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ពិធីការសម្រាបស់ាលាខរៀនកម្រមិត K-12៖ ឧបសមព ័នធ  T1 
កំណត់សាា ល់៖ ឯកសារខនេះម្រតវូបានខធវើបចច ុបបននកមមជាញឹកញាប។់ សូមពិនិតយខមើលកាលបរខិចេទខៅខលើខេហទំព័រសម្រាប់កំណណណម្របថ្មីបំផុត។ 

 

បចច ុបបននភាពថ្មីៗ (ការផ្លា ស់ប្ត រូត្រវូបានរំលេចលោយពណ៌លេឿង) 

3/11/2022 

• ចាប្់ពថី្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្ន ាំ 2022 លៅ មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឹងមា៉ា រ់ ប្៉ា ខនែមិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លនាោះលទ ឱ្យ
ពាក់មា៉ា ស់លពេលៅកន ុងអគារ។ 

• តាមការលសន ើស ាំ សាលាលរៀនត្រវូបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យផ្ែេ់ជូនមា៉ា ស់កត្មិរលវជជសាស្រសែនិងឧប្ករណ៍ជាំនួយការដក
ដលងហ ើមខដេប្ិទជិរេអ  លៅដេ់ប្ គ្គេិកសាលាលរៀនខដេល វ្ ើការលៅខាងកន ុងអគារនិងមានទាំនាក់ទាំនងឬការ
ប្៉ាោះពាេ់ជាមួយន៉ឹងអនកដថ្ទ សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ។ 

• ការខកសត្មួេល ើងវញិចាំលពាោះខផ្នកសិេបៈសខមែងលដើមបីរមួប្ញ្ច េូនូវការដកលចញរត្មូវការថ្នការពាក់មា៉ា ស់
លពេលៅខាងកន ុងអគារ ការរកាគ្មាា ររាងកាយនិងការល វ្ ើលរសែ  ល ើយនិងការចារ់ចាំណារ់ថ្នន ក់ល ើងវញិថ្ន
 វនិនការណ៍ទាំងលនោះលៅជាការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ វញិ។ 

• ការដកលចញនូវឯកសារលយងចាំលពាោះពិ្ីការថ្នករណីលកើនល ើងខាា ាំង ខដេឥ ូវលនោះ លខាន្ីគ្៉ឺសថ ិរកន ុងសាថ ន
ភាពលត្កាយថ្នការលកើនល ើងខាា ាំង។ 

 

នាយកោា នស ែភាពសានរណៈថ្នលខាន្ី Los Angeles (DPH) កាំព ងអន វរែ វ ិ្ ីសាស្រសែតាមដាំណាក់កាេ ខដេមានការ

គាាំត្ទលោយវទិាសាស្រសែ  និងជាំនាញការស ែភាពសានរណៈ លដើមបីអន ញ្ញា រឱ្យសាលាលរៀនខដេប្លត្មើលសវាកមមដេ់សិសសចាប្់

ពីកត្មិរមលរែយយខដេអាចលផ្េរថ្នន ក់បាន ដេ់ថ្នន ក់ទី 12 លប្ើកដាំលណើរការល ើងវញិលោយស វរថ ិភាព។ ប្ខនថមលេើេ័កខែ័ណឌ លៅ

លេើសាលាលរៀនខដេបានោក់ច ោះលោយមស្រនែ ីស ខាភិបាេសានរណៈរប្ស់រដា និងនាយកោា នអប្់រំថ្នរដា California សាលា

លរៀនក៏ត្រូវខរលគារពតាមពិ្ីការសែ ីពសី វរថ ិភាពប្ គ្គេិកនិងសិសស និងការត្គ្ប្់ត្គ្ងការឆ្ាងជាំង៉ឺទ ាំងលនោះផ្ងខដរ។ 
 

ចូរកត់សាា លថ់ា៖ ឯកសារលនោះអាចន៉ឹងត្រូវបានល វ្ ើឱ្យងមីលទៀរ លៅលពេខដេមានព័រ៌មាន និង្នននងមីៗ។ សូមចូេ

លៅកាន់លគ្ ទាំព័រ ph.lacounty.gov/Coronavirus លដើមបីទទួេបានឯកសារលនោះខដេមានព័រ៌មានងមី។ 

 

ឯកសារលនោះ ចាប្់លផ្ែើមជាមួយការពិភាកាអាំពីការផ្ែេ់ជូននាលពេប្ចច ុប្បនន  សត្មាប្់ការអប្់រំលៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន

កន ុងលខាន្ី Los Angeles (LAC) និងប្នែលៅព័រ៌មានអាំពី វ ិ្ ីសាស្រសែស វរថ ិភាពជាក់លាក់ សត្មាប្ប់្រសិាថ នសាលាលរៀន។ 

 

 ប្ញ្ជ ីត្រួរពិនិរយការលប្ើកថ្នន ក់កត្មិរ TK-12 ល ើងវញិលនោះ ផ្ែេ់ជូននូវ វនិនការណ៍ស វរថ ិភាពលៅកន ុងត្បាាំខផ្នក៖ 

(1) លគាេការណ៍ និងការអន វរែលៅកខនាងល វ្ ើការលដើមបីការពារស ែភាពប្ គ្គេិក និងសិសស 

(2)  វនិនការណ៍ប្លងក ើរគ្មាា រតាមខដេអាចល វ្ ើលៅបាន 

(3)  វនិនការណ៍លដើមបីលេើកកមសស់ការត្គ្ប្់ត្គ្ងការឆ្ាងជាំង៉ឺ 

(4) ការទាំនាក់ទាំនងជាមួយប្ គ្គេិក សិសស ក៏ដូចជាត្គួ្សារសិសស និងសានរណជន។ 

(5)  វនិនការណ៍ខដេននាបាននូវការលត្ប្ើត្បាស់លសវាកមមសាំខាន់ៗលោយលសម ើភាព 

 

ចាំណ ចសាំខាន់ៗទាំង 5 លនោះមាន វ ិ្ ីសាស្រសែជាលត្ចើនខដេសាលាលរៀនរប្ស់អនកអាចលត្ជើសលរ ើសអន វរែបាន ែណៈខដេទីតាាំង
សាថ ប្័នរប្ស់អនកលរៀប្ចាំ ខផ្នការ លដើមបីផ្ែេ់នូវប្រយិកាសត្ប្កប្លោយស វរថ ិភាពសត្មាប្់ប្ គ្គេិក សិសស និងលភញៀវទ ាំងអស់។ 
លទោះប្ីជាវនិនការណ៏ប្ង្កក រ និងការពារមួយចាំនួន ជារត្មូវចាាំបាច់ លៅតាមសាលាលរៀនទាំងអស់នាលពេប្ចច ុប្បនន លនោះ 
ល ើយត្រវូបានចងអ ុេប្ង្កហ ញយ៉ា ងចាស់លៅកន ុងពិ្ីការខាងលត្កាមក៏លោយ វនិនការណ៏ភាគ្លត្ចើនគ្៉ឺអាចមានជលត្មើស 
និងលោយសម ័ត្គ្ចិរែ។ លទោះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ វាជាចាំណ ចសមរមយសត្មាប្់ឱ្យសាលាលរៀនអន វរែ វ ិ្ ីសាស្រសែ លត្ចើនកត្មិរ លដើមបី
ការ់ប្នថយជាំង៉ឺ COVID-19 លៅលពេលប្ើកដាំលណើរការលពញលេញសាជាងមី លដើមបីកាំណរ់ការចមាងលៅតាមប្រលិវណសាលាលរៀន
ផ្ងខដរ។  វនិនការប្ខនថមខដេបានពិពណ៍នាលៅកន ុង ឧបសម្ព ័ន្ធ  T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់លមលរាគ្សគ្ាប់ 
សាលាលរៀនកត្មិរ K-12 ខងមទាំងម្រតវូណតអន វរែ និងមានត្ប្សិទធិភាពចាំលពាោះប្ គ្គេិកលៅន៉ឹងកខនាងល វ្ ើការទាំងអស់។ 
្នននប្ខនថមលទៀរសត្មាប្់សាលាលរៀនកត្មិរ TK-12 អាចរកបានលៅកន ុង លសៀវលៅខណនាាំថ្នជាំងី COVID-19 សត្មាប្់
សាលាលរៀនកត្មិរ TK-12។ 
 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
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ការណណនាទូំខៅននការខបើកឱ្យដំខណើរការខ ើងវញិសម្រាប់សាលាខរៀនទងំអស់ 

 

ខៅខពលខនេះ សាលាខរៀនទងំអស់ម្រតវូបានអនុញ្ញា តឱ្យខបើកខ ើងវញិសម្រាប់សិសសទងំអស់ ណដលកំពុងសិកាកន ុងកម្រមិត

ថាន ក់ TK-12 ទងំឡាយ។ 
 

 

កំណត់សាា ល់សម្រាប់កមម វធីិណថ្ទកំុារណដលានទីតងំសថ ិតខៅកន ុងសាលាខរៀន។ ភាន ក់ង្ករវសិ័យអប្់រំតាមមូេោា ន 

(LEAs) និងសាលាលរៀនខដេមានផ្ែេ់លសវាកមមខងទាំក មារលៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន គួ្រខរលយងលៅលេើ លសចកែ ីខណនាាំ

សត្មាប្់អនកផ្ែេ់លសវាកមម ECE រប្ស់ DPH។ 

 

ការចាក់ថាន បំង្គា រជំងឺ COVID-19 េឺជាម្របព័នធការពារជួរមុខ 

ការសលត្មចបាននូវអត្តាចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រែសស់លៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀនរប្ស់អនក គ្៉ឺជាមល្ាបាយដាំបូ្ងនិងេអប្ាំផ្ រ

លដើមបីការ់ប្នថយហានិភ័យថ្នការឆ្ាងនិងការចលមាងលមលរាគ្លៅឯសាលាលរៀនរប្ស់អនក ការ់ប្នថយហានិភ័យយ៉ា ងខាា ាំង

ថ្នការនា ក់ែល នួឈ៉ឺ ៃ្ន់ ៃ្ រ ការសត្មាកពាបាេលៅមនេ ីរលពទយ និងការសាា ប្់ចាំលពាោះអនកខដេបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រលពញ

លេញ និងផ្ែេ់នូវត្សទប្់ការពារប្ខនថមលទៀរសត្មាប្់អនកខដេមិនអាចទទួការចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រលពញលេញ មានត្ប្ព័នធ

ភាពសា ាំច ោះលែាយ ឬក៏មានប្ញ្ញហ ស ែភាពមិនប្ង្កហ ញម ែ។ សត្មាប្់ល រ ផ្េលនោះ ប្ខនថមពីលេើរត្មូវការនិងការខណនាាំ

ទាំងអស់ខដេបានសរលសរលៅកន ុងពិ្ីការលនោះ សាលាលរៀនត្រូវបានជត្មញុឱ្យទទួេយក វ ិ្ ីសាស្រសែ ខដេល វ្ ើឱ្យមានេកខណៈ

្មមតា លេើកកមសស់ និងសត្មួេដេ់ការចាក់ថ្នន ក់ប្ង្កក រជាំង៉ឺ COVID-19 និងដូសជាំរ ញសត្មាប្់ប្ គ្គេិក និងសិសសខដេ

មានសិទធិទ ាំងអស់លៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀនរប្ស់អនក។ សូមលមើេ លសៀវលៅខណនាាំអាំពីការចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក ររប្ស់ LACDPH 

សត្មាប្់សាលាលរៀន ខដេជាការខណនាាំជាជាំហានៗលោយមានគ្ាំរអូន វរែេអប្ាំផ្ រ សត្មាប្់ការលរៀប្ចាំសាលាលរៀនលដើមបីល វ្ ើ

លៅជាកខនាងផ្ែេ់ការចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រ។ ត្រូវដ៉ឹងផ្ងខដរថ្ន លសចកែ ីប្ង្កគ ប្់រប្ស់មស្រនែ ីស ខាភិបាេ ខដេបានលចញលោយរដា

កាេី វ ័រញ៉ា លៅថ្ងៃទី 11 ខែសីហា ឆ្ន ាំ 2021 រត្មូវឱ្យប្ គ្គេិកសាលាលរៀនទាំងអស់ប្ង្កហ ញភសត ុតាងថ្នការចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រ

លពញលេញ ឬល វ្ ើលរសែ រកលមលរាគ្យ៉ា ងលហាចណាស់មែងកន ុងមួយសបាែ  ៍។ រដាក៏បានត្ប្កាសផ្ងខដរថ្ន សិសសន៉ឹងរត្មូវ

ចាាំបាច់ឱ្យចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រសត្មាប្់ការសិកាលោយផ្លេ េ់លៅលពេចាប្់លផ្ែើមត្រីមាស ប្នាេ ប្់ពីទទួេបានការអន ម័រលពញ

លេញពរីដាបាេចាំណីអាហារ និងឱ្សង (FDA) ទក់ទងន៉ឹងថ្នន ាំប្ង្កក រសត្មាប្់កត្មិរថ្នន ក់រប្ស់ពួកលគ្ (ចលនាា ោះពីអាយ  7 

លៅ 12 ឆ្ន ាំ និងថ្នន ក់លរៀនកត្មិរ K-6)។ 

 
បញ្ជ ីម្រតួតពិនិតយននការទប់សាា ត់ជំងឺ COVID-19 ខៅសាលាខរៀនកម្រមិត TK ដល់ថាន ក់ទី 12 

 

ខ ម្ េះសាថ ប័ន៖  

អាសយ័ដ្ឋា ន៖ 
 

កំណត់សាា ល៖់ ពាកយថ្ន "អនកល វ្ ើការ" និង "ប្ គ្គេិក" ត្រវូបានលត្ប្ើត្បាស់លៅកន ុងពិ្ីការទាំងលនោះ លដើមបីសាំលៅលេើប្ គ្គេ

ខដេល វ្ ើការលៅកន ុងសាលាលរៀនកន ុងខផ្នកណាមួយខដេពាក់ព័នធន៉ឹងការប្លត្ងៀន ការប្ង្កហ រ់ ជាំនួយសិសស ផ្ែេ់ការពាបាេ

លោយមិនលត្ប្ើត្បាស់ថ្នន ាំឬជាំនួយផ្លេ េ់ែល នួដេ់សិសសមាន ក់ៗ ការសមាអ រនិងខងទាំអគារ រដាបាេ ឬសកមមភាពលផ្សងៗលទៀរ

ខដេចាាំបាច់លដើមបីឱ្យសាលាលរៀនដាំលណើរការបាន។ "អនកល វ្ ើការ" ឬ "ប្ គ្គេិក" អាចរាប្់ប្ញ្ច េូប្ គ្គេខដេ៖ ទទួេត្បាក់ឈន េួ

លោយផ្លេ េ់ពីត្ប្ព័នធសាលាលរៀនខដេពាក់ព័នធ  ទទួេត្បាក់ឈន េួពីសាថ ប្័នខដេលដើររួជាអនកល ៉ា ការជាមួយសាលាលរៀន ទទួេ

ត្បាក់ឈន េួពីសាថ ប្័នខាងលត្ៅខដេស ការជាមួយសាលាលរៀនលដើមបីប្លត្មើលសវាកមមដេ់សិសស ទទួេត្បាក់ឈន េួពីភាគ្ីទីប្ី

លដើមបីផ្ែេ់លសវាកមមដេ់សិសសមាន ក់ៗ ឬជាអនកសម ័ត្គ្ចិរែខដេគាម នត្បាក់ឈន េួល ើយល វ្ ើការលត្កាមការខណនាាំរប្ស់សាលាលរៀន

លដើមបីប្ាំលពញម ែង្ករសាំខាន់ៗ។ ពាកយ "ឪព កមាែ យ" ត្រវូបានលត្ប្ើត្បាស់លៅកន ុងពិ្ីការទាំងលនោះលដើមបីសាំលៅ លេើប្ គ្គេ

ទាំងឡាយណាខដេលដើររួជាអនកផ្ែេ់ការខងទាំ ឬអាណាពាបាេសិសស។ 
 

A. ខោលការណ៏ និងការអនុវតរខៅកណនែងខធវ ើការខដើមបីការពារបុេាលិក (“អនកខធវ ើការ”) និងសិសស (សូមេូសធីកម្រេប់

ចំណុចណដលអនុវតរ) 

សាលាលរៀនត្រូវខរមានខផ្នការទប្់សាក រ់ លឆ្ា ើយរប្ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងជាំង៉ឺ COVID-19 ខដេពិពណ៌នាអាំព ីវ ិ្ ីសាស្រសែ ដ៏ទូេាំ

ទូលាយរប្ស់សាលាលរៀនលដើមបីទប្់សាក រ់ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងការរ ើករាេោេថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 លៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន។ 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/schoolvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/schoolvaccination/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Vaccine-Verification-for-Workers-in-Schools.aspx


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធ ីLos Angeles  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភបិាល 
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ខផ្នការរមួមាន ប្៉ា ខនែមិនមានត្រ៉ឺមចាំណ ចដូចខាងលត្កាម៖ 

❑ ត្កមុការង្ករអន វរែចាប្់សត្មាប្់ជាំង៉ឺ COVID-19 ខដេត្រវូបានចារ់តាាំង ល ើយខដេន៉ឺងទទួេែ សត្រវូលេើការប្លងក ើរ 

និងអន វរែពិ្ីការស វរថ ិភាពជាំង៉ឺ COVID-19 ទាំងអស់ និងត្បាកដថ្នប្ គ្គេិកនិងសិសសទទួេបានការអប្់រ ំអាំពីជាំង៉ឺ 

COVID-19។ សមាជិកមាន ក់ថ្នត្កមុការង្ករលនោះ ត្រវូបានចារ់តាាំងជាអនកទក់ទងជាមួយ DPH កន ុងករណីខដេមាន

ការផុ្្ោះល ើងថ្នជាំង៉ឺលៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន។ 

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួយសត្មាប្់ជាំហានខដេន៉ឹងត្រវូអន វរែភាា មៗប្នាេ ប្់ពីមានការជូនដាំណ៉ឹងលោយប្ គ្គេិកសាលា

លរៀនថ្ន សមាជិកណាមាន ក់ថ្នស គ្មន៍សាលាលរៀន (មស្រនែ ី ប្ គ្គេិក សិសស ឬលភញៀវ) ល វ្ ើលរសែ ជាំង៉ឺ COVID-19 ទទួេេទធ

ផ្េថ្នវជិជមាន។ 

❑ ខផ្នការលនោះនិយយអាំព៖ី 

• ការប្ាំ ខប្កករណីលចញពីស គ្មន៍សាលាលរៀនភាា មៗ លដើមបីឱ្យោក់ែល នួឯងលៅោច់លោយខ កលៅផ្េោះ 

ត្ប្សិនលប្ើការជូនដាំណ៉ឹងលកើរល ើងែណៈខដេករណីសថ ិរលៅទីតាាំងលនាោះ។ ខផ្នការត្រវូខរអន ញ្ញា រឱ្យមានការ

ោក់ែល នួករណីឱ្យលៅោច់លោយខ កជាប្លណាដ ោះអាសននលៅន៉ឹងទីតាាំងលនាោះ ត្ប្សិនលប្ើចាាំបាចត់្រវូមានការ

លរៀប្ចាំសត្មាប្់ឱ្យប្ គ្គេលនាោះត្រ ប្់លៅផ្េោះរប្ស់ែល នួវញិ។ 

• តារាងព័រ៌មានពិរ ឬឯកសារព័រ៌មានលផ្សងៗលទៀរខដេត្រវូត្ប្គ្េ់ឱ្យករណី (ឬសមាជិកត្គួ្សារខដេសម

ត្សប្ត្ប្សិនលប្ើករណីគ្៉ឺជាក មារ) ន៉ឺងលរៀប្រាប្់អាំពីប្ទប្បញ្ារែ ិត្គ្ប្់ត្គ្ងលេើការោក់ែល នួឯងឱ្យលៅោច់លោយ

ខ ក និងរាំណលៅកាន់លគ្ ទាំព័រខដេមានព័រ៌មានប្ខនថម។ 

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួយលដើមបីចាប្់លផ្ែើម ខផ្នការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅសាលាលរៀន ណដលម្រសបខៅតមការណណនាំ

របស់នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH) លោយគូ្សប្ញ្ញជ ក់ពីនីរិវ ិ្ ីសត្មាប្់៖ 

• ការោក់ករណីមួយ ឬលត្ចើនឱ្យលៅោច់លោយខ ក 

• ការកាំណរ់អរែសញ្ញា ណប្ គ្គេ ខដេបានប្៉ាោះពាេ់ជាមួយករណីលៅសាលាលរៀន 

• ការធ វ្ ើចត្តា ឡីស័ករបស់បុរគលិក ន្ិងសិសសខដេបានប្៉ាោះពាេ់ន៉ឹងលមលរាគ្ លោយ
ធោងត្តម្ធសចកា ីផែនាំផែលបាន្ពិពែ៌នធៅកន ុង ឧបសម្ព ័ន្ធ  T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់លម
លរាគ្សគ្ាប់សាលាលរៀនកត្មិរ K-12។ 

• ការធាននន្ការទទួលបាន្ការធ វ្ ើធេសាសគ្ាប់សិសសផែលាន្ការប ៉ះពាល់ន្ឹងធម្ធោរ ធៅកន ុងសាលាលរៀន
ល ើយផែលម្ិន្បាន្ចាក់ថ្ន ាំបង្កា រធពញធលញទាំងអស់ ន្ិងបុរគលិកផែលាន្ការប ៉ះពាល់ន្ឹងធម្ធោរល ើយ
ផែលមិ្ន្បាន្ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រធពញធលញទាំងអស់ ឬបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រធពញធលញប្៉ា ខនែ  ួសកាេ
កាំណរ់ចាំលពាោះការចាក់ែូសជាំរុញរបស់ពួកធរ។ 

• ផ្ដេ់លសចកែ ីជូនដាំណ៉ឹងដេ់ DPH អាំពកីរណីឆ្ាងជាំង៉ឺ COVID-19 ចាស់លាស់កន ុងចាំលណាមអនកល វ្ ើការ និង
ក មារខដេបានសថ ិរលៅសាលាលរៀន លៅលពេណាមួយកន ុងអាំ ុងលពេ 14 ថ្ងៃម នកាេប្រលិចេទចាប្់លផ្ែើម
មានជាំង៉ឺ។ កាេប្រលិចេទចាប្់លផ្ែើមមានជាំង៉ឺ គ្៉ឺជាកាេប្រលិចេទថ្នការល វ្ ើលរសែ រកលមលរាគ្ COVID-19 ឬកាេ
ប្រលិចេទថ្នការចាប្់លផ្ែើមលចញលរាគ្សញ្ញា រប្ស់អនកខដេមានជាំង៉ឺ គ្ិរយកថ្ងៃណាខដេលកើរល ើងម ន។ ការ
រាយការណ៍អាំពីករណីនានាគួ្រខរត្រវូល វ្ ើកន ុងចលនាា ោះលពេ 1 ថ្ងៃល វ្ ើការ ប្នាេ ប្់ពីការជូនដាំណ៉ឹងរប្ស់សាលា
លរៀនអាំពីករណីលនោះ។ ការរាយការណ៍លនោះអាចត្រូវបានប្ាំលពញតាមប្ណាដ ញអ ីន្៉ឺណិរ លោយការលត្ប្ើត្បាស់
ពាកយលសន ើស ាំត្ប្កប្លោយស វរថ ិភាពលៅលេើលគ្ ទាំព័រ៖ http://www.redcap.link/lacdph.education 
sector.covidreport ឬលោយទញយក និងប្ាំលពញ តារាងប្ញ្ជ ីករណ ីនិងអនកខដេមានទាំនាក់ទាំនងន៉ឹង
ជាំង៉ឺ COVID-19 សត្មាប្់វសិ័យអប្់រំ ល ើយលផ្ញើវាលៅកាន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។  

❑ ខផ្នការមួយលដើមបីរាយការណ៍ករណីចមាងជាចលង្កក ម (3 ករណីល ើងលៅ កន ុងអាំ ុងលពេ 14 ថ្ងៃ) លៅកាន់នាយកោា ន

ស ែភាពសានរណៈជាប្នាេ ន់។ លនោះអាចត្រវូបានល វ្ ើលោយលត្ប្ើត្បាស់ជលត្មើសរាយការណ៍ដូចគាន ខដេបានលរៀប្រាប្់ខាង

លេើ៖ (1) ការោក់របាយការណ៍តាមប្ណាដ ញអ ីន្៉ឺណិរលៅលគ្ ទាំព័រ http://www.redcap.link/lacdph.education 

sector.covidreport ឬ (2) ប្ាំលពញឯកសារ តារាងប្ញ្ជ ីករណី និងអនកខដេមានទាំនាក់ទាំនងន៉ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 

សត្មាប្់វសិ័យអប្់រំ ល ើយលផ្ញើអ ីខម៉ាេលៅ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។ នាយកោា នស ែភាពសានរណៈន៉ឹង

ស ការជាមួយសាលាលរៀនលដើមបីកាំណរ់ថ្ន លរើត្កមុលនោះអាចជាការផុ្្ោះជាំង៉ឺ ខដេរត្មូវឱ្យមានការលឆ្ា ើយរប្ន៉ឹងការផុ្្ោះ

ជាំង៉ឺថ្នស ែភាពសានរណៈ ឬលទ។ 

❑ ខផ្នការលត្រៀមប្ត្មងុសត្មាប្់ការប្ិទទាំងត្សងុ ឬលោយខផ្នកថ្នត្ប្រិប្រែ ិការសាលាលរៀនលោយផ្លេ េ់ម ែ ត្ប្សិនលប្ើ

ចាាំបាច ់លោយខផ្អកលេើការផុ្្ោះល ើងថ្នជាំង៉ឺលៅកន ុងសាលាលរៀន ឬស គ្មន៍។ 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.redcap.link/lacdph.education%20sector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.education%20sector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov.
http://www.redcap.link/lacdph.education%20sector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.education%20sector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួយសត្មាប្់ការប្ញ្ច េូការល វ្ ើលរសែ រកលមលរាគ្ COVID-19 លៅកន ុងត្ប្រិប្រែ ិការ្មមតារប្ស់សាលា

លរៀន។ 

• យ៉ា ងលហាចណាស់ ខផ្នការលនោះគួ្រខរលរៀប្រាប្់អាំពី វ ិ្ ីសាស្រសែ លដើមបីននាការចូេល វ្ ើលរសែសត្មាប្់សិសស ឬ

ប្ គ្គេិកខដេមានលរាគ្សញ្ញា  ឬក៏បានសាគ េ់ឬបានសងស័យថ្នមានការប្៉ាោះពាេ់ជាមួយប្ គ្គេខដេផុ្្កលមលរាគ្ 

SARS-CoV-2។ ចូរករ់សមាគ េ់ថ្ន ប្ទោា នប្លណាែ ោះអាសននប្នាេ ន់ថ្នការប្ង្កក រជាំង៉ឺ COVID-19 (ETS) រប្ស់ 

Cal/OSHA (CAL/OSHA ETS) រត្មូវឱ្យកខនាងការង្ករផ្ែេ់ការល វ្ ើលរសែ លោយមិនគ្ិរថ្ងាដេ់ប្ គ្គេិក កន ុង

អាំ ុងលពេលមា៉ា ងខដេមានត្បាក់ពេកមម សត្មាប្៖់ 

o ប្ គ្គេិកខដេមិនបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រល ើយមានលរាគ្សញ្ញា  លោយមិនគ្ិរថ្ន លរើមានការប្៉ាោះពាេ់លៅ

ន៉ឹងលមលរាគ្ចាស់លាស់ ឬមិនមានលនាោះលទ។ 

o ប្ គ្គេិកខដេមិនបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រ ប្នាេ ប្់ពីការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្។ 

o ប្ គ្គេិកខដេបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រ ប្នាេ ប្់ពីការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្ ត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្លកើរមាន

លរាគ្សញ្ញា ។ 

o ប្ គ្គេិកខដេមិនបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រលៅលពេមានការផុ្្ោះល ើងថ្នជាំង៉ឺ (ករណីប្ គ្គេិកចាំនួន 3 ល ើង

លៅ)។ 

o ប្ គ្គេិកទាំងអស់លៅលពេមានការផុ្្ោះល ើងថ្នជាំង៉ឺដ៏ ា្ំ (ករណបី្ គ្គេិកចាំនួន 20 ល ើងលៅ)។ 

• សាលាធរៀន្ត្រូវបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យរកាការធ វ្ ើធេសា គ្រប់គ្ាន់្ធែើម្បីធ វ្ ើធេសាសិសសខដេមិនបានចាក់

ថ្នន ាំប្ង្កក រធពញធលញ ន្ិងបុរគលិកផែលសាា ន្ភាពនន្ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់ពួកលគ្មិនត្គ្ប្់េកខណៈនិងមិន

ទន់លពេលវលា ឱ្យបានោ ងធោចណាស់ម្ាងកន ុងមួ្យសបាា ហ៍កន ុងអាំឡុងធពល 10 នងៃបនា ប់ពីកាេប្រលិចេទថ្ន

ការប្៉ាោះពាល់ធម្ធោរចុងធគ្កាយរបស់ពួកធរ។ សូមជូនដំណឹងដល ់DPH ជាបន្ទា ន់ប្បសិនបបើអ្នកមិនមាន

សមត្ថភាពប វ្ ើបត្សត ម្រេប់ម្រោន់បដើមបបីំបពញតាមត្ប្មូវការបនេះបេ។ គ្បសិន្ធបើាន្្ន្ធាន្អាចធរៀបចាំលៅ

បាន សាលាលរៀនរួរផេពគ្ងីកការធ វ្ ើធេសា ធែើម្បីបូ្ករមួ្ទាំងសិសស ន្ិងបុរគលិកផែលាន្ការប ៉ះពាេ់លៅន៉ឹង

លមលរាគ្ ល ើយខដេពួកធរបាន្ចាក់ថ្ន ាំបង្កា រធពញធលញក៏ធោយ។  

• លេើសពីលនោះលទៀរ សាលាលរៀនត្ប្ខ េជាអាចពិចារណាអាំពី វ ិ្ ីសាស្រសែសត្មាប្់ការល វ្ ើលរសែតាមកាេកាំណរ់

សត្មាប្់ប្ គ្គេខដេមិនមានលរាគ្សញ្ញា  ល ើយមិនមានការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្ចាស់លាស់។ នាយកោា ន

ស ែភាពសានរណៈថ្នរដាកាេី វ ័រញ៉ា  (CDPH) មិនរត្មូវឱ្យមានការល វ្ ើលរសែ អនកខដេមិនមានលរាគ្សញ្ញា  តាម

ភាពញ៉ឹកញប្់ឬនីរិវ ិ្ ីជាក់លាក់ណាមួយលទ លៅលពេលនោះ។ លទោះជាយ៉ា ងណាក៏លោយ រដាបានផ្ែេ់ការគាាំត្ទ

ដេ់ចង្កវ ក់ថ្នការល វ្ ើលរសែជាក់លាក់ តាមរយៈការផ្គរ់ផ្គង់ឧប្ករណ៏ល វ្ ើលរសែប្ខនថម ការដ៉ឹកជញ្ជ នូ សមរថភាព

មនេ ីរពិលសា្ន៍ ប្លចេកវទិាសត្មាប្់ការច ោះល ម្ ោះនិងការរាយការណ៍ ការប្ណត ុ ោះប្ណាែ េ និងជាំនួយជាមួយន៉ឹង

សាំណងននារា៉ា ប្់រង។ សាលាលរៀនត្រូវបានខណនាាំឱ្យចូេលមើេព័រ៌មាន និង្នននទក់ទងន៉ឹងការល វ្ ើលរសែ

លផ្លែ រលេើសាលាលរៀនលៅ ស វរថ ិភាពសាលាលរៀនសត្មាប្់ត្គ្ប្់ទីតាាំងទាំងអស់។ លៅលពេខដេមានអត្តាការឆ្ាង

កន ុងស គ្មន៍ែសស់ លខាន្ី LA ខណនាាំឱ្យអន វរែការល វ្ ើលរសែតាមការកាំណរ់លនាោះ បូ្ករមួទាំងប្ គ្គេខដេ

បានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រលពញលេញផ្ងខដរ លៅទីណាខដេមាន្នននអាចលរៀប្ចាំលៅបាន។   

• គ្លត្មាងត្រវូផ្ែេ់ការននាថ្ន េទធផ្េលរសែទាំងអស់ន៉ឹងត្រូវរាយការណ៍លៅនាយកោា នស ែភាព 

សានរណៈ។ 

• ចូរករ់សមាគ េ់ថ្ន៖ ការល វ្ ើលរសែ ត្រួរពិនិរយមិនត្រវូបានខណនាាំសត្មាប្់ប្ គ្គេខដេបានជាសោះលសបើយពីជាំង៉ឺ 

COVID-19 លោយមានការប្ញ្ញជ ក់ពីមនេ ីរពិលសា្ន៍ កន ុងអាំ ុងលពេ 90 ថ្ងៃកនាងមកលនោះ និងមិនមានលរាគ្

សញ្ញា លនាោះលទ។ 

• បានខណនាាំប្ គ្គេិកទាំងអស់ក ាំឱ្យមកល វ្ ើការ ត្ប្សិនលប្ើមានជាំង៉ឺ។ មស្រនែ ីលៅសាលាលរៀនបានផ្ែេ់ព័រ៌មានដេ់

ប្ គ្គេិកទក់ទងន៉ឹង អរថត្ប្លយជន៍សត្មាប្់ការឈប្់សត្មាកខដេបានឧប្រថមភលោយកខនាងការង្ករ ឬរោា ភិ

បាេ។ 

❑ បុរគលិកផែលាន្ការប ៉ះពាល់លៅន្ឹងធម្ធោរ ឬសងស័យថ្ាន្ការប ៉ះពាល់ជាមួ្យន៉ឹងអនកផែលាន្ជាំងឺ COVID-19 

គ្េវូផេអន្ុវេាត្តម្លសចកដ ីផែនាំនន្ការធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កែូចាន្ផចងលៅកន ុង ឧបសម្ព ័ន្ធ  T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប ៉ះ

ពាល់លមលរាគ្សគ្ាប់សាលាលរៀនកត្មិរ K-12។ 

❑ ការលត្ប្ើត្បាស់អគារសាលាលរៀនកន ុងលគាេប្ាំណងលត្ៅពីការសិកា (ការត្ប្ជ ាំឬត្ព៉ឹរែ ិការណ៍ស គ្មន៍ ការចូេរមួគ្ា ីនិក

លៅន៉ឹងទីតាាំងលោយប្ គ្គេខដេមិនខមនជាសិសសឬប្ គ្គេិក ។េ។) ត្រវូបានអន ញ្ញា រ។ ការលត្ប្ើត្បាស់ប្រលិវណអគារ

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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ខាងកន ុងសាលាលរៀនត្ប្ឈមន៉ឹងហានិភ័យកាន់ខរលត្ចើនថ្នការចមាងលរាគ្ដេ់ែយេ់លៅខាងកន ុងអគារ និងថ្ផ្េលផ្សងៗ

ល ើយត្រវូមានការត្ប្ងុត្ប្យ័រនលោយយកចិរែទ កោក់ លដើមបីលជៀសវាងការប្៉ាោះពាេ់ខដេមិនចាាំបាច់លៅលេើលមលរាគ្ 

សត្មាប្់ប្ គ្គេិក និងសិសសសាលាលរៀន្មមតា។ ខណនាាំឱ្យមានការលាងសមាអ រជាត្ប្ចាាំ សត្មាប្ល់ត្គ្ឿងប្រកិាខ រលៅខាង

កន ុងអគារ ប្នាេ ប្់ពីមានការលត្ប្ើត្បាស់លោយសមាជិកត្កមុ ខដេមិនខមនជាសមាជិកថ្នសាលាលរៀនល ើយ។ អន ញ្ញា រ

ឱ្យលត្ប្ើត្បាស់វាេកីឡាខាងលត្ៅអគារលោយត្កមុកីឡាយ វជន ត្កមុសមស ័នធកីឡា ឬកា ៉ឹប្មិនទក់ទងន៉ឹងសាលាលរៀន ដរាប្

ណាពួកលគ្យកចិរែទ កោក់លដើមបីលជៀសវាងការប្៉ាោះពាេ់ន៉ឹងលមលរាគ្ ខដេមិនចាាំបាច់សត្មាប្់ប្ គ្គេិក និងសិសសសាលា

លរៀន្មមតា។ 

• ការត្រួរពិនិរយប្ គ្គេិក ត្រវូបានខណនាាំឱ្យអន វរែ ម នលពេអនកល វ្ ើការអាចចូេលៅទីកខនាងលនាោះបាន។ ការ

ត្រួរពិនិរយគួ្រខររាប្់ប្ញ្ច េូ ការពិនិរយទក់ទងន៉ឹងការកអក ការដកដលងហ ើមែា ីៗ ការពិបាកដកដលងហ ើម និង

ត្គ្នុលៅែ ឬត្គ្នុរង្ក ល ើយត្ប្សិនលប្ើប្ចច ុប្បនន លនោះ ប្ គ្គេិកកាំព ងសថ ិរលត្កាមលសចកដ ីប្ង្កគ ប្់ឱ្យោក់ែល នួលៅោច់

លោយខ ក ឬល វ្ ើចតាែ  ីស័ក។ ការត្រួរពិនិរយទាំងលនោះអាចល វ្ ើល ើងផ្លេ េ់ម ែលៅលពេមកដេ់សាលាលរៀន ឬ

ពីចមាៃ យម នលពេមកដេ់សាលាលរៀន លោយលត្ប្ើត្បាស់កមម វ ិ្ ីឌីជីងេ ឬ វ ិ្ ីសាស្រសែ លផ្សងលទៀរ។ 

• ចូរករ់សមាគ េ់ថ្ន CAL/OSHA ETS នាលពេប្ចច ុប្បនន លនោះរត្មូវឱ្យកខនាងការង្ករដកប្ គ្គេិកខដេមានលរាគ្

សញ្ញា ថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 និង/ឬមិនបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រលពញលេញ ល ើយមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរ

សន ិទធន៉ឹងប្ គ្គេខដេមានលមលរាគ្ លចញពីកខនាងល វ្ ើការ។ CAL/OSHA មិនបានលចញប្ញ្ញជ ចាំលពាោះវ ិ្ ីសាស្រសែជាក់

លាក់ណាមួយថ្នការតាមោនប្ គ្គេិកលនាោះលទ ប្៉ា ខនែការអន វរែ វ ិ្ ីសាស្រសែ មួយចាំនួនដូចខដេបានខណនាាំ ន៉ឹង

ជួយកន ុងការអន វរែតាម ETS នាលពេប្ចច ុប្បនន លនោះ។ 

❑ ការពាក់មា៉ា ស់គ្៉ឺជាការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ ប្៉ា ខនែមិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លនាោះលទ សត្មាប្់ប្ គ្គេណាមាន ក់ខដេចូេកន ុង

ប្រលិវណអគារសាលាលរៀន ឬយនជាំនិោះសាលាលរៀន (រងយនែ ត្កងុរប្ស់សាលាលរៀន ក៏ដូចជាអគារសាលាលរៀន) ល ើយខដេ

មានទាំនាក់ទាំនង ឬបានប្៉ាោះពាេ់ជាមួយអនកដថ្ទ (សិសស ឪព កមាែ យ ឬប្ គ្គេិកលផ្សងលទៀរ)។ 

• ប្ គ្គេិកខដេមានទាំនាក់ទាំនងឬបានប្៉ាោះពាេ់ជាមួយអនកដថ្ទត្រូវខរមានការផ្ែេ់ជូននូវមា៉ា ស់  ខដេមាន

កត្មិរការពារេអណាស់ ដូចជាមា៉ា ស់កត្មិរលវជជសាស្រសែ ឬឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើម ខដេត្សប្លៅតាមការ

ចង់បានរប្ស់ប្ គ្គេិក លោយឥរគ្ិរថ្ងា។ មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រឱ្យមានការពាក់មា៉ា ស់ត្គ្ប្់លពេលវលា

កន ុងអាំ ុងលពេល វ្ ើការ លពេមានទាំនាក់ទាំនងឬប្៉ាោះពាេ់ជាមួយន៉ឹងគាន  ឬត្ប្ខ េជាអាចន៉ឹងមានទាំនាក់

ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជាមួយអនកដថ្ទ។ ប្ គ្គេិកខដេត្រវូបានខណនាាំលោយអនកផ្ែេ់លសវាកមមខផ្នកលវជជសាស្រសែ

រប្ស់ែល នួថ្ន ពួកលគ្មិនចាាំបាច់ពាក់មា៉ា ស់លទ ប្៉ា ខនែមានប្ាំណងចង់ប្ខនថមកត្មិរការពារផ្លេ េ់ែល នួរប្ស់ពួកលគ្

ឱ្យបានែសស់ប្ាំផ្ រតាមខដេអាចល វ្ ើលៅបានលនាោះ អាចពិចារណាលៅលេើជលត្មើសខដេមិនមានការររឹប្នែ ៉ឹង

ដូចជា របាាំងម ែខដេមានត្កណារ់រ លំៅលេើខគ្មខាងលត្កាម។ ត្កណារ់រ ខំដេមានត្ទង់ត្ទយពាក់ប្ិទជិរលៅ

លត្កាមចង្កក គ្៉ឺជាការេអប្ាំផ្ រ។  

• េគ្មូ្វការកន ុងការែាល់ា ស់ផែលមានកគ្ម្ិេរុែភាពែសស់ជាងម នែល់បុរគលិកសាលាធរៀន្៖ ដូចខដេបាន

កាំណរ់ខាងលេើ ជាការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រឱ្យបុរគលិកសាលាធរៀន្ទាំងឡាយ ពាក់ា ស់កត្មិរសត្មាប្់វោះការ់ 

(ក៏ត្រូវបានសល ដ លៅលេើមា៉ា ស់ខដេលត្ប្ើត្បាស់សត្មាប្់នី្េិវ ិ្ ីធវជជសាស្តសា ) ឬឧបករែ៍ការពារផ្លេ េ់ែល នួ (PPE) 

ខដេមានកគ្ម្ិេខ្ពស់ជាងម ន (ឧទរហែ៍ មា៉ា ស់ខដេជាឧបករែ៍ជាំនួ្យការែកែធងហ ើម្គ្បធេទ KN95 

ឬត្ប្លភទ N95) លពេលៅខាងកន ុងអគារ។ សត្មាប្់អនកខដេពាក់ា ស់វោះការ់ ការពាក់ា ស់ពីរជាន់្ ផែលាន្

របាាំងម ែគ្កណាេ់ពីធលើា ស់វោះការ់ គ្៉ឺត្រវូបានខណនាាំឱ្យលត្ប្ើត្បាស់សត្មាប្់ការការពារបផន្ាម្។ កខនាងការង្ករ

ត្រវូបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យផ្ែេ់ជូនមា៉ា ស់កត្មិរលវជជសាស្រសែ និងឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើមខដេប្ិទជិរេអ  ដូច

ជាត្ប្លភទ N95 ត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ KF94 សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ ល ើយលោយមិនគ្ិរថ្ងាពី

ប្ គ្គេិកលៅសាលាលរៀនរប្ស់ពួកលគ្ខដេល វ្ ើការលៅខាងកន ុងអគារ និងមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់

ជាមួយន៉ឹងអនកដថ្ទល ើយ។ សូមករ់សមាគ េ់ថ្ន CAL/OSHA រត្មូវឱ្យកខនាងការង្ករផ្ែេ់ឧប្ករណ៍ជាំនួយការ

ដកដលងហ ើមតាមការលសន ើស ាំចាំលពាោះការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ ដេ់ប្ គ្គេិកខដេមិនបានទទួេចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រ 

ល ើយខដេកាំព ងល វ្ ើការលៅខាងកន ុងអគារឬលៅកន ុងយនយនែខដេមានមន សសលត្ចើនជាងមាន ក់ រមួជាមួយ

ន៉ឹងការខណនាាំអាំពីរលប្ៀប្ននាថ្នមា៉ា ស់ប្ិទជិរលោយសមត្សប្។ 

• មិនមានមន សសណាមាន ក់អាចត្រវូបានរារាាំងពីការពាក់មា៉ា ស់ ខដេជាេ័កខែ័ណឌ ថ្នការចូេរមួលៅកន ុង

សកមមភាព ឬការចូេលៅកន ុងទីតាាំងរប្ស់សាលាលរៀន េ ោះត្តាខរការពាក់មា៉ា ស់អាចន៉ឹងប្ងកលត្គាោះថ្នន ក់ខផ្នក

ស វរថ ិភាព។ 

• មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យប្ គ្គេិកពាក់មា៉ា ស់ត្គ្ប្់លពេលវលាលៅខាងកន ុងអគារ លេើកខេងខរលៅលពេ

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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កាំព ងល វ្ ើការខរមាន ក់ឯងលៅកន ុងការយិេ័យឯកជនខដេប្ិទទវ រជិរ លៅលពេខដេពួកលគ្ជាមន សសណតមាន ក់

គ្រ់ខដេមានវរែមានលៅកខនាងល វ្ ើការខដេ្ាំទូលាយសត្មាប្់ប្ គ្គេិកលត្ចើននាក់ ឬលពេកាំព ងប្រលិភាគ្

អាហារឬលភសជជៈ។ 

• ាន្ការផែនាំោ ងម្ុឺងា េ់ ប ុផន្ាម្ិន្ខមនេគ្មូ្វចាាំបាច់លនាោះលទ កន ុងការឱ្យសិសសទាំងឡាយពាក់មា៉ា ស់ខដេ

មានគ្ ណភាពែសស់ជាងម នលពេលៅខាងកន ុងអគារ ខដេយ៉ា ងលហាចណាស់គ្៉ឺមិនខមនជាមា៉ា ស់ត្កណារ់ ប្៉ា ខនែ

ជាមា៉ា ស់ផែលបានផ្េិរល ើងលោយវរថ ុនរ លដើមខដេាន្ធគ្ចើន្គ្សទប់ ល ើយខដេមិនខមនជាសារធាេុខដេ

បានរាញ និងលោយមានខែសេួសពីធលើផែនកគ្ចម្ុ៉ះ ល ើយខដេប្ិទជិរេអ ។ (មា៉ា ស់ត្កណារ់ខដេត្សប្តាមសែង់

ោររប្ស់សងគមអាលមរកិសត្មាប្់ការល វ្ ើលរសែ  និងឧប្ករណ៍សមាភ រៈលផ្សងៗ (ASTM) ចាំលពាោះត្ប្សិទធិភាពថ្នការ

លត្ចាោះែសស់ (ASTM F3502-កត្មិរ 2) ក៏ត្សប្តាមការខណនាាំសត្មាប្់មា៉ា ស់ខដេមានគ្ ណភាពែសស់ជាងម នផ្ង

ខដរ។ សូមលមើេលគ្ ទាំព័រ ph.lacounty.gov/masks សត្មាប្់ព័រ៌មានប្ខនថម។) មិនមានចាំែុចណាមួយលៅ

កន ុងពិ្ីការលនោះខដេរត្មូវឱ្យសាលាលរៀនែាល់ា ស់ផែលាន្រុែភាពខ្ពស់ជាងម នែល់សិសាន សិសសទូធៅ

ទាំងអស់លនាោះលទ។ ប េះជាយ៉ា ងណាក៏ខដ្ឋយ ការពាក់មា៉ា ស់បោយមានប្បបេេរបាងំមុខដដលសមប្សបមួយ

ចំនួនជាការណណនាយំ៉ា ងមុឺងា៉ា ត់ ខណៈខពលណដលខៅោងកន ុងអោរ ខលើកណលងណតខៅខពលណដលកំពុង 

បរខិភាេអាហារ ឬខភសជជៈយ៉ា ងសកមមណតប៉ាុខ ណ្ េះ។  

• សត្មាប្់លសចកែ ីខណនាាំ និងព័រ៌មានងមីៗប្ាំផ្ ររប្ស់ LACDPH សែ ីពីការពាក់មា៉ា ស់ សូមលយងលៅលេើលគ្ ទាំព័រ 

មា៉ា ស់ការពារជាំង៉ឺ COVID-19។ 

•  វ ិ្ ីសាស្រសែការពារលផ្សងលទៀរអាចត្រវូបានអន វរែ លដើមបីសត្មួេដេ់សិសសខដេសថ ិរលៅកន ុងខផ្នការថ្នការអប្់រំ

ខដេមានេកខណៈប្ គ្គេ ឬខផ្នការ 504 (IEP)  ឬកន ុងសាថ នភាពខដេការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ា ស់ជាឧប្សគ្គលោយសារ

ខរល រ ផ្េខផ្នកប្ង្កហ រ់ប្លត្ងៀន ឬការេូរលាស់លផ្សងៗ (ឧទ រណ៍ ការត្បាត្ស័យទក់ទង ឬជាំនួយដេ់ក មារ

រូចៗ ឬដេ់មន សសខដេមានរត្មូវការពិលសស)។ សត្មាប្់សិសសខដេលពញចិរែការការពារផ្លេ េ់ែល នួខដេមាន

កត្មិរែសស់ជាងម ន ប្៉ា ខនែមិនអាចអរ់្នន់៉ឹងការពាក់មា៉ា ស់បានលទលនាោះ ពួកលគ្អាចពិចារណាពាក់របាាំង 

ម ែខដេមានត្កណារ់រ ំលៅខផ្នកខាងលត្កាម។ 

• សាលាលរៀនរដាទ ាំងអស់គួ្រខរដ៉ឹងអាំពីរត្មូវការលៅកន ុងចាំណ ច AB 130 លដើមបីផ្ែេ់ជូននូវកមម វ ិ្ ីសិកាឯករាជយ

សត្មាប្់ឆ្ន ាំសិកា 2021-22។ 

❑ មានការខណនាាំប្ គ្គេិកខដេប្នែពាក់មា៉ា ស់ ឱ្យសមាអ រឬប្ត រូមា៉ា ស់រប្ស់ពួកលគ្ជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ ល ើយមានការប្ង្កគ ប្់លៅ

ឪព កមាែ យត្រវូឱ្យននាថ្ន កូនៗរប្ស់ពួកលគ្ខដេប្នែពាក់មា៉ា ស់មានយកជាមួយនូវមា៉ា ស់សាអ រសត្មាប្់ពាក់ជាលត្ចើន។ 

❑ ប្ គ្គេិកត្រូវបានហាមឃារ់មិនឱ្យប្រលិភាគ្អាហារឬលភសជជៈ លេើកខេងខរកន ុងអាំ ុងលពេខដេអាចប្លងក ើនគ្មាា រ

រាងកាយពីអនកដថ្ទ។ 

❑ គួ្រពិចារណាអាំពីការប្លងក ើនគ្មាា ររវាងប្ គ្គេិកទាំងឡាយលៅកន ុងប្នេប្់ ឬលៅតាមទីតាាំងណាមួយខដេត្រវូបានលត្ប្ើ

ត្បាស់លោយប្ គ្គេិកសត្មាប្់ការពិសាអាហារ និង/ឬការសត្មាក ជាពិលសសលៅលពេកខនាងទាំលនរលនាោះ ត្រវូបានលត្ប្ើ

ត្បាស់រមួគាន លោយប្ គ្គេិកខដេមិនបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រលពញលេញ ឬមិនបានដ៉ឹងអាំពីសាថ នភាពចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រ។ 

❑ សាលាលរៀនគួ្រខរពិចារណាអន វរែ វនិនការណ៍លដើមបីជូនដាំណ៉ឺងឱ្យបានចាស់លាស់លៅកាន់ប្ គ្គេិក អនកល ៉ា ការលៅ

ន៉ឹងទីតាាំង អនកេក់ និងប្ គ្គេិកដ៉ឹកជញ្ជ នូទាំងអស់ ចាំលពាោះការប្ង្កគ ប្់អាំពីការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ និងការលត្ប្ើ

ត្បាស់លោយត្រ៉ឹមត្រូវទក់ទងន៉ឹងមា៉ា ស់ លៅលពេលៅជិរអនកដថ្ទែណៈលៅខាងកន ុងអគារ។ 

❑ ប្នេប្់សត្មាក ប្នេប្់ទ៉ឹក ថ្នន ក់លរៀន និងប្រលិវណទូលៅលផ្សងលទៀរខដេប្ គ្គេិកត្រវូបានលត្ប្ើត្បាស់ឬចូេលៅ ត្រូវបាន

សមាអ រតាមភាពញ៉ឹកញប្់ដូចខាងលត្កាម។ ការលាងសមាអ រជាត្ប្ចាាំត្រូវបានខណនាាំឱ្យល វ្ ើ លោយមិនត្រវូមានរិចជាង

មែងកន ុងមួយថ្ងៃ កន ុងអាំ ុងលពេត្ប្រិប្រែ ិការ ប្៉ា ខនែអាចល វ្ ើញ៉ឹកញប្់ជាងលនោះ។ 

• ប្នេប្់សត្មាក   

• ប្នេប្់ទ៉ឹក  

• ថ្នន ក់លរៀន  

• ប្នេប្់ពិលសា្ន៍  

• ការយិេ័យគ្ិលាន ប្ោា យិកា  

• ទីកខនាងត្ប្៉ឹកាលយប្េ់ ឬជាំនួយសិសសលផ្សងលទៀរ  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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• ការយិេ័យខាងម ែ  

• ការយិេ័យលផ្សងលទៀរ  

• លផ្សងលទៀរ (សាេត្ប្ជ ាំ កខនាងហារ់ត្បាណ ប្ណាា េ័យ ត្ប្សិនលប្ើលត្ប្ើត្បាស់) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

❑ ទីកខនាងខដេមានការប្៉ាោះពាេ់លត្ចើនលៅកន ុងប្នេប្់សត្មាក ត្រវូបានខណនាាំឱ្យសមាអ រយ៉ា ងលហាចណាស់មែងកន ុងមួយ

ថ្ងៃ។ 

❑ មានការខណនាាំថ្ន ត្រវូមានផ្ដេ់ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដ ខដេមានត្ប្សិទធិភាពត្ប្ឆ្ាំងន៉ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 ដេ់

ប្ គ្គេិកទាំងអស់លៅកន ុង ឬខកបរទីតាាំងដូចខាងលត្កាម (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• ត្ចកចូេ ឬត្ចកលចញអគារ____________ 

• ការយិេ័យកណាែ េ __________ 

• ត្ចកល ើងជលណដ ើរ __________ 

• ត្ចកចូេជលណដ ើរយនែ  (ត្ប្សិនលប្ើមាន) ____________ 

• ថ្នន ក់លរៀន __________ 

• ប្នេប្់សត្មាករប្ស់មស្រនែ ីសាលាលរៀន __________ 

• ការយិេ័យរប្ស់មស្រនែ ីសាលាលរៀន៖  __________ 

❑ មានការខណនាាំឱ្យប្ គ្គេិកមានឱ្កាសលាងសមាអ រថ្ដរប្ស់ែល នួជាមួយសាប្ ូ  និងទ៉ឹកឱ្យបានញ៉ឹកញប្់។ 

❑ ចាប្់ចមាងថ្នពិ្ីការលនោះត្រវូបានខចកចាយលៅប្ គ្គេិកទាំងអស់។ 

❑ ជលត្មើសលផ្សង—ពិពណ៌នាពីវនិនការណ៍លផ្សងលទៀរ៖ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

B.  វធិានការណដខដើមបីអនុញ្ញា តឱ្យរកាេាែ តរាងកាយតមការណណនា ំនិងកាត់បនថយការជួបជុំមនុសសខម្រចើនសម្រាប់

បុេាលិក សិសស និងខភញៀវខផសងៗ (សូមេូសធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរ) 

កំណត់សាា ល៖់ នាយកោា នស ែភាពសានរណៈថ្នលខាន្ី LA (LACDPH) ខណនាាំថ្នវនិនការណ៍នានាខដេត្រូវអន វរែ

លដើមបីប្លងក ើនគ្មាា ររាងកាយ លពេខដេល វ្ ើដូលចនោះល ើយ ន៉ឹងមិនរំខានដេ់ការសិកាលពញលមា៉ា ងរប្ស់សិសសខដេបានច ោះ

ល ម្ ោះទ ាំងអស់លនាោះលទ។ លនោះមានសារៈសាំខាន់ខាា ាំងណាស់ កន ុងអាំ ុងលពេខដេត្កមុសិសសសថ ិរលៅខាងលត្ៅថ្នន ក់ (ឧទ រណ៍ 

ការផ្លា ស់ប្ត រូលវនលៅតាមត្ចកផ្ល វូលដើរ្ាំ) ខដេការប្លងក ើនការរកាគ្មាា ររាងកាយជាជលត្មើសេអ គួ្រខរល វ្ ើ។ សត្មាប្់សាថ នភាព

លពេខដេការរកាគ្មាា ររាងកាយមិនអាចល វ្ ើលៅបានលទ (ឧទ រណ៍ ថ្នន ក់លរៀនខដេមានសិសសលពញ) ការពាក់មា៉ា ស់លៅ

ខរជាការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់។ 

❑ ការពាក់មា៉ា ស់ជាការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ ប្៉ា ខនែមិនខមនរត្មូវចាាំបាចល់ៅលទ លពេលៅលេើឡានត្កងុរប្ស់សាលាលរៀន។ 

❑ គួ្រពិចារណាអាំពីការរកាវនិនការណ៏លដើមបីលេើកកមសស់ការរកាគ្មាា ររាងកាយ រវាងសិសសលៅលេើរងយនែ ត្កងុសាលា

លរៀន លោយសារខរមានសិសសជាលត្ចើនលៅខរមិនបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រ។ ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមាន (សូមគូ្ស្ីក

ត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• កខនាងអងគ ុយមួយគ្៉ឺសត្មាប្់ក មារមាន ក់ លៅលេើរងយនែ ត្កងុ។  _________ 

• ការលត្ប្ើត្បាស់ជួរឆ្ា ស់គាន ។ _________ 

• លប្ើកប្ងអ ចួ ត្ប្សិនលប្ើគ្ ណភាពែយេ់និងស វរថ ិភាពអនកជិោះ អាចអន ញ្ញា របាន។ _________ 

❑ ពិចារណាលេើការអន វរែ វនិនការណ៏លដើមបីការ់ប្នថយការត្ប្មូេផ្ត ុាំមន សសលត្ចើន លៅលពេខដេសិសស ឪព កមាែ យ ឬលភញៀវ

ចូេ និងល វ្ ើដាំលណើរឆ្ាងការ់អគារសាលាលរៀន។ ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមាន (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• កាេវភិាគ្ត្រវូបានខកសត្មួេលដើមបីលជៀសវាងការត្ប្មូេផ្ត ុាំគាន លៅទីនា រមួ ល ើយអន ញ្ញា រឱ្យថ្នន ក់លរៀនខរមួយៗ 

ឬត្កមុរូចៗ ល វ្ ើដាំលណើរឆ្ាងការ់ទីនា រមួគាន បាន លៅលពេខដេអាចល វ្ ើលៅបាន (ដូចជាត្ចកផ្ល វូលដើរ្ាំ និង

ប្នេប្់ទ៉ឹក) លៅលពេលវលាណាមួយ។ __________  

• ប្ គ្គេិកសាលាលរៀនត្រូវបានោក់ឱ្យត្ប្ចាាំការលៅត្ចកផ្ល វូលដើរកន ុងអគារ លដើមបីលេើកកមសស់នូវការរកាគ្មាា រ
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រាងកាយ និងការ់ប្នថយការលដើរច ោះល ើងនិងការត្ប្មូេផ្ត ុាំគាន  លៅលពេខដេសិសសចូេ និងលដើរលៅកាន់ថ្នន ក់

លរៀន។ __________ 

•  វនិនការណ៏ខាងលត្កាមអាចត្រវូបានអន វរែលដើមបីលជៀសវាងការត្ប្មូេផ្ត ុាំគាន លៅតាមជលណែ ើរ៖ 

o ចារ់តាាំងជលណដ ើរល ើង និងច ោះ                         ____________________      

o ការសត្មាកប្ណាដ ក់គាន  ចលនាា ោះលពេលរៀន   _____________________    

o ការត្រួរពិនិរយជលណដ ើរលោយប្ គ្គេិកសាលាលរៀន _____________________    

o លផ្សងលទៀរ៖ _____________________________________________________________________________________ 

❑ គួ្រពិចារណាអន វរែ វនិនការណ៏ខដេអន ញ្ញា រឱ្យមានការរកាគ្មាា ររាងកាយលៅកន ុងថ្នន ក់លរៀន លៅលពេខដេអាច

ល វ្ ើលៅបាន លោយមិនមានការរំខានដេ់ត្ប្រិប្រែ ិការចាាំបាច់នានា។ ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមានទាំងវនិនការណ៏

ដូចខាងលត្កាម (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• លត្គ្ឿងសង្កហ រមឹកន ុងថ្នន ក់លរៀនត្រវូលរៀប្ចាំល ើងវញិ លដើមបីប្លងក ើនគ្មាា ររវាងសិសសនិងសិសស ល ើយរវាងសិសសនិងត្គ្ូ

ឱ្យបានលត្ចើនប្ាំផ្ រតាមខដេអាចល វ្ ើលៅបាន។ ជាការអន វរែេអប្ាំផ្ រលនាោះ សូមលជៀសវាងការលត្ប្ើត្បាស់ការ

លរៀប្ចាំកខនាងអងគ ុយជា “ទីតាាំងផុ្្ាំគាន  (pod)” លៅកន ុងថ្នន ក់លរៀននានា។ ទីណាខដេការរកាគ្មាា រមិនអាចអន 

វរែលៅបានលនាោះ ចូរពិចារណាលេើវនិនការណ៏ស វរថ ិភាពលផ្សងលទៀររមួមានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យពាក់ 

មា៉ា ស់លពេលៅខាងកន ុងអគារ។ 

• ពិចារណាប្លងក ើន ឬល វ្ ើឱ្យត្ប្ព័នេែយេ់លចញចូេត្ប្លសើរល ើង។ 

• ពិចារណារកាការប្លងក ើនគ្មាា រតាមខដេអាចល វ្ ើលៅបានលៅខាងកន ុងអគារ លពេខដេសិសស ឬប្ គ្គេិកមិន

ពាក់មា៉ា ស់។ 

• កខនាងលគ្ងថ្ងៃ ឬកខនាងសត្មាកលៅកន ុងថ្នន ក់លរៀនសត្មាប្់សិសស ត្រវូប្លងក ើនគ្មាា រឆ្ៃ យពីគាន  និងោក់លជើង

និងកាេឆ្ា ស់គាន ។ 

• លផ្សងលទៀរ៖ ________________________________________________________________________________________ 

❑ គួ្រពិចារណាផ្ែេ់ថ្នន ក់កីឡាលៅខាងលត្ៅអគារ តាមខដេអាចល វ្ ើលៅបាន និងលត្ជើសលរ ើសសកមមភាពខដេអន ញ្ញា រឱ្យ

មានការរកាគ្មាា ររាងកាយ។ កន ុងអាំ ុងលមា៉ា ងថ្នន ក់កីឡាខដេល វ្ ើល ើងលៅខាងកន ុងអគារ មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺង

មា៉ា រ់ឱ្យអនកខដេមានវរែមានទាំងអស់ត្រវូពាក់មា៉ា ស់ លេើកខេងខរលពេកាំព ងពិសាទ៉ឹក។ 

❑ គួ្រពិចារណាអន វរែលគាេការណ៏សាលាលរៀនខដេជត្មញុឱ្យមានការរកាគ្មាា ររាងកាយ លពេលៅកន ុងប្នេប្់ោក់ 

សមាភ រៈ ឬប្្រូសាំលេៀកប្ាំពាក់។ លគាេការណ៏អាចរមួមាន៖ 

• ផ្ែេ់សិទធចូេលត្ប្ើត្បាស់ប្នេប្់ោក់សមាភ រៈឬប្ត រូសាំលេៀកប្ាំពាក់ លៅលពេខដេមានការត្គ្ប្់ត្គ្ងលោយប្ គ្គេិក

ប្៉ា លណាា ោះ។ ប្ណាដ ក់លពេចូេលត្ប្ើត្បាស់ប្នេប្់ោក់សមាភ រៈ ឬប្ត រូសាំលេៀកប្ាំពាក់។ ចូរពិចារណាអាំពីការកាំណរ់លពេ

លវលាសរ ប្សត្មាប្់សិសស និងសិសសខដេជាអរែពេិក (អនកលេងកីឡាឱ្យសាលាលរៀន) គួ្រចាំណាយលៅកន ុងប្នេប្់

ោក់សមាភ រៈ ឧទ រណ៍លសន ើឱ្យសិសសខដេជាអរែពេិកងូរទ៉ឹកលៅផ្េោះរប្ស់ពួកលគ្ប្នាេ ប្់ពីការ វ ៉ឹកហារ់ និង

ការត្ប្កួររចួ។ 

• ប្លងក ើរជលត្មើសលផ្សងលទៀរសត្មាប្់ការរកាទ កសាំលេៀកប្ាំពាក់ លសៀវលៅ និងវរថ ុលផ្សងលទៀររប្ស់សិសស។ 

❑ គួ្រពិចារណាអន វរែ វនិនការណ៏លដើមបីប្លងក ើនការរកាគ្មាា ររាងកាយកន ុងលពេទទួេទនអាហារលៅសាលាលរៀន លៅ

លពេសិសសខដេលៅខាងកន ុងអគារនិងមិនមានពាក់មា៉ា ស់។ ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមាន (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ច

ខដេអន វរែ)៖ 

• ត្ប្សិនលប្ើសិសសរត្មង់ជួរយកមហ បូ្ មានលត្ប្ើត្បាស់ប្ង់សអ ិរឬសាា កសមាគ េ់លផ្សងលទៀរ លដើមបីលេើកកមសស់នូវកា

រកាគ្មាា ររវាងសិសសនិងសិសស។_________ 

• ត្ប្សិនលប្ើការប្រលិភាគ្អាហារល វ្ ើល ើងលៅកន ុងអាហារោា ន លមា៉ា ងប្រលិភាគ្អាហារត្រូវបានកាំណរឱ់្យប្ណាដ ក់គាន

លដើមបីការ់ប្នថយចាំនួនត្កមុលផ្សងៗលៅកន ុងអាហារោា នកន ុងលពេខរមួយ។_________ 

• ត្ប្សិនលប្ើការប្រលិភាគ្អាហារល វ្ ើល ើងលៅកន ុងអាហារោា ន គ្មាា ររវាងរ /លៅអី ត្រវូបានប្លងក ើនល ើងលដើមបី

រកាចមាៃ យរវាងសិសសនិងសិសស កន ុងលពេប្រលិភាគ្។  

 



នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធ ីLos Angeles  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភបិាល 
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C.  វធិានការណ៏ខដើមបីធានាបាននូវការម្រេប់ម្រេងការចមែងខមខរាេ (សូមេូសធីកម្រេប់ចំណុចណដលអនុវតរសម្រាប់ទី

កណនែងផ្ទា ល)់ 

❑ ការពិនិរយរកលរាគ្សញ្ញា ត្រវូបានខណនាាំឱ្យល វ្ ើម នលពេសិសស លភញៀវ និងប្ គ្គេិក ចូេកន ុងសាលាលរៀន។ ការត្រួរពិនិរយ

តាមោនរមួមានការពិនិរយលមើេទក់ទងន៉ឹងលរាគ្សញ្ញា  ខដេដូចន៉ឹងលរាគ្សញ្ញា ថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 និងលរាគ្សញ្ញា ណា

មួយខដេប្ គ្គេអាចកាំព ងលកើរមាន។ ការពិនិរយទាំងលនោះអាចល វ្ ើល ើងពីចមាៃ យ [ឧទ រណ ៍លោយលត្ប្ើត្បាស់កមម វ ិ្ ី

ឌីជីងេ (app)] ឬលោយផ្លេ េ់ម ែលពេមកដេ់]។ ការត្រួរពិនិរយសីរ ណហភាពលោយលត្ប្ើត្បាស់ត្ប្ោប្់វាស់កល ដ ខដេ

មិនប្៉ាោះខសបកលៅលពេចូេ អាចោក់អន វរែបានជាខផ្នកថ្នការពិនិរយរកជាំង៉ឺ ជាពិលសសសត្មាប្់លភញៀវខដេមិនខមនជា

ខផ្នកមួយថ្នត្ប្ព័នធ ពិនិរយរកជាំង៉ឺរប្ស់សាថ ប្័ន ត្ប្សិនលប្ើអាចល វ្ ើលៅបាន ។ 

• សិសស ប្ គ្គេិក និងលភញៀវខដេពិនិរយល ើញថ្ន វជិជមានលៅលពេចូេ ឬខដេរាយការណ៍លរាគ្សញ្ញា លៅលពេណា

មួយកន ុងលមា៉ា ងលៅសាលាលរៀន ន៉ឹងគួ្រខរត្រវូបានរាយការណ៍លៅត្កមុការង្ករអន វរែចាប្់សត្មាប្់ជាំង៉ឺ COVID-

19 (សូមលមើេខផ្នក A)។ ត្កមុអន វរែចាប្់សត្មាប្់ជាំង៉ឺ COVID-19 ន៉ឹងកាំណរ់ថ្នលរើប្ គ្គេលនាោះគួ្រខរត្រូវឱ្យ

ចាកលចញពីកខនាងលនាោះឬលទ តាមការខណនាាំរប្ស់ DPH សែ ីពី  វ ើ្ ីសាស្រសែសលត្មចចិរែសត្មាប្់ការតាមោនលរាគ្

សញ្ញា  និងការប្៉ាោះពាេ់ន៉ឹងលមលរាគ្ លៅតាមវទិាសាថ នអប្់រំនានា។ សិសសខដេមានការពិនិរយេទធផ្េថ្ន

 វជិជមាន ត្រវូបានផ្ែេ់មា៉ា ស់វោះការ ់េ ោះត្តាខរពួកលគ្កាំព ងពាក់មា៉ា ស់ខដេមានគ្ ណភាពតាមការខណនាាំលនោះរចួ

ល ើយ និងត្រូវបាននាាំលៅកាន់កខនាងោក់ឱ្យលៅោច់លោយខ ក ខដេត្រវូបានលត្ជើសលរ ើសជាម ន ល ើយពួកលគ្

អាចសថ ិរលៅទីលនាោះកន ុងលពេខដេត្កមុអន វរែចាប្់សលត្មចចិរែ អាំពីការដកែល នួសិសសលចញ និងលរៀប្ចាំគ្ិរគូ្

ការវេិត្រ ប្់លៅផ្េោះវញិ តាមការប្ង្កហ ញ។ 

❑ លយងលៅតាម វ ិ្ ីសាស្រសែសលត្មចចិរែសត្មាប្់ការតាមោនលរាគ្សញ្ញា និងប្៉ាោះពាេ់ន៉ឹងលមលរាគ្ រប្ស់នាយកោា នស ែ

ភាពសានរណៈ (DPH Symptom and Exposure Screening Pathways) សិសស ប្ គ្គេិក និងលភញៀវខដេមានទាំនាក់

ទាំនង ឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរសន ិទធជាមួយន៉ឹងប្ គ្គេខដេបានពិនិរយល ើញថ្ន វជិជមាន ចាំលពាោះលរាគ្សញ្ញា ខដេដូចលៅន៉ឹង

លរាគ្សញ្ញា ថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 ន៉ឹងត្រវូជូនដាំណ៉ឹងអាំពីការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងជាំង៉ឺ ខដេអាចលកើរមានលនោះ។ សូម្ធម្ើល 

ឧបសម្ព ័ន្ធ  T2៖ ផែន្ការគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់លៅន៉ឹងលមលរាគ្សគ្ាប់សាលាធរៀន្កគ្ម្ិេ K-12 សគ្ាប់ធសចកា ី

ខណនាាំលម្អ ិេ។ ការត្រួរពិនិរយរកលមលរាគ្សត្មាប្់មន សសលពញវយ័ ក៏ដូចជាសិសសថ្នន ក់អន វទិាេ័យ និងវទិាេ័យគួ្រខរ

រាប្់ប្ញ្ច េូទាំងសាំណួរអាំពីទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជិរសន ិទធជាមួយន៉ឹងនរណាមាន ក់លៅផ្េោះ សាលាលរៀន ឬកខនាងលផ្សង

លទៀរកន ុងអាំ ុងលពេ 10 ថ្ងៃកនាងមក ខដេប្ គ្គេលនាោះត្រវូបានល វ្ ើលរសែ ទទួេេទធផ្េថ្ន វជិជមានសត្មាប្់ជាំង៉ឺ 

COVID-19។ 

• បុរគលណាមាន ក់ផែលគ្េវូបាន្ត្រួរពិនិ្េយចាំធពា៉ះការប ៉ះពាល់លៅន៉ឹងលមលរាគ្នាលពេងមីៗ ល ើយមានការរាយ

ការណ៍ថ្នជាប្ គ្គេខដេាន្ទាំនក់ទាំន្ងជិេសន ិទធជាមួ្យន៉ឹងអនកឆ្លងធម្ធោរលនាោះ រួរផេត្រវូបានចារ់ខចង

ត្តម្លសចកដ ីផែនាំលៅកន ុង ឧប្សមស ័នធ  T2៖ ខផ្នការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្សត្មាប្់សាលាលរៀន

កត្មិរ K-12។ 

❑ គួ្រពិចារណាអន វរែ វនិនការណ៏លដើមបីកាំណរ់ហានិភ័យថ្នការឆ្ាងលមលរាគ្ លោយសារការមកលេងថ្នមន សសនានា លត្ៅ

ពីប្ គ្គេិកនិងសិសស។ ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមាន (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• សាលាលរៀនគួ្រខរោក់កាំណរ់លៅលេើលភញៀវ អនកសម ័ត្គ្ចិរែ និងសកមមភាពទាំងឡាយណា ខដេមានការចូេរមួពី

ត្កមុ ឬអងគភាពខាងលត្ៅ ល ើយខដេមានអនកខដេមិនបានចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រលពញលេញ។ 

• លភញៀវគួ្រខរត្រូវបានច ោះល ម្ ោះលៅកន ុងកាំណរ់ល រ លភញៀវ ខដេរមួមានល ម្ ោះលភញៀវ លេែទូរស័ពេ និងអាស័យោា ន

អ ខីម៉ាេ កន ុងករណីខដេត្រូវការព័រ៌មានទាំងលនោះនាលពេអនាគ្រ សត្មាប្់លគាេប្ាំណងការតាមោនត្ប្វរែ ិ

ទាំនាក់ទាំនងលមលរាគ្។ ត្ប្សិនលប្ើលភញៀវត្រវូខរមានមន សសមាន ក់លទៀរមកជាមួយ (ឧទ រណ៍ សត្មាប្់ជាំនួយ

ប្កខត្ប្ ឬលោយសារលភញៀវគ្៉ឺជាអនីរិជន ឬមានសិសសជាលកមងរូច) ព័រ៌មានទាំងលនាោះគួ្រខរត្រវូបានករ់ត្តា

លៅកន ុងកាំណរ់ត្តាលភញៀវផ្ងខដរ។ __________ 

• ចរាចរណ៏រប្ស់លភញៀវលៅកន ុងសាលាលរៀន យេ់េអ  ត្រវូបានោក់កត្មិរត្រ៉ឹមទីកខនាងខដេបានកាំណរ់ ដូចជា

កខនាងទទួេលភញៀវឬកខនាងរង់ចាាំ ការយិេ័យ ប្នេប្់សនន ិសីទឬប្នេប្់ត្ប្ជ ាំ និងប្នេប្់ទ៉ឹកសានរណៈលៅតាម

កត្មិរខដេអាចល វ្ ើលៅបាន លដើមបីការ់ប្នថយការទក់ទង ខដេមិនចាាំបាច់ ជាមួយត្កមុសិកាខដេមាន

លសថ រភាពណាមួយល ើយ។ __________ 

• មានការខណនាាំយ៉ា ងមា៉ា រ់ ប្៉ា ខនែមិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លនាោះលទ សត្មាប្ឱ់្យលភញៀវខដេមកដេ់ទីតាាំងសាលាលរៀន

ពាក់មា៉ា ស់លៅត្គ្ប្់លពេលវលា ែណៈលពេលៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន។ លនោះអន វរែលៅលេើមន សសលពញវយ័ទាំង

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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អស់ និងក មារខដេមានអាយ ចាប្់ពី 2 ឆ្ន ាំល ើងលៅ។ ប្ គ្គេខដេត្រវូបានខណនាាំលោយអនកផ្ែេ់លសវាកមមខផ្នក

លវជជសាស្រសែថ្ន ពួកលគ្មិនគួ្រពាក់មា៉ា ស់លនាោះ គួ្រខរពាក់របាាំងម ែខដេមានត្កណារ់រ ំលៅលេើខគ្មខាងលត្កាម  

ែណៈណាខដេសាថ នភាពរប្ស់ពួកលគ្អាចល វ្ ើលៅបាន។ លពញចិរែឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ត្កណារ់ខដេមានត្ទង់ត្ទយ

ពាក់ប្ិទជិរលៅលត្កាមចង្កក ជាង។ លដើមបីគាាំត្ទស វរថ ិភាពរប្ស់ប្ គ្គេិករប្ស់អនក និងលភញៀវលផ្សងលទៀរ ចូរ

ពិចារណាផ្ែេ់មា៉ា ស់ការពារដេ់លភញៀវខដេមកដេ់ ល ើយមិនយកមា៉ា ស់មកជាមួយ។ សត្មាប្់ស វរថ ិភាពចាំលពាោះ

លភញៀវក៏ដូចជាសិសាន សិសសទាំងអស់លៅកន ុងសាលាលរៀនលនាោះ មានការខណនាាំប្៉ា ខនែមិនខមនរត្មូវចាាំបាច់លទ 

ខដេថ្នលភញៀវត្រវូពាក់មា៉ា ស់ខដេមានគ្ ណភាពែសស់ជាងម ន ែណៈលពេកាំព ងលៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន ដូច

ជាមា៉ា ស់កត្មិរសត្មាប្់វោះការ ់(ឬមា៉ា ស់ខដេលត្ប្ើត្បាស់សត្មាប្់នីរិវ ិ្ ីលវជជសាស្រសែ ) ឬឧប្ករណ៍ការពារផ្លេ េ់ែល នួ 

(PPE) កត្មិរែសស់ជាងម ន (ឧទ រណ ៍ឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើមត្ប្លភទ KN95 ឬត្ប្លភទ N95)។  

__________ 

❑ ការអន វរែ វនិនការណ៏លដើមបីលេើកកមសស់ែយេ់ប្ក់លចញចូេឱ្យេអ ត្ប្លសើរប្ាំផ្ រ លៅកន ុងសាលាលរៀនត្រូវបានខណនាាំឱ្យ

អន វរែយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់។ ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមាន (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• ការផ្លា ស់ប្្រូការលរៀនសូត្រ ការញុាំអាហារ និងសកមមភាពលផ្សងៗកន ុងថ្នន ក់ លៅកាន់ទីនា ខាងលត្ៅអគារ ត្រវូល វ្ ើ

ឱ្យបានកាន់ខរលត្ចើនប្ាំផ្ រ លៅលពេណាខដេអាចល វ្ ើលៅបាន និងអាកាសនរ អន ញ្ញា រ។ __________ 

• ត្ប្ព័នធមា៉ា ស ីនកល ដ  ត្ប្ព័នធែយេ់ និងមា៉ា ស ីនត្រជាក់រមួគាន  (HVAC) លៅសាលាលរៀនមានសភាពេអ  និងដាំលណើរ

ការ្មមតា។ ម នលពេលប្ើកសាលាលរៀនល ើងវញិ គួ្រពិចារណាឱ្យត្ប្ព័នធមា៉ា ស ីនកល ដ  ត្ប្ព័នធែយេ់ និងមា៉ា ស ីន

ត្រជាក់រមួគាន  មានការវាយរថ្មាលោយវសិវ ករត្រ៉ឹមត្រវូ ខដេសាគ េ់អាំពីការខណនាាំសត្មាប្់ការលប្ើកសាលាលរៀន

ល ើងវញិ (Guidance for Reopening School) ខដេត្រូវបានប្លងក ើរល ើងលោយស គ្មន៍ វសិវ ករអាលមរកិ

សត្មាប្់ត្ប្ព័នធកល ែ  ត្ប្ព័នធកាា លស និងមា៉ា ស ីនត្រជាក់ (ASHRAE)។ __________ 

• ត្ប្ព័នធមា៉ា ស ីនកល ដ  ត្ប្ព័នធែយេ់ និងមា៉ា ស ីនត្រជាក់រមួគាន  ត្រវូបានកាំណរ់ឱ្យប្លងក ើនការផ្លា ស់ប្ត រូែយេ់កន ុង/

លត្ៅអគារឱ្យបានកាន់ខរលត្ចើនប្ាំផ្ រ េ ោះត្តាខរសាថ នភាពខាងលត្ៅ (លទើប្មានអគ្គ ីភ័យងមីៗ សីរ ណហភាព

ខាងលត្ៅលៅែ ខាា ាំង មានេមអងផ្លក លត្ចើន ។េ។) ល វ្ ើឱ្យមិនសមត្សប្។ __________ 

• មា៉ា ស ីនសមាអ រែយេ់ចេ័រ មានត្ប្សិទធិភាពែសស់ត្រវូបានរលមា ើង ត្ប្សិនលប្ើអាចល វ្ ើលៅបាន។ __________ 

• ទវ រ និងប្ងអ ចួត្រវូបានលប្ើកចាំ កន ុងអាំ ុងថ្ងៃសិកា ត្ប្សិនលប្ើអាចល វ្ ើលៅបាន និងត្ប្សិនលប្ើសាថ នភាពខាង

លត្ៅអាំលណាយផ្េដេ់ការល វ្ ើខប្ប្លនោះ។ ត្រវូខរល វ្ ើតាមប្ទប្ញ្ញជ មានត្សាប្់ ទក់ទងន៉ឹងលពេមានអគ្គ ីភ័យ 

ខដេរត្មូវឱ្យប្ិទទវ រខដេអាចទប្់លភា ើងបាន។__________ 

• រត្មងែយេ់ត្រវូបានរលមា ើងឱ្យមានត្ប្សិទធិភាពែសស់ជាង្មមតា (គួ្រលត្ប្ើត្បាស់កត្មិរ MERV-13 ឬអត្តាែសស់

ជាងលនោះ)។ __________ 

• ធោយសារផេាន្ទាំ ាំបន្ាប់្ាំ ន្ិងាន្សកមមភាពខដេត្ប្ឈមន៉ឹងោន្ិេ័យខ្ពស់ផែលកាំព ងលកើរល ើងលៅ

លេើទីលាន្ោេ់កីឡា ការធ វ្ ើឱ្យខ្យល់បក់ធចញចូលបានត្ប្ធសើរធឡើងធៅកន ុងសាេហារ់កីឡា រឺជាមល្ាបាយដ៏

សាំខាន់មួយធែើម្បីកាេ់បន្ាយោន្ិេ័យនន្ការចម្លងន្ិងការែុ្៉ះធឡើងថ្នធម្ធោរ ផែលជាេទធផ្េប្ងកមកពីការ

ត្ប្កួរកីឡាផែលត្ប្ឈមន៉ឹងោន្ិេ័យខ្ពស់។ ការធគ្បើគ្បាស់កង្កហ រតាមកបួ នត្រ៉ឹមត្រវូ ធែើម្បីផ្លល ស់បត រូខ្យល់លៅ

ផ្លេ េ់ដី អាចមានឥទធិពេគួ្រឱ្យករ់សមាគ េ់កន ុងការកាេ់បន្ាយោន្ិេ័យ។ សត្មាប្់លសចកដ ីខណនាាំប្ខនថម 

សូម្ធម្ើល រាំរអូន្ុវេាលអបាំែុេសគ្ាប់គ្បព័ន្ធខ្យល់បក់ធចញចូលធៅសាេោេ់គ្បាែ។ _________ 

• លផ្សងលទៀរ៖__________________________________________________________________________________________ 

❑ មានការខណនាាំឱ្យមានវនិនការណ៏ត្សាប្់លដើមបីលេើកកមសស់ការសមាអ រទីនា  ថ្ផ្េ និងវរថ ុលផ្សងៗកន ុងសាលាលរៀនទាំងមូេ។ 

ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមាន (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)។ 

• កាេវភិាគ្សមាអ រត្រវូបានប្លងក ើរល ើងលដើមបីលជៀសវាងការលត្ប្ើត្បាស់ផ្េិរផ្េសមាអ ររិចលពក ឬលត្ចើនលពក។ 

_________ 

• រងយនែ ត្កងុត្រវូបានសមាអ រយ៉ា ងដិរដេ់ជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ និងសមាា ប្់លមលរាគ្លត្កាយពីដ៉ឹកជញ្ជ នូប្ គ្គេណាមួយ

ខដេកាំព ងលចញលរាគ្សញ្ញា ថ្នជាំង៉ឺ COVID-19។ អនកលប្ើកប្រមានប្ាំពាក់លោយត្កោសជូរសមាា ប្់លមលរាគ្ និង

លត្សាមថ្ដលត្ប្ើត្បាស់ល ើយអាចលបាោះលចាេបាន លដើមបីជាំនួយដេ់ការសមាា ប្់លមលរាគ្លេើថ្ផ្េតាមការចាាំបាច់ កន ុង

អាំ ុងលពេកាំព ងល វ្ ើការ។  

• ត្ប្ភពទ៉ឹកពិសាអាចោក់សត្មាប្់លត្ប្ើត្បាស់វញិបាន។ លដើមបីការ់ប្នថយហានិភ័យថ្នជាំង៉ឺរលាកសួរ ៃ្ន់ ៃ្រ

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
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(Legionnaires) និងជាំង៉ឺដថ្ទលទៀរខដេទក់ទងន៉ឹងទ៉ឹក សូមចារ់វនិនការណ៏លដើមបីននាថ្នត្គ្ប្់ត្ប្ព័នធ  និង 

ត្ទង់ត្ទយទ៉ឹកទាំងអស់ (ឧទ រណ៍ ត្ប្ភពទ៉ឹកពិសា ត្ប្ភពទ៉ឹករ ប្ខរងេមអ) មានស វរថ ិភាពកន ុងការលត្ប្ើ

ត្បាស់ប្នាេ ប្់ពីមានការប្ិទកខនាងយ៉ា ងយូរកនាងមក។ លនោះរមួប្ញ្ច េូទាំងការប្ងហ រូទ៉ឹកលាងឱ្យបានត្រ៉ឹមត្រវូ 

ល ើយអាចចាាំបាច់ត្រវូអន វរែតាមជាំហានថ្នការសមាអ រប្ខនថម (រមួទាំងការសមាា ប្់លមលរាគ្)។ សូមលមើេការ

ខណនាាំរប្ស់ CDC សត្មាប្់ការលប្ើកដាំលណើរការអគារល ើងវញិ ប្នាេ ប្់ពីការប្ិទរយៈលពេយូរ ឬត្ប្រិប្រែ ិការងយ

ច ោះតាមលគ្ ទាំព័រ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html។ 

_________ 

• ផ្េិរផ្េសមាអ រខដេមានត្ប្សិទធិភាពត្ប្ឆ្ាំងន៉ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 [មានលៅលេើប្ញ្ជ ីបានអន ម័រ "N" លោយ

ទីភាន ក់ង្ករការពារប្រសិាថ ន (EPA)] ត្រូវបានលត្ប្ើត្បាស់លោយលយងលៅតាមការខណនាាំរប្ស់ផ្េិរផ្េ។ លៅ

លពេខដេមិនមានសារនរ សមាា ប្់លមលរាគ្ខដេបានអន ម័រលោយ EPA សារនរ សមាា ប្់លមលរាគ្ជលត្មើស

លផ្សងលទៀរអាចត្រវូបានលត្ប្ើត្បាស់ [ឧទ រណ៍ ទ៉ឹកល វ្ ើឱ្យស (bleach) 1/3 ខពងោក់លៅកន ុងទ៉ឹក 1 ហាក  ុង 

(gallon) ឬក៏ជាេាយអាេ់ក េ 70%]។ ក ាំលាយទ៉ឹកល វ្ ើឱ្យស (bleach) ឬផ្េិរផ្េសមាអ រនិងសមាា ប្់លមលរាគ្

លផ្សងលទៀរចូេគាន  - វាអាចប្ណាដ េឱ្យមានខផ្សងព េខដេមានលត្គាោះថ្នន ក់ខាា ាំងណាស់កន ុងការដកដលងហ ើម។ 

__________ 

• ប្ គ្គេិកខងទាំ ឬប្ គ្គេិកលផ្សងលទៀរខដេទទួេែ សត្រវូចាំលពាោះការសមាអ រ និងការសមាា ប្់លមលរាគ្ថ្ផ្េ និង

លត្គ្ឿងប្រកិាខ កន ុងសាលាលរៀន បានទទួេការប្ណត ុ ោះប្ណាែ េតាមការខណនាាំរប្ស់ត្កមុ   នផ្េិរ លសចកែ ីរត្មូវការ 

Cal/OSHA សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយស វរថ ិភាព និងដូចបានរត្មូវលោយចាប្់សែ ីពីសាលាលរៀនមានស ែភាព

េអ  (Healthy Schools Act) តាមការខដេអាចអន វរែលៅបាន។ __________ 

• ប្ គ្គេិកខងទាំ និងប្ គ្គេិកលផ្សងលទៀរខដេទទួេែ សត្រវូចាំលពាោះការសមាអ រនិងការសមាា ប្់លមលរាគ្ ត្រូវបានប្ាំ

ពាក់លោយឧប្ករណ៍ការពារផ្លេ េ់ែល នួ (PPE) ដូចជាលត្សាមថ្ដ ការការពារខភនក ការការពារផ្ល វូដលងហ ើម និង

ឧប្ករណ៍ការពារសមត្សប្លផ្សងលទៀរតាមរត្មូវការផ្េិរផ្េ។ __________ 

• ផ្េិរផ្េសមាអ រទាំងអស់ត្រវូខរោក់ឱ្យផ្ រពីថ្ដលកមង និងទ កោក់លៅកន ុងកខនាងខដេមិនសូវមានការប្៉ាោះ

ពាេ់។ __________ 

• កន ុងអាំ ុងលពេសមាអ រនិងសមាា ប្់លមលរាគ្ ត្រវូប្លងក ើនឱ្យមានែយេ់ប្ក់លចញចូេបានលត្ចើនប្ាំផ្ រ លៅតាម

កត្មិរខដេអាចល វ្ ើលៅបាន។ ត្ប្សិនលប្ើមានលត្ប្ើត្បាស់មា៉ា ស ីនត្រជាក់ សូមោក់កាំណរ់ឱ្យត្សូប្យកែយេ់

ប្រសិ ទធពីខាងលត្ៅ។ ផ្លា ស់ប្ត រូ និងត្រួរពិនិរយរត្មងែយេ់ និងត្ប្ព័នធរត្មងលដើមបីននាបាននូវគ្ ណភាពែយេ់

េអប្ាំផ្ រ។ __________ 

• ជាំហានត្រវូបានអន វរែលដើមបីននាថ្នត្ប្ព័នធទ៉ឹក និងកខនាងលប្ើកទ៉ឹកលាងថ្ដទាំងអស់ គ្៉ឺមានស វរថ ិភាព

សត្មាប្់លត្ប្ើត្បាស់ ប្នាេ ប្់ពីទីកខនាងបានប្ិទទវ រកន ុងរយៈលពេយូរ លដើមបីការ់ប្នថយហានិភ័យថ្នជាំង៉ឺរលាក

សួរ ៃ្ន់ ៃ្ រ (Legionnaires) និងជាំង៉ឺលផ្សងលទៀរខដេទក់ទងន៉ឹងទ៉ឹក។ __________ 

• ប្នេប្់ទ៉ឹក កខនាងរង់ចាាំ ប្នេប្់សត្មាក ក៏ដូចជាកខនាងអងគ ុយលេង និងទីកខនាងទូលៅលផ្សងលទៀរ ត្រូវបាន

សមាា ប្់លមលរាគ្ លោយតាមភាពញ៉ឹកញប្់ដូចបានរាយតាមប្ញ្ជ ីខាងលត្កាម។ ការលាងសមាអ រជាត្ប្ចាាំត្រវូ

បានខណនាាំឱ្យល វ្ ើ មិនរិចជាងមែងកន ុងមួយថ្ងៃ កន ុងអាំ ុងលពេត្ប្រិប្រែ ិការ ប្៉ា ខនែអាចល វ្ ើញ៉ឹកញប្់ជាងលនោះ។ 

o ប្នេប្់ទ៉ឹក៖ __________ 

o កខនាងរង់ចាាំ/កខនាងចូេ៖  __________ 

o ប្នេប្់សត្មាករប្ស់ត្គ្ូប្លត្ងៀន/ប្ គ្គេិក៖__________ 

o ថ្នន ក់លរៀន __________ 

o ទីកខនាងប្រលិភាគ្លៅអាហារោា ន__________ 

o កខនាងលរៀប្ចាំមហ បូ្អាហារលៅអាហារោា ន៖__________ 

o ការយិេ័យខាងម ែ៖ __________ 

o ការយិេ័យលផ្សងលទៀរ៖__________ 

o ទីកខនាងលផ្សងលទៀរ៖ __________ 

❑  វនិនការណ៍ត្រវូបានលរៀប្ចាំលដើមបីលេើកកមសស់ការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ា ស់ខដេសមត្សប្លោយប្ គ្គេិក សិសស និងលភញៀវទ ាំងអស់

លពេលៅខាងកន ុងអគារ លដើមបីឱ្យត្សប្លៅតាមការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់លៅកន ុងលសចកែ ីប្ង្កគ ប្់រប្ស់មស្រនែ ីស ខាភិបាេ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធ ីLos Angeles  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភបិាល 
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ចាំណ ចទាំងលនោះត្រូវខររមួមាន (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• ប្ គ្គេិក ឪព កមាែ យ និងសិសសត្រវូបានផ្ដេ់ព័រ៌មានអាំពីការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យពាក់មា៉ា ស់លពេលៅ

ខាងកន ុងអគារ ម នលពេចាប្់លផ្ែើមឆ្ន ាំសិកា និងជាត្ប្ចាាំលៅកន ុងឆ្ន ាំសិកាទាំងមូេ។ __________ 

• សិសសទាំងអស់ខដេមានអាយ ចាប្់ព ី2 ឆ្ន ាំល ើងលៅត្រវូបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យពាក់មា៉ា ស់លៅត្គ្ប្់

លពេលវលាែណៈលពេលៅខាងកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន លេើកខេងលពេកាំព ងប្រលិភាគ្អាហារឬលភសជជៈ ឬល វ្ ើ

សកមមភាពលផ្សងលទៀរខដេរារាាំងដេ់ការពាក់មា៉ា ស់។ __________ 

• ាន្ការផែនាំោ ងម្ុឺងា េ់ ប ុផន្ាម្ិន្ខមនេគ្មូ្វចាាំបាច់លនាោះលទ កន ុងការឱ្យសិសសទាំងឡាយពាក់មា៉ា ស់

ខដេមានគ្ ណភាពខ្ពស់ជាងម ន។ ាន្ការផែនាំឱ្យពាក់ា ស់ផែលបិទជិេលអ  ល ើយមិនខមនជាា ស់ 

គ្កណាេ់ ប្៉ា ខនែជាមា៉ា ស់ផែលបានផ្េិរល ើងលោយវរថ ុនរ លដើមខដេាន្ធគ្ចើន្គ្សទប់ ល ើយផែលមិន

ខមនជាសារនរ ខដេបានរាញ និងធោយាន្ផខ្សលួសពីធលើផែនកគ្ចម្ុ៉ះ។ (មា៉ា ស់ត្កណារ់ខដេត្សប្តាម 

សែង់ោររប្ស់សងគមអាលមរកិសត្មាប្់ការល វ្ ើលរសែ  និងឧប្ករណ៍សមាភ រៈលផ្សងៗ [ASTM] ចាំលពាោះត្ប្សិទធិភាព

ថ្នការលត្ចាោះែសស់ [ASTM F3502-កត្មិរ 2] ត្រូវបានខណនាាំឱ្យលត្ប្ើត្បាស់។ សូមលមើេលគ្ ទាំព័រ ph.lacounty 

.gov/masks សត្មាប្់ព័រ៌មានប្ខនថម។) មិនមានចាំែុចណាមួ្យធៅកន ុងពិ្ីការលនោះខដេរត្មូវឱ្យសាលា

លរៀនផ្ដេ់ា ស់ផែលាន្រុែភាពខ្ពស់ជាងម ន ែល់សិសាន សិសសទូធៅទាំងអស់លនាោះលទ។ ប េះជាយ៉ា ងណា

ក៏ខដ្ឋយ ការពាក់ា៉ា ស់ខដ្ឋយានម្របខភទរបាងំមុខណដលសមម្រសបមួយចំនួនម្រតវូបានណណនាយំ៉ា ងមុឺងា៉ា ត់ 

ខណៈខពលខៅោងកន ុងអោរខៅតមបរខិវណសាលាខរៀន លេើកខេងខរលពេកាំព ងប្រលិភាគ្អាហារ ឬលភស

ជជៈយ៉ា ងសកមមខរប្៉ា លណាា ោះ។  វ ិ្ ីសាស្រសែការពារលផ្សងលទៀរអាចត្រវូបានអន វរែ លដើមបីសត្មួេដេ់សិសសខដេ

សថ ិរលៅកន ុងខផ្នការថ្នការអប្់រំខដេមានេកខណៈប្ គ្គេ (IEP) ឬខផ្នការ 504 ល ើយសត្មាប្់អនកខដេ

មានល រ ផ្េលវជជសាស្រសែ ខដេរារាាំងពួកលគ្មិនឱ្យលត្ប្ើត្បាស់ ឬអរ់ត្ទ ាំន៉ឹងការពាក់មា៉ា ស់បាន។ ពួកលគ្អាច

ពិចារណាជាំនួសលោយការពាក់របាាំងម ែខដេមានត្កណារ់រ លំៅខផ្នកខាងលត្កាម ត្ប្សិនលប្ើអាចត្ទាំពាក់វា

បាន ល ើយត្ប្សិនលប្ើការលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ករណ៍ការពារផ្លេ េ់ែល នួគ្៉ឺជាការចង់បានរប្ស់សិសសឬឪព កមាែ យ។  

• មានការខណនាាំថ្នព័រ៌មានត្រវូបានផ្ែេ់ជូនដេ់ប្ គ្គេិក ឪព កមាែ យ និងសិសសទក់ទងលៅន៉ឹងការលត្ប្ើ

ត្បាស់មា៉ា ស់ឱ្យបានសមត្សប្ លោយរាប្់ប្ញ្ច េូទាំងការចាាំបាច់កន ុងការសមាអ រ ឬផ្លា ស់ប្ត រូមា៉ា ស់ប្នាេ ប្់ពីការ

លត្ប្ើត្បាស់កន ុងមួយថ្ងៃៗ។ __________ 

• មានការខណនាាំថ្នសាា កសញ្ញា លៅត្ចកចូេសាលាលរៀន លៅត្ចកចូេការយិេ័យសាលាលរៀន និងទូទាំងអគារ

សាលាលរៀនទាំងមូេ ពត្ង៉ឹងការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់លនោះសត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ា ស់ ត្រ៉ឹមត្រវូ។ __________ 

• ឪព កមាែ យក មាររូចៗ ខដេលពញចិរែឱ្យកូនរប្ស់ពួកលគ្ប្នែពាក់មា៉ា ស់ជាងលនាោះ ត្រវូបានជត្មញុឱ្យផ្ែេ់

មា៉ា ស់ទីពីរដេ់សាលាលរៀនជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ កន ុងករណីខដេមា៉ា ស់ខដេក មារកាំព ងពាក់លនាោះត្ប្ឡាក់។ លនោះន៉ឹង

អន ញ្ញា រឱ្យមានការផ្លា ស់ប្ត រូមា៉ា ស់លៅកន ុងថ្ងៃសិកា។ __________ 

• ប្ គ្គេិកខដេចូេរមួកន ុងសកមមភាពលផ្សងៗ ដូចជាការផ្ែេ់ការពាបាេរាងកាយលោយមិនលត្ប្ើត្បាស់ថ្នន ាំ ឬ

ជាំនួយផ្លេ េ់ែល នួដេ់សិសសមាន ក់ៗ ត្រវូបានប្ាំពាក់លៅលោយឧប្ករណ៏ការពារផ្លេ េ់ែល នួសមត្សប្ (លត្សាមថ្ដ 

មា៉ា ស់ អាវការពារ ។េ។)។ __________ 

• ត្គ្ូប្លត្ងៀន ឬប្ គ្គេិកលផ្សងលទៀរខដេលពញចិរែចង់ពាក់មា៉ា ស់ ប្៉ា ខនែមានការត្ពួយបារមភអាំពីឧប្សគ្គខដេ

អាចលកើរមានលៅលេើការប្ង្កហ រ់ប្លត្ងៀនប្លញ្េញសលមាង គួ្រខរពិចារណាចាំលពាោះមា៉ា ស់ខដេមានថ្ផ្េថ្នា  ល ើយ

ខដេអាចលមើេល ើញប្បូ្រមារ់និងមារ់បាន។ ពួកលគ្ក៏អាចពិចារណាជាំនួសលោយការលត្ប្ើត្បាស់របាាំងម ែ

ខដេមានត្កណារ់រ ំលៅខផ្នកខាងលត្កាមផ្ងខដរ។ 

❑ ការអន វរែ វនិនការណ៏លដើមបីលេើកកមសស់ការលាងសមាអ រថ្ដឱ្យបានញ៉ឹកញប្់លោយប្ គ្គេិក សិសស និងលភញៀវ ត្រវូបាន

ខណនាាំឱ្យអន វរែ។ ចាំណ ចទាំងលនោះអាចរមួមាន (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• សិសស និងប្ គ្គេិកមានឱ្កាសញ៉ឹកញប្់លដើមបីលាងសមាអ រថ្ដរប្ស់ែល នួរយៈលពេ 20 វនិាទីជាមួយសាប្ ូ  លោយ

ដ សឱ្យបានសពវេអ  និងលត្ប្ើត្បាស់ត្កោស (ឬកខនសងខដេលត្ប្ើត្បាស់ខរមែង) លដើមបីជូរសមង រួថ្ដឱ្យបាន មរ់ 

ចរ់។ __________ 

• សិសសរូចៗត្រូវបានកាំណរ់កាេវភិាគ្ជាត្ប្ចាាំសត្មាប្់ការសត្មាកលដើមបីលាងសមាអ រថ្ដញ៉ឹកញប្់ លោយរាប្់

ប្ញ្ច េូ ទ ាំងម ននិងលត្កាយលពេប្រលិភាគ្ ប្នាេ ប្់ពីលត្ប្ើត្បាស់ប្ងគន់ ប្នាេ ប្់ពីលេងលៅខាងលត្ៅ ក៏ដូចជាម ន

និងលត្កាយពីល វ្ ើសកមមភាពជាត្កមុលផ្សងៗ។  __________ 

• ប្ គ្គេិកត្រូវបានខណនាាំឱ្យល វ្ ើជាគ្ាំរលូាងសមាអ រថ្ដជាញ៉ឹកញប្់ ជាពិលសសលៅថ្នន ក់សិសសរូចៗ ខដេលពេលវលា

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


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធ ីLos Angeles  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភបិាល 
 

 

 

APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools                         Page 13 of 17 
Revised  3/11/2022 (Cambodian) 

  
 

លត្ប្ើត្បាស់ប្នេប្់ទ៉ឹកគ្៉ឺជាឱ្កាសលដើមបីពត្ង៉ឹងទមាា ប់្ខដេមានស ែភាពេអ  និងត្រួរពិនិរយការលាងសមាអ រថ្ដ

ខដេសម 

ត្សប្។  __________ 

• ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដខដេមានជារិអាេ់ក េលអទីេ (ethyl) [មានលអតាណ េ (ethanol) យ៉ា ងរិច 

60%] គ្៉ឺមានសត្មាប្់សិសស និងប្ គ្គេិកលៅតាមទីតាាំងយ ទធសាស្រសែ កន ុងសាលាលរៀនទាំងមូេ ខដេមិនមាន

កខនាងលប្ើកទ៉ឹកលាងសមាអ រថ្ដ ឬទីកខនាងលាងសមាអ រថ្ដចេ័រ (លៅកន ុងឬជិរប្នេប្់លរៀន ប្នេប់្ខដេផ្ែេ់

លសវាកមមជាំនួយ ប្នេប្់រស្រនែ ីនិងសិេបៈ)។ ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដខដេមានជារិអាេ់ក េលអទីេ គ្៉ឺជា

ជលត្មើសត្ប្លសើរជាង និងគួ្រត្រវូលត្ប្ើត្បាស់លៅជ ាំវញិសាលាលរៀន។ ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដខដេមានអ ីសូត្ប្ូពី

េអាេ់ក េ (isopropyl) ជាសារនរ ផ្ស ាំសកមម មិនត្រវូបានលត្ប្ើត្បាស់លៅតាមសាលាលរៀនល ើយ លត្ពាោះវាល វ្ ើឱ្យ

លរាេខសបក និងអាចត្ជាប្ចូេលៅកន ុងខសបកបាន។  __________ 

• ការលេប្ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដខដេមានជារិអាេ់ក េ អាចប្ណាដ េឱ្យមានការព េជារិអាេ់ក េ។ 

ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដមិនមានោក់លៅទីចាំ  និងគួ្រត្រវូបានលត្ប្ើត្បាស់លោយមានការត្គ្ប្់ត្គ្ងពី

មន សសលពញវយ័សត្មាប្់ក មារអាយ លត្កាម 9 ឆ្ន ាំ។ មស្រនែ ីសាលាលរៀន និងប្ គ្គេិកត្រវូបានត្បាប្់ឱ្យដ៉ឹងពីហានិ

ភ័យថ្នការលេប្វា និងថ្នពួកលគ្គួ្រទូរស័ពេលៅខផ្នកត្គ្ប្់ត្គ្ងការព េ (Poison Control) តាមរយៈលេែ 1-

800-222-1222 ត្ប្សិនលប្ើមានល រ ផ្េខដេលជឿថ្ន សិសសបានលេប្ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដ។  __________ 

• ទ៉ឹកអនាម័យលាងសមាអ រថ្ដ សាប្ ូនិងទ៉ឹក ត្កោសជូរ និង្ ងសត្មាម គ្៉ឺមានសត្មាប្់សានរណជនលៅ

ឬខកបរត្ចកចូេថ្នទីកខនាង ឬលៅកខនាងទទួេលភញៀវ និងត្គ្ប្់ទីកខនាងលផ្សងលទៀរលៅខាងកន ុងកខនាងល វ្ ើការ 

ឬខាងលត្ៅខដេមន សសមានការត្បាត្ស័យទក់ទងគាន លោយផ្លេ េ់។ __________ 

 

ការពិចារ្ពិខសសសម្រាប់ការសណមរងសិលបៈ 

❑ ថាន ក់ខរៀនតន្តនរ ី៖ 

• មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ខដេថ្នសកមមភាពណាមួយខដេរត្មូវឱ្យអនកចូេរមួលោោះមា៉ា ស់លចញ អាចត្រវូ

បានល វ្ ើល ើងជាត្កមុ ត្ប្សិនលប្ើសកមមភាពលនោះត្រវូបានល វ្ ើល ើងលៅខាងលត្ៅអគារ។  

• ការលេងឧប្ករណ៍ែយេ់នានា ខដេលរៀប្ចាំទីតាាំងលៅខាងកន ុងអគារជាត្កមុត្រវូបានអន ញ្ញា រ លោយត្ប្កាន់

ខាជ ប្់នូវ វនិនការណ៏ខដេបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ ដូចខាងលត្កាម៖ 

o មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យអនកខដេលេងឧប្ករណ៍ែយេ់នានា ពាក់របាាំងម ែខដេបានខកសត្មួេ

ត្រ៉ឹមត្រវូ ល ើយខដេអន ញ្ញា រឱ្យមានការប្៉ាោះលោយផ្លេ េ់ជាមួយន៉ឹងចាំណ ចលត្ប្ើត្បាស់មារ់ថ្នឧប្ករណ៍ 

លៅលពេណាខដេពួកលគ្កាំព ងលេងឧប្ករណ៍លនាោះ។ កន ុងអាំ ុងលពេខដេសិសសមិនកាំព ង វ ៉ឹកហារ់ ឬ 

សខមែងយ៉ា ងសកមមលទ មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យពួកលគ្ផ្លា ស់ប្្រូលៅពាក់មា៉ា ស់ខដេជិរលពញលេញ

 វញិ។ 

o មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្ចាំណ ចលប្ើកចាំ ឧប្ករណ៍ កន ុងអាំ ុងលពេលេង

ឧប្ករណ៍ែយេ់នានា ។ 

o មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យរកាគ្មាា ររាងកាយឱ្យបានយ៉ា ងលហាចណាស់ 3  វ ីរ រវាងប្ គ្គេណា
មាន ក់ខដេកាំពុងធលងឧបករែ៍ខ្យល់ ន្ិងអនកចូលរមួ្ែនទធទៀេទាំងអស់។ 

o មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យសាលាលរៀនអន វរែការល វ្ ើលរសែ ត្រួរពិនិរយតាមទមាា ប្់យ៉ា ងលហាចណាស់

ជាលរៀងរាេ់សបាែ   ៍លោយលត្ប្ើត្បាស់ការល វ្ ើលរសែ រកទត្មង់លមលរាគ្ (PCR testing) ឬការល វ្ ើលរសែ រកសារ

នរ ខដេប្ញ្ច េូកន ុងែល នួលដើមបីប្លងក ើរភាពសា ាំ (antigen testing) ចាំលពាោះប្ គ្គេទងំអស់ខដេចូេរមួកន ុង

ការ វ ៉ឹកហារ់ ឬការសខមែងជាត្កមុលៅខាងកន ុងអគារ ត្ប្សិនលប្ើការពាក់មា៉ា ស់ ការលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្

ចាំណ ចលប្ើកចាំ ឧប្ករណ៍ និងការរកាគ្មាា រមិនកាំព ងត្រូវបានអន វរែលទលនាោះ។  

• លៅលពេកាំព ងលេងឧប្ករណ៍ែយេ់លៅខាងលត្ៅអគារ សូមពិចារណាលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្សត្មាប្់ចាំណ ចលប្ើកចាំ 

ថ្នឧប្ករណ៍ែយេ់លនាោះ ពាក់មា៉ា ស់ខដេបានខកសត្មួេខដេអន ញ្ញា រឱ្យមានការប្៉ាោះពាេ់លោយផ្លេ េ់ជាមួយ

ន៉ឹងចាំណ ចលត្ប្ើត្បាស់មារ់ថ្នឧប្ករណ៍ និងងង់ត្គ្ប្ខដេបានរចនាល ើងយ៉ា ងពិលសស លោយមានថ្ដយួរ

សត្មាប្់ឧប្ករណ៍ផ្ល ុាំដូចជា ែល ុយឬប្ ី ជាលដើម ក៏ដូចជាការរកាគ្មាា ររាងកាយ (6  វ ីរតាមការខណនាាំ) រវាង

ប្ គ្គេខដេលេងឧប្ករណ៍ែយេ់ និងអនកចូេរមួលផ្សងលទៀរលដើមបីការ់ប្នថយការរ ើករាេោេថ្នដាំណក់ទ៉ឹក 

រូចៗ និងភាគ្េអ ិររូចៗ។  
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• លៅលពេលរៀប្ចាំការប្ង្កហ រ់ប្លត្ងៀន ការហារ់សម ឬការសខមែងជាត្កមុលៅទីតាាំងខដេមានការលាយគាន ទាំង

លៅខាងកន ុងនិងលៅខាងលត្ៅអគារ មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យមានការល វ្ ើលរសែ ត្រួរពិនិរយលមលរាគ្ 

យ៉ា ងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ   ៍ដូចខដេបានពិពណ៌នាខាងលេើសត្មាប្់ទីតាាំងលៅខាងកន ុងអគារ 

ត្ប្សិនលប្ើការពាក់មា៉ា ស់ ការលត្ប្ើត្បាស់គ្ត្មប្ចាំណ ចលប្ើកចាំ ឧប្ករណ៍ និងការរកាគ្មាា រមិនកាំព ងត្រូវបាន

អន វរែលទលនាោះ។ 

• ចាំលពាោះសកមមភាពខដេលត្ប្ើត្បាស់កមាា ាំងដកដលងហ ើមលចញខាា ាំងល ើយប្លងក ើរឱ្យមានដាំណក់ទ៉ឹករូចៗតាមរយៈ

ផ្ល វូដលងហ ើមលចញមកលត្ចើន ដូចជាការលត្ចៀង មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យត្រវូប្លងក ើនគ្មាា ររវាងគាន និងគាន  

និងចូេរមួកន ុងសកមមភាពលៅខាងលត្ៅអគារខរប្៉ា លណាា ោះ។ ការល វ្ ើលរសែតាមទមាា ប្់ចាំលពាោះសមាជិកទាំងអស់

រប្ស់ត្កមុ យ៉ា ងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ  ៍ ត្រវូបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ ត្ប្សិនលប្ើអនកចលត្មៀងកាំព ង

លត្ចៀងលោយមិនពាក់មា៉ា ស់ និងលោយមិនមានការរកាគ្មាា ររាងកាយតាមការខណនាាំ លពេលៅកន ុងអគារ។ 

• តាមខដេអាចល វ្ ើលៅបាន លត្ប្ើត្បាស់ត្ទនាប្់ប្នេោះឬត្ប្ោប្់សត្មាប្់ោក់លផ្សងលទៀរ ខដេជក់ទ៉ឹកល ើយអាច

លបាោះលចាេបាន លដើមបីទទួេយកសាំណេ់ទ៉ឹកមារ់ ខដេបានដក់ជាប្់ន៉ឺងរត្មងទ៉ឹកមារ់កន ុងឧប្ករណ៏លភាង

ខដេលត្ប្ើត្បាស់ែយេ់ល ើយ។ ត្រវូលបាោះវាលចាេ ឬសមាអ រឱ្យបានត្រ៉ឹមត្រវូប្នាេ ប្់ពីលត្ប្ើត្បាស់រចួ។ 

❑ ថាន ក់ខលាោ ន៖ 

• មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យសិសស និងអនកប្ង្កហ រ់លៅកន ុងថ្នន ក់លលាខ នពាក់មា៉ា ស់ត្គ្ប្់លពេលវលា ែណៈលពេ

ខដេលៅខាងកន ុងអគារ។ មានការខណនាាំឱ្យរកាគ្មាា ររាងកាយ ត្ប្សិនលប្ើអនកចូេរមួកាំព ងហារ់និយយ 

(ឧទ រណ៍ អនកខដេលៅកន ុងសិកាខ សាលាលលាខ ន)។ 

• ការល វ្ ើលរសែតាមទមាា ប្់យ៉ា ងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ  ៍ ត្រវូបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់សត្មាប្់អនកចូេរមួ

ទាំងអស់ ត្ប្សិនលប្ើមិនមានការពាក់មា៉ា ស់ ល ើយមិនមានការរកាគ្មាា ររាងកាយ ែណៈលពេកាំព ងអន វរែ 

ឬហារស់មលៅខាងកន ុងអគារ។  

• ពិចារណាល វ្ ើការហារ់សម និងការសខមែងតាមអនឡាញ ឬលៅខាងលត្ៅអគារជាំនួសឱ្យលៅខាងកន ុងអគារ។ 

មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឹងមា៉ា រ់ឱ្យពាក់មា៉ា ស់ត្គ្ប្់លពេលវលាចាំលពាោះសកមមភាពលៅខាងកន ុងអគារ។ 

❑ ថាន ក់រា៖ំ 

• មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឹងមា៉ា រ់ឱ្យសិសសនិងអនកប្ង្កហ រ់ ពាក់មា៉ា ស់ត្គ្ប្់លពេ ែណៈលពេខដេលៅខាងកន ុងអគារ 

តាមខដេអាចអន វរែលៅបាន។  

• ចាំលពាោះសកមមភាពខដេប្លងក ើរឱ្យមានដាំណក់ទ៉ឹករូចៗតាមរយៈផ្ល វូដលងហ ើមលចញមកលត្ចើន ដូចជាការែាំត្ប្៉ឹង

ខាា ាំង ខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យប្លងក ើនចមាៃ យរវាងគាន និងគាន  និងត្រវូកាំណរ់លរៀប្ចាំសកមមភាព ទាំងលនោះល ើង

លៅខរខាងលត្ៅអគារប្៉ា លណាា ោះ។ 

• ការល វ្ ើលរសែ ពិនិរយតាមទមាា ប្់យ៉ា ងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ  ៍ ត្រវូបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់សត្មាប្់អនក

ចូេរមួទាំងអស់ ត្ប្សិនលប្ើមិនមានការពាក់មា៉ា ស់ ល ើយមិនមានការរកាគ្មាា ររាងកាយ កន ុងអាំ ុងលពេ

មានសកមមភាពលៅខាងកន ុងអគារ។ 

❑  ការថ្តតន្តនរ ី 

• ការលត្ចៀងលៅកន ុងប្នេប្់សលមាង/ប្នេប្់ងរសលមាង ត្រវូបានអន ញ្ញា រលៅលពេលនោះ និងការពាក់មា៉ា ស់ត្គ្ប្់

លពេលវលាត្រវូបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់។ មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យប្លងក ើនគ្មាា ររវាងអនកចាំលរៀង និង

មន សសដថ្ទលទៀរទាំងអស់លៅកន ុងប្នេប្់ ជាពិលសសត្ប្សិនលប្ើអនកលត្ចៀងមិនពាក់មា៉ា ស់ លោយសារខរចាំនួនថ្ន

ដាំណក់ទ៉ឹករូចៗតាមផ្ល វូដលងហ ើមដ៏លត្ចើនត្រវូបានប្លញ្េញចូេលៅកន ុងប្រលិវណរូចមួយលៅខាងកន ុងអគារ។ 

• ការលេងឧប្ករណ៍ែយេ់លៅកន ុងប្នេប្់សាំសលមាងជាមួយអនកដថ្ទខដេមានលៅកន ុងលនាោះខដរ ត្រវូបានអន ញ្ញា រ 

សូមពិនិរយខផ្នកខាងលេើទក់ទងន៉ឹងថ្នន ក់លរៀនរស្រនែ ី សត្មាប្់ការខណនាាំលផ្សងៗសែ ីពីវ ិ្ ី ខកេមអស វរថ ិភាព និង

ការ់ប្នថយហានិភ័យលៅលពេមានការលេងឧប្ករណ៍ែយេ់។ 

• រស្រនែ ីខដេលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ករណ៍ជាត្កមុលផ្សងលទៀរ អាចងរបានលោយលត្ប្ើត្បាស់ប្នេប្់សលមាង ប្៉ា ខនែមានការ

ខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យរកាគ្មាា ររាងកាយយ៉ា ងលហាចណាស់ 3  វ ីររវាងរស្រនែ ីករទាំងអស់ត្គ្ប្់លពេលវលា 

ល ើយមានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ ឱ្យពាក់មា៉ា ស់។ 

• ការល វ្ ើលរសែតាមទមាា ប្់យ៉ា ងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ  ៍ ត្រវូបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់សត្មាប្់សមាជិក

ទាំងអស់ថ្នត្កមុខដេលត្ប្ើត្បាស់ប្នេប្់ងរសលមាងរមួគាន  ត្ប្សិនលប្ើមន សសទាំងឡាយមិនពាក់មា៉ា ស់ ល ើយមិន



នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធ ីLos Angeles  
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APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools                         Page 15 of 17 
Revised  3/11/2022 (Cambodian) 

  
 

មានការត្ប្កាន់ខាជ ប្់ការរកាគ្មាា ររាងកាយ។ 

• ម នលពេរស្រនែ ីករ ឬត្កមុរស្រនែ ីករលផ្សងលត្ប្ើត្បាស់ប្នេប្់ គួ្រខរលមើេថ្នប្នេប្់មានែយេ់លចញចូេបានេអឬលទ 

(ពិចារណាលត្ប្ើត្បាស់ឧប្ករណ៍ប្នសុ ទធែយេ់) លដើមបីលេើកកមសស់ការផ្លា ស់ប្ត រូែយេ់ឱ្យបានលពញលេញ និងគួ្រខរត្រវូ

សមាអ រឧប្ករណ៍លត្ប្ើត្បាស់រមួគាន  (ឧទ រណ ៍មីត្កូ) ឱ្យមានអនាម័យ។ 

❑ ការសណមរង 

• ការសខមែងណាក៏លោយគួ្រខរអន វរែតាម លសចកដ ីខណនាាំថ្នការអន វរែេអប្ាំផ្ រសត្មាប្់ត្ព៉ឹរែ ិការណ៍រូចៗ លដើមបី

ការ់ប្នថយហានិភ័យថ្នការរ ើករាេោេថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 លេើកខេងខរការសខមែង ឬត្ព៉ឹរែ ិការណ៏រប្ស់អនកគ្៉ឺ

ជាត្ព៉ឹរែ ិការណ៍្ាំៗប្ាំផ្ រមួយ (ត្រវូបានកាំណរ់ថ្នមានអនកចូេរមួលត្ចើនជាង 1,000 នាក់លៅកន ុងទីតាាំងកមម វ ិ្ ី

ខដេលៅខាងកន ុងអគារ ឬលត្ចើនជាង 10,000 នាក់លៅខាងលត្ៅអគារ) លនាោះអនកគួ្រខរអន វរែតាម លសចកដ ី

ខណនាាំសត្មាប្់ត្ព៉ឹរែ ិការណ៍្ាំៗប្ាំផ្ រ។ 

• សត្មាប្់ការសខមែងទាំងអស់លៅកន ុងផ្េិរកមមខដេបានឧប្រថមភលោយសាលាលរៀនកត្មិរ TK-12 ការពាក់

មា៉ា ស់លពេលៅប្រលិវណខាងកន ុងអគារ លោយមន សសខដេមានវរែមានទាំងអស់ ទ ាំងអនកទសសនា និងអនក

សខមែង គ្៉ឺត្រវូបានខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់។ ចាំលពាោះការសខមែងខដេការពាក់មា៉ា ស់មិនអាចល វ្ ើលៅបានលទ

លនាោះ មានការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យអនកសខមែង និងត្កមុលរៀប្ចាំឆ្កខដេមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះ

ពាេ់ជិរសន ិទធជាមួយន៉ឹងអនកសខមែង ត្រវូល វ្ ើលរសែយ៉ា ងលហាចណាស់ជាលរៀងរាេ់សបាែ  ៍ លោយចាប្់លផ្ដើមមិន

លេើសពី 72 លមា៉ា ង ម នលពេចូេរមួការជួប្ជ ាំត្កមុផ្េិរកមមលេើកដាំបូ្ង និងប្នែ រ ូរដេ់ច ងប្ញ្េប្់ថ្ន

កាេវភិាគ្ការសខមែង។  
 

D.  វធិានការណដសម្រាប់ការទក់ទងខៅនឹងសហេមនដសាលាខរៀន និងសាធារណជន 

❑ ព័រ៌មានគួ្រត្រវូបានលផ្ញើលៅកាន់ឪព កមាែ យនិងសិសស ម នលពេសាលាលរៀនចាប្់លផ្ែើម ពាក់ព័នធន៉ឹងលគាេការណ៍សាលា

លរៀនខដេទក់ទងន៉ឹង (សូមគូ្ស្ីកត្គ្ប្់ចាំណ ចខដេអន វរែ)៖ 

• លគាេការណ៍ោក់ែល នួឱ្យលៅោច់លោយខ ក និងការល វ្ ើចតាែ  ីស័ក លៅលពេខដេលគាេការណ៍ទាំងលនោះអន 

វរែលេើសិសសខដេមានលរាគ្សញ្ញា  ឬអាចន៉ឹងបានប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្ COVID-19 ______________ 

• ជលត្មើសសត្មាប្់ការល វ្ ើលរសែ ជាំង៉ឺ COVID-19 ត្ប្សិនលប្ើសិសស ឬសមាជិកត្គួ្សារមានលរាគ្សញ្ញា  ឬបានប្៉ាោះពាេ់

លៅន៉ឹងលមលរាគ្ COVID-19 __________ 

• អនកខដេត្រូវទក់ទងលៅសាលាលរៀន ត្ប្សិនលប្ើសិសសមានលរាគ្សញ្ញា  ឬអាចន៉ឹងត្រូវបានប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹង 

លមលរាគ្៖ ________________________________________________________________________________________________ 

• រលប្ៀប្ល វ្ ើការពិនិរយលរាគ្សញ្ញា ម នលពេសិសសលចញពីផ្េោះ ___________ 

• ការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់ឱ្យពាក់មា៉ា ស់លពេលៅខាងកន ុងអគារ __________ 

• សារៈសាំខាន់ថ្នការអន វរែលគាេការណ៍ កន ុងការរកាគ្មាា ររាងកាយណាមួយ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងការឆ្ាងជាំង៉ឺរប្ស់

សិសសលៅតាមទីតាាំង  __________ 

• ការផ្លា ស់ប្ត រូលៅកន ុងកមម វ ិ្ ីសិកា និងសកមមភាពលត្ៅកមម វ ិ្ ីសិកា លដើមបីប្លញ្ជ ៀសហានិភ័យ  ____________ 

• លគាេការណ៍សាលាលរៀនទក់ទងន៉ឹងការមកកាន់សាលាលរៀនលោយឪព កមាែ យ និងការត្ប្៉ឹកាលយប្េ់អាំពីការ

ទក់ទងសាលាលរៀនពីចមាៃ យ ______________ 

• សារៈសាំខាន់ថ្នការផ្ែេ់ព័រ៌មានទាំនាក់ទាំនងកន ុងករណីប្នាេ ន់ខដេងមីប្ាំផ្ រដេ់សាលាលរៀន រមួទាំងជលត្មើស

លត្ចើនខប្ប្លដើមបីទក់ទងឪព កមាែ យ __________ 

• លផ្សងលទៀរ៖ _____________________________________________________________________________________________ 

❑ ចាប្់ចមាងថ្នពិ្ីការលនោះត្រវូបានប្ិទផ្ាយលៅត្គ្ប្់ត្ចកចូេសានរណៈលៅសាលាលរៀន ល ើយប្លង្កហ ោះកន ុងទាំព័រម ែ 

សត្មាប្់សានរណៈលៅតាមលគ្ ទាំព័រសាលាលរៀន ឬរាំប្ន់។ 

❑ ចូរពិចារណាប្ិទផ្ាយសាា កសញ្ញា លៅទូទាំងសាលាលរៀនទាំងមូេខដេរំេ៉ឹកប្ គ្គេិក និងសិសស អាំពីលគាេការណ៍ទក់ទង

ន៉ឹងការខណនាាំយ៉ា ងម ៉ឺងមា៉ា រ់សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់មា៉ា ស់លពេលៅខាងកន ុងអគារ និងសារៈសាំខាន់ថ្នការលាងសមាអ រ

ថ្ដ។ 

❑ សាា កសញ្ញា ត្រូវបានប្ិទផ្ាយលៅត្ចកចូេសានរណៈនីមួយៗរប្ស់សាលាលរៀន ខដេរំេ៉ឹកដេ់លភញៀវថ្ន ពួកលគ្មិនគួ្រ

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/venues/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/largeevents/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/largeevents/


នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធ ីLos Angeles  
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ចូេកន ុងទីកខនាងល ើយ ត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្មានលរាគ្សញ្ញា ថ្នជាំង៉ឺ COVID-19។ 

❑ សាលាលរៀនបានប្លងក ើរ និងផ្សពវផ្ាយខផ្នការទាំនាក់ទាំនងកន ុងករណីចាាំបាច់ត្រវូប្ិទទាំងត្សងុ ឬលោយខផ្នកលេើករណី

ជាំង៉ឺ COVID-19 ជាចលង្កក មខដេអាចលកើរល ើង។ 

❑ ប្ណាដ ញអនឡាញថ្នសាលាលរៀន (លគ្ ទាំព័រ ប្ណាែ ញសងគម ។េ។) ផ្ែេ់ព័រ៌មានចាស់លាស់អាំពីលមា៉ា ងល វ្ ើការ លគាេ

ការណ៍មកកាន់សាលាលរៀន ការផ្លា ស់ប្ត រូកមម វ ិ្ ីសិកានិងសកមមភាពលត្ៅកមម វ ិ្ ីសិកា និងការរត្មូវឱ្យលត្ប្ើត្បាស់មា៉ា ស់

ការរកាគ្មាា ររាងកាយ និងការលាងសមាអ រថ្ដ។ 

❑ ប្ណាដ ញអនឡាញខណនាាំសិសស ឪព កមាែ យ និងត្គ្ូប្លត្ងៀន អាំពីរលប្ៀប្ទក់ទងសាលាលរៀនកន ុងករណីខដេមានការឆ្ាង

ជាំង៉ឺ ឬការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្។ 
 

E.  វធិានការណដ ណដលធានាបាននូវការខម្របើម្របាស់ខសកកមមសំោន់ៗខដ្ឋយខសម ើភាព 

❑ គ្លត្មាងសត្មាប្់ការល វ្ ើខផ្នការអប្់រំេកខណៈប្ គ្គេ (IEPs) និងខផ្នការ 504 រប្ស់សិសសខដេមានរត្មូវការពិលសស ឱ្យ

ងមីលទៀរ ត្រវូបានប្លងក ើរល ើងលដើមបីននាបានថ្ន ការអប្់រំអាចប្នែលៅបានលោយមិនត្ប្ឈមន៉ឹងហានិភ័យ ួសល រ 

ដេ់សិសស។ 

• ខផ្នការលនោះរាប្់ប្ញ្ច េូ វ ិ្ ីសាស្រសែសត្មាប្់ការទក់ទងយ៉ា ងសកមមជាម នជាមួយឪព កមាែ យលៅលដើមឆ្ន ាំសិកា 

លដើមបីននាថ្នប្ញ្ញហ ទក់ទងន៉ឹងការអប្់រំនិងស វរថ ិភាពក មារកាំព ងត្រវូបានលោោះត្សាយ។ 

• ការខកខត្ប្លៅលេើខផ្នការ IEPs និងខផ្នការ 504 អាចទក់ទងន៉ឹងការសិកាពីចមាៃ យ ការខកខត្ប្លៅលេើ

ប្នេប្់លរៀនលដើមបីសត្មួេដេ់រត្មូវការសិសស វរែមានលៅសាលាលរៀនលៅកន ុងរាំប្ន់ោច់លោយខ កខដេមាន

សិសសរិច ឬ វ ិ្ កូីនការ់ (hybrid) លោយរមួប្ញ្ច េូការសិកាលៅកន ុងថ្នន ក់ និងការសិកាពីចមាៃ យ។ 

• ជាំហានខដេបានអន វរែលដើមបីខកខត្ប្ខផ្នការ IEPs និងខផ្នការ 504 លដើមបីននាស វរថ ិភាពសិសសខដេត្សប្

តាមប្ទប្បញ្ារែ ិខដេពាក់ព័នធ ថ្នចាប្់រដា និងចាប្់ត្ប្លទស។ 

❑ លសវាកមម ឬត្ប្រិប្រែ ិការរដាបាេខដេអាចត្រវូបានផ្ែេ់ជូនពីចមាៃ យ (ឧទ រណ ៍ការច ោះល ម្ ោះកន ុងថ្នន ក់ ការោក់

ប្ញ្ជ នូខប្ប្ប្ទឬឯកសារ ។េ។) ត្រវូបានផ្លា ស់ប្ត លូៅជាអនឡាញ។ 

 

  វធិានការណដបណនថមទងំឡាយ្ណដលមិនបានរាប់បញ្ច ូលោងខលើ េួរម្រតវូបានដ្ឋក់បង្គា ញខៅខលើទំព័រដ្ឋច់

ខដ្ឋយណ ក ណដលអនកពាក់ព័នធេួរភាជ ប់ជាមួយឯកសារខនេះ។ 

 

ខលាក-អនកអាចទក់ទងមកបុេាលិកខយើងខំុ្ដូចោងខម្រកាម ម្របសិនខបើាន 

 សំណួរ ឬមតិខយបល់អំពីពិធីការខនេះ៖ 
 

 

 

ខ ម្ េះទំនាក់ទំនងននកិចចការ៖ 
 

ខលខទូរស័ពា ៖ 
 

កាលបរខិចេទណកសម្រមួលចុង

ខម្រកាយ៖ 

 

 

 

 

 

 

 



នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធ ីLos Angeles  
ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់មន្តនរ ីសុោភបិាល 
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ខសចករ ីសខងោបនននីតិវធិីចាបំាច់ណដលានខៅកន ុងឯកសារខនេះ 

❑ សាលាលរៀនត្រូវខរមានខផ្នការទប្់សាក រ់ លឆ្ា ើយរប្ និងត្គ្ប្់ត្គ្ងជាំង៉ឺ COVID-19 (COVID-19 Containment, 

Response and Control Plan) ខដេពិពណ៌នាអាំពី វ ិ្ ីសាស្រសែ ដ៏ទូេាំទូលាយរប្ស់សាលាលរៀនលដើមបីទប្់សាក រ់ និងត្គ្ប្់ត្គ្ង

ការរ ើករាេោេថ្នជាំង៉ឺ COVID-19 លៅកន ុងប្រលិវណសាលាលរៀន។ 

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួយលដើមបីចាប្់លផ្ែើម ខផ្នការត្គ្ប្់ត្គ្ងការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងលមលរាគ្លៅសាលាលរៀន ខដេត្សប្លៅ

តាមការខណនាាំរប្ស់នាយកោា នស ែភាពសានរណៈ (DPH)។ 

❑ ខផ្នការមួយលដើមបីរាយការណ៍អាំពកីរណីខដេមានជាត្កមុ (3 ករណីល ើងលៅកន ុងអាំ ុងលពេ 14 ថ្ងៃ) លៅកាន់នាយក

ោា នស ែភាពសានរណៈជាប្នាេ ន់។ 

❑ ខផ្នការ ឬពិ្ីការមួយសត្មាប្់ប្ញ្ច េូការល វ្ ើលរសែ រកលមលរាគ្ COVID-19 លៅកន ុងត្ប្រិប្រែ ិការ្មមតារប្ស់សាលាលរៀន 

ខដេយ៉ា ងលហាចណាស់គួ្រខរលរៀប្រាប្់អាំពី វ ិ្ សីាស្រសែ លដើមបីននាការចូេល វ្ ើលរសែសត្មាប្់សិសស ឬប្ គ្គេិកខដេមានលរាគ្

សញ្ញា  ឬបានសាគ េ់ឬសងស័យថ្ន មានការប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹងប្ គ្គេខដេផុ្្កលមលរាគ្ SARS-CoV-2។ 

❑ ខផ្នការលនោះត្រវូខរប្ញ្ញជ ក់ថ្នរាេ់េទធផ្េលរសែទាំងអស់ន៉ឹងត្រូវរាយការណ៍លៅនាយកោា នស ែភាពសានរណៈ។ 

❑ ប្ គ្គេិកទាំងអស់ត្រវូបានខណនាាំថ្នក ាំឱ្យមកល វ្ ើការ ត្ប្សិនលប្ើមានជាំង៉ឺ ឬត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្បានប្៉ាោះពាេ់លៅន៉ឹង

មន សសខដេមានលមលរាគ្ជាំង៉ឺ COVID-19។ 

❑ កខនាងការង្ករត្រវូបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យផ្ែេ់ជូនមា៉ា ស់កត្មិរលវជជសាស្រសែ  និងឧប្ករណ៍ជាំនួយការដកដលងហ ើមខដេប្ិទ

ជិរេអ  លៅដេ់ប្ គ្គេិកលៅសាលាលរៀនលោយមិនគ្ិរថ្ងាពីប្ គ្គេិកសាលាលរៀនរប្ស់ពួកលគ្  ខដេល វ្ ើការលៅខាងកន ុង

អគារ និងមានទាំនាក់ទាំនងឬការប្៉ាោះពាេ់ជាមួយន៉ឹងអនកដថ្ទ សត្មាប្់ការលត្ប្ើត្បាស់លោយសម ័ត្គ្ចិរែ។ 

❑ ចាប្់ចមាងថ្នពិ្ីការលនោះត្រវូបានខចកចាយលៅដេ់ប្ គ្គេិកទាំងអស់។ 

❑ ព័រ៌មានគួ្រត្រវូបានលផ្ញើលៅកាន់ឪព កមាែ យនិងសិសស ម នលពេសាលាលរៀនចាប្់លផ្ែើម ពាក់ព័នធន៉ឹងលគាេការណ៍សាលា

លរៀនខដេទក់ទងន៉ឹងការទប្់សាក រ់ជាំង៉ឺ COVID-19។ 

❑ ចាប្់ចមាងថ្នពិ្ីការលនោះត្រវូបានប្ិទផ្ាយលៅត្គ្ប្់ត្ចកចូេសានរណៈលៅសាលាលរៀន ល ើយប្លង្កហ ោះកន ុងទាំព័រម ែ 

សត្មាប្់សានរណៈលៅតាមលគ្ ទាំព័រសាលាលរៀន ឬរាំប្ន់។ 

❑ សាា កសញ្ញា ត្រូវបានប្ិទផ្ាយលៅត្ចកចូេសានរណៈនីមួយៗរប្ស់សាលាលរៀនខដេរំេ៉ឹកដេ់លភញៀវថ្ន ពួកលគ្មិនគួ្រចូេ

កន ុងទីកខនាងល ើយ ត្ប្សិនលប្ើពួកលគ្មានលរាគ្សញ្ញា ថ្នជាំង៉ឺ COVID-19។ 

❑ គ្លត្មាងមួយសត្មាប្់ការល វ្ ើប្ចច ុប្បននកមមលៅលេើខផ្នការអប្់រំេកខណៈប្ គ្គេ (IEPs) និងខផ្នការ 504 រប្ស់សិសសខដេ

មានរត្មូវការពិលសស ត្រវូបានប្លងក ើរល ើងលដើមបីននាបានថ្ន ការអប្់រំអាចប្នែលៅបានលោយមិនត្ប្ឈមន៉ឹងហានិ

ភ័យ ួសល រ ដេ់សិសស។ 

❑ លយងតាមលសចកែ ីប្ង្កគ ប្់រប្ស់មស្រនែ ីស ខាភិបាេសានរណៈរប្ស់រដា ប្ គ្គេិកសាលាលរៀនទាំងអស់ត្រវូប្ង្កហ ញភ័សត ុតាង

ថ្នការចាក់ថ្នន ាំប្ង្កក រជាំង៉ឺ COVID-19 លពញលេញ ឬល វ្ ើលរសែ រកលមលរាគ្យ៉ា ងលហាចណាស់មែងកន ុងមួយសបាែ  ៍។ 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf

