នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល

ពិធីការខបើកខ

ើង វ ិញសម្រាប់កន្នែ ងការខបាោះតង់ខៅខពលថ្ងៃ៖ ឧបសមព ័នធ K

មាៃប្រសិទធភាពគិតប្តឹមថ្ងៃសុក្រទី 12 ខែមិងុនាឆ្នាំ 2020

៖

បចចុបបនន ភាពងមីៗ (ការផ្លាស់ប្តរក្រូ
ូ វបានរំលលចលោយពណ៌លលឿង)
8/11/20៖ របាាំងមុែមិនក្រូវបានរក្មូវសក្ាប្់សរមម ភាពខែលទាមទារឲ្យលក្ប្ើរាាាំងខ្ាាំងល ើយ ែរាប្ណា
អាចររាគាំលារ 8 ហ្វ ីរពីអ្នរែថ្ទ។
នាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈររស់ខោៃធី Los Angeles កំពុងអៃុវតត វវ ធធីសា្សត មដំំកក់ល
ដំ បាៃគំប្ទ
ខដ្ឋយវ ធទាសា្សត
ៃិងជំនាញលរសុខភាពសាធារណៈ
ខំើដបីអៃុញ្ញាតឲ្យទីកដៃែ ងជាក់លាក់ខរើកទ្វារខ ើង វ ធញខដ្ឋយ
សុវតថ ិភាព។ ខសចកត ីតប្ដូវោងខប្លដគឺជាក់លាក់សប្មារ់កដៃែ ងខបាោះតង់ខៅខព នងៃ (Day Camps) ដំ បាៃអៃុញ្ញាត
ឲ្យខរើកទ្វារខដ្ឋយខសចកត ីរង្គារ់ពីដ្ៃត ីសុោភិបា សាធារណៈរំា ។ រដៃថ ដខ ើល័កខែ័ណឌដំ បាៃដ្ឋក់ចុោះខដ្ឋយអភិបា
រំា ខៅខ ើទីកដៃែ ងជាក់លាក់ទ្វង
ំ ខៃោះ អាជីវកដម ប្រខភទទ្វំងខៃោះក៏ប្តូវខគរពមដល័កខែ័ណឌដំ បាៃដចងខៅកនុងរញ្ជ ី
ប្តួ តពិៃិតយសប្មារ់កដៃែ ងខបាោះតង់ខៅខព នងៃ (Checklist for Day Camps) ខៃោះផងដំរ។
កដៃែ ងខបាោះតង់ខៅមដខនេ រសដុប្ទ ៃិងកដៃែ ងខបាោះតង់ជិោះទឹករ ក ប្តូវដតអៃុវតត មដពិធីលរកដៃែ ងខបាោះតង់ខៅ
ខព នងៃខៃោះ ៃិងដ្ឋក់ខសេ ើរញ្ជ ីប្តួ តពិៃិតយដំ បាៃរំខពញរ ួចខៅសដតថ កិចចខនេ រសដុប្ទសដប្សរ (ទីប្ក ុង ខោៃធី ឬរំា )
ខំើដបីទទួ លរអៃុញ្ញាត
សូ ដកត់សមាា ់៖ ឯកសារខៃោះអាចៃឹងប្តូវបាៃខធា ើរចចុរបៃេ ភាព ខៅខព ដំ មាៃព័ត៌មាៃ ៃិងធៃធាៃរដៃថ ដ
ំូ ខចេ ោះសូ ដប្បាកំថាពិៃិតយខដើ ខគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
ជាប្រចំសប្មារ់រចចុរបៃេ ភាពខផេងៗខៅខ ើឯកសារខៃោះ។
រញ្ជ ីប្តួ តពិៃិតយខៃោះប្គរំណតរ់៖
(1) ខគ លរណ៍កដៃែ ងខធា ើលរវៃិងលរអៃុវតត ខំើដបីលរពារសុខភាពរុគា ិក
(2) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយ
(3) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរប្គរ់ប្គងលរនែ ងជំងឺ
(4) លរទំនាក់ទំៃងជាដួ យរុគា ិកវៃិងសាធារណជៃ
(5) វវ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរខប្រើប្បាស់ខសវាកដម សំោៃ់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព
ចំណុចសំោៃ់ៗទ្វំងប្បាំខៃោះវ
កដួ យ។វ

ប្តូវដតបាៃខដ្ឋោះប្សាយវ

ប្សរខព ដំ ទីកដៃែ ងររស់អេករខងក ើតពិធីលរខរើកខ ើងវវ ធញ

កន្នែ ងខបាោះតង់ខៅខពលថ្ងៃទង
ាំ អស់ន្ែលម្រតូវបានម្ររបែណតប់ខដ្ឋយការន្ណនាាំខនោះ ម្រតូវន្តដ្ឋក់ចុោះ
នូ វ វ ិធានការណ៍ន្ែលអាចអនុវតត បានទាំងអស់ ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម និងម្រតូវខម្រតៀមខល ួនខែើមបីពនយល់
ពីមូលខេតុថ្ន វ ិធានការណណាមមយ យន្ែលមិនម្រតូវបានអនុវតត រឺមិនអាចអនុវតត បានសម្រាប់ទីកន្នែ ងខបាោះតង់។
ខ្មោះកន្នែ ងខបាោះតង់ខពលថ្ងៃ៖
អាសយដ្ឋានទីកន្នែ ង៖

APPENDIX K: Reopening Protocol for Day Camps
8/11/2020 (Cambodian)

ទំព័រ 1 នៃ 8

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
A. ខោលការណណា និងការអនុវតត ខៅកន្នែ ងខធវ ើការខែើមបីការពារសុខភាពបុរាលិក (រូ សធីកទាំងអស់ន្ែលអនុវតត
សម្រាប់ទីកន្នែ ង)
ដៃុសេប្គរ់គេដំ អាចរំខពញកិចចលរររស់ខល ួៃពីផទោះវប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខធា ើំូខចេោះ។វ
រុគា ិកង្គយរងខប្គោះវ(អេ កដំ មាៃអាយុខ ើវ 65វឆ្េំវ អេ កដំ មាៃរញ្ញាសុខភាពរាុនំ រ៉ៃ)វប្តូវបាៃកំណត់ឲ្យខធា ើលរង្គរដំ អាចខធា ើ
បាៃពីផទោះខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើខៅបាៃ។វ
ំំខណើរលរលរង្គរប្តូវបាៃដកទប្ដង់ខ ើង វ ធញខៅមដកប្ដិតដំ អាចខធាបា
ើ ៃវ ខំើដបីរខងកៃ
ើ ឱលសសប្មារ់ឲ្យរុគា ិកខធា ើលរង្គរ
ពីផទោះ។វពិចរកផត ់ជខប្ដើសឲ្យរុគា ក
ិ វដគគុខទសក៍វអេ កហាត់លរវៃិងរុគា ិក សម ័ប្គចិតតដំ ខសេ ើសដុំ កដប្រភារកិចចវដំ លត់រៃថ យ
លររោះពា ់ររស់ពួកខគជាដួ យអតិងជ
ិ ៃវៃិងរុគា ិកខផេងខទៀតវ(ឧ.វលរប្គរ់ប្គងសារខពើភ័ណឌ ជាជាងលរខធា ើលរជាអេ កគិត ុយវ
ឬប្គរ់ប្គងតប្ដូវលររំា បា មដរយៈលរខធា ើលរពីចមាៃយវ(telework))។
ដាងវ ធញខទៀតវល វ ធភាគឆ្ាស់លវនគេវឬរតរលវនគ
ូ
េ ប្តូវបាៃអៃុវតត ខំើដបីរខងក ើៃលររកាគំលាតរាងលយជាអតិររមា។
រុគា ិកទ្វំងអស់វ (រារ់រញ្ច ូ ទ្វំងរុគា ិកទទួ ប្បាក់ឈ្ន ួ វ ៃិងអេ កសម ័ប្គចិតតវ ប្តូវបាៃសំខៅជារ ួដថាវ "រុគា ិក")វ ប្តូវបាៃ
ប្បារ់ថាកុំដកខធា ើលរខរើសិៃជាឈ្ឺវ
ឬខរើសៃ
ិ ជាពួ កខគបាៃរោះពា ់ជាដួ យដៃុសេដំ មាៃជំងឺវ
COVID-19។វ
រុគា ិក
យ ់ៃិងអៃុវតត មដលរដណនាំររស់វ DPHវ សប្មារ់លរដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវ ៃិងលរខៅដ្ឋច់ពីខគវ ខរើសៃ
ិ ជា
អាចអៃុវតត បាៃ។វ ខគ លរណ៍សុំចារ់ឈ្រ់សប្មាកខៅកដៃែ ងខធា ើលរវ ប្តូវបាៃពិៃត
ិ យខ ើង វ ធញវ ៃិងបាៃដកដប្រខំើដបីធានាថា
រុគា ិកដិៃប្តូវបាៃពិៃយ
័ ខៅខព ពួ កខគសថ ិតខៅផទោះខដ្ឋយសារជំងឺ។វវ
រនាទរ់ពីទទួ ព័ត៌មាៃថាមាៃរុគា ក
ិ មាេក់ ឬខប្ចើៃនាក់ល្វ ើខតសត វ ធជជមាៃ ឬមាៃខរាគសញ្ញាដំ ំូ ចគេជាដួយជំងឺ COVID-19
(ករណី) ៃិខោជកមាៃគខប្មាង ឬពិធីលរខំើដបីឲ្យករណីទ្វ ំងខនាោះដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កខៅផទោះ ៃិងតប្ដូវឲ្យមាៃលរខៅ
ដ្ឋច់ពីខគខដ្ឋយខល ួៃឯងភាែដៗសប្មារ់រគ
ុ ា ិកដំ មាៃលររោះពា ់ជាដួ យករណីខៅកដៃែ ងខធាល
ើ រ។
គខប្មាងររស់ៃិខោជក
គួ រដតពិចរកពីពិធីលរសប្មារ់រុគា ិកដំ បាៃខៅដ្ឋច់ពខី គទ្វំងអស់ ខំើដបីអាចទទួ បាៃ ឬខធា ើខតសត រកជំងឺ COVID-19
ខំើដបីកំណត់ថាខតើមាៃលររោះពា ់ខៅកដៃែ ងខធា ើលររដៃថ ដខទៀតឬក៏អត់
ដំ អាចតប្ដូវឲ្យមាៃវវ ធធាៃលរណ៍ប្គរ់ប្គងជំងឺ
COVID-19 រដៃថ ដ។
ការក្រួ រពិនិរយប្ុគគលរ
ិ ក្រូវបានល្វ ើល ើងមុនលពលប្ុគគលិរអាចនឹងចូ លមរកាន់រខនា ងល្វ ើការ។ ការក្រួ រពិនិរយវប្តូវដត
រារ់រញ្ច ូ លរពិៃិតយទ្វក់ទងៃឹងលរកអ កវការំកំខងា ើដខែ ីវការពិបារែរែលងហម
ើ និងអ្ការប្គ ុៃខតតឬក្គ ុនរងា និងថាលរើ
ប្ុគគលិរបានប្៉ះពាល់ជាមួ យប្ុគគលខែលក្រូវបានលគែឹងថាបានឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 រនុងរយៈលពល 14 ថ្ងៃចុងលក្កាយឬរ៏អ្រ់។
ការក្រួ រពិនិរយទាាំងលន៉ះអាចល្វ ើបានពីចាៃយ ឬលោយផ្លាល់លៅលពលប្ុគគលិរមរែល់។វលរពិៃត
ិ យសីតុណាភាព
ក៏គួរដតខធា ើខ ង
ើ ខៅកដៃែ ងខធា ើលរផងដំរវខរើសៃ
ិ ជាអាចខធា ើបាៃ។
ខៅកនុងករណី ដំ រកខ ើញមាៃវ 3វ ករណីឬខប្ចើៃជាងខៃោះខៅកដៃែ ងខធា ើលរកនុងរយៈខព វ 14វ នងៃវ ខនាោះៃិខោជកគួ ររាយលរណ៍
ពីប្ក ុដខៃោះខៅនាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈមដរយៈខ ខវ(888)វ397-3993វឬវ(213)វ240-7821។
ប្ុគគលិរខែលានការប្៉ះពាល់ជាមួ យអ្ន រែថ្ទទទួ លបានរបាាំងមុែសមក្សប្ខែលក្គប្ក្ចមុ៉ះ
និងារ់លោយឥរគិរថ្ងា។
ប្ុគគលិរក្រូវពារ់របាាំងមុែលន៉ះក្គប្់លពលលវលារនុងអ្ាំ ុ ងថ្ងៃល្វកា
ើ រ លៅលពលប្៉ះពាល់ ឬទាំនងជាប្៉ះពាល់ជាមួ យអ្ន រែថ្ទ។ ប្ុគគលិរ
ខែលក្រូវបានខណនាាំលោយអ្ន រផ្តល់លសវាលវជជសាស្តសតរប្ស់ែល ួនថាពួ រលគមិនគួ រពារ់របាាំងមុែ
គួ រពារ់សនា ៉ះបាាំងមុែខែលានក្រ
ណារ់រុំពីខគមខ្ងលក្កាម លែើមបីអ្នុលលាមតាមប្ទប្ញ្ជជរប្ស់រែឋ ែរាប្ណាសាានភាពសុែភាពរប្ស់ពួរលគអ្នុញ្ជារឲ្យល្វ ើែូលចន ៉ះ។ ក្រ
ណារ់រុំខែលានទក្មង់ រ តររឹងខ្ងលក្កាមចងាាគឺជាការលអ ។
មិនគួ រលក្ប្ើាស់ ខែលានវា៉ាល់មួយផ្ល វូ ល យ
ើ ។វ
រុគា ិក
ដិៃចំបាច់ពាក់ប្កកត់បាង
ំ ដុខខព ខៅមាេក់ឯងខៅកនុងលរ ធោ ័យឯកជៃ ឬប្នា ប្់រូចខែលានរបាាំង រ តងការពារែព ស់ជាង
រមព ស់ប្គ
ុ គ លិរលៅលពលឈរខនាោះខទ។
រុគា ិកប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខបាកគក់ឬប្តររបាំ
ូ
ងដុខររស់ខល ួៃជាខរៀងរា ់នងៃ។
រុគា ិកក៏ទទួ បាៃខប្សាដនំសប្មារ់កិចចលរដំ តប្ដូវឲ្យពួ កខគចត់ ដចងនផទដំ បាៃរោះពា ់ជាញឹកញារ់
ប្បាស់កនុងអំ ុ ងខព ពិៃត
ិ យរកខរាគសញ្ញា។

ឬសប្មារ់ខប្រើ

រុគា ិកប្តូវបាៃដណនាំឲ្យរកាគំលាតោងតិចប្បាំដួយវ (6)វ ហា ត
ី ពីខភញៀវវ ៃិងពីរុគា ិកំូ ចគេខៅប្គរ់កដៃែ ងទ្វំងអស់នៃកដៃែ ង
ខបាោះតង់ខៅខព នងៃ។វរុគា ិកអាចដកជិតជារខក
ត ោះអាសៃេ វមដលរចំបាច់ខំើដបីជួយកុមារវឬខៅមដលរចំបាច់។
រៃទ រ់ទឹកវៃិងទីកដៃែ ងទូ ខៅខផេងខទៀតវប្តូវបាៃសមាែរ់ខដខរាគជាញឹកញារ់ខៅមដល វ ធភាគំូ ចោងខប្លដ៖

o រៃទ រ់ទឹកវវវវវវវ________________________________________________________________
o ខផេងខទៀតវវវវវវវវវវវវវវវវ_________________________________________________________________
សារធាតុសមាែរ់ខដខរាគវៃិងលរផាតផ
់ ាង់ដំ ពាក់ព័ៃធគឺមាៃសប្មារ់រុគា ិកខៅទីមង
ំ ំូ ចោងខប្លដ៖
_________________________________________________________________________________

APPENDIX K: Reopening Protocol for Day Camps
8/11/2020 (Cambodian)
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ទឹកអនាដ័យលាងនំដំ មាៃប្រសិទធភាពប្រឆ្ំងជំងឺវCOVID-19វគឺមាៃសប្មារ់រុគា ក
ិ ទ្វំងអស់ខៅទីមំងំូ ចោងខប្លដ៖
_________________________________________________________________________________
រុគា ិកប្តូវបាៃរំ ឹកឲ្យលាងនំររស់ខល ួៃឲ្យបាៃញឹកញារ់។
ចារ់ចដែ ងនៃពិធីលរខៃោះប្តូវបាៃដចកចយខៅរុគា ក
ិ ៃីដួយៗ។
ឲ្យខប្ចើៃរំផុតមដដំ អាចខធា ើបាៃវ រុគា ិកៃីដួយៗប្តូវបាៃកំណត់ឧរករណ៍ខល ួៃផ្ទទ ់វ ៃិងប្តូវបាៃដណនាំឲ្យខចៀសវាងលរខប្រើ
ទូ រសពទ វខងរែិតវវ ធទយ
ុ ពីរផល វូ វខប្គឿងផាត់ផាង់លរង្គរខផេងខទៀតវឬឧរករណ៍ល រ ធោ យ
័ រ ួដគេវខៅប្គរ់ខព ដំ អាចខធា ើបាៃ។វពួ កខគ
ក៏ប្តូវបាៃដណនាំដៃ
ិ ឲ្យដចករំដ កវPPEវជាដ្ឋច់ោតផងដំរ។
ខៅខព ដំ ប្តូវដតខប្រើវតថុរ ួដគេវ វតថុទ្វ ំងខនាោះប្តូវបាៃសមាែរ់ខដខរាគខដ្ឋយខប្រើផ ត
ិ ផ សមាអតដំ សដប្សរសប្មារ់នផទ រវាង
ខវៃខធា ើលរវឬលរខប្រើប្បាស់ដតងៗវដួ យកដំ ញឹកញារ់ជាងវខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ វតថុំូចោងខប្លដ៖វមាសុៃ
ី ងតចដែ ងវមាសុីៃទូរសារវ
មាសុីៃខបាោះពុដពវ ទូ រសពទ វ លតរចុចវ ប្រដ្ឋរ់កិរវ ប្រដ្ឋរ់ខដ្ឋោះប្គរ់កិរវ ប្រដ្ឋរ់ខរើកសំរុប្តវ នផទខធា ើលរខៅកដៃែ ងទទួ ខភញៀវវ
សាថៃីយលរង្គររ ួដគេវឧរករណ៍សខំ ងៃិង វ ីខំអូវអាយកូ ដវ។ ។វ
ខព ខវលាប្តូវបាៃផត ់ឲ្យរុគា ិកខំើដបីអៃុវតត លរសមាអតកនុងអំ ុ ងខវៃខធា ើលរររស់ខល ួៃ។វ
កិចចលរសមាអតប្តូវបាៃកំណត់កនុង
អំ ុ ងខមាងខធាល
ើ រវជាដផេកដួ យនៃភារកិចចលរង្គរររស់រគ
ុ ា ក
ិ ។វវខរើចំបាច់វដកដប្រខមាងខំើដបីធានាបាៃៃូ វលរសមាអតជាប្រចំវ
ៃិងហម ត់ចត់វ មដលរគួ រ។វ ជខប្ដើសសប្មារ់ប្ក ុដហុៃសមាអតររស់ភាគីទីរខី ំើដបីជួយជាដួ យតប្ដូវលរសមាអតខកើៃខ ើងវ ប្តូវបាៃ
ផត ់ឲ្យវមដលរចំបាច់។
ប្តួ តពិៃិតយខដើ លរៃិយដអវតត មាៃររស់រគ
ុ ា ិកវៃិងមាៃប្ក ុដរុគា ិករប្ដ ុងដំ បាៃទទួ លររណតុោះរក
ត ។
ខគ លរណ៍ទ្វ ំងអស់ដំ បាៃពិពណ៌នាខៅកនុងរញ្ជ ីប្តួតពិៃត
ិ យខៃោះខប្តពីខគ លរណ៍ដំ ទ្វក់ទងៃឹងល័កខែ័ណឌលរង្គរវ
ប្តូវបាៃអៃុវតត ខៅខ ើរុគា ិកំឹកជញ្ជៃ
ូ វៃិងប្ក ុដហុៃខផេងៗខទៀតដំ អាចសថ ិតខៅទីមំងខនាោះកនុងនាដជាភាគីទីរី។
ខប្សចចិតត—ពិពណ៌នាពី វ ធធាៃលរណ៍ខផេងខទៀត៖វ
_________________________________________________________________________________

B. វ ិធានការណណាខែើមបីធានាបាននូ វការរការាំលាតរាងកាយ
ការមកែល់ និងការចាកខចញ
ដ្ឋក់កប្ដិតចំៃួៃដៃុសេខៅកនុងកដៃែ ងខបាោះតង់ឲ្យបាៃសដប្សរខំើដបីរកាបាៃៃូ វលររកាគំលាតរាងលយ។វវវ
ខរើសិៃជាោៃយៃតំឹកជញ្ជៃ
ូ វ(ឧ.វរងយៃត ប្ក ុង) ប្តូវបាៃខប្រើខដ្ឋយកដៃែ ងខបាោះតង់ អេ កខរើកររគួ រដតអៃុវតត សកដម ភាព ៃិងពិធី
លរសុវតថ ិភាពទ្វំងអស់ ំូ ចដំ បាៃចងអុ រង្គាញសប្មារ់រគ
ុ ា ិកខផេងខទៀត (ឧ.វ អនាដ័យនំវ ប្កកត់បាំងដុខវ ៃិងលររកា
គំលាតរាងលយ)។វវវ
អេ កខបាោះតង់វៃិងខភញៀវទ្វំងអស់កំពុងពាក់ប្កកត់បាង
ំ ដុខខៅខព ដកំ ់វៃិងខព ចកខចញ។
លត់រៃថ យលររោះពា ់ជាអរបររមារវាងរុគា ក
ិ កដៃែ ងខបាោះតង់វ អេ កខបាោះតង់វ ៃិង ប្ក ុដប្គួ សារខៅខព ចរ់ខផតដ
ើ វ ៃិងខព
រញ្ច រ់។វវ
ឆ្ែស់ខមាងវ ៃិងទីមំងដកំ ់វ ៃិងទមាែក់ឲ្យបាៃោជរ់ខជ ួៃមដដំ អាចអៃុវតត បាៃវ ខំើដបីលត់រៃថ យរញ្ញាប្រឈ្ដនៃលរ
កំណត់ល វវ ធភាគសប្មារ់ប្គួ សារ។វវ
កំណត់ផល វូ សប្មារ់ចូ វៃិងខចញវខដ្ឋយខប្រើប្បាស់ប្ចកចូ ខប្ចើៃរំផុតមដដំ អាចខធា ើបាៃ។វដ្ឋក់ចុោះៃូ វពិធីលរខផេងខទៀតខំើដបី
ដ្ឋក់កប្ដិតខ ើលររោះពា ់ខដ្ឋយផ្ទទ ់ជាដួ យអេ កំនទឲ្យបាៃខប្ចើៃរំផត
ុ មដដំ អាចអៃុវតត បាៃ។វវ
ផត ់លរដណនាំជាក់ ដសត ងវំូ ចជារង់សអត
ិ ខៅខ ើកប្មា ឥំា វ ឬចិខញ្ច ើដផល វូ វៃិងសាែកសញ្ញាខ ជ
ើ ញ្ញជំងវខំើដបីធានាថារុគា ក
ិ កដៃែ ង
ខបាោះតង់វ ៃិងអេ កខបាោះតង់រកាគំលាតោងតិចវ 6វ ហា ត
ី ជាជួ រវ ៃិងខៅខព ខផេងខទៀតវ (ឧ.វ លរដណនាំសប្មារ់លររខងក ើតវ "ផល វូ ដត
ដួ យ"វខៅកនុងផល វូ ខំើរកនុងអគរ)។
ខរើករងអ ួចវ
ខធា ើបាៃ។វ

ៃិងរខងក ើៃគំលាតជាអតិររមារវាងអេ កខបាោះតង់វ

APPENDIX K: Reopening Protocol for Day Camps
8/11/2020 (Cambodian)

ៃិងអេ កខរើកររខៅខ ោ
ើ ៃយៃតំឹកជញ្ជៃ
ូ ខៅខព ដំ អាច

ទំព័រ 3 នៃ 8
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ទីធាែលាំន្េ
អេ កខបាោះតង់គួរដតសថ ិតខៅកនុងទីធាែំូ ចគេ ៃិងខៅកនុងប្ក ុដតូ ច ៃិងសថ ត
ិ ខសថ ររំផុតមដដំ អាចអៃុវតត បាៃ។ រកាអេ កខបាោះ
តង់ ៃិងរុគា ិកជាដួ យប្ក ុដៃីដួយៗ ៃិងរារ់រញ្ច ូ អេ កខបាោះតង់ដកពីប្គួ សារដតដួ យខៅកនុងប្ក ុដដតដួ យឲ្យបាៃខប្ចើៃរំផុត
មដដំ អាចខធាបា
ើ ៃ។ អប្មអេ កចូ រ ួដខធៀរៃឹងរុគា ិកដំ បាៃដណនាំគួរដត 12:1។
ខភញៀវវ ៃិងអេ កខបាោះតង់ទ្វ ំងអស់ប្តូវបាៃតប្ដូវឲ្យពាក់ប្កកត់បាំងដុខវ ខណៈខព ខៅកដៃែ ងខបាោះតង់វ ខ ើកដ ងដតខព ដហ
ទឹកវខព ខគងដួ យដភែ តវខព ររ ធខភាគ/ផ្ឹរ ឬចូលរ ួមរនុងសរមម ភាពខ្ងលក្ៅអ្គារខែលទាមទារឲ្យលក្ប្ើរាាាំងខ្ាាំង។ (ែូ ចជាការ
ររ់ហារ់ក្បាណ។ សរមមភាពលក្ប្ើរាាង
ាំ ខ្ាាំង ទាាំងលន៉ះគួ រល្វលើ ង
ើ ែណៈខែលររាគាំលារយងរិច 8 ហ្វ ីរពីអ្នរែថ្ទ)។ លន៉ះអ្នុវរត
លៅលលើមនុសស្ាំទា ាំងអ្ស់ និងរុារខែលានអាយុចាប្់ពី 2 ឆ្នលាំ ើងលៅ។ ានខរប្ុគគលខែលក្រូវបានខណនាាំមន
ិ ឲ្យពារ់របាាំងមុែ
លោយអ្ន រផ្តល់លសវាលវជជសាស្តសតប្ុលណា
ណ ៉ះលទើប្ក្រូវបានលលើរខលងពីការពារ់លន៉ះ។ លែើមបីគាាំក្ទសុវរា ិភាពប្ុគគលិររប្ស់អ្នរ និងល្ញៀវ
លផ្សងលទៀរ គួ រផ្តល់របាាំងមុែឲ្យល្ញៀវខែលមរែល់លោយគាមនវា។
រខងក ើៃគំលាតរវាងកដៃែងអងគុយវតុវ ៃិងដប្គ។វពិចរកពី វ ធធីខំើដបីរខងកត
ើ លររំ ដរកអេ កខបាោះតង់មដរយៈដខធាបាយខផេងខទៀតវ
ឧទ្វហរណ៍វ
គំលាតប្បាំដួយហា ីតចខនាែោះកដៃែ ងអងគុយវ
រនាំងបាំងរវាងកដៃែ ងអងគុយវ
លរសមាា ខ់ ៅខ ើកប្មា ឥំា
ខំើដបីខ ក
ើ កដព ស់លររកាគំលាតវលរខរៀរចំកដៃែ ងអងគុយកនុងដរររទដួ យដំ លត់រៃថ យលរទ្វក់ទងទ ់ដខ
ុ គេ។វ
ពិចរកខរៀរចំសកដម ភាពខ ង
ើ វ ធញសប្មារ់ប្ក ុដតូ ចៗ
រំ ដរកគេ។

ក៏ំូចជាខរៀរចំខប្គឿងសង្គា រ ឹដ

ៃិងទីធាែកដាៃត ខ ើង វ ធញខំើដបីរកាលរ

រុគា ិកគួ រដតរខងក ើតលរដណនាំសប្មារ់លររកាគំលាតជាអតិររមាវ
ៃិងវវ ធធីលត់រៃថ យលរផ្ទែស់ទីទ្វ ំងកនុងទីធាែោងកនុងវ
ៃិងោងខប្តអគរវដំ ង្គយប្សួ យ ់សប្មារ់កមា
ុ រវៃិងសដប្សរមដកប្ដិត ូ តលាស់។
វរ ឹតរៃត ឹងខភញៀវវអេ កសម ័ប្គចិតតវៃិងសកដម ភាពដិៃចំបាច់ដំ ចូ រ ួដជាដួ យប្ក ុដខផេងខទៀតកនុងខព ដតដួ យ។
វរ ឹតរៃត ឹងសកដម ភាពកនុងសហគដៃ៍ខៅខព ដំ អាចខធាបា
ើ ៃ។វ
ខរើសិៃជាដិៃអាចអៃុវតត បាៃវ
ចូ រឆ្ែស់លរខប្រើប្បាស់វ
ដ្ឋក់ឲ្យអេ កចូ រ ួដខៅឃ្លែតពីគេសដប្សរវរកាប្ក ុដឲ្យតូ ចៃិងសថ ិតខសថ រវៃិង សមាែរ់ខដខរាគរនាទរ់ពខី ប្រើរ ួចដត ងៗ។
ដ្ឋក់កប្ដិតខ ើលរប្រដូ ផតុំវ ៃិងសកដម ភាពខប្តកដមវ ធធីសិកាសប្មារ់អេកដំ អាចរកាគំលាតរាងលយវ ៃិងគំប្ទអនាដ័យនំឲ្យ
បានក្រឹមក្រូវ។
ខប្រើប្បាស់ទីធាែខផេងមដលរចំបាច់ ខដ្ឋយរារ់រញ្ច ូ ទ្វំងលរខប្រើប្បាស់ទីធាែោងខប្តជាប្រចំ ខរើអាលសធាតុអំខកយផ ។
ឧទ្វហរណ៍ ពិចរកពី វ ធធីខំើដបីរខងក ើៃទីធាែោងខប្តជាអតិររមា ៃិងលរខប្រើប្បាស់អាហារដ្ឋាៃ ៃិងទីធាែខផេងខទៀតសប្មារ់ខប្រើ
ប្បាស់ខំើដបីអៃុញ្ញាតឲ្យមាៃលររកាគំលាតរាងលយ។
លត់រៃថ យច នាជាប្ក ុដឲ្យបាៃខប្ចើៃរំផត
ុ មដដំ អាចអៃុវតត បាៃ។វ
សប្មារ់សកដម ភាពដំ រខងក ើតតំណក់ទឹកតូ ចៗពីផលវវំខងា
ូ
ើដវំូ ចជាលរែាំក្ប្ឹងោែង
ំ វឬលរខប្ចៀងវចូ ររខងក ើៃគំលាតរវាងរុគា ំ ់វ
8វហា ីតវៃិងពាោដខធាស
ើ កដមភាពទ្វំងខៃោះខៅោងខប្ត។
អាហារ
ឲ្យអេ កខបាោះតង់យកអាហារផ្លាល់ខល ួៃររស់ពួរលគមដដំ អាចខធា ើបាៃវ ៃិងអៃុវតតលររកាគំលាតរាងលយខៅខព ររ ធខភាគវ ឬ
ររ ធខភាគខៅកនុងប្ក ុដតូ ចររស់ខល ួៃវ ជំៃួសឲ្យសា ររ ធខភាគ កខ ណៈសហគដៃ៍វ ឬអាហារដ្ឋាៃ។វ ធានាបាៃៃូ វសុវតថ ិភាពររស់កុមារ
ដំ មាៃអាដ កហេ
ុ ីអាហារ។
ខប្រើប្បាស់ប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋររ ធខភាគអាហារដំ អាចខបាោះខច បាៃវ (ឧ.វ ប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋ ៃិងចៃ)។ ខរើសៃ
ិ ជាដិៃអាចខប្រើ ប្បាស់
ប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋដំ អាចខបាោះខច បាៃ ចូ រខធា ើឲ្យប្បាកំថាប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋររ ធខភាគអាហារដំ ដិៃអាចខបាោះខច ទ្វំងអស់ ប្តូវ
បាៃចត់ ដចងខដ្ឋយពាក់ខប្សាដនំ ៃិងលាងជាដួ យសារូ ៃិងទឹកខតត ឬខៅកនុងមាសុៃ
ី លាងចៃ។ រុគា ានរ់ៗគួ រលាងនំ
ររស់ខល ួៃ រនាទរ់ពីខដ្ឋោះខប្សាដនំ ឬរនាទរ់ពីចត់ ដចងប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋររ ធខភាគអាហារដំ បាៃខប្រើរ ួចខដ្ឋយផ្ទទ ់។
ខរើសិៃជាអាហារប្តូវបាៃផត ជ
់ ូ ៃកនុងប្ពឹតតិលរណ៍កដួ យវ ចូ រមាៃប្រអរ់ឬងង់ខវចខច រ់ជាដុៃសប្មារ់ អេកចូ
អាហារដរររូ ខហា វឬអាហារដររប្គួសារ។វខចៀសវាងលរដចករំដ កដហ ូរអាហារវៃិងប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋ។
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រ ួដមាេក់ៗវ ជំៃួសឲ្យ
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ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
C. វ ិធានការណណាខែើមបីម្ររប់ម្ររងការលែ ងំាំងឺ
ខធា ើឲ្យប្បាកំថារុគា ិកកដៃែ ងខបាោះតង់វ
ៃិងប្គួសារទ្វំងអស់ំឹងពីលរអៃុវតតអនាដ័យដំ បាៃខធា ើឲ្យប្រខសើរខ ើងវ
ខគ លរណ៍ដណនាំអំពីលររកាគំលាតរាងលយវ
ៃិងសារៈសំោៃ់ររស់វាវ
លរខប្រើប្បាស់សដប្សរវ
លរខដ្ឋោះ
ៃិងលរខបាកគក់ប្កកត់បាង
ំ ដុខវ លរអៃុវតត ប្តួ តពិៃិតយវ ៃិង កខណៈវ ធៃិចឆ័យដិៃរារ់រញ្ច ូ ជាក់លាក់សប្មារ់ជំងវឺ
COVID-19។
ចត់មំងរុគា ិកមាេក់វ (ឧ.វ គិលាៃុរដ្ឋាយិលខៅកដៃែ ងខបាោះតង់វ ឬអេ កផត ខ់ សវាដងទ្វំសុខភាព)វ ឲ្យទទួ
ខុសប្តូវខ ើលរខនែ ើយតរៃឹងលរប្ពួយបារដភ អំពីជំងវឺ COVID-19។វ រុគា ក
ិ កដៃែ ងខបាោះតង់វ ៃិងប្គួ សារទ្វំងអស់
គួរដតំឹងថាជៃខៃោះជាៃរកវ
ៃិងខធា ើំូចខដតចខំើដបីទ្វក់ទងពួ កខគ។វ
រុគា ិកខៃោះគួ រទទួ លររណតុោះរក
ត
ខំើដបីសប្ដរសប្ដួ ំ ់លរខធាឯ
ើ កសារវ
ៃិងលរមដដ្ឋៃលររោះពា ់ ដំ អាចខកើតខ ង
ើ វ
ខំើដបីជូៃំំណង
ឹ ំ ់
ដ្ៃត ីសុោភិបា កនុងដូ ដ្ឋាៃវរុគា ក
ិ វៃិងប្គួសារកនុងដរររទដួ យដំ រហ័សវៃិងមាៃលរទទួ ខុសប្តូវ។វវ
សប្មារ់ទីកដៃែ ងដំ មាៃការខប្ងខចរភូ ដិសា្សត លក្ចើនវ ចូ រពិចរកវរ ឹតរៃត ឹងលរចូ រ ួដសប្មារ់អេកខបាោះតង់វ ដំ
រស់ខៅកនុងតំរៃ់ភូដិសា្សត កនុងដូ ដ្ឋាៃវៃិង ខសេ ើឲ្យអេ កខបាោះតង់ខចៀសវាងលរខំើរខហើររវាងកដៃែ ងខបាោះតង់។
ធានាថាមាៃលរផាតផ
់ ាង់ប្គរ់ប្គៃ់ខំើដបីគំប្ទំ ់អាករបកិ រ ធោអនាដ័យដំ មាៃសុខភាព អ វដំ មាៃំូ ចជាសារូ វ
ប្កដ្ឋសជូ តមាត់វ ធុងសប្មាដដិៃបាច់រោះវ ៃិងទឹកអនាដ័យលាងនំដំ មាៃជាតិអា ់កុ ខអទី ោងតិចវ 60វ
ភាគរយសប្មារ់ឲ្យរុគា ក
ិ វៃិងអេ កខបាោះតង់ទ្វ ំងខនាោះអាចខប្រើប្បាស់ទឹកអនាដ័យលាងនំប្រករខដ្ឋយសុវតថ ិភាព។វ
រខប្ងៀៃអេ កខបាោះតង់អំពី វ ធធាៃលរណ៍លរពារផ្ទទ ់ខល ួៃំូ ចោងខប្លដ

o លាងនំជាប្រចំដុៃៃិងខប្លយររ ធខភាគ រនាទរ់ពីកអកឬកកាស់ រនាទរ់ពីខៅោងខប្ត ៃិងរនាទរ់ពីខប្រើ
រៃទ រ់ទឹក។

o ខចៀសវាងលររោះដភេកវប្ចដុោះវៃិងមាត់ររស់អេក
o ប្គរមាត់ខព កអ កវៃិងកកាស់វ
o ខប្រើប្បាស់ប្កដ្ឋសជូតមាត់ខំើដបីជូតប្ចដុោះររស់អេក ៃិងកអ ក/កកាស់ដ្ឋក់ប្កដ្ឋសជូ តមាត់ ឬដកងនំររស់
អេ ក។
ពិចរកពីទមាែរ់ ដំ អាចឲ្យរុគា ិកកដៃែ ងខបាោះតង់វ
ឆ្ែស់គេ។

ៃិងអេ កខបាោះតង់លាងនំររស់ខល ួៃជាប្រចំកនុងចខនាែោះខព

អេ កខបាោះតង់វ ៃិងរុគា ិកគួ រដតលាងនំររស់ខល ួៃរយៈខព វ 20វ វ ធនាទីជាដួ យសារូ វ ខដ្ឋយំុសឲ្យបាៃសពា អ វ ៃិងខប្រើ
ក្រោសជូ រថ្ែវ(ឬប្កកត់កដៃេងដំ ខប្រើដតដត ង)វខំើដបីជូតនំឲ្យសងួត អ ។
រុគា ិកគួ រដតខធា ើគំរ ូវៃិងអៃុវតត លរលាងនំ។វឧទ្វហរណ៍វ សប្មារ់អេកខបាោះតង់ខកម ងៗវចូ រខប្រើប្បាស់ខព ខវលារៃទ រ់ទឹក
ជាឱលសខំើដបីពប្ងឹងទមាែរ់ ដំ មាៃសុខភាព អ វៃិងប្តួ តពិៃិតយលរលាងនំដំ សដប្សរ។
អេ កខបាោះតង់វ ៃិងរុគា ិកគួ រដតខប្រើប្បាស់ទឹកអនាដ័យលាងនំខៅខព ដំ ដិៃអាចលាងនំបាៃ។វ ប្តូវដតំុសទឹក
អនាដ័យលាងនំខៅខ ើនំរហូ តំ ់វាសងួតទ្វំងប្ស ុង។វ សមាា ៖់ វ លរលាងនំញឹកញារ់វ មាៃប្រសិទធភាពជាងលរខប្រើ
ប្បាស់ទឹកអនាដ័យលាងនំវជាពិខសសខៅខព ដំ នំខដើ ខៅកខា ក់។
កុមារអាយុខប្លដ 9 ឆ្េំគួរខប្រើប្បាស់ទឹកអនាដ័យលាងនំខដ្ឋយមាៃលរប្តួ តពិៃត
ិ យពីដៃុសេធំ។ ចូ រទូ រសពទ ខៅដផេក
ប្គរ់ប្គងលរពុ (Poison Control) ខរើសិៃជាខ រចូ ៖ 1-800-222-1222។ ទឹកអនាដ័យលាងនំដំ មាៃជាតិ
អា ់កុ ខអទី
ប្តូវបាៃខប្ជើសខរ ីស ៃិងគួ រប្តូវបាៃខប្រើខៅខព ដំ អាចមាៃលរខប្រើប្បាស់ររស់កុមារដំ ដិៃ
មាៃលរប្តួ តពិៃិតយ។ ទឹកអនាដ័យលាងនំអុីសូប្រូពី )Isopropyl( មាៃភាពពុ ខប្ចើៃជាង ៃិងអាចប្សូរចូ មដ
រយៈដសបក។
ពិចរកពីសាថៃីយលាងនំច ័តខៅទូ ទ្វ ំងទីកដៃែ ងវ ខំើដបីលត់រៃថ យលរផ្ទែស់ទីវ ៃិងលរប្រដូ ផតុំខៅកនុងរៃទ រ់ទឹក
ខៅមដកប្ដិតដំ អាចខធា ើបាៃ។
អេ កខបាោះតង់គួរដតប្តូវបាៃខ ើកទឹកចិតតឲ្យខប្រើប្កកត់បាង
ំ ដុខ។ ព័ត៌មាៃគួ រប្តូវបាៃផត ់ំ ់រុគា ខៅកដៃែ ងខបាោះ
តង់ ៃិងអេ កខបាោះតង់ទ្វ ំងអស់អំពីលរខប្រើប្បាស់សដប្សរ លរខដ្ឋោះៃិងលរខបាកគក់ប្កកត់បាង
ំ ដុខ។
ពិចរកពីលរផ្ទអកលរខប្រើប្បាស់ទឹកបាញ់សប្មារ់ផឹកវ ៃិងជំៃួសដកវ ធញវ ខ ក
ើ ទឹកចិតតឲ្យខប្រើំរទឹកដំ អាចខប្រើ
ប្បាស់ខ ើង វ ធញ។
នផទដំ បាៃរោះពា ់ជាញឹកញារ់ំូចជានំទ្វារ កុងមក់ខភែ ើង នំកៃធ ៃ់ នផទកនុងរៃទ រ់ទឹក តុក៏ំូចជានផទខៅកនុង
ោៃយៃត ំឹកជញ្ជៃ
ូ គួ រប្តូវបាៃសមាអតោងតិចជាងខរៀងរា ន់ ងៃ ៃិងឲ្យបាៃញឹកញារ់ជាងខៃោះខពញដួ យនងៃ ខរើអាច
ខធា ើបាៃ។

APPENDIX K: Reopening Protocol for Day Camps
8/11/2020 (Cambodian)

ទំព័រ 5 នៃ 8

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ដ្ឋក់កប្ដិតខ ើលរខប្រើប្បាស់ឧរករណ៍សួៃកដាៃត រ ួដគេខដ្ឋយង្គកដករកសកដម ភាពរាងលយ ដំ ប្តូវលរ លររោះ
ពា ់តិចជាដួ យនផទទ្វ ំងខនាោះ។
ដ្ឋក់កប្ដិតខ ើលរដចករំដ កវតថុវ ៃិងឧរករណ៍វ ំូ ចជាររស់ខកម ងខ ងវ ខហា ដវ ៃិងខប្គឿងផាត់ផាងស
់ ិ បៈវ ពុំខនាោះខទ
ចូ រសមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគវារនាទរ់ពីខប្រើដតងៗ។
ខៅខព ខប្ជើសខរ ីសផ ិតផ សមាអតវ ចូ រខប្រើផ ត
ិ ផ ដំ បាៃអៃុដត
័ ឲ្យខប្រើប្បាស់ប្រឆ្ំងៃឹងជំងឺវ COVID-19វ
ខៅខ រ
ើ ញ្ជ ីវ "N"វដំ បាៃររស់ភាេក់ង្គរលរពារររ ធសាថៃវ(EPA)វៃិងអៃុវតតមដលរដណនាំររស់ផ ត
ិ ផ ។វផ ិតផ
ទ្វំងខៃោះមាៃផទក
ុ ខប្គឿងផេ ំដំ មាៃសុវតថភា
ិ ពជាងសប្មារ់រគ
ុ ា ដំ មាៃជំងឺហឺត។
ខប្រើប្បាស់ផ ត
ិ ផ សមាែរ់ខដខរាគដំ ដ្ឋក់សាែកថាមាៃប្រសិទធភាពប្រឆ្ំងភាេក់ង្គរខដខរាគដំ កំពុងខកើតខ ើងវ
អៃុវតត មដលរដណនាំខ សា
ើ ែ កសប្មារ់អប្មពប្ង្គវវ
ៃិងខព ខវលារោះពា ់សដប្សរ។វ
ផត ់លររណតុោះរក
ត ំ ់
រុគា ិកអំពីខប្គោះថាេក់នៃជាតិគដ
ី ីវ លរដណនាំររស់ប្ក ុដហៃ
ុ ផ ិតវៃិងខសចកត ីតប្ដូវវ Cal/OSHAវ សប្មារ់លរខប្រើប្បាស់
ដំ មាៃសុវតថ ិភាព។
រុគា ិកដងរកាដំ ទទួ ខុសប្តូវសមាអត
ៃិងសមាែរ់ខដខរាគទីកដៃែ ង
ប្តូវដតមាៃរំពាក់ជាដួ យឧរករណ៍
លរពារផ្ទទ ់ខល ួៃ ដំ មាៃំូ ចជាខប្សាដនំ លរលរពារដភេក លរលរពារផល វូ ំខងាដ
ើ
ៃិងឧរករណ៍លរពារសដ
ប្សរខផេងខទៀតមដតប្ដូវលរដណនាំររស់ផ ិតផ ។ ផ ិតផ ទ្វំងអស់ប្តូវដតដ្ឋក់ឲ្យផុតពីនំខកម ង ៃិងសតុកខៅ
កនុងកដៃែ ងដំ ដិៃសូ វមាៃលររោះពា ់។
ខៅខព សមាអត ខរើកឲ្យខយ ់ខចញដុៃខព អេ កខបាោះតង់ដកំ ់។ ខធា ើដផៃលរសមាអត អ ិត អ ៃ់ខៅខព ដិៃមាៃ
វតត មាៃអេ កខបាោះតង់។
ខរើសិៃជាខប្រើមាសុីៃប្តជាក់
ចូ រខប្រើលរកំណត់ ដំ នាំយកខយ ់ប្សស់ថាែចូ ។
រតរូ
ៃិងពិៃិតយខដើ តប្ដងខយ ់ ៃិងប្រព័ៃធខប្ចោះខំើដបីធានាបាៃៃូ វគុណភាពខយ ់ អ រំផុត។
ខរើសិៃជាលរខរើករងអ ួចរក
ត ឲ្យរោះពា ់ំ ស
់ ុវតថ ិភាពវ ឬសុខភាពវ ចូ រពិចរកពីយុទធសា្សត ខផេងខំើដបីដក ដអ
ខយ ់ខចញចូ វ ំូ ចជាលរខប្ចោះខយ ់ខៅកក
ត សប្មារ់ប្រព័ៃធវ HVACវ (លរវាយតនដែ តប្ដងខគ ខៅោងតិចវ MERVវ
13)។
ចត់ វ ធធាៃលរណ៍ខំើដបីធានាថាប្រព័ៃធទឹក ៃិង កខ ណៈពិខសសទ្វំងអស់ (ឧទ្វហរណ៍ទឹកបាញ់សប្មារ់ផឹក ទឹកបាញ់
ដអ ) គឺមាៃសុវតថ ិភាពសប្មារ់ខប្រើប្បាស់ រនាទរ់ពីលររិទទីកដៃែ ងកនុងរយៈខព យូ រ ខំើដបីលត់រៃថ យហាៃិភយ
័ (risk)
នៃលរនែ ងជំងឺំូចជាជំងឺ Leginonnaires ជាខំើដ។
ម្រតួតពិនិតយអន កខបាោះតង់
រណតុោះរក
ត រុគា ិកវៃិងអរ់រអ
ំ េ កខបាោះតង់វៃិងប្គួសារររស់ពួកខគអំពីខព ខវលាដំ ពួ កខគគួ រសថ ិតខៅផទោះវៃិងខព
ខវលាដំ ពួ កខគអាចប្ត រ់ដកកដៃែ ងខបាោះតង់បាៃ។វ ខ ក
ើ ទឹកចិតតោងសកដម ំ រ
់ ុគា ក
ិ វ ៃិងអេ កខបាោះតង់
ដំ ឈ្ឺវឬដំ មាៃលររោះពា ់ល ពីខព ងមីៗជាដួយរុគា ដំ មាៃជំងឺវCOVID-19វឲ្យសថ ត
ិ ខៅផទោះ។
រដៃថ ដខ ើលរប្តួ តពិៃត
ិ យរុគា ិកខៅខព ពួ កខគដកំ ់វ
ដកំ ់ទីកដៃែ ងផងដំរ។

អេ កខបាោះតង់ទ្វ ំងអស់ក៏គួរប្តូវបាៃប្តួ តពិៃត
ិ យខៅខព

o ពិចរកខធា ើលរពិៃិតយសុខភាពោងខប្តររស់អេកខបាោះតង់ទ្វ ំងអស់ខៅខព ដកំ ់។ វាមាៃំូ ចជាលរវាស់
សីតុណាភាពអេ កខបាោះតង់ខៅខព ចរ់ខផតដ
ើ នងៃៃីដួយៗខដ្ឋយខប្រើដទដូ ដដប្តដំ ដិៃបាច់រោះ។ ខរើសៃ
ិ ជាដិៃ
មាៃដទដូ ដដប្តដំ ដិៃបាច់រោះ លរវាយតនដែ សត
ី ុណាភាពដំ បាៃរាយលរណ៍គឺអាចទទួ យកបាៃ។

o សាកសួ ររុគា ទ្វំងអស់អំពីខរាគសញ្ញាជំងឺវ COVID-19វ កនុងរយៈខព វ 24វ ខមាងចុងខប្លយវ ៃិងថាខតើៃរក

មាេក់ខៅកនុងផទោះររស់ពួកខគមាៃខរាគសញ្ញាជំងឺវ COVID-19វ ឬមាៃខតសត វ ធជជមាៃឬក៏អត់។ ការពិនិរយលរាគ
សញ្ជាក្រូវបានល្វ ើល ង
ើ មុនលពលល្ញៀវអាចនឹងចូ លរនុងទីរខនា ង។ ការក្រួ រពិនិរយ ក្រូវខររាប្់ប្ញ្ចល
ូ ការពិនិរយ
ទារ់ទងនឹងការរអ រ ការែរែលងហ ើមែា ី ការពិបារែរែលងហ ើម និងអ្ការក្គ ុនលៅតឬក្គ ុនរងា។ ការក្រួ រពិនិរយ
ទាាំងលន៉ះអាចល្វ ើបានលោយផ្លាល់ ឬតាមរយៈ វ ធ្ីលផ្សងែូ ចជាការចុ៉ះល្ម៉ះចូ លតាមអ្នឡាញ ឬតាមរយៈសាារ
សញ្ជាខែលបានប្ិទលៅក្ចរចូ លទីរខនា ងលោយខងាងថាល្ញៀវខែលានលរាគសញ្ជាទាាំងលន៉ះមិនគួ រចូ លរនុងទី
រខនា ងល ើយ។

ដិៃរារ់រញ្ច ូ កុមារវឪពុកមាតយវអេ កខដើ ដងវឬរុគា ិកដំ រង្គាញខរាគសញ្ញាជំងឺវCOVID-19។វ
ប្តួ តពិៃិតយរុគា ិក ៃិងអេ កខបាោះតង់ខពញដួ យនងៃ រកខដើ សញ្ញានៃជំងឺ រញ្ជៃ
ូ អេ កខបាោះតង់ៃិងរុគា ក
ិ ដំ មាៃ
សីតុណាភាព 100.4 អងារឬខព ស់ជាងខៃោះខៅផទោះ លរកអ ក ឬខរាគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ខផេងខទៀត។ រញ្ជៃ
ូ
រុគា ខៅលៃ់ដៃទ ីរខវជជសា្សត សដប្សរ ជាជាងខៅផទោះររស់ខល ួៃ ខរើចំបាច់។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
ខបើសិនជាបុរាលិក ឬអន កខបាោះតង់ ធាែក់ខល ួនឈឺ
កំណត់រៃទ រ់ឬទីកដៃែ ងដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កខំើដបីរំដរកជៃទ្វំងឡាយដំ ខចញខរាគសញ្ញាជំងឺ COVID-19។
(ប្គ ុៃខតត កអ ក ំកំខងា ើដខែ ី ឬពិបាកំកំខងា ើដ ប្គ ុៃរង្គ អ្ស់រាាាំង ឈ្ឺសាច់ំុំឬឈឺែល ូនក្បាណ ឈ្ឺកា
ដ ងំឹងរសជាតិឬកែិៃ ឈ្ឺរំពង់ក រឹងក្ចមុ៉ះឬលហ្ៀរសាំលបារ ចលងាអរឬរអ ួរ រាគរ ូស)
ខធា ើឲ្យប្បាកំថាពួ កខគកំពុងពាក់ប្កកត់បាង
ំ ដុខវឬមាស់ខពទយវខរើសិៃជាពួ កខគមាៃអាយុខ ើសវ2វឆ្េំវៃិងមាៃរញ្ញា
កនុងលរពាក់វឬខដ្ឋោះមាស់វឬមាៃរញ្ញាកនុងលរំកំខងា ើដខៅខព ពាក់មាស់។វ
អេ កខបាោះតង់វឬរុគា ក
ិ ដំ ខចញខរាគសញ្ញាវគួ រដតសថ ត
ិ ខៅកនុងរៃទ រ់ដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវរហូ តំ ់អាចរញ្ជៃ
ូ
ខៅផទោះ វ ធញវឬខៅលៃ់កដៃែ ងដងទ្វំសុខភាពវឲ្យបាៃឆ្រ់រំផុតមដដំ អាចខធាបា
ើ ៃ។
រខងក ើតំំខណើរលរខំើដបីំឹកជញ្ជៃ
ូ ៃរកមាេក់ដំ ឈ្ឺខៅផទោះររស់ពួកខគវ ឬកដៃែ ងដងទ្វំសុខភាពោងមាៃសុវតថ ិភាពវ
មដលរគួ រ។វ ទូ រសពទ ខៅខ ខវ 9-1-1វ ភាែដៗវ ខរើសៃ
ិ ជារុគា ខចញអលរៈចុកឥតឈ្រ់វ ឬសមាពធកនុងប្ទូងវ ភាៃ់ភាំងវ
ឬររូ រមាត់ឬដុខខ ើងពណ៌ខខៀវ។វ
ដណនាំកុំឲ្យរុគា ិក ៃិងអេ កខបាោះតង់ ដំ ឈ្ឺប្ត រ់ដកវ ធញ រហូ តំ ់ពួកខគរំខពញមដ កខណៈវ ធចឆ ័យ CDC ខំើដបី
រញ្ឈរ់លរដ្ឋក់ខល ួៃឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កខៅផទោះ រារ់រញ្ច ូ ទ្វំងរយៈខព
24 លាងដំ ដិៃមាៃអលរៈប្គ ុៃខតត
ខរាគសញ្ញាបាៃធូ រប្សា ៃិង 10 នងៃចរ់មំងពីខចញខរាគសញ្ញាំំរូង។
ដណនាំឲ្យ អេ ករោះពា ់ ជាដួ យរុគា ឈ្ឺ សថ ិតខៅផទោះរយៈខព
14 នងៃរនាទរ់ពីលររោះពា ច
់ ុងខប្លយ ៃិងមដដ្ឋៃ
រកខរាគសញ្ញានៃជំងឺ
COVID-19។
ខដើ លរដណនាំសខ
ុ ភាពសាធារណៈអំពីលរខៅដ្ឋច់ពីខគសប្មារ់ព័ត៌មាៃ
ដអ ិតរដៃថ ដ http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
ខៅកនុងករណី ដំ រកខ ើញមាៃករណីជង
ំ ឺ COVID-19 វវ ធជជមាៃ 3 ករណីឬខប្ចើៃជាងខៃោះ ចូ រជូ ៃំំណឹងំ ់ដ្ៃត ី
សុោភិបា កនុងដូ ដ្ឋាៃ រុគា ិក ៃិងប្គួ សារទ្វំងអស់ភាែដៗ ខណៈដំ រកាលរសមាៃត់ំូចបាៃតប្ដូវខដ្ឋយចារ់រំា
ៃិងសហព័ៃធ។
រិទទីកដៃែ ងដំ បាៃខប្រើខដ្ឋយរុគា ដំ ឈ្ឺវ ៃិងកុខំ ប្រើប្បាស់ដុៃខព សមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគ។វខរើអាចខធា ើបាៃវ
រង់ចំវ24វខមាងវឬយូ ររំផុតមដដំ អាចខធាបា
ើ ៃដុៃខព សមាអតវៃិងសមាែរ់ខដខរាគខៅទីកដៃែ ង។វ
ធានាបាៃៃូ វលរខប្រើប្បាស់ផ ិតផ សមាែរ់ខដខរាគប្រករខដ្ឋយសុវតថ ិភាព ៃិងប្តឹដប្តូវ ខដ្ឋយខប្រើឧរករណ៍លរពារ
ផ្ទទ ់ខល ួៃ ៃិងខយ ់ខចញចូ ដំ បាៃដណនាំសប្មារ់លរសមាអត។ ទុកផ ិតផ សមាអត ៃិងសមាែរ់ខដខរាគឲ្យផុតពីនំ
ខកម ង។
កនុងលរប្រឹកាខោរ ់ជាដួ យនាយកដ្ឋាៃសុខភាពសាធារណៈកនុងដូ ដ្ឋាៃ ដ្ៃត ក
ី ដៃែ ងខបាោះតង់សដប្សរអាចពិច
រកថាខតើលររិទទ្វារប្តូវបាៃធានា ខហើយរយៈខព ដផអកខ ក
ើ ប្ដិតហាៃិភយ
័
(risk) ខៅកនុងសហគដៃ៍ជាក់លាក់
ឬក៏អត់។
ដ្ឋក់កម្រមិតខលើការន្ចករំន្លក
រកាប្ទពយសដបតត ិររស់អេកខបាោះតង់ៃីដួយៗដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កពីគេវ ៃិងខៅកនុងឧរករណ៍ផទុកវ រៃទ រ់វ ឬទីកដៃែ ង
ដំ មាៃសាែកខផេងៗពីគេវ ។វ ខធាឲ្
ើ យប្បាកំថាប្ទពយសដបតត ិប្តូវបាៃយកប្ត រ់ខៅផទោះ វ ធញជាខរៀងរា ន់ ងៃវ លែើមបីសមាអតវ
ៃិងសមាែរ់ខដខរាគ។វ
ធានាបាៃៃូ វលរផាតផ
់ ាង់ប្គរ់ប្គៃ់ខំើដបីលត់រៃថ យលរដចករំដ កសមាភរៈដំ មាៃលររោះពា ់ខប្ចើៃ
(ខប្គឿងផាត់
ផាង់សិ បៈ ឧរករណ៍ ។ ។) ខៅមដកប្ដិតដំ អាចខធា ើបាៃ ឬដ្ឋក់កប្ដិតខ ើលរខប្រើប្បាស់ខប្គឿងផាតផ
់ ាង់ ៃិង
ឧរករណ៍សប្មារ់កុមារដួ យប្ក ុដកនុងខព ខរមួ យ ប្ពដទ្វំងសមាអត ៃិងសមាែរ់ខដខរាគរនាទរ់ពីខប្រើដតងៗ។
ខចៀសវាងលរដចករំដ កឧរករណ៍ខអ ិចប្តូៃិកវ សំខ ៀករំពាក់វ ររស់ខកម ងខ ងវ ខសៀវខៅវ ៃិងខហា ដខផេងខទៀតវ
ឬខប្គឿងជំៃួយលរខរៀៃសូ ប្តឲ្យបាៃខប្ចើៃរំផត
ុ មដដំ អាចខធា ើបាៃ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនតីសុោភិបាល
D. វ ិធានការណណាន្ែលទាំនាក់ទាំនងជាមយ យសាធារណំន
រកាប្រព័ៃធទំនាក់ទំៃងដំ អៃុញ្ញាតឲ្យរុគា ក
ិ វ ៃិងប្គួ សាររាយលរណ៍ពីខរាគសញ្ញាខដ្ឋយខល ួៃឯងវ ៃិងទទួ បាៃលរ
ជូ ៃំំណឹងភាែដៗអំពីលររោះពា ់វលររិទវខណៈដំ រកាលរសមាៃត់។
ចារ់ចដែ ងនៃពិធីលរខៃោះប្តូវបាៃរិទផាយខៅប្គរ់ប្ចកចូ សាធារណៈទ្វំងអស់ដកកនុងអគរ។វ
សាែកសញ្ញាប្តូវបាៃរង្គាញលៅក្គប្់ទីរខនា ង លែើមបីរំលឹរែល់ក្គូប្លក្ងៀន និងអ្ន រលបា៉ះរង់អ្ាំពីភាពចាាំបាច់ថ្ន លររកា
គំលាតរាងលយវៃិងលរខប្រើប្បាស់របាំងដុខ។
សាែកសញ្ញាប្តូវបាៃរិទផាយដំ ដណនាំខភញៀវថាពួ កខគគួ រដតសថ ត
ិ ខៅផទោះវខរើសិៃជាឈ្ឺខដ្ឋយមាៃខរាគសញ្ញាផល វូ ំខងា ើដ។វ
ប្ចកអៃឡាញររស់អាជីវកដម វ (ខគហទំព័រវ រក
ត ញសងា ដវ ។ ។)វ ផត ់ព័ត៌មាៃចាស់លាស់អំពីការររាគាំលាររាងកាយ
ការលក្ប្ើក្បាស់ក្រណារ់បាាំងមុែ និងប្ញ្ជហលផ្សងៗលទៀរ។វវ

E. វ ិធានការណណាន្ែលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសវាកមម សាំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
ខសវាកដម ដំ ចំបាច់ោែំងសប្មារ់អេកខបាោះតង់ប្តូវបាៃផត អា
់ ទិភាព។
វវ ធធាៃលរណ៍ប្តូវបាៃអៃុវតតខំើដបីធានាបាៃៃូ វខសវាកដម សប្មារ់អេកខបាោះតង់ដំ មាៃលរ ំបាកកនុងលរផ្ទែស់ទីវ
ៃិង/ឬដំ មាៃហាៃិភ័យខព សខ់ ៅទីសាធារណៈ។

វ ិធានការណណាបន្នម មទាំងយយន្ែលខុសពីោងខលើ រយ រម្រតូវបានរាយខៅខលើទាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយន្
អាំីវកមម រយរភាាប់ជាមយ យឯកសារខនោះ។

ក ន្ែល

អន កអាចទក់ទងបុរាលោងខម្រកាមជាមយ យសាំណយរ ឬមតិអាំពីពិធីការខនោះ៖
ខ្មោះទាំនាក់ទាំនងអាំីវកមម ៖
ខលខទូ រសពទ ៖
កាលបរ ិខចេ ទន្កសម្រមួ លចុងខម្រកាយ៖
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