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29 មិថុនា 2021 

ការណណនាាំមានបច្ច ុបបននភាពសក្មាប់អនរផ្រល់ធសវានិងរមម វ ីិណថទាំរុមារ 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

រដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា ធៅណតមានការធបរជ្ញា ច្ិតរធដ្ើមបីបធចេញសរមមភាពណដ្លការពារសុខភព សុវតថ ិភាព និង

សុខុមាលភាពននក្បជ្ញជនរន ុងរដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា  ។  ធៅធពលអាជីវរមមនិងសរមមភាពបានធបើរមរងធទៀត

ការណណនាាំក្តូវបានធ វ ើឱ្យទន់សម័យសក្មាប់ការអនុវតរការក្តួតពិនិតយការឆ្លងធមធោគ វវ ររសូរូរាូ 

2019 (រូវ រដ្-19) ។ ោល់រមម វ ីិណថទាំរុមារក្តូវបានធគរំពឹងថា នឹងបនរកាត់បនថយការរ ររោលដ្ឋល នន 

រូវ រដ្-19 ធហ្ើយធដ្ើមបីធានាសុវតថ ិភាពដ្ល់រុមារ អនរផ្រល់ធសវា និងក្រមុក្គួសារ ។ អនរផ្រល់ធសវាទាំងអស់ 

គួរណតអនុវតរធោលនធោបាយ និងតក្មូវការថមីៗ និង ថមីៗណដ្លធឆ្ល ើយតបធៅនឹងតក្មូវការសក្មាប់ 

ការក្គប់ក្គងការឆ្លងធមធោគជ្ញលាំដ្ឋប់ ធហ្ើយគួរណតធ វ ើបច្ច ុបបននភាពណផ្នការធក្តៀមសធន្ត រ្ ោះបនាា ន់

របស់ពួរធគ ។ 

ការណណនាាំធនោះជូនដ្ាំណឹងដ្ល់អនរផ្រល់ធសវាណថទាំរមុារនិងក្រមុក្គួសារណដ្លពួរធគបធក្មើអាំពីការអនុវតរ

ការក្គប់ក្គងការឆ្លង ណដ្លការពារនិងកាត់បនថយការរ ររោលដ្ឋលននការឆ្លងធមធោគរូវ រដ្-19 ធៅ 

រន ុងមូលដ្ឋឋ ន ។ វាមានសារៈសាំខាន់ាស់សក្មាប់អនរផ្រល់ធសវា ធដ្ើមបីររាការក្បាក្ស័យទរ់ទងជ្ញញឹរ 

ញប់ជ្ញមួយក្រមុក្គួសារនិងបុគរលិរ អាំពីធោលនធោបាយ និងការអនុវតរណដ្លបានអនុវតរធដ្ើមបី 

ររាសុវតថ ិភាពដ្ល់មនុសសក្គប់ោន  ។  

ការដឹ្កនាំទ េះមា ប្រសិទធ ិខ្ពស់ជាងការដឹ្កនាំកូវដី្-19 មុ  ទៅកន ុង ៖ កមម វធីិ  ិងអ្នកផ្តល់ទសវាថែទាំ

កុមារ ចុេះកាលររទិចេទថ្ែៃទី 17 ថខ្មិែនុ ឆ្ន ាំ 2020 ។  

អនរមាន អាជ្ញា ប័ណណ និងអនរផ្រល់ធសវាណថទាំរុមារដ្នទធទៀត គួរណតបនរអនុវតរតាមតក្មូវការនិង

ការណណនាាំរបស់រូវ រដ្-19 ធៅរន ុងធសច្ររ ីជូនដ្ាំណឹងរបស់អនរផ្រល់ធសវាសងរមរិច្េរដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា  (CDSS) 

និងធសច្ររ ីជូនដ្ាំណឹងសរ ីពីការផ្រល់ព័ត៌មានសរ ីពកីារផ្រល់ធសវាណថទាំសហ្គមន៍ (CCL) បណនថមធលើ

ការណណនាាំឬតក្មូវការនានាពីCalifornia Department of Public Health (CDPH), California 

Department of Industrial Relations Division of Occupational Safety & Health (Cal/OSHA), និង 

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ តាមមូលដ្ឋឋ ន, ដូ្ច្ណដ្លជ្ញប់ទរ់ទងធៅនិងទីរណនលងាមួយ ។  

ក្បសិនធបើមានតក្មូវការខុសោន រវាង CDPH, CCL, Cal / OSHA បច្ច ុបបនននិងការណណនាាំរបស់មនា ីរ

សុខាភិបាលរន ុងមូលដាន ឬបទបញ្ជា សុខភាព អនរទទួលអាជ្ញា ប័ណណ និងអនរផ្រល់ធសវាគួរណតធ វ ើតាម

តក្មូវការតឹងរងឹបាំផ្ុត ។ ការអនុវតរការណណនាាំធនោះគួរណតក្តូវបានណរសក្មួលសក្មាប់រណនលង ណដ្លអនរ

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/Local-Health-Department.aspx
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ផ្រល់ការណថទាំ ធហ្ើយអាច្ក្តូវការការបណុ្ោះបារ លនិងការោាំក្ទដ្ល់បុគរលិរនិងការពិចារាឲ្យបាន

ក្គប់ក្ោន់ច្ាំធពាោះតក្មូវការរបស់រុមារនិងក្គួសារ ។  

បទបញ្ជា សុវតថ ិភាពនិងសុខភាពធៅរណនលងធ វ ើការធៅរដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា ទមទរឲ្យនិធោជរចាត់វវធិាន

ការធដ្ើមបីការពាររមមររណដ្លក្បឈមនឹងជាំងឺឆ្លង ។ អនរកាន់អាជ្ញា ប័ណណ  និងអនរផ្រល់ធសវាណដ្លសថ ិត

ធៅធក្កាម វវសិាលភាពនន សរង់ដ្ឋរបធារ ោះអាសនន  ជ្ញបនាា ន់ រូវ រដ្-19 Cal/OSHA COVID-19 

Cal/OSHA (ETS) ក្តូវណតររានូវការអនុវត័រជ្ញមួយសរង់ដ្ឋរទាំងធនោះ ។   

ថផ្ ការ  

• អនរកាន់អាជ្ញា ប័ណណ  និងអនរផ្រល់ធសវា ប្រវូថរបនរកាត់បនថយ ការរ ររោលដ្ឋលននរូវ រដ្-19 ។ ពិនិតយ 

ធ ើងវវញិនូវ ការណណនាាំ និង នធាន រូវ រដ្-19 Cal/OSHA ធដ្ើមបីអនុវតរដ្ាំារ់ការធដ្ើមបីការពារ

បុគរលិរ និងកាត់បនថយការច្មលងវ ររុសរូវ រដ្-19 ។  

• រមម វ ីិការការពាររូវ រដ្-19 Cal / OSHA (CPP) គឺជ្ញណផ្នការជ្ញលាយលរខណ៍អរសរណដ្លតាំរវូតាម

បទដ្ឋឋ នបធារ ោះអាសននបនាា នរ់បស់ រូវ រដ្-19 Cal / OSHA ។  សក្មាប់ធសច្ររ ីលាំអិតបណនថមនិងសិទធិ

ជាំធពាោះទក្មង់ធោងធៅធគហ្ទាំព័រ សរង់ដ្ឋរបធារ ោះអាសននជ្ញបនាា ន់រូវ រដ្-19 Cal/OSHA COVID-19. 

• ទីរណនលង គួរណតណផ្នការលាយលរខណ៍មួយសក្មាប់ធៅធពលរុមារ ឬ សមាជរិបុគរលិរមាន ររ់ក្តូវ

បានច្មលងរូវ រដ្-19 ពីនរាមាន រ់ ណដ្លមានធោគសញ្ជា  ននរូវ រដ្-19 ឬ ធតសរ វជិាមានសក្មាប់ 

រូវ រដ្-19។  

• អភិវឌ្ឈនណ៍ផ្នការក្បាក្សយ័ទរ់ទងជ្ញលាយលរខណ៍អរសរជ្ញមួយមាតាបិតា អាាពាបាល និង

អនរណថទាំធដ្ើមបីណច្ររំណលរព័ត៌មាននិងធោលការណ៍ណណនាាំជ្ញភាសាណដ្លធគធពញច្ិតរ ។  

• អនុវតរដ្ាំធណើរការនិងពិ ីសារណដ្លបានណណនាាំ ធៅធពលណដ្លរណនលងធ វ ើការមានការផុ្្ោះធ ើងក្សប

តាមការណណនាាំ CDPH ការក្គប់ក្គងររណីនិងការទរ់ទង រន ុងទីរណនលងណថទាំរុមារ ។  

វា៉ា ក់សាំងកូវដី្-19  

• CDC បានធលើរទឹរច្ិតរោ៉ា ងខាល ាំងច្ាំធពាោះការចារវ់ា៉ា រ់សាាំងណដ្លជ្ញឧបររណស៍ាំខាន់បាំផ្ុតមួយ 

ធដ្ើមបីបចេប់ការរ ររោលដ្ឋលននជាំងឺោតតាត ។  អនរកាន់អាជ្ញា ប័ណណ និងអនរផ្រល់ធសវាមានសិទធិ

ទទួលការចារវ់ា៉ា រ់សាាំងធដ្ឋយមិនគិតនថល ។ មានវវ ីិជ្ញធក្ច្ើនធដ្ើមបីចារ់វា៉ា រ់សាាំង ។ សូមធមើល PIN 

21-06-CCP សក្មាប់ព័តម៌ានបណនថមសរ ីពីសុវតថ ិភាពវា៉ា រ់សាាំង អតថក្បធោជន៍ និងអាំពីរធបៀបទទួល

បានវា៉ា រ់សាាំង ។ 

• សូមណច្ររំណលរព័ត៌មានអាំពីវា៉ា រ់សាាំងជ្ញមួយបុគរលិរ និងក្គួសារ និងធសច្ររ ីធោង សរ ីពី 

ធគហ្ទាំព័ររូវ រដ្-19 រដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា  ធគហ្ទាំព័រ។ 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2021/CCP/PIN-21-06-CCP.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2021/CCP/PIN-21-06-CCP.pdf
https://myturn.ca.gov/km_KH.html
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• ក្បសិនធបើអនរមានអាជ្ញា ប័ណណ ឬអនរផ្រល់ធសវាធសន ើសុាំការបញ្ជា រថ់ា បុគរលិរឬរុមារមាន រប់ានទទួល

វា៉ា រ់សាាំងការពាររូវ រដ្-19 វាក្តូវបានធគណណនាាំ នូវការបញ្ជា រ់ថាគួរណតក្តូវបានរត់ទុរជ្ញឯរសារ

ដូ្ច្ោន នឹងការចារ់ថាន ាំប ា្ រធោគក្តូវបានររាទុរ និងររាទុរធៅរន ុងឯរសារមនា ីរ ។ អនរណដ្ល

បានបញ្ជា រអ់ាច្ពិនិតយធ ើងវវញិនិងទទួលយរសាំធៅថតច្មលង ឬរាំណត់ក្តាឌ្ីជីថលននការទទួល

វា៉ា រ់សាាំង ។  

ការទធវើទរសត  

• ការធ វ ើធតសរគឺជ្ញក្សទប់មួយនៃវវធិានការពហ្ុក្សទប់ ច្ាំធពាោះការការពាររូវ រដ្-19 ។ សក្មាប់

ព័ត៌មានបណនថមអាំពីការធ វ ើធតសរ  សូមធមើល ៖ ការណណនាាំធ វ ើធតសរ រូវ រដ្-19 មានបច្ច ុបបននភាព។   

ការប្ររមុខ្ 

• អនរផ្លតធ់សវាណថទាំរុមារក្តូវណតបញ្ជា រនូ់វការអនុវតរច្ាំធពាោះការណណនាាំសក្មាប់ការធក្បើក្បាស់ មា៉ា ស 

CDPH បច្ច ុបបនន  ។ គិតក្តឹមនថៃទី 15 ណខមិថុនាឆ្ន ាំ 2021 ការធក្បើក្បាស់ មា៉ា ស គឺ ក្តវូបានតក្មូវធដ្ឋយ

ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា  (CDPH) និងណផ្នរសុខភាពនិងសុខភាពការ្រ (Cal / OSHA) 

ក្តូវបានទមទរធៅរន ុងរណនលងណថទាំរុមាររន ុងផ្ាោះ ធដ្ឋយមិនគិតពីសាថ នភាពចារ់វា៉ា រ់សាាំង ។   

• រុាំដ្ឋរគ់ក្មបមុខធលើទររឬធរមងអាយធុក្កាម 2 ឆ្ន ាំធក្ពាោះវាបងាធក្ោោះថាន រ់និងហានិភ័យដ្ល់ការថប់

ដ្ធងហ ើម ។  

• រុមារមិនគួរពារគ់ក្មបមុខធពលធគងធទ ។   

• អនរផ្រល់សិទធិនិងអនរទទួលអាជ្ញា ប័ណណ ណថទាំរុមារក្តូវធានាថា ការធក្បើក្បាស់គក្មបមុខមិនបារ ល

ឲ្យរុមារធ ើងរធតរ រន ុងអាកាសធាតុធតរ  ។ 

ររកិាា  ិងសមាា រៈការពារចាំបាច់ 

ធក្បើតាោងខាងធក្កាមសក្មាប់ជ្ញឯរសារធោងរហ្័សធៅនឹងឧបររណក៍ារពារនិងការផ្រត់ផ្រង់ធដ្ើមបី

ធក្បើក្បាស់រន ុងបរសិាថ នណថទាំរុមារ ។  ព័ត៌មានបណនថមអាំពីការក្គបមុខអនាម័យនដ្និងការសមាល ប់

ធមធោគ និងការលាងសាំអាតក្តូវបានផ្រល់ជូនធៅរន ុងឯរសារធនោះ ។ 

កមមវរថ ុ ពលកមមការថែទាំកុមារ កុមារ 

ការប្ររមុខ្ បាទ/ចស៎ 
អនរផ្រល់ធសវាណថទាំរុមារ ក្តូវធត
បញ្ជា រក់ារអនុវតរតាម
ការណណនាាំសក្មាប់ការធក្បើក្បាស់ 
មា៉ា សCDPH បច្ច ុបបនន  ។ 

បាទ/ចស៎ 
រុមារមានអាយុ 2 ឆ្ន ាំ ឬ
ធក្ច្ើនជ្ញង ក្តូវណតបានបធក្ងៀន
និងធក្រៀនរំលឹរឲ្យពារគ់ក្មប
មុខ ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance


State of California—Health and Human Services Agency 

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា  
  

 
 
 
 
TOMÁS J. ARAGÓN, M.D., Dr.P.H.   GAVIN NEWSOM 
នាយរ និងមន្តនរ ីសុខាភិបាលសាធារណរដ្ឋ  និង   អភិបាល   

            

 

 
CDPH Director’s Office, MS 0500 l  P.O. Box 997377   

l  Sacramento, CA 95899-7377 
(916) 558-1700  l  (916) 558-1762 (ទូរសារ) 

អាសយដ្ឋឋ ន អុិនធ ើណណត ៖ www.cdph.ca.gov 

 
 

 

ទប្សមថ្ដ្ បាទ/ចស៎ 
ច្ាំធពាោះមុខ្រដូ្ច្ជ្ញការបធក្មើ
អាហារ ការប្រូរនាប ការចាត់
ណច្ងសក្មាម ឬ ការធក្បើ
ផ្លិតផ្លសាំអាតនិងថាន ាំ
សមាល ប់ធមធោគ 

ទទ 

ទឹកអ្នម័យថ្ដ្ 
គួរណតមានជ្ញតអិាល់រុល
ធអទីលោ៉ា ងធហាច្ាស់ 60% 
(ធពញច្ិតរ) ឬោ៉ា ងធហាច្ាស់ 
អាល់រុល អុីសូប៉ាូពីល 70% 
(ណួរថូរសុិន និងរលារណភនរ) ។ 
ការក្ពមាណ រុាំធក្បើផ្លិតផ្ល
ាមួយធដ្លមានជ្ញត ុ
ធមតាណុល (methanol) 

បាទ/ចស ៎ប្សរតាមជទប្មើស 
ច្ាំាាំថាការលាងនដ្ញឹរញប់ 
មានក្បសិទធភាពធក្ច្ើនជ្ញង 
ការធក្បើក្បាស់អនាម័យនដ្ 

អាច្ ក្តូវ បាន ធក្បើ ធក្កាម 
ការក្តួតពិនិតយ របស់ មនុសស 
ធពញវយ័ធហ្ើយក្តូវររាទុរឲ្យ 
ឆ្ៃ យពីរុមារ ។ ទូរស័ពាធៅ
ការក្តួតពិនិតយថាន ាំពុលក្បសិន
ធបើបានធក្បើក្បាស់ ៖  
800-222-1222  
ច្ាំាាំថាការលាងនដ្ញឹរញប់
មានក្បសិទធភាពធក្ច្ើនជ្ញង
ការធក្បើក្បាស់អនាម័យនដ្ ។ 
សារធាតុគីមីក្តូវណតជូតដ្ដ្ុស
ចូ្លរន ុងនដ្របស់រុមាររហូ្តដ្ល់
សង ួតទាំងក្សងុ ។ អនាម័យនដ្
មិនក្តូវបានណណនាាំសក្មាប់
រុមារអាយុធក្កាម 24 ណខ ។ 

ផ្លិរផ្លសាំអារសមាា រ់ 
ទមទោរ 

បាទ/ចស៎ 
ផ្រល់ការបណុ្ោះបារ ល និង 
ឧបររណ៍ការពារណដ្លក្តវូការ 
តាមអនុសាសន៍របស់ 
អនរផ្លិត ។ ក្តូវររាទុរឲ្យ 
ឆ្ៃ យពីរុមារ ។ 

ទទ  

រាំណត់សារ ៖ អនរផ្រល់ធសថាណថទាំរុមារនិងអនរកានអ់ាជ្ញា ប័ណណ  អាច្ទរ់ទង ទីភាន រ់្រ នធាននិង

ការបចជ នូ តាមមូលដ្ឋឋ នរបស់ខល នួឬ ការោិល័យ First 5 តាមមូលដ្ឋឋ ន សក្មាប់ព័ត៌មានសរ ីពី

ការទទួលបានបរកិាខ ការពារខល នួ (PPE) និងការផ្ាត់ផ្រង់ ។ 

 

 

https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care
https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care
https://www.ccfc.ca.gov/family/family.html#find
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រនា រោងកាយ  ិងទែរភាពកន ុងប្កមុ 

• គនាល តោងកាយគឺជ្ញការអនុវតរលអបាំផ្ុតននការក្គប់ក្គងការឆ្លង ណដ្លអាច្ក្តូវបានអនុវតរជ្ញ

ក្សទប់សុវតថ ិភាពបណនថមរវាងក្រមុរុមារនិងបុគរលិរ ធដ្ើមបីកាត់បនថយការរ ររោលដ្ឋលនន  

រូវ រដ្-19 ។   

• ការរាំណតក់ារណថទាំរុមារជ្ញ មមតាមានក្រមុម៉ាូ ណដ្ល មានធសថ រភាពជ្ញមួយក្រមុបុគរលិរនិងរុមារ

ដូ្ច្ោន រន ុងមួយនថៃៗ ធហ្ើយអនរផ្រល់អាជ្ញា ប័ណណ និងអនរផ្រល់ធសវាគួរណតពចិារាបនរអនុវតរក្រមុ

ណដ្លមានធសថ រភាពជ្ញការអនុវតរលអបាំផ្ុត ។ 

• បុគរលិរក្ត ុូ ូវណតធ វ ើតាម Cal/OSHA ETS សក្មាប់តក្មូវការគនាល តោងកាយ ។ 

ខ្យល់ទចញចូល  

ខយល់ធច្ញចូ្លគឺជ្ញសមាសភាគមួយនន ការររាបរសិាថ នឲ្យមានសុខភាពលអ , ធហ្ើយសាំខាន់ច្ាំធពាោះ

យុទធសាន្តសរការពារ រូវ រដ្-19 សក្មាប់រមម វ ីិណថទាំ រុមារ ។ ខយល់ធច្ញចូ្លលអគជឺ្ញដ្ាំារ់ការមួយធទៀត 

ណដ្លអាច្កាត់បនថយច្ាំនួនរាំទិច្វវ ររុសតូច្រន ុងធាតុអាកាស ។ ជ្ញមួយ សរមមភាពការពារឯធទៀត, 

ខយល់អាច្កាត់បនថយលទធភាពននការរ ររោលដ្ឋលននជាំងឺនិងជួយរន ុងការធានានូវបរសិាថ នណដ្លមាន

សុវតថ ិភាពនិងសុខភាពលអសក្មាប់រុមារណដ្លរាំពងុធមើលណថ។  (សូមធមើលកិចចរប្មូវឧទហ្រណ៍ ខយល់

ធច្ញចូ្លច្ាំណងធជើង 22 ណផ្នរននក្រមរដ្ឋបបធវណីននរដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា  (CCR)101216(e)(2), 101223(a)(2), 

101238(a), 102416(c), 102417(b), និង 102423) ។  

• អាជីវរមមទាំងអស់ក្តូវបានអនុញ្ជា តឲ្យក្បតិបតរ ិរន ុងអោរក្តូវណតធ វ ើតាមបញ្ជា សរ ីទ ីCDPH ណដ្ល

បានធច្ញអនុសាសន៍ការណណនាាំសក្មាប់ខយលធ់ច្ញចូ្ល ការច្ក្មាញ់ខយល់ និងគុណភាពខយល់

អាកាស។ ការណណនាាំធនោះរមួបចច លូទាំងជាំហានសមធហ្តផុ្ល ធដ្ើមបីជាំរញុឲ្យមានខយល់ធច្ញចូ្លលអ

ក្បធសើរជ្ញងមុន ការច្ធក្មាោះទឹររន ុងអោរនិងណដ្លមានគុណភាពខយល់ធដ្ើមបីកាត់បនថយការរ ររ

ោលដ្ឋលននរូវ រដ្-19 និងធានាថាអោរនិង មូលដ្ឋឋ នមានសុវតថ ិភាព ។  

• ពិចារាពីរធបៀបនាាំខយល់ក្សស់ចូ្លរន ុងមណឌ លណថទាំរុមារ ។  

• ពិចារាធក្បើអនរោាំក្ទសវុតថ ិភាពរុមារ ធដ្ើមបីបធងា ើនក្បសិទធភាពននការធបើរបងអ ចួ្ ។  ច្ងអ ុលរ ហ្ ល់

ឲ្យផ្ល ុាំខយល់សាំធៅធៅខាងទប្ៅ ។ រ៏អាច្ពិចារាវវ ីិសាន្តសរ ធផ្សងធទៀតសក្មាប់ការកាត់បនថយ

បរមិាណភាគលអ ិតវវ ររុសធៅធលើអាកាស ដូ្ច្ជ្ញធក្បើឧបររណ៍ធក្ចាោះខយល់និងរ ហ្ របធចេញជ្ញតពិលុ ។ 

• ការពិចារាធលើខយល់ធច្ញចូ្លរ៏សាំខាន់ផ្ងណដ្រ ធដ្ើមបីឲ្យមានោនយនរដ្ឹរជចជ នូរបស់អនរដូ្ច្ជ្ញ

ឡានក្រងុឬឡានណវន ។ វាក្តូវបានណណនាាំឲ្យធបើរបងអ ចួ្ធដ្ើមបីបធងា ើនលាំហូ្រខយល់ពីខាងធក្តធៅធពល

មានសុវតថ ិភាពអាច្ធ វ ើបាន ។ 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/transmission_k_12_schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc5284e73faef517?ppcid=78bc929988bd470a96443fb010cfd065&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc530a1e3faef51c?ppcid=d4c7270269d74bc6aae00907cb24ba63&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101223&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc53827f3faef523?ppcid=86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140a00000179fc53efa0d2ec21f2?ppcid=10ae90ef4aa0411f9ea0ee0215c015ea&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6?ppcid=7e683930620d4034b873fbbd08d5577d&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140a00000179fc54ce26d2ec21f8?ppcid=1dd544d3e6ac4f128965dff43cd82188&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102423&t_S1=CA+ADC+s
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
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• ព័ត៌មានបណនថមសក្មាប់ទីរណនលងណថទាំរុមារក្តូវអាច្ររធ ើញធៅរន ុង ទាំព័រខយលធ់ច្ញចូ្លរន ុង

សាលាធរៀន និងរមម វ ីិណថទាំរុមារ របស់CDC ។ 

ការសាំអារ  ិងការសមាា រ់ទមទោរ 

ការលាងសាំអាតនិងការសមាល ប់ធមធោគធលើនផ្ា អាច្កាត់បនថយហានិភ័យននការឆ្លង ។ បណុ្ោះបារ ល

និងក្តួតពិនិតយបុគរលិរឲ្យក្គប់ក្គងការអនុវតរន៍ការក្តួតពិនិតយការឆ្លង ដូ្ច្ខាងធក្កាមទរ់ទងនឹង

តក្មូវការសក្មាប់ការសាំអាតនិងការសមាល បធ់មធោគ ធោលការណ៍ណថររាធគហ្ដ្ឋឋ ននិងអនាម័យនិង

ការក្បងុក្បយ័តនសុខភាពជ្ញសរល ។ (សូមធមើលកិចចរប្មូវ ការសាំអាតនិងការសមាល ប់ធមធោគអនុធលាម

តាម CCR ភាគ 101216(e)(2), 102416(c), 101238(a) ៃិង 102417(b))។ ការអនុវតរទាំងធនោះរ៏ជួយ 

ធានាថា អោរនិងមូលដ្ឋឋ នសាអ តសអ ាំ មានសុវតថ ិភាព និងអនាម័យ និងសិទធិផ្ទា ល់ខល នួ រន ុងការសាន រ់ 

ធៅក្បរបធដ្ឋយសុវតថ ិភាព និងសុខភាព ។ (សូមធមើលឧទហ្រណ៍ននរប្មូវការសាំអាត និងរណនលង 

ធរៀបច្ាំណដ្លមានសុខភាពលអ ធដ្ឋយធោងតាមណផ្នរទី 22 CCR)101216(e)(2), 101223(a)(2), 

101238(a), 102417(b), និង 102423)។ 

• វាជ្ញការសាំខានា់ស់ណដ្លក្តូវដ្ឹងពីភាពខសុោន  រវាងការលាងសាំអាតអនាម័យនិងការរមាៃ ប់

ធមធោគនិងធពលាក្តូវធ វ ើមរងធទៀត ធដ្ើមបីររាបរសិាថ នណថទាំរុមារឲ្យមានសុខភាពលអ  រន ុង

សុខុមាលភាពរន ុងការណថទាំរុមារ។ សូមមមើលការណែនា CDC សត ីពី ការសាំអាតនិងការសមាល ប់

ធមធោគ ធៅទីរណនលងរបស់អនរ សក្មាប់ព័ត៌មានលាំអិតសរ ីពីការអនុវតរក្គប់ក្គងការឆ្លងទរ់ទង

នឹងការសាំអាត និងការសមាល ប់ធមធោគ ។  

• ការធបារគរ់ដូ្ច្ជ្ញសធមលៀរបាំពារន់ិងពូរគួរណតក្តូវលាងសមាអ ត ធដ្ឋយធក្បើទឹរធតរ ណដ្លសមក្សប

និងអាច្ឲ្យរបស់របរសង ួតទាំងក្សងុ ។ ក្បសិនធបើធ វ ើការធបារគរស់ធមលៀរបាំពារ់រខវរព់ីមនុសស

ណដ្លឈឺ សូមពារធ់ក្សាមនដ្និងមា៉ា ស ។ សូមធមើល PIN 20-11-CCLD សក្មាប់ព័ត៌មានបណនថម ។ 

• ធៅធពលធក្ជើសផ្លិតផ្លសាំអាត សូមពិចារាពកីារធក្បើក្បាស់របស់ ណដ្លក្តូវបានអនុម័តសក្មាប់

ក្បឆ្ាំងនឹងរូវ រដ្-19 ធៅធលើបចា ីអនុម័តរបស់ទីភាន រ់្រការពារបរសិាថ ន (Environmental 

Protection Agency, EPA) “N” ធហ្ើយអនុវតរតាម ធសច្ររ ីណណនាាំ ផ្លិតផ្ល ។ 

• ធ វ ើតាមការណណនាាំធៅធលើផ្ទល រសញ្ជា ជ្ញនិច្េ ធដ្ើមបធីានាការធក្បើក្បាស់ផ្លិតផ្លក្បរបធដ្ឋយ

សុវតថ ិភាពនិងក្បសិទធភាព ។  

• ច្ាប់សរ ីពីសាលាធរៀនណដ្លមានសុខភាពលអតាំរវូធអាយជនាមាន រ ់ណដ្លធក្បើក្បាស់ថាន ាំសាំលាប់ធមធោគ

ធៅមណឌលណថទាំរុមារបចេប់ការបណុ្ោះបារ ល ណដ្លបានអនុម័តធដ្ឋយនាយរដ្ឋឋ នថាន ាំសាំលាប់សតវ

លអ ិតក្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ក្រសួងកាលីហ្វ ញូ៉ា ។ ការបណុ្ោះបារ លអនឡាញអាច្ររធ ើញធដ្ឋយចូ្លធៅ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad720f200000179f85973c9b971fd0b?ppcid=62174619b8cb4d47a55934f1702c3e2f&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=+101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc53827f3faef523?ppcid=86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6?ppcid=7e683930620d4034b873fbbd08d5577d&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc5284e73faef517?ppcid=78bc929988bd470a96443fb010cfd065&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc530a1e3faef51c?ppcid=d4c7270269d74bc6aae00907cb24ba63&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101223&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc53827f3faef523?ppcid=86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6?ppcid=7e683930620d4034b873fbbd08d5577d&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140a00000179fc54ce26d2ec21f8?ppcid=1dd544d3e6ac4f128965dff43cd82188&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102423&t_S1=CA+ADC+s
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Pins/2020/CCLD/PIN-20-14-CCLD.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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California School & Child Care Integrated Pest Management។ រាំណត់សារ ៖ ធនោះមិនអនុវតរ

ធៅធលើធគហ្ដ្ឋឋ នណថទាំរមុារក្បចាាំក្គួសារធ ើយ ។ 

ការលាង  ិងអ្នមួយថ្ដ្  

ការធក្បើក្បាស់ទមាល ប់អនាម័យផ្ទា ល់ខល នួ ខាងធក្កាមអាច្កាត់បនថយហានិភ័យននការឆ្លង ។ 

បណុ្ោះបារ លនិងក្តួតពិនិតយបុគរលិរ ឲ្យអនុវតរតាមការក្បងុក្បយ័តនខាងសុខភាពជ្ញសរលណដ្ល

បានណណនាាំោ៉ា ងខាល ាំងនិងការអនុវតរនស៍ុខភាពប ា្ រ ។ (សូមធមើលតក្មូវការការលាងនដ្ និង

អនាម័យ រន ុងច្ាំណងធជើង 22 CCR ណផ្នរ 101216(e)(2) និង 102416(c)). 

• ធរៀនព ីCDC អាំពីរធបៀបធក្ជើសធរ រសពារ់ និងសាំអាតមា៉ា សរបស់អនរ។ មា៉ា សក្តូវណតលាងសាំអាត

ជ្ញញឹរញប់ ។  

ការថញកខ្ល  ួសប្មារ់ការឈឺ 

រមម វ ីិណថទាំរុមារប្រវូថរមិនោបប់ចច លូ ឬណញរដ្ឋច្ព់ីរុមារ មាតាបិតា អនរអាាពាបាល ឬ

បុគរលិរណដ្លប ហ្ ញធោគសញ្ជា ននជាំងឺឆ្លងឬជាំងឺណដ្លបានតក្មូវ ក្សបតាមច្ាំណងធជើងទី 22CCR ណផ្នរ 

101216(h), 101226.1(a)(1) និង 102417(e).  

• បធចេញសរមមភាព ធដ្ើមបណីញរខល នួរុមារណដ្លចាប់ធផ្រើមមានធោគសញ្ជា រូវ រដ្-19 ឆ្ន ាំ ធពលរាំពុង 

ធមើលណថរុមារនិងបុគរលិរធផ្សងធទៀត ។  

• ធានាថារុមារណញរខល នួដ្ឋច្ឆ់្ៃ យធៅណតបនរទទួលបានការក្តួតពិនិតយធមើលណថទាំឲ្យបានក្គប់

ក្ោន់ ធហ្ើយសុខភាពរបស់រុមារក្តូវបានធគសធងាតធ ើញជ្ញធរៀងោល់នថៃ ធដ្ឋយអនុធលាមតាម

តក្មូវការននការផ្រល់អាជ្ញា ប័ណណ  ។  

• ក្បសិនធបើបុគរលណដ្លរសធ់ៅរន ុងផ្ាោះណថទាំក្គួសាររាំពុងប ហ្ ញធោគសញ្ជា ននរូវ រដ្-19 រណនលងធនាោះ 

គួរណតអនុវតរតាមការណណនាសុខភាពសាធារណៈ សក្មាប់ការធៅដ្ឋច្់ឆ្ៃ យ ឬការណញរខល នួ ។ 

• ជក្មាបក្បាប់មន្តនរ ីសុខភាពបុគរលិរ និងក្រមុក្គួសារតាមមូលដ្ឋឋ នមួយរំធពច្ ច្ាំធពាោះររណនីន

រូវ រដ្-19 ក្តូវបានបញ្ជា រ់ាមួយ ។ 

ទសវាអាហារ  ិងទពលទវលាររទិភារ 

ការផ្ទល ស់ប្រូអាច្ក្តូវបានធ វ ើធ ើងរន ុងរាំ ុងធពលអាហារ ធដ្ើមបីជួយកាត់បនថយការរ ររោលដ្ឋលនន

រូវ រដ្-19 ។  

• ការផ្ទល ស់ប្រូតុធដ្ើមបីពក្្យរុមារធៅខាងធក្ត ឬការធក្បើនាមប័ណណ ធដ្ើមបីផ្រល់គាំលាតក្គប់ក្ោន់

សក្មាប់រុមារដូ្ច្ក្តូវបានណណនាាំ ។  

https://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad7140b00000179fc5284e73faef517?ppcid=78bc929988bd470a96443fb010cfd065&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad720f100000179f85c7db479f51db4?ppcid=07afebbeca0841619b8dd8f7ed1139bf&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=+101226.1&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad720f100000179f85c7db479f51db4?ppcid=07afebbeca0841619b8dd8f7ed1139bf&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=+101226.1&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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• អនរកាន់អាជ្ញា ប័ណណ និងអនរផ្រល់ធសវាគួរណតអនុវតរតាមការលាងនដ្លាងការសាំអាត និង

ការសមាល បធ់មធោគឲ្យ បានក្តឹមក្តូវមុននិងធក្កាយបរធិភាគ ។ អនុវតរតាម CDC និង CACFP 

ការណណនាាំការចាត់ណច្ងអាហាររន ុងរាំ ុងរូវ រដ្-19 ។  

• អនុវតរធោរពធពលធវលាអាហារធក្តអោរ ក្បសិនធបើទីរណនលងឬអាកាសធាតុអនុញ្ជា តឲ្យធ វ ើបាន។ 

ទរៀរទ ា្ ើយររចាំទពាេះការចមាង ឬ ការផ្្េុះជម្ង  ឺ

អនរកាន់អាជ្ញា ប័ណណ  ក្តូវណតមានណផ្នការទុរជ្ញមុន សក្មាប់ការឆ្លយតបច្ាំធពាោះការឆ្លងឬ ការផុ្្ោះធោគ

រូវ រដ្-19 ។  

• សូមពិចារាអនុវតរអនុសាសន៍រន ុង ររណរូីវ រដ្-19 ការក្គប់ក្គងទាំនារ់ទាំនងរន ុងទីរណនលងណថទាំ

រុមារ និង ការធឆ្ល ើយតបនឹងរូវ រដ្-19 រន ុង ទីរណនលងធ វ ើការសក្មាប់និធោជរ ធៅធពលមាន

ការច្មលងធរើតធ ើង ។ 

• ធលើរទឹរច្ិតរបុគរលិរនិងក្រមុក្គួសារធអាយជូនដ្ាំណឹងដ្ល់រណនលងធនោះ ក្បសិនធបើពួរធគធ វ ើធតសរ

វវជិាមានសក្មាប់ការការពាររូវ រដ្-19 ឬក្តូវបានប៉ាោះពាល់នឹងអនរណដ្លមានធោគសញ្ជា រូវ រដ្-19 ឬ

មានររណីបញ្ជា រន់ិងសងស័យ ។  

• និធោជិររប្មូវឲ្យោយការណ៍ររណវីវជិាមានរូវ រដ្-19 ធៅរណនលងធ វ ើការធៅមនា ីរសុខាភិបាលរន ុង

តាំបន ់។ អនុវតរតាម សរង់ដ្ឋរបធារ ោះអាសនន  ជ្ញបនាា ន់របស់ Cal/OSHA ធៅរន ុង រូវ រដ្-19 សក្មាប់

ោយការណ។៍   

• មជឈមណឌ លណថទាំរុមារក្តូវបានធគតក្មូវឲ្យោយការណ៍ពីការរ ររោលដ្ឋលននជាំងឺោតតាតធៅកាន់

អងរភាពផ្រល់អាជ្ញា ប័ណណ ណថទាំសហ្គមន៍CDSS ជ្ញ (CCLD) តាម រយៈ ការោិល័យ តាំបនត់ាម

មូលដ្ឋឋ នរបស់ពួរធគ ដូ្ចថដ្លបា រប្មូវ អនុធលាមនឹងច្ាំណងធជើង 22, CCR ណនែក 101212(d). 

ធគហ្ដ្ឋឋ នណថទាំរុមារ ក្គួសារក្តូវោយការណ៍អាំពីការផ្្ុោះជាំងឺ ណដ្លអាច្រាំណត់ធៅធពល ណដ្ល 

អាជ្ញា  រសុខាភិបាលរន ុងតាំបន់ជូនធៅ CCLD តាមរយៈការោិល័យក្បចាាំមូលដ្ឋឋ នរបស់ពួរធគ

ក្សបតាមច្ាំណងធជើង 22, CCR ណនែក 102416.2(c)(3)។ 

ទិដ្ឋភាពរស ូ កន ុងកាំឡុងទពលថ្ ប្បាសទ 

ជាំងឺោតតាតរូវ រដ្-19 មានឥទធិពលោ៉ា ងខាល ាំងធៅធលើជីវតិរបស់ធយើង ។ មនុសសជ្ញធក្ច្ើនរាំពុងក្បឈម

នឹងបញ្ជហ ណដ្លអាច្ជ្ញសមាា  ធលើសលប់និងបងាឲ្យមានអារមមណ៍រុ្ររ្លួច្ាំធពាោះនីតិជននិងរុមារ ។  វា

ជ្ញធរឿង មមតាធទណដ្លមានអារមមណ៍ សមាា  ការថប់បារមភ ទុរខ ក្ពួយនិងការក្ពួយបារមភរន ុងរាំ ុងធពល

ជាំងឺោតតាតោុាំនរ៉ា រូវ រដ្-19) ។ ខាងធក្កាមធនោះជ្ញអនុសាសន៍មួយច្ាំនួនធដ្ើមបីជួយខល នួឯងបុគរលិរ 

រុមារ និងក្រមុក្គួសារក្គប់ក្គងភាពតានតឹង ៖ 

https://www.cdc.gov/foodsafety/newsletter/food-safety-and-Coronavirus.html
https://www.cde.ca.gov/ls/nu/cnpcovid19guidance.asp
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_1.html
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_1.html
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/202006-Community-Care-Licensing-Division-Child-Care-Offices.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/202006-Community-Care-Licensing-Division-Child-Care-Offices.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad720f100000179f8581e5f79f51d86?ppcid=e2dcc60f3ff9447ba6c2901b069b0a38&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101212&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search/v1/results/navigation/i0ad720f100000179f882a3e079f51ec3?ppcid=cc128194299f49f29f096ccba2100e2b&Nav=REGULATION_PUBLICVIEW&fragmentIdentifier=ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE&startIndex=1&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Default%29&originationContext=Search%20Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416.2&t_S1=CA+ADC+s
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• ធសៀវធៅ រាំសានររដ្ឋកាលីហ្វ ញូ៉ា  សរ ីពីការរធំដ្ឋោះសមាា  រន ុងរាំ ុងរូវ រដ្-19 ផ្រល់នូវការណណនាាំ អាំពី

រធបៀបសងា ិតធ ើញសមាា  រន ុងរុមារ និងយុទធសាន្តសរអាំពីរធបៀបកាត់បនថយសមាា  សក្មាប់រុមារនិង

នីតិជន ។  

• ធលើររមាស់អាហារបូតថមភសុខភាព ការធគង និងទមាល ប់សរមមភាពោងកាយនិងការណថររាខល នួ

ឯង ។  

• ពិភារានិងណច្ររំណលរយុទធសាន្តសរកាត់បនថយសមាា   ។ 

• ធលើរទឹរចិ្តរបុគរលិរនិងរុមារឲ្យនិោយជ្ញមួយមនុសស ណដ្លពួរធគទុរច្ិតរអាំពីរងវល់និង

អារមមណ៍ពួរធគ។ 

• ក្បាក្ស័យទរ់ទងធដ្ឋយធបើរច្ាំហ្និងញឹរញប់ជ្ញមួយបុគរលិរ រុមារ និងក្រមុក្គួសារអាំពីធសវា

ោាំក្ទសុខភាពផ្ល វូច្ិតរ ណដ្លមានធៅរន ុងសហ្គមន៍រមួទាំងក្បសិនធបើមានការពិធក្ោោះធោបល់អាំពី

សុខភាពផ្ល វូច្ិតរ ។  

• សូមពិចារាអាំពីការតាាំងសញ្ជា  សក្មាប់ CalHOPE និង បារ ញចាាំបាច្ ់សមាា   ជ្ញតិ ៖ 1-800-

985-5990, ឬ ថិច្សារ TalkWithUs ធៅធលខ 66746 ។  

• ជក្មញុឲ្យបុគរលិរ ទូរស័ពាធៅធលខបារ ញការពារការសមាល ប់ខល នួ (National Suicide Prevention 

Lifeline) ធលខ 1-800-273-TALK (1-800-273-8255), 1-888-628-9454 សក្មាប់ភាសាធអសាញ 

ឬ បារ ញការនិោយសក្មបសក្មួល វវបិតរ(Lifeline Crisis Chat) ក្បសិនធបើពួរធគ មានអារមមណ៍

សងាត់សងា ិន ៃន់ ៃរ ដូច្ជ្ញការពិបារច្ិតរ ការធាល រ់ក្សយុតចិ្តរ ឬទូរស័ពាធៅ 911 ក្បសិនធបើ 

ពួរធគមានអារមមណ៍ថាច្ង់ធ វ ើបាបខល នួ ឬអនរដ្នទធទៀត ។  

 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/GetHelp/LifelineChat.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html



