សេចក្ដ ី ណែនាំ ណនែ ក្ សាេន-េាំ ែួ រណែលបានេួ រជាញឹ ក្ ញាប់ (FAQ)

អ្វ ីណែលអ្ែ ក្ត្រូវយល់ែឹង (អ្ាំពជ
ី ាំងឺ COVID-19)
ឯកសារនៃសំណួរដែលបាៃសួ រជាញឹកញាប់ (FAQ) ទាក់ទងៃឹងសសចកដ ីដណនំដនែកសាសនសៃេះ គឺមាៃសោលបំណងសែើម្បី
ជួ យែល់ទីតំងសោរពបូ ជាដែលនតល់ការបង្ហាត់បស្ងៀៃខាងសាសនែល់កុមារសពលសៅតម្ទីតំងរបស់ពួកសគ កនុង
អំឡ
ុ ងសមា៉ោងស្ៅពីការសិកា ឬសៅចុងសបាតហ៍។ វាម្ិៃមាៃនលប៉ោេះពាល់ែល់ ឬស្មាប់ជំៃួសត្ម្ូវការនននៃសសចកត ី
បង្ហាប់របស់ម្ន្តៃតីសុខាភិបាលរបស់សខាៃធី Los Angeles សឡើយ ៃិងគឺដាច់សដាយដឡកពីត្ម្ូវការស្មាប់សាលាសរៀៃរែឋ
ៃិងសាលាសរៀៃឯកជៃក្ម្ិត TK-12 ទាំងឡាយដែរ។ សុខភាពសាធារណៈដណនំឱ្យសហគម្ៃ៍សាសនពិៃិតយសឡើង វ ិញ ៃិង
អៃុវតត តម្ សសចកដ ីដណនំអំពីគំរ ូអៃុវតត លអបំនុតស្មាប់សហគម្ៃ៍សាសន របស់ LACDPH ៃិងបញ្ជ ីសំណួរដែលបាៃសួ រ
ជាញឹកញាប់សៃេះ សែើម្បីកាត់បៃថ យហាៃិភ័យនៃការប៉ោេះពាល់សៅៃឹង ៃិងការចម្ល ងជំងឺ COVID-19 ៃិងជំងឺែូចសៅៃឹងជំងឺ
ផ្តតសាយែនទសទៀតសៅកនុងទីតំងរបស់ពួកសគ។
1. សរើជាំងឺ COVID-19 រ កក្លលលល៉ាងងែច ចសេច ច
្សសែៀងោែសៅៃឹងជំងឺនល វូ ែសងា ើម្ែនទសទៀតដែរ សម្សោគដែលបងក ឱ្យមាៃជំងឺ COVID-19 រ កកោលដាលពីម្ៃុសសមាែ ក់សៅ
ម្ៃុសសមាែក់សទៀត ភាគស្ចើៃតម្រយៈែំណក់ទឹកតូ ចៗតម្នល វូ ែសងា ើម្ដែល្តូវបាៃបសញ្េ ញចូ លសៅកនុងខយល់សដាយបុគាល
ដែលមាៃជំងឺ COVID-19។ ែំណក់ទឹកតូ ចៗតម្នល វូ ែសងា ើម្សៃេះ្តូវបាៃបសញ្េ ញសៅកនុងខយល់សៅសពលដែលម្ៃុសសែក
ែសងា ើម្ ៃិយាយ ស្ចៀង កអ ក សសើច ដ្សក ៃិងហាត់្បាណ។ ែំណក់ទឹកតូ ចៗទាំងសៃេះ្តូវបាៃ្សូ បចូ លតម្ែសងា ើម្សដាយ
ម្ៃុសសសនសង ឬធាលក់សៅសលើ្ចម្ុេះ មាត់ ឬដភែ ករបស់ពួកសគ។
មាៃទីកដៃល ងជាក់លាក់ដែលសម្សោគ COVID-19 រ កកោលដាលកាៃ់ដតង្ហយ្សល ល៖
• ទីតំងដែលបិទជិត ដែលសៅខាងកនុងអោរ សដាយម្ិៃមាៃខយល់បក់សចញចូ លលអ
• ទីកដៃល ងដែលមាៃម្ៃុសសស្ចើៃកុេះករ សដាយមាៃម្ៃុសសជាស្ចើៃសៅដកបរោែ
• ទីតំងដែលមាៃការប៉ោេះពាល់ជិតសែ ិទធ ជាពិសសសទីកដៃល ងដែលម្ៃុសសកំពុងៃិយាយ (ឬែកែសងា ើម្ខាលំង ៗ) សៅជិត
ោែ
ហាៃិភ័យចំសពាេះបុគាលមាែក់កនុងការឆ្ល ងសម្សោគសកើៃសឡើងកាៃ់ដតខាលំង សៅសពលដែលសគសៅកាៃ់ដតជិតអែ កដែលមាៃ
ជំងឺ COVID-19។ កដៃល ងដែលបិទជិត សហើយម្ិៃមាៃខយល់បក់សចញចូ លលអ ក៏អាចបសងក ើៃហាៃិភ័យនៃការឆ្ល ងសម្សោគនង
ដែរ។ សៃេះក៏ស្ពាេះដតែំណក់ទឹកតូ ចៗដែលមាៃសម្សោគអាច្បម្ូ លន្ុំោែ ៃិងោលដាលសៅកនុងអាកាសបាៃចមាាយសលើសពី
6 ហវ ីត។ ែំណក់ទឹកតូ ចៗទាំងសនេះដែម្ទាំងអាចអដណតតកនុងអាកាស បនាប់ពីអែកដែលឆ្ល ងសម្សោគសនេះបាៃសចញពី
បៃា ប់សហើយ។ វាក៏អាចសកើតមាៃបាៃដែរ ប៉ោុដៃត ម្ិៃសូ វញឹកញាប់សទ ដែលសម្សោគ រ កកោលដាលតម្ការប៉ោេះពាល់ននាដែលមាៃ
ែំណក់ទឹកតូ ចៗសៅសលើវា សហើយបនាប់ម្កប៉ោេះដភែ ក ្ចម្ុេះ ឬមាត់របស់អែក។
ម្ៃុសសម្ួ យចំៃួៃបាៃឆ្ល ងសម្សោគ ៃិងោលដាលជំងឺ COVID-19 សដាយម្ិៃមាៃបង្ហាញសោគសញ្ញាសឡើយ។
2. សរើេិេសគួ រត្រូវបានលក្់ជាត្ក្ ុេ៉ាងងែច ចសេច ច
សិសសទាំងឡាយគួ រដត្តូវបាៃដាក់ជា្ក ុម្កនុងបរ ិសវណែូ ចោែ ៃិងសៅកនុង្ក ុម្ដែលមាៃសសថ រភាព ដែលមាៃចំៃួៃ
កាៃ់ដតតិចៃិងម្ិៃផ្តលស់បដ ូរតម្ដែលអាចសធវ ើសៅបាៃ សែើម្បីកំណត់ការរ កកោលដាល ្បសិៃសបើមាៃៃរណាមាែក់្តូវបាៃ
រកស ើញថាបាៃឆ្ល ងសម្សោគ។ សិសសទាំងឡាយគួ រដត្តូវបាៃដាក់ជា្ក ុម្ជាម្ួ យ្គូបស្ងៀៃែូ ចោែ តម្ដែលអាចសធវ ើសៅ
បាៃ សែើម្បីកាត់បៃថ យការលាយឡំោែ។ តម្ក្ម្ិតដែលអាចអៃុវតត សៅបាៃ សូ ម្រកាសិសសម្កពី្គល សារដតម្ួ យសៅកនុង
្ក ុម្ដតម្ួ យ។ ្បសិៃសបើមាៃបរ ិសវណដែលអាចអៃុញ្ញាតឱ្យសរៀបចំបាៃ សូ ម្ពិចារណារកាគមាលតយា៉ោងតិច 3 ហវ ីតរវាង
សិសសដែលម្កពី្គល សារសនសងៗោែ ៃិងគមាលត 6 ហវ ីតរវាងសិសសៃិង្គូបស្ងៀៃ។
3. សរើការសត្ចៀងត្រូវបានអ្នុញ្ញារជាណនែក្េួ យននការបង្ហារ់បសត្ងៀនខាងសាេនណែរឬសេ
បាទ/ចាស ប៉ោុដៃត គួរដតអៃុវតត វ ិធាៃការណ៏សុវតថ ិភាពបដៃថ ម្។ ្គូបស្ងៀៃ ៃិងសិសស្តូវដតបៃត ពាក់មា៉ោស់សទាេះបីពួកសគ
កំពុងស្ចៀង ដ្សកបៃា រ ឬចូ លរ ួម្កនុងសកម្ម ភាព្សសែៀងោែសៃេះក៏សដាយ សៅខាងកនុងអោរ។ ឧបករណ៍ខយល់ ឬលងា ិៃ
(wind or brass instruments) ណាម្ួ យដែល្តូវបាៃស្បើសដាយ្គូបស្ងៀៃ ឬសិសស្តូវដតមាៃគ្ម្ប (bell cover) សលើ
បំពង់ខយល់សចញ (ែូ ចជាគ្ម្ប្កណាត់) សែើម្បីកាត់បៃថ យែំណត់តូចៗខាាតសចញសៅខាងស្ៅ។ សៅសពលកំពុងស្ចៀង
ដ្សកបៃា រ ឬសលងឧបករណ៍ខយល់សៅខាងកនុងអោរ សិសសៃិង្គូបស្ងៀៃគួ រដតសៅឱ្យឆ្ងាយពីោែ ៃិងរកាគមាលតោងកាយ
យា៉ោងតិច 12 ហវ ីតពីោែសៅវ ិញសៅម្ក។ ចូ រធានថាមាៃខយល់បក់សចញចូ លលអ (សូ ម្សម្ើលដនែក ខយល់បក់សចញចូ ល នៃសសច
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សេចក្ដ ី ណែនាំ ណនែ ក្ សាេន-េាំ ែួ រណែលបានេួ រជាញឹ ក្ ញាប់ (FAQ)

អ្វ ីណែលអ្ែ ក្ត្រូវយល់ែឹង (អ្ាំពជ
ី ាំងឺ COVID-19)
កត ីដណនំអំពីគំរ ូអៃុវតត លអបំនុតស្មាប់សហគម្ៃ៍សាសនស្មាប់ព័ត៌មាៃលម្អ ិតបដៃថ ម្)។ ្បសិៃសបើការស្ចៀង ៃិងការ
ដ្សកបៃា រសកើតសឡើងសៅខាងស្ៅអោរ សិសសៃិង្គូបស្ងៀៃគួ រដតរកាគមាលតោងកាយ 6 ហវ ីតពីអែកែនទ សហើយ្តូវដត
ពាក់មា៉ោស់ឱ្យជាប់ជាៃិចេ។
4. សរើការត្ប ុងត្បយ័រែអ្ាំពីការត្គប់ត្គងការឆ្ល ងសេសលគអ្វ ី ខ្លះណែលអ្ែ ក្នចល់ការបង្ហារ់បសត្ងៀនខាងសាេនគួ របនច អ្នុវរច
មាៃជំហាៃសនសងៗដែលអែ កនតល់ការបង្ហាត់បស្ងៀៃខាងសាសនគួ រដតអៃុវតត សែើម្បី កាត់បៃថ យហាៃិភ័យ នៃការឆ្ល ងជំងឺ
COVID-19 ស្មាប់្គូបស្ងៀៃ ៃិងសិសសទាំងឡាយ។
អែ កចូ លរ ួម្ទាំងអស់គួរដត៖
• ចាក្់ថ្ែប
ាំ ង្ហារ ្បសិៃសបើមាៃអាយុចាប់ពី 5 ឆ្ងែំសឡើងសៅ។ វាគឺជា វ ិធីលអបំនុតសែើម្បីការពារ្បឆ្ងំងៃឹងជំងឺ COVID19។
• ពាក្់មងេ់ណែលបិេជិរលអ និងសត្ចាះបានលអ ។ មា៉ោស់របស់អែកគឺជាឧបករណ៍ែ៏មាៃឥទធិពលបំនុតម្ួ យ ដែលអែ កមាៃ
ស្មាប់ការពារខល ួៃអែ ក ៃិងម្ៃុសសែនទពីជំងឺ COVID-19។
• សជៀេវាងក្ណនល ងណែលមនេនុេសសត្ចើនក្ុះក្រ។ ការសថ ិតសៅកនុងទីតំងដែលមាៃម្ៃុសសកុេះករ ជាពិសសសសៅខាង
កនុងអោរ សធវ ើឱ្យអែ ក្បឈម្ៃឹងហាៃិភ័យខព ស់។ ជួ បជុំោែសៅខាងស្ៅអោរ សៅសពលណាដែលអាចសធវ ើសៅបាៃ។
• អ្នុវរច ការរក្ាគមលរ។ រកាគមាលតយា៉ោងសហាចណាស់ 3 ហវ ីតពីោែរវាងសិសសៃិងសិសស ៃិងយា៉ោងសហាចណាស់ 6 ហវ ីត
រវាង្គូបស្ងៀៃៃិងសិសស ៃិងម្ៃុសសែនទសទៀត តម្ដែលអាចសធវ ើសៅបាៃ សហើយសលើសពីសៃេះសៅសទៀត សៅសពល
ស្ចៀង ដ្សកបៃា រ ឬសលងឧបករណ៍លងា ិៃឬខយល់ (brass or wind instruments)។
• េចេលាងេមអរនែជាេួ យសាបច និងេឹក្ និង/ឬសត្បើេឹក្អ្នេ័យលាងេមអរនែឱ្យបានញឹក្ញាប់ ជាពិសសស
បនាប់ពីសថិតសៅកដៃល ងសាធារណៈដែលមាៃននា្តូវបាៃម្ៃុសសជាស្ចើៃប៉ោេះពាល់។ សជៀសវាងការញាុំ ៃិងប៉ោេះពាល់
ម្ុខសដាយស្បើនែដែលម្ិៃសាអត។
• សាែក្់សៅនទះសៅសពលឈឺ ស ះបីជាមនសលគេញ្ញាត្សាលក្៏សលយ។ ្បសិៃសបើអែកមាៃសោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-191
សូ ម្ពិស្ោេះជាម្ួ យ្គូសពទយ សហើយសធវ ើសតសត រកសម្សោគ។ ម្ៃុសសទាំងអស់គួរសៅដតនាេះ ៃិងសៅឱ្យឆ្ងាយពីអែកែនទ
រហូ តែល់ពួកសគទទួ លបាៃលទធនលសតសត រកសម្សោគ COVID-19 របស់ពួកសគ ឬរហូ តែល់អែកនតល់សសវាកម្ម ដែទាំ
របស់អែក្បាប់អែកថា អែ កម្ិៃមាៃជំងឺ COVID-19 សនេះសទ។ ្បសិៃសបើលទធនលសតសត COVID-19 របស់ពួកសគ
ទទួ លលទធនលវ ិជជមាៃ ពួ កសគ្តូវដត សៅដាច់សដាយដឡក (សៅដតនាេះ ៃិងឆ្ងាយពីអែកែនទ)។
5. សរើក្ណនល ងសោរពបច ជាអាចនចល់ការបង្ហារ់បសត្ងៀនខាងសាេនែល់នទះឯក្ជនបានណែរឬសេ
ចាស/បាទ។ អៃុញ្ញាតឱ្យបង្ហាត់បស្ងៀៃខាងសាសនសៅតម្នាេះរបស់បុគាលទាំងឡាយ។ គួ រដត្តូវអៃុវតត តម្ការដណនំ
ដែលមាៃសៅកនុងបញ្ជ ីសំណួរដែលបាៃសួ រជាញឹកញាប់សៃេះ ។ ្បសិៃសបើអាចសធវ ើសៅបាៃ ការបង្ហាត់បស្ងៀៃសៅខាងស្ៅ
អោរ្តូវបាៃដណនំឱ្យអៃុវតត យា៉ោងម្ុឹងមា៉ោត់។
6. សរើក្ុមរអាចញាុអា
ាំ ហារ និងអាហារេត្េន់អ្ាំឡ
ុ ងសពលននការបង្ហារ់បសត្ងៀនខាងសាេនបានណែរឬសេ
ចាស/បាទ។ អៃុញ្ញាតឱ្យញាុំអាហារ ៃិងសភសជជៈ។ សែើម្បីកាត់បៃថ យហាៃិភ័យនៃការចម្ល ងជំងឺ COVID-19 កនុងសពលញាុំ
អាហារសៅសពលដែលសដាេះមា៉ោស់សចញ ការញាុំអាហារៃិងសភសជជៈគួ រដត្តូវបាៃកំណត់តម្ទីតំងជាក់លាក់ ដែលសៅដាច់
សដាយដឡកពីទីតំង្បតិបតត ិការសនសងសទៀតទាំងអស់ រ ួម្ទាំងទីតំងបង្ហាត់បស្ងៀៃនងដែរ។ ្បសិៃសបើអាចសធវ ើសៅបាៃ
កុមារគួ រដតយកអាហារៃិងសភសជជៈផ្តាល់ខល ួៃម្ក សហើយរកាគមាលតយា៉ោងតិច 6 ហវ ីតពីោែសៅសពលញាុំ។ ការញាុំសៅខាង
ស្ៅអោរ គឺមាៃសុវតថ ភា
ិ ពជាងការញាុំសៅខាងកនុងអោរ។ ្បសិៃសបើកុមារ្តូវដតញាុំសៅខាងកនុងអោរ សូ ម្បសងក ើៃ
ខយល់បក់សចញចូ លសៅទីធាលខាងកនុង ៃិងកំណត់ចំៃួៃកុមារដែលកំពុងញាុំជាម្ួ យោែកនុងសពលម្ត ង សដាយបណា
ដ ក់សវៃញាុំ
អាហារ។ សិសសគួ រដត្តូវបាៃរំលឹកថាពួ កសគអាចសដាេះមា៉ោ ស់របស់ពួកសគសចញដតរយៈខល ីសែើម្បីញាុំអាហារ ៃិងសភសជជៈដត
ប៉ោុសណា
ណ េះ បនាប់ពីសនេះ ្តូវដតពាក់មា៉ោស់ វ ិញភាលម្ៗ។
សោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19៖ សោគសញ្ញាអាចសលចសឡើងកនុងអំឡ
ុ ងសពល 2 សៅ 14 នែាបនាប់ពីបាៃប៉ោេះពាល់សៅៃឹងសម្សោគ សហើយអាចមាៃអាការ
ែូ ចជា៖ ្គ ុៃសៅតឬ្គ ុៃរង្ហរ កអ ក ែសងា ើម្ខល ីឬពិបាកែកែសងា ើម្ ដលងែឹងរសជាតិឬកល ិៃែមីៗ អស់កមាលំង សហៀរសំសបារឬតឹង្ចម្ុេះខាលំង ឈឺសា ច់ែុំឬឈឺ
ោងកាយ ឈឺកាល ឈឺបំពង់ក ចសង្ហអរចង់កអ ួតឬកអ ួត ឬោគរ ូស។ បញ្ជ ីសៃេះម្ិៃោប់បញ្ចល
ូ សោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចសកើតមាៃទាំងអស់
សនេះសទ។ ម្ៃុសសម្ួ យចំៃួៃសពលដែលឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 ម្ិៃដែលមាៃសោគសញ្ញាអវ ីសឡើយ។ សូ ម្សម្ើលសគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcare សែើម្បី
ដសវ ងយល់បដៃថ ម្អំពីអវីដែល្តូវសធវ ើ ្បសិៃសបើអែកឈឺ។
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