�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
�
ពិធ�
ី រេបើកដំេណើរ�រេឡើង វញស្រ�ប់
��េរៀនក្រមិត K-12៖
ឧបសម� ័ន� T1
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
1/4/22
•
0

�នប��ក់�៉ងច�ស់េ�េលើព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងត្រម�វ�រ�ក់�៉ស់េពលេ��ងក��ងនិងេ��ងេ្រ�
អ�រស្រ�ប់សិស្ស។

1/1/22
•

�រែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ស្រ�ប់បុគ�លិក និងសិស្សែដល�នសិទ�ិ� ំងអស់ឱ្យទទួ ល�ក់ដូសជំរុញៃន��ប
ំ ��រ
ឺ
ជំង COVID-19 បែន� មពីេលើ��ប
ំ ��រលំ�ប់ដំបូងរបស់ពួកេគ។

•

ត្រម�វឱ្យេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 ស្រ�ប់មនុស្សែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�� ំងអស់ែដល�ន
អនុ��តឱ្យបន� ស� ិតេ�ក��ង��េរៀន េ�យមិនគិតពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ ឬ�រ�ក់ដូសជំរុញេឡើយ។

•

ឥឡ�វេនះត្រម�វឱ្យ�ន�រ�ក់�៉ស់ស្រ�ប់សកម� �ពេ��ងេ្រ�អ�រ� ំងអស់ែដល�ររក�គ��ត�ង�យ
មិន�ចេធ� ើេ��ន េលើកែលងែតេពលទទួ ល�ន��រ ឬេភសជ� ៈែតប៉ុេ�
� ះ។

•

ត្រម�វឱ្យបុគ�លិក�ក់�៉ស់ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុន (ដូ ស� �៉ស់វះ�ត់ ឬឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន
[PPE] ក្រមិតខ� ស់�ងមុន)។

•

សិស្ស� ំង�យ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ឱ្យ�ក់�៉ស់ែដលបិទជិតល� េហើយមិនែមន��៉ស់្រក�ត់ ប៉ុែន�
��៉ស់ែដល�នផលិតេឡើងេ�យវត���តុេដើមែដល�នេ្រចើន្រស�ប់ េហើយែដលមិនែមន��រ�តុែដល
�នត�ញ និងេ�យ�នែខ្សលួ សពីេលើែផ� ក្រចមុះ។

12/9/21:
•

�នេធ� ើបច��ប្បន� កម� េដើម្បីប��ក់�៉ងច�ស់� សិស្សែដលកំពុងេលងឧបករណ៍ខ្យល់េ��ងក��ងអ�រែដល�
ែផ� កមួ យៃន្រក �ម ្រត�វែតេ��ច់ពីអ�កដៃទ�៉ងេ�ច�ស់ 3 ហ� ីត េពលកំពុងេលងឧបករណ៍� ំងេ�ះ
(បែន� មពីេលើត្រម�វ�រែដលកំពុងអនុវត� េផ្សងៗេទៀត)។

�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles (DPH) កំពុងអនុវត� វ �ធី��ស� �មដំ�ក់�ល ែដល�ន�រ
�ំ្រទេ�យវ �ទ���ស� និងជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីអនុ��តឲ្យ��េរៀនែដលបេ្រមើេស�កម� ដល់សិស្ស�ប់ពី
ក្រមិតមេត� យ្យែដល�ចេផ� រ��ក់�ន ដល់��ក់ទី 12 េបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ បែន� មេលើល័ក�ខ័ណ�េ�
េលើ��េរៀនែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់រដ� និង�យក��នអប់រ�ៃនរដ� California ��
េរៀនក៏្រត�វែតេ�រព�មពិធី�រស� ីពស
ី ុវត� ិ�ពបុគ�លិកនិងសិស្ស និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ� ំងេនះផងែដរ។
ចូ រកត់ស��ល់�៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើឱ្យថ� ីេទៀត េ�េពលែដល�នព័ត៌�ន និងធន�នថ� ីៗ។ សូ មចូ ល
េ��ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/Coronavirus េដើម្បីទទួ ល�នឯក�រេនះែដល�នព័ត៌�នថ� ។ី
ឯក�រេនះ �ប់េផ� ើម�មួ យ�រពិ�ក�អំពី�រផ� ល់ជូន�េពលបច��ប្បន� ស្រ�ប់�រអប់រ�េ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន
ក��ងេ�នធី Los Angeles (LAC) និងបន� េ�ព័ត៌�នអំពី វ �ធី��ស� សុវត� ិ�ព�ក់�ក់ ស្រ�ប់ប រ ���ន��េរៀន។
ប�� ី្រត� តពិនិត្យ�រេបើក��ក់ក្រមិត TK-12 េឡើង វ �ញេនះ ផ� ល់ជូននូ វ វ ��ន�រណ៍សុវត� ិ�ពេ�ក��ង្រ�ំែផ� ក៖
(1) េ�ល�រណ៍ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក និងសិស្ស
(2) វ ��ន�រណ៍បេង� ើតគ��ត�មែដល�ចេធ� ើេ��ន
(3) វ ��ន�រណ៍េដើម្បីេលើកកម� ស់�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
(4) �រទំ�ក់ទំនង�មួ យបុគ�លិក សិស្ស ក៏ដូច�្រគ� �រសិស្ស និង��រណជន។
(5) វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស� ើ�ព
APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools
Revised 1/4/2022 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ចំណុចសំ�ន់ៗ� ំង 5 េនះ�ន វ �ធី��ស� �េ្រចើនែដល��េរៀនរបស់អ�ក�ចេ្រជើសេរ �សអនុវត� �ន ខណៈែដលទី�ំង
��ប័នរបស់អ�កេរៀបចំែផន�រ េដើម្បីផ�ល់នូវបរ ���ស្របកបេ�យសុវត� ិ�ពស្រ�ប់បុគ�លិក សិស្ស និងេភ��វ� ំងអស់។
េ�ះបី� វ ��ន�រណ៏ប��រ និង�រ�រមួ យចំនួន �ត្រម�វ�ំ�ច់ េ��ម��េរៀន� ំងអស់�េពលបច��ប្បន� េនះ
េហើយ្រត�វ�នចង��លប��ញ�៉ងច�ស់េ�ក��ងពិធី�រ�ងេ្រ�មក៏េ�យ វ ��ន�រណ៏�គេ្រចើនគឺ�ច�នជេ្រមើស
និងេ�យស� ័្រគចិត�។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ��ចំណុចសមរម្យស្រ�ប់ឲ្យ��េរៀនអនុវត� វ �ធី��ស� េ្រចើនក្រមិត េដើម្បី
�ត់បន� យជំងឺ COVID-19 េ�េពលេបើកដំេណើរ�រេពញេលញ��ថ� ី េដើម្បីកំណត់�រចម� ងេ��មបរ �េវណ��េរៀន
ផងែដរ។ វ ��ន�រណ៏� ំងអស់ែដល្រសប�ម ែផន�រ្រគប់្រគង�រផលប៉ះ�ល់េ���េរៀន ្រត�វែតអនុវត� និង�ន
្របសិទ�ិ�ពចំេ�ះបុគ�លិកេ�នឹងកែន� ងេធ� ើ�រ� ំងអស់។ ធន�នបែន� មស្រ�ប់��េរៀន TK-12 �ចរក�នេ�
ក��ង េសៀវេ�ែណ�ំៃនជំងី COVID-19 ស្រ�ប់��េរៀនក្រមិត TK-12។
�រែណ�ំទូេ�ៃន�រេបើកឲ្យដំេណើរ�រេឡើង វ �ញស្រ�ប់��េរៀន�ំងអស់
េ�េពលេនះខណៈ ��េរៀន�ំងអស់្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់សិស្ស�ំងអស់ ែដលកំពុងសិក�ក��ង
ក្រមិត��ក់ TK-12 �ំង�យ។
កំណត់ស��ល់ស្រ�ប់កម� វ �ធីែថ�ំកុ�រែដល�នទី�ង
ំ ស�ិតេ�ក��ង��េរៀន។ ��ក់�រវ �ស័យអប់រ��មមូ ល��ន
(LEAs) និង��េរៀនែដល�នផ� ល់េស�កម� ែថ� ំកុ�រេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន គួ រែតេ�ងេ�េលើ េសចក� ីែណ�ំ
ស្រ�ប់អ�កផ� ល់េស�កម� ECE របស់ DPH។
�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 គឺ�្របព័ន��រ�រជួរមុខ
�រសេ្រមច�ននូ វអ្រ��ក់��ប
ំ ��រខ� ស់េ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀនរបស់អ�ក គឺ�មេធ��យដំបូងនិងល� បំផុត
េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រឆ� ងនិង�រចេម� ងេមេ�គេ�ឯ��េរៀនរបស់អ�ក �ត់បន� យ�និភ័យ�៉ង��ំង
ៃន�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់ចំេ�ះអ� កែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញ
េលញ និងផ� ល់នូវ្រស�ប់�រ�របែន� មេទៀតស្រ�ប់អ�កែដលមិន�ចទទួ �រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ �ន្របព័ន�
�ព�ុំចុះេខ�យ ឬក៏�នប��សុខ�ពមិនប��ញមុខ។ ស្រ�ប់េហតុផលេនះ បែន� មពីេលើត្រម�វ�រនិង�រែណ�ំ
� ំងអស់ែដល�នសរេសរេ�ក��ងពិធី�រេនះ ��េរៀន្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យទទួ លយក វ �ធី��ស� ែដលេធ� ើឱ្យ�នលក� ណៈ
ធម� � េលើកកម� ស់ និងស្រម� លដល់�រ�ក់��ក់ប��រជំងឺ COVID-19 និងដូ សជំរុញស្រ�ប់បុគ�លិក និងសិស្សែដល
�នសិទ�ិ� ំងអស់េ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀនរបស់អ�ក។ សូ មេមើល េសៀវេ�ែណ�ំអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��ររបស់ LACDPH
ស្រ�ប់��េរៀន ែដល��រែណ�ំ�ជំ�នៗេ�យ�នគំរ ូអនុវត� ល�បំផុត ស្រ�ប់�រេរៀបចំ��េរៀនេដើម្បីេធ� ើ
េ��កែន� ងផ� ល់�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ ្រត�វដឹងផងែដរ� េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ែដល�នេចញេ�យរដ�
�លីហ�រ័ �៉េ�ៃថ� ទី 11 ែខសី� ��ំ 2021 ត្រម�វឱ្យបុគ�លិក��េរៀន� ំងអស់ប��ញភស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ
េពញេលញ ឬេធ� ើេតស� រកេមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យស��ហ៍។ រដ� ក៏�ន្រប�សផងែដរ� សិស្សនឹងត្រម�វ
�ំ�ច់ឱ្យ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់�រសិក�េ�យ��ល់េ�េពល�ប់េផ� ើម្រតី�ស ប��ប់ពីទទួ ល�ន�រអនុម័តេពញ
េលញពីរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) �ក់ទងនឹង��ប
ំ ��រស្រ�ប់ក្រមិត��ក់របស់ពួកេគ (ចេ��ះពី�យុ 7
េ� 12 ��ំ និង��ក់េរៀនក្រមិត K-6)។

ប��ី្រត� តពិនិត្យ�រេបើកេឡើង វ �ញ��ក់ TK ដល់��ក់ទី 12
េ��ះ��ប័ន៖
�ស័យ��ន៖
ចំនួនមនុស្សេ្រចើនបំផុត �មបទប្ប��ត� ិ
អគ� ីភ័យ៖
ទំហំទី��្រប�ក់្របែហលគិតសរុប�ហ� ីត
�េរ� ែដលេបើកដល់ស្រ�ប់បុគ�លិក��
េរៀន និង/ឬសិស្ស៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ចំនួនសរុប�៉ន់្រប�ណៃនម�ន� ីរដ� �ល ្រគ�បេ្រង�ន និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀត ែដលនឹង្រតឡប់មកជួយបន� េស�កម�
េ�យ��ល់ស្រ�ប់សិស្សែដល�នអនុ��ត�ំងអស់ ៖

ចំនួនសរុប�៉ន់្រប�ណៃនសិស្ស ែដលនឹង្រតឡប់ចូលក��ង��ក់នីមួយៗ (េបើមិន�ន សូមសរេសរេលខ 0)៖

TK:

K:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

កំណត់ស��ល់៖ �ក្យ� "អ� កេធ� ើ�រ" និង "បុគ�លិក" ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធី�រ� ំងេនះ េដើម្បីសំេ�េលើបុគ�លែដលេធ� ើ
�រេ�ក��ង��េរៀនក��ងែផ� ក�មួ យែដល�ក់ព័ន�នឹង�របេ្រង�ន �រប��ត់ ជំនួយសិស្ស ផ� ល់�រព��លេ�យមិន
េ្របើ��ឬ
ំ ជំនួយ��ល់ខ� �នដល់សិស្ស��ក់ៗ �រស��តនិងែថ� ំអ�រ រដ� �ល ឬសកម� �ពេផ្សងៗេទៀតែដល�ំ�ច់េដើម្បី
ឲ្យ��េរៀនដំេណើរ�រ�ន។ "អ� កេធ� ើ�រ" ឬ "បុគ�លិក" �ច�ប់ប��ល
� បុគ�លែដល៖ ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លេ�យ��ល់ពី
្របព័ន���េរៀនែដល�ក់ព័ន� ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លពី��ប័នែដលេដើរតួ �អ� កេ�៉�រ�មួ យ��េរៀន ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លពី
��ប័ន�ងេ្រ�ែដលសហ�រ�មួ យ��េរៀនេដើម្បីបេ្រមើេស�កម� ដល់សិស្ស ទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លពី�គីទីបីេដើម្បីផ�ល់េស�
កម� ដល់សិស្ស��ក់ៗ ឬ�អ� កស� ័្រគចិត�ែដល��ន្រ�ក់ឈ� �លេហើយេធ� ើ�រេ្រ�ម�រែណ�ំរបស់��េរៀនេដើម្បីបំេពញ
មុខ�រសំ�ន់ៗ។ �ក្យ "ឪពុក��យ" ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធី�រ� ំងេនះេដើម្បីសំេ� េលើបុគ�ល� ំង�យ�ែដលេដើរតួ
�អ� កផ� ល់�រែថ� ំ ឬ��ព��លសិស្ស។
A. េ�ល�រណ៏ និង�រអនុវត� េ�កែន� ងេធ� ើ�រេដើម្បី�រ�របុគ�លិក (“អ� កេធ� ើ�រ”) និងសិស្ស (សូមគូ សធីក្រគប់
ចំណុចែដលអនុវត� )
��េរៀន្រត�វែត�នែផន�រទប់��ត់ េឆ� ើយតប និង្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 ែដលពិពណ៌�អំពី វ �ធី��ស� ដ៏ទូលំ
ទូ �យរបស់��េរៀនេដើម្បីទប់��ត់ និង្រគប់្រគង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន។
ែផន�ររ ួម�ន ប៉ុែន� មិន�ន្រតឺមចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖

 ្រក �ម�រ�រអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែដល្រត�វ�ន�ត់�ំង ែដលនឺងទទួ លខុស្រត�វេលើ�របេង� ើត និង
អនុវត� ពិធី�រសុវត� ិ�ពជំងឺ COVID-19 � ំងអស់ និង្រ�កដ�បុគ�លិកនិងសិស្សទទួ ល�ន�រអប់រ� អំពីជំងឺ
COVID-19។ ស�ជិក��ក់ៃន្រក �ម�ររ�រេនះ ្រត�វ�ន�ត់�ំង�អ� ក�ក់ទង�មួ យ DPH ក��ងករណីែដល�ន
�រផ��ះជំងឺេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន។

 ែផន�រ ឬពិធី�រមួ យស្រ�ប់ជំ�ន ែដលនឹង្រត�វអនុវត� ��មៗប��ប់ពី�ន�រជូ នដំណឹងេ�យបុគ�លិក��
េរៀន� ស�ជិក���ក់ៃនសហគមន៍��េរៀន (ម�ន� ី បុគ�លិក សិស្ស ឬេភ��វ) េធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 ទទួ លលទ�
ផល�វ �ជ� �ន។

 ែផន�រេនះនិ�យអំពី៖
•

�របំែបកករណីេចញពីសហគមន៍��េរៀន��មៗ េដើម្បីឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ ្របសិនេបើ
�រជូ នដំណឹងេកើតេឡើងខណៈែដលករណីស�ិតេ�ទី�ំងេ�ះ។ ែផន�រ្រត�វែតអនុ��តឲ្យ�ន�រ�ក់ខ� �ន
ករណីឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�បេ�
� ះ�សន� េ�នឹងទី�ំងេ�ះ ្របសិនេបើ�ំ�ច់្រត�វ�ន�រេរៀបចំ
ស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លេ�ះ្រតឡប់េ�ផ� ះរបស់ខ� �នវ �ញ។

•

��ងព័ត៌�នពិត ឬឯក�រព័ត៌�នេផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ្របគល់ឲ្យករណី (ឬស�ជិក្រគ� �រែដលសម្រសប
េបើករណីគឺ�កុ�រ) នឺងេរៀប�ប់អំពីបទប្ប�� ត� ិ្រគប់្រគងេលើ�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និងតំណេ�
�ន់េគហទំព័រែដល�នព័ត៌�នបែន� ម។

 ែផន�រ ឬពិធ�
ី រមួ យេដើម្បី�ប់េផ� ើម ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់េ���េរៀន ែដល្រសបេ��ម�រែណ�ំ
របស់ DPH េ�យគូ សប��ក់ពីនីតិ វ �ធីស្រ�ប់៖
•

�រ�ក់ករណីមួយ ឬេ្រចើនឱ្យេ��ច់េ�យែឡក

•

�រកំណត់អត� ស��ណបុគ�ល ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីេ���េរៀន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
•

�រ�ក់េធ� ើច��ឡីស័កចំេ�ះអ� កេធ� ើ�រ និង/ឬសិស្ស ែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ េហើយ�ន�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គ និង

•

�រ��ពី�រទទួ ល�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់បុគ�ល� ំងអស់ ែដល�នប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ េ�ក��ង��េរៀន
េ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ �មូ ល��នស្រ�ប់ វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគងបន� េទៀត។

•

ផ� ល់េសចក� ីជូនដំណឹងដល់ DPH អំពក
ី រណីឆ�ងជំងឺ COVID-19 ច�ស់�ស់ក��ងចំេ�មអ� កេធ� ើ�រ និងកុ�រ
ែដល�នចូ ល��េរៀន េ�េពល�មួ យក��ងអំឡ
� ងេពល 14 ៃថ� មុន�លបរ �េច� ទ�ប់េផ� ើម�នជំងឺ។ �ល
បរ �េច� ទ�ប់េផ� ើម�នជំងឺ គឺ��លបរ �េច� ទៃន�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 ឬ�លបរ �េច� ទៃន�រ
�ប់េផ� ើមេចញេ�គស��របស់អ�កែដល�នជំងឺ គិតយកៃថ� �ែដលេកើតេឡើងមុន។ �រ�យ�រណ៍អំពី
ករណី��គួ រែត្រត�វេធ� ើក��ងចេ��ះេពល 1 ៃថ� េធ� ើ�រ ប��ប់ពី�រជូ នដំណឹងរបស់��េរៀនអំពីករណីេនះ។
�រ�យ�រណ៍េនះ�ច្រត�វ�នបំេពញ�មប�
� ញអុីនធឺណិត េ�យ�រេ្របើ្រ�ស់�ក្យេស� ើសុំ្របកបេ�យ
សុវត� ិ�ពេលើេគហទំព័រ៖ http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport ឬេ�យ�ញយក
និងបំេពញ ��ងប�� ីករណី និងអ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� េហើយេផ�ើ
�េ��ន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។

 ែផន�រមួ យេដើម្បី�យ�រណ៍ករណីចម� ង�ចេ��ម (3 ករណីេឡើងេ�ក��ងអំឡ�ងេពល 14 ៃថ� ) េ��ន់�យក��ន
សុខ�ព��រណៈ�ប��ន់។ េនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើេ�យេ្របើជេ្រមើស�យ�រណ៍ដូច��ែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ៖ (1)
�រ�ក់រ�យ�រណ៍�មប�
� ញអុីនធឺណិតេ�េគហទំព័រ
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport ឬ (2) បំេពញឯក�រ ��ងប�� ីករណី និងអ� ក
ែដល�នទំ�ក់ទំនងនឹងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ វ �ស័យអប់រ� េហើយេផ�ើអុីែម៉លេ� ACDCEducation@ph.lacounty.gov។ �យក��នសុខ�ព��រណៈនឹងសហ�រ�មួ យ��េរៀនេដើម្បីកំណត់� េតើ
្រក �មេនះ�ច��រផ��ះជំងឺែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រេឆ� ើយតបនឹង�រផ��ះជំងឺៃនសុខ�ព��រណៈ ឬេទ។

 ែផន�រេ្រត�មប្រម �ងស្រ�ប់�របិទ� ំង្រស �ង ឬេ�យែផ� កៃន្របតិបត� ិ�រ��េរៀនេ�យ��ល់មុខ ្របសិនេបើ
�ំ�ច់ េ�យែផ� កេលើ�រផ��ះជំងឺេ�ក��ង��េរៀន ឬសហគមន៍។

 ែផន�រ ឬពិធី�រមួ យស្រ�ប់�រប��ល
� �រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 េ�ក��ង្របតិបត� ិ�រធម� �របស់��
េរៀន។
•

�៉ងេ�ច�ស់ ែផន�រេនះគួ រែតេរៀប�ប់ពី វ �ធី��ស� េដើម្បី���រចូ លេធ� ើេតស� ស្រ�ប់សិស្ស ឬបុគ�លិក
ែដល�នេ�គស�� ឬ�ន��ល់ ឬសង្ស័យ��ន�រប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលផ��កេមេ�គ SARS-CoV-2។
ចូ រកត់ស��ល់� បទ��នសេ���ះបេ�
� ះ�សន� ប��ន់ៃន�រប��រជំងឺ COVID-19 (ETS) របស់ Cal/OSHA
(CAL/OSHA ETS) ត្រម�វឲ្យកែន� ង�រ�រផ� ល់�រេធ� ើេតស� េ�យមិនគិតៃថ� ដល់បុគ�លិក ក��ងអំឡ
� ងេពលេ�៉ង
ែដល�ន្រ�ក់ឈ� �ល ស្រ�ប់៖
o

បុគ�លិកែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេហើយ�នេ�គស�� េ�យមិនគិត� េតើ�ន�រប៉ះ�ល់នឹង
េមេ�គច�ស់�ស់ ឬមិន�នេ�ះេទ។

o

បុគ�លិកែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ។

o
o

បុគ�លិកែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រ ប��ប់ពីប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ ្របសិនេបើពួកេគេកើត�នេ�គស��។
បុគ�លិកែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេ�េពល�នផ��ះជំងឺ (បុគ�លិកចំនួន 3 ករណីេឡើងេ�)។

o

បុគ�លិក� ំងអស់េ�េពល�ន�រផ��ះជំងឺដ៏ធំ (បុគ�លិកចំនួន 20 ករណីេឡើងេ�)។

•

េ�េពលេនះ �រេធ� ើេតស� ្រត�វ�នត្រម�វ�ំ�ច់ចំេ�ះបុគ�លិក និងសិស្ស� ំងអស់ែដល�បុគ�លែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ� និងបន� ស� ិតេ�ក��ង��េរៀនប��ប់ពី�ន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ះ រ ួម� ំងអ� ក
ែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រ និង�ន�ក់ដូសជំរុញ្រគប់លក� ណៈនិង�ន់េពលេវ� ក៏ដូច�សិស្ស� ំង�យែដល
មិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ្រគប់លក� ណៈនិង�ន់េពលេវ� ប៉ុែន� ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យបន� ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព
សិក�របស់ពួកេគេ�យេ�ងេ�េលើ�រេធ� ើច��ឡីស័កែដល�នែកស្រម� ល (modified quarantine)។ �រ
អនុវត� � ំង្រស �ង�មបទប��េនះ ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹង�ប់េផ� ើមេ�យមិនេលើសពី ពីរស��ហ៍ ប��ប់ពី�ល
បរ �េច� ទេបើកេឡើង វ �ញ េ្រ�យៃថ� ឈប់ស្រ�ករបស់��េរៀនឬតំបន់េ�ះេឡើយ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតៃន
�រ��ស់ប� �រ និង�រអនុវត� ច�ប់�ក់ទងនឹង�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ� ើច��ឡីស័ក សូ ម
ពិនិត្យេលើ ឧបសម� ័ន� T2៖ ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់��េរៀនក្រមិត K-12។

•

េលើសពីេនះេទៀត ��េរៀនគួ រែតពិ�រ�អំពី វ �ធី��ស� ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� �ម�លកំណត់ ស្រ�ប់បុគ�ល
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ែដលមិន�នេ�គស�� េហើយមិន�ន�រប៉ះ�ល់ច�ស់�ស់។ �យក��នសុខ�ព��រណៈៃនរដ� �លី
ហ� ័រ�៉ (CDPH) មិនត្រម�វឲ្យ�ន�រេធ� ើេតស� អ� កែដលមិន�នេ�គស�� �ម�ពញឹក�ប់ឬនីតិ វ �ធី�ក់
�ក់�មួ យេទ េ�េពលេនះ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ រដ� �នផ� ល់�រ�ំ្រទដល់ច��ក់ៃន�រេធ� ើេតស� �ក់
�ក់ �មរយៈ�រផ� ត់ផ�ង់ឧបករណ៏េធ� ើេតស� បែន� ម �រដឹកជ��ន
� សមត� �ពមន� ីរពិេ�ធន៍ បេច� ក វ �ទ�
ស្រ�ប់�រចុះេ��ះនិង�រ�យ�រណ៍ �របណ��ះប�
� ល និងជំនួយ�មួ យនឹងសំណង����ប់រង។ ��
េរៀន្រត�វ�នែណ�ំឲ្យចូ លេមើលព័ត៌�ន និងធន�ន�ក់ទងនឹង�រេធ� ើេតស� េ��តេលើ��េរៀនេ� សុវត� ិ
�ព��េរៀនស្រ�ប់្រគប់ទី�ំង� ំងអស់។ េ�េពលែដល�នអ្រ��រឆ� ងក��ងសហគមន៍ខ�ស់ េ�នធី
LA ែណ�ំឱ្យអនុវត� �រេធ� ើេតស� �ម�រកំណត់ បូ ករ ួម� ំងបុគ�លែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញផងែដរ
េ�ទី�ែដល�នធន�ន�ចេរៀបចំ�ន។ ចូ រកត់ស��ល់�េ�េពលេនះ េ�យែផ� កេ�េលើ�រែ្រប្រប� ល
�៉ង�ប់រហ័សចំេ�ះ�រ រ �ក�ល�លៃនជំងឺ�តត�តសកល�េពលបច��ប្បន� េនះ ្រពម� ំង�រេកើនេឡើងៃន
�រឆ� ងេមេ�គ្របេភទ Omicron ផងែដរេ�ះ �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យេមេ�គ�ន់ែត�ន�រៈសំ�ន់��ំង
េឡើងក� ង�រេដើរតួ �មេធ��យ�ត់បន� យេដើម្បី�ក់កំណត់េ�េលើ�រចម� ងេមេ�គេ�ក��ង��េរៀន។
�រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យេមេ�គ�ទូ េ�េ�ែតមិន�ន់ត្រម�វឱ្យអនុវត� េ�ក��ងពិធី�រេនះេ�េឡើយេទ ប៉ុែន�
្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ឱ្យអនុវត� �មេធ��យ�ទិ�ព។
•

គេ្រ�ង្រត�វផ� ល់�រ��� លទ� ផលេតស� � ំងអស់នឹង្រត�វ�យ�រណ៍េ��យក��នសុខ�ព��រណៈ។

•

ចូ រកត់ស��ល់�៖ �រេធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�នមិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន�សះេស្បើយពីជំងឺ
COVID-19 េ�យ�ន�រប��ក់ពីមន� ីរពិេ�ធន៍ ក��ងអំឡ
� ងេពល 90 ៃថ� កន� ងមកេនះ និងមិន�នេ�គ
ស��េ�ះេទ។

 ចូ រពិ�រ��ត់�ំងឲ្យបុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះ (បុគ�លិកែដលមិន�ន់�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េហើយែដល�ន
�យុេលើសពី 65 ��ំ និង/ឬ�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ� ែដលនឹងេធ� ើឲ្យពួ កេគ្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់្របសិនេបើឆ�ងេម
េ�គ) ឱ្យបំេពញ�រ�រែដល�ចេធ� ើ�នពីផ�ះ �មែដល�ចេធ� ើេ��ន។ បុគ�លិកេ�ក��ងចំ�ត់��ក់េនះគួ រ
ពិ�ក�ពីក�ីកង� ល់���មួ យអ� កផ� ល់េស�កម� ែថ� ំសុខ�ពរបស់ខ� �ន ឬេស�កម� សុខ�ព�រ�រ េដើម្បីេធ� ើ�រ
សេ្រមចចិត�សម្រសបស្រ�ប់�រ្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញ។

 គួ រពិ�រ��រេរៀបចំៃនដំេណើរ�រ�រ�រថ� ី ែដល្រសបេ��មក្រមិតេសចក� ី្រត�វ�រសិក� និងត្រម�វ�រសិស្ស េដើម្បី
បេង� ើនឱ�សឲ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រពីផ�ះ។

 ្រត�វែណ�ំបុគ�លិក� ំងអស់កុំឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�នជំងឺ ឬ្របសិនេបើពួកេគ�នប៉ះ�ល់នឹងមនុស្សែដល�ន
េមេ�គជំងឺ COVID-19។ ម�ន� ី��េរៀន�នផ� ល់ព័ត៌�នដល់បុគ�លិក�ក់ទងនឹង អត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�រឈប់
ស្រ�កែដលឧបត� ម�េ�យកែន� ង�រ�រ ឬរ��ភិ�ល។

 �រេ្របើ្រ�ស់អ�រ��េរៀនក��ងេ�លបំណងេ្រ�ពី�រសិក� (�រ្របជុំឬ្រពឹត�ិ�រណ៍សហគមន៍ �រចូ លរ ួមគ� ីនិក
េ�នឹងទី�ំងេ�យបុគ�លែដលមិនែមន�សិស្សឬបុគ�លិក ។ល។) ្រត�វ�នអនុ��ត។ �រេ្របើ្រ�ស់ប រ �េវណអ�រ
�ងក��ង��េរៀន្របឈមនឹង�និភ័យ�ន់ែតេ្រចើនៃន�រចម� ងេ�គដល់ខ្យល់េ��ងក��ងអ�រ និងៃផ� េផ្សងៗ
េហើយ្រត�វ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�េ�យយកចិត�ទុក�ក់ េដើម្បីេជៀស�ង�រប៉ះ�ល់ែដលមិន�ំ�ច់េ�េលើេមេ�គ
ស្រ�ប់បុគ�លិក និងសិស្ស��េរៀនធម� �។ ែណ�ំឲ្យ�ន�រ�ងស��ត�្រប�ំ ស្រ�ប់េ្រគ�ងបរ ���រេ��ង
ក��ងអ�រ ប��ប់ពី�ន�រេ្របើ្រ�ស់េ�យស�ជិក្រក �ម ែដលមិនែមន�ស�ជិកៃន��េរៀនេហើយ។ អនុ��ត
ឱ្យេ្របើ្រ�ស់�លកី��ងេ្រ�អ�រេ�យ្រក �មកី�យុវជន ្រក �មសម� ័ន�កី� ឬក� ឹបមិន�ក់ទងនឹង��េរៀន ដ�ប
�ពួ កេគយកចិត�ទុក�ក់េដើម្បីេជៀស�ង�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ ែដលមិន�ំ�ច់ស្រ�ប់បុគ�លិក និងសិស្ស��
េរៀនធម� �។

 �រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លិក ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យអនុវត� មុនេពលអ� កេធ� ើ�រ�ចចូ លេ�ទីកែន� ងេ�ះ�ន។ �រ្រត� តពិនិ
ត្យគួ រែត�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យ�ក់ទងនឹង�រក� ក �រដកដេង� ើមខ� ីៗ �រពិ�កដកដេង� ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�
េហើយ្របសិនេបើបច��ប្បន� េនះ បុគ�លិកកំពុងស� ិតេ្រ�ម�រប��ប់ប��ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ� ើច��ឡីស័ក។
�រ�ស់សីតុណ��ព្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើផងែដរ ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន។
•

�រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើេឡើង��ល់មុខេ�េពលមកដល់��េរៀន ឬពីច��យមុនេពលមកដល់
��េរៀន េ�យេ្របើកម� វ �ធីឌីជីថល ឬ វ �ធី��ស� ែដល�ចប��ក់�នេផ្សងេទៀត។

•

ចូ រកត់ស��ល់� CAL/OSHA ETS �េពលបច��ប្បន� េនះត្រម�វឲ្យកែន� ង�រ�រដកបុគ�លិកែដល�នេ�គ
ស��ៃនជំងឺ COVID-19 និង/ឬមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េហើយ�នទំ�ក់ទំនង ឬ�រប៉ះ�ល់ជិត
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ស� ិទ�នឹងបុគ�លែដល�នេមេ�គ េចញពីកែន� ងេធ� ើ�រ។ CAL/OSHA មិន�នេចញប��ចំេ�ះវ �ធី��ស� �ក់
�ក់�មួ យៃន�រ�ម�នបុគ�លិកេ�ះេទ ប៉ុែន� �រអនុវត� វ �ធី��ស� មួ យចំនួនដូ ចែដល�នែណ�ំ នឹង
ជួ យក��ង�រអនុវត� �ម ETS �េពលបច��ប្បន� េនះ។

 �រ�ក់�៉ស់�ត្រម�វ�រ�ំ�ច់ស្រ�ប់បុគ�លែដលចូ លក��ងបរ �េវណអ�រ��េរៀន ឬ�នជំនិះ��េរៀន (រថ
យន� ្រក �ងរបស់��េរៀន ក៏ដូច�អ�រ និងទី����េរៀន) ែដល�នទំ�ក់ទំនង ឬ�នប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ
(សិស្ស ឪពុក��យ ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀត)។
•

បុគ�លិកែដល�នទំ�ក់ទំនងឬ�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ នឹងទទួ ល�ន�៉ស់សមរម្យមួ យ ែដល�ច
្រគបេ�េលើ្រចមុះនិង�ត់ េ�យឥតគិតៃថ� ។ បុគ�លិក្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងេពលេធ� ើ�រ
េពលេ��ងក��ងអ�រ និង�នទំ�ក់ទំនង�� ឬ្របែហល��ច�នទំ�ក់ទំនង�មួ យអ� កដៃទ។
បុគ�លិកែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�កម� េវជ� ��ស� � ពួ កេគមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់ ្រត�វែត�ក់
រ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រុ�េ�េលើែគម�ងេ្រ�ម ខណៈ�ែដល��ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� េើ ��ន។
្រត�វ�នជ្រម �ញឲ្យេ្របើ្រក�ត់ែដល�ន្រទង់្រ�យ�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច��។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន
សន� ះបិទេបើកែត��ងេ�ះេទ។

•

បុគ�លិកែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉ស់្រត�វែតេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 �៉ងេ�ច�ស់ពីរ
ដងក��ងមួ យស��ហ៍ េលើកែលងែតបុគ�លិកេ�ះផ� ល់ភស���ងពី��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ
ឺ
្រប�ំងនឹងជំង COVID-19 និងភស���ងៃន�រទទួ ល�ក់ដូសជំរុញេ�េពលែដលពួ កេគ�នសិទ�ិទទួ ល។
េ�េពលែដល�នអ្រ�ៃន�រឆ� ងក��ងសហគមន៍ខ�ស់ េ�នធី LA ែណ�ំឱ្យអនុវត� �រេធ� ើេតស� �ម�ល
កំណត់ េ�យបូ ករ ួម� ំងបុគ�លែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ� ំងបុគ�លែដល�នទទួ ល ឬមិន�ន
ទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ េ�ទី�ែដល�នធន�ន�ចេរៀបចំ�ន។

•

ត្រម�វ�រក��ង�រផ�ល់�៉ស់ែដល�នក្រមិតគុណ�ពខ� ស់�ងមុនដល់បុគ�លិក��េរៀន�ំងអស់៖ េ�
េពលេនះ បុគ�លិក��េរៀន� ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់ក្រមិតស្រ�ប់វះ�ត់ (ក៏្រត�វ�នសំេ�េ�េលើ�៉ស់
ែដលេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់នីតិ វ �ធីេវជ� ��ស� ) ឬឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ក្រមិតខ� ស់�ងមុន (ឧ�រហណ៍
�៉ស់ែដល�ឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើម្របេភទ KN95 ឬ្របេភទ N95) ដូ ចែដល�នកំណត់�ងេលើ។
ស្រ�ប់អ�កែដល�ក់�៉ស់វះ�ត់ �រ�ក់�៉ស់ពីរ�ន់ែដល�នរ�ំងមុខ្រក�ត់ពីេលើ�៉ស់វះ�ត់ គឺ្រត�វ
�នែណ�ំឱ្យេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់�រ�រ�របែន� ម។ រ�ំងមុខ្រក�ត់ែតមួ យគឺមិន�ចទទួ លយក�ន
េទៀតេទ េ្រ�ះ�មិន�ចផ� លក
់ ្រមិត្រគប់្រគង្របភពេមេ�គឬ�រ�រ�រ��ល់ខ� �ន ដូ ច��៉ស់វះ�ត់ ឬ
PPE ក្រមិតខ� ស់�ងមុនេ�ះេទ។ �រអនុវត� � ំង្រស �ង�មបទប��្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹង�ប់េផ� ើមេ�យមិន
េលើសពី ពីរស��ហ៍ ប��ប់ពី�លបរ �េច� ទេបើកេឡើង វ �ញេ្រ�យៃថ� ឈប់ស្រ�ករបស់��េរៀន ឬតំបន់េ�ះ
េឡើយ។

•

េ�េពល�ន�រេស� ើសុំ កែន� ង�រ�រត្រម�វឲ្យផ� ល់ឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើមដល់បុគ�លិកែដលមិន�ន
�ក់��ប
ំ ��រ ្រពម� ំងផ� ល់�រែណ�ំអំពី វ �ធីេ្របើេដើម្បី��� �៉ស់�ក់�ន្រតឹម្រត�វ។

•

បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�េ��ងក��ងអ�រ េលើកែលងែត៖ េ�េពលេធ� ើ�រែត��ក់
ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជនែដលបិទ��រជិត េ�េពលែដលពួ កេគ�មនុស្សែត��ក់គត់ែដល�ន
វត� �នេ�កែន� ងេធ� ើ�រែដលធំទូ�យស្រ�ប់បុគ�លិកេ្រចើន�ក់ ឬេពលបរ �េ�គ��រឬេភសជ� ៈ។

•

ត្រម�វឱ្យបុគ�លិក� ំង្រត�វ�ក់�៉ស់េពលេ��ងេ្រ�អ�រក��ងបរ �េវណ��េរៀនផងែដរ េលើកែលងែតេពល
កំពុងទទួ ល�ន��រ ឬេភសជ� ៈ និងេ�េពលែដលស� ិតេ�ទី�ំង�ងេ្រ�អ�រែដល�នមនុស្សេ្រចើន
កុះករ េហើយែដលមិន�ចរក�គ��ត�នេ�យ�យ្រស� ល និង្រតឹម្រត�វ�នេ�ះ។

•

�ន�រែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ ប៉ុែន� មិនែមន�ត្រម�វ�ំ�ច់េ�ះេទ ក��ង�រឱ្យសិស្ស� ំង�យ�ក់�៉ស់
ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុន េ�យ�៉ងេ�ច�ស់្រត�វែត��៉ស់ែដលបិទជិតល� េហើយមិនែមន�
�៉ស់្រក�ត់ ប៉ុែន� ��៉ស់ែដល�នផលិតេឡើងេ�យវត���តុេដើមែដល�នេ្រចើន្រស�ប់ េហើយែដលមិន
ែមន��រ�តុែដល�នត�ញ និងេ�យ�នែខ្សលួ សពីេលើែផ� ក្រចមុះ។ មិន�នចំណុច�មួ យេ�ក��ង
ពិធី�រេនះែដលត្រម�វឱ្យ��េរៀនផ� ល់�៉ស់ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុនដល់សិស�នុសិស្សទូ េ�� ំង
អស់េ�ះេទ េហើយគួ រែតេ�រព�ម�រចង់�នរបស់ឪពុក��យចំេ�ះក្រមិតរបស់ PPE ែដលសិស្ស�ក់។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �រ�ក់�៉ស់�ទូ េ� េ�យ�ន្របេភទរ�ំងមុខែដលសម្រសបមួ យចំនួន េ�ែត
្រត�វ�នត្រម�វ�េពលឥឡ
� វេនះស្រ�ប់�ង
ំ ទី�ង
ំ �ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រក��ងបរ �េវណ��េរៀន។ �រ
េលើកែលង�ចរ ួមប��ល
� � ំងេ�េពលកំពុងបរ �េ�គ��រឬេភសជ� ៈ�៉ងសកម� និងេពលេ�ទី�ំង�ង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
េ្រ�អ�រែដល�ចរក�គ��ត�ង�យ្រតឹម្រត�វ�ន។
•

ស្រ�ប់េសចក� ីែណ�ំ និងព័ត៌�នថ� ីៗបំផុតរបស់ LACDPH ស� ីពី�រ�ក់�៉ស់ សូ មេមើលទំព័រអំពី �៉ស់
�រ�រជំងឺ COVID-19 របស់េយើង។

•

វ �ធី��ស� �រ�រេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីស្រម� លដល់សិស្សែដលស� ិតេ�ក��ងែផន�រៃន�រអប់រ�
ែដល�នលក� ណៈបុគ�ល ឬែផន�រ 504 (IEP) េហើយស្រ�ប់អ�កែដល�នេហតុផលេវជ� ��ស� ែដល��ំងពួ ក
េគមិនឱ្យេ្របើ ឬអត់្រ� ំនឹង�រ�ក់�៉ស់�ន។ សិស្សែដលប��ញឯក�រសម្រសប ែដលអះ�ងពីពិ�រ
�ព ឬល័ក�ខ័ណ�ែដលមិនអនុ��តឱ្យពួ កេគ�ក់�៉ស់េ�យសុវត� ិ�ព�ន គួ រែត�ក់រ�ំងមុខែដល�ន
្រក�ត់រុ�េ�ែគម�ងេ្រ�ម ្របសិនេបើ��ន�ពរបស់ពួក�ចេធ� ើេ��ន។ សិស្សែដល�ន��ន�ពសុខ
�ពែដល�ន��ប់ឯក�រ� មិន�ច�ក់រ�ំងមុខនិង្រក�ត់រុ��នេទ �ចេស� ើសុំដំេ�ះ្រ�យសមរម្យ
ពី��េរៀន ឬតំបន់�ន។ �រ�យតៃម� ចំេ�ះករណីេលើកែលងេ�យ�រែត��ន�ពសុខ�ពផ� វ� �យ
��ន�ពសុខ�ពផ� វ� ចិត� ពិ�រ�ព ឬប��េ�តវ ���ណចុះេខ�យ (�រ��ប់) ែដល��ំងដល់�រ�ក់�៉ស់
គឺ��រកំណត់ែផ� កេវជ� ��ស� េហើយដូ េច� ះ្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ�យ្រគ�េពទ្យ គិ�នុប��យិ�រជំ�ញ��ល់ (nurse
practitioner) ឬអ� កជំ�ញែផ� កេវជ� ��ស� ែដល�ន���ប័ណ�េផ្សងេទៀតែដលអនុវត� េ្រ�ម���ប័ណ�របស់
្រគ�េពទ្យ។ �រអះ�ងេ�យខ� �នឯង និង�រអះ�ងេ�យឪពុក��យ ស្រ�ប់ករណីេលើកែលងៃន�រ�ក់�៉
ស់េ�យ�រែតល័ក�ខ័ណ�ដូ ចែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ មិន�ច�ត់ទុកដូ ច��រកំណត់�មែផ� កេវជ� �
�ស� �នេឡើយ។ �រេលើកែលងែផ� កេវជ� ��ស� ែដល�ន�រចង្រកង�ឯក�រ្រតឹម្រត�វ គឺ�េហតុផលែតមួ យ
គត់ែដល�ចទទួ លយក�ន ែដលសិស្ស�ច្រត�វ�នេលើកែលងពីត្រម�វ�រៃន�រ�ក់�៉ស់េពលេ�ក��ង
អ�រេ���េរៀន។ ជំេនឿ��ល់ខ� �ន ឬ�រេលើកែលង�ង�ស�េផ្សងៗមិនអនុវត� ចំេ�ះត្រម�វ�រៃន�រ
�ក់�៉ស់េទ។

•

ផ� ល់�រែណ�ំ�៉ងមុឹង�៉ត់� សិស្ស�ែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉ស់េពលេ�ក��ងអ�រ្រត�វេធ� ើេត
ស� រកេមេ�គ COVID-19 �៉ងេ�ច�ស់ពីរដងក��ងមួ យស��ហ៍ លុះ្រ�ែតពួ កេគផ� ល់ភស���ងពី��ន�ព
ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ (និង��ន�ពៃន�រ�ក់ដូសជំរុញ្របសិនេបើ�នសិទ�ិទទួ ល�ក់) ្រប�ំង
ឺ
នឹងជំង COVID-19។ េ�េពលែដល�នអ្រ�ៃន�រឆ� ងក��ងសហគមន៍ខ�ស់ េ�នធី LA ែណ�ំឱ្យអនុវត� �រ
េធ� ើេតស� ៃន�ម�លកំណត់េនះ េ�យបូ ករ ួម� ំងបុគ�លែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ និង�ក់ដូស
ជំរុញ េ�ទី�ែដល�នធន�ន�ចេរៀបចំ�ន។

•

��េរៀនរដ� � ំងអស់គួរែតដឹងអំពីត្រម�វ�រេ�ក��ងចំណុច AB 130 េដើម្បីផ�ល់ជូននូ វកម� វ �ធីសិក�ឯក�ជ្យ
ស្រ�ប់��ំសិក� 2021-22។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យស��ត ឬប�រ�
� ៉ ស់របស់ពួកេគ�េរៀង�ល់ៃថ� េហើយែណ�ំឪពុក��យ្រត�វឲ្យ��� កូ នៗ
របស់ពួកេគ�ន�៉ស់��តស្រ�ប់�ក់។

 េដើម្បី្រ�កដ��៉ស់្រត�វ�ន�ក់�៉ង��ប់ខ� �ននិង្រតឹម្រត�វ បុគ�លិក្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យបរ �េ�គ��រ ឬេភ
សជ� ៈ េលើកែលងែតក��ងអំឡ
� ងេពលស្រ�ករបស់ពួកេគ េ�េពលែដលពួ កេគ�ចេ�ះ�៉ស់របស់ខ� �ន និងបែន� ម�រ
រក�គ��ត�ង�យរបស់ពួកេគពីអ�កដៃទ �នេ�យសុវត� ិ�ព។ �រទទួ ល�ន��រ ឬេភសជ� ៈេ�ទី�ំង�ង
េ្រ�អ�រគឺ�ជេ្រមើសល� បំផុត ប៉ុែន� �រទទួ ល�ន��រឬេភសជ� ៈេ�ក��ងបន� ប់តូច ឬបន� ប់�រ�រេ��ងក��ង
អ�រ គឺ្របេសើរ�ង�របរ �េ�គេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ករ ួម�� ្របសិនេបើ�របរ �េ�គេ�បន� ប់តូចឬបន� ប់�រ�រ
�នកែន� ង�ចរក�គ��ត�ន់ែតធំ និង�ន�ក់រ�ំងរ�ងបុគ�លិក� ំងអស់។

 គួ រពិ�រ�អំពី�របេង� ើនគ��តរ�ងបុគ�លិក� ំង�យេ�ក��ងបន� ប់ ឬេ��មទី�ំង�មួ យែដល្រត�វ�នេ្របើ
េ�យបុគ�លិកស្រ�ប់�រពិ���រ និង/ឬ�រស្រ�ក �ពិេសសេ�េពលកែន� ងទំេនរេ�ះ ្រត�វ�នេ្របើរ ួម��
េ�យបុគ�លិកែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ឬមិន�នដឹងពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រ។

 បុគ�លិក អ� កេ�៉�រេ�នឹងទី�ំង អ� កលក់ និងបុគ�លិកដឹកជ��ន
� � ំងអស់ �នទទួ ល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�រ
េ្របើ្រ�ស់�៉ស់��ំ�ច់ េ�េពលេ�ជិតអ� កដៃទេពលេ��ងក��ងអ�រ។

 បន� ប់ស្រ�ក បន� ប់ទឹក ��ក់េរៀន និងបរ �េវណទូ េ�េផ្សងេទៀតែដលបុគ�លិក្រត�វ�នេ្របើឬចូ លេ� ្រត�វ�នស��ត
�ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម។ �រ�ងស��ត�្រប�ំ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើ េ�យមិន្រត�វ�នតិច�ងម� ង
ក��ងមួ យៃថ� ក��ងអំឡ
� ងេពល្របតិបត� ិ�រ ប៉ុែន� �ចេធ� ើញឹក�ប់�ងេនះ។
• បន� ប់ស្រ�ក _____________________________________________________________________
•

បន� ប់ទឹក _________________________________________________________________________
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
•

��ក់េរៀន __________________________________________________________________________

•

បន� ប់ពិេ�ធន៍ ____________________________________________________________________

•

�រ ��ល័យគិ�នុប��យិ� __________________________________________________________

•

ទីកែន� ង្របឹក�េ�បល់ ឬជំនួយសិស្សេផ្សងេទៀត __________________________________________

•

�រ ��ល័យ�ងមុខ _________________________________________________________________

•

�រ ��ល័យេផ្សងេទៀត _______________________________________________________________

•

េផ្សងេទៀត (�ល្របជុំ កែន� ង�ត់្រ�ណ ប�
� ល័យ្របសិនេបើេ្របើ្រ�ស់) _______________________

 ទីកែន� ងែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើនេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យស��ត�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យ
ៃថ� ។

 �ន�រែណ�ំ� ្រត�វ�នផ� ល់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ ែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់បុគ�លិក
� ំងអស់េ�ក��ង ឬែក្បរទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�ម (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

្រចកចូ ល ឬ្រចកេចញអ�រ____________

•

�រ ��ល័យក�
� ល __________

•

្រចកេឡើងជេណ�ើរ __________

•

្រចកចូ លជេណ�ើរយន� (េបើ�ន) ____________

•

��ក់េរៀន __________

•

បន� ប់ស្រ�ករបស់ម�ន� ី __________

•

�រ ��ល័យរបស់ម�ន� ី៖ __________

 �ន�រែណ�ំឲ្យបុគ�លិក�នឱ�ស�ងស��តៃដរបស់ខ� �ន�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកឲ្យ�នញឹក�ប់។
 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លិក� ំងអស់។
 ជេ្រមើសេផ្សង—ពិពណ៌�ពី វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀត៖
_________________________________________________________________________________________________________________
B. វ ��ន�រណ៍េដើម្បីអនុ��តឲ្យរក�គ��ត�ង�យ�ម�រែណ�ំ និង�ត់បន� យ�រជួបជុំមនុស្សេ្រចើនស្រ�ប់
បុគ�លិក សិស្ស និងេភ��វេផ្សងៗ (សូមគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )
កំណត់ស��ល់៖ LACDPH ែណ�ំ� វ ��ន�រណ៍��ែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បីបេង� ើត�ររក�គ��ត�ង�យ េពលែដលេធ� ើ
ដូ េច� ះេហើយ នឹងមិនរ��នដល់�រសិក�េពញេ�៉ងរបស់សិស្សែដល�នចុះេ��ះ� ំងអស់េ�ះេទ។ េនះ�ន�រៈសំ�ន់
��ំង�ស់ ក��ងអំឡ
� ងេពលែដល្រក �មសិស្សស� ិតេ��ងេ្រ���ក់ (ឧ�ហរណ៍ �រ��ស់ប�រេវនេ��ម្រចកផ
�
� វ� េដើរធំ)
និង/ឬេ�េពល�មួ យែដល្រត�វែតេ�ះ�៉ស់េចញ ក��ងេពលែដលស� ិតេ�ទី�ំងែដល�ន�្រក �ម (ឧ�ហរណ៍ េពល
ស្រ�ក��រៃថ� ្រតង់ េពលេចញេលង) ែដល�របេង� ើន�ររក�គ��ត�ង�យ�ជេ្រមើសល� គួ រែតេធ� ើ។ ស្រ�ប់��ន
�ពេពលែដល�ររក�គ��ត�ង�យមិន�ចេធ� ើេ��នេទ (ឧ�ហរណ៍ ��ក់េរៀនែដល�នសិស្សេពញ) �រៈសំ�ន់ៃន
�រ្រប�ន់��ប់នូវ�រ�ក់�៉ស់ 100% គឺ�ចំណុច�ំ�ច់។

 ចំនួនបុគ�លិកេ្រចើនបំផុតែដល្រត�វ�នអនុ��តេ�ទីកែន� ងគឺ៖

.

 �រ�ក់�៉ស់�ត្រម�វ�រ�ំ�ច់្រគប់េពលេ�េលើរថយន� ��េរៀនធំ និងតូ ច� ំងអស់។
 គួ រពិ�រ�អំពី�ររក�វ ��ន�រណ៏េដើម្បីេលើកកម� ស់�ររក�គ��ត�ង�យ រ�ងសិស្សេ�េលើរថយន� ្រក �ង��
េរៀន េ�យ�រែត�នសិស្ស�េ្រចើនេ�ែតមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ។ ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក
្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

កែន� ងអង��យមួ យគឺស្រ�ប់កុ�រ��ក់ េលើរថយន� ្រក �ង។ _________

•

�រេ្របើ្រ�ស់ជួរ��ស់��។ _________
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
•

េបើកបង� �ច ្របសិនេបើគុណ�ពខ្យល់និងសុវត� ិ�ពអ� កជិះ �ចអនុ��ត�ន។ _________

 វ ��ន�រណ៏បែន� មែដល�ច្រត�វគិតពិ�រ�រ េដើម្បីជ្រម �ញ�ររក�គ��ត�ង�យ និង�ត់បន� យ�រ្របមូ លផ��ំ
របស់អ�កជិះេលើរថយន� ្រក �ង��េរៀន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

�ក់េ�៉ងចូ លេរៀនប�
� ក់�� េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�រេធ� ើដំេណើរេ្រចើន�ងមួ យដងក��ងរថយន� ្រក �ងមួ យ
េ�េពល��េរៀន�ប់េផ� ើម និងបិទ។ _________

•

�រអនុវត� វ ��ន�រណ៍ែដលេធ� ើឲ្យ�ន�ព�យ្រស� លស្រ�ប់ឲ្យឪពុក��យេបើក�នយន� ជូ នសិស្សមក
��េរៀន ដូ ច��រ�ប់េបើក��េរៀនេ�យ�នវត� �នបុគ�លិក �របែន� មកែន� ងចត�នយន� រយៈ
េពលខ� ីេ���េរៀន និងវត� �នបុគ�លិកេ�កែន� ង�ក់សិស្សចុះ េដើម្បី���ននូ វសុវត� ិ�ពរបស់សិស្ស
េពលេធ� ើដំេណើរពីកែន� ង�ក់ចុះមក�ន់្រចកចូ ល��េរៀន។ __________

•

�រអនុវត� វ ��ន�រណ៍ែដលស្រម� លដល់�រេធ� ើដំេណើរេ�យ�នសុវត� ិ�ព និងសម្រសប�មវ �យស្រ�ប់សិស្ស
មក�ន់��េរៀន ដូ ច�្រក �មេថ� ើរេជើង ផ� វ� �នសុវត� ិ�ពមក�ន់��េរៀន (Safe Routes to School)
�នអ� កជួ យឆ� ងផ� វ� ចូ ល��េរៀន កម� វ �ធីសុវត� ិ�ពកង់ និងផ� វ� ជិះកង់។ __________
o ឪពុក��យ្រត�វ�នេរៀបចំឲ្យសហ�រ�មួ យបុគ�លិក��េរៀន េដើម្បី្រ�កដ��នជេ្រមើស
មេធ��យេធ� ើដំេណើរេផ្សងេទៀត ែដល�ន�រ្រត� តពិនិត្យសម្រសប និង�នរ ួមប��ល
� វ �ធី��ស�
ស្រ�ប់�ររក�គ��ត�ង�យ និង�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់។
o េហ��រច�សម� ័ន�អ�រ្រត�វ�នស្រម� ល េដើម្បីបេង� ើនជំនួយដល់�រេធ� ើដំេណើរេ�យកង់ និងបេង� ើន
កែន� ងផ��កកង់ េបើ�ចេធ� ើេ��ន។

•

េផ្សងេទៀត៖ ___________________________________________________________________________________________

 ពិ�រ�េលើ�រអនុវត� វ ��ន�រណ៏េដើម្បី�ត់បន� យ�រ្របមូ លផ��ំមនុស្សេ្រចើន េ�េពលែដលសិស្ស ឪពុក��យ ឬេភ��វ
ចូ ល និងេធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់អ�រ��េរៀន។ ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

�លវ ��គ្រត�វ�នែកស្រម� លេដើម្បីេជៀស�ង�រ្របមូ លផ��ំ��េ�ទី��រ ួម េហើយអនុ��តឱ្យ��ក់េរៀនែតមួ យៗ
ឬ្រក �មតូ ចៗ េធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់ទី��រ ួម���ន េ�េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន (ដូ ច�្រចកផ� វ� េដើរធំ និង
បន� ប់ទឹក) េ�េពលេវ��មួ យ។ __________

•

បុគ�លិក��េរៀន្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�្រចកផ� វ� េដើរក��ងអ�រ េដើម្បីេលើកកម� ស់នូវ�ររក�គ��ត�ង
�យ និង�ត់បន� យ�រេដើរចុះេឡើងនិង�រ្របមូ លផ��ំ�� េ�េពលែដលសិស្សចូ ល និងេដើរេ��ន់��ក់េរៀន។
__________

•

្របសិន�ចេធ� េើ ��ន ចំណុះផ��ករបស់ជេណ�ើរយន� ្រត�វែតកំណត់ចំនួន េដើម្បី�ត់បន� យកុំឱ្យ�នមនុស្ស
េ្រចើនកុះករ។ អ� កជិះ� ំងអស់�នត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់។ __________

•

វ ��ន�រណ៏�ងេ្រ�ម�ច្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីេជៀស�ង�រ្របមូ លផ��ំ��េ��មជេណ�ើរ៖
o �ត់�ំងជេណ�ើរេឡើង និងចុះ
____________________
o �រស្រ�កប�
� ក់��ចេ��ះេពលេរៀន
_____________________
o �រ្រត� តពិនិត្យជេណ�ើរេ�យបុគ�លិក��េរៀន
_____________________
o េផ្សងេទៀត៖ _____________________________________________________________________________________

 គួ រពិ�រ�អនុវត� វ �ធី��ស� ទូ � ំង��េរៀន ែដលបេង� ើតនិងរក�្រក �មែដល�នេស� រ�ព ពីេពល�ប់េផ� ើមរហូ ត
ដល់ចប់ៃថ� សិក� េ�ះគឺមនុស្សេពញវ �យែដល�អ� ក្រគប់្រគង និងកុ�រស� ិតេ��មួ យ��េពលេធ� ើសម� �ព�េ្រចើន
�មែដល�ចេធ� ើេ��ន (ឧ�ហរណ៍ បរ �េ�គ��រ �រលំែហ ។ល។) និងេជៀស�ង�ររ ួមប��ល
� ��រ�ងមនុស្សេ�
េ្រ�្រក �មរបស់ពួកេគ។ ្រក �មែដល�នេស� រ�ព្រត�វ�នេគ�ត់ទុក� ��រអនុវត� ល�បំផុតេ�្រគប់ក្រមិត��ក់
េហើយដូ េច� ះ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យអនុវត� ែបបេនះ ប៉ុែន� មិនត្រម�វ�ំ�ច់េទ។
•

សិស្សទទួ ល�រអប់រ�ពិេសស (IEP) ឬស� ិតក��ងែផន�រ 504 ែដលត្រម�វឲ្យ�នេស�កម� ឯកេទសេផ្សងៗ �ច
្រត�វ�នដកេចញពី��ក់អប់រ�ទូេ�របស់ពួកេគ េហើយ�ក់�្រក �ម�មួ យសិស្សដៃទេទៀតែដល្រត�វ�រេស�
កម� ្រសេដៀង��េនះ �ម�រ�ំ�ច់ េដើម្បីផ�ល់នូវក្រមិតៃន�រប��ត់បេ្រង�ន និង�រែថ� ំសម្រសប។

•

បុគ�លិកជំ�ញែដលបេ្រង�នសិស្សក��ង�រអប់រ�ពិេសស (IEP) ឬែផន�រ 504 និង/ឬ�រផ� លេ់ ស�កម� ជំ�ញ
ែដលនឹង្រត�វបេ្រង�នេ��ម្រក �មែដល�នេស� រ�ពេផ្សងៗ��ក��ងៃថ� សិក� គួ រែត្រត�វ�នេរៀបចំផ�ល់ជូន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
�មត្រម�វចិត�។ បុគ�លិក�ែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញេទ គួ រែតពិ�រ��ក់រ�ំងមុខបែន� ម
ពីេលើ�៉ស់ ែដលត្រម�វ�ំ�ច់ ្របសិនេបើចូល��ក់េរៀនេផ្សងៗក��ងេ�លបំណងដូ ចែដល�នេរៀប�ប់េនះ។ គួ រ
ជ្រម �ញបុគ�លិក� ំងអស់ឱ្យ�ងស��តៃដ ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដប��ប់ពី�កេចញពី��ក់េរៀន
មួ យេហើយមុនេពលចូ ល��ក់េរៀនេផ្សងេទៀតែដល�ន្រក �មសិស្សខុសៗ��។

 គួ រពិ�រ�អនុវត� វ ��ន�រណ៏ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��ត�ង�យែដល�នែណ�ំ េ�ក��ង��ក់េរៀន េ�
េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន េ�យមិន�ន�ររ��នដល់្របតិបត� ិ�រ�ំ�ច់��។ ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន
� ំងវ ��ន�រណ៏ដូច�ងេ្រ�ម (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

េ្រគ�ងស�� រ �មក��ង��ក់េរៀន្រត�វេរៀបចំេឡើង វ �ញ េដើម្បីបេង� ើនគ��តរ�ងសិស្សនិងសិស្ស េហើយរ�ងសិស្សនិង
្រគ�។ ��រអនុវត� ល�បំផុតេ�ះ សូ មេជៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់�រេរៀបចំកែន� ងអង��យ� “ទី�ំងផ��ំ�� (pod)”
េ�ក��ង��ក់េរៀន��។ ទី�ែដល�ររក�គ��តមិន�ចេធ� ើេ��នេ�ះ ចូ រពិ�រ�េលើ វ ��ន�រណ៏
សុវត� ិ�ពេផ្សងេទៀតរ ួម�ន �រេ��តេ�េលើ�រ្រប�ន់��ប់ខ�ស់ៃន�រ�ក់�៉ស់។

•

ពិ�រ�បេង� ើន្រស�ប់�ត់បន� យេផ្សងេទៀតដូ ច� ្រក �មែដល�នេស� រ�ព ឬេធ� ើឲ្យ្របព័ន�ខ្យល់េចញចូ ល
្របេសើរេឡើង។

•

រក��របេង� ើនគ��ត�មែដល�ចេធ� ើេ��ន ក��ងអំឡ
� ងេពលែដលសិស្ស ឬបុគ�លិកមិន�ក់�៉ស់
(ឧ�ហរណ៍ េ�យ�រែតេពលទទួ ល�ន��រឬេភសជ� ៈ ឬេគងៃថ� )។

•

កែន� ងេគងៃថ� ឬកែន� ងស្រ�កេ�ក��ង��ក់េរៀនស្រ�ប់សិស្ស ្រត�វបេង� ើនគ��ត��យពី�� និង�ក់េជើង
និងក�ល��ស់��។

•

េផ្សងេទៀត៖ ________________________________________________________________________________________

 គួ រពិ�រ�ផ�ល�
់ � ក់កី�េ��ងេ្រ�អ�រ �មែដល�ចេធ� ើេ��ន និងេ្រជើសេរ �សសកម� �ពែដលអនុ��តឲ្យ
�ន�ររក�គ��ត�ង�យ។ ��ក់កី�ែដលេធ� ើេឡើងេ��ងក��ងអ�រ ត្រម�វឱ្យអ� កែដល�នវត� �ន� ំងអស់្រត�វ
�ក់�៉ស់ េលើកែលងែតេពលពិ�ទឹក។

 គួ រពិ�រ�អនុវត� េ�ល�រណ៏��េរៀនែដលជ្រម �ញឱ្យ�ន�ររក�គ��ត�ង�យ េពលេ�ក��ងបន� ប់�ក់ស��
រៈ ឬប� �រសំេលៀកបំ�ក់។ េ�ល�រណ៏�ចរ ួម�ន៖
•

ផ� ល់សិទ�ចូលេ្របើបន� ប់�ក់ស��រៈឬប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ េ�េពលែដល�ន�រ្រគប់្រគងេ�យបុគ�លិក
ប៉ុេ�
� ះ។ ប�
� ក់េពលចូ លេ្របើបន� ប់�ក់ស��រៈ ឬប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់។ ចូ រពិ�រ�អំពី�រកំណត់េពលេវ�
សរុបស្រ�ប់សិស្ស និងសិស្សែដល�អត� ពលិក (អ� កេលងកី�ឱ្យ��េរៀន) គួ រចំ�យេ�ក��ងបន� ប់�ក់
ស��រៈ ឧ�ហរណ៍េស� ើឱ្យសិស្សែដល�អត� ពលិកងូ តទឹកេ�ផ� ះរបស់ពួកេគប��ប់ពី�រហ� ឹក�ត់ និង�រ
្របកួ តរ ួច។

•

បេង� ើតជេ្រមើសេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�ររក�ទុកសំេលៀកបំ�ក់ េសៀវេ� និងវត��េផ្សងេទៀតរបស់សិស្ស។

 គួ រពិ�រ�អនុវត� វ ��ន�រណ៏េដើម្បីបេង� ើន�ររក�គ��ត�ង�យក��ងេពលទទួ ល�ន��រេ���េរៀន េ�
េពលែដលសិស្សមិន�ក់�៉ស់។ ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

ម� �ប��រ្រត�វ�នបរ �េ�គេ�ក��ង��ក់េរៀន ឬ�ងេ្រ�អ�រ េ�យមិន�ន�រ�យឡំ�មួ យ្រក �មែដល
�នេស� រ�ពពី��ក់េរៀនខុស��េឡើយ។_________

•

្របសិនេបើសិស្សត្រមង់ជួរយកម� �ប �នេ្របើបង់ស�ិតឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀត េដើម្បីេលើកកម� ស់នូវ�រក�គ��
តរ�ងសិស្សនិងសិស្ស។_________

•

បុគ�លិក្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រក��ងអំឡ
� ងេពលបរ �េ�គ��រេដើម្បីរក�គ��ត និងរក�កុំឲ្យសិស្សមកពី
្រក �មែដល�នេស� រ�ពេផ្សងៗ �យឡំចូល��។_________

•

្របសិនេបើ�របរ �េ�គ��រេធ� ើេឡើងេ�ក��ង��រ��ន េ�៉ងបរ �េ�គ��រ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យប�
� ក់��
េដើម្បី�ត់បន� យចំនួន្រក �មេផ្សងៗេ�ក��ង��រ��នក��ងេពលែតមួ យ។_________

•

្របសិនេបើ�របរ �េ�គ��រេធ� ើេឡើងេ�ក��ង��រ��ន គ��តរ�ងតុ/េ�អី ្រត�វ�នបេង� ើនេឡើងេដើម្បី
រក�ច��យរ�ងសិស្សនិងសិស្ស ក��ងេពលបរ �េ�គ។ រ�ំងរ�ងតុ និង/ឬេ�អី ក៏�ច�ជេ្រមើសផងែដរេ�
េពលែដល�ររក�គ��តមិន�ចអនុវត� េ��ន។ _________

 គួ រពិ�រ�អនុវត� វ ��ន�រណ៍េដើម្បីជ្រម �ញ�ររក�គ��ត�ង�យេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន ែដល្រត�វ�នេ្របើ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ស្រ�ប់េស�កម� �ំ្រទសិស្ស។
•

បុគ�លិកជំនួយសិស្ស េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិករបស់��េរៀន (គិ�នុប��យិ� ទី្របឹក�ែណ�ំ ្រគ�េពទ្យ
ព��លេ�យមិនេ្របើ�� ំ ។ល។) និងបុគ�លិកៃនកម� វ �ធីជំនួយប��ប់បន្ស ំ (្រគ�េពទ្យ្រប�ំ អ� កអប់រ�សុខ�ព
។ល។) ្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យរក�គ��ត�ង�យ េ�េពល�ែដល�ចេធ� េើ ��ន ខណៈេពលចូ លរ ួមក��ង
សកម� �ពជំនួយសិស្ស��។

•

េ្រគ�ងស�� រ �មនិងបរ ���រេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន ែដល�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់េស�កម� ជំនួយសិស្ស ្រត�វ
�នេរៀបចំេដើម្បីេលើកកម� ស់�ររក�គ��ត រ�ងសិស្សពីរ�ក់� និង/ឬរ�ងសិស្សនិងបុគ�លិក។

•

�រេ្របើប រ ���រ និងេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់រ ួម��្រត�វេជៀស�ង េ�េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។

•

បុគ�លិកែដលផ� ល់េស�កម� ជំនួយសិស្ស �នទទួ លឧបករណ៏�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) សម្រសប�មេសចក� ី
ប��ប់របស់ Cal/OSHA។

C. វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគង�រចម� ងេមេ�គ (សូមគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� ស្រ�ប់ទី
កែន� ង��ល់)

 �រពិនិត្យរកេ�គស��្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើមុនេពលសិស្ស េភ��វ និងបុគ�លិក ចូ លក��ង��េរៀន។ �រ្រត� តពិនិត្យ
�ម�នរ ួម�ន�រពិនិត្យេមើល�ក់ទងនឹងេ�គស�� ែដលដូ ចនឹងេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 និងេ�គស���
មួ យែដលបុគ�ល�ចកំពុងេកើត�ន។ �រពិនិត្យ� ំងេនះ�ចេធ� ើេឡើងពីច��យ [េ�យេ្របើកម� វ �ធីឌីជីថល (app) ឬ
េ�យ��ល់មុខេពលមកដល់]។ �រ្រត� តពិនិត្យសីតុណ��ពេ�យេ្របើ្រប�ប់�ស់កេ��ែដលមិនប៉ះែស្បកេ�េពលចូ ល
�ច�ក់អនុវត� �ន�ែផ� កៃន�រពិនិត្យរកជំងឺ �ពិេសសស្រ�ប់េភ��វែដលមិនែមន�ែផ� កមួ យៃន្របព័ន�ពិនិត្យ
រកជំងឺរបស់��ប័ន ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន ។
•

សិស្ស បុគ�លិក និងេភ��វែដលពិនិត្យេឃើញ� វ �ជ� �នេ�េពលចូ ល ឬែដល�យ�រណ៍េ�គស��េ�េពល�
មួ យក��ងេ�៉ងេ���េរៀន នឹងគួ រែត្រត�វ�ន�យ�រណ៍េ�្រក �ម�រ�រអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID19 (សូ មេមើលែផ� ក A)។ ្រក �មអនុវត� ច�ប់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 នឹងកំណត់�េតើបុគ�លេ�ះគួ រែត្រត�វឱ្យ
�កេចញពីកែន� ងេ�ះឬេទ �ម�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីពី វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់�រ�ម�នេ�គ
ស�� និង�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ េ��មវ �ទ���នអប់រ���។ សិស្សែដល�ន�រពិនិត្យលទ� ផល�
វ �ជ� �ន ្រត�វ�នផ� ល់�៉ស់វះ�ត់ លុះ្រ�ែតពួ កេគកំពុង�ក់�៉ស់ែដល�នគុណ�ព�ម�រែណ�ំេនះរ ួច
េហើយ និង្រត�វ�ន�ំេ��ន់កែន� ង�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស�មុន េហើយពួ កេគ
�ចស� ិតេ�ទីេ�ះក��ងេពលែដល្រក �មអនុវត� ច�ប់សេ្រមចចិត� អំពី�រដកខ� �នសិស្សេចញ និងេរៀបចំគិតគូ
�រវ �ល្រតឡប់េ�ផ� ះ វ �ញ �ម�រប��ញ។

•

េ�ងេ��ម វ �ធី��ស� សេ្រមចចិត�ស្រ�ប់�រ�ម�នេ�គស�� និងប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គរបស់ DPH (DPH
Symptom and Exposure Screening Pathways) សិស្ស បុគ�លិក និងេភ��វែដល�នទំ�ក់ទំនង ឬ�រប៉ះ
�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�ល ែដល�នពិនិត្យេឃើញ� វ �ជ� �ន ចំេ�ះេ�គស��ែដលដូ ចេ�នឹងេ�គស��ៃន
ជំងឺ COVID-19 នឹង្រត�វជូ នដំណឹងអំពី�រប៉ះ�ល់ជំងឺែដល�ចេកើត�នេនះ។ បុគ�ល� ំងេនះមិន្រត�វ�ន
ត្រម�វឲ្យេធ� ើច��ឡីស័កេទ េលើកែលងែត�រប៉ះ�ល់េ�នឹងជំងឺ្រត�វ�នប��ក់�មរយៈលទ� ផល� វ �ជ� �ន
ៃន�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 ឬ�រពិនិត្យរកេមេ�គក��ងគ� ីនិកែដលទទួ ល�នពីអ�កផ� ល់េស�កម�
េវជ� ��ស� ។ សិស្សែដល�ន�រប៉ះ�ល់ច�ស់�ស់ ្រត�វ�ន�ំេ��ន់កែន� ងេធ� ើច��ឡីស័ក ែដល្រត�វ�ន
េ្រជើសេរ �ស�មុន េហើយពួ កេគ�ចស� ិតេ�ទីេ�ះរហូ តដល់�រេរៀបចំ្រត�វ�នសេ្រមច េដើម្បីឲ្យពួ កេគ វ �ល្រត
ឡប់េ�ផ� ះ វ �ញ លុះ្រ�ែតសិស្សេនះ្រសប�មលក� ខណ�ស្រ�ប់ឱ្យពួ កេគ�ចបន� ស� ិតេ�ក��ង��ក់េរៀនក��ង
អំឡ
� ងេពលេ្រ�យ�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�ះ (សិស្ស� ំង�យែដលស� ិតេ�ក��ង��ក់េរៀនេ្រ�យេពល�រប៉ះ
�ល់នឹងេមេ�គ្រត�វែត�ក់�៉ស់ែដលបិទជិតល� េហើយមិនែមន��៉ស់្រក�ត់ ប៉ុែន� ��៉ស់ែដល�ន
ផលិតេឡើងេ�យវត���តុេដើមែដល�នេ្រចើន្រស�ប់ េហើយែដលមិនែមន��រ�តុែដល�នត�ញ និង
េ�យ�នែខ្សលួ សពីេលើែផ� ក្រចមុះ។ ទីកែន� ងេធ� ើច��ឡីស័កេនះគឺេផ្សងពីទីកែន� ងែដល�នេរៀបចំស្រ�ប់
សិស្សែដល�នេ�គស��។ ��ច�បន� ប់�ច់េ�យែឡក ឬទីកែន� ងមួ យេ�ក��ងបន� ប់ែតមួ យែដល�ន
រ�ំងខ័ណ�ែចក។ េ�េពលពួ កេគ្រតឡប់េ�ផ� ះ ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើច��ឡីស័កេ�យខ� �នឯង ដូ ច
�នត្រម�វេ�យេសចក� ីប��ប់ឲ្យេធ� ើច��ឡីស័ករបស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល។

 �រ្រត� តពិនិត្យរកេមេ�គស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ ក៏ដូច�សិស្ស��ក់អនុ វ �ទ�ល័យ និង វ �ទ�ល័យគួ រែត�ប់ប��ល
� � ំង
សំណួរអំពទ
ី ំ�ក់ទំនង ឬ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់េ�ផ� ះ ��េរៀន ឬកែន� ងេផ្សងេទៀតក��ងអំឡ
� ង
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
េពល 10 ៃថ� កន� ងមក ែដលបុគ�លេ�ះ្រត�វ�នេធ� ើេតស� ទទួ លលទ� ផល� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។
•

បុគ�ល�មួ យែដល្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យចំេ�ះ�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ�េពលថ� ីៗ េហើយ�ន�រ�យ�រណ៍
��បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យនឹងអ� កឆ� ងេមេ�គេ�ះ គួ រែត្រត�វ�ន�ត់ែចង�ម
េសចក� ីែណ�ំេ�ក��ង ឧបសម� ័ន� T2៖ ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់��េរៀនក្រមិត K-12។

 គួ រពិ�រ�អនុវត� វ ��ន�រណ៏េដើម្បីកំណត់�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គ េ�យ�រ�រមកេលងៃនមនុស្ស�� េ្រ�
ពីបុគ�លិកនិងសិស្ស។ ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

េភ��វគួ រែត្រត�វ�នចុះេ��ះេ�ក��ងកំណត់េហតុេភ��វ ែដលរ ួម�នេ��ះេភ��វ េលខទូ រស័ព� និង�ស័យ��ន
អុីែម៉ល ក��ងករណីែដល្រត�វ�រព័ត៌�ន� ំងេនះ�េពលអ�គត ស្រ�ប់េ�លបំណង�រ�ម�ន្របវត� ិ
ទំ�ក់ទំនងេមេ�គ។ ្របសិនេបើេភ��វ្រត�វែត�នមនុស្ស��ក់េទៀតមក�មួ យ (ឧ�ហរណ៍ ស្រ�ប់ជំនួយ
បកែ្រប ឬេ�យ�រេភ��វគឺ�អនីតិជន ឬ�នសិស្សតូ ច) ព័ត៌�ន� ំងេ�ះគួ រែត្រត�វ�នកត់្រ�េ�ក��ង
កំណត់្រ�េភ��វផងែដរ។ __________

•

ច�ចរណ៏របស់េភ��វេ�ក��ង��េរៀន យល់ល� ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹមទីកែន� ងែដល�នកំណត់ ដូ ច�
កែន� ងទទួ លេភ��វឬកែន� ងរង់�ំ �រ ��ល័យ បន� ប់សន� ិសីទឬបន� ប់្របជុំ និងបន� ប់ទឹក��រណៈេ��ម
ក្រមិតែដល�ចេធ� ើេ��ន េដើម្បី�ត់បន� យ�រ�ក់ទង ែដលមិន�ំ�ច់ �មួ យ្រក �មសិក�ែដល�ន
េស� រ�ព�មួ យេឡើយ។ __________

•

េភ��វែដលមកដល់ទី�ំង��េរៀន្រត�វទទួ ល�ររ�លឹកអំពី�រ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពលេ�
ក��ងបរ �េវណ��េរៀន។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សេពញវ �យ� ំងអស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំ
េឡើងេ�។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�កម� េវជ� ��ស� � ពួ កេគមិនគួ រ�ក់�៉ស់េ�ះ គួ រែត
�ក់រ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់រុ�េ�េលើែគម�ងេ្រ�ម ខណៈ�ែដល��ន�ពរបស់ពួកេគ�ចេធ� ើេ�
�ន។ ្រត�វ�នជ្រម �ញឲ្យេ្របើ្រក�ត់ែដល�ន្រទង់្រ�យ�ក់បិទជិតេ�េ្រ�មច��។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល
�នសន� ះបិទេបើកែត��ងេ�ះេទ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិករបស់អ�ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត គួ រផ� ល់
�៉ស់�រ�រដល់េភ��វែដលមកដល់េហើយមិន�ន�។ ស្រ�ប់សុវត� ិ�ពចំេ�ះេភ��វក៏ដូច�សិស�នុសិស្ស� ំង
អស់េ�ក��ង��េរៀនេ�ះ �ន�រែណ�ំប៉ុែន� មិនែមន�ត្រម�វ�ំ�ច់េទ ែដល�េភ��វ្រត�វ�ក់�៉ស់ែដល
�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុន ខណៈេពលកំពុងេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន ដូ ច��៉ស់ក្រមិតស្រ�ប់វះ�ត់ (ឬ
�៉ស់ែដលេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់នីតិ វ �ធីេវជ� ��ស� ) ឬឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ក្រមិតខ� ស់�ងមុន
(ឧ�ហរណ៍ ឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើម្របេភទ KN95 ឬ្របេភទ N95)។ __________

 �រអនុវត� វ ��ន�រណ៏េដើម្បីេលើកកម� ស់ខ្យល់បក់េចញចូ លឱ្យល� ្របេសើរបំផុត េ�ក��ង��េរៀន្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ
អនុវត� �៉ង��ំង។ ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

�រ��ស់ប� �រ�រេរៀនសូ ្រត �រ��ំ��រ និងសកម� �ពេផ្សងៗក��ង��ក់ េ��ន់ទី���ងេ្រ�អ�រ ្រត�វេធ� ើ
ឱ្យ�ន�ន់ែតេ្រចើនបំផុត េ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ��ន និង��ស�តុអនុ��ត។ __________

•

្របព័ន��៉សុីនកេ�� ្របព័ន�ខ្យល់ និង�៉សុីន្រត�ក់រ ួម�� (HVAC) េ���េរៀន�នស�ពល� និងដំេណើរ
�រធម� �។ មុនេពលេបើក��េរៀនេឡើង វ �ញ គួ រពិ�រ�ឱ្យ្របព័ន��៉សុីនកេ�� ្របព័ន�ខ្យល់ និង�៉សុីន
្រត�ក់រ ួម�� �ន�រ�យតៃម� េ�យវ �ស� ករ្រតឹម្រត�វ ែដល��ល់អំពី�រែណ�ំស្រ�ប់�រេបើក��េរៀន
េឡើង វ �ញ (Guidance for Reopening School) ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យសហគមន៍ វ �ស� ករ�េមរ �ក
ស្រ�ប់្របព័ន�កេ�� ្របព័ន���េស និង�៉សុីន្រត�ក់ (ASHRAE)។ __________

•

្របព័ន��៉សុីនកេ�� ្របព័ន�ខ្យល់ និង�៉សុីន្រត�ក់រ ួម�� ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យបេង� ើន�រ��ស់ប�រខ្យល់
�
ក��ង/
េ្រ�អ�រឱ្យ�ន�ន់ែតេ្រចើនបំផុត លុះ្រ�ែត��ន�ព�ងេ្រ� (េទើប�នអគ� ីភ័យថ� ីៗ សីតុណ��ព
�ងេ្រ�េ����ំង �នលំអង��េ្រចើន ។ល។) េធ� ើឲ្យមិនសម្រសប។ __________

•

�៉សុីនស��តខ្យល់ចល័ត �ន្របសិទ��ពខ� ស់្រត�វ�នដំេឡើង ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន។ __________

•

��រ និងបង� �ច្រត�វ�នេបើកចំហក��ងអំឡ
� ងៃថ� សិក� ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន និង្របសិនេបើ��ន�ព�ង
េ្រ�អំេ�យផលដល់�រេធ� ើែបបេនះ។ ្រត�វែតេធ� ើ�មបទប���ន្រ�ប់ �ក់ទងនឹងេពល�នអគ� ីភ័យ
ែដលត្រម�វឱ្យបិទ��រែដល�ចទប់េភ� ើង�ន។__________

•

ត្រមងខ្យល់្រត�វ�នដំេឡើងឲ្យ�ន្របសិទ��ពខ� ស់�ងធម� � (គួ រេ្របើក្រមិត MERV-13 ឬអ្រ�ខ� ស់�ង
េនះ)។ __________

•

េ�យ�រែត�នទំហំបន� ប់ធំ និង�នសកម� �ពែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់ែដលកំពុងេកើតេឡើងេ�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
េលើទី�ន�ត់កី� �រេធ� ើឱ្យខ្យល់បក់េចញចូ ល�ន្របេសើរេឡើងេ�ក��ង�ល�ត់កី� គឺ�មេធ��យដ៏
សំ�ន់មួយេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រចម� ងនិង�រផ��ះេឡើងៃនេមេ�គ ែដល�លទ� ផលបង� មកពី�រ
្របកួ តកី�ែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់។ �រេ្របើ្រ�ស់ក��រ�មក្ប
� ន្រតឹម្រត�វ េដើម្បី��ស់ប�រខ្យល់
�
េ�
��ល់ដី �ច�នឥទ� ិពលគួ រឱ្យកត់ស��ល់ក��ង�រ�ត់បន� យ�និភ័យ។ ស្រ�ប់េសចក� ីែណ�ំបែន� ម
សូ មេមើល គំរ ូអនុវត� ល�បំផុតស្រ�ប់្របព័ន�ខ្យល់បក់េចញចូ លេ��ល�ត់្រ�ណ។ _________
•

េផ្សងេទៀត៖__________________________________________________________________________________________

 �ន�រែណ�ំឲ្យ�នវ ��ន�រណ៏្រ�ប់េដើម្បីេលើកកម� ស់�រស��តទី�� ៃផ� និងវត��េផ្សងៗក��ង��េរៀន� ំងមូ ល។
ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )។
•

�លវ ��គស��ត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីេជៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��តតិចេពក ឬេ្រចើនេពក។
_________

•

ឹ ជ��ន
រថយន� ្រក �ង្រត�វ�នស��ត�៉ងដិតដល់�េរៀង�ល់ៃថ� និងស��ប់េមេ�គេ្រ�យពីដក
� បុគ�ល�មួ យ
ែដលកំពុងេចញេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។ អ� កេបើកបរ�នបំ�ក់េ�យ្រក�សជូ តស��ប់េមេ�គ និង
េ្រ�មៃដេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន េដើម្បីជំនួយដល់�រស��ប់េមេ�គេលើៃផ� �ម�រ�ំ�ច់ ក��ងអំឡ
� ង
េពលកំពុងេធ� ើ�រ។ ៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់ ្រត�វែតស��តប��ប់ពីប�� ប់�រជិះរថយន� ្រក �ងម� ងៗ។
_________

•

ទីកែន� ងទូ េ� និងវត��ែដល�នប៉ះ�ល់�ញឹក�ប់េ�ក��ងទីកែន� ង� ំងេ�ះ (តុ ៃដ��រ កុង�ក់េភ� ើង ៃផ�
តុេធ� ើ�រ ៃដ�ន់ តុ� រ ��ល័យ ទូ រស័ព� ��រចុច កុង�ក់និង្រប�ប់ចុចជេណ�ើរយន� េអ្រកង់ចុច �៉សុីន
េ�ះពុម�/�៉សុីនថតចម� ង រ�រ�ន់ និងប��ន់ៃដ) ្រត�វែតស��ត�៉ងេ�ច�ស់មួយៃថ� ម�ង និងញឹក
�ប់�ងេនះ េ�េពលែដលធន�នអនុ��ត េ�យេ្របើផលិតផលែដលសម្រសប (េមើល�ងេ្រ�ម)។
_________

•

្របភពទឹកពិ��ច�ក់ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ វ �ញ�ន។ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃនជំងឺរ�កសួ តធ� ន់ធ�រ
(Legionnaires) និងជំងឺដៃទេទៀតែដល�ក់ទងនឹងទឹក សូ ម�ត់ វ ��ន�រណ៏េដើម្បី���្រគប់្របព័ន� និង
្រទង់្រ�យទឹក� ំងអស់ (ឧ�ហរណ៍ ្របភពទឹកពិ� ្របភពទឹកតុបែតងលម� ) �នសុវត� ិ�ពក��ង�រេ្របើ
្រ�ស់ប��ប់ពី�ន�របិទកែន� ង�៉ងយូរកន� ងមក។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង�របង� �រទឹក�ងឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ
េហើយ�ច�ំ�ច់្រត�វអនុវត� �មជំ�នៃន�រស��តបែន� ម (រ ួម� ំង�រស��ប់េមេ�គ)។ សូ មេមើល�រ
ែណ�ំរបស់ CDC ស្រ�ប់�រេបើកដំេណើរ�រអ�រេឡើង វ �ញ ប��ប់ពី�របិទរយៈេពលយូរ ឬ្របតិបត� ិ�រថយ
ចុះ�មេគហទំព័រ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html។
_________

•

េ�កែន� ងែដលជេ្រមើសស្រ�ប់បុគ�លនីមួយៗមិន�ចេធ� ើេ��ន ឧ�ហរណ៍ េ�ក��ងបន� ប់ពិេ�ធន៍និង
បន� ប់សិល្បៈ វត��និងៃផ� ្រត�វ�នស��តឲ្យ�នអ�ម័យរ�ងអ� កេ្របើ េ្រ�ះបរ ���រមួ យចំនួន�ច្រត�វ�នេ្របើ
េ�យសិស្សេ្រចើន�ក់។ __________

•

ផលិតផលស��តែដល�ន្របសិទ��ព្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 [�នេ�េលើប�� ី�នអនុម័ត "N" េ�យ
��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA)] ្រត�វ�នេ្របើេ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ េ�េពលែដល
មិន�ន�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុម័តេ�យ EPA �រ�តុស��ប់េមេ�គជេ្រមើសេផ្សងេទៀត
�ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ [ឧ�ហរណ៍ ទឹកេធ� ើឱ្យស (bleach) 1/3 ែពង�ក់េ�ក��ងទឹក 1 ��ឡ
� ង (gallon) ឬក៏�
ល�យ�ល់កុល 70%]។ កុំ�យទឹកេធ� ើឲ្យស (bleach) ឬផលិតផលស��តនិងស��ប់េមេ�គេផ្សងេទៀតចូ ល
�� - ��ចប�
� លឲ្យ�នែផ្សងពុលែដល�នេ្រ�ះ��ក់��ំង�ស់ក��ង�រដកដេង� ើម។ __________

•

បុគ�លិកែថ� ំ ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គៃផ� និងបរ �
��ក��ង��េរៀន �នទទួ ល�របណ��ះប�
� ល�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត េសចក� ីត្រម�វ�រ
Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើេ�យសុវត� ិ�ព និងដូ ច�នត្រម�វេ�យច�ប់ស�ីពី��េរៀន�នសុខ�ពល�
(Healthy Schools Act) �ម�រែដល�ចអនុវត� េ��ន។ __________

•

បុគ�លិកែថ� ំ និងបុគ�លិកេផ្សងេទៀតែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គ ្រត�វ�នបំ
�ក់េ�យឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ដូ ច�េ្រ�មៃដ �រ�រ�រែភ� ក �រ�រ�រផ� វ� ដេង� ើម និង
ឧបករណ៍�រ�រសម្រសបេផ្សងេទៀត�មត្រម�វ�រផលិតផល។ __________

•

ផលិតផលស��ត� ំងអស់្រត�វែត�ក់ឲ្យផុតពីៃដេក� ង និងស��កេ�ក��ងកែន� ងែដលមិនសូ វ�ន�រប៉ះ�ល់។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
__________
•

ក��ងអំឡ
� ងេពលស��តនិងស��ប់េមេ�គ ្រត�វបេង� ើនឱ្យ�នខ្យល់បក់េចញចូ ល�នេ្រចើនបំផុត េ��ម
ក្រមិតែដល�ចេធ� ើេ��ន។ ្របសិនេបើ�នេ្របើ្រ�ស់�៉សុីន្រត�ក់ សូ ម�ក់កំណត់ឱ្យ្រស� បយកខ្យល់
បរ �សុទ�ពី�ងេ្រ�។ ��ស់ប�រ� និង្រត� តពិនិត្យត្រមងខ្យល់ និង្របព័ន�ត្រមងេដើម្បី���ននូ វគុណ�ពខ្យល់
ល� បំផុត។ __________

•

េ�េពលកំណត់ ព្រងឹង�រស��តនិងស��ប់េមេ�គេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន េ�េពលែដលសិស្សមិនេ�
��េរៀន េ�យ�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់េដើម្បីទុកឲ្យស�ត
� មុនេពល�ប់េផ� ើមៃថ� សិក�។ __________

•

ជំ�ន្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���្របព័ន�ទឹក និងកែន� ងេបើកទឹក�ងៃដ� ំងអស់ គឺ�នសុវត� ិ�ព
ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ ប��ប់ពទ
ី ីកែន� ង�នបិទ��រក��ងរយៈេពលយូរ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃនជំងឺរ�ក
សួ តធ� ន់ធ�រ (Legionnaires) និងជំងឺេផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងទឹក។ __________

•

បន� ប់ទឹក កែន� ងរង់�ំ បន� ប់ស្រ�ក ក៏ដូច�កែន� ងអង��យេលង និងទីកែន� ងទូ េ�េផ្សងេទៀត ្រត�វ�ន
ស��ប់េមេ�គ េ�យ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�ន�យ�មប�� ី�ងេ្រ�ម។ �រ�ងស��ត�្រប�ំ្រត�វ
�នែណ�ំឲ្យេធ� ើ មិនតិច�ងម� ងក��ងមួ យៃថ� ក��ងអំឡ
� ងេពល្របតិបត� ិ�រ ប៉ុែន� �ចេធ� ើញឹក�ប់�ងេនះ។
o

បន� ប់ទឹក៖ __________

o

បន� ប់ស្រ�ករបស់្រគ�បេ្រង�ន/បុគ�លិក៖__________

o

ទីកែន� ងបរ �េ�គេ���រ��ន__________

o

�រ ��ល័យ�ងមុខ៖ __________

o

ទីកែន� ងេផ្សងេទៀត៖ __________

o

កែន� ងចូ ល/កែន� ងរង់�ំ៖ __________

o

��ក់េរៀន __________

o

កែន� ងេរៀបចំម� �ប��រេ���រ��ន៖__________

o

�រ ��ល័យេផ្សងេទៀត៖__________

 វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បី���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ែដលសម្រសបេ�យបុគ�លិក សិស្ស និងេភ��វ� ំង
អស់្រគប់េពលេវ�េពលេ��ងក��ងអ�រ។ ចំណុច� ំងេនះ្រត�វែតរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

បុគ�លិក ឪពុក��យ និងសិស្ស្រត�វ�នផ� ល់ព័ត៌�នអំពីេសចក� ីប��ប់ឲ្យ�ក់�៉ស់មុនេពល�ប់េផ� ើម��ំ
សិក� និង�្រប�ំេ�ក��ង��ំសិក�� ំងមូ ល។ __________

•

សិស្ស� ំងអស់ែដល�ន�យុ 2 ��ំេឡើងេ� ត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ�ខណៈេពលេ��ងក��ង
បរ �េវណ��េរៀន េលើកែលងេពលបរ �េ�គ��រឬេភសជ� ៈ ឬេធ� ើសកម� �ពេផ្សងេទៀតែដល��ំងដល់�រ
�ក់�៉ស់។ __________

•

សិស្ស� ំងអស់ែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�ក៏ត្រម�វឱ្យ�ក់�៉ស់ផងែដរ េ�េពលេ��ងេ្រ�អ�រ
ក��ងបរ �េវណ��េរៀន ខណៈេពលេ�ក��ងទី�ំងែដល�នមនុស្សេ្រចើនកុះករ និងេ�ទី���ងេ្រ�អ�រ
េផ្សងេទៀត ែដល�ររក�គ��តមិន�ចេធ� ើេ��ន ឬអនុវត� �ម�រ�ក់ែស� ង�ន។

•

�ន�រែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ ប៉ុែន� មិនែមន�ត្រម�វ�ំ�ច់េ�ះេទក��ង�រឱ្យសិស្ស� ំង�យ�ក់�៉ស់ែដល
�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុន។ �ន�រែណ�ំឱ្យ�ក់�៉ស់ែដលបិទជិតល� េហើយមិនែមន��៉ស់្រក�ត់
ប៉ុែន� ��៉ស់ែដល�នផលិតេឡើងេ�យវត���តុេដើមែដល�នេ្រចើន្រស�ប់ េហើយែដលមិនែមន��រ�តុ
ែដល�នត�ញ និងេ�យ�នែខ្សលួ សពីេលើែផ� ក្រចមុះ។ មិន�នចំណុច�មួ យេ�ក��ងពិធី�រេនះែដល
ត្រម�វឱ្យ��េរៀនផ� ល់�៉ស់ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុនដល់សិស�នុសិស្សទូ េ�� ំងអស់េ�ះេទ េហើយ
គួ រែតេ�រព�ម�រចង់�នរបស់ឪពុក��យចំេ�ះក្រមិតរបស់ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ែដលសិស្ស
�ក់។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �រ�ក់�៉ស់�ទូ េ�េ�យ�ន្របេភទរ�ំងមុខែដលសម្រសបមួ យចំនួន
េ�ែត្រត�វ�នត្រម�វ�ំ�ច់�េពលឥឡ
� វេនះស្រ�ប់�ង
ំ ទី�ង
ំ �ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រក��ងបរ �េវណ
��េរៀន។ �រេលើកែលងចំេ�ះត្រម�វ�រ�ក់�៉ស់�ទូ េ��ចរ ួមប��ល
� � ំងេ�េពលកំពុងបរ �េ�គ
��រឬេភសជ� ៈ�៉ងសកម� និងេពលេ�ទី�ំង�ងេ្រ�អ�រ ែដល�ចរក�គ��ត�ង�យ្រតឹម្រត�វ
�ន។ �៉ស់ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុន្របែហល��ច្រត�វ�នត្រម�វ�ំ�ច់ក��ងេពលខ� ីៗេ��ម�
លៈេទសៈកំណត់ពិេសស�មួ យចំនួន ដូ ច�េពលែដលសិស្ស��ក់េ�ក��ង��េរៀនែដល�នេ��ច់េ�យ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ែឡក�េពលថ� ីៗេនះប��ប់ពី�នជំងឺ និង/ឬ�នេធ� ើេតស� ទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �ន ឬ�នប៉ះ�ល់េ�នឹង
ករណីផ��កេមេ�គច�ស់�ស់�េពលថ� ីៗេនះ។
•

វ �ធី��ស� �រ�រេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីស្រម� លដល់សិស្សែដលស� ិតេ�ក��ងែផន�រៃន�រអប់រ�
ែដល�នលក� ណៈបុគ�ល (IEP) ឬែផន�រ 504 េហើយស្រ�ប់អ�កែដល�នេហតុផលេវជ� ��ស� ែដល��ំងពួ ក
េគមិនឱ្យេ្របើ ឬអត់្រ� ំនឹង�រ�ក់�៉ស់�ន។ ពួ កេគគួ រែតជំនួសេ�យ�រ�ក់រ�ំងមុខែដល�ន្រក
�ត់រុ�េ�ែផ� ក�ងេ្រ�ម ្របសិនេបើ�ច្រ� ំ�ក់��ន។ �រ�យតៃម� ចំេ�ះករណីេលើកែលងេ�យ�រែត
��ន�ពសុខ�ពផ� វ� �យ ��ន�ពសុខ�ពផ� វ� ចិត� ពិ�រ�ពែដល��ំង�រ�ក់�៉ស់ ឬប��េ�ត
វ ���ណចុះេខ�យ (�រ��ប់) គឺ��រកំណត់ែផ� កេវជ� ��ស� េហើយដូ េច� ះ្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ�យ្រគ�េពទ្យ គិ�នុ
ប��យិ�រជំ�ញ��ល់ (nurse practitioner) ឬអ� កជំ�ញែផ� កេវជ� ��ស� ែដល�ន���ប័ណ�េផ្សងេទៀត
ែដលអនុវត� េ្រ�ម���ប័ណ�របស់្រគ�េពទ្យ។ �រអះ�ងេ�យខ� �នឯង និង�រអះ�ងេ�យឪពុក��យ
ស្រ�ប់ករណីេលើកែលងៃន�រ�ក់�៉ស់េ�យ�រែតល័ក�ខ័ណ�ែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ មិន�ច�ត់ទុក
ដូ ច��រកំណត់�មែផ� កេវជ� ��ស� េឡើយ។

•

ព័ត៌�ន្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យបុគ�លិក ឪពុក��យ និងសិស្ស�ក់ទងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ឱ្យ�នសម្រសប េ�យ
�ប់ប��ល
� � ំង�រ�ំ�ច់ក��ង�រស��ត ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់ប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ក��ងមួ យៃថ� ៗ។ __________

•

��កស��េ�្រចកចូ ល��េរៀន េ�្រចកចូ ល�រ ��ល័យ��េរៀន និងទូ � ំងអ�រ��េរៀន� ំងមូ ល
ព្រងឹងេសចក� ប
ី ��ប់េនះ និងប��ញពីរេបៀបេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ ្រតឹម្រត�វ។ __________

•

�មែដល�ចេធ� ើេ��ន �៉ស់ពីរ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យសិស្សនីមួយៗេ�េពល�ប់េផ� ើម��ំសិក�។ ្របសិនេបើមិន
�ចេធ� ើដូេ��ះ�ន ឪពុក��យនិងសិស្ស�នទទួ លព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង វ �ធីេធ� ើ�៉ស់េ�យខ� �នឯង។
__________

•

ឪពុក��យកុ�រតូ ចៗ ្រត�វ�នជ្រម �ញឲ្យផ� ល�
់ ៉ ស់ទីពីរដល់��េរៀន�េរៀង�ល់ៃថ� ក��ងករណីែដល�៉ស់
ែដលកុ�រកំពុង�ក់េ�ះ្រប�ក់។ េនះនឹងអនុ��តឲ្យ�ន�រ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់េ�ក��ងៃថ� សិក�។ __________

•

បុគ�លិកែដល្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�្រចកចូ ល��េរៀន ឬេ�្រចកផ� វ� េដើរក��ងអ�រ ឬទីកែន� ងទូ េ�
េផ្សងេទៀត រ�លឹកសិស្សអំពី វ �ន័យ�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ផងែដរ។ __________

•

បុគ�លិកែដលចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពេផ្សងៗ (ដូ ច��រផ� ល់�រព��ល�ង�យេ�យមិនេ្របើ�� ំ ឬជំនួយ
��ល់ខ� �នដល់សិស្ស��ក់ៗ) ្រត�វ�នបំ�ក់េ�េ�យឧបករណ៏�រ�រ��ល់ខ� �នសម្រសប (េ្រ�មៃដ �៉ស់ �វ
�រ�រ ។ល។) �ម�រគួ រ។ __________
កំណត់ស��ល់៖ បុគ�លិក និងសិស្សែដលេ���ក់ឯងក��ង�រ ��ល័យបិទជិត មិនត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់េឡើយ។ សិស្សក៏
�ចេ�ះ�៉ស់េ��ងក��ងអ�រ�ន េ�េពលបរ �េ�គ��រ ឬេគងៃថ� ឬេពលែដលមិន�ច�ក់�៉ស់�ន
(ឧ�ហរណ៍ េពលែហលទឹក ឬងូ តទឹក)។ ��េរៀនក៏�ចពិ�រ�� េតើ��េរឿងសមរម្យេទស្រ�ប់្រគ�បេ្រង�នេ�
��ក់សិស្សតូ ចៗ ឱ្យេ្របើសន� ះ�ំងមុខ��ស� ិកេ�យ�ន្រក�ត់រុ��ងេ្រ�មច�� ��រជំនួស�៉ស់េដើម្បីឲ្យសិស្សតូ
ចៗ�ចេមើលមុខ្រគ�របស់ខ� �នេឃើញ និងេដើម្បីេជៀស�ង�រ�ំងស� ះែដល�ចេកើតេឡើងដល់�របេ្រង�នសូ រស័ព�។ �៉ស់
ែដល�នៃផ� ��ែដល�ចេមើលេឃើញបបូ រ�ត់និង�ត់ ក៏�ចេ្របើ្រ�ស់�នក��ងេ�លបំណងេនះផងែដរ េហើយ្រត�វ
�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់��រេលើកែលងចំេ�ះត្រម�វ�រៃន�រ�ក់�៉ស់ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុនស្រ�ប់
បុគ�លិកក��ងេ�លបំណង�ក់�ក់េនះ េហើយស្រ�ប់ែតក��ងអំឡ
� ងេពលែដលសកម� �ពេនះត្រម�វឱ្យ�ន�រេលើក
ែលងេនះែតប៉ុេ�
� ះ។

 �រអនុវត� វ ��ន�រណ៏េដើម្បីេលើកកម� ស់�រ�ងស��តៃដឲ្យ�នញឹក�ប់េ�យបុគ�លិក សិស្ស និងេភ��វ ្រត�វ�ន
ែណ�ំឲ្យអនុវត� ។ ចំណុច� ំងេនះ�ចរ ួម�ន (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

សិស្ស និងបុគ�លិក�នឱ�សញឹក�ប់េដើម្បី�ងៃដរបស់ខ� �នរយៈេពល 20 វ ��ទី�មួ យ�ប៊ូ េ�យដុសឲ្យ
�នសព� ល� និងេ្របើ្រ�ស់្រក�ស (ឬកែន្សងែដលេ្របើែតម� ង) េដើម្បីជូតៃដឲ្យ�នហ� ត់ចត់។ __________

•

សិស្សតូ ចៗ្រត�វ�នកំណត់�លវ ��គ�្រប�ំស្រ�ប់�រស្រ�កេដើម្បី�ងៃដញឹក�ប់ េ�យ�ប់ប��ល
�
� ំងមុននិងេ្រ�យេពលបរ �េ�គ ប��ប់ពេី ្របើបង� ន់ ប��ប់ពីេលងេ��ងេ្រ� ក៏ដូច�មុននិងេ្រ�យពី
េធ� ើសកម� �ព�្រក �មេផ្សងៗ។ __________

•

បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� ើ�គំរ ូ�ងៃដ�ញឹក�ប់ �ពិេសសេ���ក់សិស្សតូ ចៗ ែដលេពលេវ�េ្របើ
បន� ប់ទឹកគឺ�ឱ�សេដើម្បីព្រងឹងទ��ប់ែដល�នសុខ�ពល� និង្រត� តពិនិត្យ�រ�ងៃដែដលសម្រសប។
__________
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
•

ទីកែន� ង�ងៃដចល័ត ្រត�វ�ន�ក់េ�ជិតបន� ប់េរៀន េដើម្បី�ត់បន� យ�រេដើរេហើរ និង�រ្របមូ លផ��េំ �
ក��ងបន� ប់ទឹក េ��មក្រមិតែដល�ចអនុវត� េ��ន។ __________

•

ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល (ethyl) [�នេអ�ណុល (ethanol) �៉ងតិច 60%] គឺ
�នស្រ�ប់សិស្ស និងបុគ�លិកេ��មទី�ំងយុទ���ស� ក��ង��េរៀន� ំងមូ ល ែដលមិន�នកែន� ងេបើក
ទឹក�ងៃដ ឬទីកែន� ង�ងៃដចល័ត (េ�ក��ងឬជិតបន� ប់េរៀន បន� ប់ែដលផ� ល់េស�កម� ជំនួយ បន� ប់ត�ន� ី
និងសិល្បៈ)។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល គឺ�ជេ្រមើស្របេសើរ�ង និងគួ រ្រត�វេ្របើេ�
ជុំ វ �ញ��េរៀន។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�នអុីសូ្រប�ពីល�ល់កុល (isopropyl) ��រ�តុផ្ស ំសកម� មិន
្រត�វ�នេ្របើេ��ម��េរៀនេឡើយ េ្រ�ះ�េធ� ើឲ្យេ�លែស្បក និង�ច្រ�បចូ លេ�ក��ងែស្បក�ន។
__________

•

�រេលបទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល �ចប�
� លឲ្យ�ន�រពុល�តិ�ល់កុល។ ទឹកអ�
ម័យ�ងៃដមិន�ន�ក់េ�ទីចំហ និងគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�យ�ន�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សេពញវ �យស្រ�ប់
កុ�រ�យុេ្រ�ម 9 ��ំ។ ម�ន� ី និងបុគ�លិក្រត�វ�ន្រ�ប់ឲ្យដឹងពី�និភ័យៃន�រេលប� និង�ពួ កេគគួ រ
ទូ រស័ព�េ�ែផ� ក្រគប់្រគង�រពុល (Poison Control) �មរយៈេលខ 1-800-222-1222 ្របសិនេបើ�នេហតុ
ផលែដលេជឿ� សិស្ស�នេលបទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ __________

•

ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �ប៊ូ និងទឹក ្រក�សជូ ត និងធុងស្រ�ម គឺ�នស្រ�ប់��រណជនេ�ឬែក្បរ្រចក
ចូ លៃនទីកែន� ង ឬេ�កែន� ងទទួ លេភ��វ និង្រគប់ទីកែន� ងេផ្សងេទៀតេ��ងក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ ឬ�ងេ្រ�
ែដលមនុស្ស�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��េ�យ��ល់។ __________
�រពិ�រ�ពិេសសស្រ�ប់�រសែម� ងសិល្បៈ

 ��ក់េរៀនត�ន� ី៖
•

�ល់សកម� �ពត�ន� ី�្រក �ម�មួ យក៏េ�យគឺត្រម�វឱ្យអ� កចូ លរ ួម�ក់�៉ស់� ំងេពលេ��ងក��ងនិង�ង
េ្រ�អ�រ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ បុគ�ល��ក់ៗ�ចអនុវត� សកម� �ពែបបេនះេ�យមិន�ំ�ច់�ក់
�៉ស់ េ�េពលេ��ងេ្រ�អ�រែត��ក់ឯង និងេ�យ�ន�របេង� ើន�ររក�គ��ត�ង�យពីអ�កដៃទ
េហើយេ�េពលែដលេ�ែត��ក់ឯងេ�ក��ងអ�រេ�ក��ងបន� ប់ថតត�ន� ី (studio) ឬបន� ប់�ត់សមែដល
�នបិទ��រជិត។

•

�រេលងឧបករណ៍ខ្យល់�� ែដលេរៀបចំទី�ំង�្រក �ម ្រត�វ�នអនុ��ត ដ�ប��ន្រប�ន់��ប់ វ ��ន
�រណ៏សុវត� ិ�ពដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o អ� កែដលេលងឧបករណ៍ខ្យល់��្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខែដល�នែកស្រម� ល្រតឹម្រត�វ េហើយែដល
អនុ��តឱ្យ�ន�រប៉ះេ�យ��ល់�មួ យនឹងចំណុចេ្របើ�ត់ៃនឧបករណ៍ េ�េពល�ែដលពួ កេគ
កំពុងេលងឧបករណ៍េ�ះ។ ក��ងអំឡ
� ងេពលែដលសិស្សមិនកំពុងហ� ឹក�ត់ ឬសែម� ង�៉ងសកម� េទ ពួ ក
េគគួ រែត��ស់ប� �រេ��ក់�៉ស់ែដលជិតេពញេលញ វ �ញ។
o
o
o

•

្រត�វែតេ្របើគ្រមបឧបករណ៍ ក��ងអំឡ
� ងេពលេលងឧបករណ៍ខ្យល់��
្រត�វរក�គ��ត�ង�យឱ្យ�ន�៉ងេ�ច�ស់ 3 ហ� ីតរ�ងអ� កចូ លរ ួម� ំង�យ។
អនុវត� �រេធ� ើេតស� ្រត� តពិនិត្យ�៉ងេ�ច�ស់�េរៀង�ល់ស��ហ៍ េ�យេ្របើ្រ�ស់�រេធ� ើេតស� រក
ទ្រមង់េមេ�គ (PCR) ឬ�រេធ� ើេតស� រក�រ�តុែដលប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (antigen
testing) ចំេ�ះបុគ�លែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ�ំងអស់ និងចំេ�ះបុគ�ល� ំង�យ�ែដល�ន
�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េហើយែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ក់ ប៉ុែន� �នហួ សេពលកំណត់កំណត់ក��ង�រ�ក់
ដូ សជំរុញរបស់ពួកេគ និងែដលចូ លរ ួមក��ង�រហ� ឹក�ត់ ឬ�រសែម� ង�្រក �ម។ ត�ន� ីករែដលេលង
ឧបករណ៍ខ្យល់� ំងេ�ះ ្រត�វែតេធ� ើេតស� �៉ងេ�ច�ស់�េរៀង�ល់ស��ហ៍េ�យមិនគិតពី��ន�ព
ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។

ចំេ�ះសកម� �ពែដលេ្របើក��ំងដកដេង� ើមេចញ��ំងេហើយបេង� ើតឲ្យ�នដំណក់ទឹកតូ ចៗ�មរយៈផ� វ�
ដេង� ើមេចញមកេ្រចើន ដូ ច��រេ្រច�ង ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ឲ្យ្រត�វបេង� ើនគ��តរ�ង��និង�� និង
ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព� ំងេនះេ�ែត�ងេ្រ�អ�រែតប៉ុេ�
� ះ។ អ� កចំេរៀង��ក់ៗ�ច�ត់សមែត��ក់
ឯងេ�ែផ� ក�ងេ្រ�និង�ងក��ងៃនបន� ប់ថតត�ន� ី ឬបន� ប់�ត់សមេ�យមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់ ឬ
�មួ យនឹងវត� �នរបស់្រគ�ប��ត់ែត��ក់�ន ្របសិនេបើពួកេគ� ំងពីរ�គី�ន�ក់�៉ស់្រតឹម្រត�វ�ម
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
េសចក� ីែណ�ំែដល�នេ��ងេលើក��ងពិធី�រេនះ។ �ន�រែណ�ំឲ្យបេង� ើនគ��តរ�ងអ� កចំេរៀង និង
អ� កប��ត់។
•

កំណត់�រ��ស់ប�រ� (ឬ�រេ្របើរ ួម��) ៃនឧបករណ៍ត�ន� ី ែផ� ក�មួ យ សន� ឹកឯក�រត�ន� ី ឬស��រៈេផ្សងេទៀត។

•

�មែដល�ចេធ� ើេ��ន េ្របើ្រទ�ប់បន� ះឬ្រប�ប់ស្រ�ប់�ក់េផ្សងេទៀត ែដលជក់ទឹកេហើយ�ចេ�ះ
េ�ល�ន េដើម្បីទទួ លយកសំណល់ទឹក�ត់ ែដល�នដក់�ប់នឺងត្រមងទឹក�ត់ក��ងឧបករណ៏េភ� ងែដល
េ្របើខ្យល់េហើយ។ ្រត�វេ�ះ�េ�ល ឬស��តឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វប��ប់ពីេ្របើរ ួច។

 ��ក់េ��ន៖
•

សិស្ស និងអ� កប��ត់េ�ក��ង��ក់េ��ន្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� ខណៈែដលេ��ងក��ងអ�រ។ េហើយ
�ន�រែណ�ំឲ្យរក�គ��ត�ង�យ ្របសិនេបើអ�កចូ លរ ួមកំពុង�ត់និ�យ (ឧ�ហរណ៍ អ� កែដលេ�ក��ង
សិ����េ��ន)។

•

�ក់កំណត់�រែចករ� ែលកៃន ស��រៈតុបែតង សំេលៀកបំ�ក់ និងសក់�ក់ �មែដល�ចេធ� ើេ��ន។
្របសិនេបើពួកេគ្រត�វែចករ� ែលករបស់របរ�មួ យ�� សូ មេ្រជើសេរ �សសេម� �កបំ�ក់តុបែតងនិងស��រៈេ��ន
េផ្សងេទៀតែដល�ចស��ប់េមេ�គ�នេ�យ�យ្រស� ល។ �ល់ស��រៈតុបែតង� ំងអស់្រត�វែតស��ប់េម
េ�គមុនេពលេ្របើដំបូងេ�េលើឈុតសែម� ង និងរ�ង�រេ្របើ្រ�ស់េ�យតួ អង� េផ្សងៗ��។ សេម� �កបំ�ក់
រ ួម� ំងអស់្រត�វែតស��តប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។ �ល់សក់�ក់ ឬរបស់សិប្បនិម�ិតរ ួមេផ្សងេទៀត ្រត�វែត
ស��ប់េមេ�គប��ប់ពីេ្របើម�ងៗ។

•

ស��តបន� ប់ប� �រសេម� �កបំ�ក់ បន� ប់ស្រ�ករបស់អ�កសែម� ង (green room) និងតំបន់ផលិតកម� េ�យ
េ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គ�មប�� ី N ពី EPA៖ ��ស
ំ ��ប់េមេ�គស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។

•

ពិ�រ�េធ� ើ�រ�ត់សម និង�រសែម� ង�មអន�ញ ឬ�ងេ្រ�អ�រជំនួសឲ្យ�ងក��ងអ�រ។ �ក់�៉ស់
្រគប់េពលេវ�េ�េពលែដលបុគ�លេ្រចើន�ក់កំពុងចូ លរ ួម�មួ យ��ក��ងសកម� �ពេ�ះ។

 ��ក់�៖ំ
•

សិស្ស និងអ� កប��ត់្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់ខណៈេពលែដលេ�ក��ងអ�រ។ �៉ស់�ច្រត�វ�នេ�ះេចញក��ងរ
យៈេពលខ� ីេដើម្បីពិ�ទឹក។ ក��ងេពលស្រ�ក��ំទឹក សិស្សគួ រែត្រត�វ�នរ�លឹកឱ្យបេង� ើន�ររក�គ��តពីអ�ក
ដៃទ ខណៈេពលែដល�៉ស់្រត�វ�នេ�ះេចញ។ គួ រែតរ�លឹកសិស្សឲ្យ�ត់់�មកំ�ង
ំ ែដរពួ កេគ�ចេធ� ើេ�
�ន េ�េពល�ក់�៉ស់ និងស្រ�ក�ញឹក�ប់ពី�រ�ត់ ្របសិនេបើពួកេគ�ប់េផ� ើម�ន�រលំ�កក��ង
�រដកដេង� ើម។ �៉ស់�ច្រត�វ�នេ�ះេចញរយៈេពល�៉ងខ� ី ខណៈេពលែដលអ� កចូ លរ ួមស្រ�ក និងដក
ដេង� ើមឱ្យ�ន្រស� លវ �ញ ដ�ប�ពួ កេគរក�គ��តសម្រសបពីអ�កដៃទ� ំងអស់េ�ក��ងបរ �េវណេនះ។ �៉ស់
គួ រែត្រត�វ�ន��ស់ប�រ� ្របសិនេបើ�េសើម ្របសិនេបើ�ស� ិត�ប់េ�នឹងមុខរបស់មនុស្ស��ក់ ឬ្របសិនេបើ�េធ� ើ
ឲ្យពិ�កដកដេង� ើម។

•

ចំេ�ះសកម� �ពែដលបេង� ើតឱ្យ�នដំណក់ទឹកតូ ចៗ�មរយៈផ� វ� ដេង� ើមេចញមកេ្រចើន ដូ ច��រខំ្របឹង
��ំង ែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ឱ្យបេង� ើនច��យរ�ង��និង�� និង្រត�វកំណត់េរៀបចំសកម� �ព � ំងេនះេឡើង
េ�ែត�ងេ្រ�អ�រប៉ុេ�
� ះ។

•

បេង� ើន�រេ្របើ្រ�ស់ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រស្រ�ប់�រ�ត់សម និង�រសែម� ង ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�ម
ែដល�ចេធ� ើេ��ន។ �ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�េ�េពលែដលបុគ�លេ្រចើន�ក់កំពុងចូ លរ ួម�មួ យ��ក��ង
សកម� �ពេ�ះ។

 �រថតត�ន� ី
•

�រេ្រច�ងេ�ក��ងបន� ប់សំេឡង/បន� ប់ថតសំេឡង ្រត�វ�នអនុ��តេ�េពលេនះ ដ�ប��៉ស់្រត�វ�ន
�ក់្រគប់េពល�មត្រម�វ�រ�ំ�ច់។ ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុឺង�៉ត់ឱ្យបេង� ើនគ��តរ�ងអ� កចំេរៀង និង
មនុស្សដៃទេទៀត� ំងអស់េ�ក��ងបន� ប់ េ�យ�រែតចំនួនៃនដំណក់ទឹកតូ ចៗ�មផ� វ� ដេង� ើមដ៏េ្រចើន្រត�វ
�នបេ�� ញចូ លេ�ក��ងបរ �េវណតូ ចមួ យេ��ងក��ងអ�រ។

•

�រេលងឧបករណ៍ខ្យល់េ�ក��ងបន� ប់សំេឡង�មួ យអ� កដៃទែដល�នេ�ក��ងេ�ះែដរ ្រត�វ�នអនុ��ត
ដ�ប�ត�ន� ីករអនុវត� �មត្រម�វ�រ� ំងអស់�ងេលើ។ សូ មពិនិត្យេលើែផ� ក��ក់េរៀនត�ន� ី។

•

អ� កចំេរៀង ឬត�ន� ីករេលងឧបករណ៍ខ្យល់្រត�វ�នអនុ��តឲ្យសែម� ងេ�ក��ងបន� ប់សំេឡងេ�យ��ន�ក់�៉
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ស់ និងឧបករណ៍�រ�រដៃទេទៀត លុះ្រ�ែតពួ កេគ្រត�វ�ន�ក់បិទជិតឲ្យេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ប់សំេឡងថត
ែត��ក់ឯង េហើយ��នបុគ�លេផ្សងេទៀតេ�ក��ងបន� ប់េ�េពលេ�ះេទ។
•

ត�ន� ីែដលេ្របើឧបករណ៍�្រក �មេផ្សងេទៀត �ចថត�នេ�យេ្របើបន� ប់សំេឡង ប៉ុែន� ្រត�វ�ររក�គ��ត�ង
�យច��យ�៉ងតិច�ស់ 3 ហ� ីតរ�ងត�ន� ីករ� ំងអស់្រគប់េពល េហើយ�៉ស់ត្រម�វ�ំ�ច់ដូចេពលេ��ង
ក��ងអ�រេផ្សងេទៀតែដរ។

•

មុនេពលត�ន� ីករ ឬ្រក �មត�ន� ក
ី រេផ្សងេ្របើបន� ប់ គួ រែតេមើល�បន� ប់�នខ្យល់េចញចូ ល�នល� ឬេទ
(ពិ�រ�េ្របើឧបករណ៍បន្ស
� ទ� ខ្យល់) េដើម្បីេលើកកម� ស់�រ��ស់ប�រខ្យល់
�
ឲ្យ�នេពញេលញ និងគួ រែត្រត�វស��ត
ឧបករណ៍េ្របើរ ួម�� (ឧ�ហរណ៍ មី្រក�) ឲ្យ�នអ�ម័យ។

 �រសែម� ង
•

�រសែម� ង�ក៏េ�យគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ីែណ�ំៃន�រអនុវត� ល�បំផុតស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍តូចៗ េដើម្បី
�ត់បន� យ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េលើកែលងែត�រសែម� ង ឬ្រពឹត�ិ�រណ៏របស់អ�ក
� ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (្រត�វ�នកំណត់��នអ� កចូ លរ ួមេ្រចើន�ង 1,000 �ក់េ�ក��ងទី�ំងកម� វ �ធី
ែដលេ��ងក��ងអ�រ ឬេ្រចើន�ង 10,000 �ក់េ��ងេ្រ�អ�រ) េ�ះអ� កគួ រែតអនុវត� �ម េសចក� ី
ែណ�ំស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត។

•

ចូ រកត់ស��ល់� �រសែម� ង� ំងអស់េ�ក��ងផលិតកម� ែដល�នឧបត� ម�េ�យ��េរៀនក្រមិត TK-12
ត្រម�វឱ្យមនុស្សែដល�នវត� �ន� ំងអស់ ្រត�វេ្របើ្រ�ស់�៉ស់េពលេ�បរ �េវណ�ងក��ងអ�រ េ�យរ ួម� ំង
អ� កសែម� ងក��ងអំឡ
� ងេពលសែម� ង េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ េ�េពលេនះ ត្រម�វ
�ំ�ច់ឱ្យអ� កសែម� ងែដល�សិស្សក៏្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខែដលសមរម្យផងែដរ ក��ងអំឡ
� ងេពលសែម� ងេ�
�ងេ្រ�អ�រ។ មិនត្រម�វឱ្យទស្សនិកជន�ក់�៉ស់េពលេ��ងេ្រ�អ�រេ�ះេទ េលើកែលងែត�រសែម� ង
េ�ះ�នលក� ណៈ�្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុតេ��ងេ្រ�អ�រ។ �រសែម� ងែដល�នឧបត� ម�េ�យ��េរៀន
ក្រមិត TK-12 រ ួមប��ល
� � ំងសកម� �ពសែម� ងសិល្បៈែដល្រត�វ�ន្រគប់្រគង េរៀបចំ ឬឧបត� ម�េ�យ��
េរៀន និងរ ួមប��ល
� សិស្សែដល�ែផ� កមួ យៃនកម� វ �ធីសិក� ឬកម� វ �ធីបែន� មេ្រ�យ�រសិក�របស់ពួកេគ
េ�យមិនគិត� េតើ�រសែម� ង្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន ឬេ�ទី�ំង�ងេ្រ���េរៀន
េឡើយ។

D. វ ��ន�រណ៍ស្រ�ប់�រ�ក់ទងេ�នឹងសហគមន៍��េរៀន និង��រណជន

 ព័ត៌�នគួ រ្រត�វ�នេផ�ើេ��ន់ឪពុក��យនិងសិស្ស មុនេពល��េរៀន�ប់េផ� ើម �ក់ព័ន�នឹងេ�ល�រណ៍��
េរៀនែដល�ក់ទងនឹង (សូ មគូ សធីក្រគប់ចំណុចែដលអនុវត� )៖
•

េ�ល�រណ៍�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេធ� ើច��ឡីស័ក េ�េពលែដលពួ ក�អនុវត� េលើសិស្សែដល�ន
េ�គស�� ឬ�ចនឹង�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 ______________

•

ជេ្រមើសស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 ្របសិនេបើសិស្ស ឬស�ជិក្រគ� �រ�នេ�គស�� ឬ�នប៉ះ�ល់
�មួ យជំងឺ COVID-19 __________

•

អ� កែដល្រត�វ�ក់ទងេ���េរៀន ្របសិនេបើសិស្ស�នេ�គស�� ឬ�ចនឹង្រត�វ�នប៉ះ�ល់៖
_________________________________________________________________________________________________________

•

រេបៀបេធ� ើ�រពិនិត្យេ�គស��មុនេពលសិស្សេចញពីផ�ះ ___________

•

ត្រម�វ�ំ�ច់ឲ្យ�ក់�៉ស់ __________

•

�រៈសំ�ន់ៃន�រអនុវត� េ�ល�រណ៍ ក��ង�ររក�គ��ត�ង�យ�មួ យ និង្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺរបស់
សិស្សេ��មទី�ំង __________

•

�រ��ស់ប�រេ�ក
�
� � ងកម� វ �ធីសិក� និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក� េដើម្បីបេ�� �ស�និភ័យ ____________

•

េ�ល�រណ៍��េរៀន�ក់ទងនឹង�រមក�ន់��េរៀនេ�យឪពុក��យ និង�រ្របឹក�េ�បល់អំពី�រ
�ក់ទង��េរៀនពីច��យ ______________

•

�រៈសំ�ន់ៃន�រផ� ល់ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងក��ងករណីប��ន់ែដលថ� ីបំផុតដល់��េរៀន រ ួម� ំងជេ្រមើស
េ្រចើនែបបេដើម្បី�ក់ទងឪពុក��យ __________
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
•

េផ្សងេទៀត៖ _____________________________________________________________________________________________

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈេ���េរៀន េហើយបេ��ះក��ងទំព័រមុខ
ស្រ�ប់��រណៈេ��មេគហទំព័រ��េរៀន ឬតំបន់។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�ក��ង��េរៀន� ំងមូ លែដលរ�លឹកបុគ�លិក និងសិស្ស អំពីេ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង
�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ និង�រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងស��តៃដ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗរបស់��េរៀន ែដលរ�លឹកដល់េភ��វ� ពួ កេគមិនគួ រ
ចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ ្របសិនេបើពួកេគ�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។

 ��េរៀន�នបេង� ើត និងផ្សព� ផ�យែផន�រទំ�ក់ទំនងក��ងករណី�ំ�ច់្រត�វបិទ� ំង្រស �ង ឬេ�យែផ� កេលើករណី
ជំងឺ COVID-19 �ចេ��មែដល�ចេកើតេឡើង។

 ្រចកអន�ញៃន��េរៀន (េគហទំព័រ ប�
� ញសង� ម ។ល។) ផ� ល់ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពីេ�៉ងេធ� ើ�រ េ�ល�រណ៍
មក�ន់��េរៀន �រ��ស់ប�រកម�
�
វ �ធីសិក�និងសកម� �ពេ្រ�កម� វ �ធីសិក� និង�រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស់�ររក�គ��
ត�ង�យ និង�រ�ងៃដ។

 ្រចកអន�ញែណ�ំសិស្ស ឪពុក��យ និង្រគ�បេ្រង�ន អំពីរេបៀប�ក់ទង��េរៀនក��ងករណីែដល�ន�រឆ� ងជំងឺ
ឬ�រប៉ះ�ល់។
E. វ ��ន�រណ៍ែដល���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម� សំ�ន់ៗេ�យេស�ើ�ព

 គេ្រ�ងស្រ�ប់�រេធ� ើែផន�រអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល (IEPs) និងែផន�រ 504 របស់សិស្សែដល�នត្រម�វ�រពិេសស ឱ្យ
ថ� េី ទៀត ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី���ន� �រអប់រ��ចបន� េ��នេ�យមិន្របឈមនឹង�និភ័យហួ សេហតុ
ដល់សិស្ស។
•

ែផន�រេនះ�ប់ប��ល
� វ �ធី��ស� ស្រ�ប់�រ�ក់ទង�៉ងសកម� �មុន�មួ យឪពុក��យេ�េដើម��ំសិក�
េដើម្បី���ប���ក់ទងនឹង�រអប់រ�និងសុវត� ិ�ពកុ�រកំពុង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ។

•

�រែកែ្របេ�េលើែផន�រ IEPs និងែផន�រ 504 �ច�ក់ទងនឹង�រសិក�ពីច��យ �រែកែ្របេ�េលើ
បន� ប់េរៀនេដើម្បីស្រម� លដល់ត្រម�វ�រសិស្ស វត� �នេ���េរៀនេ�ក��ងតំបន់�ច់េ�យែឡកែដល�ន
សិស្សតិច ឬ វ �ធីកូន�ត់ (hybrid) េ�យរ ួមប��ល
� �រសិក�េ�ក��ង��ក់ និង�រសិក�ពីច��យ។

•

ជំ�នែដល�នអនុវត� េដើម្បីែកែ្របែផន�រ IEPs និងែផន�រ 504 េដើម្បី��សុវត� ិ�ពសិស្សែដល្រសប
�មបទប្ប�� ត� ិែដល�ក់ព័ន�ៃនច�ប់រដ� និងច�ប់្របេទស។

 េស�កម� ឬ្របតិបត� ិ�ររដ� �លែដល�ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនពីច��យ (ឧ�ហរណ៍ �រចុះេ��ះក��ង��ក់ �រ�ក់ែបប
បទឬឯក�រ ។ល។) ្រត�វ�ន��ស់ប�េ��អន�ញ។
�

វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ំង�យ�ែដលមិន�ន�ប់ប���ល�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�ក់ប��ញេ�េលើទំព័រ�ច់
េ�យែឡក ែដលអ� ក�ក់ព័ន�គួរ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។
េ�ក-អ� ក�ច�ក់ទងមកបុគ�លិកេយើងខ��ំដូច�ងេ្រ�ម ្របសិនេបើ�ន
សំណួរ ឬមតិេ�បល់អំពីពិធី�រេនះ៖
េ��ះទំ�ក់ទំនងៃនកិច��រ៖
េលខទូ រស័ព�៖
�លបរ �េច� ទែកស្រម� លចុង
េ្រ�យ៖
េសចក� ីសេង� បៃននីតិ វ �ធី��
ំ ច់ែដល�នេ�ក��ងឯក�រេនះ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 ��េរៀន្រត�វែត�នែផន�រទប់��ត់ េឆ� ើយតប និង្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 ែដលពិពណ៌�អំពី វ �ធី��ស� ដ៏ទូលំ
ទូ �យរបស់��េរៀនេដើម្បីទប់��ត់ និង្រគប់្រគង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងបរ �េវណ��េរៀន។

 ែផន�រ ឬពិធ�
ី រមួ យេដើម្បី�ប់េផ� ើម ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់េមេ�គេ���េរៀន ែដល្រសបេ��ម�រ
ែណ�ំរបស់ DPH។

 ែផន�រមួ យេដើម្បី�យ�រណ៍អំពក
ី រណីែដល�ន�្រក �ម (3 ករណីេឡើងេ�ក��ងអំឡ
� ងេពល 14 ៃថ� ) េ��ន់�យក
��នសុខ�ព��រណៈ�ប��ន់។

 ែផន�រ ឬពិធី�រមួ យស្រ�ប់ប��ល
� �រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 េ�ក��ង្របតិបត� ិ�រធម� �របស់��េរៀន
ែដល�៉ងេ�ច�ស់គួរែតេរៀប�ប់ពី វ �ធី��ស� េដើម្បី���រចូ លេធ� ើេតស� ស្រ�ប់សិស្ស ឬបុគ�លិកែដល�នេ�គ
ស�� ឬ�ន��ល់ឬសង្ស័យ� �ន�រប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលផ��កេមេ�គ SARS-CoV-2។

 បុគ�លិក� ំងអស់្រត�វ�នែណ�ំ�កុំឲ្យមកេធ� ើ�រ ្របសិនេបើ�នជំងឺ ឬ្របសិនេបើពួកេគ�នប៉ះ�ល់នឹងមនុស្ស
ែដល�នេមេ�គជំងឺ COVID-19។

 នរ���ក់ែដលចូ លក��ងបរ �េវណអ�រ��េរៀន ឬ�ន� ជំនិះ��េរៀន (រថយន� ្រក �ងរបស់��េរៀន ក៏ដូច�អ�រ
និងទី����េរៀន) ែដល�នទំ�ក់ទំនងឬប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ (សិស្ស ឪពុក��យ ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀត)
ត្រម�វ��ំ�ច់ឲ្យ�ក់�៉ស់ ខណៈេពលែដលេ��ងក��ងអ�រេ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។

 ត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យបុគ�លិក� ំង�យ�ម��េរៀន្រត�វែត�ក់�៉ស់ែដល�នគុណ�ពខ� ស់�ងមុន។ ត្រម�វ�រឱ្យ
�ន�៉ងេ�ច�ស់��៉ស់វះ�ត់។ ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ែដល�នក្រមិតខ� ស់�ងមុន (ឧ�រហណ៍
�៉ស់ែដល�ឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើម្របេភទ KN95 ឬ្របេភទ N95) ក៏�ច្រត�វ�នពិ�រ�ផងែដរ។

 ត្រម�វឱ្យសិស្សនិងបុគ�លិក� ំង�យ�ក់�៉ស់េពលេ�ទី���ងេ្រ�អ�រ េលើកែលងែតេពលកំពុងទទួ ល�ន
��រ ឬេភសជ� ៈ និងេ��មទី�ំងែដល�នមនុស្សេ្រចើនកុះករ�មួ យែដល�ររក�គ��ត�ង�យមិន�ច
រក��ន�៉ង�យ្រស� ល និង�ន្រតឹម្រត�វេ�ះ។

 �រ�យតៃម� ស្រ�ប់�រេលើកែលង�រ�ក់�៉ស់ េ�យេ�ងេ�េលើ��ន�ពសុខ�ពផ� វ� �យ ��ន�ពសុខ�ព
ផ� វ� ចិត� ពិ�រ�ព ឬប��េ�តវ ���ណចុះេខ�យ (�រ��ប់) ែដល��ំងដល់�រ�ក់�៉ស់ គឺ��រកំណត់េ�យែផ� ក
េវជ� ��ស� ដូ េច� ះេហើយ្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ�យ្រគ�េពទ្យ គិ�នុប��យិ�ជំ�ញ��ល់ (nurse practitioner) ឬអ� កជំ�ញ
ែផ� កេវជ� ��ស� ែដល�ន���ប័ណ�េផ្សងេទៀត ែដលអនុវត� េ្រ�ម���ប័ណ�របស់្រគ�េពទ្យ។

 បុគ�លិក អ� កេ�៉�រេ�នឹងកែន� ង អ� កលក់និងបុគ�លិកដឹកជ��ន
� � ំងអស់ �នទទួ ល�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�រ
ត្រម�វឱ្យ�ក់�៉ស់េ�េពលេ�ជិតអ� កដៃទេ��ងក��ងអ�រ។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�ដល់បុគ�លិក� ំងអស់។
 �៉ស់�ត្រម�វ�រ�ំ�ច់្រគប់េពលេ�េលើរថយន� ្រក �ង។
 ព័ត៌�នគួ រ្រត�វ�នេផ�ើេ��ន់ឪពុក��យនិងសិស្ស មុនេពល��េរៀន�ប់េផ� ើម �ក់ព័ន�នឹងេ�ល�រណ៍��
េរៀនែដល�ក់ទងនឹង�រប��រជំងឺ COVID-19។

 ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេនះ្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រគប់្រចកចូ ល��រណៈេ���េរៀន េហើយបេ��ះក��ងទំព័រមុខ
ស្រ�ប់��រណៈេ��មេគហទំព័រ��េរៀន ឬតំបន់។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�ក��ង��េរៀន� ំងមូ លែដលរ�លឹកបុគ�លិក និងសិស្សអំពីេ�ល�រណ៍�ក់ទងនឹង
�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ និង�រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងស��តៃដ។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេ�្រចកចូ ល��រណៈនីមួយៗរបស់��េរៀនែដលរ�លឹកដល់េភ��វ� ពួ កេគមិនគួ រចូ ល
ក��ងទីកែន� ងេឡើយ ្របសិនេបើពួកេគ�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។

 គេ្រ�ងស្រ�ប់�រេធ� ើែផន�រអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល (IEPs) និងែផន�រ 504 របស់សិស្សែដល�នត្រម�វ�រពិេសស ឱ្យ
ថ� េី ទៀត ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី���ន� �រអប់រ��ចបន� េ��នេ�យមិន្របឈមនឹង�និភ័យហួ សេហតុ
ដល់សិស្ស។

 េ�ង�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់រដ� បុគ�លិក��េរៀន� ំងអស់្រត�វប��ញភ័ស���ង
ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េពញេលញ ឬេធ� ើេតស� រកេមេ�គ�៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យស��ហ៍។
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