ខេខោគ្កូ រ ូណាម្របខេទែមី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់បុគ្គលិកណែទាំ
និយោជកនីមួយៗគួ រតែមានយោលនយោបាយដ ើម្បីការពារបុគគលិក និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្ត
ត លដល់បុគគលិកតែទាំ
តដលរ ួមមានដូ ចជាវិ ធីីស្ត្រត រមាតែ និងរមាាប់យមយោគរមស្រប យេលណ្តតដលស្ែូិយស្បើរាំយលៀកបាំពាក់េិយររ
ឬឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្ល ួន (PPE) និងរយបៀបយបាុះយោលកាករាំណល់ឲ្យបានរមស្រប យៅយេលតដលរមាតែរ ួច។
ការតណនាំដ េះគឺរស្មាប់បុគគលិកតែទាំតដលផ្តល់យរវាកមម យបាររមាតែយៅកនតងទីស្តធារណៈ។ វា មិន ជាំនួរឲ្យដាំយណើរ
ការរមាតែ និងការរមាាប់យមយោគជាទមាាប់យនុះយទ បុតនត វាផ្តល់ជាេ័ែ៌មានបតនែ ម យដើមបីទប់ស្តាែ់ការរ ីកោលដាល
ននយមយោគផ្ល ិូ ដយងហ ើមដូ ចជាជាំងឺ COVID-19។ យោលការណ៍តណនាំអាំេីការរមាតែខាងយស្កាមធានថាទីកតនា ងស្ែូិ
បានរមាតែោងមានស្បរិទធភាេ ខ្ណៈតដលការពារបុគគលិកតែទាំឲ្យបានោងរមស្រប។
យមើលឯកស្តរ ការរមាតែយៅកនតងទីកតនា ងជាស្ក ុម និងមាស្ទីរ ការរមាតែ និងការរមាាប់យមយោគ តដលបានចុុះ
ផ្ាយយៅយលើយគហទាំេ័រជាំងឺ COVID-19 របរ់នយកដាានរុខ្ភាេស្តធារណៈរស្មាប់េ័ែ៌មានបតនែ ម។
ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខល ួន (PPE)
•
•
•
•
•
•

ពាក់របាាំងមុខ្ស្គប់យេលយិលាកនតងអាំឡ
ុ ងនែៃយីវ ើការ យៅយេលបុះពាល់ ឬទាំនងជាបុះពាល់ជាមួ យអន កដនទ។
ពាក់យស្ស្តមនដតដលយស្បើយហើយអាចយបាុះយោលបាន ខ្ណៈយេលបាំយេញភារកិចចការងារតែទាំ។
ពាក់តិ៉ែនតាយគគហគ ល/រនា ុះបាាំងមុខ្ យបើរិនជាជាែិគីមីអាចខាាែ។
ពាក់រាំយលៀកបាំពាក់ការពារ (យអៀមការពារ) រមស្របយោងតាមយោលការណ៍តដលមានស្ស្តប់។
យដាុះយស្ស្តមនដយដាយស្ប ុងស្បយ័ែន និងយបាុះវាយោលកនតងីុងរស្មាប់បនាប់េីយស្បើរ ួច។
លាងនដរបរ់អនកភាាមៗ ឬយស្បើទឹកអនម័យលាងនដ។

ការអនុវត្ត ប្រករដោយសុវត្ថ ិភាព
• ដាក់កស្មិែយលើការបុះពាល់ជិែរន ិទធ ជាមួ យអន កដនទ យដាយរកាគាំលាែោងែិច 6 ហវ ីែ
•
•
•
•

យៅយេលតដលអាចយីវ ើបាន។
យបាកគក់ស្កណ្តែ់បាាំងមុខ្ជាស្បោាំនែៃ។
យីវ ើការយបាកគក់រាំយលៀកបាំពាក់/ឯករណ្ត
ា នការងារជាប្រចាំ។
យចៀរវាងការបុះតនន ក ស្ចមុុះ ឬមាែ់របរ់អនកយដាយយស្បើនដតដលមិនទន់បានលាង។
ស្គបមាែ់របរ់អនកយេលកត ក ឬកណ្ត
ត រ់យដាយយស្បើស្កដារជូ ែមាែ់ ឬតកងនដរបរ់អនក
(មិនតមននដរបរ់អនក)។

ការលាងដៃ
លាងនដរបរ់អនកជាស្បោាំជាមួ យស្តបូ និងទឹករយៈយេលោងែិច 20 វិ ធនទី។
ជូ ែនដឲ្យរងួែយដាយយស្បើកតនែងស្តតែ ឬរមងែ
ួ យដាយយស្បើខ្យល់។
យបើរិនជាមិនមានស្តបូ និងទឹក រូ មយស្បើទឹកអនម័យលាងនដតដលមានជាែិអាល់កុលោងែិច 60%។
យេលយិលារាំខាន់ៗតដលស្ែូិរមាតែនដយៅកនតងការងារមានដូ ចជា៖
o មុននិងយស្កាយយិនការងារ
o មុននិងយស្កាយរស្មាកកនតងការងារ
o បនាប់េីបាំយេញកិចចការតែទាំ និងយដាុះយស្ស្តមនដ
o បនាប់េីពាក់ បុះ ឬយដាុះស្កណ្តែ់បាាំងមុខ្
• យេលយិលារន្ ែ ម្ដ ើម្បីរមាតែនដ៖
o មុន កនតងអាំឡ
ុ ងយេល និងយស្កាយេីយរៀបចាំអាគរ
o មុនយេលបរ ធយភាគអាគរ
o បនាប់េីយស្បើបនា ប់ទឹក
o បនាប់េីញីរាំយបារ កត ក ឬកណ្ត
ា រ់
•
•
•
•

រខបៀបសាាត្ និងសាាប់ខេខោគ្
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ខេខោគ្កូ រ ូណាម្របខេទែមី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់បុគ្គលិកណែទាំ
• រមាតែយលើនផ្ាតដល "បុះពាល់យស្ចើន" ទាំងអរ់ឲ្យបានញឹកញាប់ ដូ ចជានផ្ាែុ នផ្ាខាងយលើែុ នដទវរ កុងតាក់យនា ើង

•
•
•

•

ស្បដាប់ស្បដាបនា ប់ទឹក បងគ ន់ ីុងរស្មាម ទូ ររេា យែយឡបញ្ជា កាតរចុច យែបា ិែ និងែុតកបរតស្គយគង។
យស្បើស្បារ់ផ្លិែផ្លតដលបានចុុះបញ្ជ ីជាមួ យភានក់ងារការពារបរ ធស្តែន (Environmental Protection Agency;
EPA) យដើមបីរមាតែ (កមាចែ់យមយោគ) និងរមាាប់យមយោគ (រមាាប់យមយោគ)។
ស្ែូិអនុិែត តាមការតណនាំយៅយលើស្តាករបរ់ផ្លិែផ្លរមាតែ និងផ្លិែផ្លរមាាប់យមយោគជានិចច។
យបើអាចយីវ ើបាន ចូ រយបើកទវរ និងបងអ ួចយៅយេលរមាតែ។
នផ្ា រ ឹង ោមនរនធ ៖
o ជូ ែ និង/ឬដុរយលើនផ្ាដូចជា៖ កស្មាលឥដា ែុ ែុយីវ ើការ បញ្ា រ កនធ ន់ បងគ ន់ និងយស្គឿងរងាហ រ ឹមនិង
ឧបករណ៍តដលមាននផ្ា រ ឹងយផ្ែងយទៀែ យដាយយស្បើយស្គឿងរមាតែស្បោាំនែៃ ឬស្តបូ /ស្តបូ ទឹក និង
ទឹកយតតអុនយដើមបីយកីូ លី តកត ល និងយមយោគយចញ។
o រមាាប់យមយោគយលើនផ្ាដូចោនទាំងយនុះយដាយយស្បើស្តរធាែុរមាាប់យមយោគតដលបានចុុះបញ្ា ីជាមួ យ
EPA។ យបើរិនជាមិនមានផ្លិែផ្លរមាាប់យមយោគតដលបានចុុះបញ្ជ ីជាមួ យ EPA ចូ រយស្បើ
រូ លុយរយ
ុ ងយីវ ើឲ្យរ (Bleach) តដលមានកា រ ីន)Chlorine(ស្ររ់ 2% (ដាក់ Bleach ស្បតហល 1
ស្តាបស្ពាកាយហវ យៅកនតងទឹក 1 កាវែ (946 មល))។ យរៀបចាំរូលុយរយ
ុ ង Bleach ជាយរៀងោល់នែៃ
ឬតាមែស្មូិការ។ ស្កដារយីវ ើយែរត (Test strips) អាចស្ែូិបានយស្បើយដើមបីវារ់រូលុយរយ
ុ ងថាយែើដល់
កស្មិែតដលោាំបាច់យដើមបីរមាាប់យមយោគឬក៏អែ់។
នផ្ាទន់ និងស្រូ បចូ ល (កស្មាលស្េាំ រូ គវ និងយផ្ែងៗយទៀែ)៖
o បូ មយដើមបីយកីូ លីយចញ និងការពារកុាំឲ្យវាចូ លយៅកនតងខ្យល់។
o រមាតែចាំណុចតដលស្បឡាក់ស្តរធាែុោិននោងកាយភាាមៗ យដាយយោងតាមយោលការណ៍
និងនីែិ ិ ធីីតដលមានស្ស្តប់។
o រមាតែស្តនមស្បឡាក់/កយមា ចកម្ទ ីតដលអាចយមើលយ ើញយៅយលើនផ្ាមានរនធ (ឧ. កស្មាលស្េាំ ស្េាំ
ប្រនារ់ដ ើង យស្គឿងរងាហ រ ឹម ស្កណ្តែ់ដណាប់) យដាយយស្បើផ្លិែផ្លរមាតែរមស្រប តដលបាន
បញ្ជាក់ថារស្មាប់យស្បើស្បារ់យលើរមាារៈស្បយនទយនុះ។
o យបើោាំបាច់ ចូ រយស្បើឧបករណ៍រមាតែយដាយយស្បើចាំគយទឹក (steam cleaner) យៅយលើកស្មាលស្េាំ និង
នផ្ាតដលមានរនធ យផ្ែងយទៀែ។

ការខោកគ្ក់
•
•
•
•

ពាក់យស្ស្តមនដតដលយស្បើយហើយអាចយបាុះយោលបាន យៅយេលោែ់ តចងឥវា៉ែន់យបាកគក់ តដលកខ្វ ក់។
កុាំអប្ងួ ឥវា៉ែន់យបាកគក់ តដលកខ្វ ក់។
ឥវា៉ែន់យបាកគក់ តដលកខ្វ ក់ររស់អនកឈឺ អាចយបាកគក់ជាមួ យឥវា៉ែន់របរ់មនុរែយផ្ែងយទៀែបាន។
យបាកគក់ឥវា៉ែន់យដាយយោងតាមការតណនាំរបរ់ស្ក ុមហុនផ្លិែ។ យស្បើស្បារ់ការកាំណែ់មារុីនយបាក និងរមង ួែ
តដលមានរីែុណហភាេយតតអុនៗបាំផ្ុែ និងរមង ួែវាឲ្យរងួែទាំងស្រ ុង។
• រមាតែ និងរមាាប់យមយោគក្នត ករាំយលៀកបាំពាក់ យដាយយោងតាមការតណនាំខាងយលើរស្មាប់នផ្ា រ ឹង។
• យដាុះយស្ស្តមនដ និងលាងនដភាាមៗ។

ការខោលសម្រាេ
•
•
•
•
•

ពាក់យស្ស្តមនដយៅយេលបុះពាល់រស្មាម។
យីវ ើឲ្យស្បាកដថារស្មាមទាំងអរ់ស្ែូិបានយបាុះយោលកនតងែង់បាារា ិក។
ដាក់រស្មាមចូ លកនតងីុងរស្មាមយដាយផ្ទាល់។
រាំណល់យិជាស្ត្រត ស្ែូិតែោែ់តចង យដាយយោងតាមយោលការណ៍ និងនីែិ ិ ធីីតដលមានស្ស្តប់របរ់អនក។
យដាុះយស្ស្តមនដ និងលាងនដភាាមៗ។

េ័ែ៌មានបតនែ មអាំេីការរមាតែយៅទីកតនា ងជាស្ក ុម អាចរកបានយៅ៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceCleaning-English.pdf
េ័ែ៌មានបតនែ មអាំេីការរមាតែទីកតនា ងជាក់លាក់ អាចរកបានយៅ៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
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