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ឧបសមពន័ធ  T1៖ ពិធីការទាក់ទងខៅនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់សាលាខរៀនកម្រមតិ TK-12 
 
 

កំណត់សាា ល់៖ ានការខធវើបចច ុបបននកមមជាញឹកញាប់ខលើឯកសារខនេះ។ សូមពិនិតយខមើលកាលបរខិចេទខៅខលើខេហទំព័រសម្រាប់ 

កំណណណម្របថ្មីបំផុត។ 

បចច ុបបននភាពថ្មីៗ៖ (ការផ្លា ស់ប្ត រូត្រូវបានរំលេចលោយពណ៌លេឿង) 

3/14/2023 

• ប្ចច ុប្បននភាពលនេះមានការត្សប្លៅតាម លសចក្ដ ីណណនាំសត្មាប់្ណែនយុតាា ធិការ (ណែនត្រប់្ត្រង) ណននក្សខុភាពក្ន ុង

រាំប្ន់ទាំងឡាយអាំពីការោក់្ខល នួឱ្យលៅោច់លោយណែក្ និងការលធវ ើចតាា ែីស័ក្ននសាធារណជនទូលៅ ថ្មីរប្ស់នយក្

ោា នសុខភាពសាធារណៈននរែា California (California Department of Public Health/CDPH) ណែេបានមានត្ប្សទិធិភាព

លៅនថ្ៃទី 13 ណខមីន ឆ្ន ាំ 2023 លនេះ។ 

• ប្ចច ុប្បននភាពលនេងៗក៏្ប្ង្ហា ញឱ្យល ើញអាំពីចាំណុចែូចគ្នន លៅក្ន ុង លសចក្ដ ីណណនាំទាំងឡាយសត្មាប់្ក្រណីជាំងឺ COVID-

19 (ការោក់្ខល នួឱ្យលៅោច់លោយណែក្) និងបុ្រគេណែេមានទាំនក់្ទាំនងជិរសន ិទធ ថ្មីរប្ស់នយក្ោា នសុខភាពសា

ធារណៈននលោនធី Los Angeles (Los Angeles County Department of Public Health) នងណែរ ណែេបានមានត្ប្សិទធិ

ភាពលៅនថ្ៃទី 13 ណខមីន ឆ្ន ាំ 2023 លនេះ ល ើយណែេជាំនួសឱ្យ លសចក្ដ ីប្ង្ហគ ប់្ជាប្នា ន់រប្ស់នយក្ោា នសុខភាពសា

ធារណៈននលោនធី Los Angeles (Los Angeles County Public Health Emergency Orders) ទក់្ទងលៅនឹងការោក់្ខល នួ

ឱ្យលៅោច់លោយណែក្ និងការលធវ ើចតាា ែីស័ក្សត្មាប្ស់ាធារណជនទូលៅ ណែេបានេុប្លោេល ើយនលពេលនេះ។  

 

នយក្ោា នសុខភាពសាធារណៈននលោនធី Los Angeles (DPH) ក្ាំពុងអនុវរាការល ា្ ើយរប្ណននក្សុខភាពសាធារណៈណែេ

មានលគ្នេលៅលែើមបតី្រប់្ត្រងការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរ COVID-19 ល ើយណែេមានការគ្នាំត្ទលោយវទិាសាស្តសា និងជាំនញ

ការណននក្សុខភាពសាធារណៈ លៅតាមសាលាលរៀនណែេប្លត្មើលសវាក្មមែេ់សិសេទាំងឡាយោប្់ពីក្ត្មិរមលរាយយណែេអាច

លនារថ្នន ក់្បាន (transitional kindergarten) រ ូរែេ់ថ្នន ក់្ទី 12។ ប្ណនែមលេើេ័ក្ខខ័ណឌ ណែេបានោក់្លៅលេើសាលាលរៀនលោយ

មស្តនា ីសុោភិបាេសាធារណៈត្ប្ោាំរែា និងនយក្ោា នអប់្រំននរែា California លនេះ សាលាលរៀនក៏្ត្រូវណរលគ្នរពតាមរត្មូវការ

ោាំបាច់ទាំងឡាយណែេមានលៅក្ន ុងពិធីការលនេះនងណែរ។ 
 

ចូរកត់សាា លថ់ា៖ ឯក្សារលនេះអាចនឹងមានការលធវ ើប្ចច ុប្បននក្មម លៅលពេណែេមានព័រ៌មាន និងធនធានថ្មីៗ។ សូមចូេ

លៅកាន់លរ ទាំព័រ លសៀវលៅណណនាំណននក្ការអប់្រំរប្ស់ លោនធី LA | នយក្ោា នសខុភាពសាធារណៈ | សាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-

12 លែើមបីទទួេបានឯក្សារលនេះ ណែេមានព័រ៌មានថ្មីៗ ប្ាំនុរ។ 
 

ឯក្សារលនេះោប្់លនាើមជាមួយ ការពិភាក្ាអាំពកីារនាេ់ជូននលពេប្ចច ុប្បនន  សត្មាប់្ការអប់្រំលោយផ្លា េល់ៅក្ន ុងប្រលិវណ

សាលាលរៀន លៅក្ន ុងលោនធី Los Angeles (LAC) និងប្នាលៅព័រ៌មានអាំព ីវធីិសាស្តសា សុវរែ ិភាពជាក់្លាក់្មួយចាំនួនសត្មាប់្

ប្រសិាែ នសាលាលរៀន។ 
 

ពិធីការសត្មាប្់សាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12 លនេះ នាេ់ជូននូវវធិានការណ៍ណននក្សុវរែ ិភាព លៅក្ន ុងត្បាាំណននក្៖ 

(1) លគ្នេការណ៍ និងការអនុវរាន៍លៅក្ណនាងលធវ ើការណែេរត្មូវោាំបាច់លែើមបកីារពារសុខភាពប្ុរគេិក្ និងសិសេ 

(2)  វធិានការណ៍ណែេអនុញ្ញា រឱ្យមានខយេ់ប្ក់្លចញចូេត្ប្លសើរជាងមុន និងការការ់ប្នែយការត្ប្មូេនុ្ាំគ្នន  

(3)  វធិានការណ៍លែើមបលីេើក្ក្មសស់ែេក់ារត្រប់្ត្រងការ ា្ងជាំងឺ 

(4) ការទាំនក់្ទាំនងជាមួយបុ្រគេិក្ សិសេ ក៏្ែូចជាត្ក្មុត្រួសាររប្ស់សិសេ និងសាធារណជន 

(5)  វធិានការណ៍ណែេធានបាននូវការលត្ប្ើត្បាស់លសវាក្មមសាំោន់ៗ លោយលសម ើភាព 
 

លគ្នេការណ៍ និងការអនុវរាន៍ណែេរត្មូវោាំបាច់ នឹងោក់្នុ្ាំគ្នន លៅក្ន ុងណននក្ែាំបូ្ង ចាំ ណណក្ឯណននក្ប្ណនែមចាំនួនបួ្នលទៀរ
លនេះ មានវធីិសាស្តសាជាលត្ចើនណែេសាលាលរៀនរប្ស់អនក្អាចលត្ជើសលរ ើសោក់្អនុវរាបាន ខណៈណែេទីតាាំងសាែ ប័្នរប្ស់អនក្
លរៀប្ចាំ ណននការមួយ លែើមបនីាេ់នូវប្រយិាកាសត្ប្ក្ប្លោយសុវរែ ិភាពសត្មាប្់បុ្រគេិក្ សិសេ និងលភញៀវទ ាំងអស់។ លទេះបី្ជា
 វធិានការណ៏សត្មាប់្ការទប់្សាត រ់ និងសត្មាប់្ការការពារមួយចាំនួន ជារត្មូវោាំបាច់ លៅតាមសាលាលរៀនទាំងអស់ក៏្លោយ 
 វធិានការណ៏ភារលត្ចើនរឺ អាចមានជលត្មើស និងលោយសម ័ត្រចិរា។ លទេះជាយា ងណាក៏្លោយ ការណែេសាលាលរៀនោក់្អនុវរា
 វធីិសាស្តសាសត្មាេជាំងឺ COVID-19 ជាលត្ចើនក្ត្មិរ លែើមបីការ់ប្នែយហានិភ័យ និងោក់្ក្ាំណរ់លៅលេើក្រណី្ ាង និងការ
ចមាងលមលោរលៅតាមប្រលិវណសាលាលរៀន រឺជាការសមត្សប្នងណែរ។ មានវធិានការណ៍ប្ណនែម ណែេបានពិពណ៍នលៅក្ន ុង 
ឧបសម្ព ័ន្ធ  T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់លៅនឹងលមលោរសគ្ាប់សាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12 ល ើយណែេជាការរត្មូវ
ោាំបាច់នងណែរ និងណែេអាចអនុវរាចាំលពាេះបុ្រគេិក្ទាំងអស់លៅនឹងក្ណនាងលធវ ើការ។ ធនធានលនេងៗប្ណនែមលទៀរ
សត្មាប់្សាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12 អាចរក្បានលៅក្ន ុង លសៀវលៅណណនាំទក់្ទងលៅនឹងជាំងី COVID-19 សត្មាប់្សាលាលរៀន
ក្ត្មិរ TK-12។ 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
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ខសចកដ ីណណនាទូំខៅសម្រាប់សាលាខរៀនទាងំអស់ 
បញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយទាក់ទងខៅនឹងការទប់សាា ត់ជំងឺ COVID-19 ខៅតាមសាលាខរៀន 

កម្រមិត TK ដល់ថាន ក់ទី 12 
 

ខ ម្ េះសាា ប័ន៖ 
 

អាស័យដ្ឋា ន៖ 
 

 

កំណតស់ាា ល់៖ មានការលត្ប្ើត្បាស់ពាក្យថ្ន "បុ្រគេិក្" និង "អនក្លធវ ើការ" លៅក្ន ុងពិធីការទាំងលនេះ ក្ន ុងការសលដដ លៅលេើ

អនក្ណែេលធវ ើការលៅក្ន ុងសាលាលរៀនក្ន ុងណននក្ណាមួយណែេពាក់្ព័នធ លៅនឹងការប្លត្ងៀន ការប្ង្ហា រ់ ជាំនួយែេ់សិសេ ការ

នដេ់ការពាបាេលោយមិនលត្ប្ើត្បាស់ថ្នន ាំលពទយឬជាំនួយផ្លា េខ់ល នួែេស់ិសេនីមួយៗ ការសមាា រនិងណថ្ទាំអគ្នរ ណននក្រែាបាេ 

ឬសក្មមភាពលនេងៗលទៀរណែេរត្មូវោាំបាច់លែើមបីឱ្យសាលាលរៀនែាំលណើរការបាន។ "បុ្រគេិក្" ឬ "អនក្លធវ ើការ" អាចោប់្

ប្ញ្ច េូអនក្ណែេ៖ ទទួេត្បាក់្ពេក្មមលោយផ្លា េ់ពីត្ប្ព័នធសាលាលរៀនណែេពាក់្ព័នធ  ឬទទួេត្បាក់្ពេក្មមពីសាែ ប័្នណែេ

លែើររួជាអនក្លដ ការជាមួយសាលាលរៀន ឬទទួេត្បាក់្ពេក្មមពីសាែ ប័្នោងលត្ៅណែេស ការជាមួយនឹងសាលាលរៀនលែើមបី

ប្លត្មើលសវាក្មមែេ់សិសេ ឬទទួេត្បាក់្ពេក្មមពីភារីទីបី្លែើមបីនាេ់លសវាក្មមននែេ់សិសេនីមួយៗ ឬក៏្ជាអនក្សម ័ត្រចិរា

ណែេមិនទទួេបានត្បាក់្ពេក្មមប្ ុណនា លធវ ើការលត្កាមការណណនាំរប្ស់សាលាលរៀនលែើមបីប្ាំលពញមុខង្ហរណែេោាំបាច់។ មាន

ការលត្ប្ើត្បាស់ពាក្យថ្ន "ឪពកុ្មាា យ" លៅក្ន ុងពិធីការទាំងលនេះ ក្ន ុងការសលដដ លៅលេើមនុសេទាំងឡាយណាណែេលែើររួជាអនក្

នដេ់ការណថ្ទាំ ឬជាអាណាពាបាេែេ់សិសេ នងណែរ។ 

ខោលការណ៏ និងការអនុវតរន៍ខៅកណនែងខធវ ើការណដលតម្រមូវចបំាច់ ខដើមបីការពារបុេាលិក (“អនកខធវ ើការ”) និង
សិសស (សូមេូសធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ) 

A. សាលាខរៀនម្រតវូណតានណផនការទប់ទល់ ខ ែ្ ើយតប និងម្រេប់ម្រេងជំងឺ COVID-19 (COVID-19 Containment, 
Response and Control Plan) ណែេពិពណន៌អាំព ីវធីិសាស្តសា ែ៏ទូេាំទូលាយរប្ស់សាលាលរៀនក្ន ុងការទប់្សាត រ់ និង
ទប់្ទេ់នឹងការរ ើក្ោេោេននជាំងឺ COVID-19 លៅក្ន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន។ ណននការលនេះ រមួមាន ប្ ុណនា មិនណមនត្រឺម
ណរចាំណុចែូចោងលត្កាមលទ៖ 

❑ ត្ក្មុការង្ហរសត្មាប្់ការលគ្នរពតាមចាប់្ទក់្ទងលៅនឹងជាំងឺ COVID-19 (COVID-19 Compliance Team) មួយ ណែេ

បានោរ់តាាំង ល ើយណែេនឺងទទួេខុសត្រូវលេើការប្លងត ើរ និងការអនុវរាន៍ពិធីការទាំងអស់ណននក្សុវរែ ិភាពចាំលពាេះ

ជាំងឺ COVID-19 និងត្បាក្ែថ្នបុ្រគេិក្និងសិសេទទួេបានការអប់្រំអាំពីជាំងឺ COVID-19។ សមាជិក្មាន ក់្ននត្ក្មុ

ការង្ហរលនេះ ត្រវូបានោរ់តាាំងជាអនក្ទាំនក់្ទាំនងជាមួយនឹងនយក្ោា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH) ក្ន ុងក្រណីណែេ

មានការន្ុេះលែើងននជាំងឺលៅក្ន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន។ 

❑ ពិធីការណែេមានការរូសប្ញ្ញា ក់្អាំពីជាំហានលនេងៗណែេនឹងត្រូវអនុវរាភាា មៗ លៅលពេណែេមានការជូនែាំណឹងពី

បុ្រគេិក្លៅសាលាលរៀនថ្ន សមាជិក្ណាមាន ក់្ននស រមន៍សាលាលរៀន (មស្តនា ី បុ្រគេិក្ សិសេ ឬលភញៀវ) លធវ ើលរសា រក្ជាំងឺ 

COVID-19 ទទួេេទធនេថ្នវជិាមាន។ 

• ការប្ាំ ណប្ក្ក្រណីលចញពីស រមន៍សាលាលរៀនភាា មៗ លែើមបីោក់្ខល នួឯងឱ្យលៅោច់លោយណែក្លៅនាេះ ត្ប្សិន 

លប្ើការជូនែាំណឹង លក្ើរលែើងខណៈលពេណែេក្រណីសែ រិលៅទីតាាំងលនេះ។ ពិធីការលនេះត្រូវណរអនុញ្ញា រឱ្យមាន

ការោក់្ខល នួក្រណីឱ្យលៅោច់លោយណែក្ជាប្លណាដ េះអាសននលៅនឹងទីតាាំងលនេះ ត្ប្សិនលប្ើត្រូវមានការលរៀប្ចាំ

សត្មាប់្ឱ្យបុ្រគេលនេះត្រែប់្លៅនាេះរប្ស់ខល នួវញិ។ 

• តាោងព័រ៌មានពិរ ឬឯក្សារព័រ៌មានលនេងៗលទៀរណែេត្រូវត្ប្រេ់ឱ្យក្រណី (ឬសមាជិក្ត្រួសារណែេសម

ត្សប្ ត្ប្សិនលប្ើក្រណីលនេះរឺជាកុ្មារ) នឺងលរៀប្ោប់្អាំពីប្ទប្បញ្ារា ិណែេត្រប់្ត្រងលេើការោក់្ខល នួឯងឱ្យលៅ

ោច់លោយណែក្ និងរាំណលៅកាន់លរ ទាំព័រណែេមានព័រ៌មានប្ណនែម។ 

❑ ពិធីការលែើមបោីប្់លនាើម ឧប្សមស ័នធ  T2៖ ណននការត្រប់្ត្រងការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរសត្មាប់្សាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12 

ណដលម្រសបខៅតាមការណណនារំបស់នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH) លោយរូសប្ញ្ញា ក់្អាំពីនីរិវធីិសត្មាប់្៖ 

• ការោក់្ក្រណី (មួយ ឬលត្ចើន) ឱ្យលៅោច់លោយណែក្ 

• ការក្ាំណរ់អរាសញ្ញា ណបុ្រគេទាំងឡាយ ណែេបានប្ េះពាេ់លៅនឹងក្រណីលៅសាលាលរៀន 

• សក្មមភាពទាំងឡាយសត្មាប់្បុ្រគេិក្ និងសិសេណែេបានប្ េះពាេ់លៅលមលោរ លែើមបីប្នធ រូប្នែយែេ់ការចមាង

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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លមលោរប្ណនែមលទៀរ  

• ការធានាចាំលពាេះការទទួលបាន្ការធ វ្ ើធេសត  សគ្ាបស់ិសស និងបុ្រគេិក្ផែលាន្ការប ៉ះពាលល់ៅនឹងលមលោរ 
លៅក្ន ុងសាលាលរៀន លោយមិនរិរអាំពីសាែ នភាពននការោក់្ថ្នន ាំប្ង្ហត រលែើយ។   

❑ ការខោរពខៅតាម ខសចកដណីណនាអំំពីការរាយការណ៍ករណី (Case Reporting Guidance) ណដលានម្របសទិធ ិភាពខៅ
នថ្ៃទី 1 ណខសីហា ឆ្ន ំ 2022។ មានការរត្មូវោាំបាច់ឱ្យសាលាលរៀនទាំងឡាយលធវ ើការោយការណ៍អាំពីការចមាងជាចលង្ហត ម
ននជាំងឺ COVID-19 ណែេមានចាំនួន 3 ក្រណី ឬលត្ចើនជាងលនេះ លៅក្ន ុងថ្នន ក់្លរៀន ការយិាេ័យ ឬក៏្លៅតាមត្ក្មុណែេ
បានក្ាំណរ់ជាមុន ឬណែេអាចក្ាំណរ់អរាសញ្ញា ណបាន (លពាេរឺ មិរារមួត្ក្មុ សមាជិក្ក្ា ឹប្ ត្ក្មុមិរាភក្ា ិ ។េ។) ណែេ
មានទាំនក់្ទាំនងនឹងគ្នន  ល ើយបានសែ ិរលៅក្ន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន លៅលពេណាមួយក្ន ុងអាំែុងលពេ 14 នថ្ៃមុនកាេ
ប្រលិចេទោប់្លនដើមមានជាំងឺ (illness onset date)។ កាេប្រលិចេទននការោប់្លនាើមមានជាំងឺ រឺជានថ្ៃណខននការោប់្លនាើម
លចញលោរសញ្ញា នន ឬនថ្ៃណខននការលធវ ើលរសា រក្លមលោរ COVID-19 រិរយក្នថ្ៃណាណែេលក្ើរលែើងមុន។ ោេ់ការជូន
ែាំណឹងអាំពីការចមាងជាចលង្ហត មទាំងអស់ រួរណរមានការោយការណ៍លៅកាន់នយក្ោា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH) ឱ្យ
បានភាា មៗ និងមិនត្រូវយូរជាង 1 នថ្ៃលធវ ើការលែើយ ប្នា ប់្ពីការជូនែាំណឹងែេស់ាលាលរៀនអាំពីក្រណីលនេះ លោយការោក់្
ប្ញ្ជ នូរបាយការណត៍ាមអនឡាញតាមរយៈ៖ https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US ឬទូរស័ពាលៅកាន់ 
មជឈមណឌ េនដេ់ព័រ៌មានអាំពីការោយការណ៍ក្រណីជាំងឺ COVID-19 លៅតាមសាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12 (TK-12 School 
COVID-19 Case Reporting Call Center)។ ចាំលពាេះសាំណួរណាមួយ ឬសត្មាប្់ជាំនួយក្ន ុងការោយការណ៍អាំពកីារចមាងជា
ចលង្ហត ម សូមទក់្ទងលៅ DPH លោយទូរស័ពាលៅមជឈមណឌ េនដេ់ព័រ៌មានអាំពីការោយការណ៍ក្រណីជាំងឺ COVID-19 ឬក៏្
លនញើអីុណម េលៅកាន់ acdc-education@ph. lacounty.gov។ នយក្ោា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH) នឹងស ការជាមួយ
សាលាលរៀនក្ន ុងការក្ាំណរ់ថ្ន លរើការចមាងជាចលង្ហត មលនេះជាការន្ុេះលែើងននជាំងឺណែេរត្មូវោាំបាច់ឱ្យមានការល ា្ ើយរប្
ណននក្សុខភាពសាធារណៈលៅនឹងការន្ុេះលែើងននជាំងឺ ឬយា ងណា។  

❑ ណននការលត្រៀមប្ត្មងុសត្មាប្់ការបិ្ទត្ប្រិប្រា ិការសាលាលរៀនលោយផ្លា េ់មុខទាំងត្សងុ ឬលោយណននក្ ត្ប្សិនលប្ើការលធវ ើ

ណប្ប្លនេះជាការោាំបាច់ លោយលៅណនាក្លេើការន្ុេះលែើងននជាំងឺលៅក្ន ុងសាលាលរៀន ឬស រមន៍។ សាលាលរៀនបានប្លងត ើរ 

និងនេពវនាយណននការសត្មាប្់ការទាំនក់្ទាំនង ក្ន ុងក្រណីមានការរត្មូវោាំបាច់ត្រូវបិ្ទទាំងត្សងុ ឬបិ្ទលោយណននក្ 

លោយសារក្រណីជាំងឺ COVID-19 ជាចលង្ហត មណែេអាចលក្ើរមានលែើង។ 

❑ ពិធីការមួយសត្មាប់្ការលធវ ើលរសាក្ន ុងការល ា្ ើយរប្លៅនឹងជាំងឺ COVID-19។ យា ងលហាចណាស់ ពិធីការលនេះរួរណរ

លរៀប្ោប់្អាំពីវធីិសាស្តសា លែើមបលីធវ ើលរសាសត្មាប់្សិសេ ឬបុ្រគេិក្ណែេមានលោរសញ្ញា  ឬក៏្សិសេនិងបុ្រគេិក្ទាំងឡាយណា

ណែេបានសាគ េ់ថ្នឬមានការសងេ័យថ្ន មានការប្ េះពាេ់លៅនឹងអនក្ណែេន្ុក្លមលោរ SARS-CoV-2 លោយមិនរិរ

អាំពីសាែ នភាពននការោក់្ថ្នន ាំប្ង្ហត រលែើយ។ ចូរក្រ់សមាគ េ់ថ្ន ប្ទប្ញ្ញា ណែេមិនណមនជាក្រណីប្នា ន់រប្ស់ Cal/OSHA 

សត្មាប់្ការទប់្សាត រ់ជាំងឺ COVID-19 នលពេឥែូវលនេះ រត្មូវោាំបាច់ឱ្យក្ណនាងការង្ហរនាេក់ារលធវ ើលរសា លោយមិនរិរ

នថ្ាែេ់បុ្រគេិក្ ក្ន ុងអាំែុងលពេលមា ងណែេមានប្ង់ត្បាក់្ពេក្មម សត្មាប្់៖ 

• បុ្រគេិក្ណែេមានលោរសញ្ញា  លោយមិនរិរថ្ន លរើមានការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរណែេបានែឹង ឬមិនមាន
លនេះលទ។ 

• បុ្រគេិក្ទាំងអស់ណែេមានទាំនក់្ទាំនងឬការប្ េះពាេ់ជិរសន ិទធជាមួយនឹងអនក្ណែេមានជាំងឺ COVID-19 លេើក្
ណេងណរបុ្រគេិក្ទាំងឡាយណាណែេមានការោរ់ទុក្ថ្នជា អនក្ណែេវេិត្រែប់្មក្ពីការមានជាំងឺ COVID-19 
 វញិនលពេថ្មីៗលនេះ (អរែន័យរប្ស់ “អនក្ណែេវេិត្រែប់្មក្ពីការមានជាំងឺ វញិ/returned case” ែូចណែេបាន
ក្ាំណរ់លៅក្ន ុង ណននក្រង 3205(b)(11))។ 

• ត្រូវណរមានការនដេ់ការលធវ ើលរសា ជូនែេ់បុ្រគេិក្ទាំងអស់ណែេបានប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរ ក្ន ុងអាំែុងលពេ
មានការន្ុេះលែើងននជាំងឺ លោយមិនរិរអាំពីសាែ នភាពននការោក់្ថ្នន ាំប្ង្ហត រលែើយ។ 

❑ មានការបិ្ទសាា ក្សញ្ញា នាយលៅតាមត្ចក្ចូេសាធារណៈនីមួយៗរប្ស់សាលាលរៀន ណែេត្ប្កាសែេ់លភញៀវទ ាំងឡាយថ្ន 
ពួក្លរមិនរួរចូេក្ន ុងទីក្ណនាងលនេះលែើយ ត្ប្សិនលប្ើពួក្លរមានលោរសញ្ញា ននននជាំងឺ COVID-19។ 

B.  កាតពវកិចចខផសងៗសម្រាប់កណនែងការង្គរ នងិបេុាលិកខៅតាមសាលាខរៀន 

❑ បុ្រគេិក្ណែេមានការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរ ឬមានការសងេ័យថ្នមានការប្ េះពាេ់លៅនឹងបុ្រគេមាន ក់្ណែេមានជាំងឺ 
COVID-19 ត្រូវណរអនុវរាតាមលសចក្ដ ីណណនាំសត្មាប្ល់ត្កាយការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរ ែូចណែេមានពិពណ៌នលៅ
ក្ន ុង ឧប្សមស ័នធ  T2៖ ណននការត្រប់្ត្រងការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរសត្មាប្់សាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12។  

❑ លោយណនាក្លៅលេើ ប្ទប្ញ្ញា ណែេមិនណមនជាក្រណីប្នា ន់រប្ស់ Cal/OSHA សត្មាប់្ការទប់្សាត រ់ជាំងឺ COVID-19 មាន
ការរត្មូវោាំបាច់ឱ្យក្ណនាងការង្ហរ ែក្បុ្រគេិក្ណែេមានលោរសញ្ញា ននននជាំងឺ COVID-19 លចញពីក្ណនាងលធវ ើការ។ 
Cal/OSHA មិនបានលចញប្ញ្ញា ចាំលពាេះវធីិសាស្តសាជាក់្លាក់្ណាមួយក្ន ុងការត្រួរពិនិរយបុ្រគេិក្រក្លោរសញ្ញា លនេះលទ 
ប្ ុណនាការោក់្អនុវរា វធីិសាស្តសា មួយចាំនួនែូចណែេបានណណនាំ នឹងជួយក្ន ុងការលគ្នរពតាមរត្មូវការោាំបាច់លនេះ។ 

❑ មានការរត្មូវោាំបាច់ឱ្យក្ណនាងការង្ហរនដេជូ់នមា សល់ពទយ និងឧប្ក្រណ៍ជាំនួយការែក្ែលងា ើម ែូចជាត្ប្លភទ N95 
ឬត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ KF94 សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្រចិរា ល ើយលោយមិនរិរនថ្ាពីបុ្រគេកិ្ទាំងឡាយ

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov.
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/title8/3205.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
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ណែេលធវ ើការលៅោងក្ន ុងអគ្នរ និងមានទាំនក់្ទាំនងជាមួយនឹងបុ្រគេិក្ែនទលទៀរ សិសេ និងសាធារណជន ឬក៏្
បុ្រគេិក្ណាណែេសែ ិរលៅក្ន ុងយានយនាណែេមានមនុសេលត្ចើនជាងមាន ក់្លៅក្ន ុងលនេះ។ សូមក្រ់សមាគ េ់ថ្ន ប្ទោា ន
រប្ស់ Cal/OSHA ក៏្រត្មូវោាំបាច់ឱ្យក្ណនាងការង្ហរនដេ់ជូនឧប្ក្រណ៍ជាំនួយការែក្ែលងា ើមែេ់បុ្រគេិក្ណាមាន ក់្ណែេ
ក្ាំពុងលធវ ើការលៅោងក្ន ុងអគ្នរ ឬលៅក្ន ុងយានយនាណែេមានមនុសេលត្ចើនជាងមាន ក់្លៅក្ន ុងលនេះ តាមការលសន ើសុាំ 
ចាំលពាេះការលត្ប្ើត្បាសល់ោយស័ម ត្រចិរា រមួជាមួយនឹងការណណនាំអាំពីរលប្ៀប្ធានថ្នមា សល់នេះបិ្ទជិរយា ងសមត្សប្ 
លោយមិនរិរអាំពីសាែ នភាពននការោក់្ថ្នន ាំប្ង្ហត រលែើយ។ 

❑ ក្ណនាងការង្ហរត្រូវណរលធវ ើឱ្យមានការត្បាក្ែថ្ន មិនមានការោោាំងមនុសេណាមាន ក់្ពីការពាក់្មា ស់ សត្មាប្ជ់ាេ័ក្ខខ័ណឌ
មួយននការចូេរមួលៅក្ន ុងសក្មមភាព ឬការចូេលៅក្ន ុងទីតាាំងរប្ស់សាលាលរៀនលែើយ េុេះត្តាណរការពាក់្មា ស់អាច
នឹងប្ងតជាលត្គ្នេះថ្នន ក់្ណននក្សុវរែ ិភាព។ 

❑ បុ្រគេិក្ណែេចូេរមួក្ន ុងសក្មមភាពលនេងៗ ែូចជាការនដេ់ការពាបាេោងកាយលោយមិនលត្ប្ើត្បាស់ថ្នន ាំលពទយ ឬការ
នដេ់ជាំនួយផ្លា េ់ខល នួែេ់សិសេមាន ក់្ៗលនេះ ត្រូវណរមានការប្ាំពាក់្លៅលោយឧប្ក្រណ៍ការពារផ្លា េ់ខល នួណែេសមត្សប្ 
(លត្សាមនែ មា ស់ ឬអាវណវងការពារ ។េ។)។ 

C.  ការដ្ឋក់អនុវតរតម្រមូវការចបំាចទ់ាងំឡាយននការពាក់ា៉ា ស់ 

មានការរត្មូវោាំបាច់ឱ្យសាលាលរៀនទាំងអស់ លគ្នរពតាមលសចក្ដ ីប្ង្ហគ ប់្ទាំងឡាយណាណែេអាចអនុវរាបាន រប្ស់មស្តនា ី
សុោភិបាេណែេរត្មូវោាំបាច់ឱ្យមានការពាក់្មា ស់ លៅក្ន ុងលោនធី LA ល ើយនិងឱ្យមានណននការលនេងៗរចួជាលត្សច
ក្ន ុងការនេពវនាយរត្មូវការោាំបាច់ទាំងលនេះ លៅកាន់ក្មាា ាំងការង្ហរ លភញៀវ ឪពុក្មាដ យ និងសិសេទាំងឡាយ។ 

❑ ខោលការណ៍ននការខលើកណលងពីការពាក់ា៉ា ស់៖ ក្ន ុងលពេណែេលសចក្ដ ីប្ង្ហគ ប់្មួយរប្ស់មស្តនា ីសុោភិបាេរត្មូវោាំបាច់
ឱ្យមានការពាក់្មា ស់ជាទូលៅលៅតាមទីតាាំងសាធារណៈោងក្ន ុងអគ្នរមួយ ណែេរមួមានទាំងសាលាលរៀននងណែរលនេះ 
អាចនឹងមានការអនុវរាន៍វធីិសាស្តសាការពារលនេងលទៀរ លែើមបីសត្មប្សត្មួេែេ់សិសេទាំងឡាយណែេសែ រិលៅក្ន ុង
ណននការអប់្រំជាេក្ខណៈបុ្រគេ (Individualized Education Plans/IEPs) ឬណននការ 504 ល ើយណែេមិនអាចអរ់ធន់
នឹងការពាក់្មា ស់បាន ឬក៏្សែ ិរក្ន ុងសាែ នភាពននណែេការពាក់្មា ស់រឺជាឧប្សរគលោយសារល រុនេណននក្ប្ង្ហា រ់
ប្លត្ងៀន ណននក្សុវរែ ិភាពែេ់សិសេ ឬណននក្ពិការភាពណែេមានត្សាប់្។ បុ្រគេទាំងឡាយអាចនឹងមានការលេើក្ណេងពី
ការពាក់្មា ស់ លោយសារមូេល រុែូចោងលត្កាមលនេះ៖ 

• បុ្រគេទាំងឡាយណាណែេមានអាយុរិចជាង ពីរឆ្ន ាំ។ 

• បុ្រគេទាំងឡាយណាណែេមានប្ញ្ញា ណននក្សាដ ប់្មិនសូវឮេា  ឬអនក្ណែេត្បាត្សយ័ទក់្ទងជាមួយនឹងបុ្រគេមាន ក់្
ណែេមានប្ញ្ញា ណននក្សាដ ប់្មិនសូវឮេា  ល ើយណែេសមរែភាពក្ន ុងការលមើេល ើញមារ់ក្ន ុងលពេនិយាយ រឺមាន
សារៈសាំោន់សត្មាប់្ការទាំនក់្ទាំនងគ្នន លនេះ។ 

• បុ្រគេទាំងឡាយណាផែលាន្ប្ញ្ញា សុខភាពនល វូកាយ ប្ញ្ញា សុខភាពែល វូចិេត ឬពិការភាព ឬក៏្ណែេអនក្នដេ់
លសវាក្មមណននក្ណថ្ទាំសុខភាពបាន្កំណេ់ថា ការពាក់្មា ស់មិនមានសុវរែ ិភាពលទសត្មាប់្ពួក្ធរលនេះ អាច
ោក់្ប្ញ្ជ នូការលសន ើសុាំការលេើក្ណេក្ពីការពាក់្មា ស់ លៅកាន់សាលាលរៀនរប្ស់ពួក្លរបាន។ េិខិរប្ញ្ញា ក់្មួយ
ពីអនក្នដេ់លសវាក្មមណននក្ណថ្ទាំសុខភាពណែេមានអាជាញ ប័្ណណ ពីរែា ល ើយផែលអេះអាងថាសិសសលនេះពិរជាាន្
ប្ញ្ញា សុខភាព ឬពិការភាពមួយ ផែលរារាងំពួកធរពីការពាក់ា ស់ធោយសុវេថភិាពបានណមនលនេះ នឹងត្រូវ
បានទទួេយក្ជាភ័សត ុតាងសត្មាប់្ការធលើកផលង។ អ្នកឯក្លទសណននក្ណថ្ទាំសុខភាពណែេមានអាជាញ ប័្ណណ ែូច
ខាងធគ្កាម្លនេះ អាចែតលនូ់្វេិខិរអេះអាងផបបធន្៉ះបាន ណែេមានែូចជា៖ អ្នកែតល់ធសវាក្មមណននក្ណថ្ទាំសុខ
ភាព រមួ្ាន្ទាំងគ្រូធពទយ (MD ឬ DO) រិលានុ្បោា យិកាជាំនញផ្លា េ ់ (Nurse Practitioner/NP) 
ឬជំនួ្យការគ្រូធពទយ (Physician Assistant/PA) ផែលក្ាំពុងអ្នុ្វេត វជិាា ជីវៈធគ្កាម្ការលមើេខុសត្រូវរប្សត់្រូ
លពទយណែេមានអាជាញ ប័្ណណ  ក៏្ែូចជាអ្នកអ្នុ្វេត វជិាា ជីវៈណននក្សុខភាពែល វូចិេត និ្ងសុខភាពអាក្ប្បកិ្រយិាណែេ
មានអាជាា ប័ណណ  រមួ្ាន្ទាំងបុរគលិកសងគម ណននក្ពាបាេជាំងឺ (Clinical Social Worker/LCSW) អ្នកចិេត វទិា 
ណននក្ពាបាេជាំងឺ (clinical psychologist/Psy.D. ឬ Ph.D) អនក្ឯក្លទសគ្បឹកា ណននក្ពាបាេជាំងឺ 
(Professional Clinical Counselor/LPCC) ឬក៏្អ្នកលោេះត្សាយបញ្ហា គ្រួសារនិ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ (Marriage and 
Family Therapist/LMFT)។ 

 

ក្ន ុងលពេណែេធសចកត ីបង្គគ ប់របស់ម្ន្តន្ត ីសុខាភិបាលអាំពកីារន្ុេះលែើងននជាំងឺ (Health Officer Outbreak Order) 
អាចេគ្មូ្វោាំបាច់ឱ្យមានការពាក់្មា ស់ជាទូលៅលៅោងក្ន ុងអគ្នរលនេះ ឬអាចរត្មូវោាំបាច់ឱ្យមានការពាក់្មា ស់
សត្មាប់្បុ្រគេជាក់្លាក់្មួយចាំនួនលនេះ សិសេទាំងឡាយណាណែេត្រូវបាន្ធលើកផលងពីការពាក់្មា ស់ រួរណរពាក់្
របាាំងមុខណែេមានគ្កណាេ់រំុធៅណរមោងលត្កាម ែោប្ណាសាែ នភាពរប្ស់ពួកធរអ្នុ្ញ្ហា េឱ្យលធវ ើែូចលនេះ។ សាលាលរៀន
ទាំងឡាយរួរណរចូេរមួក្ន ុងែាំលណើរការណែេអាចផ្លា ស់ប្្រូព័រ៌មានគ្នន បាន ជាមួយនឹងបុ្រគេទាំងឡាយណាណែេអាច
មានការរត្មូវោាំបាច់ឱ្យពាក់្មា ស់ ប្ ុណនាមានការលេើក្ណេងត្រឹមត្រូវ និងអាចធគ្ជើសធរ ើសោក់្អនុវរា វធីិសាស្តសាការពារ
ជាំនួសលនេងៗ ខណៈលពេសត្មប្សត្មួេែេ់កុ្មារទាំងលនេះ លៅក្ន ុងសាលាលរៀន។  វធីិសាស្តសា ជាំនួសននសត្មាប់្ការ
ពិោរណា រមួមាន៖ ការធ វ្ ើធេសត ត្រួរពិនិ្េយធទៀងទាេ់ (ឧ. គ្បចំសបាត ហ៍) លៅលេើសិសេផែលមិ្ន្ពាក់ា ស់  វធីិសាន្តសត លធវ ើ
ឱ្យខយលប់្ក់្ធចញចូលបានត្ប្លសើរជាងមុនលៅតាមទីធាា ោងកន ុងអ្គារ ផែលមានសិសេមិនពាក់្មា ស់សែ រិលៅ ការ



នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល 
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ោក់្ឱ្យកុ្មារណែេមិនពាក់្មា ស់អងគ ុយលៅជិរប្ងអ ចួណែេលប្ើក្ ឬក្ង្ហា រប ៊ឺរក្ា ិននិងណនេង ឬប្ាំពង់ត្សូប្ខយេ់ចូេ
រប្ស់ត្ប្ព័នធមា សុីនក្លដដ  ត្ប្ព័នធខយេ់ និងមា សុីនត្រជាក់្រមួគ្នន  (HVAC) ត្ពមទាំងមា សុីនប្នេុ ទធខយេ់ចេ័រនងណែរ 
ល ើយនិងការែតលជូ់ន្នូវឧប្ក្រណ៍ជាំនួយការែក្ែលងា ើមណែេមានក្ត្មិររុណភាពខសស់ជាងមុន (ឧទ រណ៍ ត្ប្លភទ 
N95 ឬត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ KF94) ែេស់សិានុ្សិសស និ្ងបុរគលិកផែលសែ ិរលៅក្ន ុងទីេាំ ប្រយិាកាសោង
កន ុងអ្គាររមួគ្នន ជាមួ្យនឹងសិសសផែលមិ្ន្ពាក់ា ស់។ 

• ការធលើកផលងពកីារពាក់ា ស់សគ្ាប់បុ្រគេណែេមានទំនាក់ទំន្ងជិេសន ិទធ៖ នលពេថ្មីៗលនេះ នយក្ោា នសុខ
ភាពសាធារណៈននលោនធីបានេុប្លោេលសចក្ដ ីប្ង្ហគ ប់្ជាប្នា ន់រប្ស់ពួក្លរទក់្ទងលៅនឹងការោក់្ខល នួ
ឱ្យលៅោច់លោយណែក្ និងការលធវ ើចតាា ែីស័ក្សត្មាប់្ក្រណីជាំងឺ COVID-19 និងបុ្រគេណែេមានទាំនក់្ទាំនង
ជិរសន ិទធជាមួយនឹងក្រណ ី ល ើយលធវ ើការោក់្ជាំនួសលសចក្ដ ីប្ង្ហគ ប់្លនេះលោយ លសចក្ដ ីណណនាំសត្មាប់្ក្រណីជាំងឺ 
COVID-19 (ការោក់្ខល នួឱ្យលៅោច់លោយណែក្) និងបុ្រគេណែេមានទាំនក់្ទាំនងជិរសន ិទធិ  វញិ។ សត្មាប្់សិសេ
ទាំងឡាយណែេមានទាំនក់្ទាំនងជិរសន ិទធជាមួយនឹងក្រណីជាំងឺ COVID-19 ល ើយណែេមិនមានលោរសញ្ញា លនេះ 
មានការណណនាំយា ងមឺុងមា រ់ឱ្យពួក្លរពាក់្មា ស់ណែេបិ្ទជិរេា លពេលៅោងក្ន ុងអគ្នរខណៈលៅជិរអនក្
ែនទ សត្មាប់្រយៈលពេ 10 នថ្ៃ ប្នា ប់្ពីការមានទាំនក់្ទាំនងឬការប្ េះពាេ់ជិរសន ិទធលនេះ។ បុេាលណដលាន
ទំនាក់ទំនងជិតសន ិទធខហើយណដលមិនានខរាេសញ្ញា ខនាេះ េួរណតខធវ ើខតសរ យ៉ា ងខហាចណាស់មដងកន ុងអឡុំងខពល 3 
ខៅ 5 នថ្ៃ បនាា ប់ពីកាលបរខិចេទ (នថ្ៃណខឆ្ន ំ) ននការប៉ាេះពាល់ខៅនឹងខមខរាេ។ បេុាលណដលានទំនាក់ទំនងជតិ
សន ិទធទាងំឡាយណាណដលខធវ ើខតសរ ទទួលលទធផលវជិជានសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ម្រតវូការសាន ក់ខៅណតផាេះ ឆ្ៃ យពី
អនកដនទ និងអនុវតរតាមការណណនាខំផសងៗសម្រាបក់រណីជំងឺ COVID-19 ចាស់លាស់មួយ។ សិសេទាំងឡាយ
ផែលមានការក្ាំណរ់អរាសញ្ញា ណថ្ន ជាបុ្រគេណែេមានទាំនក់្ទាំនងជិរសន ិទធ ត្ពមទាំងមានការលេើក្ណេងពី
ការពាក់្មា ក់្ត្រឹមត្រូវ ល ើយណែេសែ ិរលៅក្ន ុងសាលាលរៀនលត្កាយពីការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោររចួលនេះ ត្រូវការ
តាមោនរក្លោរសញ្ញា ននសត្មាប្រ់យៈធពល 10 ថ្ងៃ បនាា ប់ពកីារប ៉ះពាល់ធៅនឹ្ងធម្ធរារលេើក្ចុងធគ្កាយ។ 
ត្ប្សិនលប្ើពួក្លរលក្ើរមានលោរសញ្ញា ននណែេទាំនងជាការ ា្ងលមលោរ COVID-19 លនេះ ពួក្លរត្រូវសែ ិរលៅ
ឱ្យឆ្ៃ យពីអនក្ែនទ និងលធវ ើលរសា រក្ជាំងឺ COVID-19 លោយមិនរិរអាំពីសាែ នភាពននការោក់្ថ្នន ាំប្ង្ហត រ ឬការ
ា្ងលមលោរនលពេក្នាងមក្លនេះលទ។ សូមលយាងលៅលេើលរ ទាំព័រ ណសវងយេអ់ាំពីលោរសញ្ញា នននិងអវ ីណែេ

ត្រូវលធវ ើ ត្ប្សិនលប្ើអនក្ឈឺ រប្ស់នយក្ោា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH)។ លេើសពលីនេះលៅលទៀរ សិសេ បុ្រគេិក្ 
និងអនក្ត្រប់្ត្រងទាំងឡាយលៅតាមសាលាលរៀនត្រូវណរស ការតាមការណណនាំពអីនក្លសុើប្អលងតរការនុ្េះលែើង
ននជាំងឺរប្ស់ DPH (DPH outbreak investigators) ណែេអាចនឹងោក់្អនុវរា វធីិសាស្តសាប្លណាដ េះអាសននជាលត្ចើន 
ល ើយណែេអាចមានភាពខុសគ្នន ពីពិធីការទាំងលនេះ ត្ប្សិនលប្ើមានការន្ុេះលែើងននជាំងឺលៅសាលាលរៀន។ 

• សត្មាប់្បុ្រគេិក្ទាំងឡាយណាណែេមិនអាចពាក់្មា ស់បានលទលនេះ សូមលយាងលៅលេើ ប្ទប្ញ្ញា ណែេមិនណមន
ជាក្រណីប្នា ន់រប្ស់ Cal/OSHA សត្មាប់្ការទប់្សាត រ់ជាំងឺ COVID-19 សត្មាប់្រត្មូវការោាំបាច់ទក់្ទងលៅ
នឹងការវេិត្រែប់្លៅលធវ ើការវញិ ប្នា ប់្ពីជួប្ត្ប្ទេះត្ពឹរា ិការណ៍ននការប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោររចួ។ 

D.  ការផសពវផាយពិធកីារ 

❑ មានការណចក្ោយចាប់្ចមាងននពិធីការលនេះ លៅែេបុ់្រគេិក្ទាំងអស់។ 

❑ មានការបិ្ទប្ង្ហា ញចាប់្ចមាងននពិធីការលនេះ លៅការយិាេ័យរប្ស់សាលាលរៀន និងបានោក់្ប្លង្ហា េះលៅទាំព័រសត្មាប់្
សាធារណជន លៅលេើលរ ទាំព័ររប្ស់សាលាលរៀន ឬរាំប្ន់សាលាលរៀន (district)។ 

 វធិានការណ៍ណដលអនុញ្ញា តយយានខយល់បក់ខចញចូលម្របខសើរជាងមុន នងិការកាត់បនាយការម្របមូលផ្ុំោន ខដ្ឋយ
បុេាលិក សិសស និងខភញៀវ (សូមេូសធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ) 

❑ មានការណណនាំយា ងមឺុងមា រ់ឱ្យោក់្អនុវរា វធិានការណ៍លនេងៗលែើមបីលធវ ើឱ្យខយេ់ប្ក់្លចញចូេបានត្ប្លសើរប្ាំនុរ លៅ
សាលាលរៀន។ ចាំណុចទាំងលនេះអាចរមួមាន (សូមរូសធីក្ត្រប់្ចាំណុចណែេអនុវរា)៖ 

• ត្ប្ព័នធមា សុីនក្លដដ  ត្ប្ពន័ធខយេ់ និងមា សុីនត្រជាក់្រមួគ្នន  (HVAC) លៅសាលាលរៀនមានសភាពេា  និងែាំលណើរការ
ធមមតា។ ពិោរណាលេើការវាយរនមាត្ប្ព័នធមា សុីនក្លដដ  ត្ប្ព័នធខយេ់ និងមា សុីនត្រជាក់្រមួគ្នន លនេះ លោយវសិវក្រ
ត្រឹមត្រូវ ណែេសាគ េ់អាំពី លសចក្ដ ីណណនាំសត្មាប់្ការលប្ើក្សាលាលរៀនលែើងវញិ (Guidance for Reopening School) 
ល ើយណែេត្រូវបានប្លងត ើរលែើងលោយស រមន៍វសិវ ក្រអាលមរកិ្សត្មាប់្ត្ប្ព័នធក្លដា  ត្ប្ព័នធកាា លស និងមា សីុន
ត្រជាក់្ (ASHRAE)។ _________ 

• មានការក្ាំណរ់ឱ្យត្ប្ព័នធមា សុីនក្លដដ  ត្ប្ព័នធខយេ់ និងមា សុីនត្រជាក់្រមួគ្នន  ប្លងត ើនការផ្លា ស់ប្ត រូខយេ់ក្ន ុង/លត្ៅ
អគ្នរឱ្យបានកាន់ណរលត្ចើនប្ាំនុរ េុេះត្តាណរសាែ នភាពោងលត្ៅ (លទើប្មានអរគ ីភ័យឬលភា ើងល្េះនត្ពថ្មីៗ សីរុណា
ភាពោងលត្ៅលៅា ោា ាំង មានេមាងផ្លត លត្ចើន ។េ។) លធវ ើឱ្យមិនសមត្សប្។ _________ 

• មានការរលមា ើងមា សុីនសមាា រខយេ់ចេ័រ ណែេមានត្ប្សិទធិភាពខសស់ ត្ប្សិនលប្ើអាចលធវ ើលៅបាន។ _________ 

• បានទុក្ឱ្យទវ រ និងប្ងអ ចួលប្ើក្ចាំ ក្ន ុងអាំែុងលពេលមា ងសិក្ា ត្ប្សិនលប្ើអាចលធវ ើលៅបាន និងត្ប្សិនលប្ើសាែ ន
ភាពោងលត្ៅអាំលណាយនេែេ់ការលធវ ើណប្ប្លនេះ។ ត្រូវណរមានការអនុវរាតាមប្ទប្ញ្ញា ណែេមានត្សាប់្ ទក់្ទង

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
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លៅនឹងលពេមានអរគ ីភ័យ ណែេរត្មូវឱ្យបិ្ទទវ រណែេអាចទប់្លភា ើងបាន។ _________ 

• មានការផ្លា ស់ប្្រូចលត្មាេះខយេ់ លៅត្ប្លភទណែេមានត្ប្សិទធិភាពខសស់ជាងធមមតា (លពញចិរាឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ក្ត្មិរ 
MERV-13 ឬក្ត្មិរខសស់ជាងលនេះ)។ _________ 

• ធោយសារផេាន្ទាំ ាំបន្ាប់្ំ និ្ងាន្សក្មមភាពណែេត្ប្ឈមនឹងហានិ្ភ័យខពសក់្ាំពុងលក្ើរលែើងលៅលេើទី
លានហារ់កី្ឡា ការធ វ្ ើឱ្យខយល់បក់ធចញចូលបានត្ប្ធសើរធ ើងធៅកន ុងសាេហារ់កី្ឡា រឺជាមលធាបាយែ៏សាំោន់
មួយ ធែើម្បីកាេ់បន្ថយហានិ្ភ័យថ្ន្ការចម្ាងនិ្ងការែុ្៉ះធ ើងននជាំងឺ ផែលជាេទធនេប្ងតមក្ពីការត្ប្កួ្រកី្ឡា
ណែេត្ប្ឈមនឹងហានិ្ភ័យខពស់។ ការធគ្បើគ្បាស់កង្គា រតាមក្បួ នត្រឹមត្រូវ ធែើម្បីផ្លា ស់បត រូខយល់លៅផ្លា េ់ែី អាចមាន
ឥទធិពេរួរឱ្យក្រ់សមាគ េ់ក្ន ុងការកាេ់បន្ថយហានិ្ភ័យ។ សត្មាប្់លសចក្ដ ីណណនាំប្ណនែម សូម្ធម្ើល រំរអូ្នុ្វេតន៍ 
លអ បំែុេសគ្ាបគ់្បព័ន្ធខយល់បក់ធចញចូលធៅសាេហាេ់កី្ឡា។ ________ 

• លនេងលទៀរ៖  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

ព័រ៌មានប្ណនែមអាំពីការលធវ ើឱ្យរុណភាពខយេល់ៅតាមសាលាលរៀនបានត្ប្លសើរជាងមុន រមួទ ាំងលរ ទាំព័រណែេអាចផ្លា ស់ប្្រូ
ព័រ៌មានគ្នន បានរប្ស់មជឈមណឌ េត្រប់្ត្រងនិងទប់្សាត រ់ជាំងឺ ា្ង (CDC) ល ើយនិងលសចក្ដ ីណណនាំរប្ស់នយក្ោា នសុខ
ភាពសាធារណៈននរែា California (CDPH) មាននដេ់ជូនលៅក្ន ុង លសៀវលៅណណនាំទក់្ទងលៅនឹងជាំងឺ COVID-19 សត្មាប្់
សាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12 រប្ស់នយក្ោា នសុខភាពសាធារណៈននលោនធី LA (LACDPH)។ 

❑ ពិោរណាលេើការោក់្អនុវរា វធិានការណ៍លនេងៗ លែើមបីលធវ ើឱ្យខយេ់ប្ក់្លចញចូេបានត្ប្លសើរលែើង និងលេើក្ក្មសស់ែេ់
ការរក្ារមាា រោងកាយរវាងសិសេទាំងឡាយលៅក្ន ុងរថ្យនា ត្ក្ងុែឹក្សិសេ។ វធិានការណ៍ទាំងលនេះអាចរមួមាន (សូម
រូសធីក្ត្រប់្ចាំណុចណែេអនុវរា)៖ 

• ក្ណនាងអងអ ុយមួយលៅក្ន ុងរថ្យនា ត្ក្ងុ រឺសត្មាប្់កុ្មារមាន ក់្។ _________ 

• ការលត្ប្ើត្បាសជួ់រឆ្ា សគ់្នន ។ _________ 

• លប្ើក្ប្ងអ ចួ ត្ប្សិនលប្ើរុណភាពខយេ់ និងសុវរែ ិភាពអនក្ជិេះ អាចអនុញ្ញា រឱ្យលធវ ើលៅបាន។ _________ 

❑ ពិោរណាលេើការោក់្អនុវរា វធិានការណ៍លនេងៗ លែើមបីការ់ប្នែយការត្ប្មូេនុ្ាំគ្នន  លៅលពេណែេសិសេ ឪពុក្មាដ យ និង
លភញៀវចូេលៅក្ន ុង និងលធវ ើែាំលណើរ ា្ងការ់អគ្នរសាលាលរៀន។ 

❑ ពិោរណាលេើការនដេ់ថ្នន ក់្កី្ឡា លៅោងលត្ៅអគ្នរ ឱ្យបានកាន់ណរលត្ចើន តាមណែេអាចលធវ ើលៅបាន។  

 វធិានការណ៍ណដលខធវើយយការម្រេប់ម្រេងការចមែងខមខរាេ បានម្របខសើរបំផុត (សូមេូសធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ
សម្រាប់ទីកណនែងផ្ទា ល់) 

❑ សាលាលរៀនរួរណរលធវ ើការជាំរុញយា ងសក្មមឱ្យបុ្រគេិក្ សិសេ ឪពុក្មាដ យ និងលភញៀវទ ាំងឡាយ លៅណរនាេះ លៅលពេណែេឈឺ។ 
ក្ណនាងការង្ហរ/ទីតាាំងត្រូវការឱ្យមានវធីិមួយក្ន ុងការនេពវនាយលៅែេ់នរណាមាន ក់្ណែេមានលោរសញ្ញា ននននជាំងឺ 
COVID-19 និង/ឬលធវ ើលរសា ជាំងឺ COVID-19 ទទួេេទធនេវជិាមានថ្ន មិនត្រូវចូេលៅក្ន ុងប្រលិវណលនេះលទ។ 

*មិនមានការណណនាំឱ្យលធវ ើលរសា ត្រួរពិនិរយសត្មាប្អ់នក្ណែេបានជាសេះលសបើយពីជាំងឺ COVID-19 លោយមានការប្ញ្ញា ក់្
ពីមនា ីរពិលសាធន៍ ក្ន ុងអាំែុងលពេ 30 នថ្ៃក្នាងមក្លនេះ និងមិនមានលោរសញ្ញា លនេះលទ។ 

❑ មានការណណនាំយា ងមឹុងមា រ់ឱ្យបុ្រគេទាំងឡាយណែេត្ប្ឈមនឹងហានិភ័យននការធាា ក់្ខល នួឈឺធៃន់ធៃរ ត្រូវពាក់្មា ស់
ណែេមានក្ត្មិរការពារេាណាស់លៅតាមទីតាាំងែូចោងលត្កាមលនេះ៖ 

• ទីក្ណនាងបិ្ទជិរ ណែេមិនមានខយេ់ប្ក់្លចញចូេេា  

• ទីក្ណនាងណែេមានមនុសេលត្ចើនកុ្េះក្រ លោយមានមនុសេជាលត្ចើនលៅណក្បរគ្នន  និង 

• ទីតាាំងណែេមានទាំនក់្ទាំនងឬការប្ េះពាេ់ជិរសន ិទធ ជាពិលសសក្ណនាងណែេមនុសេក្ាំពុងនិយាយ (ឬែក្ែលងា ើម
ោា ាំងៗ) លៅជិរគ្នន ។ 

 

សាលាលរៀន និងរាំប្ន់សាលាលរៀន (school districts) ទាំងឡាយមានលសរ ើភាពក្ន ុងការោក់្អនុវរាលគ្នេការណ៍ននការ
ពាក់្មា ស់ណែេរឹងរុ៉ឹងជាងលសចក្ដ ីណណនាំរប្សល់ោនធី LA នលពេប្ចច ុប្បននលនេះ លែើមបនីដេ់នូវក្ត្មិរសុវរែ ិភាពខសស់
ជាងមុនសត្មាប់្បុ្រគេត្រប់្របូ្។ 

❑ មានការជាំរុញឱ្យសាលាលរៀនរក្ាឱ្យមានសាា ក្សញ្ញា លៅតាមត្ចក្ចូេសាលាលរៀន លៅតាមត្ចក្ចូេការយិាេ័យសាលា
លរៀន និងលៅទូទាំងអគ្នរសាលាលរៀនទាំងមូេ ជាការជូនែាំណឹងថ្នមា ស់រឺមានត្ប្សិទធិភាពក្ន ុងការទប់្សាត រ់ការចមាង
លមលោរ COVID-19 និងជាំងឺតាមនល វូែលងា ើមលនេងៗលទៀរ ល ើយនិងចាំលពាេះការលត្ប្ើត្បាសម់ា ស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ សត្មាប់្
អនក្ណែេលត្ជើសលរ ើសពាក់្មា ស់។ _________ 

• មានការជាំរុញឱ្យឪពុក្មាា យកុ្មាររូចៗ ណែេលពញចិរាឱ្យកូ្នរប្ស់ពួក្លរប្នាពាក់្មា ស់ជាងលនេះ នាេម់ា សទី់ពីរ
ែេ់សាលាលរៀនជាលរៀងោេ់នថ្ៃ ក្ន ុងក្រណីមា ស់ណែេកុ្មារក្ាំពុងពាក់្លនេះត្ប្ឡាក់្។ ការលធវ ើណប្ប្លនេះនឹងអនុញ្ញា រ

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/#prevention
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/#prevention


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល 
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ឱ្យមានការផ្លា ស់ប្ត រូមា សល់ៅក្ន ុងនថ្ៃសិក្ា។ _________ 

❑ មានការណណនាំែេម់នុសេត្រប់្របូ្លៅក្ន ុងការយិាេ័យរប្ស់រិលានុប្ោា ត្ប្ោាំសាលាលរៀន (school nurse’s office) ឬ
ការយិាេ័យណននក្ណថ្ទាំសុខភាព ឱ្យពាក់្មា ស់ លេើក្ណេងណរលៅលពេណែេរិលានុប្ោា យិកាត្ប្ោាំសាលាលរៀន ឬបុ្រគេិក្
ែនទលទៀរលនេះ ក្ាំពុងលធវ ើការណរមាន ក់្ឯងលៅក្ន ុងប្រលិវណលនេះ។ មានការណណនាំឱ្យរក្ាឱ្យមានមា សជ់ាលត្សចសត្មាប់្នដេ់
ជូនសិសេទាំងឡាយណែេអាចនឹងលក្ើរមានលោរសញ្ញា ននក្ន ុងអាំែុងលពេលមា ងសិក្ា សត្មាប់្ជាសុវរែ ិភាពជាប់្
លាប់្លៅក្ន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន។ 

❑ មានការណណនាំឱ្យមានលរៀប្ចាំវធិានការណ៍ លែើមបលីេើក្ក្មសស់ែេក់ារសមាា រទីធាា  ននា និងរប្ស់រប្រលនេងៗលៅក្ន ុងសាលា
លរៀនទាំងមូេ ឱ្យបានសមត្សប្។ ចាំណុចទាំងលនេះរមួមាន (សូមរូសធីក្ត្រប់្ចាំណុចណែេអនុវរា)៖ 

• មានការសមាា ររថ្យនា ត្ក្ងុទាំងឡាយយា ងែិរែេជ់ាលរៀងោេ់នថ្ៃ និងលធវ ើការសមាា ប់្លមលោរលត្កាយពែីកឹ្ជញ្ជ នូ
បុ្រគេណាមួយណែេក្ាំពុងលចញលោរសញ្ញា ននននជាំងឺ COVID-19។ អនក្លប្ើក្ប្រមានប្ាំពាក់្លោយត្ក្ោសជូរ
សមាា ប់្លមលោរ និងលត្សាមនែណែេលត្ប្ើត្បាស់រចួអាចលបាេះលោេបាន លែើមបជីាំនួយែេ់ការសមាា ប់្លមលោរលេើននា
តាមការោាំបាច់ ក្ន ុងអាំែុងលពេក្ាំពុងលធវ ើការ។ __________  

• មានការលត្ប្ើត្បាសន់េិរនេសមាា រណែេមានត្ប្សិទធភិាពត្ប្ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 (នេិរនេទាំងលនេះមាន
លៅក្ន ុង តាោងណែេបានទទួេការអនុម័រឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ "N" ពីទីភាន ក់្ង្ហរការពារប្រសិាែ ន [EPA]) លោយលយាងលៅ
តាមការណណនាំរប្ស់នេិរនេ។ លៅលពេណែេមិនមានសារធារុសមាា ប់្លមលោរណែេបានទទួេការអនុម័រឱ្យ
លត្ប្ើត្បាសល់ោយ EPA លទលនេះ អាចមានការលត្ប្ើត្បាស់សារធារុសមាា ប់្លមលោរណែេជលត្មើសលនេងលទៀរបាន 
(ឧទ រណ៍ ទឹក្លធវ ើឱ្យស [bleach] ចាំនួន 1/3 ណពងោក់្លៅក្ន ុងទឹក្ 1 ហាត ែុង [gallon] ឬក៏្ជាេាយណែេមាន
ជារិអាេ់កុ្េ 70%)។ មិនត្រូវលាយទឹក្លធវ ើឱ្យស (bleach) ឬនេិរនេសមាា រនិងសមាា ប់្លមលោរលនេងលទៀរចូេ
គ្នន លទ - ការលធវ ើណប្ប្លនេះអាចប្ណាដ េឱ្យមានណនេងពុេណែេមានលត្គ្នេះថ្នន ក់្ោា ាំងណាស់ែេក់ារែក្ែលងា ើម។ ______ 

• បុ្រគេិក្ណននក្ណថ្ទាំ ឬបុ្រគេិក្លនេងលទៀរណែេទទួេខុសត្រូវចាំលពាេះការសមាា រ និងការសមាា ប់្លមលោរតាមននា 
និងរប្ស់រប្រក្ន ុងសាលាលរៀន បានទទួេការប្ណត ុ េះប្ណាា េលៅលេើការណណនាំរប្ស់ត្ក្មុ  ុននេិរ រត្មូវការោាំបាច់
រប្ស ់Cal/OSHA សត្មាប្ក់ារលត្ប្ើត្បាសត់្ប្ក្ប្លោយសុវរែ ិភាព ល ើយនិងែូចណែេបានរត្មូវោាំបាច់លោយចាប់្
សត្មាប់្សាលាលរៀនណែេមានសុខភាពេា  (Healthy Schools Act) តាមការណែេអាចអនុវរាលៅបាន។ _________ 

• មានការប្ាំពាក់្បុ្រគេិក្ណននក្ណថ្ទាំ និងបុ្រគេិក្លនេងលទៀរណែេទទួេខុសត្រូវចាំលពាេះការសមាា រនិងការសមាា ប់្
លមលោរ លោយឧប្ក្រណក៍ារពារផ្លា េ់ខល នួ (PPE) ែូចជាលត្សាមនែ ឧប្ក្រណក៍ារពារណភនក្ ឧប្ក្រណក៍ារពារនល វូ
ែលងា ើម និងឧប្ក្រណក៍ារពារសមត្សប្លនេងលទៀរ តាមរត្មូវការោាំបាច់រប្សន់េិរនេ។ _________ 

• នេិរនេសមាា រទាំងអសត់្រូវណរទុក្ោក់្ឱ្យនុរពីនែលក្មង និងទុក្ោក់្លៅក្ន ុងក្ណនាងណែេមិនង្ហយត្សួេនឹង
ចូេលៅ។ _________ 

• មានការប្លងត ើនខយេ់ប្ក់្លចញចូេឱ្យបានលត្ចើនប្ាំនរុតាមណែេអាចលធវ ើលៅបាន ក្ន ុងអាំែុងលពេសមាា រនិង
សមាា ប់្លមលោរ លៅតាមក្ត្មិរណែេអាចលធវ ើលៅបាន។ ត្ប្សិនលប្ើមានលត្ប្ើត្បាសម់ា សុីនត្រជាក់្ សូមោក់្ក្ាំណរ់
ឱ្យត្សូប្យក្ខយេ់ប្រសិុទធពោីងលត្ៅ។ ផ្លា ស់ប្ត រូ និងត្រួរពិនិរយចលត្មាេះខយេ ់និងត្ប្ព័នធរត្មងលែើមបធីានបាននូវ
រុណភាពខយេត់្ប្លសើរប្ាំនុរ។ _________ 

• មានការសមាា រប្នាប់្ទឹក្ ក្ណនាងរង់ោាំ ប្នាប់្សត្មាក្ ក៏្ែូចជាក្ណនាងអងគ ុយលេង និងទីក្ណនាងទូលៅលនេង
លទៀរ លៅតាមភាពញឹក្ញាប់្ែូចបានោយតាមប្ញ្ា ីោងលត្កាម។ មានការណណនាំឱ្យលធវ ើការសមាា រជាត្ប្ោាំ លោយ
មិនរិចជាងមាងក្ន ុងមួយនថ្ៃ ក្ន ុងអាំែុងលពេត្ប្រិប្រា ិការ ប្ ុណនាអាចលធវ ើលែើងញឹក្ញាប់្ជាងលនេះ។ 

o ប្នាប់្ទឹក្៖ __________ 

o ក្ណនាងរង់ោាំ/ក្ណនាងចូេ៖ __________ 

o ប្នាប់្សត្មាក្រប្ស់ត្រូប្លត្ងៀន/បុ្រគេិក្៖ __________ 

o ថ្នន ក់្លរៀន៖ __________ 

o ទីក្ណនាងញាុាំអាហារលៅអាហារោា ន៖ __________ 

o ទីក្ណនាងលរៀប្ចាំមហ បូ្អាហារលៅអាហារោា ន៖ __________ 

o ការយិាេ័យោងមុខ៖ __________ 

o ការយិាេ័យលនេងលទៀរ៖ __________ 

o ទីក្ណនាងលនេងលទៀរ៖ __________ 

❑ មានការណណនាំឱ្យមានការោក់្អនុវរា វធិានការណ៏លនេងៗ លែើមបីលេើក្ក្មសស់ែេក់ារលាងសមាា រនែឱ្យបានញឹក្ញាប់្ 
ចាំលពាេះបុ្រគេិក្ សិសេ និងលភញៀវទ ាំងឡាយ។ ចាំណុចទាំងលនេះអាចរមួមាន (សូមរូសធីក្ត្រប់្ចាំណុចណែេអនុវរា)៖ 

• សិសេ និងបុ្រគេិក្មានឱ្កាសញឹក្ញាប់្លែើមបលីាងសមាា រនែរប្ស់ខល នួរយៈលពេ 20 វនិទីជាមួយសាប្ ូ  លោយែុស
ឱ្យបានសពវេា  និងលត្ប្ើត្បាស់មា សុីនសមង រួនែណែេមិនោាំបាច់ចុច ឬត្ក្ោស (ឬក្ណនេងណែេលត្ប្ើត្បាស់ណរមាងៗ) 
លែើមបជូីរសមង រួនែឱ្យបាន ម រ់ចរ់។ _________ 

https://cfpub.epa.gov/wizards/disinfectants/
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• មានការក្ាំណរ់កាេវភិារជាត្ប្ោាំែេ់សិសេរូចៗ សត្មាប់្ការសត្មាក្លែើមបីលាងសមាា រនែឱ្យបានញឹក្ញាប់្ 
លោយោប់្ប្ញ្ច េូទាំងមុននិងលត្កាយលពេញាុាំអាហារ ប្នា ប់្ពីលត្ប្ើត្បាស់ប្ងគន់រចួ ប្នា ប់្ពីលេងលៅោងលត្ៅ ក៏្
ែូចជាមុននិងលត្កាយពីការលធវ ើសក្មមភាពជាត្ក្មុលនេងៗ នងណែរ។ _________ 

• ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែណែេមានជារិអាេ់កុ្េលអទីេ (ethyl) (មានន្ុក្ជារិលអតាណុេ [ethanol] យា ង
រិច 60%) រឺមានសត្មាប្់សិសេ និងបុ្រគេិក្លៅតាមទីតាាំងក្ន ុងវធីិសាស្តសា ត្រឹមត្រូវ លៅទូទាំងសាលាលរៀនទាំងមូេ 
ណែេមិនមានក្ណនាងលប្ើក្ទឹក្លាងសមាា រនែ ឬទីក្ណនាងលាងសមាា រនែចេ័រ (លៅោងក្ន ុងឬលៅជរិថ្នន ក់្
លរៀន ប្នាប់្ណែេមាននាេល់សវាក្មមជាំនួយ ឬប្នាប់្រស្តនា ីនិងសិេបៈ)។ លពញចិរាឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ទឹក្អនម័យលាង
សមាា រនែណែេមានន្ុក្ជារិអាេ់កុ្េលអទីេជាង និងរួរមានការលត្ប្ើត្បាស់ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែ
ត្ប្លភទលនេះលៅក្ន ុងទីតាាំងសាលាលរៀន។ មិនត្រូវលត្ប្ើត្បាស់ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែណែេមានន្ុក្ជារិអាេ់
កុ្េអីុសូត្បូ្ពីេ (isopropyl) ជាសារធារុនេ ាំសក្មមលៅតាមសាលាលរៀនលែើយ ពីលត្ពាេះទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែ
ត្ប្លភទលនេះលធវ ើឱ្យលោេណសបក្ និងអាចត្ជាប្ចូេលៅក្ន ុងណសបក្បាន។ _________ 

• ការលេប្ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែណែេមានជារិអាេ់កុ្េ អាចប្ណាដ េឱ្យមានការពុេជារិអាេ់កុ្េ។ មិន
ត្រូវោក់្ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែលៅទីចាំ  និងរួរមានការលត្ប្ើត្បាសល់ោយមានការត្រប់្ត្រងពីមនុសេលពញ
វយ័ សត្មាប់្កុ្មារណែេមានអាយុលត្កាម 9 ឆ្ន ាំ។ មានការនដេ់ែាំណឺងែេ់មស្តនា ីសាលាលរៀន និងបុ្រគេិក្ឱ្យែងឹពីហា
និភ័យននការលេប្ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែ និងថ្នពួក្លររួរណរទូរស័ពាលៅ ណននក្ត្រប់្ត្រងការពុេ (Poison 
Control) តាមរយៈលេខ 1-800-222-1222 ត្ប្សិនលប្ើមានល រុនេណែេលជឿថ្ន សិសេបានលេប្ទឹក្អនម័យ
លាងសមាា រនែ។ _________ 

• ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែ សាប្ ូ និងទឹក្ ត្ក្ោសជូរ និងធុងសាំោម រឺមានសត្មាប់្សាធារណជនលៅត្រង់
ឬណក្បរត្ចក្ចូេននទីក្ណនាង ឬលៅក្ណនាងទទួេលភញៀវ និងត្រប់្ទីក្ណនាងលនេងលទៀរលៅោងក្ន ុងក្ណនាងលធវ ើការ ឬ
ក៏្លៅោងលត្ៅណែេមនុសេមានការត្បាត្សយ័ទក់្ទងគ្នន លោយផ្លា េ់។ _________ 

❑ មានការណណនាំថ្ន ត្រូវមាននដេ់ទឹក្អនម័យលាងសមាា រនែ ណែេមានត្ប្សិទធិភាពត្ប្ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ែេ់
បុ្រគេិក្ទាំងអស់ណែេលៅោងក្ន ុង ឬណក្បរទីតាាំងែូចោងលត្កាមលនេះ (សូមរូសធីក្ត្រប់្ចាំណុចណែេអនុវរា)៖ 

• ត្ចក្ចូេ (មួយ ឬលត្ចើន) ឬត្ចក្លចញ (មួយ ឬលត្ចើន) រប្ស់អគ្នរ _________ 

• ការយិាេ័យក្ណាដ េ _________ 

• ត្ចក្លែើងជលណដ ើរ _________ 

• ត្ចក្ចូេជលណដ ើរយនា  (ត្ប្សនិលប្ើមាន) _________ 

• ថ្នន ក់្លរៀន _________ 

• ប្នាប់្សត្មាក្រប្ស់មស្តនា ីសាលាលរៀន _________ 

• ការយិាេ័យរប្ស់មស្តនា ីសាលាលរៀន  _________  

ការពិចរណាពិខសសសម្រាប់ការខលងកីឡាខៅសាលាខរៀន និងការសណមដងសិលបៈ 

❑ ការពិចរណាទូខៅ៖ ការខាំត្បឹ្ងប្លញ្េញក្មាា ាំងោងកាយ និងសក្មមភាពលនេងៗលទៀរណែេមានការែក្ែលងា ើមលត្ចើន
ជាងមុនឬោា ាំងជាងមុន ែូចជាកី្ឡាទាំងឡាយណែេមានការប្ េះពាេ់លោយផ្លា េ់ ការលត្ចៀង ការលេងឧប្ក្រណ៍ខយេ់
នន ការោាំ ឬក៏្ការហារនិ់យាយក្ន ុងអាំែុងលពេការហារ់សមឬការសណមដងណននក្លលាខ នលនេះ នឹងប្លងត ើនក្ត្មិរហានិ
ភ័យននការចមាងលមលោរ ជាពិលសសលពេលៅោងក្ន ុងអគ្នរ និងលៅលពេណែេក្ត្មិរននការ ា្ងលៅក្ន ុងស រមន៍
មានការលក្ើនលែើង។ ណននការល ា្ ើយរប្លៅនឹងជាំងឺ COVID-19 (COVID-19 Reponse Plan) ប្ង្ហា ញថ្ន ត្ប្សិនលប្ើ
ត្ប្ព័នធសា ង់ណែេនដេែ់ាំណឹងលេឿន ចាំលពាេះចាំនួនននការន្ុេះលែើងននជាំងឺលៅក្ន ុងថ្នន ក់្លរៀន ឈានចូេែេ់ក្ត្មិរខសស់ណែេ
រួរឱ្យត្ពួយបារមភលនេះ នឹងមានការណណនាំយា ងមឺុងមា រ់ឱ្យមានការពាក់្មា ស់ខណៈលពេអនុវរាសក្មមភាពណែេ
ត្ប្ឈមនឹងហានិភ័យខសសជ់ាងមុនទាំងលនេះ។ សាលាលរៀនទាំងឡាយ ថ្នន ក់្សណមដងសិេបៈនិងក្ា ឹប្លនេងៗ ត្ពមទាំងក្ា ឹប្
និងសមស ័នធ កី្ឡាយុវជនទាំងឡាយ មានលសរ ើភាពក្ន ុងការពិោរណាលេើការលត្ប្ើត្បាស់វធីិសាស្តសា ណែេត្ប្ក្ប្លោយការត្ប្ងុ
ត្ប្យ័រនជាងមុន និងោក់្អនុវរាលគ្នេការណ៍ននការពាក់្មា ស់ឬការលធវ ើលរសា ណែេរឹង រុ៉ឹងជាងមុនទក់្ទងលៅនឹង
សក្មមភាពណែេត្ប្ឈមនឹងហានិភ័យកាន់ណរខសសទ់ ាំងលនេះ។ 

❑ ការខលងកីឡាខៅសាលាខរៀន 

• ត្ក្មុកី្ឡាយុវជនណែេមានការលរៀប្ចាំត្រឹមត្រូវទ ាំងឡាយ រមួទាំងត្ក្មុកី្ឡា និងក្ា ឹប្កី្ឡាលៅសាលាលរៀន រួរណរ
ពិនិរយលមើេ ឧប្សមស ័នធ  S៖ ពិធីការសត្មាប្ត់្ក្មុកី្ឡាយុវជនណែេមានការលរៀប្ចាំត្រឹមត្រូវ លែើងវញិ និងអនុវរា
តាមរត្មូវការោាំបាច់ទាំងឡាយលៅក្ន ុងលនេះ លែើមបកីារ់ប្នែយហានិភ័យននការរ ើក្ោេោេជាំងឺ COVID-19។ 
អាចអនុវរាតាមការណណនាំជាក់្លាក់្មួយចាំនួន ប្ ុណនាការណណនាំទាំងលនេះមិនណមនជាការជាំនួសឱ្យ ឧប្សមសន័ធ  S 
លនេះលទ។  

• សូមបីណរកី្ឡាណែេលរៀប្ចាំលែើងលៅោងលត្ៅអគ្នរ ក៏្អាចរមួមានការត្បាត្សយ័ទក់្ទងគ្នន ណែេត្ប្ឈមនឹងហានិ

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_YouthSports.pdf


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល 
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ភ័យខសស់ជាងមុន ល ើយណែេលក្ើរមានលែើងលៅោងក្ន ុងអគ្នរនងណែរ ែូចជាការលធវ ើែាំលណើរលៅលេើរថ្យនា ត្ក្ងុ
រប្ស់ត្ក្មុ ការហារល់េើក្ទមៃន់ ការលត្ប្ើត្បាស់ប្នាប់្ោក់្សមាភ រៈឬសត្មាប្់ប្្រូសលមាៀក្ប្ាំពាក់្ (locker rooms) រមួ
គ្នន  ឬក៏្ការលមើេណខេវ ើលែអូននការត្ប្កួ្រ ក៏្ែូចជាសក្មមភាពែនទលទៀរនងណែរ។ ក្មម វធីិកី្ឡាទាំងឡាយរួរណរ
ពិោរណាថ្នលរើការអនុវរាន៍ វធិានការណ៍ណននក្សុវរែ ិភាពប្ណនែមលទៀររឺសមត្សប្ឬលទ ែូចជាការពាក់្មា ស់លៅ
តាមទីតាាំងទាំងលនេះ ការរត្មូវោាំបាច់ឱ្យោក់្ថ្នន ាំប្ង្ហត រ ការលធវ ើលរសាតាមទមាា ប់្កាេក្ាំណរ់ ការោក់្ក្ាំណរ់
ចាំនួនអនក្ចូេរមួលត្ប្ើត្បាសប់្នាប់្ហារ់លេើក្ទមៃន់និងប្នាប់្ោក់្សមាភ រៈឬសត្មាប់្ប្្រូសលមាៀក្ប្ាំពាក់្ក្ន ុងលពេណរ
មួយ ល ើយនិងការផ្លា ស់ប្្រូសក្មមភាពទាំងឡាយលៅលរៀប្ចាំលៅោងលត្ៅអគ្នរវញិ លៅលពេណែេអាចលធវ ើលៅបាន
នងណែរ។ 

• ត្ប្សិនលប្ើសក្មមភាពកី្ឡាយុវជនត្រូវបានលរៀប្ចាំលែើងលៅោងក្ន ុងអគ្នរ សូមត្បាក្ែថ្នមានត្ប្ព័នធមា សុីន
ក្លដដ  ត្ប្ព័នធខយេ់ និងមា សុីនត្រជាក់្រមួគ្នន  (HVAC) ននអគ្នររប្ស់អនក្រឺលៅេា  មានែាំលណើរការធមមតា។ អាច
មានការលធវ ើឱ្យត្ប្ព័នធខយេប់្ក់្លចញចូេលៅតាមសាេហារ់កី្ឡា បានត្ប្លសើរជាងមុន លោយការោក់្លត្ប្ើត្បាស់
ក្ង្ហា រលៅផ្លា េ់ែ ីតាមវធីិសាស្តសា ត្រឹមត្រូវ។ សូមលមើេលរ ទាំព័រ រាំរអូនុវរាន៍េាប្ាំនុរសត្មាប្ត់្ប្ព័នធខយេ់ប្ក់្លចញ
ចូេលៅតាមសាេហារ់កី្ឡា សត្មាប់្រាំនូសប្ង្ហា ញលនេងៗ។  

❑ ថាន ក់ខរៀនតន្តនរ  ី

• សាលាលរៀនអាចនឹងពិោរណាថ្នលរើត្ប្ព័នធសា ង់ចាំនួនក្រណីជាំងឺ COVID-19 លៅក្ន ុងស រមន៍ នលពេប្ចច ុប្បនន
លនេះ (ែូចជាអត្តាននការចមាងលមលោរលៅក្ន ុងស រមន៍ក្ន ុងក្ត្មិរខសស)់ ត្រូវឱ្យមានការោក់្អនុវរាលគ្នេ
ការណ៍ណននក្សុវរែ ិភាពប្ណនែមលទៀរឬលទ លៅលពេមានការលេងឧប្ក្រណ៍ខយេន់ន ឬការលត្ចៀងក្ាំពុងលក្ើរមាន
លែើងក្ន ុងសាែ នភាពជាត្ក្មុ ជាពិលសសលពេលៅោងក្ន ុងអគ្នរ។ ែាំបូ្នម នមួយចាំនួន រមួមាន៖ 

o បុ្រគេទាំងឡាយណាណែេលេងឧប្ក្រណ៍ខយេ់នន អាចនឹងពាក់្របាាំងមុខណែេមានការណក្សត្មួេ 
ល ើយណែេអនុញ្ញា រឱ្យមានការប្ េះពាេ់លោយផ្លា េជ់ាមួយនឹងចាំណុចលត្ប្ើត្បាសម់ារ់ (mouthpiece) នន
ឧប្ក្រណ៍ លៅលពេណាណែេពួក្លរក្ាំពុងលេងឧប្ក្រណ៍លនេះ។ ក្ន ុងអាំែុងលពេណែេសិសេមិនក្ាំពុង វ ឹក្
ហារ់ ឬយា ងសក្មមលទលនេះ ពួក្លរអាចនឹងលត្ជើសលរ ើសផ្លា ស់ប្្រូលៅពាក់្មា ស់ណែេបិ្ទជិរលពញលេញវញិ។ 

o មានការណណនាំឱ្យលត្ប្ើត្បាសរ់ត្មប្សត្មាប់្ចាំណុចលប្ើក្ចាំ ននឧប្ក្រណ៍ (bell covers) ក្ន ុងអាំែុងលពេ
លេងឧប្ក្រណ៍ខយេន់ន។ 

o ពិោរណាលេើការអនុញ្ញា រឱ្យមានរមាា រោងកាយខាេះ (មានការណណនាំឱ្យមានយា ងលហាចណាស់ 3  វ ីរ) 
រវាងបុ្រគេណាមាន ក់្ណែេកំពុងធលងឧបករណខ៍យល ់និ្ងអ្នកចូលរមួ្ែថ្ទធទៀេទាងំអ្ស់។ 

o ពិោរណាលេើការអនុវរាការលធវ ើលរសា ត្រួរពិនិរយតាមទមាា ប់្ យា ងលហាចណាស់មដងជាលរៀងោេ់សបាា  ៍ 
ចាំលពាេះបុ្រគេទាងំអស់ណែេចូេរមួក្ន ុងការ វ ឹក្ហារ់ ឬការសណមាងជាត្ក្មុលៅោងក្ន ុងអគ្នរ ជាពិលសស
ត្ប្សិនលប្ើមិនមានការោក់្អនុវរាឱ្យមានការពាក់្មា ស់ ការលត្ប្ើត្បាស់រត្មប្សត្មាប់្ចាំណុចលប្ើក្ចាំ 
ឧប្ក្រណ៍ និងការរក្ារមាា រលទលនេះ។ 

o ផ្លា ស់ប្្រូសក្មមភាពទាំងលនេះលៅលរៀប្ចាំលៅោងលត្ៅអគ្នរវញិ លៅលពេណែេអាចលធវ ើលៅបាន នឹងលធវ ើឱ្យ
ក្ត្មិរហានិភ័យពាក់្ព័នធនឹងខយេ់ប្ក់្លចញចូេមិនេា  និងការត្ប្មូេនុ្ាំគ្នន លៅក្ន ុងអគ្នរ កាន់ណរថ្យ
ចុេះ។ អាចមានការោក់្អនុវរាលគ្នេការណ៍ប្ណនែមសត្មាប្់ការទប់្សាត រ់ ណែេបានពិពណ៍នោងលេើ ែូច
ជាមា ស់ណែេមានការណក្សត្មួេ រត្មប្សត្មាប់្ចាំណុចលប្ើក្ចាំ ននឧប្ក្រណ៍ និងការរក្ារមាា រ លៅ
ោងលត្ៅអគ្នរនងណែរ លោយណនាក្លៅលេើក្ត្មិរត្ប្ងុត្ប្យ័រនណែេចង់ទទួេបាន។ 

• ចាំលពាេះសក្មមភាពណននក្រស្តនា ីទ ាំងឡាយណាណែេរមួមានការលត្ចៀងក្ន ុងសាែ នភាពជាត្ក្មុ ចូរពិោរណាលេើការលធវ ើលរ
សាតាមទមាា ប់្ចាំលពាេះសមាជិក្ទាំងអស់រប្ស់ត្ក្មុ យា ងលហាចណាស់មដងជាលរៀងោេ់សបាា  ៍ ត្ប្សិនលប្ើអនក្
ចលត្មៀងននក្ាំពុងលត្ចៀងលោយមិនពាក់្មា ស់ និងលោយមិនមានការរក្ារមាា រោងកាយតាមការណណនាំលពេ
លៅោងក្ន ុងអគ្នរលទលនេះ។ 

• លៅលពេណែេអាចលធវ ើលៅបាន សូមោក់្លត្ប្ើត្បាសប់្នាេះត្ទនប្់ឬត្ប្ោប់្សត្មាប្់ោក់្លនេងលទៀរ ណែេជក់្ទឹក្
ល ើយអាចលបាេះលោេបាន លែើមបីទទួេត្រងយក្សាំណេ់ទឹក្មារ់ ណែេបានែក្ជ់ាប់្នឺងរត្មងទឹក្មារ់ (spit 
valves or water keys) ក្ន ុងឧប្ក្រណ៏ខយេ់ ល ើយត្រូវលបាេះលោេ ឬសមាា រឱ្យបានត្រឹមត្រូវប្នា ប់្ពីលត្ប្ើត្បាសរ់ចួ។  

❑ ថាន ក់ខរៀនខលាោ ន 

• ពិោរណាលេើការលធវ ើលរសាតាមទមាា ប់្ យា ងលហាចណាស់មដងជាលរៀងោេ់សបាា  ៍ សត្មាប់្អនក្ចូេរមួទាំងអស់ 
ត្ប្សិនលប្ើមិនមានការពាក់្មា ស់ ល ើយមិនមានការរក្ារមាា រោងកាយ ខណៈលពេក្ាំពុងអនុវរា ឬហារ់សម
លៅោងក្ន ុងអគ្នរលទលនេះ។  

• ពិោរណាលេើការហារ់សម និងការសណមាងតាមអនឡាញ ឬលៅោងលត្ៅអគ្នរ ជាំនួសឱ្យការលធវ ើលែើងលៅោងក្ន ុង
អគ្នរ លៅលពេណែេអាចអនុវរាលៅបាន។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
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❑ ថាន ក់ខរៀនរបា ំ 

• ក្ន ុងអាំែុងលពេលធវ ើចេនលនេងៗណែេប្លងត ើរឱ្យមានែាំណក់្ទឹក្រូចៗតាមរយៈនល វូែលងា ើមលចញមក្លត្ចើនជាង
មុនលោយសារណរការខាំត្បឹ្ងោា ាំងលនេះ ពិោរណាលេើការប្លងត ើនរមាា ររវាងគ្នន នឹងគ្នន  និង/ឬផ្លា ស់ប្្រូសក្មមភាព
ទាំងលនេះលៅលរៀប្ចាំលៅប្រលិវណោងលត្ៅអគ្នរ វញិ។ 

• ពិោរណាលេើការលធវ ើលរសា ត្រួរពិនិរយតាមទមាា ប់្ យា ងលហាចណាស់មដងជាលរៀងោេ់សបាដ  ៍សត្មាប់្អនក្ចូេរមួ
ទាំងអស ់ ត្ប្សិនលប្ើមិនមានការពាក់្មា ស់ ល ើយមិនមានការរក្ារមាា រោងកាយ ក្ន ុងអាំែុងលពេមានសក្មម 
ភាពលៅោងក្ន ុងអគ្នរលទលនេះ។ 

❑ ការថ្តតន្តនរ  ី

• ពិោរណាលេើការប្លងត ើនរមាា ររវាងអនក្ចលត្មៀង និងមនុសេែនទលទៀរទាំងអស់លៅក្ន ុងប្នាប់្សលមាង ឬប្នាប់្
ថ្រសលមាងនងណែរ លោយសារណរមានការប្លញ្េញចាំនួនននែាំណក់្ទឹក្រូចៗតាមនល វូែលងា ើមែ៏លត្ចើនចូេលៅក្ន ុង
ប្រលិវណរូចមួយលៅោងក្ន ុងអគ្នរ ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើអនក្លត្ចៀងទាំងឡាយមិនពាក់្មា ស់។ 

• ត្ប្សិនលប្ើមានការលេងឧប្ក្រណ៍ខយេ់នន លៅក្ន ុងប្នាប់្សលមាងជាមួយអនក្ែនទណែេសែ ិរលៅក្ន ុងលនេះណែរ 
សូមលយាងលៅលេើណននក្ ថ្នន ក់្លរៀនរស្តនា ី ោងលេើ សត្មាប្ែ់ាំបូ្នម នលនេងៗសា ីពីវធីិលេើក្ក្មសស់ែេស់ុវរែ ិភាព និង
ប្នធ រូប្នែយក្ត្មិរហានិភ័យ។ 

• រស្តនា ីណែេលត្ប្ើត្បាសឧ់ប្ក្រណ៍ជាត្ក្មុលនេងលទៀរ លេើក្ណេងណរឧប្ក្រណ៍ខយេន់ន អាចថ្របានលោយលត្ប្ើត្បាស់
ប្នាប់្សលមាង ប្ ុណនា ចូរពិោរណាលេើការរក្ារមាា រោងកាយយា ងលហាចណាស ់ 3  វ ីរ រវាងរស្តនា ីក្រទ ាំងអស់ លៅ
លពេណែេអាចអនុវរាលៅបាន ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើមិនមានការពាក់្មា ស់លទលនេះ។   

• មានការណណនាំយា ងមឺុងមា រ់ឱ្យមានការលធវ ើលរសាតាមទមាា ប់្ យា ងលហាចណាស់មដងជាលរៀងោេ់សបាា  ៍ សត្មាប់្
សមាជិក្ទាំងអស់ននត្ក្មុណែេលត្ប្ើត្បាស់ប្នាប់្ថ្រសលមាងរមួគ្នន  ត្ប្សិនលប្ើមនុសេទាំងឡាយមិនពាក់្មា ស់ និង
មិនមានការរក្ារមាា រោងកាយលទលនេះ។ 

• មុនលពេរស្តនា ីក្រ ឬត្ក្មុរស្តនា ីក្រលនេងលត្ប្ើត្បាស់ប្នាប់្ រួរណរលធវ ើឱ្យមានខយេ់ប្ក់្លចញចូេបានេា  (ពោិរណាលេើ
ការលត្ប្ើត្បាសឧ់ប្ក្រណ៍ប្នេុ ទធខយេ់) លែើមបលីេើក្ក្មសសែ់េក់ារផ្លា ស់ប្ត រូខយេឱ់្យបានលពញលេញ ល ើយនិងរួរណរ
មានការសមាា ប់្លមលោរលៅលេើឧប្ក្រណ៍ណែេលត្ប្ើត្បាសរ់មួគ្នន  (ឧទ រណ៍ មីត្កូ្) ឱ្យមានអនម័យ។ 

❑ ការសណមដង 

• សត្មាប់្ការសណមាងទាំងអស់លៅក្ន ុងនេិរក្មមណែេបានឧប្រែមភលោយសាលាលរៀនក្ត្មិរ TK-12 ពិោរណាលេើការ
ោក់្អនុវរាលគ្នេការណ៍ណននក្សុវរែ ិភាពប្ណនែមលទៀរ ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើនឹងមិនមានការពាក់្មា ស់ក្ន ុងអាំែុង
លពេការសណមដងលៅោងក្ន ុងអគ្នរលទលនេះ។ ពិោរណាលេើការលធវ ើលរសាតាមទមាា ប់្ យា ងលហាចណាស់មដងជាលរៀង
ោេ់សបាដ  ៍ សត្មាប់្អនក្សណមាងនិងត្ក្មុលរៀប្ចាំឆ្ក្ទាំងអស់ ណែេមានទាំនក់្ទាំនងឬការប្ េះពាេ់ជិរសន ិទធ
ជាមួយនឹងអនក្សណមាង លោយោប់្លនដើមមិនលេើសពី 72 លមា ង មុនលពេចូេរមួការជួប្ជុាំត្ក្មុនេិរក្មមជាលេើក្
ែាំបូ្ង និងប្នារ ូរែេ់ចុងប្ញ្េ ប់្ននកាេវភិារការសណមាង។ 

 
 វធិានការណ៍សម្រាប់ការទាក់ទងខៅសហេមន៍សាលាខរៀន និងសាធារណជន                                               

❑ រួរណរមានការលនញើព័រ៌មានពាក់្ព័នធនឹងលគ្នេការណទ៍ ាំងឡាយរប្សស់ាលាលរៀន លៅកាន់ឪពុក្មាដ យនិងសិសេ មុន
លពេសាលាលរៀនោប្់លនដើម ណែេមានការទក់្ទងលៅនឹង (សូមរូសធីក្ត្រប់្ចាំណុចណែេអនុវរា)៖ 

• លគ្នេការណ៍ទាំងឡាយននការោក់្ខល នួឱ្យលៅោច់លោយណែក្ និងការលធវ ើចតាា ែសី័ក្ លៅលពេណែេលគ្នេការណ៍
ទាំងលនេះអនុវរាលេើសិសេណែេមានលោរសញ្ញា នន ឬអាចនឹងបានប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរ COVID-19។ 
________ 

• ជលត្មើសសត្មាប់្ការលធវ ើលរសា ជាំងឺ COVID-19 ត្ប្សិនលប្ើសិសេ ឬសមាជិក្ត្រួសារណាមាន ក់្មានលោរសញ្ញា នន ឬ
បានប្ េះពាេ់លៅនឹងលមលោរ COVID-19។ ________ 

• អនក្ណែេត្រូវទក់្ទងលៅសាលាលរៀន ត្ប្សិនលប្ើសសិេមានលោរសញ្ញា នន ឬអាចនឹងបានប្ េះពាេ់លៅនឹង 
លមលោរ៖ __________________________________________________________________________________________________ 

• រលប្ៀប្លធវ ើការពិនិរយលោរសញ្ញា មុនលពេសិសេលចញពីនាេះ។ ________ 

• ត្ប្សិទធិភាពននការពាក់្មា ស់ក្ន ុងការការ់ប្នែយហានិភ័យននការចមាងលមលោរ COVID-19 និងការ ា្ងលមលោរ
តាមនល វូែលងា ើមលនេងៗលទៀរ ល ើយនិងសិទធិរប្ស់បុ្រគេមាន ក់្ៗក្ន ុងការពាក់្មា ស ់ លោយណនាក្លៅលេើចាំណង់ចាំណូេ
ចិរាផ្លា េ់ខល នួ ល ើយលោយមិនមានការរាំោមក្ាំ ណ ងននការលត្ជៀរណត្ជក្ ឬការលរ ើសលអើងលនេះលទ។ ________ 

• សារៈសាំោន់ននការអនុវរាន៍រប្ស់សិសេ លៅតាមលគ្នេការណ៍ទាំងឡាយននការរក្ារមាា រោងកាយ និងការត្រប់្ 
ត្រងការ ា្ងជាំងឺ ណែេមានត្សាប់្។ ________ 



នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភិបាល 
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• ការផ្លា ស់ប្ត រូលនេងៗលៅក្ន ុងក្មម វធីិសិក្ា និងសក្មមភាពលត្ៅក្មម វធីិសិក្ា លែើមបបី្លញ្ា ៀសហានិភ័យ។ ________ 

• លគ្នេការណ៍លនេងៗរប្សស់ាលាលរៀន ទក់្ទងលៅនឹងការលធវ ើែាំលណើរលៅកាន់សាលាលរៀនលោយឪពុក្មាា យ និងការ
ណណនាំអាំពកីារទក់្ទងលៅសាលាលរៀនពីចមាៃ យ។ ________ 

• សារៈសាំោន់ននការនាេ់ព័រ៌មានសត្មាប់្ទាំនក់្ទាំនងក្ន ុងក្រណីប្នា ន់ ណែេថ្មីប្ាំនុរ លៅែេ់សាលាលរៀន រមួទ ាំង
ជលត្មើសលត្ចើនណប្ប្យា ងលែើមបីទក់្ទងឪពុក្មាា យនងណែរ។ ________ 

• លនេងលទៀរ៖  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 វធិានការណ៍ណដលធានាបាននូវការទទួលបានការខម្របើម្របាស់ខសកកមមសំោន់ៗ ខដ្ឋយខសម ើភាព                                     

❑ មានការប្លងត ើររលត្មាង សត្មាប់្ការលធវ ើឱ្យណននការអប់្រំជាេក្ខណៈបុ្រគេ (IEPs) និងណននការ 504 រប្ស់សិសេ
ទាំងឡាយណែេមានរត្មូវការពិលសស បានថ្មីលែើងវញិ លែើមបធីានបានថ្ន ការអប់្រំអាចប្នាលៅបានលោយមិន
ត្ប្ឈមនឹងហានិភ័យ ួសល រុែេ់សិសេ។ 
• ណននការលនេះោប់្ប្ញ្ច េូ វធីិសាស្តសា មួយសត្មាប្់ការទក់្ទងយា ងសក្មមជាមុនលៅែេ់ឪពុក្មាា យ នលែើមឆ្ន ាំសិក្ា 

លែើមបធីានថ្នក្ាំពុងមានការលោេះត្សាយប្ញ្ញា ទក់្ទងលៅនឹងការអប់្រំនិងសុវរែ ិភាពកុ្មារ។ 
• ការណក្ណត្ប្លៅលេើណននការ IEPs និងណននការ 504 អាចទក់្ទងលៅនឹងការសិក្ាពីចមាៃ យ ការណក្ណត្ប្លៅលេើថ្នន ក់្

លរៀនលែើមបីសត្មួេែេ់រត្មូវការសិសេ វរាមានលៅសាលាលរៀនលៅក្ន ុងរាំប្ន់ោច់លោយណែក្ណែេមានចាំនួនសិសេ
រិច ឬក៏្ វធីិកូ្នការ់ (hybrid) លោយបូ្ក្ប្ញ្ច េូទាំងការសិក្ាលៅក្ន ុងថ្នន ក់្ និងការសិក្ាពីចមាៃ យនងណែរ។ 

• មានការអនុវរាជាំហានលនេងៗលែើមបីណក្ណត្ប្ណននការ IEPs និងណននការ 504 លែើមបីធានសុវរែ ិភាពែេ់សិសេណែេ
ត្សប្តាមប្ទប្បញ្ារា ិពាក់្ព័នធ នឹងចាប់្រប្ស់រែា និងចាប់្រប្ស់ត្ប្លទស។ 

❑ មានការផ្លា ស់ប្្រូលសវាក្មម ឬត្ប្រិប្រា ិការណននក្រែាបាេណែេអាចមានការនាេ់ជូនពីចមាៃ យ (ឧទ រណ៍ ការចុេះលឈាម េះ
ក្ន ុងថ្នន ក់្ ការោក់្ប្ញ្ជ នូណប្ប្ប្ទឬឯក្សារ ។េ។) លៅជាតាមអនឡាញវញិ។ 

 
 

 វធិានការណ៍បណនាមទាងំឡាយណាណដលមិនបានរាបប់ញ្ច ូលោងខលើ េួរណតានការដ្ឋក់បង្គា ញខៅខលើទំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយ
ណឡក ណដលអនកពាក់ព័នធេួរភាជ ប់ជាមួយនឹងឯកសារខនេះ។ 

 

ខលាក-អនកអាចទាកទ់ងមកបុេាលិកខយើងខំុ្ដូចោងខម្រកាម ម្របសិនខបើាន 

 សំណួរ ឬមតិខយបល់អំពីពិធីការខនេះ៖ 
 
 

ខ ម្ េះអនកទំនាក់ទំនងននកចិច
ការខនេះ៖ 

____________________________________________________________ 

ខលខទូរស័ពា ៖ ____________________________________________________________ 

កាលបរខិចេទ ណកសម្រមួលចងុ
ខម្រកាយ៖ 

____________________________________________________________ 

 


