អាជវី កម្ម លក់រាយ

បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាព
សម្រាប់
បទដ្ឋានទ ំងចនេះម្រត្វូ បានអនុវត្ត រហូ ត្ែល់រែឋម្រត្វូ បានលុបចចាល ឬចធវ ី វ ិចស្ថធនកមា ចំច េះអាជវី កមា លក់រាយទ ំងអស់ចលើកដលងដត្ទីសារកសិករដែលម្រត្ូវបនត
ម្ររប់ម្ររងចដ្ឋយនាយកដ្ឋានដណនាំសុខភាពស្ថធ្លរណៈ។ បទដ្ឋានទ ំងចនេះប្រនិ
ូ ងជំនួសនូ វការដណនាំដែលានម្រស្ថប់របស់ នាយកដ្ឋានសុខភាពស្ថធ្លរណៈ

ម្ររប់ម្ររងហាងលក់ចម្ររឿងចទសនិងឱ្សថស្ថថន។
អាជីវកមា លក់រាយដែលម្រត្វូ បានកំណត្់ថាជាការសត ល់ចសវាចាំបាច់ម្រសបតាមបទបញ្ញជចលខ ១៣ សត ីពីកូ វ ិែ-១៩ នឹងត្ម្រមូវឱ្យអនុវត្ត តាមវ ិធ្លនការសុវត្ថ ិភាពជាក់
លាក់ទ ំងចនេះកនុង រយៈចពលមួ យសបាតហ៍រិត្ចាប់ពីនថៃ ដែលអាជវី កមា លក់រាយម្រត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យចបើកចដ្ឋយអនុចលាមតាមបទបញ្ញជចបើកច ើង វ ិញកនុងែំ្ក់
កាលទី ២ របស់អេិបាល។

ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាព
ហាងលក់រាយនីមួយៗម្រត្ូវតាមដ្ឋនរាល់ការចូ លនិងការចចញរបស់អត្ិថិជននិងការកំណត្់ការកាន់កាប់ម្ររប់ចពលចវលារហូ ត្ម្របចសើរជាងចនេះ៖

គម្លាត្សង្គ ម្

• ៨ នាក់ (រ ួមទ ំងបុរគលិកហាង) កនុង ១០០០ ហវ ីត្កាចរ៉េននទីធ្លាកនុងហាងដែលអាចចូ លបាន; ឬ
• ៤០ ភាររយននការអនុញ្ញាត្ឲ្យកាន់កាប់ជាអត្ិបរារបស់ហាងលក់រាយែូ ចដែលបានកត្់ម្រតាចៅកនុងល
 ិខិត្អនុញ្ញាត្កាន់កាប់របស់ខល ួនចលើកំណត្់
ម្រតាជាមួ យនាយកដ្ឋានទទួ លបនទុកខាងអាគារទីម្រក ុង ឬអន កកាន់កំណត្់ម្រតាម្រក ុងចសេងចទៀត្។
• ហាងលក់រាយដែលគាានដែនកំណត្់ននការកាន់កាប់ដែលានការអនុញ្ញាត្អាចពឹងដសែកចលើនិត្ិ វ ិធីមនុសេ ៨ នាក់កនុង ១០០០ ហវ ីត្កាចរ៉េបាន
ម្របត្ិបត្ត ិករដែលចៅជុំ វ ិញសារទំចនើបនិងកដនាងលក់រាយកនុងតាមហាងដែលានអនកជួ លចម្រចើនម្រត្ូវតាមដ្ឋនអត្ិថជ
ិ ន និងកមា ករចំច
ចចញពីត្ំបន់រ ួម និងកំណត្់ការកាន់កាប់ត្ំបន់រ ួមម្ររប់ចពលចវលារហូ ត្ែល់ ៤០% ននកម្រមិត្កាន់កាប់អត្ិបរាដែលបានអនុញ្ញាត្

េះការចាក

រាល់អនករាប់ទំនិញ និងការរិត្លុយរួ រម្រត្ូវបានរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ំងអត្ិថិជននិងកមា ករ
ចៅកនុងសារទំចនើបដែលចៅព័ទធជុំវ ិញ និងកដនា ងលក់រាយចៅខាងកនុងដែលានត្ូ បជួ លជាចម្រចើន៖
•
•
•
•

អន កលក់រាយ ឬចភាជនីយដ្ឋានដែលបចម្រមើអាហារ និងចេសជជ ៈអាចសតល់ដត្ចសវាកមា ខចប់បុច្
ណ េះ
កដនា ងអងគុយចលងរាប់បញ្ជ ូលទ ំងហាងអាហារម្រត្ូវដត្បិទ
កដនា ងចកា ងចលងម្រត្ូវដត្បិទ
កដនា ងចលងចហគ មទ ំងអស់ម្រត្ូវដត្បិទ

ហាងទ ំងអស់ម្រត្ូវដ្ឋក់សញ្ញាសាគល់ចៅខាងចម្រៅចែើមបីធ្លនានូ វរាាត្ ៦ ហវ ីត្ស
 ំរាប់អត្ិថិជនដែលកំពុងរ ង់ចាំចៅខាងចម្រៅ
ម្របសិនចបើហាងសតល់នូវការែឹកជញ្ជ ូនានសមត្ថ ភាពចរៀបចំតាមែងសល វូ ឬកំណត្់ការចូលទិញទំនិញ អត្ិថិជនរួ រដត្ម្រត្ូវបានចលើកទឹកចិត្តឱ្យចម្របើ វ ិធី
ទ ំងចនាេះមុនចពលចូ លមកហាង។

ហាងលក់ចម្ររឿងចទស និងហាងលក់រាយឱ្សថស្ថថនម្រត្ូវសតល់ជូននូ វចាងចធវ ីការយងត្ិចមួ យចាងកនុងមួ យនថៃ ននម្របត្ិបត្ត ិការចៅចពលម្រពឹកម្រពលឹម
សម្រាប់មនុសេចពញវ័យដែលានអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្នំច ើងចៅ។ ចាងទ ំងចនេះម្រត្ូវដត្បិទសាយយងចាស់
ធ្លនាឲ្យបាននូ វការចៅដ្ឋច់ចដ្ឋយដ កពី ៦ ហវ ីត្ច ើងចៅរវាងបុរគលានក់ៗតាមដែលអាចចធវ ីចៅបាន៖
• បិទឬកំណត្់រចនាសមព ័នធកដនា ងចធវ ីការរ ួមរបស់កមា ករ និងត្ំបន់ដែលានែង់សុីចត្ខព ស់ដែលជាកដនា ងកមា ករទំនងជាអាចម្របមូ លស្ ំគា
ុ ន បាន
(ឧទហរណ៍..បនទ ប់សម្រាកកដនា ងបរ ិចភារអាហារ) អនុញ្ញាត្ឱ្យានរាាត្សងគ ម
• របាំងដបងដចកម្រត្ូវដត្ដចកឲ្យដ្ឋច់ពីគានរវាងកដនា ងចធវ ីការនីមួយៗ របាំងដបងដចកម្រត្ូវានកមព ស់យងត្ិច ៦ ហវ ីត្។
• ែំច ើងរបាំងខព ស់ៗសម្រាប់ស្ថថនីយ៍ពិនិត្យចបើអាចចធវ ីចៅបានចបើមិនែូ ចចន េះចទរការាាត្ពីកដនា ងនីមួៗ ៦ហវីត្មិនអាចចធវ ីចៅបាន
• ែំច ើងសញ្ញាសំគាល់ននរាាត្សងគ មចែើមបីចលើកទឹកចិត្តអត្ិថិជនឱ្យចៅចំងាយ ៦ ហវ ីត្ (ឧទហរណ៍...ដខេបនាទត្ចៅចម្រៅហាងចបើអាចានដខេបនាទត្់
ចៅកដនា ងប
 ង់លុយនិងដខេបនាទត្់ចម្របស
ើ ម្រាប់បនទ ប់ទឹក)
បចងក ើត្សល វូ ចែើរ និងសល វូ ឆ្ា ងកាត្់សម្រាប់ចរាចរណ៍ចថាើរចជើងចបើអាចចធវ ីបានចែើមបីកាត្់បនថ យការទំនាក់ទំនង (ឧទហរណ៍...ម្រចកចចញចូ លដត្មួ យកនុង
ហាង ឬម្រចកចែើរដត្មួ យ) ។ ដ្ឋក់ស្ថាកសញ្ញាដែលអាចចមើលច ើញយងចាស់ចដ្ឋយសាភាជប់ជាមួ យវ ិធ្លនការចសេងៗ
ការញំអាហារ និងចពលសម្រាករបស់បុរគលិកម្រត្ូវចៅដ្ឋច់ចដ្ឋយដ កពីគាន ចហើយការសម្រាកម្រត្ូវកំណត្់ចំនួនអត្ិបរារបស់មនុសេចៅកដនា ងដត្
មួ យ និងធ្លនា ឱ្យបានរាាត្ដសនករាងកាយយងចហាច្ស់ ៦ ហវ ីត្
ត្ម្រមូវឱ្យានការបិទបាំងមុខសម្រាប់កមា ករ និងអត្ិថិជនទ ំងអស់ចលើកដលងដត្កដនា ងដែលគាានសុវត្ថ ិភាពចដ្ឋយស្ថរស្ថថនភាពសុខភាព ឬពិការ
ភាព
អន កលក់រាយម្រត្ូវដត្បិទការសតល់ជូនចសវាបដនា ស្ថឡាត្់ និងកដនា ងបំច រ ីចសវាកមា ចដ្ឋយខល ួនឯង ឬកដនា ងលក់ទំនិញដែលចបើកទូ លាយចសេងចទៀត្ចហើយ
ម្រត្ូវលុបបំបាត្់ចចាលនូ វមហបស្ថក
ូ
ឬេា ក់
អន កលក់រាយមិនម្រត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឲ្យយកទំនិញរំរ ូឬស្ថកចម្របើម្របាស់ទំនិញទ ំងចនាេះបានចទ (ឧទហរណ៍... ចម្ររឿងសាែង ទឹកអប់ និងច )
បនទ ប់ហាត្់ម្របាណម្រត្ូវដត្បិទ ចហើយអត្ិថិជននឹងមិនអាចស្ថកលបងចសា ៀកសចមា ៀកបំ

ក់បានចទ

រផអនុវត្ថ ដ៏ប្បសសើផ្ដលប្ត្ូវបាន្ែនាាំ
ហាងលក់រាយចសេងចទៀត្ម្រត្ូវបានចលើកទឹកចិត្តឱ្យសតល់ជូនចាងពិចសស ឬកដនា ងលក់ែូរចសេងចទៀត្សម្រាប់អនកដែលានហានិេ័យខព ស់ែូចដែល
បានកំណត្់ចដ្ឋយ
ចរៀបចំកដនា ងចធវ ីការឱ្យានបរ ិយកាសម្របចសើរច ើងតាមដែលអាចចធវ ីចៅបាន (ឧទហរណ៍..ចបើកទវរនិងបងអច)
ួ
វ ិធីស្ថ្សត ទូ ទត្់ចដ្ឋយគាានការទក់ទងម្រត្ូវបានចលើកទឹកចិត្ត
ការកាចត្់ចមចរារចលើចម្ររឿងបរ ិកាារដែលបានចម្របើម្របាស់រ ួមែូចជាការចុេះច្ាេះបង់ម្របាក់ ឧបករណ៍បនា ឺសចមា ងាសុីនដ្ឋក់ស្ថាកត្នមា មុនចពលចម្របើ
ចដ្ឋយកមា ករែនទចសេងចទៀត្
ធ្លនាបាននូ វការចូ លចៅកដនា ងលាងនែរ ួមទ ំងានស្ថបូ និងទឹកទុយូនិងអនុញ្ញាត្ឱ្យានចពលចវលាសម្រាកម្ររប់ម្រគាន់សម្រាប់កមា ករលាងនែឱ្យ
បានញឹកញប់។ទឹកលាងនែដែលានជាត្ិអាល់កុលយងត្ិច ៦០% អាចនឹងម្រត្ូវបានចម្របើជំនួស
សគត្់សគង់សលិត្សលសំអាត្ឲ្យបានម្ររប់ម្រគាន់ចៅកមា ករចៅតាមទីតាំងចសេងៗននកដនា ងចធវ ីការ(ឧទហរណ៍.. ម្រកដ្ឋសអនាម័យ ម្រកដ្ឋសជូ ត្សាាប់ចម
ចរារ)

វវ ធាននរផ្នែក
អនាម្័យ

អនាម័យនែចដ្ឋយម្រកដ្ឋសអនាម័យដែលានជាត្ិអាល់កុលយងត្ិច ៦០ ភាររយរួ រដត្ានចៅតាមម្រចកចចញចូ លនិងកដនា ងបរ ិចភារអាហារ
សម្រាប់កមា ករ និងអត្ិថិជន។
ចជៀសវាងការដចកចាយនិងចម្របើម្របាស់សាាររ ួបរបស់កមា ករ
ដ្ឋក់ស្ថាកសញ្ញាដែលអាចចមើលច ើញចៅនឹងកដនាងចធវ ីការែល់កមា ករអំពី វ ិធ្លនការសុវត្ថ ភា
ិ ព និងអនាម័យ
ហាមឃាត្់ការចម្របើម្របាស់ថង់ដែលអាចចម្របើច ើង វ ិញបានចហើយហាងទ ំងអស់ម្រត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យចម្របើថង់បាាសទ ច
ិ ឬម្រកដ្ឋស

ព័ត្៌ានលមែ ិត្បដនថ មសត ីពី វ ិធ្លនការជាក់លាក់អាចរកបានចៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

អាជិវកម្ម លក់រាយ

បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាព
សម្រាប់
ភាពចាំបាច់
បទដ្ឋានសុវត្ថ ិភាព
សតល់ការបណ្ុេះប្
ត លែល់កមា ករអំពីព័ត្៌ាននិងការម្រប ុងម្របយ័ត្នសុវត្ថ ិភាពថាីៗរ ួមានអនាម័យនិង វ ិធ្លនការសុវត្ថ ិភាពចសេងៗចទៀត្កនុងការកាត្់
បនថ យនូ វការចមា ងចមចរារ

រផសផៀបចាំបុគគលិក
និង្
ប្បត្ិបត្ត ិរផ

•
•
•
•
•

រាាត្សងគ ម ការលាងនែ ការចម្របើាស់ម្ររបមុខឱ្យបានម្រត្ឹមម្រត្ូវ
ម្រត្ូវម្រត្ួត្ពិនិត្យចដ្ឋយខល ួនឯងចៅសទេះរ ួមទ ំងការម្រត្ួត្ពិនិត្យសីត្ុណហភាពនិងចរារសញ្ញាចសេងៗ
ស្ថរៈសំខានននការមិនមកចធវ ីការម្របសិនចបើឈឺ
ម្របសិនចបើចរារសញ្ញាកាន់ដត្ធៃ ន់ធៃរម្រត្ូវដសវ ងរកការពាបាល
លកា ខណឌសុខភាពមូ លដ្ឋានដែលអាចចធវ ីឱ្យបុរគលងាយនឹងឆ្ា ងនិងទទួ លរងពីករណីធៃន់ធៃរននវ ីរុស

ដកត្ម្រមូវចាងការងារ និងការផ្លាស់ប្រចវនការងារ
ូ
(ដចកការថារម្រក ុមឲ្យានកាលវ ិភារចសេងៗគានឬការមកែល់ / ចាកចចញដ្ឋច់ចដ្ឋយដ ក)ចែើមបី
កាត្់បនថ យ ការទក់ទងគានរវាងកមា ករនិងកាត្់បនថ យការកកសទ េះចៅកដនា ងចចញចូ ល
អាជីវកមា ទ ំងអស់រួរដត្កាត្់បនថយចាងម្របត្ិបត្ដ ិការចែើមបីឱ្យានចាងចធវ ីអនាម័យនិងសាែត្
កំណត្់ចំនួនចេញៀវ និងអនកលក់ចៅនឹងកដនាងចហើយការែឹកជញ្ជ ូននិងការដចកចាយរួរដត្ម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ចៅកនុងត្ំបន់ដែលបានកំណត្់
កមា ករទ ំងអស់ម្រត្ូវស្ថនក់ចៅសទេះម្របសិនចបើចាប់ចសតើមឈឺ
ម្របសិនចបើនិចយជកម្រត្ូវបានចរជូ នែំណឹងអំពីករណី វ ិជជ ានចៅកដនាងចធវ ីការ និចយជកម្រត្ូវជូ នែំណឹងចៅម្រក ុមម្របឹកាសុខភាពមូ លដ្ឋាន (L B O H )
កនុងទីម្រក ុងឬម្របជុំជនដែលនឹងចធវ ីការជាមួ យពួ កចរចែើមបីតាមដ្ឋនទំនាក់ទំនងដែលានចៅកនុងកដនា ងចធវ ីការចហើយដណនាំឱ្យកមា ករចៅដ្ឋច់
ឆ្ៃយពីចរ ការចធវ ីចត្សត ចលើកមា ករចសេងចទៀត្អាចម្រត្ូវបានសតល់ជាមត្ិចយបល់ដែលម្រសបចៅនឹងការដណនាំនិង / ឬតាមសំចណើរបស់

ជូ នែំណឹងែល់កមា ករនិងអត្ិថិជននូ វព័ត្៌ានសុខភាពសំខាន់ៗ និងវ ិធ្លនការសុវត្ថ ិភាពដែលានដចងកនុងចគាលការណ៍ដណនាំរបស់រដ្ឋាេិបាល
សម្រាប់ការដចកចាយសលិត្សលកនុងហាងែូចជាចម្ររឿងសងាហរ មម និងឧបករណ៍ចម្របើម្របាស់កនុងសទេះត្ម្រមូវឲ្យកមា ករឆ្លុេះចមើលចរារសញ្ញាជាមុនចទើបអាច
ចូ លកនុងហាងបាន ម្របសិនចបើអត្ិថិជនចៅកនុងម្ររួស្ថរជាបុរគលានសញ្ញាវ ិជជ ានកូ វ ីែ-១៩ ម្រត្ូវពនារចពលែឹកជញ្ជ ូន
រផអនុវត្ថ ដ៏ប្បសសើផ្ដលប្ត្ូវបាន្ែនាាំ
ចលើកទឹកចិត្តែល់កមា ករដែលងាយរងចម្រគាេះចដ្ឋយកូ វ ីែ-១៩ ចយងតាមមជឈមណឌលម្រត្ួត្ពិនិត្យជមៃ ឺ (ឧទហរណ៍.. ចដ្ឋយស្ថរអាយុឬ លកា ខណឌមូ លែ្
ឋាន) ម្រត្ូវស្ថនក់ចៅសទេះ
ចលើកទឹកចិត្តកមា ករដែលានចរារសញ្ញា ឬសងេ័យានទំនាក់ទំនងជិត្សន ិទធនឹងអនកានចរារសញ្ញាកូ វ ីែ-១៩ ម្រត្ូវរាយការណ៍ចៅនិចយជក
ចលើកទឹកចិត្តកមា ករដែលចធវ ីចត្សត ៍ វ ិជជ ានសំរាប់កូ វ ីែ-១៩ ចែើមបីរាយការណ៍ចៅការ ិយល័យនិចយជកកនុងចគាលបំណងសំអាត្/កាចត្់ចមចរារនិង
តាមដ្ឋនរាល់ទំនាក់ទំនង។

អនុវត្ត ការលាងសាែត្ញឹកញប់និងការកាចត្់ចមចរារចៅនឹងកដនា ង(យងចហាច្ស់ចរៀងរាល់នថៃនិងញឹកញប់ម្របសិន ចបើអាច)
រកាកំណត្់ចហត្ុសាែត្ដែលរ ួមានកាលបរ ិចចេ ទ ចពលចវលានិងទំហំននការសាែត្
ចធវ ីការកាចត្់ចមចរារឲ្យបានញឹកញប់នូវត្ំបន់ដែលាននសទដែលបេះ

រផសម្លាត្និង្
រផកម្លាត្់សម្សរាគ

ល់ខពស់ (ឧទហរណ៍...នែទវរបនទ ប់ទឹក ក្នត ក រចទេះបនទ ប់សម្រាកបុរគលិក)

កនុងករណីានករណីវ ិជជ ាន សូ មបិទកដនា ងសម្រាប់ការសាែត្និងកាចត្់ចមចរារចៅកដនា ងចធវ ីការម្រសបតាមការដណនាំរបស់
បចចុបបនន

នាចពល

ព័ត្៌ានលមែ ិត្បដនថ មសត ីពី វ ិធ្លនការជាក់លាក់អាចរកបានចៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

