មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

ឯកសារននេះផ្តល់នូវការណែនាាំថ្មីៗសម្រាប់ម្បតិបតតិការកណនែងណថ្ទាាំនិងអប់រំដាំបូង (ECE) តាមមន្យោបាយមួយណដលនឹងជួយការពារការរីករាល
ដាលនននមនរាគឆ្ែងថ្មី។វាឆ្ែលេះបញ្ាាំងពីការខិតខាំនដើមបីថ្ែឹងណថ្ែងនូវតាំរូវការសាំរាប់ការណថ្ទាាំកុរារណដលបាននកើនន
កាន់ណតនម្រើនម្ត

ប់មកន្វើការន ាខាងនម្រាផ្ទេះជាមួយនឹងតាំរូវការចាាំបារ់នដើមបីនរៀសវាងការឆ្ែងវីរុសននេះដល់កុរារម្កុ មម្គួសារនិងបុគគលិក

ECE ។ ឯកសារចាប់នផ្តើមនដាយព័ត៌រានទូន ាអាំពី កូវិដ-១៩ ន
ថាឯកសារន

ើងន ានពលណដលឪពុករតាយ

ាងន ាកាន់“ មែឌល” ឬ“ នគ

ណថ្ទាាំកុរារកនលងម្គួសារ។

ើយបនទាប់មកបនតន ្ាេះន ារកការណែនាាំសម្រាប់អនកផ្តល់នសវា ECE ។ រាំណាាំ

ទាំព័រ” ទូទាាំងឯកសារម្តូវអនុវតតរាំនពាេះអនកផ្តល់នសវាណថ្ទាាំកុរារទាាំងអស់រួមទាាំងអនកផ្តល់នសវា

ក។ ព័ត៌េានទូមទៅអំពក
ី ូវដ
ិ -១៩

កូវិដ-១៩ គឺបែតាលមកពីវីរុសណដលមិនធ្ែាប់រានន ាកនលងមនុសស។ តាមវិ្ីខែេះវាដូរជានមនរាគនផ្សងនទៀតណដលនយើងបានន

ើញបុណនតរានកតតាសាំខា

ន់ៗណដលកាំែត់វាន ាយដារ់ពីគ្នា៖

•
•
•
•

នដាយសារវាមិនណដលឆ្ែងមកមនុសសពីមុនមកគ្មាននយើងណារនាក់រានភាពសុាាំនឹងវានទ។

វា ារឆ្ែងពីមនុសសរនាក់ន ាមនុសសរនាក់ងាយជាងវីរុសខែេះនទៀត: ការទាក់ទងជិតសនិទធនាាំឱ្យរានហានិភ័យ។
វា ារឆ្ែងរាលដាលនដាយមនុសសរនាក់ណដលមិនរាននរាគសញញាណាមួយន

ើយពួកនគមិនដឹងថាពួកនគឈឺន

ើ យ។

ខែៈនពលណដលវាបែតាលឱ្យរាននរាគសញញាម្សាលឬម្យមន ាកនលងមនុសសភាគនម្រើនវា ារ្ងន់្ងរ សូមបីណតសែាប់សម្រាប់មនុសសន ាកនលង
ម្កុមណដលរានហានិភ័យខ្ស់។ ទាាំងននេះរួមរានមនុសសចាស់អនកណដលរានជាំងឺរុាាំនរ៉ៃរួមទាាំងអនកណដលបេះពាល់ដល់នបេះដូងសួតឬតម្មងននាម
អនកណដលរានម្បព័នធភាពសុាាំរុេះនខសោយនដាយសារជាំងឺមនុសសកាំពុងទទួលការពាបាលនដាយនម្បើគីមីឬការពាបាលឬលកខខែឌនវជជសាម្សត
នផ្សងនទៀតនិងអនករាននផ្ទនពាេះ។

មរោគសញ្ញារបស់កវូ ដ
ិ -១៩

អនកណដលរាន កូវិដ-១៩ រាននរាគសញញានម្រើនរាប់ចាប់ពីនរាគសញញាម្សាលរ

•
•
•
•
•
•

ម្គុន
កអក
ដនងហើមខែី / ពិបាកដកដនងហើម
អស់ករែាាំង
ញាក់
កកសទេះឬន ៀរសាំនបារ

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)

ូតដល់ជាំងឺ្ងន់្ងរ។ នរាគសញញា ាររួមរាន៖

•
•
•
•
•
•

-

1-

ឈឺសារ់ដុាំឬឈឺខន
ែួ
ឈឺកាល
ឈឺក
រនងអារឬកអួត
រាគ
បាត់បង់រសជាតិឬកែិនថ្មី

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

មតើ កូវដ
ិ -១៩ រាលដាលយាងដូចមេេច
វីរុសននេះម្តូវបានរីករាលដាលភាគនម្រើនតាមរយៈការទាក់ទងគ្នា

ាងជិតសនិទធពីមនុសសរនាក់ន ាមនុសសរនាក់។ "ទាំនាក់ទាំនងជិតសនិទ"ធ គឺជាមនុសស

ដូរខាងនម្កាមណដលម្តូវបានបេះពាល់ន ានឹង "* អនកឆ្ែង" ខែៈនពលពួកនគឆ្ែង៖
•បុគគលរនាក់ណដលសថិតកនលងររងាយ ៦

•
•

វីតននអនកឆ្ែងជាំងឺននេះអស់រយៈនពលជាង ១៥ នាទី

បុគគលណដលរានទាំនាក់ទាំនងមិនបានការពារជាមួយនឹងវតថលរាវរាងកាយនិងឬការសាំងាត់របស់អនករានជាំងឺឧទា

រែ៍ម្តូវបាននគកែតា

ស់ឬកែតាស់ណរករំណលកម្បដាប់ម្បដាទឹករាត់ឬផ្តល់ការណថ្ទាាំដល់អនកឆ្ែងនដាយមិនពាក់ឧបករែ៍ការពារសមម្សប។



អនកណដលឆ្ែងជាំងឺននេះសម្រាប់នគ្ាលបាំែងននការណែនាាំននេះគឺអនកណដលបានបញជាក់ កូវិដ-១៩ ឬអនកណដលសងស័យថារាន កូវិដ-១៩
ណផ្អកនលើនរាគសញញា។ បុគគលទាាំងននេះម្តូវបាននគចាត់ទុកថាឆ្ែងពី ២ នថ្ងមុននពលនរាគសញញារបស់ពួកនគបងហាញខែួនជានលើកដាំបូង
រ

ូតដល់ពួកនគណលងម្តូវការដារ់ ងាយ (ដូរណដលបានពិពែ៌នាន ាកនលងនសរកតីណែនាាំអាំពីការដកខែួននរញន ាផ្ទេះសម្រាប់អនកណដល

រានជមងឺកូវិដ-១៩ (នអសបាញ) (ណខមរ) (តាហគាល) ។(Spanish) (Khmer) (Tagalog). មនុសសរនាក់ណដលរាននតសតវិជជរាន កូវិដ-១៩

បុណនតមិនរាននរាគសញញាណាមួយ (អនកមិនដឹងខែួនថារាននរាគសញញាណាមួយ asymptomatic) ម្តូវបាននគចាត់ទុកថាឆ្ែងពីពីរនថ្ងមុន
នពលការន្វើនតសតរបស់ពួកនគរ
សនទនា

ូតដល់ 10 នថ្ងបនទាប់ពីការន្វើនតសតរបស់ពួកនគ។ ននេះរានន័យថាអនកអប់រំដាំបូងណដលរានការ

ាងយូរជាមួយមិតតរួមការងារន ានថ្ងសុម្កន

ម្តូវបាននគចាត់ទុកថាបានបេះពាល់នឹងវីរុស។.

ើយបនទាប់មកបានរកន

ើញថាស

នសវិកបានបងហាញនរាគសញញាន ានថ្ង ាទិតយ

ព័ត៌រានបណនថមណដល ារជារាំណាប់ ារមមែ៍ ាររកបានន ាhttp://www.longbeach.gov/covid19

ខ។ ការការពារបរិសាថ នប្បកបមដោយសុវតថភ
ិ ាពសប្េាប់កេ
ុ ារនិងអនកថថ្ទាំ
នដើមបីនជៀសវាងការឆ្ែងរាលដាលណដល ារការពារបាននគ

ទាំព័រ ECE ម្តូវណតនគ្ារពតាមតម្មូវការទាាំងននេះ៖

1. ការកំណត់រចនាសេពន័ ថ្ធ ាន ក់មរៀន
•

សកមមភាពណថ្ទាាំកុរារទាាំងកនលងផ្ទេះនិងនម្រាម្តូវណតម្តូវបានអនុវតតជាម្កុមរាននសថរភាពរាំនួន ១៤ ឬតិរជាងននេះ (“ នសថរភាព” រានន័យ
ថាកុរារ ១៤ នាក់ឬតិរជាងននេះណដលរានមនុសសនពញវ័យមិននលើសពីពីរនាក់ (“ ម្កុមអនកជួយនម្ជាមណម្ជង”) ណដលកនលងននាេះម្តួតពិនិតយ
មនុសសនពញវ័យនិងកុរារន ាជាមួយគ្នា សម្រាប់រាល់សកមមភាព ( ាហារការកាំសានដ។ ល។ ) និងនជៀសវាងការទាក់ទងជាមួយមនុសស
ន ាខាងនម្រាម្កុមរបស់ពួកនគកនលងការកាំែត់។ តម្មូវការកនលងការផ្តល់សិទធិ ារបងខាំឱ្យកុរារតឹងរុ៉ឹងរាំនពាេះសរារាម្តបុគគលិកន ានពល
ណដល ារន្វើន ាបានកុរារណដលរស់ន ាកនលងម្គួសារណតមួយ (ឧទា

រែ៍បងបអូនបនងកើត) គួរណតជា បានដាក់ន ាកនលងម្កុមណតមួយម្បសិននបើ

កុរារម្តូវចាកនរញពីកណនែងន្វើការនិងការន្វើនតសត៍ការន្វើនតសត៍នដាយសារការបេះពាល់បងបអូនបនងកើតកូនដនទនទៀតន ាកនលងមែឌលពី

•
•
•
•

ម្គួសារណតមួយក៏នឹងម្តូវចាកនរញពីកណនែងននាេះនដើមបីដាក់ឱ្យន ាដារ់នដាយណ
កុរារមិនផ្ែាស់ពីម្កុមមួយន ាម្កុមមួយនទៀត។

កន្វើនតសត។

ម្បសិននបើរានម្កុមនកមងៗនម្រើនជាងមួយម្កុមម្តូវបាននគយករិតតទុកដាក់ន ាឯមជឈមែឌលមួយម្កុមនីមួយៗនឹងសនាក់ន ាកនលងបនទប់ដារ់
នដាយណ កមួយ។ ម្កុមពួករាកមិនលាយបញ្្ូលគ្នាន ាកនលងថនាក់នរៀនបនទប់នម្រារឺកណនែងទាំននរទូន ាណាមួយន ាកនលង ាគ្ារ។
អនកអប់រំដាំបូងដណដលន ាដណដលជាមួយម្កុមនកមងៗណតមួយ។

ម្បសិននបើកណនែងមួយរួមបញ្្ូលទាាំងថនាក់នរៀន្ាំ ៗ បនទប់ទាាំងននេះ ារម្តូវបានបាំណបកន ាជាតាំបន់តូរៗណដលបនទប់នីមួយៗ ារបនម្មើកុរារ
បានរ ូតដល់ ១៤ នាក់។ ការម្បុងម្បយ័តនខាងនម្កាមម្តូវន្វើម្បសិននបើរានបនទប់ណបងណរក៖
o បទបបញ្ញតតិអគគិភ័យសុវតថិភាពនិងបរិសថានម្តូវណតយកមកពិចារណាកនលងការដាក់ការណបងណរក។
o ការណបងណរកបនទប់ម្តូវណតឈានដល់ពីជាន់មួយន ាពិដានន ើយម្តូវបានផ្លិតនរញពីវតថលធ្ាតុនដើមណដលមិនរានរាងពងម្កនពើ
ណដល ារម្តូវបាននគលាងសរអាតជានទៀងទាត់។

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)

-

2-

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

•
•
•
•

ការណបងណរកបនទប់ម្តូវណតម្តូវបានដាក់កនលងលកខែៈមួយណដលជួយបនងកើនខយល់និងលាំ
រានការម្គប់ម្គងសីតុែហភាពរានសុខភាពលអនិងដកនរញនូវភាពកខវក់។

ូរខយល់ឱ្យបាននម្រើនបាំផ្ុតនដើមបីអនុញញាតឱ្យ

ការណបងណរកបនទប់ម្តូវណតម្តូវបានធ្ានាសុវតថិភាពដល់ជាន់កនលងលកខែៈមួយណដលកាត់បនថយហានិភ័យននការរអិលនជើងការន្វើ
ដាំនែើរនិងការដួល។

ន ានពលណបងណរកតាំបន់នីមួយៗម្តូវទុកបនទប់ម្គប់ម្គ្ាន់សម្រាប់ររងាយ ងាយពីរាងកាយ (ននាេះគឺរាំងាយ ៦
ថនាក់នរៀនណដលម្តូវបានណបងណរកម្តូវណតម្តូវបានររនាន
ទី ២ ណដលរានកុរាររ

វីតរវាងកុរារ) ។

ើងនដើមបីឱ្យម្កុមនកមងៗ ាររូលនិងនរញបាននដាយមិនចាាំបារ់ឆ្ែងកាត់ម្កុម

ូតដល់ ១៤ នាក់។ ម្បសិននបើរានទវាររាំនួន ២ រូលន ាកនលងថនាក់នរៀនវាម្តូវបានណែនាាំឱ្យរានម្កុមនកមងៗ

នីមួយៗរានទវារណដលខិតខាំម្បឹងណម្បងណដលរានណតពួកនគនម្បើនដើមបីរូលនិងនរញពីទីធ្ែាបុនណ្ាេះ។

•

ផ្ែូវនរញរូល (មន្យោបាយន្វើពីម្បដាប់នភទម្សី) ម្តូវណតរានសម្រាប់កុរារន ាសងខាងបនទប់ណរកគ្នា។ តាំបន់នីមួយៗម្តូវណតរាន

ផ្ែូវបនតនិងមិនរានទិសន ាពីរាំែុរណាមួយកនលងតាំបន់ន ាកណនែងសុវតថិភាព។ គសញគួរណតម្តូវបានដាក់ន ានលើឬន ាជិតកណនែងណរក
ផ្ែូវណដលរងអលលបងហាញផ្ែូវសម្រាប់ការចាកនរញនិងការនម្បើម្បាស់ផ្ែូវទាាំងននេះគួរណតម្តូវបានអនុវតតន ាកនលងសមយុទធជនមែៀសនដើមបី
ធ្ានាសុវតថិភាពកនលងករែីរាន ាសនន។

2. ការពិចារណាបថនថេសប្េាប់ការឃ្លាតឆ្ងាយពីរាងកាយនិងការប្គប់ប្គងការឆ្លង
•

នដាយសារហានិភ័យនកើនន

ើងរបស់ពួកនគវាជាការសាំខាន់នដើមបីធ្ានាថាណផ្នការគិតគូរពីតម្មូវការរបស់កុរារណាណដលរានតម្មូវការ

ណថ្ទាាំសុខភាពពិនសសនិងតម្មូវការរបស់បុគគលិកណដលរាន ាយុនលើសពី ៦៥ នាាំនិងឬរានជាំងឺរុាាំនរ៉ៃ។ បុគគលិកណដលរាននផ្ទនពាេះក៏ម្តូវ
ម្បយ័តនម្បណយងផ្ងណដរកនលងការនជៀសវាងការឆ្ែង។
o

បុគគលិកគួរណតពិនម្គ្ាេះជាមួយឪពុករតាយរបស់កុរារណដលរានតម្មូវការណថ្ទាាំសុខភាពពិនសសនដើមបីកាំែត់ហានិភ័យនិងបនងកើត

យុទធសាម្សតការពារ។ ទាាំងននេះ ាររួមបញ្្ូលទាាំងការណកណម្បកមមវិ្ីការបែតតេះបែតាលពិនសសរបស់បុគគលិកឬជាំហាននផ្សងនទៀត
នដើមបីធ្ានាបាននូវការណថ្ទាាំសមរមយ។

o

ម្បសិននបើ ារន្វើបានបុគគលិកណដលរានលកខខែឌណដលន្វើឱ្យពួ កនគម្បឈមនឹងហានិភ័យគួរណតម្តូវបានផ្តល់ការងារ
ណដល ារន្វើបានពីររងាយ។ ម្បសិននបើមិន ារន្វើបានបុគគលិកទាាំងននេះគួរណតម្តូវបានចាត់តាាំងឱ្យន្វើការណដលកាត់

•
•
•
•

បនថយការទាក់ទងជាមួយបុគគលិកកុរារឬនភញៀវនផ្សងនទៀត។

នរៀបរាំបនទប់នរៀនន

វីតពីសថានីយសកមមភាពតុនិងនរាអី។

លុបបាំបាត់នពលនវលារងវង់និងសកមមភាពនផ្សងនទៀតណដលនាាំឱ្យកុរារន ាជិតគ្នា។ រារាាំងការណរករំណលករបស់នកមងនលង
និងសាំភារៈ។ ផ្ទលយន ាវិញនម្បើសាកាដូរឺកាបូប

ន ានពលកាំននើតដាក់ម្បដាប់នកមងនលង ណម្គតូរ

សលីព្ាំសាំរាប់សាំភារៈផ្ទាល់ខែួនរបស់កុរាររនាក់ៗ។.
ាងតិរ ៦

បនងកើតកណនែងទាំននរនម្រើនតាមណដល ារន្វើន ាបានរវាងកុរារន

វីតន

ើយ ែាស់វាពីកាលដល់នជើង។ ម្បសិននបើ 6

ើយនរៀបរាំឱ្យពួកនគពីកាលដល់នជើង។

វីតមិន ារន្វើបានរូរ

អភិវឌ្ឍសកមមភាពណដលយកគាំរូតាមនិងពម្ងឹងការអនុវតតការឃ្ែាត ងាយពីរាងកាយ។ នម្បើសាំភារៈកនលងថនាក់នដើមបីជួយន ាយកុរារនមើល
ន

•

ើងវិញដាក់ររងាយ ៦

៦

ើញរាំងាយ ៦

វីតណដលម្តូវការរវាងមនុសសន្វើនិងតុបណតងគម្មបមុខនលងន

វីតពាក់គម្មបមុខ។ ល។

គមសាំណដងន ាយនកមងៗរំលក
ឹ កគ្នាន ាយន ារាំងាយ

ការឈប់សម្រាកនិងសកមមភាពន ាខាងនម្រាដូនរនេះគ្មានម្កុមពីរន ាកណនែងណតមួយកនលងនពលណតមួយនទ។ នទាេះ
កណនែងទាំននរន ាខាងនម្រានដើមបីពម្ងីកថនាក់នរៀននិងន្វើឱ្យរានកណនែ ងសម្រាប់សកមមភាពជានម្រើននទៀត។

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)

-

3-

ាងណាម្តូវនម្បើ

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

•

•
•
•
•

បញ្ឈប់នសវាកមម ាហារណបបបូន

វ។ ផ្តល់ជូននូវ ាហារណដលបាននវរខ្ប់ជាមុនន ានពលណដល ារន្វើន ាបាន។

ទទួលទាន ាហារនថ្ងម្តង់និងឬ ាហារនផ្សងនទៀតន ាកនលងថនាក់នរៀនន

ើយនរៀសវាងការណរករំណលកតុន ានពលណាណដល ារ។

នម្បើចាននិងម្បដាប់ម្បដាណដល ារនចាលបាននដើមបីកាត់បនថយហានិភ័យននការរមែងនរាគ។ រំលក
ឹ កកុរារមិនឱ្យណរកចាយឬ
បេះ ាហារឬនភសជជៈរបស់អនកនផ្សង។.

ផ្ែាស់បតូរម្បតិបតតិការម្បចាាំនថ្ងនដើមបីកាត់បនថយការបេះពាល់ (ឧទា

រែ៍នជៀសវាងការនម្បើម្បាស់នអម្កង់បេះនដើមបីរូល នរញសូមឪពុករតា

យយកប៊ិរផ្ទាល់ខែួនរបស់ពួកនគរូលម្បព័នធអនុវតតនសវាកមមផ្តល់តនមែឬឱ្យបុគគលិកជួបកុរារន ានពលពួកនគន ាដល់នដើមបីនរៀសវាង

•
•

ឪពុករតាយរូលកនលងមែឌលណថ្ទាាំកុរារ។ កែតាល) ។

ដាក់កម្មិតនភញៀវនទសរររួមទាាំងអនកសម័ម្គរិតតនិងឪពុករតាយ អនកណថ្ទាាំ។

កាត់បនថយហានិភ័យននម្កុមជាំនុាំនិងការរមែងនរាគន ានពលឈប់សម្រាកនិងនពលនរើស។

o ការមកដល់និងការនរញដាំនែើរដ៏រនងអៀតនបើ ារ។
o ណែនាាំឪពុករតាយឱ្យចាកនរញភែាមៗបនទាប់ពីឈប់ន ើយតម្មូវឱ្យរានភាពខុសគ្នារវាងរាងកាយនិងម្កុមម្គួសារន ានពលពួក
នគមកដល់និងចាកនរញ។

o នរៀបរាំឱ្យរានការសនទនារវាងឪពុករតាយនិងម្គូណដលអូសបនែាយនពលណដលនកើតន ើងតាមទូរស័ពទឬតាមអ៊ិន្រនែតជា
ជាងន ាកនលងថនាក់ន ានពលទរែាក់ឬន ាយក។

3. សកេមភាពអនុេត័ ថដលេានលកខណៈបុគល
គ ឬឆ្ងាយពីការអនុញ្ាញ ត

ការណថ្ទាាំនិងការអប់រំមុនដាំបូងនម្រើនណតណផ្អកនលើការនលងជាម្កុមបុណនតកនលងអាំ

លងនពលផ្ទលេះ កូវិដ-១៩អនកផ្តល់នសវា ECE ម្តូវបាននលើកទឹករិតតឱ្យ

សងកត់្ងន់នលើសកមមភាពបុគគល។

•

•
•
•

សកមមភាពជាលកខែៈបុគគល ាររួមរានការដាក់ពែ៌ការគូរគាំនូរការដាក់ណលបងផ្គលាំរូបនម្បើម្បាស់បែលក ាគ្ារឬសកមមភាពនផ្សងនទៀត
ណដលកុរាររូលរិតតន្វើណតរនាក់ឯង។

ម្បសិននបើកុរារអងគលយដារ់ពីគ្នាន ាវិញន ាមកសកមមភាពម្កុមមួយរាំនួនណដលមិនទាក់ទងរាងកាយ
(ទេះនដនលងន

គមនិទាននរឿង) ក៏ ារន្វើបានណដរ។

នម្បើន ាខាងនម្រា។ សកមមភាពខែេះណដលរាននម្គ្ាេះថនាក់កនលងផ្ទេះដូរជាការនម្រៀងណដល ាររាលដាលដាំែក់ទឹកណដល ារផ្ទលកវីរុសបាន
ម្បណ

លជាលអន ាខាងនម្រាម្បសិននបើកុរារម្តូវបាននគដាក់ (ន

ើយរំtoកឱ្យសនាក់ន ា) ររងាយជាង ៦

វីត។

4. ការពិនតិ ្យគឺជាគនលឹះល

ការពិនិតយនមើល កូវិដ-១៩ជួយបម្ញ្ាសនសរកតីនផ្តើមននវីរុសន ាកនលងកណនែងណដលរានហានិភ័យខ្ស់ននការឆ្ែង។ ការបញ្ាាំងគឺសាមញ្ញ។ វា

តម្មូវឲ្យ រាន ១) សួរអាំពីការកអកពិបាកដកដនងហើមឬនរាគសញញាដនងហើមនផ្សងៗនិងនរាគសញញានផ្សងៗនទៀតណដល ារបែតាលមកពី កូវិដ-១៩

(សូមនមើលនរាគសញញានន កូវិដ-១៩ខាងនលើ) ២) ការម្តួតពិនិតយសីតុែហភាព - នដាយនម្បើណទមូណមម្តមិនបេះឬ ម្បសិននបើវាមិន ារន្វើន ាបាន
ការម្តួតពិនិតយនដាយផ្ទាល់រាត់ថានតើមនុសសននាេះរាន ារមមែ៍ថានរតាខែួន។

•

បុគគលិកកុរារឪពុករតាយ / អនកនមើលណថ្និងអនកទសសនាគួរណតម្តូវបានរំលក
ឹ ទាត់កជានទៀងទាត់ថាពួកនគគួរណតន្វើការម្តួតពិនិតយនរាគ
សញញាន ាផ្ទេះនិងសនាក់ន ាផ្ទេះម្បសិននបើពួកនគឈឺសូមបីណតរាននរាគសញញាម្សាលក៏នដាយ។

o ណែនាាំឪពុករតាយឱ្យពិនិតយនមើលកូន ៗ និងខែួនពួកនគមុននពលចាកនរញពីផ្ទេះ។ អនកណារនាក់ណដលរាននរាគសញញាម្សប
ជាមួយកូវិដ-១៩ រួមទាាំងកុរារផ្ងគួរណតន ាផ្ទេះនដាយឯនកាកនលងរយៈនពល

ាងតិរ ១០ នថ្ងបូករួមនឹងរយៈនពល

នរាងបនទាប់ពីការនដាេះម្សាយម្គុននរតា (នដាយគ្មានថនាាំបនថយម្គុននរតា) និងន្វើឱ្យម្បនសើរន

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)
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ាងតិរ ២៤

ើងនូវនរាគសញញានផ្សងនទៀត។

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

•

ចាប់នផ្តើមនថ្ងន ាកណនែងណវបសាយត៍របស់អនកជាមួយនឹងការម្តួតពិនិតយសុខភាពសម្រាប់បុគគលិកនិងកុរារទាាំងអស់ន ានពលមកដល់។

o ធ្ានាថាណផ្នការអនុវតតការម្តួតពិនិតយសុខភាពនឆ្ែើយតបន ានឹងតម្មូវការរបស់កុរារណដលម្តូវបានជាំទាស់នដាយការបេះរាងកាយនិង
ឬការផ្ែាស់បតូរសាំខាន់ៗន ាកនលងទរែាប់ម្បចាាំនថ្ងរបស់ពួកនគ។

•

ម្បសិននបើសរាជិកបុគគលិកឬកូននកមងបងហាញនរាគសញញាននកូវិដ-១៩ ពួកនគម្បណ

លជាមិនន ាកណនែងននាេះនទ។

o រាំណាាំបញ្ជីនរាគសញញាន ាទាំព័រទី 1 ននឯកសារននេះ។ នរាគសញញាបីដាំបូងណដលម្តូវបានរុេះបញ្ជី (ម្គុននរតាកអកនិងដនងហើមខែី) គឺជានរាគ
សញញាទូន ាបាំផ្ុតននការឆ្ែងនមនរាគកូវិដ-១៩ ។ បុណនតនរាគសញញាណាមួយតម្មូវឱ្យកុរារចាកនរញពីកណនែងននាេះ។

o ម្បសិននបើកុរាររាន ាការៈនរាគទាាំងននេះន ានពលកាំពុងន ាកណនែងរបស់អនកពួកនគគួរណតណញកនរញពីថនាក់នរៀននពលកាំពុងរង់ចាាំឪពុក
រតាយមកដល់នដើមបីមកទទួលយក។ នបើ ារន្វើបាន (និង ាយុសមម្សប) សូមបាាំងមុខកុរារណដលរាននរាគសញញាននាេះឱ្យបាន ាប់
តាមណដល ារន្វើន ាបានបនទាប់ពីផ្ែាស់វាន ាបនទប់ឈឺ។ នបើមិនដូនចនាេះនទម្តូវម្បាកដថាកុរាររានមុខម្គបម្កណាត់ (នបើរាន ាយុ
សមរមយ) ន

ើយបុគគលិកណារនាក់ណដលអមដាំនែើរកុរាររានឧបករែ៍ការពារផ្ទាល់ខែួនសមរមយ (PPE) ។

o កាំែត់រាំណាាំនគ្ាលការែ៍ណែនាាំសម្រាប់ការនឆ្ែើយតបន ានឹងកណនែងន ានពលបុគគលិកឬកូនឈឺ (សូមនមើលវគគ ខ ៨-១០ ខាង
នម្កាម) ។(B. 8-10 below).

5.

មលើកកេពសអ
់ នាេ័យលអមដើេ្បក
ី ណ
ំ ត់ការរីករាលដាលកូវដ
ិ -១៩

•

រាល់បុគគលិកណថ្ទាាំនិងអប់រំដាំបូងគួរណតពាក់នម្សាមមុខម្គបដែតប់ម្គប់នពលនវលាន ានពលន្វើការ (និងន ាទីសាធ្ារែៈនពល
នផ្សងនទៀត) នលើកណលងណតនពលន ារនាក់ឯងន ាការិ

ាល័យឯកជនឬគុហាបិទជិតឬនពលបរិនភាគ។

o និន ាជិកណដលម្តូវបានណែនាាំនដាយអនកផ្តល់នសវានវជជសាម្សតរបស់ពួកនគថាពួកនគមិនគួរពាក់បាាំងមុខគួរណតពាក់ណខលការពារមុខ
នដាយនម្បើម្កវ៉ៃាត់ន ានលើណគមខាងនម្កាមឱ្យម្តូវនឹងនសរកតីណែនាាំរបស់រដឋដរាបណាលកខខែឌរបស់ពួកនគអនុញញាត។ ឧបករែ៍
ចាក់ណដលម្តូវបានបនងកើតជាទម្មង់សមន ានម្កាមរងកាម្តូវបាននគនពញរិតត។

o តាំបន់បែតាញម្តូវណតផ្តល់នូវការបិទបាាំងមុខសម្រាប់បុគគលិកទាាំងអស់ណដលរានទាំនាក់ទាំនងជាមួយនិន ាជិកនផ្សងនទៀត
ជាមួយកុរារនិងឬជាមួយអនកទសសនានគ

ទាំព័រ។

o ណែនាាំបុគគលិកឱ្យលាងមុខម្គបមុខរាល់នថ្ង។
o បុគគលិកណដលយករិតតទុកដាក់រាំនពាេះនកមង ាយុនម្កាម ២ នាាំនិងឬកុរារណដលមិន ារពាក់នសបមុខសម្រាប់ន តុផ្លនវជជសាម្សតគួរ
•

ណតម្តូវបានផ្តល់ឱ្យនូវរបាាំងមុខនដើមបីនម្បើនលើគម្មបមុខរបស់ពួកនគ។

កុរារចាប់ពីកាំនែើតរ

ូតដល់ ាយុពីរ នាាំមិនគួរពាក់នម្សាមមុខន

ើយ។ កុរារណដលរាន ាយុពី ២ ន ា ៨ នាាំគួរនម្បើគម្មបមុខ

នដាយរានការម្តួតពិនិតយពីមនុសសនពញវ័យនដើមបីធ្ានាថាកុរារ ារដកដនងហើមបាននដាយសុវតថិភាពនិងនជៀសវាងការញាក់ឬថ្ប់ដ

•
•

នងហើម។ កុរារណដលរានបញហាដកដនងហើមមិនគួរពាក់គម្មបមុខម្កណាត់ន

ើយ។

នម្បើផ្ែាកសញញានដើមបីរំstaffកបុគគលិកបុគគលិកនិងកុរារឱ្យលាងនដឱ្យបានញឹកញាប់។ នម្បើសញញាសាំគ្ាល់ន ាបនទប់ទឹកទាាំងអស់នដើមបី
បនម្ងៀនបនរ្កនទសលាងនដឱ្យបានម្តឹមម្តូវ។

នម្បើសញញា ាយុសមម្សបនដើមបីរំលឹកកុរារឱ្យលាងនដ (ឧទា

រែ៍សូមនមើល

https://www.cdc.gov/handwashing/buttons.html).

•

សញញាគួរណតណែនាាំឱ្យមនុសសនពញវ័យនម្បើការអនុវតតលអបាំផ្ុតកនលងការលាងនដ (សូមនមើលឧទា
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html).

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)

-

5-

រែ៍

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

•

ផ្គត់ផ្គង់នម្គឿងផ្គត់ផ្គង់ណដលម្តូវការសម្រាប់អនាម័យលអរួមរានការរូលន ាកាន់សថានីយ៍លាងនដណដលរានអនាម័យងាយម្សួលនម្បើ
សាបូកណនសងម្កដាសនិងទឹកលាងនដណដលរានជាតិ ាល់កុល។

•

នគ

នទាេះ

ន្វើឱ្យវាងាយម្សួលសម្រាប់មនុសសនពញវ័យណារនាក់ណដលរូលកនលង

ទាំព័រឬបនទប់ណាមួយន ាកនលងណវបសាយត៍នដើមបីន្វើឱ្យអនាម័យរូលនដាយនដរបស់ពួកនគ។

ាងណារាំណាាំថា CDC ម្ពរានម្ប ាាំងនឹងការនម្បើម្បាស់អនាម័យនដនដាយកុរារណដលមិនបានម្តួតពិនិតយនដាយនកមងនដាយគ្មាន

ការម្តួតពិនិតយពីមនុសសនពញវ័យនដាយសារណតហានិភ័យននការទទួលទានជាតិ ាល់កុល (សូមនមើល)
ttps://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html).

•

បញ្្ូលការលាងនដន ាកនលងទរែាប់ការងារម្បចាាំនថ្ង។ បនម្ងៀនកុរារពីរនបៀបន្វើទឹកលាងនដឱ្យបាន

មត់រត់។

o ការលាងនដគួរណតម្បម្ពឹតតន ាន ានដើមនថ្ងមុននិងនម្កាយនពលញលាាំ ាហារនម្កាយនពលនលងនម្រាបនទាប់ពីនម្បើបនទប់សាំរាកនិងមុននិង
នម្កាយថនាក់នរៀនណដលពាក់ព័នធនឹងការណរកសាំភារៈនិងសាំភារៈនិងនម្កាយនពលកអកនិងកែតាស់។

o ការលាងនដគួរណតម្តូវបានម្តួតពិនិតយសម្រាប់កុរារ ាយុនម្កាម ៦ នាាំ។ នម្រៀងបទរាំនរៀងរីករាយនថ្ងកាំនែើតពីរដងជាប់គ្នាខែៈ
នពលណដលកុរារលាងនដរបស់ពួកនគនដើមបីបងហាញរយៈនពល ២០ វិនាទី។

6. ការលាងសំអាតនិងរេាប់មេមរោគមនៅកថនលងរបស់អកន
•

ការលាងសាំ ាតនិងររាប់មគគឺជាជាំហានពីរដារ់នដាយណ
o

•

កពីគ្នាន ាកនលងដាំនែើរការសរអាត។

ការលាងសរអាតរាននគ្ាលបាំែងនដើមបីករ្ាត់នមនរាគ (រួមទាាំងវីរុស) ភាពកខវក់និងភាពមិនបរិសុទធនរញពីនផ្ទ។ ការសាំ ាត

មិនសរែាប់នមនរាគនទបុណនតវាកាត់បនថយហានិភ័យននការឆ្ែងនមនរាគនដាយកាត់បនថយរាំនួននមនរាគន ានលើនផ្ទ។

មាងវិញនទៀតការររាប់នមនរាគមិនចាាំបារ់ន្វើឱ្យនផ្ទមុខសអាតនទបុណនតវាកាត់បនថយហានិភ័យននការឆ្ែងតាមរយៈការសរែាប់នមនរាគន ានលើ
នផ្ទ។ ថាាំររ
ំ ាប់នមនរាគកាន់ណតខែាាំងនិងយូរជាងដលវាសថិតនលើនផ្ទបណនថមនទៀតនមនរាគវានឹង

•

•

សរែាប់(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/home/cleaning-disinfection.html).
សម្រាប់ការសាំ ាត៖

o ទឹកនរតានិងសាបូរានម្បសិទធិភាពសម្រាប់ការសាំ ាត។ ពួកវារំលាយនមនរាគកខវក់និងភាពមិនសអាតនរញពីនផ្ទ។
o ម្បសិននបើអនកមិនរានសាបូនម្បើសាបូនបាកនខា ាវមួយនទៀតជាមួយទឹក។
សម្រាប់ការរំរាប់នមនរាគ៖

o នម្បើថនាាំររ
ំ ាប់នមនរាគណដលរុេះបញ្ជី EPA ពាែិជជកមមម្បសិននបើរាន។ ជាំនរើសមួយនផ្សងនទៀតគឺជាដាំនណាេះម្សាយទឹកសាវលៈ ៥
សែាបម្ពា (១/៣ ណពង) ទឹកអួសាណវល(bleach) កនលងមួយហគា

លនទឹកឬ ៤ សែាបម្ពាលាយទឹកកនលងមួយភាគបួនននទឹក។

o ជាតិ ាល់កុលគឺជាជាំនរើសដ៏រានម្បសិទធិភាពមួយន ានពលណដលរាប់មគនផ្សងនទៀតមិន ារនម្បើបាន។
o នដើមបីកាត់បនថយហានិភ័យននជាំងឺ ឺតកនលងរាំនណាមកុរារនិងបុគគលិកសូមពា ាមនម្បើផ្លិតផ្លលាងចានន ាកនលងបញ្ជី
របស់EPA’s N ជាមួយនម្គឿងផ្សាំណដលរានសុវតថិភាពជាងមុន

ឺត (អ៊ីម្ដូណសន (peroxide) ាសុីតននម្កូរ មាឬ ាសុីតឡាក់ទិក)

និងម្ប ាាំងន ានឹងផ្លិតផ្លណដលរួមរាន ាសុីត (peroxyaetic) សូដយូម (hypochlorite) ទឹកអួសាណវល(bleach) ឬសរាសធ្ាតុ
ាមូញូម (quaternary) ។

o រំរាប់នមនរាគ ដាំនណាេះម្សាយថនាាំបាញ់និងថនាាំសាំលាប់នមនរាគកនលងម្គួសារគួរណតទុកនចាលន ាយន ានិងលាបន ានលើនផ្ទនដើមបី
•

ន ាយសាំលាប់នមនរាគននេះន

ាងតាមការណែនាាំសែាក។

ការសរអាតនិងការរំរាប់នមន ាគនដាយសុវតថិភាព

o តាមឧតដមគតិការលាងសរអាតនិងការលាងចាននពញនលញម្តូវបានន្វើន ើងបនទាប់ពីរាប់នរាងន ានពលណដលកុរារមិនរាន
វតតរាននដាយផ្តល់កណនែងឱ្យរានខយល់ ាកាសម្គប់ម្គ្ាន់មុននពលកុរារម្ត

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)

-

6-

ប់មកវិញ។

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

o ការសរអាតកណនែងនិងការរំរាប់នមនរាគនលើតាំបន់ណដលបេះជាញឹកញាប់ឬរានដីគួរណតម្តូវបានអនុវតតជានទៀងទាត់នពញមួយនថ្ងសូមបី
ណតនពលកុរាររានវតតរានក៏នដាយ។ កណនែងណដលគួរឱ្យម្ពួយបារមភ ាររួមបញ្្ូលទាាំងបែតាលឱ្យកូនណងតកណនសងបងគន់តុនិង
រាំែុរទាញទវារ។

o ពិនិតយសែាកន ានលើផ្លិតផ្ល។ កុាំលាយសារធ្ាតុ ទឹកអួសាណវល(bleach )ឬផ្លិតផ្លណាណដលរានសារធ្ាតុ ទឹកអួសាណវល
(bleach) ជាមួយផ្លិតផ្លណាណដលរានផ្ទលក ាមូញាក់នម្ពាេះហគាសផ្លិតរានេះថាក់ណាស់។

o ផ្លិតផ្លសមអតនិងររាប់មគគួរណតម្តូវបានរកាទុកឱ្យ ងាយពីកុរារ
o ម្បសិននបើ ារន្វើន ាបានការលាងសាំ ាតនិងរំរាប់នមនរាគគួរណតម្តូវបានន្វើនដាយនបើកបងអួរនិង / ឬទវារណដលអនុញញាតឱ្យសារធ្ាតុ
គីមីរលាយឬន ានពលណដលកុរារន ាខាងនម្រាឬន ា ងាយ។.

o ម្តូវម្បាកដថាអនកណារនាក់ណដលនម្បើផ្លិតផ្លសាំ ាតម្តូវបានការពារឱ្យបានម្គប់ម្គ្ាន់ជាមួយភី។ PPE ។ រួមទាាំងនម្សាមនដនិងឬ
•

ការពារណភនកតាមតម្មូវការនននសរកតីណែនាាំផ្លិតផ្ល។

ធ្ានាថាម្បដាប់ម្បដានកមងនលងនិងសរភារៈសិកាម្តូវបានសរអាតនិងរំរាប់នមនរាគបនទាប់ពីនម្បើមតង ៗ។

o ររនាកុងតឺន័រសម្រាប់ម្បដាប់ម្បដានកមងនលងណដលម្តូវការសាំ ាតអនាម័យឬរំរាប់នមនរាគមុននឹងម្តូវបានណែនាាំឱ្យរូល
កនលងថនាក់នរៀនវិញ។

o រានម្បដាប់ម្បដានកមងនលងនិងឧបាយកលជានម្រើន ាររូលដាំនែើរការបានណដលងាយម្សួលកនលងការសរអាតនិងររាប់មគនពញមួយ
នថ្ងឬផ្តល់នូវ្ុងដាក់្ុងនីមួយៗណដលរានម្បដាប់ម្បដានកមងនលងនិងរបស់របរសម្រាប់នកមងរនាក់ៗ។ ម្បដាប់ម្បដានកមងនលងណដល

ារដាក់រូលកនលងរាត់របស់កុរារគួរណតម្តូវបានសរអាតនិងអនាម័យឱ្យបានញឹកញាប់។ ធ្ានាថាម្បដាប់ម្បដានកមងនលងណដលពិបាក

កនលងការសរអាត (ឧទា

រែ៍ម្បដាប់ម្បដានកមងនលងទន់) ម្តូវបានដកនរញពីថនាក់នរៀនឬម្តួតពិនិតយនដាយម្បុងម្បយ័តនសម្រាប់ការនម្បើ

ម្បាស់នដាយកុរាររនាក់ៗ។

7. ជំហានសកេមភាពមនៅមពលបុគល
គ ក
ិ បុគល
គ ក
ិ ឈឺ
•

បុគគលិកម្តូវសនាក់ន ាផ្ទេះន ានពលពួកនគរាននរាគសញញាននជាំងឺផ្ែូវដនងហើមដូរជាម្គុននរតានិងកអកឬនរាគសញញានផ្សងនទៀតណដល ារកូវិដ១៩ (សូមនមើលនរាគសញញាននកូវិដ-១៩) ខាងនលើ។

o រំលក
ឹ ដល់បុគគលិកថាពួកនគម្តូវសនាក់ន ាកនលងផ្ទេះដារ់ ងាយន ើយមិនវិលម្ត ប់ន ាកណនែង ECE កនលងរយៈនពល ាងតិរ ១០ នថ្ង
បនទាប់ពីចាប់នផ្តើមនរាគសញញាន

ើយរ

ូតដល់នរាគសញញារបស់ពួកនគបានម្បនសើរន

ណាស់ ២៤ នរាងនដាយមិននម្បើថនាាំបនថយម្គុននរតា។

ើងន

ើយពួកនគមិនរានម្គុននរតា

ាងនហារ

o ម្បសិននបើបុគគលិករាននរាគសញញាបុណនតមិនម្តូវបានន្វើនតសតសម្រាប់ កូវិដ-១៩ណែនាាំពួកនគឱ្យណសវងរកការន្វើនតសតពីអនកផ្គត់ផ្គង់
ផ្ទាល់ខែួនពីកណនែងសាកលបងឥតគិតនថ្ែសាធ្ារែៈឬពីនគ

ទាំព័រនផ្សងនទៀតននការនម្ជើសនរើសរបស់ពួកនគនិងជូនដាំែឹងដល់

មជឈមែឌលអាំពីលទធផ្លនន ការន្វើនតសតននេះ។ ម្បសិននបើបុគគលិកបដិនស្ការន្វើនតសតបនទាប់មកពួកនគម្តូវសនាក់ន ាកនលងផ្ទេះ
នដាយឯនកាន

ើយមិនវិលម្ត

ប់ន ាកណនែង ECE

នរាគសញញារបស់ពួកនគបានម្បនសើរន

ើងន

ាងនហារណាស់ 10 នថ្ងបនទាប់ពីការចាប់នផ្តើមនរាគសញញាន

ើយពួកនគមិនរានម្គុននរតា

ើយរ

ូតដល់

ាងនហារណាស់ ២៤ នរាងនដាយគ្មាន បនថយម្គុននរតា

ថនាាំ។ បុគគលិកទាាំងអស់និងកុរារទាាំងឡាយណាណដលរានទាំនាក់ទាំនងជិតសនិទធជាមួយអនកណដលរានជមងឺ (ដូររានណរងកនលងណផ្នក ខ
២ ននឯកសារននេះ) គួរណតម្តូវបានបញ្ជូនន ាផ្ទេះរបស់ខែួននដើមបីផ្តារ់ខែួនឱ្យបាន ាប់តាមណដល ារន្វើន ាបាន។ សូមនមើលខាង
នម្កាមសម្រាប់ព័ត៌រានបណនថមទាក់ទងនឹងការដាក់ខែួនឯង។

o ម្បសិននបើបុគគលិកម្តូវបានន្វើនតសតន ើយរានលកខែៈអវិជជរានពួកនគ ារម្ត ប់ន ាន្វើការវិញ ២៤ នរាងបនទាប់ពីនរាគសញញាម្តូវ
•

បាននដាេះម្សាយ។

បុគគលិកទាាំងអស់និងកុរារទាាំងឡាយណាណដលរានទាំនាក់ទាំនងជិតសនិទធជាមួយអនកណដលរានជមងឺ (ដូររានណរងកនលងណផ្នក ខ ២ ននឯក
សារននេះ) គួរណតម្តូវបានបញ្ជូនន ាផ្ទេះរបស់ខែួននដើមបីផ្តារ់ខែួនឱ្យបាន ាប់តាមណដល ារន្វើន ាបាន។ ការដាក់ឱ្យន ាដារ់ពីនគម្តូវណត

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)

-

7-

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

រានរយៈនពល ១៤ នថ្ងបនទាប់ពីរានទាំនាក់ទាំនងជាមួយអនករានជាំងឺ។ ម្បសិននបើមិនរាននរាគសញញានកើតន
អនកណដលដារ់ពីគ្នា ារម្ត

ប់ន ាន្វើការវិញ។ ការន្វើនតសតិ៍អវិជជរានកនលងកាំ

ើងកនលងរយៈនពល 14 នថ្ង

លងនពលដារ់ពីគ្នាមិនកាត់បនថយរយៈនពលននការដារ់ន

យ។ រយៈនពលននការដាក់ឱ្យន ាដារ់ពីនគគឺណតងណតរានរយៈនពល ១៤ នថ្ងគិតចាប់ពីកាលបរិនរេទននការបេះពាល់រុងនម្កាយ។

ើ

o ការន្វើនតសតម្តូវបានណែនាាំបនទាប់ពីនថ្ងទី ១០ ននការដាក់ឱ្យន ាដារ់ពីនគ។ ម្បសិននបើអវិជជរានបុគគលរនាក់ៗម្តូវបនដន ា
ដារ់ពីនគន ាផ្ទេះនពញមួយ ១៤ នថ្ង។

o ម្បសិននបើបុគគលិកណដលរានជមងឺន្វើការន ាកណនែងន្វើការន ានពលរាននរាគសញញានលរនរញនិងឬកនលងរយៈនពលពីរនថ្ងមុននពល
•

រាននរាគសញញាសូមន្វើតាមការណែនាាំខាងនម្កាមនដើមបីទាក់ទង LBDHHS។

កាំែត់សាំគ្ាល់របស់អនកផ្តល់នសវាណថ្ទាាំសុខភាពមិនម្តូវបានទាមទារសម្រាប់និន
ម្តូវន ាផ្ទេះឬវិលម្ត

ប់ន ានពលពួកនគបានជាសេះនសបើយន

ើយ ។

ាជិ ក (ឬកុរារ) ណដលរានជាំងឺផ្ែូវដនងហើម្ងន់្ងរ

8. ជំហានសកេមភាពមនៅមពលកុេារឈឺ
•
•

រំលឹកឪពុករតាយឱ្យន្វើបរ្លបបននភាពព័ត៌រានទាំនាក់ទាំនងបនទាន់របស់ពួកនគឱ្យបាននទៀងទាត់នដើមបីឱ្យបុគគលិកនគ
បាន

ាង ាប់រ

័សម្បសិននបើពួកនគម្តូវការ។ ន ានពលណដលកុរារបងហាញសញញាននជាំងឺពួកនគនឹងម្តូវទទួលបានភែាមៗ។

កុរារណដលវិវតតន ាជានរាគសញញាននជមងឺបនទាប់ពីនបាេះបង់នចាលន ាទីតាាំងECE។គួរណតម្តូវបានណញកនរញពីអនកដនទភែាមៗ
នដាយរូលរិតតន ាកនលងបនទប់ឈឺណដលអនកនផ្សងនទៀតមិនរូល។ កុរារគួរសថិតន ាកនលងភាពឯនការ

•

ូតដល់ពួកនគ ារន ាផ្ទេះ។

o នបើ ារន្វើបាននិងរាន ាយុសមម្សបធ្ានាថាការម្គបមុខនលើម្កណាត់គឺសថិតន ានលើកុរារណដលរាននរាគសញញា

នគ្ាលការែ៍ណែនាាំសម្រាប់ភាពឯនការបស់កុរារឈឺគឺដូរគ្នានឹងការណែនាាំសម្រាប់មនុសសនពញវ័យណដរ។ កុរារម្តូវសនាក់ន ាកនលងផ្ទេះ
នដាយឯនកាន

ើយមិនវិលម្ត

របស់ពួកនគបានម្បនសើរន

ើងន

ប់ន ាECE វិញកណនែង

ើយពួកនគគ្មានជាំងឺម្គុន

ណែនាាំដល់ម្គួសារអាំពីភាពឯនកាផ្ទេះពីនគ

•

ទាំព័រ ារទាក់ទង

ាងតិរ ១០ នថ្ងបនទាប់ពីការចាប់នផ្តើមនរាគសញញាន

ើយរ

ូតដល់នរាគសញញា

ាងនហារណាស់ ២៤ នរាងនដាយមិនរានថនាាំបនថយម្គុននរតា។ ផ្តល់ការ

ទាំព័រLBDHHS៖នសរកតីណែនាាំអាំពីការណញកផ្ទេះសម្រាប់អនកណដលរានវីរុសកូរ៉ៃូណា -

២០១៩ (COVID-១៩) ការឆ្ែង (នអសបាញ) (ណខមរ) (តាហគាល) ។ (Spanish) (Khmer) (Tagalog).

ខែៈនពលណដលវីរុសរីករាលដាលន ានពលអនកឆ្ែងរានជាំងឺមនុសសជានម្រើន ារឆ្ែងអនកដនទន ានពលណដលពួកនគមិនរាននរាគសញញា
រាស់លាស់ឬនរាគសញញាអវីទាាំងអស់។

o នដាយសារហានិភ័យននាេះកុរារណដលម្តូវបានបេះពាល់នឹងអនកណដលរានជាំងឺផ្ែូវដនងហើមគួរណតសនាក់ន ាផ្ទេះរយៈនពល ១៤ នថ្ងឬ
រ

•

ូតដល់រាននរាគសញញានរាគសញញាននាេះម្តូវបាននគន្វើនតសត៍នដើមបីការពារជមងឺកូវិដ - ១៩ ។

ម្បសិននបើការទាំនាក់ទាំនងរានភាពវិជជរានកុរារឬបុគគលិកគួរណតម្តូវបាននគផ្តារ់នរញរយៈនពល 14 នថ្ងបនទាប់ពីការបេះ
ពាល់រុងនម្កាយជាមួយមនុសសននាេះ។

•

ម្បសិននបើការទាំនាក់ទាំនងរានលកខែៈអវិជជរានកុរារឬបុគគលិក ារម្តលប់ន ាសាលានរៀនវិញ។

o សូមជូនដាំែឹងដល់ឪពុករតាយថាន ានពលកូនន ាផ្ទេះម្កុមម្គួសារគួរណតពា

ាមរកាការណបកបាក់គ្នាឱ្យបាននម្រើនរវាង

កុរារនិងសរាជិកម្គួសារណដលឈឺ។ សងកត់្ងន់នលើសារៈសាំខាន់ននអនាម័យបងការលអសម្រាប់ទាាំងអស់គ្នា។

9. ជំហានសកេមភាពមនៅមពលេានការបឹះពាល់មនៅកណតាល
•

ន ានពលនរណារនាក់ន ាកណនែងរបស់អនក (កូនបុគគលិកបុគគលិកឬអនកទសសនា) រាន កូវិដ - ១៩ (បញជាក់នដាយការន្វើនតសតមនទីរ
ពិនសា្ន៍ឬសងស័យថារាននរាគសញញានដាយណផ្អកនលើនរាគសញញា) សូមទាក់ទងមនទីរសុខាភិបាល
ន

•

លងប៊ិរតាមនលខ ៥៦២.៥៧០.INFO

ើយន ាយពួកនគដឹងថាអនកកាំពុងរាយការែ៍ពីកណនែងណថ្ទាាំកុរារ។ ករែី កូវិដ - ១៩ ។ អនកណារនាក់មកពីកមមវិ្ីម្គប់ម្គងជាំងឺឆ្ែង

នឹងតាមដានជាមួយអនក។.

កាំែត់អតតសញញាែមនុសសនពញវ័យឬកុរារណដល ាររានទាំនាក់ទាំនងជិតសនិទធជាមួយបុគគលណដលរានជាំងឺនលើ សពី ១៥ នាទីឬអនក
ណដលរានទាំនាក់ទាំនងផ្ទាល់នដាយមិនបានការពារជាមួយនឹងជាតិទឹកកនលងរាងកាយឬការសាំងាត់របស់បុគគលណដលរានជាំងឺចាប់នផ្តើមពី

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
០៨/០៥/២០ ការថែរក្្ាន្ិងការអប់រំមុន្កាលក្ំណត់ (អង់សលេស)

-

8-

មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

ពីរនថ្ងមុននពលរាននរាគសញញានលរនរញមក។ វតថលរាវឬទឹករំអិលកនលងខែួនរួមរានទឹករាត់ទឹករាត់ទឹករំអិលម្រមុេះកអួតទឹកននាមឬរាគ។
មនុសសទាាំងននេះគួរណតសនាក់ន ាដារ់ ងាយពីផ្ទេះរយៈនពល ១៤ នថ្ងគិតចាប់ពីនថ្ងទាំនាក់ទាំនង។

o អនកណាក៏នដាយណដលរានទាំនាក់ទាំនងជិតសនិទធជាមួយអនកណដលឆ្ែងម្តូវណតម្តូវបានបញ្ជូនន ាផ្ទេះវិញនដាយខែួនឯងណដលម្តូវបាន
ពិពែ៌នាន ាកនលងណផ្នក ២.៧ និង ២.៨ ខាងនលើ។

o ម្បសិននបើបុគគលិកឬកូន ៗ រាននរាគសញញាន ានពលណដលន ាដារ់នដាយណ កពួកនគគួរណតន្វើតាមការណែនាាំសម្រាប់ភាពឯនការប
ស់ខែួន (១០ នថ្ងនម្កាយនរាគសញញាបានចាប់នផ្តើមនិង ២៤ នរាងបនទាប់ពីម្គុននរតាបាននដាេះម្សាយន

•

ន

ើង) ណដលបានពិពែ៌នាខាងនលើកនលង ២.៧ និង ២.៨ ។

ើយនរាគសញញាបានម្បនសើរ

រាំណាាំថាខែៈនពលណដលឪពុករតាយ / អនកណថ្ទាាំនិងបុគគលិកទាាំងអស់គួរណតម្តូវបានជូនដាំែឹងអាំពីករែីណដលបានបញជាក់ននកូវិដ -

១៩ រាំនពាេះនរណារនាក់ណដលជាប់ទាក់ទងនឹងកណនែងននេះ។ វាមិនណមនជាការម្សបរាប់កនលងការណរករំណលកនឈមាេះរបស់បុគគលណដលឆ្ែង
ជាំងឺននេះនទ។វាម្បណ

លជាមិនពិបាកសម្រាប់កុរារឬបុគគលិកកនលងការសមានណដលជាមនុសសននាេះនទបុណនតវាខុសពីការនរញផ្ាយព័ត៌រាន

នវជជសាម្សតឯកជនអាំពីនរណារនាក់នដាយនរតនា។

គ។ ចុឹះមបើចាំបាច់ប្តូវបិទ?

10. មនៅមពលបិទប្បថហលជាចាំបាច់
•

ម្បសិននបើបុគគលរនាក់រានវតតរានន ាឯមជឈមែឌលខែៈនពលណដលឆ្ែងរាលដាលខែាាំងននាេះ LBDHHS ារតម្មូវឱ្យរានការបិទរ
យៈនពលខែីនដើមបីអនុញញាតឱ្យរានការសរអាតនិងការលាងចាន

ាងជិតសនិទធ។

o ននេះ ារម្តូវបានទាមទារសម្រាប់តាំបន់បែតាញទាាំងមូលឬម្គ្ាន់ណតសម្រាប់តាំបន់ជាក់លាក់មួយឬនម្រើនណដលអនកឆ្ែងបាន
•
•

រាំណាយនពល។

ម្បសិននបើនគ

ទាំព័រម្តូវណតបិទការិ

ម្បសិននបើរានករែីបីឬនម្រើននកើតន

ាល័យម្បចាាំតាំបន់កនលងតាំបន់ផ្តល់ ាជញាប័ែ្ណថ្ទាាំកុរារគួរណតម្តូវបានជូនដាំែឹងជាបនទាន់។

ើងន ាកណនែងមួយកនលងរយៈនពល១៤នថ្ងកនលងរាំនណាមបុគគលិកកុរារឬនភញៀវនទសររណដលបាន

រាំណាយនពលនវលាន ាទីតាាំងននាេះការបិទរយៈនពលយូរ ារនឹងម្តូវការសម្រាប់ការនសុើបអនងកតនដើមបីកាំែត់ម្បភពនិងផ្ែូវននការឆ្ែង។
ទាក់ទងមនទីរសុខាភិបាល

•

ករែីជានម្រើននន កូវិដ - ១៩ ។

ើយន ាយនគដឹងថាអនកជាកណនែងណថ្ទាាំកុរារណដលរាយការែ៍អាំពី

ម្កុមម្គួសារគួរណតម្តូវបានជូនដាំែឹងជាបនទាន់អាំពីតម្មូវការនិងរយៈនពលននការបិទទីតាាំង។ពួកនគក៏គួរណតម្តូវបានជូនដាំែឹងអាំពី
លកខែៈនិងទាំ

•

លងប៊ិរតាមនលខ ៥៦២.៥៧០.INFO ន

និងការន្វើនតសត។

ាំននហានិភ័យរាំនពាេះកូនៗរបស់ពួកនគនិងថានតើហានិភ័យននាេះបងហាញពីតម្មូវការននការដាក់ឱ្យន ាដារ់នដាយណ

ក

ផ្តល់ការណែនាាំដល់ឪពុករតាយម្គូនិងបុគគលិករំលក
ឹ ពួកនគអាំពីសារៈសាំខាន់ននការឃ្ែាត ងាយពីរាងកាយនិងរបស់នផ្សងនទៀត វិធ្ាន
ការបងការខែៈនពលណដលកណនែងម្តូវបានបិទ។ សងកត់្ងន់នលើសារៈសាំខាន់ននការអនុវតតការដាក់ឱ្យន ាដារ់ ងាយនិងបងកា រនដើមបី

•

នជៀសវាងការរីករាលដាលកនលងរាំនណាមកុរារនិងសរាជិកម្គួសាររបស់ពួកនគកនលងករែីមួយឬនម្រើនបានរុេះកិរ្សនាកូវិដ - ១៩ ។
ពិនម្គ្ាេះន

ាបល់ជាមួយ LBDHHS នដើមបីកាំែត់នពលនវលាននការវិលម្ត

ប់របស់កុរារនិងបុគគលិកន

រានជាំហានបណនថមណាមួយណដលចាាំបារ់សម្រាប់ម្គឹេះសថានណថ្ទាាំកុរារនបើកដាំនែើរការន

ើងវិញ។

ើយម្បសិននបើ

ឃ្។ មតើអក
ន ផ្េលម់ សវា ECE (និងឪពុកេេាយ) គួរនិយាយជាេួយកុេារយាងដូចមេេចអំពីកវូ ដ
ិ - ១៩?
មជឍមែឌលម្តួតពិនិតយនិងបងការជាំងឺ (CDC) បានផ្តល់អនុសាសន៍ណផ្អកនលើភសតលតាងសម្រាប់ជួយកុរារកនលងការទប់ទល់នឹងភាព ាសននរួម
ទាាំងការផ្ទលេះន

•

ើងកូវិដ-១៩។ រាំែុរសាំខាន់ៗរួមរាន៖

សារៈសាំខាន់ននភាពនសមាេះម្តង់បុណនតសមម្សបតាម ាយុ។ សាំែួររបស់កុរារគួរណតម្តូវបាននឆ្ែើយបុណនតមិនចាាំបារ់ផ្តល់ព័ត៌រានណដល

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
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មេមរោគឆ្លងវីរុសថ្មី(កូវិដ-១៩)

គ ោលកោរណ៍ណណនោាំរបស់នោយកដ្ឋោនសុខភោពនិងគសវោកម្មម្នុសសគ ោឡង
ប៊ិចសម្រោប់អ្នកផ្តល់កោរអ្ប់រន
ំ ិងណែទោាំដាំបង
ូ

•
•
•

ួសពីអវីណដលកុរារ ារនដាេះម្សាយបានន

ើយ។

សារៈសាំខាន់ននការសតាប់ជាពិនសសនដើមបីដឹងរាស់ថានតើកុរាររានការភ័យខែារគ្មានមូលដឋានឬការម្ពួយបារមភអាំពី កូវិដ-១៩។
តម្មូវការនដើមបីនជៀសវាងការសតីបននទាសអនកដនទរាំនពាេះការផ្ទលេះន
ន្វើបាបកុរារខែេះនដាយអនកដនទ។

ើងឬការនម្បើម្បាស់ភាសាណដល ារនាាំឱ្យរានការរាក់ងាយឬការសមែលត

តនមែននការសងកត់្ងន់ន ានលើអវីណដលកុរារ ារន្វើបាននដើមបីឱ្យរានសុខភាពលអរួមរានការលាងនដម្គបដែតប់កអកនិងកែតាស់

សនាក់ន ាផ្ទេះការឃ្ែាត ងាយពីរាងកាយនិងពាក់ ាវមុខម្គបមុខ(នបើរាន ាយុសមម្សប) នពលន ាខាងនម្រាផ្ទេះនិងន ារាំនពាេះមុខ
អនកដនទ។

តម្មូវការសម្រាប់ឪពុករតាយនិងម្គូន្វើម្តាប់តាមឥរិ

ាបថ្ណដលកាត់បនថយការរីករាលដាលននវីរុសឧទា

ែតាស់ណកងនដឬនម្ជើសនរើសនកមងនដើរតួជាអនក ងាយពីរាងកាយ។

រែ៍បនម្ងៀនកុរារពីរនបៀបក

ង។ ធនធានេានប្បមយោជន៍
•

គតើគេហទាំព័រអ្វីខលះណដលរោនព័ត៌រោនម្តឹម្ម្តូវអ្ាំពីកូវិដ-១៩?

o មនទីរសុខាភិបាលនិងនសវាមនុសស លងប៊ិរ
www.longbeach.gov/covid19
ម្បព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម: Facebook, Instagram, Twitter (@LBHealthDept)
o មជឈមែឌលទទួលជាំនួយណផ្នកសុខភាពផ្ែូវរិតតរបស់នខាន្ី Los Angeles ២៤/៧ ណខសទូរស័ពទជាំនួយ (៨០០) ៨៥៤-៧៧៧១
o ណផ្នកនសវាកមមសងគមរបស់រដឋកាលី វ័រញាណផ្នកណផ្នកផ្តល់ ាជញាប័ែ្ណថ្ទាាំស គមន៍
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing
o នាយកដឋានសុខភាពសាធ្ារែៈរដឋកាលី វ័រញា(CDPH, រដឋ)
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
o មជឈមែឌលម្គប់ម្គងនិងបងការជាំងឺ(CDC, ជាតិ)
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
o អងគការសុខភាពពិភពនលាក (WHO, អនតរជាតិ)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
ម្បសិននបើអនករានសាំែួរន

ើយរង់និ

ាយជាមួយនរណារនាក់ឬម្តូវការជាំនួយកនលងការណសវងរកការណថ្ទាាំសុខភាពសូមទូរស័ពទ

មកណខសពត៌រាននខាន្ី Los Angeles នលខ ២-១-១ ណដលរាន ២៤/៧។

មន្ទីរសុខាភិបាលន្ិងសសវាមន្ុស្សឡុងប៊ិច

http://www.longbeach.gov/covid19
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