
Hotels, Lodging, and Short-Term 
Rentals FAQs  

សណួំរដែលសរួញកឹញាប់អពំសីណ្ឋា គារ កដលែងស្នា កអ់ាស្សយ័ 
លិងកដលែងជលួរយៈពពលខ្ែី  

  
What are hotels and short-term rentals 
doing to slow the spread of COVID-19? 

ព ើសណ្ឋា គារ 
លិងកដលែងជលួរយៈពពលខ្ែកីំពងុព្វើអវីខ្ែះពែើម្បកីា ប់លថយការរកីរាលដាលនល 
COVID-19? 

Hotels and short-term rentals are required 
to ensure that guests and staff follow all 
public health protocols, including 
practicing physical distancing, wearing 
cloth face coverings and following 
infection control practices.  

សណ្ឋា គារ លិងកដលែងជួលរយៈពពលខ្ែីស្ ូវធានាថា ព ញ្ៀវ 
លិងបុគ្គលិកពគារពតាម្ពិ្ីស្នរសុខ្ភាពស្នធារណៈទំងអស់ 
រួម្ទំងការអលុវ តការរកាចម្ងា យពីគាា  ការពាក់ម្ង៉ា ស់ស្កណ្ឋ ់ 
លិងការអលុវ តតាម្ការស្ ួ ពិលិ យការឆ្ែងពរាគ្។  

  
What are the disinfecting protocols 
that need to be followed? 

ព ើពិ្ សី្នរសម្ងែ បព់ម្ពរាគ្អវខី្ែះដែលចំបាចស់្ វូអលវុ តតាម្? 

Rooms, including surfaces, electronics 
and soft furniture, must be cleaned 
thoroughly after each stay using 
approved Environmental Protection 
Agency (EPA) disinfectants and 
techniques. 

បលទប់ រួម្ទំងនទទប៉ាះ ពស្គ្ឿងពអឡិចស្ ូលិច 
លិងពស្គ្ឿងសង្ហា រិម្ទល់ៗស្ ូវដ សម្ងា  ឱ្យបាលស្នា  បនាទ ប់ពីពស្បើម្តងៗ 
ស្បដាប់សម្ងែ ប់ពម្ពរាគ្ លិងបពចេកពទសរបស់ទីភាា ក់ង្ហរការពារបរិស្នថ ល (EPA) 
ដែលបាលអលុញ្ញា  ។ 

    
Are towels and all bedding cleaned 
between each guest? 

ព ើកដលែង 
លិងពស្គ្ឿងស្បដាប់ពកូដស្គ្ទំងអសដ់ែលព្ញៀវបាលពស្បើលីម្យួៗស្ វូបាលសម្ងា  ស្គ្បស់្ជងុ
ពស្ោយដែរឬពទ? 

Yes, all linens must be removed after 
each stay and cleaned in accordance with 
the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) guidelines.  

បាទ/ច៎ា ស 
រាល់កស្ម្ងលពូកលិងពស្ស្នម្ពខ្ាើយទំងអស់ស្ ូវដ បាលយកពចញបនាទ ប់ពីការស្នា ក់ពៅលីមួ្
យៗ ព ើយបាលសម្ងា  ពដាយអលុពោម្តាម្ពគាលការណ៍ដណនាំរបស់ម្ជឈម្ណឌ ល
ស្ ួ ពិលិ យលិងបង្ហា រជំងឺឆ្ែង (CDC)។  

  
How often are housekeeping, room 
delivery and maintenance staff 
screened for symptoms? 

ព ើបគុ្គលកិពរៀបចំបលទប ់សម្ងា  បលទប ់
លិងជសួជលុដែទំបាលពលិិ យរកពរាគ្សញ្ញា ញកឹញាប់កស្ម្ ិណ្ឋ? 

Daily, before the start of their shift. 
Anyone feeling sick or showing symptoms 
must stay home. 

ស្បចំនែា មុ្លពពលចប់ពទតើម្ពវលព វ្ើការរបស់ពួកពគ្។ អាកណ្ឋដែលម្ងលអារម្មណ៍ឈឺ 
ឬពចញពរាគ្សញ្ញា ស្ ូវដ ពៅទទះ។ 

  
Should hotel staff wear face 
coverings?  

ព ើបគុ្គលកិសណ្ឋា គារគ្រួពាកម់្ង៉ា សឬ់ពទ?  



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 ទទួលបាលម្ង៉ា ស់ ព ើយពាក់វា។ ពលើសពីពលះពទៀ  
ពួកពគ្គួ្រដ ពស្បើឧបករណ៍ការពារបដលថម្ ែូចោពស្ស្នម្នែពៅពពលចំបាច់។  

  
Should guests wear face coverings? ព ើព្ញៀវគ្រួពាកម់្ង៉ា សដ់ែរឬពទ? 
Yes, hotel guests should wear face 
coverings when outside of their rooms in 
addition to maintaining at least six feet of 
physical distance.  

បាទ/ច៎ា ស 
ព ញ្ៀវសណ្ឋា គារគួ្រដ ពាក់ម្ង៉ា ស់ពៅពពលពៅខាងពស្ៅបលទប់របស់ពួកពគ្បដលថម្ពលើការរ
កាចម្ងា យពីគាា យ៉ា ងពោចណ្ឋស់ស្បាំម្ួយជំោល។  

  
Are rooms cleaned daily or only at the 
end of a guest stay? 

ព ើបលទបស់្ វូបាលសម្ងា  រាលន់ែា ឬសម្ងា  ដ នែាដែលព្ញៀវចកពចញពទ? 

It is up to each hotel/rental property to 
determine a cleaning schedule. Most 
hotels offer daily room cleaning. 

វាអាស្ស័យពលើសណ្ឋា គារ/កដលែងជួលលីមួ្យៗកាុងការកំណ ់កាលវិភាគ្សម្ងា  ។ 
សណ្ឋា គារភាគ្ពស្ចើលទតល់ការសម្ងា  បលទប់ស្បចំនែា។ 

  
Will the mini bar be available in my 
room? 

ព ើទទូកឹកកខាា   ចូម្ងលពៅកាងុបលទបរ់បសខ់្ញុំឬពទ? 

No.  ពទ។  
  
Will there be an in-room coffee maker 
available?  

ព ើលងឹម្ងលស្បដាបឆ់្ុងកាព វពៅកាងុបលទប់ឬពទ?  

Single-serve coffee makers may be 
provided with disposable cups, instead of 
glassware, coffee cups or multi-cup 
makers. 

ម្ង៉ា សុីលឆុ្ងកាព វម្ងលកដលែង ូរដ មួ្យអាចស្ ូវបាលពគ្ទតល់ជូលោមួ្យដពងដែលពស្បើព ើ
យអាចពបាះពចលបាល ជំលួសឱ្យដកវ ដពងកាព វ 
ឬម្ង៉ា សុីលឆុ្ងដែលម្ងលកដលែង ូរពស្ចើល។ 

  
Will ice machines be available?  ព ើម្ងលម្ង៉ា សុលីទល ិទឹកកកឬពទ?  
No. ពទ។ 
  
  
Are guest laundry / dry cleaning 
services available?  

ព ើម្ងលពសវាកម្មពបាកអ ុ /ពសវាកម្មពបាកសាួ ឬពទ?  

Yes, pick-up and delivery should be done 
with contactless measures in place. 

បាទ/ច៎ា ស ការម្កទទួល 
លិងការដចកចយគួ្រដ ស្ ូវបាលព វ្ើពឡើងពដាយម្ងលវិធាលការដែលគាម លទំនាក់ទំលង។ 

  
Will in-room information on the facility 
be available? 

ព ើព ័ម៌្ងលពៅកាងុបលទប់លងឹម្ងលទតលជ់ូលពៅកដលែងពនាះឬពទ? 

Yes, single use information guides may 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 មួ្យអាចស្ ូវបាលទតល់ជូលសស្ម្ងប់ព ញ្ៀវ 
ប៉ាុដលតរបស់របរពស្បើរួម្គាា ដែលអាកស្បដ លោបាលព ើញពីមុ្ល 
ែូចោម្ុឺលុយោពែើម្លឹងស្ ូវបាលយកពចញពីបលទប់។ 

  
How are hotel elevators managed to 
accommodate physical distancing?  

ព ើជពណត ើរយលតសណ្ឋា គារស្ វូបាលស្គ្បស់្គ្ងយ៉ា ងែូចពម្តចពែើម្បសីស្ម្លួែលក់ាររកាច
ម្ងា យពគីាា ?  

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. 

ចំលួលម្លុសែកាុងជពណត ើរយលតស្បអប់ស្ ូវបាលកំណ ់ស្ ឹម្ 4 នាក់ 
ឬមួ្យស្កុម្ស្គួ្ស្នរកាុងពពលដ មួ្យសស្ម្ងប់ជពណត ើរយលតណ្ឋមួ្យដែលមិ្លអលុញ្ញា  ឱ្យម្ង
លការរកាចម្ងា យពីគាា  6 ជំោលរវាងអាកជិះ។ 
អាកជិះទំងអស់ស្ ូវពាក់ម្ង៉ា ស់ស្កណ្ឋ ់។ 

  
Are hotel bars open? ព ើបារលយីដាា លកាុងសណ្ឋា គារពបើកឬពទ? 
Bars that serve food are able to open as 
long as physical distancing measures are 
in place. 

បារដែលបពស្ម្ើអាោរអាចពបើកបាលែរាបណ្ឋម្ងលវិធាលការសតីពីការរកាចម្ងា យពីគាា ។ 

  
Are hotel fitness centers open? ព ើម្ជឈម្ណឌ លោ ស់្បាណសណ្ឋា គារពបើកឬពទ? 
Fitness centers are allowed to open, but 
check with each property to determine if 
they have opened their fitness center. 

ម្ជឈម្ណឌ លោ ់ស្បាណស្ ូវបាលអលុញ្ញា  ឱ្យពបើក 
ប៉ាុដលតសូម្ស្នកសួរពិលិ យទីតាំងលីមួ្យៗពែើម្បីកំណ ់ថាព ើពួកពគ្បាលពបើកម្ជឈម្ណឌ ល
ោ ់ស្បាណរបស់ពួកពគ្ដែរឬពទ។ 

  
Are hotel business centers open? ព ើដទាកពសវាកម្មជលំួញពៅសណ្ឋា គារពបើកឬពទ? 
No, hotel business centers are not open. ពទ ដទាកពសវាកម្មជំលួញពៅសណ្ឋា គារមិ្លពបើកពទ។ 
  
Is the spa open? ព ើសប៉ា ពបើកឬពទ? 
No. ពទ។ 
  
Can I book an event (conference, 
wedding, meeting space)? 

ព ើខ្ញុអំាចកកស់្ព ឹតកិារណ ៍(ទកីដលែងសស្ម្ងបស់លាសិីទ អាពា ៍ពពិា  ៍ការស្បជុំ) 
បាលឬពទ? 

No, gatherings are not permitted.  ពទ ការស្បមូ្លទតុំមិ្លស្ ូវបាលអលុញ្ញា  ពទ។  
  
Are there special ventilation 
procedures? 

ព ើម្ងលល ីវិិ្ ីបញ្េលូខ្យល់ពពិសសឬពទ? 

  



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. 

ទីកដលែងគួ្រពិចរណ្ឋែំពឡើងម្ង៉ា សុីលសម្ងា  ខ្យល់ដែលម្ងលស្បសិទធិភាពខ្ពស់ 
ពដាយព វ្ើឱ្យស្បពសើរពឡើងលូវ ស្ម្ងខ្យល់របស់អាគារពែើម្បីឱ្យម្ងលស្បសិទធភាពខ្ពស់បំទុ 
តាម្ដែលអាចព វ្ើបាល 
លិងពដាយព វ្ើការដកដស្បពទែងពទៀ ពែើម្បីបពងាើលបរិម្ងណខ្យល់ខាងពស្ៅ 
លិងខ្យល់ចូលពៅស្គ្ប់ការិយល័យ បលទប់ព ញ្ៀវ លិងទីធាែ ពទែងៗពទៀ ។ 

  
Are valet services operational / 
recommended? 

ព ើម្ងលទតល/់ដណនាំពសវាកម្មច រែយលតជលូព្ញៀវឬពទ? 

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. 

ពសវាកម្មទំងពលះអាចស្ ូវបាលស្ប ិប តិ 
ប៉ាុដលតវាអាស្ស័យពលើសណ្ឋា គារលីមួ្យៗកាុងការកំណ ់ថាព ើពួកពគ្កំពុងទតល់ពសវាកម្ម
ពលះឬអ ់។ ស្បសិលពបើសណ្ឋា គារទំងពនាះម្ងលពសវាកម្មទំងពលះ 
ពសចកតីដណនាំអំពីការរកាចម្ងា យពីគាា  ការពាក់ម្ង៉ា ស់ 
លិងការោងនែគួ្រដ ស្ ូវបាលអលុវ តតាម្។ 

  
Should I allow the hotel staff to store 
or handle my luggage? 

ព ើខ្ញុគំ្រួអលញុ្ញា  ឱ្យបគុ្គលកិសណ្ឋា គាររកាទុក ឬច ដ់ចងអវីា៉ា លរ់បសខ់្ញុឬំពទ? 

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. 

ស្បដ លោអាកអាច ម្ងលការដណនាំឱ្យបុគ្គលិកពាក់ម្ង៉ា ស់ លិងពស្ស្នម្នែ។ 
ពបើអាចព វ្ើពៅបាល ព ញ្ៀវស្ ូវជញ្ជូលអីវា៉ា ល់ដាក់កាុងបលទប់ពដាយខ្ែួលឯង។ 

  
Short-Term Rentals Unit FAQs សណួំរដែលសរួញកឹញាប់អពំកីដលែងជលួរយៈពពលខ្ែី 
  
Can I use my time-share?  ព ើខ្ញុអំាចពស្បើពពលរមួ្គាា របស់ខ្ញុបំាលឬពទ?  
Yes, with members of your own 
household. 

បាទ/ច៎ា ស ោមួ្យសម្ងជិកស្គួ្ស្នរផ្ទទ ល់របស់អាក។ 

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

បាទ/ច៎ា ស ោមួ្យសម្ងជិកស្គួ្ស្នរផ្ទទ ល់របស់អាក។ 

  
  
What kind of enhanced cleaning 
practices are required?  

ព ើការអលវុ តអនាម្យ័ដបបណ្ឋដែលស្ វូពស្ងឹង? 

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

 ស្មូ្វឱ្យពស្ងឹងការសម្ងា  ស្គ្ប់កដលែងដែលម្ងលការប៉ាះពស្ចើល ទទះបាយ 
កដលែងដាក់ចលឆ្ា ំង លិងកស្ម្ងលពូកលិងពស្ស្នម្ពខ្ាើយោពែើម្។ 
បលទប់ជួលក៏គួ្រដ ស្ ូវបាលបំពាក់ពដាយស្នប ូោងនែ 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. 

ការបាញ់ថាា ំសម្ងែ ប់ពម្ពរាគ្ ឬស្កដាសពសើម្ជូ សម្ងា   លិងទឹកោងនែទងដែរ។ 
រាល់របស់របរដែលសល់ពៅកដលែងដាក់ចលឆ្ា ំង 
គួ្រដ ស្ ូវបាលែកពចញបនាទ ប់ពីព ញ្ៀវពស្បើរួច។ 
កស្ម្ងលពូកលិងពស្ស្នម្ពខ្ាើយបដលថម្មិ្លគួ្រស្ ូវបាលរកាទុកពៅកាុងបលទប់ពទ 
ព ើយគួ្រដ ស្ ូវបាលទតល់ជូលដ តាម្ការពសាើសុំប៉ាុពណ្ឋណ ះ។ ែូផ្ទា លិងខ្ទះ 
លិងរបស់របរទទះបាយពទែងៗពទៀ ដែលពៅសល់ពៅទទះបនាទ ប់ពីព ញ្ៀវពស្បើរួច 
ស្ ូវដ សម្ងា  បនាទ ប់ពីការស្នា ក់ពៅរបស់ព ញ្ៀវលីមួ្យៗ។ 
ម្ងេ ស់អចលលស្ទពយក៏ស្ ូវធានាថា HVAC 
លិង ស្ម្ងខ្យល់ស្ ូវបាលដាក់ោស្បចំទងដែរ។ 

  
Is it safe to use kitchen items at a 
short-term rental?  

ព ើម្ងលសវុ ថភិាពពទកាងុការពស្បើរបសរ់បរពៅទទះបាយពៅកដលែងជលួរយៈពពលខ្ែី?  

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.  

បាទ/ច៎ា ស 
ម្ងេ ស់ទីកដលែងស្ ូវ ស្មូ្វឱ្យសម្ងា  របស់របរទទះបាយទំងអស់ពៅកដលែងស្នា ក់ពៅរបស់
ព ញ្ៀវលីមួ្យៗ រួម្ទំងរបស់របរដែលពៅសល់កាុងទូទងដែរ។ ែូចគាា ពលះទងដែរ 
រាល់សម្ងា រ កដលែងទទះបាយ រួម្ទំងកដលែងដាក់ទូទឹកកក ឈុ ចង្ក្ង្ហា លែុ លិងចម្ាិល 
ម្ង៉ា សុីលឆុ្ងកាព វ ឧបករណ៍កពតត លំប័ុងស្ ូវសម្ងា  បនាទ ប់ពីព ញ្ៀវលីមួ្យៗពស្បើរួច។ 
ម្ងេ ស់គ្ួរពិចរណ្ឋពស្បើសម្ងា របរិពភាគ្អាោរ 
លិងស្នែ បស្ពាសម្ដែលពស្បើដ ម្តងពបាះពចលតាម្ដែលអាចព វ្ើបាល។  

  
Are there extra precautions needed for 
bathroom cleanings?  

ព ើម្ងលការស្បងុស្បយ ័ាបដលថម្ដែលស្ វូការសស្ម្ងបក់ារសម្ងា  បលទបទ់ឹកដែរឬពទ?  

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.  

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

  
  

### ### 
 


