ជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) ទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រ
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់

1. េតើខ��ំ្រត�វ�យ�រណ៍េ��យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH) ៃនេ�នធី Los Angeles េ�េពល� និង
េ�យរេបៀប�?
•

•

•

•
•
•

•

សូ ម�យ�រណ៍ ្របសិនេបើអ�ក�នរកេឃើញករណីៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�នប��ក់ពីមន� ីរពិេ�ធន៍ (ករណី
វ �ជ� �នច�ស់�ស់) ចំនួន 1 េឡើងេ� ែដល�នេ�កែន� ងេមើលែថ� ំកុ�រ េ�េពល�មួ យក��ងអំឡ
� ងេពល 14
ឺ
ឺ
ៃថ� មុន�លបរ �េច� ទ�ប់េផ� ើម�នជំង (�លបរ �េច� ទ�ប់េផ� ើម�នជំងគឺ�ៃថ� ែខដំបូងែដល�នេ�គស��ៃន
ជំងឺ COVID-19 ឬៃថ� ែខៃន�រេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 យកចំណុច�មួ យែដលេកើតេឡើងមុន)។ អ� កែដលឆ� ង
េមេ�គ�ច�ស�ជិករបស់បុគ�លិក កុ�រ��ក់ ស�ជិក្រគ� �ររបស់អ�ក ឬអ� កមកេលងេ�ទី�ំងរបស់អ�ក។
�រ�យ�រណ៍�មអន�ញែដល�នសុវត� ិ�ព គឺ� វ �ធីដល
៏ � បំផុតេដើម្បីជូនដំណឹងដល់ DPH ៃន�រប៉ះ�ល់នឹង
ជំងឺ COVID-19។ ��ចេធ� ើេឡើង�នេ�េលើកុំព� ្យទ័រ ឬឧបករណ៏ចល័តេ�យ�ចចូ លេ្របើកម� វ �ធី�មប�
� ញ
ែដល�នសុវត� ិ�ព។ អ� ក�ច�ញយកសំណុំែបបបទេនះេ�យចូ លេ��ន់េគហទំព័រ៖
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport។
្របសិនេបើអ�កមិន�ចបំេពញែបបបទ�នេទ សូ ម�ញយកេហើយបំេពញ ��ងប�� ីករណីនិងអ� កែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� េហើយេផ�ើេ��ម�សយ��នអុែី ម៉លេនះ ACDC-Education
@ph.lacounty.gov។ ចូ រពិនិត្យេមើល�រែណ�ំអំពី�រ�រ�រេ�យ�ក្យស��ត់េ�ចុងប�� ប់ៃនឯក�រេនះ
េដើម្បីែស� ងយល់ពីរេបៀប�រ�រឯក�រ មុនេពលេផ�ើ�មអុីែម៉លេ�។
្របសិនេបើ�រចូ លេ្របើកុំព� ្យទ័រ និង/ឬអុិនធរេណតស្រ�ប់�រ�យ�រណ៍គឺ�ប��ពិ�ក សូ មទូ រស័ព�េ��ន់
េលខ 888-397-3993។
�ល់�រជូ នដំណឹងអំពីករណី� ំងអស់ គួ រែត្រត�វ�នប��ន
� េ�ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ� េធ� ើ�រ ប��ប់ពអ
ី � ក�នដឹង
អំពីករណីេនះ។
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ�ក់ព័ន�នឹង�រប៉ះ�ល់ៃនេមេ�គ ឬរ�ពឹង� ្រត�វ�រេពលេវ�េ្រចើន�ង 1 ៃថ� េធ� ើ�រ
េដើម្បីបំេពញប�� ីេ��ះេ�ះ អ� ក�ចអុីែម៉លេ��ន់�សយ��ន ACDC-Education@ph.lacounty.gov េដើម្បី
េស� ើសុំ�រពន�លេពល។ អ� ក្រត�វែតបំេពញ និង�ក់ប��ន
� ��ងប�� ីករណីនិងអ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងេនះឱ្យ
�ន�ន់ែត�ប់�ន់ែតល� ។
្របសិនេបើអ�ក�នរកេឃើញករណីៃនជំងឺ COVID-19 ច�ស់�ស់ចំនួន 3 េឡើងេ� ក��ងអំឡ
� ងេពល 14 ៃថ� អ� ក
ត្រម�វឱ្យ�យ�រណ៍�ប��ន់ េ�យអនុវត� �មជំ�ន�យ�រណ៍�ងេលើ។

2. េតើខ��ំដឹង� �ចនឹង�ន�រប៉ះ�ល់េមេ�គេ�ឯកែន� ងែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �ររបស់ខ��ំ�៉ងដូ ចេម� ច?
្របសិនេបើករណី វ �ជ� �នេ�ះ (� ំងជន���ក់ែដល�នលទ� ផលេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬអ� កែដល
�នទទួ ល�រពិនិត្យេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគ� �នជំងឺ COVID-19 ក៏េ�យ) �នេ�ក��ងទី�ំង
េមើលែថ� ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រក��ងអំឡ
� ងេពលែដល�ចចម� ងេមេ�គ របស់ពួកេគ�នេ�ះ គឺ�ន�រប៉ះ�ល់េ�
ទីកែន� ងរបស់អ�កេហើយ។
•

•

រយៈេពលែដល�ចចម� ងេមេ�គ�ន (អំឡ
� ងេពលែដលករណីេនះ�ចចម� ងេ�ដល់អ�កដៃទ) ្រត�វ�នកំណត់�
�ចំណុច�មួ យ�ប់ពី ពីរៃថ� មុនេពលេ�គស��របស់ពួកេគ�ប់េផ� ើមេលចេចញ រហូ តដល់�៉ងេ�ច�ស់
10 ៃថ� �នកន� ងផុតេ� �ប់�ំងពីេពលេ�គស��របស់ពួកេគ�ន�ប់េផ� ើមេលចេចញ េហើយពួ កេគមិន�ន
្រគ �នេ���៉ងេ�ច�ស់ 24 េ�៉ង (េ�យមិនេ្របើ��េំ ដើម្បីបន� យកេ��) និងេ�គស����របស់ពួកេគ�នធូ រ
េស្បើយ។
្របសិនេបើអ�កែដលឆ� ងេមេ�គមិន�នេ�គស��េ�ះេទ រយៈេពលែដល�ចចម� ងេមេ�គ�ន្រត�វ�នកំណត់
� ពីរៃថ� មុនេពលពួ កេគ�នេធ� ើេតស� និង�ប់រហូ តរយៈេពល 10 ៃថ� ប��ប់ពីេ�ះមក។
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ជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) ទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រ
្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�ក��ងទី�ំងែថ� ំកុ�រក��ងអំឡ
� ងេពលែដល�ចចម� ងេមេ�គរបស់ពួកេគ�ន
េ�ះេទ ទី�ំងែថ� ំកុ�រមិន�ន�រប៉ះ�ល់េឡើយ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ដូ ចែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ទី
�ំងែថ� ំកុ�រេនះេ�ែត្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�យ�រណ៍អំពីករណីច�ស់�ស់�មួ យ ្របសិនេបើអ�កែដលឆ� ងេមេ�គ
េនះស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ង និងេ�េពល�មួ យក��ងអំឡ
� ងេពល 14 ៃថ� មុន�លបរ �េច� ទ�ប់េផ� ើម�នជំងឺ េ�ះបី�
��ស់ទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រកំណត់� �រប៉ះ�ល់មិនេកើតេឡើងក៏េ�យ។

3. េតើខ��ំដឹងេ�យរេបៀប�� េ�េពល�ែដល�ច�ត់ទុក�នរ���ក់�បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង
ជិតស�ិទ� (�នប៉ះ�ល់) េ�នឹងករណីជំងឺ COVID-19?

ជន���ក់្រត�វ�ន�ត់ទុក��បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�* ្របសិនេបើពួកេគ�ន�រប៉ះ�ល់�ម វ �ធី
�មួ យេ�នឹងបុគ�លែដល�នពិនិត្យេឃើញ��នជំងឺ COVID ក��ងអំឡ
� ងេពលែដល�ចចម� ងេមេ�គ�ន៖
• ពួ កេគ�នស� ិតេ�ក��ងបរ �េវណ 6 ហ� ីតរយៈេពលសរុប 15 �ទីេឡើងេ�ក��ងអំឡ
� ងេពល 24 េ�៉ង ឬ
• ពួ កេគ�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យនឹងវត���វ និង/ឬ�រ�តុបេ�� ញៃន�ង�យេផ្សងៗ ពីអ�កែដល�នជំងឺ
COVID-19 េ�យមិន�ន�រ�រ។ ឧ�ហរណ៍ ពួ កេគ្រត�វ�នបុគ�លែដល�នផ��កេមេ�គេនះក� កឬក
�
� ស់�ក់ ឬ�នេ្របើែពងទឹកឬ្រប�ប់ប រ �េ�គ��ររ ួម�� ឬ�នផ� ល់�រែថ� ំដល់ពួកេគេ�យមិន
�ន�ក់ឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ។
្របសិនេបើបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េនះ�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េហើយមិន�នេ�គស��េទ េ�ះ
ពួ កេគមិន�ំេធ� ើច��ឡីស័កេឡើយ។ ្របសិនេបើបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េនះមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញ
េលញេទ ពួ កេគ្រត�វែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើច��ឡីស័ក។
* េសចក� ីែណ�ំអំពី COVID-19 េ�ក��ង វ �ស័យអប់រ�កំពុង��ស់ប� �រ។ ពិនិត្យេឡើង វ �ញឱ្យ�នេទៀង�ត់នូវ ែផន�រ
្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ក��ងមណ�លែថ� ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច ស្រ�ប់និយមន័យៃនបុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�ែដលថ� ប
ី ំផុត េ�ក��ង វ �ស័យអប់រ�។

4. េតើមនុស្ស��ក់្រត�វ�នេគ�ត់ទុក�ទទួ ល��ប
ំ ��រេពញេលញេ�េពល�?
បុគ�ល��ក់្រត�វ�ន�ត់ទុក� �ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺគិត�ប់ពី 2 ស��ហ៍ប��ប់
ពី៖
• ពួ កេគ�ន�ក់ដូសែតមួ យៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen
រ ួច�ល់េហើយ ឬ
• ពួ កេគ�ន�ក់ដូសទីពីរៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ Pfizer ឬ Moderna រ ួច�ល់េហើយ ឬ
• ពួ កេគ�នប�� ប់�រ�ក់�លំ�ប់នូវ ��ប
ំ ��រ ជំងឺ COVID-19 ្របេភទ�មួ យែដល្រត�វ�នចុះប�� ី
អនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�ប��ន់េ�យអង� �រសុខ�ពពិភពេ�ក (ឧ�ហរណ៍ ��ប
ំ ��រ្របេភទ
AstraZeneca/Oxford និង Sinopharm)។
្របសិនេបើ�នរយៈេពលតិច�ង 2 ស��ហ៍ប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីពីរ ឬដូ សែតមួ យរបស់ពួកេគ ពួ កេគនឹងមិន
�ន�រ�រ�រពីេមេ�គ COVID-19 ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីប�្ឈប់ជំ�នក��ងប��រជំងឺ េ�យសុវត� ិ�ពេឡើយ។
សូ មេមើលេគហទំព័រ េ�េពលែដលអ� ក�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម រ ួម� ំង�រែណ�ំ��
បែន� មស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន្របព័ន��ព�ុំេខ�យ។

5. េតើខ���
ំ �
ំ ច់្រត�វេធ� ើអ�ីខ�ះ ្របសិនេបើ�ន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រ
របស់ខ��ំ?
•

�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគ៖ ្រត�វែត�ក់ករណីមួយ(ឬេ្រចើន)ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគ ដូ ចែដល�ន
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ជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) ទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រ
•

•
•
•

ែណ�ំេ�ក��ង េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគ របស់ DPH។
េធ� ើច��ឡីស័ក៖ �ល់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�នឹងមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 គួ រែត�កេចញ
ពីកែន� ងែថ� ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រេនះ�ប��ន់ និង្រត�វអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើច��ឡីស័ក។
ពិនិត្យេឡើង វ �ញឱ្យ�នេទៀង�ត់នូវ ែផន�រ្រគប់្រគងផលប៉ះ�ល់េ�ក��ងមណ�លែថ� ំ និងអប់រ�កុ�រតូ ច
ស្រ�ប់និយមន័យៃនបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ� និងេសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើច��ឡីស័ក េ�ក��ង
វ �ស័យអប់រ�ែដលថ� ីបំផុត។
ស��ត/ស��ប់េមេ�គេ�ក��ងទី�ង
ំ របស់អ�កដូ ចែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ង្របភពឯក�រ #5 �ងេ្រ�ម។
�យ�រណ៍ដូចែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងែផ�កទី 1 �ងេលើ។
្របសិនេបើ�នមនុស្សែដល� អ� កប៉ះ�ល់ឬអ� កឆ� ងេមេ�គ េហើយ�អ� កែដល�្រស័យេ�ក��ងទី�ង
ំ េមើលែថ�ំ
កុ�រេនះ សូមបិទ��រទីកែន� ងេ�ះ�បេ�
� ះ�សន� ៖ ទី�ំងេនះ្រត�វែតបិទ��រខណៈេពលែដលមនុស្ស្រគប់��
ែដលរស់េ�ក��ងទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រេ�ះ កំពុងស� ិតេ��ច់េ�យែឡកពីេគ ឬេធ� ើច��ឡីស័ក។ ទី�ំងេនះ
�ចនឹងេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ�ន ប��ប់ពីអ�ក�ល់��ែដលរស់េ�ក��ងទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រេនះ �ន
ប�� ប់រយៈេពលៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគ ឬេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នត្រម�វ។ បុគ�លិក និងកុ�រ
ែដលមិនែមន�អ� កែដល�្រស័យេ�ទី�ំងេនះ ក៏្រត�វែតប�� ប់�រ�ក់ឱ្យស� ិតេ��ច់េ�យែឡកពីេគ ឬេធ� ើច
��ឡីស័កេរៀងៗខ� �នផងែដរ មុនេពល្រតលប់មកទី�ំងេ�ះវ �ញ។

6. េតើខ��ំ្រត�វបិទ��រទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �ររបស់ខ��ំេ�េពល�?
ទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រ្រត�វែតបិទ��រេ�ក��ង��ន�ព�ំងអស់ដូច�ងេ្រ�មេនះ។ ទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រេនះ្រត�វ
ែតបិទ��រ ខណៈេពលែដលមនុស្ស្រគប់��ែដលរស់េ�ក��ងទី�ំងេមើលែថកុ�រេ�ះ ្រត�វ�ក់ឱ្យស� ិតេ��ច់េ�យ
ែឡកពីេគ ឬេធ� ើច��ឡីស័ក។ េលើសពីេនះេទៀត �ល់ត្រម�វ�រែដល�នែចងក��ងែផ� កទី 5 ្រត�វអនុវត� ។

•

��ន�ពទី 1៖ ្របសិនេបើកុ�រ ឬបុគ�លិកែដល�នប��ក់��នេមេ�គៃនជំងឺ COVID-19 ស� ិតេ�ក��ងទី
�ំងេមើលែថ� ំកុ�ររបស់អ�ក ក��ងអំឡ
� ងេពល�ចចម� ងេមេ�គ�ន របស់ពួកេគដូ ចែដល�នកំណត់�ងេលើ
េ�ះ ពួ កេគ្របែហល�េធ� ើឱ្យអ� កដៃទែដលេ�ទីកែន� ងេ�ះ ប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គផងែដរ។ ្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស
�កម� ែថ� ំកុ�រមិន�ចកំណត់�ន� េតើកុ�រនិងបុគ�លិក��មនុស្សែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េ�ះ
កុ�រនិងបុគ�លិក� ំងអស់គួរែតអនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើច��ឡីស័ក។

•

��ន�ពទី 2៖ ្របសិនេបើអ�ក���ក់ែដលរស់េ�ក��ងទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រេធ� ើេតស�ទទួ លលទ� ផល វ �ជ��នេ�ះ
ទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រេ�ះ្រត�វែតបិទ��រ។ អ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំកុ�រក៏្រត�វកំណត់� េតើនរ���ក់គឺ�
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�នឹងករណីេនះ េហើយែណ�ំឱ្យេគេធ� ើច��ឡីស័ក។ ្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�កម�
មិន�ចប��ក់��ន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ក��ងទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រ ប៉ុែន� មិន�ចកំណត់អត� ស��ណ
អ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�ឱ្យ�នច�ស់�ស់េទេ�ះ កុ�រនិងបុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែតេធ� ើច��ឡីស័ក។
អ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំកុ�រ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�យ�រណ៍អំពីករណីេនះេ� DPH ដូ ចែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ង
ែផ� កទី 1 �ងេលើ។

•

��ន�ពទី 3៖ ្របសិនេបើ�ននរ���ក់ែដលរស់េ�ក��ងទី�ំងេមើលែថ� ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រេនះ �នប៉ះ
�ល់នឹងេមេ�គ (្រត�វ�ន�ត់ទុក��បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�) េហើយ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេ��ច់
� ះ�សន� ។
េ�យែឡកដូ ចែដល�នប��ប់ក��ង េសចក� ីែណ�ំឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក ទី�ំងេ�ះ្រត�វែតបិទ��រ�បេ�

7. េតើខ��ំមិន�ំ�ច់បិទ��រទី�ង
ំ ែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �ររបស់ខ��ំេ�េពល�?
អ� កមិន�ំ�ច់្រត�វបិទ��រទី�ំងែថ� ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �ររបស់អ�កេទ ្របសិនេបើកុ�រ ឬបុគ�លិកែដលមិនរស់េ�
ក��ងទី�ង
ំ ែថ�ំកុ�រ �នប៉ះ�ល់េ�នឹងជំងឺ COVID-19 េ��ងេ្រ�ទី�ំងែថ� ំកុ�រេ�ះ។ បុគ�លេនះ្រត�វ�ន
េគ�ត់ទុក��មនុស្សែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ� េហើយ្រត�វែតអនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក រ ួម
� ំង�រមិន�ប់ប��ល
� េ�ក��ងទី�ំងែថ� ំកុ�ររបស់អ�កែដរ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ្របសិនេបើកុ�រឬបុគ�លិក
ែដល�នប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ េធ� ើេតស� ទទួ ល�នលទ� ផលវ �ជ� �នក��ងអំឡ
� ងេពលៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ករបស់ពួកេគ
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ជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) ទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រ
េហើយពួ កេគ�នស� ិតេ�ក��ងទី�ំងែថ� ំងកុ�ររបស់អ�កក��ងអំឡ
� ងេពលែដល�ចចម� ងេមេ�គ�ន េ�ះគួ រអនុ
វត� �មែផ� កទី 6 ��ន�ព #1 និងជំ�ន� ំងអស់េ�ក��ងែផ� កទី 5។
អ� កក៏មិន�ំ�ច់្រត�វបិទ��រទី�ំងរបស់អ�កេទ ្របសិនេបើស�ជិក្រក �ម្រគ� �រ និង/ឬបុគ�លិក�ំងអស់ �នទទួ ល
��ប
ំ ��រេពញេលញ ដូ ច�នែចងក��ងែផ� កទី 4។

ឯក�រែណ�ំ ្របភពឯក�រ និងពិធី�រេដើម្បីពិនិត្យនិងអនុវត� �ម៖
1. េសៀវេ�ែណ�ំស�ីពី�រែថ� ំ និងអប់រ�កុ�រតូ ច�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19៖ េនះគឺ�ទំព័រេ�លេ� (landing
page) ស្រ�ប់�រអប់រ�កុ�រតូ ច (ECEs)។ ទំព័រេនះ�ន្របភពឯក�រ�ក់ព័ន�� ំងអស់ ស្រ�ប់ វ �ស័យរបស់អ�ក
រ ួម� ំង វ �ឌីអូ (video) ប��ត់ប��ញអំពីរេបៀបប��ន
� រ�យ�រណ៍�មអុិនធរេណតនិង វ �ឌីអូ (video) អំពីរេបៀប
ៃន�របំេពញនូ វ��ងប�� ីករណី និងអ� កែដល�នទំ�ក់ទំនង�្រទង់្រ�យអុិចែសល (Excel)។ �ងេ្រ�មេនះ
គឺ�ប�
� ញ��ប់��េ�នឹងឯក�រសំ�ន់ៗែដលអ� ក�ចចូ លេ្របើពីេសៀវេ�ែណ�ំេនះ�ន។
2. ឯក�រែណ�ំស�ីពី�រអប់រ�កុ�រតូ ច៖ េសចក� ីសេង� បៃនត្រម�វ�រ�ំ�ច់ និងគំរ ូអនុវត� ល�ៗបំផុតស្រ�ប់អ�កផ�
ល់េស�កម� អប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) េដើម្បីបេង� ើនសុវត� ិ�ព និងបន� យ�និភ័យៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�
ក��ងទី�ំងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) េផ្សងៗ។
3. ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់េមេ�គក��ងទី�ំងេមើលែថ� ំ និងអប់រ�កុ�រតូ ច៖ ឯក�រេនះប��ញអ� កអំពី
ជំ�នែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់ និងែដល�នែណ�ំឱ្យអនុវត� េ�េពលែដលអ� ក�នករណីជំងឺ COVID-19
ច�ស់�ស់ក��ងទី�ំងែថ� ំកុ�ររបស់អ�ក។
4. វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់�រប៉ះ�ល់ និង្រត� តពិនិត្យជំងឺស្រ�ប់កុ�រ និងបុគ�លិកេ��ម្រគឹះ��នអប់រ�
ឯក�រេនះប��ញអ� កនូ វអ� ីែដលអ� ក្រត�វេធ� ើ ្របសិនេបើកុ�រ/បុគ�លិក��ក់ ទទួ លលទ� ផល វ �ជ� �នស្រ�ប់�រ
ពិនិត្យេ�គស��។
5. �រស��តេ�ក��ងផ� ះ
6. �ន�រែណ�ំឱ្យបុគ�ល�ែដល្រត�វ�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 ្រត�វ�ក់ទងបន� �មួ យអ� កផ� ល់េស�កម�
ែថ� ំសុខ�ពបឋម (primary healthcare provider) របស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើេនះមិនែមន�ជេ្រមើសែដល�ច
េធ� ើ�នេទ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ៖ https://corona-virus.la/covid-19-testing ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពី�រេធ� ើ
េតស� និងេដើម្បីកំណត់េពល�ត់ជួបេធ� ើេតស� ។
7. ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 និងេដើម្បីចុះេ��ះស្រ�ប់�រ�ត់ជួប សូ មចូ ល
េ��ន់េគហទំព័រ VaccinateLACounty.com។
េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� មអំពីជំងឺកូរ� ូ�្របេភទថ� ី (COVID-19) ឬស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពថ� ីបំផុតស្រ�ប់ LACDPH និងបទប��ម�ន� ីសុ�ភិ�លែដល�ក់ព័ន�នឹងជំងឺ COVID-19 សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ DPH website។
សូ ម�ក់ទងមក�ន់អុីែម៉ល ACDC-Education@ph.lacounty.gov ស្រ�ប់សំណួរអំពី�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គ�មួ យ។
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ជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQ) ទី�ង
ំ េមើលែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ� �រ

្របសិនេបើអ�កមិន�ចប��ន
� រ�យ�រណ៍េ� DPH �មរយៈេគហទំព័រ REDCap េហើយ�នបំណងប��ន
� រ�យ
�រណ៍��ងប��ីករណី និងអ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងរបស់អ�ក�្រទង់្រ�យអុិចែសល (Excel) ��ងអុិចែសល
េ�ះ្រត�វ�ន�រ�រ�រេ�យ�ក្យស��ត់។
េសចក� ីែណ�ំ�នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
�ក់�ក្យស��ត់�រ�រ��ងប��ក
ី រណី និងអ� កែដល�នទំ�ក់ទំនង - េសចក� ែី ណ�ំ
េដើម្បី�រ�រព័ត៌�នសុខ�ព��ល់ខ� �ន (PHI) ែដល�នេ�ក��ង��ងប��ីករណី និងអ� កែដល�នទំ�ក់
ទំនង�្រទង់្រ�យអុិចែសលេនះ េសៀវេ��រ�រអុិចែសល ្រត�វែត�ន�រ�រ�រេ�យ�ក្យស��ត់៖
1. ស្រ�ប់កំព� ្យទ័រេ្របើ្រ�ស់្របព័ន� Windows សូ មចុច “ឯក�រ” (“File”) > “ព័ត៌�ន” (“Info”) េ�ែផ� ក
�ងេឆ� ង។
2. ចុច “�រ�រេសៀវេ��រ�រ” (“Protect Workbook”) ប��ប់មកចុច “�រ�រព័ត៌�នេ�យេ្របើេលខ
ស��ត់” (“Encrypt with Password”)
3. �យប��ល
� �ក្យស��ត់របស់អ�ក ចុចយល់្រពម (“OK”) េហើយ�យ�ក្យស��ត់េ�ះម� ងេទៀត។ រក�
(“Save”) ឯក�រទុក។
4. េ�ក��ងអុីែម៉ល�ច់េ�យែឡកពី�� េផ�ើ�ក្យស��ត់េ� ACDC-education@ph.lacounty.gov។ េផ�ើឯក
�រអុិចែសលេនះេ�ក��ងអុីែម៉លមួ យេផ្សងេទៀត។
5. ស្រ�ប់កំព� ្យទ័រេ្របើ្រ�ស់្របព័ន� Mac សូ មចុច “ឯក�រ” (“File”) ប��ប់មក “�ក្យស��ត់”
(“Passwords”)
6. �យប��ល
� �ក្យស��ត់ក��ងចេ��ះ “�ក្យស��ត់េដើម្បីេបើក” (“Password to Open”)។ សូ ម្រ�កដ�
ចំណុច “�នែណ�ំស្រ�ប់ែត�ន” (“Read-only Recommended”) មិន្រត�វ�នចុចធីកេទ។ ចុចេលើ
�ក្យយល់្រពម (“OK”)។ �យេលខស��ត់ម�ងេទៀត និងចុចេលើ�ក្យយល់្រពម (“OK”)។ រក� (“Save”) ឯក
�រទុក។
7. េ�ក��ងអុីែម៉ល�ច់េ�យែឡកពី�� េផ�ើ�ក្យស��ត់េ� ACDC-education@ph.lacounty.gov។ េផ�ើឯក
�រអុិចែសលេនះេ�ក��ងអុីែម៉លមួ យេផ្សងេទៀត។
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