នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

ពិធកា
ី រសម្រាប់ម្រក ុមកីឡាយុវជនដែលានការខរៀបចំម្ររឹមម្ររូវ៖ ឧបសមព ័នធ S
កំណរ់សាាល់៖ ឯកសារខនេះម្ររូវបានខធវ ើបចចុបបនន កមម ជាញឹកញាប់។ សូមពិនិរយខមើលកាលបរ ិខចេ ទខៅខលើខេហទំព័រសម្រាប់កំដណដម្របថ្មីបំផុរ។

បចចុបបនន ភាពថ្មីៗ៖ ការផ្លលេ់បតរទ
ូ ាំងឡាយ្តូិបា្រំសលចសោយពែ៍សលឿង
3/11/22
•

ចាប់ពីថ្ងៃ ទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 សៅ ការពាក់ម៉ាស់នៅខាងកនុងអគារនឹងមិនត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់នទៀរ
ននាោះនទ សត្មប់េក្មម ភាពត្ក ុមកីឡាយុវជនណែលម្ការសរៀបចាំ្តឹម្តូិសៅខាងកនុងអគារទ ាំងអស់ ប៉ាុខនែ
ជាការខែនាាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ារ់។

•

េមព ័្ធកីឡាយុវជនត្រូវបានរត្មូវឱ្យមនការផ្ែ ល់ជូនម៉ាស់ក្្មិតនវជជ សាស្រសែនិងឧបករែ៍ជាំនួយការដក
ដនងហ ើមណែលបិទជិតលអ ដល់បុគ្គលិកទ ាំងអស់ខដលន្វ ើការនៅខាងកនុងអគារ និងមនទាំនាក់ទាំនងឬការប៉ាោះ
ពាល់ជាមួ យ្ឹងអន កដថ្ទ េ្មប់ការស្បើ្បាេ់សោយេម ័្រចិតត។

•

ការសធវ ើសតេត ពិ្ិតយតមទមលប់ មិ្ណម្រត្មូវចាំបាច់នទៀរស ើយ ចាំនពាោះអន កចូ លរ ួមកនុងត្បនេទក្ីឡា
ទ ាំងឡាយខដលមនក្្មិតហានិេ័យម្យមនិងក្្មិតហានិេ័យែព ស់ ប៉ាុខនែ ជាការខែនាាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ារ់។
2/17/22
•

ការពាក់ម៉ាស់នៅខាងនត្ៅអគារនឹងមិនត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់នទៀរននាោះនទ ប៉ាុខនែ នៅខរត្រូវបានខែនាាំ
នពលនៅតមត្ពឹរែិការែ៍ខដលមនមនុសសនត្ចើនកុោះករនោយទីតាំងននាោះមិ្អាចអ្ុិតត ការរកាគ្មារនៅ
បាន និងេ្មប់អនកចូ លរ ួមកនុងត្បនេទកីឡាទ ាំងឡាយខដលមនក្្មិតហានិេ័យម្យម និងក្្មិត
ហានិេ័យែព ស់។

•

កត្មិរកាំែរ់ចាំនពាោះវរែ មនថ្នការចូ លរ ួមនៅកនុងត្ពឹរែិការែ៍្ាំៗបាំផ្ុរ (Mega Events) បាន្ត ប់អនក
ចូ លរ ួមចាំ្ួ្ 1,000 នាក់ សត្មប់ត្ពឹរែិការែ៍្ាំៗបាំផ្ុរខដលនរៀបចាំន ើងនៅខាងកនុងអគារ និង អន កចូ ល
រ ួមចាំ្ួ្ 10,000 នាក់ សត្មប់្ពឹតតិការែ៍ធាំៗបាំសុតណែលសរៀបចាំស ើងសៅខាងស្ៅអគារ។

សេចក្ត ីបង្គាប់របេ់មន្ត្តីេុខាភិបាល ន្សខា្ធី Los Angeles ណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យម្ការស្បើ្បាេ់ម៉ាេ់ សៅ្រប់ទី
តាំងសាធារែៈណែលសៅខាងក្នុងអគារទ ាំងអេ់។ សោយសាា្ភាពម្ចាំ្ួ្សក្ើ្ស ើងស្ចើ្ន្សមសោរ COVID-19
្បសភទ Omicron ណែលម្ការ រ កក្ោលោលយ៉ាងង្គយ្េល លសនោះ ការពាក្់ម៉ាេ់សពលសៅខាងក្នុងអគាររ៉ឺសៅណតជា ិ ធធីសា
ន្តេតទប់សាាត់ែ៏េាំខា្់េ្មប់ការព្យ៉ឺតការរ កក្ោលោលន្ជាំង៉ឺ COVID-19 សៅក្នុងេហរម្៍ សោយមិ្រិតពីសាា្ភាព
ន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារស ើយ។ សមសោរ្បសភទ Omicron ន្ជាំង៉ឺ COVID-19 រ កក្ោលោលយ៉ាងង្គយ្េល លជាងសមសោរ្បសភទ
សសេងសទៀត ណែលបា្ោតតាតសៅក្នុងសខា្ធី Los Angeles (LAC) នសពលក្្ល ងមក្។
សយងតមរបាយការែ៍ណែលបា្ចុោះសាយ ក្តតណែលបងា ឱ្យការ្បឈម្ឹងហា្ិភ័យន្ការឆ្ល ងសមសោរសក្ើ្ស ើង រ ួម
ទ ាំងការចមល ងសមសោរសៅម្ុេេណែលេា ិតសៅឆ្ងាយពីគានសលើេពី 6 ហវ ីតក្៏សោយ រ ួមម្៖
•
•

•

ទីតង
ំ បិទជិរខដ្ឋយានខយល់បក់ខចញចូ ល ឬម្របព័នធខយល់មិនម្រេប់ម្រាន់ ណែលអ្ុញ្ញាតឱ្យម្ការ្បមូ លស្ុាំិតថុ
ោិតមសល ិូ ែសងហ ើម ជាពិសេេែាំែក្់ទឹក្តូ ចៗ ្ិងភារលអ ិតន្ែសងហ ើមសៅក្នុងអាកាេ។
ការខកើនខ ើងននការបខចេញសារធារុរាវតមផល វូ ែខងហ ើម ណែលអាចសក្ើតស ើងសៅសពលអន ក្ណែលអាចចមល ងសមសោរ
បា្សនោះ ចូ លរ ួមក្នុងេក្មម ភាពណែលបសចេ ញក្មលាំង ឬបសងា ើ្េសមល ងរបេ់ពួក្សរ (ឧទហរែ៍ ការសធវ ើលាំហាត់
្បាែ ការណ្េក្ ការស្ចៀង)។
ការបេះពាល់រយៈខពលយូរសៅ្ឹងសាា្ភាពណែលម្ែូ ចចាំែុចទ ាំងស្ោះ។

ម្ការណែនាំយ៉ាងមុឹងម៉ាត់ថ្ ោល់េក្មម ភាពក្ីឡាសធវ ើស ើងសៅខាងស្ៅអគារ ពីស្ពាោះហា្ិភ័យន្ការរ កក្ោលោលេា ិត
សៅក្្មិតទបសោយសារណតសៅទីសនោះម្ខ្យល់បក្់សចញចូ លលអ ជាងសៅខាងក្នុងអគារ។
ខាងស្កាមស្ោះជាសេចក្ត ីេសងេ បន្ត្មូិការចាាំបាច់ ្ិងរាំរ ូអ្ុិតត លអៗបាំសុតេ្មប់េមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្ (youth sports
leagues) (រ ួមបចជល
ូ ទ ាំង្ក្ ុមក្ីឡាតមសាលាសរៀ្សងណែរ) សែើមបីបសងា ើ្េុិតា ិភាពេ្មប់អនក្ចូ លរ ួម ្រូបងវ ឹក្ អាជាា
ក្ណ្ត
ត ល្ិងេហរម្៍របេ់ពួក្សរ សហើយ្ិងសែើមបីកាត់ប្ា យហា្ិភ័យន្ការចមល ងជាំង៉ឺ COVID-19 សៅក្នុង្ក្ ុមយុិ
ជ្ ្ិងរវាង្ក្ ុមក្នុងអាំ ុ ងសពល្បក្ួ ត។ ការណែនាំទ ាំងឡាយខាងស្កាមស្ោះ អ្ុិតត ណតចាំសពាោះ្ក្ ុម្ិងេក្មម ភាព
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ក្ីឡាណែលម្មូ លោា្សៅសខា្ធី LA ្ិងមិ្ណម្េ្មប់្ក្ ុមឬក្ីឡាក្រណែលេា ិតស្កាមណែ្យុតតធិការរបេ់តាំប្់
សសេង សហើយចូ លមក្្បក្ួ តក្នុងសខា្ធី LA ស ើយ។
ការសធវ ើសតេត ្តល តពិ្ិតយតមទមលប់េ្មប់្ក្ ុម ឬេមព ័្ធណែលម្មូ លោា្សៅសខា្ធី LA ្តូិបា្ណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺង
ម៉ាត់ែូចណែលបា្ពិពែ៌នខាងស្កាម សោយេ្ម តថ្ម្េមតា ភាពសធវ ើសតេត ្ិងម្េមារៈសា ត់សាង់្រប់្គា្់
េ្មប់ការសធវ ើសោរ ិ ធ្ិច័យន្ជាំង៉ឺ COVID-19 ស្ោះ។ ការណែនាំឱ្យអ្ុិតត ការសធវ ើសតេត ្តល តពិ្ិតយខាងស្កាមអាច្តូិបា្
ណក្ណ្ប សោយណសអ ក្សៅសលើការអាចរក្បា្ ្ិងការអាចទទួ លការសធវ ើសតេត បា្។ សលើេពីស្ោះសទៀត ការណែនាំទ ាំងស្ោះសៅ
ណតម្្បេិទធិភាព ែោបណ្តនយក្ោា្េុខ្ភាពសាធារែៈន្សខា្ធី Los Angeles (LACDPH) ោយការែ៍ថ្ម្អ
្តន្ការចមល ងក្នុងេហរម្៍ក្្មិតខ្ព េ់ ឬក្្មិតរួ រឱ្យក្ត់េមាល់ សហើយ្ឹង្តូិសធវ ើការវាយតនមល ស ើង ិ ធញសៅសពលការ
ចមល ងក្នុងេហរម្៍ឈា្ែល់ក្្មិតមធយម ឬក្្មិតទប។
បណ្ា មពីសលើព័ត៌ម្ស្ោះ េូ មចងចាាំថ្៖

❑ េមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្្តូិណតអ្ុិតត តម សេចក្ត ីបង្គាប់របេ់មន្ត្តីេុខាភិបាល របេ់សខា្ធី Los Angeles ្ិង
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីណស្ការ្រប់្រងការប៉ាោះពាល់សៅ្ឹងសមសោរ COVID-19 េ្មប់ក្មម ិ ធធីក្ីឡាក្មា្ដ របេ់យុិ
ជ្របេ់សខា្ធី Los Angeles។

❑ េមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្ណែលជួ ល្រូបងវ ឹក្ឬបុរាលិក្ជាំ្ួយសសេងសទៀតក្៏្តូិ្បកា្់ខាាប់្ូិ បទោា្បសណ្ត
ត ោះអាេ្ន
បនា្់ន្ការបង្គារជាំង៉ឺ COVID-19 (ETS) របេ់ CAL/OSHA។

❑ េមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្ណែលម្្បតិបតត ិការលក្់អាហារេ្ម្់ រួ រណតពិ្ិតយស ើង ិ ធញ្ិងអ្ុិតត តម រាំរ ូអ្ុិតត លអ
បាំសុតរបេ់ LACDPH េ្មប់សេវាក្មម មហ ូបអាហារ្ិង សភេជា ៈ។

សូមម្របាកែថាបានអាននិងអនុវរត តម ការដណនាំទូខៅសម្រាប់ាេស់អាជីវកមម ។ រាំរ ូអ្ុិតត លអបាំសុតម្
សគាលបាំែងបាំសពញបណ្ា មសៅសលើសេចក្ដ ីណែនាំទូសៅ។

អនុវរត តមចាប់ននការពាក់ាស់ សម្រាប់អនកចូ លរ ួម ម្រេូបងវ ឹក បុេាលិក និងអន កទសសនាទំងឡាយ
❑ ចាប់ននការពាក់ាស់ដផែកខៅខលើទីតង
ំ ។ ការពាក្់ម៉ាេ់កាត់ប្ា យការរ កក្ោលោលន្សមសោរ SARS-CoV-2
ណែលជាសមសោរណែលបងា ឱ្យម្ជាំង៉ឺ COVID-19។ សៅក្នុងទីតាំងខាងក្នុងអគារទ ាំងអេ់ ម្ការណែនាំយ៉ាង
មុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យ្រូបងវ ឹក្ បុរាលិក្ អន ក្េម ័្រចិតត អាជាាក្ណ្ត
ត ល ្ក្ ុមការង្គរខាងក្ីឡា ្ិងអន ក្ទេេនពាក្់ម៉ាេ់្រប់
សពលសិលា សោយមិ្រិតអាំពីសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារស ើយ។

❑ អន កចូ លរ ួម៖ សពលសៅខាងក្នុងអគារ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ ប៉ាុណ្ត មិ្ណម្ត្មូិចាាំបាច់សនោះសទ ក្នុងការ
ឱ្យអន ក្ចូ លរ ួមទ ាំងអេ់ យក្ម៉ាេ់តមខ្ល ួ្្ិងពាក្់ម៉ាេ់ សោយមិ្រិតអាំពីសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារស ើយ។
ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យពាក់ម៉ាស់នពលសៅខាងកនុងអគារ ខ្ែៈខដលអន កចូ លរ ួមមិនកាំពុងអនុវរែ ការ
ហារ់សម ព្ងឹងេមតា ភាព ត្បកួ រត្បខជង ឬសខមែ ងយ៉ាងសកមម ននាោះនទ។ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យម៉ាស់
សពលសៅខាងក្នុងអគារ ែែៈសពលឈរនមើលពីខាងនត្ៅការ្បក្ួ ត នៅកនុងសពលការត្បជុាំត្ក ុម និងនៅខាងក្នុង
ប្ា ប់ោក្់សមារៈនិងបនទ ប់ហារ់នលើកទមៃ ន់។ នៅនពលក្ាំពុងអនុវរែ ការហារ់សម ព្ងឹងេមតា ភាព ឬ្បក្ួ ត
្បណជងកនុងកីឡាណែលសរៀបចាំស ើងសៅខាងកនុងអគារយ៉ាងេក្មម សនោះ ម្ការណែនាំឱ្យអន កចូ លរ ួមទ ាំងឡាយ
ពាក់ម៉ាស់ េូ មបីណតក្នុងអាំ ុ ងសពលបសចេ ញក្មលាំងខាលាំងក្៏សោយ តមខដលអាចអនុវរែ សៅបាន។ អន កចូ លរ ួមណែល
ស្ជើេសរ កេប្ត ពាក់ម៉ាស់រួរណតយក្ម៉ាេ់តមខ្ល ួ្ឱ្យបា្ស្ចើ្ជាងមួ យ ក្នុងសពលហាត់េមឬសពល្បក្ួ ត ក្នុង
ក្រែីណែលម៉ាេ់របេ់ពួក្សរសេើម ឬ្បឡាក្់ក្នុងអាំ ុ ងសពល្បក្ួ តសនោះ។ ម៉ាេ់ណ្តណែល្បឡាក្់សញើេសជាររួ រណត
ផ្លលេ់បតរភា
ូ ល មៗ។
សយងតមបែឌិតេភា្រូសពទយជាំនញខាងក្ុមរអាសមរ ធក្ (American Academy of Pediatrics) ”ម្ុេេភារ
ស្ចើ្ណែលបា្ពាក្់ម៉ាេ់ក្នុងសពលសធវ ើលាំហាត់្បាែ អាចអត់ធ្់្ឹងវាបា្។” សទោះជាយ៉ាងណ្តក្៏សោយ មិ្រួ រ
ពាក្់ម៉ាេ់ក្នុងកាលៈសទេៈែូ ចខាងស្កាម។
o

ចាំសពាោះក្ីឡាក្នុងទឹក្។ អន ក្ចូ លរ ួមណែលក្ាំពុងសលងក្ីឡាក្នុងទឹក្ ែូ ចជាណហលទឹក្ ក្ីឡារប់បាល់ក្នុងទឹក្
(water polo) ឬក្ីឡាសលាតទឹក្ អាចសោោះម៉ាេ់សចញបា្សៅសពលពួ ក្សរក្ាំពុងសៅក្នុង ្ិងសពលសរៀបចាំមជ
ុ
សៅក្នុងទឹក្។ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យអន ក្ចូ លរ ួមពាក្់ម៉ាេ់ សពលណែលមិ្សៅក្នុងទឹក្។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
o

ចាំសពាោះកាយេមព ័្ធ (gymnastics)។ ក្ីឡាក្រកាយេមព ័្ធ (gymnasts) ណែលក្ាំពុងហាត់េម/េណមត ងយ៉ាងេក្មម
សៅសលើឧបក្រែ៍ហាត់កាយេមព ័្ធ អាចសោោះម៉ាេ់របេ់ពួក្សរសចញបា្ សោយសារណតតម្ទឹេតីហា្ិភ័យ
ណែលអាចសក្ើតម្ថ្ ម៉ាេ់អាចទក្់ជាមួ យិតថុសសេងៗ សហើយអាចបងា ជាស្គាោះថ្នក្់ថប់ែសងហ ើម ឬប៉ាោះពាល់
ែល់ចក្ខុ ិ ធេ័យសោយនចែ្យ។ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យក្ីឡាក្រកាយេមព ័្ធពាក្់ម៉ាេ់សៅសពលណែល
មិ្ក្ាំពុងហាត់េម/េណមត ងយ៉ាងេក្មម សៅសលើឧបក្រែ៍ហាត់កាយេមព ័្ធសនោះ។

o

ចាំសពាោះការេណមត ងការគាាំ្ទជាការ្បក្ួ ត (competitive cheerleading)។ ្ក្ ុមេណមត ងការគាាំ្ទណែលក្ាំពុង
េណមត ង/ហាត់េមក្ាច់្បក្ួ តយ៉ាងេក្មម ណែលម្ែូ ចជាការស្លខ្
ួ ល ួ្ ហក្់សលាត ឬសហាោះស ើងសលើ អាចសោោះ
ម៉ាេ់របេ់ពួក្សរសចញបា្ សោយសារណតតម្ទឹេតីហា្ិភ័យណែលអាចសក្ើតម្ថ្ ម៉ាេ់អាចទក្់ជាមួ យិតថុ
សសេងៗ សហើយអាចបងា ជាស្គាោះថ្នក្់ថប់ែសងហ ើម ឬប៉ាោះពាល់ែល់ចក្ខុ ិ ធេ័យសោយនចែ្យ។

o

ចាំសពាោះក្ីឡាសបាក្ចាំបាប់។ ក្នុងអាំ ុ ងសពលសបាក្ចាំបាប់សោយប៉ាោះពាល់ផ្លាល់ ការពាក្់ម៉ាេ់អាចកាលយជាស្គាោះ
ថ្នក្់ថប់ែសងហ ើម ្ិងមិ្្តូិបា្ជ្ម ុញឱ្យពាក្់សនោះសទ លុោះ្តណតម្្រូបងវ ឹក្ណែលជាម្ុេេសពញិ ័យ ឬ
្ក្ ុមការង្គរខាងក្ីឡាមនក្់ក្ាំពុងតមោ្យ៉ាងែិតែល់េ្មប់សគាលបាំែងេុិតា ិភាព។

❑ ទសសនិកជន៖ សៅសពលណែលេា ិតសៅខាងក្នុងអគារ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យទេេ្ិក្ជ្ទ ាំងអេ់ យក្
ម៉ាេ់តមខ្ល ួ្្ិងពាក្់ម៉ាេ់ សោយមិ្រិតអាំពីសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារស ើយ។ ចូ រពិចារណ្តសរៀបចាំាំម៉ាេ់ឱ្យ
បា្រ ួចោល់េ្មប់សតល់ជូ្បុរាលទ ាំងឡាយណ្តណែលសេន ើេុាំម៉ាេ់។

❑ ម្រេូបងវ ឹក៖ សៅសពលណែលេា ិតសៅខាងក្នុងអគារ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យ្រូបងវ ឹក្ទ ាំងអេ់ យក្ម៉ាេ់
តមខ្ល ួ្្ិងពាក្់ម៉ាេ់ េូ មបីណតសពលចូ លរ ួមក្នុងេក្មម ភាពណែលស្បើ្បាេ់ក្មលាំងោងកាយខាលាំង សោយមិ្រិត
អាំពីសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារស ើយ។

❑ អាជ្ញាកណ្ត
ា ល និងម្រក ុមការង្គរខាងកីឡាផ្សេងៗផ្ ៀត៖ នៅនពលខដលសថ ិរនៅខាងកនុងអគារ ម្ការណែនាំ
យ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យ្រប់អាជាាកណ្ត
ែ លនិង្ក្ ុមការង្គរខាងកីឡា យកម៉ាស់តមែល ួននិងពាក់ម៉ាស់ត្គ្ប់នពលនវលា
នោយមិនគ្ិរអាំពីសាថនភាពន្ការចក់ថ្នប
ាំ ង្ការន ើយ។
បុេាលិក៖ ្បេិ្សបើេមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្ម្ជួ ល្រូបងវ ឹក្ ឬបុរាលិក្ជាំ្ួយសសេងសទៀត េូ មក្ត់េមាល់ថ្ ក្ណ្ល ង
ការង្គរត្រូវបា្ត្មូិឱ្យផ្ែ ល់ជូ្ម៉ាស់កត្មិរនវជជ សាស្រសែ្ិងឧបក្រែ៍ជាំ្ួយការែក្ែសងហ ើម ែូ ចជា្បសភទ N95
ឬ្បសភទ KN95 ខដលបិទជិរលអ សៅែល់បុរាលិក្ណែលម្ទាំនក្់ទាំ្ង ឬការប៉ាោះពាល់ជីតេន ិទធជាមួ យ្ឹងអន ក្ែនទ
សពលនៅកខនា ងន្វ ើការឬទីតាំង សោយរ ួមទ ាំងសៅក្នុងយនយនដ ខដលជិោះរ ួមគានផ្ងខដរ ចាំសពាោះការស្បើ្បាេ់សោយេម ័្រ
ចិតត។ េ្មប់ព័ត៌ម្បណ្ា មអាំពីឧបក្រែ៍ការពារផ្លាល់ខ្ល ួ្ (PPE) ណែលឥតរិតនថល ្ិងចាំណ្តយទបេ្មប់អាជីិ
ក្មម ្ិងអងា ភាពសសេងៗ េូ មចូ លសៅសមើលសរហទាំព័រ៖ http://publichealth.lacounty.gov/docs/FreeAndLow
CostPPE.pdf។

ចាក់ថានប
ំ ង្គារ
❑ អតត ពលិក្ (អន ក្សលងក្ីឡាឱ្យសាលាសរៀ្) ណែលម្អាយុចាប់ពី 5 ឆ្ងនាំស ើងសៅ ្រូបងវ ឹក្ ្ិងបុរាលិក្្ក្ ុមក្ីឡា
ទ ាំងអេ់ ្តូិបា្ណែនាំយ៉ាងមុឹងម៉ាត់ថ្ ្តូិណតចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារឱ្យបា្សពញសលញ ន ើយទទួ លចក់ដូសជាំរុញ
ត្បឆ្ាំង្ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 ្បេិ្នបើមនសិទធិទទួ ល។ ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ្បឆ្ងាំង្ឹងសមសោរណែលបងា ឱ្យម្ជាំង៉ឺ
COVID-19 រ៉ឺម្សត ល់ជូ្េ្មប់ម្ុេេ្រប់រ ូបណែលម្អាយុចាប់ពី 5 ឆ្ងនាំស ើងសៅ។ ែូ សជាំរុញអាចរកបាន
សត្មប់មនុសសត្គ្ប់គានខដលមនអាយុចប់ពី 12 ឆ្នាំន ើងនៅ។ ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គាររ៉ឺជា ិ ធធីសាន្តេតចមបងសែើមបីកាត់
ប្ា យប្ទុក្ន្ជាំង៉ឺ COVID-19 ្ិងការពារេមជិក្េហរម្៍ទ ាំងអេ់។ សពលណែលអតត ពលិក្ ្ិងបុរាលិក្ទ ាំង
អេ់សៅក្នុងេមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្របេ់អនក្បា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ ្ិងទទួ លចាក្់ែូេជាំរុញកា្់ណតឆ្ងប់តម
ណែលពួ ក្សរម្េិទធិទទួ លចាក្់សនោះ ្ឹងកាត់ប្ា យហា្ិភ័យន្ការឆ្ល ងសមសោរក្នុងចាំសណ្តមមិតតរ ួម្ក្ ុម ្ិង
រវាង្ក្ ុម សហើយ្ិងសត ល់្ូិការការពារយ៉ាងលអ បាំសុតសែើមបី្បឆ្ងាំង្ឹងការធាលក្់ខ្ល ួ្ឈ៉ឺធា្់ធារ ការេ្មក្ពាបាល
សៅម្ា ីរសពទយ ្ិងការសាលប់សងណែរ។ វាក្៏្ឹងកាត់ប្ា យការរំខា្ែល់េក្មម ភាពរបេ់្ក្ ុមសងណែរ ស្ពាោះម្ុេេ
សពញិ ័យណែលសាថនភាពន្ការចក់ថ្នប
ាំ ង្ការគ្៉ឺ្រប់លក្េ ែៈ្ិងទ្់សពលសិលា1 និងយុវជនខដលបានទទួ លចក់
ថ្នប
ាំ ង្ការនពញនលញ មិ្ចាាំបាច់ត្មូិឱ្យសធវ ើចតត ីេ័ក្សទ ្បេិ្សបើពួក្សរជាអន ក្ណែលម្ទាំនក្់ទាំ្ងជិតេន ិទធ
1

សាថនភាពន្ការចក់ថ្នប
ាំ ង្ការខដល្រប់លក្េ ែៈ្ិងទ្់សពលសិលា េសដដនៅនលើការទទួ លចក់ដូសជាំរុញថ្នថ្នប
ាំ ង្ការជាំង៉ឺ COVID-19 នៅនពលខដល
មនសិទធិទទួ លចក់ ឬបានបញ្ច ប់ការចក់លាំោប់ដាំបូងថ្នថ្នប
ាំ ង្ការ COVID-19 ត្បសិននបើមិនទន់មនសិទធិទទួ លចក់ដូសជាំរុញសៅស ើយ។ េូ ម
សមើលសរហទាំព័រ នសចកែ ីសនងេ បអាំពីសិទធិទទួ លចក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
សៅ្ឹងក្រែីន្ជាំង៉ឺ COVID-19 ែោបណ្តពួ ក្សរសៅណតមិ្ម្សោរេញ្ញា ្ិងប្ត សធវ ើសតេត ទទួ លបា្លទធ សល
ថ្អិ ធជា ម្។
❑ េមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្ អន ក្សរៀបចាំចាត់ណចង្ក្ ុមក្ីឡា ឬ្រូបងវ ឹក្ រួ រណតរក្ាក្ាំែត់្តន្សាា្ភាពចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ
របេ់អតត ពលិក្្ិងបុរាលិក្/្រូបងវ ឹក្/អន ក្េម ័្រចិតតទ ាំងអេ់។ ពួ ក្សរមិ្ចាាំបាច់រក្ាទុក្ចាប់ចមល ងភ័េតុតង
ន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញសនោះសទ។

ពិនិរយរកខរាេសញ្ញា ខហើយដ្ឋក់ខល ួនឱ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ

ក

❑ េូ មឱ្យអន ក្ចូ លរ ួម ្ិង្ក្ ុម្រល សារសធវ ើការពិ្ិតយរក្សោរេញ្ញាន្ជាំង៉ឺ COVID-19 សោយខ្ល ួ្ឯង មុ្សពលចូ លរ ួម
េក្មម ភាពក្ីឡារបេ់យុិជ្។

❑ េូ មបិទ សាលក្េញ្ញា សែើមបីរំលឹក្ែល់ម្ុេេ្រប់គានណែលចូ លក្នុងទីតាំងរបេ់អនក្ ណែលថ្ពួ ក្សរមិ្រួ រចូ លក្នុង
ក្ណ្ល ងស្ោះសទ ្បេិ្សបើពួក្សរម្សោរេញ្ញាន្ជាំង៉ឺ COVID-19 ឬ្បេិ្សបើពួក្សរេា ិតសៅស្កាមបទបញ្ញាឱ្យ
ោក្់ខ្ល ួ្ឱ្យសៅោច់សោយណ ក្ ឬឱ្យសធវ ើចតត ីេ័ក្។

❑ ក្មម ិ ធធីក្ីឡាេ្មប់យុិជ្្តូិណតែក្សចញ ឬោក្់អនក្ចូ លរ ួម ្រូបងវ ឹក្ ឬទេេ្ិក្ជ្ណ្ត ណែលម្សោរេញ្ញា
ន្ជាំង៉ឺ COVID-19 ឱ្យសៅោច់សោយណ ក្។
o

ចាត់ ិ ធធា្ការែ៏សែើមបីោក្់អនក្ចូ លរ ួមណែលចាប់សសដ ើមម្សោរេញ្ញាន្ជាំង៉ឺ COVID-19 ឱ្យសៅោច់
សោយណ ក្ ក្នុងអាំ ុ ងសពលម្េក្មម ភាពក្ីឡាយុិជ្ ពីអនក្ចូ លរ ួម ្រូបងវ ឹក្ ្ិងទេេ្ិក្ជ្ែនទ
សទៀត។

o

ជូ ្ែាំែឹងែល់មន្ត្តីរបេ់ LACDPH បុរាលិក្ ្ិង្ក្ ុម្រល សារទ ាំងអេ់ជាបនា្់ ចាំសពាោះក្រែីម្ជាំង៉ឺ
COVID-19 ចាេ់លាេ់នន។

o

្ឹងត្មូិចាាំបាច់ឱ្យម្ការផ្អអកថ្នសកមម ភាពត្ក ុមទ ាំងអស់ចាំ្ួ្យ៉ាងសហាចណ្តេ់ 7 នថា និងឱ្យម្
ការយល់្ពមនោយនយក្ោា្េុខ្ភាពសាធារែៈ (DPH) មុននពលបនែ សកមម ភាព ចាំសពាោះ្ក្ ុមក្ីឡាយុិ
ជ្ណ្តមួ យណែលម្ការសទុោះស ើង្ូ ិក្រែីណែលទក្់ទង្ឹងការរ កក្ោលោលន្ជាំង៉ឺចាំនួន 4 ក្រែីស ើង
សៅ កនុងអាំ ុ ងនពល 14 ថ្ងៃ ។ ការព្ងឹងេមតា ភាព ឬកសាងជាំនាញផ្អទល់ែល ួនអាចបនែ កនុងអាំ ុ ងសពល
ផ្លអក្ស្ោះបា្ ដរាបណ្តមនុសសត្គ្ប់គាននៅតមត្ក ុមនគារពតមនសចកែ ីបង្កគប់ថ្នការោក់ខ្ល ួ្ឱ្យសៅោច់
សោយណ ក្ ឬការឱ្យសធវ ើចតត ីេ័ក្ណ្តមួ យរបេ់បុរាល្ីមួយៗទ ាំង្េ ុង តមខដលត្រូវអនុវរែ ។

ការ់បនថ យការម្របមូ លផ្ ំា
ុ ន ខម្រចើនកុេះករ ជាពិខសសខៅោងកនុងអារ
❑ ្បេិ្សបើអាចសធវ ើសៅបា្ ចូ រសរៀបចាំេក្មម ភាពក្ីឡាយុិជ្សៅខាងស្ៅអគារណែលហា្ិភ័យន្ការឆ្ល ងជាំង៉ឺ
COVID-19 ម្ក្្មិតទបជាងស្ចើ្។

❑ ្បេិ្សបើេក្មម ភាពក្ីឡាយុិជ្្តូិណតសធវ ើស ើងសៅខាងក្នុងអគារ េូ មចាត់ ិ ធធា្ការែ៏សែើមបីកាត់ប្ា យចាំ្ួ្
អន ក្ចូ លរ ួម ្រូបងវ ឹក្ ្ិងទេេ្ិក្ជ្ សៅបរ ធសិែទីតាំងខាងក្នុងអគារណ្តមួ យ។

❑ ការរក្ារមលតោងកាយរ៉ឺជារាំរ ូអ្ុិតត លអបាំសុតេ្មប់ការ្រប់្រងការឆ្ល ងសមសោរ ណែលអាច្តូិបា្អ្ុិតត ជា
្េទប់េុិតា ិភាពបណ្ា មសែើមបីកាត់ប្ា យការរ កក្ោលោលន្ជាំង៉ឺ COVID-19។ ក្នុងអាំ ុ ងសពលអ្ុិតត េូ មជ្ម ុញ
ឱ្យម្េក្មម ភាពណែលមិ្េូ ិពាក្់ព័្ធ្ឹងការប៉ាោះពាល់គានសោយផ្លាល់រយៈសពលយូរ រវាងម្ុេេមនក្់សៅម្ុេេ
មនក្់ រវាងអន ក្ចូ លរ ួម ្ិង/ឬ្ក្ ុម្រូបងវ ឹក្ សហើយចូ រោក្់ក្ាំែត់សៅសលើេក្មម ភាពណបបស្ោះ សៅទីតាំងខាងក្នុង
អគារ។ សទុយសៅិ ធញ ចូ រពិចារណ្តសផ្លតតសលើេក្មម ភាពបសងា ើតជាំនញ។

❑ ចូ រក្ាំែត់ចាំ្ួ្អន ក្ចូ លរ ួមណែលចូ លស្បើ្បាេ់ប្ា ប់ទឹក្ ឬប្ា ប់បតរេាំ
ូ សលៀក្បាំពាក្់សៅក្នុងសពលណ្តមួ យ។
❑ ្ពឹតតិការែ៍ក្នុង្ក្ ុមណែលមិ្ទក្់ទង្ឹងអតត ពលក្មម ែូ ចជាការទទួ លទ្អាហារសពលលាាចជា្ក្ ុម ឬេក្មម
ភាពេងា មសសេងៗសទៀត រួ រណតអាចសរៀបចាំស ើងបា្ សៅសពលណែលអាចសធវ ើសៅបា្ សៅខាងស្ៅអគារ សោយ
ម្ការរក្ារមលតពីគានបា្។

ការខធវ ើខរសតម្ររួ រពិនរ
ិ យរកខមខរាេ COVID-19 តមទាាប់
សមសោរណែលបងា ឱ្យម្ជាំង៉ឺ COVID-19 អាចឆ្ល ងែល់េមជិក្ណ្តមនក្់ន្េមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្ េូ មបីណតេមជិក្ណែលបា្
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ2 សហើយក្៏សោយ ប៉ាុណ្ត វាកា្់ណតទាំ្ងជាឆ្ល ងសៅអន ក្ណែលមិ្បា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារជាង។ ម្ុេេ
ណែលសទុក្សមសោរណ្តក្៏សោយទាំ្ងជាអាចចមល ងសមសោរស្ោះសៅអន ក្ែនទបា្សងណែរ។ ិ ធធីសាន្តេតមួ យសែើមបីក្ាំែត់អតត
េញ្ញាែបុរាលណែលឆ្ល ងសមសោរឱ្យបា្្តឹម្តូិ សហើយបនាប់មក្ោក្់ពួក្សរឱ្យសៅោច់សោយណ ក្បា្ឆ្ងប់រហ័េសនោះ
រ៉ឺសោយម្ការសធវ ើសតេត ្តល តពិ្ិតយតមទមលប់សទៀងទត់េ្មប់ជាំង៉ឺ COVID-19 សោយការសធវ ើសតេត រក្ណហេ្សមសោរ ឬ
ការសធវ ើសតេត ព្ងីក្អាេុីែ្ុយសក្ល អុិច (NAAT) ែូ ចជា ការសធវ ើសតេត រក្ទ្មង់សមសោរ (PCR) ឬការសធវ ើសតេត រក្សារធាតុណែល
បចចល
ូ ក្នុងខ្ល ួ្សែើមបីបសងា ើតភាពសាុាំ (Antigen, Ag)។ ការណែនាំ្ិងែាំបូនម្ទូ សៅអាំពីការសធវ ើសតេត រ ួមទ ាំង្បសភទសតេត
ណែលអាចរក្បា្ េូ មចូ លកា្់ទាំព័រអាំពី ព័ត៌ម្ន្ការសធវ ើសតេត េ្មប់អនក្ជាំង៉ឺ របេ់សយើង។

❑ បុរាលណែលបា្ជាេោះសេបើយពីជាំង៉ឺ COVID-19 ឬបា្បចេ ប់ការោក្់ខ្ល ួ្ឱ្យសៅោច់សោយណ ក្ណែលបា្បញ្ញាក្់
សោយម្ា ីរពិសសាធ្៍ក្នុងអាំ ុ ងសពល 90 នថា ក្្ល ងមក្ស្ោះ មិ្រួ រោក្់បចចល
ូ ក្នុងការសធវ ើសតេត ្តល តពិ្ិតយរក្សម
សោរ COVID-19 តមសពលក្ាំែត់សនោះសទ ្បេិ្សបើបុរាលសនោះមិ្ម្សោរេញ្ញា។ ការពិ្ិតយេ្មប់បុរាល
ណែលមិ្បា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ សហើយណែលធាលប់បា្ឆ្ល ងជាំង៉ឺ COVID-193 រួ រណតចាប់សសត ើមោប់ 90 នថា
បនាប់ពីនថា ន្ការសចញសោរេញ្ញាែាំបូង ឬចាប់ពីនថា ន្ការសធវ ើសតេត ណែលទទួ លលទធ សលថ្ ិ ធជា ម្ែាំបូង (្បេិ្
សបើពួក្សរមិ្ម្សោរេញ្ញា)។

❑ សៅសពលណ្តណែលក្រែីឆ្លងសមសោរចាេ់លាេ់្តូិបា្ក្ាំែត់អតត េញ្ញាែសៅក្នុង្ក្ ុមក្ីឡាយុិជ្ណ្តមួ យរបេ់
អន ក្ េូ មអ្ុិតត តមការណែនាំណែលម្សៅក្នុង ណស្ការ្រប់្រងការប៉ាោះពាល់សៅ្ឹងសមសោរេ្មប់ក្ីឡាយុ
ិជ្ ្ិងធានថ្ ោល់បុរាលណែលម្ទាំនក្់ទាំ្ងជិតេន ិទធ សហើយណែលមិ្បា្ទទួ លការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារទ ាំងអេ់
្តូិ សធវ ើចតត ីេ័ក្ រ ួមទ ាំងបុរាលណែលម្ទាំនក្់ទាំ្ងជិតេន ិទធណ្តណែលបា្ទទួ លការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសហើយម្
បង្គហញ្ូ ិសោរេញ្ញា។

❑ េមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្ អន ក្សរៀបចាំចាត់ណចង្ក្ ុម ឬ្រូបងវ ឹក្ រួ រណតរក្ាក្ាំែត់្តន្សាា្ភាពចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គាររបេ់
អតត ពលិក្ ្ិងរបេ់បុរាលិក្/្រូបងវ ឹក្/អាជាាក្ណ្ត
ត ល/អន ក្េម ័្រចិតតទ ាំងអេ់ ្ិងការសធវ ើសតេត ណ្តមួ យណែលបា្
សធវ ើបនាប់ពីបា្ប៉ាោះពាល់សៅ្ឹងក្រែីជាំង៉ឺ COVID-19។ ពួ ក្សរមិ្ចាាំបាច់រក្ាទុក្ចាប់ចមល ងភ័េតុតងន្ការ
ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ ឬចាប់ចមល ងន្លទធ សលសតេត សនោះសទ។
នសពលបចចុបប្ន ស្ោះ សោយការចមល ងក្នុងេហរម្៍ម្ក្្មិតខ្ព េ់ឬក្្មិតរួ រឱ្យក្ត់េមាល់ក្ាំពុងសក្ើតស ើង
សៅក្នុងសខា្ធី Los Angeles ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យអ្ុិតត សេចក្ត ីណែនាំន្ការសធវ ើសតេត ខាងស្កាម
ចាំសពាោះអតត ពលិក្្ិងបុរាលិក្/្រូបងវ ឹក្/អាជាាក្ណ្ត
ត ល/អន ក្េម ័្រចិតតណែលចូ លរ ួមទ ាំងអេ់។ អន ក្ចូ លរ ួមិ ័យសក្ម ង
ណែលបង្គហញភ័េតុតងថ្ពួ ក្សរបា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ្បឆ្ងាំង្ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 ន ើយទ ាំងមិនខដលសធវ ើ
ការ្បក្ួ តនោយមិ្ពាក់ម៉ាស់ ឬក៏មិន្បក្ួ តជាមួ យមិរែរ ួមត្ក ុមខដលមិនពាក់ម៉ាស់នពលនៅខាងក្នុងអគារ
សនោះ ឬណែលបា្ជាេោះសេបើយពីជាំង៉ឺ COVID-19 ឬក្៏បា្បចេ ប់ការោក្់ខ្ល ួ្ឱ្យសៅោច់សោយណ ក្ ណែលបា្
បញ្ញាក្់សោយម្ា ីរពិសសាធ្៍ក្នុងអាំ ុ ងសពល 90 នថា ក្្ល ងមក្ស្ោះ មិ្រួ រោក្់បចចល
ូ ក្នុងការសធវ ើសតេត តរ ួតពិ្ិតយ
សមសោរ COVID-19 តមទមលប់សនោះសទ ្បេិ្សបើបុរាលសនោះមិ្ម្សោរេញ្ញា។ អន កចូ លរ ួមសពញិ ័យ (ឧទ
រែ៍ ត្គ្ូបងវ ឹក បុគ្គលិកជាំនួយ ្ក្ ុមការង្គរខាងក្ីឡា អន កសម ័ត្គ្ចិរែ) ខដលបង្កហញភ័សតុតងថ្សាថនភាពន្ការ
2

ទ ាំងស្ោះរ៉ឺអាចទទួ លយក្បា្ជាភ័េតុតងន្ ”ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ”៖ 1) ប័ែណេមាល់ខ្ល ួ្អន ក្ចូ លរ ួមណែលម្រ ូបថត ្ិង 2) កាតចាក្់ថ្ន ាំ
បង្គាររបេ់ពួក្សរ (ណែលរ ួមបចចល
ូ ទ ាំងសឈាមោះអន ក្ណែលបា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ ្បសភទថ្នប
ាំ ង្គារ COVID-19 ណែលបា្សត ល់ជូ្ ្ិងកាលបរ ធសច័ ទន្ការសត ល់
ជូ ្ែូ េចុងស្កាយ) ឬរ ូបថតន្កាតចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារជាឯក្សារោច់សោយណ ក្ ឬរ ូបថតន្កាតចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គាររបេ់អនក្ចូ លរ ួមណែល្តូិបា្រក្ាទុក្
សៅក្នុងទូ រេ័ពាឬឧបក្រែ៍សអ ិច្តូ្ិក្ ឬឯក្សារន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញណែលបា្ មក្ពីអនក្សដ ល់សេវាណថទ ាំេុខ្ភាព (ណែលរ ួមម្សឈាមោះ
អន ក្ណែលបា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ ្ិងបញ្ញាក្់ថ្អន ក្ចូ លរ ួមសនោះបា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារជាំង៉ឺ COVID-19 សពញសលញ)។ េ្មប់សគាលបាំែងន្ពិធកា
ី រស្ោះ
បុរាលនន្តូិបា្ចាត់ទុក្ថ្ “បា្ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ” ្បឆ្ងាំងសមសោរ COVID-19៖ 2 េបាតហ៍ស ើងសៅ បនាប់ពីការចាក្់ែូេទីពីរន្
្បសភទថ្នប
ាំ ង្គារជាំង៉ឺ COVID-19 របេ់ពួក្សរណែលម្លាំោប់ 2 ែូ េ រ ួមម្្បសភទ Pfizer ឬ្បសភទ Moderna ឬ 2 េបាតហ៍ស ើងសៅ បនាប់ពីការ
ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារជាំង៉ឺ COVID-19 ណែលម្ណតមួ យែូ េែូ ចជា្បសភទ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen ឬក្៏រយៈសពល 2 េបាតហ៍ស ើងសៅ បនាប់ពី
បចេ ប់ការចាក្់តមលាំោប់ន្ថ្នប
ាំ ង្គារជាំង៉ឺ COVID-19 ណ្តណែលបា្ចុោះបចា ីេ្មប់ការស្បើ្បាេ់ជាបនា្់សោយអងា ការេុខ្ភាពពិភពសលាក្
(WHO) (ឧទហរែ៍ ្បសភទ AstraZeneca/Oxford)។ េូ មចូ លសៅកា្់ សរហទាំព័រ របេ់ WHO េ្មប់ព័ត៌ម្បណ្ា មអាំពីថ្នប
ាំ ង្គារជាំង៉ឺ COVID-19
ណែល្តូិបា្អ្ុញ្ញាតឱ្យស្បើ្បាេ់សោយ WHO។
ទ ាំងស្ោះរ៉ឺអាចទទួ លយក្បា្ជាភ័េតុតងន្ការឆ្ល ងជាំង៉ឺ COVID-19 ពីសពលមុ្ (លទធ សលសធវ ើសតេត រក្សមសោរថ្ ិ ធជា ម្ពីសពលមុ្) ្ិងការ
បចេ ប់ការោក្់ខ្ល ួ្ឱ្យសៅោក្់សោយណ ក្ក្នុងអាំ ុ ងសពល 90 នថា ចុងស្កាយ៖ ប័ែណេមាល់ខ្ល ួ្ណែលម្រ ូបថត ្ិងឯក្សារចមល ងន្ការសធវ ើសតេត រក្
សារធាតុណែលបចចល
ូ ក្នុងខ្ល ួ្សែើមបីបសងា ើតភាពសាុាំ (antigen) ្ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 ឬការសធវ ើសតេត រក្ទ្មង់សមសោរ (PCR) ទទួ លលទធ សលថ្ ិ ធជា ម្
របេ់ពួក្សរជាលក្េ ែៈ្ក្ោេ ឬលក្េ ែៈឌីជីថលសៅសលើទូរេ័ពាឬឧបក្រែ៍សអ ិច្តូ្ិចរបេ់ពួក្សរ ក្នុងអាំ ុ ងសពល 90 នថា ចុងស្កាយ ប៉ាុណ្ត មិ្
ណម្ក្នុងអាំ ុ ងសពល 10 នថា ចុងស្កាយសទ។ បុរាលស្ោះ្តូិណតបាំសពញ្ូ ិ ត្មូិការន្ការោក្់ខ្ល ួ្ឱ្យសៅោច់សោយណ ក្ មុ្សពលចូ លរ ួម្បក្ួ ត។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្ការត្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 របស់ពួកនគ្្រប់លក្េ ែៈ្ិងទន់សពលសិលា ឬក្៏បានជាសោះនសបើយពី
/បានបញ្ច ប់ការោក់ែល ួនឱ្យសៅោច់សោយណ ក្េ្មប់ជាំង៉ឺ COVID-19 ខដលបា្បញ្ញាក្់សោយមនទ ីរពិនសា្ន៍
កនុងអាំ ុ ងនពល 90 ថ្ងៃ កនា ងមកស្ោះ មិ្រួ រ្តូិបានរាប់បញ្ចល
ូ សៅកនុងការន្វ ើនរសែ រកជាំង៉ឺ COVID-19 តម
ទមលប់សនោះនទ ត្បសិននបើបុរាលសនោះមិនមននរាគ្សញ្ញា។ ការ្តល តពិ្ិតយេ្មប់បុរាលណែលសាា្ភាពន្ការ
ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គាររបេ់ពួក្មិនបាំសពញតមត្មូិការខាងនលើសត្មប់ក្្មិតអាយុនរៀងៗែល ួនសទសនោះ ្ិងណែលធាលប់
បា្ឆ្ល ងជាំង៉ឺ COVID-19 មិ្រួ រសធវ ើសតេត ្តល តពិ្ិតយរក្សមសោររហូ តែល់ចាំ្ួ្ 90 នថា បនាប់ពីនថា ែាំបូងន្ការ
សចញសោរេញ្ញា ឬចាប់សសដ ើមពីនថា ែាំបូងន្ការសធវ ើសតេត ណែលទទួ លលទធ សលថ្ ិ ធជា ម្ (្បេិ្សបើពួក្សរមិ្ម្
សចញសោរេញ្ញា)។ េូ មសមើលតោងខាងស្កាមេ្មប់ឧទហរែ៍ន្្បសភទក្ីឡាណែលចាត់ចូលតមចាំណ្តត់ថ្នក្់
ន្ក្្មិតហា្ិភ័យសសេងៗគាន។
1. កីឡាខៅោងកនុងអារដែលានកម្រមិរហានិភ័យមធយមឬកម្រមិរហានិភ័យខព ស់ សម្រាប់កុារម្រេប់
កម្រមិរអាយុ ម្រពមទំងបុេាលិក/ម្រេូបងវ ឹក/អន កសម័ម្រេចិរត។ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យម្លទធ សល
សធវ ើសតេត ថ្អិ ធជា ម្្បចាាំេបាតហ៍េ្មប់អនក្ចូ លរ ួមិ ័យសក្ម ងទ ាំងអេ់ខដលមិនបានចក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
នពញនលញ និងអន កចូ លរ ួមនពញវ ័យទ ាំងអស់ណែលសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គាររបេ់ពួក្សរមិ្្រប់
លក្េ ែៈ្ិងមិ្ទ្់សពលសិលា រ ួមទ ាំងក្ុមរណែលក្ាំពុងចូ លរ ួម្បក្ួ ត ្ពមទ ាំងបុរាលិក្/្រូបងវ ឹក្/អន ក្
េម ័្រចិតត។ លទធ ផ្លទទួ លបា្ពីឧបករែ៍ន្វ ើនរសែ ណែលអាចរក្ទិញបា្សោយមិ្ម្សិជា បញ្ញា រ ួម
ទ ាំងការន្វ ើនរសែ នោយែល ួនឯង និងនរសែ ណែលអាចែឹងអាំពីលទធ សលបា្នោយែល ួនឯងខដលសធវ ើស ើងសៅ
សា ោះ សទោះ្តូិបា្នផ្ទ ៀងផ្អទរ់ឬមិ្បា្ ក៏អាចទទួ លយកបាន សត្មប់អរែ ពលិកិ ័យសក្ម ង និងមនុសស
នពញវ ័យខដលមិនខមនជាបុគ្គលិក។ នៅនត្កាមបទោា្បនណ្ត
ែ ោះអាសនន បនាទន់ន្ការទប់សាាត់ជាំង៉ឺ
COVID-19 សៅក្ណ្ល ងសធវ ើការរបេ់ Cal/OSHA (Cal/OHSA ETS) នសពលបចចុបប្ន ស្ោះ ការន្វ ើនរសែ ខដល
ត្មូិឱ្យផ្ែ ល់ជូនដល់បុរាលិក្ អាចរាប់បញ្ចល
ូ នរសែ ណែលអាចរក្ទិញបា្សោយមិ្ម្សិជា បញ្ញា សហើយ
ណែលអាចសធវ ើស ើង្ិងែឹងអាំពីលទធ សលបា្នោយែល ួនឯងណតប៉ាុសណ្ត
ណ ោះត្បសិននបើនីរិ វ ិ្ីត្រូវបាន្តល តពិ្ិ
តយ ឬសនងា រនោយក្ណ្ល ងការង្គរឬអន កផ្ែ ល់នសវាក្មម ណសន ក្ណថទ ាំេុខ្ភាពពីចមាយខដលមនការបញ្ញជក់
្តឹម្តូិ។ ្បេិ្សបើក្ីឡាក្រ្តូិបា្អ្ុញ្ញាត ្ិងស្ជើេសរ កេចូ លរ ួម្បក្ួ តសោយមិ្ពាក្់ម៉ាេ់ ម្
ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យេមជិក្ទ ាំងអេ់អ្ុិតត ការសធវ ើសតេត ្តល តពិ្ិតយរក្សមសោរ COVID-19 ឱ្យ
បា្យ៉ាងសហាចណ្តេ់មដងក្នុងមួ យេបាតហ៍ សោយមិ្រិតអាំពីសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារស ើយ។
2. កីឡាខៅោងខម្រៅអារដែលានកម្រមិរហានិភ័យមធយមឬកម្រមិរហានិភ័យខព ស់ សម្រាប់យុវវ ័យដែល
ានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នំខ ើងខៅ ម្រពមទំងបុេាលិក/ម្រេូបងវ ឹក/អន កសម័ម្រេចិរត។ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺង
ម៉ាត់ឱ្យម្លទធ សលសធវ ើសតេត ថ្អិ ធជា ម្្បចាាំេបាតហ៍ េ្មប់អនក្ចូ លរ ួមិ ័យសក្ម ងទ ាំងអេ់ខដលមិន
បានចក់ថ្នប
ាំ ង្គារនពញនលញនិងសត្មប់អនកចូ លរ ួមនពញវ ័យទ ាំងអស់ណែលសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្ន ាំ
បង្គាររបេ់ពួក្សរមិ្្រប់លក្េ ែៈ្ិងមិ្ទ្់សពលសិលា រ ួមទ ាំងយុិិ ័យណែលម្អាយុចាប់ពី 12 ឆ្ងនាំ
ស ើងសៅណែលក្ាំពុងចូ លរ ួម្បក្ួ ត ្ពមទ ាំងបុរាលិក្/្រូបងវ ឹក្/អន ក្េម ័្រចិតត។ លទធ ផ្លណែលទទួ លបា្
ពីឧបករែ៍ន្វ ើនរសែ ណែលអាចរក្ទិញបានសោយមិ្ម្សិជា បញ្ញា រ ួមទ ាំងការន្វ ើនរសែ នោយែល ួនឯង
និងនរសែ ណែលអាចែឹងអាំពីលទធ សលបា្នោយែល ួនឯងខដលសធវ ើស ើងនៅផ្ទ ោះ សទោះ្តូិបា្នផ្ទ ៀងផ្អទរ់ឬ
មិ្បា្ ក៏អាចទទួ លយកបានផ្ងខដរ សត្មប់អរែ ពលិក្ិ ័យសក្ម ងនិងមនុសសនពញវ ័យខដលមិនខមន
ជាបុគ្គលិក។ នៅនត្កាម Cal/OSHA ETS នសពលបចចុបបនន ស្ោះ ការន្វ ើនរសែ ខដលរត្មូវឱ្យសដ ល់ជូ្ែល់បរា
លិក្ អាចរាប់បញ្ចល
ូ ណតនរសែ ណែលអាចរក្ទិញបា្នោយមិ្ម្សិជា បញ្ញា សហើយណែលអាចសធវ ើស ើង្ិង
ែឹងអាំពីលទធ សលបា្សោយែល ួនឯងណតប៉ាុសណ្ត
ណ ោះ ត្បសិននបើនីរិ វ ិ្ីត្រូវបាន្តល តពិ្ិតយឬសនងា រនោយ
ក្ណ្ល ងការង្គរឬអន កផ្ែ ល់នសវាក្មម ណសន ក្ណថទ ាំេុខ្ភាពពីចមាយខដលមនការបញ្ញជក់្តឹម្តូិ។

❑ ចាំសពាោះក្ីឡាក្រសៅក្នុង្ក្ ុមក្ីឡាណែលម្ក្្មិតហា្ិភ័យមធយម្ិងក្្មិតហា្ិភ័យខ្ព េ់ សហើយណែលម្អាយុ
ស្កាម 12 ឆ្ងនាំ ្ិង្តូិបា្ែឹក្ជចជ្
ូ ជាសទៀងទត់តមរយៈឡា្្ក្ ុង/ឡា្តូ ច ម្ការណែនាំឱ្យបង្គហញលទធ សល
សតេត ថ្អិ ធជា ម្្បចាាំេបាតហ៍។
❑ ្បេិ្សបើក្ីឡាក្រណែលម្អាយុស្កាម 12 ឆ្ងនាំចូលរ ួមក្នុងការ្បក្ួ តណែលម្សខា្ធីស្ចើ្ សហើយរយៈសពល
ស្ចើ្នថា េ្មប់្បសភទក្ីឡាសៅខាងស្ៅអគារណែល្បឈម្ឹងក្្មិតហា្ិភ័យមធយមឬក្្មិតហា្ិភ័យខ្ព េ់
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
ម្ការណែនាំឱ្យម្លទធ សលសធវ ើសតេត ថ្អិ ធជា ម្ក្នុងរយៈសពល 3 នថា ជាប់គាន4 មុ្សពលការ្បក្ួ តសលើក្ែាំបូង
របេ់ពួក្សរ។
❑ ្បេិ្សបើម្ក្រែី ិ ធជា ម្ក្នុងចាំសណ្តមក្ីឡាក្រ ្រូបងវ ឹក្ ្ិង/ឬបុរាលិក្ទ ាំងឡាយសៅក្នុង្ក្ ុមក្ីឡាណែលសៅ
ខាងស្ៅអគារ ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យក្ីឡាក្រ បុរាលិក្/្រូបងវ ឹក្/អន ក្េម ័្រចិតតទ ាំងអេ់ (សោយមិ្
រិតអាំពីសាា្ភាពន្ការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ) សធវ ើសតេត ្បចាាំេបាតហ៍េ្មប់រយៈសពលពីរេបាតហ៍ ចាប់តាំងពីសពលណែល
ម្ការប៉ាោះពាល់សៅ្ឹងសមសោរ។
❑ បុរាលិក្/អន ក្េម ័្រចិតតក្នុង្ក្ ុមណែលតួ នទីឬមុខ្ង្គរមិ្ោប់បចចល
ូ ការ្បា្េ័យទក្់ទងសោយផ្លាល់ជាមួ យអតត
ពលិក្ ្រូបងវ ឹក្ ឬបុរាលិក្សសេងសទៀត (ឧទហរែ៍ ការសត ល់ជាំ្ួយណសន ក្រែា បាលែល់្ក្ ុមឬេមព ័្ធ ប៉ាុណ្ត មិ្សធវ ើការ
សោយផ្លាល់ជាមួ យ្ក្ ុមយុិជ្ ឬេមជិក្្ក្ ុមសសេងសទៀត) ្តូិបា្សលើក្ណលងពីការណែនាំន្ការសធវ ើសតេត ទ ាំង
ស្ោះ។
❑ អន ក្េម ័្រចិតតមតងមាល ណែលម្ការ្បាេ័យទក្់ទងផ្លាល់ក្្មិតតិចណ្តេ់ជាមួ យអតត ពលិក្ ្រូបងវ ឹក្ ឬ
បុរាលិក្សសេងសទៀត (ឧទហរែ៍ អាជាាក្ណ្ត
ត លេម ័្រចិតត ឬអាជាាក្ណ្ត
ត លណែលមក្កាត់សេចក្ដ ីណតមដ ង ឬពីរែងក្នុង
មួ យរែូ ិកាល) សនោះ មិ្ចាាំបាច់សធវ ើសតេត ្តល តពិ្ិតយសមសោរ្បចាាំេបាតហ៍សនោះសទ ប៉ាុណ្ត ម្ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺង
ម៉ាត់ឱ្យពួ ក្សរម្ភ័េតុតងន្សាា្ភាពការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ្បឆ្ងាំង្ឹងជាំង៉ឺ COVID-19 ណែល្រប់លក្េ
ែៈ្ិងទ្់សពលសិលា ឬភ័េតុតងន្ការសធវ ើសតេត អិ ធជា ម្ណែលបា្សធវ ើស ើងក្នុងអាំ ុ ងសពល 3 នថា មុ្សពលសិលា
សធវ ើការេម ័្រចិតតរបេ់ពួក្សរ។

ខយល់បក់ខចញចូ ល
❑ ្បេិ្សបើេក្មម ភាពក្ីឡាយុិជ្្តូិបា្សរៀបចាំស ើងសៅខាងក្នុងអគារ េូ ម្បាក្ែថ្ម្្បព័្ធម៉ាេុី្ក្សដដ
្បព័្ធខ្យល់ ្ិងម៉ាេុី្្តជាក្់រ ួមគាន (HVAC) ន្អគាររបេ់អនក្រ៉ឺសៅលអ ម្ែាំសែើរការធមម ត។

❑ េូ មពិចារណ្តតសមល ើងម៉ាេុី្េមអតខ្យល់ណែលម្្បេិទធិភាពខ្ព េ់សហើយអាចចល័តបា្ សធវ ើឱ្យត្មងខ្យល់របេ់
អគារ្បសេើរស ើងសហើយឱ្យម្្បេិទធិភាពខ្ព េ់បាំសុតតមណែលអាចសធវ ើសៅបា្ ្ិងសធវ ើការណក្ណ្បសសេងសទៀត
សែើមបីបសងា ើ្បរ ធមែខ្យល់ពីខាងស្ៅ ្ិងខ្យល់សចញចូ លសៅ្រប់ទីតាំងសធវ ើការ។

❑ សៅសពលអាកាេធាតុ ្ិងល័ក្េខ្័ែឌន្ការសលងក្ីឡាអាំសណ្តយសល េូ មបសងា ើ្ខ្យល់ប រ ធេុទធពីខាងស្ៅសោយសបើក្
បងអ ួច ្ិងទវរ។ េូ មពិចារណ្តស្បើ្បាេ់ក្ង្គហរសែើមបីបសងា ើ្្បេិទធិភាពន្ការសបើក្បងអ ួច-សោយោក្់ក្ង្គហរតម
បងអ ួចសែើមបីសលុាំខ្យល់សចញសៅខាងស្ៅ មិ្ណម្ចូ លខាងក្នុងសទ។

❑ នៅនពលមនសកមម ភាពសៅខាងកនុងអគារនកើរន ើង ការន្វ ើឱ្យែយល់បក់នចញចូ លបា្្បនសើរន ើងនៅកនុង
សាលហាត់ក្ីឡា គ្៉ឺជាមសធាបាយដ៏សាំខាន់មួយនដើមបីការ់បនថ យហានិេ័យថ្នការចមា ង និងការផ្្ុោះន ើងន្នម
នរាគ្ខដលជាលទធ ផ្លបងា មកពីការត្បកួ រកីឡាខដល្បឈម្ឹងហានិេ័យែព ស់។ ការនត្បើត្បាស់កង្កហរតមក្ប
ល ្
្តឹម្តូិនដើមបីផ្អាស់បតរែយល់
ូ
សៅផ្លាល់ែី អាចម្ឥទធ ិពលរួ រឱ្យក្ត់េមាល់ក្នុងការការ់បនថ យហានិេ័យ។ សូ ម
សមើលសរហទាំព័រ គ្ាំរ ូអនុវរែ លអបាំផ្ុរសត្មប់ត្បព័នធែយល់បក់នចញចូ លនៅសាលហាត់ក្ឡា
ី េ្មប់សេចក្ត ីណែនាំ
បណ្ា ម។

❑ កាត់ប្ា យចាំ្ួ្ម្ុេេសៅក្នុងទីតាំង ណែលមិ្អាចបសងា ើ្ខ្យល់បក្់សចញចូ លពីខាងស្ៅបា្។
❑ ្បេិ្សបើ្ក្ ុម ឬេមព ័្ធក្ីឡាយុិជ្របេ់អនក្ស្បើ្បាេ់យ្យ្ត ែឹក្ជចជ្
ូ ែូ ចជាឡា្្ក្ ុងឬឡា្តូ ច ម្ការ
ណែនាំឱ្យសបើក្បងអ ួចសែើមបីបសងា ើ្ខ្យលបក្់សចញចូ លពីប រ ធយកាេខាងស្ៅឱ្យបា្ស្ចើ្ សៅសពលវាម្េុិតា ិ
ភាពក្នុងការសធវ ើណបបស្ោះ។ េូ មសមើលសរហទាំព័រេត ីពី ការណែនាំេដីទីេ្មប់្បព័្ធខ្យល់បក្់សចញចូ ល ត្មង ្ិង
រុែភាពខ្យល់សៅក្នុងបរ ធយកាេខាងក្នុងអគារ របេ់រែា ្ិង ្បព័្ធខ្យល់បក្់សចញចូ លសៅក្នុងសាលាសរៀ្ ្ិង
ក្មម ិ ធធីណថទ ាំក្ុមរ របេ់មជឈមែឌល្រប់្រង្ិងទប់សាាត់ជាំង៉ឺឆ្លង (CDC)។

ខរៀបចំាម្រំ ទការលាងសាែរនែ
4

រយៈសពល 3 នថា ជាប់គានរ៉ឺ 3 នថា មុ្សពលការ្បក្ួ តអ្ត រ្ក្ ុម (រវាង្ក្ ុមសសេងគាន)។ ការស្បើ្បាេ់រយៈសពល 3 នថា ជាប់គានជាជាងរយៈសពល 72 សម៉ាង
អាចសដ ល់ភាពបត់ណប្ស្ចើ្ឱ្យអតត ពលិក្ ឬបុរាលិក្។ សោយស្បើ្បាេ់រយៈសពល 3 នថា ជាប់គាន េុពលភាពន្ការសធវ ើសតេត មិ្អា្េ័យសលើសពលសិលា
ន្ការ្បក្ួ ត ឬសពលសិលាន្នថា ណែលបា្សធវ ើសតេត សនោះសទ។ ឧទហរែ៍ ្បេិ្សបើការ្បក្ួ តរ៉ឺសៅសម៉ាង 1 រសេៀលនថា េុ្ក្ អតត ពលិក្ឬបុរាលិក្ អាច
ចូ លរ ួមក្នុងការ្បក្ួ តសោយបង្គហញលទធ សលន្ការសធវ ើសតេត ថ្អិ ធជា ម្ ណែល្តូិបា្សធវ ើស ើងសៅសពលណ្តមួ យកាលពីនថា អង្គារ ឬនថា បនាប់មក្។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
❑ ោក្់សាា្ីយ៍លាងេមអតនែ ឬទឹក្អនម័យលាងេមអតនែសៅ្ចក្ចូ ល ្ិងខាងស្ៅប្ា ប់ទឹក្ណែលស្បើ្បាេ់
រ ួមគាន សោយម្ោក្់សាលក្េញ្ញា សែើមបីជ្ម ុញឱ្យម្ការស្បើ្បាេ់។

❑ ជ្ម ុញឱ្យម្ការលាងេមអតនែឱ្យបា្ញឹក្ញាប់។

ការទំនាក់ទំនង
❑ ចូ រពិចារណ្តបិទ សាលក្េញ្ញា សែើមបីឱ្យសភាៀិណែលក្ាំពុងចូ លសៅទីតាំងរបេ់អនក្ ែឹងអាំពីសគាលការែ៍របេ់អនក្ រ ួម
ទ ាំងការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យម្ុេេ្រប់រ ូបពាក្់ម៉ាេ់សៅសពលណែលេា ិតសៅខាងក្នុងអគារ។

❑ ស្បើ្បាេ់សិទិកាអ្ឡាញរបេ់អនក្ សែើមបីសេពវ សាយសគាលការែ៍េុិតា ិភាពន្ជាំង៉ឺ COVID-19 របេ់អនក្សៅែល់
សាធារែជ្ទ ាំងអេ់។

បខងា ើនការម្រប ុងម្របយ័រនបដនថ មខទៀរជុំ វ ិញការខធវ ើែំខណើរជាម្រក ុម និងការម្របកួ ររវាងម្រក ុមខផសងាន
❑ សៅសពលសធវ ើែាំសែើរក្នុងយ្យ្ត ជាមួ យ្ឹងេមជិក្្ក្ ុមក្ីឡាយុិជ្ែនទសទៀតណែលមិ្ណម្ជាេមជិក្មក្ពី
្រល សារណតមួ យ ការណែនាំយ៉ាងមុ៉ឺងម៉ាត់ឱ្យម្ការពាក្់ម៉ាេ់ក្នុងអាំ ុ ងសពលសធវ ើែាំសែើរទ ាំងមូ ល ្ិងសបើក្បងអ ួច។
ស្ោះរ ួមបចចល
ូ ទ ាំងសៅសពលជិោះតមរថយ្ត ្រល សាររ ួមគានសងណែរ។
❑ ្បេិ្សបើសធវ ើែាំសែើរសៅចូ លរ ួម្ពឹតតិការែ៍សៅខាងស្ៅសខា្ធី Los Angeles េូ ម្បកា្់ខាាប់្ូិ ការ្បឹក្ា ្ិង
សេចក្ត ីណែនាំអាំពីការសធវ ើែាំសែើរ។
❑ សៅសពលសធវ ើែាំសែើរសោយ្តូិេ្មក្សពលយប់ ម្ការណែនាំឱ្យេមជិក្្ក្ ុមណែលមិ្ណម្ជាេមជិក្មក្ពី
្រល សារែូ ចគាន ្តូិសរងក្នុងប្ា ប់ោច់សោយណ ក្ពីគាន ្ិងពាក្់ម៉ាេ់សៅសពលសៅសលងប្ា ប់របេ់េមជិក្សសេង
សទៀតសៅក្នុងេណ្ត
ា គារសនោះ។
❑ ការោប់អា្សេពរប់ជាមួ យេមជិក្ន្្ក្ ុមសសេងសទៀតមិ្្តូិបា្ជ្ម ុញឱ្យសធវ ើសនោះស ើយ។

ឹ អំពីហានិភ័យដែលទក់ទងនឹងកីឡា កនុងអំ ុ ងខពលផ្ េះុ ជំងរា
ឺ ររារសកលខនេះ
ការយល់ែង
ក្ីឡា ្ិងេក្មម ភាពណសន ក្ោងកាយណែលអ្ុញ្ញាតឱ្យរក្ារមលតចាប់ពី 6 សៅ 8 ហវ ីតរវាងនែរូ ្បក្ួ តសសេងសទៀត ែូ ចជា
ក្ីឡាវាយក្ូ ្សហាាល ឬក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់សទល្បឈម្ឹងហា្ិភ័យទបជាងក្ីឡាណែលពាក្់ព័្ធ្ឹងទាំនក្់ទាំ្ងឬការ
ប៉ាោះពាល់ជិតេន ិទធជាញឹក្ញាប់ែូចជាក្ីឡាបាល់សបាោះ ឬសបាក្ចាំបាប់។ ចាំសពាោះក្ីឡាណែលអតត ពលិក្មិ្ស្បើ្បាេ់េមារៈរ ួមគាន
ែូ ចជាការរត់្បណ្តាំង (cross country) ្បឈម្ឹងហា្ិភ័យទបជាង្បសភទក្ីឡាណែលស្បើ្បាេ់េមារៈរ ួមគាន ែូ ចជា
ក្ីឡាបាល់ឱ្បអាសមរ ធក្។ ្បសភទក្ីឡាណែលម្ការប៉ាោះពាល់តិចតួ ចសៅ្ឹងក្ីឡាក្រសសេងសទៀតអាចជាជស្មើេណែលម្
េុិតា ិភាពជាង។ ឧទហរែ៍ ការរត់្បណ្តាំងសលើទីវាលេ្មប់រត់ អាច្បឈម្ឹងហា្ិភ័យទបជាងក្ីឡាណែលសធវ ើឱ្យបុរាល
មនក្់ម្ទាំនក្់ទាំ្ង ឬការប៉ាោះពាល់ជិតេន ិទធជាមួ យ្ឹងក្ីឡាក្រសសេងសទៀតក្នុងរយៈសពលយូរ ែូ ចជាស្បើ្បាេ់សពលសិលា
ពាក្់ក្ណ្ត
ត លន្ការ្បក្ួ តទ ាំងមូ ល។
ទីតាំងជាក្់លាក្់ណែលអតត ពលិក្ហវ ឹក្ហាត់ ហាត់េម ្ិង្បក្ួ ត ក្៏ជោះឥទធ ិពលែល់ហា្ិភ័យសងណែរ។ េូ មស្ជើេសរ កេទី
តាំងខាងស្ៅអគារេ្មប់ក្ីឡា ្ិងថ្នក្់បងវ ឹក្ សៅសពលណ្តណែលអាចសធវ ើសៅបា្។ ជាំង៉ឺ COVID-19 ទាំ្ងជាអាច រ កក្
ោលោលសៅក្នុងទីធាលខាងក្នុងអគារណែលមិ្ម្ខ្យល់បក្់សចញចូ លលអ ។ ក្ីឡា ្ិងេក្មម ភាពខាងក្នុងអគារទាំ្ងជា
្បឈម្ឹងហា្ិភ័យខ្ព េ់ន្ការចមល ងសមសោរ ជាពិសេេ្បេិ្សបើក្ីឡា ឬេក្មម ភាពោងកាយស្ោះ ពាក្់ព័្ធ្ឹងទាំនក្់
ទាំ្ងឬការប៉ាោះពាល់ជិតេន ិទធ ការស្បើ្បាេ់ឧបក្រែ៍រ ួមគាន ្ិងការប៉ាោះពាល់កា្់ណតស្ចើ្រវាងក្ីឡាក្រសសេងៗ ែូ ចជាក្ីឡា
បាល់សបាោះ។
ម្ុេេមនក្់ណែលម្ការ្បា្េ័យទក្់ទង្ឹងម្ុេេែនទសទៀតកា្់ណតស្ចើ្ រ៉ឺកា្់ណតម្ឱ្កាេស្ចើ្ក្នុងការប៉ាោះ
ពាល់សៅ្ឹងជាំង៉ឺ COVID-19។ ែូ សចន ោះ្ក្ ុមតូ ចៗ ការហវ ឹក្ហាត់តមទីតាំងឬថ្នក្់សរៀ្តូ ចៗណែលសៅជាមួ យគានជាប់ ជាជាង
ការលាយ ាំជាមួ យ្ក្ ុមសសេង ្រូបងវ ឹក្ ឬ្រូបស្ងៀ្សសេងសទៀត ្ឹងកាលយជាជស្មើេណែលម្េុិតា ិភាពជាង។ ស្ោះក្៏្ឹង
សត ល់ភាពង្គយ្េល លក្នុងការទក្់ទងសៅបុរាលទ ាំងសនោះសងណែរ ្បេិ្សបើម្ការប៉ាោះពាល់សៅ្ឹងជាំង៉ឺ COVID-19។
ការសានក្់សៅក្នុងេហរម្៍របេ់អនក្ ្ឹងម្េុិតា ិភាពជាងការចូ លរ ួមក្នុង្ក្ ុមសធវ ើែាំសែើរសសេងៗ។ ការសធវ ើែាំសែើរសៅកា្់
តាំប្់ណែលម្ក្រែីជាំង៉ឺ COVID-19 ស្ចើ្អាចបសងា ើ្ឱ្កាេន្ការឆ្ល ងសមសោរ ្ិងការរ កក្ោលោល។ ក្ីឡាណែល្តូិការ
សធវ ើែាំសែើរក្៏រ ួមបចចល
ូ ក្ីឡាក្រច្ម ុោះសងណែរ ែូ សចន ោះអតត ពលិក្ជាទូ សៅបា្ប៉ាោះពាល់សៅ្ឹងម្ុេេកា្់ណតស្ចើ្។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
តរាងទី 1៖ ឧទហរណ៏ននកីឡាដែលម្ររូវបានដបងដចកតមកម្រមិរហានិភ័យ
ហានិភ័យទប
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ក្ីឡាបាញ់ធន ូ
ក្ីឡាវាយេី (សទល)
្ក្ ុមតន្ត្តី (Band)
ក្ីឡាជិោះក្ង់
ណលបងសបាោះក្ូ ្បាល់សលើទវា
ី លតូ ច
(Bocce)
ណលបងសបាោះបូ លីង
ណលបងសបាោះក្ូ ្ក្ចេ ប់ចូលរ្ធ
(Corn hole)
ការរត់្បណ្តាំង (Cross country)
ក្ីឡាសបាោះែុាំមូលសលើទ៉ឺក្ក្ក្
(Curling)
ការោាំ (មិ្ម្ការប៉ាោះពាល់)
ណលបងសបាោះថ្េចូ លក្ន្ត្តក្ (Disc
golf)
្ក្ ុមសភល ងេា រ
្ពឹតតិការែ៍ជិោះសេោះ (ោប់បចចល
ូ
ទ ាំងក្មម ិ ធធី rodeos) ណែលម្
អន ក្ជិោះណតមនក្់ក្នុងមត ង)
ក្ីឡាវាយក្ូ ្សហាាល
កាយេមព ្
័ ធ (gymnastics)
ក្ីឡាជិោះេា ីសលើទក្
ឹ ក្ក្ ្ិងជិោះ
ណេបក្សជើងម្ក្ង់ (គាម្ការប៉ាោះ
ពាល់)
ណលបងសបាោះបូ លីងសលើវាលសមម
ក្ីឡាបង្គហញក្ាច់រុ្ (គាម្ការ
ប៉ាោះពាល់)
ការហវ ក្
ឹ ហាត់ោងកាយ [ឧ. យ៉ាូហាា
ហាត់្បាែណបបោាំ (Zumba) នថជី]
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់ (សទល)
(Pickleball)
ការណចិទូ ក្/អុទ
ាំ ូ ក្ (ម្ម្ុេេ 1
នក្់)
ការរត់
ក្ីឡារុញែុថ្
ាំ េសោយែងណិងសលើ
កាតរប្ា ោះ (Shuffleboard)
ការបាញ់ថ្េែីឥែា (Skeet
shooting)
ការជិោះេា ី ្ិងជិោះប្ា ោះកាដរសលើទឹក្
ក្ក្
ការសែើរសលើទក្
ឹ ក្ក្
ការណហលទឹក្ ្ិងសលាតទឹក្
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់ (សទល)
(Tennis)
ការរត់្បណ្តាំង
ការសែើរ ្ិងស ើងភន ាំ
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ហានិភ័យមធយម
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ក្ីឡាវាយេី (ជារូ )
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់សោយែាំបង
(Baseball)
ការេណមត ងការគាាំ្ទជា្ក្ ុម
(Cheerleading)
ការោាំ (សោយម្ការប៉ាោះពាល់មតង
មាល)
ក្ីឡារប់បាល់ឱ្យចាំរូ្បក្ួ ត
(Dodgeball)
ក្ីឡាវាយក្ូ ្សគាលសលើទវា
ី ល (Field
hockey)
ក្ីឡាបាល់ឱ្ប្បសភទម្ទង់ (Flag
Football)
ណលបងបាល់ទល់មា៉ា ងែូ ចក្ីឡាវាយ
ក្ូ ្បាល់ (Kickball)
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់ម្ែងណិងណែល
ម្េាំណ្តញ់សៅចុង (សក្ម ង្េី/ន្តេតី)
(Lacrosse)
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់ (ជារូ ) (Pickleball)
ក្ីឡាវាយបាល់សទុប្ឹងជញ្ញាង
ាំ
(Squash)
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់សោយែាំបងណបប
ង្គយ (Softball)
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់ (ជារូ ) (Tennis)
ក្ីឡាបាល់ទោះ

ហានិភ័យខព ស់
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ក្ីឡាបាល់សបាោះ
ក្ីឡា្បោល់
ក្ីឡាបាល់ឱ្បអាសមរ ធក្
ក្ីឡាវាយក្ូ ្សគាលសលើទក្
ឹ ក្ក្
(Ice hockey)
ជិោះេា ីសលើទឹក្ក្ក្ (ជារូ ) (Ice
Skating)
ក្ីឡាវាយក្ូ ្បាល់ម្ែងណិង
ណែលម្េាំណ្តញ់សៅចុង (សក្ម ង
្ប ុេ/បុរេ) (Lacrosse)
ក្ីឡាបង្គហញក្ាច់រុ្
ក្ីឡាជិោះេា ត
ី ទល់ជា្ក្ ុម (Roller
Derby)
ក្ីឡាបាល់ឱ្ប (Rugby)
ការណចិទូ ក្/អុទ
ាំ ូ ក្ (សោយម្
ម្ុេេ 2 នក្់ ឬស្ចើ្នក្់)
ក្ីឡាបាល់ទត់
ក្ីឡារប់បាល់ក្នុងទឹក្ (Water
polo)
ក្ីឡាសបាក្ចាំបាប់
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