
នៅនេលមានការអនុញ្ញា តឳ្យមាននេវាកម្មដាកត់ុខាងកន ុងបាននោជនយីដាា នទាំងអេ់នងឹត្តវូបាននលើកទឺកចតិតកន ុងការនរៀបចាំរចនាេម្ព ័នធ ត្បតិបតដកិារ

ឱ្យបាននត្ចើនតាម្ដែលអាចន វ្ ើនៅបានតាម្រយៈនេវាកម្មដាក់តខុាងនត្ៅនងិកាំណតយ់៉ា ងតងឹរងឹនូវនេវាកម្មដាក់តុកន ុងនែើម្បីធានាឱ្យបាននូវការ

អនុនោម្ោេត្បកបនដាយត្បេទិធោេជាមួ្យនងឹតាំរវូការគមាា តេងគម្នងិកាំណត់េកម្មោេកន ុងចននាា ោះតាម្ការកាំណត ់

នោជនីយដាា នទាំងអេត់្តវូអនវុតថ វធិានការគមាា តេងគម្ជាក់ោក់ខាងនត្កាយេត្មាបក់ារផ្តលន់េវាកម្មអាហារកន ុងតាំបន់ដែលមានន្ញៀវអងគ ុយ៖

• តុនីមួ្យៗត្តវូនរៀបចាំឳ្យដាច់នចញេគី្នា យ៉ា ងនហាចណាេ់៦ហ្វ ើតនិងនរៀបចាំតាំបនេ់ត្មាបផ់្ល វូន ម្ ើរនជើង(ឧទហ្រណ៍...ផ្ល វូនែើរនៅកាន់បនទប់ទឺកត្ចក

ចូលត្ចកនចញ)

• តុទាំងអេ់អាចត្តវូបានដាក់នៅជិតត្បេិននបើមានការដបងដចកនដាយរបាាំងការពារ / ម្ិនមានឧបេគគ (ឧទហ្រណ៍... ជញ្ញជ ាំង ម្ រ កចក ក់ដកវ) ម្ិន

តិចជាង៦ហ្វ ើតដែលបានតាំន ើងនៅចននាា ោះតុនងិតាំបន់ចរាចរណ៍ដែលមានន ម្ើរនជើងនត្ចើន

• ចាំនួនម្នុេសដែលអងគ ុយកន ុងេិ្ជីបន់លៀងម្និឳ្យនលើេេី៦នាក់បានន ើយ

• នោជនីយដាា នទាំងអេម់្និអាចដាកអ់តិ្ ិជនណាមាា កន់ៅបារណីដាា នបាននទប៉ាដុនែ ត្តវូនគ្នរេតាម្តត្ម្វូការអគ្នរនិងនលខកូែអគគ ី្ យ័តាំបន់

នហ្ើយបារណីដាា នអាចត្តវូបានកាំណត់រចនាេម្ពន័ធ ន ើងវញិនែើម្បីនរៀបចាំតុអងគ ុយដែលអននុោម្តាម្គមាា តនងិតត្ម្វូការនផ្សងៗនទៀតនៅកន ុង

បទដាា នេុវតថ ិោេកូវ ើែ-១៩

• អតិ្ិជនទាំងអេត់្តវូដតអងគ ុយនហ្ើយនេវាកម្មបរនិោគេត្មាបអ់តិ្ជិនឈរ (ឧទហ្រណ៍..តាំបន់ជុាំវញិបារណីដាា ន) ត្តវូបានហាម្ឃាត់

• នោជនីយដាា នទាំងអេអ់ាចផ្តលជូ់ននេវាកម្មែឹកជចជ នូប៉ាដុនែ ត្តវូនគ្នរេតាម្បទដាា នេវុតថ ិោេេត្មាបក់ារដញកតុទាំហ្ាំេិ្ីជប់នលៀងនិងអនាម្័

យេត្មាប់កដនាងអងគ ុយនៅខាងកន ុងឬខាងនត្ៅដែលមានេត្មាបន់ត្បើត្បាេ ់

• នត្គឿងបរកិាា រនិងតាំបន់នផ្សងនទៀតទាំងអេ់ដែលម្និនត្បើេត្មាបន់េវាកម្មម្ហ បូអាហារនិងន្េជជៈ (ឧទហ្រណ៍... បនទប់របាាំតុនៅតាម្អាងទកឹេួន

កុមារ ល ) ត្តវូដតបិទឬែកនចញនែើម្បកីារពារការត្បមូ្លផ្ែ ុាំអតិ្ជិន 

ធានាបាននូវការដញកដាច់េគី្នា ៦ហ្វ ើតឬនត្ចើនជាងននោះរវាងបុគគលទាំងអេ់ (កម្មករអាកលក់និងអតិ្ិជន) នលើកដលងដតបញ្ញា ននោះបនងក ើតឱ្យមាននត្គ្នោះ

ថ្នា ក់ែល់េុវតថ ិោេនដាយសារលកាណៈការងារឬការកាំណត់រចនាេម្ពន័ធកដនាងន វ្ ើការ៖

• បិទឬដកេត្មួ្លរចនាេម្ពន័ធកដនាងការងាររមួ្និងកដនាងដែលមានែង់េុនីតខពេ់ដែលកម្មករទាំនងជាមានការត្បមូ្លផ្ែ ុាំ(ឧទហ្រណ៍...បនទប់

េត្មាកកដនាងបរនិោគអាហារ) អនុញ្ញា តឱ្យមានចមាា យឆ្ងា យេគី្នា ៦ហ្វ ើតតាម្គមាា តដផ្ាករាងកាយនិងនរៀបចាំកដនាងការងារន ើងវញិនែើម្បីធានា

បាននូវគមាា តដផ្ាករាងកាយ(ឧទហ្រណ៍...ដាកត់ុដាចន់ដាយដ កកដនាងន វ្ ើការដែលនរៀបចាំឳ្យនៅដផ្ាកមាា ងេីគ្នា តាម្ដខសបនាទ តក់ាំណត់នែើម្បីឳ្យ

កម្មករម្ិននៅទលម់្ខុគ្នា នងិនត្បើេញ្ញា េាំគ្នលគ់មាា តចមាា យនែើម្បីធានាគមាា តរមួ្បចជ លូទាំងនៅកន ុងតាំបន់ផ្ទោះបាយផ្ង)  

• បនងក ើតផ្ល វូនែើរនិងផ្ល វូឆ្ាងកាតេ់ត្មាបច់រាចរណ៍ន ម្ ើរនជើងនបើអាចន វ្ ើបាននែើម្បកីាតប់នថយការទាំនាក់ទាំនង(ឧទហ្រណ៍...ត្ចកនចញចូលដតមួ្យកន ុង

នោជនីយដាា ន)  ដាក់សាា កេញ្ញា ដែលអាចនម្ើលន ើញយ៉ា ងចាេន់ដាយផ្ាោជ បជ់ាមួ្យវធិានការនផ្សងៗ

• ហាម្ឃាត់ការនៅខិតជិតគ្នា កន ុងតាំបនរ់មួ្ (ឧទហ្រណ.៍..កដនាងរង់ចាំបនទប់ទឹក) និងធានាបាននូវគមាា តេងគម្នៅកន ុងតាំបនរ់មួ្នដាយេមាគ លគ់

មាា ត៦ហ្វ ើតជាមួ្យការបិទេញ្ញា េមាគ ល់ឬថ្នា ាំោបនៅនលើកាំរាលនងិផ្លា កេញ្ញា នផ្សងៗនទៀត

• រាល់កម្មករដែលន វ្ ើការត្បឈម្ម្ខុនងឹអតិ្ ិជន (ឧទហ្រណ៍...បុគគលកិបនត្ម្ើនេវាកម្មបុគគលិកតាម្ឡានត្កងុ) ត្តវូចាំណាយនេលនវោតិចបាំផ្ុត

កន ុងការនៅឳ្យឆ្ងា យ៦ហ្វ ើតេីអតិ្ជិន

កាំណត់តាំបនក់ារងារកម្មករដែលអាចន វ្ ើនៅបាននែើម្បីកាំណតច់លនាបាំោេទ់ីនៅទូទាំងនោជនីយដាា ននិងកាំណតក់ារទាំនាក់ទាំនងរវាងកម្មករ(ឧទហ្រណ៍

កាំណត់តាំបនេ់ត្មាបអ់ាកផ្តលន់េវាកម្ម)

ការញាំអាហាររបេ់បុគគលកិនងិនេលេត្មាកត្តវូនៅដាចន់ដាយដ កេីគ្នា នហ្ើយការេត្មាកត្តវូកាំណតច់ាំនួនអតបិរមិារបេម់្នុេសនៅកដនាងដតមួ្យនងិ

ធានាឱ្យបាន គមាា តដផ្ាករាងកាយយ៉ា ងនហាចណាេ់៦ហ្វ ើត

បត្ងួម្ជាអបបបរមាកន ុងការនត្បើត្បាេច់ននាា ោះដែលបានកាំណត់ (ឧទហ្រណ៍...ជនណត ើរយនតយនយនត ) នដាយបុគគលនត្ចើនជាងមាា ក់កន ុងនេលដតមួ្យ

ការបិទបាាំងម្ុខគឺតត្ម្ូវឲ្យមានេត្មាប់កម្មករនិងន្ញៀវទ ាំងអេន់េលដែលនៅខាងកន ុងសាល្ាំៗនងិកដនាងទូនៅនលើកដលងដតបគុគលម្ិនអាចពាក់ាំមា៉ា េ

ម្ុខនដាយសារសាថ នោេេុខោេឬេិការោេ 

នរៀបចាំកដនាងន វ្ ើការឱ្យមានបរយិកាេត្បនេើរន ើងតាម្ដែលអាចន វ្ ើនៅបាន (ឧទហ្រណ៍..នបើកទវ រនិងបងអ ចួ)

អតិ្ិជនអាចែកមា៉ា េត្គបម្ខុនចញនេលអងគ ុយនៅតុ

គម្លា តសង្គម
ធានាថាបុគគលម្លា ក់ៗត្តវូសថ ិតនៅចននាា ោះពីគ្នា ៦ហ្វ ីត

យ៉ា ង្តិច

វវ ធាធាអ នាម័យ
 អុវតត វ ធាធាអការ នាម័យឳ្យបាអហ្ម ត់ចត់

កម្មករនិនយជិតទាំងអេ់ត្តវូោងដែឱ្យបានញឹកញប់នហ្ើយអាកបនត្ម្ើនេវាកម្មតាម្តុត្តវូដតោងដែរបេ់េួកនគឬោងនដាយទឹកអនាម័្យនៅ

នេលមានអនតរកម្មតាម្តុនីមួ្យៗ

ធានាបាននូវការចូលនៅកដនាងោងដែរមួ្ទាំងមានសាប ូ និងទឹកទុយូនិងអនុញ្ញា តឱ្យមាននេលនវោេត្មាកត្គប់ត្គ្នន់េត្មាប់កម្មករោងដែឱ្យ

បានញឹកញប់ ទឹកោងដែដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ា ងតិច ៦០% អាចនឹងត្តវូបាននត្បើជាំនួេ

អនាម័្យដែនដាយត្កដាេអនាម័្យដែលមានជាតិអាល់កុលយ៉ា ងតិច ៦០ោគរយគួរដតមាននៅតាម្ត្ចកនចញចូលនិងកដនាងបរនិោគអាហារ 

បចជ ីត្តួតេិនិតយកូវ ើែ-១៩
េត្មាប់

នោជអីយដ្ឋា អទាំង្ ស់

នោជនីយដាា នទាំងអេ់ត្តវូផ្តល់តុខាងនត្ៅេត្មាប់នេវាកម្មខល នួតាម្ការអនុវតថែាំបូងកន ុងែាំណាក់កាលទី ២ដនដផ្នការនបើកែាំនណើរការកដនាងន វ្ ើ

ការរបេ់េហ្គម្ន៍នោជនីយដាា ននឹងត្តវូបានអនុញ្ញា តនៅនេលនត្កាយនិងតាម្ការបញ្ញជ លក់ែូរតាម្ែាំណាក់កាលទី ២ជាបនតបនាទ ប់នែើម្បីចប់នផ្តើ

ម្នេវាកម្មដាក់តុខាងកន ុងនោជជនី ដាា ន ត្បេិននបើទិនា ន័យេុខោេសាធារណៈឆ្ល ុោះបញ្ញក ាំងេីការវវិតតជាវជិជមាន 

េ័ត៌មានលម្អ ិតបដនថម្េត ីេីវធិានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts


ការនរៀបចាំបុគគលិកអិង្ត្បតិបតតការ
រមួបញ្ច ូលអីតិវ ធាធីសុវតថ ិោពកន ុង្ត្បតបិតត ិការ

នៅនេលដែលអាចន វ្ ើនៅបានការកក់ទុកឬនៅទូរេ័េទកក់ទុកកដនាងមុ្នគួរដតត្តវូបាននលើកទឹកចិតត អាកចត់ការទូនៅត្តវូធានាថ្នអាកអងគ ុយ

រង់ចាំតុមិ្នត្បមូ្លផ្ែ ុាំគ្នា នៅតាម្តាំបន់រមួ្ ឬបនងក ើតជួរនត្ចើន

នោជនីយដាា នទាំងអេ់មិ្នអាចផ្តល់ជូនអតិ្ិជននូវឧបករណ៍កណត ឹងនរាទិ៍ឬឧបករណ៍នផ្សងនទៀតនែើម្បីផ្តល់ការដាេ់នតឿនថ្នកដនាងអងគ ុយអាច

រកបានឬការបញ្ញជ ទិញបានរចួរាល់ ផ្ទ យុនៅវញិនោជនីយដាា នគួរដតនត្បើវ ិ្ ី ដែលមិ្នប៉ាោះពាល់ែូចជាការត្បកាេជាេាំន ងការនផ្ញើសារ និងការជូន

ែាំណឹង នៅនលើនអត្កង់វ ើនែអូឬកាត រនខៀន

ផ្តល់ការបណែ ុ ោះបណាត លែល់កម្មករអាំេីេ័ត៌មាននិងការត្បងុត្បយ័តាេុវតថ ិោេ ម្ីៗរមួ្មានអនាម័្យនិងវធិានការេុវតថ ិោេនផ្សងៗនទៀតកន ុងការ

កាត់បនថយនូវការចម្ាងនម្នរាគ

• គមាា តេងគម្ការោងដែការនត្បើមា៉ា េ់ត្គបមុ្ខឱ្យបានត្តឹម្ត្តវូ

• ការដកដត្បការអនុវតតន៍េត្មាប់ការបនត្ម្ើនេវាកម្មកន ុងនគ្នលបាំណងកាត់បនថយការចាំណាយនេលនវោកន ុងការដាក់អតិ្ិជនឳ្យនៅគមាា ត ៦ហ្្

វ ើតេីគ្នា

• ត្តវូត្តួតេិនិតយនដាយខល នួឯងនៅផ្ទោះ រមួ្ទាំងការត្តួតេិនិតយេីតុណាោេនិងនរាគេញ្ញា នផ្សងៗ

• ត្តវូបញ្ញជ ក់បដនថម្ថ្នចាំនពាោះកម្មករដែលឈឺមិ្នត្តវូម្កន វ្ ើការងារន ើយ

• ត្បេិននបើនរាគេញ្ញា កាន់ដត ា្ន់ ា្រត្តវូដេវ ងរកការេាបាល

• លកាខណឌ េុខោេមូ្លដាា នដែលអាចន វ្ ើឱ្យបុគគលងាយនឹងឆ្ាង និងទទួលរងេីករណី ា្ន់ ា្រដនវ ើរុេ

នោជនីយដាា នទាំងអេ់គួរដកតត្មូ្វនមា៉ា ងការងារនិងការផ្លា េ់បែ រូនវននែើម្បីកាត់បនថយការទក់ទងគ្នា រវាងកម្មករនិងកាត់បនថយការកកេទ ោះនៅ

ចាំណុចចូល

កាំណត់ចាំនួនន្ញៀវនិងអាកលក់នៅនឹងកដនាង នហ្ើយការែឹកជចជ នូនិងការដចកចយគួរដតត្តវូបានបចក ប់នៅកន ុងតាំបន់ដែលបានកាំណត់

កម្មករដែលឈឺមិ្នត្តវូម្កន វ្ ើការងារន ើយ

នោជនីយដាា នទាំងអេ់ត្តវូដតត្តួតេិនិតយកម្មករតាម្នវននីមួ្យៗនដាយធានាែូចខាងនត្កាម្ៈ

• កម្មករមិ្នមាននរាគេញ្ញា ណាមួ្យចាំនួនែូចជាត្គនុនៅត (១០០.៣ន ើងនៅ) កអកែនងា ើម្ខា ី ឬឈឺបាំេង់កនហ្ើយ

• កម្មករមិ្នមាន "ទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធ" ជាមួ្យបុគគលដែលត្តវូបាននគន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័យថ្នមានកូវ ើែ-១៩ “ទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធ”មានន័យថ្នការ

រេ់នៅកន ុងត្គួសារដតមួ្យជាមួ្យម្នុេសដែលបានន វ្ ើនតេត ិ៍វជិជមានកូវ ើែ-១៩ ត្េម្ទាំងការយកចិតតទុកដាក់ចាំនពាោះអាកដែលបានន វ្ ើនតេត

វជិជមានកូវ ើែ-១៩ នហ្ើយត្តវូេថ ិតនៅកន ុងចមាា យ ៦ហ្វ ើតដនម្នុេសមាា ក់ដែលបានន វ្ ើនតេត ៍វជិជមានកូវ ើែ-១៩ រយៈនេល ១៥នាទីឬនលើេេីននោះឬ

ទក់ទងនដាយផ្លទ ល់(ឧទហ្រណ៍...ការនត្បើឧបករណ៍ផ្ទោះបាយរមួ្ដែលត្តវូបាននគកអកដាក់) េីម្នុេសមាា ក់ដែលបានន វ្ ើនតេត ៍វជិជមានកូវ ើែ-១៩ ខ

ណៈនេលដែលម្នុេសននាោះមាននចញនរាគេញ្ញា  

• កម្មករទាំងអេ់ដែលមិ្នត្តវូបាននេា ើេុាំឱ្យផ្លត ច់ខល នួ ឬផ្លត ច់ខល នួនដាយនវជជបណឌ ិត ឬម្ន្តនត ីេុខោេសាធារណៈកន ុងមូ្លដាា នន ើយ

• កម្មករដែលឈឺឬចប់នផ្តើម្ឈឺត្តវូដតបចជ នូនៅផ្ទោះវញិ 

នរណាមាា ក់ដែលបងាា ញេញ្ញា ដនជម្ា ឺអាចត្តវូបានបែិនេ្មិ្នឱ្យចូល

នលើកទឹកចិតតកម្មករដែលន វ្ ើនតេត ៍វជិជមានេាំរាប់កូវ ើែ-១៩ នែើម្បរីាយការណ៍នៅការយិល័យនិនយជកកន ុងនគ្នលបាំណងេាំអាត/កមាក ត់នម្នរាគនិង

តាម្ដានរាល់ទាំនាក់ទាំនង ត្បេិននបើនិនយជកត្តវូបាននគជូនែាំណឹងអាំេីករណីវជិជមាននៅកដនាងន វ្ ើការ និនយជកត្តវូជូនែាំណឹងនៅត្កមុ្ត្បឹកា

េុខោេមូ្លដាា ន (LBOH ) កន ុងទីត្កងុឬត្បជុាំជនដែលនិងន វ្ ើការជាមួ្យេួកនគនែើម្បីតាម្ដានទាំនាក់ទាំនងដែលមាននៅកន ុងកដនាងន វ្ ើការ

នហ្ើយដណនាាំឱ្យកម្មករនៅដាច់ឆ្ងា យេីនគ

ជូនែាំណឹងែល់កម្មករនិនយជិតថ្នេួកនគអាចនឹងមិ្នន វ្ ើការនទ ត្បេិននបើេួកនគន វ្ ើនតេត ៍វជិជមានកូវ ើែ-១៩(េួកនគគួរដតនៅដាច់នដាយដ កេី

នគនៅផ្ទោះ) ឬត្តវូបាននគរកន ើញថ្នមានទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធជាមួ្យនរណាមាា ក់ដែលមានកូវ ើែ-១៩(េួកនគគួរដតត្តវូបានដាក់ឳ្យនៅដាច់នដាយ

ដ កកន ុងផ្ទោះ)

បចជ ីត្តួតេិនិតយកូវ ើែ-១៩
េត្មាប់

នោជអីយដ្ឋា អទាំង្ ស់

វវ ធាធាអ នាម័យ
 អុវតត វ ធាធាអការ នាម័យឳ្យបាអហ្ម ត់ចត់

ផ្គត់ផ្គង់ផ្លិតផ្លេាំអាតឳ្យបានត្គប់ត្គ្នន់នៅកម្មករនៅតាម្ទីតាាំងនផ្សងៗដនកដនាងន វ្ ើការ (ឧទហ្រណ៍.. ត្កដាេអនាម័្យ ត្កដាេជូតេមាា ប់

នម្នរាគ)

ដាក់សាា កេញ្ញា ដែលអាចនម្ើលន ើញនៅនឹងកដនាងន វ្ ើការែល់កម្មករអាំេីវធិានការេុវតថ ិោេនិងអនាម័្យ

ការបនត្ម្ើអាហារប ូ នហ្វ ការនបើកែាំនណើរការបារណីដាា ននៅតាម្ជាន់ខពេ់ៗ កដនាងលក់ន្េជជៈនិងកដនាងនផ្សងៗនទៀតនដាយគ្នម នការយកចិតត

ទុកដាក់ត្តវូដតបិទ 

លកានត ិកៈនិងផ្លិតផ្លត្បហាក់ត្បដហ្ល (ឧទហ្រណ៍...អាំបិល នត្ម្ចនិងនត្គឿងផ្ស ាំនផ្សងៗ) មិ្នគួរត្តវូបាននគនរៀបចាំទុកនៅនលើតុនទ នហ្ើយគួរដតផ្តល់

ជូនតាម្ការនេា ើេុាំេត្មាប់នេវាកម្មបនត្ម្ើម្នុេសដតមាា ក់ (ឧទហ្រណ៍...កចក ប់ ឬដេងនីមួ្យៗ) ឬកន ុងត្បអប់ត្តវូដតន វ្ ើអនាម័្យរវាងការនត្បើត្បាេ់

នីមួ្យៗ

បចជ ីមុ្ខម្ហ បូត្តវូដតជាធាតុមួ្យកន ុងចាំនណាម្ចាំណុចខាងនត្កាម្៖ ១) ជាត្កដាេនត្បើបចជ ីមុ្ខម្ហ បូដែលនត្បើម្តងនចល

២) បងាា ញបចជ ីមុ្ខម្ហ បូ (ឧទហ្រណ៍... ឌីជី្លកាត រនខៀនេ័ណ៌េកាត រេរនេរនដាយែីេ) ៣) បចជ ីមុ្ខម្ហ បូនអ ិចត្តនិូកដែលនម្ើលនលើទូរេ័េទ / 
ឧបករណ៍ចល័តរបេ់អតិ្ិជន

ឧបករណ៍ផ្ទោះបាយនិងការកាំណត់ទីកដនាងត្តវូដតនត្បើត្បាេ់ដតម្តងគត់ ឬត្តវូន វ្ ើអនាម័្យបនាទ ប់េីការនត្បើត្បាេ់នីមួ្យៗ នហ្ើយត្បដាប់ត្បដារគួរដត

បត់ទុកឬនវច ខកប់ តុមិ្នគួរត្តវូបាននរៀបទុកជាមុ្ននទនែើម្បីកាត់បនថយឱ្កាេេត្មាប់ផ្លប៉ាោះពាល់

តុនិងនៅអីត្តវូដតេមាអ តនិងមានអនាម័្យឱ្យបានហ្ម ត់ចត់រវាងកដនាងអងគ ុយនីមួ្យៗ

េ័ត៌មានលម្អ ិតបដនថម្េត ីេីវធិានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts


ការនរៀបចាំបុគគលិកអិង្ត្បតិបតតការ
រមួបញ្ច ូលអីតិវ ធាធីសុវតថ ិោពកន ុង្ត្បតបិតត ិការ

ការន វ្ ើនតេត នលើកម្មករនផ្សងនទៀតអាចត្តវូបានផ្តល់ជាម្តិនយបល់ដែលត្េបនៅនឹងការដណនាាំនិង / ឬតាម្េាំនណើរបេ់ ជូនែាំណឹងែល់

កម្មករនិងអតិ្ិជននូវេ័ត៌មានេុខោេេាំខាន់ៗនិងវធិានការេុវតថ ិោេដែលមានដចងកន ុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបេ់រដាា ្ិបាល

ជូនែាំណឹងែល់កម្មករនិងអតិ្ិជននូវេ័ត៌មានេុខោេេាំខាន់ៗ និងវធិានការេុវតថ ិោេដែលមានដចងកន ុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបេ់រដាា ្ិបា

ល

ចត់តាាំងអាកទទួលបនទ ុក (១០៥ ៥៩០) េត្មាប់នវននីមួ្យៗ នែើម្បីត្តួតេិនិតយការអនុវតតនគ្នលការណ៍ដណនាាំកន ុងឯកសារននោះ

នោជនីយដាា នទាំងអេ់នឹងត្តវូបានអនុញ្ញា តឱ្យេត្ងីកកដនាងបរនិោគអាហារនៅខាងនត្ៅឱ្យបាននត្ចើនបាំផុ្តរមួ្ទាំងកដនាងសាា ក់អាត្េ័យនិង

ចាំណតរ្យនតដែលអាចរកបាននដាយមានការយល់ត្េម្េីត្កងុ

នៅនេលន វ្ ើការកក់និងនេលអតិ្ិជននែើរចូលនោជនីយដាា នគួរដតរកាទុកនលខទូរេ័េទរបេ់នរណាមាា ក់េត្មាប់ងាយត្េួលកន ុងការទាំនាក់

ទាំនងនែើម្បីន វ្ ើេិ្ីជប់នលៀង

នលើកទឹកចិតតឱ្យនត្បើែាំនណាោះត្សាយតាម្បនចកកវទិាដែលអាចន វ្ ើនៅបាននែើម្បីកាត់បនថយអនតរកម្មរវាងម្នុេសមាា ក់និងមាា ក់នទៀត (ឧទហ្រណ៍... 
ការទូទត់នដាយគ្នម នទាំនាក់ទាំនងផ្លទ ល់ការបញ្ញជ ទិញតាម្ទូរេ័េទចល័តនផ្ញើសារមុ្ននេលម្កែល់កដនាងអងគ ុយ)

នលើកទឹកចិតតែល់កម្មករដែលងាយរងនត្គ្នោះនដាយកូវ ើែ-១៩ នយងតាម្ម្ជឈម្ណឌ លត្តួតេិនិតយជម្ា ឺ (ឧទហ្រណ៍.. នដាយសារអាយុឬលកាខណឌ មូ្ល

ដាា ន) ត្តវូសាា ក់នៅផ្ទោះ

នលើកទឹកចិតតកម្មករដែលមាននរាគេញ្ញា ឬេងស័យមានទាំនាក់ទាំនងជិតេា ិទធនឹងអាកមាននរាគេញ្ញា កូវ ើែ-១៩ ត្តវូរាយការណ៍នៅនិនយជក

ការសម្លា តអិង្ការកម្លា ត់នមនោគ

 អុវតត វ ធាធាអការ នាម័យឳ្យបាអហ្ម ត់ចត់

េមាអ តដផ្ទដែលប៉ាោះញឹកញប់ជា្ម្មតានៅកន ុងបនទ ប់ងូតទឹក (ឧទហ្រណ៍... ចនបងគន់នៅអី ដែទវ រគនា ឺោះទវ រកដនាងោងដែកដនសងត្កដាេ) ឱ្យ

បានញឹកញប់និងអនុនោម្តាម្នគ្នលការណ៍ដណនាាំរបេ់

រកាកាំណត់នហ្តុេមាអ តដែលរមួ្មានកាលបរនិចឆទ នេលនវោនិងទាំហ្ាំដនការេមាអ ត

ន វ្ ើការនបាេេមាអ តជាញឹកញប់នូវតាំបន់ឆ្ាងនរាគដែល ា្ន់ ា្រ និងដផ្ទដែលប៉ាោះពាល់ញឹក (ឧទហ្រណ៍ទវ រចូលរទោះរុញបនទប់ទឹក) 

អនុវតតនីតិវ ិ្ ីនែើម្បីបនងក ើនការេមាអ ត /ការកមាក ត់នម្នរាគនៅទីធាា ខាងនត្កាយ នចៀេវាងអាហារមានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទាំងអេ់នៅនេលនត្បើទឹក

កមាក ត់នម្នរាគ អាហារមានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទាំងអេ់ត្តវូដតបានេមាអ ត និងន វ្ ើអនាម័្យមុ្ននេលនត្បើជាមួ្យទឹកអនាម័្យដែលត្តវូបាននរៀបចាំ

ជានត្េចេត្មាប់អាហារមានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទាំងអេ់ អាហារដែលមិ្នមានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទាំងអេ់ត្តូវដតេមាអ តឱ្យបានញឹកញប់

កន ុងករណីការេនមតឬមានោេវជិជមានដនកូវ ើែ-១៩ របេ់កម្មករមាក េ់ហាង រ អាកលក់ ននាោះនោជនីយដាា នទាំងអេ់ត្តវូដតបិទជាបនាទ ន់កន ុងរយៈ

នេល២៤នមា៉ា ងនហ្ើយបនាទ ប់ម្កត្តវូេមាអ តនិងកមាវ ត់នម្នរាគនដាយអនុនោម្នៅតាម្ការដណនាាំ មុ្ននឹងនបើកន ើងវញិ

បចជ ីត្តួតេិនិតយកូវ ើែ-១៩
េត្មាប់

នោជអីយដ្ឋា អទាំង្ ស់

េ័ត៌មានលម្អ ិតបដនថម្េត ីេីវធិានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

