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សេចក្ត ីណែនាំអាំពីផែនការគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់ទៅនឹងទេទោគ COVID-19 
សៅតាមមែឌ លណែទាំ និងអប់រំកុ្មារតូច 

 
កំណត់សម្គា ល់៖ ឯកសារទនេះម្គនការទ វ្ ើបច្ច ុបបននកេមជាញឹកញាប់។ សូេពិនិតយទេើលកាលបរទិច្េទទៅទលើទគហទំព័រ សម្រម្គប់កំផណផម្របថ្មីបំែុត។ 

 
ការឆ ល្ ើយតបផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដែលមានឆោលឆៅឆែើម្បគី្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 
ឆៅកម្រិតសហគរន៍ អាចជួយបឆងក ើនឥទ្ធិពលននការឆ ល្ ើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 
របស់នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈនន ឆោនធី Los Angeles (DPH) ឱ្យបានោល ងំបំនុត។ 
 
អ្នកផ្តល់ឆសវាកម្មដែទ ំនិងអ្ប់រំកុមារតូច (ECE) រឺជានែរូសហរម្ន៍ដែលរួរឱ្យទុ្កចិតតបាន ឆហើយដែលអាចជួយ DPH 
ឆធវ ើឱ្យឥទ្ធិពលននការឆ ល្ ើយតបរបស់សុខភាពសាធារណៈគ្បឆសើរឆ ើងនិងទន់ឆពលឆេលា 
តាម្រយៈការផ្ដ ចួឆផ្តើម្ជាបន្ទា ន់ននផ្ននការគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល ់(EMP) ទៅនឹងជំងឺ COVID-19។ 
ការដាក់អ្នុេតតភាល ម្ៗននដផ្នការ EMP បនាា ប់ពកីារកំណត់អតតសញ្ញា ណករណីមួ្យននជំងឺ COVID-19 ឆៅម្ជឈម្ណឌ ល 
ECE អាចឆធវ ើឱ្យសម្តថភាពកន ុងការម្គប់ម្គងការរកីរាលដាលននជំងឺ COVID-19 បានឆលឿនជាងមុ្ន 
និងទ្ប់សាក ត់កំុឱ្យករណីដតមួ្យឆនា៉ះ កាល យជាការផុ្្៉ះទ ើងននជំងឺទៅនឹងទីតំងទនេះ។ 
 
មានការពិពណន៍្ទអំពីជហំានឆែើម្បីគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1 2 និង 3 ករណីឆ ើងឆៅឆៅ
តរទី្តាំង ECE ដូចខាងឆគ្កាម្ និងសឆងេបឆៅកន ុងឧបសម្ព ័នធ  A។ ឆដ្ឋយសារអ្នកផ្តល់ឆសវាកម្ម ECE 
ន្ទន្ទមានកម្រិតធនធានខុសៗោន សគ្មាបក់ារគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាលទ់ៅនឹងជងឺំ COVID-19 ទន្ទេះ 
យ៉ា ងទោចណាសម់្តូវផ្តរាប់បញ្ច លូជំោនដែលចំបាច់ ឆៅកន ុងដផ្នការ EMP របស់ទី្តាំងទន្ទេះ។ ជហំានដែលបានដណនាំ 
បូកបញ្ច លូកតត ផ្ដលអាចទម្ជើសទរសីបានសម្មាប់ការម្គប់គ្រងការប ៉ះពាលទ់ៅនឹងទរទរាគ គ្បសិន
ឆបើម្ជឈម្ណឌ លមានធនធានគ្រប់គ្ោន់។ 
 

បច្ច ុបបននភាពថ្មីៗ៖ (ការផ្លល ស់បត រូគ្តូេបានរំឆលចឆដ្ឋយពណ៌ឆលឿង) 

12/19/2022 

• បានទធវ ើបចច ុបបនែករមទៅទលើទសចកដ ីផ្ណន្ទំចំទ េះបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជតិសែ ិទធទងំឡាយ 

ទហើយផ្ដលបានឆ្លងទរទរាគ COVID-19 ន្ទទពលថ្មីៗទនេះ (ទ លគឺ កន ុងអំ ុងទពល 90 

នថ្ៃចុងទម្កាយទនេះ) និងរិនមានទចញទរាគសញ្ញា  ថាគួរផ្តទធវ ើទតសត ទៅទពលណា 

ទម្កាយពកីារប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគរចួ។  

10/27/2022 

• រិនមានការតម្រូវចំបាច់កន ុងការរាយការណ៍អំពីករណីនីរួយជំងឺ COVID-19 

នីរួយៗទៅតរទីតំងផ្ថ្ទ ំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE) ទទៀតទទ។ ទៅនថ្ៃរុខ 

ម្តូវផ្តមានការរាយការណអំ៍ពីការចរលងជាចទកោ រផ្ដលមានចំនួន 3 ករណទី ើងទៅ 

ផ្ដលជាប់ទក់ទងគ្នែ  កន ុងអំ ុងទពល 14 នថ្ៃ ទៅកាន់ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈ (Public 

Health) ឱ្យបានភាល រៗ និងរិនទលើសពី 1 នថ្ៃទធវ ើការទ ើយ។ 

• បានបញ្ញា ក់យ៉ា ងចាស់អំពនិីយរន័យននបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ 

ទដើរបីដាក់បញ្ច លូការពិពណន៍្ទយ៉ា ងចាស់របស ់ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈននរដា California 

(CDPH) សម្មាបទី់លំហបរយិកាសធំៗខាងកន ុងអគ្នរ។ 

ទៅកន ុងទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរផ្ដលមានចំណុេះទម្ចើនជាង 400,000 ហវតីគីប (cubic feet) 

កន ុងរួយជាន់ទន្ទេះ បុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធគឺជារនុសសទងំឡាយ (បុគគលិក 

និងកុមារ) ផ្ដលសថ ិតទៅកន ុងបរទិវណ 6 ហវ ីតពីអែកឆ្លងជំងឺ បានរយៈទពល 15 ន្ទទីទ ើងទៅ 

កន ុងអំ ុងទពលទពល 24 ទមា៉ា ង។ ទៅកន ុងទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរផ្ដលមានចំណុេះ 400,000 

ហវ ីតគីបចុេះទម្ការ (កន ុងរួយជាន់) ទន្ទេះ កុមារផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធគឺ៖ 1) 

កុមារទងំឡាយណាផ្ដលសថ តិទៅកន ុងទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរររួគ្នែ ជារួយនឹងអែកឆ្លងជំងឺ 

បានរយៈទពល 15 ន្ទទទី ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ង 

(និយរន័យផ្ដលទពញចិតតឱ្យទម្បើម្បាស់ជាង) ឬក៏ 2) កុមារទងំឡាយណាផ្ដលសថ តិទៅកន ុងបរទិវណ 6 

ហវ ីតពីអែកឆ្លងជំងឺ បាន  រយៈទពល 15 ន្ទទទី ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ង។ សម្មាប់បុគគលិក 

ការកំណត់អតតសញ្ញា ណបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជតិសែ ិទធ 

ម្តូវផ្តទម្បើម្បាសនិ់យរន័យននការសថ ិតទៅកន ុងទីលំហបរយិកាសររួគ្នែ  

ទៅខាងកន ុងអគ្នរផ្ដលមានចំណុេះ 400,000 ហវ ីតគីបចុេះទម្ការ (កន ុងរួយជាន់) 

ទៅតរទសចកដ ីផ្ណន្ទំផ្ដលមានទៅកន ុង បទដាា នបទណាត េះអាសនែបន្ទា ន់ននការទប់សាោ តជំងឺ 

COVID-19 (ETS) របស់ Cal/OSHA។ 
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សូម្កត់សមាា ល់ថា ពាកយ "ម្ជឈម្ណឌ ល" "ទី្តាំង" ឬ "ទី្កដនលង" សំឆៅឆៅឆលើអ្នកផ្តល់ឆសវាកម្មដែទកុំមារទងំអ្ស់ ឆដ្ឋយ
រាប់បញ្ច លូទងំអ្នកផ្តល់ឆសវាកម្មដែទកុំមារតាម្ផ្ា៉ះលកេណៈគ្រួសារ។ ពាកយ "ករណី" ឆគ្បើម្បាសឆ់ែើម្បីសទំៅទៅឆលើ
រនុសសផ្ដលជាប់ពាក់ព័នធជាមួ្យនឹងទី្តាំង ECE ទហើយដែលបាន ល្ងជំងឺ COVID-19។ 
ឆៅឆពលដែលឯកសារឆន៉ះអំ្ពាេនាេឱ្យទីតំងបទញ្េញសករមភាពសម្មាប់ករណី (ែូចជាការផ្តលក់ារដណនាំ) 
រួរផ្តមានការយល់ែឹងថាករណីគឺជាបុគគលិកផ្ដលបានប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ ឬជាឪពុកមាដ យ (ឬអ្នកផ្ត
ល់ការដែទ/ំអាណាពាបាល) របស់កុមារដែលបានប ៉ះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ។ ធនធានបផ្នថរសម្មាប់រណឌ ល ECE 
អាចរកបានឆៅកន ុង ឆសៀេឆៅដណនាទំក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្មាប់ទីតំងផ្ថ្ទនិំងអប់រំកុមារតូច។ 
 
 
 

ការទ វ្ ើផែនការម្រគប់ម្រគងការប េះពាល់ទៅនឹងទេទោគេនុទពលកំណត់អតតសញ្ញា ណជំងឺ COVID-19 ច្ំនួន 1 ករណ ី
ទៅតាេទតីាងំផថ្ទ ំនិងអប់រំកមុ្គរតូច្ (ECE) 

❑ ចំបាច់៖ អ្នកទំ្នាក់ទំ្នងករណីជំងឺ COVID-19 ននម្ជឈម្ណឌ ល ECE ដែលបានចត់តាំងមាន ក់ នឹងឆែើរតួជាចំណុច
ទក់ទ្ងសគ្មាប់ពិធីការសុេតថ ិភាពននជំងឺ COVID-19 នានា។ អ្នកដែលបានចត់តាំងទនេះ 
នឹងម្តូវម្បាកដថាបុគគលិក ម្ករុម្គួសារ និងកុមារទ្ទួ្លបានការអ្ប់រំអំ្ពីជំងឺ COVID-19 
និងឆែើរតួជាអ្នកទំ្នាក់ទំ្នងជាមួ្យនឹងន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH) សគ្មាប់ការដចករំដលកព័ត៌
មានតាម្ទី្កដនលង (site-level) ទដើរបីសម្រួលដល់សករមភាពសុខភាពសាធារណៈ។ 

❑ ចំបាច់៖ ដផ្នការសគ្មាបកុ់មារ បុរាលិក ឆ្ញៀេ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ទី្តាំងដែទកុំមារតូចលកេណៈគ្រួសារទងំ
អ្ស់ដែល (1) មានឆរារសញ្ញា ន្ទន្ទម្សបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 (2) បានប ៉ះពាលទ់ៅនឹងទរទរាគឆៅម្ជឈម្ណឌ ល ឬ 
(3) កំពុងសថ ិតទៅកន ុងម្ជឈម្ណឌ លដែលមានការឆសុើបអ្ឆងកតសុខភាពសាធារណៈយ ងសកម្ម ឱ្យមានសិទ្ធិទៅឆធវ ើឆតសត  
ឬឆធវ ើឆតសត រកជំងឺ COVID-19។ 

❑ ចំបាច់៖ ដផ្នការឆែើម្បរីាយការណ៍អំ្ពីការចូលសគ្មាកពាបាលឆៅម្នា ីរឆពទ្យ និង/ឬការសាល ប់ទក់ទ្ងនឹងជងឺំ 
COVID-19 ទងំអ្ស ់កន ុងចំឆណាម្កុមារ ឬបុរាលិកឆៅកាន់ DPH តាម្រយៈការឆផ្ញើការជូនែំណឹងឆៅកាន់អីុ្ដម្ ល 
ACDC-Education@ph.lacounty.gov។ 

❑ បានដណនាំ៖ ទីតាំង ECE ន្ទន្ទដែលឆគ្ជើសឆរ ើសដាក់អ្នុេតតកម្ម េធីិពិនិតយរកឆរារសញ្ញា  គ្តូេបានដណនាឱំ្យ
អនុវតតតរទសចកដ ីផ្ណន្ទំរបស ់DPH សត ីព ីវេធីិសាស្តសតសឆគ្ម្ចចិតត សគ្មាប់បុរាលទងំឡាយណាដែល
មិ្នបានឆធវ ើឆតសត រកឆម្ឆរារ COVID-19 ប ុដនតការពិនិតយរកឆរារសញ្ញា ឆ ើញថាេជិជមាន មុ្នឆពលចូលកន ុង 
ឬខណៈឆពលដែលឆៅតរទី្តាំង ECE។ 

 
ការម្រគប់ម្រគងការប េះពាល់ទៅនឹងទេទោគ សម្រម្គបក់រណីជំងឺ COVID-19 នានា ទៅតាេទតីាងំផថ្ទ ំនងិអប់រ ំ

កុម្គរតូច្ (ECE) 

❑ ចំបាច់៖ បនាា ប់ពកីារកំណត់អ្តតសញ្ញា ណជំងឺ COVID-19 ចាសល់ាស់ចំនួន 1 ករណីឆហើយ អ្នកផ្តលឆ់សវាកម្ម ECE 
បង្គា ប់ឱ្យករណឆីនា៉ះអ្នុេតតតាម្ការដណនាំអំ្ពីការដ្ឋក់ខល នួឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ កឆៅផ្ា៉ះសគ្មាបជ់ំងឺ COVID-19 
(ph.lacounty.gov/covidisolation)។ កំណត់សមាា ល់៖ ករណីជំងឺ COVID-19 
ចាស់លាស់គឺជាបុគគលផ្ដលបានទធវ ើទតសត រកទរទរាគ COVID-19 ទទួលលទធនលវេជិជមាន។ សូរទយងទៅទលើ 
គំរនូនការជូនដំណឹងសដ ីពកីារផ្ណន្ទំអំពកីារដាក់ខល នួឱ្យទៅដាច់ទដាយផ្ ក (មានបទកហ េះទៅទលើទគហទំព័រ 
ph.lacounty.gov/EducationToolkit/ECE) សម្មាប់គំររួូយផ្ដលយករកទម្បើម្បាស់បាន។ 

• កុមារ (គ្រប់អាយ)ុ និងបុរាលិកដែលមានជំងឺ COVID-19 អាចបញ្េ ប់ការដ្ឋក់ខល នួឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ កបន្ទា ប់
ពីនែៃទី្ 5* ឆហើយគ្ត ប់ឆៅទី្តាំងឆនា៉ះេញិកន ុងអំ ុងទពលនែៃទី្ 6 ដល់នថ្ៃទី្ 10 ផ្តប៉ាុទណាណ េះ ម្បសិនទបើម្សបតរ
ល័កខខ័ណឌទងំអ្សែូ់ចោងឆគ្កាម្៖ 1. ឆតសត ** រកឆម្ឆរារ COVID-19 ដែលបានទធវ ើទ ើងឆៅនែៃទី្ 5 ឬទម្កាយរក 
រឺទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លអ្េជិជមាន និង 2. មិ្នមានគ្រនុឆតត សម្មាប់រយៈទពលយ ងឆហាចណាស ់24 ឆមា ង ឆដ្ឋយមិ្
នឆគ្បើម្បាសថ់ាន បំញ្ច ុ ៉ះកឆតត  ទហើយនិង 3. ឆរារសញ្ញា ឆផ្េងឆទ្ៀតមានសភាពធូរទសបើយឆ ើង --ឬ-- 
ការដ្ឋក់ខល នួឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ កអាចបញ្ច ប់បនាា ប់ពីនែៃទី្ 10 
ម្បសិនទបើមិ្នមានគ្រនុឆតត សម្មាប់រយៈទពលយ ងឆហាចណាស ់24 ឆមា ង ឆដ្ឋយមិ្នឆគ្បើម្បាសថ់ាន បំញ្ច ុ ៉ះកឆតត ។ 

*សគ្មាប់កុមារ និងបុរាលិកដែលមានទចញឆរារសញ្ញា  នែៃទី្ 0 រឺជានែៃែំបូងននការឆចញឆរារសញ្ញា ។ នែៃទី្ 1 រឺ 
ជានែៃែំបូងទងំមូ្ល បនាា ប់ពទីកើតមានទរាគសញ្ញា ។ ចំឆពា៉ះកុមារ និងបុរាលិកដែលរិនមានទចញឆរារសញ្ញា  
នែៃទី្ 0 រឺជានែៃដែលឆតសត រកទរទរាគផ្ដលទទួលលទធនលវេជិជមានែំបូងគ្តូេបានទធវ ើទ ើង។ នែៃទី្ 1 រឺជានែៃែបូំង 
ទងំមូ្ល បនាា ប់ឆតសត ផ្ដលទទួលលទធនលវេជិជមាន គ្តូេបានទធវ ើទ ើង។  

**ការឆធវ ើឆតសត ឆន៉ះគ្តូេដតជាការឆធវ ើឆតសត រក 
ឆម្ឆរារដែលបានទ្ទួ្លការអ្នុញ្ញា តឱ្យទម្បើម្បាសទ់ដាយរដាបាលចំណអីាហារ និងឱ្សែ (FDA) (ឧទហរណ៍ 
ការឆធវ ើឆតសត រកទ្គ្ម្ង់ឆម្ឆរារ [PCR] ឬការទធវ ើឆតសត រកសារធាតុផ្ដលបញ្ច លូកន ុងខល នួទដើរបីបទងោ ើតភាពសំុា 
[Antigen] រមួ្ទងំការឆធវ ើឆតសត ឆៅផ្ា៉ះនងផ្ដរ)។ ទពញចិតតឱ្យទម្បើម្បាសក់ារទធវ ើឆតសត ម្បទេទ antigen ជាង ចំឆពា៉ះ
ការឆធវ ើឆតសត ឆែើម្បីបញ្ច ប់ការដ្ឋក់ខល នួឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ ក។ 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_TemplateNotificationLetters_Educational_Settings_ECE.docx
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
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• កំណត់សមាា ល់៖ ទដាយផ្នែកទៅទលើ បទ្ដ្ឋា នបឆណាត ៉ះអាសននបនាា ន់ (ETS) ននការទប់សាោ ត់ជំងឺ COVID-19 របស ់
Cal/OSHA មាច ស់អាជីេកម្មឬកផ្នលងការករ រឺតគ្មូ្េចំបាច់ឱ្យបំឆពញចំណុចទងំទនេះសគ្មាប់បុរាលិក៖ ជូន 
ែំណឹងែលបុ់រាលិកទងំអ្ស់អំ្ពីេធីិដែលពួកឆរអាចទទួលបានការឆធវ ើឆតសត  ផ្តល់ជូនការឆធវ ើឆតសត ឆដ្ឋយមិ្នរិត
នែលនិងកន ុងអំ ុងឆពលឆមា ងបំឆពញការង្គរ ទហើយនិងផ្តលជូ់នការឆធវ ើឆតសតកន ុងវធីិរួយដែលធានាការសមាៃ ត់
របស់បុរាលិក។ ឆែើម្បីអនុវតតតាម្តគ្មូ្េការននការឆធវ ើឆតសត របស់បទ្ដ្ឋា ន ETS ការឆធវ ើឆតសដ រកឆម្ឆរារ COVID-19 
ឆដ្ឋយមិ្នចបំាច់មានឆេជជបញ្ញជ  (OTC) អាចគ្តូេបានឆធវ ើឆ ើងនិងពិនិតយឆម្ើលលទ្ធផ្លឆដ្ឋយខល នួឯងបាន 
ម្បសិនទបើមាននដលជូ់នការឆផ្ាៀងផ្លា ត់លទ្ធផ្ល ែូចជារបូភាពននលទធនលផ្ដលមានកំណត់ម្តឆពលឆេលានិង
កាលបរឆិចេទ្ទៅទលើ ឬក៏ការឆធវ ើឆតសត ឆដ្ឋយមិ្នចបំាច់មានឆេជជបញ្ញជ  ដែលឆគ្បើ
ម្បាស់ការរាយការណ៍តរលកខណៈឌីជីថ្ល ឆដ្ឋយលទ្ធផ្លផ្ដលមានកំណត់គ្តាឆពលឆេលានិងកាលបរឆិចេទ្។ 
ទលើសពីទនេះទទៀត បុគគលិកអាចទសែ ើសុំមា៉ា សនិ់ងឧបករណ៍ជំនួយការែកែឆងហ ើម្ ពីមាច សអ់ាជីេកម្មឬកផ្នលងការករ
របស់ពួកឆរ ឆដ្ឋយមិ្នរិតនែលពីបុរាលិកឆ ើយ។ សូម្ឆម្ើលទគហទំព័រ ការពាក់មា ស ់និងដសវងយល់អំពីសិទ្ធិ
របស់អ្នក សគ្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្។ 

• ម្បសិនទបើកុមារមាែ ក់ម្សបតរល័កខខ័ណឌ ទដើរបីបញ្េ ប់ការដាក់ខល នួឱ្យទៅដាច់ទដាយផ្ កបន្ទា ប់ពីនថ្ៃទី 5 
ទន្ទេះម្គនការផណនាយំ ងេុងឺម្គ ត់ឱ្យកុមារទងំឡាយផ្ដលមានអាយុចប់ពី 2 ឆ្ែ ទំ ើងទៅបនត ក់ 
មា៉ា ស់ផ្ដលមានកម្រិតការ រលែណាស់ សម្មាប់រយៈទពល 10 នថ្ៃបន្ទា ប់ពកីារទធវ ើទតសត ទទួល
លទធនលវជិាមានរបស់ពួកទគ (ឬទពញរួយនថ្ៃដំបូងទងំរូល បន្ទា ប់ពីទរាគសញ្ញា របសពួ់កទគទកើតមាន)។ 
ម្គនការតម្រេវូចបំាច្់ឱ្យបុគគលិកផ្ដលមានជំងឺ COVID-19 ពាក់មា សដ់ែលមានកគ្មិ្តការពារលអ
ណាស់ឆៅកដនលងឆធវ ើការឆពលឆៅជិតអ្នកែនទ្សម្មាប់រយៈទពល 10 នែៃបនាា ប់ពកីារចប់
ឆផ្តើម្មានឆរារសញ្ញា ន្ទន្ទែបូំង ឆលើកដលងដតឆពលកំពងុទ្ទួ្លទនអាហារ ឬ ឆ្សជជៈ (ឬម្បសិនទបើរិនមាន
ឆរារសញ្ញា ទទទន្ទេះ រយៈឆពល 10 នែៃបនាា ប់ពកីាលបរឆិចេទ្ននការឆធវ ើទតសត ទទួលលទធនលវជិាមាន)។ 

• កំណត់សមាា ល់៖ មានម្នុសេមួ្យចំនួនដែលមិ្នរួរពាក់មា ស់ ែូចជាកុមារផ្ដលមានអាយុតិចជាង 24 ដខ ឬក៏ 
ម្នុសេដែលមានបញ្ញហ សុខភាពឬមានពិការភាពជាក់លាក់រួយចំនួន និងម្នុសេដែលគ្តូេបានដណនាំមិ្នឱ្យ 
ពាក់មា ស់ឆដ្ឋយអ្នកផ្តល់ឆសវាករមផ្នែកឆេជជសាស្តសត របស់ពួកឆរ។ កុមារផ្ដលមានអាយុចប់ព ី2 ឆៅ 8 
ឆ្ែ ំគួរផ្ត ក់មា៉ា ស់ផ្តទៅឆពលដែលមានការគ្រប់គ្រងពីម្នុសេឆពញេយ័ប ុឆណាណ ៉ះ។ សូម្ឆម្ើលឆរហទំ្ព័រ 
បុរាលណាដែល មិ្នរួរពាក់មា ស់ និង ការពិចរណាពិឆសសសគ្មាប់អ្នកដែលមានការ
លំបាកកន ុងការគ្បាគ្ស័យទក់ទ្ង ឬ ពិការភាពជាក់លាក់រួយចំនួន។ 

❑ ចំបាច់៖  អ្នកទំ្នាក់ទំ្នងករណីជំងឺ COVID-19 ននម្ជឈម្ណឌ ល ECE 
ខិតខំទដើរបីកំណត់អតតសញ្ញា ណរនុសសទងំអស់ទៅកន ុងរជឈរណឌ ល 
ផ្ដលមានការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងករណីវជិាមានចាសល់ាស ់កន ុងអំ ុងទពលផ្ដលករណីទន្ទេះអាចចរលងទរទរាគបនតបាន 
(បុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ)។ 

• ករណីមួ្យគ្តូេបានឆរចត់ទុ្កថាអាចចរលងឆម្ឆរារបនតបានចប់ពី 2 នែៃ មុ្នឆពលឆរារសញ្ញា ន្ទន្ទរបស់
ពួកទគទលចទចញដំបូង រហូតែល់ការដ្ឋក់ខល នួឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ ករបសពួ់កឆរបានបញ្េ ប់ 
ដូចផ្ដលបានពិពណន៍្ទទៅកន ុងទសចកដ ីដណនាំសត ីពកីារដ្ឋក់ឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ កឆៅផ្ា៉ះសគ្មាបជ់ំងឺ COVID-19 
(ph.lacounty.gov/covidisolation)។ ម្នុសេមាែ ក់ដែលបានឆធវ ើឆតសត រកជំងឺ COVID-19 ទទួលលទធនលវេជិជមាន 
ប៉ាុផ្នត រិនមានឆរារ សញ្ញា ន្ទន្ទទន្ទេះ គ្តូេបានចត់ទុ្កថាអាចចម្លងឆម្ឆរារបនតបានចប់ពី 2 នែៃមុ្នឆពលពួក
ឆរបានទធវ ើទតសត រហូតដល់រយៈទពលននការដាក់ខល នួឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ ករបស់ពួកឆរបានបញ្ច ប់។ 

• បុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ៖ បុគគលទងំឡាយ ម្តូវបានចត់ទុកថាបានប៉ាេះ ល់ទៅនឹងករណមីាែ ក់ 
(ជាបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ) កន ុងអំ ុងទពលផ្ដលករណីទន្ទេះអាចចរលងទរទរាគបនតបាន ម្បសិន 
ទបើពួកទគ៖ 

ទៅកន ុងទលីំហបរយិកាសខាងកន ុងអគារផែលម្គនច្ណុំេះ 400,000 ហវ តីគីប (cubic feet) ច្ុេះទម្រកាេ 
កន ុងេួយជាន់៖ ពួកទគបានសថ ិតទៅកន ុងទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរទៅរជឈរណឌ ល 
ររួគ្នែ ជារួយអែកឆ្លងជំងឺ (ករណី) បានរយៈទពលសរុបទងំអស់ 15 ន្ទទទី ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 
ទមា៉ា ង ខណៈផ្ដលអែកនទ ុកជងឺំអាចចរលងទរទរាគបនតបាន។ 
ទនេះគឺជានិយរន័យផែលទពញច្ិតតឱ្យទម្របើម្របាសជ់ាង 
ទដើរបីបនធ រូបនថយឱ្យបានលែ បំនុតដល់ការចរលងជំងឺបផ្នថរទទៀតទៅទីតំង ECE 
ទហើយជាការផ្ណន្ទំយ៉ា ងរឺុងមា៉ា ត់សម្មាបក់ារកំណត់អតតសញ្ញា ណកុមារផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធទៅ
កន ុងថាែ ក់ទរៀន និងទីធាល ខាងកន ុងអគ្នរផ្ដលមានទំហមំ្បោក់ម្បផ្ហលគ្នែ ទនេះ។ 
ម្តូវផ្តមានការទម្បើម្បាស់និយរន័យននទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរររួគ្នែ ទនេះ 
សម្មាបក់ារកំណត់អតតសញ្ញា ណអែកទធវ ើការផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ ទហើយផ្ដលម្សបទៅនឹង 
បទដាា នបទណាត េះអាសនែបន្ទា ន់ននការទប់សាោ តជំងឺ COVID-19 (COVID-19 Prevention ETS) របស់ 
Cal/OSHA។ 

- រ៉ាាង វញិទទៀត ទីតំង ECE 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/UpgradeMaskRequirement.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/UpgradeMaskRequirement.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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អាចដាក់កំណត់ទៅទលើនិយរន័យននកុមារផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធថាជា 
កុមារទងំឡាយផ្ដលបានសថ ិតទៅកន ុងបរទិវណ 6 ហវ ីតពីអែកឆ្លងទរទរាគ បានរយៈទពល 15 
ន្ទទទី ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ង 
ទហើយអាចទម្បើម្បាស់និយរន័យទនេះទៅតរទីកផ្នលងទងំអស់ ររួទងំថាែ ក់ទរៀនទងំឡាយនងផ្ដរ។ 

ទៅកន ុងទីលំហប រយិកាសខាងកន ុងអគារផែលម្គនច្ណុំេះទម្រច្ើនជាង 400,000 ហវ តីគូប (cubic feet) 
កន ុងេួយជាន់៖ ពួកទគសថ ិតទៅកន ុងបរទិវណ 6 ហវ ីតពីអែកឆ្លងជំងឺ (ករណី) បានរយៈទពលសរុបទងំអស ់15 
ន្ទទទី ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ង ខណៈផ្ដលអែកនទ ុកជំងឺអាចចរលងទរទរាគបនតបាន។ 
ចំណុចទនេះអនុវតតចំទ េះទងំ កុមារផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ 
និងអែកទធវ ើការផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ នងផ្ដរ។។ កំណត់សមាគ ល់៖ 
មានការចត់ទុកទីធាល ផ្ដលបំផ្បកគ្នែ ទដាយជញ្ញា ំងចប់ពីឥដាទៅដលព់ិដាន (ឧ. ការយិល័យ បនាប់ធំំ៎ 
(suite) កផ្នលងសម្មាក/បរទិភាគអាោរទនសងៗផ្ដលបំផ្បកគ្នែ ទដាយជញ្ញា ំងចបពី់ឥដាទៅដលព់ិដាន) 
ថាជាទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរផ្ដលដាច់ទដាយផ្ កពីគ្នែ ។ 

កំណត់សមាា ល់៖ បុគគលទងំឡាយផ្ដលមានការប៉ាេះ លទ់ៅនឹងទរទរាគទៅខាងទម្ៅអគ្នរននទីតំង ECE 
រិនម្តូវបានចត់ទុកថាជាបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធទន្ទេះទទ។ 

❑ ចំបាច់៖ ម្នុសេទងំឡាយណាដែលគ្តូេបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថាមានការប ៉ះពាលទ់ៅនឹងករណជីំងឺ COVID-19 
ទៅទីតំងទន្ទេះ (បុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ) ម្តូវបានជូនដណំឹងទដាយអែកនតល់ទសវាករម ECE អំពីការ
ប៉ាេះ លទ់ៅនឹងទរទរាគ និងម្តូវបាននដល់ជូននូវសករមភាពទងំឡាយផ្ដលម្តូវអនុវតត។ 

•  វធីិសាស្តសត ននការជូនដណឹំងបានទធវ ើទ ើងទដាយការទម្បើម្បាស់ការជូនដំណឹងអាចនឹងម្តូវ ជាលកខណៈបុគគល ឬ 
ការជូនដំណឹងជាម្ករុ ផ្ដលអាចឱ្យបុគគលមាែ ក់ៗទទួលដំណឹងអំពីការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគរបស់ពួកទគ 
និងវធិានការណ៍ទនសងៗផ្ដលម្តូវអនុវតត។ សូរទយងទៅទលើ គំរលិូខិតជូនដំណឹងសម្មាប់់រណឌ លផ្ថ្ទ ំ
និងអប់រំកុមារតូច ទក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ផ្ដលអាចយករកទម្បើម្បាសប់ាន 
សម្មាប់ការជូនដំណឹងទនេះ (ទហើយផ្ដលអាចរកបានទៅឆលើឆរហទំ្ព័រ 
ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE)។ 

• ម្បសិនទបើទម្បើម្បាស់និយរន័យផ្ដលថា បានសថ ិតទៅកន ុងបរទិវណ 6 ហវ ីតពីអែកឆ្លងទរទរាគ បានរយៈទពល 15 
ន្ទទទី ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ង សម្មាប់ការកំណត់អតតសញ្ញា ណកុមារផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ 
ទៅតរទីធាល ខាងកន ុងអគ្នរផ្ដលមានចំណុេះ 400,000 ហវ ីតគីប (cubic feet) ចុេះទម្ការ (ឧ. ថាែ ក់ទរៀនទងំ 
ឡាយ ឬទីកផ្នលងផ្ដលមានទំហំម្បោក់ម្បផ្ហលនឹងគ្នែ ទនេះ) 
កុមារទនសងទទៀតទងំអស់ផ្ដលសថ ិតទៅកន ុងទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរររួគ្នែ ជា
រួយនឹងអែកឆ្លងទរទរាគ បានរយៈទពល 15 ន្ទទីទ ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ងទន្ទេះ 
ម្តូវផ្តមានការជូនដំណឹងអំពីការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគផ្ដលទំនងជាបានទកើតទ ើង 
និងមានការនតល់ជូននូវសករមភាពតរការផ្ណន្ទំ ទដើរបីអនុវតតនងផ្ដរ។ សូរទយងទៅទលើ 
គំរលូិខិតជូនដំណឹងសម្មាប់រណឌ លផ្ថ្ទ ំនិងអប់រំកុមារតូច ទក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 
ផ្ដលអាចយករកទម្បើម្បាសប់ាន សម្មាប់ការជូនដណំឹងទនេះ (ទហើយផ្ដលអាចរកបានទៅទលើទគហទំព័រ 
ph.lacounty.gov/EducationTool kitECE)។ 

សកម្មភាពសគ្មាបបុ់គគលផ្ដលមានទំ្នាក់ទំ្នងជិតសន ិទ្ធទងំឡាយ 

• រិនមានការតម្រូវចំបាច់ឱ្យ បុគគលផ្ដលមានទំ្នាក់ទំ្នងជិតសន ិទ្ធទហើយដែលមិ្នមានឆរារសញ្ញា  ឆធវ ើចតាត  ី
ស័កឆ ើយ។ ពួកឆរអាចបនតសថ ិតឆៅទ្ីតាំងឆនា៉ះ គ្បសនិឆបើពួកឆរអនុវតតតរ តគ្មូ្េការចំបាច់សគ្មាប់
បុគគលផ្ដលមានទំ្នាក់ទំ្នងជិតសន ិទ្ធ ទងំអស់ ជាពិឆសស៖ (1) ពិនិតយតាម្ដ្ឋនចំទ េះឆរារសញ្ញា ន្ទន្ទ (2) 
សម្មាប់អែកផ្ដលមានអាយចុប់ពី 2 ឆ្ន ំឆ ើងទៅ ពាក់ មា ស់ដែលមានកគ្មិ្តការពារលអណាស់ ឆពលឆៅជិត
អ្នកែនទ្ខណៈឆៅោងកន ុងអ្ោរ ឆលើកដលងដតឆពលកំពងុបរឆិភារអាហារឬឆ្សជជៈ ឬក៏កំពុងឆរងនថ្ៃ 
សម្មាប់រយៈទពល 10 នែៃបនាា ប់ពីកាលបរឆិចេទ្ចុងឆគ្កាយននការប ៉ះពាលទ់ៅនឹងឆម្ឆរារ (3) 
ឆធវ ើឆតសត ទដាយទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ទធវ ើទតសត រកឆម្ឆរារ COVID-19 ដែលបានទ្ទួ្លការ
អ្នុញ្ញា តឱ្យឆគ្បើគ្បាសទ់ដាយរែាបាល ចំណីអាហារ និងឱ្សែ (FDA) (ឧទហរណ ៍ការឆធវ ើឆតសត រកទ្គ្ម្ង់ឆម្ឆរារ 
[PCR] ឬការឆធវ ើឆតសត រកសារធាតុ ដែលបញ្ច លូកន ុងខល នួឆែើម្បីបឆងក ើតភាពសំុា [Antigen] 
រមួ្ទងំការឆធវ ើឆតសត ឆៅផ្ា៉ះនងផ្ដរ) កន ុងអំ ុងឆពល 3 ឆៅ 5 នថ្ៃ ចប់តំងពកីាលបរឆិចេទ្
ចុងឆគ្កាយននការប ៉ះពាល់ទៅនឹងឆម្ឆរារ។** 

 ម្បសិនទបើទម្បើម្បាស់និយរន័យផ្ដលថា បានសថ ិតទៅកន ុងបរទិវណ 6 ហវ ីតពីអែកឆ្លងទរទរាគ បានរយៈទពល 
15 ន្ទទីទ ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ង 
ទដើរបីកំណត់អតតសញ្ញា ណកុមារផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ 
ទៅតរទីធាល ខាងកន ុងអគ្នរផ្ដលមានចំណុេះ 400,000 ហវ ីតគីប (cubic feet) ចុេះទម្ការ (ឧ. 
ទៅកែងថាែ ក់ទរៀនទងំឡាយ ឬទីកផ្នលងផ្ដលមានទំហំម្បោក់ម្បផ្ហលនឹងគ្នែ ទនេះ) 

http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
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កុមារទនសងទទៀតទងំអស់ផ្ដលសថ ិតទៅកន ុងទីលំហបរយិកាសខាងកន ុងអគ្នរររួគ្នែ ជារួយនឹងអែកឆ្លង
ទរទរាគ បានរយៈទពល 15 ន្ទទីទ ើងទៅ កន ុងអំ ុងទពល 24 ទមា៉ា ងទន្ទេះ 
ក៏មានការនតលដ់ំបូន្ទម ននងផ្ដរឱ្យ៖ (1) ពិនិតយតរដានចំទ េះទរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ (2) 
សម្មាប់អែកផ្ដលមានអាយចុប់ពី 2 ឆ្ែ ំទ ើងទៅ*  ក់ មា៉ា ស់ផ្ដលមានកម្រិតការ រលែណាស់ 
ទពលទៅជិតអែកដនទ ខណៈទៅខាងកន ុងអគ្នរ ទលើកផ្លងផ្តទពលកំពុងបរទិភាគអាោរឬទេសជាៈ 
ឬក៏កំពុងទគងនថ្ៃ សម្មាប់រយៈទពល 10 
នថ្ៃបន្ទា ប់ពកីាលបរទិចេទចុងទម្កាយននការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ (3) 
ទធវ ើទតសត ទដាយទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ទធវ ើទតសត រកទរទរាគ COVID-19 
ផ្ដលបានទទួលការអនុញ្ញា តឱ្យទម្បើម្បាស់ទដាយ FDA (ឧទហរណ៍ ការទធវ ើទតសត ម្បទេទ PCR 
ឬការទធវ ើទតសត ម្បទេទ Antigen ររួទងំការទធវ ើទតសត ទៅនាេះនងផ្ដរ) កន ុងអំ ុងទពល 3 ទៅ 5 នថ្ៃ 
ចប់តំងពកីាលបរទិចេទចុងទម្កាយននការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ។** 

*កំណត់សមាា ល៖់ មានម្នុសេមួ្យចំនួនដែលមិ្នរួរពាក់មា ស់ឆទ្ ែូចជាកុមារដែលមានអាយុតិចជាង 24 
ដខ ឬក៏ម្នុសេដែលមានបញ្ញហ សុខភាព ឬមានពកិារភាពជាក់លាក់រួយចំនួន និងម្នុសេដែលបានដណនាំ 
ឆដ្ឋយអ្នកផ្តលឆ់សវាកម្មដផ្នកដែទសំុខភាពរបស់ពួកឆរថាមិ្នគ្តូេពាក់មា ស់។ កុមារដែលមានអាយុចប់ពី 2 
ឆៅ 8 ឆ្ន ំ រួរដតពាក់មា ស់ដតឆៅឆពលផ្ដលមានការម្គប់ម្គងពីម្នុសេឆពញេយ័ប ុឆណាណ ៉ះ។ សូម្ចូលឆៅកាន់ 
ឆរហទំ្ព័រ បុគគលដែលមិ្នរួរពាក់មា ស ់និង ការពិចរណាពិទសសសម្មាប់បុគគលផ្ដលមានការលំបាកកន ុងការ
ទំន្ទក់ទំនង ឬមានពិការភាពជាក់លាក់មួ្យចំនួន។ 

**កំណត់សមាគ ល់៖ កុមារ ឬសិសសផ្ដលរិនមានទចញទរាគសញ្ញា  និងអែកទធវ ើការផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ 
ទហើយជាបុគគលផ្ដលបានឆ្លងទរទរាគ SARS-CoV-2 ពទីពលកនលងរកកន ុងអំ ុងទពល 90 នថ្ៃចុងទម្កាយទនេះ 
ទហើយផ្ដលមានអាយចុបព់ី 2 ឆ្ែ ំទ ើងទៅ 
ម្តូវបានទលើកផ្លងពកីារទធវ ើទតសត ទម្កាយការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ 
ប៉ាុផ្នត ម្តូវផ្ត ក់មា៉ា ស់ទពលទៅជិតអែកដនទខណៈទៅខាងកន ុងអគ្នរសម្មាប់រយៈទពល 10 នថ្ៃ 
បន្ទា ប់ពីកាលបរទិចេទចុងទម្កាយននការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ។ 
មានការផ្ណន្ទំឱ្យបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ ទហើយផ្ដលរិនមានទរាគសញ្ញា  
ម្ពរទងំបានជាសេះទសបើយពីការឆ្លងទរទរាគ COVID-19 ន្ទទពលថ្មីៗទនេះ ទធវ ើទតសតកន ុងអំ ុងទពល 3 ទៅ 5 នថ្ៃ 
បន្ទា ប់ពីការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ ម្បសិនទបើការឆ្លងទរទរាគពីទពលរុនរបស់ពួកទគ 
បានទកើតទ ើងទម្ចើនជាង 30 នថ្ៃរុន (ទ លគឺ 
កាលបរទិចេទននការទធវ ើទតសត ទទួលលទធនលវជិាមានទលើកដំបូងគឺចប់ពី 31 ទៅ 90 នថ្ៃរុន)។ 
គួរផ្តទម្បើម្បាស់ការទធវ ើទតសត ម្បទេទ antigen ផ្ដលររួមានទងំការទធវ ើទតសត ទៅនាេះ នងផ្ដរ។ 
ម្បសិនទបើការឆ្លងទរទរាគគឺកន ុងអំ ុងទពល 30 នថ្ៃចុងទម្កាយទនេះ (ទ លគឺ 
ការទធវ ើទតសត ទទួលលទធនលវជិាមានទលើកដំបូងគឺចប់ពី 1 ទៅ 30 នថ្ៃរុន) 
រិនមានការផ្ណន្ទំឱ្យទធវ ើទតសត ទន្ទេះទទ។ សូរទយងទៅទលើទសចកដ ីផ្ណននសម្មាប់ 
បុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធជារួយនឹងជំងឺ COVID-19 សម្មាប់ព័ត៌មានលរែិត។ 

• ទរក្ និងក្មុារតូចៗណែលមានអាយុសគ្កាម 2 ឆ្ន ាំ (ឬតិច្ជាង 24 ផែ) មិនរួរពាក្់មា េ់សេ។ 
កុមារផ្ដលមានអាយទុម្ការ 2 ឆ្ន ំ ទហើយដែលជាអែកមានទំ្នាក់ទំ្នងជិតសន ិទ្ធ 
និងដែលមិ្នមានឆចញទរាគសញ្ញា  អាចនឹងបនតសថ ិតទៅទី្តាំងទន្ទេះបាន 
គ្បសិនឆបើពួកឆរម្តូវបានពិនិតយតរដានចំទ េះទរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ 
និងទធវ ើទតសត ទដាយទម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ទធវ ើទតសត រកទរទរាគ COVID-19 
ផ្ដលបានទទួលការអនុញ្ញា តឱ្យទម្បើម្បាស់ឆដ្ឋយរែាបាលចំណីអាហារនិងឱ្សែ (FDA) កន ុងអំ្ ុងឆពល 3 ឆៅ 5 
នែៃចប់តាំងពីកាលបរឆិចេទ្ ចុងឆគ្កាយននការប ៉ះពាល់ឆៅនឹងឆម្ឆរារ។ 

• សម្មាប់កុមារផ្ដលមានអាយុចប់ពី 2 ឆ្ែ ំទ ើងទៅ ទហើយផ្ដលមានការទលើកផ្លងចំទ េះការ ក់មា៉ា ស់* និង 
ផ្ដលបានប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ ពួកទគគួរផ្ត ក់របាំងរុខផ្ដលមានម្កណាត់រំុទៅផ្គរខាងទម្ការ 
ម្បសិនទបើសាថ នភាពរបស់ពួកទគអាចទធវ ើទៅបាន។ សម្មាប់កុមារផ្ដលមានអាយចុប់ពី 2 ឆ្ែ ំទ ើងទៅ 
ទហើយផ្ដលរិនអាចអត់ធមត់នឹងការ ក់មា៉ា ស់ ឬរបាំងរុខផ្ដលមានម្កណាត់រំុទៅផ្គរខាងទម្ការទទ 
ពួកទគអាច នឹងបនតសថ ិតទៅទីតំងបាន ម្បសិនទបើ 1) ពួកទគទៅផ្តរិនមានទចញទរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ 2) 
ពិនិតយតរដានចំទ េះទរាគសញ្ញា ន្ទន្ទសម្មាប់រយៈទពល 10 នថ្ៃ 
បន្ទា ប់ពីការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគទលើកចុងទម្កាយ និង 3) ទធវ ើទតសត រកជំងឺ COVID-19 
ចំនួនពីរដងកន ុងអំ ុងទពល 10 នថ្ៃ បន្ទា ប់ពកីារប៉ាេះ ល់ទៅនឹង ទរទរាគទលើកចុងទម្កាយ 
ផ្ដលទលើកទីរួយគឺកន ុងអំ ុង នថ្ៃទី 3 ទៅនថ្ៃទី 5 និងរួយទលើកទទៀតគឺកន ុងអំ ុង នថ្ៃទី 6 ទៅនថ្ៃទី 9។ 
កុមារផ្ដលមានអាយចុបព់ី 2 ឆ្ែ ំទ ើងទៅ ទហើយផ្ដលរិនអាច ក់មា៉ា ស់បានបន្ទា ប់ពីបាន 
ប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ និងរិនអាចបំទពញតរចំណុចផ្ដលតម្រូវចបំាច់ទងំទនេះទទ ម្តូវផ្តបនតទៅផ្តនាេះ 
រហូតដល់ទម្កាយនថ្ៃទី 10 បន្ទា ប់ពីបានប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគទលើកចុងទម្កាយ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/#tested-positive
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*បុគគលទងំឡាយផ្ដលមានអាយុចប់ពី 2 ឆ្ែ ទំ ើងទៅ អាចនឹងម្តូវបានទលើកផ្លងពីការ ក់មា៉ា ស់ 
សម្មាប់រូលទហតុដូចខាងទម្ការ (សូរទយងទៅទលើ 
ទសចកត ីផ្ណន្ទំសម្មាប់អែកនតល់ទសវាករមផ្នែកអប់រំកុមារតូចៗ តម្រូវការចំបាច់ និងគំរអូនុវតតលែ ៗបំនុត 
សម្មាប់ព័ត៌មានបផ្នថរ)៖ 

▪ បុគគលទងំឡាយណាផ្ដលមានបញ្ញហ ផ្នែកសាត ប់រិនសូវឮ 
ឬអែកផ្ដលម្តូវមានការទំន្ទក់ទំនងជារួយនឹងបុគគលផ្ដលមានបញ្ញហ ផ្នែកសាត ប់រិនសូវឮ 
ទហើយផ្ដលសរតថភាពកន ុងការទរើលទ ើញមាត់ទៅទពលនិយយ 
គឺជាការចបំាច់សម្មាប់ការទំន្ទក់ទំនងគ្នែ ។ 

▪ បុគគលទងំឡាយណាផ្ដលមានសាថ នភាពសុខភាពនល វូកាយ សាថ នភាពសុខភាពនល វូចិតត 
ឬពិការភាព ឬក៏ផ្ដលអែកនតល់ទសវាករមផ្នែកផ្ថ្ទសំខុភាពរបស់បុគគលទន្ទេះបានកំណត់ថា 
ការ ក់   មា៉ា ស់រិនមានសុវតថ ិភាពទទសម្មាប់ពួកទគទន្ទេះ 
អាចដាក់បញ្ជ នូការទសែ ើសុកំារទលើកផ្លងពកីារ ក់មា៉ា ស់ ទៅកាន់អែកនតលទ់សវាករម ECE 
របស់ពួកទគបាន។ 
លិខិតបញ្ញា ក់រួយពីអែកនតល់ទសវាករមផ្នែកផ្ថ្ទសំុខភាពផ្ដលមានអាជាា ប័ណណ ពរីដា 
ទហើយផ្ដលអេះអាងថាកុមារទន្ទេះពិតជាមានសាថ នភាពសុខភាព ឬពិការភាពរួយ 
ផ្ដលរារាងំពួកទគពកីារ ក់មា៉ា ស់ទដាយមានសុវតថ ិភាពបានផ្រនទន្ទេះ នឹងម្តូវ
បានទទួលសាគ ល់ជាេ័សត ុតងសម្មាប់ការទលើកផ្លង។ 
អែកឯកទទសផ្នែកផ្ថ្ទសំខុភាពផ្ដលមានអាជាា ប័ណណ ដូចខាងទម្ការទនេះ 
អាចនតល់លិខិតបញ្ញា ក់បាន ផ្ដលមានដូចជា៖ អែកនតល់ទសវាករមផ្នែកទវជាសាស្តសត  
ម្ពរទងំម្គូទពទយ (MD ឬក៏ DO) គិលានុបដាា យិកាជនំ្ទញផ្ទា ល់ [Nurse Practitioner (NP)] 
ឬជំនួយការម្គូទពទយ (PA) 
ផ្ដលកំពុងអនុវតតការករទម្ការការទរើលខុសម្តូវរបសម់្គូទពទយផ្ដលមានអាជាា ប័ណណ  
ក៏ដូចជាអែកជំន្ទញផ្នែកសខុភាពអាកបបកិរយិ និងផ្នែកសុខភាពនល វូចិតតផ្ដលមានអាជាា ប័ណណ  
ររួទងំអែកទធវ ើការសងគរ ផ្នែកពាបាលជំងឺ [Clinical Social Worker (LCSW)] អែកចិតត វទិា 
ផ្នែកពាបាលជំងឺ [Clinical Psychologist (Psy.D.)] អែកឯកទទសម្បឹកា ផ្នែកពាបាលជំងឺ 
[Professional Clinical Counselor (LPCC)] ឬក៏អែកទដាេះម្សាយផ្នែកបញ្ញហ ម្គួសារ និងការទរៀបការ 
[Marriage and Family Therapist (LMFT)]។  

• ម្បសិនទបើទកើតមានទរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ សូរទធវ ើទតសត ទដាយទម្បើម្បាសឧ់បករណ៍ទធវ ើទតសត រកទរទរាគ COVID-19 
ផ្ដលបានទទួលការអនុញ្ញា តឱ្យទម្បើម្បាស់ទដាយ FDA ទហើយសាែ ក់ទៅផ្តនាេះ។ 
ម្បសិនទបើការទធវ ើទតសត ទទួលបានលទធនល វជិាមាន សូរអនុវតតតរ ទសចកដ ីផ្ណន្ទំ
អំពីការដាក់ខល នួឱ្យទៅដាច់ទដាយផ្ កទៅនាេះសម្មាប់ជំងឺ COVID-19 (ph.lacounty.gov/covidisolation)។ 

• បុរាលិកដែលមានទំ្នាក់ទំ្នងជិតសន ិទ្ធ ទហើយផ្ដលបានប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគឆៅកដនលងឆធវ ើការ 
គ្តូេដតអនុវតតតាម្ទសចកដ ីដណនាំដែលមានដចងឆៅកន ុង បទ្ដ្ឋា នបឆណាត ៉ះអាសននបនាា ន់ (ETS) 
ននការទប់សាោ ត់ជំងឺ COVID-19 របស ់Cal/OSHA។ សូម្ឆយងឆៅទលើ 
សំណួរផ្ដលបានសួរជាញឹកញាប់អំពីបទដាា នបទណាត េះអាសនែបន្ទា ន់ននជំងឺ COVID-19 របស ់Cal/OSHA 
សម្មាប់សករមភាពផ្ដលម្តូវអនុវតតទម្កាយពីការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ COVID-19។ 

• បុគគលិកអាចទសែ ើសុំមា៉ា ស់និងឧបករណ៍ជំនួយការដកដទងហ ើរ ពីមាេ សអ់ាជីវករមឬកផ្នលងការកររបស់ពួកទគ 
ទដាយរិនគិតនថ្លពីបុគគលកិទ ើយ។ សូរទរើលទគហទំព័រ ការ ក់មា៉ា ស់ និងផ្សវងយល់អំពីសិទធិរបស់អែក 
សម្មាប់ព័ត៌មានបផ្នថរ។ 

• ទដាយផ្នែកទៅទលើ បទ្ដ្ឋា នបឆណាត ៉ះអាសននបនាា ន់ ននការទប់សាោ ត់ជំងឺ COVID-19 របស ់Cal/OSHA 
មាច ស់អាជីេកម្មឬកផ្នលងការករ រឺតគ្មូ្េចំបាច់ឱ្យ
បំឆពញតរតម្រូវការននការទធវ ើទតសតទងំទនេះសម្មាបបុ់គគលិក៖ ជូនែំណឹងែល់បុរាលិកទងំអ្សអំ់្ពីេធីិដែល
ពួកឆរអាចទទួលបានការឆធវ ើឆតសត  នដល់ជូនការទធវ ើទតសត ទដាយមិ្នរិតនែលនិងកន ុងអំ ុងឆពលឆមា ងបំឆពញ
ការង្គរ ទហើយនិងផ្តល់ជូនការឆធវ ើឆតសតកន ុងវធីិរួយដែលធានាការសមាៃ ត់របស់បុរាលិក។ 
ឆែើម្បីអនុវតតតាម្តគ្មូ្េការននការឆធវ ើឆតសត របសប់ទ្ដ្ឋា ន ETS ការទធវ ើទតសត រកឆម្ឆរារ COVID-19 
ឆដ្ឋយមិ្នចបំាច់មានឆេជជបញ្ញជ  (OTC) អាចគ្តូេបានទធវ ើទ ើងនិងពិនិតយទរើលលទធនលទដាយខល នួឯងបាន 
គ្បសិនឆបើមាននដលជូ់នការឆផ្ាៀងផ្លា ត់លទ្ធផ្ល 
ែូចជារបូភាពផ្ដលមានកំណត់ម្តទពលទវលានិងកាលបរឆិចេទ្ទៅទលើ ឬការឆធវ ើឆតសត ឆដ្ឋយមិ្នចបំាច់មាន
ឆេជជបញ្ញជ ដែលឆគ្បើម្បាសក់ាររាយការណ៍តាម្លកេណៈឌជីែីល ឆដ្ឋយលទ្ធផ្លផ្ដលមានកំណត់គ្តាទពលទវលា 
និងកាលបរឆិចេទ្។ 

❑ ចំបាច់៖ មានការតម្រូវចបំាច់ឱ្យទី្តាំង ECE មានដផ្នការឆែើម្បជួីយសគ្មួ្លែល់ការឆធវ ើឆតសត ឆ ល្ ើយតបទៅនឹងជំងឺ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/UpgradeMaskRequirement.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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COVID-19 សគ្មាប់បុរាលទងំឡាយដែលមានការប ៉ះពាល់ទៅនឹងឆម្ឆរារឆៅទ្ីតាំង ECE ឆនា៉ះ។ បុរាលិក និងកុមារ 
ដែលបានឆធវ ើឆតសត  គ្តូេដតជូនែំណឹងឆៅដលទី់្តាំង ECE អំ្ពីលទ្ធផ្លននការឆធវ ើឆតសត ។ ធនធានសម្មាបឆ់ធវ ើឆតសត  
រមួ្មានករម វធីិទធវ ើទតសត ទៅតរទីតំង ECE (ECE Testing Programs) ទសវាករមសុខភាពសគ្មាប់បុរាលិក 
ឬទសវាករមសុខភាពការង្គរ (Employee Health Services or Occupational Health Services) 
អ្នកផ្តល់ឆសវាករមដែទសំុខភាពផ្លា ល់ខល នួ (Personal Healthcare Providers) ទីតងំទធវ ើទតសត ទនសងៗឆៅកន ុង
ឆោនធីនិងទីម្កងុ LA (LA City and County Testing Sites) មានទៅទគហទំព័រ៖ covid19.lacounty.gov/testing 
និង ទីតំងទធវ ើទតសតតរសហគរន៍ (ម្ណឌ លសុខភាព និងឱ្សែសាថ នកន ុងតំបន់)។ បុរាលទងំឡាយដែល
គ្តូេការជំនួយកន ុងការផ្សវងរកអែកនដល់ឆសវាករមផ្នែកផ្ថ្ទសំុខភាពអាចទូ្រស័ពាឆៅបណាត ញព័ត៌មានរបសឆ់ោនធី LA 
តររយៈឆលខ 2-1-1 ដែលមានបឆគ្ម្ើការជូន 24 ឆមា ង 7 នថ្ៃកន ុងមួ្យសបាត ហ៍។ 

❑ ចំបាច់៖ អែកទំន្ទក់ទំនងករណជីំងឺ COVID-19 ននរជឈរណឌ ល ECE 
ម្តូវផ្តជូនដំណឹងដល់ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) អំពីករណចីរលងជាចទកោ រចាស់លាសន់នជំងឺ 
COVID-19 ផ្ដលមានចំនួន 3 ករណទី ើងទៅ ទៅកន ុងថាែ ក់ទរៀន ឬការយិល័យ 
ឬក៏កន ុងម្ករុផ្ដលបានកំណត់ជារុនឬអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានទនសងទទៀត (ឧ. ម្ករុរិតតេកត ិ) 
ផ្ដលសថ ិតទៅទីតំងទៅទពលណារួយ កន ុងអំ ុងទពល 14 នថ្ៃរុនកាលបរទិចេទននការចប់ទនតើរមានជំងឺ (illness 
onset date)។ កាលបរទិចេទននការចប់ទនតើរមានជំងឺ គឺជាកាលបរទិចេទដំបូងននការមានទរាគសញ្ញា ន្ទន្ទននជំងឺ 
COVID-19 ឬកាលបរទិចេទននទធវ ើទតសត រកទរទរាគ COVID-19 សូរយកនថ្ៃណារួយផ្ដលទកើតទ ើងរុន។ 

• ករណីចរលងជាចទកោ រននជងឺំ COVID-19 ទងំអស់ផ្ដល ក់ព័នធ ទៅនឹងទីតំង ECE 
គួរផ្តរាយការណ៍តរអនឡាញ តររយៈករម វធីិតរអនឡាញផ្ដលមានសុវតថភិាព 
ទគហទំព័រទដើរផ្ដលទម្បើម្បាស់ររួគ្នែ សម្មាប់ការតរដានការនទ ុេះទ ើងននទរទរាគ (SPOT)៖ https://spot.cdph.
ca.gov/s/?language=en_US។ ម្បសិនទបើមានករណីទម្ចើនទដើរបីរាយការណ៍ 
ទីតំងទងំឡាយអាចដាក់បញ្ជ នូរបាយការណ៍របសពួ់កទគទដាយទម្បើម្បាសជ់ទម្រើស 
“គំរសូម្មាប់ដាក់បញ្ជ នូជាសំណំុធំៗ (BulkវUploadវTemplate)”វ
ផ្ដលមានទីតំងសថ ិតទៅកន ុងទគហទំព័រទដើររបស់ករម វធីិ SPOT។ 
ការចរលងជាចទកោ រទងំអស់ផ្ដលមានព័ត៌មានសម្មាប់ករណី 
គួរផ្តរាយការណ៍ទៅន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈភាល រៗ ទហើយរិនទលើសពី 1 នថ្ៃទធវ ើការ 
បន្ទា ប់ពីបានដឹងអំពីករណីទីបី ឬក៏ករណីចុងទម្កាយ ទៅកន ុងការចរលងជាចទកោ រទនេះ។ 

• អែកនតល់ទសវាករម ECE ផ្ដលម្តូវការជំនួយកន ុងការរាយការណ៍អំពីការចរលងជាចទកោ រននជំងឺ COVID-19 
ឬទសចកដ ីផ្ណន្ទទំនសងទទៀតអំពីផ្ននការម្គប់ម្គងការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ អាចទូរស័ពាទៅ 
រជឈរណឌ លនដលព់័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍ករណីជំងឺ COVID-19 សម្មាប ់វស័ិយអប់រំ (Education Sector 
COVID-19 Case Reporting Call Center) ពីនថ្ៃច័នាដល់នថ្ៃសមុ្ក ចប់ពីទមា៉ា ង 8:00 ម្ពឹក ដលទ់មា៉ា ង 5:00 
លាៃ ច។ អែកម្គប់ម្គងទីតំង ECE ផ្ដលរិនមានទលខរបសរ់ជឈរណឌ លនដលព់័ត៌មានទទទន្ទេះ 
គួរផ្តទក់ទងទៅ ACDC-Education@ph.lacounty.gov។ 

❑ ចំបាច់៖ អ្នកផ្តល់ឆសវាកម្ម ECE ពិឆគ្ោ៉ះជាមួ្យនឹងន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈឆែើម្បឆីធវ ើការកំណត់ថា 
ឆតើករណចំីនួន 3 ទ ើងទៅ ទៅកន ុងការចរលងជាចទកោ រផ្ដលបានរាយការណ៍ទៅទន្ទេះ មានការ
ទក់ទ្ងទៅនឹងការរកីរាលដាលននជំងឺឬឆទ្ ផ្ដលអាចនិយយបានថាបុរាលទងំឡាយដែលរងការប ៉ះពាល ់
មានេតតមានឆៅទ្ីកដនលងែូចោន  កន ុងទពលផ្តរួយ ខណៈឆពលផ្ដលបុគគលមាែ ក់ឬបុគគលទងំអស់ 
អាចចម្លងឆម្ឆរារបនតបាន។* ការកំណត់អំពីការទក់ទងទៅនឹងការរកីរាលដាលននជំងឺរវាងករណីទងំឡាយ 
អាចតម្រូវចំបាច់ឱ្យមានការទសុើបអទងោតបផ្នថរ ទដើរបីវាយតនរលម្បវតត ិននការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ 
និងកំណត់ទីកផ្នលងនិងរនុសសផ្ដលអាចមានទងំអស់ ទហើយផ្ដលអាចនឹងបានប៉ាេះ ល់ទៅនឹងករណី (រួយ 
ឬទម្ចើន) ទន្ទេះ ខណៈទពលផ្ដលពួកទគអាចចរលងទរទរាគបនតបាន ទៅទតីំងទនេះ។ 

* មានការចត់ទុកថាករណរួីយអាចចរលងទរទរាគបនតបាន គិតចប់តំងពី 2 នថ្ៃរុនទពលទលចទចញទរាគ
សញ្ញា ន្ទន្ទដំបូង រហូតដល់ ការដាក់ខល នួឱ្យទៅដាច់ទដាយផ្ កបានបញ្េ ប់ 
ឬម្បសិនទបើរិនមានទរាគសញ្ញា ន្ទន្ទទទ គិតចបត់ងំពី 2 នថ្ៃរុនទពលពួកទគទធវ ើឆតសតទទួលលទធនល វជិាមាន 
រហូតដល់ ការដ្ឋក់ខល នួឱ្យទៅដាច់ទដាយផ្ កបានបញ្េ ប់។ 

• ករណទីនសងៗផ្ដលទក់ទងទៅនឹងការរកីរាលដាលននជងឺំររួមាន 
អែកមានទំន្ទក់ទំនងទៅវញិទៅរកផ្ដលអាចកំណត់បាន ដូចជាការសថ ិតទៅទកីផ្នលងររួគ្នែ  (ឧ. 
ទៅកន ុងថាែ ក់ទរៀន ឬម្ពឹតតកិារណ៍ ECE ឬការយិល័យ ឬក៏រទធាបាយទធវ ើដំទណើររួយ) ផ្ដលបកហ ញថា 
ការរកីរាលដាលននជំងឺផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងគ្នែ ទៅកន ុងទីកផ្នលងទន្ទេះ កាន់ផ្តទំនងជាអាចទកើតទ ើង 
ទហើយរិនផ្រនជាការឆ្លងយូរៗរដងទៅកន ុងសហគរន៍ផ្ដលទូលំទូលាយទន្ទេះទទ។ 
ម្បសិនទបើការទក់ទងទៅនឹងការរកីរាលដាលននជំងឺទកើតមានទ ើងផ្រន 
ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈនឺងនដល់ដំបូន្ទម នទៅដល់អែកនដល់ទសវាករម ECE 
អំពីជំោនសខំាន់ៗផ្ដលម្តូវអនុវតត ទហើយនិងការម្បាម្ស័យទក់ទងទៅកាន់កុមារទងំឡាយ 

https://covid19.lacounty.gov/testing/
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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ម្ករុម្គួសាររបស់ពួកទគ និងបុគគលិកន្ទន្ទ អំពីការម្បងុម្បយ័តែផ្ដលម្តូវអនុវតត 
ទដើរបីទប់សាោ ត់ការរកីរាលដាលបផ្នថរទទៀតទៅទតីងំទន្ទេះ 
ទដាយរាប់បញ្ច លូទងំការដាក់អនុវតតអនតរាគរន៍ជាក់លាក់សម្មាប់ទីតំងទនេះ 
ទដើរបមី្គប់ម្គងការឆ្លងទរទរាគ នងផ្ដរ។ 

• ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈនឹងកំណត់ថាទតើមានការម្សបតរល័កខខ័ណឌ ននការនទ ុេះទ ើងននជំងឺ ឬទទ៖ 
ករណីននជំងឺ COVID-19 ចាស់លាស់ យ៉ា ងទោចណាសចំ់នួន 3 ករណី កន ុងអំ ុងទពល 14 នថ្ៃពីគ្នែ  
ទៅកន ុងម្ករុជាក់លាក់រួយ* ទដាយមានសមាជិកផ្ដលទក់ទងទៅនឹងការរកីរាលដាលននជំងឺ 
រិនសាែ ក់ទៅកន ុងម្ករុម្គួសារផ្តរួយ 
ទហើយនិងរិនផ្រនជាបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជតិសែ ិទធនឹងគ្នែ ទៅវញិទៅរក 
ទៅខាងទម្ៅបរទិវណសាលាទរៀនទទទន្ទេះ។ 

o ម្បសិនទបើរិនម្សបតរល័កខខ័ណឌ ននការនទ ុេះទ ើងននជងឺំទទ ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈ (DPH) 
នឹងនដល់ដំបូន្ទម នឱ្យអែកនតល់ទសវាករម ECE 
បនតជារួយនឹងការម្គប់ម្គងការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគតរទមាល ប់។ 

o ម្បសិនទបើម្សបតរល័កខខ័ណឌ ននការនទ ុេះទ ើងននជំងឺ ទហើយ DPH 
ផ្ណន្ទឱំ្យមានការទឆ្ល ើយតបទៅនឹងការនទ ុេះទ ើងននជំងឺ DPH នឹងជូនដំណឹងដល់អែកនតល់ទសវាករម 
ECE ថាមានការដាក់ឱ្យដំទណើរការនូវការទសុើបអទងោតអំពកីារនទ ុេះទ ើងននជំងឺ 
ទហើយអែកទសុើបអទងោតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (public health investigator) 
នឹងទក់ទងទៅទីតំងទន្ទេះទដាយផ្ទា ល់ ទដើរបីសម្របសម្រួលការទឆ្ល ើយតបទនេះ។ 

*ម្ករុជាក់លាក់ រាប់បញ្ច លូបុគគលន្ទន្ទផ្ដលមានភាពជាសមាជិកទូទៅររួគ្នែ ទៅទីតំងទន្ទេះ (ឧ. ថាែ ក់ទរៀន 
ឬម្ពឹតត ិការណ៍ ឬរទធាបាយទធវ ើដំទណើរ និងការយិល័យ)។ ករណីផ្ដលទក់ទងទៅនឹងការរកីរាលដាល
ននជំងឺតម្រូវចំបាច់ឱ្យអែកឆ្លងទរទរាគទន្ទេះ មានវតតមានទៅកផ្នលងដូចគ្នែ  កន ុងទពលផ្តរួយ 
ខណៈទពលផ្ដលអាចចរលងទរទរាគបនតបាន។ 
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ឧបេមពន័ធ A៖ ជាំហានទងំឡាយសែើមបីគ្រប់គ្រងការប ៉ះពាល់ទៅនឹងក្រែីជាំងឺ COVID-19 សៅេីតាាំងផថ្ទ ំ
និងអបរ់ំកុម្គរតូច្ (ECE) មួយ 

 
1 ក្រែ ី

 

 

1) ចំបាច់៖ អ្នកផ្តល់ឆសវាកម្ម ECE បកគ ប់ឱ្យករណីទនេះអនុវតតតរ 

ទសចកដ ីផ្ណន្ទំអំពកីារដ្ឋក់ខល នួឱ្យឆៅដ្ឋច់ឆដ្ឋយដ កឆៅផ្ា៉ះ។ 

2) ចំបាច់៖ អ្នកផ្តល់ឆសវាកម្ម ECE កំណត់អតតសញ្ញា ណអែកដែលមានទំ្នាក់

ទំ្នងជិតសែ ិទធឆៅទីតំង ECE។ អែកនតលទ់សវាករម ECE 

អាចទក់ទងន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណៈ (Public Health) បាន 

សម្មាប់ជំនួយកន ុងការកំណត់អតតសញ្ញា ណបុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងជិតសែ ិទធ 

ទដាយទនាើអអីុផ្រ៉ាលទៅកាន់ ACDC-education@ph.lacounty.gov ឬទូរស័ពាទៅ 

រជឈរណឌ លនដល់ព័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍ករណីជំងឺ COVID-19 សម្មាប់វស័ិយអប់រំ (Education 

Sector COVID-19 Case Reporting Call Center)។ 

3) ចំបាច់៖ អ្នកផ្តល់ឆសវាកម្ម ECE ជូនែំណឹងែល់បុរាលដែលមានទំ្នាក់ទំ្នងឆៅទីតំង ECE 

អំ្ពីការប ៉ះពាលទ់ៅនឹងឆម្ឆរារ។ 

 

 
2 ក្រែ ី

 

 

1) ចំបាច់៖  អែកនតល់ទសវាករម ECE ជូនដំណឹងដលក់រណទីងំឡាយ ឱ្យអនុវតតតរ 
ទសចកដ ីផ្ណន្ទំអំពកីារដាក់ខល នួឱ្យទៅដាច់ទដាយផ្ ក។ 

2) ចំបាច់៖  អែកនតល់ទសវាករម ECE កំណត់អតតសញ្ញា ណ 
និងជូនដំណឹងដល់បុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងទៅទីតំង ECE 
អំពីការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ។ 

3) បានដណនាំ៖  គ្បសិនឆបើករណីចំនួន 2 ឆន៉ះឆកើតឆ ើងកន ុងអំ្ ុងឆពល 14 នែៃពីោន  អ្នកផ្តល់ឆសវា 
កម្ម ECE អាចពទិម្គ្នេះជាមួ្យ DPH ឆែើម្បីកំណត់ថា 
ឆតើករណីទងំឆន៉ះមានការទក់ទងទៅនឹងការរកីរាលដាលននជំងឺ ឬឆទ្។ 
គ្បសិនឆបើមានការទក់ទ្ងទៅនឹងការរ ើករាលដ្ឋលននជំងឺ៖ ទី្តាំង ECE 
នឹងដាក់អនុវតត វធិានការណ៍ម្គប់ម្គងការឆ្លងជំងឺបដនថម្ឆទ្ៀត។  

4) អ្នកផ្តល់ឆសវាកម្ម ECE អាចទូរស័ពាទៅកាន់ 
ម្ជឈម្ណឌ លផ្តលព់័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍ករណីជំងឺ COVID-19 សម្មាប ់វស័ិយអប់រំ 
ឬអីុ្ដម្ លឆៅកាន់ ACDC-Education@ph.lacounty.gov សគ្មាប់ជំនួយការកន ុងការកំណត់ថា 
ឆតើករណីទងំឡាយមានការទក់ទងទៅនឹងការ រកីរាលដាលននជំងឺ ឬទទ។ 

 
 

ចាប់ពី 3 
ក្រែីស ើងសៅ 

 

1) ចំបាច់៖  អែកនតល់ទសវាករម ECE ជូនដំណឹងដលក់រណទីងំឡាយ ឱ្យអនុវតតតរ 
ទសចកដ ីផ្ណន្ទំអំពកីារដាក់ខល នួឱ្យទៅដាច់ទដាយផ្ ក។ 

2) ចំបាច់៖  អែកនតល់ទសវាករម ECE កំណត់អតតសញ្ញា ណ 
និងជូនដំណឹងដល់បុគគលផ្ដលមានទំន្ទក់ទំនងទៅទីតំង ECE 
អំពីការប៉ាេះ ល់ទៅនឹងទរទរាគ។ 

3) ចំបាច់៖ ម្បសិនទបើមានការចរលងជាចទកោ រចំនួន 3 ករណីទ ើងទៅ ទៅកន ុងថាែ ក់ទរៀន 
ឬការយិល័យ ឬក៏ទៅកន ុងម្ករុផ្ដលបានកំណត់ជារុន (ទ លគឺ ម្ករុរិតតេកត ិ) 
ផ្ដលសថ ិតទៅកន ុងបរទិវណសាលាទរៀន ន្ទទពលណារួយ កន ុងអំ ុងទពល 14 
នថ្ៃរុនកាលបរទិចេទចប់ទនដើរមានជំងឺ (illness onset date) ទន្ទេះ អែកនដលទ់សវាករម ECE 
ជូនដំណឹងដល់ DPH ជាបន្ទា ន់ទដាយការរាយការណ៍អនឡាញតររយៈទគហទំព័រ៖ 
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US។ 

4) ចំបាច់៖ DPH កំណត់ថា ឆតើបានគ្សបទៅនឹងល័កេខ័ណឌ ននការផ្្ុ៉ះទ ើងននជំងឺ ឬឆទ្។ 
គ្បសិនឆបើមានការដាក់ឱ្យដំទណើរការនូវការទសុើបអទងោតអំពីការផ្្ុ៉ះទ ើងននជំងឺរបស់ DPH 
អ្នកឆសុើបអ្ឆងកតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (public health investigator) នឹងទក់ទងទៅទីតំង 
ECE ឆែើម្បីសគ្ម្បសគ្មួ្លការឆសុើបអ្ឆងកតអំ្ពីការផុ្្៉ះទ ើងននជំងឺឆន៉ះ។ 

 

http://ACDC-education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US


នាយកដ្ឋា នសខុភាពសាធារណៈននខោនធី LOS ANGELES 
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