នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល

ពិធីសារសម្រាប់វិទាសថានឧត្តម្សិក្សា៖ ឧបសម្ព័នធ ម្១(Y1)
ធ្វើបច្ចុបបៃនភាពធ ានងៃទី ៣-១២-២០២១៖
•

ឡងប៊ិច្គឺស្ថិតធ ាធ្រាមគំៃូស្្រហមធ្រាមបលង់ធមរបស្់រដ្ឋច្ំធ ាោះធស្ដ្ឋរិច្ចដដ្លមាៃស្ុវតថិភាព។

រារធ្វើបច្ចុបបៃនភាព្តូវ

បាៃបៃលិច្ជាពណ៌ធលឿង។ មហាវិទាល័យៃិងសារលវិទាល័យធ ាឡងប៊ិច្អាច្បៃតរារបធ្ងៀៃស្ិរាធ ាយផ្ទាល់ៃិងរារ

្បមូលផតុំៃិស្សិតតាមពិ្ីសារធៃោះ។ ស្មតថភាពនៃរារបធ្ងៀៃរនុងផទោះៃិងរារជួបជុំរបស្់ស្ិស្ស្តូវបាៃរំណត់្តឹម ២៥%
នៃរាររាៃ់រាប់ជាអតិបរមាឬ ១០០ នារ់ដដ្លតិច្ជាង។ រារដណនាំខាងរារស្ិរាតាមរយៈរារធរៀៃស្ូ្តពីច្មៃាយ្តូវបាៃ
ធលើរទឹរច្ិតតយាងខលាំងធ ាធពលដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃ។ ដ្ូច្ដដ្លបាៃបញ្ជារ់។

មៃទីរស្ុខាភិបាលៃិងធស្វាមៃុស្សទី្រុងទី្រុងឡុងប៊ិច្រំពុង្បរាៃ់ខជាប់ៃូវរារដណនាំពីមៃទីរស្ុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋរាលីហវ័រ

ញាដដ្លដណនាំថា្ស្ុរដដ្លមាៃអ្តាបញ្ជូៃស្ហគមៃ៍ខ្ពស្់ រូវិដ្-១៩ មាៃរំណត់រារធបើរមហាវិទាល័យៃិងសារលវិទាល័យ
ធឡើងវិញ។

មហាវិទាល័យៃិងសារលវិទាល័យរ៏គួរដតរំណត់រារសនារ់ធ ារបស្់ៃិស្សិតធ ាតាមបរិធវណសាលាផងដដ្របុដៃតអាច្បៃតផតល់លំធ ា
ឋាៃស្្មាប់ៃិស្សិតដដ្លមិៃមាៃជំធរើស្លំធ ា ឋាៃជំៃួស្។

ស្្មាប់ៃិស្សិតដដ្លបាៃច្ុោះធ

្ាោះរនុងរម្វិ្ីផតល់រារបណ្តោះបណ្ាល

ៃិងរារដណនាំស្្មាប់រមលាំងពលរម្ចាំបាច្់អគារលំធ ា ឋាៃធ ាតាមបរិធវណសាលាគួរដត្តូវបាៃផតល់ជូៃដតៃិស្សិតដដ្ល្តូវដត

ច្ូលរួមរនុងរារបធ្ងៀៃធ ាយផ្ទាល់ធដ្ើមបីបញ្ចប់រារបណ្តោះបណ្ាលរបស្់ពួរធគៃិងអនរដដ្លមិៃមាៃជធ្មើស្លំធ ា ឋាៃរនុងតំបៃ់ជំៃួ
ស្។

អតតពលិរធ ាសាលាមិៃ្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឱ្យរស្់ធ ារនុងបរិធវណសាលាធទធលើរដលងដតពួរធគមិៃមាៃដ្ំធ

ឋាៃជំៃួស្ឬធលើរដលងដតមាៃរារបញ្ជារ់ជាលាយលរខណ៍អរសរពីមន្រៃតីស្ុខ្ភាពទី្រុងឡងប៊ិច្។

ាោះ្សាយលំធ ា

រីឡាច្្មុោះអាច្ដ្ំធណើររារបាៃធ ាយអៃុធលាមតាមនាយរ ឋាៃស្ុខ្ភាពសាធារណៈរដ្ឋរាលីហវ័រញាទាំងអស្់រារដណនាំបធណ្តោះ
អាស្ៃនជារ់លារ់ស្្មាប់អតតពលរម្មិតតរួម។

នាយរ ឋាៃស្ុខាភិបាលៃិងធស្វារម្មៃុស្ស

(DHHS)

រំពុងអៃុវតតវិ្ីសា្ស្តដដ្លគាំ្ទធ ាយជំនាញវិទាសា្ស្តៃិងស្ុខ្ភាពសាធារ

ណៈធដ្ើមបីរំណត់ស្រម្ភាពដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាតធ ាវិទាសថាៃឧតតមស្ិរា (IHE) រហូតដ្ល់មាៃរាលៈធទស្ៈអៃុញ្ញាតឱ្យធបើរធ ាយ
ស្ុវតថិភាព។ ត្មូវរារខាងធ្រាមគឺជារ់លារ់ច្ំធ ាោះ IHE ។ បដៃថមធលើល័រខខ្័ណឌដដ្លរំណត់ធ ាយអាយ។ IHE ធ ាយមន្រៃតីស្ុខ្ភាពសា
ធារណៈរដ្ឋវិទាសថាៃឧតតមស្ិរាធ ាទី្រុងឡុងប៊ិច្រ៏្តូវដតធគារពតាមតារាងធផទៀងផ្ទាត់ធៃោះស្្មាប់វិទាសថាៃឧតតមស្ិរា។
ដ្ូច្ដដ្លបាៃរត់ស្មគាល់ធ ារនុង្បអប់ស្ធងខបខាងធលើស្រម្ភាពដដ្លបាៃអៃុញ្ញាតមាៃដ្ូច្ខាងធ្រាម៖
•
•

ធ ាធលើលំធ ា ឋាៃធ ាបរិធវណសាលាស្្មាប់ៃិស្សិតដដ្លមិៃមាៃជំធរើស្លំធ ា ឋាៃជំៃួស្។

ធតស្តធរាគវិៃិច្ឆ័យ្តូវផតល់ជូៃដ្ល់ៃិស្សិតដដ្លរស្់ធ ារនុងធគហ ឋាៃរនុងបរិធវណសាលា។ ធពលធវលាធវៃសារលបងរារធ្វើធរាគវិៃិច្ឆ័
យមិៃគួរធលើស្ពី ៤៨ ធមាងធឡើយ។

•

រារដណនាំអំពីរារស្ិរាធ ាយផ្ទាល់ៃិងរារជួបជុំស្ិស្សធ ារនុងផទោះដដ្លមាៃរំណត់្តឹម ២៥% នៃរាររាៃ់រាប់អតិបរមាឬ ១០០

នារ់ដដ្លតិច្ជាង។ រារដណនាំខាងរារស្ិរាតាមរយៈរារធរៀៃស្ូ្តពីច្មៃាយ្តូវបាៃធលើរទឹរច្ិតតយាងខលាំងធ ាធពលដដ្លអាច្ធ្វើ
ធ ាបាៃ។ ដ្ូច្ដដ្លបាៃបញ្ជារ់។ ស្រម្ភាពដដ្លទាមទារស្្មាប់មហាវិទាល័យធដ្ើមបីអៃុវតតរារស្ិរាពីច្មៃាយៃិងស្រម្ភាពពី
ច្មៃាយធផសងធទៀត៖
•

រារអប់រំរារបណ្តោះបណ្ាលៃិងរារគាំ្ទធផសងៗធទៀតស្្មាប់ស្រម្ភាពរមលាំងពលរម្ចាំបាច្់។ ស្រម្ភាពដដ្លទាមទារស្្មាប់
មហាវិទាល័យធដ្ើមបីអៃុវតតរារធរៀៃស្ូ្តពីច្មៃាយៃិងស្រម្ភាពពីច្មៃាយធផសងធទៀត៖

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V6 3/12/21

ទំព័រ

1 នៃ 11

នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
o

ស្រម្ភាពដដ្ល្តូវរារធដ្ើមបីររា្បតិបតតិរារមូល ឋាៃអបបបរមា

o

ស្រម្ភាព

ាមួយដដ្ល្តូវបាៃអៃុវតតជាដផនរនៃរារធ្លើយតបរបស្់រដ្ឋឬធខាៃ្ី រូវិដ្-១៩៖ រីឡា្បមូលផ្ុំធ ាយអៃុធលាមធ ា

តាមរារដណនាំរបស្់ CDPH (ស្ូមធមើលតំណខាងធលើ) ។
ច្ំ

ាំថាអាយ។ IHEអាច្រំពឹងថាៃឹងអៃុវតតតាមពិ្ីរារ DHHS ឬ CDPHធផសងធទៀតរួមទាំងបុដៃតមិៃមាៃរំណត់ច្ំធ ាោះ៖



DHHS ពិ្ីរារបធងកើតរារលរ់រាយ



DHHS ពិ្ីសារស្ុខ្ភាពសាធារណៈស្្មាប់រដៃលងហាត់្បាណៃិងរដៃលងហាត់្បាណ



DHHS ពិ្ីរារស្្មាប់ធភាជៃីយ ឋាៃ



DHHS ពិ្ីរារស្្មាប់រារងារដដ្លមាៃមូល ឋាៃធ ារារិយាល័យ



CDPH រារដណនាំស្្មាប់អតតពលរម្រួម។

ស្ូមរត់ស្មគាល់ថា្ពឹតតិរារណ៍ធ ាតាមបរិធវណសាលាធ ាដត្តូវបាៃហាមឃាត់ធលើរដលងដត្ពឹតតិរារណ៍ដដ្លទារ់ទងធ ាៃឹងធស្រីភាព
ដដ្ល្តូវបាៃរារ ារធ ាយរដ្ឋ្ម្ៃុញ្ញដ្ូច្ជារារតវាជាសាធារណៈៃិងធស្វារម្ដផែរធលើជំធៃឿផ្ទាល់ដដ្លធ្វើធឡើងធ ាយរដៃលងធគារពបូ
ជា។

ស្ូមរត់ស្មគាល់៖

ឯរសារធៃោះអាច្្តូវបាៃធ្វើបច្ចុបបៃនភាពធ ាធពលព័ត៌មាៃៃិង្ៃធាៃបដៃថមអាច្ររបាៃដ្ូធច្នោះ្តូវ្បារដ្ថាពិៃិតយ

ធមើលធគហទំព័ររបស្់ឡងប៊ិច្ www.longbeach.gov/covid19 ជាធទៀងទាត់ស្្មាប់រារធ្វើបច្ចុបបៃនភាពធលើឯរសារធៃោះ។
បញ្ជីធផទៀងផ្ទាត់ធៃោះរួមមាៃ៖

(១) ធគាលៃធយាបាយៃិងរារអៃុវតតធ ារដៃលងធ្វើរារធដ្ើមបីរារ ារស្ុខ្ភាពបុគគលិរ
(២) ធគាលៃធយាបាយរារ ារស្ុខ្ភាពស្ិស្ស

(៣) វិធាៃរារធដ្ើមបីធានាបាៃៃូវរារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយ
(៤) វិធាៃរារធដ្ើមបីធានារារ្គប់្គងរារ្លង

(៥) រារ្បា្ស្័យទារ់ទងជាមួយៃិធយាជិរៃិងសាធារណជៃ

(៦) វិធាៃរារណ៍ធដ្ើមបីធានាបាៃៃូវរារទទួលបាៃៃូវធស្វារម្ស្ំខាៃ់ៗ្បរបធ ាយស្ម្ម៌។
វិស្័យស្ំខាៃ់ទាំង្បាំធៃោះ្តូវដត្តូវបាៃធ ាោះ្សាយធ ាធពលដដ្លរដៃលងរបស្់អនរអភិវឌ្ឍពិ្ីសារដដ្លបាៃធបើរធឡើងវិញ។
វិទាសថានឧត្តម្សិក្សាម្ត្ូវតត្អនុវត្តរាល់វិធានការណ៍ត លអាចអនុវត្តបានត លរានដ ាខាងដម្កាម្ដេើយដម្ត្ៀម្ពនយល់ពីម្ូលដេត្ុ
ត លវិធានការណ៍ណាម្ួយត លម្ិនម្ត្ូវបានអនុវត្តម្ិនអនុវត្តចំដពាោះសថាប័នដនោះ។

ដ

្ាោះវិទាសថាន៖

អាសយដ្ឋាន៖

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V6 3/12/21

ទំព័រ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
ក។ ស ោលនសយោបាយនិងការអនុវតរសនៅកផនលងស្វើការសដ្ើម្បីការពារនិសយោជិក( ស
ូ ្ីកទាាំងអស់ផដ្លអនុវតរ)


ស្ំរាប់ធគាលបំណងនៃពិ្ីសារធៃោះ ារយ“ ៃិធយាជិរ” រួមមាៃបដុ ៃតមិៃ្តូវបាៃរំណត់ច្ធំ ាោះមហាវិទាល័យៃិងបុគល
គ រ
ិ ធ្រាធមាងៃិងបុគល
គ រ
ិ ធ្រា
ធមាងៃិងៃិធយាជិររបស្់្រុមហៃ
ុ ដដ្លច្ុោះរិច្ស្
ច ៃាជាមួយអាយ IHE ស្្មាប់ធគាលបំណងនៃស្រម្ភាពដដ្លបាៃអៃុញ្ញាតខាងធលើៃិធយាជិរ



ៃិស្សិតអនរហាត់រារ។ ៃិងអនរស្្្័ គច្ិត។
ត

ៃិធយាជិរដដ្លងាយរងធ្គាោះ (អាយុធលើស្ពី ៦៥ ឆ្នាំអនរមាៃនផទធ ាោះៃិងអនរដដ្លមាៃបញ្ហាស្ុខ្ភាពរុាំនរ) គួរពិភារាអំពីរារ្ពួយបារមភ

ាមួយ

ជាមួយអនរផតលធ់ ស្វាដងទាំស្ខ្
ុ ភាពឬធស្វារម្ស្ុខ្ភាពវិជាជ ជីវៈធដ្ើមបីធ្វរ
ើ ារស្ធ្មច្ច្ិតស្
ត ម្ស្បរនង
ុ រារវិល្តឡប់ធ ារដៃលងធ្វរ
ើ ារវិញធហើយ





្បស្ិៃធបើមាៃរារធស្នើស្គ
ំុ រួ ដត្តូវបាៃចាត់តាំងឱ្យធ្វរ
ើ ារដដ្ល អាច្ធ្វប
ើ ាៃពីផោះទ ធពល

ាដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃ។

ដ្ំធណើររាររារងារ្តូវបាៃរំណត់រច្នាស្មពៃ
័ ធធ ឡើងវិញតាមលទធភាពដដ្លអាច្ធ្វធើ ាបាៃធដ្ើមបីបធងកើៃឱ្រាស្ស្្មាប់ៃិធយាជិរធ្វរ
ើ ារពីផោះទ ។

ធ ាយអៃុធលាមតាមបទបបញ្ញត្ិត បារ់ឈ្ល
ួន ៃិងធមាងរារបតរូ ធវៃគនាធវៃគនាឬធវៃធវៃធវៃ្តូវបាៃបធងកត
ើ ធឡើងធដ្ើមបីធ្វឱ្
ើ យមាៃរារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយ។

ៃិធយាជិរទាំងអស្់ដដ្លបៃតធ្វើរារធ ាបរិធវណសាលារនុងអំឡុងធពលធៃោះ្តូវបាៃធគ្បាប់មិៃឱ្យមរធ្វើរារ្បស្ិៃធបើឈ្ឺឬ្បស្ិៃធបើពួរធគ

្តូវបាៃបោះ ាល់ៃឹងអនរដដ្លមាៃ រូវិដ្-១៩ ។ ៃិធយាជិរយល់ថា្តូវធ្វើតាមរារដណនាំរបស្់ DPH ស្្មាប់ភាពឯធរាៃិង ាច្់ធ ាយដឡរពី
ធគ្បស្ិៃធបើអាច្អៃុវតតបាៃ។ ធគាលៃធយាបាយឈ្ប់ស្្មារធ ារដៃលងធ្វើរារ្តូវបាៃពិៃិតយៃិងដរដ្បធដ្ើមបីធានាថាៃិធយាជិរមិៃ្តូវបាៃ



ពិៃ័យធ ាធពលពួរធគសនារ់ធ ាផទោះធ ាយសារជំងឺ។

ៃិធយាជិរ្តូវបាៃផតល់ព័ត៌មាៃអំពីអតថ្បធយាជៃ៍នៃរារឈ្ប់ស្្មាររបស្់ៃិធយាជិរឬរ ឋាភិបាលដដ្លៃិធយាជិរអាច្មាៃស្ិទធិទទួលដដ្ល

អាច្ធ្វើឱ្យវារាៃ់ដតងាយ្ស្ួលរនុងរាររស្់ធ ាធ ាផទោះ។ ធមើលព័ត៌មាៃបដៃថមអំពីរ ឋាភិបាលរម្វិ្ី គាំ្ទដ្ល់រារឈ្ប់ស្្មារឈ្ឺៃិងស្ំណង
របស្់រម្ររស្្មាប់រូវិដ្-១៩ រួមទាំងស្ិទធិឈ្ប់ស្្មារឈ្ឺរបស្់ៃិធយាជិរធ ាធ្រាមរារធ្លើយតបនៃវីរុស្រូរូ

ា្គួសារដ្ំបូងបងែស្់ ៃិង

ស្ិទធិរបស្់ៃិធយាជិរច្ំធ ាោះអតថ្បធយាជៃ៍ស្ំណងរបស្់រម្ររៃិធយាជិតៃិងរារស្ៃ្តនៃរារទារ់ទងធ ាៃឹងរារងាររបស្់រូវិដ្-១៩ ធ ាយ
ធគារពតាម្បតិបតតិរបស្់អភិបាលបទបញ្ជា N-62-20។



IHE មាៃ កូវិដ្-១៩ ការទប់ទល់ការស្លើយតបនិងផែនការត្តួតពិនត
ិ ្យដដ្លពិពណ៌នាអំពីវិ្ីសា្ស្តដ្៏ទូលំទូលាយរបស្់អាយ។ IHE ធដ្ើមបី

រារ ារៃិងទប់សកាត់រាររីររាល ាលនៃ រូវិដ្-១៩ ធ ាតាមបរិធវណសាលា។ ដផៃរារធៃោះរួមបញ្ចូលបុដៃតមិៃមាៃរំណត់ច្ំធ ាោះធាតុដ្ូច្ខាង
ធ្រាមធៃោះធទ៖



្រុមរារងារអៃុធលាមភាពរូវិដ្-១៩ ដដ្ល្តូវបាៃចាត់តាំងដដ្លទទួលខ្ុស្្តូវរនុងរារបធងកើតៃិងអៃុវតតរាល់ពិ្ីរារស្ុវតថិភាពរូវិ

ដ្-១៩ ៃិងធានាថាបុគគលិរៃិងៃិស្សិតទទួលបាៃរារអប់រំអំពីរូវិដ្-១៩ ។ មន្រៃតីអៃុវតតច្ាប់រូវិដ្-១៩ ដដ្លបាៃរំណត់ដដ្លបធ្មើ
រារជាអនរស្្មបស្្មួលដ្ល់ DPH រនុងររណីមាៃរារផទុោះធឡើងធ ាបរិធវណសាលា។



មួយ IHE ដផៃរារ្គប់្គងផលបោះ ាល់្ស្បជាមួយៃឹងរារដណនាំរបស្់ DHHS ដដ្លបងហាញពីដ្ំធណើររារស្្មាប់រារដណនាំ
អំពីអាយ IHE រូវិដ្-១៩ ររណីផ្តាច្់ធច្ញខ្លួៃឯងធ ាឯផទោះរាររំណត់អតតស្ញ្ញាណមៃុស្សដដ្លមាៃរារបោះ ាល់ធ ាៃឹងររណី

ធ ាតាមបរិធវណសាលាៃិង ត្មូវឱ្យមាៃជាបនទាៃ់ឲ្យធ ា ាច្់ពីធគខ្លួៃឯង នៃៃិធយាជិរឬៃិស្សិតទាំងអស្់ដដ្លមាៃរារបោះ ាល់
ធហើយស្្មាប់រាល់បុគគលដដ្ល្តូវបាៃធគ ារ់ឱ្យ ាច្់ពីធគអាច្ច្ូលធមើលឬធ្វើធតស្តររធមើលរូវិដ្-១៩ ររណីធដ្ើមបីដស្វងយល់ពី

វិសាលភាពនៃរាររាល ាលធ ាតាមទីធលាសាលាធដ្ើមបីជូៃដ្ំណឹងអំពីវិធាៃរារណ៍្តួត្តាបដៃថមនៃរូវិដ្-១៩ ។ ធមើលរារដណនាំ
អំពីស្ុខ្ភាពសាធារណៈធ្លើយតបធ ាៃឹងរូវិដ្-១៩ ធ ារដៃលងធ្វើរារ។



រនុងររណីដដ្លមាៃច្ធងកាមច្ំៃួៃ ៣ ររណីឬធ្ច្ើៃជាងធៃោះ្តូវបាៃរំណត់អតតស្ញ្ញាណធ ាធលើបរិធវណសាលាដដ្លមាៃទំនារ់
ទំៃងៃឹងធរាគរាតតាត (ឧទាហរណ៍ធពលធវលា្តួតស្ុីគនាៃិងច្ធនលាោះធពល្លងធរាគ) រនុងរយៈធពល ១៤ នងៃដផៃរារឬពិ្ីសារ

ធដ្ើមបីរាយរារណ៍ពីច្ធងកាមធៃោះធ ារាៃ់ឡងប៊ិច្ មៃទីរស្ុខាភិបាលតាមរយៈអ៊ីដមលតាមរយៈCOVID19Edu@longbeach.gov ឬ

តាមទូរស្័ពទធលខ្ ៥៦២.៥៧០.៤៦៣៦ ។ មៃទីរស្ុខាភិបាលៃឹងធ្វើរារជាមួយរដៃលងធនាោះធដ្ើមបីរំណត់ថាធតើច្ធងកាមធៃោះធ្លើយតប
ធ ាៃឹងលរខណៈវិៃិច្ឆ័យនៃរារផទុោះជមៃឺ IHE។ ្បស្ិៃធបើលរខណៈវិៃិច្ឆ័យនៃរារផទុោះ្តូវបាៃធ្លើយតបមៃទីរស្ុខាភិបាលៃឹងផតួច្ធផតើ

មរារធ្លើយតបនៃរារផទុោះដដ្លរួមមាៃរារផតល់រារដណនាំៃិងរារ្តួតពិៃិតយរារ្លងរារ្លងរារគាំ្ទបធច្ចរធទស្ៃិងវិធាៃរារ្តួត
ពិៃិតយជារ់លារ់ធ ាៃឹងរដៃលង។

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល


រាររំណត់អតតស្ញ្ញាណនៃរារផគត់ផគង់លំធ ា ឋាៃ្គប់្គាៃ់ស្្មាប់ៃិស្សិតៃិង ឬបុគគលិរដដ្លរស្់ធ ារនុងបរិធវណសាលា្បជុំលំធ ា
ឋាៃស្្មាប់ធគាលបំណងនៃភាពឯធរាៃិង ាច្់ពីធគ។



ដផៃរារធានារារគាំ្ទដ្ល់ស្ិស្សដដ្ល្តូវបាៃធគរាប់បញ្ចូលរួមមាៃអាហារអាហារវគគស្ិរាពីច្មៃាយធស្វាស្ុខ្ភាពរារដ្ឹរជញ្ជូៃៃិង
រារតាម ាៃតាម ាៃស្ិស្សដដ្លរងផលបោះ ាល់ធដ្ើមបីធលើររមពស្់រារអៃុធលាម។



ដផៃរារធដ្ើមបីផតល់ជធ្មើស្ស្្មាប់រារអប់រំតាមអ៊ិៃ្រធណតពីច្មៃាយរួមទាំងរារបញ្ជូៃអស្មរាលធដ្ើមបីទទួលៃិស្សិតដដ្លមាៃជមៃឺឬ
ាច្់ពីគនារ៏ដ្ូច្ជាអនរដដ្លមាៃបធច្ចរវិទាឬឧបស្គគរនុងរារធ្វើដ្ំធណើរ។



ដផៃរារទំនារ់ទំៃងរឹងមាំៃិងឧបររណ៍ទំនារ់ទំៃងដដ្ល ារ់ព័ៃធធដ្ើមបីធានាបាៃៃូវរារដច្រចាយព័ត៌ មាៃឱ្យបាៃទាៃ់ធពលធវលាៃិង
្តឹម្តូវដ្ល់ៃិធយាជិរៃិស្សិតៃិងតាម្រុម្គួសារៃិស្សិតៃិងស្ហគមៃ៍ដដ្លទូលំទូលាយ។



រារ្តួតពិៃិតយបុគគលិរ្តូវបាៃធ្វើធឡើងមុៃធពលៃិធយាជិរអាច្ច្ូលធ្វើរារ។ រារចារ់បញ្ចាំង្តូវរាប់បញ្ចូលរារដ្រធ្រទារ់ទងៃឹងរារ
រែរដ្ធងហើមខ្លីពិបារដ្រដ្ធងហើមៃិង្គុៃធរតាឬញារ់ៃិងធរាគស្ញ្ញាធផសងៗធទៀតធហើយ្បស្ិៃធបើៃិធយាជិរមាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយមៃុស្ស

ដដ្ល្តូវបាៃធគដ្ឹងថា្លងធមធរាគរូវិដ្-១៩ រនុងរយៈធពល ១៤ នងៃច្ុងធ្រាយ។ រារ្តួតពិៃិតយទាំងធៃោះអាច្្តូវបាៃធ្វើធឡើងពីច្មៃាយ
ឬធ ាយផ្ទាល់ធ ាធពលមរដ្ល់បុគគលិរ។ រារ្តួតពិៃិតយស្ីតុណហភាពរ៏គួរដត្តូវបាៃធ្វើធ ារដៃល ងធ្វើរារ្បស្ិៃធបើអាច្។



ៃិធយាជិរដដ្លមាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយអនរដ្នទរនុងធពលបំធពញរារងាររបស្់ពួរធគ (ឧទាហរណ៍សាធារណៈស្ិស្សៃិស្សិតឬៃិធយាជិរ
ធផសងធទៀត) ្តូវបាៃផតល់ជូៃធ ាយមិៃគិតនងលរារ្គបមុខ្ស្មរមយដដ្ល្គបធលើ្ច្មុោះៃិងមាត់ធលើរដលងដត Cal/OSHA ស្តង់ ារ

ទាមទាររាររារ ារផលូវដ្ធងហើមបដៃថម។ រារ្គបដ្ណ្ប់្តូវ ារ់ធ ាយៃិធយាជិរ្គប់ធពលធវលារនុងបរិធវណធលើរដលងដតៃិធយាជិររំពុង
ធ្វើរារធ ារនុងយាៃយៃតរារិយាល័យឬបៃទប់ដតមនារ់ឯង។ ៃិធយាជិរដដ្ល្តូវបាៃដណនាំធ ាយអនរផតល់ធស្វាធវជជសា្ស្តរបស្់ពួរធគថា
ពួរធគមិៃគួរ ារ់បាំងមុខ្គួរដត ារ់ដខ្លរារ ារមុខ្ធ ាយធ្បើ្រវាត់ធ ាធលើដគមខាងធ្រាមឱ្យ្តូវៃឹងធស្ច្រតីដណនាំរបស្់រដ្ឋដ្រាប

លរខខ្ណឌរបស្់ពួរធគអៃុញ្ញាត។ ាប់បលុរដដ្លជាទំរង់ស្មធ ាធ្រាមច្ងកា្តូវបាៃធគធពញច្ិតត។ របាំងជាមួយវាល់មួយផលូវមិៃគួរធ្បើ

ា

ធទ។



ៃិធយាជិរ្តូវបាៃដណនាំឱ្យ ារ់គ្មបមុខ្របស្់ពួរធគឱ្យបាៃ្តឹម្តូវ (្តូវ្បារដ្ថា្ច្មុោះ្តូវបាៃ្គប្គប់ធពលធវលា) ធហើយ្តូវ
លាងស្មាតជំៃួស្ឬធ្វើអនាម័យមុខ្្គបឱ្យបាៃញឹរញាប់។



សថាៃីយ៍រារងារៃីមួយៗឬបុគគលដដ្លធ្វើរាររនុងតំបៃ់ដតមួយដដ្លជាដផនរមួយនៃ្រុម្តូវបាៃបំដបរធ ាយយាងធហាច្
្បាំមួយហវីត។



ាស្់

ធ ាយអៃុធលាមតាមបទបបញ្ញតតិ្បារ់ឈ្នួលៃិងធមាងរារឈ្ប់ស្្មារ្តូវបាៃរារាំងធដ្ើមបីធានាថារារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយអាច្
្តូវបាៃររាធ ារនុងបៃទប់ស្្មារ។



ៃិធយាជិរអនរលរ់ៃិងបុគគលិរដច្រចាយទាំងអស្់្តូវបាៃផតល់រារដណនាំទារ់ទងៃឹងរារដងររាភាពខ្ុស្គនានៃរាងរាយៃិងរារ
ធ្បើគ្មបមុខ្ធពលធ ាបរិធវណសាលា។



វិទាសថាៃអាយ IHE អ៊ី្តូវរារឱ្យបុគគលិរទាំងអស្់ចារ់វារ់សាំងរាល់រដ្ូវស្លឹរធឈ្ើ្ជុោះ្បឆ្ាំងៃឹងជំងឺផ្តាសាយលុោះ្តាដតមាៃរារ
រំធលាភធលើល័រខខ្័ណឌស្ុខ្ភាពផ្ទាល់ខ្លួៃ។





បៃទប់ស្ំរារបៃទប់ស្ំរារបៃទប់ធរៀៃៃិងរដៃលងទូធ ាធផសងធទៀត្តូវបាៃធគស្មលាប់ធចាលជាញឹរញាប់។



បៃទប់ស្្មារ



បៃទប់ទឹរ



បៃទប់ថនារ់



ធផសងធទៀត ________________________

សាបូៃិងទឹរអាច្ររបាៃស្្មាប់បុគគលិរទាំងអស្់ដដ្លមាៃទីតាំងដ្ូច្ខាងធ្រាម៖

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល


ៃិធយាជិរ្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឱ្យឈ្ប់ស្្មារឱ្យបាៃញឹរញាប់ធដ្ើមបីលាងនដ្។



ៃិធយាជិរមនារ់ៗ្តូវបាៃចាត់តាំងឧបររណ៍ឧបររណ៍ៃិងរដៃលងធ្វើរារដដ្លបាៃរំណត់្ស្បតាមស្តង់ ារស្ុខ្ភាពៃិងស្ុវតថិភា

ព។ រារដច្ររំដលររដៃលងធ្វើរារៃិងរបស្់របរធផសងៗដដ្ល្តូវបាៃររាទុរ្តូវបាៃប្ងួមអបបបរមាឬលុបបំបាត់ធចាល្ស្បតាម
ស្តង់ ារស្ុខ្ភាពៃិងស្ុវតថិភាព។



ៃិធយាជិរ្តូវបាៃផតល់ធពលធវលារនុងរំឡុងធពលផ្លាស្់បតូររបស្់ពួរធគធដ្ើមបីអៃុវតតរារស្ំអាត។ រារងារស្ំអាតគួរដត្តូវបាៃ
រំណត់រនុងធមាងធ្វើរារដដ្លជាដផនរមួយនៃភាររិច្ចរារងាររបស្់ៃិធយាជិរ។



ធគាលៃធយាបាយទាំងអស្់ដដ្លបាៃពិពណ៌នាធ ារនុងបញ្ជី្តួតពិៃិតយធៃោះធ្រាពីធគាលរារណ៍ទារ់ទងៃឹងលរខខ្ណឌរារងារ្តូវ
បាៃអៃុវតតច្ំធ ាោះបុគគលិរនៃរារដច្រចាយៃិង្រុមហុៃធផសងធទៀតដដ្លអាច្មាៃធ ារនុងបរិធវណជាភាគីទីបី។



ធគាលៃធយាបាយទាំងអស្់ដដ្លបាៃពិពណ៌នាធ ារនុងបញ្ជី្តួតពិៃិតយធៃោះធ្រាពីធគាលរារណ៍ទារ់ទងៃឹងលរខខ្ណឌរារងារ្តូវ
បាៃអៃុវតតច្ំធ ាោះបុគគលិរនៃរារដច្រចាយៃិង្រុមហុៃធផសងធទៀតដដ្លអាច្មាៃធ ារនុងបរិធវណជាភាគីទីបី។



ពិ្ីសារធៃោះ្តូវបាៃផតល់ជូៃដ្ល់បុគគលិរទាំងអស្់។



ធ្ស្ច្ច្ិតត - ពិពណ៌នាវិធាៃរារណ៍ធផសងធទៀត៖

ខ។ ស ោលនសយោបាយសដ្ើម្បីការពារសុខភាពរបស់នស
ិ ្សិត (សូមពិនិត្យទាាំងអស់ផដ្លអនុវតរ)
បទបបញ្ញតតិខាងធ្រាមអៃុវតតស្្មាប់ស្រម្ភាពមាៃរំណត់ដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាតធ ាបរិធវណសាលា។



រាល់ៃិស្សិតទាំងអស្់ដដ្លមាៃធហតុផលធ ារនុងបរិធវណសាលាធដ្ើមបីធ្វើស្រម្ភាពមួយដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាតដដ្លបាៃច្ុោះបញ្ជីខាងធលើ ត្មូវឲ្យ ារ់

នស្បមុខ្ធ ា្គប់ទីរដៃលងនៃបរិធវណសាលាឬច្ូលរួមស្រម្ភាពដដ្លឧបតថមភធ ាយអាយ IHE ស្រម្ភាពឧបតថមភធលើរដលងដតរដៃលងដដ្លៃិស្សិតជាយាៃ
យៃតរារិយាល័យឬបៃទប់ដតមនារ់ឯង។ ពួរធគមិៃ្តូវបាៃត្មូវឱ្យ ារ់គ្មបមុខ្ធ ាធពលធ ាធលើបរិធវណសាលាធ ារនុងរដៃលងរស្់ធ ាផ្ទាល់ខ្លួៃរបស្់ពួរ
ធគ។



ៃិស្សិតដដ្លងាយរងធ្គាោះ (អាយុធលើស្ពី ៦៥ ឆ្នាំអនរមាៃនផទធ ាោះៃិងអនរដដ្លមាៃបញ្ហាស្ុខ្ភាពរុាំនរ) អាច្បំធពញរិច្ចរារសាលារបស្់ពួរធគពីផទោះធ ា
ធពល

ាដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃធហើយគួរពិភារាអំពីរងវល់

រារវិល្តឡប់ធ ាសារលវិទាល័យវិញ



ាមួយជាមួយអនរផតល់ធស្វាដងទាំស្ុខ្ភាពរបស្់ពួរធគធដ្ើមបីធ្វើរារស្ធ្មច្ច្ិតតស្ម្ស្បអំពី

រាល់ៃិស្សិតទាំងអស្់ដដ្លមាៃធហតុផលធ ារនុងបរិធវណសាលាធដ្ើមបីធ្វើស្រម្ភាពមួយដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាតខាងធលើ្តូវបាៃធគ្បាប់ឱ្យសនារ់ធ ាផទោះឬ

រដៃលងសនារ់ធ ារបស្់ពួរធគ្បស្ិៃធបើពួរធគមាៃអារម្ណ៍ឈ្ឺធហើយ្តូវរាយរារណ៍ពីជំងឺរបស្់ពួរធគធ ាទំនារ់ទំៃងដដ្លស្មរមយ (ឧទាហរណ៍ធស្វារម្
ស្ុខ្ភាពៃិស្សិត) ធ ារនុង IHE។



រារ្តួតពិៃិតយធរាគស្ញ្ញា្តូវបាៃធ្វើធឡើងមុៃធពលមាៃស្រម្ភាពអៃុញ្ញាត

ាមួយដដ្លអាច្ត្មូវឱ្យៃិស្សិតស្ថិតធ ារនុងបរិធវណសាលា។ ៃិស្សិតដដ្ល

រស្់ធ ារនុងធគហ ឋាៃធ ាតាមបរិធវណសាលា្តូវបាៃដណនាំឱ្យធ្វើរារ្តួតពិៃិតយជាធរៀងរាល់នងៃរួមមាៃរារដ្រធ្រទារ់ទងៃឹងរាររែរដ្ធងហើមខ្លីឬធរតា ខ្លួៃៃិង
ធរាគស្ញ្ញាធផសងធទៀតដដ្លស្ិស្សអាច្ៃឹងជួប្បទោះ។ រារ្តួតពិៃិតយស្ីតុណហភាពគួរដត្តូវបាៃធ្វើ្បស្ិៃធបើអាច្។



IHE បាៃដណនាំដ្ល់ៃិស្សិតទាំងអស្់ដដ្លមាៃធហតុផលធ ាតាមបរិធវណសាលាធដ្ើមបីធ្វើស្រម្ភាពដដ្លអៃុញ្ញាតឱ្យមាៃរារចារ់ថនាំបងការ្បឆ្ាំងៃឹងជំងឺ
ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V6 3/12/21

ទំព័រ

5 នៃ 11

នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
ផ្តាសាយ។

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V6 3/12/21

ទំព័រ

6 នៃ 11

នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
IHE បាៃផតល់ជូៃស្ិស្សៃូវស្មភារៈស្ិរាអំពីវិ្ីសា្ស្តរបស្់អាយ IHE រនុងរាររារ ាររារច្មលង រូវិដ្-19 ធ ាតាមបរិធវណសាលារួមមាៃបុដៃតមិៃមាៃរំណត់

ច្ំធ ាោះ៖



អារារៈផលូវដ្ធងហើម្តឹម្តូវ



នដ្អនាម័យ



រារធ្បើគ្មបមុខ្្គប្រ

ាត់ដដ្លមិៃ្តូវតាមស្តង់ ារ Cal / OSHA ត្មូវឱ្យមាៃរាររារ ារដ្ធងហើមធពលមាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយស្ិស្សឬៃិធយាជិ

រធផសងធទៀតធ ាបរិធវណសាលា។





រារធ្បើគ្មបមុខ្ធលើ្រ



អវីដដ្ល្តូវធ្វើ្បស្ិៃធបើពួរធគមាៃអារម្ណ៍ឈ្ឺ ៃិង



វិ្ីធដ្ើមបីទទួលបាៃធស្វារម្ដងទាំស្ុខ្ភាពធ ាតាមបរិធវណសាលា។

ាត់ធអាយបាៃស្មរមយរួមទាំងតំរូវរារស្ំរាប់បិទបាំងមុខ្ជាធទៀងទាត់។

IHE ផតល់ឱ្យស្ិស្សៃូវអនាម័យនដ្ដដ្លមាៃជាតិអាល់រុលជាលិរារដដ្លអាច្ច្ូលដ្ំធណើររារបាៃយាងងាយ្ស្ួលធហើយ្បស្ិៃធបើអាច្ធ្វើបាៃ្ុងស្ំរាម
ដដ្លមិៃអាច្ទារ់ទងបាៃធ ារនុងតំបៃ់រួម។



IHE ររារារផគត់ផគង់គ្មបមុខ្្រ

ាត់ធដ្ើមបីផតល់ដ្ល់ៃិស្សិតដដ្ល្តូវបាៃត្មូវឱ្យធ ាធលើបរិធវណសាលាធដ្ើមបីអៃុវ តតស្រម្ភាពដដ្លបាៃអៃុញ្ញាតៃិង

មិៃអាច្ទទួលបាៃរបស្់ពួរធគផ្ទាល់។រារធ្វើធរាគវិៃិច្ឆ័យរារធ្វើធរាគវិៃិច្ឆ័យជាមួយៃឹងរារគណនាមូធលគុលធ្វើធឡើងធរៀងរាល់ស្បតាហ៍ធ ាយមាៃ ២៥%
នៃៃិស្សិតដដ្លរស្់ធ ារនុងធគហ ឋាៃធ ាតាមបរិធវណសាលាធរៀងរាល់ស្បតាហ៍ធដ្ើមបីបំធពញរារធ្វើធតស្ត ១០០% នៃអនររស្់ធ ារនុងធគហ ឋាៃរនុងបរិធវណ
សាលាធរៀងរាល់ដខ្។ រារធ្វើធតស្តិ៍ធវៃឌ្ីធវស្តធពលធវលាធវៃមិៃគួរធលើស្ពី ៤៨ ធមាង។

វា្តូវបាៃផ្ល់អៃុសាស្ៃ៍ថាអតតពលិរដដ្លច្ូលរួមរនុងស្រម្ភាពធ ាតាមបរិធវណសាលាគួរដតទទួលបាៃរារធ្វើធតស្តជា្បចាំស្្មាប់ រូវិដ្-១៩ ។

្បស្ិៃធបើរារធ្វើធតស្តអតតពលិរទាំងអស្់រនុងមួយស្បតាហ៍រារធ្វើធតស្ត antigen អាច្្តូវបាៃធ្បើ។ ្បស្ិៃធបើរារសារលបងអតតពលិរទាំងអស្់្តូវបាៃ
បញ្ចប់មិៃស្ូវជាញឹរញាប់រារធ្វើធតស្ត PCR ្តូវដតធ្បើ” ។

“ ការដធវើដរាគវិនិចឆ័យដរាគវិនិចឆ័យ” មាៃៃ័យថារារធ្បើ្បាស្់ធតស្តវិៃិច្ឆ័យដដ្លទារ់ទងធ ាៃឹង SARS-CoV-2 ដដ្លជាវីរុស្ដដ្លបងកឱ្យមាៃ រូវិដ្-១៩ ឬជំងឺ
រលារធ្សាមខ្ួររាលឆ្នាំ ២០១៩ ធ ាធពលដដ្លធគាលបំណងច្មបងនៃរារធ្វើធតស្តដបបធៃោះ្តូវបាៃប្មុងទុរស្្មាប់រារធ្វើធរាគវិៃិច្ឆ័យឬរារពាបាល
ជាលរខណៈបុគគល។ មាៃដតរារធ្វើធតស្តដដ្លមាៃរារអៃុញ្ញាតផតល់ស្ិទធិធ្បើ្បាស្់្គាអាស្ៃន(EUA) ពីរដ្ឋបាលច្ំណីអាហារៃិងឪស្ងអាធមរិរ (FDA)
បុធ

្ាោះដដ្លគួរដត្តូវបាៃធ្បើស្្មាប់រារដងទាំអនរជំងឺ។ បច្ចុបបៃនមាៃធតស្តធ្វើធរាគវិៃិច្ឆ័យពីរ្បធភទគឺធតស្តមូធលគុលដដ្លររធ

ស្ៃិងរារធ្វើធតស្តិ៍អង់ដហសៃដដ្លររធ

ើញ្បូធតអ៊ីៃជារ់លារ់ធ ាធលើនផទធមធរាគ។ មាៃដតធតស្តមូធលគុលបុធ

ើញដហសៃដហសៃរបស្់វីរុ

្ាោះដដ្លគួរដត្តូវបាៃធ្បើស្្មាប់រារធ្វើធត

ស្ត៍ជា្បចាំធ ាធលើអនររស្់ធ ារនុងបរិធវណសាលា។្រុមរារងារពិធស្ស្ធតស្តិ៍ រូវិដ្-១៩ (TTF) នៃរដ្ឋរាលីហរវ័ ញាផសពវផាយបញ្ជីមៃទីរពិធសា្ៃ៍ដដ្លមាៃ
ស្មតថភាពធតស្តដដ្លមាៃ្ៃទៈទទួលបាៃគំរូធដ្ើមបីផតល់រារធ្វើធតស្តិ៍អាយ្ី - ១៩ ធ ាធលើធគហទំព័ររបស្់ខ្លួៃ
ធ ាhttps://testing.covid19.ca.gov/covid-19-testing-task-force-laboratory-list.

។ វិ្ានការសដ្ើម្បី្ានាបាននូវការឃ្លាត្ងាយពីរាងកាយ ( ូស្ីកទាាំងអស់ផដ្លអនុវតរ)


លំធ ា ឋាៃធ ាតាមបរិធវណសាលា (ឧទាហរណ៏សាលលំធ ា ឋាៃលំធ ា ឋាៃដបបអធៃតវាស្ិរ ឋាៃផទោះដលវងធ ាតាមបរិធវណសាលា)៖



រាររាៃ់រាប់លំធ ា ឋាៃធ ាតាមបរិធវណសាលា្តូវបាៃរំណត់ស្្មាប់ៃិស្សិតដដ្លមិៃមាៃជធ្មើស្លំធ ា ឋាៃដដ្លអាច្ធ្វើបាៃធផសងធទៀត។



រាររាៃ់រាប់ស្រុបនៃធគហ ាឋ ៃធ ាតាមបរិធវណសាលា្តូវបាៃរំណត់មៃ
ិ ឱ្យធលើស្ពីស្ិស្សមនារ់រនុងមួយបៃទប់ធគង។



រនុងរំរិតដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃច្ំៃួៃស្ិស្សដដ្លដច្របៃទប់ទឹរដដ្លបាៃផតល់ឱ្យ្តូវបាៃរាត់បៃថយ។



ច្ំៃួៃមៃុស្សធ ារនុងបៃទប់រនុងផទោះ

ាមួយធ ាធលើបរិធវណសាលា (ឧទាហរណ៍បៃទប់ពិធសា្ៃ៍ឬបៃទប់ជំនាញធផសងធទៀតបៃទប់្បជុំបុគគលិរ

រារិយាល័យ) មាៃរំណត់ធ ា្គប់ធពលធវលាដ្ូច្ជាមៃុស្សទាំងអស្់ធ ារនុងបៃទប់អាច្ររាច្មៃាយយាងតិច្យាងតិច្ ៦ ហវត
ី ពី មួយធផសងធទៀត
ធ ា្គប់ធពលដដ្លអាច្អៃុវតតបាៃ។



របាំងដដ្លមិៃអាច្វាស្់បាៃ (ដ្ូច្ជា រញ្ចរ់ជ័រ) ្តូវបាៃតំធឡើងធ ាច្ធនលាោះលិច្ៃិងរដៃលង្បរួតធផសងធទៀត្បស្ិៃធបើមិៃអាច្ររាច្មៃាយយាងតិច្
្បាំមួយហវីតរនុងរំឡុងធពលធ្បើ្បាស្់។ ធ ាធពលដដ្លលិច្ជិតជាង្បាំមួយហវីតស្ូមបិទរាល់លិច្ធផសងធទៀតធដ្ើមបីបធងកើតច្មៃាយបដៃថមធទៀត។

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
ៃិស្សិតទទួលបាៃរារអប់រំអំពីហាៃិភ័យនៃរារ្លងដដ្លទារ់ទងៃឹងបៃទប់ទឹរធហើយ្តូវបាៃធលើរទឹរច្ិតតមិៃឱ្យ ារ់្ចាស្ដ្ុស្ធ្្ញឬរបស្់របរ

ដងររាផ្ទាល់ខ្លួៃធផសងធទៀតធ ាយផ្ទាល់ធ ាធលើបៃទប់ទឹរឬរដៃលងបញ្ជរបៃទប់ទឹរ។ ធលើរទឹរច្ិតតស្ិស្សឱ្យធ្បើបៃទប់ទឹរៃិងបៃទប់ទឹរផ្កាឈ្ូរឱ្យបាៃ
ជាប់លាប់ធដ្ើមបីទប់រារបញ្ជៃ
ូ ដដ្លអាច្ធ ាបាៃធ ារនុង្រុមធនាោះ។



តាមលទធភាពដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃៃិស្សិត្តូវបាៃដណនាំឱ្យសនារ់ធ ារនុងបៃទប់ធរៀងៗខ្លួៃធពលសនារ់ធ ារនុងបរិធវណសាលា។



ស្ិស្ស្តូវបាៃដណនាំធអាយររាច្មៃាយយាងតិច្ ៦ ហវីតពីគនាធពលសនារ់ធ ារនុងបរិធវណសាលា។ ស្ិស្សអាច្ច្ូលរាៃ់ដតជិតធ ាធពលដដ្ល្លង
រាត់តាមសាល្ំឬជធណ្រើ យៃតជធណ្ើរយៃតធពលសនារ់ធ ាបៃទប់ស្ំរារឬធ ាធពលចាំបាច្់។



តំបៃ់រួម (ឧទាហរណ៏, ផទោះបាយ, បៃទប់ស្ហគមៃ៍, រដៃលងបញ្ចោះុ បញ្ចូល, រដៃលងរំសាៃត, តំបៃ់ស្ិរា) ្តូវបាៃបិទ។



មិៃមាៃ្ពឹតតិរារណ៍ឬស្រម្ភាពស្ងគម



រារច្ូលដ្ំធណើររារសាងស្ង់្តូវបាៃរំណត់ស្្មាប់ដតអនររស្់ធ ាបុធ

ាមួយ្តូវបាៃអៃុញ្ាញ តិតាមបទបញ្ជារបស្់មន្រៃតីស្ុខាភិបាលរនុងតំបៃ់ៃិងរដ្ឋបច្ចុបបៃនធឡើយ។
្ាោះ។ អនរមិៃដមៃៃិវាស្ៃជៃរួមទាំងធភញៀវខាងធ្រាបុគគលិរមិៃដមៃអនររស្់

ធ ាៃិងអនរធផសងធទៀត្តូវបាៃហាមឃាត់ធលើរដលងដតធភញៀវធទស្ច្រស្ំខាៃ់ៗដ្ូច្ជាអនរធមើលដងទាំផ្ទាល់ខ្លួៃស្្មាប់ៃិស្សិតដដ្លមាៃពិរារភាព។

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល


ស្មតថភាពជធណ្រើ យៃត្តូវបាៃរំណត់ច្ំធ ាោះច្ំៃួៃមៃុស្សដដ្លអាច្ទទួលបាៃរារសនារ់ធ ាខ្ណៈធពលដដ្លររាច្មៃាយរាងរាយច្មៃាយ ៦
ហវីតរវាងអនរ្ប

ាំង។ ច្ំៃួៃធៃោះអាច្្តូវបាៃដរស្ំរល
ួ ដ្ល់ច្ំៃួៃអតិបរិមានៃអនរ្ប

មួយដដ្លមិៃអៃុញ្ាញ តធអាយមាៃច្ំងាយផលវូ ៦ ហវីតរវាងអនរ្ប
ឈ្ប់ៃិយាយ។ ពិចារ

ាំង។ អនរ្ប

ាំងច្ំៃួៃ ៤ នារ់រនុងមួយធលើរស្ំរាប់ជធណ្រើ យៃត

ា

ាំងទាំងអស្់្តូវ ារ់ធ្សាមមុខ្ធហើយ្តូវបាៃដណនាំធអាយ

ាធលើទំហំជធណ្រើ យៃតច្ំៃួៃជាៃ់អគារៃិងច្ំៃួៃបុគគលិរៃិងធភញៀវ្បចាំនងៃធដ្ើមបីបធងកើតធគាលរារណ៍ដណនាំច្ំងាយផលូវស្ម

្ស្បស្្មាប់អនរជិោះជធណ្រើ យៃត។



ធដ្ើមបីស្្មួលច្រាច្រណ៍ជធណ្ើរយៃតស្ូមធលើរទឹរច្ិតតជធណ្ើរដដ្ល្តូវធ្បើស្្មាប់ច្រាច្រណ៍ធឡើងៃិងច្ុោះធ្រាមធបើអាច្ធ្វើបាៃជាមួយៃឹងរារ
បធងកើៃជធណ្ើរ។

សាលបរិធភាគអាហារ៖ រារដណនាំធផសងធទៀតធ ាខាងធ្រាមមិៃ្តឹមដតបុធ
ទទួលទាៃអាហារខាងធ្រាៃិងរដៃលងទទួលធភញៀវដតបុធ

ា្ ោះ។

្ាោះសាល្បជុំបរិធភាគអាហារធ ាធពលធៃោះ្តូវបាៃរំណត់ច្ំធ ាោះស្រម្ភាព



IHE សាលបរិធភាគអាហារផតល់ជូៃរារធ្ជើស្ធរើស្អាហារស្្មាប់ៃិស្សិតទាំងអស្់ដដ្លមាៃគធ្មាងអាហារ



អាហារបូធហវធស្វាខ្លួៃឯង្តូវហាមឃាត់។ តាមលទធភាពដដ្លអាច្ធ្វើបាៃអាហារធពលលៃាច្មាៃទំហំ្ំធដ្ើមបីរាត់បៃថយច្ំៃួៃៃិស្សិតៃិងៃិធយាជិរ
ដដ្លរំពុងរង់ចាំទទួលអាហារឬរង់ចាំអងគុយធ ាខាងធ្រាស្្មាប់បរិធភាគអាហារខាងធ្រា។ ពិចារ



ាធពលធវលារំណត់ធពលឬធពលធរើស្អាហារ។

ច្ំងាយរាងរាយរវាងតុ ធរាអីរនុងរដៃលងបរិធភាគអាហារធ្រា្តូវបាៃបធងកៃ
ើ ធដ្ើមបី្ទ្ទង់ច្ំងាយរាងរាយយាងធហាច្

ាស្់ ៦ ហវីត។ មាៃ្បស្ិទធិ

ភាពធ ានងៃទី ៣ ដខ្ររក ាឆ្នាំ ២០២០ ៃិងរហូតដ្ល់មាៃរារជូៃដ្ំណឹងបដៃថមធទៀតរារបរិធភាគអាហាររនុងផទោះ្តូវបាៃហាមឃាត់តាមបញ្ជារបស្់
មន្រៃតីស្ុខ្ភាពទី្រុងឡងប៊ិច្។



ជំហាៃ្តូវបាៃធ្វើធឡើងធដ្ើមបីរ្មិតទំនារ់ទំៃងរវាងបុគគលិរសាលបរិធភាគអាហារបុគគលិរៃិងៃិស្សិត។ របាំងរូបវៃតដ្ូច្ជាភាគថាស្ឬភីលីជីល
ឡា្តូវបាៃតំធឡើងធ ារដៃលងច្ុោះធ



្ាោះរដៃលងឈ្ររដៃលងបញ្ជាទិញបញ្ជរជាធដ្ើមដដ្លរារររាច្មៃាយរាងរាយមាៃច្មៃាយ ៦ ហវត
ី គឺពិបារ។

្បតិបត្ិរារ្តូវបាៃធរៀបច្ំធឡើងវិញដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃធដ្ើមបីស្ធ្មច្បាៃៃូវរារឃលាតឆ្ៃាយខាងរាងរាយរវាងៃិធយាជិរ។ (ឧទា។ ផទោះបាយៃិង
ដផនរខាងធ្រាយនៃជាៃ់ផទោះ្តូវបាៃស្មគាល់ធដ្ើមបីព្ងឹងត្មូវរារច្ំងាយរាងរាយ។ )

វិធាៃរារណ៍បដៃថមធដ្ើមបីធានាបាៃៃូវរារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយ្តូវបាៃដណនាំរួមមាៃផលូវមួយដខ្សស្្មាប់រារធ្ជើស្ធរើស្្ច្រច្ូលៃិងធច្ញធ ាយមិៃ
ចាំបាច្់ធ្បើអាហារបូធហវធ ាយខ្លួៃឯងរារស្មគាល់ជាៃ់ៃិងសលារស្ញ្ញា។



រាររំណត់ដណនាំ (បៃទប់ធរៀៃសាលបធ្ងៀៃមៃទីរពិធសា្ៃ៍) រនុងរារបធ្ងៀៃធ ាតាមបរិធវណសាលាមៃុស្សធ ាមាៃរ្មិតធ ាធពលធៃោះច្ំធ ាោះ

ស្រម្ភាពដដ្ល្តូវរារស្្មាប់រារបណ្តោះបណ្ាលរមលាំងពលរម្ចាំបាច្់។ បទប្បញ្ញតរិខាងសត្កោមអនុវតរផតចាំសពោោះការបណ្ោះត បណ្ាលកមមករចាាំបាច់

ផដ្លមិនអាចអនុវតរបានតាមរយៈការសរៀនសូត្តពីចមងាយ។ សនៅសត្កោមលកខខណឌននការផណនាាំរបស់រដ្ឋបចចុបប្ នន។រារអប់រំរនុងផទោះ្តូវបាៃអៃុញ្ញាតស្្មាប់

ដតវគគស្ិរាឬរារបណ្ោះត បណ្ាលដដ្លចាំបាច្់ស្្មាប់រារបំធពញវិញ្ាញ បៃប័្តអាជញាប័ណ្ឬត្មូវរារអប់រស្
ំ ្មាប់រមលាំងពលរម្ចាំបាច្់ដដ្ល្តូវ
រាររារធរៀបច្ំរនុងផទោះពិធស្ស្ (ឧទាហរណ៍មៃទីរពិធសា្ៃ៍) ធហើយមិៃអាច្ផតល់ជំនាញឬដផនរខាងធ្រាបាៃធទ។



ថនារ់ធរៀៃផ្ទាល់ស្្មាប់រម្ររស្ំខាៃ់គួរដត្តូវបាៃធគ ារ់ធ ាខាងធ្រាធ ាធពល

ាដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃរារអៃុញ្ញាតិអារាស្ធាតុៃិង IHE

អាច្ធ្បើ្បាស្់្រាលឬទីជ្មរ្ពោះអាទិតយធផសងធទៀតបុដៃតលោះុ ្តាដតដផនរមខាងនៃជ្មររឺជ្មរ្ពោះអាទិតយមិៃ្តូវបាៃបិទធហើយមាៃ្គប់្គាៃ់

ច្លនាខ្យល់ធ ាខាងធ្រា។ រាររាៃ់រាប់ថនារ់ធរៀៃរនុងផទោះ្តូវបាៃរំណត់្តឹមអតិបរមា ៥០% នៃរាររាៃ់រាប់ស្រុបស្្មាប់ទីធលាដដ្លបាៃផតល់
ច្មៃាយ ៦ ហវីតអាច្ររាបាៃរវាងស្ិស្ស្គប់ធពល។



តាមលទធភាពដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃៃិស្សិតដដ្លធ ាតាមបរិធវណសាលាធដ្ើមបីធ្វើស្រម្ភាពដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាត្តូវបាៃរួមបញ្ចូលគនាជា្រុម
ដដ្លមាៃច្ំៃួៃតិច្ជាង ៣០ នារ់ធដ្ើមបីរាត់បៃថយហាៃិភ័យនៃរាររីររាល ាលរនុងច្ំធ

ាមស្ិស្ស។

អគាររារិយាល័យរដ្ឋបាល៖



ៃិធយាជិរៃិងៃិស្សិត្តូវបាៃដណនាំឱ្យររាច្មៃាយយាងតិច្្បាំមួយហវីតពីគនាធ ាវិញធ ាមរធហើយអនរ

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាមនារ់ធផសងធទៀតដដ្លបាៃជួប្បទោះ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
ធ ាតាមបរិធវណសាលារនុងរារធ្វើស្រម្ភាពដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាត។ ៃិធយាជិរអាច្ច្ូលមរជិតមួយរំធពច្ធ ាធពលចាំបាច្់ធដ្ើមបីទទួលយររារ
ដច្រចាយទទួលយររារទូទាត់្បារ់ឬធបើចាំបាច្់



ស្មតថភាពជធណ្ើរយៃត្តូវបាៃរំណត់ច្ំធ ាោះច្ំៃួៃមៃុស្សដដ្លអាច្ទទួលបាៃរារសនារ់ធ ាខ្ណៈធពលដដ្លររាច្មៃាយរាងរាយច្មៃាយ ៦
ហវីតរវាងអនរ្ប

ាំង។ ច្ំៃួៃធៃោះអាច្្តូវបាៃដរស្ំរួលដ្ល់ច្ំៃួៃអតិបរិមានៃអនរ្ប

មួយដដ្លមិៃអៃុញ្ញាតធអាយមាៃច្ំងាយផលូវ ៦ ហវីតរវាងអនរ្ប
ឈ្ប់ៃិយាយ។ ពិចារ

ាំង។ អនរ្ប

ាំងច្ំៃួៃ ៤ នារ់រនុងមួយធលើរស្ំរាប់ជធណ្ើរយៃត

ា

ាំងទាំងអស្់្តូវ ារ់ធ្សាមមុខ្ធហើយ្តូវបាៃដណនាំធអាយ

ាធលើទំហំជធណ្ើរយៃតច្ំៃួៃជាៃ់អគារៃិងច្ំៃួៃបុគគលិរៃិងធភញៀវ្បចាំនងៃធដ្ើមបីបធងកើតធគាលរារណ៍ដណនាំច្ំងាយផលូវស្ម

្ស្បស្្មាប់អនរជិោះជធណ្ើរយៃត។



ធដ្ើមបីធជៀស្ផុតពីជធណ្រើ យៃតដដ្លមាៃមៃុស្សធរើៃធលើស្រ្មិតដដ្លបាៃរត់ស្មគាល់ខាងធលើរារធ្បើ្បាស្់ជធណ្រើ ្តូវបាៃធលើរទឹរច្ិតត។ ជ

ធណ្រើ ្តូវបាៃធគរំណត់ធអាយធ្បើ្បាស្់ស្្មាប់ច្រាច្រណ៍ធឡើងឬច្ុោះធ្រាម្បស្ិៃធបើអាច្ធ្វើធ ាបាៃជាមួយៃឹងរារបធងកើៃរារស្មែាតជធណ្រើ ។



វិធាៃរារនានា្តូវបាៃអៃុវតតធដ្ើមបីធានាបាៃៃូវរារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយយាងតិច្្បាំមយ
ួ ហវីតរវាងៃិធយាជិរៃិងបុគគលដ្នទធទៀតធ ាបរិធវណ
សាលា។ ធៃោះអាច្រួមបញ្ចល
ូ ទាំងរារធ្បើ្បាស្់ភាគថាស្រូបវៃតឬគំធហើញដដ្លធមើលធ
បញ្ជារ់ពីរដៃលងដដ្លរម្ររៃិង ឬៃិធយាជិរគួរឈ្រ) ។



ញ
ើ (ឧ។ ស្ញ្ញាស្ំគាល់ជាៃ់រាដស្តពណ៌ឬស្ញ្ញាធដ្ើមបី

ធ្គឿងស្ងហារិមធ ារនុងតំបៃ់ដដ្ល្បដហលជា្តូវរារធបើរស្្មាប់ធ្បើ្បាស្់ជាសាធារណៈ (ឧទាហរណ៌អាគាររដៃលងទទួលធភញៀវឬរដៃលងរង់ចាំ)

្តូវបាៃលុបធចាលឬរាត់បៃថយយាងខលាំងធដ្ើមបីគាំ្ទដ្ល់រារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយ។ ្បស្ិៃធបើរារដ្រហូតធ្គឿងស្ងហារិមមិៃអាច្ធ្វធើ ាបាៃធទ
ស្ញ្ញា្តូវបាៃបដៃថមធដ្ើមបីធលើរទឹរច្ិតតដ្ល់រារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយ។



បងែួច្ឬបញ្ជរធស្វារម្អតិងិជៃ្តូវបាៃបិទធ ាតាមដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃ។ ធ ាធពលធបើរអនរធ្បើ្បាស្់ត្មូវឱ្យររាច្មៃាយ ៦ ហវីតពីបុគគលិរធស្
វារម្។



ៃិធយាជិរៃិងៃិស្សិត្តូវបាៃធលើរទឹរច្ិតតពីរារជួបជុំគនាធ ាតំបៃ់
ៃិងជធណ្រើ ។



ាមួយបុដៃតជាពិធស្ស្តំបៃ់ទូធ ាឬតំបៃ់ច្រាច្រណ៍ខ្ពស្់ដ្ូច្ជាបៃទប់ទឹរផលូវធដ្ើរ

រនុងរ្មិតដដ្លអាច្ធ្វើបាៃលំហូរច្រាច្រធ ារនុងរដៃលងធ្វើរារ្តូវបាៃដរដ្បធដ្ើមបីប្ងួមអបបបរមាទំនារ់ទំៃង (ឧទាហរណ៍ទវារច្ូលឬ
ធច្ញដតបុធ

្ាោះ្ច្រច្ូលឬផលូវធច្ញច្ូល្តូវបាៃបធងកើតធឡើងស្្មាប់ច្រាច្រណ៍ធជើងតាមរធបៀបដដ្លរារាំងៃិធយាជិរមិៃឱ្យ្លងរាត់គនា) ។)

រារ្បជុំធ ាយផ្ទាល់្តូវបាៃធលើរទឹរច្ិតតយាងខលាំងធ ារនុងរារធពញច្ិតតនៃរិច្ច្បជុំៃិម្ិត។

្បស្ិៃធបើរារ្បជុំធ ាយផ្ទាល់ជារារចាំបាច្់រនុងធពលធ្វើ

ស្រម្ភាពដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាតិពួរធគមាៃរំណត់ដ្ូច្ជាអនរច្ូលរួមទាំងអស្់ធ ារនុងបៃទប់អាច្ររាច្មៃាយយាងតិច្្បាំមួយហវីតពីគនាធ ាវិញធ ាមរធ ា

្គប់ធពលដដ្លអាច្អៃុវតតបាៃធហើយអនរច្ូលរួមទាំងអស្់្តូវដត ារ់គ្មបមុខ្។ ធហើយរារ្បជុំ្តូវបាៃធ្វើធឡើងធ ារនុងបៃទប់្ំល្មធដ្ើមបីររាភាពខ្ុស្គនា
នៃរាងរាយ។ រារ្បជុំគួរដត្តូវបាៃធ្វើធឡើងធ ាខាងធ្រាធ ាធពលដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃ។
យាៃជំៃិោះដ្ឹរដ្ល់រណ្ាលសាខា៖



រារធ្បើ្បាស្់យាៃយៃតដ្ឹរជញ្ជូៃធ ាតាមបរិធវណសាលា (ឧ។ ឡាៃ្រុងរងយៃតដ្ឹរអនរដ្ំធណើរជាធដ្ើម) មាៃរំណត់ដ្ូច្ជាអនរជិោះទាំងអស្់អាច្
ររាច្មៃាយផលូវយាងតិច្ ៦ ហវីតពីមួយធ ាមួយធបើអាច្។ ពិចារ

ាដ្រឬដ្រធរាអីធដ្ើមបីគាំ្ទដ្ល់រារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយឬរារធ្បើ្បាស្់ដខ្ស

អាត់ពណ៌ធដ្ើមបីស្មគាល់រដៃលងអងគុយដដ្លអនរជិោះ្តូវបាៃអៃុញ្ញាតឱ្យធ្បើ។ ធ ារដៃលងដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃយាៃយៃតដ្ឹរជញ្ជូៃបដៃថមអាច្ររបាៃ
ធដ្ើមបីគាំ្ទស្មតថភាពធលើស្ធ ាធលើផលូវដដ្លមមាញឹរ។ ្បស្ិៃធបើវាមិៃអាច្ធ្វើធ ាបាៃធដ្ើមបីររាច្មៃាយរាងរាយបនទាប់មរឧបស្គគមិៃអាច្វាស្់
បាៃ្តូវបាៃតំធឡើងធដ្ើមបីរំណត់ទំនារ់ទំៃងរវាងអនរ្ប

ាំង។



រដៃលងដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃឧបស្គគមិៃអាច្វាស្់បាៃ្តូវបាៃដ្ំធឡើងធដ្ើមបីរារ ារអនរធបើរបរពីអនរដ្ំធណើរដដ្លរំពុងធឡើងជិោះៃិងធច្ញពីយាៃយៃត។



ដផៃរារច្ូលៃិងធច្ញដ្ំធណើររបស្់អរ
ន ដ្ំធណើរ្តូវបាៃបធងកើតធឡើងធដ្ើមបីរាត់បៃថយរារបោះ ាល់រាងរាយៃិងរាររួមដ្ំធណើរជាមួយអនរដ្ំធណើរដ្នទ
ធទៀតរនុងរំឡុងធពលច្ូលៃិងធច្ញពីរងយៃតដ្ឹរជញ្ជូៃ។



អនរ្ប



បងែួច្យាៃយៃត្តូវបាៃធបើរធ ាធពលអៃុវតតបាៃធដ្ើមបីបធងកើៃលំហរូ ខ្យល់ខាងធ្រា។

ាំងទាំងអស្់្តូវ ារ់ធ្សាមមុខ្។

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
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ទំព័រ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
ឃ្។ វិ្ានការសដ្ើម្បី្ានាការត្តួតពិនិត្យការ្លង ( ូស្ីកទាាំងអស់ផដ្លអនុវតរចាំសពោោះកផនលង)


HVAC ្បព័ៃធធ ារនុងអគារស្ិរាទាំងអស្់គឺលែមាៃស្ណ្ាប់ធនាប់ល។
ែ តាមលទធភាពដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃខ្យល់ធច្ញច្ូល្តូវបាៃធរើៃធឡើងធ ារនុងអគារ
ទាំងអស្់្ស្បធ ាៃឹងស្តង់ ាររំធ ាមាស្ុីៃ្តជារ់ៃិងមាស្ុីៃ្តជារ់របស្់អាធមរិច្

(ASHRAE) ។ រនុងរំរត
ិ ដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃមាស្ុីៃស្មែាតខ្យល់ដដ្ល

មាៃ្បស្ិទធិភាពខ្ពស្់្តូវបាៃតំធឡើងត្មងខ្យល់នៃអាគារ្តូវបាៃតំធឡើងឱ្យមាៃ្បស្ិទធភាពខ្ពស្់បំផុតបងែួច្ៃិងទវារ្តូវបាៃធបើរធហើយរារដរដ្បធផសងធទៀត

្តូវបាៃធ្វើធឡើងធដ្ើមបីបធងកើៃបរិមាណខ្យល់ខាងធ្រាៃិងខ្យល់ធ ារនុងរារិយាល័យៃិង ច្ធនលាោះធផសងធទៀត។ ្បព័ៃធខ្យល់ធមរាៃិច្ធ ារនុងអគារ្តូវដតដ្ំធណើរ
រារជាបៃតបនទាប់ធ ាធពលមៃុស្សស្ថត
ិ ធ ារនុងអាគារ។



ធដ្ើមបីរាត់បៃថយហាៃិភ័យនៃជំងឺរាររលារស្ួតធ ាយៃិងជំងឺដ្នទធទៀតដដ្លទារ់ទងៃឹងទឹរ្តូវចាត់វិធាៃរារធានាថា្បព័ៃធទឹរៃិងលរខណៈពិធស្ស្ទាំង
អស្់មាៃស្ុវតថិភាព ធដ្ើមបីធ្បើបនទាប់ពីរារបិទរដៃលងយូរ។



រារធ្បើ្បាស្់្បភពទឹរផឹរ្តូវហាមឃាត់។ មហាវិទាល័យបុគគលិរៃិងៃិស្សិត្តូវបាៃធលើរទឹរច្ិតតឱ្យយរទឹរធ ាយខ្លួៃឯងៃិងធ្បើ្បាស្់សាថ ៃីយ៍ បូមទឹរ
ដដ្លអាច្ររបាៃស្្មាប់ដ្បទឹរផ្ទាល់ខ្លួៃ។ សថាៃីយ៍បូមទឹរគួរដត្តូវបាៃស្មែាតៃិងរមាប់មគជា្បចាំ។
ធលើរទឹរច្ិតតឱ្យអនរធ្បើ្បាស្់លាងស្មែាតឬធ្វើអនាម័យរបស្់ពួរធគបនទាប់ពីបញ្ចូលទឹរ្បារ់។

ារ់សលារស្ញ្ញាធ ាសថាៃីយ៍បញ្ចូលទឹរ្បារ់ដដ្ល



រារស្មែាតអាគារទាំងអស្់្តូវបាៃបញ្ចប់ជា្បចាំធ ាយធស្វារម្ស្ំអាតជំនាញឬបុគគលិរដដ្លបាៃទទួលរារបណ្ោះត បណ្ាល។



តាមលទធភាពដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃទវារឧបររណ៍បតូរពៃលឺរំបុងស្ំរាមជាធដ្ើមមិៃមាៃទំនារ់ទំៃង។



តំបៃ់ទូធ ាៃិងវតថុដដ្ល្តូវបាៃបោះជាញឹរញាប់ដ្ូច្ជាតុរនាំងទវារធភលើងអំពល
ូ ធភលើងតុតុច្ំណុច្ទាញតុតុទូរស្័ពទរតារច្ុច្ឧបររណ៍បរតូ ជធណ្ើរយៃតៃិងបូតុងធអ្រង់

បោះមាស្ុីៃ្ពីៃ្័រ្ពីៃ្ឺរចាប់យរៃិងនដ្្តូវបាៃរមាប់មគយាងតិច្រាល់នងៃឬញឹរញាប់។ ធ ាយដផែរធលើរារធ្បើ្បាស្់រារធ្បើ្បាស្់ថនាំស្មលាប់ធមធរាគដដ្ល
បាៃអៃុម័ត EPA ៃិងធ្វើតាមរារដណនាំរបស្់អនរផលិតស្្មាប់រារធ្បើ្បាស្់។



រារដច្ររំដលរស្ំភារៈរឺវតថុនានា (ឧទា។្ប ាប់រិប្រ ាស្់្ប ាប់ធចាោះ៣រៃធប៊ិច្ប៊ិច្រាធហវជាធដ្ើម) ្តូវបាៃធគលុបបំបាត់ធចាលរនុងរំរិតមួយដដ្លអាច្ធ្វើធ ា
បាៃ។ រដៃលងដដ្ល្តូវដច្ររំដលររបស្់របរទាំងធនាោះពួរធគ្តូវបាៃធគស្មលាប់ធចាលរវាងរារផ្លាស្់បតូររឺរារធ្បើ្បាស្់

ាមួយដដ្លញឹរញាប់ជាងមុៃរួមមាៃៈ

ឧបររណ៍រារិយាល័យដដ្លបាៃដច្ររំដលរដ្ូច្ជាមាស្ុៃ
ី ងតច្ំលងមាស្ុីៃទូរសារមាស្ុីៃ្ពីៃ្ឺទរូ ស្័ពទទូរស្័ពទរតារច្ុច្រតារច្ុច្្ប ាប់រិប្រ ាស្់នផទធ ាតាម
រដៃលងទទួលធភញៀវសថាៃីយ៍រារងាររួម។ លជាមួយឧបររណ៍ស្ំអាតដដ្លស្ម្ស្បស្្មាប់នផទ



រាល់ស្មភារៈបរិរាខ បៃទប់ធរៀៃឬបៃទប់្បជុំដដ្ល្តូវដច្ររំដលរ (រុំពយូរទ័រមាស្ុីៃ្ពីៃ្ឺរមី្រូស្រឺ ច្ុច្ឧបររណ៍ច្ច្
ុ ) ្តូវបាៃធ្វើអនាម័យរវាងរារធ្បើ្បាស្់។



្គប់ធពលធវលាធ ាធលើបរិធវណសាលាធដ្ើមបីធ្វស្
ើ រម្ភាពដដ្លអៃុញ្ាញ តឱ្យៃិធយាជិរស្ិស្សៃិស្សិតៃិងអនរទស្សនាធ ាបរិធវណសាលា្តូវបាៃដណនាំថាពួរ

ធគ្តូវ ារ់ធ្សាមមុខ្បិទមុខ្ធលើរដលងដតស្តង់ ារ Cal / OSHA ្តូវរាររាររារ ារដ្ធងហើម។ ធៃោះ្តូវអៃុវតតច្ំធ ាោះមៃុស្សធពញវ័យទាំងអស្់ៃិងច្ំធ ាោះរុមារ
ដដ្លមាៃអាយុពី 2 ឆ្នាំធឡើងធ ា។ មាៃដតបុគគលដដ្ល្តូវបាៃដណនាំមិៃធអាយ ារ់មុខ្្គបធ ាយអនរផតល់ធស្វាធវជជសា្ស្តរបស្់ពួរធគបុធ

្ាោះដដ្ល្តូវ

បាៃធលើរដលងពីរារ ារ់មួយ។ ៃិស្សិតឬៃិធយាជិរដតមនារ់ឯងធ ារនុងរារិយាល័យដដ្លបិទទវាររឺគូបជញ្ជាង
ំ ឬធ ាធពលៃិស្សិតស្ថិតធ ារនុងបៃទប់អធៃតវាស្ិរ
ឋាៃផ្ទាល់ខ្លួៃបៃទប់សាន រ់ធ ាៃិងអាផ្ាតមិៃមិៃត្មូវឱ្យ ារ់គ្មបមុខ្្រ

ាត់ធឡើយ។ ៃិស្សិតរ៏អាច្ដ្រគ្មបមុខ្្រ

ាត់ធពលបរិធភាគអាហារធ ាសាល

បរិធភាគអាហារឬធពល ារ់ធ្សាមមុខ្បិទបាំងធបើមិៃដ្ូធច្នោះធទគឺពិបារអៃុវតត (ឧទាហរណ៍ធពលងូតទឹរដ្ុស្ធ្្ញ។ ល។ ) ។



រនុងរំរិតខ្ពស្់បំផុតដដ្ល្តូវបាៃអៃុញ្ញាតធ ាយច្ាប់រារច្ូលធរៀៃធ ាបរិធវណសាលាស្្មាប់ធភញៀវធទស្ច្រឬអនរស្្័្គច្ិតតដដ្លមិៃចាំបាច្់្តូវបាៃរំណត់។

ស្រម្ភាពធ ាយផ្ទាល់ឬរារ្បជុំទារ់ទងៃឹង្រុមខាងធ្រាជាពិធស្ស្ជាមួយបុគគលដដ្លមិៃដមៃមរពីតំបៃ់ភូមិសា្ស្តរនុងតំបៃ់ (ឧទាហរណ៍ស្ហគមៃ៍ទី
្បជុំជៃ្រុងឬ្ស្ុរ) មិៃ្តូវបាៃអៃុញ្ញាតធទធ ាធពលធៃោះ។ អនរទស្សនាអគារស្ិរាគឺធ្វើធឡើងធ ាយរារ
រំណត់ធហតុធភញៀវដដ្លរាប់បញ្ចូលទាំងធ

ាត់ជួបធហើយ្តូវបាៃច្ុោះធ

្ាោះធភញៀវធលខ្ទូរស្័ពទៃិងអាស្័យ ឋាៃអ៊ីដមល។ ធភញៀវ្តូវបាៃដណនាំឱ្យមរ

ា្ ោះជាមុៃធ ារនុង

ាត់ជួបដតមនារ់ឯង។ ្បស្ិៃធបើអនរទ

ស្សនា្តូវដតមាៃអនរធផសង (ឧ។ ស្្មាប់ជំៃួយរារបរដ្បឬធ ាយសារអនរទស្សនាធនាោះជាអៃីតិជៃឬមាៃរូៃតូច្) ព័ត៌មាៃរបស្់ពួរធគ្តូវបាៃចាប់យរធ ា
រនុងរំណត់ធហតុអនរទស្សនា្បស្ិៃធបើអាច្។

រនុងរ្មិតដដ្លអាច្ធ្វើធ ាបាៃច្លនារបស្់អនរធទស្ច្រធពលធ ាតាមបរិធវណសាលា្តូវបាៃរំណត់ច្ំធ ាោះ

តំបៃ់ដដ្ល្តូវបាៃរំណត់ដ្ូច្ជារដៃលងទទួលធភញៀវឬរដៃលងទទួលធភញៀវតំបៃ់ធស្វាអតិងិជៃស្ៃនិស្ិទឬបៃទប់្បជុំៃិងបៃទប់ស្្មារសាធារណៈ។

ដ ើម្បីរាយការណ៍ពីការរំដ

ាភបំពាន

សូម្ទូរស័ពទដ ា: (៥៦២) ៥៧០-២៦៣៣ ឬ

EMAIL: CETASKFORCE@LONGBEACH.GOV
V6 3/12/21
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល


ធ្គឿងបរិរខារដដ្លមាៃធមធរាគៃិងធ្គឿងផគត់ផគង់ដដ្លអាច្ររបាៃស្្មាប់បុគគលិរទាំងអស្់ដដ្លមាៃទីតាំងដ្ូច្ខាងធ្រាម៖



្បស្ិៃធបើអាច្ធ្វើបាៃតំបៃ់ទទួលធភញៀវទាំងអស្់ដដ្លរារឃលាតឆ្ៃាយពីរាងរាយពិបាររនុងរារស្ំធរច្បាៃមាៃរបាំង (ឧទាហរណ៍របាំងរញ្ចរ់ជ័រ) ្តូវបាៃតំ
ធឡើងធដ្ើមបីរំណត់ទំនារ់ទំៃងរវាងៃិធយាជិរៃិងៃិស្សិតឬធភញៀវ។



រារបញ្ចាំង្តូវបាៃធ្វើធឡើងមុៃធពលដដ្លធភញៀវធទស្ច្រអាច្ច្ូលអគារស្ិរា។

រារ្តួតពិៃិតយ្តូវដតរាប់បញ្ចូលរារដ្រទារ់ទងៃឹង្គុៃធរតារែរដ្ធងហើមខ្លី

ពិបារដ្រដ្ធងហើមធរតាខ្លួៃឬញារ់ៃិងធរាគស្ញ្ញាធផសងធទៀតដដ្លអនរទស្សនាអាច្មាៃៃិងថាធតើមៃុស្សធនាោះមាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយមៃុស្សដដ្លធគសគាល់ឬ
ស្ងស័យថា្លងវីរុស្រូរូ

ាវី។ ជំងឺឆ្នាំ ២០១៩ រូវិដ្-១៩) រនុងរយៈធពល ១៤ នងៃច្ុងធ្រាយ។ រារ្តួតពិៃិតយទាំងធៃោះអាច្្តូវបាៃធ្វើធឡើងធ ាយផ្ទាល់ឬតាម

រយៈវិ្ីសា្ស្តជំៃួស្ដ្ូច្ជារារ្តួតពិៃិតយតាម្បព័ៃធរនុង្បព័ៃធឬតាមរយៈផ្លារស្ញ្ញាបិទផាយធ ា្ច្រច្ូលទីតាំងធ ាយបញ្ជារ់ថាធភញៀវដដ្លមាៃធរាគ
ស្ញ្ញាទាំងធៃោះមិៃគួរច្ូលរនុងបរិធវណធនាោះធទ។



អនរធទស្ច្រដដ្លមរដ្ល់បរិធវណសាលាជាមួយរូៃ ៗ ្តូវធានាថារូៃ ៗ របស្់ពួរធគធ ាដរបរឪពុរមតាយធ ាធពលដដ្លធ ាខាងរនុងអាគារឬទីធលាធជៀស្វាង
ធជៀស្វាងរារបោះអនរដ្នទឬរបស្់របរដដ្លមិៃដមៃជារបស្់ពួរធគធហើយ្តូវបាៃបិទបាំង្បស្ិៃធបើរារអៃុញ្ញាតអាយុ។



ទឹរអនាម័យលាប់នដ្សាបូៃិងទឹរជាលិរាៃិង្ុងស្ំរាម្តូវបាៃផតល់ជូៃសាធារណៈជៃធ ាតាមអាគារទាំងអស្់។



បៃទប់ទឹរបៃទប់ស្មភាស្បៃទប់ស្ំរារលំដហៃិងរដៃលងស្ំរារៃិងរដៃលង្ម្តាធផសងធទៀតរំពុង្តូវបាៃធគស្មលាប់ធចាលជាញឹរញាប់៖



បៃទប់ទឹរបៃទប់ស្មភាស្បៃទប់ស្្មារបៃទប់រង់ចាំរដៃលងធផសងៗ___________________________



រាររសាងធហ ាឋ រច្នាស្មព័ៃធដដ្ល្ទ្ទង់ដ្ំធណើរជិោះរង់គឺធបើរច្ំហធហើយស្មតថភាពផទុររង់បាៃធរើៃធឡើងធបើអាច្ធ្វើធ ាបាៃ។



ធ្ស្ច្ច្ិតត - ពិពណ៌នាវិធាៃរារណ៍ធផសងធទៀត៖

ង។ វិ្ានការណ៍ផដ្លទាក់ទងសហ មន៍សហ មន៍និងសា្ារណៈជន
 ច្ាប់ងតច្ំលងនៃពិ្ីសារធៃោះ្តូវបាៃបិទផាយធ ាតាម្ច្រច្ូលសាធារណៈនានាធ ារាៃ់រដៃលងផតល់ជូៃស្្មាប់សថាប័ៃ្ំៗ ដដ្លមាៃហតថធលខាជាមួយ
ធលខ្រូដ្ QR ឬតំណភជាប់ធ ាធគហទំព័ររបស្់ IHEដដ្ល្បរាស្ច្ាប់ងតច្មលងពិ្ីសារគឺ្គប់្គាៃ់ធដ្ើមបីបំធពញតាមត្មូវរារធៃោះ។


សលារស្ញ្ញា្តូវបាៃបិទផាយធដ្ើមបីផតល់ៃូវរារដណនាំយាងច្ាស្់ដ្ល់សាធារណជៃអំពីវិ្ីដងររាស្ុវតថិភាពរនុងអាគារ (ឧ។ ដងររាច្មៃាយរាងរាយ ារ់
គ្មបមុខ្ជាធដ្ើម) ។



សលារស្ញ្ញា្តូវបាៃបិទផាយធ ា្ច្រច្ូលសាធារណៈបឋមនៃអគារស្ិរាៃីមួយៗធដ្ើមបីជូៃដ្ំណឹងដ្ល់បុគគលិរស្ិស្សៃិស្សិតៃិងអនរទស្សនាទាំងអស្់ថា
ពួរធគគួរដតៈធច្ៀស្វាងច្ូលធ ារនុងអាគារ្បស្ិៃធបើពួរធគរែរឬធរតាខ្លួៃឬធរាគស្ញ្ញាធផសងធទៀតនៃរូវិដ្-១៩ ។



IHE មាៃដផៃរារទំនារ់ទំៃងស្្មាប់រារបិទបរិធវណសាលាដដ្លរួមមាៃរារផសពវផាយដ្ល់ស្ិស្សៃិស្សិតៃិធយាជិរៃិងស្ហគមៃ៍។



រដៃលងលរ់តាមអ៊ិៃ្ឺរដណតរដៃលងធ្វើរារ (ធគហទំព័រ្បព័ៃធផសពវផាយស្ងគម។ ល។ ) ផតល់ៃូវព័ត៌មាៃច្ាស្់លាស្់អំពីរារធ្បើ្បាស្់មុខ្្គបដ្ណ្ប់ធគាល
ៃធយាបាយទារ់ទងៃឹងរារ



ពិ្ីសារធៃោះ្តូវបាៃដច្ររំដលរជាមួយអងគរារ
អងគរារទាំងធៃោះធគារពតាម។



ាត់ជួបៃិងបញ្ហា ារ់ព័ៃធធផសងធទៀត។

ាមួយដដ្លមាៃទំនារ់ទំៃងជាមួយ

IHE ដ្ូច្ជារលឹបធ ាធ្រាសាលាអងគរារ្រិរជាធដ្ើមៃិង IHE ធានាថា

បធងកើត្បព័ៃធធដ្ើមបីព្ងឹងៃិងចាត់ដច្ងអងគរារដដ្លមាៃរារទទួលខ្ុស្្តូវច្ំធ ាោះរារ្បរាៃ់ខជាប់ៃូវពិ្ីសារធៃោះ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងសសវាមនុស្សឡុងប៊ិច
បទបញ្ជារបស់មន្តនរីសុខាភិបាល
ច។ វិ្ានការផដ្ល្ានាបាននូវការទទួលបាននូវសសវាកមមចាាំបាច់ត្បកបសដ្ោយសម្ម៌


វិធាៃរារនានា្តូវបាៃបធងកើតធឡើងធដ្ើមបីធានារារច្ូលធ្បើអ៊ិៃ្រធណតឬធស្វាអប់រំធ ាយផ្ទាល់ស្្មាប់ស្ស្
ិ សងាយរងធ្គាោះ។



ធស្វារម្រដ្ឋបាលឬ្បតិបតតិរារដដ្លអាច្្តូវបាៃផតល់ជូៃពីច្មៃាយ (ឧ។ រារច្ុោះធ

្ាោះថនារ់រារបញ្ជូៃទ្មង់រារ ារ់រារ្បគល់រារងារ។ ល។ ) ្តូវបាៃ

ផ្លាស្់បតូរធ ាធលើអ៊ីៃ្ឺណិត។



វិធាៃរារណ៍្តូវបាៃបធងកើតធឡើងធដ្ើមបីធានារារច្ូលធ ារាៃ់ទំៃិញៃិងធស្វារម្ស្្មាប់ៃិស្សិតៃិងធភញៀវធទស្ច្រដដ្លមាៃរ្មិតនៃរារច្ល័តៃិង ឬមាៃហា
ៃិភ័យខ្ពស្់ធ ារនុងទីសាធារណៈ។

វិ្ានការបផនែមផដ្លមិនរាប់បញ្ចល
ូ ខាងសលើ រួ ផតត្តូវបានចុោះបញ្ជសី នៅសលើទព
ាំ រ័ ដ្ាច់សដ្ោយផឡក។
ផដ្លអាជីវកមម រួ ភជាប់សទៅនឹងឯកសារសនោះ។
អនកអាចទាក់ទងមនុស្សដ្ូចខាងសត្កោមសដ្ោយមានសាំណួរឬ
សយោបល់អាំពីពិ្ីសារសនោះ៖
ស

មោោះទាំនាក់ទន
ាំ ង

សលខទូរសពទ:

អាជីវកមម៖
កាលបរិសចេទ
ផកផត្បចុងសត្កោយ:
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