នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ពិធីការសម្រាប់សាលាខរៀនកម្រមិត K-12៖ ឧបសមព ័នធ T1
កំណត់សាាល់៖ ឯកសារខនេះម្រតូវបានខធវ ើបចចុបបនន កមម ជាញឹកញាប់។ សូមពិនិតយខមើលកាលបរ ិខចេ ទខៅខលើខេហទំព័រសម្រាប់កំណណណម្របថ្មីបំផុត។

បចចុបបនន ភាពថ្មីៗ (ការផ្លាស់ប្តរត្រូ
ូ វបានរំលេចលោយពណ៌លេឿង)
3/11/2022
•

ចាប្់ពថ្ី ងៃ ទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 លៅ មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឹងមា៉ារ់ ប្៉ាខនែ មិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លនាោះលទ ឱ្យ
ពាក់មា៉ាស់លពេលៅកនុងអគារ។

•

តាមការលសន ើសាំ សាលាលរៀនត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យផ្ែ េ់ជូនមា៉ាស់កត្មិរលវជជ សាស្រសែនិងឧប្ករណ៍ជាំនួយការដក
ដលងហ ើមខដេប្ិទជិរេអ លៅដេ់ប្គ្គ េិកសាលាលរៀនខដេល្វ ើការលៅខាងកនុងអគារនិងមានទាំនាក់ទាំនងឬការ
ប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យន៉ឹងអន កដថ្ទ សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ។

•

ការខកសត្មួ េល ើង វ ិញចាំលពាោះខផ្ន កសិេបៈសខមែ ងលដើមបីរ ួមប្ញ្ចេ
ូ នូ វការដកលចញរត្មូវការថ្នការពាក់មា៉ាស់
លពេលៅខាងកនុងអគារ ការរកាគ្មាាររាងកាយនិងការល្វ ើលរសែ ល ើយនិងការចារ់ចាំណារ់ថ្ននក់ល ើង វ ិញថ្ន
វ ិននការណ៍ទ ាំងលនោះលៅជាការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ វ ិញ។

•

ការដកលចញនូ វឯកសារលយងចាំលពាោះពិ្ីការថ្នករណីលកើនល ើងខាាាំង ខដេឥ ូ វលនោះ លខាន្ីគ្៉ឺសថិរកនុងសាថន
ភាពលត្កាយថ្នការលកើនល ើងខាាាំង។

នាយកោានសែភាពសានរណៈថ្នលខាន្ី Los Angeles (DPH) កាំពងអនវរែ វ ិ្ីសាស្រសែតាមដាំណាក់កាេ ខដេមានការ
គាាំត្ទលោយវ ិទាសាស្រសែ និងជាំនាញការសែភាពសានរណៈ លដើមបីអនញ្ញារឱ្យសាលាលរៀនខដេប្លត្មើលសវាកមម ដេ់សិសសចាប្់
ពីកត្មិរមលរែ យយខដេអាចលផ្េ រថ្ននក់បាន ដេ់ថ្ននក់ទី 12 លប្ើកដាំលណើរការល ើង វ ិញលោយសវរថ ិភាព។ ប្ខនថ មលេើេ័កខែ័ណឌលៅ
លេើសាលាលរៀនខដេបានោក់ចោះលោយមស្រនែីសខាភិបាេសានរណៈរប្ស់រដា និងនាយកោានអប្់រំថ្នរដា California សាលា
លរៀនក៏ត្រូវខរលគារពតាមពិ្ីការសែ ីពស
ី វរថ ិភាពប្គ្គ េិកនិងសិសស និងការត្គ្ប្់ត្គ្ងការឆ្ា ងជាំង៉ឺទ ាំងលនោះផ្ងខដរ។
ចូ រកត់សាាល់ថា៖ ឯកសារលនោះអាចន៉ឹងត្រូវបានល្វ ើឱ្យងម ីលទៀរ លៅលពេខដេមានព័រ៌មាន និង្នននងម ីៗ។ សូ មចូ េ
លៅកាន់លគ្ ទាំព័រ ph.lacounty.gov/Coronavirus លដើមបីទទួ េបានឯកសារលនោះខដេមានព័រ៌មានងម ី។
ឯកសារលនោះ ចាប្់លផ្ែ ើមជាមួ យការពិភាកាអាំពីការផ្ែ េ់ជូននាលពេប្ចចុប្បនន សត្មាប្់ការអប្់រំលៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន
កនុងលខាន្ី Los Angeles (LAC) និងប្នែ លៅព័រ៌មានអាំពី វ ិ្ីសាស្រសែសវរថ ិភាពជាក់លាក់ សត្មាប្់ប្ រ ិសាថនសាលាលរៀន។
ប្ញ្ជ ីត្រួ រពិនិរយការលប្ើកថ្ននក់កត្មិរ TK-12 ល ើង វ ិញលនោះ ផ្ែ េ់ជូននូ វ វ ិននការណ៍សវរថ ិភាពលៅកនុងត្បាាំខផ្ន ក៖
(1) លគាេការណ៍ និងការអនវរែ លៅកខនា ងល្វ ើការលដើមបីការពារសែភាពប្គ្គ េិក និងសិសស
(2) វ ិននការណ៍ប្លងក ើរគ្មាារតាមខដេអាចល្វ ើលៅបាន
(3) វ ិននការណ៍លដើមបីលេើកកមស ស់ការត្គ្ប្់ត្គ្ងការឆ្ា ងជាំង៉ឺ
(4) ការទាំនាក់ទាំនងជាមួ យប្គ្គ េិក សិសស ក៏ដូចជាត្គ្ួ សារសិសស និងសានរណជន។
(5) វ ិននការណ៍ខដេននាបាននូ វការលត្ប្ើត្បាស់លសវាកមម សាំខាន់ៗលោយលសម ើភាព
ចាំណចសាំខាន់ៗទ ាំង 5 លនោះមាន វ ិ្ីសាស្រសែជាលត្ចើនខដេសាលាលរៀនរប្ស់អនកអាចលត្ជើសលរ ើសអនវរែ បាន ែណៈខដេទីតាាំង
សាថប្័នរប្ស់អនកលរៀប្ចាំខផ្នការ លដើមបីផ្ែេ់នូវប្រ ិយកាសត្ប្កប្លោយសវរថ ិភាពសត្មាប្់ប្គ្គ េិក សិសស និងលភញៀវទ ាំងអស់។
លទោះប្ីជា វ ិននការណ៏ប្ង្កករ និងការពារមួ យចាំនួន ជារត្មូវចាាំបាច់ លៅតាមសាលាលរៀនទ ាំងអស់នាលពេប្ចចុប្បនន លនោះ
ល ើយត្រូវបានចងអុេប្ង្កហញយ៉ាងចាស់លៅកនុងពិ្ីការខាងលត្កាមក៏លោយ វ ិននការណ៏ភាគ្លត្ចើនគ្៉ឺអាចមានជលត្មើស
និងលោយសម ័ត្គ្ចិរែ។ លទោះជាយ៉ាងណាក៏លោយ វាជាចាំណចសមរមយសត្មាប្់ឱ្យសាលាលរៀនអនវរែ វ ិ្ីសាស្រសែលត្ចើនកត្មិរ លដើមបី
ការ់ប្នថ យជាំង៉ឺ COVID-19 លៅលពេលប្ើកដាំលណើរការលពញលេញសាជាងម ី លដើមបីកាំណរ់ការចមា ងលៅតាមប្រ ិលវណសាលាលរៀន
ផ្ងខដរ។ វ ិននការប្ខនថ មខដេបានពិពណ៍នាលៅកនុង ឧបសម្ព ័ន្ធ T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់លមលរាគ្សគ្ាប់
សាលាលរៀនកត្មិរ K-12 ខងមទ ាំងម្រតូវណតអនវរែ និងមានត្ប្សិទធិភាពចាំលពាោះប្គ្គ េិកលៅន៉ឹងកខនា ងល្វ ើការទ ាំងអស់។
្នននប្ខនថ មលទៀរសត្មាប្់សាលាលរៀនកត្មិរ TK-12 អាចរកបានលៅកនុង លសៀវលៅខណនាាំថ្នជាំងី COVID-19 សត្មាប្់
សាលាលរៀនកត្មិរ TK-12។
APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools
Revised 3/11/2022 (Cambodian)
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ការណណនាំទូខៅននការខបើកឱ្យដំខណើរការខ

ើង វ ិញសម្រាប់សាលាខរៀនទំងអស់

ខៅខពលខនេះ សាលាខរៀនទំងអស់ម្រតូវបានអនុញ្ញាតឱ្យខបើកខ
ថានក់ TK-12 ទំងឡាយ។

ើង វ ិញសម្រាប់សិសសទំងអស់ ណដលកំពុងសិកាកនុងកម្រមិត

កំណត់សាាល់សម្រាប់កមម វ ិធីណថ្ទំកុារណដលានទីតង
ំ សថិតខៅកនុងសាលាខរៀន។ ភានក់ង្ករវ ិស័យអប្់រំតាមមូ េោាន
(LEAs) និងសាលាលរៀនខដេមានផ្ែ េ់លសវាកមម ខងទ ាំកមារលៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន គ្ួ រខរលយងលៅលេើ លសចកែ ីខណនាាំ
សត្មាប្់អនកផ្ែ េ់លសវាកមម ECE រប្ស់ DPH។
ការចាក់ថានប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 េឺជាម្របព័នធការពារជួរមុខ
ការសលត្មចបាននូ វអត្តាចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករែស ស់លៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀនរប្ស់អនក គ្៉ឺជាមល្ាបាយដាំប្ូងនិងេអ ប្ាំផ្រ
លដើមបីការ់ប្នថ យហានិភ័យថ្នការឆ្ា ងនិងការចលមា ងលមលរាគ្លៅឯសាលាលរៀនរប្ស់អនក ការ់ប្នថ យហានិភ័យយ៉ាងខាាាំង
ថ្នការនាក់ែល ួនឈ៉ឺ្ៃន់្ៃរ ការសត្មាកពាបាេលៅមនេ ីរលពទយ និងការសាាប្់ចាំលពាោះអន កខដេបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករលពញ
លេញ និងផ្ែ េ់នូវត្សទប្់ការពារប្ខនថ មលទៀរសត្មាប្់អនកខដេមិនអាចទទួ ការចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករលពញលេញ មានត្ប្ព័នធ
ភាពសាាំចោះលែាយ ឬក៏មានប្ញ្ញហសែភាពមិនប្ង្កហញមែ។ សត្មាប្់ល រផ្េលនោះ ប្ខនថ មពីលេើរត្មូវការនិងការខណនាាំ
ទ ាំងអស់ខដេបានសរលសរលៅកនុងពិ្ីការលនោះ សាលាលរៀនត្រូវបានជត្ម ុញឱ្យទទួ េយក វ ិ្ីសាស្រសែខដេល្វ ើឱ្យមានេកខ ណៈ
្មម តា លេើកកមស ស់ និងសត្មួ េដេ់ការចាក់ថ្ននក់ប្ង្កករជាំង៉ឺ COVID-19 និងដូ សជាំរញសត្មាប្់ប្គ្គ េិក និងសិសសខដេ
មានសិទធិទ ាំងអស់លៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀនរប្ស់អនក។ សូ មលមើេ លសៀវលៅខណនាាំអាំពីការចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កកររប្ស់ LACDPH
សត្មាប្់សាលាលរៀន ខដេជាការខណនាាំជាជាំហានៗលោយមានគ្ាំរ ូអនវរែ េអប្ាំផ្រ សត្មាប្់ការលរៀប្ចាំសាលាលរៀនលដើមបីល្វ ើ
លៅជាកខនា ងផ្ែ េ់ការចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករ។ ត្រូវដ៉ឹងផ្ងខដរថ្ន លសចកែ ីប្ង្កគប្់រប្ស់មស្រនែីសខាភិបាេ ខដេបានលចញលោយរដា
កាេី វ ័រញ៉ាលៅថ្ងៃ ទី 11 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 រត្មូវឱ្យប្គ្គ េិកសាលាលរៀនទ ាំងអស់ប្ង្កហញភសតុតាងថ្នការចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករ
លពញលេញ ឬល្វ ើលរសែ រកលមលរាគ្យ៉ាងលហាចណាស់មែងកនុងមួ យសបាែ ៍។ រដា ក៏បានត្ប្កាសផ្ងខដរថ្ន សិសសន៉ឹងរត្មូវ
ចាាំបាច់ឱ្យចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករសត្មាប្់ការសិកាលោយផ្លេេ់លៅលពេចាប្់លផ្ែ ើមត្រីមាស ប្នាេប្់ពីទទួ េបានការអនម័រលពញ
លេញពីរដា បាេចាំណីអាហារ និងឱ្សង (FDA) ទក់ទងន៉ឹងថ្ននប្
ាំ ង្កករសត្មាប្់កត្មិរថ្ននក់រប្ស់ពួកលគ្ (ចលនាាោះពីអាយ 7
លៅ 12 ឆ្នាំ និងថ្ននក់លរៀនកត្មិរ K-6)។

បញ្ជីម្រតួ តពិនិតយននការទប់សាាត់ជំងឺ COVID-19 ខៅសាលាខរៀនកម្រមិត TK ដល់ថានក់ទី 12
ខ្មេះសាថប័ន៖
អាស័យដ្ឋាន៖
កំណត់សាាល់៖ ពាកយថ្ន "អន កល្វ ើការ" និង "ប្គ្គ េិក" ត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់លៅកនុងពិ្ីការទ ាំងលនោះ លដើមបីសាំលៅលេើប្គ្គ េ
ខដេល្វ ើការលៅកនុងសាលាលរៀនកនុងខផ្ន កណាមួ យខដេពាក់ព័នធន៉ឹងការប្លត្ងៀន ការប្ង្កហរ់ ជាំនួយសិសស ផ្ែ េ់ការពាបាេ
លោយមិនលត្ប្ើត្បាស់ថ្ននឬ
ាំ ជាំនួយផ្លេេ់ែល ួនដេ់សិសសមានក់ៗ ការសមាអរនិងខងទ ាំអគារ រដា បាេ ឬសកមម ភាពលផ្សងៗលទៀរ
ខដេចាាំបាច់លដើមបីឱ្យសាលាលរៀនដាំលណើរការបាន។ "អន កល្វ ើការ" ឬ "ប្គ្គ េិក" អាចរាប្់ប្ញ្ចេ
ូ ប្គ្គ េខដេ៖ ទទួ េត្បាក់ឈន ួេ
លោយផ្លេេ់ពីត្ប្ព័នធសាលាលរៀនខដេពាក់ព័នធ ទទួ េត្បាក់ឈន ួេពីសាថប្័នខដេលដើររួ ជាអន កល ៉ា ការជាមួ យសាលាលរៀន ទទួ េ
ត្បាក់ឈន ួេពីសាថប្័នខាងលត្ៅខដេស ការជាមួ យសាលាលរៀនលដើមបីប្លត្មើលសវាកមម ដេ់សិសស ទទួ េត្បាក់ឈន ួេពីភាគ្ីទីប្ី
លដើមបីផ្ែេ់លសវាកមម ដេ់សិសសមានក់ៗ ឬជាអន កសម ័ត្គ្ចិរែខដេគាមនត្បាក់ឈន ួេល ើយល្វ ើការលត្កាមការខណនាាំរប្ស់សាលាលរៀន
លដើមបីប្ាំលពញមែង្ករសាំខាន់ៗ។ ពាកយ "ឪពកមាែយ" ត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់លៅកនុងពិ្ីការទ ាំងលនោះលដើមបីសាំលៅ លេើប្គ្គ េ
ទ ាំងឡាយណាខដេលដើររួ ជាអន កផ្ែ េ់ការខងទ ាំ ឬអាណាពាបាេសិសស។
A. ខោលការណ៏ និងការអនុវតរ ខៅកណនែ ងខធវ ើការខដើមបីការពារបុេាលិក (“អន កខធវ ើការ”) និងសិសស (សូមេូ សធីកម្រេប់
ចំណុចណដលអនុវតរ )
សាលាលរៀនត្រូវខរមានខផ្នការទប្់សាករ់ លឆ្ា ើយរប្ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងជាំង៉ឺ COVID-19 ខដេពិពណ៌នាអាំពី វ ិ្ីសាស្រសែដ៏ទូេាំ
ទូ លាយរប្ស់សាលាលរៀនលដើមបីទប្់សាករ់ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងការរ ើករាេោេថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 លៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ខផ្នការរ ួមមាន ប្៉ាខនែ មិនមានត្រ៉ឺមចាំណចដូ ចខាងលត្កាម៖

❑ ត្ក ុមការង្ករអនវរែ ចាប្់សត្មាប្់ជាំង៉ឺ COVID-19 ខដេត្រូវបានចារ់តាាំង ល ើយខដេន៉ឺងទទួ េែសត្រូវលេើការប្លងក ើរ
និងអនវរែ ពិ្ីការសវរថ ិភាពជាំង៉ឺ COVID-19 ទ ាំងអស់ និងត្បាកដថ្នប្គ្គ េិកនិងសិសសទទួ េបានការអប្់រំ អាំពីជាំង៉ឺ
COVID-19។ សមាជិកមានក់ថ្នត្ក ុមការង្ករលនោះ ត្រូវបានចារ់តាាំងជាអន កទក់ទងជាមួ យ DPH កនុងករណីខដេមាន
ការផ្្ុោះល ើងថ្នជាំង៉ឺលៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួ យសត្មាប្់ជាំហានខដេន៉ឹងត្រូវអនវរែ ភាាមៗប្នាេប្់ពីមានការជូ នដាំណ៉ឹងលោយប្គ្គ េិកសាលា
លរៀនថ្ន សមាជិកណាមានក់ថ្នស គ្មន៍សាលាលរៀន (មស្រនែី ប្គ្គ េិក សិសស ឬលភញៀវ) ល្វ ើលរសែ ជាំង៉ឺ COVID-19 ទទួ េេទធ
ផ្េថ្នវ ិជជ មាន។

❑ ខផ្នការលនោះនិយយអាំព៖ី
•

ការប្ាំខប្កករណីលចញពីស គ្មន៍សាលាលរៀនភាាមៗ លដើមបីឱ្យោក់ែល ួនឯងលៅោច់លោយខ កលៅផ្េ ោះ
ត្ប្សិនលប្ើការជូ នដាំណ៉ឹងលកើរល ើងែណៈខដេករណីសថិរលៅទីតាាំងលនាោះ។ ខផ្នការត្រូវខរអនញ្ញារឱ្យមានការ
ោក់ែល ួនករណីឱ្យលៅោច់លោយខ កជាប្លណា
ដ ោះអាសនន លៅន៉ឹងទីតាាំងលនាោះ ត្ប្សិនលប្ើចាាំបាច់ត្រូវមានការ
លរៀប្ចាំសត្មាប្់ឱ្យប្គ្គ េលនាោះត្រ ប្់លៅផ្េ ោះរប្ស់ែល ួនវ ិញ។

•

តារាងព័រ៌មានពិរ ឬឯកសារព័រ៌មានលផ្សងៗលទៀរខដេត្រូវត្ប្គ្េ់ឱ្យករណី (ឬសមាជិកត្គ្ួ សារខដេសម
ត្សប្ត្ប្សិនលប្ើករណីគ្៉ឺជាកមារ) ន៉ឺងលរៀប្រាប្់អាំពីប្ទប្បញ្ា រែ ិត្គ្ប្់ត្គ្ងលេើការោក់ែល ួនឯងឱ្យលៅោច់លោយ
ខ ក និងរាំណលៅកាន់លគ្ ទាំព័រខដេមានព័រ៌មានប្ខនថ ម។

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួ យលដើមបីចាប្់លផ្ែើម ខផ្នការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅសាលាលរៀន ណដលម្រសបខៅតមការណណនាំ
របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) លោយគ្ូ សប្ញ្ញជក់ពីនីរិ វ ិ្ីសត្មាប្់៖
•

ការោក់ករណីមួយ ឬលត្ចើនឱ្យលៅោច់លោយខ ក

•

ការកាំណរ់អរែ សញ្ញាណប្គ្គ េ ខដេបានប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យករណីលៅសាលាលរៀន

•

ការធ្វ ើចត្តាឡីស័ករបស់បុរគលិក ន្ិងសិសសខដេបានប្៉ាោះពាេ់ន៉ឹងលមលរាគ្ លោយ
ធោងត្តម្ធសចកា ីផែនាំផែលបាន្ពិពែ៌នធៅកនុង ឧបសម្ព ័ន្ធ T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់លម
លរាគ្សគ្ាប់សាលាលរៀនកត្មិរ K-12។
ការធាននន្ការទទួ លបាន្ការធ្វ ើធេសា សគ្ាប់សិសសផែលាន្ការប៉ះពាល់ន្ឹងធម្ធោរ ធៅកនុងសាលាលរៀន
ល ើយផែលម្ិន្បាន្ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការធពញធលញទ ាំងអស់ ន្ិងបុរគលិកផែលាន្ការប៉ះពាល់ន្ឹងធម្ធោរល ើយ
ផែលម្ិន្បាន្ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការធពញធលញទ ាំងអស់ ឬបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការធពញធលញប្៉ាខនែ ួ សកាេ
កាំណរ់ចាំលពាោះការចាក់ែូសជាំរុញរបស់ពួកធរ។
ផ្ដ េ់លសចកែ ីជូនដាំណ៉ឹងដេ់ DPH អាំពក
ី រណីឆ្ាងជាំង៉ឺ COVID-19 ចាស់លាស់កនុងចាំលណាមអន កល្វ ើការ និង
កមារខដេបានសថ ិរលៅសាលាលរៀន លៅលពេណាមួ យកនុងអាំ ុ ងលពេ 14 ថ្ងៃ មនកាេប្រ ិលចេ ទចាប្់លផ្ែ ើម
មានជាំង៉ឺ។ កាេប្រ ិលចេ ទចាប្់លផ្ែ ើមមានជាំង៉ឺ គ្៉ឺជាកាេប្រ ិលចេ ទថ្នការល្វ ើលរសែ រកលមលរាគ្ COVID-19 ឬកាេ
ប្រ ិលចេ ទថ្នការចាប្់លផ្ែ ើមលចញលរាគ្សញ្ញារប្ស់អនកខដេមានជាំង៉ឺ គ្ិរយកថ្ងៃ ណាខដេលកើរល ើងមន។ ការ
រាយការណ៍អាំពីករណីនានាគ្ួ រខរត្រូវល្វ ើកនុងចលនាាោះលពេ 1 ថ្ងៃ ល្វ ើការ ប្នាេប្់ពីការជូ នដាំណ៉ឹងរប្ស់សាលា
លរៀនអាំពីករណីលនោះ។ ការរាយការណ៍លនោះអាចត្រូវបានប្ាំលពញតាមប្ណា
ដ ញអីន្៉ឺណិរ លោយការលត្ប្ើត្បាស់
ពាកយលសន ើសាំត្ប្កប្លោយសវរថ ិភាពលៅលេើលគ្ ទាំព័រ៖ http://www.redcap.link/lacdph.education
sector.covidreport ឬលោយទញយក និងប្ាំលពញ តារាងប្ញ្ជ ីករណី និងអន កខដេមានទាំនាក់ទាំនងន៉ឹង
ជាំង៉ឺ COVID-19 សត្មាប្់ វ ិស័យអប្់រំ ល ើយលផ្ញើវាលៅកាន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។

•

•

❑ ខផ្នការមួ យលដើមបីរាយការណ៍ករណីចមា ងជាចលង្កកម (3 ករណីល ើងលៅ កនុងអាំ ុ ងលពេ 14 ថ្ងៃ) លៅកាន់នាយកោាន
សែភាពសានរណៈជាប្នាេន់។ លនោះអាចត្រូវបានល្វ ើលោយលត្ប្ើត្បាស់ជលត្មើសរាយការណ៍ដូចគានខដេបានលរៀប្រាប្់ខាង
លេើ៖ (1) ការោក់របាយការណ៍តាមប្ណា
ដ ញអីន្៉ឺណិរលៅលគ្ ទាំព័រ http://www.redcap.link/lacdph.education
sector.covidreport ឬ (2) ប្ាំលពញឯកសារ តារាងប្ញ្ជ ីករណី និងអន កខដេមានទាំនាក់ទាំនងន៉ឹងជាំង៉ឺ COVID-19
សត្មាប្់ វ ិស័យអប្់រំ ល ើយលផ្ញើអីខម៉ាេលៅ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។ នាយកោានសែភាពសានរណៈន៉ឹង
ស ការជាមួ យសាលាលរៀនលដើមបីកាំណរ់ថ្ន លរើត្ក ុមលនោះអាចជាការផ្្ុោះជាំង៉ឺខដេរត្មូវឱ្យមានការលឆ្ា ើយរប្ន៉ឹងការផ្្ុោះ
ជាំង៉ឺថ្នសែភាពសានរណៈ ឬលទ។

❑ ខផ្នការលត្រៀមប្ត្ម ុងសត្មាប្់ការប្ិទទ ាំងត្ស ុង ឬលោយខផ្នកថ្នត្ប្រិប្រែ ិការសាលាលរៀនលោយផ្លេេ់មែ ត្ប្សិនលប្ើ
ចាាំបាច់ លោយខផ្អ កលេើការផ្្ុោះល ើងថ្នជាំង៉ឺលៅកនុងសាលាលរៀន ឬស គ្មន៍។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួ យសត្មាប្់ការប្ញ្ចេ
ូ ការល្វ ើលរសែ រកលមលរាគ្ COVID-19 លៅកនុងត្ប្រិប្រែ ិការ្មម តារប្ស់សាលា
លរៀន។
•

យ៉ាងលហាចណាស់ ខផ្នការលនោះគ្ួ រខរលរៀប្រាប្់អាំពី វ ិ្ីសាស្រសែលដើមបីននាការចូ េល្វ ើលរសែ សត្មាប្់សិសស ឬ
ប្គ្គ េិកខដេមានលរាគ្សញ្ញា ឬក៏បានសាគេ់ឬបានសងស័យថ្នមានការប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យប្គ្គ េខដេផ្្ុកលមលរាគ្
SARS-CoV-2។ ចូ រករ់សមាគេ់ថ្ន ប្ទោានប្លណា
ែ ោះអាសនន ប្នាេន់ថ្នការប្ង្កករជាំង៉ឺ COVID-19 (ETS) រប្ស់
Cal/OSHA (CAL/OSHA ETS) រត្មូវឱ្យកខនា ងការង្ករផ្ែ េ់ការល្វ ើលរសែ លោយមិនគ្ិរថ្ងា ដេ់ប្គ្គ េិក កនុង
អាំ ុ ងលពេលមា៉ាងខដេមានត្បាក់ពេកមម សត្មាប្់៖
o

ប្គ្គ េិកខដេមិនបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករល ើយមានលរាគ្សញ្ញា លោយមិនគ្ិរថ្ន លរើមានការប្៉ាោះពាេ់លៅ
ន៉ឹងលមលរាគ្ចាស់លាស់ ឬមិនមានលនាោះលទ។

o

ប្គ្គ េិកខដេមិនបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករ ប្នាេប្់ពីការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្។

o

ប្គ្គ េិកខដេបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករ ប្នាេប្់ពីការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្ ត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្លកើរមាន
លរាគ្សញ្ញា។
ប្គ្គ េិកខដេមិនបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករលៅលពេមានការផ្្ុោះល ើងថ្នជាំង៉ឺ (ករណីប្គ្គ េិកចាំនួន 3 ល ើង
លៅ)។
៉ឺ ៏្ាំ (ករណីប្គ្គ េិកចាំនួន 20 ល ើងលៅ)។
ប្គ្គ េិកទ ាំងអស់លៅលពេមានការផ្្ុោះល ើងថ្នជាំងដ

o
o
•

សាលាធរៀន្ត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យរកាការធ្វ ើធេសា គ្រប់គ្ាន្់ធែើម្បីធ្វ ើធេសា សិសសខដេមិនបានចាក់
ថ្ននប្
ាំ ង្កករធពញធលញ ន្ិងបុរគលិកផែលសាាន្ភាពនន្ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់ពួកលគ្មិនត្គ្ប្់េកខ ណៈនិងមិន
ទន់លពេលវលា ឱ្យបានោងធោចណាស់ម្ាងកនុងម្ួ យសបាាហ៍កនុងអាំឡ
ុ ងធពល 10 នងៃ បនាប់ពីកាេប្រ ិលចេ ទថ្ន
ការប្៉ាោះពាល់ធម្ធោរចុងធគ្កាយរបស់ពួកធរ។ សូមជូនដំណឹងដល់ DPH ជាបន្ទាន់ប្បសិនបបើអ្នកមិនមាន
សមត្ថ ភាពប្វ ើបត្សតម្រេប់ម្រោន់បដើមបីបំបពញតាមត្ប្មូវការបនេះបេ។ គ្បសិន្ធបើាន្្ន្ធាន្អាចធរៀបចាំលៅ
បាន សាលាលរៀនរួ រផេពគ្ងីកការធ្វ ើធេសា ធែើម្បីប្ូករ ួម្ទ ាំងសិសស ន្ិងបុរគលិកផែលាន្ការប៉ះពាេ់លៅន៉ឹង
លមលរាគ្ ល ើយខដេពួ កធរបាន្ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការធពញធលញក៏ធោយ។

•

លេើសពីលនោះលទៀរ សាលាលរៀនត្ប្ខ េជាអាចពិចារណាអាំពី វ ិ្ីសាស្រសែសត្មាប្់ការល្វ ើលរសែ តាមកាេកាំណរ់
សត្មាប្់ប្គ្គ េខដេមិនមានលរាគ្សញ្ញា ល ើយមិនមានការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្ចាស់លាស់។ នាយកោាន
សែភាពសានរណៈថ្នរដា កាេី វ ័រញ៉ា (CDPH) មិនរត្មូវឱ្យមានការល្វ ើលរសែ អន កខដេមិនមានលរាគ្សញ្ញា តាម
ភាពញ៉ឹកញប្់ឬនីរិ វ ិ្ីជាក់លាក់ណាមួ យលទ លៅលពេលនោះ។ លទោះជាយ៉ាងណាក៏លោយ រដា បានផ្ែ េ់ការគាាំត្ទ
ដេ់ចង្កវក់ថ្នការល្វ ើលរសែ ជាក់លាក់ តាមរយៈការផ្គ រ់ផ្គង់ឧប្ករណ៏ល្វ ើលរសែ ប្ខនថ ម ការដ៉ឹកជញ្ជន
ូ សមរថ ភាព
មនេ ីរពិលសា្ន៍ ប្លចេ ក វ ិទាសត្មាប្់ការចោះល្មោះនិងការរាយការណ៍ ការប្ណតុោះប្ណា
ែ េ និងជាំនួយជាមួ យន៉ឹង
សាំណងននារា៉ាប្់រង។ សាលាលរៀនត្រូវបានខណនាាំឱ្យចូ េលមើេព័រ៌មាន និង្នននទក់ទងន៉ឹងការល្វ ើលរសែ
លផ្លែរលេើសាលាលរៀនលៅ សវរថ ិភាពសាលាលរៀនសត្មាប្់ត្គ្ប្់ទីតាាំងទ ាំងអស់។ លៅលពេខដេមានអត្តាការឆ្ា ង
កនុងស គ្មន៍ែសស់ លខាន្ី LA ខណនាាំឱ្យអនវរែ ការល្វ ើលរសែ តាមការកាំណរ់លនាោះ ប្ូ ករ ួមទ ាំងប្គ្គ េខដេ
បានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករលពញលេញផ្ងខដរ លៅទីណាខដេមាន្នននអាចលរៀប្ចាំលៅបាន។

•

គ្លត្មាងត្រូវផ្ែ េ់ការននាថ្ន េទធ ផ្េលរសែ ទ ាំងអស់នង
៉ឹ ត្រូវរាយការណ៍លៅនាយកោានសែភាព
សានរណៈ។

•

ចូ រករ់សមាគេ់ថ្ន៖ ការល្វ ើលរសែ ត្រួ រពិនិរយមិនត្រូវបានខណនាាំសត្មាប្់ប្គ្គ េខដេបានជាសោះលសបើយពីជាំង៉ឺ
COVID-19 លោយមានការប្ញ្ញជក់ពីមនេ ីរពិលសា្ន៍ កនុងអាំ ុ ងលពេ 90 ថ្ងៃ កនា ងមកលនោះ និងមិនមានលរាគ្
សញ្ញាលនាោះលទ។

•

បានខណនាាំប្គ្គ េិកទ ាំងអស់កាំឱ្យមកល្វ ើការ ត្ប្សិនលប្ើមានជាំង៉ឺ។ មស្រនែីលៅសាលាលរៀនបានផ្ែ េ់ព័រ៌មានដេ់
ប្គ្គ េិកទក់ទងន៉ឹង អរថ ត្ប្លយជន៍សត្មាប្់ការឈប្់សត្មាកខដេបានឧប្រថ មភលោយកខនា ងការង្ករ ឬរោាភិ
បាេ។

❑ បុរគលិកផែលាន្ការប៉ះពាល់លៅន្ឹងធម្ធោរ ឬសងស័យថ្ាន្ការប៉ះពាល់ជាម្ួ យន៉ឹងអន កផែលាន្ជាំងឺ COVID-19
គ្េូវផេអន្ុវេា ត្តម្លសចកដ ីផែនាំនន្ការធ្វ ើចត្តាឡីស័កែូ ចាន្ផចងលៅកនុង ឧបសម្ព ័ន្ធ T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប៉ះ
ពាល់លមលរាគ្សគ្ាប់សាលាលរៀនកត្មិរ K-12។

❑ ការលត្ប្ើត្បាស់អគារសាលាលរៀនកនុងលគាេប្ាំណងលត្ៅពីការសិកា (ការត្ប្ជាំឬត្ព៉ឹរែិការណ៍ស គ្មន៍ ការចូ េរ ួមគ្ា ីនិក
លៅន៉ឹងទីតាាំងលោយប្គ្គ េខដេមិនខមនជាសិសសឬប្គ្គ េិក ។េ។) ត្រូវបានអនញ្ញារ។ ការលត្ប្ើត្បាស់ប្ រ ិលវណអគារ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ខាងកនុងសាលាលរៀនត្ប្ឈមន៉ឹងហានិភ័យកាន់ខរលត្ចើនថ្នការចមា ងលរាគ្ដេ់ែយេ់លៅខាងកនុងអគារ និងថ្ផ្េ លផ្សងៗ
ល ើយត្រូវមានការត្ប្ ុងត្ប្យ័រនលោយយកចិរែទកោក់ លដើមបីលជៀសវាងការប្៉ាោះពាេ់ខដេមិនចាាំបាច់លៅលេើលមលរាគ្
សត្មាប្់ប្គ្គ េិក និងសិសសសាលាលរៀន្មម តា។ ខណនាាំឱ្យមានការលាងសមាអរជាត្ប្ចាាំ សត្មាប្់លត្គ្ឿងប្រ ិកាខរលៅខាង
កនុងអគារ ប្នាេប្់ពីមានការលត្ប្ើត្បាស់លោយសមាជិកត្ក ុម ខដេមិនខមនជាសមាជិកថ្នសាលាលរៀនល ើយ។ អនញ្ញារ
ឱ្យលត្ប្ើត្បាស់វាេកីឡាខាងលត្ៅអគារលោយត្ក ុមកីឡាយវជន ត្ក ុមសមស ័នធកីឡា ឬកា ៉ឹប្មិនទក់ទងន៉ឹងសាលាលរៀន ដរាប្
ណាពួ កលគ្យកចិរែទកោក់លដើមបីលជៀសវាងការប្៉ាោះពាេ់ន៉ឹងលមលរាគ្ ខដេមិនចាាំបាច់សត្មាប្់ប្គ្គ េិក និងសិសសសាលា
លរៀន្មម តា។
•

ការត្រួ រពិនិរយប្គ្គ េិក ត្រូវបានខណនាាំឱ្យអនវរែ មនលពេអន កល្វ ើការអាចចូ េលៅទីកខនា ងលនាោះបាន។ ការ
ត្រួ រពិនិរយគ្ួ រខររាប្់ប្ញ្ចេ
ូ ការពិនិរយទក់ទងន៉ឹងការកអ ក ការដកដលងហ ើមែា ីៗ ការពិបាកដកដលងហ ើម និង
ត្គ្ ុនលៅែឬត្គ្ ុនរង្ក ល ើយត្ប្សិនលប្ើប្ចចុប្បនន លនោះ ប្គ្គ េិកកាំពងសថ ិរលត្កាមលសចកដ ីប្ង្កគប្់ឱ្យោក់ែល ួនលៅោច់
លោយខ ក ឬល្វ ើចតាែ ីស័ក។ ការត្រួ រពិនិរយទ ាំងលនោះអាចល្វ ើល ើងផ្លេេ់មែលៅលពេមកដេ់សាលាលរៀន ឬ
ពីចមាៃយមនលពេមកដេ់សាលាលរៀន លោយលត្ប្ើត្បាស់កមម វ ិ្ីឌីជីងេ ឬ វ ិ្ីសាស្រសែលផ្សងលទៀរ។

•

ចូ រករ់សមាគេ់ថ្ន CAL/OSHA ETS នាលពេប្ចចុប្បនន លនោះរត្មូវឱ្យកខនា ងការង្ករដកប្គ្គ េិកខដេមានលរាគ្
សញ្ញាថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 និង/ឬមិនបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករលពញលេញ ល ើយមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរ
សន ិទធន៉ឹងប្គ្គ េខដេមានលមលរាគ្ លចញពីកខនា ងល្វ ើការ។ CAL/OSHA មិនបានលចញប្ញ្ញជចាំលពាោះវ ិ្ីសាស្រសែជាក់
លាក់ណាមួ យថ្នការតាមោនប្គ្គ េិកលនាោះលទ ប្៉ាខនែ ការអនវរែ វ ិ្ីសាស្រសែមួ យចាំនួនដូ ចខដេបានខណនាាំ ន៉ឹង
ជួ យកនុងការអនវរែ តាម ETS នាលពេប្ចចុប្បនន លនោះ។

❑ ការពាក់មា៉ាស់គ្៉ឺជាការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ ប្៉ាខនែ មិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លនាោះលទ សត្មាប្់ប្គ្គ េណាមានក់ខដេចូ េកនុង
ប្រ ិលវណអគារសាលាលរៀន ឬយនជាំនិោះសាលាលរៀន (រងយនែ ត្ក ុងរប្ស់សាលាលរៀន ក៏ដូចជាអគារសាលាលរៀន) ល ើយខដេ
មានទាំនាក់ទាំនង ឬបានប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យអន កដថ្ទ (សិសស ឪពកមាែយ ឬប្គ្គ េិកលផ្សងលទៀរ)។
•

ប្គ្គ េិកខដេមានទាំនាក់ទាំនងឬបានប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យអន កដថ្ទត្រូវខរមានការផ្ែ េ់ជូននូ វមា៉ាស់ ខដេមាន
កត្មិរការពារេអ ណាស់ ដូ ចជាមា៉ាស់កត្មិរលវជជ សាស្រសែឬឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើម ខដេត្សប្លៅតាមការ
ចង់បានរប្ស់ប្គ្គ េិក លោយឥរគ្ិរថ្ងា ។ មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារឱ្យមានការពាក់មា៉ាស់ត្គ្ប្់លពេលវលា
កនុងអាំ ុ ងលពេល្វ ើការ លពេមានទាំនាក់ទាំនងឬប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យន៉ឹងគាន ឬត្ប្ខ េជាអាចន៉ឹងមានទាំនាក់
ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យអន កដថ្ទ។ ប្គ្គ េិកខដេត្រូវបានខណនាាំលោយអន កផ្ែ េ់លសវាកមម ខផ្ន កលវជជ សាស្រសែ
រប្ស់ែល ួនថ្ន ពួ កលគ្មិនចាាំបាច់ពាក់មា៉ាស់លទ ប្៉ាខនែ មានប្ាំណងចង់ប្ខនថ មកត្មិរការពារផ្លេេ់ែល ួនរប្ស់ពួកលគ្
ឱ្យបានែស ស់ប្ាំផ្រតាមខដេអាចល្វ ើលៅបានលនាោះ អាចពិចារណាលៅលេើជលត្មើសខដេមិនមានការរ ឹរប្នែ ៉ឹង
ដូ ចជា របាាំងមែខដេមានត្កណារ់រលំ ៅលេើខគ្មខាងលត្កាម។ ត្កណារ់រខំ ដេមានត្ទង់ត្ទយពាក់ប្ិទជិរលៅ
លត្កាមចង្កកគ្៉ឺជាការេអ ប្ាំផ្រ។

•

េគ្ម្ូវការកនុងការែា ល់ាស់ផែលមានកគ្ម្ិេរុែភាពែស ស់ជាងមនែល់បុរគលិកសាលាធរៀន្៖ ដូ ចខដេបាន
កាំណរ់ខាងលេើ ជាការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារឱ្យបុរគលិកសាលាធរៀន្ទ ាំងឡាយ ពាក់ាស់កត្មិរសត្មាប្់វោះការ់
(ក៏ត្រូវបានសល ដ លៅលេើមា៉ាស់ខដេលត្ប្ើត្បាស់សត្មាប្់ន្ីេិ វ ិ្ីធវជជ សាស្តសា) ឬឧបករែ៍ការពារផ្លេេ់ែល ួន (PPE)
ខដេមានកគ្ម្ិេខ្ព ស់ជាងមន (ឧទរហែ៍ មា៉ាស់ខដេជាឧបករែ៍ជាំន្ួយការែកែធងហ ើម្គ្បធេទ KN95
ឬត្ប្លភទ N95) លពេលៅខាងកនុងអគារ។ សត្មាប្់អនកខដេពាក់ាស់វោះការ់ ការពាក់ាស់ពីរជាន្់ ផែលាន្
របាាំងមែគ្កណាេ់ពីធលើាស់វោះការ់ គ្៉ឺត្រូវបានខណនាាំឱ្យលត្ប្ើត្បាស់សត្មាប្់ការការពារបផន្ា ម្។ កខនា ងការង្ករ
ត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យផ្ែ េ់ជូនមា៉ាស់កត្មិរលវជជ សាស្រសែនិងឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើមខដេប្ិទជិរេអ ដូ ច
ជាត្ប្លភទ N95 ត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ KF94 សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ ល ើយលោយមិនគ្ិរថ្ងា ពី
ប្គ្គ េិកលៅសាលាលរៀនរប្ស់ពួកលគ្ខដេល្វ ើការលៅខាងកនុងអគារ និងមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់
ជាមួ យន៉ឹងអន កដថ្ទល ើយ។ សូ មករ់សមាគេ់ថ្ន CAL/OSHA រត្មូវឱ្យកខនា ងការង្ករផ្ែ េ់ឧប្ករណ៍ជាំនួយការ
ដកដលងហ ើមតាមការលសន ើសាំចាំលពាោះការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ ដេ់ប្គ្គ េិកខដេមិនបានទទួ េចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករ
ល ើយខដេកាំពងល្វ ើការលៅខាងកនុងអគារឬលៅកនុងយនយនែ ខដេមានមនសសលត្ចើនជាងមានក់ រ ួមជាមួ យ
ន៉ឹងការខណនាាំអាំពីរលប្ៀប្ននាថ្នមា៉ាស់ប្ិទជិរលោយសមត្សប្។

•

មិនមានមនសសណាមានក់អាចត្រូវបានរារាាំងពីការពាក់មា៉ាស់ ខដេជាេ័កខែ័ណឌថ្នការចូ េរ ួមលៅកនុង
សកមម ភាព ឬការចូ េលៅកនុងទីតាាំងរប្ស់សាលាលរៀន េោះត្តាខរការពាក់មា៉ាស់អាចន៉ឹងប្ងក លត្គាោះថ្ននក់ខផ្ន ក
សវរថ ិភាព។

•

មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យប្គ្គ េិកពាក់មា៉ាស់ត្គ្ប្់លពេលវលាលៅខាងកនុងអគារ លេើកខេងខរលៅលពេ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
កាំពងល្វ ើការខរមានក់ឯងលៅកនុងការ ិយេ័យឯកជនខដេប្ិទទវរជិរ លៅលពេខដេពួ កលគ្ជាមនសសណតមានក់
គ្រ់ខដេមានវរែ មានលៅកខនា ងល្វ ើការខដេ្ាំទូលាយសត្មាប្់ប្គ្គ េិកលត្ចើននាក់ ឬលពេកាំពងប្រ ិលភាគ្
អាហារឬលភសជជ ៈ។
•

ាន្ការផែនាំោងម្ុឺងាេ់ បុផន្ា ម្ិន្ខមនេគ្ម្ូវចាាំបាច់លនាោះលទ កនុងការឱ្យសិសសទ ាំងឡាយពាក់មា៉ាស់ខដេ
មានគ្ណភាពែស ស់ជាងមនលពេលៅខាងកនុងអគារ ខដេយ៉ាងលហាចណាស់គ្៉ឺមិនខមនជាមា៉ាស់ត្កណារ់ ប្៉ាខនែ
ជាមា៉ាស់ផែលបានផ្េិរល ើងលោយវរថុនរលដើមខដេាន្ធគ្ចើន្គ្សទប់ ល ើយខដេមិនខមនជាសារធាេុខដេ
បានរាញ និងលោយមានខែសេួ សពីធលើផែន កគ្ចម្ុ៉ះ ល ើយខដេប្ិទជិរេអ ។ (មា៉ាស់ត្កណារ់ខដេត្សប្តាមសែ ង់
ោររប្ស់សងគ មអាលមរ ិកសត្មាប្់ការល្វ ើលរសែ និងឧប្ករណ៍សមាភរៈលផ្សងៗ (ASTM) ចាំលពាោះត្ប្សិទធិភាពថ្នការ
លត្ចាោះែស ស់ (ASTM F3502-កត្មិរ 2) ក៏ត្សប្តាមការខណនាាំសត្មាប្់មា៉ាស់ខដេមានគ្ណភាពែស ស់ជាងមនផ្ង
ខដរ។ សូ មលមើេលគ្ ទាំព័រ ph.lacounty.gov/masks សត្មាប្់ព័រ៌មានប្ខនថ ម។) មិនមានចាំែុចណាមួ យលៅ
កនុងពិ្ីការលនោះខដេរត្មូវឱ្យសាលាលរៀនែា ល់ាស់ផែលាន្រុែភាពខ្ព ស់ជាងមនែល់សិសានសិសសទូ ធៅ
ទ ាំងអស់លនាោះលទ។ ប េះជាយ៉ាងណាក៏ខដ្ឋយ ការពាក់មា៉ាស់បោយមានប្បបេេរបាំងមុខដដលសមប្សបមួ យ
ចំនួនជាការណណនាំយ៉ាងមុឺងា៉ាត់ ខណៈខពលណដលខៅោងកនុងអោរ ខលើកណលងណតខៅខពលណដលកំពង
ុ
បរ ិខភាេអាហារ ឬខភសជជៈយ៉ាងសកមម ណតប៉ាុខ្
ណ េះ។

•

សត្មាប្់លសចកែ ីខណនាាំ និងព័រ៌មានងម ីៗប្ាំផ្ររប្ស់ LACDPH សែ ីពីការពាក់មា៉ាស់ សូ មលយងលៅលេើលគ្ ទាំព័រ
មា៉ាស់ការពារជាំង៉ឺ COVID-19។

•

វ ិ្ីសាស្រសែការពារលផ្សងលទៀរអាចត្រូវបានអនវរែ លដើមបីសត្មួ េដេ់សិសសខដេសថ ិរលៅកនុងខផ្នការថ្នការអប្់រំ
ខដេមានេកខ ណៈប្គ្គ េ ឬខផ្នការ 504 (IEP) ឬកនុងសាថនភាពខដេការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ាស់ជាឧប្សគ្គ លោយសារ
ខរល រផ្េខផ្ន កប្ង្កហរ់ប្លត្ងៀន ឬការេូ រលាស់លផ្សងៗ (ឧទ រណ៍ ការត្បាត្ស័យទក់ទង ឬជាំនួយដេ់កមារ
រូ ចៗ ឬដេ់មនសសខដេមានរត្មូវការពិលសស)។ សត្មាប្់សិសសខដេលពញចិរែការការពារផ្លេេ់ែល ួនខដេមាន
កត្មិរែស ស់ជាងមន ប្៉ាខនែ មិនអាចអរ់្ន់ន៉ឹងការពាក់មា៉ាស់បានលទលនាោះ ពួ កលគ្អាចពិចារណាពាក់របាាំង
មែខដេមានត្កណារ់រំលៅខផ្ន កខាងលត្កាម។

•

សាលាលរៀនរដា ទ ាំងអស់គ្ួរខរដ៉ឹងអាំពីរត្មូវការលៅកនុងចាំណច AB 130 លដើមបីផ្ែេ់ជូននូ វកមម វ ិ្ីសិកាឯករាជយ
សត្មាប្់ឆ្នាំសិកា 2021-22។

❑ មានការខណនាាំប្គ្គ េិកខដេប្នែ ពាក់មា៉ាស់ ឱ្យសមាអរឬប្តរមា
ូ ៉ា ស់រប្ស់ពួកលគ្ជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ ល ើយមានការប្ង្កគប្់លៅ
ឪពកមាែយត្រូវឱ្យននាថ្ន កូ នៗរប្ស់ពួកលគ្ខដេប្នែ ពាក់មា៉ាស់មានយកជាមួ យនូ វមា៉ាស់សាអរសត្មាប្់ពាក់ជាលត្ចើន។

❑ ប្គ្គ េិកត្រូវបានហាមឃារ់មិនឱ្យប្រ ិលភាគ្អាហារឬលភសជជៈ លេើកខេងខរកនុងអាំ ុ ងលពេខដេអាចប្លងក ើនគ្មាារ
រាងកាយពីអនកដថ្ទ។

❑ គ្ួ រពិចារណាអាំពីការប្លងក ើនគ្មាាររវាងប្គ្គ េិកទ ាំងឡាយលៅកនុងប្នេ ប្់ ឬលៅតាមទីតាាំងណាមួ យខដេត្រូវបានលត្ប្ើ
ត្បាស់លោយប្គ្គ េិកសត្មាប្់ការពិសាអាហារ និង/ឬការសត្មាក ជាពិលសសលៅលពេកខនា ងទាំលនរលនាោះ ត្រូវបានលត្ប្ើ
ត្បាស់រ ួមគានលោយប្គ្គ េិកខដេមិនបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករលពញលេញ ឬមិនបានដ៉ឹងអាំពីសាថនភាពចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករ។

❑ សាលាលរៀនគ្ួ រខរពិចារណាអនវរែ វ ិននការណ៍លដើមបីជូនដាំណ៉ឺងឱ្យបានចាស់លាស់លៅកាន់ប្គ្គ េិក អន កល ៉ា ការលៅ
ន៉ឹងទីតាាំង អន កេក់ និងប្គ្គ េិកដ៉ឹកជញ្ជន
ូ ទ ាំងអស់ ចាំលពាោះការប្ង្កគប្់អាំពីការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ និងការលត្ប្ើ
ត្បាស់លោយត្រ៉ឹមត្រូវទក់ទងន៉ឹងមា៉ាស់ លៅលពេលៅជិរអន កដថ្ទែណៈលៅខាងកនុងអគារ។

❑ ប្នេ ប្់សត្មាក ប្នេ ប្់ទ៉ឹក ថ្ននក់លរៀន និងប្រ ិលវណទូ លៅលផ្សងលទៀរខដេប្គ្គ េិកត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់ឬចូ េលៅ ត្រូវបាន
សមាអរតាមភាពញ៉ឹកញប្់ដូចខាងលត្កាម។ ការលាងសមាអរជាត្ប្ចាាំត្រូវបានខណនាាំឱ្យល្វ ើ លោយមិនត្រូវមានរិចជាង
មែ ងកនុងមួ យថ្ងៃ កនុងអាំ ុ ងលពេត្ប្រិប្រែ ិការ ប្៉ាខនែ អាចល្វ ើញ៉ឹកញប្់ជាងលនោះ។
•

ប្នេ ប្់សត្មាក

•

ប្នេ ប្់ទ៉ឹក

•

ថ្ននក់លរៀន

•

ប្នេ ប្់ពិលសា្ន៍

•

ការ ិយេ័យគ្ិលានប្ោាយិកា

•

ទីកខនា ងត្ប្៉ឹកាលយប្េ់ ឬជាំនួយសិសសលផ្សងលទៀរ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
•

ការ ិយេ័យខាងមែ

•

ការ ិយេ័យលផ្សងលទៀរ

•

លផ្សងលទៀរ (សាេត្ប្ជាំ កខនា ងហារ់ត្បាណ ប្ណា
ា េ័យ ត្ប្សិនលប្ើលត្ប្ើត្បាស់)
_______________________________________________________________________________________________________

❑ ទីកខនា ងខដេមានការប្៉ាោះពាេ់លត្ចើនលៅកនុងប្នេ ប្់សត្មាក ត្រូវបានខណនាាំឱ្យសមាអរយ៉ាងលហាចណាស់មែងកនុងមួ យ
ថ្ងៃ ។

❑ មានការខណនាាំថ្ន ត្រូវមានផ្ដេ់ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដ ខដេមានត្ប្សិទធិភាពត្ប្ឆ្ាំងន៉ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 ដេ់
ប្គ្គ េិកទ ាំងអស់លៅកនុង ឬខកបរទីតាាំងដូ ចខាងលត្កាម (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

ត្ចកចូ េ ឬត្ចកលចញអគារ____________

•

ការ ិយេ័យកណា
ែ េ __________

•

ត្ចកល ើងជលណដើរ __________

•

ត្ចកចូ េជលណដើរយនែ (ត្ប្សិនលប្ើមាន) ____________

•

ថ្ននក់លរៀន __________

•

ប្នេ ប្់សត្មាករប្ស់មស្រនែីសាលាលរៀន __________

•

ការ ិយេ័យរប្ស់មស្រនែីសាលាលរៀន៖ __________

❑ មានការខណនាាំឱ្យប្គ្គ េិកមានឱ្កាសលាងសមាអរថ្ដរប្ស់ែល ួនជាមួ យសាប្ូ និងទ៉ឹកឱ្យបានញ៉ឹកញប្់។
❑ ចាប្់ចមា ងថ្នពិ្ីការលនោះត្រូវបានខចកចាយលៅប្គ្គ េិកទ ាំងអស់។
❑ ជលត្មើសលផ្សង—ពិពណ៌នាពី វ ិននការណ៍លផ្សងលទៀរ៖
_________________________________________________________________________________________________________________
B. វ ិធានការណដខដើមបីអនុញ្ញាតឱ្យរកាេាែតរាងកាយតមការណណនាំ និងកាត់បនថ យការជួបជុំមនុសសខម្រចើនសម្រាប់
បុេាលិក សិសស និងខភញៀវខផសងៗ (សូមេូ សធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ )
កំណត់សាាល់៖ នាយកោានសែភាពសានរណៈថ្នលខាន្ី LA (LACDPH) ខណនាាំថ្ន វ ិននការណ៍នានាខដេត្រូវអនវរែ
លដើមបីប្លងក ើនគ្មាាររាងកាយ លពេខដេល្វ ើដូលចន ោះល ើយ ន៉ឹងមិនរំខានដេ់ការសិកាលពញលមា៉ាងរប្ស់សិសសខដេបានចោះ
ល្មោះទ ាំងអស់លនាោះលទ។ លនោះមានសារៈសាំខាន់ខាាាំងណាស់ កនុងអាំ ុ ងលពេខដេត្ក ុមសិសសសថ ិរលៅខាងលត្ៅថ្ននក់ (ឧទ រណ៍
ការផ្លាស់ប្តរលវនលៅតាមត្ចកផ្
ូ
ល វូ លដើរ្ាំ) ខដេការប្លងក ើនការរកាគ្មាាររាងកាយជាជលត្មើសេអ គ្ួ រខរល្វ ើ។ សត្មាប្់សាថនភាព
លពេខដេការរកាគ្មាាររាងកាយមិនអាចល្វ ើលៅបានលទ (ឧទ រណ៍ ថ្ននក់លរៀនខដេមានសិសសលពញ) ការពាក់មា៉ាស់លៅ
ខរជាការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់។

❑ ការពាក់មា៉ាស់ជាការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ ប្៉ាខនែ មិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លៅលទ លពេលៅលេើឡានត្ក ុងរប្ស់សាលាលរៀន។
❑ គ្ួ រពិចារណាអាំពីការរកាវ ិននការណ៏លដើមបីលេើកកមស ស់ការរកាគ្មាាររាងកាយ រវាងសិសសលៅលេើរងយនែ ត្ក ុងសាលា
លរៀន លោយសារខរមានសិសសជាលត្ចើនលៅខរមិនបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករ។ ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីក
ត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

កខនា ងអងគុយមួ យគ្៉ឺសត្មាប្់កមារមានក់ លៅលេើរងយនែ ត្ក ុង។ _________

•

ការលត្ប្ើត្បាស់ជួរឆ្ាស់គាន។ _________

•

លប្ើកប្ងអ ួច ត្ប្សិនលប្ើគ្ណភាពែយេ់និងសវរថ ិភាពអន កជិោះ អាចអនញ្ញារបាន។ _________

❑ ពិចារណាលេើការអនវរែ វ ិននការណ៏លដើមបីការ់ប្នថ យការត្ប្មូ េផ្តុាំមនសសលត្ចើន លៅលពេខដេសិសស ឪពកមាែយ ឬលភញៀវ
ចូ េ និងល្វ ើដាំលណើរឆ្ា ងការ់អគារសាលាលរៀន។ ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

កាេវ ិភាគ្ត្រូវបានខកសត្មួ េលដើមបីលជៀសវាងការត្ប្មូ េផ្តុាំគានលៅទីនារ ួម ល ើយអនញ្ញារឱ្យថ្ននក់លរៀនខរមួ យៗ
ឬត្ក ុមរូ ចៗ ល្វ ើដាំលណើរឆ្ា ងការ់ទីនារ ួមគានបាន លៅលពេខដេអាចល្វ ើលៅបាន (ដូ ចជាត្ចកផ្ល វូ លដើរ្ាំ និង
ប្នេ ប្់ទ៉ឹក) លៅលពេលវលាណាមួ យ។ __________

•

ប្គ្គ េិកសាលាលរៀនត្រូវបានោក់ឱ្យត្ប្ចាាំការលៅត្ចកផ្ល វូ លដើរកនុងអគារ លដើមបីលេើកកមស ស់នូវការរកាគ្មាារ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
រាងកាយ និងការ់ប្នថ យការលដើរចោះល ើងនិងការត្ប្មូ េផ្តុាំគាន លៅលពេខដេសិសសចូ េ និងលដើរលៅកាន់ថ្ននក់
លរៀន។ __________
•

វ ិននការណ៏ខាងលត្កាមអាចត្រូវបានអនវរែ លដើមបីលជៀសវាងការត្ប្មូ េផ្តុាំគានលៅតាមជលណែើរ៖
o
o
o
o

ចារ់តាាំងជលណដើរល ើង និងចោះ
____________________
ការសត្មាកប្ណា
ដ ក់គាន ចលនាាោះលពេលរៀន
_____________________
ការត្រួ រពិនិរយជលណដើរលោយប្គ្គ េិកសាលាលរៀន
_____________________
លផ្សងលទៀរ៖ _____________________________________________________________________________________

❑ គ្ួ រពិចារណាអនវរែ វ ិននការណ៏ខដេអនញ្ញារឱ្យមានការរកាគ្មាាររាងកាយលៅកនុងថ្ននក់លរៀន លៅលពេខដេអាច
ល្វ ើលៅបាន លោយមិនមានការរំខានដេ់ត្ប្រិប្រែ ិការចាាំបាច់នានា។ ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមានទ ាំងវ ិននការណ៏
ដូ ចខាងលត្កាម (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

លត្គ្ឿងសង្កហ រ ឹមកនុងថ្ននក់លរៀនត្រូវលរៀប្ចាំល ើង វ ិញ លដើមបីប្លងក ើនគ្មាាររវាងសិសសនិងសិសស ល ើយរវាងសិសសនិងត្គ្ូ
ឱ្យបានលត្ចើនប្ាំផ្រតាមខដេអាចល្វ ើលៅបាន។ ជាការអនវរែ េអប្ាំផ្រលនាោះ សូ មលជៀសវាងការលត្ប្ើត្បាស់ការ
លរៀប្ចាំកខនា ងអងគុយជា “ទីតាាំងផ្្ុាំគាន (pod)” លៅកនុងថ្ននក់លរៀននានា។ ទីណាខដេការរកាគ្មាារមិនអាចអន
វរែ លៅបានលនាោះ ចូ រពិចារណាលេើ វ ិននការណ៏សវរថ ិភាពលផ្សងលទៀររ ួមមានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យពាក់
មា៉ាស់លពេលៅខាងកនុងអគារ។

•

ពិចារណាប្លងក ើន ឬល្វ ើឱ្យត្ប្ព័នេែយេ់លចញចូ េត្ប្លសើរល ើង។

•

ពិចារណារកាការប្លងក ើនគ្មាារតាមខដេអាចល្វ ើលៅបានលៅខាងកនុងអគារ លពេខដេសិសស ឬប្គ្គ េិកមិន
ពាក់មា៉ាស់។

•

កខនា ងលគ្ងថ្ងៃ ឬកខនា ងសត្មាកលៅកនុងថ្ននក់លរៀនសត្មាប្់សិសស ត្រូវប្លងក ើនគ្មាារឆ្ៃយពីគាន និងោក់លជើង
និងកាេឆ្ាស់គាន។

•

លផ្សងលទៀរ៖ ________________________________________________________________________________________

❑ គ្ួ រពិចារណាផ្ែេ់ថ្ននក់កីឡាលៅខាងលត្ៅអគារ តាមខដេអាចល្វ ើលៅបាន និងលត្ជើសលរ ើសសកមម ភាពខដេអនញ្ញារឱ្យ
មានការរកាគ្មាាររាងកាយ។ កនុងអាំ ុ ងលមា៉ាងថ្ននក់កឡា
ី ខដេល្វ ើល ើងលៅខាងកនុងអគារ មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺង
មា៉ារ់ឱ្យអន កខដេមានវរែ មានទ ាំងអស់ត្រូវពាក់មា៉ាស់ លេើកខេងខរលពេកាំពងពិសាទ៉ឹក។

❑ គ្ួ រពិចារណាអនវរែ លគាេការណ៏សាលាលរៀនខដេជត្ម ុញឱ្យមានការរកាគ្មាាររាងកាយ លពេលៅកនុងប្នេ ប្់ោក់
សមាភរៈ ឬប្្ ូរសាំលេៀកប្ាំពាក់។ លគាេការណ៏អាចរ ួមមាន៖
•

ផ្ែ េ់សិទធចូេលត្ប្ើត្បាស់ប្នេ ប្់ោក់សមាភរៈឬប្តរសាំ
ូ លេៀកប្ាំពាក់ លៅលពេខដេមានការត្គ្ប្់ត្គ្ងលោយប្គ្គ េិក
ប្៉ាលណា
ា ោះ។ ប្ណា
ដ ក់លពេចូ េលត្ប្ើត្បាស់ប្នេ ប្់ោក់សមាភរៈ ឬប្តរសាំ
ូ លេៀកប្ាំពាក់។ ចូ រពិចារណាអាំពីការកាំណរ់លពេ
លវលាសរប្សត្មាប្់សិសស និងសិសសខដេជាអរែ ពេិក (អន កលេងកីឡាឱ្យសាលាលរៀន) គ្ួ រចាំណាយលៅកនុងប្នេ ប្់
ោក់សមាភរៈ ឧទ រណ៍លសន ើឱ្យសិសសខដេជាអរែ ពេិកងូ រទ៉ឹកលៅផ្េ ោះរប្ស់ពួកលគ្ប្នាេប្់ពីការ វ ៉ឹកហារ់ និង
ការត្ប្កួ ររ ួច។

•

ប្លងក ើរជលត្មើសលផ្សងលទៀរសត្មាប្់ការរកាទកសាំលេៀកប្ាំពាក់ លសៀវលៅ និងវរថុលផ្សងលទៀររប្ស់សិសស។

❑ គ្ួ រពិចារណាអនវរែ វ ិននការណ៏លដើមបីប្លងក ើនការរកាគ្មាាររាងកាយកនុងលពេទទួ េទនអាហារលៅសាលាលរៀន លៅ
លពេសិសសខដេលៅខាងកនុងអគារនិងមិនមានពាក់មា៉ាស់។ ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណច
ខដេអនវរែ )៖
•

ត្ប្សិនលប្ើសិសសរត្មង់ជួរយកមហ ូប្ មានលត្ប្ើត្បាស់ប្ង់សអិរឬសាាកសមាគេ់លផ្សងលទៀរ លដើមបីលេើកកមស ស់នូវកា
រកាគ្មាាររវាងសិសសនិងសិសស។_________

•

ត្ប្សិនលប្ើការប្រ ិលភាគ្អាហារល្វ ើល ើងលៅកនុងអាហារោាន លមា៉ាងប្រ ិលភាគ្អាហារត្រូវបានកាំណរ់ឱ្យប្ណា
ដ ក់គាន
លដើមបីការ់ប្នថ យចាំនួនត្ក ុមលផ្សងៗលៅកនុងអាហារោានកនុងលពេខរមួ យ។_________

•

ត្ប្សិនលប្ើការប្រ ិលភាគ្អាហារល្វ ើល ើងលៅកនុងអាហារោាន គ្មាាររវាងរ/លៅអី ត្រូវបានប្លងក ើនល ើងលដើមបី
រកាចមាៃយរវាងសិសសនិងសិសស កនុងលពេប្រ ិលភាគ្។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
C. វ ិធានការណ៏ខដើមបីធានាបាននូ វការម្រេប់ម្រេងការចមែ ងខមខរាេ (សូមេូ សធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ សម្រាប់ទី
កណនែ ងផ្ទាល់)

❑ ការពិនិរយរកលរាគ្សញ្ញាត្រូវបានខណនាាំឱ្យល្វ ើមនលពេសិសស លភញៀវ និងប្គ្គ េិក ចូ េកនុងសាលាលរៀន។ ការត្រួ រពិនិរយ
តាមោនរ ួមមានការពិនិរយលមើេទក់ទងន៉ឹងលរាគ្សញ្ញា ខដេដូ ចន៉ឹងលរាគ្សញ្ញាថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 និងលរាគ្សញ្ញាណា
មួ យខដេប្គ្គ េអាចកាំពងលកើរមាន។ ការពិនិរយទ ាំងលនោះអាចល្វ ើល ើងពីចមាៃយ [ឧទ រណ៍ លោយលត្ប្ើត្បាស់កមម វ ិ្ី
ឌីជីងេ (app)] ឬលោយផ្លេេ់មែលពេមកដេ់]។ ការត្រួ រពិនិរយសីរណហភាពលោយលត្ប្ើត្បាស់ត្ប្ោប្់វាស់កល ដ ខដេ
មិនប្៉ាោះខសបកលៅលពេចូ េ អាចោក់អនវរែ បានជាខផ្ន កថ្នការពិនិរយរកជាំង៉ឺ ជាពិលសសសត្មាប្់លភញៀវខដេមិនខមនជា
ខផ្ន កមួ យថ្នត្ប្ព័នធពិនិរយរកជាំង៉ឺរប្ស់សាថប្័ន ត្ប្សិនលប្ើអាចល្វ ើលៅបាន ។
•

សិសស ប្គ្គ េិក និងលភញៀវខដេពិនិរយល ើញថ្ន វ ិជជ មានលៅលពេចូ េ ឬខដេរាយការណ៍លរាគ្សញ្ញាលៅលពេណា
មួ យកនុងលមា៉ាងលៅសាលាលរៀន ន៉ឹងគ្ួ រខរត្រូវបានរាយការណ៍លៅត្ក ុមការង្ករអនវរែ ចាប្់សត្មាប្់ជាំង៉ឺ COVID19 (សូ មលមើេខផ្ន ក A)។ ត្ក ុមអនវរែ ចាប្់សត្មាប្់ជាំង៉ឺ COVID-19 ន៉ឹងកាំណរ់ថ្នលរើប្គ្គ េលនាោះគ្ួ រខរត្រូវឱ្យ
ចាកលចញពីកខនា ងលនាោះឬលទ តាមការខណនាាំរប្ស់ DPH សែ ីពី វ ើ្ីសាស្រសែសលត្មចចិរែសត្មាប្់ការតាមោនលរាគ្
សញ្ញា និងការប្៉ាោះពាេ់នង
៉ឹ លមលរាគ្ លៅតាមវ ិទាសាថនអប្់រំនានា។ សិសសខដេមានការពិនិរយេទធ ផ្េថ្ន
វ ិជជ មាន ត្រូវបានផ្ែ េ់មា៉ាស់វោះការ់ េោះត្តាខរពួ កលគ្កាំពងពាក់មា៉ាស់ខដេមានគ្ណភាពតាមការខណនាាំលនោះរ ួច
ល ើយ និងត្រូវបាននាាំលៅកាន់កខនា ងោក់ឱ្យលៅោច់លោយខ ក ខដេត្រូវបានលត្ជើសលរ ើសជាមន ល ើយពួ កលគ្
អាចសថ ិរលៅទីលនាោះកនុងលពេខដេត្ក ុមអនវរែ ចាប្់សលត្មចចិរែ អាំពីការដកែល ួនសិសសលចញ និងលរៀប្ចាំគ្ិរគ្ូ
ការវ ិេត្រ ប្់លៅផ្េ ោះ វ ិញ តាមការប្ង្កហញ។

❑ លយងលៅតាម វ ិ្ីសាស្រសែសលត្មចចិរែសត្មាប្់ការតាមោនលរាគ្សញ្ញានិងប្៉ាោះពាេ់នង
៉ឹ លមលរាគ្ រប្ស់នាយកោានសែ
ភាពសានរណៈ (DPH Symptom and Exposure Screening Pathways) សិសស ប្គ្គ េិក និងលភញៀវខដេមានទាំនាក់
ទាំនង ឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរសន ិទធជាមួ យន៉ឹងប្គ្គ េខដេបានពិនិរយល ើញថ្ន វ ិជជ មាន ចាំលពាោះលរាគ្សញ្ញាខដេដូ ចលៅន៉ឹង
លរាគ្សញ្ញាថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 ន៉ឹងត្រូវជូ នដាំណ៉ឹងអាំពីការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងជាំង៉ឺខដេអាចលកើរមានលនោះ។ សូ ម្ធម្ើល
ឧបសម្ព ័ន្ធ T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប៉ះពាល់លៅន៉ឹងលមលរាគ្សគ្ាប់សាលាធរៀន្កគ្ម្ិេ K-12 សគ្ាប់ធសចកា ី
ខណនាាំលម្អ ិេ។ ការត្រួ រពិនិរយរកលមលរាគ្សត្មាប្់មនសសលពញវ ័យ ក៏ដូចជាសិសសថ្ននក់អន វ ិទាេ័យ និង វ ិទាេ័យគ្ួ រខរ
រាប្់ប្ញ្ចេ
ូ ទ ាំងសាំណួរអាំពីទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរសន ិទធជាមួ យន៉ឹងនរណាមានក់លៅផ្េ ោះ សាលាលរៀន ឬកខនា ងលផ្សង
លទៀរកនុងអាំ ុ ងលពេ 10 ថ្ងៃ កនា ងមក ខដេប្គ្គ េលនាោះត្រូវបានល្វ ើលរសែ ទទួ េេទធ ផ្េថ្ន វ ិជជ មានសត្មាប្់ជាំង៉ឺ
COVID-19។
•

បុរគលណាមានក់ផែលគ្េូវបាន្ត្រួ រពិន្ិេយចាំធពា៉ះការប៉ះពាល់លៅន៉ឹងលមលរាគ្នាលពេងម ីៗ ល ើយមានការរាយ
ការណ៍ថ្នជាប្គ្គ េខដេាន្ទាំនក់ទាំន្ងជិេសន ិទធជាម្ួ យន៉ឹងអន កឆ្ល ងធម្ធោរលនាោះ រួ រផេត្រូវបានចារ់ខចង
ត្តម្លសចកដ ីផែនាំលៅកនុង ឧប្សមស ័នធ T2៖ ខផ្នការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្សត្មាប្់សាលាលរៀន
កត្មិរ K-12។

❑ គ្ួ រពិចារណាអនវរែ វ ិននការណ៏លដើមបីកាំណរ់ហានិភ័យថ្នការឆ្ា ងលមលរាគ្ លោយសារការមកលេងថ្នមនសសនានា លត្ៅ
ពីប្គ្គ េិកនិងសិសស។ ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

សាលាលរៀនគ្ួ រខរោក់កាំណរ់លៅលេើលភញៀវ អន កសម ័ត្គ្ចិរែ និងសកមម ភាពទ ាំងឡាយណា ខដេមានការចូ េរ ួមពី
ត្ក ុម ឬអងគ ភាពខាងលត្ៅ ល ើយខដេមានអន កខដេមិនបានចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករលពញលេញ។

•

លភញៀវគ្ួ រខរត្រូវបានចោះល្មោះលៅកនុងកាំណរ់ល រលភញៀវ ខដេរ ួមមានល្មោះលភញៀវ លេែទូ រស័ពេ និងអាស័យោាន
អខី ម៉ាេ កនុងករណីខដេត្រូវការព័រ៌មានទ ាំងលនោះនាលពេអនាគ្រ សត្មាប្់លគាេប្ាំណងការតាមោនត្ប្វរែ ិ
ទាំនាក់ទាំនងលមលរាគ្។ ត្ប្សិនលប្ើលភញៀវត្រូវខរមានមនសសមានក់លទៀរមកជាមួ យ (ឧទ រណ៍ សត្មាប្់ជាំនួយ
ប្កខត្ប្ ឬលោយសារលភញៀវគ្៉ឺជាអនីរិជន ឬមានសិសសជាលកម ងរូ ច) ព័រ៌មានទ ាំងលនាោះគ្ួ រខរត្រូវបានករ់ត្តា
លៅកនុងកាំណរ់ត្តាលភញៀវផ្ងខដរ។ __________

•

ចរាចរណ៏រប្ស់លភញៀវលៅកនុងសាលាលរៀន យេ់េអ ត្រូវបានោក់កត្មិរត្រ៉ឹមទីកខនា ងខដេបានកាំណរ់ ដូ ចជា
កខនា ងទទួ េលភញៀវឬកខនា ងរង់ចាាំ ការ ិយេ័យ ប្នេ ប្់សនន ិសីទឬប្នេ ប្់ត្ប្ជាំ និងប្នេ ប្់ទ៉ឹកសានរណៈលៅតាម
កត្មិរខដេអាចល្វ ើលៅបាន លដើមបីការ់ប្នថ យការទក់ទង ខដេមិនចាាំបាច់ ជាមួ យត្ក ុមសិកាខដេមាន
លសថ រភាពណាមួ យល ើយ។ __________

•

មានការខណនាាំយ៉ាងមា៉ារ់ ប្៉ាខនែ មិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លនាោះលទ សត្មាប្់ឱ្យលភញៀវខដេមកដេ់ទីតាាំងសាលាលរៀន
ពាក់មា៉ាស់លៅត្គ្ប្់លពេលវលា ែណៈលពេលៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។ លនោះអនវរែ លៅលេើមនសសលពញវ ័យទ ាំង
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
អស់ និងកមារខដេមានអាយចាប្់ពី 2 ឆ្នាំល ើងលៅ។ ប្គ្គ េខដេត្រូវបានខណនាាំលោយអន កផ្ែ េ់លសវាកមម ខផ្ន ក
លវជជ សាស្រសែថ្ន ពួ កលគ្មិនគ្ួ រពាក់មា៉ាស់លនាោះ គ្ួ រខរពាក់របាាំងមែខដេមានត្កណារ់រំលៅលេើខគ្មខាងលត្កាម
ែណៈណាខដេសាថនភាពរប្ស់ពួកលគ្អាចល្វ ើលៅបាន។ លពញចិរែឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ត្កណារ់ខដេមានត្ទង់ត្ទយ
ពាក់ប្ិទជិរលៅលត្កាមចង្កកជាង។ លដើមបីគាាំត្ទសវរថ ិភាពរប្ស់ប្គ្គ េិករប្ស់អនក និងលភញៀវលផ្សងលទៀរ ចូ រ
ពិចារណាផ្ែ េ់មា៉ាស់ការពារដេ់លភញៀវខដេមកដេ់ ល ើយមិនយកមា៉ាស់មកជាមួ យ។ សត្មាប្់សវរថ ិភាពចាំលពាោះ
លភញៀវក៏ដូចជាសិសានសិសសទ ាំងអស់លៅកនុងសាលាលរៀនលនាោះ មានការខណនាាំប្៉ាខនែ មិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លទ
ខដេថ្នលភញៀវត្រូវពាក់មា៉ាស់ខដេមានគ្ណភាពែស ស់ជាងមន ែណៈលពេកាំពងលៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន ដូ ច
ជាមា៉ាស់កត្មិរសត្មាប្់វោះការ់ (ឬមា៉ាស់ខដេលត្ប្ើត្បាស់សត្មាប្់នីរិ វ ិ្ីលវជជ សាស្រសែ) ឬឧប្ករណ៍ការពារផ្លេេ់ែល ួន
(PPE) កត្មិរែស ស់ជាងមន (ឧទ រណ៍ ឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើមត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ N95)។
__________

❑ ការអនវរែ វ ិននការណ៏លដើមបីលេើកកមស ស់ែយេ់ប្ក់លចញចូ េឱ្យេអ ត្ប្លសើរប្ាំផ្រ លៅកនុងសាលាលរៀនត្រូវបានខណនាាំឱ្យ
អនវរែ យ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់។ ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

ការផ្លាស់ប្្ ូរការលរៀនសូ ត្រ ការញុាំអាហារ និងសកមម ភាពលផ្សងៗកនុងថ្ននក់ លៅកាន់ទីនាខាងលត្ៅអគារ ត្រូវល្វ ើ
ឱ្យបានកាន់ខរលត្ចើនប្ាំផ្រ លៅលពេណាខដេអាចល្វ ើលៅបាន និងអាកាសនរអនញ្ញារ។ __________

•

ត្ប្ព័នធមា៉ាសីនកល ដ ត្ប្ព័នធែយេ់ និងមា៉ាសីនត្រជាក់រ ួមគាន (HVAC) លៅសាលាលរៀនមានសភាពេអ និងដាំលណើរ
ការ្មម តា។ មនលពេលប្ើកសាលាលរៀនល ើង វ ិញ គ្ួ រពិចារណាឱ្យត្ប្ព័នធមា៉ាសីនកល ដ ត្ប្ព័នធែយេ់ និងមា៉ាសីន
ត្រជាក់រ ួមគាន មានការវាយរថ្មា លោយវ ិសវ ករត្រ៉ឹមត្រូវ ខដេសាគេ់អាំពីការខណនាាំសត្មាប្់ការលប្ើកសាលាលរៀន
ល ើង វ ិញ (Guidance for Reopening School) ខដេត្រូវបានប្លងក ើរល ើងលោយស គ្មន៍ វ ិសវ ករអាលមរ ិក
សត្មាប្់ត្ប្ព័នធកល ែ ត្ប្ព័នធកាាលស និងមា៉ាសីនត្រជាក់ (ASHRAE)។ __________

•

ត្ប្ព័នធមា៉ាសីនកល ដ ត្ប្ព័នធែយេ់ និងមា៉ាសីនត្រជាក់រ ួមគាន ត្រូវបានកាំណរ់ឱ្យប្លងក ើនការផ្លាស់ប្តរែយេ់
ូ
កនុង/
លត្ៅអគារឱ្យបានកាន់ខរលត្ចើនប្ាំផ្រ េោះត្តាខរសាថនភាពខាងលត្ៅ (លទើប្មានអគ្គ ីភ័យងម ីៗ សីរណហភាព
ខាងលត្ៅលៅែខាាាំង មានេមអ ងផ្លកលត្ចើន ។េ។) ល្វ ើឱ្យមិនសមត្សប្។ __________

•

មា៉ាសីនសមាអរែយេ់ចេ័រ មានត្ប្សិទធិភាពែស ស់ត្រូវបានរលមា ើង ត្ប្សិនលប្ើអាចល្វ ើលៅបាន។ __________

•

ទវរ និងប្ងអ ួចត្រូវបានលប្ើកចាំ កនុងអាំ ុ ងថ្ងៃ សិកា ត្ប្សិនលប្ើអាចល្វ ើលៅបាន និងត្ប្សិនលប្ើសាថនភាពខាង
លត្ៅអាំលណាយផ្េដេ់ការល្វ ើខប្ប្លនោះ។ ត្រូវខរល្វ ើតាមប្ទប្ញ្ញជមានត្សាប្់ ទក់ទងន៉ឹងលពេមានអគ្គ ីភ័យ
ខដេរត្មូវឱ្យប្ិទទវរខដេអាចទប្់លភា ើងបាន។__________

•

រត្មងែយេ់ត្រូវបានរលមា ើងឱ្យមានត្ប្សិទធិភាពែស ស់ជាង្មម តា (គ្ួ រលត្ប្ើត្បាស់កត្មិរ MERV-13 ឬអត្តាែស ស់
ជាងលនោះ)។ __________

•

ធោយសារផេាន្ទាំ ាំបន្ា ប់្ាំ ន្ិងាន្សកមម ភាពខដេត្ប្ឈមន៉ឹងោន្ិេ័យខ្ព ស់ផែលកាំពងលកើរល ើងលៅ
លេើទីលាន្ោេ់កឡា
ី ការធ្វ ើឱ្យខ្យល់បក់ធចញចូ លបានត្ប្ធសើរធឡើងធៅកនុងសាេហារ់កីឡា រឺជាមល្ាបាយដ៏
សាំខាន់មួយធែើម្បីកាេ់បន្ា យោន្ិេ័យនន្ការចម្ល ងន្ិងការែ្ុ៉ះធឡើងថ្នធម្ធោរ ផែលជាេទធ ផ្េប្ងក មកពីការ
ត្ប្កួ រកីឡាផែលត្ប្ឈមន៉ឹងោន្ិេ័យខ្ព ស់។ ការធគ្បើគ្បាស់កង្កហរតាមកប
ួ នត្រ៉ឹមត្រូវ ធែើម្បីផ្លលស់បតរខ្យល់
ូ
លៅ
ី
ផ្លេេ់ដ អាចមានឥទធ ិពេគ្ួ រឱ្យករ់សមាគេ់កនុងការកាេ់បន្ា យោន្ិេ័យ។ សត្មាប្់លសចកដ ីខណនាាំប្ខនថ ម
សូ ម្ធម្ើល រាំរ ូអន្ុវេា លអបាំែុេសគ្ាប់គ្បព័ន្ធខ្យល់បក់ធចញចូ លធៅសាេោេ់គ្បាែ។ _________

•

លផ្សងលទៀរ៖__________________________________________________________________________________________

❑ មានការខណនាាំឱ្យមានវ ិននការណ៏ត្សាប្់លដើមបីលេើកកមស ស់ការសមាអរទីនា ថ្ផ្េ និងវរថុលផ្សងៗកនុងសាលាលរៀនទ ាំងមូ េ។
ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )។
•

កាេវ ិភាគ្សមាអរត្រូវបានប្លងក ើរល ើងលដើមបីលជៀសវាងការលត្ប្ើត្បាស់ផ្េិរផ្េសមាអររិចលពក ឬលត្ចើនលពក។
_________

•

៉ឹ ជញ្ជន
រងយនែ ត្ក ុងត្រូវបានសមាអរយ៉ាងដិរដេ់ជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ និងសមាាប្់លមលរាគ្លត្កាយពីដក
ូ ប្គ្គ េណាមួ យ
ខដេកាំពងលចញលរាគ្សញ្ញាថ្នជាំង៉ឺ COVID-19។ អន កលប្ើកប្រមានប្ាំពាក់លោយត្កោសជូ រសមាាប្់លមលរាគ្ និង
លត្សាមថ្ដលត្ប្ើត្បាស់ល ើយអាចលបាោះលចាេបាន លដើមបីជាំនួយដេ់ការសមាាប្់លមលរាគ្លេើថ្ផ្េ តាមការចាាំបាច់ កនុង
អាំ ុ ងលពេកាំពងល្វ ើការ។

•

ត្ប្ភពទ៉ឹកពិសាអាចោក់សត្មាប្់លត្ប្ើត្បាស់ វ ិញបាន។ លដើមបីការ់ប្នថ យហានិភ័យថ្នជាំង៉ឺរលាកសួ រ្ៃ ន់្ៃរ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
(Legionnaires) និងជាំង៉ឺដថ្ទលទៀរខដេទក់ទងន៉ឹងទ៉ឹក សូ មចារ់ វ ិននការណ៏លដើមបីននាថ្នត្គ្ប្់ត្ប្ព័នធ និង
ត្ទង់ត្ទយទ៉ឹកទ ាំងអស់ (ឧទ រណ៍ ត្ប្ភពទ៉ឹកពិសា ត្ប្ភពទ៉ឹករប្ខរងេមអ ) មានសវរថ ិភាពកនុងការលត្ប្ើ
ត្បាស់ប្នាេប្់ពីមានការប្ិទកខនា ងយ៉ាងយូរកនា ងមក។ លនោះរ ួមប្ញ្ចេ
ូ ទ ាំងការប្ងហ ូរទ៉ឹកលាងឱ្យបានត្រ៉ឹមត្រូវ
ល ើយអាចចាាំបាច់ត្រូវអនវរែ តាមជាំហានថ្នការសមាអរប្ខនថ ម (រ ួមទ ាំងការសមាាប្់លមលរាគ្)។ សូ មលមើេការ
ខណនាាំរប្ស់ CDC សត្មាប្់ការលប្ើកដាំលណើរការអគារល ើង វ ិញ ប្នាេប្់ពីការប្ិទរយៈលពេយូរ ឬត្ប្រិប្រែ ិការងយ
ចោះតាមលគ្ ទាំព័រ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html។
_________
•

ផ្េិរផ្េសមាអរខដេមានត្ប្សិទធិភាពត្ប្ឆ្ាំងន៉ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 [មានលៅលេើប្ញ្ជ ីបានអនម័រ "N" លោយ
ទីភានក់ង្ករការពារប្រ ិសាថន (EPA)] ត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់លោយលយងលៅតាមការខណនាាំរប្ស់ផ្េិរផ្េ។ លៅ
លពេខដេមិនមានសារនរសមាាប្់លមលរាគ្ខដេបានអនម័រលោយ EPA សារនរសមាាប្់លមលរាគ្ជលត្មើស
លផ្សងលទៀរអាចត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់ [ឧទ រណ៍ ទ៉ឹកល្វ ើឱ្យស (bleach) 1/3 ខពងោក់លៅកនុងទ៉ឹក 1 ហាក ុ ង
(gallon) ឬក៏ជាេាយអាេ់កេ 70%]។ កាំលាយទ៉ឹកល្វ ើឱ្យស (bleach) ឬផ្េិរផ្េសមាអរនិងសមាាប្់លមលរាគ្
លផ្សងលទៀរចូ េគាន - វាអាចប្ណា
ដ េឱ្យមានខផ្សងពេខដេមានលត្គាោះថ្ននក់ខាាាំងណាស់កនុងការដកដលងហ ើម។
__________

•

ប្គ្គ េិកខងទ ាំ ឬប្គ្គ េិកលផ្សងលទៀរខដេទទួ េែសត្រូវចាំលពាោះការសមាអរ និងការសមាាប្់លមលរាគ្ថ្ផ្េ និង
លត្គ្ឿងប្រ ិកាខកនុងសាលាលរៀន បានទទួ េការប្ណតុោះប្ណា
ែ េតាមការខណនាាំរប្ស់ត្ក ុម នផ្េិរ លសចកែ ីរត្មូវការ
Cal/OSHA សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសវរថ ិភាព និងដូ ចបានរត្មូវលោយចាប្់សែីពីសាលាលរៀនមានសែភាព
េអ (Healthy Schools Act) តាមការខដេអាចអនវរែ លៅបាន។ __________

•

ប្គ្គ េិកខងទ ាំ និងប្គ្គ េិកលផ្សងលទៀរខដេទទួ េែសត្រូវចាំលពាោះការសមាអរនិងការសមាាប្់លមលរាគ្ ត្រូវបានប្ាំ
ពាក់លោយឧប្ករណ៍ការពារផ្លេេ់ែល ួន (PPE) ដូ ចជាលត្សាមថ្ដ ការការពារខភន ក ការការពារផ្ល វូ ដលងហ ើម និង
ឧប្ករណ៍ការពារសមត្សប្លផ្សងលទៀរតាមរត្មូវការផ្េិរផ្េ។ __________

•

ផ្េិរផ្េសមាអរទ ាំងអស់ត្រូវខរោក់ឱ្យផ្រពីថ្ដលកម ង និងទកោក់លៅកនុងកខនា ងខដេមិនសូ វមានការប្៉ាោះ
ពាេ់។ __________

•

កនុងអាំ ុ ងលពេសមាអរនិងសមាាប្់លមលរាគ្ ត្រូវប្លងក ើនឱ្យមានែយេ់ប្ក់លចញចូ េបានលត្ចើនប្ាំផ្រ លៅតាម
កត្មិរខដេអាចល្វ ើលៅបាន។ ត្ប្សិនលប្ើមានលត្ប្ើត្បាស់មា៉ាសីនត្រជាក់ សូ មោក់កាំណរ់ឱ្យត្សូ ប្យកែយេ់
ប្រ ិសទធ ពីខាងលត្ៅ។ ផ្លាស់ប្តរូ និងត្រួ រពិនិរយរត្មងែយេ់ និងត្ប្ព័នធរត្មងលដើមបីននាបាននូ វគ្ណភាពែយេ់
េអ ប្ាំផ្រ។ __________

•

ជាំហានត្រូវបានអនវរែ លដើមបីននាថ្នត្ប្ព័នធទ៉ឹក និងកខនា ងលប្ើកទ៉ឹកលាងថ្ដទ ាំងអស់ គ្៉ឺមានសវរថ ិភាព
សត្មាប្់លត្ប្ើត្បាស់ ប្នាេប្់ពីទីកខនា ងបានប្ិទទវរកនុងរយៈលពេយូរ លដើមបីការ់ប្នថ យហានិភ័យថ្នជាំង៉ឺរលាក
សួ រ្ៃ ន់្ៃរ (Legionnaires) និងជាំង៉ឺលផ្សងលទៀរខដេទក់ទងន៉ឹងទ៉ឹក។ __________

•

ប្នេ ប្់ទ៉ឹក កខនា ងរង់ចាាំ ប្នេ ប្់សត្មាក ក៏ដូចជាកខនា ងអងគុយលេង និងទីកខនា ងទូ លៅលផ្សងលទៀរ ត្រូវបាន
សមាាប្់លមលរាគ្ លោយតាមភាពញ៉ឹកញប្់ដូចបានរាយតាមប្ញ្ជ ីខាងលត្កាម។ ការលាងសមាអរជាត្ប្ចាាំត្រូវ
បានខណនាាំឱ្យល្វ ើ មិនរិចជាងមែ ងកនុងមួ យថ្ងៃ កនុងអាំ ុ ងលពេត្ប្រិប្រែ ិការ ប្៉ាខនែ អាចល្វ ើញ៉ឹកញប្់ជាងលនោះ។
o

ប្នេ ប្់ទ៉ឹក៖ __________

o

កខនា ងរង់ចាាំ/កខនា ងចូ េ៖ __________

o

ប្នេ ប្់សត្មាករប្ស់ត្គ្ូប្លត្ងៀន/ប្គ្គ េិក៖__________

o

ថ្ននក់លរៀន __________

o

ទីកខនា ងប្រ ិលភាគ្លៅអាហារោាន__________

o

កខនា ងលរៀប្ចាំមហ ូប្អាហារលៅអាហារោាន៖__________

o

ការ ិយេ័យខាងមែ៖ __________

o

ការ ិយេ័យលផ្សងលទៀរ៖__________

o

ទីកខនា ងលផ្សងលទៀរ៖ __________

❑ វ ិននការណ៍ត្រូវបានលរៀប្ចាំលដើមបីលេើកកមស ស់ការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ាស់ខដេសមត្សប្លោយប្គ្គ េិក សិសស និងលភញៀវទ ាំងអស់
លពេលៅខាងកនុងអគារ លដើមបីឱ្យត្សប្លៅតាមការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់លៅកនុងលសចកែ ីប្ង្កគប្់រប្ស់មស្រនែីសខាភិបាេ។
APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools
Revised 3/11/2022 (Cambodian)

Page 11 of 17

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ចាំណចទ ាំងលនោះត្រូវខររ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

ប្គ្គ េិក ឪពកមាែយ និងសិសសត្រូវបានផ្ដ េ់ព័រ៌មានអាំពីការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យពាក់មា៉ាស់លពេលៅ
ខាងកនុងអគារ មនលពេចាប្់លផ្ែ ើមឆ្នាំសិកា និងជាត្ប្ចាាំលៅកនុងឆ្នាំសិកាទ ាំងមូ េ។ __________

•

សិសសទ ាំងអស់ខដេមានអាយចាប្់ពី 2 ឆ្នាំល ើងលៅត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យពាក់មា៉ាស់លៅត្គ្ប្់
លពេលវលាែណៈលពេលៅខាងកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន លេើកខេងលពេកាំពងប្រ ិលភាគ្អាហារឬលភសជជ ៈ ឬល្វ ើ
សកមម ភាពលផ្សងលទៀរខដេរារាាំងដេ់ការពាក់មា៉ាស់។ __________

•

ាន្ការផែនាំោងម្ុឺងាេ់ បុផន្ា ម្ិន្ខមនេគ្ម្ូវចាាំបាច់លនាោះលទ កនុងការឱ្យសិសសទ ាំងឡាយពាក់មា៉ាស់
ខដេមានគ្ណភាពខ្ព ស់ជាងមន។ ាន្ការផែនាំឱ្យពាក់ាស់ផែលបិទជិេលអ ល ើយមិនខមនជាាស់
គ្កណាេ់ ប្៉ាខនែ ជាមា៉ាស់ផែលបានផ្េិរល ើងលោយវរថុនរលដើមខដេាន្ធគ្ចើន្គ្សទប់ ល ើយផែលមិន
ខមនជាសារនរខដេបានរាញ និងធោយាន្ផខ្សលួ សពីធលើផែន កគ្ចម្ុ៉ះ។ (មា៉ាស់ត្កណារ់ខដេត្សប្តាម
សែ ង់ោររប្ស់សងគ មអាលមរ ិកសត្មាប្់ការល្វ ើលរសែ និងឧប្ករណ៍សមាភរៈលផ្សងៗ [ASTM] ចាំលពាោះត្ប្សិទធិភាព
ថ្នការលត្ចាោះែស ស់ [ASTM F3502-កត្មិរ 2] ត្រូវបានខណនាាំឱ្យលត្ប្ើត្បាស់។ សូ មលមើេលគ្ ទាំព័រ ph.lacounty
.gov/masks សត្មាប្់ព័រ៌មានប្ខនថ ម។) មិនមានចាំែុចណាម្ួ យធៅកនុងពិ្ីការលនោះខដេរត្មូវឱ្យសាលា
លរៀនផ្ដ េ់ាស់ផែលាន្រុែភាពខ្ព ស់ជាងមន ែល់សិសានសិសសទូ ធៅទ ាំងអស់លនាោះលទ។ ប េះជាយ៉ាងណា
ក៏ខដ្ឋយ ការពាក់ា៉ាស់ខដ្ឋយានម្របខភទរបាំងមុខណដលសមម្រសបមួ យចំនួនម្រតូវបានណណនាំយ៉ាងមុឺងា៉ាត់
ខណៈខពលខៅោងកនុងអោរខៅតមបរ ិខវណសាលាខរៀន លេើកខេងខរលពេកាំពងប្រ ិលភាគ្អាហារ ឬលភស
ជជ ៈយ៉ាងសកមម ខរប្៉ាលណា
ា ោះ។ វ ិ្ីសាស្រសែការពារលផ្សងលទៀរអាចត្រូវបានអនវរែ លដើមបីសត្មួ េដេ់សិសសខដេ
សថ ិរលៅកនុងខផ្នការថ្នការអប្់រំខដេមានេកខ ណៈប្គ្គ េ (IEP) ឬខផ្នការ 504 ល ើយសត្មាប្់អនកខដេ
មានល រផ្េលវជជ សាស្រសែខដេរារាាំងពួ កលគ្មិនឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ ឬអរ់ត្ទ ាំន៉ឹងការពាក់មា៉ាស់បាន។ ពួ កលគ្អាច
ពិចារណាជាំនួសលោយការពាក់របាាំងមែខដេមានត្កណារ់រលំ ៅខផ្ន កខាងលត្កាម ត្ប្សិនលប្ើអាចត្ទ ាំពាក់វា
បាន ល ើយត្ប្សិនលប្ើការលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ករណ៍ការពារផ្លេេ់ែល ួនគ្៉ឺជាការចង់បានរប្ស់សិសសឬឪពកមាែយ។

•

មានការខណនាាំថ្នព័រ៌មានត្រូវបានផ្ែ េ់ជូនដេ់ប្គ្គ េិក ឪពកមាែយ និងសិសសទក់ទងលៅន៉ឹងការលត្ប្ើ
ត្បាស់មា៉ាស់ឱ្យបានសមត្សប្ លោយរាប្់ប្ញ្ចេ
ូ ទ ាំងការចាាំបាច់កនុងការសមាអរ ឬផ្លាស់ប្តរមា
ូ ៉ា ស់ប្នាេប្់ពីការ
លត្ប្ើត្បាស់កនុងមួ យថ្ងៃ ៗ។ __________

•

មានការខណនាាំថ្នសាាកសញ្ញាលៅត្ចកចូ េសាលាលរៀន លៅត្ចកចូ េការ ិយេ័យសាលាលរៀន និងទូ ទ ាំងអគារ
សាលាលរៀនទ ាំងមូ េ ពត្ង៉ឹងការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់លនោះសត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ាស់ ត្រ៉ឹមត្រូវ។ __________

•

ឪពកមាែយកមាររូ ចៗ ខដេលពញចិរែឱ្យកូ នរប្ស់ពួកលគ្ប្នែ ពាក់មា៉ាស់ជាងលនាោះ ត្រូវបានជត្ម ុញឱ្យផ្ែ េ់
មា៉ាស់ទីពីរដេ់សាលាលរៀនជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ កនុងករណីខដេមា៉ាស់ខដេកមារកាំពងពាក់លនាោះត្ប្ឡាក់។ លនោះន៉ឹង
អនញ្ញារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តរមា
ូ ៉ា ស់លៅកនុងថ្ងៃ សិកា។ __________

•

ប្គ្គ េិកខដេចូ េរ ួមកនុងសកមម ភាពលផ្សងៗ ដូ ចជាការផ្ែ េ់ការពាបាេរាងកាយលោយមិនលត្ប្ើត្បាស់ថ្នន ាំ ឬ
ជាំនួយផ្លេេ់ែល ួនដេ់សិសសមានក់ៗ ត្រូវបានប្ាំពាក់លៅលោយឧប្ករណ៏ការពារផ្លេេ់ែល ួនសមត្សប្ (លត្សាមថ្ដ
មា៉ាស់ អាវការពារ ។េ។)។ __________

•

ត្គ្ូប្លត្ងៀន ឬប្គ្គ េិកលផ្សងលទៀរខដេលពញចិរែចង់ពាក់មា៉ាស់ ប្៉ាខនែ មានការត្ពួ យបារមភ អាំពីឧប្សគ្គ ខដេ
អាចលកើរមានលៅលេើការប្ង្កហរ់ប្លត្ងៀនប្លញ្េ ញសលមា ង គ្ួ រខរពិចារណាចាំលពាោះមា៉ាស់ខដេមានថ្ផ្េ ថ្នា ល ើយ
ខដេអាចលមើេល ើញប្ប្ូ រមារ់និងមារ់បាន។ ពួ កលគ្ក៏អាចពិចារណាជាំនួសលោយការលត្ប្ើត្បាស់របាាំងមែ
ខដេមានត្កណារ់រំលៅខផ្ន កខាងលត្កាមផ្ងខដរ។

❑ ការអនវរែ វ ិននការណ៏លដើមបីលេើកកមស ស់ការលាងសមាអរថ្ដឱ្យបានញ៉ឹកញប្់លោយប្គ្គ េិក សិសស និងលភញៀវ ត្រូវបាន
ខណនាាំឱ្យអនវរែ ។ ចាំណចទ ាំងលនោះអាចរ ួមមាន (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

សិសស និងប្គ្គ េិកមានឱ្កាសញ៉ឹកញប្់លដើមបីលាងសមាអរថ្ដរប្ស់ែល ួនរយៈលពេ 20 វ ិនាទីជាមួ យសាប្ូ លោយ
ដសឱ្យបានសពវ េអ និងលត្ប្ើត្បាស់ត្កោស (ឬកខនសងខដេលត្ប្ើត្បាស់ខរមែ ង) លដើមបីជូរសមង ួរថ្ដឱ្យបាន ម រ់
ចរ់។ __________

•

សិសសរូ ចៗត្រូវបានកាំណរ់កាេវ ិភាគ្ជាត្ប្ចាាំសត្មាប្់ការសត្មាកលដើមបីលាងសមាអរថ្ដញ៉ឹកញប្់ លោយរាប្់
ប្ញ្ចេ
ូ ទ ាំងមននិងលត្កាយលពេប្រ ិលភាគ្ ប្នាេប្់ពីលត្ប្ើត្បាស់ប្ងគ ន់ ប្នាេប្់ពីលេងលៅខាងលត្ៅ ក៏ដូចជាមន
និងលត្កាយពីល្វ ើសកមម ភាពជាត្ក ុមលផ្សងៗ។ __________

•

ប្គ្គ េិកត្រូវបានខណនាាំឱ្យល្វ ើជាគ្ាំរ ូលាងសមាអរថ្ដជាញ៉ឹកញប្់ ជាពិលសសលៅថ្ននក់សិសសរូ ចៗ ខដេលពេលវលា
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
លត្ប្ើត្បាស់ប្នេ ប្់ទ៉ឹកគ្៉ឺជាឱ្កាសលដើមបីពត្ង៉ឹងទមាាប្់ខដេមានសែភាពេអ និងត្រួ រពិនិរយការលាងសមាអរថ្ដ
ខដេសម
ត្សប្។ __________
•

ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដខដេមានជារិអាេ់កេលអទីេ (ethyl) [មានលអតាណេ (ethanol) យ៉ាងរិច
60%] គ្៉ឺមានសត្មាប្់សិសស និងប្គ្គ េិកលៅតាមទីតាាំងយទធ សាស្រសែកនុងសាលាលរៀនទ ាំងមូ េ ខដេមិនមាន
កខនា ងលប្ើកទ៉ឹកលាងសមាអរថ្ដ ឬទីកខនា ងលាងសមាអរថ្ដចេ័រ (លៅកនុងឬជិរប្នេ ប្់លរៀន ប្នេ ប្់ខដេផ្ែ េ់
លសវាកមម ជាំនួយ ប្នេ ប្់រស្រនែីនិងសិេបៈ)។ ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដខដេមានជារិអាេ់កេលអទីេ គ្៉ឺជា
ជលត្មើសត្ប្លសើរជាង និងគ្ួ រត្រូវលត្ប្ើត្បាស់លៅជាំ វ ិញសាលាលរៀន។ ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដខដេមានអីសូត្ប្ូពី
េអាេ់កេ (isopropyl) ជាសារនរផ្ស ាំសកមម មិនត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់លៅតាមសាលាលរៀនល ើយ លត្ពាោះវាល្វ ើឱ្យ
លរាេខសបក និងអាចត្ជាប្ចូ េលៅកនុងខសបកបាន។ __________

•

ការលេប្ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដខដេមានជារិអាេ់កេ អាចប្ណា
ដ េឱ្យមានការពេជារិអាេ់កេ។
ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដមិនមានោក់លៅទីចាំ និងគ្ួ រត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់លោយមានការត្គ្ប្់ត្គ្ងពី
មនសសលពញវ ័យសត្មាប្់កមារអាយលត្កាម 9 ឆ្នាំ។ មស្រនែីសាលាលរៀន និងប្គ្គ េិកត្រូវបានត្បាប្់ឱ្យដ៉ឹងពីហានិ
ភ័យថ្នការលេប្វា និងថ្នពួ កលគ្គ្ួ រទូ រស័ពេលៅខផ្ន កត្គ្ប្់ត្គ្ងការពេ (Poison Control) តាមរយៈលេែ 1800-222-1222 ត្ប្សិនលប្ើមានល រផ្េខដេលជឿថ្ន សិសសបានលេប្ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដ។ __________

•

ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអរថ្ដ សាប្ូ និងទ៉ឹក ត្កោសជូ រ និង្ងសត្មាម គ្៉ឺមានសត្មាប្់សានរណជនលៅ
ឬខកបរត្ចកចូ េថ្នទីកខនា ង ឬលៅកខនា ងទទួ េលភញៀវ និងត្គ្ប្់ទីកខនា ងលផ្សងលទៀរលៅខាងកនុងកខនា ងល្វ ើការ
ឬខាងលត្ៅខដេមនសសមានការត្បាត្ស័យទក់ទងគានលោយផ្លេេ់។ __________

ការពិចារ្ពិខសសសម្រាប់ការសណមរ ងសិលបៈ
❑ ថានក់ខរៀនតន្តនរ ី៖
•

មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ខដេថ្នសកមម ភាពណាមួ យខដេរត្មូវឱ្យអន កចូ េរ ួមលោោះមា៉ាស់លចញ អាចត្រូវ
បានល្វ ើល ើងជាត្ក ុម ត្ប្សិនលប្ើសកមម ភាពលនោះត្រូវបានល្វ ើល ើងលៅខាងលត្ៅអគារ។

•

ការលេងឧប្ករណ៍ែយេ់នានា ខដេលរៀប្ចាំទីតាាំងលៅខាងកនុងអគារជាត្ក ុមត្រូវបានអនញ្ញារ លោយត្ប្កាន់
ខាជប្់នូវ វ ិននការណ៏ខដេបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ ដូ ចខាងលត្កាម៖
o មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យអន កខដេលេងឧប្ករណ៍ែយេ់នានា ពាក់របាាំងមែខដេបានខកសត្មួ េ
ត្រ៉ឹមត្រូវ ល ើយខដេអនញ្ញារឱ្យមានការប្៉ាោះលោយផ្លេេ់ជាមួ យន៉ឹងចាំណចលត្ប្ើត្បាស់មារ់ថ្នឧប្ករណ៍
លៅលពេណាខដេពួ កលគ្កាំពងលេងឧប្ករណ៍លនាោះ។ កនុងអាំ ុ ងលពេខដេសិសសមិនកាំពង វ ៉ឹកហារ់ ឬ
សខមែ ងយ៉ាងសកមម លទ មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យពួ កលគ្ផ្លាស់ប្្ ូរលៅពាក់មា៉ាស់ខដេជិរលពញលេញ
វ ិញ។
o
o
o

•

មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្ចាំណចលប្ើកចាំ ឧប្ករណ៍ កនុងអាំ ុ ងលពេលេង
ឧប្ករណ៍ែយេ់នានា ។
មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យរកាគ្មាាររាងកាយឱ្យបានយ៉ាងលហាចណាស់ 3 វ ីរ រវាងប្គ្គ េណា
មានក់ខដេកាំពុងធលងឧបករែ៍ខ្យល់ ន្ិងអន កចូ លរ ួម្ែនទធទៀេទ ាំងអស់។
មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យសាលាលរៀនអនវរែ ការល្វ ើលរសែ ត្រួ រពិនិរយតាមទមាាប្់យ៉ាងលហាចណាស់
ជាលរៀងរាេ់សបាែ ៍ លោយលត្ប្ើត្បាស់ការល្វ ើលរសែ រកទត្មង់លមលរាគ្ (PCR testing) ឬការល្វ ើលរសែ រកសារ
នរខដេប្ញ្ចេ
ូ កនុងែល ួនលដើមបីប្លងក ើរភាពសាាំ (antigen testing) ចាំលពាោះប្គ្គ េទំងអស់ខដេចូ េរ ួមកនុង
ការ វ ៉ឹកហារ់ ឬការសខមែ ងជាត្ក ុមលៅខាងកនុងអគារ ត្ប្សិនលប្ើការពាក់មា៉ាស់ ការលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្
ចាំណចលប្ើកចាំ ឧប្ករណ៍ និងការរកាគ្មាារមិនកាំពងត្រូវបានអនវរែ លទលនាោះ។

លៅលពេកាំពងលេងឧប្ករណ៍ែយេ់លៅខាងលត្ៅអគារ សូ មពិចារណាលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្សត្មាប្់ចាំណចលប្ើកចាំ
ថ្នឧប្ករណ៍ែយេ់លនាោះ ពាក់មា៉ាស់ខដេបានខកសត្មួ េខដេអនញ្ញារឱ្យមានការប្៉ាោះពាេ់លោយផ្លេេ់ជាមួ យ
ន៉ឹងចាំណចលត្ប្ើត្បាស់មារ់ថ្នឧប្ករណ៍ និងងង់ត្គ្ប្ខដេបានរចនាល ើងយ៉ាងពិលសស លោយមានថ្ដយួ រ
សត្មាប្់ឧប្ករណ៍ផ្លុាំដូចជា ែលុយឬប្ី ជាលដើម ក៏ដូចជាការរកាគ្មាាររាងកាយ (6 វ ីរតាមការខណនាាំ) រវាង
ប្គ្គ េខដេលេងឧប្ករណ៍ែយេ់ និងអន កចូ េរ ួមលផ្សងលទៀរលដើមបីការ់ប្នថ យការរ ើករាេោេថ្នដាំណក់ទ៉ឹក
រូ ចៗ និងភាគ្េអ ិររូ ចៗ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
•

លៅលពេលរៀប្ចាំការប្ង្កហរ់ប្លត្ងៀន ការហារ់សម ឬការសខមែ ងជាត្ក ុមលៅទីតាាំងខដេមានការលាយគានទ ាំង
លៅខាងកនុងនិងលៅខាងលត្ៅអគារ មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យមានការល្វ ើលរសែ ត្រួ រពិនរ
ិ យលមលរាគ្
យ៉ាងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ ៍ ដូ ចខដេបានពិពណ៌នាខាងលេើសត្មាប្់ទីតាាំងលៅខាងកនុងអគារ
ត្ប្សិនលប្ើការពាក់មា៉ាស់ ការលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្ចាំណចលប្ើកចាំ ឧប្ករណ៍ និងការរកាគ្មាារមិនកាំពងត្រូវបាន
អនវរែ លទលនាោះ។

•

ចាំលពាោះសកមម ភាពខដេលត្ប្ើត្បាស់កមាាាំងដកដលងហ ើមលចញខាាាំងល ើយប្លងក ើរឱ្យមានដាំណក់ទ៉ឹករូ ចៗតាមរយៈ
ផ្ល វូ ដលងហ ើមលចញមកលត្ចើន ដូ ចជាការលត្ចៀង មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យត្រូវប្លងក ើនគ្មាាររវាងគាននិងគាន
និងចូ េរ ួមកនុងសកមម ភាពលៅខាងលត្ៅអគារខរប្៉ាលណា
ា ោះ។ ការល្វ ើលរសែ តាមទមាាប្់ចាំលពាោះសមាជិកទ ាំងអស់
រប្ស់ត្ក ុម យ៉ាងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ ៍ ត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ ត្ប្សិនលប្ើអនកចលត្មៀងកាំពង
លត្ចៀងលោយមិនពាក់មា៉ាស់ និងលោយមិនមានការរកាគ្មាាររាងកាយតាមការខណនាាំ លពេលៅកនុងអគារ។

•

តាមខដេអាចល្វ ើលៅបាន លត្ប្ើត្បាស់ត្ទនាប្់ប្នេ ោះឬត្ប្ោប្់សត្មាប្់ោក់លផ្សងលទៀរ ខដេជក់ទ៉ឹកល ើយអាច
លបាោះលចាេបាន លដើមបីទទួ េយកសាំណេ់ទ៉ឹកមារ់ ខដេបានដក់ជាប្់ន៉ឺងរត្មងទ៉ឹកមារ់កនុងឧប្ករណ៏លភា ង
ខដេលត្ប្ើត្បាស់ែយេ់ល ើយ។ ត្រូវលបាោះវាលចាេ ឬសមាអរឱ្យបានត្រ៉ឹមត្រូវប្នាេប្់ពីលត្ប្ើត្បាស់រ ួច។

❑ ថានក់ខលាោន៖
•

មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យសិសស និងអន កប្ង្កហរ់លៅកនុងថ្ននក់លលាខនពាក់មា៉ាស់ត្គ្ប្់លពេលវលា ែណៈលពេ
ខដេលៅខាងកនុងអគារ។ មានការខណនាាំឱ្យរកាគ្មាាររាងកាយ ត្ប្សិនលប្ើអនកចូ េរ ួមកាំពងហារ់និយយ
(ឧទ រណ៍ អន កខដេលៅកនុងសិកាខសាលាលលាខន)។

•

ការល្វ ើលរសែ តាមទមាាប្់យ៉ាងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ ៍ ត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់សត្មាប្់អនកចូ េរ ួម
ទ ាំងអស់ ត្ប្សិនលប្ើមិនមានការពាក់មា៉ាស់ ល ើយមិនមានការរកាគ្មាាររាងកាយ ែណៈលពេកាំពងអនវរែ
ឬហារ់សមលៅខាងកនុងអគារ។

•

ពិចារណាល្វ ើការហារ់សម និងការសខមែ ងតាមអនឡាញ ឬលៅខាងលត្ៅអគារជាំនួសឱ្យលៅខាងកនុងអគារ។
មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឹងមា៉ារ់ឱ្យពាក់មា៉ាស់ត្គ្ប្់លពេលវលាចាំលពាោះសកមម ភាពលៅខាងកនុងអគារ។

❑ ថានក់រា៖ំ
•

មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឹងមា៉ារ់ឱ្យសិសសនិងអន កប្ង្កហរ់ ពាក់មា៉ាស់ត្គ្ប្់លពេ ែណៈលពេខដេលៅខាងកនុងអគារ
តាមខដេអាចអនវរែ លៅបាន។

•

ចាំលពាោះសកមម ភាពខដេប្លងក ើរឱ្យមានដាំណក់ទ៉ឹករូ ចៗតាមរយៈផ្ល វូ ដលងហ ើមលចញមកលត្ចើន ដូ ចជាការែាំត្ប្៉ឹង
ខាាាំង ខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យប្លងក ើនចមាៃយរវាងគាននិងគាន និងត្រូវកាំណរ់លរៀប្ចាំសកមម ភាព ទ ាំងលនោះល ើង
លៅខរខាងលត្ៅអគារប្៉ាលណា
ា ោះ។

•

ការល្វ ើលរសែ ពិនិរយតាមទមាាប្់យ៉ាងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ ៍ ត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់សត្មាប្់អនក
ចូ េរ ួមទ ាំងអស់ ត្ប្សិនលប្ើមិនមានការពាក់មា៉ាស់ ល ើយមិនមានការរកាគ្មាាររាងកាយ កនុងអាំ ុ ងលពេ
មានសកមម ភាពលៅខាងកនុងអគារ។

❑ ការថ្តតន្តនរ ី
•

ការលត្ចៀងលៅកនុងប្នេ ប្់សលមា ង/ប្នេ ប្់ងរសលមា ង ត្រូវបានអនញ្ញារលៅលពេលនោះ និងការពាក់មា៉ាស់ត្គ្ប្់
លពេលវលាត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់។ មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យប្លងក ើនគ្មាាររវាងអន កចាំលរៀង និង
មនសសដថ្ទលទៀរទ ាំងអស់លៅកនុងប្នេ ប្់ ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើអនកលត្ចៀងមិនពាក់មា៉ាស់ លោយសារខរចាំនួនថ្ន
ដាំណក់ទ៉ឹករូ ចៗតាមផ្ល វូ ដលងហ ើមដ៏លត្ចើនត្រូវបានប្លញ្េ ញចូ េលៅកនុងប្រ ិលវណរូ ចមួ យលៅខាងកនុងអគារ។

•

ការលេងឧប្ករណ៍ែយេ់លៅកនុងប្នេ ប្់សាំសលមា ងជាមួ យអន កដថ្ទខដេមានលៅកនុងលនាោះខដរ ត្រូវបានអនញ្ញារ
សូ មពិនិរយខផ្ន កខាងលេើទក់ទងន៉ឹងថ្ននក់លរៀនរស្រនែី សត្មាប្់ការខណនាាំលផ្សងៗសែ ីពី វ ិ្ីខកេមអ សវរថ ិភាព និង
ការ់ប្នថ យហានិភ័យលៅលពេមានការលេងឧប្ករណ៍ែយេ់។

•

រស្រនែីខដេលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ករណ៍ជាត្ក ុមលផ្សងលទៀរ អាចងរបានលោយលត្ប្ើត្បាស់ប្នេ ប្់សលមា ង ប្៉ាខនែ មានការ
ខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យរកាគ្មាាររាងកាយយ៉ាងលហាចណាស់ 3 វ ីររវាងរស្រនែីករទ ាំងអស់ត្គ្ប្់លពេលវលា
ល ើយមានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ ឱ្យពាក់មា៉ាស់។

•

ការល្វ ើលរសែ តាមទមាាប្់យ៉ាងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ ៍ ត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់សត្មាប្់សមាជិក
ទ ាំងអស់ថ្នត្ក ុមខដេលត្ប្ើត្បាស់ប្នេ ប្់ងរសលមា ងរ ួមគាន ត្ប្សិនលប្ើមនសសទ ាំងឡាយមិនពាក់មា៉ាស់ ល ើយមិន
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
មានការត្ប្កាន់ខាជប្់ការរកាគ្មាាររាងកាយ។
•

មនលពេរស្រនែីករ ឬត្ក ុមរស្រនែីករលផ្សងលត្ប្ើត្បាស់ប្នេ ប្់ គ្ួ រខរលមើេថ្នប្នេ ប្់មានែយេ់លចញចូ េបានេអ ឬលទ
(ពិចារណាលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ករណ៍ប្នស
ុ ទធ ែយេ់) លដើមបីលេើកកមស ស់ការផ្លាស់ប្តរែយេ់
ូ
ឱ្យបានលពញលេញ និងគ្ួ រខរត្រូវ
សមាអរឧប្ករណ៍លត្ប្ើត្បាស់រ ួមគាន (ឧទ រណ៍ មីត្កូ) ឱ្យមានអនាម័យ។

❑ ការសណមរ ង
•

ការសខមែ ងណាក៏លោយគ្ួ រខរអនវរែ តាម លសចកដ ីខណនាាំថ្នការអនវរែ េអប្ាំផ្រសត្មាប្់ត្ព៉ឹរែិការណ៍រូចៗ លដើមបី
ការ់ប្នថ យហានិភ័យថ្នការរ ើករាេោេថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 លេើកខេងខរការសខមែ ង ឬត្ព៉ឹរែិការណ៏រប្ស់អនកគ្៉ឺ
ជាត្ព៉ឹរែិការណ៍្ាំៗប្ាំផ្រមួ យ (ត្រូវបានកាំណរ់ថ្នមានអន កចូ េរ ួមលត្ចើនជាង 1,000 នាក់លៅកនុងទីតាាំងកមម វ ិ្ី
ខដេលៅខាងកនុងអគារ ឬលត្ចើនជាង 10,000 នាក់លៅខាងលត្ៅអគារ) លនាោះអន កគ្ួ រខរអនវរែ តាម លសចកដ ី
ខណនាាំសត្មាប្់ត្ព៉ឹរែិការណ៍្ាំៗប្ាំផ្រ។
•

សត្មាប្់ការសខមែ ងទ ាំងអស់លៅកនុងផ្េិរកមម ខដេបានឧប្រថ មភលោយសាលាលរៀនកត្មិរ TK-12 ការពាក់
មា៉ាស់លពេលៅប្រ ិលវណខាងកនុងអគារ លោយមនសសខដេមានវរែ មានទ ាំងអស់ ទ ាំងអន កទសសនា និងអន ក
សខមែ ង គ្៉ឺត្រូវបានខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់។ ចាំលពាោះការសខមែ ងខដេការពាក់មា៉ាស់មិនអាចល្វ ើលៅបានលទ
លនាោះ មានការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យអន កសខមែ ង និងត្ក ុមលរៀប្ចាំឆ្កខដេមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះ
ពាេ់ជិរសន ិទធជាមួ យន៉ឹងអន កសខមែ ង ត្រូវល្វ ើលរសែ យ៉ាងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ ៍ លោយចាប្់លផ្ដ ើមមិន
លេើសពី 72 លមា៉ាង មនលពេចូ េរ ួមការជួ ប្ជាំត្ក ុមផ្េិរកមម លេើកដាំប្ូង និងប្នែ រ ូ រដេ់ចងប្ញ្េ ប្់ថ្ន
កាេវ ិភាគ្ការសខមែ ង។

D. វ ិធានការណដសម្រាប់ការទក់ទងខៅនឹងសហេមនដសាលាខរៀន និងសាធារណជន

❑ ព័រ៌មានគ្ួ រត្រូវបានលផ្ញើលៅកាន់ឪពកមាែយនិងសិសស មនលពេសាលាលរៀនចាប្់លផ្ែើម ពាក់ព័នធន៉ឹងលគាេការណ៍សាលា
លរៀនខដេទក់ទងន៉ឹង (សូ មគ្ូ ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណចខដេអនវរែ )៖
•

លគាេការណ៍ោក់ែល ួនឱ្យលៅោច់លោយខ ក និងការល្វ ើចតាែ ីស័ក លៅលពេខដេលគាេការណ៍ទ ាំងលនោះអន
វរែ លេើសិសសខដេមានលរាគ្សញ្ញា ឬអាចន៉ឹងបានប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្ COVID-19 ______________

•

ជលត្មើសសត្មាប្់ការល្វ ើលរសែ ជាំង៉ឺ COVID-19 ត្ប្សិនលប្ើសិសស ឬសមាជិកត្គ្ួ សារមានលរាគ្សញ្ញា ឬបានប្៉ាោះពាេ់
លៅន៉ឹងលមលរាគ្ COVID-19 __________

•

អន កខដេត្រូវទក់ទងលៅសាលាលរៀន ត្ប្សិនលប្ើសិសសមានលរាគ្សញ្ញា ឬអាចន៉ឹងត្រូវបានប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹង
លមលរាគ្៖ ________________________________________________________________________________________________

•

រលប្ៀប្ល្វ ើការពិនិរយលរាគ្សញ្ញាមនលពេសិសសលចញពីផ្េោះ ___________

•

ការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់ឱ្យពាក់មា៉ាស់លពេលៅខាងកនុងអគារ __________

•

សារៈសាំខាន់ថ្នការអនវរែ លគាេការណ៍ កនុងការរកាគ្មាាររាងកាយណាមួ យ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងការឆ្ា ងជាំង៉ឺរប្ស់
សិសសលៅតាមទីតាាំង __________

•

ការផ្លាស់ប្តរលៅក
ូ
ន ុ ងកមម វ ិ្ីសិកា និងសកមម ភាពលត្ៅកមម វ ិ្ីសិកា លដើមបីប្លញ្ជ ៀសហានិភ័យ ____________

•

លគាេការណ៍សាលាលរៀនទក់ទងន៉ឹងការមកកាន់សាលាលរៀនលោយឪពកមាែយ និងការត្ប្៉ឹកាលយប្េ់អាំពីការ
ទក់ទងសាលាលរៀនពីចមាៃយ ______________

•

សារៈសាំខាន់ថ្នការផ្ែ េ់ព័រ៌មានទាំនាក់ទាំនងកនុងករណីប្នាេន់ខដេងម ីប្ាំផ្រដេ់សាលាលរៀន រ ួមទ ាំងជលត្មើស
លត្ចើនខប្ប្លដើមបីទក់ទងឪពកមាែយ __________

•

លផ្សងលទៀរ៖ _____________________________________________________________________________________________

❑ ចាប្់ចមា ងថ្នពិ្ីការលនោះត្រូវបានប្ិទផ្ាយលៅត្គ្ប្់ត្ចកចូ េសានរណៈលៅសាលាលរៀន ល ើយប្លង្កហោះកនុងទាំព័រមែ
សត្មាប្់សានរណៈលៅតាមលគ្ ទាំព័រសាលាលរៀន ឬរាំប្ន់។

❑ ចូ រពិចារណាប្ិទផ្ាយសាាកសញ្ញាលៅទូ ទ ាំងសាលាលរៀនទ ាំងមូ េខដេរំេ៉ឹកប្គ្គ េិក និងសិសស អាំពលី គាេការណ៍ទក់ទង
ន៉ឹងការខណនាាំយ៉ាងម៉ឺងមា៉ារ់សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ាស់លពេលៅខាងកនុងអគារ និងសារៈសាំខាន់ថ្នការលាងសមាអរ
ថ្ដ។

❑ សាាកសញ្ញាត្រូវបានប្ិទផ្ាយលៅត្ចកចូ េសានរណៈនីមួយៗរប្ស់សាលាលរៀន ខដេរំេ៉ឹកដេ់លភញៀវថ្ន ពួ កលគ្មិនគ្ួ រ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ចូ េកនុងទីកខនា ងល ើយ ត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្មានលរាគ្សញ្ញាថ្នជាំង៉ឺ COVID-19។

❑ សាលាលរៀនបានប្លងក ើរ និងផ្សពវ ផ្ាយខផ្នការទាំនាក់ទាំនងកនុងករណីចាាំបាច់ត្រូវប្ិទទ ាំងត្ស ុង ឬលោយខផ្នកលេើករណី
ជាំង៉ឺ COVID-19 ជាចលង្កកមខដេអាចលកើរល ើង។

❑ ប្ណា
ដ ញអនឡាញថ្នសាលាលរៀន (លគ្ ទាំព័រ ប្ណា
ែ ញសងគ ម ។េ។) ផ្ែ េ់ព័រ៌មានចាស់លាស់អាំពីលមា៉ាងល្វ ើការ លគាេ
ការណ៍មកកាន់សាលាលរៀន ការផ្លាស់ប្តរកមម
ូ
វ ិ្ីសិកានិងសកមម ភាពលត្ៅកមម វ ិ្ីសិកា និងការរត្មូវឱ្យលត្ប្ើត្បាស់មា៉ាស់
ការរកាគ្មាាររាងកាយ និងការលាងសមាអរថ្ដ។

❑ ប្ណា
ដ ញអនឡាញខណនាាំសិសស ឪពកមាែយ និងត្គ្ូប្លត្ងៀន អាំពីរលប្ៀប្ទក់ទងសាលាលរៀនកនុងករណីខដេមានការឆ្ា ង
ជាំង៉ឺ ឬការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្។
E. វ ិធានការណដណដលធានាបាននូ វការខម្របើម្របាស់ខសកកមម សំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព

❑ គ្លត្មាងសត្មាប្់ការល្វ ើខផ្នការអប្់រំេកខ ណៈប្គ្គ េ (IEPs) និងខផ្នការ 504 រប្ស់សិសសខដេមានរត្មូវការពិលសស ឱ្យ
ងម ីលទៀរ ត្រូវបានប្លងក ើរល ើងលដើមបីននាបានថ្ន ការអប្់រំអាចប្នែ លៅបានលោយមិនត្ប្ឈមន៉ឹងហានិភ័យ ួ សល រ
ដេ់សិសស។
•

ខផ្នការលនោះរាប្់ប្ញ្ចេ
ូ វ ិ្ីសាស្រសែសត្មាប្់ការទក់ទងយ៉ាងសកមម ជាមនជាមួ យឪពកមាែយលៅលដើមឆ្នាំសិកា
លដើមបីននាថ្នប្ញ្ញហទក់ទងន៉ឹងការអប្់រំនិងសវរថ ិភាពកមារកាំពងត្រូវបានលោោះត្សាយ។

•

ការខកខត្ប្លៅលេើខផ្នការ IEPs និងខផ្នការ 504 អាចទក់ទងន៉ឹងការសិកាពីចមាៃយ ការខកខត្ប្លៅលេើ
ប្នេ ប្់លរៀនលដើមបីសត្មួ េដេ់រត្មូវការសិសស វរែ មានលៅសាលាលរៀនលៅកនុងរាំប្ន់ោច់លោយខ កខដេមាន
សិសសរិច ឬ វ ិ្ីកូនការ់ (hybrid) លោយរ ួមប្ញ្ចេ
ូ ការសិកាលៅកនុងថ្ននក់ និងការសិកាពីចមាៃយ។

•

ជាំហានខដេបានអនវរែ លដើមបីខកខត្ប្ខផ្នការ IEPs និងខផ្នការ 504 លដើមបីននាសវរថ ិភាពសិសសខដេត្សប្
តាមប្ទប្បញ្ា រែ ិខដេពាក់ព័នធថ្នចាប្់រដា និងចាប្់ត្ប្លទស។

❑ លសវាកមម ឬត្ប្រិប្រែ ិការរដា បាេខដេអាចត្រូវបានផ្ែេ់ជូនពីចមាៃយ (ឧទ រណ៍ ការចោះល្មោះកនុងថ្ននក់ ការោក់
ប្ញ្ជន
ូ ខប្ប្ប្ទឬឯកសារ ។េ។) ត្រូវបានផ្លាស់ប្តលៅជាអនឡាញ។
ូ

វ ិធានការណដបណនថ មទំងឡាយ្ណដលមិនបានរាប់បញ្ចូលោងខលើ េួ រម្រតូវបានដ្ឋក់បង្គាញខៅខលើទំព័រដ្ឋច់
ខដ្ឋយណ ក ណដលអន កពាក់ព័នធេួរភាជប់ជាមួ យឯកសារខនេះ។
ខលាក-អន កអាចទក់ទងមកបុេាលិកខយើងខ្ុំដូចោងខម្រកាម ម្របសិនខបើាន
សំណួរ ឬមតិខយបល់អំពីពិធីការខនេះ៖
ខ្មេះទំនាក់ទំនងននកិចចការ៖
ខលខទូ រស័ពា៖
កាលបរ ិខចេ ទណកសម្រមួ លចុង
ខម្រកាយ៖
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកដ ីបង្គាប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល
ខសចករ ីសខងោ បនននីតិ វ ិធីចាបា
ំ ច់ណដលានខៅកនុងឯកសារខនេះ
❑ សាលាលរៀនត្រូវខរមានខផ្នការទប្់សាករ់ លឆ្ា ើយរប្ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងជាំង៉ឺ COVID-19 (COVID-19 Containment,
Response and Control Plan) ខដេពិពណ៌នាអាំពី វ ិ្ីសាស្រសែដ៏ទូេាំទូលាយរប្ស់សាលាលរៀនលដើមបីទប្់សាករ់ និងត្គ្ប្់ត្គ្ង
ការរ ើករាេោេថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 លៅកនុងប្រ ិលវណសាលាលរៀន។

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួ យលដើមបីចាប្់លផ្ែើម ខផ្នការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្លៅសាលាលរៀន ខដេត្សប្លៅ
តាមការខណនាាំរប្ស់នាយកោានសែភាពសានរណៈ (DPH)។

❑ ខផ្នការមួ យលដើមបីរាយការណ៍អាំពក
ី រណីខដេមានជាត្ក ុម (3 ករណីល ើងលៅកនុងអាំ ុ ងលពេ 14 ថ្ងៃ ) លៅកាន់នាយក
ោានសែភាពសានរណៈជាប្នាេន់។

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួ យសត្មាប្់ប្ញ្ចេ
ូ ការល្វ ើលរសែ រកលមលរាគ្ COVID-19 លៅកនុងត្ប្រិប្រែ ិការ្មម តារប្ស់សាលាលរៀន
ខដេយ៉ាងលហាចណាស់គ្ួរខរលរៀប្រាប្់អព
ាំ ី វ ិ្ីសាស្រសែលដើមបីននាការចូ េល្វ ើលរសែ សត្មាប្់សិសស ឬប្គ្គ េិកខដេមានលរាគ្
សញ្ញា ឬបានសាគេ់ឬសងស័យថ្ន មានការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងប្គ្គ េខដេផ្្ុកលមលរាគ្ SARS-CoV-2។

❑ ខផ្នការលនោះត្រូវខរប្ញ្ញជក់ថ្នរាេ់េទធផ្េលរសែ ទ ាំងអស់ន៉ឹងត្រូវរាយការណ៍លៅនាយកោានសែភាពសានរណៈ។
❑ ប្គ្គ េិកទ ាំងអស់ត្រូវបានខណនាាំថ្នកាំឱ្យមកល្វ ើការ ត្ប្សិនលប្ើមានជាំង៉ឺ ឬត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្បានប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹង
មនសសខដេមានលមលរាគ្ជាំង៉ឺ COVID-19។

❑ កខនា ងការង្ករត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យផ្ែេ់ជូនមា៉ាស់កត្មិរលវជជសាស្រសែ និងឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើមខដេប្ិទ
ជិរេអ លៅដេ់ប្គ្គ េិកលៅសាលាលរៀនលោយមិនគ្ិរថ្ងា ពីប្គ្គ េិកសាលាលរៀនរប្ស់ពួកលគ្ ខដេល្វ ើការលៅខាងកនុង
អគារ និងមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជាមួ យន៉ឹងអន កដថ្ទ សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ។

❑ ចាប្់ចមា ងថ្នពិ្ីការលនោះត្រូវបានខចកចាយលៅដេ់ប្គ្គ េិកទ ាំងអស់។
❑ ព័រ៌មានគ្ួ រត្រូវបានលផ្ញើលៅកាន់ឪពកមាែយនិងសិសស មនលពេសាលាលរៀនចាប្់លផ្ែើម ពាក់ព័នធន៉ឹងលគាេការណ៍សាលា
លរៀនខដេទក់ទងន៉ឹងការទប្់សាករ់ជាំង៉ឺ COVID-19។

❑ ចាប្់ចមា ងថ្នពិ្ីការលនោះត្រូវបានប្ិទផ្ាយលៅត្គ្ប្់ត្ចកចូ េសានរណៈលៅសាលាលរៀន ល ើយប្លង្កហោះកនុងទាំព័រមែ
សត្មាប្់សានរណៈលៅតាមលគ្ ទាំព័រសាលាលរៀន ឬរាំប្ន់។

❑ សាាកសញ្ញាត្រូវបានប្ិទផ្ាយលៅត្ចកចូ េសានរណៈនីមួយៗរប្ស់សាលាលរៀនខដេរំេ៉ឹកដេ់លភញៀវថ្ន ពួ កលគ្មិនគ្ួ រចូ េ
កនុងទីកខនា ងល ើយ ត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្មានលរាគ្សញ្ញាថ្នជាំង៉ឺ COVID-19។

❑ គ្លត្មាងមួ យសត្មាប្់ការល្វ ើប្ចចុប្បនន កមម លៅលេើខផ្នការអប្់រំេកខ ណៈប្គ្គ េ (IEPs) និងខផ្នការ 504 រប្ស់សិសសខដេ
មានរត្មូវការពិលសស ត្រូវបានប្លងក ើរល ើងលដើមបីននាបានថ្ន ការអប្់រំអាចប្នែ លៅបានលោយមិនត្ប្ឈមន៉ឹងហានិ
ភ័យ ួ សល រដេ់សិសស។

❑ លយងតាមលសចកែ ីប្ង្កគប្់រប្ស់មស្រនែីសខាភិបាេសានរណៈរប្ស់រដា ប្គ្គ េិកសាលាលរៀនទ ាំងអស់ត្រូវប្ង្កហញភ័សតុតាង
ថ្នការចាក់ថ្ននប្
ាំ ង្កករជាំង៉ឺ COVID-19 លពញលេញ ឬល្វ ើលរសែ រកលមលរាគ្យ៉ាងលហាចណាស់មែងកនុងមួ យសបាែ ៍។

APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools
Revised 3/11/2022 (Cambodian)
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