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ពិធីការសម្រាប់កមម វធិីផ្តល់ការថែទាំខៅខពលថ្ែៃដល់ 

កុារម្ររប់អាយុចូលខរៀន 

ករណីចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ការសម្រាកព្យបាលនៅមនទ ីរនព្ទ្យ និងចំនួនអ្នកស្លា ប់បនតធ្លា ក់ច ុះ 

ប  ន្នតការចមាងជាសហគមន៍នៅន្ែរកីរាលដាលជាចំនួនជាមធ្យម។ ជំងឺCOVID-19 បនតបងកហានិភ័យខ្ពស់ដល់សហគមន៍ និង 

ែម្រមូវឱ្យមន សសនិងអាជីវកមមទងំអ្ស់ម្រែូវានការម្របងុម្របយ័ែន និងន្កន្ម្របម្របែិបែត ិការ និងសកមមភាព្នដើមបីកាែ់បនថយ 

ហានិភ័យននការ រកីរាលដាល។ 

នសចកត ីបង្គា ប់ខាងនម្រកាមគឺជាក់លាក់សម្រាប់ម្រគប់កមម វធិ្ីទងំអ្ស់ រមួបញ្ច លូទងំកមម វធីិ្ន្ែទនំិងការអ្ប់រំដំបូង (ECE) 
និងកមម វធិ្ីនសសងនទ្ៀែន្ដលសតល់ការន្ែទដំល់ក ារានអាយ  អាចចូលនរៀនបានម ននព្ល កនងកំឡុងនព្ល 
ឬនម្រកាយនព្លនា ងនរៀនធ្មមតា។ ទ្ីកន្នាងទងំននុះម្រែូវបានអ្ន ញ្ញា ែឲ្យនបើកទា រនដាយនសចកត ីបង្គា ប់ព្ីមន្តនត ីស ខាភិបាលស្លធ្លរណៈរដឋ។ 
បន្នថមនលើល័កខខ្័ណឌ ន្ដលបានដាក់ច ុះនដាយអ្ភិបាលរដឋនៅនលើទ្ីកន្នាងជាក់លាក់ទងំននុះ អាជីវកមមម្របនភទ្ទងំននុះ ក៏ម្រែូវ
នោរព្តាមល័កខខ្័ណឌ ន្ដលបានន្ចងនៅកន ុងបញ្ជ ីម្រែួែព្ិនិែយននុះ។ ទ្ីកន្នាងន្ដលម្រែូវបានសតល់សិទ្ធជាកមម វធីិ្ន្ែទ ំ

និងអ្ប់រំដំបូងម្រែូវន្ែនោរព្តាមសេចក្ត ីណែនាំ និងណែនការគ្រប់គ្រងស ើការរា ដា សម្រាប់កមម វធិ្ី ECE 

ស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈរបស់នខានធ្ី Los Angeles ។ 

កមម វធិ្ីទងំឡាយន្ដលានគនម្រាងសតល់ការន្ែទនំៅនព្លនែៃ សម្រាប់ក ារន្ដលម្រគប់អាយ ចូលនរៀន និងព្ម្រងីកម្របែិបែត ិការរបស់ខ្ល នួ
ហួសព្ីការកំណែ់ននអាជាា ប័ណណ ន្ែទកំ ារបចច ុបបនន របស់ពួ្កនគ ឬហួសព្ីន្ដនកំណែ់ននស្លថ នភាព្នលើកន្លងអាជាា ប័ណណ របស់ពួ្កនគ 
គឺម្រែូវន្ែទក់ទ្ងជាមួយការយិាល័យកន ុងែំបន់ន្សនកនចញអាជាា ប័ណណ ការន្ែទសំហគមន៍របស់ខ្ល នួ នដើមបីកំណែ់ថានែើពួ្កនគែម្រមូវឲ្យ
ាន ការនលើកន្លងករណីបន្ទទ ន់ព្ីនសចកត ីែម្រមូវននការនចញអាជាា ប័ណណ បន្នថមឬនទ្។ សម្រាប់ព្័ែ៌ានបន្នថមអ្ំព្ីការនលើកន្លង
ការន្ែទកំ ារ សូមចូលនមើល PIN 20-22-CCP។ 

កាំណត់សាា ល់ពិខសសសម្រាប់សាលាខរៀន K-12៖ ស្លលានរៀនន្ដលសតល់ការន្ែទនំៅនព្លនែៃកន ុងទ្ម្រមង់ណាមួយដល់ក ារ
ន្ដលម្រគប់អាយ ចូលនរៀននៅទ្ីកន្នាងស្លលានរៀន K-12 ែម្រមូវនដាយន្ទយកដាឋ នស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈនខានធ្ី Los Angeles ឲ្យបំនព្ញ និង
នធ្ា ើការជូនដំណឹងជាមួយន្ទយកដាឋ ន នដាយព្ិព្ណ៌ន្ទព្ីវសិ្លលភាព្ននសកមមភាព្ន្ែទកំ ាររបស់អ្នក និងអាជាា ប័ណណ ការន្ែទកំ ារ ឬ
ស្លថ នភាព្នលើកន្លងរបស់អ្នក។ ការន្ណនំ្ទសម្រាប់ការបំនព្ញ និងែំណនៅកាន់ការសទង់មែិតាមអ្នឡាញ គឺាននៅទ្ីននុះ។ 

• នបើសិនជាអ្នកបានទ្ទួ្លអាជាា ប័ណណ ឲ្យសតល់នសវាកមម ECE និងបនម្រមើនសវាន្ែក ារនៅកន ុងម្រកមុអាយ ម នថាន ក់មនែតយយ
និងនកមងជាងននុះ អ្នកមិនចំបាច់នធ្ា ើការជូនដំណឹងននុះនទ្។

• នបើសិនជាកមម វធិ្ីរបស់អ្នកកំព្ ងសតល់ការន្ែទនំៅនព្លនែៃដល់ក ារន្ដលម្រគប់អាយ ចូលនរៀននៅទ្ីកន្នាងណាមួយនម្រៅព្ី
ទ្ីកន្នាងស្លលានរៀន K-12 អ្នកមិនចំបាច់នធ្ា ើការជូនដំណឹងននុះនឡើយ។

សូមកែស់ាា ល៖់ ឯកស្លរននុះអាចនឹងម្រែវូបាននធ្ា ើបចច ុបបននភាព្នៅនព្លន្ដលានព្ែ័៌ាន នងិធ្នធ្លនបន្នថមដូនចនុះសូម
ម្របាកដថាព្និិែយនមើលនគហទំ្ព្័រនខានធ្ី LA http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាម្របចសំម្រាប់ 
បចច ុបបននភាព្នសសងៗនៅនលើឯកស្លរននុះ។ 

បញ្ជ មី្រែួែព្ិនែិយននុះម្រគបដណត ប៖់ 

(1) នោលការណ៍នៅកន្នាងនធ្ា ើការ និងការអ្ន វែតនដើមបកីារពារស ខ្ភាព្ប គាលិក

(2)  វធិ្លនការណ៍នដើមបីធ្លន្ទបាននូវការរកាគាា ែរាងកាយ

(3)  វធិ្លនការណ៍នដើមបីធ្លន្ទការម្រគប់ម្រគងការលាងជំងឺ

(4) ការទំ្ន្ទក់ទំ្នងជាមួយប គាលិក និងស្លធ្លរណជន

(5)  វធិ្លនការណ៍នដើមបីធ្លន្ទបាននូវការនម្របើម្របាស់នសវាកមមសខំាន់ៗនដាយនសម ើភាព្

ចំណ ចសខំាន់ៗ ទងំម្របាំននុះ ម្រែូវន្ែបាននដាុះម្រស្លយ ម្រសបនព្លន្ដលទី្កន្នាងរបស់អ្នកបនងក ើែព្ធិ្ីការនបើកនឡើង វញិណាមួយ។ 

បចច ុបបននភាពែមីៗ (កាផ្លា ស់បដ រូម្រតវូបានរំខលចខដ្ឋយពណ៌ខលឿង) 

4/28/2021: នធ្ា ើបចច ុបបននភាព្នដើមបី លល ុុះបញ្ញច ំងព្ីការផ្លា ស់បត រូទ្ំហំអ្ែិបរាននម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្។ 

បានបន្នថមនោលការណ៍ន្ណនំ្ទសម្រាប់ន្បងន្ចកបនទប់ធ្ំៗនដើមបីអាច់សទ ុកម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្ជានម្រចើនបាន។ 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm#eceplan
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/202006-Community-Care-Licensing-Division-Child-Care-Offices.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN-20-22-CCP.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/Childcare_for_School-Aged_Children_Notification_Form_Instructions.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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កមម វធីិទាំងអសថ់ដលម្រតវូបានម្ររបដណត ប់ខដ្ឋយពិធីការខនេះ ម្រតវូថតដ្ឋក់ចុេះនូវវធិានការណ៍ថដល អាចអនុវតតបានទាំងអស់ 
ថដលានរាយខៅោងខម្រកាម និងម្រតវូខម្រតៀមខល នួខដើមបពីនយលព់ីមូលខេតុថ្ន វធិានការណ៍មមយយថដលមិនម្រតវូបានអនុវតត 

ខដ្ឋយសារមនិអាចអនុវតតបានសម្រាបក់មម វធីិ។ 

ខ ម្ េះកមម វធីិ៖  

អាសយដ្ឋា នទកីថនាង៖  

 

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវតតខៅកថនាងខធវ ើការខដើមបីការពារសុខភាពបុរាលិក (រូសធីកទាំងអស់ថដលអនុវតត
សម្រាប់ទីកថនាង) 

❑ មន សសម្រគបោ់ន ន្ដលអាចបំនព្ញកិចចការរបស់ខ្ល នួព្សីទុះ ម្រែូវបានន្ណន្ទឲំ្យនធ្ា ើដូនចន ុះ។ 

❑ ប គាលិកង្គយរងនម្រោុះ (អ្នកន្ដលានអាយ នលើស 65 ឆ្ន ំ ឬអ្នកន្ដលានបញ្ញា ស ខ្ភាព្រា នំរ៉ៃ) ម្រែូវបានកំណែ់ឲ្យនធ្ា ើការង្គរ
ន្ដលអាចនធ្ា ើបានព្ីសទុះនៅម្រគប់នព្លន្ដលអាចនធ្ា ើនៅបាន។ 

❑ ដំនណើរការការង្គរម្រែវូបានន្កទ្ម្រមង់នឡើងវញិនៅតាមកម្រមិែន្ដលអាចនធ្ា ើបាន នដើមបបីនងក ើនឱ្កាសសម្រាបឲ់្យប គាលិក
នធ្ា ើការង្គរព្សីទុះ។ ព្ិចរណាសតលជ់នម្រមើសឲ្យប គាលិក និងប គាលិកសម ម័្រគចិែតន្ដលនសន ើស ំន្កន្ម្របភារកិចច ន្ដលកាែ់បនថយការ
ប ុះពាល់របស់ពួ្កនគជាមួយអ្នកនសសងនទ្ៀែ (ឧ. ភារកិចចរដឋបាល)។ 

❑ កាលវភិាគឆ្ា ស់នវនោន ឬបត រូនវនោន ម្រែូវអ្ន វែតតាមន្ដលអាចនធ្ា ើបាន នដើមបបីនងក ើនការរកាគាា ែរាងកាយជាអ្ែិបរា។ 

❑ ប គាលិកទងំអ្ស់ (រាប់បញ្ច លូទងំប គាលិកទ្ទួ្លម្របាកឈ់្ន លួ និងអ្នកសម ័ម្រគចិែត ម្រែូវបានសំនៅជារមួថា "ប គាលកិ") ម្រែវូបាន
ម្របាបថ់ាក ំមកនធ្ា ើការនបើសនិជាឈ្ឺ ឬនបើសនិជាពួ្កនគបានប ុះពាលជ់ាមួយមន សសន្ដលានជងឺំ COVID-19។ ប គាលិក
យលន់ិងអ្ន វែតតាមការន្ណន្ទំរបស់ DPH សម្រាប់ការដាក់ខ្ល នួឲ្យនៅដាច់នដាយន្ឡក និងការនៅដាច់ព្ីនគ នបើសនិជា
អាចអ្ន វែតបាន។ នោលការណស៍ ំចាបឈ់្បស់ម្រាកនៅកន្នាងនធ្ា ើការ ម្រែូវបានព្ិនិែយនឡើងវញិ និងបានន្កន្ម្រប
នដើមបីធ្លន្ទថាប គាលិកមិនម្រែូវបានព្ិន័យនៅនព្លពួ្កនគសថ ិែនៅសទុះនដាយស្លរជំងឺ។ 

❑ បន្ទទ បព់្ីទ្ទួ្លព្័ែា៌នថាានប គាលកិាន ក់ ឬនម្រចើនន្ទក់នធ្ា ើនែសត វជិជាន និនយាជកានគនម្រាង ឬព្ធិ្ីការនដើមបីឲ្យ
ករណីទងំនន្ទុះដាក់ខ្ល នួឲ្យនៅដាច់នដាយន្ឡកនៅសទុះ នងិែម្រមវូឲ្យនៅដាចព់្ីនគនដាយខ្ល នួឯងភាា មៗសម្រាបប់ គាលិក
ន្ដលានការប ុះពាលជ់ាមួយករណីនៅកន្នាងនធ្ា ើការ។ គនម្រាងរបស់និនយាជកគួរន្ែព្ិចរណាព្ពី្ិធ្ីការសម្រាប់
ប គាលិកន្ដលបាននៅដាច់ព្ីនគទងំអ្ស់ នដើមបីអាចទ្ទួ្លបាន ឬនធ្ា ើនែសត រកជំងឺ COVID-19 នដើមបកីំណែថ់ានែើ
ានការប ុះពាល់នៅកន្នាងនធ្ា ើការបន្នថមនទ្ៀែឬនទ្ ន្ដលអាចែម្រមូវឲ្យាន វធិ្លនការណម៍្រគបម់្រគងជំងឺ COVID-19 បន្នថម។ 

❑ ការម្រែួែពិ្និែយនរាគសញ្ញា  ម្រែូវបាននធ្ា ើនឡើងម ននព្លប គាលិកអាចនឹងចូលមកកាន់កន្នាងនធ្ា ើការ។ ទី្កន្នាងម្រែូវន្ែ
អ្ន វែតតាមការន្ណន្ទរំបស់ DPH សត ពី្សីល វូននការសនម្រមចចិែតសម្រាប់ប គាលន្ដលព្និែិយន ើញ វជិជានសម្រាប់នរាគសញ្ញា
ម ននព្លចូលកន ុងម្រគឹុះស្លថ នអ្ប់រំ ឬខ្ណៈនព្លនៅកន ុងម្រគឹុះស្លថ នអ្ប់រ។ំ ការម្រែួែព្ិនែិយ ម្រែូវន្ែ
រាប់បញ្ច លូការព្ិនែិយទក់ទ្ងនឹងនរាគសញ្ញា ន្ដលដូចោន ជាមួយជងឺំ COVID-19 ន្ដលអាចនកើែាន ន្ដលាននរៀបរាប់
នៅនលើសល វូននការសនម្រមចចិែត និងថានែើប គាលិកបចច ុបបននសថ ិែនម្រកាមនសចកត ីបង្គា ប់ឱ្យនៅដាច់នដាយន្ឡក ឬ ការនធ្ា ើចតាត ឡីស័ក 
(ដាក់ឱ្យដាច់ព្ីនគ)។ ការម្រែួែព្ិនិែយទងំននុះអាចនធ្ា ើបានព្ីចាៃ យ ឬនដាយផ្លទ ល់នៅនព្លប គាលិកមកដល។់ 
ការព្ិនែិយសីែ ណាភាព្ក៏គួរន្ែនធ្ា ើនឡើងនៅកន្នាងនធ្ា ើការសងន្ដរ នបើសិនជាអាចនធ្ា ើបាន។ 

❑ ទី្តាំង ែម្រមូវឲ្យរាយការណដ៍ល់ន្ទយកដាឋ នស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈអ្ពំ្ីប គាលន្ដលាន COVID-19 ន្ដលបានបញ្ញជ ក់ 
ន្ដលសថ ែិនៅទី្តាងំនៅនព្លណាមួយកន ុងរយៈនព្ល 14 នែៃម ននព្លកាលបរនិចេទ្ចប់នសដើមឈ្។ឺ ករណជីំងឺ COVID-19 
ន្ដលបានបញ្ញជ ក់ គជឺាប គាលន្ដលបាននធ្ា ើនែសត  COVID-19  វជិជាន។ 
កាលបរនិចេទ្ននការចប់នសដើមឈ្ឺគឺជាកាលបរនិចេទ្ដំបូងន្ដលាននរាគសញ្ញា ជំងឺ COVID-19 ឬកាលបរនិចេទ្នធ្ា ើនែសតជំងឺ 
COVID-19 នពាលគមួឺយណាន្ដលនកើែម ន។ 

❑ ការរាយការណ៍តាមអ្ ិនធឺ្ណែិន្ដលានស វែថ ិភាព្គឺជាវធីិ្ស្លន្តសត ន្ដលម្របនសើរជាងនគ នដើមបីជូនដណំឹង DPH 
អំ្ព្ីការប ុះពាល់នៅនឹងជំងឺ COVID-19 នហើយអាចនធ្ា ើបាននៅនលើក ំព្យូ ទ័្រ 
ឬឧបករណ៍ចល័ែន្ដលអាចចូលនៅកាន់កមម វធីិ្នគហទំ្ព្័រន្ដលានស វែថភិាព្៖ 
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport ។ ម្របសនិនបើមនិអាចរាយការណត៍ាមអ្ និធ្ណឺីែបាននទ្ 
នន្ទុះអាចរាយការណ៍បាននដាយទញយកនងិបំនព្ញ ន្បបបទ្ករណជីំងឺ COVID-19 
និងបញ្ជ ីន្ខ្សទំ្ន្ទក់ទំ្នងសម្រាប់វសិយ័អ្ប់រំ នហើយនសាើនៅកាន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov ។ 

o រាយការណអ៍្ំព្ីករណីន្ដលបានបញ្ញជ ក់ចនួំន 1 ឬ 2 គួរន្ែម្រែូវបាននធ្ា ើនឡើងកន ុងរយៈនព្ល 1 
នែៃនននែៃនធ្ា ើការបន្ទទ ប់ព្បីានទ្ទួ្លដណំឹងអ្ពំ្ីករណីទងំននុះ។ 

o នៅកន ុងករណីន្ដលរកន ើញថាានជងឺំ COVID-19 ចនួំន 3 ករណឬីនម្រចើនជាងននុះនៅកន្នាងនធ្ា ើការកន ុងរយៈនព្ល 
14 នែៃ នន្ទុះនិនយាជកម្រែូវរាយការណ៍ព្ចីនង្គក មននុះភាា មៗ នៅកានន់្ទយកដាឋ នស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈ 
នដាយនម្របើវធីិ្ស្លន្តសត ដូចន្ដលបានព្ពិ្ណ៌ន្ទខាងនលើ។ 
ន្ទយកដាឋ នស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈនងឹនធ្ា ើការជាមួយកមម វធីិ្នដើមបីកំណែ់ថានែើចនង្គក មនន្ទុះគឺជាការសទ ុុះជំងឺន្ដលែម្រមូវ
ឱ្យានការនស ើបអ្នងកែការសទ ុុះជំងឺចំនពាុះស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈឬនទ្។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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❑ ប គាលិកន្ដលានការប ុះពាលជ់ាមួយអ្នកដនទ្ទ្ទួ្លបានរបាំងម ខ្សមម្រសបន្ដលម្រគបម្រចម ុះ និងាែ់នដាយឥែគិែនែា។ 
ប គាលិកម្រែវូន្ែពាក់របាំងម ខ្ននុះម្រគប់នព្លនវលាកន ុងអ្ឡុំងនែៃនធ្ា ើការ នៅនព្លប ុះពាល់ ឬទំ្នងជាប ុះពាល់ជាមួយអ្នកដនទ្។ 
ប គាលិកន្ដលម្រែូវបានន្ណន្ទនំដាយអ្នកសតល់នសវានវជជស្លន្តសត របសខ់្ល នួថាពួ្កនគមនិគួរពាក់របាំងម ខ្ ម្រែវូន្ែពាក់
សនទុះបាំងម ខ្ន្ដលានម្រកណាែរ់ ំន្គមខាងនម្រកាម នដើមបីអ្ន នលាមតាមបទ្បញ្ញជ របស់រដឋ ដរាបណា
ស្លថ នភាព្ស ខ្ភាព្របសពួ់្កនគអ្ន ញ្ញា ែឲ្យនធ្ា ើដូនចនុះ។ ម្រកណាែរ់ ំន្ដលានទ្ម្រមង ់រ តែែងឹខាងនម្រកាមចង្គក គឺជាការលអ ។ 
មិនម្រែវូនម្របើា ស់ន្ដលានវា៉ៃ ល់ន្ែមួយសល វូនឡើយ។ 

❑ ប គាលិកទងំអ្ស់ ម្រែូវន្ែពាករ់បាំងម ខ្នៅម្រគប់នព្លនវលា នលើកន្លងន្ែនព្លនធ្ា ើការាន ក់ឯងនៅកន ុង
ការយិាល័យឯកជននដាយបទិ្ទា ជិែ ឬនៅនព្លបរនិភាគអាហារ ឬសឹកទឹ្ក។ ករណីនលើកន្លងន្ដលានសម្រាបប់ គាលិក
នធ្ា ើការនៅកន ុងបនទប់ែូចនដាយានរបាំងខ្័ណឌ  រ តងាហួំសព្ីកមពស់របសប់ គាលិកខ្ណៈនព្លកំព្ ងឈ្រ ម្រែវូបានដកនចល។ 

❑ ប គាលិកម្រែូវបានន្ណន្ទំឲ្យនបាកគកឬ់បត រូរបាំងម ខ្របស់ខ្ល នួជានរៀងរាល់នែៃ។ 

❑ នដើមបីម្របាកដថារបាំងម ខ្ម្រែវូបានពាកយ់ា ងខាជ ប់ខ្ជ នួ នងិម្រែឹមម្រែូវ ប គាលិកម្រែូវបានរារាងំមិនឲ្យបរនិភាគអាហារ ឬសឹកទឹ្ក 
នលើកន្លងន្ែកន ុងអ្ឡុំងនព្លសម្រាករបស់ពួ្កនគ នៅនព្លន្ដលពួ្កនគអាចនដាុះមរបាំងម ខ្របស់ខ្ល នួ និងរកាគាា ែ
រាងកាយព្ីអ្នកដនទ្បាននដាយស វែថ ិភាព្។ នៅម្រគប់នព្លនវលាទងំអ្ស់នៅនព្លបរនិភាគ ឬសឹក ប គាលិកម្រែូវន្ែ
រកាគាា ែយា ងែិច 6 ហា ីែព្ីអ្នកដនទ្។ នៅនព្លបរនិភាគ ឬសឹក កាន់ន្ែម្របនសើរនបើនធ្ា ើដូនចន ុះនៅខាងនម្រៅអ្ោរ និង
ឆ្ៃ យព្អី្នកដនទ្ នបើសិនជាអាចនធ្ា ើបាន។ ការបរនិភាគ ឬការសឹកនៅបនទប់ែូច ឬស្លថ នីយការង្គរគឺម្របនសើរជាងការបរនិភាគ
នៅកន ុងបនទបស់ម្រាក នបើសនិជាការបរនិភាគនៅបនទបែូ់ច ឬស្លថ នីយការង្គរសតលជូ់នគាា ែកាន់ន្ែឆ្ៃ យ និងរបាំងរវាង
ប គាលិក។ 

❑ ចំនួនមន សសម្រែូវបានកាែ់បនថយ នហើយចនន្ទា ុះទំ្ននររវាងប គាលិកម្រែូវបានព្ម្រងីកជាអ្ែិបរានៅកន ុងបនទប់ 
ឬែំបនណ់ាមួយន្ដលម្រែូវបាននម្របើសម្រាបប់ គាលិកញុំអាហារ និង/ឬសម្រាក។ ការនធ្ា ើន្បបននុះសនម្រមចនៅបានតាមរយៈ៖ 

o បិែសាយអ្ំព្ចីំនួនមន សសអ្ែិបរាន្ដលម្រសបនងឹការអ្ន ញ្ញា ឱ្យានចាៃ យយា ងនហាចណាសម់្របាមួំយហា ីែរវាងប 
គាលនៅកន ុងបនទប់ ឬែំបន់ន្ដលម្រែវូនម្របើសម្រាប់ការសម្រាក និង 

o ឆ្ា សនវននព្លសម្រាកឬនព្លញុំអាហារ នដើមបកីាែ់បនថយចំនួនមន សសនៅកន ុងបនទប់ 
ឬែំបន់ន្ដលម្រែូវបាននម្របើសម្រាប់ការញុអំាហារ នងិការសម្រាក និង 

o ការដាក់ែ គាា ែ 6 ហា ីែព្ោីន  នហើយធ្លន្ទឱ្យបាននូវកន្នាងអ្ងគ ុយគាា ែ 6 ហា ែីនដាយការដក ឬបិែសក ុ ែនលើ
នៅអ្ីនដើមបកីាែ់បនថយចនួំនមន សស ដាក់សញ្ញា សាា ល់នលើឥដឋ នដើមបធី្លន្ទគាា ែ 
និងនរៀបចំកន្នាងអ្ងគ ុយតាមរនបៀបន្ដលអាចកាែ់បនថយទំ្ន្ទក់ទំ្នងទ្លម់ ខ្ោន ឱ្យបានែិចបំស ែ។ 
ការនម្របើម្របាសផ់្លទ ងំខ្ណឌ ម្រែូវបាននលើកទឹ្កចែិត នដើមបបីង្គក រការរកីរាលដាលបន្នថមនទ្ៀែ 
ប  ន្នតមិនគួរម្រែូវបានចែ់ទ្ កថាជាការជនួំសកន ុងការកាែ់បនថយចំនួនមន សស និងការរកាគាា ែរាងកាយនឡើយ។ 

❑ ប គាលិកក៏ទ្ទួ្លបាននម្រស្លមនដសម្រាប់កិចចការដូចជានរៀបចំមហ បូអាហារ ប ុះពាលស់ំរាម ឬនម្របើម្របាស់សលែិសលលាង 
សាអ ែនិងសាា ប់នមនរាគ។ 

❑ ប គាលិកម្រែូវបានន្ណន្ទំឲ្យរកាគាា ែយា ងែិចម្របាមួំយ (6) ហា ីែព្ីនភាៀវ នងិព្បី គាលិកដូចោន នៅម្រគប់កន្នាងទងំអ្ស់
ននកន្នាងន្ែទកំ ារនៅនព្លន្ដលអាចនធ្ា ើបាន។ ប គាលកិអាចមកជែិជាបនណាត ុះអាសនន តាមការចំបាច់នដើមបជួីយក ារ 
ឬនៅតាមការចំបាច។់ 

❑ បនទបទ់ឹក និងទកីថនាងទូខៅខផ្េងខទៀត ម្រតវូបានសាា ប់ខមខរារជាញឹកញាប់ ប ុថនតមិនតិចជាងមតងកន ុងមយយថ្ែៃខទ 
ខៅតាមកាលវភិារដូចោងខម្រកាម៖ 

o បនទប់ទឹ្ក                 _______________________________________________________________________________________  

o នសសងនទ្ៀែ                _______________________________________________________________________________________ 

❑ ស្លរធ្លែ សាា ប់នមនរាគ និងការសាែ់សាង់ន្ដលពាកព់្័នធគាឺនសម្រាប់ប គាលិកនៅទី្តាំងដូចខាងនម្រកាម៖ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

❑ ទឹ្កអ្ន្ទម័យលាងនដន្ដលានម្របសិទ្ធភាព្ម្របឆំ្ងជំងឺ COVID-19 គឺានសម្រាបប់ គាលិកទងំអ្ស់នៅទី្តាំងដូច 
ខាងនម្រកាម៖ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

❑ ប គាលិកម្រែូវបានរលំឹកឲ្យលាងនដរបសខ់្ល នួឲ្យបានញឹកញប់។ 

❑ ចាបច់មាងននព្ិធ្កីារននុះម្រែូវបានន្ចកចយនៅប គាលកិនីមួយៗ។ 

❑ ឲ្យនម្រចើនបំស ែតាមន្ដលអាចនធ្ា ើបាន ប គាលិកនមួីយៗម្រែូវបានកណំែ់ឧបករណផ៍្លទ ល់ខ្ល នួ និងម្រែូវបានន្ណន្ទឲំ្យនចៀសវាង
ការនម្របើទូ្រសព័្ទ នែបា ិែ វទិ្យុ ព្ីរសល វូ នម្រគឿងសាែ់សាង់ការង្គរនសសងនទ្ៀែ ឬឧបករណក៍ារយិាល័យរមួោន  
នៅម្រគប់នព្លន្ដលអាចនធ្ា ើបាន។ ពួ្កនគក៏ម្រែវូបានន្ណន្ទមំិនឲ្យន្ចករំន្លក PPE ជាដាចខ់ាែសងន្ដរ។ 



នាយកដ្ឋា នសខុភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របសម់ន្តនតសីុោភិបាល 
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❑ នៅនព្លន្ដលម្រែូវន្ែនម្របើវែថ ុរមួោន  វែថ ុទងំនន្ទុះម្រែូវបានសាា ប់នមនរាគនដាយនម្របើសលែិសលសាអ ែន្ដលសមម្រសបសម្រាប់នសទ
វែថ ុចនន្ទា ុះនវននធ្ា ើការ ឬការនម្របើម្របាសម់តងៗ មួយណាន្ដលញឹកញប់ជាង នដាយរាប់បញ្ច លូវែថ ុដូចខាងនម្រកាម៖ 
ឧបករណក៏ារយិាលយ័រមួ ដូចជាា ស នីែែចមាង ា ស នីទូ្រស្លរ ា ស ីននបាុះព្ មព ទូ្រស័ព្ទ កាត រច ច ម្របដាប់កបិ 
ម្របដាប់នដាុះម្រោប់កិប ម្របដាប់នបើកសំប ម្រែ នសទនធ្ា ើការនៅកន្នាងទ្ទួ្លនភាៀវ ស្លថ នីយការង្គររមួោន  ឧបករណស៍ំនឡងនិងវនីដអូ្ 
ឬអាយកូម ។ល។ 

❑ នព្លនវលាម្រែវូបានសតល់ឲ្យប គាលិកនដើមបីអ្ន វែតការសាអ ែកន ុងអ្ឡុំងនវននធ្ា ើការរបសខ់្ល នួ។ កចិចការសាអ ែម្រែូវបាន
កំណែក់ន ុងអ្ឡុំងនា ងនធ្ា ើការ ជាន្សនកមួយននភារកចិចការង្គររបស់ប គាលកិ។ នបើចបំាច់ ន្កន្ម្របនា ងនដើមបធី្លន្ទ បាននូវ
ការសាអ ែជាម្របចំ និងហមែច់ែ់ តាមការគួរ។ ចូរព្ិចរណាជនម្រមើសទ្ទួ្លយកម្រកមុហ  នសាអ ែរបសភ់ាគីទី្បីនដើមបជួីយ 
សាអ ែនដាយស្លរែម្រមវូការនកើននឡើង នឹងម្រែូវបានសតល់ តាមការចំបាច់។ 

❑ ម្រែួែព្ិនិែយនមើលការនិយមអ្វែតានរបស់ប គាលកិ និងានបញ្ជ មី្រកមុប គាលិកបម្រមងុតាមន្ដលអាចានន្ដលបានទ្ទួ្ល 
ការបណត ុ ុះបណាត ល។ 

❑ នោលការណ៍ទងំអ្ស់ន្ដលបានព្ពិ្ណ៌ន្ទនៅកន ុងបញ្ជ មី្រែួែព្ិនែិយននុះនម្រៅព្នីោលការណ៍ន្ដលទក់ទ្ងនឹងល័កខខ័្ណឌ  ការង្គរ 
ម្រែូវបានអ្ន វែតនៅនលើប គាលកិដឹកជញ្ជ នូ និងម្រកមុហ  ននសសងៗនទ្ៀែន្ដលអាចសថ ិែនៅទី្តាំងនន្ទុះកន ុងន្ទម ជាភាគីទី្ប។ី 

❑ ជនម្រមើសតាមចែិត—ព្ិព្ណន៌្ទព្ីវធិ្លនការណ៍នសសងនទ្ៀែ៖ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

B.  វធិានការណ៍ខដើមបីធានាបាននូវការរការាា តរាងកាយ 

ការមកដល់ និងការចាកខចញ 

❑ ដាក់កម្រមែិចំនួនមន សសនៅកន ុងកន្នាងឲ្យបានម្រែឹមម្រែូវនដើមបីរកាគាា ែរាងកាយបាន។ 

❑ នបើសនិជាយានយនតដឹកជញ្ជ នូ (ឧ. ឡានម្រកងុ) ម្រែូវបាននម្របើនដាយកមម វធីិ្ន្ែទកំ ារ អ្នកនបើកបរអ្ន វែត សកមមភាព្ 
និងព្ិធ្កីារស វែថភិាព្ទងំអ្ស់ ដូចន្ដលបានចងអ ុលបង្គា ញសម្រាបប់ គាលិកនសសងនទ្ៀែ (ឧ. អ្ន្ទម័យនដ ម្រកណាែប់ាំងម ខ្ 
និងការរកាគាា ែរាងកាយ)។ 

o ការរកាគាា ែរាងកាយនៅនលើយានយនតដឹកជញ្ជ នូគួរន្ែម្រែូវបានបនងក ើែនឡើងតាមវធិ្លនការណ៏ដូចជាែម្រមូវ
ឲ្យានក ារន្ែាន ក់សម្រាប់នៅអ្ីមួយកន ុងឡានម្រកងុ/យានយនតមួយឬអ្ងគ ុយជួរឆ្ា ស់ោន ។ 

o នបើកបងអ ចួនិងបនងក ើនគាា ែជាអ្ែិបរាិរវាងក ារនិងអ្នកនបើកបរនៅកន ុងយានយនតដឹកជញ្ជ នូ 
តាមន្ដលអាចនធ្ា ើបាន។ 

❑ ក ារ ប គាលកិ និងនភាៀវទងំអ្សគួ់រន្ែពាក់របាំងម ខ្។ 

❑ បនថយទ្ំន្ទក់ទ្ំនងនដាយផ្លទ ល់រវាងប គា លិក ក ារនិងម្រគួស្លរពួ្កនគនៅនព្លចប់នសតើមនិងច ងបញ្ចប់នននែៃ។ 

❑ នរៀបចំកន្នាងក ារមកដល់និងការយកក ារនៅវញិនៅាែ់ទា រកន្នាង ម្របសិននបើអាចនធ្ា ើបាន 
នដើមបីកំណែ់ចំនួនាតាបិតាឬនភាៀវន្ដលម្រែូវការចូលកន ុងអាោរ។ 

❑ ឆ្ា ស់នា ង និងទី្តាំងមកដល់ នងិមកយកក ារនៅវញិឲ្យបានខាជ ប់ខ្ជ នួតាមន្ដលអាចអ្ន វែតបាន នដើមបកីាែប់នថយ
បញ្ញា  កន ុង ការកណំែក់ាល វភិាគសម្រាបម់្រគួស្លរ។ 

❑ កំណែស់ល វូសម្រាប់ចូលនិងនចញ នដាយនម្របើម្របាស់ម្រចកនម្រចើនបសំ ែតាមន្ដលអាចនធ្ា ើបាន។ ដាកច់ ុះនូវព្ិធ្កីារ នសសងនទ្ៀែ
នដើមបីដាក់កម្រមិែនលើការប ុះពាល់នដាយផ្លទ ល់ជាមួយអ្នកដនទ្ឲ្យបាននម្រចើនបសំ ែតាមន្ដលអាចអ្ន វែតបាន។ 

❑ សតល់ការន្ណន្ទជំាក់ន្សតង ដូចជាបិែបង់សអ ែិនៅនលើកម្រាលឥដឋ ឬចិនញ្ច ើមសល វូ នងិស្លា កសញ្ញា នលើជញ្ញជ ំង នដើមបធី្លន្ទថា
ប គាលិក និងក ាររកាគាា ែយា ងែិច 6 ហា ីែកន ុងជួរ នងិនៅនព្លនសសងនទ្ៀែ (ឧ. ការន្ណន្ទសំម្រាបក់ារបនងក ើែ "សល វូន្ែ
មួយ" នៅកន ុងសល វូនដើរកន ុងអ្ោរ និងជួរសម្រាបម់កយកក ារនិងដាក់ក ារច ុះ)។ 

 
ទីធាា លាំ ថេកាយ 

❑ សកមមភាព្ន្ែទកំ ារ ទងំកន ុងនិងនម្រៅអ្ោរម្រែូវន្ែនរៀបចំនឡើងជាម្រកមុសថ ិរភាព្ជាក់លាក ់
ន្ដលរការគាា ែរាងកាយកន ុងចំនណាមក ារ និងរវាងក ារនិងប គាលិក 
នហើយក ំលាយបញ្ច លូោន ជាមួយម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្នសសងនទ្ៀែ (“ នសថ រភាព្” ានន័យថាក ារ និងប គាលិក  
ដន្ដលៗសថ ិែនៅកន ុងម្រកមុន្ែមួយរាល់នែៃតាមន្ដលអាចនធ្ា ើនៅបាន។) 

ទាំេាំអតិបរាថ្នម្រកមុថដលានខសេ រភាព 

o ម្របសិនខបើកមម វធីិថដលផ្តល់ខសវាកមមថែទាំកុារបចច ុបបននដាំខណើរការតាមកមម វធីិថដលានការខលើកថលងថ្នអាជាា ប័ណណ  
ចំនួនអ្ែិបរាននម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្ម្រែូវកំណែ់ឱ្យបានជាក់លាក់ននចំនួនក ារន្ដលសាជិកនន
ម្រកមុទងំអ្ស់ម្រែូវរកាគាា ែចប់ព្ី 3ហា ីែព្ីក ារនសសងនទ្ៀែនៅកន ុងទ្ីតំាង ន្ដលានកមម វធិ្ីននុះ។ 
ប គាលិកគួរន្ែរកាចាៃ យចនន្ទា ុះព្ី 6 ហា ីែឆ្ៃ យព្ីក ារនិងប គាលិកនសសងនទ្ៀែ។ 



នាយកដ្ឋា នសខុភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របសម់ន្តនតសីុោភិបាល 
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ម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្មិនម្រែូវនលើសព្ីចំនួនក ារ 30ន្ទក់ជាអ្ែិបរានឡើយ 
នហើយម្រែូវានមន សសនព្ញវយ័ព្ីរន្ទក់ន្ដលអាចនមើលការខ្ សម្រែូវនដាយមិនចំបាច់គិែព្ីទ្ំហំនៅកន ុងទ្ីតំាងន្ដល
ានកមម វធិ្ីននុះនឡើយ។ 

o ម្របសិនខបើកមម វធីិថដលផ្តល់ខសវាកមមថែទាំកុារបចច ុបបននានអាជាា ប័ណណ ថែទាំកុារ 
ឬទទយលបានការខលើកថលងការថែទាំកុារជាបនាទ ន់ពី្ន្សនកសតល់អាជាា ប័ណណ សហគមន៍នសវាសងាមរដឋកាលីហា ័រញ  (CCLD) 
ចំនួនអ្ែិបរាននម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្ម្រែូវកំណែ់ឱ្យបានជាក់លាក់ននចំនួនក ារន្ដលសាជិកនន
ម្រកមុទងំអ្ស់ម្រែូវរកាគាា ែចប់ព្ី 3ហា ីែព្ីក ារនសសងនទ្ៀែ និងយា ងនហាចណាស់ 6ហា ីែ ព្ីប គា លិក
ទងំអ្ស់នៅកន ុងទ្ីតំាងន្ដលានកមម វធិ្ីននុះ។ ប គាលិកគួរន្ែរកាគាា ែយា ងនហាចណាស់ 6 feet 
ព្ីប គាលិកនសសងនទ្ៀែទងំអ្ស់ ។ មិនថានព្លណានន្ទុះនទ្ ម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្មិនអាចនលើសព្ីចំនួន
ក ារអ្ែិបរាសម្រាប់ទ្ំហំន្ដលបានអ្ន ម័ែឱ្យនដាយអាជាា ប័ណណ  ឬការសាល់នដាយ CCLD នឡើយ។ កមម វធិ្ីន្ែទំ
ក ារម្របន្ហលជាម្រែូវការរកាម្រកមុាននសថ រភាព្ែូចជាងអ្ែិបរាិន្ដលម្រែូវបានអ្ន ញ្ញា ែCCLD នដើមបីអ្ន វែតតាម
ែម្រមូវការរកាគាា ែរាងកាយម្រសបតាមែម្រមូវការននការនបើកដំនណើរការនឡើងវញិនៅកន ុងព្ិធ្ីស្លរននុះ។ 

❑ ម្របសិននបើទ្ីតំាងននុះានបនទប់ធ្ំៗនម្រចើន បនទប់ទងំននុះអាចបំន្បកនៅជាបនទប់ែូចៗបាន 
នដាយតាមបនទប់នីមួយៗដាក់ចំនួនក ារ 30ន្ទក់ ឬក៏ដាក់ចំនួនក ារតាមន្ដលអាចអ្ន ញ្ញា ែឱ្យ ក ារទងំអ្ស់រកាចាៃ យ
ជាអ្បបបរាព្ីោន ចនន្ទា ុះព្ី បី (3)ហា ីែ ព្ី ោន  និងអ្បបបរា ម្របំាមួយ (6) ហា ីែ ព្ីប គាលិក និងម្របំាមួយហា ីែ 
រវាងប គាលិកនិងប គាលិកន្ដលនៅកន ុងទ្ីតំាងននុះ សរ បរមួគឺានចំនួនកាន់ន្ែែិច។ 
ទ្ីធ្លា ខាងកន ុងអាោរន្ដលានទ្ំហំធ្ំទូ្លាយ ដូចជាកន្នាងហាែ់ម្របាណ 
ឬបនទប់ព្ហ ម ខ្ង្គរន្ដលម្រែូវបានន្បងន្ចកជាែំបន់ែូចៗម្របន្ហលជាមិនម្រែូវបាននម្របើនដាយម្រកមុន្ដលាននសថ រភាព្នម្រចើនជាងបី 
(ចំនួនក ារអ្ែិបរា 90 ន្ទក់) កន ុងនព្លន្ែមួយនទ្។ ម្រែូវានការម្របងុម្របយ័ែនដូចខាងនម្រកាម 
នៅនព្លានការន្បងន្ចកបនទប់៖ 

• បទ្បបញ្ាែត ិសត ីព្ីស វែថ ិភាព្អ្គា ិភ័យនិងបរសិ្លថ នម្រែូវន្ែព្ិចរណាកន ុងការន្បងន្ចកទ្ីតំាង។ 

• ការន្បងន្ចកបនទប់ម្រែូវន្ែខ្ណឌ ន្ចកចប់ព្ីខាងនម្រកាមជាប់ឥដឋការ៉ៃនូៅខាងនលើយា ងនហាចណាស់កមពស់ 8ហា ីែ 
នហើយម្រែូវនម្របើសាា រៈន្ដលមិនន្មនជាលកខណៈម្រជាបទ្ឹក នហើយអាចសាអ ែបានយា ងនទ្ៀងទែ់សងន្ដរ។ 

• ការន្បងន្ចកបនទប់ម្រែូវន្ែដាក់កន ុងលកខណៈមួយន្ដលបនងក ើនខ្យល់នចញចូលនិងលំហូរខ្យល់នដើមបីអាចម្រគប់ម្រគងសីែ 
ណាភាព្ន្ដលសតល់ស ខ្ភាព្លអ  និងអាចបំបាែ់ស្លរធ្លែ កខ្ាក់។ 

• ការន្បងន្ចកបនទប់ម្រែូវន្ែធ្លន្ទស វែថ ិភាព្តាម់ជាន់នដាយកន ុងលកខណៈមួយន្ដលកាែ់បនថយហានិភ័យននការរអ្ិល 
ការនដើរជំព្ប់និងការធ្លា ក់។ 

• នៅនព្លន្បងន្ចករចួរាល់ បនទប់នីមួយៗម្រែូវន្ែទ្ កកន្នាងទ្ំននរម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់រកាគាា ែរាងកាយ (នន្ទុះគឺ
ចាៃ យ 3ហា ីែរវាងក ារ 6ហា ីែរវាងក ារនិងប គាលិក និង 6ហា ីែរវាងប គាលិក)។ 

• បនទប់ន្ដលន្ចកម្រែូវន្ែម្រែូវបានរចន្ទនឡើងដូនចន ុះម្រកមុក ារាននសថ រភាព្អាចចូលនិងនចញនដាយមិនលាងកាែ់ម្រែឹ
មចាៃ យ 6ហា ីែននម្រកមុនសសងនទ្ៀែ។ ម្របសិននបើានទា រ 2 ចូលនៅកន ុងបនទប់ ានការន្ណនំ្ទឱ្យានការកំណែ់
ទា រនៅតាមម្រកមុក ារនីមួយៗន្ដលអាចឱ្យពួ្កនគចូលនិងនចញតាមចនន្ទា ុះនន្ទុះ។ 

• សល វូនចញមួយ (មនធ្ោបាយនធ្ា ើដំនណើរ) ម្រែូវន្ែនរៀបចំសម្រាប់ក ារនៅសងខាងននបនទប់ន្ដលន្ចកនន្ទុះ។ 
ទ្ីតាំងនីមួយៗម្រែូវន្ែានសល វូបនត  និងមិនបង្គខ ងំនៅចំណ ចណាមួយនៅកន ុងទ្ីតំាងរហូែនៅដល់កន្នាង
ស វែថ ិភាព្នឡើយ។ សញ្ញា សាា ល់់គួរន្ែម្រែូវបានបិទ្នៅនលើឬជិែឧបករណ៍ន្ចកន្ដលបង្គា ញព្ីសល វូនដើមបីចកនចញ 
និងការនម្របើម្របាស់សល វូទងំននុះគួរន្ែម្រែូវបានអ្ន វែតនព្លានការហាែ់សមកន ុងការជនមាៀសនដើមបីធ្លន្ទស វែថ ិភាព្កន ុង
ករណីានអាសនន។ 

❑ នភាៀវនិងក ារទងំអ្ស់ ែម្រមូវឲ្យពាករ់បាំងម ខ្ខ្ណៈនព្លនៅកន្នាងឬទី្តាំង នលើកន្លងន្ែនព្លនគងនែៃ 
នព្លបរនិភាគ/សឹក ឬនព្លនធ្ា ើសកមមភាព្រាងកាយន្ែាន ក់ឯង (ដូចជាការរែ់ហាែ់ម្របាណន្ែាន កឯ់ង)។ ននុះអ្ន វែតនៅនលើ
មន សសធ្ំទងំអ្ស់ និងក ារន្ដលានអាយ ចបព់្ី 2 ឆ្ន ំនឡើងនៅ។ ានន្ែប គាលន្ដលម្រែូវបាន
ន្ណន្ទមំិនឲ្យពាក់របាំងម ខ្នដាយអ្នកសតល់នសវានវជជស្លន្តសតប  នណាណ ុះ នទ្ើបម្រែូវបាននលើកន្លងព្ីការពាក់ននុះ។ 
នដើមបីោមំ្រទ្ស វែថ ិភាព្ប គាលកិរបស់អ្នក និងនភាៀវនសសងនទ្ៀែ គួរសតល់របាងំម ខ្ឲ្យនភាៀវន្ដលមកដល់នដាយោម នវា។ 

❑ បនងក ើនគាា ែរវាងកន្នាងអ្ងគ ុយ ែ  នងិន្ម្រគ។ ព្ចិរណាព្ីវធីិ្នដើមបីបនងក ើែការបំន្បកក ារតាមរយៈមនធ្ោបាយនសសងនទ្ៀែ 
ឧទហរណ៍ គាា ែម្របាំមួយហា ែីចនន្ទា ុះកន្នាងអ្ងគ ុយ រន្ទងំបាំងរវាងកន្នាងអ្ងគ ុយ ការសាា ល់នៅនលើកម្រាលឥដឋ
នដើមបីនលើកកមពសក់ាររកាគាា ែ ការនរៀបចកំន្នាងអ្ងគ ុយកន ុងន្បបបទ្មួយន្ដលកាែ់បនថយការទក់ទ្ងទ្លម់ ខ្ោន ។ 

❑ ព្ិចរណានរៀបចំសកមមភាព្នឡើងវញិសម្រាបម់្រកមុែូចៗ កដូ៏ចជានរៀបចំនម្រគឿងសង្គា រ តម និងទី្ធ្លា កមានតនឡើងវញិ នដើមបី 
រកាការបំន្បកោន ។ 

❑ ប គាលិកគួរន្ែបនងក ើែការន្ណន្ទំសម្រាប់ការរកាគាា ែជាអ្ែិបរា និង វធីិ្កាែ់បនថយហានិភយ័(risk)
ននទំ្ន្ទក់ទំ្នងជិែសន ិទ្ធកនងចំនណាមក ារទងំកន ុងនិងនម្រៅអាោរ ន្ដលង្គយម្រសួលយលស់ម្រាប់ក ារ នងិ
សមម្រសបតាមកម្រមិែលូែលាស់តាមរយៈការនម្របើម្របាសជ់ំនួយដូចជាគំនូសនលើឥដឋនិងស្លា កសញ្ញា ។ 

❑  រ តែបនត ឹងចនួំននភាៀវ អ្នកសម ម័្រគចិែត នងិសកមមភាព្មនិចំបាច់ន្ដលចូលរមួជាមួយម្រកមុនសសងនទ្ៀែកន ុងនព្លន្ែមួយ។ 

❑  រ តែបនត ឹងសកមមភាព្កន ុងសហគមន៍នៅនព្លន្ដលអាចនធ្ា ើបាន។ នបើសិនជាមិនអាចអ្ន វែតបាន ចូរឆ្ា ស់ការនម្របើ ម្របាស់ 
ដាកឲ់្យអ្នកចូលរមួនៅឃ្លា ែព្ីោន សមម្រសប រកាម្រកមុឲ្យែូចនិងសថ ិែនសថ រតាមន្ដលអាចនធ្ា ើបាន និងសាា ប់ នមនរាគ
បន្ទទ បព់្ីនម្របើរចួមតងៗ។ 



នាយកដ្ឋា នសខុភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របសម់ន្តនតសីុោភិបាល 
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❑ ដាក់កម្រមិែនលើការម្របមូលសត ុំ និងសកមមភាព្នម្រៅកមម វធីិ្សិកាសម្រាបអ់្នកន្ដលអាចរកាគាា ែរាងកាយ និងជួយអ្ន្ទម័យ
នដឲ្យបានម្រែមឹម្រែវូ។ 

❑ នម្របើម្របាស់ទី្ធ្លា នសសងតាមការចំបាច់ នដាយរាបប់ញ្ច លូទងំការនម្របើម្របាស់ទី្ធ្លា ខាងនម្រៅជាម្របចំ នបើអាកាសធ្លែ  
អំ្នណាយសល។ ឧទហរណ៍ ព្ចិរណាព្ីវធីិ្នដើមបីបនងក ើនទី្ធ្លា ខាងនម្រៅជាអ្ែិបរា និងការនម្របើម្របាស់អាហារដាឋ ន 
និងទី្ធ្លា នសសងនទ្ៀែសម្រាប់នម្របើម្របាស់នដើមបអី្ន ញ្ញា ែឲ្យានការរកាគាា ែរាងកាយ។ 

❑ កាែ់បនថយចលន្ទជាម្រកមុឲ្យបាននម្រចើនបសំ ែតាមន្ដលអាចអ្ន វែតបាន។ 

❑ ដឹកន្ទំនធ្ា ើសកមមភាព្ជាមួយក ារនៅទ្ីធ្លា ខាងនម្រៅអ្ោរនម្រចើនតាមន្ដលអាចនៅរចួ (រាល់សកមមភាព្ហាែ់ 
ម្របាណទំងំអ្ស់ នម្រចៀងនិងសូម្រែម្រែូវន្ែនៅទ្ីធ្លា ខាងនម្រៅ)។ 

 
អាហារ 

❑ ឲ្យក ារយកអាហារផ្លទ លខ់្ល នួមកតាមន្ដលអាចនធ្ា ើបាន និងអ្ន វែតការរកាគាា ែរាងកាយនៅនព្លបរនិភាគ ឬ
បរនិភាគនៅកន ុងម្រកមុែូចរបស់ខ្ល នួ ជនួំសការនម្របើស្លលបរនិភាគលកខណៈសហគមន៍ ឬអាហារដាឋ ន។ 
ធ្លន្ទបាននូវស វែថ ិភាព្របសក់ ារន្ដលានម្របែកិមមអាន្លកហសុ ីអាហារ។ 

❑ នម្របើម្របាស់ម្របដាបម់្របដាបរនិភាគអាហារន្ដលអាចនបាុះនចលបាន (ឧ. សម ស្លា បម្រពា និងចន)។ នបើសិន ជាមិនអាច
នម្របើម្របាស់ម្របដាបម់្របដាន្ដលអាចនបាុះនចលបាន ចូរម្របាកដថាម្របដាបម់្របដាបរនិភាគអាហារន្ដលមនិ 
អាចនបាុះនចលទងំអ្ស់ ម្រែវូ លាងជាមួយស្លប ូ  និងទឹ្កនៅត  ឬនៅកន ុងា ស នីលាងចន។ ប គាលាន ក់ៗគួរលាងនដរបសខ់្ល នួ 
បន្ទទ បព់្ីចែ់ន្ចងម្របដាបម់្របដាបរនិភាគ អាហារន្ដលបាននម្របើរចួនដាយផ្លទ ល។់ 

❑ នបើសនិជាអាហារម្រែូវបានសតលជូ់នកន ុងម្រព្ឹែត ិការណណ៍ាមួយ ចូរានម្របអ្បឬ់ែង់នវចខ្ចបជ់ាម ន សម្រាប់អ្នកចូលរមួាន ក់ៗ  
ជំនួសឲ្យអាហារន្បបប ូ នហា  ឬអាហារន្បបម្រគួស្លរ។ នចៀសវាងការន្ចករំន្លកមហ បូអាហារ និងម្របដាប់ម្របដានម្របើម្របាស។់ 

 

C.  វធិានការណ៍ខដើមបីធានាបាននូវការម្ររប់ម្ររងការលាងំាំងឺ 

❑ ម្របាកដថាប គាលកិនិងម្រកមុម្រគួស្លរទងំអ្សប់ានយលដ់ឹងអំ្ព្ីការព្ម្រងឹងការអ្ន វែតអ្ន្ទម័យ នោលការណ៍ន្ណន្ទអំ្ំព្ី 
ការរការគាា ែ និងស្លរៈសខំាន់ននការនម្របើម្របាសម់្រែមឹម្រែវូ ការនដាុះនិងសាអ ែ ឬរបាងំម ខ្ន្ដលនម្របើនហើយនបាុះនចលបាន 
ការអ្ន វែតការព្ិនិែយ នងិលកខនត ិកៈនលើកន្លងជាកល់ាក់ របសជ់ំងឺ COVID-19។ 

❑ ចែ់តំាងប គាលិកាន កឲ់្យទ្ទួ្លខ្ សម្រែូវកន ុងការនលា ើយែបនឹងការបារមាព្ជីំងឺ COVID-19 ។ 
ប គាលិកកន្នាងន្ែទកំ ារនិងម្រកមុម្រគួស្លរទងំអ្ស់ គួរន្ែដឹងថានែើប គាលាន ក់នន្ទុះជានរណា និងទក់ទ្ងនៅពួ្កោែ់ 
នដាយរនបៀបណា។ ប គាលិកាន ក់ននុះគួរន្ែានការបណត ុ ុះបណាត ល នដើមបសីម្រមបសម្រមួលឯកស្លរ 
និងតាមដានការប ុះពាល់ន្ដលអាចនកើែាន នដើមបជូីនដណំឹងដលប់ គាលិកនិងម្រកមុម្រគួស្លរឲ្យបានរហស័ 
និងានទំ្នួលខ្ សម្រែូវ។ ប គាលិកាន ក់ននុះក៏ទ្ទួ្លខ្ សម្រែូវកន ុងការជូនដណំងឹដល់មន្តនត ីស ខាភិបាលកន ុងែបំន់ អ្ពំ្ី
ករណជីំងឺ COVID-19 ទងំអ្ស់នៅទី្កន្នាង។ 

❑ សូមម្របាកដថាការសាែ់សាងស់ាា រៈម្រគបម់្រោន់នដើមបីោមំ្រទ្ឥរយិាបែអ្ន្ទម័យលអ  នដាយរមួានស្លប ូ  ម្រកដាសអ្ន្ទម័យ 
ធ្ ងសរំាមនដាយមិនចំបាចន់ម្របើនដប ុះ នងិទឹ្កអ្ន្ទមយ័លាងនដនដាយានជាែិ អាល់ក លនអ្ទី្លយា ងនហាចណាស់ 60 
ភាគរយ សម្រាប់ប គាលកិនងិក ារន្ដលអាចនម្របើម្របាសទឹ់្កអ្ន្ទមយ័លាងនដបាននដាយស វែថ ិភាព្។ 

❑ បនម្រងៀនក ារព្ីវធិ្លនការណក៍ារពារផ្លទ លខ់្ល នួដូចខាងនម្រកាម៖ 

o លាងសអំាែនដឲ្យបាននទ្ៀងទែ់ម ននងិនម្រកាយនព្លបរនិភាគអាហារ បន្ទទ ប់ព្ីកអក ឬកណាត ស់ 
បន្ទទ បព់្ីនលងនៅខាងនម្រៅ នហើយបន្ទទ ប់ព្ីនម្របើបនទប់ទឹ្ក។ 

o នចៀសវាងការប ុះន្ភនក ម្រចម ុះ និងាែ់របស់អ្នក។ 

o នម្របើម្រកណាែប់ិែាែ់នព្លកអកនិងកណាត ស។់ 

o នម្របើម្រកដាសជូែម្រចម ុះ នងិ កអក/កណាត ស់នៅកន ុងម្រកដាស ឬក៏ន្កងនដ។ 

❑ ព្ិចរណាព្ីទ្ាា បន់្ទន្ទន្ដលអាចឲ្យប គាលកិនិងក ារនធ្ា ើការលាងសាអ ែនដរបស់ពួ្កនគឲ្យបាននទ្ៀងទែ់នៅចនន្ទា ុះនព្ល
ឆ្ា សោ់ន ។ 

❑ ក ារនិងប គាលិកគួរលាងនដរយៈនព្ល 20  វនិ្ទទី្ជាមួយស្លប ូ  នដាយដ សសាអ ែយា ងហម ែ់ចែ់ និង នម្របើកន្នសងម្រកដាស 
(ឬនម្របើកន្នសងម្រកណាែ់នម្របើន្ែមតង) នដើមបីនធ្ា ើឲ្យនដសង ួែ។ 

❑ ប គាលិកគួនធ្ា ើជាគំរនូិងអ្ន វែតការលាងនដ។ ឧទហរណ៍ សម្រាបក់ ារែូចៗ នម្របើនព្លនវលានៅបនទប់ទឹ្ក 
ក៏ជាឱ្កាសនដើមបីព្ម្រងឹងទ្ាា ប់លអ  និងតាមដានការលាងនដន្ដលម្រែឹមម្រែូវ។ 

  



នាយកដ្ឋា នសខុភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របសម់ន្តនតសីុោភិបាល 
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❑ ក ារនិងប គាលិកគួរនម្របើទឹ្កអ្ន្ទម័យលាងនដ នៅនព្លមិនអាចអ្ន វែតការលាងនដជាមួយទឹ្កនិងស្លប ូបាន។ 
ទឹ្កអ្ន្ទម័យលាងនដម្រែូវបាននម្របើ នដាយម្រែដ សនដរហូែទល់ន្ែសង ួែទងំម្រសងុ។ សាា ល៖់ 
ការលាងនដជាមួយទឹ្កនិងស្លប ូញកឹញប់ គាឺនម្របសទិ្ធភាព្ជាងការនម្របើម្របាស់ទឹ្កអ្ន្ទម័យលាងនដ 
ជាព្ិនសសនៅនព្លន្ដលនដនមើលន ើញម្របឡាក។់ 

o ក ារអាយ នម្រកាម 9 ឆ្ន ំ គួរនម្របើទឹ្កអ្ន្ទម័យលាងនដ នម្រកាមការម្រែួែព្ិនិែយរបស់មន សសនព្ញវយ័។ ទូ្រស័ព្ទ 
នៅកាន់ការម្រែួែព្ិនែិយថាន ពំ្ លម្របសិននបើនលបទឹ្កអ្ន្ទមយ័លាងនដ៖ 1-800-222-1222 ។ 
គួរនម្របើទ្កឹអ្ន្ទម័យលាងនដន្ដលានជាែអិាល់ក លនអ្ទី្ល នហើយគួរន្ែម្រែូវបាននម្របើនៅនព្ល 
ានសកាត ន ព្លននការនម្របើម្របាស់នដាយក ារមិនម្រែូវបានម្រែួែព្ិនែិយ។ ទឹ្កលាងនដ Isopropyl ានជាែពិ្ លនម្រចើន 
នហើយអាចម្រសូបចូលតាមន្សបក។ ក ំនម្របើសលិែសលណាន្ដលានសទ កុជាែិ នមតាណ ល 

❑ ព្ិចរណាព្ីកន្នាងលាងនដពាសនព្ញទី្កន្នាង នដើមបកីាែ់បនថយការចលែ័ និងកកសទ ុះនៅបនទប់ទឹ្ក 
ឲ្យបានែិចបសំ ែតាមន្ដលអាចនធ្ា ើនៅបាន។ 

❑ ផ្លអ កការនម្របើម្របាស់ម្របភព្ទឹ្កសឹកន្ដលានដាកឲ់្យនម្របើតាមទី្ស្លធ្លរណៈ នហើយនលើកទឹ្កចិែតឲ្យនម្របើដបទឹ្ក 
ន្ដលអាចនម្របើនឡើងវញិបាន។ 

❑ កន្នាងន្ដលម្រែូវបានប ុះញឹកញបដូ់ចជា នដទញទា រ ក ងតាក់បិទ្នបើកនភា ើង នដបិទ្នបើកទឹ្ក នសទបនទប់ទឹ្ក ែ  
និងនសទកន ុងយានយនតដកឹជញ្ជ នូ គួរន្ែម្រែូវសាអ ែឲ្យបានយា ងនហាចណាសជ់ានរៀងរាលន់ែៃ 
និងញកឹញបជ់ាងម នកន ុងមួយនែៃម្របសិននបើអាច។ 

❑ ដាក់កម្រមែិការនម្របើម្របាសឧ់បករណ៍នលងកំស្លនតរមួោន  នដើមបជួីយដលស់កមមភាព្រាងកាយន្ដលទមទរ 
ឲ្យានការប ុះពាល់ែិចជាងម ន។ 

❑ ដាក់កម្រមែិការន្ចករំន្លកវែថ ុ និងឧបករណ៍ ដូចជាម្របដាបម់្របដានកមងនលង នហាមនងិនម្រគឿងសាែ់សាងស់ិលបៈ 
នបើមិនដូនចនុះនទ្ម្រែូវលាងសាអ ែ និងសាា ប់នមនរាគរវាងការនម្របើម្របាស់។ 

❑ ានម្របដាបម់្របដានកមងនលងនម្រចើន នងិម្របដាប់់ម្របដាសម្រាបជ់ំនួយនកមងនរៀន ន្ដលង្គយម្រសួលកន ុងការសាអ ែ 
និងសាា ប់នមនរាគនព្ញមួយនែៃ ឬសតល់នូវធ្ ងដាកផ់្លទ ល់ខ្ល នួ ន្ដលានបិែន ម្ ុះសម្រាប់ដាក់ម្របដាប់ម្របដានកមងនលង 
និងរបស់របរនម្របើម្របាស់សម្រាប់នកមងាន ក់ៗ។ ធ្លន្ទថាម្របដាបម់្របដានកមងនលងន្ដលព្បិាកកន ុងការសាអ ែ 
(ឧទហរណម៍្របដាបម់្របដានកមងនលងទ្ន់) ម្រែូវបានដកនចញព្ថីាន ក់នរៀន 
ឬម្រែួែព្ិនែិយនដាយម្របងុម្របយ័ែនសម្រាបក់ារនម្របើម្របាស់នដាយក ារាន ក់ៗប  នណាណ ុះ។ 

❑ នៅនព្លនម្រជើសនរសីសលិែសលលាងសាអ ែ សូមនម្របើសលែិសលន្ដលម្រែូវបានអ្ន ម័ែឲ្យនម្របើម្របាស់ ម្របឆ្ងំនឹង ជំងឺ COVID-
19 ន្ដលបានអ្ន ម័ែនដាយ EPA ន្ដលបានអ្ន មែ័នលើបញ្ជ ី “N [អ្និ]” និងអ្ន វែតតាមការន្ណន្ទំ
របសម់្រកមុហ  នសលែិសម្រាបក់ារនម្របើម្របាស។់ សលែិសលទងំននុះានសទ កុនូវនម្រគឿងសសនំ្ដលានស វែថ ិភាព្ 
សម្រាបអ់្នកន្ដលានជំងឺហែឺ។ 

❑ នម្របើម្របាសស់លែិសលសាា ប់នមនរាគន្ដលដាក់ស្លា កថាានម្របសិទ្ធភាព្ម្របឆ្ងំភាន កង់្គរនមនរាគន្ដលកពំ្ ង នកើែនឡើង 
អ្ន វែតតាមការន្ណន្ទំនលើស្លា កសម្រាប់អ្ម្រតាព្ម្រង្គវ និងនព្លនវលាប ុះពាលស់មម្រសប។ សតល់ការ បណត ុ ុះបណាត លដល់ប គាលិក
អ្ំព្ីនម្រោុះថាន ក់ននជាែិគីមី ការន្ណន្ទំរបសម់្រកមុហ  នសលែិ និងនសចកតែីម្រមវូ Cal/OSHA សម្រាប់ការនម្របើម្របាស់
ន្ដលានស វែថ ិភាព្។ 

❑ ប គាលិកសាអ ែន្ដលទ្ទួ្លខ្ សម្រែូវសាអ ែ និងសាា ប់នមនរាគទី្កន្នាង ម្រែូវន្ែានបពំាកជ់ាមួយឧបករណ៍ 
ការពារផ្លទ លខ់្ល នួ ន្ដលានដូចជានម្រស្លមនដ ការពារន្ភនក ការពារសល វូដនងា ើម និងឧបករណ៍ការ ពារសមម្រសបនសសងនទ្ៀែ 
តាមែម្រមូវការន្ណន្ទំរបសស់លិែសល។ សលិែសលទងំអ្ស់ម្រែូវន្ែដាកឲ់្យស ែព្ីនដនកមង និងសត ុកនៅកន្នាងន្ដល
មិនសូវានការប ុះពាល។់ 

❑ នៅនព្លសាអ ែ នបើកឲ្យខ្យល់នចញព្ីទី្ធ្លា  ម ននព្លក ារមកដល់។ ានគនម្រាងនធ្ា ើអ្ន្ទម័យយា ងហមែ់ចែ់ 
នៅនព្លន្ដលមិនានវែតានក ារ។ ម្របសិននបើនម្របើា ស នីម្រែជាក់ សូមនម្របើការកំណែ់ន្ដលន្ទមំកនូវខ្យលម់្រសសថ់ាា ។ 
ផ្លា ស់បត រូ និងព្និិែយម្របព្័នធែរំង និងម្របព្័នធ ម្រែងខ្យល់នដើមបីធ្លន្ទបាននូវគ ណភាព្ខ្យលល់អបសំ ែ។ 

❑ នបើសនិជានបើកបងអ ចួបណាត លឲ្យប ុះពាលដ់លស់ វែថភិាព្ ឬស ខ្ភាព្ ចូរព្ិចរណាព្ីយ ទ្ធស្លន្តសត នសសងនដើមបីន្កលមអ
ខ្យល់នចញចូល ដូចជាការនម្រចុះខ្យល់នៅកណាត លសម្រាបម់្របព្ន័ធ  HVAC (ការវាយែនមាែម្រមង នោលនៅយា ងែិច MERV 
13)។ 

❑ ចែ់វធិ្លនការណ៍នដើមបធី្លន្ទថាម្របព្ន័ធ ទឹ្ក និងលកខណៈព្និសសទងំអ្ស់ (ឧទហរណ៍ ទឹ្កបាញស់ម្រាបស់ឹក ទឹ្កបាញល់មអ) 
គឺានស វែថភិាព្សម្រាប់នម្របើម្របាស់ បន្ទទ បព់្ីការបិទ្ទី្កន្នាងកន ុងរយៈនព្លយូរ នដើមបកីាែ់ បនថយហានភិ័យ (risk) 
ននការលាងជំងឺ ដូចជាជំងឺ Legionnaires ជានដើម។ 

 
ការម្រតួតពនិតិយកុារ 

❑ បណត ុ ុះបណាត លប គាលកិនិងអ្ប់រំនកមងៗនិងម្រកមុម្រគួស្លររបស់ពួ្កនគអ្ពំ្ីនព្លនវលាន្ដលពួ្កនគគួរនៅសទុះនហើយនងិនព្លណាពួ្
កនគអាចម្រែឡបម់កកន្នាងនមើលន្ែទកំ ារវញិ។ នលើកទឹ្កចិែតយា ងសកមមភាព្ដលប់ គាលិកនិង 
ក ារន្ដលឈ្ឬឺន្ដលនទ្ើបានទំ្ន្ទក់ទំ្នងជិែសន ិទ្ធជាមួយអ្នកន្ដលាន ជំងឺ COVID-19ឲ្យស្លន ក់នៅសទុះ។ 

  



នាយកដ្ឋា នសខុភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របសម់ន្តនតសីុោភិបាល 
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❑ បន្នថមនលើការម្រែួែព្ិនែិយប គាលិកនៅនព្លពួ្កនគមកដល់ ក ារទងំអ្សគួ់រន្ែម្រែូវបានព្និិែយនៅ 
នព្លមកដល់កន្នាងន្ដរ: 

o នធ្ា ើការម្រែួែព្ិនិែយស ខ្ភាព្របសក់ ារទងំអ្ស់នព្លមកដល់។ 
ននុះអាចរាប់បញ្ច លូទងំព្ិនែិយសីែ ណាភាព្របសក់ ារនៅនព្លចប់នសតើមនែៃនីមួយៗ 
នដាយន្ទ្ម ូ ន្ម ម្រែមិនបាច់ប ុះផ្លទ ល់។ ម្របសិននបើមិនានន្ទ្ម ូ ន្ម ម្រែមិនបាចប់ ុះផ្លទ ល់នទ្ 
របាយការណ៏ការវាយែនមាសែី ណាភាព្អាចទ្ទួ្លយកបាន។ 

o ទី្កន្នាងម្រែូវន្ែអ្ន វែតតាមការន្ណន្ទរំបស់ DPH សត ីព្សីល វូននការសនម្រមចចិែតសម្រាបប់ គាលន្ដលព្ិនិែយន ើញ
 វជិជានសម្រាប់នរាគសញ្ញា ម ននព្លចូលកន ុងម្រគុឹះស្លថ នអ្បរ់ំ ឬខ្ណៈនព្ល
នៅម្រគុឹះស្លថ នអ្ប់រំ។ស្លកសួរប គាលម្រគប់របូអ្ំព្ីនរាគសញ្ញា កន ុងរយៈនព្ល 24 នា ងច ងនម្រកាយ និងថានែើាន 
នរណាាន ក់នៅកន ុងសទុះរបសពួ់្កនគបាននធ្ា ើនែសតជំងឺ COVID-19  វជិជានឬនទ្។ 
ការម្រែួែព្និិែយនរាគសញ្ញា ក៏ម្រែូវបាននធ្ា ើនឡើងម ននព្លនភាៀវអាចចូលនៅកន ុងអ្ោរសងន្ដរ។ ការម្រែួែព្ិនិែយម្រែូវន្ែ
រាប់បញ្ច លូការព្ិនែិយទក់ទ្ងនឹងនរាគសញ្ញា ន្ដលដូចោន ជាមួយជងឺំ COVID-19 ន្ដលអាចនកើែានដូចបាន
នរៀបរាប់នៅនលើសល វូននការសនម្រមចចិែត។ 
ការម្រែួែព្និិែយទងំននុះអាចម្រែូវបាននធ្ា ើនឡើងនដាយផ្លទ លឬ់តាមរយៈវធីិ្ស្លន្តសត ជនួំស 
ដូចជាការម្រែួែព្ិនែិយតាមអ្នឡាញ ឬតាមរយៈ
ស្លា កសញ្ញា ន្ដលម្រែូវបានបិទ្នៅម្រចកចូលនៅអ្ោរនដាយបញ្ញជ កថ់ា 
នភាៀវន្ដលាននរាគសញ្ញា ទងំននុះមិនគួរចូលកន ុងបរនិវណនន្ទុះនទ្។ 

❑ មិនរាបប់ញ្ច លូក ារ ឪព្ កាត យ អ្នកនមើលន្ែឬប គាលកិណាន្ដលបង្គា ញនរាគសញ្ញា ដូចនឹងការលាងជងឺំ COVID-19 
ឬម្រែូវបានដឹងថាបានប ុះពាល់នៅនឹងប គាលន្ដលម្រែូវបានបញ្ញជ ក់ថាានជងឺំ COVID-19។ 

❑ តាមដានប គាលកិនិងក ារនព្ញមួយនែៃនដើមបីរកនរាគសញ្ញា ជំងឺ។ បញ្ជ នូក ារនិងប គាលិកន្ដលាននរាគសញ្ញា
ដូចោន ជាមួយជំងឺ COVID-19 ន្ដលអាចនកើែាននៅសទុះ។ 
បញ្ជ នូោែ់នៅមនទ ីរនព្ទ្យន្ដលម្រែឹមម្រែូវគមឺ្របនសើរជាងនៅសទុះនបើចំបាច់។ 

 
ម្របសនិខបើបរុាលកិឬកុារឈ ឺ

❑ កំណែប់នទប់ឬែបំន់នអាយនៅដាច់នដាយន្ឡក នដើមបីបំន្បកអ្នកណាាន ក់ន្ដលបង្គា ញនរាគសញ្ញា  COVID-19។ 

❑ ធ្លន្ទថាពួ្កនគពាក់ម្រកណាែប់ាំងម ខ្ឬា សនព្ទ្យ ម្របសនិនបើពួ្កនគានអាយ នលើសព្ី 2 ឆ្ន ំ នហើយមនិានបញ្ញា កន ុង 
ការពាក់ឬនដាុះរបាំងម ខ្ឬានបញ្ញា ដកដនងា ើមនដាយស្លរពាក់របាំងម ខ្។ 

❑ ក ារឬប គាលិកន្ដលបង្គា ញនរាគសញ្ញា គួរន្ែសថ ិែនៅកន ុងបនទបដ់ាច់នដាយន្ឡករហូែដល់នគអាចដកឹនៅសទុះ 
ឬនៅមណឌលស ខ្ភាព្នអាយឆ្ប់តាមន្ដលអាចអ្ន វែតបាន។ 

❑ បនងក ើែដំនណើរការនដើមបីដកឹជញ្ជ នូនរណាាន ក់ន្ដលឈ្ឺនៅសទុះរបសពួ់្កនគ ឬកន្នាងន្ែទសំ ខ្ភាព្យា ងាន 
ស វែថភិាព្តាមការគួរ។ ទូ្រសព័្ទនៅនលខ្ 9-1-1 ភាា មៗ នបើសិនជាប គាលនចញអ្ការៈច កឥែឈ្ប់ ឬានសាព ធ្កន ុងម្រទ្ងូ 
ភាន់ភាងំ ឬបបូរាែ់ឬម ខ្នឡើងព្ណ៌នខ្ៀវ។ 

❑ ទី្កន្នាងម្រែូវម្របាកដថាពួ្កនគានយា ងនហាចណាសមួ់យ ប  ន្នតគួរន្ែាននម្រចើនជាងននុះ នូវនលខ្ទូ្រសព័្ទសនន្តង្គា ុះបន្ទទ ន់ 
នដើមបីធ្លន្ទបានការជូនដំណងឹជាបន្ទទ ន់ ម្របសិននបើក ារានសញ្ញា ជមៃ ឺ។ 

❑ ន្ណនំ្ទដល់ប គាលកិនិងក ារន្ដលានជមៃកឺ ំនអាយវលិម្រែឡប់មកវញិ 
រហូែដល់ពួ្កនគបានបំនព្ញតាមលកខណៈវនិិចេយ័កន ុងការវលិម្រែឡប់នៅកន្នាង ន្ដលានន្ចងកន ុង សល វូននការសនម្រមចចិែត 
សំរាប់អ្នកាននរាគសញ្ញា នៅស្លថ ប័នអ្បរ់ំ។ 

❑ បន្ទទ បព់្ីបានទ្ទួ្លដណំឹងថាប គាលកិ ឬក ារនធ្ា ើនែសត  វជិជានសម្រាបជ់ំងឺ COVID-19 ទី្កន្នាងម្រែូវបានែម្រមវូឲ្យន្ណន្ទំ
ប គាលន្ដលឈ្ឺឲ្យដាកខ់្ល នួឲ្យនៅដាច់នដាយន្ឡកនៅសទុះ នងិន្ណន្ទមំន សសទងំអ្ស់ន្ដលបានប ុះពាលជ់ាមួយប គាលន្ដលឈ្ឺ
ឲ្យនធ្ា ើចតាត ឡសី័ក។ ការប ុះពាល់នឹងម្រែូវបានព្ិនិែយនឡើងវញិនដើមបវីាយែនមាថានែើប គាលណាខ្ាុះចំបាច់ម្រែូវនៅដាច់ព្ីនគ 
នដាយរាប់បញ្ច លូទងំលទ្ធសលកន ុងការដាកប់ គាលទងំអ្ស់ន្ដលនៅកន ុងម្រកមុន្ែមួយឲ្យនៅដាច់ព្ីនគកន ុងន្ទមជាមន សសឈ្ឺ 
នបើសនិជាមិនអាចបដិនសធ្នចលនូវការប ុះពាល់សម្រាបម់្រកមុទងំមូលបាន។ សូមនមើលការន្ណន្ទសំ ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈ អ្ពំ្ី
ការដាក់ឲ្យនៅនដាយន្ឡក (ph.lacounty.gov/covidisolation) និងការនធ្ា ើចតាត ឡសី័ក (ph.lacounty.gov/covidquarantine) 
សម្រាបព់្័ែា៌នលមអ ិែបន្នថម។ 

❑ ទី្តាំង ែម្រមូវឲ្យរាយការណដ៍ល់ន្ទយកដាឋ នស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈអ្ពំ្ីប គាលន្ដលាន COVID-19 ន្ដលបានបញ្ញជ ក់ 
ន្ដលបានសថ ិែនៅទី្តំាងនៅនព្លណាមួយកន ុងរយៈនព្ល 14 នែៃម ននព្លកាលបរនិចេទ្ចប់នសដើមឈ្ឺ។ ករណជីំងឺ COVID-19 
ន្ដលបានបញ្ញជ ក់ គឺជាប គាលន្ដលបាននធ្ា ើនែសត  COVID-19  វជិជាន។ 
កាលបរនិចេទ្ននការចប់នសដើមឈ្ឺគឺជាកាលបរនិចេទ្ដំបូងន្ដលាននរាគសញ្ញា ជំងឺ COVID-19 ឬកាលបរនិចេទ្នធ្ា ើនែសតជំងឺ 
COVID-19 នពាលគមួឺយណាន្ដលនកើែម ន។ 

❑ ការរាយការណ៍តាមអ្ ិនធឺ្ណែិន្ដលានស វែថ ិភាព្គឺជាវធីិ្ស្លន្តសតលអបសំ ែសម្រាបជូ់នដណំឹង DPH 
អំ្ព្ីការប ុះពាល់នៅនឹងជំងឺ COVID-19 នហើយអាចនធ្ា ើបាននៅនលើក ំព្យូ ទ័្រ 
ឬឧបករណ៍ចល័ែន្ដលអាចចូលនៅកាន់កមម វធីិ្នគហទំ្ព្័រន្ដលានស វែថភិាព្៖ 
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport។ 
ម្របសិននបើការរាយការណត៍ាមអ្ ិនធឺ្ណិែមិនអាចនធ្ា ើបាននទ្ នន្ទុះការរាយការណ៍នដាយផ្លទ លត់ាមរយៈការទញយក 
និងបំនព្ញ ន្បបបទ្ករណីជងឺំ COVID-19 និងបញ្ជ ីន្ខ្សទំ្ន្ទក់ទំ្នងសម្រាប់ វសិយ័អ្បរ់ ំនហើយនសាើនៅកាន់ ACDC-
Education@ph.lacounty.gov។ 

  

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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o ការរាយការណ៍អ្ពំ្ីករណីន្ដលបានបញ្ញជ កច់ំនួន 1 ឬ 2 គួរន្ែម្រែូវបាននធ្ា ើនឡើងកន ុងរយៈនព្ល 1 
នែៃនននែៃនធ្ា ើការបន្ទទ ប់ព្បីានទ្ទួ្លដណំឹងអ្ពំ្ីករណីទងំននុះ។ 

o នៅកន ុងករណីន្ដលរកន ើញថាានជងឺំ COVID-19 ចនួំន 3 ករណឬីនម្រចើនជាងននុះនៅកន្នាងនធ្ា ើការកន ុងរយៈនព្ល 
14 នែៃ នន្ទុះនិនយាជកម្រែូវរាយការណ៍ព្ចីនង្គក មននុះភាា មៗ នៅកាន់ ន្ទយកដាឋ នស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈ 
នដាយនម្របើវធីិ្ស្លន្តសត ន្ដលបាននរៀបរាប់ខាងនលើ។ 
ន្ទយកដាឋ នស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈនងឹនធ្ា ើការជាមួយកន្នាងនបាុះែង់នៅនព្លនែៃនដើមបកីណំែថ់ានែើចនង្គក មនន្ទុះគជឺា
ការសទ ុុះជងឺំន្ដលែម្រមូវឱ្យានការនស ើបអ្នងកែការសទ ុុះជំងឺចំនពាុះស ខ្ភាព្ស្លធ្លរណៈឬនទ្។ 

❑ បិទ្ទី្កន្នាងន្ដលបាននម្របើនដាយប គាលន្ដលឈ្ឺ និងក ំនម្របើម្របាសម់ ននព្លសាអ ែ និងសាា ប់នមនរាគ។ រង់ច2ំ4នា ង 
ម ននព្លអ្នកសាអ ែឬសាា ប់នមនរាគ។ ម្របសនិនបើ24នា ងមិនអាចនធ្ា ើនៅបាននទ្ សូមរង ់
ចំឲ្យបានយូរតាមន្ដលអាចនធ្ា ើនៅបាន ។ 

❑ ធ្លន្ទបាននូវការនម្របើម្របាស់សលិែសលសាា ប់នមនរាគម្របកបនដាយស វែថភិាព្ នងិម្រែឹមម្រែូវ នដាយនម្របើ ឧបករណក៍ារពា 
ផ្លទ ល់ខ្ល នួ និងខ្យល់នចញចូលន្ដលបានន្ណន្ទំសម្រាប់ការសាអ ែ។ ទ្ កសលិែសលសាអ ែ និងសាា ប់នមនរាគ
ឲ្យស ែព្ីនដនកមង។ 

❑ កន ុងកឡុំងនព្លសទ ុុះឬការប ុះពាល់ម្រទ្ងម់្រទយធ្ំ សូមព្ិនម្រោុះនយាបលជ់ាមួយមនទ រីស ខាភបិាលស្លធ្លរណៈកន ុងម្រសកុ 
អ្នកម្រគប់ម្រគងកន្នាងន្ែទនំកមងសមម្រសប អាចព្ិចរណាថាម្របសិននបើានការបិទ្ហាមឃ្លែ់និងរយៈនព្ល 
ន្ដលន្សអកនលើកម្រមែិហានិភយ័ (risk) នៅកន ុងសហគមន៍ជាកល់ាក៖់ 

o ម្របសិននបើកមម វធីិ្ននុះម្រែូវបានបិទ្ សូមឲ្យប គាលកិ សសិស 
និងម្រកមុម្រគួស្លររបសពួ់្កនគក ំនអាយានការជួបជ ឬំនធ្ា ើទំ្ន្ទក់ទំ្នងសងាមនៅម្រគបទី់្កន្នាង។ 
ននុះរាបប់ញ្ច លូទងំការនរៀបចំន្ែទកំ ារជាម្រកមុ កដូ៏ចជាការជួបជ ោំន នៅកន្នាង ដូចជាសទុះមែិតភកត ិ 
នភាជនយីដាឋ នន្ដលចូលចិែត ឬ សារទំ្ននើបកន ុងម្រសកុ។ 

 
ដ្ឋក់កាំរតិការថចករំថលក 

❑ រកាទ្ ករបស់របរនីមួយៗរបស់ក ារ 
ឲ្យនៅដាច់នដាយន្ឡកព្ីោន និងដាក់ធ្ ងទ្ កសាា រៈឬទី្កន្នាងផ្លទ ល់ខ្ល នួនដាយានបិែន ម្ ុះ។ 
ធ្លន្ទថារបស់របរម្រែូវបានយកនៅសទុះរាល់នែៃ នដើមបសីាអ ែនិងសាំា ប់ នមនរាគ។ 

❑ ធ្លន្ទការសាែ់សាង់ឲ្យបានម្រគប់ម្រោន់នដើមបកីាែ់បនថយការន្ចករំន្លកសំភារៈខ្ពស់ (កាែប់នថយសភំារៈសលិបៈ ឧបករណ៌ ។ល។) 
ដល់កំរែិន្ដលអាចអ្ន វែតបាន ឬកំណែ់ការនម្របើម្របាស់នម្រគឿងបរកិាខ រ និងសំភារៈដលក់ ារ 
មួយម្រកមុកន ុងនព្លន្ែមួយនហើយសំអាែនងិសាា ប់នមនរាគរវាងការនម្របើម្របាស។់ 

❑ នជៀសវាងការន្ចករំន្លកឧបករណ៍នអ្ឡិចម្រែូនិក សនមាៀកបំពាក់ ម្របដាប់ម្របដានកមងនលង នសៀវនៅ 
និងន្លបងឬឧបករណ៍សិកានសសងៗតាមន្ដលអាចអ្ន វែតបាន។ 

 

D.  វធិានការណ៍ថដលទាំនាក់ទាំនងជាមយយសាធារណំន 

❑ ន្ែរកាម្របព្ន័ធ ទំ្ន្ទក់ទំ្នងន្ដលអ្ន ញ្ញា ែឲ្យប គាលិកនិងម្រកមុម្រគួស្លររាយការណ៍នរាគសញ្ញា នដាយខ្ល នួឯង 
និងទ្ទួ្លបានការជូនដណំងឹភាា មៗព្កីារប ុះពាល់នងិជែិឌិែ នហើយនៅន្ែរកាការសាៃ ែ់។ 

❑ ចាប់ចមាងននព្ិធ្ីស្លរននុះ ឬវញិ្ញា បនបម្រែអ្ន នលាមតាមស វែថ ិភាព្ននជំងឺCOVID-19 របស់នខានធ្ី Los Angeles ម្រែូវបាន
បិទ្សាយនៅម្រគប់ម្រចកចូលស្លធ្លរណៈទងំអ្ស់មកកន ុងអ្ោរ។ សម្រាប់ព្័ែ៌ានបន្នថម 
ឬនដើមបីបំនព្ញតាមកមម វធិ្ីបញ្ញជ ក់វញិ្ញា បនបម្រែនដាយខ្ល នួឯង នដាយអ្ន នលាមតាមស វែថ ិភាព្ជំងឺ COVID-19 
សូមចូលនៅកាន់នគហទ្ំព្័រ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។ 
នម្រគឿងបរកិាខ រម្រែូវន្ែរកាទ្ កចាប់ចមាងននព្ិធ្ីស្លរនៅទ្ីតំាងការង្គរនដើមបីន្កសម្រមួល តាមការនសន ើស ំ។ 

❑ ស្លា កសញ្ញា ម្រែូវបានបិែសាយពាសនព្ញ ន្ដលរលំឺកម្រគូនងិក ារអ្ពំ្ីការរកាគាា ែរាងកាយនិងការនម្របើម្របាស់របាងំម ខ្។ 

❑ ផ្លា កសញ្ញា ម្រែូវបានបែិសាយ ន្ដលន្ណន្ទំនភាៀវថាពួ្កនគគួរន្ែស្លន ក់នៅសទុះ ម្របសិននបើាននរាគសញ្ញា សល វូដនងា ើម។ 

❑ ម្រចកអ្នឡាញននកន្នាងនធ្ា ើការ (នគហទំ្ព្័រ បណាត ញសងាម ។ល។) សតលព់្័ែា៌នចាសល់ាស់អ្ពំ្ី ការរកាគាា ែរាងកាយ 
ការែម្រមូវឲ្យនម្របើរបាំងម ខ្ និងបញ្ញា ន្ដលពាកព់្័នធ នសសងៗនទ្ៀែ។ 

  

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm


នាយកដ្ឋា នសខុភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របសម់ន្តនតសីុោភិបាល 
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E.  វធិានការណ៍ថដលធានាបាននូវការខម្របើម្របាស់ខសវាកមមសាំោន់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព 

❑ នសវាកមមន្ដលចំបាចខ់ាា ំងសម្រាបក់ ារម្រែូវបានសតលអ់ាទិ្ភាព្។ 

❑  វធិ្លនការណម៍្រែូវបានបនងក ើែនឡើងនដើមបីធ្លន្ទដល់នសវាកមមសម្រាប់ក ារន្ដលានន្ដនកំណែ់កន ុងការផ្លា ស់ទី្និង/ឬ
ន្ដលានហានិភ័យ (risk) ខ្ពស់នៅទី្ស្លធ្លរណៈ។ 

 

 

 វធិានការណប៍ថនេមទាំងយយថដលខសុពោីងខលើ រយរម្រតវូបានរាយខៅខលើទាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយថែកថដលអាំីវកមមរយរភាា បជ់ាមយយ
ឯកសារខនេះ។ 

 
អនកអាចទក់ទងបរុាលោងខម្រកាមជាមយយសាំណយ រឬមតអិាំពីពិធីការខនេះ៖ 

ខ ម្ េះទាំនាក់ទាំនងអាំីវកមម៖  

ខលខទូរសព័ទ ៖  

កាលបរខិចេទថកសម្រមួលចុងខម្រកាយ៖  

 

 


