សំណួរគេសួ រជាញឹកញាប់ គ ើខ្ញត្ំ វូ គ្វ ើដូចគតេ ចត្បសិនគបើខ្ញឆ្
ំ លង

ជំងឺកូរ ូណា (COVID-19)
1.

ត ខើ គ្ញុំ រួ ត្វើយ៉ាងណា ប្រសិនតរើខគ្ញុំ ិ ថាខ្អាញុំ ចឆ្លងជុំងឺករូ ណា
ូ 2019 (COVID-19)?
• ប្រសិនតរើតោកអ្នករស់តៅកនញងផ្ទះជាមួយ ឬជាដៃគូ ជាអ្នកថែទុំ ឬមានទុំនាក់ទុំនងជិ សនិទធិជាមួយអ្នកថៃលមានតោគសញ្ញាតផ្េងៗ ររស់ជុំងឺ COVID-19 តោកអ្នកចុំបាច់កាក់ឃុំង
ខលួនឯងតៅផ្ទះយ៉ា ងតោចណាស់រយៈតេល14ដែៃ។ ទុំនាក់ទុំនងជិ សនិទធិមានន័យថាសថិ តៅកនញងរយៈចុំងាយ 6ហ្វី េីអ្នកមានតោគសញ្ញាតផ្េងៗដនជុំងឺ COVID-19 កនញងរយៈតេលតលើសេី10នាទី
ឬមានរ៉ាះពាល់ជាមួយនឹងវ ថញោវកនញងខលួនររស់េួកតគ និង/ឬពាក់េនធ័នឹងខលួន (ៃូចជាត ើស ទឹកមា ់ តសលស ទឹកសុំតបារ កុំអ្ួ ទឹកតនាម ឬោមកោគ)។ សប្មារ់េ័ ៌មានលមអិ រួមទុំងរយៈតេលតោកអ្នកប្ ូវកាក់ឃុំងខលួនដាច់េីតគ
សូមអាន Home quarantine guidance for those exposed to COVID-19 ។
• ប្រសិនតរើតោកអ្នកេុំមានទុំនាក់ទុំនងជិ សនិទធិជាមួយនឹងអ្នកណាមានក់ថៃលមានជុំងឺ COVID-19តទ តហ្ើយមានអារមមណ៍លអ្មមតា សូមតាមដានសខភាេខលួនឯងរយៈតេល14ដែៃតៃើមបីតមើលេីតោគសញ្ញានានាដនជុំងឺCOVID-19
ៃូចជាប្គញនតតៅ កអក និងៃកៃតងហើមែរ់ៗ។ តោកអ្នកក៏ៃូចជាអ្នកៃដទតទៀ ថៃរ ប្ ូវច ់វិធានការណ៏ការពារខលនួ ឯង និងអ្នកៃដទបានតាមរយៈការអ្នវ ៅអ្នាម័យលអៗ និងរកាគមាល សងគម (សូមអានចុំនចខាងតប្កាម)។

2.

ត ខើ គ្ញុំ រួ ត្វើយ៉ាងណា ប្រសិនតរើខមា្ញុំ នតោគសញ្ញាតផ្េងៗ តហ្ើយគិ ថាខ្អាញុំ ចឆ្លងជុំងឺ COVID-19?
• កុំឡញងតេលផ្ទះតឡើងជុំងឺតៅតេលរចចញរបនន វាទុំនងថាមនសេជាតប្ចើនថៃលមានតោគសញ្ញាៃូចជាផ្តៅសាយ និងតោគសញ្ញាប្សតៃៀងប្គញន មានជុំងឺCOVID-19។ មនសេជាតប្ចើន មិនចុំបាច់តៅជួរតវជជរណឌ ិ
ឬត្វើត សៅរកជុំងឺCOVID-19តនាះតទ េីតប្ពាះថាេួកតគមានជុំងឺប្សាលៗ និងអាចជាសះតសបើយតៅផ្ទះ។ តទះជាយ៉ា ងតនះកៅី េួកតគគួរថ ទូរសេទ័តៅតវជជរណឌ ិ ររស់ខលួនតអាយបានឆារ់រហ្័ស ប្រសិនតរើេួកតគមានអាយ 65ឆានុំ
ឬចស់ជាងតនះ មានដផ្ទតពាះ ឬមានរញ្ញហសខភាេតផ្េងៗៃូចជាជុំងឺោុំដរ ឬមានប្រេ័នធភាេសាុំ តខាយ េីតប្ពាះេួកតគសថិ កនញងប្កញមថៃលមានោនិភ័យខពស់ដនជុំងឺ្ៃន់។
• តោកអ្នកប្ ូវតៅផ្ទះយ៉ា ងតោចណាស់ 3ដែៃ (72តមា៉ាង) តប្កាយេីជាសះតសបើយ ថៃលមានន័យថាប្គញនតតៅ ររស់តោកអ្នកបា ់តៅតដាយមិនបាច់តប្រើថានុំរនថយកុំតៅ និងតដាយមាន ការប្រតសើរតឡើងនូវតោគសញ្ញាផ្លូវៃតងហើមររស់តោកអ្នក
(ៃូចជា ការកអក ៃកៃតងហើមែរ់ៗ) និង យ៉ា ងតោចណាស់កនលងផ្ តៅអ្ស់រយៈតេល 7ដែៃ ចរ់េីដែៃថៃលតោគសញ្ញាតច ៃុំរូង។
• ថសវងរកការេាបាលភាលមៗប្រសិនតរើតោគសញ្ញាររស់តោកអ្នកកាន់ថ ្ៃន់្ៃរតៅៗ តហ្ើយប្រសិនតរើអាចមានតប្រះថានក់ៃល់ជីវិ ។ សូមទូរសេទត័ ៅកាន់តលខ 911។ សប្មារ់េ័ ៌មានរថនថម សូមអាន Home Care Instructions
for People with Respiratory Symptoms.

3.

ត ខើ អា្ញុំ ចត្វតើ សៅរកជុំងឺ COVID-19 បានតទ?
• សម ថភាេកនញងការត្វតើ សៅតោគតៅកនញងតខាន្ី Los Angeles តៅមានថៃនកុំណ ់្ៃន់្ៃរ។ ប្រសិនតរើតោកអ្នកេុំមានតោគសញ្ញាតផ្េងៗ មិនចុំបាច់ត្វើត សៅតៃើមបីរញ្ញជក់េីការឆ្លងជុំងឺតនាះតឡើយ។ ប្រសិនតរើអ្នកមានតោគសញ្ញា
អ្នកមិនចុំបាច់ត្វើត សៅប្រន់ថ តៃើមបីរញ្ញជក់េីការឆ្លងតនាះតទ។ ទូរសេទ័តៅអ្នកផ្ៅល់តសវាររស់អ្នក ប្រសិនតរើតោកអ្នកមានការបារមភ ឬមានសុំនួរតផ្េងៗ អ្ុំេីតសចកៅីប្ ូវការកនញងការត្វើត សៅ។

4.

ត ជើ ងុំ ឺ COVID-19 ប្ វូ េាបាលថររណា?
• េុំមានការេាបាលជាក់ោក់សប្មារ់ជុំងឺCOVID-19តនាះតទ តហ្ើយរម នវាក់សាុំងការពារេីជុំងឺតនះថៃរ រ៉ាថនៅតោគសញ្ញាជាតប្ចើនអាចេាបាលបាន។ ប្ ូវៃឹងអ្ុំេផ្ី លិ ផ្លតបាកប្បាស់តផ្េងៗថៃលតគដាក់លក់
តដាយអ្ះអាងទុំងមិនេិ ថាការពារ ឬេាបាលការឆ្លងជុំងឺែមីតនះបាន។

5.

ត ខើ អា្ញុំ ចការពារខលនួ ឯង និងអ្នកៃដទេីជងុំ ឺ COVID-19 បានយ៉ា ងៃូចតមៅច?
•
•
•
•
•

អ្នវ ៅនូវការដាក់គមាល សងគម – តដាយសាន ក់តៅកនញងផ្ទះ (តលើកថលងថ សកមមភាេចុំបាច់នានាៃូចជាការទិ មហូរអាោរ) តជៀសវាងតៅកថនលងមានមនសេតប្ចើន និងសថិ តៅឆាៃយេីអ្នកៃដទកនញងចុំងាយយ៉ា ងតោចណាស់
6ហ្វី តាមថៃលអាចត្វើបាន។ សូមអាន Guide to social distancing សប្មារ់េ័ ៌មានរថនថម។
ោងសមាអ ដៃររស់តោកអ្នកជាមួយនឹងសារូ និងទឹកយ៉ា ងតោចណាស់ចុំនួន 20វិនាទី ជាេិតសសរនាទរ់េីតប្រើប្បាស់រនទរ់ទឹករួច មនតេលេិសារអាោរ និងរនាទរ់េីត ើសសុំតបារ កអក ឬកណាៅស់។ ប្រសិនតរើមិនមានសារូ និងទឹក
សូមតប្រើទឹកោងដៃសមាលរ់តមតោគ ថៃលមានផ្ទញកជា ិអាល់កលយ៉ា ង ិច60%។
ប្គរតលើការកអក ឬកណាៅស់ររស់ខលួនជាមួយនឹងប្កដាសជូ មខ តហ្ើយរនាទរ់មកតបាះប្កដាសតនាះតចល និងសមាអ ដៃររស់តោកអ្នកភាលមៗ។
កុំណ ់ទុំនាក់ទុំនងជិ សនិទធជាមួយអ្នកថៃលឈឺ។
សមាអ និងសមាលរ់តមតោគតៅតលើវ ថញ និងដផ្ទោរតផ្េងៗថៃលប្ ូវបានរ៉ាះពាល់ ឹកញារ់ តដាយតប្រើប្កណា ់ជូ ឬទឹកបា ់សមាអ ថៃលតប្រើកនញងផ្ទះជាប្រចុំ។ អានតសចកៅីថណនាុំតៅ Cleaning in the Home ។

សប្មារ់េ័ មា៌ នរថនថម និងការថណនាុំថៃលបានេិេណ៌នាតៅកនងញ ទុំេរ័ សុំណួរសួរជា កឹ ញារ់តនះ សូមចូលតៅកាន់ www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
ប្រសិនតរើតោកអ្នកមានសុំនរួ តផ្េងៗ និងចង់នយ
ិ យតៅកាន់អ្កន ណាមានក់ ឬប្ វូ ការថសវងរកការេាបាល ឬតសវាកមមសខភាេផ្លវូ ចិ ៅ សូមទក់ទងតៅកាន់រណាៅ េ័ មា៌ នតខាន្ី Los Angeles ថខេ 2-1-1 ថៃលមានប្គរ់តេលតវោ 24/7។
នាយកដាានសខភាេសាធារណៈដនតខាន្ី Los Angeles
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