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ការពិនិត្យសុខភាពជំងឺ COVID-19 នៅតាមសាលា TK កមម វ ិធីថែទំកមា
ុ រ និង
សិកាបថនែ មសម្រមាប់កុមារ និងយុវជន
ថ្ែៃទី21 ថខនមសា ឆ្នំ2021

ឯកសារននេះត្រូវបាននរៀបចំន ើងនោយនាយកោានសុខភាពសាធារណៈនោនធី Alameda (Alameda County Public Health
Department,
ACPHD)
ត្សបនៅតាមនោលការណ៍ ណណនាំពីនាយកោានសុខភាពសាធារណៈកាលីហ្វ័រញ៉ា
(California
Department of Public Health)។ ឯកសារននេះនឹងត្រូវនធវ ើបចចុបបននភាពនៅនពលចំនណេះដឹង ការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19
និងការនធវ ើនរសត មានការផ្លលស់បដ ូរ។
សាលានរៀននានា និងកមម វ ិធីរបស់ខល ួនម្រត្វូ នធវ ើការតាមោនកុមារ និងយុវជននដើមបីរកការប៉ាេះពាល់ និងនោគសញ្ញាននជំងឺ
COVID-19
ជានរៀងោល់នងៃ
មុននពលអនុញ្ញារឱ្យពួ កនគចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធី
ឬអាោរ។
ការត្រួ រពិនិរយមានភាពចំបាច់នដើមបីកត្មិរការរ ីកោលោលជំងឺ
COVID-19
នៅកនុងចំនោមកុមារ
និងបុគគលិកនៅតាមសាលានរៀន។
ឯកសារននេះនឹងនរៀបោប់អំពី៖
1. ដំនណើរការត្រួ រពិនិរយ និង
2. លកខ ណ់ៈ វ ិនិច័យណដលត្រូវបំនពមមុននពលកុមារអាចត្រ ប់មកចូ លរ ួម កមម វ ិធីសាលា វ ិម
បនាាប់ពីមាននោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ឬមានលទ្ធផលនរសត វ ិជជមាន។

នយើងសូ មណណនាំកមម វ ិធីឱ្យឪពុកមាាយ ឬអន កអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំនណើអំពីការប៉ះពាល់
និងនោគសញ្ញានៅផា េះ។ សូ មករ់សមាគល់ដូចោងនត្កាម៖
• ការពិនិរយសីរុណហភាពអាចនធវ ើក៏បានមិននធវ ើក៏បាន និងមិនណមនជាលកខ ខណឌចំបាច់ន ើយ។
• ឧបសមព ័នធ A នៅនលើទ្ំព័រ 10 មានគំរ ូសំណួរអំពីការប៉ះពាល់ និងនោគសញ្ញាសត្មាប់កុមារ។
• សាលាអាចនត្ជើសនរ ីសវ ិធីសាស្រសត នផេងៗសត្មាប់ការពិនិរយសុខភាពនៅផា េះ ណដលរ ួមមានកមម វ ិធី app
អុីណមល ឬទ្ត្មង់តាមអនឡាម ឬទ្ត្មង់ជាឯកសារត្កោស។
• សាលាមិនចំបាច់តាមោនការនោរពលកខ ខណឌពិនិរយសុខភាពនៅផា េះន ើយ។
A. ការពិនិត្យសុខភាព៖ កិច្ចការថែលម្រត្វូ អនុវត្ត
ការពិនិត្យសុខភាពមានច្ំនួនបី ថននក៖
(1) ការពិនិរយការប៉ាេះពាល់
(2) ការពិនិរយនោគសញ្ញា និងការពិនិរយនោយណនន កទ្នទ្
(3) ការពិនិរយសីរុណហភាព (មិនជាកតាតចំបាច់)
គំរ ូសំណួរពិនិត្យសុខភាពជំងឺ COVID-19 សម្រមាប់សាលា TK កមម វ ិធីថែទំកុមារ និង សិកាបថនែ មសម្រមាប់កុមារ
និងយុវជន មានបញ្ចល
ូ នៅកនុងណផនកចុងនត្កាយននឯកសារននេះ។
សូ មបញ្ញាក់ថា កមម វ ិធីម្រត្វូ បនត នធវ ើការពិនិត្យនោយថននកទនទនៅនពលកុមារមកែល់។
ម្របសិននបើច្នមល ើយច្ំនពា៉ះសំណួរណាមួ យគឺ បាទ/ចាស ន ៉ះម្រត្វូ ម្របាកែថា កុមារបំនពញតាមលកខ ណៈ
វ ិនិច្័យសម្រមាប់ វ ិលម្រត្បប់មកច្ូលរ ួម កមម វ ិធីសាលា វ ិញ សសូ មនមើលថននក B ទំព័រទី 5)។
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មុនចាប់ននដើមការពិនិត្យសុខភាព សូ មសួ រសំណួរសំខាន់ច្ំនួនពីរ៖
1. នៅកនុងរយៈនពល 10 ថ្ែៃច្ុងនម្រកាយ នត្ើកុមារម្រត្វូ បានបញ្ជូននៅនទ៉ះនោយសារឈឺ ឬ
អវត្ត មាននោយសារថត្មានជំងឺថែរឬនទ?
2. នៅកនុងរយៈនពល 10 ថ្ែៃច្ុងនម្រកាយ នត្ើកុមារម្រត្វូ បាននធវ ើនោគវ ិនិច្័យថាមានជំងឺ COVID-19
ឬនត្ើកុមារបាននធវ ើនត្សត ថែលបញ្ញាក់ថា ពួ កនគមាននទ ក
ុ វ ីរុសនន៉ះថែរឬនទ?

1) ការពិនិត្យការប៉ះពាល់របស់កុមារ
កុមារ ឬអាណាពាបាលគួ រន្ល ើយសំណួរែូ ច្ខាងនម្រកាម៖

1. នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ

2.

នរើកុមារមានការប៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួ យនរោមានក់នៅកនុងម្រគួសារ
ណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិច័យថាមានជំងឺ COVID-19
ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ្?
នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នរើកុមារមានការប៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួ យអន កមិនថមនជាសមាជិកម្រគួសារណដលត្រូ
វបាននធវ ើនោគវ ិនិច័យថាមានជំងឺ COVID-19 ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ្?

ការបញ្ញាក់សម្រមាប់សំណួរទីមួយ និងសំណួរទីពីរខាងនលើ៖
o

o

នឆ្ល ើយ
“បាទ
/
ចាស”
លុេះត្តាណរការប៉ាេះពាល់ននេះនកើរន ើងកនុងរយៈនពល
10
នងៃបនាាប់ពីការចប់នផតើមនោគសញ្ញា
ឬកនុងរយៈនពល 10 នងៃ បនាាប់ពីនធវ ើនរសត វ ិជជមាន។
ននេះគឺជានពលនវលាណដលបុគគលផទុកជំងឺ
COVID
អាចនធវ ើការចមល ងនមនោគបនត
នហ្ើយគួ រណរោក់ខល ួនឱ្យនៅោច់នោយណ ក។
ការប៉ះពាល់ជិត្សន ិទធ មានន័យថា កុមារសថ ិរនៅចមាៃយ 6 ហ្វ ីត្ពីបុគគលមាននទ ក
ុ ជំងឺ COVID
រយៈនពលចាប់ពី
15
ទីនបើងនៅ
(ោប់បញ្ចល
ូ ទំងរយៈនពលខល ីជាងននេះ
ណរនត្ចើនដងកនុងនងៃ ណដលសរុបនៅមានរយៈនពល
15
នាទ្ី)
នទ៉ះបី
នៅនពលកុមារ
និងអន កដនទ្នទ្ៀរមានពាក់របាំងមុខក៏នោយ។
ការប៉ះពាល់ជិត្សន ិទធ
ក៏អាចមានន័យថាកុមារមានអន កណណនាំ
ប៉ាុណនត មានការប៉ាេះពាល់នត្ចើននៅនឹងរំណក់ទ្ឹកផល វូ ដនងហ ើមរបស់បុគគលមានផទុកនមនោគ។
ឺ អ ក នោយផ្លាល់ោក់កុមារ។
ឧទហ្រណ៍ អនកជំងក
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ម្របសិននបើឪពុកមាដយ ឬអន កអាណាពាបាលន្ល ើយ បាទ/ចាស ច្ំនពា៉ះសំណួរមួ យ ឬទំងពីរ
ន ៉ះម្រត្វូ សួ រថានត្ើការប៉ះពាល់នន៉ះបាននកើត្នបើងនលើសពី 10 ថ្ែៃមុនថែរឬនទ?
➢ ម្របសិននបើឪពុកមាដយ ឬអន កអាណាពាបាលន្ល ើយ នទ ថាការប៉ះពាល់មិនបាននកើត្នបើងនលើសពី
10 ថ្ែៃមន
ុ ន ៉ះម្រត្វូ បញ្ជូនកុមារនៅនទ៉ះ។
➢ ម្របសិននបើឪពុកមាដយ ឬអន កអាណាពាបាលន្ល ើយ បាទ/ចាស ថា
ការប៉ះពាល់បាននកើត្នបើងនលើសពី 10 ថ្ែៃមុន ន ៉ះកុមារអាច្បនត ច្ូលរ ួមនៅកនុងកមម វ ិធី
បុថនត នោយមានលកខ ខណឌែូ ច្ខាងនម្រកាម៖
▪ ច្ូ រចាំថា រយៈនពលច្តាតបីស័ក 10 ថ្ែៃ គឺជារយៈនពលអបបបរមាថែលកំណត្់នោយ
នខានធី បុថនត រយៈនពលច្តាតបីស័ក 14 ថ្ែៃ នៅថត្ជាជនម្រមើសថែលសុវត្ែ ិភាពបំនុត្។
ែូ នច្ន ៉ះកុមារថែលបញ្ច ប់ការនធវ ើច្តាតបីស័កមុនថ្ែៃទី
14
ម្រត្វូ នោរពឱ្យបានខាាប់ខជ ួននៅនឹងអនត
ោគមន៍មិនថមននវជាសាស្រសតថែលបានថណ ទ
ំ ង
ំ អស់ ថែលរ ួមមាន ការពាក់របាំងមុខ
ការរកាគមាលត្សុវត្ែ ិភាពយងត្ិច្ 6 ហ្វ វ៊ីត្ ពីអនកែថ្ទ និងការតាមោនរកនោគសញ្ញា
COVID-19 រហ្ូ ត្ែល់ថ្ែៃទី 14។
▪

ច្ូ រចាំនងថែរថា
ម្របសិននបើកុមារមានការប៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជានទៀងទត្់ជាមួ យបុគគលណាមានក់ថែលមានហានិ
ន័យខព ស់ច្ំនពា៉ះជំងឺធៃន់ធៃរ ន ៉ះចាំបាច្់ម្រត្វូ អនុវត្ត ច្តាតបីស័ករយៈនពល 14 ថ្ែៃ។
ការថណ អ
ំ ំពីការនធវ ើច្តាតបីស័កពី ACPHD អាច្រកនមើលនៅម្រត្ង់នន៉ះ។

2) ការពិនិត្យនោគសញ្ញា + ការពិនិត្យនោយថនន កទនទ

សូ មឱ្យឪពុកមាាយ ឬអន កអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរោងនត្កាម៖
ចប់តាំងពីកុមារនៅសាលាជានលើកចុងនត្កាយ (ឬនៅកនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ
ត្បសិននបើកុមារសថ ិរនៅនត្ៅសាលានលើសពី 10 នងៃ) នរើកុមារមាននោគសញ្ញាោមួ យណដលជានោគសញ្ញាងមី
ខុសពីមុន ឬមិនអាចពនយល់នោយសារមូ លនហ្រុនផេងណដរឬនទ្ (ដូ ចជា ការនធវ ើនោគវ ិនិច័យមុននហ្រុការណ៍)?
រ ួមទំងចំណុចមួ យ ឬនត្ចើនដូ ចោងនត្កាម៖
• នៅាខល ួន (ចប់ពី 100°F/37.8°C ន ើងនៅ)
• កអ ក
• ឈឺកាលធៃ ន់ធៃរ
• ឈឺបំពង់ក
• ណលងដឹងរសជារិ ឬកលិន។ កុមារអាចនិយាយថា អាហារ “មានរសជារិពិបាកនលប” ឬ
“មានរសជារិដូចនម៉ាចមិនដឹង”។
• ពិបាកដកដនងហ ើម
• កអ ួរ ឬោក
អនុវត្ត ការពិនិត្យនោយថនន កទនទ៖ ការពិនិរយនោយណនន កទ្នទ្ពុំណមនជាលកខ ខណឌ ចំបាច់ជាក់លាក់ន ើយ។
ការពិនិរយននេះអនុញ្ញារឱ្យកមម វ ិធីនធវ ើការបញ្ជន
ូ កុមារនៅផាេះ វ ិម
ត្បសិននបើពួកនគនមើលនៅដូ ចជាមិនត្សួ លខល ួននៅនពលពួ កនគមកដល់ នទេះបីជាឪពុកមាាយត្បាប់ថា
កុមារោមននោគសញ្ញាោមួ យក៏នោយ។
សូ មពិនិរយនមើលរកនោគសញ្ញាចំនពាេះកុមារ៖
o ឈឺ ដូ ចជា កអ ក
o អស់កមាលំង
o ឆាប់មួន ៉ា ឬឆាប់ខឹង
o ពិបាកដកដនងហ ើម
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ver: 4-21-2021

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101
ម្របសិននបើឪពុកមាដយ ឬអន កអាណាពាបាលន្ល ើយថា “បាទ/ចាស” នៅនឹងនោគសញ្ញាណាមួ យខាងនលើ
ឬកុមារនមើលនៅែូ ច្ជាមានជំងឺ សូ មបញ្ជូនពួ កនគម្រត្បប់នៅនទ៉ះ វ ិញ។

3) ការពិនិត្យសីត្ុណហភាព
ACPHD ពុំត្ម្រមូវឱ្យនធវ ើការពិនិត្យសីត្ុណហភាពនបើយ បុថនត ម្របសិននបើកមម វ ិធីរបស់អនក ច្ង់ពិនិត្យសីត្ុណហភាព
សូ មអនុវត្ត តាមការថណ ែ
ំ ូ ច្ខាងនម្រកាម។

នៅនពលពិនិរយរកជំងឺត្គ ុននៅា នោយនត្បើឧបករណ៍សាង់កន ា “ណដលមិនចំបាច់ប៉ាេះ” នោនធី Alameda
កំណរ់ជំងឺត្គ ុននៅាថាជា សីរុណហភាព ចាប់ពី 100°F (37.8°C) នបើងនៅ។
ត្បសិននបើកមម វ ិធីរបស់អនករត្មូវឱ្យនធវ ើការពិនិរយសីរុណហភាព
នហ្ើយឪពុកមាតយមិនបានត្រួ រពិនិរយ
និងោយការណ៍អំពីសីរុណហភាពរបស់កុមារមុននពលកុមារមកដល់
ននាេះកមម វ ិធីគួរណរវាស់សីរុណហភាព
កុមារនោយនត្បើ ឧបករណ៍សាង់កន ា “ណដលមិនចំបាច់ប៉ាេះ”។ អន កពិនិរយគួ រពាក់មា៉ាស នហ្ើយពាក់របាំងមុខ
ឬមិនត្រូវនអើរមុខនចមពីរបាំងបញ្ច ក់
plexiglass។
សីរុណហភាពណដលទបជាង
96°F
(35.6°C)
គួ រនធវ ើការពិនិរយន ើង វ ិម នដើមបីធានាថា លទ្ាផលអំោនននេះពិរជាត្រឹមត្រូវត្បាកដណមន។
ម្របសិននបើកុមារ មានអាការៈម្រគ ុននតតែូ ច្បានកំណត្់ខាងនលើ សូ មបញ្ជន
ូ ពួ កនគនៅនទ៉ះ វ ិញ។
សម្រមាប់ឧបករណ៍សទង់កនដដថែលមានការប៉ះពាល់
ត្បសិននបើឧបករណ៍សាង់កន ា រត្មូវឱ្យមានការ ប៉ាេះ (ឧ. នត្កាមអោ
ត រ ឬនៅនលើថាៃស)
នហ្ើយមានណរឧបករណ៍សាង់ត្បននទ្ននេះ
សូ មនត្បើត្បាស់វា
ណរនៅនពលមានការសងេ័យថា
មានជំងឺត្គ ុននៅតណរប៉ាុនោ
ណ េះ។
ឧបករណ៍សាង់កន ា ទំងននេះ
ត្រូវនធវ ើការសមាអរ
និងសមាលប់នមនោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវបនាាប់ពីការនត្បើត្បាស់មួយនលើកៗ។ អន កពិនិរយ គួ រ៖
1.

ពាក់នត្សាមនដងមីោមនជារិជ័រណដលនត្បើណរមា ងរ ួចនបាេះនចលសត្មាប់ការពិនិរយ
សីរុណហភាពមួ យនលើកៗ ជាមួ យនឹងត្បោប់សាង់កន ា ណដលមានការប៉ាេះ។

2.

អនុវរត អនាម័យនដមុននពលពាក់ និងនោេះ នហ្ើយនបាេះវានចល។

សត្មាប់នោលការណ៍ ណណនាំបណនថ មអំពីការពិនិរយសីរុណហភាពនោយសុវរថ ិភាព សូ មនមើល
នោលការណ៍ ណណនាំសាីពីការពិនិរយជំងឺ COVID-19 សត្មាប់ត្ក ុមហ្ុនអាជីវកមម និងអងគ ភាព
B. លកខ ខណឌសម្រមាប់ម្រត្បប់មកច្ូលរ ួមកនុងកមម វ ិធីសាលាវ ិញ

សម្រមាប់កុមារថែលម្រត្វូ បានបញ្ជូននច្ញនោយសារថត្មាននោគសញ្ញា៖
នសោរ ីយ៉ាូ
1.

លកខ ខណឌ ចំបាច់

ត្បសិននបើ (1)
កុមារនធវ ើនត្សត ន ើញមាននមនោគ COVID-19
ឬ (2) កុមារមិនបាននធវ ើនរសត
និងោមនការវាយរនមល ណផនកនវជជសាស្រសត
ននាេះកុមារអាចត្រ ប់មកវ ិមត្បសិននបើ៖
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•

រយៈនពលយា៉ាងរិច 10 នងៃ បានកនល ងផុរ
គិរចប់ពីនពលនចមនោគសញ្ញានលើកដំបូង និង

•

រយៈនពលយា៉ាងរិច 24 នមា៉ាង ោមនជំងឺត្គ ុននៅា
នោយមិនបាននត្បើត្បាស់ថាននំ ដើមបីបញ្ចុេះកន ា
ដូ ចជាថានប
ំ នថ យការឈឺចប់ acetaminophen
(Tylenol) ឬថានប
ំ នថ យការឈឺចប់ ibuprofen
(Advil ឬ Motrin) និង
ver: 4-21-2021

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101

2.

ត្បសិននបើកុមារមិនបាននធវ ើនរសត
ប៉ាុណនត មានការវាយរនមល នវជជ សាស្រសត
ននាេះកុមារអាចត្រ ប់មកវ ិមមុនផុររយៈ
នពល 10 នងៃត្បសិននបើ៖

•

នោគសញ្ញានផេងនទ្ៀរ ដូ ចជា កអ ក
ឬដកដនងហ ើមញប់ មានភាពធូ រត្សាល។

•

បញ្ញជក់៖ ចាំបាច្់ម្រត្វូ មានការបញ្ញាក់ពីនវជាបណឌិត្
ឬគល ីនិក។ សត្មាប់ព័រ៌មានបណនថ ម សូ មនមើល
How Long Should I Stay in Quarantine FAQ
និង When Can I Leave Isolation Infographic
របស់ ACPHD។

•

នោគសញ្ញាបានធូ រត្សាល និង

•

អន កវាយរនមល នវជជ សាស្រសត (នវជជបណឌ ិរ
គិលានុបោាយិកា ឬនពទ្យជំនួយមានសញ្ញាបត្រ)
ផាល់លិខិរ ណដលបង្ហហមថា (1)
ការនធវ ើនោគវ ិនិច័យជាជនត្មើសនផេងនទ្ៀរត្រូវបា
ននធវ ើន ើង និង (2)
នោគសញ្ញារបស់កុមារមិនថមននកើរន ើងនោយ
សារជំងឺ COVID-19។
នោយសារមូ លនហ្រុឯកជនភាព
កមម វ ិធីមិនត្រូវបានអនុញ្ញារឱ្យរត្មូវឱ្យកុមារប
ង្ហហមការនធវ ើនោគវ ិនិច័យជាជនត្មើសនផេងនទ្ៀរ
ន ើយ។

សូ មបញ្ញាក់ថា៖
នពលខល េះនោគសញ្ញារបស់កុមារនកើរន ើងនោយសារមូ
លនហ្រុនផេងនទ្ៀរ
ដូ ចជា
ឈឺបំពង់ក
ឬជំងឺពងណបកមារ់នដនជើង
(hand-foot-andmouth
disease)។
នៅកនុងសាថនភាពននេះ
អន កផាល់នសវាអាចបញ្ញជក់ឱ្យកុមារត្រ ប់នៅចូ លរ ួម
កមម វ ិធីរបស់សាលាវ ិម។
ចំណុចននេះពុំមានន័យថា
កុមារពុំមានជំងឺ
COVID-19
ន ើយ។
កុមារ
និងយុវជនជានត្ចើនណដលមានជំងឺ
COVID-19
ពុំបនញ្ច មនោគសញ្ញាោមួ យន ើយ។
ការនធវ ើនោគវ ិនិច័យជាជនត្មើសមួ យនផេងនទ្ៀរ
ត្ោន់ណរមានន័យថា មូ លនហ្រុនត្ៅពីជំងឺ COVID-19
ត្រូវបានរកន ើមសត្មាប់នោគសញ្ញាណដលនធវ ើឱ្យកុមារមិ
នអាចចូ លរ ួមកមម វ ិធីសាលាបាន។
3.

ត្បសិននបើការនធវ ើនត្សត ជំងឺ COVID-19
រកន ើញលទធ នលអវ ិជាមាន នហ្ើយឪពុកមាាយ
ឬអន កអាោពាបាលចង់ឱ្យកុមារត្រ ប់នៅ
ចូ លរ ួមកមម វ ិធីសាលាវ ិមមុនផុររយៈនពលោ
ក់ខល ួននៅោច់នោយណ កចំនួន 10 នងៃ
កុមារអាចត្រ ប់មកវ ិម ត្បសិននបើ៖

•

កុមារមានអាការៈធូ រត្សាល
(មិនចំបាច់ទល់ ណរនោគសញ្ញាធូ រនសបើយទំង
ត្ស ុងន ើយ) និង

•

រយៈនពលយា៉ាងរិច 24 នមា៉ាង
ោមនជំងឺត្គ ុននៅា នោយមិនបាននត្បើត្បាស់
ថាននំ ដើមបីបញ្ចុេះកន ា
ដូ ចជាថានប
ំ នថ យការឈឺចប់
acetaminophen (Tylenol)
ឬថានប
ំ នថ យការឈឺចប់ ibuprofen (Advil ឬ
Motrin) និង
កុមារពិនត្ោេះនយាបល់ជាមួ យអន កវាយរនមល នវ

•
COVID-19 Health Screening TK-12 & Child Care – Khmer

Page 5

ver: 4-21-2021

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101
ជជសាស្រសត (នវជជបណឌ ិរ គិលានុបោាយិកា
ឬនពទ្យជំនួយមានសញ្ញាបត្រ) នដើមបីកំ
ណរ់អំពីកត្មិរនននោគសញ្ញារបស់កុមារ។
អន កវាយរនមល នវជជ សាស្រសតចំបាច់ត្រូវផាល់លិខិ
រណដលបង្ហហមថា (1)
នោគសញ្ញារបស់កុមារមិនណមននកើរន ើងនោ
យសារជំងឺ COVID-19 និង (2)
ការនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19
រកន ើមលទ្ធផលអវ ិជជមាន
(កមម វ ិធីមិនត្រូវបានអនុញ្ញារ
រត្មូវឱ្យកុមារបង្ហហមការនធវ ើនោគវ ិនិច័យជា
ជនត្មើសនផេងនទ្ៀរន ើយ) បុថនត

4. សម្រមាប់កុមារថែលោមននោគសញ្ញា
ថែលមិនម្រត្វូ បានអនុញ្ញាត្ឱ្យច្ូ លនោយសារ
ការប៉ះពាល់នឹងអន កជំងឺថែលបានបញ្ញាក់
ឬអាច្នឹងមានជំងឺ COVID-19៖

•

ត្បសិននបើឪពុកមាាយ
ឬអន កអាោពាបាលមិនអាចពិនត្ោេះជាមួ
យអន កវាយរនមល នវជជសាស្រសតបាននទ្
ន ៉ះឪពុកមាដយ
ម្រត្វូ នសន ើសុំលទធ នលនត្សត អវ ិជាមានជំងឺ
COVID-19 ថែលបង្ហហញថា
ការនធវ ើនត្សត មូ នលគុល ឬ PCR
ម្រត្វូ បានអនុវត្ត ។

•

ត្បសិននបើកុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញារឱ្យចូ
លរ ួមកនុងកមម វ ិធីសាលានោយសារបានប៉ះពា
ល់ជិត្សន ិទធជាមួយអន កនទ ក
ុ ជំងឺ COVID
ឬបុគគលថែលមាននោគសញ្ញា COVID
ននាេះកុមារអាចត្រ ប់មកវ ិមបនាាប់ពីបាន
នធវ ើចតាត ីស័ករយៈនពលយា៉ាងរិច 10 នងៃ
បនាាប់ពីការប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទ្ធជាមួ យត្គួ សារ
នលើកចុងនត្កាយ
ឬប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទ្ធជាមួ យបុគគលននាេះ
ដោបោ កុមារពុំមាននចមនោគសញ្ញា
ោមួ យន ើយ។
ត្បសិននបើកុមារនចមនោគសញ្ញាជំងឺ COVID19 នៅកនុងនពលនធវ ើចតាត ីស័ក
ននាេះគួ រនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19។
ចូ រចំថា រយៈនពលចតាត ីស័ក 10 នងៃ
គឺជារយៈនពលអបបបរមាណដលកំណរ់នោយ
នោនធី ប៉ាុណនត រយៈនពលចតាត ីស័ក 14 នងៃ
នៅណរជាជនត្មើសណដលសុវរថ ិភាពបំផុរ។
ជាងននេះនៅនទ្ៀរ
បុគគលណដលបញ្ច ប់ការនធវ ើចតាត ីស័កមុននងៃ
ទ្ី
14
ត្រូវនោរពឱ្យបានោជប់ខជ ួននៅនឹងអនត ោគ
មន៍មិនណមននវជជសាស្រសតណដលបានណណនាំទ ំង
អស់
ណដលរ ួមមាន
ការពាក់របាំងមុខត្គប់នពលនវលា
ការរកាគមាលរសុវរថ ិភាពយា៉ាងរិច
6
ហ្វ ៊ីរពីអនកដនទ្
និងការតាមោនរកនោគសញ្ញា
COVID-19 រហ្ូ រដល់នងៃទ្ី 14។

•

COVID-19 Health Screening TK-12 & Child Care – Khmer

Page 6

ver: 4-21-2021

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

Colleen Chawla, Director
Kimi Watkins-Tartt, Director
Nicholas Moss, MD, Health Officer

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101

•

ចូ រចំផងណដរថា
ត្បសិននបើកុមារមានការប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទ្ធជា
នទ្ៀងទរ់ជាមួ យបុគគលោមានក់ណដលមាន
ហានិន័យខពស់ចំនពាេះជំងឺធៃន់ធៃរ
ននាេះចំបាច់ត្រូវអនុវរត ចតាត ីស័ករយៈនពល
14 នងៃ។ ការណណនាំអំពីការនធវ ើចតាត ីស័កពី
ACPHD អាចរកនមើលនៅត្រង់ននេះ។
សត្មាប់ព័រ៌មានបណនថ ម សូ មនមើល How
Long Should I Stay in Quarantine FAQ
និង When Can I Leave Isolation
Infographic របស់ ACPHD។

កិច្ចការថែលម្រត្វូ អនុវត្ត នៅនពលកុមារម្រត្វូ បញ្ជូននៅនទ៉ះ វ ិញ
1.

ត្បាប់ឪពុកមាាយ ឬអន កអាោពាបាលកុមារថា កុមារមិនអាចចូ លរ ួមកមម វ ិធីនៅនងៃននាេះន ើយ។

2.

ណណនាំកុមារឱ្យទក់ទ្ងនៅនវជជបណឌ ិរ ឬគល ីនិកត្បចំខល ួននដើមបីពិចរោនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19
ត្បសិននបើសមត្សប។

3.

ផាល់ជូនឪពុកមាាយ
ឬអន កអាោពាបាលកុមារនូ វឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាាយអំពីការពិនិរយជំងឺ
COVID-19។
ឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាាយបង្ហហមអំពីលកខណៈវ ិនិច័យចំបាច់នដើមបីកុមារអាច
ត្រ ប់មកចួលរ ួមកមម វ ិធី វ ិម និងផាល់ការណណនាំអំពីរនបៀបនធវ ើនរសត ។

4.

រំឭកឪពុកមាាយកុមារថា
កុមារគួរសានក់នៅផាេះរហ្ូ រទល់ ណរពួ កនគបំនពមតាមលកខណៈវ ិនិច័យនដើមបីត្រ ប់មកចូ លរ ួមកមម វ ិធី
សាលាវ ិម។

សំណួរសួ រញឹកញាប់
នត្ើនធវ ើែូច្នមដ ច្ម្របសិននបើមិនម្របាកែថា គួ រនដល់ច្នមល ើយ “បាទ/ចាស” ច្ំនពា៉ះសំណួរអំពីនោគសញ្ញា?
ឱ្យឪពុកមាាយនផ្លារនលើករណីថានរើ នោគសញ្ញា ែមី និង/ឬ ខុស ពីជំងឺធមម តារបស់កុមារ ឬថានរើនោគសញ្ញា
មិនមានភាពច្ាស់លាស់។ សូ មនលើកទ្ឹកចិរតឪពុកមាាយឱ្យនជឿជាក់នលើការយល់ដឹងរបស់ខល ួន។
ោងនត្កាមននេះគឺជាឧទហ្រណ៍៖
កុមារមានជំងឺហ្ឺរ។ ពួ កនគណរងណរកអកនោយការហារ់ត្បាណ ឬអាណ កសុី។
• នរើការកអ ករបស់កុមារធៃ ន់ធៃរជាងធមម តា ឬមានសំន ងខុសត្បត្ករី? អត្់នទ ននេះមិនណមនជានោគសញ្ញាងមី
ឬខុសពីមុននទ្។
• នរើការកអ ករបស់កុមារធៃ ន់ធៃរជាងធមម តា ឬមានសំន ងខុសពីោល់ដង? បាទ/ចាស ការកអ កននេះគឺជានោគសញ្ញាងមី
ឬខុសពីមុន។
នត្ើនធវ ើែូច្នមដ ច្ម្របសិននបើឪពុកមាដយនិយយថា ោត្់មិនអាច្

ក
ំ ុមារនៅនធវ ើនត្សត បាន?

សាកសួ រត្គួ សារថានរើ ពួ កោរ់បានសាកលបងជនត្មើសោងនត្កាមណដរឬនទ្៖
ត្គួ សារណដលមានអន កផាល់នសវាណងទំសុខភាព ឬមានគនត្មាងធានាោ៉ាប់រង ឬនសវាធានាោ៉ាប់រង
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សុខភាព គួ រទក់ទ្ងនៅអន កផាល់នសវា ឬណផនការសុខភាពរបស់ខល ួនអំពីការនធវ ើនរសត
o

សត្មាប់សំណួរនផេងៗអំពីការនធវ ើនរសត និងនដើមបីនមើលបញ្ជ ីទ្ីតាំងនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID19 នៅ county
Alameda សូ មចូ លនមើលនគហ្ទ្ំព័រសា ីពីការនធវ ើនរសត ជំងឺ COVID-19 (Testing For COVID-19)
របស់នយើង។

ឧបសមព ័នធ A៖ សំណួរគំរ ូសម្រមាប់កុមារ
សំណួរគំរ ូ

បាទ/ចាស

នទ

(1) កនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ
នរើកុមារត្រូវបានបញ្ជន
ូ នៅផាេះនោយសារឈឺ ឬអវរត មាននោយសារ
ណរមានជំងឺណដរឬនទ្?
នៅកនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ នរើកុមារត្រូវបានបញ្ជន
ូ
(2) នៅកនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ
នរើកុមារត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិច័យមានជំងឺ COVID-19 ឬ
នរើកុមារបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ្?
ម្របសិននបើច្នមល ើយច្ំនពា៉ះសំណួរណាមួ យគឺ បាទ/ចាស ម្រត្វូ ម្របាកែថា
កុមារបំនពញតាមលកខ ខណឌថែលបានកំណត្់នែើមបីម្រត្បប់ច្ូលរ ួមកនុងកមម វ ិធីសាលាវ ិញ។
(3) នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នរើកុមារមានការប៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួ យនរោមានក់នៅកនុងម្រគួ
សារ ណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិច័យថាមានជំងឺ COVID-19
ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ្
(4) នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នរើកុមារមានការប៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួ យអន កមិនថមនជាសមាជិក
ម្រគួសារណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិច័យថាមានជំងឺ COVID-19
ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ្?

ម្របសិននបើន្ល ើយ បាទ/ចាស ច្ំនពា៉ះសំណួរទី 3 ឬទី 4
ន ៉ះកុមារមិនអាច្ច្ូ លរ ួមនៅកនុងកមម វ ិធីសាលាបាននទ។ ម្របសិននបើន្ល ើយច្ំនពា៉ះសំណួរទី 3 & 4
សូ មន្ល ើយសំណួរែូ ច្ខាងនម្រកាម
នត្ើកុមារមានអាការៈណាមួ យែូ ច្ខាងនម្រកាមថែរឬនទ៖
(5) នៅាខល ួន (ចប់ពី 100°F/37.8°C ន ើងនៅ)
(6) កអ ក
(7) ឈឺកាលធៃ ន់ធៃរ
(8) ឈឺបំពង់ក
(9) ណលងដឹងរសជារិ ឬកលិន។ កុមារអាចនិយាយថា អាហារ
“មានរសជារិពិបាកនលប” ឬ “មានរសជារិដូចនម៉ាចមិនដឹង”។
(10) ពិបាកដកដនងហ ើម
(11) ណលងដឹងរសជារិ ឬកលិន

បាទ/ចាស

នទ

បាទ/ចាស

នទ

ម្របសិននបើន្ល ើយបាទ/ចាស ច្ំនពា៉ះសំណួរណាមួ យខាងនលើ
ន ៉ះកុមារមិនអាច្ច្ូ លរ ួមនៅកនុងកមម វ ិធីសាលាបាននទ។
ម្របសិននបើន្ល ើយ នទ ច្ំនពា៉ះសំណួរខាងនលើ
សូ មវាស់សីត្ុណហភាពកុមារ
សម្របសិននបើកមម វ ិធីត្ម្រមូវឱ្យពិនិត្យសីត្ុណហភាព)
វាស់សីត្ុណហភាពកុមារ
(17) នរើកុមារមានសីរុណហភាពចប់ពី 100.0°F (37.8°C) ន ើងនៅ?

ម្របសិននបើន្ល ើយ បាទ/ចាស សីត្ុណហភាពចាប់ពី
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100.0°F នបើងនៅ
ន ៉ះកុមារមិនអាច្ច្ូ លរ ួមនៅកនុងកមម វ ិធីសាលាបាន
នទ។ ម្របសិននបើន្ល ើយ នទ សីត្ុណហភាពទបជាង
100.0°F
ន ៉ះកុមារអាច្ច្ូ លរ ួមនៅកនុងកមម វ ិធីសាលាបាន។
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