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ពិធីការសម្រាប់ទីកន្ៃែងខបាោះជំរ ុំនៅខពលថ្ងៃ៖ ឧបសម្ព ័នធ  K 
 

កំណត់សម្គា ល់៖ ឯកសារខនោះត្តវូបានខធវើបចច ុបបននកមមជាញឹកញាប។់ សូម្ពិនិតយខម្ើលកាលបរខិចេទខៅខលើខេហទំព័រ សត្ម្គប់កំណណន្ម្របងមីបំផុត។ 
 

បចច ុបបននភាពងមីៗ៖  

6/16/22 

• ការផ្លា ស់ប្ត រូនៅក្ន ុងវធីិសាស្រសត រាយការណ៍សម្រាប្់ការប្ ៉ះពាល់នៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់កម្ម វធីិទេហទំព័រ 
តាមអនឡាញដែលមានសុវត្ថ ិភាព ដែលមានទ ម្ ោះថា SPOT (Shared Portal for Outbreak Tracking/នេហ
ទំព័រនែើមដែលនម្រប្ើម្រាស់រមួគ្នា សម្រាប្់ការតាមដានការផុ្៉ះន ើងនននមនរាេ)  

• ានប្ដនែមនសចក្ត ីដណនំសត ីពីការអនុវត្តន៍ែ៏លអប្ំផុត្ចំនពា៉ះការទប្់សាា ត់្ជំងឺ COVID-19 សម្រមាប់ម្របព័នធខ្យល់
ប្ក្់នចញចូល ទៅកន ុងសាលហាត្់កី្ឡា 

4/14/22 

• ការបញ្ជា ក់យ ងចាស់ប្នត ិចប្នត ចួ ទាក់ទងនឹងការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់សម្រមាប់ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យទោេសញ្ជា  
និងការទធវ ើទត្សតតាម្កាលកំែត្់។ 
 

 

ករែីចំនួនអ្នកជំង៉ឺ ការសម្រមាកពាបាលទៅម្នទ ីរទពទយ និងចំនួនអ្នកស្លា ប់នដាយសារជំងឺ COVID-19 បនតធ្លា ក់ចុោះយ ង
ជាក់្ដសែង នម្រកាយការនក្ើនន ើងយ ងខ្ា ំងនរែូវរងា ប៉ាុដនតជំង៉ឺ COVID-19 ទៅដត្បនតបងកហានិភ័យែល់សហេម្ន៍នន 
ទហើយជាពិទសសចំទ ោះបុេគលទងំឡាយណាដែលងាយនឹងរងទម្ររោះក្ន ុងការឆ្ាងជំងឺ និងទទួលផល វបិាកទយយស្លរជំង៉ឺ 
COVID-19 ក្ម្រមិត្ធងន់ធងរ រមួ្មានម្នុសសវយ័ចំណាស់ អ្នកដែលមានម្របព័នធភាពសុ្លំចុោះទខ្ោយ ឬមានបញ្ជា សុខ្ភាពម្រប្ចំ
កាយជាក្់លាក់មួយចំនួន ក៏ែូចជាអ្នកដែលទៅដត្មិ្នបានទទួលចាក់ថាន បំងាក រទៅទ ើយ។ ម្នុសសម្រេប់របូេួរដត្បនតមាន
ការម្របងុម្របយ័ត្នខ្ពស់ក្ន ុងការកាត្់បនថយហានិភ័យននការរកីោលយល នែើមបីការ រអ្នកដែលងាយរងទម្ររោះបំផុត្កន ុង
ចំនណាមពួក្ទយើង។ នសចក្ែ ីដែនំខាងទម្រកាម្មានលកខែៈជាក់លាក់ចំទ ោះទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំទៅទពលនងៃ (Day Camps) 
និងម្រត្ូវបានប្នងា ើត្ទ ើងទែើម្បីកាត្់បនថយហានិភ័យននការចម្ាងជំង៉ឺ និងការផុ្ោះទ ើងនននមនរាេនៅក្ន ុងទីតាំងទងំ
នន៉ះ។ សូម្កត់្សមាគ ល់ថាអាជីវកម្មែូចជាទីក្ដនាង day camps មានទសរភីាពកន ុងការនធវ ើឲ្យត្ម្រមូវការសុវត្ែ ិភាពរប្ស់ពួក្
នេានភាព រ តត្ប្នត ឹងជាងទសចកត ីបងាគ ប់ឲ្យអ្នុវត្តរបស់ទខានធីដែលានដាក្់ប្ញ្ជា ។  
 
សូម្កត្់សមាគ ល់៖ ឯកស្លរទនោះអាចនឹងម្រត្វូទធវ ើឲ្យថ្មីនទៀត្ទៅទពលដែលមានព័ត្៌មាន និងធនធានប្ដនែមនទៀត្សម្រមាប់
អ្នក ែូទចនោះម្រត្ូវម្របាកែថាបានពិនិត្យទម្ើលទេហទំព័ររបស់ទខានធី LA នៅ 
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាម្របចា ំសម្រមាប់បចច ុបបននភាពទផសងៗចំនពា៉ះឯកស្លរទនោះ។ 
 
បញ្ា ីម្រតួ្ត្ពិនិត្យទក្់ទងនឹង៖ 

(1) ទរលការែ៍ និងការអ្នុវត្តនៅក្ដនាងនធវ ើការទែើម្បីការ រសុខ្ភាពបុេគលិក 

(2)  វធិ្លនការណ៍ទែើម្បីប្នងា ើត្ការរកោេមាា ត្ ទៅកដនាងដែលអាចទធវ ើទៅបាន 

(3)  វធិ្លនការែ៍ទែើម្បីនធវ ើឲ្យការម្រេប់ម្រេងការឆ្ាងជំង៉ឺានភាពម្រប្នសើរន ើង 

(4) ការទំនក្់ទំនងជាមួ្យបុេគលិក និងស្លធ្លរែៈជន 

(5)  វធិ្លនការែ៍ទែើម្បីធ្លនបាននូវការទម្របើម្របាស់ទសវាកម្មសំខាន់ៗទយយទសម ើភាព 

ចំែុចសំខាន់ៗទាងំម្របាំទនោះ េួរដត្ម្រត្វូបានទយោះម្រស្លយ ទៅទពលដែលទីកដនាងរបស់អ្នក បទងក ើត្ពិធីការទបើក្ទ ើងវញិណា
មួ្យ។  
 
ទីកន្ៃែងខបាោះជំរ ុំខៅខពលថ្ងៃ (Day Camps) ទងំអស់ណែលសថ ិតខត្កាម្នសចកដ ីណណនាខំនោះ េួរណតអនុវតត វធិានការណ៍ណែល

ម្គនែូចោងខត្កាម្ខនោះ ឲ្យបាៃនម្រចើៃតាម្ណែលអាចអនុវតតនៅបាន។ ការខរៀបចំ ិ ធ ីសាន្តសត កាត់បនថយជំងឺន្ែលាៃជា

នម្រចើៃែំណាក់កាល េឺជាម្ខធោបាយែ៏លអ បំផុតខែើម្បីបខងកើនត្បសិទធ ិភាពនៃសុវតថ ិភាពកម្ម វធិី និងទីតាងំរបស់អនក។ 

 
 

ខ ម្ ោះទីកណនែងខបាោះជំរ ុំ
នៅខពលថ្ងៃ (Day Camp)៖ 

 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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អាស័យដ្ឋា នទីកណនែង៖  

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវតតខៅកណនែងខធវ ើការខែើម្បីការពារសុខភាពរបស់បុេាលិក  
(សូមេូសធកីម្ររប់ចំណ ចណែលអនុវតតសត្ម្គប់ទកីណនែងនៃេះ) 

❑ បុេគលិកទាងំអ្ស់ (ោប់បញ្ច លូទាងំបុេគលិកទទួលម្របាក់ពលក្មម និងអ្នកសម ័ម្រេចិត្ត ម្រត្វូបានសំទៅជារមួ្ថា "បុេគលិក") 
ម្រត្វូបានម្របាប់ថាកុំឲ្យម្កទធវ ើការម្រប្សិនទបើឈ៉ឺ។ បុេាលណាមួ្យណែលចាប់ខផតើម្ម្គនខោេសញ្ញា ងមីៗណែលត្សបខៅនឹងជំងឺ 
COVID-19 ត្តវូបានណណនាយំ៉ា ងម្ុឺងម្គ៉ា ត់ឲ្យឆ្ែងកាត់ការខធវ ើខតសដពិៃិត្យរកខម្ខោេខដ្ឋយខត្បើម្របាស់ការខធវ ើខតសត ជំងឺ 
COVID-19 ណែលបាៃទទួលការអៃ ញ្ញា ត្ខដ្ឋយរែឋបាលចំណីអាហារៃិងឱសថ (FDA) ន ើយណែលអាចរមួ្បញ្ច ូលទងំ
ការខធវ ើខតសត ខដ្ឋយខល នួឯងតាម្រយៈឧបករណ៍ខធវ ើខតសត ណែលអាចរកទិញបាៃខដ្ឋយម្ិនចាបំាច់ម្គនខវជជបញ្ញជ ។ ប រគល
ណាាា ក់ណែលខធវ ើខតសត ទទួលលទធផលវជិជម្គន ឬត្តវូបានត្បាប់ខដ្ឋយអនកផតល់ខសវាកមមន្នាកណងទសំុខភាព ថាពួកនរ
ម្រត្ូិ បាៃសងស័យថាម្គនជំងឺ COVID-19 ត្តវូណតអនុវតតតាម្ការណណនារំបស់នាយកដ្ឋឋ ៃស ខភាពសាធារណៈ (DPH) 
សត ីពី ការយក់ខ្ល នួឯងឲ្យទៅយច់ទយយដ ក។ បុេគលិកដែលមានទោេសញ្ជា ាា ក្់នហើយដែលម្ិនបានពិទម្ររោះជាមួយ
អាក្នសវាក្មមដផាក្ទវជាស្លស្រសត  ឬមិ្នានទធវ ើទត្សត រកទម្ទោេ ម្រត្ូវយក់ខ្ល នួឲ្យទៅយច់ទយយដ កសម្រាប្់រយៈទពល 10 
នងៃ។ 

❑ ទរលការែ៍សុំចាប់ឈប់សម្រមាកទៅកដនាងទធវ ើការ ម្រត្វូបានពិនិត្យនមើលទ ើងវញិនិងបានដកសម្រមួល នែើមបីធានថា
ប្ុេគលិក្មិនម្រត្វូបានពិន័យទៅទពលពួកទេសថ ិត្ទៅផទោះទយយស្លរានជំង៉ឺ។  

❑ សូម្ជម្រមញុយ ងមុឺងា ត្់ឲ្យបុេគលិកទាងំអ្ស់ (បុេគលិកទទួលម្របាក់ពលក្មម និងអ្នកសម ័ម្រេចិត្ត) ទធវ ើឲ្យការចក្់ថាា បំ្ងាា រ
ជំងឺ COVID-19 និងែូសជំរុញ ម្រេប់លកខែៈនិងទាន់ទពលទវលា។ 

❑ ក្ដនាងការងារដែលមានបុេគលិកទធវ ើការទៅទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំរយៈទពលដវងេួរដត្ពិចារណាបទងក ើត្កម្ម វធីិទធវ ើទត្សត រកទម្
ទោេ COVID-19 សម្រាប្់ប្ុេគលិក្មួយដែលផតល់ជូននូវការទធវ ើទត្សតជានរៀងរាល់សបាត ហ៍ែល់បុេគលិកទាងំអ្ស់ដែល
ម្រប្ដហលជាអាចជួបបុេគលិក បុេគលិករំម្រទ ឬអ្នកចូលរមួ្នផេងនទៀត្។ ការទធវ ើទត្សត នៅទលើបុេគលិកដែលថាា បំ្ងាា រជំងឺ 
COVID-19 រប្ស់ពួក្នេ ម្ិនម្រេប់លកខែៈនិងមិនទាន់ទពលទវលា េួរដត្ជាអាទិភាព។  

❑ ទៅទពលមានការជូនែំែឹងថាបុេគលិកមាន ក់ ឬទម្រចើនបានទធវ ើទត្សត ទទួលលទធផលវជិាមាន ក្ដនាងការងារានដផនការ 
ឬពិធីការមួយរចួជានម្រសចទែើម្បីឲ្យករែី (មួ្យឬទម្រចើននន៉ះ) ដាក្់ខ្ល នួពួក្នេឲ្យទៅយច់ទយយដ កជាប្នា ន់ និង
ធានថាប្ុេគលិក្ទាងំអ្ស់ដែលបានប៉ាោះ ល់នៅនឹងទម្ទោេទៅកដនាងទធវ ើការ ទហើយត្ម្រមូ្វចាំបាច់ឲ្យនធវ ើចតាត  ីស័ក្
នដាយខ្ល នួឯង ម្ិនម្រត្វូម្កទធវ ើការ រហូត្ែល់ទទួលបានការអ្នុញ្ជា ត្ឲ្យម្រត្ ប់ម្កវញិនដាយនយងតាមនសចក្ែ ីប្ងាគ ប្់
រប្ស់សុខ្ភាពសាធារណៈ។ សូម្ទម្ើលនេហទំព័រ ការទឆ្ា ើយត្បនៅនឹងជំង៉ឺ COVID-19 ទៅកដនាងទធវ ើការ សម្រាប្់
ព័ត៌្ានប្ដនែម។ េទម្រមាងដផនការរបស់ក្ដនាងការងារេួរដត្ពិចារណាអំពីពីធីការសម្រាប្់ប្ុេគលិក្ដែលានការប្ ៉ះ
ពាល់នៅនឹងទម្ទោេទាងំអ្ស់ ទែើម្បីអាចទទួលបានការទធវ ើទត្សត រកជំង៉ឺ COVID-19 នហើយនែើមបីក្ំណត្់អត្តសញ្ជា ណ
ក្រណីប្ដនែមនផេងនទៀត្ឲ្យានឆាប្់រហ័ស ទហើយនឹងទែើម្បីកំែត្់ថាទត្ើមានការប៉ាោះ ល់នៅនឹងនមនរាេនៅក្ដនាងនធវ ើ
ការប្ដនែមនទៀត្ឬនទ ដែលម្រប្ដហលជាអាចត្ម្រមូ្វឲ្យមានវធិ្លនការណ៍ម្រេប់ម្រេងជំង៉ឺ COVID-19 បដនថម្។ 

❑ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមម្រចកចូលម្រត្វូបានដែនំយ៉ា ងម្ុឹងមា៉ា ត្់ ម្ុនទពលបុេគលិក អ្នករំម្រទទផសងទទៀត្ និងទភញៀវអាច
ចូលក្ន ុងកដនាងទធវ ើការបាន។ CAL/OSHA ត្ម្រមូ្វឲ្យក្ដនាងការងារទាងំឡាយទរៀបចំបទងក ើត្ និងអ្នុវត្តនីត្ិ វធីិសម្រមាប់
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យប្ុេគលិក្ទងំឡាយរក្ទោេសញ្ជា ននជំង៉ឺ COVID-19 ម្ុនទពលចូលកដនាងទធវ ើការ។ សូម្ទម្ើលឯកសារ 
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាមម្រចកចូលរបស់នយក្ដាា នសុខ្ភាពសាធារណៈ (DPH) សម្រមាប់ព័ត៌្មានលម្អ ិត្ និងជនម្រមើសប្ដនែម
សម្រាប្់ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យ។ ទីក្ដនាងនា៉ះជំរុុំទនោះអាចអ្នុវត្តតាម្ទសចកត ីដែនំរបស់ DPH សត ីពី  វធីិសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត
សម្រាប្់ប្ុេគលិក្ដែលាននរាេសញ្ជា ទៅកន ុងស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 សម្រមាប់បុេគលទងំឡាយដែលបានម្រតួ្ត្ពិនិត្យ
នរាេសញ្ជា ទទួលលទធផល វជិាមាន ម្ុនទពលចូលកដនាងទធវ ើការ ឬទពលទៅកដនាងទធវ ើការ។ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យេួរដត្រមួ
ប្ញ្ច លូទងំការពិនិត្យទោេសញ្ជា ដែលទំនងជាម្រសប្នៅនឹងការឆ្ាងជំង៉ឺ COVID-19 ែូចដែលាននៅកន ុងឯក្សារ វធីិ
សាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត និងថាទត្ើបុេគលទនោះសថ ិត្ទៅទម្រកាម្ការយក់ខ្ល នួឲ្យទៅយច់ទយយដ ក ឬការទធវ ើចតាត  ីស័កន
នពលប្ចច ុប្បនា  ឬថាទត្ើករែីមានការប៉ាោះ ល់ចាសលាស់នៅនឹងបុេគលដែលបានឆ្ាងទម្ទោេ COVID-19 ឬនទ។ ការ
ពិនិត្យទងំនន៉ះអាចម្រត្ូវបានទធវ ើន ើងពីចមាៃ យមុ្នទពលម្កែល់ទីតាំង ឬទយយផ្ទទ ល់ទៅទពលប្ុេគលិក្ម្កែល់។ 

❑ ទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំទៅទពលនងៃតត្ម្ូវចបំាច់ឲ្យជូនែំែឹងែល់នយកយា នសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈអំពីបុេគលទាងំអ្ស់ដែល
មានជំង៉ឺ COVID-19 ចាស់លាស់ នហើយដែលសែ ិត្ទៅទីតាំងនន៉ះក្ន ុងនពលណាមួ្យកន ុងអំ ុងទពល 14 នងៃម្ុនកាល
បរទិចេទចប្់នផែើមានជំង៉ឺ។ កាលបរទិចេទចាប់ទផតើម្មានជំង៉ឺេ៉ឺជាកាលបរទិចេទែំបូងននការានទោេសញ្ជា ននជំង៉ឺ 
COVID-19 ឬកាលបរទិចេទននការទធវ ើទត្សត  COVID-19 េិត្យក្នថ្ងណាមួ្យដែលនក្ើត្ន ើងម្ុន។  

❑ ការោយការែ៍តាម្អនឡាញេ៉ឺជាវធីិស្លស្រសត ដែលទពញចិត្តឲ្យនធវ ើជាង សម្រមាប់ការជូនែំែឹងទៅនយកយា នសុខ្ភាព
ស្លធ្លរែៈអ្ំពីមានការប៉ាោះ ល់នៅនឹងជំង៉ឺ COVID-19 ទៅឯកដនាងទនោះ ទហើយអាចទធវ ើន ើងទៅទលើកុំពយូ ទ័រ ឬ

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles  
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ឧប្ក្រណ៍ចល័ត្ដែលអាចចូលទៅកាន់ទេហទំព័រដែលមានសុវត្ថ ិភាព SPOT (Shared Portal for Outbreak Tracking/
នេហទំព័រនែើមដែលនម្រប្ើម្រាស់រមួគ្នា សម្រាប្់ការតាមដានការផុ្៉ះន ើងនននមនរាេ) តាម្រយៈនេហទំព័រ 
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US។ ម្រប្សិននប្ើានក្រណីនម្រចើនដែលម្រត្វូរាយការ ទីតាំងទងំឡាយអាច
ដាក្់ប្ញ្ជ នូរាយការណ៍រប្ស់ពួកទេទយយទម្របើម្របាស់ជនម្រមើស “េំរសូម្រាប្់ដាក្់ប្ញ្ជ នូជាសំណំុធំៗ (Bulk Upload 
Template)” ដែលសែ ិត្នៅក្ន ុងនេហទំព័រនែើមរប្ស់ក្មម វធីិ SPOT។ ោល់ការជូនែំែឹងអ្ំពីករែីេួរដត្ម្រត្ូវបានយក់
ប្ញ្ជ នូកន ុងរយៈទពល  1 ថ្ងៃខធវ ើការ បនទ ប់ពីបុេគលិកទបាោះជំរុុំបានែឹងអំពកីរែីទនោះ។  

❑ កន ុងម្រគ្នដែលានក្ំណត្់អត្តសញ្ជា ណជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3 ករែីឬទម្រចើនជាងទនោះ ទៅកន ុងទីតាំងទនោះកន ុងអំ ុង
ទពល 14 នងៃ ក្ដនាងការងារេួរដត្ោយការែ៍អំពីការចម្ាងជាចទងាក ម្ទនោះទៅកាន់នយកយា នសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈ 
ភាែ មៗទយយទម្របើម្រាស់ វធីិស្លស្រសត ោយការែ៍ដែលបានទរៀបោប់ខាងទលើ។ នយកយា នសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈនឹងសហការជា
មួ្យទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំនៅនពលនថ្ងនន៉ះទែើម្បីកំែត្់ថា ទត្ើការចម្ាងជាចទងាក ម្ទនោះេ៉ឺជាការផុ្ោះទ ើងនននមនរាេដែលនឹង
ត្ម្រមូ្វឲ្យមានការទសុើបអ្ទងកត្អ្ំពីការផុ្ោះទ ើងនននមនរាេរប្ស់សុខ្ភាពស្លធ្លរែៈឬនទ។  

❑ តត្ម្ូវការកន ុងការផតល់ម្គ៉ា ស់ណែលម្គនេុណភាពខពស់ជាងម ៃ ែល់បុេាលិកទងំអស់ខៅទីកន្ៃែងខបាោះជំរ ុំខៅខពលថ្ងៃ 
តាម្ការទសន ើសុំ៖ មានការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ ប៉ាុដនតម្ិនដមនត្ម្រមូ្វចាំបាច់នន៉ះនទ ក្ន ុងការឲ្យបុេគលិក ក់មា៉ា ស់
កម្រម្ិត្សម្រាប្់វ៉ះកាត្់ (ក្៏ម្រត្វូានសទតត ទៅទលើមា៉ា ស់ដែលទម្របើម្រាស់សម្រាប្់នីតិ្វធីិទវជាស្លស្រសត ) ឬឧបករែ៍ការ រផ្លា ល់
ខ្ល នួ (PPE) កម្រម្ិត្ខ្ពស់ជាងមុន (ឧទាហរែ៍ ា ស់ដែលជាឧប្ក្រណ៏ជំនួយការែក្ែនងហ ើមម្របទភទ KN95 ឬម្រប្នេទ 
N95) ទពលទៅខាងកន ុងអ្ររ។ សម្រមាប់អ្នកដែល ក់មា៉ា ស់វ៉ះកាត្ ់ការពាក្់មា៉ា ស់ពីរជាន់ ដែលមានរាំងមុខ្ម្រកណាត្់
ពីនលើា ស់វ៉ះកាត់្េឺម្រត្វូបានដែនំសម្រមាប់ការការពារបដនថម្។ តាមការនសា ើសុំ ក្ដនាងការងារម្រត្វូបានត្ម្រមូ្វចាំបាច់ឲ្យ
ផតល់ជូនមា៉ា ស់ក្ម្រមិត្ទវជាស្លស្រសតនិងឧបករែ៍ជំនួយការែកែទងា ើម្ដែលប្ិទជិត្លអ  នដាយមិនេិត្នថ្ាែល់បុេគលិករប្ស់
ពួក្នេដែលទធវ ើការនៅខ្ងក្ន ុងអ្ររ និងមានទំនក់ទំនងឬការប្ ៉ះពាល់ជាមួ្យនឹងអ្នកែនទ និងសម្រមាប់ការទម្របើ
ម្របាស់ទយយសម ័ម្រេចិត្ត។ សូម្កត្់សមាគ ល់ថា CAL/OSHA ត្ម្រមូ្វចំាច់ឲ្យក្ដនាងការងារផតល់ជូន តាមការនសា ើសុំ នូវ
ឧបករែជ៍ំនួយការែក្ែនងហ ើម ែល់បុេគលិកដែលម្ិនបានចាក់ថាន បំងាក រ នហើយដែលកំពុងទធវ ើការទៅខាងកន ុងអ្ររ 
ឬយនយនតដែលជិ៉ះរមួរន  សម្រាប្់ការទម្របើម្របាស់ទយយសម ័ម្រេចិត្ត។    

❑ មានការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ ប៉ាុដនតម្ិនដមនត្ម្រមូ្វចាំបាច់នន៉ះនទ ក្ន ុងការឲ្យបុេគលិកទាងំអ្ស់  ក់មា៉ា ស់ម្រេប់ទពល
ទវលាខ្ណៈទៅខាងកន ុងអ្ររ ទលើកដលងដត្ទពលក្ំពុងទធវ ើការដត្មាន ក់ឯងទៅកន ុងការយិល័យឯកជនដែលមានទាវ រ
បិទជិត្ ឬនពលក្ំពុងពិស្លអាហារឬទភសជាៈដត្ប៉ាុទណាណ ោះ។  

❑ មានការដែនំឲ្យកាត់្បនថយចំនួនម្នុសសទៅតាម្ទីតាំង ទហើយនធវ ើឲ្យេមាា ត្រវាងបុេគលិកទងំឡាយទៅកន ុងបនទប់ 
ឬកដនាងណាមួយដែលម្រត្វូាននម្រប្ើម្រាស់នដាយបុេគលិកជានម្រចើន សម្រមាប់បរទិភាេអាហារនិង/ឬសម្រមាក បានកាន់ដត្
ទម្រចើន តាម្ដែលអាចទធវ ើទៅបាន។ ចំណុចទនោះអាចសទម្រម្ចបានទយយ៖ 

o បិទស្លា កកំែត្់ចំនួនម្នុសសនម្រចើនប្ំផុត្ ដែលម្រសប្នៅនឹងការអ្នុញ្ជា ត្ឲ្យមានេមាា ត្យ៉ា ងនោចណាស់ម្របាំ
មួ្យហវ ីត្រវាងបុេគលទងំឡាយទៅកន ុងបនទប់ ឬកដនាងដែលទម្របើម្រាស់សម្រមាប់ការសម្រមាក និង 

o ប្ណាែ ក្់ទមា៉ា ងសម្រមាក ឬទមា៉ា ងបរទិភាេអាហារ ទែើម្បីកាត្់បនថយចំនួនម្នុសសទៅកន ុងបនទប់ ឬទីកដនាងដែល
ទម្របើម្រាស់ សម្រមាប់បរទិភាេអាហារនិងសម្រមាក និង 

o យក់ត្ុឃ្លា ត្ពីរន យ៉ា ងត្ិចម្រាំប្ហីវ ីត្ និងធ្លនបាននូវេមាា ត្ម្របាំមួ្យហវ ីត្រវាងកដនាងអ្ងគ ុយទងំឡាយ 
នដាយែក្ទៅអី្ ឬបិទបង់សអ ិត្នៅទលើទៅអ្ីទែើម្បីកាត់្បនថយចំនួនម្នុសស យក់សាា ក្សមាគ ល់នៅនលើឥែា 
ទែើម្បីធ្លនបាននូវការរកោេមាា ត្ និងទរៀបចំកដនាងអ្ងគ ុយតាម្រទបៀបមួ្យដែលនធវ ើឲ្យការប៉ាោះ ល់ទល់ម្ុខ្រន  
ានកាន់ដត្ត្ិចតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន។ អាចពិចរណាការទម្របើម្របាស់រនំងដប្ងដចក្រវាងត្ ុនិងក្ដនាង
អងគ ុយផងដែរ ប៉ាុដនតម្ិនដម្នជាការជំនួសសម្រមាប់ការកាត្់បនថយចំនួនម្នុសស និងការប្នងា ើត្េាា ត្
ោងកាយនន៉ះទទ។  

❑ ានការសាអ ត្បនទប់ទឹក និងទីធាា ទូទៅទផសងទទៀត្ជាញឹកញាប់ ប៉ាុដនតម្ិនត្ិចជាងម្តងកន ុងមួ្យនងៃទទ ក្ន ុងអ្ំ ុង
នា ងម្របត្ិបត្ត ិការ តាម្កាលវភិាេខាងទម្រកាម្៖ 

o បនទប់ទឹក       _________________________________________________________________       

o ទផសងទទៀត្          _________________________________________________________________       

❑ ស្លរធ្លត្ុសមាា ប់ទម្ទោេ និងសាា រៈដែល ក់ព័នធេ៉ឺមានផែល់ជូនសម្រមាប់បុេគលិកទៅទីតំាងែូចខាងទម្រកាម្៖ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

❑ ទឹកអ្នម័្យលាងសាអ ត្នែដែលមានម្របសិទធិភាពម្របឆំងនឹងជំង៉ឺ COVID-19 េ៉ឺមានផែល់ជូនសម្រាប្់ប្ុេគលិក្ទងំ
អស់នៅទីតាំង ែូចខាងទម្រកាម្៖ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
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❑ រុំលឹកែល់បុេគលិកទាងំអ្ស់ឲ្យលាងសាអ ត្នែរបស់ពួកទេឲ្យបានញឹកញាប់។ 

❑ ចាប់ចម្ាងននពិធីការទនោះម្រត្វូបានដចកជូនែល់បុេគលិកាា ក្់ៗ។ 

❑ តាមដានទម្ើលអ្វត្តមានរបស់បុេគលិក និងម្រត្ូវមានបញ្ា ីទ ម្ ោះបុេគលិកបម្រម្ងុ ដែលបានទទួលការបែុ្ោះបណាត ល 
ទៅទពលមានអាចនធវ ើនៅាន។ 

❑ ទរលការែ៍ទាងំអ្ស់ដែលបានពិពែ៌នទៅកន ុងបញ្ា ីម្រតួ្ត្ពិនិត្យទនោះ ទម្រៅពីទរលការែ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័កខខ្័ែឌ
ននការចូលនធវ ើការ អ្នុវត្តចំទ ោះបុេគលិកដផនកែឹកជញ្ជ នូ និងម្រកមុ្ហ ុនទផសងៗទទៀត្ដែលអាចសថ ិត្ទៅទីតំាងទនោះក្ន ុង
នមជា ភាេីទីបី។ 

❑ ជទម្រម្ើសទផសង—ពិពែ៌នអំពីវធិ្លនការែ៍ទផសងទទៀត្៖  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

B.  វធិានការណ៍ខែើម្បីបនងកើត្េម្គែ តរាងកាយ ខៅទីតាងំណែលអាចខធវើខៅបាន 

 

ការម្កែល ់និងការចាកខចញ 

❑ ម្របសិនទបើានការនម្រប្ើម្រាស់យនយនតែឹកជញ្ជ នូ (ឧទាហរែ៍ ឡានម្រកងុ) នដាយទកី្ដនាងទបាោះជំរុុំនន៉ះ អាក្នប្ើក្ប្រេួរដត្
អនុវត្តោល់សកម្មភាពនិងពិធីការសុវត្ថ ិភាព ែូចដែលបានយក់ឲ្យអ្នុវត្តសម្រមាប់បុេគលិកែនទទទៀត្ (ឧទាហរែ៍ 
អ្នម្័យនែ  ក់មា៉ា ស់ និងការរកោេមាា ត្ោងកាយ)។ 

o ការ ក់មា៉ា ស់ម្រត្វូបានដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ ប៉ាុដនតម្ិនដមនត្ម្រមូ្វចាំបាច់នន៉ះនទ សម្រមាប់អ្នកទបើកបរនិងអាក្
ែំនណើរ។ 

o រកោបងអ ចួទាងំអ្ស់ឲ្យទបើកចំហ ឲ្យបានទម្រចើនតាម្ដែលអាចទធវ ើទៅបាន ទែើម្បីរកោខ្យល់ប្ក្់នចញចូលលអ ។ 
ទជៀសវាងការទម្របើម្រាស់ជទម្រម្ើសដែលមានខ្យល់វលិទៅវញិទៅម្ក ខ្ែៈទពលដែលមានអ្នកែំទែើរទៅកន ុង
យនជំនិោះ។ ទម្របើម្រាស់ប្ំពង់ខ្យល់របស់រងយនតទែើម្បីនំយក្ខ្យល់ប្រសិុទធពីខាងទម្រៅចូលម្កកន ុងរងយនត។ 

❑ មានការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ ប៉ាុដនតម្ិនដមនត្ម្រមូ្វចាំបាច់នន៉ះនទ ក្ន ុងការឲ្យអ្នកទបាោះជំរុុំ បុេគលិក និងទភញៀវទាងំអ្ស់
ដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆន ំទ ើងទៅ  ក់មា៉ា ស់ទពលទៅខាងកន ុងអ្ររ។ កុមារដែលមានអាយុចប្់ពី 2 ទៅ 8 ឆាា ំ
អាចពាក្់មា៉ា ស់ទយយសុវត្ថ ិភាព នដាយមានការម្រតួ្ត្ពិនិត្យពីម្នុសសទពញវយ័។ 

❑ ប្ណាែ ក្់នពលនវលានិងទីក្ដនាង ម្កែល់និងដាក្់ចុោះ តាមដែលអាចទធវ ើទៅបាន ទែើម្បីកាត្់បនថយភាពកកកុញ នដាយ
មិននធវ ើឲ្យមានការពិបាកទៅទលើកាលវភិាេដែលមិ្នបាននម្រគ្នងទុក្មុនសម្រមាបម់្រក្មុម្រេួស្លរទ ើយ។ 

 

បរខិវណសម្រាប់ការកម្ានត 

❑ មានការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ ប៉ាុដនតម្ិនដមនត្ម្រមូ្វចាំបាច់នន៉ះនទ ក្ន ុងការឲ្យទភញៀវ និងអ្នកទបាោះជំរុុំទាងំអ្ស់ ក់មា៉ា ស់
ដែលានេុណភាពខ្ពស់ជាងមុន ទពលទៅខាងកន ុងអ្ររ ខ្ណៈនៅទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំ ទលើកដលងដត្ទពលក្ំពុងដហល 
ទឹក ទពលកំពុងទេងនថ្ង និងនពលក្ំពុងពិស្លអាហារ/ទភសជាៈ។ យ៉ា ងទហាចណាស់ េួរដត្ម្ិនដម្នជាមា៉ា ស់ម្រកណាត់្ 
ប្ ុដនតជាមា៉ា ស់ដែលផលិត្ទ ើងពីវត្ថ ុធ្លត្ុទែើម្ដែលមានទម្រចើនម្រសទាប់ នហើយដែលម្ិនដម្នជាស្លរធ្លត្ដុែលបានត្ាញ 
និងទយយមានដខ្សលួសពីទលើដផនកម្រចម្ុោះ នហើយដែលប្ិទជិត្លអ ។ (មា៉ា ស់ម្រកណាត់្ដែលម្រសបតាម្សតង់យររបស់សងគម្
អាទម្រកិសម្រមាប់ការទធវ ើទត្សត  និងឧបករែ៍សមាា រៈទផសងៗ [ASTM] ចំទ ោះម្របសិទធិភាពននការនម្រច៉ះខ្ពស់ [ASTM F3502-
កម្រម្ិត្ 2] ក៏្ម្រសបតាម្ការដែនំសម្រាប្់មា៉ា ស់ដែលមានេុណភាពខ្ពស់ជាងមុននន៉ះផងដែរ។) សូម្ទម្ើលនេហទំព័រ 
ph.lacounty.gov/masks សម្រមាប់ព័ត៌្មានបដនថម្។ ការដែនំទនោះអ្នុវត្តចំនពា៉ះម្នុសសនពញវយ័ទាងំអ្ស់ និងកុមារ
ដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆន ំទ ើងទៅ។ ទែើម្បីរំម្រទែល់សុវត្ថ ិភាពបុេគលិក អ្នកទបាោះជំរុុំ និងទភញៀវរប្ស់អាក្ ចូរពិចរណា
នរៀប្ចំមា៉ា ស់ឲ្យានសម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរុុំនិងទភញៀវទងំឡាយ ដែលទសន ើសុំមា៉ា ស់ទាងំទនោះ និងដែលម្កទីតាំងទយយមិន
ានមា៉ា ស់។  

❑ នធវ ើឲ្យប្រនិវណទៅតាម្ចទនា ោះននកដនាងអ្ងគ ុយ ត្ុ និងដម្រេ កាន់ដត្ធំតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន។ 

❑ នធវ ើឲ្យវត្តមានរបស់ទភញៀវ និងអ្នកសម ័ម្រេចិត្តដែលម្ិនចាំបាច់ កាន់ដត្ត្ិចតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន។ 

❑ ទម្របើម្រាស់កដនាងទំទនរជំនួសតាម្ត្ម្រមូ្វការចាំបាច់ រមួ្ទាងំការទម្របើម្របាស់ទីធ្លា ខាងទម្រៅអ្ររជាម្របចាំឲ្យបានទម្រចើន
តាមដែលអាចទធវ ើនៅបាន ម្រប្សិននប្ើអាការធាត្ុអំនណាយផល និងការទម្របើម្របាស់អាហារយា ននិងទីធ្លា ធំៗនៅខាងកន ុង
អ្ររទផសងទទៀត្ ទែើម្បីអ្នុញ្ជា ត្ឲ្យមានការរកោេមាា ត្ោងកាយ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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❑ បទងក ើនេមាា ត្រវាងអ្នកចូលរមួទែើម្បីទជៀសវាងការមានម្នុសសទម្រចើនកុោះករ ចំទ ោះសកម្មភាពដែលបទងក ើត្ឲ្យានែំណក្់
ទឹក្តូ្ចៗតាមផល វូែទងា ើម្ ែូចជាការប្នញ្េញក្ាា ំងខ្ា ំងឬការទម្រចៀង ទហើយពាយម្ទធវ ើសកម្មភាពទងំនន៉ះ
នៅខាងទម្រៅអ្ររ នៅទពលដែលអាចទធវ ើនៅបាន។ 

❑ ផតល់ការដែនំតាម្រយៈការដែលអាចទម្ើលទ ើញា ែូចជាបិត្បង់សអ ិត្នៅនលើឥែា ឬតាម្ផល វូទែើរ និងបិទផ្ទា កសញ្ជា ទៅ
ទលើជញ្ជា ំង ទែើម្បីជួយែល់បុេគលិកទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំ និងអ្នកចូលរមួ្ទងំឡាយឲ្យទជៀសវាងការមានម្នុសសទម្រចើនកុោះករ
នពលក្ំពុងទៅតាម្ជួរ និងទៅទពលនវលានផេងនទៀត្ (ឧទាហរែ៍ ការដែនំម្រាប្់ទិសនៅ "ផល វូដែលមានទិសទៅដត្
មួ្យ" ទៅម្រចក្ផល វូនែើរធំ ឬទីតាំងពិស្លអាហារ)។ 

 

ខពលពិសាអាហារ 

❑ តាម្លទធភាពដែលអាចទធវ ើនៅបាន សូមឲ្យអ្នកចូលរមួ្និងបុេគលិកទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំបរទិភាេអាហារនិងអាហារសម្រម្ន់
ទៅខាងទម្រៅអគ្នរ ឬទៅកដនាងដែលមានខ្យល់ប្ក្់ទចញចូលលអ  ខ្ែៈទពលរកោេមាា ត្ោងកាយឲ្យបានកាន់ដត្ទម្រចើន
តាម្ដែលអាចទធវ ើទៅបាន។  

❑ ម្របសិនទបើមានការបទម្រម្ើម្ហ បូអាហារទៅកន ុងទីតាំងបរទិភាេអាហាររមួ្គ្នា នៅខាងកន ុងអ្ររ មានការដែនំឲ្យយក់
 វធិ្លនការណ៍ទែើម្បីបទងក ើត្េមាា ត្ោងកាយ និងបទងក ើនខ្យល់ប្ក្់នចញចូល។ 
  

C.  វធិានការណ៍ត្េប់ត្េងការចម្ែងខម្ខោេ  

❑ ចាត់្តាំងបុេគលិកមាន ក់ (ឧ. េិលានុបបយា យិកាទៅតាម្ទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំ ឬអ្នកផតល់ទសវាក្មមដផាក្ដងទាសំុខ្ភាព) ឲ្យ
ទទួលខ្ុសម្រត្វូកន ុងការទឆ្ា ើយត្បទៅនឹងកងវល់ននអំ្ពីជំង៉ឺ COVID-19។ បុេគលិកទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំនិងម្រកមុ្ម្រេួស្លរ
ទាងំអ្ស់ េួរដត្ែឹងថាបុេគលមាន ក់ទនោះេឺជានរណា ទហើយម្រត្វូទាក់ទងទៅបុេគលរបូទនោះទយយរទបៀបណា។ បុេគលទនោះេួរ
ដត្ម្រត្វូបានបែុ្ោះបណាត លទែើម្បីសម្រម្បសម្រមួ្លោល់ការទរៀបចំឯកស្លរ និងតាម្យនការប្ ៉ះពាល់នៅនឹងទម្ទោេដែល
អាចទកើត្មាន ទែើម្បីជូនែំែឹងែល់ម្ស្រនត ីសុខាភិបាលក្ន ុងត្ំប្ន់អំ្ពីករែីជំង៉ឺ COVID-19 ទងំអស់ទៅទីតាំងទនោះ
កន ុងរយៈទពល 1 នងៃទធវ ើការ បនទ ប់ពីានែឹងអ្ំពីករែីមួ្យ។   

❑ ធ្លនឲ្យានសាា រៈផគត្់ផគង់ម្រេប់ម្ររន់ទែើម្បីរំម្រទការអ្នុវត្តឥរយិបងអ្នម្័យដែលមានសុខ្ភាពលអ  រមួ្មានស្លប ូ  
ម្រកយសអ្នម្័យ ធុងសម្រមាម្ដែលម្ិនទម្របើម្រាស់នែប៉ាោះ និងទឹកអនម័យលាងសមាអ ត្នែដែលមានជាត្ិអាល់កុល
ទអ្ទីល (ethyl) យ៉ា ងទហាចណាស់ 60 ភាេរយ សម្រមាប់បុេគលិក និងអ្នកទបាោះជំរុុំណាដែលអាចទម្របើម្រាស់ទឹកអនម័យ
លាងសាអ ត្នែទយយសុវត្ថ ិភាពាន។  

❑ បងាា ត្់បទម្រងៀនអ្នកទបាោះជំរុុំនូវវធិ្លនការណ៍ការ រផ្ទទ ល់ខ្ល នួែូចខាងទម្រកាម្៖ 

o លាងសមាអ ត្នែឲ្យបានទទៀងទាត្់ម្ុននិងទម្រកាយទពលបរទិភាេ បនទ ប់ពីកអកឬកណាត ស់ បនទ ប់ពីទពល
ទៅខាងទម្រៅ ទហើយនិងបនទ ប់ពីទម្របើម្រាស់បនទប់ទឹក្រចួ 

o ទជៀសវាងការប៉ាោះពាល់ដភនក ម្រចម្ុោះ និងមាត់្របស់អ្នក 

o ម្រេប្មាត្់ទៅទពលកអក និងកណាត ស់  

o ទម្របើម្រាស់ម្រកយសអ្នម័្យទែើម្បីជូត្ម្រចម្ុោះរបស់អ្នក ទហើយកអក/កណាត ស់ដាក្់ចូលម្រកយសអ្នម្័យ ឬទម្របើ
ម្រាស់ដកងនែរបស់អ្នកម្រេប្ 

❑ េិត្ពិចារណាអំពីទមាា ប់ដែលទធវ ើឲ្យបុេគលិកទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំនិងអ្នកទបាោះជំរុុំលាងសាអ ត្នែឲ្យបានទទៀងទាត្់តាមទវន
ប្ណាែ ក្់រន ។ 

❑ អ្នកទបាោះជំរុុំ និងបុេគលិកេួរដត្លាងសាអ ត្នែឲ្យបានរយៈទពល 20 វនិទីជាមួ្យនឹងស្លប ូ  ទយយែុសឲ្យបានហមត្់
ចត្់បនទ ប់ពីានសាប្ ូក្ន ុងនែ និងទម្របើម្រាស់ម្រកយសអនម័យ (ឬកដនសងម្រកណាត្់ដែលទម្របើម្រាស់ដត្មែងៗ) ទែើម្បី
សម្ង តួ្នែឲ្យបានហមត្់ចត្់។ 

❑ បុេគលិកេួរដត្ទធវ ើជាេំរនូិងអ្នុវត្តការលាងសមាអ ត្នែ។ ឧទាហរែ៍ សម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរុុំវយ័ទកមង យក្ទពលទវលានម្រប្ើ
ម្រាស់បនទប់ទឹកជាឱកាសមួ្យទែើម្បីពម្រងឹងទមាា ប់ដែលមានសុខ្ភាពលអនិងតាម្យនការលាងសាអ ត្នែឲ្យានម្រត្ឹម
ម្រត្វូ។ 

❑ អ្នកទបាោះជំរុុំ និងបុេគលិកេួរដត្ទម្របើម្រាស់ទឹកអនម័យលាងសាអ ត្នែទៅទពលដែលម្ិនអាចអ្នុវត្តការលាងសាអ ត្
នែជាមួយទឹក្និងសាប្ ូាន។ ម្រត្វូដត្ម្រត្ែុសទឹក្អនម័យនៅនលើនែរហូត្ែល់សង តួ្ទាងំម្រសងុ។ ក្ំណត្់សាគ ល់៖ ការលាង
សាអ ត្នែជាមួយទឹកនិងសាប្ ូញឹកញាប់ មានម្របសិទធិភាពជាងការទម្របើម្រាស់ទឹកអនម័យលាងសាអ ត្នែ ជាពិនសស
នៅនពលដែលនែនមើលនៅន ើញថាមានភាពកខ្វក់។ 



នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles  
ខសចកត ីបង្គា ប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល 
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❑ កុមារដែលានអាយុទម្រកាម្ 9 ឆន ំេួរដត្ទម្របើម្រាស់ទឹកអ្នម្័យនែលាងសាអ ត្នែទម្រកាម្ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យរប្ស់មនុសេ
នពញវយ័។ សូម្ទៅទូរស័ពទទៅកាន់ដផាក្ម្រេប់ម្រេងការពុល (Poison Control) ម្របសិននប្ើមានការនលប្ចូល តាមរយៈ
នលខ្៖ 1-800-222-1222។ នពញចិត្តឲ្យនម្រប្ើម្រាស់ទឹកអនម័យលាងសមាអ ត្នែដែលានជាត្ិអាល់កុលទអ្ទីល (ethyl) 
ជាង ទហើយេួរដត្ទម្របើម្រាស់ទៅទពលដែលទំនងជាមានការទម្របើម្រាស់ទយយកុមារទយយមិនានការឃ្ា ំទម្ើល។ ទឹក្អន
ម័យលាងសមាអ ត្នែដែលានជាត្ិអាល់កុលអុីសូម្រប្ូពីល (Isopropyl) េ៉ឺមានជាត្ិពុលទម្រចើនជាង ទហើយអាចម្រជាប្ចូល
តាមដសបកបាន។ 

❑ េួរដត្ជូនែំណឹងែល់អ្នកទបាោះជំរុុំអ្ំពីការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ពីសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈ ក្ន ុងការពាក្់មា៉ា ស់ទពលទៅម្រេប់
ទីតាងំខាងកន ុងអ្ររ ខ្ណៈទៅជិត្អ្នកែនទ។ 

❑ ម្របភពទឹកពិស្លអាចយក់ឲ្យទម្របើម្របាស់បាន។ ទែើម្បីកាត់្បនថយហានិភ័យននជំង៉ឺរលាកសួត្ធៃន់ធៃរ (Legionnaires) 
និងជំង៉ឺែនទទទៀត្ដែលទាក់ទងនឹងទឹក សូម្ចាត់្វធិ្លនការណ៍ទែើម្បីធ្លនថាម្របព័នធនិងម្រទង់ម្រទយទឹកទាងំអ្ស់ 
(ឧទាហរែ៍ ម្របភពទឹកពិស្ល ម្របភពទឹកត្ុបដត្ងលម្អ) មានសុវត្ថ ិភាពកន ុងការទម្របើម្របាស់ បនទ ប់ពីានការបិទកដនាង
យ៉ា ងយូរកនាងម្ក។ ទនោះរមួ្បញ្ច លូទាងំការប្ងហ រូទឹកឲ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ទហើយអាចចាំបាច់ម្រត្វូអ្នុវត្តតាម្ជំហានននការ
សមាអ ត្បដនថម្ (រមួ្ទាងំការសមាា ប់ទម្ទោេ)។ សូម្ទម្ើលនសចក្ែ ីដែនំរបស់មជឈមណឌ លម្រេប្់ម្រេងនិងទប្់សាា ត់្ជំងឺឆ្ាង 
(CDC) សម្រមាប់ការទបើកែំទែើរការអ្ររទ ើងវញិ បនទ ប់ពីការបិទរយៈទពលយូរឬម្របត្ិបត្ត ិការងយចុោះ តាមនេហទំព័រ៖ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html។ 

❑ េួរដត្ម្រត្វូសាអ ត្ជាម្រប្ចំនៅនលើនផទដែលមានការប៉ាោះពាល់ញឹកញាប់ែូចជានែទាវ រ កុងតាក់បិទទបើកទភា ើង កាលនប្ើក្
ទឹក្នៅក្ដនាងលាងនែ នផទតាម្បនទប់ទឹក ត្ុ ទហើយនិងនផទទាងំឡាយទៅកន ុងយនយនតែឹកជញ្ជ នូ។ 

❑ ទៅទពលទម្រជើសទរសីផលិត្ផលសមាអ ត្ សូម្ទម្របើម្រាស់ផលិត្ផលដែលទទួលានការអនុម័ត្សម្រាប្់ការនម្រប្ើម្រាស់
ម្រប្ឆំាងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្ន ុងតាោងបញ្ា ី “N” ដែលទទួលានការអ្នុម្័ត្ពីទីភាន ក់ងារការ របរសិ្លថ ន (EPA) 
ទហើយអនុវត្តតាម្ការដែនំរបស់ផលិត្ផល។ ផលិត្ផលទាងំទនោះមានទម្រេឿងផសដំែលមានសុវត្ថ ិភាពជាង សម្រាប្់
ប្ុេគលទងំឡាយដែលមានជំង៉ឺហ៉ឺត្។ 

❑ ទម្របើម្រាស់ថាន សំមាា ប់ទម្ទោេដែលមានប្ងាហ ញថា មានម្របសិទធិភាពម្របឆំងនឹងភាន ក់ងារបងកទោេដែលកំពុងនក្ើនន ើង 
ទយយអនុវត្តតាម្ការដែនំដែលានទៅនឹងស្លា កសាគ ល់ សម្រមាប់អ្ម្រតាននការរុំលាយនិងទពលទវលាកំ្ណត់្ដែល
ប៉ាោះ ល់នៅនឹងនផា ម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ ផតល់ការបែុ្ោះបណាត លែល់ប្ុេគលិក្អ្ំពីទម្ររោះថាន ក់ននស្លរធ្លត្ុេីម្ី ការដែនំរបស់ម្រក្មុ
ហ ុនផលិត្ផល និងត្ម្រមូ្វការននរបស់ Cal/OSHA សម្រមាប់ការទម្របើម្របាស់ម្របកបទយយសុវត្ថ ិភាព។ 

❑ បុេគលិកដផាក្ដងទាដំែលមានទំនួលខ្ុសម្រត្វូកន ុងការសមាអ ត្ និងការសមាា ប់ទម្ទោេទៅតាម្ទីតាំងទនោះ ម្រត្ូវដត្បំ ក់
ទយយឧបករែ៍ការ រម្រត្ឹម្ម្រត្វូ រមួ្មានទម្រស្លម្នែ របាំងការ រដភនក ឧបករែ៍ការ រផល វូែទងា ើម្ និងឧបករែ៍ការ
 រសម្ម្រសបទផសងៗទទៀត្ ែូចដែលានត្ម្រមូ្វតាមការដែនំរបស់ផលិត្ផល។ ម្រត្វូដត្រក្ាទុក្ផលិត្ផលទាងំអ្ស់ឲ្យ
ផុត្ពីនែកុមារ ទហើយរកោទុកកន ុងក្ដនាងដែលមិនងាយនឹងចូលនៅ។ 

❑ ទៅទពលសមាអ ត្ ទុក្ឲ្យទីតាំងនន៉ះសង ួត្ម្ុនទពលអ្នកទបាោះជំរុុំម្កែល់។ ទរៀបចំទធវ ើការសមាអ ត្ឲ្យបានហមត្់ចត្់ទៅទពល
ដែលអ្នកទបាោះជំរុុំម្ិនមានវត្តមាន។ ម្របសិនទបើមានទម្របើម្របាស់មា៉ា សុីនម្រត្ជាក់ សូម្យក់ជនម្រមើសដែលនំយក្នូវខ្យល់
បរសិុទធពីខ្ងនម្រៅ។ ផ្ទា ស់ប្រូនិងម្រតួ្ត្ពិនិត្យត្ម្រម្ងខ្យល់ និងម្របព័នធការចនម្រា៉ះទងំឡាយទែើម្បីធ្លនបាននូវេុែ
ភាពខ្យល់លអបំផុត្។ 

❑ សូម្អ្នុវត្តតាម្នសចក្ែ ីដែនំរបស់នយក្ដាា នសុខ្ភាពសាធារណៈននរែាកាលីហវ ័រញ  (CDPH) សត ីពជីំងឺ COVID-19 
និងការនធវ ើឲ្យេុណភាពខ្យល់នៅប្រនិវណក្ន ុងអគ្នរានម្រប្នសើរន ើង (COVID-19 and Improving Indoor Air Quality) 
តាម្រយៈនេហទំព័រ៖ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-
Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx។ ម្របព័នធខ្យល់ដែលមានម្របសិទធិភាព េ៉ឺជាវធីិែស៏ំខ្ន់ប្ំផុត្មួ្យ 
ទែើម្បីកាត្់បនថយការចម្ាងទម្ទោេតាម្រយៈភាេលអ ិត្តូ្ចៗ (ត្ំែក់្ទឹកតូ្ចៗ)។ 

❑ ទីក្ដនាងនា៉ះជំរុុំដែលាននលងក្ីឡានននៅប្រនិវណខ្ងក្ន ុងអគ្នរេួរដត្នយងនៅនលើ ការអនុវត្តន៍ែ៏លអប្ំផុត្ 
ចំនពា៉ះការទប្់សាា ត់្ជំងឺ COVID-19 សម្រមាប់ម្របព័នធខ្យល់ប្ក្់នចញចូលទៅកន ុងសាលហាត្់កី្ឡា របស់នយកយា ន 
សុខ្ភាពស្លធ្លរែៈ (DPH)។ 

❑ ម្របសិនទបើការទបើកបងអ ចួអាចទធវ ើឲ្យម្រប្ឈមនឹងោនិេ័យសុវត្ថ ិភាពឬសុខ្ភាព សូម្ពិចារណារក វធីិស្លស្រសត ទផសង
បដនថម្ទទៀត្ទែើម្បីនធវ ើឲ្យខ្យល់ប្ក្់នចញចូលានភាពម្រប្នសើរន ើង ែូចជាការនធវ ើឲ្យការចនម្រា៉ះខ្យល់សំខ្ន់ប្ំផុត្
កាន់ដត្ម្រប្នសើរន ើងតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន សម្រាប្់ា សុីនក្នដែ  ម្របព័នធខ្យល់ និងា សុីនម្រត្ជាក្់រមួគ្នា  (HVAC) 
(ទយយកំែត្់យកត្ម្រម្ងដែលមានកម្រម្ិត្យ៉ា ងទហាចណាស់ MERV 13)។ 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles  
ខសចកត ីបង្គា ប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល 
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ត្តួតពិនិតយអនកខបាោះជំរ ុំ 

❑ បែុ្ោះបណាត លបុេគលិក និងអ្ប់រុំអ្នកទបាោះជំរុុំនិងម្រកមុ្ម្រេួស្លររបស់ពួកទេ អ្ំពីទពលទវលាដែលពួកទេេួរដត្ទៅដត្ផទោះ 
និងទពលដែលពួកទេអាច វលិម្រត្លប់ទៅទកី្ដនាងទបាោះជំរុុំ វញិបាន។ សូមជម្រមញុយ ងសក្មមឲ្យបុេគលិក និងអ្នកទបាោះជំរុុំ
ដែលឈ៉ឺ ទៅផទោះ។ 

❑ មានការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ឲ្យអ្នកចូលរមួ្ទាងំអ្ស់េួរដត្ម្រត្វូបានម្រតួ្ត្ពិនិត្យរកទម្ើលទោេសញ្ជា ននជំង៉ឺ COVID-19 
ក៏ែូចជាអាក្ដែលានទំនក់្ទំនងជិត្សន ិទធនទពលងមីៗនន៉ះទៅនឹងករែីដែលបានបញ្ជា ក់ថាមានជំង៉ឺ COVID-19 
មុ្នទពលការម្កែល់ទីតាំងដាក្់មនុសេចុ៉ះនៅទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំ ឬមុ្នទពលចូលទៅក្ន ុងទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំទនោះ។ 

❑ ទីតាំងទនោះអាចអនុវត្តតាម្  វធីិសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្តចំទ ោះទោេសញ្ជា នៅស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 រប្ស់នយក្ដាា នសុខ្
ភាពសាធារណៈ (DPH) សម្រាប្់អ្នកដែលបានពិនិត្យទោេសញ្ជា ទទួលលទធផល វជិាមានមុ្នទពលចូលទៅកាន់ទីតាំង
ទនោះ។ សូមស្លកសួរទៅបុេគលទាងំអ្ស់អ្ំពីទោេសញ្ជា ននជំង៉ឺ COVID-19 កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ងចុងទម្រកាយ និង
ថាទត្ើមាននរណាមាន ក់ទៅកន ុងផទោះរបស់ពួកទេបានទធវ ើទត្សតទទួលលទធផល វជិាមានសម្រាប្់ជំង៉ឺ COVID-19 ឬនទ។ នធវ ើ
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យទោេសញ្ជា  ម្ុនទពលទភញៀវអាចចូលទៅទីកដនាងទនោះ។ ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យេួរដត្ោប់បញ្ច លូការពិនិត្យទោេ
សញ្ជា ដែលទំនងជាម្រសប្នៅនឹងការឆ្ាងជំង៉ឺ COVID-19 ែូចដែលាននៅក្ន ុងឯក្សារ វធីិសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត។ ការ
ម្រតួ្ត្ពិនិត្យទាងំទនោះអាចទធវ ើទៅបានទយយផ្ទទ ល់មុខ្ ឬតាម្រយៈវធីិស្លស្រសត ជំនួសែូចជាការម្រតួ្ត្ពិនិត្យតាម្អ្នឡាញ
ទយយទម្របើម្រាស់ម្របព័នធ ម្របត្ិបត្ត ិ ឬតាម្រយៈ សាា កសញ្ជា  ដែលមានបិទទៅតាមម្រចកចូលនៅទីតាំង ដែលបញ្ជា ក់ថាទភញៀវ
ណាដែលមានទោេសញ្ជា ទាងំទនោះម្ិនេួរចូលនៅកន ុងបរទិវែនន៉ះទ ើយ។  

❑ ម្ិនោប់បញ្ច លូកុមារ ឪពុកមាត យ អ្នកដងទា ំឬបុេគលិកណាដែលក្ំពុងាននរាេសញ្ជា ទំនងជាម្រសប្នៅនឹងការឆ្ាងជំង៉ឺ 
COVID-19 នទ។  

❑ តាម្យនបុេគលិក និងអ្នកទបាោះជំរុុំកន ុងអំ្ ុងទពលទពញមួ្យនងៃចំទ ោះទោេសញ្ជា ននជំង៉ឺ។ បញ្ជ នូអ្នកទបាោះជំរុុំ និង

ប្ុេគលិក្ដែលមានទោេសញ្ជា ម្រសប្ទៅនឹងការឆ្ាងជំង៉ឺ COVID-19 ឲ្យទៅផទោះវញិ។ បញ្ជ នូម្នុសសទងំឡាយទៅទីតាំង

ដថ្ទដំផាក្ទវជាស្លស្រសត ដែលសម្ម្រសប ជាជាងបញ្ជ នូទៅផទោះរបស់ពួកទេ ម្រប្សិនទបើចាំបាច់។ 

❑ ចូរពិចារណាទយយត្ម្រមូ្វឲ្យឬដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ឲ្យ មានការទធវ ើទត្សត ជំង៉ឺ COVID-19 ម្របចំាសបាត ហ៍ចំទ ោះអ្នកចូលរមួ្ 

និងបុេគលិក កន ុងអំ ុងទពលដែលពួកទេកំពុងចូលរមួ្ ឬទធវ ើការទៅទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំនន៉ះ។ ការទធវ ើទត្សត ទយយខ្ល នួឯង

ទយយម្ិនចំាបាច់មានទវជាបញ្ជា  (OTC) េ៉ឺអាចទទួលយកបាន។ លទធផលននការទធវ ើទត្សត  OTC ដែលបានប្ញ្ជ នូតាម 

រយៈការោយការែ៍ទយយខ្ល នួឯងអាចទទួលយកបាន នប្ើទទាោះបីជាមិនានការទផទៀងផ្ទទ ត្់ឯកោជយក៏ទយយ។  

o សូម្ក្ត្់សាគ ល់៖ ការទធវ ើទត្សត ម្រតួ្ត្ពិនិត្យម្ិនម្រត្វូបានដែនំឲ្យអ្នុវត្តសម្រមាប់បុេគលដែលបានជាសោះទសបើយ

ពីជំង៉ឺ COVID-19 នដាយានការប្ញ្ជា ក្់ពីមនា ីរពិនសាធន៍កន ុងអំ ុងទពល 90 នងៃចុងទម្រកាយទនោះ និងមិនាន

នរាេសញ្ជា ន ើយ។  

 

ត្បសិនខបើបុេាលិក ឬអនកខបាោះជំរ ុំធាែ ក់ខល នួឈឺ 

❑ កំែត្់សមាគ ល់បនទប់ឬទីតាំងយក់ខ្ល នួឲ្យនៅយច់ទយយដ កមួយ ទែើម្បីដបងដចកនរណាមាន ក់ដែលមាននរាេសញ្ជា នន

ជំងឺ COVID-19។ ទីធ្លា នៅខាងទម្រៅអគ្នរដែលមានម្ាប់នហើយដែលអ្នកជំង៉ឺអាចរកោេមាា ត្ពីអ្នកែនទបាន ខ្ណៈ

នពលដែលពួកទេរង់ចំាការែឹកជញ្ជ នូទៅផទោះវញិ េ៉ឺជាជទម្រម្ើសែ៏ម្របទសើរបំផុត្។ 

❑ ម្រត្វូម្របាកែថាពួកទេ ក់មា៉ា ស់វោះកាត់្ ម្របសិនទបើពួកទេមានអាយុទលើសពី 2 ឆន ំ ទហើយម្ិនមានបញ្ជា ក្ន ុងការ ក់ ឬ

នដា៉ះមា៉ា ស់ទនោះទចញទ ើយ ឬមិ្នមានបញ្ជា ែកែទងា ើម្នៅទពលពាក្់មា៉ា ស់ទនោះទទ។ 

❑ អ្នកទបាោះជំរុុំ ឬបុេគលិកដែលក្ំពុងមានទោេសញ្ជា េួរដត្សថ ិត្ទៅកន ុងបនទប់ ឬទីតាំងដាក្់ខ្ល នួឲ្យនៅយច់ទយយដ ក

នន៉ះរហូត្ែល់ពួកទេអាចម្រត្វូានែឹកបញ្ជ នូទៅផទោះ ឬទៅម្ែឌ លដថ្ទសំុខ្ភាព ឲ្យានឆាប្់តាមដែលអាចនធវ ើនៅ 

ាន។ 

❑ ទរៀបចំបទងក ើត្នីតិ្វធីិសម្រមាប់ការែឹកជញ្ជ នូនរណាមាន ក់ដែលមានជំង៉ឺទៅផទោះរបស់ពួកទេ ឬទៅម្ែឌ លដងទាសំុខ្ភាព 

តាម្ការសម្េួរ។ សូម្ទូរស័ពទទៅនលខ្ 9-1-1 ជាបនទ ន់ ម្របសិនទបើបុេគលទនោះនក្ើត្មានការឈ៉ឺចុកចាប់មិនាត់្ ឬ

ានសាព ធខាា ំងទៅទលើម្រទងូ មានភាពវនងវងវងវន់ ឬក៏្បបូរមាត្់ឬម្ុខ្ន ើងពែ៌ទខ្ៀវ។  

❑ ផតល់ទយបល់ែល់បុេគលិក និងអ្នកទបាោះជំរុុំដែលមានជំង៉ឺ កំុឲ្យ វលិម្រត្ ប់ម្កវញិ រហូត្ែល់ពួកទេបានម្រសប្តាម្ល័ក្ខ  

ខ្័ណឌ ននការ វលិម្រត្ ប់ទៅទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំ វញិ ែូចដែលបានដចងទៅកន ុង  វធីិសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត សម្រមាប់អ្នកដែល

មានទោេសញ្ជា ។  

❑ ទៅទពលដែលបានែឹងថាបុេគលិក ឬអ្នកទបាោះជំរុុំាា ក្ទ់ធវ ើទត្សត ទទួលលទធផលវជិាមានសម្រាប្ជ់ំង៉ឺ COVID-19 ទីតាំង

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles  
ខសចកត ីបង្គា ប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល 
 

 

 

 

APPENDIX K: Reopening Protocol for Day Camps         Page 8 of 9  
Revised 6/16/2022 (Cambodian) 

 

ទនោះត្ម្រមូ្វចាំបាច់ឲ្យដែនំែល់អ្នកឆ្ាងជំង៉ឺទនោះឲ្យយក់ខ្ល នួឲ្យទៅយច់ទយយដ កទៅផទោះ និងជូនែំែឹងនៅែល់

មនុសេទងំអ្ស់ទៅទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំដែលបានប៉ាោះ ល់នៅនឹងបុេគលដែលឆ្ាងទម្ទោេទនោះ។ សូមនយងនៅនលើ ដផន 

ការម្រេប់ម្រេងការប៉ាោះ ល់ទៅនឹងទម្ទោេរបស់ស្លលានរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 ទៅទលើ ទេហទំព័រព័ត្៌មានសម្រាប្់ស្លលានរៀន

កម្រម្ិត្ TK-12 (TK-12 Toolkit Page) ចំនពា៉ះទសចកត ីដែនំលម្អ ិត្អំ្ពីវធីិម្រេប់ម្រេងម្រពឹត្ត ិការែ៍ននការប៉ាោះ ល់នៅនឹង

នមនរាេទនោះដែលទាក់ទងនៅនឹងករែីនន ការក្ំណត្់អត្តសញ្ជា ណ និងការផែល់សកម្មភាពននជូនែល់ប្ុេគលដែល

ានទំនក្់ទំនងជិត្សន ិទធ ក៏ែូចជាែំទែើរការននការោយការែ៍ និងការជូនែំែឹងផងដែរ។ ទីតំាងទងំឡាយក្៏អាច

ទយងទៅទលើទេហទំព័រននទសចកត ីដែនំសត ីពីសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈសម្រមាប់ ករែី នន និង ប្ុេគលដែលានទំនក្់

ទំនងជិត្សន ិទធនន សម្រមាប់ជាធនធ្លនបដនថម្ផងដែរ។ 

❑ សម្រមាប់ព័ត៌្មានប្ដនែមអំពីនសចក្ត ីដណនំសម្រាប្់ប្ុេគលិក្ ទីតាំងទងំឡាយអាចទយងទៅទលើ នសចក្ែ ីដណនំសម្រាប្់

ការវលិម្រត្ ប្់នៅនធវ ើការវញិចំនពា៉ះប្ុេគលិកដែលានជំងឺ COVID-19។  

❑ ទីតាំងទាងំឡាយតត្ម្ូវចាបំាច់ឲ្យជូនែំែឹងែល់នយកយា នសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈអ្ំពីបុេគលិក និងអ្នកនា៉ះជំរុុំទងំអស់

ដែលានជំង៉ឺ COVID-19 ចាស់លាស់ នហើយដែលបានសែ ិត្នៅទីតាំងទនោះកន ុងអំ ុងទពល 14 នងៃម្ុននពលានជំងឺ។ 

ការោយការែ៍តាម្អនឡាញដែលានសុវត្ែ ិភាព េ៉ឺជាវធីិស្លស្រសត ដែលទពញចិត្តឲ្យនធវ ើជាង សម្រមាប់ការជូនែំណឹងនៅ

នយកយា នសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈអ្ំពីមានការប៉ាោះ ល់នៅនឹងជំង៉ឺ COVID-19 ទៅឯកដនាងទនោះ ទហើយអាចនធវ ើន ើង

នៅនលើកំុពយូ ទ័រ ឬឧបករែ៍ចល័ត្ដែលអាចចូលទៅកាន់ទេហទំព័រដែលមានសុវត្ថ ិភាព SPOT (Shared Portal for 

Outbreak Tracking/នេហទំព័រនែើមដែលនម្រប្ើម្រាស់រមួគ្នា សម្រាប្់ការតាមដានការផុ្៉ះន ើងនននមនរាេ   តាម្រយៈនេ

ហទំព័រ https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US។ ម្រប្សិននប្ើានក្រណីនម្រចើនដែលម្រត្វូរាយការ ទីតាំងទងំ 

ឡាយអាចដាក្់បញ្ច នូរបាយការែ៍របស់ពួកទេទយយទម្របើម្របាស់ជនម្រមើស “េំរសូម្រាប្់ដាក្់ប្ញ្ជ នូសំណុំធំៗ (Bulk Upload 

Template)” ដែលសថ ិត្ទៅកន ុងនេហទំព័រនែើមរប្ស់ក្មម វធីិ SPOT។ ោល់ការជូនែំែឹងអ្ំពីករែីេួរដត្ម្រត្ូវបានយក់

ប្ញ្ជ នូនៅកន ុងចននា ៉ះទពល 1 នងៃទធវ ើការ បនទ ប់ពីានែឹងអ្ំពីករែីទនោះ។ ក្ន ុងម្រគ្នដែលានក្ំណត្់អត្តសញ្ជា ណជំង៉ឺ 

COVID-19 ចំនួន 3 ករែីឬទម្រចើនជាងនន៉ះកន ុងអ្ំ ុងទពល 14 នងៃទនោះ ម្រត្វូជូនែំណឹងនៅែល់មស្រនត ីសុខ្េិាលក្ន ុង

ត្ំប្ន ់នដាយនម្រប្ើម្រាស់ វធីិស្លស្រសតរាយការែ៍ែូចដែលបានពិពែ៌នខាងទលើ ជាប្នា ន់។ នយក្ដាា នសុខ្ភាពសាធារ

ណៈនឹងសហការជាមួ្យទីក្ដនាងនា៉ះជំរុុំនន៉ះ នែើមបីក្ំណត្ថ់ាទត្ើការចម្ាងជាចទងាក ម្ទនោះ េ៉ឺជាការផុ្ោះទ ើងនននមនរាេ

ដែលនឹងត្ម្រមូវឲ្យមានការទសុើបអ្ទងកត្របស់សុខ្ភាពស្លធ្លរែៈឬនទ។ អាក្ទរៀបចំទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំអាចទយងទលើ 

ដផនការម្រេប់ម្រេងការប៉ាោះ ល់នៅនឹងនមនរាេសម្រមាប់ស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 សម្រមាប់ត្ម្រមូ្វការចាំបាច់ និងនសចក្ែ ី

ដណនំលមអ ិត្ពាក្់ព័នធ នៅនឹងែំនណើរការននការរាយការណ៍ និងការជូនែំែឹង។  

❑ ទីក្ដនាងនា៉ះជំរុុំដែលម្រត្វូការជំនួយនៅនលើែំនណើរការម្រេប្់ម្រេងការប្ ៉ះពាល់ ឬការរាយការណ៍ក្រណីននជំងឺ COVID-19 
អាចទាក់ទងនៅអ្ុីដម្៉ាល ACDC-Education@ph.lacounty.gov ឬនៅទៅកាន់ម្ែឌ លទទួលទូរស័ពាអ្ំពីការោយការែ៍ 

ករែីជំង៉ឺ COVID-19 សម្រមាប់ស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 (TK-12 School COVID-19 Case Reporting Call Center) 

ដែលមានផតល់ទសវាកម្មពីនងៃច័នទ  រហូត្ែល់នងៃសុម្រក ចាប់ពីទមា៉ា ង 8 ម្រពឹក្ រហូត្ែល់នា ង 5 លាង ច។ ទីតាំងទងំឡាយក៏្

អាចទក្់ទងតាមរយៈការនផញើអុីដម លនៅកាន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov ផងដែរ សម្រាប្់ការសាក្សួររក្

នលខ្ទូរស័ពារប្ស់មណឌ លទទួលទូរស័ពាសម្រាប្់ជំនួយតាមទូរស័ពា។ 

❑ បិទទីតាំងខាងកន ុងអ្ររដែលបានទម្របើម្របាស់ទយយអ្នកជំង៉ឺ ទហើយមិ្នម្រត្ូវទបើកឲ្យទម្របើម្រាស់ វញិទទមុ្នទពលមានការ

សមាអ ត្និងការសមាា ប់ទម្ទោេ។ ម្របសិនទបើអាចទធវ ើនៅបាន សូម្រង់ចាំរយៈនពល 24 ទមា៉ា ង ម្ុនទពលនធវ ើការសមាអ ត្និង

ការសមាា ប់ទម្ទោេទៅទីតាំង។  

❑ ម្រត្វូម្របាកែថាទម្របើម្រាស់ថាន សំមាា ប់ទម្ទោេម្របកបទយយសុវត្ថ ិភាពនិងម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ទយយទម្របើម្រាស់ឧបករែ៍ការ រផ្លា ល់

ខ្ល នួ និងមានខ្យល់ប្ក្់ទចញចូលតាម្ការដែនំ នៅទពលទធវ ើការសមាអ ត្។ រកោផលិត្ផលសមាអ ត្ និងថាា សំាា ប្់នម

នរាេឲ្យឆាង យពីកុមារ។ 

❑ ក្ន ុងការមានការពិទម្ររោះទយបល់ជាមួ្យនយកយា នសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈកន ុងត្ំបន់ មស្រនត ីទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំដែលសម្រម្យ

នន៉ះអាចពិចរណាថា នត្ើការបិទទីតាំងេឺជាការម្រត្ឹមម្រត្វូឬនទ និងអំពីរយៈទពលននការបិទទយយដផអកនៅទលើកម្រម្ិត្ហា

និភ័យដែលមានម្រស្លប់ទៅកន ុងសហេម្ន៍ជាក់លាក់មួយ។  

 

ដ្ឋក់កំណត់ការខត្បើម្របាស់សម្គា រៈរមួ្គ្នា  

❑ រកោរបស់របរផ្លា ល់ខ្ល នួរបស់អ្នកទបាោះជំរុុំទាងំអ្ស់ឲ្យយច់ទយយដ កពីរន  និងយក់ទៅកន ុងធុង ម្របអ្ប់ (cubbies) 

ឬទីតាំងដាក្់សាា រៈ ដែលានដប្ងដចក្ចាស់លាស់សម្រាប្់ប្ុេគលនីមួយៗ។  

❑ ធ្លនថាានសាា រៈម្រេប់ម្ររន់ទែើម្បីនធវ ើឲ្យការដចករុំដលកវត្ថ ុដែលមានការប៉ាោះ ល់នម្រចើន (សមាា រៈសិលបៈ ឧបករែ៍ 

ទផសងៗទទៀត្ ។ល។) កាន់ដត្ត្ិចតាមក្ម្រមិត្ដែលអាចអនុវត្តនៅាន។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine/
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles  
ខសចកត ីបង្គា ប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល 
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❑ ទជៀសវាងការដចករុំដលកឧបករែ៍ទអ្ ិចម្រត្នូិច សទម្ាៀកបំ ក់ ម្របយប់ម្របយទកមងទលង ទសៀវទៅ និងដលបងទផសងៗ 

ឬឧបករែ៍ជំនួយកន ុងការទរៀន តាម្ដែលអាចអ្នុវត្តនៅបាន។ 

 

D.  វធិានការណ៍ណែលាៃការទំនាក់ទំៃងខៅៃឹងសាធារណជន  

❑ រកោម្របព័នធទំនក់ទំនងដែលអ្នុញ្ជា ត្ឲ្យបុេគលិកនិងម្រេួស្លរ ោយការែ៍ទោេសញ្ជា ទយយខ្ល នួឯង និងទទួលានការ

ជូនែំែឹងភាា ម្ៗអ្ំពីការប៉ាោះ ល់នៅនឹងជំងឺនិងការប្ិទទីតាំង ខ្ែៈដែលអាចរកោការសមាៃ ត្់បាន។ 

❑ ប្ិទផាយចាប់ចម្ាងននពិធីការទនោះទៅម្រេប់ម្រចកចូលស្លធ្លរែៈទាងំអ្ស់នៅក្ន ុងទីតាំង។ ទីតាំងននម្រត្វូដត្រក្ាទុក្

ចាប្់ចមាងននពិធីការនន៉ះទៅនឹងទីតាំងសម្រាប្់ការពិនិត្យនមើលន ើងវញិ តាម្ការទសន ើសុំ។ 

❑ យក់ប្ងាហ ញស្លា កសញ្ជា ដែលរុំលឹកែល់បុេគលិកទីក្ដនាងទបាោះជំរុុំ អ្នកចូលរមួ្ និងទភញៀវថាការ ក់មា៉ា ស់ទពលទៅខ្ង

ក្ន ុងអគ្នរជាការដែនំយ៉ា ងម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្់ ទយយម្រសបនៅតាម្ទសចកត ីបងាគ ប់ននពលប្ចច ុប្បនា របស់ម្ស្រនត ីសុខាភិបាល។ ប្ិទ

ផាយសាា ក្សញ្ជា ទែើម្បីដែនំឲ្យទភញៀវែឹងថាពួកទេេួរដត្ទៅផទោះ ម្របសិនទបើឈ៉ឺទយយមានទោេសញ្ជា ផល វូែទងា ើម្នផេងៗ។  

❑ ផតល់ចាប់ចម្ាង ឬក៏្បញ្ជ នូបុេគលិកនិងម្រកមុ្ម្រេួស្លរអាក្ទបាោះជំរុុំទៅនេហទំព័រ ការម្របឹកោអំពីការទធវ ើែំទែើររបស់នយក្

ដាា នសុខ្ភាពសាធារណៈ (DPH)។ 

❑ បណាត ញផសពវផោយតាម្អនឡាញរប្ស់ទីតាំងនន៉ះ (ទេហទំព័រ ម្របព័នធផសពវផោយទលើបណាត ញសងគម្ ។ល។) ផតល់ព័ត្៌មាន

ដផាក្សុវត្ថ ិភាពននជំង៉ឺ COVID-19 បានយ៉ា ងចាស់។ 

 

E.  វធិានការណ៍ណែលធានាបាននូវការខត្បើត្បាស់ខសវាកម្មសំោន់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព 

❑ ទសវាកម្មដែលចាំបាច់ខាា ំងសម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរុុំ ម្រត្វូបានផតល់អាទិភាពខ្ពស់។ 

❑ ានអនុវត្ត វធិ្លនការែ៍ទែើម្បីធ្លនបាននូវទសវាក្មមទផសងៗសម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរុុំដែលានការពិបាកកន ុងការនធវ ើ

ចលន និង/ឬដែលម្រប្ឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទៅទីស្លធ្លរែៈ។ 

 
 វធិានការណ៍បណនថម្ទងំឡាយណាណែលមិៃបាៃរាប់បញ្ច ូលោងខលើ េួរត្តវូបានដ្ឋក់បង្ហា ញខៅខលើទំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយណែក 

ន្ែលអាកពាក់ព័ៃធេួរភាជ ប់ម្កជាមួ្យៃឹងឯកសារខនោះ។ 
 

នោក-អនកអាចទក់ទងមកបុេាលោងខត្កាម្ ម្របសិៃនបើាៃសំណួរ ឬម្តិអំពីពិធីការខនោះ៖ 

ខ ម្ ោះទំនាក់ទំនងថ្នកិចចការ៖  

ខលខទូរស័ពទ ៖  

កាលបរខិចេទណកសត្មួ្លចុងខត្កាយ៖  

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm

