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ឧបសម� ន
័ � T2៖ ពិធី�រណ៍ស្រ�ប់ែផន�រ្រគប់្រគង�រ�ល�លជំងឺ COVID-19
េ���េរៀន K-12
បច��ប្បន�ពថ�ីៗ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
12/19/2020៖
•

•

��េរៀន K-12 ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យជូ នដំណឹងដល់ DPH ពីករណីជំងឺ COVID-19 � ំងអស់
ក��ងចំេ�មបុគ�លិក និងកុ�រែដលស� ិតេ�ទីកែន� ងេ�ចំណុច�មួ យក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�
មុនេពល��ក់ខ� �នឈឺ។ ករណីែដល�នស� ិតេ�ទីកែន� ងេលើកចុងេ្រ�យេលើសរយៈេពល 14 ៃថ�
មុនេពល��ក់ខ� �នឈឺ មិន�ំ�ច់េធ� �
ើ រ�យ�រណ៍េ��ន់ DPH េ�យ��ប័ន��េរៀន K-12
េឡើយ។
និយមន័យ�ក្យអ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បី�ប់ប��ល
� បុគ�លែដល
ស� ិតក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សឈឺរយៈេពលសរុប 15 �ទីឬេ្រចើន�ងេនះក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង។

•

រយៈេពលេ��ច់ពីេគែដល�នត្រម�វស្រ�ប់បុគ�ល
ែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្ស
ែដល�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ��នជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�ន�ត់បន� យ។ អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ែដល
មិនេចញេ�គស�� �ច្រត�វ�នេ�ះែលងពី�រេ��ច់ពីេគប��ប់ពីៃថ� ទី 10 ប៉ុែន� ្រត�វែតបន�
�ម�នសុខ�ពរបស់ខ� �ន និងេ�រព�ម�រ្រប �ង្របយ័ត�ប��រជំងឺ COVID-19 រហូ តដល់ៃថ� ទី
14។
11/28/2020៖ ��េរៀន K-12 ែដល�ន�រផ��ះជំងឺ ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ� ។
�នបែន� មតំណេ��ន់ឧបករណ៍ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 របស់��េរៀន TK-12 (TK-12 School COVID19 Toolkit)។
�រេឆ� ើយតបសុខ�ព��រណៈ�នេ�លេ�េដើម្បី្រគប់្រគង�រ�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក្រមិតសហគមន៍
�ចជួ យបេង� ើនឥទ� ិពលៃន�រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los
Angeles (DPH)។
��បឋមសិក� និងមធ្យមសិក�ែដលបេ្រមើេស�ដល់សិស្សពី��ក់មេត� យ្យដល់��ក់ទី 12 (��េរៀន K-12) គឺ�ៃដគូ
សហគមន៍ែដល�ន�រទុកចិត� ែដល�ចជួ យ DPH ែកលម� �ន់េពលេវ� និងឥទ� ិពលៃន�រេឆ� ើយតបសុខ�ព
��រណៈ �មរយៈ�រផ�ចេផ�
�
ើម�ប់រហ័សៃនែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ (EMP) ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�េពល
ទទួ លព័ត៌�នអំពីករណី និង�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ចេ��មេ���េរៀន។ �រអនុវត� ��មៗៃន EMP
េ�េពលែដល�នកំណត់អត� ស��ណអំពីករណីែតមួ យៃនជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន�ចបេង� ើតសមត� �ពក��ង�រ
្រគប់្រគង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 និងទប់��ត់កុំឲ្យ�ន�រផ��ះជំងេឺ ���េរៀន។
ជំ�នេដើម្បី្រគប់្រគង�រ�ល�លករណីជំងឺ COVID-19 េ� 1, 2 និង 3 ឬេ្រចើន�ងេនះ េ���េរៀន K-12 ្រត�វ�ន
បរ ��យ�ងេ្រ�ម និងសេង� បេ�ក��ងឧបសម� ័ន� A។ េ�យ�រ��េរៀន K-12 នឹង�នក្រមិតធន�នខុសៗ��
ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ជំងឺ COVID-19 ជំ�នែដល�ំ�ច់គឺ�ចំណុច�ំ�ច់តូច�ងេគ ែដលគួ រែត្រត�វ�ន
�ប់ប��ល
� ក��ង EMP របស់��េរៀន។ ជំ�នែដល�នែណ�ំ រ ួម�នចំណុចស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�រ�ល�លលក� ណៈ
មូ ល��នេ�េពលែដល�នធន�ន��េរៀន្រគប់្រ�ន់។ ធន�នបែន� មស្រ�ប់��េរៀន K-12 �ច
រក�នេ�ក��ងឧបករណ៍ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 របស់��េរៀន K-12 (K-12 School COVID-19 Toolkit)។

ែផន�រ្រគប់្រ គង�រ�ល�លមុនេពល�នករណ ីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1 េ���េរៀន
☐ �ំ�ច់៖ កងក��ំងអនុវត� �មស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន (School COVID-19 Compliance Task
Force) ែដល�ន�ត់�ំង ទទួ លខុស្រត�វេលើ�របេង� ត
ើ និង�រអនុវត� ពិធី�រណ៍សុវត� ិ�ពជំងឺ COVID19� ំងអស់និង្រត�វ្រ�កដ�បុគ�លិក និងសិស្សទទួ ល�ន�រអប់រ�អំពីជំងឺ COVID-19។ ម�ន� ីអនុវត� ជំងឺ COVID-19
ែដល�ន�ត់�ំង ែដលេដើរតួ �អ� ក�ក់ទង�មួ យ DPH ស្រ�ប់�រែចករ� ែលកព័ត៌�ន�មទីកែន� ង (site-level)
េដើម្បីស្រម� លដល់សកម� �ពសុខ�ព��រណៈ។
Appendix T2: Protocol for COVID-19 Exposure Management Plan in K-12 Schools
Revised 12/28/2020 (Cambodian)
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☐ �ំ�ច់៖ ��្រត�វែតេធ� ើ�ម�រែណ�ំរបស់ DPH េលើផ� វ� ៃន�រសេ្រមចចិត� (Decision Pathways)
ស្រ�ប់អ�កែដលមិន�ន់េធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន� ពិនិត្យេឃើញ�នេ�គស�� វ �ជ� �ន
មុនេពលចូ ល��េរៀន ឬេពលេ���េរៀន និងអ� កប៉ះ�ល់េ���េរៀន។
☐ �ំ�ច់៖ ែផន�រស្រ�ប់សិស្ស និងបុគ�លិក� ំងអស់ែដល�នេ�គស��ដូ ចជំងឺ COVID-19 ឬ
្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គេ�យ�រ�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ���េរៀន េដើម្បី�ចទទួ ល�ន�រេធ� េើ តស� ឬ
្រត�វ�នេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។
ែផន�រ្រគប់្រគង�រ�ល�លស្រ�ប់ករណីជង
ំ ឺ COVID-19 ចំនួន 1 េ���េរៀន
ី �េរៀន�នកំណត់អត� ស��ណអំពីករណីែដល�នប��ក់ ចំនួន 1 ពីមន� ីរពិេ�ធន៏ (សិស្ស
☐ �ំ�ច់៖ ប��ប់ព�
ឬបុគ�លិក) កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់��េស� ើឲ្យករណីេ�ះអនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
េ�ផ� ះស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 (ph.lacounty.gov/covidisolation)។
☐ �ំ�ច់៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� ជូ នដំណឹងដល់ករណីេនះ� DPH នឹងេធ� ើ�រ�ម�នេ�យ��ល់
�មួ យករណី�មរយៈកម� វ �ធីេសុើបអេង� ត�រទំ�ក់ទំនង និងករណី DPH (DPH Case and Contact Investigation
Program) េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ស្រ�ប់�រ�ក់ករណីឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។
☐ �ំ�ច់៖ ម�ន� ីអនុវត� ច�ប់របស់��្រត�វែតជូ នដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈអំពក
ី រណីជង
ំ ឺ COVID-19
ែដល�នប��ក់� ំងអស់ក��ងចំេ�មបុគ�លិក និងកុ�រែដល�នស� ិតេ���េរៀនេ�ចំណុច�មួ យក��ងរយៈេពល
14 ៃថ� មុន��ក់ខ� �នឈឺ និងមនុស្សេ���េរៀនែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់។ �រ�យ�រណ៍គួរេធ� ើេឡើង�មអុីែមលេ�យ
បំេពញ ប�� ព
ី ័ត៌�នទំ�ក់ទំនងករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Case and
Contact Line List for the Educational Sector) និងេផ�ប
ើ �� ីព័ត៌�នែដល�នបំេពញរ ួចេ��ន់ ACDCEducation@ph.lacounty.gov ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� �
ើ រប��ប់ពជ
ី ូ នដំណឹងអំពីករណី។
•

•

ករណី្រត�វ�ន�ត់ទក
ុ ��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 2ៃថ� មុនេពលពួ កេគេចញេ�គស��ដំបូងរហូ តដល់េពល
ែដលពួ កេគែលងត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក (េ�លគឺ មិន�នអ�រៈ្រគ �នេ��រយៈេពល �៉ងតិច 24
េ�៉ង េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� និងេ�គស��េផ្សងេទៀត�នធូ រ្រ�លេឡើង និង�៉ងតិចបំផុត 10 ៃថ�
�នកន� ងផុត �ប់�ំងពីេពលេចញេ�គស��ដំបូង)។ ជនែដល�នេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 វ �ជ� �ន
ប៉ុែន� ��នេ�គស�� ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 2ៃថ� មុនេពលពួ កេគេធ� ើេតស� រហូ តដល់ 10 ៃថ�
ប��ប់ពី�រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគ។
បុគ�ល��ក់្រត�វ�ន�ត់ទក
ុ ��នប៉ះ�ល់េបើសិន�ពួ កេគ្រត�វ�មចំណុចមួ យក��ងចំេ�មចំណុច�ងេ្រ�ម៖
- បុគ�លែដលសិ� តក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សឈឺរយៈេពលយូរ�ងេ្រចើន�ង 15 �ទីក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង
េ�ះបី��ន�ក់រ�ំងមុខមិនែមនេវជ� ��ស� ក៏េ�យ
- បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់េ�យមិន�ន�រ�រ�មួ យ�រ�តុ�វៃន�ង�យ
និង/ឬ�រ�តុបេ�� ញរបស់ជនែដល�នប��ក់� ឬសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 (ឧ. ្រត�វ�នក� ក
ឬក�
� ស់�ក់ �រេ្របើេ្រគ�ងបរ �េ�គ��ររ ួម�� ឬទឹក�ត់ ឬផ� ល�
់ រែថ� ំ
េ�យមិន�នេ្របើឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ។
- ជនែដល�នវត� �នេ�ក��ង្រក �ម ឬ��ក់េរៀន�មួ យមនុស្សឈឺក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលចម� ងេមេ�គ
របស់ពួកេគ។

☐ �ំ�ច់៖ សិស្សនិងបុគ�លិកែដល្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណ��នប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ���េរៀន
្រត�វ�នជូ នដំណឹងេ�យកងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់���មរយៈលិខិត ឬយុទ���ស� ទំ�ក់ទំនងេផ្សងៗេទៀត។
គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់របស់��គឺ�នេ�៖ លិខិតជូ នដំណឹងអំពជ
ី ំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ទក
ី ែន� ងអប់រ�
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(COVID-19 Template Notification Letters for Education Settings)។ �រជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់គួរ�ប់ប��ល
�
ចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•

•

•

ែណ�ំសិស្ស និងបុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីឲ្យេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19
មិន�ពួ កេគ�នេ�គស��ឬក៏អត់េ�ះេទ េហើយជូ នដំណឹងដល់��អំពល
ី ទ� ផលេតស� ។
េនះនឹងកំណត់ពីក្រមិត រ �ក�ល�លៃនជំងឺេ���េរៀន និងេដើរតួ �មូ ល��នស្រ�ប់ វ ��ន�រណ៍
្រគប់្រគងបែន� ម។ ធន�នេធ� ើេតស� រ ួម�ន៖ េស�កម� សុខ�ពបុគ�លិក ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�រ
មជ្ឈមណ�លសុខ�ពសិស្ស អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព��ល់ខ� �ន ទីកែន� ងេធ� ើេតស� សហគមន៍៖
covid19.lacounty.gov/testing បុគ�លែដល្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរកេស�ែថ� ំសុខ�ព �ចទូ រស័ព�េ�
ែខ្សទូ រស័ព�ព័ត៌�នរបស់េ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24/7។
សិស្ស និងបុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់គួរ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ (ស� ិតេ�ក��ងផ� ះរបស់ខ� �ន ឬ
លំេ���នេផ្សងេទៀត �ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ) និង�ម�នេ�គស��រយៈេពល 10 ៃថ� គិត�ប់ព�
ី រប៉ះ�ល់
ចុងេ្រ�យរបស់ពួកេគ�មួ យករណីខណៈេពល�ចចម� ងេមេ�គ (្រត�វ�នកំណត់�ងេលើ) េ�ះបី�ពួ កេគ
ទទួ ល�នលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នក��ងអំឡ
� ងេពលេ��ច់ពីេគក៏េ�យ។ េបើសិន�ពួ កេគ
េ�ែតមិនេចញេ�គស�� ពួ កេគ្រត�វ�នេ�ះែលងពី�រេ��ច់ពីេគប��ប់ពៃី ថ� ទី 10 ប៉ែុ ន� ្រត�វបន� �ម�ន
សុខ�ពរបស់ខ� �ន និងេ�រព�ម�រ្រប �ង្របយ័ត�ប��រជំងឺ COVID-19 ឲ្យ�នតឹង រុ�ងរហូ តដល់ៃថ� ទី 14។
ស��ល់៖ មនុស្សែដលេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នក��ងអំឡ
� ងេពលសម� ំ (ឧ. រយៈេពលចេ��ះពី�រប៉ះ�ល់ដល់
�រ�ប់េផ� ើមេកើត�ជំងឺ) �ចេកើត�ជំងឺេ�េពលេ្រ�យ េ�យ�នឬ��នេ�គស��។
�រែណ�ំអំពី�រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 គឺ�នេ�៖ ph.lacounty.gov/covidquarantine។
DPH នឹង�ក់ទងេ�យ��ល់េ��ន់សិស្ស និងបុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់�មរយៈេពលកម� វ �ធីេសុើបអេង� តករណី
និង�រប៉ះ�ល់របស់ DPH េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ី សុ�ភិ�ល
ស្រ�ប់�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ។

☐ �នែណ�ំ៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� នឹងកំណត់�េតើ�ំ�ច់្រត�វេធ� ើ�រជូ នដំណឹងបែន� មដល់សហគមន៍
��េរៀនឲ្យ�នទូ លំទូ�យ�ងមុនអំពី�រប៉ះ�ល់េ���េរៀន និង�រ្រប �ង្របយ័ត�ែដលកំពុង្រត�វ�នអនុវត�
េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។ គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងទូ េ�គឺ�នេ�៖ គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពីជំងឺ
COVID-19 ស្រ�ប់ទីកែន� ងអប់រ� (COVID -19 Template Notification Letters for Education Settings)។

2

�រ្រគប់្រគង�រ�ល�លស្រ�ប់ករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 2 េ�ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�

☐ �ំ�ច់៖ ប��ប់ពីកំណត់អត� ស��ណ(រកេឃើញ) ករណីែដល�នប��ក់ពីក��ងមន� ីរពិេ�ធន៍ចំនួន 2

(សិស្ស និង/ឬបុគ�លិក) ក��ងរយៈេពល14ៃថ� ��អនុវត� �មជំ�នែដល�ំ�ច់
ស្រ�ប់ករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 1។

☐ �នែណ�ំ៖ កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� េធ� ើ�រ�យតៃម� �េតើករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 2
�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺឬេទ
េនះ�នន័យ�បុគ�លែដលរងផលប៉ះ�ល់� ំងពីរស� ិតេ�ទីកែន� ងនិងេពលែតមួ យ
ក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលចម� ង។*

*ករណី្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 2ៃថ�មុនេពលេចញេ�គស��ដំបូង
រហូ តដល់េពលែដលពួ កេគែលង ត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ំ ���ះកេ�� េហើយ
(េ�លគឺមិន�នអ�រៈ្រគ �នេ��រយៈេពល�៉ងតិច 24 េ�៉ង េ�យមិនេ្របើ��ប
េ�គស��េផ្សងៗេទៀត�នធូ រ្រ�ល និង�៉ងតិចបំផុត 10 ៃថ��នកន� ងផុត
�ប់�ំងពីេពលេចញេ�គស��ដំបូង)។ ជនែដល�នេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 វ �ជ��ន
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ប៉ុែន� ��នេ�គស�� ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 2 ៃថ� មុនេពលពួ កេគេធ� ើេតស�
រហូ តដល់10ៃថ� ប��ប់ពី�រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគ។
• �រកំណត់ពី�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺរ�ងករណី �ចនឹងត្រម�វឲ្យ�ន
�រេសុើបអេង� តបែន� មេដើម្បីយល់ពី្របវត� ិ�រប៉ះ�ល់ និងកំណត់ទីកែន� ង
និងមនុស្សែដល�ច�ន� ំងអស់ ែដល�ច្រត�វ�នប៉ះ�ល់�មួ យករណី
ខណៈេពលឆ� ងេ�កែន� ង។ សូ មកត់ស��ល់�៖ ករណីែដល�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ
រ ួម�នបុគ�ល�នទំ�ក់ទំនងែដល�ចកំណត់�នេ�នឹង��េ�វ �ញេ�មក
ដូ ច��រេ្របើ្រ�ស់កែន� ង�រ ូបវន� រ ួម�� (ឧ. េ�ក��ង��ក់េរៀន �រ ��ល័យ ឬ�រជួ បជុំ���េដើម)
ែដលប��ញពីលទ��ពខ� ស់ៃន�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺែដល�នទំ�ក់ទំនង��េ�ក��ងកែន� ងេ�ះ
ឬ��រឆ� ង�ច់ពី��ពីសហគមន៍ធំទូ�យ�ងេនះ។ ឧបករណ៍គឺ�ន
ស្រ�ប់ជួយក��ង�រ�យតៃម� អំពី�រ�ក់ទងនឹង�រ រ �ក�ល�លៃនជំងឺេ�៖ សន� ឹកកិច��រ
េសុើបអេង� ត�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Exposure
Investigation Worksheet for the Education Sector)។ ស្រ�ប់ជំនួយបេច� កេទស
អំពីរេបៀប�យតៃម� �រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ សូ ម�ក់ទង ACDCEducation@ph.lacounty.gov។
• េបើសិន�មិន�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ��េរៀនបន� �រ្រត� តពិនិត្យ
�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ� ទ��ប់។
• េបើសិន��ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ��េរៀនព្រងឹង�រដល់សិស្ស និងបុគ�លិក
អំពី�រ្រប �ង ្របយ័ត�ែដល្រត�វេធ� ើេដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លេ���េរៀន េ�យ�ប់ប��ល
�
� ំង�រអន� �គមន៍�ក់�ក់ �មទី�ំង។

3

�រ្រគប់្រគង�រ�ល�លស្រ�ប់ករណីជំងឺ COVID-19 ≥ 3 េ���េរៀនក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�

☐ �ំ�ច់៖ េបើសិន���េរៀន�នកំណត់អត� ស��ណ
អំពីចេ��មករណីែដល�នប��ក់ពីមន� ីពិេ�ធន៍ចំនួន 3 ឬេ្រចើន�ងេនះ (សិស្ស និង/ឬបុគ�លិក)
ក��ងរយៈេពល14ៃថ� ��គួ រអនុវត� �មជំ�នដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• �យ�រណ៍��មៗពីចេ��មេ��ន់្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ�ៃនែផ�ក្រគប់្រគងជំងឺឆ�ង្រស� ច្រ�វ
(ACDC) របស់ DPH ក��ង រយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រ�មរយះអុីែម៉ល៖ ACDCEducation@ph.lacounty.gov ឬទូ រស័ព�េ�េលខ(888) 397-3993 or (213) 240-7821។
• បំេពញប�� ីែខ្សស្រ�ប់ករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ ែដល�នេ�៖ ប�� ីព័ត៌�នករណី
និងអ� កប៉ះ�ល់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Case and Contact Line List for
the Educational Sector) និង�ក់េស� ើេ� ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
ស្រ�ប់ជំនួយបេច� កេទសអំពីរេបៀបបំេពញប�� ីែខ្សេនះ ចូ រ�ក់ទង ACDCEducation@ph.lacounty.gov។
• ្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC នឹងពិនិត្យេមើលប�� ីព័ត៌�នស្រ�ប់ករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ (Line
List for Cases and Contacts) េដើម្បីកំណត់�េតើ�្រត�វ�មលក� ណៈវ �និច�័យែដល�នេរៀប�ប់
ៃន�រផ��ះជំងឺឬេទ ្រពម� ំងផ�ល់ដំណឹង េ���ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ� ើ�រអំពីជំ�នប��ប់។
• ល័ក�ខ័ណ�ៃន�រផ��ះេមេ�គ៖ �៉ងេ�ច�ស់�នករណីចំនួន 3
ែដល្រត�វ�នប��ក់េ�យមន� ីរពិេ�ធន៍មិន��នេ�គស��ឬ��នេ�គស��ៃនជំងឺ
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

•
•

•

COVID-19 ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�េ�ក��ង្រក �ម*
ែដល�នស�ជិក�ប់�ក់ពន� នឹងេ�គ�តត�ត មិន��ក់េ�ក��ងផ�ះែតមួ យ
និងមិន�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�នឹង��េ��ងេ្រ�ៃនបរ �េវណ��។*
្រក �ម��រ ួម�នមនុស្សែដល�នស�ជិករ ួមេ��� (ឧ�ហរណ៍៖ ��ក់េរៀន
ពិធីេរៀបចំក��ង�� សកម� �ពេ្រ��� ��ក់សិក� ្រក �មកី� ក� ឹប �រដឹកជ��ន
� )។
តំណ��ប់េ�គ�តត�តត្រម�វឲ្យអ� កែដល�នជំងឺ�នវត� �នេ�ចំណុចខ� ះក��ងកែន� ងែតមួ
យ ក��ងកំឡ
� ងេពលដូ ច��េ�េពលឆ� ង។
េបើសិន�េគ�នកំណត់� លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងឺមិន្រត�វ�នបំេពញ ្រក �ម ACDC
នឹងែណ�ំ��េរៀនឲ្យបន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ�ទ��ប់។
េបើសិន�េគកំណត់�លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងឺ្រត�វ�នបំេពញ ្រក �ម ACDC
នឹងែណ�ំ��េរៀនែដល្រក �មេឆ� ើយតបេ�នឹង�រផ��ះេមេ�គមួ យរបស់ DPH
្រត�វ�ន�ក់ឲ្យដំេណើរ�រ
េហើយ្រក �មចុះ្របតិបត� ិ�រនឹងទំ�ក់ទំនងេ�យ��ល់�មួ យ��
េដើម្បីស្រមបស្រម� លេ�នឹង�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រផ��ះជំងឺ។
��េរៀន K-12 ែដល�ន�រផ��ះជំងឺ ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ�
េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លឲ្យេ�ផ�ះ�នសុវត� ិ�ព�ង�នេ�លេ�បេ�
� ះ�សន� េដើម្បី
្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19។

☐ �នែណ�ំ៖ មុនេពល�យ�រណ៍អំពីចេ��មេ��ន់្រក �ម�រ�រវ �ស័យអប់រ� ACDC របស់ DPH
កងក��ំងអនុវត� ច�ប់របស់�� នឹងេធ� ើ�រ�យតៃម� �េតើ�៉ងតិចបំផុត 3 ករណី
េ�ក��ងចេ��មេនះ�ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺឬេទ។ ឧបករណ៍
ស្រ�ប់ជួយក��ង�រ�យតៃម� អំពី�រ�ក់ទងនឹង�រ រ �ក�ល�លៃនជំងឺេ�៖ សន� ឹកកិច��រ
េសុើបអេង� ត�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Exposure Investigation
Worksheet for the Education Sector)។
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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ឧបសម� ន
័ � A៖ ជំ�នេដើម្បី្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹងករណីជំងឺ COVID-19 េ���េរៀន

1 ករណី

�ំ�ច់៖ ��ែណ�ំករណីេនះឲ្យេធ� ើ�ម�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះស្រ�ប់ជំងឺ COVID19។
1) �ំ�ច់៖ ��ជូ នដំណឹងដល់ករណី��យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH) នឹង�ក់ទងករណីេ�យ��ល់
េដើម្បី្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យ
េ��ច់េ�យែឡក។
2) �ំ�ច់៖ ��េធ� ើ�រ�មួ យករណីេដើម្បីកំណត់អត� ស��ណអ� កប៉ះ�ល់េ���េរៀន។
3) �ំ�ច់៖ ��ជូ នដំណឹងដល់អ�កប៉ះ�ល់េ���េរៀន េស� ើឲ្យអ� កប៉ះ�ល់អនុវត� �ម
�រែណ�ំស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ និងេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។
4) �ំ�ច់៖ ��ជូ នដំណឹងដល់អ�កប៉ះ�ល់េ���េរៀន� DPH នឹងេធ� ើ�រ�ម�នេ�យ��ល់េដើម្បី
្របមូ លព័ត៌�នបែន� ម និងេចញេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ។
5) �ំ�ច់៖ ��ប��ន
� ព័ត៌�នស្រ�ប់ករណីែដល�នប��ក់ និងមនុស្សែដល�នប៉ះ�ល់
េ�ទីកែន� ងេ�យេ្របើប�� ីព័ត៌�នករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ COVID- 19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� COVID-19 Case
and Contact Line List for the Educational Sector េហើយេផ�ើេ� DPH �មរយះអុីែម៉ល: ACDCEducation@ph.lacounty.gov ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ� េធ� ើ�រ។
6) �នែណ�ំ៖ ��េផ�ើ�រជូ នដំណឹងទូ េ� *េដើម្បីជ្រ�បដល់សហគមន៍��ទូ េ� អំពី�រប៉ះ�ល់ និង
�រ្រប �ង្របយ័ត�ែដល�នអនុវត� េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�ល។
*គំរ ូលិខិតស្រ�ប់�រជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់ និង�រជូ នដំណឹងទូ េ�គឺ�នេ�៖ គំរ ូលិខិតជូ នដំណឹងអំពីជំងឺ
COVID-19 ស្រ�ប់ទីកែន� ងអប់រ� (COVID -19 Template Notification Letters for Education Settings)។
1) �ំ�ច់៖ អនុវត� �មជំ�នស្រ�ប់ករណីែដល�នប��ក់ចំនួន 1។

2 ករណី

2) �នែណ�ំ៖ េបើសិន� 2ករណីេនះ�នេកើតេឡើងក��ងរយៈេពល14ៃថ� ��កំណត់�េតើ
��ន�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺឬក៏អត់។ ឧបករណ៍ សន� ឹកកិច��រេសុើបអេង� ត�រប៉ះ�ល់
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� (COVID-19 Exposure Investigation Worksheet for the Education
Sector) គឺ�នេដើម្បីជួយ�យតៃម� �រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ (epi links)។
្របសិនេបើ�រ�ន�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លជំងឺេកើត�ន៖
��េរៀននឹងអនុវត� វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺឆ�ងបែន� មេទៀត។
1) �ំ�ច់៖ េបើសិន��នចេ��មៃនករណីចំនួន 3 ឬេ្រចើន�ងេនះ�នេកើតេឡើងក��ងរយៈេពល14ៃថ� ��ជូ ន
ដំណឹងដល់DPH ��មៗ�មរយៈ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។

3+
ករណី

2) �នែណ�ំ៖ មុនេពលជូ នដំណឹងអំពីចេ��មេនះេ��ន់DPH ��េធ� ើ�រ�យតៃម� �េតើ�ន
�រ�ក់ទងនឹង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ�៉ងតិច 3 ករណីឬេទ។ េបើសិន�មិន�ន�រ�ក់ទង នឹង�ររ �ក�ល�ល
ៃនជំងឺ ��េរៀនបន� �មួ យ�រ្រត� តពិនិត្យ�រប៉ះ�ល់�ទ��ប់។
3) �ំ�ច់៖ DPH េស� ើឲ្យ��បំេពញ ប�� ីែខ្សករណី និងអ� កប៉ះ�ល់ៃនជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យ អប់រ�
(COVID-19 Case and Contact Line List for the Educational Sector) េដើម្បីកំណត់�េតើ
លក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងឺ្រត�វ�នបំេពញឬេទ។
្របសិនេបើលក� ណៈវ �និច�័យៃន�រផ��ះជំងឺ្រត�វ�នបំេពញ�មេហើយេ�ះ ្រក �មចុះ្របតិបត� ិ�រ្រគប់្រគង�រផ��ះជំងឺ
DPH នឹង្រត�វ�ក់ឲ្យដំេណើរ�រ េហើយម�ន� ីេសុើបអេង� តសុខ�ព��រណះមួ យរ ូបនឹង�ក់ទង��េរៀន
េដើម្បីស្រមបស្រម� ល�រេសុើបអេង� ត�រផ��ះជំងឺេនះ។
4) �ំ�ច់៖ ��េរៀន K-12 ែដល�ន�រផ��ះជំងឺ ្រត�វែតបិទ��ររយៈេពល 14 ៃថ�
េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លឲ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង�នេ�លេ�បេ�
� ះ�សន�
េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19។ ��ផ� ល់ជូននូ វ�រេធ� ើបច��ប្បន� �ពដល់្រក �មចុះ្របតិបត� ិ�រ្រគប់្រគង�រផ��ះជំងឺ
DPH រហូ តដល់�រផ��ះជំងឺ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។
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