បទបញ្ជាលេខ 20-12b របស់មន្ត្រ ីមន្ត្រ ីសុខាភិបាេ
ន្ខោនធីលខា្ធីអាឡាលមដា
អ្ុញ្ជាតឱ្យមា្ការជួបជុុំជាក់លាក់តាមយា្ជុំ្ិិះដែេមា្ការរ ឹតប្រ ឹងខាលង
ុំ
កាេបរ ិលឆេ ទន្បទបញ្ជា៖ នងៃទី 11 ដខកញ្ជា ឆ្នុំ 2020
សូមអា្បទបញ្ជាល្ិះលដាយប្ប ុងប្បយ័តន។ ការបុំពា្
ឬការខកខា្មិ្បា្អ្ុលលាមតាមបទបញ្ជាល្ិះគឺជាបទលេម ើសមជឈិមដែេប្តូវផ្ដន្ទាលោសលដាយ
ការពិ្័យ ដាក់ព្ធ ន្ទគារ ឬោុំងពីរ ។ (ប្កមសុវតថ ិភាព ្ិងសុខភាពន្រែឋ កាេីហ្វ័រញ៉ា § 120295,
្ិងប្រ បន្ទាប់; ប្កម ប្ពហ្ម ទណ្ឌ §§ 69, 148(a)(1))
ខរោមសិទធិអាំណាចន្ខនន កអាំពីរកមសុវតថ ិភាព ្ិងសុែភាពន្រ ឋ ោលីហ្វ័រញ៉ា 101040, 101085, និង
120175 ខ លជាបទបញ្ជារបស់មន្ត្រីខនន កសុខាភិបាលន្ខខា្ធីខខា្ធីអាឡាខមដា
(“មន្ត្រីមន្ត្រីសុខាភិបាល”)៖
1. ការដកដប្បឆុំលពាិះការស្ននក់លៅដតកនុងផ្ាិះ៖
បទបញ្ជាខ្េះមិ្អាចជាំ្ួសបទបញ្ជារបស់មន្ត្រីមន្តនរីសុខាភិបាលខលែ 20-14c ចុេះនងៃ ទី 28
ខែសីហា ឆ្នាំ 2020 ខ លខែនាំ ឱ្យរាល់ បុគ្គលទង
ាំ អស់ស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ
(“ោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ”) បា្ខទ។ នទុយខៅវ ិញ ពាក់
ព័្ធ្ឹងោរវ ិវឌ្ឍខ លសខរមចបា្កនុងោរប្ថ យខលបឿ្ឆ្ល ងរាលដាលន្ ជាំងឺកូរ ូណាវ ីរុសងម ី
2019 (“COVID-19”) ខៅកនុងខខា្ធីអាឡាខមដា (“ខខា្ធី”)
្ិងោរទទួ លស្នគល់ថាោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះោលយជាវ ិធីខដាេះរស្នយកនុងខែទីរបាាំពីរ របស់
ែល ួ្សរាប់សកមម ភាពមួ យចាំ្ួ្កនុងសហ្គ្ម្៍ោ្់ខតា្ស្នរៈសាំខា្់ខនេះ បទបញ្ជា
ខ្េះខធវ ើោរខកខរបតិចតួ ចខលើបទបបញ្ា តរ ិន្បទបញ្ជាឱ្យស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ
ខ ើមបីអ្ុញ្ជាតឱ្យា្ោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររ ឹតប្រ ឹងខាលាំង។
ោរអ្ុញ្ជាតតាមវ ិធា្ោរខ្េះសរាប់សកមម ភាពទ ាំងខនេះរតូវបា្បខងក ើតខ ើង
ខ ើមបីរកាោរប៉ាេះពាល់រវាងម្ុសស្ិងម្ុសសសរុបឱ្យសថ ិតកនុងករមិតទបបាំនុត
ខ ើមបីបខញ្ច ៀសោរខកើ្ខ ើងករែី COVID-19 យា៉ាងឆ្ប់រហ្័សខៅកនុងខខា្ធីខ្េះ
ក៏ ូ ចជាខខា្ធីជិតខាងនងខ រ។
សកមម ភាពខ លអ្ុញ្ជាតខដាយបទបញ្ជាខ្េះ្ឹងរតូវបា្វាយតនមល ជាប្រ បនទប់
្ិងរបខហ្លជារតូវា្ោរខកខរប របសិ្ខបើហា្ិភ័យពាក់ព័្ធ្ឹង COVID-19 ា្ោរ
ខរបរបួ លនខពលអនគ្ត។
2. លឆតន្ទ ្ិងលគាេបុំណ្ង៖
ខចតនចមបងន្បទបញ្ជាខ្េះគ្ឺខ ើមបីធានថារបជាជ្កនុងខខា្ធីខ្េះប្រ ស្ននក់ខៅខតកនុង
កខ្ល ងស្ននក់អារស័យរបស់ែល ួ្ ខ ើមបីប្ថ យខលបឿ្ឆ្ល ងរាលដាលន្ជាំងឺ COVID-19
្ិងោត់ប្ថ យនលប៉ាេះពាល់ខលើោរនដ ល់ខសវា ខងទ ាំសុែភាព ករមិតធៃ ្់
ែែៈខពលខ លអ្ុញ្ជាតបខ្ថ មតិចតួ ចសរាប់ោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររ ឹតប
្រ ឹងខាលាំង ូ ចា្ខចងខាងខរោមកនុងខនន កទី 8។ បទបបញ្ា តរ ិទ ាំងអស់ន្បទ
បញ្ជាខ្េះរតូវខតបករស្នយ ខ ើមបីអ្ុវតរ ខចតនខ្េះ។ ោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោរ
រ ឹតប្រ ឹងខាលាំងទាំងខ្េះរតូវបា្អ្ុញ្ជាតខរោមលកខ ែែឌខ លខរៀបចាំខ ើងខ ើមបីប្រ ោរវ ិវឌ្ឍ
ខ លសខរមចបា្កនុងោរប្ថ យខលបឿ្ឆ្ល ងរាលដាលន្ជាំងឺ COVID-19 ែែៈខពលខ ល
មន្ត្រីខនន កសុខាភិបាលប្រ វាយតនមល ខលើលទធ ភាពឆ្ល ង ្ិងករមិតធៃ ្់ធៃរតាមខវជា ស្នន្តសរ ន្
ជាំងឺ COVID-19 ខដាយស្នរលកខ ែែឌទ ាំងខនេះរតូវបា្ពែ៌នខៅកនុងបទបញ្ជាខ្េះ ្ិងខៅ
កនុងោរខែនាំខ លខចញខដាយម្ទ ីរសុខាភិបាលស្នធារែៈន្ខខា្ធីអាឡាខមដា (ACPHD)
បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
ខ ើមបីអ្ុញ្ជាត VBG (នងៃទី 11 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020)
ទាំព័រទី 1 ន្ 8

ជាប្រ បនទប់។
ោរែកខា្មិ្បា្អ្ុខោមតាមបទបបញ្ា តរ ិណាមួ យន្បទ បញ្ជាខ្េះអាច
បណា
ដ លឱ្យងាយរងោរគ្ាំរាមកាំខហ្ង ្ិងមហ្្រ រាយ ល់សុខាភិបាល
ស្នធារែៈ បណា
ដ លឱ្យា្បញ្ជាស្នធារែៈ ្ិងរតូវនរ នទខទសខដាយពិ្័យ ដាក់ព្ធ នគារ
ឬទ ាំងពីរ។
3. មូ េលហ្តុ៖ បទបញ្ជាខ្េះរតូវបា្ខចញខដាយខនែ កខលើភសតុតាងន្ោរប្រ ឆ្ល ងជាំងឺ COVID19 ជាសហ្គ្ម្៍គ្ួរឱ្យកត់សាគល់ខៅកនុងខខា្ធីខ្េះ, ភសតុតាងន្ោរឆ្ល ងមុ្ខចញ
ខរាគ្សញ្ជា ្ិងមិ្ខចញខរាគ្សញ្ជាតាមតាំែក់ទឹកតូ ចៗន្នល វូ ខងា ើម្ិងែយល់, ភសតុតាង
លកខ ែៈវ ិទាស្នន្តសរ
្ិងោរអ្ុវតរ របខសើរបាំនុតពាក់ព័្ធ្ឹងមខធាបាយា្របសិទធភាពបាំនុតកនុងោរប្ថ យ
ខលបឿ្ឆ្ល ងន្ជាំងឺឆ្លងជាទូ ខៅ ្ិងជាំងឺ COVID-19 ជាពិខសស, ភសតុតាង
ខ លបញ្ជាក់ថាអាយុ អាោរ ្ិងសុែភាពរបស់របជាជ្កនុងចាំ្ួ្គ្ួ រឱ្យកត់សាគល់កនុង
ខខា្ធីខ្េះខធវ ើឱ្យខខា្ធីខ្េះរបឈម្ឹងបញ្ជាសមុគ្ស្នមញខនន កសុែភាពធៃ ្់ធៃរ
រ ួមទ ាំងងោរស្នលប់ខដាយស្នរជាំងឺ COVID-19 ្ិងភសតុតាងបខ្ថ មខ លអន កខនសងខទៀត
រ ួមទាំងខកម ងៗ ្ិងម្ុសសា្សុែភាពលែ ក៏កាំពុងរបឈម្ឹងលទធ នលធៃ ្់ធៃរនងខ រ។
ខដាយស្នរោរនទុេះខ ើងន្ជាំងឺ COVID-19 កនុងចាំខណាមស្នធារែជ្ទូ ខៅ ខ លជាជាំងឺឆ្លង
រាលដាលជាសកល ខបើខយាងតាមអងគ ោរសុែភាពពិភពខោក
បញ្ជាអាស្ន ខនន កសុខាភិបាលស្នធារែៈកាំពុងខកើតខ ើងខៅទូ ទង
ាំ ខខា្ធីខ្េះ។
អវ ីខ លខធវ ើឱ្យបញ្ជាោ្់ខតធៃ ្់ធៃរខទៀតខនេះគ្ឺ
បុគ្គលមួ យចាំ្ួ្ខ លបា្ឆ្ល ងខមខរាគ្ខ លបងក ឱ្យា្ជាំងឺ COVID-19 មិ្
ា្ខរាគ្សញ្ជាខទ ឬា្ខរាគ្សញ្ជាករមិតរស្នលប៉ាុខណា
ណ េះ ខ លា្្័យថាពួ កខគ្មិ្ ឹង
ែល ួ្ថាា្នទុកខមខរាគ្ខ្េះ ្ិងកាំពុងចមល ងខៅអន ក នទខនេះខទ។
ខដាយស្នរសូ មបីខតអន កមិ្ខចញខរាគ្សញ្ជាក៏អាចចមល ងជាំងឺបា្
ខហ្ើយខដាយស្នរខតភសតុតាងបងាាញថាោរចមល ងគ្ឺងាយ្ឹងរាលដាល
ខនេះោរជួ បជុាំខ លមិ្ា្ោររគ្ប់រគ្ងរតឹមរតូវ ្ិងោររបារស័យទក់ទងផ្ទទល់
្ិងមិ្ផ្ទទល់រវាងម្ុសសអាចបណា
ដ លឱ្យា្ោរឆ្ល ងខមខរាគ្ខ លមិ្អាចបខញ្ច ៀសបា្។
ភសតុតាងលកខ ែៈវ ិទាស្នន្តសរបងាាញថាខៅ ាំណាក់ោលា្អាស្ន ខ្េះ
ោរប្រ ប្ថ យខលបឿ្ឆ្ល ងខមខរាគ្ខៅខតា្ស្នរៈសាំខា្់ខ ើមបីជួយ (ក)
ោរពារអន កខ លងាយរង ខរគាេះបាំនុត (ែ)
បខញ្ច ៀសកុាំឱ្យរបព័្ធខងទ ាំសុែភាពរទរទង់ខលងជាប់ (គ្) បខញ្ច ៀសកុាំឱ្យា្
អាោរសុែភាពរាុនាំ ររយៈខពលខវង ូ ចជាោរែូ ចនល វូ ខងា ើម តរមងខនម
ខបេះ ូ ង្ិងសរនសឈាម រពមទ ាំងោរបាត់បង់អវៈយវៈខដាយស្នរឈាមកក ្ិង (ឃ)
បខញ្ច ៀសោរស្នលប់។
4. ករណ្ីលៅកនុងលខា្ធីល្ិះ៖
កិចចែិតែាំរបឹងខរបងរ ួមខ លបា្ខធវ ើខ ើងមកទល់បចចុបប្ន ពាក់ព័្ធ្ឹងបញ្ជាអាស្ន ខនន កសុ
ខាភិបាលស្នធារែៈខ្េះបា្ប្ថ យខលបឿ្ន្គ្្ល ងរបស់ខមខរាគ្ ប៉ាុខ្រ បញ្ជាអាស្ន
្ិងហា្ិភ័យចាំខពាេះសុខាភិបាលស្នធារែៈខ លពាក់ព័្ធខៅខតា្លកខ ែៈគ្ួ រឱ្យកត់សាគ
ល់ខៅខ ើយ។ គ្ិតរតឹមនងៃ ទី 10 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020 ា្ករែីឆ្លងជាំងឺ COVID-19
ខ លបា្បញ្ជាក់ចាំ្ួ្ 19,819 នក់ខៅកនុងខខា្ធីខ្េះ ្ិងអន កស្នលប់ 320 នក់។
ចាំ្ួ្សរុបន្ករែីខ លបា្បញ្ជាក់ប្រ ខកើ្ខ ើង ប៉ាុខ្រ
អរតាកាំខែើ្ា្ខលបឿ្យឺតជាងមុ្កនុងរយៈខពលប៉ាុនម្នងៃ មុ្ខពលខចញបទបញ្ជាខ្េះ។
ភសតុតាងបញ្ជាក់ថា ោរដាក់បរាមខគាចរ
្ិងលកខ ែែឌតរមូវឱ្យរកាគ្ាលតសងគ មខដាយបទបញ្ជាឱ្យស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះខលើកមុ្កាំពុង
ោត់ប្ថ យអរតាកាំខែើ្ន្ោរឆ្ល ងជាសហ្គ្ម្៍ ្ិងករែីខ លបា្បញ្ជាក់
តាមរយៈោរដាក់កាំហ្ិតខលើោររបារស័យទក់ទងរវាងម្ុសស
បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
ខ ើមបីអ្ុញ្ជាត VBG (នងៃទី 11 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020)
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ខ លរសបតាមភសតុតាងលកខ ែៈវ ិទាស្នន្តសរអាំពីរបសិទធភាពរបស់ វ ិធា្ោររសខ ៀងគានខ្េះខៅ
តាំប្់ខនសងខទៀតកនុងរបខទស ្ិងពិភពខោក។
5. ការដណ្ន្ទុំរបស់មន្តនរីដផ្នកសុខាភិបាេ, CDC, CDPH៖

បទបញ្ជាខ្េះខចញបនទប់ពីោរខចញនាយោរខែនាំ ៏សាំខា្់ពីមន្តនរីខនន កសុខាភិបាល

មជឈមែឌលរតួ តពិ្ិតយ្ិងបងាករជាំងឺឆ្លង (CDC)
ម្ទ ីរសុខាភិបាលស្នធារែៈន្រ ឋ ោលីហ្វ័រញ៉ា ្ិងមន្ត្រីខនន កសុខាភិបាល
ស្នធារែៈខនសងខទៀតទូ ទ ាំងសហ្រ ឋ អាខមរ ិក ្ិងជុាំ វ ិញពិភពខោក រ ួមទ ាំងោរអ្ុម័តជា
សកល្ូ វបទបញ្ជាឱ្យដាក់លកខ ែែឌតរមូវកនុងោររកាគ្ាលតសងគ ម ្ិងបរាមខគាចរ
រសខ ៀងគាន ខ ើមបីរបយុទធរបឆ្ាំង្ឹងោរឆ្ល ងរាលដាល ្ិងខរគាេះថានក់ន្ជាំងឺ COVID-19។
មន្ត្រីខនន កសុខាភិបាល្ឹងប្រ វាយតនមល ស្នថ្ភាពខ លកាំពុង វ ិវឌ្ឍយា៉ាងឆ្ប់រហ្័ស
្ិងអាចខកខរប ឬព្ារខពលសរាប់បទបញ្ជាខ្េះ ឬខចញបទបញ្ជាបខ្ថ ម ពាក់
ព័្ធ្ឹងជាំងឺ COVID-19 ខៅតាមោរខរបរបួ លន្ោលៈខទសៈ។
6. ការបញ្ចូេបទបញ្ជា ្ិងការប្បកាស។ បទបញ្ជាខ្េះរតូវបា្ខចញខដាយអ្ុខោមតាម
្ិងរ ួមបញ្ចល
ូ ខដាយឯកស្នរខយាងរ ួមា្
ខសចកដ ីរបោសសដ ីពីស្នថ្ភាពអាស្ន ខ លខចញខដាយខោកអភិបាល Gavin Newsom
ខៅនងៃ ទី 4 ខែមីន ឆ្នាំ 2020; ខសចកដ ីរបោសអាំពីភាពអាស្ន ខនន កសុខាភិបាលកនុងតាំប្់
ខ លខចញខដាយមន្ត្រីខនន កសុខាភិបាលខៅចុេះនងៃ ទី 1 ្ិងទី 5 ខែមីន;
ខសចកដ ីសខរមចរបស់រក ុមរបឹកាអន ករគ្ប់រគ្ងខខា្ធីអាឡាខមដា
ខ លអ្ុម័តខលើខសចកដ ីរបោសអាំពីភាពអាស្ន ខនន កសុខាភិបាលកនុងតាំប្់ខៅនងៃ ទី 10
ខែមីន ឆ្នាំ 2020, ខសចកដ ីសខរមចរបស់រក ុមរបឹកាអន ករគ្ប់រគ្ង
ខ លអ្ុម័តខលើខសចកដ ីរបោសអាំពីភាពអាស្ន កនុងតាំប្់ខៅនងៃ ទី 17 ខែមីន ឆ្នាំ 2020
បទបញ្ជាថ្ននក់រែឋ ៖ បទបញ្ជាខ្េះក៏ខចញខដាយពាក់ព័្ធ្ឹងបទបញ្ជារបស់មន្ត្រីខនន ក
សុខាភិបាលស្នធារែៈថានក់រ ឋ (“បទបញ្ជាសដ ីពីោរស្ននក់ខៅថានក់រ ឋ ”) ខៅនងៃ ទី 19 ខែ មីន
ឆ្នាំ 2020 នងខ រ ខ លកាំែត់ោររ ឹតប្រ ឹងទូ ទ ាំងរ ឋ ខលើសកមម ភាព អាជីវកមម របស់អនក
ខ លមិ្ ស្ននក់ខៅជាអចិនន្ត្រយ៍ ខ លា្សុពលភាពរហ្ូ ត ល់ា្ោរជូ ្ ាំែឹងបខ្ថ ម
ក៏ ូ ច ជា បទបញ្ជារបតិបតរ ិខលែ N-33-20 របស់ខោកអភិបាលខៅនងៃ ទី 19 ខែមីន ឆ្នាំ
2020 ខ ល
បងាគប់បញ្ជាឱ្យអន ករស់ខៅរ ឋ ោលីហ្វ័រញ៉ាអ្ុវតរ តាមបទបញ្ជាសដ ីពីោរស្ននក់ខៅថានក់រ ឋ
្ិងបទបញ្ជារបតិបតរ ិខលែ N-60-20 ខ លបងាគប់បញ្ជាឱ្យមន្ត្រីខនន កសុខា ភិបាលស្នធារែៈ
ថានក់រ ឋ បខងក ើតលកខ ្រ ិកៈសរាប់កាំែត់រខបៀប ្ិងថាខតើមន្ត្រីខនន ក សុខាភិបាលកនុងតាំប្់
អាចអ្ុវតរ វ ិធា្ោរសុខាភិបាលស្នធារែៈ
កនុងករមិតមិ្សូ វតឹង រុឹង ូ ចបទបញ្ជាសដ ីពីសុខាភិបាលស្នធារែៈទូ ទង
ាំ រ ឋ ឬអត់
ពាក់ព័្ធ្ឹងស្នថ្ភាពកនុងតាំប្់។ បទបញ្ជាខ្េះក៏រតូវបា្ខចញ
ខដាយពិចារណាខលើជាំហ្រខ លរ ឋ ោលីហ្វ័រញ៉ារបោ្់យកខៅកនុង Gish v. Newsom, 20 cv
00755 (C.D.Cal)
ខ លខោកអភិបាលបា្កាំែត់ថាោរជួ បជុាំខដាយខបើកយា្ជាំ្ិេះចូ លខបបខ្េះអាចខធវ ើខ ើង
តាមបទបញ្ជារបស់គាត់ ខ លជាជខរមើសខនែ កខលើ “បខចច ក វ ិទា”។
7. េទធ ភាពអ្ុវតរ ៖ រាល់បុគ្គលទ ាំងអស់ខ លកាំពុងរស់ខៅ ខធវ ើោរ
ឬខៅសួ រសុែទុកខកនុងខខា្ធីខ្េះរតូវបា្បងាគប់បញ្ជាឱ្យប្រ អ្ុវតរ តាមបទបញ្ជាបចចុបប្ន សដ ី
ពីោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ។
បខ្ថ មខលើករែីខលើកខលង ូ ចបា្កាំែត់ខៅកនុងបទបញ្ជាសដ ីពីោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ
បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
ខ ើមបីអ្ុញ្ជាត VBG (នងៃទី 11 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020)
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បុគ្គលននខៅកនុងខខា្ធីខ្េះក៏អាចចូ លរ ួមោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររ ឹតប្រ ឹ
ងខាលាំងជាក់ោក់បា្នងខ រ ូ ចបា្កាំែត់ខៅកនុងខនន កទី 8 ខាងខរោម ខ្េះ។
8. ្ិយម្័យ ្ិងករណ្ីលេើកដេង៖
a. សរាប់ខគាលបាំែងន្បទបញ្ជាខ្េះ
ោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររ ឹតប្រ ឹងខាលាំងគ្ឺជាោរជួ បជុាំខ លកនុងអាំ ុ ង
ខពលជួ បជុាំទ ាំងមូ ល អន កចូ លរ ួមរគ្ប់គាន (មិ្រាប់បញ្ចល
ូ អន កខរៀបចាំកមម វ ិធី បុគ្គលិក
្ិងស្រ ិសុែ ខលើកខលងខតា្ោរ បញ្ជាក់ចាស់ោស់)
រតូវសថ ិតខៅកនុងយា្ជាំ្ិេះបិទជិតទ ាំងរស ុង ខដាយចតខៅ
ចាៃយយា៉ាងខហាចណាស់របាាំមួយហ្វ ីតពីយា្ជាំ្ិេះខនសងខទៀត
ខហ្ើយអន កជិេះទ ាំងអស់កនុងយា្ជាំ្ិេះបិទជិត្ីមួយៗគ្ឺជាសាជិកន្រគ្ួ ស្នរខតមួ យ។
សូ មបញ្ជាក់ឱ្យបា្ចាស់ថា យា្ជាំ្ិេះបិទជិតមិ្រាប់បញ្ចល
ូ ម៉ាូ តូ រងយ្រ ខបើក ាំបូល
រងយ្រ pickup truck ខនន កខាងខរោយខបើកចាំហ្ យា្ជាំ្ិេះគាម្ទវរ ឬកង់ខ ើយ។
ោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះរ ួមា្ជាអាទិ ោរសខមដ ងផ្ទទល់។ សរាប់ខគាល
បាំែងន្បទបញ្ជាខ្េះ ពាកយថា “ោរសខមដ ងផ្ទទល់” រ ួមា្រក ុមតន្ត្រី ខោខ្ ឬ សិលបៈ
ោរបខរងៀ្ ្ិងោរខធវ ើបទបងាាញ ោរបញ្ជចាំងភាពយ្រ ្ិងពិធីស្នសន
ឬវបបធម៌ខនសងខទៀត។ រាល់ោរសខមដ ងផ្ទទល់ទ ាំងអស់រតូវខតខគារពឱ្យបា្ខាាប់ែជ ួ្
តាមោរខែនាំខ លខចញខដាយម្ទ ីរសុខាភិបាលស្នធារែៈន្ខខា្ធី អាឡាខមដា
ខហ្ើយរពឹតរិោរែ៍ទ ាំងឡាយរសបតាមបទបញ្ជាខ្េះខ លា្យា្ជាំ្ិេះខលើសពី 200
ខរគ្ឿង អន កខរៀបចាំកមម វ ិធីរតូវខតនដ ល់ចាប់ចមល ងន្គ្ខរាងសខមដ ងផ្ទទល់ របស់ែល ួ្ខៅ
COVIDRecovery@acgov.org ខ ើមបីខធវ ើោររតួ តពិ្ិតយយា៉ាងខហាចណាស់បួ្សបាដហ្៍
មុ្ខពលកាំែត់ន្ោរសខមដ ង។ យា៉ាងខហាចណាស់
គ្ខរាងខ្េះរតូវបញ្ជាក់ចាំ្ួ្អន កសខមដ ង ្ិងបុគ្គលិកនលិតកមម
រខបៀបខ លអន កសខមដ ង
្ិងបុគ្គលិកនលិតកមម ្ឹងអ្ុខោមតាមោររកាគ្ាលតរាងោយ
ោររតួ តពិ្ិតយសីតុែាភាព/ខរាគ្សញ្ជា ្ិងវតថុរគ្បមុែ
រខបៀបោត់ប្ថ យោរប៉ាេះពាល់ជាមួ យម្ុសសខរៅ ពីរក ុមម្ុសសជិតសន ិទធ
ឬសាជិករគ្ួ ស្នរ ពីសាំណាក់អនកសខមដ ង ្ិងបុគ្គលិកកនុងករមិតទបបាំនុត
រខបៀបោត់ប្ថ យោរខរបើរបាស់ឧបករែ៍រ ួមគានកនុងករមិតទបបាំនុត
្ិងរខបៀបរបបកនុងោរសាែត ្ិងោរខធវ ើអនម័យ។
b. ោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះរតូវខតខគារពឱ្យបា្ខាាប់ែជ ួ្តាមលកខ ែែឌតរមូវខាងខរោ
ម៖
i. អន កលរៀបឆុំកមម វ ិធី បុគគេក
ិ គលប្មាងជួបជុុំ៖
ោរជួ បជុាំខ្េះរតូវខតា្អន កខរៀបចាំកមម វ ិធីខរោមោរចាត់តាាំងពីស្នថប័្រតឹម
រតូវ
ខ លទទួ លែុសរតូវកនុងោរធានឱ្យបា្្ូ វោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជាខ្េះ
្ិងបទបញ្ជាសដ ីពីោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ កនុងអាំ ុ ងខពលជួ បជុាំ
(“អន កខរៀបចាំកមម វ ិធី”)។ ា្ខត បុគ្គលិករបស់ស្នថប័្ខ លរតូវោរចាាំបាច់
ខ ើមបីជួយសរមួ ល ល់ោរជួ បជុាំ
្ិងជួ យធានឱ្យបា្្ូ វោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជាខ្េះប៉ាុខណា
ណ េះខទើបអាចា
្វតរ ា្ (“បុគ្គលិក”)។ បខ្ថ មពីខ្េះ អន កខរៀបចាំកមម វ ិធីរតូវខត៖
1. សរាប់ោរជួ បជុាំខ លា្យា្ជាំ្ិេះខលើសពី 10 ខរគ្ឿង សូ មខសន ើសុាំ
បុគ្គលិកស្រ ិសុែខ លនដ ល់ខដាយទីភានក់ងារអ្ុវតរ ចាប់កនុងតាំប្់ខ
លា្ខ ្សមតថ កិចចចមបង សរាប់ទីតាាំងន្រពឹតរិោរែ៍ (“ទីភានក់
បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
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ងារ”) ្ិងបង់របាក់សមរមយតាមោរកាំែត់របស់ទីភានក់ងារខ្េះ។
របសិ្ខបើទីភានក់ងារខ្េះ ប ិខសធមិ្នដ ល់ស្រ ិសុែតាមោរខសន ើសុាំ
អន កខរៀបចាំកមម វ ិធីជាអន កទទួ លែុសរតូវកនុងោរជួ លស្រ ិសុែឯកជ្ឱ្យ
បា្រគ្ប់រគា្់ ខ ើមបីធានឱ្យបា្្ូ វោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជាខ្េះ
្ិងខដាេះរស្នយរាល់បញ្ជាសុវតថ ិភាព ្ិងចរាចរែ៍ខដាយែល ួ្
ឯង។
ស្នថប័្នដ ល់ខសវាកមម ស្រ ិសុែរតូវកាំែត់ចាំ្ួ្ស្រ ិសុែខ លចាាំបាច់
ប៉ាុខ្រ មិ្គ្ួ រខលើសពីអវីខ លខគ្ចាត់ទុកថាចាាំបាច់ ខ ើមបីរកាសុវតថ ិភាព
្ិងធានឱ្យបា្្ូ វោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជាខ្េះខទ។
សូ មបញ្ជាក់ឱ្យបា្ចាស់ថា
របសិ្ខបើអនកខរៀបចាំកមម វ ិធីជួលស្រ ិសុែរ ួចខហ្ើយ
ខគ្អាចខរបើមន្ត្រីស្រ ិសុែខ លា្រស្នប់ខនេះបា្។
2. បខងក ើត
្ិងនដ ល់គ្ខរាងជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររ ឹតប្រ ឹងខាលាំង
(“គ្ខរាងជួ បជុាំ”) ឱ្យភានក់ងារអ្ុវតរ ចាប់កនុងតាំប្់ខៅតាម
ោរខសន ើសុាំ ូ ចបា្ខរៀបរាប់ខៅកនុងខនន កទី 8 (c)។ គ្ខរាងជួ បជុាំខ្េះ
ចាាំបាច់រតូវខតបញ្ចល
ូ កនុងទរមង់ខបបបទ ខ លភាាប់ជាមួ យបទបញ្ជា
ខ្េះជាឧបសមព ័្ធ A។
3. ធានឱ្យបា្ថាអន កចូ លរ ួម
្ិងបុគ្គលិកខគារពតាមបទបញ្ជាសដ ីពីោររគ្បមុែ
្ិងលកខ ែែឌតរមូវសដ ីពីគ្ាលតសងគ ម
ូ ចបា្ខរៀបរាប់ខៅកនុងបទបញ្ជាសដ ីពីោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ
ឱ្យបា្រគ្ប់ខពលខវោ។
ii. អន កជិិះកនុងយា្ជុំ្ិិះ៖
អន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះរតូវខតជាសាជិកកនុងរគ្ួ ស្នរខតមួ យ
្ិងមិ្រតូវបដ ូរយា្ជាំ្ិេះកនុងអាំ ុ ងខពលជួ បជុាំខនេះខទ។ បខ្ថ មពីខ្េះ
មិ្អ្ុញ្ជាតឱ្យា្ចាំ្ួ្អន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះខលើសពីចាំែុេះរសបចាប់ខនេះ
ខទ។ បុគ្គលិក
្ិងស្រ ិសុែមិ្រតូវបា្ចាត់ទុកថាជាអន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះខទ
ខហ្ើយអាចខៅខាងខរៅយា្ជាំ្ិេះបា្។
iii. ទីតាង
ុំ ៖ ោរជួ បជុាំរតូវខតខធវ ើខ ើងខៅទីតាាំងខាងខរៅ
ខ លធាំលមមខ ើមបីឱ្យរសបតាមលកខ ែែឌតរមូវអាំពីគ្ាលតន្បទបញ្ជាខ្េះ
្ិងបទបញ្ជាសដ ីពីោរ
ស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ ឧ. ី ូ ត៍ចតយា្យ្រ ឬកខ្ល ងរសខ ៀងគានខ្េះ។
បខ្ថ មពីខ្េះ ចខនលេះរវាងយា្ជាំ្ិេះកនុងជួ រ្ីមួយៗរតូវខតា្ទាំហ្ាំសមលម ម
កនុងោរខចញចូ លខៅខពលា្អាស្ន ។
ទីតាាំងជួ បជុាំរតូវខតជាកខ្ល ងខ លអាចធានបា្ថា
អន កខ លមិ្បា្ទទួ លោរអខញ្ា ើញ្ឹងមិ្អាចចូ លរ ួមបា្ខនេះខទ
ប៉ាុខ្រ ស្រ ិសុែអាចបាំខពញលកខ ែែឌតរមូវខ្េះបា្។
របសិ្ខបើទីតាាំងខនេះមិ្ខម្ជាកមម សិទធិរបស់អនកខរៀបចាំកមម វ ិធីខទ
អន កខរៀបចាំកមម វ ិធីរតូវខតនដ ល់គ្ខរាងជួ បជុាំ ល់ាចស់ទីតាាំងខនេះ
្ិងរតូវខតា្ោររពមខរពៀង ឬោរអ្ុញ្ជាតជាោយលកខ ែ៍អកសរ
ខ ើមបីខរបើរបាស់ទីតាាំងខ លទទួ លស្នគល់ជាក់ោក់ថាសរាប់ទទួ លគ្ខរាងជួ ប
ជុាំខ្េះ។
iv. តាមការអលញ្ាើញប៉ាុល្
ណ ិះ៖
ោរជួ បជុាំខ្េះរតូវខតរបរពឹតរខៅតាមោរអខញ្ា ើញប៉ាុខណា
ណ េះ
ខដាយកាំែត់ឱ្យបា្សមរសបខៅតាមទាំហ្ាំទីតាាំងខ លអាចដាក់ម្ុសសបា្។
បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
ខ ើមបីអ្ុញ្ជាត VBG (នងៃទី 11 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020)
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v.
v. ឆុំ្ួ្កុំណ្ត់៖ ោរជួ បជុាំ្ីមួយៗមិ្រតូវា្យា្ជាំ្ិេះខលើសពី 400 ខរគ្ឿង
្ិងមិ្អាចា្រយៈខពលយូរជាង 3 ខា៉ាងខទ។
vi. បងអឆ៖
ួ
របសិ្ខបើខបើកបងអ ួចណាមួ យរបស់យា្ជាំ្ិេះ
អន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះទ ាំងអស់រតូវខតពាក់វតថុរគ្បមុែ
ខដាយអ្ុខោមតាមបទបញ្ជាសដ ីពីោររគ្បមុែ។
vii. ករណ្ីលេើកដេងសប្មាប់ការលឆញលប្ៅយា្ជុំ្ិិះ៖
ខរៅពីោរខរបើរបាស់ប្ទ ប់ទឹក
ោរខៅយកខរគ្ឿងសមបទ្ខ លបា្ទិញជាមុ្
ឬករែីា្អាស្ន ូ ចបា្កាំែត់ខៅកនុងខនន កទី 8(b)(x)
អន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះអាចចាកខចញ ពីយា្ជាំ្ិេះបា្
លុេះរតាខតអន កខរៀបចាំកមម វ ិធីបា្នដ ល់ោរអ្ុញ្ជាតចាស់
ោស់កនុងរយៈខពលែល ីប៉ាុខណា
ណ េះ។
ោរអ្ុញ្ជាតខបបខ្េះរតូវខតនដ ល់ឱ្យយា្ជាំ្ិេះមដ ងមួ យៗប៉ាុខណា
ណ េះ។
សូ មបញ្ជាក់ឱ្យបា្ចាស់ថា
អន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះមិ្អាចខរបើខពលខវោខៅខរៅយា្ជាំ្ិេះរបស់ែល ួ្
ខ ើមបីរបារស័យទក់ទងជាមួ យអន កជិេះយា្ជាំ្ិេះខនសងខទៀតខ ើយ។
viii. ឆាប់កនុងមូ េដាឋ្៖
ោរជួ បជុាំខ្េះរតូវខតអ្ុខោមតាមលកខ ែែឌតរមូវទូ ខៅន្ខ ្សមតថ កិចចខ
លោរជួ បជុាំខ្េះខធវ ើខ ើង
រ ួមទ ាំងកមម វ ិធីអ្ុញ្ជាតទ ាំងឡាយខ លបខងក ើតខ ើងខដាយខ ្សមតថ កិចចណា
មួ យ។
ខ ្សមតថ កិចចខ លតរមូវឱ្យា្ ាំខែើរោរសុាំចាប់អ្ុញ្ជាតរតូវខតទទួ លបា
្ចាប់ចមល ងន្គ្ខរាងជួ បជុាំខ្េះ ូ ចបា្ខរៀបរាប់ខៅកនុងខនន កទី 8(c)។
ix. លប្គឿងសមបោ្៖ អន កខរៀបចាំកមម វ ិធីអាចនដ ល់ខរគ្ឿងសមបទ្ជាអាហារ
ខភសជា ៈ ឬអវ ីៗខនសងខទៀត (ខៅជារ ួមថា “ខរគ្ឿងសមបទ្”)
ខដាយអ្ុខោមតាម លកខ ែែឌខៅកនុងបទបញ្ជាខ្េះ
្ិងោរខែនាំខ លនដ ល់ខដាយម្ទ ីរ ACPHD ជាប្រ បនទប់។ គាម្ោរលក់
ឬខដាេះ ូ រខរគ្ឿងសមបទ្ណាមួ យអាចខធវ ើខ ើង
ខៅកនុងយា្ជាំ្ិេះរបស់អនកចូ លរ ួមខនេះខទ។
អាចលក់ខរគ្ឿងសមបទ្បា្តាមរយៈោរបញ្ជាទិញជាមុ្សរាប់ខៅទទួ ល
ខៅខពលកាំែត់ខតប៉ាុខណា
ណ េះ ខ ើមបីកាំែត់រយៈខពលខចញពីយា្ជាំ្ិេះ។
មិ្អ្ុញ្ជាតឱ្យា្ម្ុសសខលើសពី 10
នក់ឈរតរមង់ជួរទទួ លខរគ្ឿងសមបទ្កនុងខពលខតមួ យខទ។
ោរលក់ខរគ្ឿងរសវ ឹងរតូវបា្ហាមឃាត់។ រាល់វតថុ ឬអាហារ
្ិងសាំែល់ពាក់ព័្ធខ លអន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះបា្យកមក
ឬបា្ទិញខៅកខ្ល ងលក់ខរគ្ឿងសមបទ្រតូវខតរកាទុកខៅកនុងយា្ជាំ្ិេះ
្ិងខបាេះខចាលខៅលាំខៅដាឋ្របស់អនកជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះ។
x. បន្ទ ប់ទឹក។
ប្រសិនបរើអ្នកប ៀរចំកម្ម វ ិធីជួរជំប ៀរចំឱ្យមានរនទ រ់ទឹកបប្រើប្ាស់កនុងអ្ំឡ
ុ
ងប្រឹត្តិកា ណ៍បនេះ អ្ន កប ៀរចំកម្ម វ ិធី
ឬរគ្គ លិកប្ត្ូវតត្បធវ ើអ្នាម្័យរនទ រ់ទឹកម្ដ ងកនុងម្ួ យបមា៉ោង។
អ្ន កប ៀរចំកម្ម វ ិធីតែលអាចមាន ឬគ្មមនជំនួយរីរគ្គ លិកក៏ាន
ប្ត្ូវតត្របងក ើត្ឱ្យមានប្ររ័នធត្ប្ម្ង់ជួ តែលបគ្ម រយ៉ោងខ្ជារ់ខ្ជ ួនតាម្លកខ ខ្ណឌ
ត្ប្ម្ូវអ្ំរីគ្មាាត្សងគ ម្

បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
ខ ើមបីអ្ុញ្ជាត VBG (នងៃទី 11 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020)
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ែូ ចានប ៀររារ់កនុងរទរញ្ជាសដ ីរីកា ស្ននក់បៅតត្កនុងផ្ទ េះ
និងមានកា ប្គ្រ់ប្គ្ងយ៉ោងសកម្ម រីអ្នកប ៀរចំកម្ម វ ិធី ឬរគ្គ លិក។
ម្ិនអ្នញ្ជាត្ឱ្យមានម្នសសបលើសរី 10 នក់
ឈរតរមង់ជួរកនុងខពលខតមួ យខទ។
អន កខរៀបចាំកមម វ ិធីរតូវខតខរៀបចាំឱ្យមានទឹកលាងដែសមាារ់បម្បរាគ្
ឬកតនា ងលាងដែសប្មារ់អ្នកបប្រើប្ាស់រនទ រ់ទឹក។
c. គលប្មាងជួបជុុំ៖
គ្ខរាងជួ បជុាំរតូវខតនដ ល់ឱ្យភានក់ងារអ្ុវតរ ចាប់កនុងតាំប្់ខៅតាមោរខសន ើសុាំយា៉ាង
ខហាចណាស់មួយសបាដហ្៍ មុ្ខពលកាំែត់ន្រពឹតរិោរែ៍
ខទេះបីជាភានក់ងារខ្េះបា្យល់រពមនដ ល់ ឬមិ្នដ ល់ស្រ ិសុែក៏ខដាយ។
គ្ខរាងជួ បជុាំខ្េះរតូវខតនដ ល់ឱ្យអន កទទួ លោរអខញ្ា ើញ្ីមួយៗ
្ិងខ ្សមតថ កិចចកនុងតាំប្់ជាមុ្
របសិ្ខបើខ ្សមតថ កិចចខនេះា្ ាំខែើរោរសុាំចាប់អ្ុញ្ជាត ឬខៅតាមោរខសន ើសុាំ។
គ្ខរាងជួ បជុាំខ្េះចាាំបាច់រតូវខតបញ្ចល
ូ កនុងទរមង់ខបបបទ
ខ លភាាប់ជាមួ យបទបញ្ជាខ្េះជាឧបសមព ័្ធ A។
គ្ខរាងជួ បជុាំខ្េះក៏រតូវខតបិតរបោសឱ្យងាយរសួ លខមើល ខឃើញខៅទីតាាំងជួ បជុាំ
្ិងរតូវខតរ ួមបញ្ចល
ូ ចាំែុចខាងខរោម របសិ្ខបើអាច៖
i. ព័ត៌ា្ទាំនក់ទាំ្ងអន កខរៀបចាំកមម វ ិធី រ ួមទ ាំងខលែទូ រសពទ ន
្ិងអាសយដាឋ្អុីខមល។
ii. ចាំ្ួ្បុគ្គលិកសរុបខ ល្ឹងនដ ល់ខសវាកមម កនុងអាំ ុ ងខពលជួ បជុាំ។
iii. រខបៀបខ លអន កខរៀបចាំកមម វ ិធីកាំែត់ចាំ្ួ្យា្ជាំ្ិេះខ លអាចចូ លខៅទីតាាំង
ខ លបា្ខរៀបចាំសរាប់រពឹតរិោរែ៍។
iv. រខបៀបខ លោរខរៀបចាំយា្ជាំ្ិេះអាចរកាគ្ាលតរបាាំមួយហ្វ ីតពីគានរគ្ប់ខពល។
v. រខបៀបខ លោរខរៀបចាំយា្ជាំ្ិេះអាចឱ្យា្ចខនលេះរវាងយា្ជាំ្ិេះកនុងជួ រសម
លម មសរាប់ចាកខចញកនុងរគាា្អាស្ន ។
vi. រខបៀបខ លអន កខរៀបចាំកមម វ ិធី បុគ្គលិក ្ិងស្រ ិសុែ្ឹងរតួ តពិ្ិតយោរជួ បជុាំ
ខ ើមបីឱ្យអន កជិេះកនុងយា្ជាំ្ិេះចុេះពីយា្ជាំ្ិេះរបស់ែល ួ្មដ ងមួ យខរគ្ឿងៗប៉ាុ
ខណា
ណ េះ កនុងអាំ ុ ងខពលជួ បជុាំ (ខលើកខលងោរខរបើរបាស់ប្ទ ប់ទឹក ្ិងករែី
ា្អាស្ន )។
vii. រខបៀបខ លអន កខរៀបចាំកមម វ ិធី បុគ្គលិក ្ិងស្រ ិសុែ្ឹងធានឱ្យបា្ថា
អន កចូ លរ ួមសថ ិតខៅខតកនុងយា្ជាំ្ិេះរបស់ែល ួ្
ខលើកខលងខតកនុងោលៈខទសៈខ លអ្ុញ្ជាតខដាយបទបញ្ជាខ្េះ
ឬោរខែនាំរបស់ម្ទ ីរ ACPHD ប៉ាុខណា
ណ េះ។
viii. របសិ្ខបើអាច រខបៀបខ លអន កខរៀបចាំកមម វ ិធី
ឬបុគ្គលិក្ឹងរតួ តពិ្ិតយោរតរមង់ជួរខៅប្ទ ប់ទឹក
ខ ើមបីធានឱ្យបា្ថាលកខ ែែឌតរមូវអាំពីគ្ាលតសងគ មរតូវបា្ខគារព
្ិងមិ្ា្ម្ុសសរង់ចាាំខលើសពី 10 នក់កនុងមួ យ ជួ រខ ើយ។
ix. របសិ្ខបើអាច រខបៀបខ លអន កខរៀបចាំកមម វ ិធី
ឬបុគ្គលិកធានឱ្យបា្ថាប្ទ ប់ទឹករតូវបា្សាលប់ខមខរាគ្កនុងចខនលេះខពល
ខរបើរបាស់មួយខលើកៗ។
x. របសិ្ខបើអាច រខបៀបខ លអន កខរៀបចាំកមម វ ិធី
ឬបុគ្គលិកកាំែត់លាំហ្ូររបស់អនកចូ លរ ួមខៅកខ្ល ងលក់ខរគ្ឿងសមបទ្
ឧទហ្រែ៍ ោរបញ្ជាទិញជាមុ្តាមអុី្ធឺែិត
្ិងោរខៅយកខ លា្ោរកាំែត់ខា៉ាង ្ិង
xi. ខឈាមេះរក ុមហ្ុ្ស្រ ិសុែ របសិ្ខបើនដល់ស្រ ិសុែឯកជ្
្ិងរខបៀបខ លស្រ ិសុែធានឱ្យបា្្ូ វោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជាខ្េះ។
បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
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សូ មបញ្ជាក់ឱ្យបា្ចាស់ថា
របសិ្ខបើអនកខរៀបចាំកមម វ ិធីជួលស្រ ិសុែរ ួចខហ្ើយ
ខគ្អាចខរបើមន្ត្រីស្រ ិសុែខ លា្រស្នប់ខនេះ
្ិងបញ្ជាក់អតរ សញ្ជាែបុគ្គលិកទង
ាំ ខនេះ។
d. សកមម ភាពចុំបាឆ់៖
ោរចូ លរ ួមោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររ ឹតប្រ ឹងខាលាំង្ឹងរតូវចាត់ទុកថា
ជាសកមម ភាពខាងខរៅ ូ ចា្កាំែត់ខដាយបទបញ្ជាសដ ីពីោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ។
e. ការលធវ ើែុំលណ្ើរចុំបាឆ់៖ ោរខធវ ើ ាំខែើរកនុងខគាលបាំែងចូ លរ ួម
្ិង វ ិលរត ប់ពីោរជួ បជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររ ឹតប្រ ឹងខាលាំង្ឹងរតូវចាត់ទុ
កថាជាោរខធវ ើ ាំខែើរចាាំបាច់
ូ ចា្កាំែត់ខដាយបទបញ្ជាសដ ីពីោរស្ននក់ខៅខតកនុងនទ េះ។
9. អ្ុខោមតាមខនន ក 26602 ្ិង 41601 ន្រកមរដាឋភិបាល ្ិងខនន ក 101029 ន្រកមសុវតថ ិ
ភាព ្ិងសុែភាព មន្ត្រីខនន កសុខាភិបាលខសន ើឱ្យប៉ាូ លិសកនុងតាំប្់ ្ិងសន ងោរប៉ាូ លិស
ទ ាំងអស់កនុងខខា្ធីធានឱ្យបា្្ូ វោរអ្ុខោម ្ិងោរអ្ុវតរ តាមបទបញ្ជា ខ្េះ។
ោរបាំពា្បទបបញ្ា តរ ិណាមួ យន្បទបញ្ជាខ្េះអាចបណា
ដ លឱ្យងាយរងោរគ្ាំរាមកាំខហ្ង
្ិងមហ្្រ រាយ ល់សុខាភិបាលស្នធារែៈ បណា
ដ លឱ្យា្បញ្ជាស្នធារែៈ
្ិងរតូវនរ នទខទសខដាយពិ្័យ ដាក់ព្ធ នគារ ឬទ ាំងពីរ។
10. បទបញ្ជាខ្េះរតូវា្សុពលភាពចាប់ពីនងៃ ទី 14 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020 ខវោខា៉ាង 8:00
រពឹកតខៅ ខហ្ើយ្ឹងប្រ ា្សុពលភាពរហ្ូ ត ល់ា្ោរព្ារខពល ទុកជាខាឃៈ ជាំ្ួស
ឬខកខរបជាោយលកខ ែ៍អកសរខដាយមន្ត្រីខនន កសុខាភិបាល។
11. ចាប់ចមល ងន្បទបញ្ជាខ្េះរតូវ៖ (1) ា្ខៅអគាររ ឋ បាលន្ខខា្ធី ខៅនល វូ ខលែ 1221
Oak Street, Oakland, California 94612 94612 (2) បខងាាេះខៅខលើខគ្ហ្ទាំព័ររបស់ម្ទ ីរសុខា
ភិបាលស្នធារែៈន្ខខា្ធី (acphd.org) ្ិង (3) នដ ល់ចាប់ចមល ងន្បទបញ្ជា ខ្េះ
ឱ្យរគ្ប់សាជិកស្នធារែជ្តាមោរខសន ើសុាំ។
12. របសិ្ខបើបទបបញ្ា តរ ិណាមួ យន្បទបញ្ជាខ្េះ
ឬោរអ្ុវតរ បទបញ្ជាខ្េះចាំខពាេះបុគ្គលណាានក់
ឬកនុងោលៈខទសៈណាមួ យរតូវបា្ចាត់ទុកថាគាម្សុពលភាព
វាមិ្ប៉ាេះពាល់ ល់ខនន កខ លខៅសល់ន្បទបញ្ជាខ្េះ រ ួមទាំងោរអ្ុវតរ ខនន ក
ឬបទបបញ្ា តរ ិខនេះចាំខពាេះបុគ្គល ឬោលៈខទសៈខនសងខទៀតខ ើយ
ខហ្ើយរតូវប្រ អ្ុវតរ ឱ្យា្របសិទធភាពខពញខលញ។ ខ ើមបីសខរមចខគាលខៅ
បទបបញ្ា តរ ិននន្បទបញ្ជាខ្េះអាចោត់ខចញបា្។
បង្គគប់បញ្ជាលដាយ៖

_______________________________
Kathleen Clanon, MD
អ្ុមន្តនខរី នន កសុខាភិបាលន្ខោនធីអាឡាខមដា

ោលបរ ិខចេ ទ៖ នងៃទី 11 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020
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បទបញ្ជារបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលន្ខខា្ធី
ខ ើមបីអ្ុញ្ជាត VBG (នងៃទី 11 ខែកញ្ជា ឆ្នាំ 2020)
ទាំព័រទី 8 ន្ 8

