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ពិធី�រណ៍េបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់ �រេ�ះតង់េ�េពលៃថ�៖ ឧបសម� ័ន� K៖
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
28/11/20៖
• �ន្របសិទ��ពៃថ�21/11/20 េ�៉ង 10:00 យប់ ដល់ 21/12/20 េ�៉ង 5 ្រពឹក កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�្រត�វែត
ប�្ឈប់្របតិបត� ិ�រ�ប់ពីេ�៉ង 10:00 យប់ដល់េ�៉ង 5:00 ្រពឹក (PST) េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យស� ិតេ�ផ� ះ
�នកំណត់របស់រដ� California។
• កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�ែដល�ន�រផ��ះជំងឺ (3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�) ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល
14 ៃថ�។
•
�នបែន� មេសចក� ីប��ប់េដើម្បីអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីពី�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស�� និង�រប៉ះ�ល់ �រ�ក់
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក �រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ និង�រ�យ�រណ៍ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងពិធី�រណ៍អំពី�រែថ� ំ
េពលៃថ�ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន។ �នបែន� មព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងេសចក� ីប��ប់�ក់ទងែផ� កផ� ល់���ប័ណ�
ស្រ�ប់�រែថ� ំក��ងសហគមន៍អំពី�រេលើកែលង�រែថ�ក
ំ ុ�រក��ង្រ��សន� ពី�រេចញ���ប័ណ�។ �នបែន� ម
ព័ត៌�នែដលត្រម�វឲ្យកែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ��ង
ំ �យែដលផ� ល់�រែថ�េំ ពលៃថ�ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន
េ�ទី����េរៀន K-12 ឲ្យេធ� ើ�រជូ នដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈ។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�ំ្រទេ�យវ �ទ���ស�
និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីអនុ��តឲ្យទីកែន� ង�ក់�ក់េបើក��រេឡើង វ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ េសចក� ីត្រម�វ�ងេ្រ�ម
គឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�
(Day
Camps)
ែដល�នអនុ��តឲ្យេបើក��រេ�យេសចក� ីប��ប់ពីម�ន� ី
សុ�ភិ�ល��រណៈរបស់រដ� ។
បែន� មេលើលក� ខណ�ែដល�ន�ក់ចុះេ�យអភិ�លរដ� េ�េលើទីកែន� ង�ក់�ក់� ំងេនះ
�ជីវកម� ្របេភទ�ង
ំ េនះក៏្រត�វេ�រព�មលក� ខណ�ែដល�នែចងេ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនត
ិ ្យស្រ�ប់កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�
(Checklist for Day Camps) េនះផងែដរ។
កែន� ងេ�ះតង់េ��មេឆ� រសមុ្រទ និងកែន� ងេ�ះតង់ជិះទឹករលក ្រត�វែតអនុវត� �មពិធី�រណ៍កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�េនះ
និង�ក់េស� ើប�� ី្រត� តពិនិត្យែដល�នបំេពញរ ួចេ�សមត� កិច�េឆ� រសមុ្រទែដលសម្រសប
(ទី្រក �ង
េ�នធី
ឬរដ� )
េដើម្បី
ទទួ ល�ន�រអនុ��ត
េ�យអនុេ�ម�ម េសចក� ីប��ប់ឲ្យស� ិតេ�ផ� ះ (Stay at Home Order) �នកំណត់ែដល�នេចញេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�លរដ�
េ�ៃថ�ទី 19 ែខ វ �ច� ិ� ��ំ 2020 កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�� ំងអស់្រត�វែតប�្ឈប់្របតិបត� ិ�រ�ប់ពីេ�៉ង 10:00 យប់ដល់េ�៉ង
5:00 ្រពឹក។ េសចក� ីប��ប់េនះ�ន្របសិទ��ពេ�ៃថ�ទី 21 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2020 េវ�េ�៉ង 10:00 យប់ និងបន� �ន្របសិទ��ព
រហូ តដល់េ�៉ង 5:00 ្រពឹកៃថ� ទី 21 ែខធ� � ��ំ 2020។
ពិធី�រណ៍អំពីកែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�
ក៏្រត�វអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់ស�ីពី�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��
និង�រប៉ះ�ល់
�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក �រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ និង�រ�យ�រណ៍ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ង ពិធី�រណ៍អំពី�រែថ� ំ
េពលៃថ�ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន (Day Care for School-Aged Children protocol) ផងែដរ។
កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ� � ំង�យ�ែដល�នគេ្រ�ងផ� ល់�រែថ� ំេពលៃថ� ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន
និងព្រងីក
្របតិបត� ិ�ររបស់ខ� �នហួ សពីែដនកំណត់ៃន���ប័ណ��រែថ� ំកុ�របច��ប្បន� របស់ខ� �ន
ឬហួ សពីែដនកំណត់ៃន��ន�ពេលើក
ែលង���ប័ណ�របស់ខ� �ន
្រត�វែត�ក់ទងេ��រ ��ល័យក��ងតំបន់ទទួ លបន��កផ� ល់���ប័ណ�ស្រ�ប់�រែថ� ំក��ងសហគមន៍
េដើម្បីកំណត់�េតើពួកេគ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យេស� ើសុំ�រេលើកែលង្រ��សន� ពីេសចក� ីប��ប់���ប័ណ�បែន� មឬអត់។ ស្រ�ប់ព័ត៌�ន
បែន� មអំពី�រេលើកែលង�រែថ� ំកុ�រ សូ មេមើល�រែណ�ំរបស់រដ� និង FAQs �ក់ព័ន�នឹង�រេលើកែលងស្រ�ប់�រែថ� ំកុ�រ៖
េសចក� ីជូនដំណឹង�ព័ត៌�នរបស់អ�កផ� ល់េស� (Provider Information Notice (PIN)) 20-22-CCP។
កំណត់ស��ល់ពិេសសស្រ�ប់�រេ�ះតង់េ�ក��ងទី���� K-12៖ កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�ែដលផ� ល់�រែថ� ំេពលៃថ�ក��ង
ទ្រមង់�មួ យដល់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀនេ�ទី���� K-12 ្រត�វ�នត្រម�វេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី
Los Angeles ឲ្យបំេពញ និងេធ� ើ�រជូ នដំណឹងដល់�យក��នេ�យពិពណ៌�អំពី វ ��ល�ពៃនសកម� �ពែថ�ក
ំ ុ�ររបស់អ�ក
និង���ប័ណ��រែថ�ក
ំ ុ�រ ឬ��ន�ពេលើកែលងរបស់អ�ក។ �រែណ�ំស្រ�ប់�របំេពញ និងតំណេ��ន់�រស� ង់មតិ
អន�ញ គឺ�នេ�ទីេនះ។ ្របសិនេបើអ�ក�នទទួ ល���ប័ណ�ឲ្យផ� ល់េស� ECE និងបេ្រមើេស�ស្រ�ប់ែតកុ�រេ�ក��ង្រក �ម�យុ
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មុន��ក់មេត� យ្យ និងេក� ង�ងេនះប៉ុេ�
� ះេ�ះ អ� កមិន�ំ�ច់េធ� ើ�រជូ នដំណឹងេនះេទ។ េបើសិន�កម� វ �ធីរបស់អ�កកំពុងផ� ល់
�រែថ� ំកុ�រដល់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀនេ�ទីកែន� ង�មួ យេ្រ�ពីទី���� K-12 អ� កមិន�ំ�ច់េធ� ើ�រជូ នដំណឹងេនះេទ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន� ម ដូ េច� ះសូ ម
្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ �្រប�ំស្រ�ប់បច��ប្បន� �ព
េផ្សងៗេ�េ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
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក និង��រណៈជន
(5) វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ�ង
ំ ្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ េ�េពលែដលទីកែន� ងរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រណ៍េបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។

កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ��ង
ំ អស់ែដលស�ិតេ្រ�ម�រែណ�ំេនះ ្រត�វែតអនុវត� វ ��ន�រណ៍�ធរ�ន�ំងអស់
ែដល�ន�យដូ ច�ងេ្រ�មេនះ និង្រត�វេ្រត�មខ� �នពន្យល់ពីមូលេហតុក��ងករណី
ែដលវ ��ន�រណ៍�មួ យមិន្រត�វ�នអនុវត�
េ�យ�រមិនសម្រសបស្រ�ប់កែន� ងេ�ះតង់។
េ��ះកែន� ងេ�ះតង់េពលៃថ�៖
�សយ��នទីកែន� ង៖
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A. េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លក
ិ (គូ សធីក�ំងអស់ែដលអនុវត�
ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង)

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

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រ�រ
ពីផ�ះ។ ពិ�រ�ផ� ល់ជេ្រមើសឲ្យបុគ�លិក មគ��េទសក៍ អ� ក�ត់�រ និងបុគ�លិកស� ្រ័ គចិត�ែដលេស� ើសុំែកែ្រប�រ:កិច� ែដល
�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ�មួ យអតិថិជន និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ. �រ្រគប់្រគង�រេពើភ័ណ�
��ង�រេធ� ើ�រ�អ� កគិតលុយ ឬ្រគប់្រគងត្រម�វ�ររដ� �ល�មរយៈ�រេធ� ើ�រពីច��យ (telework))។

 ម�៉ ងវ �ញេទៀត �លវ ��គ�ច់ៗពី�� ឬប�រ�
� � ្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីបេង� ើន�ររក�គំ�ត�ង�យ�អតិបរ�។
 បុគ�លិក�ង
ំ អស់ (�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិកទទួ ល្រ�ក់ឈ� �ល និងអ� កស� ័្រគចិត� ្រត�វ�នសំេ��រ ួម� "បុគ�លិក") ្រត�វ�ន
្រ�ប់�កុំមកេធ� ើ�រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិក
យល់នង
ិ អនុវត� �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��ប់ពីទទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េតស� វ �ជ� �ន ឬ�នេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19
(ករណី) និេ�ជក�នគេ្រ�ង ឬពិធី�រណ៍េដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងត្រម�វឲ្យ
�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។ េលើសពីេនះ
្របសិនេបើ�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង��ក់េរៀន ឬ
េ�ក��ង្រក �មេ�ទី�ំងកែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ� �មួ យ មនុស្ស� ំងអស់ែដល�នវត� �នេ�ក��ង��ក់េរៀន ឬ្រក �ម
ក��ងអំឡ
� ងេពលែដល�រប៉ះ�ល់�នេកើតេឡើងត្រម�វឲ្យេ��ច់ពីេគ។ គេ្រ�ងរបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រណ៍
ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ
�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�របែន� មេទៀតឬអត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។

 �រ្រត� តពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។ ទីកែន� ង្រត�វែតអនុវត� �ម�រែណ�ំ
របស់ DPH ស� ីពីផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត� (Decision Pathways) ស្រ�ប់បុគ�លែដលពិនិត្យេឃើញ�នេ�គស�� វ �ជ� �នមុនេពលចូ ល
មក�ន់កែន� ងេធ� ើ�រ ឬខណៈេពលស� ត
ិ េ�កែន� ងេធ� ើ�រ។ �រ្រត� តពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រ្រត� តពិនិត្យ�ក់ព័ន�នឹង
េ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងដូ ច�នេរៀប�ប់េ�េលើផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត� និង
�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬអត់។ �រពិនិត្យ
� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬេ�យ��ល់ប��ប់ពីបុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�
កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។

 កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ� ត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ព�
ី រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 � ំងអស់ក��ងចំេ�មបុគ�លិក និងកុ�រ
េ��ន់ �យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�យបំេពញ ��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងករណី និងអ� កប៉ះ�ល់
ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (Case and Contact Line List for the Educational Sector) ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រប��ប់ពី
�រជូ នដំណឹងៃនករណី។ េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ��ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�កែន� ងេធ� ើ�រក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះ
និេ�ជក្រត�វ�យ�រណ៍ពីចេ��មេនះ��មៗ េ��ន់�យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈអុែី ម៉លេ� ACDCEducation@ph.lacounty.gov ឬ�មទូ រស័ព�េលខ (888) 397-3993 ឬ (213) 240-7821។

 កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�ែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ��ន�រផ��ះជំងឺ (3 ករណីឬេ្រចើន�ង
េនះក��ងេពល 14 ៃថ�) ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ� េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លឲ្យេ�ផ� ះ�ន
សុវត� ិ�ព�ង�នេ�លេ��បេ�
� ះ�សន� េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ្រត�វ�នទទួ លរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។
បុគ�លិក្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ
� ងៃថ� េធ� ើ�រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។
បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ
គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�
ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគប ែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
�៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមិនគួ រេ្របើេឡើយ។ បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខ េពលេ���ក់ឯង េ�ក��ង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�រ ��ល័យ��ល់ខ� �ន ឬបន� ប់តូចែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ងកម� សប
់ ុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 បុគ�លិកក៏ទទួ ល�នេ្រ�មៃដស្រ�ប់កិច��រែដលត្រម�វឲ្យពួ កេគេធ� ើេលើៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ឬស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់
ក��ងអំឡ
� ងេពលពិនិត្យរកេ�គស��។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ីតពីេភ��វ និងពីបុគ�លិកដូ ច��េ�្រគប់កែន� ង� ំងអស់
ៃនកែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�។ បុគ�លិក�ចមកជិត�បេ�
� ះ�សន� �ម�រ�ំ�ច់េដើម្បីជួយកុ�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�រណ៍េនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិកនីមួយៗ។
 ឲ្យេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន បុគ�លិកនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ឧបករណ៍របស់ខ� �ន��ល់ 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��តែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�រ�ង
េវនេធ� ើ�រ ឬ�ល់�រេ្របើ្រ�ស់ មួ យ�ែដលញឹក�ប់�ង េ�យ�ប់ប��ល
� វត��ដូច�ងេ្រ�ម៖ �៉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�� ឧបករណ៍សំេឡងនិង វ �េដអូ �យកូ ម ។ល។

 េពលេវ�្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យបុគ�លិកេដើម្បីអនុវត� �រស��តក��ងអំឡ�ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �ន។ កិច��រស��ត្រត�វ�នកំណត់ក��ង
អំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ �ែផ� កមួ យៃន�រកិច��រ�ររបស់បុគ�លិក។ េបើ�ំ�ច់ ែកែ្របេ�៉ងេដើម្បី���ននូ វ�រស��ត�្រប�ំ
និងហ� ត់ចត់ �ម�រគួ រ។ ជេ្រមើសស្រ�ប់្រក �មហ៊ុនស��តរបស់�គីទីបីេដើម្បីជួយ�មួ យត្រម�វ�រស��តេកើនេឡើង ្រត�វ�ន
ផ� ល់ឲ្យ �ម�រ�ំ�ច់។

 ្រត� តពិនិត្យេមើលអវត� �នរបស់បុគ�លិក និង�ន្រក �មបុគ�លិកប្រម �ងែដល�នទទួ ល�របណ��ះប��ល។
 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពណ៌�េ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងលក� ខណ��រ�រ
្រត�វ�នអនុវត� េ�េលើបុគ�លិកដឹកជ��ន
� និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះក��ង�ម��គីទីបី។

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

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
�រមកដល់ និង�រ�កេចញ

 �ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សេ�ក��ងកែន� ងេ�ះតង់ឲ្យ�នសម្រសបេដើម្បីរក��ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ។
 េបើសិន��នយន� ដឹកជ��ន
� (ឧ. រថយន� ្រក �ង) ្រត�វ�នេ្របើេ�យកែន� ងេ�ះតង់ អ� កេបើកបរគួ រែតអនុវត� សកម� �ព និង
ពិធី�រណ៍សុវត� ិ�ព� ំងអស់ ដូ ចែដល�នចង��លប��ញស្រ�ប់បុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ. អ�ម័យៃដ រ�ំងមុខ
និង�ររក�គំ�ត�ង�យ)។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 អ� កេ�ះតង់ និងេភ��វ�ង
ំ អស់កំពុង�ក់រ�ំងមុខេ�េពលមកដល់ និងេពល�កេចញ។
 �ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់�អប្បបរ�រ�ងបុគ�លិកកែន� ងេ�ះតង់ អ� កេ�ះតង់ និង្រក �ម្រគ� �រេ�េពល�ប់េផ� ើម និង
េពលប�� ប់។

 ��ស់េ�៉ង និងទី�ំងមកដល់ និងទ��ក់ឲ្យ�ន��ប់ខ� �ន�មែដល�ចអនុវត� �ន េដើម្បី�ត់បន� យប��្របឈមៃន�រ
កំណត់�លវ ��គស្រ�ប់្រគ� �រ។

 កំណត់ផ� វ� ស្រ�ប់ចូល និងេចញ េ�យេ្របើ្រ�ស់្រចកចូ លេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ �ក់ចុះនូ វពិធី�រណ៍េផ្សងេទៀត
េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យអ� កដៃទឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ �មែដល�ចអនុវត� �ន។

 ផ� ល់�រែណ�ំ�ក់ែស� ង ដូ ច�បង់ស�ិតេ�េលើក្រ�លឥដ� ឬចិេ�� ើមផ� វ� និង��កស��េលើជ��ំង េដើម្បី���បុគ�លិក
កែន� ងេ�ះតង់ និងអ� កេ�ះតង់រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីត�ជួ រ និងេ�េពលេផ្សងេទៀត (ឧ. �រែណ�ំស្រ�ប់�របេង� ើត
"ផ� វ� ែតមួ យ" េ�ក��ងផ� វ� េដើរក��ងទីកែន� ង)។

 េបើកបង� �ច និងបេង� ើនគំ�ត�អតិបរ�រ�ងអ� កេ�ះតង់ និងអ� កេបើកបរេ�េលើ�នយន� ដឹកជ��ន
� េ�េពលែដល�ច
េធ� ើ�ន។

ទី��លំែហ

 អ� កេ�ះតង់គួរែតស� ិតេ�ក��ងទី��ដូ ច�� និងេ�ក��ង្រក �មតូ ច និងស� ិតេស� របំផុត�មែដល�ចអនុវត� �ន។
រក�អ� កេ�ះតង់ដូច�� និងបុគ�លិក�មួ យ្រក �មនីមួយៗ និង�ប់ប��ល
� អ� កេ�ះតង់មកពី្រគ� �រែតមួ យេ�ក��ង្រក �មដូ ច��
ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ អ្រ�អ� កចូ លរ ួមេធៀបនឹងបុគ�លិកែដល�នែណ�ំគួរែត 12:1។

 េភ��វ និងអ� កេ�ះតង់�ង
ំ អស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់រ�ំងមុខ ខណៈេពលេ�កែន� ងេ�ះតង់ េលើកែលងែតេពលែហលទឹក
េពលេគងៃថ� េពលបរ �េ�គ/ផឹក ឬេពលេធ� ើសកម� �ព�ងេ្រ�អ�រែដលត្រម�វឲ្យេ្របើក��ំង��ំង។ (ដូ ច��ររត់�ត់្រ�ណ)
សកម� �ពេ្របើក��ំង��ំងៗ� ំងេនះ គួ រេធ� ើេឡើងខណៈរក�គំ�ត�៉ងតិច 8 ហ� ីតពីអ�កដៃទ)។
េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ�ង
ំ អស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។
�នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �នប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលង
ពី�រ�ក់េនះ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិក និងេភ��វ េគគួ រផ� ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់ែតមិន�ន�៉ស។

 បេង� ើនគំ�តរ�ងកែន� ងអង��យ តុ និងែ្រគ។ ពិ�រ�ពី វ �ធីេដើម្បីបេង� ើត�របំែបកអ� កេ�ះតង់�មរយៈមេធ��យេផ្សងេទៀត
ឧ�ហរណ៍ គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតចេ��ះកែន� ងអង��យ រ�ំង�ំងរ�ងកែន� ងអង��យ �រស��ល់េ�េលើក្រ�លឥដ�
េដើម្បីេលើកកម� ស់�ររក�គំ�ត �រេរៀបចំកែន� ងអង��យក��ងែបបបទមួ យែដល�ត់បន� យ�រទល់មុខ��។

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

 បុគ�លិកគួ រែតបេង� ើត�រែណ�ំស្រ�ប់�ររក�គំ�ត�អតិបរ� និង វ �ធី�ត់បន� យ�រ��ស់ទី �ង
ំ ក��ងទី���ងក��ងអ�រ
និង�ងេ្រ�អ�រ ែដល�យ្រស� លយល់ស្រ�ប់កុ�រ និងសម្រសប�មក្រមិតលូ ត�ស់។

 រ �តបន� ង
ឹ េភ��វ អ� កស� ័្រគចិត� និងសកម� �ពមិន�ំ�ច់ែដលចូ លរ ួម�មួ យ្រក �មេផ្សងេទៀតក��ងេពលែតមួ យ។
 រ �តបន� ង
ឹ សកម� �ពក��ងសហគមន៍េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ េបើសិន�មិន�ចអនុវត� �ន ចូ រ��ស់�រេ្របើ្រ�ស់
�ក់ឲ្យអ� កចូ លរ ួមេ���តពី��សម្រសប រក�្រក �មឲ្យតូ ចនិងស� ិតេស� រ និងស��ប់េមេ�គប��ប់ពីេ្របើរ ួចម� ងៗ។

 �ក់ក្រមិតេលើសកម� �ព�្រក �ម និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក�មក្រតឹមសកម� �ពែដលអ� កចូ លរ ួម និង
អ� កដឹក�ំសកម� �ព�ចរក�គំ�ត�ង�យ និងែដល�ំ្រទ�រេធ� ើអ�ម័យៃដ្រតឹម្រត�វ។

 េ្របើ្រ�ស់ទី��េផ្សងេទៀត�ម�រ�ំ�ច់ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រេ្របើ្រ�ស់ទី���ងេ្រ��្រប�ំ
េបើ��ស�តុអំេ�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�ចេធ� ើ�ន។
 ស្រ�ប់សកម� �ពែដលបេង� ើតតំណក់ទឹកតូ ចៗពីផ� វ� ដេង� ើម ដូ ច�លំ�ត់្រ�ណ��ំង ឬ�រេ្រច�ង ចូ របេង� ើនគំ�តរ�ងបុគ�ល
ដល់ 8 ហ� ីត និងព��មេធ� ើសកម� �ព� ំងេនះេ��ងេ្រ�។
��រ
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 ឲ្យអ� កេ�ះតង់យក��ររបស់ខ� �ន�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យេ�េពលបរ �េ�គ ឬ
បរ �េ�គេ�ក��ង្រក �មតូ ចរបស់ខ� �ន ជំនួសឲ្យ�លបរ �េ�គលក� ណៈសហគមន៍ ឬ��រ��ន។ ���ននូ វសុវត� ិ�ពកុ�រ
ែដល�ន�ែលកហ្ស
� ី��រ។

 េ្របើ្រ�ស់្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ��រែដល�ចេ�ះេ�ល�ន (ឧ. ��ប្រ� និង�ន)។ េបើសិន�មិន�ចេ្របើ្រ�ស់
្រប�ប់្រប�ែដល�ចេ�ះេ�ល�ន ចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ��រែដលមិន�ចេ�ះេ�ល� ំងអស់ ្រត�វ
�ន�ត់ែចងេ�យ�ក់េ្រ�មៃដ និង�ង�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកេ�� ឬេ�ក��ង�៉សុីន�ង�ន។ បុគ�លគួ 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 ចូ រ�ន្របអប់ឬថង់េវចខ� ប់�មុនស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម��ក់ៗ ជំនួសឲ្យ
��រែបបប៊ូ េហ� ឬ��រែបប្រគ� �រ។ េចៀស�ង�រែចករ� ែលកម� �ប��រ និង្រប�ប់្រប�។

C. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ

 េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិកកែន� ងេ�ះតង់ និង្រគ� �រ�ង
ំ អស់ដឹងពី�រអនុវត� អ�ម័យែដល�នេធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើង េ�ល�រណ៍
ែណ�ំអំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រៈសំ�ន់របស់� �រេ្របើ្រ�ស់្រតឹម្រត�វ �រេ�ះនិង�រេ�កគក់្រក�ត់�ំងមុខ
�រអនុវត� ្រត� តពិនិត្យ និងលក� ណៈវ �និច�័យមិន�ប់ប��ល
� �ក់�ក់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។

 �ត់�ំងបុគ�លិក��ក់ (ឧ. គិ�នុប��យិ�េ�កែន� ងេ�ះតង់ ឬអ� កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព) ឲ្យ
ទទួ លខុស្រត�វេលើ�រេឆ� ើយតបនឹង�រ្រព� យ�រម� អំពីជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកកែន� ងេ�ះតង់ និង្រគ� �រ� ំងអស់
គួ រែតដឹង�ជនេនះ�នរ� និងេធ� ើដូចេម� ចេដើម្បី�ក់ទងពួ កេគ�ន។ បុគ�លរ ូបេនះ គួ រទទួ ល�ន�របណ��ះប�
� លេដើម្បី
ស្រមបស្រម� ល�រកត់្រ��ឯក�រ និង�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើតេឡើង េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
អំពីករណីជំងឺ COVID-19 �ង
ំ អស់េ�ទីកែន� ងក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រប��ប់ពីទទួ លដំណឹងអំពីករណី។

 ស្រ�ប់ទីកែន� ងែដល�នរ�យភូ មិ��ស� ធំ ចូ រពិ�រ� រ �តបន� ឹង�រចូ លរ ួមស្រ�ប់អ�កេ�ះតង់ ែដលរស់េ�ក��ង
តំបន់ភូមិ��ស� ក��ងមូ ល��ន និងេស� ើឲ្យអ� កេ�ះតង់េចៀស�ង�រេដើរេហើររ�ងកែន� ងេ�ះតង់។

 ����ន�រផ� ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�ំ្រទដល់�កប្បកិ រ ��អ�ម័យែដល�នសុខ�ពល� ែដល�នដូ ច��ប៊ូ ្រក�ស
ជូ ត�ត់ ធុងស្រ�មមិន�ច់ប៉ះ និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល�៉ងតិច 60 �គរយស្រ�ប់ឲ្យ
បុគ�លិក និងអ� កេ�ះតង់�ង
ំ េ�ះ�ចេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព។

 បេ្រង�នអ� កេ�ះតង់អំពី វ ��ន�រណ៍�រ�រ��ល់ខ� �នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o �ងៃដ�្រប�ំមុននិងេ្រ�យបរ �េ�គ ប��ប់ពីក�កឬក��ស ប��ប់ពីេ��ងេ្រ� និងប��ប់ពីេ្របើបន� ប់ទឹក។
o េចៀស�ង�រប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�ក
o ្រគប�ត់េពលក� ក និងក��ស
o េ្របើ្រ�ស់្រក�សជូ ត�ត់េដើម្បីជូត្រចមុះរបស់អ�ក និងក� ក/ក��ស�ក់្រក�សជូ ត�ត់ ឬែកងៃដរបស់អ�ក។
 ពិ�រ�ពីទ��ប់ែដល�ចឲ្យបុគ�លិកកែន� ងេ�ះតង់ និងអ� កេ�ះតង់�ងៃដរបស់ខ� �ន�្រប�ំក��ងចេ��ះេពល��ស់��។
 អ� កេ�ះតង់ និងបុគ�លិកគួ រែត�ងៃដរបស់ខ� �នរយៈេពល 20 វ ��ទី�មួ យ�ប៊ូ េ�យដុសឲ្យ�នសព� ល� និងេ្របើ្រ�ស់កែន្សង
(ឬ្រក�ត់កែន្សងែដលេ្របើែតម� ង) េដើម្បីជូតៃដឲ្យស��តល� ។

 បុគ�លិកគួ រែតេធ� ើគំរ ូ និងអនុវត� �រ�ងៃដ។ ឧ�ហរណ៍ ស្រ�ប់អ�កេ�ះតង់េក� ងៗ ចូ រេ្របើ្រ�ស់េពលេវ�បន� ប់ទឹក�ឱ�ស
េដើម្បីព្រងឹងទ��ប់ែដល�នសុខ�ពល� និង្រត� តពិនិត្យ�រ�ងៃដែដលសម្រសប។

 អ� កេ�ះតង់ និងបុគ�លិកគួ រែតេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលែដលមិន�ច�ងៃដ�ន។ ្រត�វែតដុសទឹកអ�ម័យ
�ងៃដេលើៃដរហូ តដល់�ស��ត� ំង្រស �ង។ ស��ល់៖ �រ�ងៃដញឹក�ប់ �ន្របសិទ��ព�ង�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
�ពិេសសេ�េពលែដលៃដេមើលេ�កខ� ក់។

 កុ�រ�យុេ្រ�ម 9 ��ំគួរេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�យ�ន�រ្រត� តពិនិត្យពីមនុស្សធំ។ ចូ រទូ រស័ព�េ�ែផ� ក្រគប់្រគង
�រពុល (Poison Control) េបើសិន�េលបចូ ល៖ 1-800-222-1222។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល
្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស និងគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដល�ច�ន�រេ្របើ្រ�ស់របស់កុ�រែដលមិន�ន�រ្រត� តពិនិត្យ។
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដអុីសូ្រប�ពីល �ន�ពពុលេ្រចើន�ង និង�ច្រស� បចូ ល�មរយៈែស្បក។

 ពិ�រ�ពី��នីយ�ងៃដចល័តេ�ទូ � ំងទីកែន� ង េដើម្បី�ត់បន� យ�រ��ស់ទី និង�រ្របមូ លផ��ំេ�ក��ងបន� ប់ទឹក
APPENDIX K: Reopening Protocol for Day Camps
11/28/2020 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។

 អ� កេ�ះតង់គួរែត្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ។ ព័ត៌�នគួ រ្រត�វ�នផ�ល់ដល់បុគ�លេ�កែន� ងេ�ះតង់ និងអ� ក
េ�ះតង់� ំងអស់អំពី�រេ្របើ្រ�ស់សម្រសប �រេ�ះនិង�រេ�កគក់្រក�ត់�ំងមុខ។

 ពិ�រ�ពី�រ��ក�រេ្របើ្រ�ស់ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផឹក និងជំនួសមកវ �ញ
េលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើដបទឹកែដល�ចេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ។

 ៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ដូច�ៃដ��រ កុង�ក់េភ� ើង ៃដកន� ន់ ៃផ�ក��ងបន� ប់ទឹក តុក៏ដូច�ៃផ�េ�ក��ង�នយន� ដឹកជ��ន
�
គួ រ្រត�វ�នស��ត�៉ងេ�ច�េរៀង�ល់ៃថ� និងឲ្យ�នញឹក�ប់�ងេនះេពញមួ យៃថ� េបើ�ចេធ� ើ�ន។

 �ក់ក្រមិតេលើ�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍សួនកម�ន� រ ួម��េ�យ�កមករកសកម� �ព�ង�យ
ែដល្រត�វ�រ�រប៉ះ�ល់តិច�មួ យៃផ� �ង
ំ េ�ះ។

 �ក់ក្រមិតេលើ�រែចករ� ែលកវត�� និងឧបករណ៍ ដូ ច�របស់េក� ងេលង េហ� ម និងេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់សិល្បៈ ពុំេ�ះេទចូ រស��ត
និងស��ប់េមេ�គ�ល់�រេ្របើ។

 េ�េពលេ្រជើសេរ �សផលិតផលស��ត ចូ រេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េ�េលើប�� ី "N"
ែដល�នអនុម័តរបស់��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផល� ំងេនះ�ន
ផ��កេ្រគ�ងផ្ស ំែដល�នសុវត� ិ�ព�ងស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺហឺត។

 េ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�ក់��ក��ន្របសិទ��ព្រប�ំង��ក់�រេមេ�គែដលកំពុងេកើតេឡើង អនុវត� �ម
�រែណ�ំេលើ��កស្រ�ប់អ្រ�ព្រ�វ និងេពលេវ�ប៉ះ�ល់សម្រសប។ ផ� ល់�របណ��ះប�
� លដល់បុគ�លិកអំពីេ្រ�ះ��ក់ៃន
�តិគីមី �រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត និងេសចក� ីត្រម�វ Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត� ិ�ព។

 បុគ�លិកែថរក�ែដល�នទំនួលខុស្រត�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�ម�រប��ប់េ�យ
�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផល�ង
ំ អស់្រត�វែត�ក់ឲ្យផុតពីៃដេក� ង និងរក�ទុកេ�ក��ងកែន� ងែដល
មិនសូ វ�ន�រប៉ះ�ល់។

 េ�េពលស��ត ្រត�វេបើកឲ្យខ្យល់េចញមុនេពលអ� កេ�ះតង់មកដល់។ េធ� ើែផន�រស��តល� ិតល� ន់េ�េពលមិន�នវត� �ន
អ� កេ�ះតង់។ េបើសិន�េ្របើ�៉សុីន្រត�ក់ ចូ រេ្របើ�រកំណត់ែដល�ំយកខ្យល់្រសស់��ចូ ល។ ប�រ� និងពិនិត្យេមើលត្រមងខ្យល់
និង្របព័ន�េ្រ�ះេដើម្បី���ននូ វគុណ�ពខ្យល់ល�បំផុត។

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

 �ត់ វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���្របព័ន�ទឹក និងលក� ណៈពិេសស� ំងអស់ (ឧ�ហរណ៍ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផឹក ទឹក�ញ់លម� )
គឺ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប��ប់ពី�របិទទីកែន� ងក��ងរយៈេពលយូរ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ
ដូ ច�ជំងឺ Leginonnaires �េដើម។
្រត� តពិនិត្យអ� កេ�ះតង់

 បណ��ះប��លបុគ�លិក និងអប់រ�អ�កេ�ះតង់ និង្រគ� �ររបស់ពួកេគអំពីេពលេវ�ែដលពួ កេគគួ រស� ិតេ�ផ� ះ និងេពលេវ�
ែដលពួ កេគ�ច្រតឡប់មកកែន� ងេ�ះតង់�ន។ េលើកទឹកចិត��៉ងសកម� ដល់បុគ�លិក និងអ� កេ�ះតង់ែដលឈឺ ឬែដល
�ន�រប៉ះ�ល់�លពីេពលថ�ីៗ�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19 ឲ្យស� ិតេ�ផ� ះ។

 បែន� មេលើ�រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិកេ�េពលពួ កេគមកដល់ អ� កេ�ះតង់� ំងអស់ក៏គួរ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�េពលមកដល់
ទីកែន� ងផងែដរ។

o ពិ�រ�េធ� ើ�រពិនិត្យសុខ�ព�ងេ្រ�របស់អ�កេ�ះតង់� ំងអស់េ�េពលមកដល់។ ��នដូ ច��រ�ស់
សីតុណ��ពអ� កេ�ះតង់េ�េពល�ប់េផ� ើមៃថ�នីមួយៗេ�យេ្របើែទម៉ូ ែម៉្រតែដលមិន�ច់ប៉ះ។
េបើសិន�មិន�នែទម៉ូ ែម៉្រតែដលមិន�ច់ប៉ះ �រ�យតៃម� សីតុណ��ពែដល�ន�យ�រណ៍គឺ�ចទទួ លយក�ន។

o ទីកែន� ង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីពផ
ី � វ� ៃន�រសេ្រមចចិត� (Decision Pathways)
ស្រ�ប់បុគ�លែដលពិនិត្យេឃើញ�នេ�គស�� វ �ជ� �នមុនេពលចូ លមក�ន់ទីកែន� ង។
�កសួ របុគ�ល� ំងអស់អំពីេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ងចុងេ្រ�យ និង�េតើនរ���ក់
េ�ក��ងផ� ះរបស់ពួកេគ�នេធ� ើេតស� វ �ជ� �នជំងឺ COVID-19 ឬអត់។ �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពល
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

េភ��វ�ចចូ លក��ងទីកែន� ង។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹងេ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ
COVID-19 ែដល�ចេកើតេឡើងដូ ច�នេរៀប�ប់េ�េលើផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត�។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀត ដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ
ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ង េ�យែថ� ង�េភ��វែដល�នេ�គស��� ំងេនះ
មិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។

 មិន�ប់ប��ល
� កុ�រ ឪពុក��យ អ� កផ� ល់�រែថ� ំ ឬបុគ�លិកែដលប��ញេ�គស��ដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19។
 �ម�នបុគ�លិក និងអ� កេ�ះតង់េពញមួ យៃថ� រកេមើលស��ៃនជំងឺ ប��ន
� អ� កេ�ះតង់
និងបុគ�លិកែដល�នេ�គស��ដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19 េ�ផ� ះ។ ប��ន
� បុគ�លេ��ន់មន� ីរេវជ� ��ស� សម្រសប
��ងេ�ផ� ះរបស់ខ� �ន េបើ�ំ�ច់។
េបើសិន�បុគ�លិក ឬអ� កេ�ះតង់��ក់ខ� �នឈឺ

 កំណត់បន� ប់ឬទីកែន� ង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេដើម្បីបំែបកជន� ំង�យែដលេចញេ�គស��ជំងឺ COVID-19។
 េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ពួ កេគកំពុង�ក់រ�ំងមុខ ឬ�៉សេពទ្យ េបើសិន�ពួ កេគ�ន�យុេលើស 2 ��ំ និង�នប��ក��ង�រ�ក់
ឬេ�ះ�៉ស ឬ�នប��ក��ង�រដកដេង� ើមេ�េពល�ក់�៉ស់។

 អ� កេ�ះតង់ ឬបុគ�លិកែដលេចញេ�គស�� គួ រែតស� ិតេ�ក��ងបន� ប់�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក រហូ តដល់�ចប��ន
� េ�ផ� ះ វ �ញ
ឬេ��ន់កែន� ងែថ� ំសុខ�ព ឲ្យ�ន�ប់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។

 បេង� ើតដំេណើរ�រេដើម្បីដឹកជ��ន
� នរ���ក់ែដលឈឺេ�ផ� ះរបស់ពួកេគ ឬកែន� ងែថ� ំសុខ�ពេ�យ�នសុវត� ិ�ព
�ម�រគួ រ។ ទូ រស័ព�េ�េលខ 9-1-1 ��មៗ េបើសិន�បុគ�លេចញអ�រៈចុកឥតឈប់ ឬស��ធក��ង្រទ�ង �ន់�ំង
ឬបបូ រ�ត់ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ។

 ែណ�ំកុំឲ្យបុគ�លិក និងអ� កេ�ះតង់ែដលឈឺ្រតឡប់មកវ �ញរហូ តដល់ពួកេគបំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យេដើម្បី្រតឡប់មក�ន់
កែន� ងេ�ះតង់ វ �ញដូ ច�នគូ សប��ក់េ�ក��ង ផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត� ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នេ�គស��។

 ែណ�ំឲ្យ អ� កប៉ះ�ល់ �មួ យបុគ�លែដលឈឺស�ិតេ�ផ� ះរហូ តដល់ពួកេគ�នបំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យេដើម្បី្រតឡប់មក
ទីកែន� ង វ �ញ ដូ ច�នគូ សប��ក់េ�ក��ង ផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត� ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់�មួ យកុ�រ ឬបុគ�លិកែដល�ច�ន
ឆ� ងេមេ�គ។

 ប��ប់ពីទទួ លដំណឹង�បុគ�លិក ឬកុ�រេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ទីកែន� ងត្រម�វឲ្យែណ�ំបុគ�លែដលឈឺ�ក់ខ� �ន
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងែណ�ំមនុស្ស� ំងអស់ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលឈឺឲ្យេ��ច់ពីេគ។ េ�េ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។ សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈ
ស� ីពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក (http://ph.lacounty.gov/covidisolation និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ
(http://ph.lacounty.gov/covidquarantine/) ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន� ម។

 ទីកែន� ង ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ព�
ី រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 �ង
ំ អស់េ�ទីកែន� ងក��ងចំេ�មបុគ�លិក និងកុ�រ
េ��ន់ �យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�យបំេពញ ��ងសេង� បព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងករណី និងអ� កប៉ះ�ល់
ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (Case and Contact Line List for the Educational Sector) ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រប��ប់ពី
�រជូ នដំណឹងៃនករណី។ េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ��នករណីជំងឺ COVID-19 វ �ជ� �ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះក��ងរយៈេពល
14 ៃថ� ចូ រជូ នដំណឹង��មៗដល់ម�ន� ីសុ�ភិ�លក��ងមូ ល��ន បុគ�លិក និង្រគ� �រ� ំងអស់ ខណៈែដលរក��រស��ត់
ដូ ច�នត្រម�វេ�យច�ប់រដ� និងសហព័ន�។

 កែន� ងេ�ះតង់េ�េពលៃថ�ែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ��ន�រផ��ះជំងឺ (3
ករណីឬេ្រចើន�ងេនះក��ងេពល 14 ៃថ�) ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ�េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់
ម�ន� ីសុ�ភិ�លឲ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង�នេ�លេ��បេ�
� ះ�សន� េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19។

 បិទទីកែន� ងែដល�នេ្របើេ�យបុគ�លែដលឈឺ និងកុំេ្របើ្រ�ស់មុនេពលស��ត និងស��ប់េមេ�គ។ េបើ�ចេធ� ើ�ន រង់�ំ 24
េ�៉ង ឬយូរបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�នមុនេពលស��ត និងស��ប់េមេ�គេ�ទីកែន� ង។

 ���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��ប់េមេ�គ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព និង្រតឹម្រត�វ េ�យេ្របើឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន
និងខ្យល់េចញចូ លែដល�នែណ�ំស្រ�ប់�រស��ត។ ទុកផលិតផលស��ត និងស��ប់េមេ�គឲ្យផុតពីៃដេក� ង។

 ក��ង�រ្របឹក�េ�បល់�មួ យ�យក��នសុខ�ព��រណៈក��ងមូ ល��ន ម�ន� ីកែន� ងេ�ះតង់ែដលសម្រសប�ចពិ�រ�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�េតើ�របិទ��រ្រត�វ�ន�� េហើយរយៈេពលែផ� កេលើក្រមិត�និភ័យ (risk) េ�ក��ងសហគមន៍�ក់�ក់ឬអត់។
�ក់ក្រមិតេលើ�រែចករ� ែលក

 រក�្រទព្យសម្បត� ិរបស់អ�កេ�ះតង់នីមួយៗេ�យ�ច់េ�យែឡកពី�� និងេ�ក��ងឧបករណ៍ផ��ក បន� ប់ ឬទីកែន� ងែដល�ន
��កេផ្សងៗពី�� ។ សូ ម្រ�កដ�្រទព្យសម្បត� ិ្រត�វ�នយក្រតឡប់េ�ផ� ះ វ �ញ�េរៀង�ល់ៃថ� េដើម្បីស��ត និងស��ប់េមេ�គ។

 ���ននូ វ�រផ�ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�ត់បន� យ�រែចករ� ែលកស��រ:ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន (េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់សិល្បៈ
ឧបករណ៍ ។ល។) េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន ឬ�ក់ក្រមិតេលើ�រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់ និងឧបករណ៍ស្រ�ប់កុ�រមួ យ
្រក �មក��ងេពលម� ង ្រពម� ំងស��ត និងស��ប់េមេ�គប��ប់ពីេ្របើម�ងៗ។

 េចៀស�ង�រែចករ� ែលកឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក សំេលៀកបំ�ក់ របស់េក� ងេលង េសៀវេ� និងេហ� មេផ្សងេទៀត ឬេ្រគ�ង
ជំនួយ�រេរៀនសូ ្រតឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។

D. វ ��ន�រណ៍ែដលទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យ��រណៈជន

 រក�្របព័ន�ទំ�ក់ទំនងែដលអនុ��តឲ្យបុគ�លិក និង្រគ� �រ�យ�រណ៍ពីេ�គស��េ�យខ� �នឯង និងទទួ ល�ន
�រជូ នដំណឹង��មៗ អំពី�រប៉ះ�ល់ �របិទ ខណៈែដលរក��រស��ត់។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រណ៍េនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈ� ំងអស់មកក��ងទីកែន� ង។
 ��កស��្រត�វ�ន�ក់ប��ញេ�ក��ងទីកែន� ង� ំងមូ ល ែដលរ�លឹកដល់្រគ�ប��ត់ និងអ� កេ�ះតង់អំពី�ព�ំ�ច់ស្រ�ប់
�ររក�គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យែដលែណ�ំេភ��វ�ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ផ� ះ េបើសិន�ឈឺេ�យ�នេ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម។
 ្រចកអន�ញរបស់�ជីវកម� (េគហទំព័រ ប��ញសង� ម ។ល។) ផ�ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ �រត្រម�វឲ្យ
េ្របើរ�ំងមុខ និងប��េផ្សងៗេទៀត។

E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស��
ើ ព

 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់អ�កេ�ះតង់្រត�វ�នផ� ល់�ទិ�ព។
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វេស�កម� ស្រ�ប់អ�កេ�ះតង់ែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ��ស់ទី និង/ឬ
ែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល�ជីវកម�
គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រណ៍េនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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