�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់��េរៀន K-12
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ
8/12/20៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បី្រសបេ��មេ�លនេ��យរដ� ស�ព
ី ី�រេលើកែលង��បឋមសិក�។
�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីប��ក់ពីេ�លនេ��យ�ក់ទិននឹង�រ�ំ្រទកុ�រេ�េលើ IEPs និងែផន�រ 504
ផងែដរ។
8/18/20៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីប��ក់�បុគ�លិក�ចេធ� ើ�រេ�នឹងកែន� ងេ�អ�រ�� ខណៈែដល
��េរៀន្រត�វ�នបិទស្រ�ប់�របេ្រង�នេ�យ��ល់។ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីបែន� មឧ�ហរណ៍ៃនកម� វ �ធី
ែដល�នអនុ��ត ែដល�ចផ� ល់�រែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់កុ�រែដល្រគប់�យុចូលេរៀនេ�អ�រ��។
ក៏�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីប��ក់��រ�យតៃម� េ�យ��ល់ស្រ�ប់សិស្សៃន�រអប់រ�ពិេសសែដល�ន IEPs
គឺ្រត�វ�នអនុ��តផងែដរ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)។

��េរៀន K-12 � ំងអស់េ�ក��ងេ�នធីៃនរដ� California ែដលស� ិតេ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 របស់រដ�
េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងេ�នធី Los Angeles ្រត�វ�ន�ម�ត់ពី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់�របេ្រង�នេ�យ��ល់។
� ះ។
េ�យេ�ងេ��មបទប��េនះ ��េរៀន K-12 េ�ក��ងេ�នធី Los Angeles �ចេបើកស្រ�ប់�រសិក�ពីច��យប៉ុេ�
ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ និេ�ជិក និងបុគ�លិកដូ ច�នកំណត់និយមន័យ�ងេ្រ�ម �ចចូ លេធ� ើ�រេ�អ�រ��េដើម្បី�ំ្រទ
�រអនុវត� �រសិក�ពីច��យ និងេដើម្បី�ំ្រទ្របតិបត� ិ�រ��េរៀនមូ ល��នេផ្សងៗេទៀត។េគ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍
ែដល�ចអនុវត� �ន� ំងអស់េ�ក��ងពិធី�រេនះេដើម្បី���ននូ វសុវត� ិ�ពរបស់និេ�ជិក។ �រេលើកែលងស្រ�ប់�រេបើក
�រអប់រ���ក់បឋមសិក� (TK ដល់��ក់ទី 6) មិន្រត�វ�នអនុ��តេទេ�េពលេនះ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យព័ត៌�នបែន� ម
អំពីដំេណើរ�រេលើកែលង ែដល�ចនឹង�ន្របតិបត� ិ�រ�េពលអ�គត គឺ�នេ�ទីេនះ។
ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះែដល��េរៀនេបើក��រស្រ�ប់�រសិក�ពីច��យប៉ុេ�
� ះ �រែថ�ស
ំ ្រ�ប់កុ�រែដល្រគប់�យុចូលេរៀន គឺ
�ធី
្រត�វ�នអនុ��តេ�យអនុេ�ម�មពិធី�រ DPH ស្រ�ប់ កម� វ ផ�ល់�រែថ� ំេ�េពលៃថ�ស្រ�ប់កុ�រ
ែដល្រគប់�យុចូលេរៀន។ គំរ ូ�ងេ្រ�មស្រ�ប់�រផ� ល់�រែថ� ំែបបេ�ះេ�អ�រ��គឺ្រត�វ�នអនុ��ត។ គំរ ូេ្រចើនេទៀត
�ច្រត�វ�នបែន� ម េ�េពលែដល�នព័ត៌�នពី�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California �យក��នេស�កម� សង� មរដ�
California និង�យក��នអប់រ�រដ� California (CDE)។
•

អ� កផ� ល់េស� ECE ែដល�ន���ប័ណ� រ ួម�នអ� កែដល�ន���ប័ណ�ែដល�ប់ប��ល
� �រែថ�ស
ំ ្រ�ប់កុ�រ
ែដល្រគប់�យុចូលេរៀន
• និេ�ជក� ំង�យែដល�នទទួ ល�រេលើកែលងករណីប��ន់ពីែផ� កេចញ���ប័ណ��រែថ� ំសហគមន៍ (Community
Care Licensing Division; CCLD) ស្រ�ប់�រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�រែថ� ំកុ�រែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជកបេ�
� ះ�សន� ។
o ្របសិនេបើអ�កគឺ�និេ�ជកែដលកំពុងែស� ងរក�រេលើកែលងករណីប��ន់ស្រ�ប់េ�លបំណងេនះ
សូ ម�ក់ទង�រ ��ល័យ CCLD ្រប�ំតំបន់របស់អ�ក។ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់� រ ��ល័យ��
�ចរក�នេ�ទីេនះ។
• កម� វ �ធីសិក�ព្រងីកបែន� មែដល�នផ� ល់មូលនិធិេ�យ CDE ដូ ច� សុវត� ិ�ព និង�រអប់រ�េ្រ�យេចញពី�� (ASES),
មជ្ឈមណ�លសិក�សហគមន៍សតវត្សរ�ទី 21 (21st CCLC), សុវត� ិ�ពនិង�របំ�ក់បំប៉នេ្រ�យេចញ
ពី��ស្រ�ប់យុវជន��ក់ វ �ទ�ល័យសតវត្សរ�ទី 21 (ASSETs)។ [េមើល សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់អំពីជំងឺ COVID-19
��ំ 2020-21 របស់�យក��នអប់រ�រដ� California]
ខណៈែដល��េរៀន្រត�វ�នបិទ��រស្រ�ប់�របេ្រង�នេ�ក��ង��ក់�ង
ំ អស់ �រ�យតៃម� េ�យ��ល់្រត�វ�នអនុ��ត
េ�អ�រ��ស្រ�ប់សិស្សែដល�ន ឬែដល្រត�វ�រ�រ�យតៃម� ស្រ�ប់ែផន�រអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល (IEPs) េ�េពលែដល
�រ�យតៃម� ែបបេ�ះមិន�ចេធ� ើេឡើងសមេហតុផលេ�កែន� ងេផ្សង�ន។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទេ�យ
វ �ទ���ស� និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈេដើម្បីអនុ��តឲ្យ��េរៀនែដលបេ្រមើេស�ដល់សិស្ស�ប់ពី��ក់មេត� យ្យដល់��ក់ទី
12 េបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�េ�េលើ��េរៀនែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល
��រណៈរដ� និង�យក��នអប់ររ� ដ� California ��េរៀនក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពីសុវត� ិ�ពបុគ�លិក និងសិស្ស
និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ� ំងេនះផងែដរ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នថ�ីៗ។ ចូ លេ��ន់
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេ�េលើឯក�រេនះ។
Appendix T1: Reopening Protocol for K-12 Schools
8/18/2020 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖

(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក និងសិស្ស
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក សិស្ស ក៏ដូច�្រគ� �រសិស្ស និង��រណជន។
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព។
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ង
ំ ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។
��េរៀន្រត�វែត�ក់ចុះនូ វវ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត� �ន
� ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �ន
េដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន
្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត� �នស្រ�ប់ទីកែន� ង។

េ��ះ��ប័ន៖
�សយ��ន៖
ចំនួនមនុស្សអតិបរ� �មច�ប់អគ� ីភ័យ៖
្រប�ក់្របែហលទំហំទី��គិត�ហ� ីត�េរ�សរុបែដលេបើក
ដល់ស្រ�ប់បុគ�លិក�� និង/ឬសិស្ស៖
កំណត់ស��ល់៖ �ក្យ "និេ�ជិក" និង "បុគ�លិក" ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធី�រ�ង
ំ េនះេដើម្បីសំេ�េលើបុគ�លែដលេធ� ើ�រេ�ក��ង
��េរៀនក��ងែផ� ក�មួ យែដល�ក់ព័ន�នឹង�របេ្រង�ន �រប��ត់ �រ�ំ្រទសិស្ស �រផ� ល់�រព��ល ឬជំនួយ��ល់ខ� �នដល់
សិស្ស��ក់ៗ �រស��តនិងែថ� ំអ�រ រដ� �ល ឬសកម� �ពេផ្សងៗេទៀតែដល�ំ�ច់េដើម្បីឲ្យ��េរៀនដំេណើរ�រ�ន។ "និេ�ជិក" ឬ
"បុគ�លិក" �ច�ប់ប��ល
� បុគ�លែដល៖ ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លេ�យ��ល់ពី្របព័ន���េរៀនែដល�ក់ព័ន� ទទួ ល្រ�ក់ឈ�ល
� ពី��ប័នែដលេដើរ
តួ �អ� កេ�៉�រ�មួ យ�� ទទួ ល្រ�ក់ឈ�ល
� ពី��ប័ន�ងេ្រ�ែដលសហ�រ�មួ យ��េរៀនេដើម្បីបេ្រមើេស�ដល់សិស្ស ទទួ ល្រ�ក់
ឈ� �លពី�គីទីបីេដើម្បីផ�ល់េស�កម� ដល់សិស្ស��ក់ៗ ឬ�អ� កស� ័្រគចិត�ែដល��ន្រ�ក់ឈ�ល
� ែដលេធ� ើ�រេ្រ�ម�រែណ�ំរបស់��
េដើម្បីបំេពញមុខ�រសំ�ន់ៗ។ �ក្យ "ឪពុក��យ" ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធី�រ� ំងេនះេដើម្បីសំេ�េលើបុគ�ល�ង
ំ �យ�ែដលេដើរតួ �
អ� កផ� ល់�រែថ� ំ ឬ��ព��លសិស្ស។

កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�របុគ�លក
ិ ("និេ�ជិក") និងសិស្ស (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� )

�ត់ េឆ� ើយតប និង្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 ែដលពិពណ៌�អំពី វ �ធី��ស� ដ៏ទូលទ
ំ ូ �យរបស់��េដើម្បីទប់��ត់ និង្រគប់្រគង�ររ �ក�ល�
ន�រេនះ�ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិតចំេ�ះ�តុដូច�ងេ្រ�ម៖
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែដល�ន�ត់�ំង ែដលទទួ លខុស្រត�វេលើ�របេង� ើត និងអនុវត� ពិធី�រសុវត� ិ�ពស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 � ំងអ
�ន�រអប់រ�អំពីជំងឺ COVID-19។ ស�ជិក��ក់ៃន្រក �ម�រ�រេនះ ្រត�វ�ន�ត់�ំង�អ� ក�ក់ទង�មួ យ DPH ក��ងករណីែដល�ន�
ប់ជំ�នែដលនឹង្រត�វអនុវត� ��មៗប��ប់ពី�ន�រជូ នដំណឹងេ�យបុគ�លិក���ស�ជិក���ក់ៃនសហគមន៍��េរៀន (ម�ន� ី ប
ឬ�នេ�គស��ដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19។ ែផន�រេនះេ�ះ្រ�យ៖
��មៗពីសហគមន៍��េរៀនេដើម្បីឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ េបើសិន��រជូ នដំណឹងេកើតេឡើងខណៈែដលករណីស�ិតេ�ទីក
�រ�ក់ខ� �នករណីឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�បេ�
� ះ�សន� េ�នឹងកែន� ង េបើសិន��ំ�ច់្រត�វ�ន�រេរៀបចំស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លេ�ះ្រតឡប
ឯក�រព័ត៌�នេផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ្របគល់ឲ្យករណី (ឬស�ជិក្រគ� �រែដលសម្រសប េបើករណីគឺ�កុ�រ) ែដលេរៀប�ប់អំពីបទប្ប�� ត� ិ
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និងតំណេ��ន់េគហទំព័រែដល�នព័ត៌�នបែន� ម។
�រេដើម្បី�ប់េផ� ើមែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់��េរៀន ែដល្រសបេ��ម�រែណ�ំរបស់ DPH (�ន��ប់ ឬចុះផ�យេ� K-12 Exposur
តិ វ �ធីស្រ�ប់៖
ករណីឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ត់អត� ស��ណបុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ���េរៀន
ឲ្យេ��ច់ពីេគ��មៗស្រ�ប់បុគ�លិក និង/ឬសិស្សែដល�នប៉ះ�ល់ និង
ពី�រទទួ ល�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់� ំងអស់េ�ក��ង��េរៀន �មូ ល��នស្រ�ប់ វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងបន� េទៀត។
យ�រណ៍ពច
ី េ��មករណី (3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះក��ងេពល 14 ៃថ� ) ដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈអុីែមលេ� ACDC-Educati
�េលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។
្រម �ងស្រ�ប់�របិទ� ំង្រស �ង ឬេ�យែផ� កៃន្របតិបត� ិ�រ��េរៀនេ�យ��ល់ េបើសិន����យ��រ�ំ�ច់េ�យែផ� កេលើ�រផ��ះជំងេឺ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�ក់ប��ល
� �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យេ�ក��ង្របតិបត� �
ិ រ��េរៀនធម� �ស្រ�ប់បុគ�លិក��េរៀន� ំងអស់។
ពិពណ៌�អំពយ
ី ុទ���ស� េដើម្បី���ននូ វ�រទទួ ល�ន�រេធ� ើេតស� �ម�លកំណត់ស្រ�ប់បុគ�លិក��េរៀន� ំងអស់ ែដលនឹង្រ
ពី�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�េលើនិ���រជំងឺ�មមូ ល��ន និង/ឬប��ប់ព�
ី រេ�ះ្រ�យ�រផ��ះជំងឺេ���េរៀន។
ល�ន�យុេលើស 65 ��ំ និងអ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�ែដល�ចេធ� ើឲ្យពួ កេគ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់េបើឆ�ងជំងឺ) ្រត�វ�នកំណត
ធ� ើេ��ន។ បុគ�លក
ិ េ�ក��ងចំ�ត់��ក់េនះ គួ រពិ�ក�ពីក�ីកង� ល់���មួ យ អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ខ� �ន ឬេស�កម� សុខ�ព
�ញ។
តឡប់េ�េធ� ើ�រវ

្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដលសុី���មួ យេសចក� ីត្រម�វៃន�រសិក� និងត្រម�វ�រសិស្សេដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រ�
ពី្រ�ក់ឈ� �លនិងេ�៉ង�រ�រ និងបទប�����លវ ��គេធ� ើ�រេផ្សង�� ��ស់�� ឬប�រេវន�
�
� ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីបេង� ើន
ពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

ប់�កុំមកេធ� ើ�រេបើសន
ិ �ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិក���នផ� លព
់ ័ត៌�នដ
ឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬេ�យរ��ភិ�ល េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិរបស់អ�កេដើម្បីទទួ ល�ន�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន
េ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First Coronavirus Response Act)។

ក��ងេ�លបំណងេ្រ�ពី�រសិក� (�រ្របជុំឬ្រពឹត��
ិ រណ៍សហគមន៍ �រពិនិត្យគ� ីនិកេ�នឹងកែន� ងេ�យបុគ�លែដលមិនែមន�សិស្ស ឬប

�នេធ� ើេឡើងមុនេពលែដលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។ �រ្រត� តពិនត
ិ ្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេ
យ្របសិនេបើបុគ�លិក�នប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដល្រត�វ�នេគដឹង��នឆ� ងេមេ�គ COVID-19 េ�ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យ។
ត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់េ�េពលបុគ�លិកេ�ះមកដល់ ។ �រ្រត� តពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន� ងេធ� ើ�រ្រប
ណ ឬ្រទព្យសម្បត� ិ��េរៀន (រថយន� ្រក �ងរបស់��ក៏ដូច�អ�រ និងទី����) ែដលប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ (សិស្ស ឪពុក��យ ឬបុគ
�ំងមុខ។
រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ្រត�វ�នផ� ល់ជូន េ�យមិនគិតៃថ� នូ វរ�ំងមុខសមរម្យែដល្រគបេលើ្រចមុះ និង�ត់។
យបុគ�លិកេ�្រគប់េពលេវ�ក��ងៃថ� េធ� ើ�រេ�េពលែដលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។
ែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគ�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខគួ រ�ក់សន� ះ�រ�រមុខេ�យេ្របើ្រក��ត់េ�ែគម�ងេ្រ�
កេគអនុ��ត។យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់ហ៊ុម�ងេ្រ�មែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹង�ងេ្រ�មច��។ �៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� មិនគួ រេ្របើេទ។ ប
រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នជ��ំង រ �ង�ំេលើសពីកម� ស់របស់និេ�ជិកេ�េពលឈរេ�ះេឡើយ។ �៉ស់ក្រមិតេវជ� ��ស� ្រត�វ�ន
កែដលប៉ះ�ល់�មួ យកុ�រ��ែដល�នប��សុខ�ពែដល��ំងកុ�រពី�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ។
ទៀត�ច្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីស្រម� លដល់សិស្សែដលស� ិតេ�ក��ង�រអប់រ��នលក� ណៈបុគ�ល ឬែផន�រ 504 និងែដលមិន�ចេ្របើឬធន់្រ�

កគក់ ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។ ឪពុក��យ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ���ន�កុ�រ�នរ�ំងមុខែដល��ត។

គលិក� ំងអស់ែដល្រត�វ�នេ្របើេ�យបុគ�លិកែដលេធ� ើ�រ�ែផ� កមួ យៃន្រក �មអនុ��តឲ្យ�ន�រ��តពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត។ េ្រគ�ងស��
�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងតុ្រគ� និងសិស្សែដលេ�ជិតបំផុត។

តិ�ស�ីពី្រ�ក់ឈ� �ល និងេ�៉ងេធ� ើ�រ �រស្រ�ក្រត�វ�នកំណត់��ស់��េដើម្បី្រ�កដ��ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វ�នអនុវត� េ�ក��ងបន

កែន� ង អ� កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ��ន
� � ំងអស់�នទទួ ល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខែដល

ប់េរៀន និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀតែដល្រត�វ�នេ្របើឬចូ លេ�យបុគ�លិក ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូ ច�ង

______________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

យិ� ______________________________________________________

ឬ�ំ្រទសិស្សេផ្សងេទៀត ______________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

កែន� ង�ត់្រ�ណ ប�
� ល័យេបើសិន�េ្របើ្រ�ស់) ___________________________

__________________________________________________

លេ្រចើនេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់ េហើយវត��ែដលេ្របើរ ួម���ទូ េ� ដូ ច��៉ន់�េហ� ��ំងនិង
ស��ត�៉ងដិតដល់ប��ប់ពី�រេ្របើម�ងៗេ�យមនុស្សេផ្សង��។

�រផ� ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
Appendix T1: Reopening Protocol for K-12 Schools
8/18/2020 (Cambodian)
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

__________________________________________

ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ក��ងឬជិតទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )

�ចអនុវត� �ន)

__________________________________________

បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖

__________________________________________

ញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �ន។

ត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន �រផ� តផ
់ � ង់ បរ ���រ និងលំហេធ� ើ�រែដល�នកំណត់ េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។ �រេ្របើ្រ�ស់កែន� ងេធ� ើ�រ
�ត់។

�នែចក�យេ�បុគ�លិក� ំងអស់។

�រណ៍េផ្សងេទៀត៖

_____________________________________________

�ររក�គំ�ត�ង�យេ�យបុគ�លក
ិ សិស្ស និងេភ��វ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� )

�នអនុ��តេ�ទីកែន� ងេដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យគឺ៖___________

អនុ��តេ�ទីកែន� ងេដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យគឺ៖ ___________

ដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យរបស់សស
ិ ្សេ�េលើរថយន� ្រក �ងរបស់��។ ��នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖

ត�វ�នអនុ��តក��ងេ�អីមួយេលើរថយន� ្រក �ង។

��េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�រេធ� ើដំេណើរេ្រចើន�ងមួ យដងក��ងរថយន� ្រក �ងមួ យេ�េពល��េរៀន�ប់េផ�ម
ើ និងបិទ។

ដលេធ� ើឲ្យ�ន�ព�យ្រស� លស្រ�ប់ឲ្យឪពុក��យេបើក�នយន� ជូ នសិស្សមក�� ដូ ច��រ�ប់េបើក��េ�យ�នវត� �នបុគ�លិក
��� និងវត� �នបុគ�លិកេ�កែន� ង�ក់សិស្សចុះ េដើម្បី���ននូ វប��ស់ទី�នសុវត� ិ�ពរបស់សស
ិ ្សពីកែន� ងចុះមក�ន់្រចកចូ ល

ដលស្រម� លដល់�រេធ� ើដេំ ណើរែដល�នសុវត� ិ�ព និងសម្រសប�មវ �យស្រ�ប់សស
ិ ្សមក�ន់��េរៀន ដូ ច�្រក �មេថ� ើរេជើងផ� វ� �នសុវត� ិ�
បើអ�ក�មឆ� ង�ត់�� កម� វ �ធីសុវត� ិ�ពកង់ និងផ� វ� កង់។

�នេរៀបចំឲ្យេធ� ើ�រ�មួ យបុគ�លិក��េដើម្បី្រ�កដ��នជេ្រមើសមេធ��យេធ� ើដេំ ណើរេផ្សងេទៀតែដល�ន�រ្រគប់្រគងសម្រសប និង
�នរ ួមប��ល
� ស្រ�ប់�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ។

ត�វ�នស្រម� លេដើម្បីបេង� ើន�រ�ំ្រទដល់�រេធ� ើដំេណើរេ�យជិះកង់ និងសមត� �ពផ��កកង់្រត�វ�នបេង� ើនេបើ�ចេធ� ើ�ន។

_______________________________________________

ដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ េ�េពលែដលសិស្ស ឪពុក��យ ឬេភ��វមកដល់្រចកចូ ល��េរៀន។ ��នដូ ច� (គូ សធីក� ំង
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ក �ង ឬ�នយន� េផ្សងេទៀតេ�យេដើរមួ យជួ រឆ� ង�ត់��រមួ យ។

�ក់ឲ្យជួ ប�មួ យរថយន� ្រក �ងែដលចូ លមក រថយន� និងសិស្សែដលមកដល់ េ�យេថ� ើរេជើង ឬេ�យជិះកង់េដើម្បី្រ�កដ��ររក�គំ�ត្រត�

្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីជួយឲ្យសិស្សរក�គំ�ត�ង�យេ�េពលែដលពួ កេគត្រមង់ជួរេដើម្បីចូលក��ង��េរៀន។

�នេ្របើេដើម្បីេចៀស�ង�រកកស� ះេ�េពលមកដល់ និងេពលេចញ ដ�ប�្រចកេចញចូ ល� ំងអស់�ន�រ្រត� តពិនិត្យ្រគប់្រ�ន់េ�េលើស

____________________________________________________

ដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ េ�េពលែដលសិស្ស ឪពុក��យ ឬេភ��វមកដល់ និងេធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់អ�រ��េរៀន។ ��ច�
)៖

�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ផ� វ� េដើរក��ងអ�រ េដើម្បី���ននូ វ �ររក�គំ�ត�ង�យេ�េពលែដលសិស្សចូ ល ឆ� ង�ត់�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��

�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ផ� វ� េដើរក��ងអ�រេពញមួ យៃថ� �ម�រ�ំ�ច់េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យេ�េពលែដលសិស្សេដើរ�ត់បន
�ំង��េរៀនេផ្សងេទៀត។

ះផ��កៃនជេណ�ើរយន� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមចំនួនមនុស្សែដល�ចស្រម� ល�ន ខណៈែដលរក�គំ�ត 6 ហ� ត
ី រ�ងអ� កជិះ��ក់ៗ។ ក��ងអំឡ
�
ចនួ នេនះ�ច្រត�វ�នែកត្រម�វឲ្យ�នអ� កជិះេ្រចើនបំផត
ុ 4 �ក់ក��ងម� ងស្រ�ប់ជេណ�ើរយន� � ំង�យ�ែដលមិនអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត
ត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ។

ត�វ�នអនុវត� េដើម្បីេចៀស�ង�រកកស� ះេ�េលើជេណ�ើរ៖

នជេណ�ើរេឡើង និងចុះ
ក��ស់��រ�ង��ក់េរៀន

____
____

ពិនិត្យជេណ�ើរេ�យបុគ�លិក�� ____

ត

_____________________________________________

ដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ងបន� ប់េរៀន។ ��នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖

ៀន��ល់ ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�នសិស្ស្រតឹម ___ �ក់េ���ក់បឋមសិក�។

ៀន��ល់ ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ�នសិស្ស្រតឹម ___ �ក់េ���ក់មធ្យមសិក� និង វ �ទ�ល័យ។

��េវនេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នចំនួនសិស្សតិច�ងមុនក��ងមួ យ��ក់។

ស់��េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនសិស្ស�រ ួមេ�ក��ងបន� ប់េរៀនេ�ៃថ� ែតមួ យ។

��ស់ទីេ�អន�ញ� ំង្រស �ង។

ន�ញ ្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ ន�ជេ្រមើសស្រ�ប់សិស្ស ស្រ�ប់អ�កែដល�ចេធ� �
ើ ន និងស្រ�ប់សិស្សែដល�ច�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់េ�ក��ង

ចំនួន

____

អស់

____

�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនសិស្សេ�ក��ងបន� ប់េរៀន។ ��ច�នដូ ច�៖
____
____
____

ណ ____
___________________________________________

េរៀន ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បី���ននូ វគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងសិស្សេ�តុរបស់ខ� �ន និងរ�ងសិស្សនិង្រគ� (�រ�ក់តុ �រេ្របើ�រស��ល់
លប��ញពីគំ�តែដល�ំ�ច់ ។ល។) េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។ េ�េពលែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន រ�ំងពិត្រត�វ�ន
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�ល់ជិតស� ិទ�។
ច�ស្រ�ប់សកម� �ព�្រក �មេ�ក��ង��ក់ែដល�ំសស
ិ ្សឲ្យមកជិត���ង 6 ហ� ត
ី ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញ ឬយកេចញពីបន� ប់េរៀន។

ងបន� ប់េរៀន�ក់ឲ្យសិស្ស��តពី�� 6 ហ� ីត និង��ស់��រ�ងេជើងនិងក�ល។

នែកែ្របេដើម្បីេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�រ�ងសិស្សេ�ក��ងមន� ីរពិេ�ធន៍ និង��ក់េផ្សងៗេទៀតែដល�ធម� ��ច�ក់ទងនឹងសកម� �

__________________________________________

កែន� ង�ត់្រ�ណ ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

ក�គំ�ត�ង�យ (សិស្សរក�គំ�ត 6 ហ� ីត) េ�ក��ងបន� ប់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់។ េ�ល�រណ៍�ច�នដូ ច�៖

សំេលៀកបំ�ក់េ�េពលែដល�ន�រ្រគប់្រគងេ�យបុគ�លិកប៉ុេ�
� ះ

រសំេលៀកបំ�ក់

តស្រ�ប់�ររក�ទុកសំេលៀកបំ�ក់សិស្ស េសៀវេ� និងវត��េផ្សងេទៀត។

ដើម្បីរក��ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យក��ងអំឡ
� ងេពលបរ �េ�គ��រ��។ ��ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖

េធ� ើ�ន ��រ្រត�វ�នបរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់េរៀន ឬេ��ងេ្រ�អ�រ េ�យមិន�ន�យ��ៃនសិស្សបឋមសិក�មកពីបន� ប់េរៀនខុស

យកម� �ប បង់ស�ិត ឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី���ននូ វគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងសិស្សពីរ�ក់។

ប�ំ�រក��ងអំឡ
� ងេពលបរ �េ�គ��រេដើម្បីរក�គំ�ត�ង�យ និងរក�កុំឲ្យសិស្ស ��ក់បឋមសិក�មកពីបន� ប់េរៀនេផ្សង���យចូ ល�

�រេធ� ើេឡើងេ���រ��ន េ�៉ងបរ �េ�គ��រ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យ��ស់��េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� �
ើ នេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនសិស្ស
កគឺ�នេ�នឹងកែន� ងេដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�សិស្ស��ក់បឋមសិក�មកពីបន� ប់េរៀនេផ្សង��មិន�យចូ ល��។

�រេធ� ើេឡើងេ�ក��ង��រ��ន គំ�តរ�ងតុ/េ�អី្រត�វ�នបេង� ើនេឡើងេដើម្បី�ំ្រទដល់�ររក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីត។ រ�ំងរ�ងតុ និ
�េពលែដលមិន�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន។

តិបត� ិ�រេស�កម� ្រត�វ�នែកែ្របេឡើង វ �ញ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីសេ្រមច�ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យរ�ងបុគ�លិក។ ឧ�ហរ
ក��ងអ�រ ្រត�វ�នគូ សស��ល់េដើម្បីអនុវត� េសចក� ីត្រម�វឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ។

ដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀនែដល�នេ្របើេ�យេស�កម� �្រំ ទសិស្ស

យ�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិក�� (គិ�នុប��យិ� ទី្របឹក��រែណ�ំ ្រគ�េពទ្យព��ល ។ល។) និងបុគ�លិកៃនកម� វ �ធី�ំ្រទប��ប់បន្ស ំ (្រគ�េព
�ត �ង�យ�៉ងតិច 6 ហ� ត
ី េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន ខណៈេពលចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព�ំ្រទសិស្ស។

រេ�ក��ងបរ �េវណ��ែដល�នេ្របើស្រ�ប់េស�កម� �ំ្រទសិស្ស ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីេលើកកម� ស់គំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងសិស្សពីរ�ក់និង/ឬរ�

ននិងសម្រសប សកម� �ព�ំ្រទ និងព��ល្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�មែបបនិម�ិត។

ត់ផ�ង់រ ួម��្រត�វ�នេចៀស�ងេ�េពលែដល�ចេធ� �
ើ ន។ េបើសន
ិ ��ំ�ច់្រត�វ េ្របើប រ ���ររ ួម�� េគ្រត�វែតេធ� ើអ�ម័យ�មុននិងេ្រ�យព

្រទសិស្ស �នទទួ ល PPE សម្រសប�មេសចក� ីត្រម�វរបស់ Cal OSHA។

ដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យេ�ក��ងទីកែន� ងរដ� �លរបស់��េរៀន

េភ��វពី�ព�ំ�ច់ក��ង�ររក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីបុគ�លិកបេ្រមើ�រ�រក��ង �រ ��ល័យ��។

េផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់រង� ង់ 6 ហ� ីតជុំ វ �ញតុ ឬប�� រទទួ លេភ��វ។

លិករដ� �ល ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងបុគ�លែដលេ្របើទី��រ ួម�� ឬរ�ងបុគ�លិក�រ ��ល័យ និងសិស្ស ឬបុគ�
ះ។

ដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រអនុវត� �រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងេឺ �ក��ងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក�។ ��ច�នដូ ច�

ទស្ស� មិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយេ�េពលេនះ េនះ�ប់ប��ល
� � ំង្រពឹត�ិ�រណ៍ក��ង និងេ្រ�អ�រ។

ម� វ �ធីសិក�ែដល���នេ្រជើសេរ �សឲ្យេបើកេឡើង វ �ញ (�នកំណត់្រតឹមកី�ែដល�នអនុ��តេ�យបទប��រដ� និងែដលអនុ��ត�ររក�
�យកូ នេ��ល សកម� �ព�ត់្រ�ណែដលមិន្រត�វ�រអ� ក�ំេមើល ។ល។) ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញ�ម�រ�ំ�ច់េដើម្បីរ ួមប��ល
� �ររក�គំ
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សិក�ែដលមិនអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ (កី�េបសបល កី��ល់ឱប កី��ល់�ត់ ។ល។ មិន�នេបើកេឡើង វ �ញេទ។ ចូ រក
�នល័ក�ខ័ណ�ដល់សិស្សស្រ�ប់��រេ្របើ្រ�ស់��ល់ខ� �ន។

វត� េដើម្បីេចៀស�ង�រ្របមូ លផ��ំេ�យ��ន�រ្រគប់្រគងរបស់សិស្សេ�ក��ងបន� ប់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់។ ��ច�នដូ ច�៖

បន� ប់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់េ�េពលែដល�ន�រ្រគប់្រគងេ�យបុគ�លិកប៉ុេ�
� ះ

បន� ប់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់

វ �ធីសិក�្រត�វ�ន��ស់ទីេ�អន�ញ ឬេរៀបចំេឡើង វ �ញ�ម�រ�ំ�ច់េដើម្បីរ ួមប��ល
� �ររក�គំ�ត�ង�យ។

សកម� �ព��ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រេ្រច�ង ឬសូ ្រត្រត�វ�ន��ក។

ណ៍េភ� ង្រត�វ�នកំណត់ឲ្យអនុ��តគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ត
ី រ�ងត�ន� ីករ។

ក�ែដលមិនែមនអត� ពលកម� ឬត�ន� ី (្រក �ម ក� ិប) ្របជុ�
ំ មអន�ញ��ងជួ បេ�យ��ល់េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� �
ើ ន។

ដល�ន�រចូ លរ ួម��ល់ (សន� ិ�ត �រ្របកួ តេ��� ។ល។) និងដំេណើរកម�ន� �្រក �ម្រត�វ�ន��ក។

�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)

ត�វ�នេធ� េើ ឡើងមុនេពលែដលសិស្ស េភ��វ និងបុគ�លិក�ចចូ លមកក��ង��េរៀន។ �រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង
�នអ�រ្រគ �នេ�� និងេ�គស��េផ្សងៗេទៀតែដលេភ��វ�ចនឹងកំពុង�ន។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
ើ នពីច��យ (េ�យេ្របើកម
�ង��ត់េផ្សងេទៀត) ឬេ�យ��ល់េ�េពលមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពេ�យេ្របើែទម៉ូ ែម៉្រត មិន�ច់ប៉ះ ្រត�វ�ន�ប់ប��ល
�
និត្យេ�គស��េ�្រចកចូ ល េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

�មនុស្សធំ និងបុគ�លិកែដលរកេឃើញ�វ �ជ� �នេ�្រចកចូ ល ឬែដល�យ�រណ៍ពីេ�គស��េ�ចំណុច�មួ យក��ងអំឡ
� ងៃថ� សិក� ្រត�វ�ន
ឡប់េ�ផ� ះ និង�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកដូ ច�នត្រម�វេ�យ េសចក� ប
ី ��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លចុះៃថ� ទី 1 ែខកក� ���ំ 2020 (េមើល
ion HOO.pdf)។

ដលពិនិត្យេឃើញ�វ �ជ� �នេ�្រចកចូ ល ឬែដល�យ�រណ៍ពីេ�គស��េ�ចំណុច�មួ យៃនៃថ� សិក� �នទទួ ល�៉ស់េពទ្យ និង�ំេ�កែន
�ច់េ�យែឡកែដល�នេ្រជើសេរ �ស�មុន ែដលពួ កេគ�ចេ�ទីេ�ះ ្រសបេពលែដល�រេរៀបចំ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងស្រ�ប់ឲ្យពួ កេគ្រតឡប់េ�

�រ�រអនុវត� �មស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 (េមើលែផ� ក A) ទទួ លព័ត៌�នអំពល
ី ទ� ផលៃន�រពិនិត្យ វ �ជ� �ន�មួ យេ�ក��ង��េរៀន និង�
�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់��េរៀនែដលសម្រសបេ��មេសចក� ីប��ប់របស់ DPH

�មនុស្សធំ និងបុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលពិនិត្យេឃើញ�វ �ជ� �ន ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រតឡប់េ�ផ� ះេដើម្បី�ក់ខ� �នឲ្យេ��
�នត្រម�វេ�យេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លចុះៃថ� ទី 1 ែខកក� � ��ំ 2020 រហូ តដល់េពលែដលេគ�នកំណត់�បុគ�លែដលពិនិត្យេឃ
ប់េ�គស��ជំងឺ COVID-19 គឺអ វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។ (េមើល July 1 Quarantine HOO.pdf)។

ដល�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល្រត�វ�នពិនិត្យ� វ �ជ� �នស្រ�ប់េ�គស��ជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�ន�ំេ�កែន� ង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យ
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�នេ្រជើសេរ �ស�មុន ែដលពួ កេគ�ចេ�ទីេ�ះ ្រសបេពលែដល�រេរៀបចំ្រត�វ�នេធ� េើ ឡើងស្រ�ប់ឲ្យពួ កេគ្រតឡប់េ�ផ� ះ។ ទីកែន� ងេនះគ
ែន� ងែដល�នេរៀបចំស្រ�ប់សិស្សែដល�នេ�គស��។ ��ច�បន� ប់�ច់េ�យែឡក ឬទីកែន� ងមួ យេ�ក��ងបន� ប់ែតមួ យែដល�នរ�
ពលពួ កេគ្រតឡប់េ�ផ� ះ ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ ដូ ច�នត្រម�វេ�យេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លចុះៃថ� ទ
រហូ តដល់េពលែដលេគ�នកំណត់�បុគ�លែដលពិនិត្យេឃើញ វ �ជ��នស្រ�ប់េ�គស��ជំងឺ COVID-19 គឺអ វ �ជ� �នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19
antine HOO.pdf)។

មនុស្សធំ ក៏ដូច�សិស្ស��ក់មធ្យមសិក� និង វ �ទ�ល័យ�ប់ប��ល
� � ំងសំណួរអំពី�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់េ�ផ� ះ ��េរៀន
ទៀតែដលបុគ�លេ�ះ្រត�វ�ន្រ�ប់��នេធ� ើេតស� វ �ជ��ន ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។

ស្សធំ� ំង�យែដល្រត�វ�នពិនិត្យ� វ �ជ��ន និង�យ�រណ៍ព�
ី រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សឈឺ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�កេចញពី��
ប់េ�ផ� ះេដើម្បី�ប់េផ�ម
ើ �រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពេី គ និងេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។

��ក់មធ្យមសិក� ឬវ �ទ�ល័យ� ំង�យែដល្រត�វ�នពិនិត្យរក�រប៉ះ�ល់ និង�យ�រណ៍ព�
ី រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សឈឺ �នទទួ ល
�កែន� ង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកែដល�នេ្រជើសេរ �ស�មុនេ�ក��ង�� ខណៈេពល�រេរៀបចំ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេដើម្បីឲ្យឪពុក��យរបស
�ប់េផ� ើម�រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ។ ឪពុក��យ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យែស� ងរក�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់កុ�រ។

វ�នអនុវត� េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺេ�យ�រ�រមកជួ បេ�យបុគ�លេ្រ�ពីបុគ�លិក និងសិស្ស។ ��ច�នដ
អស់ែដលអនុវត� )៖

�ន់��េរៀនេ�យបុគ�លេ្រ�ពីបុគ�លិក និងសិស្ស្រត�វ�នេចៀស�ងេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� �
ើ ន។ ឪពុក��យសិស្សែដល�នចុះេ�
នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេធ� ក
ើ ិច��រ�មួ យបុគ�លិក��ពីច��យេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

ក�ន់��េរៀនេ្រ�ពីឪពុក��យសិស្សែដល�នចុះេ��ះ ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមអ� កែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រ��េរៀន។ េភ
ត់ជួបែតប៉ុេ�
� ះ និង្រត�វ�នចុះេ��ះ�មុនេ�ក��ងកំណត់្រ�េភ��វ ែដលរ ួម�នេ��ះ េលខទូ រសព� និង�សយ��នអុីែមលរបស់េភ��វ។ េភ
ឲ្យមក�ម�រ�ត់ជួបរបស់ខ� �នែត��ក់ឯង។ េបើសិន�េភ��វ្រត�វែត�នមនុស្ស��ក់េទៀតមក �មួ យ (ឧ. ស្រ�ប់ជំនួយបកែ្រប ឬេ�យ
�អនីតិជន ឬ�នសិស្សតូ ច) ព័ត៌�នរបស់ពួកេគ្រត�វ�នកត់្រ�េ�ក��ងកំណត់្រ�េភ��វ។

ដលមកដល់���មួ យនឹងកុ�រែដលមិន�នចុះេ��ះ (ឧ. ប� �នរបស់សស
ិ ្ស) ្រត�វែត្រ�កដ�កុ�រ� ំងេនះស� ិតេ�ជិតមនុស្សធំ េចៀស�
អ� កដៃទ ឬវត���មួ យែដលមិនែមន�របស់ពួកេគ និង្រត�វ�ក់�៉ស់េបើសិន��ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ� និងមិន�ន�និភ័យ (r
វ� ដេង� ើម។

រេហើររបស់េភ��វេ�ក��ង��េរៀន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមទីកែន� ងែដល�នកំណត់ ដូ ច�កែន� ងទទួ លេភ��វ ឬកែន� ងរង់�ំ �រ ��ល័យ
សន� ិសីទឬបន� ប់្របជុំ និងបន� ប់ទឹក��រណៈេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។

ដលមកដល់��្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ�ខណៈេពលេ�ក��ង��។ េនះ្រត�វអនុវត� ចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ� ំង
េ�ះកុ�រ�យុ 2 ��ំេឡើងេ�។
តបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគប៉ុេ�
� ះែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក
�ំ្រទដល់សុវត� �
ិ ពបុគ�លិករបស់អ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀតរ�ំងមុខគួ រ្រត�វ�នផ� ល់ជូនដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យ��ន�។

េលើកកម� សខ
់ ្យល់េចញចូ លល� បំផុតេ�ក��ង��េរៀន។ ��ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖

�ស� ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម� �។

ណត់ឲ្យបេង� ើន�រ��ស់ប�រខ្យល់
�
ក��ង/េ្រ�អ�រ�អតិបរ� លុះ្រ�ែត��ន�ព�ងេ្រ� (េទើប�នអគ� ីភ័យថ� ីៗ សីតុណ��ព�ងេ្រ�េ��

ត �ន្របសិទ��ពខ� ស់្រត�វ�នដំេឡើង េបើសិន��ចេធ� ើ�ន

បើកចំហក��ងអំឡ
� ងៃថ� សិក� េបើសិន��ចេធ� ើ�ន និងេបើសិន���ន�ព�ងេ្រ�អំេ�យផលដល់�រេធ� ែើ បបេនះ។

េ្រគតឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។

____________________________________________.

���ននូ វ�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គ�នសម្រសប េ�េលើទក
ី ែន� ង ៃផ� និងវត��េ�ក��ង��េរៀន� ំងមូ ល។ ��ច�នដូ ច�

��ប់េមេ�គ្រត�វ�នបេង� ត
ើ េឡើងេដើម្បីេចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��តែដលកំពុងេ្របើ្រ�ស់តិច�ង និងេលើសកំ រ �ត។

ឹ ជ��ន
ត និងស��ប់េមេ�គ�៉ងដិតដល់ �េរៀង�ល់ៃថ� និងេ្រ�យពីដក
� បុគ�ល�មួ យែដលកំពុងេចញេ�គស��ជំងឺ COVID-19។ ៃតកុ
គ និងេ្រ�មៃដេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន េដើម្បី�ំ្រទដល់�រស��ប់េមេ�គេលើៃផ��ម�រ�ំ�ច់ក��ងអំឡ
� ងេពលកំពុងេធ� ើ�រ។
ញឹក�ប់្រត�វ�នស��ប់េមេ�គប��ប់ពីប�� ប់�រជិះ រថយន� ្រក �ងម� ងៗ។
Appendix T1: Reopening Protocol for K-12 Schools
8/18/2020 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់េ�ក��ងទីកែន� ង� ំងេ�ះ (តុ ៃដ��រ កុង�ក់េភ� ើង ៃផ�តេុ ធ� ើ�រ ៃដ�ន់ តុ ទូ រសព� ��រចុច កុង�ក់និងប៊ូ តុង
ថតចម� ង រ�រ�ន់ និងប��ន់ៃដ) ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�៉ងតិច�្រប�ំៃថ� និងញឹក�ប់�ងេនះ េ�េពលែដលធន�នអនុ��តឲ្យ

ប�្ឈប់្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន ឧ�ហរណ៍ទឹក�ញ់្រត�វ�នបិទ េហើយដបទឹក��ល់ខ� �ន្រត�វ�នផ� ល់�ជេ្រមើសេផ្សង ស��រៈសួ នកម�ន
នួ សេ�យែល្បងក��ងសួ នកម�ន� ែដលមិន�ច់ប៉ះ ។ល។

បុគ�លមិន�ចេធ� ើ�ន ឧ�ហរណ៍េ�ក��ងមន� ីរពិេ�ធន៍ និងបន� ប់សិល្បៈ ែដលបរ ���រមួ យចំនួន�ច្រត�វ�នេ្របើេ�យសិស្សេ្រចើន�ក់ វត
អកេ្របើ។

ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 (��នេ�េលើប�� ី�នអនុម័ត "N" េ�យ��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) ្រត�វ�នេ្របើ
ណ�ំរបស់ផលិតផល។

) ៃនជំងឺហឺត ផលិតផលស��ប់េមេ�គេ�េលើប�� ី N ែដល�ន�តុផ្ស ំសុវត� ិ�ពស្រ�ប់ជំងឺហឺត (hydrogen peroxide, �សុីតសុី្រទិក ឬ�
តផលែដល�នផ��ក�សុីត peroxyacetic, sodium hypochloric (bleach) ឬ�តុ�ម៉ូ �ក់ (quaternary ammonium) ្រត�វ�នេចៀស�ង។

េផ្សងេទៀតែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គៃផ� និងវត��ក��ង�� �នទទួ ល�របណ��ះប�
� លអំព�
ី រែណ�ំរបស
បើេ�យសុវត� ិ�ព និងដូ ច�នត្រម�វេ�យច�ប់ស�ីព�
ី �េរៀន�នសុខ�ពល� (Healthy Schools Act) �ម�រែដល�ចអនុវត� �ន។

កេផ្សងេទៀតែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គ ្រត�វ�នបំ�ក់េ�េ�យឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន ដូ ច�េ្រ�ម
ងឧបករណ៍�រ�រសម្រសបេផ្សងេទៀត�ម�រត្រម�វេ�យផលិតផល។

ស់្រត�វែត�ក់ឲ្យផុតពីៃដេក� ង និងស��កេ�ក��ងកែន� ងែដលមិនសូ វ�ន�រប៉ះ�ល់។

បេង� ើន�អតិបរ�ក��ងអំឡ
� ងេពលស��ត និងស��ប់េមេ�គេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េបើសិន�េ្របើ�៉សុីន្រត�ក់ ចូ រេ្របើ�រកំណ
្យល់ និង្របព័ន�េ្រ�ះេដើម្បី���ននូ វគុណ�ពខ្យល់ល�បំផុត។

សើរេឡើង ្រត�វ�នេធ� ើ េ�េពលែដលសិស្សមិនេ��� េ�យ�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់េដើម្បីទុកឲ្យខ្យល់េចញមុនេពល�ប់េផ� ើមៃថ� សិក�។

ម្បី���្របព័ន�ទឹក និង�នកន� ន់� ំងអស់គឺ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប��ប់ពទ
ី ីកែន� ងបិទ��រក��ងរយៈេពលយូរ េដើម្បី�ត់ប
្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងទឹក។

បន� ប់ស្រ�ក ក៏ដូច�កែន� ងអង��យេលង និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត កំពុង្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូ ច

___________________________________________________

ង់�ំ៖ ______________________________________________________________________

គ�បេ្រង�ន/បុគ�លិក៖ ______________________________________________________________________

___________________________________________________

���រ��ន______________________________________________________

�រេ���រ��ន _____________________________________________
_____________________________________________________________

ត ____________________________________________________________

_____________________________________________________________

���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខែដលសម្រសបេ�យបុគ�លិក សិស្ស និងេភ��វ� ំងអស់េ�្រគប់េពលេវ�។ ��ច�នដូ ច� (គូ សធីក

សិស្ស�នទទួ លព័ត៌�នអំពីេសចក� ីត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខមុនេពល�ប់េផ� ើម��េរៀន និង�្រប�ំេ�ក��ង��ំសិក�� ំងមូ ល។

�យុេលើស 2 ��្រំ ត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�ខណៈេពលេ�ក��ងបរ �េវណ��េលើកែលងេពលបរ �េ�គ ផឹក ឬេ
មុខ។

ងេទៀត�ច្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីស្រម� លដល់សិស្សែដលស� ិតេ�ក��ង�រអប់រ��ន លក� ណៈបុគ�ល ឬែផន�រ 504 និងែដលមិន�ចេ្របើឬធ

បុគ�លិក ឪពុក��យ និងសិស្ស�ក់ទងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ�នសម្រសប េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រ�ំ�ច់ក��ង�រ
ខប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ក��ងមួ យៃថ� ៗ។
Appendix T1: Reopening Protocol for K-12 Schools
8/18/2020 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�� េ�្រចកចូ ល�រ ��ល័យ�� និងទូ � ំងអ�រ��� ំងមូ លព្រងឹងេសចក� ីត្រម�វេនះ និងេរៀប�ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ�

ក�ត់�ំងមុខពីរ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យសិស្សនីមួយៗេ�េពល�ប់េផ� ើម��ំសិក�។ េបើសិន�មិន�ចេធ� ើដូេ��ះ�ន ឪពុក��យនិងសិស្ស�នទ
យខ� �នឯង។

�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យផ� លរ់ �ំងមុខទីពីរដល់��េរៀន�េរៀង�ល់ៃថ� ក��ងករណីែដលរ�ំងមុខែដលកុ�រកំពុង�ក់្រប�ក់ េនះនឹងអនុ�

ប�ំ�រេ�្រចកចូ ល�� ឬេ�ផ� វ� េដើរក��ងអ�រ ឬទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀតេដើម្បីព្រងឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ ក៏ដូច�េដើម្បីរ�លឹកសិស
ត�ំងមុខផងែដរ។

សកម� �ព (ដូ ច��រផ� ល�
់ រព��ល�ង�យ ឬជំនួយ��ល់ខ� �នដល់សិស្ស��ក់ៗ) ែដលមិន�ចរក�គំ�ត�ង�យ�ន ្រត�វ�នបំ�
ម្រសប (េ្រ�មៃដ �៉ស់ �វ�រ�រ ។ល។) �ម�រគួ រ។

ឈឺ �នទទួ ល�៉ស់ក្រមិតេវជ���ស� េដើម្បី�ក់េ�យខ� �នឯង និង�៉ស់ក្រមិតេវជ� ��ស� ស្រ�ប់ឲ្យសិស្ស�ក់ (េបើសិន�សិស្ស�ច�ក់�ន
ពីអ�រ។

សិស្សែដលេ���ក់ឯងក��ង�រ ��ល័យបិទជិត បន� ប់តូច�នជ��ំង ឬទីកែន� ងឯកជនបិទជិតេផ្សងេទៀត មិន្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�
មុខ េ�េពលបរ �េ�គ��រ ឬេគង ឬេពលែដលមិន�ច�ក់្រក�ត់�ង
ំ មុខ�ន (ឧ. េពលងូ តទឹក ។ល។)។ ��ក៏�ចពិ�រ��េត
ខ��ស� ិកេ�យ�ន្រក�ត់រុ��ងេ្រ�មច�� ��រជំនួសឲ្យ ្រក�ត់�ំងមុខ េដើម្បីឲ្យសិស្សតូ ចៗ�ចេមើលេឃើញមុខ្រគ�របស់ខ� �ន និងេដ
ដល់�របេ្រង�នសូ រស័ព�។

���ននូ វ�រ�ងៃដ�ញឹក�ប់េ�យបុគ�លិក សិស្ស និងេភ��វ។ ��ច�នដូ ច� (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖

ទួ លឱ�សញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �នរយៈេពល 20 វ ��ទី�មួ យ�ប៊ូ េ�យដុសឲ្យ�នសព� ល� និងេ្របើ្រ�ស់កែន្សង (ឬ្រក�ត់កែន

�លវ ��គ�្រប�ំស្រ�ប់�រស្រ�ក�ងៃដ�ំ�ច់ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងមុន និងេ្រ�យេពលបរ �េ�គ ប��ប់ពីេ្របើបង� ន់ ប��ប់ពីេល
ពីសកម� �ព�្រក �មេផ្សងៗ។

្យេធ� ើគំរ ូ�ងៃដ�ញឹក�ប់ �ពិេសសេ���ក់តូចែដលេពលេវ�េ្របើបន� ប់ទឹក គឺ�ឱ�សេដើម្បីព្រងឹងទ��ប់�នសុខ�ពល� និង្រត� តព

ត�វ�ន�ក់េ�ជិតបន� ប់េរៀន េដើម្បី�ត់បន� យ�រេដើរេហើរ និង�រ្របមូ លផ��ំេ�ក��ងបន� ប់ទក
ឹ េ��មក្រមិតែដល�ចអនុវត� �ន។

ល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល (Ethyl) គឺ�នស្រ�ប់សិស្សនិងបុគ�លិកេ��មទី�ង
ំ យុទ���ស� ក��ង��� ំងមូ ល ែដលមិន�នកន� ន់ ឬទ
ដលផ� ល់េស��ំ្រទ បន� ប់ត�ន� ីនិងសិល្បៈ)។ �ល់កុលេអទីល (Ethyl) ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស និងគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដល�ច�ន�រេ្របើ្រ
និត្យ។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដអុីសូ្រប�ពីល �ន�ពពុលេ្រចើន�ង និង�ច្រស� បចូ ល�មរយៈែស្បក។

ល�ន�តិ�ល់កុលអុីសូ្រប�ពីល (isopropyl) មិន្រត�វ�នេ្របើេ���េរៀនេឡើយ េ�យ�រ�ពពុល�ស��នុពលរបស់� េហើយ ទឹកអ�ម
រ�យុេ្រ�ម 9 ��េំ ឡើយ។ ម�ន� ី និងបុគ�លិក្រត�វ�ន្រ�ប់ឲ្យដឹងពី�និភ័យ (risk) ៃន�រេលប និង�ពួ កេគគួ រទូ រសព� េ�ែផ� ក្រគប់្រគង�
2-1222 េបើសិន��នេហតុផលែដល្រត�វេជឿ�សិស្ស�នេលបទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។

ប៊ូ និងទឹក ្រក�សជូ ត�ត់ និងធុងស្រ�ម គឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ� ឬែក្បរ្រចកចូ លៃនទីកែន� ង េ�កែន� ងទទួ លេភ��វ និង្រគប់ទ
�រ ឬ�ងេ្រ�ែដលមនុស្ស�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��េ�យ��ល់។

���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺេ�ក��ង��រ��ន�� ឬទីកែន� ងេផ្សងេទៀតែដល�នបេ្រមើ ឬេ�យកម� �ប��រ។

ងលក� ណៈ្រគ� �រ្រត�វ�នលុបបំ�ត់។

��ល� ំងម� �ប��រែដល�នេវចខ� ប់�មុន ��រេ��ែដលបេ្រមើេ�យបុគ�លិក��រ��ន និង/ឬម� �ប��រែដលសិស្សយកមកពីផ�ះ។

�េពល�ំ�ច់េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�រប៉ះ�ល់រ�ងបុគ�លិក��រ��ន និងសិស្ស។

េផ្សងេទៀត

__________________________________________________

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យសហគមន៍��េរៀន និង��រណជន

Appendix T1: Reopening Protocol for K-12 Schools
8/18/2020 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 ព័ត៌�ន្រត�វ�នេផ�ើេ��ន់ឪពុក��យ និងសិស្សមុនេពល�ប់េផ�ើម��េរៀន�ក់ព័ន�នឹងេ�ល�រណ៍��េរៀន
ែដល�ក់ទងនឹង (គូ សធីក� ំងអស់ែដលអនុវត� )៖

 េ�ល�រណ៍�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ េ�េពលែដលពួ កេគអនុវត� េលើសិស្ស
ែដល�នេ�គស�� ឬ�ចនឹង�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19

_____

 ជេ្រមើសស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 េបើសិន�សិស្ស ឬស�ជិក្រគ� �រ
�នេ�គស�� ឬ�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19

_____

 អ� កែដល្រត�វ�ក់ទងេ���េរៀន េបើសិន�សិស្ស�នេ�គស��
ឬ�ចនឹង្រត�វ�នប៉ះ�ល់

_____

 រេបៀបេធ� ើ�រពិនិត្យេ�គស��មុនេពលសិស្សេចញពីផ�ះ

_____

 ត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ

_____

 �រៈសំ�ន់ៃន�រអនុវត� �មរបស់សិស្ស�មួ យ�ររក�គំ�ត�ង�យ
និងេ�ល�រណ៍្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ

_____

 �រ��ស់ប�រេ�ក
�
� � ងកម� វ �ធីសិក� និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក�
េដើម្បីបេ�� �ស�និភ័យ (risk)

 �រ��ស់ប�រម
� � �ប��រេ���េរៀនេដើម្បីបេ�� �ស�និភ័យ (risk)

_____
_____

 េ�ល�រណ៍���ក់ទងនឹង�រមក�ន់��េ�យឪពុក��យ និង
�រ្របឹក�េ�បល់អំពី�រ�ក់ទង��េរៀនពីច��យ

_____

 �រៈសំ�ន់ៃន�រផ� ល់ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
ករណីប��ន់ថ�ីបំផុតដល់��េរៀនរ ួម� ំងជេ្រមើសទំ�ក់ទំនងឪពុក��យេ្រចើន

_____

 េផ្សងេទៀត៖
_____________________________________________________________________

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ង��េរៀន។
 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�ក��ង��េរៀន� ំងមូ លែដលរ�លឹកបុគ�លិក និងសិស្សអំពីេ�ល�រណ៍�ក់ទង
នឹង�ររក�គំ�ត�ង�យ �រេ្របើ្រ�ស់ រ�ំងមុខ និង�រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗរបស់��ែដលរ�លឹកដល់េភ��វ�ពួ កេគមិនគួ រចូ ល
ក��ងទីកែន� ងេឡើយ េបើសិន�ពួ កេគ�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19។

 ���នបេង� ើត និងផ្សព� ផ�យែផន�រទំ�ក់ទំនងក��ងករណី�ំ�ច់្រត�វបិទ�ង
ំ ្រស �ង ឬេ�យែផ� ក េ�យ�រ
ចេ��មករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើង។

 ្រចកអន�ញៃន��េរៀន (េគហទំព័រ ប��ញសង� ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងអ�រ េ�ល�រណ៍មក

េមើល �រ��ស់ប�រកម�
�
វ �ធីសិក� និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក� និង�រត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ �ររក�គំ�ត�ង�យ
និង�រ�ងៃដ។

 ្រចកអន�ញែណ�ំសិស្ស ឪពុក��យ និង្រគ�បេ្រង�នអំពីរេបៀប�ក់ទង��េរៀនក��ងករណីែដល�ន�រឆ� ងជំងឺ
ឬ�រប៉ះ�ល់។

វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស�ើ�ព

E.

 ែផន�រស្រ�ប់�រេធ� ើបច��ប្បន� �ព ែផន�រអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល (IEPs) និងែផន�រ 504 របស់សិស្សែដល�ន
77

ត្រម�វ�រពិេសស ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី���ន��រអប់រ��ចបន� េ��នេ�យមិន�ន�និភ័យ (risk)
ហួ សេហតុដល់សិស្ស។


ែផន�រេនះ�ប់ប��ល
� វ �ធី��ស� ស្រ�ប់�រទំ�ក់ទំនងសកម� �មុន�មួ យឪពុក��យេ�េដើម��ំសិក�
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េដើម្បី���ប���ក់ទងនឹង�រអប់រ� និងសុវត� ិ�ពកុ�រកំពុង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។




�រែកែ្របេ�េលើ IEPs និងែផន�រ 504 �ច�ក់ទងនឹង�រសិក�ពីច��យ �រែកែ្របេ�េលើបន� ប់េរៀន
េដើម្បីស្រម� លដល់ត្រម�វ�រសិស្ស �រ�នវត� �នេ���េរៀនេ�ក��ងតំបន់�ច់េ�យែឡក
ែដល�នសិស្សតិច ឬ វ �ធីអុី្រ� �ត(hybrid)េ�យរ ួមប��ល
� �រសិក�េ�ក��ង��ក់ និង�រសិក�ពីច��យ។
79

ជំ�នែដល�នអនុវត� េដើម្បីែកែ្រប IEPs និងែផន�រ 504 េដើម្បី���សិស្សអនុវត� �មបទប្ប�� ត� ិែដល
�ក់ព័ន�ៃនច�ប់រដ� និងច�ប់សហព័ន�។
80

 េស�កម� ឬ្របតិបត� ិ�ររដ� �លែដល�ច្រត�វ�នផ�ល់ជូនពីច��យ (ឧ. �រចុះេ��ះក��ង��ក់ �រ�ក់ទ្រមង់ែបបបទ
�
។ល។) ្រត�វ�ន��ស់ប�េ�អន�ញ។

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។

អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖

េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖

េលខទូ រសព� ៖

�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖

ពិធី�រស្រ�ប់ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់េ���េរៀន K-12
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កំណត់ស��ល់៖ ឯក�រពិធី�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពលែដល�នព័ត៌�ន
និងធន�នបែន� ម។ ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los
Angeles៖ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេលើឯក�រេនះ។
�រេឆ� ើយតបសុខ�ព��រណៈែដល�នេ�លេ�េដើម្បី្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក្រមិតសហគមន៍
�ចជួ យបេង� ើនឥទ� ិពលៃន�រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
(DPH)។
��បឋមសិក� និងមធ្យមសិក�ែដលបេ្រមើេស�ដល់សិស្សពី��ក់មេត� យ្យដល់��ក់ទី 12 (��េរៀន K-12) គឺ�ៃដគូ
សហគមន៍ែដល�នទុកចិត� ែដល�ចជួ យ DPH ែកលម� �ព�ន់េពលេវ� និងឥទ� ិពលៃន�រេឆ� ើយតបសុខ�ព
��រណៈ�មរយៈ�រផ�ចេផ�
�
ើម�ប់រហ័សៃនែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ (EMP) ជំងឺ COVID-19 េ�េពលទទួ ល
ព័ត៌�នអំពីករណី និង�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ចេ��មេ���េរៀន។ EMP របស់���ច្រត�វ�នអនុវត�
មុនេពល DPH ទទួ ល�នរ�យ�រណ៍អំពីករណីជំងឺ COVID-19 ដូ េច� ះគឺ�ចបេង� ន
ើ សមត� �ពក��ង�រ្រគប់្រគង
�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 និងទប់��ត់កុំឲ្យ�ន�រផ��ះជំងេឺ ���េរៀន។
ជំ�នេដើម្បី្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1 2 និង 3 ឬេ្រចើន�ងេនះេ���េរៀន K-12 ្រត�វ�ន
បរ ��យ�ងេ្រ�ម និងសេង� បេ�ក��ងឧបសម� ័ន� A។ េ�យ�រ��េរៀន K-12 នឹង�នក្រមិតធន�នខុសៗ��
ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ជំងឺ COVID-19 ជំ�នែដល�ំ�ច់គឺ��តុ�ំ�ច់អប្បបរ� ែដលគួ រ្រត�វ�ន
�ប់ប��ល
� ក��ង EMP របស់��។ ជំ�នែដល�នែណ�ំ រ ួម�ន�តុស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់លក� ណៈមូ ល��ន
េ�េពលែដល�នធន�ន��េរៀន។
ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់មុនេពល�នករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1 េ���េរៀន
☐ �ំ�ច់៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន (School COVID-19 Compliance Task
Force) ែដល�ន�ត់�ំង ទទួ លខុស្រត�វេលើ�របេង� ត
ើ និង�រអនុវត� ពិធី�រសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 � ំងអស់ និង
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក និងសិស្សទទួ ល�ន�រអប់រ�អំពីជំងឺ COVID-19។ ម�ន� អ
ី នុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
ែដល�ន�ត់�ំង ែដលេដើរតួ អ�ក�ក់ទង�មួ យ DPH ក��ងករណីែដល�ន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ចេ��ម ឬ
�រផ��ះជំងឺេ�ទីកែន� ង។
☐ �ំ�ច់៖ ែផន�រស្រ�ប់សិស្ស និងបុគ�លិក� ំងអស់ែដល្រត�វ�នសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 ឬ
្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គេ�យ�រ�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ���េរៀន េដើម្បី�ចទទួ ល�ន�រេធ� េើ តស� ឬ
្រត�វ�នេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។
ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1 េ���េរៀន
☐ �ំ�ច់៖ េបើសិន���េរៀន�នទទួ លព័ត៌�នអំពីករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 1 (សិស្ស ឬបុគ�លិក) កងក��ំង
អនុវត� ច�ប់របស់��េស� ើឲ្យករណីេ�ះអនុវត� �ម�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ ស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 (www.publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona 2019/covidisolation/)។
☐ �ំ�ច់៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� ជូ នដំណឹងដល់ករណី� DPH នឹងេធ� ើ�រ�ម�នេ�យ��ល់�មួ យ
ករណី�មរយៈកម� វ �ធីេសុើបអេង� ត�រទំ�ក់ទំនង និងករណី DPH (DPH Case and Contact Investigation Program)
េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លស្រ�ប់�រ�ក់ករណីឲ្យេ�
�ច់េ�យែឡក។

☐ �ំ�ច់៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� េធ� ើ�រ�មួ យករណីេដើម្បីបេង� ត
ើ ប�� ីសិស្ស និងបុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ
�ល់�មួ យករណីក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលឆ� ង។ ម�ន� ីអនុវត� ច�ប់របស់�� ផ� ល់ឲ្យ DPH នូ វេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
របស់ករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ែដល�នកំណត់អត� ស��ណក��ងរយៈេពល 1 ៃថ� ៃនៃថ� េធ� �
ើ រប��ប់ពី�រជូ នដំណឹង
អំពីករណីែដល�នប��ក់។
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•

•

ករណី្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 48 េ�៉ងមុនេពលពួ កេគេចញេ�គស��ដំបូងរហូ ត
ដល់េពលែដលពួ កេគែលង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក (ឧ. មិន�នអ�រៈ្រគ �នេ��
រយៈេពល�៉ងតិច 24 េ�៉ង េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� េហើយេ�គស��ផ� វ� ដេង� ម
ើ �នធូ រ្រ�ល និង�៉ងតិច
បំផុត 10 ៃថ��នកន� ងផុត�ប់�ំងពីេពលេចញេ�គស��ដំបូង)។ ជនែដល�នេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19
វ �ជ� �ន ប៉ុែន� ��នេ�គស�� ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 48 េ�៉ងមុនេពលពួ កេគេធ� ើេតស�
រហូ តដល់ 10 ៃថ� ប��ប់ព�
ី រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគ។
បុគ�ល��ក់្រត�វ�ន�ត់ទក
ុ ��នប៉ះ�ល់េបើសិន�ពួ កេគគឺ�នចំណុចមួ យក��ងចំេ�មចំណុច�ងេ្រ�ម៖
- បុគ�លែដលសិ� តក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សឈឺរយៈេពលយូរ�ង 15 �ទី េ�ះបី��ន�ក់រ�ំងមុខ
មិនែមនេវជ� ��ស� ក៏េ�យ។
- បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់េ�យមិន�ន�រ�រ�មួ យ�រ�តុ�វៃន�ង�យ
និង/ឬ�រ�តុបេ�� ញរបស់ជនែដល�នប��ក់� ឬសង្ស័យ��ន ជំងឺ COVID-19 (ឧ. ្រត�វ�នក� ក
ឬក�
� ស់�ក់ �រេ្របើេ្រគ�ង បរ �េ�គ��ររ ួម�� ឬទឹក�ត់ ឬផ� ល�
់ រែថ� ំេ�យមិន�នេ្របើ
ឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ)។

☐ �ំ�ច់៖ សិស្ស និងបុគ�លិកែដល្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណ��នប៉ះ�ល់�មួ យករណី ្រត�វ�នជូ នដំណឹងេ�យ
កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់���មរយៈលិខិត ឬយុទ���ស� ទំ�ក់ទំនងេផ្សងៗេទៀត (ឧ. ទូ រសព� �រ�អក្សរ
�រេ�ទូ រសព� ស�័យ្របវត� ិ (Rob-Calls))។ គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់របស់��គឺ�នេ�៖
គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពីជង
ំ ឺ COVID-19 ស្រ�ប់ទីកែន� ងអប់រ� (COVID-19 Template Notification Letters for
Education Settings)។ �រជូ នដំណឹងគួ រ�ប់ប��ល
� �តុដូច�ងេ្រ�ម៖
•

•

•

ែណ�ំសិស្ស និងបុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីឲ្យេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 មិន�ពួ កេគ
�នេ�គស��ឬក៏អត់េ�ះេទ េហើយជូ នដំណឹងដល់��អំពល
ី ទ� ផលេតស� ។
េនះនឹងកំណត់ពីក្រមិត រ �ក�ល�លៃនជំងឺេ���េរៀន និងេដើរតួ �មូ ល��នស្រ�ប់ វ ��ន�រណ៍
្រគប់្រគងបែន� ម។ ធន�នេធ� ើេតស� រ ួម �ន៖ េស�កម� សុខ�ពបុគ�លិក ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�រ
មជ្ឈមណ�លសុខ�ពសិស្ស អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ �ព��ល់ខ� �ន ទីកែន� ងេធ� ើេតស� សហគមន៍៖
covid19.lacounty.gov/testing។ បុគ�លែដល្រត�វ�រជំនួយក��ង�រ ែស� ងរកេស�ែថ� ំសុខ�ព �ចទូ រសព� េ�
ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់េ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24/7។
ែណ�ំសិស្ស និងបុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ឲ្យេ��ច់ពីេគរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ពេី ពលប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យ
�មួ យករណីខណៈេពល�ចចម� ងេមេ�គ េ�ះបី�ពួ កេគទទួ ល�នលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នក��ងអំឡ
� ងរយៈ
េពលេ��ច់ពីេគក៏េ�យ។ មនុស្សែដលេធ� ើេតស� អវ �ជ��នក��ងអំឡ
� ងេពលសម� ំ (ឧ. រយៈេពល
ចេ��ះពី�រប៉ះ�ល់ដល់�រ�ប់េផ� ើមេកើត�ជំងឺ) �ចេកើត�ជំងឺេ�េពលេ្រ�យ េ�យ�នឬ��នេ�គ
ស��។ �រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 គឺ�នេ�៖
www.publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona 2019/covidquarantine/។
�រជូ នដំណឹង� DPH នឹងេធ� ើ�រ�ម�នេ�យ��ល់�មួ យសិស្ស និងបុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់�មរយៈ
កម� វ �ធីេសុើបអេង� ត�រទំ�ក់ទំនង និងករណី DPH េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់
ម�ន� ីសុ�ភិ�លស្រ�ប់�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ។

☐ �នែណ�ំ៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� នឹងកំណត់�េតើ�ំ�ច់្រត�វេធ� ើ�រជូ នដំណឹងបែន� មដល់
សហគមន៍��េរៀនឲ្យ�នទូ លំទូ�យ�ងមុនអំពី�រប៉ះ�ល់េ���េរៀន និង�រ្រប �ង្របយ័ត�ែដលកំពុង ្រត�វ�ន
អនុវត� េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។ គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងទូ េ�គឺ�នេ�៖
គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពីជង
ំ ឺ COVID-19 ស្រ�ប់ទីកែន� ងអប់រ� (COVID -19 Template Notification Letters for
Education Settings)។

�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 2 េ�ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�
☐ �ំ�ច់៖ េបើសិន���េរៀន�នទទួ លព័ត៌�នអំពីករណីែដល�នប��ក់ចន
ំ ួ ន 2 (សិស្ស និង/ឬបុគ�លិក)
ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ��អនុវត� �មជំ�នែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់ករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 1។
☐ �នែណ�ំ៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� េធ� ើ�រ�យតៃម� �េតើករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 2 �ន
�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺឬក៏អត់ (ឧ. ស� ត
ិ េ�ទីកែន� ងនិងេពលែតមួ យ ក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលឆ� ង*)។

Appendix T1: Reopening Protocol for K-12 Schools
8/18/2020 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

*ករណី្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 48 េ�៉ងមុនេពលេចញេ�គស��ដំបូងរហូ តដល់េពលែដលពួ កេគ
ែលង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក (ឧ. មិន�នអ�រៈ្រគ �នេ��រយៈេពល�៉ងតិច 24 េ�៉ង
េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� េហើយេ�គស�����នធូ រ្រ�ល និង�៉ងតិចបំផុត 10 ៃថ� �នកន� ងផុត�ប់�ំងពី
េពលេចញេ�គស��ដំបូង)។ ជនែដល�នេធ� េើ តស� ជំងឺ COVID-19 វ �ជ��ន ប៉ុែន� ��នេ�គស�� ្រត�វ�ន�ត់ទុក�
�ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 48 េ�៉ងមុនេពលពួ កេគេធ� ើេតស� រហូ តដល់ 10 ៃថ� ប��ប់ពី�រេធ� េើ តស� របស់ពួកេគ។
•

•
•

�រកំណត់ពី�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺរ�ងករណី �ចនឹងត្រម�វឲ្យ�ន�រេសុើបអេង� តបែន� ម
េដើម្បីយល់ពី្របវត� ិ�រប៉ះ�ល់ និងកំណត់ទីកែន� ង និងមនុស្សែដល�ច�ន� ំងអស់ ែដល�ច្រត�វ�ន
ប៉ះ�ល់�មួ យករណីខណៈេពលឆ� ង។ ឧបករណ៍គឺ�នស្រ�ប់ជួយក��ង�រ�យតៃម� អំព�
ី រ�ក់ទងនឹង�រ
រ �ក�ល�លៃនជំងេឺ �៖ សន� ឹកកិច��រេសុើបអេង� ត�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ�
(COVID-19 Exposure Investigation Worksheet for the Education Sector)។ ស្រ�ប់ជំនួយបេច� កេទស
អំពីរេបៀប�យតៃម� �រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ សូ ម�ក់ទង ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
េបើសិន�មិន�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ��េរៀនបន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់
នឹងជំងឺ COVID-19 �ទ��ប់។
េបើសិន��ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ��េរៀនព្រងឹង�រដល់សិស្ស និងបុគ�លិក
អំពី�រ្រប �ង្របយ័ត�ែដល្រត�វេធ� ើេដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លេ���េរៀន េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រ
អន� �គមន៍�ក់�ក់�មទី�ំង។
�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ករណីជំងឺ COVID-19 ≥ 3 េ�ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�

ំ ួ ន 3 ឬេ្រចើន�ងេនះ (សិស្ស
☐ �ំ�ច់៖ េបើសិន���េរៀន�នទទួ លព័ត៌�នអំពីចេ��មករណីែដល�នប��ក់ចន
និង/ឬបុគ�លិក) ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ��អនុវត� �មជំ�នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•
•

•
•
•
•
•

�យ�រណ៍ពីចេ��មេ��ន់្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ�ៃនែផ� ក្រគប់្រគងជំងឺឆ�ង្រស� ច្រ�វ (ACDC) របស់ DPH
ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ� េធ� ើ�រប��ប់ពីទទួ ល�នដំណឹងអំពីចេ��មករណីេ�៖ ACDCEducation@ph.lacounty.gov ឬទូ រសព� េ�េលខ(888) 397-3993 or (213) 240-7821។
បំេពញ ប�� ីែខ្សស្រ�ប់ករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ ែដល�នេ�៖ ប�� ែី ខ្សករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ជំងឺ COVID-19
ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Case and Contact Line List for the Educational Sector) និង�ក់េស� ើេ�
ACDC-Education@ph.lacounty.gov។ ស្រ�ប់ជំនួយបេច� កេទសអំពីរេបៀបបំេពញប�� ីែខ្សេនះ ចូ រ�ក់ទង
ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC នឹងពិនិត្យេមើលប�� ីែខ្សស្រ�ប់ករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ (Line List for Cases and
Contacts) េដើម្បីកំណត់�េតើ�្រត�វ�មលក� ណៈវ �និច�័យៃន �រផ��ះជំងឺឬក៏អត់។ ្រក �ម�រ�រ ACDC នឹង�ក់ទង
េ���ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ� ៃនៃថ� េធ� �
ើ រប��ប់ព�
ី រទទួ ល េដើម្បីែណ�ំអំពជ
ី �
ំ នប��ប់។
េបើសិន�េគ�នកំណត់� លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ�ះ� ជំងឺមិន្រត�វ�នបំេពញ៖ បន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ
�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 �ទ��ប់។
េបើសិន�េគកំណត់�លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំង្រឺ ត�វ�នបំេពញ ��្រគប់្រគង�រផ��ះជំងឺ (OMB) របស់ DPH
្រត�វ�ន�ក់ឲ្យដំេណើរ�រ។
អ� កេសុើបអេង� តសុខ�ព��រណៈពី OMB ្រត�វ�ន�ត់�ំងឲ្យស្រមបស្រម� ល�មួ យ��េរៀន
ឺ ្រ�ប់រយៈេពលៃន�រេសុប
េលើ�រ្រគប់្រគង�រផ��ះជំងស
ើ អេង� តអំពី�រផ��ះជំងឺ។
កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� នឹង�ក់េស� ើព័ត�
៌ នែដល�នេស� ើ �ប់ប��ល
� � ំងបច��ប្បន� �ព
េលើប�� �
ី យេ��ះស្រ�ប់ករណី និងអ� កប៉ះ�ល់េ��ន់អ�កេសុើបអេង� ត OMB រហូ តដល់�រផ��ះជំង្រឺ ត�វ�នេ�ះ
្រ�យ (�៉ងតិច 14 ៃថ� គិត�ប់ពក
ី រណីែដល�នប��ក់ចុងេ្រ�យ)។

ំ អនុវត�
☐ �នែណ�ំ៖ មុនេពល�យ�រណ៍អំពីចេ��មេ��ន់្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC របស់ DPH កងក��ង
ច�ប់របស់�� នឹងេធ� ើ�រ�យតៃម� �េតើ�៉ងតិចបំផុត 3 ករណីេ�ក��ងចេ��មេនះ�ន�រ�ក់ទងនឹង
�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺឬក៏អត់។ ឧបករណ៍គឺ�នស្រ�ប់ជួយក��ង�រ�យតៃម� អំព�
ី រ�ក់ទងនឹង�រ រ �ក�ល�ល
ៃនជំងឺេ�៖ សន� ឹកកិច��រេសុើបអេង� ត�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Exposure
Investigation Worksheet for the Education Sector)។ ស្រ�ប់ជំនួយបេច� កេទសអំពីរេបៀប�យតៃម�
�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ សូ ម�ក់ទង ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
•

េបើសិន�មិន�ន �រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺរ�ង�៉ងតិចបំផុត 3 ករណីេ�ក��ងចេ��មេនះ
��េរៀនបន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 �ទ��ប់។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
•

េបើសិន��ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងរឺ �ង�៉ងតិចបំផុត 3 ករណីេ�ក��ងចេ��មេនះ
សូ ម�យ�រណ៍ចេ��មេ��ន់្រក �ម�រ�រ វ �ស័យអប់រ�ៃនែផ� ក្រគប់្រគងជំងឺឆ�ង្រស� ច្រ�វ (ACDC) របស់ DPH
�ម ACDC-Education@ph.lacounty.gov ឬទូ រសព� េ�េលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។
លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់��េរៀន K-12

ចេ��ម��េរៀន
�៉ងតិចបំផុតករណីែដល�នប��ក់េ�មន� ីរពិេ�ធន៍ចន
ំ ួ ន 3 ពី្រគ� �រេផ្សងៗ��ែដល�នេ�គស��
ឬ��នេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�េ�ក��ង្រក �ម* �ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ។

*្រក �ម�ប់ប��ល
� បុគ�លែដល�នស�ជិក�ពទូ េ�ដូ ច�� ឧ. បន� ប់េរៀន ្រពឹត��
ិ រណ៍�� សកម� �ពេ្រ�
កម� វ �ធីសិក�របស់�� ��ក់សិក� ្រក �មកី� ក� ិប មេធ��យេធ� ើដំេណើរ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ ម�ក់ទង ្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC �មរយៈ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
ឧបសម� ័ន� A៖ ជំ�នេដើម្បី្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នង
ឹ ករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1 2 និង ≥ 3 េ���េរៀន
1) ��ទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹងអំពីករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 1 េ���។

1
ករណី

2) �ំ�ច់៖ ��េស� ើឲ្យករណីអនុវត� �ម�រែណ�ំអព
ំ ី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 (a)។
3) �ំ�ច់៖ ��ជូ នដំណង
ឹ ដល់ករណី��យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH) នឹង�ក់ទងករណី
េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �ន
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក (a)។
4) �ំ�ច់៖ ��េធ� ើ�រ�មួ យករណីេដើម្បីកណ
ំ ត់ពីអ�កប៉ះ�ល់ ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់�មួ យករណី
េ���ខណៈេពលឆ� ង។
5) �ំ�ច់៖ ��ជូ នដំណង
ឹ ដល់អ�កប៉ះ�ល់េ���េរៀន េស� ើឲ្យអ� កប៉ះ�ល់អនុវត� �ម
�រែណ�ំស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពេី គ (b) និងេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។
6) �ំ�ច់៖ ��ជូ នដំណង
ឹ ដល់អ�កប៉ះ�ល់� DPH នឹងេធ� ើ�រ�ម�នេដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម
និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ (b)។
7) �ំ�ច់៖ ��ផ� ល់ឲ្យ DPH នូ វេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់ករណី និងអ� កប៉ះ�ល់
េ���ែដល�នកំណត់អត� ស��ណ។
8) �នែណ�ំ៖ ���ចេផ�ើ�រជូ នដំណឹងទូ េ�េដើម្បី
ជ្រ�បដល់សហគមន៍��ឲ្យ�ន់ែតទូ លំទូ�យ�ងមុន (អ� កទទួ ល្រត�វ�នកំណត់េ�យ��)
អំពី�រប៉ះ�ល់ និង�រ្រប �ង្របយ័ត�ែដល�នអនុវត� េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�ល។
កំណត់ស��ល់៖ គំរ ូលិខិតស្រ�ប់�រជូ នដំណឹងអំព�
ី រប៉ះ�ល់ និង�រជូ នដំណឹងទូ េ�គឺ�នេ�៖
គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពីជង
ំ ឺ COVID-19 ស្រ�ប់ទីកែន� ងអប់រ� (COVID -19 Template Notification
Letters for Education Settings)។

1) �ំ�ច់៖ អនុវត� �មជំ�នស្រ�ប់ករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 1។

2
ករណី

2) �នែណ�ំ៖ េបើសិន�ករណី�នេកើតេឡើងក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ��កំណត់�េតើ��ន
�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺឬក៏អត់ (ករណីស�ិតេ�ទីកែន� ងែតមួ យក��ងេពលែតមួ យ
ខណៈេពលឆ� ង)។ សន� ឹកកិច��រេសុើបអេង� ត�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ�
(COVID-19 Exposure Investigation Worksheet for the Education Sector) គឺ�នេដើម្បីជួយ�យតៃម�
�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ (epi links)។
*មិន�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ៖ បន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់�ទ��ប់។
*�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ៖ ��ព្រងឹង�រដល់សិស្ស និងបុគ�លិកអំពី�រ្រប �ង
្របយ័ត�ែដល្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�ល េធ� ើអន� �គមន៍�ក់�ក់�មទីកែន� ង
�ម�រ�ំ�ច់េដើម្បី�ត់បន� យ�រឆ� ង។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

1) �ំ�ច់៖ េបើសិន�ករណីចំនួន 3 ឬេ្រចើន�ងេនះ�នេកើតេឡើងក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ��ជូ ន
ដំណឹងដល់្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC �មរយៈ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។

3+
ករណី

(a)

(b)

2) �នែណ�ំ៖ មុនេពលជូ នដំណឹងអំពីចេ��មេនះេ��ន់្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC ��េធ� ើ
�រ�យតៃម� �េតើ�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺស្រ�ប់ ≥ 3 ករណីឬក៏អត់។ េបើសិន�
មិន�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ចូ របន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់�ទ��ប់។
3) �ំ�ច់៖ ្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC េស� ើឲ្យ��បំេពញ ប�� ែី ខ្សករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ
COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Case and Contact Line List for the Educational Sector)
េដើម្បីកំណត់�េតើលក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងឺ ្រត�វ�នបំេពញឬក៏អត់។ ACDC នឹង�ក់ទងេ���
ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ� េធ� ើ�រ េដើម្បីែណ�ំអំពីជ�
ំ នប��ប់។
ឺ ិន្រត�វ�នបំេពញ៖ ��បន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់
*លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងម
�ទ��ប់។
*លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងឺ្រត�វ�នបំេពញ៖ ��្រគប់្រគង�រផ��ះជំងឺ (OMB) របស់ DPH ្រត�វ�ន
�ក់ឲ្យដំេណើរ�រ។
4) �ំ�ច់៖ ក��ងអំឡ
� ងេពលេសុើបអេង� តអំពី�រផ�ះ� ជំងឺ ��ផ� លជ
់ ូ នអ� កេសុើបអេង� តនូ វបច��ប្បន� �ព
រហូ តដល់�រផ��ះជំង្រឺ ត�វ�នេ�ះ្រ�យ (�៉ងតិច 14 ៃថ� �ប់�ំងពីករណីែដល�នប��ក់ចុងេ្រ�យ)។
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ករណី្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡករហូ តដល់
ែលង�នអ�រៈ្រគ �នេ���៉ងតិច 24 េ�៉ង (េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��)
េហើយ្របព័ន�ដកដេង� ើម�ន�ព្របេសើរេឡើង និង�៉ងតិចបំផុត 10 ៃថ��នកន� ងផុត
�ប់�ំងពីេពលេចញេ�គស��ដំបូង ឬ េបើសិន�ករណីមិន�នេ�គស�� រហូ តដល់ 10 ៃថ�
�នកន� ងផុត ប��ប់ពី�រេធ� ើេតស� វ �ជ��នរបស់ពួកេគ។
http://www.publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona 2019/covidisolation/។
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល អ� កប៉ះ�ល់្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ��ច់ពេី គរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់
ពីេពលប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យ�មួ យករណី ខណៈេពលឆ� ង។
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/។
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