សេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី (COVID-19)
សំណួរបានសួរញឹកញាប់អពំ សី សចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង
Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កំពុងអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យជួយពនយឺត្ការរីកោលដ្ឋលននជំងឺដដលបងកស ើងសដ្ឋយសេសោគកូរូណាណូ ដវល (ថ្មី) (COVID19)។ Public Health និងនដគូរបស់ខលួនកំពុងចាត្់វិធានការយ៉ា ងោល ំងកាលសដើេបីពនយឺត្ការរីកោលដ្ឋលរបស់ជំងឺ COVID-19 ប៉ាុដនតថ្វីត្បិត្មានការខិត្ខំប្បឹងដប្បងសនះក៏សដ្ឋយ ការចេលងកនុងសហគេន៍សៅដត្បនតមានសៅកនុង Los
Angeles County។ សដ្ឋយេិនមានវក់សាំង ឬការពាបាល វិធានការរកាគំលាត្សងាេបដនថេ គឺចាំបាច់សដើេបីពនយឺត្សលបឿនអប្ាករណីថ្មីៗននជំងឺ COVID-19 និងការពារទំងសាធារណជន ទំងប្បព័នធដថ្ទំសុខភាព។

សដើេបីជួយពនយឺត្ការរីកោលដ្ឋលននជំងឺ COVID-19 េន្តនតីសុោេិបាលសៅកនុង County of Los Angeles បានសចញសសចកតីបង្គាប់េន្តនតីសុោេិបាលដដលបានដកសប្េួល (Revised Health Officer Order)
េួយកាលពីនថ្ៃទី 21 ដខេីនាឆ្នំ 2020 ដដលជំនួសឲ្យសសចកតីបង្គាប់កាលពីេុនរបស់ County។ "សសចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាង (Safeer at Home Order)" សនះគឺប្ត្ូវគ្ននជាេួយនឹងសសចកតីបង្គាប់កាលពីនថ្ៃទី 19
ដខេីនាឆ្នំ 2020 របស់អេិបាលរដា California៖ https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf,
ដដលត្ប្េូវឲ្យប្បជាជនសៅ California សថិត្សៅផ្ទះ។
សសចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាងរបស់ Los Angeles County និងឯកសារដណនាំបដនថេគឺអាចរកបានសៅសលើសគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់ Los Angeles County Department of Public
Health៖ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.
ព័ត្៌មានទូសៅអំពីសសចកតីបង្គាប់េន្តនតីសុោេិបាលឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាង
1.

សត្ើជងំ ឺ COVID-19 គឺជាអវ?ី
ជំងឺរលាកផ្លូវដសងហើេកូរូណាឆ្នំ 2019 (COVID-19) គឺជាជំងឺផ្លូវដសងហើេេួយ ដដលបណាតលេកពីសេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី។ វឆ្លងរវងេនុសសដដលប៉ាះពាល់ជិត្សនិទធជាេួយេនុសសមានក់សទៀត្ (សៅកនុងគំលាត្ប្បដហល 6 ហវីត្)
ាេរយៈត្ំណក់ទឹកត្ូចៗដដលសកើត្ស ើងសៅសពលេនុសសដដលមានផ្ទុកសេសោគកអក ឬកណាាស់។ វក៏អាចឆ្លងសៅសពលសគប៉ាះពាល់នផ្ទ ឬវត្ថុដដលមានសេសោគេកពីេនុសសដដលបានឆ្លងជំងឺសៅសលើសនាះ បនាទប់េកប៉ាះមាត្់ ប្ចេុះ
ឬដេនករបស់ខលួនេុនសពលលាងនដរបស់ខលួន។
េនុសសដដលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចមានជំងឺផ្លូវដសងហើេចាប់ពកី ប្េិត្ប្សាល ដល់កប្េិត្ធៃន់សដ្ឋយមានអការៈប្គុនសតត និងកអក ដដលអាចវិវឌ្ឍសៅជាពិបាកដកដសងហើេ។ េនុសសប្គប់គ្ននមានហានិេ័យ (risk) អាចឆ្លងជំងឺ
COVID-19 ប៉ាុដនតេនុសសេួយចំនួនង្គយរងសប្គ្នះចំសពាះជំងឺធៃន់ធៃរសដ្ឋយសារអាយុ សភាពោងកាយ និង/ឬសភាពសុខភាពរបស់ពួកសគ។

2.

សហត្ុអបាវី នជាេន្តនសតី ោុ េិបាលរបស់ Los Angeles County សចញសសចកតបី ង្គាប់េន្តនសតី ោុ េិបាលឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាងសនះ?
ចាប់របស់រដា California ផ្តល់សិទធិអំណាចដល់េន្តនតីសុោេិបាលកនុងការចាត្់វធាិ នការការពារ ដដលចាំបាច់សដើេបីការពារការោត្ត្ាត្ននជំង។ឺ កនុងករណីដដលេិនមានវក់សាំង ឬការពាបាលជាក់លាក់សប្មាប់ជំងឺ COVID-19
និងសដ្ឋយមានការសកើនស ើងននករណី ការដ្ឋក់កប្េិត្សលើឱកាសសប្មាប់ការប៉ាះពាល់ជិត្សនិទធរវងេនុសសគឺជាវិធីដ៏លអបំផ្ុត្ និងដត្េួយគត្់សដើេបីបង្គអក់ការោត្ត្ាត្ននជំងឺ COVID-19 និងការពារសាធារណជន។
សសចកតីបង្គាប់គឺដផ្អកសលើេសតុាងវិទាសាន្តសត និងការអនុវត្តលអបំផ្ុត្។ អនកជំនាញោងសុខភាពសាធារណៈដណនាំការរកាគំលាត្សងាេ (ការបសងកើនគំលាត្រវងេនុសស) សដើេបីបញ្ឈប់ ឬពនយឺត្ការរីកោលដ្ឋលននជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺ
COVID-19។

3.

សត្ើសសចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាងសនះនឹងមានប្បសិទភាធ ពយូរប៉ានុ ណា?
សសចកតីបង្គាប់សនះចូលជាធរមានរហូត្ដល់នថ្ៃទី 19 ដខសេសាឆ្នំ 2020។ Public Health នឹងបនតការាេដ្ឋនអប្ាននការោត្ត្ាត្របសជំងឺ COVID-19 ភាពធៃន់ធៃរននជំងនឺ ិងេរណភាពដដលសកើត្ស ើង ការដណនាំពី
California Department of Public Health (CDPH) និង Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ប្ពេទំងត្ប្េូវការសប្មាប់វធាិ នការបដនថេ។ សបើសិនជាចាំបាច់
េន្តនតីសុោេិបាលអាចនឹងពនារសពល ពប្ងីក ឬដកដប្បសសចកតីបង្គាប់សនះសដើេបីការពារសុខភាពរបស់សាធារណជន។

4.

សត្ើសសចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាងសនះអនុវត្តសៅសលើេនុសសប្គប់គ្ននសៅកនងុ Los Angeles County ដដរឬសទ?
សទ។ សសចកតីបង្គាប់សនះអនុវត្តចំសពាះត្ំបន់នានាកនុងដដនយុាតធិការរបស់ Los Angeles County Public Health ប៉ាុសណាណះ ដដលោប់បញ្ចូលប្គប់ដផ្នកទំងអស់របស់ County សលើកដលងដត្ទីប្កុង Los Beach និង
Pasadena។ ទីប្កុង Long Beach និង Pasadena មាននាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈប្បចាំទីប្កុងផ្ទទល់របស់ពួកសគ និងបានសចញសសចកតីបង្គាប់េន្តនតីសុោេិបាលប្សសដៀងគ្នននឹងសសចកតីបង្គាប់េន្តនតីសុោេិបាល
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សេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី (COVID-19)
សំណួរបានសួរញឹកញាប់អពំ សី សចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង
ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាងដដរ។ អាជីវកេម និងអងាភាពកនុងទីប្កុងទំងសនះ គួរពិនិត្យសេើលជាេួយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខលួនសប្មាប់ការដណនាំ។
5.

សត្ើសសចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាងសនះសៅដត្អនុវត្តដដរឬសទ សបើសនិ ជាទីប្កងុ ក៏បានសចញសសចកតត្ី ប្េវូ ?
ទីកដនលងទំងអស់ដដលសថិត្សប្កាេដដនយុាតធិការរបស់ Los Angeles County Health (ត្ំបន់ដដលេិនសថិត្សប្កាេការប្គប់ប្គង និងទីប្កុងសប្តពី Long Beach និង Pasadena) ប្ត្ូវដត្អនុវត្តាេ
សសចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាងរបស់ Los Angeles County។ សទះជាយ៉ា ងណាកតី សសចកតីបង្គាប់សនះេិនផ្ទត្់សចាលការរឹត្បនតឹងត្ឹងរុឹងដដលបានដ្ឋក់ចុះសដ្ឋយសេត្ថកិចកច នុងត្ំបន់ ដូចជាទីប្កុងស ើយ។

សត្ើសសចកតីបង្គាប់េន្តនតីសុោេិបាលឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាងនិយយអវីខលះ?
6.

សត្ើសសចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង ត្ប្េវូ ឲ្យសាធារណជនសធវអើ ខវី ះល ?
វិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជនប្ត្ូវដត្ជួយទប់សាកត្់ការោត្ត្ាត្ននជំងឺ COVID-19 សដ្ឋយអនុវត្តការរកាគំលាត្សងាេ និងសធវើការប្បុងប្បយ័ត្នសប្មាប់ជំងឺឆ្លងទូសៅ។ សដ្ឋយសារការរីកោលដ្ឋលដ៏ឆ្ប់រហ័សរបស់ជំងឺ
COVID-19 និងត្ប្េូវការសដើេបីការពារសមាជិកដដលង្គយរងសប្គ្នះបំផ្ុត្កនុងសហគេន៍របស់សយើង Public Health បានអំពាវនាវឲ្យេនុសសប្គប់គ្ននសថិត្សៅផ្ទះ ឬសថិត្សៅទីកដនលងសាន ក់សៅរបស់ខលួន សលើកដលងសពលដដលពួកសគ
ចាំបាច់ប្ត្ូវសៅសធវើការសៅអាជីវកេមសំោន់ៗ ឬប្បត្ិបត្តិការដថ្ទំសុខភាព ផ្តល់នូវសហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ៗ ទិញទំនិញសៅអាជីវកេមសំោន់ៗ ឬចូលរួេកនុងសកេមភាពសំោន់ៗ។ សប្មាប់សាធារណជន សនះមានន័យថាពួកសគគួរដត្៖
•

សថិត្សៅផ្ទះ (េិនឲ្យមានការប៉ាះពាល់ពីអនកដនទ និងេិនប៉ាះពាល់អនកដនទ)

•

សចញសៅសប្តសប្មាប់សសវកេមសំោន់ៗ ឬសបើសិនជាពួកសគគឺជាបុគាលសំោន់ប៉ាុសណាណះ

•

សថិត្សៅគំលាត្ប្បាំេួយហវីត្ឬសប្ចើនជាងសនះពីអនកដនទ

•

េិនប្បេូលផ្តុំជាប្កុេ

សសចកតីបង្គាប់ដដលចូលជាធរមានរហូត្ដល់នថ្ៃទី 19 ដខសេសាឆ្នំ 2020 មានដចងដូចត្សៅ៖
•

ហាេឃាត្់ការប្បេូលផ្តុំជាសាធារណៈ និងឯកជនទំងកនុងនិងសប្តអគ្នរ និងប្ពឹត្តិការណ៍ទំងអស់កនុងចំសណាេេនុសសដដលេិនសថិត្កនុងប្គួសារដត្េួយសៅកនុង Los Angeles County។

•

ត្ប្េូវឲ្យអាជីវកេមទំងអស់បញ្ឈប់ប្បត្ិបត្តិការសប្មាប់េនុសសផ្ទទល់ និងបិទទវ រដល់សាធារណជន លុះប្ាដត្អាជីវកេមប្ត្ូវបានកំណត្់ថាជាអាជីវកេមសំោន់ (Essential Business)។
សសចកតីបង្គាប់សនះត្ប្េូវឲ្យផ្ារលក់ទំនិញនិងផ្ារទំសនើបកនុងអគ្នរទំងអស់ ផ្ារណាត្់ (swap meets and flea markets) ទំងអស់ សួនកុមារទំងកនុងនិងសប្តអគ្នរទំងអស់ និងអាជីវកេមដដលេិនសំោន់
ទំងអស់សធវើការបិទទវ រ។

•

ត្ប្េូវឲ្យអាជីវកេមសំោន់ៗដដលេិនប្ត្វូ បានត្ប្េូវឲ្យបិទទវ រដល់សាធារណជន អនុវត្តការរកាគំលាត្សងាេសៅាេកប្េិត្ដដលអាចអនុវត្តបាន និងការប្បុងប្បយ័ត្នសដើេបីការពារការឆ្លងជំងឺដដលបានសរៀបោប់សៅកនុង
សសចកតីបង្គាប់សនះ។

•

ត្ប្េូវឲ្យសភាជនីយដ្ឋានទំងអស់សរៀបចំ និងផ្តល់ជូនេហូបអាហារដដលប្ត្ូវបានផ្តល់ឲ្យអត្ិថ្ិជនាេរយៈសសវកេមដឹកជញ្ជូន ាេរយៈការេកយកសដើេបីបរិសភាគសៅោងសប្ត និងាេរយៈការសបើកចូលប៉ាុសណាណះ។ សភាជនីយដ្ឋាន
េិនអាចផ្តល់សសវកេមទទួលទនសៅោងកនុងអគ្នរ ឬោងសប្តអគ្នរស ើយ។

សសចកតីបង្គាប់សនះេិនោោំងបុគាល ឬប្គួសារពីការសធវើសកេមភាពលំដហកាយ ឬសកេមភាពសៅោងសប្ត ដូចជាស ើងេនំ សដើរ រត្់ហាត្់ប្បាណ ឬជិះកង់ស ើយ ដោបណាេនុសសប្គប់រូបអនុវត្តការរកាគំលាត្សងាេ
សៅាេកប្េិត្េួយដដលអាចសធវើបាន។
សដ្ឋយសារសសចកតីបង្គាប់សនះ អាចប្ត្ូវបានសធវើបចចុបបននភាព ឬពនារសពល ប្បជាជនទំងអស់គួរដត្សេើលសគហទំព័ររបស់ Public Health (www.publichealth.lacounty.gov) ជាសរៀងោល់នថ្ៃរហូត្ដល់សសចកតីបង្គាប់
ប្ត្ូវបានបញ្ចប់ និងអនុវត្តាេសសចកតីត្ប្េូវថ្មីៗសផ្សងៗ។
7.

សត្ើអាជីវកេមប្បសេទអវខី ះល ប្ត្វូ បានត្ប្េវូ ឲ្យបិទទវ រដល់សាធារណជនជាបសណាតះអាសនន?
សសចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាង ត្ប្េូវឲ្យមានការបិទទវ រជាបសណាតះអាសននភាលេៗដល់សាធារណជនសប្មាប់ោល់អាជីវកេមដដលេិនប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាអាជីវកេមសំោន់ៗ។ អាជីវកេមសំោន់ៗគឺជាអាជីវកេម ដដលផ្តល់សសវកេម

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់សោនធី Los Angeles
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សេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី (COVID-19)
សំណួរបានសួរញឹកញាប់អពំ សី សចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង
ដដលចាំបាច់ដល់សុខុមាលភាពននប្បជាជនរបស់រដា។
ឧទហរណ៍េួយចំនួនននអាជីវកេមដដលេិនសំោន់ ដដលប្ត្ូវបានត្ប្េូវឲ្យបិទទវ រមានដូចជា៖

8.

•

បារ និងកលិបោប្ត្ី។

•

សោងភាពយនត សោងភាពយនតសបើកចូល ទីកដនលងសដេតងផ្ទទល់ សាលប្បគុំត្ន្តនតី សវទិការប្បកួត្ (arena) និងពហុកី ដ្ឋាន។

•

កដនលងសបាះបូលីង (bowling) និងកដនលងសលងសហាេ។

•

កដនលងហាត្់ប្បាណ និងេជឈេណឌ លហាត្់ប្បាណ។

•

កដនលងផ្លិត្ប្សា សោងចប្កផ្លិត្ប្សាសបៀរ និងកដនលងបសប្េើប្សាសបៀរ (ដផ្នកដដលបសប្េើការទទួលទនសេសជជៈជាសាធារណៈ)។

•

ទីកដនលងសេអិត្សមាអងផ្ទទល់ខលួនដូចជាកដនលងសធវើប្កចក ឬសធវើសក់។

•

កដនលងវយកូនសហាា ល វយកូនបាល់(Tennis) ាោងបាល់ទះ និងបាល់សបាះ។

•

ហាងលក់បារី និងថានំជក់។

•

ហាងសំសលៀកបំពាក់។

•

អាជីវកេមលាងរថ្យនត។

•

ផ្ារលក់ទំនិញនិងផ្ារទំសនើបកនុងអគ្នរ (សដ្ឋយមានករណីសលើកដលងសប្មាប់អាជីវកេមសំោន់ៗ ដដលអាចចូលពីោងសប្តននផ្ារលក់ទំនិញកនុងអគ្នរ)។

•

សួនកុមាររបស់កុមារទំងកនុង និងសប្តអគ្នរ (សលើកដលងទីធាលដដលសថិត្សៅកនុងេណឌ លដថ្ទំកុមារ)។

•

ផ្ារណាត្់ (Flea Markets and Swap Meets)។

សត្ើអាជីវកេមប្បសេទអវខី ះល េិនប្ត្វូ បានត្ប្េវូ ឲ្យបិទទវ រដល់សាធារណជនជាបសណាតះអាសនន?
មានដត្អាជីវកេមសំោន់ៗប៉ាុសណាណះ សទើបេិនប្ត្ូវបានត្ប្េូវឲ្យបិទទវ រដល់សាធារណជនជាបសណាតះអាសនន។ មានប្បសេទអាជីវកេម និងសសវកេមជាសប្ចើន ដដលប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាសំោន់ ដដលអាចបនតសបើកទវ រ
សដើេបីបំសពញាេត្ប្េូវការរបស់ប្បជាជន ដោបណាេនុសសប្គប់គ្ននអនុវត្តការរកាគំលាត្សងាេសៅាេកប្េិត្ដដលអាចសធវើបាន។ ឧទហរណ៍មានដូចជា៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ហាងដដលលក់សប្គឿងសទស និងផ្លិត្ផ្លសផ្សងៗសទៀត្ដដលចាំបាច់សដើេបីរកាបាននូវសុវត្ថិភាព អនាេ័យ និងប្បត្ិបត្តិការសំោន់ៗរបស់ប្បជាជន។
អងាភាព និងអាជីវកេមដដលផ្តល់ទីជប្េក សសវកេមសងាេ និងការចាំបាច់ននជីវិត្សផ្សងៗសទៀត្។
ធនាគ្នរ សហជីពឥណទន (Credit Union) សាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងប្កុេហុនធានាោប់រង។
សាថ នីយសប្បងឥនធនៈ និងហាងលក់ទំនិញង្គយប្សួល (convenience store)។
ហាងលក់សប្គឿងសំណង់ ហាងផ្ាត្់ផ្ាង់អាគ្នរ ហាងជួសជុលរថ្យនត និងហាងជួសជុលកង់។
ជាងសធវបើ ំពង់ទឹក ជាងអគាិសនី អនកចាត្់ការប្ទពយសេបត្តិ អនកដថ្សួន/អនកដថ្ទីធាល បុគាលិកសនតិសុខ និងផ្ទះបុណយសព/កដនលងបញ្ចុះសព។
អនកសបាកគក់ កដនលងសបាកសៃួត្ អាជីវកេមដដលផ្តល់សសវកេមសផ្ញើសំបុប្ត្ និងដឹកជញ្ជូន។
សណាាគ្នរ ផ្ទះសំណាក់ និងបនទប់ជួលរួេ។
ប្កុេហុនអាកាសចរណ៍ សសវកេមដចករំដលការជិះ ាក់សុី និងសសវកេមេសធាបាយសធវើដំសណើរឯកជនសផ្សងៗសទៀត្។
អាជីវកេមដដលដឹកជញ្ជូនាេកបា៉ាល់ រថ្យនត ឬផ្តល់ការគ្នំប្ទដផ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញសប្មាប់ការដឹកជញ្ជូនសប្គឿងសទស េហូបអាហារ ទំនិញ ឬសសវកេមសដ្ឋយផ្ទទល់ដល់ប្បជាជន អាជីវកេមសំោន់ៗ ប្បត្ិបត្តិការដថ្ទំសុខភាព
និងសហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ៗ។
េនទីរសពទយ គលីនិក េណឌ លសុខភាពសាធារណៈ និងអនកផ្តល់សសវដថ្ទំសុខភាពដដលមានអាជាញប័ណណសផ្សងៗសទៀត្។
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សេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី (COVID-19)
សំណួរបានសួរញឹកញាប់អពំ សី សចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

សសវកេមសាងសង់ និងសកេមភាពសប្មាប់ប្ទពយសេបត្តិសាធារណៈ អាជីវកេម និងលំសៅដ្ឋាន។
សសវកេមប្បកបសដ្ឋយវិជាជជីវៈដូចជាការសបើកប្បាក់ដខ គណសនយយ និងផ្លូវចាប់ សៅសពលចាំបាច់សដើេបីជួយដល់ការអនុវត្តាេសកេមភាពដដលត្ប្េូវាេចាប់។
អាជីវកេមដដលជួយដល់ការប្ត្ួត្ពិនិត្យ ការកត្់ប្ា និងការសផ្ទរប្ទពយសេបត្តិលំសៅដ្ឋាន និងអាជីវកេម។
សាថ ប័នអប់រំ (សបើសិនជាសប្េួលដល់ការសិកាពីចមាៃយ)។
អាជីវកេមដដលគ្នំប្ទត្ប្េូវការដឹកជញ្ជូន។
េណឌ លដថ្ទំកមាុ រ។
អនកផ្តល់សសវដថ្ទំាេផ្ទះសប្មាប់ប្កុេេួយចំនួន។
សាថ ប័នដដលសធវើកិចចការសំោន់ៗសដើេបីសនតិសុខជាត្ិ។
ប្បត្ិបត្តិការដថ្ទំសុខភាព។ សេើលសសចកតីបង្គាប់សប្មាប់បញ្ជីសកេមភាពដដលប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាប្បត្ិបត្តិការដថ្ទំសុខភាព។
អនកផ្តល់សហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ៗ។ សេើលសសចកតីបង្គាប់សប្មាប់បញ្ជីសកេមភាពដដលប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាអនកផ្តល់សហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ៗ។

សប្មាប់បញ្ជីសពញសលញននអាជីវកេមសំោន់ៗ សូេសេើលដផ្នក 1.3 របស់សសចកតីបង្គាប់សនះ។ សប្មាប់បញ្ជីននអវីដដលប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាប្បត្ិបត្តិការដថ្ទំសុខភាព និងសហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ៗ សូេសេើលដផ្នក 15
របស់សសចកតីបង្គាប់សនះ។ សសចកតីបង្គាប់សនះអាចរកបានសៅ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/COVID-19_March%2021-HOOrder-7_00_FINAL2.pdf។
សត្ើអងាការេិនដសវងរកប្បាក់ចសំ ណញប្ត្វូ បានអនុញ្ញញត្ឲ្យបនតប្បត្ិបត្តកាិ រដដរឬសទ?
មានដត្អងាការដដលផ្តល់សសវកេមសំោន់ៗដូចមានសរៀបោប់សៅកនុងសសចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាងប៉ាុសណាណះ សទើបអាចបនតសបើកទវ របាន។ សនះនឹងោប់បញ្ចូលអងាការេិនដសវងរកប្បាក់ចំសណញដដលប្បត្ិបត្តិការសលើការដចកេហូបអាហារ
ការផ្តល់ទីជប្េកនិងសសវកេមសប្មាប់ពលរដាដដលគ្នមនផ្ទះសដេបង និងសសវកេមសំោន់ៗជាសប្ចើនសទៀត្។
9.

10. េណឌ លដថ្ទំកមា
ុ រ ប្ត្វូ បានអនុញ្ញញត្ឲ្យបនតសបើកទវ រ។ សត្ើមានសសចកតត្ី ប្េវូ ជាក់លាក់ណាេួយសប្មាប់ពកួ សគដដរឬសទ?

េណឌ លដថ្ទំកុមារប្ត្ូវដត្អនុវត្តាេសសចកតីត្ប្េូវទំងសនះ៖
•

ការដថ្ទំកុមារប្ត្ូវដត្បានអនុវត្តសៅកនុងប្កុេមានសសថរភាពននកុមារដប់ពីរ (12) នាក់ចុះសប្កាេ។ "មានសសថរភាព" មានន័យថាកុមារដប់ពីរ (12) នាក់ចុះសប្កាេសថិត្សៅកនុងប្កុេដដដលជាប្បចាំនថ្ៃ។
កុមារេិនអាចផ្ទលស់បតូរពីប្កុេេួយសៅប្កុេេួយសទៀត្បានសទ។

•

សបើសិនជាកុមារសប្ចើនជាងេួយប្កុេប្ត្ូវបានដថ្ទំកនុងសពលជាេួយគ្ននសៅេណឌ ល/អគ្នរ ប្កុេនីេួយៗប្ត្ូវដត្សថត្ិ សៅកនុងបនទប់ដ្ឋច់ពីគ្នន និងប្កុេទំងសនះេិនអាចលាយចូលគ្ននបានសទ។

•

អនកផ្តល់សសវដថ្ទំកុមារនីេួយៗប្ត្ូវដត្សៅជាេួយកុមារដត្េួយប្កុេប៉ាុសណាណះ។

•

ទីធាលសលងសៅកនុងេណឌ លដថ្ទំកុមារអាចប្ត្ូវបានសប្បើសដ្ឋយកុមារដដលកំពុងប្ត្ូវបានដថ្ទំសប្មាប់េណឌ លសនាះ។

11. សត្ើអាជីវកេមសោ
ំ ន់ៗប្ត្វូ បានត្ប្េវូ ឲ្យអនុវត្តាេការប្គប់ប្គងជំងអឺ ខវី ះល ?

អាជីវកេមសំោន់ៗទំងអស់ ដដលេិនប្ត្ូវបានត្ប្េូវឲ្យបិទទវ រដល់សាធារណជន រួេទំងភានក់ង្គររដ្ឋាេិបាល ប្ត្ូវបានត្ប្េូវឲ្យអនុវត្តការប្បុងប្បយ័ត្នសដើេបីប្គប់ប្គងជំងឺដូចោងសប្កាេ៖
•

អនុវត្តការរកាគំលាត្សងាេសដ្ឋយត្ប្េូវឲ្យអត្ិថ្ិជន សេញៀវសទសចរ និងបុគាលិកសថិត្សៅឃាល ត្ពីគ្ននប្បាំេួយ (6) ហវីត្ សៅាេកប្េិត្ដដលអាចសធវើបាន។

•

ផ្តល់ទីកដនលងលាងនដដដលមានសាបូ និងទឹក ឬទឹកអនាេ័យលាងនដដដលមានជាត្ិអាល់កុលយ៉ា ងត្ិច 60 ភាគរយ។

•

ដ្ឋក់សាលកសៅទីកដនលងសេើលស ើញចាស់សៅប្ចកចូលសាធារណៈ ដដលដណនាំកុំឲ្យសាធារណជនចូល សបើសិនជាពួកសគមានសោគសញ្ញញជំងឺផ្លូវដសងហើេ ដូចជាប្គុនសតត ឬកអក។

•

អនុវត្តាេការដណនាំអំពីការប្គប់ប្គងជំងឺឆ្លងដដលផ្តល់សដ្ឋយ Public Health។
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សេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី (COVID-19)
សំណួរបានសួរញឹកញាប់អពំ សី សចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង
សត្ើសសចកតីបង្គាប់េន្តនតីសុោេិបាលឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាងសនះមានន័យដូចសេតចសប្មាប់ខញុំ?
12. សត្ើខអា
ញុំ ចសចញពីផ្ះទ របស់ខបាញុំ នដដរឬសទ?

បាន។ សាធារណជនអាចសចញពីផ្ទះសដើេបីទទួលបានសសវកេមសំោន់ៗ (ឧ. សសវកេមដដលបំសពញត្ប្េូវការេូលដ្ឋានរបស់េនុសស) ដូចជាទិញសប្គឿងសទស ការទទួលផ្លិត្ផ្លផ្ាត្់ផ្ាង់ចាំបាច់សៅហាងលក់ហាត្ដវរ (hardware
store) ការជួយអនកដនទទទួលបានការផ្ាត្់ផ្ាង់សំោន់ៗ ការសៅជួបប្គូសពទយ ការសៅយកសវជជបញ្ញជ ការយកកូនសៅកាន់កដនលងសេើលដថ្សកមង ការទទួលបានការផ្ាត្់ផ្ាង់សប្មាប់សត្វចិញ្ចឹេ ឬការយកសត្វចិញ្ចឹេសៅជួបសពទយសត្វ
ការសៅកាន់ធនាគ្នរ ឬសហជីពឥណទន ឬការសៅកាន់ត្ុលាការ សសវកេមសងាេ និងរដាបាល។ សទះជាយ៉ា ងណាកតី អនកគួរដត្កាត្់បនថយចំនួនននការសៅេកឱយត្ិចបំផ្ុត្ សថិត្សៅគំលាត្ 6 ហវីត្ពីអនកដនទប្គប់សពលដដលអាចសធវើបាន
និងសថិត្សៅផ្ទះសបើសិនជាអនកមានអការៈប្គុនសតត ឬសោគសញ្ញញជំងឺផ្លូវដសងហើេ។
បុគាលិកដដលបសប្េើការង្គរសៅកនុងអាជីវកេមសំោន់ៗ (ឧ. េន្តនតីរដ្ឋាេិបាល និងបុគាលិកវិស័យឯកជនដដលបសប្េើការង្គរសៅកនុងអាជីវកេមសំោន់ៗ ឬសហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ៗ) ក៏ប្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្ឲ្យសចញពីផ្ទះសដើេបីសៅសធវើការផ្ងដដរ។
បុគាល និងប្គួសារក៏អាចចូលរួេកនុងសកេមភាពោងសប្តអគ្នរ ដូចជាស ើងេនំ ឬសដើរផ្ងដដរ ដោបណាពួកសគអាចរកាគំលាត្ 6 ហវីត្ពីអនកដនទខណៈសពលសធវើសកេមភាពទំងសនាះ។
13. សត្ើខអា
ញុំ ចសចញពីផ្ះទ សដើេបីយកកូនរបស់ខញុំ អនកកនុងបនទកុ សមាជិកចាស់ជោកនងុ ប្គសា
ួ រ ឬសមាជិកដដលមានពិការភាពសៅកាន់ការណាត្់ជបួ សំោន់ៗដូចជាការសៅកដនលងដថ្ទំសខុ ភាព ឬសសវកេមសងាេបានដដរឬសទ?

បាន ដោបណាអនកសប្បើប្បាស់ការរកាគំលាត្សងាេឲ្យបានសប្ចើនបំផ្ុត្ាេដដលអាចសធវើបាន អនកអាចសចញពីផ្ទះរបស់អនកសដើេបីដថ្ទំ
បុគាលទំងសនះ រួេទំងការយកពួកសគសៅកាន់ការណាត្់ជួបសំោន់ៗផ្ងដដរ។
14. ខញបា
ុំ នទទួលដីកាត្ុលាការ។ សត្ើខអាញុំ ចសចញពីផ្ះទ របស់ខសញុំ ដើេបីអនុវត្តាេដីកាសនះបានដដរឬសទ?

បាន។ ការសធវើដំសណើរោងសប្តផ្ទះសដើេបីអនុវត្តាេដីកាត្ុលាការ ឬេន្តនតីអនុវត្តចាប់គឺប្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្។
15. សត្ើខអា
ញុំ ចសៅសធវកាើ របានដដរឬសទ?

េន្តនតីរដ្ឋាេិបាល និងបុគាលិកវិស័យឯកជនដដលបសប្េើការសៅកនុងអាជីវកេមសំោន់ៗ ប្បត្ិបត្តិការដថ្ទំសុខភាព ឬសហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ៗ ប្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្ និងគួរដត្សៅសធវើការ។
បញ្ជីបុគាលិកដដលបានកំណត្់សដ្ឋយេន្តនតីសុោេិបាលរបស់រដាថាជាបុគាលសហដ្ឋារចនាសេព័នធសំោន់ ដដលអាចបនតសៅសធវើការបាន អាចរកបានសៅ
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf។
សបើសិនជាអនកអាចសៅសធវើការបាន ចូរពិនិត្យជាេួយនិសយជករបស់អនកអំពីការរកាគំលាត្សងាេ កាលវិភាគសធវើការសផ្សង ឬការអនុវត្តសផ្សងៗសទៀត្ដដលពួកសគអាចមានសដើេបីការពារអនក និងេនុសសដដលអនកបសប្េើសសវកេម។
16. សត្ើសាថប័នអប់រអា
ំ ចបនតសបើកទវ របានដដរឬសទ?

បាន សដើេបីសគ្នលបំណងសប្េបសប្េួលដល់ការសិកាពីចមាៃយ ការផ្តល់អាហារសប្មាប់ការសៅយក ឬការបំសពញេុខង្គរសំោន់ៗ ខណៈដដលអនុវត្តការរកាគំលាត្សងាេ។
17. សត្ើបគុ ល
ា អាចបនតសានក់សៅកនងុ អសនតវសិកដ្ឋាន ទីជប្េក ឬទីកដនលងប្បេូលផ្តុំសផ្សងសទៀត្បានដដរឬសទ?

បាន ដោបណាពួកសគរកាគំលាត្សងាេ និងអនុវត្តាេវិធានការរបស់សាថប័ន សដើេបីកាត្់បនថយការោត្ត្ាត្ននជំងឺ។

18. សត្ើវេិនអីសទដេនសទកនុងការសប្បើេសធាបាយសធវដើ សំ ណើរសាធារណៈ សសវកេមដចករំដលកការជិះ (ឧ. Lyft ឬ Uber) ឬរង់ចាំសៅចំណត្រថ្យនតប្កងុ ឬសាថ នីយរថ្សេលងើ សប្កាេដី (metro) សដើេបីសធវដើ សំ ណើរ?

អនកគួរដត្ដ្ឋក់កប្េិត្ការសធវើដំសណើរសៅសប្តផ្ទះសៅកាន់សកេមភាពទំងសនាះ ដដលប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាសំោន់ ប៉ាុដនតអនកអាចសប្បើេសធាបាយសធវើដំសណើរសាធារណៈ ឬសប្បើសសវកេមដចករំដលកការជិះ ដោបណាអនករកាគំលាត្ 6
ហវីត្ពីអនកដនទ។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់សោនធី Los Angeles

www.publichealth.lacounty.gov
03/24/20 Safer at Home FAQ (Cambodian)

9

-5-

សេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី (COVID-19)
សំណួរបានសួរញឹកញាប់អពំ សី សចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង
19. សត្ើខអា
ញុំ ចយកកូនរបស់ខសញុំ ៅឧទានបានដដរឬសទ?

បាន ដោបណាអនកពាយេរកាគំលាត្សងាេពីអនកដនទសៅឧទាន។ សទះជាយ៉ា ងណាក៏សដ្ឋយ សួនកុមារទំងកនុងនិងសប្តអគ្នរ និងទីលំដហឧទានសផ្សងសទៀត្េិនប្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្ឲ្យបនតសបើកទវ រសទ។
20. សត្ើខអា
ញុំ ចទូរសពទសៅជាងសធវបើ ពំ ង់ទកឹ សដើេបីជសួ ជុលបំពង់ធាលយ ឬការសទះបងានដ់ ដរឬសទ?

បាន។ អនកប្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្ឲ្យបនតទទួលបានសសវកេមដដលចាំបាច់សដើេបីរកាបាននូវសុវត្ថិភាព និងអនាេ័យកនុងផ្ទះរបស់អនក។
21. សត្ើខប្ញុំ ត្វូ បានអនុញ្ញញត្ឲ្យដថ្ទំសមាជិកប្គសា
ួ រ ឬសត្វចញ្ិ េចឹ សៅផ្ទះអនកដនទដដរឬសទ?

បាន។ អនកប្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្ឲ្យផ្តល់ការដថ្ទំ និងសសវកេមដល់ជនង្គយរងសប្គ្នះ និងេនុសសកនុងបនទុក ឬសត្វចិញ្ចឹេ។ សទះជាយ៉ា ងណាក៏សដ្ឋយ អនកគួរដត្សធវើការប្បុងប្បយ័ត្នសដើេបីទប់សាកត្់ការោត្ត្ាត្ននជំងឺ COVID-19 ដូចជា
សធវើឲ្យប្បាកដថាអនកេិនមានអការៈប្គុនសតត ឬសោគសញ្ញញននជំងឺេុននឹងសចញសៅផ្តល់ការដថ្ទំ រកាគំលាត្យ៉ា ងត្ិច 6 ហវីត្ពីអនកដនទប្គប់សពលសវលាាេដដលអាចសធវើបាន និងលាងនដរបស់អនកឲ្យបានញឹកញាប់ ោប់បញ្ចូលទំង
បនាទប់ពីចូលផ្ទះរបស់ពួកសគ ឬសប្បើទឹកលាងនដដដលមានជាត្ិអាល់កុលយ៉ា ងត្ិច 60 ភាគរយ។
22. សត្ើខសញុំ ៅដត្អាចសចញពីផ្ះទ សដើេបីបរិចាចគឈាេបានដដរឬសទ?

បាន។ អនកអាចបនតផ្តល់ឈាេសៅេណឌ លកាកបាទប្កហេ (Red Cross) និងទីកដនលងបរិចាចគឈាេសផ្សងៗ។
សកេមភាពបរិចាចគឈាេេិនប្ត្ូវបានហាេឃាត្់សដ្ឋយសសចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុត្ថិភាពជាង ឬសសចកតីបង្គាប់របស់ Los Angeles County សផ្សងសទៀត្ស ើយ ដោបណាការអនុវត្តរកាគំលាត្សងាេប្ត្ូវបានដ្ឋក់ចុះ
សៅាេកប្េិត្អត្ិបរមាដដលអាចសធវើបាន។ ដូចេនទីរសពទយ ហាងលក់សប្គឿងសទស ឬឱសថ្សាថ ន សកេមភាពបរិចាចគឈាេមានសារៈសំោន់សដើេបីធានាបាននូវសុខភាពរបស់សហគេន៍។ កាកបាទប្កហេ
នឹងបនតសធវើសកេមភាពបរិចាចគឈាេសដើេបីជួយបំសពញាេត្ប្េូវការអនកជំងឺ និងបានអនុវត្តវិធានការថ្មីៗ ដដលធានាថាសកេមភាពបរិចាចគឈាេ និងេណឌ លបរិចាចគឈាេ កាន់ដត្មានសុវត្ថិភាពសប្មាប់អនកផ្តល់ឈាេ និងបុគាលិក។
ការអនុវត្តការរកាគំលាត្សងាេ និងការបរិចាចគឈាេ គឺេិនដ្ឋច់សដ្ឋយដ កទំងប្សុងស ើយ ប៉ាុដនតសកេមភាពទំងពីរនឹងជួយរកាឲ្យសមាជិកកនុងសហគេន៍មានសុខភាពលអ សដ្ឋយពនយឺត្ការោត្ត្ាត្ននសេសោគ COVID-19
និងសដ្ឋយសធវើឲ្យប្បាកដថាអនកជំងឺទូទំងប្បសទសទទួលបានឈាេសសន្តង្គាះជីវិត្។
ព័ត្៌មានបដនថេ
23. សត្ើមានការដណនាំសប្មាប់ទកី ដនលងចំណអា
ី ហារលក់ោយ ដូចជាសភាជនីយដ្ឋានដដរឬសទ?

បាន។ ឯកសារដណនាំដដលបានសរៀបចំសប្មាប់ទីកដនលងចំណីអាហារលក់ោយគឺមានសៅ Public Health ាេអាសយដ្ឋាន
www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceFoodFacilities.pdf។ វសរៀបោប់អំពីសសចកតីត្ប្េូវរបស់សសចកតីបង្គាប់សនះ កំណត្់ទីកដនលងដដលប្ត្ូវបានសលើកដលង និងសរៀបោប់ពី
ការអនុវត្តទប់សាកត្់ដដលបានដណនាំ។
24. សត្ើខអា
ញុំ ចទទួលបានព័ត្មា៌ នបដនថេអំពសី សចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង និងការរកាគំលាត្សងាេ និងការប្បងុ ប្បយ័ត្អន ពំ កាី រប្គប់ប្គងជំងបាឺ នសដ្ឋយរសបៀបណា?

•

•

•

ទញយកសសចកតីបង្គាប់ពីសគហទំព័រ Los Angeles County Department of Public Health សៅ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/COVID19_March%2021-HOOrder-7_00_FINAL2.pdf។ អនកក៏អាចសេើលសសចកតីបង្គាប់សៅសាលរដាបាល Kenneth Hahn Hall ឬសសនើសុំចាប់ចេលងសដ្ឋយទូរសពទសៅកាន់ Los Angeles
County Department of Public Health ាេរយៈសលខ (323) 914-7801, នថ្ៃចនទដល់សុប្កចាប់ពីសមា៉ាង 8:00 ប្ពឹកដល់ 4:00 រសសៀល ឬសដ្ឋយបនសល់ទុកសារសប្តសមា៉ាងសធវើការាេរយៈសលខ
(323) 914-9358 បានផ្ងដដរ។
ចូលសៅកាន់សគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់ Los Angeles County Department of Public Health សៅ www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
សប្មាប់ធនធានជាសប្ចើនដដលពណ៌នាពីការប្គប់ប្គងជំងឺ និងការដណនាំអំពីការរកាគំលាត្សងាេ ដូចជាសសចកតីប្បកាសព័ត្៌មាន, FAQs, ការដណនាំអំពីការសមាអត្ និងឯកសារដណនាំដដលប្ត្ូវបានសរៀបចំសប្មាប់អាជីវកេម
សាលាសរៀន េហាវិទាល័យនិងសកលវិទាល័យ និងទីកដនលងចំណីអាហារ។
ទូរសពទសៅសលខ 2-1-1 (ដខសទូរសពទព័ត្៌មានរបស់ LA County)។
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សេសោគកូរូណាប្បសេទថ្មី (COVID-19)
សំណួរបានសួរញឹកញាប់អពំ សី សចកតបី ង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថភាិ ពជាង
25. សត្ើអកន អាចសធវអើ បា
វី នសទៀត្ សដើេបីជយួ ទប់សាកត្់ការោត្ត្ាត្ននជំងឺ COVID-19?

ប្សបសពលដដលសយើងជួបការោត្ត្ាត្ននជំងឺ COVID-19 ដដលបានសកើនស ើង Public Health កំពុងអំពាវនាវឲ្យេនុសសប្គប់រូប និងប្គប់អងាភាពចូលរួេចំដណករបស់ខលួនសដើេបីជួយពនយឺត្ការោត្ត្ាត្របស់វ។
បដនថេសលើវិធានការរកាគំលាត្សងាេដដលបានត្ប្េូវសៅកនុងសសចកតីបង្គាប់ឲ្យសៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាង Public Health បនតការដណនាំឲ្យេនុសសប្គប់គ្ននសៅកនងុ សោនធីអនុវត្តវិធានការការពារដូចោងសប្កាេ សដើេបីការពារខលួនពួកសគ
ប្គួសាររបស់ពួកសគ និងេនុសសដដលង្គយរងសប្គ្នះបំផ្ុត្ពីការឆ្លងសនះ។
•

សចៀសវងការសធវើដំសណើរដដលេិនចាំបាច់។

•

សបើសិនជាអនកមានជំងឺកប្េិត្ប្សាល ចូរសថិត្សៅផ្ទះរយៈសពលយ៉ា ងត្ិចប្បាំពីរនថ្ៃ ឬរហូត្ដល់ 72 សមា៉ាងបនាទប់ពីដលងមានអការៈប្គុនសតត េួយណាក៏សដ្ឋយដដលយូរជាង។ ទូរសពទសៅប្គូសពទយរបស់អនក សបើសិនជាអនក
មានការប្ពួយបារេភ និង/ឬសោគសញ្ញញរបស់អនកធៃន់ធៃរជាងេុន។ បុគាលដដលជាជនចាស់ជោ មានបញ្ញហសុខភាព ឬមាននផ្ទសពាះគួរពិចារណាទក់ទងអនកផ្តល់សសវរបស់ខលួនេុនសពលដដលពួកសគឈឺ។

•

េិនោប់បញ្ចូលបុគាលិក និងសេញៀវដដលមានអការៈប្គុនសតត និង/ឬសោគសញ្ញញជំងឺផ្លូវដសងហើេ និងពីសាលាសរៀន អាជីវកេម និងសកេមភាពដដលទក់ទងជាេួយការង្គរទំងអស់។

•

អនុវត្តាេការដណនាំអំពីការរកាគំលាត្សងាេដដលបានសចញសដ្ឋយ Public Health ទំងអស់។

ការដណនាំបដនថេ ោប់បញ្ចូលទំងការដណនាំដដលបានសរៀបចំសប្មាប់អងាភាពខុសៗគ្នន ប្ត្ូវបានចុះផ្ាយសៅ www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/។
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