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ជំងឺកូរ� ូ�ថ�ី (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

ឧបសម� ័ន� D៖ ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់ក� ្បនដែង� រ�ម�នយន�
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
9/4/20៖ ក្ប
� នដែង� រ�នយន� �ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍មិនែមនសប្ប
� រសធម៌ផងែដរ។
ស� រ្រ�ប់ែដល�នេវចខ� ប់ និងវត��ចំណី��រែដល�នេវចខ� ប់�មុនែដលមិនខូ ច
�ច្រត�វ�នែចកជូ ន�ែផ� កមួ យៃនថង់�ដូ ។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles កំពុងែតអនុវត� វ �ធី�មដំ�ក់�ល �ំ្រទេ�យជំ�ញ�រ
វ �ទ���ស� និង ជំ�ញ�រសុខ�ព��រណៈ េដើម្បីអនុ��ត� ឲ្យ្រប�ពលរដ� �ប់េផ� ើមេ្របើ្រ�ស់ទី��រណៈ ម� ងេទៀត
ក��ង វ �ធីែដលនឹងក្រមិត�និភ័យ(risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19។ េដើម្បីអបអរ�ទរ ឬទទួ ល��ល់បុគ�ល សមិទ�ិផល
ឬ ចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍ ឥឡ�វេនះេ�នធីអនុ��ត� ឲ្យ�នក្ប
� នដែង� រ�ម�នយន� ឬ
្រពឹត�ិ�រណ៍��ែដលអ� កចូ លរ ួម្រត�វេ្របើ�នយន� ។ ក��ងកំឡ
� ងេពលៃនជំងឺ�តត�ត COVID-19
��ន�រៈសំ�ន់��ំង�ស់ែដល��ស់ៃនក្ប
� នដែង� រ�នយន� ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍��ែដលអ� កចូ លរ ួម្រត�វេ្របើ�នយន�
និងអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់សេង� ត
និង្រប�ន់��ប់នូវត្រម�វ�ររបស់សុខ�ព��រណៈ�ងេ្រ�មេដើម្បីរក��និភ័យ(risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19
�ប ។
ក្ប
� នដែង� រ�ម�នយន� ឬ
្រពឹត�ិ�រណ៍��ែដលអ� កចូ លរ ួម្រត�វេ្របើ�នយន� ្រត�វែតអនុេ�ម�មពិធ�
ី រដូ ច�ងេ្រ�ម៖
1. ក្ប�នដែង� រ�នយន�
ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍��ែដលអ� កចូ លរ ួម្រត�វេ្របើ�នយន� ្រត�វែត�នកំណត់��ស់��ក់ែដលទទួ លខុស្រត�វេធ� ើឲ្យ្រ�ក
ដ��ន�រអនុេ�ម�មពិធី�រេនះក��ងកំឡ
� ងេពល្រពឹត�ិ�រណ៍។
a. ក្ប
� នដែង� រ�ម�នយន� គឺ�្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលេ�ក��ងកំឡ
� ងេពល្រពឹត�ិ�រណ៍� ំងមូ ល
�ល់អ�កចូ លរ ួម� ំងអស់ េ�យមិន�ប់ប��ល
� ��ស់កម� វ �ធី បុគ�លិកនិងអ� កសន� ិសុខ
េលើកែលងែត�នែចងេ�ទីេនះ
្រត�វេ�ក��ង�នយន� ហុ៑មជិតនិង�ក់ែខ្ស្រក��ត់និងអ� កេ�ក��ង�នយន� និមួយៗគឺ�ស�ជិកៃន្រក �
ម្រគ� �រែតមួ យ។ េដើម្បីប��ក់ឲ្យច�ស់ �នយន� ហុម
៑ ជិតមិនរ ួមប��ល
� ម៉ូ តូ
�នេបើកដំបូលែដលចំហរដំបូល �នយន� ��ន��រ ឬ កង់េទ។
b. ក្ប�នដែង� រ�ម�នយន� ្រត�វ�ន��ស់�ត់�រែដល្រត�វ�ន�ត់�ំងទំនួលខុស្រត�វក��ង�រ���រ
អនុេ�ម�មបទប��េនះក��ងកំឡ
� ងេពល្រពឹត�ិ�រណ៍ (“��ស់ផ�ះ”)។ �នែតបុគ�លិកៃនអង� �ព
ែដល�ំ�ច់េដើម្បីស្រម� លដល់�រដែង� រក្ប
� ន និង ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលអ� កចូ លរ ួម្រត�វេ្របើ�នយន�
និងេដើម្បី���រអនុេ�ម�មបទប��េនះែដល�ច�នវត� �ន�ន (“ បុគ�លិក”) ។
c. ��ស់ផ�ះ្រត�វ���អ� កចូ លរ ួម
បុគ�លិកនិងេស�សន� ិសុខ្រប�ន់��ប់នូវេសចក� ីត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខនិងរក�គ��ត(�ង�យ)សង� ម
។
d. ��ស់ផ�ះទទួ លខុស្រត�វក��ង�រេរៀបចំែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ក� ្បនដែង� រ�ម�នយន� ក��ងលក� ណៈែដលអនុ
េ�ម�មបទប្ប�� ត� ិ� ំងអស់ េសចក� ីត្រម�វឲ្យ�ន�រអនុ��តិ េសចក� ីត្រម�វឲ្យ�ន�រ្រត� ត
ពិនិត្យច�ចរណ៍ និងច�ប់ៃនទី្រក �ង ឬតំបន់េផ្សងេទៀតែដល្រពឹត��
ិ រណ៍េនះ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង។
2. ស្រ�ប់�រ្របមូ លផ��ំ�នយន� េ្រចើន�ង ២០ េ្រគ�ង
��ស់ផ�ះ្រត�វេរៀបចំនិងផ� លស
់ ន� ិសុខឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់េដើម្បី���ននូ វ�រេ�រព�មបទប��
និងេ�ះ្រ�យ�ល់ប��ច�ចរណ៍និងសុវត� ិ�ពេ�យចំ�យ្រ�ក់��ល់ខ� �ន។
ចំនួនសន� ិសុខ�ំ�ច់្រត�វ�នកំណត់េ�យអង� �ពែដលផ�ល់នូវសន� ិសុខប៉ុែន� មិនគួ រេលើសពីអ�ីែដល�ំ�ច់
េដើម្បីរក�សុវត� ិ�ពនិង��នូ វ�រេ�រព�មបទប��េទ។
��ស់ផ�ះ�ចេរៀបចំឲ្យទី��ក់�រអនុវត� ច�ប់ក��ងតំបន់ែដល�នសមត� កិច�ចំបងេលើទី�ំងៃន្រពឹត��
ិ រណ៍
(“ទី��ក់�រ”) េដើម្បីផ�ល់នូវសន� ិសុខនិងបង់ៃថ� ចំ�យែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យទី��ក់�រ។
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ជំងឺកូរ� ូ�ថ�ី (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

ឧបសម� ័ន� D៖ ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់ក� ្បនដែង� រ�ម�នយន�
3. ��ស់ផ�ះ្រត�វេរៀបចំែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ក� ្បនដែង� រ�ម�នយន� ែដល�នរ ួមប��ល
� �ល់ចំនុច� ំងអស់ែដល�

នែចងក��ងែផ� ក ែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ �ងេ្រ�ម។
��ស់ផ�ះគួ រពិេ្រ�ះ�មួ យទី��ក់�រអនុវត� ច�ប់ក��ងទី្រក �ងនិងមូ ល��នមុនេពលបេង� ើតែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍។
4. �នែតបុគ�លិកៃនអង� �ពែដល�ំ�ច់ក��ង�រជួ យ��ស់ផ�ះ�មួ យក្ប�នដែង� រ�នយន� ែដល�ច�នវត� �
នេ��ងេ្រ��នយន� របស់ពួកេគ េលើកែលងែត្រត�វ�នផ� ល់ជូន�៉ងច�ស់ដូច�ងេ្រ�ម។
បុគ�លិក� ំងអស់ែដលជួ យ��ស់ផ�ះ និង��ស់ផ�ះ
្រត�វែតេ្របើ្រក�ត់�ំងមុខេ�្រគប់េពលែដលប៉ះ�ល់�មួ យអ� ក
ដៃទ។
5. �នយន� ែដលចូ លរ ួមមិន�ចផ��កមនុស្សេលើសពីចន
ំ ួ នអតិបរ�រ�នេទ។
6. ក្ប�នដែង� �នយន� ្រត�វដំេណើ�រ�ម�រអេ�� ើញែតប៉ុេ�
� ះ
េ�យ�នកំ រ �តកំណត់ចន
ំ ួ ន�នយន� ែដលចូ លរ ួមេ�នឹងទំហំៃនទី�ំងែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ���ធរ
ែដនដីឬទី��ក់�រអនុវត� ច�ប់ក��ងតំបន់។
7. ក្ប�នដែង� �នយន� ្រត�វែត្រប្រពឹត�េ�េ�ទី�ំង�ងេ្រ�ែដល�នទំហំធំល�ម�ចផ��កចំនួនរថយន� ែដល្រត�វ
�នអេ�� ើញឲ្យត្រមង់ជួរ(line-up)េដើម្បីចូលរ ួម្រពឹត��
ិ រណ៍េនះ។
គ��តរ�ង�នយន� ្រត�វែត�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីអនុ��តឲ្យរថយន� សេ���ះប��ន់�ន្រចកចូ លនិង
េចញ ។
8. ្របសិនេបើទី�ំង្រពឹត��
ិ រណ៍មិនែមន�កម� សិទ�ិរបស់��ស់ផ�ះ
េ�ះ��ស់ផ�ះ្រត�វផ� លជ
់ ូ ន��ស់កម� សិទ�ិទី�ំងនូ វច�ប់ចម� ងៃនែផន�រ្រពឹត��
ិ រណ៍
និងទទួ ល�ន�រអនុ��ត��យលក� ណ៍អក្សរឬកិច�្រពមេ្រព�ងេដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ទី�ំងែដលទទួ ល��ល់�ពិ
េសសចំេ�ះ�រទទួ លគេ្រ�ងែផន�រ។
9. អ� កជិះ�នយន� ្រត�វែត�ស�ជិក្រគ� �រែតមួ យឬកែន� ងរស់េ�ែតមួ យ។
អ� កចូ លរ ួមមិន�ច��ស់ប�រ�នយន�
�
ក��ងកំឡ
� ងេពលដែង� រក្ប
� ន�នេទ។
10. េបើក�� ក់បង� �ច�មួ យៃន�នយន� េបើកចំហរ អ� កជិះ�នយន� ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ
េ�េពលអ� ក្រគប់្រគង្រពឹត��
ិ រណ៍ បុគ�លិក សន� ិសុខ ឬ��ស់ផ�ះមកជិត។
11. ��ស់ផ�ះ�ចផ� ល់នូវឯក�រឬវត��ដល់អ�កចូ លរ ួមដែង� រ�នយន� ែតមួ យក��ងេពលម� ង
ឬយកអំេ�យសប្ប
� រសធម៌ប៉ុែន� ្រត�វេធ� ើេ�យ្រប�ន់��ប់នូវេសចក� ីត្រម�វឲ្យ�នរ�ំងមុខ។
ដូ ចែដល�នអនុ��តេ�យ��ស់ផ�ះ និងេ�យេ�រព�មេសចក� ីត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខ
មនុស្ស��ក់េ�ក��ង�នយន� មួ យេ្រគ�ង�ចេចញពី�នយន� េដើម្បីទទួ លវត��ែដល្រត�វយក
ឬអំេ�យសប្ប
� រសធម៌ម�ង��ក់។
12. អ� កជិះ�នយន� មិន�ចេចញពី�នជំនិះរបស់ពួកេគ�នេទេលើកែលងែត�នេ�លបំណងប��ន់
េ�បន� ប់ទឹក ឬ្រត�វ�នអនុ��តេ�យ��ស់ផ�ះក��ងរយៈេពលខ� ី (េដើម្បីទ�
ំ ក់ ឬយករបស់របរ ឬទទួ លស��ប័្រត)
ម� ង ��ក់។ ខណៈេពលែដលេ��ងេ្រ��នយន� អ� កចូ លរ ួម្រត�វែតេ្របើ្រក�ត់�ំងមុខ
និងរក�គ��តពី��ស់ផ�ះនិងបុគ�លិករបស់��ស់ផ�ះឲ្យ�ន��យបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។
13. ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះៃន្រពឹត��
ិ រណ៍េនះ�នបង� ន់អ�ម័យឲ្យេ្របើក��ងកំឡ
� ងេពល្រពឹត�ិ�រណ៍
េ�ះ្រត�វែតេធ� ើអ�ម័យេ�យ��ស់ផ�ះឬបុគ�លិក�្រប�ំ។
ស��ស��ល់គួរែត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីចង��លប��ញពី�ររក�
គ��ត�ង�យសម្រសបស្រ�ប់ែខ្សត្រមង់ជួរ�មួ យែដលបេង� ើតស្រ�ប់ចូលបន� ប់ទឹក។ មនុស្ស�៉ងេ្រចើន 5
�ក់គួរែត្រត�វ�នអនុ��តឲ្យរង់�ំេ�េពលត្រមង់ជួរ។
14. សំ�មពីរបស់របរឬចំណី��រនិងេភសជ� ៈែដល�ំេ�យអ� កជិះ�នយន� ្រត�វែតស� ិតេ�ក��ង�នយន� ។
មិន�ន�រលក់ទំនិញឬចំណី��រ�មួ យ្រត�វ�នអនុ��តក��ងពិធីដែង� រក្ប
� នេឡើយ។
ស� រ្រ�ប់ែដល�នេវចខ� ប់ និងវត��ចំណី��រែដល�នេវចខ� ប់�មុនែដលមិនខូ ច
�ច្រត�វ�នែចកជូ ន�ែផ� កមួ យៃនថង់�ដូ ។

ែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍៖
1. ែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍គួរែត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ��ស់ផ�ះនិងមុនេពលអេ�� ញ
ើ មនុស្សឲ្យចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រ
ណ៍ក� ្បនដែង� រ�ម�នយន� ។
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ជំងឺកូរ� ូ�ថ�ី (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

ឧបសម� ័ន� D៖ ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់ក� ្បនដែង� រ�ម�នយន�
2. ែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍្រត�វែតផ� ល់ជូន�មុនដល់អ�កអេ�� ើញ��ក់ៗនិងេ�សមត� កិច�មូល��ន្របសិនេបើសមត� កិច�
េ�ះ�ន�រពិធី�រែដល្រត�វ�រេសចក� អ
ី នុ��តិ។
3. ែផន�រ្រពឹត�ិ�រណ៍ក៏្រត�វបិទផ�យេ�ទី�ំង្របមូ លផ�ន
�ំ ិង្រត�វប��ល
� ចំណុចដូ ច�ងេ្រ�មែដល�ចអនុវត�
�ន៖
a. ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់��ស់ផ�ះរ ួម� ំងេលខទូ រស័ព� និង�សយ��នអុីែម៉ល
b. ចំនួនបុគ�លិកសរុបែដល្រត�វ�រេដើម្បីស្រមបស្រម� ល្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ
c. ចំនួន�នយន� �៉ន់��នែដលនឹងចូ លរ ួមនិងរយៈេពល�៉ន់��នែដល្រពឹត�ិ�រណ៍នឹងដំេណើ�រែដល�ន
អនុម័តេ�យ���ធរែដនដី។
d. រេបៀបែដល�នយន� នឹងត្រមង់ជួរស្រ�ប់�រចូ លេ�ទី�ំងែដល�នកំណត់របស់��ស់ផ�ះ។
e. រេបៀបេរៀបចំ�នយន� ែដលនឹងអនុ��តឲ្យ�នកែន� ងទំេនរ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីអនុ��តឲ្យថយន� សេ���ះប
��ន់ចូលនិងេចញចូ ល ។
f. រេបៀបែដល��ស់ផ�ះ បុគ�លិក
និងសន� ិសុខនឹង្រត� តពិនិត្យ្រពឹត�ិ�រណ៍ដូេច� ះ�នែតអ� កជិះ�នយន� មួ យប៉ុេ�
� ះែដល្រត�វ�នអនុ��ត
ឲ្យ�កេចញពី�នយន� របស់ពួកេគក��ងេពលមួ យក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍េ�ះ
(េលើកែលងែត�រេ្របើ្រ�ស់បង� ន់និង�ន�សន� ) ។
g. ្របសិនេបើ�ចអនុវត� �ន
រេបៀបែដល��ស់ផ�ះឬបុគ�លិកនឹង្រត� តពិនិត្យែខ្សត្រមង់ជួរេ�បន� ប់ទឹកេដើម្បី���ននូ វេសចក� ីត្រម�វ
ឲ្យ�ន�ររក�គ��តសង� មេហើយ�នមនុស្សមិនេលើសពី ៥ �ក់កំពុងរង់�ំេ�ជួ រ។
h. ្របសិនេបើ�ចអនុវត� �ន
រេបៀបែដល��ស់ផ�ះឬបុគ�លិកនឹង���បន� ប់ទឹកនឹង្រត�វ�នស��ប់េមេ�គចេ��ះេពលេ្របើ្រ�ស់។
i. េ��ះ្រក �មហ៊ុនសន� ិសុខ (ឬ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះផ� ល�
់ រ�រសន� ិសុខរ ួចេហើយ
�ត់�ចេ្របើម�ន� ីសន� ិសុខែដល�ន្រ�ប់របស់ខ� �ននិងកំណត់អត� ស��ណបុគ�លិក� ំងេ�ះ)
ឬទី��ក់�រ
�េតើសន� ិសុខប៉ុ��ន�ក់នឹង្រត�វ�នេ្របើេហើយេតើសន� ិសុខនឹង���ននូ វ�រអនុវត� ន៍�មបទប��
េនះ�៉ងដូ ចេម� ច។
ដឹងពីកែន� ងទទួ ល�នព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��ន
្របយ័ត�នឹងេរឿងលួ ចបន� ំ ព័ត៌�នមិនពិត និង�រេ�កបេ��តជុំ វ �ញេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី។ ព័ត�
៌ ន្រតឹម្រត�វរ ួម
� ំង�រ្រប�សអំពីករណីថ�ីេ�េ�នធី LA នឹង្រត�វែចក�យេ�យ �យក��នសុខ�ព��រណៈ�និច��មរយៈ
េសចក� ី្រប�សព័ត�
៌ ន ្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម និងេគហទំព័ររបស់េយើង។ េគហទំព័រ�នព័ត៌�នបែន� មអំពី COVID19 រ ួម�នសំណួរែដលសួ រ�ញឹក�ប់ គំនូស�ងព័ត៌�ន និងេសៀវេ�ែណ�ំេដើម្បីេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹងក៏ដូច��រ
ែណ�ំអំព�
ី រ�ងៃដ
• �យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (LACDPH, County)

o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o ្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម៖ @lapublichealth

ព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��នេផ្សងេទៀតអំពីេមេ�គកូ រ� ូ�ថ� ី�ន៖
• �យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់រដ� �លីហ�័រនី�� (CDPH, State)

o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.as
px
• មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងប��រជំង(ឺ CDC, National)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេហើយចង់និ�យ�មួ យនរ���ក់ សូ មទូ រស័ព�េ�ែខ្សព័ត៌�នេ�នធី Los Angeles ) 2-1-1

ែដលេបើក 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ�។
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