េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)

Los Angeles County Department of Public Health
ការែណនំស្រមាប់ទកី ែន�ងេ្រប្រើ បាស់សា߄រធាតុែដលមិនមានការសា߄�ក់េ�
Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កំពុងេស�ើសុំជំនួយរបស់អ�កេដើម្បីពន្យឺតការរ�ករលដលរបស់េមេរគកូរ�ូណណូ ែវល (ថ�)ី េ�ក��ង Los
Angeles County។ េ�ក��ងសកលេលាក ចំននួ មនុស្សែដលបានឆ�ងេមេរគេនះបន�េកើនេឡើង ែដលបណ�លឲ្យមាន "ជំងឺរលាកផ��វដេង�មើ កូរ�ូណឆា�ំ 2019" (េ�កាត់ថ COVID-19)។
េយងតាមអង�ការសុខភាពពិភពេលាក (World Health Organization) ឥឡ�វេនះការរតត្បោតៃនជំងឺ COVID-19 ទូទាងំ ពិភពេលាក្រត�វបានចាត់ទកុ ថជជំងឺរតត្បោតសកល
(pandemic)។ េយើងចាំបាច់្រត�វេធ�ើការរួមគា�េដើម្បីពន្យឺតការរ�ករលដលៃនជំងឺេនះេ�ក��ង្រស�ក។
េយើងសូមែណនំយ៉ងមុតមាំឲ្យទីកែន�ងេ្របើ្របាស់សារធាតុែដលមិនមានការសា� ក់េ�ទាំងអស់ (non-residential substance use setttings) (ែផ�កអ�កជំងឺេ្រ�
ែផ�កអ�កជំងឺេ្រ�េដើម្បីសេ�ង�ះបន�ន់ កម�វ�ធីប�រសឺរំង ។ល។) េធ�ើការពិនតិ ្យេឡើងវ�ញ និងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពគេ្រមាងសេ�ង�ះបន�ន់របស់ខ�ន និងពិចារណពីវ�ធីេដើម្បីបន�េសវកម�សខាំ ន់ៗ េបើសិនជ្របតិបត�កាិ រ
េ�នឹងកែន�ង្រត�វែតកាត់បន�យជបេណ�ះឣសន�។
ការែណនំេនះសេង�បពីអនុសាសន៍នេពលបច�ប� ្បន�របស់េយើង េដើម្បីជួយទប់សា�ត់ការរ�ករលដលរបស់េមេរគកូរ�ូណ្របេភទថ�ី។ េលើសពីេនះ េយើងសូមេលើកទឹកចិតឲ� ្យអ�កចូលេ�កាន់
េគហទំព័រេមេរគកូរ�ូណ្របេភទថ�ីរបស់ DPH ស្រមាប់ធនធានេផ្សងៗដូចជការែណនំស្រមាប់ឣជីវកម� និងនិេយជក សំណួរែដលបានសួរញឹកញប់ និងការបង�ញព័ត៌មានជ្រកាហ�ិក។
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.
ព័តមា៌ នទូេ�
េតើគរួ ចាត់វធា� នការទប់សា�ត់អខ�ី ះ� េ�ក្រមតិ អង�ភាព េដើម្បកាី ត់បន�យការរ�ករលដលៃនេមេរគផ�វ� ដេង�មើ ដូចជេមេរគែដលបង�ឲ្យមានជំងឺ COVID-19?
• អប់រ� និងេផ�តសំខាន់េ�េលើសា妔រៈសំខាន់ៃនសកម�ភាពបង�រផ�ល់ខ�ន្របចាំៃថ� (សូមេមើលខាងេ្រកាម)។

• េលើកទឹកចិត� និងគាំ្រទ បុគល� ិក និងអ�កស�័្រគចិត�ឲ្យស�ិតេ�ផ�ះេ�េពលែដលពួកេគឈឺ។ រ�លកឹ ពួកេគឲ្យេ�ផ�ះ និងមិនមកេធ�ើការរហូតដល់ពួកេគែលងមានអការៈ្រគ�នេ�� យ៉ ងតិច 72
េមា៉ងេដយមិនេ្របើថ�ំប���ះកេ�� ។
• ផ�ល់ការផ�ត់ផ�ង់្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អនម័យល� ដូចជការងយ្រស�លេ្របើកែន�ងលាងសមា�តៃដ និងដំេណើរការ សាប៊ូ ្រកដសជូតៃដ និងទឹកអនម័យលាងៃដែដលមានជតិឣល់កុល។
• េលើកទឹកចិត�ឲ្យេធ�ើការលាងសមា�តៃដជ្របចាំ រួមទាំងមុនញ� ំឣហា椐រ េ្រកាយពីេ្របើបន�ប់ទឹក និងបន�ប់ពីក�ក និងកណ�ស់។

• េ�េពលែដលឣចេធ�ើបាន ចូរកាត់បន�យការប៉ះពាល់ជិតស�ិទ�ជអប្បបរមា (្រត�វបានកំណត់ថស�ិតក��ងគំលាត 6 ហ�ីតស្រមាប់រយៈេពលយូរជង 10 នទី
ស្រមាប់អ�កេធ�ើការេ្រ�ការែថទាំសុខភាព ឬយូរជង 2 នទីេបើសិនជផ�ល់ការែថទាំគ�ីនិកេដយផ�ល់) និងការេ្របើវត��រួមគា�ដូចជែពង ចំណឣី ហា晼រ និងេភសជ�ៈ។
• សមា�ត និងសមា�ប់េមេរគរល់ៃផ� និងវត��ែដលបានប៉ះញឹកញប់ជ្របចាំ ដូចជៃដទា�រ បង�ន់ៃដ ៃផ�េធ�ើការ ក្បោលមួលរ�ូប៊�េណ និងទូរសព�។ េ្របើទឹកសមា�តធម�តា
និងអនុវត�តាមការែណនំេ�េលើសា塠�ក។

• ផ�ល់ឲ្យអតិថិជន និងបុគ�លិកនូវព័តមា៌ ន្រតឹម្រតវ� អំពីជំងឺ COVID-19 និងសកម�ភាꌴពែដលពួកេគឣចេធ�ើបានេដើម្បីការពារខ��នពួកេគ និង្រក�ម្រគ�សា龴ររបស់ពួកេគ។

• បិទ្របកាសព័តមា៌ នេ�ទីកែន�ងទូេ� េដើម្បីជការរ�លឹកពីត្រម�វការស្រមាប់ឲ្យអតិថិជន បុគ�លកិ និងអ�កស�័្រគចិត�ទាំងអស់ចូលរួមក��ងសកម�ភាពការពារខ��ន (ឯកសារស្រមាប់ទាញយកគឺមានេ�
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/)។

សកម�ភាពការពារខ�ន� ្របចាំៃថ�មានដូចជ៖
នយកដ�នសុខភាពសាធារណៈរបស់េខានធី Los Angeles
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03/15/20 Non-Residential Substance Use Settings (Cambodian)

េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)

Los Angeles County Department of Public Health
ការែណនំស្រមាប់ទកី ែន�ងេ្រប្រើ បាស់សារធាតុែដលមិនមានការសា� ក់េ�
• ស�ិតេ�ផ�ះេ�េពលអ�កឈឺ។ េ�ផ�ះយ៉ ងតិច 72 េមា៉ងបន�ប់ពីអ�កែលងមានអការៈ្រគ�នេ�� ឬេរគស�� ្រគ�នេ�� េដយមិនេ្របើថ�ំប���ះកេ�� ។

• លាងៃដរបស់អក� ឲ្យបានញឹកញប់ជមួយសា鈴ប៊ូ និងទឹករយៈេពលយ៉ ងតិច 20 វ�នទី។ េបើសនិ ជមិនមានសាប៊ូ និងទឹក ចូរេ្របើទឹកអនម័យលាងៃដែដលមានជតិឣល់កុលយ៉ ងតិច 60%។
• ្រគបមាត់របស់អ�កេពលក�ក និងកណ�ស់េដយេ្របើ្រកដសជូតមាត់ រួចេបាះ្រកដស់ជូតមាត់េនះេចាល និងលាងសមា�តៃដរបស់អក� ភា�មៗ។ េបើសិនជអ�កមិនមាន្រកណត់ជតូ មាត់ សូមេ្របើ
ៃដឣវរបស់អ�ក (មិនែមនៃដរបស់អក� េទ)។
• ដក់ក្រមិតេលើការប៉ះពាល់ជិតស�ិទ�ជមួយមនុស្សែដលឈឺ។

• សមា�ត និងសមា�ប់េមេរគេ�េលើវត�� និងៃផ�ែដលបានប៉ះញឹកញប់ េដយេ្របើទឹកបាញ់លាងក��ងផ�ះធម�តា ឬ្រកណត់ជតូ ។

េតើភា�ក់ងររបស់េយើងគួរេ្រត�មខ�ន� េធ�អើ ខ�ី ះ� េបើសនិ ជមានការចម�ងជំងឺ COVID-19 េកើនេឡើងេ�ក�ង� សហគមន៍?
ការចម�ងជំងឺ COVID-19 េកើនេឡើងេ�ក��ងសហគមន៍ ចង��លបង�ញពីហានិភ័យែដលេកើនេឡើងចំេពាះសា帴ធារណជនទូេ� និងបង�ញថការ្រប�ង្របយ័ត�ជមុនបែន�មឣច្រត�វបានេធ�ើេឡើង
េដើម្បីប�ង�បការចម�ងក�ង� សហគមន៍មូលដ�ន។
អង�ភាពគួរែតមានែផនការ និងេ្រត�មខ��នេដើម្បីេធ�ើសកម�ភាពបែន�មទាំងេនះ ដូចបានែណនំេដយ Public Health៖

• មានែផនការេដើម្បីទំនក់ទំនងជមួយបុគ�លិក និងអ�កស�័្រគចិត�របស់អក� ។ ចូលេ�កាន់េគហទំព័ររបស់េយើង
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ ស្រមាប់ព័ត៌មានែដល្រតឹម្រត�វនិងមានបច��ប្បនភា� ពែដលឣចេ្របើស្រមាប់ការទំនក់ទំនងរបស់អ�កបាន។

• អនុ��តឲ្យបុគ�លិកេ�ផ�ះ េបើសិនជនរណមា�ក់េ�ក��ងផ�ះរបស់ពួកេគឈឺ ឬការបិទសាលាេរៀនបានេកើតេឡើង។

• េរៀបចំែផនការស្រមាប់អវត�មានរបស់បុគ�លិក។ កុំទាមទារកំណត់សមា�ល់ពអី �កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពស្រមាប់បុគ�លិក ឬអ�កស�័្រគចិត�ែដលមានជំងឺផ�វដេង�ើមធ�នធ់ �រ េដើម្បីប�� ក់ពីសុពលភាព
ៃនជំងឺរបស់ពួកេគ ឬេដើម្បី្រតឡប់មកេធ�ើការវ�ញ។ ការ�យល័យអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុ ភាព និងមន�ីរេវជ�សា쑜�ស�នឹងជប់រវល់ខា�ំងណស់ េហើយនឹងមិនឣចផ�ល់ឯកសា帴រែបបេនះ
បានទាន់េពលេវលាេឡើយ។

• ចូរពិចារណពីរេបៀបការពារបុគ�លិក ែដលមានហាፈនិភ័យខ�ស់ ៃន ផលវ�បាកសុខភាព មិនល�។ វឣចរប់ប���លយុទសា
� �ស�ដូចជ ការេធ�ើការពីផ�ះ និងេមា៉ងេវនខុសធម�តា េដើម្បីបេង�ើនគំលាត
ក��ងចំេណមបុគ�លិក បណ�� ះបណ�លជំនញបែន�មដល់បុគ�លិក និងរ�សា鑄យការេធ�ើដំេណើរេដើម្បីឣជីវកម�ែដលមិនសំខាន់ ដូចជកិច�្របជុំ និង្រពឹតិកា� រណ៍ែដលជួបមុខផ�ល់ធំៗ។
43

• ដក់សា㶜�កស�� េ�្រចកចូលអគា㝬រែដលែណនំេភ��វ និងអតិថជិ នឲ្យជនូ ដំណងឹ ដល់បុគ�លកិ េបើសិនជពួកេគមា㝬នអការៈ្រគ�នេ�� ក�ក ឬដកដេង�ើមខ�ី។
43

• ែកែ្រប ផ�ក ឬរ�សាӀយសន�ិសីទ ឬ្រពតឹ ិកា� រណ៍ ឬសកម�ភាពជ្រក�មធំៗ។
o ្រពឹត�ិការណ៍ែដលមនុស្សស�ិតក��ងការប៉ះពាល់ជិតស�ិទ�ជមួយគា�ក��ងរយៈេពលយូរ ឣចចាំបាច់្រត�វរ�សា樀យ ឬែកែ្រប។
o ្រពឹត�ិការណ៍ទាំងអស់ែដលមានអ�កចូលរួមេ្រចើនជង 50 នក់គួរ្រត�វបានផ�ក ឬរ�សា嫌យ។ សកម�ភាពជ្រក�មែដលមានអ�កចូលរួមតិចជង 50 នក់ែដលទាក់ទងនឹងបុគ�លកិ
ឬអតិថិជនគួររក្សោគំលាតសង�ម (social distancing) និងវ�ធានការបង�របានសម្រសបេដើម្បីកាត់បន�យការប៉ះពាល់ជិតស�ិទ� និងហា彠និភ័យៃនការឆ�ងជអប្បរមា។ អ�កចូលរួម
គួរែតអង��យ ឬស�ិតេ�ទីតាំងែដលមានគំលាតពីគា�យ៉ ងតិច 6 ហ�ីត និងគួរេធ�ើការខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បីេចៀសវងការដក់េ�អីអង��យទល់មុខគា�។
• េបើសិនជអតិថិជនែដលចូលរួមជ្របចាំេ�ក��ង្រក�មរយការណ៍ពីអការៈ្រគ�នេ�� ឬេរគស�� ជំងឺផ�វដេង�ើម្រសច� ្រសាវ (ការក�កថ�ី ដកដេង�ើមខ�ី េហៀរសេម្បោរ ។ល។ ក��ងរយៈេពល 14
ៃថ�ចុងេ្រកាយ) ចូរេលើកទឹកចិតឲ� ្យអតិថិជនែស�ងរកការែថទាំេវជ�សា�ស� និងែចករ�ែលក ការែណនំអំពីការេ�ដច់ពីេគេ�ផ�ះ។ ពិចារណេធ�ើការែណនំ េដយផ�ល់ការ្របឹក្សោេយបល់
សុខភាពតាមទូរសព� ស្រមាប់បុគ�លទាំងេនះ េ�េពលែដលឣចេធ�ើបាន។
43
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េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)

Los Angeles County Department of Public Health
ការែណនំស្រមាប់ទកី ែន�ងេ្រប្រើ បាស់សា㴤រធាតុែដលមិនមានការសា㴤�ក់េ�
• អនុវត�វ�ធីេដើម្បីធានបាននូវការបន�េសវកម� េបើសិនជ្របតិបត�ិការេ�នឹងកែន�ង្រត�វបានកាត់បន�យជបេណ�ះឣសន� ដូចជតាមរយៈកា뷸រេធ�ើការពីផ�ះេ�េពលែដលសម្រសបតាមែបបគ�ីនិក
និងកាលវ�ភាគឣចបត់ែបនបានជមួយនឹងការបណ�� ះបណ�លជំនញបែន�មដល់បុគ�លិក។

• អនុវត�វ�ធីេដើម្បីេធ�ើឲ្យ្របាកដថ អតិថិជនែដលេ�ដច់ពីេគេ�ផ�ះ ឬែដលមិនឣចមកេដយផ�ល់ស្រមា뷸ប់វគ�បុគល� ឬ្រក�ម ឣចបន�ទទួលបានការព្យោបាល ឬេសវកម�េផ្សងៗេទៀត េបើសនិ ជ
សម្រសបតាមែបបគ�ីនិក និងេ�េពលែដលឣចេធ�ើបាន។
សា饬�ល់ពកី ែន�ងេដើម្បទី ទួលបានព័តមា៌ នែដលឣចទុកចិតបា� ន
ចូរ្រប�ង្របយ័ត�ចំេពាះការេបាក្របាស់ ព័តមា៌ នមិនពិត និងការេបាកបេ�� តេផ្សងៗជុំវ�ញេមេរគកូរ�ូណ្របេភទថ�ី។ ព័តមា៌ នែដល្រតឹម្រត�វ ដូចជេសចក�ី្របកាសអំពីករណីថ�ីៗេ�ក��ង LA County នឹង
្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេដយ Public Health តាមរយៈេសចក�ី្របកាសព័ត៌មាន បណ�ញសង�ម និងេគហទំព័ររបស់េយើងជនិច�។ េគហទំព័រេនះមានព័ត៌មានជេ្រចើនអំពីជងំ ឺ COVID-19 ែដលរួមមាន
FAQs, ការបង�ញព័ត៌មានជ្រកាហ�ិក និងការែណនំេដើម្បីេដះ្រសាយភាពតានតឹង ្រពមទាំងគន�ឹះអំពីការលាងសមា�តៃដ
• Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH, County)
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o បណ�ញសង�ម៖ @lapublichealth

• The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ែខ្សទូរសព�ជំនួយ (800) 854- 7771។
្របភពព័ត៌មានែដលឣចទុកចិត�បានេផ្សងេទៀតអំពីេមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ីគឺ៖
• California Department of Public Health (CDPH, ថ�ក់រដ�)
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ថ�ក់ជតិ)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
• World Health Organization (WHO, អន�រជតិ)
o https://www.who.int/health-topics/coronavirus

េបើសិនជអ�កមានសំណួរ និងចង់ជែជកជមួយនរណមា�ក់ សូមទូរសព�េ�ែខ្សទូរសព�ពត័ ៌មានរបស់ Los Angeles County តាមរយៈេលខ 2-1-1 ែដលឣចទាក់ទងបាន 24 េមា៉ងក�ង� មួយៃថ�។
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