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េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់លីកកី�យុវជន
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
10/22/20៖ �នបែន� ម្របេ�គេដើម្បីប��ក់� េបើសន
ិ ��ន�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង
្រក �មែដល�នស� ិរ�ព ស�ជិក្រក �ម� ំងអស់នឹង�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពេី គ។ �នប��ក់ពត
ី ្រម�វ�រ
ៃន�រ�យ�រណ៍េ��ន់�យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�េពលែដលកម� វ �ធីកី�យុវជន�នទទួ លដំណឹង
អំពប
ី ុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងកម� វ �ធី (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)។

�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�ក់េបើក��រេឡើង វ �ញេ�យ
សុវត� ិ�ព។ េសចក� ីត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់កម� វ �ធីកី�យុវជន (Youth Sports Programs) ែដល�ន
អនុ��តឲ្យេបើក��រេ�យេសចក� ីប��ប់ពីម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់រដ� ។ បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន�ក់ចុះ
េ�យអភិ�លរដ� េ�េលើកម� វ �ធី�ក់�ក់� ំងេនះ
កម� វ �ធី្របេភទ� ំងេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខ័ណ�ែដល�នែចង
េ�ក��ងប�� ី្រត� តពិនិត្យស្រ�ប់កី�យុវជន (Checklist for Youth Sports) េនះផងែដរ។
ចូ រកត់ស��ល់� ពិធី�រេនះអនុវត� េ�េលើលីកកម�ន� ៃនកី�យុវជន កី�ៃនក� ិប កី�ែបបេធ� ើដំេណើរ និងកី�ែដល
�នឧបត� ម�េ�យ��េរៀនឯកជន និង��េរៀន��រណៈែដលបេ្រមើេស�ដល់សិស្សេ�ក��ង��េរៀន TK-12។
ពិធី�រេនះមិនែមនស្រ�ប់េ្របើេ�យលីកកី�មនុស្សធំ ឬកី�មនុស្សធំ��រកម�ន� ែដល្រត�វែតបិទ�បន� �ម
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល។
រហូ តដល់�ន�រជូនដំណង
ឹ �ថ�ី
សកម� �ពកី�យុវជន�ំងអស់
្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នបែន� ម
ដូ េច� ះសូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
�្រប�ំស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យេនះ្រគបដណ�ប់៖
(1) �រ�រ�រ និង�រ�ំ្រទសុខ�ពបុគ�លិក និងអតិថិជន
(2) �រ���ននូ វ�ររក�គំ�តពិត�នសម្រសប
(3) �រ���ននូ វ�រ្រគប់្រគងជំងឺ�នសម្រសប
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យ��រណជន
(5) �រ���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� េ�យេស� �
ើ ព
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលកម� វ �ធីរបស់អ�កបេង� ើតពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ�មួ យ។

្រក �មកី�យុវជន�ំងអស់ ្រត�វែត�ក់ចុះនូ វ វ ��ន�រណ៏ែដល�ចអនុវត� �ន
�ំងអស់ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពម
ី ូ លេហតុមិន�ចអនុវត� �នស្រ�ប់
វ ��ន�រណ៏�មួ យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត� ។
េ��ះ្រក �ម/លីកកី�យុវជន៖
េ��ះ្រគ�បង� ឹក និង�សយ��នទីកែន� ង៖

Reopening Protocol for Youth Sports Leagues
�នែកស្រម� ល 10/22/2020
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A. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ននូ វសុវត� �
ិ ពរបស់ក�
ី ករ និង្រគ�បង�ក
ឹ

 ត្រម�វឲ្យរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយ (6) ហ� ត
ី រ�ងកី�ករនីមួយៗ និងរ�ងកី�ករនិង្រគ�បង� ឹកេ�
្រគប់េពលេវ�។ សកម� �ពកី�យុវជន្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមសកម� �ពែដល�ចឲ្យកី�ករ� ំងអស់
និង្រគ�បង� ឹករក�គំ�ត�ង�យ�៉ងតិចបំផុត្រ�ំមួយហ� ីតពី��េ�្រគប់េពលេវ�
និងគំ�ត្រ�ំបី
ហ� ីតក��ងអំឡ
� ងេពលេធ� ើសកម� �ព�ង�យ��ំង។ សកម� �ព� ំងេនះ�ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិតដូ ច�
�រហ� ឹក�ត់ �រេធ� ើលក
័ � ខ័ណ�
និងសកម� �ពក�ងជំ�ញ។ កី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�ង�យ
មិន�ច ហ� ឹក�ត់េ�ក��ងទ្រមង់ដូច��នឹងអ� ីែដលពួ កេគ��ប់េធ� ើមុនេពល�នជំងឺ COVID-19 េឡើយ។

 កី�ករ ្រគ�បង� ឹក ស�ជិក្រគ� �រ និងេភ��វ� ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់រ�ំងមុខសម្រសប ែដល្រគប

្រចមុះ និង�ត់េ�្រគប់េពលេវ� េលើកែលងេពលែហលទឹក ងូ តទឹក បរ �េ�គ/ផឹក េ�េពលេធ� ើសកម�
�ពែដលេ្របើក��ំង��ំង (ខណៈែដលរក�គំ�ត 8 ហ� ត
ី ឬ��យ�ងេនះពីអ�កដៃទ) ឬេធ� ើសកម� �ព
�ង�យែតឯង (ដូ ច��ររត់�ត់្រ�ណែត��ក់ឯង)។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រ
ែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមិន�ចេ្របើ�នេឡើយ។ �នែត
បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគេ�យ�រល័ក�
ខ័ណ�េវជ� ��ស� ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពផ� វ� ចិត� ឬពិ�រ�ពែដល��ំងដល់�រ�ក់រ�ំងមុខប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ
�នេលើកែលងពី�រ�ក់េនះ។ កី�ករគួ រស្រ�កពី�រ�ត់្រ�ណ េបើសិន�ស��ល់េឃើញ��ន�រ
លំ�កក��ង�រដកដេង� ើម និងគួ រ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់ ឬរ�ំងមុខរបស់ខ� �ន េបើសិន��េសើម និងស� ត
ិ �ប់
មុខរបស់កី�ករ និង�ំងស� ះដល់�រដកដេង� ើម។ �៉ស់ែដលប៉ះ�ល់ដល់ខ្យល់េចញចូ លេ្រ�មសកម�
�ព��ំង (ដូ ច��៉ស់ N-95) គឺមិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រ�ត់្រ�ណេឡើយ។
 �រ្រត� តពិនិត្យ ្រត�វ�នេធ� េើ ឡើងមុនេពលកី�ករ និង្រគ�បង� ឹក�ចចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពកី�យុវជន។
�រពិនិត្យ្រត�វ�ប់ប��ល
� �រ្រត� តពិនិត្យែដល�ក់ទងនឹងអ�រៈ្រគ �នេ�� ក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ
�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគ
ុ � លេ�ះ�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល
្រត�វ�នដឹង ឬសង្ស័យ��នឆ� ងេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី (COVID-19) ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យ
ឬក៏អត់។ �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងេទៀតដូ ច�្របព័ន�ចុះ
េ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ� ង�េភ��វែដល
�នេ�គស��� ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
- េបើសិន�បុគ�លមិន�នេ�គស�� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីែដលេគដឹង� ឬសង្ស័យ�
�ករណីជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យ ពួ កេគ�ចចូ លរ ួមស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
- េបើសិន�បុគ�ល�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នដឹង ឬ�នសង្ស័យក��ង
រយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យ ពួ កេគគួ រ្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗ និង្រត�វ�នេស� ើឲ្យេ�
�ច់ពីេគេ�ផ� ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ែដល�នេ�
ph.lacounty.gov/covidquarantine។
- េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស���មួ យៃនេ�គស��ែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ពួ កេគ
គួ រ្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗ និង្រត�វ�នេស� ើឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។
ផ� ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ែដល�នេ�
ph.lacounty.gov/covidisolation។
 រហូ តដល់�ន�រជូ នដំណង
ឹ �ថ� ី
សកម� �ពកី�យុវជន� ំងអស់្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ
ប៉ុេ�
� ះ។ ្រក �ម�ចេ្របើម�បេ់ ដើមេឈើ ឬទីជ្រមកេ្រ�មពន� ឺ្រពះ�ទិត្យេផ្សងេទៀត ប៉ុែន� លុះ្រ�ែតម� ប់េដើម
េឈើឬទីជ្រមកេ្រ�មពន� ឺ្រពះ�ទិត្យមិន្រត�វ�នបិទ
េហើយ�នខ្យល់េចញចូ លពី�ងេ្រ�្រគប់្រ�ន់
ប៉ុេ�
� ះ។

 ្រពឹត�ិ�រណ៍កី�យុវជន� ំងអស់ ដូ ច��រ្របកួ ត (tournament) ្រពឹត��
ិ រណ៍ ឬ�រ្របកួ ត្របែជងមិន្រត�វ

�នអនុ��តេ�េពលេនះេឡើយ។ �រ្របកួ តលក� ណៈ�ត់សមក��ងចំេ�មកី�ករៃន្រក �មែតមួ យ (�រ
េលង �រ�ត់ និង/ឬ�រ្របកួ ត�មួ យកី�ករក��ង្រក �ម) ្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់កី�ែដលមិន�ន
�រប៉ះ�ល់�ង�យប៉ុេ�
� ះ។ កី�ែដលមិន�ន�រប៉ះ�ល់�ង�យ �ប់ប��ល
� កី�ែដលអនុ��តឲ្យ
�នកី�ករ� ំងអស់េ�ក��ង�រេលង �រ�ត់ ឬ�រ្របកួ តេដើម្បីរក�គំ�ត 8 ហ� ីតពី��ក��ងអំឡ
� ងេពល
េលង (ឧ�ហរណ៍ �រ្របកួ តេតនីសមួ យទល់មួយ �រ្របកួ ត�យកូ នេ��ល �ររត់្រប�ំង និង្រពឹត�ិ�រណ៍
េ�ទី�ល)។

 ទីកែន� ង� ំង�យ�ែដលកី�ករអង��យេ�េ្រ�ទី�ល ឬេ្រ�ទី�ន (ឧ. បង់អង��យ កែន� ងអង��យ

ស្រ�ប់កី�ករប្រម �ង កែន� ង�ត់្រ�ណ) ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បីបេង� ើតកែន� ងអង��យបែន� ម
ែដលកី�ករ និងបុគ�លិក�ចរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតខណៈេពលេ�ក��ងទីកែន� ង។

 កម� វ �ធីកី�យុវជន គួ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�កី�ករស� ិតេ�ក��ង្រក �មែដល�នស� ិរ�ពេដើម្បី

�ក់ក្រមិតេលើ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ (េមើល �រែណ�ំរបស់ CDC អំព�
ី �េរៀន
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និង�រ�ក់�្រក �ម (CDC Guidance on Schools and Cohorting))។

 ពិ�រ�េរៀបចំសកម� �ពកី�យុវជនេឡើង វ �ញស្រ�ប់្រក �មតូ ចៗ ក៏ដូច�េរៀបចំ�រអនុវត� និងទី��
េលងេឡើង វ �ញេដើម្បីរក�គំ�ត�ង�យ។

 េ��មក្រមិតេ្រចើនបំផុតែដល�ចអនុវត� �ន កី�ករ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យយកស��រៈរបស់ខ� �ន

(ឧ�ហរណ៍ ដំបង ដង�យកូ នេ��ល ��ែកត) េដើម្បី�ត់ និងមិនេ្របើស��រៈរ ួម��។
កី�ករ�ចេធ� ើ�រែចករ� ែលកស��រៈេ�យ�នកំ រ �ត ដូ ច��រ�ត់�ល់រ�ងកី�ករពីរ�ក់
ឬ�រគប់េបសបល �ល់ឱប ឬ�នេ�ហ� ស� ��ែផ� កមួ យៃន�រ�ត់្រ�ណក�ងជំ�ញ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �រែចករ� ែលក ស��រៈ�មវ �ធីេនះ
គួ រេធ� ើេឡើងស្រ�ប់គូកី�ករែដល�នកំណត់ប៉ុេ�
� ះ មិនែមន�សកម� �ព�្រក �មេឡើយ។ េបើសិន�
�ំ�ច់្រត�វែតេ្របើស��រៈរ ួម�� �្រត�វ�នស��ប់េមេ�គប��ប់ពីេ្របើេ�យមនុស្សខុសៗ ��
េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រ រ �ក�ល�លរបស់ជំងឺ COVID-19។
 កី�ករ ្រគ�បង� ឹក និងបុគ�លិកមិន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេធ� ើ�រប៉ះ�ល់�ង�យែដលមិន�ំ�ច់
�មួ យ�� (ឧ�ហរណ៍ �រទះៃដ�យ��យ �រ�ប់ៃដ �រ�ល់ៃដ) េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើស��នុពល
ៃន�រ រ �ក�ល�លរបស់ជង
ំ ឺ។

 ្រក �មកី�ែដល�ចចូ លេ្របើបន� ប់ទឹក និងទីកែន� ង��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ក��ងអ�រ �ចេ្របើ្រ�ស់��ន
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រេធ� ើអ�ម័យៃដ �រ��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ �រងូ តទឹក និង�រេ្របើ្រ�ស់
បន� ប់ទឹក។ ចូ ល��ស់��េ��ន់បន� ប់��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ ឬបន� ប់ទឹកេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�
គំ�ត�ង�យខណៈេពលេ�ក��ងអ�រ។

 បន� ប់��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ ឬបន� ប់ទឹក� ំង�យ ែដលកំពុង្រត�វ�នេ្របើ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គ�
ញឹក�ប់េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

-

បន� ប់��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់
_____________________________________________________________

-

បន� ប់ទឹក _____________________________________________________________

-

េផ្សងេទៀត

_____________________________________________________________

 កី�ករ និង្រគ�បង� ឹកគួ រែតេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�េពលែដលមិន�ច�ងៃដ�ន។
្រត�វែតដុសទឹកអ�ម័យ�ងៃដេលើៃដរហូ តដល់�ស��ត� ំង្រស �ង។ ស��ល់៖ �រ�ងៃដញឹក�ប់
គឺ�ន្របសិទ��ព�ង�រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �ពិេសសេ�េពលែដលៃដេមើលេ�
កខ� ក់។

 កុ�រ�យុេ្រ�ម 9 ��ំគួរេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�យ�ន�រ្រត� តពិនត
ិ ្យពីមនុស្សធំ។
ចូ រទូ រសព� េ�ែ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�ង
ៃដអុីសូ្រប�ពីល �ន�ពពុលេ្រចើន�ង និង�ច្រស� បចូ ល�មរយៈែស្បក។

 េលើកទឹកចិត�កី�ករឲ្យយកដបទឹកែដល�នបំេពញ�មុនែដល�ចេ្របើេឡើង វ �ញរបស់ខ� �ន ឬ

ែដល�នទិញ។ ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផឹកគឺ�នស្រ�ប់បំេពញដបទឹកែតប៉ុេ�
� ះ។ កី�ករមិនគួ រ
ផឹកពីឧបករណ៍ផ��កេភសជ� ៈដូ ច�� ឬែចករ� ែលកេភសជ� ៈេឡើយ។

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

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

ែដលកំពុងេកើតេឡើង អនុវត� �ម�រែណ�ំេលើ��កស្រ�ប់អ្រ�ព្រ�វ និងេពលេវ�ប៉ះ�ល់
សម្រសប។ ផ� ល�
់ របណ��ះប�
� លដល់បុគ�លិកអំពីេ្រ�ះ��ក់ៃន�តិគីមី �រែណ�ំរបស់្រក �ម
ហ៊ុនផលិត និងេសចក� ីត្រម�វរបស់ 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�រត្រម�វេ�យ�រែណ�ំរបស់ផលិត
ផល។ ផលិតផល� ំងអស់្រត�វែត�ក់ឲ្យផុតពីៃដេក� ង និងស��កេ�ក��ងកែន� ងែដលមិនសូ វ�ន
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�រប៉ះ�ល់។

 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ� ើ�រេបើសន
ិ �ឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យ

បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19។ បុគ�លិកយល់និងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់�រ�ក់
ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពេី គ េបើសន
ិ ��ចអនុវត� �ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់
ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លិកមិន្រត�វ�ន
ពិន័យេ�េពលពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។

 បុគ�លិក�នទទួ លព័ត៌�នអំពីអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យនិេ�ជក ឬ

រ��ភិ�លែដលបុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល ែដលនឹងេធ� ើឲ្យ��ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ� ក
ហិរ�� វត��ក��ង�រស� ិតេ�ផ� ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន� មស� ីពី កម� វ �ធី រ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ
និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់
បុគ�លិកេ្រ�ម ច�ប់ស�ីព�
ី រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ��ទិ�ព (Families First
Coronavirus Response Act) និងសិទ�ិរបស់បុគ�លិកេដើម្បីទទួ លអត� ្របេ�ជន៍សណ
ំ ងបុគ�លិក និង
�រសន� ិ��នៃន�ព�ក់ទងនឹង�រ�ររបស់ជំងឺ COVID-19 �ក់ព័ន�នឹង បទប��្របតិបត� ិេលខ N62-20 របស់អភិ�លរដ� ។

 ប��ប់ពទ
ី ទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិក ្រគ�បង� ឹក ឬកី�ករ��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េតស� វ �ជ� �ន ឬ�ន

េ�គស��ែដលដូ ច���មួ យជំងឺ COVID-19 (ករណី) ្រក �ម�នគេ្រ�ង ឬពិធ�
ី រេដើម្បីឲ្យករណី� ំងេ�ះ
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ និងត្រម�វឲ្យ�ន�រេ��ច់ពេី គេ�យខ� �នឯង��មៗ ស្រ�ប់
បុគ�លិក ្រគ�បង� ឹក ឬកី�ករែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�កែន� ងេធ� �
ើ រ។
េបើសិន��ន�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង្រក �មែដល�នស� ិរ�ពក��ងកម� វ �ធីកី�យុវជន
ស�ជិក� ំងអស់េ�ក��ង្រក �មស� ិរ�ពេនះ នឹង�ំ�ច់្រត�វ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពេី គ��មៗ។

 គេ្រ�ងរបស់្រក �ម ឬលីកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លែដល�នេ��ច់ពីេគ� ំងអស់

េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� �
ើ រ
បែន� មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ េមើល�រែណ
�ំសុខ�ព��រណៈស� ីពី �រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ងេធ� ើ�រ។

 �រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក�ចចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។ �រពិនិត្យ្រត�វ

�ប់ប��ល
� �រ្រត� តពិនិត្យែដល�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��
ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លិកេ�ះ�នប៉ះ�ល់ជិតស� ទ
ិ � �មួ យបុគ�លែដល្រត�វ�នដឹង��នជំងឺ
COVID-19ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចុងេ្រ�យឬក៏អត់។ �រពិនិត្យ� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ ឬ
េ�យ��ល់ប��ប់ពប
ី ុគ�លិកមកដល់។ �រពិនិត្យសីតណ
ុ � �ពក៏គួរែតេធ� ើេឡើងេ�កែន� ងេធ� ើ�រផងែដរ
េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន។

 ្រគ�បង� ឹក ឬលីក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ព�
ី រឆ� ងជំងឺ COVID-19 � ំងអស់េ�ក��ងកម� វ �ធីកី�យុវជន
េ��ន់�យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�យបំេពញ��ងសេង� បព័ត�
៌ នទំ�ក់ទំនងករណីជំងឺ
COVID-19 និង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រក
� � � ងរយៈេពល 1 ៃថ� ៃនៃថ�េធ� ើ�រប��ប់ព�
ី រជូ នដំណឹង
ៃនករណី។ េ�ក��ងករណីែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក��ងចំេ�មស�ជិកកម� វ �ធីកី�
យុវជនក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះ្រគ�បង� ឹក ឬលីកគួ រ�យ�រណ៍��មៗពីចេ��មេនះេ��យក��ន
សុខ�ព��រណៈ�មរយៈអុីែមល ACDC-Education@ph.lacounty.gov ឬេ�យទូ រសព� េ�េលខ (888)
397-3993 ឬ (213) 240-7821។ េបើសិន�ចេ��ម្រត�វ�នរកេឃើញេ�កែន� ងេធ� ើ�រ �យក��នសុខ
�ព��រណៈ នឹង�ប់េផ� ើម�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�រឆ� ង�្រក �ម ែដលរ ួម�នដូ ច��រផ� ល�
់ រែណ�ំ
និងអនុ�សន៍អំពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �រ�ំ្រទបេច� កេទស និង វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងែដល�ក់
�ក់ស្រ�ប់ទីកែន� ង។ អ� ក្រគប់្រគងករណីសុខ�ព��រណៈ នឹង្រត�វ�ន�ត់�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រេសុើប
អេង� ត�រឆ� ង�្រក �មេដើម្បីដឹក�ំ�រេឆ� ើយតប។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួ លរ�ំងមុខសម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់

េ�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� លេ់ ស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�
ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ គួ រ�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បី
អនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់
្រគបែដល�នទ្រមង់ រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។ �៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមិនគួ រេ្របើេឡើយ។
បុគ�លិកមិន�ំ�ច់�ក់្រក�ត់�ំងមុខេពលេ���ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន ឬបន� ប់តូច
ែដល�នរ�ំង រ �ង�រ�រខ� ស់�ងកម� ស់បុគ�លិកេ�េពលឈរេ�ះេទ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ឬ��ស់ប�ររ�ំ
�
ងមុខរបស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
Reopening Protocol for Youth Sports Leagues
�នែកស្រម� ល 10/22/2020

(Cambodian)

ទំព័រ 4 ៃន 6

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

 បុគ�លិក ្រគ�បង� ឹក និងស�ជិក្រក �មយុវជន្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យេ�រព�មសកម� �ព�រ�រខ� �ន ដូ ច�៖
-

ស� ិតេ�ផ� ះេ�េពលអ� កឈឺ។


ស� ិតេ�ផ� ះរហូ តដល់�៉ងតិច 10 ៃថ� ប��ប់ពីអ�កេចញេ�គស��ដំបូង និង�៉ងតិច 24
េ�៉ងប��ប់ព�
ី សះេស្បើយ ែដល�នន័យ�អ�រៈ្រគ �នេ��របស់អ�ក�ន�ត់េ�វ �ញ
េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� និង�ន�រធូ រេស្បើយស្រ�ប់េ�គស��របស់អ�ក (ឧ. ក� ក
ដកដេង� ើមខ� ី)។

េបើសិន�អ� ក�នេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែតមិន�នេ�គស���មួ យ
អ� ក្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះរហូ តដល់៖
• 10 ៃថ� ប��ប់ព�
ី លបរ �េច� ទេធ� ើេតស� វ �ជ� �នេលើកដំបូង ប៉ុែន�
• េបើសិន�អ� កេចញេ�គស�� អ� ក�ំ�ច់្រត�វអនុវត� �ម�រែណ�ំ�ងេលើ។
�ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។ េបើសិន�
មិន�ន�ប៊ូ និងទឹក ចូ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60%។
�ងៃដរបស់អ�កមុនេពលបរ �េ�គ��រ េ្រ�យពីេ្របើបន� ប់ទឹក និងប��ប់ពីក�ក និងក�
� ស់។


-

្រគប�ត់របស់អ�កេពលក� ក និងក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូ ត�ត់ រ ួចេ�ះ្រក�សជូ ត�ត់
េ�ះេ�ល និង�ងស��តៃដរបស់អ�ក��មៗ។ េបើសិន�អ� កមិន�ន្រក�ត់ជូត�ត់ សូ មេ្របើ
ែកងៃដរបស់អ�ក (មិនែមនៃដរបស់អ�កេទ)។

-

កុំប៉ះ�ត់ ែភ� ក ឬ្រចមុះរបស់អ�ក�មួ យៃដែដលមិន�ន់�ង។

-

េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដលឈឺ។

-

េចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់វត��រ ួម�� ដូ ច�ទូ រសព� ឬឧបករណ៍េផ្សងៗេទៀត។ េបើសិន�្រត�វែតេ្របើ
ឧបករណ៍រ ួម�� ចូ រ្រ�កដ�ជូ ត�ឲ្យ��ត�មួ យ្រក�សេសើមជូ តស��ប់េមេ�គ មុននិង
េ្រ�យេ្របើរ ួម��។

-

សេង� តគំ�ត�រ�ររបស់អ�កេធៀប�មួ យបុគ�លិក និងកី�ករេផ្សងេទៀត�និច�។ រក�
គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ�និច� លុះ្រ�ែត�រកំណត់�រ�រ�ក់�ក់ត្រម�វឲ្យ�ន
គំ�តតិច�ងេនះ និង�ក់្រក�ត់�ំងមុខ េ�េពលេធ� ើ�រជិត ឬ�មួ យអ� កដៃទ។

-

ស��ប់េមេ�គវត�� និងៃផ� វត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់។ េនះគួ រេធ� ើេឡើង�េរៀង�ល់េ�៉ងក��ងអំឡ
� ង
េ�៉ងេធ� �
ើ រ។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក យុវជន និង្រក �ម្រគ� �រ� ំងអស់។
B. ពិធី�រៃន�រែថ�ំ

 �រ្របមូ លផ��ំ�្រក �ម្រត�វ�ន�ម�ត់ េហើយបង់អង��យនិងតុ្រត�វ�នយកេចញ ឬ�មប៉ះ�ល់ពីេ្រ�ះ
របស់� ំងេនះមិន�ចេ្របើ�នេទ។

 វត��ែដល�នេ្របើ�ទូ េ�្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ�្រប�ំ។
 ឧបករណ៍ែដល�នេ្របើ�ទូ េ�្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យមុន និងេ្រ�យពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
 បន� ប់ទឹក្រត�វ�នេធ� ើអ�ម័យ�្រប�ំ។
 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផឹកគឺ�នស្រ�ប់បំេពញដបទឹកែតប៉ុេ�
� ះ។
C. ពិធី�រ្រត� តពិនិត្យ

 ស��ែណ�ំ និងស��ព័ត�
៌ ន្រត�វ�នបិទផ�យេ�ទូ � ំងកែន� ង �ក់ទងនឹង�រ្រគប់្រគងជំងឺ �ររក�
គំ�ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ។ ្រចកអន�ញៃនកម� វ �ធីកី�យុវជន (េគហទំព័រ ប�
� ញ
សង� ម ។ល។) ផ� ល់ព័ត�
៌ នច�ស់�ស់អំព�
ី ររក�គំ�ត�ង�យ �រត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ និងប��
េផ្សងៗេទៀត។
 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យែដលែណ�ំេភ��វ�ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ផ�ះ េបើសិន�ឈឺេ�យ�ន
េ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម។

 ្រគ�បង� ឹក និងអ� ក្រគប់្រគងលីក្រត� តពិនិត្យ�រអនុវត� �មៃន�ររ �តបន� ឹងែដល�នចុះផ�យ។
 អ� កចូ លរ ួម្រត�វ�នេស� ើឲ្យ�កេចញេបើសិន�មិនេ�រព�ម�ររ �តបន� ឹង� ំងេនះ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES

េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទំព័រ�ច់េ�យែឡក ែដល
អ� កស្រមបស្រម� លកី�យុវជនគួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនង��ក់ដឹក�ំកី�យុវជន៖

េលខទូ រសព� ៖

�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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