�យ��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
បច��ប្បន� �ពេលើជេ្រមើសៃន�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម� ល
ស្រ�ប់ឪពុក��យនិង��ព��លែដល�នកូ ន្រគប់�យុចូលេរៀន
�រទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង��េរៀនក្រមិត TK-12
ឯក�រេនះផ�ល់នូវបច��ប្បន��ពស្រ�ប់ឪពុក��យនិង��ព��ល�ក់ទងេ�នឹងជេ្រមើសៃន�រេធ�ច
ើ ��ឡីស័ក
ែដល�នែកស្រម�ល (modified quarantine) ថ�ីេហើយែដល�នស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់េ��ម��េរៀនក្រមិត TK-12 ��
ក��ងេ�នធី Los Angeles (LAC)។ ជេ្រមើសេនះេធ� ើឱ្យកុ�រែដល�នប៉ះ�ល់នង
ឹ ជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង��ក់ ឬទី�ំង
��េរៀនេផ្សងមួ យេទៀត �ចបន� េ���េរៀន�ន ដ�ប�្រសប�មល័ក�ខណ
័ � មួ យចំនួនែដល�នកំណត់។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីេ�ល�រណ៍ និងជំ�នេផ្សងេទៀតេដើម្បី�រ�រកុ�រពី�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន សូ ម
េមើលេគហទំព័រស� ីពី បច��ប្បន��ពដល់ឳពុក��យ៖ េ���េរៀនក្រមិត TK-12 របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈៃន
េ�នធី LA។

េនះគឺ�អ� ីែដលឪពុក��យ្រត�វយល់ដឹងអំពីជេ្រមើសៃន�រេធ�ើច��ឡីស័ កែដល�នែកស្រម�លថ�ី។
�ធម� � ្របសិនេបើបុគ�លែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ្រត�វ�នកំណត់�� “បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�” ពី
មនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 បុគ�លេ�ះ្រត�វែតេធ� ើច��ឡីស័កេ�ផ�ះ។ បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�គ�
ឺ
មនុស្ស��ក់ ែដល៖
•

�នស� ិតេ�ក��ងបរ �េវណ 6 ហ� ីតពីនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19 រយៈេពលសរុប 15 �ទីេឡើងេ�ក��ង
អំឡ�ងេពល 24 េ�៉ង ឬក៏

•

�នប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េ�នឹង�រ�តុ�វៃន�ង�យរបស់មនុស្សែដលឆ�ងេមេ�គ (ឧ�ហរណ៍ ្រត�វ�នក�កឬ
ក��ស់�ក់ ពិ�េភសជ�ៈឬេ្របើឧបករណ៍ប រេ�គ��ររ
�
ម�
ួ � ឬ�នេថើប��)។

ឥឡ�វេនះ ��េរៀន�នជេ្រមើសថ�ម
ី ួ យេ�� “�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល” ែដលនឹងអនុ��តឱ្យកុ�របន�
ទទួល�រប��ត់បេ្រង�នេ�យ��ល់ក��ងអំឡ�ងេពលេ�៉ងសិក�ធម�� ខណៈេពលែដលស� ិតេ�េ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់�រ
េធ� ើច��ឡីស័ករបស់ម�ន�ស
ី ុ�ភិ�ល។ ជេ្រមើសថ�ីេនះគឺ ែផ�កេ�េលើ�រ្រត�តពិនត
ិ ្យេឡើង វញនូ
�
វព័ត៌�នែដល្របមូល�ន
េ�យសុខ�ព��រណៈក��ងរយៈេពលមួ យែខដំបូងៃន�រេបើក��េរៀន ែដលប��ញ��នកុ�រតិចតួច�ស់ែដល
�នេធ� ើច��ឡីស័កេហើយ�នជំងឺ COVID-19 េ�ះ។

�នច�ប់តឹង រ �ងមួ យចំនួនែដល��េរៀន្រត�វែតអនុវ ត� ្របសិនេបើពួកេគសេ្រមចចិត�េ្របើជេ្រមើសៃន�រេធ�ើច
��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល។
1. �រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល �ច្រត�វ�នពិ�រ�យក�ន ្របសិនេបើ�រប៉ះ�ល់េ�នឹង�រឆ� ងេម
េ�គ�នេកើតេឡើងេ�ក��ងទី�ំង��េរៀនែដលសិស្ស្រត�វ�ន្រគប់្រគងេ�យបុគ�លក
ិ ��េរៀន (��ក់េរៀន ទី
����េរៀនែដល�នវត� �នរបស់បគ
ុ � លក
ិ ��េរៀន េលើរថយន�្រកង��េរៀន)។
�
2. �រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល្រត�វ�នអនុ��ត លុះ្រ�ែតកុ�រែដលប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គមិន�ន
េ�គស��។ ពួ កេគ្រត�វែត�ម�នេ�គស���េរៀង�ល់ៃថ� េហើយ្របសិនេបើេកើត�នេ�គស�� កុ�រមិន�ច
អនុវត� �ម�រេធ� ើច��ឡីសក
័ ែដល�នែកស្រម�លេនះ�នេទ។ ពួ កេគ្រត�វែតេ�ផ�ះ េហើយអនុវត� �មេសចក� ី
ែណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទន
ំ ងជិតែដលេកើត�ន េ�គស��េ�េពលេធ� ើច��ឡីសក
័ ។
3. ��េរៀន្រត�វែត�នលទ��ពប��ក់�៉ងច�ស់� �ំងកុ�រែដលឆ�ងជំងឺ និងកុ�រែដល្រត�វ�នកំណត់អត�
ស��ណ��នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ� �ន�ក់�៉ស់�៉ង្រតឹម្រត�វក��ងរយៈេពល�ំងមូលៃន�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ�
េ�ះ។
4. សិស្សែដល�នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គេ�ះមិនែមន�ែផ�កមួយៃន�រផ� �ះជំងឺេ���េរៀនេទ។ �រផ� �ះជំងគ
ឺ ឺ
េ�េពលែដល�ន�ររ �ក�ល�លេកើតេឡើងរ�ង្រក �មមនុស្សចំនួន 3 �ក់េឡើងេ�េ���េរៀនក��ងអំឡ�ង
េពល 14 ៃថ�។ �និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លគឺ�នក្រមិតខ� ស�
់ ងេ�ក��ង�រផ� �ះជំងឺ ដូ េច� ះ�រេធ�ច
ើ ��ឡីស័ក
ែដល�នែកស្រម�លស្រ�ប់សស
ិ ្សែដល�ន�រប៉ះ�ល់មន
ិ �នសុវត��
ិ ពេ�ះេទ។
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េធ�ើប ច��ប ្បន� កម� ស្រ�ប់ឪពុក��យែដល�នកូ ន្រគប់�យុចូលេរៀន៖ ជេ្រមើសៃន�រែកស្រម�ល�រេធ�ើច��ឡី
ស័កេ�ក��ង��េរៀន TK-12។
5. ��េរៀនេ�ះមិន្រត�វអនុ��តឱ្យបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�ចូលរ ួមសកម� �ពបែន�មេ្រ�យកម� វ �ធី
សិក�េទ។ �រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល គឺ�នន័យ� ស្រ�ប់អនុ��តឱ្យកុ�របន��រេរៀន ប៉ុែន� មិន
្រគបដណ�ប់េលើសកម��ពេផ្សងេទៀតេ្រ�ពីកម� វធី
� សិក�ធម��េទ។
6. កុ�រ�ំង�យែដល្រត�វ�ន�ត់ចូលក��ងេសចក� ីប��ប់ៃន�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល ្រត�វែត�ក់
�៉ស់្រគប់េពលេវ�េ�ក��ង��េរៀន េលើកែលងែតេពលពួ កេគកំពុងបរ �េ�គ��រ ឬេភសជ�ៈប៉ុេ�
� ះ។ េ�
េពលេ�ះ ពួ កេគ្រត�វែតស� ិតេ��៉ងេ�ច�ស់ 6 ហ� ីតពីមនុស្សេផ្សងេទៀត េហើយយកល� េ��ងេ្រ�អ�រ។
7. កុ�រ�ំង�យែដល្រត�វ�ន�ត់ចូលក��ងេសចក� ីប��ប់ៃន�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល ្រត�វែតេធ� ើេត
ស� �៉ងេ�ច�ស់ពីរដងក��ងមួ យស��ហ៍េ�យេ្របើ�រេធ� ើេតស� សម្រសបេ��មទី�ំងែថ�ំសខ
ុ �ព ឬ
កែន� ងេធ� ើេតស� ែដលទទួល�ន�រអនុម័ត (�រេធ� ើេតស� េ�ផ�ះមិន�ចទទួលយក�នេទ ចំេ�ះេ�លបំណង
េនះ)។ �រេធ� ើេតស� េលើកទីមួយគួ រែតេធ�ឱ
ើ ្យ�ន�ប់បំផត
ុ ប��ប់ពី�ន�រប៉ះ�ល់ (ៃថ�ទី 1 ឬៃថ�ទី 2 េ�េពលេធ� ើ
ច��ឡីស័ក)។ �រេធ� ើេតស� េលើកទីពីរគួ រែតេធ� ើេឡើង�៉ងេ�ច�ស់ 3 ៃថ�េ្រ�យមកេទៀត ��រល� េធ� ើេ�ៃថ�ទី 5
ឬៃថ�ប��ប់ពីេនះ ដូ េ��ះកូ នរបស់អ�ក�ច�កេចញពី�រេធ�ច
ើ ��ឡីសក
័ ប��ប់ពីៃថ�ទី 7 (េ�ៃថ�ទី 8) ្របសិនេបើ
ពួ កេគេធ� ើេតស� ទទួលលទ�ផលអវ �ជ��ន។
េ�យ�រែតេមេ�គៃនជំងឺ COVID-19 េពលខ� ះ�ច�ល�លេលើសពីច��យ 6 ហ� ីត�ន �ន�រែណ�ំ�៉ងមុង
ឹ �ត់
� កុ�រែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ េហើយែដលមិន�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េទ ប៉ុែន� �នស� ត
ិ េ�ក��ង��ក់េរៀនឬ្រកម
�
��េរៀនេផ្សងេទៀត�មួ យអ� កែដលឆ� ងជំងឺ ្រត�វេធ� ើេតស� រកេមេ�គេរៀង�ល់ស��ហ៍រយៈេពលពីរស��ហ៍ ប��ប់ពៃី ថ�ៃន
�រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យេ�ះ។ ្របសិនេបើ��េរៀន�នសមត��ពេធ� ើេតស� �ង
ំ មនុស្សែដល�ន�ក់��ប
ំ ��ររច
ួ �ន
�រែណ�ំ� បុគ�លែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញេហើយែដលមិន�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ទ
ិ � ប៉ុែន� �នវត��នេ�
ក��ង��ក់ឬ្រក �មែតមួ យែដល�នអ� កឆ� ងជំងឺ ក៏្រត�វេតស� រកេមេ�គេរៀង�ល់ស��ហ៍រយៈេពលពីរស��ហ៍ផងែដរ។

េតើឳពុក��យ�ចជួយេធ�ើឱ្យ�រេធ�ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល��យ�ជេ្រមើសមួ យស្រ�ប់��េរៀន
របស់កូនរបស់ពួកេគ�ន�៉ងដូ ចេម� ច?
•

•

•

•

សូ មចង�ំ� �រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម�ល គឺ�ជេ្រមើសមួយែដល��េរៀន�ចសេ្រមចចិត�ក��ង�រ
អនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�ន។ ��េរៀនរបស់កូនអ�ក�ចសេ្រមចចិត�យកជេ្រមើសេ�ះ�នែតក��ងករណីែដល្រសប
�មល័ក�ខណ
័ � �ំងអស់ែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើបេ៉ុ �
� ះ។
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