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មគ្គ ុ ទេសក៍បទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់េូទៅ             េំព័រ 1 កំណែ៖ 1-13-2021  

ឯកសារណែនំសដ ីពីការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់សម្រាប់េីតំ្អាជីវកមមេូទៅកន ុ្
ទពលរាតតាតជំ្ឺ COVID-19 

(General Business Ventilation Guidance 
During the COVID-19 Pandemic) 

ថ្ងៃទ1ី3 ខែមករា ឆ្ន ាំ2021 

ឯកសារណែនំទន្េះម្រតូវបាន្ទរៀបចំទ ើ្ណអែកទលើព័ត៌ាន្ណែលាន្នទពលបចច ុបបន្ន   
ទ ើយន្ឹ្ម្រតូវទ វ្ ើបចច ុបបន្នភាពទៅតមករែីចំបាច់។ 

 

សេចកត ីស ដ្ើម 

ឯកសារណែនំទន្េះសម្រាប់អន្ុវតតចំទ េះេីតំ្អាជីវកមមកន ុ្អគារមិន្ណមន្ណអនកណែទសំុខ្ភាពទំ្ អស់ 
ណែលរមួាន្ែូចជា ទរា្មទោម្រសព ការយិាល័យ ទភាជន្ីយដ្ឋា ន្ ោ្កាទ វ  ោ្ម្រសា ោ្ឱសែ ោ្លក់ទម្រគ្ឿ្ទេស 
ោ្ទ វ្ ើសក់ ន្ិ្ទ វ្ ើម្រកចក ោ្កាត់សក់ ោ្លក់េំន្ិញ ន្ិ្មជឈមែឌ លអារេំទន្ើបជាទែើម។ 
ឯកសារណែនំទន្េះាន្ទគាលបំែ្ជួយាា ស់អាជីវកមមកន ុ្អគារ  វសិវ ករសំែ្់ ន្ិ្អនកជំនញម្របព័ន្ធកទដដ  
ការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ ន្ិ្ម្របព័ន្ធា៉ា សុីន្ម្រតជាក់ (HVAC)  ក់ព័ន្ធន្ឹ្បេដ្ឋា ន្ការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ ន្ិ្ទម្រចេះខ្យល ់
ទែើមបីកាត់បន្ថយករែីណែលអាចឆ្ល្តមខ្យល់នូ្វ វ ររុសកូរ៉ូ ូ SARS-CoV-2 ( វ ររុសណែលប ត លឱយាន្ជំ្ឺ COVID-19) 
ទៅកន ុ្បន្ទប់ ន្ិ្អគារទអេ្ៗ។  
 
ឯកសារណែនំទន្េះគួ្រទម្របើសម្រាប់កំែត់ វ ិ្ ីសារសត រមួណែលាន្ម្របសិេធិភាពបំអុតកន ុ្ការបទ ក្ ើន្ចរន្តខ្យល់កន ុ្អគារន្ិ្
ការទម្រចេះខ្យល់។ បេអន្តរាគ្មន្៍សដ ីពីការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ណែលបាន្ពិភាកាទៅកន ុ្ឯកសារណែនំទន្េះ
ាន្នូ្វថ្ែលចំ យ ទែើម ន្ិ្ម្របតិបតត ិជាទម្រចើន្ ណែលរមួជាមួយបា៉ា រា៉ូ ណម៉ាម្រតវាយតថ្មលោន្ិភ័យ 
ែូចជាអម្រតទម្រគាេះថ្នន ក់ស គ្មន្៍នូ្វជំ្ឺ COVID-19 ការទគារពតមទគាលការែ៍ ក់ា៉ា ស 
ន្ិ្ការកំែត់ចំនួ្ន្មន្ុសេកន ុ្អគារ អាចប៉ាេះ ល់ែល់ការសទម្រមចចិតត 
ណែលបេអន្តរាគ្មន្៍ម្រតូវបាន្អន្ុវតតទដ្ឋយាា ស់អាជីវកមម20។ សូមពិទម្រគាេះជាមួយអនកជំនញ វសិវ កមមអគារ ឬអនកជំនញ 
HVAC មុន្ទពលទ វ្ ើការផ្លល ស់បត រូ មួយទៅកន ុ្ការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ទមកាន្ិករបស់អនក។  
 

ស ើអ្វ ីសៅជាការបស ក្ើ ចរន្តែយល់ (ventilation)? ការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់គ្ឺជាែំទែើរការផ្លល ស់បត រូ 

ឬជំនួ្សខ្យល់ទៅកន ុ្េីតំ្ មួយទែើមបីអតល់ខ្យល់កន ុ្អគារណែលាន្គ្ុែភាពខ្ពស់ ណែលរមួាន្ការកាា ត់សំទែើម 
កល ិន្ ណអេ្កទដដ  ្ូលី បាក់ទតរ រឆ្ល្តមខ្យល់ទចញពីឧសម ័ន្កាបូន្ិក ន្ិ្ឧសម ័ន្ទអេ្ៗទេៀត។ ម្របព័ន្ធ រចន្តខ្យល់
ជាេូទៅសំទៅទៅទលើការបញ្ជ នូ្ខ្យល់ខា្ទម្រៅទៅ 
កន ុ្អគារទែើមបីរកាគ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារឱយាន្គ្ុែភាពសមម្រសប។ ែំទែើរការទន្េះម្រតូវបាន្ទ វ្ ើទ ើ្ទដ្ឋយការ
រំលាយសារធាតុពុលទដ្ឋយទម្របើខ្យល់សាែ ត ន្ិ្អតល់លំ ូរខ្យល់ណែលយកខ្យល់កខ្វក់ទចញពីអគារ។  
 

ស ើអ្វ ីសៅជាការស្រោះែយល់ (filtration)? ការទម្រចេះគ្ឺជាការយកភាគ្លែ ិតទចញពីខ្យល់ណែលទយើ្ែកែទ ហ្ ើមែូចជា 

លមែ្ផ្លក  ពពួកសតវលែ ិត ន្ិ្ជាតិពុលទអេ្។ ការទម្រចេះាន្ម្របសិេធភាពទដ្ឋយម្រត្់យកភាគ្លែ ិតណែលប ក្ទម្រគាេះថ្នន ក់
ទ ំ្ ទន្េះទៅកន ុ្តម្រម្មួយ។ តម្រម្ណែលាន្ម្របសិេធិភាពខ្ពស់អាចម្រត្យកភាគ្លែ ិតតូចៗទចញ ែូចជា វ ររុសកូរ៉ូ ូ 

SARS-CoV-2 ជាទែើម។ 

 

ចទមល ើយចំទ េះសំែួរសួរជាញឹកញាប់ (FAQ) ាន្ទៅណអនកចុ្ទម្រកាយថ្ន្ឯកសារណែនំទន្េះ។ 
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ន្ិយមន្័យ  

● SARS-CoV-2 គ្ឺជាវ ររុសណែលប ត លឱយទកើតជំ្ឺ COVID-19។ 
● ្បព័ន្ធកសដដ  ការបស ក្ើ ចរន្តែយល់ ន្ិ្្បព័ន្ធម៉ា េ ីន្្ ជាក់ (Heating, Ventilation, and Air 

Conditioning (HVAC)) គ្ឺជាការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ទមកាន្ិចណែលម្រតូវបាន្រចនទ ើ្ទែើមបីអតល់ការ

ម្រតួតពិន្ិតយសីតុែហភាព ន្ិ្គ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារណែលអាចេេួលយកបាន្។   

●  ថ្មៃរបាយការណ៍្បេិទធភាពអ្បបបរម (Minimum Efficiency Reporting Value) (MERV)៖ MERV 
គ្ឺជាការវាស់ណវ្ម្របសិេធភាពថ្ន្តម្រម្ខ្យល់ ណែលម្រតូវបាន្កំែត់ ន្ិ្បញ្ជា ទៅកន ុ្ម្របព័ន្ធ  HVAC។  

● អ្្ាខចករយែយល់ស្អា   (Clean Air Delivery Rate) (CADR) 
គ្ឺជាអម្រតថ្ន្ការយកភាគ្លែ ិតទចញពីខ្យល់។ សម្រាប់ទគាលបំែ្ថ្ន្ជំ្ឺ COVID-19 គួ្រទម្របើម្របាស់ពិន្ទ ុ  
CADR “្ូលី” 22។ 

● ការផ្លៃ េ់បត រូែយល់កន ុ្មួយសម៉ា ្ (ACH) គ្ឺជាការគ្ែនណែលទម្របើម្របាស់ទែើមបីកំែត់ឧបករែ៍

សាែ តខ្យល់សមម្រសបសម្រាប់េំ ំបន្ទប់ជាក់លាក់ មួយ។ របូមន្តសម្រាប់ ACH គ្៖ឺ 
ACH = CADR ( វ ីតគូ្បកន ុ្មួយនេី) × 60 (នេីកន ុ្មួយទា៉ា ្) ÷ េំ ំបន្ទប់ ( វ ីតគូ្ប) 

● កង្ហា របឺ ែយល់លក់សៅសលើទី្ារ (Commercial Exhaust Fans) ែំទែើរការទដ្ឋយទញ 

ឬបឺតខ្យល់ទៅកន ុ្េិសទៅមួយ។ កង្ហហ របឺតខ្យល់អាចដ្ឋក់ទៅកន ុ្ប អ្ ចួ ឬពិតន្។  

● ម៉ា េ ីន្េមា  ែយល់ចល័  (Portable Air Cleaners) គ្ជឺាឧបករែ៍ណែលអាចដ្ឋក់ទៅកន ុ្អគារ 

ឬបន្ទប់ទែើមបីទ វ្ ើការសាែ តខ្យល់ (ទម្រចេះខ្យល់)។ សម្រាប់ជំ្ឺ COVID-19 

ម្រតូវទម្របើម្របាស់ា៉ា សុីន្សាែ តភាគ្លែ ិតកន ុ្ខ្យល់ម្របសិេធភាពខ្ពស់ (HEPA)។ 
● ចរន្តែយល់ធមមជា ិ (Natural Ventilation) សំទៅទៅទលើខ្យល់ណែលេេួលបាន្ទដ្ឋយការទបើកប អ្ ចួ 

ន្ិ្ទវ រទែើមបីឱយាន្លំ ូរខ្យល់ពីខា្ទម្រៅ។  

● កាាំរេម ីកមា  ់សមសរាគអ្  ល្ាវយូីសេ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)  គ្ឺជាវ ិ្ ីសារសត

សាល ប់ទមទរាគ្ទដ្ឋយទម្របើកំារសម ីអ ុលម្រតវ រយូទ  ទែើមបសីាល ប់អតិសុខ្ុមម្របាែ។  
 
 

ការបស ក្ើ ចរន្តែយល់ ន្ិ្ជាំ្ឺ COVID-19 

COVID-19 គ្ឺជាជំ្ឺណែលប ត លមកពីវ ររុសកូរ៉ូ ូ SARS-CoV-2 ណែលអាចចមល្តមរយៈតំែក់េឹក ន្ិ្តំែក់

ឧសម ័ន្ណែលបាន្បទញ្ាញទៅទពលមន្ុសេកែក ក ត ស់ ន្ិយាយ ទម្រចៀ្ ឬែកែទ ហ្ ើម។ តំែក់េឹកាន្េំទនរ
ធាល ក់កន ុ្ចាា យពី 3 ទៅ 6  វ ីត ប៉ាុណន្តតំែក់ឧសម ័ន្ អាចទ វ្ ើែំទែើរបាន្ឆ្ងា យ ន្ិ្សថ ិតទៅកន ុ្ខ្យល់បាន្យូរ។ មន្ុសេ
ាន ក់អាចឆ្ល្ទមទរាគ្ទៅទពលតំែក់េឹកទៅទលើភាន សាត់ ម្រចមុេះ ឬណភនក ឬទៅទពលណែលខ្យល់ាន្ វ ររុសម្រតូវបាន្
ម្រសូបចូល។ មន្ុសេាន ក់ក៏អាចឆ្ល្តមរយៈការប៉ាេះទលើថ្អទណែលឆ្ល្ទមទរាគ្ ទ ើយបនទ ប់មកប៉ាេះម្រចមុេះ ាត់ 
ឬណភនករបស់ខ្ល នួ្អ្ណែរ។ ទ តុែូទចនេះ ចំបាច់ម្រតូវសថ ិតទៅចាា យយា៉ា ្តិច 6  វ ីតពីអនកែថ្េ (គ្ាល តរា្កាយ) 
 ក់របំា្មុខ្ អន្ុវតតអនម័យថ្ែ (លា្ថ្ែឱយបាន្ញឹកញាប់) ពិន្ិតយទមើលខ្ល នួ្ឯ្ 
ឱយបាន្ទេៀ្ទត់ចំទ េះទរាគ្សញ្ជា ជំ្ឺ COVID-19  ទ ើយសាន ក់ទៅអទេះទៅទពលឈឺ 
ឬទៅទពលអនកបាន្ប៉ាេះ ល់ជាមួយអនកណែលាន្អទ ុក ជំ្ឺ COVID-19។ ការទរៀបចំឱយ
ាន្ខ្យល់ទចញចូលបាន្ម្រតឹមម្រតូវអាចអតល់ការការ របណន្ថមទេៀតម្របឆំ្ង្ន្ឹ្ការរ រករាលដ្ឋលថ្ន្ជំ្ឺ COVID-19  
ទៅទពលទម្របើម្របាស់បណន្ថមពីទលើការម្រប ុ្ ម្របយ័តនែូចណែលបាន្ណែនំខា្ទលើ។1.2,3 

 
អគារន្ីមួយៗាន្លកខែៈខ្ុសៗគាន  ទ ើយអាចទម្របើ វ ិ្ ីសារសត ទអេ្ៗទែើមបីទ វ្ ើឱយកាន់្ណតម្របទសើរនូ្វការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ 
ន្ិ្ការទម្រចេះខ្យល់។ ខា្ទម្រកាមទន្េះគ្ឺជាការពិភាកាអំពី វ ិ្ ីសារសត មួយចំនួ្ន្។ 

េីតំ្ជីវកមមម្រតូវបាន្ណែនំឱយចូលរមួជាមួយ វសិវ ករសំែ្់ ន្ិ្អនកជំនញម្របព័ន្ធ  HVAC 
ទែើមបីកាត់បន្ថយការប៉ាេះ ល់ជាមួយជំ្ឺឆ្ល្តមខ្យល់ទៅកន ុ្អគារ 
តមរយៈការបទ ក្ ើន្ម្របសិេធភាពថ្ន្ការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ ន្ិ្ការទម្រចេះខ្យល់។ ម្របព័ន្ធ  HVAC ម្រតូវបាន្រចនទ ើ្
ម្រសបតមលកខែៈអគារ ន្ិ្ចំនួ្ន្មន្ុសេទៅកន ុ្អគារ។ ការផ្លល ស់បត រូ មួយចំទ េះលកខែៈរចនសមព ័ន្ធអគារ 
ែូចជាចំណែកអគារ ចំនួ្ន្មន្ុសេកន ុ្អគារ ម្របព័ន្ធ  HVAC ន្ិ្បរកិាខ របណន្ថម (ឧទ រែ៍ កង្ហហ របឺតខ្យល់ ឬា៉ា សុីន្សាែ
តខ្យល់ចល័ត) ម្រតូវណតម្រតួតពិន្ិតយ ន្ិ្អន្ុវតតទដ្ឋយអនកជំនញ HVAC ណែលាន្ជំនញវជិាា ជីវៈ ឬអនកជំនញ

http://www.acphd.org/


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

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000 

COVID-19 Information: (510) 268-2101 

Colleen Chawla, Director 
Kimi Watkins-Tartt, Director 

Nicholas Moss, MD, Health Officer 

 
 

មគ្គ ុ ទេសក៍បទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់េូទៅ             េំព័រ 3 កំណែ៖ 1-13-2021  

ណអនកគ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារ។ ការទ វ្ ើឱយម្របទសើរទ ើ្នូ្វគ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារគួ្រអន្ុវតតភាល មៗទៅមុន្ទពលអាជីវកមម
ទបើកែំទែើរការទ ើ្វញិ ន្ិ្ម្រតូវបន្តអន្ុវតតទៅកន ុ្ទពលសថ ិតកន ុ្អគារទែើមបីកាត់បន្ថយោន្ិភ័យថ្ន្ការឆ្ល្វ ររុស។ 

 

លកខែណឌ ្បព័ន្ធ HVAC៖ អន្សុាសន្៍ខា្ទម្រកាមម្រតូវបាន្អដល់ទដ្ឋយសាគ្មម្របព័ន្ធកទដដ  ន្ិ្ម្របព័ន្ធ ម្រតជាក់អាទមរកិ 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) (ASHRAE)5៖ 

● ម្រតូវលា្សាែ ត ន្ិ្សាល ប់ទមទរាគ្ម្របព័ន្ធ  HVAC ន្ិ្ថ្អទខា្កន ុ្អគារឱយបាន្ម្រតឹមម្រតូវ។ 

● ម្រតូវណកសម្រមួលម្របព័ន្ធ  HVAC ទែើមបីបទ ក្ ើន្ខ្យល់ខា្ទម្រៅចូលកន ុ្អគារឱយបាន្ 100% ឬឱយបាន្ជាអតិបរាិ

ទៅតមការកំែត់ទៅកន ុ្មួយឯកតខ្យល់។ 

● ម្រតូវទម្របើឧបករែ៍ចប់សញ្ជា គ្ុែភាពខ្យល់ខា្ទម្រៅ ឬេិន្នន្័យតមទវបសាយណែលអាចទជឿជាក់បាន្សម្រាប់

ព័ត៌ាន្អំពីការបំពុលបរសិាថ ន្ខា្ទម្រៅ ជាណអនកមួយថ្ន្ែំទែើការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ែមី ឬណកសម្រមួល។ 

● ម្រតូវរកាបរយិាកាសលែ ទៅកន ុ្អគារ ទយា្ទៅតមសីតុែហភាពថ្ន្រចន ន្ិ្អម្រតសំទែើម ក់ព័ន្ធ ។ ទយា្

តមឯកសារណែនំរបស់អ គ្ការសុខ្ភាពពិភពទលាក (WHO) សូមទជៀសវា្កំែត់ម្របព័ន្ធ ម្រគ្ប់ម្រគ្្អាកាស

ធាតឱុយាន្សីតុែហភាពកម្រមិតទប (ទម្រកាម 70 អ្ាទស) ន្ិ្កម្រមិតសំទែើមទប “សង ួត” (ទម្រកាម 40%)6។ 

ASHRAE ណែនំឱយកំែត់សំទែើមកន ុ្អគារអតិបរាម្រតឹម 60%។ 

● ម្រតូវបិេការបញ្ជា ម្របព័ន្ធបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់ម្រគ្ប់ម្រគ្្តម្រមូវការ (DCV) ។ 

● ម្រតូវទ វ្ ើការសាែ តខ្យល់ម្រត ប់មកវញិ ន្ិ្/ឬ អដល់ខ្យល់ែល់េីធាល កន ុ្អគារតមរយៈការទម្រចេះទមកាន្ិច។ អន្ុវតត

កម្រមិតម្រត្ MERV ខ្ពស់បំអុត ម្រសបតមឧបករែ៍ HVAC។ ASHRAE ណែនំឱយកម្រមិត MERV អបបបរា 13 

ន្ិ្ម្រតូវាន្ MERV ចប់ពី 14 ទ ើ្ទៅ ម្របសិន្ទបើឧបករែ៍អាចម្រេម្រេ្់កម្រមិតថ្ន្ការទម្រចេះទន្េះ។  

● ម្រតូវែំទែើការម្របព័ន្ធ  HVAC ទៅកន ុ្េម្រម្់ាន្មន្ុសេ រយៈទពលយា៉ា ្តិចមួយសបាត  ៍ទៅមុន្ទពលាន្មន្ុសេ 
ម្របសិន្ទបើអាច។ 

ម្រតូវរកាម្របព័ន្ធ  HVAC ឱយែំទែើរការកន ុ្អំ ុ្ទពលាន្មន្ុសេ ន្ិ្ជាេម្រម្់ាន្មន្ុសេរយៈទពលយា៉ា ្តិចពីរ (2) 
ទា៉ា ្ មុន្ទពលទបើក ន្ិ្រយៈទពលចប់ពីពីរ (2) ទា៉ា ្ទ ើ្ទៅ បនទ ប់ពីាន្មន្ុសេទៅកន ុ្អគារ។ ម្របសិន្ទបើអាច 
ម្របព័ន្ធគួ្រណតែំទែើរការកន ុ្េម្រម្់ាន្មន្ុសេ រយៈទពល 24 ទា៉ា ្ កន ុ្មួយថ្ែា ន្ិ្ 7 ថ្ែាកន ុ្មួយសបាត  ៍ ទែើមបបីទ ក្ ើន្
ការបទ ក្ ើតចរន្តខ្យល ់ន្ិ្ទម្រចេះខ្យល់ឱយបាន្ទម្រចើន្បំអុត។ ម្រតូវអន្ុវតតការណែទសំកមមឱយបាន្យា៉ា ្តិចមួយណខ្មដ្ 
ផ្លល ស់បដ រូតម្រម្ឱយបាន្ទេៀ្ទត់ ន្ិ្ទ វ្ ើការម្រតួតពិន្ិតយឱយបាន្ញឹកញាប់ រមួទំ្ អំ ន្ឧបករែ៍ចប់សញ្ជា សាព ្ 
ន្ិ្មតិសណមដ្ការមិន្ទពញចិតតរបស់អនកទៅកន ុ្អគារ។ ម្រតូវពិន្ិតយឱយបាន្ទេៀ្ទត់ថ្ន 
ម្របព័ន្ធកំពុ្ែំទែើរការម្រសបតមឯកសារណែនំ ន្ិ្លកខខ្ែឌ ម្របតិបតត ិការបចច ុបបន្ន។ 
 
ចរន្តែយល់ធមមជា ិ៖ ចំទ េះអគារណែលពឹ្ណអែកទលើការចំ ប អ្ ចួ ន្ិ្ទវ រទែើមបីឱយខ្យល់ខា្ទម្រៅចូល 
ម្រតូវបទ ក្ ើន្ចរន្តខ្យល់ទចញចូលឱយបាន្ទម្រចើន្បំអុត ទដ្ឋយការទបើកប អ្ ចួ ន្ិ្ទវ រ 
ទ ើយម្រតូវកំែត់េិសលំ ូរខ្យល់កន ុ្អគារឱយឆ្ងា យពីអនកទៅកន ុ្អគារឱយបាន្ទម្រចើន្បំអុតតមណែលអាចទ វ្ ើបាន្2,7។ 
ម្រតូវចំថ្ន មិន្ម្រតូវទបើកប អ្ ចួ ឬទវ រ ម្របសិន្ទបើការទ វ្ ើែូទចនេះអាចប ក្ទម្រគាេះថ្នន ក់ែល់សុខ្ភាព ឬសុវតថ ិភាព20។ 
ទលើសពីទន្េះទេៀត ឧបករែ៍បណន្ថមែូចជាកង្ហហ របឺតខ្យល់ ន្ិ្ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័តណែលាន្តម្រម្ HEPA 
អាចទម្របើម្របាស់ ទែើមបីបទ ក្ ើន្ការផ្លល ស់បត រូខ្យល់កន ុ្អគារ ន្ិ្ម្រត្សារធាតុពុលកន ុ្ខ្យល់។ 
ម្រតូវបន្ថយចំនួ្ន្មន្ុសេកន ុ្អគារទៅម្រគ្ប់កណន្ល្ណែលមិន្អាចបទ ក្ ើន្ខ្យល់ទចញចូលបាន្2។ កតត  
សីតុែហភាព សំទែើម ការបំពុល សំទ ្រំខាន្ ភាន ក់ង្ហរចមល្ទរាគ្ សន្ត ិសុខ្ ន្ិ្កតត សុវតថ ិភាព 
ក៏គួ្រទដ្ឋេះម្រសាយបាន្អ្ណែរ ទៅទពលពឹ្ណអែកទលើខ្យល់ទចញចូលពី្មមជាតិ ទែើមបីណែរកាសុខ្ភាព 
ន្ិ្ផ្លសុកភាពរបស់អនកទៅកន ុ្អគារ។ 
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មគ្គ ុ ទេសក៍បទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់េូទៅ             េំព័រ 4 កំណែ៖ 1-13-2021  

ឧបករណ៍បខន្ែម៖ កង្ហហ របឺត ន្ិ្ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័តណែលាន្តម្រម្ HEPA 

ណែលាន្លក់ទៅទលើេីអារអាចជួយកាត់បន្ថយោន្ិភ័យថ្ន្ការប៉ាេះ ល់ន្ឹ្ជំ្ឺឆ្ល្តមខ្យល់បាន្ 

ម្របសិន្ទបើទម្របើម្របាស់បាន្ម្រតឹមម្រតូវ2,8។ ម្របសិេធភាពថ្ន្តម្រម្ HEPA គ្ឺលែជា្ MERV 1610។ 

កង្ហហ របឺតម្រតូវណតដ្ឋក់កន ុ្េីតំ្ម្រតឹមម្រតូវ ទែើមបីអាចបឺតខ្យល់ពីកន ុ្បន្ទប់ ទ ើយ

បទញ្ាញខ្យល់ណែលអាចាន្ទមទរាគ្ទចញទៅទម្រៅ។ ម្រតូវដ្ឋក់កង្ហហ របឺតទៅកមពស់ពិតន្ទែើមបីឱយាន្ចលនខ្យល់ទចញ 

ចូល។ កង្ហហ រប អ្ ចួណែលម្រតូវបាន្ដ្ឋក់ជាប់ទៅកន ុ្ប អ្ ចួ ន្ិ្បទញ្ាញខ្យលក់ន ុ្បន្ទប់ទៅខា្ទម្រៅបន្ទប់ 

ក៏ម្រតូវបាន្ណែនំឱយទម្របើម្របាស់អ្ណែរ20។ ម្រតូវពិន្ិតយទមើលថ្ន 

កង្ហហ រមិន្ម្រតូវបាញ់ខ្យល់ទចញពីប អ្ ចួទដ្ឋយផ្លទ ល់ទៅកន ុ្អល វូទែើរ ឬកណន្ល្ណែលអាចាន្មន្ុសេម្របមូលអត ុំគាន ទ ើយ។ 

កង្ហហ រពិតន្គួ្រទ វ្ ើការណកសម្រមួល ទែើមបីឱយសាល បកង្ហហ រ វលិទៅកន ុ្េិសទៅមួយណែលបឺតខ្យល់ទៅទលើពិតន្ 

ទដ្ឋយមិន្បាញ់ចុេះទម្រកាមប៉ាេះន្ឹ្អនកទៅកន ុ្បន្ទប់។ សូមកុំឱយាន្ចរន្តខ្យល់ណែលបាន្បឺតទៅវលិវល់កន ុ្បន្ទប់ 

ឬបាញ់ខ្យល់ឆ្ល្ពីមន្ុសេាន ក់ទៅមន្ុសេាន ក់ទេៀត។ 

ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័តម្រតូវបាន្វាយតថ្មលទដ្ឋយសាគ្មអនកអលិតឧបករែ៍ទម្របើម្របាស់តមអទេះ (Association of Home 

Appliance Manufacturers)។  
អម្រតថ្ន្ការយកភាគ្លែ ិតទចញពីខ្យល់ម្រតូវបាន្ទគ្ទៅថ្ន អម្រតណចកចយខ្យល់សាែ ត (CADR) ។ 

ម្រតូវកំែត់ឧបករែ៍សមម្រសបទយា្ទៅតមេំ ំបន្ទប់ ន្ិ្ CADR ថ្ន្ឧបករែ៍ 

ទែើមបីេេួលបាន្អម្រតផ្លល ស់បត រូខ្យល់ណែលច្់បាន្ទៅកន ុ្មួយទា៉ា ្ (ACH) យា៉ា ្ទោច ស់ចំនួ្ន្ 5 

ទដ្ឋយទម្របើរបូមន្តខា្ទម្រកាម9,10។ 

 
ACH = CADR ( វ ីតគូ្បកន ុ្មួយនេី) × 60 (នេីកន ុ្មួយទា៉ា ្) ÷ បរាិែបន្ទប់ ( វ ីតគូ្ប) 

 

ម្រតូវដ្ឋក់ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័តណែលាន្តម្រម្ HEPA ណែលការម្រសូបខ្យល់ ន្ិ្បទញ្ាញខ្យល់ មិន្ាន្ការរាំ្ សទ េះ 
ឧទ រែ៍ទៅឆ្ងា យពីជញ្ជា ំ្ ទម្រគ្ឿ្សង្ហហ រមិ ឬវាំ្ ន្ន្។ ម្រតូវកំែត់េិសលំ ូរខ្យល់ថ្ន្ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័ត 
ទែើមបីកុំឱយវាបាញ់ខ្យល់ទដ្ឋយផ្លទ ល់ពីមន្ុសេាន ក់ទៅមន្ុសេាន ក់ទេៀត។ ម្រតូវផ្លល ស់បដ រូតម្រម្ HEPA ឱយបាន្ទេៀ្ទត់។ 
ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័តម្រតូវណតាន្ការបញ្ជា ក់ពីម្រកមុម្របឹកា្ន្ធាន្ខ្យល់កាលី វ ័រញា៉ា  (California Air Resources 
Board) (CARB) ទែើមបីទឆ្ល ើយតបន្ឹ្សុវតថ ិភាពអគ្គ ិសន្ី ន្ិ្ការបំភាយអូ េូ ន្។ 
សម្រាប់បញ្ា ីា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ណែលអន្ុទលាមតមកម្រមិតកំែត់ថ្ន្ការបំភាយឧសម ័ន្អូ េូ ន្ទៅរែាកាលី វ ័រញា៉ា  
សូមទមើលតរា្ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ណែលបាន្បញ្ជា ក់របស់ម្រកមុម្របឹកាភិបាលកាលី វ ័រញា៉ា តមរយៈ 

https://ww2.arb.ca.gov/list-carb-certified-air-cleaning-devices11។ 
 

ឧបករណ៍ជាំនួ្យបខន្ែម៖ ការម្រសាវម្រជាវបាន្បង្ហហ ញថ្ន Upper-room UVGI អាចកាា ត់វ ររុស SARS-CoV-2 

ទៅឧបករែ៍ទន្េះម្រតូវបាន្ដ្ឋក់ពយួ រទៅកន ុ្ខ្យល់អាកាស21។ CDC ណែនំឱយពិចរ ទម្របើម្របាស់ កំារសម ីកាា ត់ទមទរាគ្

អ ុលម្រតវ រយូទ  (UVGI)  ជាជំនួ្យទែើមបីជួយកាា ត់ វ ររុសកូរ៉ូ ូ SARS-CoV-2 ជាពិទសសទៅទពល 

ជទម្រមើសសម្រាប់ការបទ ក្ ើន្ចរន្តខ្យល់កន ុ្បន្ទប់ទៅាន្កម្រមិត20។ ការរចន 

ន្ិ្ការកំែត់េំ ំថ្ន្ម្របព័ន្ធកំារសម ីកាា ត់ទមទរាគ្អ ុលម្រតវ រយូទ  (UVGI) ឬម្របព័ន្ធ  UVGI តម្រមូវឱយាន្ជំនញម្រតឹមម្រតូវ។ 

សូមពិទម្រគាេះជាមួយម្រកមុ  ុន្អលិតណែលាន្ទករ តិ៍ទ ម្ េះ ឬអនករចនម្របព័ន្ធ ណែលាន្បេពិទសា្ន្៍ខ្ពស់ 
ទៅមុន្ទពលែំទ ើ្20។  
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មគ្គ ុ ទេសក៍បទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់េូទៅ             េំព័រ 5 កំណែ៖ 1-13-2021  

បន្ទប់ ន្ិ្បរសិវណដាក់សៅដាច់សដាយខេក៖ បន្ទប់ 
ន្ិ្បរទិវែមួយចំនួ្ន្ទៅកន ុ្អគារអាចបទ ក្ ើតឱយាន្ទមទរាគ្ប ក្ជំ្ឺឆ្ល្តមខ្យល់ រមួទំ្ វ ររុស SARS CoV-2 
អ្ណែរ។   
 

● បន្ទប់្ូតេឹកអាចជាោន្ិភ័យថ្ន្ការបទ ក្ ើតតំែក់េឹក ន្ិ្សំែល់តំែក់េឹក 
ណែលអាចរមួចំណែកែល់ការចមល្ទមទរាគ្ប ក្ជំ្ឺ10។ ម្រតូវប ហ្ រូេឹកប គ្ន្់ េឹកា៉ា សុីន្ 
ន្ិ្េឹកផ្លក ឈូកមុន្ទពលទបើកអាជីវកមម។ ម្រតូវទបើកម្របព័ន្ធបឺតខ្យលក់ន ុ្បន្ទប់េឹកឱយែំទែើរការជាទរៀ្រាល់ថ្ែា 
(24 ទា៉ា ្កន ុ្មួយថ្ែា 7 ថ្ែាកន ុ្មួយសបាត  ៍) ។ ម្រតូវបិេទវ របន្ទប់េឹកជាន្ិចា ទទេះបីមិន្ទៅទពលមិន្ទម្របើម្របាស់ 
ទ ើយម្រតូវបិេប អ្ ចួម្របសិន្ ទបើវាមិន្ចំ ទដ្ឋយផ្លទ ល់ទៅខា្ទម្រៅ។  ម្រតូវដ្ឋក់គ្ម្រមបប គ្ន្់ចុេះទម្រកាម 
្បេិន្សបើមន្ សៅម ន្សពលច ចប ហ្ រូទឹក ន្ិ្ទបើកឱយខ្យល់ទចញដ្ឋច់ទដ្ឋយណ ក ម្របសិន្ទបើអាច (ឧទ រែ ៍
ម្រតូវទបើកកង្ហហ របឺតម្របសិន្ទបើបទញ្ាញខ្យល់ទៅទម្រៅទដ្ឋយផ្លទ ល់ ទ ើយម្រតូវទបើកកង្ហហ រឱយបាន្ជាប់ជាម្របចំ) ។  

● ម្រតូវពិន្ិតយ ន្ិ្ណែទមំ្របព័ន្ធបឺតខ្យល់កន ុ្បរទិវែចមែ ិន្អាោរ ែូចជាអទេះបាយជាទែើម20។ 
ម្រតូវទបើកម្របព័ន្ធបឺតខ្យល់ទៅកណន្ល្ចមែ ិន្អាោរ ទៅទពលណែលកណន្ល្ទន្េះាន្មន្ុសេចូល 
ន្ិ្ម្រតូវពិចរ ែំទែើរការម្របព័ន្ធ ទន្េះ សូមបទីៅទពលគាម ន្មន្ុសេចូល 
ទែើមបបីទ ក្ ើន្ចរន្តខ្យល់ទំ្ មូលទៅកន ុ្អគារ 20។  

● ទៅកន ុ្បន្ទប់សន្ន ិសីេ ន្ិ្ការយិាល័យឯកជន្ ម្រតូវចំ ទវ រទែើមបីឱយាន្លំ ូរខ្យល់ 

ន្ិ្ម្រតូវពិចរ ដ្ឋក់តម្រម្ HEPA ចល័ត23។ 

● ទៅកន ុ្ជទែត ើរយន្ត  ម្រតូវកំែត់ចំនួ្ន្អនកជិេះ ម្រតូវទបើកកង្ហហ របឺតខ្យល់កន ុ្បន្ទប់ (ជទែដ ើរយន្ត ) ម្របសិន្ទបើអាច 
ទ ើយម្រតូវពិចរ ដ្ឋក់តម្រម្ HEPA ចល័តកន ុ្ជទែត ើរយន្តណែលាន្អនកជិេះង្ហយរ្ទម្រគាេះ 
(ឧទ រែម៍ន្ុសេចស់ជាទែើម)23។ ចំទ េះអគារទបៗ ម្រតូវពិចរ ដ្ឋក់ប ូតុ្បិេជទែត ើរយន្ត  
ទៅម្រគ្ប់ជាន្់ទំ្ អស់ ទ ើយម្រតូវណែនំអនកជិេះឱយ ក់ា៉ា សជាន្ិចា ន្ិ្ម្រតូវដ្ឋកក់ម្រមតិទៅទលើការន្ិយាយគាន 23។  

● ទៅតមជទែត ើរ សូមទបើកកង្ហហ រម្របសិន្ទបើាន្ (ឧទ រែ៍ ការបទ ក្ ើន្សាព ្ខ្យល់កន ុ្ជទែត ើរ) 

ម្រតូវទបើកប អ្ ចួម្របសិន្ទបើសាថ ន្ភាពទៅខា្ទម្រៅអំទ យអល ន្ិ្តំទ ើ្តម្រម្ HEPA ចល័ត23។ 

 
 
ការខងទា្ំ បព័ន្ធ HVAC៖ ឯកសារណែនំសដ ីពីការណែទមំ្របព័ន្ធ  HVAC 
ន្ិ្ការផ្លល ស់បដ រូតម្រម្កន ុ្អំ ុ្ទពលាន្ការរាតតាតជំ្ឺ COVID-19 
រមួទំ្ ឯកសារណែនំសដ ីពីឧបករែ៍ការ រខ្ល នួ្ (PPE) សម្រាប់បុគ្គលិកណែទ ំHVAC អាច 
ទមើលបាន្តមរយៈទវបសាយត៍ https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-disinfection។ 
 
ការបាំព លែយល់សៅខា្ស្ៅ៖ ខ្ែ្ថ្្ព។ ទៅរែូវទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រព ណអេ្អាចបំពុលែល់ខ្យល់អាកាស។ 
ការបំពុលខ្យល់ទៅខា្ទម្រៅ ែូចជាណអេ្ទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រព 
ម្រតូវទ វ្ ើការទដ្ឋេះម្រសាយបណន្ថមទលើការអន្ុវតតណកលមែគ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារែូចណែលបាន្ទរៀបរាប់ខា្ទលើ។ 
ទៅទពលាន្ទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រពទៅណកបរខា្ សូមទបើកទមើល https://www.airnow.gov/ 
សម្រាប់ព័ត៌ាន្សដ ីពីគ្ុែភាពខ្យល់។ ចំទ េះអគារណែលាន្ម្របព័ន្ធ  HVAC ម្រតូវែំទ ើ្កម្រមិតតម្រម្ MERV 13 
ឬកម្រមិតខ្ពស់បំអុត ណែលប គ្ ុ ំ HVAC អាចអន្ុញ្ជា តឱយែំទ ើ្បាន្15។ 
អាចែំទ ើ្ឧបករែ៍វាស់សាព ្ទៅន្ឹ្តម្រម្ទែើមបីបង្ហហ ញអំពីទពលទវលាណែលម្រតូវបដ រូតម្រម្ 
ជាពិទសសទៅកន ុ្តំបន់្ណែលាន្ែី ុយ ឬណអេ្ ុយយា៉ា ្ខាល ំ្16។ ម្រតូវពិន្ិតយម្របព័ន្ធ  HVAC ទែើមបីបដ រូតម្រម្ 
ទៅតមសាថ ន្ភាពចំបាច់។ ទៅទពលណែលសន្ទសេន្៍គ្ុែភាពខ្យល់ (AQI) ខ្ពស់ជា្ 100 
ឬគ្ុែភាពខ្យល់ខា្ទម្រៅមិន្លែ 15,17 ម្រតូវទម្របើា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័តណែលាន្តម្រម្ HEPA ន្ិ្ CADR 

ណែលអាចេេួលបាន្ ACH យា៉ា ្តិច 5 ទដ្ឋយទម្របើ 2/3 ថ្ន្េំ ំបន្ទប់ 9,18។ ម្របសិន្ទបើសត ្់ដ្ឋរចរន្តខ្យល់ 

ន្ិ្តម្រម្ខ្យល់ណែលបាន្ណែនំ មិន្អាចសទម្រមចបាន្ ចូរសាន ក់ទៅអទេះទែើមបីការ រការចមល្ / 
ការប៉ាេះ ល់ទមទរាគ្ឆ្ល្ទៅទម្រៅម្រគួ្សារ ទៅកន ុ្រយៈទពលណែលគ្ុែភាពខ្យល់ទៅខា្ទម្រៅមិន្លែ ។ 
សម្រាប់ឯកសារណែនំបណន្ថមសត ីពីណអេ្ទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រព ន្ិ្ការបំពុលបរសិាថ ន្ទៅខា្ទម្រៅ 

សូមទមើលពិ្ីសារេំនក់េំន្្គ្ុែភាពខ្យល់ទខាន្្ី Alameda (Alameda County Air Quality Communications 
Protocol) តមរយៈទវបសាយត៍ http://www.acgov.org/s 

sustainable/what/resilience/documents/201911AlamedaCountyAQCommProtocol.pdf។ 
 
 

http://www.acphd.org/
https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-disinfection
https://www.airnow.gov/
http://www.acgov.org/sustain/what/resilience/documents/201911AlamedaCountyAQCommProtocol.pdf
http://www.acgov.org/sustain/what/resilience/documents/201911AlamedaCountyAQCommProtocol.pdf
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មគ្គ ុ ទេសក៍បទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់េូទៅ             េំព័រ 6 កំណែ៖ 1-13-2021  

សូមទម្របើែាម្រកាមលំ ូរ19 ទន្េះជាមូលដ្ឋា ន្ទែើមបីកំែត់វ ិ្ ីទដ្ឋេះម្រសាយម្របព័ន្ធចរន្តខ្យល់ ន្ិ្ទម្រចេះខ្យល់កន ុ្អគាររបស់អនក។ 
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មគ្គ ុ ទេសក៍បទ ក្ ើតចរន្តខ្យល់េូទៅ             េំព័រ 7 កំណែ៖ 1-13-2021  

េាំណួរេួរញឹកញាប់ (FAQ) អ្ាំពី្បព័ន្ធចរន្តែយល់ 

1. ស ើសយើ្អាចស្បើរបាា្ំ ស ើមបីែណឌ ខចកបន្ទប់ខ រឬសទ? 

របំា្ប៉ាេះ ល់ែល់លំ ូរខ្យល់ទៅខា្កន ុ្បន្ទប់។ ម្របព័ន្ធ  HVAC ម្រតូវណតរចនទ ើ្ទដ្ឋយគ្ិតគូ្រអំពីរបំា្ ឬ 
ឬការទរៀបចំបន្ទប់។ ឧទ រែ៍ ការដ្ឋក់ទម្រគ្ឿ្សង្ហហ រមិទអេ្ៗ ែូចជាទ ន្ ើរទសៀវទៅ។ 
ម្របសិន្ទបើអនកកំពុ្ទរៀបចំបន្ទប់ទ ើ្វញិទៅកន ុ្អគាររបស់អនក សូមទក់េ្ទៅ វសិវ ករអគារ ឬអនកជំនញ 
HVAC របស់អនក។ ម្របព័ន្ធចរន្តខ្យល់ម្រតឹមម្រតូវាន្សំខាន្់ ស់ ទ ើយម្រតូវទម្របើរមួគាន ជាមួយន្ឹ្ា៉ា ស 
ន្ិ្សថ ិតទៅចាា យយា៉ា ្តិច 6  វ ីតពីគាន ។  
 

2. ស ើសយើ្គួរសធវ ើ ូចសមដច ្បេិន្សបើ្បព័ន្ធ HVAC របេ់អ្គាររបេ់សយើ្មិន្អាចដាក់ ្ម្ MERV 13 បាន្?  

ម្រតូវទម្របើវ ិ្ ីសារសត រមួបញ្ច លូគាន ណែលាន្ទៅកន ុ្ឯកសារណែនំទន្េះទែើមបីកាត់បន្ថយការប៉ាេះ ល់ វ ររុសឆ្ល្តម

ខ្យល់ទៅកន ុ្អគារ។ ម្រតូវទម្របើា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ចល័តណែលាន្តម្រម្ HEPA 
ទៅតមឧបករណ៍បខន្ែមទៅកន ុ្ណអនកខា្ទលើ។ ម្រតូវបន្ថយចំនួ្ន្មន្ុសេកន ុ្អគារ 
ឬផ្លល ស់េីទៅខា្ទម្រៅម្របសិន្ទបើកម្រមិតថ្ន្ការទម្រចេះខ្យល់ណែលបាន្ណែនំមិន្អាចសទម្រមចទៅបាន្។ 
 

3. ស ើសយើ្្ វូសធវ ើ ូចសមដច ្បេិន្សបើអ្គាររបេ់សយើ្មិន្មន្្បព័ន្ធ HVAC? 

ម្រតូវទម្របើវ ិ្ ីសារសត រមួបញ្ច លូគាន ណែលាន្ទៅកន ុ្ឯកសារណែនំទន្េះទែើមបីកាត់បន្ថយការប៉ាេះ ល់ វ ររុសឆ្ល្តម
ខ្យល់ទៅកន ុ្អគារ។ ម្រតូវអន្ុវតតតមណអនក ែយល់ធមមជា ិ ន្ិ្ ឧបករណ៍បខន្ែម ខា្ទលើ 
ទែើមបីបទ ក្ ើន្ខ្យល់ខា្ទម្រៅ ន្ិ្ទម្រចេះខ្យល់ទៅខា្កន ុ្អគារ។ ម្រតូវបន្ថយចំនួ្ន្មន្ុសេកន ុ្អគារ 
ឬផ្លល ស់េីទៅខា្ទម្រៅម្របសិន្ទបើកម្រមិតខ្យល់ទចញចូល ន្ិ្ការទម្រចេះខ្យល់មិន្អាចសទម្រមចទៅបាន្។ 
 
ការវាសឧ់េម ័ន្កាបូន្ិក 
គ្ឺជាវ ិ្ ីសារសតពិន្ិតយែ៏ាន្អតថម្របទយាជន្៍សម្រាប់កំែត់ថ្នទតើបរាិែខ្យល់បរសុិេធខា្ទម្រៅម្រគ្ប់ម្រគាន្់ម្រតូវបា
ន្ណចកចយទៅកន ុ្អគារណែរឬទេ។ 
ការវាសឧ់សម ័ន្កាបូន្ិកគួ្រទ វ្ ើទ ើ្ទដ្ឋយអនកជំនញណអនកគ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារ 
ឬអនកជំនញបរសិាថ ន្ណែលាន្លកខែៈសមបតត ិម្រគ្ប់ម្រគាន្់ទែើមបីអន្ុវតតការវាយតថ្មលទន្េះ 
ទដ្ឋយទយា្តមរែាបាលសុខ្ភាព ន្ិ្សុវតថ ិភាពការង្ហរ (OSHA), ASHRAE ន្ិ្ឯកសារណែនំ USEPA ។ 
 

4. ស ើសយើ្គួរសធវ ើ ូចសមដច ្បេិន្សបើអ្គាររបេ់សយើ្មិន្មន្្បព័ន្ធ HVAC ន្ិ្ប អ្ ចួ?  

សូមបញ្ជា ក់ជាមួយនយកដ្ឋា ន្អគារ ន្ិ្អគ្គ ិភ័យកន ុ្មូលដ្ឋា ន្ថ្ន 
អគាររបស់អនកទគារពតមទលខ្ចាប់សដ ីពីអគារ ន្ិ្អគ្គ ិភ័យ។ ម្របសិន្ទបើមិន្ាន្ខ្យល់ទចញចូលកន ុ្បន្ទប់ទេ 
សូមបដ រូេីតំ្ទៅខា្ទម្រៅ ឬរកកណន្ល្ទអេ្ទេៀតណែលាន្ខ្យល់ទចញចូលម្រគ្ប់ម្រគាន្់។ 
សូមណសវ ្រកមូលន្ិ្ិទែើមបីេេួលបាន្នូ្វគ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារណែលទលើកកមពស់សុខ្ភាពន្ិ្សុខ្ុាលភាពរ
បស់អនកទៅកន ុ្អគារ។ 
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ឯកស្អរសោ្ 

1. World Health Organization (WHO)៖ 
ការពិចរ ទលើវធិាន្ការែ៍សុខ្ភាពសាធារែៈទក់េ្ន្ឹ្សាលាទរៀន្កន ុ្បរបិេថ្ន្ជំ្ឺ COVID-19។ ថ្ែាេី10 
ណខ្ឧសភា ឆ្ងន ំ 2020។ ាន្ទៅទលើ ទគ្ េំព័រ https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-
school-related- Republic-health-measures-in-  the-context-of-covid-19 

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)៖ ការទបើកសាលាទរៀន្កន ុ្សាថ ន្ភាពជំ្ឺ COVID-19៖ 

ការពិចរ របស់ CDC ថ្ែាេី01 ណខ្កញ្ជា  ឆ្ងន ំ2020 ។ ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-  ncov/community/schools-childcare/schools.html 

3. California Department of Public Health (CDPH)៖ ឯកសារណែនំសម្រាប់ឧសា កមមសដ ីពីជំ្ឺ COVID-19៖  
សាលាទរៀន្ ន្ិ្កមម វ ិ្ ីតមសាលាទរៀន្។ ថ្ែាេី03 ណខ្សីោឆ្ងន ំ2020។ ាន្ទៅទលើ ទគ្ េំព័រ 
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-  schools.pdf 

4. United States Environmental Protection Agency (USEPA)៖ 
ទ វ្ ើឱយម្របទសើរទ ើ្នូ្វការអន្ុវតតការសិកាតមរយៈគ្ុែភាពខ្យល់កន ុ្អគារលែ ម្របទសើរទៅតមសាលាទរៀន្។ 

ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ https://www.epa.gov/iaq-schools/improve-  academic-performance-through-better-
indoor-air-quality-schools  

5. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)។ 
ការទបើកសាលាទរៀន្ន្ិ្សាកលវេិាល័យទ ើ្វញិ។ ាន្ទៅទលើអុិន្្ឺរណែត https://www.ashrae.org/technical-
resources/reopening-of-  schools-and-universities 

6. WHO៖ សំែួរន្ិ្ចទមល ើយ៖ ម្របព័ន្ធ រចន្តខ្យល់ ន្ិ្ា៉ា សុីន្ម្រតជាក់ ន្ិ្ជំ្ឺ COVID-19។ ថ្ែាេី29 ណខ្កកកដ្ឋ ឆ្ងន ំ2020។ 

ាន្ទៅទលើ ទគ្ េំព័រ https://www.who.int/news-room/qa-detail/qa-ventilation-and-air-conditioning-and-
covid-19 

7. WHO៖ ម្របព័ន្ធ រចន្តខ្យល់្មមជាតិ ន្ិ្ា៉ា សុីន្ម្រតជាក់សម្រាប់ម្រគ្ប់ម្រគ្្ការឆ្ល្ជំ្ឺ ទៅតមមែឌ លណែទសុំខ្ភាព។ 

ឆ្ងន ំ2009។ ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf;jsessionid=2A4D0F3  
8628F00F4392D92AE5F4AF89A?sequence=1 

8. USEPA៖ ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ តម្រម្ HVAC ន្ិ្ វ ររុសកូរ៉ូ ូ (COVID-19) ។ ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ  

https://www.epa.gov/coronavirus/air-cleaners-hvac-filters-and-coronavirus-covid-19 

9. បរសិាថ ន្អន្តរជាតិ៖ ទតើការចមល្ទមទរាគ្ COVID-19 តមខ្យល់កន ុ្អគារអាចកាត់បន្ថយបាន្តមរយៈ ? 

ភាគ្េី142 ណខ្កញ្ជា  ឆ្ងន ំ2020 ទលខ្105832។ ាន្ទៅទលើ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020317876 

10. ASHRAE។ ការទម្រចេះ / ការសាល ប់ទមទរាគ្។ ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រhttps://www.ashrae.org/technical-  
resources/filtration-disinfection 

11. ម្រកមុម្របឹកា្ន្ធាន្ខ្យល់កាលី វ ័រញា៉ា  (CARB)។ ា៉ា សុីន្សាែ តខ្យល់ណែលាន្វញិ្ជា បន្បម្រតទៅកាលី វ ័រញា៉ា ។ 

ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/air-cleaners-ozone-
products/california-certified-air-  cleaning-devices 

12. USEPA៖ បញ្ា ីរាយ N៖ ថ្នន សំាល ប់ទមទរាគ្សម្រាប់ទម្របើម្របឆំ្ង្ន្ឹ្ វ ររុស SARS-CoV-2 (COVID-19)។ ាន្ទៅទលើ 

ទគ្ េំព័រ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 

13. USEPA៖ ចរន្តខ្យល់ ន្ិ្ វ ររុសកូរ៉ូ ូ (COVID-19) ។ ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ  
https://www.epa.gov/coronavirus/ventilation-and-coronavirus-covid-19 

14. USEPA៖ ឯកសារសដ ីពីណអេ្ទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រព៖ ការ រកុារពីណអេ្ទភល្ទឆ្េះថ្ម្រព ន្ិ្ទអេះ។ ាន្ទៅទលើ    ទគ្ េំព័រ 
https://www3.epa.gov/airnow/smoke_fires/protecting-children-from-wildfire-smoke-and-ash.pdf 

15. េីភាន ក់ង្ហរការ របរសិាថ ន្កាលី វ ័រញា៉ា  (CalEPA)៖ 
ឯកសារណែនំសម្រាប់សាលាទរៀន្កន ុ្កំ ុ្ម្រពឹតតការែ៍ណអេ្ទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រព។ ាន្ទៅទលើអុីន្្ឺែិតតមរយៈ 

https://oehha.ca.gov/media/downloads/air/fact-  sheet/wildfiresmokeguideschoolsada.pdf 
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16. USEPA៖ ណអេ្ទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រព៖ ឯកសារណែនំសម្រាប់មរន្ត ីសុខ្ភាពសាធារែៈ។ ថ្ែាេី28 ណខ្ឧសភា ឆ្ងន ំ2020 ។ 
ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ  ទគ្ េំព័រ https://www.airnow.gov/publications/wildfire-smoke-guide/wildfire-
smoke-a-guide-for-public-health-officials/   

17. AirNow៖ ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/  

18. CDC៖ ការពិចរ អំពីជំ្ឺ COVID-19 សម្រាប់េីជម្រមកខ្យល់សាែ ត 

ន្ិ្កណន្ល្ខ្យល់សាែ តទែើមបីការ រសាធារែជន្ពីណអេ្ទភល ើ្ទឆ្េះថ្ម្រព។ ថ្ែាេី01 ណខ្ឧសភា ឆ្ងន ំ2020 ។ 
ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/cleaner-air-shelters.html  

19. សាលាសុខ្ភាពសាធារែៈទយល (Yale School of Public Health)។ គ្ន្ល ឹេះម្របព័ន្ធចរន្តខ្យល់ទែើមបីកាត់បន្ថយ 

ោន្ិភ័យ។ ាន្ទៅទលើ ទគ្ េំព័រ 
https://publichealth.yale.edu/research_practice/interdeteral/covid/schools/ventilation/ 

20. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ។ រចន្តខ្យល់កន ុ្ស គ្មន្៍ កណន្ល្ការង្ហរ ន្ិ្សាលាទរៀន្ ។ 

ថ្ែាេី08 ណខ្ ន្  ូឆ្ងន ំ2020។ ាន្ទៅទលើទគ្ េំព័រ  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/ventilation.html 

21. National Center for Biotechnology Information (NCBI)៖ ការសាល ប់ទមទរាគ្ទដ្ឋយខ្យល់កំារសម ីអ ុលម្រតវ រយូបន្ទប់

ខា្ទលើអាចជួយកាត់បន្ថយការចមល្ជំ្ឺ COVID-19 ទៅកន ុ្អគារ៖ ការសិកាសមិេធលេធភាព។ ថ្ែាេី13 

ណខ្តុលាឆ្ងន ំ2020 ។ អាចរកបាន្តមទគ្ េំព័រ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7566754/  

22.  San Francisco Department of Public Health៖ ឯកសារណែនំបទ ត េះអាសន្ន៖ ចរន្តខ្យល់កន ុ្កំ ុ្ការរាតតាត

ជំ្ឺ COVID-19។ ថ្ែាេី20 ណខ្តុលា ឆ្ងន ំ2020 ។ អាចរកបាន្តមអុិន្្ឺរណែត 

https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Ventilation-Guidance.pdf  

23. ASHRAE។ Epidemic Task Force Commercial។ ថ្ែាេី17 ណខ្សីោ ឆ្ងន ំ2020។ អាចរកបាន្តមទគ្ េំព័រ 

https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-commercial-c19-
guidance.pdf  
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https://www.airnow.gov/publications/wildfire-smoke-guide/wildfire-smoke-a-guide-for-public-health-officials/
https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/cleaner-air-shelters.html
https://publichealth.yale.edu/research_practice/interdepartmental/covid/schools/ventilation/
https://publichealth.yale.edu/research_practice/interdepartmental/covid/schools/ventilation/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7566754/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Ventilation-Guidance.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-commercial-c19-guidance.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-commercial-c19-guidance.pdf

