ិ បង្ការ COVID-19 (CPP)
កម្ម វធី
ការកកតម្ម្ូវ COVID-19
ិ បង្ការជំងឺ និងរបួ សរបស់ SUSD
កម្ម វធី

Christopher Anderson (Edison)

មណ្ឌលសិក្សាធិការរ ួបរ ួម STOCKTON

ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)

តារាងមាតិកា
សសចក្សត ីស្ត ើម

2

ការបណ្្តុះបណ្ត
ត ល និងការបស្ងៀន
ទីតាំងការ ិយាល័យ

14

ស ើ COVID-19 គឺជាអ្វ ី

2

ស ើ COVID-19 មានសញ្ញា និងសោគសញ្ញា
អ្វ ីខ្លុះ

2

ការរក្សាគមាល ពីគ្នា

15

ស ើ COVID-19 ឆ្ល ងោលដាលយា៉ាងដូ ចសមត ច

2

នី ិ វ ិធីសមាា

15

ស ើការ្្ ុះត ស ើង COVID – 19 អាចជុះឥទធ ិពលដល់
ក្សន្នល ងសធវ ីការយា៉ាងដូ ចសមត ច

3

បរ ិកាារការពារខ្ល ួន

15

ការក្សាំណ្ ់ និងការវាយ ម្មល ស្គ្នុះថ្នាក្ស់ម្ន
COVID-19

3

ទីតាំងសាលាដាំណ្តក្ស់កាលទី I

16

15

និងសមាលប់សមសោគ

ការន្ក្ស ្មូវស្គ្នុះថ្នាក្ស់ COVID-19

3

ការរក្សាគមាល ពីគ្នា

16

ការចូ លរ ួមរបស់បុគគលិក្ស

4

នី ិ វ ិធីសមាា

16

ការពិនិ យបុគគលិក្ស

4

បរ ិកាារការពារខ្ល ួន

ការ្ ួ ពិនិ យស្គ្នុះថ្នាក្ស់ COVID-19

5

អាចអ្នុវ ត បានចាំសពាុះទីតាំងទង
ាំ អ្ស់

5

លក្សា ខ្ណ្ឌម្នការសបើក្សស ើង វ ិញសដាយផ្ទាល់

16

ទូ សៅ

5

្ចក្សចូ ល ្ចក្សសចញ និងការឆ្ល ងកា ់សាលា

17

ការសលើក្សក្សមព ស់ការអ្នុវ ត អ្នាម័យសដើមបីសុខ្ភាពលា

6

ការរក្សាគមាល ពីគ្នា

17

ការរក្សាគមាល ពីគ្នា

7

ការក្ស្មិ សលើការស្បើ្បាស់របស់របររ ួមគ្នា

19

មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់

7

ការសឆ្ល ើយ បចាំសពាុះក្សរណ្ីបញ្ញាក្ស់ការឆ្ល ង COVID-19

19

ការ្គប់្គងវ ិសវ ក្សមម

8

ការដឹក្សជញ្ជន
ូ

19

យុទធសាស្រសតសមាា
និងសមាលប់សមសោគស្មាប់
វ ីរុស COVID-19

9

សសវាក្សមម មហបអាហារ
ូ

19

ក្សនតងក្សរណ្ីរបាយការណ្៍ វ ិជា មាន COVID-19៖

9

ការន្ចក្សក្សុាំពូ យទ័រ Chromebook

21

បញ្ា ីទឹក្សសមាលប់សមសោគន្ដលមានក្សនតងស្តក្សបចចតបបនា

10

ការសសុើបអ្សងា

ការស្បើឧបក្សរណ្៍ បរ ិកាារសមាារ និង
បរ ិកាារការពារខ្ល ួន (PPE) រ ួមគ្នា

10

្បព័នធស្មាប់ទាំនាក្ស់ទាំនង

22

ការសធវ ីអ្នាម័យលាងម្ដ

10

ការសលើក្សន្លងចាំសពាុះក្សរណ្ី COVID-19

22

បរ ិកាារការពារខ្ល ួន (PPE)

11

ការសធវ ីរបាយការណ្៍ ការក្ស ់្ត និងការចូ លស្បើ

22

ន្្នការស្មាប់សដាុះ្សាយអ្ា ក្សឈឺ

12

លក្សា ខ្ណ្ឌម្នការ្

និងសមាលប់សមសោគ

ទីតាំងសាលាដាំណ្តក្ស់កាលទី 2 និងទី 3

និងការសឆ្ល ើយ បសៅនឹងក្សរណ្ី COVID-19

ប់សៅសធវ ីការវ ិញ

16
16

21

23

1

ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
សិទធិអ្ាំណ្តច និងទាំនួលខ្ុស្ ូវ
សលាក្ស Brian Biedermann នាយក្សសត ីទី មានសិទធិអ្ាំណ្តច និងទាំនួលខ្ុស ្ វូ ជារ ួមក្សនតងការអ្នុវ ត បទបបញ្ា ត ិម្នក្សមម វ ិធី CPP
សនុះសៅក្សនតងក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើង។ ថ្នាក្ស់្គប់្គង និង្បធាន្ ួ ពិនិ យទ ាំងអ្ស់ទទួ លខ្ុស្ ូវក្សនតងការអ្នុវ ត
និងន្ែរក្សាក្សមម វ ិធី CPP សៅក្សនតង ាំបន់ការង្ករន្ដលបានក្សាំណ្ ់របស់ខ្ល ួន និងធានាថ្ន
បុគគលិក្សទទួ លបានចសមល ើយចាំសពាុះសាំណ្ួរអ្ាំពីក្សមម វ ិធីសនុះជាភាសាន្ដលពួ ក្សសគយល់។
បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់មានទាំនួលខ្ុស្ វូ ក្សនតងការស្បើ្បាស់ការអ្នុវ ត ការង្ករ្បក្សបសដាយសុវ ត ិភាព សធវ ីតមការន្ណ្នាាំ
សគ្នលនសយាបាយ និងនី ិ វ ិធីទ ាំងអ្ស់ និងជួ យក្សនតងការន្ែរក្សាបរ ិសាានការង្ករ្បក្សបសដាយសុវ ា ិភាព។

សសចកត ីស្តើម្
សតើ COVID-19 គឺជាអ្វ ី?
សៅម្ែៃ ទី 11 ន្ខ្ក្សុមាៈ ឆ្ាាំ 2020 អ្ងគ ការសុខ្ភាពពិភពសលាក្សបាន្បកាស
ស្មុះជា្ល វូ ការស្មាប់ជាំងឺន្ដលក្សាំពុងបងា ឱ្យមានការ្្ ុះត ស ើងនូ វវ ីរុសក្សូ រ ូណ្តែម ីឆ្ាាំ 2019
ន្ដល្ ូវបានរក្សស ើញដាំបូងសៅក្សនតងទី្ក្ស ុងវ ូហាន ្បសទសចិន។ ស្មុះែម ីម្នជាំងឺសនុះគឺជាំងឺ វ ីរុសក្សូ រ ូណ្តឆ្ាាំ 2019 ន្ដលសគសៅកា ់ថ្ន
COVID-19។ ក្សនតងពាក្សយថ្ន COVID-19 អ្ក្សស “CO” ាំណ្តងឲ្យពាក្សយ 'corona,' ចាំន្ណ្ក្សឯអ្ក្សសរ 'VI' ាំណ្តងឲ្យពាក្សយ 'virus,' និងអ្ក្សសរ
'D' ាំណ្តងឲ្យពាក្សយជាំងឺ។ កាលពីមុនជាំងឺសនុះ្ ូវបានសគសាំសៅសៅសលើ "ក្សូ រ ូណ្តវ ីរុសែម ីឆ្ាាំ 2019" ឬ "2019-nCoV"។
មាន្បសភទជាស្ចើនម្នក្សូ រ ូណ្តវ ីរុសរបស់មនុសស ោប់បញ្ចល
ូ ទង
ាំ វ ីរុសមួ យ
ឺ
ចាំនួនន្ដលជាទូ សៅបងា ឱ្យមានជាំង្ល វូ ដសងហ ើមន្្ា ក្សខាងសលើក្សនតងក្ស្មិ ្សាល។ COVID-19
គឺជាជាំងឺែមីមួយន្ដលបណ្ត
ត លមក្សពី វ ីរុសក្សូ រ ូណ្តែម ី ន្ដលសគមិនស ើញមានសៅក្សនតងខ្ល ួនមនុសសពីមុនមក្សសទ។
វាក្ស់សាាំងបចចតបបនា សដើមបីបង្ការការពារជាំងឺ COVID-19 បចចតបបនា ក្សាំពុង្ វូ បាន្ត ល់ក្សនតងដាំណ្តក្ស់កាលន្ចក្សចាយតមក្ស្មិ ។

សតើ COVID-19 មានសញ្ញា និងសរាគសញ្ញាអ្វ ីខ្លះ?
សញ្ញា និងសោគសញ្ញាម្ន COVID-19 អាចបង្កហញសចញនូ វសោគសញ្ញាមួ យចាំនួន ូ ចក្សនតងរយៈសពលយា៉ាង ិច 2 ម្ែៃ ឬយា៉ាងយូរ 14
ម្ែៃ បនាាប់ពីប៉ាុះពាល់នង
ឹ វ ីរុសសនុះ។ មនុសសភាគស្ចើនធាលប់មានសោគសញ្ញា្សាលនិងមធយម ប៉ាុន្នត មនុសសខ្ល ុះមិន
មានសចញសោគសញ្ញាអ្វ ីទង
ាំ អ្ស់។ អ្ា ក្សន្ដលមានសោគសញ្ញាទ ាំងសនុះអាចមាន្ា ក្ស COVID-19៖
• ក្សា ក្ស
• ដក្សដសងហ ើមដងហ ក្ស់ ឬពិបាក្សដក្សដសងហ ើម
• ្គ ុនសដៅ > 100.4 F
• ្គ ុនញាក្ស់
• ឈឺសាច់ដុាំ
• ឈឺបាំពង់ក្ស
• បា ់បង់ការដឹងរសជា ិ ឬក្សល ិននាសពលែម ីៗ
• អាការៈចង់ក្សអ ួ ក្សអ ួ ោក្សរ ូស
• ឹង្ចមុុះ និងស ៀរសសមោរ
• អ្ស់ក្សមាលាំង
• ឈឺសាច់ដុាំ ឬឈឺខ្ល ួន
សតើ COVID -19 ឆ្ល ងរាលដាលយ៉ាងដូ ចសម្ត ច (OSHA)
សទុះបីជាក្សរណ្ីដាំបូងឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 ដល់មនុសសទាំនងជាបណ្ត
ត លមក្ស
ពីការប៉ាុះពាល់ជាមួ យស វ ន្ដលបានឆ្ល ងសមសោគសនុះក្ស៏សដាយ អ្ា ក្សន្ដលបានឆ្ល ងសមសោគសនុះអាចចមល ង វ ីរុស SARS-CoV-2
ដល់មនុសសដម្ទសទៀ បាន។ វ ីរុសសនុះ្ វូ បានសគគិ ថ្នឆ្ល ងោលដាលជាចមបងពីមនុសសមាាក្ស់សៅមនុសសមាាក្ស់សទៀ រ ួមមាន៖

2

ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
A. រវាងមនុសសន្ដលមានទាំនាក្ស់ទាំនងជិ សា ិទធជាមួ យគ្នា (អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ្ ូវបានក្សាំណ្ ់ចមាៃយ ិចជាង 6
វ ី ក្សនតងរយៈសពលសលើសពី 15 នាទី)។
B. តមរយៈដាំណ្ក្ស់ទឹក្ស ូ ចៗពី្ល វូ ដសងហ ើមន្ដលខាា សចញសៅសពលមនុសសឆ្ល ងសមសោគបានក្សា ក្ស ឬក្សណ្ត
ត ស់។
ដាំណ្ក្ស់ទឹក្ស ូ ចៗទ ាំងសនុះអាចខាា ចូ លក្សនតងមា ់ ឬ្ចមុុះរបស់មនុសសន្ដលសៅន្ក្សបរៗ ឬអាច្សូ បចូ លសួ បាន។
C. តមរយៈម្្ា ន្ដលក្សខ្វ ក្ស់ន្ដលមានដាំណ្ក្ស់ទឹក្ស ូ ចៗខាា សចញពី្ល វូ ដសងហ ើម បនាាប់មក្សប៉ាុះន្ភា ក្សមុខ្ ្ចមុុះ
ឬមា ់របស់មនុសសណ្តមាាក្ស់។
មនុសស្ វូ បានគិ ថ្នឆ្ល ងសមសោគកាន់ន្ ស្ចើនសៅសពលន្ដលពួ ក្សសគមានសោគសញ្ញាស្ចើនបាំ្ុ (ឧ. មាន្គ ុនសដត ក្សា ក្ស
និង/ឬដក្សដសងហ ើមដងហ ក្ស់)។ COVID-19 អាចរ ីក្សោលដាលសដាយមិនមានសចញសោគសញ្ញាអ្វ ីស ើយ មាន
របាយការណ្៍ជាស្ចើនអ្ាំពីការឆ្ល ងសមសោគក្សូ រ ូណ្ត្បសភទែម ីសនុះសដាយមិនមានសចញសោគសញ្ញា
ប៉ាុន្នត សនុះមិន្ វូ បានសគគិ ថ្នជាវ ិធីចមបងន្ដល វ ីរុសសនុះរ ីក្សោលដាលសនាុះសទ។
សទុះបីជាស រដឋ អាសមរ ិក្សបានអ្នុវ ត វ ិធានការការពារសុខ្ភាពសាធារណ្ៈក្សនតងការទប់សាា ់ការរ ីក្សោលដាលម្នវ ីរុសសនុះក្ស៏សដាយ
វាទាំនងជាការឆ្ល ងពីមនុសសមាាក្ស់សៅមនុសសមាាក្ស់សទៀ មួ យចាំនួននឹងបនត សក្សើ មាន។ សគ ទាំព័រ CDC
្ត ល់ជូនព័ ៌មានែម ីចុងស្កាយអ្ាំពីការចមល ងជាំងឺ COVID-19៖ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html។

សតើការ្្ ះទ ស

ើងជំងឺ COVID – 19 អាចជះឥទ្ធ ិពលដល់កកនល ងសធវ ីការយ៉ាងដូ ចសម្ត ច (OSHA)

្សសដៀងនឹង វ ីរុស្គ ុនផ្ទតសាយធាំន្ដរ វ ីរុស SARS-CoV-2 ន្ដលជា វ ីរុសបងា ជង
ាំ ឺ COVID-19
មានសកាតនុពលបងា ឱ្យមានការរ ីក្សោលដាលយា៉ាងខាលាំង។
ស្កាមលក្សា ខ្ណ្ឌន្ដលទក្ស់ទងនឹងការរ ីក្សោលដាលពីមនុសសមាាក្ស់សៅមនុសសមាាក្ស់សទៀ
ាំបន់ជាស្ចើនម្នស រដឋ អាសមរ ិក្ស
និង្បសទសដម្ទសទៀ អាចសមើលស ើញពី្លប៉ាុះពាល់ក្សនតងសពលន្ មួ យ។ ការ្្ ុះត ស ើងក្ស៏អាចជា្ពឹ ត ិការណ្៍ន្វងឆ្ៃយ្ងន្ដរ។
ជាលទធ ្ល ក្សន្នល ងសធវ ីការអាចជួ ប្បទុះ៖
A. អ្វ ត មានពីការង្ករ៖ បុគគលិក្សអាចអ្វ ត មានពីស្ពាុះពួ ក្សសគឈឺ ពួ ក្សសគគឺជាអ្ា ក្សន្ែទ ាំសមាជិក្ស ្គួ សារន្ដលឈឺ
ពួ ក្សសគជាអ្ា ក្សន្ែទ ាំក្សុមារ ្បសិនសបើសាលា ឬមណ្ឌលន្ែទសាំ ពលម្ែៃ ្ វូ បានបិទ
មានអ្ា ក្សន្ដលមានការ្បឈមនឹងហានិភ័យសៅ្ា ុះ
ដូ ចជាសមាជិក្ស្គួ សារន្ដលមានការចុុះសខ្ាយ្បព័នធភាពសាុាំការការពារខ្ល ួន
ឬមិនហា៊ានមក្សសធវ ីការសដាយសារខាលចអាចមានការប៉ាុះពាល់។
B. ការផ្ទលស់ប្រទមា
ូ
ល ប់ម្នពាណ្ិជាក្សមម ៖ ្មូវការរបស់អ្ ិែិជនន្ដលស្បើ្បាស់របស់របរទក្ស់ទងនឹងការការពារការឆ្ល ង (ឧ.
ឧបក្សរណ្៍ដក្សដសងហ ើម) ទាំនងជាសក្សើនស ើងគួ រឱ្យក្ស ់សមាគល់ ខ្ណ្ៈ
ន្ដលចាំណ្តប់អារមម ណ្៍របស់អ្ ិែិជនន្ដលស្បើ្បាស់ទាំនិញស្សងសទៀ អាចនឹងធាលក្ស់ចុុះ។
អ្ ិែិជនក្ស៏អាចផ្ទលស់ប្រទមា
ូ
ល ប់ម្នការទិញទាំនិញ្ងន្ដរ សដាយសារន្ ការ្្ ុះត ស ើង COVID-19។
អ្ ិែិជនអាចពាយាមទិញទាំនិញសៅសមា៉ាងមិនសូ វសមប
ូ រសភញៀវ សដើមបីកា ់បនា យការប៉ាុះពាល់ជាមួ យមនុសសស្សងសទៀ
បង្កហញចាំណ្តប់អារមម ណ្៍កាន់ន្ ខាលាំងសលើសសវាក្សមម ដឹក្សជញ្ជន
ូ ដល់្ាុះ ឬចូ លចិ ត ជស្មើសស្សងសទៀ ដូ ចជា
សសវាក្សមម សបើក្សរែយនត សៅទិញទាំនិញ សដើមបីកា ់បនា យការប៉ាុះពាល់ពីមនុសសមាាក្ស់សៅមាាក្ស់សទៀ ។
C. ការបង្កាក្ស់ការ្គ ់្គង់/ការដឹក្សជញ្ជន
ូ ៖ ការដឹក្សជញ្ជន
ូ ទាំនិញពី ាំបន់ភូមិសាស្រសតន្ដលរង្លប៉ាុះពាល់យា៉ាងធៃ ន់ធៃរសដាយ
COVID19 អាច្ វូ បានពនារសពល ឬលុបសចាលសដាយមាន ឬគ្នមនការជូ នដាំណ្ឹង។
ការកំណត់ និងការវាយតម្ម្ល សម្រះថ្នាក់ម្ន COVID-19
SUSD នឹងអ្នុវ ត ដូចខាងស្កាមសៅក្សនតងក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើង៖
A. សធវ ីការវាយ ម្មល ជាក្ស់លាក្ស់សៅក្សន្នល ងសធវ ីការសដាយស្បើ ឧបសម្ព ័នធ A៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការកំណត់សម្រះថ្នាក់ COVID-19 ។
B. វាយ ម្មល ការប៉ាុះពាល់សៅក្សន្នល ងការង្កររបស់បុគគលិក្សចាំសពាុះមនុសសទ ាំងអ្ស់សៅ
ឬអ្ា ក្សន្ដលអាចចូ លក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើង។
C. ពិនិ យស ើង វ ិញនូ វបទបញ្ញាចូ លជាធរមាន និងសសចក្សត ីន្ណ្នាាំទូសៅ និងជាក្ស់លាក្ស់តមឧសា ក្សមម នីមួយៗពីរដឋ California,
Cal/OSHA និងមនា ីរសុខាភិបាលក្សនតង ាំបន់ន្ដលទក្ស់ទងសៅនឹងស្គ្នុះថ្នាក្ស់ និងការការពារ COVID-19។
D. វាយ ម្មល ការ្គប់្គងការការពារន្ដលមាន្សាប់ចាំសពាុះជាំងឺ COVID-19 សៅក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើង
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ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)

E.

និង ្មូវការ្ ួ ពិនិ យស្សងៗ ឬការ្ ួ ពិនិ យបន្នា ម។
សធវ ីការ្ ួ ពិនិ យតមកាលក្សាំណ្ ់សដាយស្បើ ឧបសម្ព ័នធ B៖ ទ្ម្ម្ង់កបបបទ្សតីពីការម្តួ តពិនិតយ COVID-19 ន្ដលចាាំបាច់
សដើមបីក្សាំណ្ ់លក្សា ខ្ណ្ឌសុខ្ភាពមិនលា ការអ្នុវ ត ការង្ករ និងនី ិ វ ិធីការង្ករទក្ស់ទងនឹង COVID-19
និងសដើមបីធានាការអ្នុសលាមតមសគ្នលការណ្៍ និងនី ិ វ ិធីបង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់សយើង។

ការចូ លរ ួម្របស់បុគគលិក
បុគគលិក្ស និងអ្ា ក្ស ាំណ្តងសពញសិទធិរបស់បុគគលិក្ស្ វូ បានសលើក្សទឹក្សចិ ត ឱ្យចូ លរ ួមក្សនតងការក្សាំណ្ ់ និងវាយ ម្មល ស្គ្នុះថ្នាក្ស់ម្ន
COVID-19 តមរយៈការបាំសពញទ្មង់សាង់ម ិរបស់ SUSD និង/ឬោយការណ្៍អ្ាំពីក្សងវ ល់សៅកាន់្បធាន
្គប់្គងផ្ទាល់របស់ពួក្សសគ។
ការកកតម្ម្ូវសម្រះថ្នាក់ COVID-19
លក្សា ខ្ណ្ឌ ការអ្នុវ ត ឬនី ិ វ ិធីការង្ករន្ដលមិនមានសុខ្ភាពលា ឬគ្នមនសុវ ា ិភាពនឹង្ វូ បានចង្ក្សងជាឯក្សសារសៅក្សនតង
ឧបសម្ព ័នធ B៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការម្តួ តពិនិតយ COVID-19 និងបានន្ក្ស ្មូវ
ទន់សពលសវលាសដាយន្្ា ក្សសលើភាពធៃ ន់ធៃរម្នស្គ្នុះថ្នាក្ស់ដូចខាងស្កាម៖
ោល់ក្សងវ ល់ន្ដលបានោយការណ្៍នឹង្ ូវបានសសុើបអ្សងា ក្សនតងរយៈសពល 48 សមា៉ាងសដាយអ្ា ក្ស្គប់្គងទីតាំង/នាយក្សដាឋន។
អ្ា ក្សសឆ្ល ើយ បនឹង្ វូ បានជូ នដាំណ្ឹងអ្ាំពីចាំណ្ត ់ការន្ដលសធវ ីស ើង សដើមបី សដាុះ្សាយក្សត ីក្សងវ ល់ក្សនតងរយៈសពល 48 សមា៉ាងបន្នា ម។
ការក្សាំណ្ ់ ការវាយ ម្មល និងការន្ក្ស ្មូវស្គ្នុះថ្នាក្ស់សៅក្សន្នល ងសធវ ីការរ ួមមាន៖
 ការអ្ភិវឌ្ឍ និងការអ្នុវ ត ដាំសណ្ើរការស្មាប់ការពិនិ យបុគគលិក្សរក្ស និងសឆ្ល ើយ បចាំសពាុះបុគគលិក្សន្ដលមានសោគសញ្ញា
COVID-19

ការពិនិតយបុគគលិក
SUSD ពិនិ យបុគគលិក្សរបស់សយើងសដាយបាំសពញការ្ ួ ពិនិ យសោគសញ្ញា្បចាាំម្ែៃ តមរយៈវ ិប្ ែលអ្ុីនធឺណ្ិ Qulatrics។
បុគគលិក្សអាចរក្សសមើល ាំណ្សា ង់ម ិដូចខាងស្កាមសៅសគ ទាំព័រ SUSD ស្កាមរ ូប ាំណ្តង COVID-19
http://www.stocktonusd.net/screening។ ការសា ង់ម ិ្បចាាំម្ែៃ សនុះ គឺជា វ ិធានការបង្ការទុក្សជាមុនន្ដលបសងា ើ ស ើងសដើមបី
កា ់បនា យការរ ីក្សោលដាល COVID-19 សៅ SUSD។
ការពិនិតយម្បចំម្ងៃ
A. បុគគលិក្ស សិសសនិង្ក្ស ុម្គួ សារនឹង្ វូ បាន្ត ល់ជូននូ វព័ ៌មានអ្ាំពីរសបៀបពិនិ យសមើលសដាយខ្ល ួនឯងសដើមបីរក្សសោគសញ្ញាម្ន
COVID-19 ស ើយ្ វូ បានន្ណ្នាាំមិនឱ្យចូ លក្សនតងបរ ិសវណ្សាលា ្បសិនសបើពួក្សសគមានសោគសញ្ញា ឬបាន
ប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួ យមនុសសន្ដលឆ្ល ងសមសោគ និងទក្ស់ទងអ្ា ក្ស្ត ល់
សសវាសុខ្ភាពរបស់ពួក្សសគស្មាប់ការវាយ ម្មល និងការន្ណ្នាអ្ាំពីការន្ែទ ាំខ្ល ួនឯង។
B.

ការ្ ួ ពិនិ យសុខ្ភាពនឹង្ វូ អ្នុវ ត សដាយបុគគលិក្ស សិសស អ្ា ក្សសម ័្គចិ ត ្ក្ស ុម្គួ សារ
ឬអ្ា ក្សស ៉ា ការមុនសពលចូ លសៅក្សនតងទីតាំងសនុះ ស ើយនឹងមានការសសា ើសុាំ៖

C. អ្ាំពីការសធវ ីសោគវ ិនិចឆ័យស ើញថ្នមាន COVID-19 ក្សនតងរយៈសពល 10 ម្ែៃ ក្សនល ងមក្ស
D. អ្ាំពីថ្នស ើរស់សៅជាមួ យ ឬបានប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួ យនរណ្តមាាក្ស់ន្ដលក្សនតងរយៈសពល 14
ម្ែៃ ក្សនល ងមក្សសនុះបានដាក្ស់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយន្ ក្ស ឬបានសធវ ីស សត ន្ដលបញ្ញាក្ស់ថ្នពួ ក្សសគមាន្្ ក្ស
ត វ ីរុសសនុះ។
ការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធគឺ ិចជាង 6 វ ី ក្សនតងរយៈសពល 15 នាទី ឬសលើសសនុះ។
E.

អ្ាំពីការមានសោគសញ្ញាម្ន COVID-19 (http://www.sjcphs.org/) ក្សនតងរយៈសពល 3 ម្ែៃ ក្សនល ងមក្ស។

F.

អ្ា ក្សណ្តមាាក្ស់ន្ដលសចញ ឬោយការណ្៍អ្ាំពីសោគសញ្ញាម្ន COVID-19 ឬបាន
ប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួ យក្សរណ្ី វ ិជា មានន្ដលសគដឹងនឹង្ វូ ដក្សសចញពីក្សន្នល ងសធវ ីការ ឬបរ ិសវណ្សាលា។
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ការម្តួ តពិនិតយសម្រះថ្នាក់ COVID-19

❖ ការ ិយល័យរដឋ បាល — ការ ិយល័យនាយក ការ ិយល័យការសិកា និងនវានុវតត ន៍ សសវាកម្ម អ្ប់រំ សសវាកម្ម សិសស
ធនធានម្នុសស សសវាកម្ម សារសពើពនធ ការកងទំ ម្បតិបតដ ិការ និងម្ូ លដាឋន ការអ្ភិវឌ្ឍ និងសរៀបចំ ក្នការអ្ររ
គសម្មាងម្ូ លបម្តការដឹកជញ្ជន
ូ បសចេ ក វ ិទ្ា ការម្គប់ម្គងហានិភ័យ និងនាយកដាឋនសសវាកម្ម អាហារ ូបតថ ម្ភ និងបុគគលិក
កដលបំសពញម្ុខ្ង្ករសំខាន់ៗ
❖ ទ្ីតាង
ំ សាលា — កំណត់សមា៉ាងម្បតិបតត ិការសដើម្បីជួយសិសស ម្គួ សារ និងបុគគលិកកដលមានកម្ម វ ិធីសិកាពីចមាៃយ
ស ើយបនត កងទំ និងកងរកាទ្ីតាង
ំ និងម្ូ លដាឋនជាសទ្ៀងទត់
❖ ម្ជឈម្ណឌល្ទះបាយ និងកចកចយអាហារស្សងសទ្ៀត — ការសរៀបចំក្នការអាហារ ការសរៀបចំអាហារ ការសវចខ្េ ប់
និងការកចកចយអាហារ
❖ កម្ម វ ិធីផ្លលស់បតរការកងទំ
ូ
កុមារ និងកម្ម វ ិធីបណ
ត ទ ះបណ្ត
ត លកីឡាមានកំណត់ — កម្ម វ ិធីទង
ំ ពីរកំពុងបនត កម្ម វ ិធីការពារបុគគល
សដាយក្ែកសលើសរលការណ៍កណនាំរបស់ម្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរដឋ California (CDPH)
និងម្នទ ីរសុខ្ភាពសាធារណៈសខានធី San Joaquin (SCCPHD) និងកដលអ្នុសលាម្តាម្ពិធីសារសបើកសាលាស ើង វ ិញដូ ច
កដលមានកចងសៅកនទងក្នការសុវតថ ិភាពសនះ្ងកដរ។

នីតិ វ ិធីសដើម្បីជួយទ្ប់សាាត់ការរ ីករាលដាលម្ន OVID-19
ការពារខ្ល ួនអ្ា ក
មនុសសវ ័យចាំណ្តស់ និងមនុសសន្ដលមានជាំងឺ្បចាាំកាយ ដូ ចជាជាំងឺសបុះដូ ង ឬសួ
ឬទឹក្សសនាមន្្ា មហាក្ស់ដូចជាមានហានិភ័យកាន់ន្ ខ្ព ស់ក្សនតងការវ ិវ ត សៅជាមាន្លវ ិបាក្សធៃ ន់ធៃរពី COVID-19។

ទ្ីតាង
ំ ទំងអ្ស់
ទ្ូ សៅ
នី ិ វ ិធីរក្សាគមាល សុវ ា ិភាពសងគ ម្ ូវបានបិទ្សពវ ្ាយ និងអ្នុវ ត សៅ្គប់ទីតាំងន្ដលសបើក្សចាំ ចាំសពាុះសាធារណ្ជន។
ន្្នការនានា្ វូ បាន្្ ក្ស
ត ស ើងសៅសលើសគ ទាំព័រ SUSD។
A. នី ិ វ ិធីខាងស្កាម្ ូវបានបិទ្ាយសៅ្ចក្សចូ លទីតាំងនីមួយៗ និង្ ូវ
បាន្ត ល់ជូនដល់បុគគលិក្សសាំខាន់ទ ាំងអ្ស់ន្ដល្ ូវន្ ោយការណ្៍សៅក្សន្នល ងសធវ ីការ៖
1. ក្សុាំចូលក្សនតងទីតាំងសនុះ្បសិនសបើអ្ាក្សក្សា ក្ស ្គ ុនសដត ឬមានសចញសោគសញ្ញាណ្តមួ យម្ន COVID-19។
2. ទមទរឲ្យពាក្ស់មា៉ាស់្គប់សពលសវលា។
3. រក្សាចមាៃយអ្បបបរមា្បាាំមួយ វ ី ពីមនុសសដម្ទសទៀ ។
4. ក្សណ្ត
ត ស់ និងក្សា ក្សចូ លដាក្ស់្ក្សណ្ត ់ ឬ្ក្សដាសជូ មា ់ ឬសបើមិនមានសទ ស្បើន្ក្សងម្ដ។
5. ក្សុាំចាប់ម្ដ ឬប៉ាុះពាល់ន្្ា ក្សោងកាយណ្តន្ដលមិនចាាំបាច់។
B. ក្សនតងក្សរណ្ីអាចសធវ ីសៅបាន និងសាានភាពជាក្ស់ន្សត ង មណ្ឌលសាលាបាន្ត ល់លទធ ភាពឱ្យបុគគលិក្សអ្នុវ ត ការង្កររបស់ពួក្សសគ
និងសធវ ីការពីចមាៃយ។
C. ដឹក្សនាាំការ្បជុាំបុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់ ការបណ្្តុះបណ្ត
ត លសលើការអ្ភិវឌ្ឍជាំនាញ វ ិជាាជីវៈនិងការអ្ប់រំជាំនាញ និង
1. សក្សមម ភាពស្សងៗសទៀ ន្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងបុគគលិក្សតមរយៈការ្បជុាំតមវ ីសដអ្ូ ឬទូ រសពា ។
្បសិនសបើការចូ លរ ួមសដាយផ្ទាល់គឺចាាំបាច់ ្ ូវសធវ ីសក្សមម ភាពន្បបសនុះសដាយរក្សាគមាល ពីគ្នាឲ្យបានសម្សប។
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D. រក្សាចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ឬសលើសសនុះឆ្ៃយពីគ្នាសៅសពលសៅសលើប រ ិសវណ្សាលា។
E. រក្សាចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ឬសលើសសនុះពីបុគគលិក្សសម ័្គចិ ត ឬសភញៀវន្ដលចាាំបាច់។
F. បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់្ វូ បានសគ្បាប់មិនឱ្យមក្សសធវ ីការ ្បសិនសបើឈឺ។
G.
ុការង្ករ ឬក្សន្នល ងសធវ ីការផ្ទាល់ខ្ល ួន្ ូវដាក្ស់ឲ្យឆ្ៃយពីគ្នាយា៉ាងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី
ឬកាលវ ិភាគបុគគលិក្ស្ វូ បានសរៀបចាំសពលឆ្លស់គ្នា សដើមបីក្សាំណ្ ់ទាំនាក្ស់ទាំនងន្ដលមិនអាចអ្នុវ ត ការរក្សាគមាល ពី គ្នាបាន។
H. ្ វូ ន្ សមាា បនា ប់ស្មាក្ស បនា ប់ទឹក្ស និងក្សន្នល ងរ ួមន្ដលមានការប៉ាុះ ពាល់ស្ចើនស្សងសទៀ ជាញឹក្សញាប់ និងសមាលប់សមសោគ
សដាយបុគគលិក្សន្ែទ។ាំ
I. បនា ប់ស្មាក្សរបស់បុគគលិក្ស ការ ិយាល័យ និងក្សន្នល ងសធវ ីការ៖មិនអ្នុញ្ញា ឱ្យបុគគលិក្សបរ ិសភាគ
ឬ្បមូ ល្្ ាំគ្ន
ត ា សៅក្សនតងអ្គ្នរដូ ចជាសៅក្សនតងបនា ប់ស្មាក្ស និងក្សន្នល ងសធវ ីការជាសដើម។ ជាទូ សៅ
អាចអ្នុញ្ញា ឲ្យបុគគលិក្សមិនសលើសពី 1 នាក្ស់សាិ សៅក្សនតងរងវ ង់ 250 វ ី កាសរសៅខាងក្សនតងអ្គ្នរ។
J. សាប៊ាូ ទឹក្សនិងក្សន្នសង្ក្សដាសអាចរក្សបានសៅ្គប់បនា ប់ទង
ាំ អ្ស់។
K. ក្សនតងក្សរណ្ីមិនមានសាប៊ាូ និងទឹក្ស ក្សន្នល ងសធវ ីអ្នាម័យលាងម្ដនឹង្ ូវបាន្ៅ ល់ជូន។
L. បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់បញ្ច ប់វគគ បណ្្តុះបណ្ត
ត ល Keenan (ការយល់ដឹងអ្ាំពីជាំងឺក្សូរ ូណ្តវ ីរុស ការសមាា
និងការសមាលប់សមសោគសៅក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់អ្ាក្ស និងសគ្នលការណ្៍ន្ណ្នាាំស្មាប់ការសធវ ី និងស្បើ្បាស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់)
ការសលើកកម្ព ស់ការអ្នុវតត អ្នាម្័យសដើម្បីសុខ្ភាពលែ
A. ការលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ ូវមាន្បសិទធភាពក្សនតងការការពារការឆ្ល ងសមសោគ
ប៉ាុន្នត ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដគឺជាជស្មើសន្ដលអាចទទួ លយក្សបាន ្បសិនសបើការលាងម្ដមិនអាចអ្នុវ ត បាន។
B. បសចច ក្សសទសលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ វូ សចៀសវាងការប៉ាុះន្ភា ក្ស ្ចមុុះនិងមា ់
ស ើយ វ ិធីខ្ាប់មា ់្ចមុុះសពលក្សា ក្សនិងក្សណ្ត
ត ស់នឹង្ ូវបានបស្ងៀន និងព្ងឹងបន្នា ម។
C. ផ្ទលក្សសញ្ញាសៅសលើ ាំបន់ន្ដលអាចសមើលស ើញចោស់សដើមបីរំលឹក្សដល់សិសស និង
បុគគលិក្សអ្ាំពីបសចច ក្សសទស្ ឹម្ វូ ស្មាប់ការលាងម្ដ ការខ្ា ប់មា ់្ចមុុះសពលក្សា ក្សនិងក្សណ្ត
ត ស់ ការពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់
ិធានកាបង្ក
និង វ
ា រស្សងៗនឹង្ វូ បិទ្ាយ។
D. ការ្គ ់្គង់ឱ្យបាន្គប់្គ្នន់នូវសាប៊ាូ ្ក្សដាសជូ មា ់ មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ និងទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ្ ូវបាន្ត ល់ជូន។
E. មនុសស្គប់រ ូប្ វូ បានសលើក្សទឹក្សចិ ត ឱ្យលាងម្ដរបស់ពួក្សសគ ឬស្បើ្បាស់ ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដសៅសពលមក្សដល់។
1. ក្សន្នល ងសធវ ីអ្នាម័យលាងម្ដនឹង្ វូ បានបសងា ើ ស ើងសៅជិ ្ចក្សចូ លម្នបរ ិសវណ្សាលា និងក្សនតងទីតាំងការ ិយាល័ យ។
b.ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដនឹងមានជា ិអាល់ក្សុលសអ្ទីលយា៉ាងសហាចណ្តស់ 60% ភាគរយ។
2. សក្សម ងអាយុស្កាម 9 ឆ្ាាំគួរស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដសដាយមានមនុសសធាំចាាំសមើលការខ្ុស្ ូវ។
3. សាលក្សសញ្ញានឹង្ វូ បានបិទសៅក្សនតងបនា ប់ស្មាក្ស និងតមក្សន្នល ងសធវ ីអ្នា
ម័យលាងម្ដសដាយមានការន្ណ្នាអ្ាំពីការលាងម្ដយា៉ាងមាន្បសិទធភាព។
4. សាលក្សសញ្ញានឹង្ វូ បានបិទសដាយមានសសចក្សត ីន្ណ្នាាំអ្ាំពីការស្បើ្បាស់ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ។
F. បន្នា មសលើការបណ្្តុះបណ្ត
ត លការលាងម្ដទូ សៅន្ដលមានរ ួចស ើយសៅក្សនតងន្្នការសនុះ
បុគគលិក្សន្ដលសធវ ីការទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួ យសិសសនឹង្ ូវបានន្ណ្នាាំ និងរំលឹក្សឱ្យលាងម្ដរបស់ពួក្សសគ៖
1. សៅសពលពួ ក្សសគសៅដល់ទីតាំង និងមុនសពលពួ ក្សសគចាក្សសចញពីទីតាំង។
2. មុននិងស្កាយសពលចាប់កាន់អាហារ បញ្ចតក្សអាហារក្សុមារ ឬញាុាំអាហារ។
3. មុននិងស្កាយសពលផ្ទលស់ប្រក្សនា
ូ
ប ឬជួ យក្សុមារស្បើបនា ប់ទឹក្ស (សូ មលាងម្ដក្សុមារ
្ងបនាាប់ពីជួយក្សុមារស្បើបនា ប់ទឹក្ស ឬផ្ទលស់ប្រក្សនា
ូ
បរបស់ ពួក្សសគ)។
4. បនាាប់ពីជួយក្សុមារជូ ្ចមុុះ ឬមា ់របស់ពួក្សសគ។
5. មុននិងស្កាយសពល្ត ល់ជាំនួយបឋម។
6. បនាាប់ពីសធវ ីការសៅក្សនតង្បអ្ប់ខ្ាច់ និងក្សន្នល ងសលងរបស់ក្សុមារ្សសដៀងគ្នា។
7. មុននិងស្កាយសពល្ត ល់ថ្នាដ
ាំ ល់ក្សុមារ។
8. បនាាប់ពីកាន់ក្សស្រនតក្សសាំោម ឬសាំោម។
9. បនាាប់ពីសមាា ម្្ា ខាងសលើ។
10. បនាាប់ពីស្បើបងគ ន់ ឬបងគ ន់សនាមឈរ។
G. សិសសនឹង្ វូ បានន្ណ្នាាំឱ្យលាងម្ដរបស់ពួក្សសគ ឬស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ៖
1. សពលមក្សដល់្ាុះ និងសចញពី្ាុះ មក្សដល់សាលាសរៀន និងសចញពីសាលាសរៀន។
2. បនាាប់ពីសលងសៅខាងស្ដ។
3. បនាាប់ពីបានប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួ យអ្ា ក្សដម្ទ។
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4. បនាាប់ពីស្បើម្្ា ខាងសលើ ឬឧបក្សរណ្៍ស្បើរ ួមគ្នា។
5. មុននិងស្កាយសពលស្បើបនា ប់ទឹក្ស។
6. បនាាប់ពីសញើសសសមោរ ក្សា ក្ស និងក្សណ្ត
ត ស់។
7. មុននិងស្កាយសពលទទួ លទន និងសរៀបចាំអាហារ។
8. មុនសពលស ើងជិុះរែយនដ្ក្ស ុង និងស្កាយសពលចុុះពីរែយនៅ ។
H. បុគគលិក្សនឹងបស្ងៀន និងដាស់ស ឿនសិសសឱ្យក្សណ្ត
ត ស់និងក្សា ក្សដាក្ស់ណ្ត ់ ឬ្ក្សដាសជូ មា ់ ឬសបើមិនមានសទ ស្បើន្ក្សងម្ដខ្ា ប់
រ ួចស ើយលាងម្ដ ឬស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ។ ្ក្សណ្ត ់ ឬ្ក្សដាសជូ មា ់គួរសបាុះសចាលភាលម។
I. ការស្បើសមាារ្គ ់្គង់ និងសមាារបរ ិកាាររ ួមគ្នាក្សនតងចាំសណ្តមបុគគលិក្ស និង សិសស
្ វូ បានកា ់បនា យអ្បបបរមាតមលទធ ភាពន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។ សៅសពលន្ដល្ វូ ស្បើរបស់របររ ួមគ្នា ្ វូ ន្ សមាា
និងសមាលប់សមសោគោល់សពលស្បើមតងៗ។
J. កា ់បនា យអ្បបបរមាការប៉ាុះពាល់របស់បុគគលិក្សនិងសិសសជាមួ យនឹងម្្ា ប៉ាុះពាល់ស្ចើន (ឧ. ការសបើក្សទវរអ្គ្នរ ឬទវរបនា ប់
ជាពិសសសសៅសពលមក្សដល់ និងសពលសចញ)។
K. បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់បានបញ្ច ប់នូវវគគ បណ្្តុះបណ្ត
ត លតមអ្នឡាញអ្ាំពី Keenan Safe Schools ស្មាប់បង្ការ COVID-19
(ការយល់ដឹងអ្ាំពជ
ី ាំងឺក្សូរ ូណ្តវ ីរុស ការសមាា
និងការសមាលប់សមសោគក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់អ្ាក្ស និងសគ្នលការណ្៍ន្ណ្នាាំអ្ាំពីការសធវ ី
និងស្បើ្បាស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់)
L. ផ្ទាក្ស ឬន្ក្សម្ចា ការស្បើ្បាស់ធនធានសៅទីតាំងន្ដល្ វូ ការការន្ចក្សរំ ន្លក្ស ឬប៉ាុះរបស់របរ។ ឧទ រណ្៍
ផ្ទាក្សការស្បើ្បាស់ក្សន្នល ងមា៉ាសុីនទឹក្ស្ឹក្ស និងដាំស ើងក្សន្នល ង្ឹក្សទឹក្ស សលើក្សទឹក្សចិ ត ឱ្យស្បើដបទឹក្សន្ដលអាចស្បើស ើង វ ិញបាន។
ការរកាគមាលតពីរា
សៅសពលន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន SUSD ធានាឱ្យមានការរក្សាគមាល ពីគ្នាយា៉ាងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី ្គប់សពលសៅក្សន្នល ងសធវ ីការ។
សគ្នលបាំណ្ងម្នការរក្សាគមាល ពីគ្នា គឺសដើមបីកា ់បនា យលទធ ភាពម្នការប៉ាុះ ពាល់ន្ដលអាចនាាំឱ្យមានការឆ្ល ងសមសោគ
ស ើយ្ វូ បានស្បើជាយុទធសាស្រសតយា៉ាងទូ លាំទូលាយក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលមានការឆ្ល ងោ
ោ ជាសាក្សល។
បុគគលិក្សនិងសិសសនឹងទទួ លបានការបណ្្តុះបណ្ត
ត លអ្ាំពីការរក្សាគមាល ពីគ្នាទ ាំងសៅក្សនតង និងស្ដអ្គ្នរ ស ើយផ្ទលក្សសញ្ញានឹង្ វូ បិទ។
A. បុគគលិក្ស៖
1. ការ្បមូ ល្្ ាំប
ត ុគគលិក្ស្ វូ បានសជៀសវាងសដាយស្បើក្សមម វ ិធី្បជុាំតម Zoom សៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។
សៅសពលបុគគលិក្សជួ បផ្ទាល់ បុគគលិក្សនឹងពាក្ស់មា៉ាស់្គប់សពល អ្ងគតយឃ្លល ពីគ្នាយា៉ាង ិច 6 វ ី
ស ើយជួ បជុាំគ្នារយៈសពលខ្ល ី ( ិចជាង 15 នាទីសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីបាន)
ស ើយការ្បជុាំនឹង្ប្ពឹ ត សៅសៅខាងស្ដអ្គ្នរ ្បសិនសបើអាចសៅបាន។
2. ក្សន្នល ងសធវ ីការរ ួមរបស់បុគគលិក្សនឹង្ ូវកា ់បនា យអ្បបបរមា។
3. សពលសវលាប ់ ន្បន និងសធវ ីការពី្ាុះនឹង្ វូ បានស្បើ្បាស់ សៅសពលន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន
សដើមបីកា ់បនា យការប៉ាុះពាល់គ្នា។
4. បុគគលមាាក្ស់ៗនឹង្ ូវបានឱ្យរក្សាគមាល សៅឆ្ៃយពីគ្នាតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន
សៅសពលមិនអាចអ្នុវ ត ការរក្សាគមាល ្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នាបាន។
B.

សិសស៖
1.
2.

សពលសវលាឆ្ល ងកា ់តមថ្នាក្ស់សរៀននីមួយៗ្ ូវបានសរៀបចាំទុក្សស្មាប់ការសធវ ីដាំសណ្ើរពីថ្នាក្ស់មួយសៅថ្នាក្ស់មួយ
ការ្បមូ ល្្ ាំសត ៅទីតាំងណ្តមួ យមិនអ្នុញ្ញា សទ។
សិសសនឹង្ វូ បានអ្នុញ្ញា ឲ្យសចញពីថ្នាក្ស់ក្សនតងចសនាលុះសពលនានា សដើមបីជួយ
ក្សនតងការបាំន្បក្សសិសសសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។

មា៉ាស់ម្កណ្តត់
សយើង្ត ល់ជូនមា៉ាស់្ក្សណ្ត ់សាា និងមិនខ្ូ ច និងធានាថ្ន បុគគលិក្សពាក្ស់មា៉ាស់សនុះពីសលើ្ចមុុះ
និងមា ់របស់ពួក្សសគបានយា៉ាង្ ឹម្ វូ សពលសៅខាងក្សនតង និងសពលសៅខាងស្ដអ្គ្នរ និងរក្សាចមាៃយពីគ្នាយា៉ាង ិចជាង
្បាាំមួយ វ ី ពីមនុសសមាាក្ស់សទៀ រ ួមទ ាំងបុគគលស្សងន្ដលមិនន្មនជាបុគគលិក្ស
និងក្សន្នល ងន្ដល ្មូវឲ្យអ្នុវ ត តមបទបញ្ញារបស់្ក្សសួ ងសុខាភិបាលសាធារណ្ៈរដឋ California (CDPH) ឬមនា ីរសុខាភិបាល
សាធារណ្ៈសខានធី San Joaquin (SJCPH)។
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័ ទ ាំងអ្ស់្ ូវន្ ពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់្គប់សពលសវលាសៅសលើប រ ិសវណ្សាលា
A. សយាងតមសាាប័ន SJCPH មនុសសសពញវយ
សលើក្សន្លងន្ សពលបរ ិសភាគ ឬ្ឹក្ស ឬសៅក្សនតងបនា ប់បិទជិ ន្ដលមិនសៅជាមួ យអ្ា ក្សដម្ទ ឬមានក្សរណ្ីសលើក្ស
ន្លងន្ដលមានោយខាងស្កាមចាំណ្ុច (F)។
B. សយាងតមសាាប័ន SJCPH សិសសទ ាំងអ្ស់ (ថ្នាក្ស់មស ត យយ - ថ្នាក្ស់ទី 12) ្ វូ ពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់សៅសពល៖
1. ខ្ណ្ៈសពលមក្សដល់ និងចាក្សសចញពីប រ ិសវណ្សាលា
2. សៅ ាំបន់ណ្តមួ យសៅខាងស្ដថ្នាក្ស់សរៀន (សលើក្សន្លងន្ សពលបរ ិសភាគ ្ឹក្ស
ឬចូ លរ ួមក្សនតងសក្សមម ភាពោងកាយសៅខាងស្ដអ្គ្នរ)
3. សៅក្សនតងថ្នាក្ស់សរៀន សលើក្សន្លងន្ មានការសលើក្សន្លងដូ ចមានោយខាងស្កាមចាំណ្ុច (F)
C. បុគគលិក្សនិងសិសសនឹងស្បើមា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់ពួក្សសគ ដោបណ្តវា្ត ល់នូវការ្គបសលើ្ចមុុះនិងមា ់ឱ្យបានជិ ។
D. បុគគលិក្សនិងសិសសនឹងស្បើមា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់ពួក្សសគ ដោបណ្តវា្ត ល់នូវការ្គបសលើ្ចមុុះនិងមា ់ឱ្យបានជិ ។
E. មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់នឹង្ វូ ្ត ល់ជូនបុគគលិក្ស និងសិសសន្ដល្ ូវការ។
F. បុគគលខាងស្កាមសនុះ្ វូ បានសលើក្សន្លងពីការពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់៖
1. មនុសសន្ដលមានអាយុពីរឆ្ាាំ ឬស្កាមអាយុសនុះ។ សក្សម ង ូ ចៗទ ាំងសនុះមិន្ ូវពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់សទ
ស្ពាុះ្បឈមនឹងស្គ្នុះថ្នាក្ស់ម្នការែប់ដសងហ ើម។
2. មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់មិន្ វូ បានន្ណ្នាាំស្មាប់អ្ាក្សន្ដលមានអាយុ 2 ឆ្ាាំ ឬសក្សម ងជាងសនុះ ឬអ្ា ក្សន្ដលពិបាក្សដក្សដសងហ ើម
ឬសនល ប់មិនដឹងខ្ល ួន ពិការ ឬមិនអាចសដាុះ មា៉ាស់សចញសដាយគ្នមនជាំនួយសនាុះស ើយ។
3. អ្ា ក្សន្ដលមានជាំងឺ្បចាាំកាយ បញ្ញហសុខ្ភាព្ល វូ ចិ ត ឬពិការភាពន្ដលោោាំងការពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់។
សនុះោប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងអ្ា ក្សមានជាំងឺ្បចាាំកាយ ន្ដលការពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់សនុះអាចសធវ ីឲ្យសា ុះដសងហ ើម
ឬអ្ា ក្សន្ដលសនល ប់មិនដឹងខ្ល ួន ពិការ ឬមិនអាចសដាុះមា៉ាស់សចញសដាយគ្នមនជាំនួយបាន។
4. អ្ា ក្សន្ដលមានបញ្ញហ្ សចៀក្សសខ្ាយ ឬការទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួ យមនុសសន្ដលមានន្ដលមានបញ្ញហ្ សចៀក្សសខ្ាយ
សៅទីក្សន្នល ងន្ដលអាចសមើលស ើញមា ់គចា
ឺ ាំបាច់ស្មាប់ការ្បា្ស័យទក្ស់ទងគ្នា។
5. អ្ា ក្សន្ដលពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់អាចបងា ហានិភ័យដល់បុគគលន្ដលពាក្ស់ព័នធនឹងការង្កររបស់ពួក្សសគ
ដូ ចន្ដលបានក្សាំណ្ ់សដាយនិយ ក្សរមូ លដាឋន រដឋ ឬស ព័នធ
ឬសគ្នលការណ្៍ន្ណ្នាាំសតីពីសុវ ា ិភាពសៅក្សន្នល ងសធវ ីការ។
G. មណ្ឌលសាលានឹង្ត ល់ការស្មបស្មួ លសមរមយ ដូ ចជារបាាំងមុខ្ន្ដលមាន
្ក្សណ្ត ់បាាំងស្មាប់អ្ាក្សន្ដលមិនអាចពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់បាន សដាយមានស
ុ្លសវជា សាស្រសត។
សគនឹងពិចារណ្តអ្ាំពីជស្មើសជាំនួសសដាយន្្ា ក្សសលើក្សរណ្ីនីមួយៗ។
H. តមសគ្នលការណ្៍ន្ណ្នាាំរបស់ CDPH ្គូអាចស្បើរបាាំងមុខ្ ន្ដលអាចឱ្យសិសសសក្សម ងៗសមើលស ើញមុខ្្គូរបស់ពួក្សសគ
និងសជៀសវាងឧបសគគ ន្ដលអាចសក្សើ មានចាំសពាុះការបស្ងៀនបសញ្ច ញសាំស ង។
I. បុគគលិក្សណ្តន្ដលមិនពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ របាាំងមុខ្ន្ដលមាន្ក្សណ្ត ់បាាំង ឬជស្មើសស្សងន្ដលមាន្បសិទធភាព
ឬការការពារ្ល វូ ដសងហ ើមសដាយមានស
្
ុ លណ្តមួ យ ្ ូវន្ សា ិ សៅចមាៃយយា៉ាង ិច្បាាំមួយ វ ី ពីមនុសសដម្ទសទៀ
សលើក្សន្លងន្ បុគគលិក្សន្ដលមិនបានពាក្ស់មា៉ាស់្ ូវបានសធវ ីស សត យា៉ាង ិចពីរដងក្សនតងមួ យសបាត ៍សដើមបីរក្ស COVID-19។
ការម្គប់ម្គងវ ិសវកម្ម
SUSD អ្នុវ ត វ ិធានការនានាដូ ចខាងស្កាមស្មាប់សាានការណ្៍ន្ដលមិនអាចរក្សាចមាៃយយា៉ាង ិច្បាាំមួយ វ ី បាន៖
របាាំងក្សញ្ច ក្ស់្ វូ បាន ដាំស ើងសៅតម ាំបន់មណ្ឌលសាលា ន្ដលមិនអាចរក្សាគមាល ្បាាំមួយ វ ី បាន ក្ស៏ដូចជាថ្នាក្ស់សរៀនទ ាំងអ្ស់។
តមវ ិសាលភាពន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន SUSD បសងា ើនបរ ិមាណ្ខ្យល់អាកា
សខាងស្ដស្មាប់អ្គ្នររបស់សយើងន្ដលមាន្បព័នធសមកានិច ឬ្បព័នធខ្យល់ធមម ជា ិសដាយ៖
A. ឲ្យខ្យល់អាកាសបរ ិសុទធសៅខាងស្ដចូ លក្សនតងអ្គ្នរឲ្យបានស្ចើនតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន
B. ពិនិ យ និងសមាា
្មងខ្យល់សដើមបីធានាបាននូ វគុណ្ភាពខ្យល់ និងចរនត ខ្យល់្ ឹម្ ូវ
C. ធានាឱ្យមានខ្យល់សចញចូ លបាន្ ឹម្ ូវក្សនតងសពលសមាា
និងសមាលប់សមសោគ
D. ឱ្យខ្យល់សចញចូ លឲ្យបាន្គប់្គ្នន់សៅក្សនតងទីធាលរបស់សិសសសៅសពលសមាា មុនសពលសិសសមក្សដល់
E. សរៀបចាំន្្នការសមាា ឱ្យបានស្ចើនសពលសិសសមិនមានវ ត មាន
F. ចរនត ខ្យល់បានសក្សើនស ើង 30% រ ួមទ ាំងការសបើក្សដាំសណ្ើរការ្បចាាំម្ែៃ 2 សមា៉ាងមុនសពលសាលាសរៀនបនត រ ូ
បនាាប់ពីសចញពីសាលាសរៀន សបើអាចសធវ ីសៅបាន
G. ដាំស ើងមា៉ាសុីនបសងា ើ អ្ុីយ៉ាុង (មា៉ាសុីនបនស
ុ ទធ ខ្យល់) សៅក្សនតងបនា ប់សរៀននីមួយៗ

ដល់ 2 សមា៉ាង
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H. បនា ប់សរៀននីមួយៗ្ ូវបានន្ក្សលមា សដាយបាំពាក្ស់ ្មង MERV-13
I. ្បព័នធ Reprogram HVAC ដាំសណ្ើរការសៅសពលមិនសបើក្សបងអច
ួ និងទវរ។
J. ក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលមានអាកាសធា ុលា ្ ូវសបើក្សបងអចនិ
ួ ងទវរសបើអាចសធវ ីបាន សដើមបីបសងា ើនចរនត ខ្យល់

យុទ្ធសាស្រសតសមាែត និងសមាលប់សម្សរាគ COVID-19
នី ិ វ ិធី ឹងរ៉ឹងក្សនតងការសមាា
និងសមាលប់សមសោគនឹង្ វូ បានអ្នុវ ត សៅតមសាលាសរៀន និងទីតាំង្ប ិប ត ិការនានា។
បុគគលិក្សនឹងមានសិទធិទទួ លបានសមាារន្ដលអ្នុម័ សដាយទីភាាក្ស់ង្ករការពារបរ ិសាាន (EPA)
សដើមបីន្ែរក្សាអ្នាម័យម្នបរ ិសាានរបស់ពួក្សសគ។ សលើសពីសនុះសទៀ បុគគលិក្សនឹងទទួ លបានក្សន្នសង្ក្សដាស និងដបម្ស្រសពយ៍ បាញ់ទឹក្ស
សមាលប់សមសោគន្ដលបានអ្នុ ម័ សដាយ EPA។ បុគគលិក្សនឹងទទួ លបានការបណ្្តុះបណ្ត
ត លអ្ាំពីការស្បើ្បាស់ទឹក្សសមាា
និង
ទឹក្សសមាលប់សមសោគឱ្យបាន្ ឹម្ វូ ។
A. បន្នា មពីសលើនី ិ វ ិធីសមាា ន្ដលបានបញ្ញាក្ស់សៅក្សនតងន្្នការសនុះ ម្្ា ក្សន្នល
ងរ ួមន្ដលមានការប៉ាុះពាល់ស្ចើនសៅក្សនតងថ្នាក្ស់សរៀននឹង្ ូវបានសមាា
និង
សមាលប់សមសោគតមកាលវ ិភាគសមាា សទៀងទ ់សពញមួ យម្ែៃ សដាយស្បើទឹក្សសមាលប់សមសោគ ន្ដលបានអ្នុម័ សដាយ EPA
មាន្បសិទធភាព្បឆ្ាំងនឹង COVID-19។
1. ម្្ា ន្ដល្ ូវបានសគប៉ាុះពាល់ជាញឹក្សញាប់រ ួមមាន
2. បង្កាន់ម្ដទញទវរ
3. ក្សុងតក្ស់សភល ើង
4. បង្កាន់ម្ដក្សោលរ ូប ៊ីសណ្
5. ម្្ា បនា ប់ទឹក្ស
6.
ុ
7. សដអ្ី
8.
ុសរសសរ
9. បង្កាន់ម្ដមា៉ាសុីនទឹក្ស្ឹក្ស។
10. បុគគលិក្សស្ដពីអ្ាក្សន្ែរក្សា អាចសមាា ម្្ា ប៉ាុះពាល់ស្ចើន ជាមួ យនឹង្ក្សណ្ត ់
ជូ សមាលប់សមសោគន្ដល្ត ល់សដាយមណ្ឌលសាលា។
B. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចសមាា
និងសមាលប់សមសោគនឹងទទួ លបានការបណ្្តុះបណ្ត
ត លសម្សបនិងបរ ិកាារការពារខ្ល ួន។
C. បនា ប់ទឹក្ស្ ូវបានសមាលប់សមសោគសរៀងោល់សមា៉ាង។
D. ការសមាលប់សមសោគនឹងសធវ ីស ើងសៅសពលសិសសមិនមានវ ត មាន សដើមបីសជៀសវាងការប៉ាុះពាល់ដល់សិសស។
E. ្បព័នធខ្យល់សចញចូ លបាន្ ឹម្ វូ នឹង្ ូវបានស្បើសៅសពលសធវ ីការសមាលប់សមសោគសដើមបីកា ់បនា យការប៉ាុះពាល់ដល់បុគគលិក្ស។
F. ចរនត ខ្យល់សក្សើនស ើងសដាយ
1. ការបសងា ើនការស្បើ្បាស់្បព័នធបសងា ើ ខ្យល់ប រ ិសុទធ HVAC ជាអ្ ិបរមា
2. ការរក្សាបងអច
ួ និងទវរឲ្យសៅន្ សបើក្សសៅតមក្ស្មិ ន្ដលគិ ដល់សុខ្ភាព
របស់អ្ាក្សកាន់កាប់ស្សងសទៀ មិន្ វូ បានជុះឥទធ ិពលអ្វ ិជា មាន
G. នី ិ វ ិធីសមាា
និងសមាលប់សមសោគ៖
1. ្បព័នធខ្យល់សចញចូ លបានសម្សបសៅក្សនតងបរ ិសវណ្ ាំបន់នឹង្ វូ បានន្ែរក្សា
2. បរ ិសវណ្ ាំបន់នឹង្ វូ បានសមាា ទង
ាំ អ្ស់ ប៉ាុន្នត បុគគលិក្សមានភារក្សិចច សមាលប់សមសោគ
3. បុគគលិក្សនឹងពាក្ស់ PPE សម្សប
4. ម្្ា នឹង្ វូ បានសមាា សដាយស្បើទឹក្សម្ស្រសពយ៍បាញ់ថ្នាស
ាំ ្មាប់សគ្នលបាំណ្ងទូ សៅ ្បសិនសបើចាាំបាច់
5. ទឹក្សសមាលប់សមសោគន្ដលមានសលខ្ចុុះបញ្ា ី EPA ន្ដលអ្នុម័ ថ្នមាន្បសិទធភាព្បឆ្ាំងនឹង វ ីរុស COVID-19
នឹង្ វូ បានស្បើ្សបតមការន្ណ្នាាំរបស់សោងច្ក្ស្លិ ន្ដលអ្នុញ្ញា ឱ្យមានសពលប៉ាុះពាល់សម្សប។
6. ្បព័នធសមាលប់សមសោគសអ្ ិច្ សា
ូ ត ិច ្បសិនសបើបានស្បើ នឹង្ វូ ស្បើ ្សបតមការន្ណ្នាាំរបស់សោងច្ក្ស្លិ
7. បុគគលិក្សនឹងសដាុះបរ ិកាារ PPE សចញ ស ើយលាងម្ដ
កនទងករណីរបាយការណ៍ វ ិជជមាន COVID-19៖
A. ការសមាលប់សមសោគតមកាលវ ិភាគសៅសលើ ាំបន់ន្ដលរង្លប៉ាុះពាល់នឹងសក្សើ ស ើងបនាាប់ពីរយៈសពលដាក្ស់ឲ្យសៅដាច់សដាយ
ន្ ក្ស 24 សមា៉ាង ឬអាចអ្នុញ្ញា តមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានតមអ្នុសាសន៍របស់ CDC។
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B.

អ្ា ក្សន្ែរក្សានឹងសមាលប់សមសោគសៅ្ ង់ចាំណ្ុចប៉ាុះពាល់ទ ាំងអ្ស់ដូចន្ដលបានសរៀបោប់ខាងសលើ
ក្ស៏ដូចជាម្្ា រ ឹងសៅក្សនតង ាំបន់សធវ ីការ/ក្សន្នល ងសធវ ីការ និងសមាារទក្ស់ទងនឹងបសចច ក្ស វ ិទាណ្តមួ យន្ដលមានការប៉ាុះពាល់ស្ចើន
ដូ ចជាទូ រសពា កាតរចុច ក្សណ្ដតរ និងមា៉ាសុីនសបាុះពុមពជាសដើម។
C. សៅសពលន្ដលការ្បា្ស័យទក្ស់ទងបានបញ្ច ប់ សដើមបីអ្នុញ្ញា ឱ្យចូ លមត ងសទៀ សៅ ាំបន់ន្ដលបានសមាលប់សមសោគ។
វ ីរុស
ក្សូ រ ូណ្តវ ីរុស (COVID-19,
Novel, SARS)

រយៈសពលន្ដលវ ីរុសអាចឆ្ល ងបាន*
អាចសៅសលើខ្យល់បានរ ូ ដល់ 3
សមា៉ាង 72 សមា៉ាងសលើម្្ា រ ឹង
48 សមា៉ាងសៅសលើសឈើ និង្ក្សណ្ត ់
24 សមា៉ាងសៅសលើ្ក្សដាសកា ុង

វ ិធីសាស្រសតសមាលប់សមសោគ
សមាលប់សមសោគជាមួ យទឹក្សសមាលប់សមសោគន្ដលបានចុុះបញ្ា ីសដាយ
EPA ស្មាប់្គប់ម្្ា រ ឹងទង
ាំ អ្ស់ និងម្្ា ទន់ន្ដលអាចជូ
និងអាចបាញ់ទក្ស
ឹ សមាា បាន
្បសិនសបើមានភាពក្សខ្វ ក្ស់ក្សនតងរយៈសពល 72 សមា៉ាងចុងស្កាយ។
សមាារសបាុះពុមពគួរន្ “ដាក្ស់សៅដាច់សដាយន្ ក្ស” រយៈសពល 24
សមា៉ាង។ សសៀវសៅន្ដលមានគ្មបបាលសា ិច
ឬ្ក្សណ្ត ់ ន្ដលដាក្ស់សៅដាច់សដាយន្ ក្សរយៈសពល 72 សមា៉ាង

បញ្ជីទ្ឹកសមាលប់សម្សរាគកដលមានកនទងសតទកបចចទបបនា
ទឹក្សសមាលប់សមសោគ

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 បរ ិកាារសមាភរ និងបរ ិកាារការពារខ្ល ួន (PPE) រ ួម្រា
A. មិន្ វូ ស្បើ PPE រ ួមគ្នាសទ ដូ ចជាស្សាមម្ដ ន្វនត និងរបាាំងមុខ្។
B.

របស់របរន្ដលបុគគលិក្សប៉ាុះពាល់ជា្បចាាំ ដូ ចជាទូ រសពា កាសសាតប់ ុសរសសរ កាតរចុច សមាារសរសសរ បរ ិកាារ
និងឧបក្សរណ្៍ស្សងៗក្ស៏មិន្ ូវស្បើរ ួមគ្នាន្ដរ។ សៅក្សន្នល ងន្ដល្ វូ ស្បើរ ួមគ្នា ្ ូវសមាលប់សមសោគសលើរបស់ទ ាំងសនុះោល់សពល
ស្បើ្បាស់សដាយ បុគគលិក្សន្ដលបានស្បើចុងស្កាយសគសដាយស្បើ្ក្សណ្ត ់ជូ virex ឬ Clorox។

C. ការស្បើ្បាស់យានយនត រ ួមគ្នានឹង្ វូ បានកា ់បនា យអ្បបបរមាតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន និងចាំណ្ុចប៉ាុះពាល់ស្ចើន (ឧ.
ម្ដចងក ូ បង្កាន់ម្ដទញទវរ គនល ឹុះន្ខ្ស្ក្សវា ់ បន្ងា ក្សម្ដ ម្ដប្រន្ូ គ រ។ល។) នឹង្ ូវបានសមាលប់សមសោគោល់សពលស្បើមតងៗ។
ការសធវ ីអ្នាម្័យលាងម្ដ
សដើមបីអ្នុវ ត នី ិ វ ិធីអ្នាម័យសដាយម្ដឱ្យមាន្បសិទធិភាព SUSD៖
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ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
លាងសមាា
ឬសធវ ីអ្នាម័យម្ដឱ្យបានញឹក្សញាប់។ សិសស និងបុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់្ វូ លាងម្ដឱ្យបានញឹក្សញាប់។
្បសិនសបើមិនមានសាប៊ាូ និងទឹក្សសទ សូ មស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដន្ដលមានជា ិអាល់ក្សុលសលើសពី 60%
ន្ដលបានអ្នុម័ សដាយមណ្ឌលសាលា។ មណ្ឌលសាលាសនុះនឹង្ត ល់ការន្ណ្នាាំជាលាយលក្សា ណ្៍អ្ក្សសរ និងដាក្ស់ផ្ទលក្សសញ្ញា
សត ីពីបសចច ក្សសទសលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ វូ ។ សគ្នលការណ្៍ន្ណ្នាាំខាងស្កាម្ វូ បានន្ណ្នាាំស្មាប់ប រ ិបទសាលាសរៀន។
សដើមបីអ្នុវ ត នី ិ វ ិធីអ្នាម័យសដាយម្ដឱ្យមាន្បសិទធិភាព SUSD៖
A. វាយ ម្មល ក្សន្នល ងលាងម្ដ
B. ក្សាំណ្ ់ ្មូវការសដើមបីន្ក្សន្្ប ឬបន្នា មក្សន្នល ងលាងម្ដ
C. សលើក្សទឹក្សចិ ត និងទុក្សសពលសវលាស្មាប់បុគគលិក្សលាងម្ដ
D. ្ត ល់ឱ្យបុគគលិក្សនូ វទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដន្ដលមាន្បសិទធភាព និងហាមស្បើទឹក្សអាល់ក្សុងលាងម្ដ
ន្ដលមាន្្ ក្ស
ត សារធា ុសមតណ្ុល (ឧ. អាល់ក្សុលសមទីល)
E. សលើក្សទឹក្សចិ ត បុគគលិក្សឱ្យលាងម្ដឱ្យបានយា៉ាងសហាចណ្តស់ 20 វ ិនាទីោល់សពល។

យា៉ាងសហាចណ្តស់សិសស និងបុគគលិក្ស្ ូវលាងម្ដ ឬស្បើ្បាស់ទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ៖
A. សៅសពលសៅដល់ទីតាំងសាលា នាយក្សដាឋន ឬក្សន្នល ងសធវ ីការ
B. មុនសពលចាក្សសចញពីទីតាំង
C. សៅសពលចូ លសរៀនថ្នាក្ស់សរៀន នាយក្សដាឋន ក្សន្នល ងសធវ ីការែម ីណ្តមួ យ
D. សៅសពលស្បើបនា ប់ទឹក្ស
E. សៅសពលន្ដលអាចសមើលស ើញក្សខ្វ ក្ស់
F. បនាាប់ពីស្បើ្ក្សដាសជូ មា ់ ក្សា ក្សដាក្ស់ក្សនតងម្ដ
G. សពលមក្សដល់្ាុះ
បរ ិកាារការពារខ្ល ួន (PPE) កដលសម្បើសដើម្បីម្គប់ម្គងការប៉ាះពាល់របស់បុគគលិកសៅនឹង COVID-19
SUSD វាយ ម្មល ពី ្មូវការ PPE (ដូ ចជាស្សាមម្ដ ន្វនត និងរបាាំងមុខ្) ន្ដល ្មូវសដាយចោប់ CCR ្ ង់ជាំពូក្សទី 8 មា្តទី 3380
និង្ត ល់ PPE ន្បបសនុះតម ្មូវការ។
សៅសពលនិយាយអ្ាំពីការការពារ្ល វូ ដសងហ ើម សយើងវាយ ម្មល ពី ្មូវការសយាងសៅតមចោប់ CCR ្ ង់ជាំពូក្សទី 8 មា្តទី 5144
សៅសពលន្ដលមិនអ្នុវ ត ឬរក្សាបានតមលក្សា ខ្ណ្ឌម្នការរក្សាគមាល ពីគ្នា។
SUSD ្ត ល់ និងធានាការស្បើ្បាស់ឧបក្សរណ្៍ការពារន្ភា ក្ស និងឧបក្សរណ្៍ការពារ្ល វដសងហ
ូ
ើម្សបតមមា្តទី 5144
ិធ
សៅសពលបុគគលិក្ស្ វូ បានប៉ាុះពាល់នឹងនី ិ វ ី ន្ដលអាច្ វូ សារធា ុោវជាមួ យសមាារន្ដលអាចឆ្ល ងសមសោគដូ ចជាទឹក្សមា ់
ឬវ ថ តោវសចញពី្ល វដសងហ
ូ
ើម។
បរ ិកាារការពារខ្ល ួន
បរ ិកាារការពារខ្ល ួនន្ដល្ វូ បានសគសាគល់ជាទូ សៅថ្ន "PPE" គឺជាបរ ិកាារ
ន្ដលសគពាក្ស់សដើមបីកា ់បនា យការប៉ាុះពាល់សៅនឹងស្គ្នុះថ្នាក្ស់ន្ដលបណ្ត
ត លឱ្យមានការរងរបួ សធៃ ន់ធៃរ និងជាំងឺសៅក្សន្នល ងសធវ ីការ
ឬសដើមបីការពារអ្ា ក្សដម្ទសដាយទប់សាា ់ការរ ីក្សោលដាលម្នដាំណ្ក្ស់ទឹក្ស ូ ចៗន្ដលខាា សចញតម្ល វូ ដសងហ ើមមក្សពីអ្ាក្សពាក្ស់
ដូ ចជាមា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ និងរបាាំងមុខ្ន្ដលសគពាក្ស់ស្មាប់សគ្នលបាំណ្ងសនុះ។ មានក្សងវ ុះការ្គ ់្គង់ PPE
សៅទូ ទ ាំង្បសទសសដាយសារន្
្មូវការខ្ព ស់។ វ ិធានការសម្សបទង
ាំ អ្ស់នឹងសធវ ីស ើង សដើមបីទទួ លបានបរ ិកាារសនុះន្ដល
ចាាំបាច់សដើមបីការពារសិសស និងបុគគលិក្ស។
PPE ខាងស្កាមនឹង ្មូវឱ្យពាក្ស់្សបតមន្្ា ក្ស B ម្នន្្នការសនុះ។ មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់នឹង្ វូ ្ត ល់ជូនដល់បុគគលិក្ស
សិសសនិងសភញៀវសដាយន្្ា ក្សសលើ “ ្មូវការ” ន្ដលបុគគលិក្ស សភញៀវ អ្ា ក្សស ៉ា ការ និងអ្ា ក្សសម ័្គចិ ត ន្ដលមក្សដល់សដាយពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់
ស ើយ្ក្ស ុម្គួ សារ្ត ល់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់សម្សបស្មាប់ក្សូនៗរបស់ពួក្សសគ។ របាាំងមុខ្នឹង្ ូវបាន្ត ល់ជូនបុគគលិក្សតម ្មូវការ។



មា៉ាស់
របាាំងមុខ្

ខាងស្កាមសនុះគឺជាបញ្ា ី PPE ន្ដលនឹង្ វូ ្ត ល់ឱ្យសម្សបសៅនឹងភារក្សិចច៖
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ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
A. របាាំងមុខ្ជាមួ យមា៉ាស់៖ បានចូ លរ ួមក្សនតងការពិនិ យសោគសញ្ញា ឬសមើលន្ែអ្ា ក្សន្ដលមានសោគសញ្ញាម្ន COVID-19
1. ស្សាមម្ដ (មិន្ជាប សម្សបសៅនឹងភារក្សិចច)
B. ការសមាា
និងការសមាលប់សមសោគជាមួ យទឹក្សសមាលប់សមសោគន្ដលអ្នុម័ សដាយ EPA
1. ការសរៀបចាំអាហារ និងសសវាក្សមម អាហារ
2. ការន្ចក្សចាយឧបក្សរណ្៍បសចច ក្ស វ ិទា សសវាក្សមម និងការផ្ទលស់ប្រូ
3. បុគគលិក្សការ ិយាល័យជួ រមុខ្សពលចាប់កាន់វ ថ តន្ដលសាធារណ្ៈជនបានស្ញើ
4. ភារក្សិចចន្ដលទក្ស់ទងនឹងការប៉ាុះពាល់ជាមួ យនឹងវ ថ តោវពីោងកាយ/លាមក្ស
5. ឈុ សសមល ៀក្សបាំពាក្ស់ (្បសភទស្បើរ ួចសបាុះសចាល)៖ បុគគលិក្សន្ែទ ាំមនុសសន្ដលមានសោគសញ្ញាម្នការឆ្ល ង
COVID-19 ន្ដលក្សាំពុងក្សា ក្ស ឬក្សណ្ត
ត ស់ ឬបុគគលិក្សសធវ ីការសមាលប់សមសោគសៅបរ ិសវណ្ន្ដល
កាន់កាប់ពីមុនសដាយនរណ្តមាាក្ស់ន្ដលបានសធវ ីស សត វ ិជា មាន COVID-19។
6. ឧបក្សរណ្៍ដក្សដសងហ ើម N95 (ន្ដលអាចស្បើបាន និងបាំពាក្ស់)៖ ្ត ល់ជូនបុគគលិក្សន្ែទ ាំមនុសសន្ដលមានសោគសញ្ញា
COVID-19 – គិលានុបដាឋក្ស/បុគគលិក្សការ ិយាល័យសុខាភិបាល។
សមាគល់៖ បចចតបបនា មណ្ឌលសាលាមិនស្បើ្លិ ្លសមាលប់សមសោគន្ដល្ ូវការការការពារ្ល វូ ដសងហ ើ មសទ។
ក្នការសម្មាប់សដាះម្សាយអ្ា កឈឺ
A. បនា ប់ដាច់សដាយន្ ក្សមួ យនឹង្ វូ បានក្សាំណ្ ់សៅតមសាលានីមួយៗ និងបាំពាក្ស់ PPE សម្សប។
B. អ្ា ក្សន្ដលបង្កហញសោគសញ្ញា COVID-19 នឹង ្មូវឲ្យពាក្ស់មា៉ាស់ភាលមៗ (លុុះ្តន្ អាយុ
ឬសាានភាពកាយសមបទរបស់ពួក្សសគសធវ ីឱ្យមិនមានសុវ ា ិភាព)។
C. ្បសិនសបើសិសសបង្កហញ ឬោយការណ្៍ពីសោគសញ្ញា COVID-19 ឬោយការណ្៍
អ្ាំពីការប៉ាុះពាល់ជាមួ យនរណ្តមាាក្ស់ន្ដលសធវ ីស សត វ ិជា មាន COVID-19 ពួ ក្សសគ
នឹង្ វូ បញ្ជន
ូ សៅ ាំបន់ដាក្ស់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយន្ ក្សភាលម។ សិសសនឹង្ វូ បាន្បគល់ឱ្យឪពុក្សមាតយរបស់ពួក្សសគ
សដើមបីសធវ ីការតមដាន និងសធវ ីស សត
D. បុគគលិក្សន្ដលសចញសោគសញ្ញានឹង្ វូ បានសសា ើសុាំឱ្យចាក្សសចញពីប រ ិសវណ្ និងន្សវ ងរក្សការន្ែទ ាំ និងន្ណ្នាាំឱ្យសៅសធវ ីស សត ។
E. សិសស និងបុគគលិក្សន្ដលមានសោគសញ្ញា ន្ដលមិនន្មនជាអ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិ និងមានលទធ ្លស សត អ្វ ិជា មាន
អាចវ ិល្
ប់មក្សវ ិញបាន 24 សមា៉ាងបនាាប់ពីបា ់្គ ុនសដត (្បសិនសបើមាន) និងសោគសញ្ញាធូ រ្សាលវ ិញ។
ឯក្សសារអ្ាំពីលទធ ្លស សត អ្វ ិជា មានគួ រន្ ្ វូ បាន្ត ល់ជូនរដឋ បាលសាលា។ ជាំនួសឱ្យលទធ ្លស សត អ្វ ិជា មាន
្ វូ អ្នុញ្ញា ឱ្យសិសសនិងបុគគលិក្ស វ ិល្
ប់មក្សសធវ ីការវ ិញសដាយនាាំលិខ្ិ សពទយមក្សជាមួ យន្ដល្ត ល់នូវការពនយល់ស្សងសទៀ អ្ាំពីសោគសញ្ញា
និងស
ុ្លម្នការមិនសធវ ីស សត ។
F. សិសស និងបុគគលិក្សន្ដលសធវ ីស សត វ ិជា មាន COVID-19 អាចវ ិល្
ប់សៅសា
លាវ ិញសៅសពលពួ ក្សសគបានបាំសពញតមលក្សា ខ្ណ្ឌរបស់ SJCPH ក្សនតងការបញ្ច ប់រយៈសពលដាក្ស់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយន្ ក្ស
យា៉ាងសហាចណ្តស់ 10 ម្ែៃ ចាប់តាំងពីសោគសញ្ញាបានចាប់ស្ត ើមសចញ (ឬពីម្ែៃ សៅយក្សលទធ ្លវ ិជា មាន ្បសិន
សបើមិនមានសោគសញ្ញា) និងគ្នមន្គ ុនសដត 24 សមា៉ាង និងសោគសញ្ញាធូ រ្សាលវ ិញ។
នីតិ វ ិធីម្នការសធវ ីសតសដ និងរាយការណ៍ពីករណី COVID-19
មស្រនតីសុខាភិបាល បុគគលិក្សនិង្ក្ស ុម្គួ សារនឹងទទួ លបានការជូ នដាំណ្ឹង ្បសិនសបើពួក្សសគបានប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិជាមួ យក្សរណ្ី វ ិជា មាន
COVID-19 ខ្ណ្ៈសពលន្ដលរក្សាបាននូ វការសមាៃ ់តម ្មូវការម្នចោប់រដឋ និងស ព័នធ។ សូ មក្ស ់សមាគល់ថ្ន
"អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធ" បចចតបបនន្ វូ បានចា ់ទុក្សថ្នសា ិ ក្សនតងចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ពីអ្ាក្សមាន្្ ក្ស
ត សមសោគសនុះ ខ្ណ្ៈសពលឆ្ល ងសម
សោគក្សនតងរយៈសពលយា៉ាង ិច 15នាទី។
សលើក្សទឹក្សចិ ត បុគគលិក្សឲ្យសៅសធវ ីស ស្្បចាាំន្ខ្តមរយៈអ្ា ក្ស្ត ល់សសវាន្ែទ ាំសុខ្ភាព ឬសៅទីតាំងសធវ ីស សត ។
A. គ្នមនសោគសញ្ញា គ្នមនអ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិជាមួ យអ្ា ក្សមាន្្ ក្ស
ត សមសោគសនុះ ឬគ្នមនលទធ ្លស សត វ ិជា មាន
1. បនត ការ្ ួ ពិនិ យសដាយខ្ល ួនឯងជាសរៀងោល់ម្ែៃ សដើមបីតមដានសោគសញ្ញា
2. មិនមានការសធវ ីចតត ីស័ក្ស
3. មិនចាាំបាច់សធវ ីស សត
4. សដាុះ្សាយក្សត ីក្សងវ ល់ណ្តមួ យជាមួ យអ្ា ក្ស្ត ល់សុខ្ភាពផ្ទាល់ខ្ល ួន
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ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
B. មនុសសន្ដលបង្កហញសោគសញ្ញា COVID-19
1.
ពាក្ស់មា៉ាស់ភាលម ្បសិនសបើមិនបានពាក្ស់ ស ើយបញ្ជន
ូ សៅក្សន្នល ងដាក្ស់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយន្ ក្ស (ឬ្ា ុះ
្បសិនសបើជាបុគគលិក្ស) រ ូ ដល់អាចដឹក្សសៅ្ា ុះ ឬសៅមណ្ឌលសុខ្ភាពឲ្យបានឆ្ប់តមន្ដលអាចអ្នុវ ត សៅបាន។
2.
បិទក្សន្នល ងន្ដលស្បើសដាយមនុសសឈឺ ស ើយមិន្ វូ ស្បើមុនសពលសធវ ីការសមាលប់សមសោគស ើយ។
សដើមបីកា ់បនា យហានិភ័យម្នការប៉ាុះពាល់ ឧបក្សរណ្៍ PPE នឹង្ វូ បានស្បើសដើមបីការពារបុគគលិក្ស
ស ើយនឹង្ ូវបានសមាលប់សមសោគមុនសពលសបើក្សស ើង វ ិញ។
3.
្មូវឱ្យសិសស និងបុគគលិក្សសៅសធវ ីស សត បនាាប់ពីពួក្សសគបានសចញសោគសញ្ញា COVID-19 មួ យឬស្ចើន
ឬ្បសិនសបើសមាជិក្ស្គួ សារ ឬអ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិមិនន្មនជាសមាជិក្ស្គួ សារណ្តមាាក្ស់បានសធវ ីស សត វ ិជា មាន COVID-19
4.
សបើលទធ ្លស សត អ្វ ិជា មាន ឬ្ត ល់សាំបុ្ សពទយន្ដលពនយល់ពីសោគសញ្ញា និងស
ុ ្ល
a. បុគគលមានសោគសញ្ញាន្ដលមិនន្មនជាអ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិ និងអ្ា ក្សន្ដលសធវ ីស សត អ្វ ិជា មាន COVID-19
អាចវ ិល្
ប់សៅសាលា/សធវ ីការវ ិញសដាយផ្ទាល់បាន បនាាប់ពីបា ់្គ ុនសដតយា៉ាងសហាចណ្តស់ 24 សមា៉ាង
(្បសិនសបើមាន) និងសោគសញ្ញាស្សងសទៀ ធូ រ្សាលវ ិញ ។
b. អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅនឹងក្សរណ្ី COVID-19 ន្ដលសធវ ីស សត អ្វ ិជា មានអាច
វ ិល្
ប់សៅសាលា/សធវ ីការវ ិញបានសដាយផ្ទាល់ បនាាប់ពីបញ្ច ប់ការសធវ ីចតត ីស័ក្សរយៈសពល 14
ម្ែៃ ពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ
c. ឯក្សសារអ្ាំពីលទធ ្លស សត អ្វ ិជា មាន្ វូ ន្ ្ត ល់ជូនរដឋ បាលសាលា
d. សាលា/ថ្នាក្ស់សរៀនសៅន្ សបើក្ស
e. មិនមានការ្បា្ស័យទក្ស់ទងបន្នា មសទ
5. លទធ ្លស សត វ ិជា មាន
a. អ្នុវ ត តមនី ិ វ ិធីក្សរណ្ីឆ្លង វ ិជា មានសយាងតម SJCPH COVID-19។
b. អ្នុវ ត តមនី ិ វ ិធីស្មាប់អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិសយាងតម SJCPH COVID-19។
c. សិសស/បុគគលិក្សន្ដលសធវ ីស សត វ ិជា មាន និងបានបាំសពញនូ វលក្សា ណ្ឌម្នការដាក្ស់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយន្ ក្ស
មិន ្មូវឲ្យមានសាំបុ្ សពទយបញ្ញាក្ស់អ្ាំពីលទធ ស សត អ្ វ ិជា មានមុនសពល្
ប់សៅសាលា/សធវ ីការវ ិញស ើយ
B. អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិជាមួ យក្សរណ្ីឆ្លងន្ដលមានការបញ្ញាក្ស់
1.
ក្សាំណ្ ់អ្ ត សញ្ញាណ្អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិ
2.
បញ្ជន
ូ អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិសៅ្ា ុះ វ ិញ
3.
្ត ល់លិខ្ិ គាំរ ូ SJCPH ស្មាប់អ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិសដាយមានការន្ណ្នាាំអ្ាំពីការសធវ ីចតត ីស័ក្ស និងការសធវ ីស សត
(ការសធវ ីចតត ីស័ក្សគឺ 14 ម្ែៃ គិ ចាប់ពីម្ែៃ ប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ)។
4.
ជូ នដាំណ្ឹងដល់្ក្ស ុមសិសសសាលាអ្ាំពីអ្ាក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិន្ដលសគសាគល់ជាមួ យលិខ្ិ គាំរ ូ SJCPH
្បសិនសបើមានការចងអតលបង្កហញ
5.
សាលាសៅន្ សបើក្ស
C. ក្សរណ្ីឆ្លងសមសោគន្ដលមានការបញ្ញាក្ស់
1.
រដឋ បាលសាលាបានជូ នដាំណ្ឹង
2.
រដឋ បាលសាលាគួ រន្ ជូ នដាំណ្ឹងដល់្ក្សសួ ងសុខាភិបាលសាធារណ្ៈក្សនតងរយៈសពល 4 សមា៉ាងបនាាប់ពីដឹងពីក្សរណ្ី វ ិជា មាន
COVID-19 ណ្តមួ យតម វ ិប្ ែលោយការណ្៍ពីការអ្ប់រំតមអាសយដាឋន www.sccgov.org/schools
3.
សិសស/បុគគលិក្សទទួ លបានលិខ្ិ គាំរ ូន្ដលបញ្ញាក្ស់ថ្ន វ ិជា មាន COVID-19
ជាមួ យនឹងសសចក្សត ីន្ណ្នាាំពីការដាក្ស់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយន្ ក្ស
4.
តមដានអ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធជាមួ យនី ិ វ ិធីក្សរណ្ីឆ្លងន្ដលបានបញ្ញាក្ស់ (្បសិនសបើចងអតលបង្កហញ) SJCPH COVID-19
a. អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅទីតាំងសាលា្ ូវបានក្សាំណ្ ់ និងទទួ លបានលិខ្ិ គាំរ ូ SJCPH
សដាយមានការន្ណ្នាាំអ្ាំពីការសធវ ីចតត ីស័ក្ស និងអ្នុសាសន៍ អ្ព
ាំ ីការសធវ ីស សត
b. ចាំសពាុះបរ ិបទន្ដល្ក្ស ុមសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់មានសា ិរភាព្ ូវបានរក្សា៖ សិសសនិង
បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់សៅក្សនតង្ក្ស ុមន្ មួ យម្នថ្នាក្ស់សរៀនដូ ចគ្នា ខ្ណ្ៈសពលមានអ្ា ក្សឆ្ល ង COVID-19
ន្ដលបញ្ញាក្ស់គួរន្ ្ វូ បានបញ្ជន
ូ សៅ្ា ុះ វ ិញភាលមៗ និង្ ូវបានន្ណ្នាាំឲ្យសធវ ីចតត ីស័ក្សសៅ្ា ុះ រយៈសពល
14 ម្ែៃ ចាប់ពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ ស ើយ្ ូវបានសធវ ីស សត តមការន្ណ្នាាំរបស់្ក្សសួ ងសុខាភិបាល
សាធារណ្ៈ
c. ចាំសពាុះបរ ិបទន្ដល្ក្ស ុមសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់ន្ដលមានសា ិរភាពមិន្ វូ បានរក្សា៖
ស្បើ្បាស់បញ្ា ីបលង់ក្សន្នល ងអ្ងគតយក្សនតងថ្នាក្ស់ និងពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួ យ្គូ
/បុគគលិក្សសដើមបីក្សាំណ្ ់អ្ ត សញ្ញាណ្អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិនឹងក្សរណ្ីឆ្លង COVID-19
ន្ដលបានបញ្ញាក្ស់សៅក្សនតងបនា ប់សរៀន និងសក្សមម ភាពសៅតមបរ ិសវណ្សាលាទង
ាំ អ្ស់។
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5.
6.
7.
8.

អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិគួរន្ ្ ូវបានបញ្ជន
ូ សៅ្ា ុះ វ ិញភាលមៗ និង្ វូ បានន្ណ្នាាំឲ្យសធវ ីចតត ីស័ក្សរយៈសពល 14
ម្ែៃ គិ ចាប់ពីម្ែៃ ប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ ស ើយ្ ូវសធវ ីស សត តមការន្ណ្នាាំរបស់្ក្សសួ ងសុខាភិ បាលសាធារណ្ៈ
ជាំរុញឱ្យឪពុក្សមាតយ/អាណ្តពាបាលជូ នដាំណ្ឹងដល់បុគគល ឬអ្ងគ ការណ្តមួ យន្ដលក្សូ នៗ
របស់ពួក្សសគមានការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅខាងស្ដទីតាំងសាលា
សមាលប់សមសោគក្សនតងថ្នាក្ស់សរៀន និងទីតាំងន្ដលអ្ា ក្សឆ្ល ងសមសោគសនុះបានចាំណ្តយសពលសវលាស្ចើន
ជូ នដាំណ្ឹងសៅសាលា/ ក្សន្នល ងសធវ ីការអ្ាំពីអ្ាក្សឆ្ល ងន្ដលសគសាគល់
សាលាសៅន្ សបើក្សសដាយមានការន្ណ្នាាំពីអាជាញធរមានសម ា ក្សិចចន្្ា ក្សសុខាភិបាលមូ លដាឋន (LHJ)

ការបណ
ត ទ ះបណ្ត
ត ល និងការបសម្ងៀន
A. មណ្ឌលសាលានឹងបណ្្តុះបណ្ត
ត លបុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់ និង្ត ល់សមាារសិក្សាដល់
្ក្ស ុម្គួ សារក្សនតងសក្សមម ភាពការពារសុវ ា ិភាពដូ ចខាងស្កាម៖
1.
បសងា ើនការអ្នុវ ត អ្នាម័យ
2.
សគ្នលការណ្៍ន្ណ្នាាំពីការរក្សាគមាល ពីគ្នា និងសារៈសាំខាន់របស់ពួក្សវា
3.
ការលាងម្ដឱ្យបាន្ ឹម្ ូវ
4.
ការស្បើ និងការន្ែទមា
ាំ ៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ និងឧបក្សរណ្៍ការពារស្សងសទៀ
5.
ការអ្នុវ ត ការ្ ួ ពិនិ យ
6.
ការក្សាំណ្ ់សោគសញ្ញាជាក្ស់លាក្ស់ម្ន COVID-19
7.
បុគគលិក្សនឹងទទួ លបាននូ វខ្ល ឹមសារសសងា បម្នន្្នការសុវ ា ិភាព COVID-19 របស់មណ្ឌលសាលា
B. ការបណ្្តុះបណ្ត
ត ល និងការអ្ប់រំ្ វូ បានសធវ ីស ើងតមអ្នឡាញ ឬសដាយផ្ទាល់្បសិនសបើអាចរក្សាគមាល ពីគ្នាបាន។
C. វគគ សិក្សាតមអ្នឡាញខាងស្កាម្ ូវបានក្សាំណ្ ់៖
1.
ការយល់ដឹងអ្ាំពីក្សូរ ូណ្តវ ីរុស (បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់)
2.
ភាពតន ឹងនិងែប់បារមា ម្នការ្គប់្គងក្សូ រ ូណ្តវ ីរុស (បុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់)
3.
្គួ សាររបស់អ្ាក្ស្គប់្គងក្សូ រ ូណ្តវ ីរុស (បុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់)
4.
ការសមាា
និងការសមាលប់សមសោគទីក្សន្នល ងរ ួម (បុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់)
5.
ក្សូ រ ូណ្តវ ីរុស៖ ការផ្ទលស់ប្រសៅសធវ
ូ
ីការពីចមាៃយ
6.
ភាាក្ស់ង្ករបងា សោគក្សនតង្ម (បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់)
D. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចសមាលប់សមសោគម្្ា ប៉ាុះពាល់ខាងសលើ និងឧបក្សរណ្៍នង
ឹ
ទទួ លបានការបណ្្តុះបណ្ត
ត លសលើចាំណ្ុចដូ ចខាងស្កាម៖
1.
ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19 – ការសមាា
និងការសមាលប់សមសោគ
2.
ការប៉ាុះពាល់ និងការ្គប់្គង COVID-19 ក្សនតងសពលសមាា
និងសមាលប់សមសោគ
3.
វ ិធានការបង្ការជាសក្សល
4.
្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរ ិកាារ PPE
5.
វ ិធីសា្ស្ ្ ឹម្ ូវក្សនតងការសមាលប់សមសោគ
6.
ព័ ៌មានអ្ាំពីតោងទិនាន័យសុវ ា ិភាពសត ីពីសារធា ុគីមីន្ដលបានស្បើ្បាស់
7.
វ ិធីទទួ លបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញហសុវ ា ិភាព
E. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចសធវ ីការ្ ួ ពិនិ យសុខ្ភាពនឹងទទួ លបានការបណ្្តុះបណ្ត
ត លសលើចាំណ្ុចដូ ចខាងស្កាម៖
1. ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19 – ការ្ ួ ពិនិ យយា៉ាងសក្សមម
2. ការប៉ាុះពាល់ និងការ្គប់្គង COVID-19 ក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពល្ ួ ពិនិ យសុខ្ ភាព
3. ្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរ ិកាារ PPE
4. វ ិធីទទួ លបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញ
ហ សុវ ា ិភាព
F. បុគគលិក្សន្ដលមានភារក្សិចចន្ែទ ាំអ្ា ក្សឈឺនឹងទទួ លបានការបណ្្តុះបណ្ត
ត លសលើចាំណ្ុចដូ ចខាងស្កាម៖
1.
ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19 – ន្្នការស្មាប់សដាុះ្សាយជាមួ យអ្ា ក្សឈឺ
2.
ការប៉ាុះពាល់ និងការ្គប់្គង COVID-19 ក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលន្ែទ ាំ
3.
្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរ ិកាារ PPE
4.
ដាំសណ្ើរការម្នការសដាុះ្សាយជាមួ យអ្ា ក្សឈឺសដើមបីក្សាំណ្ ់ការប៉ាុះពាល់នឹងពួ ក្សសគ និងអ្ា ក្សដម្ទ
5.
វ ិធីទទួ លបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញហសុវ ា ិភាព
G. បុគគលិក្សទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួ យសាធារណ្ជន (ការន្ចក្សចាយអាហារ ការគ្នាំ្ទបសចច ក្ស វ ិទា
ជាំនួយក្សនតងការចុុះស្មុះចូ លសរៀន។ល។) នឹងទទួ លបានការបណ្្តុះបណ្ត
ត លសលើចាំណ្ុចដូ ចខាងស្កាម៖
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ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
1.
ន្្នការសុវ ា ិភាព SUSD COVID-19 – ការ្គប់្គងទូ សៅ និងការ្គប់្គងតមទីតាំងការង្ករ
2.
្បសភទ ការស្បើ្បាស់ និងន្ដនក្សាំណ្ ់ម្នបរ ិកាារ PPE
3.
វ ិធីទទួ លបានចសមល ើយចាំសពាុះបញ្ញហសុវ ា ិភាព
H. សគ ទាំព័រមណ្ឌលសាលារ ួមមានទាំព័រការសធវ ីបចចតបបនា ភាពសមសោគក្សូ រ ូណ្តវ ីរុសន្ដលភាាប់សៅនឹង្បភពគួ រឱ្យទុក្សចិ ត ន្ដលទក្ស់
ទងនឹងជាំងឺ COVID-19 សគ្នលការណ្៍ន្ណ្នាាំបង្ការបចចតបបនា និង វ ិធីសដើមបីទទួ លបានការសធវ ីស សត និងការពាបាល
I. ក្សាំណ្ ់្តស្មាប់ការបណ្្តុះបណ្ត
ត លបុគគលិក្សនឹង្ វូ បានរក្សាទុក្ស។
ការបណ
ត ទ ះបណ្ត
ត ល និងការបសម្ងៀនរ ួម្មាន៖
A. សគ្នលនសយាបាយ និងនី ិ វ ិធី SUSD COVID-19 សដើមបីការពារបុគគលិក្សពីស្គ្នុះថ្នាក្ស់ COVID-19
B. ព័ ៌មានទក្ស់ទងនឹងអ្ ថ ្បសយាជន៏ន្ដលទក្ស់ទងនឹង COVID-19 ន្ដលបុគគលិក្សអាចទទួ លបានសិទធិស្កាមចោប់ស ព័នធ
រដឋ ឬមូ លដាឋនន្ដលចូ លជាធរមាន។
C. ការពិ ន្ដលថ្ន៖
1. COVID-19 គឺជាជាំងឺឆ្លងមា៉ា ងន្ដលអាចឆ្ល ងតមរយៈខ្យល់
2. COVID-19 អាចចមល ងបានសៅសពលមនុសសមាាក្ស់ប៉ាុះវ ថ តក្សខ្វ ក្ស់ ស ើយបនាាប់មក្សប៉ាុះន្ភា ក្ស ្ចមុុះនិងមា ់របស់ពួក្សសគ។
D. វ ិធីសាស្រសតម្នការរក្សាគមាល ពីគ្នាយា៉ាងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី និងសារៈសាំខាន់ម្នការរ ួមបញ្ចល
ូ គ្នារវាងការរក្សាគមាល ពីគ្នា
និងការពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់។
E. ការពិ ន្ដលថ្នភាគលា ិ មាន្្ ក្ស
ត វ ីរុសអាចសធវ ីដាំសណ្ើរបានជាង្បាាំមួយ វ ី ជាពិសសសក្សនតងអ្គ្នរ
ដូ សចា ុះការរក្សាគមាល ពីគ្នា្ វូ ន្ គួ ប្ស ាំជាមួ យការ្គប់្គងស្សងសទៀ រ ួមទ ាំងមា៉ាស់្ក្សណ្ត ់
និងអ្នាម័យម្ដសដើមបីឱ្យមាន្បសិទធភាព។
F. សារៈសាំខាន់ម្នការលាងម្ដញឹក្សញាប់ជាមួ យសាប៊ាូ និងទឹក្សយា៉ាងសហាចណ្តស់ម្មា វ ិនាទី
និងស្បើទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដសៅសពលន្ដលបុគគលិក្សមិនមានឡាបូ លាងម្ដ ឬក្សន្នល ងលាងម្ដភាលមៗ
ស ើយទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដមិនមាន្បសិទធភាព្បសិនសបើម្ដ្បឡាក្ស់។
G. ការស្បើ្បាស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់សដាយមិនបាន្ ឹម្ វូ និងការពិ ន្ដលថ្ន
មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់មិនន្មនជាឧបក្សរណ្៍ការពារ្ល វូ ដសងហ ើមសទ – មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់
្ វូ បាន្លិ ស ើងក្សនតងសគ្នលបាំណ្ងការពារជាចមបងចាំសពាុះបុគគលដម្ទសទៀ ពីអ្ាក្សពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់។
H. សោគសញ្ញាម្នជាំងឺ COVID-19 និងសារៈសាំខាន់ម្នការទទួ លបានការសធវ ីស សត រក្សជាំងឺ COVID-19
និងការមិនមក្សសធវ ីការសៅសពលបុគគលិក្សមានសោគសញ្ញាម្នជាំងឺ COVID-19។

ទ្ីតាង
ំ ការ ិយល័យ
ការរកាគមាលតពីរា
A. ក្សន្នល ងសធវ ីការនីមួយៗ្ ូវបានខ្័ណ្ឌក្សនតងចមាៃយយា៉ាង ិច្បាាំមួយ វ ី និង/ឬរបាាំងសៅសពលអាច។
B. បុគគលិក្ស្បន្ លជាក្សាំពុងសធវ ីការពីចមាៃយដល់ក្ស្មិ ន្ដល ្មូវការការង្ករចាាំបាច់អ្នុញ្ញា ឲ្យ។
C. ការ្បជុាំសដាយផ្ទាល់្ វូ បានដាក្ស់ក្ស្មិ ចាំសពាុះអ្ា ក្សចូ លរ ួមសាំខាន់ៗន្ដល្ ូវបានន្ណ្នាាំឱ្យពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់
ស ើយសៅដាច់ឆ្ៃយពីគ្នាក្សនតងចមាៃយយា៉ាង ិច្បាាំមួយ វ ី ។
D. ការសធវ ីសនា ិសីទតមវ ីសដអ្ូ ការ្ាយផ្ទាល់ និងការ្បា្ស័យទក្ស់ទងតម
្បព័នធទូ រគមនាគមន៍្ វូ បានស្បើសដើមបីជាំនួសការ្បជុាំសដាយផ្ទាល់។
E. ការន្ចក្សចាយ/ការសដាុះដូ រក្សុាំពូ យទ័រ្ ូវបានសធវ ីស ើងសៅក្សនតងនី ិ វ ិធីរក្សាគមាល សុវ ា ិភាពសងគ មរបស់សយើងជាមួ យបុគគលិក្សន្ដ
លពាក្ស់មា៉ាស់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរ ួចសបាុះសចាល។
នីតិ វ ិធីសមាែត និងសមាលប់សម្សរាគ
A. បនា ប់ទឹក្ស បនា ប់ស្មាក្ស និង ាំបន់រ ួម្ វូ បានសមាា
និងសមាលប់សមសោគក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលម្ែៃ សធវ ីការ
និងសមាលប់សមសោគោល់ម្ែៃ សដាយសងា ់ធៃន់សៅសលើការសមាា
និងសមាលប់សមសោគសលើម្្ា ប៉ាុះពាល់ស្ចើន។
បរ ិកាារការពារខ្ល ួន
A. មា៉ាស់្ វូ បានពាក្ស់សដាយបុគគលិក្ស្គប់សពលសវលា សៅសពលន្ដល្ វូ ការទក្ស់ទងជាមួ យនរណ្តមាាក្ស់ក្សនតងចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី
និងក្សនតងចសនាលុះណ្តមួ យស្ដពីកា រ ិយាល័យផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់ពួក្សសគ។
B. ស្សាមម្ដ្ វូ បាន្ត ល់ជូនសៅសពលទទួ ល និងន្ចក្សចាយទាំនិញ ឬសមាារ
និងស្មាប់បុគគលិក្សន្ែទ ាំន្ដលក្សាំពុងសធវ ីការសមាា
និងសមាលប់សមសោគ។
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ទ្ីតាង
ំ សាលាដំណ្តក់កាលទ្ី 1
បរ ិសវណសាលាម្តូវបានបិទ្ម្ិនឲ្យសិសសចូ ល
ការរកាគមាលតពីរា
A. សមា៉ាងសធវ ីការសៅសាលាមានក្សាំណ្ ់។
B. សាធារណ្ជននឹងសធវ ីការណ្ត ់ជួប្បសិនសបើចាាំបាច់ជួបផ្ទាល់។
C. បុគគលិក្សន្្ា ក្សន្ែទ ាំ និង្ប ិប ៅ ិការ និងបុគគលិក្សស្សងសទៀ ន្ដលអ្សញ្ា ើញ មក្សទីតាំងផ្ទាល់សដើមបីបាំសពញភារក្សិចចសាំខាន់ៗ
គឺសធវ ីដាំសណ្ើរន្ មាាក្ស់ឯងតមរែយនត សៅសពលអាច ឬពាក្ស់មា៉ាស់សៅសពលរ ួមដាំសណ្ើរជាមួ យបុគគលិក្សមាាក្ស់ សទៀ ។
D. បុគគលិក្ស្ ូវបានន្ណ្នាាំឱ្យរក្សាចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ឬស្ចើនជាងសនុះសៅសពលសធវ ីការសៅក្សន្នល ងន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន
ឬពាក្ស់មា៉ាស់។
E. នី ិ វ ិធីរក្សាគមាល សុវ ា ិភាពសងគ ម្ ូវបានបិទ្សពវ ្ាយ និងរក្សាទុក្ស្គប់សពលសវលា។
F. របាាំង ុ និងរបាាំងថ្នលសមើលស ើញ្ វូ បាន្ត ល់ជូនស្មាប់ ការការពារបន្នា ម
ដល់បុគគលិក្សសៅសពលមានទាំនាក្ស់ទាំនងជាមួ យសភញៀវ។
នីតិ វ ិធីសមាែត និងសមាលប់សម្សរាគ
A. បនា ប់ស្មាក្សបុគគលិក្ស និងក្សន្នល ងប៉ាុះពាល់ស្ចើន្ វូ បានសមាា
និងសមាលប់សមសោគោល់ម្ែៃ ។
B. បនា ប់ថ្នាក្ស់សរៀន្ ូវបានសមាា សពវ ក្សន្នល ង និងសមាលប់សមសោគក្សនតងការសរៀបចាំដាំសណ្ើរការសបើក្សស ើង វ ិញ។
បរ ិកាារការពារខ្ល ួន
A. មា៉ាស់្ វូ បានពាក្ស់សដាយបុគគលិក្ស្គប់សពលសវលា សៅសពលន្ដល្ វូ ការទក្ស់ទងជាមួ យនរណ្តមាាក្ស់ក្សនតងចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី
និងក្សនតងចសនាលុះណ្តមួ យស្ដពីកា រ ិយាល័យផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់ពួក្សសគ។
B. ស្សាមម្ដ្ វូ បាន្ត ល់ជូនបុគគលិក្សន្ដលក្សាំពុងសធវ ីការសមាា
និងសមាលប់ សមសោគ។

ទ្ីតាង
ំ សាលាដំណ្តក់កាលទ្ី 2 និងទ្ី 3
បរ ិសវណសាលាសបើកឲ្យសិសសចូ ល
បន្នា មពីសលើការ្គប់្គងន្ដលបានោយខាងសលើស្មាប់ទីតាំងសាលាសៅសពលបិទ ការអ្នុវ ត ដូចខាងស្កាមនឹង្ វូ សធវ ីស ើង៖
លកា ខ្ណឌម្នការសបើកស

ើង វ ិញសដាយផ្លទល់

A. សាលា និងមណ្ឌលសាលាអាចសបើក្សជាែម ីស្មាប់ការបស្ងៀន សដាយផ្ទាល់
្បសិនសបើពួក្សវាមានទីតាំងសៅក្សនតងសខានធីន្ដលសា ិ សៅក្សនតងក្ស្មិ ទី 2 អ្ស់រយៈសពល 14
ម្ែៃ ស ើយសយាងតមសសចក្សត ីន្ណ្នាាំពីអាជាញធរមានសម ា ក្សិចចន្្ា ក្សសុខាភិបាលមូ លដាឋន (LHJ)។
្បសិនសបើសខានធីសាិ សៅក្សនតងក្ស្មិ ទី 1 សនាុះសាលា្ វូ សធវ ីការសិក្សាពីចមាៃយន្ ប៉ាុសណ្ត
ណ ុះ។
B. ការបិទសាលានីមួយៗ្ វូ បានន្ណ្នាាំសដាយន្្ា ក្សសលើចាំនួនក្សរណ្ីឆ្លង ភាគ រយម្ន្គូ/សិសស/បុគគលិក្សន្ដលមាន្្ ក្ស
ត សមសោគ
COVID-19 ស ើយបនាាប់ពី ពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួ យមស្រនតីសុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋន។ a. ការបិទសាលា
នីមួយៗអាចមានលក្សា ណ្ៈសមរមយសៅសពលមានក្សរណ្ីឆ្លងស្ចើនសៅក្សនតង្ក្ស ុមច្ម ុុះជាស្ចើនសៅសាលា
ឬសៅសពលន្ដលយា៉ាងសហាចណ្តស់ 5 ភាគរយម្ន ចាំនួន្គូ/សិសស/បុគគលិក្សសរុបគឺជាក្សរណ្ីក្សនតងរយៈសពល 14 ម្ែៃ ។
1.
មស្រនតីសុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋនក្ស៏អាចក្សាំណ្ ់ថ្ន ការបិទសាលា្ ូវបាន
ធានាស្មាប់ស
ុ្លស្សងសទៀ ោប់បញ្ចល
ូ ទ ាំងលទធ ្លពីការសសុើបអ្សងា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ
ឬទិនាន័យសអ្ពីសដម៉ាូ យ ូ សុីមូលដាឋនស្សងសទៀ ។
C. សាលាអាចសបើក្សស ើង វ ិញជាធមម តបនាាប់ពី 14 ម្ែៃ ស ើយអ្វ ីន្ដលបានសក្សើ ស ើងដូ ចខាងស្កាម៖
1.
ការសមាា
និងការសមាលប់សមសោគ

16

ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
2.
ការសសុើបអ្សងា សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ
3.
ការពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួ យមនា ីរសុខាភិបាលសាធារណ្ៈមូ លដាឋន
D. នាយក្សគួ រន្ បិទមណ្ឌលសាលា្បសិនសបើ 25% ឬស្ចើនជាងសនុះសៅក្សនតងមណ្ឌលសាលាបានបិទសដាយសារន្
ក្សនតងរយៈសពល 14 ម្ែៃ និងពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួ យមនា ីរសុខាភិបាលសាធារណ្ៈក្សនតងមូ លដាឋន។
E. មណ្ឌលសាលាអាចសបើក្សស ើង វ ិញជាធមម តបនាាប់ពី 14 ម្ែៃ សដាយពិស្គ្នុះ
សយាបល់ជាមួ យមនា ីរសុខាភិបាលសាធារណ្ៈក្សនតងមូ លដាឋន។

COVID-19

ម្ចកចូ ល ម្ចកសចញ និងការឆ្ល ងកាត់សាលា
A. ការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធរវាងសិសស បុគគលិក្ស ្ក្ស ុម្គួ សារ និងស គមន៍ទ ាំងមូ លសៅសពលមក្សដល់
និងចាក្សសចញនឹង្ ូវបានកា ់បនា យជាអ្បបបរមាតមវ ិធីដូចខាងស្កាម៖
1.
ស្បើ្បាស់្ចក្សចូ ល និង្ចក្សសចញជាស្ចើនតមន្ដលអាច្ ួ ពិនិ យបាន
្ ឹម្ ូវសដើមបីកា ់បនា យចាំនួនមនុសសស្ចើនក្សក្សក្សុញសៅចាំណ្ុចមា ់្ចក្សចូ ល និង្ចក្សសចញ ។
2.
ក្សាំណ្ ់្ល វូ ស្មាប់្ចក្សចូ ល និង្ចក្សសចញ។
3.
ន្ណ្នាាំអ្ាក្សសបើក្សបរឲ្យសៅន្ អ្ងគតយសៅក្សនតងរែយនត របស់ពួក្សសគតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានសៅសពលយក្សសិសសមក្សដា
ក្ស់ ឬមក្សទទួ លសិសស។ សៅសពលន្ដលចាាំបាច់យក្សសិសសមក្សដាក្ស់ ឬមក្សទទួ លសិសសសដាយផ្ទាល់ មានន្ ឪពុក្សឬមាតយ
ឬអ្ា ក្សន្ែទ ាំន្ មាាក្ស់គ ់ ន្ដលអាចចូ លសៅក្សនតងទីតាំងសដើមបីសៅទទួ ល
ឬដាក្ស់ក្សូនចុុះបានសដាយមានការយល់្ពមជាមុនពីអ្ាក្ស្គប់្គងសាលា។
4.
្មូវឲ្យមនុសសសពញវ ័យ និងសិសសចូ លសៅក្សនតងបរ ិសវណ្សាលាសដើមបីមក្សយក្សសដាយផ្ទាល់
ឬយក្សសិសសមក្សដាក្ស់សដាយផ្ទាល់សដាយមានពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់។
5.
្ត ល់ការ្ ួ ពិនិ យសដើមបីបាំន្បក្ស វ ូងជួ បជុាំរបស់សិសសក្សនតងសពលមក្សដល់ និងចាក្សសចញពីសាលា
B. ចាំណ្ុច្ចក្សចូ លជាស្ចើននឹង្ វូ ស្បើតមសាានភាពជាក្ស់ន្សត ង
C. សពលសវលាឆ្លស់គ្នាម្នការយក្សសិសសមក្សដាក្ស់ និងការសៅទទួ លយក្សសិសសអាច្ ូវបានពិចារណ្ត
D. ្ក្ស ុមសិសស និងការចល័ ផ្ទលស់ទីរបស់្ក្ស ុមនឹង្ វូ រក្សាឱ្យ ិចបាំ្ុ តមការអ្នុវ ត ជាក្ស់ន្សត ង
E. សភញៀវ និងបុគគលិក្សសម ័្គចិ ត នឹង្ វូ បានដាក្ស់ក្ស្មិ ចាំសពាុះន្ អ្ា ក្សន្ដលចាាំបាច់ចូលក្សនតងបរ ិសវណ្សាលាប៉ាុសណ្ត
ណ ុះ
F. ការគូ សសញ្ញាសមាគល់សៅសលើប រ ិសវណ្នឹងជួ យស្មួ លដល់ការរក្សាគមាល ពីគ្នាក្សនតងចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី
ឬស្ចើនជាងសនុះសៅ្គប់្ចក្សសចញចូ លសាលា ក្សន្នល ងសដើរឆ្ល ងកា ់ជិ សាលាសរៀន សៅក្សនតងថ្នាក្ស់សរៀន និងក្សន្នល ងស្សងសទៀ
សៅសលើប រ ិសវណ្សាលាន្ដលសិសស ឬបុគគលិក្ស្ វូ បានសគរំពឹងថ្ននឹងជួ បជុាំគ្នា ឬ ្មង់ជួរ
G. គូ សសញ្ញាសមាគល់ចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ឃ្លល ពីគ្នាស្មាប់មនុសសសពញវ ័យន្ដលក្សាំពុងរង់ចាាំសៅខាងស្ដ
សដើមបីយក្សសិសសមក្សដាក្ស់ ឬមក្សទទួ លសិសសសដាយសែម ើរសជើង ជិុះក្សង់ ឬមសធាបាយសធវ ីដាំសណ្ើរស្សងសទៀ
H.
្មូវឲ្យមនុសសសពញវ ័យចូ លសៅក្សនតងបរ ិសវណ្សាលាសដើមបីមក្សយក្សសដាយផ្ទាល់
ឬយក្សសិសសមក្សដាក្ស់សដាយផ្ទាល់សដាយមានពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់។
I. ្ត ល់ការ្ ួ ពិនិ យសដើមបីបាំន្បក្ស វ ូងជួ បជុាំរបស់សិសសក្សនតងសពលមក្សដល់ និងចាក្សសចញពីសាលា
ការរកាគមាលតពីរា
A. ការស្បើ្បាស់របាាំង និងរបាាំងខ្័ណ្ឌស្សងសទៀ នឹង្ វូ បានពិចារណ្តសៅទី
ក្សន្នល ងន្ដលមិនអាចរក្សាគមាល ្បាាំមួយ វ ី រវាងក្សន្នល ងសធវ ីការ/ក្សន្នល ងសិក្សាបាន។
B. បណ្្តុះបណ្ត
ត លបុគគលិក្សនិងសិសសឱ្យរក្សាចមាៃយយា៉ាង ិច្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នាតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលបស្ងៀ
ន (ឧ. ក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលបស្ងៀនសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់ទ ាំងមូ ល ការសធវ ីបទបង្កហញ ឬការបស្ងៀន)។
C. ទាំ ាំថ្នាក្ស់គួរន្
ូ ចតមសាានភាពជាក្ស់ន្សត ង។
D. សរៀបចាំក្សន្នល ងអ្ងគតយឲ្យសិសសក្សនតងចមាៃយយា៉ាងសហាចណ្តស់្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នា សបើអាច សៅក្សនតងទីតាំងន្ដលមាន្សាប់។
1.
ក្សាំណ្ ់ការសរៀបចាំក្សន្នល ងអ្ងគតយសៅមួ យក្សន្នល ងស្មាប់សិសសសដើមបីធានាថ្ន
ការប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធសៅក្សនតងថ្នាក្ស់សរៀន្ វូ បានកា ់បនា យជាអ្បបបរមា និងអាចក្ស ់សមាគល់បានយា៉ាងង្កយ្សួ ល
2.
ពិចារណ្តពីការស្បើ្បាស់ទីធាលខាងស្ដ ឬទីធាលស្ដបនា ប់សរៀនសដើមបីស្មួ លដល់ការរក្សាគមាល ពីគ្នា។
3.
កា ់បនា យបរ ិមាណ្ស្គឿងសង្កហ រ ិម និងឧបក្សរណ្៍សៅក្សនតងថ្នាក្ស់សរៀន សបើ អាចសធវ ីសៅបាន
សដើមបីជួយស្មួ លដល់ការរក្សាគមាល
និងកា ់បនា យម្្ា ប៉ាុះពាល់ស្ចើន។
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4.

ុសិសសគួ រន្ ដាក្ស់ន្បរមុខ្សៅរក្សទិសសៅន្ មួ យ (និងមិន្ វូ ន្បរមុខ្ទល់ គ្នា)
សដើមបីកា ់បនា យហានិភ័យម្នការឆ្ល ងជាំងឺ ្បសិនសបើអាចសធវ ីបាន។
E. ដាក្ស់ ុ្គូ និង ុបុគគលិក្សឲ្យសៅឆ្ៃយពីគ្នាយា៉ាង ិច្បាាំមួយ វ ី ពី ុសិសស
័ សៅក្សុមារ។
សដើមបីកា ់បនា យហានិភ័យម្នការឆ្ល ងជាំងឺពីមនុសសសពញវយ
F. ្ក្ស ុមសិសសនឹង្ វូ រក្សាឱ្យដូ ចគ្នាតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សនតងកាលវ ិភាគឆ្លស់គ្នាសដើមបីក្សាំណ្ ់ចាំនួនសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់។
1.
សាលាបឋមសិក្សា
2.
ធានាថ្នសិសស និងបុគគលិក្សសា ិ ក្សនតង្ក្ស ុមសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់សាិ សា ិរសដាយរក្សាសិសសនិង្គូ ឬបុគគលិក្សសៅដន្ដលសពញមួ យម្ែៃ
និងពាក្ស់មា៉ាស់។
3.
សិសសមិនគួ រដាក្ស់លាយ ាំជាមួ យ្ក្ស ុមសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់ស្សងសទៀ ស ើយ។
4.
សដាយសារ ្មូវការសងគ ម និងការអ្ប់រំរបស់្ក្ស ុមអាយុសនុះ ការរក្សាគមាល ពីគ្នា
និងការពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់អាចពិបាក្សក្សនតងការអ្នុវ ត ស្មាប់្ក្ស ុមអាយុសនុះ។
ដូ សចា ុះការរក្សា្ក្ស ុមសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់ឲ្យសៅមួ យក្សន្នល ងន្ មៅ ង ន្ដលកា ់
បនា យចាំនួនសរុបម្នការប៉ាុះពាល់គ្នាគឺជាយនត ការចមបងម្នការកា ់បនា យហានិភ័យ។
5.
បសងា ើនគមាល រវាង ុសិសស លា បាំ្ុ ចាប់ពី្បាាំមួយ វ ី ស ើងសៅតមន្ដលអាចអ្នុវ ត បាន
6.
អ្នុ វ ិទាល័យ
7.
កា ់បនា យហានិភ័យម្នការឆ្ល ងជាំងឺសដាយបសងា ើនគមាល រវាង ុសិសស។
8.
សិសសរក្សាចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី តមន្ដលអាចសធវ ីបាន និងពាក្ស់មា៉ាស់។
9.
ដាក្ស់ ុសិសសយា៉ាង ិច្បាាំមួយ វ ី ពីគ្នា
10. ចាំសពាុះសាលាន្ដលសរៀបចាំសិសសដាក្ស់ជា្ក្ស ុមន្ដលមានសា ិរភាព ចា ់តាំង
សិសសឱ្យសៅក្សនតង្ក្ស ុមន្ដលមានសា ិរភាពសដាយន្្ា ក្សសលើសមាគមន្ដលសគសាគល់សៅខាងស្ដសាលាតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។
G. សរៀបចាំការស្បើ្បាស់បនា ប់ទឹក្សឆ្លស់គ្នាស្មាប់្ក្ស ុមសិសសដល់ក្ស្មិ ន្ដលអាចអ្នុវ ត បាន
និង/ឬក្សាំណ្ ្់ ក្ស ុមសិសសមួ យចាំនួនឲ្យស្បើ្បាស់បនា ប់ទឹក្សណ្តមួ យ។
H. ការអ្ប់រំកាយ (PE) និងអ្ ត ពលក្សមម ក្សនតងសាលាន្ មួ យ/អ្ ត ពលក្សមម ក្សនតង
សាលាស្សងគ្នានឹងដាក្ស់ក្សាំណ្ ់ចាំសពាុះសក្សមម ភាពន្ដលមិនប៉ាុះពាល់ោងកាយជាមួ យសិសសដម្ទសទៀ
ឬសមាារស្បើរ ួមគ្នារ ូ ដល់ទទួ លបានការន្ណ្នាាំស្សងពីសនុះ
I. ការអ្ប់រំកាយ ក្សន្នល ងសលង និងសចញសលង៖
1.
ពិចារណ្តចា ់ ន្ចងសក្សមម ភាពសៅតម ាំបន់ដាច់សដាយន្ ក្សន្ដលក្សាំណ្ ់សដាយថ្នាក្ស់
និង/ឬសរៀបចាំឆ្លស់គ្នាសពញមួ យម្ែៃ ។
2. អ្នុវ ត សក្សមម ភាពសៅខាងស្ដសៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបានសដាយមានការរក្សាគមាល ពីគ្នាសម្សបសៅក្សនតង្ក្ស ុម
តមន្ដលអាចអ្នុវ ត បាន។ c. ក្សាំណ្ ់ការស្បើ្បាស់សមាារសួ នក្សុមារស្បើរ ួមគ្នាសដើមបីគ្នាំ្ទដល់សក្សមម ភាពោង
កាយន្ដល្ វូ ការការប៉ាុះពាល់ម្្ា ិចជាងមុន និងអ្នុញ្ញា ឱ្យមានការរក្សាគមាល ពីគ្នាបានស្ចើនជាងមុន។
3.
មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់្ វូ ន្ ពាក្ស់ក្សនតងសពលហា ់្បាណ្ និងការបណ្្តុះបណ្ត
ត លសៅក្សនតងអ្គ្នរ ឬថ្នាក្ស់អ្ប់រំកាយ។
សក្សមម ភាពន្ដល្ វូ ការស្បើក្សមាលាំងស្ចើនគួ រន្ សធវ ីស ើងសៅខាងស្ដសដាយរក្សាគមាល ពីគ្នាសដាយមិនមានពាក្ស់មា៉ាស់្ក្ស
ណ្ត ់។ សក្សមម ភាពន្ដលសធវ ីសៅខាងក្សនតងគួ រន្ ជាសក្សមម ភាពន្ដលមិន ្មូវឱ្យស្បើក្សមាលាំងស្ចើន
ស ើយអាចសធវ ីបានជាមួ យនឹងការពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់។ សិសសគួ រន្ ឈប់ស្មាក្សពីការហា ់្បាណ្
្បសិនសបើសសងា ស ើញមានការពិបាក្សក្សនតងការដក្សដសងហ ើម ស ើយគួ រន្ ប្រមា
ូ ៉ា ស់្ក្សណ្ត ់ែមី ្បសិនសបើវា សសើម
ស ើយជាប់មុខ្របស់សិសស និងសធវ ីឲ្យសា ុះដសងហ ើម។
4.
មានអ្ា ក្សសមើលខ្ុស្ វូ សិសសសពលសចញសលងសៅសួ នក្សុមារសដាយមានបរ ិកាារជាំនួយបឋម រ ួមមានទឹក្សអាល់ក្សុលលាងម្ដ
មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ និងស្សាមម្ដ។
J. កា ់បនា យការស្បើ្បាស់ទូសខាអាវឲ្យបានអ្បបបរមា សដើមបីសជៀសវាងការលាយ ាំគ្នាន្ដលមិនចាាំបាច់
និងការជួ បជុាំគ្នារបស់សិសសសៅតម្ចក្សសាល។
K. កា ់បនា យការសដើរតមតម្ចក្សសាលជាអ្បបបរមាតមន្ដលអាចអ្នុវ ត បាន។ ឧទ រណ្៍
បសងា ើ មសធាបាយជាស្ចើនសទៀ សដើមបីចូលនិងសចញពីប រ ិសវណ្សាលា សរៀបចាំសពលសវលាឆ្ល ងកា ់ឆ្លស់គ្នាសៅសពលចាាំ បាច់
ឬសៅសពលន្ដលសិសសមិនអាចសាាក្ស់សៅក្សនតងបនា ប់ន្ មួ យ និងបសងា ើ ក្សន្នល ងសដើរ/្ចក្សឆ្ល ង
កា ់ ន្ មួ យ្ល វូ ន្ដលបានក្សាំណ្ ់។
L. អាហារនឹង្ វូ បានបស្មើសៅខាងស្ដ ឬក្សនតងទីធាលន្ដលអាចរក្សាគមាល ពីគ្នាបាន។
M. អាហារនឹង្ វូ បានសរៀបចាំដាក្ស់សលើចាន ឬសវចខ្ច ប់ក្សនតងែង់សដើមបីកា ់បនា យការប៉ាុះពាល់ និងការក្សក្សសា ុះក្សនតងចាំសណ្តមសិសស
(ព័ ៌មានបន្នា មគឺមានសៅខាងស្កាម)។
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ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
N. នឹងបិទសាលក្សសញ្ញាន្ដលរំលឹក្សសិសស និងបុគគលិក្សអ្ាំពីការរក្សាគមាល ពីគ្នាសៅ
ក្សនតងទីតាំងសមើលស ើញចោស់សៅទូ ទ ាំងបរ ិសវណ្សាលានីមួយៗ។
O. ន្្នការសស្ង្កគុះបនាាន់ និងការ វ ឹក្សហា ់នឹង្ វូ បានន្ក្សស្មួ ល សដើមបីស្មួ ល
ដល់ការរក្សាគមាល ពីគ្នាក្សនតងក្ស្មិ ន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។
ការកម្ម្ិតសលើការសម្បើម្បាស់របស់របររ ួម្រា
A. របស់របររបស់ក្សុមារមាាក្ស់ៗនឹង្ វូ បានដាក្ស់ដាច់សដាយន្ ក្ស ស ើយរក្សាទុក្សសៅក្សនតងធុង្្ ក្ស
ត អ្ីវាន់មានសាលក្សសញ្ញាសមាគល់
បនា ប់ស្តក្ស ឬក្សន្នល ងស្តក្សទុក្សស្សងសទៀ ។ របស់របរនីមួយៗនឹង្ វូ យក្សសៅ្ា ុះោល់ម្ែៃ ។
B. សាលានឹងធានាថ្នមានការ្គ ់្គង់្គប់្គ្នន់នូវ្បដាប់្បដាស្បើ្បាស់
និងសមាារស្មាប់ស្បើ្បាស់ក្សនតងគស្មាងក្សមម វ ិធីសិក្សា សដើមបីលុបបាំបា ់ឬកា ់បនា យការស្បើ្បាស់រ ួមគ្នា។
របស់របរស្បើរ ួមគ្នានឹង្ ូវបានសមាា
និងសមាលប់សមសោគោល់សពលស្បើមតងៗ។
C. ឧបក្សរណ្៍សអ្ ិច្ ន
ូ ិចន្ដលស្បើរ ួមគ្នា ដូ ចជាក្សុាំពូ យទ័រ សសមល ៀក្សបាំពាក្ស់ ្បដាប់្បដាសក្សម ងសលង សសៀវសៅ ស គ ម
និងឧបក្សរណ្៍ជាំនួយការសិក្សានឹងសជៀសវាងការន្ចក្សរំ ន្លក្សតមសាានភាពជាក្ស់ន្សត ង។
ការសឆ្ល ើយតបចំសពាះករណីបញ្ញជក់ការឆ្ល ង COVID-19
បន្នា មពីសលើនី ិ វ ិធីម្នការសធវ ីស សត និងោយការណ្៍ពីក្សរណ្ី COVID-19 ខាងសលើ ចាំណ្ត ់ការដូ ច សៅសនុះនឹង្ ូវអ្នុវ ត បនាាប់ពី
មានក្សរណ្ីបញ្ញាក្ស់ការឆ្ល ង COVID-19 ក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលបស្ងៀនផ្ទាល់៖
A. ចាំសពាុះសាលាបឋមសិក្សា និងក្សន្នល ងស្សងសទៀ ន្ដលក្សនតងសនាុះ្ក្ស ុមសិសសថ្នាក្ស់ន្ដលមានសា ិរភាព្ ូវបានរក្សា៖
1.
សិសសនិងបុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់ន្ដលសា ិ ក្សនតង្ក្ស ុមសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់ន្ មួ យន្ដលមានបញ្ញាក្ស់ថ្នមានក្សរណ្ីឆ្លង COVID19 គួ រន្ ្ វូ បានន្ណ្នាាំឱ្យសធវ ីស សត រក្សជាំងឺ COVID-19 ក្សនតងរយៈសពល្បន្ ល 7 ម្ែៃ បនាាប់ពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ
សៅនឹងក្សរណ្ីសនុះ ស ើយសៅន្ ្ វូ សធវ ីចតត ីស័ក្សសៅ្ា ុះរយៈសពល 14ម្ែៃ ។
B. ចាំសពាុះសាលាមធយមសិក្សា/អ្នុ វ ិទាល័យ វ ិទាល័យនិងទីតាំងណ្តន្ដល
្ក្ស ុមសិសសក្សនតងថ្នាក្ស់ន្ដលមានសា ិរភាពមិន្ ូវបានរក្សា៖
1.
ស្បើ្បាស់បញ្ា ីបលង់ក្សន្នល ងអ្ងគតយក្សនតងថ្នាក្ស់ និងពិស្គ្នុះសយាបល់ជាមួ យ្គូ
/បុគគលិក្សសដើមបីក្សាំណ្ ់អ្ ត សញ្ញាណ្អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិនឹងក្សរណ្ីឆ្លង COVID-19
ន្ដលបានបញ្ញាក្ស់សៅក្សនតងបនា ប់សរៀន និងសក្សមម ភាពសៅតមបរ ិសវណ្សាលាទង
ាំ អ្ស់។
2.
អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិគឺជាបុគគលន្ដលបានសា ិ សៅក្សនតងចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ពីអ្ាក្សឆ្ល ងសមសោគសនុះរយៈសពលយូរ
(យា៉ាងសហាចណ្តស់ 15 នាទី) សដាយមិនគិ ពីការស្បើ្បាស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់។
3. អ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ជិ សា ិទធិគួរន្ ្ ូវបានន្ណ្នាាំឱ្យសៅសធវ ីស សត រក្សជាំងឺ COVID-19 ្បន្ ល 7
ម្ែៃ បនាាប់ពីការប៉ាុះពាល់ចុងស្កាយ ស ើយសៅន្ ្ វូ សធវ ីចតត ស
ី ក្ស
័ សៅ្ា ុះរយៈសពល 14 ម្ែៃ ។
ការដឹកជញ្ជន
ូ
ការដឹកជញ្ជន
ូ សិសស
A. ព័ ៌មាននឹង្ ូវ្ត ល់ជូន្ក្ស ុម្គួ សារទក្ស់ទងនឹងនី ិ វ ិធីបង្ការរ ួមមាន៖
1.
្ក្ស ុម្គួ សារ្ វូ ន្ ពិនិ យសិសសរបស់ពួក្សសគរក្សសោគសញ្ញា COVID-19 មុនសពលមក្សដល់ចាំណ្ ឡាន្ក្ស ុង។
សិសសន្ដលបង្កហញសោគសញ្ញា្ ូវន្ សាាក្ស់សៅ្ា ុះ
2.
សិសសគួ រន្ ទទួ លបានមា៉ាស់សម្សប សដើមបីពាក្ស់សៅសពលក្សាំពុងរង់ចាាំសៅចាំណ្ ឡាន្ក្ស ុង និងជិុះសលើឡាន្ក្ស ុង។
3.
មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់នឹង្ ូវបាន្ត ល់ជូនស្មាប់សិសសន្ដលមិនមានមា៉ាស់មុនសពលចូ លឡាន្ក្ស ុង។
4.
សិសស្ ូវរក្សាចមាៃយ 6 វ ី ខ្ណ្ៈសពលរង់ចាាំសៅចាំណ្ ឡាន្ក្ស ុង។
B. បន្តក្សអ្ ិបរមារបស់រែយនត នីមួយៗនឹង្ វូ បានក្សាំណ្ ់សដើមបីសឆ្ល ើយ បសៅនឹងសគ្នលសៅម្នការរក្សាគមាល ពីគ្នាស្កាម
្មូវការរបស់រដឋ និងមូ ល ដាឋន។
1.
បន្តក្សអ្ ិបរមាស្កាម ្មូវការរក្សាចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ្ វូ បានបា៉ាន់ ្បមាណ្ថ្នមានសិសសពី 26-28 នាក្ស់
2.
មសិសសន្ដលមានសា ិរភាពន្ដល្ វូ បានអ្នុញ្ញា ស្មាប់សិសសន្ដលមានអាយុសិក្សាថ្នាក្ស់បឋមអាចបសងា ើនបន្តក្ស
C. បល ង់ក្សន្នល ងអ្ងគតយនឹង្ ូវបានបសងា ើ ស ើងសដាយន្្ា ក្សសលើបន្តក្សអ្ ិបរមាដូ ចន្ដលបានក្សាំណ្ ់ខាងសលើ
D. យា៉ាងសហាចណ្តស់ចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី រវាងអ្ា ក្សសបើក្សបរឡាន្ក្ស ុងនិងសិសសនឹង្ វូ បានរក្សាសៅសពលសិសសអ្ងគតយ។ E.
បល ង់ន្ដលបសងា ើ ស ើងស្មាប់្ល វូ រែយនដ្ក្ស ុងន្ដលអាចស្មបការ
ក្ស្មិ បន្តក្សអាច ្មូវឱ្យមានការន្ក្សលមា ជស្មើសដឹក្សជញ្ជន
ូ ន្ដល្ វូ យក្សមក្សពិចារណ្ត៖
1.
ការ្ត ល់អាទិភាពដល់សិសសបឋម
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2.
3.

ការ្ត ល់អាទិភាពដល់សិសសន្ដលរស់សៅក្សនតង ាំបន់សសដឋ ក្សិចចសងគ មទប
ការសរៀបចាំសពលសវលាចាប់ស្ត ើមឆ្លស់គ្នារបស់សាលាសរៀន ដូ សចា ុះឡាន្ក្ស ុងជា
ស្ចើនអាចស្បើ្ល វូ ឡាន្ក្ស ុងស្មាប់សាលាមួ យន្ដលចាប់ស្ត ើមមុនសគ ស ើយ
បនាាប់មក្សសាលាមួ យសទៀ ចាប់ស្ត ើមសៅសពលស្កាយបនាាប់ពីការសមាា
និងសមាលប់សមសោគរវាង្ក្ស ុមនីមួយៗ
E. ក្សន្នល ងអ្ងគតយន្ដល្ ូវសៅទាំសនរនឹង្ វូ បានគូ សសញ្ញាសមាគល់ ឬបិទមិនឲ្យអ្ងគតយ។
ខាងស្កាមសនុះជាជស្មើសម្នក្សន្នល ងអ្ងគតយគាំរ ូ ប៉ាុន្នត អាច្ ូវបានន្ក្សម្ចា ឲ្យ
សម្សបសៅនឹងបន្តក្សអ្ ិបរមាន្ដលបានក្សាំណ្ ់ស្កាមបទបញ្ញាសត ីពីសុខ្ភាពសាធារណ្ៈន្ដលចូ លជាធរមាន៖
1.
ជស្មើសទី 1៖ សរៀបចាំសិសសមាាក្ស់អ្ងគតយសៅសលើសដអ្ីសៅសងខាងម្នឡាន្ក្ស ុងសដាយរំលង្គប់ជួរបនាាប់។
2.
ជស្មើសទី 2៖ សរៀបចាំសិសសមាាក្ស់អ្ងគតយសៅសលើសដអ្ី សដាយឆ្លស់ជួរសៅសងខាងសដើមបីបសងា ើ
គាំរ ូកាច់ចុុះកាច់ក្សៃិក្សក្សៃ ក្ស់សៅសលើឡាន្ក្ស ុង។
F. អ្ា ក្សជិុះនឹង្ វូ បានន្ណ្នាាំឱ្យរក្សាគមាល ្បាាំមួយ វ ី សៅចាំណ្ រែយនដ្ក្ស ុង ស ើយនិងសៅសពលស ើងចុុះ។
ចាំណ្ ឡាន្ក្ស ុងនឹង្ វូ បានគូ សសញ្ញាសមាគល់ សដើមបីសលើក្សក្សមព ស់ការរក្សា
គមាល ្បក្សបសដាយសុវ ា ិភាពរវាងសិសសសៅសពលរង់ចាាំ
G. H. សិសសនឹង្ វូ អ្ងគតយពីខាងស្កាយឡាន្ក្ស ុងន្បរសៅមុខ្ សដើមបីការពារសិសសមិនឲ្យសដើរឆ្ល ងកា ់គ្នា។
សដើមបីការពារសិសសមិនឱ្យសដើរឆ្ល ងកា ់គ្នា ការដឹក្សជញ្ជន
ូ សិសសសពលរសសៀលនឹង
្ វូ បានសរៀបចាំសដាយន្្ា ក្សសលើលាំដាប់ន្ដលសិសសនឹង្ វូ ដាក្ស់ចុុះ។ (សិសសន្ដលចុុះមុនសគគួ រឲ្យស ើងជិុះស្កាយសគ
ស ើយអ្ងគតយសៅខាងមុខ្។)
H. អ្ា ក្សសបើក្សបរនិងអ្ា ក្សរ ួមដាំសណ្ើរ្ វូ ពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់សៅចាំណ្ ឡាន្ក្ស ុង និងសៅសលើឡាន្ក្ស ុង។
ឡាន្ក្ស ុងនឹងមានមា៉ាស់្ក្សណ្ត ់បន្នា មស្មាប់សិសសន្ដលបា ់មា៉ាស់ ឬសភល ចយក្សមា៉ាស់មក្ស។
I. ចរនត ខ្យល់សៅសលើឡាន្ក្ស ុងអាចបសងា ើនសដាយសបើក្សបងអចតមន្ដលអាចសធវ
ួ
ីសៅបាន។
J. អ្ា ក្សសបើក្សបររែយនដ្ក្ស ុងនឹងសមាា
និងសមាលប់សមសោគសលើម្្ា ប៉ាុះពាល់ស្ចើនសៅសពលម្ែៃ
និងចសនាលុះរវាងដាំសណ្ើរការឡាន្ក្ស ុងន្ដលដឹក្សសិសស។
សសវាកម្ម ម្ហបអាហារ
ូ
កនទងការសិកាផ្លទល់
ការរកាគមាលតពីរា
A. អាហារនឹង្ វូ បានបស្មើសៅខាងស្ដ ឬក្សនតងទីធាលន្ដលអាចរក្សាគមាល ពីគ្នាបាន។ អាហារនឹង្ ូវបានសរៀបចាំដាក្ស់សលើចាន
ឬសវចខ្ច ប់ក្សនតងែង់សដើមបីកា ់បនា យការប៉ាុះពាល់ និងការក្សក្សសា ុះក្សនតងចាំសណ្តមសិសស។
B. ការស្បើ្បាស់ ុ និងសសវាក្សមម អាហារប៊ាូ ស វ ស្មាប់អាហារនិងសភសជា ៈរ ួមគ្នានឹង្ ូវផ្ទាក្សជាបសណ្ត
ត ុះអាសនា ។
C. របាាំងស្សងៗ ដូ ចជារបាាំងការពារការក្សណ្ត
ត ស់ និងរបាាំងខ្័ណ្ឌនឹង្ ូវបានដាំស ើងសៅចាំណ្ុចទីតាំងលក្ស់
និង ាំបន់ស្សងសទៀ ន្ដលពិបាក្សរក្សាចមាៃយ្បាាំមួយ វ ី ។
នីតិ វ ិធីសមាែត និងសមាលប់សម្សរាគ
A. បនា ប់ទឹក្ស បនា ប់ស្មាក្ស និងក្សន្នល ងសរៀបចាំអាហារ្ ូវបានសមាា

និងសមាលប់សមសោគោល់ម្ែៃ ។

បរ ិកាារការពារខ្ល ួន
A. បុគគលិក្សន្្ា ក្សសសវាក្សមម មហបអាហារនឹ
ូ
ងពាក្ស់មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរ ួចសបាុះសចាលបាន
សៅសពលសរៀបចាំនិងបស្មើអាហារ។
សិសសកដលសិកាពីចមាៃយ
A. ការរក្សាគមាល ពីគ្នា
B. ការរក្សាគមាល សុវ ា ិភាពសងគ ម្ វូ បានអ្នុវ ត សៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលសរៀបចាំអាហារ
និងន្ចក្សចាយអាហារ។
C. ការសៅយក្សអាហារ្ ូវបានសរៀបចាំស ើង សដើមបីបសងា ើនការរក្សាគមាល សុវ ា ិ ភាពសងគ មរវាងបុគគលិក្ស និងអ្ា ក្សទទួ លអាហារ។
នីតិ វ ិធីសមាែត និងសមាលប់សម្សរាគ
A. បនា ប់ទឹក្ស បនា ប់ស្មាក្ស និងក្សន្នល ងសរៀបចាំអាហារ្ ូវបានសមាា
និងសមាលប់សមសោគោល់ម្ែៃ ។
បរ ិកាារការពារខ្ល ួន
A. បុគគលិក្សសសវាក្សមម អាហារ ូប ា មភ្ វូ ន្ ពាក្ស់មា៉ាស់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរ ួចសបាុះសចាលបាន្គប់សពល
ខ្ណ្ៈសពលក្សាំពុងសធវ ីការសៅក្សនតង្ា ុះបាយ

20

ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
B.

បុគគលិក្ស ឬបុគគលិក្សសម ័្គចិ ត ន្ដលន្ចក្សអាហារ្ វូ ន្ ពាក្ស់មា៉ាស់ និងស្សាមម្ដ្បសភទស្បើរ ួចសបាុះសចាលបាន។

ការកចកកុំពូ យទ្័រ Chromebook
ការរកាគមាលតពីរា
A. ការរក្សាគមាល សុវ ា ិភាពសងគ ម្ វូ បានអ្នុវ ត សៅសពលណ្តន្ដលអាចសធវ ីសៅបានក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពល្បមូ ល និងន្ចក្សចាយ។
B. ការបដ ូរក្សុាំពូ យទ័រ Chromebook ្ វូ បានសរៀបចាំស ើង សដើមបីបសងា ើនការរក្សាគមាល សុវ ា ិភាពសងគ មរវាងបុគគលិក្ស
និង្ក្ស ុម្គួ សារ។
C. ្ក្ស ុម្គួ សារ្ វូ ន្ អ្ងគតយសៅក្សនតងរែយនត និងមិនចូ លក្សន្នល ងសធវ ីការ
នីតិ វ ិធីសមាែត និងសមាលប់សម្សរាគ
A. បនា ប់ទឹក្ស បនា ប់ស្មាក្ស និងក្សន្នល ងសរៀបចាំអាហារ្ ូវបានសមាា

និងសមាលប់សមសោគោល់ម្ែៃ ។

បរ ិកាារការពារខ្ល ួន
A. បុគគលិក្សន្្ា ក្សព័ ៌មានវ ិទា្ វូ ន្ ពាក្ស់មា៉ាស់្គប់សពលសវលា ខ្ណ្ៈសពល ្បមូ ល និងប្រឧបក្សរណ្៍
ូ
។
ការសសុើបអ្សងា ត និងការសឆ្ល ើយតបសៅនឹងករណី COVID-19
SUSD នឹងសធវ ីការសសុើបអ្សងា ភាលមៗ និងក្សាំណ្ ់ក្សតតន្ដលអាចទក្ស់ទងសៅនឹងក្សន្នល ងការង្ករន្ដលបានរ ួមចាំន្ណ្ក្សដល់ការ្្ ុះត
COVID-19 ្សបតម CPP របស់សយើង ការសសុើបអ្សងា ត និងការសឆ្ល ើយតបសៅនឹងករណី COVID-19។
ក្សិចចការសនុះនឹងសស្មចបានសដាយស្បើ ឧបសម្ព ័នធ C៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការសសុើបអ្សងា តករណី COVID-19។
A. SUSD ចាប់ម្ដគូ ជាមួ យទីតាំងសធវ ីស សត COVID របស់ន្្ា ក្សគ្នាំ្ទធនធានមនុសសន្ដល្ត ល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19
សដាយឥ គិ ម្ែល ស្មាប់បុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់។
B. ្ត ល់ព័ ៌មានអ្ាំពីទីតាំងសធវ ីស សត និងការធានាោប់រង។
C. ព័ ៌មានសត ីពីអ្ ថ ្បសយាជន៍ន្ដលបានពិពណ្៌នាសៅក្សនតងការបណ្្តុះបណ្ត
ត ល និងសសចក្សត ីន្ណ្នាាំ
និងការសលើក្សន្លងចាំសពាុះក្សរណ្ី COVID-19 នឹង្ ូវ្ត ល់ជូន។
ការសសុើបអ្សងា ត ការពិនិតយស

ើង វ ិញករណី COVID-19 និងការកកតម្ម្ូវសម្រះថ្នាក់

បន្នា មពីសលើ CPP របស់សយើង ការកំណត់ និងការវាយតម្ម្ល សម្រះថ្នាក់ COVID-19 និង ការកកតម្ម្ូវសម្រះថ្នាក់ COVID-19SUSD
នឹងសធវ ីការពិនិ យស ើង វ ិញនូ វសគ្នលការណ្៍ នី ិ វ ិធី និងការ្គប់្គងពាក្ស់ព័នធនឹង COVID-19 និង្គប់្គង និងអ្នុវ ត ការផ្ទលស់ប្រូ
តម ្មូវការ សដើមបីការពារការរ ីក្សោលដាលបន្នា មសទៀ ម្ន COVID-19។
ការសសុើបអ្សងា

និងពិនិ យស ើង វ ិញនឹង្ ូវបានចង្ក្សងជាឯក្សសារ និងរ ួមមាន៖

A. ការសសុើបអ្សងា អ្ាំពីស្គ្នុះថ្នាក្ស់ែមី ឬស្គ្នុះថ្នាក្ស់ COVID-19 មិន្សាក្ស្សានត រ ួមមាន៖
1.
សគ្នលនសយាបាយ និងការអ្នុវ ត ចោប់ឈប់ស្មាក្សរបស់សយើង និងថ្នបុគគ
លិក្ស្ ូវបានហាមឃ្ល ់មិនឲ្យសាាក្ស់សៅ្ា ុះសៅសពលឈឺឬយា៉ាងណ្តន្ដរ។
2.
សគ្នលនសយាបាយរបស់សយើងសត ីពីការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19។
3.
ខ្យល់អាកាសខាងស្ដមិន្គប់្គ្នន់។
4.
ការស្ចាុះខ្យល់មិន្គប់្គ្នន់។
5.
ក្សងវ ុះម្នការរក្សាគមាល ពីគ្នា។
B. ក្សាំពុងសធវ ីបចចតបបនា ភាពការពិនិ យស ើង វ ិញ៖
1. សរៀងោល់សាមសិបម្ែៃ ន្ដលការ្្ ុះត ជាំងឺសនុះសៅន្ បនត ។
2. ជាការសឆ្ល ើយ បសៅនឹងព័ ៌មានែម ី ឬចាំសពាុះស្គ្នុះថ្នាក្ស់ែមី ឬស្គ្នុះថ្នាក្ស់ COVID-19
ន្ដលមិនបានទទួ លសាគល់ពីមុន។
3. សៅសពលចាាំបាច់ស្សងពីសនុះ។
C. ការអ្នុវ ត ការផ្ទលស់ប្រសដើ
ូ មបីកា ់បនា យការចមល ង COVID-19 សដាយន្្ា ក្សសលើការសសុើបអ្សងា និងការពិនិ យស ើង វ ិញ។
សយើងនឹងពិចារណ្តអ្ាំពី៖
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ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 (CPP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ការផ្ទលស់ប្រភារក្សិ
ូ
ចចក្សនតង្ា ុះសៅខាងស្ដ ឬឱ្យពួ ក្សសគអ្នុវ ត ភារក្សិចចពីច មាៃយ។
ការបសងា ើនការ្គ ់្គង់ខ្យល់ខាងស្ដសៅសពលការង្ករ្ ូវបានសធវ ីសៅខាងក្សនតង។
ការសធវ ីឱ្យ្បសសើរស ើងនូ វការស្ចាុះខ្យល់
ការបសងា ើនការរក្សាគមាល ឱ្យបានស្ចើនតមន្ដលអាចសធវ ីសៅបាន។
ការការពារ្ល វូ ដសងហ ើម។
ពិពណ្៌នាអ្ាំពីការ្គប់្គងន្ដលអាចអ្នុវ ត បានស្សងសទៀ ។

សសចកត ីជូនដំណឹងដល់ម្នទ ីរសុខាភិបាលម្ូ លដាឋន

A. ភាលមៗប៉ាុន្នត មិនសលើសពី 48 សមា៉ាងបនាាប់ពីបានដឹងពីក្សរណ្ី COVID-19 បី ឬស្ចើនក្សរណ្ីសៅក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើង
សយើងនឹងទក្ស់ទងមនា ីរសុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋន សដើមបីទទួ លបានការន្ណ្នាាំសតីពីការការពារការរ ីក្សោល
ដាលបន្នា មសទៀ ម្ន COVID-19 សៅក្សនតងក្សន្នល ងសធវ ីការ។

B. SUSD នឹង្ត ល់ជូនមនា ីរសុខាភិបាលមូ លដាឋននូ វចាំនួនសរុបក្សរណ្ី COVID-19 ស ើយស្មាប់ក្សរណ្ី COVID-19 នីមួយៗ
ស្មុះ ព័ ៌មានទាំនាក្ស់ទន
ាំ ង មុខ្របរ ក្សន្នល ងសធវ ីការ អាសយដាឋន្ក្ស ុម ៊ាុន ការសដក្សស្មាក្សពាបាលសៅមនា ីរសពទយ
និង/ឬសាានភាពសាលប់ និងចោប់្បព័នធចាំណ្ត ់ថ្នាក្ស់ឧសា ក្សមម អាសមរ ិក្សខាងសជើងសៅក្សន្នល ងសធវ ីការមានក្សរណ្ី COVID19 និងព័ ៌មានស្សងសទៀ ន្ដលសសា ើសុាំសដាយមនា ីរសុខាភិបាលមូ លដាឋន។
សយើងនឹងបនត ្ត ល់ការជូ នដាំណ្ឹងដល់មនា ីរសុខាភិបាលមូ លដាឋនអ្ាំពីក្សរណ្ី COVID-19
ជាបនត បនាាប់ក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើង។
ម្បព័នធសម្មាប់ទ្ំនាក់ទ្ំនង
សគ្នលសៅរបស់ SUSD គឺសដើមបីធានាថ្នសយើងមានការ្បា្ស័យទក្ស់ទងពីរ
្ល វូ ្បក្សបសដាយ្បសិទធភាពជាមួ យបុគគលិក្សរបស់សយើងតមវ ិធីន្ដលពួ ក្សសគអាចយល់បានយា៉ាងង្កយ្សួ ល
ស ើយវារ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងព័ ៌មានដូ ចខាងស្កាម៖
A. ស ើបុគគលិក្សណ្តគួ រោយការណ្៍អ្ាំពីសោគសញ្ញា COVID-19 និងស្គ្នុះថ្នាក្ស់ន្ដល
អាចសក្សើ មានដល់អ្ាក្សសមើលការខ្ុស្ ូវ/អ្ា ក្ស្គប់្គងទីតាំង ន្្ា ក្ស្គប់ ្គងហានិភ័យ
និងសសវាក្សមម សុខ្ភាពតមរយៈការ្បជុាំតមទូ រសពា ឬអ្ុីន្មល។
B. បុគគលិក្សសនាុះអាចោយការណ្៍ពីសោគសញ្ញា និងស្គ្នុះថ្នាក្ស់សដាយគ្នមនការភ័យខាលចពីការសងសឹក្ស។
C. នី ិ វ ិធី ឬសគ្នលនសយាបាយរបស់សយើងស្មាប់ស្មបស្មួ លបុគគលិក្សន្ដលមានជាំងឺ្បចាាំកាយ
ឬជាំងឺស្សងសទៀ ន្ដលសធវ ីឱ្យពួ ក្សសគ្បឈមនឹងហានិភ័យសក្សើនស ើងម្នជាំងឺ COVID-19 ធៃ ន់ធៃរ។
D. សៅក្សន្នល ងន្ដលមិនចាាំបាច់សធវ ីស សត បុគគលិក្សអាចចូ លស្បើស សត រក្ស COVID-19
តមរយៈអ្ា ក្ស្ត ល់សសវាសវជា សាស្រសតរបស់ពួក្សសគ ឱ្កាសសធវ ីស សត សៅតមទីតាំង ឱ្កាស SJCOE និងការស ការរបស់ SUSD
ជាមួ យន្្ា ក្សធនធានមនុសសគ្នាំ្ទការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19។
E. ក្សនតងក្សរណ្ីន្ដល SUSD ្មូវឱ្យ្ត ល់ការសធវ ីស សត សដាយសារន្ ការប៉ាុះ ពាល់សៅក្សន្នល ងសធវ ីការ ឬការ្្ ុះត ស ើង SUSD
នឹង្សពវ ្ាយន្្នការស្មាប់្តល់ការសធវ ីស សត និងជូ នដាំណ្ឹងដល់បុគគលិក្សន្ដលរង្លប៉ាុះពាល់អ្ាំពីមូលស
ុ
ម្នការសធវ ីស សត និង្លវ ិបាក្សន្ដលអាចសក្សើ មានពីការសធវ ីស សត វ ិជា មាន។
F. ជាមួ យក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើង) អាចនឹង្ វូ បានប៉ាុះពាល់ អ្វ ីន្ដលក្សាំពុងសធវ ីសដើមបី្គប់្គងស្គ្នុះថ្នាក្ស់ទ ាំងសនាុះ
និងសគ្នលនសយាបាយ និងនី ិ វ ិធី COVID-19 របស់សយើង។
G. ន្្ា ក្ស្គប់្គងហានិភ័យ និងសសវាក្សមម សុខ្ភាពនឹងសធវ ីការជាមួ យបុគគលិក្សក្សនតងការ្ត ល់ព័ ៌មានស្មាប់ការសធវ ីស សត
ការតមដានរក្សអ្ា ក្សប៉ាុះពាល់ និងការគ្នាំ្ទដម្ទសទៀ ។
ការសលើកកលងចំសពាះករណី COVID-19៖
SUSD នឹងធានាថ្ន អ្ា ក្សឆ្ល ង COVID-19 និងបុគគលិក្សន្ដលបានប៉ាុះពាល់នង
ឹ ជាំងឺ COVID-19
្ វូ បានដក្សសចញពីក្សន្នល ងសធវ ីការ្សបតមលក្សា ខ្ណ្ឌ ការសលើកកលងចំសពាះករណី COVID-19 និង លកា ខ្ណឌម្នការ
វ ិលម្ត ប់ម្កសធវ ីការវ ិញ របស់ CPP របស់សយើង និងបទបញ្ញាពីមស្រនតីសុខាភិបាលក្សនតង ាំបន់ ្បសិនសបើអាចអ្នុវ ត សៅបាន។
ក្សនតងក្សរណ្ីសយើងមានក្សរណ្ី COVID-19 សៅក្សន្នល ងសធវ ីការ សយើងនឹងទប់សាា កា
់ រចមល ងតមរយៈ៖
A.
B.

ការធានាថ្ន ក្សរណ្ី COVID-19 ្ វូ បានសលើក្សន្លងពីក្សន្នល ងសធវ ីការរ ូ ដល់បានបាំសពញលក្សា ខ្ណ្ឌម្នការ្
ការសលើក្សន្លងបុគគលិក្សន្ដលមានការប៉ាុះពាល់នឹង COVID-19 ពីក្សន្នល ងសធវ ីការរយៈសពល 14

ប់មក្សសធវ ី ការវ ិញ។
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C.

D.

ម្ែៃ បនាាប់ពីបានដឹងការប៉ាុះពាល់ក្សរណ្ី COVID-19 សលើក្សចុងស្កាយ។
ការបនត និងការរក្សា្បាក្ស់ចាំណ្ូលរបស់បុគគលិក្ស អ្ ី ភាពការង្ករ និងសិទធិ
្ពមទ ាំងអ្ ថ ្បសយាជន៍របស់បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់សៅសពលណ្តន្ដលសយើងបានបង្កហញថ្នការប៉ាុះពាល់ក្សរណ្ី COVID-19
គឺពាក្ស់ព័នធនឹងការង្ករ។ ក្សិចចការសនុះនឹងសស្មចបានសដាយ ការសុាំចោប់ឈប់ស្មាក្ស
តមចោប់សតីពីការសឆ្ល ើយ បចាំសពាុះជាំងឺក្សូរ ូណ្តវ ីរុសជាមុនសិនរបស់្ក្ស ុម្គួ សារ
ចោប់សតីពីការឈប់ស្មាក្សសដក្សសពទយរបស់្គួ សារ/ចោប់សតីពីសិទធិ្គួ សារក្សនតងរដឋ California
ការឈប់ស្មាក្ស្សបតមក្សិចច្ពមស្ពៀងចរចាជាសមូ ភាព ឬអ្ ថ ្បសយាជន៍សាំណ្ងរបស់ក្សមម ក្សរ។
ការ្ត ល់បុគគលិក្សសៅសពលសលើក្សន្លងសដាយមានព័ ៌មានអ្ាំពីអ្ ថ ្បសយាជន៍ន្ដលមាន។

ការសធវ ីរបាយការណ៍ ការកត់ម្តា និងការចូ លសម្បើ
វាជាសគ្នលនសយាបាយរបស់ SUSD សដើមបី៖
A. ោយការណ្៍ព័ ៌មានអ្ាំពីក្សរណ្ី COVID-19 សៅក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើងសៅ
កាន់មនា ីរសុខាភិបាលមូ លដាឋនសៅសពលណ្តន្ដលចោប់ ្មូវ និង្ត ល់ព័ ៌
មានពាក្ស់ព័នធណ្តមួ យន្ដលសសា ើសុាំសដាយមនា ីរសុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋន។
B. ោយការណ្៍ជាបនាាន់សៅសាាប័ន Cal/OSHA អ្ាំពីជាំងឺធៃន់ធៃរ ឬការសាលប់ន្ដលទក្ស់ទងនឹង COVID-19
ដូ ចន្ដលបានក្សាំណ្ ់ក្សនតងចោប់ CCR ្ ង់ជព
ាំ ូ ក្សទី 8 មា្តទី 330(h) របស់បុគគលិក្សន្ដលសក្សើ ស ើងសៅក្សន្នល ងសធវ ី
ការរបស់សយើង ឬទក្ស់ទងនឹងការង្ករណ្តមួ យ។
C. រក្សាក្សាំណ្ ់្តអ្ាំពីចាំណ្ត ់ការនានាន្ដលសធវ ីស ើង សដើមបីអ្នុវ ត ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19
របស់សយើងជាលាយលក្សា ណ្៍អ្ក្សសរសដាយអ្នុសលាមសៅតមចោប់ CCR ្ ង់ជាំពូក្សទី 8 មា្តទី 3203(b)។
D. ្ត ល់ក្សមម វ ិធីបង្ការ COVID-19 ជាលាយលក្សា ណ្៍អ្ក្សសររបស់សយើងសៅក្សន្នល ងសធវ ីការស្មាប់បុគគលិក្ស
អ្ា ក្ស ាំណ្តងសពញសិទធិរបស់បុគគលិក្ស និងសៅកាន់អ្ាក្ស ាំណ្តងរបស់ Cal/OSHA ភាលមតមការសសា ើសុាំ។
E. ស្បើ ឧបសម្ព ័នធ C៖ ទ្មង់ន្បបបទសត ីពីការសសុើបអ្សងា តករណី COVID-19 សដើមបីរក្សាក្សាំណ្ ់្ត និងតមដានោល់ក្សរណ្ី
COVID-19។ ព័ ៌មាននឹង្ វូ បាន្ត ល់ជូនបុគគលិក្ស អ្ា ក្ស ាំណ្តងសពញសិទធិរបស់បុគគលិក្ស ឬ ្មូវស្សងពីសនុះសដាយចោប់
សដាយមានព័ ៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួន្ វូ បានដក្សសចញ។
លកា ខ្ណឌម្នការម្ត

ប់សៅសធវ ីការវ ិញ

A. ក្សរណ្ី COVID-19 ន្ដលមានសោគសញ្ញា COVID-19 នឹងមិន វ ិលមក្សសធវ ី
ការវ ិញសទដោបណ្តចាំណ្ុចទង
ាំ អ្ស់ដូចខាងស្កាមសក្សើ ស ើង៖
1. យា៉ាងសហាចណ្តស់ 24 សមា៉ាងបានក្សនល ង្ុ សៅចាប់តាំងពី្គ ុនសដត 100.4 ឬខ្ព ស់ជាងសនុះបានបា ់សៅវ ិញ
សដាយមិនស្បើថ្នាប
ាំ នា យក្សស ត ។
2. សោគសញ្ញា COVID-19 បានធូ រ្សាលវ ិញ។
3. យា៉ាងសហាចណ្តស់រយៈសពល 10 ម្ែៃ បានក្សនល ង្ុ សៅចាប់តាំងពីសោគសញ្ញា COVID-19 បានសចញជាសលើក្សដាំបូង។
B. ក្សរណ្ី COVID-19 ន្ដលបានសធវ ីស សត វ ិជា មាន ប៉ាុន្នត មិនន្ដលសចញសោគសញ្ញា COVID-19 នឹងមិន វ ិល្
ប់មក្សសធវ ីការវ ិញសទ
រ ូ ដល់រយៈសពលយា៉ាង ច
ិ 10 ម្ែៃ បានក្សនល ង្ុ សៅចាប់តាំងពីម្ែៃ ្បមូ លវ ថ តសាំណ្តក្សស សត វ ិជា មាន COVID-19
សលើក្សដាំបូងរបស់ពួក្សសគ។
C. ការសធវ ីស សត អ្វ ិជា មាន COVID-19 នឹងមិន ្មូវឲ្យបុគគលិក្ស វ ិល្
ប់មក្សសធវ ីការវ ិញសទ។
D. សបើមានបទបញ្ញាដាក្ស់បុគគលិក្សឲ្យសៅដាច់ពីសគ ឬសធវ ីចតត ីស័ក្ស្ ូវបានសចញសដាយមស្រនតីសុខាភិបាលក្សនតង ាំបន់ ឬរដឋ
បុគគលិក្សសនុះនឹងមិន្
ប់សៅសធវ ីការវ ិញសទ រ ូ ដល់រយៈសពលដាក្ស់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់ពីសគ ឬការសធវ ីចតត
ីស័ក្ស្ ូវបានបញ្ច ប់ ឬបទបញ្ញា្ ូវបានដក្ស។ ្បសិនសបើគ្នមនរយៈសពលណ្តមួ យ្ ូវបានបញ្ញាក្ស់ សនាុះរយៈសពលនឹងមាន
រយៈសពល 10 ម្ែៃ ចាប់ពីសពលន្ដលបទបញ្ញាដាក្ស់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់ពីសគគឺមាន្បសិទធភាព ឬ 14
ម្ែៃ ចាប់ពីសពលបទបញ្ញាសធវ ីចតត ីស័ក្សន្ដលមាន្បសិទធភាព។
ការឆ្ល ងសម្សរាគ COVID សម្ចើនករណី និងការ្្ ះទ ជំងឺ COVID-19
ន្្ា ក្សសនុះម្នចោប់ CPP នឹងបនត មានសុពលភាពរ ូ ដល់មិនមានក្សរណ្ីែមីឆ្លង COVID-19
្ វូ បានរក្សស ើញសៅក្សនតងក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើងរយៈសពល 14 ម្ែៃ ។
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ការសធវ ីសតសតរក COVID-19
A. SUSD នឹង្ត ល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 ដល់បុគគលិក្សទង
ាំ អ្ស់សៅក្សនតង
ក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើងន្ដលបានប៉ាុះពាល់នឹងជាំងឺសនុះ សលើក្សន្លងន្ បុគគ
លិក្សន្ដលមិនមានវ ត មានក្សនតងអ្ាំ ុ ងសពលម្នការ្្ ុះត ស ើងន្ដល្ វូ បានរក្សស ើញសដាយមនា ី រសុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋន
ឬរយៈសពល 14 ម្ែៃ ន្ដលពាក្ស់ព័នធ។ ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 នឹង្ វូ ្ត ល់ជូនសដាយមិនគិ ម្ែល ដល់បុគគលិក្សក្សនតង
សមា៉ាងសធវ ីការរបស់បុគគលិក្ស។
B. ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 មានដូ ចខាងស្កាម៖
1.
បុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់សៅក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើងន្ដលរងប៉ាុះពាល់នឹងជាំងឺសនុះនឹង្ ូវបានសធវ ីស សត ភាលម
ស ើយបនាាប់មក្ស្ ូវបានសធវ ីស សត មត ងសទៀ សៅមួ យសបាត ៍ស្កាយមក្ស។ លទធ ្លស សត អ្វ ិជា មាន COVID-19
របស់បុគគលិក្សន្ដលមានការប៉ាុះពាល់នង
ឹ ជាំងឺ COVID-19 នឹងមិនប៉ាុះពាល់ដល់រយៈសពលម្នការសធវ ីចតត ីស័ក្ស
ន្ដល ្មូវសដាយ ឬបទបញ្ញាន្ដលសចញសដាយមនា ីរសុខាភិបាលក្សនតង មូ លដាឋនសទ។
2.
បនាាប់ពីការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 ចាំនួនពីរសលើក្សដាំបូង សយើងនឹងបនត ្ត ល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19
ស្មាប់បុគគលិក្សន្ដលសៅន្ សៅក្សន្នល ងសធវ ីការយា៉ាង ិចមត ងក្សនតងមួ យសបាត ៍ ឬញឹក្សញាប់ជាងសនុះ ្បសិនសបើមាន
ការន្ណ្នាាំពីមនា ីរសុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋន រ ូ ដល់មិនមានក្សរណ្ីឆ្លង COVID-19
ែម ី្ វូ បានរក្សស ើញសៅក្សន្នល ងសធវ ីការរបស់សយើងក្សនតងរយៈសពល 14 ម្ែៃ ។
3.
SUSD នឹង្ត ល់ការសធវ ីស សត បន្នា មសៅសពលន្ដល Cal/OSHA ចា ់ទុក្សថ្នចាាំបាច់។

Brian Biedermann នាយក្សសត ីទី

កាលបរ ិសចឆ ទ
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ឧបសម្ព ័នធ A៖ ការកំណត់សម្រះថ្នាក់ COVID-19
មនុសសទ ាំងអ្ស់សដាយមិនគិ ពីសោគសញ្ញា ឬលទធ ្លស សត អ្វ ិជា មាន COVID-19
នឹង្ វូ បានចា ់ទុក្សថ្នអាចឆ្ល ងសមសោគសនុះបាន។ ការយក្សចិ ត ទុក្សដាក្ស់ជាពិសសសនឹងសផ្ទត សលើ ាំបន់ន្ដលមនុសសអាចជួ បជុាំគ្នា
ឬប៉ាុះពាល់គ្នា សដាយមិនគិ ពីថ្នស ើបុគគលិក្សក្សាំពុងបាំសពញភារក្សិចច ការង្ករន្ដលបានក្សាំណ្ ់ឬអ្ ់។ ឧទ រណ្៍៖ ការ្បជុាំ ្ចក្សចូ ល
បនា ប់ទឹក្ស ច្ក្សសាលធាំ ្ចក្ស្ល វូ សដើរ ជសណ្តើរយនត ាំបន់ ស្មាក្ស ឬក្សន្នល ងទទួ លទនអាហារ ក្សន្នល ងក្សមានត និងក្សន្នល ងរង់ចាាំ
ការវាយ ម្មល អ្ាំពីការប៉ាុះពាល់សៅក្សន្នល ងការង្ករជាសកាៅនុពលនឹង្ ូវបានសធវ ីស ើងចាំសពាុះមនុសសទ ាំងអ្ស់សៅក្សន្នល ងសធវ ីការ
ឬអ្ា ក្សន្ដលអាចចូ លក្សន្នល ងសធវ ីការរ ួមទង
ាំ មិ ត រ ួមការង្ករ បុគគលិក្សរបស់សាាប័នស្សងសទៀ សាធារណ្ជន សភញៀវ ឬអ្ ិែិជន
និងអ្ា ក្សស ៉ា ការឯក្សោជយ។ សយើងនឹងពិចារណ្តពីរសបៀបន្ដលបុគគលិក្ស និងមនុសសស្សងសទៀ ចូ ល សចញ
និងឆ្ល ងកា ់ក្សន្នល ងសធវ ីការស្ដពីការសដាុះ្សាយទីតាំងសធវ ីការសៅនឹងក្សន្នល ង។
អ្ា កកដលសធវ ីការវាយតម្ម្ល ៖
កាលបរ ិសចេ ទ្៖
ស្មះបុគគលិក និងអ្ា កតំណ្តងសពញសិទ្ធិរបស់បុគគលិកកដលបានចូ លរ ួម្៖
អ្នត រកម្ម តំបន់ សកម្ម ភាព
ភារកិចេការង្ករ ដំសណើរការ
បរ ិកាារនិងសមាភរកដល
អាចបណ្ត
ត លឱ្យបុគគលិកម្បឈម្នឹង
សម្រះថ្នាក់ម្ន COVID-19

ទ្ីកកនល ង និងសពលសវលា

សកាតនុពលសម្មាប់ការប៉ាះពាល់នឹង
COVID-19 និងបុគគលិកកដលរង្ល
ប៉ាះពាល់រ ួម្មានសាធារណជន
និងបុគគលិករបស់និសយជកស្សងសទ្ៀត

ការម្តួ តពិនិតយការបង្ការ
COVID-19 កដលមានម្សាប់
និង/ឬបកនថ ម្រ ួម្មានរបាំង
របាំងខ្័ណឌ
និងម្បព័នធចរនត ខ្យល់សចញចូ ល
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ឧបសម្ព ័នធ B៖ ការម្តួ តពិនិតយ COVID-19
កាលបរ ិសចេ ទ្៖
ស្មះម្នុសសកដលសធវ ីការពិនិតយ៖
ទ្ីតាង
ំ កកនល ងសធវ ីការកដលបានវាយតម្ម្ល ៖
ការម្គប់ម្គងការប៉ាះពាល់

សាថនភាព

បុគគលកដលម្តូវបានចត់ កាលបរ ិសចេ ទ្កដលបាន
ឱ្យកកតម្ម្ូវ
កកតម្ម្ូវ

វ ិសវកម្ម
របាាំង/របាាំងខ្័ណ្ឌ
្បព័នធចរនត ខ្យល់សចញចូ ល (បរ ិមាណ្ខ្យល់ប រ ិសុទធ និង
ការស្ចាុះអ្ ិបរមា)
ការស្ចាុះខ្យល់បន្នា មក្សនតងបនា ប់
ការ្គប់្គងបន្នា ម
ការ្គប់្គងបន្នា ម
រដឋ បាល
ការរក្សាគមាល ពីគ្នា
ការសមាា

និងការសមាលប់សមសោគសលើម្្ា
(ការ្គ ់្គង់ញឹក្សញាប់លមម
និង្គប់្គ្នន់)

ទីតាំងលាងម្ដ (មានចាំនួន្គប់្គ្នន់
និងការ្គ ់្គង់្គប់្គ្នន់)
ទឹក្សសមាលប់សមសោគ
និងទឹក្សអ្នាម័យន្ដល្ វូ បានស្បើ្បាស់តមការ
ន្ណ្នាាំរបស់្ក្ស ុម ៊ាុន្លិ
ការ្គប់្គងបន្នា ម
ការ្គប់្គងបន្នា ម
PPE (មិនស្បើរ ួមគ្នា មានក្សនតងស្តក្ស និងក្សាំពុងពាក្ស់)
មា៉ាស់្ក្សណ្ត ់ (សមាា ឱ្យបានញឹក្សញាប់)
ស្សាមម្ដ
របាាំងមុខ្/ន្វនត
ការការពារ្ល វូ ដសងហ ើម
ការ្គប់្គងបន្នា ម
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ឧបសម្ព ័នធ C៖ ការសសុើបអ្សងា តករណី COVID-19
ោល់ព័ ៌មានក្សាំណ្ ់អ្ ត សញ្ញាណ្ផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់ក្សរណ្ី COVID-19 ឬសោគ សញ្ញា COVID-19 នឹង្ វូ រក្សាជាការសមាៃ ់។
ោល់ការសធវ ីស សត រក្ស COVID-19 ឬសសវាក្សមម សវជា សាស្រសតពាក្ស់ព័នធន្ដល្ត ល់
សដាយសយើងនឹង្ វូ ្ត ល់ជូនក្សនតងលក្សា ណ្ៈមួ យន្ដលធានានូ វការសមាៃ ់របស់បុគគលិក្សសដាយសលើក្សន្លងន្ ព័ ៌មានន្ដលមិនបានប
ញ្ញាក្ស់អ្ាំពីក្សរណ្ី COVID-19 ន្ដលនឹង្ ូវ្ត ល់ភាលមៗតមការសសា ើសុាំសៅមនា ីរសុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋន សាាប័ន CDPH, Cal/OSHA,
វ ិទាសាានជា ិសដើមបីសុវ ា ិភាពការង្ករ និងសុខ្ភាព (NIOSH) ឬតម ្មូវស្សងពីសនុះសដាយចោប់។
ក្សាំណ្ ់្តសវជា សាស្រសតរបស់បុគគលិក្សទ ាំងអ្ស់ក្ស៏នឹង្ វូ រក្សាទុក្សជាការសមាៃ ់ និងមិន្ ូវបានបសញ្ច ញ
ឬោយការណ្៍សដាយគ្នមនការយល់្ពមជាលាយលក្សា ណ្៍អ្ក្សសរជាក្ស់លាក្ស់ពីបុគគលិក្សសៅឲ្យបុគគលណ្តមាាក្ស់សៅក្សនតង ឬស្ដ
ក្សន្នល ងសធវ ីការស ើយ សដាយមានការសលើក្សន្លងដូ ចខាងស្កាម៖ (1) ក្សាំណ្ ់្តសវជា សាស្រសតន្ដលមិនបានបញ្ញាក្ស់្ ូវបាន្ត ល់ជូនមនា ីរ
សុខាភិបាលក្សនតងមូ លដាឋន សាាប័ន CDPH, Cal/OSHA, NIOSH ឬ ្មូវស្សងពីសនុះសដាយចោប់ជាបនាាន់តមការសសា ើសុាំ និង (2)
ក្សាំណ្ ់្តន្ដលមិនមានព័ ៌មានសវជា សាស្រសតន្ដលអាចក្សាំណ្ ់អ្ ត សញ្ញាណ្ជាលក្សា ណ្ៈបុគគល
ឬពីព័ ៌មានសវជា សាស្រសតន្ដលបានក្សាំណ្ ់អ្ ត សញ្ញាណ្នីមួយៗ្ វូ បានលុបសចាល។
កាលបរ ិសចេ ទ្៖
ស្មះម្នុសសកដលសធវ ីការសសុើបអ្សងា ត៖
ព័តមា
៌ នស ប
៊ើ អសកេ តករណី OVID-19
ស្មះបុគគលិក (ឬម្ិនកម្នបុគគលិក*)
ទ្ីតាង
ំ កដលបុគគលិកបានសធវ ីការ
(ឬបុគគលម្ិនកម្នជាបុគគលិកមានវតត មាន
សៅកកនល ងសធវ ីការ)៖

ម្ុខ្របរ (ម្បសិនសបើម្ន
ិ កម្នជាបុគគលក
ិ
ស តុអ្វីពួកសគសៅកកនល ងសធវ កា
ី រ)៖
កាលបរ ិសចេ ទ្កដលការសសុើបអ្សងា តម្តូវបាន្តចស្ត
ួ
ើម្ស

ើង៖

សតើការសធវ ីសតសតរក COVID-19
ម្តូវបាន្តល់ជូនសទ្?

ស្មះបុគគលិកកដលពាក់ពន
័ ធ នឹងការសសុើបអ្សងា តសនះ៖

កាលបរ ិសចេ ទ្និងសពលសវលាករណី COVID-19
មានវតត មានចុងសម្កាយសៅកកនល ងសធវ កា
ី រ៖

កាលបរ ិសចេ ទ្ម្នការសធវ ីសតសត វ ិជជមាន និងអ្វ ិជជមាន
និង/ឬការសធវ សី រាគ វ ិនិចេ័យ៖

កាលបរ ិសចេ ទ្ម្នករណីដំបូងមានសរាគសញ្ញាម្ួ យ
ឬសម្ចើនម្ន COVID-19៖

ព័ត៌មានកដលទ្ទ្ួ លបានទក់ទ្ងនឹងលទ្ធ ្លសតសតរក
COVID-19 និងការចប់ស្តើម្សរាគសញ្ញា (ភាជប់ឯកសារ)៖

លទ្ធ ្លម្នការវាយតម្ម្ល សលើករណី COVID19 និងម្គប់ទ្ីតាង
ំ សៅកកនល ងសធវ ី
ការកដលអាចម្តូវបានទ្សសនាសដាយអ្ា កឆ្ល ង
COVID-19 កនទងអ្ំ ុ ងសពល
ការប៉ាះពាល់មានហានិភ័យខ្ព ស់
ស ើយអ្ា កណ្តអាចមានការប៉ាះពាល់
(ភាជប់ព័តមា
៌ នបកនថ ម្)៖
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សសចកត ីជូនដំណឹងកដលបាន្តល់ឱ្យ (កនទងរយៈសពលម្ួ យម្ងៃសធវ ីការ តាម្រសបៀបកដលម្ិនបង្កាញព័ត៌មានអ្តត សញ្ញាណផ្លទល់ខ្ល ួនម្នករណី COVID-19)
ម្នការអាចប៉ាះពាល់នឹង COVID-19 ជាម្ួ យនឹង៖
កាលបរ ិសចេ ទ្៖
បុគគលិកទំងអ្ស់កដលម្បក លជាបានម្បឈម្នឹងការប៉ាះពាល់
ស្មះបុគគលិកកដលម្តូវបាន
ជាម្ួ យនឹង COVID-19 និងអ្ា កតំណ្តងសពញសិទ្ធិរបស់ពួកសគ។
ជូនដំណឹង៖
កាលបរ
ិសចេ ទ្៖
អ្ា កស ៉ា ការឯករាជយ
និងនិសយជកស្សងសទ្ៀតមានវតត មានសៅកកនល ង
សធវ ីការកនទងអ្ំ ុ ងសពលការប៉ាះពាល់មានហានិភ័យខ្ព ស់។

ស្មះរបស់បុគគលកដលម្តូវបា
នជូនដំណឹង៖

សតើល័កាខ្័ណឌអ្វ ីខ្លះសៅកកនល ងសធវ ីការកដលអាចរ ួម្ចំកណកដល់ហានិ
ភ័យម្នការប៉ាះពាល់ជាម្ួ យនឹង COVID-19?

សតើសគអាចសធវ ីអ្វីខ្លះបានសដើម្បីកាត់បនថ យ
ការប៉ាះពាល់ជាម្ួ យនឹង COVID-19?

សតើម្នទ ីរសុខាភិបាលកនទងម្ូ លដាឋនទ្ទ្ួ លបានការជូនដំណឹងកដរឬ
សទ្?

កាលបរ ិសចេ ទ្៖

*ក្សនតងក្សរណ្ីនិសយាជក្សទទួ លបានការជូ នដាំណ្ឹងអ្ាំពី្បភពម្នការឆ្ល ង COVID-19 ដល់បុគគលន្ដលមិនន្មនជាបុគគលិក្ស
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