Gyms and Fitness Centers FAQs

សំណួរត្រវូ បានសួរជាញឹកញាប់អពំ មី ជ្ឈមណឌ លហារ់ត្បាណ និងកាយសមបទា

How is my gym helping to slow the
spread of COVID-19?

តរើកន្នងែ ហារ់ត្បាណរបស់ខ្ញំជ្យួ ការ់បនថយការរីករាលដាលនន COVID-19
យ៉ា ងដូចតមេច?
តាមរយៈការអនុវរេវិធានការសេីពីការរកាចម្ងាយពីគ្នាការកំណរ់ចំនួនមនុសសរហូរដល់
50 ភាគរយ ការរត្មូវឱ្យម្ងនការរកាចម្ងាយពីគ្នា និងការពាក់ម្ង៉ាស់
និងការដាក់ពិធីសារលាងសម្ងារ និងសម្ងែប់តមតរាគតៅនឹងកន្នែង។

By implementing appropriate physical
distancing measures, limiting capacity to
50 percent, requiring physical distancing
and face coverings, and putting cleaning
and disinfecting protocols in place.
Is my temperature going to be checked
at the gym?
Yes, and you should always make use of
available hand sanitizer, and wear a face
covering when entering and exiting the
gym. If you can wear the face covering
while working out, please do so. If you
feel sick, please stay home and do not go
to the gym.

តរើសីរណ
ុ ហ ភាពរបស់ខ្ញំនងឹ ត្រវូ បានវាស់តៅកន្នែងហារ់ត្បាណន្ដរឬតេ?

Do I need to wear a mask (or gloves)
while I'm working out?
You are required to wear a face covering
when at the facility except when engaged
in physical exercise or while training.

តរើខត្្ញំ រវូ ការពាក់ម្ង៉ាស (ឬតត្សាមនដ) តពលខ្តញំ ចញតត្ៅន្ដរឬតេ?

How can I maintain physical distance
at the gym?
Gyms will have to take measures to make
sure you can stay at least six feet away
from other people in the gym. You’ll see
signs, floor markings and gym equipment
may be moved to allow for physical
distancing. Staff will remind you to
maintain physical distance from people
who are not part of your household.

តរើខអា្ញំ ចរកាចម្ងាយពីគ្នាតៅឯកន្នែងហារ់ត្បាណយ៉ា ងដូចតមេច?

How often should gym equipment be
cleaned?
Gyms will have to enhance their cleaning
and disinfecting protocols for every area
of the gym, including reception areas,

តរើឧបករណ៍ហារ់ត្បាណគួរត្រវូ សម្ងារញឹកញាប់ប៉ាុ្ណ?

បាេ/ច៎ា ស អាកគួរន្រតត្បើេឹកលាងនដន្ដលអាចតត្បើបានជានិចច
តហើយត្រូវពាក់ម្ង៉ាស់តៅតពលចូលនិងតចញពីកន្នែងហារ់ត្បាណ។
ត្បសិនតបើអាកអាចពាក់ម្ង៉ាស់តៅតពលកំពុងហារ់ត្បាណ សូមពាក់ចុុះ។
ត្បសិនតបើអាកម្ងនអារមមណ៍ថាឈឺ សូមតៅផ្ទុះ តហើយកុំតៅកន្នែងហារ់ត្បាណ។

អាករត្មូវតអាយពាក់ម្ង៉ាស់តៅេីកន្នែងតលើកន្លងន្រតពលហារ់ត្បាណ
ឬតពលហវឹកហារ់ប៉ាុត្ណុះ។

កន្នែងហារ់ត្បាណនឹងត្រូវម្ងនវិធានការតដើមបីធានាថាអាកអាចសថិរតៅចម្ងាយយ៉ា ងរិច
ត្បាំមួយហវីរពីអាកដនេតៅកាញងកន្នែងហារ់ត្បាណ។ អាកនឹងត ើញសាែ កសញ្ញា
សញ្ញាសម្ងាល់តៅតលើកត្ម្ងល
និងឧបករណ៍ហារ់ត្បាណអាចត្រូវបានយកតចញតដើមបីអនុញ្ញារការរកាចម្ងាយពីគ្នា។
បុគាលិកនឹងរំលឹកអាកឱ្យរកាគម្ងែរពីមនុសសន្ដលមិនន្មនជាសម្ងជ្ិកត្គួសាររបស់អាក។

កន្នែងហារ់ត្បាណនឹងត្រូវពត្ងឹងពិធីសារសម្ងារ
និងការសម្ងែប់តមតរាគរបស់ពួកតគសត្ម្ងប់ត្គប់ចំណុចតៅកន្នែងហារ់ត្បាណ

locker rooms, restrooms, changing areas
and showers.

រួមទាំងកន្នែងេេួលត្្ៀវ បនទប់ដាក់េូចក់តសា បនទប់េឹក កន្នែងផ្លែស់សតមែៀកបំពាក់
និងកន្នែងងូរេឹកផ្លាឈូកផ្ងន្ដរ។

Each piece of gym equipment must be
cleaned before and after use, including
mats, weights and machines.

ឧបករណ៍ហារ់ត្បាណនីមួយៗត្រូវសម្ងារមុន និងតត្កាយតពលតត្បើត្បាស់
រួមម្ងនទាំងកតនទល ដំន្ដក និងម្ង៉ាសុីន។

Gyms may implement a check-out system កន្នែងហារ់ត្បាណអាចអនុវរេត្បព័នធពិនិរយតចញសត្ម្ងប់ឧបករណ៍រូចៗ
for patrons for small equipment and
និងតត្គឿងបនាែស់ដូចជាត្កញមហារ់ត្បាណ ន្ខសពួរ ត្បដាប់រំកិលតសាា
accessories, such as exercise bands,
តដើមបីធានាថាម្ងនដំតណើរការសម្ងារតៅនឹងកន្នែង។
ropes, foam rollers, to ensure there is a
cleaning process in place.

តរើខអា្ញំ ចតធវកាើ រជាមួយត្គូបងវឹកផ្លទល់ខែួនបានតេ?
បាេ/ច៎ា ស
Yes, but you and your trainer must
maintain physical distance of at least six
ប៉ាុន្នេអាកនិងត្គូបងវឹករបស់អាកត្រូវន្រររកាចម្ងាយពីគ្នាយ៉ា ងតហាច្ស់ត្បាំមួយជ្ំហាន
feet. Trainers must wear a face covering
and it is encouraged that you wear one as ។ ត្គូបងវឹកត្រូវន្រពាក់ម្ង៉ាស់ តហើយអាកក៏ត្រូវបានតលើកេឹកចិរេឱ្យពាក់ផ្ងងន្ដរ។
Can I work out with a personal trainer?

well.
Can I take a group class?
Yes, but classes must be modified to
ensure that there’s at least six feet of
physical distance between people in the
class. For high aerobic classes such as
aerobics, spin or conditioning or
machines such as elliptical, tread or stair
machines, it is advised that people be
spaced 8 feet apart. No person-to-person
contact is allowed.

តរើខអា្ញំ ចចូលតរៀនជាត្កញមបានឬតេ?
បាេ/ច៎ា ស ប៉ាុន្នេថាាក់នានាត្រូវន្រត្រូវបានន្ករត្មូវតដើមបីធានាថា
យ៉ា ងតហាច្ស់ម្ងនចម្ងាយពីគ្នាយ៉ា ងតហាច្ស់ត្បាំមួយជ្ំហានរវាងមនុសសតៅកាញ
ងថាាក់។ សត្ម្ងប់ថាាក់រាតំ អរូប៊ីកខពស់ៗ ដូចជាតអរូបិក បងវិល ឬការបេូរឥរិយបថ
ឬម្ង៉ាសុីនដូចជា ម្ង៉ាសុីនធាក់ ម្ង៉ាសុីនររ់ ឬម្ង៉ាសុីនត ើងជ្តណេ ើរ
ម្ងនការន្ណនាំឱ្យអាកហារ់រកាចម្ងាយពីគ្នា 8 ជ្ំហាន។
មិនអនុញ្ញារឱ្យម្ងនការត្បាត្ស័យទាក់េងពីមនុសសម្ងាក់តៅម្ងាក់តេៀរតេ។

តរើ COVID-19 ឆ្ែងតាមរយៈតញើសឬតេ?
There is no evidence that the virus can be មិនម្ងន្សេញតាង្បង្ហហញថាវីរុសអាចឆ្ែងតាមរយៈតញើសតេ។
spread through sweat. The virus is
វីរុសតនុះត្រូវបានចមែងតាមរយៈដំណក់េឹកន្ដលផ្លិរតាមរយៈការកាក និងក្េស់
transmitted through droplets produced
ការេំនាក់េំនងជ្ិរសាិេធ
through coughing and sneezing, close
ដូចជាការតមើលន្ថអាកផ្ទញកតមតរាគនិងប៉ាុះវរថញឬនផ្ទ្មួយន្ដលម្ងនវីរុសតលើវា
personal contact, such as caring for an
infected person and touching an object or បនាទប់មកប៉ាុះម្ងរ់ ត្ចមុុះ ឬន្្ាកមុនតពលលាងនដរបស់អាក។
Is COVID-19 transmitted by sweat?

surface with the virus on it, then touching
your mouth, nose, or eyes before
washing your hands.

How can I be certain the air in my
fitness center is clean?
Gyms are encouraged to upgrade their
ventilation. They could potentially install
high-efficiency air cleaners, upgrade the
building’s air filters and make other
modifications to increase the quantity of
outside air and ventilation.

តរើខអា្ញំ ចដឹងយ៉ា ងដូចតមេចថាខយល់តៅកាងញ មជ្ឈមណឌ លហារ់ត្បាណរបស់ខ្ញំគសា
ឺ ា រ?

Can I swim at the gym?

តរើខអា្ញំ ចន្ហលេឹកតៅកន្នងែ ហារ់ត្បាណឬតេ?
បាេ/ច៎ា ស អាងេឹកនឹងត្រូវតបើក
ប៉ាុន្នេកន្នែងហារ់ត្បាណត្រូវន្រេេួលយកពិធីសារសម្ងារនិងសម្ងែប់តមតរាគបន្នថមតដាយ
ន្ផ្ាកតលើតគ្នលការណ៍ន្ណនាំរបស់មជ្ឈមណឌ លត្រួរពិនិរយនិងបង្ហារជ្ំងឺ (CDC)។

Yes, pools will be open, but gyms must
take additional cleaning and disinfection
protocols based on the Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)
guidelines.

កន្នែងហារ់ត្បាណត្រូវបានតលើកេឹកចិរេឱ្យតធវើឱ្យត្បតសើរត ើងនូវខយល់ចូល។
កន្នែងហារ់ត្បាណទាំងតនាុះអាចដំត ើងម្ង៉ាសុីនសម្ងារខយល់ន្ដលម្ងនត្បសិេធិភាពខពស់
តធវើឱ្យត្បតសើរត ើងនូវរត្មងខយល់របស់អាគ្នរ
និងតធវើការន្កន្ត្បតផ្សងៗតេៀរតដើមបីបតងាើនបរិម្ងណខយល់ខាងតត្ៅនិងខយល់ចូល។

Swimmers are encouraged to use and
bring their own towels and equipment, for
example goggles.

អាកន្ហលេឹកត្រូវបានតលើកេឹកចិរេឱ្យតត្បើនិងយកកន្នសងនិងឧបករណ៍ផ្លទល់ខែួនរបស់ពួ
កតគ ដូចជាន្វនតាពាក់ន្ហលេឹកជាតដើម។

You must wear a face covering when not
in the water.

អាកត្រូវន្រពាក់ម្ង៉ាស់តៅតពលន្ដលមិនតៅកាញងេឹក។

Can I shower at the gym?

តរើខអា្ញំ ចងូរេឹកផ្លាឈូកតៅកន្នែងហារ់ត្បាណបានតេ?
ផ្លាឈូកងូរេឹកអាចត្រូវបានតត្បើតដាយម្ងនការរកាចម្ងាយសមត្សបតៅកាញងកន្នែង។
សាកសួរកន្នែងហារ់ត្បាណរបស់អាកតដើមបីតមើលថាតរើផ្លាឈូកត្រូវបានបានតបើកតៅឯក
ន្នែងន្ដលអាកតត្បើន្ដរឬតេ។

Showers may be used with appropriate
physical distancing in place. Check with
your gym to see if showers are open at
the facility you use.
Are towels at the gym safe to use?
You should bring your own towel if
possible. Gyms may have towels
available, but it is not advisable that they
do.
Can I use the sauna, steam room or
hot tub?
No, saunas, steam rooms, and hot tubs
will remain closed.
Can I get a massage?
No, massage and spa services are not
yet open.

តរើកន្នសងតៅកន្នែងហារ់ត្បាណម្ងនសុវរថភាិ ពកាងញ ការតត្បឬើ តេ?
អាកគួរយកកន្នសងតដាយខែួនឯង ត្បសិនតបើអាច។
កន្នែងហារ់ត្បាណអាចម្ងនកន្នសងន្ដលអាចតត្បើបាន ប៉ាុន្នេតគមិនន្ណនាំឱ្យតត្បើតេ។
តរើខអា្ញំ ចតត្បបើ នទបស់ ូ្ សទមី ឬអាងេឹកតៅេ បានឬតេ?
តេ បនទប់សូ្ សទីម ឬអាងេឹកតៅេ នឹងតៅន្របិេដន្ដល។
តរើខអា្ញំ ចេេួលការម្ង៉ាសាបានឬតេ?
តេ តសវាកមមម្ង៉ាសា និងសប៉ា មិនទាន់តបើកតៅត ើយតេ។

Are shared lockers safe?
Yes, but physical distancing must be
followed and locker availability may be
limited.

តរើេចូ ក់តសារន្ដលន្ចកគ្នាតត្បម្ងើ នសុវរថភាិ ពឬតេ?
បាេ/ច៎ាស ប៉ាុន្នេការរកាចម្ងាយពីគ្នាត្រូវអនុវរេតាម តហើយត្រូវដាក់កត្មិរេូចក់តសា។

Are group sports like basketball,
handball or racquetball allowed?
No, these activities typically involve
participants who are not from the same
household coming into close contact with
each other. Gatherings with people who
are not from your same household are
still prohibited.

តរើកឡា
ី ជាត្កមញ ដូចជាកីឡាបាល់េុះ បាល់តបាុះ ឬវាយសីត្រវូ បានអនុញ្ញារឬតេ?

Is it ok to do yoga / do I need to bring
my own mat?
Yes, but class sizes will be limited. Hot
yoga classes where the temperature is
more than 100 degrees are discouraged.

តរើវាមិនអីតេឬកាងញ ការតធវយើ ហា
៉ាូ ា /តរើខត្្ញំ រវូ យកកតនទលផ្លទល់ខែួនរបស់ខ្ញំមកជាមួយឬតេ?

You should bring your own towels, mats
and other equipment needed.

អាកគួរន្រយកកន្នសង កតនទល និងឧបករណ៍តផ្សងៗតេៀរផ្លទល់ខែួនន្ដលអាកត្រូវការ។

Can I do exercises on machines that
are shared?
Yes, but use by following proper
disinfecting protocols.

តរើខអា្ញំ ចតធវលើ ហា
ំ រ់ត្បាណតៅតលើម្ង៉ាសុនី ន្ដលបានន្ចករំន្លកឬតេ?

Can I use the lounging areas at my
fitness studio?
No, lounging areas will not be available.
Shared amenities such as magazines,
books, self-serve water stations (unless
touchless) will be removed.

តរើខអា្ញំ ចតត្បកើ ន្នែងេំតនរតៅសទឌូ តី យសមបទារបស់ខបា្ញំ នឬតេ?

Is childcare permitted?

តរើការតមើលន្ថតកមងត្រវូ បានអនុញ្ញារន្ដរឬតេ?
តេ តសវាកមមន្ថទាំតកមងមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញារតៅត ើយតេ។ ដូចគ្នាតនុះផ្ងន្ដរ
កន្នែងហារ់ត្បាណន្ដលម្ងនកន្នែងតកមងតលងត្រូវន្របិេរហូរដល់កន្នែងន្បបតនុះត្រូវបា
នអនុញ្ញារឱ្យដំតណើរការត ើងវិញ។

No, childcare services aren’t allowed yet.
Also, fitness facilities with playgrounds
must keep those areas closed until such
facilities are allowed to resume
operations.

តេ
សកមមភាពទាំងតនុះជាធមមតាម្ងនការចូលរួមពីអាកចូលរួមន្ដលមិនន្មនមកពីត្គួសារន្រ
មួយន្ដលម្ងនេំនាក់េំនងជ្ិរសាិេធជាមួយគ្នាតេ។
ការជ្ួបជ្ុំគ្នាជាមួយមនុសសន្ដលមិនន្មនមកពីត្គួសារន្រមួយរបស់អាកតៅន្រត្រូវបានហា
មឃារ់។

បាេ/ច៎ា ស ប៉ាុន្នេេំហំថាាក់នឹងត្រូវបានកំណរ់ចំនួនមនុសស។
មិនតលើកេឹកចិរេឱ្យម្ងនថាាក់យ៉ាូហាាតៅេ ន្ដលសីរុណហភាពតលើសពី 100 អងាតេ។

បាេ/ច៎ាស ប៉ាុន្នេតត្បើតដាយអនុវរេតាមពិធីសារសម្ងែប់តមតរាគត្រឹមត្រូវ។

តេ មិនម្ងនកន្នែងអងាញយតលងតេ។ តត្គឿងបរិកាារន្ដលបានន្ចករំន្លក
ដូចជាេសសនាវដេី តសៀវតៅ កន្នែងដាក់េឹកតត្បើត្បាស់តដាយខែួនឯង
(តលើកន្លងន្រមិនប៉ាុះពាល់) នឹងត្រូវបានយកតចញ។

តរើកន្នងែ លក់េកឹ ន្ផ្តែ ឈើ/អាហារសត្មន់តៅកន្នងែ ហារ់ត្បាណរបស់ខ្ញំអាចតត្បបាើ នឬ
តេ?
Each facility will determine what elements កន្នែងនីមួយៗនឹងកំណរ់ថាតរើន្ផ្ាក្មួយននត្បរិបរដិការរបស់ខែួននឹងត្រូវតបើកដំតណើរ
of its operations it will reopen, but food
ការត ើងវិញ ប៉ាុន្នេត្បរិបរដិការតសវាកមមមហូបអាហាររួមម្ងនកន្នែងលក់េឹកន្ផ្ែតឈើ
service operations, including juice bars,
អាហារសត្មន់ និងសមបទានតផ្សងៗតេៀរអាចនឹងត្រូវតបើកដំតណើរការ
snack bars, and other concessions may
តហើយគួរន្រដំតណើរការត្សបតាមបេបញ្ញាសុខភាព និងការន្ណនាំបចចញបបនា។
be open and should be operated in
Will the juice / snack bar at my gym be
available?

accordance with current health orders
and guidelines.
###

###

