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ការពិនិត្យសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ 19 នៅតាមសាលា TK-12
និងកមម វ ិធីសិកាបន្នែ មសម្រាប់កុារម្ររប់អាយុចូលនរៀន និងយុវជន
ថ្ងៃទី15 ន្ខមករា ឆ្នំ2021
ឯកសារននេះត្រូវបានចងត្កង ន ើងនោយនាយកោានសុខភាពសាធារណៈនោនធី Alameda (Alameda

County
,
ACPHD)
ត្សបនៅតាមនោលការណ៍ណណនាំពីនាយកោានសុខភាពសាធារណៈកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of
Public
Health)។
ឯកសារននេះនឹងត្រូវនធវ ើបចចុបបនន ភាពនៅនពលចំនណេះដឹង
ការឆ្ល ងជំងឺ
19
Public

Health

Department

និងការនធវ ើនរសត មានការផ្លលស់បដ ូរ។
សាលានរៀននានា
និងកមម វ ិធីរបស់ខល ួនម្រត្ូវនធវ ើការតាមោនកុមារ
និងយុវជននដើមបីរកការប៉ាេះពាល់
និងនោគសញ្ញាននជំងឺកូ វ ីដ
19
ជានរៀងោល់នងៃ
មុននពលអនុញ្ញារឱ្យពួ កនគចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធី
ឬអាោរ។
ការត្រួ រពិនិរយមានភាពចំបាច់នដើមបីកត្មិរការរ ីកោលោលជំងឺកូ វ ីដ
19
នៅកនុងចំនោមសិសស
និងបុគគលិកនៅតាមសាលានរៀន។
ឯកសារននេះនឹងនរៀបោប់អំពី៖
1. ដំនណើរការត្រួ រពិនិរយ និង
2. លកខ ណ់ វ ិនិចឆ័យណដលត្រូវបំនពញមុននពលសិសសអាចត្រ ប់មកចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធីសាលាបនាាប់ពីមាននោគ
សញ្ញាជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬមានលទធ ផលនរសត វ ិជជ មាន។

A.

ការពិនិត្យសុខភាព៖ កិចចការន្ដលម្រត្ូវអនុវត្ត

ការពិនិត្យសុខភាពានបីន្ននក៖
(1) ការពិនិរយការប៉ាេះពាល់
(2) ការពិនិរយនោគសញ្ញា និងការពិនិរយនោយណផន កទនទ
(3) ការពិនិរយសីរុណហភាព (មិនជាកតាតចំបាច់)
គំរ ូសនល ឹកពិនិត្យសុខភាពជំងឺកូ វ ីដ 19 សម្រាប់សាលា និងកមម វ ិធីសិកាបន្នែ មសម្រាប់កុារម្ររប់អាយុចូលនរៀន
និងយុវជន មានបញ្ចល
ូ នៅកនុងណផន កចុងនត្កាយននឯកសារននេះ។
កមម វ ិធីអាចឱ្យឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរពាក់ព័នធនឹងការប៉ះពាល់
និងនរារសញ្ញា
និងពិនិរយសីត្ុណ្ហភាពសិសសនៅផា េះ។ សូ មបញ្ញជក់ថា ការពិនិរយសីរុណហភាពមិនណមនជាលកខ ខណឌចំបាច់ន ើយ។
សូ មនមើល
ឧបសមព ័នធ
A
សត្មាប់គំរ ូសំណួរសត្មាប់សិសស។
ព័រ៌មានននេះត្រូវបញ្ជន
ូ នៅកាន់ណផន កកមម វ ិធីមុននពលសិសសមកដល់នៅនងៃចូលនរៀន។
ព័រ៌មានននេះអាចោក់ជូនតាមរយៈ៖
• អុីណមល
• កមម វ ិធី App
• ជាទត្មង់អនឡាញ ឬទត្មង់ននការទំនាក់ទំនងនផសងៗនទៀរ
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 ើនរារវ ិនិច័យានជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬ
នត្ើសិសសបាននធវ ើនត្សតន្ដលបញ្ញាក់ថា ពួ កនរាននទ ងក វ ីរុសនន៉ះន្ដរឬនទ?
COVID-19 Health Screening TK-12
ទំព័រ 1
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1) ការពិនិត្យនៅនលើការប៉ះពាល់របស់សិសស
ឪពុក/ាតយ ឬអាណាពាបាលរួ រន្ល ើយសំណ្ួរដូ ចខាងនម្រកាម៖

1. នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ

2.

នរើសិសសមានការប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទធជាមួ យនរោមានក់នៅកុងងម្ររួ សារ
ណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យថាមានជំងឺកូ វ ីដ 19
ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ?
នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នរើសិសសមានការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យអន កមិនន្មនជាសាជិកម្ររួ សារណដលត្រូ
វបាននធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យថាមានជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ?

ការបញ្ញាក់សម្រាប់សំណ្ួរទីមួយ និងសំណ្ួរទីពីរខាងនលើ៖
o

o

នឆ្ល ើយ “បាទ / ចាស” លុេះត្តាណរការប៉ាេះពាល់ននេះនកើរន ើងកនុងរយៈនពល 10
នងៃបនាាប់ពីការចប់នផត ើមនចញនោគសញ្ញា ឬកនុងរយៈនពល 10 បនាាប់ពីនធវ ើនរសត វ ិជជ មាន។
ននេះគឺជានពលនវលាណដលបុគគលផទុកជំងឺកូ វ ីដ អាចនធវ ើការចមល ងនមនោគបនត
នហ្ើយគួ រណរោក់ខល ួនឱ្យនៅោច់នោយណ កពីនគ។
ការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធ មានន័យថា សិសសសថ ិរនៅចមាៃយ 6 ហ្វ ីត្ពីបុរគលាននទ ក
ង ជំងឺកូ វ ីដ
រយៈនពលចាប់ពី
15
ទីនបើងនៅ
(ោប់បញ្ចល
ូ ទង
ំ រយៈនពលខល ីជាងននេះ
ណរនត្ចើនដងកនុងនងៃ ណរមួ យ ណដលសរុបនៅមានរយៈនពល 15 នាទី) ន ៉ះបី នៅនពលសិសស
និងអន កដនទនទៀរមានពាក់រមា៉ាស់ក៏នោយ។
ការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធ
ក៏អាចមានន័យថាសិសសមាន
ទំនាក់ទំនងប៉ាុណនត មានការប៉ាេះពាល់នត្ចើននៅនឹងរំណក់ទឹកផល វូ ដនងហ ើមរបស់បុគគលមានផទុកនម
នោគ។ ឧទហ្រណ៍ អន កជំងឺកអកោក់ សិសសនោយផ្លាល់។

ម្របសិននបើ ឪពុកាដយ ឬអាណាពាបាលន្ល ើយថា បាទ/ចាស នៅនឹងសំណ្ួរមួ យ ឬ ង
ំ ពីរ
ន ៉ះសាកសួរថានត្ើការប៉ះពាល់នន៉ះបាននកើត្នបើងនលើសពី 10 ថ្ងៃកនល ងនៅ?
➢ ត្បសិនបើឪពុកមាាយ ឬអាោពាបានបាននឆ្ល ើយថា អរ់នទ ការប៉ាេះពាល់ននេះមិនបាននកើរន ើង នលើសពី 10
កនល ងនៅនទ ននាេះត្រូវបញ្ជន
ូ កុមារនៅផា េះ។
➢ ត្បសិននបើឪពុកមាាយ ឬអាោពាបាលបាននឆ្ល ើយថា ការប៉ាេះពាល់ននេះបាននកើរន ើងនលើសពី 10
នងៃកនល ងនៅ ននាេះសិសសអាចបនត ចូ លរ ួមនៅកនុងកមម វ ិធីបាន ប៉ាុណនត ត្រូវនោរពលកខ ខណឌដូ ចោងនត្កាម៖
▪ ត្រូវចងចំថា រយៈនពលចតាត ីស័ក 10 នងៃ គឺជាលកខ ខណឌអបបបរមាណដលកំណរ់នោយនោនធី
ប៉ាុណនត ចតាត ីស័ករយៈនពល 14 នងៃ នៅណរជាជនត្មើសណដលមានសុវរថ ិភាពបំផុរដណដល។
ដូ នចន េះសិសសណដលបញ្ច ប់ការនធវ ើចតាត ីស័កមុនរយៈនពល 14 នងៃ
គួ រនោរពឱ្យបានោជប់ខជ ួននូ វោល់អនុសាសន៍អនត ោគមន៍មិនណមននវជជ សាស្រសត ណដលរ ួមមាន
ការពាក់របាំងមុខឱ្យបានជាប់លាប់ ការរកាគមាលរសុវរថ ិភាពយ៉ាងរិច 6 ហ្វ វ៊ីរពីអនកដនទ
និងការតាមោនខល ួនឯងរកនោគសញ្ញាជំងឺកូ វ ីដ 19 នពញរយៈនពល 14 នងៃ ។
▪

គួ រករ់សមាគល់ផងណដរថា ត្បសិននបើសិសសមានការប៉ាេះពាល់ផ្លាល់ជានទៀងទរ់ជាមួ យបុគគលណដល
មានភាពត្បឈមខព ស់នឹងជំងឺធៃន់ធៃរ ននាេះត្រូវនោរពលកខ ខណឌចតាត ីស័ករយៈនពល 14 នងៃឱ្យ
បានោជប់ខជ ួន។ នដើមបីនសចកា ីណណនាំអំពីការនធវ ើចតាត ីស័កពី ACPHD សូ មចុចត្រង់ននេះ។
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2) ការពិនិត្យនរារសញ្ញា + ការពិនិត្យនោយន្នន កទនទ

សូ មឱ្យឪពុកមាាយ ឬអាោពាបាលនឆ្ល ើយសំណួរោងនត្កាម៖

អនុវត្ត ការពិនិត្យនោយន្នន កទនទ៖ ការពិនិរយនោយណនន កទនទពុំណមនជាលកខ ខណឌចំបាច់ជាក់លាក់ន ើយ។
ការពិនិរយននេះអនុញ្ញារឱ្យកមម វ ិធីនធវ ើការបញ្ជន
ូ សិសសត្រ ប់នៅផា េះ វ ិញ
ត្បសិននបើពួកនគនមើលនៅមិនត្សួ លខល ួននៅនពលពួ កនគមកដល់សាលា នទេះបីជាឪពុកមាាយត្បាប់ថា
សិសសោមននោគសញ្ញាោមួ យក៏នោយ។
សូ មពិនិរយនមើលសិសសនោយរកនមើលនោគសញ្ញាដូ ចជា៖
o ឈឺ ដូ ចជា កអ ក
o អស់កមាលំង
o ឆាប់មួន ៉ា ឬឆាប់ខឹង
o ពិបាកដកដនងហ ើម
ម្របសិននបើឪពុកាដយ ឬអាណាពាបាលន្ល ើយថា “បាទ/ចាស” នៅនឹងនរារសញ្ញាណាមួ យខាងនលើ
ឬសិសសនមើលនៅដូ ចជាានជំងឺ សូមបញ្ជន
ូ ពួ កនរម្រត្បប់នៅនា៉ះ។ ត្បសិននបើសិសសមាន
បងបអ ូនបនងក ើរមានក់ ឬនត្ចើននាក់នៅកនុងកមម វ ិធីននេះ ពួ កនគក៏ត្រូវបញ្ជន
ូ ត្រ ប់នៅផា េះ វ ិញផងណដរ។

3) ការពិនិត្យសីត្ុណ្ហភាព

ACPHD ពុំត្ម្រមូវឱ្យនធវ ើការពិនិត្យសីត្ុណ្ហភាពនបើយ បុន្នត ម្របសិននបើកមម វ ិធីរបស់អនក ចង់ពិនិត្យសីត្ុណ្ហភាព
សូមអនុវត្ត តាមការន្ណ្ ដ
ំ ូ ចខាងនម្រកាម។
ត្បសិននបើកមម វ ិធីរបស់អនករត្មូវឱ្យនធវ ើការពិនិរយសីរុណហភាព
នហ្ើយឪពុកមាតយមិនបានត្រួ រពិនិរយ
នៅនពលពិនិរយរកជំងឺត្គ ុននដា នោយនត្បើត្បោប់សាង់កន ា “ណដលមិនចំបាច់ប៉ាេះ” នោនធី Alameda
កំណរ់ជំងឺត្គ ុននដាថាមាន សីរុណហភាព ចាប់ពី 100°F (37.8°C) នបើងនៅ។
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និងោយការណ៍អំពីសីរុណហភាពរបស់សិសសមុន នពលណដលសិសសមកដល់ ននាេះកមម វ ិធីគួរណរវាស់សីរុណហភាព
សិសសនោយនត្បើ ត្បោប់សាង់កន ា “ណដលមិនចំបាច់ប៉ាេះ”។ អន កពិនិរយគួ រពាក់មា៉ាស នហ្ើយពាក់របាំងមុខ
ឬមិនត្រូវនអើរមុខនចញពីរបាំងបញ្ច ក់ plexiglass នទ។ សីរុណហភាពណដលទបជាង 96°F (35.6°C)
គួ រនធវ ើការពិនិរយន ើង វ ិញ នដើមបីធានាថា អំោនននេះពិរជាត្រឹមត្រូវត្បាកដណមន។
ម្របសិននបើសិសស ានអាការៈម្ររ ុននតតដូ ចបានកំណ្ត្់ខាងនលើ សូមបញ្ជន
ូ ពួ កនរនៅនា៉ះ វ ិញ។
ត្បសិននបើសិសសមាន បងបអ ូនបនងក ើរមានក់ ឬនត្ចើននាក់នៅកនុងកមម វ ិធីននេះ
ពួ កនគក៏ត្រូវបញ្ជន
ូ ត្រ ប់នៅផា េះ វ ិញផងណដរ។
សម្រាប់ម្របោប់សាង់កនដដន្ដលានការប៉ះពាល់
ត្បសិននបើត្បោប់សាង់កន ា រត្មូវឱ្យមានការប៉ាេះ
(ឧ.
នត្កាមអោ
ត រ
ឬនៅនលើថាៃស)
នហ្ើយមានណរត្បោប់សាង់ត្បននទននេះ
សូ មនត្បើត្បាស់វា
ណរនៅនពលមានការសងស័យថា
មានជំងឺត្គ ុននដតប៉ាុនោ
ណ េះ។
ត្បោប់សាង់កន ា ទ ំងននេះ
ត្រូវនធវ ើការសមាអរ
និងសមាលប់នមនោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវបនាាប់ពីការនត្បើត្បាស់រ ួចមួ យនលើកៗ។ អន កពិនិរយ រួ រន្ត្៖
1.

ពាក់នត្សាមនដងមីោមនជារិជ័រណដលនត្បើណរមា ងរ ួចនបាេះនចលសត្មាប់ការពិនិរយ
សីរុណហភាពមួ យនលើកៗ ជាមួ យនឹងត្បោប់សាង់កន ា ណដលមានការប៉ាេះ។

2.

អនុវរត អនាម័យនដមុននពលពាក់ និងនោេះ និងនបាេះនចលនត្សាមនដ។

សត្មាប់នោលការណ៍ណណនាំបណនថ មអំពីការពិនិរយសីរុណហភាពនោយសុវរថ ិភាព សូ មនមើល
នោលការណ៍ណណនាំសាីពីការពិនិរយជំងឺកូ វ ីដ 19 សត្មាប់ត្ក ុមហ្វុនអាជីវកមម និងអងគ ភាព

B.

លកខ ខណ្ឌសម្រាប់ម្រត្បប់មកចូ លរ ួមកុងងកមម វ ិធីសាលាវ ិញ

សម្រាប់សិសសន្ដលម្រត្ូវបានបញ្ជន
ូ នចញនោយសារន្ត្ាននរារសញ្ញា៖
នសោរ ីយ៉ាូ
1.

លកខ ខណឌចំបាច់

ត្បសិននបើ (1)
សិសសនធវ ើនត្សតន ើញាននមនរារកូ វ ីដ 19 ឬ
(2) សិសសមិនបាននធវ ើនរសត
និងគ្មមនការវាយរនមល ណផន កនវជជ សាស្រសត
ននាេះសិសសអាចត្រ ប់មកវ ិញត្បសិននបើ៖

•

រយៈនពលយ៉ាងរិច 10 នងៃ បានកនល ងផុរ
គិរចប់ពីនពលនចញនោគសញ្ញានលើកដំបូង
និង

•

រយៈនពលយ៉ាងរិច 24 នមា៉ាង ោមន
ត្គ ុននដា នោយមិនបាននត្បើត្បាស់
ថាននំ ដើមបីបញ្ចុេះកន ា
ដូ ចជាថានប
ំ នថ យការឈឺចប់
acetaminophen (Tylenol)
ឬថានប
ំ នថ យការឈឺចប់ ibuprofen
(Advil ឬ Motrin) និង

•

នោគសញ្ញានផសងនទៀរ ដូ ចជា កអ ក
ឬដកដនងហ ើមញប់ មានភាពធូ រត្សាល។

បញ្ញជក់៖ ពុំចាបា
ំ ច់ម្រត្ូវានការបញ្ញាក់ពីនវជាបណ្ឌិត្
ឬរល ីនិកនបើយ។ សត្មាប់ព័រ៌មានបណនថ ម
សូ មនមើលណផន កសំណួរសួ រញឹកញប់របស់នោនធីនៅ
ត្រង់ននេះ
និងព័រ៌មានអំពីការោក់ខល ួននៅោច់នោយរបស់
នោនធីនៅត្រង់ននេះ។

2.

•

ត្បសិននបើសិសសមិនបាននធវ ើនរសត
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ប៉ាុណនត មានការវាយរនមល នវជជ សាស្រសត
ននាេះសិសសអាចត្រ ប់មកវ ិញមុនផុររយៈ
នពល 10 ត្បសិននបើ៖

•

អន កវាយរនមល នវជជ សាស្រសត (នវជជ បណឌិរ
គិលានុបោាយិកា
ឬនពទយជំនួយមានសញ្ញាបត្រ)
ផា ល់លិខិរ ណដលបង្ហហញថា (1)
ការនធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យជាជនត្មើសនផសង
នទៀរត្រូវបាននធវ ើន ើង និង (2)
នោគសញ្ញារបស់សិសសមិនន្មននកើរន ើ
ងនោយសារជំងឺកូ វ ីដ 19។
នោយសារមូ លនហ្រុឯកជនភាព
កមម វ ិធីមិនត្រូវបានអនុញ្ញារ
រត្មូវឱ្យសិសសបង្ហហញការនធវ ើនោគវ ិនិចឆ័
យជាជនត្មើសនផសងនទៀរន ើយ។

សូមបញ្ញាក់ថា៖
នពលខល េះនោគសញ្ញារបស់សិសសនកើរន ើងនោយសារមូ ល
នហ្រុនផសងនទៀរ ដូ ចជា ឈឺបំពង់ក
ឬជំងឺពងណបកមារ់នដនជើង (hand-foot-andmouth disease)។ នៅកនុងសាថនភាពននេះ
អន កផា ល់នសវាអាចបញ្ញជក់ឱ្យសិសសត្រ ប់នៅចូ លរ ួម
កមម វ ិធីរបស់សាលាវ ិញបាន។
ចំណុចននេះពុំានន័យថា សិសសពុំមានជំងឺកូ វ ីដ 19
ន ើយ។ សិសស និងយុវជនជានត្ចើនណដលមានជំងឺកូ វ ីដ
19 ពុំបនញ្ច ញនោគសញ្ញាោមួ យន ើយ។
ការនធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យជាជនត្មើសមួ យនផសងនទៀរ
ត្ោន់ណរមានន័យថា មូ លនហ្រុនត្ដពីជំងឺ 19
ត្រូវបានរកន ើញសត្មាប់នោគសញ្ញាណដលនធវ ើឱ្យសិសសមិ
នអាចចូ លរ ួមកមម វ ិធីសាលាបាន។
3.

ត្បសិននបើការនធវ ើនត្សតជំងឺកូ វ ីដ 19
រកន ើញលទធ នលអវ ិជាាន នហ្ើយឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលចង់ឱ្យសិសសត្រ ប់នៅចូ ល
រ ួមកមម វ ិធីសាលាវ ិញមុនផុររយៈនពលោក់ខល ួ
ននៅោច់នោយណ កចំនួន 10 នងៃ
សិសសអាចត្រ ប់មកវ ិញ ត្បសិននបើ៖
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•

សិសសមានអាការៈធូ រត្សាល
(មិនចំបាច់ទល់ណរនោគសញ្ញាធូ រនសបើយ
ទ ំងត្ស ុងន ើយ) និង

•

រយៈនពលយ៉ាងរិច 24 នមា៉ាង ោមន
ត្គ ុននដា នោយមិនបាននត្បើត្បាស់
ថាននំ ដើមបីបញ្ចុេះកន ា
ដូ ចជាថានប
ំ នថ យការឈឺចប់
acetaminophen (Tylenol)
ឬថានប
ំ នថ យការឈឺចប់ ibuprofen
(Advil ឬ Motrin) និង

•

សិសសពិនត្ោេះនយបល់ជាមួ យអន កវាយរ
នមល នវជជ សាស្រសត (នវជជ បណឌិរ
គិលានុបោាយិកា
ឬនពទយជំនួយមានសញ្ញាបត្រ)
នដើមបីកំណរ់អំពីកត្មិរនននោគសញ្ញារប
ស់សិសស។
អន កវាយរនមល នវជជ សាស្រសតចំបាច់ត្រូវផា ល់
លិខិរណដលបង្ហហញថា (1)
នោគសញ្ញារបស់សិសសមិនណមននកើរន ើ
ងនោយសារជំងឺកូ វ ីដ 19 និង (2)
ការនធវ ើនរសត ជំងឺគូ វ ីដ 19
ver: 1-15-2021

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
រកន ើញលទធ ផលអវ ិជជ មាន
(កមម វ ិធីមិនត្រូវបានអនុញ្ញារ
រត្មូវឱ្យសិសសបង្ហហញការនធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យ
ជាជនត្មើសនផសងនទៀរន ើយ) បុន្នត

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

ត្បសិននបើឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលមិនអាចពិនត្ោេះជាមួ
យអន កវាយរនមល នវជជ សាស្រសតនទ
ន ៉ះឪពុកាដយ
ម្រត្ូវនសនើសុំលទធ នលនត្សតអវ ិជាានជំងឺ
កូ វ ីដ 19 ន្ដលបង្ហហញថា ការនធវ ើនត្សត
មូ នលរុល ឬ PCR ម្រត្ូវបានអនុវត្ត ។

•

ត្បសិននបើសិសសមិនត្រូវបានអនុញ្ញារឱ្យ
ចូ លរ ួមកនុងកមម វ ិធីសាលានោយសារបាន
ប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យអន កនទ ងកជំងឺកូ វ ីដ
ឬបុរគលន្ដលាននរារសញ្ញាកូ វ ីដ
ននាេះសិសសអាចត្រ ប់មកវ ិញបនាាប់ពី
បាននធវ ើចតាត ីស័ករយៈនពលយ៉ាងរិច
10 នងៃ
បនាាប់ពីការប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទធជាមួ យត្គួ
សារនលើកចុងនត្កាយ
ឬប៉ាេះពាល់ជិរសន ិទធជាមួ យបុគគលននាេះ
ត្បសិននបើសិសសពុំមាននចញនោគសញ្ញា
ោមួ យន ើយ។
ត្បសិននបើសិសសនចញនោគសញ្ញាជំងឺកូ វ ីដ
19 នៅកនុងនពលនធវ ើចតាត ីស័ក
ននាេះគួ រនធវ ើនរសត ជំងឺកូ វ ីដ 19។

•

ត្រូវចំថា
នទេះបីការនធវ ើចតាត ីស័ករយៈនពល 10
គឺជារយៈនពលអបបរមាណដលបានកំណរ់
ប៉ាុណនត ចតាត ីស័ករយៈនពល 14
នងៃនៅណរជាជនត្មើសណដល
មានសុវរថ ិភាពបំផុរដណដល។
ជាងននេះនៅនទៀរ
បុគគលទ ំងអស់ណដលបញ្ច ប់ការនធវ ើចតាត
ីស័កមុនរយៈនពល 14 នងៃ
គួ រនោរពឱ្យបានោជប់ខជ ួននូ វោល់អនុសា
សន៍អនត ោគមន៍មិនណមននវជជ សាស្រសត
ណដលរ ួមមាន
ការពាក់របាំងមុខឱ្យបានជាប់លាប់
ការរកាគមាលរសុវរថ ិភាពយ៉ាងរិច 6
ហ្វ វ៊ីរពីអនកដនទ
និងការតាមោនខល ួនឯងរកនោគសញ្ញា
ជំងឺកូ វ ីដ 19 នពញរយៈនពល 14 នងៃ។

•

ទនា ឹមនឹងននេះក៏ត្រូវការ់សមាគល់ផងណដរ
ថា
ត្បសិននបើសិសសមានការប៉ាេះពាល់ផ្លាល់ជា
នទៀងទរ់ជាមួ យបុគគលណដល
មានភាពត្បឈមខព ស់នឹងជំងឺធៃន់ធៃរ
ននាេះត្រូវនោរពលកខ ខណឌចតាត ីស័ករយៈ
នពល 14 នងៃឱ្យបានោជប់ខជ ួន។
ver: 1-15-2021

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
សត្មាប់ព័រ៌មានបណនថ ម
សូ មនមើលណផន កសំណួរសួ រញឹកញប់របស់
នោនធីនៅត្រង់ននេះ
និងព័រ៌មានអំពីការោក់ខល ួននៅោច់
នោយរបស់នោនធីនៅត្រង់ននេះ។

•

សត្មាប់ព័រ៌មានបណនថ ម
សូ មនមើលសំណួរចនមល ើយអំពីការោក់ខល ួន
នៅោច់នោយណ ក និងចតាត ីស័ក
ACPHD និង ខិរប័ណណព័រ៌មាន។

កិចចការន្ដលម្រត្ូវអនុវត្ត នៅនពលសិសសម្រត្ូវបញ្ជន
ូ នៅនា៉ះ
ត្បាប់ឪពុកមាាយ ឬអាោពាបាលសិសសថា សិសសមិនអាចចូ លរ ួមកមម វ ិធីនៅនងៃននាេះន ើយ។
ណណនាំពួកនគ ឱ្យទក់ទងនៅនវជជ បណឌិរ ឬគល ីនិកត្បចំខល ួននដើមបីពិចរោនធវ ើនរសត ជំងឺកូ វ ីដ 19
ត្បសិននបើសមត្សប។
3. ផា ល់ជូនឪពុកមាាយ
ឬអាោពាបាលសិសសនូ វឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាាយអំពីការពិនិរយជំងឺកូ វ ីដ
19។
ឯកសារសត្មាប់ឪពុកមាាយបង្ហហញអំពីលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យចំបាច់នដើមបីសិសសអាចត្រ ប់មក
ចួ លរ ួមកមម វ ិធី វ ិញ និងផា ល់ការណណនាំអំពីរនបៀបនធវ ើនរសត ។
4. រំឭកឪពុកមាាយសិសសថា
សិសសគួ រសានក់នៅផា េះរហ្ូ រទល់ណរពួ កនគបំនពញតាមលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យនដើមបីត្រ ប់មកចូ លរ ួមកមម វ ិធីសា
លាវ ិញ។
សំណ្ួរសួរញឹកញាប់
1.
2.

នត្ើនធវ ើដូចនមដ ចម្របសិននបើឱ្ពុក/ាតយសិសស មិនម្របាកដថា រួ រនដល់ចនមល ើយ “បាទ/ចាស” ចំនពា៉ះសំណ្ួរអំពីនរារសញ្ញា?
ឱ្យឪពុកមាាយនផ្លារនលើករណីថានរើ នោគសញ្ញាននាេះវា ងមី និង/ឬ ខុស ពីជំងឺធមម តារបស់សិសស ឬថានរើនោគសញ្ញាននាេះ
មិនានភាពចាស់លាស់។ សូ មនលើកទឹកចិរតឪពុកមាាយឱ្យនជឿជាក់នលើការយល់ដឹងរបស់ខល ួន។
ោងនត្កាមននេះគឺជាឧទហ្រណ៍៖
សិសសមានជំងឺហ្ឺរ។ ពួ កនគណរងណរកអ កនោយសារការហារ់ត្បាណ ឬអាណ កសុី។
• នរើការកអ ករបស់សិសសធៃ ន់ធៃរជាងធមម តា ឬមានសំន ងខុសត្បត្ករី? អត្់នទ ដូ នចន ៉ះ ននេះមិនណមនជានោគសញ្ញាងមី
ឬខុសពីមុននទ។
• នរើការកអ ករបស់សិសសធៃ ន់ធៃរជាងធមម តា ឬមានសំន ងខុសពីោល់ដង? បាទ/ចាស
ដូ នចន ៉ះការកអ កននេះរឺជានោគសញ្ញាងមី ឬខុសពីមុន។
នត្ើនធវ ើដូចនមដ ចម្របសិននបើឪពុក/ាដយសិសស និយាយថា គ្មត្់មិនអាច

ស
ំ ិសសនៅនធវ ើនត្សតបាន?

សាកសួ រត្គួ សារននាេះថានរើ ពួ កោរ់បានសាកលបងជនត្មើសោងនត្កាមណដរឬនទ៖
o

ត្គួ សារណដលមានអន កផា ល់នសវាណងទ ំសុខភាព ឬមានគនត្មាងធានាោ៉ាប់រង ឬនសវាធានាោ៉ាប់រងសុខភាព
គួ រទក់ទងនៅអន កផា ល់នសវា ឬណផនការសុខភាពរបស់ខល ួនអំពីការនធវ ើនរសត ។

o

សត្មាប់សំណួរនផសងៗអំពីការនធវ ើនរសត និងនដើមបីនមើលបញ្ជ ីទីតាំងនធវ ើនរសត ជំងឺកូ វ ីដ19 នៅនោនធី
Alameda សូ មចុច ត្រង់ននេះ។

ឧបសមព ័នធ A៖ សំណ្ួររំរ ូសម្រាប់សិសស
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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
សំណ្ួររំរ ូ

បាទ/ចាស

នទ

(1) កនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ
នរើសិសសត្រូវបានបញ្ជន
ូ នៅផា េះនោយសារឈឺ ឬអវរត មាននោយសារ
ណរមានជំងឺណដរឬនទ?
(2) នៅកនុងរយៈនពល 10 នងៃចុងនត្កាយ
នរើសិសសត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យមានជំងឺកូ វ ីដ 19 ឬ
នរើសិសសបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ?
ម្របសិននបើចនមល ើយចំនពា៉ះសំណ្ួរណាមួ យរឺ បាទ/ចាស ម្រត្ូវម្របាកដថា
សិសសបំនពញតាមលកខ ខណ្ឌន្ដលបានកំណ្ត្់នដើមបីអាចម្រត្បប់ចូលរ ួមកុងងកមម វ ិធីសាលាវ ិញបាន។
(3) នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នរើសិសសមានការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យនរោមានក់នៅកុងងម្ររួ សា
រ ណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យថាមានជំងឺកូ វ ីដ 19
ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ?
(4) នៅកនុងរយៈនពល 14 នងៃចុងនត្កាយ
នរើសិសសមានការប៉ះពាល់ជិត្សនិទធជាមួ យអន កខាងនម្រតន្ដលមិនន្ម
នជាសាជិកម្ររួ សារណដលត្រូវបាននធវ ើនោគវ ិនិចឆ័យថាមានជំងឺកូ វ ីដ
19 ឬបាននធវ ើនរសត ណដលបញ្ញជក់ថា
ពួ កនគមានផទុក វ ីរុសននេះណដរឬនទ?

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 ួន ឬរង្ហរ
(6) កអ ក
(7) ដកដនងហ ើមញប់ ឬពិបាកដកដនងហ ើម
(8) អស់កមាលំង
(9) ឈឺសាច់ដុំ ឬឈឺដងខល ួន
(10) ឈឺកាល
(11) ណលងដឹងរសជារិ ឬកល ិន
(12) ឈឺបំពង់ក
(13) នហ្ៀរសំនបារ ឬរឹងត្ចមុេះ
(14) ចង់កអ ួរ ឬកអ ួរ
(15) ោគរ ូស
(16) នមើលនៅដូ ចជាឈឺ ឬចប់នផា ើមឈឺ?

បាទ/ចាស

ម្របសិននបើន្ល ើយបាទ/ចាស ចំនពា៉ះសំណ្ួរណាមួ យខាងនលើ ន

នទ

៉ះសិសសមិនអាចចូ លរ ួមនៅកុងងកមម វ ិធីសាលាបាននទ។

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

ាន

គ្មមននទ

ម្របសិននបើ មានណមនសីត្ុណ្ហភាពចាប់ពី 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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