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ពិធីការខបើកខ ើងវញិសម្រាប់ម្រកមុគាំម្ររសុខភាពផ្ល វូចិត្ត  

និងវបិត្តិននការខម្របើម្របាសស់ារធាត្ុខញៀន 

 

 

 

 

 

 

នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles កំពុងអនុវត្តវវ ធធីសា្សតមដំំកក់ល  ដំ បានគំទ្រ

ខដ្ឋយវ ធរាសា្សត  និងជំនាញលរសុខភាពសាធារណៈ ខំើដបីអនុញ្ញា ត្ឲ្យអាជីវកដម ក់រាយខបើកទ្វា រខ ើងវ ធញខដ្ឋយ

សុវត្ថ ិភាព។ ពិធីលរខបើកខ ើងវ ធញោងខទ្លដ គឺជាក់លាក់សទ្ាប់រីកដនែងនិងសកដមភាពដំ ានហានិភ័យ (risk) 

ទ្វបដំ ទ្តូ្វបានអនុញ្ញា ត្ឲ្យខបើកខ ើងវ ធញខដ្ឋយខសចកត ីបង្គា ប់របស់ដ្នត ីសុោភិបា កន ុងខោនធីដំ បានខចញ

ល ពីថ្ងៃរី 13 ដខឧសភាឆ្ន ំ 2020។ បដនថដខ ើល័កខខ័ណឌ ដំ បានដ្ឋក់ខៅខ ើរីកដនែងនិងសកដមភាពជាក់លាក់

ទ្វងំខនេះខដ្ឋយដ្នត ីសុោភិបា សាធារណៈរ ាំ រីកដនែងនិងសកដមភាពទ្វងំខនេះក៏ទ្ត្ូវដត្អនុវត្តមដល័កខខ័ណឌ ដំ បាន

ដចងខៅកន ុងបញ្ជ ីទ្តួ្ត្ពិនិត្យសទ្ាប់ទ្កដុគំទ្រសុខភាពផ្ល វូចិត្ត និងវ ធបត្ត ិថ្នលរខទ្បើទ្បាស់សារធាត្ុខញៀន (Checklist 

for Substance Use Disorder and Mental Health Support Groups) ដំ ផ្ត ់ជូនោងខទ្លដខនេះផ្ងដំរ។  

សូដកត់្សាា  ់៖ ឯកសារខនេះអាចនឹងទ្ត្ូវបានខធា ើបចច ុបបននភាព ខៅខព ដំ ានព័ត្៌ាន និងធនធានបដនថដ 

ំូខចនេះសូដទ្បាកំថាពិនិត្យខដើ ខគហរំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាទ្បចំ

សទ្ាប់បចច ុបបននភាពខផ្េងៗខៅខ ើឯកសារខនេះ។ 

បញ្ជ ីទ្តួ្ត្ពិនិត្យខនេះទ្គបំណត ប់ខ ើជំហានដំ បានត្ទ្ដូវខំើដបីធានាបាននូវលរចប់ខផ្តើដខ ើងវ ធញទ្បកបខដ្ឋយ

សុវត្ថ ិភាពថ្នទ្កដុគំទ្រសុខភាពផ្ល វូចិត្ត វវ ធបត្ត ិថ្នលរខទ្បើទ្បាស់សារធាតុ្ខញៀន និងទ្កដុគំទ្រពាបា ខផ្េងៗខរៀត្

ខៅកន ុងកដម វ ធធីសុខភាពផ្ល វូចិត្ត និងពាបា លរខទ្បើទ្បាស់សារធាត្ុខញៀនទ្វងំានលរសាន ក់ខៅ និងដិនានលរ

សាន ក់ខៅ រីកដនែងរស់ខៅរដួគន  រីជទ្ដកជនគម នផ្ទេះសដដបង និងរីកដនែងទ្សខំៀងគន  ក៏ំូចជាទ្កដុជួយខល នួឯង

ដ្ឋច់ពីខគដំ អាចខធា ើខ ើងខៅមដរីកដនែងជាខទ្ចើន។ 

ទ្កដុគំទ្រពាបា ទ្វងំខនេះ ទ្ត្ូវបានត្ទ្ដូវឲ្យអនុវត្តមដលរដណនាំសុខភាពសាធារណៈដំ សដទ្សបខៅមដរីកដនែង

និងសកដមភាពទ្វងំខនាេះ ខដ្ឋយទ្វក់រងនឹងសុវត្ថ ិភាពបុគា ិក លរខទ្បើទ្បាស់លររកាគំលាត្ពិត្ និងវ ធធានលរណ៍

ទ្គប់ទ្គងលរឆ្ែងជំងឺ។ លរអនវុត្តដំ ានរាយោងខទ្លដ ទ្ត្ូវដត្អនុវត្តបដនថដខៅខ ើវ ធធានលរណ៍ទ្វងំខនាេះ។   

 

រីកន្នែងទាំងអស់ន្ែលចូលរមួកន ុងសកមមភាពន្ែលម្រត្វូបានម្ររបែណត ប់ខដ្ឋយការន្ណនាាំខនេះ ម្រត្វូន្ត្
ដ្ឋក់ចុេះនូវវធិានការណ៍ន្ែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ ន្ែលានរាយខៅោងខម្រកាម និង
ម្រត្វូខម្រត្ៀមខល នួខែើមបីពនយល់ពីមូលខេត្ុនន វធិានការណ៍ណាមួយន្ែលមិនម្រត្វូបានអនុវត្ត 

រឺមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់រីកន្នែង។ 

 

ខ ម្ េះម្រកមុ/រីកន្នែង៖  

អាសយដ្ឋា នរីកន្នែង៖  

ចាំនួនមនុសសអតិ្បរា 
តាមចាប់អរា ីភ័យ៖ 

 

ម្របហាក់ម្របន្េលននរាំេាំរីកន្នែងរិត្សរុប 
ជាេវ ីត្កាខរ៉េ ៖ 

 

បច្ច ុបបន្នភាពថ្មីៗ៖ 

7/8/20៖ បាន្ផ្តល់ព័ត៌មាន្បន្ន្ែមទាក់ទងន្ឹងការន្កលមអប្បព័ន្ធខយល់ចច្ញចូ្ល 

7/18/20៖ បាន្ផ្តល់ព័ត៌មាន្បន្ន្ែមទាក់ទងន្ឹងរបាាំងមខុ ន្ិងការពិន្ិតយចោគសញ្ញា របស់បុគគលិក 

ន្ិងអ្នកចូ្លរមួ។ (ការផ្លា ស់បត រូប្តូវបាន្រំចលច្ចោយពណ៌ចលឿង) 

 

 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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A. ខគលការណ៍ និងការអនុវត្តខែើមបីការពារសុខភាពអនកចូលរមួ (រូសធីកទាំងអស់ន្ែលអនុវត្តសម្រាប់រីកន្នែង) 

 អនកចូ រដួទ្វងំអស់ទ្ត្ូវបានទ្បាប់ថាដិនឲ្យចូ រដួកន ុងទ្កដុវខបើសិនជាឈឺវឬខបើសិនជាពួកខគបានប េះពា ់ជាដួយ
បុគា ដំ ានជំងឺវCOVID-19វនិងទ្ត្ូវអនុវត្តមដលរដណនាំរបស់នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈទ្វក់រងនឹង
លរដ្ឋក់ខល នួឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ កវឬលរខៅដ្ឋច់ពីខគវខៅមដលរគួរ។វអនកចូ រដួដិនទ្ត្ូវបានពិន័យខ ើយវ
ខបើសិនជាចំបាច់ទ្ត្ូវខកោនលរទ្បជុំដួយឬខទ្ចើនំងខដ្ឋយសារជំងឺវឬលរប េះពា ់នឹងជំងឺ។វ 

 បនាទ ប់ពីររួ ព័ត្៌ានថាានបុគា ិកាន ក់វ ឬខទ្ចើននាក់ខធា ើខត្សត វ ធជជានវ ឬានខរាគសញ្ញា ដំ ំូចគន ជាដួយ

ជំងឺវ COVID-19វ (ករណី)វ និខោជកានគខទ្ាងវ ឬពិធីលរខំើដបីឲ្យករណីទ្វងំខនាេះដ្ឋក់ខល នួឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ ក

ខៅផ្ទេះវ និងត្ទ្ដូវឲ្យានលរខៅដ្ឋច់ពីខគខដ្ឋយខល នួឯងភាែ ដៗសទ្ាប់បុគា ិកដំ ានលរប េះពា ់ជាដួយករណី

ខៅកដនែងខធា ើលរ។ វ គខទ្ាងរបស់និខោជកគួរដត្ពិចរកពីពិធីលរសទ្ាប់បុគា ិកដំ បានខៅដ្ឋច់ពីខគទ្វងំ

អស់វ ខំើដបីអាចររួ បានវ ឬខធា ើខត្សត រកជំងឺវ COVID-19វ ខំើដបីកំណត្់ថាខត្ើានលរប េះពា ់ខៅកដនែងខធា ើលរ

បដនថដខរៀត្ឬក៏អត់្វដំ អាចត្ទ្ដូវឲ្យានវវ ធធានលរណ៍ទ្គប់ទ្គងជំងឺវCOVID-19វបដនថដ។ 

 ការប្តួតពិន្ិតយបុគគលិក ប្តូវបាន្ច វ្ ើច ើងមុន្ចពលបុគគលិកអាច្ន្ឹងចូ្លមកកាន្់កន្ន្ាងច វ្ ើការ។ ការប្តួតពិន្ិតយវ
ទ្ត្ូវដត្រាប់បញ្ច  ូលរពិនិត្យទ្វក់រងនឹងលរកអកវការំកំខងហ ើដខែ ីវការពិបាកដកដចងហ ើម និ្ងអ្ការទ្គនុខតត ឬប្គនុ្
រងា ន្ិងថាចតើបុគគលិកបាន្ប ៉ះពាល់ជាមួយបុគគលន្ដលប្តូវបាន្ចគដឹងថាបាន្ឆ្ាងជាំងឺ COVID-19 កន ុងរយៈចពល 
14 ថ្ថ្ៃច្ុងចប្កាយឬក៏អ្ត់។ ការប្តួតពិន្ិតយទាាំងចន្៉ះអាច្ច វ្ ើបាន្ពីច្មាៃ យ ឬចោយផ្លា ល់ចៅចពលបុគគលិកមក     
ដល់។វលរពិនិត្យសីត្ុណហភាពក៏គួរដត្ខធា ើខ ើងខៅកដនែងខធា ើលរផ្ងដំរវខបើសិនជាអាចខធា ើបាន។ 

 ការប្តួតពិន្ិតយចោគសញ្ញា ប្តូវបាន្ច វ្ ើច ើងមុន្ចពលច ញ្ៀវឬអ្នកចូ្លរមួអាច្ន្ឹងចូ្លកន ុងទីកន្ន្ាង។ ការប្តួតពិន្ិតយ 
ប្តូវន្តោប់បញ្ច លូការពិន្ិតយទាក់ទងន្ឹងការកអក ការដកដចងហ ើមខា ី ការពិបាកដកដចងហ ើម ន្ិងអ្ការប្គនុ្ចតត ឬប្គនុ្  
រងា។  ការប្តួតពិន្ិតយទាាំងចន្៉ះអាច្ច វ្ ើបាន្ចោយផ្លា ល់ ឬតាមរយៈ វ ធ្ ីចផ្ងងដូច្ជាការច្ុ៉ះច ម្ ៉ះចូ្លតាមអ្ន្ឡាញ ឬ
តាមរយៈស្លា កសញ្ញា ន្ដលបាន្បិទចៅប្ច្កចូ្លទីកន្ន្ាងចោយន្ថ្ាងថាច ញ្ៀវន្ដលមាន្ចោគសញ្ញា ទាាំងចន្៉ះមិន្គួរចូ្ល
កន ុងទីកន្ន្ាងច ើយ។ 

 បុគគលិកន្ដលមាន្ការប ៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដថ្ទទទួលបាន្របាាំងមុខសមប្សបន្ដលប្គបប្ច្មុ៉ះ ន្ិងមាត់ចោយឥត

គិតថ្ថ្ា។ បុគគលិកប្តូវពាក់របាាំងមុខចន្៉ះប្គប់ចពលចវលាកន ុងអ្ាំ ុងថ្ថ្ៃច វ្ ើការ ចៅចពលប ៉ះពាល់ ឬទាំន្ងជាប ៉ះពាល់

ជាមួយអ្នកដថ្ទ។ បុគគលិកន្ដលប្តូវបាន្ន្ណនាំចោយអ្នកផ្តល់ចសវាចវជជស្លស្តសត របស់ខល នួ្ថាពួកចគមិន្គួរពាក់របាាំង

មុខ គួរពាក់សន្ា៉ះបាាំងមុខន្ដលមាន្ប្កណាត់រុំពីន្គមខាងចប្កាម ចដើមបីអ្ន្ុចលាមតាមបទបញ្ញជ របស់រដឋ ដោបណា

ស្លែ ន្ភាពសុខភាពរបស់ពួកចគអ្ន្ុញ្ញា តឲ្យច វ្ ើដូចច្ន៉ះ។ ប្កណាត់រុំន្ដលមាន្ទប្មង់ រ តតតឹងខាងចប្កាមច្ងាា គឺជាការ

លអ ។ មិន្គួរចប្បើមា ស់ន្ដលមាន្វា៉ា ល់មួយផ្ល វូច ើយ។វ បុគា ិកដិនចំបាច់ពាក់ទ្កកត្់បាំងដុខខព ខៅាន ក់ឯងខៅ

កន ុងលរ ធោ ័យឯកជន ឬបន្ាប់តូច្ន្ដលមាន្របាាំងរ តងការពារខពស់ជាងកមពស់បុគគលិកចៅចពលឈរខនាេះខរ។ 

 បុគគលិកប្តូវបាន្ន្ណនាំឲ្យចបាកគក់ ឬផ្លា ស់បត រូរបាាំងមុខរបស់ខល នួ្ជាចរៀងោល់ថ្ថ្ៃ។ 

 ចៅកន ុងករណីន្ដលរកច ើញថាមាន្ករណីច្ាំនួ្ន្ 3 ឬចប្ច្ើន្ជាងចន្៉ះចៅកន្ន្ាងច វ្ ើការកន ុងរយៈចពល 14 ថ្ថ្ៃ ចន៉ះ

និ្ចោជកគួរោយការណ៍ពីច្ចងាា មចន្៉ះចៅនយកោឋ ន្សុខភាពស្លធារណៈតាមរយៈចលខ (888) 397-3993 ឬ 

(213) 240-7821។ ចបើសិន្ជាច្ចងាា មប្តូវបាន្រកច ើញចៅកន្ន្ាងការងារ នយកោឋ ន្សុខភាពស្លធារណៈនឹ្ង

ចាប់ចផ្តើមការចឆ្ា ើយតបនឹ្ងការឆ្ាងជាច្ចងាា មន្ដលរមួមាន្ការផ្តល់ការន្ណនាំ និ្ងអ្នុ្ស្លសន៍្អ្ាំពីការប្គប់

ប្គងការឆ្ាងជាំងឺ ការគាំប្ទបចច្េកចទស និ្ងវ ធធាន្ការណ៍ប្គប់ប្គងន្ដលជាក់លាក់តាមតាំបន់្។ អ្នកប្គប់ប្គង

ករណីសុខភាពស្លធារណៈន្ឹងប្តូវបាន្ចាត់តាាំងសប្មាប់ច វ្ ើការចសុើបអ្ចងាតចលើច្ចងាា មចន្៉ះ ចដើមបីជួយដឹកនាំការ

ចឆ្ា ើយតបចៅទីកន្ន្ាង។ 

 ចាប់ចដែងថ្នពិធីលរដំ បានបំខពញរចួខនេះទ្ត្ូវបានដចកចយខៅអនកចូ រដួនីដួយៗ។ 

 ពិធីលរខនេះវនិងឯកសារទ្វក់រងនឹងជំងឺវCOVID-19វខផ្េងៗខរៀត្ដំ បានផ្ត ់ជាលរបកដទ្បខៅខ ើខគហរំព័រ
ខដខរាគកូរ កូរបស់វDPHវកន ុងខោនធីវទ្ត្ូវបានផ្ត ់ឲ្យអនកចូ រដួជាភាសារបស់ពួកខគផ្ទទ  ់វខៅខព ដំ ាន។ 

 ខទ្សចចិត្ត—ពិពណ៌នាអ្ាំពីវ ធធានលរណ៍ខផ្េងខរៀត្៖វ 

______________________________________________________________________ 

B.  វធិានការណ៍ខែើមបីធានាបាននូវការរការាំលាត្ពិត្  

 ចំនួនអនកចូ រដួសរុបខៅកន ុងទ្កដុវខដ្ឋយរាប់បញ្ច  ូទ្វងំអនកចូ រដួវនិងអនកសទ្ដបសទ្ដួ /អនកំឹកនាំទ្កដុវ

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EmployeeScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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ដិនអាចខ ើសពីវ10វនាក់ខ ើយ។វ 

 ខៅមដកទ្ដិត្ដំ អាចខធា ើបានវទ្កដុទ្ត្ូវបានកំណត់្ល វ ធភាគខៅខព ខវលាដំ នឹងដិនបកា  ឲ្យាន
មន្ុសងចប្ច្ើន្កកកុញវទ្សបខព ដំ អនកចូ រដួដកំ ់ទ្ចកចូ វនិងទ្ចកខចញរបស់រីកដនែង។វ 

 ខតអីវសា ុងវនិងកដនែងអងគ ុយខផ្េងខរៀត្ខៅកន ុងកដនែងទ្បជុំទ្កដុវទ្ត្ូវបានខរៀបចំខំើដបីអនុញ្ញា ត្ 
ឲ្យានគំលាត្ោ ងត្ិចវ6វហា ីត្រវាងអនកចូ រដួពីរនាក់។ 

 ខៅមដកទ្ដិត្ដំ អាចខធា ើបានវទ្ចកចូ កដនែងទ្បជុំទ្ត្ូវបានដ្ឋក់កទ្ដិត្ទ្ត្ឹដអនកចូ រដួវនិង
អនកសទ្ដបសទ្ដួ /អនកំឹកនាំទ្កដុ។វ 

 អនកចូ រដួទ្កដុទ្វងំអស់ទ្ត្ូវដត្ខគរពមដលរដណនារំបស់រីកដនែងទ្វក់រងនឹងលរកំណត្់ចំនួន  
ដនុសេខៅកន ុងបនទប់រឹកវនិងខៅកន ុងរីកដនែងរូខៅខផ្េងៗវខដ្ឋយរាប់បញ្ច  ូទ្វងំរីកដនែងជក់បារវី
ជិត្បនទប់ឬកដនែងទ្បជុំ។ 

 

 

C.  វធិានការណ៍ខែើមបីម្ររប់ម្ររងការឆ្ែងជាំងឺ  

 ច ញ្ៀវន្ដលមកដល់ទីកន្ន្ាងប្តូវបាន្រំលឹកឲ្យពាក់របាាំងមុខចៅប្គប់ចពលចវលា ខណៈចពលចៅកន ុងទីកន្ន្ាង ឬចៅចលើ
ទីធាា ថ្ន្ទីកន្ន្ាង។ មាន្ន្តបុគគលន្ដលប្តូវបាន្ន្ណនាំមិន្ឲ្យពាក់របាាំងមុខចោយអ្នកផ្តល់ចសវាចវជជស្លស្តសតប ុចណាណ ៉ះ
ចទើបប្តូវបាន្ចលើកន្លងពីការពាក់ចន្៉ះ។ ចដើមបីគាំប្ទសុវតែ ិភាពបុគគលិករបស់អ្នក និ្ងច ញ្ៀវចផ្ងងចទៀត គួរផ្តល់
របាាំងមុខឲ្យច ញ្ៀវន្ដលមកដល់ចោយគម ន្វា។  

 អនកចូ រដួទ្កដុទ្វងំអស់ចុេះខ ម្ េះចូ ខដ្ឋយខទ្បើប ៊ិច្របស់ខល នួវឬខទ្បើប ៊ិច្ដំ ទ្ត្ូវបានខធា ើអនាដ័យ
រវាងអនកខទ្បើវឬមដដបបខអ ិចទ្ត្ូនិកខដ្ឋយខទ្បើឧបករណ៍ផ្ទទ  ់ខល នួវឬឧបករណ៍ដំ ទ្ត្ូវបាន
ខធា ើអនាដ័យរវាងអនកខទ្បើ។ 

 អាហារវឬខភសជជៈដិនទ្ត្ូវបានបខទ្ដើខៅកន ុងលរទ្បជុំខ ើយវខហើយដិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យដចករំដ ក
អាហារ/ខភសជជៈ/បារ/ី។ ។វខ ើយ 

 រឹកអនាដ័យលាងថ្ំវទ្កដ្ឋសជូត្ាត្់វនិងធុងសទ្ាដគឺានសទ្ាប់សាធារណជនខៅវឬជិត្ទ្ចកចូ វ
និងទ្ចកខចញអគរ។ 

 ប្បព័ន្ធ  HVAC សែ ិតកន ុងសភាពដាំចណើរការលអ  ចៅតាមកប្មិតអ្តិបរមាន្ដលអាច្ច វ្ ើបាន្ ខយល់ចច្ញចូ្ល
ប្តូវបាន្បចងា ើន្ច ើង។ 

 ពិចារណាដាំច ើងមា សីុន្សមាអ តខយល់មាន្ប្បសិទធភាពខពស់ច្ល័ត ច វ្ ើឲ្យប្បចសើរច ើងនូ្វតប្មងខយល់របស់អ្គរ
ឲ្យមាន្ប្បសិទធភាពខពស់បាំផ្ុតតាមន្ដលអាច្ច វ្ ើបាន្ ន្ិងច វ្ ើការន្កន្ប្បចផ្ងងចទៀតចដើមបីបចងា ើន្បរ ធមាណខយល់
ខាងចប្ត ន្ិងខយល់ចច្ញចូ្លចៅប្គប់ទីកន្ន្ាងច វ្ ើការទាាំងអ្ស់។  

 ខទ្សចចិត្តវ–វពិពណ៌នាពីវ ធធានលរណ៍ខផ្េងៗខរៀត្ខំើដបីខ ើកកដពស់លរទ្គប់ទ្គងលរឆ្ែងជំងឺ៖វ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 វធិានការណ៍បន្នែមទាំងឡាយន្ែលខុសពីោងខលើ រួរម្រត្វូបានរាយខៅខលើរាំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយន្ ក 
ន្ែលអនកសម្រមបសម្រមួល/អនកែឹកនាាំម្រកមុរួរភាា ប់ជាមួយឯកសារខនេះ។ 



នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES 
ខសចកត ីបង្គា ប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល 
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អនកអាចទក់រងបុរាលោងខម្រកាមជាមួយសាំណួរ ឬមត្ិអាំពីពិធីការខនេះ៖ 

 

ខ ម្ េះរាំនាក់រាំនងម្រកមុ៖   ខលខរូរសពទ៖   

    

កាលបរខិចេរន្កសម្រមួលចុងខម្រកាយ៖    
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