�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ពិធី�រេបើកេឡើងវញៃន្រក
�
�មកី�កម�ន� ស្រ�ប់យវុ ជន
និងមនុស្សេពញវ�យ៖ ឧបសម� ័ន� S
�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ��ព េ�៉ង 12:01 រ�លង�្រ�្រត ៃថ�េ�រ� ទី8 ែខឧស� ��ំ 2021
បច��ប្បន� �ពថ�ៗ
ី ៖ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
5/8/2021:
• �លបរ �េច�ទ �ន្របសិទ�
�ិ ព្រត�វ�ន��ស់ប�រ�
� � មៗេដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន�រ្របកួ តអន� រ្រកម�មួ
�
យ្រកម�លី
�
ហរ� ័ �៉
េផ្សងេទៀត។ �រ�ក់ក្រមិតេលើ�រ្របកួតចំេ�ះែត្រកមេ�ក
�
� � ងេ�នធីដូច��
ឬេ�នធី ែដល�ន្រពំ្របទល់�ប់��្រត�វ�នដកេចញ។
• �លបរ �េច�ទ �ន្របសិទ�
�ិ ពស្រ�ប់�រេធ�ើេតស� COVID-19
�ម�លកំណត់េទៀង�ត់ស្រ�ប់្រកមកី
� �យុវជន/លីកែដល�នទំ�ក់ទន
ំ ងមធ្យម
និងទំ�ក់ទ ំនងខ�ស់េដើម្បីចូលរួមក��ង�រ្របកួត្របែជងែដលេរៀបចំេ�ក��ងអ�រ និង�រអនុវត��រអនុវត�បះ៉ �ល់
��ល់េ�ែត�ន្របសិទ�
� ពេ�ៃថ�អ��រទី11 ែខឧស� ��ំ 2021។
• �រែកត្រម�វេ�ចំណុទី4 ដូ ច�ងេ្រ�ម៖ �រ�ត់�ង�យសម្ប� �រក�ងជំ�ញ
និងវគ� បណ��ះប�
� លែដលេ��ងក��ងអ�រ កំណត់ចំនួនមនុស្សអតិបរ� 50%ៃនទី�ំង�ំងមូ ល
និងអនុេ�ម�មពិធី�រេបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម��ត់្រ�ណនិង�យសម្ប� ឧបសម�័ន�L។
• អ� ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់្របេភទកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេ��ងក��ងអ�រ
េ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន���ល់េ��ងក��ងអ�ររបស់DPH ៃនេ�នធី LA។
• �រប��ក់អំពីត្រម�វ�រ�ក់ទងនឹង�រ្របកួ តពហុ្រកម
� �រជួបជុំ ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍ ែដលេកើតេឡើងេ�ក��ងេ�នធី Los
Angeles េធៀបនឹង្រពឹត�
�ិ រណ៍ ែដលេកើតេឡើងេ��ងេ្រ�េ�នធី Los Angeles។
5/7/2021:
• ្រក �ម /
លីកកី�ែដល�នទំ�ក់ទន
ំ ងក្រមិតមធ្យមនិងទំ�ក់ទន
ំ ងខ� ស់ែដលចូលរួមក��ង�រ្របកួត្របែជងេ��ងក��ងអ�រ
និង�ន�រប៉ះ�ល់��ល់
្រត�វែតបន� ្រប�ន់��ប់នូវេ�រព�មលក�ខណ� ត្រម�វបែន� មែដលកំណត់េ�យ្រក �មកី�សហ�ពដូចែដល�នពិពណ៌�
េ�ក��ងេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់វ �ទ���នឧត�មសិក�ៃន�លីហ�័រ�៉ ចុះៃថ�ទ ី 30 ែខក�� ��ំ 2020។
• �រេធ�ើេតស� �៉ងេទៀង�ត់្រត�វ�នេលើកទឹកចិតស
� ្រ�ប់កី�េ្រ�ទំ�ក់ទន
ំ ងមធ្យមនិងខ�ស់េ�យ�រែតលទ��ពៃន
េកើនេឡើងនូ វ�រចម�ងេមេ�ងក��ងចំេ�ម្រក �មកី��ំងេនះ។
• ទី�ំង�ងលក់��រស្រមន់ ែដលេ��ម�រ្របកួតកី�យុវជន ឬមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ
្រត�វែតអនុវត�
�មត្រម�វ�រ�ក់ទងនឹង��រដូ ច�នែចងក��ងពិធី�រេ�នធីស្រ�ប់្រពឹត�
�ិ រណ៍នង
ិ �រសែម�ងបន� ��ល់
(ទី�ំងអង��យេ��ងេ្រ�)។
• កី�ែដលេ��ងក��ងអ�រ្រត�វែតកំណត់ចន
ំ ួ នៃនទី�ង
ំ ្របេភទកី�េ��ងក��ងអ�រ្រតឹម 50%ៃនទី�ង
ំ
ំ
ែ
ើ ំ
់ ំ
់
ិ
ី ័ �
ជំងឺ COVID-19 េ�ែត��និភយ
័ (risk) ខ� ស់ែដលសហគមន៍្រត�វ្របឈម និង�ម�រឲ្យមនុស្ស្រគប់រប
ូ អនុវត��រ្របង្របយ័
�
ត� និង
ែកែ្រប្របតិបត�ិ�រ និងសកម��ពេដើម្បី�ត់បន�យ�និភយ
័ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល។ ពិធ�
ី រេនះផ�ល់ជន
ូ �រែណ�ំស្រ�ប់
សកម��ពកី�លំ ែហ�យយុវជន និងមនុស្សធំែដល�ន�រេរៀបចំ្រតឹម្រត�វេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�ល
ជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងអំឡ�ងេពលេលងកី��ំងេនះ។ ល័ក�ខណ
័ � ត្រម�វ�ងេ្រ�មគឺ�ក់�ក់ស្រ�ប់កម�វ �ធីក�
ី លំ ែហ�យ
យុវជន និងមនុស្សធំ (“កី�លំ ែហ�យ”) ែដល�នអនុ��តឲ្យេបើក��រេ�យេសចក� ីប��ប់ពីម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល��រណៈរបស់រដ�។
បែន� មេលើលក
័ �ខណ
័ � ែដល�ន�ក់ចុះេ�យម�ន� ីសខ
ុ �ព��រណៈរបស់រដ�អភិ�លរដ�េ�េលើកម�វ �ធី�ក់�ក់� ំងេនះ កម�វ �ធី
្របេភទ�ំងេនះក៏្រត�វេ�រព�មល័ក�ខណ
័ � ែដល�នែចងេ�ក��ងប�� ្រី ត�តពិនត
ិ ្យស្រ�ប់ក�
ី លំ ែហ�យយុវជន និង
មនុស្សធំ(Checklist for Youth And Adult Recreational Sports) េនះផងែដរ។ ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធ�
ី រេនះ
កី�យុវជន្រត�វ�នកំណត់���រេរៀបចំសកម��ពកី� ឬលីកែដល�នបេង�ត
ើ េឡើងស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន�យុ�ប់ពី 18
��ំចុះេ្រ�ម។
ចូ រកត់ស��ល់�ពិធ�
ី រេនះអនុវត�ចេំ �ះលីកកី�លំ ែហ�យយុវជន និងមនុស្សធំ ែដល�ន�រេរៀបចំ្រតឹម្រត�វ កី�ក� ិប
កី�េធ�ើដំេណើរ ្រពឹត�ិ�រណ៍/�រ្របជុ/ំ �រ្របកួតកី� និងកី�ែដលឧបត�មេ� �យ��េរៀនឯកជន និង��រណៈែដល
ី រេនះមិនអនុវត�ចេំ �ះកី�្រកបខ័ណ�ម�វ �ទ�ល័យ ឬ�ជីព ឬចំេ �ះ្រពឹត�
�ិ រណ៍សហគមន៍
បេ្រមើដល់សិស្ស��ក់ TK-12។ ពិធ�
ដូច��ររត់�៉��តុង �ររត់�ក់ក�
� ល�៉��តុង
និង �រ្របកួ ត�ពធន់្រ�ំេ�ះេទ។្រពឹត�ិ�រណ៍� ំងេ�ះ្រត�វែតអនុវត��មពិធ�
ី រេ�នធីស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍កី�សហគមន៍។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
�រកំណត់លក
័ � ខណ
័ � �ង�យ �រអនុវត� �រក�ងជំ�ញ និង�រហ� ឹក�ត់ និង�រ្របកួ ត�ចបន� ស្រ�ប់កី�លំ ែហ�យយុវជន
និងមនុស្សធំែដលេ��ងក��ងនិង �ងេ្រ�អ�រ�ំងអស់ េ�យ�ប់ប��ល
� �ំងកី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់មធ្យម និង
�រប៉ះ�ល់ខ�ស់េ�យអនុេ�ម�ម�រែណ�ំរបស់រដ� និងពិធី�រេនះ។
�ន�រផ�ល់អនុ�សន៍បែន�មគឺ� ល់សកម��ពកី�្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រទី�ង
ំ ែដល�និភយ
័ ៃន�ររ �ក�ល�ល�
នក្រមិត�ប។
សកម��ពកី�កម�ន� េ��ងក��ងអ�រស្រ�ប់យុវវ�យនិងមនុស្សេពញវ�យែដល�នទំនក់ទន
ំ ងមធ្យមនិងខ�ស់�ចបន� �រ្របកួ ត
្របែជងនិង�រប៉ះ�ល់��ល់េ��ងក��ងអ�រ រួម�ំង�រ�ត់�យសម្ប�េ��ងក��ងអ�រ �រក�ងជំ�ញ �របណ��ះប�
� ល
�រអនុវត�ប៉ះ�ល់��ល់ និង�រ្របកួ តេផ្សងៗ ្របសិនេបើ្រក �មេ�ះេ�រព�មលក�ខណ� ត្រម�វបែន�មែដលកំណត់េ�យ្រក �មកី� ដូ ច
ែដល�នប��ក់េ�ក��ងេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់វ �ទ���នឧត�មសិក�ៃន�លីហរ� ័ �៉ ចុះៃថ�ទ3ី 0 ែខក�� ��ំ2020 និងអនុេ�ម
�មត្រម�វ�រែដល�នែចងក��ងពិធ�
ី រេនះ។ លក�ខណ� �ម�រៃនកី��ម�� រួម�ន�រ�កល្បង�្រប�ំ
�រអភិវឌ្ឍនិង�រអនុវត�ែផន�រសុវត��
ិ ពៃន�រេលងកី�េឡើងវ �ញ និងែផន�រសុវត�ិ�ព�មទី�ង
ំ �ក់�ក់
្របសិនេបើ�រ្របកួ តនិង�រប៉ះ�ល់��ល់្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងែតេ��ងេ្រ�េ�ះ �រ�ក់លក�ខណ� �ម�របែន�មេ�េលើ្រក �មកី�
�ម��មិន្រត�វ�នអនុវត�េទ។ �រ�ត់�ង�យសម្ប� �រក�ងជំ�ញ
និងវគ� បណ��ះប�
� លែដលេ��ងក��ងអ�រ្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�
ី រេបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម��ត់្រ�ណនិង�យសម្ប
� Appendix L អ� ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់្របេភទកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេ��ងេ្រ�
អ�រេ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន� ��ល់េ��ងក��ងអ�ររបស់LA ៃនេ�នធី DPH។ អ� ក�ំ្រទ
និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់្របេភទកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេ��ងក��ងអ�រេ�យអនុេ�ម�ម
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន���ល់េ��ងក��ងអ�ររបស់LA ៃនេ�នធី DPH។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ
និងអនុវត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រែដលែដល�នចុះ�ធរ�ន្រប សិនេបើអ�ក�ំ្រទ ឬទស្សនិជននឹង�នវត��ន។
�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 ពីមនុស្សឈឺេ��ន់អ�កដៃទ
ែដល�បុគ�លមិន�ន់�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ េ�ះបី�ពួ កេគ�ន�រម�ណល
៍ � ក៏េ�យ គឺរងឥទ�ិពលេ�យ
ក��ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•
•
•
•
•

�និភ័យេកើនេឡើង�៉ង��ំងេពលេ��ងក��ងអ�រ។
�និភ័យ (risk) េកើនេឡើងេ�េពល�ក់�៉ស់មន
ិ �ន្រតឹម្រត�វ និង��ប់ខ� �ន និងមិន�នរក�គំ�ត�ង�យ។
�និភ័យ (risk) េកើនេឡើង្រសបេ�នឹងកំេណើនៃនក្រមិតប៉ះ�ល់រ�ងអ�កចូលរួម �រប៉ះ�ល់�ន់ ែតជិត (�ពិេសស
�រប៉ះ�ល់មុខនឹងមុខ) ក៏ដូច��ពញឹក�ប់ និងរយៈេពលសរុបៃន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ � េធ�ឲ
ើ ្យ�និភ័យ (risk) េកើនេឡើង
ែដល�គល� ិតពីផ� វ� ដេង�ើមនឹង្រត�វ�នប��ន
� រ�ងអ�កចូលរួម។
�និភ័យ (risk) េកើនេឡើង្រសបេ�នឹងក្រមិតេ្របើ្រ�ស់ក��ំង�ន់ ែត��ំង �រេ្របើ្រ�ស់ក��ំង�ន់ ែត��ង
ំ េធ�ឲ
ើ ្យអ្រ�
ដំណកដេង�ើម និងបរ ��ណខ្យល់ែដល្រត�វ្រស�បចូ ល និងបេ�� ញេកើនេឡើង�មួយ�រដកដេង�ម
ើ ម�ងៗ។
�និភ័យ (risk) េកើនេឡើង�មួ យ�រ្រចបល់្រកមចូ
� ល�� �ពិេសសេពលមកពីសហគមន៍ខស
ុ ៗ�� (ក��ងអំឡ�ង ឬេ្រ�
�រេលងកី�) �រ�យ�មួយមនុស្ស�ន់ ែតេ្រចើនេធ�ឲ
ើ ្យ�និភ័យ (risk) េកើនេឡើងែដលនឹង�នវត��នមនុស្សឈឺ។

កី�លំ ែហ�យ្រត�វ�ន�ត់ចំ�ត់��ក់េ�ក��ង��ង�ងេ្រ�ម�មក្រមិតៃន�រប៉ះ�ល់ និង�និភយ
័ (risk)
ៃន�រចម�ងជំងឺរបស់ក�
ី �ំងេ�ះ។ សកម��ព�ងេ្រ�អ�រ ែដលអនុ��តឲ្យ�ន�រ�ក់�៉ស់�៉ង��ប់ខ� �ន និង
�ររក�គំ�ត�ង�យេ�យអ�កចូលរួម�ំងអស់ គឺ�ន�និភ័យ (risk) �ប�ងសកម��ព�ងក��ងអ�រែដល
�ន�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ទ
ិ រ� �ងអ� កចូ លរួមេលងកី� និង�របេ�� ញក��ំង��ំង ែដលបេង�ន
ើ �រ�ច�ចតំណក់ទ ឹកតូ ចៗ
ពី�រដកដេង�ើមេចញ និង�គល� ិត និងកី�ែដល�ក់ក្រមិតេលើសមត��ពក��ង�រ�ក់�៉ស់�៉ង��ប់ខ�ន
� ។ �រ្របកួ តរ�ង
្រក �មខុសៗ�� និងអ� កចូ លរួម�េ្រចើនក៏បេង�ើន�រ្រចបល់ចូល�� និង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងឆ�ង្រក �ម និង�ងេ្រ�
សហគមន៍ផងែដរ ែដលក៏ចូលរួមចំ ែណកដល់�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 ផងែដរ។ �រ្របកួត ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍�ង
ំ �យែដល�ន
្រក �មចូ លរួមេ្រចើន�ងពីរ្រក �មគឺមន
ិ ្រត�វ�នអនុ��តេទេ�េពលេនះ។
សូ មកត់ស��ល់� ប�� ីេ�ក��ង��ងទី1 �ងេ្រ�ម គឺមន
ិ ែមន្រគប់្រជ �ងេ្រ�ងេឡើយ ប៉ុែន� ្រ�ន់ ែតផ�ល�
់ ឧ�ហរណ៍ៃនកី�
ែដល�នក្រមិត�រប៉ះ�ល់ខុសៗ�� ដូ េច�ះក្រមិត�និភ័យ (risk) និងលំ�ប់��ក់ (Tier) សម្រសប�ច្រត�វ�ន
�យតៃម�ស្រ�ប់កី�េផ្សងេទៀត។ ចូ រកត់ស��ល់� កី��ំងអស់ែដល្រត�វ�នអនុ��តេ�ក��ងលំ�ប់��ក់�ងេ្រ�ម
ក៏្រត�វ�នអនុ��តេ�ក��ងលំ�ប់��ក់�ងេលើែដរ។
េ�ក��ងពិធ�
ី រតេ�េនះ �ក្យ “្រគ��រ” �ននិយមន័យ�� “មនុស្សែដលរស់េ��មួយ��េ្រ�មដំបូលែតមួយ” និងមិន�ប់ប���ល
��ន�ពរស់េ��្រក �ម��ប័នដូ ច�អេន� �សិក��ន ស�គមបុរស ស�គម�ស� ី វត���ម ��សដូ នជី ឬទីកែន�ងែថ�ំែដល�ន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
�រ��ក់េ� េហើយ�ក៏មន
ិ �ប់ប��ល
� �រេរៀបចំឲ្យរស់េ�ែបប�ណិជ�កម�ដូច�ផ�ះជួល ស�
� �រ ឬផ�ះសំ�ក់ ែដរ។ 1 �ក្យ “បុគ�លិក”
និង "និេ�ជិត" �នអត�នយ
័ �ប់ប��ល
� ្រគ�បង�ឹក និេ�ជិត បុគ�លក
ិ �ំ្រទ អ� កស� ្រ័ គចិត� បុគ�លិក�ត់�រ និងសិ���ម ប�� វន
� �
និងបុគ�លេផ្សងៗេទៀត�ំងអស់ែដលបេ្រមើ�រ�រេ�ទីកែន� ង ឬស្រ�ប់សកម��ពកី�លំ ែហ�យ។ �ក្យ "អ� កចូលរួម"
"ស�ជិក្រគ��រ" "េភ��វ" ឬ "អតិថិជន" គួ រ្រត�វ�នយល់��ប់ប��ល
� ��រណជន និងជនដៃទេទៀតែដលមិនែមន�បុគ�លិក ឬ
និេ�ជិតែដលចំ�យេពលេ��ជីវកម� ឬទីកែន�ង ឬចូ លរួមក��ងសកម��ព។ �ក្យ "�ជីវកម�" "ទីកែន�ង" និង "មន�រី "
�ំងពីរេនះសំេ�េលើអ�រ ទី�� និងអ�រឬទី���ប់��ែដល�នអនុ��តឲ្យេធ�ើសកម��ព។ “LACDPH” ឬ "Public Health"
គឺ�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles។
0

ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធី�រេនះ បុគ�លែដល្រត�វ�ន�ត់ទក
ុ � ្រប�ំងេមេ�គCOVID-19គឺ ”�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ“2៖
• 2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួល�ន�រ�ក់ដូសទីពីរ ៃន្របេភទ�� ក់�ង
ំ COVID-19ែដល�ន 2ដូ ស
រួម�នPfizer -BioNTech ឬ Moderna ឬ
• 2ស��ហ៍ ឬេ្រចើន�ងេនះប��ប់ពីេពលពួ កេគទទួល��ំ��ក�
់ ំងCOVID-19ៃន្របេភទដូ សែតមួ យដងរួច�ល់ រួម�ន Johnson
and Johnson [J&J]/Janssen។

��ងទី 1៖ កី�លំែហ�យយុវជន និងមនុស្សធំែដល�នអនុ��តេ�យលំ�ប់��ក់បច��ប្បន� របស់េ�នធី 3
2

លំ�ប់�� ក់រ �ក�ល�ល��ំ
ង (ពណ៌��យ)

លំ�ប់�� ក់េ្រចើន
(ពណ៌្រកហម)

លំ�ប់�� ក់មធ្យម
(ពណ៌ទឹក្រក�ច)

លំ�ប់�� ក់តិចតួច (ពណ៌េលឿង)

កី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់
តិចតួចេ��ងេ្រ�អ�រ៖
• កី� �ញ់ធ� �រ
• កី� �យសី
(��ក់ឯង)
• ្រក�មត�ន� ី (Band)
• កី� ជិះកង់
• Bocce
• Corn hole
• Cross country
• �ំ
(មិន�ន�រប៉ះ
�ល់)
• Disc golf

កី�ែដល�ន�រប៉ះ
�ល់មធ្យម
េ��ងេ្រ�អ�រ៖
• កី� �យសី
(ពីរ)
• េបសបល
• �រប��ញ�រ
�ំ្រទ
(Cheerleadin
g)
• Dodgeball
• កី� �យដុំមូ
លេលើទី�ល
• ្របេភទ�ល់គ
ប់( Flag
Football)
• កី� �យសម�័
ន�
• Kickball
• Lacrosse
(េក� ង្រសី/�ស� ី)
• Pickleball (ពីរ)
• ្រក�មអ� ក�ំេលើ
កទឹកចិត�
(Sideline
Cheer)
• សូ ហ� បល
• កី� �យកូ ន

កី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់
េ��ងេ្រ�អ�រ៖
• កី� �ល់េ�ះ
• កី� �ល់ឱប
• កី� �យដុំមូលេលើទឹក
កក
• Lacrosse
(េក� ង្រប�ស/បុរស)
• កី� �ល់ឱប (Rugby)
• �រែចវទូក/�ន្រក�ម
(�មួ យមនុស្ស
2
�ក់ឬេ្រចើន�ងេនះ)
• កី� �ល់�ត់
• កី� �ល់ទះក��ងទឹក
(Water polo)

កី��ន�រប៉ះ�ល់មធ្យមេ�
�ងក��ងអ�រ៖
• កី� �យសី (ពីរ)
�រប��ញ�រ�ំ្រទ
• �ំ (�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ះៗ)
• Dodgeball
• Kickball
• Pickleball (ពីរ)
• Racquetball
• ្រក�មអ� ក�ំេលើកទឹកចិត�
(Sideline Cheer)
• Squash
• កី� �យកូ ន�ល់ (ពីរ)
• កី� �ល់ទះ

•
•

•
•

្រក �មេភ�ងស� រ
(Drumline)
្រពឹត�ិ�រណ៍ជិះេសះ
(�ប់ប���ល�ង
ំ កី
� Rodeos) ែដល
�ន
អ� កជិះែត��ក់
ក��ងម�ង)
កី� �យកូ នេ��
ល
កី� ជិះស� ីេលើទឹក
កក
និង
ជិះបន� ះ��ររអិល
(��ន�រប៉ះ�ល់)

កី��ន�រប៉ះ�ល់�បេ�
�ងក��ងអ�រ៖
• កី� �យសី (��ក់ឯង)
• �រេ�ះប៊ូលីង
• Curling
• �ំ
(មិន�ន�រប៉ះ�ល់)
• កី� �យសម�័ន�
• កី� ជិះស� ីទឹកកក
(��ក់ឯង)
• �រហ� ឹក�ត់�ង�យ
• Pickleball (��ក់ឯង)

កី��ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់េ��
ងក��ងអ�រ៖
• កី� �ល់េ�ះ
• កី� ្រប�ល់
• កី� �យដុំមូលេលើទឹកក
ក
• កី� ជិះស� ីទឹកកក (គូ )
• ក�ច់គុន
• Roller derby
• កី� �ល់�ត់
• កី� �ល់ទះក��ងទឹក
(Water polo)
• កី� េ�កចំ�ប់

1

េលខកូ ដេ�នធី Los Angeles, Title 22. §22.14.060 - F.និយមន័យ្រគ��រ. (Ord. 2019-0004 § 1, 2019.)
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nod eId=TIT22PLZO_DIV2D E_CH22.14DE_22.14.060F
2

�រែណ�ំេ នះ្រត�វ�នអនុវត�ចំេ �ះ�� ក់�ំង COVID-19 ែដល្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ �ស់ប��ន់េ �យរដ��លចំណី��រនិងឱសថ៖ �� ក់�ំង COVID-19
�ន Pfizer- BioNTech, Moderna, និង Johnson និង Johnson (J&J)/Janssen ��� ក់�ំងCOVID-19។ េនះ្រត�វ�នអនុវត�ចំេ �ះ�� ក់�ំង COVID-19
�� ក់�ំង� ង
ំ េនះ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ �ស់�ប��ន់េ �យអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក (ឧ�ហរណ៍ AstraZeneca/Oxford)។ សូ មចូ លេ��ន់ េគហទំព័ររបស់
WHOស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� អំពី�� ក់�ំងែដល្រត�វ�នទទួល��ល់េ �យអង��រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO)។
3

កី�មនុស្សធំ និងយុវជនលំែហ�យ�ងក��ង និង�ងេ្រ�អ�រ របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
លំ�ប់�� ក់រ �ក�ល�ល��ំ
ង (ពណ៌��យ)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

�រេ�ះប៊ូលីងេលើ
ក្រ�លេ��
ក�ច់គុន
(��ន�រប៉ះ�ល់)
�រហ� ឹក�ត់�ង
�យ (ឧ. យ៉ូ ��
Zumba ៃថជី)
Pickleball
(��ក់ឯង)
�រែចវទូក/�ន
្រក�ម
(�មួ យមនុស្ស 1
�ក់)
�ររត់
Shuffleboard
Skeet shooting
�រជិះស� ី
និងជិះបន� ះ��រ
េលើទឹកកក
�រេដើរេលើទឹកកក
�រែហលទឹក
និងមុជទឹក
កី� �យកូ ន�ល់
�ររត់្រប�ំង
�រេដើរ
និងេឡើងភ�ំ

លំ�ប់�� ក់េ្រចើន
(ពណ៌្រកហម)

•

�ល់ (ពីរ)
កី� �ល់ទះ

លំ�ប់�� ក់មធ្យម
(ពណ៌ទឹក្រក�ច)
•
•
•

លំ�ប់�� ក់តិចតួច (ពណ៌េលឿង)

�រែហលទឹក
និងមុជទឹក
កី� �យកូ ន�ល់
(��ក់ឯង)
�ររត់្រប�ំង

្របតិបត�ិ�រកី�លំ ែហ�យយុវជន និងមនុស្សធំ ្រគ�បង�ឹក និងអ�កចូលរួមស្រ�ប់�រែហលទឹក និង�រមុជទឹក ក៏្រត�វែត�ន
ពិធ�
ី រស� ីព�
ី ងែហលទឹក��រណៈរបស់េ�នធី ែដល�ក់�ក់ស្រ�ប់ក�
ី លំ ែហ�យ�ំងេ�ះផងែដរ។

្របតិបត� ិករកី�កម�ន� ស្រ�ប់យវុ វ�យ និងមនុស្សេពញវ�យ ្រគ�បង� ឹក និងអ�កចូលរមស្រ
ួ
�ប់ក�
ី �យកូនេ��ល
និងកី��យកូ ន�ល់ក្រ៏ ត�វអនុវត�ពិធ�
ី រៃនទី�ន�យកូនេ��ល និង ទី�ន�យកូន�ល់របស់េ�នធី ែដល�នកំ
ណត់�៉ង�ក់�ក់ចំេ�ះកី�កម�ន��ង
ំ េ�ះ។
សូ មកត់ស��ល់៖ ឯក�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នេធ�ប
ើ ច��ប្បន��ព េ�េពលែដល�នព័ត�
៌ ន និងធន�នបែន� ម ដូ េច�ះ
សូ ម្រ�កដ�ពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ LA County http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
�្រប�ំស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពេផ្សងៗេ�េលើឯក�រេនះ។
ប�� ី្រត�តពិនិត្យេនះ្រគបដណ� ប់ចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖៖
(1) �រ�រ�រ និង�រ�ំ្រទសុខ�ពបុគ�ល
(2) �រ���ននូ វ�ររក�គំ�តពិត�នសម្រសប
(3) �រ���ននូ វ�រ្រគប់្រគងជំង�
ឺ នសម្រសប
(4) �រទំ�ក់ទ ំនង�មួ យ��រណជន
(5) �រ���ននូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េស�កម�េ�យេស� �
ើ ព
ក��សំ�ន់ៗ�ំង្រ�ំេនះ ្រត�វែត�នេ�ះ្រ�យ ្រសបេពលែដលកម�វ �ធីរបស់អ�កបេង�ត
ើ ពិធ�
ី រេបើកេឡើងវ �ញ�មួយ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
្រក �មកី�លំែហ�យ�ំងអស់ ្រត�វែត�ក់ច ុះនូ វ វ ��ន�រែដល�ចអនុវត��ន�ំងអស់ែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម
និង្រត�វេ្រត�មខ� �នេដើម្បីពន្យល់ពីមូលេហតុមិន�ចអនុវត��នស្រ�ប់ វ�ន�រ�មួ
�
យែដលមិន្រត�វ�នអនុវត�។
េ��ះ្រក �ម/លីក កី�លំែហ�យ៖
េ��ះ្រគ�បង�ឹក និង�សយ��នទីក ែន� ង៖
A. វ ��ន�រេដើម ្បី��សុវត�ិ�ពរបស់អ�កចូ លរួម ្រគ�ប ង�ឹក និងបុគ�លិក�ំ្រទ
0

 អ� កចូ លរួម និង្រក �មកី�កម�ន� �ចចូលរួមក��ង�រហ�ក
ឹ �ត់ �រេធ�ល
ើ ក
័ �ខណ
័ � សកម��ពក�ងជំ�ញ និង�រ្របកួតដូច
�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។ ឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ �មែដល�ចេធ�ើ�ន អ� កចូលរួម ្រគ�បង�ក
ឹ និងបុគ�លិក�ំ្រទ្រត�វរក� a)
គំ�ត�ង�យ�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពី��េ�្រគប់េពលេវ� និង b) គំ�ត្រ�ំបហ
ី � ីតពី��
ក��ងអំឡ�ងេពលេ្របើ្រ�ស់ក��ង
ំ ��ំង។

 អ�កចូ លរួមេលងកី��ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់ឲ្យ�នសម្រសប ែដល្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់
េ�្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ�ងេពលអនុវត� និងេធ�ល
ើ ក
័ � ខណ
័ � និងសូ ម្បីអំឡ�ងេពលេ្របើ្រ�ស់ក��ំង��ង
ំ
�មែដល�ចធន់្រ�ំ�ន េដើម្បី�រ�រសុវត��
ិ ពរបស់អ�កចូ លរួម�ំងអស់។ ក��ងអំឡ�ងេពលៃន�រ្របកួ ត
�៉ស់្រត�វែត�ក់េ�េពលមិនចូ លរួមក��ងសកម��ព (ឧ�ហរណ៍ ចំេ�ះអ�ក�ំ្រទ)។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន�មអំពីរ�ំងមុខ
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ៖ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/។ ករណីេលើកែលងចំេ�ះ
�រ�ក់�៉ស់ គឺេ�េពលែដល�៉ស់�ច��យ�េ្រ�ះ��ក់ េពលេ�ក��ងទឹក ខណៈេពលបរ �េ�គ/ផឹក ឬេពលចូ លរួមក��ង
�រេ្របើ្រ�ស់ក��ំង��ំងែត��ក់ឯង (ដូច��ររត់�ត់្រ�ណែត��ក់ឯង)។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី�៉ស់
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រhttp://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/ េនះអនុវត�ចេំ �ះមនុស្សធំ� ំងអស់
និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ែដល�ន�� ល់ែតមួ យផ� �វេឡើយ។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�ន
ែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �នេ�យ�រប��សុខ�ព ប��សុខ�ពផ� វ� ចិត� ឬពិ�រ�ពែដល
��ំងដល់�រប៉ះ�ក់�៉ស់បេ៉ុ �
� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់�៉ស់។ អ� កចូ លរួមគួរស្រ�កពី�រ�ត់្រ�ណ និង/ឬ
េ�ះ�៉ស់របស់ខ� �នេចញ េបើសិន��ន�រពិ�កក��ង�រដកដេង�ើម និងគួរ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ�ន
� េបើសិន��េសើម និង
ស� ិត�ប់នឹងមុខរបស់អ�កចូ លរួម និងរ��នដល់�រដកដេង�ើម។ អ� កចូ លរួម្រត�វែតរក�គំ�ត�ង�យពីអ�កដៃទ
េ�្រគប់េពលែដល�៉ស់របស់ពួកេគ្រត�វ�នេ�ះេចញ�បេ�
� ះ�សន� ។ �៉ស់ែដល�ំងស� ះដល់លហ
ំ ូ រខ្យល់េ្រ�ម
�រេ្របើ្រ�ស់ក��ំង��ំង (ដូ ច��៉ស់ N-95) មិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់�រ�ត់្រ�ណេឡើយ។

 ្រគ�បង�ឹក បុគ�លិក�ំ្រទ ស�ជិក្រគ��រ អ�កសេង�ត និងេភ��វ�ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់�៉ស់ឲ្យ�នសម្រសប
ែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�្រគប់េពលេវ�។ េនះអនុវត�េ�េលើមនុស្សធំ�ង
ំ អស់ និងកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2
��ំេឡើងេ�។ មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ ែដល�ន�� ល់ែតមួ យផ� �វេឡើយ។ បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ�កផ�ល់េស�
េវជ���ស� របស់ពួកេគ ្រត�វែត�ក់សន�ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រកបពីេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ�
ដ�ប�ល័ក�ខណ
័ � របស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់�ំងែដល�នទ្រមង់រ �ត�ងេ្រ�មច��។

 ្រត�វែណ�ំអ�ក�ក់ព័ន�ៃនកី��ំងអស់កឲុំ ្យមកេធ��
ើ រ ឬចូ លរួម ្របសិនេបើ�នជំងឺ ឬ្របសិនេបើពួកេគប៉ះ�ល់ ឬ�នប៉ះ
�ល់នឹងមនុស្សែដល�នេមេ�គជំងឺ COVID-19 ដូ ចករណីេនះ ពួ កេគត្រម�វឱ្យេធ�ើច��ឡីសក
័ ។
មនុស្ស្រគប់��យល់ពី�រែណ�ំរបស់ LACDPH ពី�រ�ក់ខ�នឯងឲ្យេ��ច់
�
េ�យែឡក និង�រេ��ច់ពីេគ (ច��ឡីស័ក)
េបើ�ចេធ�ើ�ន។
េ�លនេ��យឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ��
ើ រស្រ�ប់នេិ �ជិត្រត�វ�នពិនិត្យនិងែកែ្របេដើម្បី���និេ�ជិតមិន្រត�វ�
នពិន័យេ�េពលពួ កេគេ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។

 �រ្រត�តពិនិត្យ�រចូ ល ្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ�យអនុេ�ម�ម �រែណ�ំអព
ំ ី�រ្រត�តពិនត
ិ ្យ្រចកេចញចូល LACDPH,
មុនេពលអ� កចូ លរួម ្រគ�បង�ក
ឹ និងបុគ�លិក�ំ្រទ �ចចូលរួមក��ងសកម��ពកី�លំ ែហ�យយុវជន
និងមនុស្សធំ�េរៀង�ល់ៃថ�។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប���ល�រពិនិត្យ�ក់ព័ន�នង
ឹ �រក�ក �រដកដេង�ើមខ� ី
�រពិ�កដកដេង�ើម និង្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបគ
ុ � លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ
ឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រ្រត�ត ពិនិត្យ�ំងេនះ�ចេធ��
ើ នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�
ចុះេ��ះ�មអន�ញ ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូល
ទីកែន� ងេ�យែថ�ង�េភ��វែដល�នេ�គស���ំងេនះមិនគួ រចូលក�ង
� ទីកែន� ងេឡើយ។

o េបើសិន�បុគ�លមិន�នេ�គស�� មិនស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគ�េពល

បច��ប្បន� និងមិន�នប៉ះ�ល់�មួយករណី ែដលេគដឹង� �ករណីជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចង
ុ េ្រ�យ
ពួ កេគ�ចចូ លរួមស្រ�ប់ៃថ�េ�ះ�ន។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
o ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះមិន�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 និង�នប៉ះ�ល់�មួ យករណីជំងឺ

COVID-19 ែដល�នដឹងក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� ឬកំពុងស� ត
ិ េ្រ�ម េសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន�
�ំ�ច់្រត�វែតប���នពួ កេគេ�ផ�ះ��មៗ និង្រត�វ�នេស� ើឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួ កេគនូវ
�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។
បុគ�លែដល�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ ឬ�ន�សះេស្បើយពីជំងឺ COVID-19 េ�យ�ន�រប��ក់ពីមន� ីរពិេ�ធន៍
ក��ងរយៈេពល 90ៃថ�ចង
ុ េ្រ�យ មិន�ំ�ច់េធ�ច
ើ ��ឡីសក
័ េទប��ប់ពីប៉ះ�ល់េ�នឹងករណីជំងឺ COVID-19
ែដល�នដឹងក��ងរយៈេពល10 ៃថ�មន
ុ ្របសិនេបើបុគ�ល�ំងេនះេ�ែតមិន�នេ�គស��។
បុគ�លែដល�ន�រវ �វត�េ��េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19្រត�វែត�ក់ខ� �នេ��ក់េ�យែឡកពីេគ។

o េបើសិន�បុគ�លកំពុងេចញេ�គស���មួ យៃនេ�គស��ែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ ឬកំពុងស� ត
ិ េ្រ�មេសចក� ី
ប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�េពលបច��ប្បន� �ំ�ច់្រត�វែតប���នពួ កេគេ�ផ�ះ��មៗ និង្រត�វ�នេស� ឲ
ើ ្យ�ក់ខ�ន
�
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ។ ផ�ល់ឲ្យពួ កេគនូ វ�រែណ�ំអព
ំ ី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកែដល�នេ�
ph.lacounty.gov/covidisolation។

o ស្រ�ប់កី�យុវជន សូ ម�ន�រែណ�ំរបស់ DPH អំពផ
ី � �វ�រៃន�រសេ្រមចចិតស
� � ីពី�រ្រត�តពិនិត្យ និង�រប៉ះ�ល់
ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នេ�គស�� និងអ�កប៉ះ�ល់របស់បគ
ុ � លែដល�ច�នឆ�ងេមេ�គេ�្រគឹះ��នអប់រ�េដើម្បី
កំណត់ពីជំ�នប��ប់ស្រ�ប់បុគ�លែដលមិន�ន់�នេធ�េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន� �នពិនត
ិ ្យេឃើញវ �ជ��ន
ស្រ�ប់េ�គស��ក��ងអំឡ�ងេពល្រត�តពិនិត្យ�រចូ ល និងអ�កប៉ះ�ល់របស់ពួកេគ។

 េលើកទឹកចិតឲ� ្យអ� កចូ លរួមយកដបទឹកែដល�ចេ្របើេឡើងវ �ញ�ន ឬទិញដបទឹកេ�យខ�នឯង។
�
ទី�ំង�ក់ទ ឹក�ច�ក់ទក
ឹ �នេដើម្បី�ក់ទក
ឹ ចូ លក��ងដបែតប៉េុ �
� ះ។ អ� កចូលរួមមិនគួ រផឹកពីដបេភសជ�ៈែតមួយ
ឬែចករ�ែលកេភសជ�ៈ��េទ។
 �រដឹកជ���ន្រក �មកី�៖

o �រេធ�ើដំេណើរ�ម�ន្រកង/�នVanេ�យ្រក
�
�មកី�ករ�ចបង��និភ័យ (risk) ខ� សក
់ � � ងេពលេធ�ដ
ើ េំ ណើរ។

្របសិនេបើ្រក �មកី�ករេធ�ដ
ើ ំេណើរ�ម�ន្រក �ង /�នVan សូ មសេង�តេមើលវ ��ន�រសុវត�ិ�ពដូ ច�ងេ្រ�ម៖


ចំនួន និស្សិត ឬអ� កចូ លរួមេពញវ�យ��ក់្រត�វែតអង��យេលើេ�អី�ន្រក �ងមួយ



្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពល។



�រេ្របើ្រ�ស់ជួរេ�អីេ�យរ�លងមួយជួរ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យអនុវត� ប៉ុែន� មន
ិ �ំ�ច់េទ។



េបើកបង� �ច�ំងអស់ក��ងអំឡ�ងេពលៃន�រេធ�ើដេំ ណើរ េលើកែលងែតមិន�ចេធ�ើ�ន។

o �រេធ�ើដំេណើរ�ម�នឯកជនរួម��្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះែតស�ជិកេ�ក��ង្រគ��រ��ល់ ែតប៉ុេ��ះ

ឬសិស្សែដល�ធម��ជិះ�នរួម���ំងេ�
និងមកពី��េរៀន�េរៀង�ល់ៃថ�ឬបុគ�លែដល�នទទួល��ំប��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។

 �ល់សកម��ពកម�ន� ែដល�ចេធ�ើេឡើងេ��ងេ្រ�គួ រែតេធ�ើេឡើងេ�កែន�ង�ងេ្រ�េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk)
ៃន�រចម�ងេមេ�គេ�អ�កចូលរួម ្រគ�បង�ឹក បុគ�លក
ិ �ំ្រទ និងអ� កសេង�ត�រណ៍ ្របសិនេបើ�ចអនុ��តឲ្យេធ��
ើ ន។ ្រក �ម
�ចនឹងេ្របើ្រ�ស់មប
� ់ឆ្រ័ ត ឬជ្រមក�ំងពន�ៃឺ ថ�េផ្សងេទៀត ប៉ុែន�លុះ្រ�ែតចំេហៀងៃនឆ័្រត ឬជ្រមក�ំងពន� ឺៃថ�
មិន្រត�វ�នបិទ �នខ្យល់េចញចូ លពី�ងេ្រ�្រគប់្រ�ន់ េហើយេ្រ�ងឧបករណ៍្រត�វ�ន�ត់��ក់��
រច�សម�័ន��ងេ្រ�អ�រ �ម�រែណ�ំរបស់រដ�ស�ព
ី �
ី រេ្របើ្រ�ស់រច�សម�័ន�បេ�
� ះ�សន� ។ ចល�ខ្យល់ និង
ខ្យល់េចញចូ លឆ�ង�ត់ទ�
ី � �ងេ្រ�អ�រ �ចជួយ�ត់បន�យ�រចម�ងេមេ�គេ�ក��ងខ្យល់ និង�ក់ក្រមិត
�រចម�ងេមេ�គពីមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស��ក់េទៀត។

 កិច�្រពមេ្រព�ងស្រ�ប់ក�
ី យុវជន
o េ�យ�រធម��តិ និង�និភ័យ (risk) ៃន�រចម�ងជំងឺ COVID-19 ខណៈេពលចូលរួមក��ង

កី��ំងេ��ងក��ងនិង�ងេ្រ�អ�រែដល�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់ និងមធ្យម (ដូ ច�នកំណត់ក��ង��ងទី 1)
្រក �មកី�្រត�វែតអនុវត� និង្រប�ន់��ប់នូវនីតិវ �ធីយល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�នស្រ�ប់អ�កចូលរួម និង
ឪពុក��យ/��ព��លរបស់ពួកេគ។ �រយល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត�
៌ ន ្រត�វែតផ�លព
់ ័ត៌�ន�ក់ទងនឹង
�និភ័យ (risk) េនះដល់អ�កចូ លរួម�មនុស្សេពញវ�យ�ំងអស់ និងឪពុក��យ/��ព��លរបស់
អនីតិជន�ំងអស់ែដលចូ លរួមក��ងកី�ែបបេ�ះ។ អ� កចូ លរួម�មនុស្សធំ និងឪពុក��យ/��ព��ល
របស់អនីតិជន ្រត�វែតប��ក់ពី�រយល់ដឹងរបស់ខ�ន
� និងទទួល��ល់នូវ�និភយ
័ (risk) េ�យចុចហត�េល�េលើ
ទ្រមង់�ក្យយល់្រពម។ ទ្រមង�ក្យយល់្រពមគំរ ូ �ចរក�ន
េ�៖http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/community/Sports_InformedConsentExample.
pdf។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 �រែណ�ំក�ង
� �រេធ�េើ តស� �ទ��ប់ស្រ�ប់ក�
ី យុជន
o េ��ងេ្រ�អ�រ ្រក �ម/លីកកី�ែដល�នទំ�ក់ទ ំនងក្រមិតមធ្យមនិងទំ�ក់ទន
ំ ងខ�ស់ (ដូ ចែដល�ន

ប��ក់េ�ក��ង��ងទី1) ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូ លរួមកម�វ �ធីេធ�ើេតស� ្រប�ំស��ហ៍ (�រេធ�េើ តស� អង់ទីែហ្សន ឬេតស�
PCR រកេមេ�គCOVID-19) ស្រ�ប់អ�កចូ លរួម និង្រគ�បង�ក
ឹ ែដលមិន�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញក��ង�រ
្របកួ ត�្រប�ំេទៀង�ត់ និងេ្រ�យរដូ វ�ល។
បុគ�លែដលប��ញភស���ង�ពួ កេគ្រត�វ�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 4 ឬបុគ�លែដល
�ន�សះេស្បើយពីជង
ំ ឺ COVID-19 ែដល�នប��ក់េ�យមន�រី ពិេ�ធន៍ក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�កន� ងមកេនះ
មិនគួ រ�ក់ប���លក��ង�រេធ�េើ តស� ពិនត
ិ ្យរកេមេ�គCOVID-19េទ ្របសិនេបើបគ
ុ � លេ�ះ��នេ�គស��។
�រពិនិត្យេលើបុគ�លែដលមិន�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ ែដល��ប់�នឆ�ងជំងឺ COVID-19 5 គួ រែត�ប់េផ�ម
ើ �ប់
90ៃថ�ប��ប់ពីៃថ�ដប
ំ ូ ងៃន�រេចញេ�គស�� ឬៃថ�ៃន�រ្របមូ ល�រេធ�េើ តស� ដំបូងែដលទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន
(្របសិនេបើពួកេគមិន�នេ�គស��)។
េបើសិន�្របកួ តលទ�ផលេតស� រកេមេ�គ COVID-19 ឬភស��
� ងៃន�រ�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19 គួ រែត េគ្រត�វែតេធ�េើ តស� េហើយលទ�ផល្រត�វ�នបេ�� ញ និងពិនត
ិ ្យេមើលេ�យ្រគ�បង�ក
ឹ ក��ងរយៈេពល 24
េ�៉ងមុនេពល្របកួត។ ្របសិនេបើអ�កចូលរួម�យុវជនកំពុង្រត�វែតេលង �រេធ�ើេតស� រកេមេ�គCOVID19�េរៀង�ល់ស��ហ៍ េហើយប��ប់ពីេធ�ើេតស� េនះ្រគប់្រ�ន់េហើយ
និងបំេពញ�មត្រម�វ�រៃន�រេធ�ើេតស� េ�ក��ងស��ហ៍េ�ះ �រ្របកួ ត�ចេកើតេឡើងក��ងស��ហ៍េ�ះែតម�ង។
 លទ�ផលេតស� អតិសុខម
ុ ្រ�ណគួ រ្រត�វ�នបក្រ�យ�និចេ� �ក��ងបរ �បទ្របវត�ិៃន�រប៉ះ�ល់ បទប��ញ
គ� ីនិករបស់បុគ�លែដលកំពុងេធ�ើេតស� ។
លទ�ផលអង់ទក
ី រវ �ជ��នចំេ�ះមនុស្សែដល��នេចញេ�គស��េ�ះបី
��ន�រប៉ះ�ល់នង
ឹ ករណី ែដល�នេគរកេឃើញគួ រែត្រត�វេធ�ើេតស� PCRេដើម្បីប��ក់ឱ្យច�ស់�ល់។
លទ�ផលេធ�ើេតស� អតិសុខម
ុ ្រ�ណឬអង់ទក
ី រអវ �ជ��នចំេ�ះមនុស្សែដល�នេ�គស�� COVID-19
គឺ�លក� ណៈៃន�រសន� ត�អវ �ជ��ន េហើយគួ រែត្រត�វេធ�េើ តស� PCRេដើម្បីប��ក់ឱ្យ ច�ស់�ល់
បុគ�លែដលេ�គស��គួ រែតបន�េ��ច់េ�យែឡកពីេគក��ងេពលរង់�ំលទ�ផលេតស� PCR។
3

4

o



េបើសិន�មិន�នលទ�ផលេតស� ក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ងមុនេពលេលង បុគល
� េ�ះមិនគួរអនុ��ត
ឲ្យចូ លេលង ឬចូ លរួមេឡើយ។ ឬេបើសន
ិ �លទ�ផលេតស� ជំងឹ COVID-19 គឺមិន�ន់កំណត់ ឬវ �ជ��ន
េគ្រត�វែតប���នបុគ�ល រូបេ�ះេ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡក។ ចូ រផ�ល�
់ រែណ�ំ
អំពី�រេ��ច់េ�យែឡកដល់ពួកេគែដល�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។



ស��ល់៖ �រេធ�ើេតស� នឹង្រត�វ�នត្រម�វគួ រេពលអ្រ�ករណីែដល�នៃលត្រម�វស្រ�ប់េ�នធីេលើសពី 7ករណី
ក��ងចំេ�ម្រប�ករ 100,000 �ក់។

 ្រក �មកី�/លីកេ��ងក�ង
� អ�រែដល�នយុវជនទំ�ក់ទន
ំ ងមធ្យមនិងទំ�ក់ទំនងខ�ស់ �ចបន��រ្របកួត
និង�រអនុវត�ប៉ះ�ល់��ល់េ��ងក��ងអ�រ រួម�ន�រ�ត់សម�ង�យេ��ងក��ងអ�រ �រក�ងជំ�ញ
�របណ��ះប�
� ល �រអនុវត�ប៉ះ�ល់��ល់ និង�រ្របកួ តេផ្សងៗ
លុះ្រ�ែត្រក �មេ�ះ�នេ�រព�មល័ក�ខណ
័ � ត្រម�វបែន�មែដលកំណត់េ�យ្រក �មកី��ម��
ដូ ចែដល�នកំណត់េ�រដ��លីហរ� ័ �៉េសចក� ីែណ�ំៃន��ប័នឧត�មសិក�អប់រ�របស់រដ� ចុះៃថ�ទ ី 30 ែខក�� ��ំ 2020
រួម�ំងចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o េធ�ើេតស� រកេមេ�គCOVID-19 �ម�លកំណត់៖


អ� កចូ លរួម ្រគ�បង�ឹក និងបុគ�លក
ិ �ំ្រទ្រត�វែតេធ�ើេតស� រកេមេ�គCOVID-19�្រប�ំ
�ន្របសិទ �ិ�ព�ប់ពីេ�៉ង 12: 01រ�លង�្រ�្រតេ�ៃថ�អ��រ ទី11 ែខឧស� ��ំ2021។
េនះរួមប���ល�ំង�រេធ�ើេតស� មូល��ន និង�រពិនិត្យ�ម�នបន�។ ែផ�កេលើភ័ស���ង
និងស� ង់�របច��ប្បន� � ំង�រេធ�ើេតស� ៃនអង់ទក
ី រ្រប�ំៃថ� និង�ម�លកំណត់ៃន�រេធ�េើ តស� PCR
គឺ�ច�វ �ធីទ ទួលយក�ន�ំង�រេធ�ើេតស� មូល��ន និង�រពិនិត្យ�ម�នបន�។

•

្របសិនេបើេធ�ើ�មពិធី�រេតស� អង់ទក
ី រ្រប�ំៃថ� ពិធី�រេនះ្រត�វែត�ប់េផ�ម
ើ េ�យ�រេធ�េើ តស� PCR
ប��ប់មកេ�យ�រេធ�េើ តស� អង់ទក
ី រ�្រប�ំៃថ�។ �រេធ�េើ តស� អង់ទក
ី រវ �ជ��ន�មួ យ្រត�វបន�

4

�ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួលយក�នែដល��ភស���ងៃន “�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ” 1) រូបថតៃនប័ណ�អ� កចូ លរួម�ក់�� ក់�ំង
និង2)�ត�� ក់�ំងរបស់ពួកេគ (ែដលរួមប���ល� ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជ ូន និង
�លបរ េ� ច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជ ូន) ឬ រូបថតៃនប័ណ��ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ �យែឡក ឬ រូបថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�ន
រក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េ អឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញពីមណ� លែថ� ស
ំ ុខ�ព (ែដលរួម�នេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ំប��រ
និងប��ក់�បុគ�ល� ង
ំ េ�ះ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19)។
5
�ងេ្រ�មេនះគឺ�ភស���ងែដល�ចទទួលយក�នៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �លពីមុន (រួម�នលទ�ផ លេតស� េមេ�គវ �ជ��នពីមុន) និង�រប�� ប់�រ�ក់
ខ�ន
� េ��ក់េ �យែឡកក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ៖�រកំណត់អត�ស��ណរូបថត និង�រថតចម�ងឯក�រ ឬច�ប់ចម�ងឌីជ ីថ លេ�េលើទូរស័ព�របស់ពក
ួ េគៃន
�រេធ�ើេ តស� ទទួលលទ�ផ លវ ជ
� ��នៃនអង់ទីករ COVID-19 ឬ �រេធ�ើេ តស� P CRរបស់ពួកេគ ឬក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ប៉ុែ ន� មិនែមនក��ងរយៈេពល 10
ៃថ�ចុងេ្រ�យេទ។ បុគ�លេនះ្រត�វែតបំេ ពញនូ វត្រម�វ�រ�ក់ខ� �នេ��ក់េ �យែឡកមុនេពលចូ លរួម។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
េ�យ�រេធ�ើេតស� PCR េដើម្បី��រប��ក់បែន� ម។ �រេធ�ើេតស� PCR ្រត�វ�ន�ម�រស្រ�ប់
អត�ពលិកែដល�នេ�គស��និងបុគ�លិក េហើយគួ រែត្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងក��ងរយៈេពល 24
េ�៉ងប��ប់ពី�ន�រ�យ�រណ៍ៃនេ�គស��។

•

ស្រ�ប់កី�ែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស�
់ ម�រប៉ះ�ល់(ដូ ច� �ល់េ�ះ
�យកូ ន�ល់េ�ទី�ន �ល់�ត់ �យកូនេ�លេលើទក
ឹ កក កី�lacrosse ែចវទូក �ល់ឱប
�ល់�ត់ �ល់ទ ះ �ល់ទះក��ងទឹក និងេ�ក្រច�ប់) �រ្របកួ តរ�ង្រក �ម្រត�វ�នអនុ��ត លុះ្រ�
ែត្រក �ម�ចផ�ល់លទ�ផលៃន �រេធ�ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19 េហើយលទ�ផលរបស់អត�ពលិក
និងបុគ�លិក�ំ្រទ�ំងអស់ក��ងរយៈេពល 48 េ�៉ងមុនេពល�រ្របកួ តនីមួយៗ។

•

លទ�ផលេតស� អង់ទក
ី រ គួ រែត្រត�វ�នពន្យល់បែន�ម�និចេ� �យ�មរយៈបរ �បទៃន្របវត�ិបះ៉ �ល់
និង�រប��ញរបស់គន
� ី ិកៃនមនុស្សែដល�នេធ�ើេតស� ។
លទ�ផលអង់ទក
ី រវ �ជ��នចំេ�ះមនុស្សែដល��នេចញេ�គស��េ�ះបី
��ន�រប៉ះ�ល់នង
ឹ ករណី ែដល�នេគរកេឃើញគួ រែត្រត�វេធ�ើេតស� PCRេដើម្បីប��ក់ឱ្យច�ស់�ល់។
លទ�ផលេធ�ើេតស� អង់ទ ីករអវ �ជ��នចំេ�ះមនុស្សែដល�នេ�គស�� COVID-19 គឺ�លក� ណៈៃន
�រសន� ត�អវ �ជ��ន េហើយគួ រែត្រត�វេធ�ើេតស� PCRេដើម្បីប��ក់ឱ្យច�ស់�ល់
បុគ�លែដលេ�គស��គួ រែតបន�េ��ច់េ�យែឡកពីេគក��ងេពលរង់�ំលទ�ផលេតស� PCR។

•

្របសិនេបើ�រេធ�ើេតស� និងលទ�ផលមិនទទួល�នក��ងរយៈេពល 48 េ�៉ងមុនេពលេលងកី�
�រ�ត់សម ឬ�រ្របកួ ត បុគ�លេ�ះមិន្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេលង�នេឡើយ។
្របសិនេបើលទ�ផលេតស� COVID-19�នលក�ណៈច�ស់�ស់ ឬវ �ជ��នេ�ះ បុគ�លេ�ះ្រត�វែតប��ន
�
េ�ផ�ះ��មៗេដើម្បីេធ��
ើ រេ��ច់េ�យែឡក។ ផ�លជ
់ ូនពួ កេគនូវ�រ
ែណ�ំៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�មតំណរ��ប់ ph.lacounty.gov/covidisolation។

•

បុគ�លែដលប��ញភស���ង�ពួ កេគ្រត�វ�ន�ក់��ក�
់ ំងេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 6
ឬបុគ�លែដល�ន�សះេស្បើយពីជង
ំ ឺ COVID-19
ែដល�នប��ក់េ�យមន�រី ពិេ�ធន៍ក��ងរយៈេពល 90 ៃថ� 7កន� ងមកេនះ មិនគួរ�ក់ប���ល
ក��ង�រេធ�ើេតស� ពិនិត្យរកេមេ�គCOVID-19េទ។ �រពិនិត្យេលើបគ
ុ � លែដល��ប់�នឆ�ងជំងឺ
COVID-19 គួ រែត�ប់េផ�ើម�ប់ 90ៃថ�ប��ប់ពីៃថ�ដំបូងៃន�រេចញេ�គស��
ឬៃថ�ៃន�រ្របមូ ល�រេធ�ើេតស� ដំបូងែដលទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន (្របសិនេបើពួកេគមិន�នេ�គ
ស��)។
5

6

o អនុវត��ម និង្រប�ន់��ប់នូវែផន�រសុវត��
ិ ពៃន�រេលងកី�េឡើងវ �ញ


អង��ពែដលឧបត�ម�្រកមកី
� � (�នដូច� ��េរៀន ្រក �មលីក ឬ្រក �មេផ្សងៗ) ្រត�វែតអនុវត��ម
និងេធ�ើ�មែផន�រសុវត��
ិ ពៃន�រ “េលងកី�េឡើងវ �ញ” េហើយ��ប់ឯក�ររួម�មួយែផន�រសុវត�ិ
�ព�មទី�ំង�ក់�ក់ ស្រ�ប់ LACDPH �៉ងេ�ច�ស់ 14 ៃថ�មុនេពល�ប់េផ�ើមសកម�
�ពកី��ងក��ងអ�រ។ ប��ន
� ែផន �រ�ំងពីរេ��សយ��នអុីែមល�ងេ្រ�ម៖
ehmail@ph.lacounty.gov. LACDPH ប��ក់ពី�រទទួល�នែផន�ររបស់្រក �មកី�និង�ល
បរ �េច�ទ �ប់េផ�ម
ើ អនុ��តស្រ�ប់សកម��ពកម�ន� �ងក��ងអ�រេនះ។ LACDPH �ចេធ�ទ
ើ ស្សន
កិច�េ��មទី�ង
ំ េដើម្បីកំណត់អព
ំ ី�រអនុេ�ម�មែផន�រសុវត�ិ�ពៃន�រេលងកី�េឡើងវ �ញ និង
ែផន�រសុវត�ិ�ព�មទី�ង
ំ �ក់�ក់។



ែផន�រសុវត�ិ�ពៃន�រេលងកី�េឡើងវ �ញ្រត�វែតរួមប��ល
� ឯក�រ��យលក� ណអ
៍ ក្សរនូវចំណុច
ដូ ច�ងេ្រ�ម៖



�រពិពណ៌�អំពីែផន�ររបស់្រក �មេដើម្បីបំេពញ�មត្រម�វ�រ�រេធ�េើ តស� �្រប�ំ



ែផន�រស្រ�ប់�រពិនិត្យ្រចកចូលស្រ�ប់កម�ករ�ំងអស់
និងអ� កចូ លរួមមុនេពលចូលេ��ន់ទក
ី ែន� ងេដើម្បី វ �ក�ត់ និង�រ្របកួ ត។



ែផន�រស្រ�ប់�រពិនិត្យេមើលលទ�ផលេតស�

បុគ�លិក�ំ្រទ្រកម
�

និង�រ�យ�រណ៍ពីលទ�ផលវ �ជ��នេ� LACDPH

6

�ងេ្រ�មេនះគឺ�ចទទួលយក�នែដល��ភស���ងៃន “�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ” 1) រូបថតៃនប័ណ�អ� កចូ លរួម�ក់�� ក់�ំង
និង2)�ត�� ក់�ំងរបស់ពួកេគ (ែដលរួមប���ល� ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់�� ក់�ំង ្របេភទ�� ក់�ំងែដល�នផ�ល់ជ ូន និង
�លបរ េ� ច�ទៃនដូសចុងេ្រ�យែដលនឹង្រត�វផ�ល់ជ ូន) ឬ រូបថតៃនប័ណ��ក់�� ក់�ំង�ឯក�រ�ច់េ �យែឡក ឬ រូបថតៃន�ត�� ក់�ំងរបស់អ�កែដល្រត�វ�ន
រក�ទុកេ�ក��ងទូរស័ព� ឬឧបករណ៍េ អឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេពញេលញពីមណ� លែថ� ំសុខ�ព (ែដលរួម�នេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ំប��រ
និងប��ក់�បុគ�ល� ង
ំ េ�ះ�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញប��រជំងឺ COVID-19)។
7
�ងេ្រ�មេនះគឺ�ភស���ងែដល�ចទទួលយក�នៃន�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �លពីមុន (រួម�នលទ�ផ លេតស� េមេ�គវ ជ
� ��នពីមុន) និង�រប�� ប់�រ�ក់
ខ�ន
� េ��ក់េ �យែឡកក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ៖�រកំណត់អត�ស��ណរូបថត និង�រថតចម�ងឯក�រ ឬច�ប់ចម�ងឌីជ ីថ លេ�េលើទូរស័ព�របស់ពួកេគៃន
�រេធ�ើេ តស� ទទួលលទ�ផ លវ ជ
� ��នៃនអង់ទីករ COVID-19 ឬ �រេធ�ើេ តស� P CRរបស់ពួកេគ ឬក��ងរយៈេពល 90 ៃថ�ចុងេ្រ�យ ប៉ុែ ន� មិនែមនក��ងរយៈេពល 10
ៃថ�ចុងេ្រ�យេទ។ បុគ�លេនះ្រត�វែតបំេ ពញនូ វត្រម�វ�រ�ក់ខ� �នេ��ក់េ �យែឡកមុនេពលចូ លរួម។
APPENDIX S: Reopening Protocol for Youth and Adult Recreational Sports Leagues
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
�មត្រម�វ�រៃនពិធី�រេនះ។




o

ែផន�រស្រ�ប់�រអនុេ�ម�មកិចខ
� ិតខំ្របឹងែ្របង�ម�ន្របវត�ទ
ិ ំ�ក់ទន
ំ ង LACDPH ។
ែផន�រស្រ�ប់�រ���្រក �មអ� កចូ លរួម្រត�វ�នសហ�រ�្រក �ម�មែដល�ចេធ�ើេ��ន។



ែផន�រេដើម្បី���
េ�េពលេធ�ើដំេណើរេ�្របកួតេ្រ�ទឹកដី
្រក �ម្រត�វែតស� ិតេ�ក��ង្រក �មរបស់ខ�នេ�យ�
�
� ន�រ�យប��ល
� ���មួ យ្រក �មក��ង្រស �ក
ឬស�ជិកដៃទេទៀតៃនសហគមន៍��ស់ផ�ះេឡើយ ។



�រពិពណ៌�អំពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងែដល្រក �មនឹងេធ�ើេដើម្បីអនុវត��មល័ក�ខណ
័ � េផ្សងេទៀតៃន
ពិធ�
ី រេនះ និង



ែផន�រស្រ�ប់�រទំ�ក់ទ ំនង�រ��ស់ប�រសុ
� វត��
ិ ពក��ង្រក �មចំេ�ះអ� កចូ លរួម
និង��រណជនេពល�ែដល�នត្រម�វ�រ។

្រក �ម្រគ��រ

អនុវត��ម និង្រប�ន់��ប់នូវែផន�រសុវត�ិ�ព�មទី�ង
ំ �ក់�ក់


អង��ពែដលឧបត�ម�្រកមកី
� � (�នដូច� ��េរៀន ្រក �មលីក ឬ្រក �មេផ្សងៗ) ្រត�វបេង�ើតែផន�រ
ប��រជំងឺ COVID-19ែដល�ក់�ក់មួយៃនទី�ំងេ��មកែន� ងនីមួយៗែដល្រក �មេ្របើ្រ�ស់
អនុវត��រ�យតៃម��និភយ
័ (risk) ្រគប់តំបន់សកម��ព�រ�រ និងអត�ពលកម�
និង�ត់�ំងមនុស្ស��ក់េ��មកែន�ងនីមួយៗឲ្យអនុវត�ែផន�រេនះ។



អង��ពែដលឧបត�ម�្រកមកី
� �្រត�វែត�ត់�ង
ំ អ�កែដលទទួលខុស្រត�វក��ង�រេឆ�ើយតបេ�នឹងកង�ល់ៃនជំ
ងឺ COVID-19 ចំេ�ះអត�ពលិកទូេ� និងស្រ�ប់្រក �មឬកី�នីមួយៗ�ម�រែដល�ចអនុវត��ន។



អង��ពែដលឧបត�ម�្រកមកី
� �្រត�វែតបណ��ះប�
� ល និង្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួយកម�ករ តំ�ងកម�ករ
(�ម�រែដល�ចអនុវត��ន) និងអ�កចូលរួមេលើែផន�រនិងេធ�ើឲ្យែផន�រេនះ�ចអនុវត�
�នចំេ�ះកម�ករ និងអ� កតំ�ងរបស់ពួកេគ និង



អង��ពែដលឧបត�ម�ដល់្រក �មកី�្រត�វែត�យតៃម�ទ ីកែន� ង�្រប�ំេដើម្បី្រសប�មែផន�រនិងឯក�រ
ឬក៏�នចេ��ះខ� ះ�ត�មួ យដូ ចែដល�នកំណត់។



្របព័ន� HVAC ្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យេ�យអ�កឯកេទស HVAC ក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�ៃន�រេបើកេឡើងវ �ញ
ស្រ�ប់្របេភទកី��ងក��ងអ�រ េហើយ្របព័ន�េនះ�នស�ពល� ឬ�ចដំេណើរ�រ�ន ដល់ក្រមិត
អតិបរ�ែដល�ចេធ�េើ ��ន េហើយ្របព័ន�ខ្យល់្រត�វែតបែន�ម។ ្របព័ន�ខ្យល់ ែដល�ន្របសិទ �ិ
�ពគឺ�វ �ធីមួយក��ងចំេ�មវ �ធីស�
ំ ន់បំផត
ុ េដើម្បី្រគប់្រគង�រ�យ�យៃនតំណត់ទក
ឹ តូចៗ។

o �រកំណត់ចំនួនេ��ងក��ងអ�រ៖


�រ�ត់� ង�យសម្ប� �រក�ងជំ�ញ
និងវគ� បណ��ះប�
� លែដលេ��ងក��ងអ�រ្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�
ី រេបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម�
�ត់្រ�ណនិង�យសម្ប� Appendix L អ� ក�ំ្រទ
និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់្របេភទកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេ��ងក��ងអ
�រ េ�យអនុេ�ម�មត្រម�វ�រ�ម�រ និងចំនួនកំណត់�ក់�ក់ៃន
ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន���ល់េ��ងក��ងអ�ររបស់DPH ៃនេ�នធី LA។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ
និងអនុវត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រែដល និងចំនួនកំណត់ៃនពិធី�រ ្របសិនេបើអ�ក�ំ្រទ
ឬទស្សនិជននឹង�នវត��ន។

ចំ� ំ៖ ្របសិនេបើ�រ្របកួ តនិង�រប៉ះ�ល់��ល់្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងែតេ��ងេ្រ�េ�ះ
�រ�ក់លក� ខណ� �ម�របែន�មេ�េលើ្រក �មកី��ម��មិន្រត�វ�នអនុវត�េទ។ �រ�ត់� ង�យសម្ប�
�រក�ងជំ�ញ
និងវគ� បណ��ះប�
� លែដលេ��ងក��ងអ�រ្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�
ី រេបើកដំេណើរ�រេឡើងវ �ញ�ជីវកម��ត់្រ�ណនិង�
យសម្ប� ឧបសម�ន
័ � L។

 េលើកែលងែតសកម��ពែដល�នពិពណ៌��ងេលើ
�ល់សកម��ព�ងក��ងអ�រេផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នអនុ��តេទេ�េពលេនះ។
�រចម�ងទំនង�េកើតេឡើងេ�ក��ង�រកំណត់�រេរៀបចំេ��ងក��ងអ�រ។
េនះរួមប���ល�ំងសកម��ពកី��ំងពីរក��ងចំេ�ម្រក �មែដលមិនេធ��
ើ មត្រម�វ�របែន� ម�ងេលើកដ
៏ ូ ច�សកម��ព�ង
ក��ងេផ្សងៗ ដូ ច���រេពល��ច�្រក �ម ឬ�រេមើលវ �ឌីអូេឡើង�ត់សម។

 �រ្របកួ តរ�ង្រកម
� (�នកំណត់���រ្របកួ តរ�ង្រក �មចំនួន 2 ប៉ុេ�
� ះ) ្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់កី��ន�រប៉ះ�ល់
តិចតួ ចេ��ងេ្រ�អ�រ
និង្រក �មកី�េ��ងក��ងែដល�នបំេពញ�មត្រម�វ�រ�ក់�ក់ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេលើ េ្រ�មលក� ខណ�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o �រ្របកួ តរ�ង្រកម
� �ចេធ�ើេឡើង រ�ង្រកមចំ
� នន
ួ ពីរែតប៉ុេ�
� ះ។

o �រ្របកួ តអន� រ្រកម្រត�
�
វ�នអនុ��តឱ្យេរៀបចំេ ឡើងែត�មួយ្រកមេផ្សងេទៀតេ�ក
�
�ង
� រដ��លីហ�រ័ ។
o �រ្របកួ ត ឬ្រពឹត�
�ិ រណ៍ែដល�ន្រក �មចូលរួមេ្រចើន�ងពីរ្រក �មគឺមន
ិ ្រត�វ�នអនុ��តេ�ក�ង
� រដ� California េទ
េ�េពលេនះ។ �រេលើកែលង�ច្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងេ�យ�ន�រអនុ��ត��យលក�ណ៍អក្សរពី LACDPH
និងមន� ីរសុ�ភិ�លក��ងតំបន់នម
ី ួ យៗពី្រក �មែដល�នបេង�ើតេឡើង និងស្រ�ប់ក�
ី ែដលអ� ក្របកួតែត��ក់
ឬពីរ�ក់មកពី្រក �មេផ្សងៗ��ដូ ច�៖ កី�រត់្រប�ំង (track and field) �ររត់ប�
� ក់ (cross-country);
�យកូ នេ��ល ជិះស� /ី ជិះស� េី លើទក
ឹ កក កី��យកូ ន�ល់ ែហលទឹក/មុជទឹក/ជិះ��េលើទក
ឹ ជិះកង់ �ល់ទះ
និង្រពឹត�ិ�រណ៍ជិះេសះ។

o �ក្យេស� ើសុំស្រ�ប់�រេលើកែលងចំេ�ះ្រពឹត�ិ�រណ៍ ែដល�នេស� េើ ឡើង និង�រ្របកួតក�ង
� េ�នធី Los Angeles

ែដល�ន�ប់ពី្រក �មេ្រចើន�ងពីរ ឬៃដគូ ្របកួតែត��ក់ ឬគូ ្របកួតេ្រចើន�ក់្រត�វែតបំេពញេ�យេ្របើតំណេនះ៖
េស� ើសុំ�រេលើកែលងចំេ�ះវ ��នៃន�រ្របកួ ត្របែជង�្រក �ម - �រ្របកួតឬ្រពឹត�ិ�រណ៍។
សំណុំែបបបទេស� ស
ើ ុំ�មអុិនធរេណតគួរែត្រត�វ�ន�ក់ជន
ូ �៉ងេ�ច�ស់ 14 ៃថ�មុន្រពឹត�ិ�រណ៍
ឬ�រ្របកួ តែដល�នេស� េើ ឡើង។ �ក្យេស� ស
ើ ុំនង
ឹ ្រត�វ�នពិនត
ិ ្យេឡើងវ �ញ�មលំ�ប់េលខេរៀងែដល�នទទួល។
�រេស� ើសុំ�មអុិនធរេណតត្រម�វឲ្យអ� ក�ក់�ក្យេស� ស
ើ ព
ុំ ិពណ៌�អំពី្រពឹត�ិ�រណ៍ ឬ�រ្របកួ តែដល�នេស� េើ ឡើង
និង�រែកែ្របែដលេធ�ើេឡើងេដើម្បីអនុេ�ម�មឧបសម�ន
័ � S និងត្រម�វ�រេលើ�រ្រគប់្រគង�រចម�ងេផ្សងេទៀត
ែដល�ចេកើត�ន។ LACDPH នឹងប��ក់ពី�រទទួល�ន�ក្យេស� ស
ើ ុំនង
ិ �ក់ទ ងអ� ក�ក់�ក្យសុំក�ង
� រយៈេពល 5
ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ើ�រប��ប់ពីទទួល�ន។

o ្រក �មែដល�នទី�ំងនិង�នេដើមកំេណើតេ�េ�នធី Los Angeles �ចចូ លរួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍និង�រ្របកួតែដល

o
o

�នរ�ង្រក �មេ្រចើន�ងពីរ ឬៃដគូ ្របកួតែត��ក់ ឬគូ ្របកួតេ្រចើន�ក់ែដលេធ�េើ ឡើង េ��ងេ្រ�េ�នធី Los
Angeles ្របសិនេបើ�នបំេពញ�មលក� ខណ� �ំងអស់�ងេ្រ�ម៖
 ្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ�នទទួល�រយល់្រពមពី�យក��នសុខ�ពក��ងតំបន់ ែដលនឹង្រត�វេរៀបចំេឡើង។
 ្រក �ម�មួ យែដល��ប់�នឆ�ងជំងឺ COVID-19 មួ យឬេ្រចើនករណីក��ងចំេ�មស�ជិក្រក �ម ឬបុគ�លិក
�ំ្រទក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�មុន្រពឹត�ិ�រណ៍ ែដល�នេ្រ�ងទុក ឬ�នស�ជិក្រក �ម ឬបុគ�លក
ិ �ំ្រទស� ត
ិ
េ�ក��ង�រេធ�ើច��ឡីសក
័ (�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក)
េ�យ�រ�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទេ� �នឹងករណី ែដល�នប��ក់ក��ងរយៈេពល 14
ៃថ�មុន្រពឹត�ិ�រណ៍ ែដល�នេ្រ�ងទុកមិន�ចចូ លរួមេ�យ��ន�រពិេ្រ�ះេ�បល់
និងទទួល�រប��ក់���នប��ពីអង��ពអប់រ� LACDPH ACDC-Education េដើម្បីកំណត់�េតើកី�ករ
និងបុគ�លិក�ខ�ះែដល�ចេ�ែត�នសិទច
�ិ ូ លរួម្របកួ ត្របែជង េហើយបុគ�លក
ិ �ខ�ះេទៀតែដល្រត�វ
ដកេចញពី�រចូ លរួមេនះ។
ចំ� ំ���ន�ពនីមួយៗ�នលក�ណៈែប�កេហើយ�រដក្រក �ម�ំងមូ លេចញពី្រពឹត�
�ិ រណ៍គ�
ឺ �រកំណត់មួយ
ែដល�ចេកើត�នេឡើយេ�យែផ�កេលើត្រម�វ�រេដើម្បីរក�សុវត�ិ�ពស្រ�ប់អ�កចូ លរួម�ំងអស់។
អង��ពអប់រ� ACDC �ចទំ�ក់ទន
ំ ង�ន�មរយៈ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។
្រក �ម��្រប�ន់��ប់នូវអនុ�សន៍ៃន ្របឹក�អំពី�រេធ�ដ
ើ ំេណើររបស់CDPH �េពលបច��ប្បន�
េ�េពលកំណត់�រេធ�ើដំេណើរស្រ�ប់�រ្របកួ តេ��មតំបន់េផ្សងៗេទៀត។
្រក �មមិន ្រត�វចូ លរួមក�ង
� �រ្របកួត�ងេ្រ�រដ� ឬ�រ្របកួ ត្របែជងេផ្សងៗេឡើយ។

o ្រក �ម្រត�វ�នកំណត់��្រកមកី
� �ករែដលបេង�ត
ើ �្រកម�
� � ងេ�ក��ងេហ�ម ឬកី�្របកួត្របែជង។
o �ចេលង�៉ងេ្រចើនបំផុត�នែតមួយ្របកួ ត ក��ងមួយ្រកម
� ក��ងមួ យៃថ�ែតប៉ុេ�
� ះ។
 ��ន�ពពិេសសរួម�នស្រ�ប់ អ� ក �ំេលើក ទឹកចិត� (Sideline Cheer) ្រក �មេភ� ង និង ្រក �មស�រ៖
o អ� ក�ំេលើកទឹកចិត� (Sideline Cheer)្រត�វ�នេគ�ត់ចូល��រេ្រប�បេធៀបេ�នឹង�រេលើកទឹកចិត�ៃន�រ
្របកួ ត្របែជងស្រ�ប់្របេភទកី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់មធ្យមេហើយ្រត�វែតអនុវត� �មត្រម�វ�រ�ំងអស់
ៃនកី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់មធ្យមេ��ងេ្រ�។ អ� ក�ំេលើកទឹកចិត� (Sideline Cheer)េ��ងេ្រ�
្រត�វ�នអនុ��តឲ្យសែម�ងេ�ក��ង�រ្របកួ តេ�ទី���ងេ្រ�រ�ង្រកមពី
� រែដលចូលរមក
ួ � �ង្របេភទ
កី�េផ្សង��។

o ្រក �មត�ន� ី និង្រកមស�
�
រ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក��សកម��ពកម�ន� របស់យវុ ជនែដល�ន�រប៉ះ�ល់�ប
េហើយ្រត�វែតអនុវត� �មត្រម�វ�រេលើ�រ្រគប់្រគង�រចម� ងែដល�ក់ព័ន�។ ្រក �មត�ន� ី និង្រកមេភ�
�
ងស� រ
ែដលេ��ងេ្រ�្រត�វ�នអនុ��តឱ្យសែម�ងេ�ក��ង�រ្របកួតេ�ទី���ងេ្រ�រ�ង្រក �មពីរ
ែដលចូ លរ ួមក��ង្របេភទកី�េផ្សង��។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
 ទីកែន� ង�ំង�យ�ែដលអ� កចូ លរួមអង��យេ�េ្រ�ទី�ល ឬេ្រ�ទី�ន (ឧ. បង់អង��យ កែន�ងអង��យស្រ�ប់កី�ករប្រម �ង
កែន� ង�ត់្រ�ណ) ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងវ �ញេដើម្បីបេង�ត
ើ កែន�ងអង��យបែន� ម ែដលអ� កចូ លរួមនិងបុគ�លិក�ច
រក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតខណៈេពលេ�ក��ងទីកែន�ង។

 �ងលក់��រស្រមន់�ងេ្រ�ែដល្របតិបត�ិករែដល�នសុពល�ពៃន�រអនុ��តពីសខ
ុ �ព��រណៈែដលេចញេ�យ
LACDPH �ចដំេណើរ�រ�ន្រសប�មត្រម�វ�រស្រ�ប់ទ�
ី ំង�ងលក់��រស្រមន់ែដល�នេ�ក��ងពិធ�
ី រស្រ�ប់
្រពឹត�ិ�រណ៍ផ�យ��ល់�ងេ្រ� ឧបសម�័ន�Z។ ស�ជិកែដលទិញ�ម�ងលក់��រស្រមន់ ្រត�វែតបរ �េ�គអ�រឬេភសជ�ៈ
េ�កែន� ងែដល�នកំណត់ស្រ�ប់បរ �េ�គ��រ េ្រ�ឬកែន� ងអង��យ�ងេ្រ�របស់ពួកេគ ខណៈ
ែដល្រត�វអនុវត��ររក�គ��ត�ង�យ ពីបុគ�លែដលមិនែមន�ស�ជិកេ�ក��ង្រគ��ររបស់ពួកេគ។
េដើម្បីទ ទួល�នលិខិតអនុ��តសុខ�ព��រណៈ សូ មេផ�ើអែុី មលេ� LACDPH �មរយៈ�សយ��ន
ehmail@ph.lacounty.gov។

 អ�ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់្របេភទកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ�យេ��ងេ្រ�អ�រ
ែដលអនុេ�ម�មពិធ�
ី រស្រ�ប់្រពឹត�
�ិ រណ៍បន� ��ល់េ��ងេ្រ�អ�ររបស់DPH ៃនេ�នធី LA។ េ�យេ�ក��ង
“ចំ� ត់��ក់ពណ៌េលឿង” (Yellow Tier) ែដនកំណត់�អតិបរ�ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍កី��ងេ្រ�
ែដល្រត�វ�នេធ�ើេឡើងេ��មកែន�ង��គឺ្រតឹមែត 67% ៃនទី�ំង�ំងមូលេ�យែផ�កេលើចំនួនមនុស្ស�មច�ប់សំណង់
ឬបទប្ប�� ត�ិអគ�ភ
ី ័យ�ធរ�ន។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ និងអនុវត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រ ្របសិនេបើអ�ក�ំ្រទ
ឬទស្សនិជននឹង�នវត��ន។

 អ�ក�ំ្រទ និងទស្សនិជន្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់្របេភទកី�យុវជននិងមនុស្សេពញវ�យែដលេរៀបចំេ��ងក��ងអ�រ
េ�យអនុេ�ម�ម ពិធី�រស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍បន���ល់េ��ងក��ងអ�ររបស់DPH ៃនេ�នធី LA។ េ�យកំណត់ចន
ំ ួ ន�
អតិបរ�ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍កី��ងេ្រ�ែដល្រត�វ�នេធ�េើ ឡើងេ��មទំហអ
ំ តិបរ�ៃនទី�ង
ំ �ំងមូល
េ�យែផ�កេលើចំនួនមនុស្ស�មច�ប់សំណង់ ឬបទប្ប�� ត�ិអគ� ីភយ
័ �ធរ�ន។ ពិនិត្យេឡើងវ �ញ
និងអនុវត��មត្រម�វ�រៃនពិធី�រ សិនេបើអ�ក�ំ្រទនឹង�នវត��ន។ចូ រពិ�រ�ផ�ល�
់ រ�ស� ីមវ �េដអូ�រ្របកួត ដូ េច�ះពួ កេគ
�ចទស្ស� “បន� ��ល់” ពីផ�ះ�ន។

 អ� កចូ លរួម ្រគ�បង�ឹក និងបុគ�លក
ិ �ំ្រទគួរេដើរ�្រកម
� និងេចៀស�ង�រចូ លរួមេ្រចើន�ងមួយ្រកមេ�ក
�
� � ងវគ� ឬ
រយៈេពលេ�៉ងែតមួយ។ ស្រ�ប់ក�
ី យុវជន សូ ម�ន �រែណ�ំរបស់ CDC ស� ីព�
ី �េរៀន និង�រ�ក់�្រកម
� ។

 ពិ�រ�េរៀបចំសកម��ពកី�លំ ែហ�យេឡើងវ �ញស្រ�ប់្រក �មតូចៗ ក៏ដូច�េរៀបចំ�រអនុវត� និងទី��េលង
េឡើងវ �ញេដើម្បីរក�គំ�ត�ង�យ។

 េ��មក្រមិតេ្រចើនបំផុតែដល�ចអនុវត��ន អ� កចូ លរួម្រត�វ�នេលើកទឹកចិតឲ� ្យយកស��រៈរបស់ខ�ន
� (ឧ�ហរណ៍ ដំបង
ដង�យកូ នេ��ល �� ែកត) េដើម្បី�ត់នង
ិ មិនេ្របើស��រៈរួម��។ អ� កចូ លរួម�ចចូ លរួមក��ង�រែចករ�ែលកឧបករណ៍
ែដល�នកំណត់ ដូ ច��ត់�ល់រ�ងអ�កចូលរួមពីរ�ក់ ឬ�រគប់េបសបល �ល់ឱប ឬ�ហ� ីស��ែផ�
�
ក
ៃនលំ�ត់ក�ងជំ�ញ ក��ងអំឡ�ងេពលេធ��
ើ រ្របកួត។ េបើសិន��ំ�ច់្រត�វែតេ្របើឧបករណ៍រម
ួ �� ដូ ច�ក��ងអំឡ�ងេពល
កំពុងេលង អ� កចូ លរួមគួរអនុវត�អ�ម័យៃដមុនេពលេលង ក��ងអំឡ�ងេពលស្រ�ក �ប់តង់ទម
ី ួយ និងប��ប់
ចប់សកម��ព។

 អ� កចូ លរួម ្រគ�បង�ឹក និងបុគ�លក
ិ �ំ្រទគួរែតេ្របើ្រ�ស់ទក
ឹ អ�ម័យ�ងៃដេ�េពលែដលមិន�ច�ងៃដ�ន។ ្រត�វែត
ដុសទឹកអ�ម័យ�ងៃដេលើៃដរហូ តដល់� ស�ត
� �ំង្រស �ង។ ស��ល់៖ �រ�ងៃដញឹក�ប់ គ៊��ន្របសិទ�
� ព�ង�រេ្របើ្រ�ស់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ �ពិេសសេ�េពលែដលៃដេមើលេ�កខ�ក់។

 កុ�រ�យុេ្រ�ម 9��ំគួរេ្របើ្រ�ស់ទក
ឹ អ�ម័យ�ងៃដេ�យ�ន�រ្រត�តពិនិត្យពីមនុស្សធំបេ៉ុ �
� ះ។ ចូ រទូរសព�េ�ែផ�ក្រគប់
្រគង�រពុល (Poison Control) េបើសន
ិ �េលបចូល៖ 1-800-222-1222។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុលេអទីល
្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស និងគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�េពលែដល�ច�ន�រេ្របើ្រ�ស់របស់កុ�រែដលមិន�ន�រ្រត�តពិនិត្យ។
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដអុីសូ្រប�ពីល �ន�ពពុលេ្រចើន�ង និង�ច្រស�បចូ ល�មរយៈែស្បក។

 អ� កចូ លរួម ្រគ�បង�ឹក និងបុគ�លក
ិ �ំ្រទ្រត�វ�ន��ំងមិនឲ្យេធ��
ើ រប៉ះ�ល់�ង�យែដលមិន�ំ�ច់�មួយ�� (ឧ�ហរណ៍
�រទះៃដ�យ��យ �រ�ប់ៃដ �រ�ល់ៃដ) េដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើស��នុពលៃន�ររ �ក�ល�លរបស់ជំងឺ។

 ្រក �មកី�លំ ែហ�យ ែដល�នបរ ���រ�ងក��ងអ�រ ែដល�ប់ប��ល
� ែតមិន�ក់ក្រមិត្រតឹមបន�ប់ទក
ឹ និងបន� បប
់ � រ�
សំេលៀកបំ�ក់ �ចអនុ�តចំេ�ះ បុគ�លិក ្រគ�បង�ក
ឹ និងបុគ�លិក�ំ្រទ និងអ�កចូលរួម�ចេ្របើ្រ�ស់
ទីកែន� ង�ងក��ងអ�រ េដើម្បីេ្របើបន� បទ
់ ក
ឹ ឬស្រ�ក េ្របើ្រ�ស់បន� ប�
់ ក់ស��រៈនិងបន� បង
់ ូ តទឹក េដើម្បីេធ�ើ្របតិបត�ិ�រ
�រ ��ល័យ�ំ�ច់ និងេដើម្បី��ស់ទ ីេ្រគ�ងផ�តផ
់ �ង់ និងស��រេចញចូលអ�រ�េរៀង�ល់ៃថ�។
ទី�ំងេ�ក��ងបន� បទ
់ ក
ឹ ែដលេ��ងក��ងអ�រ បន� ប�
់ ក់ស��រៈនិងបន� បង
់ ូ តទឹក្រត�វែតកំណត់្រតឹមចំនួន្រតឹមែត 50% ៃន
ទី�ំង�ំងមូ ល េ�យែផ�កេលើចន
ំ ួ នមនុស្ស�មច�ប់សណ
ំ ង់ ឬបទប្ប�� ត�អ
ិ គ�ភ
ី ័យ�ធរ�ន។ ទីកែន� ង្រត�វែត្រត�តពិនត
ិ ្យ
�រចូ លមក�ន់បរ ���រេដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើសមត��ពផ� �កមនុស្សក��ងបន�ប់ទក
ឹ បន�ប់�ក់ស��រៈនិងបន�ប់ងូតទឹក េដើម្បី
APPENDIX S: Reopening Protocol for Youth and Adult Recreational Sports Leagues
Revised 5/8/2021 (Cambodian)

Page 11 of 17

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ទប់��ត់�រកកស� ះេ��ងក��ងអ�រ និងេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យក��ងចំេ�មមនុស្សែដលឈរត្រមង់ជួរ
េដើម្បីេ្របើបន� ប់ទក
ឹ �ងក��ងអ�រ។ �រេ្របើ្រ�ស់កែន�ងងូតទឹក ្រត�វែតបិទ�បន�។
ចូ ល��ស់េវន��េ��ន់បន� ប់��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ ឬបន� បទ
់ ក
ឹ េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យខណៈេពល
េ�ក��ងអ�រ។

 បន� ប់��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់ ឬបន� បទ
់ ក
ឹ �ំង�យ ែដលកំពុង្រត�វ�នេ្របើ្រត�វ�ន
ស��ប់េមេ�គ�េ�យ�ម�ពញឹក�ប់ដូច�ងេ្រ�ម ប៉ុែន� មន
ិ តិច�ងម�ងក��ងមួ យៃថ�េទ
េ��ម�លវ ��គដូ ច�ងេ្រ�ម៖

o បន� ប់�ក់ស��រៈ ______________________________________________________________________________________
o បន� ប់ទ ឹក ______________________________________________________________________________________________
o េផ្សងេទៀត _____________________________________________________________________________________________

 េ�េពលេ្រជើសេរ �សផលិតផលស��ត ចូ រេ្របើផលិតផលែដល�នអនុម័តឲ្យេ្របើ្រ�ស់្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េ�េលើប�� ី
"N" ែដល�នអនុម័តរបស់��ក់�រ�រ�របរ ���ន (EPA) និងអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផល�ំងេនះ
�នផ� �កេ្រគ�ងផ្សំែដល�នសុវត�ិ�ព�ងស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺហត
ឺ ។

 េ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�ក់��ក��ន្របសិទ ��ព្រប�ំង��ក់�រេមេ�គែដលកំពុងេកើតេឡើង អនុវត��ម
�រែណ�ំេលើ��កស្រ�ប់អ្រ�ព្រ�វ និងេពលេវ�ប៉ះ�ល់សម្រសប។ ផ�ល�
់ របណ��ះប�
� លដល់បគ
ុ � លក
ិ អំពីេ្រ�ះ��ក់ៃន
�តិគីមី �រែណ�ំរបស់្រកមហ៊
� ន
ុ ផលិត និងេសចក� ីត្រម�វ Cal/OSHA ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែដល�នសុវត��
ិ ព។

 បុគ�លិកស��តែដល�នទំនួលខុស្រត�វស��ត និងស��ប់េមេ�គទីកែន�ង ្រត�វែត�នបំ�ក់�មួ យឧបករណ៍�រ�រ
��ល់ខ� �ន ែដល�នដូ ច�េ្រ�មៃដ �រ�រ�រែភ�ក �រ�រ�រផ� �វ ដេង�ម
ើ និងឧបករណ៍�រ�រសម្រសបេផ្សងេទៀត
�ម�រត្រម�វេ�យ�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផល�ំងអស់្រត�វែត�ក់ឲ្យផុតពីៃដេក� ង និងស��កេ�ក��ងកែន� ងែដល
មិនសូ វ�ន�រប៉ះ�ល់។

 បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វ�ន្រ�ប់មិនឲ្យមកេធ��
ើ រេបើសិន�ឈឺ ឬេបើសន
ិ �ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួយបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID-19។ បុគ�លិកយល់នង
ិ អនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ LACDPH ស្រ�ប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រេ�
�ច់ពីេគ េបើសិន��ចអនុវត��ន។ េ�ល�រណ៍សុំច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�កែន�ងេធ�ើ�រ ្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ និង
�នែកែ្របេដើម្បី���បុគ�លក
ិ មិន្រត�វ�នពិនយ
័ េ�េពលពួ កេគស� ត
ិ េ�ផ�ះេ�យ�រជំងឺ។

 បុគ�លិក�នទទួលព័ត៌�នអំពីអត�្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�កែដលឧបត�មេ� �យនិេ�ជក ឬរ��ភិ�លែដលបុគ�លិក
�ចនឹង�នសិទទ
�ិ ទួល ែដលនឹងេធ�ើឲ្យ��ន់ ែត�ន�ព�យ្រស� លែផ�កហិរ�� វត��ក��ង�រស� ត
ិ េ�ផ�ះ។ េមើលព័ត៌�នបែន�មស� ព
ី ី
កម�វ �ធីរ��ភិ�លែដល�ំ្រទ�រឈប់ស្រ�កឈឺ និងសំណងបុគ�លិកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�ប់ប���ល�ំង
សិទ �ិសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺរបស់បគ
ុ � លក
ិ េ្រ�មច�ប់ស�ីពីច�ប់ឈប់ស្រ�កេ�យជំងC
ឺ OVID-19បែន�មេ���ំ 2021។

 ប��ប់ពទ
ី ទួលព័ត�
៌ ន��នបុគ�លិក ្រគ�បង�ក
ឹ បុគ�លិក�ំ្រទ ឬអ� កចូលរួម��ក់ ឬេ្រចើន�ក់េធ�េើ តស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19 (ករណី) ្រក �ម�នគេ្រ�ង ឬពិធ�
ី រេដើម្បីឲ្យករណី�ង
ំ េ�ះ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ និងត្រម�វឲ្យ
�ន�រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង��មៗស្រ�ប់បុគ�លិក ្រគ�បង�ក
ឹ បុគ�លិក�ំ្រទ ឬអ� កចូលរួមែដល�ន�រប៉ះ�ល់
�មួ យករណី។

 គេ្រ�ងរបស់្រក �ម ឬលីកគួ រែតពិ�រ�ពីពិធ�
ី រស្រ�ប់បគ
ុ � លែដល�នេ��ច់ពីេគ�ំងអស់ េដើម្បី�ចទទួល�ន
ឬេធ�ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីកណ
ំ ត់�េតើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�កែន�ងេធ�ើ�របែន�មេទៀតឬក៏អត់ ែដល�ចត្រម�វឲ្យ�ន
វ ��ន�រ្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19 បែន� ម។ េមើល�រែណ�ំរបស់ LACDPH ស� ព
ី ី �រេឆ�ើយតបនឹងជំងឺ COVID-19
េ�កែន� ងេធ��
ើ រ។

 �រ�យ�រណ៍ពីករណី COVID-19៖
o ស្រ�ប់កី�យុវជន ្រគ�បង�ឹក ឬលីក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យជូនដំណឹងដល់�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los

ឹ បុគ�លក
ិ �ំ្រទ
Angeles (LACDPH) អំពីករណីជង
ំ ឺ COVID-19 ែដល�នប��ក់� ំងអស់ក��ងចំេ�មបុគ�លក
ិ ្រគ�បង�ក
និងអ� កចូ លរួម ែដល�ន�នវត��នេ�ទីកែន� ងេ�េពលេវ��មួយក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�មុនៃថ�
�ប់េផ�ើមេកើតជំងឺ។ �លបរ �េច�ទ�ប់េផ�ម
ើ េកើតជំងឺ គឺ��លបរ �េច�ទេធ�េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 ឬ�លបរ �េច�ទ
�ប់េផ�ើមេចញេ�គស��របស់មនុស្សឈឺ មួ យ�ក៏េ�យែដលដល់មន
ុ ។ េគ�ចេធ��
ើ ន�មអន�ញេ�យេ្របើ
កម�វ �ធីប�
� ញែដល�នសុវត��
ិ ព៖ http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport។ េបើសិន�
មិន�ច�យ�រណ៍អន�ញ�នេ�ះេទ ចូ រ�ញយក និងបំេពញ ��ងសេង�បព័ត៌�នទំ�ក់ទន
ំ ងអ�កប៉ះ�ល់
និងករណីជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់វ �ស័យអប់រ� និងេផ��
ើ េ��ន់ mailto:ACDC-Education@ ph.lacounty.gov។
្រគ�បង�ឹក ឬលីក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ព�
ី រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �ំងអស់េ�ក��ង
កម�វ �ធីកី�យុវជនេ��ន់�យក��នសុខ�ព��រណៈ េ�នធី Los Angeles County ក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ៃនៃថ�េធ�ើ�រប��ប់ពីទទួលដំណឹងពីករណី។ េ�ក��ងករណី ែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក��ងចំេ�ម
ស�ជិកកម�វ �ធីក�
ី យុវជនក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះ្រគ�បង�ក
ឹ ឬលីកគួ រ�យ�រណ៍ពីចេ��មេនះ��មៗេ��ន់
�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�យេ្របើវ �ធី��ស� ដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើ។ �យក��នសុខ�ព��រណៈ
នឹងេធ�ើ�រ�មួ យទីកែន�ងេដើម្បីកណ
ំ ត់�េតើចេ��មេនះ គឺ��រផ� �ះជំងឺែដលនឹងត្រម�វឲ្យ�ន�រេឆ�យ
ើ តប
នឹង�រផ� �ះជំងឺសុខ�ព��រណៈឬក៏អត់។

o ស្រ�ប់ កី�មនុស្សធំ ្រគ�បង�ក
ឹ ឬលីក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�យ�រណ៍ព�
ី រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �ំងអស់េ�ក��ង

កម�វ �ធីកី�មនុស្សធំេ��ន់ �យក��នសុខ�ព��រណៈក��ងរយៈេពល 1 ៃថ�ៃនៃថ�េធ��
ើ រប��ប់ពទ
ី ទួលដំណឹង
ពីករណី។ េ�ក��ងករណី ែដលរកេឃើញ�ន 3 ករណីឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក��ងចំេ�មស�ជិក
្រក �មកី�មនុស្សធំក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� េ�ះ្រគ�បង�ក
ឹ ឬលីកគួ រ�យ�រណ៍ពីចេ��មេនះ�មអន�ញេ��ន់
�យក��នសុខ�ព��រណៈ�មរយៈ�សយ��ន www.redcap.link/covidreport។
�យក��នសុខ�ព��រណៈនឹងេធ�ើ�រ�មួ យទីកែន� ងេដើម្បីកំណត់�េតើចេ��មេនះ គឺ��រផ� �ះជំងឺែដលនឹង
ត្រម�វឲ្យ�ន�រេឆ�ើយតបនឹង�រផ� ះ� ជំងស
ឺ ុខ�ព��រណៈឬក៏អត់។

 �រ្រតឡប់េ�េលខកី�ប��ប់ពឆ
ី �ងជំង៖ឺ
o មនុស្សែដល�សះេស្បើយពីជង
ំ ឺ COVID-19 មិនគួ របន��រ�ត់្រ�ណេឡើយ រហូ ត�ល់ែត�នប��ក់���នប��

េ�យ្រគ�េពទ្យ េហើយនឹង�នផ� �វ ខុសៗ��េដើម្បី្រតឡប់េ�េលងកី��្រស័យេលើ�ពធ�នធ
់ �រៃនជំងរឺ បស់ពួកេគ
និងសុខ�ពរបស់ពួកេគ។ ពិធ�
ី រស� ីពី�រ្រតលប់ចូលេលង/�ត់្រ�ណ ែដលែណ�ំ និងបេង�ន
ើ
សកម��ព�ង�យ�មែបបជំ�នៗ �ច្រត�វ�នប��ក់ និងែណ�ំេ�េពលែដលអត�ពលិក្រត�វ�នប��ក់េ�យ
្រគ�េពទ្យ���នប��។ ចូ រេមើល “អ� ីែដល្រត�វេធ�ើេបើសន
ិ �អ� កចូ លរួម�នជំងឺ COVID-19 ឬ�នជំងេឺ នះក��ងអំឡ�ង
រដូ វ�ល?” េ�ក��ង Academy of Pediatrics Interim Guidance on Return to Sports និង�រែណ�ំ
អំពី�រ្រតឡប់ចូលេលងប��ប់ពី�នជំងឺ COVID-19 េដើម្បីទទួល�រែណ�ំបែន� ម។

o ��ននរ���ក់ែដល�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ឬែដលេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពីេគស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID19 ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យចូ លរួមហ�ក
ឹ �ត់ ឬ្របកួតេឡើយ។

o នរ���ក់ែដល�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19 គួ រ្របឹក�េ�បល់�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់ខ�នស្រ�ប់
�
�រេធ�ើេតស� និង

ជូនដំណឹងដល់្រគ�បង�ឹក ្រគ�ប��ត់អត�ពលកម� និង/ឬ��ក់ដក
ឹ �ំ��អំពីេ�គស�� និងលទ�ផលេតស� របស់ពួកេគ។

 បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ�នទទួល�៉ស់សម្រសបែដល្រគប្រចមុះ និង�ត់េ�យឥតគិតៃថ�។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពីរ�ំងមុខ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019
/masks/។បុគ�លិក្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� ក��ងអំឡ�ងៃថ�េធ��
ើ រ េ�េពលប៉ះ�ល់ ឬទំនង�ប៉ះ�ល់�មួយ
អ� កដៃទ។ បុគ�លក
ិ ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ�លេ់ ស�េវជ���ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួរ�ក់�៉ស់
្រត�វែត�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��របស់រដ� ដ�ប�
ល័ក�ខណ
័ � សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួរេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់រ �តតឹងេ��ងេ្រ�មច��។
មិន្រត�វេ្របើ�៉ស់ ែដល�ន�� ល់ែតមួយផ� វ� េឡើយ។

 បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�កគក់ េបើ�ចេធ�ើ�ន ឬ��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ�។
 បុគ�លិក ្រគ�បង�ឹក បុគ�លិក�ំ្រទ និងស�ជិក្រក �មយុវជន្រត�វ�នរ�លក
ឹ ឲ្យេ�រព�មសកម��ព�រ�រខ�ន
� ដូ ច�៖
o ស� ិតេ�ផ�ះេ�េពលអ�កឈឺ។


េបើសិន�អ� ក�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ចូ រស� ត
ិ េ�ផ�ះរហូ តដល់�៉ងតិច 10
ៃថ�ប��ប់ពីអ�កេចញេ�គស��ដំបូង និង�៉ងតិច 24 េ�៉ងប��ប់ពី�សះេស្បើយ ែដល�នន័យ�
អ�រៈ្រគ �នេ��របស់អ�ក�ន�ត់េ�វ �ញេ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� និង�ន�រធូ រេស្បើយ
ស្រ�ប់េ�គស��របស់អ�ក (ឧ. ក� ក ដកដេង�ើមខ� ី)។



េបើសិន�អ� ក�នេធ�េើ តស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែតមិន�នេ�គស���មួ យ
អ� ក្រត�វែតស� ិតេ�ផ�ះរហូតដល់៖
 10 ៃថ�ប��ប់ពី�លបរ �េច�ទេធ�ើេតស� វ �ជ��នេលើកដំបូង ប៉ុែន�
 េបើសិន�អ� កេចញេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 អ� ក�ំ�ច់្រត�វអនុវត��ម�រែណ�ំ�ងេលើ។

o �ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។ េបើសន
ិ �មិន�ន�ប៊ូ និងទឹក
ចូ រេ្របើទ ឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60%។ �ងៃដរបស់អ�កមុនេពលបរ �េ�គ��រ
េ្រ�យពីេ្របើបន� ប់ទក
ឹ និងប��ប់ពីក�ក និងក�
� ស់។

o ្រគប�ត់របស់អ�កេពលក�ក និងក��ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូត�ត់ រួចេ�ះ្រក�សជូត�ត់េ�ះេ�ល

និង�ងស��តៃដរបស់អ�ក��មៗ។ េបើសន
ិ �អ� កមិន�ន្រក�ត់ជត
ូ �ត់ សូ មេ្របើែកងៃដរបស់អ�ក (មិនែមន
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
ៃដរបស់អ�កេទ)។

o កុំប៉ះ�ត់ ែភ�ក ឬ្រចមុះរបស់អ�ក�មួ យៃដែដលមិន�ន់�ង។
o េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដលឈឺ។

o េចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់វត��រម
ួ �� ដូ ច�ទូរសព� ឬឧបករណ៍េផ្សងៗេទៀត។ េបើសិន�្រត�វែតេ្របើឧបករណ៍រម
ួ ��
ចូ រ្រ�កដ�ជូត�ឲ្យ��ត�មួយ្រក�សេសើមជូតស��ប់េមេ�គ មុននិងេ្រ�យេ្របើរម
ួ ��។

o សេង�តគំ�ត�រ�ររបស់អ�កេធៀប�មួ យបុគ�លិក និង អ� កចូ លរួមេផ្សងេទៀត�និច�។ រក�គំ�ត�៉ងតិច 6
ហ� ីតពីអ�កដៃទ�និច� លុះ្រ�ែត�រកំណត់�រ�រ�ក់�ក់ត្រម�វឲ្យ�នគំ�តតិច�ងេនះ
និង�ក់្រក�ត់�ំងមុខ េ�េពលេធ�ើ�រជិត ឬ�មួ យអ� កដៃទ។

o ស��ប់េមេ�គវត�� និងៃផ�វត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់។ េនះគួ រេធ�ើេឡើង�េរៀង�ល់េ�៉ងក��ងអំឡ�ងេ�៉ងេធ��
ើ រ។
 ច�ប់ចម�ងៃនពិធ�
ី រេនះ្រត�វ�នែចក�យេ�បុគ�លក
ិ អ� កចូ លរួម និង្រក �ម្រគ��រ�ំងអស់។
B. ពិធ�
ី រៃន�រែថ�ំ
1

 វត��ែដល�នេ្របើ�ទូេ�្រត�វ�នេធ�ើអ�ម័យ�៉ងេ�ច�ស់មង
� ក��ងមួយៃថ�។
 ឧបករណ៍ ែដល�នេ្របើ�ទូេ�្រត�វ�នេធ�អ
ើ �ម័យមុននិងេ្រ�យពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
 បន� ប់ទ ឹកែដល�នទី�ំងេ�ឯកី���ន និង្រគប់ទ�
ី ំងែដលេបើកជូនដល់់��រណជនគួរបន�េ�ែត�ចេបើកឲ្យេ្របើ
េ�អំឡ�ងេពលេ�៉ង្របតិបត�ិ�រ និង្រត�វ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ�្រប�ំ និង�នស��ត និងស��ប់េមេ�គ
�៉ងេ�ច�ស់មង
� ក��ងមួ យៃថ�ឬញឹក�ប់�មែដល�នកំណត់��រ�ំ�ច់
េ�យ�រេ្របើ្រ�ស់��ំស��ប់េមេ�គែដល្រត�វ�នអនុមត
័ EPA និងអនវត��ម�រែណ�ំរបស់អ�កផលិតស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់
េនះ។

 ទឹក�ញ់ស្រ�ប់ផក
ឹ គឺ�នស្រ�ប់បំេពញដបទឹកែតប៉េុ �
� ះ។
C. ពិធ�
ី រ្រត�តពិនិត្យ
2

 ��កស�� ែដលប��ញពី�រែណ�ំ និងព័ត៌�ន្រត�វ�នបិទ ផ�យេ�ក��ងទីកែន� ង�ំងមូ លេដើម្បីរ�លឹកដល់មនុស្ស្រគប់��ឲ្យ
រក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត �ព�ំ�ច់ ែដល្រត�វ�ក់�៉ស់េ�្រគប់េពលេវ� �រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ�្រប�ំ និង
�ព�ំ�ច់ែដល្រត�វស� ត
ិ េ�ផ�ះេបើសន
ិ �អ� ក�ន�រម�ណ៍�ឈឺ ឬ�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។
សូ មេមើល�រែណ�ំ�មេគហទំព័រ េ�នធី DPH COVID-19
ស្រ�ប់ឯក�របែន�មនិងឧ�ហរណ៍ៃន��កស��ែដល�ចយកេ�េ្របើ�ម�ជីវកម�េផ្សងៗ។

 ្រចកអន�ញៃនកម�វ �ធីក�
ី លំ ែហ�យ (េគហទំព័រ ប�
� ញសង�ម។ល។) ផ�លព
់ ័ត៌�នច�ស់�ស់អំពី�ររក�គំ�ត�ង�យ
�រត្រម�វឲ្យេ្របើ�៉ស់ និងប��េផ្សងៗេទៀត។

 ��កស��្រត�វ�នបិទផ�យេដើម្បីែណ�ំដល់េភ��វ� ពួ កេគ្រត�វែតស� ត
ិ េ�ផ�ះ េបើសន
ិ �ឈឺ
េ�យ�នេ�គស��ផ� �វដេង�ម
ើ ឬេបើសិន�ពួ កេគ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡក ឬ
�ក់ខ� �នេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ។

 ្រគ�បង�ឹក និងអ� ក្រគប់្រគងលីក្រត�តពិនត
ិ ្យ�រអនុវត��ម�ររ �តបន� ឹងែដល�នចុះផ�យ។
 អ� កចូ លរួម្រត�វ�នេស� ើឲ្យ�កេចញេបើសន
ិ �មិនេ�រព�ម�ររ �តបន�ង
ឹ �ំងេនះ។
 ច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេនះ ឬេបើ�ចេធ��
ើ ន វ ���បនប្រតអនុេ�ម�មសុវត�ិ�ពៃនជំងឺCOVID-19 របស់េ�នធីLos
Angelesគឺ្របគល់ឲ្យេ�អង��ពឧបត�ម��ំ្រទ (�� ្រក �មលីក ឬ្រក �ម ដូ ចែដល�ចេធ��
ើ ន)។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
ឬេដើម្បីបំេពញ�មកម�វ �ធីប��ក់វ ���បនប្រតេ�យខ�នឯង
�
េ�យអនុេ�ម�មសុវត�ិ�ពជំងឺ COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm ។
្រក �មកី��ំងអស់្រត�វែតរក�ទុកច�ប់ចម�ងៃនពិធី�រេ�ទី�ំង�រ�រេដើម្បីែកស្រម�ល �ម�រេស� ស
ើ ។ុំ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
វ ��ន�របែន� ម�ំង�យែដលខុសពី�ងេលើ គួ រ្រត�វ�ន�យេ�េលើទព
ំ ័រ�ច់េ�យែឡក ែដល
អ� ក ស្រមបស្រម�លកី�លំែហ�យ គួ រ��ប់�មួ យឯក�រេនះ។

អ� ក �ច�ក់ទងបុគ�ល�ងេ្រ�ម�មួ យសំណួរ ឬមតិអំពព
ី ធ
ិ �
ី រេនះ៖

េ��ះទំ�ក់ទំនង��ក់ដ ឹក�ំលំែហ�យ ៖
េលខទូ រសព� ៖
�លបរ �េច�ទែកស្រម�លចុងេ្រ�យ៖
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល

ឯក�រ��ប់ A៖ គំរទ
ូ ្រមង់�ក្យយល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�ន
ស��ល់៖ គំរទ
ូ ្រមង់�ក្យយល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�ន�ងេ្រ�មេនះ �នេ�លបំណងផ�ល់ឧ�ហរណ៍មួយអំពីអ�ីែដល�ច
�ប់ប���លេ�ក��ងទ្រមង់�ក្យយល់្រពមស្រ�ប់អត�ពលិកយុវជន និងេពញវ�យែដលចូលរួមក��ងកី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់មធ្យម
និងខ� ស់។ ��ប់ប��ល
� (1) �រទទួល��ល់ព�
ី និភយ
័ (risk) ែដល�ក់ព័ន�នង
ឹ �រចូ លរួមក��ងសកម��ពកី�
ក��ងអំឡ�ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល និង (2) �រទទួល��ល់ពព
ី ិធ�
ី រសុវត��
ិ ពជំងឹ COVID-19 របស់្រក �ម ែដលរួម�ន
�ព�ំ�ច់ក��ង�រ្រត�តពិនត
ិ ្យរកេ�គស��មុនេពលចូ លរួមក��ងសកម��ព្រក �ម�មួ យ និងេដើម្បី� យ�រណ៍ពក
ី រណីជំងឺ
COVID-19 ែដល�នប��ក់�ង
ំ អស់ និងអ�កប៉ះ�ល់ជិតស� ទ
ិ រ� បស់ពួកេគេ��ន់ Public Health។ បុគ�លែដលេធ�ើ្របតិបត��
ិ រ
និង្រគប់្រគង្រក �ម និងលីកកី�យុវជន និងមនុស្សធំ គួ រពិេ្រ�ះ�មួ យទី្របឹក�ផ� វ� ច�ប់របស់ខ� �នមុនេពលអនុវត�នីតវិ �ធី
យល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត�
៌ ន�មួ យ។
ជូនចំេ�ះអត�ពលិក និង��បិ�/��ព��ល�ទីេ�រព�ប់�ន ្របសិនេបើអត�ពលិក�អនីតិជន
�លពីេពលថ�ីៗេនះ រដ� California �ន្រប�ស��ន្របសិទ�
� ព�ប់ពីៃថ�ទ ី 26 ែខកុម�ៈ��ំ 2021 េនះតេ� កី�លំ ែហ�យ
យុវជន និងមនុស្សធំែដល�ន�រប៉ះ�ល់មធ្យមនិងខ�ស់ �ចបន�សកម��ព�នេ�យ�ប់ប��ល
� �ំង�រ្របកួត េបើសិន��ន
អនុ��តេ�យ���ធរសុខ�ពក��ងមូល��ន និងេបើសិន�អនុេ�ម�មល័ក�ខណ
័ � ត្រម�វរបស់េ�នធី Los Angeles
និងរបស់រដ�ស្រ�ប់ក�
ី �ំងេនះ។
[Team] កំពុង�ត់វ ��ន�រសម្រសបេដើម្បីទ ប់��ត់�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19 ែដលរួម�ន�រ�ម�ន និង�រអនុវត��ម
បទប�� និងពិធ�
ី រសុខ�ព��រណៈ�របស់រដ� និងរបស់េ�នធី�ធរ�ន។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ
�មិន�ចលុបបំ�ត់ករណីៃន�រឆ�ងជំងឺេនះេឡើយ។ អត�ពលិកនិង្រក �ម្រគ��ររបស់ពួកេគ្រត�វែតយល់ដឹង និងទទួល��ល់នូវ
�និភ័យ (risk) មុននឹងចូ លរួមក��ងសកម��ពអត�ពលកម�� ំងេនះ។
�មរយៈ�រសរេសរអក្សរេផ�ើមេ��ះ និងចុះហត�េល�េលើកិច្រ� ពមេ្រព�ងយល់្រពមែដល�ន្រ�បព័ត៌�នេនះ អ�កទទួល��ល់
យល់្រពម និងឯក�ព�មល័ក�ខណ
័ � �ងេ្រ�ម�ំងអស់ (អត�ពលិក េហើយ្របសិនេបើអត�ពលិក� អនីតិជន
��បិ�/��ព��ល្រត�វែតសរេសរអក្សរេផ�ើមេ��ះ និងចុះហត�េល�)៖
●

�រចូ លរួមក��ងសកម��ពអត�ពលកម�គឺ��រស� ័្រគចិត�សទ
ុ �
� ធ។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________ អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________

●

អត�ពលិកយុជន �នទទួល�រអនុ��តេដើម្បីចូលរួមក��ងកិច�្របជុំ �រហ� ឹក�ត់ និង�រ្របកួ តអត�ពលកម��ម�រដឹក�ំ
េ�យបុគ�លិកបង�ឹកបង�ន
ឺ ។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________

●

អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________

អត�ពលិក ឬ��បិ�/��ព��លនឹងមិនចូ លរួម�រ្របជុំ �រហ�ក
ឹ �ត់ និង/ឬ�រ្របកួតេឡើយ េបើសន
ិ �
ចំណុច�មួ យក��ងចំេ�ម�ងេ្រ�មអនុវត�៖
A. អត�ពលិក ឬស�ជិកក��ង្រគ��ររបស់ពួកេគកំពុងេចញេ�គស��មួ យៃនជំងឺ COVID-19 ែដលេចញ�េលើកដំបូងក��ង
រយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ៖ ្រគ �នេ�� (�នកេ��េស� ន
ើ ឹង ឬខ� ស់�ង 100.4°F ឬ 38°C) ឬ្រគ �នរ� ក� ក ដកដេង�ើមខ� ី
ឬពិ�កដកដេង�ើម �ន�រម�ណអ
៍ ស់ក��ង
ំ ឈឺ�ច់ដឬ
ុំ ឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក រមូ លេ�ះឬក�ត
� ចេ��រ �គរូស
តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសេម�រ ឬែលងដឹងរស�តិឬក� ិន។ អត�ពលិក ឬ��បិ�/��ព��ល ្របសិនេបើអត�ពលិក�
អនីតិជន នឹងពិនិត្យេមើលសីតណ
ុ � �ពរបស់អត�ពលិកេ�ផ�ះមុនេពលចូ លរួម�រ្របជុំ �រហ� ឹក�ត់ និង/ឬ�រ្របកួ ត
េហើយអត�ពលិកនឹងមិនចូលរួមេឡើយ េបើសិន�សីតុណ��ពរបស់ពួកេគេស� ន
ើ ឹង ឬខ� ស់�ង 100.4°F ឬ 38°C។
B. អត�ពលិក ឬស�ជិក���ក់ក��ង្រគ��ររបស់ពួកេគ�នេធ�េើ �គវ �និច�័យេឃើញ��នជំងឺ COVID-19 ឬេធ�េើ �គវ �និច�័យ
េ�យសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 ឬកំពុងរង់�ំលទ�ផលេតស� ជំងឺ COVID-19។
C. អត�ពលិក ឬស�ជិក���ក់ក��ង្រគ��ររបស់ពួកេគ�នចំ�យេពល�មួយបុគ�ល��ក់េទៀតែដល�នេធ�េើ �គវ �និចយ
�័
េឃើញ��នជំងឺ COVID-19 ឬេធ�ើេ�គវ �និចយ
�័ េ�យសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19។
D. អត�ពលិក ឬស�ជិក���ក់ក��ង្រគ��ររបស់ពួកេគកំពុងស� ិតេ្រ�មេសចក�ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់
ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________

អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី LOS ANGELES
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
●

េបើសិន�អត�ពលិកេធ�ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬ្រត�វ�នកំណត់អត�ស��ណ��នប៉ះ�ល់�មួយបុគ�លែដល
�នេធ�ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�ះអត�ពលិក ឬ��បិ�/��ព��ល ្របសិនេបើអត�ពលិក�អនីតជ
ិ ន
ឯក�ពជូនដំណឹង��មៗដល់ [Team Officials] និងទទួល��ល់� [Team Officials] ្រត�វែត�ក់ទង
�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles (LACDPH) េដើម្បីផល
� ់ព័ត�
៌ ន�ក់ព័ន�នង
ឹ �រេធ�ើេតស� វ �ជ��ន
ែដល�នប��ក់ ែដលរួម�នេ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទ ំនងរបស់អត�ពលិក។ ខ��ំយល់្រពមឲ្យ [Team] ផ�ល់
ព័ត៌�នែបបេ�ះដល់ LACDPH ឬអង��ពរដ��លេផ្សងេទៀតដូ ច�នត្រម�វ�មច�ប់។ ខ��ំយល់្រពមសហ�រេ�យស� ័្រគចិត�
�មួ យ�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល់�ង
ំ �យែដល្រត�វ�នកំណត់��ំ�ច់េ�យ [Team Officials] និង / ឬ LACDPH។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________

●

េយើងដឹង�អត�ពលិក�ចនឹង្រត�វ�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 ខណៈេពលចូ លរួមក��ង�រ្របជុំ �រហ� ឹក�ត់ និង/ឬ
�រ្របកួ ត។ េយើងយល់��រប៉ះ�ល់េនះ្របឈមនឹង�និភយ
័ (risk) ៃន�រឆ�ងេមេ�គ ជំងឺធន
� ់ធរ� ឬ�រ��ប់�ត់បង់ជីវ �ត
ចំេ�ះអត�ពលិក និងស�ជិក្រគ��ររបស់ពួកេគ។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________

●

អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________

អត�ពលិក និង��បិ�/��ព��ល ្របសិនេបើអត�ពលិកគឺ�អនីតជ
ិ ន ដឹង��រហ� ឹក�ត់ �រ្របកួ ត �រទស្ស�
និង/ឬមេធ��យេធ�ដ
ើ ំេណើរនឹង�នស�ពខុសពី��ំមុនៗ រួម�ំង�ព�ំ�ច់ស្រ�ប់�ររក�គំ�ត�ង�យ និង
�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ែដល្រតឹម្រត�វ និង��ប់ខ� �ន។ េយើងយល់្រពមអនុវត��ម�រែណ�ំែដលផ�ល់េ�យបុគ�លិកបង�ក
ឹ បង�ឺន
និងទទួល��ល់� �រប�ជ័យក��ង�រអនុវត��ម �ចប�
� លឲ្យ�ន�របដិេសធមិនឲ្យអត�ពលិកចូ លរួមក��ង�រហ�ក
ឹ �ត់
�រ្របកួ ត និង/ឬរដូ វ�លកី��ំងមូ លែតម�ង។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________

●

អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________

េយើងទទួល��ល់� [Team] អភិ�លរដ� �យក��នសុ�ភិ�លរដ�, LACDPH ឬអង��ពរដ��លេផ្សងេទៀតែដល�ន
សិទ �ិអំ� ចេលើ [Team] �ចេធ��
ើ រសេ្រមចលុបេ�ល�រ្របកួត ឬរដូ វ�លេ�េពល�ក៏�ន។ េយើងក៏ទទួល��ល់�
[Team] ្រត�វែតអនុេ�ម�មបទប����ែដល�នេចញេ�យ��ប័នេផ្សងៗែដល�នសិទអ
�ិ �
ំ ចេលើសកម��ព
អត�ពលកម� និងយល់្រពមអនុវត��មបទប���ំងេ�ះ េ�ះបី���នេចញេ្រ�យពីចុះហត�េល�េលើកច
ិ �្រពមេ្រព�ង
េនះក៏េ�យ។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________

●

អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________

អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________

អត�ពលិក កំពុងចូ លរួមក��ងសកម��ពអត�ពលកម�េ�យស� ្រ័ គចិត។� អត�ពលិក ឬ��បិ�/��ព��ល ្របសិនេបើ
អត�ពលិកគឺ�អនីតិជន យល់្រពមសន�ត់�និភយ
័ (risk) �មួយ និង�ំងអស់ៃន�រឆ�ងេមេ�គ �ររងរបួ ស ឬ�រ��ប់
មិន��និភ័យ (risk) �ំងេ�ះ្រត�វ�នេគ��ល់ ឬក៏អត់េ�ះេទ។
អក្សរេផ�ើមេ��ះ��បិ�៖_______________

អក្សរេផ�ើមេ��ះអត�ពលិក_____________________

ខ��ំ/េយើង�ន�នកិច្រ� ពមេ្រព�ងេនះ�៉ងយកចិត�ទក
ុ �ក់ និងយល់ពីខ�ឹម�ររបស់��ំង្រស �ង។ ខ��ំ/េយើងដឹងពី�និភយ
័ (risk)
ៃន�រចូ លរួមក��ងសកម��ពអត�ពលកម�ក��ងអំឡ�ងេពល�នជំង�
ឺ តត�តសកល COVID-19។ ខ��ំ/េយើងដឹង�ទ្រមង់�ក្យេនះ
�នផ� �ក�រេ�ះបន��កទំនួលខុស្រត�វ និងលះបង់សិទ�
�ិ ម�រ�ំងអស់។ ខ��ំ/េយើងកំពុងចុះហត�េល�េលើកិច្រ� ពមេ្រព�ងេនះ
េ�យស� ័្រគចិត� ដឹង�ំង្រស �ងអំព�
ី និភ័យ (risk) ក៏ដូច��រេ�ះបន��ករបស់ខ��ំ និង�រលះបង់សទ
ិ ិ��ម�រ��្រប�ំង [TEAM]
បុគ�លិក ��ក់�រ ស�ជិកគណៈកម��រ ឬ��ប័ន�ក់ព័ន�េផ្សងេទៀតរបស់្រកមេនះ។
�
េ��ះអត�ពលិក�អក្សរពុម៖�
ហត�េ ល�អត�ពលិក៖

�លបរ �េច�ទ៖

េ��ះ��បិ��អក្សរពុម�៖
ហត�េ ល���បិ�
្របសិន េបើអត�ពលិក�អនីតជ
ិ ន៖
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