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29 មិថុនា 2021
ការណណនាាំមានបច្ចុបបនន ភាពសក្មាប់អនរផ្រល់ធសវានិងរមម វ ិ ី ណថទាំរុមារ
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅ
រដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ាធៅណតមានការធបរ ជ្ញាច្ិតរធដ្ើមបីបធចេ ញសរមម ភាពណដ្លការពារសុខភព សុវតថ ិភាព និង
សុខុមាលភាពននក្បជ្ញជនរនុងរដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ា ។ ធៅធពលអាជីវរមម និងសរមម ភាពបានធបើរមរ ងធទៀត
ការណណនាាំក្តូវបានធ វ ើឱ្យទន់សម័យសក្មាប់ការអនុវតរ ការក្តួ តពិនិតយការឆ្ល ងធមធោគ វវ ររ ូសរូ រ ូា
2019 (រូ វ រដ្-19) ។ ោល់រមម វ ិ ី ណថទាំរុមារក្តូវបានធគរំពឹងថា នឹងបនរ កាត់បនថ យការរ ររោលដ្ឋល នន
រូ វ រដ្-19 ធហ្ើយធដ្ើមបីធានាសុវតថ ិភាពដ្ល់រុមារ អន រផ្រល់ធសវា និងក្រ ុមក្គួ សារ ។ អន រផ្រល់ធសវាទាំងអស់
គួ រណតអនុវតរ ធោលនធោបាយ និងតក្មូវការថមីៗ និង ថមីៗណដ្លធឆ្ល ើយតបធៅនឹងតក្មូវការសក្មាប់
ការក្គប់ក្គងការឆ្ល ងធមធោគជ្ញលាំដ្ឋប់ ធហ្ើយគួ រណតធ វ ើបច្ចុបបនន ភាពណផ្នការធក្តៀមសធន្ត្រោះបនាាន់
របស់ពួរធគ ។
ការណណនាាំធនោះជូ នដ្ាំណឹងដ្ល់អនរផ្រល់ធសវាណថទាំរមា
ុ រនិងក្រ ុមក្គួ សារណដ្លពួ រធគបធក្មើអាំពីការអនុវតរ
ការក្គប់ក្គងការឆ្ល ង ណដ្លការពារនិងកាត់បនថ យការរ ររោលដ្ឋលននការឆ្ល ងធមធោគរូ វ រដ្-19 ធៅ
រនុងមូ លដ្ឋឋន ។ វាមានសារៈសាំខាន់ាស់សក្មាប់អនរផ្រល់ធសវា ធដ្ើមបីររាការក្បាក្ស័យទរ់ទងជ្ញញឹរ
ញប់ជ្ញមួ យក្រ ុមក្គួ សារនិងបុគរលិរ អាំពីធោលនធោបាយ និងការអនុវតរ ណដ្លបានអនុវតរ ធដ្ើមបី
ររាសុវតថ ិភាពដ្ល់មនុសសក្គប់ោន ។
ឹ នាំទ េះមា ប្រសិទធិខ្ពស់ជាងការដ្ឹកនាំកូ វ ីដ្-19 មុ
ការដ្ក
កុមារ ចុេះកាលររ ិទចេ ទថ្ែៃទី 17 ថខ្មិែន
ុ ឆ្នាំ 2020 ។

ទៅកនុង ៖ កមម វ ិធី

ិងអ្ន កផ្តល់ទសវាថែទាំ

អន រមាន អាជ្ញាប័ណណនិងអន រផ្រល់ធសវាណថទាំរុមារដ្នទធទៀត គួ រណតបនរ អនុវតរ តាមតក្មូវការនិង
ការណណនាាំរបស់រូ វ រដ្-19 ធៅរនុងធសច្ររ ីជូនដ្ាំណឹងរបស់អនរផ្រល់ធសវាសងរ មរិច្េរដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ា (CDSS)
និងធសច្ររ ីជូនដ្ាំណឹងសរ ីពីការផ្រល់ព័ត៌មានសរ ីពកា
ី រផ្រល់ធសវាណថទាំសហ្គមន៍ (CCL) បណនថ មធលើ
ការណណនាាំឬតក្មូវការនានាពីCalifornia Department of Public Health (CDPH), California
Department of Industrial Relations Division of Occupational Safety & Health (Cal/OSHA), និង
ក្រសួ ងសុខាភិបាលសាធារណៈ តាមមូ លដ្ឋឋន, ដ្ូ ច្ណដ្លជ្ញប់ទរ់ទងធៅនិងទីរណនល ងាមួ យ ។
ក្បសិនធបើមានតក្មូវការខុសោនរវាង CDPH, CCL, Cal / OSHA បច្ចុបបនន និងការណណនាាំរបស់មនា ីរ
សុខាភិបាលរនុងមូ លដាន ឬបទបញ្ជាសុខភាព អន រទទួ លអាជ្ញាប័ណណនិងអន រផ្រល់ធសវាគួ រណតធ វ ើតាម
តក្មូវការតឹង រ ឹងបាំផ្ុត ។ ការអនុវតរ ការណណនាាំធនោះគួ រណតក្តូវបានណរសក្មួ លសក្មាប់រណនល ង ណដ្លអន រ
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ផ្រល់ការណថទាំ ធហ្ើយអាច្ក្តូវការការបណ្ុោះបា
រ លនិងការោាំក្ទដ្ល់បុគរលិរនិងការពិចារាឲ្យបាន
ក្គប់ក្ោន់ច្ាំធពាោះតក្មូវការរបស់រុមារនិងក្គួ សារ ។
បទបញ្ជាសុវតថ ិភាពនិងសុខភាពធៅរណនល ងធ វ កា
ើ រធៅរដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ាទមទរឲ្យនិធោជរចាត់វវ ិធាន
ការធដ្ើមបីការពាររមម ររណដ្លក្បឈមនឹងជាំងឺឆ្លង ។ អន រកាន់អាជ្ញាប័ណណ និងអន រផ្រល់ធសវាណដ្លសថ ិត
ធៅធក្កាម វវ ិសាលភាពនន សរ ង់ដ្ឋរបធា
រ ោះអាសនន ជ្ញបនាាន់ រូ វ រដ្-19 Cal/OSHA COVID-19
័ រ ជ្ញមួ យសរ ង់ដ្ឋរទាំងធនោះ ។
Cal/OSHA (ETS) ក្តូវណតររានូ វការអនុវត
ថផ្ ការ
•

•

•

•
•

អន រកាន់អាជ្ញាប័ណណ និងអន រផ្រល់ធសវា ប្រូវថរបនរ កាត់បនថ យ ការរ ររោលដ្ឋលននរូ វ រដ្-19 ។ ពិនិតយ
ធ ើងវវ ិញនូ វ ការណណនាាំ និង នធាន រូ វ រដ្-19 Cal/OSHA ធដ្ើមបីអនុវតរ ដ្ាំារ់ការធដ្ើមបីការពារ
បុគរលិរ និងកាត់បនថ យការច្មល ង វ ររុសរូ វ រដ្-19 ។
រមម វ ិ ីការការពាររូ វ រដ្-19 Cal / OSHA (CPP) គឺជ្ញណផ្នការជ្ញលាយលរខ ណ៍អរសរណដ្លតាំរ ូវតាម
បទដ្ឋឋនបធា
រ ោះអាសនន បនាាន់របស់ រូ វ រដ្-19 Cal / OSHA ។ សក្មាប់ធសច្ររ ីលាំអិតបណនថ មនិងសិទធិ
ជាំធពាោះទក្មង់ធោងធៅធគហ្ទាំព័រ សរ ង់ដ្ឋរបធា
រ ោះអាសនន ជ្ញបនាាន់រូ វ រដ្-19 Cal/OSHA COVID-19.
ទីរណនល ង គួ រណតណផ្នការលាយលរខ ណ៍មួយសក្មាប់ធៅធពលរុមារ ឬ សមាជិរបុគរលិរមានររ់ក្តូវ
បានច្មល ងរូ វ រដ្-19 ពីនរាមានរ់ ណដ្លមានធោគសញ្ជា ននរូ វ រដ្-19 ឬ ធតសរ វ ិជា មានសក្មាប់
រូ វ រដ្-19។
អភិវឌ្ឈន៍ណផ្នការក្បាក្ស័យទរ់ទងជ្ញលាយលរខ ណ៍អរសរជ្ញមួ យមាតាបិតា អាាពាបាល និង
អន រណថទាំធដ្ើមបីណច្ររំ ណលរព័ត៌មាននិងធោលការណ៍ណណនាាំជ្ញភាសាណដ្លធគធពញច្ិតរ ។
អនុវតរ ដ្ាំធណើរការនិងពិ ីសារណដ្លបានណណនាាំ ធៅធពលណដ្លរណនល ងធ វ កា
ើ រមានការផ្្ុោះធ ើងក្សប
តាមការណណនាាំ CDPH ការក្គប់ក្គងររណីនិងការទរ់ទង រនុងទីរណនល ងណថទាំរុមារ ។

វា៉ាក់សាំងកូ វ ីដ្-19
•

•

CDC បានធលើរទឹរច្ិតរោ៉ាងខាលាំងច្ាំធពាោះការចារ់វា៉ារ់សាាំងណដ្លជ្ញឧបររណ៍សាំខាន់បាំផ្ុតមួ យ
ឺ តតាត ។ អន រកាន់អាជ្ញាប័ណណនិងអន រផ្រល់ធសវាមានសិទធិ
ធដ្ើមបីបចេ ប់ការរ ររោលដ្ឋលននជាំងោ
ទទួ លការចារ់វា៉ារ់សាាំងធដ្ឋយមិនគិតនថល ។ មានវវ ិ ីជ្ញធក្ច្ើនធដ្ើមបីចារ់វា៉ារ់សាាំង ។ សូ មធមើល PIN
21-06-CCP សក្មាប់ព័តមា
៌ នបណនថ មសរ ីពីសុវតថ ិភាពវា៉ារ់សាាំង អតថ ក្បធោជន៍ និងអាំពីរធបៀបទទួ ល
បានវា៉ារ់សាាំង ។
សូ មណច្ររំ ណលរព័ត៌មានអាំពីវា៉ារ់សាាំងជ្ញមួ យបុគរលិរ និងក្គួ សារ និងធសច្ររ ីធោង សរ ីពី
ធគហ្ទាំព័ររូ វ រដ្-19 រដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ា ធគហ្ទាំព័រ។
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ក្បសិនធបើអនរមានអាជ្ញាប័ណណឬអន រផ្រល់ធសវាធសន ស
ើ ុាំការបញ្ជារ់ថា បុគរលិរឬរុមារមានរ់បានទទួ ល
វា៉ារ់សាាំងការពាររូ វ រដ្-19 វាក្តូវបានធគណណនាាំ នូ វការបញ្ជារ់ថាគួ រណតក្តូវបានរត់ទុរជ្ញឯរសារ
ដ្ូ ច្ោននឹងការចារ់ថានប
ាំ ្ារធោគក្តូវបានររាទុរ និងររាទុរធៅរនុងឯរសារមនា ីរ ។ អន រណដ្ល
បានបញ្ជារ់អាច្ពិនិតយធ ើងវវ ិញនិងទទួ លយរសាំធៅថតច្មល ង ឬរាំណត់ក្តាឌ្ីជីថលននការទទួ ល
វា៉ារ់សាាំង ។

ការទធវ ើទរសត
•

ការធ វ ើធតសរ គឺជ្ញក្សទប់មួយនៃវវ ិធានការពហ្ុក្សទប់ ច្ាំធពាោះការការពាររូ វ រដ្-19 ។ សក្មាប់
ព័ត៌មានបណនថ មអាំពីការធ វ ើធតសរ សូ មធមើល ៖ ការណណនាាំធ វ ើធតសរ រូ វ រដ្-19 មានបច្ចុបបនន ភាព។

ការប្ររមុខ្
•

•
•
•

អន រផ្លតធ់ សវាណថទាំរុមារក្តូវណតបញ្ជារ់នូវការអនុវតរ ច្ាំធពាោះការណណនាាំសក្មាប់ការធក្បើក្បាស់ មា៉ាស
CDPH បច្ចុបបនន ។ គិតក្តឹមនថៃទី 15 ណខមិថុនាឆ្នាំ 2021 ការធក្បើក្បាស់ មា៉ាស គឺ ក្តូវបានតក្មូវធដ្ឋយ
ក្រសួ ងសុខាភិបាលរដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ា (CDPH) និងណផ្នរសុខភាពនិងសុខភាពការ្រ (Cal / OSHA)
ក្តូវបានទមទរធៅរនុងរណនល ងណថទាំរុមាររនុងផ្ា ោះ ធដ្ឋយមិនគិតពីសាថនភាពចារ់វា៉ារ់សាាំង ។
រុដ្ឋ
ាំ រ់គក្មបមុខធលើទររឬធរម ងអាយុធក្កាម 2 ឆ្នាំធក្ពាោះវាបងា ធក្ោោះថានរ់និងហានិភ័យដ្ល់ការថប់
ដ្ធងហ ើម ។
រុមារមិនគួ រពារ់គក្មបមុខធពលធគងធទ ។
អន រផ្រល់សិទធិនិងអន រទទួ លអាជ្ញាប័ណណណថទាំរុមារក្តូវធានាថា ការធក្បើក្បាស់គក្មបមុខមិនបា
រ ល
ឲ្យរុមារធ ើងរធតររនុងអាកាសធាតុធតរ ។

ររ ិកាា ិងសមាារៈការពារចាំបាច់
ធក្បើតាោងខាងធក្កាមសក្មាប់ជ្ញឯរសារធោងរហ្័សធៅនឹងឧបររណ៍ការពារនិងការផ្រត់ផ្រង់ធដ្ើមបី
ធក្បើក្បាស់រនុងបរ ិសាថនណថទាំរុមារ ។ ព័ត៌មានបណនថ មអាំពីការក្គបមុខអនាម័យនដ្និងការសមាលប់
ធមធោគ និងការលាងសាំអាតក្តូវបានផ្រល់ជូនធៅរនុងឯរសារធនោះ ។
កមម វរថុ
ការប្ររមុខ្

ពលកមម ការថែទាំកុមារ
បាទ/ចស៎
អន រផ្រល់ធសវាណថទាំរុមារ ក្តូវធត
បញ្ជារ់ការអនុវតរ តាម
ការណណនាាំសក្មាប់ការធក្បើក្បាស់
មា៉ាសCDPH បច្ចុបបនន ។

កុមារ
បាទ/ចស៎
រុមារមានអាយុ 2 ឆ្នាំ ឬ
ធក្ច្ើនជ្ញង ក្តូវណតបានបធក្ងៀន
និងធក្រៀនរំលឹរឲ្យពារ់គក្មប
មុខ ។
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អាសយដ្ឋឋន អុិនធ ើណណត ៖ www.cdph.ca.gov

State of California—Health and Human Services Agency

ក្រសួ ងសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ា

TOMÁS J. ARAGÓN, M.D., Dr.P.H.
នាយរ និងមន្តនរីសុខាភិបាលសាធារណរដ្ឋ និង

ទប្សមថ្ដ្

ទឹកអ្នម័យថ្ដ្
គួ រណតមានជ្ញតិអាល់រុល
ធអទីលោ៉ាងធហាច្ាស់ 60%
(ធពញច្ិតរ) ឬោ៉ាងធហាច្ាស់
អាល់រុល អុីសូប៉ាូ ពីល 70%
(ណួរ ូថរសុិន និងរលារណភន រ) ។
ការក្ពមាណ រុធាំ ក្បើផ្លិតផ្ល
ាមួ យធដ្លមានជ្ញតុ
ធមតាណុល (methanol)

ផ្លិរផ្លសាំអារសមាារ់
ទមទោរ

បាទ/ចស៎
ច្ាំធពាោះមុខ្រដ្ូ ច្ជ្ញការបធក្មើ
អាហារ ការប្ររនា
ូ
ប ការចាត់
ណច្ងសក្មាម ឬ ការធក្បើ
ផ្លិតផ្លសាំអាតនិងថាន ាំ
សមាលប់ធមធោគ
បាទ/ចស៎ ប្សរតាមជទប្មើស
ច្ាំាថា
ាំ ការលាងនដ្ញឹរញប់
មានក្បសិទធភាពធក្ច្ើនជ្ញង
ការធក្បើក្បាស់អនាម័យនដ្
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ទទ

អាច្ ក្តូវ បាន ធក្បើ ធក្កាម
ការក្តួ តពិនិតយ របស់ មនុសស
ធពញវ័យធហ្ើយក្តូវររាទុរឲ្យ
ឆ្ៃយពីរុមារ ។ ទូ រស័ពាធៅ
ការក្តួ តពិនិតយថានព
ាំ ុលក្បសិន
ធបើបានធក្បើក្បាស់ ៖
800-222-1222
ច្ាំាថា
ាំ ការលាងនដ្ញឹរញប់
មានក្បសិទធភាពធក្ច្ើនជ្ញង
ការធក្បើក្បាស់អនាម័យនដ្ ។
សារធាតុគីមីក្តូវណតជូ តដ្ដ្ុស
ច្ូ លរនុងនដ្របស់រុមាររហ្ូ តដ្ល់
សងួតទាំងក្ស ុង ។ អនាម័យនដ្
មិនក្តូវបានណណនាាំសក្មាប់
រុមារអាយុធក្កាម 24 ណខ ។
ទទ

បាទ/ចស៎
ផ្រល់ការបណ្ុោះបា
រ ល និង
ឧបររណ៍ការពារណដ្លក្តូវការ
តាមអនុសាសន៍របស់
អន រផ្លិត ។ ក្តូវររាទុរឲ្យ
ឆ្ៃយពីរុមារ ។
រាំណត់សារ ៖ អន រផ្រល់ធសថាណថទាំរុមារនិងអន រកាន់អាជ្ញាប័ណណ អាច្ទរ់ទង ទីភានរ់្រ នធាននិង
ការបចជន
ូ តាមមូ លដ្ឋឋនរបស់ខល ួនឬ ការ ិោល័យ First 5 តាមមូ លដ្ឋឋន សក្មាប់ព័ត៌មានសរ ីពី
ការទទួ លបានបរ ិកាខការពារខល ួន (PPE) និងការផ្ា ត់ផ្រង់ ។
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រនារោងកាយ
•

•

•
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ិងទែរភាពកនុងប្ក ុម

គនាលតោងកាយគឺជ្ញការអនុវតរ លអបាំផ្ុតននការក្គប់ក្គងការឆ្ល ង ណដ្លអាច្ក្តូវបានអនុវតរ ជ្ញ
ក្សទប់សុវតថ ិភាពបណនថ មរវាងក្រ ុមរុមារនិងបុគរលិរ ធដ្ើមបីកាត់បនថ យការរ ររោលដ្ឋលនន
រូ វ រដ្-19 ។
ការរាំណត់ការណថទាំរុមារជ្ញ មម តាមានក្រ ុមម៉ាូ ណដ្ល មានធសថ រភាពជ្ញមួ យក្រ ុមបុគរលិរនិងរុមារ
ដ្ូ ច្ោនរនុងមួ យនថៃ ៗ ធហ្ើយអន រផ្រល់អាជ្ញាប័ណណនិងអន រផ្រល់ធសវាគួ រណតពិចារាបនរ អនុវតរ ក្រ ុម
ណដ្លមានធសថ រភាពជ្ញការអនុវតរ លអបាំផ្ុត ។
បុគរលិរក្ត ុូូវណតធ វ ើតាម Cal/OSHA ETS សក្មាប់តក្មូវការគនាលតោងកាយ ។

ខ្យល់ទចញចូ ល
ខយល់ធច្ញច្ូ លគឺជ្ញសមាសភាគមួ យនន ការររាបរ ិសាថនឲ្យមានសុខភាពលអ , ធហ្ើយសាំខាន់ច្ាំធពាោះ
យុទធសាន្តសរការពារ រូ វ រដ្-19 សក្មាប់រមម វ ិ ីណថទាំ រុមារ ។ ខយល់ធច្ញច្ូ លលអ គឺជ្ញដ្ាំារ់ការមួ យធទៀត
ណដ្លអាច្កាត់បនថ យច្ាំនួនរាំទិច្វវ ររុសតូ ច្រនុងធាតុអាកាស ។ ជ្ញមួ យ សរមម ភាពការពារឯធទៀត,
ខយល់អាច្កាត់បនថ យលទធភាពននការរ ររោលដ្ឋលននជាំងឺនិងជួ យរនុងការធានានូ វបរ ិសាថនណដ្លមាន
សុវតថ ិភាពនិងសុខភាពលអ សក្មាប់រុមារណដ្លរាំពង
ុ ធមើលណថ។ (សូ មធមើលកិចចរប្មូវឧទហ្រណ៍ ខយល់
ធច្ញច្ូ លច្ាំណងធជើង 22 ណផ្នរននក្រមរដ្ឋ បបធវណីននរដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ា (CCR)101216(e)(2), 101223(a)(2),
101238(a), 102416(c), 102417(b), និង 102423) ។
•

•
•

•

អាជីវរមម ទង
ាំ អស់ក្តូវបានអនុញ្ជាតឲ្យក្បតិបតរ ិរនុងអោរក្តូវណតធ វ ើតាមបញ្ជាសរ ីទី CDPH ណដ្ល
បានធច្ញអនុសាសន៍ការណណនាាំសក្មាប់ខយល់ធច្ញច្ូ ល ការច្ក្មាញ់ខយល់ និងគុណភាពខយល់
អាកាស។ ការណណនាាំធនោះរ ួមបចចល
ូ ទាំងជាំហានសមធហ្តុផ្ល ធដ្ើមបីជាំរញ
ុ ឲ្យមានខយល់ធច្ញច្ូ លលអ
ក្បធសើរជ្ញងមុន ការច្ធក្មាោះទឹររនុងអោរនិងណដ្លមានគុណភាពខយល់ធដ្ើមបីកាត់បនថ យការរ ររ
ោលដ្ឋលននរូ វ រដ្-19 និងធានាថាអោរនិង មូ លដ្ឋឋនមានសុវតថ ិភាព ។
ពិចារាពីរធបៀបនាាំខយល់ក្សស់ច្ូលរនុងមណឌលណថទាំរុមារ ។
ពិចារាធក្បើអនរោាំក្ទសុវតថ ិភាពរុមារ ធដ្ើមបីបធងា ើនក្បសិទធភាពននការធបើរបងអ ួច្ ។ ច្ងអុលរ្ហល់
ឲ្យផ្លុាំខយល់សធាំ ៅធៅខាងទប្ៅ ។ រ៏អាច្ពិចារាវវ ិ ីសាន្តសរធផ្សងធទៀតសក្មាប់ការកាត់បនថ យ
បរ ិមាណភាគលអ ិតវវ ររុសធៅធលើអាកាស ដ្ូ ច្ជ្ញធក្បើឧបររណ៍ធក្ចាោះខយល់និងរ្ហរបធចេ ញជ្ញតិពល
ុ ។
ការពិចារាធលើខយល់ធច្ញច្ូ លរ៏សាំខាន់ផ្ងណដ្រ ធដ្ើមបីឲ្យមានោនយនរ ដ្ឹរជចជន
ូ របស់អនរដ្ូ ច្ជ្ញ
ឡានក្រ ុងឬឡានណវន ។ វាក្តូវបានណណនាាំឲ្យធបើរបងអ ួច្ធដ្ើមបីបធងា ើនលាំហ្ូរខយល់ពីខាងធក្តធៅធពល
មានសុវតថ ិភាពអាច្ធ វ ើបាន ។
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•

GAVIN NEWSOM
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ព័ត៌មានបណនថ មសក្មាប់ទីរណនល ងណថទាំរុមារក្តូវអាច្ររធ ើញធៅរនុង ទាំព័រខយល់ធច្ញច្ូ លរនុង
សាលាធរៀន និងរមម វ ិ ីណថទាំរុមារ របស់CDC ។

ការសាំអារ ិងការសមាារ់ទមទោរ
ការលាងសាំអាតនិងការសមាលប់ធមធោគធលើនផ្ា អាច្កាត់បនថ យហានិភ័យននការឆ្ល ង ។ បណ្ុោះបា
រ ល
និងក្តួ តពិនិតយបុគរលិរឲ្យក្គប់ក្គងការអនុវតរ ន៍ការក្តួ តពិនិតយការឆ្ល ង ដ្ូ ច្ខាងធក្កាមទរ់ទងនឹង
តក្មូវការសក្មាប់ការសាំអាតនិងការសមាលប់ធមធោគ ធោលការណ៍ណថររាធគហ្ដ្ឋឋននិងអនាម័យនិង
ការក្ប ុងក្បយ័តនសុខភាពជ្ញសរល ។ (សូ មធមើលកិចចរប្មូវ ការសាំអាតនិងការសមាលប់ធមធោគអនុធលាម
តាម CCR ភាគ 101216(e)(2), 102416(c), 101238(a) ៃិង 102417(b))។ ការអនុវតរ ទង
ាំ ធនោះរ៏ជួយ
ធានាថា អោរនិងមូ លដ្ឋឋនសាអតសអ ាំ មានសុវតថ ិភាព និងអនាម័យ និងសិទធិផ្ទាល់ខល ួន រនុងការសានរ់
ធៅក្បរបធដ្ឋយសុវតថ ិភាព និងសុខភាព ។ (សូ មធមើលឧទហ្រណ៍ននរប្មូវការសាំអាត និងរណនល ង
ធរៀបច្ាំណដ្លមានសុខភាពលអ ធដ្ឋយធោងតាមណផ្នរទី 22 CCR)101216(e)(2), 101223(a)(2),
101238(a), 102417(b), និង 102423)។
•

•

•

•
•

វាជ្ញការសាំខាន់ាស់ណដ្លក្តូវដ្ឹងពីភាពខុសោន រវាងការលាងសាំអាតអនាម័យនិងការរមាៃប់
ធមធោគនិងធពលាក្តូវធ វ ើមរងធទៀត ធដ្ើមបីររាបរ ិសាថនណថទាំរុមារឲ្យមានសុខភាពលអ រនុង
សុខុមាលភាពរនុងការណថទាំរុមារ។ សូ មមមើលការណែនា CDC សត ីពី ការសាំអាតនិងការសមាលប់
ធមធោគ ធៅទីរណនល ងរបស់អនរ សក្មាប់ព័ត៌មានលាំអិតសរ ីពីការអនុវតរ ក្គប់ក្គងការឆ្ល ងទរ់ទង
នឹងការសាំអាត និងការសមាលប់ធមធោគ ។
ការធបារគរ់ដ្ូច្ជ្ញសធមល ៀរបាំពារ់និងពូ រគួ រណតក្តូវលាងសមាអត ធដ្ឋយធក្បើទឹរធតរណដ្លសមក្សប
និងអាច្ឲ្យរបស់របរសងួតទាំងក្ស ុង ។ ក្បសិនធបើធ វ កា
ើ រធបារគរ់សធមល ៀរបាំពារ់រខវ រព
់ ម
ី នុសស
ណដ្លឈឺ សូ មពារ់ធក្សាមនដ្និងមា៉ាស ។ សូ មធមើល PIN 20-11-CCLD សក្មាប់ព័ត៌មានបណនថ ម ។
ធៅធពលធក្ជើសផ្លិតផ្លសាំអាត សូ មពិចារាពីការធក្បើក្បាស់របស់ ណដ្លក្តូវបានអនុម័តសក្មាប់
ក្បឆ្ាំងនឹងរូ វ រដ្-19 ធៅធលើបចា ីអនុម័តរបស់ទីភានរ់្រការពារបរ ិសាថន (Environmental
Protection Agency, EPA) “N” ធហ្ើយអនុវតរ តាម ធសច្ររ ីណណនាាំ ផ្លិតផ្ល ។
ធ វ ើតាមការណណនាាំធៅធលើផ្ទលរសញ្ជាជ្ញនិច្េ ធដ្ើមបីធានាការធក្បើក្បាស់ផ្លិតផ្លក្បរបធដ្ឋយ
សុវតថ ិភាពនិងក្បសិទធភាព ។
ច្ាប់សរីពីសាលាធរៀនណដ្លមានសុខភាពលអ តាំរ ូវធអាយជនាមានរ់ ណដ្លធក្បើក្បាស់ថានស
ាំ លា
ាំ ប់ធមធោគ
ធៅមណឌលណថទាំរុមារបចេ ប់ការបណ្ុោះបា
រ ល ណដ្លបានអនុម័តធដ្ឋយនាយរដ្ឋឋនថានស
ាំ ាំលាប់សតវ
លអ ិតក្បចាាំឆ្នាំរបស់ក្រសួ ងកាលីហ្វ ូញ៉ា។ ការបណ្ុោះបា
រ លអនឡាញអាច្ររធ ើញធដ្ឋយច្ូ លធៅ
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California School & Child Care Integrated Pest Management។ រាំណត់សារ ៖ ធនោះមិនអនុវតរ
ធៅធលើធគហ្ដ្ឋឋនណថទាំរមា
ុ រក្បចាាំក្គួ សារធ ើយ ។
ការលាង ិងអ្នមួ យថ្ដ្
ការធក្បើក្បាស់ទមាលប់អនាម័យផ្ទាល់ខល ួន ខាងធក្កាមអាច្កាត់បនថ យហានិភ័យននការឆ្ល ង ។
បណ្ុោះបា
រ លនិងក្តួ តពិនិតយបុគរលិរ ឲ្យអនុវតរ តាមការក្ប ុងក្បយ័តនខាងសុខភាពជ្ញសរលណដ្ល
បានណណនាាំោ៉ាងខាលាំងនិងការអនុវតរ នស
៍ ុខភាពប្ារ ។ (សូ មធមើលតក្មូវការការលាងនដ្ និង
អនាម័យ រនុងច្ាំណងធជើង 22 CCR ណផ្នរ 101216(e)(2) និង 102416(c)).
•

ធរៀនពី CDC អាំពីរធបៀបធក្ជើសធរ រសពារ់ និងសាំអាតមា៉ាសរបស់អនរ។ មា៉ាសក្តូវណតលាងសាំអាត
ជ្ញញឹរញប់ ។

ការថញកខ្ល ួ សប្មារ់ការឈឺ
រមម វ ិ ណី ថទាំរុមារប្រូវថរមិនោប់បចចល
ូ ឬណញរដ្ឋច្់ពីរុមារ មាតាបិតា អន រអាាពាបាល ឬ
បុគរលិរណដ្លប្ហញធោគសញ្ជាននជាំងឺឆ្លងឬជាំងឺណដ្លបានតក្មូវ ក្សបតាមច្ាំណងធជើងទី 22CCR ណផ្នរ
101216(h), 101226.1(a)(1) និង 102417(e).
•
•

•
•

បធចេ ញសរមម ភាព ធដ្ើមបីណញរខល ួនរុមារណដ្លចាប់ធផ្រើមមានធោគសញ្ជារូ វ រដ្-19 ឆ្នាំ ធពលរាំពុង
ធមើលណថរុមារនិងបុគរលិរធផ្សងធទៀត ។
ធានាថារុមារណញរខល ួនដ្ឋច្់ឆ្ៃយធៅណតបនរ ទទួ លបានការក្តួ តពិនិតយធមើលណថទាំឲ្យបានក្គប់
ក្ោន់ ធហ្ើយសុខភាពរបស់រុមារក្តូវបានធគសធងា តធ ើញជ្ញធរៀងោល់នថៃ ធដ្ឋយអនុធលាមតាម
តក្មូវការននការផ្រល់អាជ្ញាប័ណណ ។
ក្បសិនធបើបុគរលណដ្លរស់ធៅរនុងផ្ាោះណថទាំក្គួ សាររាំពុងប្ហញធោគសញ្ជាននរូ វ រដ្-19 រណនល ងធនាោះ
គួ រណតអនុវតរ តាមការណណនាសុខភាពសាធារណៈ សក្មាប់ការធៅដ្ឋច្់ឆ្ៃយ ឬការណញរខល ួន ។
ជក្មាបក្បាប់មន្តនរីសុខភាពបុគរលិរ និងក្រ ុមក្គួ សារតាមមូ លដ្ឋឋនមួ យរំធពច្ ច្ាំធពាោះររណីនន
រូ វ រដ្-19 ក្តូវបានបញ្ជារ់ាមួ យ ។

ទសវាអាហារ ិងទពលទវលាររ ិទភារ
ការផ្ទលស់ប្រអាច្ក្តូ
ូ
វបានធ វ ើធ ើងរនុងរាំ ុ ងធពលអាហារ ធដ្ើមបីជួយកាត់បនថ យការរ ររោលដ្ឋលនន
រូ វ រដ្-19 ។
•

ការផ្ទលស់ប្រតុ
ូ ធដ្ើមបីពក្្យរុមារធៅខាងធក្ត ឬការធក្បើនាមប័ណណធដ្ើមបីផ្រល់គាំលាតក្គប់ក្ោន់
សក្មាប់រុមារដ្ូ ច្ក្តូវបានណណនាាំ ។
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អន រកាន់អាជ្ញាប័ណណនិងអន រផ្រល់ធសវាគួ រណតអនុវតរ តាមការលាងនដ្លាងការសាំអាត និង
ការសមាលប់ធមធោគឲ្យ បានក្តឹមក្តូវមុននិងធក្កាយបរ ិធភាគ ។ អនុវតរ តាម CDC និង CACFP
ការណណនាាំការចាត់ណច្ងអាហាររនុងរាំ ុ ងរូ វ រដ្-19 ។
អនុវតរ ធោរពធពលធវលាអាហារធក្តអោរ ក្បសិនធបើទីរណនល ងឬអាកាសធាតុអនុញ្ជាតឲ្យធ វ ើបាន។

ទរៀរទ្ា ើយររចាំទពាេះការចមា ង ឬ ការផ្្ េះុ ជម្ង ឺ
អន រកាន់អាជ្ញាប័ណណ ក្តូវណតមានណផ្នការទុរជ្ញមុន សក្មាប់ការឆ្ល យតបច្ាំធពាោះការឆ្ល ងឬ ការផ្្ុោះធោគ
រូ វ រដ្-19 ។
•

•

•

•

សូ មពិចារាអនុវតរ អនុសាសន៍រនុង ររណីរូ វ រដ្-19 ការក្គប់ក្គងទាំនារ់ទាំនងរនុងទីរណនល ងណថទាំ
រុមារ និង ការធឆ្ល ើយតបនឹងរូ វ រដ្-19 រនុង ទីរណនល ងធ វ ើការសក្មាប់និធោជរ ធៅធពលមាន
ការច្មល ងធរើតធ ើង ។
ធលើរទឹរច្ិតរបុគរលិរនិងក្រ ុមក្គួ សារធអាយជូ នដ្ាំណឹងដ្ល់រណនល ងធនោះ ក្បសិនធបើពួរធគធ វ ើធតសរ
វវ ិជាមានសក្មាប់ការការពាររូ វ រដ្-19 ឬក្តូវបានប៉ាោះពាល់នឹងអន រណដ្លមានធោគសញ្ជារូ វ រដ្-19 ឬ
មានររណីបញ្ជារ់និងសងស័យ ។
និធោជិររប្មូវឲ្យោយការណ៍ររណីវវ ិជា មានរូ វ រដ្-19 ធៅរណនល ងធ វ ើការធៅមនា ីរសុខាភិបាលរនុង
តាំបន់ ។ អនុវតរ តាម សរ ង់ដ្ឋរបធា
រ ោះអាសនន ជ្ញបនាាន់របស់ Cal/OSHA ធៅរនុង រូ វ រដ្-19 សក្មាប់
ោយការណ៍។
មជឈមណឌលណថទាំរុមារក្តូវបានធគតក្មូវឲ្យោយការណ៍ពីការរ ររោលដ្ឋលននជាំងឺោតតាតធៅកាន់
អងរ ភាពផ្រល់អាជ្ញាប័ណណណថទាំសហ្គមន៍CDSS ជ្ញ (CCLD) តាម រយៈ ការ ិោល័យ តាំបន់តាម
មូ លដ្ឋឋនរបស់ពួរធគ ដ្ូ ចថដ្លបា រប្មូវ អនុធលាមនឹងច្ាំណងធជើង 22, CCR ណនែក 101212(d).
ធគហ្ដ្ឋឋនណថទាំរុមារ ក្គួ សារក្តូវោយការណ៍អាំពីការផ្្ុោះជាំងឺ ណដ្លអាច្រាំណត់ធៅធពល ណដ្ល
អាជ្ញា រសុខាភិបាលរនុងតាំបន់ជូនធៅ CCLD តាមរយៈការ ិោល័យក្បចាាំមូលដ្ឋឋនរបស់ពួរធគ
ក្សបតាមច្ាំណងធជើង 22, CCR ណនែក 102416.2(c)(3)។

ទិដ្ឋភាពរសូ កនុងកាំឡ
ុ ងទពលថ្ ប្បាសទ
ជាំងឺោតតាតរូ វ រដ្-19 មានឥទធិពលោ៉ាងខាលាំងធៅធលើជី វ ិតរបស់ធយើង ។ មនុសសជ្ញធក្ច្ើនរាំពុងក្បឈម
នឹងបញ្ជហណដ្លអាច្ជ្ញសមាា ធលើសលប់និងបងា ឲ្យមានអារមម ណ៍រ្ុររ្ ួលច្ាំធពាោះនីតិជននិងរុមារ ។ វា
ជ្ញធរឿង មម តាធទណដ្លមានអារមម ណ៍ សមាា ការថប់បារមភ ទុរខក្ពួ យនិងការក្ពួ យបារមភ រនុងរាំ ុ ងធពល
ជាំងឺោតតាតោុនាំ រ៉ា រូ វ រដ្-19) ។ ខាងធក្កាមធនោះជ្ញអនុសាសន៍មួយច្ាំនួនធដ្ើមបីជួយខល ួនឯងបុគរលិរ
រុមារ និងក្រ ុមក្គួ សារក្គប់ក្គងភាពតានតឹង ៖
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ធសៀវធៅ រាំសានរ រដ្ឋ កាលីហ្វ ូញ៉ា សរ ីពីការរំធដ្ឋោះសមាា រនុងរាំ ុ ងរូ វ រដ្-19 ផ្រ ល់នូវការណណនាាំ អាំពី
រធបៀបសងា ិតធ ើញសមាា រនុងរុមារ និងយុទធសាន្តសរអាំពីរធបៀបកាត់បនថ យសមាា សក្មាប់រុមារនិង
នីតិជន ។
ធលើររមា ស់អាហារ ូបតថ មភសុខភាព ការធគង និងទមាលប់សរមម ភាពោងកាយនិងការណថររាខល ួន
ឯង ។
ពិភារានិងណច្ររំ ណលរយុទធសាន្តសរកាត់បនថ យសមាា
។
ធលើរទឹរច្ិតរបុគរលិរនិងរុមារឲ្យនិោយជ្ញមួ យមនុសស ណដ្លពួ រធគទុរច្ិតរអាំពីរងវ ល់និង
អារមម ណ៍ពួរធគ។
ក្បាក្ស័យទរ់ទងធដ្ឋយធបើរច្ាំហ្និងញឹរញប់ជ្ញមួ យបុគរលិរ រុមារ និងក្រ ុមក្គួ សារអាំពីធសវា
ោាំក្ទសុខភាពផ្ល វូ ច្ិតរ ណដ្លមានធៅរនុងសហ្គមន៍រ ួមទាំងក្បសិនធបើមានការពិធក្ោោះធោបល់អព
ាំ ី
សុខភាពផ្ល វូ ច្ិតរ ។
សូ មពិចារាអាំពីការតាាំងសញ្ជា សក្មាប់ CalHOPE និង បា
រ ញចាាំបាច្់ សមាា
ជ្ញតិ ៖ 1-800985-5990, ឬ ថិច្សារ TalkWithUs ធៅធលខ 66746 ។
ជក្ម ុញឲ្យបុគរលិរ ទូ រស័ពាធៅធលខបា
រ ញការពារការសមាលប់ខល ួន (National Suicide Prevention
Lifeline) ធលខ 1-800-273-TALK (1-800-273-8255), 1-888-628-9454 សក្មាប់ភាសាធអសាញ
ឬ បា
រ ញការនិោយសក្មបសក្មួ ល វវ ិបតរ (Lifeline Crisis Chat) ក្បសិនធបើពួរធគ មានអារមម ណ៍
សងា ត់សងា ិន ៃ ន់ ៃ រ ដូ ច្ជ្ញការពិបារច្ិតរ ការធាលរ់ក្សយុតច្ិតរ ឬទូ រស័ពាធៅ 911 ក្បសិនធបើ
ពួ រធគមានអារមម ណ៍ថាច្ង់ធ វ ើបាបខល ួន ឬអន រដ្នទធទៀត ។

CDPH Director’s Office, MS 0500 l P.O. Box 997377
l Sacramento, CA 95899-7377
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ូ
អាសយដ្ឋន
ឋ អុិនធ ើណណត ៖ www.cdph.ca.gov

