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បទបញ្ជា លេខ 20-12b របស់មន្ត រ្ ីមន្ត រ្ ីសុខាភិបាេ 

ន្ខោនធីលខា្ធីអាឡាលមដា 

អ្ុញ្ជា តឱ្យមា្ការជួបជុុំជាក់លាក់តាមយា្ជុំ្ិិះដែេមា្ការរតឹប រ្ ឹងខាល ុំង  
 

កាេបរលិឆេទន្បទបញ្ជា ៖ នងៃទ ី11 ដខកញ្ជា  ឆ្ន ុំ 2020 

 
សូមអា្បទបញ្ជា ល្ិះលដាយប្បងុប្បយ័តន។  ការបុំពា្ 
ឬការខកខា្មិ្បា្អ្ុលលាមតាមបទបញ្ជា ល្ិះគឺជាបទលេម ើសមជឈិមដែេប្តវូផ្ដន្ទា លោសលដាយ
ការពិ្័យ ដាក់ព ធ្ន្ទគារ ឬោុំងពីរ ។  (ប្កមសុវតថ ិភាព ្ិងសុខភាពន្រែឋកាេីហ្វ ័រញ៉ា  § 120295, 

្ិងប រ្បន្ទា ប់; ប្កម ប្ពហ្ម ទណ្ឌ  §§ 69, 148(a)(1)) 

 

ខរោមសិទធិអាំណាចន្ខននកអាំពីរកមសុវតថ ិភាព ្ិងសុែភាពន្រ ឋោលីហ្វ ័រញ៉ា  101040, 101085, និង 
120175 ខ លជាបទបញ្ជា របសម់ន្ត រ្ ីខននកសុខាភិបាលន្ខខា្ធខីខា្ធីអាឡាខមដា 

(“មន្ត រ្ ីមន្ត រ្ ីសុខាភិបាល”)៖ 
 

1. ការដកដប្បឆុំលពាិះការស្នន ក់លៅដតកន ុងផ្ាិះ៖  
បទបញ្ជា ខ្េះមិ្អាចជាំ្ួសបទបញ្ជា របស់មន្ត រ្ ីមន្តនរីសុខាភិបាលខលែ 20-14c ចុេះនងៃទ ី28 

ខែសីហា ឆ្ន ាំ 2020 ខ លខែនាំ ឱ្យរាល ់បុគ្គលទាំងអស់ស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ 
(“ោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ”) បា្ខទ។  នទ ុយខៅវញិ ពាក ់
ព័ ធ្ ្ឹងោរវវិឌ្ឍខ លសខរមចបា្កន ុងោរប ថ្យខលបឿ្ឆ្លងរាលដាលន្ ជាំងឺកូរ ណូាវរីុសងមី 
2019 (“COVID-19”) ខៅកន ុងខខា្ធីអាឡាខមដា (“ខខា្ធ”ី) 
្ិងោរទទួលស្នគ ល់ថាោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះោល យជាវធីិខដាេះរស្នយកន ុងខែទីរបាាំពីរ របស ់
ែល ួ្ សរាប់សកមមភាពមួយចាំ្ួ្កន ុងសហ្គ្ម្៍ោ្់ខតា្ស្នរៈសាំខា្់ខនេះ បទបញ្ជា  
ខ្េះខធវ ើោរខកខរបតិចតួចខលើបទបបញ្ាតរ ិន្បទបញ្ជា ឱ្យស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ 
ខ ើមបីអ្ុញ្ជា តឱ្យា្ោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររតឹប រ្ ឹងខាល ាំង។  
ោរអ្ុញ្ជា តតាមវធិា្ោរខ្េះសរាប់សកមមភាពទាំងខនេះរតវូបា្បខងក ើតខ ើង 
ខ ើមបីរកាោរប៉ាេះពាល់រវាងម្ុសស្ិងម្ុសសសរុបឱ្យសថ ិតកន ុងករមិតទបបាំនុត 
ខ ើមបីបខញ្ច ៀសោរខកើ្ខ ើងករែី COVID-19 យា៉ា ងឆ្ប់រហ្័សខៅកន ុងខខា្ធីខ្េះ 
ក៏ ូចជាខខា្ធីជិតខាងនងខ រ។ 
សកមមភាពខ លអ្ុញ្ជា តខដាយបទបញ្ជា ខ្េះ្ឹងរតវូបា្វាយតនមលជាប រ្បនទ ប់ 
្ិងរបខហ្លជារតវូា្ោរខកខរប របសិ្ខបើហា្ិភ័យពាក់ព័ ធ្្ឹង COVID-19 ា្ោរ 
ខរបរបួលនខពលអនគ្ត។   

 

2. លឆតន្ទ ្ិងលគាេបុំណ្ង៖  
ខចតនចមបងន្បទបញ្ជា ខ្េះគ្ឺខ ើមបីធានថារបជាជ្កន ុងខខា្ធខី្េះប រ្ស្នន ក់ខៅខតកន ុង
កខ ល្ងស្នន ក់អារស័យរបស់ែល ួ្  ខ ើមបីប ថ្យខលបឿ្ឆ្លងរាលដាលន្ជាំងឺ COVID-19 
្ិងោត់ប ថ្យនលប៉ាេះពាល់ខលើោរនដល់ខសវា ខងទាំសុែភាព ករមិតធៃ្ ់
ែែៈខពលខ លអ្ុញ្ជា តបខ ថ្មតិចតួចសរាប់ោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររតឹប
រ្ ឹងខាល ាំង  ូចា្ខចងខាងខរោមកន ុងខននកទី 8។  បទបបញ្ា តរ ិទ ាំងអស់ន្បទ 
បញ្ជា ខ្េះរតវូខតបករស្នយ ខ ើមបីអ្ុវតរខចតនខ្េះ។  ោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោរ 
 រតឹប រ្ ឹងខាល ាំងទាំងខ្េះរតវូបា្អ្ុញ្ជា តខរោមលកខែែឌ ខ លខរៀបចាំខ ើងខ ើមបីប រ្ោរវវិឌ្ឍ
ខ លសខរមចបា្កន ុងោរប ថ្យខលបឿ្ឆ្លងរាលដាលន្ជាំងឺ COVID-19 ែែៈខពលខ ល 
មន្ត រ្ ីខននកសុខាភិបាលប រ្វាយតនមលខលើលទធភាពឆ្លង ្ិងករមិតធៃ្់ធៃរតាមខវជាស្នន្តសរ  ន្ 
ជាំងឺ COVID-19 ខដាយស្នរលកខែែឌទាំងខនេះរតវូបា្ពែ៌នខៅកន ុងបទបញ្ជា ខ្េះ ្ិងខៅ 
កន ុងោរខែនាំខ លខចញខដាយម ទ្ ីរសុខាភិបាលស្នធារែៈន្ខខា្ធីអាឡាខមដា (ACPHD) 
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ជាប រ្បនទ ប់។  
ោរែកខា្មិ្បា្អ្ុខោមតាមបទបបញ្ាតរ ិណាមួយន្បទ បញ្ជា ខ្េះអាច 
បណាដ លឱ្យងាយរងោរគ្ាំរាមកាំ ខហ្ង ្ិងមហ្ រ្រាយ ល់សុខាភិបាល 
ស្នធារែៈ បណាដ លឱ្យា្បញ្ជា ស្នធារែៈ ្ិងរតវូនរនទ ខទសខដាយពិ្័យ ដាក់ព ធ្នគារ 
ឬទាំងពីរ។ 

 

3. មូេលហ្តុ៖  បទបញ្ជា ខ្េះរតវូបា្ខចញខដាយខនែកខលើភសត ុតាងន្ោរប រ្ឆ្លងជាំងឺ COVID-

19 ជាសហ្គ្ម្៍គួ្រឱ្យកត់សាគ ល់ខៅកន ុងខខា្ធីខ្េះ, ភសត ុតាងន្ោរឆ្លងមុ្ខចញ 
ខរាគ្សញ្ជា  ្ិងមិ្ខចញខរាគ្សញ្ជា តាមតាំែក់ទឹកតូចៗន្នល វូ ខងា ើម្ិងែយល់, ភសត ុតាង 
លកខែៈវទិាស្នន្តសរ  
្ិងោរអ្ុវតររបខសើរបាំនុតពាក់ព័ ធ្្ឹងមខធាបាយា្របសិទធភាពបាំនុតកន ុងោរប ថ្យ
ខលបឿ្ឆ្លងន្ជាំងឺឆ្លងជាទូខៅ ្ិងជាំងឺ COVID-19 ជាពិខសស, ភសត ុតាង 
ខ លបញ្ជា ក់ថាអាយុ អាោរ ្ិងសុែភាពរបស់របជាជ្កន ុងចាំ្ួ្គួ្រឱ្យកត់សាគ ល់កន ុង 
ខខា្ធីខ្េះខធវ ើឱ្យខខា្ធខី្េះរបឈម្ឹងបញ្ជា សម ុគ្ស្នម ញខននកសុែភាពធៃ្់ធៃរ 
រមួទាំងងោរស្នល ប់ខដាយស្នរជាំងឺ COVID-19 ្ិងភសត ុតាងបខ ថ្មខ លអនកខនសងខទៀត 
រមួទាំងខកមងៗ ្ិងម្ុសសា្សុែភាពលែក៏កាំពុងរបឈម្ឹងលទធនលធៃ្់ធៃរនងខ រ។  
ខដាយស្នរោរនទ ុេះខ ើងន្ជាំងឺ COVID-19 កន ុងចាំខណាមស្នធារែជ្ទូខៅ ខ លជាជាំងឺឆ្លង 
រាលដាលជាសកល ខបើខយាងតាមអងគោរសុែភាពពិភពខោក 
បញ្ជា អាស ន្ខននកសុខាភិបាលស្នធារែៈកាំពុងខកើតខ ើងខៅទូទាំងខខា្ធខី្េះ។  
អវ ីខ លខធវ ើឱ្យបញ្ជា ោ្់ខតធៃ្់ធៃរខទៀតខនេះគឺ្ 
បុគ្គលមួយចាំ្ួ្ខ លបា្ឆ្លងខមខរាគ្ខ លបងកឱ្យា្ជាំងឺ COVID-19 មិ្ 
ា្ខរាគ្សញ្ជា ខទ ឬា្ខរាគ្សញ្ជា ករមិតរស្នលប៉ាុខណាណ េះ ខ លា្្័យថាពួកខគ្មិ្ ឹង 
ែល ួ្ ថាា្នទ ុកខមខរាគ្ខ្េះ ្ិងកាំពុងចមលងខៅអនក នទខនេះខទ។  
ខដាយស្នរសូមបីខតអនកមិ្ខចញខរាគ្សញ្ជា ក៏អាចចមលងជាំងឺបា្ 
ខហ្ើយខដាយស្នរខតភសត ុតាងបងាា ញថាោរចមលងគឺ្ងាយ្ឹងរាលដាល 
ខនេះោរជួបជុាំខ លមិ្ា្ោររគ្ប់រគ្ងរតឹមរតវូ ្ិងោររបារស័យទក់ទងផ្ទទ ល់ 
្ិងមិ្ផ្ទទ ល់រវាងម្ុសសអាចបណាដ លឱ្យា្ោរឆ្លងខមខរាគ្ខ លមិ្អាចបខញ្ច ៀសបា្។  
ភសត ុតាងលកខែៈវទិាស្នន្តសរបងាា ញថាខៅ ាំណាក់ោលា្អាស ន្ខ្េះ 
ោរប រ្ប ថ្យខលបឿ្ឆ្លងខមខរាគ្ខៅខតា្ស្នរៈសាំខា្់ខ ើមបីជួយ (ក) 
ោរពារអនកខ លងាយរង ខរគាេះបាំនុត (ែ) 
បខញ្ច ៀសកុាំឱ្យរបព័ ធ្ ខងទាំសុែភាពរទរទង់ខលងជាប់ (គ្) បខញ្ច ៀសកុាំឱ្យា្ 
អាោរសុែភាពរុាាំនរ រយៈខពលខវង  ូចជាោរែូចនល វូ ខងា ើម តរមងខនម 
ខបេះ ូង្ិងសរនសឈាម រពមទាំងោរបាត់បង់អវៈយវៈខដាយស្នរឈាមកក ្ិង (ឃ) 
បខញ្ច ៀសោរស្នល ប់។ 

 
4. ករណ្ីលៅកន ុងលខា្ធីល្ិះ៖  
កិចចែិតែាំរបឹងខរបងរមួខ លបា្ខធវ ើខ ើងមកទល់បចច ុបប ន្ពាក់ព័ ធ្្ឹងបញ្ជា អាស ន្ខននកសុ
ខាភិបាលស្នធារែៈខ្េះបា្ប ថ្យខលបឿ្ន្គ្ ល្ងរបស់ខមខរាគ្ ប៉ាុខ រ្បញ្ជា អាស ន្  
្ិងហា្ិភ័យចាំខពាេះសុខាភិបាលស្នធារែៈខ លពាក់ព័ ធ្ ខៅខតា្លកខែៈគួ្រឱ្យកត់សាគ
ល់ខៅខ ើយ។  គ្ិតរតឹមនងៃទី 10 ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ 2020 ា្ករែីឆ្លងជាំងឺ COVID-19 
ខ លបា្បញ្ជា ក់ចាំ្ួ្ 19,819 នក់ខៅកន ុងខខា្ធខី្េះ ្ិងអនកស្នល ប់ 320 នក់។  
ចាំ្ួ្សរុបន្ករែីខ លបា្បញ្ជា ក់ប រ្ ខកើ្ខ ើង ប៉ាុខ រ្  
អរតាកាំខែើ្ា្ខលបឿ្យឺតជាងមុ្កន ុងរយៈខពលប៉ាុនម ្នងៃ មុ្ខពលខចញបទបញ្ជា ខ្េះ។  
ភសត ុតាងបញ្ជា ក់ថា ោរដាក់បរាមខគាចរ 
្ិងលកខែែឌ តរមូវឱ្យរកាគ្ាល តសងគមខដាយបទបញ្ជា ឱ្យស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះខលើកមុ្កាំពុង
ោត់ប ថ្យអរតាកាំខែើ្ន្ោរឆ្លងជាសហ្គ្ម្៍ ្ិងករែីខ លបា្បញ្ជា ក់ 
តាមរយៈោរដាក់កាំហ្ិតខលើោររបារស័យទក់ទងរវាងម្ុសស 



 

បទបញ្ជា របស់មន្ត រ្ ីសុខាភិបាលន្ខខា្ធ ី
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ខ លរសបតាមភសត ុតាងលកខែៈវទិាស្នន្តសរអាំពីរបសិទធភាពរបស់វធិា្ោររសខ ៀងគាន ខ្េះខៅ
តាំប្់ខនសងខទៀតកន ុងរបខទស ្ិងពិភពខោក។   

 

5. ការដណ្ន្ទុំរបស់មន្តនរីដផ្នកសុខាភិបាេ, CDC, CDPH៖ 

បទបញ្ជា ខ្េះខចញបនទ ប់ពីោរខចញនាយោរខែនាំ ៏សាំខា្់ពីមន្តនរខីននកសុខាភិបាល 

មជឈមែឌ លរតួតពិ្ិតយ្ិងបងាក រជាំងឺឆ្លង (CDC) 
ម ទ្ ីរសុខាភិបាលស្នធារែៈន្រ ឋោលីហ្វ ័រញ៉ា  ្ិងមន្ត រ្ ីខននកសុខាភិបាល 
ស្នធារែៈខនសងខទៀតទូទាំងសហ្រ ឋអាខមរកិ ្ិងជុាំវញិពិភពខោក រមួទាំងោរអ្ុម័តជា 
សកល្ូវបទបញ្ជា ឱ្យដាក់លកខែែឌ តរមូវកន ុងោររកាគ្ាល តសងគម ្ិងបរាមខគាចរ 
រសខ ៀងគាន  ខ ើមបីរបយុទធរបឆ្ាំង្ឹងោរឆ្លងរាលដាល ្ិងខរគាេះថាន ក់ន្ជាំងឺ COVID-19។  
មន្ត រ្ ីខននកសុខាភិបាល្ឹងប រ្វាយតនមលស្នថ ្ភាពខ លកាំពុងវវិឌ្ឍយា៉ា ងឆ្ប់រហ័្ស 
្ិងអាចខកខរប ឬព្ារខពលសរាប់បទបញ្ជា ខ្េះ ឬខចញបទបញ្ជា បខ ថ្ម ពាក់ 
ព័ ធ្ ្ឹងជាំងឺ COVID-19 ខៅតាមោរខរបរបួលន្ោលៈខទសៈ។ 
 

6. ការបញ្ច ូេបទបញ្ជា  ្ិងការប្បកាស។  បទបញ្ជា ខ្េះរតវូបា្ខចញខដាយអ្ុខោមតាម 
្ិងរមួបញ្ច លូខដាយឯកស្នរខយាងរមួា្ 
ខសចកដ ីរបោសសដ ីពីស្នថ ្ភាពអាស ន្ខ លខចញខដាយខោកអភិបាល Gavin Newsom 
ខៅនងៃទី 4 ខែមីន ឆ្ន ាំ 2020; ខសចកដ ីរបោសអាំពីភាពអាស ន្ខននកសុខាភិបាលកន ុងតាំប្់ 
ខ លខចញខដាយមន្ត រ្ ីខននកសុខាភិបាលខៅចុេះនងៃទី 1 ្ិងទី 5 ខែមីន; 
ខសចកដ ីសខរមចរបស់រកមុរបឹកាអនករគ្ប់រគ្ងខខា្ធអីាឡាខមដា 
ខ លអ្ុម័តខលើខសចកដ ីរបោសអាំពីភាពអាស ន្ខននកសុខាភិបាលកន ុងតាំប្់ខៅនងៃទី 10 
ខែមីន ឆ្ន ាំ 2020, ខសចកដ ីសខរមចរបស់រកមុរបឹកាអនករគ្ប់រគ្ង 
ខ លអ្ុម័តខលើខសចកដ ីរបោសអាំពីភាពអាស ន្កន ុងតាំប្់ខៅនងៃទី 17 ខែមីន ឆ្ន ាំ 2020  
 
បទបញ្ជា ថ្នន ក់រែឋ៖ បទបញ្ជា ខ្េះក៏ខចញខដាយពាក់ព័ ធ្្ឹងបទបញ្ជា របស់មន្ត រ្ ីខននក 
សុខាភិបាលស្នធារែៈថាន ក់រ ឋ (“បទបញ្ជា សដ ីពីោរស្នន ក់ខៅថាន ក់រ ឋ”) ខៅនងៃទី 19 ខែ មីន 
ឆ្ន ាំ 2020 នងខ រ ខ លកាំែត់ោររតឹប រ្ ឹងទូទាំងរ ឋខលើសកមមភាព អាជីវកមមរបស់អនក 
ខ លមិ្ ស្នន ក់ខៅជាអចិនន្ត រ្យ៍ ខ លា្សុពលភាពរហូ្ត ល់ា្ោរជូ្ ាំែឹងបខ ថ្ម 
ក៏ ូច ជា បទបញ្ជា របតិបតរ ិខលែ N-33-20 របស់ខោកអភិបាលខៅនងៃទី 19 ខែមីន ឆ្ន ាំ 
2020 ខ ល 
បងាគ ប់បញ្ជា ឱ្យអនករស់ខៅរ ឋោលីហ្វ ័រញ៉ា អ្ុវតរតាមបទបញ្ជា សដ ីពីោរស្នន ក់ខៅថាន ក់រ ឋ 
្ិងបទបញ្ជា របតិបតរ ិខលែ N-60-20 ខ លបងាគ ប់បញ្ជា ឱ្យមន្ត រ្ ីខននកសុខា ភិបាលស្នធារែៈ 
ថាន ក់រ ឋបខងក ើតលកខ រ្ ិកៈសរាប់កាំែត់រខបៀប ្ិងថាខតើមន្ត រ្ ីខននក សុខាភិបាលកន ុងតាំប្់ 
អាចអ្ុវតរ វធិា្ោរសុខាភិបាលស្នធារែៈ 
កន ុងករមិតមិ្សូវតឹងរុឹង ូចបទបញ្ជា សដ ីពីសុខាភិបាលស្នធារែៈទូទាំងរ ឋឬអត់ 
ពាក់ព័ ធ្្ឹងស្នថ ្ភាពកន ុងតាំប្់។  បទបញ្ជា ខ្េះក៏រតវូបា្ខចញ 
ខដាយពិចារណាខលើជាំហ្រខ លរ ឋោលីហ្វ ័រញ៉ា របោ្់យកខៅកន ុង Gish v. Newsom, 20 cv 

00755 (C.D.Cal) 
ខ លខោកអភិបាលបា្កាំែត់ថាោរជួបជុាំខដាយខបើកយា្ជាំ្ិេះចូលខបបខ្េះអាចខធវ ើខ ើង
តាមបទបញ្ជា របស់គាត់ ខ លជាជខរមើសខនែកខលើ “បខចចកវទិា”។    
 

7. េទធភាពអ្ុវតរ៖ រាល់បុគ្គលទាំងអស់ខ លកាំពុងរស់ខៅ ខធវ ើោរ 
ឬខៅសួរសុែទុកខកន ុងខខា្ធខី្េះរតវូបា្បងាគ ប់បញ្ជា ឱ្យប រ្អ្ុវតរតាមបទបញ្ជា បចច ុបប ន្សដ ី
ពីោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ។  
បខ ថ្មខលើករែីខលើកខលង ូចបា្កាំែត់ខៅកន ុងបទបញ្ជា សដ ីពីោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ 



 

បទបញ្ជា របស់មន្ត រ្ ីសុខាភិបាលន្ខខា្ធ ី
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បុគ្គលននខៅកន ុងខខា្ធីខ្េះក៏អាចចូលរមួោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររតឹប រ្ ឹ
ងខាល ាំងជាក់ោក់បា្នងខ រ  ូចបា្កាំែត់ខៅកន ុងខននកទី 8 ខាងខរោម ខ្េះ។  
 

8. ្ិយម្័យ ្ិងករណ្ីលេើកដេង៖ 
 

a. សរាប់ខគាលបាំែងន្បទបញ្ជា ខ្េះ 
ោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររតឹប រ្ ឹងខាល ាំងគ្ឺជាោរជួបជុាំខ លកន ុងអាំ ុង
ខពលជួបជុាំទ ាំងមូល អនកចូលរមួរគ្ប់គាន  (មិ្រាប់បញ្ច លូអនកខរៀបចាំកមម វធីិ បុគ្គលិក 
្ិងស រ្ ិសុែ ខលើកខលងខតា្ោរ បញ្ជា ក់ចាស់ោស)់ 
រតវូសថ ិតខៅកន ុងយា្ជាំ្ិេះបិទជិតទាំងរសងុ ខដាយចតខៅ 
ចាៃ យយា៉ា ងខហាចណាស់របាាំមួយហ្វ ីតពីយា្ជាំ្ិេះខនសងខទៀត 
ខហ្ើយអនកជិេះទាំងអស់កន ុងយា្ជាំ្ិេះបិទជិត្ីមួយៗគ្ឺជាសាជិកន្រគួ្ស្នរខតមួយ។  
សូមបញ្ជា ក់ឱ្យបា្ចាស់ថា យា្ជាំ្ិេះបិទជិតមិ្រាប់បញ្ច លូម៉ាូ តូ រងយ រ្ខបើក ាំបូល 
រងយ រ្   pickup truck ខននកខាងខរោយខបើកចាំហ្ យា្ជាំ្ិេះគាម ្ទវ រ ឬកង់ខ ើយ។   
 
ោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះរមួា្ជាអាទិ ោរសខមដងផ្ទទ ល់។  សរាប់ខគាល 
បាំែងន្បទបញ្ជា ខ្េះ ពាកយថា “ោរសខមដងផ្ទទ ល់” រមួា្រកមុតន្ត រ្ ី ខោខ ្ ឬ សិលបៈ 
ោរបខរងៀ្ ្ិងោរខធវ ើបទបងាា ញ ោរបញ្ជច ាំងភាពយ រ្ ្ិងពិធីស្នសន 
ឬវបបធម៌ខនសងខទៀត។  រាល់ោរសខមដងផ្ទទ ល់ទាំងអស់រតវូខតខគារពឱ្យបា្ខាា ប់ែជ ួ្  
តាមោរខែនាំខ លខចញខដាយម ទ្ ីរសុខាភិបាលស្នធារែៈន្ខខា្ធី អាឡាខមដា 
ខហ្ើយរពឹតរ ិោរែ៍ទាំងឡាយរសបតាមបទបញ្ជា ខ្េះខ លា្យា្ជាំ្ិេះខលើសពី 200 
ខរគ្ឿង អនកខរៀបចាំកមម វធីិរតវូខតនដល់ចាប់ចមលងន្គ្ខរាងសខមដងផ្ទទ ល់ របស់ែល ួ្ ខៅ 

COVIDRecovery@acgov.org ខ ើមបីខធវ ើោររតួតពិ្ិតយយា៉ា ងខហាចណាស់បួ្សបាដ ហ៍្ 
មុ្ខពលកាំែត់ន្ោរសខមដង។ យា៉ា ងខហាចណាស់ 
គ្ខរាងខ្េះរតវូបញ្ជា ក់ចាំ្ួ្អនកសខមដង ្ិងបុគ្គលិកនលិតកមម 
រខបៀបខ លអនកសខមដង 
្ិងបុគ្គលិកនលិតកមម្ឹងអ្ុខោមតាមោររកាគ្ាល តរាងោយ 
ោររតួតពិ្ិតយសីតុែាភាព/ខរាគ្សញ្ជា  ្ិងវតថ ុរគ្បមុែ 
រខបៀបោត់ប ថ្យោរប៉ាេះពាល់ជាមួយម្ុសសខរៅ ពីរកមុម្ុសសជិតសន ិទធ 
ឬសាជិករគួ្ស្នរ ពីសាំណាក់អនកសខមដង ្ិងបុគ្គលិកកន ុងករមិតទបបាំនុត 
រខបៀបោត់ប ថ្យោរខរបើរបាស់ឧបករែ៍រមួគាន កន ុងករមិតទបបាំនុត 
្ិងរខបៀបរបបកន ុងោរសាែ ត ្ិងោរខធវ ើអនម័យ។ 

b. ោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះរតវូខតខគារពឱ្យបា្ខាា ប់ែជ ួ្ តាមលកខែែឌ តរមូវខាងខរោ
ម៖  

i. អនកលរៀបឆុំកមម វធិី បុគគេកិ គលប្មាងជួបជុុំ៖ 
ោរជួបជុាំខ្េះរតវូខតា្អនកខរៀបចាំកមម វធីិខរោមោរចាត់តាាំងពីស្នថ ប័្រតឹម
រតវូ 
ខ លទទួលែុសរតវូកន ុងោរធានឱ្យបា្្ូវោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជា ខ្េះ 
្ិងបទបញ្ជា សដ ីពីោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ កន ុងអាំ ុងខពលជួបជុាំ 
(“អនកខរៀបចាំកមម វធីិ”)។  ា្ខត បុគ្គលិករបស់ស្នថ ប័្ខ លរតវូោរចាាំបាច់ 
ខ ើមបីជួយសរមួល ល់ោរជួបជុាំ 
្ិងជួយធានឱ្យបា្្ូវោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជា ខ្េះប៉ាុខណាណ េះខទើបអាចា
្វតរា្ (“បុគ្គលិក”)។  បខ ថ្មពីខ្េះ អនកខរៀបចាំកមម វធីិរតូវខត៖ 

1. សរាប់ោរជួបជុាំខ លា្យា្ជាំ្ិេះខលើសពី 10 ខរគ្ឿង សូមខសន ើសុាំ 
បុគ្គលិកស រ្ ិសុែខ លនដល់ខដាយទីភាន ក់ងារអ្ុវតរចាប់កន ុងតាំប្់ខ 
លា្ខ ្សមតថកិចចចមបង សរាប់ទីតាាំងន្រពឹតរ ិោរែ៍ (“ទីភាន ក់  
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ងារ”) ្ិងបង់របាក់សមរមយតាមោរកាំែត់របស់ទីភាន ក់ងារខ្េះ។  
របសិ្ខបើទីភាន ក់ងារខ្េះ ប ិខសធមិ្នដល់ស រ្ ិសុែតាមោរខសន ើសុាំ 
អនកខរៀបចាំកមម វធីិជាអនកទទួលែុសរតវូកន ុងោរជួលស រ្ ិសុែឯកជ្ឱ្យ
បា្រគ្ប់រគា្់ ខ ើមបីធានឱ្យបា្្ូវោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជា ខ្េះ 
្ិងខដាេះរស្នយរាល់បញ្ជា សុវតថ ិភាព ្ិងចរាចរែ៍ខដាយែល ួ្  
ឯង។ 
ស្នថ ប័្នដល់ខសវាកមមស រ្ ិសុែរតវូកាំែត់ចាំ្ួ្ស រ្ ិសុែខ លចាាំបាច់ 
ប៉ាុខ រ្មិ្គួ្រខលើសពីអវ ីខ លខគ្ចាត់ទុកថាចាាំបាច់ ខ ើមបីរកាសុវតថ ិភាព 
្ិងធានឱ្យបា្្ូវោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជា ខ្េះខទ។  
សូមបញ្ជា ក់ឱ្យបា្ចាស់ថា 
របសិ្ខបើអនកខរៀបចាំកមម វធីិជួលស រ្ ិសុែរចួខហ្ើយ 
ខគ្អាចខរបើមន្ត រ្ ីស រ្ ិសុែខ លា្រស្នប់ខនេះបា្។ 

2. បខងក ើត 
្ិងនដល់គ្ខរាងជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររតឹប រ្ ឹងខាល ាំង 
(“គ្ខរាងជួបជុាំ”) ឱ្យភាន ក់ងារអ្ុវតរចាប់កន ុងតាំប្់ខៅតាម 
ោរខសន ើសុាំ  ូចបា្ខរៀបរាប់ខៅកន ុងខននកទី 8 (c)។ គ្ខរាងជួបជុាំខ្េះ 
ចាាំបាច់រតវូខតបញ្ច លូកន ុងទរមង់ខបបបទ ខ លភាា ប់ជាមួយបទបញ្ជា  
ខ្េះជាឧបសមព ័ ធ្  A។   

3. ធានឱ្យបា្ថាអនកចូលរមួ 
្ិងបុគ្គលិកខគារពតាមបទបញ្ជា សដ ីពីោររគ្បមុែ 
្ិងលកខែែឌ តរមូវសដ ីពីគ្ាល តសងគម 
 ូចបា្ខរៀបរាប់ខៅកន ុងបទបញ្ជា សដ ីពីោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ 
ឱ្យបា្រគ្ប់ខពលខវោ។  

ii. អនកជិិះកន ុងយា្ជុំ្ិិះ៖  
អនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះរតវូខតជាសាជិកកន ុងរគួ្ស្នរខតមួយ 
្ិងមិ្រតវូបដ រូយា្ជាំ្ិេះកន ុងអាំ ុងខពលជួបជុាំខនេះខទ។ បខ ថ្មពីខ្េះ 
មិ្អ្ុញ្ជា តឱ្យា្ចាំ្ួ្អនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះខលើសពីចាំែុេះរសបចាប់ខនេះ
ខទ។  បុគ្គលិក 
្ិងស រ្ ិសុែមិ្រតវូបា្ចាត់ទុកថាជាអនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះខទ 
ខហ្ើយអាចខៅខាងខរៅយា្ជាំ្ិេះបា្។  

iii. ទីតាុំង៖  ោរជួបជុាំរតវូខតខធវ ើខ ើងខៅទីតាាំងខាងខរៅ 
ខ លធាំលមមខ ើមបីឱ្យរសបតាមលកខែែឌ តរមូវអាំពីគ្ាល តន្បទបញ្ជា ខ្េះ 
្ិងបទបញ្ជា សដ ីពីោរ 
ស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ ឧ.  ី ូត៍ចតយា្យ រ្ ឬកខ ល្ងរសខ ៀងគាន ខ្េះ។  
បខ ថ្មពីខ្េះ ចខនល េះរវាងយា្ជាំ្ិេះកន ុងជួរ្ីមួយៗរតវូខតា្ទាំហ្ាំសមលមម 
កន ុងោរខចញចូលខៅខពលា្អាស ន្។  
ទីតាាំងជួបជុាំរតវូខតជាកខ ល្ងខ លអាចធានបា្ថា 
អនកខ លមិ្បា្ទទួលោរអខញ្ា ើញ្ឹងមិ្អាចចូលរមួបា្ខនេះខទ 
ប៉ាុខ រ្ស រ្ ិសុែអាចបាំខពញលកខែែឌ តរមូវខ្េះបា្។  
របសិ្ខបើទីតាាំងខនេះមិ្ខម្ជាកមមសិទធិរបស់អនកខរៀបចាំកមម វធីិខទ 
អនកខរៀបចាំកមម វធីិរតវូខតនដល់គ្ខរាងជួបជុាំ ល់ាច ស់ទីតាាំងខនេះ 
្ិងរតវូខតា្ោររពមខរពៀង ឬោរអ្ុញ្ជា តជាោយលកខែ៍អកសរ 
ខ ើមបីខរបើរបាស់ទីតាាំងខ លទទួលស្នគ ល់ជាក់ោក់ថាសរាប់ទទួលគ្ខរាងជួប
ជុាំខ្េះ។ 

iv. តាមការអលញ្ា ើញប៉ាុល ណ្ ិះ៖  
ោរជួបជុាំខ្េះរតវូខតរបរពឹតរខៅតាមោរអខញ្ា ើញប៉ាុខណាណ េះ 
ខដាយកាំែត់ឱ្យបា្សមរសបខៅតាមទាំហ្ាំទីតាាំងខ លអាចដាក់ម្ុសសបា្។  
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v.  

v. ឆុំ្ួ្កុំណ្ត់៖  ោរជួបជុាំ្ីមួយៗមិ្រតវូា្យា្ជាំ្ិេះខលើសពី 400 ខរគ្ឿង 
្ិងមិ្អាចា្រយៈខពលយូរជាង 3 ខា៉ា ងខទ។  

vi. បងអ ឆួ៖  របសិ្ខបើខបើកបងអ ចួណាមួយរបស់យា្ជាំ្ិេះ 
អនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះទាំងអស់រតវូខតពាក់វតថ ុរគ្បមុែ 
ខដាយអ្ុខោមតាមបទបញ្ជា សដ ីពីោររគ្បមុែ។   

vii. ករណ្ីលេើកដេងសប្មាបក់ារលឆញលប្ៅយា្ជុំ្ិិះ៖  
ខរៅពីោរខរបើរបាស់ប ទ្ប់ទឹក 
ោរខៅយកខរគ្ឿងសមបទ្ខ លបា្ទិញជាមុ្ 
ឬករែីា្អាស ន្ ូចបា្កាំែត់ខៅកន ុងខននកទី 8(b)(x) 
អនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះអាចចាកខចញ ពីយា្ជាំ្ិេះបា្ 
លុេះរតាខតអនកខរៀបចាំកមម វធីិបា្នដល់ោរអ្ុញ្ជា តចាស់ 
ោស់កន ុងរយៈខពលែល ីប៉ាុខណាណ េះ។  
ោរអ្ុញ្ជា តខបបខ្េះរតវូខតនដល់ឱ្យយា្ជាំ្ិេះមដងមួយៗប៉ាុខណាណ េះ។  
សូមបញ្ជា ក់ឱ្យបា្ចាស់ថា 
អនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះមិ្អាចខរបើខពលខវោខៅខរៅយា្ជាំ្ិេះរបស់ែល ួ្  
ខ ើមបីរបារស័យទក់ទងជាមួយអនកជិេះយា្ជាំ្ិេះខនសងខទៀតខ ើយ។    

viii. ឆាប់កន ុងមូេដាឋ ្៖  
ោរជួបជុាំខ្េះរតវូខតអ្ុខោមតាមលកខែែឌ តរមូវទូខៅន្ខ ្សមតថកិចចខ 
លោរជួបជុាំខ្េះខធវ ើខ ើង 
រមួទាំងកមម វធីិអ្ុញ្ជា តទាំងឡាយខ លបខងក ើតខ ើងខដាយខ ្សមតថកិចចណា
មួយ។  
ខ ្សមតថកិចចខ លតរមូវឱ្យា្ ាំខែើរោរសុាំចាប់អ្ុញ្ជា តរតវូខតទទួលបា
្ចាប់ចមលងន្គ្ខរាងជួបជុាំខ្េះ  ូចបា្ខរៀបរាប់ខៅកន ុងខននកទី 8(c)។  

ix. លប្គឿងសមបោ្៖  អនកខរៀបចាំកមម វធីិអាចនដល់ខរគ្ឿងសមបទ្ជាអាហារ 
ខភសជាៈ ឬអវ ីៗខនសងខទៀត (ខៅជារមួថា “ខរគ្ឿងសមបទ្”) 
ខដាយអ្ុខោមតាម លកខែែឌ ខៅកន ុងបទបញ្ជា ខ្េះ 
្ិងោរខែនាំខ លនដល់ខដាយម ទ្ ីរ ACPHD ជាប រ្បនទ ប់។  គាម ្ោរលក់ 
ឬខដាេះ ូរខរគ្ឿងសមបទ្ណាមួយអាចខធវ ើខ ើង 
ខៅកន ុងយា្ជាំ្ិេះរបស់អនកចូលរមួខនេះខទ។  
អាចលក់ខរគ្ឿងសមបទ្បា្តាមរយៈោរបញ្ជា ទិញជាមុ្សរាប់ខៅទទួល
ខៅខពលកាំែត់ខតប៉ាុខណាណ េះ ខ ើមបីកាំែត់រយៈខពលខចញពីយា្ជាំ្ិេះ។  
មិ្អ្ុញ្ជា តឱ្យា្ម្ុសសខលើសពី 10 
នក់ឈរតរមង់ជួរទទួលខរគ្ឿងសមបទ្កន ុងខពលខតមួយខទ។  
ោរលក់ខរគ្ឿងរសវងឹរតវូបា្ហាមឃាត់។  រាល់វតថ ុ ឬអាហារ 
្ិងសាំែល់ពាក់ព័ ធ្ ខ លអនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះបា្យកមក 
ឬបា្ទិញខៅកខ ល្ងលក់ខរគ្ឿងសមបទ្រតូវខតរកាទុកខៅកន ុងយា្ជាំ្ិេះ 
្ិងខបាេះខចាលខៅលាំខៅដាឋ ្របស់អនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះ។ 

x. បន្ទប់ទឹក។  

ប្រសិនបរើអ្នកប ៀរចំកម្ម វធីិជួរជ ំប ៀរចំឱ្យមានរនទរ់ទឹកបប្រើប្ាស់កន ុងអំ្ឡុ

ងប្រឹត្ត ិកា ណ៍បនេះ អ្នកប ៀរចំកម្ម វធីិ 

ឬរ គ្គលិកប្ត្វូតត្បធវ ើអ្នាម័្យរនទរ់ទឹកម្ដងកន ុងមួ្យបមា៉ោ ង។  

អ្នកប ៀរចំកម្ម វធីិតែលអាចមាន ឬគ្មម នជំនួយរីរ គ្គលិកក៏ាន 

ប្ត្វូតត្របងក ើត្ឱ្យមានប្ររ័នធត្ប្ម្ង់ជួ តែលបគ្ម រយ៉ោ ងខ្ជា រ់ខ្ជ នួតាម្លកខខ្ណឌ

ត្ប្មូ្វអ្ំរីគ្មាា ត្សងគម្ 
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ែូចានប ៀររារ់កន ុងរទរញ្ជា សដ ីរីកា ស្នន ក់បៅតត្កន ុងផ្ទេះ 

និងមានកា ប្គ្រ់ប្គ្ងយ៉ោ ងសកម្មរីអ្នកប ៀរចំកម្ម វធីិ ឬរ គ្គលិក។  

ម្ិនអ្ន ញ្ជា ត្ឱ្យមានម្ន សសបលើសរី 10 នក់ 
ឈរតរមង់ជួរកន ុងខពលខតមួយខទ។ 

អនកខរៀបចាំកមម វធីិរតវូខតខរៀបចាំឱ្យមានទឹកលាងដែសមាា រ់បម្បរាគ្ 

ឬកតនាងលាងដែសប្មារ់អ្នកបប្រើប្ាស់រនទរ់ទឹក។ 

c. គលប្មាងជួបជុុំ៖  
គ្ខរាងជួបជុាំរតវូខតនដល់ឱ្យភាន ក់ងារអ្ុវតរចាប់កន ុងតាំប្់ខៅតាមោរខសន ើសុាំយា៉ា ង
ខហាចណាស់មួយសបាដ ហ៍្ មុ្ខពលកាំែត់ន្រពឹតរ ិោរែ៍ 
ខទេះបីជាភាន ក់ងារខ្េះបា្យល់រពមនដល់ ឬមិ្នដល់ស រ្ ិសុែក៏ខដាយ។  
គ្ខរាងជួបជុាំខ្េះរតវូខតនដល់ឱ្យអនកទទួលោរអខញ្ា ើញ្ីមួយៗ 
្ិងខ ្សមតថកិចចកន ុងតាំប្់ជាមុ្ 
របសិ្ខបើខ ្សមតថកិចចខនេះា្ ាំខែើរោរសុាំចាប់អ្ុញ្ជា ត ឬខៅតាមោរខសន ើសុាំ។  
គ្ខរាងជួបជុាំខ្េះចាាំបាច់រតវូខតបញ្ច លូកន ុងទរមង់ខបបបទ 
ខ លភាា ប់ជាមួយបទបញ្ជា ខ្េះជាឧបសមព ័ ធ្  A។ 
គ្ខរាងជួបជុាំខ្េះក៏រតវូខតបិតរបោសឱ្យងាយរសួលខមើល ខឃើញខៅទីតាាំងជួបជុាំ 
្ិងរតវូខតរមួបញ្ច លូចាំែុចខាងខរោម របសិ្ខបើអាច៖ 

i. ព័ត៌ា្ទាំនក់ទាំ្ងអនកខរៀបចាំកមម វធីិ រមួទាំងខលែទូរសពទន  
្ិងអាសយដាឋ ្អីុខមល។ 

ii. ចាំ្ួ្បុគ្គលិកសរុបខ ល្ឹងនដល់ខសវាកមមកន ុងអាំ ុងខពលជួបជុាំ។  
iii. រខបៀបខ លអនកខរៀបចាំកមម វធីិកាំែត់ចាំ្ួ្យា្ជាំ្ិេះខ លអាចចូលខៅទីតាាំង

ខ លបា្ខរៀបចាំសរាប់រពឹតរ ិោរែ៍។ 
iv. រខបៀបខ លោរខរៀបចាំយា្ជាំ្ិេះអាចរកាគ្ាល តរបាាំមួយហ្វ ីតពីគាន រគ្ប់ខពល។  
v. រខបៀបខ លោរខរៀបចាំយា្ជាំ្ិេះអាចឱ្យា្ចខនល េះរវាងយា្ជាំ្ិេះកន ុងជួរសម
លមមសរាប់ចាកខចញកន ុងរគាា្អាស ន្។  

vi. រខបៀបខ លអនកខរៀបចាំកមម វធីិ បុគ្គលិក ្ិងស រ្ ិសុែ្ឹងរតួតពិ្ិតយោរជួបជុាំ 
ខ ើមបីឱ្យអនកជិេះកន ុងយា្ជាំ្ិេះចុេះពីយា្ជាំ្ិេះរបស់ែល ួ្ មដងមួយខរគ្ឿងៗប៉ាុ
ខណាណ េះ កន ុងអាំ ុងខពលជួបជុាំ (ខលើកខលងោរខរបើរបាស់ប ទ្ប់ទឹក ្ិងករែី 
ា្អាស ន្)។ 

vii. រខបៀបខ លអនកខរៀបចាំកមម វធីិ បុគ្គលិក ្ិងស រ្ ិសុែ្ឹងធានឱ្យបា្ថា 
អនកចូលរមួសថ ិតខៅខតកន ុងយា្ជាំ្ិេះរបស់ែល ួ្  
ខលើកខលងខតកន ុងោលៈខទសៈខ លអ្ុញ្ជា តខដាយបទបញ្ជា ខ្េះ 
ឬោរខែនាំរបស់ម ទ្ ីរ ACPHD ប៉ាុខណាណ េះ។  

viii. របសិ្ខបើអាច រខបៀបខ លអនកខរៀបចាំកមម វធីិ 
ឬបុគ្គលិក្ឹងរតួតពិ្ិតយោរតរមង់ជួរខៅប ទ្ប់ទឹក 
ខ ើមបីធានឱ្យបា្ថាលកខែែឌ តរមូវអាំពីគ្ាល តសងគមរតវូបា្ខគារព 
្ិងមិ្ា្ម្ុសសរង់ចាាំខលើសពី 10 នក់កន ុងមួយ ជួរខ ើយ។   

ix. របសិ្ខបើអាច រខបៀបខ លអនកខរៀបចាំកមម វធីិ 
ឬបុគ្គលិកធានឱ្យបា្ថាប ទ្ប់ទឹករតវូបា្សាល ប់ខមខរាគ្កន ុងចខនល េះខពល
ខរបើរបាស់មួយខលើកៗ។  

x. របសិ្ខបើអាច រខបៀបខ លអនកខរៀបចាំកមម វធីិ 
ឬបុគ្គលិកកាំែត់លាំហូ្ររបស់អនកចូលរមួខៅកខ ល្ងលក់ខរគ្ឿងសមបទ្ 
ឧទហ្រែ ៍ោរបញ្ជា ទិញជាមុ្តាមអីុ្ធឺែិត 
្ិងោរខៅយកខ លា្ោរកាំែត់ខា៉ា ង ្ិង  

xi. ខឈាម េះរកមុហ្ ុ្ស រ្ ិសុែ របសិ្ខបើនដល់ស រ្ ិសុែឯកជ្ 
្ិងរខបៀបខ លស រ្ ិសុែធានឱ្យបា្្ូវោរអ្ុខោមតាមបទបញ្ជា ខ្េះ។ 



 

បទបញ្ជា របស់មន្ត រ្ ីសុខាភិបាលន្ខខា្ធ ី

ខ ើមបីអ្ុញ្ជា ត VBG (នងៃទ ី11 ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ 2020) 
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សូមបញ្ជា ក់ឱ្យបា្ចាស់ថា 
របសិ្ខបើអនកខរៀបចាំកមម វធីិជួលស រ្ ិសុែរចួខហ្ើយ 
ខគ្អាចខរបើមន្ត រ្ ីស រ្ ិសុែខ លា្រស្នប់ខនេះ 
្ិងបញ្ជា ក់អតរសញ្ជា ែបុគ្គលិកទាំងខនេះ។ 

d. សកមមភាពចុំបាឆ់៖  
ោរចូលរមួោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររតឹប រ្ ឹងខាល ាំង្ឹងរតវូចាត់ទុកថា
ជាសកមមភាពខាងខរៅ  ូចា្កាំែត់ខដាយបទបញ្ជា សដ ីពីោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ។  

e. ការលធវើែុំលណ្ើរចុំបាឆ់៖  ោរខធវ ើ ាំខែើរកន ុងខគាលបាំែងចូលរមួ 
្ិងវលិរត ប់ពីោរជួបជុាំតាមយា្ជាំ្ិេះខ លា្ោររតឹប រ្ ឹងខាល ាំង្ឹងរតវូចាត់ទុ
កថាជាោរខធវ ើ ាំខែើរចាាំបាច់ 
 ូចា្កាំែត់ខដាយបទបញ្ជា សដ ីពីោរស្នន ក់ខៅខតកន ុងនទេះ។  

 

9. អ្ុខោមតាមខននក 26602 ្ិង 41601 ន្រកមរដាឋ ភិបាល ្ិងខននក 101029 ន្រកមសុវតថ ិ 
ភាព ្ិងសុែភាព មន្ត រ្ ីខននកសុខាភិបាលខសន ើឱ្យប៉ាូលិសកន ុងតាំប្់ ្ិងសនងោរប៉ាូលិស 
ទាំងអស់កន ុងខខា្ធីធានឱ្យបា្្ូវោរអ្ុខោម ្ិងោរអ្ុវតរតាមបទបញ្ជា  ខ្េះ។  
ោរបាំពា្បទបបញ្ា តរ ិណាមួយន្បទបញ្ជា ខ្េះអាចបណាដ លឱ្យងាយរងោរគ្ាំរាមកាំ ខហ្ង 
្ិងមហ្ រ្រាយ ល់សុខាភិបាលស្នធារែៈ បណាដ លឱ្យា្បញ្ជា ស្នធារែៈ 
្ិងរតវូនរនទ ខទសខដាយពិ្័យ ដាក់ព ធ្នគារ ឬទាំងពីរ។ 
 

10. បទបញ្ជា ខ្េះរតវូា្សុពលភាពចាប់ពីនងៃទី 14 ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ 2020 ខវោខា៉ា ង 8:00 
រពឹកតខៅ ខហ្ើយ្ឹងប រ្ា្សុពលភាពរហូ្ត ល់ា្ោរព្ារខពល ទុកជាខាឃៈ ជាំ្ួស 
ឬខកខរបជាោយលកខែ៍អកសរខដាយមន្ត រ្ ីខននកសុខាភិបាល។   

 

11. ចាប់ចមលងន្បទបញ្ជា ខ្េះរតវូ៖ (1) ា្ខៅអគាររ ឋបាលន្ខខា្ធ ីខៅនល វូខលែ 1221 
Oak Street, Oakland, California 94612 94612 (2) បខងាា េះខៅខលើខគ្ហ្ទាំព័ររបស់ម ទ្ ីរសុខា 
ភិបាលស្នធារែៈន្ខខា្ធ ី(acphd.org) ្ិង (3) នដល់ចាប់ចមលងន្បទបញ្ជា  ខ្េះ 
ឱ្យរគ្ប់សាជិកស្នធារែជ្តាមោរខសន ើសុាំ។ 
  

12. របសិ្ខបើបទបបញ្ា តរ ិណាមួយន្បទបញ្ជា ខ្េះ 
ឬោរអ្ុវតរបទបញ្ជា ខ្េះចាំខពាេះបុគ្គលណាាន ក់ 
ឬកន ុងោលៈខទសៈណាមួយរតវូបា្ចាត់ទុកថាគាម ្សុពលភាព 
វាមិ្ប៉ាេះពាល់ ល់ខននកខ លខៅសល់ន្បទបញ្ជា ខ្េះ រមួទាំងោរអ្ុវតរខននក 
ឬបទបបញ្ា តរ ិខនេះចាំខពាេះបុគ្គល ឬោលៈខទសៈខនសងខទៀតខ ើយ 
ខហ្ើយរតវូប រ្អ្ុវតរឱ្យា្របសិទធភាពខពញខលញ។  ខ ើមបីសខរមចខគាលខៅ 
បទបបញ្ា តរ ិននន្បទបញ្ជា ខ្េះអាចោត់ខចញបា្។ 

 
បង្គគ ប់បញ្ជា លដាយ៖ 
 
 

 
_______________________________ 
Kathleen Clanon, MD      ោលបរខិចេទ៖ នងៃទ ី11 ខែកញ្ជា  ឆ្ន ាំ 2020 
អ្ុមន្តនរខីននកសុខាភិបាលន្ខោនធីអាឡាខមដា 
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