
សំណួរសួរញឹកញាប់ពីបទបញ្ជា នីតិប្បតិបតត ិអំពីរបងំមុខ 

បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាព៖ ថ្ងៃទី 6 ខែវិ ច្ចិ្កា ឆ្ន ាំ 2020 

*សូមកត់សម្គា ល់ថាឯកសារអាំពីសាំណួរសួរញឹកញាប់ធនេះអាច្នឹងត្តូិ បានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាព

ធ ើមបីធ ល្ ើយសាំណួរបខនែមធៅធពលអនាគត។  

 

 

(1) ហេតុអវ ីបនជាការពាករ់បងំមុខមានសារៈសំខាន់? 

 

COVID-19 គឺជាវិ ើរសសខ លធ ើរតាមែយល់ខ ល ល្ងរាលដាលជាទូធៅបាំផសតរវាងមនសសសខ លប េះពាល់

ជកតសន កទធនឹងគ្នន ។  វាវរ ើករាលដាលតាមរយៈតាំណក់ទឹកតូច្ៗធៅផល ូិ  ធងហ ើម ឬភាគលអ កតតូច្  ូច្ជា

ភាគលអ កតទាំងឡាយខ លធៅកន ុងច្ាំហាយទឹកខ លបានបធងក ើតធ ើងធៅធពលមនសសសខ ល ល្ងធរាគកអក 

កណ្តា ស់ ធត្ច្ៀង នកយាយ ឬ ក ធងហ ើម។  ារពាក់របាាំងមសែត្តូិ បានបញ្ជា ក់ឲ្យធ ើញថាជាវិ ច្្ ីមួយ ៏សាំខាន់ 

ម្គនត្បសកទធភាព នកងងាយត្សួលបាំផសតកន ុងារាត់បនែយាររ ើករាលដាលថ្ន COVID-19 ធត្ពាេះវាជួយ

ទប់សាក ត់តាំណក់ទឹកតូច្ៗខ លធច្ញពីផល ូិ  ធងហ ើម។  

 

(2) ហតើការហែើកលែងលនែកហេជ្ាសាស្តសត ចំហពាោះការពាករ់បងំមុខហៅលតអនុេតតដលដែលមនហទ? 
 

ធៅខតអនសិតា។ គ្នា នអវ ើធៅកន ុងបទបញ្ជា នីតកត្បតកបតា កធនេះផ្លល ស់បដ រូថាធតើបសគាលម្គន ក់ត្តូិ បានធលើកខលងពី

លកខែណឌ ថ្នារពាក់របាាំងមសែធនាេះធ ើយ លកខែណឌ ធនេះត្តូិ បានរាយបញ្ា ីធៅកន ុង 

បទបញ្ជា នកតកត្បតកបតា កធលែ 14 FY 20/21។  ជាំនួសឲ្យារផ្លល ស់បដ រូនរណ្តធគ គួរពាក់របាាំងមសែ បទបញ្ជា ងាី

បញ្ជា ក់ច្ាស់ថា កខនលងណ្ត នកង ធពលណ្ត មនសសសគួរ ពាក់របាាំងមសែ។   

 

(3) ប្បសិនហបើ ខ្ញ ំ កំពុងហដើរ ឬរត់ហៅហែើចិហ ច្ ើមនល េូហោយគ្មា ននរ ណាមាែ ក់ហៅជ្ិត ខ្ញ ំ ផ្ទា ែ់ ហតើ ខ្ញ ំ 

ហៅលតប្តេូ ពាករ់បងំមុខដលដែលមនហទ?  

 

ត្បសកនធបើអនកសែ កតធៅកខនលងសាធារណៈ អនកគួរខតពាក់របាាំងមសែ។  ពកតណ្តស់ សសភិ ច្នកច័ិ្យនឹងចូ្លមក

ធ ើរតួ ប សខនា  ត្បសកនធបើអនកកាំពសងសួរែល នួឯងថាធតើអនកគួរពាក់របាាំងមសែខ រឬធទ ធនាេះច្ធមល ើយ

ត្បាក ជាធ ល្ ើយថា ត្តូិ ខតពាក់។ ធយើងម្គនទាំនសកច្កតាថា ត្បជាជនធៅរ ឋ  Maine នឹងធត្បើត្បាស់ារិ ច្នកច័ិ្យ

 ៏លអ  ធ ើយនឹងត្បឹងឲ្យអស់លទធភាពរបស់ពួកធគកន ុងារផាល់កកតា កយស ល់លកខែណឌ ធនេះ ធត្ពាេះារពាក់របាាំង

មសែនឹងសធត្ងាា េះជីិ ច្ត រកាធស ឋកកច្ចរបស់ធយើងឲ្យធ ើរធៅមសែ នកងរកាសាលាធរៀន នកងអាជីិកមាឲ្យធៅធបើក

 ាំធណើរារ។  

 

(3) ហតើខ្ញ ំ ប្តេូលតពាក់ របងំមុខ ហៅហពែហចញហៅហដើរហែងកាត់តាមព្ប្ពភ្ែ ំ 

និងហៅហពែគ្មា ននរណាហៅជំុ្េញិឬ? 

 

ផល ូិ សត្ម្គប់ធ ើរធលងាត់តាមថ្ត្ពភន ាំមកនសែ កតធៅកន ុងនកយមន័យថ្ន "ទីសាធារណៈ" 

ធៅធត្ាមបទបញ្ជា នីតកត្បតកបតា កធ ើយ  ូធច្នេះលកខែណឌ ធនេះនឹងមកនត្តូិបានអនសិតាធ ើយ។  ប សខនា  

 ូច្ខ លបានធលើកធ ើងខាងធលើធនេះអញ្ច ឹង ត្បសកនធបើអនកកាំពសងសួរែល នួឯងថាធតើអនកគួរពាក់របាាំងមសែ

ឬអត់ ធនាេះចធមល ើយត្បាក ជាធ ល្ ើយថាត្តូិ ខតពាក់។ ធយើងម្គនទាំនសកច្កតាថាត្បជាជនធៅរ ឋ  Maine នឹង

ធត្បើត្បាស់ារិ ច្នកច័ិ្យ ល៏អ ។   

 

(4) ហតើមនុសសលដែហៅកន ញងកល ឹបហាត់ប្បណ រមួទងំហៅកន ញងថ្នែ ក់ហរៀនែំហាត់ហោគៈ ឥឡូេហនោះប្តេូលតពាក់

របងំមុខលដរលមនហទ? 

 

ត្តូិ ខតពាក់។ 

https://www.maine.gov/governor/mills/sites/maine.gov.governor.mills/files/inline-files/An%20Order%20to%20Implement%20Phase%20Four%20of%20the%20Restarting%20Maines%20Economy%20Plan.pdf


 

(5) ប្បសិនហបើខ្ញ ំកំពុងហ វ្ ីែំហាត់ប្បណលតឯង ឬជាមួយប្កមុប្គួសាររបស់ខ្ញ ំ - មិនលមនហៅកន ញងទី

សាធារណៈ ឬកន ញងកលនលងកីឡាលដែបនហរៀបចំ – ហតើខ្ញ ំប្តេូលតពាក់របងំមុខលដរឬហទ? 

 

អត់ធទ។ ធគ្នលបាំណងថ្នធគ្នលនធយាបាយធនេះ គឺធ ើមបីារពារអនកពីអនក ថ្ទ នកងអនក ថ្ទពីអនក។   

  

(6) ចុោះចំលណកអែកហែងជិ្ោះសគ ីេញិោ៉ា ងហម៉ាចលដរ?  

 

ជាទូធៅ ត្តូិ ខតពាក់។ អនកធលងជកេះសា ីជាធរឿយៗពាក់ត្កណ្តត់ ល ុ ាំមសែ នកងធត្សាមជងាង់ខ លជារបស់

ជាំនួសខ លអាច្ទទួលយកបានសត្ម្គប់ម្គ ស  រាបណ្តពួកវាផាលនូ់ិារត្គប ណា ប់ខ លម្គនពីរត្សទប់។ 

ារពាក់របាាំងមសែត្តូិ បានតត្មូិធៅធពលជកេះសា ីជាខផនកមួយថ្នត្ពឹតា ការណ៍ 

ឬារត្បកួតខ លបានធរៀបច្ាំធ ើង។ ឧទ រណ៍ សូមបីខតជាមួយនឹងារចាប់ធផាើមធដាយម្គន ាំណ្តក់ាល

ក៏ធដាយ ក៏លកខណៈថ្នារជកេះសា ីតាមខបបជនជាតកន័រឌីច្ជាមួយនឹងត្ពឹតា ការណ៍ខ លម្គនផល ូិ មកនបានរំ

ពឹងទសក នកងភាពែសសគ្នន រវាងអតាពលកកជាធរឿយៗបណ្តា លឲ្យម្គនារផដ ុាំត្កមុចូ្លគ្នន ធៅធពលធត្ាយ

មកធទៀតធៅកន ុងារត្បកួតខ រ។ សូមបីខតអញ្ច ឹងក៏ធដាយ ធៅធពលជកេះសា ីខតឯងធៅកខនលងមកនខមនជាទី

សាធារណៈ គឺមកនតត្មូិឲ្យពាក់របាាំងមសែធទ។   

 

(7) ចុោះចំលណកកន ញងអំឡុងហពែកីឡារបស់សាលាហរៀន ឬសេគមន៍ដូចជាប្កមុបែ់ហបោះវេទិលែយយ ឬប្កមុ

កីឡាកូនហហាគ ែហែើទឹកកកឯកជនវេញិោ៉ា ងហម៉ាចេញិ? 

 

ខផអកធលើបទពកធសា្ន៍ធៅកន ុងរ ឋធផសងៗគ្នន  រ ឋ  Maine ឥ ូិធនេះតត្មូិឲ្យ

អនកចូ្លរមួធៅកន ុងសកមាភាពកីឡាខ លបានធរៀបច្ាំធដាយសាលាធរៀនពីថាន ក់មធតាយយ ល់ថាន ក់ទី 12 ឬ

ធដាយត្កមុកីឡា នកងស គមន៍ពាក់របាាំងមសែ។  ធនេះគឺធ ើមបីារពារមនសសសទាំងអស់គ្នន ខ លពាក់ព័នធ។  

អងាភាពកីឡារបស់មហាិ ច្ទាល័យ នកងកីឡាអាជីពអាច្នឹងអនសិតាតាមារខណនាាំផ្លា ល់ែល នួរបស់ពួកធគ។ 
 

(8) ហតើមនុសសប្តេូលតពាក់របងំមុខកន ញងអំឡុងការថតរបូហៅខាងហប្ៅអគ្មរលដរឬហទ?  

 

ត្តូិ ខតពាក់ ត្បសកនធបើពួកវាកាំពសងធកើតធ ើងធៅកន ុងទីសាធារណៈ។  

 

(9) ហតើអែកលដែចូែរមួហៅកន ញងពិ្ីសាសនាទងំអស់ប្តេូលតពាក់ របងំ

មុខលដរឬហទរមួទងំមនុសសលដែដឹកនាពិំ្ីសាសនា, សូមបីលតគ្មត់ហៅចមាា យ 14 

េវ ីតពីអែកចូែរមូដព្ទហទៀតក៏ហោយ? 

 

ត្តូិ ខតពាក់ ធ ើមបីសសិតែ កភាពរបស់មនសសសទាំងអស់ខ លពាក់ព័នធ។  

 

(10) ហតើមនុសសលដែអងគ ញយឃ្លល តគ្មែ ប្បមួំយេវ ីតហៅកន ញងហោងភាពយនត  ឬហៅកលនលងសលមតងបនតផ្ទា ែ់ប្តេូលត

ពាករ់បងំមុខលដរឬហទ? ចុោះចំលណកអែកហដើរតួេញិោ៉ា ងហម៉ាច?  

 

ត្តូិ ខតពាក់។ ទសសនកកជន អនកសខមែង នកងបសគាលកកត្តូិ ខតពាក់របាាំងមសែធដាយសារខត

កខនលងទាំងធនេះគឺជាទីសាធារណៈ ារខណនាាំអាំពីារកមានាបនាផ្លា ល់គឺម្គនធៅកន ុង បញ្ា ីធផាៀងផ្លា ត់ារ

បងាក រ COVID-19 សត្ម្គប់ទីកខនលងសកលបៈសខមាង។ 

 

(11) ហតើែកខខណឌ ព្នការពាក់ របងំ មុខថាីហនោះអនុេតតហៅកន ញងហភាជ្នីយោា នលដរឬហទ?  

 

អនសិតា។ ធ ើមបីាត់បនែយហានកភ័យ COVID-19 ធៅ ល់ធភញៀិ ថ្ទធទៀត នកងបសគាលកកធភាជនីយដាឋ ន 

ធភញៀិត្តូិបានតត្មូិឲ្យពាក់របាាំងមសែធៅធពលណ្តខ លពួកធគមកនអងគ ុយធៅតស ឬទទួលទនអាហារ ឬផឹក។  

https://www.maine.gov/decd/checklists/performing-arts
https://www.maine.gov/decd/checklists/performing-arts


 

(12) ហតើចំណុចហនោះអនុេតតហៅហែើទីកលនលងហ វ្ ីការឯកជ្នលដរឬហទ?  

 

នកធយាជកឯកជនខ លម្គនបសគាលកកមកនត្បាត្ស័យទក់ទងជាមួយសាធារ ណជនអាច្កាំណត់មនសសសខ ល

គួរពាក់របាាំងមសែធៅទីកខនលងធ វ្ ើាររបស់ពួកធគបាន។ ប សខនា  ធៅធពលមនសសសធៅកន ុងទីលាំ សាធារណៈ 

ឬទីលាំ ខ លធត្បើត្បាស់រមួគ្នន ធៅកន ុងទីកខនលងធ វ្ ើារ ពួកធគត្តូិខតពាក់របាាំងមសែត្គប់គ្នន ។ 
 

(13) ហតើមាច ស់អាជី្េកមា និងមនុសសលដែហបើកប្បតិបតត ិការទីែំេសាធារណៈហៅខាងកន ញងអគ្មរ

ប្តេូបនតប្មូេឲ្យពប្ងឹងការអនុេតតបទបញ្ជា ពាក់របងំមុខលដរហទ? 

 

បទបញ្ជា នីតកត្បតកបតា កខ លច្សេះធៅថ្ងៃទី 4 ខែិ ច្ចិ្កា ឆ្ន ាំ 2020 (16 FY 20/21) មកនផ្លល ស់បត រូអនកខ លពត្ងឹង

ារអនសិតានីតកបទបញ្ជា ខ លថាធតើមនសសសនឹងត្តូិ ពាក់របាាំងមសែឬអត់ធនាេះធ ើយ។  

 

អាជីិកមាលក់រាយ ាៗ្ំ  ត្ពមទាំងសាលាធរៀន អគ្នរទីសាលាត្កងុ នកងត្បធភទ

អងាភាពជាក់លាក់មួយច្ាំនួនធទៀត ទទួលែសសត្តូិ រចួ្ធ ើយច្ាំធពាេះារអនសិតា វិ ច្ធានារធ ើមបីធានាថា

អតកងកជនពាក់របាាំងមសែ។  

 

ឥ ូិធនេះ ម្គច ស់ នកងអនកត្បតកបតា ការថ្នទីសាធារណៈធៅកន ុងអគ្នរទាំងអស់ធៅរ ឋ  Maine 

ត្តូិ ខតបកទសាល កសញ្ជា ខ លអាចធមើលធ ើញបានយា ងច្ាស់ខ លជូន ាំណឹង ល់អនកចូ្ល

កន ុងអគ្នរអាំពីលកខែណឌ តត្មូិឲ្យពាក់របាាំងមសែធ វ្ ើពីត្កណ្តត់។  ខផនករ ឋបាលទទួលសាា ល់ថាសត្ម្គប់ហាងែលេះ 

ជាពកធសសហាងតូច្ៗខ លម្គននកធយាជកតខតប សនាា ននាក់ លកខែណឌ សត្ម្គប់ពត្ងឹងារអនសិតាបទបញ្ជា

នីតកត្បតកបតា កអាច្ពកបាក ខ លជាមូលធ តសពួកធគអាច្នឹងប កធស្ធសវាកមា ឬារចូ្លកន ុងអគ្នរ

ធដាយសារមកនច្ង់ធគ្នរពតាមបទបញ្ជា ។  បខនែមពីធលើធនេះធទៀត អនកទាំងឡាយណ្តខ លបាន ឹងអាំពី

លកខែណឌ ថ្នារពាក់របាាំងមសែធ ើយ ប សខនា ធៅខតទទូច្ចូ្លត្គឹេះសាែ នអាច្នឹងត្តូិ បានប កធស្ធសវាកមា  

នកង/ឬធចាទត្បាន់ពីារឈ្លល នពានចូ្ល។  

 

(14) ហតើការពប្ងឹងការអនុេតតបទបញ្ជា ថាីហនោះហមើែហៅដូចអវ ី? 

 

រ ឋដាក់អាទកភាពែពស់ធៅធលើារធគ្នរពតាមបទបញ្ជា ធដាយសា ័ត្គច្កតា  ធ ើយត្តូិ បានធលើកទឹកច្កតា

ធដាយត្បជាជនថ្នរ ឋ  Maine នកងអាជីិកមាខ លកាំពសងទទួលរងនូិារគាំរាមកាំ ខ ងពកតត្បាក ពីិ ើរសស

យា ង ៃ្ន់ ៃ្ រធដាយធ វ្ ើតាមពក្ីសារ សសែភាព នកងសសិតែ កភាពរបស់រ ឋ។ ធៅកន ុងករណីមកនធគ្នរព

តាមបទបញ្ជា ធទ រ ឋម្គនជធត្មើសកន ុងារអនសិតា វិ ច្ធានារត្បឆ្ាំងនឹងអាជាញ បណណ សត្ម្គប់ធបើកត្បតកបតា ក

ាររបស់ទីកខនលងធនាេះ ធ ើយារបាំពានធលើបទបញ្ជា នីតកត្បតកបតា កគឺជាបទធលា ើសថាន ក់ E 

ខ លអាច្ដាក់ធទស ល់ជាប់គសក 180 ថ្ងៃ នកងពកន័យជាត្បាក់ $1,000។   ូច្ខ លបានកត់សម្គា ល់ខាងធលើ 

អនកខ លបាន ឹងពីលកខែណឌ ថ្នារពាក់របាាំងត្គបមសែធ ើយ ប សខនា ធៅទទូច្ចូ្លត្គឹេះសាែ នអា

ច្នឹងត្តូិ បានប កធស្ធសវាកមា  នកង/ឬធចាទត្បាន់ពីារឈ្លល នពានចូ្ល។   

 


