ម្របត្ិបត្តក
ិ រទទួលបនទក
ុ សម្រាប់ការស្នាក្រ
់ ម្រស

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ MA
បទដ្ឋានសុវត្ថភា
ិ ពសម្រាប់កផ្នែង្ច្វកា
ើ រទាាំង្ចនេះសម្រាប់ការស្នាក្រ
់ ម្រស បានម្របកាសជាមុនដល់ការនតច
ួ ចនតើមគាំនត្
ិ របស់អ្ិបាលម្រកុង្ដាំោក់កាលទី ២ ចដើម្បីអនុញ្ហត្
ា នតលច់ ពលចវលាម្នម្របត្ិបត្តិ

ករទទួលបនទក
ុ សម្រាប់ការស្នាក្រ
់ ម្រស ចរៀបចាំខ្ន
ែួ សម្រាប់ការចបើកដាំចណើរការចឡើង្វិែម្រសបតាមបទដ្ឋានផ្ដលចាំបាច់ទាង្
ាំ ចនេះ។ សោាគ្នរ មូផ្ត្ល និង្្រជីវកមមនទេះសាំោក់ដដទចទៀត្បានដាំចណើរ
ការកែង្
ុ ចពលាន្រសនែផ្នែកសុខ្ភាពស្នធារណៈទាក់ទង្នឹង្កូវដ
ី -១៩ ចម្រកាមការរឹត្ត្្បត្
ិ យាង្ខាាង្
ាំ ចដ្ឋ អនុចលាមតាមបទបញ្ហាចសវាកមមចបា
ាំ ច់របស់អ្ិបាលរដឋ (បទបញ្ហាកវូ ដ
ី -១៩ ចលខ្

១៣)និង្ចគ្នលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់មនទរី សុខ្ភាពស្នធារណៈ (DPH) ចចែដ្ៃទី ២៥ ផ្ខ្មីនា ឆ្ាាំ ២០២០ ។ សោាគ្នរ មូផ្ត្ល និង្្រជីវកមមនទេះសាំោក់ដដទចទៀត្មិន្រចពម្រង្ក
ី ម្របត្ិបត្តកា
ិ រ

របស់ខ្ែួនបានចទ លុេះោបានទទួលការអនុញ្ហត្
ា ជាពិចសសកែង្
ុ ដាំោក់កាលទី ២ ដនផ្ននការចបើកដាំចណើរការកផ្នែង្ច្វកា
ើ ររបស់សហ្គមន៍នង្
ិ ចដ្ឋ ការដកចគ្នលការណ៍ផ្ណនាាំនេះទ សាំោក់របស់

DPH។ ចលាកអ្ិបាលរដឋនឹង្នតច
ួ ចនតើមដាំោក់កាលទី ២ ដនផ្ននការចបើកចឡើង្វិែចដ្ឋ បទបញ្ហាម្របត្ិបត្តជា
ិ នែវូ ការចហ្ើ ម្រគ្នន់ផ្ត្តាមដ្ឋនចដ្ឋ
បុចោ្ណេះ។

ស្នលម្របជុាំ បនទប់ម្របជុាំ ស្នលសម្រាប់កមមវិ្ី និង្កផ្នែង្ចរៀបចាំម្រពឹត្តិការណ៍កែុង្ឬចម្រៅទាាំង្អស់ម្រត្ូវបិទទាារ។ ម្របត្ិបត្តិករទទួលបនទុ កការស្នាក់្រម្រស
ម្រពឹត្តិការណ៍្រជីវកមម ឬការជួបជុាំចន្េង្ចទៀត្ចឡើ
ចភាជនី

ដ្ឋាន ្រង្ផ្ហ្លទឹក កា

។

វប្បកមម ស្ា ទីលានវា

ទទួលបានការអនុញ្ហាត្ម្នច្វើម្របត្ិបត្តិការចហ្ើ

កចិត្ទ
ត ក
ុ ដ្ឋក់ចលើទន
ិ ែន សុខ្ភាពស្នធារណៈ
មិនម្រត្ូវបានអនុញ្ហាត្ម្នចរៀបចាំពិ្ីមង្គលការ

កូនចហាោល និង្ទីតាាំង្ចន្េង្ៗចទៀត្ផ្ដលសថិត្ចៅកែុង្ម្របត្ិបត្តិការសម្រាប់កា រនតល់ចសវាស្នាក់្រម្រស

្រចដាំចណើរការបានលុេះម្រតាផ្ត្

កផ្នែង្ចន្េង្ចទៀត្ចៅកែុង្សហ្គមន៍ក៏ម្រត្ូវចគ្នរពតាមវិធានសុវត្ថិភាពកូវីដ -១៩ ផ្ដលម្រត្ូវបានអនុវត្តចាំចពាេះផ្នែកសុខ្ភាពស្នធារណៈទាាំង្អស់។

ម្របត្ិបត្តិករទទួលបនទុកការស្នាក់្រម្រស

ម្រត្ូវពិចម្រគ្នេះជាមួ

ម្របត្ិបត្តិករទទួលបនទុកការស្នាក់្រម្រស

ម្រត្ូវជូនដាំណឹង្ដល់ច្ញៀវចៅចពលានការកក់ទុកនិង្ចពលចូលស្នាក់ចៅកែុង្ទីតាាំង្ចម្រកាមការម្រគប់ម្រគង្របស់សហ្គមន៍ចដើម្បីជម្រមុែឲ្នអែកដាំចណើរឈប់

សម្រាកចដ្ឋ

ខ្ែួនឯង្រ

Massachusetts Reopening website ចដើម្បីពិនិត្្នចមើល បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពជាក់លាក់បផ្នថមទាាំង្ចនេះ។

ៈចពល ១៤ ដ្ៃចៅចពលចៅដល់រដឋ Massachusetts។

ម្របត្ិបត្តិករទាាំង្អស់ផ្ដលមិនបានច្វើការ ឬទីស្នាក់្រម្រស
ចម្រកាមរួមទាាំង្ត្ម្រមូវម្នានការសាាត្និង្រ

ផ្ដលចៅដ្ឋច់ចដ្ឋ

ផ្ឡកដូចជាការជួលនទេះរ

ៈចពលអប្បបរាដនការផ្បង្ផ្ចករវាង្ការជួលចន្េង្ៗចទៀត្។

ៈចពលខ្ែី ឬ បនទប់ជួល ត្ម្រមូវម្ន ចគ្នរពតាមបទដ្ឋានអនាម

ផ្ដលបានបញ្ហាក់ដូចខាង្

ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភា
ិ ព
ធានាបាននូវការផ្ែកដ្ឋច់ពីគ្នា ៦ ហ្វីត្ឬចម្រចើនជាង្ចនេះរវាង្បុគគលាាក់ៗចលើកផ្លង្ផ្ត្បញ្ហាចនេះបង្កចម្រគ្នេះថ្នា ក់ដល់សុវត្ថិភាព

• បិទឬកាំណត្់រចនាសមពនធកផ្នែង្ការងាររួមនិង្កផ្នែង្ផ្ដលានដង្់សុីចត្ខ្ពស់ផ្ដលកមមករនិង្ច្ញៀវទាំនង្ជាានការម្រប មូលនតុាំ (
 ឧទាហ្រណ៍...បនទប់សម្រាក កផ្នែង្ញាំ

គាាត្សង្គម

្រហារ កផ្នែង្អង្គុ

រង្់ចាំ មជ្ឈមណឌលជាំនួែ កផ្នែង្ទទួលច្ញៀវ កផ្នែង្រង្់ចាំ /កផ្នែង្ទទួលច្ញៀវ)ចដើម្បីអនុញ្ហត្
ា ម្នានគាាត្សង្គមម្របផ្ហ្ល៦ហ្វត្
ី

• ចរៀបចាំទីធាាការការិយាល

កផ្នែង្ច្វើការឬ កផ្នែង្ត្ូចៗម្របសិនចបើ្រចច្វើបានចដើម្បីធានាថ្នកផ្នែង្ច្វើការអនុញ្ហា ត្ម្នានគាាត្ផ្នែកកាង្កា

• របាាំង្ផ្បង្ផ្ចកម្រត្ូវផ្ត្ផ្ចកម្នដ្ឋច់ពីគ្នារវាង្កផ្នែង្ច្វើការនីមួ

ៗ របាាំង្ផ្បង្ផ្ចកម្រត្ូវានកមពស់យាង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្។

• ចរៀបចាំច្ញៀវម្នដ្ឋច់ពីគ្នា ៦ហ្វីត្ឬចម្រចើនជាង្ចនេះអាំឡុង្ចពលចូលនិង្ពិនិត្្ន ចមើលចពលចវលាចដ្ឋ
ចហ្ើ

ដាំចឡើង្សញ្ហាសាំគ្ន ល់សម្រាប់ការផ្បង្ផ្ចកចៅតាមជាន់នីមួ

ចបើមិនដូចចែេះចទការកាំណត្់មកាសសម្រាប់ការម្របមូលនតុាំគ្នាចៅកផ្នែង្រង្់ចាំនិង្ផ្នែកទទួលច្ញៀវ

• បចង្កើត្នែូវច្មើរចជើង្និង្នែូវឆ្ែង្កាត្់សម្រាប់ចកាចរណ៍ច្មើរចជើង្ចបើ្រចច្វើបានចដើម្បីកាត្់បនថ

ចមើលច

យាង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្ពីគ្នា

ើែយាង្ច្ាស់ចដ្ឋ

ន្ាភាាប់ជាមួ

វិធានការចន្េង្ៗ

ៗ

ការទាក់ទង្កែុង្ ចាំចោមអែកផ្ដលឆ្ែង្កាត្់។ ដ្ឋក់ស្នាកសញ្ហាផ្ដល្រច

ការបិទបាាំង្មុខ្គឺ ត្ម្រមូវឲ្ន ានសម្រាប់កមមករនិង្ច្ញៀវទាាំង្អស់ចពលផ្ដលចៅខាង្កែុង្ស្នល្ាំៗ និង្កផ្នែង្ទូចៅចលើកផ្លង្ផ្ត្បុគគលមិន្រចពាក់់ំាសមុខ្
ចដ្ឋ ស្នរស្នានភាពសុខ្ភាពឬពិការភាព។
ច្ញៀវគួរផ្ត្ចូលតាមទាារផ្ដល្រចចបើកបានឬទាារផ្ដលច្វើការសវ

ម្របវត្ដិ ឬច្វើចដ្ឋ

កមមករផ្ដលឧស្ាហ្៍លាង្ដដនិង្ /ឬចម្របើម្រកដ្ឋសអនាម

ម្រត្ឹមម្រត្ូវ។

ហាមឃាត្់ការម្របមូលនតុាំកមមករចប់ពី ១០ នាក់ចឡើង្ចៅកែុង្ចាង្ច្វើការ
កាំណត្់ចាំនួនបុគគលជិេះកែុង្ជចណតើរ

នត និង្ធានាបាននូវការចម្របើម្របាស់ាសម្រគបមុខ្។ ចម្របើស្នាកសញ្ហាចដើម្បីន្ាភាាប់នឹង្ត្ម្រមូវការទាាំង្ចនេះ

ត្ម្រមូវម្នកមមករចជៀសវាង្ការចប់ដដ និង្ការស្នាគមន៍ម្រសចដៀង្គ្នាផ្ដលច្វើម្នខ្ូចដល់គាាត្ផ្នែកកាង្កា
កមមករមិនគួរចបើកទាារឡានរឺឡានតាក់សុីចឡើ ។ ម្របត្ិបត្ដិការចលើកដ្ឋក់វាលីគួរផ្ត្ម្រត្ូវបានចជៀសវាង្ចលើកផ្លង្ផ្ត្ចាំបា ច់ចដ្ឋ
ចដើម្បីនតល់ចសវាកមមដល់ច្ញៀវាាក់ៗផ្ដលានស្នានភាពពិការ

ស្នរផ្ត្បញ្ហារូបវនត ឬ្ូមិស្នស្តសត

ការអនុវត្ថដម្រ៏ បចសើរផ្ដលម្រត្វូ បានផ្ណនាាំ
ចរៀបចាំកផ្នែង្ច្វើការម្នានបរិយាកាសម្របចសើរចឡើង្តាមផ្ដល្រចច្វើចៅបាន (ឧទាហ្រណ៍..ចបើកទាារនិង្បង្អួច)
ចលើកទឹកចិត្តវិ្ីស្នស្តសតទូទាត្់ចដ្ឋ

គ្នានទាំនាក់ទាំនង្

ធានាបាននូវការចូលចៅកផ្នែង្លាង្ដដរួមទាាំង្ានស្នបូនិង្ទឹកទុ ូ និង្អនុញ្ហាត្ម្នានចពលចវលាសម្រាកម្រគប់ម្រគ្នន់សម្រាប់កមមករលាង្ដដម្នបានែឹកញប់។
ទឹកលាង្ដដផ្ដលានជាត្ិ្រល់កុលយាង្ត្ិច ៦០% ្រចនឹង្ម្រត្ូវបានចម្របើជាំនួស
នគត្់នគង្់នលិត្នលសាំ្រត្ម្នបានម្រគប់ម្រគ្នន់ចៅកមមករចៅតាមទីតាាំង្ចន្េង្ៗដនកផ្នែង្ច្វើការ(ឧទាហ្រណ៍..ម្រកដ្ឋសអនាម
ទាមទារម្នកមមករលាង្ដដ ឬចម្របើម្រកដ្ឋសអនាម
នតល់ជូននូវម្រកដ្ឋសអនាម

វិធានផ្នែក
អនាម

ម្រកដ្ឋសជូត្សាាប់ចមចកាគ)

ម្នបានែឹកញប់

ចៅតាមទីស្នធារណៈទូទាាំង្កផ្នែង្ច្វើការសម្រាប់ការចម្របើម្របាស់របស់ច្ញៀវនិង្កមមករ

កាំណត្់ការផ្ចករំផ្លកឧបករណ៍ចន្េង្ៗផ្ដលបេះពាល់ចដ្ឋ
ផ្ដល្រចច្វើចៅបាន
កាល់ឧបករណ៍ផ្ដលបានផ្ចករំផ្លកគួរផ្ត្ម្រត្ូវបានច្វើអនាម
ដ្ឋក់ស្នាកសញ្ហាផ្ដល្រចចមើលច
សុវត្ថិភាព

ដដដូចជាទូរសពទដដ ត្ុច្វើការ កផ្នែង្ច្វើការ និង្ចម្រគឿង្បរិកាា រ និង្ឧបករណ៍ចន្េង្ចទៀត្រវាង្កមមករតាម
កែុង្អាំឡុង្ចពលនិង្ចម្រកា

ើែចៅទូទាាំង្កផ្នែង្ច្វើការ (ខាង្មុខ្និង្ខាង្ចម្រកា

ចពលបតូរចវនគ្នាឬម្រគប់ចពលចវលាផ្ដលឧបករណ៍ម្រត្ូវបានចនទរចៅម្នកមមករ
ការិយាល

បញ្ឈប់ការចម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ផ្ចករំផ្លក្រហារនិង្ច្សជជៈចៅកែុង្កផ្នែង្រង្់ចាំ (រួមទាាំង្អែកផ្ចកច
សវ ម្របវត្តិ ឬចម្របើចដ្ឋ ដដ

)ចដើម្បីរំលឹកដល់កមមករនិង្ច្ញៀវអាំពីវិធានការអនាម

និង្

កាចហ្វនង្)។ បិទាសុីនទឹកកកផ្ដលចដើរចដ្ឋ

ការអនុវត្ថដម្រ៏ បចសើរផ្ដលម្រត្វូ បានផ្ណនាាំ
ពិចរោដាំចឡើង្ាសុីនសាាត្ខ្្នល់ផ្ដលានម្របសិទធិភាពច្វើម្នម្របចសើរចឡើង្នូវត្ម្រមង្ខ្្នល់របស់្រគ្នរម្នានម្របសិទធិភាពខ្ពស់បាំនុត្និង្ច្វើការផ្កផ្ម្របឧបករណ៍
ចន្េង្ចទៀត្ចដើម្បីបចង្កើនបរិាណខ្្នល់ខាង្ចម្រៅនិង្ខ្្នល់ចៅកែុង្ការិយាល បនទប់ច្ញៀវនិង្កផ្នែង្ចន្េង្ចទៀត្។

ព័ត៌មានលម្អតិ បន្នែម្ស្តីពវី ិធានការជាក់លាក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

ម្របត្ិបត្តក
ិ រទទួលបនទក
ុ សម្រាប់ការស្នាក្រ
់ ម្រស

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភា
ិ ព
នតល់ការបណតតេះបោាលដល់កមមករអាំពីពត្៌ាននិង្ការម្របុង្ម្រប
ចមែង្ចមចកាគ

ត្ែសុវត្ថិភាព្មីៗរួមានអនាម

និង្វិធានការសុវត្ថិភាពចន្េង្ៗចទៀត្កែុង្ការកាត្់បនថ

នូវការ

• គាាត្សង្គម ការលាង្ដដ ការចម្របើាស់ម្រគបមុខ្ម្នបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ
• ម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនិត្្នចដ្ឋ

ការចរៀបចាំបគ
ុ ល
គ ក
ិ និង្
ម្របត្ិបត្តកា
ិ រ

ខ្ែួនឯង្ចៅនទេះរួមទាាំង្ការម្រត្ួត្ពិនិត្្នសីត្ុណាភាពនិង្ចកាគសញ្ហាចន្េង្ៗ

• ម្រត្ូវបញ្ហាក់បផ្នថមថ្នចាំចពាេះកមមករផ្ដលឈឺម្រត្ូវសម្រាកពីការងារ
• ម្របសិនចបើចកាគសញ្ហាកាន់ផ្ត្្ៃន់្ៃរម្រត្ូវផ្សវង្រកការព្ាបាល
• លកខខ្ណឌសុខ្ភាពមូលដ្ឋានផ្ដល្រចច្វើម្នបុគគលងា

នឹង្ឆ្ែង្និង្ទទួលរង្ពីករណី្ៃន់្ៃរដនវីរុស

ផ្កត្ម្រមូវចាង្ការងារនិង្ការផ្លាស់បតូរចវនការងារ (ម្របសិនចបើានការច្វើការចដ្ឋ
ចដើម្បីកាត្់បនថ ការទាក់ទង្គ្នារវាង្កមមករនិង្កាត្់បនថ ការកកសទេះ

ផ្លាល់ម្រកុមការងារគួរានកាលវិភាគចន្េង្ៗគ្នាឬការមកដល់ /ចកចចែ

ឺត្)

អនុញ្ហាត្ម្នឈប់សម្រាកចៅខាង្ចម្រៅចដើម្បីម្នានគាាត្ផ្នែកសង្គមម្របសិនចបើ្រច
ការញាំ្រហាររបស់បុគគលិកនិង្ចពលសម្រាកម្រត្ូវចៅដ្ឋច់ចដ្ឋ
បានគាាត្ផ្នែកកាង្កា យាង្ចហាចោស់ ៦ ហ្វត្
ី

ផ្ឡកពី គ្នា ចហ្ើ

ផ្កសម្រមួលការបណតតេះបោាល និង្ដាំចណើរការចៅជាក់ផ្សតង្ចដើម្បីអនុញ្ហាត្ច្រ

ការសម្រាកម្រត្ូវកាំណត្់ចាំនួនអត្ិបរិារបស់មនុស្េចៅកផ្នែង្ផ្ត្មួ

និង្ធានាម្ន

ានគាាត្សង្គម ម្របសិនចបើ្រច

ការផ្លាស់បតូរចវនម្របជុាំម្របចាំដ្ៃគួរផ្ត្ម្រត្ូវបានច្វើចឡើង្ជាម្របចាំ ឬចៅកែុង្ទីកផ្នែង្ផ្ដលអនុញ្ហាត្ម្នានគាាត្សង្គម
បម្រង្ួមដនទបេះរួមជាអប្បបរាដូចជាកផ្នែង្លក់ដូរត្ូចតាច ត្ុ ប៊ិច បណណឥណទាន វិកក

បម្រត្និង្កូនចស្នរចន្េង្ៗ

ចសវាកមមបនទប់ច្ញៀវ ចបាកគក់ចបាកចខា្រវ និង្ចសវាសមៃួត្ គួរផ្ត្នតល់ជូននិង្ផ្ចកច

បនតចដ្ឋ

គ្នានការទាក់ទង្ចដ្ឋ

ផ្លាល់។

មិនអនុញ្ហាត្ម្នាន្រហារបូចហ្វ ឬកផ្នែង្បចម្រមើចសវាកមមផ្លាល់ខ្ែួនផ្ដលានរបស់ចម្របើម្របាស់ចម្រចើនម្របច្ទចឡើ
កាំណត្់អនតរកមមរវាង្កមមករនិង្ច្ញៀវខាង្ចម្រៅ ឬអែកដឹកជញជូននិង្អនុវត្តការទទួលចដ្ឋ

មិនចាំបាច់បេះពាល់គ្នាចៅចពលផ្ដល្រច

រក្ាកាំណត្់ចហ្ត្ុកមមករនិង្អត្ិ្ិជនចដើម្បីគ្នាំម្រទដល់ការទាក់ទង្ (ច្ាេះ កាលបរិចចេទ ចពលចវលា ពត្៌ានទាំនាក់ទាំនង្)
ករបស់ផ្ដលមិនចាំបាច់ចចែ (ទឹកលាង្មុខ្ច្ញៀវ ឬ កាចហ្វ បនទប់ដ្ឋក់អីវាន់ច្ញៀវ។ ល។ )ពីទីតាាំង្ស្នធារណៈ

ដកឬដ្ឋក់កម្រមិត្ចលើចម្រគឿង្បរិកាារម្រកដ្ឋសចៅកែុង្បនទប់ច្ញៀវ។ ដកប៊ិច ម្រកដ្ឋស និង្ចសៀវចៅផ្ណនាាំច្ញៀវ ទស្េនាវដតី និង្ខ្ិត្តបណណន្េពវន្ា
ជាមួ សាារឌីជី្លឬបផ្នថមនូវសាារផ្ដល្រចចម្របើបានតាមការចសែើសុាំ

ចចែនិង្បាំចពែបផ្នថម

ម្របសិនចបើនិចយាជកម្រត្ូវបានចគជូនដាំណឹង្អាំពីករណីវិជជានចៅកផ្នែង្ច្វើ ការ និចយាជកម្រត្ូវជូនដាំណឹង្ចៅម្រកុមម្របឹក្ាសុខ្ភាពមូលដ្ឋាន (LBOH) កែុង្ទីម្រកុង្ឬម្របជុាំ
ជនផ្ដលនិង្ច្វើការជាមួ ពួកចគចដើម្បីតាមដ្ឋនទាំនាក់ទាំនង្ផ្ដលានចៅកែុង្កផ្នែង្ច្វើការចហ្ើ ផ្ណនាាំម្នកមមករចៅដ្ឋច់ឆ្ា ពីចគ។ ការច្វើចត្សតចលើកមមករចន្េង្
ចទៀត្្រចម្រត្ូវបាននតល់ជាមត្ិចយាបល់ផ្ដលម្រសបចៅនឹង្ការផ្ណនាាំនិង្ /ឬតាមសាំចណើរបស់ LBOH
ជូនដាំណឹង្ដល់កមមករនិង្អត្ិ្ិជននូវពត្៌ានសុខ្ភាពសាំខាន់ៗនិង្វិធានការសុវត្ថិភាពផ្ដលានផ្ចង្កែុង្ចគ្នលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់រដ្ឋា្ិបាល

ការអនុវត្ថដម្រ៏ បចសើរផ្ដលម្រត្វូ បានផ្ណនាាំ
ចលើកទឹកចិត្តដល់កមមករផ្ដលងា
ស្នាក់ចៅនទេះ

រង្ចម្រគ្នេះចដ្ឋ

ចលើកទឹកចិត្តកមមករផ្ដលានចកាគសញ្ហាឬសង្្េ

កូវីដ-១៩ចយាង្តាមមជ្ឈមណឌលម្រត្ួត្ពិនិត្្នជមៃឺ (ឧទាហ្រណ៍..ចដ្ឋ
ានទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សែិទធនឹង្អែកានចកាគសញ្ហាកូវីដ -១៩ម្រត្ូវកា

ចលើកទឹកចិត្តកមមករផ្ដលច្វើចត្សត៍វិជជានសាំកាប់កូវីដ-១៩ចដើម្បីកា
ទាំនាក់ទាំនង្។

ច្វើអនាម

ការណ៍ចៅការិយាល

និង្កាាត្់ចមចកាគម្នបានែឹកញប់ចៅម្រគប់ទីកផ្នែង្ដនទីកផ្នែង្ស្នាក់្រម្រស

អនុវត្តអនាម បនទប់ម្នកាន់ផ្ត្ម្របចសើរចឡើង្ចដ្ឋ ការសាាត្និង្ច្វើអនាម
មក និង្ចបាកគក់សចមែៀកបាំពាក់ កម្រាលម្រពាំនិង្ម្រកោត្់ម្រគបទាាំង្អស់។

ការសាាត្និង្

ការកាាត្ច់ មចកាគ

ស្នរ្រ

ុ ឬ លកខខ្ណឌមូលដ្ឋាន)ម្រត្ូវ

ការណ៍ចៅនិចយាជក

និចយាជកកែុង្ចគ្នលបាំណង្សាំ្រត្ /កាាត្់ចមចកាគនិង្តាមដ្ឋនកាល់

(ចម្រចើនដង្កែុង្មួ

ដ្ៃម្របសិនចបើកផ្នែង្ស្នាក់ចៅានច្ញៀវចម្រចើន )

ដនទរឹង្ទាាំង្អស់យាង្ត្ិចកាល់ចពលផ្ដលច្ញៀវចកចចែនិង្មុនចពលច្ញៀវបនាាប់ចូល

ម្រកោត្់កខ្វក់គួរផ្ត្ម្រត្ូវបាន កចចែនិង្ដឹកចចែពីបនទប់ច្ញៀវចដ្ឋ ចម្របើផ្ត្មួ ្ង្់បិទជិត្ និង្ ចម្រស្នមចខ្ែើ ចៅចលើ ផ្ម្រគបនទប់ច្ញៀវគួរផ្ត្ម្រត្ូវបានផ្លាស់បតូររវាង្ច្ញៀវ
នីមួ ៗតាមកម្រមិត្អប្បបរា។ ការទុកដ្ឋក់ឥវាន់គួរផ្ត្ម្រត្ូវបានច្វើចៅកែុង្បនទប់ច្ញៀវចដើម្បីលុបបាំបាត្់ទាំនាក់ទាំ នង្ចពលដឹកជញជូន។ កាល់ម្រកោត្់និង្ការចបាកគក់
ទាាំង្អស់គួរផ្ត្ម្រត្ូវលាង្សាាត្ចៅសីត្ុណាភាពខ្ពស់និង្សាាត្តាមចគ្នលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់ CDC
កាល់ការចកចចែនីមួ ៗ សូមពិចរោទុកបនទប់ច្ញៀវទាំចនររ ៈចពល ២៤ ចាង្ផ្ដលជាផ្នែកមួ
ចមចកាគខ្ពស់ និង្អែកសាាត្ម្នសៃួត្ចហ្ើ ការផ្លាស់បតូរខ្្នល់សមtតាមចហ្ត្ុនលជាក់ផ្សតង្។

ដនវិធានការសាាត្ចដើម្បីអនុញ្ហាត្ម្នានអនាម

ការកាាត្់

ការច្វើចគហ្កិចចមិនគួរច្វើកែុង្បនទប់ច្ញៀវចទ ខ្ណៈចពលផ្ដលច្ញៀវានវត្តានចៅកែុង្បនទប់ចលើកផ្លង្ផ្ត្តាមការចសែើសុាំជាក់លាក់របស់ច្ញៀវ ចហ្ើ ការច្វើចគហ្កិចច
ម្រត្ូវានចៅចពលផ្ដលច្ញៀវមិនានវត្តានចដើម្បីកាត្់បនថ ទាំនាក់ទាំនង្ជាមួ របស់របរផ្លាល់ខ្ែួនរបស់ច្ញៀវ។ អែ កច្វើចគហ្កិចចគួរផ្ត្ចបើកទាារនិង្បង្អួចតាមលទធភាព
ចដើម្បីបចង្កើនចរនតខ្្នល់
រក្ាកាំណត្់ចហ្ត្ុសាាត្ផ្ដលរួមានកាលបរិចចេទ ចពលចវលានិង្ទាំហ្ាំដនការសាាត្
ច្វើការចបាសសាាត្ជាែឹកញប់នូវត្ាំបន់ឆ្ែង្ចកាគផ្ដល្ៃន់្ៃរ និង្ដនទផ្ដលបេះពាល់ែឹក (ឧទាហ្រណ៍ ទាារចូល រទេះរុែ បនទប់ទឹក)។

កែុង្ករណីផ្ដលច្ញៀវបងាាែពីករណីសនមត្ដនកូវីដ-១៩ ឬករណីវិជជានចនាេះបនទប់ផ្ដលច្ញៀវចម្របើម្របាស់្រចវិលម្រត្ឡប់មកបចម្រមើចសវាកមមវិែបានបនាាប់ពីទទួលបាន
នូវការច្វើអនាម ផ្ដលម្របចសើរសមម្រសបតាមចគ្នលការណ៍ផ្ណនាាំរបស់ CDC។
ការអនុវត្ថដម្រ៏ បចសើរផ្ដលម្រត្វូ បានផ្ណនាាំ
ពិចរោនតល់ការលាង្សាាត្ "ឧបករណ៍"(្ុង្ចលត្ជាមួ
សាាត្ជាចទៀង្ទាត្់កែុង្មួ ដ្ៃ។

ឧបករណ៍សាាត្)ផ្ដល្រចចូលដាំចណើរការបានចៅទូទាាំង្សោាគ្នរសម្រាប់ត្ាំបន់ផ្ដលនឹង្ម្រត្ូវ

ព័ត៌មានលម្អតិ បន្នែម្ស្តីពវី ិធានការជាក់លាក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

