នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល

ឧបសមព ័នធ T1៖ ពិធីការទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់សាលាខរៀនកម្រមិត TK-12
កំណត់សាាល់៖ ឯកសារខនេះម្រតូវបានខធវ ើបចចុបបនន កមម ជាញឹកញាប់។ សូមពិនិតយខមើលកាលបរ ិខចេ ទខៅខលើខេហទំព័រសម្រាប់កំណណណម្របថ្មីបំផុត។

បចចុបបនន ភាពថ្មីៗ (ការផ្លាស់ប្តរត្រូ
ូ វបានរំលេចលោយពណ៌លេឿង)
10/4/2022
•

បានកែសត្រួ េល ើរបីឱ្យត្សប្លៅតារ លសចែដ ីប្ង្គាប្់រប្ស់រន្រនតីសុខាភិបាេត្ប្ចាំនាយែោានសុខ
ភាពសាធារណៈននលខានធី LA (LACDPH Health Officer Order) ទាែ់ទងលៅនឹងការពាែ់ម៉ាស់
លពេលៅខាងែនុងអគារ ក េបានលធវ ើប្ចចុប្បនន ែរម ។ ចាំលពាោះប្ុគ្ាេភាគ្លត្ចើនលៅតារទីតាាំង
សាលាលរៀន ការពាែ់ម៉ាស់អាចជាការកអែ ែលៅលេើចាំណង់ចាំណូេចិរតរប្ស់ប្ុគ្ាេមនែ់ៗ។ ការលេើែ
កេងមនចាំលពាោះប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េវ ិេត្រឡប្់លៅសាលាលរៀនវ ិញ លត្កាយការប្ញ្ច ប្់ការោែ់
ខល ួនឱ្យលៅោច់លោយកឡែក េមនរយៈលពេ 10 នងៃ ប្នាាប្់ពីមនការពិនិរយល ើញថាមនជាំងឺ
COVID-19 ចាស់លាស់ ល ើយនិងប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េមនទាំនាែ់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរ
សន ិទធជារួ យនឹងែរណីក េមនជាំងឺ COVID-19 ចាស់លាស់ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 10 នងៃ ចុងលត្កាយ
លនោះ។ មនការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យប្ុគ្ាេទា ាំងលនោះប្នត ពាែ់ម៉ាស់ លពេលៅជិរអន ែ នទ។ ជាងលនោះលៅ
លទៀរ មនការកណនាាំយ៉ាងរុឺងម៉ារ់ឱ្យប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េង្គយនឹងរងលត្គាោះែនុងការលែើរ
មនជាំងឺ COVID-19 ែត្រិនធៃ ន់ធៃរលនាោះ ពាែ់ម៉ាស់ក េមនែត្រិរការពារេែ ណាស់ លៅលពេសថ ិរ
លៅតារទីតាាំងខាងែនុងអគារក េមនរនុសសលត្ចើនែុោះែរ ល ើយក េរិនមនខយេ់ប្ែ់លចញ
ចូ េេែ ។

•

មនការកណនាាំ េ់ប្ុគ្ាេត្គ្ប្់រ ូប្លៅែនុងការ ិយេ័យរប្ស់គ្ិលានុប្ោាយិកាត្ប្ចាំសាលាលរៀន
(school nurse’s office) ឬការ ិយេ័យកអន ែកងទា ាំសុខភាព ឱ្យពាែ់ម៉ាស់ លេើែកេងករលៅលពេ
ក េមនករប្ុគ្ាេិែរួ យរ ូប្ែាំពុងលធវ ើការករមនែ់ឯងលៅែនុងប្រ ិលវណលនាោះ។
9/15/2022
•

បានេុប្លចញនូ វ ឯែសារលយងលៅនឹងលសចែដ ីប្ង្គាប្់រប្ស់រន្រនតីសុខាភិបាេត្ប្ចាំរ ា ក េមន
ការទាែ់ ទងលៅនឹង ការលអា ៀងផ្លារ់ននការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារចាំលពាោះប្ុគ្ាេិែលៅតារសាលាលរៀន
(Vaccine Verification for Workers in Schools)។ លសចែដ ីប្ង្គាប្់លនាោះត្រូវបានទុែជាលម ៈ
(េុប្លចេ) គ្ិរចប្់ពីនងៃ ទី 17 កខែញ្ញា ឆ្នាំ 2022 រលៅ។

•

បានប្ញ្ញាែ់យ៉ាងចាស់ចាំលពាោះ ប្ទោានប្លណា
ដ ោះអាសនន ប្នាាន់រប្ស់ Cal/OSHA (Cal/OSHA ETS)
ក េទាែ់ទងលៅនឹងរត្រូវការចាំបាច់រប្ស់ែកនា ងការង្គរ ែនុងការអដ េ់ឧប្ែរណ៍ជាំនួយការ ែ
លងហ ើរ េ់ប្ុគ្ាេិែទា ាំងឡាយតារការលសន ើសុាំ សត្មប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរត ខដ្ឋយមិនេិត
អំពីសាានភាពចាក់ថ្នប
ំ ង្គាររបស់បុេាលិក លឡើយ។

នាយែោានសុខភាពសាធារណៈននលខានធី Los Angeles (DPH) ែាំពុងអនុវរត វ ិធីសាន្រសតតារ ាំណាែ់កាេ ក េមនការ
គាាំត្ទលោយវ ិទាសាន្រសត និងជាំនាញការកអន ែសុខភាពសាធារណៈ សត្មប្់សាលាលរៀនក េប្លត្រើលសវាែរម េ់សិសសទា ាំងឡាយ
ចប្់ពីែត្រិររលរត យយក េអាចលអា រថានែ់បាន (transitional kindergarten) រ ូ រ េ់ថានែ់ទី 12។ ប្កនថ រលេើេ័ែខខ័ណឌក េ
បានោែ់លៅលេើសាលាលរៀនលោយរន្រនតីសុខាភិបាេសាធារណៈត្ប្ចាំរ ា និងនាយែោានអប្់រំននរ ា California លនាោះ សាលា
លរៀនែ៏ត្រូវករលគារពតាររត្រូវការចាំបាច់ទា ាំងឡាយក េមនលៅែនុងពិធីការលនោះអងក រ។
ចូ រកត់សាាល់ថ្៖ ឯែសារលនោះអាចនឹងមនការលធវ ើប្ចចុប្បនន ែរម លៅលពេក េមនព័រ៌មន និងធនធានងម ីៗ។ សូ រ
ចូ េលៅកាន់លគ្ ទាំព័រ លសៀវលៅកណនាាំកអន ែការអប្់រំរប្ស់ លខានធី LA | នាយែោានសុខភាពសាធារណៈ | សាលាលរៀន
ែត្រិរ TK-12 ល ើរបីទទួ េបានឯែសារលនោះ ក េមនព័រ៌មនងម ីៗ។
ឯែសារលនោះចប្់លអត ើរជារួ យ ការពិភាែាអាំពីការអត េ់ជូននាលពេប្ចចុប្បនន សត្មប្់ការអប្់រំលោយផ្លាេ់លៅែនុងប្រ ិលវណ
សាលាលរៀន លៅែនុងលខានធី Los Angeles (LAC) និងប្នត លៅព័រ៌មនអាំពី វ ិធីសាន្រសតសុវរថ ិភាពជាែ់លាែ់រួយចាំនួនសត្មប្់
ប្រ ិសាថនសាលាលរៀន។
ពិធីការសត្មប្់សាលាលរៀនែត្រិរ TK-12 លនោះ អត េ់ជូននូ វវ ិធានការណ៍កអន ែសុវរថ ិភាព លៅែនុងត្បាាំកអន ែ៖
(1) លគាេការណ៍ និងការអនុវរត ន៍លៅែកនា ងលធវ ើការក េរត្រូវចាំបាច់ល ើរបីការពារសុខភាពប្ុគ្ាេិែ និងសិសស
(2) វ ិធានការណ៍ក េអនុញ្ញារឱ្យមនខយេ់ប្ែ់លចញចូ េត្ប្លសើរជាងរុន និងការការ់ប្នថ យការត្ប្រូ េអ្ុាំគាន
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
(3) វ ិធានការណ៍ល ើរបីលេើែែរស ស់ េ់ការត្គ្ប្់ត្គ្ងការឆ្ា ងជាំងឺ
(4) ការទាំនាែ់ទាំនងជារួ យប្ុគ្ាេិែ សិសស ែ៏ ូ ចជាត្ែ ុរត្គ្ួ សាររប្ស់សិសស និងសាធារណជន
(5) វ ិធានការណ៍ក េធានាបាននូ វការលត្ប្ើត្បាស់លសវាែរម សាំខាន់ៗ លោយលសម ើភាព
លគាេការណ៍ និងការអនុវរត ន៍ក េរត្រូវចាំបាច់ នឹងោែ់អ្ុាំគានលៅែនុងកអន ែ ាំប្ូង ចាំកណែឯកអន ែប្កនថ រចាំនួនប្ួ នលទៀរ
លនាោះ មនវ ិធីសាន្រសតជាលត្ចើនក េសាលាលរៀនរប្ស់អនែអាចលត្ជើសលរ ើសោែ់អនុវរត បាន ខណៈក េទីតាាំងសាថប្័នរប្ស់អនែ
លរៀប្ចាំកអនការរួ យ ល ើរបីអតេ់នូវប្រ ិយកាសត្ប្ែប្លោយសុវរថ ិភាពសត្មប្់ប្ុគ្ាេិែ សិសស និងលភញៀវទា ាំងអស់។ លទាោះប្ីជា
វ ិធានការណ៏សត្មប្់ការទប្់សាារ់ និងសត្មប្់ការការពាររួ យចាំនួន ជារត្រូវចាំបាច់ លៅតារសាលាលរៀនទា ាំងអស់ែ៏
លោយ វ ិធានការណ៏ភាគ្លត្ចើនគ្ឺ អាចមនជលត្រើស និងលោយសម ័ត្គ្ចិរត។ លទាោះជាយ៉ាងណាែ៏លោយ ការក េសាលាលរៀនោែ់
អនុវរត វ ិធីសាន្រសតសត្មេជាំងឺ COVID-19 ជាលត្ចើនែត្រិរ ល ើរបីការ់ប្នថ យហានិភ័យ និងោែ់ែាំណរ់លៅលេើែរណីឆ្ាង និង
ការចរា ងលរលោគ្លៅតារប្រ ិលវណសាលាលរៀន គ្ឺជាការសរត្សប្អងក រ។ មនវ ិធានការណ៍ប្កនថ រ ក េបានពិពណ៍នាលៅ
ែនុង ឧបសម្ព ័ន្ធ T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់លៅនឹងលរលោគ្សគ្ាប់សាលាលរៀនែត្រិរ TK-12 ល ើយក េជាការ
រត្រូវចាំបាច់អងក រ និងក េអាចអនុវរត ចាំលពាោះប្ុគ្ាេិែទា ាំងអស់លៅនឹងែកនា ងលធវ ើការ។ ធនធានប្កនថ រលទៀរសត្មប្់
សាលាលរៀនែត្រិរ TK-12 អាចរែបានលៅែនុង លសៀវលៅកណនាាំទាែ់ទងនឹងជាំងី COVID-19 សត្មប្់សាលាលរៀនែត្រិរ TK12។

ខសចកដ ីណណនាំទូខៅននការខបើកឱ្យដំខណើរការខ

ិ សម្រាប់សាលាខរៀនទាំងអស់
ើង វញ

ខៅខពលខនេះ ានការអនុញ្ញាតឱ្យសាលាខរៀនទាំងអស់ខបើកដំខណើរការសម្រាប់សិសសទាំងអស់ ខៅកម្រមិតថ្នក់ TK-12 ទាំង
ឡាយ។
កំណត់សាាល់៖ សម្រាប់កមម វ ិធីណថ្ទាំកុារណដលានទីតង
ំ សាិតខៅកនុងសាលាខរៀន។ ភានែ់ង្គរវ ិស័យអប្់រំតាររូ េោាន
(LEAs) និងសាលាលរៀនក េមនអត េ់លសវាែរម កងទា ាំែុមរលៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន គ្ួ រករលយងលៅលេើ លសចែត ីកណនាាំ
សត្មប្់អនែអត េ់លសវាែរម កងទា ាំ និងអប្់រំែុមររូ ច (ECE) រប្ស់នាយែោានសុខភាពសាធារណៈ (DPH)។

ការចាក់ថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 េឺជាម្របព័នធការពារជួរមុខ
ការសលត្រចបាននូ វអត្តាចែ់ថានប្
ាំ ង្គារខស ស់ លៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀនរប្ស់អនែ គ្ឺជារលធាបាយ ាំប្ូងនិងេែ ប្ាំអុរ
ល ើរបីការ់ប្នថ យហានិភ័យននការឆ្ា ងនិងការចរា ងលរលោគ្លៅសាលាលរៀនរប្ស់អនែ ល ើយការ់ប្នថ យយ៉ាងខាាាំង េ់ហា
និភ័យននការធាាែ់ខល ួនឈឺធៃន់ធៃរ ការចូ េសត្មែពាបាេលៅរនា ីរលពទយ និងការសាាប្់ចាំលពាោះអន ែក េបានចែ់ថាន ាំ
ប្ង្គារលពញលេញ ល ើយនិងអត េ់នូវត្សទាប្់ការពាររួ យប្កនថ រលទៀរសត្មប្់អនែក េរិនអាចទទួ េចែ់ថានប្
ាំ ង្គារលពញ
លេញបាន ឬមនត្ប្ព័នធភាពសាុាំចុោះលខាយ ឬែ៏មនប្ញ្ញហសុខភាពរិនប្ង្គហញរុខ។ សត្មប្់ល រុអេលនោះ ប្កនថ រពីលេើ
រត្រូវការចាំបាច់ និងការកណនាាំទា ាំងអស់ក េបានសរលសរលៅែនុងពិធីការលនោះ មនការគាាំត្ទឱ្យសាលាលរៀនអនុវរត វ ិធី
សាន្រសតក េលធវ ើឱ្យមនេែខ ណៈធរម តា លេើែែរស ស់ និងសត្រួ េ េ់ការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារជាំងឺ COVID-19 និង ូ សជាំរុញ
សត្មប្់ប្ុគ្ាេិែ និងសិសសក េមនសិទធិទា ាំងអស់លៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀនរប្ស់អនែ។ សូ រលរើេលគ្ ទាំព័រ លសៀវលៅ
កណនាាំអាំពីការចែ់ថានប្
ាំ ង្គាររប្ស់នាយែោានសុខភាពសាធារណៈននលខានធី LA (LACDPH) សត្មប្់សាលាលរៀន ក េជា
ការកណនាាំជាជាំហានៗលោយមនគ្ាំរ ូអនុវរត េែប្ាំអុរ សត្មប្់ការលរៀប្ចាំសាលាលរៀនល ើរបីលធវ ើលៅជាគ្ា ីនិែចែ់ថានប្
ាំ ង្គារ។
រ ា លនោះ (រ ា California) ែ៏បានត្ប្កាសកាេពីនងៃ ទី 1 កខរុលា ឆ្នាំ 2021 អងក រ អាំពីកអនការប្ស់ពួែលគ្ក េរត្រូវ
ចាំបាច់ឱ្យសិសសទា ាំងឡាយ ចែ់ថានប្
ាំ ង្គារត្ប្ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 សត្មប្់ការសិែាលោយផ្លាេ់រុខ ក េនឹងចប្់
លអដ ើរលៅត្រីមស ប្នាាប្់ពីថានប្
ាំ ង្គារសត្មប្់ែត្រិរថានែ់លរៀនរប្ស់ពួែលគ្ (ថានែ់ទី 7 េ់ថានែ់ទី 12 និងថានែ់លរៀនែត្រិរ
K-6) បានទទួ េការអនុរ័រលពញលេញពីរ ា បាេចាំណីអាហារ និងឱ្សង (FDA)។ លទាោះជាយ៉ាងណាែ៏លោយ មនការពនារ
លពេរត្រូវការចាំបាច់លនោះសត្មប្់ឆ្នាំសិែា 2022 លៅ 2023 ល ើយលពេក េរត្រូវការចាំបាច់លនោះអាចមនត្ប្សិទធ ភា
ិ ព
លនាោះ គ្ឺកខែែា ោ ឆ្នាំ 2023។ FDA បានអដ េ់ការអនុរ័រលពញលេញ េ់ថានប្
ាំ ង្គារត្ប្លភទ Pfizer ម៉ាែ Comirnaty ែនុងការ
ចែ់ជូន េ់ប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយក េមនអាយុចប្់ពី 12 លៅ 15 ឆ្នាំ ូ ចលនោះល ើយរ ា លនោះអាចនឹងប្នត អនុវរត តាររត្រូវ
ការចាំបាច់ននការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារសត្មប្់សិសសទា ាំងឡាយលៅែនុងថានែ់ទី 7 េ់ថានែ់ទី 12 ក េនឹងចប្់លអដ ើរលៅកខែ
ែា ោ ឆ្នាំ 2023 ខាងរុខ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល

បញ្ជម្រី តួ តពិនិតយទាក់ទងនឹងការទប់សាាត់ជំងឺ COVID-19 ខៅតមសាលាខរៀនកម្រមិត TK ដល់
ថ្នក់ទី 12
ខ្មេះសាាប័ន៖
អាសយដ្ឋាន៖
កំណត់សាាល់៖ មនការលត្ប្ើត្បាស់ពាែយថា "ប្ុគ្ាេិែ" និង "អន ែលធវ ើការ" លៅែនុងពិធីការទា ាំងលនោះ ែនុងការសលដដលៅលេើ
ប្ុគ្ាេក េលធវ ើការលៅែនុងសាលាលរៀនែនុងកអន ែណារួ យក េពាែ់ព័នធលៅនឹងការប្លត្ងៀន ការប្ង្គហរ់ ជាំនួយ េ់សិសស ការ
អត េ់ការពាបាេលោយរិនលត្ប្ើត្បាស់ថានលាំ ពទយឬជាំនួយផ្លាេ់ខល ួន េ់សិសសនីរួយៗ ការសមែរនិងកងទា ាំអគារ កអន ែរ ា បាេ
ឬសែរម ភាពលអសងៗលទៀរក េរត្រូវចាំបាច់ល ើរបីឱ្យសាលាលរៀន ាំលណើរការបាន។ "ប្ុគ្ាេិែ" ឬ "អន ែលធវ ើការ" អាចោប្់
ប្ញ្ចេ
ូ ប្ុគ្ាេក េ៖ ទទួ េត្បាែ់ពេែរម លោយផ្លាេ់ពីត្ប្ព័នធសាលាលរៀនក េពាែ់ព័នធ ឬទទួ េត្បាែ់ពេែរម ពីសាថប្័នក េ
ល ើររួ ជាអន ែលដ៉ាការជារួ យសាលាលរៀន ឬទទួ េត្បាែ់ពេែរម ពីសាថប្័នខាងលត្ៅក េស ការជារួ យនឹងសាលាលរៀនល ើរបី
ប្លត្រើលសវាែរម េ់សិសស ឬទទួ េត្បាែ់ពេែរម ពីភាគ្ីទីប្ីល ើរបីអតេ់លសវាែរម នានា េ់សិសសនីរួយៗ ឬែ៏ជាអន ែសម ័ត្គ្ចិរត
ក េរិនទទួ េបានត្បាែ់ពេែរម ប្៉ាុកនត លធវ ើការលត្ការការកណនាាំរប្ស់សាលាលរៀនល ើរបីប្ាំលពញរុខង្គរក េចាំបាច់។ មន
ការលត្ប្ើត្បាស់ពាែយថា "ឪពុែមតយ" លៅែនុងពិធីការទា ាំងលនោះ ែនុងការសលដដលៅលេើប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េល ើររួ ជាអន ែ
អត េ់ការកងទា ាំ ឬជាអាណាពាបាេ េ់សិសស។

ខោលការណ៏ និងការអនុវតរ ន៍ខៅកណនែ ងខធវ ើការណដលតម្រមូវចាំបាច់ ខដើមបីការពារបុេាលិក (“អន កខធវ ើការ”) និង
សិសស (សូមេូ សធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ )
A. សាលាខរៀនម្រតូវណតានណផនការទប់ទល់ ខ្ែ ើយតប និងម្រេប់ម្រេងជំងឺ COVID-19 (COVID-19 Containment,

Response and Control Plan) ក េពិពណ៌នាអាំពី វ ិធីសាន្រសត ៏ទូេាំទូលាយរប្ស់សាលាលរៀនែនុងការទប្់សាារ់ និងទប្់ទេ់
នឹងការរ ើែោេោេននជាំងឺ COVID-19 លៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។ កអនការលនោះ រ ួរមន ប្៉ាុកនត រិនករនត្រឺរករចាំណុច ូ ច
ខាងលត្ការលទ៖

❑ ត្ែ ុរការង្គរសត្មប្់ការលគារពតារចាប្់ទាែ់ទងនឹងជាំងឺ COVID-19 (COVID-19 Compliance Team) រួ យ ក េ
បានចរ់តាាំង ល ើយក េនឺងទទួ េខុសត្រូវលេើការប្លងា ើរ និងការអនុវរត ន៍ពិធីការទា ាំងអស់កអន ែសុវរថ ិភាពចាំលពាោះ
ជាំងឺ COVID-19 និងត្បាែ ថាប្ុគ្ាេិែនិងសិសសទទួ េបានការអប្់រំអាំពីជាំងឺ COVID-19។ សមជិែមនែ់ននត្ែ ុរ
ការង្គរលនោះ ត្រូវបានចរ់តាង
ាំ ជាអន ែទាំនាែ់ទាំនងជារួ យនឹងនាយែោានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) ែនុងែរណីក េ
មនការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺលៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។

❑ ពិធីការក េមនការគ្ូ សប្ញ្ញាែ់អាំពីជាំហានលអសងៗក េនឹងត្រូវអនុវរត ភាារៗ លៅលពេក េមនការជូ ន ាំណឹងពី
ប្ុគ្ាេិែលៅសាលាលរៀនថា សមជិែណាមនែ់ននស គ្រន៍សាលាលរៀន (រន្រនតី ប្ុគ្ាេិែ សិសស ឬលភញៀវ) លធវ ើលរសត រែជាំងឺ
COVID-19 ទទួ េេទធ អេថាវ ិជា មន។
•

ការប្ាំកប្ែែរណីលចញពីស គ្រន៍សាលាលរៀនភាារៗ ល ើរបីោែ់ខល ួនឯងឱ្យលៅោច់លោយកឡែលៅអា ោះ ត្ប្សិន
លប្ើការជូ ន ាំណឹង លែើរលឡើងខណៈលពេក េែរណីសថិរលៅទីតាាំងលនាោះ។ ពិធីការលនោះត្រូវករអនុញ្ញារឱ្យមន
ការោែ់ខល ួនែរណីឱ្យលៅោច់លោយកឡែជាប្លណា
ដ ោះអាសនន លៅនឹងទីតាាំងលនាោះ ត្ប្សិនលប្ើត្រូវមនការលរៀប្ចាំ
សត្មប្់ឱ្យប្ុគ្ាេលនាោះត្រឡប្់លៅអា ោះរប្ស់ខល ួនវ ិញ។

•

តាោងព័រ៌មនពិរ ឬឯែសារព័រ៌មនលអសងៗលទៀរក េត្រូវត្ប្គ្េ់ឱ្យែរណី (ឬសមជិែត្គ្ួ សារក េសរ
ត្សប្ ត្ប្សិនលប្ើែរណីលនាោះគ្ឺជាែុមរ) នឺងលរៀប្ោប្់អាំពីប្ទប្បញ្ា រត ិក េត្គ្ប្់ត្គ្ងលេើការោែ់ខល ួនឯងឱ្យលៅ
ោច់លោយកឡែ និងរាំណលៅកាន់លគ្ ទាំព័រក េមនព័រ៌មនប្កនថ រ។

❑ ពិធីការល ើរបីចប្់លអតើរ ឧប្សរស ័នធ T2៖ កអនការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្សត្មប្់សាលាលរៀនែត្រិរ TK-12
ណដលម្រសបខៅតមការណណនាំរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) លោយគ្ូ សប្ញ្ញាែ់អាំពីនីរិ វ ិធីសត្មប្់៖
• ការោែ់ែរណី (រួ យ ឬលត្ចើន) ឱ្យលៅោច់លោយកឡែ
• ការែាំណរ់អរត សញ្ញាណប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយ ក េបានប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងែរណីលៅសាលាលរៀន
• សែរម ភាពទា ាំងឡាយសត្មប្់ប្ុគ្ាេិែ និងសិសសក េបានប្៉ាោះពាេ់លៅលរលោគ្ ល ើរបីប្នធ ូរប្នថ យ េ់ការចរា ង
APPENDIX T-1: COVID-19 Protocol for TK-12 Schools
Revised 10/4/2022 (Cambodian)

Page 3 of 14

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល

❑

❑

❑

❑

លរលោគ្ប្កនថ រលទៀរ
• ការធានាចាំលពាោះការទទួ លបាន្ការធ្វ ើធេសត សគ្ាប់សិសស និងប្ុគ្ាេិែផែលាន្ការប៉ះពាល់លៅនឹងលរលោគ្
លៅែនុងសាលាលរៀន លោយរិនគ្ិរអាំពីសាថនភាពននការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារលឡើយ។
ការខោរពតម ខសចកដ ីណណនាំអំពីការរាយការណ៍ករណីថ្មី (New Case Reporting Guidance) ណដលនឹងានម្របសិទធិ
ភាពខៅនថ្ៃទី 1 ណខសីហា ឆ្នំ 2022។ មនការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យសាលាលរៀនទា ាំងឡាយោយការអាំពីការចរា ងជាចលង្គារនន
ជាំងឺ COVID-19 ក េមនចាំនួន 3 ែរណី ឬលត្ចើនជាងលនោះ លៅែនុងថានែ់លរៀន ការ ិយេ័យ ឬែ៏លៅតារត្ែ ុរក េបាន
ែាំណរ់ជារុន ឬក េអាចែាំណរ់អរត សញ្ញាណបាន (លពាេគ្ឺ រិរតរ ួរត្ែ ុរ សមជិែែា ឹប្ ត្ែ ុររិរតភែត ិ ។េ។) ក េបាន
សថ ិរលៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន លៅលពេណារួ យែនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 14 នងៃ រុនកាេប្រ ិលចេ ទចប្់លអដ ើរមនជាំងឺ (illness
onset date)។ កាេប្រ ិលចេ ទននការចប្់លអត ើរមនជាំងឺ គ្ឺជានងៃ កខននការចប្់លអត ើរលចញលោគ្សញ្ញានានា ឬនងៃ កខននការ
លធវ ើលរសត រែលរលោគ្ COVID-19 គ្ិរយែនងៃ ណាក េលែើរលឡើងរុន។ ោេ់ការជូ ន ាំណឹងអាំពីការចរា ងជាចលង្គារទា ាំង
អស់ គ្ួ រករមនការោយការណ៍លៅកាន់នាយែោានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) ភាារៗ និងរិនត្រូវយូរជាង 1 នងៃ លធវ ើការ
លឡើយ ប្នាាប្់ពីការជូ ន ាំណឹង េ់សាលាលរៀនអាំពីែរណីលនោះ លោយការោែ់ប្ញ្ជន
ូ របាយការណ៍តារអនឡាញតាររយៈ៖
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US ឬទូ រស័ពាលៅកាន់ រជឈរណឌេអដ េ់ព័រ៌មនអាំពីការោយការណ៍ែរណី
ជាំងឺ COVID-19 លៅតារសាលាលរៀនែត្រិរ TK-12 (TK-12 School COVID-19 Case Reporting Call Center)។ ចាំលពាោះ
សាំណួរណារួ យ ឬសត្មប្់ជាំនួយែនុងការោយការណ៍អាំពីការចរា ងជាចលង្គារ សូ រទាែ់ទងលៅ DPH លោយទូ រស័ពាលៅ
រជឈរណឌេអដ េ់ព័រ៌មនអាំពីការោយការណ៍ែរណីជាំងឺ COVID-19 ឬែ៏លអញើអុីករ៉ាេលៅកាន់ acdc-education@ph.
lacounty.gov។ នាយែោានសុខភាពសាធារណៈនឹងស ការជារួ យសាលាលរៀនែនុងការែាំណរ់ថា លរើការចរា ងជា
ចលង្គារលនោះជាការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺក េរត្រូវចាំបាច់ឱ្យមនការលឆ្ា ើយរប្កអន ែសុខភាពសាធារណៈនឹងការអ្ុោះលឡើងនន
ជាំងឺ ឬយ៉ាងណា។
កអនការលត្រៀរប្ត្រ ុងសត្មប្់ការប្ិទត្ប្រិប្រត ិការសាលាលរៀនលោយផ្លាេ់រុខទា ាំងត្ស ុង ឬលោយកអន ែ ត្ប្សិនលប្ើការលធវ ើ
កប្ប្លនោះជាការចាំបាច់ លោយលៅកអែ ែលេើការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺលៅែនុងសាលាលរៀន ឬស គ្រន៍។ សាលាលរៀនបានប្លងា ើរ
និងអសពវ អាយកអនការសត្មប្់ការទាំនាែ់ទាំនង ែនុងែរណីមនការរត្រូវចាំបាច់ត្រូវប្ិទទា ាំងត្ស ុង ឬប្ិទលោយកអន ែ
លោយសារែរណីជាំងឺ COVID-19 ជាចលង្គារក េអាចលែើរមនលឡើង។
ពិធីការរួ យសត្មប្់ការអដ េ់ការលធវ ើលរសត ែនុងការលឆ្ា ើយរប្លៅនឹងជាំងឺ COVID-19។ យ៉ាងលហាចណាស់ ពិធីការលនោះគ្ួ រ
ករលរៀប្ោប្់អាំពី វ ិធីសាន្រសតល ើរបីធានាការទទួ េបានការលធវ ើលរសត សត្មប្់សិសស ឬប្ុគ្ាេិែក េមនលោគ្សញ្ញា ឬែ៏សិសស
និងប្ុគ្ាេិែទា ាំងឡាយណាក េបានសាាេ់ថាឬមនការសងស័យថា មនការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងប្ុគ្ាេក េអ្ុែលរលោគ្
SARS-CoV-2 លោយរិនគ្ិរអាំពីសាថនភាពននការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារលឡើយ។ ចូ រែរ់សមាេ់ថា ប្ទោានប្លណា
ត ោះអាសនន
ប្នាាន់ននការទប្់សាារ់ជាំងឺ COVID-19 (ETS) រប្ស់ Cal/OSHA (CAL/OSHA ETS) រត្រូវចាំបាច់ឱ្យែកនា ងការង្គរអត េ់
ការលធវ ើលរសត លោយរិនគ្ិរនងា េ់ប្ុគ្ាេិែ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេលម៉ាងក េមនប្ង់ត្បាែ់ពេែរម សត្មប្់
• ប្ុគ្ាេិែក េមនលោគ្សញ្ញា លោយរិនគ្ិរថា លរើមនការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្ក េបាន ឹង ឬរិនមន
លនាោះលទ។
• ប្ុគ្ាេិែទា ាំងអស់លត្កាយមនការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្ លោយមនការលេើែកេងចាំលពាោះប្ុគ្ាេិែក េមន
ទាំនាែ់ទាំនងជិរសន ិទធទា ាំងឡាយណាក េបានឆ្ា ងលរលោគ្ SARS-CoV-2 នាលពេែនា ងរែ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 90
នងៃ ចុងលត្កាយលនោះ។
• ត្រូវករមនការអដេ់ការលធវ ើលរសត ជូ ន េ់ប្ុគ្ាេិែទា ាំងអស់ក េបានប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្ ែនុងអាំឡុងលពេ
មនការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺ លោយរិនគ្ិរអាំពីសាថនភាពននការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារលឡើយ។
មនការប្ិទសាាែសញ្ញាអាយលៅតារត្ចែចូ េសាធារណៈនីរួយៗរប្ស់សាលាលរៀន ក េត្ប្កាស េ់លភញៀវទា ាំងឡាយថា
ពួ ែលគ្រិនគ្ួ រចូ េែនុងទីែកនា ងលនោះលឡើយ ត្ប្សិនលប្ើពួែលគ្មនលោគ្សញ្ញានានាននជាំងឺ COVID-19។

B. កាតពវ កិចចខផសងៗសម្រាប់កណនែ ងការង្គរ និងបុេាលិកខៅតមសាលាខរៀន
❑ ប្ុគ្ាេិែក េមនការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្ ឬមនការសងស័យថាមនការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងប្ុគ្ាេមនែ់ក េមនជាំងឺ

ូ ចក េមនពិពណ៌នាលៅ
COVID-19 ត្រូវករអនុវរត តារលសចែដ ីកណនាាំសត្មប្់លត្កាយការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្
ែនុង ឧប្សរស ័នធ T2៖ កអនការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្សត្មប្់សាលាលរៀនែត្រិរ TK-12។
❑ លោយកអែែលៅលេើ ប្ទោានប្លណា
ដ ោះអាសនន រប្ស់ Cal/OSHA (Cal/OHSA ETS) មនការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យែកនា ងការង្គរ
ែប្ុគ្ាេិែក េមនលោគ្សញ្ញានានាននជាំងឺ COVID-19 លចញពីែកនា ងលធវ ើការ។ ប្ទោានរប្ស់ Cal/OSHA រិនបាន
លចញប្ញ្ញាជាែ់លាែ់ណារួ យចាំលពាោះវ ិធីសាន្រសតែនុងការត្រួ រពិនិរយប្ុគ្ាេិែរែលោគ្សញ្ញាលនាោះលទ ប្៉ាុកនត ការោែ់អនុវរត វ ិធី
សាន្រសតរួ យចាំនួន ូ ចក េបានកណនាាំ នឹងជួ យែនុងការលគារពតាររត្រូវការចាំបាច់លនោះ។
❑ មនការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យែកនា ងការង្គរអដេ់ជូនម៉ាស់លពទយ និងឧប្ែរណ៍ជាំនួយការ ែ លងហ ើរ ូ ចជាត្ប្លភទ N95
ឬត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ KF94 សត្មប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរត ល ើយលោយរិនគ្ិរនងា ពីប្ុគ្ាេិែទា ាំងឡាយ
ក េលធវ ើការលៅខាងែនុងអគារ និងមនទាំនាែ់ទាំនងជារួ យនឹងប្ុគ្ាេិែ នទលទៀរ សិសស និងសាធារណជន ឬែ៏
ប្ុគ្ាេិែណាក េសថ ិរលៅែនុងយនយនត ក េមនរនុសសលត្ចើនជាងមនែ់លៅែនុងលនាោះ។ សូ រែរ់សមាេ់ថា ប្ទោាន
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
រប្ស់ Cal/OSHA ែ៏រត្រូវចាំបាច់ឱ្យែកនា ងការង្គរអដ េ់ជូនឧប្ែរណ៍ជាំនួយការ ែ លងហ ើរ េ់ប្ុគ្ាេិែណាមនែ់ក េ
ែាំពុងលធវ ើការលៅខាងែនុងអគារ ឬលៅែនុងយនយនត ក េមនរនុសសលត្ចើនជាងមនែ់លៅែនុងលនាោះ តារការលសន ើសុាំ
ចាំលពាោះការលត្ប្ើត្បាស់លោយស័ម ត្គ្ចិរត
រ ួរជារួ យនឹងការកណនាាំអាំពីរលប្ៀប្ធានាថាម៉ាស់លនាោះប្ិទជិរយ៉ាងសរត្សប្
លោយរិនគ្ិរអាំពីសាថនភាពននការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារលឡើយ។
❑ ែកនា ងការង្គរត្រូវករលធវ ើឱ្យមនការត្បាែ ថា រិនមនការោោាំងរនុសសណាមនែ់ពីការពាែ់ម៉ាស់ សត្មប្់ជាេ័ែខខ័ណឌ
រួ យននការចូ េរ ួរលៅែនុងសែរម ភាព ឬការចូ េលៅែនុងទីតាាំងរប្ស់សាលាលរៀនលឡើយ េុោះត្តាករការពាែ់ម៉ាស់អាច
នឹងប្ងា ជាលត្គាោះថានែ់កអន ែសុវរថ ិភាព។
❑ ប្ុគ្ាេិែក េចូ េរ ួរែនុងសែរម ភាពលអសងៗ ូ ចជាការអដ េ់ការពាបាេោងកាយលោយរិនលត្ប្ើត្បាស់ថានលាំ ពទយ ឬការ
អដ េ់ជាំនួយផ្លាេ់ខល ួន េ់សិសសមនែ់ៗលនាោះ
ត្រូវករមនការប្ាំពាែ់លៅលោយឧប្ែរណ៍ការពារផ្លាេ់ខល ួនក េសរត្សប្
(លត្សារន ម៉ាស់ ឬអាវកវងការពារ ។េ។)។ __________________

C. ការដ្ឋក់អនុវតរ តម្រមូវការចាំបាច់ទាង
ំ ឡាយននការពាក់ា៉ាស់

មនការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យសាលាលរៀនទា ាំងអស់
លគារពតារលសចែដ ីប្ង្គាប្់នានាប្ស់រន្រនតីសុខាភិបាេក េមនការ
រត្រូវចាំបាច់ឱ្យមនការពាែ់ម៉ាស់
លៅែនុងលខានធី
LA
ល ើយនិងឱ្យមនកអនការលអសងៗរ ួចជាលត្សចែនុងការ
អសពវ អាយរត្រូវការចាំបាច់ទា ាំងលនាោះ លៅកាន់ែមាាំងការង្គរ លភញៀវ ឪពុែមដយ និងសិសសទា ាំងឡាយ។
❑ ខោលការណ៍ននការខលើកណលងពីការពាក់ា៉ាស់៖ ែនុងលពេក េលសចែដ ីប្ង្គាប្់រប្ស់រន្រនតីសុខាភិបាេរត្រូវចាំបាច់ឱ្យ
មនការពាែ់ម៉ាស់ជាទូ លៅលៅតារទីតាាំងសាធារណៈខាងែនុងអគារ ក េរ ួរមនទា ាំងសាលាលរៀនអងក រលនាោះ អាច
នឹងមនការអនុវរត ន៍ វ ិធីសាន្រសតការពារលអសងលទៀរ ល ើរបីសត្រប្សត្រួ េ េ់សិសសទា ាំងឡាយក េសថ ិរលៅែនុងកអនការ
អប្់រំជាេែខ ណៈប្ុគ្ាេ (Individualized Education Plans/IEPs) ឬកអនការ 504 ល ើយក េរិនអាចអរ់ធន់នឹងការ
ពាែ់ម៉ាស់បាន ឬែ៏សថិរែនុងសាថនភាពក េការពាែ់ម៉ាស់គ្ឺជាឧប្សគ្ា លោយសារល រុអេកអន ែប្ង្គហរ់ប្លត្ងៀន សុវរថ ិ
ភាព េ់សិសស ឬពិការភាពក េមនត្សាប្់។ ប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយអាចនឹងមនការលេើែកេងពីការពាែ់ម៉ាស់ លោយសារ
រូ េល រុ ូ ចខាងលត្ការលនោះ៖
• ប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េមនអាយុរិចជាង ពីរឆ្នាំ។
• ប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េមនប្ញ្ញហកអនែសាដប្់រិនសូ វឮេែ ឬអន ែក េត្បាត្ស័យទាែ់ទងជារួ យនឹងប្ុគ្ាេមនែ់
ក េមនប្ញ្ញហកអន ែសាដប្់រិនសូ វឮេែ ល ើយក េសររថ ភាពែនុងការលរើេល ើញមរ់ែនុងលពេនិយយ គ្ឺមន
សារៈសាំខាន់សត្មប្់ការទាំនាែ់ទាំនងគានលនាោះ។
• ប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាផែលាន្សាាន្ភាពសុខភាពអល វូ កាយ សាាន្ភាពសុខភាពែល វូ ចិេត ឬពិការភាព ឬែ៏ក េ
អន ែែត ល់ធសវាែរម កអន ែកងទា ាំសុខភាពបាន្កំណេ់ថា ការពាែ់ម៉ាស់រិនមនសុវរថ ិភាពលទសត្មប្់ពួែធរលនាោះ
អាចោែ់ប្ញ្ជន
ូ ការលសន ើសុាំការលេើែកេែពីការពាែ់ម៉ាស់ លៅកាន់សាលាលរៀនរប្ស់ពួែលគ្បាន។ េិខិរប្ញ្ញាែ់
រួ យពីអនែអដ េ់លសវាែរម កអន ែកងទា ាំសុខភាពក េមនអាជាញប្័ណណពីរ ា
ល ើយផែលអោះអាងថាសិសសលនាោះពិរ
ជាាន្សាាន្ភាពសុខភាព ឬពិការភាពរួ យ ផែលរារាំងពួ កធរពីការពាក់ាស់ធោយសុវេា ិភាពបានករន
លនាោះ នឹងត្រូវបានទទួ េយែជាភ័សតុតាងសត្មប្់ការធលើកផលង។ អ្ន កឯែលទសកអន ែកងទា ាំសុខភាពក េមន
អាជាញប្័ណណ ូ ចខាងធគ្កាម្លនោះ អាចែត ល់ន្ូវេិខិរអោះអាងផបបធន្៉ះបាន ក េមន ូ ចជា៖ អ្ន កែត ល់ធសវាែរម
កអន ែកងទា ាំសុខភាព រ ួម្ាន្ទា ាំងគ្រូធពទយ (MD ឬ DO) រិលាន្ុបោាយិកាជាំនាញផ្លាេ់ (Nurse Practitioner/NP)
ឬជំន្ួយការគ្រូធពទយ (Physician Assistant/PA) ផែលែាំពុងអ្ន្ុវេត វ ិជាាជីវៈធគ្កាម្ការលរើេខុសត្រូវរប្ស់ត្គ្ូ
លពទយក េមនអាជាញប្័ណណ ែ៏ ូ ចជាអ្ន កអ្ន្ុវេត វ ិជាាជីវៈកអន ែសុខភាពែល វូ ចិេត ន្ិងសុខភាពអាែប្បែិ រ ិយក េ
មនអាជាាប័ណណ រ ួម្ាន្ទា ាំងបុរគលិកសងគ រ កអន ែពាបាេជាំងឺ (Clinical Social Worker/LCSW) អ្ន កចិេត វ ិទា
កអន ែពាបាេជាំងឺ (clinical psychologist/Psy.D.) អន ែឯែលទសគ្បឹកា កអន ែពាបាេជាំងឺ (Professional
Clinical Counselor/LPCC) ឬែ៏អ្នកលោោះត្សាយបញ្ហាគ្រួ សារន្ិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (Marriage and Family
Therapist/LMFT)។
ែនុងលពេក េធសចកត ីបង្គគប់របស់ម្ន្តន្តីសុខាភិបាលលអសងៗអាចេគ្ម្ូវចាំបាច់ឱ្យមនការពាែ់ម៉ាស់ជាទូ លៅលៅខាង
ែនុងអគារលនាោះ ឬអាចរត្រូវចាំបាច់ឱ្យមនការពាែ់ម៉ាស់សត្មប្់ប្ុគ្ាេជាែ់លាែ់រួយចាំនួនលនាោះ សិសសទា ាំងឡាយណា
ក េត្រូវបាន្ធលើកផលងពីការពាក់ាស់ រួ រផេពាក់របាំងម្ុខផែលាន្គ្កណាេ់រធុំ ៅកគ្រខាងលត្ការ ោប្ណាសាថន
ភាពរប្ស់ពួកធរអ្ន្ុញ្ហាេឱ្យលធវ ើ ូ ចលនោះ។ សាលាលរៀនទា ាំងឡាយគ្ួ រករចូ េរ ួរែនុង ាំលណើរការក េអាចផ្លាស់ប្្ ូរព័រ៌មន
គានបាន ជារួ យនឹងប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េអាចមនការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យពាែ់ម៉ាស់ ប្៉ាុកនត មនការលេើែកេងត្រឹរ
ត្រូវ និងអាចធគ្ជើសធរ ើសោែ់អ្ន្ុវេត វ ិធីសាន្តសតការពារជំន្ួសលអសងៗ ខណៈលពេសត្រប្សត្រួ េ េ់ែុមរទា ាំងលនោះ លៅែនុង
សាលាលរៀន។
វ ិធីសាន្តសតជំន្ួសនានាសត្មប្់ការពិចារណាណ៍
រ ួម្ាន្៖
ការធ្វ ើធេសត ត្រួ រពិន្ិេយធទៀងទាេ់
(ឧ.
គ្បចាំសបាតហ៍) លៅលេើសិសសផែលម្ិន្ពាក់ាស់ វ ិធីសាន្តសតលធវ ើឱ្យខយល់ប្ែ់ធចញចូ លបានត្ប្លសើរជាងរុនលៅតារទីធាា
ខាងកនុងអ្គារផែលមនសិសសរិនពាែ់ម៉ាស់សថិរលៅ ការោែ់ឱ្យែុមរក េរិនពាែ់ម៉ាស់អងគុយលៅជិរប្ងអ ួចក េ
លប្ើែ ឬែង្គហរប ៊ឺរែា ិននិងកអសង ឬប្ាំពង់ត្សូ ប្ខយេ់ចូេរប្ស់ត្ប្ព័នធម៉ាសុីនែលដដ ត្ប្ព័នធខយេ់ និងម៉ាសុីនត្រជាែ់រ ួរគាន
(HVAC) ត្ពរទា ាំងម៉ាសុីនប្នស
ុ ទធ ខយេ់ចេ័រអងក រ ល ើយនិងការែត ល់ជូន្នូ វឧប្ែរណ៍ជាំនួយការ ែ លងហ ើរក េមន
ែត្រិរគ្ុណភាពខស ស់ជាងរុន (ឧទា រណ៍ ត្ប្លភទ N95 ឬត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ KF94)
េ់សិសាន្ុសិសស
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ន្ិងបុរគលិកផែលសថ ិរលៅែនុងទីេាំ ប្រ ិយកាសខាងកនុងអ្គាររ ួរគានជាម្ួ យនឹងសិសសផែលម្ិន្ពាក់ាស់។
• ការធលើកផលងពីការពាក់ាស់សគ្ាប់ប្ុគ្ាេក េមនទំនាក់ទំន្ងជិេសន ិទធ៖ លោយរិនគ្ិរអាំពធី គាលការណ៍
ននការពាក់ាស់ជាទូ លៅលៅខាងែនុងអគារលទលនាោះ ចាំណុចសរុប្ននលសចែដ ីប្ង្គាប្់ទាែ់ទងនឹងការលធវ ើចតាតឡី
ស័ែលៅែនុងធខាន្្ី LA (LA County Blanket Quarantine Order) នាលពេឥឡូវធន្៉ះ េគ្ម្ូវចាំបាច់ឱ្យប្ុគ្ាេ
ក េាន្ទំនាក់ទំន្ងជិេសន ិទធជាម្ួ យនឹងែរណីក េមនជាំងឺមនែ់ ល ើយផែលលៅកររិនាន្ធរារសញ្ហាលនាោះ
ឱ្យពាក់ាស់ក េមនែត្រិរការពារេែ ណាស់សត្មប្់រយៈធពល 10 ថ្ងៃ បនាាប់ពីការប៉ះពាល់លៅនឹងលរលោគ្
លេើែចុងធគ្កាយ លៅលពេក េសថ ិរលៅជិរអន ែ នទខណៈលៅែនុងអគារ និងលធវ ើលរសត ឱ្យបានយ៉ាងលហាចណាស់
រដ ង ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 3 លៅ 5 នងៃ ប្នាាប្់ពីការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្ ត្ប្សិនលប្ើពួកធរមនចិរតចង់លជៀសវាង
ការលធវ ើចតាតឡីស័កធៅែា ៉ះ។ សិសសទា ាំងឡាយផែលមនការែាំណរ់អរត សញ្ញាណថា ជាប្ុគ្ាេក េមនទាំនាែ់
ទាំនងជិរសន ិទធ ត្ពរទា ាំងមនការលេើែកេងពីការពាែ់ម៉ាែ់ត្រឹរត្រូវ និងមនចិរតចង់ប្នត សថ ិរលៅែនុងសាលា
លរៀនលត្កាយពីការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្រ ួចលនាោះ ត្រូវករប្នត រិនមនលោគ្សញ្ញា តារោនរែលោគ្សញ្ញានានា
សត្មប្់រយៈធពល 10 ថ្ងៃ បនាាប់ពីការប៉ះពាល់ធៅន្ឹងធម្ធរារលេើែចុងធគ្កាយ ខហើយនិងទទួ លលទធ ផល
អវ ិជជានពីការខធវ ើតេស្តរកតេតោគ COVID-19 យ៉ាងខហាចណាស់មដងកនុងអំ ុ ងខពល 3 ខៅ 5 នថ្ៃ បនាាប់ពីការ
ប៉ាេះពាល់តៅនឹងតេតោគ និងមដ ងខទៀតខៅកនុងអំ ុ ងខពល 6 ខៅ 9 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់តៅនឹងតេតោគ។
សិសសទាំងឡាយណដលមិនអាចបំខពញតមតម្រមូវការចាំបាច់ទាង
ំ ខនេះ
និងមិនអាចពាក់ា៉ាស់បានបនាាប់ពី
ការប៉ាេះពាល់ខៅនឹងខមខរាេ នឹងម្រតូវសានក់ខៅណតផាេះសម្រាប់រយៈខពល ដប់នថ្ៃ បនាាប់ពីការប៉ាេះពាល់ខៅនឹងខម
ខរាេខលើកចុងខម្រកាយ។ លេើសពីលនោះលៅលទៀរ សិសស ប្ុគ្ាេិែ និងអន ែត្គ្ប្់ត្គ្ងទា ាំងឡាយលៅតារសាលាលរៀន
ត្រូវករស ការតារការកណនាាំពីអនែលសុើប្អលងា រការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺរប្ស់នាយែោានសុខភាពសាធារណៈនន
លខានធី LA (LA County DPH outbreak investigators) ក េអាចោែ់អនុវរត វ ិធីសាន្រសតប្លណា
ដ ោះអាសនន ជាលត្ចើន
ល ើយក េអាចមនភាពខុសគានពីពិធីការទា ាំងលនោះ
ត្ប្សិនលប្ើមនការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺលៅសាលាលរៀន។
ឧទា រណ៍ សិសសទា ាំងឡាយក េរិនអាចពាែ់ម៉ាស់បានលនាោះ អាចនឹងមនការកណនាាំឱ្យសានែ់លៅករអា ោះ ែនុង
អាំឡ
ុ ងលពេមនការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺយ៉ាងសែរម ល ើរបីជាសុវរថ ិភាព េ់សិសសទា ាំងឡាយ និងប្ុគ្ាេលអសងលទៀរ
ទា ាំងអស់លៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀនអងក រ។
• សត្មប្់ប្ុគ្ាេិែទា ាំងឡាយណាក េរិនអាចពាែ់ម៉ាស់បានលទលនាោះ សូ រលយងលៅលេើប្ទោានប្លណា
ដ ោះអាសនន
ប្នាាន់រប្ស់ Cal/OSHA (Cal/OSHA ETS) សត្មប្់រត្រូវការចាំបាច់ននការវ ិេត្រឡប្់លៅលធវ ើការវ ិញ ប្នាាប្់ពី
ជួ ប្ត្ប្ទោះត្ពឹរតិការណ៍ននការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្រ ួច។
D. ការផសពវ ផាយពិធីការ
❑ មនការកចែចយចាប្់ចរា ងននពិធីការលនោះ លៅ េ់ប្ុគ្ាេិែទា ាំងអស់។
❑ មនការប្ិទប្ង្គហញចាប្់ចរា ងននពិធីការលនោះ លៅការ ិយេ័យរប្ស់សាលាលរៀន និងបានោែ់ប្លង្គហោះលៅទាំព័រសត្មប្់
សាធារណជន លៅលេើលគ្ ទាំព័ររប្ស់សាលាលរៀន ឬរាំប្ន់សាលាលរៀន (district)។

វ ិធានការណ៍ណដលអនុញ្ញាតឱ្យានខយល់បក់ខចញចូ លម្របខសើរជាងមុន
បុេាលិក សិសស និងខភញៀវ (សូមេូ សធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ )

និងការកាត់បនា យការម្របមូ ផ្ ំោ
ុ ន ខដ្ឋយ

❑ មនការកណនាាំយ៉ាងរុឺងម៉ារ់ឱ្យោែ់អនុវរត វ ិធានការណ៍លអសងៗល ើរបីលធវ ើឱ្យខយេ់ប្ែ់លចញចូ េបានត្ប្លសើរប្ាំអុរ លៅ

សាលាលរៀន។ ចាំណុចទា ាំងលនោះអាចរ ួរមន (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• មនការផ្លាស់ប្្ ូរការលរៀនសូ ត្រ ការញុាំអាហារ និងសែរម ភាពលអសងៗលៅែនុងថានែ់លរៀន លៅកាន់ទីធាាខាងលត្ៅ
អគារ បានកាន់ករលត្ចើនប្ាំអុរ លៅលពេក េអាចលធវ ើលៅបាន និងអាកាសធារុអាំលណាយអេ។ _________
• ត្ប្ព័នធម៉ាសុីនែលដដ ត្ប្ព័នធខយេ់ និងម៉ាសុីនត្រជាែ់រ ួរគាន (HVAC) លៅសាលាលរៀនមនសភាពេែ និង ាំលណើរការ
ធរម តា។ រុនលពេលប្ើែសាលាលរៀនលឡើង វ ិញ គ្ួ រពិចរណាឱ្យមនការវាយរនរា ត្ប្ព័នធម៉ាសុីនែលដដ ត្ប្ព័នធខយេ់
និងម៉ាសុីនត្រជាែ់រ ួរគានលនោះ លោយវ ិសវ ែរត្រឹរត្រូវ ក េសាាេ់អាំពី លសចែដ ីកណនាាំសត្មប្់ការលប្ើែសាលាលរៀនលឡើង
វ ិញ (Guidance for Reopening School) ល ើយក េត្រូវបានប្លងា ើរលឡើងលោយស គ្រន៍ វ ិសវ ែរអាលររ ិែសត្មប្់
ត្ប្ព័នធែលដត ត្ប្ព័នធកាាលស និងម៉ាសុីនត្រជាែ់ (ASHRAE)។ _________
• មនការែាំណរ់ឱ្យត្ប្ព័នធម៉ាសុីនែលដដ ត្ប្ព័នធខយេ់ និងម៉ាសុីនត្រជាែ់រ ួរគាន ប្លងា ើនការផ្លាស់ប្តរខយេ់
ូ
ែនុង/លត្ៅ
អគារឱ្យបានកាន់ករលត្ចើនប្ាំអុរ េុោះត្តាករសាថនភាពខាងលត្ៅ (លទើប្មនអគ្ា ីភ័យឬលភា ើងលឆ្ោះនត្ពងម ីៗ សីរុណហ
ភាពខាងលត្ៅលៅតខាាាំង មនេរែ ងផ្លាលត្ចើន ។េ។) លធវ ើឱ្យរិនសរត្សប្។ _________
• មនការរលរា ើងម៉ាសុីនសមែរខយេ់ចេ័រ ក េមនត្ប្សិទធិភាពខស ស់ ត្ប្សិនលប្ើអាចលធវ ើលៅបាន។ _________
• បានទុែឱ្យទាវរ និងប្ងអ ួចលប្ើែចាំ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេលម៉ាងសិែា ត្ប្សិនលប្ើអាចលធវ ើលៅបាន និងត្ប្សិនលប្ើសាថន
ភាពខាងលត្ៅអាំលណាយអេ េ់ការលធវ ើកប្ប្លនោះ។ ត្រូវករមនការអនុវរត តារប្ទប្ញ្ញាក េមនត្សាប្់ ទាែ់ទង
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល

❑

❑

❑

❑
❑

❑

នឹងលពេមនអគ្ា ីភ័យ ក េរត្រូវឱ្យប្ិទទាវរក េអាចទប្់លភា ើងបាន។ _________
• មនការផ្លាស់ប្្ ូរចលត្មោះខយេ់ លៅត្ប្លភទក េមនត្ប្សិទធិភាពខស ស់ជាងធរម តា (គ្ួ រលត្ប្ើត្បាស់ែត្រិរ MERV-13
ឬអត្តាខស ស់ជាងលនោះ)។ _________
• ធោយសារផេាន្ទាំ ាំបន្ា ប់្ំ
ន្ិងាន្សែរម ភាពក េត្ប្ឈរនឹងហាន្ិភ័យខព ស់ែាំពុងលែើរលឡើងលៅលេើទី
លានហារ់ែីឡា ការធ្វ ើឱ្យខយល់បក់ធចញចូ លបានត្ប្ធសើរធឡើងធៅកនុងសាេហារ់ែីឡា រឺជារលធាបាយ ៏សាំខាន់
រួ យ ធែើម្បីកាេ់បន្ា យហាន្ិភ័យថ្ន្ការចម្ា ងន្ិងការែ្ុ៉ះធឡើងននជាំងឺ ផែលជាេទធ អេប្ងា រែពីការត្ប្ែួ រែីឡា
ក េត្ប្ឈរនឹងហាន្ិភ័យខព ស់។ ការធគ្បើគ្បាស់កង្គារតារែប
ួ នត្រឹរត្រូវ ធែើម្បីផ្លាស់បតរខយល់
ូ
លៅផ្លាេ់ ី អាចមន
ឥទធ ិពេគ្ួ រឱ្យែរ់សមាេ់ែនុងការកាេ់បន្ា យហាន្ិភ័យ។ សត្មប្់លសចែដ ីកណនាាំប្កនថ រ សូ ម្ធម្ើល រំរ ូអ្ន្ុវេត ន៍
លអ បំែុេសគ្ាប់គ្បព័ន្ធខយល់បក់ធចញចូ លធៅសាេហាេ់ែឡា
ី ។ ________
• លអសងលទៀរ៖ ________________________________________________________________________________________________
• ព័រ៌មនប្កនថ រអាំពីការលធវ ើឱ្យគ្ុណភាពខយេ់លៅតារសាលាលរៀនបានត្ប្លសើរជាងរុន
រ ួរទា ាំងលគ្ ទាំព័រក េ
ឺ
អាចផ្លាស់ប្្ ូរព័រ៌មនគានបានរប្ស់រជឈរណឌេត្គ្ប្់ត្គ្ងនិងទប្់សាារ់ជាំងឆ្ាង (CDC) ល ើយនិងលសចែដ ីកណនាាំ
រប្ស់នាយែោានសុខភាពសាធារណៈននរ ា California (CDPH) មនអដ េ់ជូនលៅែនុង លសៀវលៅកណនាាំទាែ់ទងនឹង
ជាំងឺ COVID-19 សត្មប្់សាលាលរៀនែត្រិរ TK-12 រប្ស់នាយែោានសុខភាពសាធារណៈននលខានធី LA
(LACDPH)។
ពិចរណាលេើការោែ់អនុវរត វ ិធានការណ៍លអសងៗ ល ើរបីលធវ ើឱ្យខយេ់ប្ែ់លចញចូ េបានត្ប្លសើរលឡើង និងលេើែែរស ស់ េ់
ការរែាគ្មារោងកាយរវាងសិសសទា ាំងឡាយលៅែនុងរងយនត ត្ែ ុង ឹែសិសស។ វ ិធានការណ៍ទា ាំងលនោះអាចរ ួរមន (សូ រ
គ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• ែកនា ងអងអុយរួ យលៅែនុងរងយនត ត្ែ ុង គ្ឺសត្មប្់ែុមរមនែ់។ _________
• ការលត្ប្ើត្បាស់ជួរឆ្ាស់គាន។ _________
• លប្ើែប្ងអ ួច ត្ប្សិនលប្ើគ្ុណភាពខយេ់ និងសុវរថ ិភាពអន ែជិោះ អាចអនុញ្ញារឱ្យលធវ ើលៅបាន។ _________
ពិចរណាលេើការោែ់អនុវរត វ ិធានការណ៍លអសងៗ ល ើរបីការ់ប្នថ យការត្ប្រូ េអ្ុាំគាន លៅលពេក េសិសស ឪពុែមដយ និង
លភញៀវចូ េលៅែនុង និងលធវ ើ ាំលណើរឆ្ា ងការ់អគារសាលាលរៀន។ ចាំណុចលនោះអាចរ ួរមន (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុ
វរត )៖
• មនការោែ់ប្ុគ្ាេិែសាលាលរៀនឱ្យត្ប្ចាំការលៅតារត្ចែអល វូ ល ើរែនុងអគារ ល ើរបីលេើែែរស ស់ េ់ការរែាគ្មារ
ោងកាយ និងការ់ប្នថ យការល ើរលេងចុោះលឡើង និងការត្ប្រូ េអ្ុាំគាន លៅលពេក េសិសសចូ េលៅែនុង និងល ើរលៅ
កាន់ថានែ់លរៀន។ _________
ពិចរណាលេើការោែ់អនុវរត វ ិធានការណ៍លអសងៗ ក េអនុញ្ញារឱ្យមនការរែាគ្មារោងកាយលៅែនុងថានែ់លរៀន លៅ
លពេក េអាចលធវ ើលៅបាន លោយរិនមនការរំខាន េ់ ាំលណើរការចាំបាច់នានា។ ចាំណុចទា ាំងលនោះអាចរ ួរមន ូ ចជា
វ ិធានការណ៍ ូ ចខាងលត្ការ (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• មនការលរៀប្ចាំលត្គ្ឿងសង្គហ រ ឹរលៅែនុងថានែ់លរៀន ល ើរបីប្លងា ើនគ្មាររវាងសិសសនឹងសិសស ែ៏ ូ ចជារវាងសិសសនិង
ត្គ្ូប្លត្ងៀន ឱ្យបានកាន់ករលត្ចើនតារក េអាចលធវ ើលៅបាន។ ជាការអនុវរត ន៍េែប្ាំអុរលនាោះ រិនត្រូវលរៀប្ចាំែកនា ង
អងគុយជា “ទីតាាំងអ្ុាំគាន (pod)” លៅែនុងថានែ់លរៀនលឡើយ។ លៅតារទីែកនា ងក េរិនអាចអនុវរត ការរែាគ្មារ
បានលទលនាោះ ពិចរណាលេើ វ ិធានការណ៍កអន ែសុវរថ ិភាពលអសងលទៀរ រ ួរមនទា ាំងការលធវ ើឱ្យខយេ់ប្ែ់លចញចូ េបាន
ត្ប្លសើរជាងរុនអងក រ។ __________
• សត្មប្់ែកនា ងលគ្ងនងៃ ឬែកនា ងសត្មែលៅែនុងថានែ់លរៀន ត្រូវមនការោែ់ែុមរឱ្យលគ្ងលៅគ្មារក េឆ្ៃយពី
គានជាងរុន ល ើយនិងោែ់លជើងនិងែាេឆ្ាស់គានអងក រ។ _________
• លអសងលទៀរ៖
ពិចរណាលេើការអដ េ់ថានែ់ែីឡា លៅខាងលត្ៅអគារ ឱ្យបានកាន់ករលត្ចើន តារក េអាចលធវ ើលៅបាន។
ពិចរណាលេើការោែ់អនុវរត លគាេការណ៍រប្ស់សាលាលរៀន ក េលេើែែរស ស់ េ់ការរែាគ្មារោងកាយ លពេលៅែនុង
ប្នា ប្់ោែ់សមារៈឬសត្មប្់ប្្ ូរសលរា ៀែប្ាំពាែ់ (locker rooms)។ លគាេការណ៍លអសងៗអាចរ ួរមន៖
• ប្ណា
ដ ែ់លពេចូ េលត្ប្ើត្បាស់ប្នា ប្់លនោះ។ ពិចរណាលេើការោែ់ែាំណរ់លពេលវលាសរុប្ក េសិសស ឬសិសសក េជាអរត
ពេិែ (អន ែលេងែីឡាឱ្យសាលាលរៀន) គ្ួ រចាំណាយលៅែនុងប្នា ប្់លនោះ ឧទា រណ៍ អដ េ់ ាំប្ូនាមនឱ្យសិសសក េជាអរត ព
េិែ ងូ រទឹែលៅអា ោះ ប្នាាប្់ពីការ វ ឹែហារ់ និងការត្ប្ែួ ររ ួច។
• ការប្លងា ើរជលត្រើសលអសងលទៀរសត្មប្់ការរែាទុែសលរា ៀែប្ាំពាែ់ លសៀវលៅ និងរប្ស់រប្រលអសងលទៀររប្ស់សិសស។
ពិចរណាលេើការោែ់អនុវរត វ ិធានការណ៍លអសងៗ ល ើរបីប្លងា ើនការរែាគ្មារោងកាយ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេញុាំអាហារលៅ
សាលាលរៀន ក េជាលពេសិសសនឹងសថ ិរលៅខាងែនុងអគារ និងរិនពាែ់ម៉ាស់។ ចាំណុចលនោះរ ួរមន (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់
ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• ត្ប្សិនលប្ើសិសសរត្រង់ជួរលៅទទួ េយែរហ ូប្អាហារលនាោះ មនការលត្ប្ើត្បាស់ប្ង់សែិរ ឬសាាែសមាេ់លអសងលទៀរ
ល ើរបីលេើែែរស ស់ េ់ការរែាគ្មាររវាងសិសសនឹងសិសស។ _________
• ត្ប្សិនលប្ើការញុាំអាហារលធវ ើលឡើងលៅខាងែនុងអាហារោាន មនការប្ណា
ដ ែ់លម៉ាងញុាំអាហារ ល ើរបីការ់ប្នថ យ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
•

ចាំនួនត្ែ ុរលអសងៗលៅែនុងអាហារោានលនាោះែនុងលពេកររួ យ។ _________
ត្ប្សិនលប្ើការញុាំអាហារលធវ ើលឡើងលៅខាងលត្ៅអាហារោាន មនការប្លងា ើនគ្មាររវាងរុ/លៅអីទា ាំងអស់ ល ើរបី
រែាគ្មាររវាងសិសសនឹងសិសស ែនុងលពេញុាំអាហារ។

វ ិធានការណ៍ណដលខធវ ើឱ្យការម្រេប់ម្រេងការចមែ ងខមខរាេ បានម្របខសើរបំផុត (សូមេូ សធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុ
វតរ សម្រាប់ទីកណនែ ងផ្ទាល់)
❑ មនការកណនាាំឱ្យអនុវរត ការត្រួ រពិនិរយប្ុគ្ាេិែ រុនលពេប្ុគ្ាេិែចូ េលៅែនុងែកនា ងលធវ ើការ ែ៏ ូ ចជាត្រួ រពិនិរយ

សិសស និងលភញៀវអងក រ។ ការត្រួ រពិនិរយតារត្ចែចូ េគ្ួ រកររ ួរមនទា ាំងការពិនិរយលរើេទាែ់ទងនឹងអាការៈែែ ែ ែ
លងហ ើរខា ីៗ ពិបាែ ែ លងហ ើរ និងត្គ្ ុនលៅដឬត្គ្ ុនរង្គ ល ើយនិងថាលរើប្ុគ្ាេិែែាំពុងសថ ិរលៅលត្ការលសចែដ ីប្ង្គាប្់ឱ្យ
ោែ់ខល ួនលៅោច់លោយកឡែ ឬលធវ ើចតាតឡីស័ែ ឬលទ។ ការត្រួ រពិនិរយទា ាំងលនោះអាចលធវ ើលឡើងបានលោយផ្លាេ់រុខ លៅ
លពេរែ េ់ទីតាាំង ឬែ៏ពីចមៃយរុនលពេរែ េ់ លោយលត្ប្ើត្បាស់ែរម វ ិធីឌីជីងេ (app) ឬរលធាបាយលអសងលទៀរ។
• សិសស ប្ុគ្ាេិែ និងលភញៀវក េត្រួ រពិនិរយលៅតារត្ចែចូ េល ើញថាវ ិជា មន ឬក េោយការថាមនលោគ្សញ្ញា
នានាលៅលពេណារួ យែនុងលម៉ាងលៅសាលាលរៀន នឹងគ្ួ រករលធវ ើការោយការណ៍ប្នត លៅត្ែ ុរការង្គរសត្មប្់ការ
លគារពតារចាប្់ទាែ់ទងនឹងជាំងឺ COVID-19 (COVID-19 Compliance Team)។ ត្ែ ុរការង្គរសត្មប្់ការ
លគារពតារចាប្់ទាែ់ទងនឹងជាំងឺ COVID-19 នឹងែាំណរ់ថាលរើប្ុគ្ាេលនាោះគ្ួ រករត្រូវឱ្យចែលចញពីែកនា ង
លនាោះឬលទ តារលសចែដ ីកណនាាំអាំពី វ ើធីសាន្រសតសលត្រចចិរតសត្មប្់ការត្រួ រពិនិរយលោគ្សញ្ញា និងការប្៉ាោះពាេ់លៅ
នឹងលរលោគ្ រប្ស់នាយែោានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) លៅតារវ ិទាសាថនអប្់រំនានា។ សិសសទា ាំងឡាយក េ
ត្រួ រពិនិរយល ើញថា វ ិជា មន នឹងទទួ េបានម៉ាស់វោះការ់ េុោះត្តាករពួ ែលគ្ែាំពុងពាែ់ម៉ាស់ក េមនគ្ុណភាព
តារការកណនាាំលនោះរ ួចល ើយ និងមនការអរ ាំលណើរលៅកាន់ែកនា ងសត្មប្់ោែ់ខល ួនឱ្យលៅោច់លោយកឡែ
ក េបានលត្ជើសលរ ើសជាលត្សចលនាោះ
ល ើយក េពួ ែលគ្អាចសថ ិរលៅទីលនាោះែនុងលពេក េត្ែ ុរការង្គរសត្មប្់
ការលគារពតារចាប្់លធវ ើការសលត្រចចិរត អាំពីការ ែខល ួនសិសសលចញ និងលរៀប្ចាំគ្ិរគ្ូ អាំពីការវ ិេត្រឡប្់លៅអា ោះ
វ ិញ តារការប្ង្គហញ។
❑ ការត្រួ រពិនិរយសត្មប្់រនុសសលពញវ ័យ ែ៏ ូ ចជាសិសសថានែ់អនុ វ ិទាេ័យ និងថានែ់ វ ិទាេ័យ គ្ួ រករោប្់ប្ញ្ចេ
ូ ទា ាំងសាំណួរ
រួ យអាំពីទាំនាែ់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរសន ិទធជារួ យនឹងនរណាមនែ់លៅអា ោះ សាលាលរៀន ឬែកនា ងលអសងលទៀរែនុងអាំឡ
ុ ង
លពេ 10 នងៃ ែនា ងរែ ក េប្ុគ្ាេលនាោះបានលធវ ើលរសត ទទួ េេទធ អេថាវ ិជា មនសត្មប្់ជាំងឺ COVID-19។ បុរគលណា
មនែ់ផែលមនការត្រួ រពិន្ិេយចំធពា៉ះការប៉ះពាល់លៅនឹងលរលោគ្នាលពេងម ីៗ
ល ើយោយការថាជាប្ុគ្ាេក េ
ាន្ទំនាក់ទំន្ងជិេសន ិទធជាម្ួ យនឹងអ្ន កឆ្ា ងធម្ធរារលនាោះ រួ រផេមនការចរ់កចងលោយកអែ ែលៅលេើលសចែដ ីផណនាំ
លៅែនុង ឧប្សរស ័នធ T2៖ កអនការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្សត្មប្់សាលាលរៀនែត្រិរ TK-12។
❑ សាលាលរៀនអាចពិចរណាលេើ វ ិធីសាន្រសតរួ យសត្មប្់ការលធវ ើលរសត តារកាេែាំណរ់សត្មប្់ប្ុគ្ាេ
ក េរិនមនលោគ្
សញ្ញា ល ើយក េរិនបាន ឹងថាមនការប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្។ នាយែោានសុខភាពសាធារណៈននរ ា California
(CDPH) រិនរត្រូវចាំបាច់ឱ្យមនការលធវ ើលរសត អន ែក េរិនមនលោគ្សញ្ញា តារភាពញឹែញប្់ឬនីរិ វ ិធីជាែ់លាែ់ណា
រួ យលទ លៅលពេលនោះ។ លទាោះជាយ៉ាងណាែ៏លោយ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេមនអត្តាននការចរា ងែនុងស គ្រន៍ែត្រិរខស ស់ និង
មនការលែើនលឡើងននការចូ េសត្មែពាបាេលៅរនា ីរលពទយ ូ ចជាលៅលពេក េលខានធី LA សថ ិរលៅែនុង ែត្រិរ
ចរា ងែនុងស គ្រន៍ខសស់ ក េបានចរ់តាាំងលោយរជឈរណឌេត្គ្ប្់ត្គ្ងនិងទប្់សាារ់ជាំងឺឆ្ាង (CDC-designated
High community level) លនាោះ ការលធវ ើលរសត តារធរម តាសត្មប្់សិសស និងប្ុគ្ាេិែទា ាំងអស់ លោយរិនគ្ិរអាំពីសាថន
ភាពននការចែ់ថានប្
ាំ ង្គារ* ទាំនងជាអាចនឹងប្ង្គហញចាំនួនែរណី វ ិជា មនលត្ចើន ល ើយក េត្ប្សិនលប្ើរិនលធវ ើ ូ ចលនោះលទ
នឹងប្នត រិន ឹងអាំពីចាំណុចលនោះ ល ើយនិងអនុញ្ញារឱ្យមនចាំនួនននការចរា ងែនុងសាលាលរៀនក េគ្ួ រឱ្យែរ់សមាេ់
លែើរលឡើងអងក រ។ នាយែោានសុខភាពសាធារណៈននលខានធី Los Angeles (Los Angeles County Department of
Public Health) មនធនធានជាលត្ចើនសត្មប្់អដេ់ជូនសាលាលរៀនទា ាំងឡាយ ជាជាំនួយ េ់សររថ ភាពលធវ ើលរសត ។ សាំណួរ
នានាទាែ់ទងនឹងធនធានសត្មប្់ការលធវ ើលរសត អាចលអញើលៅកាន់អុីករ៉ាេ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
•
*រិនមនការកណនាាំឱ្យលធវ ើលរសត ត្រួ រពិនិរយសត្មប្់ប្ុគ្ាេក េបានជាសោះលសបើយពីជាំងឺ COVID-19 លោយមន
ការប្ញ្ញាែ់ពីរនា ីរពិលសាធន៍ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 90 នងៃ ែនា ងរែលនោះ និងរិនមនលោគ្សញ្ញាលនាោះលទ។
❑ េុោះត្តាករសាលាលរៀនលនោះ ឬរាំប្ន់សាលាលរៀន (school district) លនោះបានលត្ជើសលរ ើសោែ់អនុវរត លគាេការណ៍ននការពាែ់
ម៉ាស់ក េរឹង រ ឹងជាងរុន ល ើរបីអដេ់នូវែត្រិរសុវរថ ិភាពខស ស់ជាងរុនសត្មប្់រនុសសត្គ្ប្់រ ូប្លនាោះ ការពាែ់ម៉ាស់អាច
ជាការកអែ ែលៅលេើចាំណង់ចាំណូេចិរតរប្ស់ប្ុគ្ាេមនែ់ៗ
ចាំលពាោះរនុសសណាក េចូ េលៅកអន ែខាងែនុងននអគារសាលា
លរៀន ឬរលធាបាយលធវ ើ ាំលណើរ (រងយនត ត្ែ ុង ឹែសិសស ែ៏ ូ ចជាអគារនានាលៅែនុងសាលាលរៀនអងក រ) និងប្ុគ្ាេ
ទា ាំងឡាយណាក េមនទាំនាែ់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជារួ យនឹងអន ែ នទ (សិសស ឪពុែមដយ ឬប្ុគ្ាេិែ នទលទៀរ) ល ើរបី
ឱ្យត្សប្លៅតារលសចែដ ីប្ង្គាប្់រប្ស់រន្រនតីសុខាភិបាេ នាលពេឥឡូវលនោះ។ លៅករប្នត មនការកណនាាំយ៉ាងរុឺងម៉ារ់ឱ្យ
ប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េត្ប្ឈរនឹងហានិភ័យខស ស់ែនុងការធាាែ់ខល ួនឈឺធៃន់ធៃរ
ពាែ់ម៉ាស់ក េមនែត្រិរការពារ
ខស ស់ជាងរុន លៅតារទីតាាំង ូ ចខាងលត្ការលនោះ៖
• ទីែកនា ងប្ិទជិរ ក េរិនមនខយេ់ប្ែ់លចញចូ េេែ
• ទីែកនា ងក េមនរនុសសលត្ចើនែុោះែរ លោយមនរនុសសជាលត្ចើនលៅកែបរគាន និង
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
•

ទីតាាំងក េមនទាំនាែ់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរសន ិទធ ជាពិលសសែកនា ងក េរនុសសែាំពុងនិយយ (ឬ ែ លងហ ើរ
ខាាាំងៗ) លៅជិរគាន។
❑ លោយត្សប្លៅតារ លសចែដ ីកណនាាំទាែ់ទងលៅនឹងត្ប្រិប្រត ិការសត្មប្់សាលាលរៀនែត្រិរ K-12 រប្ស់រជឈរណឌេ
ត្គ្ប្់ត្គ្ងនិងទប្់សាារ់ជាំងឺឆ្ាង (CDC) មនការកណនាាំ េ់ប្ុគ្ាេត្គ្ប្់រ ូប្លៅែនុងការ ិយេ័យរប្ស់គ្ិលានុប្ោាត្ប្ចាំ
សាលាលរៀន (school nurse’s office) ឬការ ិយេ័យកអន ែកងទា ាំសុខភាព ឱ្យពាែ់ម៉ាស់ លេើែកេងករលៅលពេក េគ្ិលានុ
ប្ោាយិកាត្ប្ចាំសាលាលរៀន ឬប្ុគ្ាេិែ នទលទៀរលនាោះ ែាំពុងលធវ ើការករមនែ់ឯងលៅែនុងប្រ ិលវណលនោះ។
រិនមនចំណុចណាម្ួ យធៅកនុងពិធីការលនោះក េរត្រូវចាំបាច់ឱ្យសាលាលរៀនអដ េ់ាស់ែល់សិសានុសិសសទូ ធៅទា ំងអ្ស់
ក េលត្ជើសលរ ើសពាែ់ម៉ាស់លនាោះលទ។
លទាោះជាយ៉ាងណាែ៏លោយ
មនការកណនាាំឱ្យមនការរែាឱ្យមនម៉ាស់ជាលត្សច
សត្មប្់អដេ់ជូនសិសសទា ាំងឡាយក េអាចនឹងលែើរមនលោគ្សញ្ញានានាែនុងអាំឡ
ុ ងលពេលម៉ាងសិែា សត្មប្់ជាសុវរថ ិ
ភាពជាប្់លាប្់លៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។
• សត្មប្់លសចែត ីកណនាាំ និងព័រ៌មនរប្ស់ LACDPH ក េងម ីប្ាំអុរ សត ីពីការពាែ់ម៉ាស់ សូ រលយងលៅលេើលគ្ ទាំព័រ
ម៉ាស់ការពារជាំងឺ COVID-19។
• ការពិចរណាណ៍លេើការប្ង្គហរ់ប្លត្ងៀន៖ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេក េលសចែដ ីប្ង្គាប្់រប្ស់រន្រនតីសុខាភិបាេរត្រូវចាំបាច់
ឱ្យមនការពាែ់ម៉ាស់ជាទូ លៅលៅខាងែនុងអគារ ឬែ៏ចាំលពាោះប្ុគ្ាេិែទា ាំងឡាយណាក េលពញចិរតចង់ពាែ់ម៉ាស់
លោយសម ័ត្គ្ចិរត លទាោះជារិនមនការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យពាែ់ម៉ាស់ែ៏លោយលនាោះ និងត្គ្ូប្លត្ងៀន ឬប្ុគ្ាេិែ នទលទៀរ
ក េមនការត្ពួ យបាររា អាំពីឧប្សគ្ា ក េនឹងអាចលែើរមនលៅលេើការប្ង្គហរ់ប្លត្ងៀនលោយប្លញ្ច ញសលរា ង គ្ួ រ
ករពិចរណាលេើការផ្លាស់ប្្ ូរលៅលត្ប្ើត្បាស់ម៉ាស់ក េមននអា ថាា ល ើយក េអាចលរើេល ើញប្ប្ូ រមរ់និងមរ់បាន
វ ិញ។
ពួ ែលគ្ែ៏អាចពិចរណាលេើការផ្លាស់ប្្ ូរលៅលត្ប្ើត្បាស់របាាំងរុខក េមនត្ែណារ់រុំលៅកអន ែខាងលត្ការវ ិញ
អងក រ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេលធវ ើសែរម ភាពជាែ់លាែ់ទា ាំងលនោះ។
❑ ការពាែ់ម៉ាស់ក េមនចលត្មោះែត្រិរខស ស់ ល ើយប្ិទជិរេែ លោយប្ុគ្ាេិែ សិសស និងលភញៀវទា ាំងឡាយ ជាការលត្ប្ើត្បាស់
លោយសម ័ត្គ្ចិរត គ្ឺជាការសរត្សប្ លពេលៅខាងែនុងអគារ ពីលត្ពាោះការពាែ់ម៉ាស់លៅករជាវ ិធីសាន្រសតប្នធ ូរប្នថ យរួ យ
ក េមនត្ប្សិទធិភាពែនុងការោែ់ែាំណរ់លៅលេើការចរា ងលរលោគ្លៅែនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។
•

មនការជាំរុញឱ្យសាលាលរៀនរែាឱ្យមនសាាែសញ្ញាលៅតារត្ចែចូ េសាលាលរៀន
លៅតារត្ចែចូ េការ ិយេ័យ
សាលាលរៀន និងលៅទូ ទា ាំងអគារសាលាលរៀនទា ាំងរូ េ ជាការជូ ន ាំណឹងថាម៉ាស់គ្ឺមនត្ប្សិទធិភាពែនុងការទប្់
សាារ់ការចរា ងលរលោគ្ COVID-19 និងជាំងឺតារអល វូ លងហ ើរលអសងៗលទៀរ ល ើយនិងចាំលពាោះការលត្ប្ើត្បាស់ម៉ាស់ឱ្យ
បានត្រឹរត្រូវ សត្មប្់អនែក េលត្ជើសលរ ើសពាែ់ម៉ាស់។ _________

•

មនការជាំរុញឱ្យឪពុែមតយែុមររូ ចៗ ក េលពញចិរតឱ្យែូ នរប្ស់ពួែលគ្ប្នត ពាែ់ម៉ាស់ជាងលនាោះ អត េ់ម៉ាស់ទីពីរ
េ់សាលាលរៀនជាលរៀងោេ់នងៃ ែនុងែរណីម៉ាស់ក េែុមរែាំពុងពាែ់លនាោះត្ប្ឡាែ់។ ការលធវ ើកប្ប្លនោះនឹងអនុញ្ញារ
ឱ្យមនការផ្លាស់ប្តរម
ូ ៉ា ស់លៅែនុងនងៃ សិែា។ _________
❑ មនការកណនាាំឱ្យមនលរៀប្ចាំ វ ិធានការណ៍ ល ើរបីលេើែែរស ស់ េ់ការសមែរទីធាា នអា និងរប្ស់រប្រលអសងៗលៅែនុងសាលា
លរៀប្ទា ាំងរូ េ ឱ្យបានសរត្សប្។ ចាំណុចទា ាំងលនោះរ ួរមន (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• មនការសមែររងយនត ត្ែ ុងទា ាំងឡាយយ៉ាង ិរ េ់ជាលរៀងោេ់នងៃ និងលធវ ើការសមាប្់លរលោគ្លត្កាយពី ឹែជញ្ជន
ូ
ប្ុគ្ាេណារួ យក េែាំពុងលចញលោគ្សញ្ញានានាននជាំងឺ COVID-19។ អន ែលប្ើែប្រមនប្ាំពាែ់លោយត្ែោសជូ រ
សមាប្់លរលោគ្ និងលត្សារន ក េលត្ប្ើត្បាស់រ ួចអាចលបាោះលចេបាន ល ើរបីជាំនួយ េ់ការសមាប្់លរលោគ្លេើនអា
តារការចាំបាច់ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេែាំពុងលធវ ើការ។ __________
• មនការលត្ប្ើត្បាស់អេិរអេសមែរក េមនត្ប្សិទធិភាពត្ប្ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 (អេិរអេទា ាំងលនោះមន
លៅែនុងតាោងក េបានទទួ េការអនុរ័រ "N" ពីទីភានែ់ង្គរការពារប្រ ិសាថន [EPA]) លោយលយងលៅតារការ
កណនាាំរប្ស់អេិរអេ។ លៅលពេក េរិនមនសារធារុសមាប្់លរលោគ្ក េបានទទួ េការអនុរ័រលោយ EPA
លទលនាោះ អាចមនការលត្ប្ើត្បាស់សារធារុសមាប្់លរលោគ្ក េជលត្រើសលអសងលទៀរបាន (ឧទា រណ៍ ទឹែលធវ ើឱ្យស
[bleach] ចាំនួន 1/3 កពងោែ់លៅែនុងទឹែ 1 ហាាឡ
ុ ង [gallon] ឬែ៏ជាេាយក េមនជារិអាេ់ែុេ 70%)។ រិន
ត្រូវលាយទឹែលធវ ើឱ្យស (bleach) ឬអេិរអេសមែរនិងសមាប្់លរលោគ្លអសងលទៀរចូ េគានលទ - ការលធវ ើកប្ប្លនោះ
អាចប្ណា
ដ េឱ្យមនកអសងពុេក េមនលត្គាោះថានែ់ខាាាំងណាស់ េ់ការ ែ លងហ ើរ។ _________
• ប្ុគ្ាេិែកអន ែកងទា ាំ ឬប្ុគ្ាេិែលអសងលទៀរក េទទួ េខុសត្រូវចាំលពាោះការសមែរ និងការសមាប្់លរលោគ្តារនអា
និងរប្ស់រប្រែនុងសាលាលរៀន បានទទួ េការប្ណតុោះប្ណា
ត េលៅលេើការកណនាាំរប្ស់ត្ែ ុរ ុនអេិរ រត្រូវការចាំបាច់
រប្ស់ Cal/OSHA សត្មប្់ការលត្ប្ើត្បាស់ត្ប្ែប្លោយសុវរថ ិភាព ល ើយនិង ូ ចក េបានរត្រូវចាំបាច់លោយចាប្់
សត្មប្់សាលាលរៀនក េមនសុខភាពេែ (Healthy Schools Act) តារការក េអាចអនុវរត លៅបាន។ _________
• មនការប្ាំពាែ់ប្ុគ្ាេិែកអន ែកងទា ាំ និងប្ុគ្ាេិែលអសងលទៀរក េទទួ េខុសត្រូវចាំលពាោះការសមែរនិងការសមាប្់
លរលោគ្ លោយឧប្ែរណ៍ការពារផ្លាេ់ខល ួន (PPE) ូ ចជាលត្សារន ឧប្ែរណ៍ការពារកភន ែ ឧប្ែរណ៍ការពារអល វូ
លងហ ើរ និងឧប្ែរណ៍ការពារសរត្សប្លអសងលទៀរ តាររត្រូវការចាំបាច់រប្ស់អេិរអេ។ _________
• អេិរអេសមែរទា ាំងអស់ត្រូវករទុែោែ់ឱ្យអុរពីន លែម ង និងទុែោែ់លៅែនុងែកនា ងក េរិនង្គយត្សួ េនឹង
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ចូ េលៅ។ _________
• មនការប្លងា ើនខយេ់ប្ែ់លចញចូ េឱ្យបានលត្ចើនប្ាំអុរតារក េអាចលធវ ើលៅបាន
ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេសមែរនិង
សមាប្់លរលោគ្ លៅតារែត្រិរក េអាចលធវ ើលៅបាន។ ត្ប្សិនលប្ើមនលត្ប្ើត្បាស់ម៉ាសុីនត្រជាែ់ សូ រោែ់ែាំណរ់
ឱ្យត្សូ ប្យែខយេ់ប្ រ ិសុទធពីខាងលត្ៅ។ ផ្លាស់ប្តរូ និងត្រួ រពិនិរយចលត្មោះខយេ់ និងត្ប្ព័នធរត្រងល ើរបីធានាបាននូ វ
គ្ុណភាពខយេ់ត្ប្លសើរប្ាំអុរ។ _________
• មនការសមែរប្នា ប្់ទឹែ ែកនា ងរង់ចាំ ប្នា ប្់សត្មែ ែ៏ ូ ចជាែកនា ងអងគុយលេង និងទីែកនា ងទូ លៅលអសង
លទៀរ លៅតារភាពញឹែញប្់ ូ ចបានោយតារប្ញ្ា ីខាងលត្ការ។ មនការកណនាាំឱ្យលធវ ើការសមែរជាត្ប្ចាំ លោយ
រិនរិចជាងរត ងែនុងរួ យនងៃ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេត្ប្រិប្រត ិការ ប្៉ាុកនត អាចលធវ ើលឡើងញឹែញប្់ជាងលនោះ។
o ប្នា ប្់ទឹែ៖ __________
o ែកនា ងរង់ចាំ/ែកនា ងចូ េ៖ __________
o ប្នា ប្់សត្មែរប្ស់ត្គ្ូប្លត្ងៀន/ប្ុគ្ាេិែ៖ __________
o ថានែ់លរៀន៖ __________
o ទីែកនា ងញុាំអាហារលៅអាហារោាន៖ __________
o ទីែកនា ងលរៀប្ចាំរហ ូប្អាហារលៅអាហារោាន៖ __________
o ការ ិយេ័យខាងរុខ៖ __________
o ការ ិយេ័យលអសងលទៀរ៖ __________
o ទីែកនា ងលអសងលទៀរ៖ __________
❑ មនការកណនាាំឱ្យមនការោែ់អនុវរត វ ិធានការណ៏លអសងៗ ល ើរបីលេើែែរស ស់ េ់ការលាងសមែរន ឱ្យបានញឹែញប្់
ចាំលពាោះប្ុគ្ាេិែ សិសស និងលភញៀវទា ាំងឡាយ។ ចាំណុចទា ាំងលនោះអាចរ ួរមន (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• សិសស និងប្ុគ្ាេិែមនឱ្កាសញឹែញប្់ល ើរបីលាងសមែរន រប្ស់ខល ួនរយៈលពេ 20 វ ិនាទីជារួ យសាប្ូ លោយ ុស
ឱ្យបានសពវ េែ និងលត្ប្ើត្បាស់ម៉ាសុីនសរង ួរន ក េរិនចាំបាច់ចុច ឬត្ែោស (ឬែកនសងក េលត្ប្ើត្បាស់កររត ងៗ)
ល ើរបីជូរសរង ួរន ឱ្យបាន ម រ់ចរ់។ _________
• មនការែាំណរ់កាេវ ិភាគ្ជាត្ប្ចាំ េ់សិសសរូ ចៗ
សត្មប្់ការសត្មែល ើរបីលាងសមែរន ឱ្យបានញឹែញប្់
លោយោប្់ប្ញ្ចេ
ូ ទា ាំងរុននិងលត្កាយលពេញុាំអាហារ ប្នាាប្់ពីលត្ប្ើត្បាស់ប្ងា ន់រ ួច ប្នាាប្់ពីលេងលៅខាងលត្ៅ ែ៏
ូ ចជារុននិងលត្កាយពីការលធវ ើសែរម ភាពជាត្ែ ុរលអសងៗ អងក រ។ _________
• ទឹែអនារ័យលាងសមែរន ក េមនជារិអាេ់ែុេលអទីេ (ethyl) (មនអ្ុែជារិលអតាណុេ [ethanol] យ៉ាង
រិច 60%) គ្ឺមនសត្មប្់សិសស និងប្ុគ្ាេិែលៅតារទីតាាំងែនុង វ ិធីសាន្រសតត្រឹរត្រូវ លៅទូ ទា ាំងសាលាលរៀនទា ាំងរូ េ
ក េរិនមនែកនា ងលប្ើែទឹែលាងសមែរន
ឬទីែកនា ងលាងសមែរន ចេ័រ (លៅខាងែនុងឬលៅជិរថានែ់
លរៀន ប្នា ប្់ក េមនអត េ់លសវាែរម ជាំនួយ ឬប្នា ប្់រន្រនតីនិងសិេបៈ)។ លពញចិរតឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ទឹែអនារ័យលាង
សមែរន ក េមនអ្ុែជារិអាេ់ែុេលអទីេជាង
និងគ្ួ រមនការលត្ប្ើត្បាស់ទឹែអនារ័យលាងសមែរន
ត្ប្លភទលនោះលៅែនុងទីតាាំងសាលាលរៀន។
រិនត្រូវលត្ប្ើត្បាស់ទឹែអនារ័យលាងសមែរន ក េមនអ្ុែជារិអាេ់
ែុេអុីសូត្ប្ូពីេ (isopropyl) ជាសារធារុអស ាំសែរម លៅតារសាលាលរៀនលឡើយ ពីលត្ពាោះទឹែអនារ័យលាងសមែរន
ត្ប្លភទលនោះលធវ ើឱ្យលោេកសបែ និងអាចត្ជាប្ចូ េលៅែនុងកសបែបាន។ _________
• ការលេប្ទឹែអនារ័យលាងសមែរន ក េមនជារិអាេ់ែុេ អាចប្ណា
ដ េឱ្យមនការពុេជារិអាេ់ែុេ។ រិន
ត្រូវោែ់ទឹែអនារ័យលាងសមែរន លៅទីចាំ និងគ្ួ រមនការលត្ប្ើត្បាស់លោយមនការត្គ្ប្់ត្គ្ងពីរនុសសលពញ
វ ័យ សត្មប្់ែុមរក េមនអាយុលត្ការ 9 ឆ្នាំ។ មនការអដ េ់ ាំណឺង េ់រន្រនតីសាលាលរៀន និងប្ុគ្ាេិែឱ្យ ឹងពីហា
និភ័យននការលេប្ទឹែអនារ័យលាងសមែរន និងថាពួ ែលគ្គ្ួ រករទូ រស័ពាលៅ កអន ែត្គ្ប្់ត្គ្ងការពុេ (Poison
Control) តាររយៈលេខ 1-800-222-1222 ត្ប្សិនលប្ើមនល រុអេក េលជឿថា សិសសបានលេប្ទឹែអនារ័យ
លាងសមែរន ។ _________
• ទឹែអនារ័យលាងសមែរន សាប្ូ និងទឹែ ត្ែោសជូ រ និងធុងសាំោរ គ្ឺមនសត្មប្់សាធារណជនលៅត្រង់
ឬកែបរត្ចែចូ េននទីែកនា ង ឬលៅែកនា ងទទួ េលភញៀវ និងត្គ្ប្់ទីែកនា ងលអសងលទៀរលៅខាងែនុងែកនា ងលធវ ើការ ឬ
ែ៏លៅខាងលត្ៅក េរនុសសមនការត្បាត្ស័យទាែ់ទងគានលោយផ្លាេ់។ _________
❑ មនការកណនាាំថា ត្រូវមនអដេ់ទឹែអនារ័យលាងសមែរន ក េមនត្ប្សិទធិភាពត្ប្ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 េ់
ប្ុគ្ាេិែទា ាំងអស់ក េលៅខាងែនុង ឬកែបរទីតាាំង ូ ចខាងលត្ការលនោះ (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• ត្ចែចូ េ (រួ យ ឬលត្ចើន) ឬត្ចែលចញ (រួ យ ឬលត្ចើន) រប្ស់អគារ _________
• ការ ិយេ័យែណា
ដ េ _________
• ត្ចែលឡើងជលណដើរ _________
• ត្ចែចូ េជលណដើរយនត (ត្ប្សិនលប្ើមន) _________
• ថានែ់លរៀន _________
• ប្នា ប្់សត្មែរប្ស់រន្រនតីសាលាលរៀន _________
• ការ ិយេ័យរប្ស់រន្រនតីសាលាលរៀន _________
APPENDIX T-1: COVID-19 Protocol for TK-12 Schools
Revised 10/4/2022 (Cambodian)
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ការពិចារណាន៍ពិខសសសម្រាប់ការខលងកីឡាខៅសាលាខរៀន និងការសណមដ ងសិលបៈ
❑ ការពិចារណាន៍ទូខៅ៖ ការខាំត្ប្ឹងប្លញ្ច ញែមាាំងោងកាយ និងសែរម ភាពលអសងៗលទៀរក េមនការ ែ លងហ ើរលត្ចើន

ជាងរុនឬខាាាំងជាងរុន ូ ចជាែីឡាទា ាំងឡាយក េមនការប្៉ាោះពាេ់ផ្លាេ់ ការលត្ចៀង ការលេងឧប្ែរណ៍ខយេ់នានា
ការោាំ ឬែ៏ការហារ់និយយែនុងអាំឡ
ុ ងលពេការហារ់សរឬការសករដ ងកអន ែលលាខនលនាោះ នឹងប្លងា ើនែត្រិរហានិភ័យនន
ការចរា ងលរលោគ្ ជាពិលសសលពេលៅខាងែនុងអគារ។ ជាការត្សប្តារលសចែដ ីប្ង្គាប្់រប្ស់រន្រនតីសុខាភិបាេពួ ែលយើង
លៅលពេលនោះ ការពាែ់ម៉ាស់ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេអនុវរត សែរម ភាពទា ាំងលនោះ គ្ឺជាចាំណង់ចាំណូេចិរតផ្លាេ់ខល ួន។ លទាោះជាយ៉ាង
ណាែ៏លោយ សាលាលរៀន ថានែ់លរៀននិងែា ឹប្សករដ ងសិេបៈ ល ើយនិងែា ឹប្ែីឡានិងសរស ័នធែីឡាយុវជនទា ាំងឡាយ មនលសរ ើ
ភាពែនុងការលត្ជើសលរ ើសយែវ ិធីសាន្រសតណាក េមនការត្ប្ ុងត្ប្យ័រនជាងរុន ែ៏ ូ ចជាោែ់អនុវរត លគាេការណ៍ននការ
ពាែ់ម៉ាស់និងការលធវ ើលរសត ក េរឹង រ ឹងជាងរុន ខណៈលពេលរៀប្ចាំសែរម ភាពក េត្ប្ឈរនឹងហានិភ័យខស ស់ជាងរុន
ទា ាំងលនោះ។ សូ រលយងលៅលេើ កអនការលឆ្ា ើយរប្លៅនឹងជាំងឺ COVID-19 រប្ស់លខានធី Los Angeles អងក រ ក េ
ប្ង្គហញថា ត្ប្សិនលប្ើត្ប្ព័នធក េអដ េ់ ាំណឹងលេឿន ចាំលពាោះចាំនួនននការអ្ុោះលឡើងននជាំងឺលៅែនុងថានែ់លរៀន ឈានចូ េ េ់
ែត្រិរខស ស់ក េគ្ួ រឱ្យត្ពួ យបាររា លនាោះ
នឹងមនការកណនាាំយ៉ាងរុឺងម៉ារ់ឱ្យមនការពាែ់ម៉ាស់ខណៈលពេអនុវរត
សែរម ភាពក េត្ប្ឈរនឹងហានិភ័យខស ស់ជាងរុនទា ាំងលនោះ។
❑ ការខលងកីឡាខៅសាលាខរៀន
• ត្ែ ុរែីឡាយុវជនក េមនការលរៀប្ចាំត្រឹរត្រូវទា ាំងឡាយ រ ួរទា ាំងត្ែ ុរែីឡា និងែា ឹប្ែីឡាលៅសាលាលរៀន គ្ួ រករ
ពិនិរយលរើេ ឧប្សរស ័នធ S៖ ពិធីការសត្មប្់ត្ែ ុរែីឡាយុវជនក េមនការលរៀប្ចាំត្រឹរត្រូវ លឡើង វ ិញ និងអនុវរត
តាររត្រូវការចាំបាច់ទា ាំងឡាយលៅែនុងលនាោះ ល ើរបីការ់ប្នថ យហានិភ័យននការរ ើែោេោេជាំងឺ COVID-19។
អាចអនុវរត តារការកណនាាំជាែ់លាែ់រួយចាំនួន ប្៉ាុកនត ការកណនាាំទា ាំងលនាោះរិនករនជាការជាំនួសឱ្យ ឧប្សរស ័នធ S
លនាោះលទ។
• សូ របីករែីឡាក េលរៀប្ចាំលឡើងលៅខាងលត្ៅអគារ ែ៏អាចរ ួរមនការត្បាត្ស័យទាែ់ទងគានក េត្ប្ឈរនឹងហានិ
ភ័យខស ស់ជាងរុន ល ើយក េលែើរមនលឡើងលៅខាងែនុងអគារអងក រ ូ ចជាការលធវ ើ ាំលណើរលៅលេើរងយនត ត្ែ ុង
រប្ស់ត្ែ ុរ ការហារ់លេើែទរៃ ន់ ការលត្ប្ើត្បាស់ប្នា ប្់ោែ់សមារៈឬសត្មប្់ប្្ ូរសលរា ៀែប្ាំពាែ់ (locker rooms) រ ួរ
គាន ឬែ៏ការលរើេកខសវ ើល អូ ននការត្ប្ែួ រ ែ៏ ូ ចជាសែរម ភាព នទលទៀរអងក រ។ ែរម វ ិធីែីឡាទា ាំងឡាយគ្ួ រករ
ូ ចជាការពាែ់ម៉ាស់លៅ
ពិចរណាថាលរើការអនុវរត ន៍ វ ិធានការណ៍កអន ែសុវរថ ិភាពប្កនថ រលទៀរគ្ឺសរត្សប្ឬលទ
តារទីតាាំងទា ាំងលនោះ ការរត្រូវចាំបាច់ឱ្យចែ់ថានប្
ាំ ង្គារ ការលធវ ើលរសត តារទមាប្់កាេែាំណរ់ ការោែ់ែាំណរ់
ចាំនួនអន ែចូ េរ ួរលត្ប្ើត្បាស់ប្នា ប្់ហារ់លេើែទរៃ ន់និងប្នា ប្់ោែ់សមារៈឬសត្មប្់ប្្ ូរសលរា ៀែប្ាំពាែ់ែនុងលពេករ
រួ យ ល ើយនិងការផ្លាស់ប្្ ូរសែរម ភាពទា ាំងឡាយលៅលរៀប្ចាំលៅខាងលត្ៅអគារវ ិញ លៅលពេក េអាចលធវ ើលៅបាន
អងក រ។
• ត្ប្សិនលប្ើសែរម ភាពែីឡាយុវជនត្រូវបានលរៀប្ចាំលឡើងលៅខាងែនុងអគារ
សូ រត្បាែ ថាមនត្ប្ព័នធម៉ាសុីន
ែលដដ ត្ប្ព័នធខយេ់ និងម៉ាសុីនត្រជាែ់រ ួរគាន (HVAC) ននអគាររប្ស់អនែគ្ឺលៅេែ មន ាំលណើរការធរម តា។ អាច
មនការលធវ ើឱ្យត្ប្ព័នធខយេ់ប្ែ់លចញចូ េលៅតារសាេហារ់ែីឡា បានត្ប្លសើរជាងរុន លោយការោែ់លត្ប្ើត្បាស់
ែង្គហរលៅផ្លាេ់ ី តារវ ិធីសាន្រសតត្រឹរត្រូវ។ សូ រលរើេលគ្ ទាំព័រ គ្ាំរ ូអនុវរត ន៍េែប្ាំអុរសត្មប្់ត្ប្ព័នធខយេ់ប្ែ់លចញ
ចូ េលៅតារសាេហារ់ែីឡា សត្មប្់គ្ាំនូសប្ង្គហញលអសងៗ។

❑ ថ្នក់ខរៀនតន្តនរ ី
•

សាលាលរៀនអាចនឹងពិចរណាថាលរើគ្ួរករមនការោែ់អនុវរត លគាេការណ៍កអន ែសុវរថ ិភាពប្កនថ រលទៀរឬលទ លៅ
លពេមនការលេងឧប្ែរណ៍ខយេ់នានា ឬការលត្ចៀងែាំពុងលែើរមនលឡើងែនុងសាថនភាពជាត្ែ ុរ ជាពិលសសលពេ
លៅខាងែនុងអគារ។ ាំប្ូនាមនរួ យចាំនួន រ ួរមន៖
o

o
o
o

ប្ុគ្ាេទា ាំងឡាយណាក េលេងឧប្ែរណ៍ខយេ់នានា
អាចនឹងពាែ់របាាំងរុខក េមនការកែសត្រួ េ
ល ើយក េអនុញ្ញារឱ្យមនការប្៉ាោះពាេ់លោយផ្លាេ់ជារួ យនឹងចាំណុចលត្ប្ើត្បាស់មរ់ (mouthpiece) នន
ឧប្ែរណ៍ លៅលពេណាក េពួ ែលគ្ែាំពុងលេងឧប្ែរណ៍លនាោះ។ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេក េសិសសរិនែាំពុង វ ឹែ
ហារ់ ឬយ៉ាងសែរម លទលនាោះ ពួ ែលគ្អាចនឹងលត្ជើសលរ ើសផ្លាស់ប្្ ូរលៅពាែ់ម៉ាស់ក េប្ិទជិរលពញលេញវ ិញ។
មនការកណនាាំឱ្យលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្រប្សត្មប្់ចាំណុចលប្ើែចាំ ននឧប្ែរណ៍ (bell covers) ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេ
លេងឧប្ែរណ៍ខយេ់នានា។
ពិចរណាលេើការអនុញ្ញារឱ្យមនគ្មារោងកាយខា ោះ (មនការកណនាាំឱ្យមនយ៉ាងលហាចណាស់ 3 វ ីរ)
រវាងប្ុគ្ាេណាមនែ់ក េកំពុងធលងឧបករណ៍ខយល់ ន្ិងអ្ន កចូ លរ ួម្ែថ្ទធទៀេទា ំងអ្ស់។
ពិចរណាលេើការអនុវរត ការលធវ ើលរសត ត្រួ រពិនិរយតារទមាប្់
យ៉ាងលហាចណាស់រដងជាលរៀងោេ់សបាត ៍
ចាំលពាោះប្ុគ្ាេទាំងអស់ក េចូ េរ ួរែនុងការ វ ឹែហារ់ ឬការសករត ងជាត្ែ ុរលៅខាងែនុងអគារ ជាពិលសស
ត្ប្សិនលប្ើរិនមនការោែ់អនុវរត ឱ្យមនការពាែ់ម៉ាស់ ការលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្រប្សត្មប្់ចាំណុចលប្ើែចាំ
ឧប្ែរណ៍ និងការរែាគ្មារលទលនាោះ។

APPENDIX T-1: COVID-19 Protocol for TK-12 Schools
Revised 10/4/2022 (Cambodian)

Page 11 of 14

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ផ្លាស់ប្្ ូរសែរម ភាពទា ាំងលនោះលៅលរៀប្ចាំលៅខាងលត្ៅអគារវ ិញ លៅលពេក េអាចលធវ ើលៅបាន នឹងលធវ ើឱ្យ
ែត្រិរហានិភ័យពាែ់ព័នធនឹងខយេ់ប្ែ់លចញចូ េរិនេែ និងការត្ប្រូ េអ្ុាំគានលៅែនុងអគារ កាន់ករងយ
ចុោះ។ អាចមនការោែ់អនុវរត លគាេការណ៍ប្កនថ រសត្មប្់ការទប្់សាារ់ ក េបានពិពណ៍នាខាងលេើ ូ ច
ជាម៉ាស់ក េមនការកែសត្រួ េ គ្ត្រប្សត្មប្់ចាំណុចលប្ើែចាំ ននឧប្ែរណ៍ និងការរែាគ្មារ លៅ
ខាងលត្ៅអគារអងក រ លោយកអែ ែលៅលេើែត្រិរត្ប្ ុងត្ប្យ័រនក េចង់ទទួ េបាន។
•

•

ចាំលពាោះសែរម ភាពកអន ែរន្រនតីទា ាំងឡាយណាក េរ ួរមនការលត្ចៀងែនុងសាថនភាពជាត្ែ ុរ
ចូ រពិចរណាលេើការ
អនុញ្ញារឱ្យប្លងា ើនគ្មាររវាងគាននិងគាន និងលរៀប្ចាំសែរម ភាពទា ាំងលនោះលៅខាងលត្ៅអគារវ ិញ លៅលពេក េ
អាចអនុវរត លៅបាន។ ការលធវ ើលរសត តារទមាប្់ចាំលពាោះសមជិែទា ាំងអស់រប្ស់ត្ែ ុរ យ៉ាងលហាចណាស់រដងជាលរៀង
ោេ់សបាត ៍ គ្ឺជាជលត្រើសសត្មប្់ការពិចរណារួ យលទៀរអងក រ ត្ប្សិនលប្ើអនែចលត្រៀងនានាែាំពុងលត្ចៀងលោយ
រិនពាែ់ម៉ាស់ និងលោយរិនមនការរែាគ្មារោងកាយតារការកណនាាំលនាោះ លពេលៅខាងែនុងអគារ។
លៅលពេក េអាចលធវ ើលៅបាន សូ រោែ់លត្ប្ើត្បាស់ប្នា ោះត្ទនាប្់ឬត្ប្ោប្់សត្មប្់ោែ់លអសងលទៀរ ក េជែ់ទឹែ
ល ើយអាចលបាោះលចេបាន ល ើរបីទទួ េត្រងយែសាំណេ់ទឹែមរ់ ក េបាន ែ់ជាប្់នឺងរត្រងទឹែមរ់ (spit
valves or water keys) ែនុងឧប្ែរណ៏ខយេ់ ល ើយត្រូវលបាោះលចេ ឬសមែរឱ្យបានត្រឹរត្រូវប្នាាប្់ពីលត្ប្ើត្បាស់រ ួច។

❑ ថ្នក់ខរៀនខលាោន
•
•

•

ពិចរណាលេើការអនុញ្ញារឱ្យមនការប្លងា ើនគ្មារោងកាយរវាងអន ែចូ េរ ួរ លៅលពេក េពួ ែលគ្ែាំពុងហារ់
និយយ និងរិនមនការពាែ់ម៉ាស់ (ឧទា រណ៍ អន ែក េលៅែនុងសិកាខសាលាកអន ែលលាខន) អងក រ។
ពិចរណាលេើការលធវ ើលរសត តារទមាប្់
យ៉ាងលហាចណាស់រដងជាលរៀងោេ់សបាត ៍
សត្មប្់អនែចូ េរ ួរទា ាំងអស់
ត្ប្សិនលប្ើរិនមនការពាែ់ម៉ាស់ ល ើយរិនមនការរែាគ្មារោងកាយ ខណៈលពេែាំពុងអនុវរត ឬហារ់សរ
លៅខាងែនុងអគារលទលនាោះ។
ពិចរណាលេើការហារ់សរ និងការសករត ងតារអនឡាញ ឬលៅខាងលត្ៅអគារ ជាំនួសឱ្យការលធវ ើលឡើងលៅខាងែនុង
អគារ លៅលពេក េអាចអនុវរត លៅបាន។

❑ ថ្នក់ខរៀនរបាំ
•

•

ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេលធវ ើចេនាលអសងៗក េប្លងា ើរឱ្យមន ាំណែ់ទឹែរូ ចៗតាររយៈអល វូ លងហ ើរលចញរែលត្ចើនជាង
រុនលោយសារករការខាំត្ប្ឹងខាាាំងលនាោះ ពិចរណាលេើការប្លងា ើនគ្មាររវាងគាននឹងគាន និង/ឬផ្លាស់ប្្ ូរសែរម ភាព
ទា ាំងលនោះលៅលរៀប្ចាំលៅប្រ ិលវណខាងលត្ៅអគារ វ ិញ។
ពិចរណាលេើការលធវ ើលរសត ត្រួ រពិនិរយតារទមាប្់
យ៉ាងលហាចណាស់រដងជាលរៀងោេ់សបាដ ៍សត្មប្់អនែចូ េរ ួរ
ទា ាំងអស់ ត្ប្សិនលប្ើរិនមនការពាែ់ម៉ាស់ ល ើយរិនមនការរែាគ្មារោងកាយ ែនុងអាំឡ
ុ ងលពេមនសែរម
ភាពលៅខាងែនុងអគារលទលនាោះ។

❑ ការថ្តតន្តនរ ី
•

•

•

•

•

ពិចរណាលេើការប្លងា ើនគ្មាររវាងអន ែចលត្រៀង និងរនុសស នទលទៀរទា ាំងអស់លៅែនុងប្នា ប្់សលរា ង ឬប្នា ប្់
ងរសលរា ងអងក រ លោយសារករមនការប្លញ្ច ញចាំនួននន ាំណែ់ទឹែរូ ចៗតារអល វូ លងហ ើរ ៏លត្ចើនចូ េលៅែនុង
ប្រ ិលវណរូ ចរួ យលៅខាងែនុងអគារ ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើអនែលត្ចៀងទា ាំងឡាយរិនពាែ់ម៉ាស់។
ត្ប្សិនលប្ើមនការលេងឧប្ែរណ៍ខយេ់នានា
លៅែនុងប្នា ប្់សលរា ងជារួ យអន ែ នទក េសថ ិរលៅែនុងលនាោះក រ
សូ រលយងលៅលេើកអន ែ ថានែ់លរៀនរន្រនតី ខាងលេើ សត្មប្់ ាំប្ូនាមនលអសងៗសត ីពី វ ិធីលេើែែរស ស់ េ់សុវរថ ិភាព និង
ប្នធ ូរប្នថ យែត្រិរហានិភ័យ។
រន្រនតីក េលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ែរណ៍ជាត្ែ ុរលអសងលទៀរ លេើែកេងករឧប្ែរណ៍ខយេ់នានា អាចងរបានលោយលត្ប្ើត្បាស់
ប្នា ប្់សលរា ង ប្៉ាុកនត ចូ រពិចរណាលេើការរែាគ្មារោងកាយយ៉ាងលហាចណាស់ 3 វ ីរ រវាងរន្រនតីែរទា ាំងអស់ លៅ
លពេក េអាចអនុវរត លៅបាន ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើរិនមនការពាែ់ម៉ាស់លទលនាោះ។
មនការកណនាាំយ៉ាងរុឺងម៉ារ់ឱ្យមនការលធវ ើលរសត តារទមាប្់ យ៉ាងលហាចណាស់រដងជាលរៀងោេ់សបាត ៍ សត្មប្់
សមជិែទា ាំងអស់ននត្ែ ុរក េលត្ប្ើត្បាស់ប្នា ប្់ងរសលរា ងរ ួរគាន ត្ប្សិនលប្ើរនុសសទា ាំងឡាយរិនពាែ់ម៉ាស់ និង
រិនមនការរែាគ្មារោងកាយលទលនាោះ។
រុនលពេរន្រនតីែរ ឬត្ែ ុររន្រនតីែរលអសងលត្ប្ើត្បាស់ប្នា ប្់ គ្ួ រករលធវ ើឱ្យមនខយេ់ប្ែ់លចញចូ េបានេែ (ពិចរណាលេើ
ការលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ែរណ៍ប្នស
ុ ទធ ខយេ់) ល ើរបីលេើែែរស ស់ េ់ការផ្លាស់ប្តរខយេ់
ូ
ឱ្យបានលពញលេញ ល ើយនិងគ្ួ រករ
មនការសមាប្់លរលោគ្លៅលេើឧប្ែរណ៍ក េលត្ប្ើត្បាស់រ ួរគាន (ឧទា រណ៍ រីត្ែូ) ឱ្យមនអនារ័យ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
•

ការសករដ ងណាែ៏លោយ គ្ួ រករអនុវរត តារ លសចែដ ីកណនាាំននការអនុវរត ន៍េែប្ាំអុរសត្មប្់ត្ពឹរតិការណ៍រូចៗ ល ើរបី
ការ់ប្នថ យហានិភ័យននការរ ើែោេោេននជាំងឺ COVID-19 េុោះត្តាករការសករដ ង ឬត្ពឹរតិការណ៍រប្ស់អនែគ្ឺជា
ត្ពឹរតិការណ៍ធាំៗប្ាំអុររួ យ (មនការែាំណរ់ថាមនអន ែចូ េរ ួរលត្ចើនជាង 1,000 នាែ់សត្មប្់ទីតាាំងែរម វ ិធីក េ
លៅខាងែនុងអគារ ឬលត្ចើនជាង 10,000 នាែ់សត្មប្់ទីតាាំងែរម វ ិធីក េលៅខាងលត្ៅអគារ) លនាោះ អន ែគ្ួ រករអនុ
វរត តារ លសចែដ ីកណនាាំសត្មប្់ត្ពឹរតិការណ៍ធាំៗប្ាំអុរ។

•

សត្មប្់ការសករត ងទា ាំងអស់លៅែនុងអេិរែរម ក េបានឧប្រថ រាលោយសាលាលរៀនែត្រិរ TK-12 ពិចរណាលេើការ
ោែ់អនុវរត លគាេការណ៍កអន ែសុវរថ ិភាពប្កនថ រលទៀរ ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើនឹងរិនមនការពាែ់ម៉ាស់ែនុងអាំឡ
ុ ង
លពេការសករដ ងលៅខាងែនុងអគារលទលនាោះ។ ពិចរណាលេើការលធវ ើលរសត តារទមាប្់ យ៉ាងលហាចណាស់រដងជាលរៀង
ោេ់សបាដ ៍ សត្មប្់អនែសករត ងនិងត្ែ ុរលរៀប្ចាំឆ្ែទា ាំងអស់ ក េមនទាំនាែ់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរសន ិទធ
ជារួ យនឹងអន ែសករត ង លោយចប្់លអដ ើររិនលេើសពី 72 លម៉ាង រុនលពេចូ េរ ួរការជួ ប្ជុាំត្ែ ុរអេិរែរម ជាលេើែ
ាំប្ូង និងប្នត រ ូ រ េ់ចុងប្ញ្ច ប្់ននកាេវ ិភាគ្ការសករត ង។

វ ិធានការណ៍សម្រាប់ការទាក់ទងខៅសហេមន៍សាលាខរៀន និងសាធារណជន
❑ គ្ួ រករមនការលអញើព័រ៌មនពាែ់ព័នធនឹងលគាេការណ៍ទា ាំងឡាយរប្ស់សាលាលរៀន

លៅកាន់ឪពុែមដយនិងសិសស រុន
លពេសាលាលរៀនចប្់លអដ ើរ ក េមនការទាែ់ទងនឹង (សូ រគ្ូ សធីែត្គ្ប្់ចាំណុចក េអនុវរត )៖
• លគាេការណ៍ទា ាំងឡាយននការោែ់ខល ួនឱ្យលៅោច់លោយកឡែ និងការលធវ ើចតាតឡីស័ែ លៅលពេក េលគាេការណ៍
ទា ាំងលនាោះអនុវរត លេើសិសសក េមនលោគ្សញ្ញានានា ឬអាចនឹងបានប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្ COVID-19 ________
• ជលត្រើសសត្មប្់ការលធវ ើលរសត ជាំងឺ COVID-19 ត្ប្សិនលប្ើសិសស ឬសមជិែត្គ្ួ សារណាមនែ់មនលោគ្សញ្ញានានា ឬ
បានប្៉ាោះពាេ់លៅនឹងលរលោគ្ COVID-19 ________
• អន ែក េត្រូវទាែ់ទងលៅសាលាលរៀន
ត្ប្សិនលប្ើសិសសមនលោគ្សញ្ញានានា
ឬអាចនឹងបានប្៉ាោះពាេ់លៅនឹង
លរលោគ្៖ __________________________________________________________________________________________________
• រលប្ៀប្លធវ ើការពិនិរយលោគ្សញ្ញារុនលពេសិសសលចញពីអាោះ ________
• ត្ប្សិទធិភាពននការពាែ់ម៉ាស់ែនុងការការ់ប្នថ យហានិភ័យននការចរា ងលរលោគ្ COVID-19 និងការឆ្ា ងលរលោគ្
តារអល វូ លងហ ើរលអសងៗលទៀរ ល ើយនិងសិទធិរប្ស់ប្ុគ្ាេមនែ់ៗែនុងការពាែ់ម៉ាស់ លោយកអែ ែលៅលេើចាំណង់ចាំណូេ
ចិរតផ្លាេ់ខល ួន ល ើយលោយរិនមនការគ្ាំោរែាំក ងននការលត្ជៀរកត្ជែ ឬការលរ ើសលអើងលនាោះលទ។ ________
• សារៈសាំខាន់ននការអនុវរត ន៍រប្ស់សិសស លៅតារលគាេការណ៍ទា ាំងឡាយននការរែាគ្មារោងកាយ និងការត្គ្ប្់
ត្គ្ងការឆ្ា ងជាំងឺ ក េមនត្សាប្់ ________
• ការផ្លាស់ប្តរលអសងៗលៅែ
ូ
ន ុ ងែរម វ ិធីសិែា និងសែរម ភាពលត្ៅែរម វ ិធីសិែា ល ើរបីប្លញ្ា ៀសហានិភ័យ ________
• លគាេការណ៍លអសងៗរប្ស់សាលាលរៀន ទាែ់ទងនឹងការលធវ ើ ាំលណើរលៅកាន់សាលាលរៀនលោយឪពុែមតយ និងការ
កណនាាំអាំពីការទាែ់ទងលៅសាលាលរៀនពីចមៃយ ________
• សារៈសាំខាន់ននការអត េ់ព័រ៌មនសត្មប្់ទាំនាែ់ទាំនងែនុងែរណីប្នាាន់ ក េងម ីប្ាំអុរ លៅ េ់សាលាលរៀន រ ួរទា ាំង
ជលត្រើសលត្ចើនកប្ប្យ៉ាងល ើរបីទាែ់ទងឪពុែមតយអងក រ ________
• លអសងលទៀរ៖ _______________________________________________________________________

វ ិធានការណ៍ណដលធានាបាននូ វការទទួ លបានការខម្របើម្របាស់ខសកកមម សំោន់ៗ ខដ្ឋយខសមើភាព
❑ មនការប្លងា ើរគ្លត្មង សត្មប្់ការលធវ ើឱ្យកអនការអប្់រំជាេែខ ណៈប្ុគ្ាេ (IEPs) និងកអនការ 504 រប្ស់សិសស
ទា ាំងឡាយក េមនរត្រូវការពិលសស បានងម ីលឡើង វ ិញ ល ើរបីធានាបានថា ការអប្់រំអាចប្នត លៅបានលោយរិន
ត្ប្ឈរនឹងហានិភ័យ ួ សល រុ េ់សិសស។
• កអនការលនោះោប្់ប្ញ្ចេ
ូ វ ិធីសាន្រសតរួ យសត្មប្់ការទាែ់ទងយ៉ាងសែរម ជារុនលៅ េ់ឪពុែមតយ នាល ើរឆ្នាំសិែា
ល ើរបីធានាថាែាំពុងមនការលោោះត្សាយប្ញ្ញហទាែ់ទងនឹងការអប្់រំនិងសុវរថ ិភាពែុមរ។
• ការកែកត្ប្លៅលេើកអនការ IEPs និងកអនការ 504 អាចទាែ់ទងនឹងការសិែាពីចមៃយ ការកែកត្ប្លៅលេើថានែ់
លរៀនល ើរបីសត្រួ េ េ់រត្រូវការសិសស វរត មនលៅសាលាលរៀនលៅែនុងរាំប្ន់ោច់លោយកឡែក េមនចាំនួនសិសស
រិច ឬែ៏ វ ិធីែូនការ់ (hybrid) លោយប្ូ ែប្ញ្ចេ
ូ ទា ាំងការសិែាលៅែនុងថានែ់ និងការសិែាពីចមៃយអងក រ។
• មនការអនុវរត ជាំហានលអសងៗល ើរបីកែកត្ប្កអនការ IEPs និងកអនការ 504 ល ើរបីធានាសុវរថ ិភាព េ់សិសសក េ
ត្សប្តារប្ទប្បញ្ា រត ិពាែ់ព័នធនឹងចាប្់រប្ស់រ ា និងចាប្់រប្ស់ត្ប្លទស។
❑ មនការផ្លាស់ប្្ ូរលសវាែរម ឬត្ប្រិប្រត ិការកអន ែរ ា បាេក េអាចមនការអត េ់ជូនពីចមៃយ (ឧទា រណ៍ ការចុោះលឈាមោះ
ែនុងថានែ់ ការោែ់ប្ញ្ជន
ូ កប្ប្ប្ទឬឯែសារ ។េ។) លៅជាតារអនឡាញវ ិញ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
វ ិធានការណ៍បណនា មទាំងឡាយណាណដលមិនបានរាប់បញ្ចូលោងខលើ េួ រណតានការដ្ឋក់បង្គាញខៅខលើទំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយ
ណ ក ណដលអន កពាក់ព័នធេួរភាជប់ជាមួ យនឹងឯកសារខនេះ។
ខលាក-អន កអាចទាក់ទងមកបុេាលិកខយើងខ្ុំដូចោងខម្រកាម ម្របសិនខបើាន
សំណួរ ឬមតិខយបល់អំពីពិធីការខនេះ៖
ខ្មេះអន កទំនាក់ទំនងននកិចច
ការខនេះ៖

____________________________________________________________

ខលខទូ រស័ពា៖

____________________________________________________________

កាលបរ ិខចេ ទ ណកសម្រមួ លចុង
ខម្រកាយ៖

____________________________________________________________

APPENDIX T-1: COVID-19 Protocol for TK-12 Schools
Revised 10/4/2022 (Cambodian)

Page 14 of 14

