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ឯកសារនៃសំណួរដែលបាៃសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) ទាក់ទងៃឹងសសចកដ ីដណនំដនែកសាសនសៃេះ គឺមាៃសោលបំណងសែើម្បី

ជួយែល់ទីតំងសោរពបូជាដែលនតល់ការបង្ហា ត់បស្ងៀៃខាងសាសនែល់កុមារសពលសៅតម្ទីតំងរបស់ពួកសគ កន ុង

អំឡុងសមា៉ោ ងស្ៅពីការសិកា ឬសៅចុងសបាត ហ៍។ វាម្ិៃមាៃនលប៉ោេះពាល់ែល់ ឬស្មាប់ជំៃួសត្ម្ូវការនននៃសសចកត ី

បង្ហា ប់របស់ម្ន្តៃត ីសុខាភិបាលរបស់សខាៃធី Los Angeles សឡើយ ៃិងគឺដាច់សដាយដឡកពីត្ម្ូវការស្មាប់សាលាសរៀៃរែឋ 

ៃិងសាលាសរៀៃឯកជៃក្ម្ិត TK-12 ទាងំឡាយដែរ។ សុខភាពសាធារណៈដណនឱំ្យសហគម្ៃ៍សាសនពិៃិតយសឡើងវញិ ៃិង

អៃុវតតតម្ សសចកដ ីដណនំអំពីគំរអូៃុវតតលអបំនុតស្មាប់សហគម្ៃ៍សាសន របស់ LACDPH ៃិងបញ្ជ ីសំណួរដែលបាៃសួរ

ជាញឹកញាប់សៃេះ សែើម្បីកាត់បៃថយហាៃិភ័យនៃការប៉ោេះពាល់សៅៃឹង ៃិងការចម្លងជំងឺ COVID-19 ៃិងជំងឺែូចសៅៃឹងជំងឺ

ផ្តត សាយែនទសទៀតសៅកន ុងទីតំងរបស់ពួកសគ។ 

 

1. សរើជាំងឺ COVID-19  រ កក្លលលល៉ាង ងែចចសេចច  

្សសែៀងោែ សៅៃឹងជំងឺនល វូែសងា ើម្ែនទសទៀតដែរ សម្សោគដែលបងកឱ្យមាៃជំងឺ COVID-19  រ កកោលដាលពីម្ៃុសសមាែ ក់សៅ

ម្ៃុសសមាែ ក់សទៀត ភាគស្ចើៃតម្រយៈែំណក់ទឹកតូចៗតម្នល វូែសងា ើម្ដែល្តូវបាៃបសញ្េញចូលសៅកន ុងខយល់សដាយបុគាល

ដែលមាៃជំងឺ COVID-19។ ែំណក់ទឹកតូចៗតម្នល វូែសងា ើម្សៃេះ្តូវបាៃបសញ្េញសៅកន ុងខយល់សៅសពលដែលម្ៃុសសែក

ែសងា ើម្ ៃិយាយ ស្ចៀង កអក សសើច ដ្សក ៃិងហាត់្បាណ។ ែំណក់ទឹកតូចៗទាងំសៃេះ្តូវបាៃ្សូបចូលតម្ែសងា ើម្សដាយ

ម្ៃុសសសនសង ឬធាល ក់សៅសលើ្ចម្ុេះ មាត់ ឬដភែករបស់ពួកសគ។ 

 

មាៃទីកដៃលងជាក់លាក់ដែលសម្សោគ COVID-19  រ កកោលដាលកាៃ់ដតង្ហយ្សលល៖ 

• ទីតំងដែលបិទជិត ដែលសៅខាងកន ុងអោរ សដាយម្ិៃមាៃខយល់បក់សចញចូលលអ  

• ទីកដៃលងដែលមាៃម្ៃុសសស្ចើៃកុេះករ សដាយមាៃម្ៃុសសជាស្ចើៃសៅដកបរោែ  

• ទីតំងដែលមាៃការប៉ោេះពាល់ជិតសែ ិទធ ជាពិសសសទីកដៃលងដែលម្ៃុសសកំពុងៃិយាយ (ឬែកែសងា ើម្ខាល ំងៗ) សៅជិត

ោែ  

 

ហាៃិភ័យចំសពាេះបុគាលមាែ ក់កន ុងការឆ្លងសម្សោគសកើៃសឡើងកាៃ់ដតខាល ំង សៅសពលដែលសគសៅកាៃ់ដតជិតអែកដែលមាៃ

ជំងឺ COVID-19។ កដៃលងដែលបិទជិត សហើយម្ិៃមាៃខយល់បក់សចញចូលលអ  ក៏អាចបសងក ើៃហាៃិភ័យនៃការឆ្លងសម្សោគនង

ដែរ។ សៃេះក៏ស្ពាេះដតែំណក់ទឹកតូចៗដែលមាៃសម្សោគអាច្បមូ្លន្ុំោែ  ៃិងោលដាលសៅកន ុងអាកាសបាៃចមាា យសលើសពី 

6 ហវ ីត។ ែំណក់ទឹកតូចៗទាងំសនេះដែម្ទាងំអាចអដណត តកន ុងអាកាស បនា ប់ពីអែកដែលឆ្លងសម្សោគសនេះបាៃសចញពី

បៃាប់សហើយ។ វាក៏អាចសកើតមាៃបាៃដែរ ប៉ោុដៃតម្ិៃសូវញឹកញាប់សទ ដែលសម្សោគ រ កកោលដាលតម្ការប៉ោេះពាល់ននាដែលមាៃ

ែំណក់ទឹកតូចៗសៅសលើវា សហើយបនា ប់ម្កប៉ោេះដភែក ្ចម្ុេះ ឬមាត់របស់អែក។ 

 

ម្ៃុសសមួ្យចំៃួៃបាៃឆ្លងសម្សោគ ៃិងោលដាលជំងឺ COVID-19 សដាយម្ិៃមាៃបង្ហា ញសោគសញ្ញា សឡើយ។ 

 

2. សរើេិេសគួរត្រវូបានលក់្ជាត្ក្េុ៉ាង ងែចចសេចច  

សិសសទាងំឡាយគួរដត្តូវបាៃដាក់ជា្កមុ្កន ុងបរសិវណែូចោែ  ៃិងសៅកន ុង្កមុ្ដែលមាៃសសថ រភាព ដែលមាៃចំៃួៃ

កាៃ់ដតតិចៃិងម្ិៃផ្តល ស់បដ រូតម្ដែលអាចសធវ ើសៅបាៃ សែើម្បីកំណត់ការរ កកោលដាល ្បសិៃសបើមាៃៃរណាមាែ ក់្តូវបាៃ

រកស ើញថាបាៃឆ្លងសម្សោគ។ សិសសទាងំឡាយគួរដត្តូវបាៃដាក់ជា្កមុ្ជាមួ្យ្គូបស្ងៀៃែូចោែ  តម្ដែលអាចសធវ ើសៅ

បាៃ សែើម្បីកាត់បៃថយការលាយឡំោែ ។ តម្ក្ម្ិតដែលអាចអៃុវតតសៅបាៃ សូម្រកាសិសសម្កពី្គលសារដតមួ្យសៅកន ុង

្កមុ្ដតមួ្យ។ ្បសិៃសបើមាៃបរសិវណដែលអាចអៃុញ្ញា តឱ្យសរៀបចំបាៃ សូម្ពិចារណារកាគមាល តយា៉ោ ងតិច 3 ហវ ីតរវាង

សិសសដែលម្កពី្គលសារសនសងៗោែ  ៃិងគមាល ត 6 ហវ ីតរវាងសិសសៃិង្គូបស្ងៀៃ។ 

 

3. សរើការសត្ចៀងត្រវូបានអ្នុញ្ញា រជាណនែក្េួយននការបង្ហា រ់បសត្ងៀនខាងសាេនណែរឬសេ  

បាទ/ចាស ប៉ោុដៃតគួរដតអៃុវតត វធិាៃការណ៏សុវតថ ិភាពបដៃថម្។ ្គូបស្ងៀៃ ៃិងសិសស្តូវដតបៃតពាក់មា៉ោ ស់សទាេះបីពួកសគ

កំពុងស្ចៀង ដ្សកបៃារ ឬចូលរមួ្កន ុងសកម្មភាព្សសែៀងោែ សៃេះក៏សដាយ សៅខាងកន ុងអោរ។ ឧបករណ៍ខយល់ ឬលងា ិៃ 

(wind or brass instruments) ណាមួ្យដែល្តូវបាៃស្បើសដាយ្គូបស្ងៀៃ ឬសិសស្តូវដតមាៃគ្ម្ប (bell cover) សលើ

បំពង់ខយល់សចញ (ែូចជាគ្ម្ប្កណាត់) សែើម្បីកាត់បៃថយែំណត់តូចៗខាា តសចញសៅខាងស្ៅ។ សៅសពលកំពុងស្ចៀង 

ដ្សកបៃារ ឬសលងឧបករណ៍ខយល់សៅខាងកន ុងអោរ សិសសៃិង្គូបស្ងៀៃគួរដតសៅឱ្យឆ្ងា យពីោែ  ៃិងរកាគមាល តោងកាយ

យា៉ោ ងតិច 12 ហវ ីតពីោែ សៅវញិសៅម្ក។ ចូរធានថាមាៃខយល់បក់សចញចូលលអ  (សូម្សម្ើលដនែក ខយល់បក់សចញចូល នៃសសច

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/communitiesoffaith/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/communitiesoffaith/#ventilate
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កត ីដណនំអំពីគំរអូៃុវតតលអបំនុតស្មាប់សហគម្ៃ៍សាសនស្មាប់ព័ត៌មាៃលម្អ ិតបដៃថម្)។ ្បសិៃសបើការស្ចៀង ៃិងការ

ដ្សកបៃារសកើតសឡើងសៅខាងស្ៅអោរ សិសសៃិង្គូបស្ងៀៃគួរដតរកាគមាល តោងកាយ 6 ហវ ីតពីអែកែនទ សហើយ្តូវដត

ពាក់មា៉ោ ស់ឱ្យជាប់ជាៃិចេ។ 

 

4. សរើការត្បងុត្បយ័រែអ្ាំពីការត្គប់ត្គងការឆ្លងសេសលគអ្វ ីខ្លះណែលអ្ែក្នចល់ការបង្ហា រ់បសត្ងៀនខាងសាេនគួរបនចអ្នុវរច  

មាៃជំហាៃសនសងៗដែលអែកនតល់ការបង្ហា ត់បស្ងៀៃខាងសាសនគួរដតអៃុវតតសែើម្បី កាត់បៃថយហាៃិភ័យ នៃការឆ្លងជំងឺ

COVID-19 ស្មាប់្គូបស្ងៀៃ ៃិងសិសសទាងំឡាយ។ 

 

អែកចូលរមួ្ទាងំអស់គួរដត៖ 

• ចាក់្ថ្ែ ាំបង្ហា រ ្បសិៃសបើមាៃអាយចុាប់ពី 5 ឆ្ងែ ំសឡើងសៅ។ វាគឺជាវធីិលអ បំនុតសែើម្បីការពារ្បឆ្ងំងៃឹងជំងឺ COVID-

19។ 

• ពាក់្មង េ់ណែលបិេជិរលអ  និងសត្ចាះបានលអ ។ មា៉ោ ស់របស់អែកគឺជាឧបករណ៍ែ៏មាៃឥទធិពលបំនុតមួ្យ ដែលអែកមាៃ

ស្មាប់ការពារខល ៃួអែក ៃិងម្ៃុសសែនទពីជំងឺ COVID-19។ 

• សជៀេវាងក្ណនលងណែលមនេនុេសសត្ចើនកុ្ះក្រ។ ការសថ ិតសៅកន ុងទីតំងដែលមាៃម្ៃុសសកុេះករ ជាពិសសសសៅខាង

កន ុងអោរ សធវ ើឱ្យអែក្បឈម្ៃឹងហាៃិភ័យខពស់។ ជួបជុំោែ សៅខាងស្ៅអោរ សៅសពលណាដែលអាចសធវ ើសៅបាៃ។ 

• អ្នុវរចការរក្ាគមល រ។ រកាគមាល តយា៉ោ ងសហាចណាស់ 3 ហវ ីតពីោែ រវាងសិសសៃិងសិសស ៃិងយា៉ោ ងសហាចណាស់ 6 ហវ ីត

រវាង្គូបស្ងៀៃៃិងសិសស ៃិងម្ៃុសសែនទសទៀត តម្ដែលអាចសធវ ើសៅបាៃ សហើយសលើសពីសៃេះសៅសទៀត សៅសពល

ស្ចៀង ដ្សកបៃារ ឬសលងឧបករណ៍លងា ិៃឬខយល់ (brass or wind instruments)។ 

• េច េលាងេមអ រនែជាេួយសាប ចនិងេឹក្ និង/ឬសត្បើេឹក្អ្នេ័យលាងេមអ រនែឱ្យបានញឹក្ញាប់ ជាពិសសស

បនា ប់ពីសថ ិតសៅកដៃលងសាធារណៈដែលមាៃននា្តូវបាៃម្ៃុសសជាស្ចើៃប៉ោេះពាល់។ សជៀសវាងការញាុំ ៃិងប៉ោេះពាល់

ម្ុខសដាយស្បើនែដែលម្ិៃសាអ ត។ 

• សាែ ក់្សៅនទះសៅសពលឈឺ ស ះបីជាមនសលគេញ្ញា ត្សាលក៏្សលយ។ ្បសិៃសបើអែកមាៃសោគសញ្ញា នៃជំងឺ COVID-191 

សូម្ពិស្ោេះជាមួ្យ្គូសពទយ សហើយសធវ ើសតសត រកសម្សោគ។ ម្ៃុសសទាងំអស់គួរសៅដតនាេះ ៃិងសៅឱ្យឆ្ងា យពីអែកែនទ

រហូតែល់ពួកសគទទួលបាៃលទធនលសតសត រកសម្សោគ COVID-19 របស់ពួកសគ ឬរហូតែល់អែកនតល់សសវាកម្មដែទាំ

របស់អែក្បាប់អែកថា អែកមិ្ៃមាៃជំងឺ COVID-19 សនេះសទ។ ្បសិៃសបើលទធនលសតសត  COVID-19 របស់ពួកសគ

ទទួលលទធនលវជិជមាៃ ពួកសគ្តូវដត សៅដាច់សដាយដឡក (សៅដតនាេះ ៃិងឆ្ងា យពីអែកែនទ)។ 
 

5. សរើក្ណនលងសោរពបចជាអាចនចល់ការបង្ហា រ់បសត្ងៀនខាងសាេនែល់នទះឯក្ជនបានណែរឬសេ  

ចាស/បាទ។ អៃុញ្ញា តឱ្យបង្ហា ត់បស្ងៀៃខាងសាសនសៅតម្នាេះរបស់បុគាលទាងំឡាយ។ គួរដត្តូវអៃុវតតតម្ការដណនំ

ដែលមាៃសៅកន ុងបញ្ជ ីសំណួរដែលបាៃសួរជាញឹកញាប់សៃេះ ។ ្បសិៃសបើអាចសធវ ើសៅបាៃ ការបង្ហា ត់បស្ងៀៃសៅខាងស្ៅ

អោរ្តូវបាៃដណនឱំ្យអៃុវតតយា៉ោ ងម្ុឹងមា៉ោ ត់។ 
 

6. សរើកុ្មរអាចញុាាំអាហារ និងអាហារេត្េន់អ្ាំឡុងសពលននការបង្ហា រ់បសត្ងៀនខាងសាេនបានណែរឬសេ  

ចាស/បាទ។ អៃុញ្ញា តឱ្យញាុំអាហារ ៃិងសភសជជៈ។ សែើម្បីកាត់បៃថយហាៃិភ័យនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 កន ុងសពលញាុំ

អាហារសៅសពលដែលសដាេះមា៉ោ ស់សចញ ការញាុំអាហារៃិងសភសជជៈគួរដត្តូវបាៃកំណត់តម្ទីតំងជាក់លាក់ ដែលសៅដាច់

សដាយដឡកពីទីតំង្បតិបតត ិការសនសងសទៀតទាងំអស់ រមួ្ទាងំទីតំងបង្ហា ត់បស្ងៀៃនងដែរ។ ្បសិៃសបើអាចសធវ ើសៅបាៃ 

កុមារគួរដតយកអាហារៃិងសភសជជៈផ្តា ល់ខល ៃួម្ក សហើយរកាគមាល តយា៉ោ ងតិច 6 ហវ ីតពីោែ សៅសពលញាុំ។ ការញាុំំសៅខាង

ស្ៅអោរ គឺមាៃសុវតថភិាពជាងការញាុំសៅខាងកន ុងអោរ។ ្បសិៃសបើកុមារ្តូវដតញាុំសៅខាងកន ុងអោរ សូម្បសងក ើៃ

ខយល់បក់សចញចូលសៅទីធាល ខាងកន ុង ៃិងកំណត់ចំៃួៃកុមារដែលកំពុងញាុំជាមួ្យោែ កន ុងសពលម្តង សដាយបណាដ ក់សវៃញាុំ

អាហារ។ សិសសគួរដត្តូវបាៃរំលឹកថាពួកសគអាចសដាេះមា៉ោ ស់របស់ពួកសគសចញដតរយៈខល ីសែើម្បីញាុំអាហារ ៃិងសភសជជៈដត

ប៉ោុសណាណ េះ បនា ប់ពីសនេះ ្តូវដតពាក់មា៉ោ ស់វញិភាល ម្ៗ។ 

 
1សោគសញ្ញា នៃជំងឺ COVID-19៖ សោគសញ្ញា អាចសលចសឡើងកន ុងអំឡុងសពល 2 សៅ 14 នែាបនា ប់ពីបាៃប៉ោេះពាល់សៅៃឹងសម្សោគ សហើយអាចមាៃអាការ

ែូចជា៖ ្គៃុសៅត ឬ្គៃុរង្ហរ កអក ែសងា ើម្ខល ីឬពិបាកែកែសងា ើម្ ដលងែឹងរសជាតិឬកល ិៃែមីៗ អស់កមាល ំង សហៀរសំសបារឬតឹង្ចមុ្េះខាល ំង ឈឺសាច់ែុំឬឈឺ

ោងកាយ ឈឺកាល ឈឺបំពង់ក ចសង្ហអ រចង់កអ តួឬកអ តួ ឬោគរសូ។ បញ្ជ ីសៃេះមិ្ៃោប់បញ្ច លូសោគសញ្ញា នៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចសកើតមាៃទាងំអស់

សនេះសទ។ ម្ៃុសសមួ្យចំៃួៃសពលដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិ្ៃដែលមាៃសោគសញ្ញា អវ ីសឡើយ។ សូម្សម្ើលសគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcare សែើម្បី

ដសវងយល់បដៃថម្អំពីអវ ីដែល្តូវសធវ ើ ្បសិៃសបើអែកឈឺ។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/reducingriskCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVHomeCareCambodian.pdf
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