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ុ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

��្រក �ងឡ
� ង� �ច នឹងអនុេ�ម�ម េ�ល�រណ៍
ែណ�ំ អំពី�រ�ក់�៉ស់ របស់�យក��នសុខ�ព�
�រណៈ �លីហ�័រ�៉ ។
ឡ
� ង� �ច, CA - េ�ៃថ� ទី 9 ែខមិថុ� ��ំ 2021 �យក��នសុខ�ព��រណៈ �លីហ�័រ�៉ (CDPH) �ន
�ក់េចញ េ�ល�រណ៍ែណ�ំថ�ី ស� ីព�
ី រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ ស្រ�ប់បុគ�ល��ក់ៗ េដើម្បីប��រ�រឆ� ង រ �ក�ល
COVID-19 ។ េ�ល�រណ៍ែណ�ំ ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពរ ួចេនះ អនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ
ស� ីពី�រ�ក់�៉ស់ ែដល�ក់េចញេ�យ មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងប��រជំងឺ និងចូ ល�ធរ�ន េ�ៃថ�
ទី 15 ែខមិថ�
ុ ��ំ 2021 ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នប��ក់� «��រសំ�ន់ ស្រ�ប់ពលករ និង
ធុរកិច�តូចៗ ែដលេយើងេ�រព�មរដ� ចំេ�ះវ ��ន�ក់�៉ស់េនះ ។» «េយើងខ���
ំ � នែផន�រ អនុវត�
វ ��ន តឹងែតង�ង វ ��នែដល�នកំណត់រ ួច េ�យ CDC និង�យក��នសុខ�ព��រណៈ �លីហ�័រ
�៉ េ�ះេទ ។»
េ្រ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ CDPH ថ� ី អ� ក�ន�ក់��ក់�ំង្រគប់ដូសរ ួច មិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ �ក់
រ�ំងមុខ េ�ក��ងបរ �បទមួ យចំនួន ដូ ច� កែន� ងែថ� ំសុខ�ព មេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈ រ ួម
� ំង ែតមិនកំណត់្រតឹម ��ស�នយន� រថយន� ្រក �ង រថយន� �ក់សុី និង រថយន� ជិះរ ួម�� ្រពម� ំង
�� K-12, កែន� ងែថ� ំកុ�រ និងកែន� ងយុវជនេផ្សងៗ េទៀត, និង បរ �បទទីលំេ�សមូ ហ�ព មួ យ
ចំនួន (ដូ ច� ទីជ្រមកជន��នទីលេំ � និងសម្ប�ពន� ��រ) ។ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច នឹងអនុេ�ម
�ម រដ� ចំេ�ះេ�ល�រណ៍ែណ�ំ អំពី�រ�ក់�៉ស់ ។
�រ�ក់រ�ំងមុខ េ�ែតត្រម�វឱ្យអនុវត� ស្រ�ប់អ�កែដលមិន�ន់�ន�ក់��ក់�ំង េ�ក��ងបរ �បទ
អ�រ��រណៈ និងអ�រធុរកិច� រ ួម� ំង ែតមិនក្រមិត្រតឹម េ�ជនីយ��ន សំណង់ផ�រលក់�យ និង
មជ្ឈមណ�លកំ�ន� លក� ណៈ្រគ� �រ ។
CDPH ក៏�នកំណត់ េ�ល�រណ៍ែណ�ំ ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗ �នលក� ណៈ �្រពឹត�ិ�រណ៍ េរៀបចំេឡើង
េ�ក��ងអ�រ ែដល�នអ� កចូ លរ ួម េ្រចើន�ង 5,000 �ក់ ឬ ្រពឹត�ិ�រណ៍េ�ទីេបើកចំហរ ែដល�នអ� ក
ចូ លរ ួម េ្រចើន�ង 10,000 �ក់ ផងែដរ ។

្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗ េ�ក��ងអ�រ ដូ ច� កិច�្របជុំ, សន� ស
ិ ីត, កម� វ �ធីពិពណ៌, ្រពឹត�ិ�រណ៍កី� និងកម� វ �ធីស
ែម� ងធំៗ ្រត�វេ�រព�ម េ�ល�រណ៍ែណ�ំ ដូ ចតេ�េនះ �បែន� មេលើអនុ�សន៍សុខ�ព��រណៈ
ទូ េ� ៖
● អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់្រត�វ �ន�រេផ� �ង��ត់ ពី��ន�ព�ក់��ក់�ំង ឱ្យ�ន្រគប់ដូស ឬ ្រត�វ
�ន លទ� ផលេតស� អវ �ជ��ន មុន�ចចូ លរ ួម�ន ។
● ព័ត៌�នេនះ នឹង�នរ�េលចជូ ន �៉ងច�ស់ េ�ក��ង្រគប់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង� ំងអស់ រ ួម
� ំង ្របព័ន�កក់ និងទិញសំបុ្រត េដើម្បី��� េភ��វ�ចដឹងពី លក� ខណ�ត្រម�វឱ្យ�ន �រ�ក់
��ក់�ំង ឱ្យ�ន្រគប់ដូស និង�រេធ� ើេតស� (រ ួម� ំង រេបៀបេផ� �ង��ត់
ែដល�ចទទួ លយក�ន) ។
្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗ េ�ទីេបើកចំហរ ដូ ច� កម� វ �ធី្របគំត�ន� ី ឬ ពិធីបុណ្យចំណី��រ, កម� វ �ធីពិពណ៌រថយន� ,
កម� វ �ធី្របកួ តធំៗ, កម� វ �ធីរត់�៉��តុង, កម� វ �ធីដែង� រក្ប
� ន, ្រពឹត�ិ�រណ៍កី� និងកម� វ �ធីសែម� ងធំៗ ្រត�វ
េ�រព�ម េ�ល�រណ៍ែណ�ំ ដូ ចតេ�េនះ �បែន� មេលើអនុ�សន៍សុខ�ព��រណៈទូ េ� ៖
● �រេផ� �ង��ត់ េលើ�រ�ក់��ក់�ំង ឱ្យ�ន្រគប់ដូស ឬ លទ� ផលេតស� អវ �ជ��ន មុនេពលចូ ល
រ ួម ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យអនុវត� �៉ងមុត�ំ ស្រ�ប់្រគប់អ�កចូ លរ ួម� ំងអស់ ។
● អ� កចូ លរ ួម ែដលមិន�នេផ� �ង��ត់��ន�ព�ក់��ក់�ំង គួ រ្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យ�ក់រ�ំងមុខ ។
● ព័ត៌�នេនះ នឹង�នរ�េលចជូ ន �៉ងច�ស់ េ�ក��ង្រគប់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង� ំងអស់ រ ួម
� ំង ្របព័ន�កក់ និងទិញសំបុ្រត េដើម្បី��� េភ��វ�ចដឹង� រដ� េធ� ើ�រែណ�ំ �៉ងមុត�ំ
� ពួ កេគ្រត�វ�ក់��ក់�ង
ំ ឱ្យ�ន្រគប់ដូស, ទទួ ល�នលទ� ផលេតស� COVID-19 អវ �ជ��ន
មុនេពលចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍ េបើមិនដូ េ��ះេទ ្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ ។
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ ស� ីពីករណី�សន� របស់�យក��នសុវត� ិ�ព និងសុខ�ព�រ�រ �លីហ�័រ�៉
(Cal/OSHA) ែដល�ក់ឱ្យអនុវត� �លពីែខវ �ច� �
ិ េ�បន� រ�នសុពល�ព ។ េ�ល�រណ៍ែណ�ំ របស់
្រក �ម្របឹក�សុវត� ិ�ព និងបទ��ន�រ�រ �លីហ�័រ�៉ ែដល�ក់ឱ្យអនុវត� េ�ៃថ� ទី 3 ែខមិថុ� ��ំ 2021
្រត�វ�នដកែលងឱ្យអនុវត� េ�កិច�្របជុំ �លពីៃថ� ទី 9 ែខមិថ�
ុ េ�យ្រតឡប់េ�អនុវត� លក� ខណ�
ត្រម�វ �នកំណត់�លពីែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020 ែដលឱ្យ�ក់�៉ស់ រក�គ��ត េធ� ើេតស� និងស��តអ�ម័យ
វ �ញ ។ និេ�ជិត េ�ែត្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ និងរក�គ��ត េ�េពលបំេពញ�រ�រ េ�ះបី��ន�ក់��
ក់�ំងេហើយក� ី ។ ្រក �ម្របឹក�សុវត� ិ�ព និងបទ��ន�រ�រ �លីហ�័រ�៉ ទន� ឹង�ំ េ�ល�រណ៍ែណ�ំ
ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពរ ួច េដើម្បីយកមកេធ� ើបទប��ញ ស្រ�ប់េ�ះេ��ត េ�កិច�្របជុំ �ៃថ� ទី 17
ែខមិថុ� របស់ខ� �ន ។ �រែកស្រម� ល�មួ យ នឹងចូ ល�ធរ�ន េ�ៃថ� ទី 28 ែខមិថុ� ។ ��្រក �ង
រ�ពឹង� នឹងអនុវត� �ម េ�ល�រណ៍ែណ�ំ Cal/OSHA េ�េពលេ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះ ្រត�វ�នេធ� ើ
បច��ប្បន� �ពរ ួច ។
េសចក� ីែណ�ំ អំព�
ី រ�ក់�៉ស់ របស់រដ� និងទី្រក �ង ែដល�ន្រ�ប់ នឹងេ�ែតបន� អនុវត� រហូ តដល់ៃថ�
ទី 15 ែខមិថ�
ុ ។ បទប��រដ� ែដល��ស់ប�រ� េ�ល�រណ៍ែណ�ំ ែដល�ន្រ�ប់ ្រត�វ�នរ�ពឹង� រដ� នឹង
�ក់េចញ េ�មុនៃថ� ទី 15 ែខមិថុ� ែដល��្រក �ងនឹងអនុវត� �ម ។
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