�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល

�រែណ�ំៃន�រេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញស្រ�ប់��ក់េរៀនសហគមន៍
និងសកម� �ពេផ្សងៗ
ជំងឺCOVID-19 បន� បង� �និភ័យខ� ស់ដល់សហគមន៍
និងត្រម�វឱ្យមនុស្ស� ំងអស់្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�និងែកែ្រប្របតិបត� ិ�រ និងសកម� �ពេដើម្បី�ត់បន� យ
�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�ល។ ពិធី�រេនះផ� ល់នូវទិសេ�ដល់អង� �រែដលបេ្រង�ន�មក្រមិត��ក់
និងសកម� �ពែដល�ន�និភ័យ�បស្រ�ប់យុវជន
និងមនុស្សេពញវ �យេ�ក��ងកែន� ងសហគមន៍ដូច�មជ្ឈមណ�លសហគមន៍ មជ្ឈមណ�ល�ន់ខ�ស់
និងទី�ំងេផ្សងៗេទៀតែដលេ�េ្រ�ៃនឧទ�ន��រណៈ។ សកម� �ពែបបេនះ�ចរ ួម�ន៖ ��ក់ត�ន� ីសហគមន៍
និង��ក់េ��ន ��ក់កី���ក់សិល្បៈ និងក� ឹបេសៀវេ�។
�ក៏�ចរ ួមប��ល
� េស�កម� សហគមន៍សំ�ន់ៗដូ ច��រ�ំ្រទ�រេរៀបចំពន� �រផ� ល់កែន� ងស្រ�ប់�រ្របជុំសហគមន៍
និង�រផ� ល់កែន� ងស្រ�ករបស់មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��។
�និភ័យៃនអ� កឆ� ងជំងឺ េ�ះបី�ពួ កេគ�ន�រម� ណ៍ល� កំពុង�ល�លេមេ� COVID-19
េ��ន់អ�កដៃទ្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�យក��ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•

�និភ័យេកើនេឡើងេ�េពលែដល�៉ស់មិន្រត�វ�ន�ក់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ ឬ�ប់�ប់េ�េលើ្រចមុះ និង�ត់
េហើយ�ររក�គ��ត�ង�យមិន្រត�វ�នអនុវត� េទេ�ះ។

•

�និភ័យេកើនេឡើងេ�េពលសកម� �ព្រត�វ�នេធ� េើ ឡើងេ��ងក��ងអ�រ�ពិេសសេ�ក��ងកែន� ងែដល�ន
ខ្យល់េចញចូ លមិនសូ វល� ។

•

�និភ័យេកើនេឡើងេពល�ន�រេកើនេឡើងនូ វក្រមិតៃន�រប៉ះ�ល់រ�ងអ� កចូ លរ ួម
ទំ�ក់ទំនង�ន់ែតជិតស� ទ
ិ � (�ពិេសសទំ�ក់ទំនងទល់មុខ��)
និង�ពញឹក�ប់និងរយៈេពលសរុបៃនទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�
បេង� ើន�និភ័យែដល�គល� ិតតូ ចៗ�មផ� វ� ដេង� ើមនឹង្រត�វ�នប��ន
� រ�ងអ� កចូ លរ ួម� ំងេ�ះ។

•

�និភ័យេកើនេឡើង�មួ យនឹងក្រមិតៃន�រដកដេង� ម
ើ �ន់ែតេ្រចើន
ើ
េហើយ�រដកដេង� ើម�ន់ែតេ្រចើន�ចបេង� ើនអ្រ�ៃន�រដកដេង� ម
និងបរ ��ណខ្យល់ែដល្រស� បចូ លនិងដកដេង� ើមេចញ�ល់�រដកដេង� ើមម� ង។

•

�និភ័យេកើនេឡើងេពល�ន�រ�យប��ល
� ��រ�ង្រក �មនិង្រក �ម�ពិេសសេ�េពលែដលមកពីសហគមន៍និង
្រគ� �រខុសៗ��។

��ក់េរៀនសហគមន៍ែដល�នផ� ល់�រែណ�ំកី�
ឬអត� ពលកម� ្រត�វែតេ�រព�ម��ង្រត� តពិនិត្យេនះបែន� មេលើពិធី�រេ�នធីLA របស់ DPH
ស្រ�ប់្រក �មកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ �យសេពញវ �យ
ចំ��
ំ ��ង្រត� តពិនិត្យេនះមិនអនុវត� ចំេ�ះ��ក់ែដល�នផ� លឬ
់ េធ� ើេឡើងេ�ក��ង��ក់េរៀនឯកជនេទ
ដូ ច���ក់សិល្បៈឯកជន ឬ��ក់ត�ន� ី ឬ��ក់ប��ត់បេ្រង�នេផ្សងៗេទៀត។
�ជីវកម� � ំងេនះ្រត�វែតអនុវត� �មពិធី�រេ�នធីLA របស់DPHស្រ�ប់េស�កម� ែដល�នកំណត់។
�ក៏មិនអនុវត� ចំេ�ះ��ក់ែដលផ� លេ់ �យវ �ទ���នឧត� មសិក�ែដល្រត�វអនុវត� �មពិធី�រេ�នធីLA របស់DPH
ស្រ�ប់ វ �ទ���នឧត� មសិក�។
•

សូ មចំ�៖ំ ឯក�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពល�នព័ត៌�ន
ិ ្យេមើលឱ្យ�នេទៀត�ត់
េហើយ្របភពឯក�រ� ំងេនះ�ច�នស្រ�ប់អ�ក ដូ េច� ះ្រត�វ្រ�កដ��នពិនត
�មរយៈេគហទំព័រេ�នធី LA http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus//
ស្រ�ប់ឯក�រថ� ីៗ� ំងេនះ។

េ�ក��ង�រែណ�ំែដល្រត�វអនុវត� �ម �ក្យ� “បុគ�លែដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ” ឬ
“�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ” �នន័យ�មនុស្សេ�ះ�ចប��ញ�ត�ក់��ក់�ំង កំណត់្រ�េវជ� ��ស� េអឡិច្រត�និច
ឬទ្រមង់ភស���ងេផ្សងេទៀតេដើម្បីប��ញ�៖
•

ពីរស��ហ៍
ឬេ្រចើន�ងេនះ�នកន� ងផុតេ��ប់�ំងពីបុគ�លែដល�នទទួ លដូ សទី2ៃន្របេភទ��ក់�ំងCOVID-
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19ែដល�ន2ដូ ស (ឧ. Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ឬក៏
•

ពីរស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះ�នកន� ងផុតេ�េហើយ�ប់�ំងពីបុគ�លេ�ះ�នទទួ ល��ក់�ំង COVID-19 ៃន
្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ (ឧ. Johnson និង Johnson (J&J/Janssen)។

��ងប�� ី្រត�វេផ� �ង��ត់េនះរ ួម�ន៖
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

េ�លនេ��យ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិកនិេ�ជិត។
វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ររក�គ��ត�ង�យ
វ ��ន�រណ៍េដើម្បីេលើកកម� ស់�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យនិេ�ជិតនិង��រណជន
វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� �
ើ ព

ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង5 េនះ្រត�វែតអនុវត� �មេ�េពលែដលទី�ំងរបស់េ�កអ� កេរៀបចំពិធី�រៃន�រេបើកឱ្យដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ។

��ក់េរៀនសហគមន៍
និងសកម� �ពេផ្សងៗ�ំងអស់ែដល្រគបដណ�ប់េ�យពិធី�រេនះ្រត�វអនុវត� �ល់ វ ��ន�រណ៍ែដល�ចអនុវត�
�នដូ ចែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម
េហើយ្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុែដលវ ��ន�រ�មួ យមិន្រត�វ�នអនុវត�
មិន�ចអនុវត� �នចំេ�ះ��ក់ឬសកម� �ព�ំងេនះ។
េ��ះ��ក់សហគមន៍៖
�សយ��នទី�ង
ំ �ជីវកម� ៖
A. េ�លនេ��យ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពនិេ�ជិត។
(សូមគូ សធីកេ្រជើសេរ �ស្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� េ�ទីកែន� ងេនះ)
 មនុស្ស្រគប់��ែដល�ចបំេពញកិច��ររបស់ខ� �នពីផ�ះ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេធ� ើដូេ��ះ។
 បុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (បុគ�លែដល�ន�យុេលើសពី 65 ��ំ និងបុគ�លែដល�ន��ន�ពសុខ�ព�ុៃំ រ�)
្រត�វ�ន�ត់ឱ្យទទួ ល�រ�រែដល�ចេធ� ើពផ
ី � ះ�នចំេ�ះទី�ំង�ែដល�ចអនុវត� �រ�រេនះ�ន
េហើយគួ រែតពិ�ក�អំពីក�ីកង� ល់មួយចំនួនមួ យ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព
ឬេស�កម� សុខ�ពវ ���ជីវៈរបស់ពួកេគេដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�សម្រសបេលើ�រវ �ល្រតឡប់េ�កែន� ងេធ� ើ�រវ �ញេ�ះ។

 ដំេណើរ�រ�រ�រ្រត�វ�នែកទ្រមង់េឡើង វ �ញេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីបេង� ើនឱ�សឱ្យ
បុគ�លិកេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។ ពិ�រ�ផ� លជ
់ ូ នបុគ�លិក បុគ�លិកសិក� អ� ក�ត់�រ
និងបុគ�លិកស� ័្រគចិត�ែដលេស� ើសុំជេ្រមើស�តព� កិច�ែដល�នែកែ្របេ�យ�ន�រ�ត់បន� យ�រ�ក់ទងរបស់ពួក
េគ�មួ យអតិថិជននិងនិេ�ជិតេផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ �រ្រគប់្រគង�រេពើភណ
័ � ��ងេធ� ើ�រ�អ� កគិតលុយ
ឬ្រគប់្រគងត្រម�វ�ររដ� �ល�មរយៈ�រេធ� ើ�រ�រ�មអន�ញ)។

 �លវ ��គ��ស់�� ឬ��ស់ប�រគួ
� រ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីរក�គ��ត�ង�យ។
 ្រត�វែណ�ំនេិ �ជិត� ំងអស់ (រ ួម� ំងបុគ�លិក�ន្រ�ក់េបៀវត្ស និងអ� កស� ័្រគចិត� ែដលសំេ��រ ួម�� “និេ�
ជិត”) កុឱ
ំ ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�នជំងឺ ឬ្របសិនេបើពួកេគ�នប៉ះ�ល់នឹងមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។
សូ មេមើលដំេណើរ�រៃន�រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ លែដល�នដូ ច�ងេ្រ�ម។ េបើ�ចេធ� ើ�ន
្រត�វឱ្យបុគ�លិក� ំងអស់យល់ពី�រែណ�ំរបស់ DPH អំពី�រេ��ច់េ�យែឡកែតឯង និង�រេធ� ើច��ឡីស័ក។
េ�លនេ��យឈប់ស្រ�កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ្រត�វ�នពិនិត្យ
និងែកែ្របេដើម្បី���និេ�ជិតមិន្រត�វ�នពិន័យេ�េពលពួ កេគេ�ផ� ះេ�យ�រជំងឺ។

 �ន�រផ�ល់អនុ�សន៍បែន� ម�បុគ�លិក� ំងអស់
និងអ� កចូ លរ ួមគួ រែត�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 �រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ ល្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លិក អ� កស� ័្រគចិត� អ� កលក់ដូរ ៃដគូ សហ�រ
បុគ�លិកដឹកជ��ន
� និងបុគ�លិកជំនួយេផ្សងៗេទៀត�ចចូ លេ��ន់ទីកែន� ងេធ� ើ�រ
េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំៃន�រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ លរបស់ LACDPH។ �រពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើល
េលើ��ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង
ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ� ីដប
ំ ូ ងបង� ស់ និង�េតើបុគ�លិកេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬ�រេធ� ច
ើ ��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យ�ច់ពេី គ)
�េពលថ� ីៗេនះ។ �រែឆកពិនិត្យ� ំងេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើពីច��យឬេ�យ��ល់េ�េពល�រមកដល់របស់និេ�ជិត
។ �រ្រត� តពិនិត្យសីតុណ��ពក៏គួរែត្រត�វ�នេធ� ើេ�កែន� ងេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�ច។

o �រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ�ផលអវ �ជ��ន (មិន�នប��) ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��

និង��នប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� ចុងេ្រ�យេនះេទ
ពួ កេគគឺ��ត េហើយ�ចចូ លេ�ទី�ំងេដើម្បីេធ� ើ�រ�រ�នេ�ៃថ� េ�ះ។
o �រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ�ផលវ �ជ��ន (�នប��)៖
 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នទទួ ល��ក់�ំង 1េពញេលញ្រប�ំងជំងឺ COVID-19
េហើយ�នប៉ះ�ល់នឹងករណីករណីជំងឺ ឬ�រសង្ស័យៃនេមេ�គេមេ�គ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10
ៃថ� ចុងេ្រ�យ ឬថ� ីៗេនះកំពុងស� ិតេ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក(េ��ច់េ�យែឡក)
ពួ កេគមិន�ចចូ ល េហើយ្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗ េដើម្បី�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគេ�ក��ងផ� ះ។
េ�យ្រត�វផ� ល់�រែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ក (េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ
ែដល�នេ�េលើគហទំព័រ ph.lacounty.gov/ covidquarantine។
 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប��ញេ�គស��ែដល្រត�វ�នកំណត់ស��ល់ដូច�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ�
េ្រ�ម�រប��ឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក (�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក) េគមិន�ចចូ ល�នេទេហើយ្រត�វ
ែតប��ន
� េ�ផ� ះ វ �ញ��មៗេដើម្បីេធ� ើច��ឡីស័កេ�ផ� ះ។
ផ� ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពេី គ�មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidisolation។
0

 េ�េពលែដលទទួ លព័ត៌�ន��នបុគ�លិកទទួ លលទ�ផលវ �ជ��នៃន�រេធ� េើ តស� និេ�ជកេ្រត�មែផន�រ
ឬពិធី�រឱ្យ�នរ ួច�ល់េ��មទី�ំងេដើម្បីសេ្រមច�ក់ករណីមួយ (ករណីេ្រចើន)ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
និងត្រម�វឱ្យ�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិករ ូប�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ�
កែន� ងេធ� ើ�រេនះ។ គេ្រ�ងែផន�ររបស់និេ�ជកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធី�រស្រ�ប់បុគ�លិកែដលេធ� ើច��ឡីស័ក
(េ��ច់ពីេគ) � ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ឬេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19
េដើម្បីកំណត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន� ងេធ� ើ�របែន� មេទៀត ឬក៏អត់ ែដលេនះ�ចត្រម�វឱ្យ
�នវ ��ន�រ្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។

 ��ក់េរៀនសហគមន៍ ឬអ� កេរៀបចំកម� វ �ធីសកម� �ពត្រម�វឱ្យជូ នដំណឹងដល់េ�នធី DPH
ៃនបុគ�ល� ំងអស់ែដល�នប��ក់��នជំងឺ COVID-19 េ�ទី�ំង�មួ យក��ងរយៈេពល 14
ៃថ� មុន�លបរ �េច� ទ�ប់េផ� ើម�នជំងឺ។
�លបរ �េច� ទៃន�រ�ប់េផ�ម
ើ �នជំងឺគឺ��លបរ �េច� ទដំបូងៃន�រប��ញេ�គស��ជំងឺ COVID-19
ឬ�លបរ �េច� ទៃន�រេធ� ើេតស� COVID-19 �មួ យពីមុនក៏�ន។

 �រ�យ�រណ៍�ម្របព័ន�អុីនធឺណិតគឺ� វ �ធី��ស� ែដល�ជេ្រមើសល� េពញចិត�ស្រ�ប់�រជូ នដំណឹងេ�េ�នធី
DPH អំព�
ី ន�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 េ�ឯកែន� ងេ�ះ េហើយ�ចេធ� ើេ�េលើកុំព� ្យទ័រ
ឬឧបករណ៍ចល័តែដល�ចចូ លេ��ន់េគហទំព័រែដល�នសុវត� ិ�ព�មរយៈ
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport។
្របសិនេបើ�រេធ� ើរ�យ�រណ៍�មអន�ញមិន�ចេធ� ើេ��ន
�រេធ� ើរ�យ�រណ៍�ចេធ� ើេ�យៃដ�មរយៈ�រ�ញយក និងបំេពញនូ វករណី ��ងប�� ីទំ�ក់ទំនងករណីCOVID19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� េហើយេផ�េើ ��ម�សយ��នអុីែមលេនះ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
�ល់�រជូ នដំណឹងអំពីករណី� ំងអស់គឺ្រត�វ�ន�ក់ជូនក��ងរយៈេពល ១ៃថ� ៃនៃថ� េធ� ើ�រប��ប់
ពីទទួ ល�នដំណឹងអំពីករណី�មួ យ។

1បុគ�លែដល្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងេមេ�គCOVID-19
គឺគិត�ប់ពព
ី ីរ
(2)
ស��ហ៍ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពេី ពល
ពួ កេគទទួ ល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ 19ៃន្របេភទ��ក់�ំង (រ ួម�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna) ឬ2 ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួ ល���
ំ � ក់�ំង
ៃន ្របេភទដូ សែតមួ យដងរ ួច�ល់េហើយ (រ ួម�ន Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 ក��ងករណីែដល�នករណី COVID-19 ចំនួន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះ្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណេ�ក��ងកែន� ងក��ង
រយៈេពល 14 ៃថ� ��ក់េរៀនសហគមន៍
ឬអ� កេរៀបចំសកម� �ព្រត�វែត�យ�រណ៍�រចម� ង�ចេ��មេនះ��មៗេ��ន់ខ DPH
េ�យេ្របើ វ �ធី��ស� �យ�រណ៍ែដល�នពិពណ៌��ងេលើ។
�យក��នសុខ�ព��រណៈនឹងេធ� ើ�រ�មួ យកម� វ �ធីសហគមន៍េដើម្បីកំណត់�េតើ�រចម� ង�ចេ��មេនះគឺ�
�រផ��ះេឡើងែដលនឹងត្រម�វឱ្យ�ន�រេសុើបអេង� តអំពី�រផ��ះេឡើងៃនសុខ�ព��រណៈែដរឬអត់។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទនឹងទទួ ល�ន�៉ស់ េ�យឥតគិតៃថ� ែដល�ច�ក់្រគបេលើ្រចមុះ
និង�ត់�នជិត។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើលេគហទំព័រស� ីពី�៉ស់ LAC DPH COVID-19 �មរយ
http://publichealth. lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks។
េ�យបុគ�លិក្រត�វ�ក់�៉ស់ែដល្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់�នជីតឱ្យ�ន្រគប់េពលេវ�ក��ងកំឡ
� ងេពលេធ� ើ�រេ�េព
ល�នទំ�ក់ទំនង�� ឬទំនង��ក់ទង�មួ យអ� កដៃទ។
�នែតបុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� �ពួ កេគែដលមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់េទ
ែត្រត�វ�ក់រ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ�
ខណៈ�ែដល��ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� ើេ��ន។
្រក�ត់ែដល�ន្រទង់្រ�យ�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច��្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យេ្របើ។
រ�ំងមុខែដល�ន្រស�ប់មួយ�ន់ មិន្រត�វេ្របើេទ។

 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� េលើកែលងែតេពលេធ� �
ើ រ��ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន
េ�យបិទ��រជិត ឬេ�េពលពិ���រ ឬេភសជ� ៈែតប៉ុេ�
� ះ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេ�កគក់ េបើ�ចេធ� ើ�ន ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។
 េដើម្បីេធ� ើឱ្យ្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឱ្យបរ �េ�គ ឬផឹក
េលើកែលងែត ក��ងអំឡ
� ងេពល�រស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងរក�គ��ត
�ង�យពីអ�កដៃទ�ន េ�យសុវត� ិ�ព។ េ�្រគប់េពលេវ�� ំងអស់េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក
បុគ�លិក្រត�វែតរក�គ��ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលបរ �េ�គ ឬផឹក
���រ្របេសើរែដល្រត�វេធ� ដ
ើ ូ េ��ះេ��ងេ្រ�អ�រ និង��យពីអ�កដៃទ េបើសន
ិ ��ចេធ� ើ�ន។ �របរ �េ�គ
ឬ�រផឹកេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រគឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក េបើសិន��រ
បរ �េ�គេ�បន� ប់តូច ឬ��នីយ�រ�រផ� លជ
់ ូ នគ��ត�ន់ែតធំ និងរ�ំងរ�ងបុគ�លិក� ំងអស់។

 ចំនួនមនុស្ស្រត�វែត�ត់បន� យ េហើយគ��តរ�ងបុគ�លិកគួ រ្រត�វ�នបេង� ើនដល់ក្រមិត អតិបរ�េ�ក��ងបន� ប់
ឬកែន� ង��ែដលបុគ�លិកេ្របើស្រ�ប់ប រ �េ�គ��រនិង/ឬស្រ�ក។ ចំណុចេនះ្រត�វ�នសេ្រមចេ�យ៖

o បិទ��កកំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ�ែដលអនុ��តឱ្យ�ន�ររក�គ��ត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងបុគ�

លេ�ក��ងបន� ប់ ឬកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់�រស្រ�ក និង
o ��ស់េ�៉ងស្រ�ក ឬេ�៉ងបរ �េ�គ��រ េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងបន� ប់ ឬទីកែន� ងែដលេ្របើ
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រ និងស្រ�ក និង
o �ក់តុ��តពី���៉ងតិច 8ហ� ីត និង���ននូ វគ��ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងកែន� ងអង��យ េ�យដកេ�អី
ឬបិទបង់ស�ិតេលើេ�អីេដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស �ក់េ្រគ�ងស��ល់េលើក្រ�លឥដ�
េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត និងេរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបមួ យែដល�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់
ទល់មុខ��។ �រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិនគួ រ�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឱ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ��ត�ង�យេឡើយ។

 និេ�ជិត្រត�វ�នែណ�ំឱ្យរក�ច��យ�៉ងតិច្រ�ំមួយ (6) ហ� ត
ី ពីេភ��វ
និងពី��េ�វ �ញេ�មកេ�្រគប់ទី�ំង� ំងអស់ៃនកែន� ង�ជីវកម� េ�ះ។
បុគ�លិក� ំងអស់�ចនឹងេ�ជិត���នែតរយៈេពលខ� ី
ក��ងករណី�ែដល�ំ�ច់េដើម្បីស្រម� ល�រ�រស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម ឬក៏�រ�រអ� ីេផ្សងេទៀតែដល�ំ�ច់បំផត
ុ ។

 បន� ប់ទឹកនិងទី�ំងទូ េ�េផ្សងេទៀត្រត�វ�នស��ត�ម�ពញឹក�ប់�ម�រពិពណ៌�ដូ ច�ងេ្រ�ម
ប៉ុែន� �៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� �ម�លវ ��គ�ងេ្រ�ម៖

o បន� ប់ទឹក __________________________________________________________________________________________

o េផ្សងេទៀត____________________________________________________________________________________________
 �រ�តុស��ប់េមេ�គ និង�រផ�ត់ផ�ង់ែដល�ក់ពន
័ � គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
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_________________________________________________________________________________

 ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងជំងឺ COVID-19
គឺ�នស្រ�ប់បុគ�លិក� ំងអស់េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_________________________________________________________________________________

 ្រត�វរ�លឹកដល់បុគ�លិក� ំងអស់ឱ្យ�ងៃដរបស់ពួកេគ ឬេ្របើទឹក�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចកជូ នដល់បុគ�លិក� ំងអស់។
 �មែដល�ចេធ� ើេ��នបុគ�លិក��ក់ៗ្រត�វ�នេគ�ត់ែចងឱ្យ�នឧបករណ៍��ល់ខ� �នេហើយ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេជៀ
ស�ង�រេ្របើរ ួម��នូ វស��រៈដូ ច� ទូ រស័ព� េថេប� ត ឧបករណ៍ប��ល
� សេម� ងេឆ� ើយឆ� ង(េអកូ ម)
�រផ� ត់ផ�ង់�រ�រេផ្សងេទៀត ឬឧបករណ៍� រ ��ល័យេ�កែន� ងែដល�ចេធ� ើែចករ� ែលក���ន។

 េ��មកែន� ងែដលស��រៈែដល្រត�វែតេ្របើរ ួម�� ឧបករណ៍� ំងអស់្រត�វ�នស��ត�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�
ឬ្របសិនេបើ�នកំណត់��ំ�ច់
និងស��តញឹក�ប់េ�យ�ន�៉សុីនស��តេលើៃផ� ែដលសម្រសប�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� រ ួម�នដូ ច�ង
េ្រ�ម៖ឧបករណ៍� រ ��ល័យែដល�នេ្របើរ ួម�� ដូ ច��៉សុីនថតចម� ង ទូ រ�រ �៉សុីន្រពីន ទូ រស័ព� ��រចុច
ឧបករណ៍កិប ្រ�ប់កិប ឧបករណ៍េ�ះ្រ�ប់កិប ឧបករណ៍េបើកសំបុ្រត ៃផ�� ំងអស់ែដឡេ�កែន� ងទទួ លេភ��វ
ទី�ំង�រ�រេ្របើរ ួម�� ឧបករណ៍អូឌីយូ ៉ និង វ �េដអូ ឧបករណ៍�ក់��ប់�េដើម។ល។

 េពលេវ�្រត�វ�នផ�ល់ស្រ�ប់បុគ�លិកេដើម្បីអនុវត� �រស��តក��ងកំឡ�ងេវន��ស់ប�ររបស់
�
ពួកេគ។
�រ�រស��ត្រត�វ�នកំណត់ក��ងេ�៉ងេធ� ើ�រែដល�ែផ� កមួ យៃន�រកិច��រ�ររបស់និេ�ជិត� ំងអស់��។
ែកែ្របេ�៉ងេធ� �
ើ រេបើ��
ំ ច់េដើម្បី���រស��តឱ្យ�នេទៀង�ត់និងហ� ត់ចត់�មត្រម�វ�រ។
ជេ្រមើសក��ង�រេ្របើ់េស�កម� ពី្រក �មហ៊ុនស��តែដល��គីទីបីេដើម្បីជួយដល់�រស��តគឺ�ចទទួ លេ្របើេស��ន
�មែត�រ�ំ�ច់។

 េ�ល�រណ៍� ំងអស់ែដល�នពិពណ៌�េ�ក��ងប�� ្រី ត� តពិនិត្យេនះេ្រ�ពីេ�ល�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹងល័ក�ខ័ណ�
�រ�រ ្រត�វ�នអនុវត� ចំេ�ះបុគ�លិកែផ� កដឹកជ��ន
� និង្រក �មហ៊ុនេផ្សងៗេទៀតែដល�ចស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ
ក��ង�ម� �គីទីបី។

 ជេ្រមើសេផ្សង—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
_________________________________________________________________________________________________________________

B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បី���ររក�គ��ត�ង�យ
 ស្រ�ប់ប រ �េវណ/បន� ប់េ�មជ្ឈមណ�លសហគមន៍នីមួយៗ កំណត់ចំនួនមនុស្ស�មបរ �េវណ�ក់�ក់�មេពលេវ�
ែដល�នផ� ល់ជូនែដល្រសបេ�នឹងចំនួនែដលសម្រសបស្រ�ប់�ររក�គ��ត�ង�យ�៉ងេ�ច�ស់ 6
ហ� ីត្រគប់េពលេវ� (េលើកែលងែតយុវជន)។

o ស្រ�ប់យុវជន អ� កចូ លរ ួមគួ រែតស� ិតេ�ក��ងបរ �េវណែតមួ យ និងក��ង្រក �មែដល�នចំនួន�ន់ែតតិច

និង្រសប�ម�រអនុវត� �ន។ រក�អ� កចូ លរ ួមដែដលៗ និងបុគ�លិកែតមួ យេ��ម��ក់នីមួយៗ
និងរ ួមប��ល
� អ� កចូ លរ ួមពី្រគ� �រែតមួ យេ�ក��ង្រក �មដូ ច�� េ�យអនុវត� វ �ធីេនះឱ្យ�នេ្រចើនបំផុត។
ចំនួនអតិបរ�ៃន្រក �មែដល�នេស� រ�ព្រត�វកំណត់ឱ្យ�ន�ក់�ក់ៃនចំនួនអ� កចូ លរ ួមែដល�ចអនុ��
តឱ្យអ� កចូ លរ ួមក��ង្រក �ម� ំងអស់រក�គ��ត�ប់ពី
3ហ� ីតពីយុវជនដៃទ� ំងអស់េ�ក��ងទី�ំងែដល�នកម� វ �ធីេនះ។ បុគ� លិកគួ រែតរក�ច��យចេ��ះពី
6ហ� ីត��យពីអ�កចូ លរ ួម�យុវជននិងបុគ�លិកេផ្សងេទៀត។
្រក �មែដល�នេស� រ�ពមិន្រត�វេលើសពីចំនួនយុវជន 30�ក់�អតិបរ�េឡើយ
េហើយ្រត�វ�នបុគ�លិកពីរ�ក់ែដល�ចេមើល�រខុស្រត�វេ�យមិន�ំ�ច់គិតពីទំហំេ�ក��ងទី�ំងែដល�
នកម� វ �ធីេនះេឡើយ។
o ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ ��ក់បេ្រង�នេផ្សងៗែដលផ�លជ
់ ូ នេ�ក��ង��ក់េ��ងក��ងអ�រ្រត�វែត្រត�វកំណត់ចំ
នួ ន្រតឹម 50% ៃនទី�ំង��ក់េរៀន ឬ�លបេ្រង�ន� ំងមូ ល។ ទំហំទី�ំងែផ� កេលើែដនកំណត់ៃនទំហំ��រ
ឬបទប្ប�� ត� ិអគ� ីភ័យ
 �វ ��ន�រសុវត� ិ�ពបែន� ម អ� កេរៀបចំ��ក់េរៀនសហគមន៍
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
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ឬសកម� �ព� ំងអស់�ចេ្រជើសេ�យកំណត់�រចូ លេរៀនក��ង��ក់េ��ងក��ងអ�រស្រ�ប់ែតអ�
កចូ លរ ួម និង្រគ�ែតប៉ុេ�
� ះ
ែដល�នប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។
្របសិនេបើ�ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច�ល់
 អ� កចូ លរ ួមគួ រែតប��ញៃន�រប��ក់ពី��ន�ព�ក់��ក់�ំងេពញេលញរបស់ពួកេគេ�
េពលចុះេ��ះ និង។
 អ� កែដល�នប��ក់�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រត�វែតប��ញេ�អ� កេរៀបចំ��ក់េរៀន
និងសកម� �ពនូ វ�រេផ� �ង��ត់�ំ�ច់ ែដល�ន� ំងអត� ស��ណប័ណ�
និងភស���ងៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញរ ួម�ន�ត�ក់��ក់�ំង
(ែដលរ ួមប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ ្របេភទ��ក់�ំងCOVID-19ែដល�ន
ផ� ល់ជូន និង�លបរ �េច� ទៃនដូ សចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ� ល់ជូន) ឬ រ ូបថតៃនប័ណ��ក់��ក់
�ំង�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬ រ ូបថតៃន�ត��ក់�ំងរបស់អ�កចូ លរ ួម
ែដល្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក��ងទូ រស័ព� ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក
ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញរបស់ពួកេគ្រប�ំងជំងឺCOVID19ពីមណ�លែថ� ំសុខ�ព (ែដលរ ួមប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ
និងប��ក់�ពួ កេគពិត��ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19)
មុនេពលពួ កេគ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លក��ងបរ �េវណន។

 ្រគ�ប��ត់ អ� កចូ លរ ួម និងេភ��វ� ំងអស់ែដលចូ លក��ងទី�ំងេនះ្រត�វ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�� ំងអស់។
េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។
្រគប់បុគ�ល� ំងអស់ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ� ��ស� �ពួ កេគេ�យមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់
្រត�វ�ក់រ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ�
�មែត��ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� ើេ��ន។ �៉ស់ែដល�ន្រស�ប់មួយ�ន់ មិន្រត�វេ្របើេទ។
េដើម្បី�ំ្រទ�រ�រសុវត� ិ�ពរបស់មនុស្ស្រគប់��ែដលមក�ន់មជ្ឈមណ�លសហគមន៍និងសហគមន៍
�៉ស់គួរែត្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ នដល់បុគ�ល� ំងអស់ែដលមកដល់ទីកែន� ងេនះេ�យ��ន�ក់�៉ស់។

 ព្រងីកទំហំរ�ងកែន� ងអង��យ តុឬ ទី�ំង�រ�រ។ គិតពិ�រ�រកវ �ធីេដើម្បីេរៀបចំឱ្យអ� កចូ លរ ួមរក�ច��យពី��
6ហ� ីត�មរយៈមេធ��យេផ្សងេទៀត ឧ�ហរណ៍ 6ហ� ីតរ�ងេ�អីមួយេ�េ�អីមួយ
�ក់កំណត់ស��ល់េ�េលើក្រ�លឥដ� េដើម្បីេលើកកម� ស់�ររក�គ��ត
េរៀបចំកែន� ងអង��យ�មរេបៀបែដល�ត់បន� យ�រ�ក់ទងទល់មុខ�� និងរក�គ��តពី��។
�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងខណ�ែចក្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លបែន� មេទៀត
ប៉ុែន� មិន�ច�ត់ទុក��វ �ធីជំនួសឱ្យ�រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្ស និង�ររក�គ��ត�ង�យេឡើយ។

 ្របសិនេបើមជ្ឈមណ�លសហគមន៍រ ួម�ន� ំងបន� ប់ធំៗ�មួ យ
បន� ប់� ំងេនះ�ច្រត�វ�នបំែបកេ��ទី�ំងតូ ចៗ�ប។ ្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�ដូច�ងេ្រ�ម
េ�េពល�ន�រែបងែចកបន� ប់៖
o
o
o
o
o
o

o

បទប្ប�� ត� ិស�ីពីសុវត� ិ�ពអគ� ិភ័យនិងបរ ���ន្រត�វែតពិ�រ�ក��ង�រែបងែចកទី�ំង។
�រែបងែចកបន� ប់្រត�វែតខណ�ែចក�ប់ពី�ងេ្រ�ម�ប់ឥដ� �រ� ូេ�េលើដល់ព�
ិ ន
េហើយ្រត�វេ្របើស��រៈែដលមិនែមន�លក� ណៈ្រ�បទឹកែដល�ចក��ត់េមេ��ន�៉ងេទៀង�ត់ផងែដរ។
�រែបងែចកបន� ប់្រត�វែត�ក់ក��ងលក� ណៈមួ យែដលបេង� ើនខ្យល់េចញចូ លនិងលំហូរខ្យល់េដើម្បី�ច្រគប់្រគ
ងសីតុណ��ពែដលផ� ល់សខ
ុ �ពល� និង�ចបំ�ត់�រ�តុកខ� ក់។
�រែបងែចកបន� ប់្រត�វែត��សុវត� �
ិ ព�ម់�ន់េ�យក��ងលក� ណៈមួ យែដល�ត់បន� យ�និភ័យៃន�ររ
អិល �រេដើរជំពប់និង�រ��ក់។
េ�េពលែបងែចករ ួចេហើយ ទី�ំងនីមួយៗ្រត�វែតទុកចេ��ះទំេនរ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�ររក�គ��ត�ង�យ
(េ�ះគឺច��យ្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់)។
បន� ប់ែដលែចក្រត�វែត្រត�វ�នរច�េឡើងដូ េ��ះ្រក �មអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់�ចចូ លនិងេចញេ�យមិនឆ� ង
�ត់្រក �មអ� កចូ លរ ួមទីពីរេឡើយ។ ្របសិនេបើ�ន��រ 2
ចូ លេ�ក��ងបន� ប់�ន�រែណ�ំឱ្យកំណត់��រេ��ម្រក �មអ� កចូ លរ ួមនីមួយៗែដល�ចឱ្យពួ កេគចូ លនិង
េចញ�មចេ��ះេ�ះ។
ផ� វ� េចញមួ យ (មេធ��យេធ� ើដំេណើរ) ្រត�វែតេរៀបចំឱ្យ�នរ ួច�ល់
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
េហើយ��កស���កេចញ្រត�វែត�ចេមើលេឃើញ�៉ងច�ស់ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួមេ�ែផ� ក� ំង��ងៃនបន� ប់ែប
ងែចកន។ ទី�ំងនីមួយៗ្រត�វែត�នផ� វ� បន�
និងមិនប��ង
ំ េ�ចំណុច�មួ យេ�ក��ងទី�ំងរហូ តេ�ដល់កែន� ងសុវត� ិ�ពេឡើយ។
ស��ស��ល់់គួរែត្រត�វ�នបិទេ�េលើឬជិតឧបករណ៍ែចកែដលប��ញពីផ� វ� េដើម្បី�កេចញ
និង�រេ្របើ្រ�ស់ផ� វ� � ំងេនះគួ រែត្រត�វ�នអនុវត� េពល�ន�រ�ត់សមក��ង�រជេម� �សេដើម្បី��សុវត� �
ិ
ពក��ងករណី�ន�សន� ។

 គិតពិ�រ�េឡើង វ �ញនូ វសកម� �ពស្រ�ប់្រក �មតូ ចៗ
និងេរៀបចំេ្រគ�ងស�� រ �មនិងទី��ក��ង��ក់េរៀនេដើម្បីរក�គ��តពី��។

 បុគ�លិកគួ រែតេរៀបចំ�រែណ�ំស្រ�ប់បេង� ើន�ររក�គ��ត
និង វ �ធីេដើម្បី�ត់បន� យចល�កម� �ពេ�ក��ងទី���ងក��ង
និង�ងេ្រ�អ�រែដល�យ្រស� លស្រ�ប់កុ�រយល់និងសម្រសប�ម�រអភិវឌ្ឍន៍ រ �កលូ ត�ស់។

 រ �តត្បិត�ល់�រចូ លរ ួមពីេភ��វ
អ� កស� ័្រគចិត�និងសកម� �ពេផ្សងៗែដលមិន�ំ�ច់�ក់ព័ន�នឹង្រក �មេផ្សងេទៀតក��ងេពលែតមួ យ។

 រ �តត្បិតសកម� �ព្របមូ លផ��ំ� ំង�យេ��មទី�ង
ំ �ែដល�ចអនុវត� �ន។
្របសិនេបើចំណុចេនះមិន�ចអនុវត� �នេទ ��ស់ប�រ�រេ្របើ
�
្រ�ស់ កំណត់ប រ �េវណអ� កេ្របើ្រ�ស់ ក្រមិត
រក�្រក �មឱ្យ�ន់ែតតូ ចៗនិងស� ិតេថរ េហើយ្រត�វស��ប់េមេ�គរ�ង�រេ្របើ្រ�ស់� ំងេនះ។

 កំណត់សកម� �ព្រក �មនិងកម� វ �ធីសិក�បែន� មចំេ�ះអ� កចូ លរ ួម
និងអ� កដឹក�ំសកម� �ពែដល�ច�ន�ររក�គ��ត�ង�ង�យ
និង�ចអនុវត� អ�ម័យៃន�រ�ងៃដឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។

 េ្របើប រ �េវណទំេនរជំនួស�មត្រម�វ�រ�ំ�ច់ រ ួម� ំង�រេ្របើ្រ�ស់ទ�
ី � �ងេ្រ��េទៀង�ត់េពល��ស�តុអំ
េ�យផល។ ឧ�ហរណ៍ គិតពិ�រ�រកវ �ធីេដើម្បីព្រងីកបរ �េវណ�ងេ្រ�ឱ្យ�នធំ�អតិបរ� និង�រេ្របើ្រ�ស់េ�
ជនីយ��ន និងេ្របើទី�ំងទំេនរេផ្សងេទៀតេដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន�ររក�គ��ត�ង�យ�ន។

 ប្រង� ម�ល់សម� �ពែដល�ន�រ្របមូ លផ�ឱ
�ំ ្យ�នដល់អប្បបរ��មែដល�ចអនុវត� �នែដរ។
េពលេវ�េ្របើ្រ�ស់��ក់នង
ិ បរ �េវណទំេនរ្រត�វែតេរៀបចំ��ស់��
ដូ េច� ះ�រ�កេចញពីបន� ប់�េ្រចើនមិនប�
� លឱ្យ�ន�រ្របមូ លផ��ំនិងកង� ះ�ររក�គ��ត�ង�យេទ
េ�យ�រែតអ� កចូ លរ ួមមកពីបន� ប់ ឬបរ �េវណទំេនរេផ្សងៗ�ច�កេចញក��ងេពលដូ ច��។
គិតពិ�រ�េ្របើ្រ�ស់ែត្រចកចូ ល និង្រចកេចញ�ច់ពី��េដើម្បី�ត់បន� យ�រ្របមូ លផ��ំ��។

 ចំេ�ះសកម� �ពែដលបេង� ើត�ដំណក់ទឹកផ� វ� ដេង� ម
ើ ដូ ច��រេ្របើក��ំងធ� ន់
ឬេ្រច�ង្រត�វបនបេង� ើនគ��តរ�ងអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់ដល់េ�ចេ��ះ 12
ហ� ីតេហើយព��មេធ� ើដូច��េនះេ��ងេ្រ�ផងែដរ។ ��ររ�លឹក
��ក់� ំងអស់ែដល�នផ�ល់�រែណ�ំ់កី�
ឬអត� ពលកម� ្រត�វែតេ�រព�ម��ង្រត� តពិនិត្យេនះបែន� មេលើពិធី�រ LA County DPH
ស្រ�ប់្រក �មកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ �យសេពញវ �យ។

C. វ ��ន�រ្រគប់្រគង�រចម� ងេមេ�គ
 ្របព័ន� HVAC �នស�ពល� ឬ�ចដំេណើរ�រល� ដល់ក្រមិតអតិបរ�ែដល�ចេធ� ើេ��ន េហើយ្របព័ន�ខ្យល់
្រត�វែតបែន� ម។
្របព័ន�ខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពគឺ� វ �ធីមួយក��ងចំេ�មវ �ធីសំ�ន់បំផុតេដើម្បី្រគប់្រគង�រ�យ�យៃនតំណត់ទឹ
កតូ ចៗ។
ពិ�រ�ដំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់ែដល�ចចល័ត�នេធ� ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូ វត្រមងខ្យល់រ
បស់��រឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណខ្យល់�ងេ្រ�និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទី�ំងេធ� ើ�រ។
សូ មេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈរដ� �លីហ�័រ�៉អំពី ្របព័ន�ខ្យល់េចញចូ ល�មត្រមង
និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ ���ស�ងក��ងអ�រ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ត
ិ ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
o សូ មចំ�៖ំ ្របព័ន�ខ្យល់ និង�រែកលម� គុណ�ពខ្យល់�ងក��ងគឺ្រត�វែតបែន� មេទៀត េ�យមិន្រត�វប�រ�េទ
�

�រ�រ�រ�ំ�ច់រ ួម�ន�រ�ក់រ�ំង្រគបមុខ
(េលើកែលងែតបរ ���ស�ក់�ក់ែដល�ន�និភ័យខ� ស់ែដល�ម�រ
ឱ្យ�ន�រ�រ�រផ� វ� ដេង� ម
ើ ្រតឹម្រត�វ) រក�គ��ត�៉ងតិច 6ហ� ីតរ�ងមនុស្សនិងមនុស្ស �ងៃដឱ្យ�នញឹក
�ប់ និងកំណត់សកម� �ពែដល្របមូ លផ��ំមនុស្សមកពី្រគ� �រេផ្សងៗ��។

 �រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ ល្រត�វអនុវត� មុនេពលសិស្ស
ឬេភ��វ�ចចូ លេ��មទី�ំងបន� ប់��ក់េរៀនក��ងបរ �េវណអ�រ� ំងអស់។ �រពិនិត្យេនះ្រត�វែតែឆកេមើល
េលើ��ន�ព�ក់ព័ន�នឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�ល
េ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក� ីប��ប់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ �រេធ� ច
ើ ��ឡីស័ក (�ក់ឱ្យ�ច់ពេី គ)�េពលថ� ីៗេនះ។
(សូ មេមើល�រែណ�ំរបស់េ�នធីអំព�
ី រ្រត� តពិនិត្យ្រចកចូ ល)។
�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើេ��នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធី��ស� ជំនួសដូ ច��រ្រត� តពិនិត្យ�មអន
�ញេ�យេ្របើ្របព័ន�្របតិបត� ិ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លៃនបរ �េវណ ែដលប��ក់�
េភ��វ�ែដល�នេ�គស��� ំងេនះមិន�ចចូ លក��ងបរ �េវណេឡើយ។

o �រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ�ផលអវ �ជ��ន (��ត) ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�នេ�គស��

និង��នទំ�ក់ទំនង�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� ចុងេ្រ�យេនះេទ
ពួ កេគគឺ��ត េហើយ�ចចូ លេ�ទី�ំងន�នស្រ�ប់ៃថ� េ�ះ។
o �រ្រត� តពិនិត្យទទួ លលទ�ផលវ �ជ��ន (មិន��ត)៖
 ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ�ន�ក់ទង�មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នរកេឃើញក��ងរយៈេពល 10
ៃថ� ចុងេ្រ�យ ឬថ� ីៗេនះ ស� ត
ិ េ�េ្រ�ម�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
ពួ កេគមិន�ចចូ លទី�ំងេនះ�នេទ េហើយ្រត�វប��ន
� េ�ផ� ះ��មៗេដើម្បី�ក់
ឱ្យេ��ច់ពេី គេ�ក��ងផ� ះ ។ េ�យ្រត�វផ� ល�
់ រែណ�ំៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ក
(េ��ច់េ�យែឡក)ដល់ពួកេគ ែដល�នេ�េលើគហទំព័រ ph.lacounty.gov/ covidquarantine។
 ្របសិនេបើមនុស្សេ�ះប��ញេ�គស��ែដល្រត�វ�នកំណត់ស��ល់ដូច�ងេលើ ឬកំពុងស� ិតេ�
េ្រ�ម�រប��ឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក (�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក) េគមិន�ចចូ ល�នេទេហើយ្រត�វ
ែតប��ន
� េ�ផ� ះ វ �ញ��មៗេដើម្បីេធ� ើច��ឡីស័កេ�ផ� ះ។
ផ� ល់ជូនពួ កេគនូ វ�រែណ�ំៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពេី គ�មតំណរ��ប់
ph.lacounty.gov/covidisolation ។

 បុគ�លិក្រគប់រ ូប អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់ និងេភ��វរ ូប�ក៏េ�យែដលចូ លក��ងទី�ង
ំ េនះ្រត�វ�ក់�៉ស់។
េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។
្រគប់បុគ�ល� ំងអស់ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ� ��ស� �ពួ កេគេ�យមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់
្រត�វ�ក់រ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់េ�េលើែគម�ងេ្រ�មេ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ�
�មែត��ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� ើេ��ន។ រ�ំងមុខែដល�ន្រស�ប់មួយ�ន់ មិន្រត�វេ្របើេទ។
េដើម្បី�ំ្រទ�រ�រសុវត� ិ�ពរបស់សហគមន៍
�៉ស់គួរែត្រត�វ�នផ� លជ
់ ូ នដល់បុគ�ល� ំងអស់ែដលមកដល់ទីកែន� ងេនះេ�យ��ន�ក់�៉ស់។

 ���បុគ�លិក និស្សិត និង្រក �ម្រគ� �រ� ំងអស់�នដឹងអំពី�រព្រងឹង�រអនុវត� អ�ម័យ
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ររក�គ��ត�ង�យ និង�រៈសំ�ន់េលើ�រេ្របើ្រ�ស់�ន្រតឹម្រត�វ �រេ�ះ
និង�រេ�កស��ត�៉ស់ ឬ�រេ្របើ�៉ស់ែដល�ចេ�ះេ�ល�ន �រអនុវត� ក��ង�រពិនិត្យ�ម�ន
និងលក� ណៈវ �និច�័យ�ក់�ក់� ំង្រស �ងៃនជំងឺ COVID-19។

 �ត់�ំងបុគ�លិក��ក់ (ឧ�ហរណ៍ ្រប�នកម� វ �ធី ឬអ� កផ�ល់េស�សុ�ភិ�ល)
េដើម្បីទទួ លខុស្រត�វក��ង�រេឆ� ើយតបេ�នឹងក� ីកង� ល់ៃនេមេ�គ COVID-19
និងបេ្រមើ�រ�អ� កទំ�ក់ទំនងេ��ន់ DPH។ បុគ�លិកកម� វ �ធី
អ� កចូ លរ ួមនិង្រក �ម្រគ� �រ� ំងអស់គួរែតដឹង�បុគ�ល��ក់េនះ�េគ�នតួ �ទីអ�ីខ�ះ
េហើយ្រត�វ�ក់ទងេ�បុគ�លរ ូបេនះេ�យរេបៀប។
បុគ�លេនះគួ រែត្រត�វ�នទទួ ល�របណ��ះប�
� លេដើម្បីស្រមបស្រម� ល�ល់�រេរៀបចំឯក�រ
និង�ម�ន�ល់ករណី�ក់ព័ន�នឹងេមេ�គែដល�ចេកើត�ន
េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�លមូ ល��នអំពីករណី� ំងអស់ជំងឺ COVID-19 េ�ទី�ំងេ�ះក��ងរយៈេពល 1
ៃថ� ៃនៃថ�េធ� ើ�រប��ប់ព�
ី ន�រជូ នដំណឹងអំពីករណី�មួ យ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 ���រផ�ត់ផ�ងឱ
់ ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�្រំ ទេលើ�រអនុវត� ឥ រ ��បថអ�ម័យែដល�នសុខ�ពល� រ ួម�ន�ប៊ូ
្រក�សអ�ម័យ ធុងស្រ�មេ�យមិនេ្របើៃដប៉ះ ទឹក�ងស��តៃដែដល�ន�តិ�ល់កល
ុ េអទីល�៉ង
េ�ច�ស់ 60 �គរយស្រ�ប់បុគ�លិក និងអ� កចូ លរ ួមែដល�ចេ្របើទឹក�ងៃដេ�យសុវត� ិ�ព។

 គិតពិ�រ�ពីទ��ប់ែដលេធ� ើឱ្យបុគ�លិកនិងអ� កចូ លរ ួម�ងៃដឱ្យ�នេទៀង�ត់េ�យេរៀបចំ��ស់េវន��។
សិស្សនិងបុគ�លិកគួ រែត�ងៃដឱ្យ�នរយៈេពល 20 វ ��ទី�មួ យ�ប៊ូ
េ�យដុសឱ្យ�នហ� ត់ចត់ប��ប់ពីចប់សកម� �ពេហើយ និងេ្របើ្រក�ស (ឬកែន្សង្រក�ត់េ្របើែតមួ យដង)
េដើម្បីសម� �តៃដឱ្យ�នហ� ត់ចត់។

 អ� កចូ លរ ួមនិងបុគ�លិកគួ រែតេ្របើទឹក�កុល�ងៃដេ�េពលមិន�ចអនុវត� �រ�ងៃដ�មួ យទឹក�ន។
ទឹកអ�ម័យ្រត�វែតដុសចូ លក��ងៃដរហូ តដល់ស��ត� ំង្រស �ង។ ចំ�៖ំ
�រ�ងៃដ�មួ យទឹកញឹក�ប់�ន្របសិទ��ព�ង�រេ្របើទឹក�កុល�ងៃដក��ត់េមេ�គ
�ពិេសសេ�េពលែដលៃដ�ន�ពកខ� ក់��ំង។

 កុ�រ�យុេ្រ�ម ៩ ��ំគួរែតេ្របើទឹកអ�ម័យៃដេ្រ�ម�រ្រត� តពិនិត្យពីមនុស្សេពញវ �យ។
សូ មេ�ទូ រស័ព�េ��ន់អង� �រ្រគប់្រគង�តិពល (Poison Control) ្របសិន�ន�រេ្របើ្រ�ស់៖ 1-800-222-1222.
ទឹក�ងស��តៃដ�ល់កល
ុ េអទីលក��ត់េមេ�គ�ជេ្រមើសល� េពញចិត�
េហើយគួ រែត្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដលទំនង��ន�រេ្របើេ�យកុ�រេ�យ��ន�រេមើល្រគប់្រគង។
ទឹក�ងស��តៃដ�ល់កល
ុ isopropyl គឺ�ន�តិពុលេ្រចើនេហើយ�ច្រស� បចូ ល�មែស្បក�ន។

 គិតពិ�រ�ល��នីយ៍�ងៃដចល័តេ��មទី�ំង� ំងអស់េដើម្បី�ត់បន� យ�រេធ� ើដំេណើរនិង�រ្របមូ លផ�េ�ក��ង
បន� ប់ទឹក�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។

 េលើកទឹកចិត�ឱ្យអ� កចូ លរ ួមយកដបទឹកែដល�ចេ្របើេឡើង វ �ញ�ន ឬទិញដបទឹកេ�យខ� �នឯង។
ទី�ំង�ក់ទឹក�ច�ក់ទឹក�នេដើម្បី�ក់ទឹកចូ លក��ងដប។

 ៃផ�ែដល�ន�រប៉ះញឹក�ប់ដូច�ៃដ��រ កុង�ក់បិទេបើកេភ� ើង ក�លរ� ូមីេណ�ងៃដ ៃផ��មបន� ប់ទឹក តុ
េហើយនិងៃផ�� ំងអស់េ�ក��ង�នយន� ដឹកជ��ន
� គួ រែត្រត�វ�នស��ត�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ�
ឬញឹក�ប់�ងេនះ ្របសិនេបើ�មែដល�នកំណត់�ំ�ច់េ�យ�រែត�ន�រេ្របើ្រ�ស់។

 កំណត់�រេ្របើវត��និងឧបករណ៍រ ួម�� ដូ ច��រស��រៈេលង (រ ួម�នដុំ/បំែណកេរៀប�រ ូបេផ្សងៗ) េហ� ម
(ឧ�ហរណ៍អុក ��េលងព័ទ�្រក��េដើម) ឧបករណ៍កុំព� ្យទ័រ ក��ងចំេ�មឧបករណ៍េផ្សងៗឯេទៀត
េបើមិនដូ េច� ះេទ្រត�វែតស��ត�ល់�រេ្របើ្រ�ស់ម�ង។ អ� កចូ លរ ួមគួ រែត្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ�ងៃដរបស់ពួកេគ
ឬេ្របើទឹកែជល�ងៃដ��មៗមុននិងេ្រ�យេពលចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពែដល�ក់ព័ន�នឹងវត��/ឧបករណ៍ែដលេ្របើ
រ ួម��។

 េ�េពលេ្រជើសេរ �សផលិតផលស��ត
សូ មេ្របើផលិតផលែដលទទួ ល�ន�រអនុម័តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ៃន��ងប�� ី “N”
ែដលអនុម័តេ�យទី��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) េហើយេធ� ើ�ម�រែណ�ំ� ំងេនះរបស់ផលិតផល។
ផលិតផល� ំងេនះ�នេ្រគ�ងផ្ស ំែដល�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺហឺត។

 េ្របើ��ស
ំ �
ំ ប់េមេ�គែដល�ន��កស��ល់េដើម្បី��ឱ្យ�ន្របសិទ��
ិ ព្រប�ំងនឹង��ក់�របង� េ�គែដលកំពុង
�នវត� �ន េ�យេធ� ើ�ម�រែណ�ំែដលបិទេ�នឹង��កស្រ�ប់អ្រ�ៃន�ររ��យ
និងកំណត់េពលេវ�ែដល�ចប៉ះ�ល់�ន។ ផ� ល�
់ របណ��ះប�
� លដល់និេ�ជិតអំពីេ្រ�ះ��ក់ៃន�រ�តុគីមី
�រែណ�ំរបស់ផលិតផលនិងត្រម�វ�ររបស់ Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្របកបេ�យសុវត� ិ�ព។

 បុគ�លិកែថ� ំែដល�នទំនួលខុស្រត�វក��ង�រស��ត
និងស��ប់េមេ�គេ��មទី�ំងេ�ះ្រត�វែតបំ�ក់េ�យឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ រ ួម�នេ្រ�មៃដ
រ�ំង�រ�រែភ� ក ឧបករណ៍�រ�រផ� វ� ដេង� ើម និងឧបករណ៍�រ�រសម្រសបេផ្សងៗេទៀត
�មត្រម�វ�រនិង�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។
�ល់ផលិតផល� ំងអស់្រត�វែតរក�ទុកេ�យ��យពីទ�
ី ំងែដលកុ�រ�ចយក�ន
េហើយរក�ទុកក��ងទី��ែដល�ន�ររតត្បិតតឹង រ �ង។

 េ�េពលស��តេហើយ ្រត�វេបើកខ្យល់េចញពីទីកែន� ងេ�ះសិនមុនេពលអ� កចូ លរ ួមចូ លមកដល់
េ្រ�ងេរៀបចំេធ� ើ�រស��តឱ្យ�នហ� ត់ចត់េ�េពលែដលអ� កចូ លរ ួមមិន�នវត� �ន។
្របសិនេបើ�នេ្របើ្រ�ស់�៉សុីន្រត�ក់ សូ ម�ក់កំណត់េ�យេ្របើនូវខ្យល់ប រ �សុទ�។ ជំនួសនិង្រត� តពិនិត្យត្រមងខ្យល់
និង្របព័ន�ត្រមងេដើម្បី���ននូ វគុណ�ពខ្យល់ល�បំផុត។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
 ្របសិនេបើ�រេបើកបង� �ច�ចេធ� ើឱ្យ�នសុវត� ិ�ពឬសុខ�ពល�
សូ មពិ�រ�រកយុទ���ស� េផ្សងបែន� មេទៀតេដើម្បីែកស្រម� ល�របេង� ើនលំហូរខ្យល់
ដូ ច��រេ្របើឧបករណ៍េ្រ�ះខ្យល់ឱ្យ�នដល់អតិប រ ���មរយៈ�រេ្របើ្រ�ស់្របព័ន� HVAC
(េ�យកំណត់យកត្រមងែដល�នក្រមិត�៉ងេ�ច�ស់ MERV 13)។

 �ត់ វ ��ន�រេដើម្បី���្របព័ន�ទឹកនិងលក� ណៈពិេសស� ំងអស់ (ឧ�ហរណ៍ ្របភពទឹកពិ�
្របភពទឹកតុបែតងលម� )
�នសុវត� ិ�ពក��ង�រេ្របើ្រ�ស់ប��ប់ព�
ី របិទទីកែន� ងដ៏យូរេនះេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រឆ� ងដូ ច�ជំងឺរ
បស់រ�កសួ តធ� ន់ធ�រ(Legionnaires)។
�រពិ�រ�ពិេសស

 ��ក់េរៀនត�ន� ី៖
o េបើ�ចេធ� ើ�ន សូ មេរៀបចំ��ក់ត�ន� ីេ�ទី���ងេ្រ�
o សកម� �ព�មួ យែដលត្រម�វឱ្យអ� កចូ លរ ួមេ�ះ�៉ស់េចញ(ឧ�ហរណ៍ េលងលង� ិន ឬឧបករណ៍ខ្យល់)

o
o
o
o

�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�្រក �ម ្របសិនេបើសិស្ស�ចរក�ចេ��ះ�៉ងតិច 12ហ� ីតពី��េ�វ �ញេ�មក
េហើយ្របសិនេបើសកម� �ពេនះ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ។
អ� កេលងត�ន� ីេ�យេ្របើឧបករណ៍ខ្យល់គួរែត�នង�រែកែ្របបែន� មែដលសម្រសប ដូ ច�
ឧបករណ៍េដើម្បី�ំងដំណត់តូចៗេចញ�មឧបករណ៍េភ� ងេនះ។
េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យបុគ�ល្រគប់���ចអនុវត� សកម� �ពែបបេនះែត��ក់ឯងេ��ងក��ងអ�រេ�ក��ងស� �
ឌីេ� ឬបន� ប់អនុវត� �ន។
ចំេ�ះសកម� �ពែដលបេង� ើតឱ្យ�នដំណក់ទឹក�មរយៈផ� វ� ដេង� ើមេចញមកេ្រចើនដូ ច��រេ្រច�ង
្រត�វបេង� ើនច��យរ�ង��និង��ដល់េ� 12 ហ� ីត
និងព��មអនុវត� សកម� �ព� ំងេនះេ�ែត�ងេ្រ�អ�រ។
កំណត់�រ��ស់ប�រ� (ឬ�រេ្របើរ ួម��) ៃនឧបករណ៍ ែផ� ក�មួ យ សន� ឹកឯក�រត�ន� ី ឬស��រៈេផ្សងេទៀត។
េ្របើ្រទ�ប់បន� ះ ឬរន� េផ្សងេទៀតែដល�ចេ�ះេ�ល�ន េដើម្បី�ប់ទប់េ��ម្របេ�ងៃន��ល់
ឬរន� ែដល�ចេចញទឹកេហើយ្រត�វេ�ះ�េ�ល និងស��តឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វប��ប់ពីេ្របើរ ួច។
គិតពិ�រ�េ្របើ “គ្រមបកណ�ឹង” ស្រ�ប់�រេបើកឧបករណ៍លង� ិន
និង�បូ បែដល្រត�វ�នរច�េឡើង�៉ងពិេសសេ�យ�នៃដយួ រស្រ�ប់ឧបករណ៍េធ� ើពីេឈើេដើម្បី�ត់បន�
យ�របេង� ើតដំណក់ទឹកនិងដំណត់តូចៗ។

 ��ក់េ��ន៖
o េបើ�ចេធ� ើ�ន សូ មេរៀបចំ��ក់េ��នេ��ងេ្រ�អ�រ
o អ� កចូ លរ ួមនិង្រគ�ប��ត់បេ្រង�នេ�ក��ង��ក់េ��ន្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�និង���អ� កចូ លរ ួម
� ំងអស់រក�គ��ត�ង�យ 6 ហ� ីត្រគប់េពល ឬគ��ត�ង�យ 8 ហ� ីត្របសិនេបើអ�កចូ លរ ួមកំពុងនិ�យ
(ឧ�ហរណ៍អ�កែដលេ�ក��ងសិ����ក��ងេ�ងកុន)។
o �ក់កំណត់�រែចករែម� កៃនស��រៈតុបែតង សំេលៀកបំ�ក់ និងសក់�ក់ �មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ ្រប
សិនេបើស��រៈតុបែតង្រត�វែចករែម� ក��
សូ មេ្រជើសេរ �សសេម� �កបំ�ក់តុបែតងនិងស��រៈេ��នេផ្សងេទៀតែដល�ចស��ប់េមេ�គ�ន�៉ង�យ
្រស� ល។ �ល់ស��រៈតុបែតង� ំងអស់្រត�វែតស��ប់េមេ�គមុនេពលេ្របើដំបូងេ�េលើឈុត
និងរ�ង�រេ្របើ្រ�ស់េ�យតួ អង� េផ្សងៗ��។
សេម� �កបំ�ក់រ ួម� ំងអស់្រត�វែតស��តប��ប់ពេី ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ �ល់សក់
ឬសិប្បនិម�ិតរ ួមេផ្សងេទៀត្រត�វែតស��ប់េមេ�គប��ប់ពីេ្របើម�ងៗ។
o ស��តបន� ប់េស� �ក�ក់ បន� ប់ៃបតង និងតំបន់ផលិតកម� េ�យេ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គ�មប�� ីពី EPA’s
List “N” ៖ ��ស
ំ ��ប់េមេ�គស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។
o គិតពិ�រ��រសែម� ង�មនិម�ិត(អន�ញ) ឬេធ� េើ ��ងេ្រ�អ�រជំនួសឱ្យេ��ងក��ង។

 ��ក់អត� ពលកម� /កី�៖
o បែន� មេលើ��ងប�� ្រី ត� តពិនិត្យេនះ ��ក់អត� ពលកម�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
ឬសកម� �ពកី�្រត�វែតអនុវត� �មពិធី�រេ�នធីLA របស់
DPHស្រ�ប់្រក �មកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ �យសេពញវ �យ។
o ចំេ�ះសកម� �ពែដលបេង� ើត�ដំណក់ទឹកផ� វ� ដេង� ម
ើ
ដូ ច��រេ្របើក��ំងធ� ន់្រត�វបេង� ើនគ��តរ�ងបុគ�ល� ំងអស់ដល់េ� 8 ហ� ីត។
o អ� កចូ លរ ួម និង្រគ�ប��ត់្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�េពលកំពុងេ�ក��ង��ក់។
�៉ស់�ច្រត�វ�នយកេចញែតរយៈេពលខ� ីែតប៉ុេ�
� ះ េ�េពលទទួ ល�ន��រ និងេភសជ� ៈ
ក��ងេពលស្រ�កគួ រែតរម� ឹកអ� កចូ លរ ួម ឱ្យរក�គ��ត�ង�យ 6 ហ� ីតឱ្យ�ន្រគប់េពល។
គួ រែតរម� ឹកអ� កចូ លរ ួមឱ្យកំណត់�រេ្របើក��ំងរបស់ពួកេគ្រតឹមក្រមិតែដល�ន�សុក�ព
ខណៈេពល�ក់�៉ស់ និងស្រ�ក�ញឹក�ប់ព�
ី រ�ត់្រ�ណ ្របសិន
េបើពួកេគ�ប់េផ� ើម�ន�រលំ�កក��ង�រដកដេង� ើម។ �៉ស់គួរែត្រត�វ�ន��ស់ប�រ� ្របសិនេបើ�េសើម
េហើយ្របសិនេបើ�េ��ប់នឹងមុខរបស់មនុស្ស��ក់ ឬ្របសិនេបើ�េធ� ើឱ្យពិ�កដកដេង� ើម។

 �រ្របជុំសហគមន៍៖
o �រ្របជុំសហគមន៍ែដលេធ� េើ ឡើងេ�ក��ងអ�រគួ រែត្រត�វ�នកំណត់្រតឹម 50%

ៃនទី�ំងបន� ប់្របជុំេ�យែផ� កេលើ�រកំណត់ៃនទំហ�
ំ �រ ឬបទប្ប�� ត� ិអគ� ីភ័យ�ធរ�នឬ 50
�ក់េ�យ្រត�វយកចំនួនមួ យ�ែដលតិច�ង។ ្របសិនេបើ្រត�វ�នេរៀបចំេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�
ចំនួនកំណត់ស្រ�ប់�រ្របជុំសហគមន៍្រត�វែតកំណត់្រតឹម 100 �ក់ឬតិច�ងេនះ
និង្រត�វ្រប�ន់��ប់នូវ�ររក�គ��ត�ង�យក��ងចំេ�មអ� ក�នវត� �ន� ំងអស់។
o តំបន់្របជុំសហគមន៍� ំងអស់្រត�វេរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បីឱ្យអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់�ចរក�គ��ត�ង�យ�៉ង
េ�ច�ស់ 6 ហ� ីតក��ងេពល្របជុំ។
o រយៈេពល្របជុំគួរែត្រត�វ�នកំណត់រយៈេពល�ន់ែតតិច�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។
o អង� �រែដលេធ� ើ���ស់ផ�ះ�រ្របជុំសហគមន៍គួរែតបន� �រេ្របើ្រ�ស់ជេ្រមើសេមើល្របជុំពីច��យស្រ�ប់អ�ក
ែដលចូ លចិត�ចូលរ ួមក��ង�រ្របជុែំ បបអន�ញេនះ។
 ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន (�រ្របជុំ �រទទួ លេភ��វ និងសន� ិសីទ)៖
o

មជ្ឈមណ�លសហគមន៍�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេធ� ើ���ស់ផ�ះ ឬេរៀបចំ្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន។
្របតិបត� ិករនិង��ស់ផ�ះៃន្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជន្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los
Angeles ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ឯកជនែដល�ន��ប់នឹងបទប��ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�ឧបសម� ័ន�BB។

D. វ ��ន�រែដល្រ�្រស័យ�ក់ទងេ���រណជន
 រក�្របព័ន�ទំ�ក់ទំនងែដលអនុ��តឱ្យបុគ�លិក អ� កចូ លរ ួម
និងឪពុក��យ/��ព��ល�យ�រណ៍េ�គស��េ�យខ� �នឯង
និងទទួ ល�ន�រជូ នដំណង
ឹ ��មៗអំពី�រប៉ះ�ល់និងរក��ថ៌កំ�ំង ខណៈែដល�ចរក��រស��ត់េនះ�ន។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ ឬេបើ�ច�ក់ព័ន��� ឬវ ���បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពៃនជំងឺCOVID-19
របស់េ�នធីLos Angelesគឺ្របគល់ឱ្យេ�អង� �ពឧបត� ម��ំ្រទ (�នដូ ច� អង� �ពមិនរក្រ�ក់ចំេណញ
��េរៀន ្រក �មសហគមន៍ ដូ ចែដល�ចេធ� ើេ��ន)។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម
ឬេដើម្បីបេំ ពញ�មកម� វ �ធីប��ក់ វ ���បនប្រតេ�យខ� �នឯង េ�យអនុេ�ម�មសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រhttp://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm។
្រក �មកី�្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រស្រ�ប់លីកយុវជននិង្រក �មលីកមនុស្សេពញវ �យ្រត�វែតរក�ទុកេ��
មទី�ំង��េដើម្បីេដើម្បីែកស្រម� ល �ម�រេស� ើស។ុំ

 ��កស��្រត�វ�នបិទប��ញេ�ទូ � ំងទី�ំង្រគឹះ��នែដលរម� ឹកេ�ដល់បុគ�លិក
និងអ� កចូ លរ ួមៃនត្រម�វ�រៃន�ររក�គ��ត�ង�យ និងេ្របើ្រ�ស់�៉ស់។ សូ មេមើល�រែណ�ំ�មេគហទំព័រ
េ�នធី DPH COVID-19 ស្រ�ប់ឯក�របែន� ម
និងឧ�ហរណ៍ៃន��កស��ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម� េផ្សងៗ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ្សព� ផ�យេដើម្បីែណ�ំឱ្យេភ��វដឹង�ពួ កេគគួ រែតេ�ផ�ះ ្របសិនេបើឈឺ
េ�យ�នេ�គស��្រសេដៀងទនឹងជំងឺ COVID-19។

 ប�
� ញផ្សព� ផ�យ�ម្របព័ន�អុីនធឺណិតៃន្រគឹះ��ន (េគហទំព័រ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles
បទប��ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�ល
្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម។ល។)�ផ� ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពី�ររក�គ��ត�ង�យ �រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់
និងប���ក់ព័ន�េផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងជំងឺCOVID-19។

E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស�ើ�ព
 េស�កម� ែដល�ំ�ច់��ំងស្រ�ប់សហគមន៍្រត�វ�នផ�ល់�ទិ�ពខ� ស់។
 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វេស�េផ្សងៗស្រ�ប់ស�ជិកសហគមន៍ែដលពិ�កក��ង�រេធ� ើដំេណើរ
និង/ឬែដល�ន�និភ័យខ� ស់េ�ទី��រណៈ។

វ ��ន�របែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យ�ម��េ�េលើទព
ំ ័រ�ច់េ�យែឡក ចំេ�ះ
មុខជំនួញែដលគួ រ��ប់មក�មួ យឯក�រេនះ។
អ� ក�ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�មេពល�នសំណួរ ឬមតិេ�បល់អំពីពិធី�រេនះ៖

េ��ះទំ�ក់ទំនងៃន�ជីវកម� ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុងេ្រ�យ៖
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