នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ពិធីការសម្រាប់ទីកន្ៃែ ងខបាោះជំរុំនៅខពលថ្ងៃ៖ ឧបសម្ព ័នធ K
កំណត់សម្គាល់៖ ឯកសារខនោះត្តូវបានខធវ ើបចចុបបនន កមម ជាញឹកញាប់។ សូម្ពិនិតយខម្ើលកាលបរ ិខចេ ទខៅខលើខេហទំព័រ សត្ម្គប់កំណណន្ម្របងមីបំផុត។

បចចុបបនន ភាពងមីៗ៖
6/16/22
• ការផ្លាស់ប្តរនៅក្
ូ
ន ុ ង វ ិធីសាស្រសតរាយការណ៍សម្រាប្់ការប្៉ះពាល់នៅនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់កម្ម វ ិធីទេហទំព័រ
តាមអនឡាញដែលមានសុវត្ថ ិភាព ដែលមានទ្មោះថា SPOT (Shared Portal for Outbreak Tracking/នេហ
ទំព័រនែើមដែលនម្រប្ើម្រាស់រ ួមគ្នាសម្រាប្់ការតាមដានការផ្ុ៉ះន ើងនននមនរាេ)
• ានប្ដនែ មនសចក្ត ីដណនំសតីពីការអនុវត្ត ន៍ែ៏លអប្ំផុត្ចំនពា៉ះការទប្់សាាត្់ជំងឺ COVID-19 សម្រមាប់ម្របព័នធខ្យល់
ប្ក្់នចញចូ ល ទៅកនុងសាលហាត្់ក្ឡា
ី
4/14/22
• ការបញ្ជាក់យងចាស់ប្នត ិចប្នត ួច ទាក់ទងនឹងការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់សម្រមាប់ការម្រត្ួត្ពិនិត្យទោេសញ្ជា
និងការទធវ ើទត្សត តាម្កាលកំែត្់។
ករែីចំនួនអ្ន កជំង៉ឺ ការសម្រមាកពាបាលទៅម្នទ ីរទពទយ និងចំនួនអ្ន កស្លាប់នដាយសារជំងឺ COVID-19 បនត ធ្លាក់ចុោះយង
ជាក្់ដសែ ង នម្រកាយការនក្ើនន ើងយងខ្ាំងនរែូ វរងា ប៉ាុដនត ជំង៉ឺ COVID-19 ទៅដត្បនត បងក ហានិភ័យែល់សហេម្ន៍នន
ទហើយជាពិទសសចំទ ោះបុេគលទ ំងឡាយណាដែលងាយនឹងរងទម្ររោះក្នុងការឆ្ា ងជំងឺ និងទទួ លផល វ ិបាកទយយស្លរជំង៉ឺ
COVID-19 ក្ម្រមិត្ធង ន់ធងរ រ ួម្មានម្នុសសវ ័យចំណាស់ អ្ន កដែលមានម្របព័នធភាពស្លុំចុោះទខ្ោយ ឬមានបញ្ជាសុខ្ភាពម្រប្ចំ
កាយជាក្់លាក់មួយចំនួន ក៏ែូចជាអ្ន កដែលទៅដត្ម្ិនបានទទួ លចាក់ថានប
ំ ងាករទៅទ ើយ។ ម្នុសសម្រេប់រ ូបេួ រដត្បនត មាន
ការម្រប ុងម្របយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការកាត្់បនថ យហានិភ័យននការរ ីកោលយល នែើមបីការ រអ្ន កដែលងាយរងទម្ររោះបំផុត្កនុង
ចំនណាមពួ ក្ទយើង។ នសចក្ែ ីដែនំខាងទម្រកាម្មានលកខ ែៈជាក់លាក់ចំទ ោះទីក្ដនា ងទបាោះជំរទុុំ ៅទពលនងៃ (Day Camps)
និងម្រត្ូវបានប្នងា ើត្ទ ើងទែើម្បីកាត្់បនថ យហានិភ័យននការចម្ា ងជំង៉ឺ និងការផ្ុោះទ ើងនននមនរាេនៅក្នុងទីតាំងទ ំង
នន៉ះ។ សូ ម្កត្់សមាគល់ថាអាជីវកម្ម ែូចជាទីក្ដនា ង day camps មានទសរ ីភាពកនុងការនធវ ើឲ្យត្ម្រមូវការសុវត្ែ ិភាពរប្ស់ពួក្
នេានភាព រ តត្ប្នត ឹងជាងទសចកត ីបងាគប់ឲ្យអ្នុវត្ត របស់ទខានធីដែលានដាក្់ប្ញ្ជា។
សូ ម្កត្់សមាគល់៖ ឯកស្លរទនោះអាចនឹងម្រត្វូ ទធវ ើឲ្យថ្ម ីនទៀត្ទៅទពលដែលមានព័ត្៌មាន និងធនធានប្ដនែ មនទៀត្សម្រមាប់
អ្ន ក ែូ ទចន ោះម្រត្ូវម្របាកែថាបានពិនិត្យទម្ើលទេហទំព័ររបស់ទខានធី LA នៅ
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ជាម្របចាំ សម្រមាប់បចចុបបនន ភាពទផសងៗចំនពា៉ះឯកស្លរទនោះ។
បញ្ា ីម្រត្ួត្ពិនិត្យទក្់ទងនឹង៖
(1) ទរលការែ៍ និងការអ្នុវត្ត នៅក្ដនា ងនធវ ើការទែើម្បីការ

រសុខ្ភាពបុេគលិក

(2) វ ិធ្លនការណ៍ទែើម្បីប្នងា ើត្ការរកោេមាាត្ ទៅកដនា ងដែលអាចទធវ ើទៅបាន
(3) វ ិធ្លនការែ៍ទែើម្បីនធវ ើឲ្យការម្រេប់ម្រេងការឆ្ា ងជំង៉ឺានភាពម្រប្នសើរន ើង
(4) ការទំនក្់ទំនងជាម្ួ យបុេគលិក និងស្លធ្លរែៈជន
(5) វ ិធ្លនការែ៍ទែើម្បីធ្លនបាននូ វការទម្របើម្របាស់ទសវាកម្ម សំខាន់ៗទយយទសម ើភាព
ចំែុចសំខាន់ៗទា ំងម្របាំទនោះ េួ រដត្ម្រត្វូ បានទយោះម្រស្លយ ទៅទពលដែលទីកដនា ងរបស់អ្នក បទងក ើត្ពិធីការទបើក្ទ ើង វ ិញណា
ម្ួ យ។
ទីកន្ៃែ ងខបាោះជំរខុំ ៅខពលថ្ងៃ (Day Camps) ទំងអស់ណែលសថិតខត្កាម្នសចកដ ីណណនាំខនោះ េួ រណតអនុវតត វ ិធានការណ៍ណែល
ម្គនែូ ចោងខត្កាម្ខនោះ ឲ្យបាៃនម្រចើៃតាម្ណែលអាចអនុវតត នៅបាន។ ការខរៀបចំ ិ ធ សា
ី ន្តសតកាត់បនថ យជំងឺន្ែលាៃជា
នម្រចើៃែំណាក់កាល េឺជាម្ខធោបាយែ៏លអបំផុតខែើម្បីបខងក ើនត្បសិទធិភាពនៃសុវតថ ិភាពកម្ម វ ិធី និងទីតាង
ំ របស់អនក។
ខ្មោះទីកណនែ ងខបាោះជំរុំ
នៅខពលថ្ងៃ (Day Camp)៖

APPENDIX K: Reopening Protocol for Day Camps
Revised 6/16/2022 (Cambodian)
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
អាស័យដ្ឋានទីកណនែ ង៖

A. ខោលការណ៍ និងការអនុវតត ខៅកណនែ ងខធវ ើការខែើម្បីការពារសុខភាពរបស់បុេាលិក
(សូមេូ សធីកម្ររប់ចំណចណែលអនុវតត សត្ម្គប់ទក
ី ណនែ ងនៃេះ)
❑ បុេគលិកទា ំងអ្ស់ (ោប់បញ្ចល
ូ ទា ំងបុេគលិកទទួ លម្របាក់ពលក្មម និងអ្ន កសម ័ម្រេចិត្ត ម្រត្វូ បានសំទៅជារ ួម្ថា "បុេគលិក")

ម្រត្វូ បានម្របាប់ថាកុំឲ្យម្កទធវ ើការម្រប្សិនទបើឈ៉ឺ។ បុេាលណាម្ួ យណែលចាប់ខផតើម្ម្គនខោេសញ្ញាងមីៗណែលត្សបខៅនឹងជំងឺ
COVID-19 ត្តូវបានណណនាំយ៉ាងម្ុឺងម្គ៉ាត់ឲ្យឆ្ែ ងកាត់ការខធវ ើខតសដពិៃិត្យរកខម្ខោេខដ្ឋយខត្បើម្របាស់ការខធវ ើខតសតជំងឺ
COVID-19 ណែលបាៃទទួ លការអៃញ្ញាត្ខដ្ឋយរែឋ បាលចំណីអាហារៃិងឱសថ (FDA) ន ើយណែលអាចរ ួម្បញ្ចូលទំង
ការខធវ ើខតសតខដ្ឋយខល ួនឯងតាម្រយៈឧបករណ៍ខធវ ើខតសតណែលអាចរកទិញបាៃខដ្ឋយម្ិនចាំបាច់ម្គនខវជជបញ្ញជ។ បរគ ល
ណាាាក់ណែលខធវ ើខតសតទទួ លលទធ ផលវ ិជជម្គន ឬត្តូវបានត្បាប់ខដ្ឋយអន កផតល់ខសវាកមម ន្នាកណងទំសុខភាព ថាពួ កនរ
ម្រត្ូិបាៃសងស័យថាម្គនជំងឺ COVID-19 ត្តូវណតអនុវតត តាម្ការណណនាំរបស់នាយកដ្ឋឋៃសខភាពសាធារណៈ (DPH)
សតីពី ការយក់ខ្ល ួនឯងឲ្យទៅយច់ទយយដ ក។ បុេគលិកដែលមានទោេសញ្ជាាាក្់នហើយដែលម្ិនបានពិទម្ររោះជាមួ យ
អា ក្នសវាក្មម ដផា ក្ទវជា ស្លស្រសត ឬម្ិនានទធវ ើទត្សត រកទម្ទោេ ម្រត្ូវយក់ខ្ល ួនឲ្យទៅយច់ទយយដ កសម្រាប្់រយៈទពល 10
នងៃ ។
❑ ទរលការែ៍សុំចាប់ឈប់សម្រមាកទៅកដនា ងទធវ ើការ ម្រត្វូ បានពិនិត្យនមើលទ ើង វ ិញនិងបានដកសម្រមួល នែើមបីធានថា
ប្ុេគលិក្មិនម្រត្វូ បានពិន័យទៅទពលពួ កទេសថ ិត្ទៅផទ ោះទយយស្លរានជំង៉ឺ។

❑ សូ ម្ជម្រម ុញយងមុឺងាត្់ឲ្យបុេគលិកទា ំងអ្ស់ (បុេគលិកទទួ លម្របាក់ពលក្មម និងអ្ន កសម ័ម្រេចិត្ត) ទធវ ើឲ្យការចក្់ថាាប្
ំ ងាារ
ជំងឺ COVID-19 និងែូ សជំរុញ ម្រេប់លកខ ែៈនិងទាន់ទពលទវលា។

❑ ក្ដនា ងការងារដែលមានបុេគលិកទធវ ើការទៅទីក្ដនា ងទបាោះជំររុុំ យៈទពលដវងេួ រដត្ពិចារណាបទងក ើត្កម្ម វ ិធីទធវ ើទត្សត រកទម្
ទោេ COVID-19 សម្រាប្់ប្ុេគលិក្មួ យដែលផត ល់ជូននូ វការទធវ ើទត្សត ជានរៀងរាល់សបាតហ៍ែល់បុេគលិកទា ំងអ្ស់ដែល
ម្រប្ដហលជាអាចជួ បបុេគលិក បុេគលិករំម្រទ ឬអ្ន កចូ លរ ួម្នផេងនទៀត្។ ការទធវ ើទត្សត នៅទលើបុេគលិកដែលថាាប្
ំ ងាារជំងឺ
COVID-19 រប្ស់ពួក្នេ ម្ិនម្រេប់លកខ ែៈនិងមិនទាន់ទពលទវលា េួ រដត្ជាអាទិភាព។

❑ ទៅទពលមានការជូ នែំែឹងថាបុេគលិកមានក់ ឬទម្រចើនបានទធវ ើទត្សត ទទួ លលទធ ផលវ ិជា មាន ក្ដនា ងការងារានដផនការ
ឬពិធីការមួ យរ ួចជានម្រសចទែើម្បីឲ្យករែី (ម្ួ យឬទម្រចើននន៉ះ) ដាក្់ខ្ល ួនពួ ក្នេឲ្យទៅយច់ទយយដ កជាប្នាន់ និង
ធានថាប្ុេគលិក្ទា ំងអ្ស់ដែលបានប៉ាោះ ល់នៅនឹងទម្ទោេទៅកដនា ងទធវ ើការ ទហើយត្ម្រម្ូវចាំបាច់ឲ្យនធវ ើចតាត ីស័ក្
នដាយខ្ល ួនឯង ម្ិនម្រត្វូ ម្កទធវ ើការ រហូ ត្ែល់ទទួ លបានការអ្នុញ្ជាត្ឲ្យម្រត្ ប់ម្កវ ិញនដាយនយងតាមនសចក្ែ ីប្ងាគប្់
រប្ស់សុខ្ភាពសាធារណៈ។ សូ ម្ទម្ើលនេហទំព័រ ការទឆ្ា ើយត្បនៅនឹងជំង៉ឺ COVID-19 ទៅកដនា ងទធវ ើការ សម្រាប្់
ព័ត្៌ានប្ដនែ ម។ េទម្រមាងដផនការរបស់ក្ដនា ងការងារេួ រដត្ពិចារណាអំពីពីធីការសម្រាប្់ប្ុេគលិក្ដែលានការប្៉ះ
ពាល់នៅនឹងទម្ទោេទា ំងអ្ស់ ទែើម្បីអាចទទួ លបានការទធវ ើទត្សត រកជំង៉ឺ COVID-19 នហើយនែើមបីក្ំណត្់អត្ត សញ្ជាណ
ក្រណីប្ដនែ មនផេងនទៀត្ឲ្យានឆាប្់រហ័ស ទហើយនឹងទែើម្បីកំែត្់ថាទត្ើមានការប៉ាោះ ល់នៅនឹងនមនរាេនៅក្ដនា ងនធវ ើ
ការប្ដនែ មនទៀត្ឬនទ ដែលម្រប្ដហលជាអាចត្ម្រម្ូវឲ្យមានវ ិធ្លនការណ៍ម្រេប់ម្រេងជំង៉ឺ COVID-19 បដនថ ម្។

❑ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាមម្រចកចូ លម្រត្វូ បានដែនំយ៉ាងម្ុឹងមា៉ាត្់ ម្ុនទពលបុេគលិក អ្ន ករំម្រទទផសងទទៀត្ និងទភញៀវអាច

ចូ លក្នុងកដនា ងទធវ ើការបាន។ CAL/OSHA ត្ម្រម្ូវឲ្យក្ដនា ងការងារទា ំងឡាយទរៀបចំបទងក ើត្ និងអ្នុវត្ត នីត្ិ វ ិធីសម្រមាប់
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យប្ុេគលិក្ទ ំងឡាយរក្ទោេសញ្ជាននជំង៉ឺ COVID-19 ម្ុនទពលចូ លកដនា ងទធវ ើការ។ សូ ម្ទម្ើលឯកសារ
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាមម្រចកចូ លរបស់នយក្ដាានសុខ្ភាពសាធារណៈ (DPH) សម្រមាប់ព័ត្៌មានលម្អ ិត្ និងជនម្រមើសប្ដនែ ម
សម្រាប្់ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ។ ទីក្ដនា ងនា៉ះជំរទុុំ នោះអាចអ្នុវត្ត តាម្ទសចកត ីដែនំរបស់ DPH សត ីពី វ ិធីសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត
សម្រាប្់ប្ុេគលិក្ដែលាននរាេសញ្ជាទៅកនុងស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 សម្រមាប់បុេគលទ ំងឡាយដែលបានម្រត្ួត្ពិនិត្យ
នរាេសញ្ជាទទួ លលទធ ផល វ ិជា មាន ម្ុនទពលចូ លកដនា ងទធវ ើការ ឬទពលទៅកដនា ងទធវ ើការ។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យេួ រដត្រ ួម
ប្ញ្ចល
ូ ទ ំងការពិនិត្យទោេសញ្ជាដែលទំនងជាម្រសប្នៅនឹងការឆ្ា ងជំង៉ឺ COVID-19 ែូ ចដែលាននៅកនុងឯក្សារ វ ិធី
សាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត និងថាទត្ើបុេគលទនោះសថ ិត្ទៅទម្រកាម្ការយក់ខ្ល ួនឲ្យទៅយច់ទយយដ ក ឬការទធវ ើចតាត ីស័កន
នពលប្ចចុប្បនា ឬថាទត្ើករែីមានការប៉ាោះ ល់ចាសលាស់នៅនឹងបុេគលដែលបានឆ្ា ងទម្ទោេ COVID-19 ឬនទ។ ការ
ពិនិត្យទ ំងនន៉ះអាចម្រត្ូវបានទធវ ើន ើងពីចមាៃយម្ុនទពលម្កែល់ទីតាំង ឬទយយផ្ទទល់ទៅទពលប្ុេគលិក្ម្កែល់។

❑ ទីក្ដនា ងទបាោះជំរទុុំ ៅទពលនងៃ តត្ម្ូវចំបាច់ឲ្យជូ នែំែឹងែល់នយកយានសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈអំពប
ី ុេគលទា ំងអ្ស់ដែល
មានជំង៉ឺ COVID-19 ចាស់លាស់ នហើយដែលសែ ិត្ទៅទីតាំងនន៉ះក្នុងនពលណាម្ួ យកនុងអំ ុ ងទពល 14 នងៃ ម្ុនកាល
បរ ិទចេ ទចប្់នផែ ើមានជំង៉ឺ។ កាលបរ ិទចេ ទចាប់ទផត ើម្មានជំង៉ឺេ៉ឺជាកាលបរ ិទចេ ទែំបូងននការានទោេសញ្ជាននជំង៉ឺ
COVID-19 ឬកាលបរ ិទចេ ទននការទធវ ើទត្សត COVID-19 េិត្យក្នថ្ង ណាម្ួ យដែលនក្ើត្ន ើងម្ុន។

❑ ការោយការែ៍តាម្អនឡាញេ៉ឺជា វ ិធីស្លស្រសតដែលទពញចិត្តឲ្យនធវ ើជាង សម្រមាប់ការជូ នែំែឹងទៅនយកយានសុខ្ភាព
ស្លធ្លរែៈអ្ំពីមានការប៉ាោះ

ល់នៅនឹងជំង៉ឺ COVID-19 ទៅឯកដនា ងទនោះ ទហើយអាចទធវ ើន ើងទៅទលើកុំពូ យទ័រ ឬ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ឧប្ក្រណ៍ចល័ត្ដែលអាចចូ លទៅកាន់ទេហទំព័រដែលមានសុវត្ថ ិភាព SPOT (Shared Portal for Outbreak Tracking/
នេហទំព័រនែើមដែលនម្រប្ើម្រាស់រ ួមគ្នាសម្រាប្់ការតាមដានការផ្ុ៉ះន ើងនននមនរាេ) តាម្រយៈនេហទំព័រ
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US។ ម្រប្សិននប្ើានក្រណីនម្រចើនដែលម្រត្វូ រាយការ ទីតាំងទ ំងឡាយអាច
ដាក្់ប្ញ្ជន
ូ រាយការណ៍រប្ស់ពួកទេទយយទម្របើម្របាស់ជនម្រមើស “េំរ ូសម្រាប្់ដាក្់ប្ញ្ជន
ូ ជាសំណុំធំៗ (Bulk Upload
Template)” ដែលសែ ិត្នៅក្នុងនេហទំព័រនែើមរប្ស់ក្មម វ ិធី SPOT។ ោល់ការជូ នែំែឹងអ្ំពីករែីេួរដត្ម្រត្ូវបានយក់
ប្ញ្ជន
ូ កនុងរយៈទពល 1 ថ្ងៃខធវ ើការ បនទប់ពីបុេគលិកទបាោះជំរុុំបានែឹងអំពក
ី រែីទនោះ។

❑ កនុងម្រគ្នដែលានក្ំណត្់អត្ត សញ្ជាណជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3 ករែីឬទម្រចើនជាងទនោះ ទៅកនុងទីតាំងទនោះកនុងអំ ុ ង

ទពល 14 នងៃ ក្ដនា ងការងារេួ រដត្ោយការែ៍អំពីការចម្ា ងជាចទងាកម្ទនោះទៅកាន់នយកយានសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈ
ភាែមៗទយយទម្របើម្រាស់ វ ិធីស្លស្រសតោយការែ៍ដែលបានទរៀបោប់ខាងទលើ។ នយកយានសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈនឹងសហការជា
ម្ួ យទីក្ដនា ងទបាោះជំរនុុំ ៅនពលនថ្ង នន៉ះទែើម្បីកំែត្់ថា ទត្ើការចម្ា ងជាចទងាកម្ទនោះេ៉ឺជាការផ្ុោះទ ើងនននមនរាេដែលនឹង
ត្ម្រម្ូវឲ្យមានការទសុើបអ្ទងក ត្អ្ំពីការផ្ុោះទ ើងនននមនរាេរប្ស់សុខ្ភាពស្លធ្លរែៈឬនទ។

❑ តត្ម្ូវការកនុងការផតល់ម្គ៉ាស់ណែលម្គនេុណភាពខព ស់ជាងមៃ ែល់បុេាលិកទំងអស់ខៅទីកន្ៃែ ងខបាោះជំរខុំ ៅខពលថ្ងៃ

តាម្ការទសន ើសុំ៖ មានការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ ប៉ាុដនត ម្ិនដមនត្ម្រម្ូវចាំបាច់នន៉ះនទ ក្នុងការឲ្យបុេគលិក ក់មា៉ាស់
កម្រម្ិត្សម្រាប្់វ៉ះកាត្់ (ក្៏ម្រត្វូ ានសទតតទៅទលើមា៉ាស់ដែលទម្របើម្រាស់សម្រាប្់នីត្ិ វ ិធីទវជា ស្លស្រសត) ឬឧបករែ៍ការ រផ្លាល់
ខ្ល ួន (PPE) កម្រម្ិត្ខ្ព ស់ជាងមុន (ឧទាហរែ៍ ាស់ដែលជាឧប្ក្រណ៏ជំនួយការែក្ែនងហ ើមម្របទភទ KN95 ឬម្រប្នេទ
N95) ទពលទៅខាងកនុងអ្ររ។ សម្រមាប់អ្នកដែល ក់មា៉ាស់វ៉ះកាត្់ ការពាក្់មា៉ាស់ពីរជាន់ ដែលមានរាំងមុខ្ម្រកណាត្់
ពីនលើាស់វ៉ះកាត្់េឺម្រត្វូ បានដែនំសម្រមាប់ការការពារបដនថ ម្។ តាមការនសា ើសុំ ក្ដនា ងការងារម្រត្វូ បានត្ម្រម្ូវចាំបាច់ឲ្យ
ផត ល់ជូនមា៉ាស់ក្ម្រមិត្ទវជា ស្លស្រសតនិងឧបករែ៍ជំនួយការែកែទងា ើម្ដែលប្ិទជិត្លអ នដាយមិនេិត្នថ្ា ែល់បុេគលិករប្ស់
ពួ ក្នេដែលទធវ ើការនៅខ្ងក្នុងអ្ររ និងមានទំនក់ទំនងឬការប្៉ះពាល់ជាម្ួ យនឹងអ្ន កែនទ និងសម្រមាប់ការទម្របើ
ម្របាស់ទយយសម ័ម្រេចិត្ត។ សូ ម្កត្់សមាគល់ថា CAL/OSHA ត្ម្រម្ូវចំាច់ឲ្យក្ដនា ងការងារផត ល់ជូន តាមការនសា ើសុំ នូ វ
ឧបករែ៍ជំនួយការែក្ែនងហ ើម ែល់បុេគលិកដែលម្ិនបានចាក់ថានប
ំ ងាករ នហើយដែលកំពុងទធវ ើការទៅខាងកនុងអ្ររ
ឬយនយនត ដែលជិ៉ះរ ួមរន សម្រាប្់ការទម្របើម្របាស់ទយយសម ័ម្រេចិត្ត។

❑ មានការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ ប៉ាុដនត ម្ិនដមនត្ម្រម្ូវចាំបាច់នន៉ះនទ ក្នុងការឲ្យបុេគលិកទា ំងអ្ស់

ក់មា៉ាស់ម្រេប់ទពល
ទវលាខ្ណៈទៅខាងកនុងអ្ររ ទលើកដលងដត្ទពលក្ំពុងទធវ ើការដត្មានក់ឯងទៅកនុងការ ិយល័យឯកជនដែលមានទាវរ
បិទជិត្ ឬនពលក្ំពុងពិស្លអាហារឬទភសជា ៈដត្ប៉ាុទណា
ណ ោះ។

❑ មានការដែនំឲ្យកាត្់បនថ យចំនួនម្នុសសទៅតាម្ទីតាំង ទហើយនធវ ើឲ្យេមាាត្រវាងបុេគលិកទ ំងឡាយទៅកនុងបនទ ប់

ឬកដនា ងណាមួ យដែលម្រត្វូ ាននម្រប្ើម្រាស់នដាយបុេគលិកជានម្រចើន សម្រមាប់ប រ ិទភាេអាហារនិង/ឬសម្រមាក បានកាន់ដត្
ទម្រចើន តាម្ដែលអាចទធវ ើទៅបាន។ ចំណុចទនោះអាចសទម្រម្ចបានទយយ៖

o បិទស្លាកកំែត្់ចំនួនម្នុសសនម្រចើនប្ំផុត្ ដែលម្រសប្នៅនឹងការអ្នុញ្ជាត្ឲ្យមានេមាាត្យ៉ាងនោចណាស់ម្របាំ
ម្ួ យហវ ីត្រវាងបុេគលទ ំងឡាយទៅកនុងបនទ ប់ ឬកដនា ងដែលទម្របើម្រាស់សម្រមាប់ការសម្រមាក និង
o ប្ណា
ែ ក្់ទមា៉ាងសម្រមាក ឬទមា៉ាងបរ ិទភាេអាហារ ទែើម្បីកាត្់បនថ យចំនួនម្នុសសទៅកនុងបនទ ប់ ឬទីកដនា ងដែល
ទម្របើម្រាស់ សម្រមាប់ប រ ិទភាេអាហារនិងសម្រមាក និង
o យក់ត្ុឃ្លាត្ពីរនយ៉ាងត្ិចម្រាំប្ហ
ី វ ីត្ និងធ្លនបាននូ វេមាាត្ម្របាំម្ួយហវ ីត្រវាងកដនា ងអ្ងគុយទ ំងឡាយ
នដាយែក្ទៅអ្ី ឬបិទបង់សអិត្នៅទលើទៅអ្ីទែើម្បីកាត្់បនថ យចំនួនម្នុសស យក់សាាក្សមាគល់នៅនលើឥែា
ទែើម្បីធ្លនបាននូ វការរកោេមាាត្ និងទរៀបចំកដនា ងអ្ងគុយតាម្រទបៀបម្ួ យដែលនធវ ើឲ្យការប៉ាោះ ល់ទល់ម្ុខ្រន
ានកាន់ដត្ត្ិចតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន។ អាចពិចរណាការទម្របើម្របាស់រនំងដប្ងដចក្រវាងត្ុ និងក្ដនា ង
អងគុយផងដែរ ប៉ាុដនត ម្ិនដម្នជាការជំនួសសម្រមាប់ការកាត្់បនថ យចំនួនម្នុសស និងការប្នងា ើត្េាាត្
ោងកាយនន៉ះទទ។

❑ ានការសាអត្បនទ ប់ទឹក និងទីធាាទូ ទៅទផសងទទៀត្ជាញឹកញាប់ ប៉ាុដនត ម្ិនត្ិចជាងម្ត ងកនុងម្ួ យនងៃ ទទ ក្នុងអ្ំ ុ ង
នាងម្របត្ិបត្ត ិការ តាម្កាលវ ិភាេខាងទម្រកាម្៖

o បនទ ប់ទឹក
o ទផសងទទៀត្

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

❑ ស្លរធ្លត្ុសមាាប់ទម្ទោេ និងសាារៈដែល

ក់ព័នធេ៉ឺមានផែ ល់ជូនសម្រមាប់បុេគលិកទៅទីតាំងែូ ចខាងទម្រកាម្៖

______________________________________________________________________________________________________________

❑ ទឹកអ្នម្័យលាងសាអត្នែដែលមានម្របសិទធិភាពម្របឆំងនឹងជំង៉ឺ COVID-19 េ៉ឺមានផែល់ជូនសម្រាប្់ប្ុេគលិក្ទ ំង
អស់នៅទីតាំង ែូ ចខាងទម្រកាម្៖

______________________________________________________________________________________________________________
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
❑ រុំលឹកែល់បុេគលិកទា ំងអ្ស់ឲ្យលាងសាអត្នែរបស់ពួកទេឲ្យបានញឹកញាប់។
❑ ចាប់ចម្ា ងននពិធីការទនោះម្រត្វូ បានដចកជូ នែល់បុេគលិកាាក្់ៗ។
❑ តាមដានទម្ើលអ្វត្ត មានរបស់បុេគលិក និងម្រត្ូវមានបញ្ា ីទ្មោះបុេគលិកបម្រម្ ុង ដែលបានទទួ លការបែ្ុោះបណា
ត ល
ទៅទពលមានអាចនធវ ើនៅាន។

❑ ទរលការែ៍ទា ំងអ្ស់ដែលបានពិពែ៌នទៅកនុងបញ្ា ីម្រត្ួត្ពិនិត្យទនោះ ទម្រៅពីទរលការែ៍ដែលទាក់ទងនឹងល័កខខ្័ែឌ
ននការចូ លនធវ ើការ អ្នុវត្ត ចំទ
នមជា ភាេីទីបី។

ោះបុេគលិកដផន កែឹកជញ្ជន
ូ និងម្រក ុម្ហុនទផសងៗទទៀត្ដែលអាចសថ ិត្ទៅទីតាំងទនោះក្នុង

❑ ជទម្រម្ើសទផសង—ពិពែ៌នអំពី វ ិធ្លនការែ៍ទផសងទទៀត្៖
______________________________________________________________________________________________________________

B. វ ិធានការណ៍ខែើម្បីបនងក ើត្េម្គែតរាងកាយ ខៅទីតាង
ំ ណែលអាចខធវ ើខៅបាន
ការម្កែល់ និងការចាកខចញ
❑ ម្របសិនទបើានការនម្រប្ើម្រាស់យនយនត ែឹកជញ្ជន
ូ (ឧទាហរែ៍ ឡានម្រក ុង) នដាយទីក្ដនា ងទបាោះជំរនុុំ ន៉ះ អា ក្នប្ើក្ប្រេួ រដត្
អនុវត្ត ោល់សកម្ម ភាពនិងពិធីការសុវត្ថ ិភាព ែូ ចដែលបានយក់ឲ្យអ្នុវត្ត សម្រមាប់បុេគលិកែនទទទៀត្ (ឧទាហរែ៍
អ្នម្័យនែ ក់មា៉ាស់ និងការរកោេមាាត្ោងកាយ)។

o ការ

ក់មា៉ាស់ម្រត្វូ បានដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ ប៉ាុដនត ម្ិនដមនត្ម្រម្ូវចាំបាច់នន៉ះនទ សម្រមាប់អ្នកទបើកបរនិងអា ក្
ែំនណើរ។
o រកោបងអ ួចទា ំងអ្ស់ឲ្យទបើកចំហ ឲ្យបានទម្រចើនតាម្ដែលអាចទធវ ើទៅបាន ទែើម្បីរកោខ្យល់ប្ក្់នចញចូ លលអ ។
ទជៀសវាងការទម្របើម្រាស់ជទម្រម្ើសដែលមានខ្យល់ វ ិលទៅវ ិញទៅម្ក ខ្ែៈទពលដែលមានអ្ន កែំទែើរទៅកនុង
យនជំនិោះ។ ទម្របើម្រាស់ប្ំពង់ខ្យល់របស់រងយនត ទែើម្បីនំយក្ខ្យល់ប្ រ ិសុទធពីខាងទម្រៅចូ លម្កកនុងរងយនត ។
❑ មានការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ ប៉ាុដនត ម្ិនដមនត្ម្រម្ូវចាំបាច់នន៉ះនទ ក្នុងការឲ្យអ្ន កទបាោះជំរុុំ បុេគលិក និងទភញៀវទា ំងអ្ស់
ដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆនំទ ើងទៅ ក់មា៉ាស់ទពលទៅខាងកនុងអ្ររ។ កុមារដែលមានអាយុចប្់ពី 2 ទៅ 8 ឆាាំ
អាចពាក្់មា៉ាស់ទយយសុវត្ថ ិភាព នដាយមានការម្រត្ួត្ពិនិត្យពីម្នុសសទពញវ ័យ។

❑ ប្ណា
ែ ក្់នពលនវលានិងទីក្ដនា ង ម្កែល់និងដាក្់ចោះុ តាមដែលអាចទធវ ើទៅបាន ទែើម្បីកាត្់បនថ យភាពកកកុញ នដាយ
មិននធវ ើឲ្យមានការពិបាកទៅទលើកាលវ ិភាេដែលម្ិនបាននម្រគ្នងទុក្មុនសម្រមាប់ម្រក្ ុមម្រេួស្លរទ ើយ។

បរ ិខវណសម្រាប់ការកម្ានត
❑ មានការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ ប៉ាុដនត ម្ិនដមនត្ម្រម្ូវចាំបាច់នន៉ះនទ ក្នុងការឲ្យទភញៀវ និងអ្ន កទបាោះជំរុុំទា ំងអ្ស់

ក់មា៉ាស់
ដែលានេុណភាពខ្ព ស់ជាងមុន ទពលទៅខាងកនុងអ្ររ ខ្ណៈនៅទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំ ទលើកដលងដត្ទពលក្ំពុងដហល
ទឹក ទពលកំពុងទេងនថ្ង និងនពលក្ំពុងពិស្លអាហារ/ទភសជា ៈ។ យ៉ាងទហាចណាស់ េួ រដត្ម្ិនដម្នជាមា៉ាស់ម្រកណាត្់
ប្ុដនត ជាមា៉ាស់ដែលផលិត្ទ ើងពីវត្ថុធ្លត្ុទែើម្ដែលមានទម្រចើនម្រសទាប់ នហើយដែលម្ិនដម្នជាស្លរធ្លត្ុដែលបានត្ាញ
និងទយយមានដខ្សលួ សពីទលើដផន កម្រចម្ុោះ នហើយដែលប្ិទជិត្លអ ។ (មា៉ាស់ម្រកណាត្់ដែលម្រសបតាម្សត ង់យររបស់សងគ ម្
អាទម្រ ិកសម្រមាប់ការទធវ ើទត្សត និងឧបករែ៍សមាារៈទផសងៗ [ASTM] ចំទ ោះម្របសិទធិភាពននការនម្រច៉ះខ្ព ស់ [ASTM F3502កម្រម្ិត្ 2] ក្៏ម្រសបតាម្ការដែនំសម្រាប្់មា៉ាស់ដែលមានេុណភាពខ្ព ស់ជាងមុននន៉ះផងដែរ។) សូ ម្ទម្ើលនេហទំព័រ
ph.lacounty.gov/masks សម្រមាប់ព័ត្៌មានបដនថ ម្។ ការដែនំទនោះអ្នុវត្ត ចំនពា៉ះម្នុសសនពញវ ័យទា ំងអ្ស់ និងកុមារ
ដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆនំទ ើងទៅ។ ទែើម្បីរំម្រទែល់សុវត្ថ ិភាពបុេគលិក អ្ន កទបាោះជំរុុំ និងទភញៀវរប្ស់អាក្ ចូ រពិចរណា
នរៀប្ចំមា៉ាស់ឲ្យានសម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរន
ុុំ ិងទភញៀវទ ំងឡាយ ដែលទសន ើសុំមា៉ាស់ទា ំងទនោះ និងដែលម្កទីតាំងទយយមិន
ានមា៉ាស់។

❑ នធវ ើឲ្យប្រ ិនវណទៅតាម្ចទនាោះននកដនា ងអ្ងគុយ ត្ុ និងដម្រេ កាន់ដត្ធំតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន។
❑ នធវ ើឲ្យវត្ត មានរបស់ទភញៀវ និងអ្ន កសម ័ម្រេចិត្តដែលម្ិនចាំបាច់ កាន់ដត្ត្ិចតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន។
❑ ទម្របើម្រាស់កដនា ងទំទនរជំនួសតាម្ត្ម្រម្ូវការចាំបាច់ រ ួម្ទា ំងការទម្របើម្របាស់ទីធ្លាខាងទម្រៅអ្ររជាម្របចាំឲ្យបានទម្រចើន

តាមដែលអាចទធវ ើនៅបាន ម្រប្សិននប្ើអាការធាត្ុអំនណាយផល និងការទម្របើម្របាស់អាហារយាននិងទីធ្លាធំៗនៅខាងកនុង
អ្ររទផសងទទៀត្ ទែើម្បីអ្នុញ្ជាត្ឲ្យមានការរកោេមាាត្ោងកាយ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
❑ បទងក ើនេមាាត្រវាងអ្ន កចូ លរ ួមទែើម្បីទជៀសវាងការមានម្នុសសទម្រចើនកុោះករ ចំទ

ោះសកម្ម ភាពដែលបទងក ើត្ឲ្យានែំណក្់
ទឹក្ត្ូ ចៗតាមផល វូ ែទងា ើម្ ែូ ចជាការប្នញ្េ ញក្ាាំងខ្ាំងឬការទម្រចៀង ទហើយពាយម្ទធវ ើសកម្ម ភាពទ ំងនន៉ះ
នៅខាងទម្រៅអ្ររ នៅទពលដែលអាចទធវ ើនៅបាន។

❑ ផតល់ការដែនំតាម្រយៈការដែលអាចទម្ើលទ ើញា ែូ ចជាបិត្បង់សអិត្នៅនលើឥែា ឬតាម្ផល វូ ទែើរ និងបិទផ្ទាកសញ្ជាទៅ
ទលើជញ្ជាំង ទែើម្បីជួយែល់បុេគលិកទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំ និងអ្ន កចូ លរ ួម្ទ ំងឡាយឲ្យទជៀសវាងការមានម្នុសសទម្រចើនកុោះករ
នពលក្ំពុងទៅតាម្ជួ រ និងទៅទពលនវលានផេងនទៀត្ (ឧទាហរែ៍ ការដែនំម្រាប្់ទិសនៅ "ផល វូ ដែលមានទិសទៅដត្
ម្ួ យ" ទៅម្រចក្ផល វូ នែើរធំ ឬទីតាំងពិស្លអាហារ)។

ខពលពិសាអាហារ
❑ តាម្លទធ ភាពដែលអាចទធវ ើនៅបាន សូ មឲ្យអ្ន កចូ លរ ួម្និងបុេគលិកទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំប រ ិទភាេអាហារនិងអាហារសម្រម្ន់
ទៅខាងទម្រៅអគ្នរ ឬទៅកដនា ងដែលមានខ្យល់ប្ក្់ទចញចូ លលអ ខ្ែៈទពលរកោេមាាត្ោងកាយឲ្យបានកាន់ដត្ទម្រចើន
តាម្ដែលអាចទធវ ើទៅបាន។

❑ ម្របសិនទបើមានការបទម្រម្ើម្ហ ូបអាហារទៅកនុងទីតាំងបរ ិទភាេអាហាររ ួម្គ្នានៅខាងកនុងអ្ររ មានការដែនំឲ្យយក់
វ ិធ្លនការណ៍ទែើម្បីបទងក ើត្េមាាត្ោងកាយ និងបទងក ើនខ្យល់ប្ក្់នចញចូ ល។

C. វ ិធានការណ៍ត្េប់ត្េងការចម្ែ ងខម្ខោេ
❑ ចាត្់តាំងបុេគលិកមានក់ (ឧ. េិលានុបបយាយិកាទៅតាម្ទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំ ឬអ្ន កផតល់ទសវាក្មម ដផាក្ដងទា ំសុខ្ភាព) ឲ្យ

ទទួ លខ្ុសម្រត្វូ កនុងការទឆ្ា ើយត្បទៅនឹងកងវ ល់ននអ្ំពីជំង៉ឺ COVID-19។ បុេគលិកទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំនិងម្រក ុម្ម្រេួស្លរ
ទា ំងអ្ស់ េួ រដត្ែឹងថាបុេគលមានក់ទនោះេឺជានរណា ទហើយម្រត្វូ ទាក់ទងទៅបុេគលរ ូបទនោះទយយរទបៀបណា។ បុេគលទនោះេួ រ
ដត្ម្រត្វូ បានបែ្ុោះបណា
ត លទែើម្បីសម្រម្បសម្រម្ួលោល់ការទរៀបចំឯកស្លរ និងតាម្យនការប្៉ះពាល់នៅនឹងទម្ទោេដែល
អាចទកើត្មាន ទែើម្បីជូនែំែឹងែល់ម្ស្រនតីសុខាភិបាលក្នុងត្ំប្ន់អ្ំពីករែីជំង៉ឺ COVID-19 ទ ំងអស់ទៅទីតាំងទនោះ
កនុងរយៈទពល 1 នងៃ ទធវ ើការ បនទប់ពីានែឹងអ្ំពីករែីម្ួយ។

❑ ធ្លនឲ្យានសាារៈផគត្់ផគង់ម្រេប់ម្ររន់ទែើម្បីរំម្រទការអ្នុវត្ត ឥ រ ិយបងអ្នម្័យដែលមានសុខ្ភាពលអ រ ួម្មានស្លបូ
ម្រកយសអ្នម្័យ ធុងសម្រមាម្ដែលម្ិនទម្របើម្រាស់នែប៉ាោះ និងទឹកអនម័យលាងសមាអត្នែដែលមានជាត្ិអាល់កុល
ទអ្ទីល (ethyl) យ៉ាងទហាចណាស់ 60 ភាេរយ សម្រមាប់បុេគលិក និងអ្ន កទបាោះជំរុុំណាដែលអាចទម្របើម្រាស់ទឹកអនម័យ
លាងសាអត្នែទយយសុវត្ថ ិភាពាន។

❑ បងាាត្់បទម្រងៀនអ្ន កទបាោះជំរុុំនូវវ ិធ្លនការណ៍ការ រផ្ទទល់ខ្ល ួនែូ ចខាងទម្រកាម្៖
o លាងសមាអត្នែឲ្យបានទទៀងទាត្់ម្ុននិងទម្រកាយទពលបរ ិទភាេ បនទប់ពីកអកឬកណា
ត ស់ បនទប់ពីទពល
ទៅខាងទម្រៅ ទហើយនិងបនទប់ពីទម្របើម្រាស់បនទ ប់ទឹក្រ ួច

o ទជៀសវាងការប៉ាោះពាល់ដភន ក ម្រចម្ុោះ និងមាត្់របស់អ្នក
o ម្រេប្មាត្់ទៅទពលកអ ក និងកណា
ត ស់
o ទម្របើម្រាស់ម្រកយសអ្នម្័យទែើម្បីជូត្ម្រចម្ុោះរបស់អ្នក ទហើយកអ ក/កណា
ត ស់ដាក្់ចូលម្រកយសអ្នម្័យ ឬទម្របើ
ម្រាស់ដកងនែរបស់អ្នកម្រេប្

❑ េិត្ពិចារណាអំពីទមាាប់ដែលទធវ ើឲ្យបុេគលិកទីក្ដនា ងទបាោះជំរន
ុុំ ិងអ្ន កទបាោះជំរុុំលាងសាអត្នែឲ្យបានទទៀងទាត្់តាមទវន
ប្ណា
ែ ក្់រន។

❑ អ្ន កទបាោះជំរុុំ និងបុេគលិកេួ រដត្លាងសាអត្នែឲ្យបានរយៈទពល 20 វ ិនទីជាម្ួ យនឹងស្លបូ ទយយែុសឲ្យបានហម ត្់

ចត្់បនទប់ពីានសាប្ូ ក្នុងនែ និងទម្របើម្រាស់ម្រកយសអនម័យ (ឬកដនសងម្រកណាត្់ដែលទម្របើម្រាស់ដត្មែ ងៗ) ទែើម្បី
សម្ង ួត្នែឲ្យបានហម ត្់ចត្់។

❑ បុេគលិកេួ រដត្ទធវ ើជាេំរ ូនិងអ្នុវត្ត ការលាងសមាអត្នែ។ ឧទាហរែ៍ សម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរុុំវ ័យទកម ង យក្ទពលទវលានម្រប្ើ

ម្រាស់បនទ ប់ទឹកជាឱកាសម្ួ យទែើម្បីពម្រងឹងទមាាប់ដែលមានសុខ្ភាពលអ និងតាម្យនការលាងសាអត្នែឲ្យានម្រត្ឹម
ម្រត្វូ ។

❑ អ្ន កទបាោះជំរុុំ និងបុេគលិកេួ រដត្ទម្របើម្រាស់ទឹកអនម័យលាងសាអត្នែទៅទពលដែលម្ិនអាចអ្នុវត្ត ការលាងសាអត្

នែជាមួ យទឹក្និងសាប្ូ ាន។ ម្រត្វូ ដត្ម្រត្ែុសទឹក្អនម័យនៅនលើនែរហូ ត្ែល់សងត្
ួ ទា ំងម្រស ុង។ ក្ំណត្់សាគល់៖ ការលាង
សាអត្នែជាមួ យទឹកនិងសាប្ូ ញឹកញាប់ មានម្របសិទធិភាពជាងការទម្របើម្រាស់ទឹកអនម័យលាងសាអត្នែ ជាពិនសស
នៅនពលដែលនែនមើលនៅន ើញថាមានភាពកខ្វ ក់។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
❑ កុមារដែលានអាយុទម្រកាម្ 9 ឆនំេួរដត្ទម្របើម្រាស់ទឹកអ្នម្័យនែលាងសាអត្នែទម្រកាម្ការម្រត្ួត្ពិនិត្យរប្ស់មនុសេ

នពញវ ័យ។ សូ ម្ទៅទូ រស័ពទទៅកាន់ដផា ក្ម្រេប់ម្រេងការពុល (Poison Control) ម្របសិននប្ើមានការនលប្ចូ ល តាមរយៈ
នលខ្៖ 1-800-222-1222។ នពញចិត្តឲ្យនម្រប្ើម្រាស់ទឹកអនម័យលាងសមាអត្នែដែលានជាត្ិអាល់កល
ុ ទអ្ទីល (ethyl)
ជាង ទហើយេួ រដត្ទម្របើម្រាស់ទៅទពលដែលទំនងជាមានការទម្របើម្រាស់ទយយកុមារទយយមិនានការឃ្ាំទម្ើល។ ទឹក្អន
ម័យលាងសមាអត្នែដែលានជាត្ិអាល់កុលអុីសូម្រប្ូពីល (Isopropyl) េ៉ឺមានជាត្ិពុលទម្រចើនជាង ទហើយអាចម្រជាប្ចូ ល
តាមដសបកបាន។

❑ េួ រដត្ជូ នែំណឹងែល់អ្នកទបាោះជំរអ្
ុុំ ំពីការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ពីសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈ ក្នុងការពាក្់មា៉ាស់ទពលទៅម្រេប់
ទីតាង
ំ ខាងកនុងអ្ររ ខ្ណៈទៅជិត្អ្ន កែនទ។

❑ ម្របភពទឹកពិស្លអាចយក់ឲ្យទម្របើម្របាស់បាន។ ទែើម្បីកាត្់បនថ យហានិភ័យននជំង៉ឺរលាកសួ ត្ធៃ ន់ធៃរ (Legionnaires)

និងជំង៉ឺែនទទទៀត្ដែលទាក់ទងនឹងទឹក សូ ម្ចាត្់ វ ិធ្លនការណ៍ទែើម្បីធ្លនថាម្របព័នធនិងម្រទង់ម្រទយទឹកទា ំងអ្ស់
(ឧទាហរែ៍ ម្របភពទឹកពិស្ល ម្របភពទឹកត្ុបដត្ងលម្អ ) មានសុវត្ថ ិភាពកនុងការទម្របើម្របាស់ បនទប់ពីានការបិទកដនា ង
យ៉ាងយូរកនា ងម្ក។ ទនោះរ ួម្បញ្ចល
ូ ទា ំងការប្ងហ ូរទឹកឲ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ទហើយអាចចាំបាច់ម្រត្វូ អ្នុវត្ត តាម្ជំហានននការ
សមាអត្បដនថ ម្ (រ ួម្ទា ំងការសមាាប់ទម្ទោេ)។ សូ ម្ទម្ើលនសចក្ែ ីដែនំរបស់មជឈមណឌលម្រេប្់ម្រេងនិងទប្់សាាត្់ជំងឺឆ្ាង
(CDC) សម្រមាប់ការទបើកែំទែើរការអ្ររទ ើង វ ិញ បនទប់ពីការបិទរយៈទពលយូរឬម្របត្ិបត្ត ិការងយចុោះ តាមនេហទំព័រ៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html។

❑ េួ រដត្ម្រត្វូ សាអត្ជាម្រប្ចំនៅនលើនផទដែលមានការប៉ាោះពាល់ញឹកញាប់ែូចជានែទាវរ កុងតាក់បិទទបើកទភា ើង កាលនប្ើក្
ទឹក្នៅក្ដនា ងលាងនែ នផទ តាម្បនទ ប់ទឹក ត្ុ ទហើយនិងនផទ ទា ំងឡាយទៅកនុងយនយនត ែឹកជញ្ជន
ូ ។

❑ ទៅទពលទម្រជើសទរ ីសផលិត្ផលសមាអត្ សូ ម្ទម្របើម្រាស់ផលិត្ផលដែលទទួ លានការអនុម័ត្សម្រាប្់ការនម្រប្ើម្រាស់

ម្រប្ឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតាោងបញ្ា ី “N” ដែលទទួ លានការអ្នុម្័ត្ពីទីភានក់ងារការ របរ ិស្លថន (EPA)
ទហើយអនុវត្ត តាម្ការដែនំរបស់ផលិត្ផល។ ផលិត្ផលទា ំងទនោះមានទម្រេឿងផស ំដែលមានសុវត្ថ ិភាពជាង សម្រាប្់
ប្ុេគលទ ំងឡាយដែលមានជំង៉ឺហ៉ឺត្។

❑ ទម្របើម្រាស់ថានស
ំ មាាប់ទម្ទោេដែលមានប្ងាហញថា មានម្របសិទធិភាពម្របឆំងនឹងភានក់ងារបងក ទោេដែលកំពុងនក្ើនន ើង
ទយយអនុវត្ត តាម្ការដែនំដែលានទៅនឹងស្លាកសាគល់ សម្រមាប់អ្ម្រតាននការរុំលាយនិងទពលទវលាក្ំណត្់ដែល
ប៉ាោះ ល់នៅនឹងនផា ម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ ផត ល់ការបែ្ុោះបណា
ត លែល់ប្ុេគលិក្អ្ំពីទម្ររោះថានក់ននស្លរធ្លត្ុេីម្ី ការដែនំរបស់ម្រក្ ុម
ហុនផលិត្ផល និងត្ម្រម្ូវការននរបស់ Cal/OSHA សម្រមាប់ការទម្របើម្របាស់ម្របកបទយយសុវត្ថ ិភាព។

❑ បុេគលិកដផាក្ដងទា ំដែលមានទំនួលខ្ុសម្រត្វូ កនុងការសមាអត្ និងការសមាាប់ទម្ទោេទៅតាម្ទីតាំងទនោះ ម្រត្ូវដត្បំ

ក់
ទយយឧបករែ៍ការ រម្រត្ឹម្ម្រត្វូ រ ួម្មានទម្រស្លម្នែ របាំងការ រដភន ក ឧបករែ៍ការ រផល វូ ែទងា ើម្ និងឧបករែ៍ការ
រសម្ម្រសបទផសងៗទទៀត្ ែូ ចដែលានត្ម្រម្ូវតាមការដែនំរបស់ផលិត្ផល។ ម្រត្វូ ដត្រក្ាទុក្ផលិត្ផលទា ំងអ្ស់ឲ្យ
ផុត្ពីនែកុមារ ទហើយរកោទុកកនុងក្ដនា ងដែលមិនងាយនឹងចូ លនៅ។

❑ ទៅទពលសមាអត្ ទុក្ឲ្យទីតាំងនន៉ះសងួត្ម្ុនទពលអ្ន កទបាោះជំរុុំម្កែល់។ ទរៀបចំទធវ ើការសមាអត្ឲ្យបានហម ត្់ចត្់ទៅទពល
ដែលអ្ន កទបាោះជំរម្
ុុំ ិនមានវត្ត មាន។ ម្របសិនទបើមានទម្របើម្របាស់មា៉ាសុីនម្រត្ជាក់ សូ ម្យក់ជនម្រមើសដែលនំយក្នូ វខ្យល់
បរ ិសុទធពីខ្ងនម្រៅ។ ផ្ទាស់ប្រនិ
ូ ងម្រត្ួត្ពិនិត្យត្ម្រម្ងខ្យល់ និងម្របព័នធការចនម្រា៉ះទ ំងឡាយទែើម្បីធ្លនបាននូ វេុែ
ភាពខ្យល់លអបំផុត្។

❑ សូ ម្អ្នុវត្ត តាម្នសចក្ែ ីដែនំរបស់នយក្ដាានសុខ្ភាពសាធារណៈននរែា កាលីហវ័រញ (CDPH) សត ីពជ
ី ំងឺ COVID-19

និងការនធវ ើឲ្យេុណភាពខ្យល់នៅប្រ ិនវណក្នុងអគ្នរានម្រប្នសើរន ើង (COVID-19 and Improving Indoor Air Quality)
តាម្រយៈនេហទំព័រ៖ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-andImproving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx។ ម្របព័នធខ្យល់ដែលមានម្របសិទធិភាព េ៉ឺជា វ ិធីែស
៏ ំខ្ន់ប្ំផុត្ម្ួ យ
ទែើម្បីកាត្់បនថ យការចម្ា ងទម្ទោេតាម្រយៈភាេលអ ិត្ត្ូ ចៗ (ត្ំែក្់ទឹកត្ូ ចៗ)។

❑ ទីក្ដនា ងនា៉ះជំរុុំដែលាននលងក្ីឡានននៅប្រ ិនវណខ្ងក្នុងអគ្នរេួ រដត្នយងនៅនលើ ការអនុវត្ត ន៍ែ៏លអប្ំផុត្
ចំនពា៉ះការទប្់សាាត្់ជំងឺ COVID-19 សម្រមាប់ម្របព័នធខ្យល់ប្ក្់នចញចូ លទៅកនុងសាលហាត្់ក្ឡា
ី របស់នយកយាន
សុខ្ភាពស្លធ្លរែៈ (DPH)។

❑ ម្របសិនទបើការទបើកបងអ ួចអាចទធវ ើឲ្យម្រប្ឈមនឹងោនិេ័យសុវត្ថ ិភាពឬសុខ្ភាព សូ ម្ពិចារណារក វ ិធីស្លស្រសតទផសង

បដនថ ម្ទទៀត្ទែើម្បីនធវ ើឲ្យខ្យល់ប្ក្់នចញចូ លានភាពម្រប្នសើរន ើង ែូ ចជាការនធវ ើឲ្យការចនម្រា៉ះខ្យល់សំខ្ន់ប្ំផុត្
កាន់ដត្ម្រប្នសើរន ើងតាមដែលអាចនធវ ើនៅាន សម្រាប្់ាសុីនក្នដែ ម្របព័នធខ្យល់ និងាសុីនម្រត្ជាក្់រ ួមគ្នា (HVAC)
(ទយយកំែត្់យកត្ម្រម្ងដែលមានកម្រម្ិត្យ៉ាងទហាចណាស់ MERV 13)។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ត្តួ តពិនិតយអន កខបាោះជំរុំ
❑ បែ្ុោះបណា
ត លបុេគលិក និងអ្ប់រុំអ្នកទបាោះជំរន
ុុំ ិងម្រក ុម្ម្រេួស្លររបស់ពួកទេ អ្ំពីទពលទវលាដែលពួ កទេេួ រដត្ទៅដត្ផទ ោះ

និងទពលដែលពួ កទេអាច វ ិលម្រត្លប់ទៅទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំ វ ិញបាន។ សូ មជម្រម ុញយងសក្មម ឲ្យបុេគលិក និងអ្ន កទបាោះជំរុុំ
ដែលឈ៉ឺ ទៅផទ ោះ។

❑ មានការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ឲ្យអ្ន កចូ លរ ួម្ទា ំងអ្ស់េួរដត្ម្រត្វូ បានម្រត្ួត្ពិនិត្យរកទម្ើលទោេសញ្ជាននជំង៉ឺ COVID-19
ក៏ែូចជាអា ក្ដែលានទំនក្់ទំនងជិត្សន ិទធនទពលងម ីៗនន៉ះទៅនឹងករែីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានជំង៉ឺ COVID-19
ម្ុនទពលការម្កែល់ទីតាំងដាក្់មនុសេចុ៉ះនៅទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំ ឬម្ុនទពលចូ លទៅក្នុងទីក្ដនា ងទបាោះជំរទុុំ នោះ។

❑ ទីតាំងទនោះអាចអនុវត្ត តាម្ វ ិធីសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្តចំទ

ោះទោេសញ្ជានៅស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 រប្ស់នយក្ដាានសុខ្
ភាពសាធារណៈ (DPH) សម្រាប្់អ្នកដែលបានពិនិត្យទោេសញ្ជាទទួ លលទធ ផល វ ិជា មានម្ុនទពលចូ លទៅកាន់ទីតាំង
ទនោះ។ សូ មស្លកសួ រទៅបុេគលទា ំងអ្ស់អ្ំពីទោេសញ្ជាននជំង៉ឺ COVID-19 កនុងអំ ុ ងទពល 24 ទមា៉ាងចុងទម្រកាយ និង
ថាទត្ើមាននរណាមានក់ទៅកនុងផទ ោះរបស់ពួកទេបានទធវ ើទត្សត ទទួ លលទធ ផល វ ិជា មានសម្រាប្់ជំង៉ឺ COVID-19 ឬនទ។ នធវ ើ
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យទោេសញ្ជា ម្ុនទពលទភញៀវអាចចូ លទៅទីកដនា ងទនោះ។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យេួ រដត្ោប់បញ្ចល
ូ ការពិនិត្យទោេ
សញ្ជាដែលទំនងជាម្រសប្នៅនឹងការឆ្ា ងជំង៉ឺ COVID-19 ែូ ចដែលាននៅក្នុងឯក្សារ វ ិធីសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត។ ការ
ម្រត្ួត្ពិនិត្យទា ំងទនោះអាចទធវ ើទៅបានទយយផ្ទទល់មុខ្ ឬតាម្រយៈវ ិធីស្លស្រសតជំនួសែូ ចជាការម្រត្ួត្ពិនិត្យតាម្អ្នឡាញ
ទយយទម្របើម្រាស់ម្របព័នធម្របត្ិបត្ត ិ ឬតាម្រយៈ សាាកសញ្ជា ដែលមានបិទទៅតាមម្រចកចូ លនៅទីតាំង ដែលបញ្ជាក់ថាទភញៀវ
ណាដែលមានទោេសញ្ជាទា ំងទនោះម្ិនេួ រចូ លនៅកនុងបរ ិទវែនន៉ះទ ើយ។

❑ ម្ិនោប់បញ្ចល
ូ កុមារ ឪពុកមាតយ អ្ន កដងទា ំ ឬបុេគលិកណាដែលក្ំពុងាននរាេសញ្ជាទំនងជាម្រសប្នៅនឹងការឆ្ា ងជំង៉ឺ
COVID-19 នទ។

❑ តាម្យនបុេគលិក និងអ្ន កទបាោះជំរុុំកនុងអ្ំ ុ ងទពលទពញម្ួ យនងៃ ចំទ

ោះទោេសញ្ជាននជំង៉ឺ។ បញ្ជន
ូ អ្ន កទបាោះជំរុុំ និង
ប្ុេគលិក្ដែលមានទោេសញ្ជាម្រសប្ទៅនឹងការឆ្ា ងជំង៉ឺ COVID-19 ឲ្យទៅផទ ោះ វ ិញ។ បញ្ជន
ូ ម្នុសសទ ំងឡាយទៅទីតាំង
ដថ្ទ ំដផា ក្ទវជា ស្លស្រសតដែលសម្ម្រសប ជាជាងបញ្ជន
ូ ទៅផទ ោះរបស់ពួកទេ ម្រប្សិនទបើចាំបាច់។

❑ ចូ រពិចារណាទយយត្ម្រម្ូវឲ្យឬដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ឲ្យ មានការទធវ ើទត្សត ជំង៉ឺ COVID-19 ម្របចាំសបាតហ៍ចំទ

ោះអ្ន កចូ លរ ួម្
និងបុេគលិក កនុងអំ ុ ងទពលដែលពួ កទេកំពុងចូ លរ ួម្ ឬទធវ ើការទៅទីក្ដនា ងទបាោះជំរនុុំ ន៉ះ។ ការទធវ ើទត្សត ទយយខ្ល ួនឯង
ទយយម្ិនចាំបាច់មានទវជា បញ្ជា (OTC) េ៉ឺអាចទទួ លយកបាន។ លទធ ផលននការទធវ ើទត្សត OTC ដែលបានប្ញ្ជន
ូ តាម
រយៈការោយការែ៍ទយយខ្ល ួនឯងអាចទទួ លយកបាន នប្ើទទាោះបីជាមិនានការទផទ ៀងផ្ទទត្់ឯកោជយក៏ទយយ។

o សូ ម្ក្ត្់សាគល់៖ ការទធវ ើទត្សត ម្រត្ួត្ពិនិត្យម្ិនម្រត្វូ បានដែនំឲ្យអ្នុវត្ត សម្រមាប់បុេគលដែលបានជាសោះទសបើយ

ពីជំង៉ឺ COVID-19 នដាយានការប្ញ្ជាក្់ពីមនា ីរពិនសាធន៍កនុងអំ ុ ងទពល 90 នងៃ ចុងទម្រកាយទនោះ និងមិនាន
នរាេសញ្ជាន ើយ។

ត្បសិនខបើបុេាលិក ឬអន កខបាោះជំរុំធាែក់ខល ួនឈឺ
❑ កំែត្់សមាគល់បនទ ប់ឬទីតាំងយក់ខ្ល ួនឲ្យនៅយច់ទយយដ កមួ យ ទែើម្បីដបងដចកនរណាមានក់ដែលមាននរាេសញ្ជានន
ជំងឺ COVID-19។ ទីធ្លានៅខាងទម្រៅអគ្នរដែលមានម្ា ប់នហើយដែលអ្ន កជំង៉ឺអាចរកោេមាាត្ពីអ្នកែនទបាន ខ្ណៈ
នពលដែលពួ កទេរង់ចាំការែឹកជញ្ជន
ូ ទៅផទ ោះ វ ិញ េ៉ឺជាជទម្រម្ើសែ៏ម្របទសើរបំផុត្។

❑ ម្រត្វូ ម្របាកែថាពួ កទេ

ក់មា៉ាស់វោះកាត្់ ម្របសិនទបើពួកទេមានអាយុទលើសពី 2 ឆនំ ទហើយម្ិនមានបញ្ជាក្នុងការ
នដា៉ះមា៉ាស់ទនោះទចញទ ើយ ឬម្ិនមានបញ្ជាែកែទងា ើម្នៅទពលពាក្់មា៉ាស់ទនោះទទ។

ក់ ឬ

❑ អ្ន កទបាោះជំរុុំ ឬបុេគលិកដែលក្ំពុងមានទោេសញ្ជាេួ រដត្សថ ិត្ទៅកនុងបនទ ប់ ឬទីតាំងដាក្់ខ្ល ួនឲ្យនៅយច់ទយយដ ក
នន៉ះរហូ ត្ែល់ពួកទេអាចម្រត្វូ ានែឹកបញ្ជន
ូ ទៅផទ ោះ ឬទៅម្ែឌលដថ្ទ ំសុខ្ភាព ឲ្យានឆាប្់តាមដែលអាចនធវ ើនៅ
ាន។

❑ ទរៀបចំបទងក ើត្នីត្ិ វ ិធីសម្រមាប់ការែឹកជញ្ជន
ូ នរណាមានក់ដែលមានជំង៉ឺទៅផទ ោះរបស់ពួកទេ ឬទៅម្ែឌលដងទា ំសុខ្ភាព
តាម្ការសម្េួ រ។ សូ ម្ទូ រស័ពទទៅនលខ្ 9-1-1 ជាបនទន់ ម្របសិនទបើបុេគលទនោះនក្ើត្មានការឈ៉ឺចុកចាប់មិនាត្់ ឬ
ានសាពធខាាំងទៅទលើម្រទង
ូ មានភាពវនងវ ងវងវ ន់ ឬក្៏បបូ រមាត្់ឬម្ុខ្ន ើងពែ៌ទខ្ៀវ។

❑ ផតល់ទយបល់ែល់បុេគលិក និងអ្ន កទបាោះជំរដុុំ ែលមានជំង៉ឺ កុំឲ្យ វ ិលម្រត្ ប់ម្កវ ិញ រហូ ត្ែល់ពួកទេបានម្រសប្តាម្ល័ក្ខ
ខ្័ណឌននការ វ ិលម្រត្ ប់ទៅទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំ វ ិញ ែូ ចដែលបានដចងទៅកនុង វ ិធីសាស្រសតសទម្រម្ចចិត្ត សម្រមាប់អ្នកដែល
មានទោេសញ្ជា។

❑ ទៅទពលដែលបានែឹងថាបុេគលិក ឬអ្ន កទបាោះជំរុុំាាក្់ទធវ ើទត្សត ទទួ លលទធ ផលវ ិជាមានសម្រាប្់ជំង៉ឺ COVID-19 ទីតាំង
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ទនោះត្ម្រម្ូវចាំបាច់ឲ្យដែនំែល់អ្នកឆ្ា ងជំង៉ឺទនោះឲ្យយក់ខ្ល ួនឲ្យទៅយច់ទយយដ កទៅផទ ោះ និងជូ នែំែឹងនៅែល់
មនុសេទ ំងអ្ស់ទៅទីក្ដនា ងទបាោះជំរដុុំ ែលបានប៉ាោះ ល់នៅនឹងបុេគលដែលឆ្ា ងទម្ទោេទនោះ។ សូ មនយងនៅនលើ ដផន
ការម្រេប់ម្រេងការប៉ាោះ ល់ទៅនឹងទម្ទោេរបស់ស្លលានរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 ទៅទលើ ទេហទំព័រព័ត្៌មានសម្រាប្់ស្លលានរៀន
កម្រម្ិត្ TK-12 (TK-12 Toolkit Page) ចំនពា៉ះទសចកត ីដែនំលម្អ ិត្អ្ំពី វ ិធីម្រេប់ម្រេងម្រពឹត្តិការែ៍ននការប៉ាោះ ល់នៅនឹង
នមនរាេទនោះដែលទាក់ទងនៅនឹងករែីនន ការក្ំណត្់អត្ត សញ្ជាណ និងការផែ ល់សកម្ម ភាពននជូ នែល់ប្ុេគលដែល
ានទំនក្់ទំនងជិត្សន ិទធ ក៏ែូចជាែំទែើរការននការោយការែ៍ និងការជូ នែំែឹងផងដែរ។ ទីតាំងទ ំងឡាយក្៏អាច
ទយងទៅទលើទេហទំព័រននទសចកត ីដែនំសតីពីសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈសម្រមាប់ ករែី នន និង ប្ុេគលដែលានទំនក្់
ទំនងជិត្សន ិទធនន សម្រមាប់ជាធនធ្លនបដនថ ម្ផងដែរ។

❑ សម្រមាប់ព័ត្៌មានប្ដនែ មអំពនី សចក្ត ីដណនំសម្រាប្់ប្ុេគលិក្ ទីតាំងទ ំងឡាយអាចទយងទៅទលើ នសចក្ែ ីដណនំសម្រាប្់
ការវ ិលម្រត្ ប្់នៅនធវ ើការវ ិញចំនពា៉ះប្ុេគលិកដែលានជំងឺ COVID-19។

❑ ទីតាំងទា ំងឡាយតត្ម្ូវចាំបាច់ឲ្យជូ នែំែឹងែល់នយកយានសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈអ្ំពីបុេគលិក និងអ្ន កនា៉ះជំរុុំទ ំងអស់
ដែលានជំង៉ឺ COVID-19 ចាស់លាស់ នហើយដែលបានសែ ិត្នៅទីតាំងទនោះកនុងអំ ុ ងទពល 14 នងៃ ម្ុននពលានជំងឺ។
ការោយការែ៍តាម្អនឡាញដែលានសុវត្ែ ិភាព េ៉ឺជា វ ិធីស្លស្រសតដែលទពញចិត្តឲ្យនធវ ើជាង សម្រមាប់ការជូ នែំណឹងនៅ
នយកយានសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈអ្ំពីមានការប៉ាោះ ល់នៅនឹងជំង៉ឺ COVID-19 ទៅឯកដនា ងទនោះ ទហើយអាចនធវ ើន ើង
នៅនលើកំុពូ យទ័រ ឬឧបករែ៍ចល័ត្ដែលអាចចូ លទៅកាន់ទេហទំព័រដែលមានសុវត្ថ ិភាព SPOT (Shared Portal for
Outbreak Tracking/នេហទំព័រនែើមដែលនម្រប្ើម្រាស់រ ួមគ្នាសម្រាប្់ការតាមដានការផ្ុ៉ះន ើងនននមនរាេ តាម្រយៈនេ
ហទំព័រ https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US។ ម្រប្សិននប្ើានក្រណីនម្រចើនដែលម្រត្វូ រាយការ ទីតាំងទ ំង
ឡាយអាចដាក្់បញ្ចន
ូ របាយការែ៍របស់ពួកទេទយយទម្របើម្របាស់ជនម្រមើស “េំរ ូសម្រាប្់ដាក្់ប្ញ្ជន
ូ សំណុំធំៗ (Bulk Upload
Template)” ដែលសថ ិត្ទៅកនុងនេហទំព័រនែើមរប្ស់ក្មម វ ិធី SPOT។ ោល់ការជូ នែំែឹងអ្ំពីករែីេួរដត្ម្រត្ូវបានយក់
ប្ញ្ជន
ូ នៅកនុងចននា៉ះទពល 1 នងៃ ទធវ ើការ បនទប់ពីានែឹងអ្ំពីករែីទនោះ។ ក្នុងម្រគ្នដែលានក្ំណត្់អត្ត សញ្ជាណជំង៉ឺ
COVID-19 ចំនួន 3 ករែីឬទម្រចើនជាងនន៉ះកនុងអ្ំ ុ ងទពល 14 នងៃ ទនោះ ម្រត្វូ ជូ នែំណឹងនៅែល់មស្រនតីសុខ្េិាលក្នុង
ត្ំប្ន់ នដាយនម្រប្ើម្រាស់ វ ិធីស្លស្រសតរាយការែ៍ែូចដែលបានពិពែ៌នខាងទលើ ជាប្នាន់។ នយក្ដាានសុខ្ភាពសាធារ
ណៈនឹងសហការជាម្ួ យទីក្ដនា ងនា៉ះជំរុុំនន៉ះ នែើមបីក្ំណត្់ថាទត្ើការចម្ា ងជាចទងាកម្ទនោះ េ៉ឺជាការផ្ុោះទ ើងនននមនរាេ
ដែលនឹងត្ម្រមូវឲ្យមានការទសុើបអ្ទងក ត្របស់សុខ្ភាពស្លធ្លរែៈឬនទ។ អា ក្ទរៀបចំទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំអាចទយងទលើ
ដផនការម្រេប់ម្រេងការប៉ាោះ ល់នៅនឹងនមនរាេសម្រមាប់ស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 សម្រមាប់ត្ម្រម្ូវការចាំបាច់ និងនសចក្ែ ី
ដណនំលមអ ិត្ពាក្់ព័នធនៅនឹងែំនណើរការននការរាយការណ៍ និងការជូ នែំែឹង។

❑ ទីក្ដនា ងនា៉ះជំរុុំដែលម្រត្វូ ការជំនួយនៅនលើែំនណើរការម្រេប្់ម្រេងការប្៉ះពាល់ ឬការរាយការណ៍ក្រណីននជំងឺ COVID-19
អាចទាក់ទងនៅអ្ុីដម្៉ាល ACDC-Education@ph.lacounty.gov ឬនៅទៅកាន់ម្ែឌលទទួ លទូ រស័ពាអ្ំពីការោយការែ៍
ករែីជំង៉ឺ COVID-19 សម្រមាប់ស្លលាទរៀនកម្រម្ិត្ TK-12 (TK-12 School COVID-19 Case Reporting Call Center)
ដែលមានផត ល់ទសវាកម្ម ពីនងៃ ច័នទ រហូ ត្ែល់នងៃ សុម្រក ចាប់ពីទមា៉ាង 8 ម្រពឹក្ រហូ ត្ែល់នាង 5 លាងច។ ទីតាំងទ ំងឡាយក្៏
អាចទក្់ទងតាមរយៈការនផញើអុីដមលនៅកាន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov ផងដែរ សម្រាប្់ការសាក្សួ ររក្
នលខ្ទូ រស័ពារប្ស់មណឌលទទួ លទូ រស័ពាសម្រាប្់ជំនួយតាមទូ រស័ពា។

❑ បិទទីតាំងខាងកនុងអ្ររដែលបានទម្របើម្របាស់ទយយអ្ន កជំង៉ឺ ទហើយម្ិនម្រត្ូវទបើកឲ្យទម្របើម្រាស់ វ ិញទទម្ុនទពលមានការ
សមាអត្និងការសមាាប់ទម្ទោេ។ ម្របសិនទបើអាចទធវ ើនៅបាន សូ ម្រង់ចាំរយៈនពល 24 ទមា៉ាង ម្ុនទពលនធវ ើការសមាអត្និង
ការសមាាប់ទម្ទោេទៅទីតាំង។

❑ ម្រត្វូ ម្របាកែថាទម្របើម្រាស់ថានស
ំ មាាប់ទម្ទោេម្របកបទយយសុវត្ថ ិភាពនិងម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ទយយទម្របើម្រាស់ឧបករែ៍ការ

រផ្លាល់
ខ្ល ួន និងមានខ្យល់ប្ក្់ទចញចូ លតាម្ការដែនំ នៅទពលទធវ ើការសមាអត្។ រកោផលិត្ផលសមាអត្ និងថាាស
ំ ាាប្់នម
នរាេឲ្យឆាងយពីកុមារ។

❑ ក្នុងការមានការពិទម្ររោះទយបល់ជាម្ួ យនយកយានសុខ្ភាពស្លធ្លរែៈកនុងត្ំបន់ មស្រនតីទីក្ដនា ងទបាោះជំរដុុំ ែលសម្រម្យ
នន៉ះអាចពិចរណាថា នត្ើការបិទទីតាំងេឺជាការម្រត្ឹមម្រត្វូ ឬនទ និងអំពីរយៈទពលននការបិទទយយដផអ កនៅទលើកម្រម្ិត្ហា
និភយ
័ ដែលមានម្រស្លប់ទៅកនុងសហេម្ន៍ជាក់លាក់មួយ។

ដ្ឋក់កំណត់ការខត្បើម្របាស់សម្គារៈរ ួម្គ្នា
❑ រកោរបស់របរផ្លាល់ខ្ល ួនរបស់អ្នកទបាោះជំរទា
ុុំ ំងអ្ស់ឲ្យយច់ទយយដ កពីរន និងយក់ទៅកនុងធុង ម្របអ្ប់ (cubbies)
ឬទីតាំងដាក្់សាារៈ ដែលានដប្ងដចក្ចាស់លាស់សម្រាប្់ប្ុេគលនីមួយៗ។

❑ ធ្លនថាានសាារៈម្រេប់ម្ររន់ទែើម្បីនធវ ើឲ្យការដចករុំ ដលកវត្ថុដែលមានការប៉ាោះ

ល់នម្រចើន (សមាារៈសិលបៈ ឧបករែ៍

ទផសងៗទទៀត្ ។ល។) កាន់ដត្ត្ិចតាមក្ម្រមិត្ដែលអាចអនុវត្ត នៅាន។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
❑ ទជៀសវាងការដចករុំ ដលកឧបករែ៍ទអ្ ិចម្រត្ន
ូ ិច សទម្ា ៀកបំ

ក់ ម្របយប់ម្របយទកម ងទលង ទសៀវទៅ និងដលបងទផសងៗ
ឬឧបករែ៍ជំនួយកនុងការទរៀន តាម្ដែលអាចអ្នុវត្ត នៅបាន។

D. វ ិធានការណ៍ណែលាៃការទំនាក់ទំៃងខៅៃឹងសាធារណជន
❑ រកោម្របព័នធទំនក់ទំនងដែលអ្នុញ្ជាត្ឲ្យបុេគលិកនិងម្រេួស្លរ ោយការែ៍ទោេសញ្ជាទយយខ្ល ួនឯង និងទទួ លានការ
ជូ នែំែឹងភាាម្ៗអ្ំពីការប៉ាោះ

ឺ ង
ល់នៅនឹងជំងន
ិ ការប្ិទទីតាំង ខ្ែៈដែលអាចរកោការសមាៃត្់បាន។

❑ ប្ិទផាយចាប់ចម្ា ងននពិធីការទនោះទៅម្រេប់ម្រចកចូ លស្លធ្លរែៈទា ំងអ្ស់នៅក្នុងទីតាំង។ ទីតាំងននម្រត្វូ ដត្រក្ាទុក្
ចាប្់ចមា ងននពិធីការនន៉ះទៅនឹងទីតាំងសម្រាប្់ការពិនិត្យនមើលន ើង វ ិញ តាម្ការទសន ើសុំ។

❑ យក់ប្ងាហញស្លាកសញ្ជាដែលរុំលឹកែល់បុេគលិកទីក្ដនា ងទបាោះជំរុុំ អ្ន កចូ លរ ួម្ និងទភញៀវថាការ

ក់មា៉ាស់ទពលទៅខ្ង
ក្នុងអគ្នរជាការដែនំយ៉ាងម្ុ៉ឺងមា៉ាត្់ ទយយម្រសបនៅតាម្ទសចកត ីបងាគប់ននពលប្ចចុប្បនា របស់ម្ស្រនតីសុខាភិបាល។ ប្ិទ
ផាយសាាក្សញ្ជាទែើម្បីដែនំឲ្យទភញៀវែឹងថាពួ កទេេួ រដត្ទៅផទ ោះ ម្របសិនទបើឈ៉ឺទយយមានទោេសញ្ជាផល វូ ែទងា ើម្នផេងៗ។

❑ ផតល់ចាប់ចម្ា ង ឬក្៏បញ្ជន
ូ បុេគលិកនិងម្រក ុម្ម្រេួស្លរអា ក្ទបាោះជំរុុំទៅនេហទំព័រ ការម្របឹកោអំពីការទធវ ើែំទែើររបស់នយក្
ដាានសុខ្ភាពសាធារណៈ (DPH)។

❑ បណា
ត ញផសពវ ផោយតាម្អនឡាញរប្ស់ទីតាំងនន៉ះ (ទេហទំព័រ ម្របព័នធផសពវ ផោយទលើបណា
ត ញសងគ ម្ ។ល។) ផត ល់ព័ត្៌មាន
ដផា ក្សុវត្ថ ិភាពននជំង៉ឺ COVID-19 បានយ៉ាងចាស់។

E. វ ិធានការណ៍ណែលធានាបាននូ វការខត្បើត្បាស់ខសវាកម្ម សំោន់ៗខដ្ឋយខសមើភាព
❑ ទសវាកម្ម ដែលចាំបាច់ខាាំងសម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរុុំ ម្រត្វូ បានផតល់អាទិភាពខ្ព ស់។
❑ ានអនុវត្ត វ ិធ្លនការែ៍ទែើម្បីធ្លនបាននូ វទសវាក្មម ទផសងៗសម្រមាប់អ្នកទបាោះជំរដុុំ ែលានការពិបាកកនុងការនធវ ើ
ចលន និង/ឬដែលម្រប្ឈមនឹងហានិភ័យខ្ព ស់ទៅទីស្លធ្លរែៈ។
វ ិធានការណ៍បណនថ ម្ទំងឡាយណាណែលមិៃបាៃរាប់បញ្ចូលោងខលើ េួ រត្តូវបានដ្ឋក់បង្ហាញខៅខលើទំព័រដ្ឋច់ខដ្ឋយណែក
ន្ែលអា កពាក់ព័ៃធេួរភាជប់ម្កជាម្ួ យៃឹងឯកសារខនោះ។
នោក-អន កអាចទក់ទងមកបុេាលោងខត្កាម្ ម្របសិៃនបើាៃសំណួរ ឬម្តិអំពីពិធីការខនោះ៖
ខ្មោះទំនាក់ទំនងថ្នកិចចការ៖
ខលខទូ រស័ពទ៖
កាលបរ ិខចេ ទណកសត្ម្ួ លចុងខត្កាយ៖
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