបានម ាយអនុមលាេ

ម ាតាេមគ្ាលការណ៍ឧសាហកេមជាក់លាក់ខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងនិងមគ្ាលការណ៍ឧសាហកេមជាក់លា

ក់។ ការង្ារការិយាល័យសម្រាប្់មហ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាមពលអាច្ម្វើ

ម ាបានមដ្ើេបីកំណត្់ច្ំនួនប្ុរគលិកម ាកនុងការិយាល័យមដ្ើេបីឱ្យនិមយាជិករកាច្រៃាយយាងត្ិច្ ៦ ហវត្
ី ពី
េួយម ាេួយយាងង្ាយម្សួលម ាម្រប្់មពលខដ្លអាច្អនុវត្តបាន។ ការង្ារការិយាល័យសម្រាប្់មហ ឋារច្នា
សេព័នធសំខាន់ម្ត្ូវខត្ដ្ំមណើរការម្សប្តាេឯក

ារ ពិ្ី

ារការិយាល័យការិយាល័យ ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល

េួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធជីសម្រាប្់មគ្ាលប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ“ ការិយាល័យការិយាល័យ” រួេ
ប្ញ្ចូលទាំងអគ្ារប្នទប្់ឬត្ំប្ន់មផ្សងមទៀត្ខដ្លនិមយាជិករប្ស់អងគការអនុវត្តការង្ាររដ្ឋបាលមដ្ើេបីគ្ាំម្ទនិង
ដ្ឹងវត្ថុនិងមគ្ាលម ារប្ស់អងគភាពេួយនិងេិន អនុវត្តច្ំមពាេះម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារផ្លិត្ឬខច្កចាយ។

K. កខនលងខងទាំកុរារ។ កខនលងខងទាំកុរារម្ត្ូវដ្ំមណើរការមម្កាេល័កខែណ
័ ឌដ្ូច្ត្ម
I.

ាមនេះ

មសវាខងទាំកុរារម្ត្ូវខត្ម្ត្ូវបានអនុវត្តជាម្កុេរានមសថរភាពេិនមលើសពី ១៤ ឆនាំមហើយេិនម្ត្ូវ
មលើសពីត្ម្េូវការសេត្ថភាពកនុងការខណនាំខដ្លមច្ញម ាយម្កសួងមសវាកេមសងគេរដ្ឋកាលីហវ័រ
ញា (“ មសថរភាព” រានន័យថ្ាមកមង ១៤ នាក់ឬត្ិច្ជាងមនេះសថិត្កនុងម្កុេខត្េួយកនុងេួយថ្ងៃ)

II.

កុរារេិនម្ត្ូវផ្លាស់ប្តូរពីម្កុេេួយម ាម្កុេេួយមទៀត្មទ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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III.

ម្ប្សិនមប្ើរានកុរារមម្ច្ើនជាងេួយ (១) ម្កុេម្ត្ូវបានមរយកច្ិត្តទក
ុ ាក់ម ាតាេេណឌលេួយ
(១) ម្កុេនីេួយៗនឹងសថិត្ម ាកនុងប្នទប្់ ាច្់ម ាយខឡកេួយ។ ម្កុេេិនម្ត្ូវលាយប្ញ្ចល
ូ គ្នាមឡើ
យ។ និង

IV.

អនកផ្តល់មសវាខងទាំកុរារម្ត្ូវម ាខត្ជាេួយកុរារេួយម្កុេ។

V.

ម្ប្កាន់ខជាប្់នូវឯក

ារ“ មគ្ាលការណ៍ខណនាំរប្ស់េនទីរសុខាភិបាលនិងមសវាេនុសសម ាឡងប្៊ិ

ច្សម្រាប្់អនកផ្តលក
់ ារខងទាំនិងការអប្់រំប្ឋេ” និង ពិ្ី

ារសម្រាប្់កេមវិ្ីផ្តល់ការខងទាំមពលថ្ងៃ

សម្រាប្់កុរារខដ្លរានវ័យសិកាដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយខដ្លភជាប្់ជា
ឧប្សេព័នធ យ [ Z ]
VI.

ល័កខែ័ណឌមផ្សងៗខដ្លត្ំរូវម ាយម្កសួងមសវាកេមសងគេថ្នរដ្ឋកាលីហវ័រញារកម

ើញ

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

CCP.pdf

X. ជំរុំថ្ងៃ។ជំរំថ្ងៃអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេឯក
ភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធទី ឍ [ N ]។

ារពិ្ី

ារមបាេះជំរុំថ្ងៃ ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយ

g. កនុងម្ប្ត្ិប្ត្្ិការមប្ើកប្រច្ូល។ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការមប្ើកឡានច្ូលទាំងមរាងភាពយនតនិងមភាជនីយ

ឋានអាច្ដ្ំមណើរ

ការបានមប្ើរានការអនុញ្ញាត្ខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងខដ្លត្ម្េូវសម្រាប្់សកេមភាពខដ្លទទួលបានមហើយ
អនុមលាេតាេការខណនាំខដ្លមច្ញម ាយរដ្ឋខដ្លរកម

ើញម ា

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

ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការមប្ើកឡាន

ម្ត្ូវសថិត្ម ាមម្កាេការរ៉ឹត្ប្នតឹងដ្ូច្ខាងមម្កាេ៖ (១) យានយនតម្ត្ូវរានច្មនលាេះពីគ្នាយាងត្ិច្ ៦ ហវីត្។ (២)

ការម្ប្េូលផ្តុំម ាខាងមម្រាយានយនតម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។ (៣) ម្ប្ជាជនទាំងអស់ម្ត្ូវខត្សថិត្ម ាកនុងយានយនត
រប្ស់ែលួនម្ប្សិនមប្ើេន
ិ មម្ប្ើម្បាស់កខនលងសំរាកឬទទួលយកដ្ីសេបទានឬអាហារ។ (៤) យានយនតនីេួយៗ
អាច្កាន់កាប្់បានខត្សរាជិកម្រួ

ារខត្េួយប្ុមណ្ាេះ។ (៥) ម្ប្ត្ិប្ត្តិការមប្ើកឡានសម្រាប្់មភាជនីយ ឋាន

ម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះកខនលងច្ត្ខដ្លបានកំណត្់ម ាមភាជនីយ ឋានមហើយេិនអាច្មម្ប្ើម្បាស់ផ្លូវ

ាធារណៈ

ាធារណៈបានមឡើយ។ និង (៦) មភាជនីយ ឋានម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់េិនឱ្យប្មម្េើមភសជជៈរានជាត្ិអាល់កុល

ដ្ល់អត្ិងជ
ិ នខដ្លកំពុងប្រិមភារម ាកនុងយានយនតរប្ស់ពក
ួ មរម ាមពលមប្ើកប្រ។

c. េជឈេណឌលកេានតម្រួ

ារ។

េជឈេណឌលកេានតជាលកខណៈម្រួ

ាររានទីតាំងសថត្
ិ ម ាកនុងសួន

ាធារ

ណៈអាងខហលទឹកមលងហគត
ី ាខនាត្ត្ូច្និងការម្ប្ណាំងរមទេះរមទេះមគ្ាអាច្ដ្ំមណើរការបានខត្ខាងមម្រាមហើយ
មគ្ារពតាេការខណនាំខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“
ឧសាហកេមកូវិដ្-១៩េជឈេណឌលកំ

ានតម្រួ

ារ”ខដ្លអាច្ម្ត្ូវបានរកម

ើញ។ម ា

មគ្ាលការណ៍ខណនាំ

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment--en.pdf.ការកំ ានតខដ្ល
រានលកខណៈឯកត្តជនខដ្លដ្ំមណើរការម ាយឯករាជយនិងរានទីតាំងម ាមលើទត
ី ាំងមផ្សងគ្នានិង ាច្់ម ាយ
ខឡកពីគ្ាន ការកំ

ាន្មផ្សងៗអាច្ដ្ំមណើរការម ាខាងមម្រាបាន

ង) ។េជឈេណឌកេានតម្រួ

(ឧទាហរណ៌រងវង់ឡានកង់មម្ហវសឬជិេះរងមភលើ

ារណាេួយខដ្លេិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាកនុងខផ្នកមនេះនឹងម្ត្ូវ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

11
ប្ិទម ាយអនុមលាេតាេខផ្នកទី ១៤ ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ សេត្ថភាពម ាេជឈេណឌលកេានតម្រួ

ារខដ្ល

ម្ប្ត្ិប្ត្តិតាេខផ្នកមនេះម្ត្ូវកំណត្់ម ាយច្ំនន
ួ េនុសសខដ្លអាច្រានច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្៦ហវត្
ី រវាង
េនុសសឬម្កុេេនុសសពី

ារមផ្សងគ្នាម្រប្់មពល។រាល់ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេជឈេណឌលកេានតម្រួ

ារខដ្លេិនម្ត្ូវ

បានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាកនុងខផ្នកមនេះម្ត្ូវប្ិទម ាយអនុមលាេតាេខផ្នកទី ១៣ ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។
ខផ្នករងមនេះេិនរានប្ំណងអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារថ្នពិព័រណ៍ឧទានកេានតឧទានកេានតឬកខនលងម្ស
មដ្ៀងគ្នាខដ្លផ្តល់នូវកខនលងកេានតមម្ច្ើនមទ។

កខនលងខប្ប្មនេះម្ត្ូវបានមរត្ម្េូវឱ្យប្ិទទវារម ាយអនុមលាេ

តាេខផ្នកទី ១៣ មហើយម្ត្ូវខត្ប្ិទរហូត្ដ្ល់រានការអនុញ្ញាត្ឱ្យមប្ើកមឡើងវិញនូវប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

q. កខនលងហាត្់ម្បាណនិងកលឹប្ហាត្់ម្បាណ។
បាននិងខាងមម្រាបានពិ្ី

កខនលងហាត្់ម្បាណនិងកលឹប្ហាត្់ម្បាណអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះ

ារេជឈេណឌលហាត្់ម្បាណនិងកលប្
ឹ ហាត្់ម្បាណ ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ា

មពលេួយខដ្លភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ M ។ការកាន់កាប្់កង
នុ ផ្ទេះម ាកខនលងហាត្់ម្បាណនិងកខនលងហាត្់ម្បាណម្ត្ូវ
ខត្រានកម្េិត្រហូត្ដ្ល់ ១០ ភាររយថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការម ាខាងមម្រាថ្នកខនលងហាត្់
ម្បាណនិងកខនលងហាត្់ម្បាណម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្។
ត

C. ហាងអុត្សក់នងិ ជាងកាត្់សក់។ ហាងអុត្សក់និងជាងកាត្់សក់អាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេពិ្ីកាត្់សក់និង
ពិ្ី

ារការហាងកាត្់សក់ដ្ច្
ូ ខដ្លបានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធទី ឋ [ l ]។

Q. សណឋ៉ាគ្ារផ្ទេះសំណាក់ផ្ទេះសំណាក់និងប្នទប្ជ់ ួលខដ្លបានខច្ករំខលក។សណឋ៉ាគ្ារេូខត្លផ្ទេះសំណាក់

ប្នទប្់ជួលរួេគ្នានិងកខនលងម្សមដ្ៀងគ្នាមផ្សងមទៀត្អាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការសម្រាប្់ការម្វើដ្ំមណើរម្រប្់ម្ប្មភទរួេរាន
មទសច្រណ៍និងការម្វើដ្ំមណើរផ្ទាល់ែលួនម ាកនុងការអនុមលាេតាេ ពិ្ី

ារសណឋ៉ាគ្ារផ្ទេះសំណាក់នង
ិ ជួលរ

យៈមពលែលដ្
ី ូច្ខដ្លបានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ ង [Q] ។ ការជួលរយៈមពលែលី (“

STRs”)

ឬអងគភាពជួលរួេគ្នាម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះមហើយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ញត្តិឬប្ទ

ប្បញ្ញត្តិនានាខដ្លម្ត្ូវបានអនុេ័ត្ម ាយម្កុងខដ្លម្រប្់ម្រងម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ាររយៈមពលែលីឬអងគភាពជួលរួេគ្នា

មផ្សងមទៀត្។មម្រឿងជួលខដ្លបានខច្ករំខលកដ្ូច្ជាេិនប្ុខនតេិនកំណត្់ច្ំមពាេះ STRs ឬភារហុនមពលមវលា

អាច្ជួលបានលុេះម្តាខត្រចាស់ រចាស់ផ្ទេះថ្នអងគភាពឬអនកណារនាក់ខដ្លរានទំនាក់ទន
ំ ងជាេួយរចាស់រចាស់ផ្ទេះ
េិនកាន់កាប្់ឬរស់ម ាកនុងអងគភាពមនាេះមឡើយ។ រយៈមពលកំឡុងមពល

នាក់ម ា ជួល មលើកខលងខត្រចាស់ផ្េះទ

រចាស់ផ្ទេះរានច្ំណុច្ខាងមម្រា ាច្់ពីគ្នាថ្នម្ច្កច្ូលនិងមច្ញមហើយេិនរានមម្រឿងប្រិកខារដ្ូច្ជាត្ំប្ន់ផ្ទេះបាយ
ប្នទប្់ទក
ឹ ឬកខនលងរស់ម ាមផ្សងមទៀត្ម្ត្ូវបានខច្ករំខលកជាេួយមភញៀវភត្ិកៈកនុងអំឡុងមពល

j. ជាលកខណៈប្ុរគលពិ្ី

ាសនានិងពិ្ីវប្ប្េ៌ម ាខាងមម្រា។

នាក់ម ា ជួល។

អនុមលាេតាេមគ្ាលការណ៍ខណនាំខដ្ល

មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំឧសាហកេម កូវិដ្-១៩កខនលងមគ្ារពប្ូជា
និងអនកផ្តល់មសវាកេម

ាសនានិងពិ្ីវប្ប្េ៌”ខដ្លរកម

ើញម ា

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-places-of-worship--en.pdf មសវា ាសនាផ្ទាល់
និងពិ្ីវប្ប្េ៌ដ្ូច្ជាពិ្ីេងគលការនិងពិ្ីប្ណ
ុ យសពម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម ាខាងមម្រានិងកនុងផ្ទេះ។
ភាពកនុងផ្ទេះម ាកខនលងសកការៈប្ូជាសម្រាប្់ពិ្ី

សេត្ថ

ាសនានិងពិ្ីវប្ប្េ៌ម្ត្ូវកំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់

អត្ិប្ររា។ មសវាកេមមម្រានិងពិ្ីវប្ប្េ៌ម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្។
ត
ពិ្ីេងគលការឬពិ្ប្
ី ុណយសពខដ្លមកើត្

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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មឡើងម ាឯម្រឹេះ

ថានមម្រាពីកខនលងមគ្ារពប្ូជាម្ត្ូវខត្ម្ប្កាន់ខជាប្់នូវពិ្ី

ារសម្រាប្់ការប្មងកើត្ឱ្យរានត្ម្េូវ

ការខដ្លបានខច្ងម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ប្ុរគលិកការិយាល័យនិងថ្នាក់ម្រប្់ម្រងអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារបានតាេរ
យៈទូររេនារេន៍និងសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារេូល ឋានអប្បប្ររាប្ុមណ្ាេះ។

មសវាកេមេប្
ហូ អាហារនិងមភសជជៈ

ម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។ ខផ្នករងមនេះេិនអនុញ្ញាត្ឱ្យរានការម្ប្េូលផ្តុំឬម្ប្ត្ិប្ត្តិការអាជីវកេមឬសកេមភាពណាេួយ
ខដ្លហាេឃ្ាត្់ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះមឡើយ។ វិ្ីជំនួសថ្នការផ្តល់មសវាកេម (ដ្ូច្ជាតាេអ៊ិន្រមណត្ម្សទីេ

ឬទូរស័ពទ) ជំនួសឬប្ខនថេមលើមសវាកេមម ាយផ្ទាល់ម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាមពលខដ្លអាច្ម្វើម ា
បាន។

d. វិទា

ថានថ្នឧត្តេសិកា។

េហាវិទាល័យនិង

ាកលវិទាល័យនានាម ាឡងប្៊ិច្អាច្ប្នតការប្មម្ងៀន

សិកាម ាយផ្ទាល់និងការជួប្ជុំនិសសិត្ម្សប្តាេរេពីរពិ្ី

ារសម្រាប្់វិទា

សម្រាប្់ខផ្នការម្រប្់ម្រងហានិភ័យថ្នកូវិដ្-១៩ សម្រាប្់វទ
ិ ា

ថានឧត្តេសិកា និងពិ្ី

ារ

ថានឧត្តេសិកា ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយ

ម ាមពលេួយខដ្លភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ េ១Y1 និង េ២Y2 ។ សេត្ថភាពថ្នការប្មម្ងៀនកនុងផ្ទេះនិងការជួប្ជុំ

រប្ស់សិសសម្ត្ូវបានកំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់ជាអត្ិប្ររាឬ ១០០ នាក់ខដ្លត្ិច្ជាង។ ការ
ខណនាំខាងការសិកាតាេរយៈការមរៀនសូម្ត្ពីច្រៃាយម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំងម ាមពលខដ្លអាច្
ម្វើម ាបាន។

z. មសវាកេមរានកំណត្់។

មសវាកេមរានកំណត្់អាច្ដ្ំមណើរការម្សប្តាេការខណនាំខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតី

សុែភាពរដ្ឋខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“ កូវិដ្-១៩ ឧសាហកេមការខណនាំ៖ មសវាកេមរានកំណត្់” ខដ្លរក
ម

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

រានកំណត្់រួេរានអាជីវកេមទាំងមនាេះខដ្លអាច្ផ្តល់មសវាកេមែណៈមពលខដ្លរកាច្រៃាយឆៃាយសេរេយ
ពីអត្ិងជ
ិ នឬ

ាធារណៈជនខដ្លរួេប្ញ្ចូលប្ុខនតេន
ិ រានកំណត្់ច្ំមពាេះអនកមបាករក់រាសុីនសរែាត្សៃួត្

ហាងជួសជុលរងយនតអក
ន ត្ំរេ
៉ឹ ជាន់មម្កាេមសវាកេមសំអាត្មរហ ឋាននិងកខនលងខងទាំសែ
ុ ភាពHVAC
ឧប្ករណ៍មម្ប្ើម្បាស់

ជួសជុលអរគីសនីអនកផ្ាំអនករកសុីខាងមេកានិច្អនកម្វើមកាសលយវិច្័យអនកម ាការ

ទូម ាមសវាទវារនិងការលក់ទវារការប្ណតតេះប្ណត៉ាលផ្ទាល់ែលួនពីេួយម ាេួយមសវាសម្រាប្់សត្វសត្វច្ិញ្ចឹេ
(ដ្ូច្ជាការសេែិត្សរែាងការមដ្ើរការប្ណតតេះប្ណត៉ាល) និងការលាងឡាន។

D. អនកលក់អាហារឡានច្ល័ត្។

អនកលក់ច្ំណីឡានអាហារច្ល័ត្ដ្ូច្ជាឡានដ្ឹកទំនិញនិងរមទេះច្ំណី

អាហារអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេឯក

ារពិ្ី

េួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ ញ [J]។

Z. មរាងភាពយនត។មរាងភាពយនតអាច្ដ្ំមណើរការម

ារអនកលក់ច្ំណីអាហារឡានច្ល័ត្ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពល

ាកនុងផ្ទេះបានម ាយអនុមលាេតាេការខណនាំខដ្លមច្ញ

ម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំឧសាហកេម កូវិដ្-១៩ មរាងភាពយនតកនុងផ្ទេះ
និងម ាខាងកនុងម្ ាយ”ខដ្លរកម

ើញម ា

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

theaters--en.pdf. ការកាន់កាប្់កនុងផ្ទេះម ាមរាងកុនម្ត្ូវខត្រានកំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់ជា
អត្ិប្ររាឬ ១០០ នាក់មប្ើមទាេះជាត្ិច្ជាងក៏ម ាយ។ មរាងភាពយនតខដ្លមប្ើកឡានម្ត្ូវមប្ើកប្រម្សប្តាេ
ខផ្នកទី ៧ ង E។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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N.

ារេនទីរវិច្ិម្ត្ ាលនិងអាងច្ិញ្ចឹេម្ត្ី។ ារេនទីរវិច្ិម្ត្ ាលសួនច្ាររុកខ ាម្សតអាងច្ិញ្ចឹេម្ត្ីនិងមម្រឿង

ប្រិកខារម្ប្ហាក់ម្ប្ខហលមផ្សងៗមទៀត្ (ជារួេ“

ខាងមម្រាខត្ប្ុមណ្ាេះម ាយអនុមលាេម ាតាេពិ្ី

ារេនទីរ”) អាច្ដ្ំមណើរការសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តិការកនុងផ្ទេះនិង
ារ

ារេនទីរវិច្ិម្ត្

ាលនិងអាងច្ិញ្េ
ចឹ ម្ត្ីខដ្លម្ត្ូវបាន

ខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ ត្ P។ការកាន់កាប្់កនុងផ្ទេះម ា

ារេនទីរម្ត្ូវខត្រានកំរិត្

រហូត្ដ្ល់ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការម ាខាងមម្រាម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តយាងខលាំង។
ខផ្នកមនេះេិនរានប្ំណងអនុញ្ញាត្ឱ្យម្ប្ត្ិប្ត្តិការថ្នកខនលងឬសកេមភាពណាេួយខដ្លម្ត្ូវបានត្ម្េូវឱ្យម ា

ខត្ប្ិទម ាយអនុមលាេតាេខផ្នកទី ១៣ ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះរួេប្ញ្ចូលប្ុខនតេន
ិ ម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះកខនលង
មលងកនុងផ្ទេះ។

t. ផ្លិត្កេមត្ន្រនតីភាពយនតនិងទូរទសសន៍។ផ្លិត្កេមការកេានតឧសាហកេមសទូឌ្ីមយានិងម្រឹេះ
ទាក់ទងមផ្សងមទៀត្ដ្ូច្ជាម្រឹេះ

ថានខដ្ល

ថានខដ្លផ្តល់រាត្ិកាសម្រាប្់ការចាក់ផ្ាយអាជីពរួេរានត្ន្រនតីភាពយនត

និងផ្លិត្កេមទូរទសសន៍អាច្នឹងដ្ំមណើរការមឡើងវិញម្សប្តាេពិ្ី

ារត្ន្រនតីភាពយនតនង
ិ ទូរទសសន៍

ប្ុរគលិកនិងអនកម្រប្់ម្រងការិយាល័យអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្ិតការតាេរយៈទូររេនារេន៍និងសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ
េូល ឋានអប្បប្ររាប្ុមណ្ាេះ។

f. ការិយាល័យការង្ារេិនសំខាន់។អាជីវកេមខដ្លម្ប្ត្ិប្ត្្ិការត្ម្េូវឱ្យនិមយាជិកម្វើការពីការិយាល័យ
ការិយាល័យខដ្លេិនម្ត្ូវបានមរ

គាល់ថ្ាជាមហ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិ

ការសម្រាប្់ទូររេនារេន៍នង
ិ សម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារេូល ឋានអប្បប្ររាប្ុមណ្ាេះ។

T. ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល់មម្រាផ្ទេះ។រានម្ប្សិទធិភាពចាប្់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមេ

ាឆនាំ ២០២១ ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយ

ផ្ទាល់មម្រាផ្ទេះ (ឧទាហរណ៍កឡ
ី ានិងការសខេតងផ្ទាល់) អាច្នឹងមកើត្មឡើងម្សប្តាេត្ម្េូវការម ាកនុងខផ្នក
មនេះនិងការខណនាំណាេួយខដ្លទាេទារម ាយរដ្ឋខដ្លអាច្រកបាន

ម ាhttps://covid19.ca.gov/industry-guidance/.។សេត្ថភាពកនុងម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល់មម្រាផ្ទេះ

ម្ត្ូវរានកំណត្់ ២០% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ សេត្ថភាពម ាកនុងឈុត្ម្ត្ូវបានកំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្ន
ការកាន់កាប្់អត្ិប្ររាកនង
ុ េួយឈុត្ខដ្លរានច្ំនួនអត្ិប្ររា ១៥ នាក់ពីេន
ិ មលើសពី ៣ ម្រួ
ឈុត្។ ទីកខនលងម្ត្ូវអនុវត្តកេមវិ្ី

ារកនុងេួយ

ាកលបងកេមករម្ប្ចាំសបតាហ៍ម្សប្តាេការខណនាំរប្ស់រដ្ឋ។ ការច្ូល

រួេកនុងម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល់មម្រាផ្ទេះម្ត្ូវរានកំណត្់សម្រាប្់ខត្មភញៀវមទសច្រកនុងរដ្ឋប្ុមណ្ាេះ។
ម្ពឹត្តិការណ៍ផ្ាយផ្ទាល់កនុងផ្ទេះម ាខត្ម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់។

F. កខនលងកេានតមម្រាផ្ទេះ។មដ្ើេបីមលើកកេពស់នងិ ការពារសុែុរាលភាពរាងកាយនិងផ្លូវច្ិត្តរប្ស់ម្ប្ជាជនម
រដ្ឋកាលីហវ័រញា,

កខនលងកំ

ានតមម្រាផ្ទេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តត
ិ ាេការខកខម្ប្ម ាកនុងខផ្នកមនេះនិងរាល់ពិ្ី

ា

ារជាក់

លាក់ថ្នឧសាហកេមខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុង។ កខនលងកេានតកនុងផ្ទេះម្ត្ូវខត្ប្ិទ។ សម្រាប្់មគ្ាលប្ំណងថ្ន
ប្ទប្ញ្ជាមនេះ“ កខនលងកេានតមម្រាផ្ទេះ” រួេរាន៖ សួន

ាធារណៈនិងមឆ្នររួេទាំងច្ំណត្រងយនត; សសរ

ធារណៈ; ជិេះកង់មឆ្នរនិងផ្លូវអនកមងមើរមជើងខដ្លឆ្លងកាត្់ច្ំខណកមឆ្នរែាច្់។ ផ្លូវ

ា

ាធារណៈ; ផ្លូវលំ, ឧទានខឆ្ក;

មឆ្នរខឆ្ក សួនសហរេន៍; កខនលងមបាេះជំរុំនិងឧទាន RV; ឧទានជិេះសគី; ទីលានបាល់មបាេះ; ទីលានបាល់ទេះ
ទីលានបាល់ទាត្់

ត្ំប្ន់អាហារ;

អាងខហលទឹកមម្រា;

កខនលងហាត្់ម្បាណខាងមម្រានិងេណឌលហាត្់

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ម្បាណ; ជួលឧប្ករណ៍មម្រា; មសវា្េមនុញ្ញខនាត្ត្ូច្; ទីលានវាយមត្ននីសនិងបាល់ទាត្់ ទីលានវាយកូន
មហគាល; យុវជននិងកេមវិ្ីកឡ
ី ាកំ
i.

ានតេនុសសមពញវ័យ; និងសួនកុរារ។

កខនលងមបាេះជំរុំនិងសួនRVម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយអនុមលាេតាេឯក

ារពិ្ី

ារកខនលងមបាេះជំ

រុR
ំ V និងសួនកេានតដ្ូច្ខដ្លបានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នណ
ធ
[O]។
ii.

មសវាកេមជួលឧប្ករណ៍ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្សម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារមម្រាផ្ទេះខត្ប្ុមណ្ាេះម ាយអនុមលាេ
តាេឯក

ារពិ្ី

ារមសវាកេមជួលឧប្ករណ៍ខាងមម្រាផ្ទេះដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពល

េួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ
iii.

។ដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ

អាងខហលទឹកម ាខាងមម្រាម្សប្តាេឯក

ារពិ្ី

ារសម្រាប្់អាងខហលទឹក

ាធារណៈ

ដ្ូច្ខដ្លបានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ ដ្ [K]
iv.

[D]។

សួនកុរារអាច្ដ្ំមណើរការម ាម ាខាងមម្រាខត្ប្ុមណ្ាេះបានម ាយអនុមលាេម ាតាេការខណនាំ

រប្ស់រដ្ឋខដ្លមច្ញផ្ាយម ាថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“ សួនកុរារ
មម្រាផ្ទេះនិងកខនលងកំ

ានតមម្រាផ្ទេះដ្ថ្ទមទៀត្”ខដ្លរកម

ើញ

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

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

ទីលានវាយកូនមហគាល

ាធារណៈនិងឯកជនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្រាប្់ប្ញ្ចូលទាំងច្ំណត្រងយនត

ខដ្លជាប្់ទាក់ទងនឹងពិ្ី

ភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ ច្ [F]។
vi.

ឧទាននិងមឆ្នរ

ារវរគកីឡាវាយកូនមគ្ាលដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយ

ាធារណៈ។ ការកេាន្សកេមម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិឱ្យប្ុរគលឬសរាជិកថ្នសួន

ធារណៈនិងមឆ្នរខត្េួយកនង
ុ ផ្ទេះរួេទាំងផ្លូវ

ា

ាធារណៈផ្លូវលំឧទានខឆ្កមឆ្នរខឆ្កសួនសហរេន៍និង

សួនកុរារទីលានឬទីវាលខដ្លរានម ាទីមនាេះ។ សកេមភាពម ាតាេ
បានអនុញ្ញាត្សម្រាប្់ប្រ
ុ គលនិងសរាជិកម្រួ

ថានីយ៍ដ្ូច្ជាការអងគុយម្ត្ូវ

ារខដ្លេិនមលើសពី ៣ ម្រួ

ារនិងរានច្ំនួនអត្ិប្រ

រា ១៥ នាក់ខដ្លម្ត្ូវនឹងត្ម្េូវការម ាកនុងខផ្នកទី ៣ ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ មលើកខលងខត្រានការ
អនុញ្ញាត្មប្ើេិនដ្ូមច្នេះមទម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះការជួប្ជុំសរាជិកេកពីម្រួ
សួន

ាធារណៈនិងមឆ្នររួេទាំងផ្លូវ

ារមម្ច្ើនជាង ៣ ម ាតាេ

ាធារណៈផ្លូវលំសួនឧទានខឆ្កមឆ្នរសួនសហរេន៍សួន

កេានតសន
ួ កុរារនិងទីលាននានាខដ្លរានទីតាំងម ាទីមនាេះម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់ ។
vii.

មភាជនីយ ឋានមសវាកេមមសបៀងអាហារនិងសេបទានមសបៀងអាហារម ាេជឍេណឌលកំ

ានតលំខហ

កាយមម្រាផ្ទេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម្សប្តាេត្ម្េូវការខដ្លរានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះសម្រាប្់ពិ្ី

មភាជនីយ ឋាននិងមភាជនីយ ឋានខដ្លបានខកសម្េួលេតងរកាលភជាប្់ម ានឹងឧប្សេព័នធ ជ [H]
viii.

ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការលក់រាយម ាឯកខនលងកំ

ានតមម្រាផ្ទេះម្ត្ូវខត្ម្ប្កាន់ខជាប្់ម ានឹងការលក់រាយពិ្ី

ទំនិញម ាយផ្ទាល់ខដ្លរានភជាប្់កនុងឧប្សេព័នធ ែ [B] ដ្ូច្ខដ្លបានម្វើវិម

ារ

ារទិញ

ា្នកេមេង
ត រកាល។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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មសវាកេម្េមនុញ្ញខនាត្ត្ូច្ខដ្លរួេប្ញ្ចូលការមន

ix.

ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម្សប្តាេ ពិ្ី

ាទទូកមទសច្រណ៍ឬការម្វើដ្ំមណើរជាម្កុេត្ូច្ៗ

ារមសវាកេមខនាត្ត្ូច្ ខដ្លម្ត្ូវបានម្វើវិម

មពលេួយភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធ រ [C] ។

ា្នកេមពីមពលេួយម ា

េជឈេណឌលកីឡាវាយកូនបាល់និងទីលានបាល់ទាត្់ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម្សប្តាេពិ្ី

x.

កូនបាល់ខដ្លម្ត្ូវបានម្វើវិម

ា្នកេមេង
ត រកាលភជាប្់ម ានឹងឧប្សេព័នធមអ។

េជឈេណឌលអនកមទសច្រម ាឯកខនលងកំ

xi.

ារកីឡាវាយ

ានតមម្រាផ្ទេះអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះម ាយការខណនាំខដ្ល

មច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“ កូវដ្
ិ -១៩ ការខណនាំឧសាហកេម៖ ទីធលា
មបាេះជំរុំឧទាន RV ឧទានម្ប្ត្ិប្ត្តិករជិេះសគីនិងការកំ

ានតមម្រាផ្ទេះដ្ថ្ទមទៀត្” ខដ្លអាច្រកបាន

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

recreation--en.pdf
កេមវិ្ីកីឡាកំ

xii.

ាន្សំរាប្់យុវវ័យនិងេនុសសមពញវ័យម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិមអាយមដ្ើរខាងមម្រាម ាយ

អនុមលាេតាេពិ្ី

ារកីឡាសំរាប្់យុវជននិងេនុសសមពញវ័យខដ្លម្ត្ូវបានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ា

មពលេួយខដ្លភជាប្់េកជាេួយកនុងឧប្សេព័នធ ព W ។

n. មសវាកេមខងទាំផ្ទាល់ែលួន។មសវាកេមផ្ទាល់ែលួនរួេទាំងហាងកាត្់មដ្រម

ាភ័ណអនកជំនាញខងរកាខសបកនិងមស

វាកេមមម្រឿងសំអាង។ មអឡិច្ម្ត្ុង; អនកជំនាញសិលបៈរាងកាយ, ហាង

ាក់, ឡាេខនាត្់ត្ូច្[microblading]

និងការត្ុប្ខត្ងអច្ិថ្ន្រនតយ;៍ ហាងមចាេះ; ហាងកាត្់ម្កច្ក; និងការពាបាលម ាយរាសាអាច្ដ្ំមណើរការម្សប្
តាេពិ្ី
ផ្

ារថ្នការប្មងកើត្ការខងទាំផ្ទាល់ែលួនដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយខដ្លភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ

[V]។

b. កីឡាអាជីពម

ាយគ្មានទសសនិកជនប្នតផ្ទាល់។ការប្ណតេះត ប្ណត៉ាលនិងការម្ប្កួត្ម្ប្ខជងកីឡាអាជីពម ាយ

គ្មានទសសនិកជនផ្ាយផ្ទាល់អាច្ដ្ំមណើរការម្សប្តាេពិ្ី

ារសម្រាប្់លីកអាជីពនិងសំភារៈកីឡា

ម្ពឹត្តិការណ៍អនកទសសនាម ាយឥត្រិត្ថ្ងលដ្ូច្ខដ្លបានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធមអ

-

សមអសប្ុរគលិកការិយាល័យនិងប្ុរគលក
ិ ម្រប្់ម្រងអាច្ម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារបានតាេរយៈទូររេនារេន៍និង
សម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេូល ឋានអប្បប្ររាប្ុមណ្ាេះ។ ម្ប្ត្ិប្ត្តិការលក់រាយម្ត្ូវខត្ម្ប្កាន់ខជាប្់នូវឯក
ពិ្ី

p.

ារលក់រាយជាលកខណៈប្ុរគលភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ ែ [B] ដ្ូច្បានខកខម្ប្េតងរកាល។

ារមយាង

ាលារដ្ឋ K-១២ ឯកជននិងឯកជន។េន្រនតីសុែភាព ាធារណៈរប្ស់រដ្ឋត្ម្េូវឱ្យរាន ាលារដ្ឋនិងឯកជន

ទាំងអស់ (K -១២) ម ាកនុងត្ំប្ន់ភារខាងត្បូងថ្នរដ្ឋកាលីហវ័រញារាប្់ប្ញ្ចូលទាំងមខាន្ីថ្នទីម្កុងឡុងជឺមឡ
សនិងទីម្កុងឡុងប្៊ិច្មដ្ើេបីរកាការមរៀនសូម្ត្ម ាយែលួនឯងមលើកខលងខត្បានអនុញ្ញាត្ម ាយខផ្នកមនេះ។
ាលារដ្ឋមែ -១២

ាធារណៈនិងឯកជនអាច្ប្នតការសិកាពីច្រៃាយ។

ាលារដ្ឋ K-12 ឯកជននិងឯកជន

ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការមម្កាេការលេះប្ង់សិទធិប្ឋេខដ្លម្ត្ូវបានយល់ម្ពេម ាយេន្រនតីសុែភាព
ឡុងប្៊ិច្រិត្ចាប្់ពក
ី ាលប្រិមច្ឆទថ្នការប្ញ្ជាទិញមនេះអាច្ផ្តល់ការខណនាំផ្ទាល់ដ្ល់សិសស។
១២

ាលារដ្ឋ K -

ាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់អាច្ប្នតផ្តល់មសវាជាម្កុេត្ូច្ៗជាលកខណៈប្ុរគលកនុងការម្រប្់ម្រងការ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

16
ម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងប្រិយាកាសកនង
ុ ផ្ទេះសម្រាប្់មសវាកេមឯកមទសមសវាកេមមគ្ាលម ានិងការគ្ាំម្ទដ្ល់
សិសានុសិសសជនពិការអនកមរៀនអង់មរលសសិសសខដ្លរានហានិភ័យនិងែពស់
២៥% ថ្នការកាន់កាប្់ជាអត្ិប្ររា។

ាលាមរៀន (K -១២) ខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម ាខត្មប្ើកច្ំហ

សម្រាប្់ការមរៀនសូម្ត្ម ាយផ្ទាល់ម្ត្ូវខត្ម្វើតាេម្វើតាេមប្ើកពិ្ី
ារសម្រាប្់ខផ្នការម្រប្់ម្រងផ្លប្េះពាល់ថ្ន

កូវិដ្ -១៩ ម ាកនង
ុ

រកាល។

ម្រឹេះ

ថានលក់រាយខដ្លផ្តល់ទន
ំ ិញដ្ល់

ាលា K- ១២និងពិ្ី

ាធារណជនអាច្ម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម្សប្

ារលក់រាយជាលកខណៈប្ុរគលខដ្លរានភជាប្់ម ាកនុងឧប្សេព័នធែដ្ូច្ខដ្លបានម្វើវិម

ា្នកេមេតង

មលើកខលងខត្រានការអនុញ្ញាត្មប្ើេិនដ្ូមច្នេះមទការកាន់កាប្់កខនលងលក់រាយកនុងផ្ទេះនិងមម្រាម្ត្ូវខត្

កំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិប្ររា។ ម្រឹេះ

i.

ារមឡើងវិញសម្រាប្់

ាលា K- ១២ ។

B. ការប្មងកើត្ការលក់រាយ។
តាេពិ្ី

ទទួលនិសសិត្េិនមលើសពី

ថានលក់រាយរួេរាន៖

ហាងនិងអនកលក់ទាំងអស់ខដ្លរានទីតាំងម ាផ្ារទំមនើប្កនុងផ្ទេះឬមម្រាផ្ារទំមនើប្ផ្ារទំមនើប្និងហាងប្តូ

រជួប្គ្នា (រួេ“ ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេជឈេណឌលផ្ារ”) ។ អាជីវកេមណាេួយម ាកនុងម្ប្ត្ិប្ត្្ិការផ្ារទំមនើប្ត្ម្េូវឱ្យ
ម ាខត្ប្ិទម ាយអនុមលាេតាេខផ្នកទី ១៤ ម្ត្ូវខត្ប្នតប្ទ
ិ រហូត្ដ្ល់សហម្គ្ាសនិេួយៗថ្នម្រឹេះ

ថានទាំង

មនាេះម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះមដ្ើេបីប្នតម្ប្ត្ិប្ត្តិការខដ្លបានខកខម្ប្ឬមពញមលញ។ ម្ប្ត្ិប្ត្្ិ
ការេជឈេណឌលផ្ារទំមនើប្ជាេួយមភាជនីយ ឋាននិងមម្រឿងប្រិកខារេហូប្អាហារម្ប្ហាក់ម្ប្ខហលរួេរាន
ត្ុលាការអាហារប្ូម្

ាហាងខច្កចាយសិប្បកេមផ្លិត្ម្

ាមប្ៀរបារហាងម្

ានិងហាងម្

ារួេទាំងប្នទប្់

ភលកសរសជាត្ិខដ្លអាច្ជាប្់ទាក់ទងបាន។អនុមលាេតាេត្ម្េូវការខដ្លរានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ
សម្រាប្់ពិ្ី

ារមភាជនីយ ឋាននិងមភាជនីយ ឋានខដ្លម្ត្ូវបានខកសម្េួលេតងមហើយេតងមទៀត្ភជាប្់ម ា

នឹងឧប្សេព័នធ ផ្ [H] ។មរាងច្ំណីអាហារអាច្ដ្ំមណើរការសម្រាប្់ការម្វើដ្ំមណើរតាេច្ិមញ្ចើេងនល់ទវារឬការ

ដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រានិងការដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រា។ អត្ិងជ
ិ នអាច្ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យប្រិមភារឬផ្ឹកម ានឹង
កខនលងម ាឯេជឈេណឌលផ្ារទំមនើប្េួយខដ្លម្ប្ត្ិប្ត្តិការខត្ម ាកនុងត្ំប្ន់ខដ្លម្ត្ូវបានកំណត្់សម្រាប្់
ប្រិមភារអាហារមម្រា។

តារាងខដ្លរានទីតាំងសថិត្ម ាកនុងកខនលងទទួលទានអាហារមម្រាកខនលងម ានឹង

កខនលងម្ត្ូវខត្ប្ំខប្កគ្នាយាងត្ិច្ ៨ ហវីត្មដ្ើេបីធានាថ្ាច្រៃាយរាងកាយយាងត្ិច្ ៦ ហវីត្រវាងអត្ិងិជននិង
កេមករម្ត្ូវបានសមម្េច្ែណៈខដ្លអត្ិងិជនកំពង
ុ អងគុយមហើយអនុញ្ញាត្ឱ្យឆ្លងកាត្់ប្នទប្់រវាងត្ុនិង

រណមនយយ សម្រាប្់មរាអីម្ត្ូវបានកាន់កាប្់ម ាយអត្ិងជ
ិ នមហើយម្ត្ូវបានមររុញមច្ញែណៈមពលកំពុង

អងគុយម ាត្ុ។ អត្ិងជ
ិ នទាំងអស់ម្ត្ូវពាក់រាសប្ិទេុែម្រប្់មពលមវលាកនុងមពលម្ប្ត្ិប្ត្្ិការេជឈេណឌល
ទិញទំនិញខដ្លអាច្ម្ត្ូវបានលុប្មចាលខត្កនុងអំឡុងមពលខដ្លអត្ិងិជនកំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹក។

មលើក

ខលងខត្កខនលងប្រិមភារអាហារមម្រាខដ្លបានកំណត្់ត្ំប្ន់រួេថ្នម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារេជឈេណឌលផ្ារទំមនើប្ម្ត្ូវ
ខត្ប្ិទ។

ii.

ប្ណ្ាល័យអាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម្សប្តាេពិ្ី

ារលក់រាយជាលកខណៈប្ុរគលភជាប្់ជាឧប្សេព័នធ

ែB

ដ្ូច្ខដ្លបានម្វើការខកខម្ប្េតងមហើយេតងមទៀត្និងការខណនាំខដ្លមច្ញម ាយប្ណ្ាល័យរដ្ឋកាលីហវ័រ
ញារានច្ំណងមជើងថ្ា“

តារមសវាកេមម ាយផ្ទាល់ម ាកនុងប្ណ្ាល័យរដ្ឋកាលីហវ័រញា” ខដ្លម្ត្ូវបានខក

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ខម្ប្េតងរកាលខដ្លអាច្ម្ត្ូវបានរកម

ើញម ា

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

អាជីវកេមលក់រាយខដ្លម្ត្ូវបានចាត្់ទុកថ្ាជាមហ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់មយាងតាេខផ្នកទី ១៥ ថ្នប្ទ
ប្ញ្ជាមនេះ។

iv.

ហាងលក់មម្រឿងមទសឃ្លាត្់ខត្រនាក់ឯង និងសហម្គ្ាសលក់អាហាររាយ (ជាហាងលក់មម្រឿងមទសរួេ)
ម្ប្ត្ិប្ត្តិតាេអនុមលាេតាេពិ្ី

ារមម្រឿងប្រិកខារមម្រឿងមទសខដ្លម្ត្ូវបានខកសម្េួលេតងរកាលភជាប្់ម ា

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

ថានលក់រាយខដ្លលក់មម្រឿងមទស

ាធារណៈមឡើយ។ ម្រឹេះ

(ផ្លិត្ផ្លអាហារនិងមភស

ថានទាំងមនេះម្ត្ូវដ្ំមណើរការម ាយអនុមលាេតាេពិ្ី

មដ្ើរទិញឥវ៉ាន់ជាលកខណៈប្ុរល
គ ខដ្លរានភជាប្់ម ាកនុងឧប្សេព័នធែដ្ូច្ខដ្លបានម្វើប្ច្ចប្
ុ បននភាពេតងរកា

ារ

ល។

P. មភាជនីយ
i.

ឋាន។

មភាជនីយ ឋានខដ្លរួេរានម្
ម្

ាមប្ៀរមភសជជៈម្កុេហុនបារហាងម្

ាហាងអាជីវេះច្ំរាញ់ម្

ានិងហាង

ាខដ្លរានលិែិត្អនុញ្ញាត្ិមភាជនីយ ឋានខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងកនុងការផ្តលម់ អាយអងគុយអងគុយញុ៉ាំ

អាហារម ាយសនិទធ

នាល់ អាច្អងគុយញុ៉ាំអាហារម ាយសនិទធ

ខាងមម្រាម្សប្តាេពិ្ី

នាល់មពលលៃាច្អាហារម ាខាងកនង
ុ ផ្ទេះនិង

ារមភាជនីយ ឋានដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពលេួយភជាប្់ជាឧប្សេពន
័ ធ ជ

[H] ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការកនុងផ្ទេះរប្ស់មភាជនីយ ឋានម្ត្ូវខត្រានកំរិត្រហូត្ដ្ល់ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់ជាអត្ិប្ររា
ឬ ១០០ នាក់ខដ្លរានច្ំនួនត្ិច្ជាង។
ii.

ម្កុេហុនម្

ាមប្ៀរច្ំរាញ់ម្

ាមប្ៀរបារម្

ាមត្ៀេម្

ាអាជីវេះច្ំរាញ់ម្

លិែិត្អនុញ្ញាត្ិម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងផ្ទេះនិងមម្រាផ្ទេះម្ប្សិនមប្ើម្រឹេះ
ប្ូណានិងម្រឹេះ

ានិងហាងម្

ាខដ្លេិនរាន

ថានផ្តល់នូវការអងគុយអងគុយញុ៉ាំអាហារ

ថានមភាជនីយ ឋានខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងមដ្ើេបីផ្តល់ជូននូវការអងគុយទទួលទានអាហារ

មពលលៃាច្ម ាត្ុអាហារខាងមម្រាម ាខាងមម្រាលុេះម្តាខត្ម្រឹេះ
នឹងការម ាយសនិទធ

ម្កុងម្សប្តាេពិ្ី

នាល់។

ថានមនេះលក់ម្

ាកនុងម្ប្ត្ិប្ត្តិការដ្ូច្គ្នា

អាហារប្ំប្នខដ្លផ្តល់ម ាយអនកផ្តល់អាហារខដ្លរានការយល់ម្ពេពីទី

ាររប្ស់មភាជនីយ ឋានខដ្លម្ត្ូវបានខកសម្េួលេតងរកាលភជាប្់ម ានឹងឧប្សេពន
័ ធ

[H] ។ គ្មានអវីម ាកនុងខផ្នកមនេះរារាំងដ្ល់ការប្មងកើត្

ជ

ថាប្័នពីការផ្តល់មសវាកេមតាេរយៈការមប្ើកឡានតាេ

ច្ិមញ្ចើេងនល់ទវារឬទទួលនិងដ្ឹកជញ្ជូនម ាខាងមម្រាមផ្សងមទៀត្។
iii.

ការលក់ឬមសវាកេមេហូប្អាហារឬមភសជជៈរួេទាំងមម្រឿងម្សវ៉ឹងម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការទទួលទាន

ម ាយអត្ិងិជនខដ្លេិនបានអងគុយម ាត្ុប្មម្េើមសវាកេម។ ការលក់ឬមសវាកេមមម្រឿងម្សវ៉ឹងខត្កនុងផ្ទេះម្ត្ូវ
បានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការមម្ប្ើម្បាស់ម ាខាងមម្រាលុេះម្តាខត្ការលក់ឬមសវាកេមខប្ប្មនេះមកើត្មឡើងកនុង

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការដ្ូច្គ្នានឹងអាហារប្ំប្នប្ូណា។ រាល់អត្ិងិជនទាំងអស់ម្ត្ូវពាក់រាសប្ិទេុែម្រប្់មពលមវលា
ម ាតាេម្រឹេះ

ថានខដ្លអនុមលាេតាេខផ្នករងមនេះខដ្លអាច្ម្ត្ូវបានដ្កមច្ញខត្កនង
ុ អំឡុងមពលខដ្ល

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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អត្ិងិជនកំពង
ុ ប្រិមភារឬផ្ឹក។

m. ខច្ករំខលកេូត្ូអារុយនិងមសវាកេមខច្ករំខលកកង់។កាខច្ករំខលកេូត្អូ ារុយមអឡិច្ម្ត្ូនច្ិ រួេនិងមសវាកេមខច្ក
កង់ខដ្លត្ម្េូវឱ្យរានការអនុញ្ញាត្េីម្កូច្ល័ត្កនង
ុ ម្កុងម ាយអនុមលាេតាេអនាេ័យនិងពិ្ី
ខដ្លម្ត្ូវការម ាកនុងការអនុញ្ញាត្េីម្កូច្ល័ត្ខដ្លមច្ញម ាយម្កុង។

y. ហាងផ្លិត្ម្
i.

ារម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ

ាទំពាំងបាយជូរមរាងច្ម្កផ្លិត្ម្ ាមប្ៀរនិងប្ិត្ម្ ាមប្ៀរ។

ហាងផ្លិត្ម្

ាទំពាំងបាយជូរមរាងច្ម្កផ្លិត្ម្

ខដ្លទុកសម្រាប្់ម្

ាមប្ៀរនិង / ឬម្

ាមប្ៀរនិងប្ិត្ម្

ាមប្ៀរការប្ិត្ម្

ាមប្ៀរជាេួយប្រិមវណ

ាខដ្លម្ត្ូវបានមលើកខលងពីនិយេន័យថ្នកខនលងេហូប្អាហារម ាយសុែ

ភាពនិងសុវត្ថិភាពកាលីហវ័រញានិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាលីហវ័រនីញាខផ្នកទី ១១៣៧៨៩ (រ) (៥) 113789(c)(5)
អាច្ផ្តល់នូវមសវាកេមអងគុយមម្រាផ្ទេះខដ្លអាហារេិនមលើសពីេិនម្ត្ូវបានផ្តលជ
់ ូនម្សប្តាេឯក
ត្ម្

ាទំពាំងបាយជូរមរាងច្ម្កផ្លិត្ម្

ាមប្ៀរនិងប្ិត្ម្

ាមប្ៀរពិ្ី

ារដ្ូច្បានខកខម្ប្ពីមពលេួយម ាមពល

េួយខដ្លភជាប្់េកជាេួយឧប្សេព័នធទី ន T. ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ ាក់កនុងផ្ទេះសម្រាប្់ហាងម្
ម្
ii.

ារហាងផ្លិ

ាវីមជ

តារមរាងច្ម្កផ្លិត្

ាមប្ៀរនិងមម្រឿងរាសុីនខដ្លេិនប្មម្េើអាហារប្ំប្នប្ូណាតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវហាេឃ្ាត្់។

ហាងផ្លិត្ម្
សម្រាប្់ម្

ាទំពាំងបាយជូរមរាងច្ម្កផ្លិត្ម្

ាមប្ៀរនិង / ឬភលក់ម្

ាមប្ៀរនិងប្ិត្ម្

ាមប្ៀរជាេួយនឹងប្រិមវណខដ្លទុកមចាល

ាខដ្លម្ត្ូវបានមលើកខលងពីនិយេន័យថ្នកខនលងេហូប្អាហារម ាយខផ្នកសុែ

ភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាលីហវ័រញា។ខផ្នកទី ១១៣៧៨៩ (រ) (៥) 113789(c)(5)អាច្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការកនុងផ្ទេះ
ខដ្លបានផ្តល់ឱ្យ (១) ការប្មងកើត្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយអនុមលាេម ាតាេពិ្ី

ារមភាជនីយ ឋានដ្ូច្បានខកខម្ប្ពី

មពលេួយម ាមពលេួយខដ្លភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធ H និង (២) ខដ្លអងគុយញុ៉ាំអាហារមពលរាម្ត្ីនិងមភសជជៈ
រានជាត្ិអាល់កុលម្ត្ូវបានលក់ដ្ូច្គ្នានឹងម្ប្ត្ិប្ត្តិការនិងផ្តល់ម ាយអនកផ្តលអ
់ ាហារខដ្លយល់ម្ពេម ាយ
ម្កុង។ ម្ប្ត្ិប្ត្្ក
ិ ារកនុងផ្ទេះរប្ស់ហាងម្

ាវីមជរីមរាងច្ម្កផ្លិត្ម្

ាមប្ៀរនិងអនកខច្កចាយមម្រឿងរាសុីនប្មម្េើ

មម្រឿងម្សវ៉ឹងកនុងម្ប្ត្ិប្ត្តិការដ្ូច្គ្នានឹងអាហារប្ំប្នប្ូណាម្ត្ូវខត្រានកំណត្់ម្ត្ឹេ ២៥% ថ្នការកាន់កាប្់អត្ិ
ប្ររាឬ ១០០ នាក់។
iii.

ការលក់ឬមសវាកេមេហូប្អាហារឬមភសជជៈរួេទាំងមម្រឿងម្សវ៉ឹងម្ត្ូវបានហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការទទួលទាន

ម ាយអត្ិងិជនខដ្លេិនបានអងគុយម ាត្ុប្មម្េើមសវាកេម។ ការលក់ឬមសវាកេមមម្រឿងម្សវ៉ឹងខត្កនុងផ្ទេះម្ត្ូវបាន
ហាេឃ្ាត្់សម្រាប្់ការមម្ប្ើម្បាស់ម ាខាងមម្រាលុេះម្តាខត្ការលក់ឬមសវាកេមខប្ប្មនេះមកើត្មឡើងកនុងម្ប្ត្ិប្ត្តិ
ការដ្ូច្គ្នានឹងអាហារប្ំប្នប្ូណា។
ម្រឹេះ

រាល់អត្ិងជ
ិ នទាំងអស់ម្ត្ូវពាក់រាសប្ិទេុែម្រប្់មពលមវលាម ាតាេ

ថានខដ្លអនុមលាេតាេខផ្នករងមនេះខដ្លអាច្ម្ត្ូវបានដ្កមច្ញខត្កនុងអំឡុងមពលខដ្លអត្ិងជ
ិ នកំពុង

ប្រិមភារឬផ្ឹក។

8. អនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជារប្ស់រដ្ឋនិងេូល

ឋាន។រាល់អាជីវកេមនិងអងគការខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារមម្កាេប្ទ

ប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាកនុងត្ំប្ន់និងរដ្ឋការខណនាំការខណនាំនិងច្ាប្់។
ខណនាំរប្ស់េន្រនតីសុខាភិបាលនិងការខណនាំពីេន្រនតីសែ
ុ ភាពរដ្ឋឬជមរលាេះCDPH

កនង
ុ កំរិត្ខដ្លប្ទប្បញ្ញត្តិម ាកនង
ុ ការ

ប្ទប្បញ្ញត្តិរ៉ឹត្ត្បិត្កាន់ខត្មម្ច្ើន

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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(ឧទាហរណ៍ប្ទប្បញ្ញត្តិទាំងមនាេះការពារសុែភាព

ាធារណៈ) អនុវត្ត។ កនង
ុ ករណីរានទំនាស់រវាងប្ទប្បញ្ញត្តិថ្នប្ទប្ញ្ជា

រប្ស់េន្រនតីសុែភាពខដ្លមច្ញេុននិងប្ទប្ញ្ជាមនេះ (រួេទាំងប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្លបានខកសំរួលកនុងឧប្សេពន
័ ធ) ប្ទប្ញ្ជាមនេះ
ម្រប្់ម្រងមលើប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្លេិនច្ុេះសម្េុងថ្នមសច្កតីខណនាំណា េួយពីេុនរប្ស់េន្រនតស
ី ុែភាព ។

k. ប្ទប្ញ្ជានិងការខណនាំរប្ស់រដ្ឋរានម

ាទីតាំងដ្ូច្ខាងមម្កាេៈ។

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

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

workforce/
ប្ទប្ញ្ជានិងការខណនាំរប្ស់េន្រនតីសុែភាពរដ្ឋ

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

x. ប្ទប្ញ្ជាសុែភាពទីម្កុងការខណនាំខណនាំព្ិ ី

ារខដ្លឆៃាយពីរាងកាយ (ឧប្សេព័នធ ក[A]) និងពិ្ី

លាក់ណាេួយខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងរានទីតាំងម ា៖

ារជាក់

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

9. ការពម្ងីកការង្ារទូររេនារេន៍។អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវខត្
ប្នតប្មងកើនច្ំនួនប្ុរគលិកខដ្លម្វើការពីច្រៃាយពីកខនលង

10.

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរ។

សកេមភាពខដ្លអាច្មកើត្មឡើងម ាខាងមម្រា។ រាល់អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការ

មម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានជំរុញឱ្យផ្លាស់ប្តូរម្ប្ត្ិប្ត្តិការឱ្យបានមម្ច្ើនតាេខដ្លអាច្ម្វើម ាបានម ានឹងវិ

ាលភាពខដ្ល

ម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយច្ាប្់កនុងម្សុកនិងត្ម្េូវការអនុញ្ញាត្ខដ្លជាទូម ារានហានិភយ
័ ត្ិច្ថ្នការប្ញ្ជូនកូវិដ្ -១៩។
អាជីវកេមខដ្លម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាខាងមម្រាអាច្អនុមលាេតាេត្ំរូវការលិែិត្អនុញ្ញាត្ខដ្លអាច្អនុវត្តបានម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ
រប្ស់ពួកមរម ាកនុងត្ង់រនាំងរឺទីជំរកមផ្សងមទៀត្ដ្រាប្ណាទីជំរកមគ្ារពតាេ៖ (១) ការខណនាំរប្ស់ម្កសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ
កាលីហវ័រញាម ាថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ទាក់ទងនឹង ការមម្ប្ើម្បាស់រច្នាសេព័នធប្មណតោេះអាសននសម្រាប្់ម្ប្ត្ិប្ត្តិ
ការអាជីវកេមមម្រា” (រានម ា៖ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-

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

11.

ពិ្ី

ារខដ្លទាក់ទងនឹងការឃ្លាត្់ចាយរាងកាយ។ រចាស់ឬម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ រថ្នអាជីវកេមណាេួយខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្

ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវម្វក
ើ ារវាយត្ថ្េលហានិភ័យលេែិត្និងមរៀប្ច្ំអនុវត្តនង
ិ ប្ិទផ្ាយ
ពិ្ី

ារថ្នការឃ្លាត្ឆៃាយខផ្នករាងកាយ (ភជាប្់ជាេួយឧប្សេព័នធក) ឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហកេមខដ្លមច្ញម ាយ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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ម្កុងខដ្លត្ម្េូវម ាយមនេះ ប្ទប្ញ្ជាដ្ូច្ខដ្លពួកមរអាច្ម្ត្ូវបានខកសម្េួលេតងរកាលម ាតាេកខនលងនីេួយៗរប្ស់ពក
ួ មរ
ម ាកនុងទីម្កុងជាញឹកញាប្់ម ាយ

ាធារណៈជនឬនិមយាជិកម្ត្ូវមគ្ារពតាេត្ម្េូវការម ាទីមនេះេុនមពលម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារ។

រាល់អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្លម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវប្ង្ហាញភសតុតាងថ្នការអនុវត្តរប្ស់ែលួនច្ំមពាេះអាជញា្រខដ្
លអនុវត្តប្ទប្ញ្ជាមនេះតាេត្ម្េូវការ។ ពិ្ី

ារខផ្នករូប្វនតណ
័ ភាពរាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហកេមខដ្ល

មច្ញម ាយទីម្កុងម្ត្ូវខត្ប្ិទផ្ាយម ាឬជិត្ម្ច្កច្ូលកខនលងពាក់ព័នធមហើយអាច្មេើលបានម ាយ

ាធារណជននិង

និមយាជិក។
ច្ាប្់ងត្ច្ំលងថ្នពិ្ី

ារយថ្ាភាពច្រៃាយរាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហកេមខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងក៏ម្ត្ូវផ្ត

ល់ជូនដ្ល់និមយាជិករនាក់ៗខដ្លប្ំមពញការង្ារម ាឯកខនលងមនាេះផ្ងខដ្រ។ ពិ្ី

ារការម្ពេមម្ពៀងរាងកាយឬពិ្ី

ារ

ជាក់លាក់ថ្នឧសាហកេមខដ្លមច្ញម ាយម្កុងថ្នម្ប្ត្ិប្ត្តិការអាជីវកេមណាេួយម្សប្តាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវពនយល់ពី
រមប្ៀប្ខដ្លអាជីវកេមកំពុងសមម្េច្ដ្ូច្ខាងមម្កាេខដ្លអាច្អនុវត្តបាន៖

k. មលើកខលងខត្រានការច្ងែុលប្ង្ហាញម

ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះរួេទាំងពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហកេមខដ្លមច្ញ

ម ាយទីម្កុងម ាយកំណត្់ច្ន
ំ ួនេនុសសខដ្លអាច្ច្ូលម ាកនុងកខនលងមនាេះកនុងមពលខត្េួយមដ្ើេបីធានាថ្ាម្ប្ជា
ជនម ាកនុងមរាងច្ម្កអាច្រកាច្រៃាយអប្បប្ររា ៦ ហវីត្ពី េួយមផ្សងមទៀត្ម ាម្រប្់មពលមលើកខលងខត្

ដ្ូច្ខដ្លបានទាេទារមដ្ើេបីប្ញ្ចប្់សកេមភាពអាជីវកេមេួយ។ អាជីវកេមម្ត្ូវបានត្ម្េូវឱ្យអនុវត្តតាេខដ្ន
កំណត្់ណាេួយមលើសេត្ថភាពខដ្លបានកំណត្់ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្នឧសាហកេម

ខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុង។ ត្ម្េូវការមនេះរួេប្ញ្ចូលទាំងការផ្តល់សនតិសុែដ្ល់ប្ុរគលិកឱ្យបានម្រប្់ម្គ្ាន់មដ្ើេបី
អនុវត្តការម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យហវូងេនុសសចាំបាច្់ឬការកំណត្់សេត្ថភាព។ េនុសសខដ្លជាសរាជិកម្រួ

អាច្ឈរឬផ្លាស់ទីលំម ាជាេួយគ្នាប្ុខនតម្ត្ូវខញកមច្ញពីអក
ន ដ្ថ្ទម ាយច្រៃាយយាងត្ិច្ ៦ ហវីត្។

x. កខនលងខដ្លខែសអាច្ប្មងកត្ើ ម

ារខត្េួយ

ាកខនលងេួយម ាយសរគាល់ការមកើនមឡើងច្ំនួន ៦ ហវីត្ម ាអប្បប្ររាខដ្លប្មងកើត្ជា

កខនលងខដ្លប្ុរគលរនាក់ៗរួរខត្ឈរមដ្ើេបីរកាភាពែុសគ្នាខាងរាងកាយេិនថ្ាម ាខាងមម្រាឬខាងកនុងកខនលងមនាេះមទ។
អាជីវកេមខដ្លមម្ជើសមរើសឬត្ម្េូវឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការសម្រាប្់ការម្វើដ្ំមណើរតាេច្ិមញ្ចើេងនល់ទវារខាងមម្រាឬការដ្ឹកជញ្ជូន
ខាងមម្រាឬការដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រាក៏ម្ត្ូវពនយល់ផ្ងខដ្រអំពីវិ្ីខដ្លអាជីវកេមមនេះរារាំងការទទួលបានេម្យោបាយម្វើ
ដ្ំមណើរ

ាធារណៈនិង / ឬ ADA តាេច្ិមញ្ចើេផ្លូវត្ំប្ន់ជុំវិញនិងអាជីវកេមមផ្សងមទៀត្កនុងអំឡុងមពល ភីកអាប្់។ មនេះរួេ

ប្ញ្ចូលប្ុខនតេិនម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះការប្មងកើត្ម្ប្ព័នធសម្រាប្់េនុសសឱ្យឈរម ាកនុងជួរសងគេខដ្លរានសូច្នាករ
ម ាមលើេូល ឋានខដ្លេនុសសរួរខត្ឈរនិងវិធានការម្ត្ួត្ពិនិត្យហវូងេនុសសដ្ថ្ទមទៀត្ (ឧទាហរណ៍ប្ុរគលិកមដ្ើេបី
ចាត្់ខច្ងការម្រប្់ម្រងហវូងេនុសស) ។

K. ម

ាយផ្តល់នូវការច្ំណាយរប្ស់អាជីវកេមអនាេ័យថ្ដ្ខដ្លរានជាត្ិអាល់កុល

ាប្ូនង
ិ ទឹកយាងមហាច្

ណាស់ ៦០ ភាររយសម្រាប្់មម្ប្ើម្បាស់ម្ប្ឆាំងនឹង កូវិដ្-១៩ ម ាឬខកបរម្ច្កច្ូលមរាងច្ម្កកនុងត្ំប្ន់សេរេយ
មផ្សងមទៀត្សម្រាប្់មម្ប្ើម្បាស់ម ាយ
ញឹកញាប្់ជាេួយសរាជិក

ាធារណជននិង និមយាជិកនិងម ាទីតាំងខដ្លរានអនតរកេមប្ុរគលិក

ាធារណៈ (ឧទាហរណ៍អនករិត្លុយ) ។ ប្នទប្់មរងខដ្លមប្ើកច្ំហជា

ាធារណៈ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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នឹងម ាខត្មប្ើកច្ំហជា

ាធារណៈ។

X. ការផ្តល់ឱ្យសម្រាប្់ការលាងចានជាម្ប្ចាំថ្នថ្ផ្ទខដ្លប្េះែពស់និងការររាប្់េរថ្នផ្ត្ងលទូទាត្់ប្៊ិច្និងម្សតមប្

សប្នទាប្់ពីការមម្ប្ើម្បាស់នីេយ
ួ ៗរួេទាំងប្ុរគលក
ិ ម្រប្់ម្គ្ាន់មដ្ើេបីធានាថ្ានិមយាជិកម្ត្ូវបានចាត្់ឱ្យម្វើឱ្យរាន
ភាពេិនមទៀងទាត្់មលើថ្ផ្ទខប្ប្មនេះ។ ្ុរកិច្ចនានាម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តឱ្យផ្តល់ជន
ូ នូវយនតការទូទាត្់សំណង
ត្ិច្ជាងម្ប្សិនមប្ើអាច្ម្វើម ាបាន។

g. ផ្តល់កខនលងទំមនររវាងប្ុរគលិកនិងអត្ិងិជន (ឧ។ កញ្ចក់មផ្លកសុី ម
ខច្ក) ។

c. ប្ិទ

ាច្ំណុច្ទីតាំងលក់មប្ើកឡានច្ូលែណឌ

លាកសញ្ញាម ាម្ច្កច្ូលមរាងច្ម្កជូនដ្ំណឹងដ្ល់និមយាជិកនិងអត្ិងិជនទាំងអស់ថ្ាពួកមររួរខត្៖ (១)

មច្ៀសវាងច្ូលម ាកនុងមរាងច្ម្កម្ប្សិនមប្ើពួកមរកំពុងរានមរារសញ្ញាថ្នជំងឺផ្លូវដ្មងហើេរួេរានកែកឬម្រុនមរតា។
(2) មដ្ើេបីរកាច្រៃាយអប្បប្ររាម្បាំេួយហវីត្ពីេួយម ាេួយ; (៣) កណត៉ាស់និងកែកខកងថ្ដ្រខាង។ (៤) កុំចាប្់
ថ្ដ្ឬច្ូលរួេទាក់ទងនឹងរាងកាយខដ្លេិនចាំបាច្់។

q. ទាេទារនិងទុកមពលម្រប្់ម្គ្ាន់សម្រាប្់និមយាជិកឱ្យលាងថ្ដ្យាងមហាច្ណាស់មរៀងរាល់ ៣០ នាទីឬចាំបាច្់
ម្ប្សិនមប្ើរានមម្

ាេថ្ដ្។ ម ាកខនលងខដ្លការលាងថ្ដ្េិនអាច្អនុវត្តបានតាេលកខណៈការង្ាររប្ស់

និមយាជិកនិមយាជិកម្ត្ូវផ្តលអ
់ នាេ័យថ្ដ្ខដ្លរានជាត្ិអាល់កុលយាងមហាច្ណាស់ ៦០ ភាររយដ្ល់

និមយាជិក។ និមយាជិកខប្ប្មនេះក៏ម្ត្ូវបានទាេទារនិងអនុញ្ញាត្ឱ្យរានមពលមវលាម្រប្់ម្គ្ាន់កនុងការម្វើអនាេ័
យថ្ដ្រប្ស់ពួកមរយាងមហាច្ណាស់មរៀងរាល់ ៣០ នាទីេង
ត ឬចាំបាច្់ម្ប្សិនមប្ើរានមម្

C. ធានាថ្ាប្នទប្់ទកឹ អនាេ័យម្ត្ូវបានផ្តល់ជូនដ្ល់និមយាជិកខដ្លរានសតុក
ម្ក ាសប្ងគន។
់

ាេថ្ដ្។

ាប្ូកខនសងកខនសងមរាអីនិង

Q. ការផ្តល់ការច្ំណាយមលើនិមយាជិកការម្រប្េុែសម្រាប្់នមិ យាជិកនិងកេមករជាប្់កិច្ចសនាខដ្លរាន
កាត្ពវកិច្ត្
ច ម្េូវឱ្យរានអនតរកេមជាេួយនិមយាជិកមផ្សងមទៀត្និង / ឬ
លសេរេយមលើការមម្ប្ើម្បាស់ម្ត្ឹេម្ត្ូវរប្ស់ពួកមរ។

j. ត្ំរូវមអាយសរាជិក

ាធារណៈជនក៏ដ្ច្
ូ ជាការប្ណតតេះប្ណត៉ា

ាធារណៈខដ្លច្ូលកនង
ុ ទីតាំងរឺទទួលបានផ្លិត្ផ្លរឺមសវាកេមតាេរយៈការម្វើដ្ំមណើរ

តាេរាត្់ទមនលទវាររឺយករឺដ្ឹកជញ្ជូនខាងមម្រារឺខច្កចាយមផ្សងៗមទៀត្ម្ត្ូវពាក់រម្េប្េុែកនង
ុ កំឡុងមពលខដ្ល

ពួកមរម ាកនុងអាគ្ាររឺកំឡុងមពលទំនាក់ទន
ំ ងជាេួយនិមយាជិក។ អាជីវកេមអាច្ប្ដ្ិមស្ការច្ូលឬមសវាកេម
ដ្ល់ប្ុរគលណារនាក់ខដ្លែកខានេិនបានពាក់មម្

d. ែិត្ែំម្ប្ឹងខម្ប្ងអនុវត្តនូវពិ្ី

ាេេុែខដ្លត្ម្េូវម ាយខផ្នកមនេះ។

ារខដ្លទាក់ទងនឹងការឃ្លាត្ឆៃាយខផ្នករាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ថ្ន

ឧសាហកេមខដ្លមច្ញម ាយទីម្កុងតាេត្ម្េូវការរប្ស់និមយាជិករួេទាំងប្ុខនតេន
ិ រានកំណត្់ច្ំមពាេះ៖ (i)

អនុញ្ញាត្ឱ្យនិមយាជិកម្វើការទូររេនារេន៍; (ii) អនុញ្ញាត្ឱ្យរានកាលវិភារខដ្លអាច្ផ្លាស់ប្តូរបានដ្ូច្ជា

កាលវិភាររប្ស់ប្ុរគលិកខដ្លរួរឱ្យភញាក់មផ្ែើលដ្ូមច្នេះប្ុរល
គ ត្ិច្ជាងមនេះកាន់កាប្់កខនលងម្វើការម ាមពលណាេួ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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យ។ (iii) ប្ំខប្កនិមយាជិកយាងត្ិច្ ៦ ហវីត្។ (iv) អនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើកិច្ចសនទនាតាេទូររេនារេន៍ឬវីមដ្អូ

សម្រាប្់ការម្ប្ជុំ។ (v) ប្ញ្ឈប្់ការម្ប្ជុំម ាយផ្ទាល់ឬការម្ប្េូលផ្តុំថ្នម្ប្មភទណាេួយជាពិមសសម ាទីតាំង
ខដ្លនិមយាជិកអាច្ម្វើអនតរកេមឬទាក់ទងជាេួយសរាជិក

ាធារណៈណាេួយរួេទាំងការកំណត្់នូវត្ម្េូវ

ការសម្រាប្់និមយាជិកម្វើការផ្ទាល់ជាម្កុេកនុងម្កុេពីរឬមម្ច្ើន។

z. វិធានការប្ខនថេណាេួយខដ្លម្ត្ូវការម

ាយការខណនាំសម្រាប្់េជឈេណឌលម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យនិងការពារជំងឺម ា៖

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

12.

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេូល ឋានអប្បប្ររា។ រាល់អាជីវកេមទាំងអស់ខដ្លេិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះមដ្ើេបីប្នត

ម្ប្ត្ិប្ត្តិការខដ្លបានផ្លាស់ប្រតូ ឬមពញមលញម្ត្ូវបានត្ម្េូវឱ្យប្ញ្ឈប្់រាល់សកេមភាពម ាយផ្ទាល់មលើកខលងខត្ម្ប្ត្ិប្ត្តិការ
េូល ឋានអប្បប្ររា។ “ ម្ប្ត្ិប្ត្តិការេូល ឋានអប្បប្ររា” រានន័យថ្ារាល់ប្ុរគលនិងអាជីវកេមខដ្លម្ត្ូវការមដ្ើេបីប្ញ្ឈប្់
ម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយផ្ទាល់អាច្ប្នតម្វើការពីផ្ទេះមហើយអាច្ម្វដ្
ើ ំមណើរម ាកាន់អាជីវកេមទាំងមនាេះម ាយមហត្ុផ្លដ្ូច្ខាង
មម្កាេ៖

k. សកេមភាពចាំបាច្់អប្បប្ររាមដ្ើេបីខងរកានិងការពារត្ថ្េលថ្នសននិ្ិនងិ េម្យោបាយនានារប្ស់អាជីវកេម។
ធានាបាននូវសនតិសុែសុវត្ថិភាពនិងអនាេ័យ។ ដ្ំមណើរការមប្ើកម្បាក់ឈនួលនិងអត្ថម្ប្មយាជន៍ប្ុរគលិក

x. សកេមភាពចាំបាច្់អប្បប្ររាមដ្ើេបីជួយសម្េួលដ្ល់រចាស់នមិ យាជិកនិងអនកជាប្់កិច្ចសនាអាជីវកេមអាច្ប្នត
ម្វើការពីច្រៃាយរប្ស់ពួកមរនិងធានាថ្ាអាជីវកេមអាច្ផ្តល់មសវាកេមរប្ស់ែលួនពីច្រៃាយ។

ែារបិទជាបនទាន់និងបនតននវិស័យរួយេំនួន

13.

ការប្ិទជាប្នទាន់នង
ិ ប្នតថ្នវិស័យេួយច្ំនួន។ េន្រនតីសុខាភិបាលប្ញ្ជាឱ្យប្ិទជាប្នទាន់និងប្នតនូវវិស័យនិងសកេមភាពដ្ូច្

ខាងមម្កាេៈ

k. េជឈេណឌលសននិបាត្និងកខនលងកេានត

ាធារណៈដ្ូច្ជាសួនកេានតមរាងភាពយនត (មលើកខលងខត្ប្រឡានច្ូល)

ការសខេតងផ្ទាល់កខនលងអងគុយមលងម ាតាេមរាងកុន

ាលម្ប្រំត្ន្រនតីសមងវៀនពហុកីឡា ឋានសួនកំ

ានតេមហាម្សព

កីឡាជាេួយទសសនិកជនផ្ទាល់និងកខនលងម្សមដ្ៀងគ្នាខដ្លផ្តល់ការកេានតផ្ទាល់ដ្ល់ទសសនិកជនផ្ទាល់។ មលើកខលង
ខត្កខនលងខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ាញ ត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ខផ្នកមនេះេិនម្ត្ូវអនុវត្តច្ំមពាេះការជក់បារីសុីហគាបារីរឺកខនលង
អងគុយមម្រាផ្ទេះឬម ាកនុងផ្ទេះច្ំនួន ២៥ ភាររយថ្នការ
ម ាយ។

x. ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រាថ្នកលឹប្រាម្ត្ីកខនលងកំ

នាក់ម ាកនុងផ្ទេះអត្ិប្ររាឬ ១០០ នាក់មឡើយមទាេះត្ិច្ជាងមនេះក៏

ានតនង
ិ ការប្មងកើត្ម្សមដ្ៀងគ្នាសម្រាប្់ការកេានតមពលរាម្ត្ី

ខដ្លផ្តល់ជូនត្ន្រនតន
ី ិងរាំមលើកខលងខត្កខនលងខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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K. េជឈេណឌលកេានតម្រួ

ារកនុងផ្ទេះរួេរានប្ុខនតេិនរានកំណត្់មលណ ឋានប្ូលីង្នូ្នូប្នទប្់រត្់មរច្ែលន
ួ ជិេះរីមដ្រីការពិត្

ជាក់ខសតងនិេិត្តសញ្ញាឡាខសរកនុងផ្ទេះរំកិលមលើទឹកកកនិងជិេះសគីទឹកកកនិងឧទានជិេះសគក
ី នុងផ្ទេះ។។

X. ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការកនុងផ្ទេះរប្ស់ហាងម្

ាវីសគីនិងម្

ាមប្ៀរយានយនតរួេទាំងប្នទប្់ភលកសរសជាត្ិខដ្លជាប្់ទាក់ទងមលើកខលង

ខត្កខនលងលក់បាយនិងអាល់កុលម្ត្ូវបានលក់កនុងម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារខត្េួយសម្រាប្់ការអងគុយទទួលទានអាហារមពលលៃាច្
ប្រិមភារអាហារម្សប្តាេត្ម្េូវការកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ។

g. ម្ប្ត្ិប្ត្្ិការកនុងផ្ទេះនិងខាងមម្រាថ្នបារនិងហាងម្
c. កខនលងមលងកនុងផ្ទេះមលើកខលងខត្ទីតាំងម
រានេនុសសទូម ាច្ូលមេើលបាន។

q. អាងខហលទឹកកនុងផ្ទេះ
ខលងខត្កខនលង

ា

ា។

ាលាមរៀនខដ្លម ាខត្មប្ើកច្ំហសម្រាប្់ការប្មម្ងៀនម ាយផ្ទាល់និងេិន

ាធារណៈឬឯកជននិងសប៉ាកនុងផ្ទេះនិងមម្រាផ្ទេះឬអាងងូត្ទឹកមរតាសូណានិងប្នទប្់ច្ំហុយមលើក

នាក់ម ាកនុងម្រួ

ារខត្េួយខដ្លម្ត្ូវបានមម្ប្ើម្បាស់ម ាយសរាជិកម្រួ

ារខដ្លរស់ម ាកនុងម្រួ

ារខត្

េួយប្ុមណ្ាេះ។ ទីលំម ា។ ការប្ង្ការថ្នាក់លង់ទឹករួេទាំងមេមរៀនខហលទឹកជាេួយម្រូខដ្លរានការប្ញ្ជាក់ម្ត្ូវបាន
អនុញ្ញាត្ម ាកនុងអាងខហលទឹកកនុងផ្ទេះនិងមម្រាមម្ពាេះវាម្ត្ូវបានមរចាត្់ទុកថ្ាជាមហ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់។

C. រាល់សកេមភាពម្ពឹត្តិការណ៍នងិ ការជួប្ជុំទាំងអស់មលើកខលងខត្រានការអនុញ្ញាត្ជាពិមសសពីប្ទប្ញ្ជាមនេះ។
និយរន័យ

សំរាប្់មគ្ាលប្ំណងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះនិយេន័យខាងមម្កាេម្ត្ូវអនុវត្ត៖

14.

អាជីវកេមសំខាន់។ “ អាជីវកេមសំខាន់” រានន័យថ្ាកេមករអាជីវកេមនិងខផ្នកខដ្លបានកំណត្់ម ាយេន្រនតីសុែភាពរដ្ឋ

ម ាកនុងប្ញ្ជ“ី មហ ឋារច្នាសេព័នធចាំបាច្់សម្រាប្់កេមករ” ខដ្លចាំបាច្់មដ្ើេបីរកាការប្នតម្ប្ត្ិប្ត្តិការថ្នវិស័យមហ ឋារច្នាសេព័នធ
សំខាន់ៗនិងវិស័យប្ខនថេខដ្លបានកំណត្់ថ្ារាន
ហវ័រញាទាំងអស់។ ប្ញ្ជីម

ារៈសំខាន់កនុងការការពារសុែភាពនិងសុែរ
ុ ាលភាព។ ម្ប្ជាជនកាលី

មាេះកេមករសំណង់មហ ឋារច្នាសេព័នធសំខាន់ ៗ រប្ស់រដ្ឋអាច្រកម

ើញម ា

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

15.

រម្េប្េុែ។ “ ការប្ិទបាំងមលើថ្ផ្ទេុែ” រឺ“ ការប្ិទបាំងេុែ” រានន័យថ្ាជារម្េប្ខដ្លម្វើពីម្កណាត្់ម្កណាត្់រឺសរៃារៈ

ទន់រឺង្ាយមផ្សងមទៀត្ខដ្លគ្មានម្ប្មហាងខដ្លអាច្ម្រប្ដ្ណតប្់បានខត្ម្ច្េុេះរាត្់និងត្ំប្ន់ជុំវិញថ្នខផ្នកខាងមម្កាេ

ប្ុមណ្ាេះ។ រម្េប្ខដ្លលាក់ឬលាក់ខភនកឬថ្ៃាសរប្ស់េនុសសេិនខេនជាការប្ិទេុែមទ។ ឧទាហរណ៏ថ្នការម្រប្មលើេុែរួេ
រានម្ករារុឬ
ំ ប្ង់រ;ុំ gaiter កេួយ; រម្េប្ម្វើម ាយថ្ដ្ម្វើពអ
ី ាវយឺត្អាវយឺត្ថ្ដ្ឬកខនសងខដ្លម្វើម ាយខែសមរាសូឬមផ្សងមទៀ
ត្។ ឬរបាំងខដ្លេិនចាំបាច្់ជាថ្នាក់មវជជ
វត្ថុធាត្ុមដ្ើេម្រួ

ារ

ាម្សត។ ការប្ិទបាំងេុែអាច្ផ្លិត្ម ាយមរាងច្ម្កឬអាច្ផ្លិត្ម ាយថ្ដ្និងថ្ច្នពី

ាេញ្ញ។ ការប្ិទបាំងេុែរួរខត្រានផ្ាសុកភាពដ្ូមច្នេះអនកពាក់អាច្ដ្កដ្មងហើេតាេម្ច្េុេះមហើយេិន

ចាំបាច្់ខកសំរួលវាឱ្យបានញឹកញាប្់មដ្ើេបីមច្ៀសវាងប្េះេុែ។ សម្រាប្់ការប្ិទបាំងេុែខដ្លេិនម្ត្ូវបានមរមបាេះមចាល

ប្នទាប្់ពីមម្ប្ើេតង ៗ េនុសសរួរខត្សរែាត្ឱ្យបានញឹកញាប្់នង
ិ រានរប្ស់ខដ្លអាច្មម្ប្ើបានប្ខនថេមទៀត្មដ្ើេបីឱ្យពួកមររាន

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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រម្េប្

ែាត្េួយសម្រាប្់មម្ប្ើ។ ព័ត្រ
៌ ានសតីពីការសរែាត្ការប្ិទបាំងេុែអាច្រកបានពី CDC

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

ាម្សតដ្ូច្ជារបាំង N95 និងរបាំងវេះកាត្់រឺម ាែវេះខាត្សរាជិក

មនាេះសម្រាប្់មម្ប្ើជារម្េប្េុែម ាមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះមទ។ របាំងថ្នាក់មវជជ
ប្ុរគលិកខងទាំសុែភាពនិងអនកមឆ្លើយត្ប្ដ្ំប្ូង។

ាធារណៈេិនរួរទិញរបាំងទាំង

ាម្សតខប្ប្មនេះរួរខត្ម្ត្ូវបានប្ម្េុងទុកសម្រាប្់

របាំងណាេួយខដ្លរួេប្ញ្ចល
ូ វ៉ាល់េួយផ្លូវ (ជាទូម ាសុីឡាំងបលាសទិច្ខដ្លបានមលើកមឡើងម្ប្ខហលនឹងទំហំេួយភារប្ួន

ម ាមលើខផ្នកខាងេុែឬខផ្នករខាងថ្នរបាំង) ខដ្លម្ត្ូវបានរច្នាមឡើងមដ្ើេបីសម្េួលដ្ល់ការហត្់មនឿយង្ាយម្សួលអនុញ្ញាត្
ឱ្យដ្ំណក់ទឹកមច្ញពីរបាំងម ាយ ាក់អនកមផ្សងមទៀត្ម ាខកបរ ហានិភ័យ។ ជាលទធផ្លរបាំងទាំងមនេះមិនដមនជាការប្ិទ
បាំងេុែមម្កាេប្ទប្ញ្ជា មនេះមទមហើយក៏មិនម្ត្ូវមម្ប្ើមដ្ើេបីអនុវត្តតាេត្ម្េូវការរប្ស់ប្ទប្ញ្ជាមនេះខដ្រ។

ការបិទបាំងមុខមិនេួរគ្ត្ូវបាននគ្បើជំនួសវិធានការដដលដផ្ែកនលើភសតុតាងនដើមបីការពារការរីករាលដ្ាលននកូវិដ -១៩ ។ ការ
បិទបាំងមុខេួរដត្គ្ត្ូវបាននគ្បើបដនថមបុដនតមន
ិ ដមនកដនែងជំនស
ួ វិធានការដផ្ែកនលើភ័សតុតាងនផ្េងនទៀត្ (ឧទាហរណ្៍ការឃ្ែាត្
ឆ្ងាយពីរាងកាយការអនុវត្តនក
៍ ារ

ាងនដញឹកញាប់នជៀសវាងការបេះដភែកគ្ចមុេះនិងមាត្់របស់នយើងនដ្ាយនគ្បើនដមិនស្ែាត្

នជៀសវាងការន ាដកបរអែកឈឺ) ។ ការឃ្ែាត្ឆ្ងាយពីរាងកាយ ៦ ហវីត្ឬខពស់េួរដត្គ្ត្ូវបានរការវាងសមាជិកមិនដមនគ្េួស្ារ
សូមបីដត្នពលដុសខាត្់មុខក៏នដ្ាយ។

ព័ត្៌រានម ាកនុងខផ្នកមនេះខផ្ែកមលើការខណនាំរប្ស់ CDPH ខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“ ការខណនាំសម្រាប្់ការមម្ប្ើម្បាស់
រម្េប្េុែ” មច្ញម ាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ខដ្លអាច្រកបានម ា

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

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

16.

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

ហវីត្ពីប្ុរគលដ្ថ្ទមទៀត្សូេបីខត្មពលពាក់មម្
ខដ្លអាច្ម្វើម ាបាន (៣) លាងថ្ដ្ជាេួយ

ាេេុែក៏ម ាយ។ (២) ច្ូលរួេសកេមភាពមម្រាផ្ទេះជំនួសឱ្យកនង
ុ ផ្ទេះមពលណា

ាប្ូនិងទឹកយាងមហាច្ណាស់ថ្េៃវិនាទីឬមម្ប្ើអនាេ័យថ្ដ្ខដ្លរានជាត្ិអាល់

កុលយាងមហាច្ណាស់ ៦០ ភាររយឱ្យបានញឹកញាប្់ប្ំផ្ត្
ុ តាេខដ្លអាច្ម្វើម ាបាន។ (៤) ម្រប្ដ្ណតប្់កែកឬកណត៉ាស់
(ច្ូលថ្ដ្អាវខកងថ្ដ្ឬជាលិកាេិនខេនថ្ដ្មទ); (៥) សរែាត្និងររាប្់េរមលើថ្ផ្ទខដ្លប្េះែពស់។ (៦) មជៀសវាងការសួរសុែ

ទុកខខាងរាងកាយដ្ូច្ជាការចាប្់ថ្ដ្ឱ្ប្និងការមងើប្។ (៧) មជៀសវាងរាល់ការប្េះទងគិច្រាងកាយជាេួយេនុសសដ្ថ្ទមទៀត្
មពលឈឺ; (៨) កនុងកំរិត្ខដ្លអាច្ម្វើម ាបានមជៀសវាងប្រិមភារនិងផ្ឹកម ាតាេទី

ាធារណៈ និង (៩) ពាក់មម្

ាេេុែ

ម ាយអនុមលាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ព័ត្រ
៌ ានម ាកនុងខផ្នកមនេះរឺខផ្ែកមលើការខណនាំរប្ស់ CDPH ខដ្លរានច្ំណងមជើងថ្ា“
ការពារែលួនអនក” រកម

ើញម ា។

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/ncov2019.aspx?utm_sour

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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ce=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz8DduxHifZoNWSK4UcZERuLn9MVuuhSdXIiD0DJFQosaBHl2Z_QlFf-czIlxtpmBUEM53_P និង
ការខណនាំរប្ស់ CDC រានច្ំណងមជើងថ្ា“ វិ្ីការពារែលួនអនកនិងអនកដ្ថ្ទ” ខដ្លរានម ា

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

ចគ្ោលបំណងនិងែាររែច ើញ

17.

មគ្ាលប្ំណង។ ប្ទប្ញ្ជា (ប្ទប្ញ្ជា) រប្ស់េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាលឡុងប្៊ិច្ម្វើវិម

ា្នកេមនង
ិ ជំនួសរាល់សុវត្ថិភាពេុន ៗ

ម ាឯប្ទប្ញ្ជាតាេផ្ទេះ (ប្ទប្ញ្ជា ជាេុន) ខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពឡុងប្៊ិច្។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះក៏ម្វើវិម

ា្នកេមប្ញ្ជាក់

និងប្នតលកខែណឌេួយច្ំនួនថ្នដ្ីកាប្ទប្ញ្ជាជាេុនមដ្ើេបីធានាបាននូវការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយនិងទំនាក់ទំនងរវាងេនុសស
រនាក់និងេនុសសរនាក់ខដ្លរានកំណត្់មដ្ើេបីកាត្់ប្នថយអម្តាថ្នការប្ញ្ជូនកូវិដ្ -១៩ ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះប្នតហាេឃ្ាត្់ជាប្
មណតោេះអាសនននូវអាជីវកេមនិងសកេមភាពេួយច្ំនួនពីការប្នតនិងកំណត្់ការជួប្ជុំជាេួយប្ុរគលេកពីម្រួ

ារមផ្សងមទៀត្

រហូត្ដ្ល់រានសុវត្ថិភាពជាង។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុញ្ញាត្ឱ្យអាជីវកេមសកេមភាពការម្វើដ្ំមណើរនិងេុែង្ាររ ឋាភិបាលជាក់

លាក់េួយច្ំនួនមកើត្មឡើងម ាយរានការរ៉ឹត្ត្បិត្មលើសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពការ ាក់កម្េិត្និងល័កែ
ខ ័ណឌមដ្ើេបីកំណត្់ការ

ច្េលងថ្នណូខវលកូរូណាវីឆនាំ ២០១៩ (“ កូវិដ្ -១៩”) ។ កូវដ្
ិ -១៩ ប្នតប្ងកហានិភ័យ្ៃន្
់ ៃរដ្ល់អនករស់ម ាកនុងទីម្កុងរប្ស់

មយើងមហើយវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពសំខាន់ៗរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារម្ប្ឆាំងនឹងការមកើនមឡើងថ្នកូវិដ្ -១៩ ជំងឺ្ៃន្
់ ៃរនិងការ
លាប្់។ ដ្ូមចនាេះមហើយប្ទប្ញ្ជាមនេះត្ំរូវមអាយរានវិធានការណ៍កាត្់ប្នថយហានិភ័យនានាខដ្លមកើត្រានម ាកនុងវិស័យ

អាជីវកេមនិងសកេមភាពនានាខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិមអាយមកើត្មឡើងម ាយធានាមអាយរានការម្ប្ុងម្ប្យ័ត្នខដ្លចាំបាច្់
ម ាមពលមយើងសម្េប្ែលួនម ានឹងរមប្ៀប្រស់ម ានិងេុែង្ាររប្ស់មយើងម ាមពលខដ្លការរំរាេកំខហងកំពុងប្នតមកើត្រាន
ខដ្លវីរុសមនេះកំពុងខត្មលច្មឡើង ទំនងជាប្នតប្ងកសម្រាប្់មពលមម្កាយ។ េន្រនតីសុខាភិបាលនឹងប្នតតាេ ានទិនន
ន ័យ
ទាក់ទងនឹងកូវិដ្ -១៩ និងការយល់ដ្ឹងវិទា

ាម្សតខដ្លកំពុងវិវត្តថ្នហានិភ័យខដ្លកូវដ្
ិ -១៩ រានមហើយអាច្នឹងខកខម្ប្

ឬលុប្មចាលប្ទប្ញ្ជាមនេះម ាយខផ្ែកមលើការវិភារទិននន័យនិងច្ំមណេះដ្ឹងមនាេះ

18.

ប្ំណង។មច្ត្នាថ្នការប្ញ្ជាទិញមនេះរឺមដ្ើេបីប្នតធានាថ្ាអនករស់ម ាទីម្កុងអាច្

ម ាបាននិងមដ្ើេបីកណ
ំ ត្់ទន
ំ ាក់ទំនងជិត្សនិទជ
ធ ាេួយអនកមផ្សងម ាខាងមម្រាម្រួ

នាក់ម ាបានមម្ច្ើនតាេខត្អាច្ម្វើ

ាររប្ស់ពួកមរទាំងកនង
ុ និងមម្រាផ្ទេះ។

មទាេះប្ីជាប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុញ្ាញ ត្ឱ្យរានសកេមភាពនិងម្ប្ត្ិប្ត្តិការេួយច្ំនន
ួ ក៏ម ាយការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយនិងការ

អនុវត្តអនាេ័យលែម ាខត្ជាឧប្ករណ៍ខដ្លរានម្ប្សិទធភាពប្ំផ្ុត្មដ្ើេបីការពារការរីករាល ាលថ្នមេមរាររវាងេនុសស។

មនេះរាប្់ប្ញ្ចូលទាំងេនុសសទាំងអស់ខដ្លអាច្ទូរស័ពឬ
ទ ម្វក
ើ ារពីផ្ទេះប្នតម្វប
ើ ានមម្ច្ើនតាេខដ្លអាច្ម្វើម ាបានកនុងកំឡង
ុ
មពលរានជំងឺរាត្ត្ាត្មនេះ។ វិធានការវាស់ខវងរាងកាយម ាយនិរនតរភាពនិងវិធានការម្ត្ួត្ពិនិត្យការឆ្លងរប្ស់ម្ប្ជាជន

នឹងប្នតការរីករាល ាលថ្ន កូវិដ្ -១៩ ម ាយកាត្់ប្នថយផ្លប្េះពាល់រប្ស់វាមលើការផ្តល់មសវាខងទាំសុែភាពសំខាន់ៗ។
ប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុញ្ញាត្ឱ្យអាជីវកេមនិងសកេមភាពេួយច្ំនួនរានកម្េិត្ប្នតែណៈមពលខដ្លេន្រនតីសុខាភិបាលម ាខត្ប្នត
វាយត្ថ្េលពីការច្េលងនិងភាព្ៃន់្ៃរថ្នរលីនក
ិ កូវិដ្ -១៩ និងការតាេ ានសូច្នាករខដ្លបានពិពណ៌នាម ាកនុងខផ្នកទី
២៣។ ប្ទប្បញ្ញត្ទ
តិ ាំងអស់ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវខត្ប្កម្

ាយមដ្ើេបីឱ្យរានម្ប្សិទធិភាព

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
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19.

រ៉ឹត្ត្បិត្ត្ិច្ប្ំផ្ុត្រានន័យថ្ា។ប្ទប្ញ្ជាខដ្លរានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះរឺចាំបាច្់និងរានវិធានការប្ង្ការត្ិច្ត្ួច្ប្ំផ្ុត្

កនុងការម្រប្់ម្រងនិងកាត្់ប្នថយការរីករាល ាលថ្ន កូវិដ្-១៩ ម ាកនង
ុ ទីម្កុងជួយខងរកាសេត្ថភាពសុែភាពខដ្លរានកំ
រិត្និងរានកំណត្់ម ាកនង
ុ ទីម្កុងនិងជួយសមន្រង្គាេះជីវិត្អនករស់ម ាទីម្កុងមឆ្នរ Beach។

20.

ច្ាប្់រប្ស់រដ្ឋត្ម្េូវឱ្យេន្រនតីសខ
ុ ាភិបាលចាត្់វិធានការចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារការរីករាល ាលថ្នជំងឺឆ្លង។មលែកូដ្សុែ

ភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាលីហវ័រញារាម្តា ១២០១៧៥ 120175ត្ម្េូវឱ្យេន្រនតីសុែភាពដ្ឹងឬរានមហត្ុផ្លមដ្ើេបីមជឿជាក់
ថ្ាករណីណាេួយថ្នជំងឺឆ្ង
ល រានឬងមីៗមនេះរានម ាកនង
ុ ទីម្កុងមដ្ើេបីចាត្់វិធានការខដ្លចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារការរីករាល
ាលថ្នជំងឺឬការមកើត្មឡើងថ្ន ករណីប្ខនថេ។ មលើសពីមនេះមទៀត្ម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាពរដ្ឋកាលីហវ័រញាខផ្នក

១០១០៤០ 101040និង ១០១៤៧៥ 101475ផ្តល់សិទធិអណ
ំ ាច្ដ្ល់េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាលកនុងការចាត្់វិធានការប្ង្ការណាេួយ
ខដ្លអាច្ចាំបាច្់មដ្ើេបីការពារនិងខងរកាសុែភាព

ាធារណៈពីមម្គ្ាេះថ្នាក់សុែភាព

មពលរដ្ឋឬភាពអាសននកង
នុ ត្ំប្ន់កនុងខដ្នសេត្ថកច្
ិ ចរប្ស់ពួកមរ។

21.

ាធារណៈណាេួយកនង
ុ អំឡុង

ហានិភ័យសុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាព្ៃន់្ៃរប្នតមកើត្រានម ាយកូវិដ្-១៩។ប្ទប្ញ្ជាមនេះខផ្ែកមលើភសតុតាងវិទា

ការអនុវត្តន៍លែប្ំផ្ត្
ុ ខដ្លម្ត្ូវបានមរ
ផ្ុត្ពីជង
ំ ឺ្ៃន្
់ ៃរនិងការ

គាល់និងអាច្រកបានមដ្ើេបីការពារសរាជិក

ាម្សតនិង

ាធារណៈពីហានិភ័យខដ្លអាច្មជៀស

លាប្់ខដ្លប្ណត៉ាលេកពីការរីករាល ាលថ្ន កូវិដ្-១៩ក៏ដ្ូច្ជាការពារម្ប្ព័នធសុខាភិបាលពី ការ

មកើនមឡើងថ្នករណីម ាប្នទប្ស
់ មន្រង្គាេះប្នទាន់និងេនទីរមពទយ។
ប្ររាម ាខត្រានម ាកនុងកខនលង

មច្ត្នាថ្នការប្ញ្ជាទិញមនេះរឺមដ្ើេបីធានាថ្ាច្ំនួនេនុសសអត្ិ

នាក់ម ារប្ស់ពួកមរដ្ល់កម្េិត្អត្ិប្រិរាខដ្លអាច្ម្វើម ាបានមដ្ើេបីទប្់

កាត្់ការរីករាល

ាល កូវិដ្-១៩និងកាត្់ប្នថយផ្លប្េះពាល់មលើការផ្តល់មសវាសុែភាពចាំបាច្់ដ្ល់អនកខដ្លម្ត្ូវការ។ មដ្ើេបីការពារម្ប្ព័នធ

ខងទាំសុែភាពពីការមកើនមឡើងថ្នករណីម ាប្នទប្់សមន្រង្គាេះប្នទាន់និងេនទីរមពទយ។
ខម្ប្ងរប្ស់

ប្ទប្ញ្ជាមនេះគ្ាំម្ទដ្ល់កច្
ិ ចែិត្ែំម្ប្ឹង

CDC's មដ្ើេបីប្មងកើត្វិធានការវាស់ខវងខផ្នករាងកាយខដ្លត្ឹងរ៉ឹងនិងចាំបាច្់ប្ខនថេមទៀត្មដ្ើេបីកាត្់ប្នថយការ

ប្ញ្ជូនសហរេន៍ថ្ន កូវិដ្-១៩។ ការប្នតភាពេិនម្បាកដ្ម្ប្ជាទាក់ទងនឹងកំរិត្ថ្នការប្ញ្ជូនអសេកាលេិនម្ត្ូវបានការពា
រ។

ភសតុតាងវិទា

ាម្សតនង
ិ ការអនុវត្តលែប្ំផ្ត្
ុ ទាក់ទងនឹងវិ្ី

ាម្សតខដ្លរានម្ប្សិទធភាពប្ំផ្ត្
ុ មដ្ើេបីប្នថយការច្េលងថ្ន

ជំងឺឆ្លងជាទូម ានិង កូវិដ្-១៩ជាពិមសស; ភ័សតុតាងខដ្លប្ញ្ជាក់ពីអាយុ
ម្កុងម្វើឱ្យរានហានិភ័យថ្នផ្លវិបាកសុែភាព្ៃន្
់ ៃររួេទាំងការ

ថានភាពសុែភាពនិងខផ្នកសំខាន់ថ្នម្ប្ជាជនទី

លាប្់ពី កូវិដ្-១៩និងភ័សតុតាងប្ខនថេមទៀត្ខដ្លអនកមផ្សង

មទៀត្រួេទាំងេនុសសវ័យមកមងនិងេនុសសខដ្លរានសុែភាពលែក៏ម្ប្ឈេនឹងហានិភ័យ្ៃន់្ៃរខដ្រ។។

22.

លកខែណឌសែ
ុ ភាពកនង
ុ ត្ំប្ន់ទាក់ទងនឹង កូវិដ្-១៩។ ការប្ញ្ជូនតាេសហរេន៍ខដ្លរានម្

ាប្់ថ្នកូវិដ្-១៩ម ាកនុងទី

ម្កុងម ាខត្រានការរីករាល ាលមហើយប្នតប្ង្ហាញនូវហានិភ័យដ្៏្ំនង
ិ រួរឱ្យកត្់សរគាល់ថ្នមម្គ្ាេះថ្នាក់ដ្ល់សុែភាពរប្ស់
ម្ប្ជាជន។ ប្ច្ចប្
ុ បននមនេះរានវ៉ាក់

ាំងសម្រាប្់ការពារម្ប្ឆាំងនឹង កូវិដ្-១៩។រិត្ម្ត្ឹេថ្ងៃទី ១១ ខែេីនាឆនាំ ២០២១ រាន

ករណីឆ្លងមេមរារកូវិដ្-១៩យាងត្ិច្ ៥១.៥៧១ ករណីនិងេនុសស

លាប្់ ៨៧៩ នាក់ម្ត្ូវបានរាយការណ៍ម ាកនុងទីម្កុងឡុង

ប្៊ិច្។រានលទធភាពខលាំងកលាេួយខដ្លការប្មងកើនទំនាក់ទន
ំ ងរវាងសរាជិក

ាធារណៈនឹងនាំឱ្យរានករណីឆ្លងសហរេន៍

កាន់ខត្មម្ច្ើនមឡើង ៗ ។ ម្វើឱ្យប្ញ្ហាថ្នការប្ញ្ជូនសហរេន៍កាន់ខត្្ៃន់្ៃរប្ុរគលែលេះខដ្លឆ្លងវីរុសប្ណត៉ាលឱ្យ កូវិដ្-១៩ េិន
រានមរារសញ្ញាឬរានមរារសញ្ញាម្

ាលមហើយដ្ូមច្នេះពួកមរេិនដ្ឹងថ្ាពួកមរផ្ទក
ុ វីរុសមហើយប្ញ្ជូនវាម ាអនកដ្ថ្ទ។ មលើសពី

មនេះមទៀត្ភសតុតាងប្ង្ហាញថ្ាវីរុសអាច្រស់ម ាបានមម្ច្ើនមរាងម ាមលើថ្ផ្ទមហើយអាច្ច្េលងម ាយម្ប្មយាលរវាងេនុសសរនា
ក់ៗមទាេះប្ីជាេិនបានរិត្ថ្ាជាេម្យោបាយប្ញ្ជូនដ្៏សំខាន់ក៏ម ាយមប្ើមម្ប្ៀប្ម្ៀប្នឹងដ្ំណក់ទក
ឹ ម ាមលើអាកាស។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

27

ម ាយ

ារេនុសសខដ្លេិនរានមរារសញ្ញាអាច្ច្េលងវីរុសបានមហើយម ាយ

ារខត្ភសតុតាងប្ង្ហាញថ្ាការឆ្លងង្ាយឆ្លង

រាល ាលការពារកំណត្់និង ាក់លកខែណឌមលើម្ប្មភទមផ្សងៗថ្នការម្ប្េូលផ្តុំនង
ិ អនតរកេមផ្ទាល់ម ាយផ្ទាល់និងម ាយ
ម្ប្មយាលម្ត្ូវបានប្ង្ហាញថ្ាកាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការច្េលងវីរុស។។

23.

ប្នតការម្ត្ួត្ពិនត្
ិ យសូច្នាកកូវិដ្-១៩និងទិននន័យមដ្ើេបីវាយត្ថ្េលហានិភ័យ។ម្សប្តាេេន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរដ្ឋ

េន្រនតីសុែភាពនឹងប្នតតាេ ានហានិភ័យថ្នសកេមភាពនិងអាជីវកេមខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ាញ ត្ិតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម ាយខផ្ែក
មលើសូច្នាករកូវិដ្-១៩

និងទិននន័យមផ្សងមទៀត្មហើយម្ប្សិនមប្ើលកខែណឌគ្ាំម្ទដ្ល់ការម្វើដ្ូមច្នេះប្ខនថេម ាប្ញ្ជីអាជីវកេម

និងសកេមភាពខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយរានការខកខម្ប្ខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្លង់មេរប្ស់រដ្ឋសម្រាប្់មសដ្ឋកិច្ច
ខដ្លរានសុវត្ថិភាព។េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាលនឹងវាយត្ថ្េលសកេមភាពខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះជាម្ប្ចាំនង
ិ
កំណត្់ថ្ាមត្ើប្ទប្ញ្ជាមនេះចាំបាច្់ម្ត្ូវខកខម្ប្
ម្ប្សិនមប្ើហានិភ័យសុែភាព

(រួេទាំងម ាយគ្មានកំណត្់ការ ាក់កម្េិត្ឬហាេឃ្ាត្់ជាប្មណតោេះអាសនន)

ាធារណៈខដ្លទាក់ទងនឹងកូវិដ្-១៩មកើនមឡើងឬងយច្ុេះម ាកនុង អនារត្។ េន្រនតីសុខាភិបា

លទីម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ កំពង
ុ ម្ត្ួត្ពិនិត្យសូច្នាករសំខាន់ៗេួយច្ំនួន ("សូច្នាករអាយ្ី - ១៩)" ម ាកនុងទីម្កុង។ វឌ្ឍនភាពមលើ
សូច្នាករកូវិដ្-១៩េួយច្ំនន
ួ ខដ្លទាក់ទងជាពិមសសការមម្ប្ើម្បាស់និងសេត្ថភាពេនទីរមពទយម្វើឱ្យវាសេម្សប្ម ាមពល
មនេះមដ្ើេបីប្នធូរប្នថយការរ៉ឹត្ត្បិត្ជាក់លាក់ខដ្លបានកំណត្់ម ាយប្ទប្ញ្ជាេុន។

មទាេះជាយាងណាក៏ម ាយអម្តាមម្ប្វ៉ា

ឡង់ថ្នវីរុសខដ្លប្ណត៉ាលឱ្យម្រប្ដ្ណតប្់មលើ កូវិដ្-១៩ ត្ម្េូវឱ្យរានការរ៉ឹត្ប្នតឹងមផ្សងមទៀត្មដ្ើេបីប្នត។
ភសតុតាងវិទា

ាម្សតប្ង្ហាញថ្ាកនុងដ្ំណាក់កាលអាសននមនេះវាម ាខត្រាន

ារៈសំខាន់កនុងការប្នតការប្ញ្ជូនមេមរារយឺត្

មដ្ើេបីជួយ (ក) ការពារជនង្ាយរងមម្គ្ាេះប្ំផ្ុត្។ (ែ) រារាំងម្ប្ព័នធខងរកាសុែភាពពីការម្ជុលហួសមហត្ុ។ (រ) ការពារ
ភាពសុែភាពរុាំថ្ររយៈមពលខវងដ្ូច្ជាជំងឺសរថ្ស
ពីការកក

ាេ; និង (

) ការពារការ

ាេមប្េះដ្ូងត្ំរងមនាេនិងការែូច្ខាត្ផ្លូវដ្មងហើេនិងការបាត្់ប្ង់អវយវៈ

លាប្់។ ការប្នតប្ទប្ញ្ជាជាេុនរឺចាំបាច្់មដ្ើេបីប្នថយការរីករាល ាលថ្នជំងឺ កូវិដ្-១៩

ម ាយរកាបាននូវការខងរកាសុែភាពខដ្លរានកំរិត្និងរានកំណត្់ម ាកនង
ុ ទីម្កុងនិង
ភាពអាសននសុែភាព

ថាន

ានម ាេុែដ្ល់ច្ំណច្
ុ េួយថ្ន

ាធារណៈខដ្លការឆ្លងអាច្ម្ត្ូវបានម្រប្់ម្រង។ទនទេ
ឹ នឹងមនេះចាប្់តាំងពីប្ទប្ញ្ជាជាេុនម្ត្ូវបាន

មច្ញម្កុងបានប្នតម្វឱ្
ើ យរានការរីកច្មម្េើនកនុងការពម្ងីកសេត្ថភាពម្ប្ព័នធសុខាភិបាលនិង្នធានខងទាំសុែភាពនិងកនុង

ការប្ញ្ជូនសហរេន៍ កូវិដ្-១៩ យឺត្។សកេមភាពនិងម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារអាជីវកេមខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ិម្ត្ូវម្វើមឡើងម្សប្តាេ
វិធានការណ៍វាស់ខវងខផ្នករាងកាយនិងពិ្ី

ារមផ្សងៗថ្នរាងកាយនិងពិ្ី

ារម្ត្ួត្ពិនិត្យការឆ្លងមផ្សងៗខដ្លប្ញ្ជាម ាយ

េន្រនតីសុខាភិបាល។ េន្រនតីសខ
ុ ាភិបាលនឹងប្នតតាេ ានសូច្នាករ កូវិដ្-១៩ មដ្ើេបីកំណត្់ថ្ាមត្ើការខកខម្ប្ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវ
បានធានាម ាយខផ្ែកមលើ (១) វឌ្ឍនភាពមលើសូច្នាកររប្ស់កូវិដ្-១៩ ឬអត្់។ (២) ការវិវត្តថ្នវិ្ី

ាម្សតមរាររាត្ត្ាត្និង

មរារវិនិច្ឆ័យសម្រាប្់ការតាេ ានការម្វើមរារវិនិច្ឆ័យការពាបាលឬការម្វើមត្សតកូវិដ្-១៩ និង (៣) ការយល់ដ្ឹងខផ្នកវិទា

ាម្សតអំពីសក្ានុពលថ្នការប្ញ្ជូននិងផ្លប្េះពាល់ថ្នការពាបាលម ាយ កូវិដ្-១៩ ។ សូច្នាករទាំងមនាេះរួេរានប្ុខនត

េិនម្ត្ូវបានកំណត្់ច្ំមពាេះ៖

k. និននាការថ្នច្ំនួនករណី កូវិដ្-១៩ ងមីអម្តាេនទីរមពទយនិងអម្តាេរណភាព។
x. សេត្ថភាពរប្ស់េនទីរមពទយនិងម្ប្ព័នធខងទាំសុែភាពកនុងទីម្កុងរួេរានខម្រខងទាំម្សួច្ខម្រឯកតាខងទាំមម្ច្ើននិង
ប្ំពង់ែយល់មដ្ើេបីផ្តលក
់ ារខងទាំដ្ល់អនកជំងឺ កូវិដ្-១៩ និងអនកជំងឺដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្លរានម្
មកើនមឡើងជាេួយនឹងការមកើនមឡើងថ្ន កូវិដ្-១៩ ករណី។

ាប្់និងសេត្ថភាពកនុងការ

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

28
K. ការផ្គត្់ផ្គងឧ់ ប្ករណ៍ការពារផ្ទាល់ែលួន (PPE) អាច្រកបានសម្រាប្់ប្ុរគលិកេនទីរមពទយប្ុរគលិកខងទាំនិងអនកផ្តល់មស

វាខងទាំសុែភាពនិងប្ុរគលក
ិ មផ្សងមទៀត្ខដ្លម្ត្ូវការ PPE មដ្ើេបីមឆ្លើយត្ប្និងពាបាលអនកជំងឺ កូវិដ្-១៩ និងអនក
ជំងឺដ្ថ្ទមទៀត្ម ាយសុវត្ថិភាព។

X. សេត្ថភាពនិងសេត្ថភាពកនុងការ
១៩

ាកលបងេនុសសយាងឆាប្់រហ័សនិងម្ត្ឹេម្ត្ូវមដ្ើេបីកណ
ំ ត្់ថ្ាមត្ើប្រ
ុ គលរឺ កូវិដ្-

វិជរ
ជ ានជាពិមសសអនកខដ្លសថិត្កនុង

មដ្ើេបីកំណត្់និងវាយត្ថ្េលការផ្ទុេះមឡើង។

ថានភាពង្ាយរងមម្គ្ាេះឬកខនលងខដ្លរានហានិភ័យែពស់ឬេុែរប្រនិង

g. សេត្ថភាពកនងុ ការមសុើប្អមងកត្ករណីនងិ ការទាក់ទងសម្រាប្់ប្រិរាណថ្នករណីនាមពលអនារត្និងទំនាក់ទំនង

ខដ្លជាប្់ទាក់ទង ាច្់ម ាយខឡកពីគ្នានូវករណីខដ្លបានប្ញ្ជាក់និងការ ាក់េនុសស ាច្់ពីគ្នាខដ្លរានទំនាក់
ទំនងជាេួយករណីខដ្លបានប្ញ្ជាក់។

c. វីរុសខដ្លប្ណត៉ាលឱ្យ កូវិដ្-១៩ អាច្ឆ្លងបានយាងង្ាយតាេរយៈការទំនាក់ទំនងពីេនុសសរនាក់ម

ាេនុសសរនាក់។

ហានិភ័យថ្នការឆ្លងមនេះម្ត្ូវបានមកើនមឡើងម ាមពលខដ្លេនុសសម ាជិត្។ រាល់ការម្ប្េូលផ្តុំទាំងអស់និងប្ងកជា
ការមកើនមឡើងហានិភ័យសម្រាប្់ការប្ញ្ជូនសហរេន៍កូវិដ្-១៩
ភាព

មហើយដ្ូមច្នេះរឺជាហានិភ័យយាងខលាំងដ្ល់សែ
ុ

ាធារណៈ។ អវត្្រានថ្នការចាក់ថ្នាំប្ង្ការមរារឬការពាបាលជាក់លាក់សម្រាប្់ កូវិដ្-១៩ ការឃ្លាត្ឆៃាយពី

រាងកាយរឺរាន

ារៈសំខាន់កនុងការការពារជំងឺមនេះ។

ការប្មងកើនច្ំង្ាយផ្លូវរាងកាយប្មងកើនការការពារកេមករនិង

ការហាេឃ្ាត្់ម្ពឹត្តិការណ៍នង
ិ ការម្ប្េូលផ្តុំនានារានមគ្ាលប្ំណងមដ្ើេបីប្នថយការប្ញ្ជូនកូវិដ្-១៩

។

ដ្ូមចនាេះ

មហើយមដ្ើេបីកាត្់ប្នថយការប្ញ្ជូនសហសហរេន៍ កូវិដ្-១៩ េន្រនតីសុខាភិបាលបានប្ញ្ជាឱ្យហាេឃ្ាត្់ជាប្មណតោេះ
អាសនននូវរាល់ម្ពឹត្តិការណ៍នង
ិ ការជួប្ជុំនានាការប្នតការប្ិទម្ទពយសេបត្តិនិងជំនួញពាណិជជកេមជាក់លាក់នង
ិ
កខនលងកេានតេួយច្ំនួនខដ្លប្ង្ហាញពីហានិភ័យែពស់ថ្នការប្ញ្ជូន

កូវិដ្-១៩

ម ាយ

ាររានការទាក់ទងពី

េនុសសរនាក់ម ារនាក់មទៀត្យាងយូរនិងយូរនិងរាល់អាជីវកេមខដ្លម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម ាយផ្ទាល់ម ាមម្កាេដ្ីកាមនេះ
មដ្ើេបីមរៀប្ច្ំ ាក់ម្ប្កាសនិងអនុវត្តពិ្ី

ារច្រៃាយឆៃាយខាងរាងកាយឬពិ្ី

ារជាក់លាក់ជាក់លាក់ខដ្លមច្ញ

ម ាយទីម្កុងតាេត្ម្េូវការម ាតាេកខនលងនីេួយៗ ខដ្លពួកមររកាម្ប្ត្ិប្ត្តិការ។

24.

លកខណៈវិនិច្ឆ័យហានិភ័យសម្រាប្់អាជីវកេមប្ខនថេនិងសកេមភាពប្ខនថេមម្កាេការមប្ើកមឡើងវិញជាដ្ំណាក់កាល។

ពាក់ព័នធនង
ឹ សូច្នាករសុែភាពនិងទិននន័យសុែភាព

ាធារណៈដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្លបានពិភាកាខាងមលើេន្រនតីសុខាភិបាល

នឹងពិចារណាពីហានិភ័យថ្នការឆ្លងខដ្លពាក់ព័នន
ធ ឹងអាជីវកេមឬសកេមភាពកនុងការកំណត្់ថ្ាមត្ើមពលណានិងរមប្ៀប្ខដ្ល
ពួកមរអាច្ប្នតមឡើងវិញម ាយសុវត្ថិភាពឬម្ប្សិនមប្ើពក
ួ មរម្ត្ូវម ាដ្ខដ្លឬម្ត្ូវបានប្ញ្ជាឱ្យប្ិទជាប្មណតោេះអាសនន។លកខ
ណៈវិនិច្ឆ័យហានិភ័យដ្ូច្ខាងមម្កាេនឹងជូនដ្ំណង
ឹ ដ្ល់ការវិភារមនេះ៖

k. សេត្ថភាពកនងុ ការខកខម្ប្ឥរិយាប្ទមដ្ើេបីកាត្់ប្នថយហានិភ័យេិនថ្ាប្ុរគលខដ្លច្ូលរួេកនុងអាជីវកេមឬសកេមភាព
មផ្សងមទៀត្អាច្ពាក់រម្េប្េុែម្រប្់មពលរកាការឃ្លាត្ឆៃាយពីរាងកាយយាងមហាច្ណាស់៦ហវីត្ម ាម្រប្់មពល
មវលានិងមគ្ារពតាេត្ម្េូវការច្រៃាយរាងកាយមផ្សងមទៀត្រួេរានការលាងថ្ដ្និងអនាេ័យ។

x. ការមជៀសវាងពីសកេមភាពខដ្លម្ប្ងុយម្ប្ថ្ាន
(ខដ្លត្ម្េូវឱ្យលុប្រម្េប្េុែ)

- េិនថ្ាអាជីវកេមឬសកេមភាពចាំបាច្់ពាក់ព័នន
ធ ឹងការញុ៉ាំឬផ្ឹក

ការម្ប្េូលផ្្ុំជាេួយម្រួ

ារមផ្សងមទៀត្

(ខដ្លប្ង្ហាញពីហានិភ័យដ្ូច្ខដ្លបាន

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

29
ពិពណ៌នាម ាកនុងខផ្នករង

ខាងមម្កាេ)ឬមម្ច្ៀងខម្សកមម្ច្ៀងខម្សករឺមលងឧប្ករណ៍ប្មញ្ចាញែយល់លងហិន(ខដ្ល

ទាំងអស់មនេះប្ង្ហាញពីហានិភយ
័ ដ្៏សំខាន់ថ្នការប្ញ្ជូនែយល់) ។

K. ការកំណត្់ - អាជីវកេមនិងសកេមភាពម

ម ាខាងមម្រាផ្ទេះម្ត្ូវបានមរមពញច្ិត្ត។

X. ការលាយប្ញ្ចូលគ្នារវាងម្រួ

ាខាងមម្រារានសុវត្ថិភាពជាងអាជីវកេមឬសកេមភាពកនុងផ្ទេះដ្ូមច្នេះ

ារ - ការលាយប្ញ្ចូលគ្នារវាងម្ប្ជាជននិងម្រួ

ភ័យែពស់ថ្នការឆ្លងវីរុសនិងការរាល ាលកនុងសហរេន៍មហើយម្រួ

ារមផ្សងៗគ្នាម្ប្ឈេនឹងហានិ

ារែុសគ្នាខដ្លលាយប្ញ្ចូលគ្នាមនាេះហា

និភ័យកាន់ខត្មកើនមឡើង។

g. ច្ំនួនមម្ប្កង់រយៈមពលនិងច្រៃាយថ្នទំនាក់ទំនង - េនុសសខដ្លរានទំនាក់ទនំ ងកាន់ខត្មម្ច្ើនហានិភ័យថ្ន
ការឆ្លងវីរុសកាន់ខត្ែពស់។ និងេនុសសកាន់ខត្មម្ច្ើនខដ្លម្ប្េូលផ្្ុំម ាមរហទំព័រេួយឬមរហទំព័រខដ្លពាក់
ព័នធនឹងអាជីវកេមកាន់ខត្មម្ច្ើនអនតរកេមខដ្លអាច្មកើត្រានមកើនមឡើងយាងមម្ច្ើន (ច្ំនួនទំនាក់ទំនង) ។

េនុសសកាន់ខត្រានអនតរកេមកាន់ខត្ែពស់ហានិភ័យថ្នការឆ្លងវីរុស (ភាពញឹកញាប្់ថ្នទំនាក់ទំនង) ។ រយៈ

មពលថ្នទំនាក់ទំនងកាន់ខត្យូរហានិភ័យថ្នការឆ្លងវីរុសកាន់ខត្មម្ច្ើន (រយៈមពលថ្នទំនាក់ទំនង) ។ ការែិត្
ជិត្េនុសសកាន់ខត្ជិត្សនទ
ិ ធហានិភ័យថ្នការឆ្លងវីរុស (ច្រៃាយថ្នទំនាក់ទំនង) និង។

c. សកតានុពលថ្នការខកខម្ប្ - កំរត្ិ ខដ្លពិ្ីការសុែភាពលែប្ផ្ំ ុត្អាច្កាត្់ប្នថយហានិភ័យថ្នការប្ញ្ជូនខដ្ល
ពិ្ី

25.

ារទាំងមនាេះអាច្ម្ត្ូវបានអនុវត្តយាងម្ត្ឹេម្ត្ូវ។

ការប្ញ្ចូលការម្ប្កាសអាសននរប្ស់រដ្ឋនិងកនង
ុ ត្ំប្ន់។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានមច្ញម ាយអនុមលាេតាេនិងមយាង

តាេមសច្កតីម្ប្កាសថ្ងៃទី ៤ ខែេីនាឆនាំ ២០២០ ម្ប្កាសអំពី

ថានភាពអាសននខដ្លមច្ញម ាយអភិបាលមែត្ត Gavin

Newsom ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិ ១២ េីនា ២០២០ (ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិមលែN- ២៥ -២០) ខដ្លមច្ញម ាយអភិបាល
Gavin Newsom និងថ្ងៃទី ៤ ខែេិនាឆនាំ ២០២០ ម្ប្កាសអាសននកនុងត្ំប្ន់ម ាយម្ប្ធានម្កុងនិងមសច្កតីម្ប្កាសសតីពី
ភាពអាសននកនុងេូល ឋានម ាយេន្រនតីសុែភាពខដ្លម្ត្ូវបានផ្តល់សចចាប្័នម ាយម្កុេម្ប្ឹកាម្កុងកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែេីនា
ឆនាំ ២០២០ មរៀងៗែលួនមសច្កតីម្ប្កាសថ្ងៃទី ៦ ខែេីនាឆនាំ ២០២០ ។ អំពីភាពអាសននថ្នសុែភាពកនង
ុ េូល ឋានទាក់ទង
នឹងណូខវលកូរូណាវីឆនាំ ២០១៩ (កូវិដ្-១៩) ខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតីសុែភាពនិងការខណនាំខដ្លមច្ញម ាយម្កសួងសុ
ខាភិបាលរដ្ឋកាលីហវ័រញាដ្ូច្ខដ្លពួកមររនាក់ៗបាននិងអាច្ម្ត្ូវបានប្ំមពញប្ខនថេ។

26.

ប្ញ្ចូលការប្ញ្ជាទិញសុែភាពរដ្ឋ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះក៏ម្ត្ូវបានមច្ញម ាយមយាងតាេប្ទប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសុែភាព

ា

ធារណៈរដ្ឋ ("ប្ទប្ញ្ជាទីជម្េករដ្ឋ") ខដ្លកំណត្់ការរ៉ឹត្ប្នតឹងជាេូល ឋានទូទាំងរដ្ឋមលើសកេមភាពអាជីវកេមខដ្លេិនខេន
ជាលំម ា ឋានរានម្ប្សិទធភាពរហូត្ដ្ល់រានការជូនដ្ំណង
ឹ ប្ខនថេមទៀត្។ ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិឆនាំ ២០២០ មលែ N-៣៣២០ ដ្ឹកនាំម្ប្ជាជនរដ្ឋកាលីហវ័រញាឱ្យម្វើតាេប្ទប្ញ្ជាជម្េករដ្ឋមហើយថ្ងៃទី ១៣ ខែកកក ាឆនាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ
សីហាឆនាំ ២០២០ និងថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ក
ឆិ ាឆនាំ ២០២០ ប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរដ្ឋ។ ប្ទប្ញ្ជាម្ប្ត្ិប្ត្តិថ្ងៃទី

៤ ខែឧសភាឆនាំ ២០២០ ខដ្លមច្ញម ាយអភិបាលមែត្ត Newsom និងថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភាឆនាំ ២០២០ ប្ទប្ញ្ជារប្ស់
េន្រនតីសុែភាព

ាធារណៈរដ្ឋអនុញ្ញាត្ឱ្យអាជីវកេមេួយច្ំនន
ួ មប្ើកដ្ំមណើរការមឡើងវិញម្ប្សិនមប្ើេន្រនតីសុែភាពកនុងត្ំប្ន់

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

30

មជឿជាក់មលើលកខែណឌកង
នុ ខដ្នសេត្ថកច្
ិ ចមនាេះប្ុខនតម្ត្ូវទទួល
អនុវត្តវិធានការសុែភាព
សុែភាព

គាល់សិទធិអំណាច្រប្ស់េន្រនតីសុខាភិបាលកនុងការប្មងកើត្និង

ាធារណៈម ាកនុងខដ្នសេត្ថកច្
ិ ចរប្ស់ែលួនខដ្លរ៉ឹត្ត្បិត្ជាងមនេះ។ ជាងការអនុវត្តម ាយេន្រនតី

ាធារណៈរដ្ឋ។ ម ាថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកាឆនាំ ២០២០ ម្កសួងសុខាភិបាល

ាធារណៈបានមច្ញមសច្កតីខណនាំ

ងមីសម្រាប្់ការមម្ប្ើម្បាស់រម្េប្េុែម ាយ ត្ម្េូវឲ្យ ម្ប្ជាជនទាំងអស់ម ាកនុងរដ្ឋពាក់ខវនតាប្ិទេុែមពលម ាខាងមម្រាផ្ទេះ
ម ាយរានការមលើកខលង។

27.

កាត្ពវកិច្អ
ច នុវត្តតាេត្ម្េូវការត្ឹងរ៉ឹងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះអនុវត្តការរ៉ឹត្ប្នតង
ឹ សុែភាពនិងសុវត្ថភ
ិ ាពជាក់

លាក់ខដ្លត្ឹងរុ៉ឹងជាងប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្លរានម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាជម្េករដ្ឋ។ មប្ើគ្មានការរ៉ឹត្ត្បិត្សេម្សប្ខដ្លជួយកាត្់
ប្នថយច្ំនន
ួ ថ្នអនតរកេមប្ខនថេរវាងេនុសសភសតុតាងវិទា

ាម្សតប្ង្ហាញថ្ាវិប្ត្តិសុែភាព

ាធារណៈម ាកនុងទីម្កុងនឹង

កាន់ខត្អាម្កក់ម ា ៗ ខដ្លវាអាច្យកឈនេះមលើ្នធានខងទាំសុែភាពខដ្លរានម ាកនុងមខាន្ី Los Angeles រួេទាំងទី
ម្កុង ឡុងប្ច្
៊ិ និងប្មងកើនអម្តា

លាប្់។ ម ាមពលខដ្លរានទំនាស់រវាងប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងប្ទប្ញ្ជាសុែភាព

ាធារណៈ

រប្ស់រដ្ឋណាេួយខដ្លទាក់ទងនឹងជំងឺរាត្ត្ាត្រុាំថ្រកូវិដ្-១៩ ប្ទប្បញ្ញត្តិខដ្លរានការរ៉ឹត្ត្បិត្ប្ំផ្ត្
ុ (ឧទាហរណ៍ការ
ការពារសុែភាព

ាធារណៈកាន់ខត្មម្ច្ើន) ។ អនុមលាេតាេម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាលីហវ័រញាខផ្នក

១៣១០៨០ និងេរគុមទសក៍អនុវត្តេន្រនតីសុែភាពសម្រាប្់ការម្ត្ួត្ពិនិត្យជំងឆ្
ឺ លងកនង
ុ រដ្ឋកាលីហវ័រញាមលើកខលងខត្េន្រនតី
សុែភាពរដ្ឋអាច្មច្ញប្ទប្ញ្ជាខដ្លប្ង្ហាញយាងជាក់លាក់ម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងខផ្ែកមលើការរកម
ថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះប្មងកត្
ើ មឡើង រំរាេកំខហងដ្ល់សុែភាព

ើញថ្ាប្ទប្បញ្ញត្តិ

ាធារណៈរាល់វិធានការណ៍រ៉ឹត្ប្នតឹងនានាម ាកនុងប្ទប្ញ្ជាមនេះ

ម ាខត្ប្នតអនុវត្តនង
ិ ម្រប្់ម្រងម ាកនុងទីម្កុង។ ដ្ូច្គ្នាមនេះផ្ងខដ្រច្ំមពាេះមគ្ាលការណ៍ខណនាំសហព័នណ
ធ ាេួយអនុញ្ញាត្
ឱ្យរានសកេមភាពខដ្លេិនម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ម ាយប្ទប្ញ្ជាមនេះប្ទប្ញ្ជាមនេះម្រប្់ម្រងនិងសកេមភាពទាំងមនាេះេិនម្ត្ូវ
បានអនុញ្ញាត្មទ។

28.

ត្ម្េូវការប្ខនថេសម្រាប្់េនទីរពាបាលជំងក
ឺ ញ្ឆាខដ្លរានអាជញាប្័ណ។
្ អនកត្ំណាងខដ្លរានការអនុញ្ញាត្ឱ្យមម្ប្ើ

ម្បាស់កនុងទីម្កុង ដ្ំប្ូលមរាង ខដ្លផ្តល់ការអនុញ្ញាត្ម ាយទីម្កុងមដ្ើេបីខច្កចាយថ្នាំជក់អាច្ផ្តល់នូវមសវាកេមមរើសយក
តាេច្ិមញ្ចើេផ្លូវមម្កាេលកខែណឌដ្ូច្ខាងមម្កាេមនេះ៖

k. អត្ិងិជនម្ត្ូវខត្

ាក់ឯក

ារប្ញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណប្័ណ្ខដ្លរានសុពលភាពខដ្លមច្ញម ាយរ ឋាភិបាលេុន

មពលទទូលយកតាេច្ិមញ្ជើេផ្លូវ។

x. ម

ាមពលម ាទទួលយកការខច្កចាយម្ត្ូវខត្ប្ញ្ជាក់ថ្ាការកំណត្់អត្តសញ្ញាណអត្ិងជ
ិ នរឺជាេនុសសខត្េួយ

ខដ្លបានប្ញ្ជាទិញភីកអាប្់ម ាយឆ្លងកាត្់អត្តសញ្ញាណប្័ណ្ខដ្លមច្ញម ាយរ ឋាភិបាល។

K. ផ្លិត្ផ្លម្ត្ូវខត្ម្ប្រល់ជនូ អត្ិងិជនកនុងការមវច្ែចប្់ម្សអាប្់។
X. ប្ុរគលិកសនតិសែុ ខដ្លរានឯកសណឋ៉ាននិងរានការអនុញ្ាញ ត្ម្ត្ូវខត្រានវត្តរានកនុងកំឡងុ មពលខដ្លចាប្់យក
តាេច្ិមញ្ជើេផ្លូវម្ប្ត្ិប្ត្តិការ។

g. រាល់ប្ទប្ញ្ញត្តិនិងប្ទប្ញ្ជាម្សប្ច្ាប្់នានាខដ្លរានម

ាកនុងេូល ឋាននិងរដ្ឋនង
ិ កនុងរដ្ឋម្ត្ូវបានមគ្ារព។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

31
c. អនកម្រប្់ម្រងទីម្កុងម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យមច្ញច្ាប្់និងមគ្ាលនមយាបាយសេមហត្ុផ្លមដ្ើេបីរ៉ឹត្ប្នតឹងសកេមភាព
មម្ជើសមរើសយកតាេច្ិមញ្ចើេងនល់

29.

គ្មានការលេះប្ង់ប្ទប្ញ្ញត្តិថ្ននាយក ឋានម្ត្ួត្ពិនិត្យមភសជជៈរានជាត្ិអាល់កុលមឡើយ។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះេិនមលើកខលង

ការផ្ែាកឬខកខម្ប្ប្ទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាខដ្លបានម្ប្កាសម ាយរដ្ឋរួេទាំងប្ទប្ញ្ជាខដ្លសថិត្ម ាមម្កាេអំណាច្ថ្ន
នាយក ឋានម្ត្ួត្ពិនិត្យមភសជជៈរានជាត្ិអាល់កុល។ មហើយក៏េិនផ្ែាកឬជំនួសការហាេឃ្ាត្់ខដ្លរានម្
ម្

ាម ាទី

ាធារណៈនិងប្ទប្ញ្ញត្តិម្សមដ្ៀងគ្នាទាក់ទងនឹងការមម្ប្ើម្បាស់

ាប្់កនុងការផ្ឹក

ាធារណៈនិងការកាន់កាប្់មម្រឿងម្សវ៉ឹង។មភ

សជជៈរានជាត្ិអាល់កុលខដ្លលក់ម ាមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវខត្លក់ម ាកនុង្ុងខដ្លប្ិទជិត្យាងមពញមលញតាេរមប្ៀប្
ខដ្លម្ត្ូវបានរច្នាមឡើងមដ្ើេបីការពារការមម្ប្ើម្បាស់ម ាយេិនចាំបាច្់យករំរប្ឬេួកមច្ញ។

30.

ត្ម្េូវការមដ្ើេបីម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តិការម ាយអនុមលាេតាេអាជញាប្័ណ្និងការអនុញ្ញាត្កនុងម្សុក។

រាល់អាជីវកេមទាំងអស់

ខដ្លម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារម ាយអនុមលាេតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវម្ប្ត្ិប្ត្តិម្សប្តាេអាជញាប្័ណ្ឬលិែត្
ិ
អនុញ្ញាត្កនុងម្សុកប្ច្ចុប្បននទាំងអស់រួេទាំងអាជញាប្័ណ្អាជីវកេមលិែិត្អនុញ្ញាត្សុែភាពនិងអវីៗមផ្សងមទៀត្។

31.

Cal Const.art សិលបៈ ។ I § ២៥. ប្ទប្ញ្ជាមនេះេិនហាេឃ្ាត្់ការមន

ាទពីម្ចាំងម ាយមយាងតាេកាលមទ។

សិលបៈ។ I § ២៥ មផ្ានមហើយវាក៏េិនហាេប្ុរគលណារនាក់ ឲ្យ មដ្ើរតាេែាច្់ច្ូលសេុម្ទមដ្ើេបីមប្ើកទូកកាយាក់និងអវីៗ
មផ្សងមទៀត្មឡើយ។

32.

សិទធិអំណាច្រប្ស់អនកម្រប្់ម្រងម្កុងមដ្ើេបីសម្េប្សម្េួលសកេមភាពអាជីវកេមម ាខាងមម្រាអាគ្ារ។អនកម្រប្់ម្រងទី

ម្កុងឬអនករច្នាសេរេយមដ្ើេបីប្មងកើត្ពិ្ី

ារជាលាយលកខណ៍អកសរមដ្ើេបីជួយសម្េួលដ្ល់សកេមភាពអាជីវកេមមផ្សងៗម ា

ខាងមម្រាម្សប្តាេមគ្ាលការណ៍សុែភាពទីម្កុងនិងរដ្ឋនិងប្ទប្ញ្ជាសុែភាពនិងម្សប្តាេច្ាប្់រដ្ឋនង
ិ សហព័នធខដ្លអាច្
អនុវត្តបានមផ្សងមទៀត្ដ្ូច្ជាច្ាប្់ជនពិការអាមេរិកម ាយមផ្តាត្មលើការអភិវឌ្ឍ

ពិ្ី

ារខដ្លការពារសុែភាពសុវត្ថិភាព

និងសុែុរាលភាពរប្ស់សហរេន៍។ រាល់ការមច្ញលិែិត្អនុញ្ញាត្ ឲ្យ ម្វើអាជីវកេមម ាទីធលាខាងមម្រារឺប្មណតោេះអាសនន
ម ាយ

ារខត្ការរាល ាលថ្នកូវិដ្ -១៩ និងេិនប្មងកត្
ើ សិទធិកាន់កាប្់ខដ្លរានម ាកនង
ុ សួនឧទានផ្លូវ

ាធារណៈ

ាធារ

ណៈឬម្ទពយសេបត្តិមផ្សងមទៀត្ខដ្លម្ត្ូវបានមម្ប្ើម្បាស់មដ្ើេបីសម្េួលដ្ល់ម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារអាជីវកេមមម្រា។ ម ាកូវិដ្ -១៩ រាត្
ត្ាត្។

33.

ងត្ច្េលងប្ទប្ញ្ជា។

ាលាម្កុងម្ត្ូវផ្តល់ច្ាប្់ច្េលងថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះជាប្នទាន់ម ាយ: (ក) (a) ម្ប្កាសវាម ាមលើមរហ

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

(b)ម្ប្កាសវាម ាពលរដ្ឋសុី្ី។ េជឈេណឌលខដ្លរានទីតាំងសថិត្ម ាផ្ទេះមលែ 411 W. Ocean Blvd., Long Beach,
CA 90802, (រ) (c) ផ្តល់ជន
ូ ដ្ល់សរាជិក

ាធារណៈណារនាក់ខដ្លមសនើសុំច្ាប្់ច្េលង (

ព័ត្៌រានេួយមដ្ើេបីផ្សពវផ្ាយសណត៉ាប្់ធនាប្់ពាសមពញទីម្កុងនិង (ង) (e)
កខនលង្ំ ៗ ខដ្លម្ត្ូវបាន

) (d) មច្ញមសច្កតីម្ប្កាស

តាេរយៈការប្មម្េើតាេរយៈអ៊ីខេលម ាតាេ

គាល់ម ាយេន្រនតីសុខាភិបាលខដ្លទំនងជាម្ត្ូវអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ (ប្ុខនតមសវាកេមតាេរយៈ

អ៊ីខេលេិនម្ត្ូវបានត្ម្េូវសម្រាប្់ការអនុមលាេភាពមទ) ។ រចាស់អនកម្រប្់ម្រងរឺម្ប្ត្ិប្ត្តិករថ្នទីតាំងណាេួយខដ្លទំនងជា
រងផ្លប្េះពាល់ពប្
ី ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានមលើកទឹកច្ិត្តឱ្យម្ប្កាសច្ាប្់ច្េលងថ្នដ្ីកាប្ទប្ញ្ជាមនេះនិងផ្តល់ជន
ូ ច្ាប្់ច្េលងដ្ល់
សរាជិកណាេួយថ្ន

ាធារណៈជនខដ្លមសនើសុំច្ាប្់ច្េលង។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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k. រចាស់អនកម្រប្់ម្រងឬម្ប្ត្ិប្ត្តកិ រថ្នទីតាំងណាេួយខដ្លទំនងជារងផ្លប្េះពាល់ពីប្ទប្ញ្ជាមនេះម្ត្ូវបានមលើកទឹក
ច្ិត្តឱ្យម្ប្កាសច្ាប្់ច្េលងថ្នដ្ីកាប្ញ្ជាទិញមនេះនិងផ្តល់ជន
ូ ច្ាប្់ច្េលងដ្ល់សរាជិកណាេួយថ្ន
ខដ្លមសនើសុំច្ាប្់ច្េលង។

x. ម

ាយ

ាធារណៈជន

ារខត្ការខណនាំអាច្ផ្លាស់ប្តូររចាស់អនកម្រប្់ម្រងឬម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ រថ្នទីតាំងណាេួយខដ្លសថិត្មម្កាេប្ទប្ញ្ជា

មនេះម្ត្ូវបានប្ញ្ជាឱ្យពិមម្គ្ាេះជាេួយមរហទំព័ររប្ស់នាយក ឋានសុែភាពនិងមសវាកេមេនុសសថ្នទីម្កុងឡងប្៊ិច្

http://www.longbeach.gov/health/)រាល់ថ្ងៃមដ្ើេបីកំណត្់រាល់ការខកខម្ប្ថ្នប្ទប្ញ្ជាមហើយត្ម្េូវឱ្យអនុវត្ត
តាេការម្វើប្ច្ចុប្បននភាពណាេួយរហូត្ដ្ល់ការប្ញ្ជាទិញម្ត្ូវបានប្ញ្ចប្។
់

34.

ភាព្ៃន់្ៃរ។ ម្ប្សិនមប្ើខផ្នកណាេួយខផ្នករងម្ប្មយារម្ប្មយារឃ្លាឬពាកយថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះឬការអនុវត្តណាេួយច្ំមពាេះ

ប្ុរគលណាេួយរច្នាសេព័នធការម្ប្េូលផ្តុំឬកាលៈមទសៈម្ត្ូវបានចាត្់ទុកថ្ាេិនរានសុពលភាពឬេិនម្សប្នឹងរដ្ឋ្េមនុញ្ញ
ម ាយមសច្កតីសំមរច្រប្ស់ត្ុលាការថ្នយុតតា្ិការរានសេត្ថកិច្ប្
ច នទាប្់េក
ពលភាពថ្នច្ំខណកខដ្លម ាសល់ឬការអនុវត្តតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះមទ។

35.

ការសមម្េច្ច្ិត្តខប្ប្មនេះនឹងេិនប្េះពាល់ដ្ល់សុ

ការអនុវត្តន៍។

k.

ម ាយបានពិមម្គ្ាេះមយាប្ល់ជាេួយមេធាវីម្កុងនិងម្សប្តាេជំពូក ៨.១២០ ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្៊ិច្ទីម្កុងម្ត្ូវបាន

អនុញ្ញាត្ឱ្យប្ញ្ឈប្់មសវាកេមមម្ប្ើម្បាស់ម្កុងម ានឹងអាជីវកេមណាេួយខដ្លម្វើអាជីវកេមខដ្លប្ំពានប្ទប្ញ្ជាមនេះ

x.

មប្ើសេម្សប្។

អងគភាពទាំងឡាយខដ្លសថិត្ម ាមម្កាេប្ទប្ញ្ជាមនេះខដ្លេិនត្ម្េូវឱ្យប្ិទមប្ើេិនដ្ូមច្នេះមទអាច្នឹងមប្ើកសម្រាប្់

អាជីវកេមនិងម្វើម្ប្ត្ិប្ត្តក
ិ ារកនុងកំឡុងមពលថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះមម្កាេល័កខែ័ណឌខដ្លអងគភាពទាំងឡាយម្ប្កាន់ខជាប្់
នូវប្ទប្ញ្ជាសុែភាព

ាធារណៈរប្ស់រដ្ឋណាេួយខដ្លទាក់ទងម ានឹងមរាររាត្ត្ាត្ កូវិដ្ -១៩ ។ អងគភាព

ខដ្លបានអនុញ្ញាត្ឱ្យម ាខត្មប្ើកច្ំហសម្រាប្់អាជីវកេមខដ្លេិនមគ្ារពតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះអាច្ជាកេមវត្ថុថ្នការប្ិទ
ជាចាំបាច្់សម្រាប្់រយៈមពលថ្នការប្ញ្ជាទិញមនេះរួេទាំងការម្វើវិម

ា្នកេមឬការពម្ងីកណាេួយម ាទីមនេះ។

ខផ្នកមនេះេិនម្ត្ូវអនុវត្តច្ំមពាេះអាកាសយាន ឋានឡុងប្៊ិច្ឬអាជីវកេមណាេួយខដ្លម្ត្ូវបានកំណត្់ថ្ាជាមហ ឋា
រច្នាសេព័នធសំខាន់រប្ស់សហព័នធម ាទីមនាេះមទ។

K. ការែកខានេិនបានអនុវត្តតាេប្ទប្បញ្ញត្ណ
តិ ាេួយថ្នប្ទប្ញ្ជាមនេះរឺជាការរំរាេកំខហងខដ្លអាច្មកើត្រាននិង
ប្េះពាល់ដ្ល់សុែភាព

ាធារណៈប្មងកើត្ជាការរំខានជា

ពនធនាគ្ារឬទាំងពីរ។មដ្ើេបីការពារសុែភាព

ាធារណៈមហើយម្ត្ូវទទួលការពិន័យពិន័យ ាក់

ាធារណៈេន្រន្ីសុខាភិបាលម្កុងឡងប្៊ិច្អាច្ចាត្់វិធានការប្ខនថេ

ច្ំមពាេះការេិនមគ្ារពតាេប្ទប្ញ្ជាមនេះ។ការរំមលាភប្ទប្ញ្ជាមនេះរឺជាប្ទេជឈិេខដ្លម្ត្ូវផ្តនទាមទាស ាក់

ពនធនាគ្ារការផ្ាកពិន័យឬទាំងម ាមម្កាេម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋកាលីហវ័រញាខផ្នក១២០២៧៥[120275]
et seq និងជំពូក ១.៣២ [1.32] និង ៨.១២០[8.120] ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្៊ិច្។

X. អនុមលាេតាេ្េមនុញ្ញទីម្កុងឡងប្៊ិច្ខផ្នកទី ១០៩ វរគ ៨៦៣៤ និង ៤១៦០១ ថ្នម្កេរដ្ឋកាលីហវ័រញា។ ខផ្នក

១០១០៤០ [01040] ១០១៤៧៥ [101475] និង ១២០១៧៥ [120175]ថ្នម្កេសុែភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋ
California; និងជំពក
ូ ៨.០៨[8.08] និង ៨.២៦[8.08] និង ៨.១២០[8.120 ]ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ប្ទប្ញ្ជានិង

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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មសច្កតីខណនាំទាំងមនេះខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតីសុខាភិបាលម្ត្ូវអនុវត្តម ាយម្ប្ធានប្ូលស
ី ម្កុងឡុងប្៊ិច្មដ្ើេបីធានា
បាននូវការអនុមលាេតាេនិងការអនុវត្តន៍ប្ទប្ញ្ជានិងការខណនាំខដ្លរានខច្ងម ាទីមនេះ។

g. មលើសពីមនេះម

ាមទៀត្ប្ខនថេមលើការ ាក់ទណឌកេមម្ពហមទណឌខដ្លរានខច្ងម ាទីមនេះប្ទប្ញ្ជានិងមសច្កតីខណនាំ

ទាំងមនេះខដ្លមច្ញម ាយេន្រនតីសុខាភិបាលនឹងម្ត្ូវអនុវត្តបានម ាយអនកម្រប្់ម្រងម្កុងថ្នឡងប្៊ិច្។

ច្ំមពាេះរយៈ

មពលថ្នភាពអាសននខផ្នកសុែភាពខដ្លម្ត្ូវបានម្ប្កាសម្ប្ធានម្កុងម្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យចាត្់តាំងនិងផ្តល់សិទធិ

ដ្ល់និមយាជិកខដ្លសេម្សប្ថ្នទីម្កុងមដ្ើេបីមច្ញលិែត្
ិ ប្ញ្ជាក់រដ្ឋបាលនិងពិន័យជាម្បាក់សុីវិលនិងពិន័យដ្ល់
ប្ុរគលអាជីវកេមនិងអនកដ្ថ្ទមទៀត្ខដ្លរំមលាភមលើប្ទប្ញ្ជានិងមសច្កតីខណនាំ។
ប្បញ្ញត្តិថ្នជំពូក ៩.៦៥ ថ្នម្កេម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ។

36.

រានម ាទីមនេះម្សប្តាេប្ទ

កាលប្រិមច្ឆទរានម្ប្សិទភ
ធ ាព។ ប្ទប្ញ្ជាមនេះរានម្ប្សិទធភាពភលាេៗមរាង ១២ និង ០១ នាទីថ្ងៃទី ១៥ ខែេីនាឆនាំ

២០២១មហើយនឹងប្នតរហូត្ទាល់ខត្វាម្ត្ូវបានពម្ងីកប្មណតញមច្ញជំនួសឬខកខម្ប្ជាលាយលកខណ៍អកសរម ាយេន្រនតីសុខា
ភិបាល។

វាម្តូវបានចគ្បញ្ជាែូចេនេះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
េន្រនតីសុខាភិបាលម្កុងឡុងប្៊ិច្
កាលប្រិមច្ឆទ៖ថ្ងៃទី ១៥ ខែេីនាឆនាំ ២០២១

ែារផ្សព្វផស្ ាយអំព្ីេប្ ាប់បនទាន់
កនុងនាេជាម្ប្ធានខផ្នកការពារសុីវិលសម្រាប្់ទីម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ម ាយអនុមលាេតាេម្កេម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ (“LBMC”) ខផ្នក
២.៦៩.០៦០.A និងអនុមលាេតាេប្ទប្បញ្ញត្តិថ្នអិលប្អ
៊ី េ
ឹ សុី ៨.១២០ ែញុំទទួលបានការអនុញ្ញាត្ឱ្យម្ប្កាសប្ទប្ញ្ជា
សម្រាប្់ការការពារ។ ថ្នជីវិត្និងម្ទពយសេបត្តិខដ្លរងផ្លប្េះពាល់ម ាយ កូវិដ្-១៩អនុមលាេតាេម្គ្ាអាសននថ្នម្កេរដ្ឋ
ប្បមវណីខផ្នកទី ៨៦៣៤ និងខផ្នក LBMC ២,៦៩.០៧០.A និង ៨.១២០.០២០ ។ខាងមម្កាេមនេះនឹងរានសុពលភាពសម្រាប្់
រយៈមពលថ្នការប្ញ្ជាទិញសុែភាពម ាឡងប្៊ិច្ខដ្លរានសុវត្ថិភាពម ាតាេមរហ ឋានសម្រាប្់ការធានារ៉ាប្់រងថ្ន កូវិដ្-១៩
ខដ្លបានមច្ញផ្ាយខាងមលើខដ្លម្ត្ូវបាន ាក់ប្ញ្ចូលទាំងម្សុងម ាយមយាង៖

ប្ទប្ញ្ជារប្ស់េន្រនតីសុែភាពទីម្កុងឡងប្ច្
៊ិ ខដ្លរានសុវត្ថភាពម ាតាេមរហ ឋានសម្រាប្់ការប្ញ្ជាទិញ កូវិដ្-១៩ម្ត្ូវ
ម្ប្កាសជាប្ទប្ញ្ជាសម្រាប្់ការពារអាយុជីវិត្និងម្ទពយសេបត្តិ។

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី

34

ជនណាមម្កាយពីបានដ្ឹងម ាយមច្ត្នាដ្ឹងនិងរំមលាភឬប្ដ្ិមស្ឬម្វសម្ប្ខហសម ាយមច្ត្នាមដ្ើេបីអនុមលាេតាេប្ទ
ប្ញ្ជាសុែភាពខដ្លម្ត្ូវបានមច្ញម ាយច្ាប្់ខាងមលើមនេះនឹងម្ត្ូវរានមទាសពីប្ទេជឈឹេខដ្លម្ត្ូវផ្តនទាមទាសម ាយពិន័យ
េិនមលើសពីេួយពាន់ដ្ុលលារ (១.០០០ ដ្ុលលារ) ម ាយជាប្់ពនធនាគ្ារកនុងរយៈមពលេួយ េិនមលើសពីម្បាំេួយ (ម្បាំេួយ) ខែឬ
ម ាយការពិន័យនិងការជាប្់ពនធនាគ្ារខប្ប្មនេះ។ (មលែកូដ្ម្កុងឡុងប្ច្
៊ិ ខផ្នក ៨.១២០.០៣០ ។ មអ។ និង ៨.១២០.០៣០.
E.៣)

វាម្តូវបានចគ្បញ្ជាែូចេនេះ៖

Thomas B. Modica
ម្ប្ធានម្កុង, ទីម្កុងឡុងប្៊ិច្
កាលប្រិមច្ឆទ៖ថ្ងៃទី ១៥ ខែេីនាឆនាំ ២០២១

ឧបសមព័នត្
ធិ ៈ - គ្កនឡកនមើល

ឧប្សេព័នធ ក (A)- ពិ្ី

ារច្រៃាយរូប្វ័នត [ខកខម្ប្ ១/២៦/២០២១]

ឧប្សេព័នធ ែ (B)- ពិ្ី

ារលក់រាយជាលកខណៈប្ុរគល [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ រ (C)- ពិ្ី

ារមសវាកេម្េមនុញ្ញខនាត្ត្ូច្ [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១/២៦/២០២១]

ឧប្សេព័នធ

(D)- ពិ្ី

ារមសវាកេមជួលឧប្ករណ៍ខាងមម្រា [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១/២៦/២០២១]

ឧប្សេព័នធ ង(E) - ពិ្ី

ារកីឡាវាយកូនបាល់ [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១០ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ច្ (F)- ពិ្ី

ារវរគវាយកូនមហគាល [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១០ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឆ្ (G)- ពិ្ីការការង្ារការិយាល័យ [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១/២៦/២០២១]
ឧប្សេព័នធ ជ (H)- ពិ្ី

ារមភាជនីយ ឋានអាហារមពលលៃាច្ [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឈ (I)- ពិ្ី

ារកាត្់សក់និងពិ្ីការហាងកាត្់សក់[ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១/២៦/២០២១]

ឧប្សេព័នធ ញ (J)- ពិ្ី

ារអនកលក់ច្ណ
ំ ីអាហារច្ល័ត្ [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១១/២០/២០២០]

បានខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១
ទំព័រទី
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ឧប្សេព័នធ ដ្ (K)- អាងខហលទឹក
ឧប្សេព័នធ ឋ (L)- ពិ្ី

ាធារណៈ [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ទី ១/២៦/២០២១]

ារមម្រឿងប្រិកខារមម្រឿងមទស [ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឌ្(M) - ពិ្ី

ារេជឈេណឌលហាត្់ម្បាណនិងកខនលងហាត្់ម្បាណ ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ឍ (N)- ពិ្ី

ារមបាេះជំរំថ្ងៃ [ខកខម្ប្ ១០/២៣/២០]

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

ារកខនលងមបាេះជំរុំនិងសួនកេានត រងយនតកំ

ារេនទីរវិច្ម្ិ ត្

ាលនិងពិ្ី

ានត[ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១/២៦/២០២១]

ារអាងច្ិញ្ចឹេម្ត្ីខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]

ឧប្សេព័នធ ង (Q)- សណឋ៉ាគ្ារផ្ទេះសំណាក់និងពិ្ីការជួលរយៈមពលែលី[ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ ២០២១]
ឧប្សេព័នធ ទ (R)- ពិ្ី

ារផ្លិត្កេមត្ន្រនតន
ី ិងទូរទសសន៍[ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២/១០/២០]

ឧប្សេព័នធ ្ (S)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់លីកកីឡានិងសរៃារៈកីឡាអាជីព - គ្មានអនកមេើល[ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១/២៦/២០២១]

ឧប្សេព័នធ ន (T)- ហាងពិ្ី
២០២១]

ារហាងម្

ាមប្ៀរនិងម្

ាទំពាំងបាយជូររានប្នទប្់ភលកសរសជាត្ិខកសម្េួលថ្ងៃទី ១២ ខែេីនាឆនាំ

ឧប្សេព័នធ ប្(U)- [ម្ត្ូវបានប្ដ្ិមស្ម ាយមច្ត្នា]
ឧប្សេព័នទ
ធ ីផ្ (V)- ពិ្ី
ឧប្សេព័នធ ព (W)-ពិ្ី

ារប្មងកើត្ការខងរកាផ្ទាល់ែលួន[ខកសម្េួលថ្ងៃទី ១/២៦/២០២១]
ារកីឡាសម្រាប្់យុវជននិងេនុសសមពញវ័យ [ខកខម្ប្ថ្ងៃទី ៣/១២/២១]

ឧប្សេព័នធ ភ១ (X1)- ពិ្ី

ារមឡើងវិញសម្រាប្់

ឧប្សេព័នធ ភ២ (X2)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់ កូវិដ្ -១៩ ខផ្នការម្រប្់ម្រងផ្លប្េះពាល់ម ា

ឧប្សេព័នធ េ១ (Y1)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់វិទា

ឧប្សេព័នធ េ2 (Y2)- ពិ្ី

ារសម្រាប្់ខផ្នការម្រប្់ម្រងហានិភ័យថ្នកូវិដ្ ១៩ សម្រាប្់វិទា

ឧប្សេព័នធ យ(Z)- ពិ្ី
២០

ាលាមរៀន ក-១២

ាលាមរៀនម ាមខាន្ី Los Angeles
ាលាមរៀន ក-១២

ថានឧត្តេសិកា ខកខម្ប្ថ្ងៃទី ៣/១២/២១]
ថានឧត្តេសិកា

ារសម្រាប្់កេមវិ្ីផ្តល់ការខងរកាមពលថ្ងៃសម្រាប្់កុរារខដ្លរានវ័យសិកាសម្េួលថ្ងៃទី ១១/១៩/

