
Day Camps FAQs  សណួំរដែលសរួញកឹញាប់អពំកីារប ោះជរំបំពលថ្ងៃ  
  
What are day camps doing to slow the 
spread of COVID-19? 

បតើការប ោះជរំបំពលថ្ងៃកំពងុប្វើអវីខ្លោះបែើម្បកីាតប់ន្ថយការរកីរាលដាលថ្ន្ COVID-
19? 

Day camps must ensure that all posted 
Public Health protocols are followed by 
campers and staff. Campers and staff 
must maintain physical distancing.  

ការប ោះជំរំបពលថ្ងៃត្តូវដតធានាថា 
រាល់ពិ្ីសារសុខ្ភាពសាធារណៈដែលត្តូវ ន្ផ្សាយត្តូវ ន្អនុ្វតតតាម្បដាយអនក
ប ោះជំរំនិ្ងបុគ្គលិក។ អនកប ោះជំរំ និ្ងបុគ្គលិកត្តូវរកាចម្ងៃ យពីគ្នន ។  

  
The risk for COVID-19 is lowered if the 
campers are divided into small groups 
that stay together, with the same staff, all 
day, each day, and include campers from 
the same family in the same group, to the 
greatest extent practicable.  

ហានិ្ភ័យសត្ម្ងប់ COVID-19 ត្តូវ ន្កាត់បន្ថយ 
ត្បសិន្បបើអនកប ោះជំរំត្តូវ ន្ដបងដចកជាត្កុម្តូចៗដែលបៅជាមួ្យគ្នន  
បដាយម្ងន្បុគ្គលិកែូចគ្នន រាល់ថ្ងៃ ត្បចំថ្ងៃ 
និ្ងរួម្បញ្ចូលទំងអនកប ោះជំរំពីត្កុម្ត្គួ្សារដតមួ្យកនុងត្កុម្ដតមួ្យ 
រហូតែល់កត្មិ្តដែលអាចអនុ្វតត ន្។  

  
Will campers and staff be screened for 
symptoms?  

បតើអនកប ោះជរំ ំន្ងិបគុ្គលិកន្ងឹត្តវូ ន្ពិន្តិយរកបរាគ្សញ្ញា ឬបេ?  

  
Yes. In addition to screening staff when they 
arrive, all campers should also be screened 
upon arrival at the facility. Consider 
conducting visual wellness checks of all 
campers upon arrival; this could include 
taking campers’ temperatures at the 
beginning of each day with a no touch 
thermometer. If no touch thermometers are 
not available, reported temperature 
assessment is acceptable.  

 េ/ច៎ា ស បដន្ថម្បលើបុគ្គលិកត្តួតពិនិ្តយបៅបពលពួកបគ្ម្កែល់ 
អនកប ោះជំរំទំងអស់ក៏ត្តូវពិនិ្តយផ្សងដែរបៅបពលម្កែល់េីតាំង។ 
គិ្តពីការប វ្ើការត្តួតពិនិ្តយសុខ្ភាពរបស់អនកប ោះជំរំទំងអស់បៅបពលម្កែល់ 
ការបន្ោះអាចរាប់បញ្ចូលទំងការវាស់សីតុណហ ភាពរបស់អនកប ោះជំរំបៅបែើម្ថ្ងៃនី្មួ្យៗ
បដាយបត្បើម្៉ែូដម្៉ែត្តដែលម្ិន្ប៉ែោះផ្ទា ល់។ ត្បសិន្បបើមិ្ន្ម្ងន្ដេម្៉ែូដម្៉ែត្តដែលម្ិន្ប៉ែោះផ្ទា ល់បេ 
អាចបត្បើការវាយតថ្ម្លសីតុណហ ភាពដែល ន្រាយការជំនួ្ស ន្។  

  
    
Should my child bring lunch / snacks? បតើកនូ្របសខ់្្ុំគ្រួយកអាហារថ្ងៃត្តង់/អាហារសត្ម្ន្ប់ៅជាម្យួឬបេ? 
Yes, it’s advisable that each child bring 
his/her own meals, if possible. Food 
sharing should be avoided. If food is 
offered by camp operators, it should be in 
pre-packaged boxes or bags for each 
camper, instead of a buffet or family-style 
meal. Avoid sharing of foods and utensils. 

 េ/ច៎ា ស ម្ងន្ការដណនាំឱ្យកុម្ងរម្ងន ក់ៗយកអាហារផ្ទា ល់ខ្លួន្ម្កជាមួ្យ 
ត្បសិន្បបើអាច។ គួ្រដតបជៀសវាងការដចករំដលកអាហារ។ 
ត្បសិន្បបើអាហារត្តូវ ន្ផ្សតល់ជូន្បដាយត្បតិបតតិករជំរំវាគួ្រដតសថិតបៅកនុងត្បអប់ឬកាបូប
ដែល ន្ខ្ចប់េុកជាម្ុន្សត្ម្ងប់អនកប ោះជំរំម្ងន ក់ៗ 
ជំនួ្សឱ្យអាហារប ូបហវឬអាហារដបបត្គួ្សារ។ បជៀសវាងការដចករំដលកអាហារ 
និ្ងត្បដាប់ត្បដាបត្បើត្ ស់។ 

  



What activities will be allowed at day 
camp? 

បតើសកម្មភាពអវខី្លោះដែលន្ឹងត្តវូ ន្អន្ញុ្ញា តបៅបពលប ោះជរំបំពលថ្ងៃ? 

Campers will be able to do many of the 
things they normally do at camp — 
exercise, arts and craft, play, etc., — but 
physical distancing and other precautions 
will be in place. 

អនកប ោះជំរំនឹ្ងអាចប វ្ើអវីៗជាបត្ចើន្ដែលពួកបគ្ប វ្ើជា្ម្មតាបៅជំរំ - ហាត់ត្ ណ 
សិលបៈ និ្ងសិបបកម្ម បលង ជាបែើម្ - ប៉ែុដន្តត្តូវដតម្ងន្ការរកាចម្ងៃ យពីគ្នន  
និ្ងការត្បុងត្បយ័តនបផ្សេងៗបេៀត។ 

  
Can sports be played during day 
camps?  

បតើកឡីាអាចបលង ន្បេកនងុបពលជរំបំពលថ្ងៃ?  

Most organized activities and sports such 
as basketball, baseball, soccer, and 
football that are held on park fields, open 
areas, and courts are not permitted 
because they require coaches and 
athletes who are not from the same 
household or living unit to be in close 
proximity, which increases their potential 
for exposure to COVID-19.  

សកម្មភាពនិ្ងកីឡាដែល ន្បរៀបចំភាគ្បត្ចើន្ែូចជាកីឡា ល់ប ោះ បបសបល 
វាយកូន្ ល់ និ្ង ល់ទត់ដែលត្តូវ ន្ប វ្ើបៅបលើេីធាល ឧេាន្ េីធាល ចំហ 
និ្ងេីធាល ខាងកនុងមិ្ន្ត្តូវ ន្អនុ្ញ្ញា តបេ ពីបត្រោះកីឡាទំងបនាោះតត្មូ្វឱ្យម្ងន្ត្គូ្បងវឹក 
និ្ងអតតពលិកដែលមិ្ន្ដម្ន្ម្កពីត្គួ្សារ ឬកដន្លងរស់បៅដតមួ្យឱ្យបៅជិតគ្នន ប ើយ 
ដែលការប វ្ើដបបបន្ោះអាចបបងកើន្ឱ្យម្ងន្ការត្បឈម្នឹ្ង COVID-19។  

  
Will my child need to wear a cloth face 
covering the entire day? 

បតើកនូ្របសខ់្្ុតំ្តវូការរកម់្ង៉ែ សត់្កណាតប់ពញម្យួឬថ្ងៃបេ? 

All campers and visitors are required to 
wear cloth face coverings while at camp, 
except while swimming, napping, 
eating/drinking or engaging in solo 
physical exertion (such as jogging alone). 
Children less than three years of age and 
those with health conditions that prevent 
masking are exempt.  

អនកប ោះជំរំ 
និ្ងអនកេសេនាទំងអស់តត្មូ្វឱ្យរក់ម្ង៉ែ ស់ត្កណាត់ខ្ណៈបពលប ោះជំរំបលើកដលងបព
លដហលេឹក បគ្ង បរិបភាគ្/ផឹ្សក ឬចូលរួម្ហាត់ត្ ណដតម្ងន ក់ឯង 
(ែូចជាការរត់ដតម្ងន ក់ឯង) ជាបែើម្។ កុម្ងរដែលម្ងន្អាយុតិចជាងបីឆ្ន ំ 
និ្ងបលើកដលងចំបរោះអនកដែលម្ងន្បញ្ញហ សុខ្ភាពដែលម្ិន្អាចរក់ម្ង៉ែ ស់។  

  
Will staff be required to wear a face 
covering the entire day? 

បតើបគុ្គលកិន្ងឹត្តវូរក់ម្ង៉ែ សត់្កណាតប់ពញម្យួថ្ងៃឬបេ? 

Yes, all camp staff should use cloth face 
coverings unless Cal/OSHA standards 
require respiratory protection.  

 េ/ច៎ា ស បុគ្គលិកជំរំទំងអស់គួ្របត្បើម្ង៉ែ ស់ត្កណាត់ បលើកដលងដតសតង់ដារ 
Cal/OSHA តត្មូ្វឱ្យម្ងន្ការការររផ្សលូវែបងហើម្។  

  
Can children access playground 
equipment? 

បតើកមុ្ងរអាចេេលួ ន្ឧបករណស៍ត្ម្ងបប់លងបៅសួន្កមុ្ងរបលងឬបេ? 

Use of playground equipment will be 
limited. Physical activities that require 
less contact with surfaces are preferable.  

ការបត្បើត្ ស់ឧបករណ៍បៅសួន្កុម្ងរនឹ្ងត្តូវ ន្ដាក់កត្មិ្ត។ 
សកម្មភាពរាងកាយដែលតត្មូ្វឱ្យម្ងន្េំនាក់េំន្ងតិចជាមួ្យថ្ផ្សាគឺ្លអ។  

  
Will children be able to share art បតើកមុ្ងរន្ងឹអាចដចករដំលកការផ្សគតផ់្សគងស់ិលបៈ ត្បដាបត់្បដាបកមងបលង បហគម្ ន្ឬបេ? 



supplies, toys, games? 

Sharing of objects and equipment should 
be limited as much as possible. Items 
should be cleaned and disinfected 
between uses. 

ការដចករំដលកវតថុ និ្ងឧបករណ៍គួ្រដតម្ងន្កត្មិ្តតាម្ដែលអាចប វ្ើបៅ ន្។ 
គួ្រដតត្តូវ ន្សម្ងអ តនិ្ងសម្ងល ប់បម្បរាគ្របស់របរសត្ម្ងប់ការបត្បើត្ ស់ម្តងៗ។ 

  
Children are prone to sharing. How 
can this be managed?  

កមុ្ងរងាយន្ងឹដចករដំលក។ បតើបរឿងបន្ោះអាចត្តវូ ន្ត្គ្បត់្គ្ងយ៉ែ ងែចូបម្តច?  

Children should maintain physical 
distance from each other and that should 
be encouraged with the use of floor 
markings and seating. 

កុម្ងរគួ្ររកាចម្ងៃ យពីគ្នន បៅវិញបៅម្ក 
បហើយដែលគ្ួរដតត្តូវ ន្បលើកេឹកចិតតបដាយបត្បើសញ្ញា សម្ងគ ល់ជាន់្ និ្ងកដន្លងអងគុយ។ 

  
How can we encourage children at 
camp to remain physically distanced? 

បតើបយើងអាចបលើកេឹកចិតតកមុ្ងរបៅជរំឱំ្យរកាចម្ងៃ យពគី្នន  ន្យ៉ែ ងែូចបម្តច? 

The number of people in the camp will be 
limited to ensure physical distancing. 
There will also be physical guides, such 
as tape on floors or sidewalks and signs 
on walls, to ensure that camp staff and 
campers remain at least 6 feet apart in 
lines and throughout the day.  

ចំនួ្ន្ត្បជាជន្បៅកនុងជំរំនឹ្ងត្តូវ ន្កំណត់បែើម្បីធានា ន្នូ្វការរកាចម្ងៃ យពីគ្នន ។ 
វាក៏នឹ្ងម្ងន្ការដណនាំដផ្សនករាងកាយ ែូចជាសកុតបៅបលើកត្ម្ងលឥែឋ ឬចិបញ្ចើម្ងនល់ 
បហើយនិ្ងសាល កសញ្ញា បៅបលើជញ្ញជ ំងបែើម្បីធានាថា បុគ្គលិកប ោះជំរំ 
និ្ងអនកប ោះជំរំសថិតកនុងចម្ងៃ យយ៉ែ ងតិច 6 ជំហាន្តាម្ជួរ និ្ងបពញម្ួយថ្ងៃ។  

  
It’s important for parents to talk to their 
children and encourage the practice of 
physical distancing while at day camp. 

វាម្ងន្សារៈសំខាន្់ណាស់សត្ម្ងប់ឪពុកម្ងត យកនុងការនិ្យយជាមួ្យកូន្ៗរបស់ពួកបគ្ 
និ្ងបលើកេឹកចិតតឱ្យអនុ្វតតការរកាចម្ងៃ យពីគ្នន ខ្ណៈបពលប ោះជំរំបពលថ្ងៃ។ 

  
What happens to the day camp if one 
camper gets sick or tests positive?  

បតើម្ងន្អវបីកើតប ើងចបំរោះជរំបំពលថ្ងៃ ត្បសនិ្បបើអនកប ោះជរំឈំឬឺបតសតវជិជម្ងន្?  

Anyone who exhibits symptoms of 
COVID-19 should be isolated, must wear 
a face covering and be transported home 
or to a healthcare facility, as soon as 
possible. 

អនកណាម្ងន ក់ដែលបងាហ ញបរាគ្សញ្ញា  COVID-19 គួ្រដតបៅដាច់បដាយដ ក 
ត្តូវដតរក់ត្បដាប់បិេមុ្ខ្ និ្ងត្តូវ ន្ែឹកម្កផ្សាោះ 
ឬបៅម្ន្ាីរដងទំសុខ្ភាពឱ្យ ន្ឆ្ប់តាម្ដែលអាចប វ្ើ ន្។ 

  
In consultation with the Department of 
Public Health, the camp may be 
considered for closure based on the risk 
level within the specific community as 
determined by the local public health 
officer. 

បៅកនុងការពិបត្គ្នោះបយបល់ជាមួ្យត្កសួងសុខាភិ ល 
ជំរំបន្ោះអាចត្តូវ ន្គិ្តពិចរណាសត្ម្ងប់ការបិេបដាយដផ្សអកបលើកត្មិ្តហានិ្ភ័យបៅកនុង
សហគ្ម្ន៍្ជាក់លាក់ 
ែូចដែល ន្កំណត់បដាយម្ត្ន្តីសុខ្ភាពសាធារណៈត្បចំម្ូលដាឋ ន្។ 

  
Can children travel from other cities / 
counties to attend camps? 

បតើកមុ្ងរអាចប្វើែបំណើរពេីតី្កុង/បខាន្្បីផ្សេងបេៀតបែើម្បចីលូរមួ្ប ោះជរំ ំន្បេ? 



Mixing campers from other cities and 
counties promotes a higher-risk 
environment and is not encouraged.  

ការប ោះជំរំចត្មុ្ោះពីេីត្កុង 
និ្ងបខាន្្ីបផ្សេងៗបលើកកម្ពស់បរិយកាសដែលម្ងន្ហានិ្ភ័យខ្ពស់ 
បហើយមិ្ន្ត្តូវ ន្បលើកេឹកចិតតប ើយ។  

  
Will attendance be limited?  បតើការចលូរមួ្ន្ងឹម្ងន្កណំត់ឬបេ?  
Yes, the number of people who can 
attend camp will be limited in order to 
maintain physical distancing.  

 េ/ច៎ា ស 
ចំនួ្ន្ម្នុ្សេដែលអាចចូលរួម្ប ោះជំរំនឹ្ងត្តូវ ន្កំណត់បែើម្បីរកាចម្ងៃ យពីគ្នន ។  

  
What infection prevention protocols 
will be in place? 

បតើពិ្ សីារបងាក រការឆ្លងន្ងឹម្ងន្អវខី្លោះ? 

Day camps are advised to limit or remove 
the use of shared resources, including 
drinking fountains. Facilities and 
frequently touched surfaces on site and 
on buses and vans should be cleaned 
frequently with approved Environmental 
Protection Agency (EPA) disinfectants. 

ការប ោះជំរំបពលថ្ងៃត្តូវ ន្បគ្ដណនាំបអាយដាក់កត្មិ្ត 
ឬែកបចញនូ្វការបត្បើត្ ស់្ន្ធាន្ 
បដាយរួម្ទំងការផឹ្សកេឹកពីម្ងន្េឹក ញ់សត្ម្ងប់ផឹ្សក។ បត្គ្ឿងបរិកាា រ 
និ្ងថ្ផ្សាដែលប៉ែោះជាញឹកញាប់បៅន្ឹងេីតាំង 
និ្ងបៅបលើឡាន្ត្កុងនិ្ងរងយន្តែឹកេំនិ្ញគួ្រដតត្តូវ ន្សម្ងអ តឱ្យ ន្ញឹកញាប់ជាមួ្យ
នឹ្ងត្បដាប់សម្ងល ប់បម្បរាគ្ថ្ន្េីភាន ក់ងារការររបរិសាថ ន្ (EPA) 
ដែលត្តូវ ន្អនុ្ញ្ញា ត។ 

  
Will there be modified drop-off and 
pick-up schedules? 

បតើន្ងឹម្ងន្ការផ្ទល ស់បតរូកាលវភិាគ្បៅេេលួ ន្ិងជនូ្ម្កវញិឬបេ? 

Yes, arrival and drop-offs will be 
staggered, as practical, to limit large 
groups gathering.  

 េ/ច៎ា ស ការម្កែល់និ្ងការជូម្កវិញនឹ្ងម្ងន្តៗគ្នន  ែូចដែល ន្អនុ្វតត 
បែើម្បីកំណត់ការត្បមូ្លផ្សតុំត្កុម្្ំៗ។  

  
### ### 

 


