សំណូមពរចំព

ី
ោះពោកអ្ន កដែលពៅក្ក ុងតូ កូ យ ទាក់ទងនឹង វរុី សកូ វែ19

○ េីរក ុងតូ កយ
ូ បានែកចេញនូ វចសេកដ ីរបកាសអាសនន ។
ី
○ ចបើអ្នកឆ្ែ ងជុំងឺកូ វែ19
មានេុំនួនចកើនច ើងមដ ងចេៀត ច

ោះគឺចរគ្នោះថ្ននក់។ គឺចរគ្នោះថ្ននក់ាសស់។

ិ
○ េីរក ុងតូ កយ
ូ អ្នុវតត វធារនការេប់
សាាត់ការចកើនច ើងសារជាថ្ម ីមដងចេៀត។
ី
អ្វ ីដែលសុំខាន់ចៅចេលចនោះគឺច្វ ីយ៉ោងាសកុុំចអាយអ្ន កឆ្ែ ងជុំងឺកូ វែ19
ចកើនច ើងមដ ងចេៀត។
○គឺជាសុំណូមេរេុំច
េីចេលាសែល់ចេលាស

ី
ោះចោកអ្ន ក សុុំឲ្យបដ ូររចបៀបរស់ចៅ ចែើមបីកុុំចអាយឆ្ែ ងជុំងឺកូ វែ19
។
េីថ្ថ្ៃ េ1
ី ដែតុោ(ថ្ថ្ៃ សុរក) ចមា៉ោង 0 ែល់ ថ្ថ្ៃ េ2
ី 4 ដែតុោ(ថ្ថ្ៃ អាេិតយ) ចមា៉ោង12 យប់

សុំណូមេរ
អ្ន ករស់ចៅរក ុងតូ កយ
ូ 〇 សូ មកុុំចេញចៅចរៅចៅចមា៉ោងដែលមានមនុសសចរេើន ឬចៅកដនែ ងដែលមានមនុសសចរេើន។

〇 ចៅចេលចេញេីរក ុងតូ កយ
ូ ឬេូ លកនុងរក ុងតូ កយ
ូ សរមាប់ការចេសេរណ៍ ឬចែើមបី
ការងារ សូ មរប ុងរបយ័តនជាេិចសស។
〇 ចោជនីយដ្ឋានជាចែើមគឺេប់រតឹមចមា៉ោង21។
ឹ
〇 សូ មកុុំជួបជុុំគ្ននេេួ លទានចរគឿងរសវងចៅតាមផ្
ល វូ ឬសួ នសាធាររណ។។
អ្ន កចបើកហាង

ិ ។ល។
សុំណូមេរទាក់េងនឹងការកាត់បនថ យចមា៉ោងចបើក/ កមម វ្ី
*សូ មចមើលចៅេុំេ័រប ា ប់។

កដនែ ងអាជីវកមម សំណូមពរ （ពោជនីយដ្ឋាន ហាងកាពវេ ។ល។）
ក្រការសំណូមពរ

កដនែ ង

◎ហាងដែលមានបិេ ”ដតមបញ្ជាក់ថ្នបានរតួ តេិនត
ិ យលអ ិតលអ ន់េប់សាាត់ការឆ្ែ ងរ ួេ*” ថ្ន

*

គុំចោង ”TOKYO SUPPORT រតួ តេិនិតយលអ ិតលអ ន់” ចៅខាងមុែហាង

ហាងហូ បេុក

・ចមា៉ោងអាេចបើកហាងបាន៖ េីចមា៉ោង5 ែល់ ចមា៉ោង21
・ច្ញៀវរក ុមអាេអ្ងគុយេូ លគ្ននកនុងតុដតមួ យបានរតឹម 4

ក់។

・េីចមា៉ោង11 ែល់ ចមា៉ោង20 អាេបុំច រ ីចរគឿងរសវ ឹង ឬច្ញៀវអាេយកចរគឿងរសវ ឹងេូ ល

កនុងហាងបាន។
ហាងដែលមិនបានេេួ ល /ឬមិនបានបិេ ”ដតមបញ្ជាក់ថ្នបានរតួ តេិនត
ិ យលអ ិតលអ ន់េប់សាា

កដនែ ងកុំសានត
។ល។

ត់ការឆ្ែ ងរ ួេ*” ចៅខាងមុែហាង
・ចមា៉ោងអាេចបើកហាងបាន៖ េីចមា៉ោង5 ែល់ ចមា៉ោង20
・សូ មកុុំបុំច រ ីចរគឿងរសវ ឹង។ ច្ញៀវមិនអាេយកចរគឿងរសវ ឹងេូ លកនុងហាងបានចេ។
⚫ ហាងដែលមានខាោ៉ាអ្ូ ចែ
ចោជនីយដ្ឋាន ឬហាងកាចហវ ៖ សូ មកុុំចរបើរបាស់ខាោ៉ាអ្ូ ចែ។
ចរៅេីចោជនីយដ្ឋាន ឬហាងកាចហវ ៖ សូ មកុុំចអាយមនុសសរបមូ លផ្ដ ុំគ្ន
ុ ន ចរេើនចៅកនុងបនា ប់ដតមួ យ។

កដនែ ងជួ បជុុំ
។ល។
（កដនែ ងេិ្ី
អា

ហ៍េិ

ហ៍）

សូ មច្វ ីចអាយមានែយល់ចេញេូ លជារបចុំ។
ឺ ូ វ ីែ19។
សូ មរប ុងរបយ័តនកចុុំ អាយឆ្ែ ងជុំងក

កដនែ ងអាជីវកមម សំណូមពរ （ពោជនីយដ្ឋាន ហាងកាពវេ ។ល។）
ក្រការសំណូមពរ

កដនែ ង

・សូ មេាយមច្វ ីចតសត PCR ចលើអ្នកច្វ ីការកនុងហាង។

ហាងហូ បេុក

・សូ មកាត់បនថ យេុំនួនមនុសសេូ លកនុងហាង។
・សូ មកុុំចអាយមនុសសចៅដែល ួនេូ លកនុងហាង។
・ចរៀបេុំចអាយអាេសុំអាតថ្ែបានជាប់ជានិេច។ សូ មចរៀបេុំេឹកថ្ននបា
ុំ ញ់សុំោប់ចមចោគ។
・សូ មសុំអាតកដនែ ងច្វ ីការចអាយសាអតជារបចុំ។ សូ មច្វ ីការសុំោប់ចមចោគ។
・សូ មចសន ើចៅអ្ន កេូ លកនុងហាងចអាយ

កដនែ ងកុំសានត
។ល។

・សូ មកុុំចអាយអ្ន កចៅដែល ួន អ្ន កមិន

ក់មា៉ោស់ជាដ្ឋេ់ខាត។
ក់មា៉ោស់ អ្ន កមិនសុំោប់ចមចោគចលើថ្ែេូ លកនុងហាង។

・របសិនចបើមានមនុសសចៅកនុងហាងនិយយគ្ននចដ្ឋយមិន

ក់មា៉ោស់ ឬនិយយចដ្ឋយសុំចលង

ខាែុំងៗ ឬនិយយចៅដកបរគ្ននសូ មចសន ើចអាយចគចេញចៅចរៅហាង។
・សូ មច្វ ីចអាយកដនែ ងអាជីវកមម មានែយល់ចេញេូ លជានិេច។
កដនែ ងជួ បជុុំ
។ល។

（កដនែ ងេិ្ី
អា ហ៍េិ ហ៍）

・ចែើមបីការ

ី ចៅចេលនិយយ សូ មដ្ឋក់ចៅអ្ីចអាយឆ្ងៃយេីគ្នន
រជុំងឺកូ វែ

ឬដ្ឋក់របាុំងចៅេច ែ ោះមុែនឹងមុែជាចែើម។
・សូ មចគ្នរេតាម ”ចគ្នលការណ៍ដណ

ុំថ្នរបច្េអាជីវកមម នីមួយៗ”។

របាុំង

កដនែ ងអាជីវកមម សំណូមពរ（ ហាង ）
ក្រការសំណូមពរ

ឧទាវរណ៍ននទីកដនែ ង
ផ្ារេុំចនើប មជឈមណឌលេិញេុំនិ
ញ។ល។
（ចរៅេីកដនែ ងលក់ចបា
ុំ េ់
សរមាប់ការរស់ចៅ）

⚫ ចមា៉ោងអាេចបើកហាងបាន៖ េីចមា៉ោង5 ែល់ ចមា៉ោង21
ឹ
⚫ សូ មកុុំបុំច រ ីចរគឿងរសវង។

ឹ
⚫ ច្ញៀវមិនអាេយកចរគឿងរសវងេូ
លកនុងហាងបានចេ។

ហាងបា៉ោឈីងកុ
កដនែ ងចលងចហេ ម។ល។
កដនែ ងងូ តេឹកសាធាររណ។ដែល
មានបនា ប់ចដ្ឋយដ ក
ី
ហាងចមើល វចែអ្ូ
កនុងបនា ប់
ចដ្ឋយដ ក។ល។

កដនែ ងងូ តេឹករបណិត
ហាងសា ន។ល។

⚫ ហាងដែលមានខាោ៉ាអ្ូ ចែ
・សូ មកុុំចអាយមនុសសរបមូ លផ្ដ ុំគ្ន
ុ ន ចរេើនចៅកនុងបនា ប់ដតមួ យ។

・សូ មច្វ ីចអាយមានែយល់ចេញេូ លជារបចុំ។
ី
・សូ មរប ុងរបយ័តនកុុំចអាយឆ្ែ ងជុំងឺកូ វែ19។

កដនែ ងអាជីវកមម សំណូមពរ（ ហាង ）
ក្រការសំណូមពរ

ឧទាវរណ៍ននទីកដនែ ង
ផ្ារេុំចនើប មជឈមណឌលេិញេុំនិ

・សូ មេាយមច្វ ីចតសត PCR ចលើអ្នកច្វ ីការកនុងហាង។

ញ។ល។

・សូ មកាត់បនថ យេុំនួនមនុសសេូ លកនុងហាង។

（ចរៅេីកដនែ ងលក់ចបា
ុំ េ់

・សូ មកុុំចអាយមនុសសចៅដែល ួនេូ លកនុងហាង។

សរមាប់ការរស់ចៅ）

・ចរៀបេុំចអាយអាេសុំអាតថ្ែបានជាប់ជានិេច។ ចរៀបេុំេឹកថ្ននបា
ុំ ញ់សុំោប់ចមចោគ។

ហាងបា៉ោឈីងកុ

・សូ មចសន ើចៅអ្ន កេូ លកនុងហាងចអាយ

កដនែ ងចលងចហេ ម។ល។

・សូ មកុុំចអាយអ្ន កចៅដែល ួន អ្ន កមិន

កដនែ ងងូ តេឹកសាធាររណ។ដែល
មានបនា ប់ចដ្ឋយដ ក
ី
ហាងចមើល វចែអ្ូ
កនុងបនា ប់
ចដ្ឋយដ ក។ល។

・សូ មសុំអាតកដនែ ងច្វ ីការចអាយសាអតជារបចុំ។ សូ មច្វ ីការសុំោប់ចមចោគ។

ក់មា៉ោស់ជាដ្ឋេ់ខាត។
ក់មា៉ោស់ អ្ន កមិនសុំោប់ចមចោគចលើថ្ែេូ ល

កនុងហាង។
・របសិនចបើមានមនុសសចៅកនុងហាងនិយយគ្ននចដ្ឋយមិន

ក់មា៉ោស់ ឬនិយយ

ចដ្ឋយសុំចលងខាែុំងៗ ឬនិយយចៅដកបរគ្ននសូ មចសន ើចអាយចគចេញចៅចរៅហាង។
・សូ មច្វ ីចអាយកដនែ ងអាជីវកមម មានែយល់ចេញេូ លជានិេច។
・ចែើមបីការ

ី ចៅចេលនិយយ សូ មដ្ឋក់ចៅអ្ីចអាយឆ្ងៃយេីគ្នន
រជុំងឺកូ វែ

ឬដ្ឋក់របាុំងចៅេច ែ ោះមុែនឹងមុែជាចែើម។
កដនែ ងងូ តេឹករបណិត
ហាងសា ន។ល។

・សូ មចគ្នរេតាម ”ចគ្នលការណ៍ដណ

ុំថ្នរបច្េអាជីវកមម នីមួយៗ”។
របាុំង

ិ ។ល។）
កដនែ ងអាជីវកមម សំណូមពរ（កមម វធី
ក្រការសំណូមពរ

ឧទាវរណ៍ននទីកដនែ ង
ិ រតសិលប។
សារមនា ីរ សាលវេិ
សួ នសតវ ។ល។
េីោនកីឡាចបសបល អាគ្នរចលង
កីឡា កែ ឹបហាត់របាណ។ល។

ចោងោេយនត មចហារសេ
សាលសុំដែង។ល។
សួ នកុំសានត theme park
សួ នកុំសានត
កដនែ ងជួ បជុុំ សាលជួ បជុុំសា
ធាររណ។។ល។
សាលេិេ័រណ៍ សាលវបប្ម៌។
ល។
សាស
ា គ្នរ ផ្ា ោះសុំាសក់

(ដតកដនែ ងជួ បជុុំប៉ោុចាស
ណ ោះ)

■កដនែ ងមិនបចចច ញសុំចលងខាែុំង
*េុំនួនមនុសសកុំណត់= េុំនួនមនុសសអាេេូ លបាន
・េុំនួនមនុសសកុំណត់តេ
ិ ជាងឬចសម ើ 5,000

・េុំនួនមនុសសកុំណត់េី 5,000
・េុំនួនមនុសសកុំណត់េី 10,000

ក់ ៖ រតឹមេុំនួនមនុសសកុំណត់

ក់ ែល់ 10,000
ក់ ែល់ 20,000

ក់ ៖ រតឹម 5,000
ក់ ៖ រតឹម

ក់កាស
ដ លេុំនួនមនុសស

កុំណត់
・េុំនួនមនុសសកុំណត់ចប់េី 20,000

ក់ច ើង៖ រតឹម10,000

ក់

■កដនែ ងបចចច ញសុំចលងខាែង
ុំ （☑ គឺចុំបាេ់រតូវបុំចេញទា ុំងអ្ស់）

☑ រតឹម10,000

ក់

☑ រតឹម 50％ថ្នេុំនួនមនុសសកុំណត់
⚫ ចមា៉ោងអាេចបើកកដនែ ងបាន៖ េីចមា៉ោង5 ែល់ ចមា៉ោង21
⚫ សូ មកុុំបុំច រ ីចរគឿងរសវ ឹង។

⚫ ច្ញៀវមិនអាេយកចរគឿងរសវ ឹងេូ លកនុងកដនែ ងបានចេ។
⚫ ហាងដែលមានខាោ៉ាអ្ូ ចែ
・សូ មកុុំចអាយមនុសសរបមូ លផ្ដ ុំគ្ន
ុ ន ចរេើនចៅកនុងបនា ប់ដតមួ យ។
・សូ មច្វ ីចអាយមានែយល់ចេញេូ លជារបចុំ។
ឺ ូ វ ីែ19។
・សូ មរប ុងរបយ័តនកចុុំ អាយឆ្ែ ងជុំងក

ក់

ិ ។ល។）
កដនែ ងអាជីវកមម សំណូមពរ（កមម វធី
ក្រការសំណូមពរ

ឧទាវរណ៍ននទីកដនែ ង
ិ រតសិលប។
សារមនា ីរ សាលវេិ
សួ នសតវ ។ល។

・សូ មេាយមច្វ ីចតសត PCR ចលើអ្នកច្វ ីការកនុងហាង។
・សូ មកាត់បនថ យេុំនួនមនុសសេូ លកនុងហាង។

េីោនកីឡាចបសបល អាគ្នរចលង

・សូ មកុុំចអាយមនុសសចៅដែល ួនេូ លកនុងហាង។

កីឡា កែ ឹបហាត់របាណ។ល។

・ចរៀបេុំចអាយអាេសុំអាតថ្ែបានជាប់ជានិេច។ ចរៀបេុំេឹកថ្ននបា
ុំ ញ់សុំោប់ចមចោគ។

ចោងោេយនត មចហារសេ

・សូ មសុំអាតកដនែ ងច្វ ីការចអាយសាអតជារបចុំ។ សូ មច្វ ីការសុំោប់ចមចោគ។

សាលសុំដែង។ល។

・សូ មចសន ើចៅអ្ន កេូ លកនុងហាងចអាយ

សួ នកុំសានត theme park

សួ នកុំសានត
កដនែ ងជួ បជុុំ សាលជួ បជុុំសា

・សូ មកុុំចអាយអ្ន កចៅដែល ួន អ្ន កមិន

ក់មា៉ោស់ជាដ្ឋេ់ខាត។

ក់មា៉ោស់ អ្ន កមិនសុំោប់ចមចោគចលើថ្ែេូ ល

កនុងហាង។
・របសិនចបើមានមនុសសចៅកនុងហាងនិយយគ្ននចដ្ឋយមិន

ចដ្ឋយសុំចលងខាែុំងៗ ឬនិយយចៅដកបរគ្ននសូ មចសន ើចអាយចគចេញចៅចរៅហាង។

ធាររណ។។ល។

・សូ មច្វ ីចអាយកដនែ ងអាជីវកមម មានែយល់ចេញេូ លជានិេច។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវបប្ម៌។

・ចែើមបីការ

ល។
សាស
ា គ្នរ ផ្ា ោះសុំាសក់
(ដតកដនែ ងជួ បជុុំប៉ោុចាស
ណ ោះ)

ក់មា៉ោស់ ឬនិយយ

ី ចៅចេលនិយយ សូ មដ្ឋក់ចៅអ្ីចអាយឆ្ងៃយេីគ្នន
រជុំងឺកូ វែ

ឬដ្ឋក់របាុំងចៅេច ែ ោះមុែនឹងមុែជាចែើម។
・សូ មចគ្នរេតាម ”ចគ្នលការណ៍ដណ
របច្េអាជីវកមម នីមួយៗ”។

ុំថ្ន

របាុំង

