េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�កម� អប់រ�កុ�រតូ ច
ត្រម�វ�រនិងគំរ ូអនុវត� ល�បំផុត
បច��ប្បន� �ព៖
11/9/21: �នេធ� ប
ើ ច��ប្បន� កម� េ�េលើេសចក� ីេផ� ើម។ �នេធ� ើបច��ប្បន� កម� េ�េលើចំណុច�ក់ទង
នឹង��ប
ំ ��រេដើម្បីលុបេ�លឯក�រេ�ងស្រ�ប់កម� វ �ធីឈប់ស្រ�កែដលទទួ ល�ន្រ�ក់
ពលកម� ែដល�នផុតកំណត់�លពីៃថ� ទី 30 ែខក�� ��ំ 2021 និងេដើម្បីបែន� មធន�នែដល
�ក់ទងនឹងបទប��ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ រ ួមប��ល
� � ំងេសចក� ីែណ�ំបែន� ម�ក់ទងនឹង
��ររបស់បុគ�លិក និង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំង។

សូម��គមន៍
េ�យ�រ�របន� ចម� ងៃនជំងឺ COVID-19 ក��ងសហគមន៍ និងវត� �នដ៏េលើសលប់ៃនេមេ�គ្របេភទ Delta �រ�ក់�៉
ស់េពលេ��ងក��ងអ�រគឺ��រ�ំ�ច់�ស់េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ��ម្រពឹត�ិ�រេផ្ស
ងៗ េ��ម�ង�ជីវកម� និងេ�ក��ងសហគមន៍ េ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ េមេ�គ
្របេភទ Delta រ �ក�ល�ល�៉ង�ប់រហ័ស�ងេមេ�គ្របេភទេផ្សងេទៀត។ េដើម្បីប��រ�រេកើនេឡើងៃនករណីជំងឺ
COVID-19 ��ំ�ច់ក��ង�រអនុវត� �៉ងយកចិត�ទុក�ក់�មត្រម�វ�រ និងគំរ ូអនុវត� ល�បំផុតែដល�នពណ៌�េ�
ក��ងេសចក� ីែណ�ំេនះ។
េ�ង�មរ�យ�រណ៍ែដល�នចុះផ�យ ក����ែដលបង� ឱ្យ�រ្របឈមនឹង�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គេកើនេឡើង
រ ួម� ំង�រចម� ងេមេ�គេ�មនុស្សែដលស� ិតេ���យពី��េលើសពី 6 ហ� ីតក៏េ�យ រ ួម�ន៖
•
•

•

ទី�ង
ំ បិទជិតេ�យ�នខ្យល់បក់េចញចូ ល ឬ្របព័ន�ខ្យល់មិន្រគប់្រ�ន់ ែដលអនុ��តឱ្យ�ន�រ្របមូ លផ��វំ ត��
�វ�មផ� វ� ដេង� ើម �ពិេសសដំណក់ទឹកតូ ចៗ និង�គល� ិតៃនដេង� ើមេ�ក��ងបរ ���ស។
�រេកើនេឡើងៃន�របេ��ញ�រ�តុ�វ�មផ� វ� ដេង� ើម ែដល�ចេកើតេឡើងេ�េពលែដលអ� កែដល�ចចម� ងេម
េ�គ�នេ�ះ ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពែដលបេ�� ញក��ំង ឬបេង� ើនសំេឡងរបស់ពួកេគ (ឧ�ហរណ៍ �រេធ� ើលំ
�ត់្រ�ណ �រែ្រសក �រេ្រច�ង)។
�រប៉ះ�ល់រយៈេពលយូរេ�នឹងល័ក�ខ័ណ�ែដល�នដូ ចចំណុច� ំងេនះ។

�ងេ្រ�មេនះ�េសចក� ីសេង� បៃនត្រម�វ�រ�ំ�ច់ និងគំរ ូអនុវត� ល�បំផុត ស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំនិងអប់រ�
កុ�រតូ ច (ECE) េដើម្បីបេង� ើនសុវត� ិ�ព និង�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងទី�ំង ECE របស់
ពួ កេគ េ�េពលែដលពួ កេគ��ស់ប�រេ��រេបើ
�
កឱ្យ�ន្របតិបត� ិ�រេពញេលញវ �ញ។ បែន� មេលើព័ត៌�នេនះ សូ មចង�ំ
�៖
• អ� កផ� ល់េស�កម� ECE ្រត�វែតេ�រព�ម បទ��នបេ�
� ះ�សន� ប��ន់ៃន�រប��រជំងឺ COVID-19 (ETS) របស់
Cal/OSHA និងេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លរបស់េ�នធី LA។ សូ មកត់ស��ល់��រែណ�ំេ�ក��ងេសច
ក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លរបស់េ�នធី LA ្រត�វែតអនុវត� �ម ខណៈេពលែដល�រែណ�ំ� ំងេ�ះ�ន
�ពតឹង រ �ង�ងបទ��នរបស់ Cal/OSHA។
• អ� កផ� ល់េស�កម� ECE គួ រែតពិនិត្យ និងអនុវត� �ម �រែណ�ំទូេ�ស្រ�ប់�ជីវកម� ។ គំរ ូអនុវត� ល�បំផុត
ស្រ�ប់ ECE ែដល�នពិពណ៍េនះ �នេ�លបំណងបំេពញបែន� មេ�េលើ�រែណ�ំទូេ�។
• អ� កផ� ល់េស�កម� ECE គួ រែតពិនិត្យេមើល េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19
េ�ក��ងមណ�លែថ� ំ និងអប់រ�កុ�រតូ ច ែដល�នពិពណ៌��៉ងលម� ិតបែន� មេទៀតេ��ងេ្រ�ម។

ចូ រអនុវត� �មច�ប់ៃន�រ�ក់�៉ស់ស្រ�ប់បុគ�លក
ិ កុ�រតូ ចៗ និងេភ��វ�ំង�យ
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល របស់េ�នធី Los Angeles �េពលបច��ប្បន� េនះត្រម�វឱ្យមនុស្ស្រគប់រ ូប ្រត�វែត�ក់
�៉ស់េ�ទីកែន� ង និង�ជីវកម� ��រណៈែដលេ��ងក��ងអ�រ� ំងអស់ េ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន�រ�ក់�� ំ
ប��រេឡើយ។ បទប��េនះ និងត្រម�វ�ររបស់រដ� ស្រ�ប់�រ�ក់�៉ស់េ�ទី�ំងែដលផ� ល់េស�កម� ដល់កុ�រ អនុវត�
ចំេ�ះកុ�រែដល�ន�យុ 2 ��ំ (24 ែខ) េឡើងេ� អ� កេធ� ើ�រ បុគ�លិក អ� កស� ័្រគចិត� ឪពុក��យ និងេភ��វ� ំងអស់។
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�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំនង
ិ អប់រក
� ុ�រតូ ច (ECE)
�ន�រេលើកែលងមួ យចំនួនចំេ�ះត្រម�វ�រៃន�រ�ក់�៉ស់ែដលេ�ែត្រត�វអនុវត� ដូចែដល�នកត់ស��ល់េ��ង
េ្រ�ម។ ែផ� កេ�េលើច�ប់� ំងេនះ អ� កផ� ល់េស�កម� និងទី�ំងែថ� ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) � ំងអស់្រត�វែត៖
•

េភ��វ៖ ត្រម�វឱ្យេភ��វ� ំងអស់រ ួម�នឪពុក��យ និង��ព��ល យក�៉ស់�មខ� �ន និង�ក់�៉ស់ េ�េពល
ែដលពួ កេគេ��ងក��ងអ�រ េ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ េរៀបចំ�៉ស់ស្រ�ប់�រេ្របើ
្រ�ស់ជូនដល់មនុស្សែដលមកដល់ទី�ំងេ�យ��ន�៉ស់។

•

កុ�រ៖ ត្រម�វឱ្យកុ�រ� ំងអស់ែដល�ន�យុ�ប់ពី 24 ែខេឡើងេ�្រត�វ�ក់�៉ស់។ �៉ស់�ចេ�ះេចញ�នក��ង
អំឡ
� ងេពលេគងៃថ� ឬេ�េពលកុ�រកំពុង��ំ��រ និងេភសជ� ៈ។

•

បុគ�លិក*៖ ត្រម�វឱ្យបុគ�លិក� ំងអស់�ក់�៉ស់ េពលេធ� ើ�រេ��ងក��ងអ�រ និងក��ង�នយន� ែដលជិះរ ួម��
េ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ មិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់េឡើយេពលេ��ងក��ងអ�រ
្របសិនេបើបុគ�លិកេ�ះេ�ែត��ក់ឯងេ�ក��ងបន� ប់ ឬេពលកំពុងទទួ ល�ន��រឬេភសជ� ៈ�៉ងសកម� េ�ទី
�ំងអង��យ ឬេ�កែន� ងេ�នឹង�មួ យ។ សុខ�ព��រណៈែណ�ំឱ្យបុគ�លិក� ំងអស់ែដលកំពុង��ំ��រឬ
េភសជ� ៈេ��ងក��ងអ�រ រក�គ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីមនុស្សេផ្សងេទៀត។
o បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងទី�ំងមួ យ ែដលពួ កេគ�នទំ�ក់ទំនងឬ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យ
មនុស្សែដល្របែហល�មិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ឬមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញែតម� ងេ�ះ
(ឧ�ហរណ៍ អ� កជំ�ញែផ� ក ECE ែដលកំពុងេធ� ើ�រ�មួ យកុ�រែដលមិន�នទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ)
គួ រ្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យ�ក់�៉ស់ែដល�ន�រ�រ�រក្រមិតខ� ស់�ងមុន "�រ�ក់�៉ស់ពីរ�ន់" (�ក់
�៉ស់្រក�ត់ពីេលើ�៉ស់វះ�ត់) ឬេ្របើឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើម (ឧ�ហរណ៍ ្របេភទ N95 ឬ្របេភទ
KN95)។ េនះ�ន�រៈសំ�ន់��ំង�ស់ ្របសិនេបើបុគ�លិកេ�ះមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េហើយ
េធ� ើ�រេ��ងក��ងអ�រ ឬទី�ំងេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នមនុស្សេ្រចើនកុះករ ឬក៏ស�ិតេ��ងក��ង
�នយន� រ ួម��។
o គួ រពិ�រ�ផ� ល់ជូនេ្រ�មៃដផងែដរស្រ�ប់�រកិច� ដូ ច��របេ្រមើ��រ �រប�រកន�
�
បេក� ង �រ
េរៀបចំទុក�ក់ស្រ�ម ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��តនិងផលិតផលស��ប់េមេ�គេផ្សងៗ។

*អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យមួ យចំនួន្រត�វ�ន�ត់ទុក��បុគ�លិកេ្រ�ម្រកមច�ប់�រ�ររបស់រដ� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត
សូ មពិនិត្យេមើលេគហទំព័រអំពី អ� កេ�៉�រឯក�ជ្យេធៀបនឹងបុគ�លិក របស់�យក��នទំ�ក់ទំនងឧស�ហកម� ៃនរដ� �
លីហ�័រ�៉។

្រត� តពិនត
ិ ្យ និងេឆ� យ
ើ តបេ�នឹងករណីចម� ងេមេ�គ
•

�រ្រត� តពិនិត្យ�ម្រចកចូ ល ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យអនុវត� មុនេពលបុគ�លិកចូ លេ�ទី�ំងែថ� ំ និងអប់រ�កុ�រតូ ច
(ECE)។
o �រ្រត� តពិនិត្យ�ម្រចកចូ ល គួ រែត�ប់ប��ល
� � ំង�រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ីៗ
�រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� េហើយ�្របសិនេបើបុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
េសចក� ប
ី ��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក �េពលបច��ប្បន� េនះ។ �នែណ�ំឱ្យេធ� ើ�រ
�ស់សីតណ��ពផងែដរ ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន។
o �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើេឡើង��ល់មុខេ�េពលមកដល់ទី�ំងែតម� ង ឬពីច��យមុនេពល
មកដល់ េ�យេ្របើកម� វ �ធីឌីជីថល ឬ វ �ធី��ស� ែដល�ចប��ក់�នេផ្សងេទៀត។

•

សូ មបិទ ��កស�� េដើម្បីរ�លឹកដល់មនុស្ស្រគប់��ែដលចូ លក��ងទីកែន� ងរបស់អ�ក ែដល�ពួ កេគមិនគួ រចូ លក��ង
ទី�ំងេនះេទ ្របសិនេបើពួកេគ�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ឬ្របសិនេបើពួកេគស� ិតេ�េ្រ�ម�ចក� ី
ប��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក។

•

កុំ�ប់ប��ល
� បុគ�ល���ក់ ឬ�ក់កុ�រឬបុគ�លិក���ក់ែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺឬេមេ�គឆ� ង ឱ្យេ��ច់
េ�យែឡក រហូ តដល់េពលពួ កេគ�ច្រត�វ�នប��ន
� េ�ដល់ផ�ះ វ �ញ �មត្រម�វ�រែដល�នេចញេ�យែផ� កផ� ល់
���ប័ណ�ែថ� ំសហគមន៍ (CCLD) របស់�យក��នេស�កម� សង� មៃនរដ� �លីហ�័រ�៉ (CDSS) និង�មត្រម�វ�រ
ៃន �្រ� 22 េ�ក��ង CCR ែផ� កទី 101216(h) 101226.1(a)(1) និង 102417(e)។
o �ក់កុ�រែដល�ប់េផ� ើម�នេ�គស��ៃនជំងឹ COVID-19 ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីកុ�រ និងបុគ�លិក
ដៃទេទៀតេ�េពលកំពុងេ�ទី�ំងែថ� ំ។
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�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំនង
ិ អប់រក
� ុ�រតូ ច (ECE)
o

្រត�វ���កុ�រែដល្រត�វ�ន�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក បន� ទទួ ល�ន�រ្រត� តពិនិត្យ្រគប់្រ�ន់
េហើយសុខ�ពរបស់កុ�រ្រត�វ�នបន� �ម�នេពញមួ យៃថ� ្រសប�មត្រម�វ�រៃន���ប័ណ�េនះ។

•

សូ មអនុវត� �មេ�ល�រណ៍ែណ�ំសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់ �រេធ� ើច��ឡីស័ក ឬ �រ�ក់ឱ្យេ�េ�យែឡក
្របសិនេបើ�នបុគ�ល��ក់ ែដលរស់េ�ក��ងមណ�លែថ� ំកុ�រ�លក� ណៈ្រគ� �រ �នេចញេ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19។

•

អ� កផ� ល់េស�កម� ECE ្រត�វែតជូ នដំណឹងដល់ម�ន� ីរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH) ៃនេ�នធី LA
បុគ�លិក CCLD និង្រក �ម្រគ� �រ� ំងអស់ចំេ�ះករណីែដល�នជំងឺ COVID-19 ច�ស់�ស់។

•

សូ មអនុវត� �ម�រែណ�ំៃន ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងមណ�លែថ� ំ និងអប់រ�
កុ�រតូ ច ស្រ�ប់�រ�យ�រណ៍ករណីជំងឺ COVID-19 េ��ន់ DPH។
o ករណី��ក់ៗ (1 ករណី) គួ រែត្រត�វ�ន�យ�រណ៍ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ� េធ� ើ�រ។
o �រចម� ង�ចេ��ម 3 ករណីេឡើងេ� ែដលេកើតេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពល 14 ៃថ� គួ រែត្រត�វ�ន�យ�រណ៍
េ��ន់ DPH �ប��ន់។ �យ�រណ៍ពី�រផ��ះេមេ�គេ�ែផ� កផ� ល់���ប័ណ�ែថ� ំសហគមន៍ (CCLD)
របស់ CDSS �មរយៈ�រ ��ល័យ្រប�ំតំបន់របស់ពួកេគ �មត្រម�វ�រៃន �្រ� 22 ែផ� ក CCR
101212(d)។
o �មេពលែដល�នកំណត់េ�យ���ធរសុ�ភិ�លមូ ល��ន មណ�លែថ� ំកុ�រ�លក� ណៈ្រគ� �រ ្រត�វ
ែត�យ�រណ៍អំពី�រផ��ះជំងឺឆ�ងេ��ន់ CCLD �មរយៈ�រ ��ល័យ្រប�ំតំបន់របស់ពួកេគ �មត្រម�វ
�រៃន�្រ� 22 ក��ងែផ� ក CCR 102416.2(c)(3)។

•

សូ មេ�ងេ�េលើ េសៀវេ�ែណ�ំចំេ�ះជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ ECE ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មស� ីពី�រ�យ�រណ៍
និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងនិង�រប៉ះ�ល់េមេ�គេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។

ចូ រពិ�រ��ររក�គ��ត�ង�យ និង្រក �មែដល�នេស�រ�ព
េ�ះបី��ររក�គ��ត�ង�យមិន្រត�វ�ន�ម�រេទៀតេទេ�ទី�ំង ECE ប៉ុែន� �គឺ�គន� ឹះបែន� មមួ យស្រ�ប់�រ
្រគប់្រគង�រឆ� ងែដល�ចេ្របើ�នេ�ទី�ំង ECE េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។ ្របសិនេបើ�ច
េធ� ើេ��ន ចូ រពិ�រ�អនុវត� វ ��ន�រណ៏ដូច�ងេ្រ�មៈ
• រក�្រក �មែដល�នកំណត់�៉ង�ក់�ក់។ ទី�ំងែថ� ំ និង�រអប់រ�េក� ងតូ ច �ធម� ��នគំរ ូៃន្រក �មែដល
�នេស� រ�ព េ�យ�ន្រក �មបុគ�លិកនិងកុ�ររ ួម�មួ យ���េរៀង�ល់ៃថ� ។ អ� កផ� ល់េស�កម� ECE គួ រែត
ពិ�រ�េលើជំ�នេដើម្បីរក��រេ�ែបកពី�� រ�ង្រក �ម� ំងអស់េពញមួ យៃថ� ឱ្យ�នច�ស់�ស់។ ្របសិនេបើ
�ចេធ� ើេ��ន ��ចជួ យ�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រឆ� ង រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ្របសិនេបើកុ�រ ឬ
បុគ�លិក��ក់មកដល់ទី�ំងេ�ះេ�យ�នផ��កេមេ�គ។
• ប�
� ក់េពលេវ��ក់ចុះ និងមកទទួ លកុ�រេដើម្បី�ត់បន� យ�រ្របមូ លផ� ំ�
� � ។ ចូ រពិ�រ�េធ� ើឱ្យ�ន�ព
�យ្រស� លស្រ�ប់ឪពុក��យនិង��ព��លក��ង�រ�ក់កុ�រចុះេ�េពល�ប់េផ� ើម និងេពលប�� ប់ៃនៃថ�
នីមួយៗ េដើម្បីប�
� ក់ចំនួនកុ�រែដលចូ លមក�ន់ទី�ំងនិងចំនួនកុ�រែដលនឹង�កេចញពីទី�ំងេ�ក��ង
េពលែតមួ យ និងទប់��ត់�រ្របមូ លផ��ំ��េ��ម្រចកចូ ល។
• េ្របើរ ូប�ពជំនួយេដើម្បីរ�លឹកដល់កុ�រឱ្យរក�គ��តពីអ�កដៃទ។ ជួ យកុ�រឱ្យអនុវត� �ររក�គ��ត�ង�យ
េពញមួ យៃថ� េ�យេ្របើរ ូប�ពជំនួយ ដូ ច��របិទស��តេ�េលើក្រ�លឥដ� ឬរ ូប�ព េដើម្បីរ�លឹកពួ កេគឱ្យរក�គ
��តរបស់ពួកេគពីកុ�រ និងបុគ�លិកដៃទេទៀត។
• �ត់ វ ��ន�រណ៏េដើម្បីេរៀបចំ�រ��ំ��រឱ្យ�នសុវត� ិ�ព៖
o ្រត�វរក�ទី�ំងស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រ ែដល�កែន� ងែដលបុគ�លិក�ចស្រ�ក�នស្រ�ប់អ�កេធ� ើ
�រ បុគ�លិក និងអ� កស� ័្រគចិត�។ បុគ�លិកគួ រែត��ំ��រេ��ងេ្រ�អ�រ ឬែត��ក់ឯងេ�ក��ង
�រ ��ល័យែដលបិទជិត។ ្របសិនេបើបុគ�លិក្រត�វែត��ំេ��ងក��ងអ�រ ពួ កេគគួ រែត��ត�៉ងេ�ច
�ស់ 6 ហ� ីត (្របែហលេ�ះៃដអស់ 2 ដង) ពីអ�កេផ្សង ្របសិនេបើេ�ក��ងទី�ំងបរ �េ�គ��រេ��ង
ក��ងអ�ររ ួម��។
o ស្រ�ប់កុ�រ ចូ រពិ�រ���ំ��រេ��ងេ្រ�អ�រ ្របសិនេបើ�នកែន� ងទំេនរ និង��ស�តុ
អំេ�យផល។ េ�េពល��ំ��រេ��ងក��ងអ�រ សូ មពិ�រ�េរៀបចំ��ស់ប�រតុ
� េដើម្បីគ��តកុ�រ
េចញពី�� ឬេ្របើ�របិទស��តនិងរ ូប�ព េដើម្បីប��ញពីកែន� ងែដលកុ�រ�ចអង��យ និងេដើម្បីជួយផ� ល់
គ��ត្រគប់្រ�ន់រ�ងកុ�រ� ំង�យ។
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�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំនង
ិ អប់រក
� ុ�រតូ ច (ECE)
•

សូមពិ�រ�ក��ង �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំង និងរ�ំងរ�ងបន� ប់េធ� ើ�រតូ ចៗ េដើម្បី�រ�របុគ�លិកែដលមិន�ន�ក់
��ប
ំ ��រេពញេលញ និង�នទំ�ក់ទំនងឬ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��ញឹក�ប់�មួ យបុគ�លិក ឬេភ��វដៃទេទៀត។

េធ� ើឱ្យខ្យល់បក់េចញចូ ល្របេសើរេឡើង
•
•

•

•

•
•

•

សូ ម្រ�កដ� ្របព័ន��៉សុីនកេ�� ្របព័ន�ខ្យល់ និង�៉សុីន្រត�ក់រ ួម�� (HVAC) ៃនអ�ររបស់អ�កគឺេ�ល�
និង�នដំេណើរ�រធម� �។
ពិ�រ�តំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់ចល័តែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់ េធ� ើឱ្យត្រមងខ្យល់របស់អ�រ្របេសើរេឡើង
និងឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់
�ងេ្រ� និងខ្យល់បក់េចញចូ លេ�្រគប់ទី�ំងេធ� ើ�រ�រ។
ចូ រពិ�រ�អំពីរេបៀបេរៀបចំឱ្យខ្យល់ប រ �សុទ�ចូលេ�ក��ងទីកែន� ងេ�យសុវត� ិ�ព។ េ�េពលែដល��ស�តុ
និងល័ក�ខ័ណ�បរ ���សអំេ�យផល សូ មបេង� ើនខ្យល់ប រ �សុទ�ពីេ្រ�េ�យេបើកបង� �ច និង��រ។ សូ មពិ�រ�
េ្របើក��រែដល�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់កុ�រ េដើម្បីបេង� ើន្របសិទ�ិ�ពៃនបង� �ចែដលេបើក។ ែតងែត�ក់ក��រ�ម
បង� �ចេដើម្បីផ��ំខ្យល់េចញេ��ងេ្រ� មិនែមនចូ ល�ងក��ងេទ។
េ�េពលែដលមិន�ចេបើកបង� �ច�ន េ�យ�រែត��ន�ព��ស�តុ�ងេ្រ� ���រ�ំ�ច់្រត�វ
្រប�ន់��ប់នូវវ ��ន�រណ៏្រគប់្រគង�រឆ� ងេមេ�គ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�ល ដូ ច��រ
�ក់�៉ស់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ និង�ររក�គ��ត�ង�យ។
�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងទី�ំង ែដលមិន�ចបេង� ើនខ្យល់បក់ពី�ងេ្រ��ន។
្របសិនេបើ�ជីវកម� របស់អ�កេ្របើ្រ�ស់�នយន� ដឹកជ��ន
� ដូ ច��ន្រក �ងឬ�នតូ ច ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេបើក
បង� �ចេដើម្បីេធ� ើឱ្យខ្យល់បក់ចូលពី�ងេ្រ��នល� េ�េពលែដល�នសុវត� ិ�ពក��ង�រេធ� ើដូេច� ះ និង��ស
�តុអំេ�យផល។
សូ មេមើលេគហទំព័រស� ីពី �រែណ�ំស�ីទីស្រ�ប់្របព័ន�ខ្យល់េចញចូ ល ត្រមង និងគុណ�ពខ្យល់ៃនបរ ���ស
�ងក��ងអ�រ របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនរដ� �លីហ�័រ�៉ (CDPH) និង ្របព័ន�ខ្យល់េចញចូ លេ�ក��ង
��េរៀន និងកម� វ �ធីែថ� ំកុ�រ របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC)។

ស��ត និងស��ប់េមេ�គ៖
�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គ�មៃផ� � ំងអស់�ច�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គ�ន។ សូ មបណ��ះប�
� ល
និង�ម�នបុគ�លិកក��ង�រេធ� ើ�ម�រអនុវត� ៃន�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងេមេ�គ ែដល�ក់ទងនឹងត្រម�វ�រក��ងេ�ល
�រណ៍�រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គ ែថរក�េគហ��ននិងអ�ម័យ ែដល�នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• អនុវត� �មត្រម�វ�រៃន�រស��តនិងស��ប់េមេ�គ ដូ ច�នែចងក��ងែផ� ក CCR ែផ� ក 101216 (e)(2) 102416
(c) 101238(a) និង 102417 (b)។
• �រេ�កគក់ ដូ ច�េ��វនិងេ្រ�មពូ កេខ� ើយឬភួ យ គួ រែត្រត�វ�នេ�កគក់/�ងស��តេ�យ�រកំណត់
េ្របើទឹកេ��ែដលសម្រសប និងទុកវត��� ំងេ�ះឱ្យស�ត
� � ំង្រស �ង។ ្របសិនេបើេរៀបចំេ�កគក់របស់របរកខ� ក់ពី
មនុស្សែដល�នជំងឺ សូ ម�ក់េ្រ�មៃដនិង�៉ស់។
• េ�េពលេ្រជើសេរ �សផលិតផលស��ត សូ មពិ�រ�េ្របើផលិតផលែដលទទួ ល�ន�រអនុម័តស្រ�ប់�រេ្របើ
្រ�ស់្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង ��ងប�� ី “N” ែដលអនុម័តេ�យ��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA)
េហើយអនុវត� �ម�រែណ�ំៃន�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផល។
• ច�ប់ស្រ�ប់��េរៀនែដលសុខ�ពល� ត្រម�វឱ្យបុគ�ល�ែដលេ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គេ�មណ�លែថ� ំកុ�រ ្រត�វ
ប�� ប់វគ� បណ��ះប�
� លែដល�នអនុម័តេ�យ�យក��ន្រគប់្រគង��ស
ំ ��ប់សត� ល�ិតៃនរដ� �លីហ�័រ�៉។ វគ� ប
ណ��ះប�
� ល�មអន�ញ �ចរក�នេ�យចូ លេ��ន់េគហទំព័រ �រ្រគប់្រគងសត� ល�ិតរ ួមេ��ម��េរៀន
និងមណ�លែថ� ំកុ�ររបស់រដ� �លីហ�័រ�៉។ កំណត់ស��ល់៖ េនះមិនអនុវត� ចំេ�ះទី�ំងែថ� ំកុ�រ�លក� ណៈ
្រគ� �រេ�ះេទ។
• ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គ សូ មេមើល�រែណ�ំស�ីពី �រស��ត និង�រ
ស��ប់េមេ�គេ��មទី�ំង�ជីវកម� របស់អ�ក របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC)។
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�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំនង
ិ អប់រក
� ុ�រតូ ច (ECE)
ជ្រម �ញឱ្យ�ក់��ប
ំ ��រ៖
��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �នសុវត� ិ�ព និង�ន្របសិទ�ិ�ព េហើយក៏� វ �ធីល�បំផុតក��ង�រទប់��ត់�រផ��ះេឡើងៃនជំងឺ
COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ និងក��ងសហគមន៍ផងែដរ។ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 គឺឥតគិតៃថ� និង �ន�ក់ជូនទូ
� ំង សហគមន៍� ំងអស់។
•

ផ� ល់�រឈប់ស្រ�កេ�យ�ន្រ�ក់ពលកម� ស្រ�ប់�រ�ក់��ប
ំ ��រ។

•

គួ រពិ�រ�េរៀបចំ ទី�ំងគ� ីនីក�ក់��ប
ំ ��រ េ�កែន� ងេធ� ើ�ររបស់អ�កែតម� ង េដើម្បីេធ� ើឱ្យ��ន់ែត�យ្រស� ល
ស្រ�ប់បុគ�លិករបស់អ�កក��ង�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ គួ រពិ�រ�ពីឱ�សេដើម្បីេលើកទឹកចិត�បុគ�លិករបស់អ�កឱ្យ
�ក់��ប
ំ ��រ ឬេធ� ើឱ្យ�ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លក��ង�រទទួ ល��ប
ំ ��រេនះ។ េនះ�ច�ប់ប��ល
� � ំង�រផ� ល់
រ��ន់ ដូ ច��រឈប់ស្រ�កេ�យផ� ល់្រ�ក់ពលកម� បែន� ម ឬ�រទូ �ត់្រ�ក់រ��ន់��ច់្រ�ក់ និង/ឬេ�ល
�រណ៍ែដល�ន�ពធូ រ្រ�ល�ងមុនស្រ�ប់បុគ�លិកែដល �ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19។

�ំ្រទ�រ�ងស��តៃដ
•

•
•

�ក់��នីយ៍�ងស��តៃដ ឬទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដេ��ម្រចកចូ ល និង�ងេ្រ�បន� ប់ទឹកែដលេ្របើរ ួម
�� េ�យ�ន�ក់��កស��ែដលជ្រម �ញឱ្យ�ន�រេ្របើ្រ�ស់។ ្រត�វ្រ�កដ�ទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដ ្រត�វ
រក�ឱ្យផុតពីៃដរបស់កុ�រ។ ្រគប់្រគងពិនិត្យកុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 6 ��ំេ�េពលពួ កេគេ្របើទឹកអ�ម័យ
�ងស��តៃដ េដើម្បី�រ�រ�រេលប�តិ�ល់កុល ឬប៉ះ�ល់េ�ដល់ែភ� ករបស់ពួកេគ។
ជ្រម �ញឱ្យ�ន�រ�ងៃដញឹក�ប់ក��ងចំេ�មកុ�រ និងបុគ�លិក។
សូ មេមើល�រែណ�ំ �ងៃដរបស់អ�កេ�េពល� និងេ�យរេបៀប� របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់
ជំងឺឆ�ង (CDC)។

�រទំ�ក់ទំនង៖
•
•
•

បិទ ��កស�� ដូ េ��ះេភ��វែដលកំពុងចូ ល�ងក��ងអ�ររបស់អ�ក �នដឹងអំពីេ�ល�រណ៍ រ ួម� ំងត្រម�វ�រ
ស្រ�ប់េភ��វ បុគ�លិក និងកុ�រ�យុេលើ 24 ែខ� ំងអស់ ្រត�វ�ក់�៉ស់េ�េពលែដលស� ិតេ��ងក��ងអ�រ។
េធ� ើបច��ប្បន� កម� េ�េលើេសៀវេ�ែណ�ំេ�លរបស់អ�ក និងែចករ� ែលកេ�ល�រណ៍ថ�ី��េ�ដល់ឪពុក��យ។
េ្របើេវទិ�រ�មអុិនធរេណតរបស់អ�ក េដើម្បីទំ�ក់ទំនងេ�ល�រណ៍សុវត� ិ�ពៃនជំងឺ COVID-19 របស់អ�កេ�
ដល់��រណជន� ំងអស់។

�រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង
េ�េពលែដលពិភពេ�កបន� ្របយុទ�្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 មនុស្ស�េ្រចើនកំពុង្របឈមនឹងឧបសគ� ែដល�ច
�ន�ព�នតឹងស្រ�ប់� ំងមនុស្សេពញវ �យ និងកុ�រតូ ច។ ពួ កេយើង�គេ្រចើន និង្រក �ម្រគ� �រ�េ្រចើនែដលពួ ក
េយើងបេ្រមើ�រជូ ន ្របែហល��ច�ន�រម� ណ៍�ន់ែត្រព� យ�រម� ពិ�កក��ង�រម� ណ៍ និងភ័យ��ចចំេ�ះសុខ�ព
របស់េយើង��ល់ និងសុខ�ពរបស់មនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់េយើង។ ��េរឿងធម� �េទែដល�ន�រម� ណ៍� �ន�រ
តប់្របមល់ �ររ�ប់រសល់ �រេ�កេ� និង�រ្រព� យ�រម� ក��ងអំឡ
� ងេពល�ន�រផ��ះ�តត�តៃនជំងឺ COVID-19។
្របសិនេបើអ�ក ឬ្រក �ម្រគ� �រែដលអ� កផ� ល់េស�កម� ជូន ឬនរ���ក់ែដលអ� ក��ល់ �ន�រលំ�កក��ង�រ្របឈម
�មួ យនឹងជំងឺ COVID-19 ជំនួយ�រែដល�នបេ្រមើ�រជូ ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យស��ហ៍ �ចរក�ន�មរយៈែខ្សទូ រស័ព�
ជំនួយប��ន់េលខ 1-800-854-7771 របស់�យក��នសុខ�ពផ� វ� ចិត�ៃនេ�នធី Los Angeles។ ជំនួយ�រក៏�ចរក
�ន�មរយៈ�រេផ�ើ�រ�អក្សរ “LA” េ��ន់េលខ 741741 ឬេ�យ្រ�ន់ែតទូ រស័ព�េ�្រគ�េពទ្យ្រប�ំ្រគ� �ររបស់បុគ�ល
� គន� ឹះេដើម្បីជួយ្រគប់្រគង�ព
ែដល្រត�វ�រជំនួយ�ំ្រទ។ េគហទំព័រ http://dmh.lacounty.gov/resources �នរ ួមប��ល
�នតឹង និងបេង� ើនសុខ�ពផ� វ� �រម� ណ៍របស់អ�ក។
�ងេ្រ�ម�ធន�ន និង�រែណ�ំមួយចំនួន េដើម្បីជួយេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង៖
• េសៀវេ� វ �ធី��ស� ស� ីពី �រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹងក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ COVID-19 របស់រដ� �លីហ�័រ�៉ ផ� ល់
នូ វ�រែណ�ំអំពីរេបៀបកត់ស��ល់�ព�នតឹងចំេ�ះកុ�រ និងប��ញអំពីគន� ឹះនិង វ �ធី��ស� ក��ង�រ�ត់
បន� យ�ព�នតឹងស្រ�ប់កុ�រ និងមនុស្សេពញវ �យ។
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�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំនង
ិ អប់រក
� ុ�រតូ ច (ECE)
•
•
•
•

•
•

េលើកកម� ស់��រ ូបត� ម� �រេគង និងទ��ប់សកម� �ព�ត់្រ�ណែដលេធ� ើឱ្យ�នសុខ�ពល� និង�រែថរក�
ខ� �នឯង។
ពិ�ក� និងែចករ� ែលក វ �ធី��ស� �ត់បន� យ�ព�នតឹង�មួ យមិត�រ ួម�រ�រ និង្រក �ម្រគ� �រ។
េលើកទឹកចិត�ឱ្យបុគ�លិក និងកុ�រនិ�យ�មួ យមនុស្សែដលពួ កេគ�ចទុកចិត��ន អំពីក�ីកង� ល់និង�រម� ណ៍
របស់ពួកេគ។
្រ�្រស័យ�ក់ទងេ�យេបើកចំហ និង�ញឹក�ប់�មួ យបុគ�លិក កុ�រ និង្រក �ម្រគ� �រ អំពីេស�កម� �ំ្រទសុខ
�ពផ� វ� ចិត�ែដល�ចរក�នេ�ក��ងសហគមន៍ េ�យរ ួម�ន� ំង� េតើ�រពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ� កសុខ�ពផ� វ�
ចិត��នផ� ល់ជូនក��ងកម� វ �ធីែដរឬេទ។
ចូ រពិ�រ�បិទ្រប�ស��កស��ស្រ�ប់ CalHOPE និងប�
� ញទូ រស័ព�ជំនួយប��ន់��ក់�តិ៖ សូ មទូ រស័ព�េ�
េលខ 1-800-985-5990 ឬេផ�ើ�រ�អក្សរ “TalkWithUs” េ��ន់េលខ 66746។
េលើកទឹកចិត�ឱ្យបុគ�លិកទូ រស័ព�េ��ន់ ែខ្សទូ រស័ព�ទប់��ត់�រេធ� ើអត� �ត��ក់�តិ �មរយៈេលខ 1-800273-TALK (1-800-273-8255) ស្រ�ប់��េអស�៉ញ�នេលខ 1-888-628-9454 ឬ �រជែជកអំពី វ �បត� ិជី វ �ត
្របសិនេបើពួកេគ �ន�រម� ណេ៍ លើសលប់ ដូ ច�ទុក�្រព� យ �រ��ក់ទឹកចិត� ឬ�ររ�ប់រសល់។ ឬទូ រស័ព�េ�េលខ
911 ្របសិនេបើពួកេគ�ន�រម� ណ៍�ពួ កេគចង់េធ� ើ�បខ� �នឯង ឬអ� កដៃទ។
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