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អនាម័យ

នៅនពលានការអនុញ្ញា ត្ឳ្យាននសវាកម្មដ្ឋក់តុ្ខាងកន ុងបាននភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់នឹងម្រត្ូវបាននលើកទឺកចិត្តកន ុងការនរៀបចាំរចនាសម្ព័នធ

ម្របតិ្បត្ដ ិការឱ្យបាននម្រចើនតាម្ដែលអាចន វ្ ើនៅបានតាម្រយៈនសវាកម្មដ្ឋក់តុ្ខាងនម្រៅនិងកាំណត់្យ៉ា ងតឹ្ងរងឹនូវនសវាកម្មដ្ឋក់តុ្កន ុងនែើម្បីធានាឱ្្

យបាននូវការអនុនោម្ភាពម្របកបនដ្ឋយម្របសិទធភាពជាមួ្យនឹងត្ាំរវូការគាា ត្សងគម្និងកាំណត្់សកម្មភាពកន ុងចននាា ោះតាម្ការកាំណត់្។

នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់ម្រតូ្វអនុវត្ថ វធិានការគាា ត្សងគម្ជាក់ោក់ខាងនម្រកាយសម្រាប់ការផ្តល់នសវាកម្មអាហាររកន ុងត្ាំបន់ដែលាននញៀវវអងគុ ុយ 

• ត្ុនីមួ្យៗម្រត្ូវនរៀបចាំឳ្យដ្ឋច់នចញពីគ្នា យ៉ា ងនហារចណាស់៦ហ្វ ើត្និងនរៀបចាំត្ាំបន់សម្រាប់ផ្ល វូន ម្ើរនជើង(ឧទហ្រណ៍...ផ្ល វូនែើរនៅកាន់បនទប់ទឺកម្រចកចូល

ម្រចកនចញ) 

• តុ្ទ ាំងអស់អាចម្រត្ូវបានដ្ឋក់នៅជិត្ម្របសិននបើានការដបងដចកនដ្ឋយរបាាំងការពារ / ម្ិនានឧបសគគ (ឧទហ្រណ៍... ជញ្ញជ ាំង ម្ រ កចក ក់ដកវ) ម្ិនត្ិច

ជាង៦ហ្វ ើត្ដែលបានត្ាំន ើងនៅចននាា ោះតុ្និងត្ាំបន់ចរាចរណ៍ដែលានន ម្ើរនជើងនម្រចើន

• ចាំនួនម្នុសសដែលអងគុ ុយកន ុងពិ្ីជប់នលៀងមិ្នឳ្យនលើសពី៦នាក់បានន ើយ

• នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់ម្ិនអាចដ្ឋក់អតិ្្ិជនណាាា ក់នៅបារណីដ្ឋា នបាននទប៉ាុដនែ ម្រតូ្វនគ្នរពតាម្ត្ម្រមូ្វការអគ្នរនិងនលខកូែអគគ ីញ័យត្ាំបន់នហ្ើយ

បារណីដ្ឋា នអាចម្រតូ្វបានកាំណត់្រចនាសម្ព ័នធ ន ើងវញិនែើម្បីនរៀបចាំតុ្អងគុ ុយដែលអនុនោម្តាម្គាា ត្និងត្ម្រមូ្វការនផ្សងៗនទៀត្នៅកន ុងបទដ្ឋា នសុវត្ថ ិ

ភាពកូវ ើែ-១៩

• អតិ្្ិជនទាំងអស់ម្រត្ូវដត្អងគុ ុយនហ្ើយនសវាកម្មបរនិភាគសម្រាប់អត្ិ្ិជនឈរ (ឧទហ្រណ៍..ត្ាំបន់ជុាំ វញិបារណីដ្ឋា ន) ម្រត្វូបានហារម្់ត្់

• នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់អាចផ្តល់ជូននសវាកម្មែឹកជចជ នូ ប៉ាុដនែ ម្រត្ូវនគ្នរពតាម្បទដ្ឋា នសុវត្ថ ិភាពសុវត្ថ ិភាពសម្រាប់ការដញកតុ្ទាំហ្ាំពិ្ីជប់នលៀងនិង

អនាម្័យសម្រាប់កដនាងអងគុ ុយនៅខាងកន ុងឬខាងនម្រៅដែលានសម្រាប់នម្របើម្របាស់។

• នម្រគឿងបរកិាា រនិងត្ាំបន់នផ្សងនទៀត្ទាំងអស់ដែលម្ិននម្របើសម្រាប់នសវាកម្មម្ហ បូអាហាររនិងនញសជជៈ (ឧទហ្រណ៍... បនទប់របាាំត្ុនៅតាម្អាងទឹកសួន

កុារ។ល។ ) ម្រត្ូវដត្បិទឬែកនចញនែើម្បីការពារការម្របមូ្លផ្ែ ុាំអតិ្្ិជន។

ធានាបាននូវការដញកដ្ឋច់ពីគ្នា ៦ហ្វ ើត្ឬនម្រចើនជាងននោះរវាងបុគគលទាំងអស់ (កម្មករអាកលក់និងអតិ្្ិជន) នលើកដលងដត្បញ្ញា ននោះបនងក ើត្ឱ្យាននម្រគ្នោះ

ថ្នា ក់ែល់សុវត្ថ ិភាពនដ្ឋយសារលកាណៈការងារឬការកាំណត្់រចនាសម្ព័នធកដនាងន វ្ ើការ 

• បិទឬដកសម្រមួ្លរចនាសម្ព័នធកដនាងការងាររមួ្និងកដនាងដែលានែង់សុីនត្ខពស់ដែលកម្មករទាំនងជាានការម្របមូ្លផ្ែ ុាំ(ឧទហ្រណ៍...បនទប់សម្រាក

កដនាងបរនិភាគអាហាររ) អនុញ្ញា ត្ឱ្យានចាា យឆ្ងា យពីគ្នា ៦ហ្វ ើត្តាម្គាា ត្ដផ្ាករាងកាយនិងនរៀបចាំកដនាងការងារន ើងវញិនែើម្បីធានាបាននូវគាា

ត្ដផ្ាករាងកាយ (ឧទហ្រណ៍...ដ្ឋក់តុ្ដ្ឋច់នដ្ឋយដ កកដនាងន វ្ ើការ ដែលនរៀបចាំឳ្យនៅដផ្ាកាា ងពីគ្នា តាម្ដខសបនាទ ត្់កាំណត្់នែើម្បីឳ្យកម្មករម្ិននៅ

ទល់ម្ុខគ្នា និងនម្របើសញ្ញា សាំគ្នល់គាា ត្ចាា យនែើម្បីធានាគាា ត្រមួ្បចជ លូទ ាំងនៅកន ុងត្ាំបន់ផ្ទោះបាយផ្ង) ។

• បនងក ើត្ផ្ល វូនែើរនិងផ្ល វូឆ្ាងកាត្់សម្រាប់ចរាចរណ៍ន ម្ើរនជើងនបើអាចន វ្ ើបាននែើម្បីកាត្់បនថយការទាំនាក់ទាំនង (ឧទហ្រណ៍...ម្រចកនចញចូលដត្មួ្យកន ុង

នភាជនីយដ្ឋា ន) ។ដ្ឋក់សាា កសញ្ញា ដែលអាចនម្ើលន ើញយ៉ា ងចាស់នដ្ឋយផ្ាភាជ ប់ជាមួ្យវធិានការនផ្សងៗ

• ហារម្់ត្់ការនៅខិត្ជិត្គ្នា កន ុងត្ាំបន់រមួ្ (ឧទហ្រណ៍...កដនាងរង់ចាំបនទប់ទឹក) និងធានាបាននូវគាា ត្ដផ្ាកនៅកន ុងត្ាំបន់រមួ្នដ្ឋយសាគ ល់គាា ត្

៦ហ្វ ើត្ជាមួ្យការបិទសញ្ញា សាគ ល់ឬថ្នា ាំោបនៅនលើកាំរាលនិងផ្លា កសញ្ញា នផ្សងៗនទៀត្

• រាល់កម្មករដែលន វ្ ើការម្របឈម្មុ្ខនឹងអត្ិ្ិជន (ឧទហ្រណ៍...បុគគលិកបនម្រម្ើនសវាកម្ម បុគគលិកតាម្ឡានម្រកងុ) ម្រត្ូវចាំណាយនពលនវោត្ិចបាំផុ្ត្កន ុង

ការនៅឳ្យឆ្ងា យ៦ហ្វ ើត្ពីអតិ្្ិជន

កាំណត់្ត្ាំបន់ការងារកម្មករដែលអាចន វ្ ើនៅបាននែើម្បីកាំណត្់ចលនាបាំោស់ទីនៅទូទាំងនភាជនីយដ្ឋា ននិងកាំណត្់ការទាំនាក់ទាំនងរវាងកម្មករ

(ឧទហ្រណ៍កាំណត់្ត្ាំបន់សម្រាប់អាកផ្តល់នសវាកម្ម)

ការញាំអាហារររបស់បុគគលិកនិងនពលសម្រាកម្រត្ូវនៅដ្ឋច់នដ្ឋយដ កពីគ្នា នហ្ើយការសម្រាកម្រត្ូវកាំណត់្ចាំនួនអត្ិបរាិរបស់ម្នុសសនៅកដនាងដត្

មួ្យនិងធានាឱ្យបានគាា ត្ដផ្ាករាងកាយយ៉ា ងនហារចណាស់៦ហ្វ ើត្

បម្រងួម្ជាអបបបរាកន ុងការនម្របើម្របាស់ចននាា ោះដែលបានកាំណត្់ (ឧទហ្រណ៍...ជនណត ើរយនត យនយនត ) នដ្ឋយបុគគលនម្រចើនជាងាា ក់កន ុងនពលដត្មួ្យ

ការបិទបាាំងមុ្ខគឺត្ម្រមូ្វឲ្យានសម្រាប់កម្មករនិងនញៀវវទ ាំងអស់នពលដែលនៅខាងកន ុងសាល្ាំៗនិងកដនាងទូនៅនលើកដលងដត្បុគគលម្ិនអាចពា

ក់ាំា៉ា សម្ុខនដ្ឋយសារសាថ នភាពសុខភាពឬពិការភាព។

រ អនុវត្ថដ៏ប្បភសើ ដដលប្ត្វូបានដែនាាំ

នរៀបចាំកដនាងន វ្ ើការឱ្យានបរយិកាសម្របនសើរន ើងតាម្ដែលអាចន វ្ ើនៅបាន (ឧទហ្រណ.៍.នបើកទវ រនិងបងអ ចួ)

អតិ្្ិជនអាចែកា៉ា សម្រគបម្ុខនចញនពលអងគុ ុយនៅត្ុ

កម្មករនិនយជិត្ទាំងអស់ម្រត្ូវោងដែឱ្យបានញឹកញប់នហ្ើយអាកបនម្រម្ើនសវាកម្មតាម្តុ្ម្រត្ូវដត្ោងដែរបស់ពួកនគឬោងនដ្ឋយទឹកអនាម្័យនៅ

នពលានអនតរកម្មតាម្តុ្នីមួ្យៗ

ធានាបាននូវការចូលនៅកដនាងោងដែរមួ្ទ ាំងានសាប ូនិងទឹកទុយូនិងអនុញ្ញា ត្ឱ្យាននពលនវោសម្រាកម្រគប់ម្រគ្នន់សម្រាប់កម្មករោងដែឱ្យ

បានញឹកញប់។ទឹកោងដែដែលានជាតិ្អាល់កុលយ៉ា ងតិ្ច ៦០% អាចនឹងម្រតូ្វបាននម្របើជាំនួស

អនាម្័យដែនដ្ឋយម្រកដ្ឋសអនាម្័យដែលានជាតិ្អាល់កុលយ៉ា ងតិ្ច៦០ភាគរយគួរដត្ាននៅតាម្ម្រចកនចញចូលនិងកដនាងបរនិភាគអាហាររ។

ផ្គត្់ផ្គង់ផ្លិត្ផ្លសាំអាត្ឳ្យបានម្រគប់ម្រគ្នន់នៅកម្មករនៅតាម្ទីតាាំងនផ្សងៗដនកដនាងន វ្ ើការ(ឧទហ្រណ៍.. ម្រកដ្ឋសអនាម្័យម្រកដ្ឋសជូត្សាា ប់នម្

នរាគ)

ដ្ឋក់សាា កសញ្ញា ដែលអាចនម្ើលន ើញនៅនឹងកដនាងន វ្ ើការែល់កម្មករអាំពីវធិានការសុវត្ថ ិភាពនិងអនាម័្យ

ការបនម្រម្ើអាហាររប ូ នហ្វ ការនបើកែាំនណើរការបារណីដ្ឋា ននៅតាម្ជាន់ខពស់ៗកដនាងលក់នញសជជៈនិងកដនាងនផ្សងៗនទៀត្នដ្ឋយគ្នម នការយកចិត្តទុកដ្ឋក់

ម្រត្ូវដត្បិទ។

លកានត ិកៈនិងផ្លិត្ផ្លម្របហារក់ម្របដហ្ល (ឧទហ្រណ៍...អាំបិលនម្រម្ចនិងនម្រគឿងផ្ស ាំនផ្សងៗ) ម្ិនគួរម្រត្ូវបាននគនរៀបចាំទុកនៅនលើត្ុនទនហ្ើយគួរដត្ផ្តល់

ជូនតាម្ការនសា ើសុាំសម្រាប់នសវាកម្មបនម្រម្ើម្នុសសដត្ាា ក់ (ឧទហ្រណ.៍..កចក ប់ឬដពងនីមួ្យៗ) ឬកន ុងម្របអប់ម្រតូ្វដត្ន វ្ ើអនាម័្យរវាងការនម្របើម្របាស់

នីមួ្យៗ

នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអសម់្រត្វូផ្តលត់្ុខាងនម្រៅសម្រាបន់សវាកម្មខល នួតាម្ការអនុវត្ថែាំបូងកន ុងែាំណាក់កាលទី ២ដនដផ្នការនបើកែាំនណើរការកដនាងន វ្ ើការរបសស់ហ្គម្

ន៍ នភាជនីយដ្ឋា ននងឹម្រត្វូបានអនុញ្ញា ត្នៅនពលនម្រកាយនិងតាម្ការបញ្ញជ លកែូ់រតាម្ែាំណាក់កាលទី ២ជាបនតបនាទ ប់នែើម្បីចបន់ផ្តើម្នសវាកម្មដ្ឋកត់្ុខាងកន ុងនភាជនីយែ្

ឋានម្របសិននបើទិនានយ័សខុភាពសាធារណៈឆ្ល ុោះបញ្ញក ាំងពកីារវវិត្តជាវជិជាន។

ព័ត៌្ានលម្អ ិត្បដនថម្សត ីពីវធិានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

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


បទដ្ឋា នសុវត្ថ ិភាព

សម្រាប់
ោពចាំបាច់

បទដ្ឋា នសុវត្ថ ិោព

រ ភ ៀបចាំបុគគលិក

និង

ប្បតិ្បត្តិរ 

នៅនពលដែលអាចន វ្ ើនៅបានការកក់ទុកឬនៅទូរស័ពទកក់ទុកកដនាងមុ្នគួរដត្ម្រត្ូវបាននលើកទឹកចិត្ត។អាកចត្់ការទូនៅម្រត្ូវធានាថ្នអាកអងគុ ុយ

រង់ចាំតុ្មិ្នម្របមូ្លផ្ែ ុាំគ្នា នៅតាម្ត្ាំបន់រមួ្ឬបនងក ើត្ជួរនម្រចើន

នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់ម្ិនអាចផ្តល់ជូនអត្ិ្ិជននូវឧបករណ៍កណត ឹងនរាទិ៍ ឬឧបករណ៍នផ្សងនទៀត្នែើម្បីផ្តល់ការដ្ឋស់នត្ឿនថ្នកដនាងអងគុ ុយអាចរក

បានឬការបញ្ញជ ទិញបានរចួរាល់។ផ្ទ យុនៅវញិនភាជនីយដ្ឋា នគួរដត្នម្របើវ ិ្ ី ដែលមិ្នប៉ាោះពាល់ែូចជាការម្របកាសជាសាំន ងការនផ្ៀើសារ និងការជូន

ែាំណឹង នៅនលើនអម្រកង់វ ើនែអូឬកាត រនខៀន

ផ្តល់ការបណែ ុ ោះបណាត លែល់កម្មករអាំពីព័ត្៌ាននិងការម្របងុម្របយ័ត្ាសុវត្ថ ិភាព ម្ីៗរមួ្ានអនាម្័យនិងវធិានការសុវត្ថ ិភាពនផ្សងៗនទៀត្កន ុងការកាត្់

បនថយនូវការចម្ាងនម្នរាគ

• គាា ត្សងគម្ការោងដែ ការនម្របើា៉ា ស់ម្រគបម្ុខឱ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ

• ការដកដម្របការអនុវត្តន៍សម្រាប់ការបនម្រម្ើនសវាកម្មកន ុងនគ្នលបាំណងកាត្់បនថយការចាំណាយនពលនវោកន ុងការដ្ឋក់អត្ិ្ិជនឳ្យនៅគាា ត្៦ហ្វ ើត្ពីគ្នា

• ម្រត្ូវម្រតួ្ត្ពិនិត្យនដ្ឋយខល នួឯងនៅផ្ទោះរមួ្ទ ាំងការម្រតួ្ត្ពិនិត្យសីត្ុណា ភាពនិងនរាគសញ្ញា នផ្សងៗ

• ម្រត្ូវបញ្ញជ ក់បដនថម្ថ្នចាំនពាោះកម្មករដែលឈឺមិ្នម្រត្ូវម្កន វ្ ើការងារន ើយ

• ម្របសិននបើនរាគសញ្ញា កាន់ដត្ ា្ន់ ា្រម្រត្ូវដសវ ងរកការពាបាល

• លកាខណឌ សុខភាពមូ្លដ្ឋា នដែលអាចន វ្ ើឱ្យបុគគលងាយនឹងឆ្ាងនិងទទួលរងពីករណី ា្ន់ ា្រដនវ ើរុស

នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់គួរដកត្ម្រមូ្វនា៉ា ងការងារនិងការផ្លា ស់បែ រូនវននែើម្បីកាត្់បនថយការទក់ទងគ្នា រវាងកម្មករនិងកាត្់បនថយការកកសទ ោះនៅ

ចាំណុចចូល

កាំណត់្ចាំនួននញៀវវនិងអាកលក់នៅនឹងកដនាងនហ្ើយការែឹកជចជ នូនិងការដចកចយគួរដត្ម្រតូ្វបានបចក ប់នៅកន ុងត្ាំបន់ដែលបានកាំណត្់

កម្មករដែលឈឺម្ិនម្រត្ូវម្កន វ្ ើការងារន ើយ

នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់ម្រត្ូវដត្ម្រតួ្ត្ពិនិត្យកម្មករតាម្នវននីមួ្យៗនដ្ឋយធានាែូចខាងនម្រកាម្ៈ

• កម្មករម្ិនាននរាគសញ្ញា ណាមួ្យចាំនួនែូចជាម្រគនុនៅត (១០០.៣ន ើងនៅ) កអកែនងា ើម្ខា ី ឬឈឺបាំពង់កនហ្ើយ

• កម្មករមិ្នាន "ទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធ" ជាមួ្យបុគគលដែលម្រតូ្វបាននគន វ្ ើនរាគវនិិចឆ ័យថ្នានកូវ ើែ-១៩ “ទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធ”ានន័យថ្នការរស់នៅ

កន ុងម្រគួសារដត្មួ្យជាមួ្យម្នុសសដែលបានន វ្ ើនត្សត ិ៍ វជិជានកូវ ើែ-១៩ ម្រពម្ទាំងការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ចាំនពាោះអាកដែលបានន វ្ ើនត្សត វជិជានកូវ ើែ-១៩

នហ្ើយម្រត្ូវសថ ិត្នៅកន ុងចាា យ៦ហ្វ ើត្ដនម្នុសសាា ក់ដែលបានន វ្ ើនត្សត ៍វជិជានកូវ ើែ-១៩រយៈនពល ១៥នាទីឬនលើសពីននោះឬទក់ទងនដ្ឋយផ្លទ ល់

(ឧទហ្រណ៍...ការនម្របើឧបករណ៍ផ្ទោះបាយរមួ្ដែលម្រត្ូវបាននគកអកដ្ឋក់) ពីម្នុសសាា ក់ដែលបានន វ្ ើនត្សត ៍ វជិជានកូវ ើែ-១៩ខណៈនពលដែលម្នុសសននាោះ

ាននចញនរាគសញ្ញា ។

• កម្មករទ ាំងអស់ដែលម្ិនម្រត្ូវបាននសា ើសុាំឱ្យផ្លត ច់ខល នួឬផ្លត ច់ខល នួនដ្ឋយនវជជបណឌ ិត្ឬម្ន្តនត ីសុខភាពសាធារណៈកន ុងមូ្លដ្ឋា នន ើយ

• កម្មករដែលឈឺឬចប់នផ្តើម្ឈឺម្រតូ្វដត្បចជ នូនៅផ្ទោះវញិ។

នរណាាា ក់ដែលបងាា ញសញ្ញា ដនជម្ា ឺអាចម្រត្ូវបានបែិនស្មិ្នឱ្យចូល

ម្របសិននបើនិនយជកម្រតូ្វបាននគជូនែាំណឹងអាំពីករណីវជិជាននៅកដនាងន វ្ ើការនិនយជកម្រត្ូវជូនែាំណឹងនៅម្រកមុ្ម្របឹកាសុខភាពមូ្លដ្ឋា ន (LBOH ) 
កន ុងទីម្រកងុឬម្របជុាំជនដែលនិងន វ្ ើការជាមួ្យពួកនគនែើម្បីតាម្ដ្ឋនទាំនាក់ទាំនងដែលាននៅកន ុងកដនាងន វ្ ើការនហ្ើយដណនាាំឱ្យកម្មករនៅដ្ឋច់ឆ្ងា យ

ពីនគ។

ជូនែាំណឹងែល់កម្មករនិនយជិត្ថ្នពួកនគអាចនឹងមិ្នន វ្ ើការនទ ម្របសិននបើពួកនគន វ្ ើនត្សត ៍ វជិជានកូវ ើែ-១៩ (ពួកនគគួរដត្នៅដ្ឋច់នដ្ឋយដ កពីនគ

នៅផ្ទោះ) ឬម្រតូ្វបាននគរកន ើញថ្នានទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធជាមួ្យនរណាាា ក់ដែលានកូវ ើែ-១៩(ពួកនគគួរដត្ម្រត្ូវបានដ្ឋក់ឳ្យនៅដ្ឋច់នដ្ឋយដ ក

កន ុងផ្ទោះ)

ការន វ្ ើនត្សត នលើកម្មករនផ្សងនទៀត្អាចម្រត្ូវបានផ្តល់ជាម្តិ្នយបល់ដែលម្រសបនៅនឹងការដណនាាំនិង / ឬតាម្សាំនណើរបស់ ជូនែាំណឹងែល់កម្មករ

និងអតិ្្ិជននូវព័ត្៌ានសុខភាពសាំខាន់ៗនិងវធិានការសុវត្ថ ិភាពដែលានដចងកន ុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបស់រដ្ឋា ញិបាល

ជូនែាំណឹងែល់កម្មករ និងអតិ្្ិជននូវព័ត្៌ានសុខភាពសាំខាន់ៗនិងវធិានការសុវត្ថ ិភាពដែលានដចងកន ុងនគ្នលការណ៍ដណនាាំរបស់រដ្ឋា ញិបាល

ចត្់តាាំងអាកទទួលបនទ ុក (១០៥ ៥៩០) សម្រាប់នវននីមួ្យៗនែើម្បីម្រតួ្ត្ពិនិត្យការអនុវត្តនគ្នលការណ៍ដណនាាំកន ុងឯកសារននោះ

នភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់នឹងម្រតូ្វបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យពម្រងីកកដនាងបរនិភាគអាហាររនៅខាងនម្រៅឱ្យបាននម្រចើនបាំផុ្ត្រមួ្ទ ាំងកដនាងសាា ក់អាម្រស័យនិង

ចាំណត្រ្យនតដែលអាចរកបាននដ្ឋយានការយល់ម្រពម្ពីម្រកងុ

រ អនុវត្ថដ៏ប្បភសើ ដដលប្ត្វូបានដែនាាំ

នៅនពលន វ្ ើការកក់និងនពលអតិ្្ិជននែើរចូលនភាជនីយដ្ឋា នគួរដត្រកាទុកនលខទូរស័ពទរបស់នរណាាា ក់សម្រាប់ងាយម្រសួលកន ុងការទាំនាក់ទាំនង

នែើម្បីន វ្ ើពិ្ីជប់នលៀង

នលើកទឹកចិត្តឱ្យនម្របើែាំនណាោះម្រសាយតាម្បនចកកវទិាដែលអាចន វ្ ើនៅបាននែើម្បីកាត់្បនថយអនតរកម្មរវាងម្នុសសាា ក់និងាា ក់នទៀត្ (ឧទហ្រណ៍... ការ

ទូទត់្នដ្ឋយគ្នម នទាំនាក់ទាំនងផ្លទ ល់ការបញ្ញជ ទិញតាម្ទូរស័ពទចល័ត្នផ្ៀើសារម្ុននពលម្កែល់កដនាងអងគុ ុយ)

នលើកទឹកចិត្តែល់កម្មករដែលងាយរងនម្រគ្នោះនដ្ឋយកូវ ើែ-១៩ នយងតាម្ម្ជឈម្ណឌ លម្រតួ្ត្ពិនិត្យជម្ា ឺ (ឧទហ្រណ៍.. នដ្ឋយសារអាយុឬលកាខណឌ មូ្លែ្

ឋាន) ម្រតូ្វសាា ក់នៅផ្ទោះ

នលើកទឹកចិត្តកម្មករដែលាននរាគសញ្ញា ឬសងស័យានទាំនាក់ទាំនងជិត្សា ិទធនឹងអាកាននរាគសញ្ញា កូវ ើែ-១៩ម្រត្ូវរាយការណ៍នៅនិនយជក

នលើកទឹកចិត្តកម្មករដែលន វ្ ើនត្សត ៍ វជិជានសាំរាប់កូវ ើែ-១៩នែើម្បីរាយការណ៍នៅការយិល័យនិនយជកកន ុងនគ្នលបាំណងសាំអាត្ /កាក ត្់នម្នរាគនិង

តាម្ដ្ឋនរាល់ទាំនាក់ទាំនង។

ភោជនីយដ្ឋា នទាំងអស់

វវ ធាននរ 

អនាម័យ

បចជ ីម្ុខម្ហ បូម្រត្ូវដត្ជាធាត្ុមួ្យកន ុងចាំនណាម្ចាំណុចខាងនម្រកាម្ ១) ជាម្រកដ្ឋសនម្របើបចជ ីម្ុខម្ហ បូដែលនម្របើម្តងនចល

២) បងាា ញបចជ ីម្ុខម្ហ បូ (ឧទហ្រណ.៍.. ឌីជី្លកាត រនខៀនព័ណ៌សកាត រសរនសរនដ្ឋយែីស) ៣) បចជ ីម្ុខម្ហ បូនអ ិចម្រត្ូនិកដែលនម្ើលនលើទូរស័ពទ / ឧបករណ៍

ចល័ត្របស់អតិ្្ិជន

ឧបករណ៍ផ្ទោះបាយនិងការកាំណត់្ទីកដនាងម្រត្ូវដត្នម្របើម្របាស់ដត្ម្តងគត់្ឬម្រត្ូវន វ្ ើអនាម្័យបនាទ ប់ពីការនម្របើម្របាស់នីមួ្យៗ។ នហ្ើយម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរគួរដត្

បត់្ទុកឬនវច ខកប់។ត្ុមិ្នគួរម្រត្ូវបាននរៀបទុកជាមុ្ននទនែើម្បីកាត្់បនថយឱ្កាសសម្រាប់ផ្លប៉ាោះពាល់

ត្ុនិងនៅអីម្រត្ូវដត្សាអ ត្និងានអនាម្័យឱ្យបានហ្មត្់ចត្់រវាងកដនាងអងគុ ុយនីមួ្យៗ

ព័ត៌្ានលម្អ ិត្បដនថម្សត ីពីវធិានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

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


បទដ្ឋា នសុវត្ថ ិភាព

សម្រាប់

ោពចាំបាច់

បទដ្ឋា នសុវត្ថ ិោព

រ សម្លា ត្និង

រ កម្លា ត់្ភមភោគ

សាអ ត្ដផ្ទដែលប៉ាោះញឹកញប់ជា្ម្មតានៅកន ុងបនទប់ងូត្ទឹក (ឧទហ្រណ៍... ចនបងគន់នៅអី ដែទវ រគនា ឺោះទវ រកដនាងោងដែកដនសងម្រកដ្ឋស) ឱ្យបាន

ញឹកញប់និងអនុនោម្តាម្នគ្នលការណ៍ដណនាាំរបស់

រកាកាំណត់្នហ្ត្ុសាអ ត្ដែលរមួ្ានកាលបរនិចឆទ នពលនវោនិងទាំហ្ាំដនការសាអ ត្

ន វ្ ើការនបាសសាអ ត្ជាញឹកញប់នូវត្ាំបន់ឆ្ាងនរាគដែល ា្ន់ ា្រនិងដផ្ទដែលប៉ាោះពាល់ញឹក (ឧទហ្រណ៍ ទវ រចូលរទោះរុញបនទប់ទឹក)។

អនុវត្តនីតិ្វ ិ្ ីនែើម្បីបនងក ើនការសាអ ត្ /ការកាក ត្់នម្នរាគនៅទីធាា ខាងនម្រកាយ។នចៀសវាងអាហាររានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទ ាំងអស់នៅនពលនម្របើទឹក

កាក ត្់នម្នរាគ។អាហាររានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទ ាំងអស់ម្រត្ូវដត្បានសាអ ត្និងន វ្ ើអនាម្័យម្ុននពលនម្របើជាមួ្យទឹកអនាម្័យដែលម្រត្ូវបាននរៀបចាំជា

នម្រសចសម្រាប់អាហាររានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទ ាំងអស់។អាហាររដែលម្ិនានដផ្ទទាំនាក់ទាំនងគ្នា ទ ាំងអស់ម្រត្ូវដត្សាអ ត្ឱ្យបានញឹកញប់

កន ុងករណីការសនមត្ឬានភាពវជិជានដនកូវ ើែ-១៩របស់កម្មករាក ស់ហារងរ អាកលក់ ននាោះនភាជនីយដ្ឋា នទាំងអស់ម្រត្ូវដត្បិទជាបនាទ ន់កន ុងរយៈ

នពល២៤ នា៉ា ងនហ្ើយបនាទ ប់ម្កម្រតូ្វសាអ ត្និងកាវ ត់្នម្នរាគនដ្ឋយអនុនោម្នៅតាម្ការដណនាាំ មុ្ននឹងនបើកន ើងវញិ

ភោជនីយដ្ឋា នទាំងអស់

ព័ត៌្ានលម្អ ិត្បដនថម្សត ីពីវធិានការជាក់ោក់អាចរកបាននៅhttps://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts

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

