
1. តរើនរណាខ្លះត្រវូពាក់របាំងមុខ្តៅតេលស្ថ ិរតៅកន្នលង

សាធារណៈបិទជិរ?

a. បទបញ្ជា ស្ដ ីពីការពាក់របាំងមុខរបស្់មន្រ ត្សី្ុខាភិបល

អ្ុវត្តចាំពពាោះពលរដ្ឋ ្ិងពភញៀវដដ្លប្ចាក់វ៉ា ក់សាំង

ពពញពលញ្ិងមិ្ពពញពលញពៅពខា្ធី Alameda។

b. ពោយមិ្គិត្អាំពីសា ្ភាពចាក់វ៉ា ក់សាំង របាំងមុខ

ត្ត្វូពាក់ពីពលើមាត្់ ្ិងត្ចមុោះពៅកដ ែ្ងសធារណៈបិទ

ជិត្ កដ ែ្ងពរៀបចាំកមម វធីិ ទីកដ ែ្ងជួបជុាំ ្ិងកដ ែ្ង

ពធវ ើការ រមួមា្ដូ្ចជា៖ការយិាល័យ (រាប់បញ្ច លូទាំង

ការយិាល័យខណឌជាប ទ្ប់តូ្ច) ហាងលក់រាយ

មជឈមណឌ លផ្សារទាំព្ើប ពភាជ្ីយោឋ ្ ្ិងបរ ពរាង

មពហាត្ស្ពមជឈមណឌ លកមា ត្លកខណៈត្គួសរ

មជឈមណឌ លស្ ន្ ិស្ទី ្ិងកមម វធីិ ត្ពមទាំងការយិាល័យ

រោឋ ភិបលរដ្ឋ ្ិង

មូលោឋ ្ដដ្លផ្សដលព់ស្វសធារណៈ។

2. តរើលកខខ្ណឌ កាំណរ់ឲ្យបុគ្គលទាំងអស្ព់ាក់របាំងមុខ្តៅ

កន្នលងបិទជិរត្រវូចាប់អនុវរតតៅតេលណា?

កាលបរពិចេទចាប់អ្ុវត្តន្បទបញ្ជា របស្់មន្រ ត្ ីស្ុខាភិបល

គឺពមា៉ោ ង 12:01 ត្ពឹក នងៃអង្គា រ ទី03 ដខស្ីហាឆ្ន ាំ2021។ បទ

បញ្ជា ព្ោះត្ត្វូប្ពធវ ើបចច ុបប ន្ភាពពៅនងៃទី08 ដខធន ូឆ្ន ាំ 2021 

ពដ្ើមបីឲ្យត្ស្បតាមវធិា្ការងមីៗដដ្លរដ្ឋប្ពធវ ើព ើងចាំពពាោះ

លកខខណឌពាក់របាំងមុខស្ត្មាប់សលា K-12 ។

3. តរើបទបញ្ជា តនះអនុវរតតៅកន្នលងត វ្ ើការន្ររទតទ?

ត្ត្វូព ើយ ពោយមិ្គិត្អាំពីសា ្ភាពចាក់វ៉ា ក់សាំង បុគាល

ទាំងអស្់ (បុគាលិកអត្ិងិជ្ ពភញៀវ) ពៅពខា្ធី Alameda ត្ត្វូ

ពាក់របាំងមុខពៅកដ ែ្ងពធវ ើការ្ិងកដ ែ្ងសធារណៈបិទ

ជិត្ ពោយមា្ករណីពលើកដលងមួយចាំ្ួ្តូ្ចប៉ោុព ណ្ ោះ។

កដ ែ្ងពធវ ើការរមួមា្ការយិាល័យដដ្លមិ្ពបើកបពត្មើ

ស្ត្មាប់សធារណជ្ទូពៅ។

អាជីវកមមោឋ ្កដ ែ្ងពរៀបចាំកមម វធីិ ្ិងបគុាលពផ្សេងពទៀត្

ដដ្លទទួលខុស្ត្ត្វូពលើដ្ាំពណើរការកដ ែ្ងសធារណៈបិទជិត្ត្ត្វូ

៖

• ត្ត្មូវឲ្យអត្ិងិជ្ទាំងអស្់ពាក់មា៉ោ ស្ស់្ត្មាប់ត្គប់ទី

កដ ែ្ងបិទជិត្ពោយមិ្គិត្ពីសា ្ភាពចាក់វ៉ា ក់

សាំង ្ិង

• បិទសែ កស្ញ្ជា ដដ្លអាចពមើលព ើញចាស្់្ិងង្គយ

ត្សួ្លអា្ពៅត្គប់ចាំណុចចូលស្ត្មាប់ទីកដ ែ្ងបិទជិត្

ពដ្ើមបីជូ្ដ្ាំណឹងដ្ល់អត្ិងិជ្ទាំងអស្អ់ាំពលីកខខណឌ

ន្ការពាក់របាំងមុខ។

4. តរើមានករណីតលើកន្លងអវ ើខ្លះ?

អនកមិ្ចាាំបច់ពាក់របាំងមុខពៅកន ុងសា ្ភាពដូ្ចខាងពត្កាម៖

• ពពលពធវ ើការដត្មាន ក់ឯងពៅកន ុងការយិាល័យឬប ទ្ប់បិទជិត្។

• ពៅពលកាំពុងញ ាំអាហារ្ិង/ឬទទួលទ្ពភស្ជាៈ។

• ពៅពពលដ លទឹកឬងូត្ទឹកពៅកន ុងកដ ែ្ងហាត្់ត្បណ។

• ពពលកាំពុងចូលរមួត្បពភទកីឡាកន ុងទឹក ្ិងទីកដ ែ្ងដដ្ល

មា៉ោ ស្្ឹងពធវ ើឲ្យមា្ហា្ិភ័យចាំពពាោះស្ខុភាពពៅកន ុងត្បពភទ

កីឡាកមា ត្ កាយស្មព ័ ធ្ ្ិងថ្នន ក់ហាត្់ត្បណពៅកន ុងកដ ែ្ង

បិទជិត្។

• ពៅពពលទទួលពស្វពវជាសន្រស្ត ឬដកស្មផស្េដូ្ចជាខាត់្ដស្បក

មុខ ពចាោះរ ធ្ ដដ្លពាក់ព័្ ធ្ឹងកាលឬមុខដដ្លចាាំបច់ត្ត្វូ

ពោោះរបាំងមុខជាបព ត្ ោះអាស្ ន្ពដ្ើមបីអ្ុវត្តពស្វកមមទាំង

ព្ោះ។

• អនកស្ដមដងពៅកន ុងត្ពឹត្ត ិការណផ៍្សាយផ្ទទ ល់ពៅទីកដ ែ្ងបិទជិត្

ដូ្ចជាពលាខ ្ អូពប៉ោរា៉ា ចាំពរៀង ត្ក  មចាំពរៀងសស្នា្ិងកីឡា

អាជីពអាចពោោះមា៉ោ ស្ពចញពៅពពលកាំពងុស្ដមដងឬពលងកីឡា

ពទោះបីជាបុគាលដបបព្ោះគួរបពងក ើ្គមាែ ត្ពីគ្នន ឲ្យប្ពត្ចើ្

តាមដដ្លអាចពធវ ើពៅប្ក៏ពោយ។

• អនកចូលរមួកន ុងកមម វធីិជួបជុាំសស្នាពៅកដ ែ្ងបិទជិត្អាច

ពោោះរបាំងមុខពៅពពលចាាំបច់ពដ្ើមបីចូលរមួកន ុងពិធីបុណយស

ស្នា។

• ស្ិស្េដដ្លមា្ការពលើកដលងដផ្សនកពវជាសន្រស្ត ឬដផ្សនកឥរយិាបង

ពៅកន ុងបរយិាកាស្សលាពរៀ្។

• កុមារដដ្លមា្អាយពុត្កាមពីរឆ្ន ាំមិ្ត្ត្វូពាក់មា៉ោ ស្់ព ើយ។

• បុគាលដដ្លមា្សា ្ភាពស្ខុភាពសា ្ភាពស្ុខភាពផ្សល វូ

ចិត្ត ឬពិការភាពដដ្លមិ្អាចពាក់មា៉ោ ស្់

ប្។ករណីព្ោះរមួបញ្ច លូទាំងបុគាលដដ្លមា្សា ្ភាពស្ខុ

ភាពដដ្លការពាក់មា៉ោ ស្់អាចពធវ ើឲ្យស្ទ ោះដ្លក់ារដ្កដ្ពងហ ើមឬ

បុគាលដដ្លស្ ែ្ប់បត្ស់ម រត្ីមា្បញ្ជហ អស្មត្ាភាពឬមិ្

អាចពោោះមា៉ោ ស្ពចញពោយខល ួ្ ឯងប្។

បទបញ្ជា មន្រ ត្សី្ុខាភបិលពលខ 21-06

(ស្ត្មាប់អ្ុវត្តចាប់ពីនងៃទី 8/3/21 ពធវ ើបចច ុបប ន្ភាព 12/8/21)

ការពត្បើត្បស្់របាំងមុខពៅកដ ែ្ងបិទជិត្ ្ិងកដ ែ្ងពធវ ើការ

FAQ



Contact

Public Health Department:

(510) 267-8000 Main Line

COVID-19 Information: 

(510) 268-2101

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director

Kimi Watkins-Tartt – Director

Nicholas Moss, MD – មន្រ ត្ ីស្ុខាភិបល

7. តរើខ្្ញ ាំត្រវូពាក់របាំងមខុ្ន្ររទតទតៅកន្នលងកកជន?

មន្រ ត្ ីស្ុខាភិបលដណនាាំពោយទទូចឲ្យពលរដ្ឋដដ្លប្

ចាក់វ៉ា ក់សាំងពពញពលញក៏ដូ្ចជាអនកដដ្លមិ្ប្ចាក់វ៉ា

ក់សាំង ្ិងមិ្ប្ចាក់វ៉ា ក់សាំងពពញពលញ ត្ត្វូពាក់មា៉ោ

ស្់ពៅកដ ែ្ងអសធារណៈបិទជិត្ ពៅពពលមា្វត្តមា្

របស្់បុគាលមកពីត្គួសរជាពត្ចើ្ឬមា្ហា្ិភយ័ខពស្់ន្

ការឆ្ែងវ ើរុស្ COVID-19 ធៃ្់ធៃរ។

8. កន ញងនាមជានិតោជក តរើខ្្ញ ាំត្រវូបនតតោរេតាមបទដ្ឋា ន

បតណាដ ះអាស្ននស្ត្មាបត់្ោអាស្នន (ETS) ទប់សាា រ់ជាំងឺ

COVID-19 Cal/OSHA ន្ររទតទ? 

ត្ត្វូព ើយ សូ្មចូលពមើល Cal/OSHA ស្ត្មាប់លកខណឌ ចាំពពាោះ

្ិពយាជក។ ពគ្នលការណ៍កន ុងមូលោឋ ្អាចមា្លកខណៈ

ត្ឹងរ៉ា៉ឹងជាងពគ្នលការណរ៍បស្់រដ្ឋ។ បទបញ្ជា ស្ដ ីពីការពាក់

របាំងមុខពៅកដ ែ្ងបិទជិត្របស្់មន្រ ត្ ីស្ុខាភិបល

Alameda County មា្លកខណៈរតឹ្ត្បឹត្ជាងបញ្ាត្ត ិស្ដ ពិីការ

ពាក់របាំងមុខ ETS ទប់សក ត់្ជាំងឺ COVID-19 របស្់ Cal/OSHA

ដូ្ពចនោះ្ិពយាជកចាាំបច់ត្ត្វូអ្ុវត្តតាមលកខខណឌពាក់

របាំងមុខរបស្់ County្ិងប ត្អ្ុវត្តបញ្ាត្ត ិពផ្សេងៗពទៀត្

ពៅកន ុង ETS ទប់សក ត់្ជាំងឺ COVID-19 របស្់ Cal/OSHA។

ស្ត្មាប់េ័រ៌មានបន្នថម សូ្មចូតមើល Alameda County 

Masking Order (សូ្មតមើលបទបញ្ជា ស្ដ េីីការពាក់របាំងមខុ្

តោន្ី Alameda) ទចូលតមើលតវបសាយរ៍ https://covid-

19.acgov.org/face-masks.

5. តរើមានករណីតលើកន្លងអវ ើខ្លះ? (រ)

• បុគាលដដ្លមា្បញ្ជហ កន ុងការសត ប់ ឬទាំនាក់ទាំ្ង

ជាមួយម្ុស្េដដ្លមា្បញ្ជហ កន ុងការសត ប់ ពៅពពល

ការពមើលព ើញមាត្់មា្ភាពចាាំបច់ស្ត្មាបក់ារ

ទាំនាក់ទាំ្ង។ ្ិង

• បុគាលដដ្លការពាកម់ា៉ោ ស្់្ ឹងបពងក ើត្ហា្ិភ័យដ្ល់

បុគាលដដ្លពាក់ព័ ធ្្ឹងការង្គររបស្់គ្នត្់ ដូ្ចដដ្ល

ប្កាំណត្់ពោយ្ិយ័ត្ករថ្នន ក់ត្ាំប្់ រដ្ឋ ឬស្ ព័ ធ្

ឬពស្ចកត ីដណនាាំអាំពីស្វុត្ា ិភាពកដ ែ្ងពធវ ើការ។

• អនកចូលរមួពៅសលា K-12ឬកីឡាកមា ត្យុវជ្ឬ

អនកចូលរមួ K-12 ឬយុវជ្ដដ្លពត្បើត្បស្់ឧបករណត៍្

ន្រ ត្ ីពៅកដ ែ្ងបិទជិត្ដដ្លត្ស្បតាម៖

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

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

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

/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx

6. តរើចាំណុចតនះមានន័យថាការញ ាំអាហារតៅកន្នលងបទិជរិ

កន ញងតោជនយីរដ្ឋា នទរងគសាលមិនត្រវូបនអនុញ្ជា រន្ររ?

ការញ ាំអាហារកន ុងកដ ែ្ងបិទត្ត្វូប្អ្ុញ្ជា ត្ប៉ោុដ ត្បុគាលិក

្ិងអត្ិងិជ្ត្ត្វូដត្អ្ុវត្តតាមបទបញ្ជា របស្់មន្រ ត្ ីស្ុខាភិ

បល្ិងត្ត្វូពាក់របាំងមុខ ពោយមា្ករណពីលើកដលងត្ិច

តួ្ចប៉ោុព ណ្ ោះ ដូ្ចជា ពៅពពលអត្ិងិជ្មាន ក់កាំពងុញ ាំអាហារ

្ិង/ឬផ្សឹកពភស្ជាៈ។
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