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ពិធី�រស្រ�ប់កម� វ �ធីផ�ល់�រែថ�ំេ�េពលៃថ�ដល់កុ�រ្រគប់�យុ�ចចូ លេរៀន
�ន
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ
10/19/20៖ �នបែន� មេសចក� ីត្រម�វឲ្យអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីព�
ី រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��
�ធ
េ��មទីកែន� ងអប់រ�។ �នបែន� ម�រប��ក់ែដលត្រម�វឲ្យកម� វ ី ែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់
កុ�រែដល្រគប់�យុចូលេរៀនេធ� ើច��ឡីស័ក��ក់េរៀន ឬ្រក �ម� ំងមូ ល េបើសិន��រប៉ះ�ល់�នេកើតេឡើង
េ�ក��ងទី�ំងេនះ។ �នបែន� ម�រប��ក់អំពេី សចក� ត
ី ្រម�វៃន�រ�យ�រណ៍េ��ន់
�យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�េពល�ន�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 េ�្រគឹះ��នអប់រ�។
�នបែន� មព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងេសចក� ីត្រម�វឲ្យ�ក់ទងែផ� កេចញ���ប័ណ��រែថ� ំសហគមន៏
(Community Care Licensing Division) អំព�
ី រេលើកែលង�រែថ� ំកុ�រករណីប��ន់ព�
ី រផ� ល�
់ ��ប័ណ�។
�នបែន� មព័ត៌�នែដលត្រម�វឲ្យកម� វ �ធី� ំង�យែដលផ� ល�
់ រែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់កុ�រែដល្រគប់�យុ
ចូ លេរៀនេ�ទីកែន� ង��េរៀន K-12 េដើម្បីេធ� ើ�រជូ នដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈ។
បច��ប្បន� �ព្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿងេ�ក��ងឯក�រ� ំងមូ ល។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទ
េ�យវ �ទ���ស� និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ
េដើម្បីអនុ��តឲ្យទីកែន� ង�ក់�ក់េធ� ើ�ណិជ�កម� េ�យ��ល់
ក��ងកំឡ
� ងេពលជំងឺ�តត�ត COVID-19។ េសចក� ីត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់្រគប់កម� វ �ធី� ំងអស់រ ួមប��ល
�
� ំងកម� វ �ធីែថ� ំនិង�រអប់រ�ដំបូង
(ECE)
និងកម� វ �ធីេផ្សងេទៀតែដលផ� ល�
់ រែថ� ំដល់កុ�រ�ន�យុ
�ចចូ លេរៀន�នមុនេពល ក� ងកំឡ
� ងេពល ឬេ្រ�យេពលេ�៉ងេរៀនធម� �។ ទីកែន� ង� ំងេនះ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ
េបើក��រេ�យេសចក� ីប��ប់ពីម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរដ� ។
បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�ល
រដ� េ�េលើទីកែន� ង�ក់�ក់� ំងេនះ �ជីវកម� ្របេភទ� ំងេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ែដល�នែចងេ�ក��ងប�� ី
្រត� តពិនិត្យេនះ។
ទីកែន� ងែដល្រត�វ�នផ�ល់សិទ��កម� វ �ធីែថ� ំនិង�រអប់រ�ដំបូង្រត�វែតេ�រព�មេសចក� ែី ណ�ំ
របស់សុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LA ECE [កម� វ �ធីែថ� ំនិង�រអប់រ�ដំបូង]។
កម� វ �ធី� ំង�យែដល�នគេ្រ�ងផ� ល់�រែថ� ំេ�េពលៃថ� ស្រ�ប់ក�
ុ រែដល្រគប់�យុចូលេរៀន និងព្រងីក
្របតិបត� ិ�ររបស់ខ� �នហួ សពី�រកំណត់ៃន���ប័ណ��រែថ� ំកុ�របច��ប្បន� របស់ពួកេគ ឬហួ សពីែដនកំណត់ៃន
��ន�ពេលើកែលង���ប័ណ�របស់ពួកេគ គឺ្រត�វែត�ក់ទង�មួ យ�រ ��ល័យក��ងតំបន់ែផ� ក
េចញ���ប័ណ��រែថ� ំសហគមន៍របស់ខ� �ន េដើម្បីកំណត់�េតើពួកេគ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�នសុវត� �
ិ ព
ក��ង�រេលើកែលងករណីប��ន់ពេី សចក� ីត្រម�វៃន�រេចញ���ប័ណ�បែន� មឬក៏អត់។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី
�រេលើកែលង�រែថ� ំកុ�រ សូ មេមើល PIN 20-22-CCP។
កំណត់ស��ល់ពិេសសស្រ�ប់��េរៀន K-12៖ ��េរៀនែដលផ� ល�
់ រែថ� ំេ�េពលៃថ� ក��ងទ្រមង់�មួ យដល់កុ�រ
ែដល្រគប់�យុចូលេរៀនេ�ទីកែន� ង��េរៀន K-12 ្រត�វ�នត្រម�វេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los
Angeles ឲ្យបំេពញ និងេធ� �
ើ រជូ នដំណឹង�មួ យ�យក��ន េ�យពិពណ៌�ពី វ ��ល�ពៃនសកម� �ពែថ� ំ
កុ�ររបស់អ�ក និង���ប័ណ��រែថ� ំកុ�រ ឬ��ន�ពេលើកែលងរបស់អ�ក។ �រែណ�ំស្រ�ប់�របំេពញ និងតំណ
េ��ន់�រស� ង់មតិអន�ញ គឺ�នេ�ទីេនះ។
• េបើសិន�អ� ក�នទទួ ល���ប័ណ�ឲ្យផ� ល់េស�កម� ECE និងបេ្រមើេស�ែតកុ�រេ�ក��ង្រក �ម�យុ
មុន��ក់មេត� យ្យ និងេក� ង�ងេនះ អ� កមិន�ំ�ច់េធ� ើ�រជូ នដំណឹងេនះេទ។
• េបើសិន�កម� វ �ធីរបស់អ�កកំពុងផ� ល់�រែថ� ំេ�េពលៃថ�ដល់កុ�រែដល្រគប់�យុចូលេរៀនេ�ទីកែន� ង
�មួ យេ្រ�ពីទីកែន� ង��េរៀន K-12 អ� កមិន�ំ�ច់េធ� ើ�រជូ នដំណឹងេនះេឡើយ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន� មដូ េច� ះ
សូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រLACountyhttp://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់
បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖

(1) េ�ល�រណ៍កែន� ងេធ� ើ�រ និង�រអនុវត� េដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក
(2) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
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(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ
�មួ យ។

្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ

្រសបេពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ

កម� វ �ធី�ង
ំ អស់ែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យ�រែណ�ំេនះ ្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ វ ��ន�រណ៍ែដល
�ចអនុវត� �ន�ំងអស់ ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុៃន
វ ��ន�រណ៍�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� គឺមិន�ចអនុវត� �នស្រ�ប់ទីកែន� ងែថ�ំកុ�រ។
េ��ះកម� វ �ធី៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
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A. េ�ល�រណ ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ (គូ សធីក� ង
ំ អស់ ែដលអនុវត�
ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)

 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
 បុគ�លិក�យរងេ្រ�ះ (អ� កែដល�ន�យុេលើ 65 ��ំ អ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�) ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេធ� ើ�រ�រ
ែដល�ចេធ� �
ើ នពីផ�ះេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិក

េធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។ ពិ�រ�ផ� ល់ជេ្រមើសឲ្យបុគ�លិក និងបុគ�លិកស� ័្រគចិត�ែដលេស� ស
ើ ុំែកែ្រប�រកិច� ែដល�ត់បន� យ�រ
ប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ�មួ យអ� កេផ្សងេទៀត (ឧ. �រកិច�រដ� �ល)

 �លវ ��គ��ស់េវន�� ឬប�រេវន�
�
� ្រត�វ�នអនុវត� �មែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�
អតិបរ�។

 បុគ�លិក� ំងអស់ (�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិកទទួ ល្រ�ក់ឈ� �ល និងអ� កស� ័្រគចិត� ្រត�វ�នសំេ��រ ួម� "បុគ�លិក")

្រត�វ�ន្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។
បុគ�លិកយល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពីេគ
េបើសិន��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង
�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។

 ប��ប់ពទ
ី ទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ� េើ តស� វ �ជ��ន និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធ�
ី រេដើម្បីឲ្យ

ករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
និងត្រម�វឲ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗ
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ង េធ� ើ�រ។ េបើសន
ិ ��ន�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19
េ�ក��ង��ក់េរៀន ឬេ�ក��ង្រក �មេ�ទី�ំងក��ងទីកែន� ង�មួ យ បុគ�ល� ំងអស់េ�ក��ង��ក់េរៀន ឬ្រក �មក��ងអំឡ
� ង
រយៈេពលែដល�រប៉ះ�ល់�នេកើតេឡើង ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើច��ឡីស័ក។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�
ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពេី គ� ំងអស់ េដើម្បី �ចទទួ ល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បី
កំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� �
ើ របែន� មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ
COVID-19 បែន� ម។

 �រ្រត� តពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចនឹងចូ លមក�ន់កែន� ងេធ� ើ�រ។ ទីកែន� ង្រត�វែត
អនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីពផ
ី � វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�ស្រ�ប់បុគ�លែដលពិនិត្យេឃើញ វ �ជ��នស្រ�ប់េ�គស��
មុនេពលចូ លក��ង្រគឹះ��នអប់រ�
ឬខណៈេពលេ�្រគឹះ��នអប់រ�។
�រ្រត� តពិនិត្យ
្រត�វែត
ឺ
�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹងេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំង COVID-19 ែដល�ចេកើត�ន ែដល�ន
េរៀប�ប់េ�េលើផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�
និង�េតើបុគ�លិក�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល្រត�វ�នេគដឹង�
ើ នពីច��យ ឬ
�នឆ� ងជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យឬក៏អត់។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� �
េ�យ��ល់េ�េពលបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន�
�ចេធ� ើ�ន។
ទីកែន� ង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ពី�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ
COVID-19
� ំងអស់េ�ទីកែន� ង
ក��ងចំេ�មបុគ�លិក
និងកុ�រេ��ន់�យក��នសុខ�ព��រណៈ
េ�យបំេពញ��ងសេង� ប
ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងករណីជំងឺ COVID-19 និង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ�ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ប��ប់ពី
�រជូ នដំណឹងអំពីករណី។ េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14
ៃថ� េ�ះនិេ�ជកគួ រ�យ�រណ៍��មៗពីចេ��មេនះេ��យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈអុីែមល ACDCEducation@ph.lacounty.gov ឬ�មទូ រសព� �មរយៈេលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទទទួ ល�នរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិត

ៃថ� ។ បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខេនះ្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យ
អ� កដៃទ។ បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ គួ រ
�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រុ�ពីែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប���ន�ព
សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��តឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េច� ះ។ ្រក�ត់រុ�ែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹង�ងេ្រ�មច��គឺ��រល� ។ មិនគួ រេ្របើ
�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។ បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខេពលេ���ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យ
ឯកជន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
 បុគ�លិកក៏ទទួ ល�នេ្រ�មៃដស្រ�ប់កិច��រដូ ច�េរៀបចំម� �ប��រ
ស��តនិងស��ប់េមេ�គ។

ប៉ះ�ល់សំ�ម

ឬេ្របើ្រ�ស់ផលិតផល�ង

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីេភ��វ និងពីបុគ�លិកដូ ច��េ�្រគប់កែន� ង� ំងអស់
ៃនកែន� ងែថ� ំកុ�រេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

Protocol for Child Care K-12 (Cambodian)
10/19/2020

បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន�

�ម�រ�ំ�ច់

ទំព័រ 3 ៃន 10

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េដើម្បីជួយកុ�រ ឬេ� �ម�រ�ំ�ច់។

 បន� ប់ទឹក និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o បន� ប់ទឹក
________________________________________________________________
o េផ្សងេទៀត

_________________________________________________________________

 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិកេ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_________________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19 គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច
�ងេ្រ�ម៖
_________________________________________________________________________________

 បុគ�លិក្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ងៃដរបស់ខ� �នឲ្យ�នញឹក�ប់។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 ឲ្យេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន

បុគ�លិកនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍��ល់ខ� �ន
និង្រត�វ�នែណ�ំ
ឲ្យេចៀស�ង�រេ្របើទូរស័ព� េថប� ិត វ �ទ្យ
� ពីរផ� វ�
េ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់�រ�រេផ្សងេទៀត ឬឧបករណ៍� រ ��ល័យរ ួម��
េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ ពួ កេគក៏្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យែចករ� ែលក PPE ��ច់�តផងែដរ។

 េ�េពលែដល្រត�វែតេ្របើវត��រ ួម��

វត��� ំងេ�ះ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេ�យេ្របើផលិតផលស��តែដលសម្រសប
ស្រ�ប់ៃផ� វត��រ�ងេវនេធ� �
ើ រ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ មួ យ�ែដលញឹក�ប់�ង េ�យ�ប់ប��ល
� វត��ដូច�ងេ្រ�ម៖
ឧបករណ៏� រ ��ល័យរ ួម ដូ ច��៉សុីនថតចម� ង �៉សុីនទូ រ�រ �៉សុីនេ�ះពុម� ទូ រស័ព� ��រចុច ្រប�ប់កិប
្រប�ប់េ�ះ្រ�ប់កិប ្រប�ប់េបើកសំបុ្រត ៃផ�េធ� ើ�រេ�កែន� ងទទួ លេភ��វ ��នីយ�រ�ររ ួម�� ឧបករណ៍សំេឡង
និង វ �េដអូ �យកូ ម ។ល។

 េពលេវ�្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យបុគ�លិកេដើម្បីអនុវត� �រស��តក��ងអំឡ�ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �ន។

កិច��រស��ត្រត�វ�ន
កំណត់ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ �ែផ� កមួ យៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។
េបើ�ំ�ច់ ែកែ្របេ�៉ងេដើម្បី��
�ននូ វ�រស��ត�្រប�ំ និងហ� ត់ចត់ �ម�រគួ រ។ ចូ រពិ�រ�ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស��តរបស់�គីទីបី
េដើម្បីជួយ�មួ យត្រម�វ�រស��តេកើនេឡើង ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យ �ម�រ�ំ�ច់។

 ្រត� តពិនិត្យេមើល�រនិយមអវត� �នរបស់បុគ�លិក

�មែដល�ច�នែដល�នទទួ ល �របណ��ះប�
� ល។

និង�នប�� ី្រក �មបុគ�លិកប្រម �ង

 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ្រី ត� តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងល័ក�ខ័ណ�

�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត� េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ��ន
�
និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ង
ំ េ�ះក��ង�ម
��គីទីបី។

 �មជេ្រមើសចិត�—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
_________________________________________________________________________________

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ� ត�ង�យ
�រមកដល់ និង�រ�កេចញ
 �ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំកុ�រឲ្យ�នសម្រសបេដើម្បីរក��ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។
 េបើសិន��នយន� ដឹកជ��ន
�
(ឧ. រថយន� ្រក �ង) ្រត�វ�នេ្របើេ�យកម� វ �ធីែថ� ំកុ�រ អ� កេបើកបរគួ រែតអនុវត�

សកម� �ព និងពិធី�រសុវត� ិ�ព� ំងអស់ ដូ ចែដល�នចង��លប��ញស្រ�ប់បុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ. អ�ម័យៃដ
្រក�ត់�ំងមុខ និង�ររក�គំ�ត�ង�យ)។

o �ររក�គំ�ត�ង�យេ�េលើ�នយន� ដឹកជ��ន
� គួ រែត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�មវ ��ន�រណ៏ដូច�
ត្រម�វឲ្យ�នកុ�រែត��ក់េ�េ�អី�ន្រក �ង/�នយន� មួ យឬអង��យជួ រ��ស់��។

o េបើកបង� �ចនិងបេង� ើនគំ�ត�អតិប រ ��រ�ងកុ�រនិងអ� កេបើកបរេ�ក��ង�នយន� ដឹកជ��ន
� េ�
េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 កុ�រនិងេភ��វ� ំងអស់គួរែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�េពលមកដល់និងេពល�កេចញពីទីកែន� ង។
 បន� យទំ�ក់ទំនង��ល់រ�ងបុគ�លិក កុ�រនិង្រគ� �រពួ កេគេ�េពល�ប់េផ� ើមនិងចុងប�� ប់ៃនៃថ�។
 េរៀបចំកែន� ងកុ�រមកដល់និង�រយកកុ�រេ�វ �ញេ��ត់��រកែន� ងេមើលែថកុ�រ្របសិនេបើ�ចេធ� ើ�ន
េដើម្បីកំណត់ចំនួន��បិ�ឬេភ��វែដល្រត�វ�រចូ លក��ង��រ។

 ��ស់េ�៉ង និងទី�ំងមកដល់ និងយកកុ�រេ�វ �ញឲ្យ�ន��ប់ខ� �ន�មែដល�ចអនុវត� �ន េដើម្បី�ត់បន� យ
ប��្របឈមៃន�រកំណត់�ល វ ��គស្រ�ប់្រគ� �រ។

 កំណត់ផ� វ� ស្រ�ប់ចូល និងេចញ េ�យេ្របើ្រ�ស់្រចកចូ លេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។ �ក់ចះុ នូ វពិធី�រ
េផ្សងេទៀតេដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យអ� កដៃទឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចអនុវត� �ន។

 ផ�ល់�រែណ�ំ�ក់ែស� ង ដូ ច�បង់ស�ិតេ�េលើក្រ�លឥដ� ឬចិេ�� ើមផ� វ� និង��កស��េលើជ��ំង េដើម្បី���

បុគ�លិក និងកុ�ររក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតេ�ជួ រ និងេ�េពលេផ្សងេទៀត (ឧ. �រែណ�ំស្រ�ប់�របេង� ើត
"ផ� វ� ែតមួ យ" េ�ក��ងផ� វ� េដើរក��ងអ�រ និងជួ រស្រ�ប់យកកុ�រនិង�ក់កុ�រេ�កែន� ងែថ� ំ)។

ទី��លំែហ�យ
 សកម� �ពេ�កែន� ងែថ� ំកុ�រ

� ំងក��ងនិងេ្រ�អ�រ្រត�វែតេរៀបចំេឡើង�្រក �មស� ិតេស� រ�ក់�ក់ចំនួន
12
�ក់ឬតិច�ងេនះេដើម្បីរក�រគំ�ត�ង�យក��ងចំេ�មកុ�រ
និងរ�ងកុ�រនិងបុគ�លិក
(“ស� ិតេស� រ”
�នន័យ�កុ�រដែដលចំនួន 12 �ក់ឬតិច�ងេនះេ�ក��ង្រក �មែតមួ យ�ល់ៃថ� )។

 េភ��វ

និងកុ�រេ�កែន� ងែថ� ំេក� ង� ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខខណៈេពលេ�កែន� ងឬទី�ំង
ែថ� ំេក� ង េលើកែលងែតេពលេគងមួ យែភ� ត េពលបរ �េ�គ/ផឹក ឬេពលេធ� ើសកម� �ព�ង�យែត��ក់ឯង (ដូ ច�
�ររត់យឺតៗែត��ក់ឯង)។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ���ស� ប៉ុេ�
� ះេទើប្រត�វ�នេលើកែលង
ពី�រ�ក់េនះ។
េដើម្បី�្រំ ទសុវត� ិ�ពបុគ�លិករបស់អ�ក
និងេភ��វេផ្សងេទៀត
គួ រផ� ល់រ�ំងមុខឲ្យេភ��វ
ែដលមកដល់េ�យ��ន�។

 បេង� ើនគំ�តរ�ងកែន� ងអង��យ

តុ និងែ្រគ។ ពិ�រ�ពី វ �ធីេដើម្បីបេង� ើត�របំែបកកុ�រ�មរយៈមេធ��យ
េផ្សងេទៀត ឧ�ហរណ៍ គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតចេ��ះកែន� ងអង��យ រ�ំង�ំងរ�ងកែន� ងអង��យ �រស��ល់េ�េលើ
ក្រ�លឥដ� េដើម្បីេលើកកម� ស់�ររក�គំ�ត �រេរៀបចំកែន� ងអង��យក��ងែបបបទមួ យែដល�ត់បន� យ�រ�ក់ទង
ទល់មុខ��។

 ពិ�រ�េរៀបចំសកម� �ពេឡើង វ �ញស្រ�ប់្រក �មតូ ចៗ ក៏ដូច�េរៀបចំេ្រគ�ងស�� រ �ម និងទី��កម�ន� េឡើង វ �ញ េដើម្បី
រក��របំែបក��។

 បុគ�លិកគួ រែតបេង� ើត�រែណ�ំស្រ�ប់�ររក�គំ�ត�អតិបរ�

និង វ �ធី�ត់បន� យ�និភ័យ(risk)ៃន

ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�ក�ងចំេ�មកុ�រ� ំងក��ងទី���ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�រ ែដល�យ្រស� លយល់ស្រ�ប់ កុ�រ
និងសម្រសប�មក្រមិតលូ ត�ស់�មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់ជំនួយដូ ច�គំនូសេលើឥដ� និង��កស��។

 រ �តបន� ឹងចំនួនេភ��វ អ� កស� ័្រគចិត� និងសកម� �ពមិន�ំ�ច់ែដលចូ លរ ួម�មួ យ្រក �មេផ្សងេទៀតក��ងេពលែតមួ យ។
 រ �តបន� ឹងសកម� �ពក��ងសហគមន៍េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
្រ�ស់ �ក់ឲ្យអ� កចូ លរ ួមេ���តពី��សម្រសប
េមេ�គប��ប់ពេី ្របើរ ួចម� ងៗ។

េបើសិន�មិន�ចអនុវត� �ន ចូ រ��ស់�រេ្របើ
រក�្រក �មឲ្យតូ ចនិងស� ិតេស� រ�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងស��ប់

 �ក់ក្រមិតេលើ�រ្របមូ លផ��ំ និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក�ស្រ�ប់អ�កែដល�ចរក�គំ�ត�ង�យ និង�ំ្រទ
អ�ម័យៃដឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។

 េ្របើ្រ�ស់ទី��េផ្សង�ម�រ�ំ�ច់

េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រេ្របើ្រ�ស់ទី���ងេ្រ��្រប�ំេបើ
��ស�តុ
អំេ�យផល។ ឧ�ហរណ៍ ពិ�រ�ពី វ �ធីេដើម្បីបេង� ើនទី���ងេ្រ��អតិបរ� និង�រេ្របើ្រ�ស់��រ��ន
និងទី��េផ្សងេទៀតស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ។

 �ត់បន� យចល��្រក �មឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចអនុវត� �ន។
 ដឹក�ំេធ� ើសកម� �ព�មួ យកុ�រេ�ទី���ងេ្រ�អ�រេ្រចើន�មែដល�ចេ�រ ួច(�ល់សកម� �ព�ត់
្រ�ណ�ងអស់
ំ
េ្រច�ងនិងសូ ្រត្រត�វែតេ�ទី���ងេ្រ�)។

��រ
 ឲ្យកុ�រយក��រ��ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ�មែដល�ចេធ� ើ�ន
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

បរ �េ�គ
ឬបរ �េ�គេ�ក��ង្រក �មតូ ចរបស់ខ� �ន
ជំនួសឲ្យ�លបរ �េ�គលក� ណៈសហគមន៍
���ននូ វសុវត� ិ�ពរបស់កុ�រែដល�ន្របតិកម� �ែលកហ្ស
� �
ី �រ។

ឬ��រ��ន។

 េ្របើ្រ�ស់្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ��រែដល�ចេ�ះេ�ល�ន (ឧ. ្រប�ប់្រប�េ្របើ្រ�ស់ និង�ន)។ េបើសិន

�មិន�ចេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់្រប�ែដល�ចេ�ះេ�ល�ន ចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ��រែដលមិន
�ចេ�ះេ�ល� ំងអស់្រត�វ�ន�ត់ែចងេ�យ�ក់េ្រ�មៃដ និង�ង�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកេ�� ឬេ�ក��ង�៉សុីន
�ង�ន។ បុគ�ល��ក់ៗគួ រ�ងៃដរបស់ខ� �ន ប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ ឬប��ប់ពី�ត់ែចង្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ
��រែដល�នេ្របើរ ួចេ�យ��ល់។

 េបើសិន���រ្រត�វ�នផ�ល់ជូនក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍�មួ យ
��ក់ៗ ជំនួសឲ្យ��រែបបប៊ូ េហ�
េ្របើ្រ�ស់។

ឬ��រែបប្រគ� �រ។

ចូ រ�ន្របអប់ឬថង់េវចខ� ប់�មុនស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម
េចៀស�ង�រែចករ� ែលកម� �ប��រ និង្រប�ប់្រប�

C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
 ្រ�កដ�បុគ�លិកនិង្រក �ម្រគ� �រ� ំងអស់�នយល់ដឹងអំពី�រព្រងឹង�រអនុវត� អ�ម័យ �រែណ�ំអំពី
�ររក�រគ��ត និង�រៈសំ�ន់ៃន�រេ្របើ្រ�ស់្រតឹម្រត�វ �រេ�ះយកេចញ និង�រ�ងសំ�ត្រក�ត់
គ្រមបមុខ �រអនុវត� ន៍�រពិនិត្យ និងលក� ន� ិកៈេលើកែលង�ក់�ក់ របស់ជំងឺ COVID-19 ។

 �ត់�ំងបុគ�លិក��ក់ឲ្យទទួ លខុស្រត�វក��ង�រេឆ� ើយតបនឹង�រ�រម� ពីជំងឺ

COVID-19
។
បុគ�លិកនិង្រក �ម ្រគ� �រកែន� ងែថ� ំកុ�រ� ំងអស់ គួ រែតដឹង� េតើបុគ�ល��ក់េ�ះ�នរ� និង
�ក់ទងេ�ពួ ក�ត់
េ�យរេបៀប�។
បុគ�លិក��ក់េនះគួ រែត�ន�របណ��ះប�
� ល
េដើម្បីស្រមបស្រម� លឯក�រ
និង�ម
�ន�រប��ញែដល�ចេកើត�នក��ងេ�លបំណង
ជូ នដំណឹងដល់បុគ�លិកនិង្រក �ម្រគ� �រឲ្យ�ន
រហ័ស
និង�នទំនួលខុស្រត�វ។
បុគ�លិក��ក់េនះក៏ទទួ លខុស្រត�វក��ង�រជូ នដំណឹងដល់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ក��ងតំបន់ អំពក
ី រណីជំងឺ COVID19 � ំងអស់េ�ទីកែន� ង។

 ្រ�កដ��រផ�តផ
់ � ង់ស��រៈ្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�្រំ ទឥរ ��បថអ�ម័យល�

េ�យរ ួម�ន�ប៊ូ
្រក�សអ�ម័យ
ធុងសំ�មេ�យមិន�ំ�ច់េ្របើៃដប៉ះ
និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�យ�ន�តិ
�ល់កុលេអទីល�៉ងេ�ច�ស់ ៦០ �គរយ ស្រ�ប់បុគ�លិកនិងកុ�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ
�ងៃដ�នេ�យសុវត� ិ�ព។

 បេ្រង�នកុ�រពី វ ��ន�រណ៍�រ�រ��ល់ខ� �នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o �ងសំ�តៃដឲ្យ�នេទៀង�ត់មុននិងេ្រ�យេពលបរ �េ�គ��រ
ប��ប់ពេី លងេ��ងេ្រ� េហើយប��ប់ពេី ្របើបន� ប់ទឹក។

ប��ប់ពក
ី � កឬ

ក�
� ស់

o េចៀស�ង�រប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�ក។
o េ្របើ្រក�ត់បិត�ត់េពលក� កនិងក�
� ស់។
o េ្របើ្រក�សជូ ត្រចមុះ និង ក� ក /ក�
� ស់េ�ក��ង្រក�ស ឬក៏ែកងៃដ។
 ពិ�រ�ពីទ��ប់��ែដល�ចឲ្យបុគ�លិកនិងកុ�រេធ� ើ�រ�ងស��តៃដរបស់ពួកេគឲ្យ�នេទៀង�ត់
េ�ចេ��ះេពល��ស់��។

 កុ�រនិងបុគ�លិកគួ រ�ងៃដរយៈេពល

២០ វ ��ទី�មួ យ�ប៊ូ េ�យដុសស��ត�៉ងហ� ត់ចត់
េ្របើកែន្សង្រក�ស (ឬេ្របើកែន្សង្រក�ត់េ្របើែតម� ង) េដើម្បីេធ� ើឲ្យៃដស��ត។

និង

 បុគ�លិកគួ េធ� ើ�គំរ ូនិងអនុវត� �រ�ងៃដ។ ឧ�ហរណ៍ ស្រ�ប់ក�
ុ រតូ ចៗ េ្របើេពលេវ�េ�បន� ប់ទឹក�
ឱ�សេដើម្បីព្រងឹងទ��ប់ល� និង�ម�ន�រ�ងៃដែដល្រតឹម្រត�វ។

 កុ�រនិងបុគ�លិកគួ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ

េ�េពលមិន�ចអនុវត� �រ�ងៃដ�មួ យទឹកនិង
�ប៊ូ �ន។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ្រត�វ�នេ្របើេ�យ ្រតដុសៃដរហូ ត�ល់ែតស��ត� ំង្រស �ង។ ស��ល់៖
�រ�ងៃដ�មួ យទឹកនិង�ប៊ូ ញឹក�ប់គឺ�ន
្របសិទ��ព�ង�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
�ពិេសសេ�េពលែដលៃដេមើលេឃើញ្រប�ក់។

o កុ�រ�យុេ្រ�ម ៩ ��ំ គួ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ េ្រ�ម�រ្រត� តពិនិត្យរបស់មនុស្សេពញវ �យ។

ទូ រស័ព� េ��ន់�រ្រត� តពិនិត្យ��ព
ំ ុល្របសិនេបើេលបទឹកអ�ម័យ�ងៃដ៖ 1-800-222-1222 ។
គួ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល
េហើយគួ រែត្រត�វ�នេ្របើេ�េពល
�នស��នុពលៃន�រេ្របើ្រ�ស់េ�យកុ�រមិន្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យ។ ទឹក�ងៃដ Isopropyl
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
�ន�តិពុលេ្រចើន
េម�ណុល

េហើយ�ច្រស� បចូ ល�មែស្បក។

កុំេ្របើផលិតផល�ែដល�នផ��ក�តិ

 ពិ�រ�ពីកែន� ង�ងៃដចល័ត�សេពញទីកែន� ង េដើម្បី�ត់បន� យ�រចល័ត និងកកស� ះេ�បន� ប់ទឹក
ឲ្យ�នតិចបំផុត�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។

 ��ក�រេ្របើ្រ�ស់្របភពទឹកផឹកែដល�ន�ក់ឲ្យេ្របើ�មទី��រណៈ
ែដល�ចេ្របើេឡើង វ �ញ�ន។

េហើយេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើដបទឹក

 កែន� ងែដល្រត�វ�នប៉ះញឹក�ប់ដូច� ៃដ�ញ��រ កុង�ក់បិតេបើកេភ� ើង ៃដបិតេបើកទឹក ៃផ�បន� ប់ទឹក
តុក៏ដូច�ៃផ� ក��ង�នយន� ដឹកជ��ន
�
គួ រែត្រត�វស��តឲ្យ�ន�៉ងេ�ច�ស់�េរៀង�ល់ៃថ�
និងញឹក�ប់�ងមុនក��ងមួ យៃថ�្របសិនេបើ�ច។

 �ក់ក្រមិត�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍េលងកំ�ន� រ ួម��
ឲ្យ�ន�រប៉ះ�ល់តិច�ងមុន។

េដើម្បី�្រំ ទដល់សកម� �ព�ង�យែដល�ម�រ

 កំណត់�រែចករ� ែលកវត��

និងឧបករណ៍ ដូ ច�្រប�ប់្រប�េក� ងេលង
េបើមិនដូ េច� ះេទ្រត�វ�ងស��ត និងស��ប់េមេ�គរ�ង�រេ្របើ្រ�ស់បន� ។

ែហ� មនិងេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់សិល្បៈ

 �ន្រប�ប់្រប�េក� ងេលង

និង្រប�ប់់្រប�
ស្រ�ប់ជំនួយេក� ងេរៀនគណិត វ �ទ�ែដល�ចេ្របើ�ន
ែដល�យ្រស� លក��ង�រស��ត
និងស��ប់េមេ�គេពញមួ យៃថ�
ឬផ� ល់នូវធុង�ក់��ល់ខ� �ន
ែដល�នបិតេ��ះស្រ�ប់�ក់្រប�ប់្រប�េក� ងេលង
និងរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់េក� ង��ក់ៗ។
���្រប�ប់្រប�េក� ងេលងែដលពិ�កក��ង�រស��ត
(ឧ�ហរណ៍្រប�ប់្រប�េក� ងេលងទន់)
្រត�វ�នដកេចញពី��ក់េរៀន
ឬ្រត� តពិនិត្យេ�យ្រប �ង្របយ័ត�ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�យកុ�រ��ក់ៗ
ប៉ុេ�
� ះ។

 េ�េពលេ្រជើសេរ �សផលិតផល�ងស��ត សូ មេ្របើផលិតផលែដល្រត�វ�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រ�ស់ ្រប�ំងនឹង
ជំងឺ COVID-19 ែដល�នអនុម័តេ�យ EPA ែដល�នអនុម័តេលើប�� “ី N [អិន]” និងអនុវត� �ម
�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់។
ផលិតផល� ំងេនះ�នផ�ក
� នូ វេ្រគ�ងផ្ស ំែដល�នសុវត� ិ�ព ស្រ�ប់អ�កែដល�នជំងឺហឺត។

 េ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�ក់��ក��ន្របសិទ��ព្រប�ំង��ក់�រេមេ�គែដលកំពុង

េកើតេឡើង អនុវត� �ម�រែណ�ំេលើ��កស្រ�ប់អ្រ�ព្រ�វ និងេពលេវ�ប៉ះ�ល់សម្រសប។ ផ� ល�
់ រ
បណ��ះប�
� លដល់បុគ�លិកអំពីេ្រ�ះ��ក់ៃន�តិគីមី �រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ន
ុ ផលិត និងេសចក� ីត្រម�វ
Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត� ិ�ព។

 បុគ�លិកស��តែដលទទួ លខុស្រត�វស��ត និងស��ប់េមេ�គទីកែន� ង ្រត�វែត�នបំ�ក់�មួ យឧបករណ៍

�រ�រ��ល់ខ� �ន ែដល�នដូ ច�េ្រ�មៃដ �រ�រ�រែភ� ក �រ�រ�រផ� វ� ដេង� ើម និងឧបករណ៍�រ
�រសម្រសបេផ្សងេទៀត�មត្រម�វ�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។
ផលិតផល� ំងអស់្រត�វែត�ក់ឲ្យផុតពីៃដ
េក� ង និងស��កេ� ក��ងកែន� ងែដលមិនសូ វ�ន�រប៉ះ�ល់។

 េ�េពលស��ត េបើកឲ្យខ្យល់េចញពីទី�� មុនេពលកុ�រមកដល់។ �នគេ្រ�ងេធ� ើអ�ម័យ�៉ង ហ� ត់ចត់

េ�េពលែដលកុ�រមិន�នវត� �ន។
្របសិនេបើេ្របើ�៉សុីន្រត�ក់
សូ មេ្របើ�រកំណត់ែដល
�ំមកនូ វខ្យល់្រសស់��។ ��ស់ប�រ� និងពិនិត្យ្របព័ន�តំរង និង្របព័ន�្រតងខ្យល់េដើម្បី���ននូ វគុណ�ព
ខ្យល់ល�បំផុត។

 េបើសិន��រេបើកបង� �ចប�
� លឲ្យប៉ះ�ល់ដល់សុវត� ិ�ព ឬសុខ�ព ចូ រពិ�រ�ពីយុទ���ស� េផ្សងេដើម្បី
ែកលម� ខ្យល់េចញចូ ល ដូ ច��រេ្រ�ះខ្យល់េ�ក�
� លស្រ�ប់្របព័ន� HVAC (�រ�យតៃម� ត្រមងេ�ល
េ��៉ងតិច MERV 13)។

ឹ
 �ត់ វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���្របព័ន�ទឹក និងលក� ណៈពិេសស� ំងអស់ (ឧ�ហរណ៍ ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផក
ទឹក�ញ់លម� ) គឺ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប��ប់ពី�របិទទីកែន� ងក��ងរយៈេពលយូរ េដើម្បី�ត់
បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺដូច�ជំងឺ Leginonnaires �េដើម។
�រ្រត�តពិនិត្យកុ�រ

 បណ��ះប�
� លបុគ�លិកនិងអប់រ�េក� ងៗនិង្រក �ម្រគ� �ររបស់ពួកេគអំពីេពលេវ�ែដលពួ កេគគួ រេ�ផ� ះេហើយ
និងេពល�ពួ កេគ�ច្រតឡប់មកកែន� ងេមើលែថ� ំកុ�រ វ �ញ។
េលើកទឹកចិត��៉ងសកម� �ពដល់បុគ�លិកនិង
កុ�រែដលឈឺឬែដលេទើប�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យអ� កែដល�ន ជំងឺ COVID-19ឲ្យ��ក់េ�ផ� ះ។

 បែន� មេលើ�រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិកេ�េពលពួ កេគមកដល់
Protocol for Child Care K-12 (Cambodian)
10/19/2020

កុ�រ� ំងអស់គួរែត្រត�វ�នពិនិត្យេ�
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េពលមកដល់កែន� ងែដរ:

o េធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យសុខ�ពរបស់កុ�រ� ំងអស់េពលមកដល់។

េនះ�ច�ប់ប��ល
� � ំងពិនិត្យ
សីតុណ��ពរបស់កុ�រេ�េពល�ប់េផ� ើមៃថ� នីមួយៗ េ�យែទម៉ូ ែម៉្រតមិន�ច់ប៉ះ��ល់។ ្របសិនេបើ
មិន�នែទម៉ូ ែម៉្រតមិន�ច់ប៉ះ��ល់េទ
រ�យ�រណ៏�រ�យ
តៃម� សីតុណ��ព�ចទទួ លយក�ន។

o ទីកែន� ង្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់

DPH
ស� ីពផ
ី � វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�ស្រ�ប់បុគ�ល
ែដលពិនិត្យេឃើញ វ �ជ��នស្រ�ប់េ�គស��មុនេពលចូ លក��ង្រគឹះ��នអប់រ�
ឬខណៈេពល
េ�្រគឹះ��នអប់រ�។�កសួ របុគ�ល្រគប់រ ូបអំពីេ�គស��ក��ងរយៈេពល
24
េ�៉ងចុងេ្រ�យ
និង�េតើ�ន នរ���ក់េ�ក��ងផ� ះរបស់ពួកេគ�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
ឬក៏អត់។
�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��ក៏្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ�ចចូ លេ�ក��ងអ�រផងែដរ។
�រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹងេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID19
ែដល�ចេកើត�នដូ ច�នេរៀប�ប់េ�េលើផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�យ��ល់ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូ ច��រ្រត� ត
ពិនិត្យ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល្រត�វ�នបិទេ�្រចកចូ លេ�អ�រេ�យប��ក់�
េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងបរ �េវណេ�ះេទ។

 មិន�ប់ប��ល
� កុ�រ ឪពុក��យ អ� កេមើលែថឬបុគ�លិក�ែដលប��ញេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ែដល
�ចេកើត�ន។

ប��ន
� កុ�រនិងបុគ�លិកែដល
�ម�នបុគ�លិកនិងកុ�រេពញមួ យៃថ� េដើម្បីរកេ�គស��ជំង។ឺ
ឺ
�នេ�គស��ដូ ច���មួ យជំង
COVID-19
ែដល�ចេកើត�នេ�ផ� ះ។
ប��ន
� �ត់េ�កែន� ង
េពទ្យែដល្របេសើរ�ងេ�ផ�ះេបើ�ំ�ច់។
្របសិនេបើបគ
ុ � លក
ិ ឬកុ�រឈឺ

 កំណត់បន� ប់ឬតំបន់�ក់េ��ច់េ�យែឡក
COVID-19 ។

េដើម្បីបំែបកអ� ក���ក់ែដលប��ញអ�រេ�គស��ៃន

 ���ពួ កេគ�ក់រ�ំងមុខឬ�៉ស

្របសិនេបើពួកេគ�ន�យុេលើសពី២��ំ
�រ�ក់ឬេ�ះ�៉សឬ�នប��ដកដេង� ើមេ�យ�រ�ក់�៉ស។

េហើយមិន�នប��ក��ង

 កុ�រឬបុគ�លិកែដលប��ញេ�គស��គួ រែតស� ិតេ�ក��ងបន� ប់�ច់េ�យែឡករហូ តដល់េគ�ចដឹកេ�ផ� ះ
ឬេ�មណ�លសុខ�ព�ន�ប់�មែដល�ចអនុវត� �ន។

 បេង� ើតដំេណើរ�រេដើម្បីដឹកជ��ន
� នរ���ក់ែដលឈឺេ�ផ� ះរបស់ពួកេគ ឬកែន� ងែថ� ំសុខ�ព�៉ង�ន
សុវត� �
ិ ព �ម�រគួ រ។ ទូ រសព� េ�េលខ 9-1-1 ��មៗ េបើសិន�បុគ�លេចញអ�រៈចុកឥតឈប់ ឬ
ស��ធក��ង្រទ�ង �ន់�ំង ឬបបូ រ�ត់ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ។

 ទីកែន� ង្រត�វ្រ�កដ�ពួ កេគ�ន�៉ងេ�ច�ស់មួយ

ប៉ុែន� គួ រឲ្យកត់សំ�ល់បែន� ម
េទៀត
េលខទូ រស័ព�សេ���ះប��ន់ េដើម្បី���ននូ វ�រជូ នដំណឹង�ប��ន់ ្របសិនេបើកុ�រ�នស��ៃនជម� ឺ

 ែណ�ំកុំឲ្យបុគ�លិក និងកុ�រែដលឈឺ្រតឡប់មកវ �ញ រហូ តដល់ពួកេគបំេពញ�មលក� ណៈវ �ច� ័យ
្រតឡប់មកទីកែន� ង វ �ញដូ ច�នគូ សប��ក់េ�ក��ងផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�ស្រ�ប់បុគ�ល
�នេ�គស��េ�្រគឹះ��នអប់រ�។

េដើម្បី

 ែណ�ំឲ្យអ� កប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លឈឺ

ស� ិតេ�ផ� ះ រហូ តដល់ពួកេគបំេពញ�មលក� ណៈវ �ច� យ
័
េដើម្បី
�ញដូ
្រតឡប់មកទីកែន� ង វ
ច�នគូ សប��ក់េ�ក��ងផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់�មួ យកុ�រ
ែដល�ច�នឆ� ងជំងឺេ�្រគឹះ��នអប់រ�។

 ប��ប់ពី�នទទួ លដំណឹង�បុគ�លិក

ឬកុ�រេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ទីកែន� ង្រត�វ
�នត្រម�វឲ្យែណ�ំបុគ�លែដលឈឺឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
និងែណ�ំមនុស្ស� ំងអស់
ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលឈឺឲ្យេធ� ើច��ឡីសក
័ ។
េ�េពលេនះ
េបើសិន��រប៉ះ�ល់
�នេកើតេឡើងេ�ក��ង��ក់េរៀន ឬ្រក �ម បុគ�លិក និងកុ�រ� ំងអស់ែដលស� ត
ិ េ�ក��ង��ក់េរៀន ឬ្រក �ម
ក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលឆ� ងជំងឺ ្រត�វ�ន�ត់ទុក��នប៉ះ�ល់។ េមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈអំពី
�រ�ក់ឲ្យេ�េ�យែឡក
(ph.lacounty.gov/covidisolation)
និង�រេធ� ើច��ឡីស័ក
(ph.lacounty.gov/covidquarantine) ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន� ម។

 ទីកែន� ង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ព�
ី រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 � ំងអស់េ�ទីកែន� ងក��ងចំេ�ម
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

បុគ�លិក
និងកុ�រេ��ន់�យក��នសុខ�ព��រណៈ
េ�យបំេពញ��ងសេង� ប
ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងករណីជំងឺ COVID-19 និង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ�ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ� ប��ប់ពី
�រជូ នដំណឹងអំពីករណី។
េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�នករណីជំងឺ
COVID-19
វ �ជ� �ន
3
ករណីឬេ្រចើន�ងេនះ្រត�វ�ន
កំណត់ក��ងរយៈេពល
១៤
ៃថ�
ចូ រជូ នដំណឹង��មៗដល់
ម�ន� ីសុ�ភិ�លក��ងមូ ល��ន បុគ�លិក និង្រគ� �រ� ំងអស់��មៗ ខណៈេពលែដលរក��រស��ត់
ដូ ច�នត្រម�វេ�យច�ប់រដ� និងសហព័ន�។

 បិទទីកែន� ងែដល�នេ្របើេ�យបុគ�លែដលឈឺ

និងកុំេ្របើ្រ�ស់មុនេពលស��ត
និងស��ប់េមេ�គ។
រង់�ំ24េ�៉ង មុនេពលអ� កស��តឬស��ប់េមេ�គ។ ្របសិនេបើ24េ�៉ងមិន�ចេធ� ើេ��នេទ សូ មរង់
�ំឲ្យ�នយូរ�មែដល�ចេធ� ើេ��ន ។

 ���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��ប់េមេ�គ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព

និង្រតឹម្រត�វ
េ�យេ្របើ
ឧបករណ៍�រ�រ ��ល់ខ� �ន និងខ្យល់េចញចូ លែដល�នែណ�ំស្រ�ប់�រស��ត។ ទុកផលិតផលស��ត
និងស��ប់េមេ�គឲ្យផុតពីៃដេក� ង។

 ក��ងកំឡ�ងេពលផ��ះឬ�រប៉ះ�ល់្រទង់្រ�យធំ

សូ មពិេ្រ�ះេ�បល់�មួ យមន� ីរសុ�ភិ�ល��រណៈក��ង
្រស �ក អ� ក្រគប់្រគង��ព��លសម្រសប�ចពិ�រ��ន ្របសិនេបើ�ន�របិទ�ម�ត់និងរយៈ
េពលែដលែផ� កេលើក្រមិត�និភ័យ (risk) េ�ក��ងសហគមន៍�ក់�ក់៖

o ្របសិនេបើកម� វ �ធីេនះ្រត�វ�នបិទ សូ មឲ្យបុគ�លិក និស្សិត និង្រក �ម្រគ� �ររបស់ពួកេគកុំចូលរ ួម

ក��ង�រជួ បជុំឬេធ� ើទ�
ំ ក់ទំនងសង� មេ�្រគប់ទីកែន� ង។
េនះ�ប់ប��ល
� � ំង�រេរៀបចំ�រែថ� ំ
កុ�រ�្រក �មក៏ដូច��រជួ បជុំ��េ�កែន� ងដូ ច�ផ� ះមិត�ភក� ិ េ�ជនីយ��នែដលចូ លចិត� ឬ
ផ�រទំេនើបក��ង្រស �ក។

�ក់កំ រ �ត�រែចករ� ែលក
 រក�ទុករបស់របរនីមួយៗរបស់កុ�រឲ្យេ��ច់េ�យែឡកពី��និង�ក់ធុងផ��កស្រ�ប់ទុកស��រៈឬទីក
ែន� ��ល់ខ� �នេ�យ�នបិទេ��ះ។
េមេ�គ។

���របស់របរ្រត�វ�នយកេ�ផ� ះ�ល់ៃថ�

េដើម្បីស��តនិងសំ��ប់

 ���រផ�ត់ផ�ង់ឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�ត់បន� យ�រែចករ� ែលកសំ�រៈខ� ស់

(�ត់បន� យសំ�រៈ

សិល្បៈ។ល។) ដល់កំ រ �តែដល�ចអនុវត� ន៍�ន ឬកំណត់�រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងបរ ���រ និងសំ�រៈដល់កុ�រ
មួ យ្រក �មក��ងេពលែតមួ យេហើយ��តនិង��ច់រ�ង�រេ្របើ្រ�ស់។

 េជៀស�ង�រែចករ� ែលកឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក
សេម� �កបំ�ក់
្រប�ប់្រប�េក� ងេលង
េសៀវេ� និងែល្បងឬឧបករណ៍សិក�េផ្សងៗ�មែដល�ចអនុវត� �ន។

D. វ ��ន�រណ៍ ែដលទំ�ក់ទ ំនង�មួ យ��រណជន
 ែថរក�្របព័ន�ទំ�ក់ទំនងែដលអនុ��តឲ្យបុគ�លិកនិង្រក �ម្រគ� �រ�យ�រណ៍េ�គស��េ�យខ� �នឯងនិង
ទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹង��មៗពី�រប��ញនិង�របិទេហើយរក��រស��ត់។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងអ�រ។
 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យ�សេពញ
្រ�ស់រ�ំងមុខ ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យ
ដេង� ើម។

ែដលរ�លក
ឺ ្រគ�និងកុ�រអំព�
ី ររក�គំ�ត�ង�យនិង�រេ្របើ

ែដលែណ�ំេភ��វ�ពួ កេគគួ រែត��ក់េ�ផ� ះ្របសិនេបើ�នេ�គស��ផ� វ�

 ្រចកអន�ញៃនកែន� ងេធ� ើ�រ

(េគហទំព័រ
ប�
� ញសង� ម
។ល។)
ផ� ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អព
ំ ី
�ររក�គំ�ត�ង�យ �រត្រម�វឲ្យេ្របើ្រក�ត់�ង
ំ មុខ និងប��ែដល�ក់ពន
័ � េផ្សងៗេទៀត។

E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស�ើ�ព
 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់កុ�រ្រត�វ�នផ� ល�
់ ទិ�ព។
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នបេង� ត
ើ េឡើងេដើម្បី��ដល់េស�កម� ស្រ�ប់ក�
ុ រ ែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់
ទីនិង/ឬែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់េ�ទី��រណៈ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើគួរ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡកែដល
�ជីវកម� គួរ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖

េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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