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ពិធីការខបើកខ ើង វ ិញសម្រាប់ម្រក ុមគាំម្ររសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត
និង វ ិបត្ត ិននការខម្របើម្របាស់សារធាត្ុខញៀន
បច្ចុបបន្ន ភាពថ្មីៗ៖
7/8/20៖ បាន្ផ្តល់ព័ត៌មាន្បន្ន្ែ មទាក់ទងន្ឹងការន្កលមអ ប្បព័ន្ធខយល់ចច្ញច្ូ ល
7/18/20៖ បាន្ផ្តល់ព័ត៌មាន្បន្ន្ែ មទាក់ទងន្ឹងរបាាំងមុខ ន្ិងការពិន្ិតយចោគសញ្ញារបស់បុគគលិក
ន្ិងអ្ន កច្ូ លរ ួម។ (ការផ្លាស់បតរប្តូ
ូ វបាន្រំចលច្ចោយពណ៌ចលឿង)

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles កំពុងអនុវត្ត វវ ធធីសា្សត មដំំកក់ល ដំ បានគំទ្រ
ខដ្ឋយវ ធរាសា្សត និងជំនាញលរសុខភាពសាធារណៈ ខំើដបីអនុញ្ញាត្ឲ្យអាជីវកដម ក់រាយខបើកទ្វារខ ើង វ ធញខដ្ឋយ
សុវត្ថ ិភាព។ ពិធីលរខបើកខ ើង វ ធញោងខទ្លដ គឺជាក់លាក់សទ្ាប់រីកដនែ ងនិងសកដម ភាពដំ ានហានិភ័យ (risk)
ទ្វបដំ ទ្ត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឲ្យខបើកខ ើង វ ធញខដ្ឋយខសចកត ីបង្គាប់របស់ដ្នត ីសុោភិបា កនុងខោនធីដំ បានខចញ
ល ពីថ្ងៃរី 13 ដខឧសភាឆ្នំ 2020។ បដនថ ដខ ើល័កខខ័ណឌដំ បានដ្ឋក់ខៅខ ើរីកដនែ ងនិងសកដម ភាពជាក់លាក់
ទ្វំងខនេះខដ្ឋយដ្នត ីសុោភិបា សាធារណៈរំា រីកដនែ ងនិងសកដម ភាពទ្វំងខនេះក៏ទ្ត្ូវដត្អនុវត្ត មដល័កខខ័ណឌដំ បាន
ដចងខៅកនុងបញ្ជ ីទ្ត្ួ ត្ពិនិត្យសទ្ាប់ទ្ក ុដគំទ្រសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត និង វ ធបត្ត ិថ្នលរខទ្បើទ្បាស់សារធាត្ុខញៀន (Checklist
for Substance Use Disorder and Mental Health Support Groups) ដំ ផ្ត ់ជូនោងខទ្លដខនេះផ្ងដំរ។
សូ ដកត្់សាា ់៖ ឯកសារខនេះអាចនឹងទ្ត្ូវបានខធា ើបចចុបបនន ភាព ខៅខព ដំ ានព័ត្៌ាន និងធនធានបដនថ ដ
ំូ ខចន េះសូ ដទ្បាកំថាពិនិត្យខដើ ខគហរំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាទ្បចំ
សទ្ាប់បចចុបបនន ភាពខផ្េងៗខៅខ ើឯកសារខនេះ។
បញ្ជ ីទ្ត្ួ ត្ពិនិត្យខនេះទ្គបំណតប់ខ ើជំហានដំ បានត្ទ្ដូវ ខំើដបីធានាបាននូ វលរចប់ខផ្តើដខ ើង វ ធញទ្បកបខដ្ឋយ
សុវត្ថ ិភាពថ្នទ្ក ុដគំទ្រសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត វវ ធបត្ត ិថ្នលរខទ្បើទ្បាស់សារធាត្ុខញៀន និងទ្ក ុដគំទ្រពាបា ខផ្េងៗខរៀត្
ខៅកនុងកដម វ ធធីសុខភាពផ្ល វូ ចិត្ត និងពាបា លរខទ្បើទ្បាស់សារធាត្ុខញៀនទ្វំងានលរសានក់ខៅ និងដិនានលរ
សានក់ខៅ រីកដនែ ងរស់ខៅរ ួដគន រីជទ្ដកជនគមនផ្ទេះសដដបង និងរីកដនែ ងទ្សខំៀងគន ក៏ំូចជាទ្ក ុដជួ យខល ួនឯង
ដ្ឋច់ពីខគដំ អាចខធា ើខ ើងខៅមដរីកដនែ ងជាខទ្ចើន។
ទ្ក ុដគំទ្រពាបា ទ្វំងខនេះ ទ្ត្ូវបានត្ទ្ដូវឲ្យអនុវត្ត មដលរដណនាំសុខភាពសាធារណៈដំ សដទ្សបខៅមដរីកដនែ ង
និងសកដម ភាពទ្វំងខនាេះ ខដ្ឋយទ្វក់រងនឹងសុវត្ថ ិភាពបុគា ិក លរខទ្បើទ្បាស់លររកាគំលាត្ពិត្ និង វ ធធានលរណ៍
ទ្គប់ទ្គងលរឆ្ែ ងជំងឺ។ លរអនុវត្ត ដំ ានរាយោងខទ្លដ ទ្ត្ូវដត្អនុវត្ត បដនថ ដខៅខ ើ វ ធធានលរណ៍ទ្វង
ំ ខនាេះ។

រីកន្នែ ងទាំងអស់ន្ែលចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាពន្ែលម្រត្ូវបានម្ររបែណតប់ខដ្ឋយការន្ណនាាំខនេះ ម្រត្ូវន្ត្
ដ្ឋក់ចុេះនូ វ វ ិធានការណ៍ន្ែលអាចអនុវត្ត បានទាំងអស់ ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម និង
ម្រត្ូវខម្រត្ៀមខល ួនខែើមបីពនយល់ពីមូលខេត្ុនន វ ិធានការណ៍ណាមួ យន្ែលមិនម្រត្ូវបានអនុវត្ត
រឺមិនអាចអនុវត្ត បានសម្រាប់រីកន្នែ ង។
ខ្មេះម្រក ុម/រីកន្នែ ង៖
អាសយដ្ឋានរីកន្នែ ង៖
ចាំនួនមនុសសអត្ិបរា
តាមចាប់អរា ីភ័យ៖
ម្របហាក់ម្របន្េលននរាំេាំរីកន្នែ ងរិត្សរុប
ជាេវ ីត្កាខរ៉េ ៖
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A. ខគលការណ៍ និងការអនុវត្ត ខែើមបីការពារសុខភាពអន កចូ លរ ួម (រូ សធីកទាំងអស់ន្ែលអនុវត្ត សម្រាប់រីកន្នែ ង)
អន កចូ រ ួដទ្វំងអស់ទ្ត្ូវបានទ្បាប់ថាដិនឲ្យចូ រ ួដកនុងទ្ក ុដវខបើសិនជាឈឺវឬខបើសិនជាពួ កខគបានបេះពា ់ជាដួ យ
បុគា ដំ ានជំងឺវCOVID-19វនិងទ្ត្ូវអនុវត្ត មដលរដណនាំរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈទ្វក់រងនឹង
លរដ្ឋក់ខល ួនឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវឬលរខៅដ្ឋច់ពីខគវខៅមដលរគួ រ។វអន កចូ រ ួដដិនទ្ត្ូវបានពិន័យខ ើយវ
ខបើសិនជាចំបាច់ទ្ត្ូវខកោនលរទ្បជុំដួយឬខទ្ចើនំងខដ្ឋយសារជំងឺវឬលរបេះពា ់នឹងជំងឺ។វ
បនាទប់ពីររួ ព័ត្៌ានថាានបុគា ិកានក់វ ឬខទ្ចើននាក់ខធា ើខត្សត វ ធជជានវ ឬានខរាគសញ្ញាដំ ំូ ចគនជាដួ យ
ជំងឺវ COVID-19វ (ករណី)វ និខោជកានគខទ្ាងវ ឬពិធីលរខំើដបីឲ្យករណីទ្វង
ំ ខនាេះដ្ឋក់ខល ួនឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ ក
ខៅផ្ទេះវ និងត្ទ្ដូវឲ្យានលរខៅដ្ឋច់ពីខគខដ្ឋយខល ួនឯងភាែដៗសទ្ាប់បុគា ិកដំ ានលរបេះពា ់ជាដួ យករណី
ខៅកដនែ ងខធា ើលរ។ វ គខទ្ាងរបស់និខោជកគួ រដត្ពិចរកពីពិធីលរសទ្ាប់បុគា ិកដំ បានខៅដ្ឋច់ពីខគទ្វំង
អស់វ ខំើដបីអាចររួ បានវ ឬខធា ើខត្សត រកជំងឺវ COVID-19វ ខំើដបីកំណត្់ថាខត្ើានលរបេះពា ់ខៅកដនែ ងខធា ើលរ
បដនថ ដខរៀត្ឬក៏អត្់វដំ អាចត្ទ្ដូវឲ្យានវវ ធធានលរណ៍ទ្គប់ទ្គងជំងឺវCOVID-19វបដនថ ដ។
ការប្តួ តពិន្ិតយបុគគលិក ប្តូវបាន្ច្វ ើច ើងមុន្ចពលបុគគលិកអាច្ន្ឹងច្ូ លមកកាន្់កន្ន្ា ងច្វ ើការ។ ការប្តួ តពិន្ិតយវ
ទ្ត្ូវដត្រាប់បញ្ចូ លរពិនិត្យទ្វក់រងនឹងលរកអ កវការំកំខងហ ើដខែ ីវការពិបាកដកដចងហ ើម ន្ិងអ្ការទ្គ ុនខតតឬប្គ ុន្
រងា ន្ិងថាចតើបុគគលិកបាន្ប៉ះពាល់ជាមួ យបុគគលន្ដលប្តូវបាន្ចគដឹងថាបាន្ឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 កនុងរយៈចពល
14 ថ្ថ្ៃច្ុងចប្កាយឬក៏អ្ត់។ ការប្តួ តពិន្ិតយទាាំងចន្៉ះអាច្ច្វ ើបាន្ពីច្មាៃយ ឬចោយផ្លាល់ចៅចពលបុគគលិកមក
ដល់។វលរពិនិត្យសីត្ុណហភាពក៏គួរដត្ខធា ើខ ើងខៅកដនែ ងខធា ើលរផ្ងដំរវខបើសិនជាអាចខធា ើបាន។
ការប្តួ តពិន្ិតយចោគសញ្ញាប្តូវបាន្ច្វ ើច ើងមុន្ចពលច្ញៀវឬអ្ន កច្ូ លរ ួមអាច្ន្ឹងច្ូ លកនុងទីកន្ន្ា ង។ ការប្តួ តពិន្ិតយ
ប្តូវន្តោប់បញ្ចល
ូ ការពិន្ិតយទាក់ទងន្ឹងការកអ ក ការដកដចងហ ើមខា ី ការពិបាកដកដចងហ ើម ន្ិងអ្ការប្គ ុន្ចតតឬប្គ ុន្
រងា។ ការប្តួ តពិន្ិតយទាាំងចន្៉ះអាច្ច្វ ើបាន្ចោយផ្លាល់ ឬតាមរយៈ វ ធ្ីចផ្ងងដូ ច្ជាការច្ុ៉ះច្ម៉ះច្ូ លតាមអ្ន្ឡាញ ឬ
តាមរយៈស្លាកសញ្ញាន្ដលបាន្បិទចៅប្ច្កច្ូ លទីកន្ន្ា ងចោយន្ថ្ាងថាច្ញៀវន្ដលមាន្ចោគសញ្ញាទាាំងចន្៉ះមិន្គួ រច្ូ ល
កនុងទីកន្ន្ា ងច ើយ។
បុគគលិកន្ដលមាន្ការប៉ះពាល់ជាមួ យអ្ន កដថ្ទទទួ លបាន្របាាំងមុខសមប្សបន្ដលប្គបប្ច្មុ៉ះ ន្ិងមាត់ចោយឥត
គិតថ្ថ្ា។ បុគគលិកប្តូវពាក់របាាំងមុខចន្៉ះប្គប់ចពលចវលាកនុងអ្ាំ ុ ងថ្ថ្ៃច្វ ើការ ចៅចពលប៉ះពាល់ ឬទាំន្ងជាប៉ះពាល់
ជាមួ យអ្ន កដថ្ទ។ បុគគលិកន្ដលប្តូវបាន្ន្ណនាំចោយអ្ន កផ្តល់ចសវាចវជជស្លស្តសតរបស់ខល ួន្ថាពួ កចគមិន្គួ រពាក់របាាំង
មុខ គួ រពាក់សន្ា ៉ះបាាំងមុខន្ដលមាន្ប្កណាត់រុំពីន្គមខាងចប្កាម ចដើមបីអ្ន្ុចលាមតាមបទបញ្ញជរបស់រដឋ ដោបណា
ស្លែន្ភាពសុខភាពរបស់ពួកចគអ្ន្ុញ្ញាតឲ្យច្វ ើដូចច្ន ៉ះ។
ប្កណាត់រុំន្ដលមាន្ទប្មង់ រ តតតឹងខាងចប្កាមច្ងាាគឺជាការ
លអ ។ មិន្គួ រចប្បើមាស់ន្ដលមាន្វា៉ាល់មួយផ្ល វូ ច ើយ។វ បុគា ិកដិនចំបាច់ពាក់ទ្កកត្់បាំងដុខខព ខៅានក់ឯងខៅ
កនុងលរ ធោ ័យឯកជន ឬបន្ា ប់តូច្ន្ដលមាន្របាាំង រ តងការពារខព ស់ជាងកមព ស់បុគគលិកចៅចពលឈរខនាេះខរ។
បុគគលិកប្តូវបាន្ន្ណនាំឲ្យចបាកគក់ ឬផ្លាស់បតររបាាំ
ូ
ងមុខរបស់ខល ួន្ជាចរៀងោល់ថ្ថ្ៃ។
ចៅកនុងករណីន្ដលរកច ើញថាមាន្ករណីច្ាំន្ួន្ 3 ឬចប្ច្ើន្ជាងចន្៉ះចៅកន្ន្ា ងច្វ ើការកនុងរយៈចពល 14 ថ្ថ្ៃ ចន៉ះ
ន្ិចោជកគួ រោយការណ៍ពីច្ចងាាមចន្៉ះចៅនយកោឋន្សុខភាពស្លធារណៈតាមរយៈចលខ (888) 397-3993 ឬ
(213) 240-7821។ ចបើសិន្ជាច្ចងាាមប្តូវបាន្រកច ើញចៅកន្ន្ា ងការងារ នយកោឋន្សុខភាពស្លធារណៈន្ឹង
ចាប់ចផ្តើមការចឆ្ា ើយតបន្ឹងការឆ្ា ងជាច្ចងាាមន្ដលរ ួមមាន្ការផ្តល់ការន្ណនាំ
ន្ិងអ្ន្ុស្លសន្៍អ្ាំពីការប្គប់
ឺ
ធធាន្ការណ៍
ប្គងការឆ្ា ងជាំង ការគាំប្ ទបចច្េ កចទស ន្ិង វ
ប្ គប់ប្គងន្ដលជាក់លា ក់តាមតាំបន្់។ អ្ន កប្គប់ប្គង
ករណីសុខភាពស្លធារណៈន្ឹងប្តូវបាន្ចាត់តាាំងសប្មាប់ច្វ ើការចសុើបអ្ចងា តចលើច្ចងាាមចន្៉ះ
ចដើមបីជួយដឹកនាំការ
ចឆ្ា ើយតបចៅទីកន្ន្ា ង។
ចាប់ចដែ ងថ្នពិធីលរដំ បានបំខពញរ ួចខនេះទ្ត្ូវបានដចកចយខៅអន កចូ

រ ួដនីដួយៗ។

ពិធីលរខនេះវនិងឯកសារទ្វក់រងនឹងជំងឺវCOVID-19វខផ្េងៗខរៀត្ដំ បានផ្ត ់ជាលរបកដទ្បខៅខ ើខគហរំព័រ
ខដខរាគកូ រ ូករបស់វDPHវកនុងខោនធីវទ្ត្ូវបានផ្ត ់ឲ្យអន កចូ រ ួដជាភាសារបស់ពួកខគផ្ទទ ់វខៅខព ដំ ាន។
ខទ្សចចិត្ត—ពិពណ៌នាអ្ាំពី វ ធធានលរណ៍ខផ្េងខរៀត្៖វ
______________________________________________________________________
B. វ ិធានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូ វការរការាំលាត្ពិត្
ចំនួនអន កចូ

រ ួដសរុបខៅកនុងទ្ក ុដវខដ្ឋយរាប់បញ្ចូ ទ្វំងអន កចូ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ដិនអាចខ ើសពីវ10វនាក់ខ ើយ។វ
ខៅមដកទ្ដិត្ដំ អាចខធា ើបានវទ្ក ុដទ្ត្ូវបានកំណត្់ល វ ធភាគខៅខព ខវលាដំ នឹងដិនបក
ា ឲ្យាន
មន្ុសងចប្ច្ើន្កកកុញវទ្សបខព ដំ អន កចូ រ ួដដកំ ់ទ្ចកចូ វនិងទ្ចកខចញរបស់រីកដនែ ង។វ
ខតអីវសា ុ ងវនិងកដនែ ងអងគុយខផ្េងខរៀត្ខៅកនុងកដនែ ងទ្បជុំទ្ក ុដវទ្ត្ូវបានខរៀបចំខំើដបីអនុញ្ញាត្
ឲ្យានគំលាត្ោងត្ិចវ6វហា ីត្រវាងអន កចូ រ ួដពីរនាក់។
ខៅមដកទ្ដិត្ដំ អាចខធា ើបានវទ្ចកចូ
អន កសទ្ដបសទ្ដួ /អន កំឹកនាំទ្ក ុដ។វ

កដនែ ងទ្បជុំទ្ត្ូវបានដ្ឋក់កទ្ដិត្ទ្ត្ឹដអន កចូ

រ ួដវនិង

អន កចូ រ ួដទ្ក ុដទ្វំងអស់ទ្ត្ូវដត្ខគរពមដលរដណនាំរបស់រីកដនែ ងទ្វក់រងនឹងលរកំណត្់ចំនួន
ដនុសេខៅកនុងបនទ ប់រឹកវនិងខៅកនុងរីកដនែ ងរូ ខៅខផ្េងៗវខដ្ឋយរាប់បញ្ចូ ទ្វំងរីកដនែ ងជក់បា រ ីវ
ជិត្បនទ ប់ឬកដនែ ងទ្បជុំ។

C. វ ិធានការណ៍ខែើមបីម្ររប់ម្ររងការឆ្ែ ងជាំងឺ
ច្ញៀវន្ដលមកដល់ទីកន្ន្ា ងប្តូវបាន្រំលឹកឲ្យពាក់របាាំងមុខចៅប្គប់ចពលចវលា ខណៈចពលចៅកនុងទីកន្ន្ា ង ឬចៅចលើ
ទីធាាថ្ន្ទីកន្ន្ា ង។ មាន្ន្តបុគគលន្ដលប្តូវបាន្ន្ណនាំមិន្ឲ្យពាក់របាាំងមុខចោយអ្ន កផ្តល់ចសវាចវជជស្លស្តសតបុចណា
ណ ៉ះ
ចទើបប្តូវបាន្ចលើកន្លងពីការពាក់ចន្៉ះ។ ចដើមបីគាំប្ទសុវតែ ិភាពបុគគលិករបស់អ្នក ន្ិងច្ញៀវចផ្ងងចទៀត គួ រផ្តល់
របាាំងមុខឲ្យច្ញៀវន្ដលមកដល់ចោយគមន្វា។
អន កចូ រ ួដទ្ក ុដទ្វំងអស់ចុេះខ្មេះចូ ខដ្ឋយខទ្បើប ៊ិច្របស់ខល ួនវឬខទ្បើប ៊ិច្ដំ ទ្ត្ូវបានខធា ើអនាដ័យ
រវាងអន កខទ្បើវឬមដដបបខអ ិចទ្ត្ូនិកខដ្ឋយខទ្បើឧបករណ៍ផ្ទទ ់ខល ួនវឬឧបករណ៍ដំ ទ្ត្ូវបាន
ខធា ើអនាដ័យរវាងអន កខទ្បើ។
អាហារវឬខភសជជៈដិនទ្ត្ូវបានបខទ្ដើខៅកនុងលរទ្បជុំខ ើយវខហើយដិនអនុញ្ញាត្ឲ្យដចករំ ដ ក
អាហារ/ខភសជជៈ/បារ ី/។ ។វខ ើយ
រឹកអនាដ័យលាងថ្ំវទ្កដ្ឋសជូ ត្ាត្់វនិងធុងសទ្ាដគឺានសទ្ាប់សាធារណជនខៅវឬជិត្ទ្ចកចូ
និងទ្ចកខចញអគរ។

វ

ប្បព័ន្ធ HVAC សែ ិតកនុងសភាពដាំចណើរការលអ ចៅតាមកប្មិតអ្តិបរមាន្ដលអាច្ច្វ ើបាន្ ខយល់ចច្ញច្ូ ល
ប្តូវបាន្បចងា ើន្ច ើង។
ពិចារណាដាំច ើងមាសុីន្សមាអតខយល់មាន្ប្បសិទធភាពខព ស់ច្ល័ត ច្វ ើឲ្យប្បចសើរច ើងន្ូ វតប្មងខយល់របស់អ្គរ
ឲ្យមាន្ប្បសិទធភាពខព ស់បាំផ្ុតតាមន្ដលអាច្ច្វ ើបាន្ ន្ិងច្វ ើការន្កន្ប្បចផ្ងងចទៀតចដើមបីបចងា ើន្បរ ធមាណខយល់
ខាងចប្ត ន្ិងខយល់ចច្ញច្ូ លចៅប្គប់ទីកន្ន្ា ងច្វ ើការទាាំងអ្ស់។
ខទ្សចចិត្តវ–វពិពណ៌នាពី វ ធធានលរណ៍ខផ្េងៗខរៀត្ខំើដបីខ ើកកដព ស់លរទ្គប់ទ្គងលរឆ្ែ ងជំងឺ៖វ
______________________________________________________________________________________

វ ិធានការណ៍បន្នែ មទាំងឡាយន្ែលខុសពីោងខលើ រួ រម្រត្ូវបានរាយខៅខលើរាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយន្
ន្ែលអន កសម្រមបសម្រមួ ល/អន កែឹកនាាំម្រក ុមរួ រភាាប់ជាមួ យឯកសារខនេះ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

អន កអាចទក់រងបុរាលោងខម្រកាមជាមួ យសាំណួរ ឬមត្ិអាំពីពិធីការខនេះ៖
ខ្មេះរាំនាក់រាំនងម្រក ុម៖

ខលខរូ រសពទ ៖

កាលបរ ិខចេ រន្កសម្រមួ លចុងខម្រកាយ៖
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