
〇 សូមកុុំចេញចៅចរៅចៅចមា៉ោ ងដែលមានមនុសសចរេើន ឬចៅកដនែងដែលមានមនុសសចរេើន។

〇 ចៅចេលចេញេីរកងុតូកយូ ឬេូលកន ុងរកងុតូកយូ  សរមាប់ការចេសេរណ៍ ឬចែើមបី

ការងារ សូមរបងុរបយ័តនជាេិចសស។

〇 ចោជនីយដ្ឋា នជាចែើមគឺេប់រតឹមចមា៉ោ ង21។

〇 សូមកុុំជួបជុុំគ្នន េេួលទានចរគឿងរសវងឹចៅតាមផ្ល វូ ឬសួនសាធាររណ។។

សំណូមពរចំព ោះពោកអ្នកដែលពៅក្កងុតូកយូ  ទាក់ទងនឹងវរីុសកូវែី19

○ េីរកងុតូកយូ បានែកចេញនូវចសេកដ ីរបកាសអាសនន។

○ ចបើអ្នកឆ្ែងជុំងឺកូវែី19 មានេុំនួនចកើនច ើងមដងចេៀត ច ោះគឺចរគ្នោះថ្នន ក់។ គឺចរគ្នោះថ្នន ក់ាសស់។

○ េីរកងុតូកយូ អ្នុវតត វធិារនការេប់សាា ត់ការចកើនច ើងសារជាថ្មីមដងចេៀត។

អ្វ ីដែលសុំខាន់ចៅចេលចនោះគឺច វ្ ីយ៉ោ ងាសកុុំចអាយអ្នកឆ្ែងជុំងឺកូវែី19 ចកើនច ើងមដងចេៀត។

○គឺជាសុំណូមេរេុំច ោះចោកអ្នក សុុំឲ្យបដ រូរចបៀបរស់ចៅ ចែើមបីកុុំចអាយឆ្ែងជុំងឺកូ វែី19 ។

សុំណូមេរ

អ្នករស់ចៅរកងុតូកយូ

អ្នកចបើកហាង សុំណូមេរទាក់េងនឹងការកាត់បនថយចមា៉ោ ងចបើក/ កមម វ ិ្ ី។ល។

*សូមចមើលចៅេុំេ័រប ា ប់។

េីថ្ថ្ៃេ1ី ដែតុោ(ថ្ថ្ៃសុរក) ចមា៉ោ ង 0  ែល់ ថ្ថ្ៃេ2ី4 ដែតុោ(ថ្ថ្ៃអាេិតយ) ចមា៉ោ ង12 យប់េីចេលាសែល់ចេលាស



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាងហូបេុក

◎ហាងដែលមានបិេ ”ដតមបញ្ជា កថ់្នបានរតួតេិនតិយលអ ិតលអន់េប់សាា តក់ារឆ្ែងរេួ*” ថ្ន

គុំចោង ”TOKYO SUPPORT រតួតេិនិតយលអ ិតលអន់” ចៅខាងមែុហាង

・ចមា៉ោ ងអាេចបើកហាងបាន៖ េីចមា៉ោ ង5 ែល់ ចមា៉ោ ង21

・ច្ញៀវរកមុអាេអ្ងគ ុយេូលគ្នន កន ុងតដុតមួយបានរតមឹ 4 ក់។

・េីចមា៉ោ ង11 ែល់ ចមា៉ោ ង20អាេបុំចរចីរគឿងរសវងឹ ឬច្ញៀវអាេយកចរគឿងរសវងឹេូល

កន ុងហាងបាន។

ហាងដែលមនិបានេេួល /ឬមិនបានបិេ ”ដតមបញ្ជា កថ់្នបានរតួតេិនតិយលអ ិតលអនេ់ប់សាា

ត់ការឆ្ែងរេួ*” ចៅខាងមុែហាង

・ចមា៉ោ ងអាេចបើកហាងបាន៖ េីចមា៉ោ ង5 ែល់ ចមា៉ោ ង20

・សូមកុុំបុំចរចីរគឿងរសវងឹ។ ច្ញៀវមិនអាេយកចរគឿងរសវងឹេូលកន ុងហាងបានចេ។

⚫ ហាងដែលមានខាោ៉ា អូ្ចែ

ចោជនីយដ្ឋា ន ឬហាងកាចហវ ៖ សូមកុុំចរបើរបាស់ខាោ៉ា អូ្ចែ។

ចរៅេីចោជនីយដ្ឋា ន ឬហាងកាចហវ ៖ សូមកុុំចអាយមនសុសរបមូលផ្ដ ុុំគ្នន ចរេើនចៅកន ុងបនាប់ដតមួយ។

សូមច វ្ ីចអាយមានែយល់ចេញេូលជារបចុំ។

សូមរបងុរបយ័តនកុុំចអាយឆ្ែងជុំងកូឺវែី19។

កដនែងកុំសានត

។ល។

កដនែងជួបជុុំ

។ល។

（កដនែងេិ្ី

អា ហ៍េិ ហ៍）

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ （ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។）

*



កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ （ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។）

កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាងហូបេុក

・សូមេាយមច វ្ ីចតសត  PCR ចលើអ្នកច វ្ ីការកន ុងហាង។

・សូមកាត់បនថយេុំនួនមនុសសេូលកន ុងហាង។

・សូមកុុំចអាយមនុសសចៅដ ែល នួេូលកន ុងហាង។

・ចរៀបេុំចអាយអាេសុំអាតថ្ែបានជាប់ជានិេច។ សូមចរៀបេុំេឹកថ្នន ុំបាញ់សុំោប់ចមចោគ។

・សូមសុំអាតកដនែងច វ្ ីការចអាយសាអ តជារបចុំ។ សូមច វ្ ីការសុំោប់ចមចោគ។

・សូមចសន ើចៅអ្នកេូលកន ុងហាងចអាយ ក់មា៉ោ ស់ជាដ្ឋេ់ខាត។

・សូមកុុំចអាយអ្នកចៅដ ែល នួ អ្នកមិន ក់មា៉ោ ស់ អ្នកមិនសុំោប់ចមចោគចលើថ្ែេូលកន ុងហាង។

・របសិនចបើមានមនុសសចៅកន ុងហាងនិយយគ្នន ចដ្ឋយមិន ក់មា៉ោ ស់ ឬនិយយចដ្ឋយសុំចលង

ខាែ ុំងៗ ឬនិយយចៅដកបរគ្នន សូមចសន ើចអាយចគចេញចៅចរៅហាង។

・សូមច វ្ ីចអាយកដនែងអាជីវកមមមានែយល់ចេញេូលជានិេច។

・ចែើមបីការ រជុំងឺកូវែី ចៅចេលនិយយ សូមដ្ឋក់ចៅអ្ីចអាយឆ្ងៃ យេីគ្នន

ឬដ្ឋក់របាុំងចៅេច ែ ោះមុែនឹងមុែជាចែើម។

・សូមចគ្នរេតាម ”ចគ្នលការណ៍ដណ ុំថ្នរបច្េអាជីវកមមនីមួយៗ”។

កដនែងកុំសានត
។ល។

កដនែងជួបជុុំ

។ល។
（កដនែងេិ្ី
អា ហ៍េិ ហ៍）

របាុំង



កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ（ហាង）

ឧទាវរណ៍ននទីកដនែង ក្រការសំណូមពរ

ផ្ារេុំចនើប មជឈមណឌ លេិញេុំនិ

ញ។ល។

（ចរៅេីកដនែងលក់ចុំបាេ់

សរមាប់ការរស់ចៅ）

⚫ ចមា៉ោ ងអាេចបើកហាងបាន៖ េីចមា៉ោ ង5 ែល់ ចមា៉ោ ង21

⚫ សូមកុុំបុំចរចីរគឿងរសវងឹ។

⚫ ច្ញៀវមិនអាេយកចរគឿងរសវងឹេូលកន ុងហាងបានចេ។

⚫ ហាងដែលមានខាោ៉ា អូ្ចែ

・សូមកុុំចអាយមនុសសរបមូលផ្ដ ុុំគ្នន ចរេើនចៅកន ុងបនា ប់ដតមួយ។

・សូមច វ្ ីចអាយមានែយល់ចេញេូលជារបចុំ។

・សូមរបងុរបយ័តនកុុំចអាយឆ្ែងជុំងឺកូវែី19។

ហាងបា៉ោ ឈីងកុ 

កដនែងចលងចហេម។ល។

កដនែងងូតេឹកសាធាររណ។ដែល

មានបនាប់ចដ្ឋយដ ក

ហាងចមើលវចីែអូ្កន ុងបនាប់

ចដ្ឋយដ ក។ល។

កដនែងងូតេឹករបណិត 

ហាងសា ន។ល។



កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ（ហាង ）

ឧទាវរណ៍ននទីកដនែង ក្រការសំណូមពរ

ផ្ារេុំចនើប មជឈមណឌ លេិញេុំនិ

ញ។ល។

（ចរៅេីកដនែងលក់ចុំបាេ់

សរមាប់ការរស់ចៅ）

・សូមេាយមច វ្ ីចតសត  PCR ចលើអ្នកច វ្ ីការកន ុងហាង។

・សូមកាត់បនថយេុំនួនមនុសសេូលកន ុងហាង។

・សូមកុុំចអាយមនុសសចៅដ ែល នួេូលកន ុងហាង។

・ចរៀបេុំចអាយអាេសុំអាតថ្ែបានជាប់ជានិេច។ ចរៀបេុំេឹកថ្នន ុំបាញ់សុំោប់ចមចោគ។

・សូមសុំអាតកដនែងច វ្ ីការចអាយសាអ តជារបចុំ។ សូមច វ្ ីការសុំោប់ចមចោគ។

・សូមចសន ើចៅអ្នកេូលកន ុងហាងចអាយ ក់មា៉ោ ស់ជាដ្ឋេ់ខាត។

・សូមកុុំចអាយអ្នកចៅដ ែល នួ អ្នកមិន ក់មា៉ោ ស់ អ្នកមិនសុំោប់ចមចោគចលើថ្ែេូល

កន ុងហាង។

・របសិនចបើមានមនុសសចៅកន ុងហាងនិយយគ្នន ចដ្ឋយមិន ក់មា៉ោ ស់ ឬនិយយ

ចដ្ឋយសុំចលងខាែ ុំងៗ ឬនិយយចៅដកបរគ្នន សូមចសន ើចអាយចគចេញចៅចរៅហាង។

・សូមច វ្ ីចអាយកដនែងអាជីវកមមមានែយល់ចេញេូលជានិេច។

・ចែើមបីការ រជុំងឺកូវែី ចៅចេលនិយយ សូមដ្ឋក់ចៅអ្ីចអាយឆ្ងៃ យេីគ្នន

ឬដ្ឋក់របាុំងចៅេច ែ ោះមុែនឹងមុែជាចែើម។

・សូមចគ្នរេតាម ”ចគ្នលការណ៍ដណ ុំថ្នរបច្េអាជីវកមមនីមួយៗ”។

ហាងបា៉ោ ឈីងកុ 

កដនែងចលងចហេម។ល។

កដនែងងូតេឹកសាធាររណ។ដែល

មានបនាប់ចដ្ឋយដ ក

ហាងចមើលវចីែអូ្កន ុងបនាប់

ចដ្ឋយដ ក។ល។

កដនែងងូតេឹករបណិត 

ហាងសា ន។ល។ របាុំង



ឧទាវរណ៍ននទីកដនែង ក្រការសំណូមពរ

សារមនា ីរ សាលវេិិរតសលិប។ 

សួនសតវ។ល។

■កដនែងមនិបចចចញសុំចលងខាែ ុំង

*េុំនួនមនសុសកុំណត=់ េុំនួនមនសុសអាេេូលបាន

・េុំនួនមនសុសកុំណតត់េិជាងឬចសម ើ 5,000 ក់ ៖ រតឹមេុំនួនមនសុសកុំណត់

・េុំនួនមនសុសកុំណតេី់ 5,000 ក់ ែល់ 10,000 ក់ ៖ រតឹម 5,000 ក់

・េុំនួនមនសុសកុំណតេ់ី 10,000 ក់ ែល់ 20,000 ក់ ៖ រតឹម ក់កាសដ លេុំនួនមនសុស

កុំណត់

・េុំនួនមនសុសកុំណតច់ប់េី 20,000 កច់ ើង៖ រតឹម10,000 ក់

■កដនែងបចចចញសុំចលងខាែ ុំង（☑ គចឺុំបាេរ់តវូបុំចេញទាុំងអ្ស់）

☑ រតឹម10,000 ក់

☑ រតឹម 50％ថ្នេុំនួនមនសុសកុំណត់

⚫ ចមា៉ោ ងអាេចបើកកដនែងបាន៖ េីចមា៉ោ ង5 ែល់ ចមា៉ោ ង21

⚫ សូមកុុំបុំចរចីរគឿងរសវងឹ។

⚫ ច្ញៀវមិនអាេយកចរគឿងរសវងឹេូលកន ុងកដនែងបានចេ។

⚫ ហាងដែលមានខាោ៉ា អូ្ចែ

・សូមកុុំចអាយមនសុសរបមូលផ្ដ ុុំគ្នន ចរេើនចៅកន ុងបនាប់ដតមួយ។

・សូមច វ្ ីចអាយមានែយល់ចេញេូលជារបចុំ។

・សូមរបងុរបយ័តនកុុំចអាយឆ្ែងជុំងកូឺវែី19។

េីោនកីឡាចបសបល អាគ្នរចលង

កីឡា កែ ឹបហាត់របាណ។ល។

ចោងោេយនត មចហារសេ

សាលសុំ ដែង។ល។

សួនកុំសានត theme park

សួនកុំសានត

កដនែងជួបជុុំ សាលជួបជុុំសា

ធាររណ។។ល។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវបប្ម៌។

ល។

សាសា គ្នរ ផ្ាោះសុំាសក់

(ដតកដនែងជួបជុុំប៉ោុចាសណ ោះ)

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ（កមម វធិី។ល។）



ឧទាវរណ៍ននទីកដនែង ក្រការសំណូមពរ

សារមនា ីរ សាលវេិិរតសិលប។ 

សួនសតវ។ល។

・សូមេាយមច វ្ ីចតសត  PCR ចលើអ្នកច វ្ ីការកន ុងហាង។

・សូមកាត់បនថយេុំនួនមនុសសេូលកន ុងហាង។

・សូមកុុំចអាយមនុសសចៅដ ែល នួេូលកន ុងហាង។

・ចរៀបេុំចអាយអាេសុំអាតថ្ែបានជាប់ជានិេច។ ចរៀបេុំេឹកថ្នន ុំបាញ់សុំោប់ចមចោគ។

・សូមសុំអាតកដនែងច វ្ ីការចអាយសាអ តជារបចុំ។ សូមច វ្ ីការសុំោប់ចមចោគ។

・សូមចសន ើចៅអ្នកេូលកន ុងហាងចអាយ ក់មា៉ោ ស់ជាដ្ឋេ់ខាត។

・សូមកុុំចអាយអ្នកចៅដ ែល នួ អ្នកមិន ក់មា៉ោ ស់ អ្នកមិនសុំោប់ចមចោគចលើថ្ែេូល

កន ុងហាង។

・របសិនចបើមានមនុសសចៅកន ុងហាងនិយយគ្នន ចដ្ឋយមិន ក់មា៉ោ ស់ ឬនិយយ

ចដ្ឋយសុំចលងខាែ ុំងៗ ឬនិយយចៅដកបរគ្នន សូមចសន ើចអាយចគចេញចៅចរៅហាង។

・សូមច វ្ ីចអាយកដនែងអាជីវកមមមានែយល់ចេញេូលជានិេច។

・ចែើមបីការ រជុំងឺកូវែី ចៅចេលនិយយ សូមដ្ឋក់ចៅអី្ចអាយឆ្ងៃ យេីគ្នន

ឬដ្ឋក់របាុំងចៅេច ែ ោះមុែនឹងមុែជាចែើម។

・សូមចគ្នរេតាម ”ចគ្នលការណ៍ដណ ុំថ្ន

របច្េអាជីវកមមនីមួយៗ”។

េីោនកីឡាចបសបល អាគ្នរចលង

កីឡា កែ ឹបហាត់របាណ។ល។

ចោងោេយនត មចហារសេ

សាលសុំ ដែង។ល។

សួនកុំសានត theme park

សួនកុំសានត

កដនែងជួបជុុំ សាលជួបជុុំសា

ធាររណ។។ល។

សាលេិេ័រណ៍ សាលវបប្ម៌។

ល។

សាសា គ្នរ ផ្ាោះសុំាសក់

(ដតកដនែងជួបជុុំប៉ោុចាសណ ោះ)

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ（កមម វធិី។ល។）

របាុំង


