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ាិដ្ឋភាពាូសៅ 

គោលការណ៍ណណនាំ និងការពិចារណាខាងគរកាមគនេះ គឺមានគោលបាំណង ជួយដល់ស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សា 
(IHE) និងសហគមន៍របស់ពួក្សគគគរៀបចាំ ណែនការ និងគរត្ៀមបនតបគរងៀនជាលក្សខណៈគោយផ្ទា ល់។  

គោលការណ៍ណណនាំគនេះគឺបគណាត េះអាសនន។ គោលការណ៍ណណនាំ និងការពិចារណាទាំងគនេះ 
គឺណែែក្សគលើទិននន័យសុខភាពស្ថធារណៈណដលលែបាំែុត្ណដលមាននគពលគនេះ 
ការអនុវត្តលែបាំែុត្របស់អនតរជាត្ិបចច ុបបនន រត្ូវបានោក់្សឲ្យអនុវត្ត 
គហើយការអនុវត្តជាក់្សណសតងននការរគប់រគងរបតិ្បត្ត ិការ។ គៅគពលទិននន័យ និងការអនុវត្តថ្មីគលចគចញ 
គោលការណ៍ណណនាំគនេះនឹងរត្ូវគ វ្ ើបចច ុបបននភាព។ បណនាមគលើគនេះ គោលការណ៍ណណនាំ 
និងការពិចារណាគឺមិនឆុ្េះបញ្ច ាំងពីបញ្ា គពញគលញណដលស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សានឹងរត្ូវគោេះរស្ថយគនេះគទ។ 

ការអនុវត្តការណណនាំគនេះជាណែនក្សមួយននការគបើក្សគ ើងវញិជាដាំណាក់្សកាល 
នឹងអារស័យគលើលក្សខខណឌតាមមូលោា ននីមួយៗ រមួទាំងនិនន ការគោគោត្ត្ាត្ (ដូចជាក្សរណី កូ្សវដី-19 
និងអរតាពាបាលគៅមនា ីរគពទយមានគសា រភាព ឬថ្យចុេះយ៉ា ងតិ្ច 14 នថ្ៃ), ភាពអាចរក្សបាននន IHE 
និងឧបក្សរណ៍សរមាប់គ វ្ ើគត្សតក្សន ុងសហគមន៍ និងការគរត្ៀមលក្សខណៈរគប់រោន់ IHE 
និងសមត្ាភាពរបស់សុខភាពស្ថធារណៈគដើមបីគឆល ើយត្បគៅនឹងការគសុើបអគងេត្ក្សរណី និងការែុ្េះគ ើង។ 
ោល់ការសគរមចចិត្តអាំពកីារគ វ្ ើតាមគោលការណ៍ណណនាំគនេះ 
គួរណត្រត្ូវបានគ វ្ ើគ ើងគោយមានការសហការជាមួយមន្រនត ីសុខាភិបាលស្ថធារណៈក្សន ុងមូលោា ន 
និងអាជាា ្រពាក្ស់ព័នធដនទគទៀត្។  

ការអនុវត្តគោលការណ៍ណណនាំគនេះគួរណត្រត្ូវបានគរៀបចាំសរមាប់ការក្សាំណត្់នីមួយៗ 
រមួទាំងការពិចារណាឲ្យបានរគប់រជងុគរជាយននក្សមម វ ិ្ ី ណដលរបតិ្បត្ត ិការគៅតាមស្ថា ប័ននីមួយៗ 
និងត្រមូវការរបស់សិសានុសិសស និងបុគគលិក្ស។ អនក្សរគប់រគងគួរណត្ទក្ស់ទងអនក្សពាក្ស់ព័នធ—
រមួមានទាំងសិសានុសិសស រក្សមុរគួស្ថររបស់គគ បុគគលិក្ស និងនដគូការងារគៅក្សន ុងសហគមន៍ស្ថលាគរៀន—
គដើមបីបគងេ ើត្ និងអនុវត្តណែនការគនេះ។ 

គោលការណ៍ណណនាំគនេះមិនណមនគ វ្ ើគ ើងក្សន ុងគោលបាំណងដក្សហូត្ 
ឬនិោក្សរណ៍សិទធិបុគគលិក្សណាមួយគនេះគទ គទេះជាណែែក្សតាមលក្សខនិតក្សៈ បទបបញ្ញត្ត ិ ឬការចរចាអនុសញ្ញ រមួក៏្ស
គោយ គហើយវាក្ស៏មិនរគបដណត ប់ទាំងរសងុណដរ ពីគរពាេះវាមិនោប់បញ្ច លូបទបញ្ា សុខភាពរបសគ់ខាន្ី 
គហើយវាក្ស៏មិនណមនជាការជាំនួសឲ្យលក្សខខណឌ បទបបញ្ញត្ត ិទក់្សទងនឹងសុខភាព 
និងសុវត្ា ិភាពណដលមានរស្ថប់ ដូចគៅនឹងលក្សខខណឌ បទបបញ្ញត្ត ិនន Cal/OSHA គ ើយ។ IHE 
គួរបនតគផ្ទត ត្គលើការផ្ទល សប់ត រូគោលការណ៍ណណនាំសត ពីីសុខភាពស្ថធារណៈ 
និងបទបញ្ា របស់រដា/មូលោា នគៅគពលណដលស្ថា នភាពជាំងឺ កូ្សវដី-19 គៅណត្បនត។1 ជាក់្សណសត ង៖ 

• Cal/OSHA ែតល់គោលការណ៍ណណនាំទូលាំទូលាយគៅគលើ 
គគហទាំព័រគោលការណ៍ណណនាំទូគៅបគណាត េះអាសននរបស់ Cal/OSHA សត ីពីការការពារបុគគលិក្សពីជាំងឺ 
កូ្សវដី-19 របស់ពួក្សគគ។  

• រក្សសួងសុខាភិបាលរដាគៅ California និង CaliOSHA 
មានការណណនាំពាក្ស់ព័នធបណនាមសរមាប់ស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សា រមួមានជាអាទិ ក្សណនលងហាត្់របាណ, 
លក្ស់ោយ និង ការណថ្ទាំក្សុមារ។ 

ជាចុងគរកាយ ដូចណដលគោលការណ៍ណណនាំគនេះរត្ូវបានអនុវត្ត ស្ថា ប័នននគួរណត្វាយត្នមល 
និងកាត់្បនាយបញ្ា សម្ម៌ និងបញ្ា ណដលអាចគក្សើត្មានក្សន ុងការបនតការណណនាំរបស់មនុសស។   

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-fitness--km.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf


ត្ម្ម្ូិឲ្យពាក់របាំងម្ុែ 

គៅនថ្ៃទី 18 ណខមិថ្ុន ក្សនលងគៅគនេះ CDPH បានគចញការណណនាំអាំពីការគរបើរបាស់របាាំងមុខ, 
ណដលត្រមូវឲ្យមានការគរបើរបាស់ទូលាំទូលាយនូវរបាាំងមុខសរមាប់សមាជិក្សននស្ថធារណជន 
និងបុគគលិក្សគៅរគប់ទីតាាំងបគរមើការងារ និងស្ថធារណៈណដលមានការរបឈមនឹងហានិភ័យខពស់។  

របជាជនគៅរដា California រត្ូវពាក្ស់
របាាំងមុខគពលពួក្សគគសា តិ្ក្សន ុងស្ថា នភាពគរោេះថ្នន ក្ស់ខពស់ដូចខាងគរកាម៖ 

• គៅខាងក្សន ុង ឬក្សន ុងជួរណដលរត្ូវចូលក្សន ុងទីធាល ស្ថធារណៈណែនក្សខាងក្សន ុង2  

• ទទួលបានគសវាក្សមមពីវសិយ័ណថ្ទាំសុខភាពតាមការក្សាំណត់្រមួមានជាអាទិ មនា ីរគពទយ ឱសថ្ស្ថា ន 
គល ីនិក្សគវជាស្ថន្រសត  មនា ីរពិគស្ថ្ន៍ រគូគពទយ ឬការយិល័យគពទយគ ម្ញ គល ីនិក្សគពទយសត្វ ឬ្នោរ 
ឈាម។3  

• រង់ចាាំ ឬជិេះគៅគលើមគ្ាបាយគ វ្ ើដាំគណើរស្ថធារណៈ ឬការបត រូរថ្យនត  ឬគពលក្សាំពុងជិេះ តាក់្សសុី 
គសវារថ្យនត ឯក្សជន ឬជិេះរថ្យនតរមួ 

• បានចូលរមួក្សន ុងការងារមិនថ្នគៅក្សណនលងគ វ្ ើការ ឬបាំគពញការងារគៅក្សណនលងគ វ្ ើការគៅគពល៖ 

o ទាំនក្ស់ទាំនងគោយផ្ទា ល់ជាមួយសមាជិក្សស្ថធារណៈណាមាន ក្ស់ 

o ក្សាំពុងគ វ្ ើការគៅទីតាាំងណាមួយណដលមានសមាជកិ្សស្ថធារណជនគចញចូល 
មិនថ្នស្ថធារណជនមាន ក្ស់ណាក្សាំពុងមានវត្តមានគៅគពលគនេះគទ 

o ក្សាំពុងគ វ្ ើការគៅទីតាាំងណាមួយណដលមានគរៀបចាំ ឬគវចខចប់មហ បូអាហារសរមាប់លក្ស់ 
ឬណចក្សចាយគៅអនក្សដនទ 

o ក្សាំពុងគ វ្ ើការគៅក្សន ុង ឬក្សាំពុងគដើរឆលងកាត្់ក្សណនលងស្ថធារណៈ ដូចជារចក្សស្ថល ជគណត ើរ  
ជគណត ើរគយង និងលានចាំណត្ 

o គៅក្សន ុងបនាប់ ឬត្ាំបន់បិទជិត្ណាមួយណដលមានអនក្សដនទ 
(គលើក្សណលងសមាជិក្សរគួស្ថរផ្ទា ល់ ឬលាំគៅោា នរបស់បុគគលគនេះ) 
គចញចូលគៅគពលណដលមិនអាចរក្សាចមាៃ យពីោន បាន  

o ក្សាំពុងគបើក្សបរ ឬបញ្ា យនយនតដឹក្សអនក្សដាំគណើរស្ថធារណៈ ឬគសវាដឹក្សអនក្សដាំគណើរពិគសស 
(paratransit vehicle) តាក្ស់សុី ឬ រថ្យនតឯក្សជន ឬយនយនតគ វ្ ើដាំគណើររមួ 
ណដលមានវត្តមានអនក្សដាំគណើរគរចើននក់្ស។ រត្ូវគរបើរបាាំងមុខ 
គពលោម នវត្តមានអនក្សដាំគណើរគែសងគទៀត្។ 

• ខណៈគពលណដលគៅខាងគរៅក្សណនលងស្ថធារណៈគៅគពលណដលរក្សាចមាៃ យោងកាយ 6 
ហវ ីត្ពីមនុសសគែសងគទៀត្មិនអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 

ឯក្សស្ថរណណនាំរបស់ CDPH 
ក្ស៏ក្សាំណត្់អត្តសញ្ញ ណបុគគលណដលរត្ូវបានគលើក្សណលងពីការរគបគលើមុខរមួមានជាអាទិ 
អនក្សណដលមានស្ថា នភាពគវជាស្ថន្រសត  ស្ថា នភាពសុខភាពែ្ វូចិត្ត ឬពិការភាពណដលការពារគោយ 
ការពាក្ស់របាាំងមុខ និងមនុសសណដលថ្លង់ ឬទាំនក្ស់ទាំនងជាមួយមនុសសណដលមានបញ្ា គខាយការស្ថត ប់ 
ណដលសមត្ាភាពសមល ឹងគ ើញមាត់្ជាការចាាំបាច់សរមាប់ការរបារស័យទក់្សទង។ 

ព័ត្៌មានលមិត្ណដលរមមានរគប់លក្សខណត្រមូវ និងការគលើក្សណលង 
ចាំគពាេះចាប់ទងគនេះអាចរក្សបានគៅក្សង ការណណនាំ។ 
មានការគលើក្សទឹក្សចិត្ឲ្យគរបើរបាាំងមុខក្សងកាលៈគទសៈគែសងគទៀត្ 

ែ ួ ខ ឌ
ាំ ន ុ

ត ន ុ
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គហើយនគយជក្សអាចអនុវត្តលក្សខខណឌ ត្រមូវឲ្យគរបើរបាស់របាាំងមុខបណនាមក្សន ុងការបាំគពញកាត្ពវក្សិចចរបស់ខ្ ួ
នគដើមបីែតល់ជូនបុគគលិក្សនូវក្សណនលងគ វ្ ើការណដលមានសុវត្ា ិភាព និងសុខភាព។ 
និគយជក្សរត្ូវែតល់របាាំងមុខជូនបុគគលិក្ស 
ឬគបើក្សសាំណងជូនបុគគលកិ្សគលើចាំណាយរក្សទិញរបាាំងមុខក្សន ុងត្នមលសមរមយ។  

និគយជក្សរត្ូវបគងេ ើត្គោលការណ៍ស្ថន ក្ស់អារស័យសរមាប់បុគគលិក្សនិគយជិត្ទាំងឡាយណាណដលមានលក្សខខ
ណឌ រត្ូវនឹងការ គលើក្សណលងមិនពាក្ស់របាាំងមុខ។ របសិនគបើបុគគលិក្សមាន ក្ស់ណាណដលត្រមូវឲ្យពាក្ស់របាាំង 
មុខគោយស្ថររត្ូវប៉ាេះពាល់ញឹក្សញាប់នឹងអនក្សដនទ ណបរជាមិនអាចអនុវត្តគៅបានគរពាេះស្ថា នភាព 
គវជាស្ថន្រសត គនេះ គគរត្ូវែតល់ជូនជគរមើសោម នលក្សខខណឌ ក្សាំហិត្មួយ 
ដូចជារបាាំងមុខណដលមានរនាំងភាា ប់គៅនឹងណគមណែនក្សខាងគរកាម របសិនគបើអាច 
និងរបសិនគបើស្ថា នភាពគវជាស្ថន្រសតអាចឲ្យគ វ្ ើគៅបាន។ 

ស្ថា ប័នអាជីវក្សមមណដលគបើក្សបគរមើស្ថធារណជន 
រត្ូវរជាបអាំពីការគលើក្សណលងមិនពាក្ស់របាាំងមុខណដលមានក្សន ុង ការណណនាំអាំពីរបាាំងមុខរបស់ CDPH 
គហើយអាចនឹងោប់បញ្ច លូទាំងសមាជិក្សណាមាន ក្ស់ននស្ថធារណជនសរមាប់ការមិនពាក្ស់របាាំងមុខ
របសិនគបើអនក្សគនេះមានលក្សខខណឌ រត្ូវតាម ការណណនាំ។ 
អាជីវក្សមមនឹងរតូ្វបគងេ ើត្គោលការណ៍សរមាប់គោេះរស្ថយការគលើក្សណលងទាំងគនេះក្សន ុងចាំគណាមអតិ្ថ្ិជន 
គភាៀវ អនក្ស 
ទសសន និងបុគគលិក្ស។ 

ស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សារត្ូវណត្ទមទរ 
និងពរងឹងការគរបើរបាស់របាាំងមុខក្សន ុងចាំគណាមសិសានុសិសសរសបតាមត្រមូវការរបស់បុគគលិក្ស 
និងសមាជិក្សស្ថធារណៈរមួទាំងការគលើក្សណលងចាំគពាេះត្រមូវការសរមាប់អនក្សណដលមានស្ថា នភាពគវជាស្ថន្រសត  
ស្ថា នភាពសុខភាពែ្ វូចិត្ត ឬពិការភាពណដលការពារមិនឲ្យពាក្ស់របាាំងមុខ និងសរមាប់អនក្សណដលថ្លង់ 
ឬទាំនក្ស់ទាំនងជាមួយមនុសសណដលគខាយរត្គចៀក្ស។ ក្សន ុងអាំ ុងគពលននគរៀនក្សន ុងថ្នន ក្ស់ផ្ទា ល់ 
អនក្សបគរងៀនគៅក្សន ុងស្ថលបគរងៀនណដលរក្សាចមាៃ យពីរបាាំមួយហវ ីត្ 
ឬគរចើនជាងគនេះអាចពាក្ស់របាាំងមុខជាមួយរក្សណាត្់រគបណែនក្សខាងចុង។ 

ការយិល័យគសវាក្សមមសគន្រងាគ េះបនា ន់របស់រដា  California (CalOES) និងនយក្សោា នសុខភាពស្ថធារណៈ 
(CDPH) ក្សាំពុងគ វ្ ើការគដើមបីោាំរទដល់លទធក្សមម និងការណចក្សចាយរបាាំងមុខ។ ព័ត្៌មានបណនាមអាចរក្សបាន 
គៅទីគនេះ។  

ត្ាំបន់ខាងគរកាមរតូ្វបានគគក្សាំណត់្ថ្នជាបញ្ា សាំខាន់ណដលរតូ្វគោេះរស្ថយគៅក្សន ុងការគ វ្ ើណែនការគ ើងវញិ
គៅតាមបរគិវណស្ថលា។ 
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1.វណែនការបង្កា រវកូិដី្-19 

• គរៀបចាំ ណែនការបងាេ រការការពារ កូ្សវដី-19 ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរឲ្យបានជាក្ស់លាក្ស់ 
គៅក្សណនលងគ វ្ ើការរគប់ទីតាាំង អនុវត្តការវាយត្នមលហានិភ័យរគប់ណែនក្ស ការងារ ភារកិ្សចច 
និងចាត់្តាាំងមនុសសមាន ក្ស់គៅតាមរគឹេះស្ថា ននីមួយៗឲ្យអនុវត្តណែនការ។  ការសគរមចចិត្ត
ទាំងអស់អាំពីណែនការជាក្ស់ចាស់អាំពី IHE រត្ូវបានគ វ្ ើគ ើងក្សន ុងការចូលសហការណ៍
ជាមួយមន្រនត ីសុខភាពស្ថធារណៈថ្នន ក្ស់មូលោា ន និងអាជាា ្័រននឯគទៀត្។  

o អនុវត្ដ CDPH សដ ីពីការណណនាំអាំពីការពាក្ស់មា៉ា ស់ 
ចូលគៅក្សន ុងណែនការការងារជាក្ស់លាក្ស់ និងរមួបញ្ច លូ 
គោលនគយបាយសរមាប់គោេះរស្ថយការគលើក្សណលង។ 

• ក្សាំណត់្ព័ត្៌មានសរមាប់ទាំនក្ស់ទាំនងគៅមនា ីរសុខាភិបាលមូលោា នណដលជាទីតាាំង
សរមាប់ែតល់ដាំណឹងអាំពកីារែ្ុេះគ ើងននជាំងឺ កូ្សវដី-19 ក្សន ុងចាំគណាមសិសានុសិសស 
និងបុគគលិក្ស។ 

• បណត ុ េះបណាត ល និងទាំនក្ស់ទាំនងជាមួយបុគគល និងសិសានុសិសសគលើណែនការ។ 
គ វ្ ើឲ្យមានណែនការ និងអាចចូលដាំគណើរការបានសរមាប់បុគគលិក្ស 
និងអនក្សត្ាំណាងរបស់ពួក្សគគ។ 

• វាយត្នមលសមាា ររបូវនតឲ្យបានគទៀត្ទត្គ់ដើមបីធានអនុគលាមភាពតាមណែនការ 
និងឯក្សស្ថរ និងណក្សត្រមូវភាពខវេះចគនល េះណដលបានរក្សគ ើញ។ 

• អគងេត្តាមោនរគប់ជាំងឺ កូ្សវដី-19 ទាំងអស់ រចួក្សាំណត់្ថ្នគត្ើក្សតាត ពាក្ស់ព័
នធនឹងការងារណាមួយ ណដលអាចជាណែនក្សបងេហានិភ័យននការឆលងគោគ។ 
គ វ្ ើបចច ុបបននភាពណែនការតាមការចាាំបាច់គដើមបីទប់ស្ថេ ត្់មិនឲ្យមានក្សរណីបណនាម។   

• អនុវត្តដាំគណើរការ 
និងពិ្ីការចាាំបាច់ននគៅគពលណដលក្សណនលងគ វ្ ើការមានការែ្ុេះគ ើងននការឆលង 
រសបតាម គោលការណ៍ណណនាំរបស់ CDPH។  

• ក្សាំណត់្ទាំនក្ស់ទាំនងប៉ាេះពាល់ជិត្សន ិទ (ក្សន ុងរយៈចមាៃ យរបាាំមួយហវ ីត្ ចគនល េះគពល 15 
នទីគ ើងគៅ) ននបុគគលិក្សណដលមានឆលងគមគោគ ឬនិសិត្ស 
រចួចាត់្វធិានការោក់្សបុគគលិក្សណដលមានគោគសញ្ញ  កូ្សវដី-19  វជិាមានគនេះ 
ឲ្យគៅគោយណ ក្សពីអនក្សបានរស់គៅជិត្សន ិទគនេះ។    

• របកាន់ខាា ប់នូវគោលការណ៍ណណនាំខាងគរកាម។ ការខក្សខានមិនបានគោរពតាម 
គសចក្សត ីគនេះអាចបងេឲ្យមានគក្សើត្ជាំងឺគៅក្សណនលងគ វ្ ើការ 
ណដលអាចនឹងបណាត លឲ្យមានការបិទ 
ឬោក្ស់ក្សរមិត្គលើរបតិ្បត្ត ិការគែសងៗជាបគណាត េះអាសនន។ 

• ធានថ្នអនក្សលក្ស់តាមែ្ វូ អនក្សគ ៉ា ការឯក្សោជយ 
និងអនក្សគែសងគទៀត្ណដលក្សាំពុងបគរមើគសវាក្សមមគៅក្សន ុងរគឹេះស្ថា នមានចាំគណេះដឹងអាំពីគោល
ការណ៍ណណនាំទាំងគនេះ រត្ូវបានែតល់ឲ្យឬទទួលបានការែគត្់ែគង់ផ្ទា ល់ខ្នួ និង PPE 
គហើយពួក្សគគរបកាន់ខាា ប់នូវគោលការណ៍ណណនាំទាំងគនេះ។  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx


 

2.វវិ ទ្យននការែទាូសៅ 

• បគងេ ើត្និងបនតការរបារស័យទក់្សទងជាមួយអាជាា ្រមូលោា ន និងរដា
គដើមបីក្សាំណត់្ក្សរមិត្ជាំងឺបចច ុបបនននិងវធិានការរតួ្ត្ពិនិត្យគៅក្សន ុងសហគមន៍របស់អនក្ស។ 
ឧទហរណ៍៖ 

o ពិគរោេះជាមួយគគហទាំព័រមនា ីរសុខាភិបាលក្សន ុងត្ាំបន់របស់អនក្ស 
ឬជាមួយមន្រនត ីសុខភាពក្សន ុងត្ាំបន់របស់អនក្សឬបុគគលិក្សណដលរត្ូវបានចាត្់តាាំងណដល
មានឋានៈលែបាំែុត្ក្សន ុងការរតួ្ត្ពិនិត្យ និងែតល់ដាំបូនម នគលើលក្សខខណឌ ក្សន ុងត្ាំបន់។ 
ថ្ត្ឯក្សស្ថរអាចរក្សគ ើញ គៅទីគនេះ។   

o ពិនិត្យគមើលទិននន័យ 
និងការណណនាំណដលបានគ វ្ ើបចច ុបបននភាពជារបចាាំពីទីភាន ក្ស់ងារននក្សន ុងគនេះរមួមា
ន រក្សសួងសុខាភិបាលននរដា California និង Cal/OSHA។   

• ោក្ស់ក្សរមិត្ឲ្យត្ឹងរងឹបាំែុត្តាមណដលអនុញ្ញ ត្គោយចាប់ សមាជិក្ស
សហគមន៍ខាងគរៅពីការចូលត្ាំបន់គនេះ 
និងការគរបើរបាស់្នធានគៅបរគិវណស្ថលាគោយស្ថរចាំនួនមនុសសបណនាមគៅខាងគរៅ 
និង/ឬការរបារស័យទក់្សទងជាមួយសិសានុសិសសស្ថន្រស្ថត ចារយ 
និងបុគគលិក្សបគងេ ើនហានិភ័យននការឆលងវរីុស។  

• គរៀបចាំ ណែនការសរមាប់លទធភាពននការបិទទវ រមតងគហើយមតងគទៀត្ននរក្សមុ 
ឬក្សណនលងទាំងមូលគៅគពលណដលមនុសសមានទាំនក្ស់ទាំនងជាមួយអាោរ 
ឬក្សន ុងសហគមន៍មានជាំងឺ កូ្សវដី-19។ សូមគមើលណែនក្ស 10 ខាងគរកាម។ 

 

3.វការស ើកកម្ពស្ស់ការអនុិត្តអនម្័យស្សុែភាព 

• គលើក្សក្សមពស់ និងពរងឹង ការលាងនដ គជៀសវាង ប៉ាេះណភនក្ស រចមុេះ និងមាត្់ 
និងខាប់ក្សែក្សនិងក្សណាត ស់ក្សន ុងចាំគណាមសិសានុសិសសនិងបុគគលិក្ស។  

o សូមែតល់អនុស្ថសន៍ដលស់ិសានុសិសស ស្ថន្រស្ថត ចារយ 
និងបុគគលិក្សឲ្យលាងនដឲ្យបានញឹក្សញាប់រយៈគពល 20  វនិទីជាមួយស្ថប ូ  
ដុសជូត្យ៉ា ងហមត្់ចត្់ បនា ប់ពីបានប៉ាេះពាល់អវ ីមួយ។ ការគរបើរបាស់ស្ថប ូ  
“ថ្នន ាំសមាល ប់គមគោគ” គឺមិនចាាំបាច់ ឬមិនរត្ូវបានណណនាំគទ។ 

o គលើក្សទឹក្សចិត្តសិសានុសិសស ស្ថន្រស្ថត ចារយ និងបុគគលិក្សឲ្យខាប់មា៉ា ត្់គពលក្សែក្ស 
និងក្សណាត ស់គោយគរបើជារក្សោសជូត្មាត្់ ឬគរបើណក្សងនដ។ 
រក្សោសជូត្មាត់្ណដលរត្ូវបានគរបើគួរណត្រត្ូវគបាេះគចាលក្សន ុង្ុងសាំោម 
គហើយនដរត្ូវលាងសមាែ ត្ភាល មៗជាមួយស្ថប ូ  និងទឹក្សយ៉ា ងគហាចណាស់ 20  វនិទី។ 

o សិសានុសិសស និងបុគគលកិ្សគួរគរបើអនម័យនដគពលការលាងនដ
មិនអាចអនុវត្តបាន។ ទឹក្សអនម័យសមាែ ត្នដ 
គឺរត្ូវណត្ជូត្ចូលក្សន ុងនដរហូត្ទល់ណត្សង ួត្ទាំងរសងុ។  

o ក្សុាំគរបើទឹក្សអនម័យសមាែ ត្នដណដលអាចមានែ្ុក្សគមតាណុលតាម ការណណនាំរបស់ 
FDA។ គមតាណុលមានគរោេះថ្នន ក្ស់ដល់ទាំងកុ្សមារ និងមនុសសគពញវយ័។ 

• ធានការែគត្់ែគង់ឲ្យបានរគប់រោន់គដើមបីោាំរទ អនម័យសុខភាព, រមួមាន៖ ក្សណនលង 
អនម័យ ស្ថប ូ  ទឹក្សអនម័យសមាែ ត្នដ ណដលមានជាតិ្អាល់ក្សុលយ៉ា ងគហាចណាស់ 60 
ភាគរយ ក្សណនសងរក្សោស, រក្សោសជូត្, រក្សោសគសើមសមាល ប់គមគោគ និង្ុងសាំោម 
មិនបាច់ប៉ាេះ/មានឈាន ន់គជើង។   

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCLHO/Pages/CCLHO-Health-Officer-Directory.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


• ត្រមូវ ឬែតល់អនុស្ថសន៍យ៉ា ងមុត្មាាំឲ្យសិសានុសិសស 
និងបុគគលិក្សទាំងអស់រតូ្វទទួលថ្នន ាំបងាេ រគោគនរដូវសល ឹក្សគឈើរជេុះរបឆាំងនឹងជាំងឺផ្ទត ស្ថយ 
គលើក្សណលងណត្មានការរំគលាភបាំពានពីលក្សខខណឌ គពទយផ្ទា ល់ខ្នួ គដើមបីជួយ៖ 

o ការពារសហគមន៍ក្សន ុងបរគិវណស្ថលា 

o កាត់្បនាយការទមទរគលើក្សណនលងណថ្ទាំសុខភាព  

o បនាយជាំងឺណដលមិនអាចរតូ្វបានសមាគ ល់យ៉ា ងងាយរសួលពី កូ្សវដី-19 
គហើយដូគចនេះអាចបងេឲ្យមានវធិានការយ៉ា ងទូលាំទូលាយពី IHE 
និងអាជាា ្រសុខភាពស្ថធារណៈ។ 

• បិទរបកាស សញ្ញ  គៅក្សន ុងទីតាាំងណដលអាចគមើលគ ើញខពស់ 
(ឧទហរណ៍អោររចក្សចូលបនាប់ទឹក្សបនាប់បរគិភាគអាហារ) 
ណដល គលើក្សក្សមពស់ការការពាររបចាាំនថ្ៃ 
 វធិានការ និងគរៀបោប់អាំពីវ ិ្ ី បញ្ឈប់ការោលោល ននគមគោគ 
(ដូចជាគោយ លាងនដឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ, ការរក្សាចមាៃ យពីោន  និង ពាក្ស់មា៉ា ស់
រក្សណាត្់ឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ)។ 

• រមួទាំងស្ថរ (ឧទហរណ៍  វគីដអូ) អាំពីអាក្សបបក្សិរយិណដលោោាំងការរកី្សោលោល ននកូ្សវដី-19 
គៅគពលទាំនក្ស់ទាំនងជាមួយ ស្ថន្រសតចារយ, បុគគលិក្ស, និងនិសសិ (ដូចជាគៅគលើគគហទាំព័រ  
IHE អុីណមល និងគៅគលើ IHE គណនីរបព័នធែសពវែាយសងគម) 
គោយអនុគលាមតាម ចាប់ការពារអនក្សគរបើរបាស។់ 

 
 

4.វបសងាើនការស្សម្អា ត្វការសបស្សស្សម្អា ត្វ
និងការរកាែយ ់សចញចូ   

ការលាងស្សម្អា ត្វនិងការស្សម្អា ប់សម្សោគ 
 

• ដូចណដលបានពិពណ៌នខាងគរកាម រត្ូវសមាែ ត្ និងមិនរត្ូវយក្សនដគលើប៉ាេះញឹក្សញាប់គលើ 
(ឧទហរណ៍ បងាេ ន់នដទវ រ ក្សុងតាក់្សបត រូពនល ឺ ដងចានលាងនដ រុំគបគណែឹក្សទឹក្ស 
បងាេ ន់នដឈរគតាង នដរគទេះរុញ បនាប់ទឹក្ស ត្ុបរគិភាគអាហារ គបតុ្ងចុចជគណត ើរយនត ) 
គៅក្សន ុងក្សណនលង IHE ជាគរៀងោល់នថ្ៃ។  

• ការគរបើរបាស់វត្ថ ុណដលបានណចក្សរំណលក្ស (ឧបក្សរណ៍មនា ីរពិគស្ថ្ន៍ ឧបក្សរណ៍ក្សុាំពយូ ទ័រ តុ្) 
គួរណត្រត្ូវបានក្សាំណត់្គៅគពលមានលទធភាព ឬរងំាប់គមគោគបនា ប់ពីការគរបើរបាស។់ 
របសិនគបើយនយនតដឹក្សជញ្ជ នូ (ឧទហរណ៍ ឡានរក្សងុ) រត្ូវបានគរបើគោយ IHE។ 
អនក្សគបើក្សបរគួរណត្អនុវត្តោល់សក្សមមភាពសុវត្ា ិភាព 
និងពិ្ីស្ថរណដលរត្ូវបានចងអ ុលបងាា ញសរមាប់បុគគលិក្សគែសងគទៀត្ (ឧទហរណ៍ 
សមាែ ត្នដ, ការពាក្ស់របាាំងមុខ)។ គដើមបីសមាែ ត្ និងរំងាប់គមគោគ IHE ក្សន ុងរថ្យនតរក្សងុ, 
រថ្យនតគទសចរណ៍ ឬរថ្យនតគែសងគទៀត្ សូមគមើលគោលការណ៍ណណនាំសរមាប់ 
របតិ្បត្ត ិក្សរដឹក្សអនក្សដាំគណើរតាមរថ្យនតរក្សងុ។ 
អនក្សគបើក្សបរគួរណត្រត្ូវបានែតល់ជូននូវឧបក្សរណ៍ជូត្សមាែ ត្ 
និងគរស្ថមនដណដលអាចគចាលបាន 
គដើមបីោាំរទដល់ការសមាល ប់គមគោគគលើនែាណដលប៉ាេះញឹក្សញាប់ជាគរៀងោល់នថ្ៃ។ 

• បគងេ ើត្កាលវភិាគសរមាប់ការគក្សើនគ ើងការសមាែ ត្ 
និងការលាងសមាែ ត្ជារបចាាំណដលគចៀសវាងការគរបើរបាស់ែលិត្ែលសមាែ ត្មិនដល់ 
និងហួសក្សរមិត្។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/social-media-toolkit.html
https://www2.ed.gov/admins/lead/safety/campus.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html


• ធានឲ្យមានខយល់គចញចូលបានរត្ឹមរត្ូវក្សន ុងគពលសមាែ ត្ និងសមាល ប់គមគោគ។ 
ឲ្យខយល់ខាងគរៅចូលឲ្យបានគរចើនតាមណដលអាចគ វ្ ើបាន 
ឧទហរណ៍គោយគបើក្សបងអ ចួគៅក្សណនលងណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។  

• គរៀបចាំ ណែនការសមាែ ត្ណត្គៅគពលមិនមានមនុសសគៅ ឲ្យខយលគ់ចញពីទតីាាំងគនេះ 
មុនគពលមនុសសរត្ ប់មក្សវញិ។ របសិនគបើនែាខាងគលើ ឬវត្ថ ុអាចរជាបចូលបាន 
សូមចាប់គែតើមជាមួយស្ថប ូ  និងទឹក្ស 
ឬែលិត្ែលលាងសមាែ ត្ណដលមានសុវត្ា ិភាពបាំែតុ្ណដលមានបញ្ា ក្ស់គោយទីភាន ក្ស់ងារកា
រពារបរសិ្ថា នសហរដាអាគមរកិ្ស (EPA) ក្សមម វ ិ្ ីជគរមើសណដលមានសុវត្ា ិភាព។  

• គរជើសគរសីែលិត្ែលសមាល ប់គមគោគណដលរត្ូវបានអនុម័ត្ឲ្យគរបើរបាស់សរមាប់របឆាំងនឹ
ងវរីុសណដលបណាត លឲ្យ កូ្សវដី-19 ពីបញ្ា ី “N” ណដលអនុញ្ញ ត្គោយ EPA។ 

o គដើមបី កាត់្បនាយហានិភ័យននជាំងឺហឺត្ ទក់្សទងនឹងការសមាល ប់គមគោគ 
ក្សមម វ ិ្ ីគួរមានគោលបាំណង គរជើសគរសីែលិត្ែលសមាល ប់គមគោគ គៅក្សន ុងបញ្ា ី EPA 
“N” គោយមានគរគឿងែស ាំណដលមានសុវត្ា ិភាពសរមាប់ជាំងឺហឺត្ (អុីរដណូសនគភើអុក្សសុីដ 
អាសុីត្សុីរទិច, ឬអាសុីត្ឡាក្ស់ទិច។  

o គជៀសវាងែលិត្ែលណដលលាយគរគឿងែស ាំទាំងគនេះជាមួយអាសុីត្ ណពរ ុក្សសុតី្អាគសទិច 
(peracetic) សូដយូ មអីុប៉ាូក្សល រតី្ (សូលុយសយុ ងគ វ្ ើឲ្យស) 
ឬធាតុ្អាម៉ាូញាក្ស់ថ្នន ក្ស់ទីបួនណដលអាចបងេឲ្យមានជាំងឺហឺត្។  

o អនុវត្តតាមការណណនាំណដលមានគៅគលើសាំបក្សែលតិ្ែលសមាល ប់គមគោគសរមាប់ការ
កាត់្បនាយអរតា និងចាំនួនឆលង។ ែតល់ការបគណាត េះបណាត លដល់បុគគលិក្ស 
សត ីអាំពីគរោេះថ្នន ក្ស់ ក្សន ុងការគរបើរបាស់ស្ថរធាតុ្គីមី គោលគៅអនក្សែលិត្ 
ត្រមូវការខយល់គចញចូល និងលក្សខខណឌ ត្រមូវរបស់ Cal/OSHA 
សរមាប់ការគរបើរបាស់គោយសុវត្ា ិភាព។  

o គរបើថ្នន ាំសមាល ប់គមគោគគោយអនុគលាមតាមគសចក្សត ីណណនាំពីនយក្សោា នចាប់សត ីពីថ្នន ាំ
សមាល ប់សត្វលែ ិត្ននរដា California។  

o បុគគលិក្សណថ្ទាំ 
និងបុគគលិក្សគែសងគទៀត្ណដលសមាែ ត្និងសមាល ប់គមគោគបរគិវណស្ថលាគួរណត្រត្ូវបាន
បាំពាក្ស់គោយឧបក្សរណក៍ារពាររត្ឹមរត្ូវ រមួមានគរស្ថមនដ ការពារណភនក្សការពារដគងា ើម 
និងឧបក្សរណ៍ការពារសមរសបគែសងគទៀត្តាមត្រមូវការននការណណនាំរបស់ែលិត្ែ
ល។  

o បគងេ ើត្កាលវភិាគសមាែ ត្ 
និងសមាល ប់គមគោគក្សន ុងគោលបាំណងគចៀសវាងការគរបើរបាស់ែលិត្ែលសមាែ ត្ណដលក្សាំ
ពុងគរបើរបាស់មិនរគប់រោន់ និងហួសក្សរមិត្។ 

• គលើក្សទឹក្សចិត្តសិសានុសិសស ស្ថន្រស្ថត ចារយ 
និងបុគគលិក្សឲ្យរក្សារបស់របរផ្ទា ល់ខ្នួរបស់ពួក្សគគ (ឧទហរណ៍ ទូរស័ពានដ 
និងគរគឿងគអ ិចរត្ូនិចគែសងគទៀត្) និងការងារផ្ទា ល់ខ្នួនិងក្សណនលងរស់គៅស្ថែ ត្។ 
គលើក្សទឹក្សចិត្តសិសានុសិសស ស្ថន្រស្ថត ចារយ និងបុគគលិក្សឲ្យគរបើក្សណនសងសមាល បគ់មគោគ 
គដើមបីជូត្តុ្ណដលគរបើរមួោន  ឧបក្សរណ៍មនា ីរពិគស្ថ្ន៍ 
និងវត្ថ ុនិងនែាណដលរត្ូវបានគរបើរមួោន គែសងគទៀត្មុនគពលគរបើរបាស់។  

https://www.epa.gov/saferchoice/products
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf


ែយ ់សចញចូ  
 

• ឲ្យខយល់អាកាសបរសិុទធចូលកាន់ណត្គរចើនតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន៖ 

o គបើក្សបងអ ចួគៅក្សណនលងណដលអាចគ វ្ ើគៅបានលែបាំែុត្គោយមានការគបើក្សពីរ 
ឬគរចើនគៅសងខាងបនាប់គដើមបីគ វ្ ើឲ្យមានខយល់គចញចូលបានលែ ។ 
បណនាមគលើការគបើក្សបងអ ចួ ឬគពលគបើក្សបងអ ចួបងេគរោេះថ្នន ក្ស់ដល់សុវត្ា ិភាព 
ឬគរោេះថ្នន ក្ស់ដល់សុខភាព (ឧទហរណ៍ អនុញ្ញ ត្ឲ្យហត្់គនឿយឡានឬប៉ាូលា) 
ដល់អនក្សកាន់កាប់គរបើរបាស់មា៉ា សុីនរត្ជាក្ស់ក្សន ុងបនាប់ ឬមា៉ា សុីនែុ្ាំគលើការក្សាំណត្់ 
“ខយល់បរសិុទធ” និងមា៉ា សុីនសមាែ ត្បនាប់ HEPA (ខយល់មានរបសិទធភាពខពស់)។ 

o ចាំគពាេះអោរណដលមានខយល់គចញចូលគោយគមកានិច 
បគងេ ើនខយល់គចញចូលខាងគរៅគោយបិទដាំគណើរការខយល់ណដលរគប់រគងគោយត្រមូវ
ការ និងគបើក្សមា៉ា សុីនសមង តួ្ខយល់គរៅដល់ 100% 
ឬចាំនួនខពស់បាំែុត្ណដលអាចគ វ្ ើគៅបានដូចការអនុញ្ញ ត្លក្សខខណឌ ក្សន ុងែាេះនិងគរៅ
ែាេះ។  

o របព័នធខយល់គមកានិចគៅក្សន ុងអោររត្ូវណត្រត្ូវបានដាំគណើរការជាបនតបនា ប់គៅគពល
ណដលមានមនុសសសា ិត្គៅក្សន ុងអាោរ។ 

o គ វ្ ើឲ្យរបគសើរគ ើងនូវការក្សស្ថងរបព័នធក្សគ ដ ខយល់តាមគមកានិចដល់ MERV-13 
ឬក្សរមិត្ណដលអាចគ វ្ ើបានខពស់បាំែុត្។  

o របសិនគបើអាចគ វ្ ើបាន 
សូមបណនាមមា៉ា សុីនសមាែ ត្ខយល់ក្សន ុងបនាប់ចល័ត្ណដលមានត្រមង HEPA 
គោយគិត្គូរពីទីធាល ក្សន ុងែាេះណដលរគបដណត ប់គោយមា៉ា សុីនសមាែ ត្ខយល់ចល័ត្។ 

o សរមាប់ព័ត្៌មានបណនាម ពិគរោេះគយបល់អនុស្ថសន៍ ASHRAE 
សរមាប់ការគបើក្សស្ថលាគរៀនគ ើងវញិ។ 

ការស្សម្អា ប់សម្សោគកន ុងម្បព័នធាឹក 
 

• ចាប់គែតើមគបាេះជាំហាន គដើមបីធានថ្នរបព័នធែ្ វូទឺក្សទាំងអស់ និងស្ថា នភាពមុខងារទឹក្ស 
(ឧទ៖ របភពទឹក្សែឹក្ស និងក្សណនលងសួនបាញ់ទឹក្ស) មានសុវត្ា ិភាពក្សន ុង
ការគរបើបនា ប់ពីបានបិទយូរគហើយ គដើមបីកាត់្បនាយហានិភ័យននជាំងឺរលាក្សសួត្ 
និងជាំងឺគែសងគទៀត្ណដលទក់្សទងនឹងទឹក្ស។ 

• ការគរបើរបាស់ទឹក្សែឹក្សពីក្សាលរ បូ ៊ីគណ គឺរត្ូវហាមឃាត្់។ ស្ថន្រស្ថត ចារយ បុគគលិក្ស 
និងសិសានុសិសសរត្ូវបានគលើក្សទឹក្សចិត្តឲ្យយក្សទឹក្សផ្ទា ល់ខ្នួ 
និងគរបើរបាស់ក្សណនលងចុចទឹក្សណដលអាចរក្សបានសរមាប់ដបទឹក្សផ្ទា ល់ខ្នួ។ 
ក្សណនលងចុចទឹក្សគួរណត្រត្ូវបានសមាែ ត្ និងសមាល ប់គមគោគជារបចាាំ។ 
ោក្ស់ស្ថល ក្សសញ្ញ គៅក្សណនលងចុចទឹក្សណដលគលើក្សទឹក្សចិត្តឲ្យអនក្សគរបើរបាស់លាងសមាែ ត្ 
ឬគ វ្ ើអនម័យនដបនា ប់ពីបញ្ច លូលុយរចួ។  

https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-reopening-schools.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-reopening-schools.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/legionella/index.html


 

5.វអនុិត្តការរកាចម្អៃ យពគី្នន សៅាីនា ាលា 

បា ង់ណដ្ បនណកណម្ប 
 

សស្សចកត ីម្ពម្អន៖វការរក្សាចមាៃ យពីោន ណត្មួយប៉ាុគណាណ េះគនេះមិនរគប់រោន់ គដើមបីនឹងការពារពី
ការចមលងគោគ កូ្សវដី-19 ក្សន ុងអោរគ ើយ។  ការរគបមុខ ការពរងីក្សនូវខយល់គចញចូល និង
 វធិានការននឯគទៀត្ ណដលបានពិភាក្សារក្សន ុងគោលការណ៍ណណនាំទាំងគនេះក៏្សរត្ូវណត្
អនុវត្តគ ើង បណនាមគៅគលើការរក្សាចមាៃ យពីោន  គដើមបីកាច់បនាយហានីភ័យននការចមលង។ 

• ក្សណនលងអងគ ុយ/ត្ុមានចគនល េះពីោន យ៉ា ងតិ្ចរបាាំមួយហវ ីត្។ ោក្ស់ថ្នន ក្ស់តូ្ច
ៗគៅក្សន ុងបនាប់ ា្ំ។ 

• ការបគរងៀនថ្នន ក្ស់គោយផ្ទា ល់ រត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ឲ្យគ វ្ ើណែែក្សគៅគលើចាំណាត្ថ់្នន ក្ស់ណដល 
គខាន្សីា ិត្គៅក្សន ុង។ 

o ពែ៌ាា យ – ោត្ត្ាត្ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 1: 
ហាមឃាត្់ការបគរងៀនគោយផ្ទា ល់។  

o ពែ៌ម្កហម្ – ធ្ៃន់ធ្ៃរ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 2: ការបគរងៀនគោយផ្ទា ល់រត្ូវបាន
អនុញ្ញ ត្ឲ្យគ វ្ ើក្សន ុងចាំនួន 25 ភាគរយឬ មនុសស 100 នក់្ស ចាំនួនណាមួយ
ណដលមានចាំនួនត្ិចជាង គោយមានការណក្សណរប។ 

o ពែ៌ស ឿងាុាំ – ម្ធ្យម្ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 3: ការបគរងៀនគោយផ្ទា ល់រត្ូវបាន
អនុញ្ញ ត្ឲ្យគ វ្ ើក្សន ុងចាំនួន 50 ភាគរយឬ មនុសស 200 នក់្សចាំនួនណាមួយណដល
មានចាំនួនត្ិចជាង គោយមានការណក្សណរប។ 

o ពែ៌ស ៀង – ម្ា  – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 4: ការបគរងៀនគោយផ្ទា ល់រត្ូវបាន
អនុញ្ញ ត្ចាំគពាេះក្សរមិត្ 50 ភាគរយ គោយមានការណក្សណរប។ 

• ពិចារណាអាំពីការគរបើរបាស់ក្សណនលងមិនមានថ្នន ក្ស់គរៀនសរមាប់ការបគរងៀនរមួទាំងការគរបើ
របាស់ក្សណនលងទាំគនរខាងគរៅ្មមតា គពលអាកាសធាតុ្អាំគណាយែល។  

• គៅគពលអនុវត្តជាក់្សណសតងែតល់ជូននូវការគរៀនសូរត្ពីចមាៃ យណដលមានភាពសុីសងាវ ក្ស់ោន
បណនាមគលើថ្នន ក្ស់មនុសសទូគៅគដើមបីជួយកាត់្បនាយចាំនួនអនក្សចូលរមួគោយផ្ទា ល់។ 

• ែតល់ចមាៃ យរគប់រោន់រវាងបុគគលណដលចូលរមួក្សន ុងឱកាសសិក្សាណដលមានបទពិគស្ថ្ន៍ 
(ឧទហរណ៍មនា ីរពិគស្ថ្ន៍សក្សមមភាពបគងេ ើត្ជាំនញវជិាា ជីវៈ)។ 

• បគងេ ើនចមាៃ យ រវាងសិសានុសិសសគៅក្សន ុងយនយនត IHE (ឧទហរណ៍៖ រំលងជួរ) 
តាមក្សរមិត្ណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន និងធានថ្នរត្ូវណត្ពាក្ស់មា៉ា ស់។ 
ឲ្យខយល់អាកាសបរសិុទធខាងគរៅចូលគោយគបើក្សបងអ ចួគៅក្សណនលងណដលអាច 
និង/ឬតាមរយៈរបព័នធខយល់របស ់
រថ្យនត។  

• ពិចារណាសក្សមមភាពគរៀបចាំគ ើងវញិសរមាប់រក្សមុតូ្ចៗ 
និងគរៀបចាំក្សណនលងទាំគនរគដើមបីរក្សាគមាល ត្។ 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


ឧបស្សគគ របូិនត វនិងសស្សចកត ីណែនាំ 
 

• ដាំគ ើងរនាំងការពារ ដូចជាការការពារគពលក្សណាត ស់ និងរនាំង 
ជាពិគសសគៅក្សណនលងណដលពិបាក្សសរមាប់បុគគលមាន ក្ស់ៗគៅឆៃ យពីោន យ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ ីត្ 
(ឧទហរណ៍ អនក្សចុេះគឈាម េះបង់របាក់្ស)។ 

• ែតល់ការណណនាំ និងគនល ឹេះជារបូភាព ដូចជាការបិត្គលើក្សរមាលឥដា ឬចិគញ្ច ើមថ្នល់ 
និងសញ្ញ គៅគលើជញ្ា ាំងគដើមបីធានថ្នបុគគលមាន ក្ស់ៗគៅោច់ឆៃ យពីោន យ៉ា ងគហាចណាស់ 
6 ហវ ីត្តាមជួរ និងគពលគែសងគទៀត្។ 

• ពិចារណាគលើការក្សាំណត្់ែ្ វូសរមាប់ការចូល 
និងគចញគោយគរបើរចក្សចូលជាគរចើនតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 
ោក្សឲ់្យដាំគណើរការពិ្ីស្ថរគែសងគទៀត្គដើមបីក្សាំណត្់ការទក់្សទងគោយផ្ទា ល់ជាមួយអនក្សដនទ
ឲ្យបានគរចើនតាមណត្អាចគ វ្ ើគៅបាន។ 

• ណថ្រក្សា 
ឬពរងីក្សនីតិ្វ ិ្ ីសរមាប់ការោក់្សសនល ឹក្សកិ្សចចការជូនរគូគោយកាត់្បនាយការទាំនក់្សទាំនង
។ 

ចសនា ោះស្សហគម្នទ 
 

• ក្សាំណត់្ឲ្យបានត្ឹងរងឹបាំែុត្តាមបានអនុញ្ញ ត្គោយចាប់អនក្សគទសចរ 
ឬអនក្សសម ័រគចិត្តណដលមិនចាាំបាច់ពីការចូលគៅកាន់បរគិវណស្ថលា។ 
សក្សមមភាពគោយផ្ទា លឬ់ការរបជុាំណដលពាក្ស់ព័នធនឹងរក្សមុ ឬអងគការខាងគរៅ - 
ជាពិគសស ជាមួយ បុគគលណដលមិនណមនមក្សពីត្ាំបន់ភូមិស្ថន្រសតក្សន ុងមូលោា ន (ឧទហរណ៍ 
សហគមន ៍ទីរបជុាំជន រក្សងុ ឬគខាន្ី) មិនរត្ូវបានអនុញ្ញ ត្គទគៅគពលគនេះ។ 

• បិទក្សណនលងណដលមានមនុសសគរចើនណាណដលមិនចាាំបាច់ ដូចជាបនាប់គហគម 
និងក្សណនលងក្សាំស្ថនត , សរមាប់ទីធាល រមួណដលចាាំបាច់ គរបើរបាស់ត្ិចតួ្ច 
និងរតឹ្បនត ឹងចាំនួនមនុសសណដលរត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ក្សន ុងគពលណត្មួយ 
គដើមបីធានថ្នអនក្សោល់ោន អាចសា ិត្គៅចមាៃ យយ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ ីត្ និង សមាែ ត្ 
និងសមាល ប់គមគោគ រវាងការគរបើរបាស។់ បគងេ ើត្របព័នធ គដើមបីពរងឹងបញ្ា គនេះ។ 

• គរៀបចាំក្សណនលងសិក្សាណដលមានសរមាប់ការសិក្សាជាលក្សខណៈបុគគលដូគចនេះសិសសរត្ូវអងគ ុយ
គៅចមាៃ យយ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ ីត្គហើយដាំគ ើងរនាំងណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 
ក្សណនលងទាំគនរណបបគនេះរត្ូវក្សាំណត្់ការគរបើរបាស់ដល់ 25% ននសមត្ាភាពបនាប់ ឬ 100 
នក់្ស ណដលត្ិចជាងគនេះ។ 

• បណនាមរបាាំងការពារ ដូចជាគអរក្សង់បាល សា ិចណដលអាចផ្ទល ស់បត រូបានគៅចគនល េះបនាប់ទឹក្ស 
ជាពិគសសគៅគពលណដលពួក្សគគមិនអាចគៅោច់ពីោន យ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ ីត្។ 
គៅគពលណដលឡាវា បូជិត្ជាង 6 ហវ ីត្ 
សូមបិទោល់ឡាវា បូគែសងគទៀត្គដើមបីបគងេ ើត្ចមាៃ យបណនាមគទៀត្។ 

• គលើក្សទឹក្សចិត្តសិសសឲ្យគរបើបនាប់ទឹក្ស និងបនាប់ទឹក្សផ្ទេ ឈូក្សដណដល 
គដើមបីទប់ស្ថេ ត្់ការចមលងគមគោគណដលអាចមានក្សន ុងរក្សមុសិសសទាំងគនេះ។ 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html


វវវ វកណនាងកាយស្សម្ព័នធ វអាងណហ ាឹកវនិងកណនាងហាត់្ម្បែ 
 

• សូមគមើលការណណនាំអាំពកី្សណនលងហាត្់របាណនិងអាងណហលទឹក្សគៅគលើ “គគហទាំព័រណែនទី 
សរមាប់គសដាក្សិចចកាន់ណត្សុវត្ា ិភាព”។  

• គយងតាមគសចក្សត ីណណនាំសត ីពីអត្តពលក្សមម ស្ថន្រស្ថត ចារយ 
ក្សណនលងកី្សឡារត្ូវក្សាំណត្់ការកាន់កាប់បុគគលិក្សចាាំបាច់ ដូចជាកី្សឡាក្សរ រគូបងវ ឹក្ស រគូបងាា ត្់ 
ជាគដើម។  

សស្សវាអាហារវនិងកណនាងបរ ទ្យសភាគអាហារ 
 

• ែតល់ជគរមើសមក្សទទួលយក្ស និងចាក្សគចញសរមាប់អាហារ។ 
របសិនគបើក្សណនលងបរគិភាគអាហារមួយរត្ូវបានគរបើជា្មមតា របសិនគបើអាចបគរមើអាហារ
ោក្ស់ចានជាលក្សខណៈសរមាប់បុគគល (ជាជាងអាហារប ូ គហវ  
ឬក្សណនលងបគរមើគសវាក្សមមអាហារគោយខ្នួឯង)។ 

• គរបើរបស់របរមហ បូអាហារណដលអាចគចាលបាន (ឧទហរណ៍ គរគឿងរបោប់របោគរបើរបាស់ 
ចាន)។ របសិនគបើវត្ថ ុណដលរត្ូវបានគគគបាេះគចាលមិនអាចគ វ្ ើគៅបាន ឬមិនចង់បាន 
សូមធានថ្នោល់គសវាក្សមមគសវាក្សមមមហ បូអាហារ 
ណដលមិនអាចគបាេះគចាលបានរត្ូវកាន់គោយមានគរស្ថមនដ 
គហើយលាងជាមួយស្ថប ូសមាល ប់គមគោគនិងទឹក្សគៅត  ឬក្សន ុងមា៉ា សុីនលាងចាន។ 
បុគគលគួរណត្ លាងនដរបស់ពួក្សគគ មុនគពលពាក្ស់និងបនា ប់ពីគោេះគរស្ថមនដរបស់ពួក្សគគ 
គហើយបនា ប់ពីកាន់គោយផ្ទា ល់នូវទាំនិញគសវាក្សមមមហ បូអាហារណដលបានគរបើរចួ។ 

• របសិនគបើអាហាររត្ូវបានែតល់ជូនគៅក្សន ុងរពឹត្ត ិការណ៍ណាមួយ មានរបអប់ 
ឬក្សញ្ច ប់ណដលបានខចប់ទុក្សជាមុនសរមាប់អនក្សចូលរមួមាន ក្ស់ៗជាំនួសឲ្យអាហារប ូ គហវ  
ឬអាហារណបប 
រគួស្ថរ។ គជៀសវាងការណចក្សរំណលក្សអាហារ 
និងរបោប់របោគរបើរបាស់គហើយពិចារណាពី សុវត្ាភិាពចាំគពាេះបុគគលមាន ក្ស់ៗណដលមានអា
ណ រហសីអាហារ។ 

• ហាងអាហារគួរណត្អនុវត្តតាមការណណនាំណដលពាក្សព់័នធ រសបតាមការគបើក្សអនុគលាមតាម
ការណណនាំរបស់មន្រនត ីសុខភិបាលក្សន ុងមូលោា នដូចខាងគរកាម៖ 

o ពែ៌ាា យ – ោត្ត្ាត្ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 1: របតិ្បត្ត ិការណ៍គរៅអោរ   
(ការដឹក្សជូន/ការយក្សគចញ) រត្ូវបានអនុញ្ញ ត្គោយមានការណក្សណរប។  

o ពែ៌ម្កហម្ – ធ្ៃន់ធ្ៃរ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 2: 
របតិ្បត្ត ិការណ៍ក្សន ុងគភាជនីយោា នរត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ ប៉ាុណនតមិនរត្ូវមាន
ចាំនួនគលើសពី 25 ភាគរយ ឬមនុសស 100 នក់្ស ណាមួយណដលមានចាំនួនតិ្ច
ជាង គោយមានការណក្សណរប។ 

o ពែ៌ស ឿងាុាំ – ម្ធ្យម្ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 3: 
របតិ្បត្ត ិការណ៍ក្សន ុងគភាជនីយោា នរត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ ប៉ាុណនតមិនរត្ូវមាន
ចាំនួនគលើសពី 50 ភាគរយ ឬមនុសស 500 នក់្ស ណាមួយណដលមានចាំនួនតិ្ច
ជាង គោយមានការណក្សណរប។ 

o ពែ៌ស ឿង – ម្ា  – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 4: របតិ្បត្ត ិការណ៍ក្សន ុងគភាជនីយោា នរតូ្វបាន
អនុញ្ញ ត្ ប៉ាុណនត មិនរតូ្វមានចាំនួនគលើសពី 50 ភាគរយ គោយមានការណក្សណរប។  

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf


• អនុវត្តតាមការណណនាំបណនាមគលើ គគហទាំព័រណែនទីបងាា ញែ្ វូគសដាក្សិចចកាន់ណត្សុវត្ា ិភាព 
សរមាប់គសវាក្សមមគៅបរគិវណស្ថលាបណនាម ដូចជា ហាងលក្ស់គសៀវគៅ, បណាណ ល័យ, 
ណថ្ទាំក្សុមារ, ហាងមហ បូអាហារ ។ល។   

6.វការកម្ម្ិត្ការណចករំណ ក 

• បញ្ឈប់ការណចក្សរំណលក្សរបស់របរណដលពិបាក្សក្សន ុងការ សមាែ ត្ ឬសមាល ប់គមគោគ 
ដូចណដលបានគរៀបោប់ខាងគលើ។ 

• ធានការែគត្់ែគង់ឲ្យបានរគប់រោន់គដើមបីកាត្់បនាយការណចក្សរំណលក្សសមាា រខពស់តាមក្សរមិ
ត្ណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន (ឧទហរណ៍ 
ចាត់្សិសសមាន ក្ស់ៗនូវសមាា រសិលបៈឧបក្សរណ៍មនា ីរពគិស្ថ្ន៍ ក្សុាំពយូ ទ័រ) 
ឬក្សាំណត់្ការគរបើរបាសស់មាា រ និងឧបក្សរណ៍គោយសិសសមួយរក្សមុក្សន ុងគពលណត្មួយ 
និង សមាែ ត្ និងសមាល ប់គមគោគ រវាងការគរបើរបាស់ ដូចណដលបានគរៀបោប់ខាងគលើ។ 

• គជៀសវាងការណចក្សរំណលក្សឧបក្សរណ៍គអ ិចរត្ូនិច, គសៀវគៅ, ប ៊ិច, 
និងសមាា រសិក្សាគែសងៗគទៀត្។ 

7.វ ាំសៅដ្ឋឋ នសម្កាម្ស្សិាធ ិអាំណាច នអាជ្ញា ធ្រវIHE 

• ពិនិត្យគមើលគោលការណ៍ណណនាំគៅបរគិវណក្សណនលងគែសងគទៀត្គៅក្សន ុងឯក្សស្ថរគនេះ 
និងបចច ុបបននសត ីពី គោលការណណនាំរបស់ CDC សត ីពី កូ្សវដី-19 សរមាប់ការណចក្សរំណលក្ស 
ឬសង់ែាេះគៅតាមគគហោា នទក់្សទងនឹង៖ 

o IHE គួរវាយត្នមល និងកាត្់បនាយបញ្ា សម្ម៌ 
និងសិទធិទទួលបានគៅគពលែតល់អាទិភាពដល់គគហោា នមានក្សាំណត្់សរមាប់សិសា
នុសិសសនិងស្ថន្រស្ថត ចារយ។  

o ការរំលឹក្សជារបចាាំអាំពីការការពារពី កូ្សវដី-19 រមួទាំងអនម័យនដឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ 
(គោយផ្ទា ល់មាត់្ ផ្ទា ាំងរបូភាព  វគីដអូ) 
ជាមួយអនម័យនដអាចរក្សបានយ៉ា ងទូលាំទូលាយគៅតាមទីធាល  និងបនាប់ទូគៅ។ 

o ការលាងសមាែ ត្ និងសមាល ប់គមគោគគលើត្ាំបន់រមួ 
និងនែាណដលប៉ាេះខាល ាំងគពញមួយនថ្ៃរសបតាមណែនក្សទី 3។  

o ត្រមូវឲ្យមានការពាក្ស់មា៉ា ស់ និងរក្សាចមាៃ យពីោន ក្សន ុងទីក្សណនលងទូគៅ។   

o ការបណត ុ េះបណាត លគលើវធិានការសុខភាពស្ថធារណៈ និងសញ្ញ  និងគោគសញ្ញ នននន 
កូ្ស វដី-19 សរមាប់អនក្សជាំនញគៅរបចាាំការ នយក្សស្ថលបញ្ចប់ការសិក្សា 
ទីរបឹក្សានិវាសនជន (RA) និងអនក្សដនទគទៀត្ណដលមានតួ្នទីរបហាក្ស់របណហលោន ។ 

o មិនមានរពឹត្ត ិការណ៍ ឬសក្សមមភាពសងគមណាមួយ 
ដូចការបញ្ា របស់មន្រនត ីសខុភាពក្សន ុងរសកុ្ស និងរដាបចច ុបបននគទ។  

o ក្សាំណត់្ក្សណនលងអងគ ុយគ ើងវញិគៅទីក្សណនលងរមួ 
គដើមបីអនុញ្ញ ត្ឲ្យមានការរក្សាចមាៃ យពីោន ។  

• វាពិបាក្សក្សន ុងការរក្សាចមាៃ យពីោន គៅក្សន ុងលាំគៅោា ន គៅតាមបរគិវណស្ថលា 
គហើយសូមបណីត្គោលការណ៍ណណនាំណដលបានណក្សណរបក៏្សពិបាក្សនឹងសគរមចណដរ។ 
គទេះយ៉ា ងណាោល់ក្សិចចខិត្ខាំរបឹងណរបងគួរណត្រត្ូវបានគ វ្ ើគ ើងគដើមបីកាត្់បនាយហានិភ័យ
ននការរបឈមនឹងការគរៀបចាំគគហោា ន គៅតាមបរគិវណស្ថលា 
គោយកាត្់បនាយការគរបើរបាស់ រមួមាន៖  

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail--km.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-libraries-en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html


o បគងេ ើត្ការកាន់កាប់ណដលអាចអនុញ្ញ ត្បាន 
និងគរៀបចាំ ណែនការគដើមបីរតួ្ត្ពិនិត្យនិងអនុវត្ត។ 

o ែតល់អាទិភាពដល់ការកាន់កាប់បនាប់ណត្មួយគៅក្សណនលងណដលអាចគ វ្ ើគៅបានគលើក្ស
ណលងណត្ែាេះរគួស្ថរ។ គនេះអាចគ វ្ ើគៅបានរបសិនគបើស្ថន្រស្ថត ចារយ/ស្ថក្សលវទិាល័យ 
មានចាំនួនសិសានុសិសសក្សាំណត់្គៅតាមបរគិវណស្ថលាសរមាប់ការបគរងៀនគោយផ្ទា
ល់។ គៅគពលរត្ូវមានសសិសពីរនក់្សក្សន ុងមួយបនាប់រត្ូវធានយ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ ីត្ពីណរគ 
គហើយត្រមូវឲ្យសសិសគដក្សគៅទិសែ្ុយោន  (ពីក្សាលដល់គជើង)។  

o កាត់្បនាយចាំនួនពលរដាសរមាប់បនាប់ទឹក្សមួយ ។  គៅគពលបនាប់ទឹក្សរមួរត្ូវបាន
គរបើរបាស់ ោក្ស់រតួ្ត្ក្សាំណត្់គពលននការគរបើរបាសស់រមាប់គពលយូរ គហើយ
បគងេ ើនភាពមមាញឹក្សននការសាំអាត្។ 

o ការោក់្សក្សរមិត្គលើការចូលដាំគណើរការអោរ 
គោយមិនណមនជាអនក្សរស់គៅរមួទាំងគភាៀវខាងគរៅបុគគលិក្សណដលមិនណមនជាអនក្សរស់
គៅ និងអនក្សដនទគទៀត្។ 
ការរតឹ្ត្បិត្ទាំងគនេះអាចនឹងមិនអនុវត្តចាំគពាេះមនុសសមួយចាំនួន 
ដូចជាបុគគលិក្សណថ្ទាំផ្ទា ល់ខ្នួសរមាប់សិសានុសសិសណដលមានពិការភាព។ 

8.វបែុ្ោះបណាត  ដ្ ់បគុគ ិកវនិងស្សិស្សានសុ្សិស្សស 

• ែតល់ការបណត ុ េះបណាត លរបក្សបគោយរបសិទធភាពដល់ស្ថន្រស្ថត ចារយ បុគគលិក្ស 
និងសិសានុសិសសគលើការការពារពី កូ្សវដី-19 រមួមាន៖ 

o ព័ត៌្មានសត ីពីជាំងឺ កូ្សវដី-19  វ ិ្ ីបងាេ រគមគោគគនេះកុ្សាំឲ្យឆលងោលោល 
គហើយលក្សខខណឌសុខភាពចមបងណាណដលអាចបងេឲ្យបុគគលកាន់ណត្ងាយ
ឆលងវរីុសគនេះ។ 

o ណែនការបងាេ រជាំងឺ កូ្សវដី-19 របស់ស្ថលា។ 

o ការរតួ្ត្ពិនិត្យគោយខ្នួឯងគៅែាេះ ដូចជាសីត្ុណាភាព និង/ឬ 
ការរតួ្ត្ពិនិត្យគោគសញ្ញ គោយគរបើ ការណណនាំរបស់ CDC។ 

o គដើមបីសុាំគយបល់ពគីពទយ របសិនគបើគោគសញ្ញ របសពួ់ក្សគគកាន់ណត្ ៃ្ន់ ៃ្រ 
រមួមានការឈឺចាប់ោុ ាំនរ  ឬណណនរទងូ វគងវងស្ថម រត្ី ឬ មុខ ឬបបូរមាត់្គ ើងស្ថវ យ។ 
បចច ុបបននភាព និងគសចក្សត ីលមែ ិត្គែសងៗអាចរក្សបានគៅគលើគគហទាំព័ររបស់ CDC។ 

o ការអនុវត្តអនម័យណដលបានពរងឹង 

o គោលការណ៍ណណនាំសត ពីកីាររក្សាចមាៃ យពីោន  

o ការគរបើរបាស់ PPE និង ការគរបើរបាស់រត្ឹមរត្ូវ ការគោេះគចញ 
និងគបាក្សគក្ស់របាាំងមុខរក្សណាត្់ រមួមាន៖  

▪ របាាំងមុខមិនណមនជាឧបក្សរណ៏ការពារខ្នួ (PPE) គនេះគទ។  

▪ របាាំងមុខអាចជួយការពារអនក្សគៅណក្សបរខ្នួរបស់អនក្សពាក្ស់ 
ប៉ាុណនតមិនជាំនួសឲ្យភាពចាាំបាច់ននការរក្សាចមាៃ យពីោន  
និងការលាងសមាែ ត្នដញឹក្សញាប់គនេះគទ។  

▪ រត្ូវរគបរបាាំងមុខគពញពីគលើរចមុេះ និងមាត្់។  

▪ រត្ូវលាង ឬជូត្ទឹក្សអនម័យសមាែ ត្នដ គៅមុនគពល និងគរកាយគពលពាក្ស់ 
ឬត្រមង់របាាំងមុខ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html


▪ គជៀសវាងយក្សនដប៉ាេះណភនក្ស រចមុេះ និងមាត់្។ 

▪ មិនរត្ូវគរបើរបាាំងមុខណត្មួយរមួោន  គហើយរត្ូវគបាក្សសមាែ ត្ 
ឬគបាេះគចាលគរកាយគរបើមតងរចួ។  

o ព័ត្៌មានណដលមានគៅក្សន ុង ការណណនាំរបស់ CDPH សរមាប់ការគរបើរបាស់របាាំងមុខ 
ណដលក្សាំណត់្កាលៈគទសៈ ណដលរបាាំងមុខរត្ូវពាក្សជ់ាចាាំបាច់ និងការគលើក្សណលង 
ក្ស៏ដូចជាោល់គោលការណ ៍ វន័ិយគ វ្ ើការ និងការអនុវត្តជាក់្សណសត ងទាំងអស់ ណដល IHE 
បានអនុវត្តគដើមបីធានការគរបើរបាស់របាាំងមុខឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។ 
ការបគណាត េះបណាត លក្ស៏រត្ូវបញ្ច លូនូវគោលការណ៍របស់ IHE 
គលើរគបៀបរគប់រគងអនក្សណដលទទួលបានគលើក្សណលងមិនពាក្ស់របាាំងមុខែងណដរ។  

o ព័ត្៌មានអាំពីក្សមមក្សរទទួលរបាក់្សឈន លួ ណដលឈបស់រមាក្ស 
ណដលនឹងគ វ្ ើឲ្យមានភាពងាយរសួលណែនក្សហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក្សន ុងការស្ថន ក្ស់គៅែាេះ។ 
សូមគមើលព័ត្៌មានបណនាមសត ីពីក្សមម វ ិ្ ីរោា ភិបាលោាំរទដល់ការឈប់សរមាក្សឈឺគោយ
ទទួលរបាក់្សឈន លួ សរមាប់កូ្សវដី-19 
រមួទាំងសិទធិឈប់សរមាក្សឈឺគោយទទួលរបាក់្សឈន លួរបស់ក្សមមក្សរគរកាមរក្សម Families 
First Coronavirus Response Act របស់សហព័នធ។  

o ស្ថរៈសាំខាន់ននការមិនគ វ្ ើការគៅការយិល័យ ឬគរៀនក្សន ុងថ្នន ក្ស់៖ 

▪ របសិនគបើបុគគលិក្សមានគោគសញ្ញ ជាំងឺ កូ្សវដី-19 ដូចបាន ពណ៌នគោយ CDC 
ដូចជារគនុគៅត  ឬរងារ ក្សែក្ស ថ្ប់ដគងា ើម ឬពិបាក្សដក្សដគងា ើម អស់ក្សមាល ាំង 
ស្ថច់ឈឺស្ថច់ដុាំ ឬខ្នួ ឈឺក្សាល គែតើមបាត្់រសអាហារ ឬក្សល ិន ឈឺបាំពង់ក្ស 
ត្ឹងរចមុេះឬគហៀរសាំគបារ ឆែល់គពាេះ ក្សអ តួ្ចគងាែ រ ឬោក្សរសូ ឬ 

▪ របសិនគបើបុគគលិក្សរតូ្វគគគ វ្ ើគោគវនិិចឆ ័យគ ើញមានជាំងឺ កូ្សវដី-19 
គហើយមិនទន់បញ្ចប់ការោក្ស់ោច់គោយឯងគៅគ ើយ ឬ  

▪ របសិនគបើគៅក្សន ុងរយៈគពល 14 នថ្ៃ 
បុគគលិក្សបានប៉ាេះពាល់នឹងនរណាមាន ក់្សណដលគគគ វ្ ើគោគវនិិចឆ ័យគ ើញមានជាំងឺ 
កូ្សវដី-19 គហើយរត្ូវគគចាត់្ទុក្សថ្នអាចនឹងចមលងគោគ (ឧ. 
គៅណត្សា ិត្គរកាមការោក្ស់គៅោច់គោយឯង)។ 

• គដើមបីអាចរត្ ប់ចូលគ វ្ ើការវញិបាន គរកាយបុគគលិក្ស 
ឬសិសានុសិសសបានទទួលការគ វ្ ើគោគវនិិចឆ ័យរក្សជាំងឺ កូ្សវដី-19 លុេះរតាណត្ែុត្រយៈគពល 10 
នថ្ៃ គិត្ចាប់ពីគលចគចញគោគសញ្ញ ដាំបូង គោគសញ្ញ របស់ពួក្សគគមានសភាពលែ របគសើរ 
គហើយបុគគលិក្សមិនមានរគនុគៅត  (គោយមិនមានការគរបើថ្នន ាំបញ្ច ុ េះក្សគ ដ រគនុ) 
ក្សន ុងរយៈគពល 24 គមា៉ា ងចុងគរកាយ។ បុគគលិក្ស ឬនិសិសត្ោម នគោគសញ្ញ ជាំងឺ 
ណដលគគគ វ្ ើគោគវនិិចឆ ័យរក្សគ ើញមានជាំងឺ កូ្ស វដី-19 អាចរត្ ប់ចូលគ វ្ ើការវញិបាន 
លុេះរតាណត្ែុត្រយៈគពល 10 នថ្ៃ គិត្ចាប់ពីនថ្ៃននការគ វ្ ើគត្សត រក្សគ ើញមានែ្ុក្សជាំងឺ កូ្សវដី-
19។  

• ធានថ្នអនក្សែដល់គសវា អនក្សគ វ្ ើការ ឬអនក្សជាប់កិ្សចចសនាបគណាត េះអាសនន  
និងអនក្សសម ័រគគៅទីតាាំងគនេះ 
ក្ស៏រត្ូវបានបណត ុ េះបណាត លឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វគៅក្សន ុងគោលការណ៍ននបងាេ រពីជាំងឺ កូ្សវដី-19 
និងមានការែគត្់ែគង់ចាាំបាច់ និង PPE។ 
អងគការោស់គត្ឿនននណដលែគត្់ែគង់បុគគលិក្ស/បគណាត េះអាសនន 
និង/ឬក្សិចចសនាបុគគលិក្សមុនគពលទទួលខុសរត្ូវទាំងគនេះនិងធានថ្នបុគគលិក្សបានទទួ
លការបណត ុ េះបណាត ល។ 

• ពិចារណាគ វ្ ើការបណត ុ េះបណាត លគនេះគសា ើរណត្ឬរបសនិគបើគោយផ្ទា ល់ធានថ្ន 
ការរក្សាចមាៃ យពីោន យ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ ីត្ រត្ូវបានណថ្រក្សា។  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


9.វពិនិត្យរកសម្ើ ស្សញ្ញា វនងិសោគស្សញ្ញា  

• គោគសញ្ញ ជាំងឺ កូ្សវដី-19 ដូចជា ពណ៌នគោយ CDC រមួមាន៖ 

o គៅត ខ្នួ ឬញាក្ស់ 

o ក្សែក្ស 

o ដងាក្ស ់ឬពិបាក្សដក្សដគងា ើម 

o អស់ក្សមាល ាំង 

o ឈឺស្ថច់ដុាំ ឬដងខ្នួ 

o ឈឺក្សាល 

o ការបាត្់បង់រសជាត្ិ ឬក្សល ិន 

o ឈឺក្ស 

o ការតឹ្ងរចមុេះ ឬគហៀរសាំគបារ 

o ចគងាែ រ ឬក្សអ តួ្ 

o ោក្សរសូ  

• របសិនគបើអាចគ វ្ ើគៅបានសូមគ វ្ ើការរតួ្ត្ពិនិត្យសុខភាពរបចាាំនថ្ៃ ឬគសន ើសុាំឲ្យស្ថន្រស្ថត ចារយ 
បុគគលិក្ស និងសិសានុសិសសគ វ្ ើការរតួ្ត្ពិនិត្យគោយខ្នួឯង (ឧទហរណ៍៖ 
ការរតួ្ត្ពិនិត្យសីត្ុណាភាព និង/ឬ ការពិនិត្យគោគសញ្ញ )។ 

• ការរតួ្ត្ពិនិត្យសុខភាពគួរណត្រត្ូវបានគ វ្ ើគ ើងគោយសុវត្ា ិភាពរសបតាមការណណនាំសត ីពី
ការរក្សាចមាៃ យពីោន  និងគោរព និងរសបតាមចាប់និងបទបញ្ា សត ីពីឯក្សជនភាព 
និងឯក្សជនភាពរបស់សហព័នធឬរដា។ អនក្សរគប់រគង IHE 
អាចគរបើឧទហរណ៍ននវ ិ្ ីស្ថន្រសត ពិនិត្យណដលមានគៅក្សន ុង សាំណួរណដលសួរញកឹ្សញាប់អាំពីគរឿ
ងទូគៅរបស់ CDC។ 

 

 

10.សរៀបណែនការស្សម្ម្អប់សព ណដ្ ស្សម្អជកិបគុគ ិកសិ្ស
ស្សានុស្សិស្សសឬអនកាស្សសនកាា យជ្ញឈ ឺ

បុគគ ិកឈឺណដ្ ណែនាំអាំពី កខែៈិ ទ្យនិចឆ ័យ នការដ្ឋច់សដ្ឋយឯងកន ុងែទោះ 
 

• រំលឹក្សបុគគលិក្ស និងសិសានុសិសសណដលឈឺ ឬណដលគទើបណត្មាន ទាំនក់្សទាំនងជិត្សន ិទធ 
ជាមួយមនុសសណដលមានជាំងឺ កូ្សវដី-19 
គដើមបីស្ថន ក់្សគៅឬរបសិនគបើពួក្សគគរស់គៅលាំគៅោា នបរគិវណស្ថលាគដើមបីអនុវត្តតាមនីតិ្វ ិ
្ី ការគៅោច់គោយឯង។  

• ចាំគពាេះការរងរបួស ឬជាំងឺ ៃ្ន់ ៃ្រ សូមទូរស័ពាគៅគលខ 9-1-1 គោយោម នការពនារគពល។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


• ស្ថន្រស្ថត ចារយ បុគគលិក្ស ឬសិសានុសិសសណដលឈឺមិនគួររត្ ប់ចូលគរៀនវញិគោយផ្ទា ល់ 
ឬក្សណនលងែតល់គសវាសុខភាពក្សុមារឬបញ្ចប់ការគៅោច់គោយឯងរហូត្ទល់ណត្ពួក្សគគបា
នបាំគពញតាមលក្សខណៈវនិិចឆ ័យរបស់ 
CDC’s គដើមបីបញ្ឈប់ការគៅោច់គោយឯងគៅក្សន ុងែាេះ។ 
គរៀបចាំ ណែនការែតល់គសវាក្សមមរមួទាំងអាហារ 
និងសុខភាពដល់សសិានុសិសសណដលរសគ់ៅក្សន ុងបរគិវណស្ថលាណដលរតូ្វបានគគគ វ្ ើគោគវនិិ
ចឆ ័យថ្នមានគោគសញ្ញ  ឬមានគោគសញ្ញ ននជាំងឺ កូ្សវដី-19។ 

• បគងេ ើត្គោលនគយបាយណដលគលើក្សទឹក្សចិត្ត និងរំលឹក្សបុគគលិក្ស 
និងសិសានុសិសសណដលឈឲឺ្យស្ថន ក្ស់គៅែាេះគោយោម នការភ័យខាល ចពីពិន័យ 
និងធានថ្នបុគគលិក្ស និងសិសានុសិសសបានដឹងអាំពីគោលការណ៍ទាំងគនេះ។ 

ដ្ឋក់ឲ្យសៅសដ្ឋយណែកវនិងដឹ្កអនកណដ្ ឈឺ 
 

• រត្ូវរបាក្សដថ្នស្ថន្រស្ថត ចារយ បុគគលិក្ស និងសិសានុសិសសដឹងថ្នពួក្សគគមិនគួរមក្សរក្ស IHE 
របសិនគបើពួក្សគគមានអារមមណ៍ថ្នឈឺ គហើយគួរណត្ជូនដាំណឹងដល់មន្រនត ីស្ថន្រស្ថត ចារយ 
(ឧទហរណ៍ មន្រនត ីបគងាគ ល IHE ណដលទទួលបនុ្ក្សជាំងឺ កូ្សវដី-19) 
របសិនគបើពួក្សគគឈឺគោយមានគោគសញ្ញ កូ្សវដី-19 , គត្សត  កូ្សវដី-19  វជិាមាន 
ឬបាន ប៉ាេះពាល់ អនក្សណដលមានគោគសញ្ញ  កូ្សវដី-19 ឬក្សរណីវជិាមាន។ 

• សូមណបងណចក្សស្ថន្រស្ថត ចារយ បុគគលិក្ស និងសិសានុសិសសណដលមាន គោគសញ្ញ  កូ្សវដី-19 
(ដូចបានគរៀបោប់ខាងគលើ)។ បុគគលណដលឈឺគួរណត្៖  

o ពាក្ស់មា៉ា ស់ ឬរបាាំងមុខ  

o គៅែាេះវញិ 
ឬរបសិនគបើពួក្សគគរស់គៅក្សន ុងែាេះលាំគៅោា នគៅតាមស្ថលាតាមនីតិ្វ ិ្ ីោក់្សគៅោ
ក្ស់គោយឯង ឬគៅក្សណនលងណថ្ទាំសុខភាពណដលមានមូលោា ន 
ឬបរគិវណស្ថលាអារស័យគលើគោគសញ្ញ របស់ពួក្សគគ ៃ្ន់ ៃ្រ និង 

o អនុវត្តតាម ការណណនាំរបស់CDC សរមាប់ណថ្ទាំខ្នួអនក្ស និងអនក្សដនទ ណដលឈឺ។ 
IHEs រត្ូវគ វ្ ើតាមការណណនាំរបស់CDC 
សរមាប់លាំគៅោា នណដលបានណចក្សរំណលក្ស សរមាប់អនក្សណដលរស់គៅក្សន ុងែាេះ IHE។ 

• គ វ្ ើការជាមួយអនក្សរគប់រគង IHE 
និងអនក្សែតល់គសវាណថ្ទាំសខុភាពគដើមបីក្សាំណត្់បនាប់ោច់ពីោន  ទីក្សណនលង ឬអាោរ/ជាន ់
(សរមាប់គគហោា នគៅបរគិវណស្ថលា) គដើមបីណញក្សនរណាមាន ក់្សណដលមានគោគសញ្ញ  
ឬការគ វ្ ើគត្សត វជិាមាន កូ្សវដី-19 ប៉ាុណនតមិនមានគោគសញ្ញ ។ អនក្សែតល់គសវាណថ្ទាំសុខភាព 
IHE រត្ូវណត្រត្ូវបានការពាររសបតាម មារតា 8 ភាគ 5199 គៅគពលណថ្ទាំមនុសសឈឺ។ 
សូមគមើល៖ គោលការណ៍ណណនាំគៅក្សណនលងគ វ្ ើការននរដា California 
ចាំគពាេះជាំងឺឆលងណដលអាចឆលងបានតាមខយល់។ 

• បគងេ ើត្នីតិ្វ ិ្ ីសរមាប់ដឹក្សអនក្សណដលឈឺគៅែាេះឬគៅមណឌ លណថ្ទាំសុខភាពគោយសុវត្ា ិភា
ពរសបតាមជាំពូក្ស 8 មារតា 5199។ របសិនគបើអនក្សក្សាំពុងគៅរថ្យនតសគន្រងាគ េះបនា ន់ 
ឬនាំអនក្សណាមាន ក្ស់គៅកាន់មនា ីរគពទយសូមទូរស័ពាគៅពួក្សគគជាមុនគដើមបីជូនដាំណឹងដល់ពួ
ក្សគគថ្នអនក្សគនេះអាចមានជាំងឺ កូ្សវដី-19។ 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf


សស្សវាស្សុែភាពស្សិស្សានុស្សិស្សសណដ្ ម្អនាាំនក់ាាំនងវIHE 
 

• សូមគមើលការណណនាំលមែតិ្អាំពីសុវត្ា ិភាពគៅCDC និង Cal/OSHA  

o ែតល់គសវាណថ្ទាំសុខភាពដល់អនក្សណដលមានគោគសញ្ញ ននជាំងឺ កូ្សវដី-19 និង 

o ការពារបុគគលិក្សនិងសិសានុសិសសពីជាំងឺ កូ្សវដី-19 គពលក្សាំពុងទទួលការណថ្ទាំ។ 

ស្សម្អា ត្និងស្សម្អា ប់សម្សោគ 
 

• បិទត្ាំបន់ណដលគរបើគោយមនុសសឈឺគហើយក្សុាំគរបើត្ាំបន់ទាំងគនេះរហូត្ដល់គរកាយគពលសមាែ
ត្ និងសមាល ប់គមគោគដូចណដលបានគរៀបោប់ខាងគលើ។ 

• រង់ចាាំយ៉ា ងគហាចណាស់ 24 គមា៉ា ងមុនគពលសមាែ ត្និងសមាល ប់គមគោគ។ របសិនគបើ 24 
គមា៉ា ងមិនអាចគ វ្ ើគៅបានគទ រង់ចាាំឲ្យបានយូរតាមណដលអាចអនុវត្តបាន។ 
ធានបាននូវ ក្សមម វ ិ្ ីសុវត្ា ិភាព និងរត្ឹមរត្ូវ ននថ្នន ាំសមាល ប់គមគោគជាមួយបុគគលិក្ស 
ណដលបានបណត ុ េះបណាត ល គោយគរបើឧបក្សរណ៍ការពារផ្ទា ល់ខ្នួ 
និងពាក្ស់ខយល់គចញចូលរត្ូវបានណណនាំសរមាប់ការសមាែ ត្ដូចបានគរៀបោប់ខាងគលើ។ 
ទុក្សែលិត្ែលសមាល ប់គមគោគឲ្យឆៃ យពីនដក្សុមារ។ 
ពិចារណារក្សគសវាក្សមមសមាែ ត្ពីភាគីទីបីណដលមានឯក្សគទសក្សន ុងការជាំនួសក្សណនលងណដលមា
នគមគោគ។ 

ជូនដ្ាំែឹងដ្ ់ម្ន្រនត ីស្សុែភាពនិងាាំនក់ាាំនងជិត្ស្សន ិាធ  
 

• ជូនដាំណឹងដល់មន្រនត ីសុខភាពក្សន ុងត្ាំបន់ 
និងសមាជិក្សសមរសបននសហគមន៍ក្សន ុងបរគិវណស្ថលាជាបនា ន់អាំពីក្សរណីវជិាមានណាមួ
យនន កូ្សវដី-19 ខណៈគពលណដលរក្សាការសមាៃ ត្់តាមត្រមូវការរបស់ចាប់រដា 
និងសហព័នធ រមួទាំង FERPA និង ADA។ ការណណនាំបណនាមអាចរក្សបាន គៅទីគនេះ។ 

• ជូនដាំណឹងដល់អនក្សណដលមាន ទាំនក្ស់ទាំនងជិត្សន ិទធ ជាមួយមនុសសណដលរត្វូបានគគគ វ្ ើគោ
គវនិិចឆ ័យថ្នមានជាំងឺ កូ្សវដី-19 គដើមបីស្ថន ក្ស់គៅែាេះ ឬក្សន ុងសងាេ ត្់រស់គៅរបស់ពួក្សគគ 
និង ការពិនិត្យគោយខ្នួឯងចាំគពាេះគោគសញ្ញ  និងអនុវត្តតាម គោលការណ៍ណណនាំរបស់ 
CDC របសិនគបើមានការវវិត្តគោគសញ្ញ គក្សើត្គ ើង។ 

• គរៀបចាំឯក្សស្ថរ/តាមោនគហត្ុការណ៍ននការប៉ាេះពាល់ណដលអាចគក្សើត្មាន 
និងជូនដាំណឹងដល់មន្រនត ីសុខភាពក្សន ុងត្ាំបន់បុគគលិក្សសមរមយ 
និងរក្សមុរគួស្ថរជាបនា ន់អាំពីក្សរណីណដលអាចគក្សើត្មានននជាំងឺ កូ្សវដី-19 
ខណៈគពលណដលរក្សាការសមាៃ ត្់ដូចណដលមានណចងក្សន ុង FERPA 
និងចាប់របស់រដាទក់្សទងនឹងឯក្សជនភាពននក្សាំណត្់រតាអប់រំ។ 
ការណណនាំបណនាមអាចរក្សបាន គៅទីគនេះ។ 
បុគគលិក្សណែនក្សទាំនក់្សទាំនងអាចបាំគពញតួ្នទីសរមបសរមួលគដើមបីធានឲ្យមានការជូនដាំ
ណឹងបនា ន ់និងទទួលខុសរត្ូវ។ 

• ណណនាំបុគគលិក្ស 
និងសិសានុសិសសណដលមានជាំងឺកុ្សាំឲ្យ វលិរត្ ប់រហូត្ដល់ពួក្សគគបានបាំគពញតាមលក្សខណៈ
 វនិិចឆ ័យរបស់ CDC គដើមបីបញ្ឈប់ ការោក់្សឲ្យគៅែាេះោច់គោយណ ក្ស, រមួទាំង 24 
គមា៉ា ងគោយមិនមានរគនុគៅត  គោគសញ្ញ របគសើរគ ើង និង 10 
នថ្ៃចាប់តាាំងពីគចញគោគសញ្ញ ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


• ធានថ្នមិនមានការគរសីគអើង
នឹងសិសានុសិសសនិងបុគគលិក្សណដលរតូ្វបានគគគ វ្ ើគោគវនិិចឆ ័យ ឬមានគោគសញ្ញ ននជាំងឺ 
កូ្សវដី-19។  

 

11.វណងរកាម្បត្ិបត្តិការម្បកបសដ្ឋយស្សុែភាព ា  

ការការពារម្នុស្សសណដ្ ម្អនហានិភ័យែពស្ស់ចាំសពាោះជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃ រសដ្ឋយារវ
កូិដី្-19 

 

• ែតល់ជូនជគរមើសសរមាប់ស្ថន្រស្ថត ចារយ និងបុគគលិក្សគៅ ហានិភ័យខពស់សរមាប់ជាំងឺ ៃ្ន់ ៃ្រ  
(ោប់បញ្ច លូទាំងមនុសសគពញវយ័ និងមនុសសរគប់វយ័ណដលមានបញ្ា គវជាស្ថន្រសតជាក់្សលាក់្ស) 
ណដលក្សាំណត់្ហានិភ័យននការរបឈមរបស់ពួក្សគគ (ឧទហរណ៍ ការងារទូរគមនគមន៍ 
ការែតល់វគគសិក្សាពីចមាៃ យ និងការទទួលខុសរត្ូវគលើការងារណដលបានណក្សណរប)។ 

• ែតល់ជូនជគរមើសសរមាប់សិសានុសិសសគៅ ហានិភ័យខពស់សរមាប់ជាំងឺ ៃ្ន់ ៃ្រ ណដលក្សាំណត់្
ហានិភ័យននការរបឈមរបស់ពួក្សគគ (ឧទហរណ៍ ឱកាសសិក្សាតាមរបព័នធអុីន្ឺណិត្)។ 

• ែតល់នូវឱកាសដល់បុគគលកិ្សទាំងអស់សរមាប់ការងារតាមអនឡាញ 
និងឱកាសសិសានុសិសសសរមាប់ការគរៀនសូរត្ណបបរបព័នធគអ ិចរត្ូនិច 
ការសិក្សាឯក្សោជយ និងជគរមើសគែសងគទៀត្តាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន 
គដើមបីកាត្់បនាយហានិភ័យននការចមលង។ 

ការយ ់ដឹ្ងអាំពីបាបបញ្ញា ត្ត ិ 
 

• រតូ្វដឹងអាំពីគោលនគយបាយទីភាន ក់្សងារត្ាំរុយបទបបញ្ញត្ត ិរបស់រដា 
ឬមូលោា នណដលទក់្សទងគៅនឹងការរបមូលែត ុាំរក្សមុ 
គដើមបីក្សាំណត្់ថ្នគត្ើរពឹត្តកិារណ៍អាចរត្ូវបានគ វ្ ើគ ើង។ 

វ វស្សកម្មភាព 
 

• សាំោប់សក្សមមភាពនិសសិត្ជាក្ស់លាក្ស់របស់អា IHE 
ណសវ ងរក្សរពឹត្ត ិការណ៍រក្សមុនិមិមសបជុាំឬការរបជុាំរបសិនគបើអាច។ 
ការរបមូលែត ុាំគោយផ្ទា ល់រត្ូវណត្គោរពតាមគោលការណ៍ណណនាំ ដូចខាងគរកាម៖  

o ពែ៌ាា យ – ោត្ត្ាត្ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 1: ការជួបជុាំោន រត្ូវបានហាម
ឃាត្។់  

o ពែ៌ម្កហម្ – ធ្ៃន់ធ្ៃរ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 2: ការជួបជុាំោន រត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ 
ប៉ាុណនត រត្ូវណដលមានក្សរមតិ្ 25 ភាគរយ ឬ មនុសស 100 នក់្ស ណាមួយណដល
មានចាំនួនតិ្ចជាង គោយមានការណក្សណរប។ 

o ពែ៌ស ឿងាុាំ – ម្ធ្យម្ – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 3:  : ការជួបជុាំោន រត្ូវបាន
អនុញ្ញ ត្ ប៉ាុណនត រត្ូវណដលមានក្សរមិត្ 50 ភាគរយ ឬ មនុសស 200 
នក្ស់ណាមួយណដលមានចាំនួនតិ្ចជាង គោយមានការណក្សណរប។ 

o ពែ៌ស ឿង – ម្ា  – ចាំណាត់្ថ្នន ក់ាី 4: ការជួបជុាំោន រត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ 
ប៉ាុណនត រត្ូវណដលមានក្សរមតិ្ 50 ភាគរយគោយមានការណក្សណរប។ 
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• អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណណនាំណដលមានសពុលភាពសរមាប់រពឹត្ត ិការណ៍កី្សឡា 
និងការចូលរមួក្សន ុងរពឹត្ត ិការណ៍គនេះ 
តាមវ ិ្ ី ណដលអាចកាត់្បនាយហានិភ័យក្សន ុងការចមលងជាំងឺ កូ្សវដី-19 គៅកាន់កី្សឡាក្សរ 
រក្សមុរគួស្ថរ រគូបងវ ឹក្ស និងសហគមន៍។ 
(សូមគមើលការណណនាំអាំពអីត្តពលក្សមមរមួគៅខាងគរកាម)។ 

• សរមាប់ការរបមូលែត ុាំគែសងគទៀត្ទាំងអស់ ដូចជាការសណមតងស្ថធារណៈ 
អនុវត្តតាមបទបញ្ា របស់រដា 
និងមន្រនត ីសុខាភិបាលក្សន ុងត្ាំបន់ណដលបានែសពវែាយបចច ុបបននណដលអាចអនុវត្តបានចាំ
គពាេះការរបមូលែត ុាំ។ 

• ក្សាំណត់្ឲ្យបានត្ឹងរងឹតាមណដលអនុញ្ញ ត្គោយចាប ់មិនឲ្យអនក្សគទសចរ 
ឬអនក្សសម ័រគចិត្តណដលមិនចាាំបាច់ពីការចូលគៅកាន់បរគិវណស្ថលា។ សក្សមមភាព 
ឬការរបជុាំគោយផ្ទា ល់ទក្ស់ទងនឹងរក្សមុ ឬអងគការខាងគរៅ 
ជាពិគសសជាមួយបុគគលណដលមិនណមនមក្សពីត្ាំបន់ភូមិស្ថន្រសតក្សន ុងត្ាំបន់ (ឧ. សហគមន ៍
ទីរក្សងុ រក្សងុ ឬគខាន្ី) មិនរត្ូវបានអនុញ្ញ ត្គទគៅគពលគនេះគទ។ 

កិចច ម្បជុាំតាម្ម្បព័នធអុីនធឺ្ែិត្វនិងអនឡាញវនិងសស្សវាកម្ម  
 

• គលើក្សទឹក្សចិត្តដល់ការងារតាមអនឡាញសរមាប់ស្ថន្រសតចារយ 
និងបុគគលិក្សឲ្យបានគរចើនតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន 
ជាពិគសសបុគគលិក្សនិគយជិក្សគៅ ហានិភ័យខពស់សរមាប់ជាំងឺ ៃ្ន់ ៃ្រពីជាំងឺ កូ្សវដី-19។ 

• ជាំនួសការរបជុាំគោយផ្ទា ល់ មក្សជាវគីដអូ ឬការគៅទូរស័ពាជារក្សមុតាមណដលអាចគ វ្ ើបាន។ 

• ែតល់ជូនគសវាក្សមមោាំរទសសិានុសិសសគសា ើរណត្តាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 

• គៅគពលណដលអាចគ វ្ ើបាន សូមគរបើក្សណនលងការងារ 
ឬគគហទាំព័រគរៀនសូរត្ណដលអាចបត់្ណបនបាន (ឧទហរណ៍ការងារអនឡាញ 
ការគរៀនសូរត្តាមរបព័នធអុីន្ឺណិត្) និងគមា៉ា ងការងារណដលអាចបត់្ណបនបាន 
(ឧទហរណ៍៖ ការផ្ទល ស់បត រូគវន ឬថ្នន ក្ស់) គដើមបីជួយបគងេ ើត្គោលនគយបាយ 
និងការអនុវត្តគមាល ត្សុវត្ា ិភាព។ 

ការសធ្ាើដ្ាំសែើរវនិងម្សធ្ស្ថបយសធ្ាើដ្ាំសែើរ 
 

• ពិចារណាជគរមើសសរមាប់ក្សាំណត់្ការគ វ្ ើដាំគណើរណដលមិនចាាំបាច់រសបតាមបទបញ្ា និងកា
រណណនាំរបស់រដា និងអាជាា ្រមូលោា ន។ 

• គលើក្សទឹក្សចិត្តសិសស ស្ថន្រស្ថត ចារយ 
និងបុគគលិក្សណដលគរបើមគ្ាបាយដាំគណើរ្ាំៗឲ្យពិចារណាគរបើជគរមើសគ វ្ ើដាំគណើរគែសងគទៀត្ 
(ឧទហរណ៍ ការគដើរ ការជិេះក្សង់ ការគបើក្សបរ ឬជិេះឡានណត្មាន ក្ស់ឯង 
ឬជាមួយសមាជិក្សរគួស្ថរណត្ប៉ាុគណាណ េះ) របសិនគបើអាច។ 
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ចាត់្តាាំងជនបសង្កគ  ស្សម្ម្អប់ាាំនក់ាាំនងស ើបញ្ញា ជាំងឺវកូ ិដី្-19 
 

• ចាត់្តាាំងអនក្សរគប់រគង 
ឬការយិល័យឲ្យទទួលខុសរតូ្វចាំគពាេះការគឆល ើយត្បនឹងក្សងវល់របស់ជាំងឺ កូ្សវដី-19។ 
សិសានុសិសសស្ថន្រស្ថត ចារយ និងបុគគលិក្សទាំងអស់របស់ IHE គួរដឹងថ្នពួក្សគគជានរណា 
គហើយរត្ូវទក្ស់ទងពួក្សគគយ៉ា ងដូចគមតច។ 
អនក្សសរមបសរមួលគួរណត្រត្ូវបានបណត ុ េះបណាត លគដើមបីសរមបសរមួលការគសុើបអគងេត្ 
ការចងរក្សងឯក្សស្ថរ និងការតាមោននូវការឆលងជាំងឺ កូ្សវដី-19 
ណដលអាចគក្សើត្មានក្សន ុងគោលបាំណងណណនាំឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនូវការតាមោនទាំនក់្សទាំន
ងជិត្សន ិទ និងជូនដាំណឹងដល់មន្រនត ីសុខភាពក្សន ុងត្ាំបន់ បុគគលិក្ស 
និងរក្សមុរគួស្ថរឲ្យបានរហ័ស និងមានទាំនួលខុសរត្ូវ។ 

ការចូ រមួ្កន ុងកិចច ម្បឹងណម្បងស ា្ ើយត្បកន ុងស្សហគម្នទ  
 

• ពិចារណាចូលរមួជាមួយអាជាា ្ររដា 
ឬអាជាា ្រមូលោា នក្សន ុងកិ្សចចរបឹងណរបងគឆល ើយត្បសហគមន៍ណដលមានលក្សខណៈទូលាំទូលាយ
ននជាំងឺ កូ្សវដី-19 រមួមានការណសវងរក្សសិទធិអាំណាចណដលបានគែារសិទធិសរមាប់ការទក្ស់ទង 
ការអងគ ុយគៅគណៈក្សមាម ្ិការគណៈក្សមាម ្ិការសហគមន៍ និងគរបើរបាស់មនា ីរពិគស្ថ្ន៍ 
និង្នធាន IHE គៅគពលមានគដើមបីបគងេ ើនសមត្ាភាពស្ថក្សលបង។ 

ម្បព័នធាាំនក់ាាំនង 
 

• ណថ្រក្សារបព័នធទាំនក្ស់ទាំនងណដល  

o អនុញ្ញ ត្ឲ្យសិសានុសិសស ស្ថន្រស្ថត ចារយ និងបុគគលិក្សអាច 

▪ ោយការណ៍គៅ IHE របសនិគបើពួក្សគគមាន គោគសញ្ញ  ននជាំងឺ កូ្សវដី-19 
ណដលជាការគ វ្ ើគត្សត វជិាមានសរមាប់ជាំងឺ កូ្សវដី-19 
ឬរត្ូវបានប៉ាេះពាល់នឹងអនក្សណដលអនុគលាមតាម 
បទបបញ្ញត្ត ិណចក្សរំណលក្សពត៌័្មានសុខភាពសរមាប់ជាំងឺ កូ្សវដី-19 និង  

▪ ទទួលបានការជូនដាំណឹងជាបនា ន់អាំពីការលាត្រត្ោង 
និងការបិទទវ រខណៈគពលណដលរក្សាការសមាៃ ត្់ ដូចណដលបានទមទរគោយ 
FERPA និងចាប់របស់រដាទក់្សទងនឹងភាពឯក្សជនននក្សាំណត្់រតាអប់រំ។ 
ការណណនាំបណនាមអាចរក្សបានគៅទីគនេះ។ 

o ជូនដាំណឹងដល់ស្ថន្រស្ថត ចារយ បុគគលិក្ស សិសានុសិសស រក្សមុរគួស្ថរ 
និងស្ថធារណជនអាំពីការបិទ IHE 
និងោល់ការរតឹ្ត្បិត្ណាមួយគដើមបីក្សាំណត់្ការឆលងននជាំងឺ កូ្សវដី-19 (ឧទ៖ 
ចាំនួនគមា៉ា ងរបត្ិបត្ត ិការមានក្សាំណត់្)។ 

សគ្ន នសោបយការស្សុាំចាប់ឈប់វនិងមូ្ សហតុ្អិត្តម្អន 
 

• បគងេ ើត្គោលនគយបាយសរមាប់រត្ ប់គៅថ្នន ក្ស់គរៀន 
និងក្សណនលងែតល់គសវាសុខភាពកុ្សមារបនា ប់ពីជាំងឺ កូ្សវដី-19។ លក្សខណៈវនិិចឆ ័យរបស់ CDC 
ចាំគពាេះ បញ្ឈប់ការគៅោច់គោយឯងក្សន ុងែាេះ និង ការគៅឆៃ យពីអនក្សដនទ អាចទទួលព័
ត្៌មានបានពីគោលនគយបាយទាំងគនេះ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/hipaa-covid19/index.html
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html


ណែនការបុគគ ិកបម្ម្ងុាុក  
 

• តាមោនអវត្តមានរបស់បុគគលិក្ស និងសិសានុសិសស បុគគលិក្ស ឆលងកាត្់វគគបណត ុ េះបណាត ល 
និងបគងេ ើត្បញ្ា ីគឈាម េះបុគគលិក្សបរមងុណដលបានបណត ុ េះបណាត ល។ 

វអងគភាពណដ្ ពាក់ព័នធនន 
 

• ធានថ្នអងគភាពណាណដលមានទាំនក្ស់ទាំនងជាមួយ IHE, ដូចជាក្សល ឹបគៅគរៅស្ថលា 
អងគការរក្សិក្សជាគដើម ក្ស៏អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណណនាំទាំងគនេះែងណដរ។ 
បគងេ ើត្របព័នធ គដើមបីពរងឹង 
និងពរងឹងអងគការឲ្យមានការទទួលខុសរត្ូវចាំគពាេះការរបកាន់ខាា ប់នូវការណណនាំគនេះ។ 

គ្នាំម្ាការស្ស ូ ម្រាំវនិងការអត់្ធ្ន់វ 
 

• គលើក្សទឹក្សចិត្ត បុគគលិក្ស និងសិសានុសិសសឲ្យឈប់សរមាក្សពីការគមើល ការអាន 
ឬស្ថត ប់គរឿងព័ត្៌មាន 
រមួទាំងរបព័នធែសពវែាយសងគមរបសិនគបើពួក្សគគមានអារមមណ៍រពួញបារមា ឬតានត្ឹង។ 

• ជាំរុញការបរគិភាគឲ្យមានសុខភាពលែហាត្់របាណគគងលក្ស់និងរក្សគពលសរមាក្ស។ 

• គលើក្សទឹក្សចិត្តបុគគលិក្ស 
និងសិសានុសិសសឲ្យនិយយជាមួយមនុសសណដលពួក្សគគទុក្សចិត្តអាំពីក្សងវល់របស់ពួក្សគគនិ
ងអារមមណ៍របស់ពួក្សគគ។ 

• ពិចារណាអាំពីការោក្ស់ស្ថល ក្សសញ្ញ សរមាប់បណាត ញទូរស័ពាណដលមានបញ្ា ជាត្៖ិ  
1-800-985-5990 ឬគែាើស្ថរជាអក្សសរ TalkWithUs គៅគលខ 66746។ 

• ោក្ស់ស្ថល ក្សសញ្ញ សរមាប់្នធានគៅតាមបរគិវណស្ថលា 
គដើមបីជួយសសិសរគប់រគងភាពតានត្ឹង 
និងយក្សចិត្តទុក្សោក់្សអាំពីសុខភាពែ្ វូចិត្តរបស់គគ។ 

 

វវវវវវវវ ការសធ្ា ើសត្ស្សត  
 

• ពិចារណាគលើការគ វ្ ើគត្សតជារបចាាំរបស់បុគគលិក្ស ឬសិសានុសិសសសរមាប់ការឆលងជាំងឺ  
កូ្សវដី-19 បចច ុបបនន  និងលទធក្សមម្នធានគដើមបីគ វ្ ើគត្សត  សិសានុសិសស នងិបុគគលិក្ស IHE 
របសិនគបើមានការប៉ាេះពាល់។ អត្ារបគយជន៍ននការគ វ្ ើគត្សត ដាំបូង 
ឬជារបចាាំសរមាប់វត្តមានននរបព័នធការពារោងកាយគៅក្សន ុងគសរ មូ បនា ប់ពីការឆលង 
បចច ុបបននគនេះគៅមិនទន់ចាស់គៅគ ើយគទ។  

 

 

 
 

 



12.វការពិចារណាស្សម្ម្អប់ការបិាណែនកែាោះវឬរាំងម្ស្សងុ 

• ពិនិត្យគមើលការបញ្ា ទិញរបស់រដា 
និងមន្រនត ីសុខាភិបាលក្សន ុងត្ាំបន់និងណែនក្សសុខភាពជូនដាំណឹងជាញឹក្សញាបអ់ាំពីការបញ្ជ នូ
គៅក្សន ុងត្ាំបន់ឬការបិទ និងណក្សសាំរលួរបតិ្បត្ដ ិការ។  

• គៅគពលណដលសិសស សិសានុសិសស ស្ថន្រសតចារយ 
ឬបុគគលិក្សគ វ្ ើការពិនិត្យវជិាមានសរមាប់ក្សមម វ ិ្ ីជាំងឺ កូ្សវដី-19 
គហើយបានឆលងអនក្សគែសងគទៀត្គៅស្ថលា សូមអនុវត្តតាមជាំហានដូចខាងគរកាម៖ 

o ពិគរោេះជាមួយណែនក្សសុខភាពស្ថធារណៈក្សន ុងត្ាំបន់ទក្ស់ទងនឹងការតាមោនបណនាម
ណដលរត្ូវការគដើមបីក្សាំណត់្អត្តសញ្ញ ណទាំនក្ស់ទាំនងជិត្សន ិទធនិងបានែតល់អនុស្ថសន៍
សក្សមមភាព ការបិទ ឬវធិានការគែសងគទៀត្គដើមបីការពារសហគមន៍របសអ់នក្ស។ 

o ែតល់ការណណនាំជាសតង់ោរសរមាប់ការគៅោច់គោយឯងគៅែាេះរយៈគពល 10 
នថ្ៃសរមាប់អនក្សឆលងជាំងឺ កូ្សវដី-19។ 

o ែតល់ការណណនាំសត ង់ោរសរមាប់ការោក់្សឲ្យគៅោច់ឆៃ យគៅែាេះយ៉ា ងគហាចណាស់ 14 
នថ្ៃបនា ប់ពីមានទាំនក់្សទាំនងជិត្សន ិទណែនក្សខលេះ 
ឬបរគិវណស្ថលាទាំងអស់របណហលជារត្ូវបិទជាបគណាត េះអាសននគរពាេះថ្នសសិានុសិសស 
ឬបុគគលិក្សគៅឆៃ យពីអនក្សដនទ។ 
សូមគមើលគគហទាំព័ររបសម់នា ីរសុខាភិបាលក្សន ុងត្ាំបន់ ឬការណណនាំអាំពី
ការគៅោច់គោយណ ក្ស និងការគៅឆៃ យពីអនក្សដនទ CDPH។ 

o ទាំនក្ស់ទាំនងជិត្សន ិទធបណនាមគទៀត្គៅខាងគរៅលាំគៅោា ន 
និងថ្នន ក្ស់គរៀនក៏្សគួរណត្រត្ូវទុក្សគចាលរយៈគពល 14 នថ្ៃគៅឯគគហោា នរបស់ពួក្សគគ។ 

o បគងេ ើត្ណែនការទាំនក្ស់ទាំនងសរមាប់ការជូនដាំណឹងអាំពីការប៉ាេះពាល់ 
ឬការបិទស្ថលាគរៀន គដើមបីរមួបញ្ច លូការែសពវែាយដល់សសិស មាតាបិតា ស្ថន្រស្ថត ចារយ 
បុគគលិក្ស និងសហគមន៍។ 

o រមួបញ្ច លូព័ត្៌មានសរមាប់បុគគលិក្សទក្ស់ទងនឹងចាប់ការងារ 
ព័ត្៌មានទក្ស់ទងនឹងការធានោ ប់រងគលើពិការភាព 
ការឈប់សរមាក្សសរមាប់របាក់្សណខរគួស្ថរ 
និងការធានោ ប់រងភាពោម នការងារគ វ្ ើតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 

o ែតល់ការណណនាំដលស់ិសស មាតាបិតា ស្ថន្រស្ថត ចារយ និងបុគគលិក្ស 
រំលឹក្សពួក្សគគអាំពីស្ថរៈសាំខាន់ននវធិានការរក្សាចមាៃ យពីោន ក្សន ុងសហគមន៍ 
ខណៈគពលណដលបរគិវណខលេះ ឬទាំងអស់រត្ូវបានបិទ រមួទាំងក្សុាំគលើក្សទឹក្សចិត្តសិសស 
ឬបុគគលិក្សពីការរបមូលែត ុាំគៅក្សណនលងគែសងគទៀត្។  

o បគងេ ើត្ ឬពិនិត្យគមើលណែនការសរមាប់ការអប់រំជាបនតបនា ប់។  

o រតួ្ត្ពិនិត្យគគហទាំព័ររបស់មនា ីរសុខាភិបាលស្ថធារណៈក្សន ុងត្ាំបន់ 
និងរក្សាទាំនក់្សទាំនងឲ្យបានគទៀងទត្់។ 

 
 

  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


ការណែនាំបសណាត ោះអាស្សននជ្ញក់លាក់ស្សម្ម្អប់អត្តព កម្មរមួ្ 

គោលការណ៍ណណនាំនិងការពិចារណាខាងគរកាមគនេះមានគោលបាំណងជួយស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សា (IHE) 
និងសហគមន៍របស់ពួក្សគគគរៀបចាំ ណែនការនិងគរត្ៀមសរមាប់ការបនតការបណត ុ េះបណាត លអត្តពលក្សមមគៅ
ស្ថន្រស្ថត ចារយ និងបនតការរបកួ្សត្របណជងគៅគពលមានលក្សខខណឌ ។  

ហានិភ័យននការចមលងវរីុសជាំងឺ កូ្សវដី-19 គឺអារស័យគៅគលើក្សតាត ជាគរចើនណដលទក់្សទងនឹងក្សីឡា រមួមាន៖  

• ចាំនួនមនុសសគៅក្សន ុងទីតាាំងមួយ 

• របគភទទតីាាំង (ក្សន ុងែាេះនិងខាងគរៅ) 

• ចមាៃ យ ឬទាំនក្ស់ទាំនងោងកាយរវាងមនុសស  

• រយៈគពលគៅទីតាាំង 

• ការប៉ាេះវត្ថ ុណដលគរបើរមួ 

• ការគរបើរបាស់របាាំងមុខ 

• ការលាយបញ្ច លូោន រវាងរបជាជនពីទីតាាំងណដលមានក្សរមិត្បញ្ជ នូសហគមន៍ខុសោន  

រយៈគពលននគពលគវលាជតិ្ននការទក់្សទង និងការគរបើរបាស់ឧបក្សរណ៍ណចក្សរំណលក្សបគងេ ើនហានិភ័យ 
សកាត នុពលសរមាប់អត្តពលិក្ស។ គដើមបីជួយកាត់្បនាយហានិភ័យទាំងគនេះ 
ស្ថន្រស្ថត ចារយណដលមានបាំណងចង់បនតការរបកួ្សត្របណជង គួរណត្ែតល់ការការពារយ៉ា ងខាល ាំងដល់សសិស 
អត្តពលិក្សរបស់ពួក្សគគ រមួទាំងអនុញ្ញ ត្ឲ្យពួក្សគគមានជគរមើសមិនចូលរមួក្សន ុងរដូវកាល 
គោយមិនមានហានិភ័យននអាហារបូក្សរណ៍ រត្ូវបានដក្សហូត្កាត្់បនាយ 
ឬលុបគចាលឬរបគភទគែសងគទៀត្គ ើយ។ ននសក្សមមភាពការសងសឹក្ស។ នយក្សោា នកី្សឡា
អត្តពលក្សមមននស្ថន្រស្ថត ចារយ រត្ូវបានគគរំពឹងថ្ននឹងអនុវត្តពិ្ីស្ថរគ វ្ ើគត្សត  
និងគ វ្ ើរបាយការណ៍ណដលបានពិពណ៌នយ៉ា ងខាល ាំងកាល ។  

តាមការណណនាំទូគៅ, រក្សមុតូ្ចៗមានសុវត្ា ិភាពជាង ា្ំជាង។ ទីតាាំងខាងគរៅមានសុវត្ា ិភាពជាងក្សន ុងែាេះ។ 
ក្សីឡាណដលអាចធានបានចមាៃ យ 6 ហវ ីត្ ឬគរចើនជាងគនេះ 
មានសុវត្ា ិភាពជាងការមានទាំនក់្សទាំនងជិត្សន ិទធ។ និងរយៈគពលខល ី គឺមានសុវត្ា ិភាពជាងយូរ។ 
សរមាប់សក្សមមភាពក្សីឡាភាគគរចើន, ការណណនាំគនេះសនមត្ថ្នការគរបើរបាស់របាាំងមុខគៅគពលគលង 
គឺមិនអាចគ វ្ ើគៅបានគទ, ប៉ាុណនតអនក្សគលងគួរណត្រត្ូវណត្ពាក្ស់ 
និងអនក្សដនទគទៀត្គៅគពលគដើរគលើចាំគហៀងក៏្សគោយ។ 
នយក្សអត្តពលិក្សនិងរគូបងវ ឹក្សចាាំបាច់រត្ូវពិចារណាគលើក្សតាត ទាំងអស់គនេះខណៈណដលពួក្សគគគរោងនឹងប
នតការបណត ុ េះបណាត លនិងលក្សខខណឌ គ ើងវញិ។  

គលើសពីគនេះគទៀត្ អត្តពលិក្ស - សិសានុសិសសហវ ឹក្សហាត្ ់សិក្សា 
និងរស់គៅរបក្សបគោយសកាត នុពលគៅតាមបរគិវណស្ថលា 
និងគ វ្ ើដាំគណើរគៅរបកួ្សត្របណជងក្សន ុងភូមិស្ថន្រសត ដនទគទៀត្បគងេ ើនហានិភ័យននការឆលង។ IHE 
រត្ូវការពិចារណាពីក្សតាត ទាំងគនេះគៅគពលពួក្សគគចាប់គែតើមអនុវត្តបគងេ ើត្ពិ្ីស្ថរសរមាប់ការគរបើរបាស់ក្ស
ណនលងហាត្់របាណ គៅតាមបរគិវណស្ថលា 
និងអភិវឌ្ឍការណណនាំសរមាប់គគហោា នអត្តពលក្សមមសិសានុសិសស។ 
អនុញ្ញ ត្រក្សមុឲ្យចូលមក្សក្សន ុងបរគិវណស្ថលាពីត្ាំបន់ភូមិស្ថន្រសត គែសងគទៀត្ក៏្សបគងេ ើនហានិភ័យននការឆលងជាំ
ងឺណដរ។ 

គោយស្ថរមានការណក្សណរបគលើបទបញ្ា សរមាក្សគៅែាេះ 
វាជាការចាាំបាច់ណាស់ណដលរតូ្វចាត់្ោល់វធិានការណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន គដើមបីធានសុវត្ា ិភាពជូនបុគគលិក្ស 
និងស្ថធារណជន។   



រក្សមុអត្តពលក្សមមរមួរត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ឲ្យចាប់គែតើមហវ ឹក្សហាត់្គ ើងវញិរបសនិគបើ៖  

• ស្ថា ប័នអប់រំឧត្តមសិក្សាអនុម័ត្ គហើយរក្សមុរបស់ខ្នួអនុវត្តតាមណែនការសុវត្ា ិភាព 
"រត្ ប់គៅគលង" ជាក្ស់លាក្ស់របស់ស្ថា ប័នគហើយ ។ 

• ការគ វ្ ើគត្សត កូ្សវដីុ -19 គទៀងទត្់ដល់អត្តពលិក្សនិងបុគគលិក្សោាំរទ 
រត្ូវបានបគងេ ើត្និងអនុវត្តគោយ IHE។ គអស។ទាំងការគ វ្ ើគត្សត ិ៍ PCR 
តាមកាលក្សាំណត្់ទាំងការគ វ្ ើគត្សត ិ៍អង់ណហសនរបចាាំនថ្ៃអាចទទួលយក្សបាន។ (សូមគមើលណែនក្ស 3 
ខាងគរកាមសរមាប់ត្រមូវការជាក់្សលាក្ស់សរមាប់ការស្ថក្សលបង)។  

• គោយគោរពតាមលក្សខខណឌ ណដលបានក្សាំណត់្ គោយសមាគមអត្តពលិក្សកី្សឡាជាត្ិ (NCAA)  
អត្តពលិក្សមិនត្រមូវឲ្យលេះបង់សិទធិរសបចាប់របស់ពួក្សគគទក់្សទងនឹងការជាំងឺ កូ្សវដី-19 
ណដលជាលក្សខខណឌ ននការចូលរមួរបស់អត្តពលិក្សគ ើយ។ 

• ស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សារបកាន់ខាា ប់នូវគោលការណ៍ណណនាំទូគៅ សរមាប់ស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សា 
និងគោលការណ៍ណណនាំសុខភាពស្ថធារដាថ្នន ក្ស់មូលោា ន និង
រដាណដលទក់្សទងនឹងការគៅោច់គោយឯង និងការគៅឆៃ យពីបុគគល 
ណដលបានគ វ្ ើគត្សត វជិាមានសរមាប់ជាំងឺ កូ្សវដី-19 និងទាំនក្ស់ទាំនងជិត្សន ិទធរបស់បុគគលទាំងគនេះ។   

ការរបកួ្សត្របណជងរវាងរក្សមុណដលោម នអនក្សទសសនរត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ឲ្យចាប់គែតើមរបសិនគបើ៖ 

• IHE អាចែតល់ជាំងឺអាចែតល់ការគ វ្ ើគត្សត  និងលទធែលននកូ្សវដី-19 ក្សន ុងរយៈគពល 72 គមា៉ា ងមុន 
ការរបកួ្សត្របណជងក្សន ុងកី្សឡាណដលមានហានិភ័យខពស់។4   

• នយក្សោា នអត្តពលក្សមមបានពិចារណាវ ិ្ ី ណដលលែបាំែុត្គដើមបីធានការធានសមគហតុ្ែលថ្នហា
និភ័យដូចោន រត្ូវបានពិចារណានិងគោេះរស្ថយបានរគប់រោន់គោយរក្សមុគែសងគទៀត្។ 
គនេះោប់បញ្ច លូទាំងការពិចារណាអាំពីវ ិ្ ី ណចក្សរំណលក្សលទធែលននការគ វ្ ើគត្សត  
និងការធានសុវត្ា ិភាពណដលពាក្ស់ព័នធដលរ់ក្សមុរបឆាំងមុនគពលចាប់គែតើមរពឹត្ត ិការណ៍មួយ 
ណដលសមរសបនឹងព័ត្៌មានសុខភាព និងចាប់សត ីពីឯក្សជនភាពននការអប់រំ។  

• ក្សន ុងចូលសហការណ៍ជាមួយមន្រនត ីសុខាភិបាលស្ថធារណៈថ្នន ក្ស់មូលោា ន និងអនក្សតាមោន
ទក់្សទងនិង ស្ថលារត្ូវមានយនតការសរមាប់ជូនដាំណឹងដល់ស្ថលាគរៀនគែសងគទៀត្ 
របសិនគបើអត្តពលិក្សមាន ក់្សគ វ្ ើគត្សត ិ៍វជិាមានមួយរក្សមុក្សន ុងរយៈគពល 48 
គមា៉ា ងបនា ប់ពីរបកួ្សត្របណជងជាមួយរក្សមុមួយ 
គទៀត្។ 

• នយក្សោា នអត្តពលក្សមម គោយពិគរោេះគយបលជ់ាមួយថ្នន ក់្សដឹក្សនាំស្ថា ប័ន 
រត្ូវណត្វាយត្នមលភាពអាចរក្សបាន 
និងលទធភាពទទួលបាន្នធានតាមោនទាំនក្ស់ទាំនងក្សន ុងត្ាំបន់។ 
ទីក្សណនលងអាចរក្សបាននូវ្នធានទាំនក្ស់ទាំនងតាមមូលោា នមិនរគប់រោន់ 
ស្ថលារត្ូវបណត ុ េះបណាត លបុគគលិក្សគៅនឹងក្សណនលង ឬទទួលបាន្នធានតាមោនទាំនក្ស់ទាំនង។ 
បុគគលិក្សណដលបានបញ្ចប់ការបណត ុ េះ 
បណាត លជាែ្ វូការក្សន ុងការតាមោនទាំនក្ស់ទាំនងអាចជា្នធានណដលមិនអាចកាត់្នថ្លបានទក់្ស
ទងនឹងការខិត្ខាំរបឹងណរបង និង្នធានរគប់រគងហានិភ័យរបស់ស្ថា ប័ន។ 

ការណណនាំគនេះគឺបគណាត េះអាសនន។ គោលការណ៍ណណនាំ 
និងការពិចារណាទាំងគនេះគឺណែែក្សគលើទិននន័យសុខភាពស្ថធារណៈណដលលែបាំែុត្ណដលអាចរក្សបានគៅគពល
គនេះការអនុវត្តលែបាំែុត្អនតរជាត្ិបចច ុបបនន  និងភាពជាក់្សណសតងននការរគប់រគងរបតិ្បត្ត ិការ។ 
គៅគពលទិននន័យនិងការអនុវត្តថ្មីគលចគចញ គសចក្សត ីណណនាំនឹងរត្ូវគ វ្ ើបចច ុបបននភាព។ គលើសពីគនេះគទៀត្ 
គោលការណ៍ណណនាំ 
និងការពិចារណាមិនឆុ្េះបញ្ច ាំងពីវសិ្ថលភាពគពញគលញននបញ្ា ណដលការរបមូលែត ុាំក្សមម វ ិ្ ីកី្សឡានឹងចាាំបា
ច់រត្ូវគោេះរស្ថយ។  



ស្ថា ប័ននននយក្សោា នឧត្តមសិក្សា និងអត្តពលក្សមមក្ស៏រត្ូវអនុវត្តតាមសតង់ោរណដលបានអនុម័ត្គោយ 
NCAA រមួទាំងគោលការណ៍ណណនាំ សរមាប់ការអនតរក្សមមសងគមគ ើងវញិននកី្សឡា,5 និង/ឬ 
សនន ិសីទកី្សឡារបស់ពួក្សគគគបើអាចអនុវត្តបាន។ 
ក្សន ុងក្សរមិត្ណដលគោលការណ៍ណណនាំទាំងគនេះោក្ស់ក្សរមិត្បណនាម ឬត្រមូវការគលើសពីការណណនាំគនេះ 
គឺតឹ្ងរុឹងជាងគោលការណ៍ណណនាំទាំងគនេះស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សា 
និងនយក្សោា នកី្សឡារត្ូវរបកាន់ខាា ប់នូវត្រមូវការត្ឹងរុឹងជាងគនេះ។   

ការអនុវត្តគោលការណ៍ណណនាំគនេះ ជាណែនក្សមួយននការគបើក្សគ ើងវញិជាជាំហានៗ នឹងពឹងណែែក្សគលើការណក្ស 
លមែឬនិនន ការនិនន ការោត្ត្ាត្ក្សន ុងមូលោា ន 
និងសមត្ាភាពណថ្ទាំសុខភាពណដលអាចរក្សបាននន្នធាន IHE 
និង្នធានស្ថក្សលបងសហគមន៍និងការគរត្ៀមលក្សខណៈ IHE រគប់រោន់សរមាប់ 
ការពាបាលជាំងឺឆលង។ 
ោល់ការសគរមចចិត្តអាំពកីារគ វ្ ើតាមការណណនាំគនេះគួរណត្រត្ូវបានគ វ្ ើគ ើងគោយមានការសហការជាមួយម
ន្រនត ីសុខភាពស្ថធារណៈក្សន ុងរសកុ្សនិងអាជាា ្រដនទគទៀត្។ នយក្សោា ន 
សុខាភិបាលស្ថធារណៈថ្នន ក្ស់មូលោា នអាចមានក្សិចចត្រមូវកាន់ណត្តឹ្ងរងឹ ជាងគោលការណ៍ណណនាំទាំងគនេះ
ណដលរត្ូវណត្អនុវត្តតាម។ 

ការអនុវត្តគោលការណ៍ណណនាំគនេះ គួរណត្រត្ូវបានគរៀបចាំសរមាប់ការក្សាំណត្់នីមួយៗ 
រមួទាំងការពិចារណាឲ្យបានរគប់រោន់ននក្សមម វ ិ្ ី ណដលដាំគណើរការគៅតាមស្ថា ប័ននីមួយៗនិងត្រមូវការរប
សស់ិសានុសិសសអត្តពលកិ្សនិងបុគគលិក្ស។ អនក្សរគប់រគងរដាបាលគួរណត្ទក្ស់ទងអនក្សពាក្ស់ព័នធ  
ណដលរមួមានទាំងសិសានុសិសសអត្តពលិក្ស រក្សមុរគួស្ថរ បុគគលិក្ស 
និងនដគូការងារគៅក្សន ុងសហគមន៍ស្ថលាគរៀន គដើមបីបគងេ ើត្ និងអនុវត្តណែនការ។ 

គទេះបីជាមានការរបកាន់ខាា ប់ការរក្សាចមាៃ យពីោន ក្ស៏គោយ 
ការរបមូលែត ុាំណដលមានការចូលរមួពីសមាជិក្សសហគមន៍គែសងៗគរចើនោន ក្សន ុងសក្សមមភាពណត្មួយ 
ជាពិគសសគៅខាងក្សន ុងបរគិវណបិទជិត្ ឬគោយមានទាំនក់្សទាំនងជិត្សន ិទធ 
នាំឲ្យមានហានិភ័យខពស់ចាំគពាេះការរកី្សោលោលននការឆលងវរីុស កូ្សវដី-19 
គហើយអាចបណាត លឲ្យមានការគក្សើនគ ើងអរតាឆលង អនក្សជាំងឺក្សន ុងមនា ីរគពទយ និងមរណភាព 
ជាពិគសសក្សន ុងចាំគណាមរបជាជនងាយរងគរោេះជាងគគ។   

ទីតាាំអត្តពលក្សមមរត្ូវណត្ក្សាំណត់្ការចូលសរមាប់ណត្បុគគលិក្សមានភារក្សិចចចាាំបាច់ ដូចជាកី្សឡាក្សរ រគូបងវ ឹក្ស 
អនក្សបងាា ត្់បគរងៀន និងបុគគលិក្សគរៀបចាំរពឹត្ត ិការណ៍។ រក្សសួងសុខាភិបាលស្ថធារណៈរដា California 
គោយមានការពិគរោេះគយបល់ជាមួយមនា ីរសុខាភិបាលស្ថធារណៈក្សន ុងរបគទស នឹងគ វ្ ើការពិនិត្យ 
និងវាយត្នមលែលប៉ាេះពាល់ននណដនក្សាំណត់្ណដលបានោក់្សគលើសុខភាពស្ថធារណៈ និងែតល់ទិសគៅ
ណណនាំបណនាមគទៀត្ជាណែនក្សមួយននដាំណាក់្សកាលក្សន ុងការស្ថត រគ ើងវញិនូវសក្សមមភាពក្សមានត។ 

 

ត្ម្ម្ូិឲ្យសម្បើរបាំងម្ុែ 

គៅនថ្ៃទី 18 ណខមិថ្ុន CDPH បានគចញការណណនាំអាំពីការគរបើរបាស់របាាំងមុខ 

ណដលចាាំបាច់ត្រមូវឲ្យមានការគរបើរបាស់យ៉ា ងទូលាំទូលាយនូវរបាាំងមុខសរមាប់សមាជិក្ស

ស្ថធារណជន និងបុគគលគៅរគប់ទីតាាំងបគរមើការងារ និងទីស្ថធារណៈ 

ណដលមានការរបឈមនឹងហានិភ័យឆលងខពស់។ អនក្សណដលចូលរមួក្សន ុងអត្តពលក្សមម រមួទាំងរគូបងវ ឹក្ស 

បុគគលិក្សរបព័នធែសពវែាយ និងក្សីឡាក្សរណដលមិនចូលគលង គឺ

ត្រមូវឲ្យអនុវត្តតាមលក្សខខណឌទាំងគនេះ។ 

ព័ត្៌មានលមែ ិត្សត ីពីការពាក្ស់របាាំងមុខអាចរក្សគ ើញគៅគលើទាំព័រ 3 ននគោលការណ៍ណណនាំគនេះ។ 

 វសិ័យខាងគរកាមរតូ្វបានគគក្សាំណត់្ថ្នជាបញ្ា ចមបងណដលរតូ្វណត្របកាន់ខាា ប់ក្សន ុងការគ វ្ ើណែនការ

សរមាប់ការបនតក្សីឡាអត្តពលក្សមម។   

https://www.ncaa.org/sport-science-institute/resocialization-collegiate-sport-developing-standards-practice-and-competition
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

1.វណែនការជ្ញក់លាក់ាតីាាំងកីឡា  

• ចងរក្សងណែនការជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរជាក់្សលាក់្សមួយទប់ស្ថត ត់្ជាំងឺ កូ្សវដី-19 
គៅរគប់ទីតាាំង អនុវត្តការវាយត្នមលលមែ ិត្គលើហានិភ័យននរគប់ជាំនញ និងក្សិចចការ 
រចួចាត្់តាាំងអនក្សគមើលការមាន ក្ស់រត្ង់ទីតាាំងនីមួយៗ គដើមបីអនុវត្តណែនការ។ 
ការសគរមចចិត្តទាំងអស់របស់ណែនការជាក្ស់លាក្សស់ត ីអាំពី IHE រត្ូវណត្បានគ វ្ ើគ ើង
ក្សន ុងការចូលសហការជាមួយនឹងមន្រនត ីសុខភាពសខុាភិបាល
ស្ថធារណៈអាជាា ្័រថ្នន ក្ស់មូលោា ន និងអាជាា ្័រដនទគទឿត្។ 

• ចាត់្តាាំងមនុសសមាន ក្ស់ឲ្យទទួលខុសរតូ្វក្សន ុងការគឆល ើយត្បនឹងបញ្ា ក្សងវល់ននជាំងឺ កូ្សវដី-19 
សរមាប់អត្តពលិក្ស និងសរមាប់រក្សមុ ឬក្សីឡានីមួយៗ។ រគូបងវ ឹក្ស បុគគលិក្ស 
និងសិសានុសិសសអត្តពលិក្សទាំងអស់គួរណត្ស្ថគ ល់អនក្សណាជាជនបគងាគ លសរមាប់បញ្ា ជាំងឺ 
កូ្សវដី-19 និងរគបៀបទក្ស់ទងពួក្សគគ។  

• អនុវត្ដ CDPH សដ ីពីការណណនាំអាំពីការពាក្ស់មា៉ា ស់ ចូលគៅក្សន ុងណែនការ
ជាក្ស់លាក្ស់ទីតាាំងក្សីឡា និងរមួបញ្ច លូ 
គោលនគយបាយសរមាប់គោេះរស្ថយការគលើក្សណលង។ 

• ក្សាំណត់្ព័ត្៌មានទាំនក់្សទាំនងសរមាប់មនា ីរសុខាភិបាលតាមត្ាំបន់គៅតាមទីតាាំងសរមា
ប់ឲ្យទក់្សទងព័ត៌្មានែសពវែាយអាំពីការែ្ុេះគ ើងននជាំងឺ កូ្សវដី-19 ក្សន ុងចាំគណាមបុគគលិក្ស 
ឬសិសានុសិសសអត្តពលកិ្ស។  

• បគណាត េះបណាត ល និងែតល់ដាំណឹងដល់បុគគលិក្ស និងត្ាំណាងបុគគលិក្ស អាំពីណែនការ 
និងសិសានុសិសសអត្តពលិក្សក្សន ុងការណសវ ងរក្សព័ត្៌មានណែនការ 
និងអាចទទួលបានណែនការគនេះែងណដរ។  

• វាយត្នមលសមាា ររបូវនតឲ្យបានគទៀត្ទត្់ គដើមបីធានអនុគលាមភាពតាមណែនការ 
និងឯក្សស្ថរ និងណក្សត្រមូវភាពខវេះចគនល េះណដលបានរក្សគ ើញ។ 

• អគងេត្តាមោនរគប់ជាំងឺ កូ្សវដី-19 ទាំងអស់ រចួក្សាំណត់្ថ្នគត្ើក្សតាត ពាក្ស់ព័
នធនឹងការងារណាមួយ ណដលអាចជាណែនក្សបងេហានិភ័យននការឆលងគោគ។ 
គ វ្ ើបចច ុបបននភាពណែនការតាមការចាាំបាច់គដើមបីទប់ស្ថេ ត្់មិនឲ្យមានក្សរណីបណនាម។ 

• អនុវត្តដាំគណើរការ 
និងពិ្ីការចាាំបាច់ននគៅគពលណដលក្សណនលងគ វ្ ើការមានការែ្ុេះគ ើងននការឆលងរសប
តាម គោលការណ៍ណណនាំរបស់ CDPH និងបទបញ្ា ពីនយោា នសុខាភបិាល
ស្ថធារណៈថ្នន ក្ស់មូលោា ន។   

• របកាន់ខាា ប់នូវគោលការណ៍ណណនាំខាងគរកាម។ 
ការខក្សខានមិនបានគោរពតាមគសចក្សត ីគនេះអាចបងេឲ្យមានគក្សើត្ជាំងឺគៅក្សណនលងគ វ្ ើការ 
ណដលអាចនឹងបណាត លឲ្យមានការបិទ ឬោក្ស់ក្សរមិត្គលើរបតិ្បត្ត ិការគែសងៗ 
ជាបគណាត េះអាសនន។  

 

 

 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx


2.វម្បននបាបណននម្ស្សម្ម្អបក់ារបែុ្ោះបណាត  
ស្សិស្សានុសិ្សស្សស-អត្តព កម្មវនិងបែុ្ោះបណាត  បុគគ កិ 
សិសានុសិសស-អត្តពលិក្ស បុគគលិក្ស និងរគូបងវ ឹក្ស គួរណត្រត្ូវបានែតល់ជូននូវវគគសិក្សាសត ីពីជាំងឺ 
កូ្សវដី-19 គៅគពល ឬមុនគពលវលិរត្ ប់ចូលស្ថលាគរៀនវញិរបធានបទបណនាមរមួមានដូចជា៖  

• ហានិភ័យជាំងឺ កូ្សវដី-19 បងេគរោេះថ្នន ក្ស់ដល់អត្តពលិក្ស  

• ការគរបើរបាស់របាាំងមុខបានរត្ឹមរត្ូវ រមួមាន៖  

o របាាំងមុខមិនណមនជាឧបក្សរណ៏ការពារខ្នួ (PPE) គនេះគទ។  

o របាាំងមុខអាចជួយការពារអនក្សគៅណក្សបរខ្នួរបស់អនក្សពាក្ស់ 
ប៉ាុណនតមិនជាំនួសឲ្យភាពចាាំបាច់ននការរក្សាចមាៃ យពីោន  
និងការលាងសមាែ ត្នដញឹក្សញាប់គនេះគទ។  

o រត្ូវពាក្ស់របាាំងមុខរគបគពញពគីលើរចមុេះ និងមាត់្។ 

o បុគគលិក្សរត្ូវលាង ឬគរបើទឹក្សអនម័យសមាែ ត្នដ គៅមុនគពល និងគរកាយគពលពាក្ស់ 
ឬត្រមង់របាាំងមុខ។ 

o គជៀសវាងយក្សនដប៉ាេះណភនក្ស រចមុេះ និងមាត់្។ 

o មិនរត្ូវគរបើរបាាំងមុខណត្មួយរមួោន  គហើយរត្ូវគបាក្សសមាែ ត្ 
ឬគបាេះគចាលគរកាយគរបើមតងរចួ។  

• ព័ត្៌មានណដលមានគៅក្សន ុងឯក្សស្ថរណណនាំ របស់ CDPH សរមាប់ការគរបើរបាស់មា៉ា ស់ 
ណដលក្សាំណត់្កាលៈគទសៈ ណដលមា៉ា ស់ចាាំបាច់រត្ូវពាក្ស់ និងការគលើក្សណលង 
ក្ស៏ដូចជាគោលការណ៍ ចាប់ការងារ និងការអនុវត្តជាក់្សណសត ងណដលនគយជក្សបានអនុវត្ត  
គដើមបីធានការគរបើរបាសម់ា៉ា ស់ឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ។ 
ការបគណាត េះបណាត លក្ស៏រត្ូវបញ្ច លូែងណដរនូវគោលការណ៍របស់ IHE 
គលើរគបៀបរគប់រគងអនក្សណដលទទួលបានគលើក្សណលងមិនពាក្ស់របាាំងមុខ។  

• បុគគលិក្ស រគូបងវ ឹក្ស និងអត្តពលិក្ស 
និងសិសានុសិសសទាំងអស់រតូ្វដឹងអាំពីសក្សមមភាពរបចាាំនថ្ៃនិងទាំនក់្សទាំនង 
ណដលមានហានិភ័យខពស់ (ក្សន ុងចមាៃ យ 6 ហវ ីត្យ៉ា ងគហាចណាស់ 15 នទី) ។ 

• ព័ត្៌មានអាំពីអត្ារបគយជន៍ននការឈប់សរមាក្សមានឧបត្ាមាគោយនគយជន 
ឬរោា ភិបាល ណដលបុគគលកិ្សអាចមានសិទធិទទួល 
ណដលគ វ្ ើឲ្យមានភាពងាយរសួលខាងហរិញ្ញ វត្ថ ុក្សន ុងការសរមាក្សគៅែាេះ។ 
គមើលព័ត្៌មានបណនាមសត ពីី ក្សមម វ ិ្ ីរោា ភិបាលោាំរទការឈប់សរមាក្សឈឺ 
និងសាំណងបុគគលិក្សសរមាប់ជាំងឺ កូ្សវដី-19 
រមួមានសិទធិឈប់សរមាក្សឈឺរបស់បុគគលិក្សគៅគរកាម  ចាប់ននការគឆល ើយត្បរបស់វរីុសកូ្សរ ូ
ណាសរមាប់រក្សមុរគួស្ថរជាចមបង  
និងសិទធិរបស់បុគគលិក្សចាំគពាេះអត្ារបគយជន៍សាំណងរបស់បុគគលិក្ស 
និងការចូលមក្សបគរមើការងារវញិ-ភាពពាក្ស់ព័នធ នន កូ្សវដី-19 
អនុគលាមតាមបទបញ្ា របស់អភិបាល បទបញ្ា របតិ្បត្ត ិ N-62-20 
ខណៈណដលបទបញ្ា គនេះចូលជា្រមាន។ 

• ស្ថរៈសាំខាន់ននរក្សាចមាៃ យពីោន   

• ពិ្ីស្ថរសរមាប់ោយការណ៍គោគសញ្ញ   

• ោល់ការផ្ទល ស់បត រូជាក្ស់លាក្ស់ននទីតាាំង  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


3.វការពិនិត្យវនិងិ ទ្យននការម្គប់ម្គងស្សម្ម្អប់បគុគ  
ម្អន ក់ៗ 

• បគងេ ើត្នីតិ្វ ិ្ ីរបក្សបគោយរបសិទធភាពសរមាប់ការគ វ្ ើគត្សត គទៀងទត់្របស់អត្តពលិក្សនិ
ងបុគគល ណដលគ វ្ ើការជាមួយអត្តពលិក្សសរមាប់ក្សមម វ ិ្ ីជាំងឺ កូ្សវដី-19 រសបតាម 
ការណណនាំរបស់ CDC និង CDPH ណដលបានគបាេះពុមពែាយ 
និងពិភាក្សាជាមួយនយក្សោា នសុខាភិបាលមូលោា ន។  

• ក្សាំណត់្រពាំ ណដនអាោរ ឬក្សណនលងចូលក្សណនលងណាណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។  

• ែតល់គោគសញ្ញ  និងការពិនិត្យសុខភាពដល់បុគគលកិ្ស 
និងសិសានុសិសសអត្តពលិក្សទាំងអស់ណដលចូលក្សន ុងក្សណនលង ឬរពឹត្ត ិការណ៍។ 
ធានថ្នអនក្សែតល់ការគ វ្ ើគត្សត រក្សគោគសញ្ញ  
ឬវាស់ក្សាំគៅគជៀសវាងការប៉ាេះពាល់ជិត្សន ិទនឹងបុគគលិក្ស 
ឬសិសានុសិសសអត្តពលកិ្សក្សន ុងក្សរមិត្ណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។  

o ការពិនិត្យរក្សគមើល៖ អត្តពលិក្ស 
និងបុគគលិក្សគួរណត្រតូ្វបានពិនិត្យរក្សគមើលរគនុគៅត និងគោគសញ្ញ កូ្សវដី-19 
មុនគពលមានក្សមម វ ិ្ ីរត្ជាក់្សការរបជុាំរក្សមុការអនុវត្តន៍ឬការរបកួ្សត្របណជង។  

▪ ពិនិត្យសីត្ុណាភាពសរមាប់រគនុគៅត  (>100.4°F) 

▪ គសុើបសួររបសិនគបើពួក្សគគមានការក្សែក្សថ្មី ការឈឺក្សថ្មី ការដក្សដគងា ើមខល ី  
ការបាត្់បង់រសជាត្ិ ឬខល ិនថ្មី ការក្សអ តួ្ ឬការោគ  

គសុើបសួររបសិនគបើពួក្សគក្សបានគៅណក្សបរនរណាមាន ក្ស់ណដលគគដឹង ឬសងស័យថ្នមាន  
កូ្សវដី-19 ក្សន ុងអាំ ុង 14 នថ្ៃក្សនលងមក្សគនេះឬអត់្ 

• របសិនគបើត្រមូវឲ្យគ វ្ ើការពិនិត្យគោយខ្នួឯងគៅែាេះ ណដលជាជគរមើសសមរសប
ជាំនួសឲ្យការែតល់ការពិនតិ្យគៅឯរគឹេះស្ថា ន រត្ូវធានថ្នការពិនិត្យគនេះរត្ូវបានគ វ្ ើគ ើ
ងមុនគពលបុគគលិក្សគចញពីែាេះមក្សគ វ្ ើការតាមគវនរបស់ពួក្សគគ គហើយអនុវត្តតាមគោល
ការណណ៍ណនាំរបស់ CDC។  

• បុគគលិក្សគួរពាក្ស់គរស្ថមនដគៅគពលកាន់វត្ថ ុណដលរត្ូវបានប៉ាេះពាល់ឬឆលងគមគោគគោយស្ថរ
ធាតុ្ោវននោងកាយ។  

• រគូបងវ ឹក្ស ឬអាជាា ក្សណាត លផ្ទល ស់របស់របរគរបើរបាស់គោយអត្តពលិក្ស (ឧ៖ បាល់) 
ឬកាន់ថ្ង់សាំោម គួរណត្គរបើគរស្ថមនដណដលអាចគបាេះគចាលបាន 
(និងលាងនដមុនគពលោក្ស់និងគរកាយគពលដក្សវាគចញ) 
ឬលាងនដមុននិងគរកាយគពលណដលកាន់របស់របរគរបើរមួ។ 

• ក្សាំណត់្ចាំនួនគភាៀវអនក្សទសសន បុគគលិក្ស 
និងអនក្សសម ័រគចិត្តណដលមិនចាាំបាច់មក្សចូលរមួតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 
បចច ុបបននគនេះមិនអនុញ្ញ ត្ឲ្យមានទសសនិជនក្សន ុងអាំ ុងគពលហវ ឹក្សហាត្់ 
ឬការរបកួ្សត្របណជងគ ើយ។  

ការសធ្ាើសត្ស្សត វ 
 

• ការគ វ្ ើគត្សត រក្សជាំងឺ កូ្សវដី-19 ជាគទៀងទត្់របស់អត្តពលិក្ស និងបុគគលិក្សោាំរទ 
រត្ូវណត្បគងេ ើត្គ ើងនិងអនុវត្តគោយ IHE យល់រពមគលើសត ង់ោរគត្សតអបបបរមា 
ណដលរមួបញ្ច លូភាពញឹក្សញាប់ននការគ វ្ ើគត្សត ណដលជាក្សមមវត្ថ ុននការគ វ្ ើគត្សត  
(អត្តពលិក្សនិងបុគគលិក្សទាំងអស់ណដលមានទាំនក្ស់ទាំនងជិត្សន ិទធជាមួយអត្តពលិក្ស) 
និងរបគភទគត្សត ណបបណាណដលរតូ្វបានគ វ្ ើមុនគពលរត្លប់មក្សហាត់្វញិ។   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


• ការរបកួ្សត្របណជងរវាងរក្សមុណដលោម នអនក្សទសសន រត្ូវបានអនុញ្ញ ត្ឲ្យចាប់គែតើម 
របសិនគបើ៖ 

▪ IHE អាចែតល់ការគ វ្ ើគត្សត  និងលទធែលននជាំងឺ កូ្សវដី-19 ក្សន ុងរយៈគពល 72 គមា៉ា ង 
ក្សន ុងការរបកួ្សត្របណជងកី្សឡាណដលមានហានិភ័យប៉ាេះពាល់ខពស់។6  

▪ ណែែក្សគលើភ័សត ុតាងនិងសតង់ោរបចច ុបបនន  PCR 
គឺជាវ ិ្ ីស្ថន្រសត គ វ្ ើគត្សតសត ង់ោរសរមាប់ការគ វ្ ើគត្សត មូលោា ន និងបនតតាមោន។ 
យុទធស្ថន្រសត ននការគ វ្ ើគត្សត ណត្ងណត្អារស័យគៅគលើភាពអាចរក្សបានននការែគត្់ែគង់ស
មាា រគ វ្ ើគត្សត រគប់រោន់ សមត្ាភាពមនា ីរពិគស្ថ្ន៍ គពលគវលារគប់រោន់ 
ភាពរបក្សបគោយរបសិទធភាព និងភាពងាយរសួលក្សន ុងការគ វ្ ើគត្សត ។ 
របសិនគបើការគ វ្ ើគត្សត  PCR 
គៅក្សន ុងសហគមន៍រត្ូវបានែតល់អាទិភាពដល់បុគគលណដលមានគោគសញ្ញ  
(លក្សខណៈវនិិចឆ ័យអាទិភាពនន 
ការគ វ្ ើបចច ុបបននភាពគលើគគហទាំព័រ CDPH ) របសិនគបើការែគត្់ែគង់ 
PCR/គពលគវលាគចញលទធែល រត្ូវបានសរមបសរមួល 
ឬគៅគពលណដលការគ វ្ ើគត្សតបគចចក្សវទិា មានការវវិត្ត 
យុទធស្ថន្រសត ជាំនួសគែសងគទៀត្របណហលជាអាចរត្ូវបានពិចារណា។ 

• គួរចាំណាាំថ្នការគ វ្ ើគត្សត គនេះចងអ ុលបងាា ញណត្ក្សន ុងក្សរណីណដលមានការឆលងគមគោគបចច ុបបនន
គៅចាំណុចគពលគនេះប៉ាុគណាណ េះ។ វាអាចគៅរចួណដលការគ វ្ ើគត្សតអវជិាមាន 
របសិនគបើគាំររូត្ូវបានរបមូលគៅដាំណាក្ស់កាលដាំបូងននការឆលង។  

o សាំអាងគៅគលើភសត ុតាង និងសតង់ោរបចច ុបបនន  
ទាំងការគ វ្ ើគត្សតអង់ទីណហសនរបចាាំនថ្ៃនិងគត្សតក្សុាំពយូ ទ័រ PCR 
តាមកាលក្សាំណត់្គឺជាវ ិ្ ីស្ថន្រសតស្ថក្សលបង 
ណដលអាចទទួលយក្សបានទាំងមូលោា ននិងការគ វ្ ើគត្សត ពិនិត្យបនត។  

o របសិនគបើការគ វ្ ើតាមពិ្ ីការគ វ្ ើគត្សត អង់ទីណហសនរបចាាំនថ្ៃ ពិ្ីការរត្ូវគត្ចាប់គែតើ
ជាមួយការគ វ្ ើគត្សត ី PCR គោយមានការគ វ្ ើគត្សតអង់ទីណហសនរបចាាំថ្មីតាម
គរកាយ។ការគ វ្ ើគត្សត  PCR សរមាប់ការបញ្ា ក្ស់។  ការគ វ្ ើគត្សត  PCR គឺត្រមូវឲ្យគ វ្ ើ
សរមាប់អត្តពលិក្សនិងបុគគលិក្សណដលមានគោគសញ្ញ  
និងគួរណត្រត្ូវបានគ វ្ ើគ ើងក្សន ុងរយៈគពល 24 
គមា៉ា ងបនា ប់ពីគោគសញ្ញ រត្ូវបានោយការណ៍។ 

•  វ ិ្ ីស្ថន្រសត គ វ្ ើគត្សត ណត្ងណត្ង 
ពឹងណែែក្សគលើភាពអាចរក្សបានននការែគត្់ែគង់គត្សត រគប់រោន់ សមត្ាភាពមនា ីរពិគស្ថ្ន៍ 
គពលគវលាគត្សត រស្ថវរជាវរគប់រោន់ និងភាពងាយរសួលក្សន ុងការគ វ្ ើគត្សត  
របសិនគបើការគ វ្ ើគត្សត  PCR 
គៅក្សន ុងសហគមន៍មួយរត្ូវបានែតល់អាទិភាពដល់បុគគលណដលមានគោគសញ្ញ  
(លក្សខណៈវនិិចឆ ័យអាទិភាពននការគ វ្ ើបចច ុបបននភាពគលើគគហទាំព័ររបស់ CDPH) 
របសិនគបើការគ វ្ ើគត្សត ិ៍អង់ណហសនរបចាាំនថ្ៃមិនអាចគ វ្ ើគៅបានរបសិនគបើការែគត្់ែគង់ PCR 
/ គពលគវលាគវនរត្ូវបានសរមបសរមួល 
ឬគៅគពលណដលបគចចក្សវទិាក្សាំពុងវវិត្តយុទធស្ថន្រសត ជាំនួសរបណហលជាចាាំបាច់ ពិចារណា។ 

• ចាំណាាំថ្នលទធែលគត្សត  PCR  វជិាមានបងាា ញថ្ន SARS-CoV-2 RNA បងាា ញខ្នួគៅក្សន ុង
គពលគនេះណដលអាចត្ាំណាងឲ្យការឆលងបចច ុបបនន  
ឬអតី្ត្កាលគហើយអាចមិនបងាា ញពីការឆលងបចច ុបបនន។ 
ការគ វ្ ើគត្សត ិ៍អង់ទីណហសនវជិាមានបងាា ញថ្នអង់ទីណហសន SARS-CoV-2 
មានវត្តមានគៅគពលគនេះ គហើយទាំនងជាបងាា ញពីការឆលងបចច ុបបនន។ 
វាអាចគ វ្ ើគៅបានគដើមបីគ វ្ ើគត្សតអវជិាមានគលើការគ វ្ ើគត្សតណាមួយ 
របសិនគបើគាំររូត្ូវបានរបមូលគៅដាំណាក្ស់កាលដាំបូងននការឆលង។ 
លទធែលវជិាមានណក្សលងកាល យក៏្សអាចគ វ្ ើគៅបានជាមួយនឹងការគ វ្ ើគត្សតទាំងពីរ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx


• ការរបកួ្សត្វាងរក្សមុកី្សឡាគោយោម នអនក្សទសសន រត្ូវអនុញ្ញ ត្ឲ្យចាប់គែតើមគត្ប៉ាុគណាណ េះ 
របសិនគបើ៖ 

o IHE អាចែតល់គត្សត  និងលទធែលកូ្ស វដី-19 ក្សន ុងអាំ ុង 48 គមា៉ា ងននការរបកួ្សត្ 
ក្សន ុងកី្សឡាក្សមមណដលមានបុក្សទងគ ិចគរចើន។ 6 

 

4. ការសៅដ្ឋចឆ់្ៃ យពសីគវនងិការណញកែល នួសចញពីសគ 

• គដើមបីចូលរមួក្សន ុងការហាត្់ និងការរបកួ្សត្ក្សីឡាក្សមមបុក្សទងគ ិច ស្ថា ប័នឧត្តមសិក្សា 
អនក្សរគប់រគងរក្សមុកី្សឡា
និងអត្តពលិក្សរត្ូវណត្គបតជាា របកាន់ខាា ប់នូវភាពគៅោច់ឆៃ យពីគគ និង 
និងនីតិ្វ ិ្ ីោច់គចញពីគគ។  

• អត្តពលិក្ស និងបុគគលិក្សមានគោគសញ្ញ រគប់របូរត្ូវណត្គៅោចឆ់ៃ យពីគគរហូត្ដល់បាន
ទទួលលទធែលគត្សត  គហើយការគ វ្ ើគត្សតមតងគទៀត្រត្ូវណត្យក្សមក្សពិចារណាគ វ្ ើ របសិនគបើ
ការគ វ្ ើគត្សត គដើមគឺអវជិាមាន គហើយគោគសញ្ញ បនតមាន គហើយសុីោន នឹងគោគសញ្ញ   
កូ្សវដី-19។ 

• អត្តពលិក្សនិងបុគគលិក្សណដលគត្សត គ ើញថ្ន វជិាមាន ណដលរត្ូវបាន វនិិចឆ ័យគោគគ ើញថ្ន
មានគោគ កូ្សវដី-19 រត្ូវណត្គៅោច់ឆៃ យពីគគ។ 

o រយៈគពល 10 នថ្ៃបនា ប់ពគីោគសញ្ញ បានបងាា ញខ្នួគលើក្សដាំបូង (ឬ 10 
នថ្ៃបនា ប់ពីការរបមូលគាំរសូរមាប់ការគ វ្ ើគត្សត វជិាមានគលើក្សដាំបូង) និង 

o យ៉ា ងគហាចណាស់ 24 គមា៉ា ងបានក្សនលងែុត្គៅ គោយោម នរគនុ (គោយមិនគរបើ
របាស់ឱសថ្កាត្់បនាយរគនុ) និង 

o គោគសញ្ញ ននឯគទៀត្បានរោន់គបើ។ 

• បុគគលក្សណដលគត្សត គ ើញថ្នវជិាមានសរមាប់ SARS-CoV-2 ណដល ម្ិនអភិិឌ្ឈនទសោគស្សញ្ញា  
អាចវលិរត្ ប់គៅគ វ្ ើការឬគៅស្ថលាគរៀនវញិ 10 
នថ្ៃបនា ប់ពីកាលបរគិចឆទរបមូលគាំរសូរមាប់ការគ វ្ ើគត្សត វជិាមានគលើក្សដាំបូងសរមាប់គអស
គអសគអស - កូ្សវដី 2។ 

• បុគគលណដលរត្ូវបានក្សាំណត្់ថ្នជាមនុសសសន ិទធស្ថន ល (ក្សន ុងចមាៃ យ 6 ហវ ីត្យ៉ា ងគហាចណាស់ 
15 នទី) រត្ូវណត្គ វ្ ើតាមការណណនាំ ឬបញ្ា សុខភាពស្ថធារណៈថ្នន ក្ស់រដា 
និងមូលោា នសរមាប់ការោក្ស់ឲ្យគៅោច់គោយមិនគិត្ពីភាពញឹក្សញាប់ននការគ វ្ ើគត្សត  
ចាំគពាេះអនក្សណដលសា ិត្គៅក្សន ុងរក្សមុ។ ទាំនក្ស់ទាំនងជិត្សន ិទធរត្ូវណត្ោច់ពីោន រយៈគពល 14 
នថ្ៃបនា ប់ពីការប៉ាេះពាលច់ុងគរកាយ។ 
 

គោយស្ថរលក្សខណៈននការចូលរមួរបស់អត្តពលិក្សស្ថា ប័ននននឹងចាត់្វធិានការគដើមបីជួ
យដល់ដាំគណើរការននការទក់្សទងរមួមាន៖ 
ប៉ាុណនតមិនមានក្សាំណត់្ចាំគពាេះការពិនិត្យគ ើងវញិណខសភាពយនតននការអនុវត្ត 
របសិនគបើមាននិងការវាយត្នមលបណនាមគលើទាំនក្ស់ទាំនងណដលទក់្សទងនឹងការចូលរមួរប
ស់អត្តពលិក្ស ដូគចនេះោល់ទាំនក្ស់ទាំនងរបស់អត្តពលិក្សអាចជារត្ូវបានក្សាំណត្់។ 

 

 

 



5.វវពិធ្ីការស្សម្អា ត្វនិងស្សម្អា ប់សម្សោគ 

• អនុវត្តការលាងសមាែ ត្ 
និងការសមាល ប់គមគោគយ៉ា ងហមត្់ចត្់គលើនែាននគៅតាមត្ាំបន់ណដលមានចោចរណ៍ខពស់ 
រមួទាំងបនាប់ចាក្ស់គស្ថរ, គៅអីអងគ ុយ, បង់អងគ ុយ, បងាេ ន់នដកាាំជគណត ើរ, គៅអី, 
ទវ រ/បងាេ ន់នដទវ រជាគដើម តាមការចាាំបាច់។ 

• ការគរបើរបាស់វត្ថ ុ និងឧបក្សរណ៍ណដលគរបើរបាស់រមួ (ឧទហរណ៍៖ បាល់, 
ដាំបងវាយកូ្សនគោល, ឧបក្សរណ៍ហាត្់របាណ, ទង់ក្សីឡាវាយកូ្សនគហាគ ល) 
គួរណត្រត្ូវបានគជៀសវាង 
ឬសមាែ ត្រវាងការគរបើរបាស់គោយបុគគលមាន ក្ស់ៗតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 
ក្សុាំឲ្យក្សីឡាក្សរណចក្សរំណលក្សការគរបើក្សណនសង សគមលៀក្សបាំពាក្ស់ ឬរបស់របរគែសងៗ 
ណដលពួក្សគគគរបើគដើមបជូីត្មុខឬនដគ ើយ។  

o គជៀសវាងការណចក្សរំណលក្សសមាា រ ឬបាល់ តាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 
សរមាប់ក្សីឡាណដលអាចអនុវត្តបាន បាល់គួរណត្រត្ូវបានបត រូគវនគរបើជារបចាាំ 
គដើមបីក្សាំណត្់ការទក្ស់ទងរបស់អនក្សគរបើគរចើន 
លុេះរតាទល់ណត្បានសមាល ប់គមគោគជាមុនសិន 
ឧទហរណ៍គៅក្សន ុងកី្សឡាគបសបលនិងបាល់គបាេះគួរណត្ក្សាំណត្់រពាំ ណដនទាំនក់្សទាំនងរបស់
ពួក្សគគដោបណាមិនពាក្ស់គរស្ថមនដគហើយអនក្សឆម ាំគួរណត្យក្សបាល់ណដលមានក្សាំហុសនិ
ងបញ្ជ នូបាល់គៅក្សណនលងណាណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 
រោប់បាល់ណដលរត្ូវបានគរបើគៅក្សន ុងហាលគៅត  
និងបរគិវណខាងក្សន ុងគួរណត្រត្ូវបានោក្ស់ឲ្យគៅគោយណ ក្សពី្ុងបាល់រមួ។ 

• រត្ូវរបាក្សដថ្នមានការែគត្់ែគង់របស់របរឲ្យបានរគប់រោន់គដើមបីកាត្់បនាយការណចក្សរំណល
ក្សសមាា រឲ្យបានត្ិចបាំែុត្តាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន ឧទហរណ៍គោយោក្ស់ស្ថល ក្ស 
និងណបងណចក្សឲ្យគៅបុគគលគរៀងៗខ្នួ (ឧទហរណ៍៖ ឧបក្សរណ៍ការពារ, បាល់, 
ដាំបងវាយកូ្សនគោល, ដបទឹក្ស) ឬក្សាំណត់្ការគរបើរបាស់ននសមាា រែគត្់ែគង់ 
និងឧបក្សរណ៍ដល់ក្សីឡាក្សរមួយរក្សមុក្សន ុងគពលណត្មួយ គហើយលាងសមាែ ត្ 
និងសមាល ប់គមគោគរវាងការគរបើរបាស់នីមួយៗ។ 

• ក្សាំណត់្អត្តសញ្ញ ណសមាជិក្សបុគគលិក្ស 
ឬអនក្សសម ័រគចិត្តគដើមបីធានឲ្យបាននូវការសមាែ ត្និងការសមាល ប់គមគោគគលើវត្ថ ុ 
និងឧបក្សរណ៍ឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ ជាពិគសសសរមាប់ឧបក្សរណ៍ណដលរត្ូវគរបើរមួ 
ឬនែាណដលប៉ាេះញឹក្សញាប់។  

• សមាែ ត្នែាណដលអាចប៉ាេះបានរវាងការបត រូគវន ឬរវាងអនក្សគរបើរបាស់។ 
វត្ថ ុណាណដលគក្សើត្គ ើងញកឹ្សញាប់ជាងមុន រមួមានជាអាទ ិ
ន ិកាក្សាំណត់្គមា៉ា ងគលងកី្សឡា, កាត រពិនុ្, រនស់, បញ្ា រ, 
ប ៊ិចគរបើរមួសរមាប់ចុេះហត្ាគលខាចូលគលើរក្សោស។ល។ 

• គចៀសវាងគរបើរមួោន នូវឧបក្សរណ៍អូឌ្ីយ៉ាូ  ទូរស័ពា គថ្បល ិត្ ក្សុាំពយូ ទ័រ កូ្សបូបយូរ តុ្ ប ៊ិក្ស 
និងសមាា រការងារគែសងគទៀត្គៅក្សណនលងណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។  

• បញ្ឈប់ការគរបើរមួោន នូវកាសស្ថត ប់សាំគ ង និងឧបក្សរណ៍គែសងគទៀត្ក្សន ុងចាំគណាមបុគគលិក្ស 
លុេះរតាណត្ឧបក្សរណ៍ទាំងគនេះ អាចរត្ូវបានសមាល ប់គមគោគបានរត្ឹមរត្ូវ បនា ប់
ពីគរបើរចួ។ 
ពិគរោេះជាមួយគោងចរក្សែលិត្សមាា របរកិាខ រគដើមបកី្សាំណត់្វធិានការននការសមាល ប់គមគោគ
ឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ ជាពិគសសសរមាប់នែាណដលមានសភាពទន់ និងមានរនធ  ដូចជា
កាស ុ្ប។ 



• បគងេ ើត្ និងអនុវត្តកាលវភិាគសរមាប់ការបគងេ ើនការសមាែ ត្ 
និងការសមាល ប់គមគោគជារបចាាំ។ 

• ែតល់គពលគវលាឲ្យបុគគលិក្សបានគរៀនលាងសមាែ ត្នដ ក្សន ុងគមា៉ា ងគវនគ វ្ ើការរបស់ពួក្សគគ។ 
ការងារសមាែ ត្ គួរណត្រត្ូវបានក្សាំណត់្ក្សន ុងគមា៉ា ងគ វ្ ើការ 
ណដលជាណែនក្សមួយននភារក្សិចចការងាររបស់បុគគលិក្ស។  

• ទិញែលិត្ែលជគរមើសគែសងៗសរមាប់រក្សមុហ ុនសមាែ ត្របស់ភាគីទីបី 
គដើមបីជួយបាំគពញត្រមូវការសមាែ ត្ណដលគក្សើនគ ើង តាមការចាាំបាច់។  

• ធានថ្នក្សណនលងសរមាប់គ វ្ ើអនម័យគបើក្សដាំគណើរការ និងគៅមាន សត ុក្សរគប់គពលគវលា 
គហើយែតល់បណនាមនូវស្ថប ូ  រក្សោសជូត្ និងទឹក្សអនម័យសមាែ ត្នដគពលចាាំបាច់។  

• គពលគរជើសគរសីស្ថរធាតុ្គីមីសមាល ប់គមគោគ នយក្សណែនក្សអត្តពលិក្សមម
រត្ូវគរបើែលិត្ែលណដលអនុញ្ញ ត្ឲ្យគរបើរបាសរ់បឆាំងនឹងជាំងឺ កូ្សវដី-19 គៅក្សន ុង 
បញ្ា ីអនុញ្ញ ត្ឲ្យគរបើរបាសគ់ោយទីភាន ក្ស់ងារការពារបរសិ្ថា ន(EPA) 
និងគ វ្ ើតាមការណណនាំគរបើែលិត្ែល។ 
គរបើស្ថរធាតុ្សមាល ប់គមគោគណដលមានស្ថល ក្សថ្នមានរបសិទធភាពរបឆាំងនឹងភាន ក្ស់ងារគមគោ
គបងេជាំងឺណដលក្សាំពុងរកី្សដុេះោល (emerging viral pathogens), 
លាយគមៅខាត់្ោវសមាែ ត្ែាេះ (diluted household bleach solutions) (លាយ 5 
ស្ថល បរពាបាយក្សន ុងចាំណុេះទឹក្សមួយហាគ  ុង) 
ឬទឹក្សអាល់ក្សុលណដលមានជាតិ្អាល់ក្សុលត្ិចបាំែុត្ 70% លមមនឹងសមាែ ត្គលើនែាបាន។ 
ែតល់ការបគណាត េះបណាត លដល់បុគគលិក្សសត ីអាំពី គរោេះថ្នន ក្ស់ក្សន ុងការគរបើរបាស់ស្ថរធាតុ្គីមី 
គោលគៅអនក្សែលិត្ ត្រមូវការខយល់គចញចូល និងលក្សខខណឌ ត្រមូវរបស់ Cal/OSHA 
សរមាប់ការគរបើរបាស់គោយសុវត្ា ិភាព។ បុគគលិក្សណដលគរបើរបាស់ទឹក្សសមាែ ត្ 
ឬស្ថរធាតុ្សមាល ប់គមគោគរត្ូវពាក្ស់គរស្ថមនដ 
និងឧបក្សរណ៍ការពារគែសងគទៀត្តាមការណណនាំគរបើែលិត្ែល។ 
លក្សខខណឌ សរមាប់ការគរបើរបាស់គោយសុវត្ា ិភាព 
ណដលជាបទបបញ្ញត្ត ិរបសន់យក្សោា នថ្នន ាំសមាល ប់សត្វលែ ិត្របស់រដា  California 
រត្ូវអនុវត្តតាម។ គ វ្ ើតាម វ ិ្ ីស្ថន្រសតសមាែ ត្ណដលមានសុវត្ា ិភាពសរមាប់អនក្សមានជាំងឺហឺត្ 
ណដលបានណណនាំគោយរក្សសួងសុខភាពស្ថធារណៈរបស់រដា California។  

• គរគឿងបរកិាខ រក្សន ុងែាេះ គួរណត្បគងេ ើនចរនតខយល់បរសិុទធគោយគបើក្សបងអ ចួ 
ឬទវ រតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 
ក្សុាំគបើក្សបងអ ចួនិងទវ ររបសិនគបើការគ វ្ ើណបបគនេះបងេគរោេះថ្នន ក្ស់ដល់សុវត្ា ិភាព 
ឬគរោេះថ្នន ក្ស់ដល់សុខភាព (ឧទហរណ៍៖ ហានិភ័យននការធាល ក្ស់ចុេះគខាយ 
ឬបងេជាគោគសញ្ញ ជាំងឺហតឺ្) ដល់ក្សីឡាក្សរ ឬអនក្សគែសងគទៀត្ណដលគរបើក្សណនលងគនេះ។  

• ពិចារណាដាំគ ើងមា៉ា សុីនសមាែ ត្ខយល់ណដលមានរបសិទធភាពខពស់ និងចល័ត្បាន 
គ វ្ ើឲ្យរបគសើរគ ើងនូវត្រមងខយល់ក្សន ុងអោរឲ្យមានរបសិទធភាពខពស់បាំែុត្ 
និងគ វ្ ើការណក្សនចនគែសងគទៀត្គដើមបីបគងេ ើនបរមិាណខយល់ចូលពីខាងគរៅ 
និងខយល់គៅក្សន ុងត្ាំបន់គ វ្ ើការទាំងអស់។  

• បញ្ា ក្ស់ថ្នទីក្សណនលងលាំហាត្់ និងការរបកួ្សត្សា ិត្គៅក្សន ុងទីក្សណនលងដ៏ ា្ំក្សន ុងអោរ ជាមួយ
នឹងរបព័នធខយល់គចញចូល និងការផ្ទល ស់បត រូខយល់។ 

ជាឧទហរណ៍ ពរងីក្សការរត្ងខយល់ក្សណាត លសរមាប់របព័នធ  HVAC 
(អរតាត្រមងគោលគៅយ៉ា ងគហាចណាស់ MERV 13) ។  

• ដាំគ ើងក្សណនលងលាងនដជាមួយទឹក្សអនម័យនដ គោយមិនចាាំបាច់យក្សនដប៉ាេះ 
គបើអាចគ វ្ ើបានគៅរចក្សចូល និងត្ាំបន់ទាំនក្ស់ទាំនងខពស់។  

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


• គ វ្ ើតាមគោលការណ៍ណណនាំរបស់ CDC  គដើមបីធានបានថ្ន របព័នធទឹក្សទាំងអស់មាន
សុវត្ា ិភាពក្សន ុងការគរបើរបាស់ បនា ប់ពីការបិទទីតាាំងដ៏យូរមក្ស គដើមបីកាត្់បនាយ
ហានិភ័យនន ជាំងឺរលាក្សសួត្របគភទ ៃ្ន់ និងជាំងឺគែសងគទៀត្ណដលឆលងតាមទឹក្ស។ 

 

6.វសគ្ន ការែទ ណែនាំស្សត ីពីការរកាចម្អៃ យពីគ្នន  

• ែតល់អាទិភាពដល់ការអនុវត្ត និងការគលងគៅខាងគរៅតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។  

• របសិនគបើការគ វ្ ើគត្សតអង់ទីណហសនរបចាាំនថ្ៃគឺជាពិ្ ីស្ថរណដលរត្ូវបានអនុម័ត្រក្សមុអាច
បណត ុ េះបណាត លគៅខាងគរៅជារក្សមុណដលមានចាំនួនមិនគលើសពី 75។  
វារត្ូវបានណណនាំឲ្យរក្សមុទាំងអស់តាមលទធភាពណដលអាចគ វ្ ើគៅបានណចក្សជារក្សមុណដល
មានចាំនួន 25។ 

• បណត ុ េះបណាត លជារក្សមុ IHE គួរណត្បគងេ ើត្រក្សមុ
គដើមបីជាយុទធស្ថន្រសត ក្សន ុងកាត់្បនាយសកាត នុពលននការរកី្សោលោលជាំងឺ កូ្សវដី-19។ 
ការរមួបញ្ច លូោន មួយអាចមានពីរបាាំមួយគៅ 12 
នក់្សណដលជាសមាជិក្សទាំងអស់ននរក្សមុណត្មួយ ណដលឧសាហ៍គ វ្ ើការ 
និងចូលរមួសក្សមមភាពជាមួយោន ។ រក្សមុទាំងអស់ 
គួរណត្គជៀសវាងការលាយ ាំជាមួយរក្សមុគែសង 
គទៀត្។   

• រក្សារក្សមុគែសងោន ោច់គោយណ ក្សពីោន ។ ពិចារណាគរបើសញ្ញ  គកាណ 
ឬសេត្់គដើមបគី វ្ ើឲ្យការណបងណចក្សបនា ត្់ចាស់លាស់។  

• ជាពិគសសសរមាប់អត្តពលិក្សគៅក្សន ុងកី្សឡា 
ណដលមានហានិភ័យខពសដូ់ចណដលបានក្សាំណត់្ពីមុន IHES 
រត្ូវបានគលើក្សទឹក្សចិត្តឱយែតល់ជូននូវលាំគៅោា នគៅ 
តាមបរគិវណស្ថលាោច់គោយណ ក្សពីក្សណនលងគែសងគទៀត្ 
គដើមបីកាត្់បនាយហានិភ័យននការបញ្ជ នូគៅសមាជិក្សដនទគទៀត្ននសហគមន៍ក្សន ុងបរគិវណ
ស្ថលា។  ក្សន ុងក្សរមិត្ខពស់បាំែុត្ ែតល់ជូនលាំគៅោា ន និងថ្នន ក្ស់គរៀនគៅក្សន ុងបរគិវណស្ថលា 
ោច់គោយណ ក្សពីក្សណនលងគែសងគទៀត្គដើមបីកាត្់បនាយហានិភ័យក្សន ុងការឆលងក្សន ុងគពលហវ ឹ
ក្សហាត្ ់និងក្សន ុងលក្សខខណឌ ។   

• អត្តពលិក្ស 
និងរគូបងវ ឹក្សគួរណត្រក្សាចមាៃ យយ៉ា ងតិ្ចរបាាំមួយហវ ីត្ពីអនក្សដនទគៅគពលណដលមិនគៅ
គលើទីលានរបកួ្សត្ ឬចូលរមួក្សន ុងការគលងកី្សឡា/សក្សមមភាព គពលណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។  

o បគងេ ើត្ចមាៃ យរវាងក្សីឡាក្សរគៅគពលពនយលស់មយុទធ ចាប់ននការគលងកី្សឡា 
ឬការរបមូលែត ុាំោន ។  

o ក្សាំណត់្ចាំនួនកី្សឡាក្សរណដលអងគ ុយគៅក្សណនលងអងគ ុយរបស់ក្សីឡាក្សរណដលបងាខ ាំងទុក្ស 
(ឧទហរណ៍ក្សណនលងអងគ ុយ) 
គោយអនុញ្ញ ត្ឲ្យក្សីឡាក្សរែសពវែាយគៅកាន់ត្ាំបន់អនក្សទសសន 
របសិនគបើមានក្សណនលងទាំគនរគរចើន។  

o ហាមឃាត្់ការទក់្សទងោងកាយណដលមិនចាាំបាច់ដូចជាការប៉ាេះនដ, ការចាប់នដ 
និងទាំនក្ស់ទាំនងោងកាយគែសងគទៀត្ជាមួយមិត្តរមួរក្សមុ, រក្សមុរបកួ្សត្, រគូបងវ ឹក្ស, 
អាជាា ក្សណាដ ល និងអនក្សោាំរទ។ 
រគូបងវ ឹក្សគួរណត្ពិនិត្យគមើលវន័ិយននរក្សាចមាៃ យោងកាយពីោន ជាគទៀងទត់្ជាមួយអ
ត្តពលិក្ស។  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html


o ពិចារណាែតល់ការណណនាំរបូវន័ត  ដូចជាសញ្ញ  និងបិទសេត្់ពណ៌គលើក្សរមាលឥដា 
ឬទីធាល គលងកី្សឡា គដើមបីឲ្យរបាក្សដថ្នរគូបងវ ឹក្ស និងក្សីឡាក្សរគៅឆៃ យពីោន យ៉ា ងតិ្ច 6 
ហវ ីត្។  

o រក្សាចមាៃ យយ៉ា ងតិ្ច 6 
ហវ ីត្រវាងក្សីឡាក្សរគពលចូលរមួគលងកី្សឡាគៅគពលណាណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន 
(ឧទហរណ៍៖ ក្សន ុងអាំ ុងគពលក្សាំគៅស្ថច់ដុាំ សក្សមមភាពក្សស្ថងជាំនញ 
ការគ វ្ ើហាត្់សម)។  

• មន្រនត ីគួរណត្រក្សាគមាល ត្ពីោន ចាំនួនរបាាំមួយហវ ីត្ 
និងគៅគពលមានទាំនក្ស់ទាំនងជាមួយអត្តពលិក្ស និងរគូបងវ ឹក្សគៅគរៅទីលានរបកួ្សត្។ 
មន្រនត ីគួរគជៀសវាងការផ្ទល ស់បត រូឯក្សស្ថរ ឬឧបក្សរណ៍ជាមួយក្សីឡាក្សរនិងរគូបងវ ឹក្ស។ 
គនេះអាចត្រមូវឲ្យមានការចុេះគឈាម េះរក្សមុតាមឌ្ីជីថ្ល និងការណក្សត្រមូវគែសងគទៀត្។  

• របសិនគបើក្សណនលងអនុវត្តន៍ ឬក្សណនលងរបកួ្សត្ រត្ូវណត្គរបើរមួោន  
សូមពិចារណាបគងេ ើនចាំនួនគពលគវលារវាងការហវ ឹក្សហាវ ត្់ និងការរបកួ្សត្
គដើមបីអនុញ្ញ ត្ឲ្យមនុសសមួយរក្សមុចាក្សគចញមុន 
គពលរក្សមុមួយគែសងគទៀត្ចូលក្សន ុងទីតាាំងគនេះ។ សរមាប់គរគឿងបរកិាខ រណដលរត្ូវ
ណចក្សរំណលក្សជាមួយបរគិវណសហគមន៍ ា្ំទូលាយ 
គរៀបចាំគពលគវលាោច់គោយណ ក្សសរមាប់រក្សមុគរបើរបាស់។ 
សូមទុក្សគពលសរមាប់ការសមាែ ត្ និង/ឬសមាល ប់គមគោគតាមណដលអាចគ វ្ ើគៅបាន។ 

• ពិ្ីស្ថររក្សាចមាៃ យោងកាយពីោន គួរណត្រត្ូវបានគរបើគៅក្សន ុងត្ាំបន់ណដលមានដង់សុីគត្ខព
ស ់និងចោចរណ៍ខពស់។  

• ការរបជុាំនិងការបណត ុ េះបណាត លជាង 25 នក់្សគួរណត្រត្ូវបានគ វ្ ើគ ើងគសា ើរណត្ទាំងអស់ 
គហើយការរបជុាំគោយផ្ទា លអ់ាចមានចាំនួនអត្ិបរមា 25 នក់្ស។ 
ការរបជុាំគួរណត្គក្សើត្គ ើងគៅខាងគរៅគហើយគៅក្សន ុងទីក្សណនលង 
ណដលអនុញ្ញ ត្ឱយមានការឃាល ត្ឆៃ យណែនក្សោងកាយសមរមយ រវាងបុគគលិក្ស អត្តពលិក្ស 
ឬក្សមមក្សរគែសងគទៀត្។  

• ការក្សាំណត្់គមា៉ា ងសរមាក្សបណាត ក្ស់ោន  រសបតាមបទបបញ្ញត្ត ិរបាក់្សឈន លួ 
និងគមា៉ា ងគពលគដើមបីរក្សាពិ្ីការរក្សាចមាៃ យពីោន ។ 

• ពិចារណាែតល់ជូនបុគគលកិ្សនិគយជិត្ និងអនក្សសម ័រគចិត្ត 
ណដលគសន ើសុាំជគរមើសផ្ទល សប់ត រូកាត្ពវក្សិចចការងារណដលជួយកាត់្បនាយទាំនក្ស់ទាំនង 
ជាមួយរក្សមុជាំនុាំ/គភាៀវណដលចូលរមួ និងបុគគលិក្សគែសងគទៀត្។ 

 

 

 

 

 

 

 
 



7.វអាហារវនិងការបរ ទ្យសភាគអាហារ 

• ក្សីឡាក្សរ រគូបងវ ឹក្ស និងអាជាា ក្សណាត លទាំងអស់រត្ូវយក្សទឹក្ស 
ឬគភសជាៈផ្ទា ល់ខ្នួរបសពួ់ក្សគគ។ 
គភសជាៈគួរណត្រត្ូវបានោក្ស់ស្ថល ក្សគដើមបីបងាា ញថ្នគត្ើគភសជាៈគនេះរត្ូវបានបរមងុទុក្សសរមា
ប់អនក្សណា។ ក្សុាំែតល់មា៉ា សុីនទឹក្សគៅត រត្ជាក់្សជារក្សមុ ឬក្សណនលងែឹក្សរមួោន ។ រក្សមុទាំងអស់ 
ក្ស៏ទទួលបានទឹក្សដបែងណដរ។   

• របសិនគបើអាហាររត្ូវបានែតល់ឲ្យមានរបអប់ ឬថ្ង់ខចប់ទុក្សជាមុនសរមាប់ក្សីឡាក្សរ 
ជាំនួសឲ្យអាហារប ូ គហវឬអាហារណបបរគួស្ថរ។ 

• ហាមឃាត្់ការគរបើរបាស់៖ 

o ត្ាំបន់គសវាក្សមមបគរមើគោយខ្នួឯង ណដលមានគរគឿងទឹក្សរជលក្ស់ ចានសមស្ថល បរពា 
ក្សណនសង គរមប បាំពង់បឺត្ កាទឹក្ស និងរបោប់ោក្ស់អាហារ ។ល។  

o មា៉ា សុីនែតល់គសវាក្សមមបគរមើគោយខ្នួឯង រមួមាន ទឹក្សក្សក្ស សូោ 
មា៉ា សុីនណចក្សទឹក្សគោេះគោជូរ ។ល។  

o ក្សណនលងលក្ស់មហ បូអាហារបគរមើគោយខ្នួឯង ដូចជាអាហារប ូ គហវ  បារស្ថលស់្ថ 
បារស្ថឡាត្់ ។ល។ 

• អនុវត្តតាមការណណនាំរបស់រក្សសួងសុខាភិបាលរដាCaliforniaនិងការណណនាំអាំពីសុវត្ា ិភា
ព Cal/OSHA ណដលបានក្សាំណត់្សរមាប់អាហារគពលលាៃ ចគៅក្សន ុងគភាជនយីោា ន។  

8.វការសធ្ា ើដ្ាំសែើរកន ុងអាំែុងសព ម្បកួត្ 

• ការគ វ្ ើដាំគណើរគួរណត្រត្ូវបានក្សាំណត់្ចាំគពាេះបុគគលិក្សណដលមានភារកិ្សចចចាាំបាច់ (ឧទហរណ៍៖ 
អត្តពលិក្ស រគូបងវ ឹក្ស បុគគលិក្សគពទយ)។  

• គពលណាណដលអាចគ វ្ ើបាន រក្សមុគួរណត្គបើក្សបរគៅរពឹត្ត ិការណ៍គែសងៗ។ 

o របសិនគបើគរបើយនយនតគលើសពីមួយគរគឿងគនេះ ភាគីគ វ្ ើដាំគណើរគួរណត្
បាំ ណបក្សោន គោយគយងគៅតាមអនក្សណដលមានទាំនក់្សទាំនងជិត្បាំែុត្ (ឧ៖ រក្សមុ)។  

o របាាំងមុខរត្ូវណត្ពាក្ស ់និងគោេះគចញណត្បនត ិចបនត ចួប៉ាុគណាណ េះសរមាប់ការបរគិភាគ 
ឬែឹក្សទឹក្ស។  

o របសិនគបើគ វ្ ើដាំគណើរតាមឡានរក្សងុ សូមពាយមទុក្សក្សណនលងអងគ ុយឲ្យគៅខាងមុខ 
និងខាងគរកាយមនុសសមាន ក្ស់ៗ (ឧ៖ គោយគរបើគាំរ ូ“ផ្ទា ាំងរតួ្ត្ពិនិត្យ”)។  

• គៅគពលណដលការគ វ្ ើដាំគណើរតាមែ្ វូអាកាសចាាំបាច់ 
វាគួរណត្សា ិត្គៅគលើរក្សមុហ ុនដឹក្សជញ្ជ នូណដលមានវ ិ្ ីស្ថន្រសត រគប់រគងការឆលងគមគោគដ៏រងឹ
មាាំ (ឧទហរណ៍៖ ត្រមូវឲ្យមានរបាាំងមុខសរមាប់អនក្សដាំគណើរ 
និងបុគគលិក្សគហាេះគហើរទាំងអស់) 
គហើយការលាងនដឬគរបើទឹក្សអនម័យគួរណត្គរបើជាញឹក្សញាប់តាមគោលការណ៍ណណនាំរបស់ 
CDC។  

• គៅគពលគ វ្ ើដាំគណើរគៅរបកួ្សត្ឆៃ យ រក្សមុកី្សឡារត្ូវណត្សា ិត្គៅក្សន ុងរក្សមុរបស់ខ្នួ គោយ
មិន គោយោម នលាយ ាំខ្នួជាមួយរក្សមុក្សន ុងមូលោា ន ឬសមាជិក្សដនទគទៀត្នន 
សហគមន៍មាច ស់ែាេះគ ើយ។ 

 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-dine-in-restaurants--km.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


9.វម្ត្ែប់សៅអគ្នរវ
ឬការបែុ្ោះបណាត  បនទ ប់ពីការសធ្ា ើសត្ស្សត ិ ទ្យជជម្អន 

• ណណនាំបុគគលិក្ស និងអត្តពលិក្សណដលឈឺ 
ក្សុាំឲ្យ វលិរត្ ប់មក្សហាត់្រហូត្ដល់ពួក្សគគបានបាំគពញតាមលក្សខណៈវនិិចឆ ័យរបស់ CDC 
ក្សន ុងការបញ្ឈប់ ការគៅោច់គោយឯងក្សន ុងែាេះ រមួមានការោម នរគនុក្សន ុងរយៈ 24 គមា៉ា ង 
(គោយោម នការគរបើថ្នន ាំបញ្ច ុ េះក្សាំគៅ) មានអាការៈលែ របគសើរជាងមុន និង10 
នថ្ៃចាប់តាាំងពីគោគសញ្ញ គលចគចញដាំបូង ឬចាប់តាាំងពីការគ វ្ ើគត្សត ។ 

• សិសានុសិសសអត្តពលិក្ស គួរណត្គ វ្ ើការជាមួយអនក្សែតល់គសវាគវជាស្ថន្រសត របសពួ់ក្សគគ 
និងសមាជិក្សបុគគលិក្សរក្សមុរគូគពទយណាមួយគដើមបកី្សាំណត់្ពីរគបៀបគដើមបីវលិរត្ ប់គៅហវ ឹក្ស
ហាត់្វញិគោយសុវត្ា ិភាពឲ្យបានចាស់លាស។់  

• រត្ ប់គៅសក្សមមភាពក្សន ុងក្សរណីទាំងអស់គួរណត្អនុញ្ញ ត្ឲ្យមានដាំគណើរការការសុ្ថាំនឹងបរ ិ
យកាសថ្មី។  ការបញ្ឈបក់ារហាត្់ និងការរបកួ្សត្គោយបុក្សទងគ ិចនឹងោន  នូវសាំណល់រដូវ
របកួ្សត្កី្សឡាគនេះ ណដលរត្ូវបានពិចារណាគោយមនា ីរសុខាភិបាលក្សន ុងរសកុ្សរបសិនគបើជាង 
10% ននអត្តពលិក្សគៅគលើការគ វ្ ើគត្សតជារក្សមុក្សន ុងរយៈគពល 14 នថ្ៃ។ 
សរមាប់រក្សមុណដលមានអត្តពលិក្សតិ្ចជាង 20 នក្ស់របសិនគបើមានសមាជិក្សគរចើនជាង 5 
នក់្សគ វ្ ើគត្សត ៍វជិាមានការឈប់អនុវត្តការទក់្សទងនិងការរបកួ្សត្របណជង 
សរមាប់រដូវរបកួ្សត្កី្សឡាគៅសល់ ។  

 10. គម្នគម្នទវនិងការរក់ាងានរែៈ  
IHE រត្ូវណត្គបតជាា ចិត្តអភិវឌ្ឈន៍ និងអនុវត្តនូវណែនការរបារស័យទក់្សទង 
បគងេ ើត្គសចក្សត ីបណនាមគលើណែនការណដលមានរស្ថប់ 
ណដលជួយកាត់្បនាយហានិភ័យក្សន ុងសហគមន៍ អត្ីត្និសសិត្ និងមូលោា ន 
អនក្សោាំរទទូលាំទូលាយទក់្សទងនឹងវ ិ្ ី 
ណដលមានសុវត្ា ិភាពជាងមុនគដើមបីរកី្សោយនឹងណលបងក្សាំស្ថនត  ឬការរបកួ្សត្របណជង 
(ការឃាល ត្ឆៃ យពីោងកាយរបាាំងនិងត្រមូវការ 
គដើមបីគោរពតាមបទបញ្ា សុខភាពស្ថធារណៈក្សន ុងមូលោា ន 
និងគសចក្សត ីណណនាំទក្ស់ទងនឹងការរបមូលែត ុាំឬរពតឹ្ត ិការណ៍ណាមួយទាំងគៅក្សន ុងគគហោា ននិ
ងគៅឆៃ យគហគម) និងណចក្សចាយស្ថរទាំងគនេះតាមទាំរង់ជាគរចើន (របព័នធែសពវែាយសងគម 
និងណបបរបនពណី) គៅមុននិងក្សាំ ុងគពលគមើលតាមទូរទសសន៍ននរពឹត្ត ិការណ៍កី្សឡា។ 

 

 

 
1 មជឈមណឌ លរតួ្ត្ពិនិត្យនិងបងាេ រជាំងឺែដល់ព័ត៌្មានបណនាមជាក់្សលាក់្សដល់ស្ថក្សលវទិាល័យនិងមហាវទិាល័យ។  
2 លុេះរតាណត្ការគលើក្សណលងគោយគោលការណ៍ណណនាំរបស់រដាសរមាប់ការក្សាំណត់្ស្ថធារណៈជាក់្សលាក់្ស 
3 លុេះរតាណត្មានការណណនាំ គបើមិនដូគចនេះគទគោយបុគគលិក្ស ឬអនក្សែតល់គសវាណថ្ទាំសុខភាព  
4 គោលការណ៍ណណនាំគនេះរបកាន់យក្សចាំណាត់្ថ្នន ក់្ស “កី្សឡាណដលមានហានិភ័យខពស”់ 

ណដលមានណចងគៅក្សន ុងគោលការណ៍ណណនាំរបស់សមាគមអត្តពលិក្សកី្សឡាជាតិ្សរមាប់ការជាំរុញអនត រក្សមមសងគមគ ើង

 វញិននកី្សឡាណដលរមួមាន៖ បាល់គបាេះ, វាយកូ្សនគោលគៅវាលគមម , បាលទ់ត់្, វាយកូ្សនគោលគលើទឹក្សក្សក្ស, កី្ស

ឡាឡារកូ្សស, របណាាំងទូក្ស, កី្សឡាបាល់គអាប, កី្សឡាស្ថេ សហ៍, បាល់ទេះ, បាល់ទេះក្សន ុងទឹក្ស, និងកី្សឡាកាស។ 
5 NCAA៖ ការជាំរុញអនត រក្សមមសងគមគ ើងវញិននកី្សឡាថ្នន ក់្សស្ថន្រស្ថត ចារយ៖ ការអភិវឌ្ឍសត ង់ោរសរមាប់ការអនុវត្ត 
និងការរបកួ្សត្របណជង។ 7/16/20។ 
6 សូមគមើលខាងគលើ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
http://www.ncaa.org/about/resources/media-center/news/ncaa-issues-next-set-return-sport-guidelines
http://www.ncaa.org/about/resources/media-center/news/ncaa-issues-next-set-return-sport-guidelines
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