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ការពិនិត្យសុខភាពជំងឺ COVID-19 នៅតាមសាលា TK កមម វធីិថែទកំមុារ និង 
សិកាបថនែមសម្រមាប់កុមារ និងយុវជន 

ថ្ែៃទី21 ថខនមសា ឆ្ន ំ2021 

ឯកសារននេះត្រូវបាននរៀបចំន ើងនោយនាយកោា នសុខភាពសាធារណៈនោនធី Alameda (Alameda County Public Health 
Department, ACPHD) ត្សបនៅតាមនោលការណ៍ណណនាំពីនាយកោា នសុខភាពសាធារណៈកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (California 
Department of Public Health)។ ឯកសារននេះនឹងត្រូវនធវ ើបចច ុបបននភាពនៅនពលចំនណេះដឹង ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 
និងការនធវ ើនរសតមានការផ្លល ស់បដ រូ។ 
 
សាលានរៀននានា និងកមម វធីិរបស់ខល នួម្រត្វូនធវ ើការតាមោនកុមារ និងយុវជននដើមបីរកការប៉ាេះពាល់ និងនោគសញ្ញា ននជំងឺ 
COVID-19 ជានរៀងោល់នងៃ មុននពលអនុញ្ញា រឱ្យពួកនគចូលរមួកន ុងកមម វធីិ ឬអាោរ។ 
ការត្រួរពិនិរយមានភាពចំបាចន់ដើមបីកត្មិរការរកីោលោលជំងឺ COVID-19 នៅកន ុងចំនោមកុមារ 
និងបុគគលិកនៅតាមសាលានរៀន។ 
 
ឯកសារននេះនឹងនរៀបោប់អំពី៖  

1. ដំនណើរការត្រួរពិនិរយ និង  
2. លកខណ់ៈ វនិិច័័យណដលត្រូវបំនពមមុននពលកុមារអាចត្រ ប់មកចូលរមួ កមម វធីិសាលា វមិ 

បនាា ប់ពីមាននោគសញ្ញា ជំងឺ COVID-19 ឬមានលទ្ធផលនរសត វជិជមាន។ 

 
នយើងសូមណណនំាកមម វធីិឱ្យឪពុកមាា យ ឬអនកអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំនណើអំពីការប ៉ះពាល់ 

និងនោគសញ្ញា នៅផាេះ។ សូមករ់សមាគ ល់ដូចោងនត្កាម៖  

• ការពិនិរយសីរុណហភាពអាចនធវ ើក៏បានមិននធវ ើក៏បាន និងមិនណមនជាលកខខណឌ ចំបាច់ន ើយ។  

• ឧបសមព័នធ A នៅនលើទំ្ព័រ 10 មានគំរសំូណួរអំពីការប ៉ះពាល់ និងនោគសញ្ញា សត្មាប់កុមារ។  

• សាលាអាចនត្ជើសនរសីវធីិសាស្រសត នផេងៗសត្មាប់ការពិនិរយសុខភាពនៅផាេះ ណដលរមួមានកមម វធីិ app 
អីុណមល ឬទ្ត្មង់តាមអនឡាម ឬទ្ត្មង់ជាឯកសារត្កោស។  

• សាលាមិនចំបាច់តាមោនការនោរពលកខខណឌ ពិនិរយសុខភាពនៅផាេះន ើយ។  
 

A. ការពិនិត្យសុខភាព៖ កិច្ចការថែលម្រត្វូអនុវត្ត 
 

ការពិនិត្យសុខភាពមានចំ្នួនបីថននក៖ 

(1) ការពិនិរយការប៉ាេះពាល់ 

(2) ការពិនិរយនោគសញ្ញា  និងការពិនិរយនោយណននកទ្នទ្ 

(3) ការពិនិរយសីរុណហភាព (មិនជាកតាត ចំបាច់) 

 គំរសូំណួរពិនិត្យសុខភាពជំងឺ COVID-19 សម្រមាប់សាលា TK កមម វធីិថែទកុំមារ និង សិកាបថនែមសម្រមាប់កុមារ 

និងយុវជន មានបញ្ច លូនៅកន ុងណផនកចុងនត្កាយននឯកសារននេះ។ 

 

សូមបញ្ញា ក់ថា កមម វធីិម្រត្វូបនតនធវើការពិនិត្យនោយថននកទនទនៅនពលកុមារមកែល់។ 
  

ម្របសិននបើច្នមល ើយចំ្នពា៉ះសំណួរណាមួយគឺ បាទ/ចាស ន ៉ះម្រត្វូម្របាកែថា កុមារបំនពញតាមលកខណៈ 

 វនិិច័័្យសម្រមាប់វលិម្រត្បប់មកចូ្លរមួ កមម វធីិសាលា វញិ សសូមនមើលថននក B ទពំ័រទី 5)។ 
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1) ការពិនិត្យការប ៉ះពាល់របស់កុមារ 
 

កុមារ ឬអាណាពាបាលគួរន ល្ ើយសំណួរែូច្ខាងនម្រកាម៖ 

1. នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 

នរើកុមារមានការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយនរោមាន ក់នៅកន ុងម្រគួសារ 

ណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវនិិច័័យថាមានជំងឺ COVID-19 

ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជ ក់ថា ពួកនគមានផទ ុកវរុីសននេះណដរឬនទ្?   

2. នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 

នរើកុមារមានការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយអនកមិនថមនជាសមាជិកម្រគួសារណដលត្រូ

វបាននធវ ើនោគវនិិច័័យថាមានជំងឺ COVID-19 ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជ ក់ថា 

ពួកនគមានផទ ុកវរុីសននេះណដរឬនទ្? 

 

ការបញ្ញា ក់សម្រមាប់សំណួរទីមួយ និងសំណួរទីពីរខាងនលើ៖ 

o នឆ្ល ើយ “បាទ / ចាស” លុេះត្តាណរការប៉ាេះពាល់ននេះនកើរន ើងកន ុងរយៈនពល 10 

នងៃបនាា ប់ពីការចប់នផតើមនោគសញ្ញា  ឬកន ុងរយៈនពល 10 នងៃ បនាា ប់ពីនធវ ើនរសត វជិជមាន។ 

ននេះគឺជានពលនវលាណដលបុគគលផទ ុកជំងឺ COVID អាចនធវ ើការចមលងនមនោគបនត  

នហ្ើយគួរណរោក់ខល នួឱ្យនៅោច់នោយណ ក។ 

o ការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធ មានន័យថា កុមារសថ ិរនៅចមាៃ យ 6 ហ្វ ីត្ពីបុគគលមាននទ កុជំងឺ COVID 

រយៈនពលចាប់ពី 15  ទីនបើងនៅ (ោប់បញ្ច លូទងំរយៈនពលខល ីជាងននេះ 

ណរនត្ចើនដងកន ុងនងៃណដលសរុបនៅមានរយៈនពល 15 នាទ្ី) នទ៉ះបី នៅនពលកុមារ 

និងអនកដនទ្នទ្ៀរមានពាក់របាំងមុខក៏នោយ។ ការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធ 

ក៏អាចមានន័យថាកុមារមានអនកណណនាំ 

ប៉ាុណនតមានការប៉ាេះពាល់នត្ចើននៅនឹងរំណក់ទ្ឹកផល វូដនងហ ើមរបស់បុគគលមានផទ ុកនមនោគ។ 

ឧទហ្រណ៍ អនកជំងឺកអក នោយផ្លា ល់ោកក់ុមារ។ 

 

មុនចាប់ននដើមការពិនិត្យសុខភាព សូមសួរសំណួរសំខាន់ចំ្នួនពីរ៖ 

1. នៅកន ុងរយៈនពល 10 ថ្ែៃចុ្ងនម្រកាយ នត្ើកុមារម្រត្វូបានបញ្ជ ូននៅនទ៉ះនោយសារឈឺ ឬ 
អវត្តមាននោយសារថត្មានជំងឺថែរឬនទ? 

2. នៅកន ុងរយៈនពល 10 ថ្ែៃចុ្ងនម្រកាយ នត្ើកុមារម្រត្វូបាននធវើនោគវនិិច័័្យថាមានជំងឺ COVID-19 
ឬនត្ើកុមារបាននធវើនត្សត ថែលបញ្ញា ក់ថា ពួកនគមាននទ កុវរុីសនន៉ះថែរឬនទ? 
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ម្របសិននបើឪពុកមាដ យ ឬអនកអាណាពាបាលន ល្ ើយ បាទ/ចាស ចំ្នពា៉ះសំណួរមួយ ឬទងំពីរ 
ន ៉ះម្រត្វូសួរថានត្ើការប ៉ះពាល់នន៉ះបាននកើត្នបើងនលើសពី 10 ថ្ែៃមុនថែរឬនទ?  

➢ ម្របសិននបើឪពុកមាដ យ ឬអនកអាណាពាបាលន ល្ ើយ នទ ថាការប ៉ះពាល់មិនបាននកើត្នបើងនលើសព ី
10 ថ្ែៃមនុ ន ៉ះម្រត្វូបញ្ជ ូនកុមារនៅនទ៉ះ។  

➢ ម្របសិននបើឪពុកមាដ យ ឬអនកអាណាពាបាលន ល្ ើយ បាទ/ចាស ថា 
ការប ៉ះពាល់បាននកើត្នបើងនលើសព ី10 ថ្ែៃមុន ន ៉ះកុមារអាច្បនតចូ្លរមួនៅកន ុងកមម វធីិ 
ប ុថនតនោយមានលកខខណឌ ែូច្ខាងនម្រកាម៖  

▪ ចូ្រចាថំា រយៈនពលច្តាត បីស័ក 10 ថ្ែៃ គឺជារយៈនពលអបបបរមាថែលកំណត់្នោយ 
នខានធី ប ុថនតរយៈនពលច្តាត បីស័ក 14 ថ្ែៃ នៅថត្ជាជនម្រមើសថែលសុវត្ែិភាពបំនុត្។ 
ែូនច្ន៉ះកុមារថែលបញ្ចប់ការនធវើច្តាត បីស័កមុនថ្ែៃទ ី 14 
ម្រត្វូនោរពឱ្យបានខាា ប់ខជ នួនៅនឹងអនត 
ោគមន៍មិនថមននវជាសាស្រសត ថែលបានថណ ទំងំអស់ ថែលរមួមាន ការពាក់របាងំមុខ 
ការរកាគមាល ត្សុវត្ែិភាពយ ងតិ្ច្ 6 ហ្វ វ៊ីត្ ពីអនកែថ្ទ និងការតាមោនរកនោគសញ្ញា  
COVID-19 រហូ្ត្ែល់ថ្ែៃទី 14។ 

▪ ចូ្រចានំងថែរថា 
ម្របសិននបើកុមារមានការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជានទៀងទត់្ជាមួយបុគគលណាមាន ក់ថែលមានហានិ
ន័យខពស់ចំ្នពា៉ះជំងឺធៃន់ធៃរ ន ៉ះចាបំាច់្ម្រត្វូអនុវត្តច្តាត បីស័ករយៈនពល 14 ថ្ែៃ។ 
ការថណ អំំពីការនធវើច្តាត បីស័កពី ACPHD អាច្រកនមើលនៅម្រត្ង់នន៉ះ។  

 

 
 

2) ការពិនិត្យនោគសញ្ញា  + ការពិនិត្យនោយថននកទនទ 
សូមឱ្យឪពុកមាា យ ឬអនកអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរោងនត្កាម៖ 

ចប់តាំងពីកុមារនៅសាលាជានលើកចុងនត្កាយ (ឬនៅកន ុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ 

ត្បសិននបើកុមារសថ ិរនៅនត្ៅសាលានលើសពី 10 នងៃ) នរើកុមារមាននោគសញ្ញា ោមួយណដលជានោគសញ្ញា ងមី 

ខុសពីមុន ឬមិនអាចពនយល់នោយសារមូលនហ្រុនផេងណដរឬនទ្ (ដូចជា ការនធវ ើនោគវនិិច័័យមុននហ្រុការណ៍)? 

រមួទងំចំណុចមួយ ឬនត្ចើនដូចោងនត្កាម៖ 

• នៅា ខល នួ (ចប់ពី 100°F/37.8°C ន ើងនៅ) 

• កអក 

• ឈឺកាលធៃន់ធៃរ 

• ឈឺបំពង់ក  

• ណលងដឹងរសជារិ ឬកល ិន។ កុមារអាចនិយាយថា អាហារ “មានរសជារិពិបាកនលប” ឬ 
“មានរសជារិដូចនម៉ាចមិនដឹង”។ 

• ពិបាកដកដនងហ ើម 

• កអ រួ ឬោក 
 

អនុវត្តការពិនិត្យនោយថននកទនទ៖ ការពិនិរយនោយណននកទ្នទ្ពំុណមនជាលកខខណឌចំបាច់ជាក់លាក់ន ើយ។ 

ការពិនិរយននេះអនុញ្ញា រឱ្យកមម វធីិនធវ ើការបញ្ជ នូកុមារនៅផាេះ វមិ 

ត្បសិននបើពួកនគនមើលនៅដូចជាមិនត្សួលខល នួនៅនពលពួកនគមកដល់ នទេះបីជាឪពុកមាា យត្បាប់ថា 

កុមារោម ននោគសញ្ញា ោមួយក៏នោយ។  

សូមពិនិរយនមើលរកនោគសញ្ញា ចំនពាេះកុមារ៖ 

o ឈឺ ដូចជា កអក 

o អស់កមាល ំង 

o ឆាប់មួន ៉ា  ឬឆាប់ខឹង 

o ពិបាកដកដនងហ ើម 
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 ម្របសិននបើឪពុកមាដ យ ឬអនកអាណាពាបាលន ល្ ើយថា “បាទ/ចាស” នៅនឹងនោគសញ្ញា ណាមួយខាងនលើ 

ឬកុមារនមើលនៅែូច្ជាមានជំងឺ សូមបញ្ជ ូនពួកនគម្រត្បប់នៅនទ៉ះ វញិ។  

 

3) ការពិនិត្យសីតុ្ណហ ភាព 
 
ACPHD ពុំត្ម្រមូវឱ្យនធវើការពិនិត្យសីតុ្ណហ ភាពនបើយ ប ុថនតម្របសិននបើកមម វធីិរបស់អនក ច្ង់ពិនិត្យសតុី្ណហ ភាព 
សូមអនុវត្តតាមការថណ ែូំច្ខាងនម្រកាម។  

 

ត្បសិននបើកមម វធីិរបស់អនករត្មូវឱ្យនធវ ើការពិនិរយសីរុណហភាព នហ្ើយឪពុកមាត យមិនបានត្រួរពិនិរយ 
និងោយការណ៍អំពីសីរុណហភាពរបស់កុមារមុននពលកុមារមកដល់ ននាេះកមម វធីិគួរណរវាស់សីរុណហភាព 
កុមារនោយនត្បើ ឧបករណ៍សា ង់កន ា  “ណដលមិនចំបាច់ប៉ាេះ”។ អនកពិនិរយគួរពាក់មា៉ា ស នហ្ើយពាក់របាំងមុខ 
ឬមិនត្រូវនអើរមុខនចមពីរបាំងបញ្ចក់ plexiglass។ សីរុណហភាពណដលទបជាង 96°F (35.6°C) 
គួរនធវ ើការពិនិរយន ើងវមិ នដើមបីធានាថា លទ្ាផលអោំនននេះពិរជាត្រឹមត្រូវត្បាកដណមន។ 

 
ម្របសិននបើកុមារ មានអាការៈម្រគនុនតត ែូច្បានកំណត់្ខាងនលើ សូមបញ្ជ នូពួកនគនៅនទ៉ះ វញិ។  

សម្រមាប់ឧបករណស៍ទ ង់កនដដ ថែលមានការប ៉ះពាល់  

ត្បសិននបើឧបករណ៍សា ង់កន ា រត្មូវឱ្យមានការ ប៉ាេះ (ឧ. នត្កាមអោត រ ឬនៅនលើថាៃ ស) 
នហ្ើយមានណរឧបករណ៍សា ង់ត្បននទ្ននេះ សូមនត្បើត្បាស់វា ណរនៅនពលមានការសងេ័យថា 
មានជំងឺត្គនុនៅត ណរប៉ាុនោណ េះ។ ឧបករណ៍សា ង់កន ា ទងំននេះ ត្រូវនធវ ើការសមាអ រ 
និងសមាល ប់នមនោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវបនាា ប់ពីការនត្បើត្បាស់មួយនលើកៗ។ អនកពិនិរយ គួរ៖ 

1. ពាក់នត្សាមនដងមីោម នជារិជ័រណដលនត្បើណរមាងរចួនបាេះនចលសត្មាប់ការពិនិរយ
សីរុណហភាពមួយនលើកៗ ជាមួយនឹងត្បោប់សា ង់កន ា ណដលមានការប៉ាេះ។ 

2. អនុវរតអនាម័យនដមុននពលពាក់ និងនោេះ នហ្ើយនបាេះវានចល។ 
 

សត្មាប់នោលការណ៍ណណនាំបណនថមអំពីការពិនិរយសីរុណហភាពនោយសុវរថ ិភាព សូមនមើល 
នោលការណ៍ណណនាំសា ីពីការពិនិរយជំងឺ COVID-19 សត្មាប់ត្កមុហ្ ុនអាជីវកមម និងអងគភាព 

 

B. លកខខណឌ សម្រមាប់ម្រត្បប់មកចូ្លរមួកន ុងកមម វធីិសាលាវញិ 

សម្រមាប់កុមារថែលម្រត្វូបានបញ្ជ ូននច្ញនោយសារថត្មាននោគសញ្ញា ៖ 

នសោរយី៉ាូ  លកខខណឌចំបាច ់

 

1. ត្បសិននបើ (1) 
កុមារនធវើនត្សត ន ើញមាននមនោគ COVID-19 
ឬ (2) កុមារមិនបាននធវ ើនរសត  
និងោម នការវាយរនមលណផនកនវជជសាស្រសត  
ននាេះកុមារអាចត្រ ប់មកវមិត្បសិននបើ៖ 

 

• រយៈនពលយា៉ា ងរិច 10 នងៃ បានកនលងផុរ
គិរចប់ពីនពលនចមនោគសញ្ញា នលើកដំបូង និង 

• រយៈនពលយា៉ា ងរិច 24 នមា៉ា ង ោម នជំងឺត្គនុនៅា  
នោយមិនបាននត្បើត្បាស់ថាន នំដើមបីបញ្ច ុ េះកន ា  
ដូចជាថាន បំនថយការឈឺចប់ acetaminophen 
(Tylenol) ឬថាន បំនថយការឈឺចប់ ibuprofen 
(Advil ឬ Motrin) និង 

នៅនពលពិនិរយរកជំងឺត្គនុនៅា  នោយនត្បើឧបករណ៍សា ង់កន ា  “ណដលមិនចំបាច់ប៉ាេះ” នោនធី Alameda 
កំណរ់ជំងឺត្គនុនៅា ថាជា សីរុណហភាព ចាប់ពី 100°F (37.8°C) នបើងនៅ។ 

http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
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• នោគសញ្ញា នផេងនទ្ៀរ ដូចជា កអក 
ឬដកដនងហ ើមញប់ មានភាពធូរត្សាល។ 

• បញ្ញជ ក់៖ ចាបំាច់្ម្រត្វូមានការបញ្ញា ក់ពីនវជាបណឌ ិត្ 
ឬគល ីនិក។ សត្មាប់ព័រ៌មានបណនថម សូមនមើល  
How Long Should I Stay in Quarantine FAQ 
និង When Can I Leave Isolation Infographic 
របស់ ACPHD។ 

 
 

2. ត្បសិននបើកុមារមិនបាននធវ ើនរសត  

ប៉ាុណនតមានការវាយរនមលនវជជសាស្រសត  

ននាេះកុមារអាចត្រ ប់មកវមិមុនផុររយៈ

នពល 10 នងៃត្បសិននបើ៖ 

 

• នោគសញ្ញា បានធូរត្សាល និង 

• អនកវាយរនមលនវជជសាស្រសត  (នវជជបណឌ ិរ 
គិលានុបោា យិកា ឬនពទ្យជំនួយមានសញ្ញា បត្រ) 
ផាល់លិខិរ ណដលបង្ហហ មថា (1) 
ការនធវ ើនោគវនិិច័័យជាជនត្មើសនផេងនទ្ៀរត្រូវបា
ននធវ ើន ើង និង (2) 
នោគសញ្ញា របស់កុមារមិនថមននកើរន ើងនោយ
សារជំងឺ COVID-19។ 
នោយសារមូលនហ្រុឯកជនភាព 
កមម វធីិមិនត្រូវបានអនុញ្ញា រឱ្យរត្មូវឱ្យកុមារប
ង្ហហ មការនធវ ើនោគវនិិច័័យជាជនត្មើសនផេងនទ្ៀរ
ន ើយ។ 

សូមបញ្ញា ក់ថា៖ 
នពលខលេះនោគសញ្ញា របស់កុមារនកើរន ើងនោយសារមូ

លនហ្រុនផេងនទ្ៀរ ដូចជា ឈឺបំពង់ក 

ឬជំងឺពងណបកមារ់នដនជើង (hand-foot-and-

mouth disease)។ នៅកន ុងសាថ នភាពននេះ 

អនកផាល់នសវាអាចបញ្ញជ ក់ឱ្យកុមារត្រ ប់នៅចូលរមួ

កមម វធីិរបស់សាលាវមិ។ ចំណុចននេះពុំមានន័យថា 

កុមារពំុមានជំងឺ COVID-19 ន ើយ។ កុមារ 

និងយុវជនជានត្ចើនណដលមានជំងឺ COVID-19 

ពំុបនញ្ចមនោគសញ្ញា ោមួយន ើយ។ 

ការនធវ ើនោគវនិិច័័យជាជនត្មើសមួយនផេងនទ្ៀរ 

ត្ោន់ណរមានន័យថា មូលនហ្រុនត្ៅពីជំងឺ COVID-19 

ត្រូវបានរកន ើមសត្មាប់នោគសញ្ញា ណដលនធវ ើឱ្យកុមារមិ

នអាចចូលរមួកមម វធីិសាលាបាន។ 

3. ត្បសិននបើការនធវើនត្សត ជំងឺ COVID-19 

រកន ើញលទធនលអវជិាមាន នហ្ើយឪពុកមាា យ 

ឬអនកអាោពាបាលចង់ឱ្យកុមារត្រ ប់នៅ

ចូលរមួកមម វធីិសាលាវមិមុនផុររយៈនពលោ

ក់ខល នួនៅោច់នោយណ កចំនួន 10 នងៃ 

កុមារអាចត្រ ប់មកវមិ ត្បសិននបើ៖ 

 

• កុមារមានអាការៈធូរត្សាល 

(មិនចំបាច់ទល់ណរនោគសញ្ញា ធូរនសបើយទងំ

ត្សងុន ើយ) និង 

• រយៈនពលយា៉ា ងរិច 24 នមា៉ា ង 

ោម នជំងឺត្គនុនៅា  នោយមិនបាននត្បើត្បាស់

ថាន នំដើមបីបញ្ច ុ េះកន ា  

ដូចជាថាន បំនថយការឈឺចប់ 

acetaminophen (Tylenol) 

ឬថាន បំនថយការឈឺចប់ ibuprofen (Advil ឬ 

Motrin) និង 

• កុមារពិនត្ោេះនយាបល់ជាមួយអនកវាយរនមលនវ

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
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ជជសាស្រសត  (នវជជបណឌ ិរ គិលានុបោា យិកា 

ឬនពទ្យជំនួយមានសញ្ញា បត្រ) នដើមបីកំ 

ណរ់អំពីកត្មិរនននោគសញ្ញា របស់កុមារ។ 

អនកវាយរនមលនវជជសាស្រសតចំបាច់ត្រូវផាល់លិខិ

រណដលបង្ហហ មថា (1) 

នោគសញ្ញា របស់កុមារមិនណមននកើរន ើងនោ

យសារជំងឺ COVID-19 និង (2) 

ការនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19 

រកន ើមលទ្ធផលអវជិជមាន 

(កមម វធីិមិនត្រូវបានអនុញ្ញា រ 

រត្មូវឱ្យកុមារបង្ហហ មការនធវ ើនោគវនិិច័័យជា

ជនត្មើសនផេងនទ្ៀរន ើយ) ប ុថនត 

• ត្បសិននបើឪពុកមាា យ 

ឬអនកអាោពាបាលមិនអាចពិនត្ោេះជាមួ

យអនកវាយរនមលនវជជសាស្រសតបាននទ្ 

ន ៉ះឪពុកមាដ យ

ម្រត្វូនសន ើសុំលទធនលនត្សត អវជិាមានជំង ឺ

COVID-19 ថែលបង្ហហ ញថា 

ការនធវើនត្សត ម ូ នលគុល ឬ PCR 

ម្រត្វូបានអនុវត្ត។ 

 

4. សម្រមាប់កុមារថែលោម ននោគសញ្ញា  

ថែលមិនម្រត្វូបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យចូ្លនោយសារ

ការប ៉ះពាល់នឹងអនកជំងឺថែលបានបញ្ញា ក់ 

ឬអាច្នឹងមានជងំឺ COVID-19៖ 

 

• ត្បសិននបើកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញា រឱ្យចូ
លរមួកន ុងកមម វធីិសាលានោយសារបានប ៉ះពា
ល់ជិត្សន ិទធជាមួយអនកនទ កុជំងឺ COVID 
ឬបុគគលថែលមាននោគសញ្ញា  COVID 
ននាេះកុមារអាចត្រ ប់មកវមិបនាា ប់ពីបាន
នធវ ើចតាត  ីស័ករយៈនពលយា៉ា ងរិច 10 នងៃ 
បនាា ប់ពីការប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទ្ធជាមួយត្គួសារ
នលើកចុងនត្កាយ 
ឬប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទ្ធជាមួយបុគគលននាេះ 
ដោបោ កុមារពំុមាននចមនោគសញ្ញា
ោមួយន ើយ។ 
ត្បសិននបើកុមារនចមនោគសញ្ញា ជំងឺ COVID-
19 នៅកន ុងនពលនធវ ើចតាត  ីស័ក 
ននាេះគួរនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19។   

• ចូរចំថា រយៈនពលចតាត  ីស័ក 10 នងៃ 
គឺជារយៈនពលអបបបរមាណដលកំណរ់នោយ 
នោនធី ប៉ាុណនត រយៈនពលចតាត  ីស័ក 14 នងៃ 
នៅណរជាជនត្មើសណដលសុវរថ ិភាពបំផុរ។ 
ជាងននេះនៅនទ្ៀរ 
បុគគលណដលបញ្ចប់ការនធវ ើចតាត  ីស័កមុននងៃ
ទ្ី 14 
ត្រូវនោរពឱ្យបានោជ ប់ខជ នួនៅនឹងអនតោគ
មន៍មិនណមននវជជសាស្រសត ណដលបានណណនាំទងំ
អស់ ណដលរមួមាន 
ការពាក់របាំងមុខត្គប់នពលនវលា 
ការរកាគមាល រសុវរថ ិភាពយា៉ា ងរិច 6 
ហ្វ  ៊ីរពីអនកដនទ្ 
និងការតាមោនរកនោគសញ្ញា  
COVID-19 រហូ្រដល់នងៃទ្ី 14។ 
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• ចូរចំផងណដរថា 
ត្បសិននបើកុមារមានការប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទ្ធជា
នទ្ៀងទរ់ជាមួយបុគគលោមាន ក់ណដលមាន
ហានិន័យខពស់ចំនពាេះជំងឺធៃន់ធៃរ 
ននាេះចំបាច់ត្រូវអនុវរតចតាត  ីស័ករយៈនពល 
14 នងៃ។ ការណណនាំអំពីការនធវ ើចតាត  ីស័កពី 
ACPHD អាចរកនមើលនៅត្រង់ននេះ។ 
សត្មាប់ព័រ៌មានបណនថម សូមនមើល  How 
Long Should I Stay in Quarantine FAQ 
និង When Can I Leave Isolation 
Infographic របស់ ACPHD។ 

 

កិច្ចការថែលម្រត្វូអនុវត្តនៅនពលកុមារម្រត្វូបញ្ជ ូននៅនទ៉ះ វញិ 

1. ត្បាប់ឪពុកមាា យ ឬអនកអាោពាបាលកុមារថា កុមារមិនអាចចូលរមួកមម វធីិនៅនងៃននាេះន ើយ។ 
 

2. ណណនាំកុមារឱ្យទក់ទ្ងនៅនវជជបណឌ ិរ ឬគល ីនិកត្បចំខល នួនដើមបីពិចរោនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19 
ត្បសិននបើសមត្សប។ 

 

3. ផាល់ជូនឪពុកមាា យ ឬអនកអាោពាបាលកុមារនូវឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាា យអំពីការពិនិរយជំងឺ 
COVID-19។ ឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាា យបង្ហហ មអំពីលកខណៈវនិិច័័យចំបាច់នដើមបីកុមារអាច 
ត្រ ប់មកចួលរមួកមម វធីិវមិ និងផាល់ការណណនាំអំពីរនបៀបនធវ ើនរសត ។ 

 

4. រំឭកឪពុកមាា យកុមារថា 
កុមារគួរសាន ក់នៅផាេះរហូ្រទល់ណរពួកនគបំនពមតាមលកខណៈវនិិច័័យនដើមបីត្រ ប់មកចូលរមួកមម វធីិ
សាលាវមិ។ 

 

 

សំណួរសួរញឹកញាប់  

នត្ើនធវើែូច្នមដច្ម្របសិននបើមិនម្របាកែថា គួរនដល់ច្នមល ើយ “បាទ/ចាស” ចំ្នពា៉ះសំណួរអំពីនោគសញ្ញា ? 

ឱ្យឪពុកមាា យនផ្លា រនលើករណីថានរើ នោគសញ្ញា  ែមី និង/ឬ ខុស ពីជំងឺធមមតារបស់កុមារ ឬថានរើនោគសញ្ញា  

មិនមានភាពច្ាស់លាស់។ សូមនលើកទ្ឹកចិរតឪពុកមាា យឱ្យនជឿជាក់នលើការយល់ដឹងរបស់ខល នួ។ 

ោងនត្កាមននេះគឺជាឧទហ្រណ៍៖ 

កុមារមានជំងឺហ្ឺរ។ ពួកនគណរងណរកអកនោយការហារ់ត្បាណ ឬអាណ កសុី។ 

• នរើការកអករបស់កុមារធៃន់ធៃរជាងធមមតា ឬមានសំន ងខុសត្បត្ករី? អត់្នទ ននេះមិនណមនជានោគសញ្ញា ងមី 

ឬខុសពីមុននទ្។ 

• នរើការកអករបស់កុមារធៃន់ធៃរជាងធមមតា ឬមានសំន ងខុសពីោល់ដង? បាទ/ចាស ការកអកននេះគឺជានោគសញ្ញា ងមី 

ឬខុសពីមុន។ 

នត្ើនធវើែូច្នមដច្ម្របសិននបើឪពុកមាដ យនិយយថា ោត់្មិនអាច្ កុំមារនៅនធវើនត្សតបាន? 

 

សាកសួរត្គួសារថានរើ ពួកោរ់បានសាកលបងជនត្មើសោងនត្កាមណដរឬនទ្៖ 

o ត្គួសារណដលមានអនកផាល់នសវាណងទសំុខភាព ឬមានគនត្មាងធានាោ៉ា ប់រង ឬនសវាធានាោ៉ា ប់រង 

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/how-long-should-i-stay-in-quarantine-eng-2021.02.17.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-to-self-release-from-isolation-2020.07.31.pdf
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សុខភាព គួរទក់ទ្ងនៅអនកផាល់នសវា ឬណផនការសុខភាពរបស់ខល នួអំពីការនធវ ើនរសត  

o សត្មាប់សំណួរនផេងៗអំពីការនធវ ើនរសត  និងនដើមបីនមើលបញ្ជ ីទ្ីតាំងនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID19 នៅ county 
Alameda សូមចូលនមើលនគហ្ទ្ំព័រសា ីពីការនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19 (Testing For COVID-19) 
របស់នយើង។ 

ឧបសមព័នធ  A៖ សំណួរគំរសូម្រមាប់កុមារ  

សំណួរគំរ ូ បាទ/ចាស នទ 

(1) កន ុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ 
នរើកុមារត្រូវបានបញ្ជ នូនៅផាេះនោយសារឈឺ ឬអវរតមាននោយសារ
ណរមានជំងឺណដរឬនទ្? 

នៅកន ុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ នរើកុមារត្រូវបានបញ្ជ នូ 

  

(2) នៅកន ុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ 

នរើកុមារត្រូវបាននធវ ើនោគវនិិច័័យមានជំងឺ COVID-19 ឬ

នរើកុមារបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជ ក់ថា 

ពួកនគមានផទ ុកវរុីសននេះណដរឬនទ្? 

  

ម្របសិននបើច្នមល ើយចំ្នពា៉ះសំណួរណាមួយគឺ បាទ/ចាស ម្រត្វូម្របាកែថា 
កុមារបំនពញតាមលកខខណឌ ថែលបានកំណត់្នែើមបីម្រត្បប់ចូ្លរមួកន ុងកមម វធីិសាលាវញិ។ 

(3) នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 
នរើកុមារមានការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយនរោមាន ក់នៅកន ុងម្រគួ
សារ ណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវនិិច័័យថាមានជំងឺ COVID-19 
ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជ ក់ថា ពួកនគមានផទ ុកវរុីសននេះណដរឬនទ្ 

  

(4) នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 
នរើកុមារមានការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយអនកមិនថមនជាសមាជិក
ម្រគួសារណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវនិិច័័យថាមានជំងឺ COVID-19 
ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជ ក់ថា ពួកនគមានផទ ុកវរុីសននេះណដរឬនទ្? 

  

ម្របសិននបើន ល្ ើយ បាទ/ចាស ចំ្នពា៉ះសំណួរទ ី3 ឬទី 4  

ន ៉ះកុមារមិនអាច្ចូ្លរមួនៅកន ុងកមម វធីិសាលាបាននទ។ ម្របសិននបើន ល្ ើយចំ្នពា៉ះសំណួរទ ី3 & 4  

សូមន ល្ ើយសំណួរែូច្ខាងនម្រកាម 

នត្ើកុមារមានអាការៈណាមួយែូច្ខាងនម្រកាមថែរឬនទ៖ បាទ/ចាស នទ 

(5) នៅា ខល នួ (ចប់ពី 100°F/37.8°C ន ើងនៅ)   

(6) កអក   

(7) ឈឺកាលធៃន់ធៃរ   

(8) ឈឺបំពង់ក   

(9) ណលងដឹងរសជារិ ឬកល ិន។ កុមារអាចនិយាយថា អាហារ 
“មានរសជារិពិបាកនលប” ឬ “មានរសជារិដូចនម៉ាចមិនដឹង”។ 

  

(10) ពិបាកដកដនងហ ើម   

(11) ណលងដឹងរសជារិ ឬកល ិន   

ម្របសិននបើន ល្ ើយបាទ/ចាស ចំ្នពា៉ះសំណួរណាមួយខាងនលើ 

ន ៉ះកុមារមិនអាច្ចូ្លរមួនៅកន ុងកមម វធីិសាលាបាននទ។  

ម្របសិននបើន ល្ ើយ នទ ចំ្នពា៉ះសំណួរខាងនលើ 
សូមវាស់សីតុ្ណហ ភាពកុមារ 
សម្របសិននបើកមម វធីិត្ម្រមូវឱ្យពិនិត្យសីតុ្ណហ ភាព) 

  

វាស់សីតុ្ណហ ភាពកុមារ  បាទ/ចាស  នទ 

(17) នរើកុមារមានសីរុណហភាពចប់ពី 100.0°F (37.8°C) ន ើងនៅ?    

ម្របសិននបើន ល្ ើយ បាទ/ចាស សីតុ្ណហ ភាពចាប់ព ី   
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100.0°F នបើងនៅ 

ន ៉ះកុមារមិនអាច្ចូ្លរមួនៅកន ុងកមម វធីិសាលាបាន

នទ។  ម្របសិននបើន ល្ ើយ នទ សីតុ្ណហ ភាពទបជាង 

100.0°F 

ន ៉ះកុមារអាច្ចូ្លរមួនៅកន ុងកមម វធីិសាលាបាន។ 

 


