�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
េសចក� ីបែន� មេ�េលើពិធី�រស្រ�ប់ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន K-12៖
�រ្រគប់្រគង�រផ� ះ� ជំងឺ COVID-19៖
�រេឆ� ើយតបសុខ�ព��រណៈ�នេ�លេ�េដើម្បី្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក្រមិត
សហគមន៍ �ចជួ យបេង� ើនឥទ�ិពលៃន�រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព
��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (DPH)។
��បឋមសិក� និងមធ្យមសិក�ែដលបេ្រមើសស
ិ ្សពី��ក់មេត� យ្យដល់��ក់ទី 12 (��េរៀន K-12) គឺ�
ៃដគូ សហគមន៍ែដល�នទុកចិត�។ ��េរៀន K-12 ែដលកំពុងជួ ប្របទះ�រផ��ះជំងឺ COVID-19 �ចជួ យ
DPH ែកលម� �ព�ន់េពលេវ� និងផលប៉ះ�ល់ៃន�រេឆ� ើយតបសុខ�ព��រណៈេ�យអនុវត�
វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង�រផ��ះជំងឺ ែដល�ចជួ យ្រគប់្រគង�រផ��ះជំងឺ និងទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� ម
ៃនជំងឺ COVID-19។
សកម� �ពអប់រ�ែដលផ�ល់ជូនេ�យ��េរៀន K-12 ្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ�យអនុេ�ម�ម�្រ��ំងអស់
ស្រ�ប់�រេបើក��េរៀនេ�យសុវត� ិ�ពែដល�នពិពណ៌��៉ងលម� ត
ិ េ�ក��ងពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ
ស្រ�ប់��េរៀន K-12 របស់ DPH។ ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន K-12
របស់ DPH គូ សប��ក់ពីជំ�នែដល�នែណ�ំ និង�ំ�ច់បែន� មេដើម្បី្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់
ករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1, 2 និង 3 ឬេ្រចើន�ងេនះេ���េរៀន K-12។ េលើសពីេនះ េបើសន
ិ �
��េរៀនកំពុងជួ ប្របទះ�រផ��ះជំងឺ COVID-19 ��្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍ែដល�នេរៀប�ប់
�ងេ្រ�មេ�ក��ងេសចក� ីបែន� មេនះ។ េសចក� ីបែន� មេនះ �ប់ប��ល
� សកម� �ពស�ល
� ែដល្រត�វ�នែណ�ំ
េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មៃនជំងឺ COVID-19។ វ ��ន�រណ៍បែន� ម �ច្រត�វ�នែណ�ំ ឬ
�ំ�ច់ស្រ�ប់ទីកែន� ងែដលកំពុងជួ ប្របទះ�រផ��ះជំងឺ។
�រផ��ះជំងឺ្រត�វ�នកំណត់និយមន័យ�៖ ករណីែដល�នប��ក់ពីមន� ីរពិេ�ធន៍�៉ងតិច 3 ករណី�មួ យ
ជំងឺ COVID-19 ែដល�នេ�គស�� ឬ��នេ�គស��ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ក��ង្រក �មមួ យ*
ែដល�នស�ជិក�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ មិនរស់េ�ក��ង្រគ� �រែតមួ យ និងមិនែមន
�អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�នឹង��េ��ងេ្រ�បរ �េវណ��។ *្រក �ម��េរៀន �ប់ប��ល
� បុគ�ល
ែដល�នស�ជិក�ពទូ េ�ដូ ច��េ���េរៀន (ឧ. បន� ប់េរៀន ្រពឹត�ិ�រណ៍��
សកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក�របស់�� ��ក់សិក� ្រក �មកី� ក� ិប មេធ��យេធ� ើដំេណើរ)។
�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ត្រម�វឲ្យមនុស្សឈឺ�នវត� �នេ�ចំណុច�មួ យ
េ�ទីកែន� ងដូ ច��ក��ងេពលែតមួ យខណៈែដលមនុស្ស��ក់ឬេ្រចើន�ក់�ចចម� ងជំងឺ។
ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នថ� ីៗ។ សូ មចូ លេ�
�ន់េគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus �្រប�ំេដើម្បីពន
ិ ិត្យេមើលបច��ប្បន� �ព និង
ធន�នបែន� ម។

វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង�រផ� ះ� ជំងឺេ���េរៀន K-12
េបើសិន��ន�រផ��ះជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន K-12 ្រក �ម�រ�រេឆ� ើយតបនឹង�រផ��ះជំងឺរបស់ DPH
(Outbreak Field Response Team) នឹងស្រមបស្រម� ល�មួ យ��េរៀនេដើម្បីបេង� ើត និងអនុវត� ែផន�រ
េឆ� ើយតបនឹង�រផ��ះជំងឺ។ អ� កេសុើបអេង� ត�រផ��ះជំងឺ (Outbreak Investigator) នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំង�
អ� កទំ�ក់ទំនង�មួ យ�� និងផ�ល់�រែណ�ំ ជំនួយបេច� កេទស និងធន�នេដើម្បី�ំ្រទ��េរៀន
ក��ង�រអនុវត� វ ��ន�រណ៍េឆ� ើយតបនឹង�រផ��ះជំងឺ�ងេ្រ�ម និង វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត�មួ យ។ វ ��ន
�រណ៍� ំងេនះ�ចជួ យ្រគប់្រគង�រផ��ះជំងឺ និង�រ�រសិស្ស ្រគ�បេ្រង�ន និងបុគ�លិកពីជំងឺ COVID-19។
�រេធ� ើែផន�រេឆ� ើយតបនឹង�រផ� ះ� ជំងឺ

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែត�ត់�ំងកងក��ំងអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 (COVID-19

Compliance Task Force) ែដលទទួ លខុស្រត�វេលើ�របេង� ើត និង�រអនុវត� ពិធី�រសុវត� ិ�ពស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 �ំងអស់ និងេធ� ឲ
ើ ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក និងសិស្សទទួ ល�ន�រអប់រ�អំពីជំងឺ COVID-19។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែត�ត់�ំង ម�ន� ីអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ��ក់ េដើម្បីេដើរតួ �អ� ក
ទំ�ក់ទំនង�មួ យ DPH រហូ តដល់��េរៀន�នទទួ លដំណឹង� �រផ��ះជំងឺ�នប�� ប់។

�រកំណត់អត� ស��ណករណីជំងឺ COVID-19 និងអ� កប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ�

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែត�ក់េស� ើជូនេ�អ� កេសុប
ើ អេង� ត�រផ��ះជំងឺរបស់ DPH ែដល្រត�វ�ន�ត់�ំង

ស្រ�ប់��នូ វ��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង (Line Lists) ដូ ច�ងេ្រ�មក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង
និង�ក់េស� ើបច��ប្បន� �ព�ម�រែណ�ំ៖
•

��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងករណី
អត� ស��ណ��ករណីជង
ំ ឺ COVID-19
��េរៀន។

ែដលផ� ល់ព័ត៌�នអំពប
ី ុគ�ល�ំងអស់ែដល្រត�វ�នកំណត់
(ដូ ច�នកំណត់និយមន័យេ�យ DPH) េ�ទីកែន� ង

•

��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងែដល�នប៉ះ�ល់�ស��នុពល ែដលផ� លព
់ ័ត៌�នអំពីបុគ�ល�ំង
អស់ែដល�ច្រត�វ�នប៉ះ�ល់�ស��នុពល (អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ដូ ច�នកំណត់និយមន័យេ�យ
DPH) �មួ យករណីជំងឺ COVID-19 េ�ទីកែន� ង��េរៀន។
េបើសិន�មិន�ច�ក់េស� ើ��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង�មេពលេវ�ែដល�នប��ក់ ��េរៀន
្រត�វែត�ក់ទង�មួ យអ� កេសុើបអេង� ត�រផ��ះជំងឺរបស់ DPH ��មៗ�ក់ទងនឹងែផន�រស្រ�ប់�រ�ក់
េស� ើ។ ��េរៀន្រត�វែត�ក់េស� ើព័ត៌�នេនះ�មរយៈ ��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងករណីជំងឺ COVID19 និងអ� កប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ�។ ករណីេលើកែលងមួ យេដើម្បីេ្របើ��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង
ែដល�ន្រទង់្រ�យក��ងតំបន់ �ច្រត�វ�នអនុ��ត េបើសិន��តុៃនទិន�ន័យែដល�ំ�ច់�ង
ំ អស់ ្រត�វ
�ន�ប់ប��ល
� និង�នអនុម័តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�យ្រក �ម�រ�រេឆ� ើយតបនឹង�រផ��ះជំងឺរបស់
DPH។
�រជូនដំណឹង និង�រមិន�ប់ប���ល

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតែណ�ំករណីជំងឺ COVID-19 �ពួ កេគ្រត�វែតអនុវត� �ម េសចក� ីប��ប់

ឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡក�ប��ន់ (Emergency Isolation Order) និង �រែណ�ំអំពី�រ
�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 (Home Isolation Instructions for COVID-19)
របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតជូ នដំណឹងដល់បុគ�ល�ំងអស់ ែដល្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណ��អ� កប៉ះ
�ល់ជិតស� ិទ��មួ យករណីជំងឺ COVID-19 អំពី�រប៉ះ�ល់ែដល�ច�នរបស់ពួកេគ�មួ យជំងឺ
COVID-19 េ�ទីកែន� ង��េរៀន និងែណ�ំឲ្យពួ កេគអនុវត� �ម េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ�
ប��ន់ (Emergency Quarantine Order) និង �រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 (Home Quarantine Instructions for COVID-19) របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ
េ�នធី Los Angeles។

គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់របស់��គឺ�នេ�៖ គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពីជំងឺ COVID-19
ស្រ�ប់ទីកែន� ងអប់រ� (COVID -19 Template Notification Letters for Education Settings)។
�រជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់គួរ�ប់ប��ល
� �រដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• សិស្ស និងបុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណី គួ រេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 មិន�ពួ កេគ
�នេ�គស��ឬក៏អត់េ�ះេទ េហើយជូ នដំណឹងដល់��អំពីលទ�ផលេតស� ។ លទ� ផលពី�រេធ� ើេតស�
នឹងកំណត់ពីក្រមិត រ �ក�ល�លៃនជំងឺេ���េរៀន និងេដើរតួ �មូ ល��នស្រ�ប់ វ ��ន�រណ៍្រគប់
្រគងបែន� ម។ ធន�នេធ� ើេតស� រ ួម�ន៖ េស�កម� សុខ�ពបុគ�លិក ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�រ
មណ�លសុខ�ពសិស្ស អ� កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ព��ល់ខ� �ន ទីកែន� ងេធ� ើេតស� សហគមន៍៖
covid19.lacounty.gov/testing។ បុគ�លែដល្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរកេស�ែថ�ំសុខ�ព �ច
ទូ រសព� េ�ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់េ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង
�ន 24/7។
• សិស្ស និងបុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ គួ រេ��ច់ពីេគរយៈេពល 14 ៃថ� �ប់ព�
ី រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យ
�មួ យករណីខណៈេពល�ចចម� ងេមេ�គ េ�ះបី�ពួ កេគទទួ ល�នលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �ន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលេ��ច់ពីេគរបស់ពួកេគក៏េ�យ។ បុគ�លែដលេធ� ើេតស� អវ �ជ� �ន�ចនឹង
េកើតជំងឺេ�េពលេ្រ�យ េ�យ�នឬ��នេ�គស�� េបើសិន��នេធ� ើេតស� ក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលសម� ំ
(ឧ. រយៈេពលចេ��ះពី�រប៉ះ�ល់ដល់�រ�ប់េផ�ម
ើ េកើត�ជំងឺ)។ េមើល �រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពី
េគេ�ផ�ះស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។
• DPH នឹង�ក់ទងេ�ករណី ក៏ដូច�សិស្ស និងបុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មរយៈកម� វ �ធី
េសុើបអេង� តករណី និង�រប៉ះ�ល់របស់ DPH េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញ េសចក� ីប��ប់
ឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡក�ប��ន់ ឬ េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ�ប��ន់ របស់�យក��ន
សុខ�ព��រណៈ េ�នធី Los Angeles �ម�រគួ រ។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន នឹងកំណត់�េតើ�ំ�ច់្រត�វេធ� ើ�រជូ នដំណឹងបែន� មដល់សហគមន៍��េរៀនដ៏

ទូ លំទូ�យ�ងមុនអំព�
ី រប៉ះ�ល់េ���េរៀន និង�រ្រប �ង្របយ័ត�ែដលកំពុង្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី
ទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ឬក៏អត់។ គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងទូ េ� គឺ�នេ� គំរ ូលិខិត
ជូ នដំណឹងអំពីជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ទីកែន� ងអប់រ�។ េបើសិន�មិន��ល់អត� ស��ណរបស់អ�កប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ� ឬមិន�ច�ក់ទង�ន ��េរៀន្រត�វែតេធ� ើ�រ�មួ យ DPH េដើម្បីបេង� ើត និងេចញេសចក� ី
ជូ នដំណឹង���រណៈ។ ចំនួន និងទី�ំងៃន�រផ��ះជំងឺ ក៏នឹង្រត�វ�នចុះផ�យ���រណៈេ�យមិន
�នេ្រគ�ងស��ល់��ល់ខ� �នេ�េលើ េគហទំព័រ DPH ផងែដរ រហូ តដល់�រផ��ះជំងឺ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតដកករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យករណីេចញពី�រេធ� ើ�រ �រទទួ ល
េស� ឬ�រចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព�ំង�យេ�ទីកែន� ង��េរៀន រហូ តដល់ពួកេគបំេពញ�ម
លក� ណៈវ �និច�័យេដើម្បីេ�ះែលងពី �រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ �រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតេធ� ើ�រ�មួ យ DPH េដើម្បីបេង� ើតែផន�រេដើម្បី�ំ្រទ�រេធ� ើេតស�

េ�គវ �និច�័យរហ័សស្រ�ប់បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់េ�ទីកែន� ង��េរៀន និងផ� ល់�រែណ�ំបន� ដល់
ធន�នែដល�នស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� (ឧ. �មែដល�ចអនុវត� �ន
េស�សុខ�ពបុគ�លិក/សុខ�ព�រ�រ េស�សុខ�ពសិស្ស អ� កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ព��ល់ខ� �ន
េស�េធ� ើេតស� �ណិជ�កម� និង/ឬទីកែន� ងេធ� ើេតស� ក��ងសហគមន៍៖ covid19.lacounty.gov/testing)។

 �ំ�ច់៖ េបើសិន���េរៀន�នដឹងអំពក
ី រណីជំងឺ COVID-19 �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ
និង�រ��ប់ក��ងចំេ�មបុគ�លែដល�ចនឹង�នប៉ះ�ល់�ស��នុពលេ�ទីកែន� ង��េរៀន
��េរៀន្រត�វែត�យ�រណ៍ពីពួកេគេ��ន់អ�កេសុើបអេង� ត�រផ��ះជំងឺរបស់ DPH ែដល្រត�វ�ន
�ត់�ំងឲ្យ��េរៀន។

វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង�រផ� ះ� ជំងឺបែន� ម

 �ំ�ច់៖ ស�េរៀន ្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គរបស់�យក��ន
សុខ�ព��រណៈ ែដលរ ួម�ន�រផ� ល់�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គេ�េលើេ្រគ�ងបរ ���រ បរ ���ន
អប់រ�/�រ�រ ៃផ� និងវត��ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ប��ប់ពី�ន�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19
ែដល�ចេកើតេឡើង និង�របេង� ើន�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គ�ទ��ប់ េ�យេ្របើផលិតផល
ស��តែដល�នអនុម័ត និង�នេ�ក��ងប�� ី "N" ែដល�នអនុម័តេ�យ��ក់�រ�រ�របរ ���ន
(EPA) �ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ េ�េពលែដលមិន�ន�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុម័ត
េ�យ EPA �រ�តុស��ប់េមេ�គជេ្រមើសេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ (ឧ�ហរណ៍ 1/3 ែពងៃន
bleach �ក់េ�ក��ងទឹក 1 ��ឡ
� ង ឬសូ លុយស្យ
� ង�ល់កុល 70%)។ កុំ�យ bleach ឬផលិតផលស��ត
និងស��ប់េមេ�គេផ្សងេទៀតចូ ល�� - ��ចប�
� លឲ្យ�នែផ្សងពុលែដល�នេ្រ�ះ��ក់��ំង�ស់
ក��ង�រដកដេង� ើម។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតផ�ល់ឲ្យបុគ�លិក�ំងអស់ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យសិស្ស អតិថិជន

��រណជន ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀតេ�ទីកែន� ង��េរៀននូ វ្រក�ត់�ំងមុខេដើម្បី�ក់េ�ទីកែន� ង
េ�យឥតគិតៃថ� លុះ្រ�ែតមិន្រត�វ�នែណ�ំេ�យ�រ�យុ ឬប���រយល់ដឹង ឬប��សុខ�ព
្រប�ំ�យ។ ��េរៀន្រត�វែតផ�ល់�៉ស់ក្រមិតេវជ� ��ស� ដល់បុគ�លិក�ំង�យ�ែដលែថ�ំកុ�រឈឺ ឬ
អ� កែដលប៉ះ�ល់�មួ យកុ�រ��ែដល�នប��សុខ�ពែដល��ំងកុ�រពី�រេ្របើ្រ�ស់្រក�ត់
�ំងមុខ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី�រ្រគប់្រគង្របភពែដល�នេរៀប�ប់េ�ក��ង

�រែណ�ំស្រ�ប់រ�ំងមុខ (Guidance for Face Coverings) និង ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់
��េរៀន K-12។ េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�រចម� ងជំងឺែដល��នេ�គស�� និងមុនេពលេចញេ�គស��
��េរៀន្រត�វែតត្រម�វឲ្យបុគ�ល�ំងអស់ែដលចូ លមក និងស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ងេ�យ�ប់ប��ល
� �ំង
កុ�រ�យុ 2 ��ំេឡើងេ� �ក់្រក�ត់�ំងមុខ្រគបេលើ្រចមុះ និង�ត់របស់ពួកេគេ�េពលចូ លមក
និងេ�េពលស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ងរ ួម ផ� វ� េដើរ ឬទីកែន� ងែដលមនុស្ស�ចនឹង្របមូ លផ��ំ លុះ្រ�ែតមិន
្រត�វ�នែណ�ំេ�យ�រ�យុ ប���រយល់ដឹង ឬប��សុខ�ព្រប�ំ�យ។ កុ�រែដល�ន�យុ 2
��ំដល់ 8 ��ំគួរេ្របើរ�ំងមុខេ�យ�ន�រ្រគប់្រគងេ�យមនុស្សធំ េដើម្បី្រ�កដ�កុ�រ�ចដក
ដេង� ើមេ�យសុវត� ិ�ព និងេចៀស�ង�រស� ះខ្យល់ ឬដកដេង� ើមមិនរ ួច។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍រក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) �ំងអស់េ�ក��ង ពិធី�រ

ស� ីពី�ររក�គំ�តសង� ម និង ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់��េរៀន K-12របស់េ�នធី Los Angeles
បច��ប្បន� ។ �រ ួម�ន�រេ�រព�ម�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) ែដល�នត្រម�វ េ�ក��ងករណីែដល
�រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ គឺមិន�ំ�ច់ (ឧ. េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក)។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ ល�ម �រែណ�ំអំពី�រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ ល (Entry

Screening Guide)របស់ DPH។ �រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� សំណួរ�ក់ព័ន�នឹង េ�គស��ែដលដូ ច��
ឺ
�មួ យជំង COVID-19 ែដល�ច�ន និង�េតើបុគ�លេ�ះ�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19
ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�ចុងេ្រ�យេនះឬក៏អត់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងមុនេពលចូ លក��ង
ទីកែន� ងផងែដរ។ �រពិនិត្យ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពីបុគ�ល
មកដល់។ ��េរៀន្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីពី �រ្រត� តពិនិត្យេ�គស�� និង�រប៉ះ
�ល់របស់សិស្ស េដើម្បីកំណត់ពីផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�ស្រ�ប់កុ�រែដល�នេ�គស�� និងអ� កប៉ះ�ល់
កុ�រែដល�ច�នឆ� ងជំងឺ។ េភ��វែដល�មនុស្សធំ និងបុគ�លិកែដល�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ឬ
ែដលពិនិត្យេឃើញ� វ �ជ��នមិន�ចចូ លក��ងទីកែន� ង�នេទ។ សិស្សែដលពិនិត្យេឃើញ�វ �ជ� �ន
ស្រ�ប់េ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើង គួ រទទួ ល�ន�៉ស់េពទ្យ និង
�ំេ�កែន� ង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកែដល�នេ្រជើសេរ �ស�មុន ែដលពួ កេគ�ចេ�ទីេ�ះ
្រសបេពលែដល�រេរៀបចំ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងស្រ�ប់ឲ្យពួ កេគ្រតឡប់េ�ផ� ះ។ បុគ�លិកេស�េវជ� ��ស�
សេ���ះប��ន់ កំពុងេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�រេវជ� ��ស� ប��ន់ ្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ្រត� តពិនត
ិ ្យ។

 �ំ�ច់៖ េភ��វមក�ន់ទីកែន� ង��េរៀន្រត�វ�ន�ម�ត់ េលើកែលងែតេភ��វែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់

េបសកកម� របស់��។ ម�ន� ីអនុវត� ច�ប់ (នគរ�ល និងប៉ូ លិស) បុគ�លិកពន� ត់អគ� ីភ័យ េវជ���ស�
សេ���ះប��ន់ ឬបុគ�លិករ��ភិ�លែដលកំពុងេឆ� ើយតប កំពុងេធ� ើ�រ ឬកំពុង្រត� តពិនិត្យបរ ���រ�ច
ចូ លេ��ន់ទីកែន� ង�ន។ �រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ ល និង្រក�ត់�ំងមុខ គឺ�ំ�ច់ស្រ�ប់េភ��វ
សំ�ន់ៗ។

 �ំ�ច់៖ ��េរៀន្រត�វែតប�្ឈប់សកម� �ព�្រក �មេ�យ��ល់ែដលមិន�ំ�ច់�ង
ំ អស់េ�ទីកែន� ង
ក��ងអំឡ
� ង�រផ��ះជំងឺ។

ស្រ�ប់ធន�នបែន� មអំពីជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់��េរៀន K-12 សូមចូ លេ��ន់៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#k12។

Protocol for COVID-19: Supplement to Exposure Management Plan in K-12 Schools
10/20/20 (Cambodian)

Page 4

