ហាង្កាត្់សក់បុ សនា ី

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សត្ម្លប់MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភា
ិ ព
រ ៀបចាំរៅអីទាំង្អស់រ ើម្បីរោយទីកន្នែង្ម្លនគម្លាត្យ៉ាង្ត្ិច៦ហ្វត្
ី
ាំរ

គម្លាត្សង្គម

ើង្សញ្ញាសាំគាល់ន្ លរមើលរ

ើញរ ើម្បីរលើកទឹកចិត្តអត្ិថិជនរោយ ក្ាគម្លាត្យ៉ាង្ត្ិច៦ហ្វីត្ពីគាា

ត្ត្ូវញាំោហា ថ្ថៃត្ត្ង្់និង្សត្ម្លកដ្ឋច់រដ្ឋយន្
ណាស់៦ហ្វត្
ី

ករដ្ឋយកាំណត្់ចាំនួនអត្ិប ម្ល វាង្មនុស្សរៅពីកន្នែង្មួយៗ និង្ធានាឱ្យចម្លាយន្នែករាង្កាយយ៉ាង្រហាច

បិទឬកាំណត្់ ចនាសមព័នធកន្នែង្រ្វើកា ួម បស់កមមក និង្ត្ាំបន់ន្ លម្លន ង្់សុីរត្ខ្ពស់ន្ លជាកន្នែង្កមមក ទាំនង្ជាោចត្បមូលនតតាំគាាបាន(ឧទហ្ ណ៍..បនទប់
សត្ម្លកកន្នែង្ប ិរភាគោហា )អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនចម្លាយឆ្ងាយពីគាាចាំនួន៦ហ្វីត្។
ត្ត្មូវឳ្យម្លនកា បិទបាាំង្មុខ្សាំរាប់អត្ិថិជននិង្កមមក ទាំង្អស់រលើកន្លង្ន្ត្បុគគលមិនោចពាក់គត្មបមុខ្រដ្ឋយសា ជមៃឺ ិពិកា ភាព
ត្ត្មូវឳ្យកមមក ពាក់រត្សាមថ្  សរមែៀកបាំពាក់ន្វង្សត្ម្លប់បុ សឬនា ីនិង្ន្វ៉ែនតាកា ពា សុវត្ថិភាព ិន្វ៉ែនតាន្ហ្លទឹក

កា អនុវត្ថ ត្៏ បរសើ ន្ លត្ត្ូវបានន្ណនាាំ

រ ៀបចាំកន្នែង្រ្វើកា ឱ្យម្លនប ិយកាសត្បរសើ រ
ាំរ

ើង្តាមន្ លោចរ្វើរៅបាន(ឧទហ្ ណ៍..របើកទា និង្បង្អួច)

ើង្ នាាំង្ វាង្កន្នែង្កា ងា នីមួយៗន្ លោចរ្វើរៅបាន (គួ រៅឳ្យខ្ពស់ជាង្កមមក ន្ លត្បចាំកា )

វិ្ីសាស្រសតទូទត្់រដ្ឋយគាានកា ទក់ទង្ត្ត្ូវបានរលើកទឹកចិត្ត

ធានាបាននូវកា ចូលរៅកន្នែង្លាង្ថ្ ួមទាំង្ម្លនសាបូនិង្ទឹកទុយូនិង្អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនរពលរវលាសត្ម្លកត្គប់ត្គាន់សត្ម្លប់កមមក លាង្ថ្ ឱ្យបានញឹកញប់។
ទឹកលាង្ថ្ ន្ លម្លនជាត្ិោល់កុលយ៉ាង្ត្ិច៦០% ោចនឹង្ត្ត្ូវបានរត្បើជាំនួស
នគត្់នគង្់នលិត្នលសាំោត្ឳ្យបានត្គប់ត្គាន់រៅកមមក រៅតាមទីតាាំង្រន្សង្ៗថ្នកន្នែង្រ្វើកា (ឧទហ្ ណ៍..ត្កដ្ឋសអនាម័យត្កដ្ឋសជូត្សម្លាប់រមររាគ)

ត្ត្មូវឱ្យម្លនកា ផ្លាស់បតូ រត្សាមថ្ និង្លាង្ថ្ មុននិង្រត្កាយរពលបរត្មើរសវាកមម ល់អត្ិថិជនម្លាក់ៗ

មិនអនុញ្ញាត្ឳ្យម្លនកា ន្ចក ំន្លកឧបក ណ៍និង្កា នគត្់នគង្់ វាង្កមមក (ឧបក ណ៍រកាពុកម្លត្់,ត្កាសសិត្,ត្ចស,។ល។ )

វិធានអនាម័យ

រត្បើោវត្គប់ខ្ែួនន្ លបានសម្លាត្សាាត្សត្ម្លប់អត្ិថិជនម្លាក់ៗ

កមមក ទាំង្អស់គួ ផ្លាស់បតូ រវនកែតង្កា សម្លាត្ោវន្វង្បុ សនា ីសត្ម្លប់អត្ិថិជនម្លាក់ៗ។ពិច ណាកា រត្បើោវត្គបខ្ែួន ឬោវន្វង្ន្ លោវរបាោះរចលបានោវត្គប់
ខ្ែួនកន្ន្សង្ឬោវន្វង្គួ ត្ត្ូវបានរបាកគក់ វាង្កា រត្បើនីមួយៗ
សម្លាប់រមររាគរលើឧបក ណ៍ទាំង្អស់បនាាប់ពីរត្បើ ួច វាង្អត្ិថិជននីមួយៗ
ដ្ឋក់សាាកសញ្ញាន្ លោចរមើលរ

ើញរៅនឹង្កន្នែង្រ្វើកា ល់កមមក អាំពីវិធានកា សុវត្ថិភាពនិង្អនាម័យ

កាំណត្់រសវាកមមចាំរពាោះរសវាកមមសក់ន្ត្បុរណា្ណោះ(កាត្់សក់លាបពណ៌សក់នែតាំសមៃួត្និង្ព្ាបាល)។រសវាកមមន្ លមិនពាក់ព័នធនឹង្សក់មិនត្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្
(ចិរ្ចើមកា កាត្់ពុកចងាាររាមចិរ្ចើមកា សម្លាត្ត្កចកជារ ើម)
នតល់កា បណ្តោះបណាាល ល់កមមក អាំពីបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពថ្នកា លាង្ ថយនត ព័ត្៌ម្លននិង្កា ត្បុង្ត្បយ័ត្ែថមី ៗ ួមទាំង្អនាម័យនិង្វិធានកា ណ៍រន្សង្ៗសាំរៅ
កាត្់បនថយកា ឆ្ែង្ជមៃឺ

កា រ ៀបចាំបគ
ុ ល
គ ក
ិ
និង្ត្បត្ិបត្តកា
ិ

ន្កត្ត្មូវរម្ល៉ាង្កា ងា និង្កា ផ្លាស់បតូ រវនកា ងា (ត្បសិនរបើម្លនកា រ្វើកា រដ្ឋយផ្លាល់ត្កុមកា ងា គួ ម្លនកាលវិភាគរន្សង្ៗគាាឬកា មក ល់ /ចករចញយឺត្)
រ ើម្បីកាត្់បនថយកា ទក់ទង្គាា វាង្កមមក និង្កាត្់បនថយកា កកសទោះ
បិទកន្នែង្ ង្់ចាំរហ្ើយរសែើសុាំឱ្យអត្ិថិជន ង្់ចាំរៅខាង្រត្ៅឬកែតង្ឡាន ហ្ូត្ ល់ ល់រពលណាត្់ជួប
ត្ត្មូវឱ្យអត្ិថិជនរ្វើកា ណាត្់ជួបជាមុនរ ើម្បីទទួលបានរសវាកមម

ក្ាកាំណត្់រហ្ត្ុកមមក និង្អត្ិថិជនរ ើម្បីគាាំត្ទ ល់កា ទក់ទង្(រ្ាោះកាលប ិរចេទរពលរវលាព័ត្៌ម្លនទាំនាក់ទាំនង្)

យក បស់ន្ លមិនចាំបាច់រចញ(ទស្សនាវ តីទឹកអត្ិថិជនឬការហ្វបនទប់ថ្ាាំលាប។ល។)
កមមក ទាំង្អស់ត្ត្ូវសាាក់រៅនទោះត្បសិនរបើឈឺ

ត្បសិនរបើកមមក ត្ត្ូវបានរគជូន ាំណឹង្អាំពីក ណីវិជជម្លនរៅកន្នែង្រ្វើ កា និរយជកត្ត្ូវជូន ាំណឹង្រៅត្កុមត្បឹក្ាសុខ្ភាពមូលដ្ឋាន(LBOH) និង្រ្វើកា ជាមួយ
ពួករគរ ើម្បីតាមដ្ឋនទាំនាក់ទាំនង្ន្ លម្លនរៅកែតង្កន្នែង្រ្វើកា រហ្ើយន្ណនាាំឱ្យកមមក រៅដ្ឋច់ឆ្ងាយពីរគ។កា រ្វើ រត្សតរលើកមមក រន្សង្រទៀត្ោចត្ត្ូវបាននតលជា
់
មត្ិរយបល់ន្ លត្សបរៅនឹង្កា ន្ណនាាំនិង្/ឬតាមសាំរណើ បស់ LBOH
ជូន ាំណឹង្ ល់កមមក និង្អត្ិថិជននូវព័ត្៌ម្លនសុខ្ភាពសាំខាន់ៗនិង្វិធានកា សុវត្ថិភាពន្ លម្លនន្ចង្កែតង្រគាលកា ណ៍ន្ណនាាំ បស់ ដ្ឋាិិបាល

កា អនុវត្ថ ត្៏ បរសើ ន្ លត្ត្ូវបានន្ណនាាំ

រលើកទឹកចិត្ត ល់កមមក ន្ លងាយ ង្រត្គាោះរដ្ឋយកូវី -១៩រយង្តាមមជ្ឈមណឌលត្ត្ួត្ពិនិត្្យជមៃឺ (ឧទហ្ ណ៍..រដ្ឋយសា ោយុឬលកខខ្ណឌមូលដ្ឋាន)ត្ត្ូវ
សាាក់រៅនទោះ
រលើកទឹកចិត្តកមមក ន្ លម្លនររាគសញ្ញា ឬសង្្ស័យម្លនទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សែិទធនឹង្អែកម្លនររាគសញ្ញាកូវី -១៩ត្ត្ូវរាយកា ណ៍រៅនិរយជក

រលើកទឹកចិត្តកមមក ន្ លរ្វើរត្សត៍វិជជម្លនសាំរាប់កូវី -១៩រ ើម្បីរាយកា ណ៍រៅកា ិយល័យនិរយជកកែតង្រគាលបាំណង្សាំោត្/កម្លាត្់រមររាគនិង្តាមដ្ឋនរាល់
ទាំនាក់ទាំនង្។

អនុវត្តកា លាង្សម្លាត្ញឹកញប់និង្កា កម្លាត្់រមររាគរៅនឹង្កន្នែង្(យ៉ាង្រហាចណាស់រ ៀង្រាល់ថ្ថៃនិង្ញឹកញប់ត្បសិនរបើោច)
ក្ាកាំណត្់រហ្ត្ុសម្លាត្ន្ ល ួមម្លនកាលប ិរចេទរពលរវលានិង្ទាំហ្ាំថ្នកា សម្លាត្
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