សាលមហោស្សព និង្ កក្សតមតង្

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សស្ម្លប់ MA
ក្នុង្ជាំោ៊ានទី ១ ននែាំណាក្់កាលទី ៣ ម្លនតត្ សាលមហោស្សព និង្ កក្សតមតង្ខាង្ហស្ៅអគារ និង្សាលមហោស្សពភាពយនតក្ង្នុ អគារបហុ ណាណោះតែលអាចហបើក្ែាំហណើរការហ ើង្វិញ ។ សាលមហោស្សពភាពយនតហបើក្ទូលាយអាចបនតែហាំ ណើរការហស្កាមការតណនាាំតែលបានហចញសាយសស្ម្លប់សាលមហោស្សពភាពយនតហបើក្ទូលាយ ។ សាលមហោស្សព
និង្ កក្សតមតង្ក្នុង្អគារហសសង្ហទៀត្ ស្ត្ូវតត្បិទរហ្ូត្ែល់ម្លនការអនុញ្ញាត្ឱ្យហបើក្ហស្កាមបទបញ្ញាបនតបនាទប់ហសសង្ហទៀត្ ។
ក្តនាង្ស្ពឹត្តិការណ៍តែលម្លនសមត្ថភាពខពស់ ស្ត្ូវតត្បនតបិទរហ្ូត្ែល់ែណា
ាំ ក្់កាលទី ៤ ។ ហនោះរួមបញ្ចូលទាំង្ក្តនាង្សស្ម្លប់ហលង្ក្ីឡាជាស្ក្ុម ឬ អនក្ទសសនា ការក្ាំសានត អាជីវក្មា និង្ ស្ពឹត្តិការណ៍វបប្ម៌រួមម្លន៖
• ពហ្ុក្ីឡាដ្ឋាន សហង្វៀន និង្ បាល់ហបាោះ
• ពិព័រណ៍ និង្ សាលសននិបាត្

ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
សាលមហោស្សពភាពយនតក្ង្នុ អគារនីមយួ ៗស្ត្ូវតត្តាមដ្ឋនការហចញចូលរបស់ទសសនិក្ជន និង្ក្ាំណត្់ការកាន់កាប់ស្គប់ហពលហវលា៖
• ៤០% ននការអនុញ្ញាត្ឱ្យកាន់កាប់ជាអត្ិបរម្លហលើសាលមហោស្សព ហដ្ឋយហោង្តាមឯក្សារននការកាន់កាប់តែលបានក្ត្់ស្តាហៅក្នុង្លិខិត្អនុញ្ញាត្កាន់កាប់របស់ខនាួ ហលើក្ាំណត្់ស្តាជាមួយនាយក្ដ្ឋានទទួលបនទក្ុ ខាង្អាគារទីស្ក្ុង្ ឬ អនក្កាន់ក្ណ
ាំ ត្់ស្តាស្ក្ុង្ហសសង្ហទៀត្ និង្មិន
ឱ្យហលើសពី ២៥ នាក្់ សស្ម្លប់ទីធ្លាក្នង្ុ អគារហ ើយ

គម្លាត្សង្គម

• អគារតែលគាានតែនក្ាំណត្់ននការកាន់កាប់ស្ត្វូ បានក្ត្់ស្តាទុក្ហដ្ឋយអនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនមនុសស ៨ នាក្់ ក្នុង្ ១០០០ ហ្វីត្កាហរ៉េ ននទាំហ្ាំអាចចូលបាន និង្មិនហលើសពី ២៥ នាក្់ សស្ម្លប់ទីធ្លាក្នង្ុ អគារហ ើយ
តសនក្ខាង្ហស្ៅនីមួយៗស្ត្វូ ស្ត្ួត្ពិនិត្យរាល់ការហចញចូលរបស់អត្ិថិជន និង្ការក្ាំណត្់ការកាន់កាប់ហៅស្គប់ហពលហវលារហ្ូត្ែល់ ២៥% ននការកាន់កាប់ជាអត្ិបរម្លហៅនឹង្ទីក្តនាង្ ែូចតែលបានបញ្ញាក្់ហៅក្នង្ុ លិខត្ិ អនុញ្ញាត្កាន់កាប់របស់ខាួន ហៅហលើក្ាំណត្់ស្តាជាមួយមនទរី អាគារស្ក្ុង្ ឬ អនក្កាន់ក្ាំណត្់
ស្តាទីស្ក្ុង្ែនទហទៀត្ បុតនតហបើគាានស្ពឹត្តិការណ៍ណាមួយហទក្តនាង្ទាំង្ហនាោះ អាចនឹង្ស្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ ឬ ទទួលហ្ញៀវហលើសពី ១០០ នាក្់
រាល់ការកាន់កាប់និង្គណនាសស្ម្លប់ទក្ី តនាង្ខាង្ក្នុង្និង្ហស្ៅអគារ ស្ត្ូវតត្រាប់បញ្ចូលទាំង្ អត្ិថិជន ក្មាក្រ និង្ មនុសសតែលម្លនវត្តម្លនហសសង្ហទៀត្
ដ្ឋក្់សាាក្សញ្ញាតែលអាចហមើលហ ើញោង្ចាស់ទក្់ទង្ នឹង្ការរក្ាគម្លាត្សង្គម ៦ ហ្វីត្ និង្មិនហអាយចូលក្នង្ុ បនទបរ់ ហ្ូត្ែល់ការរក្ាអាចចម្លាយហ្វើហៅបាន ។
ទីតាាំង្ទាំង្អស់ស្ត្ូវដ្ឋក្់សញ្ញាសម្លគល់ហៅខាង្ហស្ៅអគារហែើមបីធ្លនានូវគម្លាត្ ៦ ហ្វីត្ សស្ម្លប់អត្ិថជិ នតែលក្ាំពុង្រង្់ចាំហៅខាង្ហស្ៅ ហែើមបីចូលមក្ក្នង្ុ
ធ្លនាឱ្យបាននូវគម្លាត្ពីគានពី ៦ ហ្វីត្ហ ើង្ហៅរវាង្បុគលគ ម្លនក្់ៗ តាមតែលអាចហ្វើហៅបាន៖
• បិទ ឬ ក្ាំណត្់រចនាសមព័នក្ធ តនាង្ទូហៅរបស់ក្មាក្រ និង្ត្ាំបន់តែលម្លនែង្់សុីហត្ខពស់តែលជាក្តនាង្ក្មាក្រទាំនង្ជាអាចស្បមូលសតគាុាំ ន បាន (ឧទហ្រណ៍..បនទបស់ ស្ម្លក្ ក្តនាង្បរិហភាគអាោរ ក្តនាង្ហរៀបកក្) អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនគម្លាត្សង្គម
• របាាំង្តបង្តចក្ស្ត្ូវតត្តចក្ឱ្យដ្ឋច់ពគាី ន រវាង្ក្តនាង្ហ្វើការនីមយួ ៗ (របាាំង្តបង្តចក្ស្ត្ូវម្លនក្មពស់ោង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្)
• ែាំហ ើង្របាាំង្ខពស់ៗសស្ម្លប់សាថនីយ៍លក្់សបាំ ុស្ត្ហបើអាចហ្វើហៅបាន ហបើមិនែូហចនោះហទរក្ាគម្លាត្ពីក្តនាង្នីមយួ ៗ ៦ ហ្វីត្ ហបើអាចហ្វើហៅបាន
• ែាំហ ើង្សញ្ញាសាំគាល់ននគម្លាត្សង្គម ហែើមបីហលើក្ទឹក្ចិត្អត ត្ិថជិ នឱ្យហៅចម្លាយ ៦ ហ្វីត្ (ឧទហ្រណ៍ តខសបនាទត្់សស្ម្លប់ឧបក្រណ៍ ហបើអាចហ្វើបាន បនាទត្់ស្ត្ួត្ពិនត្ិ យហចញ តខសបនាទត្់សស្ម្លប់ការហស្បើបនទប់ទក្ឹ )
បហង្កើត្សាូវហែើរឆ្ាង្កាត្់សស្ម្លប់ចរាចរណ៍ហថាើរហជើង្ ហែើមបីស្គប់ស្គង្ចរាចរណ៍របស់អត្ិថជិ ន ហែើមបីកាត្់បនថយការទាំនាក្់ទនាំ ង្ (ឧទហ្រណ៍ ស្ចក្ហចញចូលតត្មួយនិង្សាវូ ហចញហៅរក្ការសតមតង្ សាូវហថាើរហជើង្តត្មួយ) ។ ដ្ឋក្់សាាក្សញ្ញាតែលអាចហមើលហ ើញោង្ចាស់ហដ្ឋយសារភាាប់ជាមួយវិធ្លនការហសសង្ៗ
ក្ាំណត្់ក្តនាង្អង្គយុ ហ ើង្វិញ ហែើមបីធ្លនាចម្លាយ ៦ ហ្វីត្ រវាង្អត្ិថិជនទាំង្អស់តែលមិនសថិត្ហៅក្នុង្ស្ក្ុមតត្មួយ
• ចម្លាយស្ត្ូវវាស់ពីស្ពាំស្បទល់ ឬ ពីក្តនាង្អង្គយុ ននអត្ិថជិ នម្លនក្់ហៅស្ពាំស្បទល់ ឬ ក្តនាង្អង្គុយរបស់អត្ិថិជនម្លនក្់ហទៀត្តែលម្លនទាំនាក្់ទនាំ ង្គាន ។
• ហនោះអាចត្ស្មូវឱ្យម្លនការបិទខទប់រាល់ហៅអីតាមជួរហែក្ហសសង្ហទៀត្ និង្ ក្តនាង្អង្គយុ តាមជួរហែក្
ក្ាំណត្់ទាំហ្ាំស្ក្ុមតែលម្លនចាំននួ មិនហលើសពី ១០ នាក្់ សស្ម្លប់ស្ក្ុមតែលចូលរួមជាមួយគាន
ការញាំអាោរនិង្ហពលសស្ម្លក្របស់បគុ លគ ិក្ស្ត្ូវហៅដ្ឋច់ហដ្ឋយត ក្ពីគាន ហហ្ើយការសស្ម្លក្ស្ត្ូវក្ាំណត្់ចាំនួនមនុសសអត្ិបរម្លហៅក្តនាង្តត្មួយ និង្ធ្លនាឱ្យបានគម្លាត្តសនក្រាង្កាយោង្ហោចណាស់ ៦ ហ្វីត្
ត្ស្មូវឱ្យម្លនការបិទបាាំង្មុខសស្ម្លប់ក្មាក្រនិង្អត្ិថិជនទាំង្អស់ ហលើក្តលង្តត្ក្តនាង្ តែលគាានសុវត្ថិភាពហដ្ឋយសារសាថ នភាពសុខភាព ឬពិការភាព
វិធ្លនការពិហសសគួរតត្ស្ត្ូវបានអនុវត្តសស្ម្លប់ការទាំនាក្់ទនាំ ង្ជិត្សនិទរធ វាង្អនក្សតមតង្ផ្ទទល់៖
• ហលើក្ទឹក្ចិត្ឱ្ត យអនក្សតមតង្ពាក្់គស្មបមុខក្នុង្ហពលសតមតង្ ហបើអាច
• អនក្សតមតង្គួរតត្ហៅកា យពីគានោង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្ ។ សក្មាភាពណាមួយតែលត្ស្មូវឱ្យអនក្សតមតង្ម្លនភាពជិត្ជាង្ ៦ ហ្វីត្ ស្ត្ូវតត្សតមតង្ខាីបាំសត្ុ តាមតែលអាចហ្វើហៅបាន
• សក្មាភាពតែលត្ស្មូវឱ្យម្លនការទក្់ទង្ផ្ទទល់ យូរ (ឧទហ្រណ៍ ឈុត្កក្ស្បយុទធ ឈុត្ស្បយុទធ) ស្ត្ូវបានហលើក្ទឹក្ចិត្ត
• ោមឃាត្់ការស្បាស្ស័យទក្់ទង្ហដ្ឋយផ្ទទល់រវាង្អនក្សតមតង្ និង្ ទសសនិក្ជន មុនហពល ក្ាំ ុង្ហពល ឬ បនាទប់ ពីការសតមតង្ (រួមម្លនការជួបជុាំ និង្ ហស្កាយការសតមតង្ និង្ ការសាវ គមន៍)

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

សាលមហោស្សព និង្ កក្សតមតង្

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សស្ម្លប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
សស្ម្លប់ការសតមតង្ផ្ទទល់ហៅខាង្ហស្ៅ ការហស្ចៀង្ និង្ ការហលង្ និង្ សាុាំឧបក្រណ៍ត្ស្នតី មិនស្ត្ូវបានហលើក្ទឹក្ចិត្ហត ទ ។ សស្ម្លប់ការសតមតង្ទក្់ទង្នឹង្ការហស្ចៀង្ ការហលង្ និង្ សាុាំឧបក្រណ៍ត្ស្នតីតែលម្លនចម្លាយពិហសសគួរតត្៖
• ោង្ហោចណាស់ ១០ ហ្វីត្ រវាង្អនក្សតមតង្

គម្លាត្សង្គម

• ោង្ហោចណាស់ ២៥ ហ្វីត្ រវាង្អនក្សតមតង្និង្អនក្ទសសនាក្នុង្ជួរទីមយួ
រាល់សម្លាររូបវនតតែលស្ត្ូវបានបោះជាទូហៅ ស្ត្ូវតត្ស្ត្ូវបានហគហបាោះបង្់ហចល ឬ ហ្វើអនាម័យរវាង្ការហស្បើស្បាស់
រាល់ឧបក្រណ៍សស្ម្លប់ហស្បើខាួនឯង្ ឬ សម្លាររូបវ័នតហសសង្ហទៀត្ គួរតត្ស្ត្ូវបានែក្ហចញហហ្ើយសទយុ ហៅវិញរាល់សម្លារទាំង្អស់ស្ត្ូវស្បគល់ឱ្យអត្ិថជិ នហដ្ឋយបុគលគ ិក្ម្លនក្់ៗ
ការអនុវត្ថែស្៏ បហសើរតែលស្ត្វូ បានតណនាាំ
ទីតាាំង្ទាំង្អស់ស្ត្ូវបានហលើក្ទឹក្ចិត្ឱ្ត យសតល់ជនូ ហម្លង្ពិហសស ឬ យក្ចិត្តទក្ុ ដ្ឋក្់សស្ម្លប់អក្ន តែលម្លន ោនិ្័យខពស់ែចូ តែលបានក្ាំណត្់ហដ្ឋយ CDC
វិ្ីសាស្សតទូទត្់ហដ្ឋយគាានការទក្់ទង្ផ្ទទល់ / ឬ ការហស្បើសាាក្ឌីជីថល ស្ត្ូវបានហលើក្ទឹក្ចិត្ត
ហលើក្ទឹក្ចិត្ឱ្ត យហស្បើស្បាស់ស្បព័នហធ អ ិចស្ត្ូនក្ិ ឬ ការបង្ហាញហដ្ឋយគាានការបោះជាំនួសឱ្យសម្លារតែលបានបោះជាទូហៅ (ែូចជា បញ្ាីមុខមាូប និង្ខិត្តបណ
័ ណ ក្ាំណត្់ត្នមា) ស្បសិនហបើអាច

ក្ម្លចត្់ហមហរាគហលើឧបក្រណ៍ហស្បើស្បាស់រួមមុនហពលហស្បើស្បាស់ ហដ្ឋយក្មាក្រែនទហសសង្ហទៀត្
ធ្លនាបានថាការចូលហៅក្តនាង្លាង្នែស្ត្ូវម្លនសាប៊ាូ និង្ ទឹក្ទុយូ និង្អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនហពលហវលាសស្ម្លក្ស្គប់ស្គាន់សស្ម្លប់ក្មាក្រលាង្នែឱ្យបានញឹក្ញប់ ។ ទឹក្លាង្នែតែលម្លន ជាត្ិអាល់ក្ុលោង្ត្ិច ៦០% អាចនឹង្ស្ត្ូវបានហស្បើជាំនសួ
សគត្់សគង្់សលិត្សលសម្លអត្ឱ្យបានស្គប់ស្គាន់ហៅក្មាក្រហៅតាមទីតាាំង្ហសសង្ៗននក្តនាង្ហ្វើការ (ឧទហ្រណ៍ ទឹក្លាង្នែ ស្ក្ដ្ឋសជូត្សម្លាប់ហមហរាគ)
ហស្បើស្បាស់ទឹក្លាង្នែតែលម្លនជាត្ិអាល់ក្លុ ោង្ត្ិច ៦០% តែលគួរតត្ម្លនហៅតាមស្ចក្ហចញចូលនិង្ក្តនាង្ហ្វើការរបស់ក្មាក្រ អនក្សតមតង្ និង្ អត្ិថិជន

វិធ្លនការ
អនាម័យ

ហជៀសវាង្ការតចក្ចយឧបក្រណ៍ និង្សម្លារហស្បើស្បាស់ហសសង្ៗរវាង្ក្មាក្រនីមយួ ៗ ហដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទាំង្អនក្សតមតង្សង្តែរ
ដ្ឋក្់សាាក្សញ្ញាតែលអាចហមើលហ ើញហៅនឹង្ក្តនាង្ហ្វើការហែើមបីរំលឹក្ែល់ក្មាក្រ និង្ អត្ិថជិ ន អាំពីវិធ្លនការសុវត្ថិភាព និង្អនាម័យ
ោមឃាត្់រាល់ការបោះអត្ិថជិ ន ឬ ឧបក្រណ៍របស់ក្មាក្រហដ្ឋយគាានការហ្វើអនាម័យរវាង្ការហស្បើស្បាស់នីមួយៗ
សម្លជិក្ទសសនិក្ជនគួរពាក្់គស្មបមុខហពលអង្គយុ ក្នង្ុ ហពលសតមតង្ ហលើក្តលង្តត្គាានសុវត្ថិភាពហដ្ឋយសារពិការភាព ឬ សាថ នភាពសុខភាព

សតល់ការបណតុ ោះបណាតលែល់ក្មាក្រអាំពពី ត្័ ម្ល៌ នសុវត្ថិភាពនាហពលបចចបុ បនន និង្ការស្បុង្ស្បយ័ត្នរួមម្លនអនាម័យ និង្វិធ្លនការសុវត្ថិភាពហសសង្ៗហទៀត្ក្នង្ុ ការកាត្់បនថយនូវការចមាង្ហមហរាគហដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• គម្លាត្សង្គម ការលាង្នែ ការហស្បើម្លស់ស្គបមុខឱ្យបានស្ត្ឹមស្ត្ូវ
• ស្ត្ូវស្ត្ួត្ពិនិត្យហដ្ឋយខាួនឯង្ហៅសទោះរួមទាំង្ការស្ត្ួត្ពិនត្ិ យសីត្ុណាភាពនិង្ហរាគសញ្ញាហសសង្ៗ

ការហរៀបចាំបុគលគ ក្ិ និង្
ស្បត្ិបត្តកាិ រ

• ស្បសិនហបើឈឺ ចាំបាច់មិនស្ត្ូវមក្ហ្វើការ
• ស្បសិនហបើហរាគសញ្ញាកាន់តត្្ាន្់ រា ស្ត្ូវតសវង្រក្ការពាបាល
• លក្ខខណឌ សុខភាពមូលដ្ឋានតែលអាចហ្វឱ្ើ យបុគគលង្ហយនឹង្ឆ្ាង្ និង្ទទួលរង្ពីក្រណី្នា ្់ រា ននវីរុស
ទីតាាំង្ទាំង្អស់ស្ត្ូវតត្ស្ត្ួត្ពិនត្ិ យក្មាក្រតាមហវននីមយួ ៗ ហដ្ឋយធ្លនាែូចខាង្ហស្កាម៖
• ក្មាក្រមិនម្លនហរាគសញ្ញាណាមួយែូចជាហៅត ខាួន (១០០.០ ហ ើង្ហៅ) ឬ ញក្់ ក្អក្ ែហង្ាើមខាី ឈឺបាំពង្់ក្ ហ្ត្់ហនឿយ ឈឺក្ាល ឈឺសាច់ែុាំ / ឈឺខាួន ហហ្ៀរសាំហបារ / ហ្ូរឈាមតាមស្ចមុោះ បាត្់បង្់រសជាត្ិ ឬ ក្ាិនថាីៗ ឬ ចហង្ហអរ ក្អួត្ ឬ រាគ
• ក្មាក្រមិនម្លន "ទាំនាក្់ទនាំ ង្ជិត្សនិទ"ធ ជាមួយបុគគលតែលស្ត្ូវបានហគហ្វើហរាគវិនចិ ឆ័យថាម្លនក្ូវីែ-១៩ “ ទាំនាក្់ទាំនង្ជិត្សនិទធ” ម្លនន័យថាការរស់ហៅក្នុង្ស្គួសារតត្មួយជាមួយមនុសសតែលបានហ្វើហត្សតិ៍វិជាម្លនក្ូវីែ-១៩ ស្ពមទាំង្ការយក្ចិត្តទក្ុ ដ្ឋក្់ចហាំ ពាោះអនក្តែលបានហ្វើហត្សត
វិជាម្លនក្ូវីែ-១៩ ហហ្ើយស្ត្ូវសថិត្ហៅក្នុង្ចម្លាយ ៦ ហ្វីត្ននមនុសសម្លនក្់តែលបានហ្វើហត្សត៍វិជាម្លនក្ូវីែ-១៩ រយៈហពល ១៥ នាទីឬហលើសពីហនោះឬទក្់ទង្ហដ្ឋយផ្ទទល់ (ឧទហ្រណ៍...ការហស្បើឧបក្រណ៍សទោះបាយរួមតែលស្ត្វូ បានហគក្អក្ដ្ឋក្់) ពីមនុសសម្លនក្់តែលបានហ្វើហត្សត៍វិជាម្លនក្ូវី
ែ-១៩ ខណៈហពលតែលមនុសសហនាោះម្លនហចញហរាគសញ្ញា ។
• ក្មាក្រទាំង្អស់តែលមិនស្ត្ូវបានហសនើសុាំឱ្យផ្ទតច់ខនាួ ឬ ផ្ទតច់ខាួនហដ្ឋយហវជាបណឌ ិត្ ឬ មន្តនតីសុខភាពសាធ្លរណៈក្នុង្មូលដ្ឋានហ ើយ
• ក្មាក្រតែលខក្ខានមិនបានបាំហពញតាមលក្ខណៈវិនិចយឆ័ ខាង្ហលើស្ត្ូវតត្បញ្ាូនហៅសទោះវិញ
តក្ត្ស្មូវហម្លង្ការង្ហរ និង្ការផ្ទាស់បតូរហវនការង្ហរ (ស្បសិនហបើម្លនការហ្វើការហដ្ឋយផ្ទទល់ ស្ក្ុមការង្ហរគួរម្លនកាលវិភាគហសសង្ៗគាន ឬការមក្ែល់ / ចក្ហចញយឺត្)ហែើមបីកាត្់បនថយការទក្់ទង្គានរវាង្ក្មាក្រនិង្កាត្់បនថយការក្ក្សទោះ

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

សាលមហោស្សព និង្ កក្សតមតង្

បទដ្ឋានសុវត្ថិភាព
សស្ម្លប់ MA
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថភាិ ព
ទីតាាំង្ទាំង្អស់គួរតត្កាត្់បនថយហម្លង្ស្បត្ិបត្ដិការ ហែើមបីអនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនហម្លង្ហ្វើអនាម័យ និង្ សម្លអត្
ក្ាំណត្់ចាំននួ ហ្ញៀវនិង្អនក្លក្់ហៅនឹង្ក្តនាង្ ហហ្ើយការែឹក្ជញ្ាូននិង្ការតចក្ចយគួរតត្ស្ត្ូវបានបញ្ចបហ់ ៅក្នង្ុ ត្ាំបន់តែលបានក្ាំណត្់
រក្ាក្ាំណត្់ហហ្ត្ុក្មាក្រនិង្អត្ិថជិ ន ហែើមបីង្ហយស្សួលក្នុង្ការហ្វើទាំនាក្់ទនាំ ង្ (ហឈាា ោះ កាលបរិហចឆទ ហពលហវលា ព័ត្៌ម្លនទាំនាក្់ទនាំ ង្)

ការហរៀបចាំបុគលគ ក្ិ និង្
ស្បត្ិបត្តកាិ រ

អនក្សាំតែង្ និង្បុគគលិក្ទាំង្អស់ស្ត្ូវតត្ហគារពតាម បទបញ្ញាសតីពកាី រហ្វើែហាំ ណើរហស្ៅរែាបចចុបបនន របស់រែា ។ ហស្ៅពីហនោះ និហោជក្មិនស្ត្ូវបានហគហលើក្ទឹក្ចិត្ោ
ត ង្ខាាាំង្ពីការត្ស្មូវឲ្យ ឬអនុញ្ញាត្ឲ្យម្លនការហ្វើែាំហណើរទក្់ទង្នឹង្្ុរក្ិចហច ៅកាន់ហគាលហៅទាំង្ឡាយណាហស្ៅពីហគាលហៅតែលម្លនក្នង្ុ បញ្ាីរែា
តែលម្លនោនិ្័យហដ្ឋយជមាក្ឺ វូ ីែ១៩ត្ិចជាង្របស់នាយក្ដ្ឋានសុខភាពសាធ្លរណៈ ។ និហោជក្ណាតែលអនុញ្ញាត្ឲ្យម្លនការហ្វើែាំហណើរតែលហចញហសាហ្៊ាយុ ហដ្ឋយនិហោជក្ ឬហចញសង្វិញ ហៅកាន់រែាទាំង្ហនាោះ គួរចត្់វិធ្លនការនានាហែើមបីហ្វើឲ្យស្បាក្ែថានិហោជិត្របស់ខនាួ ហគារពតាមបទបញ្ញាហនោះ ។
ហគក្៏ជាំរុញឲ្យនិហោជក្មិនហលើក្ទឹក្ចិត្ខាត ា ាំង្ែល់នហិ ោជិត្របស់ខនាួ ឲ្យហៅហ្វើែាំហណើរលាំតហ្កាយហៅតាមហដ្ឋលហៅហទសចរណ៍នានា តែលមិនសថិត្ក្នង្ុ បញ្ារី ែា តែលម្លនោនិ្យ័ ហដ្ឋយជមាក្ឺ ូវីែ១៩ត្ិចជាង្ តែរ ។
ក្មាក្រតែលចប់ហសតើមឈឺ មិនស្ត្ូវម្លនវត្តម្លនហៅក្តនាង្ហ្វើការហទ
ស្បសិនហបើនិហោជក្ស្ត្ូវបានហគជូនែាំណឹង្អាំពក្ី រណីវិជម្លា នហៅក្តនាង្ហ្វើការ និហោជក្ស្ត្ូវជូនែាំណឹង្ហៅស្ក្ុមស្បឹក្ាសុខភាពមូលដ្ឋាន (LBOH) ក្នុង្ទីស្ក្ុង្ ឬ ស្បជុាំជនតែលសថិត្ហៅនឹង្ក្តនាង្ហ្វកាើ រផ្ទទល់ និង្ហ្វើការជាមួយ LBOH តាមការហសនើ ហែើមបីតណនាាំក្មាក្រឱ្យហៅកា យពីហគ និង្ ខុាំ នាួ ឯង្
។ ការហ្វើ ហត្សតហលើក្មាក្រហសសង្ហទៀត្អាចស្ត្ូវបាន សតល់ជាមត្ិហោបល់តែលស្សបហៅនឹង្ការតណនាាំនង្ិ / ឬតាមសាំហណើរបស់ LBOH
ជូនែាំណឹង្ែល់ក្មាក្រ និង្អត្ិថជិ ននូវព័ត្ម្ល៌ នសុខភាពសាំខាន់ៗ និង្វិធ្លនការពាក្់ព័ននធ ង្ឹ សុវត្ថិភាពតែលម្លនតចង្ក្នង្ុ បទដ្ឋានសុវត្ថិភាពចាំបាច់សស្ម្លប់ក្តនាង្ការង្ហរ របស់សហ្គមន៍
ផ្ទាស់បតូរហពលហវលាននស្ពឹត្តិការណ៍ (ែូចជា ការសតមតង្ហៅក្នុង្សាលមហោស្សព) ហែើមបីហជៀសវាង្ការជួបជុរាំ បស់អត្ិថជិ នហៅក្នុង្ស្ក្ុមហសសង្ៗ និង្ អនុញ្ញាត្ឱ្យម្លនការសម្លអត្ក្តនាង្ទាំហនរោង្ហ្ាត្ច់ ត្់ (ឧទហ្រណ៍ ក្តនាង្អង្គុយ ឬ ត្ុ) មុនហពលអត្ិថជិ នថាមី ក្ែល់
ក្មាក្រគួរតត្ជួយសស្មួលែល់ការហរៀបចាំការហចញចូលរវាង្ស្ពឹត្តិការណ៍តែលទសសនិក្ជនស្ត្វូ បានដ្ឋក្់ជាជួរ ឬ ស្ក្ុម្ាំៗហសសង្ហទៀត្ ហែើមបីការពារការស្បមូលសតុាំ របស់អត្ិថិជនតែលមិនចាំបាច់
ទីតាាំង្សតមតង្ទាំង្អស់គរួ តត្ហរៀបចាំតសនការក្តនាង្អង្គយុ តែលអត្ិថិជនអាចក្ក្់ក្តនាង្ទុក្មុនបាន តែលស្ត្ូវនឹង្ទាំហ្ាំននពិ្ជី ប់ហលៀង្តែលអនុញ្ញាត្ឱ្យនែគូនមី ួយៗ និង្ ស្ក្ុមត្ូចៗ អង្គុយជាមួយគានបាន ខណៈហពលតែលម្លនការរក្ាចម្លាយោង្ត្ិច ៦ ហ្វីត្ ពីបុគគល / ស្ក្ុមហសសង្ហទៀត្ ។
តណនាាំអត្ិថិជនឱ្យដ្ឋក្់ក្ស្មិត្ក្តនាង្អង្គុយ សស្ម្លប់តត្សម្លជិក្តែលពាក្់ពន័ ធ ឬ ជាប់ទក្់ទង្នឹង្បក្សតត្មួយែូចគាន
ក្តនាង្សតល់ហសវាក្មានិង្ហសវាក្មាបតនថមហៅនឹង្ក្តនាង្អាចហបើក្និង្ែាំហណើរការ ហៅហពលតែលក្តនាង្សតល់ហសវាក្មានង្ិ ហសវាក្មាបតនថមទាំង្ហនាោះស្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យហ្វើស្បត្ិបត្តិការ ហស្កាមតសនការហបើក្ែាំហណើរការជាសាូវការរបស់រែា ហហ្ើយបនាទប់មក្ស្ត្ូវតត្ស្បកាន់ខាាប់នវូ វិធ្លនការសុវត្ថិភាពជាក្់លាក្់តែលម្លនហៅ
ហលើ វិបសាយថ៍តសនការហបើក្ហ ើង្វិញ តែលអាចអនុវត្តបាន ចាំហពាោះក្តនាង្សតល់ហសវាក្មាឬហសវាក្មា ។ ឧទហ្រណ៍ហដ្ឋយរាប់បញ្ាូលទាំង្៖
• ហភាជនីយដ្ឋានទាំង្អស់ / ហសវាក្មាមាូបអាោរ៖ ស្ត្ូវអនុវត្ថតាមការតណនាាំចុង្ហស្កាយសតីពីហភាជនីយដ្ឋាន
• ោង្លក្់វត្ថុអនុសាវរីយ៍៖ ស្ត្ូវអនុវត្ថតាមការតណនាាំចុង្ហស្កាយសតីពីការលក្់រាយ
• អនក្សតមតង្សក្់ និង្ ត្ុបតត្ង្មុខ៖ ស្ត្ូវហ្វើតាមការតណនាាំអាជីវក្មាចុង្ហស្កាយតែលសតីពីអាជីវក្មាម្លនទាំនាក្់ទនាំ ង្ជិត្សនិទធ
ក្នុង្ជាំោ៊ានទី ១ ហសវាក្មាមាូបអាោរស្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ តត្ហៅទីតាាំង្ខាង្ហស្ៅបុហណាណោះ
ហរៀបចាំក្តនាង្ទទួលហ្ញៀវហ ើង្វិញ ហែើមបីហលើក្ទឹក្ចិត្ែត ល់អត្ិថិជនមិនឱ្យម្លនការស្បមូលសតុាំ មុនហពល ក្ាំ ុង្ហពល ឬ បនាទប់ពីក្មាវិ្ី

ការអនុវត្ថែស្៏ បហសើរតែលស្ត្វូ បានតណនាាំ
ក្ាំណត្់ចលនារបស់បុគលគ ិក្ ហែើមបីតបង្តចក្ត្ាំបន់ហ្វើការក្នុង្ការកាត្់បនថយការស្ត្ួត្សុីគានជាអបបបរម្ល តាមតែលអាចហ្វើហៅបាន
ហលើក្ទឹក្ចិត្ែត ល់ក្មាក្រតែលង្ហយរង្ហស្គាោះហដ្ឋយក្ូវីែ-១៩ ហោង្តាមមជឈមណឌ លស្ត្ួត្ពិនត្ិ យជមាឺ (ឧទហ្រណ៍.. ហដ្ឋយសារអាយុ ឬ លក្ខខណឌ មូល ដ្ឋាន) ស្ត្ូវសាន ក្់ហៅសទោះ
ហលើក្ទឹក្ចិត្ក្ត មាក្រតែលម្លនហរាគសញ្ញា ឬ សង្ស័យម្លនទាំនាក្់ទាំនង្ជិត្សនិទធនង្ឹ អនក្ម្លនហរាគសញ្ញាក្ូវីែ-១៩ ស្ត្ូវរាយការណ៍ហៅនិហោជក្
ហលើក្ទឹក្ចិត្ក្ត មាក្រតែលហ្វើហត្សត៍វិជាម្លនសាំរាប់ក្វូ ីែ-១៩ ហែើមបីរាយការណ៍ហៅការិោល័យនិហោជក្ក្នង្ុ ហគាលបាំណង្សម្លអត្ / ក្ម្លចត្់ហមហរាគ និង្តាមដ្ឋនរាល់ទនាាំ ក្់ទនាំ ង្ ។
ហលើក្ទឹក្ចិត្ឱ្ត យម្លនការក្ក្់ទក្ុ មុន និង្ការលក្់សាំបុស្ត្ឌីជថី ល តាមតែលអាចហ្វើហៅបាន
ការស្បហស្ជៀត្គានគួរតត្ហជៀសវាង្ ហែើមបីក្ាំណត្់ហពលហវលាននការអនុវត្ត និង្ ហែើមបីរារាាំង្ការជួបជុាំ និង្ ទាំនាក្់ទាំនង្ជិត្សនិទជាធ មួយអនក្ែនទ

អនុវត្តការលាង្សម្លអត្ញឹក្ញប់នង្ិ ការក្ម្លចត្់ហមហរាគហៅនឹង្ក្តនាង្ (ោង្ហោចណាស់ហរៀង្រាល់នថា និង្ ញឹក្ញប់ ស្បសិនហបើអាច)
រក្ាក្ាំណត្់ហហ្ត្ុសម្លអត្តែលរួមម្លនកាលបរិហចឆទ ហពលហវលានិង្ទាំហ្ាំននការសម្លអត្
ហ្វើការក្ម្លចត្់ហមហរាគឱ្យបានញឹក្ញប់នវូ ត្ាំបន់តែលម្លនការចមាង្ខពស់ និង្ នសទតែលបោះពាល់ញឹក្ញប់ (ឧទហ្រណ៍...នែទវ រ បនទបទ់ ក្ឹ ក្តនាង្អង្គុយ បញ្ាលក្់សាំបុស្ត្ បនទប់សស្ម្លក្បុគលគ ិក្)

ការសម្លអត្ និង្
ការក្ម្លចត្់ហមហរាគ

ក្នុង្ក្រណីម្លនក្រណីវិជាម្លន សូមបិទក្តនាង្សស្ម្លប់ការសម្លអត្និង្ក្ម្លចត្់ហមហរាគហៅក្តនាង្ហ្វើការស្សបតាមការតណនាាំរបស់ CDC នាហពលបចចុបបនន
ក្ម្លចត្់ហមហរាគក្តនាង្អង្គយុ និង្វត្ថុតែលបោះគានហៅវិញហៅមក្ភាាមៗ បនាទប់ពីហស្បើមតង្ៗ ។ គាានចាំណុចណាមួយតែលអត្ិថជិ នគួរទក្់ទង្ផ្ទទល់ជាមួយនឹង្វត្ថុតែលអនក្ហសសង្បានបោះហដ្ឋយមិនស្ត្ូវបានក្ម្លច ត្់ហមហរាគហបើអនុហលាមតាមហគាលការណ៍តណនាាំរបស់ CDC ហ ើយ
ការអនុវត្ថែស្៏ បហសើរតែលស្ត្វូ បានតណនាាំ
ហបើក្បង្អួច និង្ទវ រ ហែើមបីបហង្កើនលាំហ្ូរខយល់តាមតែលអាចហ្វើហៅបាន

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

