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សំណូមពរចំព ោះពោកអ្នកដែលពៅក្កងុតូកយូ  ទាក់ទងនឹងវរីុសកូ វែី19

ពីថ្ងៃទី1 ខែមិងុនា(ថ្ងៃអង្គា រ) ម ៉ោ ង0  ដល់  ថ្ងៃទី20 ខែមិងុនា(ថ្ងៃអាទិត្យ) ម ៉ោ ង12 យប់ពីមពលណាដល់មពលណា

សំណូមពរ

អនករស់មៅក្កងុតូ្កយូ

អនកមបើកហាង

○ បច្ច ុបបន្ន មន្េះអនកឆ្លងជំងឺកូវដី19  ន្ចំ្នួ្ន្មក្ច្ើន្ខ្ល ំង។ មបើមកើន្ម ើងមទៀត្ មនាេះគឺមក្រេះថ្នន ក់។ គឺមក្រេះថ្នន ក់ណាស់។

○ ទីក្កងុតូ្កយូ បាន្មច្ញមសច្កដ ីក្បកាសអាសន្នរចួ្ម ើយ។ បច្ច ុបបន្ន មន្េះអវ ីខដលសំខ្ន្់គឺក្ត្វូមៅ ទ្េះ កុំមច្ញមកមក្ៅ

តាមខដលអាច្ម វ្ ីមកបាន្។ ម ើយមជៀសវាងជួប ឬន្ិយាយជាមួយមន្ុសស។

○ មសច្កដ ីក្បកាសអាសន្នគឺជាសំណូមពរច្ំម េះមោកអនក សុំឲ្យបដ រូរមបៀបរស់មៅ។

សូមមៅ ទ្េះ

○ សូមមៅ ទ្េះតាមខដលអាច្ម វ្ ីបាន្។ សូមកុំមច្ញមកមក្ៅតាមខដលអាច្ម វ្ ីបាន្។

○ សូមមៅ ទ្េះមៅមពលយប់ ន្ិងថ្ងៃមៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ។

○ សូមកុំចូ្លកន ុងក្កងុតូ្កយូ  ន្ិងកុំមច្ញពីក្កងុតូ្កយូ ។

សំណូមពរទាក់ទងន្ឹងការផ្អា កមបើកហាង ការកាត្់បន្ថយម ៉ោ ងមបើក កមម វ ិ្ ី។ល។

*សូមមមើលមៅទំព័របនាទ ប់។



កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ

ឧទាហរណ៍ននទីកដនែង ក្រការសំណូមពរ

កខន្លង

-ហាង

្ារទំមន្ើប មជឈមណឌ លទិញទនំ្ញិ។ល។

（មក្ៅពីកខន្លងលក់ចំបាច្់សក្ ប់ការរស់មៅ）

【កខន្លង្ំជាង 1,000㎡】（មក្ៅពីកខន្លងលក់ចំបាច់្សក្ ប់ការរស់មៅ）

 ថ្ងៃ្មមតា៖ ម ៉ោ ងអាច្មបើកហាងបាន្៖ ពីម ៉ោ ង5 ដល់ ម ៉ោ ង20

សូមកាត្់បន្ថយច្នួំ្ន្មន្សុសចូ្លកន ុងហាង

 ថ្ងៃមៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ៖ សូមឈប់សក្ ក

【កខន្លងតូ្ច្ជាង1,000㎡】（មក្ៅពីកខន្លងលក់ចំបាច្់សក្ ប់ការរស់មៅ）

ម ៉ោ ងអាច្មបើកហាងបាន្៖ ពីម ៉ោ ង5 ដល់ ម ៉ោ ង20

សូមកាត្់បន្ថយច្ំនួ្ន្មន្ុសសចូ្លកន ុងហាងមអាយបាន្មក្ច្ើន្បំ្ុត្

ហាងបា៉ោ ឈីងក ុកខន្លងមលងម ាម។ល។

កខន្លងងូត្ទឹកសាធារណៈខដល ន្បន្ទប់

មោយខ ក

ហាងមមើលវមីដអូកន ុងបន្ទប់មោយខ ក។ល។

កខន្លងងូត្ទឹកក្បណតិ្ ហាងសា ន្។ល។

កខន្លង

-កមម វ ិ្ ី

សារមន្ទ រី វចិ្ិក្ត្សាលសិលបៈ សួន្សត្វ។ល។

 សូមកក្មិត្ច្នួំ្ន្ម្ញៀវឲ្យមៅមក្កាម 5,000 នាក់

សូមឲ្យម្ញៀវចូ្លក្ត្ឹម50% ថ្ន្ច្ំនួ្ន្ម្ញៀវខដលអាច្ចូ្លបាន្

 ម ៉ោ ងអាច្មបើកហាងបាន្៖

○ មៅមពល ន្កមម វ ិ្  ីក្ត្ឹមម ៉ោ ង21

○ មៅមពលរម ន្កមម វ ិ្ ី

កខន្លង្ជំាង1,000㎡ ៖ ក្ត្ឹមម ៉ោ ង20

កខន្លងតូ្ច្ជាង1,000㎡ ៖ ពាយាមបិទក្ត្ឹមម ៉ោ ង20

 សូមកាត្់បន្ថយច្នួំ្ន្មន្សុសចូ្លកន ុងហាង

ទីោន្កឡីាមបសបល អាររមលងកីឡា កល ឹប

ហាត្់ក្បាណ។ល។

មោងភាពយន្ត មមហាក្សព កខន្លងសំខដង។ល។

សួន្កំសាន្ត theme park សួន្កំសាន្ត

កខន្លងជួបជុំ សាលជួបជុំសាធារណៈ។ល។

សាលពិព័រណ៍ សាលវបប្ម។៌ល។

សណាា ររ ទ្េះសំណាក់ (ខត្កខន្លងជួបជុំ

ប៉ោុមណាណ េះ)

●ខុសគ្នន ពៅតាមទំហំននកដនែងអាជីវកមម



កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ （ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពហេជាពែើម）

កដនែង ឧទាហរណ៍-កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាង ូបច្ុក/កខន្លងកំសាន្ត

ក្បសិន្មបើ ន្១កន ុងច្ំមណាម ①～③

①បំមរមីក្គឿងក្សវងឹ

②អាច្យកមក្គឿងក្សវងឹចូ្លបាន្

➂ ន្ខ្ោ៉ា អូមែ

【ហាង ូបច្ុក】

មភាជន្ីយោា ន្（រមួទាងំមភាជន្ីយោា ន្អុី

 ាកាយា៉ោ ）ហាងកាម វ ។ល។

（មក្ៅពីមសវាកមមដឹកជញ្ជ នូ្ដល់ ទ្េះ ន្ិងែចប）់

【កខន្លងកំសាន្ត】

កល ឹបោក្ត្ី បារ។ល។

សូមផ្អា កមបើក

ហាង ូបច្ុក/កខន្លងកំសាន្ត（រម ន្

ទាងំអស）់

①មិន្បំមរមីក្គឿងក្សវងឹ

②ម្ញៀវមិន្អាច្យកមក្គឿងក្សវងឹ

ចូ្លបាន្

➂រម ន្ខ្ោ៉ា អូមែ

 ម ៉ោ ងអាច្មបើកហាងបាន្៖ ក្ត្ឹមម ៉ោ ង20

 សូមកាត់្បន្ថយចំ្នួ្ន្មនុ្សសចូ្លកន ុងហាង

 សូមមររពតាមមរលការណ៍ខណនាំថ្ន្ក្បម្ទ

អាជីវកមមន្ីមួយៗ

កខន្លងជួបជំុ។ល។ កខន្លងពិ្ីអា  ៍ពិ  ៍  សូមកំុបំមរមីក្គឿងក្សវងឹ

 ម្ញៀវក៏មិន្អាច្យកមក្គៀងក្សវងឹចូ្ល

បាន្ខដរ

 សូមកុំមក្បើក្បាស់ខ្ោ៉ា អូមែ

 ម ៉ោ ងអាច្មបើកកខន្លងបាន្៖ ក្ត្ឹមម ៉ោ ង20

 សូមមរៀបច្ំម វ្ ី ”ក្ត្ឹម1.5 ម ៉ោ ង” ”ក្ត្ឹម50នាក់ 

ន្ិងក្ត្ឹម50% ថ្ន្ច្ំនួ្ន្មន្ុសសអាច្ចូ្លបាន្”

កដនែងសំណូមពរឲ្យផ្អា កពរើក ／ កដនែងសំណូមពរឲ្យកាត់រនចយចំនមនពងប ងពរើក


