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នាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូ រស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000
ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូ វ ីដ 19 ៖ (510) 268-2101

ការពិនិត្យសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ 19 នៅតាមសាលា TK-12
និងកមម វ ិធីសិកាបន្នែ មសម្រាប់កុារម្ររប់អាយុចូលនរៀន និងយុវជន
ថ្ងៃទី05 ន្ខកញ្ញា ឆ្ន2
ំ 020

ឯកសារន្េះត្តូវបា្ចងត្កង ន ើងនដ្ឋយនាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈនខា្ធី Alameda (Alameda

County

,
ACPHD)
ត្សបនៅតាមនោលការណ៍ខ្ណនាំពីនាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of
Public
Health)។
ឯកសារន្េះ្ឹងត្តូវនធវ ើបចចុបប្ន ភាពនៅនពលចំនណេះដឹង
ការឆ្ល ងជំងឺ
19
Public

Health

Department

្ិងការនធវ ើនតសរ មា្ការផ្លលស់បដ ូរ។
សាលានរៀ្នានា
្ិងកមម វ ិធីរបស់ខល ួ្ម្រត្ូវនធវ ើការតាមដ្ឋ្កុមារ
្ិងយុវជ្នដើមបីរកការប៉ាេះពាល់
្ិងនោគសញ្ញាន្ជំងឺកូ វ ីដ
19
ជានរៀងោល់នងៃ
មុ្នពលអ្ុញ្ញាតឱ្យពួ កនគចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធី
ឬអាោរ។
ការត្តួ តពិ្ិតយមា្ភាពចំបាច់នដើមបីកត្មិតការរ ីកោលដ្ឋលជំងឺកូ វ ីដ
19
នៅកនុងចំនោមសិសែ
្ិងបុគគលិកនៅតាមសាលានរៀ្។
ឯកសារន្េះ្ឹងនរៀបោប់អំពី៖
1. ដំនណើរការត្តួ តពិ្ិតយ និង
2. លកខ ណ់ វ ិ្ិចឆ័យខ្ដលត្តូវបំនពញមុ្នពលសិសែអាចត្ត ប់មកចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធីសាលាបនាទប់ពីមា្នោគ
សញ្ញាជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬមា្លទធ ផលនតសរ វ ិជជ មា្។

A.

ការពិនិត្យសុខភាព៖ កិចចការន្ដលម្រត្ូវអនុវត្ត

ការពិនិត្យសុខភាពានបីន្ននក៖
(1) ការពិ្ិតយការប៉ាេះពាល់
(2) ការពិ្ិតយនោគសញ្ញា ្ិងការពិ្ិតយនដ្ឋយខ្ផន កទនទ
(3) ការពិ្ិតយសីតុណហភាព (មិ្ជាកតារចំបាច់)
គំរ ូសនល ឹកពិនិត្យសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ 19 សម្រាប់សាលា និងកមម វ ិធីសិកាបន្នែ មសម្រាប់កុារម្ររប់អាយុចូលនរៀន
និងយុវជន មា្បញ្ចល
ូ នៅកនុងខ្ផន កចុងនត្កាយន្ឯកសារន្េះ។
កមម វ ិធីអាចឱ្យឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរពាក់ព័្ធ្ឹងការប៉ះពាល់
្ិងនោរសញ្ញា
្ិងពិ្ិតយសីត្ុណ្ហភាពសិសែនៅផទ េះ។ សូ មបញ្ញជក់ថា ការពិ្ិតយសីតុណហភាពមិ្ខ្ម្ជាលកខ ខណឌចំបាច់ន ើយ។
សូ មនមើល
ឧបសមព ័នធ
A
សត្មាប់គំរ ូសំណួរសត្មាប់សិសែ។
ព័ត៌មា្ន្េះត្តូវបញ្ជ្
ូ នៅកា្់ខ្ផន កកមម វ ិធីមុ្នពលសិសែមកដល់នៅនងៃចូលនរៀ្។
ព័ត៌មា្ន្េះអាចដ្ឋក់ជូ្តាមរយៈ៖
• អុីខ្មល
• កមម វ ិធី App
• ជាទត្មង់អ្ឡាញ ឬទត្មង់ន្ការទំនាក់ទំ្ងនផែងៗនទៀត
សូមបញ្ញាក់ថា កមម វ ិធីម្រត្ូវបនត នធវ ើការពិនិត្យនោយផ្ទាល់ន្នន ក នៅនពលសិសសមកដល់បន្នែ មនទៀត្។
ម្របសិននបើចនមល ើយចំនពា៉ះសំណ្ួរណាមួ យរឺ បាទ/ចាស ន ៉ះម្រត្ូវម្របាកដថា សិសសបំនពញតាមលកខ ណ្ៈ
វ ិនិច័យសម្រាប់ វ ិលម្រត្បប់មកចូ លរ ួមកុងងកមម វ ិធីសាលា វ ិញ សសូមនមើលន្ននក B ទំព័រទី 5)។
មុនចាប់ននដើមការពិនិត្យ សុខភាព សូមសួរសំណ្ួរសំខាន់ចំនួនពីរ៖
1. នៅកុងងរយៈនពល 10 ថ្ងៃចុងនម្រកាយ នត្ើសិសសម្រត្ូវបានបញ្ជន
ូ នៅនា៉ះនោយសារឈឺ ឬ
អវត្ត ាននោយសារន្ត្ានជំងឺន្ដរឬនទ?
2. នៅកុងងរយៈនពល 10 ថ្ងៃចុងនម្រកាយ នត្ើសិសសម្រត្ូវបាននធវ ើនោរវ ិនិច័យានជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬ
នត្ើសិសសបាននធវ ើនត្សតន្ដលបញ្ញាក់ថា ពួ កនរាននទ ងក វ ីរុសនន៉ះន្ដរឬនទ?
ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ19 នៅសាលា TK-12
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នាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូ រស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000
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1) ការពិនិត្យនៅនលើការប៉ះពាល់របស់សិសស
ឪពុក/ាតយ ឬអាណាពាបាលរួ រន្ល ើយសំណ្ួរដូ ចខាងនម្រកាម៖

1. នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ

2.

នតើសិសែមា្ការប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធជាមួ យ្រោមានក់នៅកុងងម្ររួ សារ
ខ្ដលត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យថាមា្ជំងឺកូ វ ីដ 19
ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជក់ថា ពួ កនគមា្ផទុក វ ីរុសន្េះខ្ដរឬនទ?
នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នតើសិសែមា្ការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យអន កមិនន្មនជាសាជិកម្ររួ សារខ្ដលត្តូ
វបា្នធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យថាមា្ជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមា្ផទុក វ ីរុសន្េះខ្ដរឬនទ?

ការបញ្ញាក់សម្រាប់សំណ្ួរទីមួយ និងសំណ្ួរទីពីរខាងនលើ៖
o

o

នឆ្ល ើយ “បាទ / ចាស” លុេះត្តាខ្តការប៉ាេះពាល់ន្េះនកើតន ើងកនុងរយៈនពល 10
នងៃបនាទប់ពីការចប់នផរ ើមនចញនោគសញ្ញា ឬកនុងរយៈនពល 10 បនាទប់ពីនធវ ើនតសរ វ ិជជ មា្។
ន្េះគឺជានពលនវលាខ្ដលបុគគលផទុកជំងឺកូ វ ីដ អាចនធវ ើការចមល ងនមនោគប្រ
នហ្ើយគួ រខ្តដ្ឋក់ខល ួ្ឱ្យនៅដ្ឋច់នដ្ឋយខ្ កពីនគ។
ការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធ មា្្័យថា សិសែសថ ិតនៅចមាៃយ 6 ហ្វ ីត្ពីបុរគលាននទ ក
ង ជំងឺកូ វ ីដ
រយៈនពលចាប់ពី
15
ទីនបើងនៅ
(ោប់បញ្ចល
ូ ទង
ំ រយៈនពលខល ីជាងន្េះ
ខ្តនត្ចើ្ដងកនុងនងៃ ខ្តមួ យ ខ្ដលសរុបនៅមា្រយៈនពល 15 នាទី) ន ៉ះបី នៅនពលសិសែ
្ិងអន កដនទនទៀតមា្ពាក់រមា៉ាស់ក៏នដ្ឋយ។
ការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធ
ក៏អាចមា្្័យថាសិសែមា្
ទំនាក់ទំ្ងប៉ាុខ្្រ មា្ការប៉ាេះពាល់នត្ចើ្នៅ្ឹងតំណក់ទឹកផល វូ ដនងហ ើមរបស់បុគគលមា្ផទុកនម
នោគ។ ឧទហ្រណ៍ អន កជំងឺកអកដ្ឋក់ សិសែនដ្ឋយផ្លទល់។

ម្របសិននបើឪពុកាដយន្ល ើយថា បាទ/ចាស នៅនឹងសំណ្ួរមួ យ ឬ

ង
ំ ពីរ ន

៉ះម្រត្ូវបញ្ជន
ូ សិសសម្រត្បប់នៅនា៉ះ វ ិញ។

2) ការពិនិត្យនោរសញ្ញា + ការពិនិត្យនោយន្នន កទនទ

សូ មឱ្យឪពុកមាាយ ឬអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរខាងនត្កាម៖

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ19 នៅសាលា TK-12
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Colleen Chawla, នាយក
Kimi Watkins-Tartt, នាយក
Nicholas Moss, MD, មន្ត្រីសុខភាព

នាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូ រស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000
ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូ វ ីដ 19 ៖ (510) 268-2101

អនុវត្ត ការពិនិត្យនោយន្នន កទនទ៖ ការពិ្ិតយនដ្ឋយខ្នន កទនទពុំខ្ម្ជាលកខ ខណឌចំបាច់ជាក់លាក់ន ើយ។
ការពិ្ិតយន្េះអ្ុញ្ញាតឱ្យកមម វ ិធីនធវ ើការបញ្ជ្
ូ សិសែត្ត ប់នៅផទ េះ វ ិញ
ត្បសិ្នបើពួកនគនមើលនៅមិ្ត្សួ លខល ួ្នៅនពលពួ កនគមកដល់សាលា នទេះបីជាឪពុកមាាយត្បាប់ថា
សិសែោម្នោគសញ្ញាោមួ យក៏នដ្ឋយ។
សូ មពិ្ិតយនមើលសិសែនដ្ឋយរកនមើលនោគសញ្ញាដូ ចជា៖
o ឈឺ ដូ ចជា កអ ក
o អស់កមាលំង
o ឆាប់មួន ៉ា ឬឆាប់ខឹង
o ពិបាកដកដនងហ ើម
ម្របសិននបើឪពុកាដយ ឬអាណាពាបាលន្ល ើយថា “បាទ/ចាស” នៅនឹងនោរសញ្ញាណាមួ យខាងនលើ
ឬសិសសនមើលនៅដូ ចជាានជំងឺ សូមបញ្ជន
ូ ពួ កនរម្រត្បប់នៅនា៉ះ។ ត្បសិ្នបើសិសែមា្
បងបអ ូ្បនងក ើតមានក់ ឬនត្ចើ្នាក់នៅកនុងកមម វ ិធីន្េះ ពួ កនគក៏ត្តូវបញ្ជ្
ូ ត្ត ប់នៅផទ េះ វ ិញផងខ្ដរ។

3) ការពិនិត្យសីត្ុណ្ហភាព

ACPHD ពុំត្ម្រមូវឱ្យនធវ ើការពិនិត្យសីត្ុណ្ហភាពនបើយ បុន្នត ម្របសិននបើកមម វ ិធីរបស់អនក ចង់ពិនិត្យសីត្ុណ្ហភាព
នៅនពលពិ្ិតយរកជំងឺត្គ ុ្នដា នដ្ឋយនត្បើត្បដ្ឋប់សទង់កន ា “ខ្ដលមិ្ចំបាច់ប៉ាេះ” នខា្ធី Alameda
កំណត់ជំងឺត្គ ុ្នដាថាមា្ សីតុណហភាព ចាប់ពី 100°F (37.8°C) នបើងនៅ។
ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ19 នៅសាលា TK-12
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កំខ្ណ៖ 11-5-2020

Colleen Chawla, នាយក
Kimi Watkins-Tartt, នាយក
Nicholas Moss, MD, មន្ត្រីសុខភាព

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org
នាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូ រស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000
ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូ វ ីដ 19 ៖ (510) 268-2101
សូមអនុវត្ត តាមការន្ណ្

ដ
ំ ូ ចខាងនម្រកាម។

ត្បសិ្នបើកមម វ ិធីរបស់អនកតត្មូវឱ្យនធវ ើការពិ្ិតយសីតុណហភាព
នហ្ើយឪពុកមារយមិ្បា្ត្តួ តពិ្ិតយ
្ិងោយការណ៍អំពីសីតុណហភាពរបស់សិសែមុ្ នពលខ្ដលសិសែមកដល់ ននាេះកមម វ ិធីគួរខ្តវាស់សីតុណហភាព
សិសែនដ្ឋយនត្បើ ត្បដ្ឋប់សទង់កន ា “ខ្ដលមិ្ចំបាច់ប៉ាេះ”។ អន កពិ្ិតយគួ រពាក់មា៉ាស នហ្ើយពាក់របាំងមុខ
ឬមិ្ត្តូវនអើតមុខនចញពីរបាំងបញ្ច ក់ plexiglass នទ។ សីតុណហភាពខ្ដលទបជាង 96°F (35.6°C)
គួ រនធវ ើការពិ្ិតយន ើង វ ិញ នដើមបីធានាថា អំោ្ន្េះពិតជាត្តឹមត្តូវត្បាកដខ្ម្។
ម្របសិននបើសិសស ានអាការៈម្ររ ុននតតដូ ចបានកំណ្ត្់ខាងនលើ សូមបញ្ជន
ូ ពួ កនរនៅនា៉ះ វ ិញ។
ត្បសិ្នបើសិសែមា្ បងបអ ូ្បនងក ើតមានក់ ឬនត្ចើ្នាក់នៅកនុងកមម វ ិធីន្េះ
ពួ កនគក៏ត្តូវបញ្ជ្
ូ ត្ត ប់នៅផទ េះ វ ិញផងខ្ដរ។
សម្រាប់ម្របោប់សាង់កនដដន្ដលានការប៉ះពាល់
ត្បសិ្នបើត្បដ្ឋប់សទង់កន ា តត្មូវឱ្យមា្ការប៉ាេះ
(ឧ.
នត្កាមអោ
រ ត
ឬនៅនលើថាៃស)
នហ្ើយមា្ខ្តត្បដ្ឋប់សទង់ត្បននទន្េះ
សូ មនត្បើត្បាស់វា
ខ្តនៅនពលមា្ការសងែ័យថា
មា្ជំងឺត្គ ុ្នដរប៉ាុនោ
ណ េះ។
ត្បដ្ឋប់សទង់កន ា ទ ំងន្េះ
ត្តូវនធវ ើការសមាអត
្ិងសមាលប់នមនោគឱ្យបា្ត្តឹមត្តូវបនាទប់ពីការនត្បើត្បាស់រ ួចមួ យនលើកៗ។ អន កពិ្ិតយ រួ រន្ត្៖
1.

ពាក់នត្សាមនដងមីោម្ជាតិជ័រខ្ដលនត្បើខ្តមា ងរ ួចនបាេះនចលសត្មាប់ការពិ្ិតយ
សីតុណហភាពមួ យនលើកៗ ជាមួ យ្ឹងត្បដ្ឋប់សទង់កន ា ខ្ដលមា្ការប៉ាេះ។

2.

អ្ុវតរ អនាម័យនដមុ្នពលពាក់ និងនដ្ឋេះ ្ិងនបាេះនចលនត្សាមនដ។

សត្មាប់នោលការណ៍ខ្ណនាំបខ្្ថ មអំពីការពិ្ិតយសីតុណហភាពនដ្ឋយសុវតថ ិភាព សូ មនមើល
នោលការណ៍ខ្ណនាំសាីពីការពិ្ិតយជំងឺកូ វ ីដ 19 សត្មាប់ត្ក ុមហ្ុ្អាជីវកមម ្ិងអងគ ភាព

B.

លកខ ខណ្ឌសម្រាប់ម្រត្បប់មកចូ លរ ួមកុងងកមម វ ិធីសាលាវ ិញ

សម្រាប់សិសសន្ដលម្រត្ូវបានបញ្ជន
ូ នចញនោយសារន្ត្ាននោរសញ្ញា៖
នសោរ ីយ៉ាូ
1.

លកខ ខណឌចំបាច់

ត្បសិ្នបើ (1)
សិសែនធវ ើនត្សតន ើញាននមនោរកូ វ ីដ 19 ឬ
(2) សិសែមិនបាននធវ ើនតសរ
្ិងគ្មមនការវាយតនមល ខ្ផន កនវជជ សាន្តសរ
ននាេះសិសែអាចត្ត ប់មកវ ិញត្បសិ្នបើ៖

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ19 នៅសាលា TK-12
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•

រយៈនពលយ៉ាងតិច 10 នងៃ បា្ក្ល ងផុត
គិតចប់ពីនពលនចញនោគសញ្ញានលើកដំបូង
និង

•

រយៈនពលយ៉ាងតិច 24 នមា៉ាង ោម្
ត្គ ុ្នដា នដ្ឋយមិ្បា្នត្បើត្បាស់
កំខ្ណ៖ 11-5-2020

Colleen Chawla, នាយក
Kimi Watkins-Tartt, នាយក
Nicholas Moss, MD, មន្ត្រីសុខភាព

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org
នាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូ រស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000
ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូ វ ីដ 19 ៖ (510) 268-2101

ថាននំ ដើមបីបញ្ចុេះកន ា
ដូ ចជាថានប
ំ ្ថ យការឈឺចប់
acetaminophen (Tylenol)
ឬថានប
ំ ្ថ យការឈឺចប់ ibuprofen
(Advil ឬ Motrin) និង

•

នោគសញ្ញានផែងនទៀត ដូ ចជា កអ ក
ឬដកដនងហ ើមញប់ មា្ភាពធូ រត្សាល។

បញ្ញជក់៖ ពុំចាបា
ំ ច់ម្រត្ូវានការបញ្ញាក់ពីនវជាបណ្ឌិត្
ឬរល ីនិកនបើយ។ សត្មាប់ព័ត៌មា្បខ្្ថ ម
សូ មនមើលសំណួរចនមល ើយអំពីការដ្ឋក់ខល ួ្នៅដ្ឋច់
នដ្ឋយខ្ ក ្ិងចតារ ីស័ក ACPHD ្ិង
ខិតប័ណណព័ត៌មា្។

2.

ត្បសិ្នបើសិសែមិនបាននធវ ើនតសរ
ប៉ាុខ្្រ មា្ការវាយតនមល នវជជ សាន្តសរ
ននាេះសិសែអាចត្ត ប់មកវ ិញមុ្ផុតរយៈ
នពល 10 ត្បសិ្នបើ៖

•

នោគសញ្ញាបា្ធូ រត្សាល និង

•

អន កវាយតនមល នវជជ សាន្តសរ (នវជជ បណឌិត
គិលា្ុបដ្ឋាយិកា
ឬនពទយជំ្ួយមា្សញ្ញាបត្ត)
ផា ល់លិខិត ខ្ដលបង្ហហញថា (1)
ការនធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យជាជនត្មើសនផែង
នទៀតត្តូវបា្នធវ ើន ើង ្ិង (2)
នោគសញ្ញារបស់សិសែមិនន្មននកើតន ើ
ងនដ្ឋយសារជំងឺកូ វ ីដ 19។
នដ្ឋយសារមូ លនហ្តុឯកជ្ភាព
កមម វ ិធីមិ្ត្តូវបា្អ្ុញ្ញាត
តត្មូវឱ្យសិសែបង្ហហញការនធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័
យជាជនត្មើសនផែងនទៀតន ើយ។

សូមបញ្ញាក់ថា៖
នពលខល េះនោគសញ្ញារបស់សិសែនកើតន ើងនដ្ឋយសារមូ ល
នហ្តុនផែងនទៀត ដូ ចជា ឈឺបំពង់ក
ឬជំងឺពងខ្បកមាត់នដនជើង (hand-foot-andmouth disease)។ នៅកនុងសាថ្ភាពន្េះ
អន កផា ល់នសវាអាចបញ្ញជក់ឱ្យសិសែត្ត ប់នៅចូ លរ ួម
កមម វ ិធីរបស់សាលាវ ិញបា្។
ចំណុចន្េះពុំានន័យថា សិសែពុំមា្ជំងឺកូ វ ីដ 19
ន ើយ។ សិសែ ្ិងយុវជ្ជានត្ចើ្ខ្ដលមា្ជំងឺកូ វ ីដ
19 ពុំបនញ្ច ញនោគសញ្ញាោមួ យន ើយ។
ការនធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យជាជនត្មើសមួ យនផែងនទៀត
ត្ោ្់ខ្តមា្្័យថា មូ លនហ្តុនត្ដពីជំងឺ 19
ត្តូវបា្រកន ើញសត្មាប់នោគសញ្ញាខ្ដលនធវ ើឱ្យសិសែមិ
្អាចចូ លរ ួមកមម វ ិធីសាលាបា្។
3.

ត្បសិ្នបើការនធវ ើនត្សតជំងឺកូ វ ីដ 19
រកន ើញលទធ នលអវ ិជាាន នហ្ើយឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលចង់ឱ្យសិសែត្ត ប់នៅចូ ល
រ ួមកមម វ ិធីសាលាវ ិញមុ្ផុតរយៈនពលដ្ឋក់ខល ួ
្នៅដ្ឋច់នដ្ឋយខ្ កចំ្ួ្ 10 នងៃ
សិសែអាចត្ត ប់មកវ ិញ ត្បសិ្នបើ៖
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•

សិសែមា្អាការៈធូ រត្សាល
(មិ្ចំបាច់ទល់ខ្តនោគសញ្ញាធូ រនសបើយ
ទ ំងត្ស ុងន ើយ) និង

•

រយៈនពលយ៉ាងតិច 24 នមា៉ាង ោម្
ត្គ ុ្នដា នដ្ឋយមិ្បា្នត្បើត្បាស់
ថាននំ ដើមបីបញ្ចុេះកន ា
ដូ ចជាថានប
ំ ្ថ យការឈឺចប់
កំខ្ណ៖ 11-5-2020

Colleen Chawla, នាយក
Kimi Watkins-Tartt, នាយក
Nicholas Moss, MD, មន្ត្រីសុខភាព
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ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូ វ ីដ 19 ៖ (510) 268-2101

acetaminophen (Tylenol)
ឬថានប
ំ ្ថ យការឈឺចប់ ibuprofen
(Advil ឬ Motrin) និង

4. សម្រាប់សិសសន្ដលគ្មមននោរសញ្ញា
ន្ដលមិនម្រត្ូវបានអនុញ្ញាត្ឱ្យចូ លនោយសារ
ការប៉ះពាល់នឹងអន កជំងឺន្ដលបានបញ្ញាក់
ឬអន កន្ដលអាចនឹងានជំងឺកូ វ ីដ 19៖

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ19 នៅសាលា TK-12
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•

សិសែពិនត្ោេះនយបល់ជាមួ យអន កវាយត
នមល នវជជ សាន្តសរ (នវជជ បណឌិត
គិលា្ុបដ្ឋាយិកា
ឬនពទយជំ្ួយមា្សញ្ញាបត្ត)
នដើមបីកំណត់អំពីកត្មិតន្នោគសញ្ញារប
ស់សិសែ។
អន កវាយតនមល នវជជ សាន្តសរចំបាច់ត្តូវផា ល់
លិខិតខ្ដលបង្ហហញថា (1)
នោគសញ្ញារបស់សិសែមិនខ្ម្នកើតន ើ
ងនដ្ឋយសារជំងឺកូ វ ីដ 19 និង (2)
ការនធវ ើនតសរ ជំងឺគូ វ ីដ 19
រកន ើញលទធ ផលអវ ិជជ មា្
(កមម វ ិធីមិ្ត្តូវបា្អ្ុញ្ញាត
តត្មូវឱ្យសិសែបង្ហហញការនធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យ
ជាជនត្មើសនផែងនទៀតន ើយ) បុន្នត

•

ត្បសិ្នបើឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលមិ្អាចពិនត្ោេះជាមួ
យអន កវាយតនមល នវជជ សាន្តសរនទ
ន ៉ះឪពុកាដយ
ម្រត្ូវនសនើសុំលទធ នលនត្សតអវ ិជាានជំងឺ
កូ វ ីដ 19 ន្ដលបង្ហហញថា ការនធវ ើនត្សត
មូ នលរុល ឬ PCR ម្រត្ូវបានអនុវត្ត ។

•

ត្បសិ្នបើសិសែមិ្ត្តូវបា្អ្ុញ្ញាតឱ្យ
ចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធីសាលានោយសារបាន
ប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យអន កនទ ងកជំងឺកូ វ ីដ
ឬបុរគលន្ដលាននោរសញ្ញាកូ វ ីដ
ននាេះសិសែអាចត្ត ប់មកវ ិញនៅកនុងរ
យៈនពល 14 នងៃ
បនាទប់ពីការប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធជាមួ យត្គួ
សារនលើកចុងនត្កាយ
ឬប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធជាមួ យបុគគលននាេះ
នដ្ឋយស្ម តថា
សិសែពុំមា្នចញនោគសញ្ញា
ោមួ យន ើយ។
ត្បសិ្នបើសិសែនចញនោគសញ្ញាជំងឺកូ វ ីដ
19 នៅកនុងនពលនធវ ើចតារ ីស័ក
ននាេះគួ រនធវ ើនតសរ ជំងឺកូ វ ីដ 19។
សត្មាប់ព័ត៌មា្បខ្្ថ ម
សូ មនមើលសំណួរចនមល ើយអំពីការដ្ឋក់ខល ួ្
នៅដ្ឋច់នដ្ឋយខ្ ក ្ិងចតារ ីស័ក
ACPHD ្ិង ខិតប័ណណព័ត៌មា្។
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កិចចការន្ដលម្រត្ូវអនុវត្ត នៅនពលសិសសម្រត្ូវបញ្ជន
ូ នៅនា៉ះ
ត្បាប់ឪពុកមាាយ ឬអាោពាបាលសិសែថា សិសែមិ្អាចចូ លរ ួមកមម វ ិធីនៅនងៃននាេះន ើយ។
ខ្ណនាំពួកនគ ឱ្យទក់ទងនៅនវជជ បណឌិត ឬគល ី្ិកត្បចំខល ួ្នដើមបីពិចរោនធវ ើនតសរ ជំងឺកូ វ ីដ 19
ត្បសិ្នបើសមត្សប។
3. ផា ល់ជូ្ឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលសិសែ្ូ វឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាាយអំពីការពិ្ិតយជំងឺកូ វ ីដ
19។
ឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាាយបង្ហហញអំពីលកខ ណៈវ ិ្ិចឆ័យចំបាច់នដើមបីសិសែអាចត្ត ប់មក
ចួ លរ ួមកមម វ ិធី វ ិញ ្ិងផា ល់ការខ្ណនាំអំពីរនបៀបនធវ ើនតសរ ។
4. រំឭកឪពុកមាាយសិសែថា
សិសែគួ រសានក់នៅផទ េះរហ្ូ តទល់ខ្តពួ កនគបំនពញតាមលកខ ណៈវ ិ្ិចឆ័យនដើមបីត្ត ប់មកចូ លរ ួមកមម វ ិធីសា
លាវ ិញ។
សំណ្ួរសួរញឹកញាប់
1.
2.

នត្ើនធវ ើដូចនមដ ចម្របសិននបើឱ្ពុក/ាតយសិសស មិនម្របាកដថា រួ រនដល់ចនមល ើយ “បាទ/ចាស” ចំនពា៉ះសំណ្ួរអំពីនោរសញ្ញា?
ឱ្យឪពុកមាាយនផ្លាតនលើករណីថានតើ នោគសញ្ញាននាេះវា ងមី ្ិង/ឬ ខុស ពីជំងឺធមម តារបស់សិសែ ឬថានតើនោគសញ្ញាននាេះ
មិនានភាពចាស់លាស់។ សូ មនលើកទឹកចិតរឪពុកមាាយឱ្យនជឿជាក់នលើការយល់ដឹងរបស់ខល ួ្។
ខាងនត្កាមន្េះគឺជាឧទហ្រណ៍៖
សិសែមា្ជំងឺហ្ឺត។ ពួ កនគខ្តងខ្តកអ កនដ្ឋយសារការហាត់ត្បាណ ឬអាខ្ កសុី។
• នតើការកអ ករបស់សិសែធៃ ្់ធៃរជាងធមម តា ឬមា្សំន ងខុសត្បត្កតី? អត្់នទ ដូ នចន ៉ះ ន្េះមិ្ខ្ម្ជានោគសញ្ញាងមី
ឬខុសពីមុ្នទ។
• នតើការកអ ករបស់សិសែធៃ ្់ធៃរជាងធមម តា ឬមា្សំន ងខុសពីោល់ដង? បាទ/ចាស
ដូ នចន ៉ះការកអ កន្េះរឺជានោគសញ្ញាងមី ឬខុសពីមុ្។
នត្ើនធវ ើដូចនមដ ចម្របសិននបើឪពុក/ាដយសិសស និយាយថា គ្មត្់មិនអាច

ស
ំ ិសសនៅនធវ ើនត្សតបាន?

សាកសួ រត្គួ សារននាេះថានតើ ពួ កោត់បា្សាកលបងជនត្មើសខាងនត្កាមខ្ដរឬនទ៖
ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ19 នៅសាលា TK-12
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ត្គួ សារខ្ដលមា្អន កផា ល់នសវាខ្ងទ ំសុខភាព ឬមា្គនត្មាងធានាោ៉ាប់រង ឬនសវាធានាោ៉ាប់រងសុខភាព
គួ រទក់ទងនៅអន កផា ល់នសវា ឬខ្ផ្ការសុខភាពរបស់ខល ួ្អំពីការនធវ ើនតសរ ។

o

សត្មាប់សំណួរនផែងៗអំពីការនធវ ើនតសរ ្ិងនដើមបីនមើលបញ្ជ ីទីតាំងនធវ ើនតសរ ជំងឺកូ វ ីដ19 នៅនខា្ធី
Alameda សូ មចុច ត្តង់ន្េះ។

ឧបសមព ័នធ A៖ សំណ្ួររំរ ូសម្រាប់សិសស
សំណ្ួររំរ ូ

បាទ/ចាស

នទ

(1) កនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ
នតើសិសែត្តូវបា្បញ្ជ្
ូ នៅផទ េះនដ្ឋយសារឈឺ ឬអវតរ មា្នដ្ឋយសារ
ខ្តមា្ជំងឺខ្ដរឬនទ?
(2) នៅកនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ
នតើសិសែត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យមា្ជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬ
នតើសិសែបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមា្ផទុក វ ីរុសន្េះខ្ដរឬនទ?
ម្របសិននបើចនមល ើយចំនពា៉ះសំណ្ួរណាមួ យរឺ បាទ/ចាស ម្រត្ូវម្របាកដថា
សិសសបំនពញតាមលកខ ខណ្ឌន្ដលបានកំណ្ត្់នដើមបីអាចម្រត្បប់ចូលរ ួមកុងងកមម វ ិធីសាលាវ ិញបាន។
(3) នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នតើសិសែមា្ការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យ្រោមានក់នៅកុងងម្ររួ សា
រ ខ្ដលត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យថាមា្ជំងឺកូ វ ីដ 19
ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជក់ថា ពួ កនគមា្ផទុក វ ីរុសន្េះខ្ដរឬនទ?
(4) នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នតើសិសែមា្ការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យអន កខាងនម្រតន្ដលមិនន្ម
នជាសាជិកម្ររួ សារខ្ដលត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ិចឆ័យថាមា្ជំងឺកូ វ ីដ
19 ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមា្ផទុក វ ីរុសន្េះខ្ដរឬនទ?

ម្របសិននបើន្ល ើយ បាទ/ចាស ចំនពា៉ះសំណ្ួរទី 3 ឬទី 4
ន ៉ះសិសសមិនអាចចូ លរ ួមនៅកុងងកមម វ ិធីសាលាបាននទ។
ម្របសិននបើន្ល ើយចំនពា៉ះសំណ្ួរទី 3 & 4 សូ មន្ល ើយសំណ្ួរដូ ចខាងនម្រកាម
នត្ើសិសសានអាការៈណាមួ យដូ ចខាងនម្រកាមន្ដរឬនទ៖
(5) នដាខល ួ្ ឬរង្ហរ
(6) កអ ក
(7) ដកដនងហ ើមញប់ ឬពិបាកដកដនងហ ើម
(8) អស់កមាលំង
ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ19 នៅសាលា TK-12
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Colleen Chawla, នាយក
Kimi Watkins-Tartt, នាយក
Nicholas Moss, MD, មន្ត្រីសុខភាព

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org
នាយកដ្ឋា្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូ រស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000
ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូ វ ីដ 19 ៖ (510) 268-2101
(9) ឈឺសាច់ដុំ ឬឈឺដងខល ួ្
(10) ឈឺកាល
(11) ខ្លងដឹងរសជាតិ ឬកល ិ្
(12) ឈឺបំពង់ក
(13) នហ្ៀរសំនបារ ឬតឹងត្ចមុេះ
(14) ចង់កអ ួត ឬកអ ួត
(15) ោគរ ូស
(16) នមើលនៅដូ ចជាឈឺ ឬចប់នផា ើមឈឺ?

ម្របសិននបើន្ល ើយបាទ/ចាស ចំនពា៉ះសំណ្ួរណាមួ យខាងនលើ ន

៉ះសិសសមិនអាចចូ លរ ួមនៅកុងងកមម វ ិធីសាលាបាននទ។

ម្របសិននបើន្ល ើយ នទ ចំនពា៉ះសំណ្ួរ ង
ំ អស់ខាងនលើ សូ មវាស់សីត្ុណ្ហភាពសិសស
សម្របសិននបើកមម វ ិធីរបស់អនកត្ម្រមូវឱ្យពិនិត្យសីត្ុណ្ហភាព)
វាស់សីត្ុណ្ហភាពសិសស
(17) នតើសិសែមា្សីតុណហភាពចប់ពី 100.0°F (37.8°C)
ន ើងនៅខ្ដរឬនទ?

ាន

គ្មមននទ

ម្របសិននបើ មា្ខ្ម្សីត្ុណ្ហភាពចាប់ពី 100.0°F នបើងនៅ
ន ៉ះសិសសមិនអាចចូ លរ ួមនៅកុងងកមម វ ិធីសាលាបាននទ។
ម្របសិននបើ គ្មមននទ សីត្ុណ្ហភាព បជាង 100.0°F ន ៉ះសិសសអាចចូ លរ ួមនៅកុងងកមម វ ិធីសាលាបាន។
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