អាជីវកមម លក់រាយ

ី
បញ្ជីត្រួ រេិនិរយកូ វែ-១៩
សត្មាប់
បទដាានទ ំងចន ត្រូវបានអនុវរត រូូ រែល់រែឋត្រូវបានលុបចចាល ឬចធវ ី វ ិចស្ថធនកមា ចំច
អាជវី កមា លក់រាយទ ំងអស់ចលកដលងដរទីសារកសិករ
ដែលត្រូវបន្ត្រប់ត្រងចដាយនាយកដាានដណនាំសុខភាេស្ថធ្លរណៈ។ បទដាានទ ំងចន ប្រនិ
ូ ងជំនួសនូ វការដណនាំដែលមានត្ស្ថប់របស់នាយកែ្
ឋានសុខភាេស្ថធ្លរណៈត្រប់ត្រងហាងលក់ចត្រឿងចទសនិងឱ្សថស្ថថន។
អាជវី កមា លក់រាយដែលត្រូវបានកំណរ់ថាាងការសត ល់ចសវាចាំបាច់ត្សបតាមបទបញ្ញជចលខ ១៣ សត ីេីកូ វ ិែ-១៩ នឹងរត្មូវឱ្យអនុវរត តាមវ ិធ្លនការ
សុវរថ ិភាេាងក់លាក់ទ ំងចន កនុងរយៈចេលមួ យសបាតូ៍រិរចាប់េីនថៃ ដែលអាជីវកមា លក់រាយត្រូវបានអនុ ញ្ញារឱ្យចបកចដាយអនុចលាមតាមបទ
បញ្ញជចបកច ងវ ិញកនុងែំ្ក់កាលទី ២ របស់អេិបាល។

គម្លាតសង្គ ម

ធានាថាបុគគលម្លាក់ៗត្តូវសថិតនៅចននាាោះពីគ្នា ៦ហ្វ ីត
យ៉ាង្តិច

ហាងលក់រាយនីមួយៗត្រូវតាមដានរាល់ការចូ លនិងការចចញរបស់អរិថិជន និងការកំណរ់ការកាន់កាប់ត្រប់ចេលចវលារូូ រត្បចសរាងងចន
• ៨ នាក់ (រ ួមទ ំងបុរគលិកហាង) កនុង ១០០០ ូវ ីរកាចរ៉េននទីធ្លាកនុងហាងដែលអាចចូ លបាន; ឬ
• ៤០ ភាររយននការអនុញ្ញារឲ្យកាន់កាប់ាងអរិបរមារបស់ហាងលក់រាយែូ ចដែលបានករ់ត្តាចៅកនុងលិខិរអនុញ្ញារកាន់កាប់របស់ខល ួនចល
កំណរ់ត្តាាងមួ យនាយកដាានទទួ លបនទុកខាងអាគារទត្ី ក ុង ឬអន កកាន់កំណរ់ត្តាត្ក ុងចសេងចទៀរ។
• ហាងលក់រាយដែលគាានដែនកំណរ់ននការកាន់កាប់ដែលមានការអនុញ្ញារអាចេឹងដសែ កចលនិរិ វ ិធីមនុសេ ៨ នាក់កនុង ១០០០ ូវ ីរកាចរ៉េបាន
ត្បរិបរត ិករដែលចៅជុំ វ ិញសារទំចនប និងកដនា ងលក់រាយកនុងតាមហាងដែលមានអន កជួ លចត្ចននាក់ត្រូវតាមដានអរិថិជន និងកមា ករចំច
ការចាកចចញេីរំបន់រ ួមនិងកំណរ់ការកាន់កាប់រំបន់រ ួមត្រប់ចេលចវលារូូ រែល់ ៤០% ននកត្មិរកាន់កាប់អរិបរមាដែលអនុញ្ញារ
រាល់អនករាប់ទំនិញនិងការរិរលុយរួ រត្រូវបានរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ំងអរិថិជននិងកមា ករ
ចៅកនុងសារទំចនបដែលចៅេ័ទធជុំ វ ិញនិងកដនា ងលក់រាយចៅខាងកនុងដែលមានរូ បជួ លាងចត្ចន
• អន កលក់រាយ ឬចភាជនីយដាានដែលបចត្មអាហារ និងចេសជជ ៈអាចសត ល់ដរចសវាកមា ខចប់បុច្
ណ
• កដនា ងអងគុយចលងរាប់បញ្ជល
ូ ទ ំងហាងអាហារត្រូវដរបិទ
• កដនា ងចកា ងចលងត្រូវដរបិទ
• កដនា ងចលងចូគ មទ ំងអស់ត្រូវដរបិទ
ហាងទ ំងអស់ត្រូវដាក់សញ្ញាសមាគល់ចៅខាងចត្ៅចែមបីធ្លនានូ វរមាារ ៦ ូវ ីរសំរាប់អរិថិជនដែលកំេុងរង់ចាំចៅខាងចត្ៅ
ត្បសិនចបហាងសត ល់នូវការែឹកជញ្ជន
ូ មានសមរថ ភាេចរៀបចំតាមែងសល វូ ឬកំណរ់ការចូលទិញទំនិញ អរិថិជនរួ រដរត្រូវបានចលកទឹកចិរតឱ្យចត្ប
វ ិធីទ ំងចនា មុនចេលចូ លមកហាង។
ហាងលក់ចត្រឿងចទស និងហាងលក់រាយឱ្សថស្ថថនត្រូវសត ល់ជូននូ វចមាងចធវ ីការយងរិចមួ យចមាងកនុងមួ យនថៃ ននត្បរិបរត ិការចៅចេលត្េឹក
ត្េលឹមសត្មាប់មនុសេចេញវ ័យដែលមានអាយុចាប់េី ៦០ ឆ្នំច ងចៅ។ ចមាងទំងចន ត្រូវដរបិទសាយយងចាស់
ហាងលក់រាយចសេងចទៀរត្រូវបានចលកទឹកចិរតឱ្យសត ល់ជូនចមាងេិចសស ឬកដនា ងលក់ែូរចសេងចទៀរសត្មាប់អនកដែលមានហានិេ័យខព ស់ែូចដែល
បានកំណរ់ចដាយ
ធ្លនាឲ្យបាននូ វការចៅដាច់ចដាយដ កេី ៦ ូវ ីរច ងចៅរវាងបុរគលមានក់ៗតាមដែលអាចចធវ ីចៅបាន
• បិទឬកំណរ់រចនាសមព ័នធកដនា ងចធវ ីការរ ួមរបស់កមា ករ និងរំបន់ដែលមានែង់សុីចរខព ស់ដែលាងកដនា ងកមា ករទំនងាងអាចត្បមូ លស្ំគា
ុ ន បាន
(ឧទូរណ៍..បនទ ប់សត្មាកកដនា ងបរ ិចភារអាហារ) អនុញ្ញារឱ្យមានរមាារសងគ ម
• របាំងដបងដចកត្រូវដរដចកឲ្យដាច់េីគានរវាងកដនា ងចធវ ីការនីមួយៗ របាំងដបងដចកត្រូវមានកមព ស់យងរិច ៦ ូវ ីរ។
• ែំច ងរបាំងខព ស់ៗសត្មាប់ស្ថថនីយ៍េិនិរយចបអាចចធវ ីចៅបានចបមិនែូ ចចន ចទរការមាារេីកដនា ងនីមួៗ ៦ូវីរមិនអាចចធវ ីចៅបាន

• ែំច ងសញ្ញាសំគាល់ននរមាារសងគ មចែមបីចលកទឹកចិរតអរិថិជនឱ្យចៅចំងាយ ៦ ូវ ីរ (ឧទូរណ៍...ដខេបនាទរចៅចត្ៅហាងចបអាចមានដខេ
បនាទរ់ចៅកដនា ងបង់លុយនិងដខេបនាទរ់ចត្បសត្មាប់បនទ ប់ទឹក)
បចងក រសល វូ ចែរនិងសល វូ ឆ្ា ងការ់សត្មាប់ចរាចរណ៍ចថា រចជងចបអាចចធវ ីបានចែមបីការ់បនថ យការទំនាក់ ទំនង (ឧទូរណ៍...ត្ចកចចញចូ លដរមួ យ
កនុងហាង ឬត្ចកចែរដរមួ យ) ។ ដាក់ស្ថាកសញ្ញាដែលអាចចមលច ញយងចាស់ចដាយសាភាជប់ាងមួ យវ ិធ្លនការចសេងៗ
ចរៀបចំកដនា ងចធវ ីការឱ្យមានបរ ិយកាសត្បចសរច ងតាមដែលអាចចធវ ីចៅបាន (ឧទូរណ៍..ចបកទវរនិងបងអច)
ួ
ការញំអាហារនិងចេលសត្មាករបស់បុរគលិកត្រូវចៅដាច់ចដាយដ កេី គាន ចូយការសត្មាកត្រូវកំណរ់ចំនួនអរិបរមារបស់មនុសេចៅកដនា ងដរ
មួ យ និងធ្លនាឱ្យបានរមាារដសន ករាងកាយយងចហាច្ស់ ៦ ូវ ីរ
រត្មូវឱ្យមានការបិទបាំងមុខសត្មាប់កមា ករ និងអរិថិជនទ ំងអស់ចលកដលងដរកដនា ងដែលគាានសុវរថ ិភាេចដាយស្ថរស្ថថនភាេសុខភាេ ឬ
េិការភាេ

វ ិធីស្ថ្សត ទូ ទរ់ចដាយគាានការទក់ទងត្រូវបានចលកទឹកចិរត
អន កលក់រាយត្រូវដរបិទការសត ល់ជូនចសវាបដនា ស្ថឡារ់ និងកដនា ងបំច រ ីចសវាកមា ចដាយខល ួនឯង ឬកដនា ងលក់ទំនិញដែលចបកទូ លាយចសេងចទៀរ
ចូយត្រូវលុបបំបារ់ចចាលនូ វមហបស្ថក
ូ
ឬេា ក់
អន កលក់រាយមិនត្រូវបានអនុញ្ញារឲ្យយកទំនិញរំរ ូ ឬស្ថកចត្បត្បាស់ទំនិញទ ំងចនា បានចទ (ឧទូរណ៍... ចត្រឿងសមាែង ទឹកអប់ និងច )
បនទ ប់ហារ់ត្បាណត្រូវដរបិទ ចូយអរិថិជននឹងមិនអាចស្ថកលបងចសា ៀកសចមា ៀកបំ

ក់បានចទ

េ័រ៌មានលមែ ិរបដនថ មសត ីេី វ ិធ្លនការាងក់លាក់អាចរកបានចៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

អាជីវកមម លក់រាយ

ី
បញ្ជីត្រួ រេិនិរយកូ វែ-១៩
សត្មាប់
ធា
វវធាការអ
នាម័យ

ធា
កាុវតត វធាការអ
នាម័យឲ្យបាកាហ្ម ត់ចត់

ការកមាចរ់ចមចរារចលចត្រឿងបរ ិកាារដែលបានចត្បត្បាស់រ ួមែូចាងការចុ ច្ា បង់ត្បាក់ ឧបករណ៍បនា ឺសចមា ងមាសុីនដាក់ស្ថាករនមា មុនចេលចត្ប
ចដាយកមា ករែនទចសេងចទៀរ
ធ្លនាបាននូ វការចូ លចៅកដនា ងលាងនែរ ួមទ ំងមានស្ថបូ និងទឹកទុយូ និងអនុញ្ញារឱ្យមានចេលចវលាសត្មាកត្រប់ត្គាន់សត្មាប់កមា ករលាងនែ
ឱ្យបានញឹក ញប់។ ទឹកលាងនែដែលមានាងរិអាល់កុលយងរិច ៦០% អាចនឹងត្រូវបានចត្បជំនួស
សគ រ់សគង់សលិរសលសំអារឲ្យបានត្រប់ត្គាន់ចៅកមា ករចៅតាមទីតាំងចសេងៗននកដនា ងចធវ ីការ(ឧទូរណ៍.. ត្កដាសអនាម័យ ត្កដាសជូ រសមាាប់
ចមចរារ)
អនាម័យនែចដាយត្កដាសអនាម័យដែលមានាងរិអាល់កុលយងរិច ៦០ ភាររយរួ រដរមានចៅតាមត្ចកចចញចូ ល និងកដនា ងបរ ិចភារអាហារ
សត្មាប់កមា ករនិងអរិថិជន។
ចជៀសវាងការដចកចាយនិងចត្បត្បាស់សមាាររ ួបរបស់កមា ករ
ដាក់ស្ថាកសញ្ញាដែលអាចចមលច ញចៅនឹងកដនា ងចធវ ីការែល់កមា ករអំេី វ ិធ្លនការសុវរថ ិភាេ និងអនាម័យ
ហាមឃារ់ការចត្បត្បាស់ថង់ដែលអាចចត្បច ងវ ិញបានចូយហាងទ ំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញារឱ្យចត្បថង់បាាសទ ិច ឬត្កដាស

រអនអៀបចំបុគគលិកកាិង្ត្បតិបតត ិរអ
ធា សុវតថ ិភាពកនុង្ត្បតិបតត ិរអ
អ ួមបញ្ចូលកាីតិ វធី
សត ល់ការបណ្ុ ប្
ត លែល់កមា ករអំេីេ័រ៌មាន និងការត្ប ុងត្បយ័រនសុវរថ ិភាេថា ីៗ រ ួមមានអនាម័យ និងវ ិធ្លនការសុវរថ ិភាេចសេងៗចទៀរកនុងការ
ការ់បនថ យនូ វការចមា ងចមចរារ
• រមាារសងគ ម ការលាងនែ ការចត្បមាស់ត្របមុខឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
• ត្រូវត្រួ រេិនិរយចដាយខល ួនឯងចៅសទ រ ួមទ ំងការត្រួ រេិនិរយសីរុណហភាេ និងចរារសញ្ញាចសេងៗ
• ស្ថរៈសំខានននការមិនមកចធវ ីការត្បសិនចបឈឺ
• ត្បសិនចបចរារសញ្ញាកាន់ដរធៃ ន់ធៃរត្រូវដសវ ងរកការេាបាល
• លកា ខណឌសុខភាេមូ លដាានដែលអាចចធវ ីឱ្យបុរគលងាយនឹងឆ្ា ងនិងទទួ លរងេីករណីធៃន់ធៃរននវ ីរុស
ដករត្មូវចមាងការងារនិងការផ្លាស់ប្រចវនការងារ
ូ
(ដចកការថារត្ក ុមឲ្យមានកាលវ ិភារចសេងៗគានឬការមកែល់ / ចាកចចញដាច់ចដាយដ ក)ចែមបី
ការ់បនថ យការទក់ទងគានរវាងកមា ករនិងការ់បនថ យការកកសទ ចៅកដនា ងចចញចូ ល
អាជីវកមា ទ ំងអស់រួរដរការ់បនថ យចមាងត្បរិបរដ ិការចែមបីឱ្យមានចមាងចធវ ីអនាម័យនិងសមាែរ
កំណរ់ចំនួនចេញៀវ និងអន កលក់ចៅនឹងកដនា ងចូយការែឹកជញ្ជន
ូ និងការដចកចាយរួ រដរត្រូវបានបញ្ច ប់ចៅកនុងរំបន់ដែលបានកំណរ់
កមា ករទំងអស់ត្រូវស្ថនក់ចៅសទ ត្បសិនចបចាប់ចសត មឈឺ
ចលកទឹកចិរតែល់កមា ករដែលងាយរងចត្គា ចដាយកូ វ ីែ-១៩ ចយងតាមមជឈមណឌលត្រួ រេិនិរយជមៃ ឺ (ឧទូរណ៍.. ចដាយស្ថរអាយុឬ លកា ខណឌមូ លែ្
ឋាន) ត្រូវស្ថនក់ចៅសទ
ចលកទឹកចិរតកមា ករដែលមានចរារសញ្ញា ឬសងេ័យមានទំនាក់ទំនងជិរសន ិទធនឹងអន កមានចរារសញ្ញាកូ វ ីែ-១៩ ត្រូវរាយការណ៍ចៅនិចយជក

ចលកទឹកចិរតកមា ករដែលចធវ ីចរសត ៍ វ ិជជ មានសំរាប់កូ វ ីែ-១៩ ចែមបីរាយការណ៍ចៅការ ិយល័យនិចយជកកនុងចគាលបំណងសំអារ/កមាចរ់ចមចរារនិង
តាមដានរាល់ទំនាក់ទំនង។ ត្បសិនចបនិចយជកត្រូវបានចរជូ នែំណឹងអំេីករណី វ ិជជ មានចៅកដនា ងចធវ ីការ និចយជកត្រូវជូ នែំណឹងចៅត្ក ុមត្បឹកា
សុខភាេមូ លដាាន (L B O H ) កនុងទីត្ក ុង ឬត្បជុំជនដែលនិងចធវ ីការាងមួ យេួ កចរចែមបីតាមដានទំនាក់ទំនងដែលមានចៅកនុងកដនា ងចធវ ីការ
ចូយដណនាំឱ្យកមា ករចៅដាច់ឆ្ៃយេីចរ ការចធវ ីចរសត ចលកមា ករចសេងចទៀរអាចត្រូវបានសត ល់ាងមរិចយបល់ដែលត្សបចៅនឹងការដណនាំនិង / ឬ
តាមសំចណរបស់
ជូ នែំណឹងែល់កមា ករនិងអរិថិជននូ វេ័រ៌មានសុខភាេសំខាន់ៗ និងវ ិធ្លនការសុវរថ ិភាេដែលមានដចងកនុងចគាលការណ៍ដណនាំរបស់រដាាេិបាល
សត្មាប់ការដចកចាយសលិរសលកនុងហាងែូចាងចត្រឿងសងាហរ មម និងឧបករណ៍ចត្បត្បាស់កនុងសទ រត្មូវឲ្យកមា ករឆ្លុ ចមលចរារសញ្ញាាងមុនចទបអាច
ចូ លកនុងហាងបាន ត្បសិនចបអរិថិជនចៅកនុងត្រួ ស្ថរាងបុរគលមានសញ្ញាវ ិជជ មានកូ វ ីែ-១៩ ត្រូវេនារចេលែឹកជញ្ជន
ូ

រអសម្លាតកាិង្រអកម្លាត់នមនរាគ
ធា
កាុវតត វធាការអ
នាម័យឲ្យបាកាហ្ម តចត់
អនុវរត ការលាងសមាែរញឹកញប់និងការកមាចរ់ចមចរារចៅនឹងកដនា ង(យងចហាច្ស់ចរៀងរាល់នថៃ និងញឹកញប់ត្បសិន ចបអាច)
រកាកំណរ់ចូរុសមាែរដែលរ ួមមានកាលបរ ិចចេ ទ ចេលចវលានិងទំូំននការសមាែរ
ចធវ ីការកមាចរ់ចមចរារឲ្យបានញឹកញប់នូវរំបន់ដែលមាននសទ ដែលប

ល់ខពស់ (ឧទូរណ៍...នែទវរបនទ ប់ទឹក ក្នត ក រចទ បនទ ប់សត្មាកបុរគលិក)

កនុងករណីមានករណី វ ិជជ មានសូ មបិទកដនា ងសត្មាប់ការសមាែរនិងកមាចរ់ចមចរារចៅកដនា ងចធវ ីការត្សបតាមការដណនាំរបស់
បចចុបបនន

េ័រ៌មានលមែ ិរបដនថ មសត ីេី វ ិធ្លនការាងក់លាក់អាចរកបានចៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

នាចេល

