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សេចក្ត ីណែនាំអាំពីការស ើក្ស ើងវញិក្ន ុងអាំ ុងវ ិត្ិតជាំងឺកូ្វវ ដ -19  

េម្រា ់អាជីវក្ម្ម សសេងៗវណ ល សម្រម្ើសេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វន្ងកាតិ់េក្់ 

 

ម្រតិូវបានស វ្ ដ ចច ុ បននភាពសៅថ្ងៃទី07 ណែតិ៊ុលាវឆ្ន ាំ2020 
 

សម្គា ល់៖ សៅថ្ងៃេ៊ុម្រក្វទីវ28វណែេហីាវឆ្ន ាំ2020វរ ឋបានម្រ កាេអាំពកីារផ្លា េ់ ត រូវព ីញ្ជ មី្រតួិតិពន្ត្ិយរ េ់រ ឋវម្ក្អន៊ុវតិត ាង់សម្េម្រា ់

ស ើក្ស ើងវញិម្រ ក្ សោយម្រ េ្ទធភាពវណ លក្ាំែតិត់ាម្ពែ៌វាន ួនក្ម្រម្ត្ិថ្នន ក្់។វស ើម្បីស វ្ ដណ  សនេះបានវរ ឋបានផ្លា េ់ ត រូ

ណសនការស ើក្ស ើងវញិេម្រា ់អាជីវក្ម្មវនង្េក្ម្មភាពមួ្យចាំនួនវសោយស ើក្ចាំស េះអាជីវក្ម្មវន្ងេក្ម្មភាពមួ្យចាំនួនវណ លធ្លា  ់

ម្រតិូវបានហាម្ឃាតិ់វនង្ោក្ស់ចញនូវេតងោ់រងមីេម្រា អ់ាជីវក្ម្មវន្ងេក្ម្មភាពសសេងសទៀតិ។វរ ឋក្ប៏ាន ញ្ជជ ក្់ជាងមីសងណ រថ្នវ

ម្ន្រនត ីេ៊ុខាភប្ាលក្ន ុងម្រេកុ្ានេ្ទ្ធអាំណាចោក្់សចញនូវការវរតិិតិបតតិវណ លានលក្ខែៈរតឹិ នត តងខាា ាំងរ ឋ។ 

 

 លក់្ម្រម្្តិណ លអាចស វ្ ដសៅបានវហាងអ ៊ុតិេក្់វនង្ហាងកាតិេ់ក្វ់ម្រតិូវបានសលើក្ទតក្ច្តិតឲ្យ សម្រម្ើសេវាក្ម្មរ េែ់ល នួសៅខាងសម្រៅ។វ 

សោល ាំែងថ្នឯក្សារសនេះ 

ឯក្សារសនេះវណចងអាំពីសេចក្ត ីណែនាំេម្រា ់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វន្ងកាតិ់េក្់។វសេចក្ត ីណែនាំគឺស ើម្បីជួយ ល ់រោិឋ នានេ៊ុវតិថភ្ាពវ

ន្ងសាា តិវេម្រា អ់នក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វន្ងកាតិ់េក្់វន្ងអតិ្ង្ជន។វេូម្ទាក្់ទងម្ក្វCOVIDRecovery@acgov.org  

ម្រ េន្ស ើអនក្ានេាំែួរវឬម្រតិូវការជាំនួយ សចេក្សទេ។វេម្រា ់្ នធ្លនអាជីវក្ម្មវេូម្ចូលសៅវhttps://covid-

19.acgov.org/recovery.page.  

េាា ល់៖វណសនការស ើក្ស ើងវវ ដញរ េស់ខាន្ីវAlameda គមឺ្រេ នតង  ាង់សម្ស ើម្បីសេ ឋក្ច្េកាន់ណតិានេ៊ុវតិថភ្ាព   ៊ុណនតនតង
ានលក្ខែែឌ មួ្យចាំនួនវណ លសខាន្វីAlameda ានលក្ខែៈវរតិិ នត តងខាា ាំងជាងលក្ខែែឌ រ េ់រ ឋ។វលក្ខែែឌានលក្ខែៈ

វរតិិ នត តងជាងវម្រតិូវយក្ជាសោល។  

លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វេម្រា ់អាជីវក្ម្ម  

1. សរៀ ចាំវន្ងអន៊ុវតិត ណសនការការ រជាំងកូឺ្វ ដ  -19 េម្រា ទ់ីតាាំងជាក្់លាក្់ ណសាក្សលើសេចក្ត ីណែនាំតាម្វេិ័យរ េ់រ ឋវន្ង

មូ្លោឋ ន។វ 

2.  ែត ុ េះ ណាត លន្សោជ្តិអាំពកីារ ង្កា រជាំងកូឺ្វ ដ -19 ការពន្្តិយរក្សោគេញ្ជា វ ក្ា់ េវ់ន្ងសារៈេាំខាន់ថ្នការរក្ា

គាា តិរ ូកាយវនង្ការលាងេាា តិថ្ ឲ្យបានញតក្ញា ។់វ 

3. អន៊ុវតិតវវធិ្លនការពន្ត្ិយរក្សោគេញ្ជា ចាំស េះន្សោជ្តិទាាំងអេ់វន្ងម្ន្អន៊ុញ្ជា តិន្សោជ្តិណាវណ ល សញ្េញសោគេញ្ជា វឲ្យ

ម្ក្ស វ្ ដការស ើយ។វឧ ក្រែម៍្រតួិតិពន្្តិយវានសម្រកាម្ឧ ក្រែ៍វនង្្នធ្លនេម្រា អ់ាជីវក្ម្មវសៅ https://covid-

19.acgov.org/recovery.page?  

4. សរៀ ចាំវន្ងអន៊ុវតិតព្្ ីសារេាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគវសៅក្ន ុងណសនការ រេម្រា ់ទតីាាំងជាក្់លាក្់។វ 

5.  សងា ើតិសោលការែណ៍ែនាំេត ីពគីាា តិរ ូកាយវនង្ឯក្សារសៅក្ន ុងណសនការការ រេម្រា ់ទតីាាំងជាក្់លាក្់។ 

6. ធ្លនឲ្យបាននូវការសោរពអន៊ុវតិតតាម្  ទ ញ្ជជ េត ីពាី េរ់ េ់សខាន្វីAlameda សោយ ៊ុគាលទាាំងអេ់សៅ

ទីតាាំងអាជីវក្ម្មរ េអ់នក្វ(អតិ្ង្ជនវន្សោជ្តិវអនក្សាង់សាង់វ។ល។)។វទា ាំងអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វន្ងទាាំងអនក្សតល់

សេវាក្ម្មកាតិេ់ក្់វនតងតិម្រមូ្វឲ្យ ក្ា់ េ់វ—ោ ់ទា ាំងក្ន ុងអាំ ុង សម្រម្ើសេវាក្ម្មទា ាំងមូ្ល—សលើក្ណលងណតិពួក្សគម្រតិវូបាន

សលើក្ណលងោ ងជាក្ល់ាក្វ់ចាំស េះលក្ខែែឌ ក្ា់ េ់សនេះវក្ន ុង ទ ញ្ជជ រ េម់្ន្រនត ីេ៊ុខាភ្បាលសលែ 20-13 ណ លបានស វ្ ដ

 ចច ុ បននភាពសៅថ្ងៃទីវ15វណែក្ក្ាោវឆ្ន ាំ2020វឬពួក្សគសោរពតាម្លក្ខែែឌជាក្់លាក្់វណ លណចងខាងសម្រកាម្។ 

mailto:COVIDRecovery@acgov.org
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
https://covid-19.acgov.org/recovery.page
https://covid-19.acgov.org/reopening.page?
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/recovery.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?


2  

7. សោរពអន៊ុវតិតតាម្សេចក្ត ីណែនាំវណ លោក្់សចញក្ន ុង  ាង់សម្រ ឋ California ស ើម្បីសេ ឋក្្ចេកាន់ណតិានេ៊ុវតិថភ្ាព  ទ
 ញ្ជជ រ េម់្ន្រនតេី៊ុខាភប្ាលមូ្លោឋ នទាាំងអេ់វនង្ ទ បញ្ាតិ្តជា្រានរ េ់រ ឋេហពន័ធ វរ ឋវCalifornia នង្មូ្លោឋ នទាង
អេ់វេត ពីីការឈ េ់ម្រាក្ឈឺានម្របាក្ឈ់ន លួវេម្រា  ់៊ុគាលណាវណ លម្ន្អាចស វ្ ដការង្ករបានម្រ ក្ សោយេ៊ុវតិថ ្ភា វ

សោយសារមូ្លសហតិ៊ុទាក្់ទងនតងការោលោលជាសាក្លថ្នជាំងកូឺ្វ ដ -19។វ 

8. “អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វន្ងកាតិ់េក្់” េាំសៅសលើហាងអ ៊ុតិេក្វ់នង្ហាងកាតិេ់ក្វ់ណ លស វ្ ដេក្ម្មភាពកាតិ់វស វ្ ដវអ ៊ុតិវក្ក្់

សា  ូ វសរៀ ចាំវតិ៊ុ ណតិងវរមួ្លវសម្រ ើសារធ្លតិ៊ុគីម្ីរមួ្លវពនា វឬលា ព៌ែេក្់វឬសម្រ ើថ្នន ាំជាំនួយេក្់។វ 

 

លក្ខែែឌ េ៊ុែភាពវន្ងេ៊ុវតិថ ្ភាព 

សម្រៅពីការសរៀ ចាំវការ ្ទសាយវនង្អន៊ុវតិត ណសនការការ រជាំងឺកូ្វ ដ -19 េម្រា ់ទតីាាំងជាក្់លាក្់ ណ លតិម្រមូ្វសោយ ទ ញ្ជជ

សនេះវាេ េ់ហាងវម្រ តិ ្តិ្តក្រវអនក្ម្រគ ់ម្រគងវឬអនក្ម្រតួិតិពន្ត្ិយសេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វន្ងកាតិ់េក្់វម្រតិូវណតិណចងពចីាំែ៊ុ ចនមួី្យៗវ

 ូចខាងសម្រកាម្វសៅក្ន ុងណសនការការ រជាំងឺកូ្វ ដ -19 េម្រា ់ទតីាាំងជាក្់លាក្់។វ 
 

1. ណសនក្ទីវ1 – លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វចាំស េះសេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់នង្កាតិេ់ក្់៖ 

1.1. េក្ម្មភាពណ លគម្រមូ្វឲ្យសោេះា េ់រ េអ់តិង្្ជនវានហាន្ភ័យឆ្ាងជាំងកូឺ្វ ដ -19 កានណ់តិែពេ់វសហើយ

អនក្សតល់សេវាអ ៊ុតិេក្វ់នង្កាតិេ់ក្វ់ម្រតិូវបានហាម្ឃាតិ់ម្ន្ឱ្យសតល់សេវាក្ម្មវណ លតិម្រមូ្វឱ្យសោេះា េ់

រ េអ់តិ្ង្ជនសទ។វណសាក្សលើក្ម្រម្្តិឆ្ាងជាំងកូឺ្វ ដ -19 សៅក្ន ុងេហគម្នវ៍សេវាក្ម្មណ  សនេះវណ លតិម្រមូ្វឱ្យសោេះា េ់

រ េអ់តិ្ង្ជនវអាចម្រតិូវបានអន៊ុញ្ជា តិនសពលអនគតិ។ 

 

1.1.1. ការ ក្សោម្ម្៊ុែណ លតិម្រមូ្វឱ្យសោេះរបាាំងម្៊ុែវនង្ការស វ្ ដម្៊ុែសសេងសទៀតិវម្រតិូវបានហាម្ឃាតិ់វសៅសពល

សនេះ។ 

 

1.2. តិម្រមូ្វឲ្យអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្់វន្ងម្រក្ចក្វ ក្ា់ េ់វ ូចណចងសៅក្ន ុង ទ ញ្ជជ េ៊ុខាភប្ាលសលែវ

20-13  ណ លបានស វ្ ដ ចច ុ បននភាពសៅថ្ងៃទីវ15វណែក្ក្ាោវឆ្ន ាំ2020វនង្វសិសា្នក្ម្មនអនគតិសលើ

 ទ ញ្ជជ សនេះវ(“ ទ ញ្ជជ េត ពីាី េ់”)។វអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្់វន្ងម្រក្ចក្វម្រតិូវ ក្ា់ េវ់

ន្ងរបាាំងម្៊ុែម្រគ ់សពលទាាំងអេ់វសៅសពលពួក្សគក្ាំព៊ុង សម្រម្ើសេវាក្ម្ម ល់អតិ្ង្ជន។ 

 

1.2.1. តាម្លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វរ េ់រ ឋវCalifornia ន្សោជក្ម្រតិូវសតល់ា េ់ជូន ៊ុគាល្ក្វឬ ងវ ិលេង ៊ុគាលក្្វវញិវ

ចាំស េះចាំណាយេម្រម្យសលើការទ្ញា េ់។វ 

 

1.2.2. តាម្លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វរ េរ់ ឋវCaliforniaវនស្ោជក្ម្រតិូវណតិសតល់វនង្ធ្លនថ្នវ ៊ុគាលក្្សម្រ ើម្របាេ់សម្រគឿង

 រកិាខ ការ រណ លតិម្រមូ្វទា ាំងអេ់វោ ់ទា ាំងវសម្រសាម្ថ្ វនង្របាាំងម្៊ុែ។ 

 

1.3. សលើក្ទតក្ចត្ិតឲ្យអតិ្ង្ជនយក្ា េ់ផ្លា លែ់ល នួម្ក្ជាមួ្យវន្ងសម្រ ើម្របាេា់ េ់ផ្លា លែ់ល នួ។វ

អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វម្រតិូវសតលា់ េ់ជូនអតិង្្ជនវម្រ េន្ស ើអតិ្ង្ជនោម នា េ់សទវឬ

ម្រតិូវ  ្សេ្ម្ន្ សម្រម្ើសេវាក្ម្មជូនអតិ្ង្ជនទាាំងឡាយវណ លម្ក្ លោ់ម នា េវ់ឬ  ្សេ្វម្្ន ក្់ា េ់វន្ង

ណ លម្្នម្រតិូវបានសលើក្ណលងវចាំស េះការ ក្ា់ េ់វសៅក្ន ុង ទ ញ្ជជ េត ីពាី េ់។វ ទ ញ្ជជ េត ីពាី េរ់ េ់

ម្ន្រនត ីេ៊ុខាភប្ាលវតិម្រមូ្វឲ្យានឯក្សារសលើក្ណលងជាលាយលក្ខែ៍អក្េរវសចញសោយអនក្ជាំនញសវជជសាន្រេត វ

សោយណសាក្សលើសាថ នភាពេ៊ុែភាពវ ញ្ជា េ៊ុែភាពវឬពក្ារភាព។ 

 

1.3.1. អតិ្ង្ជនវណ លម្រតិូវបានសលើក្ណលងសៅក្ន ុង ទ ញ្ជជ េត ពីីា េ់វគួរម្រតិូវបានហាម្ឃាតិ់វម្្នឱ្យន្ោយេត ីវ

សម្រ េះការនោ្យេត ី ណាត លឲ្យអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វ

ានហានភ្័យែពេឆ់្ាងសម្សោគជាំងកូឺ្វ ដ -19 ម្រ េ្នស ើអតិង្្ជនបានឆ្ាងជាំងកូ្វ ដ -19 សនេះរចួសហើយ។ 

 

1.3.2. ទ៊ុក្ោក្់ម្រក្ោេជូតិម្៊ុែណ លសម្រ ើរចូសោលវេម្រា ់អតិ្ងជ្នសម្រ ើម្របាេ់វក្រែីអតិ្ង្ជនម្រតិូវក្ណាត េ់វ

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?


3  

ឬក្ាក្វែែៈសពលម្្ន ក្ា់ េ់។វអតិ្ង្ជនម្រតិូវសបាេះសោលម្រក្ោេសនេះសោយែល នួឯងវ ូសចនេះវ

អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វម្្នម្រតិូវោត់ិណចងសលើម្រក្ោេក្ែវក្់សនេះស ើយ។ 
 

1.4. អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វម្រតិូវ សម្រម្ើសេវាក្ម្មជូនអតិ្ង្ជនវតាម្ការណាត់ិណតិ  ៊ុសណាណ េះវ

សហើយម្ន្ម្រតិូវសតល់សេវាក្ម្មជូនអតិ្ង្ជនណ លស ើរចូលហាងសៅសពលសនេះស ើយ។វអនក្សតល់សេវាក្ម្មវម្រតិវូសរៀ ចាំការ

ណាតិ់វស ើម្បកីាតិ់ នថយការក្ក្េា េះវន្ងធ្លនឲ្យបាននូវសពលសវលាម្រគ ម់្រោនវ់េម្រា ក់ារេាា តិវនង្េាា  ់

សម្សោគឲ្យបានេម្រម្យវ នា  ព់ី សម្រម្ើសេវាក្ម្មជូនអតិ្ងជ្នាន ក្់ៗ។ 

1.4.1. ហាម្ឃាតិអ់តិង្្ជនវ ម្ន្ឱ្យនាំម្ន៊ុេេម្ក្ ណនថម្វ សៅសពលណាតិវ់ សលើក្ណលងណតិក្រែីសលើក្ណលង

 ូចខាងសម្រកាម្៖វ (1)វ ម្រ េន្ស ើអតិង្្ជនណ លទទួលសេវាក្ម្មវ គឺជាអនីតិ្ជនវ ពួក្សគអាចនាំ

អាណាពាបាលជាម្ន៊ុេេសពញវយ័វ (2)វ ម្រ េ្នស ើអតិ្ងជ្ន ណ លទទួលសេវាក្ម្មវ វ គឺជាជនព្ការវ

ពួក្សគអាចនាំអនក្សតល់សេវាណងទាាំជាម្ន៊ុេេសពញវយ័វ នង្វ (3)វ អតិង្្ជនសពញវយ័

អាចនាំកូ្នតូិចៗរ េែ់ល នួវ ម្រ េ្នស ើពួក្សគោម នជសម្រម្ើេណងទាាំក្៊ុារសសេងសទៀតិសទ។វ អនក្ណាវ

ណ លចូលក្ន ុងម្រគតេះសាថ នវម្រតិូវពន្្តិយរក្សោគេញ្ជា ជាំងកូឺ្វ ដ -19 ន្ងម្រតិូវោ  ់ញ្ច លូវសៅសពលសគេសម្រម្ចថ្នសតិើវ

ទីតាាំងានចាំនួនម្ន៊ុេេ ល់ក្ម្រម្ត្ិរ េទ់ីតាាំងវឬោ ងណា។ 

1.4.2. ហាម្ឃាតិអ់តិង្្ជនវ ក្៊ុាំឲ្យម្រ មូ្លសត ុាំោន សៅក្ណនាងទទួលសភញៀវវ ឬក្ណនាងសសេងសទៀតិក្ន ុងម្រគតេះសាថ ន។វ សេន ើ

អតិ្ង្ជនរងោ់ាំខាងសម្រៅវសោយ ក្់ា េវឬក្ន ុងរងយនតរ េែ់ល នួវម្៊ុនសពលណាតិវ់។វសៅទតីាាំងកាន់ណតិ្ាំវ

ក្ណនាងទទួលសភញៀវគួរានអតិ្ង្ជនម្តងាន ក្់វ ឬណក្ណម្រ ក្ណនាងទទួលសភញៀវវ ស ើម្បអីាចរក្ាគាា តិរ ូ

កាយោ ងតិ្ចម្របាាំមួ្យហវ ដតិវ ណ លរមួ្ ញ្ច លូវ ការយក្សៅអីវ ឬសា ុងសចញវ ឬការោក្់របាាំងសលើសៅអីវ

ឬសា ុង។ 

 

1.5. អនក្សតល់សេវាក្ម្មវម្រតិវូណតិទូរេ័ពាសៅអតិ្ងជ្នវម្៊ុនសពលណាតិ់វស ើម្បី៖ 

 

1.5.1.  ញ្ជជ ក្់ថ្នវអតិង្្ជនម្ន្ានសោគេញ្ជា វឬស វ្ ដសតិេត វវជិជានជាំងកូឺ្វ ដ -19 សទវក្ន ុងអាំ ុងរយៈសពលវ14វថ្ងៃ

ម្៊ុនវសហើយម្្នបាន  េះ លអ់នក្ណ លានសោគេញ្ជជ វឬអនក្ណ លស វ្ ដសតិេត វវជិជានជាំងឺកូ្វ ដ -19 សៅក្ន ុង

រយៈពលវ14វថ្ងៃម្៊ុនសទ។វ 

 

1.5.2. ម្របា ់អតិ្ង្ជនឲ្យម្ក្ណតិាន ក្់ឯងវ(សលើក្សលងណតិឪព៊ុក្/ាត យវឬអាណាពាបាលវម្រតិូវអម្ ាំសែើរអនីតិជ្នវ

ឬអនក្ណងទាាំវណ លម្រតិូវអម្ ាំសែើរអតិ្ង្ជនណ លជាជនពក្ារ។វន្ង 

 

1.5.3. ម្របា ់ពួក្សគវក្៊ុាំឲ្យម្ក្ លហ់ាងម្៊ុនសពលណាតិ់វសលើេពីវ5វនទី។ 

 

1.6. អតិ្ង្ជនណ លក្ាំព៊ុងឈឺវ ឬបាន សញ្េញសោគេញ្ជា ជាំងកូឺ្វ ដ -19 ក្ន ុងរយៈសពលវ 24វ សា ងវ ម្៊ុនការណាតិ់រ េែ់ល នួវ

ម្រតិូវល៊ុ សោលវ ឬក្ាំែតិ់សពលណាតិ់ស ើងវញិ។វ អតិ្ង្ជនវ ណ លានជាំងឺកូ្វ ដ -19 ម្្នអាចម្ក្តាម្ការណាតិស់ទវ

រហូតិទាល់ណតិពួក្សគណលងឆ្ាងជាំងឺវ ណ លជា្ម្មតាវ 10វ ថ្ងៃវ  នា  ព់ីសចញសោគេញ្ជា វ 10វ

ថ្ងៃសម្រកាយការស វ្ ដសតិេត វជិជានសលើក្ ាំ ូងវ ឬម្រ េន្ស ើោម នសោគេញ្ជា ។វ ការស វ្ ដសតិេតម្តងសទៀតិវ

ស ើម្បី ង្កា ញពកីារជាេេះសេបើយវម្ន្ណម្នជាអន៊ុសាេន៍សទ។ 
 

1.7. ព្នត្ិយអតិ្ង្ជនទាាំងអេវ់សៅសពលម្ក្ ល់។វម្រតិវូ  ្សេ្វម្្ន សម្រម្ើសេវាក្ម្មជូនអតិ្ង្ជនណ លម្ន្ឆ្ាងស៊ុតិការ

ព្នត្ិយវសហើយការណាតិ់រ េពួ់ក្សគវគួរក្ាំែតិ់សពលងមីវឬគួរល៊ុ សោល។វេូម្ចូលសៅវទសីនេះវស ើម្បបីាន

សេចក្ត ីណែនាំេត ីពកីារព្នត្ិយេម្រា ន់្សោជក្។ 

1.8. តិម្រមូ្វឲ្យអតិ្ងជ្នលាងេាា តិថ្ ោ ងតិច្វ20វវវនិទីវឬសម្រ ើណជលលាងថ្ វម្៊ុនសពល សម្រម្ើសេវាក្ម្ម។វ 

 

2. ណសនក្ទីវ2 – លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វ ណនថម្េម្រា ម់្រគតេះសាថ នវណ លសតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់នង្កាតិេ់ក្់៖ 
 
2.1. ម្រ េន្ស ើម្រគតេះសាថ នសេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់កាតិេ់ក្់វនង្ម្រក្ចក្ទាាំងមូ្លវឬណសនក្ណាមួ្យវទាំសនរវឬោម ន ាំសែើរការវក្ន ុង

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/screening-guidance-for-employers-eng-2020.08.08.pdf
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អាំ ុង ទ ញ្ជជ វសាន ក្់សៅក្ន ុងទីជម្រម្ក្វ ូចសនេះវអនក្សតលស់េវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិ់េក្់វន្ងម្រក្ចក្វម្រតិវូធ្លនថ្នវ

 ាំពង់ទតក្ ាំសែើរការវសហើយ ាំពង់សាតិ់សាងទ់តក្ម្រតិវូបាន ងហ រូសោលវម្៊ុនសពលសម្រ ើម្របាេ់។វតិាំែភាជ  ់ខាងសម្រកាម្វណចង

ពីសេចក្ត ីណែនាំេម្រា ក់ារ ងហ រូទតក្វនង្សរៀ ចាំម្រ ពន័ធទតក្សៅ៖ 

https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-

after-prolonged-outage/. 

2.2. សពលណ លអាចស វ្ ដសៅបានវ ម្រតិូវហាម្ឃាតិអ់នក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់ ន្ងម្រក្ចក្វក្៊ុាំឲ្យសម្រ ើសម្រគឿង រកិាខ រ

រមួ្ោន វ  ូចជាវ ទូរេព័ាវ សងស ាតិវ ឬក្៊ុាំពយូ ទ័រ។វ សម្រគឿងេង្កា រមិ្វ ឧ ក្រែ៍វ ឬសម្រគឿង រកិាខ ណាវ

ណ លម្រតិូវសម្រ ើសោយ ៊ុគាលសលើេពាីន ក្វ់ ម្រតិូវេាា  ់សម្សោគវ  នា  ព់បីានសម្រ ើរចួវ

តាម្រស ៀ ម្រេ តាម្លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វវ ណ លណចងក្ន ុងណសនការការ រជាំងឺកូ្វ ដ -19វ េម្រា ់ទតីាាំងជាក្់លាក្់។វ

ម្រ េន្ស ើអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់កាតិេ់ក្់វនង្ម្រក្ចក្វ ម្រតិូវសម្រ ើក្ណនាងស វ្ ដការរមួ្ោន វ  ូចជាវការ ត រូសវនវ  ូសចនេះវ

ទីតាាំងសនេះម្រតិវូេាា  ់សម្សោគវ តាម្រស ៀ ម្រេ តាម្លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វវ ណ លណចងក្ន ុងណសនការការ រជាំងឺកូ្វ ដ -19វ

េម្រា ់ទតីាាំងជាក្់លាក្់វ នា  ព់កីារសម្រ ើម្របាេម់្តងៗ។ 

 

 

2.3. សរៀ ចាំ ណសនការវនង្អន៊ុវតិតណសនការពន្្តិយែល នួឯងរក្សោគេញ្ជា ជាំងកូឺ្វ ដ -19 ម្រ ោាំថ្ងៃវ

ចាំស េះអនក្សតលស់េវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិ់េក្់វន្ងម្រក្ចក្ទាាំងអេ់វណ លតិម្រមូ្វសៅក្ន ុងណសនការ

ការ រជាំងកូឺ្វ ដ -19 េម្រា ទ់ីតាាំងជាក្់លាក្់។វ 

2.4. យក្សលត្ិសលគាំរសូចញវន្ងហាម្ឃាតិក់ារសម្រ ើសលត្ិសលគាំរ។ូវ 

2.5. ក្៊ុាំសតលអ់ាហារវន្ងសភេជជៈជូនអតិ្ង្ជន។វ 

2.6. យក្រ េ់រ រចលត័ិសចញពថី្សាណ លម្្នអាចេាា តិបានេម្រម្យវ ូចជាវសែន ើយម្រទា វ់ភួយវឬវវវវទេេនវ ត ី។វ

ព្ោរណាម្រគ វឬយក្សចញនូវវតិថ ុសសេងសទៀតិណ លពប្ាក្េាា តិវណ លអតិង្្ជន  េះ ល់។ 

2.7. សរៀ ចាំសៅអវីរងឹម្ន្ម្រជា វឬក្ន្រនតក្វឬងងប់ាា េា ក្្វឬងងម់្រក្ោេ្ាំៗវឬស ន្ ើរពយួ រអាវ្ាំ/មួ្ក្េម្រា ់អតិង្្ជនោក្ ់

េសម្ាៀក្ ាំ ក្វ់នង្រ េ់រ រសសេងសទៀតិ។វេាា  ់សម្សោគសលើសៅអីវក្ន្រនតក្បាា េា ្ក្វនង្ស ន្ ើរពយួ រអាវ្ាំ/មួ្ក្វ

 នា  ព់កីារសម្រ ើម្របាេ់រចួម្តងៗ។វសពលពយួ ររ េ់រ រវម្រតិូវធ្លនថ្នវរ េ់សនេះម្ន្  េះ ល់នតងរ េ់រ ររ េ់

អតិ្ង្ជនសសេងសទៀតិស ើយ។ 

2.8. អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វម្រតិូវណតិ ក្់សម្រសាម្ថ្ ណ លសម្រ ើរចូសោលវសៅសពលតិម្រមូ្វស ើម្ប ីសម្រម្ើ

សេវាក្ម្មណាមួ្យវ (ឧទាហរែ៍វ សេវាក្ម្មស វ្ ដេក្់សម្រ ើសារធ្លតិ៊ុគីម្ី)វ សៅសពលេាា តិវ នង្េាា  ់សម្សោគវ

សៅសពលយក្ម្រក្ណាតិវ់ នង្ក្ណនេងណ លបានសម្រ ើរចួសចញវ នង្សៅសពលោត់ិណចងសលើវតិថ ុណ លក្ងវក្់

សោយសារអងាធ្លតិ៊ុោវថ្នោងកាយ។វ ការ ក្់សម្រសាម្ថ្ វ ម្្នជាំនួេការលាងេាា តិថ្ វ ឲ្យបានសទៀងទាតិ់ស ើយ។វ

ម្រតិូវសម្រ ើសម្រសាម្ថ្ ម្តងជាមួ្យអតិ្ង្ជនាន ក្។់វ សម្រសាម្ថ្ វ គួរសបាេះសោលម្រ ក្ សោយេ៊ុវតិថភ្ាព  នា  ព់ីសម្រ ើរចួវ

សហើយអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វ កាតិេ់ក្វ់ ន្ងម្រក្ចក្វ ម្រតិូវលាងេាា តិថ្ ឱ្យបានហមតិ់ចតិ់វ  នា  ព់ីសោេះវ នង្

សោលសម្រសាម្ថ្ ។វ ម្ា ងសទៀតិវ អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់កាតិេ់ក្់វ នង្ម្រក្ចក្វ ម្រតិូវលាងេាា តិថ្ វ  នា  ់ សម្រម្ើ

អតិ្ង្ជនរចួវន្ងសៅម្៊ុនសពល ក្់សម្រសាម្ថ្ ងមី។ 

2.9. សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វនង្កាតិេ់ក្់វម្រតិូវណតិស វ្ ដស ើងវក្ន ុងគាា តិោ ងតិច្ម្របាាំមួ្យហវ ដតិឆ្ៃ យពីអនក្សតល់សេវាក្ម្ម

អ ៊ុតិេក្វ់នង្កាតិេ់ក្វ់នង្អតិ្ង្ជនសសេងសទៀតិ។  

2.10.  ញ្ឈ ក់ារសម្រ ើម្របាេ់ឧ ក្រែម៍្ហ  ូអាហារវនង្សភេជជៈរមូ្ោន វសៅក្ន ុង នា េ់ម្រាក្វ(រមួ្ទា ាំងវ

ា េ៊ុនីឆ្៊ុងកាសហវ រមួ្ោន សងណ រ)។ 

 

2.11. សរៀ ចាំ ណសនការវនង្អន៊ុវតិតលក្ខែែឌ េាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគ ណ លានក្ម្រម្ត្ិសលើេពលីក្ខែែឌ វនង្

េតង់ោរវវជិាជ ជីវៈ្ម្មតាវក្ន ុងសនេះវរមួ្ ញ្ច លូ៖វ 

 
 

2.11.1. ម្របា ់អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្ទាាំងអេ់វឲ្យលាងេាា តិថ្ ឱ្យបានញតក្ញា ់វសោយ

សម្រ ើសា  ូ វនង្ទតក្វោ ងតិ្ចវ20វវវនិទីវឬសម្រ ើម្របាេ់ណជលលាងថ្ វ(ណ លបានសតល់ជូនសោយ 

អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្)វរមួ្ានវសៅម្៊ុនវនង្សម្រកាយសពល  េះ ល់សលើថ្សា  េះ ល់

https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf?fbclid=IwAR0i5PeHnaG7yjcO99Guf6jL2vgbUtsGJz2cna-3gR2NKLsYLzdUFOWnYcY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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សម្រចើនោន វវ ូចជាវក្ណនាងគ្តិល៊ុយវឬឧ ក្រែ៍វសម្រគឿង រកិាខ វឬេាា រណ លសម្រ ើរមួ្ោន វសៅសពល ត រូវឬតិម្រម្ង់

ា េ់រ េែ់ល នួវឬសៅសពលានឪកាេឆ្ាងសម្សោគ។ 

 

2.11.2. េាា  ់សម្សោគសៅក្ណនាង សម្រម្ើសេវាក្ម្មវវរសទេះរ៊ុញ ម្រ អ ង់តិវក្ញ្េក្់កាន់ថ្ វឧ ក្រែ៍វ

ណ លបានសម្រ ើសលើអតិ្ង្ជនវក្ណនេងសៅត វវនង្ថ្សាសសេងសទៀតិវ នា  ់ព ីសម្រម្ើអតិ្ង្ជនរចួ។ 

 

2.11.3. វតិថ ុសម្រ ើណតិម្តងវ ូចជាវក្ម្រក្មួ្នវ ៊ុាំ/តិាលេ់ាំ ីវម្រក្ោេរ៊ុុំក្វន្ងវតិថ ុសសេងៗវម្រតិូវណតិសម្រ ើម្តងរចួវ

សបាេះសោលភាា ម្ៗក្ន ុង្៊ុង ទ្ជ្តិ។ 

 

2.11.4. ឧ ក្រែ៍ទាាំងអេ់សៅក្ណនាង សម្រម្ើសេវាក្ម្ម ម្រតិូវេាា  ់សម្សោគឲ្យបានម្រតិតម្ម្រតិូវវ នា  ព់ី សម្រម្ើ

អតិ្ង្ជនាន ក្់ៗ រចួវតាម្លក្ខែែឌ  ូចខាងសម្រកាម្៖វ 

 

2.11.4.1. េាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគសៅសលើឧ ក្រែ៍ណ លម្្នម្រជា ទតក្វនង្ែយលវ់នង្ម្្នសម្រ ើអគាេ្នី

សសេងសទៀតិទាាំងអេ់វសោយយក្ក្ាំសទចសម្ើលស ើញទាាំងអេ់សចញវលាងជាមួ្យសា  ូ វនង្ទតក្វ

េម្ងតួិឧ ក្រែ៍វសហើយោក្ម់្រតាាំក្ន ុងទតក្េាា  ់សម្សោគវណ លច៊ុេះ ញ្ជ ីវEPA។វេាា តិវនង្េាា  ់

សម្សោគសៅសលើក្ថ្ន្រនតកាតិ់េក្វ់ម្រកាេ់េត្ិវនង្ម្រោេ់វសោយយក្ក្ាំសទចសម្ើលស ើញទាាំងអេ់សចញវ

លាងជាមួ្យសា  ូ វនង្ទតក្វសហើយជូតិវឬបាញ់ ទតក្វឬម្រក្ោេេាា  ់សម្សោគណ លច៊ុេះ ញ្ជ វីEPA 

ណ ល ង្កា ញពមី្រ េ្ទធភាពេាា  ប់ាក្់សតិរ ដវសេ្តិវន្ងសម្សោគវន្ងម្រតិូវបានអន៊ុម្ត័ិ

េម្រា ់សម្សោគកូ្រ ណូា។វវគួរបាញ់វឬោក្់ម្រតាាំឧ ក្រែក៍្ន ុងរយៈសពលវណ លតិម្រមូ្វសោយអនក្

សល្តិទតក្េាា  ់សម្សោគ។ 

 

2.11.4.2. េាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគសលើឧ ក្រែ៍អគា ្េនីទា ាំងអេ់វ ូចជាវា េ៊ុីនសក្ៀ េក្់វអាំពូលវLED 

ន្ងឧ ក្រែ៍ណក្េម្ផេេវសោយយក្ក្ាំសទចសម្ើលស ើញទាាំងអេ់សចញវនង្េាា  ់សម្សោគវសោយ

បាញ់វឬជូតិនតងទតក្វឬម្រក្ោេេាា  ់សម្សោគណ លច៊ុេះ ញ្ជ វីEPAវវណ ល ង្កា ញពី

ម្រ េ្ទធភាពេាា  ប់ាក្់សតិរ ដវសេ្តិវន្ងសម្សោគវន្ងម្រតិូវបានអន៊ុម្ត័ិេម្រា ់សម្សោគកូ្រ ណូា។វវ

 នា  ម់្ក្វសម្រ ើទតក្វឬម្រក្ោេេាា  ់សម្សោគវណ លច៊ុេះ ញ្ជ វីEPA េម្រា ់រយៈសពលបាញ់វឬជូតិវ

ណ លបានណចងក្ន ុងសេចក្ត ីណែនាំរ េអ់នក្សល្តិ។វម្រតិូវម្រ ងុម្រ យត័ិនវសពលបាញ់ទតក្េាា  ់

សម្សោគវនង្ម្រតិវូ ក្ឧ ក្រែរ៍ េអ់នក្សចញពីម្រពីសភា ើងវសហើយក្៊ុាំបាញចូ់លម្ ូទ័រ។វម្រតិូវ

ព្ោរណាសម្រ ើគម្រម្ អាចជូតិបានេម្រា ់ឧ ក្រែ៍សអ ច្ម្រតិនូ្ច។វ

ម្រ េន្ស ើម្ន្ានការណែនាំពអីនក្សលត្ិសទវម្រតិូវព្ោរណារសម្រ ើម្រកា សាជូនវឬទតក្

បាញា់នអាល់ក្៊ុលោ ងសហាចណាេ់វ60វភាគរយវស ើម្បេីាា  ់សម្សោគសលើសអម្រក្ង់ថ្នច់។វ

េម្ងតួិថ្សាឲ្យហមតិ់ចតិ់វស ើម្បីសចៀេវាងក្៊ុាំឲ្យ ក្់អងាធ្លតិ៊ុោវ។ 

2.11.5. េាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគសលើថ្ វទ៊ុសោទតក្វក្ាលបាញទ់តក្វន្ងឧ ក្រែ៍សេងសទៀតិវ នា  ព់ ីសម្រម្ើ

អតិ្ង្ជនរចួ។វសៅអវីក្ណនាងសក្ើយក្ាលវោនសា  ូ វនង្រ េ់រ រសសេងៗសទៀតិវគួរេាា តិវន្ងេាា  ់

សម្សោគឱ្យបានហមតិច់តិវ់ នា  ព់ីការសម្រ ើម្របាេ់។វម្រតិវូពោ្រណា ណនថម្ម្រក្ោេម្រគ វឬេនា តក្ម្រក្ោេវ

ណ លម្រតិូវសបាេះសោលវ នា  ់ពកីារសម្រ ើម្របាេម់្តងៗ។វ 

 

2.11.6. ម្រក្ណាតិ់ក្ែវក្ទ់ា ាំងអេ់វរមួ្ានក្ណនេងវម្រក្ណាតិវ់ភួយវអាវសម្រៅវន្ងម្រក្ណាតិម់្រគ ោម នថ្ វណ ល

អាចសម្រ ើបានស ើងវញិវគួរោក្់ក្ន ុង្៊ុង ្ទជ្តិវនង្ម្្នម្រតិូវសម្រ ើម្តងសទៀតិសទវរហូតិ លទ់ាល់ណតិបាន

សបាក្គក្់បានម្រតិតម្ម្រតិូវវសោយសេវាក្ម្មសបាក្គក្វ់ឬ ាំសែើរការសបាក្គក្វ់ណ លរមួ្ ញ្ច លូការោក្ម់្រតាាំ

ក្ន ុងទតក្េតីិ៊ុែាភាពោ ងតិច្ 160 Fahrenheitវោ ងតិច្ 25វនទី។ ម្រតិូវរក្ាម្រក្ណាតិស់ាា តិ

សៅក្ណនាងសាា តិ ្ទជត្ិ។វម្រតិវូធ្លនថ្នវអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់កាតិេ់ក្់វនង្ម្រក្ចក្វ

ណ លោត់ិណចងសលើម្រក្ណាតិក់្ែវក្វ់ឬការសបាក្គក្់វម្រតិូវ ក្់សម្រសាម្ថ្ វនង្ា េ់។ 

3. ណសនក្ទីវ2 – លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វ ណនថម្េម្រា ម់្រគតេះសាថ នវណ លសតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់នង្កាតិេ់ក្់៖ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-hair-salons--en.pdf


6  

3.1. ស វ្ ដការណក្តិម្រមូ្វណ លោាំបាច់សៅសលើ ាងម់្រគតេះសាថ នវស ើម្បីឲ្យានគាា តិរ ូកាយេម្រម្យ។វឧទាហរែ៍វសៅអីវ

ន្ងក្ណនាង សម្រម្ើសេវាក្ម្មវម្រតិវូណតិសរៀ ចាំោ ងណាវស ើម្បធី្លនគាា តិោ ងតិច្ម្របាាំមួ្យហវ ដតិរវាង

អតិ្ង្ជ្ន។វម្រគតេះសាថ នគួរពោ្រណាសម្រ ើម្របាេ់ែែឌ ណ ង ណនថម្វឬរបាាំងម្ន្ម្រជា ទតក្សសេងសទៀតិវ

សៅសពលេម្រម្យ។វ 

 
3.2. ម្រ េន្ស ើម្រគតេះសាថ នសេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់កាតិេ់ក្់វនង្ម្រក្ចក្ទាាំងមូ្លវឬណសនក្ណាមួ្យវទាំសនរវឬោម ន ាំសែើរ

ការវក្ន ុងអាំ ុង ទ ញ្ជជ វសាន ក្ស់ៅក្ន ុងទីជម្រម្ក្វ ូចសនេះវអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិ់េក្់វន្ងម្រក្ចក្វ

ម្រតិូវធ្លនថ្នវ ាំពង់ទតក្ ាំសែើរការវសហើយ ាំពង់សាតិ់សាង់ទតក្ម្រតិូវបាន ងហ រូសោលវម្៊ុនសពលសម្រ ើម្របាេ់។វ

តិាំែភាជ  ខ់ាងសម្រកាម្វណចងពីសេចក្ត ីណែនាំេម្រា ក់ារ ងហ រូទតក្វនង្សរៀ ចាំម្រ ពន័ធទតក្សៅ៖ 

https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-

service-after-prolonged-outage/. 

 

3.3. ស វ្ ដការណក្លម្ាណ លោាំបាច់សលើម្រ ពន័ធែយល់សចញចូលក្ន ុងម្រគតេះសាថ នវណ លរមួ្ ញ្ច លូ៖ 

 

3.3.1. ធ្លនថ្នវម្រ ពន័ធ  HVAC នង្ម្រ ព័នធ ត រូែយលវ់ម្រតិូវបានជួេជ៊ុលវនង្ ាំសែើរការបានម្រតិតម្ម្រតិូវ។វធ្លនថ្នវ

តិម្រម្ងែយល់ទា ាំងអេ់វ ាំសែើរការបានលទធសលលអ ម្រ សេើរ ាំស៊ុតិវសហើយម្រតិូវបាន ត រូងមីទានស់ពលសវលាវ

អន៊ុសលាម្តាម្អន៊ុសាេន៍រ េអ់នក្សល្តិ។ 

 

3.3.2. ម្រគតេះសាថ នសេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វម្រតិូវ សងា ើនភាគរយែយល់ពខីាងសម្រៅវតាម្ម្រ ពន័ធ វ

HVAC  ្ទ ាំសែើរការនូវម្រ ពន័ធ ម្រគ ម់្រគងែយល់តាម្តិម្រមូ្វការវណ លកាតិ ់នថយ រាិែែយលវ់

ណសាក្សលើេតីិ៊ុែាភាពវឬចាំនួនអនក្កាន់កា ់វន្ង សងា ើនែយល់្ម្មជាតិវ្សោយស ើក្ ងអ ចួវន្ងទាវ រវ

សៅសពលអាចស វ្ ដបានវសោយសារសាថ នភាព រសិាថ នវនង្អោរ។ 

 

3.3.3. ព្ោរណាសម្រ ើម្របាេា់ េ៊ុនីចល័យេាា តិែយល់ណ លានម្រ េ្ទធភាពែពេ់វ(HEPA) អា ់សម្រក្តិ

តិម្រម្ងែយល់ក្ន ុងអោរឲ្យានម្រ េ្ទធភាពែពេ់វ ាំសែើរការម្រ ព័នធែយល់ក្ន ុងអោរវសពលោម នម្ន៊ុេេវស ើម្បី

 សងា ើនែយល់សចញចូលជាអតិ ្រាវន្ងស វ្ ដការណក្េម្រមួ្លសសេងសទៀតិវស ើម្បី

 សងា ើន រាិែែយល ់រេិ៊ុទធពខីាងសម្រៅវនង្ចរនតែយលវ់សៅក្ណនាងស វ្ ដការទាាំងអេ់។ 
 
3.4. សរៀ ចាំ ណសនការវនង្អន៊ុវតិតនូវលក្ខែែឌ តិម្រមូ្វេត ីពកីារេាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគវណ លរមួ្ ញ្ច លូ៖វ 

 

3.4.1. ណែនាំអនក្សតលស់េវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិ់េក្់វន្ងម្រក្ចក្ថ្នវពួក្សគម្រតិូវទទួលែ៊ុេម្រតិូវេាា តិ

ក្ណនាងស វ្ ដការរ េែ់ល នួឱ្យបានសាា តិវន្ងានអនម្័យ។វអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វន្ងកាតិ់េក្ា់ន ក្់ៗ វ

ម្រតិូវេាា តិវនង្េាា  ់សម្សោគសៅក្ណនាងស វ្ ដការរ េ់ែល នួឲ្យបានម្រតិតម្ម្រតិវូវ នា  ់ព ីសម្រម្ើសេវា

ក្ម្មអតិ្ង្ជនាន ក្់ៗ រចួវនង្ចសនា េះសពលម្រតិវូ ត រូអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្។ 

 

3.4.2. ធ្លនថ្នវអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់កាតិេ់ក្់វនង្ម្រក្ចក្វទទួលបានេាា រសាតិ់សាងេ់ាា តិវ

ស ើម្បីពួក្សគអាចេាា តិថ្សាសសេងៗសោយផ្លា ល់សៅសពលោាំបាច់វសៅសពលោម នវតិតាន ៊ុគាលក្្េាា តិ។ 

 

3.4.3. េាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគសលើថ្សា  េះ ល់សម្រចើនោន សៅក្ណនាងរមួ្ឲ្យបានជាម្រ ោាំសពញមួ្យថ្ងៃវន្ង

អន៊ុសលាម្តាម្ណសនការការ រជាំងកូឺ្វ ដ -19វេម្រា ់ទីតាាំងជាក្ល់ាក្វ់។វេាា តិវន្ងេាា  ់សម្សោគសលើថ្សាវ

ន្ងឧ ក្រែ៍  េះសម្រចើនោន ទាាំងអេ់វ ូចជាវថ្ ទាវ រវ ង្កា ន់ថ្ វរ បូ ៊ីសែទតក្វ ងាន់វ  ូតិ៊ុងជសែត ើរយនត វ

ម្រ ោ ់សពក្វ់ឬពយួ រសខាអាវវសម្រគឿងេង្កា រមិ្វក្៊ុាំពយូ ទ័រវទូរេព័ាវនង្ឧ ក្រែ៍សសេងសទៀតិវណ លម្ន៊ុេេ  េះ ល់

សពញមួ្យថ្ងៃ។ 

 

3.4.4.  ញ្ឈ ក់ារសម្រ ើម្របាេ់ឧ ក្រែម៍្ហ  ូអាហារវនង្សភេជជៈរមូ្ោន វសៅក្ន ុង នា េ់ម្រាក្វ(រមួ្ទា ាំងវ

https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
https://www.ebmud.com/water/about-your-water/water-quality/returning-service-after-prolonged-outage/
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
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ា េ៊ុនីឆ្៊ុងកាសហវ រមួ្ោន សងណ រ)។ 

 
3.4.5. សាតិ់សាង់សលត្ិសលអនម្័យម្រតិតម្ម្រតិូវសៅក្ណនាងទទួលសភញៀវវនង្ក្ណនាងស វ្ ដការទាាំងអេវ់ណ លរមួ្ ញ្ច លូវ

ម្រក្ោេជូតិណ លសម្រ ើរចួសោលវណជលលាងថ្ វន្ងម្រក្ោេជូតិេាា  ់សម្សោគ។ 

 
3.4.6. េាា  ់សម្សោគសៅ ញ្ជ រ សម្រម្ើសេវាវរសទេះរ៊ុញវម្រ អ ់ងតិវក្ញ្េក្ក់ាន់ថ្ វឧ ក្រែវ៍នង្ថ្សាសសេងសទៀតិវ

 នា  ព់បីានសម្រ ើស ើម្ប ីសម្រម្ើសេវាក្ម្មជូនអតិ្ង្ជនាន ក្់ៗ រចួ។ 

 

3.4.7. សៅសពលអាចស វ្ ដបានវក្៊ុាំេាា តិក្ាំោលឥ ឋវសោយសបាេវឬសម្រ ើវវ ិ្ ីសសេងសទៀតិវណ លអាចឲ្យសម្សោគខាេ តិ់

ខាេ យសលើែយល់។វម្រតិូវសម្រ ើា េ៊ុនី ូម្្ូលាីនតិម្រម្ង HEPA សៅសពលណាលអាចស វ្ ដបាន។ 

 

3.4.7.1. េក្អ់តិ្ង្ជនម្រតិូវសបាេះសោលសោយេ៊ុវតិថភ្ាពសៅក្ន ុង្៊ុងេម្រាម្។វ 

 

3.5. សពលណ លអាចស វ្ ដសៅបានវម្រតិូវហាម្ឃាតិអ់នក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វក្៊ុាំឲ្យសម្រ ើសម្រគឿង 

 រកិាខ ររមួ្ោន វ ូចជាវទូរេព័ាវសងស ាតិវឬក្៊ុាំពយូ ទ័រ។វសម្រគឿងេង្កា រមិ្វឧ ក្រែ៍វឬសម្រគឿង រកិាខ ណាវ

ណ លម្រតិូវសម្រ ើសោយ ៊ុគាលសលើេពាីន ក្វ់ម្រតិូវេាា  ់សម្សោគវ នា  ់ពបីានសម្រ ើរចួវ

តាម្រស ៀ ម្រេ តាម្លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វវណ លណចងក្ន ុងណសនការការ រជាំងកូឺ្វ ដ -19វេម្រា ់ទីតាាំងជាក្ល់ាក្់។វ

ម្រ េន្ស ើអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់កាតិេ់ក្់វនង្ម្រក្ចក្វម្រតិូវសម្រ ើក្ណនាងស វ្ ដការរមួ្ោន វ ូចជាវការ ត រូសវនវ ូសចនេះវ

ទីតាាំងសនេះម្រតិវូេាា  ់សម្សោគវតាម្រស ៀ ម្រេ តាម្លក្ខែែឌ តិម្រមូ្វវណ លណចងក្ន ុងណសនការការ រជាំងកូឺ្វ ដ -19វ

េម្រា ់ទតីាាំងជាក្់លាក្់វ នា  ព់កីារសម្រ ើម្របាេម់្តងៗ។ 

 

3.6. អន៊ុវតិត វធិ្លនការេ៊ុវតិថភ្ាពេម្រា អ់តិ្ង្ជនវណ លរមួ្ ញ្ច លូ៖ 

 

3.6.1. សេវាក្ម្មណ លតិម្រមូ្វឱ្យអតិ្ង្ជនសោេះា េ់វម្រតិូវបានហាម្ឃាតិ់វសលើក្ណលងណតិម្រតិូវបានសលើក្ណលងសោយ

 ទ ញ្ជជ េត ពីាី េ់។ 

 

3.6.1.1. ការ ក្វនង្បា ក្ច់្សញ្េ ើម្វការស វ្ ដសោម្ណភនក្វការ ក្សោម្ម្៊ុែវនង្ការស វ្ ដម្៊ុែសសេងសទៀតិវម្រតិូវ

បានហាម្ឃាតិ់វសៅសពលសនេះ។ 

 

3.6.2. អតិ្ង្ជនម្រតិូវ ក្ា់ េ់វានណែេចងនតងម្រតិសចៀក្វស ើម្បកី្៊ុាំឲ្យសម្រជៀតិណម្រជក្នតងការ សម្រម្ើសេវាក្ម្ម។វ 

3.6.3. សតល់អាវសម្រៅវឬម្រក្ណាតិ់ម្រគ សាា តិឲ្យអតិ្ងជ្នាន ក្់ៗ។វ 
 

3.6.4. សេន ើអតិ្ង្ជនម្ក្តាម្ការណាតិ់វ នា  ព់ីបានក្ក្េ់ាា តិេក្់ងមីៗ វស ើម្បីកាតិ ់នថយសពលណាតិ់វម្រ េន្

ស ើេម្រម្យចាំស េះការ សម្រម្ើសេវាក្ម្ម។វ 

3.6.5. ព្ោរណាល៊ុ  ាំបាតិ់ជា សណាត េះអាេនននូវសេវាក្ម្មសសេងៗណ លតិម្រមូ្វឲ្យសល ុាំែយលេ់ម្ងតួិរយៈសពលណវង។ 
 

3.6.6. ហាម្ឃាតិអ់តិង្្ជនវម្ន្ឱ្យនាំម្ន៊ុេេម្ក្ ណនថម្វសៅសពលណាតិវ់សលើក្ណលងណតិក្រែីសលើក្ណលង

 ូចខាងសម្រកាម្៖វ(1)វម្រ េន្ស ើអតិ្ង្ជនណ លទទួលសេវាក្ម្មវគឺជាអនីតិជ្នវពួក្សគអាចនាំ

អាណាពាបាលជាម្ន៊ុេេសពញវយ័វ(2)វម្រ េន្ស ើអតិ្ង្ជន ណ លទទួលសេវាក្ម្មវវគជឺាជនព្ការវ

ពួក្សគអាចនាំអនក្សតល់សេវាណងទាាំជាម្ន៊ុេេសពញវយ័វនង្វ(3)វអតិ្ង្ជនសពញវយ័

អាចនាំកូ្នតូិចៗរ េែ់ល នួវម្រ េន្ស ើពួក្សគោម នជសម្រម្ើេណងទាាំក្៊ុារសសេងសទៀតិសទ។វអនក្ណាវ

ណ លចូលក្ន ុងម្រគតេះសាថ នវម្រតិូវពន្្តិយរក្សោគេញ្ជា ជាំងកូឺ្វ ដ -19 នង្ម្រតិូវោ  ់ញ្ច លូវសៅសពលសគ

េសម្រម្ចថ្នសតិើវទីតាាំងានចាំនួនម្ន៊ុេេ ល់ក្ម្រម្ត្ិរ េទ់ីតាាំងវឬោ ងណា។ 

https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
https://covid-19.acgov.org/sip.page?
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3.6.7. ហាម្ឃាតិអ់តិង្្ជនវក្៊ុាំឲ្យម្រ មូ្លសត ុាំោន សៅក្ណនាងទទួលសភញៀវវឬក្ណនាងសសេងសទៀតិក្ន ុងម្រគតេះសាថ ន។វ

សេន ើអតិ្ង្ជនរង់ោាំខាងសម្រៅវសោយ ក្់ា េវឬក្ន ុងរងយនតរ េែ់ល នួវម្៊ុនសពលណាតិវ់។វ

សៅទីតាាំងកាន់ណតិ្វក្ណនាងទទួលសភញៀវគួរានអតិ្ង្ជនម្តងាន ក្់វឬណក្ណម្រ ក្ណនាងទទួលសភញៀវវ

ស ើម្បីអាចរក្ាគាា តិរ ូកាយោ ងតិច្ម្របាាំមួ្យហវ ដតិវណ លរមួ្ ញ្ច លូវការយក្សៅអីវឬ

សា ុងសចញវឬការោក្់របាាំងសលើសៅអវីឬសា ុង។ 

 

3.6.8. អនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្់វកាតិេ់ក្វ់នង្ម្រក្ចក្វម្្នម្រតិូវ សម្រម្ើសេវាអតិង្្ជនសម្រចើននក្់

ក្ន ុងសពលណតិមួ្យសទវ(ឧទាហរែ៍វែែៈសពលេក្អ់តិ្ង្ជនាន ក្ក់្ាំព៊ុងេង តួិវអតិង្្ជនាន ក្់សទៀតិ

ទទួលសេវាក្ម្មកាតិេ់ក្់)។វសេវាក្ម្មេម្រា អ់តិ្ង្ជនាន ក្វ់ម្រតិូវណតិ ញ្េ ់ឲ្យរចួោលវ់

ម្៊ុនសពលអនក្សតល់សេវាក្ម្មអ ៊ុតិេក្វ់នង្កាតិេ់ក្ ់សម្រម្ើសេវាក្ម្មជូនអតិ្ង្ជនងមី។ 

 

3.6.9. យក្សលត្ិសលគាំរសូចញវន្ងហាម្ឃាតិក់ារសម្រ ើសលត្ិសលគាំរ។ូវ 

 

3.6.10. ក្៊ុាំសតលអ់ាហារវន្ងសភេជជៈជូនអតិ្ង្ជន។វ 

3.6.11. យក្រ េ់រ រចលត័ិសចញពថី្សាណ លម្្នអាចេាា តិបានេម្រម្យវ ូចជាវសែន ើយម្រទា វ់ភួយវឬវវវវ

ទេេនវ ត ី។វពោ្រណាម្រគ វឬយក្សចញនូវវតិថ ុសសេងសទៀតិណ លពប្ាក្េាា តិវណ ល

អតិ្ង្ជន  េះ ល់។ 

 
3.6.12. សរៀ ចាំសៅអវីរងឹម្ន្ម្រជា វឬក្ន្រនតក្វឬងងប់ាា េា ក្្វឬងងម់្រក្ោេ្ាំៗវ

ឬស ន្ ើរពយួ រអាវ្ាំ/មួ្ក្េម្រា អ់តិ្ង្ជនោក្់េសម្ាៀក្ ាំ ក្់វន្ងរ េ់រ រសសេងសទៀតិ។វេាា  ់

សម្សោគសលើសៅអីវក្ន្រនតក្បាា េា ក្្វន្ងស ន្ ើរពយួ រអាវ្ាំ/មួ្ក្វ នា  ព់កីារសម្រ ើម្របាេ់រចួម្តងៗ។វ

សពលពយួ ររ េរ់ រវម្រតិូវធ្លនថ្នវរ េស់នេះម្្ន  េះ លន់តងរ េរ់ ររ េ់

អតិ្ង្ជនសសេងសទៀតិស ើយ។ 

 

 


