Hotels, Lodging, and Short-Term
Rentals FAQs

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អពំ សី ណ្ឋាគារ កដលែងស្នាក់អាស្សយ័
លិងកដលែងជួលរយៈពពលខ្ែី

ើ ណ្ឋាគារ
What are hotels and short-term rentals ព ស
doing to slow the spread of COVID-19? លិងកដលែងជួលរយៈពពលខ្ែកី ំពងុ ព្វអើ វីខ្ះែ ពែើម្បីកា ប់ លថយការរីករាលដាលនល
COVID-19?
Hotels and short-term rentals are required សណ្ឋាគារ លិងកដលែងជួលរយៈពពលខ្ែីស្ ូវធានាថា ព្ញៀវ
to ensure that guests and staff follow all
លិងបុគ្គលិកពគារពតាម្ពិ្ីស្នរសុខ្ភាពស្នធារណៈទំងអស់
public health protocols, including
រួម្ទំងការអលុវ តការរកាចម្ងាយពីគាា ការពាក់ម្ង៉ាស់ស្កណ្ឋ ់
practicing physical distancing, wearing
លិងការអលុវ តតាម្ការស្ ួ ពិលិ យការឆ្ែងពរាគ្។
cloth face coverings and following
infection control practices.

What are the disinfecting protocols
that need to be followed?
Rooms, including surfaces, electronics
and soft furniture, must be cleaned
thoroughly after each stay using
approved Environmental Protection
Agency (EPA) disinfectants and
techniques.

ព ើព្ិ ស្ន
ី រសម្ងែប់ពម្ពរាគ្អវខ្ី ែះដែលចំបាច់ស្ វូ អលុវ តាត ម្?
បលទប់ រួម្ទំងនទទប៉ាះ ពស្គ្ឿងពអឡិចស្ ូលិច
លិងពស្គ្ឿងសង្ហារិម្ទល់ៗស្ ូវដ សម្ងា ឱ្យបាលស្នា បនាទប់ពីពស្បើម្តងៗ
ស្បដាប់សម្ងែប់ពម្ពរាគ្ លិងបពចេកពទសរបស់ទីភាាក់ង្ហរការពារបរិស្នថល (EPA)
ដែលបាលអលុញ្ញា ។

ព ើកដលែង
លិងពស្គ្ឿងស្បដាប់ពកូ ដស្គ្ទំងអស់ដែលព្ញៀវបាលពស្បលើ ីម្យួ ៗស្ វូ បាលសម្ងា ស្គ្ប់ស្ជងុ
ពស្ោយដែរឬពទ?
បាទ/ច៎ា ស
Yes, all linens must be removed after
each stay and cleaned in accordance with រាល់កស្ម្ងលពូកលិងពស្ស្នម្ពខ្ាើយទំងអស់ស្ ូវដ បាលយកពចញបនាទប់ពីការស្នាក់ពៅលីម្ួ
the Centers for Disease Control and
យៗ ព ើយបាលសម្ងា ពដាយអលុពោម្តាម្ពគាលការណ៍ដណនាំរបស់ម្ជឈម្ណឌ ល
Prevention (CDC) guidelines.
ស្ ួ ពិលិ យលិងបង្ហារជំងឺឆ្ែង (CDC)។
Are towels and all bedding cleaned
between each guest?

How often are housekeeping, room
delivery and maintenance staff
screened for symptoms?
Daily, before the start of their shift.
Anyone feeling sick or showing symptoms
must stay home.

ព ើបគ្ុ លគ កិ ពរៀបចំបលទប់ សម្ងា បលទប់
លិងជួសជុលដែទំបាលពិលិ យរកពរាគ្សញ្ញាញឹកញាប់កស្ម្ិ ណ្ឋ?

Should hotel staff wear face
coverings?

ព ើបគ្ុ លគ កិ សណ្ឋាគារគ្ួរពាក់ម្ង៉ាស់ឬពទ?

ស្បចំនែា ម្ុលពពលចប់ពទតើម្ពវលព្វើការរបស់ពួកពគ្។ អាកណ្ឋដែលម្ងលអារម្មណ៍ឈឺ
ឬពចញពរាគ្សញ្ញាស្ ូវដ ពៅទទះ។

All staff must be provided face coverings
and wear them. In addition, they should
use additional protective equipment, such
as gloves, when necessary.

បុគ្គលិកទំងអស់ស្ ូវដ ទទួលបាលម្ង៉ាស់ ព ើយពាក់វា។ ពលើសពីពលះពទៀ
ពួកពគ្គ្ួរដ ពស្បើឧបករណ៍ការពារបដលថម្ ែូចោពស្ស្នម្នែពៅពពលចំបាច់។

Should guests wear face coverings?

ព ពើ ្ញៀវគ្ួរពាក់ម្ង៉ាស់ដែរឬពទ?
បាទ/ច៎ា ស
ព្ញៀវសណ្ឋាគារគ្ួរដ ពាក់ម្ង៉ាស់ពៅពពលពៅខាងពស្ៅបលទប់របស់ពួកពគ្បដលថម្ពលើការរ
កាចម្ងាយពីគាាយ៉ា ងពោចណ្ឋស់ស្បាំម្ួយជំោល។

Yes, hotel guests should wear face
coverings when outside of their rooms in
addition to maintaining at least six feet of
physical distance.
Are rooms cleaned daily or only at the
end of a guest stay?
It is up to each hotel/rental property to
determine a cleaning schedule. Most
hotels offer daily room cleaning.

ព ើបលទបស្់ វូ បាលសម្ងា រាល់នែា ឬសម្ងា ដ នែាដែលព្ញៀវចកពចញពទ?

Will the mini bar be available in my
room?
No.

ព ើទទូ កឹ កកខាា ចូ ម្ងលពៅកាងុ បលទបរ់ បស់ខ្ញុំឬពទ?

Will there be an in-room coffee maker
available?
Single-serve coffee makers may be
provided with disposable cups, instead of
glassware, coffee cups or multi-cup
makers.

ព ើលងឹ ម្ងលស្បដាប់ឆ្ុងកាព ពវ ៅកាងុ បលទប់ឬពទ?

Will ice machines be available?

ព ម្ងើ លម្ង៉ាសុលី ទលិ ទឹកកកឬពទ?
ពទ។

No.

វាអាស្ស័យពលើសណ្ឋាគារ/កដលែងជួលលីម្ួយៗកាុងការកំណ ់កាលវិភាគ្សម្ងា ។
សណ្ឋាគារភាគ្ពស្ចើលទតល់ការសម្ងា បលទប់ស្បចំនែា។

ពទ។

ម្ង៉ាសុីលឆ្ុងកាព វម្ងលកដលែង ូរដ ម្ួយអាចស្ ូវបាលពគ្ទតល់ជូលោម្ួយដពងដែលពស្បើព ើ
យអាចពបាះពចលបាល ជំលួសឱ្យដកវ ដពងកាព វ
ឬម្ង៉ាសុីលឆ្ុងដែលម្ងលកដលែង ូរពស្ចើល។

Are guest laundry / dry cleaning
services available?
Yes, pick-up and delivery should be done
with contactless measures in place.

ព ម្ងើ លពសវាកម្មពបាកអុ /ពសវាកម្មពបាកសាួ ឬពទ?

Will in-room information on the facility
be available?
Yes, single use information guides may

ព ើព័ ម្ង៌ លពៅកាងុ បលទប់លងឹ ម្ងលទតលជ់ ូលពៅកដលែងពនាះឬពទ?

បាទ/ច៎ា ស ការម្កទទួល
លិងការដចកចយគ្ួរដ ស្ ូវបាលព្វើពឡើងពដាយម្ងលវិធាលការដែលគាមលទំនាក់ទំលង។

បាទ/ច៎ា ស

be made available to guests, but shared
items you may have seen before, such as
menus, will be removed from rooms.

ពសៀវពៅដណនាំអំពីព័ ៌ម្ងលពស្បើស្បាស់ដ ម្ួយអាចស្ ូវបាលទតល់ជូលសស្ម្ងប់ព្ញៀវ
ប៉ាុដលតរបស់របរពស្បើរួម្គាាដែលអាកស្បដ លោបាលព ើញពីម្ុល
ែូចោម្ុឺលុយោពែើម្លឹងស្ ូវបាលយកពចញពីបលទប់។

How are hotel elevators managed to
accommodate physical distancing?

ព ើជពណត រើ យលតសណ្ឋាគារស្ វូ បាលស្គ្ប់ស្គ្ងយ៉ា ងែូចពម្តចពែើម្បីសស្ម្លួ ែល់ការរកាច
ម្ងាយពីគាា?
ចំលួលម្លុសែកាុងជពណត ើរយលតស្បអប់ស្ ូវបាលកំណ ់ស្ ឹម្ 4 នាក់
ឬម្ួយស្កុម្ស្គ្ួស្នរកាុងពពលដ ម្ួយសស្ម្ងប់ជពណត ើរយលតណ្ឋម្ួយដែលម្ិលអលុញ្ញា ឱ្យម្ង
លការរកាចម្ងាយពីគាា 6 ជំោលរវាងអាកជិះ។
អាកជិះទំងអស់ស្ ូវពាក់ម្ង៉ាស់ស្កណ្ឋ ់។

Elevator capacity is limited to 4
individuals or a family at a time for any
elevator that does not allow for 6-foot
physical distance between riders. All
riders are required to wear cloth face
coverings.
Are hotel bars open?
Bars that serve food are able to open as
long as physical distancing measures are
in place.
Are hotel fitness centers open?
Fitness centers are allowed to open, but
check with each property to determine if
they have opened their fitness center.

Are hotel business centers open?
No, hotel business centers are not open.
Is the spa open?
No.
Can I book an event (conference,
wedding, meeting space)?
No, gatherings are not permitted.
Are there special ventilation
procedures?

ព បាើ រលីយដាាលកាុងសណ្ឋាគារពបើកឬពទ?
បារដែលបពស្ម្ើអាោរអាចពបើកបាលែរាបណ្ឋម្ងលវិធាលការសតីពីការរកាចម្ងាយពីគាា។

ព ើម្ជឈម្ណឌ លោ ស្់ បាណសណ្ឋាគារពបើកឬពទ?
ម្ជឈម្ណឌ លោ ់ស្បាណស្ ូវបាលអលុញ្ញា ឱ្យពបើក
ប៉ាុដលតសូម្ស្នកសួរពិលិ យទីតាំងលីម្ួយៗពែើម្បីកំណ ់ថាព ើពួកពគ្បាលពបើកម្ជឈម្ណឌ ល
ោ ់ស្បាណរបស់ពួកពគ្ដែរឬពទ។
ព ដើ ទាកពសវាកម្មជលំ ួញពៅសណ្ឋាគារពបើកឬពទ?
ពទ ដទាកពសវាកម្មជំលួញពៅសណ្ឋាគារម្ិលពបើកពទ។
ព សើ ប៉ា ពបើកឬពទ?
ពទ។
ព ើខ្អាញុំ ចកក់ស្ពឹ កាតិ រណ៍ (ទីកដលែងសស្ម្ងប់សលាសិ ីទ អាពា ៍ពពាិ ៍ ការស្បជុំ)
បាលឬពទ?
ពទ ការស្បម្ូលទតុំម្ិលស្ ូវបាលអលុញ្ញា ពទ។
ព ម្ងើ លលី វិ ្ិ ីបញ្េលូ ខ្យល់ពពិ សសឬពទ?

Facilities should consider installing
portable high-efficiency air cleaners,
upgrading the building’s air filters to the
highest efficiency possible, and making
other modifications to increase the
quantity of outside air and ventilation in all
offices, guest rooms and other spaces.

ទីកដលែងគ្ួរពិចរណ្ឋែំពឡើងម្ង៉ាសុីលសម្ងា ខ្យល់ដែលម្ងលស្បសិទធិភាពខ្ពស់
ពដាយព្វើឱ្យស្បពសើរពឡើងលូវ ស្ម្ងខ្យល់របស់អាគារពែើម្បីឱ្យម្ងលស្បសិទធភាពខ្ពស់បំទុ
តាម្ដែលអាចព្វើបាល
លិងពដាយព្វើការដកដស្បពទែងពទៀ ពែើម្បីបពងាើលបរិម្ងណខ្យល់ខាងពស្ៅ
លិងខ្យល់ចូលពៅស្គ្ប់ការិយល័យ បលទប់ព្ញៀវ លិងទីធាែពទែងៗពទៀ ។

Are valet services operational /
recommended?
They may operate, but it is up to each
hotel to determine if they are offering the
service. If they are, physical distancing,
face covering and hand washing
guidelines should be followed.

ព ម្ងើ លទតល/់ ដណនាំពសវាកម្មច រែយលតជលូ ព្ញៀវឬពទ?

Should I allow the hotel staff to store
or handle my luggage?
You may. It is recommended staff wear
face coverings and gloves. Where
possible, baggage deliveries are to be
placed in the room by the guest.

ព ើខ្គ្ញុំ រួ អលុញ្ញា ឱ្យបុគ្គលកិ សណ្ឋាគាររកាទុក ឬច ដ់ ចងអីវា៉ាល់របស់ខ្ឬញុំ ពទ?

Short-Term Rentals Unit FAQs

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អពំ កី ដលែងជួលរយៈពពលខ្ែី

Can I use my time-share?

ព ើខ្អាញុំ ចពស្បពើ ពលរួម្គាារបស់ខ្បាញុំ លឬពទ?
បាទ/ច៎ា ស ោម្ួយសម្ងជិកស្គ្ួស្នរផ្ទទល់របស់អាក។

Yes, with members of your own
household.
Can I book a VRBO / Airbnb?
Yes, with members of your own
household.

What kind of enhanced cleaning
practices are required?
Enhanced cleaning of all high-touch
areas, kitchens, pantries and linens are
required. Rental units should also be
equipped with additional hand soap,

ពសវាកម្មទំងពលះអាចស្ ូវបាលស្ប ិប តិ
ប៉ាុដលតវាអាស្ស័យពលើសណ្ឋាគារលីម្ួយៗកាុងការកំណ ់ថាព ើពួកពគ្កំពុងទតល់ពសវាកម្ម
ពលះឬអ ់។ ស្បសិលពបើសណ្ឋាគារទំងពនាះម្ងលពសវាកម្មទំងពលះ
ពសចកតីដណនាំអំពីការរកាចម្ងាយពីគាា ការពាក់ម្ង៉ាស់
លិងការោងនែគ្ួរដ ស្ ូវបាលអលុវ តតាម្។

ស្បដ លោអាកអាច ម្ងលការដណនាំឱ្យបុគ្គលិកពាក់ម្ង៉ាស់ លិងពស្ស្នម្នែ។
ពបើអាចព្វើពៅបាល ព្ញៀវស្ ូវជញ្ជូលអីវា៉ាល់ដាក់កាុងបលទប់ពដាយខ្ែួលឯង។

ព ើខ្អាញុំ ចកក់ VRBO/Airbnb បាលដែរឬពទ?
បាទ/ច៎ា ស ោម្ួយសម្ងជិកស្គ្ួស្នរផ្ទទល់របស់អាក។

ព កាើ រអលុវ អត នាម្័យដបបណ្ឋដែលស្ វូ ពស្ងឹង?
ស្ម្ូវឱ្យពស្ងឹងការសម្ងា ស្គ្ប់កដលែងដែលម្ងលការប៉ាះពស្ចើ ល ទទះបាយ
កដលែងដាក់ចលឆ្ាំង លិងកស្ម្ងលពូកលិងពស្ស្នម្ពខ្ាើយោពែើម្។
បលទប់ជួលក៏គ្ួរដ ស្ ូវបាលបំពាក់ពដាយស្នបូោងនែ កដលែងស្កដាស ស្កដាសបងគល់

paper towels, toilet paper, disinfecting
spray or wipes, and hand sanitizer. All
leftover pantry items should be removed
after each guest. Extra linens should not
be stored in units and should be offered
only on request. Pots and pans and other
kitchen items that remain on the property
after each guest must be cleaned
between each guests’ stay. Property
owners should also ensure that HVAC
and air filters are replaced regularly.

ការបាញ់ថាាំសម្ងែប់ពម្ពរាគ្ ឬស្កដាសពសើម្ជូ សម្ងា លិងទឹកោងនែទងដែរ។
រាល់របស់របរដែលសល់ពៅកដលែងដាក់ចលឆ្ាំង
គ្ួរដ ស្ ូវបាលែកពចញបនាទប់ពីព្ញៀវពស្បើរួច។
កស្ម្ងលពូកលិងពស្ស្នម្ពខ្ាើយបដលថម្ម្ិលគ្ួរស្ ូវបាលរកាទុកពៅកាុងបលទប់ពទ
ព ើយគ្ួរដ ស្ ូវបាលទតល់ជូលដ តាម្ការពសាើសុំប៉ាុពណ្ឋណះ។ ែូផ្ទាលិងខ្ទះ
លិងរបស់របរទទះបាយពទែងៗពទៀ ដែលពៅសល់ពៅទទះបនាទប់ពីព្ញៀវពស្បើរួច
ស្ ូវដ សម្ងា បនាទប់ពីការស្នាក់ពៅរបស់ព្ញៀវលីម្ួយៗ។
ម្ងេស់អចលលស្ទពយក៏ស្ ូវធានាថា HVAC
លិង ស្ម្ងខ្យល់ស្ ូវបាលដាក់ោស្បចំទងដែរ។

Is it safe to use kitchen items at a
short-term rental?
Yes, property owners are required to
clean all kitchen items between each
guest stay - including all items left in
cabinets. Also, all appliances, kitchen
areas including refrigerator shelving, oven
stovetop, coffee-makers, toasters must
be cleaned after each guest. Owners
should consider using one-time use
dinnerware and utensils when possible.

ព ម្ងើ លសុវ ភាថិ ពពទកាងុ ការពស្បរើ បស់របរពៅទទះបាយពៅកដលែងជួលរយៈពពលខ្ែី?

Are there extra precautions needed for
bathroom cleanings?
Bathrooms need to be cleaned with a
multi-surface cleaner approved for use
against COVID-19 by the EPA. Bathroom
floors must also be vacuumed and
mopped.

ព ម្ងើ លការស្បងុ ស្បយ័ ាបដលថម្ដែលស្ វូ ការសស្ម្ងប់ការសម្ងា បលទបទ់ ឹកដែរឬពទ?

###

បាទ/ច៎ា ស
ម្ងេស់ទីកដលែងស្ ូវ ស្ម្ូវឱ្យសម្ងា របស់របរទទះបាយទំងអស់ពៅកដលែងស្នាក់ពៅរបស់
ព្ញៀវលីម្ួយៗ រួម្ទំងរបស់របរដែលពៅសល់កាុងទូទងដែរ។ ែូចគាាពលះទងដែរ
រាល់សម្ងារ កដលែងទទះបាយ រួម្ទំងកដលែងដាក់ទូទឹកកក ឈុ ចង្ក្ង្ហាលែុ លិងចម្ាិល
ម្ង៉ាសុីលឆ្ុងកាព វ ឧបករណ៍កពតត លំបុ័ងស្ ូវសម្ងា បនាទប់ពីព្ញៀវលីម្ួយៗពស្បើរួច។
ម្ងេស់គ្ួរពិចរណ្ឋពស្បើសម្ងារបរិពភាគ្អាោរ
លិងស្នែបស្ពាសម្ដែលពស្បើដ ម្តងពបាះពចលតាម្ដែលអាចព្វើបាល។

បលទប់ទឹកចំបាច់ស្ ូវោងសម្ងា ោម្ួយស្នបូសស្ម្ងប់នទទពស្ចើល
ដែលពស្បើពែើម្បីស្បឆ្ំងលឹង COVID-19 ពដាយ EPA។
ោល់បលទប់ទឹកក៏ស្ ូវដ បូម្្ូលី លិងជូ ទឹកទងដែរ។

###

