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ជូនចំព ោះក្កមុក្រួសាររបស្់មណ្ឌ លស្ិកាធិការននក្កងុ Philadelphia ជាទីរាប់អាន  

 

ការបនសុ ទធខ្យល់ដែលស្មក្ស្បពៅកន ុងសាលាពរៀនរបស្់ពយើងរឺជាកក្មិតស្ុវតថ ិភាពមួយកន ុងចំពោ

មកក្មិតស្ុវតថ ិភាពពសសងៗពទៀតដែលនឹងក្តូវបាន

ែំព ើងពៅកន ុងក្រប់អគារននមណ្ឌ លស្ិកាធិការរបស្់ពយើង ខ្ណ្ៈពពលដែលពយើង

ពរៀបចំឲ្យស្ិស្សក្ត ប់មកចូលពរៀនពៅសាលាពរៀនវញិបនត ិចមដងៗ។ 

អនកជំនាញដសនកបនសុ ទធខ្យល់ដែលមានស្ញ្ញា បក្តបញ្ញា ក់បានពធវ ើពតស្ត ពស្ទ ើរដតក្រប់បនទប់

ពៅក្រប់អគារននមណ្ឌ លស្ិកាធិការពែើមបីវាយតនមៃលំហូរខ្យល។់ 

ពនោះជាកិចចខ្ិតខ្ំក្បឹងដក្បងដែលមិនធ្លៃ ប់មានពីមុនមកពៅកន ុងមណ្ឌ លស្ិកាធិការរបស្់ពយើង 

ពហើយក៏ទំនងជាកិចចខ្ិតខ្ំ

ក្បឹងដក្បងដែលមានភាពក្រប់ក្ជងុពក្ជាយបំសុតដែលក្តូវបានពធវ ើព ើងពោយមណ្ឌ ល

ស្ិកាធិការសាធ្លរណ្ៈធំោមួយពៅកន ុងពោនធី។ 

ព័ត៌មានអំពីកិចចខ្ិតខ្ំក្បឹងដក្បងស្ដ ីពីការបនសុ ទធខ្យល់អាចនឹងមានភាពពិបាកយល់ 

ពហើយក៏មានព័ត៌មានដកៃងកាៃ យជាពក្ចើនសងដែរ។ ទងំពនោះជាព័ត៌មានអំពីអវ ីដែលពយើងបានពធវ ើ 

ពហើយនឹងបនតពធវ ើវាពែើមបគីាំក្ទលំហូរខ្យល់ដែលលអចពំ ោះស្ុខ្ភាព

ពៅកន ុងសាលាពរៀនទងំឡាយរបស្់ពយើង។   

 

● ព័ត៌មានទី 1៖ លំហូរខ្យល់បរសុិ្ទធជាបញ្ហា សំ្ខាន់។  

វាពធវ ើឲ្យរុណ្ភាពខ្យល់ មានភាពលអ ក្បពស្ើរព ើង 

ពោយកាត់បនថយបរមិាណ្ននភាន ក់ងារចមៃងពរារពៅកន ុងខ្យល់ 

និងគាំក្ទបរយិាកាស្ខ្យល់ែពងហ ើមដែលកាន់ដតមានភាពលអ ក្បពស្ើរចំព ោះស្ុខ្ភាព។ 

ខ្យល់បរសិ្ុទធអាចសគត់សគង់ពោយក្បព័នធបនសុ ទធខ្យលព់មកានិចកន ុងអគារ (HVAC) 

ឬតាមរយៈកងាហ រជាប់បងអ ចួ។ ស្ដ ង់ោដែលក្តូវបានដណ្នាំស្ក្មាប់លំហូរខ្យល់បរសិ្ុទធរឺ 

15ហវ ីតរូបកន ុងមួយនាទីស្ក្មាប់មនុស្សមាន ក់។* 

លំហូរខ្យល់ដែលលអចំព ោះស្ុខ្ភាពរឺជាកក្មិតស្ុវតថ ិភាពែ៏ស្ំោន់មួយបដនថមពីពលើការ 

ក់មា៉ា ស្់ ការរការមាៃ តស្ងគម ការលាងនែញឹកញាប់ 

និងបក្មងុក្បយ័តនដសនកស្ុវតថ ិភាពពសសងៗពទៀត។ 

*ស្ដ ង់ោដែលកំណ្ត់ពោយស្ងគមននវសិ្វ ករដសនកកពដដ   ស្ីតកមម 

និងក្បព័នធមា៉ា ស្ុីនក្តជាក់របស្់អាពមរកិ (American Society of Heating, Refrigeration 

and Air-Conditioning Engineers)។  

● ព័ត៌មានទី 2៖ ការធ វ្ ើធតស្ត តុលយភាពខ្យល់មានប្បសិ្ទធភាព។ 

វាជាស្ដងោ់របស្់ឧស្ាហកមមកន ុងការកំណ្ត់

បរមិាណ្ននខ្យល់ោងពក្ៅដែលបក់កាត់បនទប់មួយពរៀងរាល់នាទី។ 

ស្ហព័នធស្ហជីពក្រូបពក្ងៀនននក្កងុ Philadelphia 

https://www.callaqm.com/indoor-air-quality/


 

បានសដល់ចំោរឯកភាពពលើការពធវ ើពតស្ត ពនោះជាដសនកនន

ដសនការក្រប់ក្ជងុពក្ជាយរបស្់ពយើងពែើមបីបនតជាមួយនឹងការចូលពរៀនពៅសាលាពរៀនព ើង

 វញិ។ 

● ព័ត៌មានទី 3៖ អ្នកធ វ្ ើតុលយភាពខ្យល់ដែលមានស្ញ្ហា បប្តបញ្ហា ក់បានអ្នុវតតការធ វ្ ើធតស្ត

ទងំអ្ស់្។  

អនកជំនាញទងំពនោះមានបទពិពសាធន៍ពធវ ើពតស្ត  និងពធវ ើតុលយភាពខ្យលព់ីបួនពៅក្បាំបីឆ្ន ំ 

ពោយដសអកពលើការអប់រំ  

និងបានជាប់ពោយពជារជ័យកន ុងការក្ប ងស្ំពណ្ររយៈពពលក្បំាបីពមា៉ា ងែ៏តឹងដតង 

ដែលពតស្ត ចំពណ្ោះែឹង 

និងស្មតថភាពបពចចកពទស្របស្់ពួកពរពលើដសនកតុលយភាពក្បព័នធខ្យល់ 

និងកពដដ ពោយចំហាយទកឹ រមួទងំកបួ នចាប់ស្ដ ីពីក្បព័នធកងាហ រ និងកមាៃ ំងក្ចបាច់ (fan 

and pump laws)។  

● ព័ត៌មានទី 4៖ 

លទធផលននធតស្ត ប្បព័នធបនសុ ទធខ្យល់ប្តវូបានធប្បើប្បាស់្ធែើម្បីកំណត់អំ្ពីកប្ម្ិតបរមិាណផទ ុ

កចំនួនម្នុស្សដែលមានសុ្វតថិភាពស្ប្មាប់បនទប់នីមួ្យៗ។  

ពតស្តតុលយភាពខ្យល់បានកំណ្ត់បរមិាណ្លំហូរខ្យល់បរសិ្ុទធពៅកន ុងបនទប់

ជាហវ ីតរូបកន ុងមួយនាទី (CFM)។ 

តួពលខ្ពនាោះក្តូវបានយកពៅដចកនឹងស្តង់ោដែលក្តូវបានដណ្នំា

ស្ក្មាប់មនុស្សមាន ក់ចំនួន 15 cfm 

ពែើមបីកំណ្ត់កក្មិតបរមិាណ្សទ ុកចំនួនមនុស្សដែលមានស្ុវតថ ិភាពកន ុងបនទប់ពនាោះ 

មុនពពលដែល លកខខ្ណ្ឌ តក្មូវឲ្យរការមាៃ តស្ងគមក្តូវបានអនុវតត។ (ឧទហរណ្៍៖ 

ក្បស្ិនពបើការពធវ ើពតស្តមានទំហំ 300 cfm ពៅកន ុងបនទប់ ពនាោះរឺ 300 ដចកនឹង 15 

មានន័យថាបនទប់ពនាោះអាចសទ ុកមនុស្សពោយស្ុវតថ ិភាពបានជាអតិបរមាចំនួន 20នាក់។) 

ពក្កាយមក លកខខ្ណ្ឌ តក្មូវននការរការមាៃ តស្ងគមក្តូវបានអនុវតត ពែើមបី

កំណ្ត់អំពីកក្មិតបរមិាណ្សទ ុកចំនួនមនុស្សដែលមានស្ុវតថ ិភាព 

ដែលមានបិទក្បកាស្ពៅពលើសាៃ កស្ញ្ញា ពៅពក្ៅបនទប់។   

● ព័ត៌មានទី 5៖ មួ្យកន ុងចំធោម្បីចំណុចនឹងធកើតធ ើង

ប្បសិ្នធបើពីែំបូងធ ើយបនទប់មួ្យប្តវូបានកំណត់ថាម្ិនមានលំហូរខ្យលប់រសុិ្ទធ និង

ម្ិនមានរបាយការណ៍ស្ដ ីពីការបនសុ ទធខ្យល់។ 

ជធប្ម្ើស្ទី 1៖ 

ក្បស្ិនពបើបនទប់ពនាោះមានក្បព័នធបនសុ ទធខ្យល់ដែលក្តូវការការជួស្ជុលតចិតួច 

ពនាោះការជួស្ជុលនឹងក្តូវបានពធវ ើព ើង

ពហើយពតស្តតុលយភាពខ្យល់ជាថ្មីនឹងក្តូវបានពធវ ើព ើងពែើមបីវាស្់លហូំរខ្យល់ 

និងកំណ្ត់អំពីកក្មិតបរមិាណ្សទ ុកចំនួនមនុស្សដែលមានស្ុវតថ ិភាព។ 

លទធសលដែលក្តូវបានពធវ ើបចច ុបបននភាពនឹងក្តូវបានបដនថមពៅកន ុងរបាយការណ្៍

ពលើអនឡាញ។  

ជធប្ម្ើស្ទី 2៖ 

ក្បស្ិនពបើមិនមានក្បព័នធបនសុ ទធខ្យល់ប៉ាុដនតមានបងអ ចួយា៉ា ងតិចមួយពៅកន ុងបនទប់ 



 

ពនាោះកងាហ រជាប់បងអ ចួមួយនឹងក្តូវបានែំព ើងពែើមបីបពងក ើតឲ្យមានលំហូរខ្យល់បរសិ្ុទធ 

ពហើយស្ីតុណ្ហភាពពៅកន ុងបនទប់នឹងក្តូវបានក្រប់ក្រង។ សូ្មពមើលវពីែអូអំពី 

ការែំព ើងកងាហ រជាប់បងអ ចួ ពនោះ។ ម៉ាូែនីមួយៗននកងាហ រទងំបីម៉ាូែដែលក្តូវបានទិញមក 

រឺមានពបាោះពុមពបរមិាណ្លំហូរខ្យល់ដែលវាបពងក ើតបានពៅពលើ

កងាហ រពោយក្កមុហ ុនសលតិ។ 

ពយើងបានអនុវតតក្បការក្បងុក្បយ័តនបដនថមននការវាស្់លំហូរខ្យល់របស្់កងាហ រជាមួយនឹងអន

កពធវ ើតុលយភាពខ្យល់ 

ពែើមបីធ្លនាថាការរងាវ យតនមៃពនាោះមានភាពក្តឹមក្តូវែូចដែលបានោក់កំណ្ត់ស្មាគ ល់ពោ

យក្កមុហ ុនសលិត។ 

ពយើងក៏នឹងពធវ ើពតស្តតុលយភាពខ្យល់ជាថ្មពីៅកន ុងបនទប់នានាដែលមានកងាហ រ 

ពែើមបីកំណ្ត់សាៃ កស្ញ្ញា ពៅោងពក្ៅបនទប់អំពីបរមិាណ្សទ ុកចំនួនមនុស្សដែលមានស្ុវតថ ិ

ភាព។ 

លទធសលដែលក្តូវបានពធវ ើបចច ុបបននភាពនឹងក្តូវបានបដនថមពៅកន ុងរបាយការណ្៍ពលើអន

ឡាញ។  

ជធប្ម្ើស្ទី 3៖ 

ក្បស្ិនពបើបនទប់មានក្បព័នធបនសុ ទធខ្យល់ដែលក្តូវការជួលជុលលកខណ្ៈក្ទង់ក្ទយធំ 

ពហើយគាម នបងអ ចួ បនទប់ពនាោះនឹងក្តូវបានផ្អអ កការពក្បើក្បាស្់ 

និងមិនក្តូវបានពក្បើក្បាស្់ស្ក្មាប់ការដណ្នាំពោយផ្អទ ល់ពនាោះពទ 

រហូតែល់ការជួស្ជលុក្តូវបានពធវ ើព ើង។  

● ព័ត៌មានទី 6៖ លទធផលដែលបានម្កពីការធ វ្ ើធតស្ត តុលយភាពខ្យល់ធដ្ឋយសាលាធរៀន 

អាចរកបានជាសាធារណៈតាម្អ្នឡាញ។ 

របាយការណ្៍ស្ក្មាប់ក្រប់សាលាពរៀនទងំអស្់ក្តូវបានក្បកាស្ពៅពលើអនឡាញ ពៅទីពនោះ 

និងក្តូវបានពធវ ើបចច ុបបននភាពជាពរៀងរាល់នថ្ៃពៅពពលដែលរបាយការណ្៍ថ្មីៗ ក្តូវបានោក់ជូ

នពោយអនកពធវ ើតុលយភាពខ្យល់ដែលមានស្ញ្ញា បក្តបញ្ញា ក់។ 

ពៅពពលរិតែល់ការក្ត ប់ពៅបពក្ងៀន និងចូលពរៀនពៅសាលាពរៀនវញិពោយស្ុវតថ ិភាព 

ស្ុវតថ ិភាពរបស្់ស្សិ្ស និងបុរគលិករបស្់ពយើងរឺជាអាទិភាពចមបងបំសុតរបស្់ពយើង។ 

ក្កសួ្ងស្ុោភិបាលននក្កងុ Pennsylvania និងក្កងុ Philadelphia និងមជឈមណ្ឌ លក្បឆំ្ងជំងឺ 

បានពធវ ើការស្ងកត់ធៃន់យា៉ា ងជាប់លាប់អំពីសារៈស្ំោន់ននការោក់ពចញជាកក្មិតសុ្វតថ ិភាព 

ជាពក្ចើនកក្មិត -- ែូចជាការតក្មូវឲ្យ ក់មា៉ា ស្់ ការរការមាៃ តស្ងគម 

និងការលាងនែឲ្យបានញឹកញាប់ -- ពែើមបីការ រស្ុខ្ភាព និងស្ុខ្ុមាលភាពរបស្់

មនុស្សក្រប់គាន កន ុងអំ ុងពពលននជំងឺរាតតាតជាស្កល COVID-19 ពនោះ។ 

 វទិសាសា្ស្តបានបញ្ហា ក់ចសស់្ ថាពៅពពលដែលកក្មិតស្ុវតថ ិភាពទងំពនោះក្តូវបានោក់ពចញ 

ហានិភ័យននការចមៃងរឺក្តូវបានកាត់បនថយរួរឲ្យកត់ស្មាគ ល់។ 

មណ្ឌ លស្ិកាធិការមានការទទួលខ្សុ្ក្តូវ យា៉ា ងមុឺងមា៉ា ត់ ពែើមបីោក់ពចញនូវការរកាស្វុតថ ិភាពដែល

មានការបញ្ញា កព់ៅក្រប់សាលាពរៀន ពហើយពយើងពតិជាបានពធវ ើដបបពនាោះនិងអវ ីៗជាពក្ចើនពទៀត។ 

កក្មិតស្ុវតថ ិភាពទងំពនោះរមួមាន៖  

- រពបៀបវារៈស្ដ ីពីស្ុវតថ ិភាព និងស្ុខ្ភាពយា៉ា ងទូលំទូលាយ 

- រពបៀបវារៈមុនពពលក្តួតពិនិតយដែលោក់ពចញស្ក្មាប់អនុវតតពលើស្ិស្ស 

និងមនុស្សពពញវយ័ 

https://youtu.be/gKMx-19JXHs
https://drive.google.com/drive/folders/1XULamBiR3v1sB_u15rcyXOxQlq1ygsGT


 

- ស្មាា រៈឧបករណ្៍ការ រខ្ល នួ (PPE) ស្ក្មាប់បុរគលិក 

និងស្ិស្សពែើមបីគាកំ្ទែលក់ារតក្មូវឲ្យ ក់មា៉ា ស្់ និងការរុំមុខ្អំ ុងពពលពៅសាលាពរៀន 

- ការពរៀបចំថាន ក់ពរៀន និងបនទប់ទឹកជាថ្មីពែើមបីធ្លនាការរការមាៃ តស្ងគម 

- របំាងបាៃ ស្ទ ិកក្កាស្់ថាៃ ពៅកន ុងការយិាល័យ 

- កដនៃងលាងស្មាអ តនែដែលមិនចំបាច់ប៉ាោះផ្អទ ល់ពៅក្រប់សល វូពែើរ 

- ការស្មាអ តកដនៃងោក់ស្មាា រៈពៅកន ុងថាន ក់ពរៀន 

- សាៃ កស្ញ្ញា ពៅោងពក្ៅបនទប់នីមួយៗស្ដ ីពីបរមិាណ្សទ ុកចំនួនមនុស្សជាអតិបរមា 

និងផ្អទ ងំដណ្នាំស្ុវតថ ិភាពពៅ ស្ពពញ 

- ការពក្ងឹងរពបៀបវារៈននការស្មាអ ត 

ពោយពក្បើក្បាស្់សលិតសលលាងស្មាអ តដែលមានការអនុញ្ញា តពី

ទីភាន ក់ងារការ របរសិាថ ន និង 

- កដនៃងសដល់ទឹកពិសាដែលមិនបាច់ប៉ាោះផ្អទ ល់ពៅតាមសល វូពែើរ 

ពែើមបីទទួលបានទឹកពោយមិនបាច់ពក្បើនែពៅប៉ាោះ។   

 

ពែើមបីដស្វ ងយល់បដនថមអំពីកិចចខ្ិតខ្ំក្បឹងដក្បងរបស្់ពយើងស្ដ ីពីការបនសុ ទធខ្យល់ 

និងដសនការស្ុវតថ ិភាពរបស្់ពយើង

ទងំអស្់ពែើមបីការ រស្ខុ្ភាពនិងស្ុខ្ុមាលភាពរបស្់មនុស្សក្រប់គាន

ពៅកន ុងសាលាពរៀនរបស្់ពយើង សូ្មចូលពៅកាន់ www.philasd.org/aes។ ពៅពលើពរហទំព័រពនាោះ 

អនកនឹងរកព ើញវពីែអូអំពី ការគំាក្ទបរយិាកាស្សាលាពរៀនដែលមានអនាម័យ 

និងលអចំព ោះស្ុខ្ភាព, ការក្ត ប់ពៅសាលាពរៀនវញិពោយស្ុវតថ ិភាព និង 

ការវាយតនមៃអំពីការបនសុ ទធខ្យល់ ទងំពនោះ និងវពីែអូមានក្បពយាជន៍ពសសងៗពទៀត 

ស្ំណួ្រដែលក្តូវបានពចទសួ្រញឹកញាប់ និងធនធ្លនពែើមបីជួយឲ្យអនកែឹងពីព័ត៌មាន។  

 

ពោយពស្ចកត ីពគារពរាបអ់ាន 

 

William R. Hite Jr., Ed.D. 

ស្នងការ 

មណ្ឌលស្ិកាធិការននក្កងុ Philadelphia 

http://www.philasd.org/aes
https://www.youtube.com/watch?v=3KfiHMLuWyw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3KfiHMLuWyw&feature=emb_logo
https://youtu.be/pe6grvDknOs
https://www.youtube.com/watch?v=80RmRYp2140&feature=emb_logo

