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ការពត្បើត្បស្់របាំងមុខពៅកដ្ែ ងបិទជិត្ ្ិងកដ្ែ ងពធវ ើការ
បទបញ្ជាមន្រ្តស្
ី ុខាភិបលពលខ 21-06
(ស្ត្មាប់អ្ុវត្ត ចាប់ពីនងៃ ទី 8/3/21 ពធវ ើបចចុបប្ន ភាព 12/8/21)

1. តរើនរណាខ្ល ះត្រូវពាក់របាំងមុខ្តៅតេលស្ថិរតៅកន្នល ង
សាធារណៈបិទជិរ?
a.

b.

4. តរើមានករណីតលើកន្លងអវ ខ្
ើ ល ះ?
អន កមិ្ចាាំបច់ពាក់របាំងមុខពៅកនុងសា្ភាពដ្ូ ចខាងពត្កាម៖

បទបញ្ជាស្ដ ីពីការពាក់របាំងមុខរបស្់មន្រ្តស្
ី ុខាភិបល
អ្ុវត្ត ចាំពពាោះពលរដ្ឋ ្ិងពភញៀវដដ្លប្ចាក់វ៉ាក់សាំង
ពពញពលញ ្ិងមិ្ពពញពលញពៅពខា្ធី Alameda។

•

ពពលពធវ ើការដត្មានក់ឯងពៅកនុងការ ិយាល័យ ឬប្ទ ប់បិទជិត្។

•

ពៅពលកាំពុងញាំអាហារ ្ិង/ឬទទួ លទ្ពភស្ជា ៈ។

ពោយមិ្គិត្អាំពីសា្ភាពចាក់វ៉ាក់សង
ាំ របាំងមុខ
ត្ត្ូវពាក់ពីពលើមាត្់ ្ិងត្ចមុោះពៅកដ្ែ ងសធារណៈបិទ
ជិត្ កដ្ែ ងពរៀបចាំកមម វ ិធី ទីកដ្ែ ងជួ បជុាំ ្ិងកដ្ែ ង
ពធវ ើការ រ ួមមា្ដ្ូ ចជា៖ ការ ិយាល័យ (រាប់បញ្ចល
ូ ទ ាំង
ការ ិយាល័យខណឌជាប្ទ ប់ត្ូច) ហាងលក់រាយ
មជឈមណឌលផ្សារទាំព្ើប ពភាជ្ីយោឋ្ ្ិងបរ ពរាង
មពហាត្ស្ព មជឈមណឌលកមា្ត លកខ ណៈត្គួ សរ
មជឈមណឌលស្្ន ិស្ទ
ី ្ិងកមម វ ិធី ត្ពមទ ាំងការ ិយាល័យ
រោឋភិបលរដ្ឋ ្ិង
មូ លោឋ្ដដ្លផ្សដ លព់ ស្វសធារណៈ។

•

ពៅពពលដ លទឹក ឬងូ ត្ទឹកពៅកនុងកដ្ែ ងហាត្់ត្បណ។

•

ពពលកាំពុងចូ លរ ួមត្បពភទកីឡាកនុងទឹក ្ិងទីកដ្ែ ងដដ្ល
មា៉ោស្្ឹងពធវ ើឲ្យមា្ហា្ិភ័យចាំពពាោះស្ុខភាពពៅកនុងត្បពភទ
កីឡាកមា្ត កាយស្មព ័្ធ ្ិងថ្ននក់ហាត្់ត្បណពៅកនុងកដ្ែ ង
បិទជិត្។

•

ពៅពពលទទួ លពស្វពវជា សន្រស្ត ឬដកស្មផ ស្េដ្ូ ចជាខាត្់ដស្បក
មុខ ពចាោះរ្ធ ដដ្លពាក់ព្
័ ធ ្ឹងកាល ឬមុខដដ្លចាាំបច់ត្ត្ូវ
ពោោះរបាំងមុខជាបព្
ត ោះអាស្្ន ពដ្ើមបីអ្ុវត្ត ពស្វកមម ទ ាំង
ព្ោះ។

•

អន កស្ដមដ ងពៅកនុងត្ពឹត្តិការណ៍ផ្សាយផ្ទទល់ពៅទីកដ្ែ ងបិទជិត្
ដ្ូ ចជាពលាខ្ អូ ពប៉ោរា៉ា ចាំពរៀង ត្កមចាំពរៀងសស្នា ្ិងកីឡា
អាជីពអាចពោោះមា៉ោស្ពចញពៅពពលកាំពង
ុ ស្ដមដ ង ឬពលងកីឡា
ពទោះបីជាបុគាលដបបព្ោះគួ របពងក ើ្គមាែត្ពីគ្ននឲ្យប្ពត្ចើ្
តាមដដ្លអាចពធវ ើពៅប្ក៏ពោយ។

•

អន កចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធីជួបជុាំសស្នាពៅកដ្ែ ងបិទជិត្អាច
ពោោះរបាំងមុខពៅពពលចាាំបច់ពដ្ើមបីចូលរ ួមកនុងពិធីបុណយស
ស្នា។

•

ស្ិស្េដដ្លមា្ការពលើកដលងដផ្សន កពវជា សន្រស្តឬដផ្សន កឥរ ិយាបង
ពៅកនុងបរ ិយាកាស្សលាពរៀ្។

•

កុមារដដ្លមា្អាយុពត្កាមពីរឆ្នម
ាំ ិ្ត្ត្ូវពាក់មា៉ោស្់ព យ
ើ ។

•

បុគាលដដ្លមា្សា្ភាពស្ុខភាព សា្ភាពស្ុខភាពផ្សល វូ
ចិត្ត ឬពិការភាពដដ្លមិ្អាចពាក់មា៉ោស្់
ប្។ ករណីព្ោះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងបុគាលដដ្លមា្សា្ភាពស្ុខ
ភាពដដ្លការពាក់មា៉ោស្់អាចពធវ ើឲ្យស្ទ ោះដ្ល់ការដ្កដ្ពងហ ើម ឬ
បុគាលដដ្លស្្ែ ប់បត្់សមរត្ី មា្បញ្ជហអស្មត្ា ភាព ឬមិ្
អាចពោោះមា៉ោស្ពចញពោយខល ួ្ឯងប្។

2. តរើលកខ ខ្ណឌកាំណរ់ឲ្យបុគ្គលទាំងអស្់ពាក់របាំងមុខ្តៅ
កន្នល ងបិទជិរត្រូវចាប់អនុវរត តៅតេលណា?
កាលបរ ិពចេ ទចាប់អ្ុវត្ត ន្បទបញ្ជារបស្់មន្រ្តីស្ុខាភិបល
គឺពមា៉ោង 12:01 ត្ពឹក នងៃ អង្គារ ទី03 ដខស្ីហា ឆ្នាំ2021។ បទ
បញ្ជាព្ោះត្ត្ូវប្ពធវ ើបចចុបប្ន ភាពពៅនងៃ ទ0
ី 8 ដខធន ូឆ្នាំ 2021
ពដ្ើមបីឲ្យត្ស្បតាមវ ិធា្ការងម ីៗដដ្លរដ្ឋ ប្ពធវ ើព ើងចាំពពាោះ
លកខ ខណឌពាក់របាំងមុខស្ត្មាប់សលា K-12 ។

3. តរើបទបញ្ជាតនះអនុវរត តៅកន្នល ងត្វ ើការន្ររទតទ?
ត្ត្ូវព ើយ ពោយមិ្គិត្អាំពីសា្ភាពចាក់វ៉ាក់សាំង បុគាល
ទ ាំងអស្់ (បុគាលិក អត្ិងិជ្ ពភញៀវ) ពៅពខា្ធី Alameda ត្ត្ូវ
ពាក់របាំងមុខពៅកដ្ែ ងពធវ ើការ ្ិងកដ្ែ ងសធារណៈបិទ
ជិត្ ពោយមា្ករណីពលើកដលងមួ យចាំ្ួ្ត្ូ ចប៉ោុព្
ណ ោះ។
កដ្ែ ងពធវ ើការរ ួមមា្ការ ិយាល័យដដ្លមិ្ពបើកបពត្មើ
ស្ត្មាប់សធារណជ្ទូ ពៅ។
អាជីវកមម ោឋ្ កដ្ែ ងពរៀបចាំកមម វ ិធី ្ិងបុគាលពផ្សេងពទៀត្
ដដ្លទទួ លខុស្ត្ត្ូវពលើដ្ាំពណើរការកដ្ែ ងសធារណៈបិទជិត្ត្ត្ូវ
៖
•

ត្ត្មូវឲ្យអត្ិងិជ្ទ ាំងអស្់ពាក់មា៉ោស្់ស្ត្មាប់ត្គប់ទី
កដ្ែ ងបិទជិត្ពោយមិ្គិត្ពីសា្ភាពចាក់វ៉ាក់
សាំង ្ិង

•

បិទសែកស្ញ្ជាដដ្លអាចពមើលព ើញចាស្់ ្ិងង្គយ
ត្ស្ួ លអា្ពៅត្គប់ចណ
ាំ ុ ចចូ លស្ត្មាប់ទីកដ្ែ ងបិទជិត្
ពដ្ើមបីជូ្ដ្ាំណឹងដ្ល់អត្ិងិជ្ទ ាំងអស្់អាំពល
ី កខ ខណឌ
ន្ការពាក់របាំងមុខ។
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ការពត្បើត្បស្់របាំងមុខពៅកដ្ែ ងបិទជិត្ ្ិងកដ្ែ ងពធវ ើការ
បទបញ្ជាមន្រ្តស្
ី ុខាភិបលពលខ 21-06
(ស្ត្មាប់អ្ុវត្ត ចាប់ពីនងៃ ទី 8/3/21 ពធវ ើបចចុបប្ន ភាព 12/8/21)

7. តរើខ្្ញាំត្រូវពាក់របាំងមុខ្ន្ររទតទតៅកន្នល ងកកជន?

5. តរើមានករណីតលើកន្លងអវ ខ្
ើ ល ះ? (រ)
•

បុគាលដដ្លមា្បញ្ជហកនុងការសតប់ ឬទាំនាក់ទាំ្ង

មន្រ្តីស្ុខាភិបលដណនាាំពោយទទូ ចឲ្យពលរដ្ឋ ដដ្លប្

ជាមួ យម្ុស្េដដ្លមា្បញ្ជហកនុងការសតប់ ពៅពពល

ចាក់វ៉ាក់សាំងពពញពលញ ក៏ដ្ូចជាអន កដដ្លមិ្ប្ចាក់វ៉ា

ការពមើលព ើញមាត្់មា្ភាពចាាំបច់ស្ត្មាប់ការ

ក់សាំង ្ិងមិ្ប្ចាក់វ៉ាក់សាំងពពញពលញ ត្ត្ូវពាក់មា៉ោ
ស្់ពៅកដ្ែ ងអសធារណៈបិទជិត្ ពៅពពលមា្វត្ត មា្

ទាំនាក់ទាំ្ង។ ្ិង
•

របស្់បុគាលមកពីត្គួ សរជាពត្ចើ្ ឬមា្ហា្ិភយ
័ ខព ស្់ន្

បុគាលដដ្លការពាក់មា៉ោស្់្ឹងបពងក ើត្ហា្ិភ័យដ្ល់

ការឆ្ែ ង វ ើរុស្ COVID-19 ធៃ ្់ធៃរ។

បុគាលដដ្លពាក់ព័្ធ្ឹងការង្គររបស្់គ្នត្់ ដ្ូ ចដដ្ល

•

ប្កាំណត្់ពោយ្ិយ័ត្ករថ្ននក់ត្ាំប្់ រដ្ឋ ឬស្ ព័្ធ

8. កនញងនាមជានិតោជក តរើខ្្ញាំត្រូវបនត តោរេតាមបទដ្ឋាន

ឬពស្ចកត ីដណនាាំអាំពីស្វុ ត្ា ិភាពកដ្ែ ងពធវ ើការ។

បតណា
ដ ះអាស្នន ស្ត្មាប់ត្ោអាស្នន (ETS) ទប់សាារ់ជង
ាំ ឺ
COVID-19 Cal/OSHA ន្ររទតទ?

អន កចូ លរ ួមពៅសលា K-12 ឬកីឡាកមា្ត យុវជ្ ឬ
អន កចូ លរ ួម K-12 ឬយុវជ្ដដ្លពត្បើត្បស្់ឧបករណ៍ត្

ត្ត្ូវព ើយ ស្ូ មចូ លពមើល Cal/OSHA ស្ត្មាប់លកខ ណឌចាំពពាោះ

ន្រ្តីពៅកដ្ែ ងបិទជិត្ដដ្លត្ស្បតាម៖

្ិពយាជក។ ពគ្នលការណ៍កនុងមូ លោឋ្អាចមា្លកខ ណៈ

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

ត្ឹងរ៉ា៉ឹងជាងពគ្នលការណ៍របស្់រដ្ឋ ។ បទបញ្ជាស្ដ ីពីការពាក់

/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx and

របាំងមុខពៅកដ្ែ ងបិទជិត្របស្់មន្រ្តីស្ុខាភិបល

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

Alameda County មា្លកខ ណៈរ ឹត្ត្បឹត្ជាងបញ្ា ត្ត ិស្ដព
ិ ីការ

/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
6. តរើចាំណុចតនះមានន័យថា ការញាំអាហារតៅកន្នល ងបិទជិរ
កនញងតោជនីយរដ្ឋាន ទរងគ សាលមិនត្រូវបនអនុញ្ជារន្ររ?
ការញាំអាហារកនុងកដ្ែ ងបិទត្ត្ូវប្អ្ុញ្ជាត្ ប៉ោុដ្ត បុគាលិក
្ិងអត្ិងិជ្ត្ត្ូវដត្អ្ុវត្ត តាមបទបញ្ជារបស្់មន្រ្តីស្ុខាភិ
បល ្ិងត្ត្ូវពាក់របាំងមុខ ពោយមា្ករណីពលើកដលងត្ិច
ត្ួ ចប៉ោុព្
ណ ោះ ដ្ូ ចជា ពៅពពលអត្ិងិជ្មានក់កាំពង
ុ ញាំអាហារ

ពាក់របាំងមុខ ETS ទប់សកត្់ជាំងឺ COVID-19 របស្់ Cal/OSHA
ដ្ូ ពចន ោះ្ិពយាជកចាាំបច់ត្ត្ូវអ្ុវត្ត តាមលកខ ខណឌពាក់
របាំងមុខរបស្់ County ្ិងប្ត អ្ុវត្ត បញ្ា ត្ត ិពផ្សេងៗពទៀត្
ពៅកនុង ETS ទប់សកត្់ជាំងឺ COVID-19 របស្់ Cal/OSHA។
ស្ត្មាប់េ័រ៌មានបន្នថ ម ស្ូមចូ តមើល Alameda County
Masking Order (ស្ូមតមើលបទបញ្ជាស្ដេ
ី ីការពាក់របាំងមុខ្
តោន្ី Alameda) ទចូ លតមើលតវបសាយរ៍ https://covid19.acgov.org/face-masks.

្ិង/ឬផ្សឹកពភស្ជា ៈ។

Contact
Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – មន្រ្តីស្ុខាភិបល

Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
www.acphd.org

មន្រ្តីស្ុខាភិបល Order FAQ
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