សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ម្របតិបតត ិការ មជ្ឈមែឌលការពាររលក្ក្សតត
ក្នុងអាំឡ
ុ ងសេលជ្ាំងឺ COVID-19
បចចុបបន្ន ភាពសម្រាប់ណែក្ក្ក ដា ឆ្នាំ 2022
កម្តៅខ្លាំង គឺជាការគាំរាមកាំ ហែងដ៏ធាំមួយដល់សុខភាពសាធារណជន។ ការដាក់ឱ្យត្រូវនឹងកម្តៅខ្លាំងអាចបណ្តៅល
ឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាម្ត្ចើនត្បម្េទ រាប់ចាប់ពីការអស់កមាលាំងទូម្ៅ រែូ រដល់ឈឺសាច់ដុាំ ហែមទាំងរែូ រដល់បញ្ហា
ម្តៅខ្លាំងម្ខសោះជារិទឹក (heat stroke) ហដលគាំរាមកាំ ហែងដល់អាយុជីវ ិរម្ទៀរផង។ មជឈមណឌលការពាររលកកម្តៅ
ត្រូវបានម្រៀបចាំម្ ើងម្ដើមបីផៅលជ
់ ាំនួយ និងការការពារកនុងអាំ ុ ងម្ពលមានកម្តៅខ្លាំង។
សុខភាព និងសុវរថ ិភាពរបស់បគ
ុ គ លិក និងម្េញៀវម្ៅមជឈមណឌលការពាររលកកម្តៅ គឺជាចាំណុចសាំខ្ន់បផ
ាំ ុរសត្មាប់
ពួ កម្យើង។ មជឈមណឌលការពាររលកកម្តៅទាំងឡាយត្រូវបានចារ់ទុកថាជាទីកហនល ងហដលប្រឈមនឹងហានិេយ
័ នន
ការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 ខព ស់ជាងមុន ពីម្ត្ពាោះមានត្កមត្គួ
ុ
សារជាម្ត្ចើនម្ផេងៗគ្នា របស់បុគគលហដលងាយនឹងឆ្ល ង
ជាំងឺ (ដូ ចជាមនុសេវ័យចាំណ្តស់ និងមនុសេហដលមានបញ្ហាសុខភាពត្បចាាំកាយជាម្ដើម) អាចនឹងសាាក់ម្ៅររ ិវេណ
ខ្ងកនុងអគ្នររ ួមគ្នា សប្ារ់រយៈម្ពលដែលយូ រជាងមុន។

ចាំែុចេាំខាន្់ៗ
•

នាយកដាានសុខភាពសាធារណៈននម្ខ្នធី Los Angeles រត្មូវចាាំបាច់ឱ្យបុគគលត្គប់រប
ូ ហដលចូ លម្ៅកនុង
មជឈមណឌលការពាររលកកម្តៅម្ធវ ើការពាក់មា៉ាស់ការពារ ម្ដាយសារហរទីកហនលងហបបម្នាោះគឺជាទីកហនលងហដល
ប្រឈមនឹងហានិេ័យននការឆ្លងខពស់។

•

រាល់បុគគលទាំងឡាយហដលមានជាំងឺ COVID-19 ឬានម្រាគសញ្ហានានាននជាំងឺ COVID-19 មិនត្រូវ បាន
អនុញ្ហារឱ្យចូ លម្ៅកនុងមជឈមណឌលការពាររលកកម្តៅម្ទ។
ចាំម្ពាោះសាធារណជនទាំងឡាយណ្តហដលបានស្គាល់ថាជា រុគ្ាលដែលានទំនាក់ទំនងវៅនឹងករណីជាំងឺ
COVID-19 ណ្តមួ យ ត្រូវបានអនុញ្ហារឱ្យចូលម្ៅកនុង មជឈមណឌលការពាររលកកម្តៅបាន ដរាបណ្តពួ ក
ម្គមិនមានម្ចញម្រាគសញ្ហា និងម្ធវ ើការពាក់មា៉ាស់ការពារឱ្យបានត្គប់ម្ពលម្វលា វ ើយនិងរកសគមាលរឱ្យ
បានយ៉ាងម្ហាចណ្តស់ 6 ែវ ីរពីត្ក ុមត្គួសារដនទម្ទៀរ។

•

•

ចាំម្ពាោះបុគគលិកទាំងឡាយណ្តហដលជា រុគ្ាលដែលានទំនាក់ទំនងជិរសា ទ
ិ ធម្ៅនឹងករណីជាំងឺ COVID-19
មិនត្រូវបានអនុញ្ហារឱ្យម្ធវ ើការម្ៅកនុងបរម្វណមជឈមណ
ិ
ឌ លការពាររលកកម្តៅម្ទ ត្បសិនម្បើពួកម្គមិន
បានម្ធវ ើឱ្យថាាប
ាំ ងាារជាំងឺ COVID-19 របស់ពួកម្គ ត្គប់លកខ ណៈនិងទន់ម្ពលម្វលាម្ទវនាោះ ម្ែើយនិងមិន
ហមនម្ទើបហរបានវកើតជាំងឺ COVID-19 ម្ៅកនុងអាំ ុ ងម្ពលែមៗ
ី ម្នោះម្ទ (សូ មម្មើលដនែក បទដាានបុគគលក
ិ
ម្ៅកហនល ងម្ធវ ើការ ម្ៅខ្ងម្ត្កាម)។

ស្លាកេញ្ញាផ្សេវ ផ្ាយ






សូ មបិរស្គាកសញ្ហាផេពវ ផសយi ម្ៅតាមត្ចកចូ លនីមួយៗម្ដើមបីហណនាាំបគ
ុ គ លហដលចូលម្ៅខ្ងកនុង
ទាំងអស់ឱ្យ៖
➢ ពាក់មា៉ាស់ការពារ ii។ ចាំម្ពាោះកុមារហដលមានអាយុចាប់ពី ពីរឆ្ាាំចុោះម្ត្កាម និងបុគគលហដលមាន
ពិការភាពជាក់លាក់មួយចំនួន ត្រូវបានម្លើកហលងចាំម្ពាោះការពាក់មា៉ាស់។iii
➢ កុាំចូល ត្បសិនម្បើនរណ្តមាាក់៖
• មានម្រាគសញ្ហាណ្តមួ យននជាំងឺ COVID-19
• បានម្ធវ ើម្រសៅ ទទួលលទធផលវ ិជជមានសត្មាប់ជង
ាំ ឺ COVID-19 កនុងអាំ ុ ងម្ពល 5 នែៃ
ចុងម្ត្កាយ និង/ឬ
• សថ ិរម្ៅម្ត្កាមម្សចកៅ ីបងាាប់ននការដាក់ខលនឱ្យម្ៅដាច់
ួ
ម្ដាយហ កម្ៅផទោះ។
➢ រកសគមាលរ 6 ែវ ីរពីសមាជិកត្ក ុមត្គួសារម្ផេងម្ទៀរ។
បិរស្គាកហដលបងាាញអំពីចាំណុចសាំខ្ន់ៗបហនថមម្ទៀរម្ៅតាមទីតាាំងម្នាោះសត្មាប់ជាការរំឮកអំពីការ
ពាក់មា៉ាស់ ពិធីការរង្ការការចមា ងវមវោគ្តាមផល ូវដម្ងា ើម ការលាងសមាារនដ និងការរកសគមាលរ។
ត្បសិនម្បើមានការអនុញ្ហារឱ្យទទួលទនអាហារ ឬម្េសជជៈ ស្គាកសញ្ហាផេពវ ផសយម្ៅបរ ិម្វណហដលបាន
កាំណរ់ម្នាោះ គួ រហររំឮកែល់ម្េញៀវទាំងអស់ថា៖
➢ ពួ កម្គត្រូវហរអងគុយចុោះម្ៅម្ពលហដលកំពុងទទួលទនអាហារ ឬម្េសជជៈ ម្ែើយ
➢ ពួ កម្គត្រូវហរបនៅ ពាក់មា៉ាស់ លុោះត្តាហរដល់ម្ពលកំពុងទទួលទនអាហារ ឬម្េសជជៈយ៉ាងសកមម ។
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ការរក្ាគាាត ន្ិងការស្វើអនម័យ



សូ មចារ់ វ ិធានការណ៍តាមហដលអាចម្ធវ ើម្ៅបាន ម្ដើមបីការ់បនថ យការត្បមូ លផ្ ុាំមនុសេម្ត្ចើនកុោះករ ម្ដាយ
ការ់បនថ យភាពកកកុញម្ៅតាមត្ចកចូ ល និងត្ចកម្ចញម្ៅទីកហនល ងម្នាោះ ម្ែើយហបងហចករុ និង
កហនល ងអងគុយ និងម្រៀបចាំឱ្យមានភាពងាយត្សួលកនុងការចូ លម្ត្បើត្បាស់បនទ ប់ទឹក។



ត្បសិនម្បើមានការអនុញ្ហារឱ្យទទួលទនអាហារ និងម្េសជជៈ៖
➢ សូ មម្រៀបចាំរាំបន់ ហដលបានកាំណរ់ចាស់លាស់ឱ្យបានឆ្ៃយពីកហនល ងអងគុយម្ផេងម្ទៀរ ហដលត្រូវ
បានម្ត្បើត្បាស់ជាពិម្សសសត្មាប់ម្េញៀវហដលកាំពុងទទួលទនអាហារ និងម្េសជជៈ។ សូ មត្បាកដថា
បរ ិម្វណម្នោះមានខយល់បក់ម្ចញចូ លលា (សូ មម្មើលហផាកខ្ងម្ត្កាម)។
➢ រត្មូវចាាំបាច់ឱ្យបុគគលត្គប់រ ូបរកសគមាលរ 6 ែវ ីរពីគ្នា កនុងអាំ ុ ងម្ពលកំពុងទទួលទនអាហារ
ឬម្េសជជៈ ម្ែើយម្ធវ ើការម្ដាោះមា៉ាស់វចញបានម្ៅម្ពលហដលកំពុងទទួលទនអាហារ ឬម្េសជជៈ
យ៉ាងសកមម ហរប៉ាុម្ណ្ត
ណ ោះ។



សូ មដាក់ទឹកអនាម័យលាងសមាារនដម្ៅតាមត្ចលចូល និងតាមបរម្វណដែលវប្រើ
ិ
ប្បាស់រមគ្ន
ួ ា ម្ែើយត្រូវ
ត្បាកដថា មានផៅល់ជូនសាបូ និងទឹក ម្ៅកនុងទីតាាំងម្នាោះ។ ចាំម្ពាោះបនទ ប់ទឹកហដលជាធមម តាម្បើកឱ្យម្ត្បើ
ត្បាស់សត្មាប់សាធារណជន គួ រហរម្ៅបនៅ ម្បើកឱ្យម្ត្បើត្បាស់សត្មាប់សាធារណជន។



សូ មអនុវរៅ តាម ម្សចកៅ ីហណនាាំសៅីអព
ាំ ីការលាងសមាារ និងការសមាលប់ម្មម្រាគ សត្មាប់ទីតាាំងកនុង
សែគមន៍ទង
ាំ
យ របស់មជឈមណឌល់ត្គប់ត្គងនិងទប់សាារ់ជង
ាំ ឺឆ្លង (CDC)។iv

ែយល់ប ក្់សចញចូ លv





ម្ធវ ើឱ្យខយល់បក់ម្ចញចូលបានត្បម្សើរម្ ង
ើ ម្ដាយនាាំយកខយល់ពីខ្ងម្ត្តអគ្នរចូ លម្ៅខ្ងកនុងអគ្នរ
ម្ែើយសាយភាពខយល់ប រ ិសុទធ។
➢ ដាក់ឱ្យ ប្រព័នធមា៉ាសុីនកម្តៅ ត្បព័នធខយល់ និងមា៉ាសុីនត្រជាក់រមគ្ន
ួ ា (HVAC) ែំវណើរការម្ៅរាល់
ម្មា៉ាងហដលមានមនុសេសថ ត
ិ វៅ ម្ដើមបីត្បាកដថាមានខយល់ប រសុ
ិ ទធចូលពីខ្ងម្ត្ត និងចូ លម្ៅ
ដល់ត្គប់ទីកហនល ងម្ៅកនុងអគ្នរ។
➢ ត្បាកដថាកងាារបឺរហផេងនិងកល ិនម្ៅកនុងបនទ បទ
់ ឹកដាំម្ណើរ ការធមម តា ម្ែើយម្រៀបចាំកងាារទាំង
ម្នាោះឱ្យដាំម្ណើរការម្ៅម្ពលហដលមានមនុសេចូ លម្ត្បើត្បាស់បនទ ប់ទឹក។
➢ បម្ងា ើនបរ ិមាណននខយល់ប រសុ
ិ ទធពីខ្ងម្ត្ត ម្ៅម្ពលហដលមានហានិេយ
័ ននការឆ្ល ងជាំងឺ COVID19 កនុងសែគមន៍ខពស់ជាងមុន ម្ដាយការហករត្មូវ កត្មិរននការផ្លលស់ប្រខយល់
ូ
កនុងមួយម្មា៉ាង
(ានការដណនាំឱ្យវប្រើប្បាស់កប្មិត 2 វៅ 6 ACH [អត្តាបហត្មបត្មួលខយល់កនុងមួ យម្មា៉ាង])។
➢ ពិចារណ្តដាក់ឱ្យត្បព័នធ HVAC ែំវណើរការម្ដើមបីបនេុទធខយល់មុនម្ពលហដលមកដល់ និង/ឬ នាំ
យកភាគលា ិរនានាហដលម្ៅម្សសសល់វៅវប្ៅ ម្ៅម្ពលហដលបញ្ច ប់ការងាររ ួចរាល់ (ចម្នាលោះពី 1
ម្ៅ 2 ម្មា៉ាង មុន/ម្ត្កាយម្ពលសថ ិតវៅកនុងអគ្នរ)។
➢ ម្បើកបងអ ួចទំងឡាយណាដែលអាចវរើកបាន ម្ៅម្ពលហដល អាកាសធារុ គុណភាពខយល់ខ្ង
ម្ត្តអគ្នរ និងត្បព័នធ HVAC អនុញ្ញាត។ ម្បើកឱ្យមានខយល់បក់ម្ចញចូ លឆ្ល ងការ់ឱ្យបានម្ត្ចើន
តាមហដលអាចម្ធវ ើបាន ម្ដាយម្បើកបងអ ួច និងទវរ ម្ៅទិសផទ ុយគ្នាម្ៅកនុងបនទ ប់ ឬកនុងអគ្នរ។
➢ សូ មពិភាកសជាមួ យនឹងអា កជាំនាញហផាក HVAC ម្ដើមបីហសវ ងយល់ថាម្រើត្បព័នធខយល់របស់អាកអាច
ត្ទត្ទង់ខយល់ពីខ្ងម្ត្តអគារខ្លាំងបាំផុរបានដល់កត្មិរណ្ត។
➢ ហករត្មូវ កប្មិតត្បព័នធ HVAC ខណៈម្ពលហដលពិចារណ្តម្ៅម្លើកត្មិរកម្តៅហដលសមរមយ កប្មិត
សាំម្ណើម គុណភាពខយល់ខ្ងម្ត្តអគ្នរ និងការម្ត្បើត្បាស់ថាមពលផងហដរ។
វធវ ើឱ្យការបនេុទធខយល់ប្រវសើរវ ើង ម្ដាយការម្ត្បើត្បាស់ត្បព័នធ HVAC សប្ារ់ទូទង
ំ អគារ (central HVAC
system) និងឧបករណ៍សាាតខយល់ម្ៅកនុងបនទ បផ្ទ
់ ា ល់។
➢ តំម្ ើងចវប្ាោះខយល់កត្មិរ MERV-13 ហដលមានទាំែាំត្រឹមត្រូវ ឬចវប្ាោះខយល់កត្មិរ MERV ហដល
មាន ការវាយរនមល ខពស់បាំផុរ និងហដលអាចផទ ក
ុ បានវៅកនុងត្បព័នធ HVAC។
➢ បិទចម្នាលោះត្បម្ហាងហដលម្ៅជុាំ វ ិញចវប្ាោះខយល់ ម្ដើមបីការ់បនថ យការខយល់រក់ម្ៅជុាំ វញវនាោះ
ិ
ជាជាងឆ្ល ងការ់តាមចវប្ាោះ។
➢ ម្ត្បើត្បាស់មា៉ាសុីនសមាារខយល់ចល័រម្ដើមបីបម្ងាន
ើ អត្តាននការសមាារខយល់ម្ៅកនុង ររ ិវេណន់ ហដល
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មានខយល់រក់ និងហដលមានចវប្ាោះសប្ារ់ទូទ ំងអគារ មិនត្គប់ត្គ្នន់។
➢ បម្ងា ើនខយល់រក់ម្ចញចូល និង/ឬ ការចវប្ាោះខយល់ ម្ៅកនុងរាំបន់ ហដលមានការបាំភាយភាគលា ិរ
កនុងខយល់ និងរាំណក់ទឹករូចៗ (aerosol) ខព ស់ជាងមុន (ដូ ចជាម្ៅសាលហារ់កីឡា អាហារដាាន
។ល។)។ ម្ធវ ើការហករត្មូវសត្មាប់ទីតំងទាំងម្នោះម្ដាយ៖
•

បម្ងា ើនបរ ិមាណននការនាាំយកខយល់ប រសុ
ិ ទធពីខ្ងម្ត្ត។

•

ម្ត្បើត្បាស់មា៉ាសុីនសមាារខយល់ចល័រ។

•

ម្រៀបចាំឱ្យមានត្បព័នធបឺរហផេងនិងកល ិនម្ចញបហនថ មវទៀត ម្ដើមបីនាាំយកខយល់ម្ចញម្ដាយ
ផ្លទល់ម្ៅខ្ងម្ត្តអគ្នរ។

•

ពិចារណ្តម្ត្បើត្បាស់ត្បព័នធសមាលប់ម្មម្រាគ និងភាគលា រ
ិ ម្ដាយម្ត្បើត្បាស់កាាំរសម ី UV ម្ៅដនែក
ខាងវលើបនទ ប់ (upper-room Ultraviolet Germicidal Irradiation) ម្ដើមបីសមាារខយល់
(រត្មូវចាាំបាច់ ឱ្យមានការម្រៀបចាំ និងការតំម្ ើងម្ដាយអែ កឯកវទស វ ើយម្ដាយមានការ
ត្បឹកសជាមួ យនឹងអា កជាំនាញ)។

បទដាាន្សផ្សងៗេម្រាប់បុគគ លិក្ សៅក្ណន្ា ងស្វើការ



ចាំម្ពាោះបុគគលិកទាំងឡាយណ្តហដលមានជាំងឺ COVID-19 មិនត្រូវបានអនុញ្ហារឱ្យម្ៅម្ធវ ើការម្ទ ម្ែើយត្រូវ
ហរអនុវរៅ តមរត្មូវការចាាំបាច់សត្មាប់ការវវលត្
ិ រ ប់ម្ៅម្ធវកា
ើ រវ ិញ របស់ CalOSHA។ ចាំម្ពាោះបុគគលិក
ហដលមិនមានម្រាគសញ្ហា ម្ែើយជារុគ្ាលដែលានទំនាក់ទំនងជិរសា ិទធ ម្ៅនឹងករណីមួយហដលបាន 1)
រញ្ច រ់ការចាក់ថាាប
ាំ ងាារលាំដាប់ដប
ាំ ូ ងននជាំងឺ COVID-19 បានម្ពញម្លញ និងបានទទួលចាក់ដូសជាំរុញ
(ត្បសិនម្បើមានសិទធិទទួល) ឬក៏ 2) បានឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 ម្ៅកនុងអាំ ុ ងម្ពល 90 នែៃកនាងមក អាច
បនៅ ម្ៅម្ធវ ើការបាន វលើកដលងដតមានម្ចញម្រាគសញ្ហាននជាំងឺ COVID-19។ ហរចាំម្ពាោះបុគគលក
ិ ហដលមិន
មានម្រាគសញ្ហា ម្ែើយជារុគ្ាលដែលានទំនាក់ទំនងជីរសា ិទធ វៅនឹងករណីមួយ ដែមទំងមិនបាន
រញ្ច រ់ការចាក់ថាាប
ាំ ងាារលាំដាប់ដប
ាំ ូ ងននជាំងឺ COVID-19 ម្ទ និងមិនបានទទួលចាក់ដូសជាំរញ
ុ មួយវទវនាោះ
(ត្បសិនម្បើមានសិទធិទទួល) មិនត្រូវបានអនុញ្ហារឱ្យម្ៅម្ធវ ើការម្ៅកនុង មជឈមណឌលការពាររលកកម្តៅម្ទ
រែូ រដល់បានរយៈម្ពលយ៉ាងវោចណាស់ 5 នែៃគិរចាប់តំងពីម្ពលហដលបានប៉ាោះពាល់វៅនឹងម្មម្រាគ
ម្លើកចុងម្ត្កាយ។ សូ មម្យងម្ៅម្លើ សាំណួរហដលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQ) អាំពីបទដាានបម្ណ្តៅោះអាសនា
បនាទន់ទក់ទងនឹងជាំងឺ COVID-19 របស់ CalOSHA និង សាំណួរហដលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQ) អាំពីការ
ម្ធវ ើចតាៅ ីស័ក និងការដាក់ខល ួនឱ្យម្ៅដាច់ម្ដាយហ ក របស់នាយកដាានសុខភាពសាធារណៈននរដា
កាលីែរញា
័វ ៉ា (CDPH)។vi



សូ មអនុវរៅ តាមម្សចកៅ ីហណនាាំនានាហដលបានផៅលជ
់ ូនម្ដាយ នាយកដាានធនធានមនុសេ (Human
Resource Department) ររស់អែក។ សូ មម្យងម្ៅម្លើ បទដាានបម្ណ្តៅោះអាសនា បនាទន់ទក់ទងនឹងជាំងឺ
COVID-19 របស់ CalOSHA។vii

i

publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations/
iii
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
iv
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
v
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
vi
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
vii
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
ii
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