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េ�លបណំងៃនឯក�រេនះ គឺេដើម្បីផ�ល់នូវេ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�ប់កម� វ �ធីលំេ��� នរបស់ DDS បុគ�ល 
្រក �ម្រគ��រ 
និងមនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់បគុ�ល�ងំ�យេដើម្បអីនុ�� តឲ្យ�ន�រសួរសុខទកុ�ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនជ
ម� ឺ�តត�ត COVID-19 ខណៈេពលែដល្រប�ន់�� បនូ់វេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់មជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យ 
និងប�� រជម�  ឺ(CDC) និង្រកសួងសុ�ភិ�ល��រណៈៃនរដ� Massachusetts (DPH)� 
្រកសួងេស�អភិវឌ្ឍន ៍(DDS) ទទួល�� ល់ពី�ពលំ�កក� �ង�របន��� ប់ទំ�ក់ទនំងក� �ងអំឡ� ងេពលេនះ 
ខណៈែដលេយើង�ងំអស់�� ្រប�ន�់� ប់នូវវ ��ន�រប�� រ�៉ងតងឹរ��ង 
េដើម្បីប�្ឈប់�រឆ�ងរ �ក�ល�លៃនវ �រុសេនះ។ អ�កជំ�ញែផ�កសុខ�ព��រណៈឥឡ� វ�នសេ្រមច� 
�រសួរសុខទុក��ចេធ� �េឡើងេ�េពលអនុវត��មវ ��ន�រប�� រ�រ�រមួយចំនួនដូច��ររក�គ�� ត
សុវត� ិ�ពក� �ងសង�ម និង�ក�៉់ស់។   

ខណៈេពលែដលេសចក�ែីណ�ំេ�ក� �ងឯក�រេនះរមួ�នវ ��ន�រសំ�ន ់និងវ ��ន�រប�� រ 
េដើម្បីប�្ឈប់�រឆ�ងរ �ក�ល�លៃនវ �រុសេនះ 
�មិន�ច្របេមើលេមើលពី�លៈេទសៈ�ក់�ក់របស់បគុ�ល�� ក់ៗ  និងេភ��វមកសួរសុខទុក� របស់ពួកេគ 
ឬកម� វ �ធីនមួីយៗ�នេឡើយ។ េ�ល�រណ៍ែណ�ំេនះគួរែតេធ� ��រែកត្រម�វ 
េដើម្បេីឆ� ើយតបេ�នឹង�លៈេទសៈរបស់បុគ�ល�� ក់ៗក� �ងក្រមតិសម្រសបេ�យេ�� តេលើ�រ�ត់បន�យ
�និភ័យ។  

កម� វ �ធីលំេ��� នរបស់ DDS គួរែតែកស្រម�លេ�លនេ��យសួរសុខទកុ�  
និង�រអនុវត��មវ ��នែដល�នេធ� �បច� �ប្បន��ព�ងេ្រ�មេ�យគិត�ប់ពីៃថ�ទ ី1 ែខកក����  ំ
2020� �រសួរសុខទុក� េ��ងេ្រ��ច�បេ់ផ�ើមពីៃថ�ទី 3 ែខកក�� ��  ំ2020� កម� វ �ធីលំេ��� នរបស់ 
DDS នីមួយៗ (េ��ត់� “កម� វ �ធ”ី) 
្រត�វែតកំណត់�េតើ�រសួរសុខទុក��ច្រត�វ�នអនុ�� តេ�យ�នសុវត� ិ�ពឬអត់ស្រ�បន់ិ�សជន 
េភ��វ និងបុគ�លិក។ 
 

�រសួរសុខទុក� េ�េ្រ� 

 

តំបន់េ�េ្រ�អ�រែដល�នកំណត ់

• �រសួរសុខទុក�នឹង្រត�វ�នអន�ុ� តេ�ក� �ងតបំន់េ�េ្រ�អ�រែដល�នកណំត់ដូច�ទី��  
�ន�ល�� ល់នងឹដី �ន�លចំហ កែន�ងចតរថយន�  ឬផ� �វចូលផ� �វ។  

o មិនអនុ�� តឱ្យេ�ទី�� បិទជិត�ងេ្រ�អ�រេទ។ ឧ�ហរណ៍្របសិនេបើេ�ះតង ់
្រត�វែត�នចរន�ខ្យល់េចញចូលនិងមិនបទិ�ងំ។  

o ្របសិនេបើកម� វ �ធីេនះេ�ះតង ់កម� វ �ធីេនះ�ច្រត�វេស� ើសំុេ���្រក �� ឬ��រដ� ្រក �ង 
្របសិនេបើ�ន�រ�ម�រលិខតិអនុ�� ត�បេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់សំណង់េ�ះ។   

• េភ��វនឹងមនិ្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យចូលផ�ះៃនកម� វ �ធីេនះេ�យេហតុផល�មួយេឡើយ។  
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ែដនកំណត់ចំេ�ះេភ��វ  

• �រសួរសុខទុក�នឹងកំណត់្រតមឹេភ��វចនួំន 2 �ក់ក� �ងេពលែតមួយ។  
• កុ�រ 

និងបគុ�លែដល�ន�រ្របឈមនងឹ�នភិ័យ្រត�វ�នេលើកទកឹចិត��៉ង�� ំងឱ្យបន��� កេ់�ផ�ះ
�  

• កម� វ �ធីគួរែតកណំតច់ំនួនេភ��វែដល្រត�វ�នអនុ�� តក� �ងេពលែតមួយ 
េដើម្ប�ី��ចរក�គ�� តសុវត� ិ�ពក� �ងសង�ម។  
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�រពិនិត្យេភ��វ  

• េភ��វ�ងំអស់្រត�វែត្រត�វ�នពិនតិ្យមនុេពលសួរសុខទកុ�និ�សជន។   
o េភ��វមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យមកសួរសុខទុក�េទ 

្របសិនេបើពួកេគ�នេចញេ�គស�� ៃនជម�  ឺCOVID-19 រមួ�ន្រគ �នេ��  ក�ក 
ពិ�កដេង� ើម ឈឺបំពងក់ ឈឺ�ច់ដំុ ្រគ �ន�ក់ឬ�តប់ង់ជី�� វ ��� ណ 
ឬ�នវ ��� ណថ�ីៗេនះ។  

o អ�កែដល�ន្រគ �នេ��  (100.0 F ឬេលើសេនះ) នឹងមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យមកសួរសុខទុក� 
េ�ផ�ះេទ។   
 ្រប�ប់�ស់កេ�� ្រត�វែតេធ� ��រស�� បេ់មេ�គប�� ប់ពីេ្របើម�ងៗ 

�មេសចក� ីែណ�ំរបស់េ�ងច្រកផលិត។  
o េភ��វមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យមកសួរសុខទុក�េទ 

្របសិនេបើពួកេគ�នេធ� �េតស� វ �ជ��នផ� �កេមេ�គ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 14ៃថ�កន�ង�� 
ឬ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�នប�� េ�យ្រគ�េពទ្យជំ�ញឱ្យេធ� �ច�� ឡីស័កេ�យ�រ�រប៉ះ
�ល់។  

• បុគ�លែដលចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីសួរសុខទុក�  និង�នេចញនូវស��  និងេ�គស�� ៃនជម�  ឺCOVID-19 
ដូច�្រគ �នេ��  ក�ក ពិ�កដកដេង� ើម ឈឺបំពង់ក ឈឺ�ច់ដំុ ្រគ �ន�ក ់
ឬ�ប់េផ�ើម�ត់បង់�នវ ��� ណ ឬជី�� វ ��� ណថ�ីៗេនះក� �ងរយៈេពល 2 ៃថ�ប�� ប់ពីសួរសុខទុក�  
្រត�វែតជូនដំណឹង�ប�� ន់ដល់កម� វ �ធីអំពី�លបរ �េច�ទែដលពួកេគ�នេ�ដល់កែន�ងេ�ះ 
បុគ�លែដលពួកេគ�ន�កទ់ង និងទី�ងំែដល�នេ�សួរសុខទកុ�។  

• កម� វ �ធីគួរែតពិនតិ្យ�ប�� ន់េលើបគុ�លែដល�នប៉ះ�ល់�មួយេភ��វ 
េដើម្បីរកពីក្រមិតៃន�រប៉ះ�ល់ និង�ម�ន�មួយ�យកេវជ��្រស� ្រប�ំកម� វ �ធីេនះ 
ឬអ�កផ�ល់េស�ែថ�អំ�កជម�/ឺនិ�សជន។ 

�៉ស ់ 

• េភ��វ�ងំអស់ែដល�ន�យុេលើសពី 2 �� ំ្រត�វ�ក់�៉ស់ក� �ងអំឡ� ងេពលមកសួរសុខទុក�  
្របសិនេបើពួកេគ�ចេធ� �ដូេច�ះ�នេ�យសុវត� ិ�ព។  

o េភ��វគួរែតយក�៉ស់�មខ� �ន េដើម្បជួីយសន្សសំំៃចស�� រផ�ត់ផ�ង ់PPE របស់កម� វ �ធីេនះ�  
េ�ះ�៉ង�កេ៏�យ ្របសិនេបើេភ��វមិន�ន�៉ស់េទ ្រត�វផ�ល់ជូន�៉ស់មួយ។  

• និ�សជនក៏នងឹ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់�៉ស់ផងែដរ ្របសិនេបើពួកេគ�ច្រ�្ំរទ�ន 
និងេធ� �ដូេច�ះេ�យសុវត� ិ�ព�ន។ �៉ស់�ចមិនសម្រសបស្រ�ប់៖ 

o បុគ�លែដល�នពិ�រ�ពផ� �វប�� ឬពិ�រ�ពៃន�រអភិវឌ្ឍ (I/DD) 
ឬ�� ន�ព�កប្បកិរ ��មនិ�ច្រ�្ំរទនឹង�រ�ក�៉់ស់�ន 

o បុគ�លែដល�ក�៉់សប�� លឱ្យពិ�កដកដេង� ើម 

�ររក�គ�� តសវុត�ិ�ពក� �ងសង�ម និង�រ្រត�តពិនិត្យ   



 េ�លនេ��យសួរសុខទុក�ស្រ�ប់កម� វ �ធីលំេ��� នរបស់ DDS  

េធ��បច� �ប្បន��ពៃថ�ទ ី1 ែខកក����  ំ2020 

 

ទំព័រទ ី4 ៃន 8 
 

• បុគ�លគួរែតរក�គ�� តសុវត� ិ�ពក� �ងសង�មក� �ងក្រមតិអតបិរ�ែដល�ចេធ� �េ��នក� �ងអំឡ�
ងេពលសួរសុខទុក�  

• �រប៉ះ�ល់�ង�យ�ច�ម�រចង់�នពីបគុ�លែដលមិន�នជួប�� អស់រយៈេពល�េ្រចើន
ែខមកេហើយ។ េដើម្ប�ីត់បន�យ�នភិយ័ៃន�រឆ�ងជម�  ឺបុគ�លគួរែត៖ 

o េ្របើទកឹ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កលុ�៉ងេ�ច�ស់ 60% មុន 
និងេ្រ�យ�រប៉ះ�ល់��  

o េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់��  និង�រេថើប��  
o ឱប�� េ�យែបរមុខេចញពី��  
o កំណត់រយៈេពលៃន�រប៉ះ�ល់�ង�យជិតស� ិទ� 

• បុគ�លិកកម� វ �ធីែដល�នចំេណះដឹងអពីំ�រែណ�ំពី�រសួរសុខទុក�  
និងែដលទទួល�ន�របណ� � ះប�� លអំពីវ ��ន�រ�រ�រសុវត� ិ�ព 
និង�រ�រ�រទប់�� ត�់រឆ�ងេមេ�គ�មូល�� នគួរែតេ�ែក្បរេ�ះក� �ងអឡំ� ងេពលសួរសុខទុ
ក�។ 

�របរ �េ�គ�មួយ�� ក� �ងេពលសួរសុខទុក�  

• េភ��វ�ចយកម� �បែដលខ� �នចូលចតិ� ឬ��រមកហូប�មួយមនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់ពួកេគ 
�របរ �េ�គ�មួយ�� ក� �ងអំឡ� ងេពលសួរសុខទុក�  
គួរែតេធ� ��រ្រត�តពិនតិ្យ�ម�នេ�យេ�� តេលើ�រ�ត់បន�យ�និភ័យ៖  

o មិន្រត�វបរ �េ�គ��រ�មួយ�� េ�េលើ�នែតមួយ ឬផឹកទឹកពីែកវែតមួយេឡើយ។  
មនុស្ស�� ក់ៗគួរេ្របើ្រប�ប្់រប�បរ �េ�គេ�យខ� �នឯង េហើយមិន្រត�វេ្របើ�ន ែពង 
ឬ្រប�ប់្រប�េ្របើ្រ�ស់រមួ�� េទ។   

o ��ររមួ�ែដលេ�សល់ប�� ប់ពី�រសួរសុខទុក�គួរែតយកេ�េ�ះេ�ល 
ឬយកេ�វ �ញេ�យេភ��វ។   

o �ល់��រ ឬ��រស្រមន់មនិ�នេ់បើកក�� ប ់
ែដល�នទិញឲ្យបគុ�ល�� ក់ៗ�ចនឹង្រត�វ្របគល់ឱ្យបគុ�លិកែដល�ចបិទេ�� ះរបស់បុគ�
ល�� ក់ៗ។ 
 

�រេរៀបចំ�លវ ��គសួរសុខទុក��មុន  

• កម� វ �ធី�នឆ�� នុសិទ� ិក� �ង�រកណំត់រយៈេពលៃន�រសួរសុខទុក��មួយ 
ចំនួនៃថ�សួរសុខទុក�ែដលនឹង្រត�វ�នអនុ�� ត 
រយៈេពលេ�៉ងក� �ងមួយៃថ�េ�េពលអនុ�� តសួរសុខទកុ�  និងចនួំនដងក� �ងអំឡ� ងេពលមួយៃថ� 
ឬមួយស�� ហ៍ែដល�ចសួរសុខទកុ�និ�សជន�ន 
េដើម្បី��នូវសុវត� ិ�ពរបស់បគុ�លែដល្រត�វ�នបេ្រមើេ�យកម� វ �ធេីនះ និងបុគ�លិក។ 
ែដនកំណត់ែដល�ន�ក់េ�យកម� វ �ធីគួរែតែផ�កេលើ�រពិ�រ�ក�� សុវត� ិ�ព 
េហើយមិនគួរេធ� ��មទំេនើងចតិ�េទ។ 

• កម� វ �ធី្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យអនុ�� តឱ្យ�នេ�៉ងសួរសុខទុក� េពញមួយៃថ� 
េហើយគួរែតេរៀបចេំពលេវ�សួរសុខទុក��� ស់��  
��រ�ំ�ច់េដើម្បសី្រមបស្រម�ល�ររក�គ�� តសុវត��ិពក� �ងសង�ម។ 
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• �រសួរសុខទុក� ្រត�វែតេធ� ��រកណំតេ់ពលេវ��មួយកម� វ �ធី�មនុ 
េដើម្បអីនុ�� តឱ្យ�ន�រស្រមបស្រម�ល�មួយអ�កេផ្សងែដលក៏�ចចង់មកសួរសុខទកុ�ផងែដរ 
និងេដើម្ប�ី�ឲ្យ�ននូវចនួំនបគុ�លិកសម្រសប។  

• ��រ្របេសើរែដលមកសួរសុខទកុ�ក� �ងេពលែតមួយ�ល់ស�� ហ៍ស្រ�បេ់�លបណំងេរៀបចំែផន�
�� 

• េភ��វគួរែតេ�ទូរស័ព�សួរ�មុន េដើម្បី��� ផ�ះេនះមនិ�ន�រេធ� �ច�� ឡីស័ក េហើយ�� 
បុគ�លែដល្រត�វ�នបេ្រមើ�ចេ្រត�មលក�ណៈផ� �វចតិ�ចេំ�ះ�រសួរសុខទកុ� េនះ។  

• កម� វ �ធី្រត�វរក�ទកុកណំត់េហតុេភ��វមកសួរសុខទុក��ងំអស់រមួ�ងំេ�� ះ 
�លបរ �េច�ទៃន�រសួរសុខទុក�  និងបគុ�លិក្រប� ំេវន។    

• កម� វ �ធីនងឹបន��ំ្រទវ �ធី��ស� េអឡិច្រត�និចេផ្សងៗស្រ�ប់�រ្រ�្រស័យ�កទ់ងរ�ងនិ�សជន 
និងេភ��វដូច� Skype, FaceTime, WhatsApp � Google Duo� 

ផ�ះែដលេធ��ច�� ឡីស័ក និងនិ�សជនរស់េ��ច់េ�យែឡកពីេគ 

• �រសួរសុខទុក�នឹងមិន្រត�វ�នអនុ�� តចំេ�ះបគុ�ល�ែដលបច� �ប្បន�កំពុងច�� ឡីស័កេឡើយ 
ពីេ្រ�ះពួកេគ្រត�វ�នសន�ត ឬប�� ក�់�នផ� �ក COVID-19 
ឬេធ� �ច�� ឡីស័កេ�យ�រ�រប៉ះ�ល់�� ល់ ឬ�រប៉ះ�ល់�មួយស�ជិកក� �ងផ�ះ  

�រស�� ប់េមេ�គេលើបរ �េវណសួរសុខទុក�  

• ្របសិនេបើតបំន់�ងេ្រ�អ�រែដល�នកណំត់រមួប�� �ល�ងំេ�អ ីត ុឬបងអ់ង� �យេលង 
ៃផ��ងំអស់គួរែតេធ� ��រស�� ប់េមេ�គេ�យេ្របើ �� សំ�� ប់េមេ�គែដល�នអនមុ័តេ�យ EPA 
ស្រ�ប់ទប់�� តេ់មេ�គ SARS-CoV-2 ប�� ប់ពី�រសួរសុខទុក��ល់េលើក។   

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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�រសួរសុខទុក� េ��ងេ្រ� 

�ប់ពីៃថ�ទ ី3 ែខកក�� ��  ំ2020 បុគ�ល�� ក់ៗ �ចេ��មួយ្រក �ម្រគ��រ 
ឬមនុស្ស�ទ្ីរស�ញ់េដើម្បីសួរសុខទុក�េ��ងេ្រ��ន 
រមួ�ងំ�រសួរសុខទុក�មួយយប់�្រស័យេលើករណីដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• បច� �ប្បន�និ�សជនមិនេ��ច់េ�យែឡកពីេគេទ ពីេ្រ�ះពួកេគ្រត�វ�នសន�ត 
ឬប�� ក�់�នផ� �ក COVID-19 ឬ�នេធ� �ច�� ឡីស័កេ�យ�រ�រប៉ះ�ល់�� ល់ 
ឬ�រប៉ះ�ល់�មួយស�ជិកក� �ងផ�ះ។ 

• និ�សជន និងេភ��វមនិ្រត�វ�នស��  ឬេ�គស�� ៃនជម�  ឺCOVID-19 
និងមនិ្រត�វ�នកេ�� ខ� �នេលើសពី >100.0 អង�រ�� រ �នៃហេឡើយ។ 

o ្រប�ប់�ស់កេ�� ្រត�វែតេធ� ��រស�� បេ់មេ�គប�� ប់ពីេ្របើម�ងៗ 
�មេសចក� ីែណ�ំរបស់េ�ងច្រកផលិត។ 

• ស�ជិក្រគ��រ ឬមនុស្ស�ទី្រស�ញ់្រត�វែតចុះហត�េល�េលើលិខិតប�� ក ់េ�យប�� ក�់៖ 

o បុគ�ល�ងំអស់ែដល�
និ�សជនេ្រ�ងនឹងមកសួរសុខទុក�គឺមនិ�នេ�គស�� �មួយៃនជម�  ឺCOVID-19 
រមួ�ន្រគ �នេ��  ក�កពិ�កដកដេង� ើម ឈឺបំពង់ក ឈឺ�ច់ដំុ ្រគ �ន�ក ់
ឬ�ត់បង់ជី�� វ ��� ណ ឬ�នវ ��� ណថ�ីៗេនះ 
និងមនិ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�1�មួយអ�ក��� ក់ែដល�នផ� �ក 
ឬសង្ស័យ�នផ� �កេមេ�គ COVID-19 ក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ�កន�ងមក។ 

o �រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�នឹង្រត�វ�ន��ងំចំេ�ះអ�ក��� ក់ែដលមិន�នពិនតិ្យរកេ�គស
�� ៃនជម�  ឺCOVID-19� 

o �៉ស់ ឬ�៉ស់្រក�ត់នងឹ្រត�វ�ក់េ�យេភ��វ�ងំអស់ និងេ�យនិ�សជន 
្របសិនេបើពួកេគ�ចេធ� ��នេ�យសុវត� ិ�ព 
ខណៈេពលែដលមិន�ចរក�ច�� យសុវត� ិ�ពេ�ក� �ងសង�ម 
និងក� �ងផ�ះ�នរមួ�ងំេ�ក� �ងផ�ះ្រគ��រ 
និងេ�ក� �ងតំបនប់ិទជិតេផ្សងេទៀតដូច��ន�េដើម។ 

o ្របសិនេបើ�� ក់េ�មួយយប ់និ�សជននឹងេដកេ�ក� �ងបន�ប់�� ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ 
ឬេបើមនិ�ចេធ� �េ��ន 

                                                             
1�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ្រត�វ�នកំណត់�ស� ិតក� �ងច�� យ 6 ហ� �តពីមនុស្ស�នផ� �កេមេ�គ COVID-19 �៉ងេ�ច�ស់ 
10-15 �ទីខណៈេពលែដលពួកេគ�នេ�គស��  ឬក� �ងរយៈេពល 48 េ�៉ងមុនេពល�នេចញេ�គស��  
ឬអ�កែដល�នេធ��េតស� វ �ជ��ន�នផ� �ក COVID-19 េ�យមិនគិតពីេ�គស�� េ�ក� �ងរយៈេព� 48 
េ�៉ងមុនេពល�នេធ��េតស� ពួកេគ ឬេ�េពល�មួយក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ�ប�� ប់ពី�រេធ��េតស� េនះ 
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�៉ងេ�ច�ស់រក�ច�� យ្រ�ំមួយហ� �តពីអ�កដៃទក� �ងក្រមតិមួយែដល�ចេធ� �េ��
�� 

o ្រក �ម្រគ��រនឹងែស� ងរក�រព��លេវជ���ស�  
េហើយកម� វ �ធីលំេ��� ននឹង្រត�វ�នជូនដំណឹង 
្របសិនេបើបគុ�ល�� ក�់ប់េផ�ើមប�� ញេ�គស�� ៃនជម�  ឺ
ឬប៉ះ�ល់�មួយមនុស្ស�នផ� �កCOVID-19 េ�េពលេចញេ�សួរសុខទុក�។ 

o ពិធី�រ្រត�តពិនិត្យ�រឆ�ងនឹង្រត�វអនុវត��មក� �ងអឡំ� ងេពល�ងំមូលៃន�រសួរសុខទុ
ក�។  

• ចំេ�ះ�រសួរសុខទុក�ក� �ងផ�ះ ្រក �ម្រគ��រ ឬមនុស្ស�ទ្ីរស�ញ់នឹង្រត�វ�នេស� ើសំុឱ្យផ�ល់េ�� ះ 
និងព័ត�៌នទ�ំកទ់ំនងស្រ�បប់ុគ�ល��� ក់ែដល�និ�សជន្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹង�ន�រ
ប៉ះ�ល់�មួយក� �ងេពលសួរសុខទុក�  ក� �ងករណី�ំ�ច�់ម�នរកអ�កប៉ះ�ល់។ ្រគ��រ 
ឬមនុស្ស�ទ្ីរស�ញ់គួរែតជូនដំណឹងអំពី�រែកែ្របែផ�កេនះៃនទ្រមង់ែបបបទេនះេ�េពល្រប
គល់មកវ �ញ។   

o េលើសពីេនះេទៀត្រក �ម្រគ��រ ឬមនុស្ស�ទី្រស�ញ់គួរែតជូនដំណឹងដល់បុគ�លិកកម� វ �ធ ី
្របសិនេបើបគុ�លេ�ះ�នេធ� �ដំេណើរេចញពីរដ�ក� �ងអំឡ� ងេពលសួរសុខទុក�  

• ្រក �ម្រគ��រ ឬមនុស្ស�ទី្រស�ញ់្រត�វ�ម�នខ� �នឯង និងបគុ�ល�� ក់ៗ រកេ�គស�� ៃនជម�  ឺ
COVID-19 ក� �ងអំឡ� ងេពលសួរសុខទុក�។ បុគ�លិកកម� វ �ធនីឹងពិនតិ្យបគុ�លរកេ�គស�� ៃនជម�  ឺ
COVID-19 និង្រគ �នេ��  មុនេពលពួកេគ្រតឡបេ់�កម�វ �ធីលំេ��� នវ �ញ។  

• �មវ ��ល�ពែដល�ចេធ� �េ��ន �រសួរសុខទុក�  និងសកម��ពេ��ងេ្រ� 
គួរែតេធ� �េឡើងេ��ងេ្រ�អ�រែដលនិ�សជន 
និងេភ��វ�ចរក�ច�� យសុវត� ិ�ពក� �ងសង�មពី�� �ន។  
គួរែត�ត់បន�យេពលេវ�ែដលច�ំយេ�ក� �ងតំបន�់�រណៈែដល�ន្រប�ជនរស់េ�េ្រចើ
� �តំបនេ់ផ្សងេទៀតែដលលទ��ពៃន�ររក�ច�� យសុវត� ិ�ពក� �ងសង�ម�ច�នកណំត់។  

• ្របសិនេបើនិ�សជនប�� ញេ�គស�� ៃនជម�  ឺCOVID-19 រមួ�ន្រគ �នេ��  ក�ក ពិ�កដកដេង� ើ� 
ឈឺបំពងក់ ឈឺ�ច់ដំុ ្រគ �ន�ក់តឹង្រចចុះ ឬេហៀរសេម�រ ចង់ក� �ត ក� �តចេ�� រ ឬ�គរសូ 
ឬ�ត់បង់ជី�� វ ��� ណ ឬ�នវ ��� ណថ�ីៗេនះ ្រក �ម្រគ��រ្រត�វែស� ងរក�រព��លែផ�កេវជ���ស�  
និង�ក់ទងកម� វ �ធីលំេ��� នេដើម្បីពិ�ក�ពីកែន�ងែដលបុគ�ល�� ក់ៗ �ច�ក់ឲ្យេ��ចេ់�
យែឡក�៉ង�នសុវត��ិព�ន។ 
បុគ�ល�� ក់ៗមនិ�ចវ �ល្រតឡបេ់�លំេ��� នវ �ញ�នេទរហូតដល់ពួកេគ�� នេ�គស�� ។  

• �រសួរសុខទុក�េ��ងេ្រ�នឹងមិន្រត�វ�នអនុ�� តចំេ�ះនិ�សជន��� ក់ែដលបច� �ប្បន� រស់
េ��ច់េ�យែឡកពីេគេទ ពីេ្រ�ះពួកេគ្រត�វ�នសន�ត ឬប�� ក�់�នផ� �កេមេ�គ COVID-19 
ឬ្រត�វ�នេធ� �ច�� ឡីស័កេ�យ�រ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ទិ� ឬ�របះ៉�ល់�មួយអ�កក� �ងផ�ះ។  



 េ�លនេ��យសួរសុខទុក�ស្រ�ប់កម� វ �ធីលំេ��� នរបស់ DDS  
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• បុគ�ល�ក៏េ�យែដលចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីសួរសុខទុក��មួយនិ�សជន និងវ �វឌ្ឍេចញស��  
និងេ�គស�� ៃនជម�  ឺCOVID-19 ដូច�្រគ �នេ��  ក�ក ពិ�កដកដេង� ើម ឈឺបំពងក់ ឈឺ�ច់ដំុ 
្រគ �ន�ក ់តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសេម�រ ចង់ក� �ត ក� �តចេ�� រ ឬ�គរសូ ឬ�តប់ង�នវ ��� ណ 
ឬជី�� វ ��� ណថ�ីៗេនះក� �ងរយៈេពល 2 ៃថ�ប�� ប់ពី�រសួរសុខទុក�េនះ 
្រត�វជូនដំណងឹ�ប�� ន់ដល់កម� វ �ធីអំពី�លបរ �េច�ទៃន�រសួរសុខទកុ�  
បុគ�លែដលពួកេគ�នប៉ះ�ល់�មួយ និងទី�ំងែដល�នេ�សួរសុខទកុ�។  

o កម� វ �ធីគួរែតេធ� ��រពិនិត្យ�ប�� នច់ំេ�ះនិ�សជន 
និងបគុ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់�មួយេភ��វេដើម្បីរកក្រមិតៃន�រប៉ះ�ល់នងិេធ� ��រ�ម
�ន�មួយបគុ�លិកែផ�កេវជ���ស� របស់កម� វ �ធីឬអ�កផ�ល់េស�ែថ�រំបស់និ�សជន។ 

• េ�េពលែដលនិ�សជន្រតឡបេ់�ផ�ះវ �ញ 
�ត់គួរែត្រត�វ�នពិនតិ្យ�ម�ន�៉ងសកម�រកេ�គស�� �មួយៃនជម�  ឺCOVID-19 
�ល់ៃថ�ក� �ងរយៈេពលដប់បួនៃថ�។   

 

េ�លនេ��យសួរសុខទកុ��ច�ន�រ�� ស់ប� �រ 

• DDS កម� វ �ធីអភិវឌ្ឍន៍លំេ��� ន 
ឬអ�កផ�ល់េស��ច្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�� ស់ប� �រេ�លនេ��យេនះេ�យ�ន�រជូនដំណងឹតិច
តួចដូចែដលត្រម�វេ�យ្រកសួងសុ�ភ�ិល��រណៈៃនរដ� Massachusetts 
ឬ្រក �ម្របឹក�សុ�ភ�ិលក� �ងតំបន់។ 

• អ�កផ�ល់េស� មណ� ល ឬផ�ះ�្រក �ម�ចបន��ម�ត�់រសួរសុខទុក��មករណនីីមួយៗ 
្របសិនេបើនិ�សជន បុគ�លិក ឬេភ��វេធ� �េតស� �នលទ�ផលវ �ជ��ន ឬប�� ញេ�គស�� ៃនជម�  ឺ
ឬ្រត�វ�នកំណត់� 
�រសួរសុខទុក�េនះមនិ�ចេធ� ��រស្រមបស្រម�លេរៀបចំេ�យសុវត��ិពស្រ�ប់និ�សជន 
និងេភ��វ ឬបុគ�លិក។     


