ទីធ្លាការិយាល័យ

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សត្ម្លប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
ការិយាល័យនីមួយៗត្ត្ូវតាមដ្ឋនរាល់ការចចញចូលរបស់អត្ិថិជន និង្បុគគលិក និង្កាំណត្់ការកាន់កាប់ត្គប់ចពលចវលា រហូត្ត្បចសើរជាង្ចនេះ៖
គម្លាត្សង្គម

• ៥០% ននការអនុញ្ញាត្ឱ្យកាន់កាប់ជាអត្ិបរម្លរបស់ហាង្លក់រាយដូចដដលបានកត្់ត្តាចៅកនុង្លិខិត្អនុញ្ញាត្កាន់កាប់របស់ខាួន ចលើកាំណត្់ត្តាជាមួយនាយកដ្ឋានទទួលបនទុកខាង្អាគារទីត្កុង្ ឬ អនកកាន់កាំណត្់ត្តាត្កុង្
ចសេង្ចទៀត្ ។
• អាគារដដលគាានដដនកាំណត្់ននការកាន់កាប់ដដលម្លនការអនុញ្ញាត្ត្ត្ូវបានកត្់ត្តាទុកចដ្ឋយអនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនមនុសេ ១០ នាក់ (រួមទាំង្បុគគលិក) កនុង្ ១០០០ ហវីត្កាចរ៉េ ននទាំហាំអាចចូលបាន
• កនុង្ករណីខាេះ ចបើគាានទីធ្លាព័ទធជុាំវិញចៅកនុង្អាគារ ការកាន់កាប់មនុសេអាចចលើសពី ១០ នាក់កនុង្ ១០០០ ហវីត្កាចរ៉េ
• រាល់អនកកាន់កាប់ និង្ការគិត្លុយ គួរត្ត្ូវបានរួមបញ្ចូលទាំង្អត្ិថិជន បុគគលិក និង្កមាករចសេង្ចទៀត្
អាជីវកមា និង្ អង្គការដនទចទៀត្ អាចទទួលបានចលើសពីកត្មិត្ននការកាន់កាប់អត្ិបរម្លចនេះ ចដ្ឋយដសែកចលើត្ត្មូវការជាក់ដសែង្ សត្ម្លប់ការសែល់ជាំនួយសចគ្គ េះចដ្ឋយដសែកចលើការពិចរណាចលើសុខភាពសាធ្លរណៈ ឬ សុវត្ថិភាពសា
ធ្លរណៈ ឬ ចៅចពលដដលការអនុវត្ែន៍ត្ឹង្រឹង្អាចរំខានដល់ការបនែសែល់ចសវាកមាសាំខាន់ៗ ។
ធ្លនាបាននូវការដញកដ្ឋច់ពីគាន ៦ ហវីត្ ឬចត្ចើនជាង្ចនេះរវាង្បុគគលទាំង្អស់ ចលើកដលង្ដត្បញ្ញាចនេះបចង្កើត្ឱ្យម្លនចត្គាេះថ្ននក់ដល់សុវត្ថិភាពចដ្ឋយសារលកខណៈការ្រ ឬ ការកាំណត្់រចនាសមព័នធកដនាង្ច្វើការ
• បិទ ឬ ដកសត្មួលរចនាសមព័នធកដនាង្ការ្ររួម និង្កដនាង្ម្លនដង្់សុីចត្ខពស់ដដលកមាករទាំនង្ជាម្លនការត្បមូលសែុាំ (ឧទហរណ៍ បនទប់សត្ម្លក កដនាង្បរិចភាគអាហារ) អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនចម្លាយឆ្ងាយពីគាន ៦ ហវីត្ តាមគ
ម្លាត្ដសនករាង្កាយ និង្ចរៀបចាំកដនាង្ការ្រច ើង្វិញ ចដើមបីធ្លនាបាននូវគម្លាត្ដសនករាង្កាយ (ឧទហរណ៍ ដ្ឋក់ត្ុដ្ឋច់ចដ្ឋយដ ក ចត្បើសញ្ញាសម្លគល់ពីគម្លាត្នីមួយៗ ចដើមបីធ្លនាឱ្យម្លនទីធ្លាទូលាយ)
• កដនាង្ញាំអាហារទាំង្អស់ត្ត្ូវអនុវត្ែគម្លាត្ដសនករាង្កាយ និង្ វិធ្លនការអនាម័យសមត្សប ចហើយអាចអនុញ្ញាត្ឱ្យអង្គុយចៅខាង្កនុង្និង្ / ឬខាង្ចត្ៅចយាង្តាមការដណនាាំសែីពីចភាជនីយដ្ឋាន
• របាាំង្ការពាររូបវនែដដលដចកកដនាង្ច្វើការ ត្ត្ូវដត្ត្ត្ូវបានត្ាំច ើង្សត្ម្លប់ត្ាំបន់ដដលចចង្ែៀត្ ។ របាាំង្ការពាររូបវនែត្ត្ូវដត្ម្លនកមពស់យា៉ាង្ត្ិច ៦ ហវីត្
• បចង្កើត្សាូវចថាើរចជើង្ និង្សាូវឆ្ាង្កាត្់សត្ម្លប់ចរាចរណ៍ចថាើរចជើង្ចបើអាចច្វើបាន ចដើមបីកាត្់បនថយការទក់ទង្កនុង្ចាំចណាមអនកដដលឆ្ាង្កាត្់ ។ ដ្ឋក់សាាកសញ្ញាដដលអាចចមើលច ើញយា៉ា ង្ចាស់ចដ្ឋយសារភាាប់ជាមួយវិធ្លនការ
ចសេង្ៗ
• កាំណត្់ចាំនួនច្ញៀវចបើអាចច្វើចៅបាន និង្ ចជៀសវាង្ការជួបជុាំគានចៅត្ាំបន់រួម (ឧទហរណ៍ កដនាង្ទទួលច្ញៀវ)

• គូសសម្លគល់បនទប់និង្សាល្ាំៗ ចដើមបីចង្ែុលប្ា ញពីការចៅដ្ឋច់ចដ្ឋយដ កចម្លាយ ៦ ហវីត្
ចរៀបចាំកាលវិភាគច្វើការ និង្ច្វើឱ្យម្លនបរិយាកាសកាន់ដត្ត្បចសើរច ើង្សត្ម្លប់ត្ាំបន់ដដលបិទជិត្ តាមដដលអាចច្វើចៅបាន (ឧទហរណ៍ ចបើកទវ រ និង្បង្ែួច)
កាំណត្់ទាំហាំននការត្បជុាំ និង្ធ្លនាបាននូវគម្លាត្សង្គម ៦ ហវីត្ និង្ចលើកទឹកចិត្ែឱ្យម្លនការចូលរួមពីចម្លាយ
ការញាំអាហារនិង្ចពលសត្ម្លករបស់បុគគលិកត្ត្ូវចៅដ្ឋច់ចដ្ឋយដ កពីគាន ចហើយការសត្ម្លកត្ត្ូវកាំណត្់ចាំនួនមនុសេអត្ិបរម្លចៅកដនាង្ដត្មួយ និង្ធ្លនាឱ្យបានគម្លាត្ដសនករាង្កាយយា៉ា ង្ចហាចណាស់ ៦ ហវីត្
កាត្់បនថយជាអបបបរម្លកនុង្ការរកានូវគម្លាត្ (ឧទហរណ៍.. ជចណែ ើរយនែ បនទប់ត្ត្ួត្ពិនិត្យ យានយនែ) ចដ្ឋយម្លនបុគគលចត្ចើនជាង្ម្លនក់កនុង្មួយចពល ចហើយកមាករទាំង្អស់កនុង្ទីធ្លាដបបចនេះកនុង្ចពលដត្មួយ ត្ត្មូវឱ្យពាក់គត្មបមុខ
ការអនុវត្ថដត្៏ បចសើរដដលត្ត្វូ បានដណនាាំ
កាំណត្់ត្ាំបន់ច្វើការ (ឧទហរណ៍ តាមជាន់ អគារ) ដល់បុគគល ដដលអាចច្វើចៅបាន ចដើមបីកាំណត្់ចលនាតាមកដនាង្ និង្ កាំណត្់ទាំនាក់ទាំនង្រវាង្កមាករ

ធ្លនាបានថ្នការចូលចៅកដនាង្លាង្នដត្ត្ូវម្លនសាបូ និង្ ទឹកទុយូ និង្អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនចពលចវលាសត្ម្លកត្គប់ត្គាន់សត្ម្លប់កមាករលាង្នដឱ្យបានញឹកញប់ ។ ទឹកលាង្នដដដលម្លន ជាត្ិអាល់កុលយា៉ា ង្ត្ិច ៦០% អាចនឹង្ត្ត្ូវបានចត្បើជាំនសួ
សគត្់សគង្់សលិត្សលសម្លែត្ឱ្យបានត្គប់ត្គាន់ចៅកមាករចៅតាមទីតាាំង្ចសេង្ៗននកដនាង្ច្វើការ (ឧទហរណ៍.. ទឹកលាង្នដ ត្កដ្ឋសជូត្សម្លាប់ចមចរាគ)
ដ្ឋក់សាាកសញ្ញាដដលអាចចមើលច ើញចៅនឹង្កដនាង្ច្វើការ ចដើមបីរំលឹកកមាករអាំពវី ិធ្លនការសុវត្ថិភាព និង្អនាម័យ
ទឹកលាង្នដដដលម្លនជាត្ិអាល់កលុ យា៉ា ង្ត្ិច ៦០% គួរដត្ម្លនចៅតាមត្ចកចចញចូល និង្ ចៅតាមជាន់ទាំង្អស់សត្ម្លប់កមាករ

វិធ្លនការ
អនាម័យ

ត្ត្មូវឱ្យម្លនអនាម័យជាត្បចាំដដលមិនត្ិចជាង្ការច្វើរាល់នថាចៅតាមត្ាំបន់ដដលម្លនការប៉ាេះពាល់ញឹកញប់ ដូចជា កដនាង្ច្វើការ ត្ុនង្ិ ចៅអី នដទវ រ និង្បនទបទ់ កឹ
ចជៀសវាង្ការចត្បើត្បាស់សម្លាររួម / ចត្គឿង្បរិកាខរ ឬ កម្លចត្់ចមចរាគចលើឧបករណ៍ដនទចទៀត្ចៅចចនាាេះចពលចត្បើត្បាស់នីមយួ ៗ (ឧទហរណ៍ ទូរស័ពទ ម្ល៉ាសុីនហាវ ក)

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

ទីធ្លាការិយាល័យ

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សត្ម្លប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
សែល់ការបណែុ េះបណាែលដល់កមាករអាំពីព័ត្៌ម្លនសុវត្ថិភាពនាចពលបចចុបបនន និង្ការត្បុង្ត្បយ័ត្នរួមម្លនអនាម័យ និង្វិធ្លនការសុវត្ថិភាពចសេង្ៗចទៀត្កនុង្ការកាត្់បនថយនូវការចមាង្ចមចរាគ ចដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• គម្លាត្សង្គម ការលាង្នដ ការចត្បើម្ល៉ាស់ត្គបមុខឱ្យបានត្ត្ឹមត្ត្ូវ
• ត្ត្ូវត្ត្ួត្ពិនិត្យចដ្ឋយខាួនឯង្ចៅសទេះរួមទាំង្ការត្ត្ួត្ពិនិត្យសីត្ុណាភាពនិង្ចរាគសញ្ញាចសេង្ៗ
ការចរៀបចាំបុគលគ កិ និង្
ត្បត្ិបត្ែកាិ រ

• ត្បសិនចបើឈឺ ចាំបាច់មិនត្ត្ូវមកច្វើការ
• ត្បសិនចបើចរាគសញ្ញាកាន់ដត្្ាន់្ារត្ត្ូវដសវង្រកការពាបាល
• លកខខណឌ សុខភាពមូលដ្ឋានដដលអាចច្វើឱ្យបុគគល្យនឹង្ឆ្ាង្ និង្ទទួលរង្ពីករណី្ាន្់ ារននវីរុស
ត្កុមហុនទាំង្អស់ត្ត្ូវដត្ត្ត្ួត្ពិនិត្យកមាករតាមចវននីមួយៗចដ្ឋយធ្លនាដូចខាង្ចត្កា៖
• កមាករមិនម្លនចរាគសញ្ញាណាមួយដូចជាចៅែ ខាួន (១០០.០ ច ើង្ចៅ) ឬ ញក់ កែក ដចង្ាើមខាី ឈឺបាំពង្់ក ហត្់ចនឿយ ឈឺកាល ឈឺសាច់ដុាំ / ឈឺខាួន ចហៀរសាំចបារ / ហូរឈាមតាមត្ចមុេះ បាត្់បង្់រសជាត្ិ ឬ កាិនថ្
មីៗ ឬ ចច្ែ រ កែួត្ ឬ រាគ
• កមាករមិនម្លន "ទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សនិទធ" ជាមួយបុគគលដដលត្ត្ូវបានចគច្វើចរាគវិនិចឆ័យថ្នម្លនកូវីដ-១៩ “ ទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សនិទធ” ម្លនន័យថ្នការរស់ចៅកនុង្ត្គួសារដត្មួយជាមួយមនុសេដដលបានច្វើចត្សែិ៍វិជាម្លនកូវីដ១៩ ត្ពមទាំង្ការយកចិត្ែទុកដ្ឋក់ចាំចពាេះអនកដដលបានច្វើចត្សែវិជាម្លនកូវីដ-១៩ ចហើយត្ត្ូវសថិត្ចៅកនុង្ចម្លាយ ៦ ហវីត្ ននមនុសេម្លនក់ដដលបានច្វើចត្សែវ៍ ិជាម្លនកូវីដ-១៩ រយៈចពល ១៥ នាទីឬចលើសពីចនេះឬទក់ទង្
ចដ្ឋយផ្ទទល់ (ឧទហរណ៍...ការចត្បើឧបករណ៍សទេះបាយរួមដដលត្ត្ូវបានចគកែកដ្ឋក់) ពីមនុសេម្លនក់ដដលបានច្វើចត្សែ៍វិជាម្លនកូវីដ-១៩ ខណៈចពលដដលមនុសេចនាេះម្លនចចញចរាគសញ្ញា ។
• កមាករទាំង្អស់ដដលមិនត្ត្ូវបានចសនើសុាំឱ្យផ្ទែច់ខាួន ឬ ផ្ទែច់ខាួនចដ្ឋយចវជាបណឌ ិត្ ឬ មគនែីសុខភាពសាធ្លរណៈកនុង្មូលដ្ឋានច ើយ
• កមាករដដលខកខានមិនបានបាំចពញតាមលកខណៈវិនិចឆ័យខាង្ចលើត្ត្ូវដត្បញ្ាូនចៅសទេះវិញ

ដកត្ត្មូវចម្ល៉ាង្ការ្រ និង្ការផ្ទាស់បែូរចវនការ្រ (ត្បសិនចបើម្លនការច្វើការចដ្ឋយផ្ទទល់ ត្កុមការ្រគួរម្លនកាលវិភាគចសេង្ៗគាន ឬការមកដល់ / ចកចចញយឺត្)ចដើមបីកាត្់បនថយការទក់ទង្គានរវាង្កមាករនិង្កាត្់បនថយការកក
សទេះ
រកាកាំណត្់ចហត្ុកមាករ និង្ អត្ិថិជនចដើមបីគាាំត្ទដល់ការទក់ទង្ (ចឈាា េះ កាលបរិចចឆទ ចពលចវលា ព័ត្៌ម្លនទាំនាក់ទាំនង្) ចបើចាំបាច់
កមាករត្ត្ូវពាក់គត្មបមុខ ចៅចពលដដលគម្លាត្សង្គម ៦ ហវីត្ មិនអាចច្វើចៅបាន ចលើកដលង្ដត្កដនាង្គាានសុវត្ថិភាពចដ្ឋយសារសាថ នភាពសុខភាព ឬ ពិការភាព
និចយាជកគួរដកត្ត្មូវចម្ល៉ាង្ការ្រ និង្ការផ្ទាស់បែូរចវន (ត្បសិនចបើម្លនការច្វើការចដ្ឋយផ្ទទល់ ត្កុមការ្រគួរម្លនកាលវិភាគចសេង្ៗគាន ឬការមកដល់ / ចកចចញ)ចដើមបីកាត្់បនថយការទក់ទង្គានរវាង្កមាករ និង្កាត្់បនថយចាំណុច
កកសទេះ
កាំណត្់ចាំនួនច្ញៀវនិង្អនកលក់ចៅនឹង្កដនាង្ ចហើយការដឹកជញ្ាូននិង្ការដចកចយគួរដត្ត្ត្ូវបានបញ្ចប់ចៅកនុង្ត្ាំបន់ដដលបានកាំណត្់
សត្ម្លប់ការដណនាាំអាំពីការច្វើដាំចណើរដដលត្កុមហុនឧបត្ថមា សូមចមើល បទបញ្ញាសែីពីការច្វើដាំចណើរចត្ៅរដាបចចុបបនន របស់រដា ។ និចយាជកមិនត្ត្ូវបានចគចលើកទឹកចិត្ែយា៉ាង្ខាាាំង្អនុញ្ញាត្ឲ្យម្លនការច្វើដាំចណើរទក់ទង្នឹង្្ុរកិចចចៅ
កាន់ចគាលចៅ ទាំង្ឡាយណាចត្ៅពីចគាលចៅដដលម្លនកនុង្បញ្ាីរដាដដលម្លនហានិ្័យចដ្ឋយជមាឺកូវីដ១៩ត្ិចជាង្របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធ្លរណៈ ។ និចយាជកណាដដលអនុញ្ញាត្ឲ្យម្លនការច្វើដាំចណើរដដលចចញចសាហុយ
ចដ្ឋយនិចយាជក ឬចចញសង្វិញ ចៅកាន់រដាទាំង្ចនាេះ គួរចត្់វិធ្លនការនានាចដើមបីច្វើឲ្យត្បាកដថ្ននិចយាជិត្របស់ខាួនចគារពតាមបទបញ្ញាចនេះ ។ ចគក៏ជាំរុញឲ្យនិចយាជកមិនចលើកទឹកចិត្ែខាាាំង្ដល់និចយាជិត្របស់ខាួនឲ្យចៅច្វើដាំចណើរ
លាំដហកាយចៅតាមចដ្ឋលចៅចទសចរណ៍នានា ដដលមិនសថិត្កនុង្បញ្ាីរដាដដលម្លនហានិ្័យចដ្ឋយជមាឺកូវីដ១៩ត្ិចជាង្ដដរ ។

កមាករទាំង្អស់ត្ត្ូវសាន ក់ចៅសទេះ ត្បសិនចបើចប់ចសែើមឈឺ
ត្បសិនចបើនិចយាជកត្ត្ូវបានចគជូនដាំណឹង្អាំពីករណីវិជាម្លនចៅកដនាង្ច្វើការ និចយាជកត្ត្ូវជូនដាំណឹង្ចៅត្កុមត្បឹកាសុខភាពមូលដ្ឋាន (LBOH) កនុង្ទីត្កុង្ ឬ ត្បជុាំជនដដលសថិត្ចៅនឹង្កដនាង្ច្វើការផ្ទទល់ និង្ច្វើការជាមួយ
LBOH តាមការចសនើ ចដើមបីដណនាាំកមាករឱ្យចៅឆ្ងាយពីចគ និង្ ខុាំ ាួន ឯង្ ។ ការច្វើចត្សែចលើកមាករចសេង្ចទៀត្អាចត្ត្ូវបាន សែល់ជាមត្ិចយាបល់ដដលត្សបចៅនឹង្ការដណនាាំនិង្ / ឬតាមសាំចណើរបស់ LBOH
ជូនដាំណឹង្ដល់កមាករ និង្អត្ិថិជននូវព័ត្៌ម្លនសុខភាពសាំខាន់ៗ និង្វិធ្លនការពាក់ព័នធនឹង្សុវត្ថិភាពដដលម្លនដចង្កនុង្ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចាំបាច់សត្ម្លប់កដនាង្ការ្រ របស់សហគមន៍
ការិយាល័យទាំង្អស់គួរដត្កាត្់បនថយចម្ល៉ាង្ត្បត្ិបត្ដិការ ចដើមបីអនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនចម្ល៉ាង្ច្វើអនាម័យ និង្ សម្លែត្
អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនត្ប្ពទឹកដដលត្ត្ូវបានចត្បើសត្ម្លប់បញ្ចូលទឹកដត្ប៉ាុចណាណេះ ដដលចាំបាច់ត្ត្ូវរកាឱ្យបាននូវគម្លាត្សង្គម ។ កមាករគួរដត្យកដបទឹកផ្ទទល់ខាួនមកជាមួយ
កដនាង្សែល់ចសវាកមានិង្ចសវាកមាបដនថមចៅនឹង្កដនាង្អាចចបើកនិង្ដាំចណើរការ ចៅចពលដដលកដនាង្សែល់ចសវាកមានិង្ចសវាកមាបដនថមទាំង្ចនាេះត្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យច្វើត្បត្ិបត្ែិការ ចត្កាមដសនការចបើកដាំចណើរការជាសាូវការរបស់រដា ចហើយ
បនាទប់មកត្ត្ូវដត្ត្បកាន់ខាាប់នូវវិធ្លនការសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ដដលម្លនចៅចលើ វិបសាយថ៍ននដសនការចបើកច ើង្វិញ ដដលអាចអនុវត្ែបាន ចាំចពាេះកដនាង្សែលច់ សវាកមាឬចសវាកមា។ ឧទហរណ៍ចដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• កដនាង្ញាំអាហារ ត្ត្ូវអនុវត្ថតាមការដណនាាំចុង្ចត្កាយសែីពីចភាជនីយដ្ឋាន

ការអនុវត្ថដត្៏ បចសើរដដលត្ត្វូ បានដណនាាំ
និចយាជកត្ត្ូវចលើកទឹកចិត្ែកមាករឱ្យបនែច្វើកិចចការ្រជាលកខណៈទូរគមនាគមន៍ ត្បសិនចបើអាចច្វើចៅបាន ចហើយការត្បជុាំការ្រនសទកនុង្គួរដត្រកា គម្លាត្ ចដើមបីកាត្់បនថយដង្់សុីចត្ចៅកនុង្ការិយាល័យ
ចលើកទឹកចិត្ែដល់កមាករដដល្យរង្ចត្គាេះចដ្ឋយកូវីដ-១៩ ចយាង្តាមមជឈមណឌ លត្ត្ួត្ពិនិត្យជមាឺ (ឧទហរណ៍.. ចដ្ឋយសារអាយុ ឬ លកខខណឌ មូលដ្ឋាន) ត្ត្ូវសាន ក់ចៅសទេះ ឬ ត្ត្ូវចរៀបចាំឱ្យម្លនការ្រជាំនួស
ចលើកទឹកចិត្ែកមាករដដលម្លនចរាគសញ្ញា ឬ សង្េ័យម្លនទាំនាក់ទាំនង្ជិត្សនិទធនឹង្អនកម្លនចរាគសញ្ញាកូវីដ-១៩ ត្ត្ូវរាយការណ៍ចៅនិចយាជក
ចលើកទឹកចិត្ែកមាករដដលច្វើចត្សែ៍វិជាម្លនសាំរាប់កូវីដ-១៩ ចដើមបីរាយការណ៍ចៅការិយាល័យនិចយាជកកនុង្ចគាលបាំណង្សម្លែត្ / កម្លចត្់ចមចរាគ និង្តាមដ្ឋនរាល់ទាំនាក់ទាំនង្។

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

ទីធ្លាការិយាល័យ

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សត្ម្លប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
សម្លែត្នសទដដលប៉ាេះញឹកញប់ជា្មាតាចៅកនុង្បនទប់ទឹក (ឧទហរណ៍ ចនបង្គន់ ចៅអី នដទវ រ គនាឹេះទវ រ កដនាង្លាង្នដ ត្បអប់ដ្ឋក់ត្កដ្ឋសជូត្ ត្បអប់ដ្ឋក់សាបូ) ឱ្យបានញឹកញប់ ចដ្ឋយអនុចលាមតាមចគាលការណ៍ដណនាាំ
របស់ CDC
ការសម្លែត្ និង្
ការកម្លចត្់ចមចរាគ

អនុវត្ែការលាង្សម្លែត្ញឹកញប់និង្ការកម្លចត្់ចមចរាគចៅនឹង្កដនាង្ (យា៉ា ង្ចហាចណាស់ចរៀង្រាល់នថា និង្ ញឹកញប់ ត្បសិនចបើអាច)
រកាកាំណត្់ចហត្ុសម្លែត្ដដលរួមម្លនកាលបរិចចឆទ ចពលចវលា និង្ទាំហាំននការសម្លែត្
ច្វើការចបាសសម្លែត្ជាញឹកញប់នូវត្ាំបន់ឆ្ាង្ចរាគដដល្ាន់្ារ និង្នសទដដលប៉ាេះពាល់ញឹក (ឧទហរណ៍...នដទវ រ បូត្ុង្ចុចតាមជចណែ ើរយនែ ជចណែ ើរ ចថាើរចជើង្ ទូរកាាចសច្សជាៈ បនទប់ទឹក)
សម្លែត្កដនាង្ច្វើការរួម (ឧទហរណ៍... បនទប់ច្វើសននិសិទធកាដសត្) កនុង្ចចនាាេះននការចត្បើត្បាស់នីមួយៗ និង្ សែល់ជូននូវសលិត្សលសម្លែត្សង្ដដរ (ឧទហរណ៍... ទឹកលាង្នដ ត្កដ្ឋសជូត្សម្លាប់ចមចរាគ)
កនុង្ករណីវិជាម្លន សូមបិទកដនាង្សត្ម្លប់ការសម្លែត្និង្កម្លចត្់ចមចរាគចៅកដនាង្ច្វើការ ត្សបតាមការដណនាាំរបស់ CDC នាចពលបចចុបបនន
ការអនុវត្ថដត្៏ បចសើរដដលត្ត្វូ បានដណនាាំ
ចបើកបង្ែួច និង្ទវ រ ចដើមបីបចង្កើនលាំហូរខយល់តាមដដលអាចច្វើចៅបាន
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