ប្ពឹត្តិការណ៍ចៅកនង្ុ និង្ ចប្ៅអគារ

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សប្ម្លប់ MA
សុវត្ថិភាពចៅកតនាង្ការង្ហរជាក់លាក់ននកូវីែ-១៩ ប្ត្ូវបានច្វើច ើង្ចែើមបីបចង្កើត្ជាបទដ្ឋានអបបបរម្លសប្ម្លប់ប្ពឹត្តិការណ៍ខាង្កនុង្ ឬ ខាង្ចប្ៅអគារ (ែូចជា ពិ្ីចរៀបអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ពិ្ីជប់ចលៀង្ ។ ល។ ) តែលមិនប្ត្ូវបានបញ្ញាក់ចដ្ឋយបទដ្ឋាន
សុវត្ថិភាពននកូវីែ-១៩ ចទ ។
មិនប្ត្ូវឱ្យម្លនសកមាភាពននប្ពឹត្តិការណ៍ខាង្កនុង្ ឬ ចប្ៅអាគារណាមួយចកើត្ច ើង្ចដ្ឋយមិនបានបាំចពញតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពកតនាង្ច្វើការននកូវែី -១៩ ចនាេះចទ ។ បទដ្ឋានទាំង្ចនេះអនុវត្តចាំចពាេះសហ្ប្គាសទាំង្អស់តែលប្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យច្វើប្បត្ិបត្តិ
ការ រហ្ូត្ែល់ម្លនការរុេះចរី ឬ ច្វើវិចសា្នកមាចដ្ឋយរែា ចលើកតលង្តត្ម្លនបទដ្ឋានជាក់លាក់តែលអាចអនុវត្តបានសប្ម្លប់តសនកខាេះ ឬ សកមាភាពទាំង្អស់របស់សហ្ប្គាស កនុង្ករណីសហ្ប្គាសប្ត្ូវច្វើតាមបទដ្ឋានជាក់លាក់នន វិស័យចនេះ។
ម្លចស់សហ្ប្គាសគួរទទួលខុសប្ត្ូវចលើបទដ្ឋានតែលបានជួបប្បទេះទាំង្ចនេះ ។ ប្ពឹត្តិការណ៍កនុង្ និង្ ចប្ៅអគារតបបចនេះអាចរួមបញ្ចូល ប៉ាុតនតមិនប្ត្ូវបានកាំណត្់ចាំចពាេះប្ពឹត្តិការណ៍តែលបានច្វើច ើង្ចៅ៖
• កតនាង្ប្ពឹត្តិការណ៍កនុង្ខាង្កនុង្ និង្ ចប្ៅអគារ
• សាលប្បជុាំ
• បនទប់ជប់ចលៀង្ឯកជន
• កតនាង្សាធារណៈ ែូចជា ឧទាន
ប្ពឹត្តិការណ៍មួយតែលប្ត្ូវបានច្វើច ើង្សប្ម្លប់ចគាលបាំណង្ចមបង្ននការទសសនាការសតមតង្ប្ត្ូវតត្ច្វើតាមការតណនាាំននសតីពីចរាង្ភាពយនត និង្កតនាង្សតមតង្ ។
ទាំហ្ាំននកតនាង្ប្ពឹត្តិការណ៍ និង្ សកមាភាពតែលម្លនសមត្ថភាព្ាំៗ តែលចរៀបចាំច ើង្ចែើមបីប្បមូលសតុាំហ្វូង្មនុសសចប្ចើន ប្ត្ូវតត្បនតបិទទវ ររហ្ូត្ែល់ែាំណាក់កាលទី ៤ ។ ចនេះរួមបញ្ចូលទាំង្កតនាង្សប្ម្លប់ចលង្កីឡាជាប្កុម ឬ អនកទសសនា ការកាំសានត
អាជីវកមា និង្ ប្ពឹត្តិការណ៍វបប្ម៌រួមម្លន៖
• ពហ្ុកីឡាដ្ឋាន សចង្វៀន និង្ បាល់ចបាេះ
• បនទប់រាាំតាមជាន់នីមួយៗ
• ពិព័រណ៍ និង្ សាលសននិបាត្
• ពិ្ីបុណយតាមែង្សាូវ និង្ ពយុហ្ោប្តា និង្ ពិ្ីបុណយកសិកមា
• ការប្បណាាំង្ចលើែង្សាូវ និង្ ប្ពឹត្តិការណ៍កីឡា្ាំៗចសសង្ចទៀត្តែលប្បារពវចៅចប្ៅអគារ ឬ ប្ពឹត្តិការណ៍ននអត្តពលកមាជាប្កុមជាចែើម

ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព

ប្បត្ិបត្តិករនីមួយៗននប្ពឹត្តិការណ៍កនុង្អគារប្ត្ូវតត្តាមដ្ឋនទសសនិកជនតែលបានចូលនិង្ចចញ និង្កាំណត្់ការកាន់កាប់ប្គប់ចពលចវលា៖
គម្លាត្
សង្គម

• មនុសស ៨ នាក់កនុង្ ១០០០ ហ្វីត្កាចរ៉េ តែលនឹង្ចូលរួម ជាន់នីមួយៗននអគារតែលអាចចូលបាននឹង្មិនចលើសពី ២៥ នាក់ច ើយ
ប្បត្ិបត្តិករនីមួយៗននប្ពឹត្តិការណ៍ខាង្ចប្ៅអគារប្ត្ូវតត្តាមដ្ឋនការចូលនិង្ចចញរបស់ទសសនិកជន និង្កាំណត្់ការកាន់កាប់ប្គប់ចពលចវលា៖
• ២៥% ននការអនុញ្ញាត្ឱ្យកាន់កាប់ជាអត្ិបរម្ល ចដ្ឋយចោង្តាមឯកសារននការកាន់កាប់តែលបានកត្់ប្តាចៅកនុង្លិខិត្អនុញ្ញាត្កាន់កាប់របស់ខាួន ចលើកណ
ាំ ត្់ប្តាជាមួយនាយកដ្ឋានទទួលបនទុកខាង្អាគារទីប្កុង្ ឬ អនក
កាន់កាំណត្់ប្តាប្កុង្ចសសង្ចទៀត្ និង្មិនឱ្យចលើសពី ១០០ នាក់ច ើយ
• អាគារតែលគាានតែនកាំណត្់ននការកាន់កាប់តែលម្លនការអនុញ្ញាត្ប្ត្ូវបានកត្់ប្តាទុកចដ្ឋយអនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនមនុសស ៨ នាក់ កនុង្ ១០០០ ហ្វីត្កាចរ៉េ ននទាំហ្ាំអាចចូលបាន និង្មិនចលើសពី ១០០ នាក់ច ើយ
ចាំនួនអនកកាន់កាប់សប្ម្លប់ករណីទាំង្អស់ ប្ត្ូវរាប់បញ្ចូលទាំង្អនកចូលរួម បុគគលិក ឬ កមាករចសសង្ចទៀត្
ធានាឱ្យបាននូវគម្លាត្ពីគានពី ៦ ហ្វីត្ ច ើង្ចៅរវាង្បុគគលម្លនក់ៗ តាមតែលអាចច្វើចៅបាន
• បិទ ឬ កាំណត្់រចនាសមព័នធកតនាង្ច្វើការរួមរបស់កមាករ និង្ត្ាំបន់តែលម្លនែង្់សុីចត្ខពស់តែលជាកតនាង្កមាករទាំនង្ជាអាចប្បមូលសតុាំគានបាន (ឧទហ្រណ៍..បនទប់សប្ម្លក កតនាង្បរិចភាគអាហារ) អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនគម្លា
ត្សង្គម
• របាាំង្តបង្តចកប្ត្ូវតត្តចកឱ្យដ្ឋច់ពីគានរវាង្កតនាង្ច្វើការនីមួយៗពីគម្លាត្ ៦ ហ្វីត្ ឬចប្ចើនជាង្ចនេះ (របាាំង្តបង្តចកប្ត្ូវម្លនកមពស់ោ៉ាង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្)
• សប្ម្លប់សហ្ប្គាសតែលប្បឈមមុខនឹង្អត្ិថិជនផ្ទទល់ ប្ត្ូវែាំច ើង្សញ្ញាសម្លគល់ននគម្លាត្សង្គមតែលអាចចមើលច ើញ ចែើមបីចលើកទឹកចិត្តអត្ិថិជនឱ្យចៅឆ្ងាយពីគាន ៦ ហ្វីត្ (ឧទហ្រណ៍... គូសបនាទត្់សប្ម្លប់កតនាង្
ទូទត្់ប្បាក់ គូសបនាទត្់សប្ម្លប់ចៅបនទប់ទឹក) និង្រនាាំង្បាាំង្សប្ម្លប់កតនាង្ប្ត្ួត្ពិនិត្យតែលអាចការពារបាន
• គូសសម្លគល់បនទប់និង្សាល្ាំៗ ចែើមបីចង្អុលបង្ហាញពីការចៅដ្ឋច់ចដ្ឋយត កពីគានចម្លាយ ៦ ហ្វីត្
ការញាំអាហារ និង្ចពលសប្ម្លករបស់បុគគលិកប្ត្ូវចៅដ្ឋច់ចដ្ឋយត កពីគាន ចហ្ើយការសប្ម្លកប្ត្ូវកាំណត្់ចាំនួនមនុសសអត្ិបរម្លចៅកតនាង្តត្មួយ និង្ធានាឱ្យបានគម្លាត្តសនករាង្កាយោ៉ា ង្ចហាចណាស់ ៦ ហ្វីត្
ត្ប្មូវឱ្យកមាករ និង្ច្ញៀវទាំង្អស់ម្លនការបិទបាាំង្មុខ ចលើកតលង្តត្បុគគលចនាេះមិនអាចពាក់ាំម្ល៉ាសមុខចដ្ឋយសារសាថ នភាពសុខភាព ឬពិការភាព ។
ធានាឱ្យបានថាការចូលចៅកតនាង្លាង្នែប្ត្ូវម្លនសាបូ និង្ ទឹកទុយូ និង្អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនចពលចវលាសប្ម្លកប្គប់ប្គាន់សប្ម្លប់កមាករលាង្នែឱ្យបានញឹកញប់ ។ ទឹកលាង្នែតែលម្លនជាត្ិអាល់កុលោ៉ា ង្ត្ិច ៦០% អាចនឹង្ប្ត្ូវបានចប្បើ
ជាំនួស
សគត្់សគង្់សលិត្សលសម្លអត្ឱ្យបានប្គប់ប្គាន់ចៅកមាករចៅតាមទីតាាំង្ចសសង្ៗននកតនាង្ច្វើការ (ឧទហ្រណ៍.. ទឹកលាង្នែ ប្កដ្ឋសជូត្សម្លាប់ចមចរាគ)
ដ្ឋក់សាាកសញ្ញាតែលអាចចមើលច ើញចៅនឹង្កតនាង្ច្វើការែល់កមាករអាំពីវិធានការសុវត្ថិភាព និង្អនាម័យ

វិធានការ

ច្វើអនាម័យនែចដ្ឋយប្កដ្ឋសអនាម័យតែលម្លនជាត្ិអាល់កុលោ៉ា ង្ត្ិច ៦០% គួរតត្ម្លនចៅតាមប្ចកចចញចូលនិង្កតនាង្បរិចភាគអាហារ សប្ម្លប់កមាករ និង្ អត្ិថិជន

អនាម័យ

ចជៀសវាង្ការតចកចយ និង្ចប្បើប្បាស់សម្លាររួមរបស់កមាករ

កម្លចត្់ចមចរាគចលើឧបករណ៍ចប្បើរួមគានរវាង្ការចប្បើប្បាស់របស់អត្ិថិជន ឬ កមាករទាំង្អស់
ហាមឃាត្់រាល់ការប៉ាេះអត្ិថិជន ឬ ឧបករណ៍របស់កមាករចដ្ឋយគាានការច្វើអនាម័យរវាង្ការចប្បើប្បាស់នីមួយៗ
ត្ប្មូវឱ្យយកឧបករណ៍ណាមួយតែលមិនអាចកម្លចត្់ចមចរាគចចញពីចសវាកមាភាាមៗកនុង្ករណីម្លនការចប្បើប្បាស់ចដ្ឋយរកាទុករយៈចពល ២៤ ចម្ល៉ាង្ មុនចពលអត្ិថិជនចសសង្ចទៀត្អាចចប្បើវាបាន ។

ព័ត្៌ម្លនលមអិត្បតនថមសតីពីវិធានការជាក់លាក់អាចរកបានចៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

ប្ពឹត្តិការណ៍ចៅកនង្ុ និង្ ចប្ៅអគារ

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សប្ម្លប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
សតល់ការបណតុ េះបណាតលែល់កមាករអាំពីព័ត្៌ម្លនសុវត្ថិភាពនាចពលបចចុបបនន និង្ការប្បុង្ប្បយ័ត្នរួមម្លនអនាម័យ និង្វិធានការសុវត្ថិភាពចសសង្ៗចទៀត្កនុង្ការកាត្់បនថយនូវការចមាង្ចមចរាគចដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• គម្លាត្សង្គម ការលាង្នែ ការចប្បើម្ល៉ាសប្គបមុខឱ្យបានប្ត្ឹមប្ត្ូវ
• ប្ត្ូវប្ត្ួត្ពិនិត្យចដ្ឋយខាួនឯង្ចៅសទេះរួមទាំង្ការប្ត្ួត្ពិនិត្យសីត្ុណាភាពនិង្ចរាគសញ្ញាចសសង្ៗ
ការចរៀបចាំបុគលគ កិ និង្
ប្បត្ិបត្តកាិ រ

• ប្បសិនចបើឈឺ ចាំបាច់មិនប្ត្ូវមកច្វើការ
• ប្បសិនចបើចរាគសញ្ញាកាន់តត្្ាន់្ារប្ត្ូវតសវង្រកការពាបាល
• លកខខណឌ សុខភាពមូលដ្ឋានតែលអាចច្វើឱ្យបុគគលង្ហយនឹង្ឆ្ាង្ និង្ទទួលរង្ពីករណី្ាន្់ ារននវីរុស
តកត្ប្មូវចម្ល៉ាង្ការង្ហរ និង្ការផ្ទាស់បតូរចវនការង្ហរ (ប្កុមការង្ហរប្ត្ូវច្វើការតែលម្លនកាលវិភាគចសសង្ៗគាន ឬ ការមកែល់ / ចកចចញចដ្ឋយឯកឯង្)ចែើមបីកាត្់បនថយការទក់ទង្គានរវាង្កមាករនិង្កាត្់បនថយការកកសទេះ
ម្លចស់ទីតាាំង្សាំតែង្ប្ត្ូវបានចគចលើកទឹកចិត្តឲ្យច្វើការជូនែាំណឹង្ែល់អត្ិថិជនអាំពី បទបញ្ញាសតីពីការច្វើែាំចណើរចប្ៅរែាបចចុបបនន របស់រែា និង្ចលើកទឹកចិត្តពួកចគឲ្យជូនែាំណង្ឹ ែល់ច្ញៀវមកពីចប្ៅរែាអាំពីបទបញ្ញាចនេះ ។ ម្លចស់ទីតាាំង្សាំតែង្ ក៏ប្ត្ូវ
បានចគចលើកទឹកចិត្តឲ្យសាយព័ត្៌ម្លនចៅចលើចវបសាយថ៍របស់ពួកចគអាំពីត្ប្មូវការនានាសប្ម្លប់អនកច្វើែាំចណើរចប្ៅរែា ។

ប្បសិនចបើចប់ចសតើមឈឺ ចាំបាច់មិនប្ត្ូវមកច្វើការ
ប្បសិនចបើនិចោជកប្ត្ូវបានចគជូនែាំណឹង្អាំពីករណីវិជាម្លនចៅកតនាង្ច្វើការ និចោជកប្ត្ូវជូនែាំណឹង្ចៅប្កុមប្បឹកាសុខភាពមូលដ្ឋាន (LBOH) កនុង្ទីប្កុង្ ឬ ប្បជុាំជនតែលសថិត្ចៅនឹង្កតនាង្ច្វើការផ្ទទល់ និង្ច្វើការជាមួយ
LBOH តាមការចសនើ ចែើមបីតណនាាំកមាករឱ្យចៅឆ្ងាយពីចគ និង្ ខុាំ ាួនឯង្ ។ ការច្វើចត្សតចលើកមាករចសសង្ចទៀត្អាចប្ត្ូវបាន សតល់ជាមត្ិចោបល់តែលប្សបចៅនឹង្ការតណនាាំនិង្ / ឬតាមសាំចណើរបស់ LBOH
ជូនែាំណឹង្ែល់កមាករ និង្ទសសនិកជននូវព័ត្៌ម្លនសុខភាពសាំខាន់ៗ និង្វិធានការពាក់ព័នធនឹង្សុវត្ថិភាពតែលម្លនតចង្កនុង្ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចាំបាច់សប្ម្លប់កតនាង្ការង្ហរ របស់សហ្គមន៍
រកាកាំណត្់ចហ្ត្ុកមាករនិង្ទសសនិកជនចែើមបីគាាំប្ទែល់ការទក់ទង្ (ច្ា េះ កាលបរិចចេទ ចពលចវលា ព័ត្៌ម្លនទាំនាក់ទាំនង្) ចបើចាំបាច់
មិនថាអង្គុយ ឬ ឈរ ទសសនិកជនមិនគួរជួបជុាំគានជាប្កុមតែលម្លនមនុសសចលើសពី ៦ នាក់ច ើយ
ែកសម្លារតែលមិនចាំបាច់ចចញ (ទសសនាវែតី ទឹក ឬ កាចហ្វ តែលចប្ត្ៀមសប្ម្លប់អត្ិថិជន បិទបនទប់ចខាអាវ ។ ល ។) កនុង្កតនារង្់ចាំ ឬ ត្ាំបន់ែនទចទៀត្
កតនាង្សតល់ចសវាកមានិង្ចសវាកមាបតនថមចៅនឹង្កតនាង្អាចចបើកនិង្ែាំចណើរការចៅចពលតែលកតនាង្សតល់ចសវាកមានិង្ចសវាកមាបតនថមទាំង្ចនាេះប្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យច្វើប្បត្ិបត្តិការចប្កាមតសនការចបើកែាំចណើរការជាសាូវការរបស់រែាចហ្ើយបនាទប់មក
ប្ត្ូវតត្ប្បកាន់ខាាប់នូវវិធានការសុវត្ថិភាពជាក់លាក់តែលម្លនចៅចលើ វិបសាយថ៍តសនការចបើកច ើង្វិញ តែលអាចអនុវត្តបាន ចាំចពាេះកតនាង្សតល់ចសវាកមាឬចសវាកមា ។ ឧទហ្រណ៍ចដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• ចសវាកមាមាូបអាហារ៖ ប្ត្ូវតត្អនុវត្តតាមការតណនាាំចុង្ចប្កាយសតីពីចភាជនីយដ្ឋានតែលប្ត្ូវបានសតល់ជូនចាំចពាេះបុគគលិកអាហារបូចហ្វ និង្ ចសវាកមាមាូបអាហារ តែលបានអនុញ្ញាត្ប្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ ។ ការបចប្មើអាហារបូចហ្វ
ការចបើកែាំចណើរការបារណីដ្ឋានចៅតាមជាន់ខពស់ៗ កតនាង្លក់ច្សជាៈ និង្កតនាង្ចសសង្ៗចទៀត្ចដ្ឋយគាានការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ប្ត្ូវតត្បិទ។

• បារណីដ្ឋាន៖ ប្ត្ូវតត្បិទរហ្ូត្ែល់ម្លនែាំណាក់កាលទី ៤ ចទេះបីជាចសវាកមាច្សជាៈតែលប្ត្ូវបានសតល់ចដ្ឋយអនកបចប្មើចសវាកមាក៏ចដ្ឋយ
• មចហាប្សព និង្ការសាំតែង្ចសសង្ចទៀត្៖ ប្ត្ូវតត្ចគារពតាមការតណនាាំចុង្ចប្កាយបាំសុត្សប្ម្លប់ចរាង្មចហាប្សព និង្សាលសាំតែង្ និង្អនកចូលទសសនា ។ អនកសាំតែង្ទាំង្ឡាយណាតែលមកពីរែាចសសង្ ប្ត្ូវតត្ចគារពតាម
បទបញ្ញាសតីពីការច្វើែាំចណើរចប្ៅរែាបចចុបបនន របស់រែា ។ ការសាំតែង្កនុង្អគារ មិនអាចបញ្ចូលការចប្ចៀង្ ឬចលង្ឧបករណ៍សាុាំច ើយ ។
• បនទប់រាាំតាមជាន់នីមួយៗ៖ ប្ត្ូវរកាការបិទបនតចទៀត្រហ្ូត្ែល់ែាំណាក់កាលទី៤

ការអនុវត្ថែប្៏ បចសើរតែលប្ត្វូ បានតណនាាំ
ចលើកទឹកចិត្តែល់កមាករតែលង្ហយរង្ចប្គាេះជាពិចសសចាំចពាេះកូវិែ-១៩ ចោង្តាមមជឈមណឌ លប្ត្ួត្ពិនិត្យជមាឺ ត្ប្មូវឱ្យសាន ក់ចៅសទេះ ឬតបង្តចកភារកិចចច ើង្វិញ ចែើមបីកាត្់បនថយការទក់ទង្ជាមួយកមាករនិង្អត្ិថិជនចសសង្ចទៀត្
ចលើកទឹកចិត្តកមាករតែលម្លនចរាគសញ្ញា ឬ សង្ស័យម្លនទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សនិទធនឹង្អនកម្លនចរាគសញ្ញាកូវីែ-១៩ ប្ត្ូវរាយការណ៍ចៅនិចោជក
ចលើកទឹកចិត្តកមាករតែលច្វើចត្សត៍វិជាម្លនសាំរាប់កូវីែ-១៩ ចែើមបីរាយការណ៍ចៅការិោល័យនិចោជកកនុង្ចគាលបាំណង្សម្លអត្ / កម្លចត្់ចមចរាគ និង្តាមដ្ឋនរាល់ទាំនាក់ទាំនង្។
អនុវត្តការលាង្សម្លអត្ញឹកញប់នង្ិ ការកម្លចត្់ចមចរាគចៅនឹង្កតនាង្ (ោ៉ា ង្ចហាចណាស់ចរៀង្រាល់នថា និង្ ញឹកញប់ ប្បសិនចបើអាច)
រកាកាំណត្់ចហ្ត្ុសម្លអត្តែលរួមម្លនកាលបរិចចេទ ចពលចវលា និង្ទាំហ្ាំននការសម្លអត្
ច្វើការចបាសសម្លអត្ជាញឹកញប់នវូ ត្ាំបន់ឆ្ាង្ចរាគតែល្ាន្់ រា និង្នសទតែលប៉ាេះពាល់ញឹកញប់ (ឧទហ្រណ៍… ទវ រចូល រទេះរុញ បនទប់ទកឹ )។

ការសម្លអត្ និង្
ការកម្លចត្់ចមចរាគ

កនុង្ករណីម្លនករណីវិជាម្លន សូមបិទកតនាង្សប្ម្លប់ការសម្លអត្ និង្កម្លចត្់ចមចរាគចៅកតនាង្ច្វើការចដ្ឋយប្សបតាមការតណនាាំរបស់ CDC នាចពលបចចុបបនន
ការអនុវត្ថែប្៏ បចសើរតែលប្ត្វូ បានតណនាាំ
ចបើកបង្អួច និង្ទវ រ ចែើមបីបចង្កើនលាំហ្ូរខយល់តាមតែលអាចច្វើចៅបាន

ព័ត្៌ម្លនលមអិត្បតនថមសតីពីវិធានការជាក់លាក់អាចរកបានចៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

