
 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ COVID-19 
សត្ាប់មជ្ឈមណ្ឌ លកមានតលកខណ្ៈត្រួសារ  

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺមាននោលបាំណងសត្មាបជួ់យនៅដលន់ៅមជឍមណឌ លកមានត ត្រួរពិនិរយនមើលខែនការរបស់
ែល នួ នដើមបីការពារនូវការរកីរាលដាលពីជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ និងត្រូវបាំនពញបខនែមនលើ នោលការណ៍
ខណនាំសត្មាប់មជឍមណឌ លកមានតលកខណៈត្គួសារ។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺជានសចកត ីសនងខប និងមានសារែែ ីៗសត្មាប់
ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអ្នកយល់កាន់ខរចាសព់ីការខណនាំ មុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះ។ 

ខ្ល ឹមសារននផែនការជាកល់ាក់ននកផនលងការងារផែលសរទសរ
ជាលាយលកខណ្៍អកសរ 
 បុគគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូវកន ុងការអ្នុវរតខែនការ។  

 ការវាយរថ្មែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអ្នុវរតនដើមបីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំងមុែ អ្នុនោមតាមការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជាមួយកមមករនិនោជិរ និងរាំណ្តងកមមករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយនមើលអ្នុនោមភាព និងករ់ត្តា ត្ពមទាាំងខករត្មូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអ្នងករករណីកូវដី សូមែតល់ដាំណងឹដល់មនទ ីរសុខាភិបលកន ុងមូលដាា ន និង
កាំណរ់អ្រតសញ្ញា ណ ក៏ដូចជា ដាក់ឲ្យដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងជិរសន ិទធនៅកខនែងន វ្ ើការ និង
បុគគលិកខដលបនឆ្ែង។ 

 ពិ្ីសារសត្មាប់នៅនពលមានែ្ុេះជាំងឺនៅកខនែងន វ្ ើការនដាយនោរពនៅតាម នោលការណក៍ារ
ខណនាំរបស ់CDPH។ 

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វរគបណ្្ត ុះបណ្តត លកមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអ្នកខដលងាយរងនត្ោេះ។  

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ដូចជាសីរុណហភាព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ញា នដាយ
នត្បើ នោលការខណនាំរបស ់CDC។ 

 ចាំណុចសាំខាន់គឺមិនត្រូវនៅន វ្ ើការនទ ត្បសិននបើបុគគលកិ មាននរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 ដូចខដល
មជឈមណឌ លថ្នការត្គប់ត្គង និងការពារជាំងឺ (CDC) បនពិពណ៌ន ដូចជា មានកអក នតត ែល នួ 
ពិបកដកដនងហ ើម ត្គនុញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈបឺាំពង់ក ងមីៗខលងដឹងរសជារិ ឬខលងដឹង
កែ ិន រឹងត្ចមុេះ ឬន ៀរសាំនបរ កអ រួចនងាអ រ ឬរាគរសូ ឬត្បសិននបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ ខដលពួកនគ
ធាែ ប់មានទាក់ទងជាមួយ ន ើយត្រូវបនន វ្ ើនរាគ វនិិច័័យរកន ើញថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាគវនិិច័័យថ្ន COVID-19 បុគគលិកអាចត្រលប់មកន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើមបងាហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្គនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការោងថ្ដ។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទា ាំងនៅកន ុងនមា៉ា ងន វ្ ើការ និងនត្តនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹមត្រូវថ្នមា៉ា សត្កណ្តរ់ រមួទាាំងពរ៌័មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-family-entertainment.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 ព័រ៌មានសត ីពីអ្រែត្បនោជន៍ថ្នការឈប់សត្មាកខដលមានត្បក់ រមួទា ាំង ចាប់នឆ្ែ ើយរបនៅនឹងវរុី
សកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួសារជាចមបង និងបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិនលែ N-51-20របសអ់្ភិបលរដា និង
អ្រែត្បនោជន៍សាំណងរបសក់មមករនិនោជិរសែ ិរនៅនត្កាមបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិនលែ N-62-20 
របស់អ្ភិបលរដា ែណៈនពលខដលបទបញ្ញជ ននេះចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអ្នកន ៉ា ការឯករាជយ អ្នកន វ្ ើការបនណ្តដ េះអាសនន  ឬអ្នកជាប់កិចចសនាកន ុងនោលការណ៍
ទាាំងននេះ ន ើយធានថាពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបច់។ 

 វ ធាធានការត្រប់ត្រង នងិត្រួរពិនិរយបុរគល 
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហភាព។ 

 នលើកទឹកចិរតដល់បុគគលិក និងនភញៀវខដលឈឺ ឬកាំពុងបងាហ ញនរាគសញ្ញា ថ្នជាំងឺ COVID-19 ឲ្យសាន ក់
នៅែទេះ។ 

 ែតល ់និងធានថាកមមករនត្បើឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំបច់ទាាំងអ្ស់។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការោងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអ្នម័យោងថ្ដ។ 

 សូមពិចារណ្តនៅនលើការែតល់នត្សាមថ្ដដល់កមមករនិនោជិរជាការបខនែមនៅនលើការោងថ្ដញឹក
ញាប់កន ុងនពលចាប់កាន់របស់របររមួោន  ឬការន វ្ ើនរសត រកនរាគសញ្ញា ។ ែតលជូ់ននត្សាមថ្ដដល់កមមករ
និនោជិរពាក់ នៅនពលកាន់របសរ់បរខដលត្បឡាក់នដាយសារធាររុាវនចញពីរាងកាយ។ 

 នត្កើនរមែ ឹកដល់សាធារណជនថា ពួកនគគួរពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែ និងអ្នុវរតគមាែ ររាងកាយ នៅ
នពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ ទារក ឬកុមារនត្កាមអាយុពីរឆ្ន ាំ មិនគួរពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែនទ។ 

 សូមនត្កើនរមែ ឹកដល់អ្រិងិជនឱ្យយកមា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែតាមែល នួ និងែតល់ជូនមា៉ា សដ់ល់អ្នកខដល
មកដល់ោម នមា៉ា សពាក់។ 

 បិទបនងាហ េះវធិានទាាំងននេះនៅអ្រិងិជន និងបុគគលិកនៅែល វូចូល ខដលជាលកខែណឌ រត្មូវសត្មាប់
ចូល រមួមានវធិានរត្មូវរត្មូវឲ្យនត្បើទឹកអ្នម័យោងថ្ដ ការរកាគមាែ ររាងកាយពីអ្រិងិជន ។។
ល។ 

ពិធីការសាា រ និងសាល បទ់មទោរ 
 អ្នុវរតការសមាអ រឱ្យបន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។  

 ោងសមាអ រនដាយទឹកសមាែ ប់នមនរាគនលើថ្ែទខដលត្រូវបននត្បើជាទូនៅឲ្យបនញឺកញាប់។ 

 កមាច រ់នមនរាគឧបករណ៍ខដលបនជួល ឬនត្បើរមួោន  មុននពលត្បគល់នៅឲ្យ ឬទទួលពីអ្រិងិជនវ ិ
ញ។ 

 បិទកខនែងនត្ជើសនរសីឧបករណ៍នដាយែល នួឯង ដូចជា បល់ប ូលីងនៅនលើន ន្ ើរខដលអាចនត្បើបន 
ន ើយែតលឧ់បករណ៍ទាាំងននេះដលអ់្រិងិជនមាន ក់ៗដាច់ពីោន ។ 

 ែតល់ទឹកអ្នម័យសមាអ រថ្ដនៅដលត់្គប់កខនែងខដលមានសកមមភាព ដូចជា កខនែងទទួលនភញៀវ 
និងកខនែងែដល់នសវាកមម សត្មាប់ឲ្យអ្រិងិជន និងបុគគលិកនត្បើត្បស់។ នលើកទឹកចិរតឲ្យអ្រិងិជន
នត្បើទឹកអ្នម័យោងថ្ដ។ 

 បិទសាែ កសញ្ញា  នដើមបនីត្កើនរមែ ឹកសាធារណជនកុាំឲ្យប៉ាេះខភនក ត្ចមុេះ ឬមារ់របស់ពួកនគ។ ពិចារណ្តែត
ល់ជូនសាធារណជននូវនត្សាមថ្ដខដលអាចនបេះនចាលបន និងរនបៀបកន ុងការនបេះនចាលនត្សាម
ថ្ដ។ 

 ែតល់របស់របរខដលនត្បើខរមតង ឬខដលអាចនបេះនចាលបន នៅនពលណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបន ដូច
ជាការពិនុ្ ប ៊ិច ខវនតា 3D ។ល។ នបើមិនដូនចនេះនទ ត្រូវកមាច រ់នមនរាគនលើវរថ ុទា ាំងននេះ មុន និង
នត្កាយការនត្បើរបស់អ្រិងិជន។ 

 សមាអ រ និងកមាច រ់នមនរាគកខនែងមានសកមមភាពរបស់អ្រិងិជន បនទ ប់ពីការនត្បើនីមួយៗ រមួ
មានរុ នតអី្ចុចរុញនែើងនលើ នអ្ត្កង់ប៉ាេះ ។ល។ នដាយធានរយៈនពលទុកឲ្យនសើមជាអ្បបបរមា 
នដើមបីឲ្យមានត្បសិទធភាព។ 

 សមាអ រ និងសមាែ ប់នមនរាគនលើថ្ែទ ខដលបុគគលិកនត្បើរមួោន ជាត្បចាាំ ចននែ េះនវន ឬនពលបនទ ប់ពីនត្បើ
ត្បស់រចួ មួយណ្តក៏បនឲ្យខរញឹកញាប់ជាង។ មិនត្រូវនត្បើ PPE រមួោន ជាដាច់ខារ។ 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


 ែតល់នពលនវោដល់កមមករនិនោជិរអ្នុវរតអ្នម័យកន ុងអ្ាំែុងនពលប្រូនវនន វ្ ើការរបស់ពួកនគ ជា
ខែនកមួយថ្នការពវកិចចការងាររបស់ពួកនគ។ 

 ែតល់ជូនទឹកអ្នម័យោងថ្ដ និងត្កដាសអ្នម័យសត្មាប់ជូរថ្ដនៅែល វូចូល រុការោិល័យ និង
បញ្ជ រជាំនួយ និងែតល់ទឹកអ្នម័យសមាអ រថ្ដផ្ទទ ល់ែល នួដល់បុគគលិកទាាំងអ្ស់ខដលជួយសត្មួលដល់
អ្រិងិជននដាយផ្ទទ ល់។  

 ធានថា កខនែងអ្នម័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។  

 ែតល់្នធាននដើមបីនលើកកមពស់អ្នម័យផ្ទទ ល់ែល នួរបស់និនោជិរ ដូចជា ្ុងសាំរាមខដលមិននត្បើ
ថ្ដប៉ាេះ សាប ូ  សាំែីជូរសមាែ ប់នមនរាគ និងនពលនវោត្គប់ត្ោន់សត្មាបោ់ងថ្ដ។ 

 ត្រូវធានថា ត្គប់ត្បព័នធ ទឹក និងលកខណៈពិនសសទាាំងអ្ស ់ដូចជាកខនែងចុចទឹកែឹក កខនែងបញ់
ទឹកខដលមានការរុបខរង គឺមានសុវរែ ិភាពសត្មាប់នត្បើត្បស់ បនទ ប់ពមីានការបិទទីតាាំងរយៈ
នពលយូរ។ 

 នត្បើត្បស់ែលិរែល ខដលត្រូវបនអ្នុម័រឲ្យនត្បើត្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 នៅកន ុង បញ្ជ ី
អ្នុញ្ញា រឲ្យនត្បើត្បស់របស់ទីភាន ក់ងារការពារបរសិាែ ននដើមបីសមាអ រ និងសមាែ ប់នមនរាគ និងែតល់ការ
បណុ្េះបណ្តត លដល់កមមករនិនោជិរសត ីអ្ាំពីនត្ោេះថាន ក់កន ុងការនត្បើត្បស់សារធារុគីមី ការខណនាំពី
ែលិរែល រត្មូវការែយលន់ចញចូល និងលកខែណឌ រត្មូវរបស់ Cal/OSHA។ សូមអ្នុវរតតាមវ ិ្ ី
សាស្រសត  សមាអ រជាំងឺ ឺរនដាយសុវរែ ិភាព ខដលបនខណនាំនដាយ CDPH។ 

 ថ្លរត្មូវ ឬខកខត្បនមា៉ា ងកន ុងអាោរនដើមបីែតលន់ពលនវោត្គប់ត្ោន់នដើមបីឲ្យមានការសមាអ រនដាយ
 ម រ់ចរ់ឲ្យបននទៀងទារ់។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍មិននត្បើថ្ដ ត្បសិននបើអាច។ 

 នលើកទឹកចិរតឱ្យនត្បើការឥណពនធ  ឬការឥណទាននដាយអ្រិងិជន។ 

 ត្រួរពិនិរយការខចកចាយ និងចារ់វធិានការសមាែ ប់នមនរាគខដលចាាំបច់ និងអាចអ្នុវរត
បនទាាំងអ្ស់នៅនពលទទួលទាំនិញ។ 

 សមាអ រត្គប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា សុីនបូម្ូលី ខដលនត្បើរត្មង HEPA ឬវ ិ្ ីនែេងនទៀរខដលមិន
បាំ ខបកភាន ក់ងារបងកនរាគចូលកន ុងែយល់។ 

 ពិចារណ្តការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការនត្ចាេះែយល់ និងែយល់នចញចូល។ 

ទសចកត ីផណ្នាំអាំពីការរការាល រោងកាយ 
 ខកសត្មួលចាំនួនមនុសេចូលជាអ្រិបរមា នដើមបធីានការរកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 កាំណរ់ត្កមុអ្រិងិជននៅជាត្កមុត្គួសារមួយ។ មនុសេខដលមកពីត្គួសារខរមួយមិនចាាំបច់នៅ
ដាច់ពីោន ត្បាំមួយ វ ីរនទ។ 

 បិទរនតត បល់ រនតត នសាន  សួនកុមារ នរាងសត្មាប់នែើងនលងរបស់នកមង ែទេះនោរនលងខដលរុុំព័ទធជុាំ
 វញិ ។ល។ ជាកខនែងខដលនភញៀវអាចមកជួបជុាំោន  និងប៉ាេះរបស់របរ ខដលមិនខដលសមាែ ប់នមនរាគ
បនទ ប់ពីនត្បើត្បស។់ 

 សត្មាប់បញ្ជ រនបើកយករងាវ ន់ ហាងលក់វរថ ុអ្នុសាវរយី៍ ជានដើម សូមនត្បើនោលការណ៍ខណនាំសត្មាប់
ហាងលក់រាយ។ 

 ត្បសិនមានការែតល់ជូននូវមហ បូអាហារ និងនភសជជៈ គួរខរនលើកទឹកចិរតឲ្យអ្រិងិជនបញ្ញជ ទិញតាម
អីុ្ន្ឺណិរ ឬតាមទូរស័ពទ តាមខដលអាចន វ្ ើនៅបន និងនរៀបចាំរបស់របរឲ្យបនរចួជានត្សចនដើមបី
អាចមកយកនៅតាមបញ្ជ របន។ នត្បើសញ្ញា ខដលអាចនមើលន ើញនដើមបីធានថាអ្រិងិជនរកាគមាែ
ររាងកាយោ៉ា ងរិចត្បាំមួយ វ ីរ កន ុងនពលរត្មង់ជួរ។ ដាំនែើងរនាំងខដលមិនអាចត្ជាបចូលបន 
នៅបញ្ជ រ។  

 ដាំនែើងរនាំងែណឌ  ឬផ្ទទ ាំងែណឌ រាងកាយខដលមិនអាចឆ្ែងការ់បន ចននែ េះរវាងកខនែងនលងន គម 
កខនែងអ្ងគ ុយ និងត្បនភទកខនែងមានសកមមភាពនែេងៗនទៀរនៅអ្រិងជិននែេងៗោន ។ ត្បសិននបើ
មិនអាចន វ្ ើបន សូមបិទរាំបន់សកមមភាពពីការនត្បើត្បស់ នដើមបីធានថា អ្រិងជិនអាចរកាគ
មាែ ររាងកាយោ៉ា ងនហាចណ្តស់ត្បាំមួយ វ ីរពីោន បនត្គប់នពល។ 

 នត្បើត្បស់ត្បព័នធនចញសាំបុត្រកក់តាមនពល និង/ឬទាំននើប រមួទា ាំងនត្បើកខនែងអ្ងគ ុយ ខដលកាំណរ់
ជានត្សច ឬកខនែងនលងកមានត  នដើមបីនរៀបចាំការចូលនលងរបស់អ្រិងិជន។ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 ចារ់តាាំងឲ្យបុគគលិកបងាហ ញកខនែងឲ្យអ្រិងិជនអ្ងគ ុយ នដើមបតី្គប់ត្គងការផ្ទែ សទី់របស់ពួកនគ នៅ
នពលខដលសកមមភាពទាាំងននេះ អាចនាំមនុសេមកនៅចមាៃ យត្បាំមួយ វ ីរពីោន ។ 

 អ្នុវរត វធិានការនន នដើមបីធានឱ្យបននូវការអ្នុវរតការរកាគមាែ ររាងកាយ ខដលោ៉ា ងរិច
បាំែុរឱ្យបនត្បាំមួយ វ ីរ រវាងបុគគលិក និងអ្រិងិជន នដាយនត្បើវធិានការ ដូចជា ការែណឌ ខចក
រាងកាយ ឬសញ្ញា សមាគ ល់ (ឧ. សញ្ញា សមាគ លន់លើកត្មាលឥដា ការបិទសក ុ រពណ ៌ឬ សញ្ញា សមាគ ល ់នដើមបី
ចងអ ុលបងាហ ញកខនែង ខដលបុគគលិកគួរឈរ)។ 

 ការ់បនែយការប៉ាេះពាល់រវាងអ្នកគិរលុយ និងអ្រិងិជន។ ចាំនពាេះទីកខនែងណ្ត ខដលមិនកាំណរ់ការ
រកាគមាែ រឱ្យនៅឆ្ៃ យពោីន  សូមនត្បើរនាំង ខដលមិនអាចត្ជាបចូលបន។ 

 ការ់បនែយនពលនវោនៅជរិនភញៀវកន ុងចមាៃ យត្បាំមួយ វ ីរពីនភញៀវ។ 

 ែតល់ត្ចកចូល និងត្ចកនចញដាច់នដាយខែក និងបនកាំណរ់ទុកជាមុន នៅកខនែងការងារ រាំបន់
សកមមភាព កខនែងអ្ងគ ុយ កខនែងន វ្ ើការរបស់កមមករនិនោជិរ ។ល។ បនងក ើរែល វូនដើរខដលមានទិស
នៅខរមួយ ត្បសិននបើអាច។ 

 ពិចារណ្ត ែតលជូ់នកមមករនិនោជិរ ខដលនសន ើសុាំជនត្មើសការពវកិចចខដលបនខកខត្ប ខដលការ់
បនែយការប៉ាេះពាល់ជាមួយអ្រិងិជន និងកមមករនិនោជិរនែេងនទៀរ។ 

 កាំណរ់រចនសមព័នធកខនែងន វ្ ើការនែើងវញិ នដើមបីអ្នុញ្ញា រឲ្យមានចមាៃ យត្បាំមួយ វ ីរពីោន រវាងកមម
ករនិនោជិរ។ 

 ថ្លសត្មួលការត្បជុាំនដាយផ្ទទ ល់ ត្បសិននបើចាាំបច់ នដើមបធីានបននូវការរកាគមាែ រ។ ន វ្ ើការត្បជុាំ
នៅខាងនត្ត ឬតាមអិុ្ន្ឺណិរ ឬតាមទូរស័ពទ។ 

 បិទ ឬកត្មិរការចូលនៅបនទប់សត្មាក នត្បើរនាំង ឬដាក់រុ/នតអី្រនត្មៀបឃាំង។ នបើអាចន វ្ ើនៅ
បន បនងក ើរកខនែងសត្មាកខាងនត្តអាោរ នដាយមានដាំបូល និងការនរៀបចាំកខនែងអ្ងគ ុយ ខដល
ធានឲ្យបននូវគមាែ ររាងកាយ។ 

 ដាក់ការកាំណរ់ចាំនួនបុគគលិកបខនែម នៅកន ុងរាំបន់ខដលបិទជិរ នដើមបីធានឱ្យបនការែ័
ណឌ ខចករាំបន់ោ៉ា ងនហាចណ្តស់ត្បាំមួយ វ ីរ។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកបណ្តត ក់ោន  ត្សបតាមបទបបញ្ារត ិត្បក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងនពលនដើមបីរកាពិ្ី
ការរកាគមាែ ររាងកាយ។  

 សួរអ្នកលក់ខដលរត្មូវឲ្យចូលកខនែងនដើមបឱី្យនិនោជកិរបស់ែល នួន វ្ ើតាមការខណនាំរបស់រដាា ភិបល
មូលដាា ន រដា និងស ព័នធ  ទាក់ទងនឹងការពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាំងមុែ។ 

 នរៀបចាំចាំណរោនយនតនែើងវញិ នដើមបីការ់បនែយចាំណុចជួបជុាំ និងធានឲ្យបននូវការនៅ
ដាច់ពីោន ឲ្យបនត្រឹមត្រូវ។  

  



ការពិចារណ្តបផនែមចាំទ ុះទោងភាពយនតកន តងអាគារ 
 កាំណរ់ចាំនួនអ្នកចូលទសេនកន ុងនរាងភាពយនតនីមួយៗ។ 

 នត្បើត្បស់ត្បព័នធកក់សាំបុត្រ នដើមបីកាំណរ់ចាំនួនអ្នកចូលនមើល កន ុងនរាងភាពយនត  តាមខដលអាចន វ្ ើ
នៅបន។ 

 បនងក ើរត្ចកចូល និងនចញតាមទិសនៅកន ុងនរាងកុន តាមខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 កាំណរ់រចនសមព័នធ នែើងវញិ បិទ ឬនបើមិនដូនចនេះនទ ត្រូវដកនតអី្នចញមិនឲ្យនត្បើ នដើមបធីានបន
នូវគមាែ ររាងកាយោ៉ា ងនហាចណ្តស់ត្បាំមួយ វ ីររវាងអ្នកចូលនមើល។ 

 ចារ់បុគគលិកឲ្យជួយអ្រិងជិនរកាគមាែ រមុននពល និងនត្កាយនពលបញ្ញច ាំង។ 

 ពិចារណ្តនលើការនត្បើត្បសន់ត្សាមនតអី្អ្ងគ ុយ ខដលអាចនបេះនចាលបន ឬនបកគក់បននៅតាម
នរាងភាពយនត  ជាពិនសសនៅនលើថ្ែទខដលមានត្បនហាងខដលពិបកសមាអ រឲ្យបនត្រឹមត្រូវ។ 

 ទប់ និងរកាទាវ រឲ្យនៅនបើកចាំ រកន ុងអ្ាំែុងនពលខដលនភញៀវចូលនត្ចើន នៅនពលនភញៀវកាំពុងចូល និង
នចញពីនរាងភាពយនត។ 

 ពិចារណ្តកាំណរ់ចាំនួនមនុសេខដលនត្បើបនទប់ទឹកកន ុងនពលខរមួយ។ 

 នរៀបចាំចាំណរោនយនតនែើងវញិ។ 

  



ការពិចារណ្តបផនែមចាំទ ុះទោងភាពយនតទបើកយានយនត
ចូល 
 នរៀបចាំ ទីធាែ ចរោនយនតនែើងវញិ នដើមបធីានថា ោនយនតសែ ិរនៅគមាែ រោ៉ា ងរិចត្បាំមួយ វ ីរ

ពីោន ។ 

 នភញៀវត្រូវខរសែ ិរនៅកន ុងោនយនតរបស់ែល នួ ត្បសិននបើមិននត្បើត្បស់បនទប់ទឹក ឬមិនមកយកមហ បូ
អាហារនទ។ 

 ត្រូវនត្បើត្បសត់្បព័នធ ត្បរិបរត ិការមិននត្បើសាច់ត្បក់ និងមិនប៉ាេះមា៉ា សុីន តាមខដលអាចន វ្ ើនៅប
ន។ ទទួលការបញ្ញជ ទិញ ការកក់ និងការទូទារ់ត្បក់តាមអីុ្ន្ឺណិរ ឬតាមទូរស័ពទ។ 

 បញ្ញជ ទិញមហ បូអាហារតាមអីុ្ន្ឺណិរ ឬតាមទូរស័ពទ ន ើយន វ្ ើឱ្យវាអាចត្បត្ពឺរតនៅបនសត្មាប់ការ
យកវានដាយមិនចាាំបច់នចញពីរងយនត។ អ្នុញ្ញា រឱ្យមានការនដើរនៅយក សត្មាប់មហ បូអាហារខដល
បនបញ្ញជ ទិញមុន។ ធានថា អ្រិងិជនរកាគមាែ ររាងកាយឱ្យបនត្រឹមត្រូវ នៅនពលរត្មង់ជួរ។ 
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