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Erica Pan, MD, ម�ន� ីសុខ�ពបេ�� ះ�សន�  

  

 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ីពី�រពិនិត្យជំងឺកូ វ �ដ 19 

ស្រ�ប់្រក �មហ៊ុន�ជីវកម�  និងអង��ពេផ្សងៗ 

 េធ� ើបច� �ប្បន��ពៃថ�ទី 6/5/2020  

េសចក� ីេផ�ើម 

ឯក�រេនះប�� ញអំពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ីពី�រពិនិត្យេ�គស��  និងសីតុណ� �ពស្រ�ប់្រក �មហុ៊ន�ជីវកម� និង 
អង��ពេផ្សងៗ។ េ�ល�រណ៍ែណ�េំនះ�ច�� ស់ប� �រ�ចំេណះដឹង �រចម�ងក� �ងសហគមន៍ និងអត� ិ�ពឧបករណ៍ 
�រ�រខ� �ន (PPE) និង�រ�� ស់ប� �រ�រេធ� ើេតស� ។  

នីតិវ �ធីពិនិត្យជំងឺកូវ �ដ 19 េ�ក� �ងឯក�រេនះ គួរអនុវត�េ�មុនេពលបុគ�លចូលេ�ក� �ងមណ� លេដើម្ប�ីប់េផ�ើម�រ�រ 
្រប�ំៃថ�។  

ស�� ល់៖ ្របសិនេបើបុគ�ល្រត�វ្រតឡប់មកេធ� ើ�រប�� ប់ពីរយៈេពលច�� ឡីស័ក 
បុគ�លិក�ងំេនះមិន�ំ�ច់�នលិខិតប�� ក់របស់្រគ�េពទ្យែដលប�� ក់� ខ� �ន�ច្រតឡប់មកេធ� ើ�រ 
ឬខ� �ន�ំ�ច់្រត�វេធ� ើេតស� រកវ �រុសមុនេពល្រតឡប់មក េធ� ើ�រេឡើយ។ 
េយើងមិនែណ�ឱំ្យបុគ�លិក្រត�វ�នលិខិតប�� ក់ពី្រគ�េពទ្យ ឬេធ� ើេតស� េឡើយ េ�យ�រ�រេធ� ើដូេច�ះ �ច 
ប៉ះ�ល់ដល់អត� ិ�ពអ�កផ�ល់េស�េវជ���ស� ស្រ�ប់អ�កជំងឺ និង�ត់បន�យលទ��ពក� �ង�រេធ� ើេតស� ។ បុគ�លែដល 
�នប�� ប់រយៈេពលច�� ឡីស័ក និង�� នេ�គស�� គួរអនុ�� តឱ្យ្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញ�ន។ 

្របសិនេបើបុគ�លិក��� ក់្រត�វ�ន�ក់ឱ្យេ�េ�យែឡកេ��រែតពួក�ត់្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច� ័យ�នជំងឺកូវ �ដ19 
ពួក�ត់�ច្រតឡប់មកេធ� ើ�រវ �ញ�នេ�េពលលក�ណៈវ �និច� ័យែដល�នេរៀប�ប់េ�ក� �ងេ�លនេ��យស� ីពី�រ 
្រតឡប់មកេធ� ើ�រវ �ញរបស់ ACPHD ្រតង់េនះ។ មុនេពល បុគ�លិក�ច្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញ �រេធ� ើេតស� រកជំងឺកូវ �ដ19 
េឡើងវ �ញមិន�ន�ព��ំច់េឡើយ ។ 

បុគ�លិក្រត�តពិនិត្យ 

1. បុគ�លិក�ងំអស់គួរត្រម�វឱ្យបុគ�លិក�� ក់ៗេធ� ើស� ័យ�យតៃម�េ�េលើេ�គស��  
និង�រប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើតេឡើង�មួយជំងឺកូវ �ដ 19 មុន�ប់េផ�ើមេវនរបស់ខ� �ន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម 
សូមេមើល  េ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ីពីស� ័យ �យតៃម� ជំងឺកូវ �ដ 19 ស្រ�ប់បុគ�លិក។  

2. បុគ�លិក (និេ�ជិត អ�កចុះកិច�សន� អ�កស� ័្រគចិត�) ែដលមកដល់ទី�ំង�ជីវកម� 
គួរេធ� ើ�រពិនិត្យេដើម្បីរកេមើល េ�គស�� ជំងឺកូវ �ដ 19។ 

សំណួរ្រត�តពិនិត្យ្រប�ំៃថ� 

�រ�កសួរអំពីេ�គស��  និង�រប៉ះ�ល់�មួយជំងកូឺវ �ដ 19 មិនគួរជំនួសឱ្យវ ��ន�រេផ្សងៗេទៀត ដូច��ងៃដ  
ឱ្យ�នញឹក�ប់ �រឱ្យមនុស្ស�ងំអស់េ�ក� �ងអ�រ�ក់រ�ំងមុខ ស� ិតេ�ច�� យ 6 ហ� ៊�តពី��  និង�របេង� ើតរ�ំង 
ដូច�បង� �ចក�� ក់េ�េពលមនុស្ស្រត�វស� តិេ�ជិត�� តិច�ង 6 ហ� ៊�ត ដូច�េដើម្បីបង់ៃថ�ទំនិញ�េដើម។ 

សូមសួរសំណួរដូច�ងេ្រ�ម៖ 

http://acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-criteria-english.pdf
http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
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1. េ�ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រ�យ េតើអ�ក�នេធ� ើេ�គវ �និច� ័យេឃើញ�នជំងឺកូវ �ដ 19 ឬ�ន�នេធ� ើេតស�  ែដល 
ប�� ក់�អ�ក�នវ �រុសេនះែដរឬេទ? 

☐ �ទ/�ស    ☐ េទ 
 

2. េតើអ�ករស់េ�ក� �ង្រគ��រែតមួយ�មួយ ឬេតើអ�ក�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�* េ�ក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ�ចុងេ្រ�យ 
�មួយអ�កែដល្រត�វ�ន�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�យ�រជំងឺកូវ �ដ 19 ឬ្រត�វ�នេធ� ើេតស� ែដលប�� ក់� 
ពួក�ត់�នវ �រុសែដរឬេទ? 

☐ �ទ/�ស    ☐ េទ 
 

3. េតើអ�ក�នេ�គស�� �ងំេនះ�៉ងតិចមួយ ឬេ្រចើន េ�ៃថ�េនះ ឬេ�ក� �ងរយៈេពល 24 េ�៉ងចុងេ្រ�យ ែដលថ�ី 
ឬ មិន្រត�វ�នពន្យល់េ�យមូលេហតុ�មួយេ្រ�ពីលទ��ព�ច�នជំងឺកូវ �ដ 19 ែដរឬេទ? 

• ្រគ �នេ��  រ�រ ញ័រ�ក់/េ្រស�វ្រ�ញ 
• ក�ក 
• ឈឺបំពង់ក 
• ដកដេង� ើម�ប់ ពិ�កដកដេង� ើម 
• �ន�រម�ណ៍េខ�យ ឬអស់ក�� ំងខុស្រប្រកតី 
• ែដលដឹងរស�តិ ឬក� ិន 
• ឈឺ�ច់ដុ ំ
• ឈឺក�ល 
• េហៀរសំេ�រ ឬតឹង្រចមុះ 
• �ករសូ 
• ចង់ក� �ត ឬក� �ត 

 
☐ �ទ/�ស    ☐ េទ 

* “�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�្រត�វ�នកំណត់���ររស់េ�ក� �ងផ�ះែតមួយ �ៃដគួរជិតស� ិទ� �អ�កែថ� ំឬស� តិេ�ក� �ង 
ច�� យ 6 ហ� ៊�ត រយៈេពលេលើសពី 15 �ទី �មួយបុគ�លែដល�នជំងឺកូវ �ដ 19។ 

 
 ្របសិនេបើបុគ�លិកេឆ� ើយ �ទ/�ស ចំេ�ះសំណួរ�មួយ បុគ�លិក្រត�វប�� �នេ�ផ�ះ និង្រត�វអនុវត��ម 

 វ ��ន�រ�ក់ឱ្យេ�េ�យែឡក/ច�� ឡីស័ក ្រតង់េនះ។ 

�របេង�ើត�� នីយសំណួរ្រត�តពិនិត្យ 

1. េតើនរ��អ�កសួរ និងេឆ� ើយសំណួរ? 

• សូមកំណត់អ�កែដលនឹង្រត�វសួរអំពីេ�គស�� ជំងឺកូវ �ដ 19 ែដល�ច�ន 
និង�រប៉ះ�ល់�មួយជំងឺកូវ �ដ 19 ែដល�ច�ន៖ �នែតបុគ�លិក 
ឬ�ងំអស់�� ែដលចូលេ�ក� �ងអ�រ? 

2. កំណត់អ�កែដល្រត�វសួរអំពីសំណួរ្រត�តពិនិត្យជំងឺកូវ �ដ។ 

• �ត់បន�យចំនួនបុគ�លិកែដលសួរសំណួរ្រត�តពិនិត្យ។ ្រពសិនេបើពំុ�នបុគ�លិក្រគប់្រ�ន់ េពលេវ� 
ែដល្រត�វ�រ��ំច់ក� �ង�រ�កសួរបុគ�លិកអំពីសំណួរ្រត�តពិនិត្យ �ចបេង� ើត�ឧបសគ�េ�្រចកចូល 
េ�យពន�រេពល�ប់េផ�ើម�រ�រ និងេធ� ើឱ្យមនុស្សត្រមង់ជួរែវង។  

• បុគ�លែដលេធ� ើ�រ្រត�តពិនិត្យគួរ�ក់រ�ំងមុខ ឬ�៉សមុខ្រសបេ��ម បទប�� ស� ីពី�រេ្របើរ�ំងមុខ 
ស្រ�ប់េ�នធី Alameda។   

3. បេង� ើតវ �ធី�ន់ែតសុវត� ិ�ពេដើម្បីសួរសំណួរ៖  

• សូមប�� ក់�៖ មនុស្សេពញវ �យ និងេក�ងជំទង់�ងំអស់គួរ�ក់�៉ស ឬរ�ំងមុខេ�េពល្រត�វ�នសួរ 
សំណួរ្រត�តពិនិត្យេ�យ�� ល់្រសបេ��មេ�ល�រណ៍។ បុគ�លែដល�� ន�៉សមុខ ឬរ�ំងមុខ គួរ 

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-and-isolation.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
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ផ�ល់ជូនឱ្យ�� ក់មួយេ��មចំនួនែដល�ន។ �ចយកកែន្សងធំ 
ឬ្រក�ត់ែដល្រសេដៀង�� មកេ្របើ�រ�ំងមុខេនះក៏�ន។ 

• យកស�� រៈែដលេ្របើរមួ�� េចញ។ ដូច� �មេ្របើ� �ចរមួ�� ។ ្របសិនេបើវត� ���ំច់្រត�វេ្របើរមួ��  ្រត�វ 
ស�� ប់េមេ�គប�� ប់ពីេ្របើ្រ�ស់មួយេលើកៗ។ 

4. េតើ�រ្រត�តពិនិត្យនឹងេធ� ើេឡើងេ�កែន�ង�? 

• សូមកំណត់កែន�ងែដល្រត�វអនុវត��រ្រត�តពិនិត្យេ�គស�� ។ 
i. យកល�  �រ្រត�តពិនិត្យគួរេធ� ើេឡើងមុនេពលបុគ�លចូលេ�ក� �ងអ�រ ឬេ�ជិត្រចកចូលអ�រ។ 

ii. អ�រ�ចនឹង្រត�វបិទ្រចកចូលមួយចំនួនេដើម្បីកំុឱ្យ�នអ�កចូលេ�យមិន�ន្រត�តពិនិត្យ។ 

iii. ្រចកចូលគួរ�នទីកែន�ង្រគប់្រ�ន់េ�ជុំវ �ញែដលឱ្យបុគ�លិកស� ិតេ�ច�� យ 6 ហ� ៊�តពី�� េ� 
ខណៈេពលរង់�ំ�រ្រត�តពិនិត្យេ�េពល�ប់េផ�ើមេវន�រ�រ។ 
សូម�ក់ស�� ស�� ល់េ�េលើក្រ�លឥដ�េដើម្បរីក�គ�� តពី�� េ�េពលបុគ�លិកត្រមង់ជួរ្រត�តពិ
និត្យ។ 

iv. អ�ក្រត�តពិនិត្យ និងបុគ�លែដល្រត�វ្រត�តពិនិត្យគួរស� ិតេ�ច�� យ�៉ងតិច 6 ហ� ៊�តពី��  
និងពីអ�កដៃទ។ 

v. ្របសិនេបើសួរសំណួរេ�យ�� ល់�ត់ គួរេរៀបចំឱ្យ�ន�� នីយ្រត�តពិនិត្យេដើម្បរីក�ព័ត៌�ន 
ស�� ត់របស់បុគ�លែដល្រត�វ្រត�តពិនិត្យ។   

5. េតើ្រក �មហុ៊ន�ជីវកម�គួររក�ទុកកំណត់្រ�សីតុណ� �ព និងេ�គស�� បុគ�លេ�ក� �ងឯក�រែដរឬេទ?  

• ្រក �មហុ៊ន�ជីវកម��ចសេ្រមច�េតើខ� �នចង់រក�ទុកសំណួរ្រត�តពិនិត្យអំពីជំងឺកូវ �ដ 19 ែដរឬេទ។ 
្របសិនេបើចង់រក�ទុក Cal/OSHA ត្រម�វឱ្យ្រក �មហុ៊នរក�ទុកឯក�រ�ងំេនះរយៈេពល 30 �� ំប�� ប់ពី 
បុគ�លិក�កេចញពីអង��ព។ សូមេមើល ស� ង់�រស� ពីីសិទ�ិចូលេមើលកំណត់្រ��រប៉ះ�ល់ និង 
េវជ���ស� របស់បុគ�លិក របស់ Cal/OSHA (8 CCR 3204)។ 

�រ�ស់សីតុណ� �ព 

្រក �មហ៊ុន�ជីវកម��គេ្រចើនមិន្រត�វ�នែណ�ឱំ្យេធ� ើ�រ្រត�តពិនិត្យសតីណុ� �ពេឡើយ។ �រពិនិត្យសីតុណ� �ពមិន 
ជំនួសឱ្យវ ��ន�រ្រគប់្រគងបុគ�លេផ្សងេទៀត និង�រ្រត�តពិនិត្យដូច� �រពិនិត្យេ�គស��  និងស� ័យ�យតៃម�ស្រ�ប់ 
�រប៉ះ�ល់ជំងឺកូវ �ដ 19 ែដល�ចេកើតេឡើងេឡើយ។ �រ្រត�តពិនិត្យរកេ�គស�� ជំងឺកូវ �ដ 19 គឺ��ទិ�ពទីមួយ។ 
បុគ�លិកែដល�នេឆ� ើយ �ទ/�ស េ�នឹងសំណួរ្រត�តពិនិត្យ និងស� ័យ�យតៃម� 
ពំុ�ំ�ច់េធ� ើ�រ្រត�តពិនិត្យសីតុណ� �ពរបស់ខ� �នេឡើយ េហើយគួរស្រ�កេ�/េ� ផ�ះ។ 

េ�ះបី�៉ង� CDC សូមែណ�ំឱ្យអនុវត��ងំ�រសួរសំណួរ្រត�តពិនិត្យជំងឺកូវ �ដ 19 និង�ងំ�រពិនិត្យសីតុណ� �ព្រក �ម 
មួយចំនួនេ�េពលពួកេគមកដល់កែន�ងេធ� ើ�រ ឬអ�រ�ក់�ក់�មួយ ែដលរមួ�ន៖  

1. បុគ�លែដលចូលមកេធ� ើ�រេ�មណ� លសុខ�ព រមួ�ងំ�រេមើលែថជ�ំញ និង�រែថ�រំយៈេពលែវង ផងែដរ។ 
ស្រ�ប់េ�ល�រណ៍ែណ�បំែន�មស្រ�ប់មណ� លែថ�រំយៈេពលែវងេ�េ�នធី Alameda County សូមេមើល 
្រតង់េនះ។  

2. បុគ�លិក េភ��វ និងបុគ�លែដល�ប់ពន���រ/ឃំុខ� �ន េ�មណ� លែកែ្រប និងកែន�ងឃំុខ� �ន។  
3. បុគ�លិកេហ�� រច�សម�័ន� សំ�ន់ៗែដល្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យបន�េធ� ើ�រប�� ប់ពីប៉ះ�ល់�� ល់�មួយបុគ�ល 

ែដល្រត�វ�នសង្ស័យ ឬប�� ក់��នជំងឺកូវ �ដ 19 ែដលរមួ�ន៖  

• ម�ន� ីអនុវត�ច�ប់សហព័ន�  រដ� និងក� �ងមូល�� ន 
• បុគ�លិកែផ�កេស�អតិថជិន 911 
• បុគ�លិកេ�មជ្ឈមណ� ល Fusion Center 
• អ�កេឆ� ើយតបែផ�កស�� រៈេ្រ�ះ�� ក់ពីរ�� ភិ�ល និងវ �ស័យឯកជន 

http://www.acphd.org/media/568814/ltcf-covid-outbreak-control-recommendations-2020.04.10.pdf
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• បុគ�លិកែផ�កស�� ត និងែថ� ំនិងបុគ�លិកេមើលែថេផ្សងេទៀត 
• កម�ករនិេ�ជិត ែដលរមួ�ន អ�កលក់�ប់កិច�សន� ែផ�ក��រ និងកសិកម� ផលិតកម�សំ�ន់  

បេច�កវ �ទ�ព័ត៌�ន ដឹកជ�� �ន េហដ�រច�សម�័ន��មពល និងរ�� ភិ�ល 

• អតិថិជនែដលមកដល់ទីជ្រមកស្រ�ប់អ�ក�� នផ�ះសែម្បង 
• កុ�រែដលមកដល់ទី�ំងកម� វ �ធីែថ�កុំ�រ រមួ�ងំកម� វ �ធី Pre-K (មុនមេត�យ្យសិក�) ផងែដរ។ 

េ�ល�រណ៍ែណ�ំ CDC ែចង� 
កម� វ �ធីែថ�កុំ�រ�ចអនុ�� តឪពុក�� យ�ស់កេ�� ខ� �នកុ�រេ�យេ្របើ្រប�ប់ ស� ង់កេ�� មុនេពល 
ឬេ�េពលមកដល់ ប�� ប់មក្រត�វ�យ�រណ៍អំពីសីតុណ� �ពេ�ែផ�កែថ�កុំ�រ។ 
កម� វ �ធីែថ�កុំ�រ�ចរមួ�ន��ទ៌ដូច�ងេ្រ�ម៖  

i. កម� វ �ធីែថ�កុំ�រក� �ង្រគ��រ ែដលេ�� �រែថ�កុំ�រ�មផ�ះ 
ii. កម� វ �ធី Pre-K (មុនមេត�យ្យសិក�) េ���ឯកជន និង��រដ� 
iii. កម� វ �ធី Head Start និង Early Head Start 
iv. មណ� លែថ�កុំ�រឯកជន 

េតើ្រក �មហ៊ុន�ជីវកម�េផ្សងេទៀតគួរ�សស់ីតណុ� �ពបគុ�លិក ឬអ�កៃដេផ្សងេទៀតែដលមកដល់អ�ររបស់ខ� �នែដរឬេទ? 

េ�េពលេនះ �យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Alameda 
មិនែណ�ឱំ្យ្រក �មហ៊ុន�ជីវកម��ងំអស់េធ� ើ�រ�ស�់្រប�នូំវសីតណុ� �ពរបសប់ុគ�លកិេដើម្ីបពិនិត្យេមើលជំងឺកូវ �ដ 19 
ែដល�ច�នេឡើយ។   

�រ�កសួរអំពីេ�គស��  និង�ស់សីតុណ� �ព�នអត�្របេ�ជន៍បំផុតេ�ក� �ង�� ន�ពដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• េ�េពលបុគ�លិកេហ�� រច�សម�័ន� សំ�ន់ៗ �ន�រប៉ះ�ល់�មួយជំងឺកូវ �ដ 19 េហើយ�រត្រម�វឱ្យបុគ�លិក 
ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�ងំអស់ស� ិតេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះរយៈេពល 14 ៃថ� នឹងេធ� ើ�រ�នកង�ះ�ត 
បុគ�លិកក� �ងចំនួនដ៏េ្រចើន។ 

• បរ ���សបិទជិតែដលជងឺំកូវ �ដ 19 �ចរ �ក�យ�យ�ប់រហ័ស ្របសិនេបើចូលេ�ដល់ក� �ងមណ� ល 
កែន�ងែថ� ំពន���រ និងមន� ីរឃំុ�ំង។ 

• �� ន�ពែដលវ ��ន�រ�ន្របសិទ��ព�ងេនះ ដូច��រស� ិតេ�ច�� យ 6 ហ� ៊�តពី��  និង�រមិន�ចផ�ល់ 
�៉ស/រ�ំងមុខេ�ឱ្យមនុស្ស្រគប់��  ដូច�កម� វ �ធីែថ�កុំ�រ�េដើម។ 

• កែន�ងផ�ល់េស�ែដល្របឈម�និភ័យខ�ស់ៃនជំងឺកូវ �ដ 19 ធ�ន់ធ�រ ដូច�មន� ីរេពទ្យ គ� ីនិក និងមណ� លែថ� ំ
�េដើម។   

�រេរៀបចំ�� នីយ�ស់កេ��  

1. សូេមើលចំណុចមូលទី 1 ទី 2 ទី 3 និងទី 4 េ�ក� �ងែផ�ក �របេង�ើត�� នីយសំណួរ្រត�តពិនិត្យ។  
2. េរៀបចំរ�ំង ដូច� បង� �ចក�� ក់ ឬរ�ំងជ័រ�� េ�េលើតុ ស្រ�ប់បុគ�លែដលស� ង់កេ�� ឈរពីេ្រ�យ។ 

• �� នីយគួរដំេឡើងេ�ក� �ងច�� យ�៉ងតិច 6 ហ� ៊�តពី��  និងេ�ក� �ងលក�ណៈែដល�ចរក��រស�� ត់ 
របស់បុគ�លែដល្រត�វ្រត�តពិនិត្យ។ 

• ្របសិនេបើរ�ំងមិន�ចេរៀបចំេ�កែន�ង�នេទ បុគ�លែដល�ស់សីតុណ� �ពគួរ�ក់ឧបករណ៍�រ�រ 
ខ� �ន (PPE) ដូចតេ�៖ �៉ស ឧប�រណ៍�រ�រែភ�ក (ែវ�ន� ឬរ�ំងមុខស្រ�ប់េ្របើរចួេ�ះេ�ល 
ែដល្រគបៃផ�មុខ និងចំេហៀងមុខេពញ) និងេ្រ�មេ�ែដលស្រ�ប់េ្របើរចួេ�ះេ�ល។ បុ៉ែន�  PPE ែត 
មួយមុខមិនសូវ�នសុវត� ិ�ពដូចរ�ំងេឡើយ។ �ងេនះេ�េទៀត បុគ�ល្រត�វទទួល�ន�របណ� � ះ 
ប�� លអំពីរេបៀបេ្របើ្រ�ស់ PPE។ 

3. េ�េពលេ្រជើសេរ �ស្របេភទ្រប�ប់ស� ង់កេ�� េ្របើ្រ�ស់៖  

• ស្រ�ប់្រប�ប់ស� ង់កេ�� ្រគប់្របេភទ�ងំអស់ ្រប�ប់ស� ង់កេ�� គុណ�ពខ�ស់ នឹងផ�ល់លទ�ផល 
�ស់កេ�� �ន្រតឹម្រត�វ�ង។ សូមអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហុ៊នផលិត។ 
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• �យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Alameda សូមែណ�ឱំ្យេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ស� ង់កេ�� េ�យ 
មិន�ំ�ច់ប៉ះ (អីុន��� ) ែដល�នេសចក� ីប�� ក់ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

i. ្រប�ប់ស� ង់កេ�� េ�យមិន�ំ�ច់ប៉ះទំនង��ស់កេ�� េឃើញលទ�ផល�ប�ងេបើេធៀប 
�មួយ្រប�ប់ស� ង់កេ�� �ក់ក� �ង�ត់ �ពិេសសេ�េពលេ្របើ្រ�ស់េ��ងេ្រ�អ�រ។ 

• ្របសិនេបើេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ស� ង់កេ�� �ក់ក� �ង�ត់ �រទទួល�ន ឬផឹក�រ�តុ�វ 
និងរ �ងក� �ងរយៈេពល 30 �ទី �ចេធ� ើឱ្យលទ�ផល�ស់មិន្រតឹម្រត�វ។  

នីវ �ធី�ស់សីតុណ� �ព 

�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Alameda �ត់ទុកអ�កែដល�នសីតុណ� �ព 100 ដឺេ្រក F (37.8°C) ឬ 
ខ�ស់�ងេនះ� �នជំងឺ្រគ �នេ�� ។ អ�កែដល�នសតីុណ� �ព 100 ដឺេ្រក F (37.8°C) ឬ ខ�ស�់ងេនះ គួរស្រ�កេ�ផ�ះ។ 
សីតុណ� �ពេ្រ�ម 96°F (35.6°C) គួរេធ� ើ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញេដើម្ប�ី�� អំ�នពិត�្រតឹម្រត�វ្រ�កដែមន។  

1. �រែណ�ំស្រ�ប់�រ�ស់សីតុណ� �ពេ�េពល�នរ�ំងខណ�  (គួរេរៀបចំែបបេនះ) 

• េ�េពល�ស់សីតុណ� �ព ្រត�វឈរពីេ្រ�យរ�ំងខណ� ��  ដូច� បង� �ចក�� ក់ ឬរ�ំងជ័រ េដើម្បី�រ�រ 
មុខរបស់អ�កពីតំណក់តូចៗផ� �វដេង� ើម ែដល�ចេកើតេឡើងេ�េពលអតិថជិនក�� ស់ ក�ក ឬនិ�យ។ 

• េ�េពលអ�កេ�ដល់�� នីយ�ស់កេ��  ្រត�វ�ងៃដរបស់អ�ក រចួប�� ប់មក�ក់េ្រ�មៃដែដលស្រ�ប់ 
េ្របើរចួេ�ះេ�ល។ 

i. �ងៃដ�មួយ�បូ៊ និងទឹករយៈេពល 20  វ ��ទី។ ្របសិនេបើ�� នទឹក សូមេ្របើទឹកអ�ម័យ 
�ងៃដែដល�ន�ល់កុល�៉ងតិច 60%។ ្របសិនេបើៃដេមើលេ�េឃើញ្រប�ក់ គួរេ្របើទឹក 
និង�បូ៊មុនេពលេ្របើ្រ�ស់ទឹក�ល់កុល�ងៃដ។ 

• េដើម្ប�ីស់កេ��  ្រត�វេ�ជុំវ �ញរ�ំងខណ�  ឬ�មបង� �ច។ ្រត�វ្រ�កដ� មុខរបស់អ�កេ�ពីេ្រ�យរ�ំង 
�និច�។ 

i. ្របសិនេបើកេ�� េ្រ�ម 96°F (35.6°C) ្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញ។  
ii. េ�េពលេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ស� ង់កេ�� េ�យមិន�ំ�ច់ប៉ះ (អីុន��� ្រកហម) 

ឬ្រប�ប់ស� ង់កេ�� ្របេភទ temporal thermometer 
្របសិនេបើអ�កមិន�នប៉ះបុគ�លែដល្រត�វពិនិត្យេទ អ�កមិន�ំ�ច់ប� �រេ្រ�មៃដមុនេពលេធ� ើ�រ 
ពិនិត្យបន�េទៀតេឡើយ។ 

iii.  ្របសិនេបើេ្របើ្រប�ប់ស� ង់កេ�� ្រប�ប់ស� ង់កេ�� ្របេភទ temporal thermometer 
សូម�ងស�� ត�មួយ្រប�ប់ជូត�ល់កុល (ឬ�ល់កុល isopropyl �ក់េលើសំឡី) 
េ្រ�យេពល�ស់េលើអតិថិជននីមួយៗ។ អ�ក�ចេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ជូតេឡើងវ �ញ 
្របសិនេបើ�េ�ែតេសើម។ 

iv. ្របសិនេបើេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ស� ង់កេ�� �ក់ក� �ង�ត់ 
្រត�វេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ�� តមួយគូរស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ៗ 
េហើយ្រត�វ�ងស�� ត្រប�ប់ស� ង់កេ�� ឱ្យ�ន�� តល� ប�� ប់ពី�រ 
ពិនិត្យនីមួយៗ។ ្រប�ប់ស� ង់កេ�� �ក់ក� �ង�ត់េ�យេ្របើគ្រមបស� ង់ស្រ�ប់េ្របើរចួេ�ះេ�ល 
ក៏�ចយកមកេ្របើ្រ�ស់ផងែដរ។  

• េ�េពលប�� ប់េវន ឬេ�េពល�កេចញពីទី�ំងពិនិត្យកេ��  ្រត�វេ�ះ និងេ�ះេ�លេ្រ�មៃដ 
រចួ�ងៃដដូចែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ។  

2. �រែណ�ំស្រ�ប់�ស់សីតុណ� �ពេ�េពល�� នរ�ំងខណ�  (េ្របើែត PPE)៖ 

• េ�េពលេ�ដល់ ្រត�វ�ងៃដរបស់អ�ក រចួ�ក់�៉ស ឧបករណ៍�រ�រែភ�ក (ែវ�ន� 
ឬរ�ំងមុខស្រ�ប់េ្របើរចួេ�ះេ�លែដល្រគបៃផ�មុខ និងចំេហៀងមុខេពញ) 
និងេ្រ�មៃដស្រ�ប់េ្របើរចួេ�ះេ�លចំនួនមួយគូរ។ 
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i. សូមអនុវត��មអនុ�សន៍របស់ CDC បច� �ប្បន�ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស និងឧបករណ៍ 
�រ�រែភ�ក�មរយៈេវប�យត៍�ងេ្រ�ម  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html 

ii. សូមអនុវត��មេ�ល�រណ៍ែណ�ំៃនទីកែន�ងរបស់អ�កអំពីរេបៀប�ក់ និងេ�ះ PPE េ�យ 
សុវត� ិ�ព។ ្របសិនេបើពំុ�នេ�ល�រណ៍ែណ�ំេទ សូមអនុវត��ម�រែណ�ំរបស់ CDC 
អំពី�រ�រក់ និងេ�ះ PPE �មរយៈេវប�យត៍ https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-
Sequence-508.pdf  

iii. ែវ�ន�មិន្រត�វ�ន�ត់ទុក�្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រ�រែភ�កេឡើយ 
េ�យ�រ�មិន�ន្រគបជតិចំេហៀងៃផ�មុខ។ 

iv. �ងៃដ�មួយ�បូ៊ និងទឹករយៈេពល 20  វ ��ទី។ ្របសិនេបើ�� នទឹក សូមេ្របើទឹកអ�ម័យ 
�ងៃដែដល�ន�ល់កុល�៉ងតិច 60%។ ្របសិនេបើៃដេមើលេ�េឃើញ្រប�ក់ គួរេ្របើទឹក 
និង�បូ៊មុនេពលេ្របើ្រ�ស់ទឹក�ល់កុល�ងៃដ។ 

• ពិនិត្យសីតុណ� �ព 
i.  ្របសិនេបើកេ�� េ្រ�ម 96°F (35.6°C) ្រត�វពិនិត្យេឡើងវ �ញ។  
ii. េ�េពលេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ស� ង់កេ�� េ�យមិន�ំ�ច់ប៉ះ (អីុន��� ្រកហម) 

ឬ្រប�ប់ស� ង់កេ�� ្របេភទ temporal thermometer 
្របសិនេបើអ�កមិន�នប៉ះបុគ�លែដល្រត�វពិនិត្យេទ 
អ�កមិន�ំ�ច់ប� �រេ្រ�មៃដមុនេពលេធ� ើ�រពិនិត្យបន�េទៀតេឡើយ។ 

iii. ្របសិនេបើេ្របើ្រប�ប់ស� ង់កេ�� ្រប�ប់ស� ង់កេ�� ្របេភទ temporal thermometer 
សូម�ងស�� ត�មួយ្រប�ប់ជូត�ល់កុល (ឬ�ល់កុល isopropyl �ក់េលើសំឡី) 
េ្រ�យេពល�ស់េលើអតិថិជននីមួយៗ។ អ�ក�ចេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ជូតេឡើងវ �ញ 
្របសិនេបើ�េ�ែតេសើម។ 

iv.  ្របសិនេបើេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់ស� ង់កេ�� �ក់ក� �ង�ត់ 
្រត�វេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ�� តមួយគូរស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ៗ 
េហើយ្រត�វ�ងស�� ត្រប�ប់ស� ង់កេ�� ឱ្យ�ន�� តល� ប�� ប់ពី�រ 
ពិនិត្យនីមួយៗ។ ្រប�ប់ស� ង់កេ�� �ក់ក� �ង�ត់េ�យេ្របើគ្រមបស� ង់ស្រ�ប់េ្របើរចួេ�ះេ�ល 
ក៏�ចយកមកេ្របើ្រ�ស់ផងែដរ។  

• េ�េពលប�� ប់េវន ឬេ�េពល�កេចញពីទី�ំងពិនិត្យកេ��  (ដូច� ស្រ�ប់េពលស្រ�ក���ំ�រ 
ៃថ�្រតង់) ្រត�វេ�ះ និងេ�ះេ�ល PPE រចួ�ងៃដដូចែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ។ 

3. លក�ខណ� ែដល�ចប៉ះ�ល់លទ�ផល�ស់សីតុណ� �ព៖ 

• សីតុណ� �ពក� �ងបរ ���ស ពន� ឺៃថ� និងខ្យល់�ចបង�ឱ្យលទ�ផលមិន្រតឹម្រត�វ �មួយនឹង្រប�ប់�ស់ 
កេ�� ្រតង់�� ស់ (្របេភទ temporal) ឬ ្របេភទអីុន���  េ�េពលេ្របើ្រ�ស់េ�បរ ���សេ្រ�អ�រ។ 

• �រទទួល�ន ឬផឹក�រ�តុ�វ និងរ �ងក� �ងរយៈេពល 30 �ទី �ចេធ� ើឱ្យលទ�ផល�ស់មិន្រតឹម្រត�វ 
េ�េពលេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់�ស់កេ�� �ក់ក� �ង�ត់។  

• �រ�ត់្រ�ណក� �ងរយៈេពល 30 
�ទី�ចេធ� ើឱ្យសីតុណ� �ពេកើនេឡើង�មួយនឹង្រគប់ឧបករណ៍�ងំអស់។ 

• ឱសថេផ្សងៗដូច� �ស� ីរ �ន, acetaminophen (Tylenol), ibuprofen (Motrin) និង naproxen (Aleve) 
�ចេធ� ើឱ្យ្រ�ក្រ�ន�ជំងឺ្រគ �នេ�� ។ 

• អ�កជំងឺ�មនុស្ស�ស់ 
និងបុគ�លែដល�ន្របព័ន��រ�រ�ង�យទន់េខ�យមិន�ចវ �វត�េ��ជំងឺ្រគ �នេ��  ធ�ន់ធ�រេឡើយ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/PPE-Sequence-508.pdf
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• អ�កជំងឺែដលរស់េ�ក� �ង�� ន�ព្រត�ក់�ច�នសីតុណ� �ពខ� �ន�ប េ�ះ��នឆ�ងជំងឺក� ី។ 
ឧបករណ៍�ស់កេ�� នឹងប�� ញសីតុណ� �ព�ង�យ�ប 
បុ៉ែន�សីតុណ� �ព�ង�យមិន�ចេកើនេឡើងេដើម្បេីឆ� ើយតបៃន�រឆ�ងជំងឺេឡើយ។  
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