ស្បតិបត្កិ រទទួលបលទកុ ការស្នាក់អាស្សយ័

បទដាាលសុវតថិភាវ
សស្ម្លប់ MA
“ ការស្នាក់អាស្ស័យ” រួមបញ្ចូលទំង្សណាាគារ ម៉ាូន្តល សទេះសំណាក់ ន្ស្គ លិង្ អាហារចវលស្វឹក លិង្ការជួលលំចៅដាាលរយៈចវលខាីចសេង្ចទៀត រាប់បញ្ចូលទំង្ការចរៀបេំតាមរយៈចវទិកាបចងាាេះតាមអុីល្ឺណិតដូេជា Airbnb លិង្ VRBO ។
ជាក់ន្ស្ង្តាមចភាជលីយដាាល អាង្ន្ហលទឹក កាយវបបកមា សា៉ា ទីាលវាយកូលចហាគ ល លិង្ទីតាំង្ចសេង្ៗចទៀតន្ដលសថិតចៅកាុង្ស្បតិបត្ិការសស្ម្លប់ការស្ល់ចសវាស្នាក់អាស្ស័យអាេដំចណើរការបាលលុេះស្តាន្តទទួលបាលការអលុញ្ញាតឱ្យច្វើស្បតិបត្ិការ ចហើយកន្លាង្ចសេង្ចទៀតចៅ
កាុង្សហគមល៍ក៏ស្តូវចគារវតាមវិធ្លលសុវតថិភាវកូវីដ-១៩ ន្ដលស្តូវបាលអលុវត្េំចពាេះន្សាកសុខភាវស្នធ្លរណៈទំង្អស់ ។ ស្បតិបត្ិករទទួលបលទុកការស្នាក់អាស្ស័យស្តូវវិចស្គាេះជាមួយ ចវបស្នយថ៍នលការចបើកច ើង្វិញសស្ម្លប់ Massachusetts ចដើមបីវិលិតយចមើលវី
បទដាាលសុវតថិភាវជាក់ាក់បន្លថមទំង្ចលេះ ។
ស្បតិបត្ិករទទួលបលទុកការស្នាក់អាស្ស័យ តស្មូវឲ្យច្វើការជូលដំណឹង្ដល់ច្ញៀវទំង្ចៅចវលច្វើការកក់បលទប់ ទំង្ចៅចវលេុេះច្ា េះអំវី បទបញ្ញាស្ីវីការច្វើដំចណើរបេចុបបលា របស់រដា លិង្កាតវវកិេចរបស់ច្ញៀវកាុង្ការច្វើេតា្ ីស័ករយៈចវលដប់បួលនថា ចស្កាយការមកដល់ ឬរហូត
ទល់ន្តវួកទទួលលទធសលចតស្កូវីដអវិជាម្លល ចបើសិលវួកចគមិលចឆ្ាើយតបតាមការចលើកន្លង្មួយ េំលួលន្ដលម្លលកំណត់ ។ ស្បតិបត្ិករទទួលបលទុកការស្នាក់អាស្សយ័ ស្តូវបាលចគចលើកទឹកេិត្ឲ្យេុេះសាយចៅចលើចវបស្នយថ៍របស់វួកចគ លិង្ចៅកន្លាង្េុេះច្ា េះលូវវ័ត៌ម្លលអំវីការ
តស្មូវនានាសស្ម្លប់អាកច្វើដំចណើរចស្ៅរដា ។
ស្បតិបត្ិករទំង្អស់ន្ដលមិលបាលច្វើការ ឬ ទីស្នាក់អាស្ស័យន្ដលចៅដាេ់ចដាយន្ ក ដូេជាការជួលសទេះរយៈចវលខាី ឬ បលទប់ជួល តស្មូវឱ្យចគារវតាមបទដាាលអនាម័យន្ដលបាលបញ្ញាក់ដូេខាង្ចស្កាមរួមទំង្តស្មូវឱ្យម្លលការសម្លអត លិង្រយៈចវលអបបបរម្លនលការន្បង្ន្េករវាង្ការ
ជួលចសេង្ៗចទៀត ។

ភាវចំបាេ់
បទដាាលសុវតថភាិ វ
កន្លាង្ស្នាក់អាស្ស័យលីមួយៗស្តូវតាមដាលរាល់ការចេញេូលរបស់អតិថិជល លិង្កំណត់ការកាល់កាប់តាមកន្លាង្ទូចៅ (ចដាយមិលរាប់បញ្ចូលទំង្បលទប់របស់ច្ញៀវ)ស្គប់ចវលចវា រហូតស្បចសើរជាង្ចលេះ៖
គម្លាតសង្គម

• ៥០%នលការអលុញ្ញាតឱ្យកាល់កាប់ជាអតិបរម្លរបស់កន្លាង្លីមួយៗដូេន្ដលបាលកត់ស្តាចៅកាុង្លិខិតអលុញ្ញាតកាល់កាប់របស់ខាួល ចលើកំណត់ស្តាជាមួយនាយកដាាលទទួលបលទុកខាង្អាគារទីស្កុង្ ឬ អាកកាល់កំណត់ស្តាស្កុង្
ចសេង្ចទៀត
• អគារន្ដលគាាលន្ដលកំណត់នលការកាល់កាប់ន្ដលម្លលការអលុញ្ញាតស្តូវបាលកត់ស្តាទុកចដាយអលុញ្ញាតឱ្យម្លលមលុសេស្តឹម ១០ នាក់ (រួមទំង្បុគគលិក)កាុង្ ១០០០ ហវីតកាចរ៉េ នលទំហំអាេេូលបាល
• កាុង្ករណីខាេះ ចបើគាាលទីធ្លាវ័ទធជុំវិញចៅកាុង្អាគារ ការកាល់កាប់មលុសេអាេចលើសវី ១០ នាក់កាុង្ ១.០០០ ហវីតកាចរ៉េ

• រាល់អាកកាល់កាប់លិង្គិតលុយគួរស្តូវបាលរួមបញ្ចូលទំង្អតិថិជល បុគគលិក លិង្កមាករចសេង្ចទៀត
ធ្លនាបាលលូវការន្ញកដាេ់វីគាា ៦ ហវតី ឬ ចស្េើលជាង្ចលេះរវាង្បុគគលម្លាក់ៗ ចលើកន្លង្ន្តបញ្ញាចលេះបង្កចស្គាេះថ្នាក់ដល់សុវតថិភាវ
• បិទឬកំណត់រេនាសមព័លធកន្លាង្ការងាររួម លិង្ កន្លាង្ន្ដលម្លលដង្់សុីចតខពស់ន្ដលកមាករ លិង្ ច្ញៀវទំលង្ជាម្លលការស្បមូលស្ុំ (ឧទហរណ៍បលទប់សស្ម្លក កន្លាង្ញំអាហារ កន្លាង្អង្គុយរង្់ចំ មជឈមណឌ លជំលួញ កន្លាង្
ទទួលច្ញៀវ កន្លាង្រង្់ច/ំ កន្លាង្ទទួលច្ញៀវ)ចដើមបីអលុញ្ញាតឱ្យម្លលគម្លាតន្សាកសង្គមស្បន្ហល ៦ ហវតី
• ចរៀបេំទីធ្លាការិយាល័យ កន្លាង្ច្វកាើ រ ឬ កន្លាង្តូេៗ ស្បសិលចបើអាេច្វើបាល ចដើមបីធ្លនាថ្នកន្លាង្ច្វើការអលុញ្ញាតឱ្យម្លលគម្លាតន្សាករាង្កាយយា៉ា ង្តិេ ៦ ហវីតវីគាា
• របាំង្ន្បង្ន្េកស្តូវន្តន្េកឱ្យដាេ់វីគាារវាង្កន្លាង្ច្វើការលីមួយៗ របាំង្ន្បង្ន្េកស្តូវម្លលកមពស់យា៉ាង្តិេ ៦ ហវីត
• ដំច ើង្របាំង្រូបវល្សស្ម្លប់ស្នថលីយ៍វិលិតយទំង្អស់ (តុជួរមុខ)ចបើអាេច្វើចៅបាល ចបើមិលដូចេាេះចទ រកាគម្លាតវីកន្លាង្លីមួយៗ ៦ ហវីត ចបើអាេច្វើចៅបាល
• ចរៀបេំច្ញៀវឱ្យដាេ់វីគាា ៦ ហវីត ឬ ចស្េើលជាង្ចលេះ អំ ុង្ចវលេូល លិង្វិលិតយចមើលចវលចវាចដាយដំច ើង្សញ្ញាសម្លគល់សស្ម្លប់ការន្បង្ន្េកចៅតាមជាល់លីមួយៗ ចហើយចបើមិលដូចេាេះចទ ស្តូវកំណត់ឱ្កាសសស្ម្លប់ការ
ស្បមូលស្ុំគាាចៅកន្លាង្រង្់ចំលិង្ន្សាកទទួលច្ញៀវ
• គូសសម្លគល់បលទប់ទូចៅលិង្ស្នល្ំៗ ចដើមបីេង្អុលបងាាញវីការចៅដាេ់ចដាយន្ កេម្លាយ ៦ ហវីត

ការញំអាហារលិង្ចវលសស្ម្លករបស់បុគគលិកស្តូវចៅដាេ់ចដាយន្ កវីគាា ចហើយការសស្ម្លកស្តូវកំណត់េំលួលមលុសេអតិបរម្លចៅកន្លាង្ន្តមួយ លិង្ធ្លនាឱ្យបាលគម្លាតន្សាករាង្កាយយា៉ា ង្ចហាេណាស់ ៦ ហវីត
ការបិទបាំង្មុខគឺ តស្មូវឱ្យម្លលសស្ម្លប់កមាករ លិង្ ច្ញៀវទំង្អស់ ចវលន្ដលចៅខាង្កាុង្ស្នល្ំៗលិង្កន្លាង្ទូចៅ ចលើកន្លង្ន្តបុគគលមិលអាេពាក់ំម្ល៉ាសមុខចដាយស្នរស្នថលភាវសុខភាវ ឬ វិការភាវ
ច្ញៀវគួរន្តេូលតាមទវ រន្ដលអាេចបើកបាល ឬ ទវ រន្ដលច្វើការសវ័យស្បវតដិ ឬ ច្វើចដាយកមាករន្ដលឧសាហ៍ាង្នដ លិង្ /ឬចស្បើទឹកាង្នដស្តឹមស្តូវ ។
បចង្កើតសាូវចដើរឆ្ាង្កាត់សស្ម្លប់េរាេរណ៍ចថាើរចជើង្ ចដើមបីស្គប់ស្គង្េរាេរណ៍របស់អតិថិជល ចដាយកាត់បលថយការទំនាក់ទំលង្ (ឧទហរណ៍ ស្េកចេញេូលន្តមួយលិង្សាូវចេញចៅបលទប់ សាូវចថាើរចជើង្ន្តមួយ)។ ដាក់ស្នាកសញ្ញាន្ដលអាេចមើល
ច ើញយា៉ា ង្េាស់ចដាយសារភាាប់ជាមួយវិធ្លលការចសេង្ៗ
កំណត់េំលួលបុគគលជិេះកាង្ុ ជចណ្ រើ យល្ លិង្ ធ្លនាបាលលូវគម្លាតសង្គម លិង្ធ្លនាបាលលូវការចស្បើស្បាស់ម្ល៉ាសស្គបមុខ ។ ចស្បើស្នាកសញ្ញាចដើមបីសារភាាប់លឹង្តស្មូវការទំង្ចលេះ
តស្មូវឱ្យកមាករចជៀសវាង្ការចប់នដ លិង្ ការស្នវគមល៍ស្សចដៀង្គាា ន្ដលច្វើឱ្យខូេដល់គម្លាតន្សាករាង្កាយ
កមាករមិលគួរចបើកទវ រឡាល ឬ ឡាលតាក់សុីច ើយ ។ ស្បតិបតដិការចលើកដាក់វា៉េលីគួរន្តស្តូវបាលចជៀសវាង្ ចលើកន្លង្ន្តចំបាេ់ចដាយស្នរន្តបញ្ញារូបវ័ល្ ឬ្ូមិស្នស្តស្ ចដើមបីស្ល់ចសវាកមាដល់ច្ញៀវម្លាក់ៗន្ដលម្លលស្នថលភាវវិការ
ការអលុវតថដស្៏ បចសើរន្ដលស្តវូ បាលន្ណនាំ
មិលចលើកទឹកេិត្ឱ្យម្លលការស្បមូលស្ុំកមាករចប់វី ១០ នាក់ច ើង្ចៅកាុង្ចម្ល៉ាង្ច្វើការ
វិ្ីស្នស្សតទូទត់ចដាយគាាលការទក់ទង្ផ្ទទល់ ស្តូវបាលចលើកទឹកេិត្

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

ស្បតិបត្កិ រទទួលបលទកុ ការស្នាក់អាស្សយ័

បទដាាលសុវតថិភាវ
សស្ម្លប់ MA
ភាវចំបាេ់
បទដាាលសុវតថភាិ វ
ធ្លនាថ្នការេូលចៅកន្លាង្ាង្នដស្តូវម្លលស្នបូ លិង្ទឹកទុយូ លិង្អលុញ្ញាតឱ្យម្លលចវលចវាសស្ម្លកស្គប់ស្គាល់សស្ម្លប់កមាករាង្នដឱ្យបាលញឹក ញប់ ។ ទឹកាង្នដន្ដលម្លលជាតិអាល់កុលយា៉ា ង្តិេ ៦០%អាេលឹង្ស្តូវបាលចស្បើជំលួស
សគត់សគង្់សលិតសលសម្លអតឱ្យបាលស្គប់ស្គាល់ចៅកមាករចៅតាមទីតាំង្ចសេង្ៗនលកន្លាង្ច្វើការ (ឧទហរណ៍ ទឹកាង្នដ ស្កដាសជូតសម្លាប់ចមចរាគ)
ទមទរឱ្យកមាករាង្នដ ឬ ចស្បើស្បាស់ទឹកាង្នដ ឱ្យបាលញឹកញប់
ដាក់ស្នាកសញ្ញាន្ដលអាេចមើលច ើញចៅទូទំង្កន្លាង្ច្វើការ (ខាង្មុខ លិង្ ខាង្ចស្កាយការិយាល័យ)ចដើមបីរំលឹកដល់កមាករ លិង្ ច្ញៀវអំវីវិធ្លលការ

អនាម័យ លិង្ សុវតថិភាវ

វិធ្លលការ

ស្ល់ជូលលូវស្កដាសអនាម័យចៅតាមទីស្នធ្លរណៈទូទំង្កន្លាង្ច្វើការ សស្ម្លប់ច្ញៀវលិង្កមាករចស្បើស្បាស់

អនាម័យ

កំណត់ការន្េករំន្លកឧបករណ៍ចសេង្ៗន្ដលប៉ាេះពាល់ចដាយនដ ដូេជា ទូរស័វទនដ តុច្វើការ កន្លាង្ច្វើការ លិង្ចស្គឿង្បរិកាារ លិង្ឧបករណ៍ចសេង្ចទៀតរវាង្កមាករ តាមន្ដលអាេច្វើចៅបាល
រាល់ឧបករណ៍ន្ដលបាលន្េករំន្លកគួរន្តស្តូវបាលច្វើអនាម័យកាុង្អំ ុង្ចវលលិង្ចស្កាយចវលប្ូរចវលគាា ឬ ស្គប់ចវលចវាន្ដលឧបករណ៍ស្តូវបាលចសទរចៅ ឱ្យកមាករ
បញ្ឈប់ការចស្បើស្បាស់ឧបករណ៍ន្េករំន្លកអាហារ លិង្ ច្សជាៈចៅកាុង្កន្លាង្រង្់ច(ំ រួមទំង្អាកន្េកចយកាចហវសង្)។ បិទម្ល៉ាសុីលទឹកកកន្ដលចដើរចដាយសវ័យស្បវត្ិ ឬ ចស្បើចដាយនដ
ការអលុវតថដស្៏ បចសើរន្ដលស្តវូ បាលន្ណនាំ
វិចរណាដំច ើង្ម្ល៉ាសុីលសម្លអតខយល់ន្ដលម្លលស្បសិទធិភាវច្វើឱ្យតស្មង្ខយល់កាល់ន្តស្បចសើរច ើង្កាុង្អាគារ លិង្ច្វើការន្កន្ស្បឧបករណ៍ចសេង្ចទៀតចដើមបីបចង្កើលបរិម្លណខយល់ខាង្ចស្ៅ លិង្ខយល់ចៅកាុង្ការិយាល័យ បលទប់ច្ញៀវ លិង្ កន្លាង្ចសេង្
ចទៀត

ស្ល់ការបណ្ុ េះបណា្លដល់កមាករអំវីវ័ត៌ម្លលសុវតថិភាវនាចវលបេចុបបលា លិង្ការស្បុង្ស្បយ័តារួមម្លលអនាម័យ លិង្វិធ្លលការសុវតថិភាវចសេង្ៗចទៀតកាុង្ការកាត់បលថយលូវការេមាង្ចមចរាគ ចដាយរាប់បញ្ាូលទំង្៖
• គម្លាតសង្គម ការាង្នដ ការចស្បើម្ល៉ាស់ស្គបមុខឱ្យបាលស្តឹមស្តូវ
• ស្តូវស្តួតវិលិតយចដាយខាួលឯង្ចៅសទេះរួមទំង្ការស្តួតវិលិតយសីតុណាភាវលិង្ចរាគសញ្ញាចសេង្ៗ
ការចរៀបេំបុគលគ កិ លិង្

• ស្តូវបញ្ញាក់បន្លថមថ្នេំចពាេះកមាករន្ដលឈឺស្តូវសស្ម្លកវីការងារ

ស្បតិបត្កាិ រ

• ស្បសិលចបើចរាគសញ្ញាកាល់ន្ត្ាល់្ារស្តូវន្សវង្រកការវាបាល
• លកាខណឌ សុខភាវមូលដាាលន្ដលអាេច្វើឱ្យបុគគលងាយលឹង្ឆ្ាង្ លិង្ទទួលរង្វីករណី្ាល្់ ារនលវីរុស
ស្កុមហុលទំង្អស់ស្តូវន្តស្តួតវិលិតយកមាករតាមចវលលីមួយៗចដាយធ្លនាដូេខាង្ចស្កា៖
• កមាករមិលម្លលចរាគសញ្ញាណាមួយដូេជាចៅ្ ខាួល (១០០.០ ច ើង្ចៅ)ឬ ញក់ កអក ដចង្ាើមខាី ឈឺបំវង្់ក ហត់ចលឿយ ឈឺកាល ឈឺស្នេ់ដុំ /ឈឺខាួល ចហៀរសំចបារ /ហូរ្មតាមស្េមុេះ បាត់បង្់រសជាតិ ឬ កាិលថ្
មីៗ ឬ េចងាអរ កអួត ឬ រាគ
• កមាករមិលម្លល "ទំនាក់ទំលង្ជិតសាិទធ"ជាមួយបុគគលន្ដលស្តូវបាលចគច្វើចរាគវិលិេឆ័យថ្នម្លលកូវីដ-១៩ “ ទំនាក់ទំលង្ជិតសាិទធ” ម្លលល័យថ្នការរស់ចៅកាុង្ស្គួស្នរន្តមួយជាមួយមលុសេន្ដលបាលច្វើចតស្ិ៍វិជាម្លលកូវីដ១៩ ស្វមទំង្ការយកេិត្ទុកដាក់េំចពាេះអាកន្ដលបាលច្វើចតស្វិជាម្លលកូវីដ-១៩ ចហើយស្តូវសថិតចៅកាុង្េម្លាយ ៦ ហវីតនលមលុសេម្លាក់ន្ដលបាលច្វើចតស្វ៍ ិជាម្លលកូវីដ-១៩ រយៈចវល ១៥ នាទីឬចលើសវីចលេះឬទក់ទង្ចដាយ
ផ្ទទល់ (ឧទហរណ៍ ការចស្បើឧបករណ៍សទេះបាយរួមន្ដលស្តូវបាលចគកអកដាក់)វីមលុសេម្លាក់ន្ដលបាលច្វើចតស្៍វិជាម្លលកូវីដ-១៩ខណៈចវលន្ដលមលុសេចនាេះម្លលចេញចរាគសញ្ញា ។
• កមាករទំង្អស់ន្ដលមិលស្តូវបាលចសាើសុំឱ្យផ្ទ្េ់ខាួល ឬ ផ្ទ្េ់ខាួលចដាយចវជាបណឌ ិត ឬ មស្តល្ីសុខភាវស្នធ្លរណៈកាុង្មូលដាាលច ើយ
• កមាករន្ដលខកខាលមិលបាលបំចវញតាមលកាណៈវិលិេឆ័យខាង្ចលើស្តូវន្តបញ្ាូលចៅសទេះវិញ
ន្កតស្មូវចម្ល៉ាង្ការងារ លិង្ការផ្ទាស់ប្ូរចវលការងារ (ស្បសិលចបើម្លលការច្វើការចដាយផ្ទទល់ ស្កុមការងារគួរម្លលកាលវិភាគចសេង្ៗគាា ឬការមកដល់ /ចកចេញយឺត)ចដើមបីកាត់បលថយការទក់ទង្គាារវាង្កមាករលិង្កាត់បលថយការកកសទេះ
រកាកំណត់ចហតុកមាករលិង្អតិថិជលចដើមបីគាំស្ទដល់ការទក់ទង្ (ច្ា េះ កាលបរិចេឆទ ចវលចវា វ័ត៌ម្លលទំនាក់ទំលង្)
កមាករទំង្អស់ស្តូវស្នាក់ចៅសទេះ ស្បសិលចបើចប់ចស្ើមឈឺ
ស្បសិលចបើលិចយាជកស្តូវបាលចគជូលដំណឹង្អំវីករណីវិជាម្លលចៅកន្លាង្ច្វើការ លិចយាជកស្តូវជូលដំណឹង្ចៅស្កុមស្បឹកាសុខភាវមូលដាាល (LBOH) កាុង្ទីស្កុង្ ឬ ស្បជុំជលន្ដលសថិតចៅលឹង្កន្លាង្ច្វើការផ្ទទល់ លិង្ច្វើការជាមួយ
LBOH តាមការចសាើ ចដើមបីន្ណនាំកមាករឱ្យចៅឆ្ងាយវីចគ លិង្ ខុំ ាួលឯង្ ។ ការច្វើ ចតស្ចលើកមាករចសេង្ចទៀតអាេស្តូវបាល ស្ល់ជាមតិចយាបល់ន្ដលស្សបចៅលឹង្ការន្ណនាំលិង្ /ឬតាមសំចណើរបស់ LBOH
ជូលដំណឹង្ដល់កមាករ លិង្ អតិថិជលលូវវ័ត៌ម្លលសុខភាវសំខាល់ៗ លិង្វិធ្លលការពាក់វ័លធ លឹង្សុវតថិភាវន្ដលម្លលន្េង្កាុង្ បទដាាលសុវតថិភាវចំបាេ់សស្ម្លប់កន្លាង្ការងារ របស់សហគមល៍
កន្លាង្ស្នាក់អាស្ស័យទំង្អស់គួរន្តកាត់បលថយចម្ល៉ាង្ស្បតិបតដិការ ចដើមបីអលុញ្ញាតឱ្យម្លលចម្ល៉ាង្ច្វើអនាម័យ លិង្ សម្លអត
កំណត់េំលួលច្ញៀវលិង្អាកលក់ចៅលឹង្កន្លាង្ ចហើយការដឹកជញ្ាូលលិង្ការន្េកចយគួរន្តស្តូវបាលបញ្ចប់ចៅកាុង្តំបល់ន្ដលបាលកំណត់
ការញំអាហាររបស់បុគគលិកលិង្ចវលសស្ម្លកស្តូវចៅដាេ់ចដាយន្ កវីគាា ចហើយការសស្ម្លកស្តូវកំណត់េំលួលអតិបរិម្លរបស់មលុសេចៅកន្លាង្ន្តមួយ លិង្ធ្លនាឱ្យបាលលូវគម្លាតន្សាករាង្កាយយា៉ា ង្ចហាេណាស់ ៦ ហវីត
ន្កសស្មួលការបណ្ុ េះបណា្លលិង្ដំចណើរការជាក់ន្សង្្ ចដើមបីអលុញ្ញាតចអាយម្លលគម្លាតន្សាកសង្គម ស្បសិលចបើអាេ
ការផ្ទាស់ប្ូរចវលស្បជុំស្បចំនថាគួរន្តស្តូវបាលច្វើច ើង្ជាស្បចំ ឬ ចៅកាុង្ទីកន្លាង្ន្ដលអលុញ្ញាតឱ្យម្លលគម្លាតន្សាកសង្គម
បស្ង្ួមនសទប៉ាេះរួមជាអបបបរម្ល ដូេជា កន្លាង្លក់ដូរតូេតាេ តុ ប៊ិេ ប័ណណឥណទល វិក័យបស្តលិង្កូលចស្នរចសេង្ៗ

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

ស្បតិបត្កិ រទទួលបលទកុ ការស្នាក់អាស្សយ័

បទដាាលសុវតថិភាវ
សស្ម្លប់ MA
ភាវចំបាេ់
បទដាាលសុវតថភាិ វ
ចសវាកមាបលទប់ច្ញៀវ ចបាកគក់ចខាអាវ លិង្ចសវាសមាួត គួរន្តស្ល់ជូលលិង្ន្េកចយបល្ចដាយគាាលការទក់ទង្ចដាយផ្ទទល់ ។
យកវតថុន្ដលមិលចំបាេ់ចេញ (ទឹកសស្ម្លប់ច្ញៀវ ឬ កាចហវ បលទប់ដាក់អីវា៉េល់ច្ញៀវ ។ ល ។ )វីទីតាំង្ស្នធ្លរណៈ
ការចរៀបេំបុគលគ កិ លិង្
ស្បតិបត្កាិ រ

ដក ឬ ដាក់កស្មិតចលើចស្គឿង្បរិកាារ ឬ ស្កដាស ចៅកាុង្បលទប់ច្ញៀវ ។ ដកប៊ិេ ស្កដាស លិង្ចសៀវចៅន្ណនាំច្ញៀវ ទសេនាវដ្ីលិង្ខិត្ប័ណណសេវវសាយចេញ លិង្បំចវញបន្លថមជាមួយសម្លារឌីជីថល ឬ បន្លថមលូវសម្លារន្ដលអាេចស្បើបាលតាមការ
ចសាើសុំ
កន្លាង្ស្ល់ចសវាកមាលិង្ចសវាកមាបន្លថមចៅលឹង្កន្លាង្ អាេចបើកលិង្ដំចណើរការចៅចវលន្ដលកន្លាង្ស្ល់ចសវាកមាលិង្ចសវាកមាបន្លថមទំង្ចនាេះស្តូវបាលអលុញ្ញាតឱ្យច្វើស្បតិបត្ិការ ចស្កាមន្សលការចបើកដំចណើរការជាសាូវការរបស់រដា ចហើយបនាទប់
មកស្តូវន្តស្បកាល់ខាាប់លូវវិធ្លលការសុវតថិភាវជាក់ាក់ន្ដលម្លលចៅចលើ វិបស្នយថ៍ន្សលការចបើកច ើង្វិញ ន្ដលអាេអលុវត្បាល េំចពាេះកន្លាង្ស្ល់ចសវាកមា ឬ ចសវាកមាបន្លថម ។ ឧទហរណ៍ចដាយរាប់បញ្ាូលទំង្៖
• ចភាជលីយដាាល លិង្ ហាង្កាចហវ ទំង្អស់ ស្តូវអលុវតថតាមការន្ណនាំេុង្ចស្កាយស្ីវីចភាជលីយដាាល
• ហាង្លក់វតថុអលុសាវរីយ៍៖ ស្តូវអលុវតថតាមការន្ណនាំេុង្ចស្កាយស្ីវីការលក់រាយ
• កាយវបបកមា៖ ស្តូវអលុវតថតាមការន្ណនាំេុង្ចស្កាយស្ីវីការច្វើលំហាត់ស្បាណ
• អាង្ន្ហលទឹក៖ ស្តូវអលុវតថតាមការន្ណនាំេុង្ចស្កាយស្ីវីអាង្ន្ហលទឺក
• សា៉ា ៖ ស្តូវច្វើតាមការន្ណនាំអាជីវកមាេុង្ចស្កាយន្ដលស្ីវីអាជីវកមាម្លលទំនាក់ទំលង្ផ្ទទល់
• ទីាលវាយកូលចហាគ ល៖ ស្តូវអលុវតថតាមការន្ណនាំេុង្ចស្កាយស្ីវីការវាយកូលចហាគ ល
• ស្វឹត្ិការណ៍ឯកជល៖ ស្តូវន្តច្វើតាមចគាលការណ៍ន្ណនាំេុង្ចស្កាយស្ីវីស្វឹត្ិការណ៍កាុង្ លិង្ ចស្ៅអគារ

ការអលុវតថដស្៏ បចសើរន្ដលស្តវូ បាលន្ណនាំ
ចលើកទឹកេិត្ដល់កមាករន្ដលងាយរង្ចស្គាេះចដាយកូវីដ-១៩ ចយាង្តាមមជឈមណឌ លស្តួតវិលិតយជមាឺ (ឧទហរណ៍ ចដាយស្នរអាយុ ឬ លកាខណឌ មូល

ដាាល)ស្តូវស្នាក់ចៅសទេះ

ចលើកទឹកេិត្កមាករន្ដលម្លលចរាគសញ្ញា ឬ សង្េ័យម្លលទំនាក់ទំលង្ជិតសាិទធលឹង្អាកម្លលចរាគសញ្ញាកូវីដ-១៩ ស្តូវរាយការណ៍ចៅលិចយាជក
ចលើកទឹកេិត្កមាករន្ដលច្វើចតស្៍វិជាម្លលសំរាប់កូវីដ-១៩ ចដើមបីរាយការណ៍ចៅការិយាល័យលិចយាជកកាុង្ចគាលបំណង្សម្លអត /កម្លចត់ចមចរាគ លិង្តាមដាលរាល់ទំនាក់ទំលង្។
អលុញ្ញាតឱ្យឈប់សស្ម្លកចៅខាង្ចស្ៅចដើមបីឱ្យម្លលគម្លាតន្សាកសង្គម ស្បសិលចបើអាេ
សម្លអតនសទន្ដលប៉ាេះញឹកញប់ជា្មាតាចៅកាុង្បលទប់ទឹក (ឧទហរណ៍ ចលបង្គល់ ចៅអី នដទវ រ គលាឹេះទវ រ កន្លាង្ាង្នដ ស្បអប់ដាក់ស្កដាសជូត ស្បអប់ដាក់ស្នបូ)ឱ្យបាលញឹកញប់ លិង្អលុចាមតាមចគាលការណ៍ន្ណនាំរបស់ CDC
ច្វើអនាម័យលិង្កម្លចត់ចមចរាគឱ្យបាលញឹកញប់ចៅស្គប់ទីកន្លាង្នលទីកន្លាង្ស្នាក់អាស្ស័យ (ចស្េើលដង្កាុង្មួយនថា ស្បសិលចបើកន្លាង្ស្នាក់ចៅម្លលច្ញៀវចស្េើល)
រកាកំណត់ចហតុសម្លអតន្ដលរួមម្លលកាលបរិចេឆទ ចវលចវាលិង្ទំហំនលការសម្លអត
ការសម្លអត លិង្

ច្វើការចបាសសម្លអតជាញឹកញប់តាមតំបល់ឆ្ាង្ចរាគន្ដល្ាល់្ារ លិង្នសទន្ដលប៉ាេះពាល់ញឹកញប់ (ឧទហរណ៍ នដទវ រ រទេះរុញ កន្លាង្ទទួលច្ញៀវ)។

ការកម្លចត់ចមចរាគ

កាុង្ករណីន្ដលច្ញៀវបងាាញវីករណីសលាតនលកូវីដ-១៩ ឬ ករណីវិជាម្លលចនាេះបលទប់ន្ដលច្ញៀវចស្បើស្បាស់រួេអាេវិលស្ត ប់មកបចស្មើចសវាកមាវិញបាលបនាទប់វីទទួលបាលលូវការច្វើអនាម័យន្ដលស្បចសើរ សមស្សបតាមចគាលការណ៍ន្ណនាំរបស់
CDC ។
អលុវត្អនាម័យបលទប់ឱ្យកាល់ន្តស្បចសើរច ើង្ចដាយការសម្លអត លិង្ច្វើអនាម័យនសទរឹង្ទំង្អស់ យា៉ា ង្តិេរាល់ចវលន្ដលច្ញៀវចកចេញ លិង្មុលចវលច្ញៀវបនាទប់េូលមក លិង្ចបាកគក់សចមាៀកបំពាក់ កស្ម្លលស្វំ លិង្ស្កណាត់ស្គបទំង្អស់។
ស្កណាត់កខវក់គួរន្តស្តូវបាលយកចេញលិង្ដឹកចេញវីបលទប់ច្ញៀវចដាយចស្បើន្តមួយ ថង្់បិទជិត លិង្ ចស្ស្នមចខាើយ ចហើយន្ស្គបលទប់ច្ញៀវគួរន្តស្តូវបាលផ្ទាស់ប្ូររវាង្ច្ញៀវលីមួយៗតាមកស្មិតអបបបរម្ល ។ ការទុកដាក់ឥវា៉េល់គួរន្តស្តូវបាលច្វើចៅកាុង្
បលទប់ច្ញៀវ ចដើមបីលុបបំបាត់ទំនាក់ទំលង្ចវលដឹកជញ្ាូល ។ រាល់ស្កណាត់ លិង្ការចបាកគក់ទំង្អស់ គួរន្តស្តូវាង្សម្លអតចៅសីតុណាភាវខពស់លិង្សម្លអតតាមចគាលការណ៍ន្ណនាំរបស់CDC
ការច្វើចគហកិេចមិលគួរច្វើកាុង្បលទប់ច្ញៀវចទខណៈចវលន្ដលច្ញៀវម្លលវត្ម្លលចៅកាុង្បលទប់ចទ ចលើកន្លង្ន្តតាមការចសាើសុំជាក់ាក់របស់ច្ញៀវ ស្តូវច្វើចគហកិេចស្តូវម្លលចៅចវលន្ដលច្ញៀវមិលម្លលវត្ម្លល ចដើមបីកាត់បលថយទំនាក់ទំលង្ផ្ទទល់ខាួល
ជាមួយអីវា៉េល់ច្ញៀវ អាកច្វើចគហកិេចគួរន្តចបើកទវ រ លិង្ បង្អួេតាមបលទប់របស់ច្ញៀវតាមលទធភាវចដើមបីបចង្កើលេរល្ខយល់

ការអលុវតថដស្៏ បចសើរន្ដលស្តវូ បាលន្ណនាំ
ចបើកបង្អួេ លិង្ទវ រកាុង្តំបល់ទូចៅចដើមបីបចង្កើលលំហូរខយល់តាមន្ដលអាេច្វើចៅបាល
វិចរណាស្ល់ការាង្សម្លអត "ឧបករណ៍"(្ុង្េល័តជាមួយឧបករណ៍សម្លអត)ន្ដលអាេេូលដំចណើរការបាលចៅទូទំង្សណាាគារសស្ម្លប់តំបល់ន្ដលលឹង្ស្តូវសម្លអតជាចទៀង្ទត់កាុង្មួយនថា
រាល់ការចកចេញលីមួយៗសូមវិចរណាទុកបលទប់ច្ញៀវទំចលររយៈចវល ២៤ ចម្ល៉ាង្ ន្ដលជាន្សាកមួយនលវិធ្លលការសម្លអតចដើមបីអលុញ្ញាតឱ្យម្លលអនាម័យ ការកម្លចត់ចមចរាគ លិង្អាកសម្លអតឱ្យសាួត ចហើយការផ្ទាស់ប្ូរខយល់សមtតាមចហតុសល
ជាក់ន្ស្ង្

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

