េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រេធ� ើពិធីបុណ្យសព
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
11/3/20៖ េគ្រត�វែតេស� ើឲ្យបុគ�លែដល�នេ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម ឬអ�រៈ្រគ �នេ��្រតឡប់េ�ផ� ះ។
ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យទូ រសព� េ�អ� កផ� លេ់ ស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ខ� �នអំព�
ី ព�ំ�ច់
ឺ
ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� រកជំង COVID-19 និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។
េស�កម� ពិធីបុណ្យសព និង�រប���ះសព�ចេធ� ើេឡើងេ�យ�នេសចក� ីត្រម�វដូ ច�ងេ្រ�ម
•

•

•

េស�កម� �ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�េ្រ�អ�រេ�យែផ�កេលើ�រចង់�នពីសំ�ក់្រគ� �រ និងទំេនៀម
ទំ�ប់�ស�។
o មិន�ន�រកំណត់េលើចំនួនអ� កចូ លរ ួមេស�កម� េ��ងេ្រ�អ�រេឡើយដ�ប�េគ�ច
រក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ត
ី រ�ង�គីមកពី្រគ� �រែតមួ យ�ន។
�រេរៀបចំ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេដើម្បីេរៀបចំបន� ប់ទឹកឲ្យ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម្រពឹត�ិ�រណ៍�ងេ្រ�។
ទី�ំងេនះ�ចេ្រជើសេរ �សេដើម្បីផ�ល់នូវបង� ន់េ្រ�ចល័តនិងកែន� ង�ងៃដនិង /
ឬេធ� ឲ
ើ ្យ�នបន� ប់ទឹកេ�ក��ងអ�រ។ ្របសិនេបើ�នកែន� ងបន� ប់ទឹកក��ងអ�រ�ចេ្របើ�ន
ចូ រ្របយ័ត�្របែយងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o ផ� វ� ែដល�នកំណត់្រត�វ�នស��ល់ពក
ី ែន� ងពិធី�ងេ្រ�អ�រេ��ន់ទី�ង
ំ បន� ប់ទឹកក��ងអ�រ។
o គូ សែខ្សឬស��ស��ល់េផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី���ររក�រគ��ត�ង�យ្របសិនេបើអ�កចូ លរ ួម្រត�វ
ែតត្រមង់ជួរេដើម្បីេ្របើបន� ប់ទឹក។
o អ� កចូ លរ ួម្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើបន� ប់ទឹក�មត្រម�វ�រក��ងកំឡ
� ងេពលកម� វ �ធីឬ្រពឹត�ិ�រណ៍េដើម្បីេចៀ
ស�ង�រកកកុញេ�ចុងប�� ប់។
o េ្រគ�ងបរ ���របន� ប់ទឹក�នដំេណើរ�រល� េហើយ្រត�វ�នបំ�ក់េ�យ�ប៊ូ ្រគប់្រ�ន់និងកែន្សងេ្របើម�ងេ�ះ
េ�លេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�រ�ងៃដ�មត្រម�វ�រ។
o េ្រគ�ងបរ ���របន� ប់ទឹក្រត�វ�នកំណត់រច�សម� ័ន�េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គ��ត�ង�យ�ងេ្រ�
ជ��ង
ំ បន� ប់។
o បុគ�លិក��ក់ (ឬបុគ�លិកេ្រចើន្របសិនេបើ�នជេ្រមើសបន� ប់ទឹក�ងក��ងេលើសពីមួយ)
�ក់រ�ំងមុខ្រត�វឈរេ�្រចកចូ លបន� ប់ទឹកប៉ុែន� រក�ច��យ�៉ងតិច ៦
ហ� ីតពីមនុស្សែដលចូ លេ្របើបន� ប់ទក
ឹ ឬេចញពីបន� ប់ទឹក
ែដលេ�ជិតបំផុតេដើម្បី្រគប់្រគង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខនិង�ម�នចំនួនមនុស្សេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក។
ច�ប់ៃន�ររក�គំ�ត�ង�យ្រត�វែតអនុវត� ។
o ចូ រកត់ស��ល់� េសចក� ីត្រម�វឲ្យរក�គំ�ត�ង�យមិនអនុវត� េលើស�ជិកៃន្រគ� �រែតមួ យេឡើយ។
បុគ�លែដលរស់េ��មួ យ���ចអង��យ ឬឈរជិត��េ�យរក�គំ�ត 6 ហ� ីតពី្រក �ម្រគ� �រនិងអ� ក
ចូ លរ ួមេផ្សងេទៀត។
o បុគ�លិកពិធីបុណ្យសព�ចែណ�ំអ�កចូ លរ ួមេ�កែន� ងែដល�នគំ�ត 6 ហ� ីតពី�� េ្របើ�រស��ល់េដើម្បី
កំណត់ពីគំ�តសម្រសប ឬេ្របើមេធ��យេផ្សងេទៀតេដើម្បី���ននូ វគំ�ត្រគប់្រ�ន់រ�ងអ� ក�ន់
ទុក�។
o ឪពុក��យ ឬស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត្រត�វែត���ននូ វ�រចូ លរ ួមែដល�នសុវត� ិ�ពរបស់កុ�រែដល
�នវត� �ន។ �្រស័យេលើ�យុរបស់កុ�រ និងចំណង់ចំណូលចិត�របស់្រគ� �រ៖
 េគ�ចពកុ�រ ឬ�ក់េ�ក��ងរេទះរុញកូ នេក� ង ឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀតក��ងអំឡ
� ងេស�កម�
 កុ�រ�ចអង��យ ឬឈរេ�ជិតមនុស្សធំែដលទទួ លខុស្រត�វ ឬ
 កុ�រ�ច្រត�វ�នអនុ��តឲ្យឈរ ឬអង��យេផ្សងពី្រក �មអ� ក�ន់ទុក� ប៉ុែន� ជិតល� មេដើម្បីេមើល
�រខុស្រត�វ�៉ងយកចិត�ទុក�ក់េ�យមនុស្សធំ។
 ��ទំនួលខុស្រត�វរបស់្រគ� �រែដល�នអេ�� ើញក��ង�រែណ�ំ និង�រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�កូ នៗ
របស់ខ� �នមិនប៉ះ�ល់នរ���ក់ែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់ពួកេគ ឬវត���មួ យែដល
មិនែមន�របស់ពួកេគ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រេធ� ើពិធីបុណ្យសព
•

•

បុគ�លិក្រត�វ�នចល័ត�ម�រ�ំ�ច់េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យសម្រសប និងេដើម្បីែណ�ំលំ
ហូ រច�រចណ៍េ��មដំ�ក់�លៃន្រពឹត��
ិ រណ៍។ េគ្រត�វែតអនុវត� ជំ�នេដើម្បីេចៀស�ង�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ
COVID-19 ក��ងចំេ�មអ� កចូ លរ ួមេ�ក��ងេស�កម� េនះ។
o អ� កទទួ ល�រអេ�� ើញគួ រ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេជៀស�ង�រចូ លរ ួមេ�យ��ល់េ�ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍េបើសិន�
ពួ កេគ្រត�វ�នកំណត់��នជំងឺ COVID-19 �នេ�គស��ែដលដូ ច��នឹងជំងឺ COVID-19* ឬ្រត�វ�ន
ប៉ះ�ល់�មួ យនរ���ក់ែដល�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។
o បុគ�លគួ រ្រត�វ�នពិនិត្យេ�យ��ល់�ត់រកេ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម (ឧ. ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ម
ើ )
ឬអ�រៈ្រគ �នេ��េ�េពលែដលពួ កេគមកដល់។ េគ្រត�វែតេស� ឲ
ើ ្យបុគ�លែដល�នេ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម
ឬអ�រៈ្រគ �នេ��្រតឡប់េ�ផ� ះ វ �ញ។
ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យទូ រសព� េ�អ� កផ� លេ់ ស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ខ� �នអំពី�ព�ំ�ច់ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស�
និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់
ph.lacounty.gov/covidcare។
o បុគ�លែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់ជំងឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រ�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 (បុគ�លែដល
�ន�យុ 65 ��ំឬេ្រចើន�ងេនះ បុគ�លែដល�នជំងឺផ� វ� ដេង� ើម�ុៃំ រ� ឬប��្របព័ន��ព�ុំ) ្រត�វ�នេលើក
ទឹកចិត�ឲ្យេចៀស�ង�រចូ លរ ួម េដើម្បី��រ�រ�រ��ល់ខ� �នរបស់ពួកេគ។
 េស�កម� េនះ�ចេធ� �
ើ រ�ស� ម
ី ��ល់េដើម្បីអនុ��តឲ្យនរ���ក់ែដលមិន�ចចូ លរ ួមេ�យសុវត� ិ�ព
េធ� ើ�រចូ លរ ួមែបបនិម�ិត (េមើល National Funeral Directors Association
[ធន�នៃន�រផ្សព� ផ�យេលើប�
� ញ ពីស�គម�យកបុណ្យសព�តិ])។
�ក៏�ច្រត�វ�នថតទុកស្រ�ប់េមើលេ�េពលេ្រ�យផងែដរ។
o អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់េ្រ�ពីកុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ឬ
ំ បុគ�លែដល�នល័ក�ខ័ណ�ែដល��ំងដល់�រេ្របើ្រ�ស់
រ�ំងមុខ�ម�រែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព គឺ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ
្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ង�រជួ បជុំពិធីបុណ្យសព។
o ្រក�សជូ ត�ត់ និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល គួ រ្រត�វ�នផ� ល់ស្រ�ប់ឲ្យ្រក �ម្រគ� �រ
និងបុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់ េហើយបន� ប់ទឹកគួ រ�នស��ក�ប៊ូ និង្រក�សជូ តៃដ្រគប់្រ�ន់។ គួ រែត�នធុង
ស្រ�មេដើម្បី�យ្រស� លេ�ះេ�ល្រក�សជូ ត�ត់ និង្រក�សជូ តៃដ។
o េគមិនគួ រប៉ះ ឬេថើបរ ូប�ង�យរបស់នរ���ក់ែដល�ន��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 េឡើយ។ េបើសិន
��រប៉ះ�ល់េកើតេឡើង បុគ�លេ�ះគួ រែត�ងស��តៃដរបស់ខ� �ន ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដមុននឹងប៉ះ
មុខរបស់ខ� �ន និងអ� ីេផ្សង ឬអ� កដៃទេទៀត។
o ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រគួ រ្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធីបណ
ុ ្យសព� ំងមូ ល ក៏ដូច�េស�កម� និង្រពឹត�ិ�រណ៍
ែដល�ក់ព័ន�។
o �រេ្របើ្រ�ស់វត��រ ួម��គួ រ្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ �រេ្របើ្រ�ស់វត�� ឧបករណ៍ និង/ឬ
�រផ� ត់ផ�ង់ែដល�ចនឹង�ន�រលំ�កក��ង�រស��ប់េមេ�គ ឬេធ� ើឲ្យ�ន�រលំ�កក��ង�រ���ន
នូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ (ឧ. ជ��ំងតង់) គួ រ្រត�វ�នេចៀស�ង។
 េបើសិន�្រក�សកម� វ �ធី្រត�វ�នផ� ល់ជូនស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ �គួ រែត�នទ្រមង់េ្របើេហើយ�ចេ�ះ
េ�ល�ន។
 វត��ែដល្រត�វែតេ្របើរ ួម���ែផ� កៃនេស�កម� �ក់�ក់្រត�វ�នស��ប់េមេ�គប��ប់ពីអ�កេ្របើ
នីមួយៗ។
o ម� �ប��រដួ សេ�យខ� �នឯងនិងេភសជ� ៈមិន�ច្រត�វ�នបេ្រមើជូនេទ។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California ែណ�ំ� “សកម� �ពដូ ច��រេ្រច�ង និង�រសូ ្រតធម៌គឺផ��យពី�រ
�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ែដលសេ្រមច�ន�មរយៈ�ររក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីត” េ�យ�រ�រេកើន
េឡើងៃន�ព�ចឆ� ងពីតំណក់ទឹកតូ ចៗែដល�នផ�ក
� េមេ�គេ�េពល�យ�យ។
o សកម� �ព� ំងេនះ�ច្រត�វ�នរ ួមប��ល
� �មួ យកម� វ �ធីេធ� ើេ��ងេ្រ�អ�រេ�យ�នគំ�ត
�ង�យ�ន់ែត��យ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សង (ដូ ច��រ�ស� ីម�មអុីនធឺណិត) ែដលេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�
ស�ជិកចូ លរ ួមេធ� ើសកម� �ព� ំងេនះេ��ច់េ�យែឡកពី��េ��មផ� ះរបស់ខ� �ន។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រេធ� ើពិធីបុណ្យសព
o

សូ មពិនិត្យេមើល�រែណ�ំបច��ប្បន� �ពរបស់េ�នធីស្រ�ប់ទីកែន� ងេ�រពបូ �និងអ� កផ� ល់េស�
កម� �ស� និងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�ទីេនះ។

*េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 �ច�ប់ប��ល
� �ររ ួមផ្ស ំៃនេ�គស��ដូ ច�ងេ្រ�ម៖ ្រគ �នេ�� ក� ក ដកដេង� ម
ើ ខ� ី ឬ
ពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នរ� ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក តឹង្រចមុះឬេហៀរសំេ�រ �គរ ូស
រមូ លេ�ះឬក� �តចេ��រ ឬែលងដឹងរស�តិឬក� ិន។ ប�� ីេ�គស��េនះមិន�ប់ប��ល
� � ំងអស់េ�ះេទ។
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