ករែណនាំអំពី COVID-19
េដម្បីពន្យឺតនូវកររ ីករលដលៃនករណីជំងឺ COVID ែដលកំពុងេកនេឡងយា៉ ងឆាប់រហ័ស
េនក�ុងរដ�របស់េយង និងេដម្បីធានាថា្របព័ន�មន�ីរេពទ្យ និងេវជ�ស�ស�មិនទទួលបន�ុកេលស
ពីក្រមិត េយងកំពុងអនុវត�វ ិធានករដ៏ពិបាក ប៉ុែន�ចំបាច់ េដម្បីករពរសុខភាពសធារណៈ។
េយងទទួលស�ល់ថាប�
� េនះនឹងបង�ករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុស្រមាប់អជីវកម�ជាេ្រចន

េហយអភិបាល និងបុគ�លិកទំងឡាយកំពុងរ ិះរកមេធ្យោបាយ េដម្បីកត់បន�យផលប៉ះពល់។
•

ចប់ពីពក់កណា
� លអ្រធា្រតៃថ�ចន� ទី 16 ែខវ ិច�ិក ដល់ៃថ�ចន� ទី 14 ែខធ�ូ ្រគប់េខនធី
ទំងអស់េនក�ុងរដ�វ៉សុីនេតន នឹងវ ិល្រតលប់េទរកកររ ឹតត្បិតេឡងវ ិញ ែដលមាន
ប�
� ក់េនខងេ្រកម។

ករែកែ្របេលកររ ឹតត្បិតទំងឡាយ ស្រមាប់េខនធីទំងអស់នឹងមាន្របសិទ�ភាព
េនពក់កណា
� លអ្រធា្រត ៃថ�ចន� ទី 16 ែខវ ិច�ិក លុះ្រតែតមានករជូ នដំណឹងេផ្សងេទៀត។
្របសិនេបសកម�ភាពេនាះមិន្រត�វបានរយប��ីេនាះេទ វគួរែតអនុវត�តមករែណនាំ
បច�ុប្បន�។ ករអប់រ ំចប់ពីថា�ក់មេត�យ្យដល់ថា�ក់ទី 12/ករអប់រ ំឧត�មសិក្សោ ករែថទំសុខភាព

និងករែថទំកុមារ្រត�វបានេលកែលងពីកររ ឹតត្បិតថ�ីេនះ េហយនឹង្រត�វអនុវត�តមករែណនាំ

បច�ុប្បន�។ កររ ឹតត្បិតទំងេនះមិនអនុវត�ចំេពះតុលករ និងនីតិវ ិធីទក់ទងនឹងសខ
តុលករេទ។

1. ករជួ បជុំលក�ណៈសង�មក�ុងផ�ះ ែដលមានមនុស្សពីខងេ្រក្រក�ម្រគ�សររបស់អ�ក

្រត�វបានហមឃាត់ េលកែលងែតពួកេគ (a) បានេធ�ចត�ឡីស័កអស់រយៈេពលដប់បួន
(14) ៃថ�មុនករជួបជុំលក�ណៈសង�ម ឬ (b) បានេធ�ចត�ឡីស័កអស់រយៈេពល្របាំពីរ

(7) ៃថ� មុនករជួបជុំលក�ណៈសង�ម និងទទួលបានលទ�ផលេតស� COVID-19
អវ ិជ�មាន មិនេលសពី 48 េមា៉ ង មុនករជួបជុំេនាះ។ ្រគ�សរមួយ្រត�វបានកំណត់
និយមន័យថាជាបុគ�លទំងឡាយែដលរស់េនក�ុងផ�ះែតមួយ។
2. ករជួ បជុំលក�ណៈសង�មេ្រកផ�ះ ្រត�វបានកំណត់្រតឹមមនុស្ស្របាំនាក់ (5) នាក់
មកពីខងេ្រក្រក�ម្រគ�សររបស់អ�ក។
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3. េភាជនីយដ�ន និងបារ ្រត�វបានបិទមិនឱ្យផ�ល់េសវហូបអហរក�ុងហងេឡយ។
េសវហូបអហរេ្រកហង និងេសវដឹកជ�ូ� ន្រត�វបានអនុ��ត ក�ុងលក�ខណ�

ែដលថាករហូបអហរខងេ្រកទំងអស់្រត�វេគារពតមលក�ខណ�ត្រម�វៃនករែណនាំ
ស�ីពីករហូបអហរខងេ្រក។ ទំហំតុស្រមាប់ករហូបអហរខងេ្រក្រត�វបានកំណត់
អតិបរមា្រតឹមចំនួន្របាំ (5) នាក់។ កររ ឹតត្បិតចំេពះេភាជនីយដ�ន និងបារែដល
បានែកែ្របទំងេនះចូលជាធរមានេនេមា៉ ង 12:01 យប់ ៃថ�ពុធ ទី 18 ែខវ ិច�ិក ឆា�ំ
2020។
4. កែន�ង និងក�ឹបហត់្របាណទំងឡាយ ្រត�វបានបិទមិនឱ្យដំេណរករខងក�ុងអគារ

េឡយ។ ថា�ក់ហត់្របាណខងេ្រកអគារ្រត�វបានអនុ��ត ប៉ុែន�្រត�វេគារពតម និង
កំណត់េដយកររ ឹតត្បិតករជួបជុំលក�ណៈសង�មេ្រកែដលបានេលកេឡងខងេល។

5. មជ្ឈមណ�លកីឡាប៊ូលីង ្រត�វបានបិទមិនឱ្យផ�ល់េសវខងក�ុងអគារេឡយ។
6. ទីតំងេផ្សងៗ៖ សកម�ភាពលក់រយ និងជំនួបែបបធុរកិច�ទំងអស់្រត�វហមឃាត់។
មានែតករបណុ� ះបណា
� លលក�ណៈវ ិជា�ជីវៈនិងករេធ�េតស� ែដលមិនអចអនុវត�ពី

ចមា�យ ក៏ដូចជានីតិវ ិធីទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងតុលករ និងសខតុលករប៉ុេណា�ះ
ែដល្រត�វបានអនុ��ត។ ចំនួនមនុស្សេនក�ុងបន�ប់្របជុំនីមួយៗ្រត�វបានកំណត់្រតឹម

25 ភាគរយ ៃនែដនកំណត់ចំនួនមនុស្សេនខងក�ុងអគារ ឬ 100 នាក់ អ�ស័យេល
មួយណាែដលមានចំនួនតិចជាង។


ទីតំងេផ្សងៗ រួមមាន៖ មជ្ឈមណ�លសន�ិបាត/សន�ិសីទ ទីធា�ជួបជុំែដលបាន
កំណត់េនក�ុងសណា
� គារ មជ្ឈមណ�លេរៀបចំ្រពឹតិក
� រណ៍ កែន�ងតំងពិពណ៌
ផលិតផល កីឡដ�ន ្រគឹះស�នមិនរក្របាក់ចំេណញ ឬកែន�ង�សេដៀងគា�
េផ្សងេទៀត។

7. េរងភាពយន� ្រត�វបានបិទមិនឱ្យផ�ល់េសវខងក�ុងអគារេឡយ។ េរងភាពយន�
ែដលេបករថយន�ចូលបាន្រត�វបានអនុ��ត ប៉ុែន�្រត�វបន�អនុវត�តមករែណនាំ
បច�ុប្បន�ស្រមាប់េរងភាពយន�ែដលេបករថយន�ចូលបាន។
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8. សរមន�ីរ/សួនសត�/ជលវប្យដ�ន ្រត�វបានបិទមិនឱ្យផ�ល់េសវខងក�ុងអគារេឡយ។
9. អចលន្រទព្យ៖ ករេបកឱ្យចូលេដយចំហរ្រត�វហមឃាត់។
10. ពិធីអពហ៍ពិពហ៍ និងពិធីបុណ្យសព៖ ពិធីបុណ្យទំងឡាយ្រត�វបានកំណត់្រតឹមចំនួន
មនុស្សសរុបមិនេលស 30 នាក់។ ករទទួលេភ��វខងក�ុងអគារ ករកំដសព ឬករជួប
ជុំ្របហក់្របែហលទំងឡាយ ពក់ព័ន�នឹងពិធីែបបេនះ្រត�វបានហមឃាត់។

11. ករលក់ទំនិញរយក�ុងហង ្រត�វបានកំណត់្រតឹម 25 ភាគរយៃនែដនកំណត់ចំនួន

មនុស្សខងក�ុងអគារ េហយកែន�ងអង�ុយរួម/ែបប្របមូលផ�ំុ និងកែន�ងហូបអហរខង
ក�ុងអគារ ដូចជាទីធា�ហូបអហរ្រត�វបានបិទ។

12. ពិធីសសនា ្រត�វបានកំណត់្រតឹម 25 ភាគរយៃនែដនកំណត់ចំនួនមនុស្សខងក�ុង

អគារ ឬមិនេលសពី 200 នាក់ អ�ស័យេលចំនួនណាែដលតិចជាង។ សមាជិក/អ�ក
ចូលរួមក�ុង្រក�មជំនុំ្រត�វែតពក់របាំងមុខ្រគប់េពល េហយករេ្រច�ងតម្រក�មជំនុំ

្រត�វហមឃាត់។ មិន្រត�វមាន្រក�មចេ្រម�ង ្រក�មត�ន�ីករ ឬ្រក�មេភ�ងណា្រត�វសែម�ង
ក�ុងអំឡុងេពលពិធីសសនាេទ។ អ�កចេ្រម�ងឬអ�កេលងេភ�ងេទល្រត�វបានអនុ��ត

ឱ្យសំែដង េហយអ�កចេ្រម�ងេទលអចមាន អ�កអមមា�ក់។ េសវខងេ្រកទំងឡាយ
្រត�វែតអនុវត�តមករែណនាំអំពីករហូបអហរខងេ្រក ែដលរកបានេន ទីេនះ
ែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះសំណងឬកែន�ងេនាះ។

13. េសវលក�ណៈវ ិជា�ជីវៈ ត្រម�វឱ្យកំណត់និេយាជិតេធ�ករពីផ�ះ េនេពលអចេធ�បាន
និងបិទករយា
ិ ល័យមិនឱ្យសធារណៈជនចូល ្របសិនេបអចេធ�បាន។ ករ ិយាល័យ
ណាែដល្រត�វែតបន�េបកទ�រ ្រត�វែតកំណត់ចំនួនមនុស្ស្រតឹម 25 ភាគរយៃនែដន
កំណត់ចំនួនមនុស្សខងក�ុងអគារ។
14. េសវលក�ណៈផា�ល់ខួន
� ្រត�វបានកំណត់្រតឹម 25 ភាគរយៃនែដនកំណត់ចំនួន
មនុស្សខងក�ុងអគារ។


អ�កផ�ល់េសវលក�ណៈផា�ល់ខួន
� រួមមាន៖ អ�កជំនាញែផ�កែកសម�ស្ស

ករេធ�េតស�ែផ�កែកសម�ស្ស ជាងេធ�សក់ ជាងកត់សក់ អ�កជំនាញែផ�ក
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េសភ័ណ�ភាព ្រគ�ជាងែផ�កេសភណ�ភាព ជាងេធ�្រកចក បុគ�លិកហង
េធ�្រកចក អ�កជំនាញខងជ្រម�ះេរមេដយអគ�ិសនី សិល្បករខង
សមា�ងអចិៃ�ន�យ៍ ហងែកសម�ស្សែស្បក និងសិល្បករខងសក់រប
ូ ។
15. កែន�ងែថទំរយៈេពលែវង៖ ករសួរសុខទុក�េនខងេ្រកអគារ្រត�វបានអនុ��ត។
ករសួរសុខទុកេនខងក�ុងអគារ្រត�វបានហមឃាត់

ប៉ុែន�ករេលកែលងជាលក�ណៈបុគ�លស្រមាប់បុគ�លគាំ្រទចំបាច់
ឬករែថទំស្រមាប់ជីវ ិតចុងេ្រកយ្រត�វបានអនុ��ត។
កររ ឹតត្បិតទំងេនះក៏្រត�វបានព្រងីកដល់មូលដ�ននានាេនក�ុង Proclamation 20-74

និងបន�បនា�ប់។ បទប្ប�� តិេ� ផ្សងេទៀតទំងអស់ៃន Proclamations 20-66
និងបន�បនា�ប់ និង 20-74 និងបន�បនា�ប់

េដយរប់ប�ូ� លទំងលក�ណៈវ ិនិច័យ
� ដំបូងទំងអស់េដម្បីអនុ��តអ�កមកសួរទុក�ណា
មា�ក់េនែតមាន្របសិទ�ភាពដែដល។

16. សកម�ភាពកីឡាយុវជន និងមនុស្សចំ ទង់ ៖ សកម�ភាពខងក�ុងអគារ ក៏ដូចជាករ

្របកួតនិងែល្បងទំងអស់្រត�វបានហមឃាត់។ សកម�ភាពខងេ្រកអគារ្រត�វបាន
កំណត់្រតឹមករអនុវត�ជាក់ែស�ងក�ុង្រក�មែតប៉ុេណា�ះ េដយត្រម�វឱ្យពក់របាំងមុខ
ស្រមាប់្រគ�បង�ឹក អ�កស�័្រគចិត� និងអត�ពលិក េន្រគប់េពល។
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