មនទីរពិឡសា្ន៍ទាំង្អស់

បទោា នសុវតថិភាព
ស្ម្លប់ MA
ភាពចំបាច់
បទោា នសុវតថភាិ ព
ធានាឱ្យបាននូវគម្លាតពីគ្នាពី ៦ ហ្វីត ឡ ើង្ឡៅរវាង្បុគគលម្លាក់ៗ ឡលើកលលង្លតបញ្ហាឡនេះបឡង្កើតឱ្យម្លនឡ្គ្នេះថ្នាក់ដល់សុវតថិភាពឡោយសារលកខណៈការងារ ឬ ការកំណត់រចនាសមព័នធកលនាង្ឡ្វើការ
គម្លាតសង្គម

• បិទ ឬ លកស្មួលរចនាសមព័នធកលនាង្ការងាររួម និង្កលនាង្ម្លនដង្់សុីឡតខ្ពស់លដលកមមករទំនង្ជាម្លនការ្បមូលផ្តំ (ឧទាហ្រណ៍...បនទប់ស្ម្លក កលនាង្បរិឡភាគអាហារ)អនុញ្ហាតឱ្យម្លនចម្លាយឆ្ងាយពីគ្នា ៦ ហ្វីត តាម
គម្លាតលផាករាង្កាយ និង្ឡរៀបចំកលនាង្ការងារឡ ើង្វិញ ឡដើមបីធានាបាននូវគម្លាតលផាករាង្កាយ (ឧទាហ្រណ៍...ោក់តុោច់ឡោយល ក ឡ្បើសញ្ហាសម្លគល់ពីគម្លាតនីមួយៗឡដើមបីធានាឱ្យម្លនទីធាាទូលាយ)
• របាំង្លបង្លចក្តូវលតលចកឱ្យោច់ពីគ្នារវាង្កលនាង្ឡ្វើការនីមួយៗ (របាំង្លបង្លចក្តូវម្លនកមពស់យ៉ាង្តិច ៦ ហ្វីត)
• ដំឡ ើង្សញ្ហាសម្លគល់ននគម្លាតសង្គមឡដើមបីឡលើកទឹកចិត្អតិថិជនឱ្យឡៅចម្លាយ ៦ ហ្វីតពីគ្នា (ឧទាហ្រណ៍...លខ្ែបនាទត់ឡៅកាន់កលនាង្ញំអាហារ)
• កលនាង្ញំអាហារទាំង្អស់្តូវអនុវត្គម្លាតលផាករាង្កាយ និង្ វិធានការអនាម័យសម្សប ឡហ្ើយអាចអនុញ្ហាតឱ្យអង្គតយឡៅខាង្កាតង្និង្ /ឬខាង្ឡ្ៅ ឡយង្តាមការលណនាំស្ីពីឡភាជនីយោា ន
• គូសសម្លគល់បនទប់និង្សាល្ំៗ ឡដើមបីចង្អតលបងាាញពីការឡៅោច់ឡោយល កចម្លាយ ៦ ហ្វីត
ការញំអាហារនថា្តង្់និង្ឡពលស្ម្លករបស់បុគគលិក្តូវឡៅោច់ឡោយល កពីគ្នា និង្ធានាឱ្យបាននូវគម្លាតលផាករាង្កាយ ៦ ហ្វីត
ត្មូវឱ្យម្លនការបិទបាំង្មុខ្ស្ម្លប់កមមករ និង្ អតិថិជនទាំង្អស់ ឡលើកលលង្លតកលនាង្លដលគ្នមនសុវតថិភាពឡោយសារសាថ នភាពសុខ្ភាព ឬ ពិការភាព

បឡង្កើតផាូវឡដើរឆ្ាង្កាត់ស្ម្លប់ចរាចរណ៍ឡថមើរឡជើង្ ឡដើមបី្គប់្គង្ចរាចរណ៍របស់អតិថិជន ឡោយកាត់បនថយការទំនាក់ទំនង្ (ឧទាហ្រណ៍...្ចកឡចញចូលលតមួយ និង្ផាូវឡចញឡៅបនទប់ ផាូវឡថមើរឡជើង្លតមួយ)។ ោក់សាាកសញ្ហាលដលអាច
ឡមើលឡ ើញយ៉ា ង្ចាស់ឡោយផារភាាប់ជាមួយវិធានការឡផែង្ៗ
កំណត់តំបន់ឡ្វើការ (ឧទាហ្រណ៍..តាមជាន់ អគ្នរតាមតំបន់ឡរាង្ច្ក)ដល់បុគគលនីមួយៗតាមលដលអាចឡ្វើឡៅបាន ឡដើមបីកំណត់ការចល័តតាមកលនាង្និង្កំណត់ទំនាក់ទនំ ង្រវាង្កមមករ
កាត់បនថយជាអបបបរម្លកាតង្ការរកានូវគម្លាត (ឧទាហ្រណ៍..ជឡណ្ ើរយន្ បនទប់្តួតពិនិតយ យនយន្)ឡោយម្លនបុគគលឡ្ចើនជាង្ម្លាក់កាតង្មួយឡពល ឡហ្ើយ កមមករទាំង្អស់កាតង្ទីធាាលបបឡនេះកាតង្ឡពលលតមួយត្មូវឱ្យពាក់គ្មបមុខ្
កំណត់តំបន់ឡ្វើការ (ឧទាហ្រណ៍..តាមជាន់ អគ្នរតំបន់ឡរាង្ច្ក)ដល់បុគគលនីមួយៗតាមលដលអាចឡ្វើឡៅបាន ឡដើមបីកំណត់ការចល័តតាមកលនាង្និង្កំណត់ទំនាក់ទនំ ង្រវាង្កមមករ ។

ធានាថ្នការចូលឡៅកលនាង្លាង្នដ្តូវម្លនសាបូ និង្ទឹកទុយូ និង្អនុញ្ហាតឱ្យម្លនឡពលឡវលាស្ម្លក្គប់្គ្នន់ស្ម្លប់កមមករលាង្នដឱ្យបានញឹក ញប់ ។ ទឹកលាង្នដលដលម្លនជាតិអាល់កុលយ៉ា ង្តិច ៦០%អាចនឹង្្តូវបានឡ្បើជំនួស
ផគត់ផគង្់ផលិតផលសម្លអតឱ្យបាន្គប់្គ្នន់ឡៅកមមករឡៅតាមទីតាំង្ឡផែង្ៗននកលនាង្ឡ្វើការ (ឧទាហ្រណ៍..ទឹកលាង្នដ ្កោសជូតសម្លាប់ឡមឡរាគ)
ោក់សាាកសញ្ហាលដលអាចឡមើលឡ ើញឡៅនឹង្កលនាង្ឡ្វើការឡដើមបីរំលឹកកមមករអំពីវិធានការសុវតថិភាពនិង្អនាម័យ
វិធានការ
អនាម័យ

ទឹកលាង្នដលដលម្លនជាតិអាល់កុលយ៉ា ង្តិច ៦០%គួរលតម្លនឡៅតាម្ចកឡចញចូល និង្ ឡៅតាមជាន់ទាំង្អស់ស្ម្លប់កមមករ
ត្មូវឱ្យម្លនអនាម័យ និង្ ការសម្លអតជា្បចំ ឡៅតាមតំបន់លដលម្លនការប៉ាេះពាល់ញឹកញប់ដូចជា តុ នដទាវរ និង្បនទប់ទឹក
ឡជៀសវាង្ការលចករំលលកការឡ្បើ្បាស់សម្លារមនទីរពិឡសា្ន៍ /ឧបករណ៍ (ឧទាហ្រណ៏...លវ៉ែនតា)ឬ កម្លាត់ឡមឡរាគឡលើឧបករណ៍រវាង្ននការឡ្បើនីមួយៗ

ផ្ល់ការបណ្ត េះបណ្ត្លដល់កមមករអំពីព័ត៌ម្លនសុវតថិភាពនាឡពលបចាតបបនា និង្ការ្បតង្្បយ័តារួមម្លនអនាម័យ និង្វិធានការសុវតថិភាពឡផែង្ៗឡទៀតកាតង្ការកាត់បនថយនូវការចមាង្ឡមឡរាគឡោយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• គម្លាតសង្គម ការលាង្នដ ការឡ្បើម្ល៉ាស់្គបមុខ្ឱ្យបាន្តឹម្តូវ
• ្តូវ្តួតពិនិតយឡោយខ្ាួនឯង្ឡៅផទេះរួមទាំង្ការ្តួតពិនិតយសីតុណាភាពនិង្ឡរាគសញ្ហាឡផែង្ៗ
ការឡរៀបចំបុគលគ កិ និង្

• ្បសិនឡបើឈឺ ចំបាច់មិន្តូវមកឡ្វើការ

្បតិបត្កាិ រ

• ្បសិនឡបើឡរាគសញ្ហាកាន់លត្ាន់្ារ្តូវលសវង្រកការពាបាល
• លកខខ្ណឌ សុខ្ភាពមូលោា នលដលអាចឡ្វើឱ្យបុគគលងាយនឹង្ឆ្ាង្ និង្ទទួលរង្ពីករណី្ាន្់ ារននវីរុស
្កតមហ្ុនទាំង្អស់្តូវលត្តួតពិនិតយកមមករតាមឡវននីមួយៗឡោយធានាដូចខាង្ឡ្កា៖
• កមមករមិនម្លនឡរាគសញ្ហាណ្តមួយដូចជាឡៅ្ ខ្ាួន (១០០.០ ឡ ើង្ឡៅ)ឬ ញក់ កអក ដឡង្ាើមខ្ាី ឈឺបំពង្់ក ហ្ត់ឡនឿយ ឈឺកាល ឈឺសាច់ដុំ /ឈឺខ្ាួន ឡហ្ៀរសំឡបារ /ហ្ូរឈាមតាម្ចមុេះ បាត់បង្់រសជាតិ ឬ កាិនថ្
មីៗ ឬ ចឡងាអរ កអួត ឬ រាគ
• កមមករមិនម្លន "ទំនាក់ទំនង្ជិតសាិទធ"ជាមួយបុគគលលដល្តូវបានឡគឡ្វើឡរាគវិនិចឆ័យថ្នម្លនកូវីដ-១៩ “ ទំនាក់ទំនង្ជិតសាិទធ” ម្លនន័យថ្នការរស់ឡៅកាតង្្គួសារលតមួយជាមួយមនុសែលដលបានឡ្វើឡតស្ិ៍វិជាម្លនកូវីដ១៩ ្ពមទាំង្ការយកចិត្ទុកោក់ចំឡពាេះអាកលដលបានឡ្វើឡតស្វិជាម្លនកូវីដ-១៩ ឡហ្ើយ្តូវសថិតឡៅកាតង្ចម្លាយ ៦ ហ្វីតននមនុសែម្លាក់លដលបានឡ្វើឡតស្វ៍ ិជាម្លនកូវីដ-១៩ រយៈឡពល ១៥ នាទីឬឡលើសពីឡនេះឬទាក់ទង្ឡោយ
ផ្ទទល់ (ឧទាហ្រណ៍...ការឡ្បើឧបករណ៍ផទេះបាយរួមលដល្តូវបានឡគកអកោក់)ពីមនុសែម្លាក់លដលបានឡ្វើឡតស្៍វិជាម្លនកូវីដ-១៩ខ្ណៈឡពលលដលមនុសែឡនាេះម្លនឡចញឡរាគសញ្ហា ។
• កមមករទាំង្អស់លដលមិន្តូវបានឡសាើសុំឱ្យផ្ទ្ច់ខ្ាួន ឬ ផ្ទ្ច់ខ្ាួនឡោយឡវជាបណឌ ិត ឬ មន្តន្ីសុខ្ភាពសាធារណៈកាតង្មូលោា នឡ ើយ
• កមមករលដលខ្កខានមិនបានបំឡពញតាមលកខណៈវិនិចឆ័យខាង្ឡលើ្តូវលតបញ្ាូនឡៅផទេះវិញ

ព័ត៌ម្លនលមអិតបលនថមស្ីពីវិធានការជាក់លាក់អាចរកបានឡៅ https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

មនទីរពិឡសា្ន៍ទាំង្អស់

បទោា នសុវតថិភាព
ស្ម្លប់ MA
ភាពចំបាច់
បទោា នសុវតថភាិ ព
លកត្មូវឡម្ល៉ាង្ការងារ និង្ការផ្ទាស់ប្ូរឡវន (្បសិនឡបើម្លនការឡ្វើការឡោយផ្ទទល់ ្កតមការងារគួរម្លនកាលវិភាគឡផែង្ៗគ្នា ឬការមកដល់ /ចកឡចញ)ឡដើមបីកាត់បនថយការទាក់ទង្គ្នារវាង្កមមករនិង្កាត់បនថយការកកសទេះ
រកាកំណត់ឡហ្តុកមមករនិង្អតិថិជនឡដើមបីគ្នំ្ទដល់ការទាក់ទង្ (ឡឈាម េះ កាលបរិឡចឆទ ឡពលឡវលា ព័ត៌ម្លនទំនាក់ទំនង្)ឡបើចំបាច់
ការឡរៀបចំបុគលគ កិ និង្
្បតិបត្កាិ រ

•
ស្ម្លប់ការលណនាំអំពីការឡ្វើដំឡណើរលដល្កមត ហ្ុនឧបតថមា សូមឡមើល បទបញ្ហាស្ីពីការឡ្វើដំឡណើរឡ្ៅរដាបចាតបបនា របស់រដា ។ និឡយជកមិន្តូវបានឡគឡលើកទឹកចិត្យ៉ាង្ខាាំង្ពីការត្មូវឲ្យ ឬអនុញ្ហាតឲ្យម្លនការ
ឡ្វើដំឡណើរទាក់ទង្នឹង្្ុរកិចាឡៅកាន់ឡគ្នលឡៅទាំង្ឡាយណ្តឡ្ៅពីឡគ្នលឡៅលដលម្លនកាតង្បញ្ាីរដាលដលម្លនហានិភ័យឡោយជមាឺកូវីដ១៩តិចជាង្របស់នាយកោា នសុខ្ភាពសាធារណៈ ។ និឡយជកណ្តលដលអនុញ្ហាតឲ្យម្លនការឡ្វើដំឡណើរ
លដលឡចញឡសាហ្ុយឡោយនិឡយជក ឬឡចញសង្វិញ ឡៅកាន់រដាទាំង្ឡនាេះ គួរចត់វិធានការនានាឡដើមបីឡ្វើឲ្យ្បាកដថ្ននិឡយជិតរបស់ខ្ាួនឡគ្នរពតាមបទបញ្ហាឡនេះ ។ ឡគក៏ជំរុញឲ្យនិឡយជកមិនឡលើកទឹកចិត្ខាាំង្ដល់នឡិ យជិតរបស់ខ្ាួនឲ្យ
ឡៅឡ្វើដំឡណើរលំលហ្កាយឡៅតាមឡោលឡៅឡទសចរណ៍នានា លដលមិនសថិតកាតង្បញ្ាីរដាលដលម្លនហានិភ័យឡោយជមាឺកូវីដ១៩តិចជាង្ លដរ ។
កមមករទាំង្អស់្តូវសាា ក់ឡៅផទេះ ្បសិនឡបើចប់ឡផ្ើមឈឺ
ឡលើកទឹកចិត្កមមករលដលឡ្វើឡតស្៍វិជាម្លនសំរាប់កូវីដ-១៩ ឡដើមបីរាយការណ៍ឡៅការិយល័យនិឡយជកកាតង្ឡគ្នលបំណង្សម្លអត /កម្លាត់ឡមឡរាគ និង្តាមោនរាល់ទំនាក់ទំនង្។ ្បសិនឡបើនិឡយជក្តូវបានឡគជូនដំណឹង្អំពីករណីវិជាម្លនឡៅ
កលនាង្ឡ្វើការ និឡយជក្តូវជូនដំណឹង្ឡៅ្កតម្បឹកាសុខ្ភាពមូលោា ន (LBOH) កាតង្ទី្កតង្ ឬ ្បជុំជនលដលសថិតឡៅនឹង្កលនាង្ឡ្វើការផ្ទទល់ និង្ឡ្វើការជាមួយ LBOH តាមការឡសាើ ឡដើមបីលណនាំកមមករឱ្យឡៅឆ្ងាយពីឡគ និង្ ខ្ុំ ាួន
ឯង្ ។ ការឡ្វើឡតស្ឡលើកមមករឡផែង្ឡទៀតអាច្តូវបាន ផ្ល់ជាមតិឡយបល់លដល្សបឡៅនឹង្ការលណនាំនិង្ /ឬតាមសំឡណើរបស់ LBOH
ជូនដំណឹង្ដល់កមមករ និង្អតិថិជននូវព័ត៌ម្លនសុខ្ភាពសំខាន់ៗ និង្វិធានការពាក់ព័នធនឹង្សុវតថិភាពលដលម្លនលចង្កាតង្ បទោា នសុវតថិភាពចំបាច់ស្ម្លប់កលនាង្ការងារ របស់សហ្គមន៍
មនទីរពិឡសា្ន៍ទាំង្អស់គួរលតកាត់បនថយឡម្ល៉ាង្្បតិបតដិការ ឡដើមបីអនុញ្ហាតឱ្យម្លនឡម្ល៉ាង្ឡ្វើអនាម័យ និង្ សម្លអត
កំណត់ចំនួនឡភញៀវនិង្អាកផ្ល់ឡសវាកមមឡៅនឹង្កលនាង្ ឡហ្ើយការដឹកជញ្ាូននិង្ការលចកចយគួរលត្តូវបានបញ្ាប់ឡៅកាតង្តំបន់លដលបានកំណត់ ឡៅខាង្ឡ្ៅអគ្នរ ្បសិនឡបើអាចឡ្វើបាន
រឹតតបិតបុគគលិកការិយល័យកាតង្ការចូលឡៅមនទីរពិឡសា្ន៍ ឬ កលនាង្ផលិតកមម និង្ ការិយល័យលផាកតាមលផាក /កំណត់បុគគលិកតាមលផាកឱ្យបានជាក់លាក់ននកលនាង្នីមយួ ៗ
អនុញ្ហាតឱ្យម្លន្បភពទឹកលដល្តូវបានឡ្បើស្ម្លប់បញ្ាូលទឹកលតប៉ាុឡណ្តណេះលដលចំបាច់្តូវរកាឱ្យបាននូវគម្លាតសង្គម ។ កមមករគួរលតយកដបទឹកផ្ទទល់ខ្ាួនមកជាមួយ

កលនាង្ផ្ល់ឡសវាកមមនិង្ឡសវាកមមបលនថមឡៅនឹង្កលនាង្អាចឡបើកនិង្ដំឡណើរការឡៅឡពលលដលកលនាង្ផ្ល់ឡសវាកមមនិង្ឡសវាកមមបលនថមទាំង្ឡនាេះ្តូវបានអនុញ្ហាតឱ្យឡ្វើ្បតិបត្ិការឡ្កាមលផនការឡបើកដំឡណើរការជាផាូវការរបស់រដា ឡហ្ើយបនាទប់មក
្តូវលត្បកាន់ខាាប់នូវវិធានការសុវតថិភាពជាក់លាក់លដលម្លនឡៅឡលើ វិបសាយថ៍លផនការឡបើកឡ ើង្វិញ លដលអាចអនុវត្បាន ចំឡពាេះកលនាង្ផ្ល់ឡសវាកមមឬឡសវាកមម ។ ឧទាហ្រណ៍ឡោយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• កលនាង្ញំអាហារ ្តូវអនុវតថតាមការលណនាំចុង្ឡ្កាយស្ីពីឡភាជនីយោា ន

ការអនុវតថដ្៏ បឡសើរលដល្តូវបានលណនាំ
ឡលើកទឹកចិត្ដល់កមមករលដលងាយរង្ឡ្គ្នេះឡោយកូវីដ-១៩ ឡយង្តាមមជឈមណឌ ល្តួតពិនិតយជមាឺ (ឧទាហ្រណ៍..ឡោយសារអាយុ ឬ លកខខ្ណឌ មូល ោា ន)្តូវសាា ក់ឡៅផទេះ
ឡលើកទឹកចិត្កមមករលដលម្លនឡរាគសញ្ហា ឬ សង្ែ័យម្លនទំនាក់ទំនង្ជិតសាិទធនឹង្អាកម្លនឡរាគសញ្ហាកូវីដ-១៩ ្តូវរាយការណ៍ឡៅនិឡយជក
និឡយជក្តូវឡលើកទឹកចិត្កមមករឱ្យបន្ឡ្វើកិចាការងារជាលកខណៈទូរគមនាគមន៍ ្បសិនឡបើអាចឡ្វើឡៅបាន (ឧទាហ្រណ៍..ការងារការិយល័យ វិភាគទិនាន័យ ការកត់្តា)ការ្បជុំការងារនផទកាតង្គួរលតរកាគម្លាត ឡដើមបីកាត់បនថយដង្់សុីឡត
ឡៅកាតង្មនទីរពិឡសា្ន៍
សម្លអតនផទលដលប៉ាេះញឹកញប់ជា្មមតាឡៅកាតង្បនទប់ទឹក (ឧទាហ្រណ៍...ចនបង្គន់ ឡៅអី នដទាវរ គនាឹេះទាវរ កលនាង្លាង្នដ ្បអប់ោក់្កោសជូត ្បអប់ោក់សាបូ)ឱ្យបានញឹកញប់ ឡោយអនុឡលាមតាមឡគ្នលការណ៍លណនាំ
របស់ CDC

អនុវត្ការលាង្សម្លអតញឹកញប់ និង្ការកម្លាត់ឡមឡរាគឡៅនឹង្កលនាង្ ( យ៉ា ង្ឡហាចណ្តស់ឡរៀង្រាល់នថា និង្ ញឹកញប់ ្បសិនឡបើអាច)
ការសម្លអត និង្
ការកម្លាត់ឡមឡរាគ

រកាកំណត់ឡហ្តុសម្លអតលដលរួមម្លនកាលបរិឡចឆទ ឡពលឡវលានិង្ទំហ្ំននការសម្លអត
ឡ្វើការឡបាសសម្លអតជាញឹកញប់នូវតំបន់ចមាង្ឡរាគ និង្នផទលដលប៉ាេះពាល់ញឹកញប់ (ឧទាហ្រណ៍...នដទាវរ បងាកន់នដជឡណ្ ើរ បនទប់ទឹក)
្បសិនឡបើម្លនករណីវិជាម្លន សូមបិទកលនាង្ស្ម្លប់ការសម្លអត និង្កម្លាត់ឡមឡរាគឡៅកលនាង្ឡ្វើការ្សបតាមការលណនាំនាឡពលបចាតបបនា
សម្លអតកលនាង្ឡ្វើការរួម (ឧទាហ្រណ៍...បនទប់ឡ្វើសនាិសិទធកាលសត)កាតង្ចឡនាាេះននការឡ្បើ្បាស់នីមួយៗ និង្ ផ្ល់ជូននូវផលិតផលសម្លអតផង្លដរ (ឧទាហ្រណ៍...ទឹកលាង្នដ ្កោសជូតសម្លាប់ឡមឡរាគ)
ការអនុវតថដ្៏ បឡសើរលដល្តូវបានលណនាំ
ឡបើកបង្អួច និង្ទាវរ ឡដើមបីបឡង្កើនលំហ្ូរខ្យល់តាមលដលអាចឡ្វើឡៅបាន

ព័ត៌ម្លនលមអិតបលនថមស្ីពីវិធានការជាក់លាក់អាចរកបានឡៅ https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

