ជំងរឺ លាកផ្លវូ ដងងហមើ កូរូណា

(COVID-19)

Los Angeles County Department of Public Health
ការណែនំសម្រាប់នងិ ោជក
Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កំពុងងសនើសុំជំនួយរបស់អ្នកងដើមបីងម្ររៀមខ្លួន និងជួយបង្ការការរីករាលដាលរបស់ងមងរាគកូរូណាែូ ណវល (ថ្មី) ងៅកនុង Los Angeles County។
ងៅកនុងសកលងលាក ចំនួនមនុសសណដលបានឆ្លងងមងរាគងនេះបនតងកើនង ើង ណដលបណាតលឲ្យាន "ជំងឺរលាកផ្លូវដងងហើមកូរូណាឆ្នំ 2019" (ងៅការ់ថា COVID-19) ងៅកនុងចិនដីងោក និងទីកណនលងងផ្សងៗងទៀរ។ ងោងតាម Centers for
Disease Control and Prevention និងអ្ងគការសុខ្ភាពពិភពងលាក (World Health Organization) និននការជាសកលនងពលបចចុបបនន ចងអុលបង្កហញថាងមងរាគងនេះអាចរីករាលដាលទូទំងពិភពងលាកណដលបងាឲ្យាន
ជំងឺឆ្លងរាលដាលងពញពិភពងលាក (Pademic)។ ងយើងចំបាច់ម្ររូវងម្ររៀមខ្លួនងដើមបីបង្ការការរីករាលដាលននជំងឺងនេះងៅកនុងម្រសកុ ។
Public Health កំពុងង្វើសកមមភាពោ៉ា ងសកមមងដើមបីទប់ស្ការ់ការរីករាលដាលរបស់ងមងរាគងនេះ។ ងយើងសូមណែនំោ៉ាងមុរាំឲ្យអ្ងគភាពទំងអ្ស់ង្វើការពិនិរយង ើងវិញ និងង្វើបចចុបបននភាពគងម្រាងសងគង្កគេះបនា ន់របស់ខ្លួន និងពិចរណាពីវិ្ីងដើមបីបនតងសវាកមមសំខាន់ៗ
ងបើសិនជាម្របរិបរតិការងៅនឹងកណនលងម្ររូវណរការ់បនថយជាបងណាតេះអាសនន។
កាលពីងដើមណខ្ងនេះ ងយើងបានណចករំណលកការណែនំអ្ំពីងមងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មីសម្រាប់និងោជក (Novel Coronavirus Guidance for Employers) របស់ងយើងជាមួយអ្នក ណដលានរាប់បញ្ចូលនូវវិធានការការពារខ្លួន និងការពារអ្ងគភាពជាងម្រចើនងដើមបី
ការ់បនថយការរីករាលដាលរបស់ងមងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មី។ ងបើសិនជាានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ងៅកនុងសហគមន៍មូលដាានងម្រចើន បណនថមងលើការបនតងតត រងលើវិធានការទំងងនេះ Public Health អាចចំបាច់ម្ររូវអ្នុវរតសកមមភាពបង្កអក់បណនថមងទៀរ ដូចជារំស្កយ
ម្រពឹរតិការែ៍ និងបិទអាជីវកមមងដើមបីជួយពនយឺរការរីករាលដាលរបស់ងមងរាគ។ ងយើងងសនើឲ្យនិងោជកចប់ងផ្តើមងម្ររៀមខ្លួន កនុងករែីណដលចំបាច់ម្ររូវង្វសើ កមមភាពទំងងនេះ។ លិខ្ិរងនេះសងងេបពីការណែនំបចចុបបននរបស់ងយើង ងដើមបីជួយទប់ស្ការ់ការរីករាលដាល
របស់ងមងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មី។ បណនថមងលើងនេះ ងយើងសូមងលើកទឹកចិរតឲ្យអ្នកចូលងៅកាន់ងគហទំព័រងមងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មីរបស់ DPH សម្រាប់្នធានងផ្សងៗដូចជាការណែនំសម្រាប់អាជីវកមម និងនិងោជក សំែួរណដលបានសួរញឹកញាប់
និងការបង្កហញព័រ៌ានជាម្រកាហវិក៖ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.

ព័រា៌ នទូងៅ
ងរើគរួ ចរ់វធាិ នការទប់ស្ការ់អ្វីខ្េះល ងៅកម្រមរិ អ្ងគភាព ងដើមបីការ់បនថយការរីករាលដាលននងមងរាគផ្លវូ ដងងហមើ ដូចជាងមងរាគណដលបងាឲ្យានជំងឺ COVID-19?
• អ្ប់រំ និងងតត រសំខាន់ងៅងលើស្ករៈសំខាន់ននសកមមភាពបង្ការតា ល់ខ្លួនម្របចំនថ្ៃ (សូមងមើលខាងងម្រកាម)។

• ងលើកទឹកចិរត និងោំម្រទបុគគលិក និងអ្នកសម័ម្រគចិរត ឲ្យសថិរងៅផ្ាេះងៅងពលណដលពួកងគឈឺ។ រំលឹកពួកងគឲ្យងៅផ្ាេះ និងមិនមកង្វើការរហូរដល់ពួកងគណលងានអ្ការៈម្រគុនងតត ោ៉ា ងរិច 24 ងា៉ា ងងដាយមិនងម្របើថានំបញ្ចុេះកងតត ។
• ផ្តល់ការផ្គរ់ផ្គង់ម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់អ្នម័យលអ ដូចជាការង្កយម្រសួលងម្របើកណនលងលាងសាអ រនដណដលស្កអរ និងដំងែើរការ ស្កបូ ម្រកដាសជូរនដ និងទឹកអ្នម័យលាងនដណដលានជារិអាល់កុល។
• ងលើកទឹកចិរតឲ្យង្វើការលាងសាអ រនដជាម្របចំ រួមទំងមុនញាុ ំអាហារ ងម្រកាយពីងម្របបើ នាប់ទឹក និងបនា ប់ពីកអក និងកណាតស់។
• ងបើសិនជាអាច ចូរការ់បនថយការប៉ាេះពាល់ជិរសនិទធ និងការងម្របើវរថុរួមោន ដូចជាណពង ចំែីអាហារ និងងភសជជៈ។

• សាអ រ និងសាល ប់ងមងរាគរាល់នផ្ា និងវរថុណដលបានប៉ាេះញឹកញាប់ជាម្របចំ ដូចជានដទវ រ បង្កាន់នដ នផ្ាង្វើការ កាលមួលរូា៉ាងែ និងទូរសពា។ ងម្របើទឹកសាអ រ្មមតា និងអ្នុវរតតាមការណែនំងៅងលើស្កលក។
• ផ្តល់ឲ្យនិងោជិរនូវព័រ៌ានម្ររឹមម្ររូវអ្ំពងី មងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មី និងសកមមភាពណដលពួកងគអាចង្វើបានងដើមបីការពារខ្លួនពួកងគ និងម្រកុមម្រគួស្កររបស់ពួកងគ។

សកមមភាពការពារខ្លួនម្របចំនថ្ៃានដូចជា៖
•

សថិរងៅផ្ាេះងៅងពលអ្នកឈឺ។ ងៅផ្ាេះោ៉ា ងរិច 24 ងា៉ា ងបនា ប់ពីអ្នកណលងានអ្ការៈម្រគុនងតត ឬងរាគសញ្ញាម្រគុនងតត ងដាយមិនងម្របថាើ ន ំបញ្ចុេះកងតត ។

•

លាងនដរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយស្កបូ និងទឹករយៈងពលោ៉ា ងរិច 20 វិនទី។ ងបើសិនជាមិនានស្កបូ និងទឹក ចូរងម្របើទឹកអ្នម័យលាងនដណដលានជារិអាល់កុលោ៉ា ងរិច 60%។

•

ម្រគបារ់របស់អ្នកងពលកអក និងកណាតស់ងដាយងម្របើម្រកដាសជូរារ់ រួចងបាេះម្រកដាស់ជូរារ់ងនេះងចល និងលាងសាអ រនដរបស់អ្នកភាលមៗ។ ងបើសិនជាអ្នកមិនានម្រកណារ់ជូរារ់ សូមងម្របើនដអាវរបស់អ្នក (មិនណមននដរបស់អ្នកងទ)។

•

ដាក់កម្រមិរងលើការប៉ាេះពាល់ជិរសនិទធជាមួយមនុសសណដលឈឺ។

•

សាអ រ និងសាល ប់ងមងរាគងៅងលើវរថុ និងនផ្ាណដលបានប៉ាេះញឹកញាប់ ងដាយងម្របទើ ឹកបាញ់លាងកនុងផ្ាេះ្មមតា ឬម្រកណារ់ជូរ។

ងរើអាជីវកមមរបស់ងយើងគួរងម្ររៀមខ្លួនង្វើអ្ខ្វី េះល ងបើសនិ ជាានការចមលងជំងឺ COVID-19 ងកើនង ើងងៅកនងុ សហគមន៍
ការចមលងជំងឺ COVID-19 ងកើនង ើងងៅកនុងសហគមន៍ ចងអុលបង្កហញពីហានិភ័យណដលងកើនង ើងចំងពាេះស្កធារែៈជនទូងៅ និងបង្កហញថាការម្របុងម្របយ័រនជាមុនបណនថមអាចម្ររូវបានង្វើង ើង ងដើមបីបគង្កាបការចមលងកនុងសហគមន៍មូលដាាន។ អ្ងគភាពគួរណរានណផ្នការ
និងងម្ររៀមខ្លួនងដើមបីង្វសើ កមមភាពបណនថមទំងងនេះ ងបើសិនជាបានណែនំងដាយ Public Health៖
•
•
•

ានណផ្នការងដើមបីទំនក់ទំនងជាមួយបុគគលិក និងអ្នកសម័ម្រគចិរតរបស់អ្នក។ ចូលងៅកាន់ងគហទំព័ររបស់ងយើង publichealth.lacounty.gov សម្រាប់ព័រ៌ានណដលម្ររឹមម្ររូវ ានបចចុបបននភាពណដលអាចងម្របើសម្រាប់ការទំនក់ទំនងរបស់អ្នកបាន។
អ្នុញ្ញារឲ្យបុគគលិកងៅផ្ាេះ ងបើសិនជានរណាាន ក់ងៅកនុងផ្ាេះរបស់ពួកងគឈឺ ឬការបិទស្កលាងរៀនបានងកើរង ើង។
កុំទមទរកំែរ់សាគ ល់ពីអ្នកផ្តល់ងសវាណថ្ទំសុខ្ភាពសម្រាប់និងោជិរ ឬអ្នកសម័ម្រគចិរត ណដលានជំងឺផ្លូវដងងហើម្ៃន់្ៃរ ងដើមបីបញ្ញជក់ពីសុពលភាពននជំងឺរបស់ពួកងគ ឬងដើមបីម្ររ ប់មកង្វើការវិញ។ ការិោល័យអ្នកផ្តល់ងសវាណថ្ទំសុខ្ភាព
និងមនាីរងវជជស្កគសតនឹងជាប់រវល់ខាលំងណាស់ ងហើយនឹងមិនអាចផ្តល់ឯកស្ករណបបងនេះបានទន់ងពលងវលាង ើយ។
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ជំងរឺ លាកផ្លវូ ដងងហមើ កូរូណា

(COVID-19)

Los Angeles County Department of Public Health
ការណែនំសម្រាប់នងិ ោជក
•
•
•

•

ចូរពិចរណាពីរងបៀបការពារនិងោជិរ ណដលានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ ផ្លវិបាកសុខ្ភាពមិនលអ។ វាអាចរាប់បញ្ចូលយុទធស្កគសតដូចជា ការង្វកាើ រង្ករពីផ្ាេះ និងងា៉ា ងងវនខ្ុស្មមតា ងដើមបីបងងាើនចាៃ យកនុងចំងណាមនិងោជិរ
បែតុ េះបណាតលជំនញបណនថមដល់បុគគលិក និងរំស្កយការង្វើដំងែើរងដើមបីអាជីវកមមណដលមិនសំខាន់ និងកិចចម្របជុំ និងម្រពឹរតិការែ៍ណដលជួបមុខ្តា ល់្ំៗ។
អាជីវកមម អាចម្ររូវពិចរណាតអ កដំងែើរការម្របរិបរតិការ ងបើសិនជាចំនួនបុគគលិកជាងម្រចើនបានប៉ាេះពាល់ជិរសនិទធជាមួយករែីងមងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មីណដលបានបញ្ញជក់។ បុគគលទំងងនេះ (ការប៉ាេះពាល់ជិរសនិទធ) អាចរម្រមូវឲ្យសថិរងៅដាច់ពីងគរហូរដល់ 14
នថ្ៃបនា ប់ពីការប៉ាេះពាល់ចុងងម្រកាយ។ ការអ្ំពាវនវឲ្យបិទម្រទង់ម្រទយ្ំងៅងលើអាជីវកមមជាងម្រចើន នឹងអាចងកើរង ើង លុេះម្រតាណរានការចមលងកនុងសហគមន៍ងម្រចើន ណដលមិនអាចម្រគប់ម្រគងបានលអតាមយុទធស្កគសតងផ្សងងទៀរប៉ាុងណាណេះ។
ណកណម្រប តអ ក ឬរំស្កយសននិសីទ ឬម្រពឹរតិការែ៍្ំៗ។ ម្រពឹរតិការែ៍ណដលមនុសសសថិរងៅជិរោន កនុងរយៈងពលយូរ អាចចំបាច់ម្ររូវលុបងចល ឬណកណម្រប កនុងករែីណដលានការចមលងកនុងសហគមន៍ងម្រចើនងៅកនុងសហគមន៍ជាក់លាក់ ឬសហគមន៍ខ្ុសៗោន ងម្រចើន។
ងយើងនឹងង្វើការជាមួយអាជីវកមមងដើមបីវាយរនមលហានិភ័យ និងកំែរ់ពយី ុទធស្កគសតងដាេះម្រស្កយណដលានម្របសិទធភាព។ កនុងករែីណដលងយើងជួបម្របទេះនូវការងកើនង ើងោ៉ា ងឆ្ប់រហ័សននចំនួនករែីងៅទូទំង County ងយើងអាចអ្ំពាវនវឲ្យលុបងចល
ម្រពឹរតិការែ៍ស្កធារែៈម្របងភទខ្ុសៗោន ជាងម្រចើន។
អ្នុវរតវិ្ីងដើមបីធានបាននូវការបនតងសវាកមម ងបើសិនជាម្របរិបរតិការងៅនឹងកណនលងម្ររូវបានការ់បនថយជាបងណាតេះអាសនន ដូចជាតាមរយៈការង្វកាើ រង្ករពីផ្ាេះ និងកាលវិភាគអាចបរ់ណបនបានជាមួយនឹងការបែតុ េះបណាតលជំនញបណនថមដល់បុគគលិក។

ការណែនំបងណាតេះអាសននសម្រាប់អាជីវកមម និងនិងោជកងដើមបីង្វើណផ្នការ និងងឆ្លើយរបនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដងងហើមកូរូណា-2019 (COVID-19) ណខ្កុមភៈឆ្នំ 2020 (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and
Respond to Coronavirus Disease 2019) របស់ CDC គូសបញ្ញជក់ពីការពិចរណាសំខាន់ៗ ងៅងពលបងងាើរណផ្នការងឆ្លើយរប ម្រពមទំងការណែនំលមអិរ និងយុទធស្កគសតណដលានម្របងោជន៍។
ស្កគល់ពីកណនលងងដើមបីទទួលបានព័រ៌ានណដលអាចទុកចិរតបាន
ចូរម្របុងម្របយ័រនចំងពាេះការងបាកម្របាស់ ព័រ៌ានមិនពិរ និងការងបាកបងញ្ញោរងផ្សងៗជុំវិញងមងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មី។ ព័រ៌ានណដលម្ររឹមម្ររូវ ដូចជាងសចកតីម្របកាសអ្ំពីករែីថ្មីៗងៅកនុង LA County នឹងម្ររូវបានផ្សពវផ្ាយងដាយ Public Health តាមរយៈ
ងសចកតីម្របកាសព័រ៌ាន បណាតញសងគម និងងគហទំព័ររបស់ងយើងជានិចច។ ងគហទំព័រងនេះានព័រ៌ានជាងម្រចើនអ្ំពីជំងឺ COVID-19 ណដលរួមាន FAQs, ការបង្កហញព័រ៌ានជាម្រកាហវិក និងការណែនំងដើមបីងដាេះម្រស្កយភាពតានរឹង ម្រពមទំង
គនលឹេះអ្ំពីការលាងសាអ រនដ
•

•

Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH, County)
o

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

o

បណាតញសងគម៖ @lapublichealth

The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ណខ្សទូរសពាជំនួយ (800) 854-7771។

ម្របភពព័រ៌ានណដលអាចទុកចិរតបានងផ្សងងទៀរអ្ំពងី មងរាគកូរូណាម្របងភទថ្មីគឺ៖
•

California Department of Public Health (CDPH, ថានក់រដា)
o

•

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ថានក់ជារិ)
o

•

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html

World Health Organization (WHO, អ្នតរជារិ)
o

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ម្របសិនងបើអ្នកានសំែួរងហើយចង់និោយជាមួយនរណាាន ក់សូមទូរស័ពាងៅណខ្សពរ៌ានងខាន្ី Los Angeles 2-1-1 ណដលាន 24 ងា៉ា ងកនុងមួយនថ្ៃ។
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