ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់

បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាព
សម្រាប់
នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់ម្រត្វូ ផ្ត លត្
់ ុខាងនម្រៅសម្រាប់នសវាកម្ម ខល ួនតាម្ការអនុវត្ថែប
ាំ ូ ងកនុងែាំណាក់កាលទី ២ ដនដផ្នការនបើកែាំនណើរការកដនា ងន្វ កា
ើ ររបស់សហ្គម្
ន៍ នភាជនីយដ្ឋាននឹងម្រត្វូ បានអនុញ្ញាត្នៅនពលនម្រកាយនិងតាម្ការបញ្ញជលក់ែូរតាម្ែាំណាក់កាលទី ២ ជាបនត បនាទប់នែើម្បីចប់នផ្ត ើម្នសវាកម្ម ដ្ឋក់ត្ុខាងកនុងនភាជនីយែ្
ឋានម្របសិននបើទិនាន័យសុខភាពសាធារណៈឆ្លុោះបញ្ញកង
ាំ ពីការវ ិវត្ត ជា វ ិជជ ាន។

ោពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថ ិោព
នៅនពលានការអនុញ្ញាត្ឳ្យាននសវាកម្ម ដ្ឋក់ត្ុខាងកនុងបាននភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់នឹងម្រត្ូវបាននលើកទឺកចិត្តកនុងការនរៀបចាំរចនាសម្ព ័នធ
ម្របត្ិបត្ដ ិការឱ្យបាននម្រចើនតាម្ដែលអាចន្វ ើនៅបានតាម្រយៈនសវាកម្ម ដ្ឋក់ត្ុខាងនម្រៅ និងកាំណត្់យ៉ាងត្ឹង រ ឹងនូ វនសវាកម្ម ដ្ឋក់ត្ុកនុងនែើម្បីធានាឱ្្
យបាននូ វការអនុនោម្ភាពម្របកបនដ្ឋយម្របសិទធភាពជាម្ួ យនឹងត្ាំរ ូវការគាាត្សងគ ម្និងកាំណត្់សកម្ម ភាពកនុងចននាាោះតាម្ការកាំណត្់។

គម្លាត្សងគ ម

នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់ម្រត្ូវអនុវត្ថ វ ិធានការគាាត្សងគ ម្ជាក់ោក់ខាងនម្រកាយសម្រាប់ការផ្តល់នសវាកម្ម អាហាររកនុងត្ាំបន់ដែលាននញៀវវអងគុុយ
• ត្ុនីម្ួយៗម្រត្ូវនរៀបចាំឳ្យដ្ឋច់នចញពីគ្នាយ៉ាងនហារចណាស់៦ហ្វ ើត្ និងនរៀបចាំត្ាំបន់សម្រាប់ផ្ល វូ ន្មើរនជើង(ឧទហ្រណ៍...ផ្ល វូ នែើរនៅកាន់បនទ ប់ទឺកម្រចកចូ ល
ម្រចកនចញ)
• ត្ុទ ាំងអស់អាចម្រត្ូវបានដ្ឋក់នៅជិត្ម្របសិននបើានការដបងដចកនដ្ឋយរបាាំងការពារ / ម្ិនានឧបសគគ (ឧទហ្រណ៍... ជញ្ញជង
ាំ ្ម រក
 ចក ក់ដកវ) ម្ិនត្ិច
ជាង ៦ ហ្វ ើត្ដ ែលបានត្ាំន ើងនៅចននាាោះត្ុ និងត្ាំបន់ចរាចរណ៍ដែលានន្មើរនជើងនម្រចើន
• ចាំនួនម្នុសសដែលអងគុុយកនុងពិ្ីជប់នលៀងម្ិនឳ្យនលើសពី៦នាក់បានន ើយ

• នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់ម្ិនអាចដ្ឋក់អត្ិ្ិជនណាាាក់នៅបារណីដ្ឋានបាននទ ប៉ាុដនែម្រត្ូវនគ្នរពតាម្ត្ម្រម្ូវការអគ្នរនិងនលខកូ ែអគគ ីញ័យត្ាំបន់នហ្ើយ
បារណីដ្ឋានអាចម្រត្ូវបានកាំណត្់រចនាសម្ព ័នធន ើង វ ិញនែើម្បីនរៀបចាំត្ុអងគុុយដែលអនុនោម្តាម្គាាត្និងត្ម្រម្ូវការនផ្សងៗនទៀត្នៅកនុងបទដ្ឋានសុវត្ថ ិ
ភាពកូ វ ើែ-១៩
• អត្ិ្ិជនទ ាំងអស់ម្រត្ូវដត្អងគុុយនហ្ើយនសវាកម្ម ប រ ិនភាគសម្រាប់អត្ិ្ិជនឈរ (ឧទហ្រណ៍..ត្ាំបន់ជុាំ វ ិញបារណីដ្ឋាន) ម្រត្វូ បានហារម្់ត្់
• នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់អាចផ្តល់ជូននសវាកម្ម ែឹកជចជ ូន ប៉ាុដនែម្រត្ូវនគ្នរពតាម្បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាពសុវត្ថ ិភាពសម្រាប់ការដញកត្ុ ទាំហ្ាំពិ្ីជប់នលៀង និង
អនាម្័យសម្រាប់កដនា ងអងគុុយនៅខាងកនុង ឬខាងនម្រៅដែលានសម្រាប់នម្របើម្របាស់។
• នម្រគឿងបរ ិកាារនិងត្ាំបន់នផ្សងនទៀត្ទ ាំងអស់ដែលម្ិននម្របើសម្រាប់នសវាកម្ម ម្ហបអាហាររនិ
ូ
ងនញសជជ ៈ (ឧទហ្រណ៍... បនទ ប់របាាំត្ុនៅតាម្អាងទឹកសួ ន
កុារ។ល។ ) ម្រត្ូវដត្បិទឬែកនចញនែើម្បីការពារការម្របម្ូ លផ្ែ ាំអ
ុ ត្ិ្ិជន។
ធានាបាននូ វការដញកដ្ឋច់ពីគ្នា ៦ ហ្វ ើត្ឬនម្រចើនជាងននោះរវាងបុគគលទ ាំងអស់ (កម្ម ករអា កលក់ និងអត្ិ្ិជន) នលើកដលងដត្បញ្ញាននោះបនងក ើត្ឱ្យាននម្រគ្នោះ
ថ្នាក់ែល់សុវត្ថ ិភាពនដ្ឋយសារលកា ណៈការងារ ឬការកាំណត្់រចនាសម្ព ័នធកដនា ងន្វ ើការ
• បិទឬដកសម្រម្ួលរចនាសម្ព ័នធកដនា ងការងាររ ួម្និងកដនា ងដែលានែង់សុីនត្ខព ស់ដែលកម្ម ករទាំនងជាានការម្រប ម្ូ លផ្ែ (ាំុ ឧទហ្រណ៍...បនទ ប់សម្រាក
កដនា ងបរ ិនភាគអាហាររ) អនុញ្ញាត្ឱ្យានចាាយឆ្ងាយពីគ្នា ៦ ហ្វ ើត្តាម្គាាត្ដផ្ាករាងកាយនិងនរៀបចាំកដនា ងការងារន ើង វ ិញនែើម្បីធានាបាននូ វគាា
ត្ដផ្ាករាងកាយ (ឧទហ្រណ៍...ដ្ឋក់ត្ុដ្ឋច់នដ្ឋយដ កកដនា ងន្វ ើការ ដែលនរៀបចាំឳ្យនៅដផ្ាកាាងពីគ្នាតាម្ដខសបនាទត្់កាំណត្់នែើម្បីឳ្យកម្ម ករម្ិននៅ
ទល់ម្ុខគ្នានិងនម្របើសញ្ញាសាំគ្នល់គាាត្ចាាយនែើម្បីធានាគាាត្រ ួម្បចជ ូលទ ាំងនៅកនុងត្ាំបន់ផ្ទោះបាយផ្ង) ។
• បនងក ើត្ផ្ល វូ នែើរនិងផ្ល វូ ឆ្ា ងកាត្់សម្រាប់ចរាចរណ៍ន្មើរនជើងនបើអាចន្វ ើបាននែើម្បីកាត្់បនថ យការទាំនាក់ទាំនង (ឧទហ្រណ៍...ម្រចកនចញចូ លដត្ម្ួ យកនុង
នភាជនីយដ្ឋាន) ។ ដ្ឋក់សាាកសញ្ញាដែលអាចនម្ើលន ើញយ៉ាងចាស់នដ្ឋយផ្ាភាជប់ជាម្ួ យវ ិធានការនផ្សងៗ
• ហារម្់ត្់ការនៅខិត្ជិត្គ្នាកនុងត្ាំបន់រ ួម្ (ឧទហ្រណ៍...កដនា ងរង់ចាំបនទ ប់ទឹក) និងធានាបាននូ វគាាត្ដផ្ាកនៅកនុងត្ាំបន់រ ួម្នដ្ឋយសាគល់គាាត្
៦ ហ្វ ើត្ជា
 ម្ួ យការបិទសញ្ញាសាគល់ ឬថ្នាោ
ាំ បនៅនលើកាំរាលនិងផ្លាកសញ្ញានផ្សងៗនទៀត្
• រាល់កម្ម ករដែលន្វ ើការម្របឈម្ម្ុខនឹងអត្ិ្ិជន (ឧទហ្រណ៍...បុគគលិកបនម្រម្ើនសវាកម្ម បុគគលិកតាម្ឡានម្រក ុង) ម្រត្ូវចាំណាយនពលនវោត្ិចបាំផ្ុត្កនុង
ការនៅឳ្យឆ្ងាយ ៦ ហ្វ ើត្ពីអត្ិ្ិជន
កាំណត្់ត្ាំបន់ការងារកម្ម ករដែលអាចន្វ ើនៅបាននែើម្បីកាំណត្់ចលនាបាំោស់ទីនៅទូ ទ ាំងនភាជនីយដ្ឋាននិងកាំណត្់ការទាំនាក់ទាំនងរវាងកម្ម ករ
(ឧទហ្រណ៍ កាំណត្់ត្ាំបន់សម្រាប់អាកផ្តល់នសវាកម្ម )
ការញាំអាហារររបស់បុគគលិកន
 ិងនពលសម្រាកម្រត្ូវនៅដ្ឋច់នដ្ឋយដ កពីគ្នា នហ្ើយការសម្រាកម្រត្ូវកាំណត្់ចាំនួនអត្ិបរ ិារបស់ម្នុសសនៅកដនា ងដត្
ម្ួ យ និងធានាឱ្យបានគាាត្ដផ្ាករាងកាយយ៉ាងនហារចណាស់ ៦ ហ្វ ើត្
បម្រងួម្ជាអបបបរាកនុងការនម្របើម្របាស់ចននាាោះដែលបានកាំណត្់ (ឧទហ្រណ៍...ជនណតើរយនត យនយនត ) នដ្ឋយបុគគលនម្រចើនជាងាាក់កនុងនពលដត្ម្ួ យ
ការបិទបាាំងម្ុខគឺ ត្ម្រម្ូវឲ្យ ានសម្រាប់កម្ម ករនិងនញៀវវទ ាំងអស់នពលដែលនៅខាងកនុងសាល្ាំៗនិងកដនា ងទូ នៅនលើកដលងដត្បុគគលម្ិនអាចពា
ក់ាំា៉ាសម្ុខនដ្ឋយសារសាថនភាពសុខភាពឬពិការភាព។
រ អនុវត្ថ ដ៏ប្បភសើ ដដលប្ត្ូវបានដែនាាំ

នរៀបចាំកដនា ងន្វ ើការឱ្យានបរ ិយកាសម្របនសើរន ើងតាម្ដែលអាចន្វ ើនៅបាន (ឧទហ្រណ៍..នបើកទវរនិងបងអច)
ួ
អត្ិ្ិជនអាចែកា៉ាសម្រគបម្ុខនចញនពលអងគុុយនៅត្ុ
កម្ម ករនិនយជិត្ទ ាំងអស់ម្រត្ូវោងដែឱ្យបានញឹកញប់នហ្ើយអា កបនម្រម្ើនសវាកម្ម តាម្ត្ុម្រត្ូវដត្ោងដែរបស់ពួកនគឬោងនដ្ឋយទឹកអនាម្័យនៅ
នពលានអនត រកម្ម តាម្ត្ុនីម្ួយៗ
ធានាបាននូ វការចូ លនៅកដនា ងោងដែរ ួម្ទ ាំងានសាបូ និងទឹកទុយូនិងអនុញ្ញាត្ឱ្យាននពលនវោសម្រាកម្រគប់ម្រគ្នន់សម្រាប់កម្ម ករោងដែឱ្យ
បានញឹកញប់។ទឹកោងដែដែលានជាត្ិអាល់កុលយ៉ាងត្ិច ៦០% អាចនឹងម្រត្ូវបាននម្របើជាំនួស
អនាម្័យដែនដ្ឋយម្រកដ្ឋសអនាម្័យដែលានជាត្ិអាល់កុលយ៉ាងត្ិច ៦០ ភាគរយគួ រដត្ាននៅតាម្ម្រចកនចញចូ លនិងកដនា ងបរ ិនភាគអាហាររ។

វវ ធាននរ
អនាម័យ

ផ្គត្់ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លសាំអាត្ឳ្យបានម្រគប់ម្រគ្នន់នៅកម្ម ករនៅតាម្ទីតាាំងនផ្សងៗដនកដនា ងន្វ ើការ(ឧទហ្រណ៍.. ម្រកដ្ឋសអនាម្័យ ម្រកដ្ឋសជូ ត្សាាប់នម្
នរាគ)
ដ្ឋក់សាាកសញ្ញាដែលអាចនម្ើលន ើញនៅនឹងកដនាងន្វ ើការែល់កម្ម ករអាំពី វ ិធានការសុវត្ថ ិភាពនិងអនាម្័យ
ការបនម្រម្ើអាហាររបូ នហ្វ ការនបើកែាំនណើរការបារណីដ្ឋាននៅតាម្ជាន់ខពស់ៗ កដនា ងលក់នញសជជ ៈនិងកដនា ងនផ្សងៗនទៀត្នដ្ឋយគ្នមនការយកចិត្តទុកដ្ឋក់
ម្រត្ូវដត្បិទ។
លកា នតិកៈនិងផ្លិត្ផ្លម្របហារក់ម្របដហ្ល (ឧទហ្រណ៍...អាំបិល នម្រម្ចនិងនម្រគឿងផ្ស ាំនផ្សងៗ) ម្ិនគួ រម្រត្ូវបាននគនរៀបចាំទុកន ៅនលើត្ុនទនហ្ើយគួ រដត្ផ្តល់
ជូ នតាម្ការនសា ើសុាំសម្រាប់នសវាកម្ម បនម្រម្ើម្នុសសដត្ាាក់ (ឧទហ្រណ៍...កចក ប់ឬដពងនីម្ួយៗ) ឬកនុងម្របអប់ម្រត្ូវដត្ន្វ ើអនាម្័យរវាងការនម្របើម្របាស់
នី
ព័ម្
ត្ួ យៗ
៌ានលម្អ ិត្បដនថ ម្សត ីពី វ ិធានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់

បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាព
សម្រាប់
ោពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថ ិោព
បចជ ីម្ុខម្ហបម្រ
ូ ត្ូវដត្ជាធាត្ុម្ួយកនុងចាំនណាម្ចាំណុចខាងនម្រកាម្ ១) ជាម្រកដ្ឋសនម្របើបចជ ីម្ុខម្ហបដែលនម្រ
ូ
បើម្តងនចល
២) បងាាញបចជ ីម្ុខម្ហប
ូ (ឧទហ្រណ៍... ឌីជី្លកាតរនខៀនព័ណ៌ស កាតរសរនសរនដ្ឋយែីស) ៣) បចជ ីម្ុខម្ហបនអ
ូ
ិចម្រត្ូនិកដែលនម្ើលនលើទូរស័ពទ / ឧបករណ៍
ចល័ត្របស់អត្ិ្ិជន
ឧបករណ៍ផ្ទោះបាយនិងការកាំណត្់ទីកដនា ងម្រត្ូវដត្នម្របើម្របាស់ដត្ម្ត ងគត្់ ឬម្រត្ូវន្វ ើអនាម្័យបនាទប់ពីការនម្របើម្របាស់នីម្ួយៗ។ នហ្ើយម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរគួ រដត្
បត្់ទុក ឬនវច ខកប់។ ត្ុម្ិនគួ រម្រត្ូវបាននរៀបទុកជាម្ុននទនែើម្បីកាត្់បនថ យឱ្កាសសម្រាប់ផ្លប៉ាោះពាល់

វវ ធាននរ

ត្ុនិងនៅអីម្រត្ូវដត្សាអត្និងានអនាម្័យឱ្យបានហ្ម ត្់ចត្់រវាងកដនា ងអងគុុយនីម្ួយៗ

អនាម័យ
នៅនពលដែលអាចន្វ ើនៅបានការកក់ទុកឬនៅទូ រស័ពទកក់ទុកកដនា ងម្ុនគួ រដត្ម្រត្ូវបាននលើកទឹកចិត្ត។ អា កចត្់ការទូ នៅម្រត្ូវធានាថ្នអា កអងគុុយ
រង់ចាំត្ុម្ិនម្របម្ូ លផ្ែ ាំគ្ន
ុ ា នៅតាម្ត្ាំបន់រ ួម្ឬបនងក ើត្ជួ រនម្រចើន
នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់ម្ិនអាចផ្តល់ជូនអត្ិ្ិជននូ វឧបករណ៍កណតឹងនរាទិ៍ ឬឧបករណ៍នផ្សងនទៀត្នែើម្បីផ្តល់ការដ្ឋស់នត្ឿនថ្នកដនា ងអងគុុយអាចរក
បាន ឬការបញ្ញជទិញបានរ ួចរាល់។ ផ្ទ យ
ុ នៅវ ិញនភាជនីយដ្ឋានគួរដត្នម្របើ វ ិ្ីដែលម្ិនប៉ាោះពាល់ែូចជាការម្របកាសជាសាំន ងការនផ្ៀើសារ និងការជូ ន
ែាំណឹង នៅនលើនអម្រកង់ វ ើនែអូ ឬកាតរនខៀន

រ ភ ៀបចាំបុគគលិក
និង
ប្បត្ិបត្ត ិរ

ផ្តល់ការបណែុោះបណា
ត លែល់កម្ម ករអាំពីព័ត្៌ាននិងការម្រប ុងម្របយ័ត្ាសុវត្ថ ិភាព្មីៗរ ួម្ានអនាម្័យ និងវ ិធានការសុវត្ថ ិភាពនផ្សងៗនទៀត្កនុងការកាត្់
បនថ យនូ វការចម្ា ងនម្នរាគ
• គាាត្សងគ ម្ ការោងដែ ការនម្របើា៉ាស់ម្រគបម្ុខឱ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ
• ការដកដម្របការអនុវត្ត ន៍សម្រាប់ការបនម្រម្ើនសវាកម្ម កនុងនគ្នលបាំណងកាត្់បនថ យការចាំណាយនពលនវោកនុងការដ្ឋក់អត្ិ្ិជនឳ្យនៅគាាត្ ៦ ហ្វ ើត្ព
 ីគ្នា
• ម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនិត្យនដ្ឋយខល ួនឯងនៅផ្ទោះរ ួម្ទ ាំងការម្រត្ួត្ពិនិត្យសីត្ុណាភាពនិងនរាគសញ្ញានផ្សងៗ
• ម្រត្ូវបញ្ញជក់បដនថ ម្ថ្នចាំនពាោះកម្ម ករដែលឈឺម្ិនម្រត្ូវម្កន្វ ើការងារន ើយ
• ម្របសិននបើនរាគសញ្ញាកាន់ដត្្ា ន់្ារម្រត្ូវដសវ ងរកការពាបាល
• លកា ខណឌសុខភាពម្ូ លដ្ឋានដែលអាចន្វ ើឱ្យបុគគលងាយនឹងឆ្ា ង និងទទួ លរងពីករណី្ាន់្ារដនវ ើរុស
នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់គួរដកត្ម្រម្ូវនា៉ាងការងារ និងការផ្លាស់បែរនវននែើ
ូ
ម្បីកាត្់បនថ យការទក់ទងគ្នារវាងកម្ម ករ និងកាត្់បនថ យការកកសទ ោះនៅ
ចាំណុចចូ ល
កាំណត្់ចាំនួននញៀវវនិងអាកលក់នៅនឹងកដនាងនហ្ើយការែឹកជចជ ូននិងការដចកចយគួរដត្ម្រត្ូវបានបចក ប់នៅកនុងត្ាំបន់ដែលបានកាំណត្់
កម្ម ករដែលឈឺម្ិនម្រត្ូវម្កន្វ ើការងារន ើយ
នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់ម្រត្ូវដត្ម្រត្ួត្ពិនិត្យកម្ម ករតាម្នវននីម្ួយៗនដ្ឋយធានាែូ ចខាងនម្រកាម្ៈ
• កម្ម ករម្ិនាននរាគសញ្ញាណាម្ួ យចាំនួនែូ ចជាម្រគ ុននៅត (១០០.៣ ន ើងនៅ) កអ កែនងា ើម្ខា ី ឬ ឈឺបាំពង់កនហ្ើយ
• កម្ម ករម្ិនាន "ទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធ" ជាម្ួ យបុគគលដែលម្រត្ូវបាននគន្វ ើនរាគវ ិនិចឆ័យថ្នានកូ វ ើែ-១៩ “ ទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធ” ានន័យថ្នការរស់នៅ
កនុងម្រគួសារដត្ម្ួ យជាម្ួ យម្នុសសដែលបានន្វ ើនត្សត ិ៍ វ ិជជ ានកូ វ ើែ-១៩ ម្រពម្ទ ាំងការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ចាំនពាោះអាកដែលបានន្វ ើនត្សត វ ិជជ ានកូ វ ើែ-១៩
នហ្ើយម្រត្ូវសថ ិត្នៅកនុងចាាយ ៦ ហ្វ ើត្ដនម្នុសសាាក់ដែលបានន្វ ើនត្សត ៍វ ិជជ ានកូ វ ើែ-១៩ រយៈនពល ១៥ នាទី ឬនលើសពីននោះឬទក់ទងនដ្ឋយផ្លទល់
(ឧទហ្រណ៍...ការនម្របើឧបករណ៍ផ្ទោះបាយរ ួម្ដែលម្រត្ូវបាននគកអ កដ្ឋក់) ពីម្នុសសាាក់ដែលបានន្វ ើនត្សត ៍ វ ិជជ ានកូ វ ើែ-១៩ ខណៈនពលដែលម្នុសសននាោះ
ាននចញនរាគសញ្ញា។
• កម្ម ករទ ាំងអស់ដែលម្ិនម្រត្ូវបាននសា ើសុាំឱ្យផ្លតច់ខល ួន ឬផ្លតច់ខល ួននដ្ឋយនវជជ បណឌិត្ ឬម្ន្តនតីសុខភាពសាធារណៈកនុងម្ូ លដ្ឋានន ើយ
• កម្ម ករដែលឈឺ ឬចប់នផ្តើម្ឈឺម្រត្ូវដត្បចជ ូននៅផ្ទោះ វ ិញ។
នរណាាាក់ដែលបងាាញសញ្ញាដនជម្ា ឺអាចម្រត្ូវបានបែិនស្ម្ិនឱ្យចូ ល
ម្របសិននបើនិនយជកម្រត្ូវបាននគជូ នែាំណឹងអាំពីករណី វ ិជជ ាននៅកដនាងន្វ ើការ និនយជកម្រត្ូវជូ នែាំណឹងនៅម្រក ុម្ម្របឹកាសុខភាពម្ូ លដ្ឋាន (L B O H )
កនុងទីម្រក ុងឬម្របជុាំជនដែលនិងន្វ ើការជាម្ួ យពួ កនគនែើម្បីតាម្ដ្ឋនទាំនាក់ទាំនងដែលាននៅកនុងកដនា ងន្វ ើការនហ្ើយដណនាាំឱ្យកម្ម ករនៅដ្ឋច់ឆ្ងាយ
ពីនគ។
ជូ នែាំណឹងែល់កម្ម ករនិនយជិត្ថ្នពួ កនគអាចនឹងម្ិនន្វ ើការនទ ម្របសិននបើពួកនគន្វ ើនត្សត ៍ វ ិជជ ានកូ វ ើែ-១៩ (ពួ កនគគួ រដត្នៅដ្ឋច់នដ្ឋយដ កពីនគ
នៅផ្ទោះ) ឬម្រត្ូវបាននគរកន ើញថ្នានទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធជាម្ួ យនរណាាាក់ដែលានកូ វ ើែ-១៩(ពួ កនគគួ រដត្ម្រត្ូវបានដ្ឋក់ឳ្យនៅដ្ឋច់នដ្ឋយដ ក
កនុងផ្ទោះ)
ការន្វ ើនត្សត នលើកម្ម ករនផ្សងនទៀត្អាចម្រត្ូវបានផ្តល់ជាម្ត្ិនយបល់ដែលម្រសបនៅនឹងការដណនាាំនិង / ឬតាម្សាំនណើរបស់
និងអត្ិ្ិជននូ វព័ត្៌ានសុខភាពសាំខាន់ៗ និងវ ិធានការសុវត្ថ ិភាពដែលានដចងកនុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបស់រដ្ឋាញិបាល

ជូ នែាំណឹងែល់កម្ម ករ

ជូ នែាំណឹងែល់កម្ម ករ និងអត្ិ្ិជននូ វព័ត្៌ានសុខភាពសាំខាន់ៗ និងវ ិធានការសុវត្ថ ិភាពដែលានដចងកនុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបស់រដ្ឋាញិបាល
ចត្់តាាំងអា កទទួ លបនទុក (១០៥

៥៩០) សម្រាប់នវននីម្ួយៗនែើម្បីម្រត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្ត នគ្នលការណ៍ដណនាាំកនុងឯកសារននោះ

នភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់នឹងម្រត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យពម្រងីកកដនាងបរ ិនភាគអាហាររនៅខាងនម្រៅឱ្យបាននម្រចើនបាំផ្ុត្រ ួម្ទ ាំងកដនា ងសាាក់អាម្រស័យនិង
ចាំណត្រ្យនត ដែលអាចរកបាននដ្ឋយានការយល់ម្រពម្ពីម្រក ុង
រ អនុវត្ថ ដ៏ប្បភសើ ដដលប្ត្ូវបានដែនាាំ
នៅនពលន្វ ើការកក់និងនពលអត្ិ្ិជននែើរចូ លនភាជនីយដ្ឋានគួ រដត្រកាទុកនលខទូ រស័ពទរបស់នរណាាាក់សម្រាប់ងាយម្រសួលកនុងការទាំនាក់ទាំនង
នែើម្បីន្វ ើពិ្ីជប់នលៀង
នលើកទឹកចិត្តឱ្យនម្របើែាំនណាោះម្រសាយតាម្បនចក ក វ ិទាដែលអាចន្វ ើនៅបាននែើម្បីកាត្់បនថយអនតរកម្ម រវាងម្នុសសាាក់និងាាក់នទៀត្ (ឧទហ្រណ៍... ការ
ទូ ទត្់នដ្ឋយគ្នមនទាំនាក់ទាំនងផ្លទល់ការបញ្ញជទិញតាម្ទូ រស័ពទចល័ត្នផ្ៀើសារម្ុននពលម្កែល់កដនា ងអងគុុយ)
នលើកទឹកចិត្តែល់កម្ម ករដែលងាយរងនម្រគ្នោះនដ្ឋយកូ វ ើែ-១៩ នយងតាម្ម្ជឈម្ណឌលម្រត្ួត្ពិនិត្យជម្ា ឺ (ឧទហ្រណ៍.. នដ្ឋយសារអាយុឬ លកា ខណឌម្ូ លែ្
ឋាន) ម្រត្ូវសាាក់នៅផ្ទោះ
នលើកទឹកចិត្តកម្ម ករដែលាននរាគសញ្ញាឬសងស័យានទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធនឹងអាកាននរាគសញ្ញាកូ វ ើែ-១៩ ម្រត្ូវរាយការណ៍នៅនិនយជក

ព័
នលម្អ
ម្សត ីពើនត្សត
ី វ ិធានការជាក់
អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts
នលើត្
ក៌ា
ទឹក
ចិត្តកិត្
ម្មបដនថ
ករដែលន្វ
៍ វ ិជជ ានសាំរាោ
ប់កក់
ូ វ ើែ-១៩
នែើម្បីរាយការណ៍នៅការ ិយល័យនិនយជកកនុងនគ្នលបាំណងសាំអាត្ /កាកត្់នម្នរាគនិង
តាម្ដ្ឋនរាល់ទាំនាក់ទាំនង។

ភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់

បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាព
សម្រាប់
ោពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថ ិោព
សាអត្ដផ្ទដែលប៉ាោះញឹកញប់ជា្ម្ម តានៅកនុងបនទ ប់ងូត្ទឹក (ឧទហ្រណ៍... ចនបងគ ន់នៅអី ដែទវរគនា ឺោះទវរកដនា ងោងដែកដនសងម្រកដ្ឋស) ឱ្យបាន
ញឹកញប់និងអនុនោម្តាម្នគ្នលការណ៍ដណនាាំរបស់
រកាកាំណត្់នហ្ត្ុសាអត្ដែលរ ួម្ានកាលបរ ិនចឆ ទ នពលនវោនិងទាំហ្ាំដនការសាអត្
ន្វ ើការនបាសសាអត្ជាញឹកញប់នូវត្ាំបន់ឆ្ាងនរាគដែល្ា ន់្ារ និងដផ្ទដែលប៉ាោះពាល់ញឹក (ឧទហ្រណ៍ ទវរចូ ល រទោះរុញ បនទ ប់ទឹក)។

រ សម្លាត្និង
រ កម្លាត្់ភមភោគ

អនុវត្ត នីត្ិ វ ិ្ីនែើម្បីបនងក ើនការសាអត្ /ការកាកត្់នម្នរាគនៅទីធាាខាងនម្រកាយ។ នចៀសវាងអាហាររានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអស់នៅនពលនម្របើទឹក
កាកត្់នម្នរាគ។ អាហាររានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអស់ម្រត្ូវដត្បានសាអត្និងន្វ ើអនាម្័យម្ុននពលនម្របើជាម្ួ យទឹកអនាម្័យដែលម្រត្ូវបាននរៀបចាំជា
នម្រសចសម្រាប់អាហាររានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអស់។ អាហាររដែលម្ិនានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នាទ ាំងអស់ម្រត្ូវដត្សាអត្ឱ្យបានញឹកញប់
កនុងករណីការសនមត្ ឬានភាពវ ិជជ ានដនកូ វ ើែ-១៩ របស់កម្ម ករ ាកស់ហារង រ អា កលក់ ននាោះនភាជនីយដ្ឋានទ ាំងអស់ម្រត្ូវដត្បិទជាបនាទន់កនុងរយៈ
នពល ២៤ នា៉ាងនហ្ើយបនាទប់ម្កម្រត្ូវសាអត្និងកាវត្់នម្នរាគនដ្ឋយអនុនោម្នៅតាម្ការដណនាាំ
ម្ុននឹងនបើកន ើង វ ិញ

ព័ត្៌ានលម្អ ិត្បដនថ ម្សត ីពី វ ិធានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

