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កម្ម វធិបីង្កា រ COVID-19 (CPP) 

ការកកតម្មូ្វ COVID-19                                        

កម្ម វធិីបង្កា រជំងឺ និងរបួសរបស់ SUSD 

 

  



  ក្សមម វធិីបង្កា រ COVID-19 (CPP) 

 

1 
 

 

តារាងមាតិកា 

សសចក្សត ីស ត្ ើម 2 ការបណ្្ត ុះបណ្តត ល និងការបស្ងៀន 

 

14 

ស ើ COVID-19 គឺជាអ្វ ី 2 ទីតាំងការយិាល័យ 

 

15 

ស ើ COVID-19 មានសញ្ញា  និងសោគសញ្ញា   

អ្វ ីខ្ល ុះ 

 

2 ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  

 

15 

ស ើ COVID-19 ឆ្លងោលដាលយា៉ា ងដូចសមតច 2 នី ិវធីិសមាា   និងសមាល ប់សមសោគ 

 

15 

ស ើការ្្តុះស ើង COVID – 19 អាចជុះឥទធិពលដល់  

ក្សន្នលងសធវ ីការយា៉ា ងដូចសមតច 

 

3 បរកិាា រការពារខ្ល នួ 

 

15 

ការក្សាំណ្ ់ និងការវាយ ម្មលស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ម្ន   

COVID-19 

 

3 ទីតាំងសាលាដាំណ្តក្ស់កាលទី I 16 

ការន្ក្ស ្មូវស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ COVID-19  3 ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  

 

16 

ការចូលរមួរបស់បុគគលិក្ស 4 នី ិវធីិសមាា   និងសមាល ប់សមសោគ 

 

16 

ការពិនិ យបុគគលិក្ស 4 បរកិាា រការពារខ្ល នួ 

 

16 

ការ្ ួ ពិនិ យស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ COVID-19 5 ទីតាំងសាលាដាំណ្តក្ស់កាលទី 2 និងទី 3 16 

អាចអ្នុវ តបានចាំសពាុះទីតាំងទាំងអ្ស់ 5 លក្សាខ្ណ្ឌ ម្នការសបើក្សស ើងវញិសដាយផ្ទា ល់ 

 

16 

ទូសៅ 5 ្ចក្សចូល ្ចក្សសចញ និងការឆ្លងកា ់សាលា 17 

ការសលើក្សក្សមពស់ការអ្នុវ តអ្នាម័យសដើមបីសុខ្ភាពលា  6 ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  17 

ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  7 ការក្ស្មិ សលើការស្បើ្បាស់របស់របររមួគ្នា  19 

មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ 7 ការសឆ្ល ើយ បចាំសពាុះក្សរណី្បញ្ញា ក្ស់ការឆ្លង COVID-19 

 

19 

ការ្គប់្គងវសិវ ក្សមម  8 ការដឹក្សជញ្ជ នូ 19 

យុទធសាស្រសតសមាា   និងសមាល ប់សមសោគស្មាប់  

 វរីុស COVID-19 

 

9 សសវាក្សមមមហ បូអាហារ 19 

ក្សន តងក្សរណី្របាយការណ៍្វជិាមាន COVID-19៖  

 

9 ការន្ចក្សក្សុាំពយូ ទ័រ Chromebook 21 

បញ្ា ីទឹក្សសមាល ប់សមសោគន្ដលមានក្សន តងស្តក្សបចច តបបនា  

 

10 ការសសុើបអ្សងា  និងការសឆ្ល ើយ បសៅនឹងក្សរណី្ COVID-19 21 

ការស្បើឧបក្សរណ៍្ បរកិាា រសមាា រ នងិ  

បរកិាា រការពារខ្ល នួ (PPE) រមួគ្នា  

 

10 ្បព័នធស្មាប់ទាំនាក្ស់ទាំនង 22 

ការសធវ ីអ្នាម័យលាងម្ដ 

 

10 ការសលើក្សន្លងចាំសពាុះក្សរណី្ COVID-19 22 

បរកិាា រការពារខ្ល នួ (PPE) 

 

11 ការសធវ ីរបាយការណ៍្ ការក្ស ់្ត និងការចូលស្បើ 22 

ន្្នការស្មាប់សដាុះ្សាយអ្ាក្សឈឺ 

 

12 លក្សាខ្ណ្ឌ ម្នការ្  ប់សៅសធវ ីការវញិ 23 
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សិទធ ិអ្ាំណ្តច និងទាំនួលខ្ុស្ ូវ 

សលាក្ស Brian Biedermann នាយក្សសត ីទី មានសិទធ ិអ្ាំណ្តច និងទាំនួលខ្ុស ្ វូជារមួក្សន តងការអ្នុវ តបទបបញ្ា ត ិម្នក្សមម  វធិី CPP 

សនុះសៅក្សន តងក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើង។ ថ្នា ក្ស់្គប់្គង និង្បធាន្ ួ ពិនិ យទាំងអ្ស់ទទួលខ្ុស្ ូវក្សន តងការអ្នវុ ត 

និងន្ែរក្សាក្សមម វធិី CPP សៅក្សន តង ាំបន់ការង្ករន្ដលបានក្សាំណ្ ់របស់ខ្ល នួ និងធានាថ្ន 

បុគគលិក្សទទួលបានចសមល ើយចាំសពាុះសាំណួ្រអ្ាំពីក្សមម វធិីសនុះជាភាសាន្ដលពួក្សសគយល់។ 

បុគគលិក្សទាំងអ្ស់មានទាំនួលខ្ុស្ វូក្សន តងការស្បើ្បាស់ការអ្នុវ តការង្ករ្បក្សបសដាយសុវ ត ិភាព សធវ ីតមការន្ណ្នាាំ 

សគ្នលនសយាបាយ និងនី ិវធិីទ ាំងអ្ស់ និងជួយក្សន តងការន្ែរក្សាបរសិាា នការង្ករ្បក្សបសដាយសុវ ា ិភាព។ 

 

សសចកត ីស ត្ើម្  

សតើ COVID-19 គឺជាអ្វ ី?  

សៅម្ែៃទី 11 ន្ខ្ក្សុមាៈ ឆ្ា ាំ 2020 អ្ងគការសុខ្ភាពពិភពសលាក្សបាន្បកាស

ស ម្ ុះជា ល្ វូការស្មាប់ជាំងឺន្ដលក្សាំពុងបងាឱ្យមានការ្្តុះស ើងនូវវរុីសកូ្សរ ណូ្តែមីឆ្ា ាំ 2019 

ន្ដល្ ូវបានរក្សស ើញដាំបូងសៅក្សន តងទី្ក្សងុវហូាន ្បសទសចិន។ ស ម្ ុះែមីម្នជាំងឺសនុះគឺជាំងឺវរុីសកូ្សរ ណូ្តឆ្ា ាំ 2019 ន្ដលសគសៅកា ់ថ្ន 

COVID-19។ ក្សន តងពាក្សយថ្ន COVID-19  អ្ក្សស “CO”  ាំណ្តងឲ្យពាក្សយ 'corona,' ចាំ ន្ណ្ក្សឯអ្ក្សសរ 'VI'  ាំណ្តងឲ្យពាក្សយ 'virus,' និងអ្ក្សសរ 

'D'  ាំណ្តងឲ្យពាក្សយជាំងឺ។ កាលពីមុនជាំងឺសនុះ្ ូវបានសគសាំសៅសៅសលើ "កូ្សរ ណូ្តវរុីសែមីឆ្ា ាំ 2019" ឬ "2019-nCoV"។  

មាន្បសភទជាស្ចើនម្នកូ្សរ ណូ្តវរុីសរបស់មនុសស ោប់បញ្ច លូទាំងវរុីសមួយ

ចាំនួនន្ដលជាទូសៅបងាឱ្យមានជាំងឺ ល្ វូដសងហ ើមន្ ា្ក្សខាងសលើក្សន តងក្ស្មិ ្សាល។ COVID-19 

គឺជាជាំងឺែមីមួយន្ដលបណ្តត លមក្សពីវរុីសកូ្សរ ណូ្តែមី ន្ដលសគមិនស ើញមានសៅក្សន តងខ្ល នួមនុសសពីមុនមក្សសទ។  

វា ក្ស់សាាំងបចច តបបនា សដើមបីបង្កា រការពារជាំងឺ COVID-19 បចច តបបនាក្សាំពុង្ វូបាន ត្ល់ក្សន តងដាំណ្តក្ស់កាលន្ចក្សចាយតមក្ស្មិ ។ 

 

សតើ COVID-19 មានសញ្ញា  និងសរាគសញ្ញា អ្វ ីខ្លះ?  

សញ្ញា  និងសោគសញ្ញា ម្ន COVID-19 អាចបង្កហ ញសចញនូវសោគសញ្ញា មួយចាំនួន ូចក្សន តងរយៈសពលយា៉ា ង ិច 2 ម្ែៃឬយា៉ា ងយូរ 14 

ម្ែៃបនាា ប់ពីប៉ាុះពាល់នងឹ វរុីសសនុះ។ មនុសសភាគស្ចើនធាល ប់មានសោគសញ្ញា ្សាលនិងមធយម ប៉ាុន្នតមនុសសខ្ល ុះមិន

មានសចញសោគសញ្ញា អ្វ ីទ ាំងអ្ស់។  អ្ាក្សន្ដលមានសោគសញ្ញា ទាំងសនុះអាចមាន ា្ក្ស COVID-19៖  

• ក្សាក្ស  

• ដក្សដសងហ ើមដងហក្ស់ ឬពិបាក្សដក្សដសងហ ើម  

• ្គនុសដៅ  > 100.4 F  

• ្គនុញាក្ស់  

• ឈឺសាច់ដុាំ  

• ឈឺបាំពង់ក្ស 

• បា ់បង់ការដឹងរសជា ិ ឬក្សល ិននាសពលែមីៗ  

• អាការៈចង់ក្សអ  ួ ក្សអ  ួ ោក្សរសូ  

•  ឹង្ចមុុះ និងស ៀរសសមោរ  

• អ្ស់ក្សមាល ាំង  

• ឈឺសាច់ដុាំ ឬឈឺខ្ល នួ 

 

សតើ COVID -19 ឆ្លងរាលដាលយ៉ា ងដូចសម្តច (OSHA) 

សទុះបីជាក្សរណី្ដាំបូងឆ្លងជាំងឺ COVID-19 ដល់មនុសសទាំនងជាបណ្តត លមក្ស

ពីការប៉ាុះពាល់ជាមួយស វន្ដលបានឆ្លងសមសោគសនុះក្ស៏សដាយ អ្ាក្សន្ដលបានឆ្លងសមសោគសនុះអាចចមលងវរុីស SARS-CoV-2 

ដល់មនុសសដម្ទសទៀ បាន។ វរុីសសនុះ្ វូបានសគគិ ថ្នឆ្លងោលដាលជាចមបងពីមនុសសមាា ក្ស់សៅមនុសសមាា ក្ស់សទៀ រមួមាន៖ 
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A. រវាងមនុសសន្ដលមានទាំនាក្ស់ទាំនងជិ សា ិទធជាមួយគ្នា  (អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ្ ូវបានក្សាំណ្ ់ចមាៃ យ ិចជាង 6 

 វ ី ក្សន តងរយៈសពលសលើសពី 15 នាទី)។  

B. តមរយៈដាំណ្ក្ស់ទឹក្ស ូចៗពី ល្ វូដសងហ ើមន្ដលខាា  សចញសៅសពលមនុសសឆ្លងសមសោគបានក្សាក្ស ឬក្សណ្តត ស់។ 

ដាំណ្ក្ស់ទឹក្ស ូចៗទាំងសនុះអាចខាា  ចូលក្សន តងមា ់ ឬ្ចមុុះរបស់មនុសសន្ដលសៅន្ក្សបរៗ ឬអាច្សូបចូលសួ បាន។  

C. តមរយៈម្ ា្ន្ដលក្សខ្វក់្សន្ដលមានដាំណ្ក្ស់ទឹក្ស ូចៗខាា  សចញពី ល្ វូដសងហ ើម បនាា ប់មក្សប៉ាុះន្ភាក្សមុខ្ ្ចមុុះ 

ឬមា ់របស់មនុសសណ្តមាា ក្ស់។  

 

មនុសស្ វូបានគិ ថ្នឆ្លងសមសោគកាន់ន្ ស្ចើនសៅសពលន្ដលពួក្សសគមានសោគសញ្ញា ស្ចើនបាំ្ុ  (ឧ. មាន្គនុសដត  ក្សាក្ស 

និង/ឬដក្សដសងហ ើមដងហក្ស់)។ COVID-19 អាចរកី្សោលដាលសដាយមិនមានសចញសោគសញ្ញា អ្វ ីស ើយ មាន

របាយការណ្៍ជាស្ចើនអ្ាំពីការឆ្លងសមសោគកូ្សរ ណូ្ត្បសភទែមីសនុះសដាយមិនមានសចញសោគសញ្ញា  

ប៉ាុន្នត សនុះមិន្ វូបានសគគិ ថ្នជាវធិីចមបងន្ដល វរុីសសនុះរកី្សោលដាលសនាុះសទ។ 

សទុះបីជាស រដឋអាសមរកិ្សបានអ្នុវ ត វធិានការការពារសុខ្ភាពសាធារណ្ៈក្សន តងការទប់សាា  ់ការរកី្សោលដាលម្នវរុីសសនុះក្ស៏សដាយ 

វាទាំនងជាការឆ្លងពីមនុសសមាា ក្ស់សៅមនុសសមាា ក្ស់សទៀ មួយចាំនួននឹងបនត សក្សើ មាន។ សគ ទាំព័រ CDC 

ត្ល់ជូនព័ ៌មានែមីចុងស្កាយអ្ាំពីការចមលងជាំងឺ COVID-19៖ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html។ 

 

សតើការ្្ទះស ើងជំងឺ COVID – 19 អាចជះឥទ្ធ ិពលដល់កកនលងសធវីការយ៉ា ងដូចសម្តច (OSHA) 

្សសដៀងនឹងវរុីស្គនុផ្ទត សាយធាំ ន្ដរ វរុីស SARS-CoV-2 ន្ដលជា វរុីសបងាជាំងឺ COVID-19 

មានសកាត នុពលបងាឱ្យមានការរកី្សោលដាលយា៉ា ងខាល ាំង។ 

ស្កាមលក្សាខ្ណ្ឌ ន្ដលទក្ស់ទងនឹងការរកី្សោលដាលពីមនុសសមាា ក្ស់សៅមនុសសមាា ក្ស់សទៀ   ាំបន់ជាស្ចើនម្នស រដឋអាសមរកិ្ស 

និង្បសទសដម្ទសទៀ អាចសមើលស ើញពី្លប៉ាុះពាល់ក្សន តងសពលន្ មួយ។ ការ្្តុះស ើងក្ស៏អាចជា្ពឹ ត ិការណ៍្ន្វងឆ្ៃ យ្ងន្ដរ។ 

ជាលទធ្ល ក្សន្នលងសធវ ីការអាចជួប្បទុះ៖   

A. អ្វ តមានពីការង្ករ៖  បុគគលិក្សអាចអ្វ តមានពីស្ពាុះពួក្សសគឈឺ ពួក្សសគគឺជាអ្ាក្សន្ែទាំសមាជិក្ស្គួសារន្ដលឈឺ 

ពួក្សសគជាអ្ាក្សន្ែទាំក្សុមារ ្បសិនសបើសាលា ឬមណ្ឌ លន្ែទាំសពលម្ែៃ្ វូបានបិទ 

មានអ្ាក្សន្ដលមានការ្បឈមនឹងហានិភ័យសៅ ា្ុះ 

ដូចជាសមាជិក្ស្គួសារន្ដលមានការចុុះសខ្ាយ្បព័នធភាពសុាាំការការពារខ្ល នួ 

ឬមិនហា៊ា នមក្សសធវ ីការសដាយសារខាល ចអាចមានការប៉ាុះពាល់។  

B. ការផ្ទល ស់ប្រូទមាល ប់ម្នពាណិ្ជាក្សមម៖  ្មូវការរបស់អ្ ិែិជនន្ដលស្បើ្បាស់របស់របរទក្ស់ទងនឹងការការពារការឆ្លង (ឧ. 

ឧបក្សរណ្៍ដក្សដសងហ ើម) ទាំនងជាសក្សើនស ើងគួរឱ្យក្ស ់សមាគ ល់ ខ្ណ្ៈ

ន្ដលចាំណ្តប់អារមមណ្៍របស់អ្ ិែិជនន្ដលស្បើ្បាស់ទាំនិញស្សងសទៀ អាចនឹងធាល ក្ស់ចុុះ។ 

អ្ ិែិជនក្ស៏អាចផ្ទល ស់ប្រូទមាល ប់ម្នការទិញទាំនិញ្ងន្ដរ សដាយសារន្ ការ្្តុះស ើង COVID-19។ 

អ្ ិែិជនអាចពាយាមទិញទាំនិញសៅសមា៉ា ងមិនសូវសមបូ រសភញៀវ សដើមបីកា ់បនាយការប៉ាុះពាល់ជាមួយមនុសសស្សងសទៀ  

បង្កហ ញចាំណ្តប់អារមមណ្៍កាន់ន្ ខាល ាំងសលើសសវាក្សមមដឹក្សជញ្ជ នូដល់ ា្ុះ ឬចូលចិ តជស្មើសស្សងសទៀ  ដូចជា

សសវាក្សមមសបើក្សរែយនត សៅទិញទាំនិញ សដើមបីកា ់បនាយការប៉ាុះពាល់ពីមនុសសមាា ក្ស់សៅមាា ក្ស់សទៀ ។  

C. ការបង្កា ក្ស់ការ គ្ ់ គ្ង់/ការដឹក្សជញ្ជ នូ៖  ការដឹក្សជញ្ជ នូទាំនិញពី ាំបន់ភូមិសាស្រសត ន្ដលរង្លប៉ាុះពាល់យា៉ា ងធៃន់ធៃរសដាយ 

COVID19 អាច្ វូបានពនារសពល ឬលុបសចាលសដាយមាន ឬគ្នម នការជូនដាំណ្ឹង។  

 
 

ការកំណត់ និងការវាយតម្ម្លសម្រះថ្នា ក់ម្ន COVID-19 

SUSD នឹងអ្នុវ តដូចខាងស្កាមសៅក្សន តងក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើង៖ 

A. សធវ ីការវាយ ម្មលជាក្ស់លាក្ស់សៅក្សន្នលងសធវ ីការសដាយស្បើ ឧបសម្ព័នធ  A៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការកំណត់សម្រះថ្នា ក់ COVID-19 ។  

B. វាយ ម្មលការប៉ាុះពាល់សៅក្សន្នលងការង្កររបស់បុគគលិក្សចាំសពាុះមនុសសទាំងអ្ស់សៅ 

ឬអ្ាក្សន្ដលអាចចូលក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើង។ 

C. ពិនិ យស ើងវញិនូវបទបញ្ញា ចូលជាធរមាន និងសសចក្សត ីន្ណ្នាាំទូសៅ និងជាក្សល់ាក្ស់តមឧសា ក្សមមនីមួយៗពីរដឋ  California, 

Cal/OSHA និងមនា ីរសុខាភិបាលក្សន តង ាំបន់ន្ដលទក្ស់ទងសៅនឹងស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ និងការការពារ COVID-19។ 

D. វាយ ម្មលការ្គប់្គងការការពារន្ដលមាន្សាប់ចាំសពាុះជាំងឺ COVID-19 សៅក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើង 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
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និង ្មូវការ្ ួ ពិនិ យស្សងៗ ឬការ្ ួ ពិនិ យបន្នាម។  

E. សធវ ីការ្ ួ ពិនិ យតមកាលក្សាំណ្ ់សដាយស្បើ ឧបសម្ព័នធ  B៖ ទ្ម្ម្ង់កបបបទ្សត ីពីការម្តួតពិនិតយ COVID-19 ន្ដលចាាំបាច់

សដើមបកី្សាំណ្ ់លក្សាខ្ណ្ឌ សុខ្ភាពមិនលា  ការអ្នុវ តការង្ករ និងនី ិវធិីការង្ករទក្ស់ទងនឹង COVID-19  

និងសដើមបីធានាការអ្នុសលាមតមសគ្នលការណ្៍ និងនី ិ វធិីបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់សយើង។ 

ការចូលរមួ្របស់បុគគលិក 

បុគគលិក្ស និងអ្ាក្ស ាំណ្តងសពញសិទធ ិរបស់បុគគលិក្ស្ វូបានសលើក្សទឹក្សចិ តឱ្យចូលរមួក្សន តងការក្សាំណ្ ់ និងវាយ ម្មលស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ម្ន 

COVID-19 តមរយៈការបាំសពញទ្មង់សា ង់ម ិរបស់ SUSD និង/ឬោយការណ្៍អ្ាំពីក្សងវល់សៅកាន់្បធាន

្គប់្គងផ្ទា ល់របស់ពួក្សសគ។  

ការកកតម្មូ្វសម្រះថ្នា ក់ COVID-19 

លក្សាខ្ណ្ឌ  ការអ្នុវ ត ឬនី ិវធិីការង្ករន្ដលមិនមានសុខ្ភាពលា  ឬគ្នម នសុវ ា ិភាពនឹង្ វូបានចង្ក្សងជាឯក្សសារសៅក្សន តង 

ឧបសម្ព័នធ  B៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការម្តួតពិនិតយ COVID-19 និងបានន្ក្ស ្មូវ

ទន់សពលសវលាសដាយន្ ា្ក្សសលើភាពធៃន់ធៃរម្នស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ដូចខាងស្កាម៖ 

ោល់ក្សងវល់ន្ដលបានោយការណ្៍នឹង្ ូវបានសសុើបអ្សងា ក្សន តងរយៈសពល 48 សមា៉ា ងសដាយអ្ាក្ស្គប់្គងទីតាំង/នាយក្សដាឋ ន។ 

អ្ាក្សសឆ្ល ើយ បនឹង្ វូបានជូនដាំណ្ឹងអ្ាំពីចាំណ្ត ់ការន្ដលសធវ ីស ើង សដើមបីសដាុះ្សាយក្សត ីក្សងវល់ក្សន តងរយៈសពល 48 សមា៉ា ងបន្នាម។ 

ការក្សាំណ្  ់ការវាយ ម្មល និងការន្ក្ស ្មូវស្គ្នុះថ្នា ក្ស់សៅក្សន្នលងសធវ ីការរមួមាន៖  

 ការអ្ភិវឌ្ឍ និងការអ្នុវ តដាំសណ្ើរការស្មាប់ការពិនិ យបុគគលិក្សរក្ស និងសឆ្ល ើយ បចាំសពាុះបុគគលិក្សន្ដលមានសោគសញ្ញា  

COVID-19 

 

ការពិនិតយបុគគលិក 

SUSD ពិនិ យបុគគលិក្សរបស់សយើងសដាយបាំសពញការ្ ួ ពិនិ យសោគសញ្ញា ្បចាាំម្ែៃតមរយៈវបិ្ ែលអ្ុីនធឺណិ្  Qulatrics។ 

បុគគលិក្សអាចរក្សសមើល ាំណ្សា ង់ម ិដូចខាងស្កាមសៅសគ ទាំព័រ SUSD ស្កាមរបូ ាំណ្តង COVID-19 

http://www.stocktonusd.net/screening។ ការសាង់ម ិ្បចាាំម្ែៃសនុះ គឺជាវធិានការបង្កា រទុក្សជាមុនន្ដលបសងា ើ ស ើងសដើមបី

កា ់បនាយការរកី្សោលដាល COVID-19 សៅ SUSD។  

 

 ការពិនិតយម្បចមំ្ងៃ  

A. បុគគលិក្ស សិសសនិង្ក្សមុ្គួសារនឹង្ វូបាន ត្ល់ជូននូវព័ ៌មានអ្ាំពីរសបៀបពិនិ យសមើលសដាយខ្ល នួឯងសដើមបីរក្សសោគសញ្ញា ម្ន 

COVID-19 ស ើយ្ វូបានន្ណ្នាាំមិនឱ្យចូលក្សន តងបរសិវណ្សាលា ្បសិនសបើពួក្សសគមានសោគសញ្ញា  ឬបាន

ប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួយមនុសសន្ដលឆ្លងសមសោគ និងទក្ស់ទងអ្ាក្ស ត្ល់

សសវាសុខ្ភាពរបស់ពួក្សសគស្មាប់ការវាយ ម្មលនិងការន្ណ្នាអ្ាំពីការន្ែទាំខ្ល នួឯង។  

B. ការ្ ួ ពិនិ យសុខ្ភាពនឹង្ វូអ្នុវ តសដាយបុគគលិក្ស សិសស អ្ាក្សសម ័្គចិ ត ្ក្សមុ្គួសារ 

ឬអ្ាក្សស ៉ា ការមុនសពលចូលសៅក្សន តងទីតាំងសនុះ ស ើយនឹងមានការសសា ើសុាំ៖  

C. អ្ាំពីការសធវ ីសោគវនិិចឆ ័យស ើញថ្នមាន COVID-19 ក្សន តងរយៈសពល 10 ម្ែៃក្សនលងមក្ស  

D. អ្ាំពីថ្នស ើរស់សៅជាមួយ ឬបានប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួយនរណ្តមាា ក់្សន្ដលក្សន តងរយៈសពល 14 

ម្ែៃក្សនលងមក្សសនុះបានដាក្ស់ខ្ល នួសៅដាច់សដាយន្ ក្ស ឬបានសធវ ីស សត ន្ដលបញ្ញា ក្ស់ថ្នពួក្សសគមាន្្តក្សវរុីសសនុះ។ 

ការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធគឺ ិចជាង 6  វ ី ក្សន តងរយៈសពល 15 នាទី ឬសលើសសនុះ។  

E. អ្ាំពីការមានសោគសញ្ញា ម្ន COVID-19 (http://www.sjcphs.org/) ក្សន តងរយៈសពល 3 ម្ែៃក្សនលងមក្ស។  

F. អ្ាក្សណ្តមាា ក់្សន្ដលសចញ ឬោយការណ្៍អ្ាំពីសោគសញ្ញា ម្ន COVID-19 ឬបាន

ប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួយក្សរណី្វជិាមានន្ដលសគដឹងនឹង្ វូដក្សសចញពីក្សន្នលងសធវ ីការ ឬបរសិវណ្សាលា។ 

http://www.stocktonusd.net/screening
http://www.sjcphs.org/


  ក្សមម វធិីបង្កា រ COVID-19 (CPP) 

 

5 
 

ការម្តួតពិនិតយសម្រះថ្នា ក់ COVID-19 

 

❖ ការយិល័យរដឋបាល — ការយិល័យនាយក ការយិល័យការសិកា និងនវានុវតតន៍ សសវាកម្មអ្ប់រំ សសវាកម្មសិសស 

ធនធានម្នុសស សសវាកម្មសារសពើពនធ ការកងទ ំម្បតិបតដិការ និងមូ្លដាឋ ន ការអ្ភិវឌ្ឍ និងសរៀបចំក្នការអ្ររ 

គសម្មាងមូ្លបម្តការដឹកជញ្ជ នូ បសចេកវទិ្ា ការម្គប់ម្គងហានិភ័យ និងនាយកដាឋ នសសវាកម្មអាហារបូតថម្ភ និងបុគគលិក

កដលបំសពញមុ្ខ្ង្ករសំខាន់ៗ  

 

❖ ទ្ីតាងំសាលា — កំណត់សមា៉ា ងម្បតិបតតិការសដើម្បីជួយសិសស ម្គួសារ និងបុគគលិកកដលមានកម្ម វធីិសិកាពីចមាៃ យ 

ស ើយបនតកងទ ំនិងកងរកាទ្ីតាងំ និងមូ្លដាឋ នជាសទ្ៀងទត់  

 

❖ ម្ជឈម្ណឌ ល ទ្ះបាយ និងកចកចយអាហារស្សងសទ្ៀត — ការសរៀបចំក្នការអាហារ ការសរៀបចំអាហារ ការសវចខ្េប់ 

និងការកចកចយអាហារ  

 

❖ កម្ម វធីិផ្លល ស់បត រូការកងទកុំមារ និងកម្ម វធីិបណត ទ ះបណ្តត លកីឡាមានកំណត់ — កម្ម វធីិទងំពីរកំពុងបនតកម្ម វធីិការពារបុគគល

សដាយក ែ្កសលើសរលការណ៍កណនារំបស់ម្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរដឋ California (CDPH) 

និងម្នទ ីរសុខ្ភាពសាធារណៈសខានធី San Joaquin (SCCPHD) និងកដលអ្នុសលាម្តាម្ពិធីសារសបើកសាលាស ើង វញិដូច

កដលមានកចងសៅកន ទងក្នការសុវតថ ិភាពសនះ្ងកដរ។ 

 

នីតិវធីិសដើម្បីជួយទ្ប់សាា ត់ការរកីរាលដាលម្ន OVID-19  

ការពារខ្ល នួអ្ាក  

មនុសសវយ័ចាំណ្តស់ និងមនុសសន្ដលមានជាំងឺ្បចាាំកាយ ដូចជាជាំងឺសបុះដូង ឬសួ  

ឬទឹក្សសនាមន្ ា្មហាក្ស់ដូចជាមានហានិភ័យកាន់ន្ ខ្ពស់ក្សន តងការវវិ តសៅជាមាន្លវបិាក្សធៃន់ធៃរពី COVID-19។ 

 

ទ្ីតាងំទងំអ្ស់ 

ទូ្សៅ 

នី ិវធិីរក្សាគមាល  សុវ ា ិភាពសងគម្ ូវបានបិទ្សពវ្ាយ និងអ្នុវ តសៅ្គប់ទីតាំងន្ដលសបើក្សចាំ ចាំសពាុះសាធារណ្ជន។ 

ន្្នការនានា្ វូបាន្្តក្សស ើងសៅសលើសគ ទាំព័រ SUSD។ 

A. នី ិវធិីខាងស្កាម្ ូវបានបិទ្ាយសៅ្ចក្សចូលទីតាំងនីមួយៗ និង្ ូវ

បាន ត្ល់ជូនដល់បុគគលិក្សសាំខាន់ទាំងអ្ស់ន្ដល្ ូវន្ ោយការណ្៍សៅក្សន្នលងសធវ ីការ៖  

1. ក្សុាំចូលក្សន តងទីតាំងសនុះ្បសិនសបើអ្ាក្សក្សាក្ស ្គនុសដត  ឬមានសចញសោគសញ្ញា ណ្តមួយម្ន COVID-19។  

2. ទមទរឲ្យពាក្ស់មា៉ា ស់្គប់សពលសវលា។ 

3. រក្សាចមាៃ យអ្បបបរមា្បាាំមួយ វ ី ពីមនុសសដម្ទសទៀ ។  

4. ក្សណ្តត ស់ និងក្សាក្សចូលដាក្ស់្ក្សណ្ត ់ ឬ្ក្សដាសជូ មា ់ ឬសបើមិនមានសទ ស្បើន្ក្សងម្ដ។  

5. ក្សុាំចាប់ម្ដ ឬប៉ាុះពាល់ន្ ា្ក្សោងកាយណ្តន្ដលមិនចាាំបាច់។  

B. ក្សន តងក្សរណ្ីអាចសធវ ីសៅបាន និងសាា នភាពជាក់្សន្សត ង មណ្ឌ លសាលាបាន ត្ល់លទធភាពឱ្យបុគគលិក្សអ្នុវ តការង្កររបស់ពួក្សសគ 

និងសធវ ីការពីចមាៃ យ។  

C. ដឹក្សនាាំការ្បជុាំបុគគលិក្សទាំងអ្ស់ ការបណ្្ត ុះបណ្តត លសលើការអ្ភិវឌ្ឍជាំនាញ វជិាា ជីវៈនិងការអ្ប់រំជាំនាញ និង 

1. សក្សមមភាពស្សងៗសទៀ ន្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងបុគគលិក្សតមរយៈការ្បជុាំតមវសីដអូ្ ឬទូរសពា។ 

្បសិនសបើការចូលរមួសដាយផ្ទា ល់គឺចាាំបាច់ ្ ូវសធវ ីសក្សមមភាពន្បបសនុះសដាយរក្សាគមាល  ពីគ្នា ឲ្យបានសម្សប។  
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D. រក្សាចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី  ឬសលើសសនុះឆ្ៃ យពីគ្នា សៅសពលសៅសលើបរសិវណ្សាលា។  

E. រក្សាចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី  ឬសលើសសនុះពីបុគគលិក្សសម ័្គចិ ត ឬសភញៀវន្ដលចាាំបាច់។  

F. បុគគលិក្សទាំងអ្ស់្ វូបានសគ្បាប់មិនឱ្យមក្សសធវ ីការ ្បសិនសបើឈឺ។  

G.  ុការង្ករ ឬក្សន្នលងសធវ ីការផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ ូវដាក្ស់ឲ្យឆ្ៃ យពីគ្នា យា៉ា ងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី  

ឬកាលវភិាគបុគគលិក្ស្ វូបានសរៀបចាំសពលឆ្ល ស់គ្នា  សដើមបីក្សាំណ្ ់ទាំនាក្ស់ទាំនងន្ដលមិនអាចអ្នុវ តការរក្សាគមាល  ពីគ្នា បាន។  

H. ្ វូន្ សមាា  បនាប់ស្មាក្ស បនាប់ទឹក្ស និងក្សន្នលងរមួន្ដលមានការប៉ាុះពាល់ស្ចើនស្សងសទៀ ជាញឹក្សញាប់ និងសមាល ប់សមសោគ

សដាយបុគគលិក្សន្ែទាំ។ 

I. បនាប់ស្មាក្សរបស់បុគគលិក្ស ការយិាល័យ និងក្សន្នលងសធវ ីការ៖មិនអ្នុញ្ញា  ឱ្យបុគគលិក្សបរសិភាគ 

ឬ្បមូល្្តាំគ្នា សៅក្សន តងអ្គ្នរដូចជាសៅក្សន តងបនាប់ស្មាក្ស និងក្សន្នលងសធវ ីការជាសដើម។ ជាទូសៅ 

អាចអ្នុញ្ញា  ឲ្យបុគគលិក្សមិនសលើសពី 1 នាក្ស់សា ិ សៅក្សន តងរងវង់ 250  វ ី កាសរ សៅខាងក្សន តងអ្គ្នរ។  

J. សាប៊ាូ  ទឹក្សនិងក្សន្នសង្ក្សដាសអាចរក្សបានសៅ្គប់បនាប់ទ ាំងអ្ស់។  

K. ក្សន តងក្សរណ្ីមិនមានសាប៊ាូ  និងទឹក្ស ក្សន្នលងសធវ ីអ្នាម័យលាងម្ដនឹង្ ូវបាន ៅ្ល់ជូន។   

L. បុគគលិក្សទាំងអ្ស់បញ្ចប់វគគបណ្្ត ុះបណ្តត ល Keenan (ការយល់ដឹងអ្ាំពីជាំងឺកូ្សរ ណូ្តវរុីស ការសមាា   

និងការសមាល ប់សមសោគសៅក្សន្នលងសធវ ីការរបស់អ្ាក្ស និងសគ្នលការណ៍្ន្ណ្នាាំស្មាប់ការសធវ ី និងស្បើ្បាស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់) 

 

ការសលើកកម្ពស់ការអ្នុវតតអ្នាម័្យសដើម្បីសុខ្ភាពលែ  

 

A. ការលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ ូវមាន្បសិទធភាពក្សន តងការការពារការឆ្លងសមសោគ 

ប៉ាុន្នតទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដគឺជាជស្មើសន្ដលអាចទទួលយក្សបាន ្បសិនសបើការលាងម្ដមិនអាចអ្នុវ តបាន។  

B. បសចចក្សសទសលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ វូ សចៀសវាងការប៉ាុះន្ភាក្ស ្ចមុុះនិងមា ់ 

ស ើយវធិីខ្ាប់មា ់្ចមុុះសពលក្សាក្សនិងក្សណ្តត ស់នឹង្ ូវបានបស្ងៀន និងព្ងឹងបន្នាម។ 

C. ផ្ទល ក្សសញ្ញា សៅសលើ ាំបន់ន្ដលអាចសមើលស ើញចោស់សដើមបីរំលឹក្សដល់សិសស និង

បុគគលិក្សអ្ាំពីបសចចក្សសទស្ ឹម្ វូស្មាប់ការលាងម្ដ ការខ្ាប់មា ់្ចមុុះសពលក្សាក្សនិងក្សណ្តត ស់ ការពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ 

និងវធិានកាបង្កា រស្សងៗនឹង្ វូបិទ្ាយ។  

D. ការ គ្ ់ គ្ង់ឱ្យបាន្គប់្គ្នន់នូវសាប៊ាូ  ្ក្សដាសជូ មា ់ មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ និងទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ្ ូវបាន ត្ល់ជូន។  

E. មនុសស្គប់របូ្ វូបានសលើក្សទឹក្សចិ តឱ្យលាងម្ដរបស់ពួក្សសគ ឬស្បើ្បាស់ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដសៅសពលមក្សដល់។  

1. ក្សន្នលងសធវ ីអ្នាម័យលាងម្ដនឹង្ វូបានបសងា ើ ស ើងសៅជិ ្ចក្សចូលម្នបរសិវណ្សាលា និងក្សន តងទីតាំងការយិាល័យ។ 

b.ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដនឹងមានជា ិអាល់ក្សុលសអ្ទីលយា៉ា ងសហាចណ្តស់ 60% ភាគរយ។  

2. សក្សមងអាយុស្កាម 9 ឆ្ា ាំគួរស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដសដាយមានមនុសសធាំចាាំសមើលការខ្ុស្ ូវ។  

3. សាល ក្សសញ្ញា នឹង្ វូបានបិទសៅក្សន តងបនាប់ស្មាក្ស និងតមក្សន្នលងសធវ ីអ្នា

ម័យលាងម្ដសដាយមានការន្ណ្នាអ្ាំពីការលាងម្ដយា៉ា ងមាន្បសិទធភាព។ 

4. សាល ក្សសញ្ញា នឹង្ វូបានបិទសដាយមានសសចក្សត ីន្ណ្នាាំអ្ាំពីការស្បើ្បាស់ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ។  

F. បន្នាមសលើការបណ្្ត ុះបណ្តត លការលាងម្ដទូសៅន្ដលមានរចួស ើយសៅក្សន តងន្្នការសនុះ 

បុគគលិក្សន្ដលសធវ ីការទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួយសិសសនឹង្ ូវបានន្ណ្នាាំ និងរំលឹក្សឱ្យលាងម្ដរបស់ពួក្សសគ៖  

1. សៅសពលពួក្សសគសៅដល់ទីតាំង និងមុនសពលពួក្សសគចាក្សសចញពីទីតាំង។  

2. មុននិងស្កាយសពលចាប់កាន់អាហារ បញ្ច ត ក្សអាហារក្សុមារ ឬញាុាំអាហារ។  

3. មុននិងស្កាយសពលផ្ទល ស់ប្រូក្សនាប ឬជួយក្សុមារស្បើបនាប់ទឹក្ស (សូមលាងម្ដក្សុមារ

្ងបនាា ប់ពីជួយក្សុមារស្បើបនាប់ទឹក្ស ឬផ្ទល ស់ប្រូក្សនាបរបស់ពួក្សសគ)។ 

4. បនាា ប់ពីជួយក្សុមារជូ ្ចមុុះ ឬមា ់របស់ពួក្សសគ។  

5. មុននិងស្កាយសពល ត្ល់ជាំនួយបឋម។  

6. បនាា ប់ពីសធវ ីការសៅក្សន តង្បអ្ប់ខ្ាច់ និងក្សន្នលងសលងរបស់ក្សុមារ្សសដៀងគ្នា ។  

7. មុននិងស្កាយសពល ត្ល់ថ្នា ាំដល់ក្សុមារ។  

8. បនាា ប់ពីកាន់ក្សស្រនតក្សសាំោម ឬសាំោម។  

9. បនាា ប់ពីសមាា  ម្ ា្ខាងសលើ។  

10. បនាា ប់ពីស្បើបងគន់ ឬបងគន់សនាមឈរ។  

G. សិសសនឹង្ វូបានន្ណ្នាាំឱ្យលាងម្ដរបស់ពួក្សសគ ឬស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ៖  

1. សពលមក្សដល់ ា្ុះ និងសចញពី ា្ុះ មក្សដល់សាលាសរៀន និងសចញពីសាលាសរៀន។  

2. បនាា ប់ពីសលងសៅខាងស្ដ។  

3. បនាា ប់ពីបានប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួយអ្ាក្សដម្ទ។  
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4. បនាា ប់ពីស្បើម្ ា្ខាងសលើ ឬឧបក្សរណ្៍ស្បើរមួគ្នា ។  

5. មុននិងស្កាយសពលស្បើបនាប់ទឹក្ស។  

6. បនាា ប់ពីសញើសសសមោរ ក្សាក្ស និងក្សណ្តត ស់។  

7. មុននិងស្កាយសពលទទួលទន និងសរៀបចាំអាហារ។  

8. មុនសពលស ើងជិុះរែយនដ ្ក្សងុ និងស្កាយសពលចុុះពីរែយនៅ។ 

H. បុគគលិក្សនឹងបស្ងៀន និងដាស់ស ឿនសិសសឱ្យក្សណ្តត ស់និងក្សាក្សដាក្ស់ណ្ត ់ ឬ្ក្សដាសជូ មា ់ ឬសបើមិនមានសទ ស្បើន្ក្សងម្ដខ្ាប់ 

រចួស ើយលាងម្ដ ឬស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ។ ្ក្សណ្ត ់ ឬ្ក្សដាសជូ មា ់គួរសបាុះសចាលភាល ម។  

I. ការស្បើសមាា រ គ្ ់ គ្ង់ និងសមាា របរកិាា ររមួគ្នា ក្សន តងចាំសណ្តមបុគគលិក្ស និងសិសស

្ វូបានកា ់បនាយអ្បបបរមាតមលទធភាពន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។ សៅសពលន្ដល្ វូស្បើរបស់របររមួគ្នា  ្ វូន្ សមាា   

និងសមាល ប់សមសោគោល់សពលស្បើមតងៗ។  

J. កា ់បនាយអ្បបបរមាការប៉ាុះពាល់របស់បុគគលិក្សនិងសិសសជាមួយនឹងម្ ា្ប៉ាុះពាល់ស្ចើន (ឧ. ការសបើក្សទវ រអ្គ្នរ ឬទវ របនាប់ 

ជាពិសសសសៅសពលមក្សដល់ និងសពលសចញ)។  

K. បុគគលិក្សទាំងអ្ស់បានបញ្ចប់នូវវគគបណ្្ត ុះបណ្តត លតមអ្នឡាញអ្ាំពី Keenan Safe Schools ស្មាប់បង្កា រ COVID-19  

(ការយល់ដឹងអ្ាំពជីាំងឺកូ្សរ ណូ្តវរុីស ការសមាា   និងការសមាល ប់សមសោគក្សន្នលងសធវ ីការរបស់អ្ាក្ស និងសគ្នលការណ៍្ន្ណ្នាាំអ្ាំពីការសធវ ី 

និងស្បើ្បាស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់)  

L. ផ្ទា ក្ស ឬន្ក្សម្ចាការស្បើ្បាស់ធនធានសៅទីតាំងន្ដល្ វូការការន្ចក្សរំន្លក្ស ឬប៉ាុះរបស់របរ។ ឧទ រណ្៍ 

ផ្ទា ក្សការស្បើ្បាស់ក្សន្នលងមា៉ា សីុនទឹក្ស្ឹក្ស និងដាំស ើងក្សន្នលង្ឹក្សទឹក្ស សលើក្សទឹក្សចិ តឱ្យស្បើដបទឹក្សន្ដលអាចស្បើស ើងវញិបាន។ 

 
 

ការរកាគមាល តពីរា   

សៅសពលន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន SUSD ធានាឱ្យមានការរក្សាគមាល  ពីគ្នា យា៉ា ងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី ្គប់សពលសៅក្សន្នលងសធវ ីការ។ 

សគ្នលបាំណ្ងម្នការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  គឺសដើមបីកា ់បនាយលទធភាពម្នការប៉ាុះពាល់ន្ដលអាចនាាំឱ្យមានការឆ្លងសមសោគ 

ស ើយ្ វូបានស្បើជាយុទធសាស្រសតយា៉ា ងទូលាំទូលាយក្សន តងអ្ាំ ុងសពលមានការឆ្លងោ  ោ ជាសាក្សល។ 

បុគគលិក្សនិងសិសសនឹងទទួលបានការបណ្្ត ុះបណ្តត លអ្ាំពីការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ទាំងសៅក្សន តង និងស្ដអ្គ្នរ ស ើយផ្ទល ក្សសញ្ញា នឹង្ វូបិទ។  

A. បុគគលិក្ស៖  

1. ការ្បមូល្្តាំបុគគលិក្ស្ វូបានសជៀសវាងសដាយស្បើក្សមម វធិី្បជុាំតម Zoom សៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។ 

សៅសពលបុគគលិក្សជួបផ្ទា ល់ បុគគលិក្សនឹងពាក្ស់មា៉ា ស់្គប់សពល អ្ងគ តយឃ្លល  ពីគ្នា យា៉ា ង ិច 6  វ ី  

ស ើយជួបជុាំគ្នា រយៈសពលខ្ល ី ( ិចជាង 15 នាទីសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីបាន) 

ស ើយការ្បជុាំនឹង្ប្ពឹ តសៅសៅខាងស្ដអ្គ្នរ ្បសិនសបើអាចសៅបាន។  

2. ក្សន្នលងសធវ ីការរមួរបស់បុគគលិក្សនឹង្ ូវកា ់បនាយអ្បបបរមា។  

3. សពលសវលាប ់ន្បន និងសធវ ីការពី ា្ុះនឹង្ វូបានស្បើ្បាស់សៅសពលន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន 

សដើមបីកា ់បនាយការប៉ាុះពាល់គ្នា ។ 

4. បុគគលមាា ក្ស់ៗនឹង្ ូវបានឱ្យរក្សាគមាល  សៅឆ្ៃ យពីគ្នា តមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន 

សៅសពលមិនអាចអ្នុវ តការរក្សាគមាល  ្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នា បាន។ 

B. សិសស៖  

1. សពលសវលាឆ្លងកា ់តមថ្នា ក្ស់សរៀននីមួយៗ្ ូវបានសរៀបចាំទុក្សស្មាប់ការសធវ ីដាំសណ្ើរពីថ្នា ក្ស់មួយសៅថ្នា ក្ស់មួយ 

ការ្បមូល្្តាំសៅទីតាំងណ្តមួយមិនអ្នុញ្ញា  សទ។  

2. សិសសនឹង្ វូបានអ្នុញ្ញា  ឲ្យសចញពីថ្នា ក្ស់ក្សន តងចសនាល ុះសពលនានា សដើមបីជួយ

ក្សន តងការបាំ ន្បក្សសិសសសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។  

 

មា៉ា ស់ម្កណ្តត់ 

សយើង ត្ល់ជូនមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់សាា  និងមិនខូ្ច និងធានាថ្ន បុគគលិក្សពាក្ស់មា៉ា ស់សនុះពីសលើ្ចមុុះ 

និងមា ់របស់ពួក្សសគបានយា៉ា ង្ ឹម្ វូសពលសៅខាងក្សន តង និងសពលសៅខាងស្ដអ្គ្នរ និងរក្សាចមាៃ យពីគ្នា យា៉ា ង ិចជាង

្បាាំមួយ វ ី ពីមនុសសមាា ក្ស់សទៀ  រមួទាំងបុគគលស្សងន្ដលមិនន្មនជាបុគគលិក្ស 

និងក្សន្នលងន្ដល ្មូវឲ្យអ្នុវ តតមបទបញ្ញា របស់្ក្សសួងសុខាភិបាលសាធារណ្ៈរដឋ California (CDPH) ឬមនា ីរសុខាភិបាល

សាធារណ្ៈសខានធ ីSan Joaquin (SJCPH)។  
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A. សយាងតមសាា ប័ន SJCPH មនុសសសពញវយ័ទាំងអ្ស់្ ូវន្ ពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់្គប់សពលសវលាសៅសលើបរសិវណ្សាលា 

សលើក្សន្លងន្ សពលបរសិភាគ ឬ្ឹក្ស ឬសៅក្សន តងបនាប់បិទជិ ន្ដលមិនសៅជាមួយអ្ាក្សដម្ទ ឬមានក្សរណី្សលើក្ស

ន្លងន្ដលមានោយខាងស្កាមចាំណុ្ច (F)។  

B. សយាងតមសាា ប័ន SJCPH សិសសទាំងអ្ស់ (ថ្នា ក្ស់មស តយយ - ថ្នា ក្ស់ទី 12) ្ វូពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់សៅសពល៖  

1. ខ្ណ្ៈសពលមក្សដល់ និងចាក្សសចញពីបរសិវណ្សាលា  

2. សៅ ាំបន់ណ្តមួយសៅខាងស្ដថ្នា ក្ស់សរៀន (សលើក្សន្លងន្ សពលបរសិភាគ ្ឹក្ស 

ឬចូលរមួក្សន តងសក្សមមភាពោងកាយសៅខាងស្ដអ្គ្នរ)  

3. សៅក្សន តងថ្នា ក្ស់សរៀន សលើក្សន្លងន្ មានការសលើក្សន្លងដូចមានោយខាងស្កាមចាំណុ្ច (F)  

C. បុគគលិក្សនិងសិសសនឹងស្បើមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់ពួក្សសគ ដោបណ្តវា ត្ល់នូវការ្គបសលើ្ចមុុះនិងមា ់ឱ្យបានជិ ។  

D. បុគគលិក្សនិងសិសសនឹងស្បើមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់ពួក្សសគ ដោបណ្តវា ត្ល់នូវការ្គបសលើ្ចមុុះនិងមា ់ឱ្យបានជិ ។  

E. មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់នឹង្ វូ ត្ល់ជូនបុគគលិក្ស និងសិសសន្ដល្ ូវការ។  

F. បុគគលខាងស្កាមសនុះ្ វូបានសលើក្សន្លងពីការពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់៖  

1. មនុសសន្ដលមានអាយុពីរឆ្ា ាំ ឬស្កាមអាយុសនុះ។ សក្សមង ូចៗទាំងសនុះមិន្ ូវពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់សទ 

ស្ពាុះ្បឈមនឹងស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ម្នការែប់ដសងហ ើម។  

2. មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់មិន្ វូបានន្ណ្នាាំស្មាប់អ្ាក្សន្ដលមានអាយុ 2 ឆ្ា ាំ ឬសក្សមងជាងសនុះ ឬអ្ាក្សន្ដលពិបាក្សដក្សដសងហ ើម 

ឬសនលប់មិនដឹងខ្ល នួ ពិការ ឬមិនអាចសដាុះ មា៉ា ស់សចញសដាយគ្នម នជាំនួយសនាុះស ើយ។  

3. អ្ាក្សន្ដលមានជាំងឺ្បចាាំកាយ បញ្ញហ សុខ្ភាព ល្ វូចិ ត ឬពិការភាពន្ដលោោាំងការពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់។ 

សនុះោប់បញ្ច លូទាំងអ្ាក្សមានជាំងឺ្បចាាំកាយ ន្ដលការពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់សនុះអាចសធវ ីឲ្យសា ុះដសងហ ើម 

ឬអ្ាក្សន្ដលសនលប់មិនដឹងខ្ល នួ ពិការ ឬមិនអាចសដាុះមា៉ា ស់សចញសដាយគ្នម នជាំនួយបាន។  

4. អ្ាក្សន្ដលមានបញ្ញហ ្ សចៀក្សសខ្ាយ ឬការទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួយមនុសសន្ដលមានន្ដលមានបញ្ញហ ្ សចៀក្សសខ្ាយ 

សៅទីក្សន្នលងន្ដលអាចសមើលស ើញមា ់គចឺាាំបាច់ស្មាប់ការ្បា្ស័យទក្ស់ទងគ្នា ។  

5. អ្ាក្សន្ដលពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់អាចបងាហានិភ័យដល់បុគគលន្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការង្កររបស់ពួក្សសគ 

ដូចន្ដលបានក្សាំណ្ ់សដាយនិយ ក្សរមូលដាឋ ន រដឋ ឬស ព័នធ  

ឬសគ្នលការណ៍្ន្ណ្នាាំសត ីពីសុវ ា ិភាពសៅក្សន្នលងសធវ ីការ។  

G. មណ្ឌ លសាលានឹង ត្ល់ការស្មបស្មួលសមរមយ ដូចជារបាាំងមុខ្ន្ដលមាន

្ក្សណ្ត ់បាាំងស្មាប់អ្ាក្សន្ដលមិនអាចពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់បាន សដាយមានស  ុ្លសវជាសាស្រសត ។ 

សគនឹងពិចារណ្តអ្ាំពីជស្មើសជាំនួសសដាយន្ ា្ក្សសលើក្សរណ្ីនីមួយៗ។ 

H. តមសគ្នលការណ៍្ន្ណ្នាាំរបស់ CDPH ្គូអាចស្បើរបាាំងមុខ្ ន្ដលអាចឱ្យសិសសសក្សមងៗសមើលស ើញមុខ្្គូរបស់ពួក្សសគ 

និងសជៀសវាងឧបសគគន្ដលអាចសក្សើ មានចាំសពាុះការបស្ងៀនបសញ្ចញសាំស ង។ 

I. បុគគលិក្សណ្តន្ដលមិនពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ របាាំងមុខ្ន្ដលមាន្ក្សណ្ត ់បាាំង ឬជស្មើសស្សងន្ដលមាន្បសិទធភាព 

ឬការការពារ ល្ វូដសងហ ើមសដាយមានស  ុ្ លណ្តមួយ ្ ូវន្ សា ិ សៅចមាៃ យយា៉ា ង ិច្បាាំមួយ វ ី ពីមនុសសដម្ទសទៀ  

សលើក្សន្លងន្ បុគគលិក្សន្ដលមិនបានពាក្ស់មា៉ា ស់្ ូវបានសធវ ីស សតយា៉ា ង ិចពីរដងក្សន តងមួយសបាត  ៍សដើមបីរក្ស COVID-19។ 

 

ការម្គប់ម្គងវសិវ កម្ម 

SUSD អ្នុវ ត វធិានការនានាដូចខាងស្កាមស្មាប់សាា នការណ្៍ន្ដលមិនអាចរក្សាចមាៃ យយា៉ា ង ិច្បាាំមួយ វ ី បាន៖ 

របាាំងក្សញ្ចក្ស់្ វូបាន ដាំស ើងសៅតម ាំបន់មណ្ឌ លសាលា ន្ដលមិនអាចរក្សាគមាល  ្បាាំមួយ វ ី បាន ក្ស៏ដូចជាថ្នា ក្ស់សរៀនទាំងអ្ស់។  

តមវសិាលភាពន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន SUSD បសងា ើនបរមិាណ្ខ្យល់អាកា

សខាងស្ដស្មាប់អ្គ្នររបស់សយើងន្ដលមាន្បព័នធ សមកានិច ឬ្បព័នធខ្យល់ធមមជា ិសដាយ៖  

A. ឲ្យខ្យល់អាកាសបរសិុទធសៅខាងស្ដចូលក្សន តងអ្គ្នរឲ្យបានស្ចើនតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន 

B. ពិនិ យ និងសមាា   ្មងខ្យល់សដើមបីធានាបាននូវគុណ្ភាពខ្យល់ និងចរនតខ្យល់្ ឹម្ ូវ 

C. ធានាឱ្យមានខ្យល់សចញចូលបាន្ ឹម្ ូវក្សន តងសពលសមាា   និងសមាល ប់សមសោគ 

D. ឱ្យខ្យល់សចញចូលឲ្យបាន្គប់្គ្នន់សៅក្សន តងទីធាល របស់សិសសសៅសពលសមាា  មុនសពលសិសសមក្សដល់ 

E. សរៀបចាំ ន្្នការសមាា  ឱ្យបានស្ចើនសពលសិសសមិនមានវ តមាន 

F. ចរនតខ្យល់បានសក្សើនស ើង 30% រមួទាំងការសបើក្សដាំសណ្ើរការ្បចាាំម្ែៃ 2 សមា៉ា ងមនុសពលសាលាសរៀនបនតរ ូ ដល់ 2 សមា៉ា ង

បនាា ប់ពីសចញពីសាលាសរៀន សបើអាចសធវ ីសៅបាន 

G. ដាំស ើងមា៉ា សុីនបសងា ើ អ្ុីយ៉ាុង (មា៉ា សុីនបនសុ ទធខ្យល់) សៅក្សន តងបនាប់សរៀននីមួយៗ  
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H. បនាប់សរៀននីមួយៗ្ ូវបានន្ក្សលមាសដាយបាំពាក្ស់ ្មង MERV-13 

I. ្បព័នធ  Reprogram HVAC ដាំសណ្ើរការសៅសពលមិនសបើក្សបងអ ចួ និងទវ រ។ 

J. ក្សន តងអ្ាំ ុងសពលមានអាកាសធា ុលា  ្ ូវសបើក្សបងអ ចួនិងទវ រសបើអាចសធវ ីបាន សដើមបីបសងា ើនចរនតខ្យល់ 

 

 

យុទ្ធសាស្រសត សមាែ ត និងសមាល ប់សម្សរាគ COVID-19 

 

នី ិវធិី ឹងរ ៉ឹងក្សន តងការសមាា   និងសមាល ប់សមសោគនឹង្ វូបានអ្នុវ តសៅតមសាលាសរៀន និងទីតាំង្ប ិប ត ិការនានា។ 

បុគគលិក្សនឹងមានសិទធ ិទទួលបានសមាា រន្ដលអ្នុម័ សដាយទីភាា ក្ស់ង្ករការពារបរសិាា ន (EPA) 

សដើមបីន្ែរក្សាអ្នាម័យម្នបរសិាា នរបស់ពួក្សសគ។ សលើសពីសនុះសទៀ  បុគគលិក្សនឹងទទួលបានក្សន្នសង្ក្សដាស និងដបម្ស្រសពយ៍បាញ់ទឹក្ស

សមាល ប់សមសោគន្ដលបានអ្នុ  ម័ សដាយ EPA។ បុគគលិក្សនឹងទទួលបានការបណ្្ត ុះបណ្តត លអ្ាំពីការស្បើ្បាស់ទឹក្សសមាា   និង

ទឹក្សសមាល ប់សមសោគឱ្យបាន្ ឹម្ វូ។  

 

A. បន្នាមពីសលើនី ិវធិីសមាា  ន្ដលបានបញ្ញា ក្ស់សៅក្សន តងន្្នការសនុះ ម្ ា្ក្សន្នល

ងរមួន្ដលមានការប៉ាុះពាល់ស្ចើនសៅក្សន តងថ្នា ក្ស់សរៀននឹង្ ូវបានសមាា   និង

សមាល ប់សមសោគតមកាលវភិាគសមាា  សទៀងទ ់សពញមួយម្ែៃសដាយស្បើទឹក្សសមាល ប់សមសោគ ន្ដលបានអ្នុម័ សដាយ EPA 

មាន្បសិទធភាព្បឆ្ាំងនឹង COVID-19។  

1. ម្ ា្ន្ដល្ ូវបានសគប៉ាុះពាល់ជាញឹក្សញាប់រមួមាន  

2. បង្កា ន់ម្ដទញទវ រ  

3. ក្សុងតក្ស់សភល ើង  

4. បង្កា ន់ម្ដក្សោលរ បូ ៊ីសណ្  

5. ម្ ា្បនាប់ទឹក្ស  

6.  ុ  

7. សដអ្ី  

8.  ុសរសសរ  

9. បង្កា ន់ម្ដមា៉ា សីុនទឹក្ស្ឹក្ស។  

10. បុគគលិក្សស្ដពីអ្ាក្សន្ែរក្សា អាចសមាា  ម្ ា្ប៉ាុះពាល់ស្ចើន ជាមួយនឹង្ក្សណ្ត ់

ជូ សមាល ប់សមសោគន្ដល ត្ល់សដាយមណ្ឌ លសាលា។  

B. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចសមាា   និងសមាល ប់សមសោគនឹងទទួលបានការបណ្្ត ុះបណ្តត លសម្សបនិងបរកិាា រការពារខ្ល នួ។  

C. បនាប់ទឹក្ស្ ូវបានសមាល ប់សមសោគសរៀងោល់សមា៉ា ង។ 

D. ការសមាល ប់សមសោគនឹងសធវ ីស ើងសៅសពលសិសសមិនមានវ តមាន សដើមបីសជៀសវាងការប៉ាុះពាល់ដល់សិសស។  

E. ្បព័នធខ្យល់សចញចូលបាន្ ឹម្ វូនឹង្ ូវបានស្បើសៅសពលសធវ ីការសមាល ប់សមសោគសដើមបីកា ់បនាយការប៉ាុះពាល់ដល់បុគគលិក្ស។  

F. ចរនតខ្យល់សក្សើនស ើងសដាយ  

1. ការបសងា ើនការស្បើ្បាស់្បព័នធបសងា ើ ខ្យល់បរសិុទធ HVAC ជាអ្ ិបរមា  

2. ការរក្សាបងអ ចួ និងទវ រឲ្យសៅន្ សបើក្សសៅតមក្ស្មិ ន្ដលគិ ដល់សុខ្ភាព

របស់អ្ាក្សកាន់កាប់ស្សងសទៀ មិន្ វូបានជុះឥទធិពលអ្វជិាមាន  

G. នី ិវធិីសមាា   និងសមាល ប់សមសោគ៖  

1. ្បព័នធខ្យល់សចញចូលបានសម្សបសៅក្សន តងបរសិវណ្ ាំបន់នឹង្ វូបានន្ែរក្សា  

2. បរសិវណ្ ាំបន់នឹង្ វូបានសមាា  ទាំងអ្ស់ ប៉ាុន្នតបុគគលិក្សមានភារក្សិចចសមាល ប់សមសោគ  

3. បុគគលិក្សនឹងពាក្ស់ PPE សម្សប  

4. ម្ ា្នឹង្ វូបានសមាា  សដាយស្បើទឹក្សម្ស្រសពយ៍បាញ់ថ្នា ាំស្មាប់សគ្នលបាំណ្ងទូសៅ ្បសិនសបើចាាំបាច់  

5. ទឹក្សសមាល ប់សមសោគន្ដលមានសលខ្ចុុះបញ្ា ី EPA ន្ដលអ្នុម័ ថ្នមាន្បសិទធភាព្បឆ្ាំងនឹងវរុីស COVID-19 

នឹង្ វូបានស្បើ្សបតមការន្ណ្នាាំរបស់សោងច្ក្ស្លិ  ន្ដលអ្នុញ្ញា  ឱ្យមានសពលប៉ាុះពាល់សម្សប។  

6. ្បព័នធសមាល ប់សមសោគសអ្ ិច្ សូាត  ិច ្បសិនសបើបានស្បើ នឹង្ វូស្បើ្សបតមការន្ណ្នាាំរបស់សោងច្ក្ស្លិ   

7. បុគគលិក្សនឹងសដាុះបរកិាា រ PPE សចញ ស ើយលាងម្ដ 

 

កន ទងករណីរបាយការណ៍វជិជមាន COVID-19៖  

A. ការសមាល ប់សមសោគតមកាលវភិាគសៅសលើ ាំបន់ន្ដលរង្លប៉ាុះពាល់នឹងសក្សើ ស ើងបនាា ប់ពីរយៈសពលដាក្ស់ឲ្យសៅដាច់សដាយ

ន្ ក្ស 24 សមា៉ា ង ឬអាចអ្នុញ្ញា  តមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានតមអ្នុសាសន៍របស់ CDC។  
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B. អ្ាក្សន្ែរក្សានឹងសមាល ប់សមសោគសៅ្ ង់ចាំណុ្ចប៉ាុះពាល់ទាំងអ្ស់ដូចន្ដលបានសរៀបោប់ខាងសលើ 

ក្ស៏ដូចជាម្ ា្ រងឹសៅក្សន តង ាំបន់សធវ ីការ/ក្សន្នលងសធវ ីការ និងសមាា រទក្ស់ទងនឹងបសចចក្សវទិាណ្តមួយន្ដលមានការប៉ាុះពាល់ស្ចើន 

ដូចជាទូរសពា កាត រចុច ក្សណ្ដ ត រ និងមា៉ា សុីនសបាុះពុមពជាសដើម។  

C. សៅសពលន្ដលការ្បា្ស័យទក្ស់ទងបានបញ្ចប់ សដើមបីអ្នុញ្ញា  ឱ្យចូលមតងសទៀ សៅ ាំបន់ន្ដលបានសមាល ប់សមសោគ។  

 

 វរុីស រយៈសពលន្ដលវរុីសអាចឆ្លងបាន*  វធិីសាស្រសតសមាល ប់សមសោគ 

កូ្សរ ណូ្តវរុីស (COVID-19, 

Novel, SARS) 

 

អាចសៅសលើខ្យល់បានរ ូ ដល់ 3 

សមា៉ា ង 72 សមា៉ា ងសលើម្ ា្ រងឹ 

48 សមា៉ា ងសៅសលើសឈើ និង្ក្សណ្ត ់  

24 សមា៉ា ងសៅសលើ្ក្សដាសកា ុង 

 

 

 

សមាល ប់សមសោគជាមួយទឹក្សសមាល ប់សមសោគន្ដលបានចុុះបញ្ា ីសដាយ 

EPA ស្មាប់្គប់ម្ ា្ រងឹទ ាំងអ្ស់ និងម្ ា្ទន់ន្ដលអាចជូ  

និងអាចបាញ់ទឹក្សសមាា  បាន 

្បសិនសបើមានភាពក្សខ្វក្ស់ក្សន តងរយៈសពល 72 សមា៉ា ងចុងស្កាយ។ 

 

សមាា រសបាុះពុមពគួរន្  “ដាក្ស់សៅដាច់សដាយន្ ក្ស” រយៈសពល 24 

សមា៉ា ង។ សសៀវសៅន្ដលមានគ្មបបាល សា ិច 

ឬ្ក្សណ្ត ់ន្ដលដាក្ស់សៅដាច់សដាយន្ ក្សរយៈសពល 72 សមា៉ា ង 

 

បញ្ជ ីទ្ឹកសមាល ប់សម្សរាគកដលមានកន ទងសត ទ កបចច ទបបនា  

 

ទឹក្សសមាល ប់សមសោគ សលខ្ចុុះបញ្ា ី EPA សពលសវលាប៉ាុះពាល់ (នាទី) 

HIL0083200 Suprox-D 1839-224-1658 10 នាទី 

Purtabs 

(ម្ស្រសពយ៍បាញ់ Protexus) 

71847-6-91524 10 នាទី 

ម្ស្រសពយ៍បាញ់ GenEon 91112-2 10 នាទី 

Hillyard Vindicator 1839-167-1658 10 នាទី 

Hillyard Suprox D 1839-224-1658 10 នាទី 

 

ការសម្បើម្បាស់ឧបករណ៍ បរកិាា រសមាភ រ និងបរកិាា រការពារខ្ល នួ (PPE) រមួ្រា  

A. មិន្ វូស្បើ PPE រមួគ្នា សទ ដូចជាស្សាមម្ដ ន្វ នត និងរបាាំងមុខ្។ 

B. របស់របរន្ដលបុគគលិក្សប៉ាុះពាល់ជា្បចាាំ ដូចជាទូរសពា កាសសាត ប់  ុសរសសរ កាត រចុច សមាា រសរសសរ បរកិាា រ 

និងឧបក្សរណ្៍ស្សងៗក្ស៏មិន្ ូវស្បើរមួគ្នា ន្ដរ។ សៅក្សន្នលងន្ដល្ វូស្បើរមួគ្នា  ្ ូវសមាល ប់សមសោគសលើរបស់ទាំងសនុះោល់សពល

ស្បើ្ បាស់សដាយ បុគគលិក្សន្ដលបានស្បើចុងស្កាយសគសដាយស្បើ្ក្សណ្ត ់ជូ  virex ឬ Clorox។   

C. ការស្បើ្បាស់យានយនត រមួគ្នា នឹង្ វូបានកា ់បនាយអ្បបបរមាតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន និងចាំណុ្ចប៉ាុះពាល់ស្ចើន (ឧ. 

ម្ដចងក  ូ បង្កា ន់ម្ដទញទវ រ គនល ឹុះន្ខ្ស្ក្សវា  ់ បន្ងាក្សម្ដ ម្ដប្រូន្ គ រ។ល។) នឹង្ ូវបានសមាល ប់សមសោគោល់សពលស្បើមតងៗ។  

ការសធវីអ្នាម័្យលាងម្ដ 

សដើមបីអ្នុវ តនី ិវធិីអ្នាម័យសដាយម្ដឱ្យមាន្បសិទធិភាព SUSD៖ 
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លាងសមាា   ឬសធវ ីអ្នាម័យម្ដឱ្យបានញឹក្សញាប់។ សិសស និងបុគគលិក្សទាំងអ្ស់្ វូលាងម្ដឱ្យបានញឹក្សញាប់។ 

្បសិនសបើមិនមានសាប៊ាូនិងទឹក្សសទ សូមស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដន្ដលមានជា ិអាល់ក្សុលសលើសពី 60% 

ន្ដលបានអ្នុម័ សដាយមណ្ឌ លសាលា។  មណ្ឌ លសាលាសនុះនឹង ត្ល់ការន្ណ្នាាំជាលាយលក្សាណ្៍អ្ក្សសរ និងដាក្ស់ផ្ទល ក្សសញ្ញា

សត ីពីបសចចក្សសទសលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ វូ។ សគ្នលការណ៍្ន្ណ្នាាំខាងស្កាម្ វូបានន្ណ្នាាំស្មាប់បរបិទសាលាសរៀន។  

សដើមបីអ្នុវ តនី ិវធិីអ្នាម័យសដាយម្ដឱ្យមាន្បសិទធិភាព SUSD៖ 

A. វាយ ម្មលក្សន្នលងលាងម្ដ 

B. ក្សាំណ្ ់ ្មូវការសដើមបីន្ក្សន្្ប ឬបន្នាមក្សន្នលងលាងម្ដ 

C. សលើក្សទឹក្សចិ ត និងទុក្សសពលសវលាស្មាប់បុគគលិក្សលាងម្ដ 

D. ត្ល់ឱ្យបុគគលិក្សនូវទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដន្ដលមាន្បសិទធភាព និងហាមស្បើទឹក្សអាល់ក្សុងលាងម្ដ 

ន្ដលមាន្្តក្សសារធា ុសមតណុ្ល (ឧ. អាល់ក្សុលសមទីល) 

E. សលើក្សទឹក្សចិ តបុគគលិក្សឱ្យលាងម្ដឱ្យបានយា៉ា ងសហាចណ្តស់ 20  វនិាទីោល់សពល។  

 

យា៉ា ងសហាចណ្តស់សិសស និងបុគគលិក្ស្ ូវលាងម្ដ ឬស្បើ្បាស់ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ៖ 

A. សៅសពលសៅដល់ទីតាំងសាលា នាយក្សដាឋ ន ឬក្សន្នលងសធវ ីការ 

B. មុនសពលចាក្សសចញពីទីតាំង 

C. សៅសពលចូលសរៀនថ្នា ក្ស់សរៀន នាយក្សដាឋ ន ក្សន្នលងសធវ ីការែមីណ្តមួយ 

D. សៅសពលស្បើបនាប់ទឹក្ស 

E. សៅសពលន្ដលអាចសមើលស ើញក្សខ្វក្ស់ 

F. បនាា ប់ពីស្បើ្ក្សដាសជូ មា ់ ក្សាក្សដាក្ស់ក្សន តងម្ដ 

G. សពលមក្សដល់ ា្ុះ 

 

បរកិាា រការពារខ្ល នួ (PPE) កដលសម្បើសដើម្បីម្គប់ម្គងការប៉ាះពាល់របស់បុគគលិកសៅនឹង COVID-19 

SUSD វាយ ម្មលពី ្មូវការ PPE (ដូចជាស្សាមម្ដ ន្វ នត និងរបាាំងមខុ្) ន្ដល ្មូវសដាយចោប់ CCR ្ ង់ជាំពូក្សទី 8 មា្តទី 3380 

និង ត្ល់ PPE ន្បបសនុះតម ្មូវការ។ 

សៅសពលនិយាយអ្ាំពីការការពារ ល្ វូដសងហ ើម សយើងវាយ ម្មលពី ្មូវការសយាងសៅតមចោប់ CCR ្ ង់ជាំពូក្សទី 8 មា្តទី 5144 

សៅសពលន្ដលមិនអ្នវុ ត ឬរក្សាបានតមលក្សាខ្ណ្ឌ ម្នការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ។    

SUSD ត្ល់ និងធានាការស្បើ្បាស់ឧបក្សរណ្៍ការពារន្ភាក្ស និងឧបក្សរណ្៍ការពារ ល្  ូវដសងហ ើម្សបតមមា្តទី 5144 

សៅសពលបុគគលិក្ស្ វូបានប៉ាុះពាល់នឹងនី ិវធីិន្ដលអាច្ វូសារធា ុោវជាមួយសមាា រន្ដលអាចឆ្លងសមសោគដូចជាទឹក្សមា ់ 

ឬវ ថ តោវសចញពី ល្  ូវដសងហ ើម។  

បរកិាា រការពារខ្ល នួ  

បរកិាា រការពារខ្ល នួន្ដល្ វូបានសគសាគ ល់ជាទូសៅថ្ន "PPE" គឺជាបរកិាា រ

ន្ដលសគពាក្ស់សដើមបីកា ់បនាយការប៉ាុះពាល់សៅនឹងស្គ្នុះថ្នា ក់្សន្ដលបណ្តត លឱ្យមានការរងរបួសធៃន់ធៃរ និងជាំងឺសៅក្សន្នលងសធវ ីការ 

ឬសដើមបីការពារអ្ាក្សដម្ទសដាយទប់សាា  ់ការរកី្សោលដាលម្នដាំណ្ក្សទ់ឹក្ស ូចៗន្ដលខាា  សចញតម ល្ វូដសងហ ើមមក្សពីអ្ាក្សពាក្ស់ 

ដូចជាមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ និងរបាាំងមុខ្ន្ដលសគពាក្សស់្មាប់សគ្នលបាំណ្ងសនុះ។ មានក្សងវុះការ គ្ ់ គ្ង់ PPE 

សៅទូទាំង្បសទសសដាយសារន្  ្មូវការខ្ពស់។ វធិានការសម្សបទាំងអ្ស់នឹងសធវ ីស ើង សដើមបីទទួលបានបរកិាា រសនុះន្ដល

ចាាំបាច់សដើមបីការពារសិសស និងបុគគលិក្ស។ 

PPE ខាងស្កាមនឹង ្មូវឱ្យពាក្ស់្សបតមន្ ា្ក្ស B ម្នន្្នការសនុះ។ មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់នឹង្ វូ ត្ល់ជូនដល់បុគគលិក្ស 

សិសសនិងសភញៀវសដាយន្ ា្ក្សសលើ “ ្មូវការ” ន្ដលបុគគលិក្ស សភញៀវ អ្ាក្សស ៉ា ការ និងអ្ាក្សសម ័្គចិ តន្ដលមក្សដល់សដាយពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ 

ស ើយ្ក្សមុ្គួសារ ត្ល់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់សម្សបស្មាប់កូ្សនៗរបស់ពួក្សសគ។ របាាំងមុខ្នឹង្ ូវបាន ត្ល់ជូនបុគគលិក្សតម ្មូវការ។  

 មា៉ា ស់  

 របាាំងមុខ្ 

ខាងស្កាមសនុះគឺជាបញ្ា ី PPE ន្ដលនឹង្ វូ ត្ល់ឱ្យសម្សបសៅនឹងភារក្សិចច៖  
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A. របាាំងមុខ្ជាមួយមា៉ា ស់៖ បានចូលរមួក្សន តងការពិនិ យសោគសញ្ញា  ឬសមើលន្ែអ្ាក្សន្ដលមានសោគសញ្ញា ម្ន COVID-19  

1. ស្សាមម្ដ (មិន្ជាប សម្សបសៅនឹងភារក្សិចច) 

B. ការសមាា   និងការសមាល ប់សមសោគជាមួយទឹក្សសមាល ប់សមសោគន្ដលអ្នុម័ សដាយ EPA  

1. ការសរៀបចាំអាហារ និងសសវាក្សមមអាហារ  

2. ការន្ចក្សចាយឧបក្សរណ៍្បសចចក្សវទិា សសវាក្សមម និងការផ្ទល ស់ប្រូ  

3. បុគគលិក្សការយិាល័យជួរមុខ្សពលចាប់កាន់វ ថ តន្ដលសាធារណ្ៈជនបានស្ញើ  

4. ភារក្សិចចន្ដលទក្ស់ទងនឹងការប៉ាុះពាល់ជាមួយនឹងវ ថ តោវពីោងកាយ/លាមក្ស  

5. ឈុ សសមលៀក្សបាំពាក្ស់ (្បសភទស្បើរចួសបាុះសចាល)៖ បុគគលិក្សន្ែទាំមនុសសន្ដលមានសោគសញ្ញា ម្នការឆ្លង 

COVID-19  ន្ដលក្សាំពុងក្សាក្ស ឬក្សណ្តត ស់ ឬបុគគលិក្សសធវ ីការសមាល ប់សមសោគសៅបរសិវណ្ន្ដល

កាន់កាប់ពីមុនសដាយនរណ្តមាា ក់្សន្ដលបានសធវ ីស សត វជិាមាន COVID-19។  

6. ឧបក្សរណ្៍ដក្សដសងហ ើម N95 (ន្ដលអាចស្បើបាន និងបាំពាក្ស់)៖ ត្ល់ជូនបុគគលិក្សន្ែទាំមនុសសន្ដលមានសោគសញ្ញា  

COVID-19  –  គិលានុបដាឋ ក្ស/បុគគលិក្សការយិាល័យសុខាភិបាល។  

 

សមាគ ល់៖ បចច តបបនាមណ្ឌ លសាលាមិនស្បើ្លិ ្លសមាល ប់សមសោគន្ដល្ ូវការការការពារ ល្ វូដសងហ ើមសទ។ 

ក្នការសម្មាប់សដាះម្សាយអ្ាកឈឺ 
 

A. បនាប់ដាច់សដាយន្ ក្សមួយនឹង្ វូបានក្សាំណ្ ់សៅតមសាលានីមួយៗ និងបាំពាក្ស់ PPE សម្សប។  

B. អ្ាក្សន្ដលបង្កហ ញសោគសញ្ញា  COVID-19 នឹង ្មូវឲ្យពាក្ស់មា៉ា ស់ភាល មៗ (លុុះ្តន្ អាយុ 

ឬសាា នភាពកាយសមបទរបស់ពួក្សសគសធវ ីឱ្យមិនមានសុវ ា ិភាព)។  

C. ្បសិនសបើសិសសបង្កហ ញ ឬោយការណ្៍ពីសោគសញ្ញា  COVID-19 ឬោយការណ្៍

អ្ាំពីការប៉ាុះពាល់ជាមួយនរណ្តមាា ក់្សន្ដលសធវ ីស សត វជិាមាន COVID-19 ពួក្សសគ

នឹង្ វូបញ្ជ នូសៅ ាំបន់ដាក្ស់ខ្ល នួសៅដាច់សដាយន្ ក្សភាល ម។ សិសសនឹង្ វូបាន្បគល់ឱ្យឪពុក្សមាត យរបស់ពួក្សសគ 

សដើមបីសធវ ីការតមដាន និងសធវ ីស សត   

D. បុគគលិក្សន្ដលសចញសោគសញ្ញា នឹង្ វូបានសសា ើសុាំឱ្យចាក្សសចញពីបរសិវណ្ និងន្សវ ងរក្សការន្ែទាំ និងន្ណ្នាាំឱ្យសៅសធវ ីស សត ។  

E. សិសស និងបុគគលិក្សន្ដលមានសោគសញ្ញា  ន្ដលមិនន្មនជាអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិ និងមានលទធ្លស សត អ្វជិាមាន 

អាចវលិ្  ប់មក្សវញិបាន 24 សមា៉ា ងបនាា ប់ពីបា ់្គនុសដត  (្បសិនសបើមាន) និងសោគសញ្ញា ធូរ្សាលវញិ។ 

ឯក្សសារអ្ាំពីលទធ្លស សតអ្វជិាមានគួរន្ ្ វូបាន ត្ល់ជូនរដឋបាលសាលា។ ជាំនួសឱ្យលទធ្លស សត អ្វជិាមាន 

្ វូអ្នុញ្ញា  ឱ្យសិសសនិងបុគគ លិក្សវលិ្ 

 ប់មក្សសធវ ីការវញិសដាយនាាំលិខ្ិ សពទយមក្សជាមួយន្ដល ត្ល់នូវការពនយល់ស្សងសទៀ អ្ាំពីសោគសញ្ញា  

និងស  ុ្លម្នការមិនសធវ ីស សត ។  

F. សិសស និងបុគគ លិក្សន្ដលសធវ ីស សត វជិាមាន COVID-19 អាចវលិ្  ប់សៅសា

លាវញិសៅសពលពួក្សសគបានបាំសពញតមលក្សាខ្ណ្ឌ របស់ SJCPH ក្សន តងការបញ្ចប់រយៈសពលដាក្ស់ខ្ល នួសៅដាច់សដាយន្ ក្ស 

យា៉ា ងសហាចណ្តស់ 10 ម្ែៃចាប់តាំងពីសោគសញ្ញា បានចាប់ស ត្ ើមសចញ (ឬពីម្ែៃសៅយក្សលទធ្លវជិាមាន ្បសិន

សបើមិនមានសោគសញ្ញា ) និងគ្នម ន្គនុសដត  24 សមា៉ា ង និងសោគសញ្ញា ធូរ្សាលវញិ។ 

 

នីតិវធីិម្នការសធវីសតសដ  និងរាយការណ៍ពីករណី COVID-19  

 

មស្រនត ីសុខាភិបាល បុគគលិក្សនិង្ក្សមុ្គួសារនឹងទទួលបានការជូនដាំណឹ្ង ្បសិនសបើពួក្សសគបានប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិជាមួយក្សរណី្វជិាមាន 

COVID-19 ខ្ណ្ៈសពលន្ដលរក្សាបាននូវការសមាៃ  ់តម ្មូវការម្នចោប់រដឋ និងស ព័នធ។  សូមក្ស ់សមាគ ល់ថ្ន 

"អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ" បចច តបបនន ្ វូបានចា ់ទុក្សថ្នសា ិ ក្សន តងចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី ពីអ្ាក្សមាន្្តក្សសមសោគសនុះ ខ្ណ្ៈសពលឆ្លងសម

សោគក្សន តងរយៈសពលយា៉ា ង ិច 15នាទី។ 

 

សលើក្សទឹក្សចិ តបុគគលិក្សឲ្យសៅសធវ ីស ស្្បចាាំន្ខ្តមរយៈអ្ាក្ស ត្ល់សសវាន្ែទាំសុខ្ភាព ឬសៅទីតាំងសធវ ីស សត ។ 

A. គ្នម នសោគសញ្ញា  គ្នម នអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិជាមួយអ្ាក្សមាន្្តក្សសមសោគសនុះ ឬគ្នម នលទធ្លស សត វជិាមាន  

1.  បនតការ្ ួ ពិនិ យសដាយខ្ល នួឯងជាសរៀងោល់ម្ែៃសដើមបីតមដានសោគសញ្ញា   

2.  មិនមានការសធវ ីចតត  ីស័ក្ស  

3.  មិនចាាំបាច់សធវ ីស សត   

4.  សដាុះ្សាយក្សត ីក្សងវល់ណ្តមួយជាមួយអ្ាក្ស ត្ល់សុខ្ភាពផ្ទា ល់ខ្ល នួ  



  ក្សមម វធិីបង្កា រ COVID-19 (CPP) 

 

13 
 

B. មនុសសន្ដលបង្កហ ញសោគសញ្ញា  COVID-19  

1.   ពាក្ស់មា៉ា ស់ភាល ម ្បសិនសបើមិនបានពាក្ស់ ស ើយបញ្ជ នូសៅក្សន្នលងដាក្ស់ខ្ល នួសៅដាច់សដាយន្ ក្ស (ឬ ា្ុះ 

្បសិនសបើជាបុគគ លិក្ស) រ ូ ដល់អាចដឹក្សសៅ ា្ុះ ឬសៅមណ្ឌ លសុខ្ភាពឲ្យបានឆ្ប់តមន្ដលអាចអ្នុវ តសៅបាន។  

2.   បិទក្សន្នលងន្ដលស្បើសដាយមនុសសឈឺ ស ើយមិន្ វូស្បើមុនសពលសធវ ីការសមាល ប់សមសោគស ើយ។ 

សដើមបីកា ់បនាយហានិភ័យម្នការប៉ាុះពាល់ ឧបក្សរណ្៍ PPE នឹង្ វូបានស្បើសដើមបីការពារបុគគលិក្ស 

ស ើយនឹង្ ូវបានសមាល ប់សមសោគមុនសពលសបើក្សស ើង វញិ។  

3.    ្មូវឱ្យសិសស និងបុគគលិក្សសៅសធវ ីស សតបនាា ប់ពីពួក្សសគបានសចញសោគសញ្ញា  COVID-19 មួយឬស្ចើន 

ឬ្បសិនសបើសមាជិក្ស្គួសារ ឬអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជ ិសា ិទធ ិមិនន្មនជាសមាជិក្ស្គួសារណ្តមាា ក្ស់បានសធវ ីស សត វជិាមាន COVID-19  

4.    សបើលទធ្លស សតអ្វជិាមាន ឬ ត្ល់សាំបុ្ សពទយន្ដលពនយល់ពីសោគសញ្ញា  និងស  ុ្ល  

a. បុគគលមានសោគសញ្ញា ន្ដលមិនន្មនជាអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិ និងអ្ាក្សន្ដលសធវ ីស សតអ្វជិាមាន COVID-19 

អាចវលិ្  ប់សៅសាលា/សធវ ីការវញិសដាយផ្ទា ល់បាន បនាា ប់ពីបា ់្គនុសដត យា៉ា ងសហាចណ្តស់ 24 សមា៉ា ង 

(្បសិនសបើមាន) និងសោគសញ្ញា ស្សងសទៀ ធូរ្សាលវញិ ។  

b. អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅនឹងក្សរណ្ី COVID-19  ន្ដលសធវ ីស សត អ្វជិាមានអាច

 វលិ្  ប់សៅសាលា/សធវ ីការវញិបានសដាយផ្ទា ល់ បនាា ប់ពីបញ្ចប់ការសធវ ីចតត  ីស័ក្សរយៈសពល 14 

ម្ែៃពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ  

c. ឯក្សសារអ្ាំពីលទធ្លស សតអ្វជិាមាន្ វូន្ ត្ល់ជូនរដឋបាលសាលា  

d. សាលា/ថ្នា ក្ស់សរៀនសៅន្ សបើក្ស  

e. មិនមានការ្បា្ស័យទក្ស់ទងបន្នាមសទ  

5. លទធ្លស សត វជិាមាន  

a. អ្នវុ តតមនី ិវធិីក្សរណី្ឆ្លងវជិាមានសយាងតម SJCPH COVID-19។ 

b. អ្នុវ តតមនី ិវធិីស្មាប់អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិសយាងតម SJCPH COVID-19។ 

c. សិសស/បុគគលិក្សន្ដលសធវ ីស សត វជិាមាន និងបានបាំសពញនូវលក្សាណ្ឌ ម្នការដាក្ស់ខ្ល នួសៅដាច់សដាយន្ ក្ស 

មិន ្មូវឲ្យមានសាំបុ្ សពទយបញ្ញា ក្ស់អ្ាំពីលទធស សតអ្ វជិាមានមុនសពល្  ប់សៅសាលា/សធវ ីការវញិស ើយ 

B. អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិជាមួយក្សរណ្ីឆ្លងន្ដលមានការបញ្ញា ក្ស់  

1.   ក្សាំណ្ ់អ្ តសញ្ញា ណ្អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិ  

2.   បញ្ជ នូអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិសៅ ា្ុះវញិ  

3.   ត្ល់លិខ្ិ គាំរ ូSJCPH ស្មាប់អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិសដាយមានការន្ណ្នាាំអ្ាំពីការសធវ ីចតត  ីស័ក្ស និងការសធវ ីស សត  

(ការសធវ ីចតត  ីស័ក្សគឺ 14 ម្ែៃគិ ចាប់ពីម្ែៃប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ)។  

4.   ជូនដាំណ្ឹងដល់្ក្សមុសិសសសាលាអ្ាំពីអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិន្ដលសគសាគ ល់ជាមួយលិខ្ិ គាំរ ូSJCPH 

្បសិនសបើមានការចងអ តលបង្កហ ញ  

5.   សាលាសៅន្ សបើក្ស  

C. ក្សរណ្ីឆ្លងសមសោគន្ដលមានការបញ្ញា ក្ស់  

1.   រដឋបាលសាលាបានជូនដាំណ្ឹង  

2.   រដឋបាលសាលាគួរន្ ជូនដាំណឹ្ងដល់្ក្សសួងសុខាភិបាលសាធារណ្ៈក្សន តងរយៈសពល 4 សមា៉ា ងបនាា ប់ពីដឹងពីក្សរណី្វជិាមាន 

COVID-19 ណ្តមួយតម វបិ្ ែលោយការណ៍្ពីការអ្ប់រំតមអាសយដាឋ ន www.sccgov.org/schools  

3.   សិសស/បុគគ លិក្សទទួលបានលិខ្ិ គាំរនូ្ដលបញ្ញា ក្ស់ថ្នវជិាមាន COVID-19  

ជាមួយនឹងសសចក្សត ីន្ណ្នាាំពីការដាក្ស់ខ្ល នួសៅដាច់សដាយន្ ក្ស  

4.   តមដានអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួយនី ិវធិីក្សរណី្ឆ្លងន្ដលបានបញ្ញា ក្ស់ (្បសិនសបើចងអ តលបង្កហ ញ) SJCPH COVID-19 

a. អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅទីតាំងសាលា្ ូវបានក្សាំណ្ ់ និងទទួលបានលិខ្ិ គាំរ ូSJCPH 

សដាយមានការន្ណ្នាាំអ្ាំពីការសធវ ីចតត  ីស័ក្ស និងអ្នុសាសន៍អ្ាំពីការសធវ ីស សត   

b. ចាំសពាុះបរបិទន្ដល្ក្សមុសិសសក្សន តងថ្នា ក្ស់មានសា ិរភាព្ ូវបានរក្សា៖ សិសសនិង

បុគគលិក្សទាំងអ្ស់សៅក្សន តង្ក្សមុន្ មួយម្នថ្នា ក្ស់សរៀនដូចគ្នា  ខ្ណ្ៈសពលមានអ្ាក្សឆ្លង COVID-19 

ន្ដលបញ្ញា ក្ស់គួរន្ ្ វូបានបញ្ជ នូសៅ ា្ុះវញិភាល មៗ និង្ ូវបានន្ណ្នាាំឲ្យសធវ ីចតត  ីស័ក្សសៅ ា្ុះ រយៈសពល 

14 ម្ែៃចាប់ពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ ស ើយ្ ូវបានសធវ ីស សតតមការន្ណ្នាាំរបស់្ក្សសួងសុខាភិបាល

សាធារណ្ៈ  

c. ចាំសពាុះបរបិទន្ដល្ក្សមុសិសសក្សន តងថ្នា ក់្សន្ដលមានសា ិរភាពមិន្ វូបានរក្សា៖ 

ស្បើ្បាស់បញ្ា ីបលង់ក្សន្នលងអ្ងគ តយក្សន តងថ្នា ក្ស់ និងពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួយ្គូ

/បុគគលិក្សសដើមបីក្សាំណ្ ់អ្ តសញ្ញា ណ្អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិនឹងក្សរណ្ីឆ្លង COVID-19 

ន្ដលបានបញ្ញា ក្ស់សៅក្សន តងបនាប់សរៀន និងសក្សមមភាពសៅតមបរសិវណ្សាលាទាំងអ្ស់។ 

http://www.sccgov.org/schools
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អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិគួរន្ ្ ូវបានបញ្ជ នូសៅ ា្ុះវញិភាល មៗ និង្ វូបានន្ណ្នាាំឲ្យសធវ ីចតត  ីស័ក្សរយៈសពល 14 

ម្ែៃគិ ចាប់ពីម្ែៃប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ ស ើយ្ ូវសធវ ីស សតតមការន្ណ្នាាំរបស់្ក្សសួងសុខាភិ  បាលសាធារណ្ៈ  

5.  ជាំរុញឱ្យឪពុក្សមាត យ/អាណ្តពាបាលជូនដាំណ្ឹងដល់បុគគល ឬអ្ងគការណ្តមួយន្ដលកូ្សនៗ 

របស់ពួក្សសគមានការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅខាងស្ដទីតាំងសាលា  

6.  សមាល ប់សមសោគក្សន តងថ្នា ក្ស់សរៀន និងទីតាំងន្ដលអ្ាក្សឆ្លងសមសោគសនុះបានចាំណ្តយសពលសវលាស្ចើន  

7.  ជូនដាំណ្ឹងសៅសាលា/ ក្សន្នលងសធវ ីការអ្ាំពីអ្ាក្សឆ្លងន្ដលសគសាគ ល់  

8.  សាលាសៅន្ សបើក្សសដាយមានការន្ណ្នាាំពីអាជាញ ធរមានសម ាក្សិចចន្ ា្ក្សសុខាភិបាលមូលដាឋ ន (LHJ) 

 

ការបណត ទ ះបណ្តត ល និងការបសម្ងៀន 

 

A. មណ្ឌ លសាលានឹងបណ្្ត ុះបណ្តត លបុគគលិក្សទាំងអ្ស់ និង ត្ល់សមាា រសិក្សាដល់

្ក្សមុ្គួសារក្សន តងសក្សមមភាពការពារសុវ ា ិភាពដូចខាងស្កាម៖  

1.   បសងា ើនការអ្នុវ តអ្នាម័យ  

2.   សគ្នលការណ៍្ន្ណ្នាាំពីការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  និងសារៈសាំខាន់របស់ពួក្សវា  

3.   ការលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ ូវ  

4.   ការស្បើ និងការន្ែទាំមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ និងឧបក្សរណ្៍ការពារស្សងសទៀ   

5.   ការអ្នុវ តការ្ ួ ពិនិ យ  

6.   ការក្សាំណ្ ់សោគសញ្ញា ជាក្ស់លាក្ស់ម្ន COVID-19  

7.   បុគគលិក្សនឹងទទួលបាននូវខ្ល ឹមសារសសងាបម្នន្្នការសុវ ា ិភាព COVID-19 របស់មណ្ឌ លសាលា  

B. ការបណ្្ត ុះបណ្តត ល និងការអ្ប់រំ្ វូបានសធវ ីស ើងតមអ្នឡាញ ឬសដាយផ្ទា ល់្បសិនសបើអាចរក្សាគមាល  ពីគ្នា បាន។  

C. វគគសិក្សាតមអ្នឡាញខាងស្កាម្ ូវបានក្សាំណ្ ់៖  

1.   ការយល់ដឹងអ្ាំពីកូ្សរ ណូ្តវរុីស (បុគគលិក្សទាំងអ្ស់)  

2.   ភាពតន ឹងនិងែប់បារមាម្នការ្គប់្គងកូ្សរ ណូ្តវរុីស (បុគគលិក្សទាំងអ្ស់) 

3.   ្គួសាររបស់អ្ាក្ស្គប់្គងកូ្សរ ណូ្តវរុីស (បុគគលិក្សទាំងអ្ស់) 

4.   ការសមាា   និងការសមាល ប់សមសោគទីក្សន្នលងរមួ (បុគគលិក្សទាំងអ្ស់)  

5.   កូ្សរ ណូ្តវរុីស៖ ការផ្ទល ស់ប្រូសៅសធវ ីការពីចមាៃ យ  

6.   ភាា ក្ស់ង្ករបងាសោគក្សន តង្ម (បុគគលិក្សទាំងអ្ស់) 

D. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចសមាល ប់សមសោគម្ ា្ប៉ាុះពាល់ខាងសលើ និងឧបក្សរណ៍្នងឹ

ទទួលបានការបណ្្ត ុះបណ្តត លសលើចាំណុ្ចដូចខាងស្កាម៖  

1.   ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19  – ការសមាា   និងការសមាល ប់សមសោគ  

2.   ការប៉ាុះពាល់ និងការ្គប់្គង COVID-19 ក្សន តងសពលសមាា   និងសមាល ប់សមសោគ  

3.    វធិានការបង្កា រជាសក្សល  

4.   ្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរកិាា រ PPE  

5.    វធិីសា្ស្្ ឹម្ ូវក្សន តងការសមាល ប់សមសោគ  

6.   ព័ ៌មានអ្ាំពីតោងទិនាន័យសុវ ា ិភាពសត ីពីសារធា ុគីមីន្ដលបានស្បើ្បាស់  

7.    វធិីទទួលបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញហ សុវ ា ិភាព 

E. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចសធវ ីការ្ ួ ពិនិ យសុខ្ភាពនឹងទទួលបានការបណ្្ត ុះបណ្តត លសលើចាំណុ្ចដូចខាងស្កាម៖  

1.   ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19 – ការ្ ួ ពិនិ យយា៉ា ងសក្សមម  

2.   ការប៉ាុះពាល់ និងការ្គប់្គង COVID-19 ក្សន តងអ្ាំ ុងសពល្ ួ ពិនិ យសុខ្ភាព  

3.   ្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរកិាា រ PPE  

4.    វធិីទទួលបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញហ សុវ ា ិភាព  

F. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចន្ែទាំអ្ាក្សឈឺនឹងទទួលបានការបណ្្ត ុះបណ្តត លសលើចាំណុ្ចដូចខាងស្កាម៖  

1.   ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19 – ន្្នការស្មាប់សដាុះ្សាយជាមួយអ្ាក្សឈឺ  

2.   ការប៉ាុះពាល់ និងការ្គប់្គង COVID-19 ក្សន តងអ្ាំ ុងសពលន្ែទាំ  

3.   ្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរកិាា រ PPE  

4.   ដាំសណ្ើរការម្នការសដាុះ្សាយជាមួយអ្ាក្សឈឺសដើមបីក្សាំណ្ ់ការប៉ាុះពាល់នឹងពួក្សសគ និងអ្ាក្សដម្ទ  

5.    វធិីទទួលបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញហ សុវ ា ិភាព  

G. បុគគលិក្សទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួយសាធារណ្ជន (ការន្ចក្សចាយអាហារ ការគ្នាំ្ទបសចចក្សវទិា 

ជាំនួយក្សន តងការចុុះស ម្ ុះចូលសរៀន។ល។) នឹងទទួលបានការបណ្្ត ុះបណ្តត លសលើចាំណុ្ចដូចខាងស្កាម៖  
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1.   ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19 – ការ្គប់្គងទូសៅ និងការ្គប់្គងតមទីតាំងការង្ករ  

2.   ្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរកិាា រ PPE  

3.    វធិីទទួលបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញហ សុវ ា ិភាព  

H. សគ ទាំព័រមណ្ឌ លសាលារមួមានទាំព័រការសធវ ីបចច តបបនាភាពសមសោគកូ្សរ ណូ្តវរុីសន្ដលភាា ប់សៅនឹង្បភពគួរឱ្យទុក្សចិ តន្ដលទក្ស់

ទងនឹងជាំងឺ COVID-19 សគ្នលការណ៍្ន្ណ្នាាំបង្កា របចច តបបនា  និងវធិីសដើមបីទទួលបានការសធវ ីស សត  និងការពាបាល  

I. ក្សាំណ្ ់្តស្មាប់ការបណ្្ត ុះបណ្តត លបុគគលិក្សនឹង្ វូបានរក្សាទុក្ស។ 

 

ការបណត ទ ះបណ្តត ល និងការបសម្ងៀនរមួ្មាន៖ 

 

A. សគ្នលនសយាបាយ និងនី ិវធិី SUSD COVID-19 សដើមបីការពារបុគគលិក្សពីស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ COVID-19 

B. ព័ ៌មានទក្ស់ទងនឹងអ្ ថ ្បសយាជន៏ន្ដលទក្ស់ទងនឹង COVID-19 ន្ដលបុគគលិក្សអាចទទួលបានសិទធ ិស្កាមចោប់ស ព័នធ  

រដឋ  ឬមូលដាឋ នន្ដលចូលជាធរមាន។ 

C. ការពិ ន្ដលថ្ន៖ 

1. COVID-19 គឺជាជាំងឺឆ្លងមា៉ាងន្ដលអាចឆ្លងតមរយៈខ្យល់ 

2. COVID-19 អាចចមលងបានសៅសពលមនុសសមាា ក្ស់ប៉ាុះវ ថ តក្សខ្វក្ស់ ស ើយបនាា ប់មក្សប៉ាុះន្ភាក្ស ្ចមុុះនិងមា ់របស់ពួក្សសគ។ 

D.  វធិីសាស្រសត ម្នការរក្សាគមាល  ពីគ្នា យា៉ា ងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី  និងសារៈសាំខាន់ម្នការរមួបញ្ច លូគ្នា រវាងការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  

និងការពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់។ 

E. ការពិ ន្ដលថ្នភាគលា ិ មាន្្តក្សវរុីសអាចសធវ ីដាំសណ្ើរបានជាង្បាាំមួយ វ ី  ជាពិសសសក្សន តងអ្គ្នរ 

ដូសចាុះការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ្ វូន្ គួប្ស ាំជាមួយការ្គប់្គងស្សងសទៀ រមួទាំងមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ 

និងអ្នាម័យម្ដសដើមបីឱ្យមាន្បសិទធភាព។  

F. សារៈសាំខាន់ម្នការលាងម្ដញឹក្សញាប់ជាមួយសាប៊ាូ  និងទឹក្សយា៉ា ងសហាចណ្តស់ម្មា វនិាទី 

និងស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដសៅសពលន្ដលបុគគលិក្សមិនមានឡាបូលាងម្ដ ឬក្សន្នលងលាងម្ដភាល មៗ 

ស ើយទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដមិនមាន្បសិទធភាព្បសិនសបើម្ដ្បឡាក្ស់។ 

G. ការស្បើ្បាស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់សដាយមិនបាន្ ឹម្ វូ និងការពិ ន្ដលថ្ន 

មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់មិនន្មនជាឧបក្សរណ្៍ការពារ ល្ វូដសងហ ើមសទ – មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់

្ វូបាន្លិ ស ើងក្សន តងសគ្នលបាំណ្ងការពារជាចមបងចាំសពាុះបុគគលដម្ទសទៀ ពីអ្ាក្សពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់។ 

H. សោគសញ្ញា ម្នជាំងឺ COVID-19 និងសារៈសាំខាន់ម្នការទទួលបានការសធវ ីស សត រក្សជាំងឺ COVID-19 

និងការមិនមក្សសធវ ីការសៅសពលបុគគលិក្សមានសោគសញ្ញា ម្នជាំងឺ COVID-19។  

ទ្ីតាងំការយិល័យ 
ការរកាគមាល តពីរា  

 

A. ក្សន្នលងសធវ ីការនីមួយៗ្ ូវបានខ្័ណ្ឌ ក្សន តងចមាៃ យយា៉ា ង ិច្បាាំមួយ វ ី  និង/ឬរបាាំងសៅសពលអាច។  

B. បុគគលិក្ស្បន្ លជាក្សាំពុងសធវ ីការពីចមាៃ យដល់ក្ស្មិ ន្ដល ្មូវការការង្ករចាាំបាច់អ្នុញ្ញា  ឲ្យ។  

C. ការ្បជុាំសដាយផ្ទា ល់្ វូបានដាក្ស់ក្ស្មិ ចាំសពាុះអ្ាក្សចូលរមួសាំខាន់ៗន្ដល្ ូវបានន្ណ្នាាំឱ្យពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ 

ស ើយសៅដាច់ឆ្ៃ យពីគ្នា ក្សន តងចមាៃ យយា៉ា ង ិច្បាាំមួយ វ ី ។  

D. ការសធវ ីសនា ិសីទតមវសីដអូ្ ការ្ាយផ្ទា ល់ និងការ្បា្ស័យទក្ស់ទងតម

្បព័នធ ទូរគមនាគមន៍្ វូបានស្បើសដើមបីជាំនួសការ្បជុាំសដាយផ្ទា ល់។  

E. ការន្ចក្សចាយ/ការសដាុះដូរក្សុាំពយូ ទ័រ្ ូវបានសធវ ីស ើងសៅក្សន តងនី ិវធិីរក្សាគមាល  សុវ ា ិភាពសងគមរបស់សយើងជាមួយបុគគលិក្សន្ដ

លពាក្ស់មា៉ា ស់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរចួសបាុះសចាល។  

នីតិវធីិសមាែ ត និងសមាល ប់សម្សរាគ 

A. បនាប់ទឹក្ស បនាប់ស្មាក្ស និង ាំបន់រមួ្ វូបានសមាា   និងសមាល ប់សមសោគក្សន តងអ្ាំ ុងសពលម្ែៃសធវ ីការ 

និងសមាល ប់សមសោគោល់ម្ែៃសដាយសងា ់ធៃន់សៅសលើការសមាា   និងសមាល ប់សមសោគសលើម្ ា្ប៉ាុះពាល់ស្ចើន។ 

បរកិាា រការពារខ្ល នួ 

A. មា៉ា ស់្ វូបានពាក្ស់សដាយបុគគលិក្ស្គប់សពលសវលា សៅសពលន្ដល្ វូការទក្ស់ទងជាមួយនរណ្តមាា ក្ស់ក្សន តងចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី  

និងក្សន តងចសនាល ុះណ្តមួយស្ដពីការយិាល័យផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់ពួក្សសគ។  

B. ស្សាមម្ដ្ វូបាន ត្ល់ជូនសៅសពលទទួល និងន្ចក្សចាយទាំនិញ ឬសមាា រ 

និងស្មាប់បុគគលិក្សន្ែទាំន្ដលក្សាំពុងសធវ ីការសមាា   និងសមាល ប់សមសោគ។ 
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ទ្ីតាងំសាលាដណំ្តក់កាលទ្ ី1 
 

បរសិវណសាលាម្តវូបានបិទ្មិ្នឲ្យសិសសចូល 

 

ការរកាគមាល តពីរា  

 

A. សមា៉ា ងសធវ ីការសៅសាលាមានក្សាំណ្ ់។   

B. សាធារណ្ជននឹងសធវ ីការណ្ត ់ជួប្បសិនសបើចាាំបាច់ជួបផ្ទា ល់។  

C. បុគគលិក្សន្ ា្ក្សន្ែទាំ និង្ប ិប ៅ ិការ និងបុគគលិក្សស្សងសទៀ ន្ដលអ្សញ្ា ើញមក្សទីតាំងផ្ទា ល់សដើមបីបាំសពញភារក្សិចចសាំខាន់ៗ 

គឺសធវ ីដាំសណ្ើរន្ មាា ក្ស់ឯងតមរែយនតសៅសពលអាច ឬពាក្ស់មា៉ា ស់សៅសពលរមួដាំសណ្ើរជាមួយបុគគលិក្សមាា ក្ស់សទៀ ។  

D. បុគគលិក្ស្ ូវបានន្ណ្នាាំឱ្យរក្សាចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី  ឬស្ចើនជាងសនុះសៅសពលសធវ ីការសៅក្សន្នលងន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន 

ឬពាក្ស់មា៉ា ស់។  

E. នី ិវធិីរក្សាគមាល  សុវ ា ិភាពសងគម្ ូវបានបិទ្សពវ្ាយ និងរក្សាទុក្ស្គប់សពលសវលា។  

F. របាាំង ុ និងរបាាំងថ្នល សមើលស ើញ្ វូបាន ត្ល់ជូនស្មាប់ការការពារបន្នាម

ដល់បុគគលិក្សសៅសពលមានទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួយសភញៀវ។  

 

នីតិវធីិសមាែ ត និងសមាល ប់សម្សរាគ 

A. បនាប់ស្មាក្សបុគគលិក្ស និងក្សន្នលងប៉ាុះពាល់ស្ចើន្ វូបានសមាា   និងសមាល ប់សមសោគោល់ម្ែៃ។  

B. បនាប់ថ្នា ក្ស់សរៀន្ ូវបានសមាា  សពវក្សន្នលង និងសមាល ប់សមសោគក្សន តងការសរៀបចាំដាំសណ្ើរការសបើក្សស ើងវញិ។  

 

បរកិាា រការពារខ្ល នួ 

A. មា៉ា ស់្ វូបានពាក្ស់សដាយបុគគលិក្ស្គប់សពលសវលា សៅសពលន្ដល្ វូការទក្ស់ទងជាមួយនរណ្តមាា ក្ស់ក្សន តងចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី  

និងក្សន តងចសនាល ុះណ្តមួយស្ដពីការយិាល័យផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់ពួក្សសគ។  

B. ស្សាមម្ដ្ វូបាន ត្ល់ជូនបុគគលិក្សន្ដលក្សាំពុងសធវ ីការសមាា   និងសមាល ប់សមសោគ។ 

 

ទ្ីតាងំសាលាដណំ្តក់កាលទ្ ី2 និងទ្ ី3 
 

បរសិវណសាលាសបើកឲ្យសិសសចូល 

 

បន្នាមពីសលើការ្គប់្គងន្ដលបានោយខាងសលើស្មាប់ទីតាំងសាលាសៅសពលបិទ ការអ្នុវ តដូចខាងស្កាមនឹង្ វូសធវ ីស ើង៖  

 

លកាខ្ណឌ ម្នការសបើកស ើងវញិសដាយផ្លទ ល់ 

 

A. សាលា និងមណ្ឌ លសាលាអាចសបើក្សជាែមីស្មាប់ការបស្ងៀន សដាយផ្ទា ល់ 

្បសិនសបើពួក្សវាមានទីតាំងសៅក្សន តងសខានធីន្ដលសា ិ សៅក្សន តងក្ស្មិ ទី 2 អ្ស់រយៈសពល 14 

ម្ែៃស ើយសយាងតមសសចក្សត ីន្ណ្នាាំពីអាជាញ ធរមានសម ា ក្សិចចន្ ា្ក្សសុខាភិបាលមូលដាឋ ន (LHJ)។ 

្បសិនសបើសខានធីសា ិ សៅក្សន តងក្ស្មិ ទី 1 សនាុះសាលា្ វូសធវ ីការសិក្សាពីចមាៃ យន្ ប៉ាុសណ្តណ ុះ។  

B. ការបិទសាលានីមួយៗ្ វូបានន្ណ្នាាំសដាយន្ ា្ក្សសលើចាំនួនក្សរណ្ីឆ្លង ភាគ រយម្ន្គូ/សិសស/បុគគលិក្សន្ដលមាន្្តក្សសមសោគ 

COVID-19 ស ើយបនាា ប់ពី ពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួយមស្រនត ីសុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ ន។ a. ការបិទសាលា 

នីមួយៗអាចមានលក្សាណ្ៈសមរមយសៅសពលមានក្សរណ្ីឆ្លងស្ចើនសៅក្សន តង្ក្សមុច្មុុះជាស្ចើនសៅសាលា 

ឬសៅសពលន្ដលយា៉ា ងសហាចណ្តស់ 5 ភាគរយម្ន ចាំនួន្គូ/សិសស/បុគគលិក្សសរុបគឺជាក្សរណ្ីក្សន តងរយៈសពល 14 ម្ែៃ។  

1.   មស្រនត ីសុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ នក្ស៏អាចក្សាំណ្ ់ថ្ន ការបិទសាលា្ ូវបាន 

ធានាស្មាប់ស  ុ្លស្សងសទៀ ោប់បញ្ច លូទាំងលទធ្លពីការសសុើបអ្សងា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ 

ឬទិនាន័យសអ្ពីសដម៉ាយូ  ូសុីមូលដាឋ នស្សងសទៀ ។  

C. សាលាអាចសបើក្សស ើងវញិជាធមមតបនាា ប់ពី 14 ម្ែៃ ស ើយអ្វ ីន្ដលបានសក្សើ ស ើងដូចខាងស្កាម៖  

1.   ការសមាា   និងការសមាល ប់សមសោគ  
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2.   ការសសុើបអ្សងា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ 

3.   ការពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួយមនា ីរសុខាភិបាលសាធារណ្ៈមូលដាឋ ន  

D. នាយក្សគួរន្ បិទមណ្ឌ លសាលា្បសិនសបើ 25% ឬស្ចើនជាងសនុះសៅក្សន តងមណ្ឌ លសាលាបានបិទសដាយសារន្  COVID-19 

ក្សន តងរយៈសពល 14 ម្ែៃ និងពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួយមនា ីរសុខាភិបាលសាធារណ្ៈក្សន តងមូលដាឋ ន។  

E. មណ្ឌ លសាលាអាចសបើក្សស ើងវញិជាធមមតបនាា ប់ពី 14 ម្ែៃ សដាយពិស្គ្នុះ

សយាបល់ជាមួយមនា ីរសុខាភិបាលសាធារណ្ៈក្សន តងមូលដាឋ ន។ 

 

ម្ចកចូល ម្ចកសចញ និងការឆ្លងកាត់សាលា 

 

A. ការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធរវាងសិសស បុគគលិក្ស ្ក្សមុ្គួសារ និងស គមន៍ទាំងមូលសៅសពលមក្សដល់ 

និងចាក្សសចញនឹង្ ូវបានកា ់បនាយជាអ្បបបរមាតមវធិីដូចខាងស្កាម៖  

1.   ស្បើ្បាស់្ចក្សចូល និង្ចក្សសចញជាស្ចើនតមន្ដលអាច្ ួ ពិនិ យបាន

្ ឹម្ ូវសដើមបីកា ់បនាយចាំនួនមនុសសស្ចើនក្សក្សក្សុញសៅចាំណុ្ចមា ់្ចក្សចូល និង្ចក្សសចញ ។  

2.   ក្សាំណ្ ់ ល្ វូស្មាប់្ចក្សចូល និង្ចក្សសចញ។  

3.   

ន្ណ្នាាំអ្ាក្សសបើក្សបរឲ្យសៅន្ អ្ងគ តយសៅក្សន តងរែយនត របស់ពួក្សសគតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានសៅសពលយក្សសិសសមក្សដា

ក្ស់ ឬមក្សទទួលសិសស។ សៅសពលន្ដលចាាំបាច់យក្សសិសសមក្សដាក្ស់ ឬមក្សទទួលសិសសសដាយផ្ទា ល់ មានន្ ឪពុក្សឬមាត យ 

ឬអ្ាក្សន្ែទាំន្ មាា ក្ស់គ ់ន្ដលអាចចូលសៅក្សន តងទីតាំងសដើមបីសៅទទួល 

ឬដាក្ស់កូ្សនចុុះបានសដាយមានការយល់្ពមជាមុនពីអ្ាក្ស្គប់្គងសាលា។  

4.    ្មូវឲ្យមនុសសសពញវយ័ និងសិសសចូលសៅក្សន តងបរសិវណ្សាលាសដើមបីមក្សយក្សសដាយផ្ទា ល់ 

ឬយក្សសិសសមក្សដាក្ស់សដាយផ្ទា ល់សដាយមានពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់។  

5.   ត្ល់ការ្ ួ ពិនិ យសដើមបីបាំ ន្បក្ស វ ងូជួបជុាំរបស់សិសសក្សន តងសពលមក្សដល់ និងចាក្សសចញពីសាលា  

B. ចាំណុ្ច្ចក្សចូលជាស្ចើននឹង្ វូស្បើតមសាា នភាពជាក់្សន្សត ង  

C. សពលសវលាឆ្ល ស់គ្នា ម្នការយក្សសិសសមក្សដាក្ស់ និងការសៅទទួលយក្សសិសសអាច្ ូវបានពិចារណ្ត  

D. ្ក្សមុសិសស និងការចល័ ផ្ទល ស់ទីរបស់្ក្សមុនឹង្ វូរក្សាឱ្យ ិចបាំ្ុ តមការអ្នុវ តជាក់្សន្សត ង  

E. សភញៀវ និងបុគគលិក្សសម ័្គចិ តនឹង្ វូបានដាក្ស់ក្ស្មិ ចាំសពាុះន្ អ្ាក្សន្ដលចាាំបាច់ចូលក្សន តងបរសិវណ្សាលាប៉ាុសណ្តណ ុះ  

F. ការគូសសញ្ញា សមាគ ល់សៅសលើបរសិវណ្នឹងជួយស្មួលដល់ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ក្សន តងចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី  

ឬស្ចើនជាងសនុះសៅ្គប់្ចក្សសចញចូលសាលា ក្សន្នលងសដើរឆ្លងកា ់ជិ សាលាសរៀន សៅក្សន តងថ្នា ក្ស់សរៀន និងក្សន្នលងស្សងសទៀ 

សៅសលើបរសិវណ្សាលាន្ដលសិសស ឬបុគគលិក្ស្ វូបានសគរំពឹងថ្ននឹងជួបជុាំគ្នា  ឬ ្មង់ជួរ  

G. គូសសញ្ញា សមាគ ល់ចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី ឃ្លល  ពីគ្នា ស្មាប់មនុសសសពញវយ័ន្ដលក្សាំពុងរង់ចាាំសៅខាងស្ដ 

សដើមបីយក្សសិសសមក្សដាក្ស់ ឬមក្សទទួលសិសសសដាយសែមើរសជើង ជិុះក្សង់ ឬមសធាបាយសធវ ីដាំសណ្ើរស្សងសទៀ   

H.  ្មូវឲ្យមនុសសសពញវយ័ចូលសៅក្សន តងបរសិវណ្សាលាសដើមបីមក្សយក្សសដាយផ្ទា ល់ 

ឬយក្សសិសសមក្សដាក្ស់សដាយផ្ទា ល់សដាយមានពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់។  

I. ត្ល់ការ្ ួ ពិនិ យសដើមបីបាំ ន្បក្ស វ ងូជួបជុាំរបស់សិសសក្សន តងសពលមក្សដល់ និងចាក្សសចញពីសាលា 

 

ការរកាគមាល តពីរា  

 

A. ការស្បើ្បាស់របាាំង និងរបាាំងខ្័ណ្ឌ ស្សងសទៀ នឹង្ វូបានពិចារណ្តសៅទី

ក្សន្នលងន្ដលមិនអាចរក្សាគមាល  ្បាាំមួយ វ ី រវាងក្សន្នលងសធវ ីការ/ក្សន្នលងសិក្សាបាន។  

B. បណ្្ត ុះបណ្តត លបុគគលិក្សនិងសិសសឱ្យរក្សាចមាៃ យយា៉ា ង ិច្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នា តមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សន តងអ្ាំ ុងសពលបស្ងៀ

ន (ឧ. ក្សន តងអ្ាំ ុងសពលបស្ងៀនសិសសក្សន តងថ្នា ក្ស់ទ ាំងមូល ការសធវ ីបទបង្កហ ញ ឬការបស្ងៀន)។  

C. ទាំ ាំថ្នា ក្ស់គួរន្  ូចតមសាា នភាពជាក់្សន្សតង។  

D. សរៀបចាំក្សន្នលងអ្ងគ តយឲ្យសិសសក្សន តងចមាៃ យយា៉ា ងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នា  សបើអាច សៅក្សន តងទីតាំងន្ដលមាន្សាប់។  

1.   ក្សាំណ្ ់ការសរៀបចាំក្សន្នលងអ្ងគ តយសៅមួយក្សន្នលងស្មាប់សិសសសដើមបីធានាថ្ន 

ការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅក្សន តងថ្នា ក្ស់សរៀន្ វូបានកា ់បនាយជាអ្បបបរមា និងអាចក្ស ់សមាគ ល់បានយា៉ា ងង្កយ្សួល  

2.   ពិចារណ្តពីការស្បើ្បាស់ទីធាល ខាងស្ដ ឬទីធាល ស្ដបនាប់សរៀនសដើមបីស្មួលដល់ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ។  

3.   កា ់បនាយបរមិាណ្ស្គឿងសង្កហ រមិ និងឧបក្សរណ្៍សៅក្សន តងថ្នា ក្ស់សរៀន សបើអាចសធវ ីសៅបាន 

សដើមបីជួយស្មួលដល់ការរក្សាគមាល   និងកា ់បនាយម្ ា្ប៉ាុះពាល់ស្ចើន។  
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4.    ុសិសសគួរន្ ដាក់្សន្បរមុខ្សៅរក្សទិសសៅន្ មួយ (និងមិន្ វូន្បរមុខ្ទល់គ្នា ) 

សដើមបីកា ់បនាយហានិភ័យម្នការឆ្លងជាំងឺ ្បសិនសបើអាចសធវ ីបាន។  

E. ដាក្ស់ ុ្គូ និង ុបុគគលិក្សឲ្យសៅឆ្ៃ យពីគ្នា យា៉ា ង ិច្បាាំមួយ វ ី ពី ុសិសស 

សដើមបីកា ់បនាយហានិភ័យម្នការឆ្លងជាំងឺពីមនុសសសពញវយ័សៅក្សុមារ។  

F. ្ក្សមុសិសសនឹង្ វូរក្សាឱ្យដូចគ្នា តមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សន តងកាលវភិាគឆ្ល ស់គ្នា សដើមបីក្សាំណ្ ់ចាំនួនសិសសក្សន តងថ្នា ក្ស់។  

1.   សាលាបឋមសិក្សា  

2.   ធានាថ្នសិសស និងបុគគលិក្សសា ិ ក្សន តង្ក្សមុសិសសក្សន តងថ្នា ក្ស់សា ិ សា ិរសដាយរក្សាសិសសនិង្គូ ឬបុគគលិក្សសៅដន្ដលសពញមួយម្ែៃ 

និងពាក្ស់មា៉ា ស់។  

3.   សិសសមិនគួរដាក្ស់លាយ ាំជាមួយ្ក្សមុសិសសក្សន តងថ្នា ក្ស់ស្សងសទៀ ស ើយ។  

4.   សដាយសារ ្មូវការសងគម និងការអ្ប់រំរបស់្ក្សមុអាយុសនុះ ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  

និងការពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់អាចពិបាក្សក្សន តងការអ្នុវ តស្មាប់្ក្សមុអាយុសនុះ។ 

ដូសចាុះការរក្សា្ក្សមុសិសសក្សន តងថ្នា ក្ស់ឲ្យសៅមួយក្សន្នលងន្ មៅង ន្ដលកា ់

បនាយចាំនួនសរុបម្នការប៉ាុះពាល់គ្នា គឺជាយនតការចមបងម្នការកា ់បនាយហានិភ័យ។  

5.   បសងា ើនគមាល  រវាង ុសិសស លា បាំ្ុ ចាប់ពី្បាាំមួយ វ ី ស ើងសៅតមន្ដលអាចអ្នុវ តបាន  

6.   អ្នុវទិាល័យ  

7.   កា ់បនាយហានិភ័យម្នការឆ្លងជាំងឺសដាយបសងា ើនគមាល  រវាង ុសិសស។  

8.   សិសសរក្សាចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី តមន្ដលអាចសធវ ីបាន និងពាក្ស់មា៉ា ស់។  

9.   ដាក្ស់ ុសិសសយា៉ា ង ិច្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នា   

10. ចាំសពាុះសាលាន្ដលសរៀបចាំសិសសដាក្ស់ជា្ក្សមុន្ដលមានសា ិរភាព ចា ់តាំង

សិសសឱ្យសៅក្សន តង្ក្សមុន្ដលមានសា ិរភាពសដាយន្ ា្ក្សសលើសមាគមន្ដលសគសាគ ល់សៅខាងស្ដសាលាតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។ 

G. សរៀបចាំការស្បើ្បាស់បនាប់ទឹក្សឆ្ល ស់គ្នា ស្មាប់្ក្សមុសិសសដល់ក្ស្មិ ន្ដលអាចអ្នុវ តបាន 

និង/ឬក្សាំណ្ ់្ ក្សមុសិសសមួយចាំនួនឲ្យស្បើ្បាស់បនាប់ទឹក្សណ្តមួយ។  

H. ការអ្ប់រំកាយ (PE) និងអ្ តពលក្សមមក្សន តងសាលាន្ មួយ/អ្ តពលក្សមមក្សន តង

សាលាស្សងគ្នា នឹងដាក្ស់ក្សាំណ្ ់ចាំសពាុះសក្សមមភាពន្ដលមិនប៉ាុះពាល់ោងកាយជាមួយសិសសដម្ទសទៀ  

ឬសមាា រស្បើរមួគ្នា រ ូ ដល់ទទួលបានការន្ណ្នាាំស្សងពីសនុះ  

I. ការអ្ប់រំកាយ ក្សន្នលងសលង និងសចញសលង៖  

1.   ពិចារណ្តចា ់ន្ចងសក្សមមភាពសៅតម ាំបន់ដាច់សដាយន្ ក្សន្ដលក្សាំណ្ ់សដាយថ្នា ក្ស់ 

និង/ឬសរៀបចាំឆ្ល ស់គ្នា សពញមួយម្ែៃ។  

2. អ្នុវ តសក្សមមភាពសៅខាងស្ដសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបានសដាយមានការរក្សាគមាល  ពីគ្នា សម្សបសៅក្សន តង្ក្សមុ

តមន្ដលអាចអ្នុវ តបាន។ c. ក្សាំណ្ ់ការស្បើ្បាស់សមាា រសួនក្សុមារស្បើរមួគ្នា សដើមបីគ្នាំ្ទដល់សក្សមមភាពោង

កាយន្ដល្ វូការការប៉ាុះពាល់ម្ ា្ ិចជាងមុន និងអ្នុញ្ញា  ឱ្យមានការរក្សាគមាល  ពីគ្នា បានស្ចើនជាងមុន។  

3.   មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់្ វូន្ ពាក្ស់ក្សន តងសពលហា ់្បាណ្ និងការបណ្្ត ុះបណ្តត លសៅក្សន តងអ្គ្នរ ឬថ្នា ក្ស់អ្ប់រំកាយ។ 

សក្សមមភាពន្ដល្ វូការស្បើក្សមាល ាំងស្ចើនគួរន្ សធវ ីស ើងសៅខាងស្ដសដាយរក្សាគមាល  ពីគ្នា សដាយមិនមានពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្ស

ណ្ត ់។ សក្សមមភាពន្ដលសធវ ីសៅខាងក្សន តងគួរន្ ជាសក្សមមភាពន្ដលមិន ្មូវឱ្យស្បើក្សមាល ាំងស្ចើន 

ស ើយអាចសធវ ីបានជាមួយនឹងការពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់។ សិសសគួរន្ ឈប់ស្មាក្សពីការហា ់្បាណ្ 

្បសិនសបើសសងា ស ើញមានការពិបាក្សក្សន តងការដក្សដសងហ ើម ស ើយគួរន្ ប្រូមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ែមី ្បសិនសបើវាសសើម

ស ើយជាប់មុខ្របស់សិសស និងសធវ ីឲ្យសា ុះដសងហ ើម។  

4.   មានអ្ាក្សសមើលខ្ុស្ វូសិសសសពលសចញសលងសៅសួនក្សុមារសដាយមានបរកិាា រជាំនួយបឋម រមួមានទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ 

មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ និងស្សាមម្ដ។  

J. កា ់បនាយការស្បើ្បាស់ទូសខាអាវឲ្យបានអ្បបបរមា សដើមបីសជៀសវាងការលាយ ាំគ្នា ន្ដលមិនចាាំបាច់ 

និងការជួបជុាំគ្នា របស់សិសសសៅតម្ចក្សសាល។  

K. កា ់បនាយការសដើរតមតម្ចក្សសាលជាអ្បបបរមាតមន្ដលអាចអ្នុវ តបាន។ ឧទ រណ្៍ 

បសងា ើ មសធាបាយជាស្ចើនសទៀ សដើមបីចូលនិងសចញពីបរសិវណ្សាលា សរៀបចាំសពលសវលាឆ្លងកា ់ឆ្ល ស់គ្នា សៅសពលចាាំបាច់ 

ឬសៅសពលន្ដលសិសសមិនអាចសាា ក្ស់សៅក្សន តងបនាប់ន្ មួយ និងបសងា ើ ក្សន្នលងសដើរ/្ចក្សឆ្លង

កា ់ន្ មួយ ល្ វូន្ដលបានក្សាំណ្ ់។  

L. អាហារនឹង្ វូបានបស្មើសៅខាងស្ដ ឬក្សន តងទីធាល ន្ដលអាចរក្សាគមាល  ពីគ្នា បាន។  

M. អាហារនឹង្ វូបានសរៀបចាំដាក្ស់សលើចាន ឬសវចខ្ចប់ក្សន តងែង់សដើមបីកា ់បនាយការប៉ាុះពាល់ និងការក្សក្សសា ុះក្សន តងចាំសណ្តមសិសស 

(ព័ ៌មានបន្នាមគឺមានសៅខាងស្កាម)។  
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N. នឹងបិទសាល ក្សសញ្ញា ន្ដលរំលឹក្សសិសស និងបុគគលិក្សអ្ាំពីការរក្សាគមាល  ពីគ្នា សៅ

ក្សន តងទីតាំងសមើលស ើញចោស់សៅទូទាំងបរសិវណ្សាលានីមួយៗ។  

O. ន្្នការសស្ង្កគ ុះបនាា ន់ និងការ វ ឹក្សហា ់នឹង្ វូបានន្ក្សស្មួលសដើមបីស្មួល

ដល់ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ក្សន តងក្ស្មិ ន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។ 

ការកម្មិ្តសលើការសម្បើម្បាស់របស់របររមួ្រា  

A. របស់របររបស់ក្សុមារមាា ក្ស់ៗនឹង្ វូបានដាក្ស់ដាច់សដាយន្ ក្ស ស ើយរក្សាទុក្សសៅក្សន តងធុង្្តក្សអ្ីវា ន់មានសាល ក្សសញ្ញា សមាគ ល់ 

បនាប់ស្តក្ស ឬក្សន្នលងស្តក្សទុក្សស្សងសទៀ ។ របស់របរនីមួយៗនឹង្ វូយក្សសៅ ា្ុះោល់ម្ែៃ។  

B. សាលានឹងធានាថ្នមានការ គ្ ់ គ្ង់្គប់្គ្នន់នូវ្បដាប់្បដាស្បើ្បាស់ 

និងសមាា រស្មាប់ស្បើ្បាស់ក្សន តងគស្មាងក្សមម វធិីសិក្សា សដើមបីលុបបាំបា ់ឬកា ់បនាយការស្បើ្បាស់រមួគ្នា ។ 

របស់របរស្បើរមួគ្នា នឹង្ ូវបានសមាា   និងសមាល ប់សមសោគោល់សពលស្បើមតងៗ។ 

C. ឧបក្សរណ្៍សអ្ ិច្ នូិចន្ដលស្បើរមួគ្នា  ដូចជាក្សុាំពយូ ទ័រ សសមលៀក្សបាំពាក្ស់ ្បដាប់្បដាសក្សមងសលង សសៀវសៅ ស គម 

និងឧបក្សរណ្៍ជាំនួយការសិក្សានងឹសជៀសវាងការន្ចក្សរំន្លក្សតមសាា នភាពជាក់្សន្សតង។  

ការសឆ្ល ើយតបចំសពាះករណីបញ្ញជ ក់ការឆ្លង COVID-19 

 

បន្នាមពីសលើនី ិវធិីម្នការសធវ ីស សត  និងោយការណ៍្ពីក្សរណ្ី COVID-19 ខាងសលើ ចាំណ្ត ់ការដូច សៅសនុះនឹង្ ូវអ្នុវ តបនាា ប់ពី

មានក្សរណ្ីបញ្ញា ក្ស់ការឆ្លង COVID-19 ក្សន តងអ្ាំ ុងសពលបស្ងៀនផ្ទា ល់៖  

A. ចាំសពាុះសាលាបឋមសិក្សា និងក្សន្នលងស្សងសទៀ ន្ដលក្សន តងសនាុះ្ក្សមុសិសសថ្នា ក្ស់ន្ដលមានសា ិរភាព្ ូវបានរក្សា៖  

1.   សិសសនិងបុគគលិក្សទាំងអ្ស់ន្ដលសា ិ ក្សន តង្ក្សមុសិសសក្សន តងថ្នា ក់្សន្ មួយន្ដលមានបញ្ញា ក្ស់ថ្នមានក្សរណ្ីឆ្លង COVID-

19 គួរន្ ្ វូបានន្ណ្នាាំឱ្យសធវ ីស សត រក្សជាំងឺ COVID-19 ក្សន តងរយៈសពល្បន្ ល 7 ម្ែៃបនាា ប់ពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ

សៅនឹងក្សរណ្ីសនុះ ស ើយសៅន្ ្ វូសធវ ីចតត  ីស័ក្សសៅ ា្ុះរយៈសពល 14ម្ែៃ។  

B. ចាំសពាុះសាលាមធយមសិក្សា/អ្នុវទិាល័យ វទិាល័យនិងទីតាំងណ្តន្ដល

្ក្សមុសិសសក្សន តងថ្នា ក់្សន្ដលមានសា ិរភាពមិន្ ូវបានរក្សា៖   

1.   ស្បើ្បាស់បញ្ា ីបលង់ក្សន្នលងអ្ងគ តយក្សន តងថ្នា ក្ស់ និងពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួយ្គូ

/បុគគលិក្សសដើមបីក្សាំណ្ ់អ្ តសញ្ញា ណ្អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិនឹងក្សរណ្ីឆ្លង COVID-19 

ន្ដលបានបញ្ញា ក្ស់សៅក្សន តងបនាប់សរៀន និងសក្សមមភាពសៅតមបរសិវណ្សាលាទាំងអ្ស់។  

2.   អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិគឺជាបុគគលន្ដលបានសា ិ សៅក្សន តងចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី ពីអ្ាក្សឆ្លងសមសោគសនុះរយៈសពលយូរ 

(យា៉ា ងសហាចណ្តស់ 15 នាទី) សដាយមិនគ ិពីការស្បើ្បាស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់។  

3. អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ ិគួរន្ ្ ូវបានន្ណ្នាាំឱ្យសៅសធវ ីស សត រក្សជាំងឺ COVID-19 ្បន្ ល 7 

ម្ែៃបនាា ប់ពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ ស ើយសៅន្ ្ វូសធវ ីចតត  ីស័ក្សសៅ ា្ុះរយៈសពល 14 ម្ែៃ។ 

ការដឹកជញ្ជ នូ 

ការដឹកជញ្ជ នូសិសស 

A. ព័ ៌មាននឹង្ ូវ ត្ល់ជូន្ក្សមុ្គួសារទក្ស់ទងនឹងនី ិវធិីបង្កា ររមួមាន៖  

1.   ្ក្សមុ្គួសារ្ វូន្ ពិនិ យសិសសរបស់ពួក្សសគរក្សសោគសញ្ញា  COVID-19 មុនសពលមក្សដល់ចាំណ្ ឡាន្ក្សងុ។  

សិសសន្ដលបង្កហ ញសោគសញ្ញា ្ ូវន្ សាា ក្ស់សៅ ា្ុះ  

2.   សិសសគួរន្ ទទួលបានមា៉ា ស់សម្សប សដើមបីពាក្ស់សៅសពលក្សាំពុងរង់ចាាំសៅចាំណ្ ឡាន្ក្សងុ និងជិុះសលើឡាន្ក្សងុ។  

3.   មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់នឹង្ ូវបាន ត្ល់ជូនស្មាប់សិសសន្ដលមិនមានមា៉ា ស់មុនសពលចូលឡាន្ក្សងុ។  

4.   សិសស្ ូវរក្សាចមាៃ យ 6  វ ី ខ្ណ្ៈសពលរង់ចាាំសៅចាំណ្ ឡាន្ក្សងុ។  

B. បន្តក្សអ្ ិបរមារបស់រែយនតនីមួយៗនឹង្ វូបានក្សាំណ្ ់សដើមបីសឆ្ល ើយ បសៅនឹងសគ្នលសៅម្នការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ស្កាម 

្មូវការរបស់រដឋ និងមូល ដាឋ ន។  

1.   បន្តក្សអ្ ិបរមាស្កាម ្មូវការរក្សាចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី ្ វូបានបា៉ា ន់្បមាណ្ថ្នមានសិសសពី 26-28 នាក្ស់  

2.   មសិសសន្ដលមានសា ិរភាពន្ដល្ វូបានអ្នុញ្ញា  ស្មាប់សិសសន្ដលមានអាយុសិក្សាថ្នា ក្ស់បឋមអាចបសងា ើនបន្តក្ស  

C. បលង់ក្សន្នលងអ្ងគ តយនឹង្ ូវបានបសងា ើ ស ើងសដាយន្ ា្ក្សសលើបន្តក្សអ្ ិបរមាដូចន្ដលបានក្សាំណ្ ់ខាងសលើ  

D. យា៉ា ងសហាចណ្តស់ចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី រវាងអ្ាក្សសបើក្សបរឡាន្ក្សងុនិងសិសសនឹង្ វូបានរក្សាសៅសពលសិសសអ្ងគ តយ។ E. 

បល ង់ន្ដលបសងា ើ ស ើងស្មាប់ ល្ វូរែយនដ ្ក្សងុន្ដលអាចស្មបការ

ក្ស្មិ បន្តក្សអាច ្មូវឱ្យមានការន្ក្សលមាជស្មើសដឹក្សជញ្ជ នូន្ដល្ វូយក្សមក្សពិចារណ្ត៖  

1.   ការ ត្ល់អាទិភាពដល់សិសសបឋម  
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2.   ការ ត្ល់អាទិភាពដល់សិសសន្ដលរស់សៅក្សន តង ាំបន់សសដឋក្សិចចសងគមទប  

3.   ការសរៀបចាំសពលសវលាចាប់ស ត្ ើមឆ្ល ស់គ្នា របស់សាលាសរៀន ដូសចាុះឡាន្ក្សងុជា

ស្ចើនអាចស្បើ ល្ វូឡាន្ក្សងុស្មាប់សាលាមួយន្ដលចាប់ស ត្ ើមមុនសគ ស ើយ

បនាា ប់មក្សសាលាមួយសទៀ ចាប់ស ត្ ើមសៅសពលស្កាយបនាា ប់ពីការសមាា   និងសមាល ប់សមសោគរវាង្ក្សមុនីមួយៗ  

E. ក្សន្នលងអ្ងគ តយន្ដល្ ូវសៅទាំសនរនឹង្ វូបានគូសសញ្ញា សមាគ ល់ ឬបិទមិនឲ្យអ្ងគ តយ។ 

ខាងស្កាមសនុះជាជស្មើសម្នក្សន្នលងអ្ងគ តយគាំរ ូប៉ាុន្នតអាច្ ូវបានន្ក្សម្ចាឲ្យ

សម្សបសៅនឹងបន្តក្សអ្ ិបរមាន្ដលបានក្សាំណ្ ់ស្កាមបទបញ្ញា សត ីពីសុខ្ភាពសាធារណ្ៈន្ដលចូលជាធរមាន៖  

1.   ជស្មើសទី 1៖ សរៀបចាំសិសសមាា ក្ស់អ្ងគ តយសៅសលើសដអ្ីសៅសងខាងម្នឡាន្ក្សងុសដាយរំលង្គប់ជួរបនាា ប់។  

2.   ជស្មើសទី 2៖ សរៀបចាំសិសសមាា ក្ស់អ្ងគ តយសៅសលើសដអ្ី សដាយឆ្ល ស់ជួរសៅសងខាងសដើមបីបសងា ើ 

គាំរកូាច់ចុុះកាច់ក្សៃ ិក្សក្សៃក្ស់សៅសលើឡាន្ក្សងុ។ 

F. អ្ាក្សជិុះនឹង្ វូបានន្ណ្នាាំឱ្យរក្សាគមាល  ្បាាំមួយ វ ី សៅចាំណ្ រែយនដ ្ក្សងុ ស ើយនិងសៅសពលស ើងចុុះ។ 

ចាំណ្ ឡាន្ក្សងុនឹង្ វូបានគូសសញ្ញា សមាគ ល់ សដើមបីសលើក្សក្សមពស់ការរក្សា

គមាល  ្បក្សបសដាយសុវ ា ិភាពរវាងសិសសសៅសពលរង់ចាាំ  

G. H. សិសសនឹង្ វូអ្ងគ តយពីខាងស្កាយឡាន្ក្សងុន្បរសៅមុខ្ សដើមបីការពារសិសសមិនឲ្យសដើរឆ្លងកា ់គ្នា ។ 

សដើមបីការពារសិសសមិនឱ្យសដើរឆ្លងកា ់គ្នា  ការដឹក្សជញ្ជ នូសិសសសពលរសសៀលនងឹ

្ វូបានសរៀបចាំសដាយន្ ា្ក្សសលើលាំដាប់ន្ដលសិសសនឹង្ វូដាក្ស់ចុុះ។ (សិសសន្ដលចុុះមុនសគគួរឲ្យស ើងជិុះស្កាយសគ 

ស ើយអ្ងគ តយសៅខាងមុខ្។)  

H. អ្ាក្សសបើក្សបរនិងអ្ាក្សរមួដាំសណ្ើរ្ វូពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់សៅចាំណ្ ឡាន្ក្សងុ និងសៅសលើឡាន្ក្សងុ។ 

ឡាន្ក្សងុនឹងមានមា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់បន្នាមស្មាប់សិសសន្ដលបា ់មា៉ា ស់ ឬសភលចយក្សមា៉ា ស់មក្ស។  

I. ចរនតខ្យល់សៅសលើឡាន្ក្សងុអាចបសងា ើនសដាយសបើក្សបងអ ចួតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។  

J. អ្ាក្សសបើក្សបររែយនដ ្ក្សងុនឹងសមាា   និងសមាល ប់សមសោគសលើម្ ា្ប៉ាុះពាល់ស្ចើនសៅសពលម្ែៃ 

និងចសនាល ុះរវាងដាំសណ្ើរការឡាន្ក្សងុន្ដលដឹក្សសិសស។ 

សសវាកម្មម្ហ បូអាហារ 

កន ទងការសិកាផ្លទ ល់ 

ការរកាគមាល តពីរា  

A. អាហារនឹង្ វូបានបស្មើសៅខាងស្ដ ឬក្សន តងទីធាល ន្ដលអាចរក្សាគមាល  ពីគ្នា បាន។ អាហារនឹង្ ូវបានសរៀបចាំដាក្ស់សលើចាន 

ឬសវចខ្ចប់ក្សន តងែង់សដើមបីកា ់បនាយការប៉ាុះពាល់ និងការក្សក្សសា ុះក្សន តងចាំសណ្តមសិសស។  

B. ការស្បើ្បាស់ ុ និងសសវាក្សមមអាហារប៊ាូ ស វស្មាប់អាហារនិងសភសជាៈរមួគ្នា នឹង្ ូវផ្ទា ក្សជាបសណ្តត ុះអាសនា។  

C. របាាំងស្សងៗ ដូចជារបាាំងការពារការក្សណ្តត ស់ និងរបាាំងខ្័ណ្ឌ នឹង្ ូវបានដាំស ើងសៅចាំណុ្ចទីតាំងលក្ស់ 

និង ាំបន់ស្សងសទៀ ន្ដលពិបាក្សរក្សាចមាៃ យ្បាាំមួយ វ ី ។ 

នីតិវធីិសមាែ ត និងសមាល ប់សម្សរាគ 

A. បនាប់ទឹក្ស បនាប់ស្មាក្ស និងក្សន្នលងសរៀបចាំអាហារ្ ូវបានសមាា   និងសមាល ប់សមសោគោល់ម្ែៃ។  

បរកិាា រការពារខ្ល នួ 

A. បុគគលិក្សន្ ា្ក្សសសវាក្សមមមហ បូអាហារនឹងពាក្ស់មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរចួសបាុះសចាលបាន 

សៅសពលសរៀបចាំនិងបស្មើអាហារ។ 

សិសសកដលសិកាពីចមាៃ យ 

A. ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា  

B. ការរក្សាគមាល  សុវ ា ិភាពសងគម្ វូបានអ្នុវ តសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សន តងអ្ាំ ុងសពលសរៀបចាំអាហារ 

និងន្ចក្សចាយអាហារ។  

C. ការសៅយក្សអាហារ្ ូវបានសរៀបចាំស ើង សដើមបីបសងា ើនការរក្សាគមាល  សុវ ា ិភាពសងគមរវាងបុគគលិក្ស និងអ្ាក្សទទួលអាហារ។  

នីតិវធីិសមាែ ត និងសមាល ប់សម្សរាគ 

A. បនាប់ទឹក្ស បនាប់ស្មាក្ស និងក្សន្នលងសរៀបចាំអាហារ្ ូវបានសមាា   និងសមាល ប់សមសោគោល់ម្ែៃ។  

បរកិាា រការពារខ្ល នួ 

A. បុគគលិក្សសសវាក្សមមអាហារបូ ាមភ ្ វូន្ ពាក្ស់មា៉ា ស់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរចួសបាុះសចាលបាន្គប់សពល 

ខ្ណ្ៈសពលក្សាំពុងសធវ ីការសៅក្សន តង ា្ុះបាយ  
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B. បុគគលិក្ស ឬបុគគលិក្សសម ័្គចិ តន្ដលន្ចក្សអាហារ្ វូន្ ពាក្ស់មា៉ា ស់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរចួសបាុះសចាលបាន។ 

 
 

ការកចកកំុពយូ ទ្័រ Chromebook 

ការរកាគមាល តពីរា  

A. ការរក្សាគមាល  សុវ ា ិភាពសងគម្ វូបានអ្នុវ តសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សន តងអ្ាំ ុងសពល្បមូល និងន្ចក្សចាយ។  

B. ការបដ រូក្សុាំពយូ ទ័រ Chromebook ្ វូបានសរៀបចាំស ើង សដើមបីបសងា ើនការរក្សាគមាល  សុវ ា ិភាពសងគមរវាងបុគគលិក្ស 

និង្ក្សមុ្គួសារ។  

C. ្ក្សមុ្គួសារ្ វូន្ អ្ងគ តយសៅក្សន តងរែយនត  និងមិនចូលក្សន្នលងសធវ ីការ 

នីតិវធីិសមាែ ត និងសមាល ប់សម្សរាគ 

A. បនាប់ទឹក្ស បនាប់ស្មាក្ស និងក្សន្នលងសរៀបចាំអាហារ្ ូវបានសមាា   និងសមាល ប់សមសោគោល់ម្ែៃ។ 

 

បរកិាា រការពារខ្ល នួ 

A. បុគគលិក្សន្ ា្ក្សព័ ៌មានវទិា្ វូន្ ពាក្ស់មា៉ា ស់្គប់សពលសវលា ខ្ណ្ៈសពល ្បមូល និងប្រូឧបក្សរណ្៍។ 

 

ការសសុើបអ្សងាត និងការសឆ្ល ើយតបសៅនឹងករណី COVID-19 

SUSD នឹងសធវ ីការសសុើបអ្សងា ភាល មៗ និងក្សាំណ្ ់ក្សតត ន្ដលអាចទក្ស់ទងសៅនឹងក្សន្នលងការង្ករន្ដលបានរមួចាំ ន្ណ្ក្សដល់ការ្្តុះ 

COVID-19 ្សបតម CPP របស់សយើង ការសសុើបអ្សងាត និងការសឆ្ល ើយតបសៅនឹងករណី COVID-19។ 

ក្សិចចការសនុះនឹងសស្មចបានសដាយស្បើ ឧបសម្ព័នធ  C៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការសសុើបអ្សងាតករណី COVID-19។  

 

A. SUSD ចាប់ម្ដគូជាមួយទីតាំងសធវ ីស សត  COVID របស់ន្ ា្ក្សគ្នាំ្ទធនធានមនុសសន្ដល ត្ល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 

សដាយឥ គិ ម្ែលស្មាប់បុគគលិក្សទាំងអ្ស់។  

B. ត្ល់ព័ ៌មានអ្ាំពីទីតាំងសធវ ីស សត  និងការធានាោ ប់រង។  

C. ព័ ៌មានសត ីពីអ្ ថ ្បសយាជន៍ន្ដលបានពិពណ្៌នាសៅក្សន តងការបណ្្ត ុះបណ្តត ល និងសសចក្សត ីន្ណ្នាាំ 

និងការសលើក្សន្លងចាំសពាុះក្សរណ្ី COVID-19 នឹង្ ូវ ត្ល់ជូន។  

ការសសុើបអ្សងាត ការពិនិតយស ើងវញិករណី COVID-19 និងការកកតម្មូ្វសម្រះថ្នា ក់ 

បន្នាមពីសលើ CPP របស់សយើង ការកំណត់ និងការវាយតម្ម្លសម្រះថ្នា ក់ COVID-19 និង ការកកតម្មូ្វសម្រះថ្នា ក់ COVID-19SUSD 

នឹងសធវ ីការពិនិ យស ើងវញិនូវសគ្នលការណ៍្ នី ិវធិី និងការ្គប់្គងពាក្ស់ព័នធនឹង COVID-19 និង្គប់្គង និងអ្នុវ តការផ្ទល ស់ប្រូ

តម ្មូវការ សដើមបីការពារការរកី្សោលដាលបន្នាមសទៀ ម្ន COVID-19។ 

ការសសុើបអ្សងា  និងពិនិ យស ើងវញិនឹង្ ូវបានចង្ក្សងជាឯក្សសារ និងរមួមាន៖ 

A. ការសសុើបអ្សងា អ្ាំពីស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ែមី ឬស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ COVID-19 មិន្សាក្ស្សានត  រមួមាន៖ 

1.   សគ្នលនសយាបាយ និងការអ្នុវ តចោប់ឈប់ស្មាក្សរបស់សយើង និងថ្នបុគគ

លិក្ស្ ូវបានហាមឃ្ល ់មិនឲ្យសាា ក្ស់សៅ ា្ុះសៅសពលឈឺឬយា៉ា ងណ្តន្ដរ។ 

2.   សគ្នលនសយាបាយរបស់សយើងសត ីពីការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19។ 

3.   ខ្យល់អាកាសខាងស្ដមិន្គប់្គ្នន់។ 

4.   ការស្ចាុះខ្យល់មិន្គប់្គ្នន់។ 

5.   ក្សងវុះម្នការរក្សាគមាល  ពីគ្នា ។ 

B. ក្សាំពុងសធវ ីបចច តបបនាភាពការពិនិ យស ើងវញិ៖ 

1. សរៀងោល់សាមសិបម្ែៃន្ដលការ្្តុះជាំងឺសនុះសៅន្ បនត។ 

2. ជាការសឆ្ល ើយ បសៅនឹងព័ ៌មានែមី ឬចាំសពាុះស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ែមី ឬស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ COVID-19 

ន្ដលមិនបានទទួលសាគ ល់ពីមុន។ 

3. សៅសពលចាាំបាច់ស្សងពីសនុះ។ 

C. ការអ្នុវ តការផ្ទល ស់ប្រូសដើមបីកា ់បនាយការចមលង COVID-19 សដាយន្ ា្ក្សសលើការសសុើបអ្សងា  និងការពិនិ យស ើងវញិ។ 

សយើងនឹងពិចារណ្តអ្ាំពី៖ 
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1.   ការផ្ទល ស់ប្រូភារក្សិចចក្សន តង ា្ុះសៅខាងស្ដ ឬឱ្យពួក្សសគអ្នុវ តភារក្សិចចពីចមាៃ យ។ 

2.   ការបសងា ើនការ គ្ ់ គ្ង់ខ្យល់ខាងស្ដសៅសពលការង្ករ្ ូវបានសធវ ីសៅខាងក្សន តង។ 

3.   ការសធវ ីឱ្យ្បសសើរស ើងនូវការស្ចាុះខ្យល់ 

4.   ការបសងា ើនការរក្សាគមាល  ឱ្យបានស្ចើនតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។ 

5.   ការការពារ ល្ វូដសងហ ើម។ 

6.   ពិពណ្៌នាអ្ាំពីការ្គប់្គងន្ដលអាចអ្នុវ តបានស្សងសទៀ ។ 

សសចកត ីជូនដំណឹងដល់ម្នទ ីរសុខាភិបាលមូ្លដាឋ ន 

A. ភាល មៗប៉ាុន្នតមិនសលើសពី 48 សមា៉ា ងបនាា ប់ពីបានដឹងពីក្សរណី្ COVID-19 បី ឬស្ចើនក្សរណ្ីសៅក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើង 

សយើងនឹងទក្ស់ទងមនា ីរសុខាភបិាលក្សន តងមូលដាឋ ន សដើមបីទទួលបានការន្ណ្នាាំសត ីពីការការពារការរកី្សោល

ដាលបន្នាមសទៀ ម្ន COVID-19 សៅក្សន តងក្សន្នលងសធវ ីការ។ 

B. SUSD នឹង ត្ល់ជូនមនា ីរសុខាភិបាលមូលដាឋ ននូវចាំនួនសរុបក្សរណ្ី COVID-19 ស ើយស្មាប់ក្សរណ្ី COVID-19 នីមួយៗ 

ស ម្ ុះ ព័ ៌មានទាំនាក្សទ់ាំនង មុខ្របរ ក្សន្នលងសធវ ីការ អាសយដាឋ ន្ក្សមុ ៊ាុន ការសដក្សស្មាក្សពាបាលសៅមនា ីរសពទយ 

និង/ឬសាា នភាពសាល ប់ និងចោប់្បព័នធចាំណ្ត ់ថ្នា ក្ស់ឧសា ក្សមមអាសមរកិ្សខាងសជើងសៅក្សន្នលងសធវ ីការមានក្សរណ្ី COVID-

19 និងព័ ៌មានស្សងសទៀ ន្ដលសសា ើសុាំសដាយមនា ីរសុខាភិបាលមូលដាឋ ន។ 

សយើងនឹងបនត ត្ល់ការជូនដាំណ្ឹងដល់មនា ីរសុខាភិបាលមូលដាឋ នអ្ាំពីក្សរណ្ី COVID-19 

ជាបនតបនាា ប់ក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើង។ 

ម្បព័នធសម្មាប់ទ្ំនាក់ទ្ំនង 

សគ្នលសៅរបស់ SUSD គឺសដើមបីធានាថ្នសយើងមានការ្បា្ស័យទក្ស់ទងពីរ

ល្ វូ្បក្សបសដាយ្បសិទធភាពជាមួយបុគគ លិក្សរបស់សយើងតមវធីិន្ដលពួក្សសគអាចយល់បានយា៉ា ងង្កយ្សួល 

ស ើយវារមួបញ្ច លូទាំងព័ ៌មានដូចខាងស្កាម៖ 

A. ស ើបុគគលិក្សណ្តគួរោយការណ្៍អ្ាំពីសោគសញ្ញា  COVID-19 និងស្គ្នុះថ្នា ក់្សន្ដល

អាចសក្សើ មានដល់អ្ាក្សសមើលការខ្ុស្ ូវ/អ្ាក្ស្គប់្គងទីតាំង ន្ ា្ក្ស្គប់្គងហានិភ័យ 

និងសសវាក្សមមសុខ្ភាពតមរយៈការ្បជុាំតមទូរសពា ឬអ្ុីន្មល។    

B. បុគគលិក្សសនាុះអាចោយការណ្៍ពីសោគសញ្ញា  និងស្គ្នុះថ្នា ក្ស់សដាយគ្នម នការភ័យខាល ចពីការសងសឹក្ស។ 

C. នី ិវធិី ឬសគ្នលនសយាបាយរបស់សយើងស្មាប់ស្មបស្មួលបុគគលិក្សន្ដលមានជាំងឺ្បចាាំកាយ 

ឬជាំងឺស្សងសទៀ ន្ដលសធវ ីឱ្យពួក្សសគ្បឈមនឹងហានិភ័យសក្សើនស ើងម្នជាំងឺ COVID-19 ធៃន់ធៃរ។ 

D. សៅក្សន្នលងន្ដលមិនចាាំបាច់សធវ ីស សត  បុគគលិក្សអាចចូលស្បើស សត រក្ស COVID-19 

តមរយៈអ្ាក្ស ត្ល់សសវាសវជាសាស្រសត របស់ពួក្សសគ ឱ្កាសសធវ ីស សត សៅតមទីតាំង ឱ្កាស SJCOE និងការស ការរបស់ SUSD 

ជាមួយន្ ា្ក្សធនធានមនុសសគ្នាំ្ទការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19។  

E. ក្សន តងក្សរណី្ន្ដល SUSD  ្មូវឱ្យ ត្ល់ការសធវ ីស សត សដាយសារន្ ការប៉ាុះពាល់សៅក្សន្នលងសធវ ីការ ឬការ្្តុះស ើង SUSD 

នឹង្សពវ្ាយន្្នការស្មាប់ ត្ល់ការសធវ ីស សត  និងជូនដាំណ្ឹងដល់បុគគលិក្សន្ដលរង្លប៉ាុះពាល់អ្ាំពីមូលស  ុ

ម្នការសធវ ីស សត  និង្លវបិាក្សន្ដលអាចសក្សើ មានពីការសធវ ីស សត  វជិាមាន។  

F. ជាមួយក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើង) អាចនឹង្ វូបានប៉ាុះពាល់ អ្វ ីន្ដលក្សាំពុងសធវ ីសដើមបី្គប់្គងស្គ្នុះថ្នា ក្ស់ទ ាំងសនាុះ 

និងសគ្នលនសយាបាយ និងនី ិវធិី COVID-19 របស់សយើង។ 

G. ន្ ា្ក្ស្គប់្គងហានិភ័យ និងសសវាក្សមមសុខ្ភាពនឹងសធវ ីការជាមួយបុគគលិក្សក្សន តងការ ត្ល់ព័ ៌មានស្មាប់ការសធវ ីស សត  

ការតមដានរក្សអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ និងការគ្នាំ្ទដម្ទសទៀ ។  

ការសលើកកលងចំសពាះករណី COVID-19៖  

SUSD នឹងធានាថ្ន អ្ាក្សឆ្លង COVID-19 និងបុគគលិក្សន្ដលបានប៉ាុះពាល់នងឹជាំងឺ COVID-19 

្ វូបានដក្សសចញពីក្សន្នលងសធវ ីការ្សបតមលក្សាខ្ណ្ឌ  ការសលើកកលងចំសពាះករណី COVID-19 នងិ លកាខ្ណឌ ម្នការ

 វលិម្ត ប់ម្កសធវីការវញិ របស់ CPP របស់សយើង និងបទបញ្ញា ពីមស្រនត ីសុខាភិបាលក្សន តង ាំបន់ ្បសិនសបើអាចអ្នុវ តសៅបាន។ 

ក្សន តងក្សរណ្ីសយើងមានក្សរណ្ី COVID-19 សៅក្សន្នលងសធវ ីការ សយើងនឹងទបស់ាា  ក់ារចមលងតមរយៈ៖ 

A. ការធានាថ្ន ក្សរណ្ី COVID-19 ្ វូបានសលើក្សន្លងពីក្សន្នលងសធវ ីការរ ូ ដល់បានបាំសពញលក្សាខ្ណ្ឌ ម្នការ្  ប់មក្សសធវ ីការវញិ។ 

B. ការសលើក្សន្លងបុគគលិក្សន្ដលមានការប៉ាុះពាល់នឹង COVID-19 ពីក្សន្នលងសធវ ីការរយៈសពល 14 
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ម្ែៃបនាា ប់ពីបានដឹងការប៉ាុះពាល់ក្សរណី្ COVID-19 សលើក្សចុងស្កាយ។ 

C. ការបនត  និងការរក្សា្បាក្ស់ចាំណូ្លរបស់បុគគលិក្ស អ្ ី ភាពការង្ករ និងសិទធ ិ 

្ពមទាំងអ្ ថ ្បសយាជន៍របស់បុគគលិក្សទាំងអ្ស់សៅសពលណ្តន្ដលសយើងបានបង្កហ ញថ្នការប៉ាុះពាល់ក្សរណ្ី COVID-19 

គឺពាក្ស់ព័នធនឹងការង្ករ។ ក្សិចចការសនុះនឹងសស្មចបានសដាយ ការសុាំចោប់ឈប់ស្មាក្ស

តមចោប់សត ីពីការសឆ្ល ើយ បចាំសពាុះជាំងឺកូ្សរ ណូ្តវរុីសជាមុនសិនរបស់្ក្សមុ្គួសារ 

ចោប់សត ីពីការឈប់ស្មាក្សសដក្សសពទយរបស់្គួសារ/ចោប់សត ីពីសិទធ ិ្គួសារក្សន តងរដឋ California 

ការឈប់ស្មាក្ស្សបតមក្សិចច ្ពមស្ពៀងចរចាជាសមូ ភាព ឬអ្ ថ ្បសយាជន៍សាំណ្ងរបស់ក្សមមក្សរ។  

D. ការ ត្ល់បុគគលិក្សសៅសពលសលើក្សន្លងសដាយមានព័ ៌មានអ្ាំពីអ្ ថ ្បសយាជន៍ន្ដលមាន។ 

ការសធវីរបាយការណ៍ ការកត់ម្តា និងការចូលសម្បើ 

វាជាសគ្នលនសយាបាយរបស់ SUSD សដើមបី៖ 

A. ោយការណ្៍ព័ ៌មានអ្ាំពីក្សរណ្ី COVID-19 សៅក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើងសៅ

កាន់មនា ីរសុខាភិបាលមូលដាឋ នសៅសពលណ្តន្ដលចោប់ ្មូវ និង ត្ល់ព័ ៌

មានពាក្ស់ព័នធណ្តមួយន្ដលសសា ើសុាំសដាយមនា ីរសុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ ន។ 

B. ោយការណ្៍ជាបនាា ន់សៅសាា ប័ន Cal/OSHA អ្ាំពីជាំងឺធៃន់ធៃរ ឬការសាល ប់ន្ដលទក្ស់ទងនឹង COVID-19 

ដូចន្ដលបានក្សាំណ្ ់ក្សន តងចោប់ CCR ្ ង់ជាំពូក្សទី 8 មា្តទី 330(h) របស់បុគគលិក្សន្ដលសក្សើ ស ើងសៅក្សន្នលងសធវ ី

ការរបស់សយើង ឬទក្ស់ទងនឹងការង្ករណ្តមួយ។ 

C. រក្សាក្សាំណ្ ់្តអ្ាំពីចាំណ្ត ់ការនានាន្ដលសធវ ីស ើង សដើមបីអ្នុវ តក្សមម វធិីបង្កា រ COVID-19 

របស់សយើងជាលាយលក្សាណ្៍អ្ក្សសរសដាយអ្នុសលាមសៅតមចោប់ CCR ្ ង់ជាំពូក្សទី 8 មា្តទី 3203(b)។ 

D. ត្ល់ក្សមម វធិីបង្កា រ COVID-19 ជាលាយលក្សាណ្៍អ្ក្សសររបស់សយើងសៅក្សន្នលងសធវ ីការស្មាប់បុគគលិក្ស 

អ្ាក្ស ាំណ្តងសពញសិទធ ិរបស់បុគគលិក្ស និងសៅកាន់អ្ាក្ស ាំណ្តងរបស់ Cal/OSHA ភាល មតមការសសា ើសុាំ។ 

E. ស្បើ ឧបសម្ព័នធ  C៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការសសុើបអ្សងាតករណី COVID-19 សដើមបីរក្សាក្សាំណ្ ់្ត និងតមដានោល់ក្សរណ្ី 

COVID-19។ ព័ ៌មាននឹង្ វូបាន ត្ល់ជូនបុគគលិក្ស អ្ាក្ស ាំណ្តងសពញសិទធ ិរបស់បុគគលិក្ស ឬ ្មូវស្សងពីសនុះសដាយចោប់ 

សដាយមានព័ ៌មានផ្ទា ល់ខ្ល នួ្ វូបានដក្សសចញ។ 

លកាខ្ណឌ ម្នការម្ត ប់សៅសធវីការវញិ 

A. ក្សរណ្ី COVID-19 ន្ដលមានសោគសញ្ញា  COVID-19 នឹងមិនវលិមក្សសធវ ី

ការវញិសទដោបណ្តចាំណុ្ចទាំងអ្ស់ដូចខាងស្កាមសក្សើ ស ើង៖ 

1. យា៉ា ងសហាចណ្តស់ 24 សមា៉ា ងបានក្សនលង្ុ សៅចាប់តាំងពី្គនុសដត  100.4 ឬខ្ពស់ជាងសនុះបានបា ់សៅវញិ 

សដាយមិនស្បើថ្នា ាំបនាយក្សស ត ។ 

2. សោគសញ្ញា  COVID-19 បានធូរ្សាលវញិ។ 

3. យា៉ា ងសហាចណ្តស់រយៈសពល 10 ម្ែៃបានក្សនលង្ុ សៅចាប់តាំងពីសោគសញ្ញា  COVID-19 បានសចញជាសលើក្សដាំបូង។ 

B. ក្សរណ្ី COVID-19 ន្ដលបានសធវ ីស សត វជិាមាន ប៉ាុន្នតមិនន្ដលសចញសោគសញ្ញា  COVID-19 នឹងមិនវលិ្  ប់មក្សសធវ ីការវញិសទ 

រ ូ ដល់រយៈសពលយា៉ា ង ចិ 10 ម្ែៃបានក្សនលង្ុ សៅចាប់តាំងពីម្ែៃ្បមូលវ ថ តសាំណ្តក្សស សត  វជិាមាន COVID-19 

សលើក្សដាំបូងរបស់ពួក្សសគ។ 

C. ការសធវ ីស សតអ្វជិាមាន COVID-19 នឹងមិន ្មូវឲ្យបុគគលិក្សវលិ្  ប់មក្សសធវ ីការវញិសទ។ 

D. សបើមានបទបញ្ញា ដាក្ស់បុគគលិក្សឲ្យសៅដាច់ពីសគ ឬសធវ ីចតត  ីស័ក្ស្ ូវបានសចញសដាយមស្រនត ីសុខាភិបាលក្សន តង ាំបន់ ឬរដឋ 

បុគគលិក្សសនុះនឹងមិន្  ប់សៅសធវ ីការវញិសទ រ ូ ដល់រយៈសពលដាក្ស់ខ្ល នួឲ្យសៅដាច់ពីសគ ឬការសធវ ីចតត

 ីស័ក្ស្ ូវបានបញ្ចប់ ឬបទបញ្ញា ្ ូវបានដក្ស។ ្បសិនសបើគ្នម នរយៈសពលណ្តមួយ្ ូវបានបញ្ញា ក្ស់ សនាុះរយៈសពលនងឹមាន

រយៈសពល 10 ម្ែៃចាប់ពីសពលន្ដលបទបញ្ញា ដាក្ស់ខ្ល នួឲ្យសៅដាច់ពីសគគឺមាន្បសិទធភាព ឬ 14 

ម្ែៃចាប់ពីសពលបទបញ្ញា សធវ ីចតត  ីស័ក្សន្ដលមាន្បសិទធភាព។ 

 

ការឆ្លងសម្សរាគ COVID សម្ចើនករណី និងការ្្ទះជំងឺ COVID-19 

ន្ ា្ក្សសនុះម្នចោប់ CPP នឹងបនតមានសុពលភាពរ ូ ដល់មិនមានក្សរណ្ែីមីឆ្លង COVID-19 

្ វូបានរក្សស ើញសៅក្សន តងក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើងរយៈសពល 14 ម្ែៃ។ 
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ការសធវីសតសត រក COVID-19 

A. SUSD នឹង ត្ល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 ដល់បុគគលិក្សទាំងអ្ស់សៅក្សន តង

ក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើងន្ដលបានប៉ាុះពាល់នឹងជាំងឺសនុះ សលើក្សន្លងន្ បុគគ

លិក្សន្ដលមិនមានវ តមានក្សន តងអ្ាំ ុងសពលម្នការ្្តុះស ើងន្ដល្ វូបានរក្សស ើញសដាយមនា ីរសុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ ន 

ឬរយៈសពល 14 ម្ែៃន្ដលពាក្សព់័នធ។ ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 នឹង្ វូ ត្ល់ជូនសដាយមិនគិ ម្ែលដល់បុគគលិក្សក្សន តង

សមា៉ា ងសធវ ីការរបស់បុគគលិក្ស។ 

B. ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 មានដូចខាងស្កាម៖ 

1.   បុគគលិក្សទាំងអ្ស់សៅក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើងន្ដលរងប៉ាុះពាល់នឹងជាំងឺសនុះនឹង្ ូវបានសធវ ីស សតភាល ម 

ស ើយបនាា ប់មក្ស្ ូវបានសធវ ីស សតមតងសទៀ សៅមួយសបាត  ៍ស្កាយមក្ស។ លទធ្លស សតអ្វជិាមាន COVID-19 

របស់បុគគលិក្សន្ដលមានការប៉ាុះពាល់នងឹជាំងឺ COVID-19 នឹងមិនប៉ាុះពាល់ដល់រយៈសពលម្នការសធវ ីចតត  ីស័ក្ស 

ន្ដល ្មូវសដាយ ឬបទបញ្ញា ន្ដលសចញសដាយមនា ីរសុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ នសទ។ 

2.   បនាា ប់ពីការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 ចាំនួនពីរសលើក្សដាំបូង សយើងនឹងបនត ត្ល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 

ស្មាប់បុគគលិក្សន្ដលសៅន្ សៅក្សន្នលងសធវ ីការយា៉ា ង ិចមតងក្សន តងមួយសបាត  ៍ ឬញឹក្សញាប់ជាងសនុះ ្បសិនសបើមាន

ការន្ណ្នាាំពីមនា ីរសុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ ន រ ូ ដល់មិនមានក្សរណ្ីឆ្លង COVID-19 

ែមី្ វូបានរក្សស ើញសៅក្សន្នលងសធវ ីការរបស់សយើងក្សន តងរយៈសពល 14 ម្ែៃ។ 

3.   SUSD នឹង ត្ល់ការសធវ ីស សត បន្នាមសៅសពលន្ដល Cal/OSHA ចា ់ទុក្សថ្នចាាំបាច់។ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Brian Biedermann នាយក្សសត ីទី          កាលបរសិចឆទ 
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ឧបសម្ព័នធ  A៖ ការកំណត់សម្រះថ្នា ក់ COVID-19 

មនុសសទាំងអ្ស់សដាយមិនគិ ពីសោគសញ្ញា  ឬលទធ្លស សត អ្វជិាមាន COVID-19 

នឹង្ វូបានចា ់ទុក្សថ្នអាចឆ្លងសមសោគសនុះបាន។  ការយក្សចិ តទុក្សដាក្ស់ជាពិសសសនឹងសផ្ទត  សលើ ាំបន់ន្ដលមនុសសអាចជួបជុាំគ្នា  

ឬប៉ាុះពាល់គ្នា  សដាយមិនគិ ពីថ្នស ើបុគគលិក្សក្សាំពុងបាំសពញភារក្សិចចការង្ករន្ដលបានក្សាំណ្ ់ឬអ្ ់។ ឧទ រណ្៍៖  ការ្បជុាំ ្ចក្សចូល 

បនាប់ទឹក្ស ច្ក្សសាលធាំ ្ចក្ស ល្ វូសដើរ ជសណ្ត ើរយនត   ាំបន់ស្មាក្ស ឬក្សន្នលងទទួលទនអាហារ ក្សន្នលងក្សមានត  និងក្សន្នលងរង់ចាាំ 

ការវាយ ម្មលអ្ាំពីការប៉ាុះពាល់សៅក្សន្នលងការង្ករជាសកាៅ នុពលនឹង្ ូវបានសធវ ីស ើងចាំសពាុះមនុសសទាំងអ្ស់សៅក្សន្នលងសធវ ីការ 

ឬអ្ាក្សន្ដលអាចចូលក្សន្នលងសធវ ីការរមួទាំងមិ តរមួការង្ករ បុគគលិក្សរបស់សាា ប័នស្សងសទៀ  សាធារណ្ជន សភញៀវ ឬអ្ ិែិជន 

និងអ្ាក្សស ៉ា ការឯក្សោជយ។ សយើងនឹងពិចារណ្តពីរសបៀបន្ដលបុគគលិក្ស និងមនុសសស្សងសទៀ ចូល សចញ 

និងឆ្លងកា ់ក្សន្នលងសធវ ីការស្ដពីការសដាុះ្សាយទីតាំងសធវ ីការសៅនងឹក្សន្នលង។ 

អ្ាកកដលសធវីការវាយតម្ម្ល៖  

កាលបរសិចេទ្៖  

ស ម្ ះបុគគលិក និងអ្ាកតំណ្តងសពញសិទ្ធ ិរបស់បុគគលិកកដលបានចូលរមួ្៖  

អ្នតរកម្ម តំបន់ សកម្មភាព 

ភារកិចេការង្ករ ដំសណើរការ 

បរកិាា រនិងសមាភ រកដល

អាចបណ្តត លឱ្យបុគគលិកម្បឈម្នឹង

សម្រះថ្នា ក់ម្ន COVID-19 

ទ្ីកកនលង និងសពលសវលា 

សកាត នុពលសម្មាប់ការប៉ាះពាល់នឹង 

COVID-19 និងបុគគលិកកដលរង្ល

ប៉ាះពាល់រមួ្មានសាធារណជន 

និងបុគគលិករបស់និសយជកស្សងសទ្ៀត 

ការម្តួតពិនិតយការបង្កា រ 

COVID-19 កដលមានម្សាប់ 

និង/ឬបកនថម្រមួ្មានរបាងំ 

របាងំខ្័ណឌ  

និងម្បព័នធចរនតខ្យល់សចញចូល 
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ឧបសម្ព័នធ  B៖ ការម្តួតពិនិតយ COVID-19 

កាលបរសិចេទ្៖  

ស ម្ ះម្នុសសកដលសធវីការពិនិតយ៖  

ទ្ីតាងំកកនលងសធវីការកដលបានវាយតម្ម្ល៖  

ការម្គប់ម្គងការប៉ាះពាល់ សាថ នភាព 
បុគគលកដលម្តវូបានចត់

ឱ្យកកតម្មូ្វ 

កាលបរសិចេទ្កដលបាន

កកតម្មូ្វ 

 វសិវ កម្ម 
   

របាាំង/របាាំងខ្័ណ្ឌ     

្បព័នធចរនតខ្យល់សចញចូល (បរមិាណ្ខ្យល់បរសិុទធ និង 

ការស្ចាុះអ្ ិបរមា) 

   

ការស្ចាុះខ្យល់បន្នាមក្សន តងបនាប់    

ការ្គប់្គងបន្នាម     

ការ្គប់្គងបន្នាម    

រដឋបាល    

ការរក្សាគមាល  ពីគ្នា     

ការសមាា   និងការសមាល ប់សមសោគសលើម្ ា្ 

(ការ គ្ ់ គ្ង់ញឹក្សញាប់លមម 

និង្គប់្គ្នន់) 

   

ទីតាំងលាងម្ដ (មានចាំនួន្គប់្គ្នន់ 

និងការ គ្ ់ គ្ង់្គប់្គ្នន់) 

   

ទឹក្សសមាល ប់សមសោគ 

និងទឹក្សអ្នាម័យន្ដល្ វូបានស្បើ្បាស់តមការ

ន្ណ្នាាំរបស់្ក្សមុ ៊ាុន្លិ  

   

ការ្គប់្គងបន្នាម     

ការ្គប់្គងបន្នាម     

PPE (មិនស្បើរមួគ្នា  មានក្សន តងស្តក្ស និងក្សាំពុងពាក្ស់)    

មា៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ (សមាា  ឱ្យបានញឹក្សញាប់)    

ស្សាមម្ដ    

របាាំងមុខ្/ន្វ នត    

ការការពារ ល្ វូដសងហ ើម    

ការ្គប់្គងបន្នាម    
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ឧបសម្ព័នធ  C៖ ការសសុើបអ្សងាតករណី COVID-19 

ោល់ព័ ៌មានក្សាំណ្ ់អ្ តសញ្ញា ណ្ផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់ក្សរណ្ី COVID-19 ឬសោគ សញ្ញា  COVID-19 នឹង្ វូរក្សាជាការសមាៃ  ់។ 

ោល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 ឬសសវាក្សមមសវជាសាស្រសតពាក្សព់័នធ ន្ដល ត្ល់

សដាយសយើងនឹង្ វូ ត្ល់ជូនក្សន តងលក្សាណ្ៈមួយន្ដលធានានូវការសមាៃ  ់របស់បុគគលិក្សសដាយសលើក្សន្លងន្ ព័ ៌មានន្ដលមិនបានប

ញ្ញា ក្ស់អ្ាំពីក្សរណ្ី COVID-19 ន្ដលនឹង្ ូវ ត្ល់ភាល មៗតមការសសា ើសុាំសៅមនា ីរសុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ ន សាា ប័ន CDPH, Cal/OSHA, 

 វទិាសាា នជា ិសដើមបីសុវ ា ិភាពការង្ករ និងសុខ្ភាព (NIOSH) ឬតម ្មូវស្សងពីសនុះសដាយចោប់។ 

ក្សាំណ្ ់្តសវជាសាស្រសត របស់បុគគលិក្សទាំងអ្ស់ក្ស៏នឹង្ វូរក្សាទុក្សជាការសមាៃ  ់ និងមិន្ ូវបានបសញ្ចញ 

ឬោយការណ្៍សដាយគ្នម នការយល់្ពមជាលាយលក្សាណ្អ៍្ក្សសរជាក្ស់លាក្ស់ពីបុគគលិក្សសៅឲ្យបុគគលណ្តមាា ក្ស់សៅក្សន តង ឬស្ដ

ក្សន្នលងសធវ ីការស ើយ សដាយមានការសលើក្សន្លងដូចខាងស្កាម៖ (1) ក្សាំណ្ ់្តសវជាសាស្រសត ន្ដលមិនបានបញ្ញា ក្ស់្ ូវបាន ត្ល់ជូនមនា ីរ

សុខាភិបាលក្សន តងមូលដាឋ ន សាា ប័ន CDPH, Cal/OSHA, NIOSH ឬ ្មូវស្សងពីសនុះសដាយចោប់ជាបនាា ន់តមការសសា ើសុាំ និង (2) 

ក្សាំណ្ ់្តន្ដលមិនមានព័ ៌មានសវជាសាស្រសត ន្ដលអាចក្សាំណ្ ់អ្ តសញ្ញា ណ្ជាលក្សាណ្ៈបុគគល 

ឬពីព័ ៌មានសវជាសាស្រសត ន្ដលបានក្សាំណ្ ់អ្ តសញ្ញា ណ្នីមួយៗ្ វូបានលុបសចាល។ 

កាលបរសិចេទ្៖  

ស ម្ ះម្នុសសកដលសធវីការសសុើបអ្សងាត៖  

  

ពត័ម៌ានស  ៊ើបអសកេតករណ ីOVID-19 

ស ម្ ះបុគគលិក (ឬម្ិនកម្នបុគគលិក*) 
 ម្ុខ្របរ (ម្បសនិសបើម្និកម្នជាបុគគលកិ 

ស តុអ្វ ីពួកសគសៅកកនលងសធវកីារ)៖ 

 

ទ្ីតាងំកដលបុគគលិកបានសធវ ីការ 

(ឬបុគគលម្ិនកម្នជាបុគគលិកមានវតតមាន

សៅកកនលងសធវ ីការ)៖ 

 កាលបរសិចេទ្កដលការសសុើបអ្សងាតម្តវូបាន ត្ ចួស ត្ើម្ស ើង៖  

សតើការសធវ ីសតសត រក COVID-19 

ម្តវូបាន ត្ល់ជូនសទ្? 

 

ស ម្ ះបុគគលិកកដលពាក់ពន័ធនឹងការសសុើបអ្សងាតសនះ៖ 

 

កាលបរសិចេទ្និងសពលសវលាករណី COVID-19 

មានវតតមានចុងសម្កាយសៅកកនលងសធវកីារ៖ 

 
កាលបរសិចេទ្ម្នការសធវ ីសតសត វជិជមាន និងអ្វជិជមាន 

និង/ឬការសធវសីរាគ វនិិចេ ័យ៖ 

 

កាលបរសិចេទ្ម្នករណដីំបូងមានសរាគសញ្ញា មួ្យ 

ឬសម្ចើនម្ន COVID-19៖ 

 
ព័ត៌មានកដលទ្ទួ្លបានទក់ទ្ងនឹងលទ្ធ្លសតសត រក 

COVID-19 និងការចប់ស ត្ើម្សរាគសញ្ញា  (ភាជ ប់ឯកសារ)៖ 

 

លទ្ធ្លម្នការវាយតម្ម្លសលើករណី COVID-

19 និងម្គបទ់្ីតាងំសៅកកនលងសធវ ី

ការកដលអាចម្តវូបានទ្សសនាសដាយអ្ាកឆ្លង 

COVID-19 កន ទងអ្ ុំងសពល

ការប៉ាះពាល់មានហានិភ័យខ្ពស់ 

ស ើយអ្ាកណ្តអាចមានការប៉ាះពាល់ 

(ភាជ ប់ព័ត៌មានបកនថម្)៖ 
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*ក្សន តងក្សរណី្និសយាជក្សទទួលបានការជូនដាំណ្ឹងអ្ាំពី្បភពម្នការឆ្លង COVID-19 ដល់បុគគលន្ដលមិនន្មនជាបុគគលិក្ស

សសចកត ីជូនដំណឹងកដលបាន ត្ល់ឱ្យ (កន ទងរយៈសពលមួ្យម្ងៃសធវ ីការ តាម្រសបៀបកដលម្ិនបង្កា ញព័ត៌មានអ្តតសញ្ញា ណផ្លទ ល់ខ្ល នួម្នករណី COVID-19) 

ម្នការអាចប៉ាះពាល់នឹង COVID-19 ជាមួ្យនឹង៖ 

បុគគលិកទងំអ្ស់កដលម្បក លជាបានម្បឈម្នឹងការប៉ាះពាល់

ជាមួ្យនឹង COVID-19 និងអ្ាកតំណ្តងសពញសិទ្ធ ិរបស់ពួកសគ។ 

កាលបរសិចេទ្៖  

ស ម្ ះបុគគលិកកដលម្តវូបាន

ជូនដំណឹង៖ 
 

អ្ាកស ៉ា ការឯករាជយ 

និងនិសយជកស្សងសទ្ៀតមានវតតមានសៅកកនលង

សធវ ីការកន ទងអំ្ ុងសពលការប៉ាះពាល់មានហានិភ័យខ្ពស់។ 

កាលបរសិចេទ្៖  

ស ម្ ះរបស់បុគគលកដលម្តវូបា

នជូនដំណឹង៖ 
 

សតើល័កាខ្័ណឌ អ្វ ីខ្លះសៅកកនលងសធវ ីការកដលអាចរមួ្ចំកណកដល់ហានិ

ភ័យម្នការប៉ាះពាល់ជាមួ្យនឹង COVID-19? 

 សតើសគអាចសធវ ីអ្វ ីខ្លះបានសដើម្បីកាត់បនថយ

ការប៉ាះពាល់ជាមួ្យនឹង COVID-19? 

 

សតើម្នទ ីរសុខាភិបាលកន ទងមូ្លដាឋ នទ្ទួ្លបានការជូនដំណឹងកដរឬ

សទ្? 
 

 

កាលបរសិចេទ្៖ 
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