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ສວນຊມຸຊນົ ແລະ ໂຄວດິ-19 
ການເຮັດສວນຊຸມຊົນສຳລັບການຜະລິດອາຫານແມ່ນກິດຈະກຳກາງແຈ້ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນ
ຸຍາດ ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງຢູ່ບ້ານປອດໄພກວ່າ ແລະ ສວນຍັງສາມາດເປີດໄດ້. 
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດ ແລະ 
ການພິຈາລະນາທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ປະສານງານສວນ ແລະ 
ຊາວສວນເພື່ອສະໜັບສະ 
ໜູນການດຳເນີນການແຫຼ່ງອາຫານທີ່ສຳຄັນຂອງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພໃນຂະນະທີ່ຫຼ
ຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງ COVID-19. 
ແຕ່ລະສວນຄວນປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ປອດໄພ, 
ໃນຂະນະທີ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ ເ່ປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນ. ບໍ່ແມ່ນຄຳ 
ແນະນຳທັງໝົດຈະແທດເໝາະກັບທຸກໆສວນ. 

ສຳລັບຜູ້ຈັດ/ຜູ້ປະສານງານສວນ
ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ: 

• ຍົກເລີກກິດຈະກຳ ແລະ ວັນເຮັດວຽກກຸ່ມທັງໝົດ ແລະ
ເຮັດການຈັດແຈງອື່ນໆສຳ ລັບວຽກສວນເຊັ່ນ: ການໄຖດິນດ້ວຍເຄື່່ອງຈັກ
ຫຼື ມື, ການປູກ, ການໃສ່ປຸຍ ແລະ ການດັດແປງດິນ, ການປູກ, ການຫົດນ້ຳ,
ການຈັດການສັດຕູພືດ, ການຮັກສາ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ.

• ສ້າງຕາຕະລາງສວນອີງໃສ່ສະຖານທີ່ ຫຼື ຕົວເລກຂອງແປງສວນ.
• ຖ້າຫາກຄາດຄະເນວ່າຈະມີຊາວສວນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

(ຕົວຢ່າງໃນວັນເສົາອາທິດ), ສ້າງຕາຕະລາງເພື່ອເລື່ອນເວລາສຳລັບການມາຮອດ
ແລະ ຄວາມພ້ອມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມແອອັດ ແລະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພ. ທາງເລືອກໜຶ່ງແມ່ນແບ່ງ
ດິນອອກເປັນສອງກຸ່ມໂດຍອີງຕາມການອອກແບບແຜ່ນດ່າມ, ມີການແຍກຜຽນ
(ຕົວຢ່າງ: ເຊົ້າ/ແລງ, ເສົາ/ອາທິດ)
ສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມເພື່ອເພີ່ມໄລຍະຫ່າງ.

• ພິຈາລະນາການສ້າງຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຄົນທີ ເ່ຈັບປ່
ວຍງ່າຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າ.

• ພິຈາລະນາການຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ບໍ່ສະໜອງເຄື່ອງມືທົ່ວໄປ ຫຼື
ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ  ້ຮ່ວມກັນ.

o ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຖົງມືເຮັດສວນຮ່ວມກັນ.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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o ໃຫ້ພິຈາລະນາການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງໃຊ້
ທີ່ມີລາຄາຖືກ ຫຼື ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຖ້າມີການຈຳກັດ ຫຼື 
ບໍ່ສະໜອງ. 

o ໃຫ້ພິຈາລະນາການເຮັດວຽກກັບຮຸ້ນສ່ວນຊຸມຊົນເພື່ອໃຫ ໄ້ດ້ຮັບກາ
ນບໍລິຈາກ 

ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ສາມາດເອົາໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສຳລັບການໃຊ້ສ່ວນຕົວ, 
ຖ້າມີການຈຳ ກັດ ຫຼື ບໍ່ສະໜອງ. 

o ຖ້າຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນາໄມ ແລະ 
ການຂ້າເຊື້ອຂອງເຄື່ອງມືຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຈະ 
ກຳຈັດວັດສະດຸທຳຄວາມສະອາດອອກຈາກສະຖານທີ່ຢ່າງປອດໄພ. 

o ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ມີດ້າມຈັບເປັນໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່
າທີ່ຈະເຮັດໄດ້; ຖ້າຕອບຮັບການບໍລິຈາກເຄື່ອງມ ,ື 
ແຈ້ງໄປວ່າທ່ານກຳລັງຊອກຫາອຸປະກອນ ທີ່ມີວັດຖຸແຂງ ແລະ 
ບໍ່ມີຮູພຸນສຳລັບດ້າມຈັບເຊັ່ນ: ອາລູມີນຽມ ຫຼື ປລາສ ຕິກ, 
ເພາະວ່າມັນງ່າຍຕໍ່ການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ. ຖ້າຫາກໃຊ້ອຸປະ ກອນ 
ຫຼື ລໍ້ທີ່ມີດ້າມຈັບເປັນໄມ້ຮ່ວມກັນ, 
ອະນາໄມດ້າມຈັບດ້ວຍແຟັບ ຫຼື ສະບູ່ ແລະ ນ້ຳ ແລະ 
ເຊັດພື້ນຜິວທາງນອກດ້ວຍນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ. 

• ພິຈາລະນາອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສາມາດອະນາໄມໄດ້ງ່າຍ (ຕົວຢ່າງ: ທໍ່ນ້ຳສວນ) 
ສາມາດເປັນບ່ອນສຳລັບການສົ່ງຕໍ່ໄວຣັສ. 

o ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວສວນລ້າງມືກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຈັບທໍ່ນ້ຳ. 
o ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ທໍ່ຕ້ອງຖືກກັກໄວ້ຖາວອນ ແລະ 

ເລືອກໃຊ້ທາງເລືອກອື່ນສຳ ລັບການຫົດນ້ຳເຊັ່ນ: 
ການສະໜອງບົວຫົດສວນ ຫຼື ໂຖນ້ຳໃຫຍ່ໃຫ້ແຕ່ລະ ຄົນ. 

• ພື້ນຜິວທີ່ຖືກສຳຜັດຕະຫຼອດຄວນຈະຕ້ອງອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອເປັນປະຈຳ 
(ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ປະຕູ, ຮາວຂັ້ນໄດ, ກັອກນ້ຳ, ໂຕະ, ລູກບິດປະຕູ). 

• ພິຈາລະນາການເປີດປະຕູສວນໄວ້ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເພື່ອຫຼີກລ້ຽ
ງການສຳຜັດກັບປະຕູ ແລະ ດ້າມຈັບເລື້ອຍໆ. 

• ຖອດ ຫຼື ປິດຕັ່ງສາທາລະນະ, ໂຕະກິນເຂົ້າປ່າ ຫຼື 
ສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນອື່ນໆທີ່ 

ອາດຈະເປັນການສົ່ງເສີມການສຳຜັດໃກ້ຊິດ. 

ການສື່ສານ: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fdisinfecting-your-home.html
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• ສື່ສານຢ່າງຈະແຈ້ງຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ຈົດໝາຍຂ່າວ ແລະ 
ສັນຍານກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທີ່ສວນກຳລັງປະຕິບັດ ແລະ 
ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສຳ ລັບຊາວສວນ 

• ແຈ້ງຊາວສວນ ແລະ ຂຸມຊົນໃຫຍ່ຂອງທ່ານຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ 
ໄວວາເມື່ອມີມີການ ປ່ຽນແປງໃດໆກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ. 

• ຕິດປ້າຍຢູ່ສວນເພື່ອຊຸກຍູ້ການລ້າງມ  ືແລະ ເຄື່ອງມື; 
ຖົງມືບໍ່ທົດແທນການອະນາ ໄມມືທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ສາມາດແຜ່ເຊື້ອພະຍາດຈາກພື້ນຜິວໜຶ່ງໄປສູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້, 
ລວມທັງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆ. 

• ຕິດປ້າຍເພື່ອເຕືອນແຕ່ລະຄົນໃຫ້ປະຕິບັດການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາ
ຍໄລຍະ 6 ຟຸດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກ. 

• ຕິດປ້າຍ ແລະ 
ສື່ສານຜ່ານເຄືອຂ່າຍອື່ນວ່າບຸກຄົນບໍ່ຄວນໄປເຮັດສວນຊຸມຊົນຖ້າ 
ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ຫຼ  ືໄດ້ສຳຜັດກັບຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກ ຫຼ  ື
ບໍ່ສະບາຍ. 

• ຕິດປ້າຍ ແລະ ສື່ສານຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ 
ເຄືອຂ່າຍອື່ນໆວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ ບຸກຄົນຈະບໍ່ໄດ້ປ່ວຍ (ແລະ 
ບໍ່ໄດ້ສຳພັດກັບຜູ້ທີ່ປ່ວຍ) ຄວນຈະຖືວ່າຕົນເອງປ່ວຍ ແລະ 
ບໍ່ມີອາການ ແລະ ພວເຂົາຄວນເຝິກການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ, ມີສ  ຸ

ຂະອະນາໄມທີ່ດີ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆເມື່ອຢູ່ທີ່ສວນຊຸມຊົນ. 
• ເມື່ອເປັນໄປໄດ້, ຕິດປ້າຍ ແລະ 

ສື່ສານຜ່ານເຄືອຂ່າຍອື່ນໆບອກຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ ຂອງຈາກຄົວເຮືອນ ຫຼື 
ຄອບຄົວທີ່ກຳນົດໃຫ້ມາສວນຊຸມຊົນໄດ້; ນີ້ຫຼຸດຈຳນວນຂອງ 

ຄົນມີປະຕິສຳພັນໃນສວນ ແລະ ສຳຜັດກັບພື້ນຜິວ ຫຼ  ື
ສິ່ງຂອງທົ່ວໄປເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງຂອງການແຜ່ເຊື້ອສຳລັບທຸກຄົນ. 
• ຕິດປ້າຍທັງໝົດເປັນຫຼາຍພາສາ (ຕົວຢ່າງ: ພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, ມົ້ງ, 

ໂຊມາເລຍ, ລາວ). 
• CDC ແນະນຳການໃຊ້ຜ້າປິດໜ້າທຳມະດາແມ່ນມາດຕະການທາງດ້ານສາທາລະນະ 

ສຸກເພີ່ມເຕີມ, ໂດຍສະໝັກໃຈ; ຄຳແນະນຳສຳລັບການເຮັດ 
ຜ້າປິດໜ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນ CDC. 
ທ່ານຍັງສາມາດເບິ່ງໃບປິວຂອງພວກເຮົາສຳລັບການເຮັດຜ້າປິດປາກ: 
ວິທີການເຮັດຜ້າປິດໜ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫຍິບ ແລະ 
ວິທີການເຮັດຜ້າປິດໜ້າໂດຍໃຊ້ຜ້າພັນຄໍ. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02646a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02646.pdf
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ເຄື່ອງໃຊ້: 
• ສະບູ່ລ້າງມື ແລະ ເຄື່ອງມີ ແລະ 

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆໃນແຕ່ລະສວນ. 
o ເບິ່ງ: ວິທີການສ້າງບ່ອນລ້າງມືດ້ວຍລາຄາ 20 ໂດລາ 
o ສະບູ່ລ້າງມືແບບແຫ້ງ ຖ້າຫາກບ່ອນລ້າງມ ເືປັນໄປບໍ່ໄດ້ 

• ອຸປະກອນອະນາໄມເພື່ອຂ້າເຊື້ອພື້ນຜິວທີ່ຖືກສຳຜັດໂດຍທົ່ວໄປເຊັ່ນ: 
ຂວດສີດທີ່ມີ ສ່ວນປະສົມສານຟອກຂາວ 5 ບ່ວງແກງຕໍ່ນ້ຳໜຶ່ງແກນລອນ 
ຫຼື ນ້ຳຢາຟອກຂາວ 4 ບ່ວງກາເຟຕໍ່ນ້ຳໜຶ່ງຄວອດ. 

• ຮັກສາຄວາມປອດໄພສະຖານທີ່ໃຊ້ເກັບເຄື່ອງມືທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ພວກມັນບໍ
່ສາມາດເປັນ ແຫຼ່ງການຕິດຕໍ່ໄດ .້ 

• ໂຕະປາລາສະຕິກທີ່ບໍ່ມີຮູສາມາດທີ່ສາມາດອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ. 
• ລະບົບຊົນລະປະທານແບບອັດຕະໂນມັດ ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 

ເພື່ອພິຈາລະນາ: 
• ກຽມພ້ອມ ແລະ 

ເຂົ້າໃຈວ່າວ່າສວນຊຸມຊົນຈະແຕກຕ່າງອອກໄປໃນປີນີ້ເນື່່ອງຈາກ 
ສະຖານະການ, ເຊິ່ງຈະປັບປ່ຽນງ່າຍ ແລະ 
ເຂົ້າໃຈໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. 

• ອາດຈະມີແປງປູກໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິຍ້ອນວ່າຄົນຫຼີກລ້ຽງສວນເນື່ອງຈາ
ກການເຈັບ ປ່ວຍ ແລະ ຄວາມຢ້ານທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍ, 
ໃຫ້ພິຈາລະນາການເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງຮ່ວມ ກັບສະມາຊິກ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆເພື່ອປະກອບສ່ວນການລະດົມທຶນ ຫຼື 
ການບໍລິຈາກເງິນຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້. 

• ອາດຈະມີຊາວສວນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື 
ມີຊາວສວນໃໝ່ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິຍ້ອນອັດຕາການ ຫວ່າງງານສູງ ແລະ 
ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດສວນເປັນ 

ທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈ. 
• ການບໍລິການເທດສະບານຫຼາຍ ເໆມືອງທີ່ສວນຊຸມຊົນຂຶ້ນກັບອາດຈະມີການເ

ຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາປົກກະຕ  ິ- ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ 

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລົບກວນຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ສວນຂອງທ່ານ. 
• ພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ການເກັບກ່ຽວຈາກສວນຂອງທ່ານແນວໃດເພື່ອປ

ັບ ປຸງການເຂົ້າເຖິງຜົນຜະລິດທີ່ສົດ ແລະ 
ມີຄຸນນະພາບສຳລັບຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍງ່າຍໃນ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້. 

https://youtu.be/SMa5OTa3PnU
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ສຳລັບຊາວສວນ/ແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ 

• ຢ່າເຂົ້າຊົມສວນຖ້າຫາກທ່ານກຳລັງປ່ວຍ ຫຼື ສະແດງອາການເຈັບປ່ວຍ ຫຼື 

ໄດ້ສຳຜັດ ກັບໃຜກໍຕາມທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ໄດ້ສະແດງອາການເຈັບປ່ວຍ. 
• ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຜ່ອນຜັນກັບຜູ້ຈັດແຈງຊຸມຊົນ ແລະ 

ສວນຂອງທ່ານໃນຂະນະ ທີ່ພວກເຂົາຄົ້ນຫາສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄຳແນະນຳ 
ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການອື່ນໆ. 

• ລ້າງມື ຫຼື ຂ້າເຊື້ອມືກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກຢ້ຽມຢາມສວນ ແລະ 
ເຮັດເປັນປະຈຳໃນ ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສວນ, ໂດຍສະເພາະກ່ອນ ແລະ 
ຫຼັງຈາກສຳຜັດກັບພື້ນຜິວທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໃຊ້ເຄື່ອງມືໃດໆທີ່ອາດຈະຖືກສຳຜັດຈາກຄົນອື່ນມາແລ້ວ. 

o ເອົາຢາຂ້າເຊື້ອ ຫຼື 
ເຈ້ຍຂ້າເຊື້ອຂອງທ່ານມາເອງຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ເອົາມາ ແບ່ງ ຫຼື 
ບໍລິຈາກໃຫ້ສວນຊຸມຊົນນຳໃຊ້ຍິ່ງເປັນການດີຖ້າຫາກທ່ານມີເຫຼື
ອ. 

o ຖ້າໃຊ້ຖົງມື, ເຄື່ອງຈັກ, 
ຊັກຖົງມືຫຼັງຈາກແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ໃຊ້ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດໄດ້; 
ພິຈາລະນາຖົງມືຝ້າຍເປັນໂຫຼທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງທີ່ສາມາດໝູນໃຊ
້ໄດ້. 

• ຫຼຸດການສຳຜັດກັບພື້ນຜິວ (ຕົວຢ່າງ: ລູກບິດປະຕູ, ຮົ້ວ, ກອນປະຕູ, 
ຮາວຂັ້ນໄດ). 

• ໄອ ຫຼື ຈາມໃສ່ແຂນຂອງທ່ານ—ຫ້າມໃຊ້ມືອັດປາກ ຫຼື ໜ້າ. 
• ຫຼີກລ້ຽງການສຳຜັດໜ້າຂອງທ່ານເມື່ອກຳລັງເຮັດສວນ. 
• ລ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດຫຼັງຈາກກັບມາຈາກສວນ. 
• ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍໃໝ່ ແລະ ທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດຂອງສວນ, 

ຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຈະ ແຈ້ງວ່ານະໂຍບາຍສວນຂອງທ່ານເປັນແນວໃດ, 
ຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດສວນຂອງທ່ານສຳລັບຂໍ  ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. 

• ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 6 ຟຸດ ຫຼື 
ຫຼາຍກວ່ານັ້ນລະຫວ່າງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄົນອື່ນທີ່ອາດຈະມາ. 

• ຈຳກັດການພົວພັນ ແລະ ເວລາທີ່ໃຊ້ຢູ່ສວນ. 
• ຈຳກັດຈຳນວນຄົນຈາກຄົວເຮືອນ ຫຼື 

ຄອບຄົວຂອງທ່ານທີ່ໄປເຮັດສວນກັບທ່ານໃຫ  ້

ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. 
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• ໃຫ້ເອົາເຄື່ອງມ ໄືປເອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຕ ເ່ຄື່ອງມືຂອງທ່ານຖ້າເປັນໄປໄດ້. 
ຖ້າຫາກໃຊ້ ເຄື່ອງມືທົ່ວໄປ ຫຼື ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ລ້າງເຄື່ອງມື ແລະ 
ມືຂອງທ່ານຢ່າງດີດ້ວຍສະບູ່ ແລະ ນ້ຳ, ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນຳໃຊ້. 

• ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ກຽມພ້ອມສຳລັບການເຂົ້າເຖິງສວນທີ່ຈຳກັດ ຫຼື 
ຄວາມບໍ່ ສາມາດໃນການເຂົ້າໄປເບິ່ງສວນໄດ  ້ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼື 
ຄົນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ນຳເຈັບ ປ່ວຍ. 

o ຄຸມດິນຕອນນີ້ເພື່ອປ້ອງກັນຫຍ້າ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຂອງ ດິນ. 

o ໃຊ້ການປົກຄຸມແຖວເພື່ອຄວບຄຸມແມງໄມ້ໃນເວລາທີ ເ່ປັນໄປໄດ້. 
o ໃຫ້ພ້ອມສຳລັບວຽກຕາມລະດູການໄວ້ກ່ອນ. 

• ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍບໍ່ແມ່ນການແຍກອອກຈາກສັງຄົມ; 
ຊາວສວນແມ່ນ ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນ (ຕົວຢ່າງ: 
ອີເມວ, Zoom, Facebook). 

ລິ້ງທີ່ມີປະໂຫຍດ 
• ປ້າຍການຈັດໄລຍະຫ່າງ 6 

ຟຸດທີ່ມີຫຼາຍພາສາຂອງສາທາລະນະສຸກເມືອງມາດິສັນເດນ (Public Health 
Madison Dane County Multilingual)  

• ປ້າຍການຈັດໄລຍະຫ່າງທີ່ມີຫຼາຍພາສາຂອງສາທາລະນະສຸກເມືອງມາດິສັນເດນ 
(Public Health Madison Dane County Multilingual) 

• ເມືອງມາດິສັນ - ສວນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄວິດ-19 (City of Madison – Community Gardens 
and COVID-19) 

• ການສົ່ງເສີມ - ການເຮັດສວນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປີດິວ: 
ບົດແນະນຳສວນຊຸມຊົນໃນລະຫວ່າງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ- 19 (Purdue University 
Extension – Gardening: A Guide for Community Gardens During the COVID-19 Pandemic)  

• ພາກສົ່ງເສີມມະຫາວິທະຍາໄລລັດນອດແຄໂຣໄລນາ - 
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ- 19 ສຳລັບສວນຊຸມຊົນ (North 
Carolina State University Extension – COVID-19 FAQ for Community Gardens) 

• ນິວຢອກໄທມ໌, 04/10/20, ສວນຊຸມຊົນປັບຕາມພະຍາດລະບາດ (New York Times, 
04/10/20 – Community Gardens Adapt to the Pandemic) 

• ສວນຊຸມຊົນແວແຮັມ - 
ບົດແນະນຳດ້ານສາທາລະນະສຸກສຳລັບການເຮັດສວນຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພ (Wareham 
Community Gardens – Public Health Guidelines for Safe Community Gardening) 
(ເອກະສານເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ (Publicly Shared Document))  
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