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នាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូរស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000 

ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូវដី 19 ៖ (510) 268-2101 
 

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 1 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

ការពិនិត្យសុខភាពជំងឺកូវដី 19 នៅតាមសាលា TK-12 
និងកមម វធីិសិកាបន្នែមសម្រាប់កុារម្ររប់អាយុចូលនរៀន និងយុវជន 

ថ្ងៃទី05 ន្ខកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ020 

ឯកសារន្េះត្តូវបា្ចងត្កង ន ើងនដ្ឋយនាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈនខា្ធី Alameda (Alameda County 
Public Health Department , ACPHD) 

ត្សបនៅតាមនោលការណ៍ខ្ណនំាពីនាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈកាលីហ្វ ័រញ៉ា  (California Department of 
Public Health)។ ឯកសារន្េះ្ឹងត្តូវនធវ ើបចច ុបប ន្ភាពនៅនពលចំនណេះដឹង ការឆ្លងជំងឺ 19 

្ិងការនធវ ើនតសរមា្ការផ្លល ស់បដ រូ។ 
 
សាលានរៀ្នានា ្ិងកមម វធិីរបស់ខល ួ្ ម្រត្វូនធវ ើការតាមដ្ឋ្កុមារ ្ិងយុវជ្នដើមបីរកការប៉ាេះពាល់ 
្ិងនោគសញ្ញា ន្ជំងឺកូវដី 19 ជានរៀងោល់នងៃ មុ្នពលអ្ុញ្ញា តឱ្យពួកនគចូលរមួកន ុងកមម វធិី ឬអាោរ។ 
ការត្តួតពិ្ិតយមា្ភាពចំបាច់នដើមបីកត្មិតការរកីោលដ្ឋលជំងឺកូវដី 19 នៅកន ុងចំនោមសិសែ 
្ិងបុគគលិកនៅតាមសាលានរៀ្។ 
 
ឯកសារន្េះ្ឹងនរៀបោប់អំពី៖  

1. ដំនណើរការត្តួតពិ្ិតយ និង  
2. លកខណ់វ ិ្ ិចឆ ័យខ្ដលត្តូវបំនពញមុ្នពលសិសែអាចត្ត ប់មកចូលរមួកន ុងកមម វធិីសាលាបនាទ ប់ពីមា្នោគ

សញ្ញា ជំងឺកូវដី 19 ឬមា្លទធផលនតសរ វជិជមា្។ 
 

A. ការពិនិត្យសុខភាព៖ កិចចការន្ដលម្រត្វូអនុវត្ត 
 

ការពិនិត្យសុខភាពានបីន្ននក៖ 

(1) ការពិ្ិតយការប៉ាេះពាល់ 

(2) ការពិ្ិតយនោគសញ្ញា  ្ិងការពិ្ិតយនដ្ឋយខ្ផនកទនទ 

(3) ការពិ្ិតយសីតុណហ ភាព (មិ្ជាកតារ ចំបាច់) 

 គំរសូនល ឹកពិនិត្យសុខភាពជំងឺកូវដី 19 សម្រាប់សាលា និងកមម វធីិសិកាបន្នែមសម្រាប់កុារម្ររប់អាយុចូលនរៀន 

និងយុវជន មា្បញ្ច លូនៅកន ុងខ្ផនកចុងនត្កាយន្ឯកសារន្េះ។ 

កមម វធិីអាចឱ្យឪពុកមាា យ ឬអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរពាក់ព័ ធ្្ឹងការប ៉ះពាល់ ្ិងនោរសញ្ញា  

្ិងពិ្ិតយសីតុ្ណ្ហ ភាពសិសែនៅផទេះ។ សូមបញ្ញជ ក់ថា ការពិ្ិតយសីតុណហភាពមិ្ខ្ម្ជាលកខខណឌ ចំបាច់ន ើយ។ 

សូមនមើល ឧបសមព័នធ A សត្មាប់គំរសូំណួរសត្មាប់សិសែ។ 

ព័ត៌មា្ន្េះត្តូវបញ្ជ ូ្ នៅកា្់ខ្ផនកកមម វធិីមុ្នពលសិសែមកដល់នៅនងៃចូលនរៀ្។  

ព័ត៌មា្ន្េះអាចដ្ឋក់ជូ្តាមរយៈ៖ 

• អុីខ្មល  

• កមម វធិី App  

• ជាទត្មង់អ្ឡាញ ឬទត្មង់ន្ការទំនាក់ទំ្ងនផែងៗនទៀត 

  

សូមបញ្ញា ក់ថា កមម វធីិម្រត្វូបនតនធវ ើការពិនិត្យនោយផ្ទា ល់ន្ននក នៅនពលសិសសមកដល់បន្នែមនទៀត្។ 

 

ម្របសិននបើចនមល ើយចំនពា៉ះសំណួ្រណាមួយរឺ បាទ/ចាស ន ៉ះម្រត្វូម្របាកដថា សិសសបំនពញតាមលកខណ្ៈ 

 វនិិច័័យសម្រាប់វលិម្រត្បប់មកចូលរមួកុងងកមម វធីិសាលា វញិ សសូមនមើលន្ននក B ទំព័រទី 5)។ 

មុនចាប់ននដើមការពិនិត្យ សុខភាព សូមសួរសំណួ្រសំខាន់ចំនួនពីរ៖ 

1. នៅកុងងរយៈនពល 10 ថ្ងៃចុងនម្រកាយ នត្ើសិសសម្រត្វូបានបញ្ជ នូនៅនា៉ះនោយសារឈឺ ឬ 
អវត្តាននោយសារន្ត្ានជំងឺន្ដរឬនទ? 

2. នៅកុងងរយៈនពល 10 ថ្ងៃចុងនម្រកាយ នត្ើសិសសម្រត្វូបាននធវើនោរវនិិច័័យានជំងឺកូវដី 19 ឬ
នត្ើសិសសបាននធវើនត្សត ន្ដលបញ្ញា ក់ថា ពួកនរាននទ ងកវរីុសនន៉ះន្ដរឬនទ? 
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នាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូរស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000 

ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូវដី 19 ៖ (510) 268-2101 
 

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 2 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

 

 

1) ការពិនិត្យនៅនលើការប ៉ះពាល់របស់សិសស 
 

ឪពុក/ាត យ ឬអាណាពាបាលរួរន ល្ ើយសំណួ្រដូចខាងនម្រកាម៖ 

1. នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 

នតើសិសែមា្ការប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធជាមួយ្រោមាន ក់នៅកុងងម្ររួសារ 

ខ្ដលត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យថាមា្ជំងឺកូវដី 19 

ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជ ក់ថា ពួកនគមា្ផទ ុកវរុីសន្េះខ្ដរឬនទ?   

2. នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 

នតើសិសែមា្ការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយអនកមិនន្មនជាសាជិកម្ររួសារខ្ដលត្តូ

វបា្នធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យថាមា្ជំងឺកូវដី 19 ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជ ក់ថា 

ពួកនគមា្ផទ ុកវរុីសន្េះខ្ដរឬនទ? 

 

ការបញ្ញា ក់សម្រាប់សំណួ្រទីមួយ និងសំណួ្រទីពីរខាងនលើ៖ 

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

នងៃបនាទ ប់ពីការចប់នផរើមនចញនោគសញ្ញា  ឬកន ុងរយៈនពល 10 បនាទ ប់ពីនធវ ើនតសរ វជិជមា្។ 

ន្េះគឺជានពលនវលាខ្ដលបុគគលផទ ុកជំងឺកូវដី អាចនធវ ើការចមលងនមនោគប រ្  

នហ្ើយគួរខ្តដ្ឋក់ខល ួ្ ឱ្យនៅដ្ឋច់នដ្ឋយខ្ កពីនគ។ 

o ការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធ មា្្័យថា សិសែសថ ិតនៅចមាៃ យ 6 ហ្វ ីត្ពីបុរគលាននទ ងកជំងឺកូវដី 

រយៈនពលចាប់ពី 15  ទីនបើងនៅ (ោប់បញ្ច លូទងំរយៈនពលខល ីជាងន្េះ 

ខ្តនត្ចើ្ដងកន ុងនងៃខ្តមួយ ខ្ដលសរុបនៅមា្រយៈនពល 15 នាទី) ន ៉ះបី នៅនពលសិសែ 

្ិងអនកដនទនទៀតមា្ពាក់រមា៉ា ស់ក៏នដ្ឋយ។ ការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធ  

ក៏អាចមា្្័យថាសិសែមា្ 

ទំនាក់ទំ្ងប៉ាុខ្ រ្មា្ការប៉ាេះពាលន់ត្ចើ្នៅ្ឹងតំណក់ទឹកផល វូដនងហ ើមរបស់បុគគលមា្ផទ ុកនម

នោគ។ ឧទហ្រណ៍ អនកជំងឺកអកដ្ឋក ់សិសែនដ្ឋយផ្លទ ល់។ 

 

ម្របសិននបើឪពុកាដ យន ល្ ើយថា បាទ/ចាស នៅនឹងសំណួ្រមួយ ឬ ងំពីរ ន ៉ះម្រត្វូបញ្ជ នូសិសសម្រត្បប់នៅនា៉ះវញិ។ 

 
 
 
 
 
 

2) ការពិនិត្យនោរសញ្ញា  + ការពិនិត្យនោយន្ននកទនទ 
សូមឱ្យឪពុកមាា យ ឬអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរខាងនត្កាម៖ 
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នាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូរស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000 

ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូវដី 19 ៖ (510) 268-2101 
 

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 3 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

 

អនុវត្តការពិនិត្យនោយន្ននកទនទ៖ ការពិ្ិតយនដ្ឋយខ្ននកទនទពុំខ្ម្ជាលកខខណឌ ចំបាច់ជាក់លាក់ន ើយ។ 

ការពិ្ិតយន្េះអ្ុញ្ញា តឱ្យកមម វធិីនធវ ើការបញ្ជ ូ្ សិសែត្ត ប់នៅផទេះ វញិ 

ត្បសិ្នបើពួកនគនមើលនៅមិ្ត្សួលខល ួ្ នៅនពលពួកនគមកដល់សាលា នទេះបីជាឪពុកមាា យត្បាប់ថា 

សិសែោម ្នោគសញ្ញា ោមួយក៏នដ្ឋយ។  

សូមពិ្ិតយនមើលសិសែនដ្ឋយរកនមើលនោគសញ្ញា ដូចជា៖ 

o ឈឺ ដូចជា កអក 

o អស់កមាល ំង 

o ឆាប់មួន ៉ា  ឬឆាប់ខឹង 

o ពិបាកដកដនងហ ើម 

 
 ម្របសិននបើឪពុកាដ យ ឬអាណាពាបាលន ល្ ើយថា “បាទ/ចាស” នៅនឹងនោរសញ្ញា ណាមួយខាងនលើ 

ឬសិសសនមើលនៅដូចជាានជំងឺ សូមបញ្ជ នូពួកនរម្រត្បប់នៅនា៉ះ។ ត្បសិ្នបើសិសែមា្ 

បងបអ ូ្ បនងក ើតមាន ក់ ឬនត្ចើ្នាក់នៅកន ុងកមម វធិីន្េះ ពួកនគក៏ត្តូវបញ្ជ ូ្ ត្ត ប់នៅផទេះវញិផងខ្ដរ។ 

 

 

 

 

 

 

3) ការពិនិត្យសីតុ្ណ្ហ ភាព 
ACPHD ពុំត្ម្រមូវឱ្យនធវ ើការពិនិត្យសីតុ្ណ្ហ ភាពនបើយ ប ុន្នតម្របសិននបើកមម វធីិរបស់អនក ចង់ពិនិត្យសីតុ្ណ្ហ ភាព 

នៅនពលពិ្ិតយរកជំងឺត្គ ុ្ នដា  នដ្ឋយនត្បើត្បដ្ឋប់សទង់កន ា  “ខ្ដលមិ្ចំបាច់ប៉ាេះ” នខា្ធី Alameda 
កំណត់ជំងឺត្គ ុ្ នដា ថាមា្ សីតុណហភាព ចាប់ពី 100°F (37.8°C) នបើងនៅ។ 
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នាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូរស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000 

ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូវដី 19 ៖ (510) 268-2101 
 

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 4 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

សូមអនុវត្តតាមការន្ណ្ ដូំចខាងនម្រកាម។  
 

ត្បសិ្នបើកមម វធិីរបស់អនកតត្មូវឱ្យនធវ ើការពិ្ិតយសីតុណហ ភាព នហ្ើយឪពុកមារ យមិ្បា្ត្តួតពិ្ិតយ 
្ិងោយការណ៍អំពីសីតុណហភាពរបស់សិសែមុ្ នពលខ្ដលសិសែមកដល់ ននាេះកមម វធិីគួរខ្តវាស់សីតុណហភាព 
សិសែនដ្ឋយនត្បើ ត្បដ្ឋប់សទង់កន ា  “ខ្ដលមិ្ចំបាច់ប៉ាេះ”។ អនកពិ្ិតយគួរពាក់មា៉ា ស នហ្ើយពាក់របំាងមុខ 
ឬមិ្ត្តូវនអើតមុខនចញពីរបំាងបញ្ចក់ plexiglass នទ។ សីតុណហ ភាពខ្ដលទបជាង 96°F (35.6°C) 
គួរនធវ ើការពិ្ិតយន ើងវញិ នដើមបីធានាថា អំោ្ន្េះពិតជាត្តឹមត្តូវត្បាកដខ្ម្។ 

 
ម្របសិននបើសិសស ានអាការៈម្ររនុនតត ដូចបានកំណ្ត់្ខាងនលើ សូមបញ្ជ នូពួកនរនៅនា៉ះ វញិ។ 

ត្បសិ្នបើសិសែមា្ បងបអ ូ្ បនងក ើតមាន ក់ ឬនត្ចើ្នាក់នៅកន ុងកមម វធិីន្េះ 

ពួកនគក៏ត្តូវបញ្ជ ូ្ ត្ត ប់នៅផទេះវញិផងខ្ដរ។ 

សម្រាប់ម្របោប់សា ង់កនដដ ន្ដលានការប ៉ះពាល់  

ត្បសិ្នបើត្បដ្ឋប់សទង់កន ា តត្មូវឱ្យមា្ការប៉ាេះ (ឧ. នត្កាមអោរ ត ឬនៅនលើថាៃ ស) 
នហ្ើយមា្ខ្តត្បដ្ឋប់សទង់ត្បននទន្េះ សូមនត្បើត្បាស់វា ខ្តនៅនពលមា្ការសងែ័យថា 
មា្ជំងឺត្គ ុ្ នដរ ប៉ាុនោណ េះ។ ត្បដ្ឋប់សទ ង់កន ា ទងំន្េះ ត្តូវនធវ ើការសមាអ ត 
្ិងសមាល ប់នមនោគឱ្យបា្ត្តឹមត្តូវបនាទ ប់ពីការនត្បើត្បាស់រចួមួយនលើកៗ។ អនកពិ្ិតយ រួរន្ត្៖ 

1. ពាក់នត្សាមនដងមីោម ្ជាតិជ័រខ្ដលនត្បើខ្តមាងរចួនបាេះនចលសត្មាប់ការពិ្ិតយ
សីតុណហ ភាពមួយនលើកៗ ជាមួយ្ឹងត្បដ្ឋប់សទង់កន ា ខ្ដលមា្ការប៉ាេះ។ 

2. អ្ុវតរអនាម័យនដមុ្នពលពាក់ និងនដ្ឋេះ ្ិងនបាេះនចលនត្សាមនដ។ 

សត្មាប់នោលការណ៍ខ្ណនំាបខ្ ថ្មអំពីការពិ្ិតយសីតុណហភាពនដ្ឋយសុវតថ ិភាព សូមនមើល 
នោលការណ៍ខ្ណនំាសា ីពីការពិ្ិតយជំងឺកូវដី 19 សត្មាប់ត្កមុហ្ ុ្អាជីវកមម ្ិងអងគភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. លកខខណ្ឌ សម្រាប់ម្រត្បប់មកចូលរមួកុងងកមម វធីិសាលាវញិ 

សម្រាប់សិសសន្ដលម្រត្វូបានបញ្ជ នូនចញនោយសារន្ត្ាននោរសញ្ញា ៖ 

នសោរយី៉ាូ  លកខខណឌ ចំបាច់ 

 

1. ត្បសិ្នបើ (1) 
សិសែនធវ ើនត្សត ន ើញាននមនោរកូវដី 19 ឬ 
(2) សិសែមិនបាននធវ ើនតសរ  
្ិងគ្មម នការវាយតនមលខ្ផនកនវជជសាន្តសរ  
ននាេះសិសែអាចត្ត ប់មកវញិត្បសិ្នបើ៖ 

• រយៈនពលយ៉ា ងតិច 10 នងៃ បា្ក ល្ងផុត
គិតចប់ពីនពលនចញនោគសញ្ញា នលើកដំបូង 
និង 

• រយៈនពលយ៉ា ងតិច 24 នមា៉ា ង ោម ្ 
ត្គ ុ្ នដា  នដ្ឋយមិ្បា្នត្បើត្បាស់

http://www.acphd.org/media/585461/acphd-covid-19-screening-guidance-for-employers-english.pdf
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នាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូរស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000 
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ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 5 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

 ថាន នំដើមបីបញ្ច ុ េះកន ា  
ដូចជាថាន បំ ថ្យការឈឺចប់ 
acetaminophen (Tylenol) 
ឬថាន បំ ថ្យការឈឺចប់ ibuprofen 
(Advil ឬ Motrin) និង 

• នោគសញ្ញា នផែងនទៀត ដូចជា កអក 
ឬដកដនងហ ើមញប់ មា្ភាពធូរត្សាល។ 

បញ្ញជ ក់៖ ពុំចាបំាច់ម្រត្វូានការបញ្ញា ក់ពីនវជាបណ្ឌ ិត្ 
ឬរល ីនិកនបើយ។ សត្មាប់ព័ត៌មា្បខ្ ថ្ម 
សូមនមើលសំណួរចនមល ើយអំពីការដ្ឋក់ខល ួ្ នៅដ្ឋច់
នដ្ឋយខ្ ក ្ិងចតារ  ីស័ក ACPHD ្ិង 
ខិតប័ណណ ព័ត៌មា្។ 
 

 

2. ត្បសិ្នបើសិសែមិនបាននធវ ើនតសរ  

ប៉ាុខ្ រ្មា្ការវាយតនមលនវជជសាន្តសរ  

ននាេះសិសែអាចត្ត ប់មកវញិមុ្ផុតរយៈ

នពល 10 ត្បសិ្នបើ៖ 

 

• នោគសញ្ញា បា្ធូរត្សាល និង 

• អនកវាយតនមលនវជជសាន្តសរ  (នវជជបណឌ ិត 

គិលា្ុបដ្ឋា យិកា 

ឬនពទយជំ្ួយមា្សញ្ញា បត្ត) 

ផាល់លិខិត ខ្ដលបង្ហហ ញថា (1) 

ការនធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យជាជនត្មើសនផែង

នទៀតត្តូវបា្នធវ ើន ើង ្ិង (2) 

នោគសញ្ញា របស់សិសែមិនន្មននកើតន ើ

ងនដ្ឋយសារជំងឺកូវដី 19។ 

នដ្ឋយសារមូលនហ្តុឯកជ្ភាព 

កមម វធិីមិ្ត្តូវបា្អ្ុញ្ញា ត 

តត្មូវឱ្យសិសែបង្ហហ ញការនធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័

យជាជនត្មើសនផែងនទៀតន ើយ។ 

សូមបញ្ញា ក់ថា៖ 
នពលខលេះនោគសញ្ញា របស់សិសែនកើតន ើងនដ្ឋយសារមូល

នហ្តុនផែងនទៀត ដូចជា ឈឺបំពង់ក 

ឬជំងឺពងខ្បកមាត់នដនជើង (hand-foot-and-

mouth disease)។ នៅកន ុងសាថ ្ភាពន្េះ 

អនកផាល់នសវាអាចបញ្ញជ ក់ឱ្យសិសែត្ត ប់នៅចូលរមួ

កមម វធិីរបស់សាលាវញិបា្។ 

ចំណុចន្េះពុំានន័យថា សិសែពុំមា្ជំងឺកូវដី 19 

ន ើយ។ សិសែ ្ិងយុវជ្ជានត្ចើ្ខ្ដលមា្ជំងឺកូវដី 

19 ពុំបនញ្ចញនោគសញ្ញា ោមួយន ើយ។ 

ការនធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យជាជនត្មើសមួយនផែងនទៀត 

ត្ោ្់ខ្តមា្្័យថា មូលនហ្តុនត្ដពីជំងឺ 19 

ត្តូវបា្រកន ើញសត្មាប់នោគសញ្ញា ខ្ដលនធវ ើឱ្យសិសែមិ

្អាចចូលរមួកមម វធិីសាលាបា្។ 

3. ត្បសិ្នបើការនធវើនត្សត ជំងឺកូវដី 19 

រកន ើញលទធនលអវជិាាន នហ្ើយឪពុកមាា យ 

ឬអាោពាបាលចង់ឱ្យសិសែត្ត ប់នៅចូល

រមួកមម វធិីសាលាវញិមុ្ផុតរយៈនពលដ្ឋក់ខល ួ

្នៅដ្ឋច់នដ្ឋយខ្ កចំ្ួ្ 10 នងៃ 

សិសែអាចត្ត ប់មកវញិ ត្បសិ្នបើ៖ 

 

• សិសែមា្អាការៈធូរត្សាល 

(មិ្ចំបាច់ទល់ខ្តនោគសញ្ញា ធូរនសបើយ

ទងំត្សងុន ើយ) និង 

• រយៈនពលយ៉ា ងតិច 24 នមា៉ា ង ោម ្ 
ត្គ ុ្ នដា  នដ្ឋយមិ្បា្នត្បើត្បាស់
ថាន នំដើមបីបញ្ច ុ េះកន ា  
ដូចជាថាន បំ ថ្យការឈឺចប់ 

http://www.acphd.org/media/587172/acphd-covid-19-when-to-self-release-from-isolation-english.pdf
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នាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូរស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000 

ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូវដី 19 ៖ (510) 268-2101 
 

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 6 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

acetaminophen (Tylenol) 
ឬថាន បំ ថ្យការឈឺចប់ ibuprofen 
(Advil ឬ Motrin) និង 

• សិសែពិនត្ោេះនយបល់ជាមួយអនកវាយត

នមលនវជជសាន្តសរ  (នវជជបណឌ ិត 

គិលា្ុបដ្ឋា យិកា 

ឬនពទយជំ្ួយមា្សញ្ញា បត្ត) 

នដើមបីកំណត់អំពីកត្មិតន្នោគសញ្ញា រប

ស់សិសែ។ 

អនកវាយតនមលនវជជសាន្តសរ ចំបាច់ត្តូវផាល់

លិខិតខ្ដលបង្ហហ ញថា (1) 

នោគសញ្ញា របស់សិសែមិនខ្ម្នកើតន ើ

ងនដ្ឋយសារជំងឺកូវដី 19 និង (2) 

ការនធវ ើនតសរជំងឺគូវដី 19 

រកន ើញលទធផលអវជិជមា្ 

(កមម វធិីមិ្ត្តូវបា្អ្ុញ្ញា ត 

តត្មូវឱ្យសិសែបង្ហហ ញការនធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យ

ជាជនត្មើសនផែងនទៀតន ើយ) ប ុន្នត  

• ត្បសិ្នបើឪពុកមាា យ 

ឬអាោពាបាលមិ្អាចពិនត្ោេះជាមួ

យអនកវាយតនមលនវជជសាន្តសរ នទ 

ន ៉ះឪពុកាដ យ

ម្រត្វូនសន ើសំុលទធនលនត្សត អវជិាានជំងឺ 

កូវដី 19 ន្ដលបង្ហហ ញថា ការនធវើនត្សត  

ម ូ នលរុល ឬ PCR ម្រត្វូបានអនុវត្ត។ 

4. សម្រាប់សិសសន្ដលគ្មម ននោរសញ្ញា  

ន្ដលមិនម្រត្វូបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យចូលនោយសារ

ការប ៉ះពាល់នឹងអនកជំងឺន្ដលបានបញ្ញា ក់ 

ឬអនកន្ដលអាចនឹងានជំងឺកូវដី 19៖ 

 

• ត្បសិ្នបើសិសែមិ្ត្តូវបា្អ្ុញ្ញា តឱ្យ
ចូលរមួកន ុងកមម វធិីសាលានោយសារបាន
ប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយអនកនទ ងកជំងឺកូវដី 
ឬបុរគលន្ដលាននោរសញ្ញា កូវដី 
ននាេះសិសែអាចត្ត ប់មកវញិនៅកន ុងរ
យៈនពល 14 នងៃ 
បនាទ ប់ពីការប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធជាមួយត្គួ
សារនលើកចុងនត្កាយ 
ឬប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធជាមួយបុគគលននាេះ 
នដ្ឋយស ម្តថា 
សិសែពុំមា្នចញនោគសញ្ញា
ោមួយន ើយ។ 
ត្បសិ្នបើសិសែនចញនោគសញ្ញា ជំងឺកូវដី 
19 នៅកន ុងនពលនធវ ើចតារ  ីស័ក 
ននាេះគួរនធវ ើនតសរជំងឺកូវដី 19។ 
សត្មាប់ព័ត៌មា្បខ្ ថ្ម 
សូមនមើលសំណួរចនមល ើយអំពីការដ្ឋក់ខល ួ្
នៅដ្ឋច់នដ្ឋយខ្ ក ្ិងចតារ  ីស័ក 
ACPHD ្ិង ខិតប័ណណ ព័ត៌មា្។ 
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ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 7 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កិចចការន្ដលម្រត្វូអនុវត្តនៅនពលសិសសម្រត្វូបញ្ជ នូនៅនា៉ះ 

1. ត្បាប់ឪពុកមាា យ ឬអាោពាបាលសិសែថា សិសែមិ្អាចចូលរមួកមម វធិីនៅនងៃននាេះន ើយ។ 

2. ខ្ណនំាពួកនគ ឱ្យទក់ទងនៅនវជជបណឌ ិត ឬគល ី្ិកត្បចំខល ួ្ នដើមបីពិចរោនធវ ើនតសរជំងឺកូវដី 19 
ត្បសិ្នបើសមត្សប។ 

3. ផាល់ជូ្ឪពុកមាា យ ឬអាោពាបាលសិសែ្ូវឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាា យអំពីការពិ្ិតយជំងឺកូវដី 
19។ ឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាា យបង្ហហ ញអំពីលកខណៈវ ិ្ ិចឆ ័យចំបាច់នដើមបីសិសែអាចត្ត ប់មក 
ចួលរមួកមម វធិី វញិ ្ិងផាល់ការខ្ណនំាអំពីរនបៀបនធវ ើនតសរ ។ 

4. រំឭកឪពុកមាា យសិសែថា 
សិសែគួរសាន ក់នៅផទេះរហូ្តទល់ខ្តពួកនគបំនពញតាមលកខណៈវ ិ្ ិចឆ ័យនដើមបីត្ត ប់មកចូលរមួកមម វធិីសា
លាវញិ។ 

  សំណួ្រសួរញឹកញាប់  

នត្ើនធវ ើដូចនមដចម្របសិននបើឱ្ពុក/ាត យសិសស មិនម្របាកដថា រួរនដល់ចនមល ើយ “បាទ/ចាស” ចំនពា៉ះសំណួ្រអំពីនោរសញ្ញា ? 

ឱ្យឪពុកមាា យនផ្លា តនលើករណីថានតើ នោគសញ្ញា ននាេះវា ងមី ្ិង/ឬ ខុស ពីជំងឺធមមតារបស់សិសែ ឬថានតើនោគសញ្ញា ននាេះ 

មិនានភាពចាស់លាស់។ សូមនលើកទឹកចិតរឪពុកមាា យឱ្យនជឿជាក់នលើការយល់ដឹងរបស់ខល ួ្ ។ 

ខាងនត្កាមន្េះគឺជាឧទហ្រណ៍៖ 

សិសែមា្ជំងឺហឺ្ត។ ពួកនគខ្តងខ្តកអកនដ្ឋយសារការហាត់ត្បាណ ឬអាខ្ កសុី។ 

• នតើការកអករបស់សិសែធៃ្់ធៃរជាងធមមតា ឬមា្សំន ងខុសត្បត្កតី? អត់្នទ ដូនចន៉ះ ន្េះមិ្ខ្ម្ជានោគសញ្ញា ងមី 

ឬខុសពីមុ្នទ។ 

• នតើការកអករបស់សិសែធៃ្់ធៃរជាងធមមតា ឬមា្សំន ងខុសពីោល់ដង? បាទ/ចាស 

ដូនចន៉ះការកអកន្េះរឺជានោគសញ្ញា ងមី ឬខុសពីមុ្។ 

នត្ើនធវ ើដូចនមដចម្របសិននបើឪពុក/ាដ យសិសស និយាយថា គ្មត់្មិនអាច សំិសសនៅនធវើនត្សត បាន? 

 

សាកសួរត្គួសារននាេះថានតើ ពួកោត់បា្សាកលបងជនត្មើសខាងនត្កាមខ្ដរឬនទ៖ 
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ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 8 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

o ត្គួសារខ្ដលមា្អនកផាល់នសវាខ្ងទសំុខភាព ឬមា្គនត្មាងធានាោ៉ា ប់រង ឬនសវាធានាោ៉ា ប់រងសុខភាព 
គួរទក់ទងនៅអនកផាល់នសវា ឬខ្ផ្ការសុខភាពរបស់ខល ួ្ អំពីការនធវ ើនតសរ ។ 

o សត្មាប់សំណួរនផែងៗអំពីការនធវ ើនតសរ  ្ិងនដើមបីនមើលបញ្ជ ីទីតំាងនធវ ើនតសរជំងឺកូវដី19 នៅនខា្ធី 
Alameda សូមចុច ត្តង់ន្េះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសមព័នធ A៖ សំណួ្ររំរសូម្រាប់សិសស  

សំណួ្ររំរ ូ បាទ/ចាស នទ 

(1) កន ុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ 
នតើសិសែត្តូវបា្បញ្ជ ូ្ នៅផទេះនដ្ឋយសារឈឺ ឬអវតរមា្នដ្ឋយសារ
ខ្តមា្ជំងឺខ្ដរឬនទ? 

  

(2) នៅកន ុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ 

នតើសិសែត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យមា្ជំងឺកូវដី 19 ឬ

នតើសិសែបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជ ក់ថា 

ពួកនគមា្ផទ ុកវរុីសន្េះខ្ដរឬនទ? 

  

ម្របសិននបើចនមល ើយចំនពា៉ះសំណួ្រណាមួយរឺ បាទ/ចាស ម្រត្វូម្របាកដថា 
សិសសបំនពញតាមលកខខណ្ឌ ន្ដលបានកំណ្ត់្នដើមបីអាចម្រត្បប់ចូលរមួកុងងកមម វធីិសាលាវញិបាន។ 

(3) នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 
នតើសិសែមា្ការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយ្រោមាន ក់នៅកុងងម្ររួសា
រ ខ្ដលត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យថាមា្ជំងឺកូវដី 19 
ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជ ក់ថា ពួកនគមា្ផទ ុកវរុីសន្េះខ្ដរឬនទ? 

  

(4) នៅកន ុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ 
នតើសិសែមា្ការប ៉ះពាល់ជិត្សន ិទធជាមួយអនកខាងនម្រតន្ដលមិនន្ម
នជាសាជិកម្ររួសារខ្ដលត្តូវបា្នធវ ើនោគវ ិ្ ិចឆ ័យថាមា្ជំងឺកូវដី 
19 ឬបា្នធវ ើនតសរ ខ្ដលបញ្ញជ ក់ថា 
ពួកនគមា្ផទ ុកវរុីសន្េះខ្ដរឬនទ? 

  

ម្របសិននបើន ល្ ើយ បាទ/ចាស ចំនពា៉ះសំណួ្រទី 3 ឬទី 4  

ន ៉ះសិសសមិនអាចចូលរមួនៅកុងងកមម វធីិសាលាបាននទ។ 

ម្របសិននបើន ល្ ើយចំនពា៉ះសំណួ្រទី 3 & 4  សូមន ល្ ើយសំណួ្រដូចខាងនម្រកាម 

នត្ើសិសសានអាការៈណាមួយដូចខាងនម្រកាមន្ដរឬនទ៖ បាទ/ចាស នទ 

(5) នដា ខល ួ្  ឬរង្ហរ   

(6) កអក   

(7) ដកដនងហ ើមញប់ ឬពិបាកដកដនងហ ើម   

(8) អស់កមាល ំង   

https://covid-19.acgov.org/testing.page


Alameda County Health Care Services Agency Colleen Chawla, នាយក 
Public Health Department Kimi Watkins-Tartt, នាយក 
www.acphd.org Nicholas Moss, MD, មន្ត រ្ ីសុខភាព 

នាយកដ្ឋា ្សុខភាពសាធារណៈ ៖ ខ្ខែទូរស័ពទសំខា្់ (510) 267-8000 

ព័ត៌មា្អំពីជំងឺកូវដី 19 ៖ (510) 268-2101 
 

ការពិ្ិតយសុខភាពជំងឺកូវដី19 នៅសាលា TK-12 ទំព័រ 9 កំខ្ណ៖ 11-5-2020 

(9) ឈឺសាច់ដុំ ឬឈឺដងខល ួ្    

(10) ឈឺកាល   

(11) ខ្លងដឹងរសជាតិ ឬកល ិ្   

(12) ឈឺបំពង់ក   

(13) នហ្ៀរសំនបារ ឬតឹងត្ចមុេះ   

(14) ចង់កអ តួ ឬកអ តួ   

(15) ោគរសូ   

(16) នមើលនៅដូចជាឈឺ ឬចប់នផាើមឈឺ?    

ម្របសិននបើន ល្ ើយបាទ/ចាស ចំនពា៉ះសំណួ្រណាមួយខាងនលើ ន ៉ះសិសសមិនអាចចូលរមួនៅកុងងកមម វធីិសាលាបាននទ។  

ម្របសិននបើន ល្ ើយ នទ ចំនពា៉ះសំណួ្រ ងំអស់ខាងនលើ សូមវាស់សីតុ្ណ្ហ ភាពសិសស 

សម្របសិននបើកមម វធីិរបស់អនកត្ម្រមូវឱ្យពិនិត្យសីតុ្ណ្ហ ភាព) 

វាស់សីតុ្ណ្ហ ភាពសិសស  ាន គ្មម ននទ 

(17) នតើសិសែមា្សីតុណហភាពចប់ពី 100.0°F (37.8°C) 
ន ើងនៅខ្ដរឬនទ?  

  

ម្របសិននបើ មា្ខ្ម្សីតុ្ណ្ហ ភាពចាប់ពី 100.0°F នបើងនៅ 

ន ៉ះសិសសមិនអាចចូលរមួនៅកុងងកមម វធីិសាលាបាននទ។  

ម្របសិននបើ គ្មម ននទ សីតុ្ណ្ហ ភាព បជាង 100.0°F ន ៉ះសិសសអាចចូលរមួនៅកុងងកមម វធីិសាលាបាន។ 

 

 


