នោជអីយដ្ឋាអទាំង្ ស់

ើ
បចជីត្តួ តេិនិតយកូ វែ-១៩
េត្មាប់
នោជនីយដាានទ ាំងអេ់ត្តូវផ្ត ល់តុខាងនត្ៅេត្មាប់នេវាកម្ម ខល ួនតាម្ការអនុវតថែាំបូងកនុងែាំណាក់កាលទី ២ ដនដផ្នការនបើកែាំនណើរការកដនា ងន្វ ើ
ការរបេ់េហ្គម្ន៍នោជនីយដាាននឹងត្តូវបានអនុញ្ញាតនៅនេលនត្កាយនិងតាម្ការបញ្ញជលក់ែូរតាម្ែាំណាក់កាលទី ២ ជាបនត បនាទប់នែើម្បីចប់នផ្ត ើ
ម្នេវាកម្ម ដាក់តុខាងកនុងនោជជ នី ដាាន ត្បេិននបើទិនាន័យេុខោេសាធារណៈឆ្លុោះបញ្ញកាំងេីការវ ិវតត ជាវ ិជជ មាន

គម្លាតសង្គ ម

ធានាថាបុគគលម្លាក់ៗត្តូវសថិតនៅចននាាោះពីគ្នា ៦ហ្វ ីត
យ៉ាង្តិច
នៅនេលមានការអនុញ្ញាតឳ្យមាននេវាកម្ម ដាក់តុខាងកនុងបាននោជនីយដាានទ ាំងអេ់នង
ឹ ត្តូវបាននលើកទឺកចិតតកនុងការនរៀបចាំរចនាេម្ព ័នធត្បតិបតដ កា
ិ រ
ឱ្យបាននត្ចើនតាម្ដែលអាចន្វ ើនៅបានតាម្រយៈនេវាកម្ម ដាក់តខា
ុ ងនត្ៅនិងកាំណត់យ៉ាងតឹង រ ឹងនូ វនេវាកម្ម ដាក់តុកនុងនែើម្បីធានាឱ្យបាននូ វការ
អនុនោម្ោេត្បកបនដាយត្បេិទធោេជាម្ួ យនឹងតាំរ ូវការគមាាតេងគ ម្និងកាំណត់េកម្ម ោេកនុងចននាាោះតាម្ការកាំណត់
នោជនីយដាានទ ាំងអេ់ត្តូវអនុវតថ វ ិធានការគមាាតេងគ ម្ជាក់ោក់ខាងនត្កាយេត្មាប់ការផ្ត លន់ េវាកម្ម អាហារកនុងតាំបន់ដែលមានន្ញៀវអងគុយ៖

• តុនីម្ួយៗត្តូវនរៀបចាំឳ្យដាច់នចញេីគ្នាយ៉ាងនហាចណាេ់៦ហ្វ ត
ើ និងនរៀបចាំតាំបន់េត្មាប់ផ្ល វូ ន្ម ើរនជើង(ឧទហ្រណ៍...ផ្ល វូ នែើរនៅកាន់បនទ ប់ទឺកត្ចក
ចូ ល ត្ចកនចញ)
• តុទ ាំងអេ់អាចត្តូវបានដាក់នៅជិតត្បេិននបើមានការដបងដចកនដាយរបាាំងការពារ / ម្ិនមានឧបេគគ (ឧទហ្រណ៍... ជញ្ញជាំង្ម រក
 ចក ក់ដកវ) ម្ិន
តិចជាង ៦ ហ្វ ើតដែលបានតាំន ង
ើ នៅចននាាោះតុនង
ិ តាំបន់ចរាចរណ៍ដែលមានន្ម ើរនជើងនត្ចើន
• ចាំនួនម្នុេសដែលអងគុយកនុងេិ្ជ
ី ប់នលៀងម្ិនឳ្យនលើេេី៦នាក់បានន ើយ
• នោជនីយដាានទ ាំងអេ់ម្ន
ិ អាចដាក់អតិ្ិជនណាមាាក់នៅបារណីដាានបាននទប៉ាដុ នែត្តូវនគ្នរេតាម្តត្ម្ូវការអគ្នរនិងនលខកូ ែអគគ ្
ី យ
័ តាំបន់
នហ្ើយបារណីដាានអាចត្តូវបានកាំណត់រចនាេម្ព ន
័ ធន ង
ើ វ ិញនែើម្បីនរៀបចាំតុអងគុយដែលអនុនោម្តាម្គមាាតនិងតត្ម្ូវការនផ្សងៗនទៀតនៅកនុង
បទដាានេុវតថ ិោេកូ វ ើែ-១៩
• អតិ្ិជនទ ាំងអេ់ត្តូវដតអងគុយនហ្ើយនេវាកម្ម ប រ ិនោគេត្មាប់អតិ្ជ
ិ នឈរ (ឧទហ្រណ៍..តាំបន់ជុាំ វ ិញបារណីដាាន) ត្តូវបានហាម្ឃាត់

• នោជនីយដាានទ ាំងអេ់អាចផ្តលជ
់ ូ ននេវាកម្ម ែឹកជចជន
ូ ប៉ាដុ នែត្តូវនគ្នរេតាម្បទដាានេុវតថ ិោេេត្មាប់ការដញកតុ ទាំហ្ាំេិ្ីជប់នលៀងនិងអនាម្័
យេត្មាប់កដនា ងអងគុយនៅខាងកនុងឬខាងនត្ៅដែលមានេត្មាប់នត្បើត្បាេ់
• នត្គឿងបរ ិកាារនិងតាំបន់នផ្សងនទៀតទ ាំងអេ់ដែលម្ិននត្បើេត្មាប់នេវាកម្ម ម្ហបអាហារនិ
ូ
ងន្េជជ ៈ (ឧទហ្រណ៍... បនទ ប់របាាំតុនៅតាម្អាងទឹកេួ ន
កុមារ ល ) ត្តូវដតបិទ ឬែកនចញនែើម្បីការពារការត្បម្ូ លផ្ែាំអ
ុ តិ្ជ
ិ ន
ធានាបាននូ វការដញកដាច់េគ្ន
ី ា ៦ ហ្វ ើតឬនត្ចើនជាងននោះរវាងបុគគលទ ាំងអេ់ (កម្ម ករអាកលក់ និងអតិ្ិជន) នលើកដលងដតបញ្ញាននោះបនងក ត
ើ ឱ្យមាននត្គ្នោះ
ថ្នាក់ែល់េុវតថ ិោេនដាយសារលកា ណៈការងារឬការកាំណត់រចនាេម្ព ន
័ ធ កដនា ងន្វ ើការ៖
• បិទឬដកេត្ម្ួ លរចនាេម្ព ន
័ ធ កដនា ងការងាររ ួម្និងកដនា ងដែលមានែង់េនុី តខព េ់ដែលកម្ម ករទាំនងជាមានការត្បម្ូ លផ្ែាំុ (ឧទហ្រណ៍...បនទ ប់
េត្មាកកដនា ងបរ ិនោគអាហារ) អនុញ្ញាតឱ្យមានចមាាយឆ្ងាយេីគ្នា ៦ ហ្វ ើតតាម្គមាាតដផ្ា ករាងកាយនិងនរៀបចាំកដនា ងការងារន ើង វ ិញនែើម្បីធានា
បាននូ វគមាាតដផ្ា ករាងកាយ(ឧទហ្រណ៍...ដាក់តុដាច់នដាយដ កកដនា ងន្វ ើការដែលនរៀបចាំឳ្យនៅដផ្ា កមាាងេីគ្នាតាម្ដខសបនាទត់កាំណត់នែើម្បីឳ្យ
កម្ម ករម្ិននៅទល់ម្ខ
ុ គ្នានិងនត្បើេញ្ញាេាំគ្នល់គមាាតចមាាយនែើម្បីធានាគមាាតរ ួម្បចជល
ូ ទ ាំងនៅកនុងតាំបន់ផ្ទោះបាយផ្ង)

• បនងក ើតផ្ល វូ នែើរនិងផ្ល វូ ឆ្ា ងកាត់េត្មាប់ចរាចរណ៍ន្ម ើរនជើង នបើអាចន្វ ើបាននែើម្បីកាត់បនថ យការទាំនាក់ទន
ាំ ង(ឧទហ្រណ៍...ត្ចកនចញចូ លដតម្ួ យកនុង
ិធានការនផ្សងៗ
នោជនីយដាាន) ដាក់សាាកេញ្ញាដែលអាចនម្ើលន ើញយ៉ាងចាេ់នដាយផ្ាោជប់ជាម្ួ យ វ
• ហាម្ឃាត់ការនៅខិតជិតគ្នាកនុងតាំបន់រ ួម្ (ឧទហ្រណ៍...កដនា ងរង់ចាំ បនទ ប់ទឹក) និងធានាបាននូ វគមាាតេងគ ម្នៅកនុងតាំបន់រ ួម្នដាយេមាគល់គ
មាាត ៦ ហ្វ ើតជាម្ួ យការបិទេញ្ញាេមាគល់ ឬថ្នាោ
ាំ បនៅនលើករា
ាំ លនិងផ្លាកេញ្ញានផ្សងៗនទៀត
• រាល់កម្ម ករដែលន្វ ើការត្បឈម្ម្ុខនឹងអតិ្ិជន (ឧទហ្រណ៍...បុគគលក
ិ បនត្ម្ើនេវាកម្ម បុគគលិកតាម្ឡានត្ក ុង) ត្តូវចាំណាយនេលនវោតិចបាំផ្ុត
កនុងការនៅឳ្យឆ្ងាយ៦ ហ្វ ើតេីអតិ្ជ
ិ ន
កាំណត់តាំបន់ការងារកម្ម ករដែលអាចន្វ ើនៅបាននែើម្បីកណ
ាំ ត់ចលនាបាំោេ់ទីនៅទូ ទ ាំងនោជនីយដាាននិងកាំណត់កា រទាំនាក់ទន
ាំ ងរវាងកម្ម ករ(ឧទហ្រណ៍
កាំណត់តាំបន់េត្មាប់អាកផ្តលន់ េវាកម្ម )
ការញាំអាហាររបេ់បុគគលិកនង
ិ នេលេត្មាកត្តូវនៅដាច់នដាយដ កេីគ្នានហ្ើយការេត្មាកត្តូវកាំណត់ចាំនួនអតិប រ ិមារបេ់ម្នុេសនៅកដនា ងដតម្ួ យនិង
ធានាឱ្យបាន គមាាតដផ្ា ករាងកាយយ៉ាងនហាចណាេ់ ៦ ហ្វ ើត
បត្ងួ ម្ជាអបបបរមាកនុងការនត្បើត្បាេ់ចននាាោះដែលបានកាំណត់ (ឧទហ្រណ៍...ជនណតើរយនត យនយនត ) នដាយបុគគលនត្ចើនជាងមាាក់កនុងនេលដតម្ួ យ
ការបិទបាាំងម្ុខគឺ តត្ម្ូវឲ្យមានេត្មាប់កម្ម ករនិងន្ញៀវទ ាំងអេ់នេលដែលនៅខាងកនុងសាល្ាំៗនិងកដនា ងទូ នៅនលើ កដលងដតបុគគលម្ិនអាចពាក់ាំមា៉ាេ
ម្ុខនដាយសារសាថនោេេុខោេឬេិការោេ
នរៀបចាំកដនា ងន្វ ើការឱ្យមានបរ ិយកាេត្បនេើរន ើងតាម្ដែលអាចន្វ ើនៅបាន (ឧទហ្រណ៍..នបើកទវរនិងបងអច)
ួ
អតិ្ិជនអាចែកមា៉ាេត្គបម្ុខនចញនេលអងគុយនៅតុ

ធា
វវធាអ
នាម័យ

ធា
អុវតត វធាអការ
នាម័យឳ្យបាអហ្ម ត់ចត់

កម្ម ករនិនយជិតទ ាំងអេ់ត្តូវោងដែឱ្យបានញឹកញប់នហ្ើយអា កបនត្ម្ើនេវាកម្ម តាម្តុត្តូវដតោងដែរបេ់េួកនគឬោងនដាយទឹកអនាម្័យនៅ
នេលមានអនត រកម្ម តាម្តុនីម្ួយៗ
ធានាបាននូ វការចូ លនៅកដនា ងោងដែរ ួម្ទ ាំងមានសាបូ និងទឹកទុយូនិងអនុញ្ញាតឱ្យមាននេលនវោេត្មាកត្គប់ត្គ្នន់េត្មាប់កម្ម ករោងដែឱ្យ
បានញឹកញប់ ទឹកោងដែដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច ៦០% អាចនឹងត្តូវបាននត្បើជាំនួេ
អនាម្័យដែនដាយត្កដាេអនាម្័យដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ាងតិច ៦០ ោគរយគួ រដតមាននៅតាម្ត្ចកនចញចូ លនិងកដនា ងបរ ិនោគអាហារ

េ័ត៌មានលម្អ ិតបដនថ ម្េត ីេី វ ិធានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

នោជអីយដ្ឋាអទាំង្ ស់

ើ
បចជីត្តួ តេិនិតយកូ វែ-១៩
េត្មាប់
ធា
វវធាអ
នាម័យ

ធា
អុវតត វធាអការ
នាម័យឳ្យបាអហ្ម ត់ចត់

ផ្គ ត់ផ្គង់ផ្លិតផ្លេាំអាតឳ្យបានត្គប់ត្គ្នន់នៅកម្ម ករនៅតាម្ទីតាាំងនផ្សងៗដនកដនា ងន្វ ើការ (ឧទហ្រណ៍.. ត្កដាេអនាម្័យ ត្កដាេជូ តេមាាប់
នម្នរាគ)
ដាក់សាាកេញ្ញាដែលអាចនម្ើលន ើញនៅនឹងកដនា ងន្វ ើការែល់កម្ម ករអាំេី វ ិធានការេុវតថ ិោេនិងអនាម្័យ
ការបនត្ម្ើអាហារបូ នហ្វ ការនបើកែាំនណើរការបារណីដាាននៅតាម្ជាន់ខពេ់ៗ កដនា ងលក់ន្េជជ ៈនិងកដនា ងនផ្សងៗនទៀតនដាយគ្នមនការយកចិតត
ទុកដាក់ត្តូវដតបិទ
លកា នត ិកៈនិងផ្លិតផ្លត្បហាក់ត្បដហ្ល (ឧទហ្រណ៍...អាំបិល នត្ម្ចនិងនត្គឿងផ្ស ាំនផ្សងៗ) ម្ិនគួ រត្តូវបាននគនរៀបចាំទុកនៅនលើតុនទ នហ្ើយគួ រដតផ្ត ល់
ជូ នតាម្ការនេា ើេុាំេត្មាប់នេវាកម្ម បនត្ម្ើម្នុេសដតមាាក់ (ឧទហ្រណ៍...កចក ប់ ឬដេងនីម្ួយៗ) ឬកនុងត្បអប់ត្តូវដតន្វ ើអនាម្័យរវាងការនត្បើត្បាេ់
នីម្ួយៗ
បចជីម្ុខម្ហបត្តូ
ូ
វដតជាធាតុម្ួយកនុងចាំនណាម្ចាំណុចខាងនត្កាម្៖ ១) ជាត្កដាេនត្បើបចជីម្ុខម្ហបដែលនត្បើ
ូ
ម្តងនចល
២) បងាាញបចជីម្ុខម្ហប
ូ (ឧទហ្រណ៍... ឌីជី្លកាតរនខៀនេ័ណ៌េ កាតរេរនេរនដាយែីេ) ៣) បចជីម្ុខម្ហបនអ
ូ
ិចត្តូនិកដែលនម្ើលនលើទូរេ័េទ /
ឧបករណ៍ចល័តរបេ់អតិ្ិជន
ឧបករណ៍ផ្ទោះបាយនិងការកាំណត់ទីកដនា ងត្តូវដតនត្បើត្បាេ់ដតម្ត ង គត់ ឬត្តូវន្វ ើអនាម្័យបនាទប់េីការនត្បើត្បាេ់នីម្ួយៗ នហ្ើយត្បដាប់ត្បដារគួ រដត
បត់ទុក ឬនវច ខក ប់ តុម្ិនគួ រត្តូវបាននរៀបទុកជាម្ុននទនែើម្បីកាត់បនថ យឱ្កាេេត្មាប់ផ្លប៉ាោះពាល់
តុនិងនៅអីត្តូវដតេមាអតនិងមានអនាម្័យឱ្យបានហ្ម ត់ចត់រវាងកដនា ងអងគុយនីម្ួយៗ

ការនរៀបចាំបុគគលិកអិង្ត្បតិបតត ការ
ធា សុវតថ ិោពកនុង្ត្បតិបតត ិការ
រ ួមបញ្ចូលអីតិ វធី
នៅនេលដែលអាចន្វ ើនៅបានការកក់ទុកឬនៅទូ រេ័េទកក់ទុកកដនា ងម្ុនគួ រដតត្តូវបាននលើកទឹកចិតត អា កចត់ការទូ នៅត្តូវធានាថ្នអា កអងគុយ
រង់ចាំតុម្ិនត្បម្ូ លផ្ែាំគ្ន
ុ ា នៅតាម្តាំបន់រ ួម្ ឬបនងក ើតជួ រនត្ចើន
នោជនីយដាានទ ាំងអេ់ម្ិនអាចផ្ត ល់ជូនអតិ្ិជននូ វឧបករណ៍កណតឹងនរាទិ៍ឬឧបករណ៍នផ្សងនទៀតនែើម្បីផ្តល់ការដាេ់នតឿនថ្នកដនា ងអងគុយអាច
រកបាន ឬការបញ្ញជទិញបានរ ួចរាល់ ផ្ទយ
ុ នៅវ ិញនោជនីយដាានគួ រដតនត្បើ វ ិ្ីដែលម្ិនប៉ាោះពាល់ែូចជាការត្បកាេជាេាំន ងការនផ្ញើសារ និងការជូ ន
ែាំណឹង នៅនលើនអត្កង់ វ ើនែអូ ឬ កាតរនខៀន
ផ្ត ល់ការបណែុោះបណា
ត លែល់កម្ម ករអាំេីេ័ត៌មាននិងការត្ប ុងត្បយ័តាេុវតថ ិោេ្ម ីៗរ ួម្មានអនាម្័យនិងវ ិធានការេុវតថ ិោេនផ្សងៗនទៀតកនុងការ
កាត់បនថ យនូ វការចម្ា ងនម្នរាគ
• គមាាតេងគ ម្ ការោងដែ ការនត្បើមា៉ាេ់ត្គបម្ុខឱ្យបានត្តឹម្ត្តូវ
• ការដកដត្បការអនុវតត ន៍េត្មាប់ការបនត្ម្ើនេវាកម្ម កនុងនគ្នលបាំណងកាត់បនថ យការចាំណាយនេលនវោកនុងការដាក់អតិ្ិជនឳ្យនៅគមាាត ៦ ហ្្
វ ើតេីគ្នា
• ត្តូវត្តួ តេិនិតយនដាយខល ួនឯងនៅផ្ទ ោះ រ ួម្ទ ាំងការត្តួ តេិនិតយេីតុណាោេនិងនរាគេញ្ញានផ្សងៗ
• ត្តូវបញ្ញជក់បដនថ ម្ថ្នចាំនពាោះកម្ម ករដែលឈឺម្ិនត្តូវម្កន្វ ើការងារន ើយ
• ត្បេិននបើនរាគេញ្ញាកាន់ដត្ា ន់្ារត្តូវដេវ ងរកការេាបាល
• លកា ខណឌេុខោេម្ូ លដាានដែលអាចន្វ ើឱ្យបុគគលងាយនឹងឆ្ា ង និងទទួ លរងេីករណី្ាន់្ារដនវ ើរុេ
នោជនីយដាានទ ាំងអេ់គួរដកតត្ម្ូវនមា៉ាងការងារនិងការផ្លាេ់បែរនវននែើ
ូ
ម្បីកាត់បនថ យការទក់ទងគ្នារវាងកម្ម ករនិងកាត់បនថ យការកកេទ ោះនៅ
ចាំណុចចូ ល
កាំណត់ចាំនួនន្ញៀវនិងអា កលក់នៅនឹងកដនា ង នហ្ើយការែឹកជចជន
ូ និងការដចកចយគួ រដតត្តូវបានបចក ប់នៅកនុងតាំបន់ដែលបានកាំណត់
កម្ម ករដែលឈឺម្ិនត្តូវម្កន្វ ើការងារន ើយ
នោជនីយដាានទ ាំងអេ់ត្តូវដតត្តួ តេិនិតយកម្ម ករតាម្នវននីម្ួយៗនដាយធានាែូ ចខាងនត្កាម្ៈ
• កម្ម ករម្ិនមាននរាគេញ្ញាណាម្ួ យចាំនួនែូ ចជាត្គ ុននៅត (១០០.៣ ន ើងនៅ) កអ កែនងា ើម្ខា ី ឬ ឈឺបាំេង់កនហ្ើយ
• កម្ម ករម្ិនមាន "ទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធ" ជាម្ួ យបុគគលដែលត្តូវបាននគន្វ ើនរាគវ ិនិចឆ័យថ្នមានកូ វ ើែ-១៩ “ ទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធ” មានន័យថ្នការ
រេ់នៅកនុងត្គួ សារដតម្ួ យជាម្ួ យម្នុេសដែលបានន្វ ើនតេត ិ៍ វ ិជជ មានកូ វ ើែ-១៩ ត្េម្ទ ាំងការយកចិតតទុកដាក់ចាំនពាោះអា កដែលបានន្វ ើនតេត
វ ិជជ មានកូ វ ើែ-១៩ នហ្ើយត្តូវេថ ិតនៅកនុងចមាាយ ៦ ហ្វ ើតដនម្នុេសមាាក់ដែលបានន្វ ើនតេត ៍វ ិជជ មានកូ វ ើែ-១៩ រយៈនេល ១៥ នាទី ឬនលើេេីននោះ ឬ
ទក់ទងនដាយផ្លទល់(ឧទហ្រណ៍...ការនត្បើឧបករណ៍ផ្ទោះបាយរ ួម្ដែលត្តូវបាននគកអ កដាក់ ) េីម្នុេសមាាក់ដែលបានន្វ ើនតេត ៍ វ ិជជ មានកូ វ ើែ-១៩ ខ
ណៈនេលដែលម្នុេសននាោះមាននចញនរាគេញ្ញា
• កម្ម ករទាំងអេ់ដែលម្ិនត្តូវបាននេា ើេុាំឱ្យផ្លតច់ខល ួន ឬផ្លតច់ខល ួននដាយនវជជ បណឌិត ឬម្ន្តនតីេុខោេសាធារណៈកនុងម្ូ លដាានន ើយ
• កម្ម ករដែលឈឺ ឬចប់នផ្ត ើម្ឈឺត្តូវដតបចជន
ូ នៅផ្ទ ោះ វ ិញ
នរណាមាាក់ដែលបងាាញេញ្ញាដនជម្ា ឺអាចត្តូវបានបែិនេ្ម្ិនឱ្យចូ ល
នលើកទឹកចិតតកម្ម ករដែលន្វ ើនតេត ៍ វ ិជជ មានេាំរាប់កូ វ ើែ-១៩ នែើម្បីរាយការណ៍នៅការ ិយល័យនិនយជកកនុងនគ្នលបាំណងេាំអាត/កមាកត់នម្នរាគនិង
តាម្ដានរាល់ទាំនាក់ទាំនង ត្បេិននបើនិនយជកត្តូវបាននគជូ នែាំណឹងអាំេីករណី វ ិជជ មាននៅកដនា ងន្វ ើការ និនយជកត្តូវជូ នែាំណឹងនៅត្ក ុម្ត្បឹកា
េុខោេម្ូ លដាាន (L B O H ) កនុងទីត្ក ុង ឬត្បជុាំជនដែលនិងន្វ ើការជាម្ួ យេួ កនគនែើម្បីតាម្ដានទាំនាក់ទាំនងដែលមាននៅកនុងកដនា ងន្វ ើការ
នហ្ើយដណនាាំឱ្យកម្ម ករនៅដាច់ឆ្ងាយេីនគ
ជូ នែាំណឹងែល់កម្ម ករនិនយជិតថ្នេួ កនគអាចនឹងម្ិនន្វ ើការនទ ត្បេិននបើេួកនគន្វ ើនតេត ៍ វ ិជជ មានកូ វ ើែ-១៩(េួ កនគគួ រដតនៅដាច់នដាយដ កេី
នគនៅផ្ទ ោះ) ឬត្តូវបាននគរកន ើញថ្នមានទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធជាម្ួ យនរណាមាាក់ដែលមានកូ វ ើែ-១៩(េួ កនគគួ រដតត្តូវបានដាក់ឳ្យនៅដាច់នដាយ
ដ កកនុងផ្ទ ោះ)
េ័ត៌មានលម្អ ិតបដនថ ម្េត ីេី វ ិធានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

នោជអីយដ្ឋាអទាំង្ ស់

ើ
បចជីត្តួ តេិនិតយកូ វែ-១៩
េត្មាប់
ការនរៀបចាំបុគគលិកអិង្ត្បតិបតត ការ
ធា សុវតថ ិោពកនុង្ត្បតិបតត ិការ
រ ួមបញ្ចូលអីតិ វធី
ការន្វ ើនតេត នលើកម្ម ករនផ្សងនទៀតអាចត្តូវបានផ្ត ល់ជាម្តិនយបល់ដែលត្េបនៅនឹងការដណនាាំនិង / ឬតាម្េាំនណើរបេ់
ជូ នែាំណឹងែល់
កម្ម ករនិងអតិ្ិជននូ វេ័ត៌មានេុខោេេាំខាន់ៗនិង វ ិធានការេុវតថ ិោេដែលមានដចងកនុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបេ់រដាា្ិបាល
ជូ នែាំណឹងែល់កម្ម ករនិងអតិ្ិជននូ វេ័ត៌មានេុខោេេាំខាន់ៗ និងវ ិធានការេុវតថ ិោេដែលមានដចងកនុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបេ់រដាា្ិបា
ល
ចត់តាាំងអា កទទួ លបនទុក (១០៥

៥៩០) េត្មាប់នវននីម្ួយៗ នែើម្បីត្តួ តេិនិតយការអនុវតត នគ្នលការណ៍ដណនាាំកនុងឯកសារននោះ

នោជនីយដាានទ ាំងអេ់នឹងត្តូវបានអនុញ្ញាតឱ្យេត្ងីកកដនា ងបរ ិនោគអាហារនៅខាងនត្ៅឱ្យបាននត្ចើនបាំផ្ុតរ ួម្ទ ាំងកដនា ងសាាក់អាត្េ័យនិង
ចាំណតរ្យនត ដែលអាចរកបាននដាយមានការយល់ត្េម្េីត្ក ុង
នៅនេលន្វ ើការកក់និងនេលអតិ្ិជននែើរចូ លនោជនីយដាានគួ រដតរកាទុកនលខទូ រេ័េទរបេ់នរណាមាាក់េត្មាប់ងាយត្េួ លកនុងការទាំនាក់
ទាំនងនែើម្បីន្វ ើេិ្ីជប់នលៀង
នលើកទឹកចិតតឱ្យនត្បើែាំនណាោះត្សាយតាម្បនចក ក វ ិទាដែលអាចន្វ ើនៅបាននែើម្បីកាត់បនថ យអនត រកម្ម រវាងម្នុេសមាាក់និងមាាក់នទៀត (ឧទហ្រណ៍...
ការទូ ទត់នដាយគ្នមនទាំនាក់ទាំនងផ្លទល់ការបញ្ញជទិញតាម្ទូ រេ័េទចល័តនផ្ញើសារម្ុននេលម្កែល់កដនា ងអងគុយ)
នលើកទឹកចិតតែល់កម្ម ករដែលងាយរងនត្គ្នោះនដាយកូ វ ើែ-១៩ នយងតាម្ម្ជឈម្ណឌលត្តួ តេិនិតយជម្ា ឺ (ឧទហ្រណ៍.. នដាយសារអាយុឬ លកា ខណឌម្ូ ល
ដាាន) ត្តូវសាាក់នៅផ្ទ ោះ
នលើកទឹកចិតតកម្ម ករដែលមាននរាគេញ្ញា ឬេងស័យមានទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធនឹងអា កមាននរាគេញ្ញាកូ វ ើែ-១៩ ត្តូវរាយការណ៍នៅនិនយជក

ការសម្លាតអិង្ការកម្លាត់នមនោគ
ធា
អុវតត វធាអការ
នាម័យឳ្យបាអហ្ម ត់ចត់
េមាអតដផ្ទ ដែលប៉ាោះញឹកញប់ជា្ម្ម តានៅកនុងបនទ ប់ងូតទឹក (ឧទហ្រណ៍... ចនបងគ ន់នៅអី ដែទវរគនា ឺោះទវរកដនា ងោងដែកដនសងត្កដាេ) ឱ្យ
បានញឹកញប់និងអនុនោម្តាម្នគ្នលការណ៍ដណនាាំរបេ់
រកាកាំណត់នហ្តុេមាអតដែលរ ួម្មានកាលបរ ិនចឆ ទ នេលនវោ និងទាំហ្ាំដនការេមាអត
ន្វ ើការនបាេេមាអតជាញឹកញប់នូវតាំបន់ឆ្ាងនរាគដែល្ា ន់្ារ និងដផ្ទ ដែលប៉ាោះពាល់ញឹក (ឧទហ្រណ៍ ទវរចូ លរទោះរុញ បនទ ប់ទឹក)
អនុវតត នីតិ វ ិ្ីនែើម្បីបនងក ើនការេមាអត /ការកមាកត់នម្នរាគនៅទីធាាខាងនត្កាយ នចៀេវាងអាហារមានដផ្ទ ទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអេ់នៅនេលនត្បើទឹក
កមាកត់នម្នរាគ អាហារមានដផ្ទ ទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអេ់ត្តូវដតបានេមាអត និងន្វ ើអនាម្័យម្ុននេលនត្បើជាម្ួ យទឹកអនាម្័យដែលត្តូវបាននរៀបចាំ
ជានត្េចេត្មាប់អាហារមានដផ្ទ ទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអេ់ អាហារដែលម្ិនមានដផ្ទ ទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអេ់ត្តូវដតេមាអតឱ្យបានញឹកញប់
កនុងករណីការេនមត ឬមានោេវ ិជជ មានដនកូ វ ើែ-១៩ របេ់កម្ម ករ មាកេ់ហាង រ អា កលក់ ននាោះនោជនីយដាានទ ាំងអេ់ត្តូវដតបិទជាបនាទន់កនុងរយៈ
នេល ២៤ នមា៉ាងនហ្ើយបនាទប់ម្កត្តូវេមាអតនិងកមាវត់នម្នរាគនដាយអនុនោម្នៅតាម្ការដណនាាំ
ម្ុននឹងនបើកន ើង វ ិញ

េ័ត៌មានលម្អ ិតបដនថ ម្េត ីេី វ ិធានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

