�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល

ពិធី�ររស្រ�ប់្រក �មកី�យុវជនែដល�ន�រេរៀបចំ្រតឹម្រត�វ៖ ឧបសម� ័ន� S
�លបរ �េច� ទ�ន្របសិទ��ព៖ៃថ� ពុធ ទី1 ែខក�� ��ំ 2021
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖ �រ��ស់ប�រ�
� ំង�យ្រត�វ�នរ�េលចេ�យពណ៍េលឿង
11/9/21:
• �នេធ� ើបច��ប្បន� កម� េ�េលើ�យុែដល�នសិទ�ិទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ ��ប
ំ ��រ� ំង�យ្រត�វ�ន
ែណ�ំស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ�។
9/27/21:
• ប��ក់�៉ងច�ស់� ្រក �មែដលេធ� ើដំេណើរចូ លមកេ�នធី LA ពី�ងេ្រ�េ�នធី ្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យ
ផ� ល់លទ� ផលេតស� ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គ COVID-19 �អវ �ជ� �ន ប៉ុែន� មិនត្រម�វ��ំ�ច់េ�ះ
េទ េហើយប៉ុែន� ្រត�វែតបន� អនុវត� �ម្រគប់ចំណុច� ំងអស់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
និងពិធី�រេនះ។
• មិន�ំ�ច់េធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គស្រ�ប់អត� ពលិក្រគប់�យុ ្រគ�បង� ឹក ឬបុគ�លិក
ជំនួយក��ង្រក �មកី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់េ�ះេទ ្របសិនេបើ្រក �មេនះ្រ�ន់ែត
ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពព្រងឹងសមត� �ពឬក�ងជំ�ញ េ�េពលែដល�ររក�គ��ត�ង�យ 6
ហ� ីត្រត�វ�នរក�រ�ងអ� កចូ លរ ួម្រគប់េពល។
• បុគ�លិក/អ� កស� ័្រគចិត�ែដលតួ �ទី/មុខ�រមិន�នទំ�ក់ទំនង��ល់�មួ យកី�ករ្រត�វ�នេលើក
ែលងពីត្រម�វៃនេធ� ើេតស� ពិនិត្យេមេ�គេនះ។ អ� កស� ័្រគចិត�ែដល�នទំ�ក់ទំនង�មួ យ្រក �មយូរៗ
ម� ង (ឧ�ហរណ៍ ���ក�
� លស� ័្រគចិត�) មិន�ំ�ច់ចូលរ ួមក��ង�រេធ� ើេតស� ្រប�ំស��ហ៍េទ ប៉ុែន�
្រត�វផ� ល់ភស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ឬលទ� ផលេតស� អវ �ជ� �នក��ងអំឡ
� ងេពល 3 ៃថ� ៃន
េពលេវ�េធ� ើ�រស� ័្រគចិត�របស់ពួកេគ។
• �រេរៀបចំ�ត់ែចងបែន� មស្រ�ប់កី�ែដល�រ�ក់�៉ស់�ចបង� ឱ្យ�នេ្រ�ះ��ក់ថប់ដេង� ើម។
េ�ៃថ� ទី 17 និង 22 ែខកក� � ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�នធី Los Angeles �នេចញ�រែកស្រម� លៃន េសចក� ីប��ប់របស់ម
�ន� ីសុ�ភិ�ល ែដលត្រម�វឱ្យ�ន�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់ េ�្រគប់ទី�ំង��រណៈែដលេ��ងក��ងអ�រ� ំងអស់។
េ�យ�រ�ន�រេកើនេឡើងៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19 ក��ងសហគមន៍ និង��ន�ពចំនួនេកើនេឡើងេ្រចើនៃនេមេ�គ
COVID-19 ្របេភទ Delta ែដល�ន�រ រ �ក�ល�ល�៉ង�យ្រស� លេ�ះ �រ�ក់�៉ស់េពលេ��ងក��ងអ�រគឺ��រ
�ំ�ច់�ស់េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងសហគមន៍ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់�� ំ
ប��រេឡើយ។ េមេ�គ្របេភទ Delta ៃនជំងឺ COVID-19 រ �ក�ល�ល�៉ង�យ្រស� ល�ង្របេភទេមេ�គេផ្សងេទៀត ែដល
�ន�លត�តេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles (LAC) �េពលកន� ងមក។
េ�ង�មរ�យ�រណ៍ែដល�នចុះផ�យ ក��ែដលបង� ឱ្យ�រ្របឈមនឹង�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គេកើនេឡើង រ ួម
� ំង�រចម� ងេមេ�គេ�មនុស្សែដលឋិតេ���យពី��េលើសពី 6 ហ� ីតក៏េ�យ រ ួម�ន៖
•
•

•

ទី�ង
ំ បិទជិតេ�យ�នខ្យល់បក់េចញចូ ល ឬ្របព័ន�ខ្យល់មិន្រគប់្រ�ន់ ែដលអនុ��តឱ្យ�ន�រ្របមូ លផ��វំ ត��
�វ�មផ� វ� ដេង� ើម �ពិេសសដំណក់ទឹកតូ ចៗ និង�គល� ិតៃនដេង� ើមេ�ក��ង��ស។
�រេកើនេឡើង�របេ��ញ�រ�តុ�វ�មផ� វ� ដេង� ើម ែដល�ចេកើតេឡើងេ�េពលែដលអ� កែដល�ចចម� ងេម
េ�គ�នេ�ះ ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពែដលបេ�� ញក��ំង ឬបេង� ើនសំេឡងរបស់ពួកេគ (ឧ�ហរណ៍ �រេធ� ើលំ
�ត់្រ�ណ �រែ្រសក �រេ្រច�ង។)
�រប៉ះ�ល់រយៈេពលយូរេ�នឹងលក� ខណ�ែដល�នដូ ចចំណុច� ំងេនះ។

�ន�រែណ�ំ�៉ងមុឹង�ត់� �ល់សកម� �ពកី�េធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ េ្រ�ះ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លស� ិត
េ�ក្រមិត�ប េ�យ�រែតេ�ទីេ�ះ�នខ្យល់បក់េចញចូ លល� �ងេ��ងក��ងអ�រ។ �រ�ក់�៉ស់្រត�វ�នជ្រម �ញ
ឱ្យេធ� ើ ប៉ុែន� មិន�ំ�ច់េទ េ�េពលេ��ងេ្រ�អ�រ ្របសិនេបើ�នមនុស្សតិច�ង 10,000 �ក់។
�ងេ្រ�មេនះ�េសចក� ីសេង� បៃនត្រម�វ�រ�ំ�ច់ និងគំរ ូអនុវត� ល�ៗបំផុតស្រ�ប់សម� ័ន�កី�យុវជន (youth sports
leagues) (រ ួមប��ល
� � ំង្រក �មកី��ម��េរៀនផងែដរ) េដើម្បីបេង� ើនសុវត� ិ�ពស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម ្រគ�បង� ឹក និងសហ
គមន៍របស់ពួកេគ និងេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង្រក �មរបស់ពួកេគ និងរ�ង្រក �ម
Appendix S: Protocol for Organized Youth Sports
Revised 11/9/2021 (Cambodian)
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
ក��ងអំឡ
� ងេពល្របកួ ត។ េ�យ�ន�រេលើកែលងែតស្រ�ប់ត្រម�វ�រៃន�រេធ� ើេតស� ត្រម�វ�រ�ងេ្រ�ម� ំងេនះ អនុ
វត� ែតចំេ�ះ្រក �មនិងសកម� �ពកី�ែដល�នមូ ល��នេ�េ�នធី LA និងមិនែមនស្រ�ប់្រក �មឬកី�ករែដលស� ិត
េ្រ�មែដនយុ��ធិ�ររបស់តំបន់េផ្សង េហើយចូ លមក្របកួ តក��ងេ�នធី LA េឡើយ។
�រេធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�ន�្រប�ំស្រ�ប់្រក �ម ឬសម� ័ន�ែដល�នមូ ល��នេ�េ�នធី LA ្រត�វ�នត្រម�វ��ំ�ច់
ដូ ចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម េ�យសន� ត��នសមត� �ពេធ� ើេតស� និងស��រផ� ត់ផ�ង់្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រេធ� ើ
េ�គ វ �និច�័យៃនជំងឺ COVID-19 េនះ។ ត្រម�វ�រ�ំ�ច់ៃន�រេធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�ន�ងេ្រ�ម�ច្រត�វ�នែកែ្រប
េ�យែផ� កេលើ�រ�ចរក និង�រ�ចទទួ ល�រេធ� ើេតស� �ន។ េលើសពីេនះេទៀត ត្រម�វ�រ�ំ�ច់� ំងេនះេ�ែត�ន
្របសិទ��ព ដ�ប��យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles (LACDPH) �យ�រណ៍��នអ្រ�ៃន�រ
ចម� ងក��ងសហគមន៍ខ�ស់ េហើយនឹង្រត�វេធ� ើ�រ�យតៃម� េឡើង វ �ញេ�េពល�រចម� ងក��ងសហគមន៍ែលង�នចំនួនេ្រចើន។
បែន� មពីេលើព័ត៌�នេនះ សូ មចង�ំ�៖

 សម� ័ន�កី�យុវជន្រត�វែតអនុវត� �ម េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល របស់េ�នធី Los Angeles និង

�រែណ�ំពីែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ COVID-19 ស្រ�ប់កម� វ �ធីកី�កម�ន� របស់យុវជនរបស់
េ�នធី Los Angeles។

 សម� ័ន�កី�យុវជនែដលជួ ល្រគ�បង� ឹកឬបុគ�លិកជំនួយេផ្សងេទៀតក៏្រត�វ្រប�ន់��ប់នូវ បទ��នបេ�
� ះ�សន�
ប��ន់ៃន�រប��រជំងឺ COVID-19 (ETS) របស់ CAL/OSHA។

 សម� ័ន�កី�យុវជនែដល�ន្របតិបត� ិ�រលក់��រស្រមន់ គួ រែតពិនិត្យេឡើង វ �ញនិងអនុវត� �ម គំរ ូអនុវត� ល�
បំផុតរបស់ LACDPH ស្រ�ប់េស�កម� ម� �ប��រនិង េភសជ� ៈ។

សូម្រ�កដ��ន�ននិងអនុវត� �ម �រែណ�ំទូេ�ស្រ�ប់��ស់�ជីវកម� ។ គំរ ូអនុវត� ល�បំផុត�ន
េ�លបំណងបំេពញបែន� មេ�េលើេសចក� ីែណ�ំទូេ�។

អនុវត� �មច�ប់ៃន�រ�ក់�៉ស់ ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម ្រគ�បង� ឹក និងអ� កទស្ស��ំង�យ
 ច�ប់ៃន�រ�ក់�៉ស់ែផ� កេលើទី�ំង។ �រ�ក់�៉ស់�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនេមេ�គ SARS-CoV-2 ែដល
�េមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19។ េ�ក��ងទី�ំងេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នចំនួនមនុស្សតិច�ង
10,000 �ក់ �ន�រែណ�ំ ប៉ុែន� មិនត្រម�វ��ំ�ច់េទ ឱ្យអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់ ្រគ�បង� ឹក បុគ�លិកអ� កស� ័្រគ
ចិត� និងអ� កទស្ស�ែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យអ� កដៃទ �ក់�៉ស់ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់�� ំ
ប��រេឡើយ។ េ�ក��ងទី�ំង�ងក��ងអ�រ� ំងអស់ និងេ�្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗបំផុត (Mega Events) េ��ងេ្រ�
អ�រ (្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�នអ� កចូ លរ ួមេលើសពី 10,000 �ក់ដូច��រ្របកួ តកី� ក្ប
� នដែង� រេផ្សងៗ ឬ�ពិធី
ក��ងចំេ�មេនះេផ្សងៗេទៀត) �រ�ក់�៉ស់�ត្រម�វ�ំ�ច់ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។

 អ� កចូ លរ ួម៖ េ�េពលស� ិតេ��ងក��ងអ�រ ត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យអ� កចូ លរ ួម� ំងអស់ យក�៉ស់�មខ� �ន និង�ក់
�៉ស់ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ អ� កចូ លរ ួមក��ងកី�យុវជន្រត�វែត�ក់�៉ស់ សូ ម្បីែតេពល
ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពៃន�ង�យ េ�ទី�ំង�មួ យ�ងក��ងអ�រ។ ជ្រម �ញឱ្យអ� កចូ លរ ួមយក�៉ស់�មខ� �នឱ្យ
េ្រចើន�ងមួ យេពល�ត់សម ឬេពល្របកួ ត ក��ងករណីែដល�៉ស់របស់ពួកេគេសើម ឬ្រប�ក់ក��ងអំឡ
� ងេពល
្របកួ តេ�ះ។ �៉ស់�ែដល្រប�ក់េញើសេ�គគួ រែត��ស់ប�រ�
� � មៗ។
េ�ង�មបណ�ិតស�្រគ�េពទ្យជំ�ញ�ងកុ�រ�េមរ �ក (American Academy of Pediatrics) ”មនុស្ស�គ
េ្រចើនែដល�ន�ក់�៉ស់ក��ងេពលេធ� ើលំ�ត់្រ�ណ �ចអត់ធន់នឹង��ន។” េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �ច
េ�ះ�៉ស់េចញក��ង�លៈេទសៈដូ ច�ងេ្រ�ម។
o

េពលកំពុងពិ���រ និងេភសជ� ៈ។ អ� កចូ លរ ួម�ចេ�ះ�៉ស់របស់ពួកេគេចញ�បេ�
� ះ�សន� �ន
េដើម្បីពិ���រ ឬេភសជ� ៈ។ េ�េពលែដលអ� កចូ លរ ួមកំពុងពិ���រ ឬេភសជ� ៈ�៉ងសកម� ពួ កេគគួ រ
ែត្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យរក�គ��ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គ
្របសិនេបើនរ���ក់�នឆ� ងេមេ�គ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
o

ចំេ�ះកី�ក��ងទឹក។ អ� កចូ លរ ួមែដលកំពុងេលងកី�ក��ងទឹក ដូ ច�ែហលទឹក កី�គប់�ល់ក��ងទឹក

o

ចំេ�ះ�យសម� ័ន� (gymnastics)។ កី�ករ�យសម� ័ន� (gymnasts) ែដលកំពុង�ត់សម/សែម� ង�៉ងសកម�

o

o

(water polo) ឬកី�េ�តទឹក �ចេ�ះ�៉ស់េចញ�នេ�េពលពួ កេគកំពុងេ� និងមុនេពលមុជេ�ក��ង
ទឹក។ �៉ស់្រត�វែត�ក់ េ�េពលែដលអ� កចូ លរ ួមមិនេ�ក��ងទឹក។
េ�េលើឧបករណ៍�ត់�យសម� ័ន� �ចេ�ះ�៉ស់របស់ពួកេគេចញ�ន េ�យ�រែត�ម្រទឹស�ី�និភ័យ
ែដល�ចេកើត�ន� �៉ស់�ច�ក់�មួ យវត��េផ្សងៗ េហើយ�ចប��រ�េ្រ�ះ��ក់ថប់ដេង� ើម ឬប៉ះ�ល់
ដល់ចក�� វ �ស័យេ�យៃចដន្យ។ �រ�ក់�៉ស់�ត្រម�វ�ំ�ច់ស្រ�ប់�រ�ត់េលើក្រ�ល (floor routines)
េហើយេ�េពលែដលកី�ករ�យសម� ័ន�មិនកំពុង�ត់សម/សែម� ង�៉ងសកម� េ�េលើឧបករណ៍�ត់�យ
សម� ័ន�េ�ះ។

ចំេ�ះ�រសែម� ង�រ�ំ្រទ��រ្របកួ ត (competitive cheerleading)។ ្រក �មសែម� ង�រ�ំ្រទែដលកំពុងស
ែម� ង/�ត់សមក�ច់្របកួ ត�៉ងសកម� ែដល�នដូ ច��រផ�លខ
� � �ន ហក់េ�ត ឬេ�ះេឡើងេលើ �ចេ�ះ
�៉ស់របស់ពួកេគេចញ�ន េ�យ�រែត�ម្រទឹស�ី�និភ័យែដល�ចេកើត�ន� �៉ស់�ច�ក់�មួ យវត��
េផ្សងៗ េហើយ�ចប��រ�េ្រ�ះ��ក់ថប់ដេង� ើម ឬប៉ះ�ល់ដល់ចក�� វ �ស័យេ�យៃចដន្យ។

ចំេ�ះកី�េ�កចំ�ប់។ ក��ងអំឡ�ងេពលេ�កចំ�ប់េ�យប៉ះ�ល់��ល់ �រ�ក់�៉ស់�ច��យ�េ្រ�ះ
��ក់ថប់ដេង� ើម និងមិន្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យ�ក់េ�ះេទ លុះ្រ�ែត�ន្រគ�បង� ឹកែដល�មនុស្សេពញវ �យ ឬម
�ន� ី��ក់កំពុង�ម�ន�៉ងដិតដល់ស្រ�ប់េ�លបំណងសុវត� ិ�ព។

 ទស្សនិកជន៖ េ�េពលែដលស� ិតេ��ងក��ងអ�រ ្រត�វត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យទស្សនិកជន� ំងអស់ យក�៉ស់�មខ� �ន
និង�ក់�៉ស់ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ េរៀបចំ�៉ស់ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់អ�កែដល
មកដល់ទី�ំងេ�យ��ន�៉ស់។

 ្រគ�បង� ឹក៖ េ�េពលែដលស� ិតេ��ងក��ងអ�រ ្រត�វត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យ្រគ�បង� ឹក� ំងអស់ យក�៉ស់�មខ� �ន និង
�ក់�៉ស់ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ ្រគ�បង� ឹក្រត�វែត�ក់�៉ស់ សូ ម្បីែតេពលចូ លរ ួមក��ង
សកម� �ពែដលេ្របើក��ំង�ង�យ��ំង េ�េពលែដលស� ិតេ��ងក��ងអ�រ។

 បុគ�លិក៖ ្របសិនេបើសម� ័ន�កី�យុវជន�នជួ ល្រគ�បង� ឹក ឬបុគ�លិកជំនួយេផ្សងេទៀតសូ មកត់ស��ល់� �ម
�រេស� ើសុំ កែន� ងេធ� ើ�រត្រម�វឱ្យផ� ល់ដល់បុគ�លិក ែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID19 ែដលកំពុងេធ� ើ�រេ�ទី�ំង�ងក��ងអ�រ�� និងក��ង�នយន� រ ួម�� នូ វឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើម
ែដលទំហំ្រតឹម្រត�វស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់េ�យស� ័្រគចិត� ្រពម� ំងផ� ល់�រែណ�ំ�មូ ល��នអំពីរេបៀបៃន�របិទ
ផ� ិតឱ្យ�នល� ។ ឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើម្រត�វែត��ស់ប�រ� ្របសិនេបើ��ន�រខូ ច�ត ខូ ច្រទង់្រ�យ កខ� ក់
ឬពិ�កក��ង�រដកដេង� ើម។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ែដលឥតគិតៃថ� និង
ចំ�យ�បស្រ�ប់�ជីវកម� និងអង� �រេផ្សងៗ សូ មចូ លេ�េមើល៖
http://publichealth.lacounty.gov/docs/FreeAndLowCostPPE.pdf។

 បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រេ�ក��ងទីកែន� ងមួ យ ែដលពួ កេគ�នទំ�ក់ទំនងឬ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សដៃទ
េទៀតែដល្របែហល�មិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ គួ រជ្រម �ញឱ្យពួ កេគ�ក់�៉ស់�រ�រក្រមិតខ� ស់ ដូ ច�
"�រ�ក់�៉ស់ពីរ�ន់" (�ក់�៉ស់្រក�ត់េ�ពីេលើ�៉ស់វះ�ត់) ឬេ្របើឧបករណ៍ជំនួយ�រដកដេង� ើម។ េនះ�ន
�រៈសំ�ន់��ំង�ស់ ្របសិនេបើបុគ�លិកមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ឬ�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ប៉ុែន�
�នប��សុខ�ពមិនប��ញមុខែដលេធ� ើឱ្យពួ កេគ្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់ េហើយកំពុងេធ� ើ�រេ�ទី�ំង
�ងក��ងអ�រ ទី�ំងេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នមនុស្សេ្រចើនកុះករ ឬក៏ស�ិតេ��ងក��ង�នយន� រ ួម��។

 េ�េពលស� ិតេ��ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ�ក់�៉ស់េពលេ�បរ �េវណ និងកែន� ងែដល�នមនុស្សេ្រចើន
កុះករ រ ួម� ំងក��ងចំេ�មទស្សនិកជនេ�្រពឹត�ិ�រណ៍កី��� ែដល�ររក�គ��តមិន�ចអនុវត� �ម�រ
�ក់ែស� ង�ន។ េ�ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍កី��� ែដល�ន�រចូ លរ ួមពីមនុស្សេ្រចើន�ង 10,000 �ក់ �រ�ក់
�៉ស់�សកល្រត�វ�នត្រម�វ��ំ�ច់ចេំ �ះទស្សនិកជន និងបុគ�លិក� ំងអស់ េលើកែលងក��ងែតេពលេវ�ខ� ី
ស្រ�ប់�រទទួ ល�ន��រ ឬេភសជ� ៈ�៉ងសកម� ប៉ុេ�
� ះ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
�ក់��ប
ំ ��រ
 សិស្សែដល�អត� ពលិក (អ� កេលងកី�ឱ្យ��េរៀន) ែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ� ្រគ�បង� ឹក និង
បុគ�លិក្រក �មកី�� ំងអស់ ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុឹង�ត់� ្រត�វែត�ក់��ប
ំ ��រឱ្យ�នេពញេលញ។ �រ�ក់�� ំ
ប��រ្រប�ំងនឹងេមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19 គឺ�នផ� ល់ជូនស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ន�យុ
�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ�។ �រ�ក់��ប
ំ ��រគឺ� វ �ធី��ស� ចម្បងេដើម្បី�ត់បន� យបន��កៃនជំងឺ COVID-19 និង
�រ�រស�ជិកសហគមន៍� ំងអស់។ េពលអត� ពលិក និងបុគ�លិក� ំងអស់េ�ក��ងសម� ័ន�កី�យុវជនរបស់អ�ក
�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ �នឹង�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គក��ងចំេ�មមិត�រ ួម្រក �ម និងរ�ង
្រក �ម េហើយនឹងផ� ល់នូវ�រ�រ�រ�៉ងល� បំផុតេដើម្បី្រប�ំងនឹង�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ �រស្រ�កព��លេ�
មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់ផងែដរ។ �ក៏នឹង�ត់បន� យ�ររ��នដល់សកម� �ពរបស់្រក �មផងែដរ េ្រ�ះបុគ�លែដល
�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ មិន�ំ�ច់ត្រម�វឱ្យេធ� ើច��ឡីស័កេទ ្របសិនេបើពួកេគ�អ� កែដល�នទំ�ក់
ទំនងជិតស� ិទ�េ�នឹងករណីៃនជំងឺ COVID-19 ដ�ប�ពួ កេគេ�ែតមិន�នេ�គស�� និងបន� េធ� ើេតស� ទទួ ល
�នលទ� ផល�អវ �ជ� �ន។

 សម� ័ន�កី�យុវជន អ� កេរៀបចំ�ត់ែចង្រក �មកី� ឬ្រគ�បង� ឹក គួ រែតរក�កំណត់្រ�ៃន��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រ
របស់អត� ពលិកនិងបុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស� ័្រគចិត� និង�រយល់្រពមនឹង�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID-19
្រប�ំស��ហ៍។ ពួ កេគមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម� ងភស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ឬច�ប់ចម� ងៃន
លទ� ផលេតស� េ�ះេទ។

ពិនិត្យរកេ�គស�� េហើយ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
 សូ មឱ្យអ� កចូ លរ ួម និង្រក �ម្រគ� �រេធ� ើ�រពិនិត្យរកេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 េ�យខ� �នឯង មុនេពលចូ លរ ួម
សកម� �ពកី�របស់យុវជន។

 សូ មបិទ ��កស�� េដើម្បីរ�លឹកដល់មនុស្ស្រគប់��ែដលចូ លក��ងទី�ំងរបស់អ�ក ែដល�ពួ កេគមិនគួ រចូ លក��ង
កែន� ងេនះេទ ្របសិនេបើពួកេគ�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ឬ្របសិនេបើពួកេគស� ិតេ�េ្រ�មបទប��ឱ្យ
�ក់េ��ច់េ�យែឡក ឬឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក។

 កម� វ �ធីកី�ស្រ�ប់យុវជន្រត�វែតដកេចញ ឬ�ក់អ�កចូ លរ ួម ្រគ�បង� ឹក ឬទស្សនិកជន� ែដល�នេ�គស��
ៃនជំងឺ COVID-19 ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក។
o

�ត់ វ ��ន�រណ៏េដើម្បី�ក់អ�កចូ លរ ួមែដល�ប់េផ� ើម�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ឱ្យេ��ច់
េ�យែឡក ក��ងអំឡ
� ងេពល�នសកម� �ពកី�យុវជន ពីអ�កចូ លរ ួម ្រគ�បង� ឹក និងទស្សនិកជនដៃទ
េទៀត។

o

ជូ នដំណឹងដល់ម�ន� ីរបស់ LACDPH បុគ�លិក និង្រក �ម្រគ� �រ� ំងអស់�ប��ន់ ចំេ�ះករណី�នជំងឺ
COVID-19 ច�ស់�ស់��។

�ត់បន� យ�រ្របមូ លផ� �
ំ� � េ្រចើនកុះករ �ពិេសសេ��ងក��ងអ�រ
 ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន ចូ រេរៀបចំសកម� �ពកី�យុវជនេ��ងេ្រ�អ�រែដល�និភ័យៃន�រឆ� ងជំងឺ
COVID-19 �នក្រមិត�បេ្រចើន។

 ្របសិនេបើសកម� �ពកី�យុវជន្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ��ងក��ងអ�រ សូ ម�ត់ វ ��ន�រណ៏េដើម្បី�ត់បន� យចំនួន
អ� កចូ លរ ួម ្រគ�បង� ឹក និងទស្សនិកជន េ�បរ �េវណទី�ំង�ងក��ងអ�រ�មួ យ។

 �ររក�គ��ត�ង�យគឺ�គំរ ូអនុវត� ល�បំផុតស្រ�ប់�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងេមេ�គែដល�ច្រត�វ�នអនុវត� �
្រស�ប់សុវត� ិ�ពបែន� មេដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។ ក��ងអំឡ
� ងេពលអនុវត� សូ មជ្រម �ញ
ឱ្យ�នសកម� �ពែដលមិនសូ វ�ក់ព័ន�នឹង�រប៉ះ�ល់��េ�យ��ល់រយៈេពលយូរ រ�ងមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស
��ក់ រ�ងអ� កចូ លរ ួម និង/ឬ្រក �ម្រគ�បង� ឹក េហើយចូ រ�ក់កំណត់េលើសកម� �ពែបបេនះ េ�ទី�ំង�ងក��ងអ�
រ។ ផ��យេ�វ �ញ ចូ រពិ�រ�េ��តេលើសកម� �ពបេង� ើតជំ�ញ។

 ចូ រពិ�រ�កំណត់ចំនួនអ� កចូ លរ ួមែដលចូ លេ្របើបន� ប់ទឹក ឬបន� ប់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់េ�ក��ងេពល�មួ យ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 ្រពឹត�ិ�រណ៍ក��ង្រក �មែដលមិន�ក់ទងនឹងអត� ពលកម� ដូ ច��រទទួ ល�ន��រេពល��ច�្រក �ម ឬ
សកម� �ពសង� មេផ្សងៗេទៀត គួ រែត�ចេរៀបចំេឡើង�នេ�េពលែដល�ចេធ� ើេ��នេ��ងេ្រ�អ�រ
េ�យ�ន�ររក�គ��តពី���ន។
�រេធ� ើេតស�្រត� តពិនិត្យរកេមេ�គ COVID-19 �្រប�ំ
េមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19 �ចឆ� ងដល់ស�ជិក���ក់ៃនសម� ័ន�កី�យុវជន សូ ម្បីែតស�ជិកែដល�ន
�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញេហើយក៏េ�យ ប៉ុែន� ��ន់ែតទំនង�ឆ� ងេ�អ� កែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ�ង។ មនុស្សែដល
ផ��កមេ�គ�ចចម� ងេមេ�គេនះេ�អ� កដៃទ�នផងែដរ។ វ �ធី��ស� មួ យេដើម្បីកំណត់អត� ស��ណបុគ�លែដលឆ� ងេម
េ�គឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ េហើយប��ប់មក�ក់ពួកេគឱ្យេ��ច់េ�យែឡក�ន�ប់រហ័ស គឺ�ន�រេធ� ើេតស� �ម�ន
�មេពលកំណត់េទៀង�ត់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�យ�រេធ� ើេតស� រកែហ្សនេមេ�គ ឬ�រេធ� ើេតស� ព្រងីក�សុីដនុយ
េក� អុិច (NAAT) ដូ ច� �រេធ� ើេតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR) ឬ�រេធ� ើេតស� រក�រ�តុែដលប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត
�ព�ុំ (Antigen, Ag)។ មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) ែណ�ំឱ្យអ� កចូ លរ ួមែដលមិន�ន�ក់�� ំ
ប��រ� ំងអស់ ែដលមកចូ លរ ួមក��ង្របេភទកី�យុវជន�ក៏េ�យ ្រត�វេធ� ើេតស� �៉ងេ�ច�ស់្រប�ំស��ហ៍េ�ក��ង
សហគមន៍� ំង�យែដល�នអ្រ�ឆ� ងេមេ�គខ� ស់។ �រែណ�ំនិងអនុ�សន៍ទូេ�អំពី�រេធ� ើេតស� រ ួម� ំង្របេភទេត
ស� ែដល�ចរក�ន សូ មចូ ល�ន់ទំព័រអំពី ព័ត៌�នៃន�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់អ�កជំងឺ របស់េយើង។

 បុគ�លែដលប��ញភស���ង�ពួ កេគ�ន�ក់��ប
ំ ��រ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េពញេលញ 1 ឬបុគ�លែដល
0

�ន�សះេស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ឬ�នប�� ប់�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកែដល�នប��ក់េ�យមន� ីរ
ពិេ�ធន៍ក��ងអំឡ
� ងេពល 90 ៃថ� កន� ងមកេនះ មិនគួ រ�ក់ប��ល
� ក��ង�រេធ� ើេតស� ពិនិត្យរកេមេ�គ COVID-19
�មេពលកំណត់េ�ះេទ ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ��នេ�គស��។ �រពិនិត្យស្រ�ប់បុគ�លែដលមិន�ន�ក់�� ំ
ប��រេពញេលញ េហើយែដល��ប់�នឆ� ងជំងឺ COVID-19 2 គួ រែត�ប់េផ� ើម�ប់ 90 ៃថ� ប��ប់ពីៃថ� ៃន�រេចញ
េ�គស��ដំបូង ឬ�ប់ពីៃថ� ៃន�រ្របមូ ល�រេធ� ើេតស� ែដលទទួ លលទ� ផល� វ �ជ� �នដំបូង (្របសិនេបើពួកេគមិន
�នេ�គស��)។
1

 េ�េពល�ែដលរកេឃើញ� �នករណីឆ�ងេមេ�គច�ស់�ស់្រត�វ�នកំណត់អត� ស��ណេ�ក��ង្រក �មកី�យុវ
ជន�មួ យរបស់អ�ក សូ មអនុវត� �ម�រែណ�ំែដល�នេ�ក��ង ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់ស្រ�ប់កី�យុ
វជន និង��� �ល់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�� ែដលមិន�នទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ្រត�វ�ក់ឱ្យ
េធ� ើច��ឡីស័ក រ ួម� ំងបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��ែដល�នទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រេហើយ�ន
ប��ញនូ វេ�គស��។

 សម� ័ន�កី�យុវជន អ� កេរៀបចំ�ត់ែចង្រក �ម ឬ្រគ�បង� ឹក គួ រែតរក�កំណត់្រ�ៃន��ន�ព�ក់��ប
ំ ��ររបស់
អត� ពលិក និងបុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស� ័្រគចិត�� ំងអស់ និង�រយល់្រពមនឹង�រេធ� ើេតស� រកេមេ�គ COVID19 ្រប�ំស��ហ៍ ្រពម� ំង�រេធ� ើេតស� �មួ យែដល�នេធ� ើប��ប់ពី�នប៉ះ�ល់នឹងករណីជំងឺ COVID-19។ ពួ ក
េគមិន�ំ�ច់រក�ទុកច�ប់ចម� ងភស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ឬច�ប់ចម� ងៃនលទ� ផលេតស� េ�ះ
េទ។

1 � ំងេនះគឺ�ចទទួ លយក�ន�ភស
� � �ងៃន ”�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ”៖ 1) ប័ណ�ស��ល់ខ� �នអ� កចូ លរ ួមែដល�នរ ូបថត និង 2) �ត�ក់�� ំ
ប��ររបស់ពួកេគ (ែដលរ ួមប��ល
� � ំងេ��ះអ� កែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រ ្របេភទ��ប
ំ ��រ COVID-19 ែដល�នផ� ល់ជូន និង�លបរ �េច� ទៃន�រផ� ល់
ជូ នដូ សចុងេ្រ�យ) ឬរ ូបថតៃន�ត�ក់��ប
ំ ��រ�ឯក�រ�ច់េ�យែឡក ឬរ ូបថតៃន�ត�ក់��ប
ំ ��ររបស់អ�កចូ លរ ួមែដល្រត�វ�នរក�ទុក
េ�ក��ងទូ រស័ព�ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ឬឯក�រៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញែដល�នមកពីអ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព (ែដលរ ួម�នេ��ះ
អ� កែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រ និងប��ក់�អ� កចូ លរ ួមេ�ះ�ន�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េពញេលញ)។ ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនពិធី�រេនះ
បុគ�ល��្រត�វ�ន�ត់ទុក� “�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ” ្រប�ំងេមេ�គ COVID-19៖ 2 ស��ហ៍េឡើងេ� ប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីពីរៃន
្របេភទ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់ពួកេគែដល�នលំ�ប់ 2 ដូ ស រ ួម�ន្របេភទ Pfizer ឬ្របេភទ Moderna ឬ 2 ស��ហ៍េឡើងេ� ប��ប់ពី�រ
�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ែដល�នែតមួ យដូ សដូ ច�្របេភទ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen ឬក៏រយៈេពល 2 ស��ហ៍េឡើងេ� ប��ប់ពី
ប�� ប់�រ�ក់�មលំ�ប់ៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ែដល�នចុះប�� ីស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�ប��ន់េ�យអង� �រសុខ�ពពិភពេ�ក
(WHO) (ឧ�ហរណ៍ ្របេភទ AstraZeneca/Oxford)។ សូ មចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ របស់ WHO ស្រ�ប់ពត
័ ៌�នបែន� មអំពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
ែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើេ�យ WHO។

� ំងេនះគឺ�ចទទួ លយក�ន�ភស���ងៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ពីេពលមុន (លទ� ផលេធ� ើេតស� រកេមេ�គ� វ �ជ� �នពីេពលមុន) និង�រ
ប�� ប់�រ�ក់ខ� �នឱ្យេ��ក់េ�យែឡកក��ងអំឡ
� ងេពល 90 ៃថ� ចុងេ្រ�យ៖ ប័ណ�ស��ល់ខ� �នែដល�នរ ូបថត និងឯក�រចម� ងៃន�រេធ� ើេតស� រក
�រ�តុែដលប��ល
� ក��ងខ� �នេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ (antigen) នឹងជំងឺ COVID-19 ឬ�រេធ� ើេតស� រកទ្រមង់េមេ�គ (PCR) ទទួ លលទ� ផល� វ �ជ� �ន
របស់ពួកេគ�លក� ណៈ្រក�ស ឬលក� ណៈឌីជីថលេ�េលើទូរស័ព�ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និចរបស់ពួកេគ ក��ងចេ��ះេពល 90 ៃថ� ចុងេ្រ�យ ប៉ុែន� មិន
ែមនក��ងចេ��ះេពល 10 ៃថ� ចុងេ្រ�យេទ។ បុគ�លេនះ្រត�វែតបំេពញនូ វ ត្រម�វ�រ�ក់ខ� �នឱ្យេ��ក់េ�យែឡក មុនេពលចូ លរ ួម្របកួ ត។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 �េពលបច��ប្បន� េនះ េ�យ�ន�រចម� ងក��ងសហគមន៍ខ�ស់េកើតេឡើងេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles ត្រម�វ�រ
�ំ�ច់ៃន�រេធ� ើេតស� ដូ ច�ងេ្រ�ម ្រត�វអនុវត� ចំេ�ះអត� ពលិកនិងបុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស� ័្រគចិត�ែដលចូ ល
រ ួម� ំងអស់។ បុគ�លែដលប��ញភស���ង�ពួ កេគ�ន�ក់��ប
ំ ��រ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 េពញេលញ ឬ
បុគ�លែដល�ន�សះេស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ឬ�នប�� ប់�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ែដល�នប��ក់
េ�យមន� ីរពិេ�ធន៍ក��ងអំឡ
� ងេពល 90 ៃថ� កន� ងមកេនះ មិនគួ រ�ក់ប��ល
� ក��ង�រេធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�នេម
េ�គ COVID-19 �មេពលកំណត់េ�ះេទ ្របសិនេបើបុគ�លេ�ះ��នេ�គស��។ �រពិនិត្យ�ម�នស្រ�ប់
បុគ�លែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េហើយែដល��ប់�នឆ� ងជំងឺ COVID-19 គួ រែត�ប់េផ� ើម�ប់ 90 ៃថ�
ប��ប់ពីៃថ� ៃន�រេចញេ�គស��ដំបូង ឬ�ប់េផ� ើមពីៃថ� ៃន�រ្របមូ ល�រេធ� ើេតស� ែដលទទួ លលទ� ផល� វ �ជ� �ន
ដំបូង។ សូ មេមើល��ង�ងេ្រ�មស្រ�ប់ឧ�ហរណ៍ៃន្របេភទកី�ែដល�ត់ចូល�មចំ�ត់��ក់ៃន�និ
ភ័យេផ្សងៗ��។
1. កី�េ��ងក��ងអ�រែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់ ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់ក្រមិត�យុ ្រពម
�ំងបុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស�័្រគចិត�។ ត្រម�វឱ្យ�នលទ� ផលេធ� ើេតស� �អវ �ជ� �ន្រប�ំស��ហ៍ស្រ�ប់
អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់ែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ រ ួម� ំងកុ�រែដលចូ លរ ួម្របកួ ត្រពម� ំង
បុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស� ័្រគចិត�។ �រេធ� ើេតស� �ម��េរៀន្រប�ំស��ហ៍បំេពញ�តព� កិច�េនះ�ន។
�រេធ� ើេតស� ពីរដងក��ងមួ យស��ហ៍្រត�វ�នែណ�ំឱ្យអនុវត� �៉ងមុឹង�ត់ ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួមែដលមិន
�ន�ក់��ប
ំ ��រ។
2. កី�េ��ងេ្រ�អ�រែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់ ស្រ�ប់យុវវ �យែដល�ន�យុ�ប់ពី
12 ��ំេឡើងេ� ្រពម�ំងបុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស�័្រគចិត�។ ត្រម�វឱ្យ�នលទ� ផលេធ� ើេតស� �អវ �ជ� �ន
្រប�ំស��ហ៍ ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម� ំងអស់ែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ រ ួម� ំងយុវវ �យែដល
�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ�ែដលចូ លរ ួម្របកួ ត ្រពម� ំងបុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស� ័្រគចិត�។ �រេធ� ើ
េតស� �ម��េរៀន្រប�ំស��ហ៍បំេពញ�តព� កិច�េនះ�ន។

 មិន�ន�រែណ�ំឱ្យេធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�នចំេ�ះកុ�រ�យុេ្រ�ម 12 ��ំែដលេលងកី�េ��ងេ្រ�អ�រ



េ�ះេទ។ ចំេ�ះកី�ករែដលេ�ក��ង្រក �មកី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យមនិងខ� ស់ ែដល�ន�យុេ្រ�ម
12 ��ំ េហើយ្រត�វ�នដឹកជ��ន
� �េទៀង�ត់�មរយៈ�ន្រក �ង/�នតូ ច �ន�រែណ�ំឱ្យប��ញលទ� ផលេតស�
�ជ�
�អវ �ន្រប�ំស��ហ៍។ �រេធ� ើេតស� �ម��េរៀន្រប�ំស��ហ៍បំេពញ�តព� កិច�េនះ�ន។
្របសិនេបើកី�ករ���យុេ្រ�ម 12 ��ំចូលរ ួមក��ង�រ្របកួ តែដល�នេ�នធីេ្រចើន េហើយរយៈេពលេ្រចើនៃថ�
ស្រ�ប់្របេភទកី�េ��ងេ្រ�អ�រែដល្របឈមនឹង�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់ �ន�រែណ�ំឱ្យេធ� ើេតស� ែដល
�នលទ� ផលអវ �ជ� �នក��ងរយៈេពល 3 ៃថ� �ប់�� 3 មុនេពល�រ្របកួ តេលើកដំបូងរបស់ពួកេគ។
មិន�ំ�ច់េធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គស្រ�ប់អត� ពលិក្រគប់�យុ ្រគ�បង� ឹក ឬបុគ�លិកជំនួយក��ង្រក �ម
កី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់េ�ះេទ ្របសិនេបើ្រក �មេនះ្រ�ន់ែតចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពព្រងឹង
សមត� �ព ឬក�ងជំ�ញេពលែដល�ររក�គ��ត�ង�យ 6 ហ� ីត្រត�វ�នរក�រ�ងអ� កចូ លរ ួម្រគប់េពល។
�រេលើកែលងេនះអនុវត� ែតក��ងអំឡ
� ងេពលែដលមិន�នទំ�ក់ទំនង ឬ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ែដលកំពុងេកើត
េឡើងេ�ក��ង�រ�ត់សម�មួ យ និង��ន�រ្របកួ តែតប៉ុេ�
� ះ។ ្របសិនេបើ�ន�រ�ត់សម ឬ�រ្របកួ ត
េពញេលញែដលេរៀបចំេឡើងេ�ៃថ� �ក់�ក់�មួ យ េ�ះត្រម�វ�រៃន�រេធ� ើេតស� េ�ែត�ន េ�ះបី��នែត
�រ�ត់សមេផ្សងៗែដល្រតឹមែតរ ួមប��ល
� �រព្រងឹងសមត� �ព ឬក�ងជំ�ញក៏េ�យ។
យុវជនែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េហើយែដលកំពុងចូ លរ ួមក��ង�រ្របកួ តកី�េ��ងេ្រ�អ�រ មិន
�ំ�ច់េធ� ើេតស� �ល់ស��ហ៍េទ េលើកែលងែត�នករណី វ �ជ� �នក��ងចំេ�មកី�ករ ្រគ�បង� ឹក និង/ឬបុគ�លិក។
្របសិនេបើ�នករណី វ �ជ� �ន កី�ករ បុគ�លិក/្រគ�បង� ឹក/អ� កស� ័្រគចិត�� ំងអស់ (េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់
��ប
ំ ��រ) ត្រម�វឱ្យ�នប��ញលទ� ផលេតស� �អវ �ជ� �ន្រប�ំស��ហ៍រយៈេពលពីរស��ហ៍ �ប់ពីេពលែដល�ន
�រប៉ះ�ល់នឹងករណីេនះ េហើយ្រត�វែតេធ� ើេតស� ទទួ លលទ� ផល�អវ �ជ� �នមុនេពល្របកួ ត។
បុគ�លិក/អ� កស� ័្រគចិត�ក��ង្រក �មែដលតួ �ទីឬមុខ�រមិន�ប់ប��ល
� �រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេ�យ��ល់�មួ យអត�
ពលិក ្រគ�បង� ឹកឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ �រផ� ល់ជំនួយែផ� ករដ� �លដល់្រក �ម ឬសម� ័ន� ប៉ុែន� មិនេធ� ើ�រ
េ�យ��ល់�មួ យ្រក �មយុវជន ឬស�ជិក្រក �មេផ្សងេទៀត) ្រត�វ�នេលើកែលងពីត្រម�វ�រៃន�រេធ� ើេតស� ។
2







3

រយៈេពល 3 ៃថ� �ប់��គឺ 3 ៃថ� មុនេពល�រ្របកួ តអន� រ្រក �ម (រ�ង្រក �មេផ្សង��)។ �រេ្របើរយៈេពល 3 ៃថ� �ប់����ងរយៈេពល 72 េ�៉ង�ច
ផ� ល់�ពបត់ែបនេ្រចើនឱ្យអត� ពលិក ឬបុគ�លិក។ េ�យេ្របើរយៈេពល 3 ៃថ� �ប់�� សុពល�ពៃន�រេធ� ើេតស� មិន�្រស័យេលើេពលេវ�ៃន�រ្របកួ ត
ឬេពលេវ�ៃនៃថ� ែដល�នេធ� េើ តស� េ�ះេទ។ ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើ�រ្របកួ តគឺេ�េ�៉ង 1 រេសៀលៃថ� សុ្រក អត� ពលិកឬបុគ�លិក �ចចូ លរ ួមក��ង
�រ្របកួ តេ�យប��ញលទ� ផលៃន�រេធ� ើេតស� �អវ �ជ� �ន ែដល្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�េពល�មួ យ�លពីៃថ� អ��រ ឬៃថ� ប��ប់មក។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 អ� កស� ័្រគចិត�ម�ង��ល ែដល�ន�រ្រ�ស័យ�ក់ទង��ល់ក្រមិតតិច�ស់�មួ យអត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក ឬ
បុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ ���ក�
� លស� ័្រគចិត� ឬ���ក�
� លែដលមក�ត់េសចក� ីែតម� ង ឬពីរដងក��ង
មួ យរដូ វ�ល) េ�ះ មិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គ្រប�ំស��ហ៍េ�ះេទ ប៉ុែន� ្រត�វែត�នភ
ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឬភស���ងៃន�រេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នែដល�ន
េធ� ើេឡើយក��ងអំឡ
� ងេពល 3 ៃថ� មុនេពលេវ�េធ� ើ�រស� ័្រគចិត�របស់ពួកេគ។

ខ្យល់បក់េចញចូ ល
 ្របសិនេបើសកម� �ពកី�យុវជន្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេ��ងក��ងអ�រ សូ ម្រ�កដ��ន្របព័ន��៉សុីនកេ��
្របព័ន�ខ្យល់ និង�៉សុីន្រត�ក់រ ួម�� (HVAC) ៃនអ�ររបស់អ�កគឺេ�ល� �នដំេណើរ�រធម� �។

 សូ មពិ�រ�តំេឡើង�៉សុីនស��តខ្យល់ែដល�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់េហើយ�ចចល័ត�ន េធ� ើឱ្យត្រមងខ្យល់របស់
អ�រ្របេសើរេឡើងេហើយឱ្យ�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងេធ� ើ�រែកែ្របេផ្សងេទៀតេដើម្បី
បេង� ើនបរ ��ណខ្យល់ពី�ងេ្រ� និងខ្យល់េចញចូ លេ�្រគប់ទី�ំងេធ� ើ�រ។

 េ�េពល��ស�តុ និងល័ក�ខ័ណ�ៃន�រេលងកី�អំេ�យផល សូ មបេង� ើនខ្យល់ប រ �សុទ�ពី�ងេ្រ�េ�យេបើក
បង� �ច និង��រ។ សូ មពិ�រ�េ្របើក��រេដើម្បីបេង� ើន្របសិទ��ពៃន�រេបើកបង� �ច-េ�យ�ក់ក��រ�មបង� �ច
េដើម្បីផ��ំខ្យល់េចញេ��ងេ្រ� មិនែមនចូ ល�ងក��ងេទ។

 �ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ក��ងទី�ំង ែដល�នខ្យល់បក់េចញចូ ល�ងពី�ងេ្រ�តិចតួ ច។
 ្របសិនេបើ្រក �ម ឬសម� ័ន�កី�យុវជនរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់�នយន� ដឹកជ��ន
� ដូ ច��ន្រក �ងឬ�នតូ ច �ន�រ
ែណ�ំឱ្យេបើកបង� �ចេដើម្បីបេង� ើនខ្យលបក់េចញចូ លពីប រ ���ស�ងេ្រ�ឱ្យ�នេ្រចើន េ�េពល��នសុវត� ិ
�ពក��ង�រេធ� ើែបបេនះ។

 សូ មេមើលេគហទំព័រស� ីពី �រែណ�ំស�ីទីស្រ�ប់្របព័ន�ខ្យល់បក់េចញចូ ល ត្រមង និងគុណ�ពខ្យល់េ�ក��ងបរ �
��ស�ងក��ងអ�រ របស់រដ� និង ្របព័ន�ខ្យល់បក់េចញចូ លេ�ក��ង��េរៀន និងកម� វ �ធីែថ� ំកុ�រ របស់
CDC។

េរៀបចំ�្រំ ទ�រ�ងស��តៃដ
 �ក់��នីយ៍�ងៃដ ឬទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�្រចកចូ ល និង�ងេ្រ�បន� ប់ទឹកែដលេ្របើរ ួម�� េ�យ�ន�ក់
��កស�� េដើម្បីជ្រម �ញឱ្យ�ន�រេ្របើ្រ�ស់។

 ជ្រម �ញឱ្យ�ន�រ�ងស��តៃដឱ្យ�នញឹក�ប់។

�រទំ�ក់ទំនង
 បិទ ��កស�� េដើម្បីឱ្យេភ��វែដលកំពុងចូ លេ�ទី�ំងរបស់អ�ក ដឹងអំពីេ�ល�រណ៍របស់អ�ក រ ួម� ំងត្រម�វ�រ
ឱ្យមនុស្ស្រគប់រ ូប្រត�វ�ក់�៉ស់េ�េពលែដលស� ិតេ��ងក��ងអ�រ។

 េ្របើេវទិ�អន�ញរបស់អ�ក េដើម្បីទំ�ក់ទំនងេ�ល�រណ៍សុវត� ិ�ពៃនជំងឺ COVID-19 របស់អ�កេ�ដល់
��រណជន� ំងអស់។

បេង� ើន�រ្រប �ង្របយ័ត�បែន� មេទៀតជុំ វ �ញ �រេធ� ើដំេណើរ�្រក �ម និង�រ្របកួ តរ�ង្រក �មេផ្សង��
 េ�េពលេធ� ើដំេណើរក��ង�នយន� �មួ យស�ជិក្រក �មកី�យុវជនដៃទេទៀតែដលមិនែមន�ស�ជិកមកពី
្រគ� �រែតមួ យ សូ ម�ក់�៉ស់ក��ងអំឡ
� ងេពលេធ� ើដំេណើរ� ំងមូ ល និងេបើកបង� �ច។ េនះរ ួមប��ល
� � ំងេ�េពលជិះ
�មរថយន� ្រគ� �ររ ួម��ផងែដរ។

 ្របសិនេបើេធ� ើដំេណើរេ�ចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍�ងេ្រ�េ�នធី Los Angeles សូ ម្រប�ន់��ប់នូវ �រ្របឹក� និងេស
ចក� ីែណ�ំអំពី�រេធ� ើដំេណើរ។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
 េ�េពលេធ� ើដំេណើរេ�យ្រត�វស្រ�កេពលយប់ �ន�រែណ�ំឱ្យស�ជិក្រក �មែដលមិនែមន�ស�ជិកមកពី
្រគ� �រដូ ច�� ្រត�វេគងក��ងបន� ប់�ច់េ�យែឡកពី�� និងបន� រក��រ�ក់�៉ស់េ�េពលេ�េលងបន� ប់របស់
ស�ជិកេផ្សងេទៀតេ�ក��ងស�
� �រេ�ះ។

 �រ�ប់�នេសពគប់�មួ យស�ជិកៃន្រក �មេផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យេធ� ើេ�ះេឡើយ។

ឹ អំពី�និភ័យែដល�ក់ទងនឹងកី� ក��ងអំឡ
�រយល់ដង
� ងេពលផ� ះ� ជំងឺ�តត�តសកលេនះ
កី� និងសកម� �ពែផ� ក�ង�យែដលអនុ��តឱ្យរក�គ��ត�ប់ពី 6 េ� 8 ហ� ីតរ�ងៃដគូ ្របកួ តេផ្សងេទៀត ដូ ច�
កី��យកូ នេ��ល ឬកី��យកូ ន�ល់េ�ល នឹង្របឈមនឹង�និភ័យ�ប�ងកី�ែដល�ក់ព័ន�នឹងទំ�ក់ទំនងឬ
�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��ញឹក�ប់ដូច�កី��ល់េ�ះ ឬេ�កចំ�ប់។ ចំេ�ះកី�ែដលអត� ពលិកមិនេ្របើស��ររ ួម��
ដូ ច��ររត់្រប�ំង (cross country) ្របឈមនឹង�និភ័យ�ប�ង្របេភទកី�ែដលេ្របើស��ររ ួម�� ដូ ច�កី��ល់
ឱប�េមរ �ក។ ្របេភទកី�ែដល�រប៉ះ�ល់តិចតួ ចេ�នឹងកី�ករេផ្សងេទៀត�ច�ជេ្រមើសែដល�នសុវត� ិ�ព�ង។
ឧ�ហរណ៍ �ររត់្រប�ំងេលើទី�លស្រ�ប់រត់ �ច្របឈមនឹង�និភ័យ�ប�ងកី�ែដលេធ� ើឱ្យបុគ�ល��ក់�ន
ទំ�ក់ទំនង ឬ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យកី�ករេផ្សងេទៀតក��ងរយៈេពលយូរ ដូ ច�េ្របើេពលេវ��ក់ក�
� លៃន�រ
្របកួ ត� ំងមូ ល។
ទីកែន� ងែដលអត� ពលិកហ� ឹក�ត់ �ត់សម និង្របកួ ត ក៏ជះឥទ� ិពលដល់�និភ័យផងែដរ។ េ្រជើសេរ �សទី�ំង�ងេ្រ�
អ�រស្រ�ប់កី� និង��ក់បង� ឹក េ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។ ជំងឺ COVID-19 ទំនង��ច រ �ក�ល�លេ�ក��ង
ទី���ងក��ងអ�រែដលបិទជិតេ�យ�នខ្យល់បក់េចញចូ លមិនល� ។ កី� និងសកម� �ព�ងក��ងអ�រទំនង�
្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់ �ពិេសស្របសិនេបើកី� ឬសកម� �ព�ង�យេនះ �ក់ព័ន�នឹងទំ�ក់ទំនងឬ�រប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ� �រេ្របើឧបករណ៍រ ួម�� និង�រប៉ះ�ល់�ន់ែតេ្រចើនរ�ងកី�ករេផ្សងៗ។
មនុស្ស��ក់ែដល�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងនឹងមនុស្សដៃទេទៀត�ន់ែតេ្រចើន គឺ�ន់ែត�នឱ�សេ្រចើនក��ង�រប៉ះ
�ល់នឹងជំងឺ COVID-19។ ដូ េច� ះ្រក �មតូ ចៗ �រហ� ឹក�ត់�មទី�ំងឬ��ក់េរៀនតូ ចៗែដលេ��មួ យ���ប់ ��ង
�យ�មួ យ្រក �មេផ្សង ្រគ�បង� ឹក ឬ្រគ�បេ្រង�នេផ្សងេទៀត នឹង��យ�ជេ្រមើសែដល�នសុវត� ិ�ព�ង។ េនះក៏នឹងផ� ល់
�ព�យ្រស� លក��ង�រ�ក់ទងេ�បុគ�ល� ំងេ�ះផងែដរ ្របសិនេបើ�ន�រប៉ះ�ល់េ�នឹងជំងឺ COVID-19។
�រ��ក់េ�ក��ងសហគមន៍របស់អ�ក នឹង�នសុវត� ិ�ព�ង�រចូ លរ ួមក��ង្រក �មេធ� ើដំេណើរេផ្សងៗ។ �រេធ� ើដំេណើរេ��ន់
តំបន់ែដល�នករណីជំងឺ េ្រចើន�ចបេង� ើនឱ�សៃន�រឆ� ងេមេ�គ និង�ររ �ក�ល�ល។ កី� COVID-19ែដល្រត�វ�រ
េធ� ើដំេណើរក៏រ ួមប��ល
� កី�ករច្រម �ះផងែដរ ដូ េច� ះអត� ពលិក�ទូ េ��នប៉ះ�ល់នឹងមនុស្ស�ន់ែតេ្រចើន។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល
��ងទី 1៖ ឧ�ហរណ៏ៃនកី�ែដល្រត�វ�នែបងែចក�មក្រមិត�និភ័យ
�និភយ
័ �ប
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

កី��ញ់ធ� �
កី��យសី (េ�ល)
្រក �មត�ន� ី (Band)
កី�ជិះកង់
ែល្បងេ�ះកូ ន�ល់េលើទ�
ី លតូ ច
(Bocce)
ែល្បងេ�ះប៊ូ លីង
ែល្បងេ�ះកូ នក�� ប់ចូលរន�
(Corn hole)
�ររត់្រប�ំង (Cross country)
កី�េ�ះដុំមូលេលើទឺកកក
(Curling)
�រ�ំ (មិន�ន�រប៉ះ�ល់)
ែល្បងេ�ះ�សចូ លក�ន� ក (Disc
golf)
្រក �មេភ� ងស� រ
្រពឹត�ិ�រណ៍ជិះេសះ (�ប់ប��ល
�
� ំងកម� វ �ធី rodeos) ែដល�ន
អ� កជិះែត��ក់ក��ងម� ង)
កី��យកូ នេ��ល
�យសម� ន
័ � (gymnastics)
កី�ជិះស� ីេលើទឹកកក និងជិះ
ែស្បកេជើង�នកង់ (��ន�រប៉ះ
�ល់)
ែល្បងេ�ះប៊ូ លីងេលើ�លេ��
កី�ប��ញក�ច់គុន (��ន�រ
ប៉ះ�ល់)
�រហ� ក
ឹ �ត់�ង�យ [ឧ. យ៉ូ��
�ត់្រ�ណែបប�ំ (Zumba) ៃថជី]
កី��យកូ ន�ល់ (េ�ល)
(Pickleball)
�រែចវទូ ក/អុទ
ំ ូ ក (�នមនុស្ស 1
�ក់)
�ររត់
កី�រុញដុំ�សេ�យដងែវងេលើ
��របន� ះ (Shuffleboard)
�រ�ញ់�សដីឥដ� (Skeet
shooting)
�រជិះស� ី និងជិះបន� ះ��រេលើទឹក
កក
�រេដើរេលើទក
ឹ កក
�រែហលទឹក និងេ�តទឹក
កី��យកូ ន�ល់ (េ�ល)
(Tennis)
�ររត់្រប�ំង
�រេដើរ និងេឡើងភ� ំ
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�និភយ
័ មធ្យម
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

កី��យសី (�គូ )
កី��យកូ ន�ល់េ�យដំបង
(Baseball)
�រសែម� ង�រ�ំ្រទ�្រក �ម
(Cheerleading)
�រ�ំ (េ�យ�ន�រប៉ះ�ល់ម�ង
��ល)
កី�គប់�ល់ឱ្យចំគូ្របកួ ត
(Dodgeball)
កី��យកូ នេ�លេលើទ�
ី ល (Field
hockey)
កី��ល់ឱប្របេភទ�នទង់ (Flag
Football)
ែល្បង�ល់�ល់ម�៉ ងដូ ចកី��យ
កូ ន�ល់ (Kickball)
កី��យកូ ន�ល់�នដងែវងែដល
�នសំ�ញ់េ�ចុង (េក� ង្រសី/�ស� ី)
(Lacrosse)
កី��យកូ ន�ល់ (�គូ ) (Pickleball)
កី��យ�ល់ផ��បនឹងជ��ង
ំ
(Squash)
កី��យកូ ន�ល់េ�យដំបងែបប
�យ (Softball)
កី��យកូ ន�ល់ (�គូ ) (Tennis)
កី��ល់ទះ

�និភយ
័ ខ� ស់
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

កី��ល់េ�ះ
កី�្រប�ល់
កី��ល់ឱប�េមរ �ក
កី��យកូ នេ�លេលើទក
ឹ កក
(Ice hockey)
ជិះស� ីេលើទឹកកក (�គូ ) (Ice
Skating)
កី��យកូ ន�ល់�នដងែវង
ែដល�នសំ�ញ់េ�ចុង (េក� ង
្រប �ស/បុរស) (Lacrosse)
កី�ប��ញក�ច់គន
ុ
កី�ជិះស� ត
ី ទល់�្រក �ម (Roller
Derby)
កី��ល់ឱប (Rugby)
�រែចវទូ ក/អុទ
ំ ូ ក (េ�យ�ន
មនុស្ស 2 �ក់ ឬេ្រចើន�ក់)
កី��ល់�ត់
កី�គប់�ល់ក��ងទឹក (Water
polo)
កី�េ�កចំ�ប់
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