ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ 19
ເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ການແພ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດທ່ີ ເພ່ີ ມຂຶ້ນຢ່ າງໄວວານ້ັ ນຊ້ າລົງຢູ ່ ໃນລັດຂອງພວກ
ເຮົາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່ າ ໂຮງໝ
ໍ ແລະ ລະບົບທາງການແພດບ່ໍ ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບໜັກເກີນໄປ, ພວກເຮົາ
ກໍາລັງດໍາເນີນຂ້ັ ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ ງຍາກຫຼາຍ, ແຕ່ ວ່າຈໍາເປັນໃນການປົກປ້ ອງວຽກງານສາທາລະນະສຸ ກ.
ພວກເຮົາຮັບຮູ ້ ວ່າອັນນ້ີ ຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດບັນຫາທາງການເງິນສໍາລັບທຸ ລະກິດຫຼາຍຢ່ າງ, ຜູ້ ວ່ າການລັດ ແລະ
ພະນັກງານກໍາລັງຊອກຫາວິທີທາງໃນການຫຼຸດຜ່ ອນຜົນກະທົບຕ່ າງໆ.
•

ຈາກທ່ ຽງຄືນຂອງວັນຈັນ, 16 ພະຈິກ ຈົນຮອດວັນຈັນ, 14 ທັນວາ,
ທຸ ກຄາວຕ້ີ ຢູ ່ ໃນລັດວໍຊິງຕັນຈະກັບມານໍາໃຊ້ ມາດຕະການຈໍາກັດຕາມທ່ີ ກໍານົດໄວ້ ດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ .

ການດັດແກ້ ມາດຕະການຈໍາກັດສໍາລັບທຸ ກຄາວຕ້ີ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນທ່ ຽງຄືນຂອງວັນຈັນ,
16 ພະຈິກ, ເວ້ັ ນໄວ້ ແຕ່ ຈະມີການປະກາດເປັນຢ່າງອ່ື ນ. ຖ້ າກິດຈະກໍາບ່ໍ ໄດ້ ຢູ່ໃນລາຍການ, ຄວນຈະ
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາປະຈຸ ບັນ. ການສຶກສາ K-12/ອຸ ດົມສຶກສາ, ການດູ ແລສຸ ຂະພາບ ແລະ ການດູ
ແລເດັກທັງໝົດແມ່ ນຈະຖືກຍົກເວ້ັ ນ ຈາກຂໍ້ກໍານົດໃໝ່ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາປະຈຸ ບັນ.
ຂ້ໍ ຈໍາກັດເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ຈະບ່ໍ ນໍາໃຊ້ ກັບສານ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບສາຂາຕຸ ລາການ.
1. ຫ້ າມບໍ່ໃຫ້ ມີການລວມຕົວກັນທາງສັງຄົມໃນເຮືອນກັບບຸ ກຄົນທີ່ມາຈາກນອກຄົວເຮືອນຂອງ
ທ່ ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າເຂົາເຈົ້າ (ກ) ກັກຕົວເປັນເວລາສິບສ່ີ (14) ວັນກ່ ອນການລວມຕົວທາງສັງຄົມ;
ຫື ຼ (ຂ) ກັກຕົວເຈັດ (7) ວັນ ກ່ ອນການລວມຕົວທາງສັງຄົມ ແລະ ມີຜົນກວດພະຍາດໂຄວິດ 19
ເປັນລົບບໍ່ເກີນ 48 ຊົ່ວໂມງກ່ ອນການລວມຕົວກັນ. ຄົວເຮືອນໄດ້ ຮັບການນິຍາມວ່ າເປັນບຸ ກຄົນ
ທີ່ອາໄສຢູ ່ ໃນທີ່ພັກດຽວກັນ.
2. ການຮ່ ວມຕົວທາງສັງຄົມຢູ ່ ຂ້ າງນອກຈະຖືກຈໍາກັດຢູ ່ ທ່ີ ຫ້ າ (5) ຄົນຈາກນອກຄົວເຮືອນຂອງທ່ ານ.
3. ຮ້ ານອາຫານ ແລະ ບາ ຈະຖືກປິດສໍາລັບການບໍລິການນ່ັ ງກິນພາຍໃນຮ້ ານ. ຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການ
ກິນອາຫານຢູ ່ ຂ້າງນອກ ແລະ ບໍລິການຮັບ-ສົ່ງ, ຖ້ າການຮັບປະທານອາຫານຢູ ່ ຂ້າງນອກທັງໝົດ
ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດຕ່ າງໆຂອງຄໍາແນະນໍາຮັບບໍລິການຢູ ່ ຂ້າງນອກ. ຂະໜາດໂຕະສໍາລັບການ
ກິນອາຫານຢູ ່ ຂ້າງນອກແມ່ ນຈໍາກັດໃຫ້ ສູງສຸ ດຫ້ າ (5) ຄົນ. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ ານຮ້ ານອາຫານ ແລະ ບາ
ທີ່ດັດແກ້ ໃໝ່ ນີ້ຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ ໃນເວລາ 12:01 ໂມງເຊົ້າ, ວັນພຸ ດ, 18 ພະຈິກ 2020.
4. ຈະມີການປິດສູ ນອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ໂຮງຍິມ ທີ່ດໍາເນີນການໃນຮ່ົ ມ. ຈະອະນຸ ຍາດ
ຫ້ ອງການອອກກໍາລັງກາຍພາຍນອກ, ແຕ່ ຕ້ອງປະຕິບັດ ແລະ ຈໍາກັດຕາມຂ້ໍ ຈໍາກັດການລວມຕົວ
ທາງສັງຄົມທ່ີ ໄດ້ ກ່າວມາຂ້ າງເທ່ິ ງ.
5. ຈະປິດສູ ນໂບລ້ີ ງ ທີ່ດໍາເນີນການພາຍໃນຮ່ົ ມ.
6. ສະຖານທ່ີ ຊຸມນຸ ມອ່ື ນໆ: ຫ້ າມບ່ໍ ໃຫ້ ມີກິດຈະກໍາຂາຍຍ່ ອຍ ແລະ ກອງປະຊຸມພົບປະທາງທຸ ລະ
ກິດທັງໝົດ. ຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການເຝິກອົບຮົມທາງວິຊາຊີບ ແລະ ການສອບເສັງທີ່ເປັນກິດຈະ
ກໍາທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດເຮັດໄດ້ ທາງອອນລາຍເທ່ົ ານ້ັ ນ, ພ້ ອມທັງອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສານ ແລະ ການດໍາເນີນ
ຄະດີທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບສາຂາຕຸ ລາກອນສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ . ຈໍານວນຄົນໃນແຕ່ ລະຫ້ ອງ
ປະຊຸມແມ່ ນຈໍາກັດໃຫ້ ຢູ່ 25 ເປີເຊັນຂອງການຈໍາກັດຈໍານວນຄົນໃນຮ່ົ ມ ຫື ຼ 100 ຄົນ,
ຈໍານວນໃດກ່ໍ ຕາມທ່ີ ໜ້ ອຍກວ່ າ.
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ສະຖານທ່ີ ຊຸມນຸ ມອ່ື ນໆລວມມີ: ສູ ນປະຊຸມ/ກອງປະຊຸມ, ພ້ື ນທ່ີ ຈັດຊຸມນຸ ມໃນໂຮງແຮມ,
ສູ ນຈັດງານຕ່ າງໆ, ລານສະແດງສິນຄ້ າ, ສະໜາມກິລາ, ສະຖານທ່ີ ປະກອບການທ່ີ ບ່ໍ
ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ ຫື ຼ ສະຖານທ່ີ ຊຸມນຸ ມຄ້ າຍຄືກັນນ້ີ .

7. ຈະປິດໂຮງໜ
ັ ງ ສໍາລັບບໍລິການພາຍໃນໂຮງ. ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເປີດໂຮງໜັງແບບຈອດລົດເບ່ິ ງ ແລະ
ຕ້ ອງສືບຕ່ໍ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໂຮງໜັງແບບຈອດລົດເບ່ິ ງໃນປະຈຸ ບັນ.
8. ຈະປິດຫໍພິພິດຕະພັນ/ສວນສັດ/ສວນນ້ໍ າສໍາລັບການບໍລິການໃນຮ່ົ ມ.
9. ອະສັງຫາລິມະຊັບ: ຫ້ າມບໍ່ໃຫ້ ເປີດສະຖານທ່ີ ຮັບແຂກ.
10. ງານແຕ່ ງງານ ແລະ ງານສົບ: ພິທີກໍາແມ່ ນຈໍາກັດຢູ ່ ທ່ີ ທັງໝົດບໍ່ເກີນ 30 ຄົນ. ຫ້ າມບ່ໍ ໃຫ້ ມີການ
ຕ້ ອນຮັບໃນຮົ່ມ, ການເຝ້ົ າສົບ ຫື ຼ ການເຕ້ົ າໂຮມທ່ີ ຄ້ າຍຄືກັນນ້ີ ທ່ີ ມີລັກສະນະດຽວກັນກັບພິທີດ່ັ ງກ່ າວ.
11. ຢູ ່ ໃນຮ້ ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ ອຍ ຈະຖືກຈໍາກັດພຽງແຕ່ 25 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນຄົນໃນຮ້ ານ ແລະ
ພ້ື ນທີ່ນັ່ງສ່ ວນກາງ/ທ່ີ ຊຸມຊົນ ແລະ ສູ ນອາຫານພາຍໃນເຊ່ັ ນ: ລານອາຫານຈະຖືກປິດ.
12. ສະຖານທີ່ບໍລິການສາສະໜາ ຈະຖືກຈໍາກັດທ່ີ 25 ເປີເຊັນຂອງອັດຕາຄົນພາຍໃນສະຖານທ່ີ ຫື ຼ
ບ່ໍ ເກີນ 200 ຄົນ, ເອົາອັນທີ່ໜ້ ອຍກວ່ າ. ສະມາຊິກ/ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ຮ່ ວມກຸ ່ ມກັນຕ້ ອງໃສ່ ຜ້າປິດ
ໜ້ າຕະຫລອດເວລາ ແລະ ຫ້ າມຮ້ ອງເພງເປັນກຸ ່ ມ. ຫ້ າມມີການຮ້ ອງປະສານສຽງ, ວົງດົນຕີ ຫື ຼ
ສະແດງດົນຕີໃນລະຫວ່ າງການບໍລິການ. ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສະແດງດ່ ຽວ ຫື ຼ ບັນເລງເຄື່ອງດົນຕີ ແລະ
ນັກຮ້ ອງດ່ ຽວອາດຈະມີ ຜູ້ ຮ້ ອງຮ່ ວມຄົນດຽວ. ການບໍລິການພາຍນອກຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ແນະນໍາການຮັບປະທານອາຫານພາຍນອກ, ເຊ່ິ ງມີໃຫ້ ຢູ່ ທີ່ນ້ີ , ໃຊ້ ໄດ້ ກັບສ່ິ ງປຸ ກສ້ າງ ຫື ຼ ສູ ນ.
13. ການບໍລິການລະດັບມືອາຊີບຕ້ ອງກໍານົດໃຫ້ ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ ່ ບ້ານເມ່ື ອເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ປິດຫ້ ອງການຕ່ໍ ສາທາລະນະ, ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ . ຫ້ ອງການໃດໜ່ຶ ງທີ່ຕ້ ອງຍັງເປີດເຮັດວຽກຕ້ ອງ
ໄດ້ ຈໍາກັດຈໍານວນຄົນໃຫ້ ຢູ່ໃນ 25 ເປີເຊັນຂອງການຈໍາກັດຈໍານວນຄົນໃນຮ່ົ ມ.
14. ການບໍລິການສ່ ວນບຸ ກຄົນ ແມ່ ນຈໍາກັດຢູ ່ ທ່ີ 25 ເປີເຊັນຂອງການຈໍາກັດຈໍານວນຄົນໃນຮ່ົ ມ.


ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສ່ ວນບຸ ກຄົນປະກອບມີ: ແພດດ້ ານຄວາມງາມ, ການທົດສອບດ້ ານຄວາມງາມ,
ຊ່ າງເຮັດຜົມ, ຊ່ າງຕັດຜົມ, ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານດ້ ານຄວາມງາມ, ຊ່ ຽວຊານດ້ ານຄວາມງາມ,
ຊ່ າງເຮັດເລັບ, ຄົນງານເຮັດເລັບ, ນັກໄຟຟ້ າ, ຊ່ າງແຕ່ ງໜ້ າຖາວອນ, ຮ້ ານຝອກໜັງ ແລະ
ຊ່ າງສັກລາຍ.

15. ສູ ນດູ ແລໄລຍະຍາວ: ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການຢ້ ຽມຢູ ່ ສະຖານທີ່ເປີດ. ຫ້ າມການຢ້ ຽມຢາມຢູ ່ ພາຍໃນຮົ່ມ,
ແຕ່ ອະນຸ ຍາດຍົກເວັ້ນບຸ ກຄົນທີ່ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈໍາເປັນ ຫື ຼ ຜູ້ ດູ ແລໄລຍະສຸ ດທ້ າຍ. ຂໍ້ກໍານົດເຫລ່ົ ານີ້
ແມ່ ນຍັງຖືກຂະຫຍາຍໄປສູ ່ ສູນຕ່ າງໆຢູ ່ ໃນ Proclamation 20-74 et seq. ຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆຂອງ
Proclamations 20-66 et seq. ແລະ 20-74 et seq., ລວມທັງມາດຖານພ້ື ນຖານທັງໝົ
ດທ່ີ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີຜູ້ ຢ້ ຽມຢາມແມ່ ນຈະຍັງຄົງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ .
16. ກິດຈະກໍາກິລາໄວໜຸ່ ມ ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່ : ຫ້ າມບ່ໍ ໃຫ້ ຫ້ິ ຼ ນກິດຈະກໍາໃນຮ່ົ ມ, ການປະກວດ ແລະ
ການແຂ່ ງຂັນທັງໝົດ. ກິດຈະກໍາກາງແຈ້ ງຈະຈໍາກັດຢູ ່ ທີ່ການເຝິກຊ້ ອມພາຍໃນທີມເທ່ົ າ
ນ້ັ ນດ້ ວຍການໃສ່ ຜ້າປິດໜ້ າທ່ີ ຈໍາເປັນສໍາລັບຄູ ເຝິກ, ອາສາສະມັກ ແລະ ນັກກິລາຕະຫລອດເວລາ.

15 ພະຈ
ິ ກ 2020

2 | ໜ້ າ
LAO (ພາສາລາວ) – LAO

