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1េ�គស�� ��ែដលទំនង�្រសបេ�នឹង�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 ចំេ�ះកុ�ររមួ�ន៖ ្រគ �នេ�� េលើសឬេស� ើ (≥) 100.4○F ក�កេកើតេឡើងថ�ី (ខុស�� ពីធម��ឬទូេ�) ក� �តចេ�� រ ឬ�ប់េផ�ើម�ន�រ�គរសូថ�ី។ ្របសិនេបើ
េ�គស�� របស់កុ�រមិនទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-19 េទ បុ៉ែន� េ�ែត�ន�រ្រព�យ�រម�េ�ះ �ន�រែណ�ំឱ្យទទួល�រ�យតៃម�របស់កុ�រពីអ�កផ�ល់េស�កម�ែផ�កេវជ���ស� ។
2 �រេធ� ើេតស� ពិនិត្យរកេមេ�គ COVID-19 រមួ�ន�ងំ�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សីុដនុយេក� អិុច (NAATs) ដូច��រេធ� ើេតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR) ឬ�រេធ� ើេតស� រក�រ�តុែដលប�� �លក� �ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ
(antigen) ែបបរហ័ស (រមួ�ងំេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ�ប�� ឬេតស� េ�ផ�ះផងែដរ)។ �រេធ� ើេតស� ្របេភទ PCR ្រត�វ�ន�ត់ទុក��្របេភទេតស� ស្រ�ប់ពិនិត្យរកជំងឺ COVID-19 ែដលផ�ល់
លទ�ផលច�ស់�ស់បំផុត បុ៉ែន��ចនឹងេ្របើ្រ�ស់េតស� ្របេភទ PCR ក៏�ន ឬក៏េតស� ្របេភទ antigen ែបបរហ័ស ក៏�ន។

 វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់កុ�រែដល�នេ�គស�� មុនេពលចូល1 េ�ក� �ង�� ប័នអប់រ�
េ�យមិនគិតអំពី�� ន�ពៃន�រ�ក់�� បំ�� រ

1្របសិនេបើកុ�រមិន្រស�លខ� �នេ�ទី�ំងេ�ះ  សូម�ក់ កុ�រឱ្យេ��ច់េ�យែឡក (�� យពីអ�កេមើលែថ យកល� �ក់កុ�រ
េ�ទី�� �ងេ្រ�អ�រ) េហើយអនុវត� �មវ �ធី��ស�  សេ្រមចចិត�ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។

កុ�រមិន�នេធ� ើេតស� រកេមេ�គ

�រ្រត�តពិនិត្យ 
កំណត់អត�ស�� ណកុ�រ
ែដល�នេ�គស��  1 ឬ
េ្រចើន�ងេនះ េហើយែដល
ទំនង� ្រសបេ�នឹងជំងឺ 

COVID-19។1

�� ប័នសេ្រមចចិត�ក� �ង�រកំណត់  
� េតើកុ�រគួរែត្រត�វ�នេលើក
ែលង�ម េ�ល �រណ៍្រគប់្រគង
ជំងឺឬេទ។ ្របសិនេបើេ�គស��

របស់កុ�រេធ� ើឱ្យ�ន�រលំ�ក
ក� �ង�រអនុវត��មពិធី�រសុវត� ិ
�ពស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�
ក� �ងទី�ំងេ�ះ កុ�រគួរែត្រត�វ

ប�� �នេ�ផ�ះវ �ញ។

កុ�រ្រត�វេ�ផ�ះេ�យ
អនុវត��មេសចក� ី
ែណ�ំរបស់អ�កផ�ល់

េស�កម�ែផ�កេវជ���ស� ។ 

�រ្រត�តពិនិត្យ
កំណត់អត�ស�� ណកុ�រ
ែដល�នេ�គស�� ែដល
មិនទំនង�្រសប េ�នឹង 

ជំងឺ COVID-19។

កុ�រេ�ផ�ះរហូតដល់ែលង
�ន្រគ �នេ��  េ�យមិន
េ្របើ្រ�ស់�� បំ�� � ះកេ��

ស្រ�ប់រយៈេពល 24 េ�៉ង 
និងេ�គស�� �ន់ែតធូរ

េស្បើយេឡើង។ 

កុ�រ្រត�វអនុវត��ម
េសចក� ីែណ�ំៃន�រ�ក់
ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡក

េ�ផ�ះ។ 

មិន�ន
ពិេ្រ�ះជំងឺ�មួយ

អ�កផ�ល់េស�កម�ែផ�ក
េវជ���ស�  ឬអ�កផ�ល់េស�
កម�ែផ�កេវជ���ស� ប�� ក់
� កុ�រ�នេ�គស��
ែដល្រសបេ� នឹង  ជំងឺ

COVID-19។

អ�កផ�ល់េស�កម�
ែផ�កេវជ���ស� ប�� ក់�
កុ�រមិន�នេ�គស��

ែដល្រសបេ�នឹង
ជំងឺ COVID-19 េទ។ កុ�រ

ទទួលលទ�ផល
អវ �ជ��នពី�រ

េធ� ើេតស� ្រត�តពិនិ
ត្យជំងឺ COVID-

19 2

កុ�រទទួល
លទ�ផល វ �ជ��ន
ពី�រេធ� ើេតស�

្រត�តពិនិត្យជំងឺ 
COVID-19 2

កុ�រ�នេធ� ើ
េតស� រកេមេ�គ

កុ�រ្រត�វប�� �នេ�ផ�ះ វ �ញ។ ឪពុក
�� យ/��ព��ល្រត�វ�ន

ែណ�ំឱ្យ ពិេ្រ�ះ�មួយអ�កផ�ល់
េស�កម�ែផ�កេវជ���ស�  ស្រ�ប់
�រ�យតៃម�បែន�មេទៀត និង
�ច�ន�រេធ� ើេតស� រកជំងឺ 

COVID-19។

3

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


 វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់បុគ�លិក ែដល�នេ�គ ស��

4



 វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត� ស្រ�ប់បុគ�លិកែដល�នេ�គស��  មុនេពលចូល1 េ�ក� �ង
�� ប័នអប់រ� េ�យមិនគិតអំពី �� ន�ពៃន�រ �ក់�� បំ�� រ

1េ�គស�� ��ែដលទំនង��ក់ព័ន� េ�នឹងជំងឺ COVID-19 ចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ�នដូច�៖ ្រគ �នេ�� េលើសពីឬេស� ើ (≥) 100.4○ ឬ�ន�រម�ណ៍ដូច្រគ �នេ��  (្រគ �នរ� ែបកេញើស) ក�ក 
ដកដេង� ើមខ� ីៗ ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនថ�ីៗ អស់ក�� ំង េហៀរសំេ�រឬតឹង្រចមុះ ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺ�ង�យ ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក ចេ�� រចង់ក� �តឬក� �ត �គរសូ។ ្របសិនេបើ�នេ�គស�� ែដល
មិន�នេ�ក� �ង��ងេនះេទ បុ៉ែន� េ�ែត�ន�រ្រព�យ�រម� �ន�រែណ�ំឱ្យទទួល �រ�យតៃម�បែន�មេ�យអ�កផ�ល់េស�កម�ែផ�កេវជ���ស� ។
2 �រេធ� ើេតស� ពិនិត្យរកេមេ�គ COVID-19 រមួ�ន�ងំ�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សីុដនុយេក� អិុច (NAATs) ដូច��រេធ� ើេតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR) ឬ�រេធ� ើេតស� រក�រ�តុែដលប�� �លក� �ង
ខ� �នេដើម្ីបបេង� ើត�ព�ុំ (antigen) ែបបរហ័ស (រមួ�ងំេតស� ែដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ំ�ច់�នេវជ�ប�� ឬេតស� េ�ផ�ះផងែដរ)។ �រេធ� ើេតស� ្របេភទ PCR ្រត�វ�ន�ត់ទុក��
្របេភទេតស� ស្រ�ប់ពិនិត្យរកជំងឺ COVID-19 ែដលផ�ល់លទ�ផលច�ស់�ស់បំផុត បុ៉ែន��ចនឹងេ្របើ្រ�ស់េតស� ្របេភទ PCR ក៏�ន ឬក៏េតស� ្របេភទ antigen ែបបរហ័ស ក៏�ន។

1្របសិនេបើបុគ�លិកមិន្រស�លខ� �នេ�កែន�ង�រ�រ សូម�ក់បុគ�លិកេ�ទី�ំង �ច់ េ�យ ែឡក (យកល� �ក់បុគ�លិកេ�
ទី�� �ងេ្រ�អ�រ រក�គ�� ត�ង�យពីអ�កេមើលែថេផ្សងេទៀត) េហើយអនុវត��មវ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ដូច�ងេ្រ�ម។

បុគ�លិក
ទទួលលទ�ផល

អវ �ជ��នពី�រេធ� ើ
េតស� ្រត�តពិនិត្យជំងឺ

COVID-19 2

បុគ�លិក 
ទទួលលទ�ផល

 វ �ជ��នពី�រេធ� ើេត
ស� ្រត�តពិនិត្យជំងឺ 

COVID-19 2

បុគ�លិក�ន
េធ� ើេតស� រក
េមេ�គ

�រ្រត�តពិនិត្យ 
កំណត់អត�ស�� ណ

បុគ�លិកែដល�នេ�គ
ស��  1 ឬេ្រចើន�ងេនះ
ែដលទំនង� ្រសបេ�
នឹងជំងឺ COVID-19។1

�� ប័នសេ្រមចចិត�ក� �ង�រ
កំណត់ � េតើបុគ�លិកគួរែត្រត�វ

�នេលើកែលង�ម េ�ល �រណ៍
្រគប់្រគងជំងឺឬេទ។ ្របសិនេបើ
េ�គស�� របស់បុគ�លិកេធ� ើឱ្យ

�ន�រលំ�កក� �ង�រអនុវត�
�មពិធី�រសុវត� ិ�ពស្រ�ប់
ជំងឺ COVID-19 េ�ក� �ងទី�ំង
េ�ះ បុគ�លិកគួរែត្រត�វប�� �នឱ្យ

្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញ។

បុគ�លិក្រត�វេ�ផ�ះេ�យ
អនុវត��ម េសចក� ែីណ�ំ
របស់អ�កផ�ល់េស�កម�ែផ�ក

េវជ���ស� ។ 

�រ្រត�តពិនិត្យ
កំណត់អត�ស�� ណ

បុគ�លិកែដល�នេ�គ
ស��  េហើយែដលមិន
ទំនង�្រសប េ�នឹង

ជំងឺ COVID-19។

បុគ�លិក្រត�វេ�ផ�ះរហូតដល់
ែលង�ន្រគ �នេ��  េ�យមិន

េ្របើ្រ�ស់�� បំ�� � ះកេ��
ស្រ�ប់រយៈេពល 24 េ�៉ង 
និងេ�គស�� �ន់ែតធូរ

េស្បើយេឡើង។ 

បុគ� លិក្រត�វអនុវត��ម
េសចក� ីែណ�ំៃន�រខ� �ន

�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
េ�ផ�ះ។

មិន�នពិេ្រ�ះ
េ�បល់�មួយអ�ក

ផ�ល់េស�កម�ែផ�កេវជ�
��ស� េទ ឬអ�កផ�ល់េស�
កម�ែផ�កេវជ���ស� ប�� ក់
�បុគ�លិក�នេ�គស��

ែដល្រសបេ�នឹងជំងឺ
COVID-19។

អ�កផ�ល់ 
េស�កម�ែផ�ក

េវជ���ស� ប�� ក់�
បុគ�លិកមិន�នេ�គ

ស�� ែដល្រសបេ�
នឹងជំងឺ COVID-19

េទ។

បុគ�លិកមិន�នេធ� ើេតស� រកេមេ�គ

បុគ�លិក្រត�វប�� �នឱ្យ្រតឡប់េ�ផ�ះ
 វ �ញ េហើយ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ ពិេ្រ�ះ
�មួយ អ�កផ�ល់េស�កម�ែផ�ក េវជ�
��ស�  ស្រ�ប់�រ�យតៃម�បែន�ម

េទៀត និង�រេធ� ើេតស� រកជំងឺ 
COVID-19 ែដល�ចេកើត �ន។
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 វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់អ�កែដល�នទំ�ក់ទំនង (កុ�រ/សិស្ស 
ឬបុគ�លិក/អ�កេធ� ើ�រ) �មួយនឹងបុគ�លែដលទំនង��ចឆ�ងេមេ�គ
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 វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត� ស្រ�ប់អ�កែដល�នទំ�ក់ទំនងេ�នឹងបុគ�លែដលទំនង��ចឆ�ងេមេ�គ េ�ក� �ង�� ប័នអប់រ�
បុគ�លែដលទំនង��ចឆ�ងេមេ�គ គឺ�បុគ�ល�� ក់ែដល�នេ�គស�� េលើសពីឬេស� ើ (≥) 1 េហើយែដលទំនង�្រសបេ�នឹងជំងឺ COVID-191។ េ��មទី�ំង��
េរៀនក្រមិត TK-12 ្រពម�ងំទី�ំងែថ�និំងអប់រ�កុ�រតូច (ECE) អ�កែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េ�នឹងបុគ�លែដល ទំនង��ចឆ�ងេមេ�គ គឺ�បុគ�ល�ងំ 
�យែដលស� ិតេ�ទីលំហបរ ���ស�ងក� �ងអ�ររមួ��  ឬស� ិតេ�ក� �ងបរ �េវណ 6 ហ� ីតពីបុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19 �នរយៈេពលសរុប�ប់ពី 15 �ទី េឡើងេ� 
ក� �ងអំឡ� ងេពល 24 េ�៉ង ខណៈេពលែដលពួកេគ�ចចម�ងេមេ�គបន��ន2។

អ�កែដល�នទំ�ក់ទំនង
េ�នឹងបុគ�លែដល�ច�ន

ឆ�ងេម េ�គ ្រត�វ�នជូនដំណឹង
�ពួកេគ �ច �ន �រប៉ះ�ល់

េ�នឹងេមេ�គ។ 

បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង�ចបន�
ស� ិតេ�ទី�ំងេ�ះ ខណៈេពលែដល

កំពុងរង់�ំ �រប�� ក់ពី�រប៉ះ
�ល់េ�នឹងេមេ�គ។3

�� ប័នប�� ក់�
បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង

េ�ះ �នប៉ះ�ល់េ�នឹង
ជំងឺ COVID-19។

�� ប័នប�� ក់�
បុគ�លែដល�នទំ�ក់

ទំនង មិន�នប៉ះ�ល់េ�
នឹងេមេ�គេទ ឬក៏មិន�ន
�រផ�ល់�រប�� ក់អំពី �រប៉ះ

�ល់េ�នឹងេមេ�គ។
មិនត្រម�វ��ំច់ឱ្យេធ� ើ 

សកម��ពអ� ីេទ។

1 េ�គស��  ែដល្រសបេ�នឹងល័ក�ខ័ណ� ៃនជំងឺ COVID-19 �ន�ពខុស�� ចំេ�ះកុ�រនិងមនុស្ស េពញវ �យ សូមេមើល�� យេលខ 3 ស្រ�ប់ល័ក�ខ័ណ� របស់កុ�រ និង�� យេលខ 5 ស្រ�ប់ល័ក�ខ័ណ� របស់មនុស្សេពញវ �យ។ 
2 �នមេធ��យេផ្សងៗ�� ក� �ង�រកំណត់អត�ស�� ណៃនបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េ�ក� �ងទី�ំងែថ�និំងអប់រ�កុ�រតូច (ECE) ��េរៀនក្រមិត TK-12 និង�� ប័នអប់រ��ន់ខ�ស់ (IHE)។ សូមេ�ងេ�
េលើែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ �ល់េ�នឹងេមេ�គែដល�ក់ព័ន� េ�នឹងទី�ំង�ងំេនះ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត៖ ទី�ំងែថ�និំងអប់រ�កុ�រតូច (ECE) ឬ ��េរៀនក្រមិត TK-12 ឬក៏ �� ប័នអប់រ��ន់ខ�ស់ (IHE)។
3�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ្រត�វ�នប�� ក់ ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�� មួយនឹងកុ�រែដលទំនង��ច�នឆ�ងេមេ�គ ្របសិនេបើទី�ំងេ�ះទទួល�នដំណឹង�កុ�រែដលទំនង��ច�ន
ឆ�ងេមេ�គេ�ះ �នទទួលលទ�ផលវ �ជ��នពី�រេធ� ើេតស� ្រត�តពិនិត្យជំងឺ COVID-19 ឬក៏ទទួល�រេធ� ើេ�គវ �និច� ័យជំងឺ COVID-19 ពីអ�កផ�ល់េស�កម�ែផ�កេវជ���ស� ។ 
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បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយែដលមិន�នេ�គស��  មិន�ំ�ច់េធ� ើច�� ឡីស័កេឡើយ បុ៉ែន�ត្រម�វ
�ំ�ច់ឱ្យ៖

(1) �ម�នចំេ�ះេ�គស�� ស្រ�ប់រយៈេពល 10 ៃថ� ប�� ប់ពី�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គចុងេ្រ�យ។
(2) ្របសិនេបើ�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ� �ក់�៉ស់ែដល�នក្រមិត �រ�រ ល�  �ស់  េពលេ�ជិត អ�ក 

ដៃទខណៈេ�ក� �ងអ�រ េលើកែលងែតេពលកំពុងបរ �េ�គ��រឬេភសជ�ៈ ស្រ�ប់រយៈេពល 10 ៃថ�
ប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទចុងេ្រ�យៃន�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ។*

(3) េធ� ើេតស� េ�យេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍េធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 ែដល�នទទួល�រអនុ�� តឱ្យេ្របើ្រ�ស់
េ�យរដ��លចំណី��រនិងឱសថ (FDA) (ឧ�ហរណ៍ �រេធ� ើេតស� រកទ្រមង់េមេ�គ [PCR] ឬ �រេធ� ើេតស�
រក�រ�តុែដលប�� �លក� �ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ [Antigen] រមួ�ងំ�រេធ� ើេតស� េ�ផ�ះផងែដរ) ក� �ង
អំឡ� ងេពល 3 េ� 5 ៃថ��ប់�ំងពី�លបរ �េច�ទចុងេ្រ�យៃន�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ។ **

*សិស្ស/កុ�រ �យុ�ប់ពី 2 �� ំេឡើងេ� ែដល�ន�រេលើកែលងចំេ�ះ�រ�ក់�៉ស់ �ច�ក់រ�ំងមុខែដល
�ន្រក�ត់រុ�េ�ែគម�ងេ្រ�ម ឬ្រត�វែតេធ� ើេតស� ចំនួនម�ង េ�ចេ�� ះៃថ�ទី 3 និងទី 5 េហើយម�ងេទៀត េ�
ចេ�� ះៃថ�ទី 6 និងទី 9 េដើម្បីបន�ស� ិតេ�ទី�ំង�ន។ កុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 2 �� មិំនគួរ�ក់�៉ស់េទ។
សូមេ�ងេ�េលើ ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គស្រ�ប់��េរៀនក្រមិត TK-12 ឬ ែផន�រ
្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គស្រ�ប់ទី�ំងែថ�និំងអប់រ�កុ�រតូច (ECE) ស្រ�ប់ព័៏ត៌�នលម� ិត
បែន�មេទៀត។

**្របសិនេបើអ�ក�� ប់�នជំងឺ COVID-19 ក� �ងអំឡ� ងេពល 90 ៃថ�កន�ងមកេនះ អ�កមិន�ំ�ច់េធ� ើេតស� េទ លុះ
្រ�ែតអ�កេកើត�នេ�គស�� ។

្របសិនេបើេ្របើ្រ�ស់និយមន័យែដល� �នស� ិតេ�ក� �ងបរ �េវណ 6 ហ� ីតពីអ�កឆ�ងេមេ�គ �នរយៈេពល�ប់ពី 
15 �ទីេឡើងេ�ក� �ងអំឡ� ងេពល 24 េ�៉ង ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េ�ក� �ង�� ក់េរៀន ឬទី
�ំងែដល�នទំហំ្រប�ក់្របែហលនឹង�� េនះ បុគ�លេផ្សងេទៀត�ងំអស់ែដលស� ិតេ�ទីលំហបរ ���ស�ង
ក� �ងអ�ររមួ�� �មួយនឹងអ�កឆ�ងេមេ�គ �នរយៈេពល�ប់ពី 15 �ទី េឡើងេ� ក� �ងអំឡ� ងេពល 24 េ�៉ង 
្រត�វែត�នជូនដំណឹង� ពួកេគទំនង��នប៉ះ�ល់េ�នឹងេមេ�គ េហើយ�ន�រែណ�ំ�៉ងមឺុង�៉ត់ឱ្យអនុ
វត��មេសចក� ីែណ�ំ�ងេលើចំេ�ះ�រ�ម�នេ�គស��  �រ�ក់�៉ស់ (្របសិនេបើ�ន�យុ�ប់ពី 2 �� ំ
េឡើងេ�) និង�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_HigherEd.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
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