េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រផ�ល់��រសប្ប
� រស
បច�ប� ្បនភា� ពថ�ៗី ៖

10/31/20៖ និយមន័យៃន�រេ�ជិត��្រត�វ�ន��ស់ប�រេ���រេ�ក
�
� � ងរយះច��យ 6 ហ� ីតពីអ�កឆ� ងជំងឺ
ក��ងរយៈេពលសរុប 15 �ទីក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង។
ែណ�ំអ�កែដល�នេ�គស��ឱ្យេ�ជួ បអ� កផ� លេ់ ស�ែថ� ំសុខ�ពេដើម្បីព�
ិ ក�ពី�រេធ� ើេតស�
និង�ក់េ�យេ�េ�យែឡក។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (Public Health) កំពុងេស� ើសុំជំនួយរបស់អ�ក
េដើម្បីពន្យឺត�ររ �ក�ល�លរបស់េមេ�គកូ រ� ូ�ណូែវល (ថ� ី) េ�ក��ងេ�នធី Los Angeles។ �រែណ�ំ�ង
េ្រ�ម�ចជួ យេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក និងអតិថិជនបន� �នសុខ�ពល� ។
អ� កស�័្រគចិត� និងនិេ�ជិកែដលឈឺ
• បុគ�លិក និងអ� កស� ័្រគចិត�ែដលឈឺ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យស្រ�កេ�ផ� ះ និងមិន្រត�វ្រតឡប់មកេធ� ើ�រវ �ញ
េឡើយរហូ តដល់រយៈេពល�៉ងតិចបំផុត 10 ៃថ� �ប់�ំងពីេពលេចញេ�គស��ដំបូង និង 24 េ�៉ង
ប��ប់ពីអ�រៈ្រគ �នេ���ន�ត់េ� វ �ញេ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� និង�ន�រធូ រេស្បើយស្រ�ប់
េ�គស���� (ឧ. ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី)។ បុគ�លិកែដលេមើលេ�ដូ ច�ឈឺេ�េពលមកដល់កែន� ង
េធ� ើ�រ ឬ��ក់ខ� �នឈឺក��ងអំឡ
� ងេពលេធ� ើ�រគួ រ្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ� ះ វ �ញ��មៗ។ បុគ�លិកែដលេធ� ើ
េតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន� មិនេចញេ�គស�� ្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះរយៈេពល 10 ៃថ� ប��ប់
ពី�រេធ� ើេតស� ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/covidisolation
• នរ���ក់ែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លិកឈឺ គួ រស� ិតេ��ច់ពីេគរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់
ពីៃថ�ចុងេ្រ�យែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល�ចចម� ងេមេ�គ។ អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
�ប់ប��ល
� បុគ�ល�ំង�យែដលសិ� តក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សឈឺរយៈេពលសរុប 15 �ទីឬេលើសពីេនះ
ក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង។ េលើសពីេនះ
�រេ�ជិត��គឺ�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�ល�ំង�យែដល�នប៉ះ�ល់េ�យមិន�ន�រ�រ�មួ យ
�រ�តុ�វៃន�ង�យ និង/ឬ�រ�តុបេ�� ញរបស់អ�កែដលេកើតជំងឺ ឧ�ហរណ៍្រត�វ�នក� ក
ឬក�
� ស់�ក់ �រេ្របើេ្រគ�ងបរ �េ�គ��ររ ួម�� ឬទឹក�ត់ ឬផ� ល�
់ រែថ�ំេ�យមិន
�ន�ក់ឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ �ំ�ច់្រត�វស� ិតេ��ច់ពីេគ។ បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19
្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 2 ៃថ�មុនេពលពួ កេគ�នេចញេ�គស���េលើកដំបូង
រហូ តដល់េពលែដលពួ កេគែលង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់េ��ច់េ�យែឡក។
បុគ�លែដល�នលទ�ផលេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន� ��នេ�គស��្រត�វ�ន�ត់ទុក�
�ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 2 ៃថ� មុន�រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគរហូ តដល់ 10 ៃថ�
ប��ប់ពី�រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគ។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មសូ មចូ លេ��ន់
ph.lacounty.gov/covidquarantine។
អតិថិជនែដលប��ញអ�រៈឈឺ
• ែណ�ំឲ្យអតិថិជនែដលឈឺស�ិតេ�ផ�ះ និងេ�ជួ បអ� កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពេដើម្បីព�
ិ ក�ពី�រេធ� េើ តស�
និង�ក់េ�យេ�េ�យែឡក។ ស្រ�ប់ពត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់ Ph.lacounty.gov/covidcare ។
ែណ�ំឲ្យពួ កេគេ� និងេស� ើឲ្យមិត�ភក� ិ ឬអ� កជិត�ងមកយកេ្រគ�ងេទសរបស់ពួកេគ។ ពួ កេគក៏�ច
ែស�ងរកធន�នដូ ច�ម� �ប��រ �� ំ និងេ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់��
ំ ច់េផ្សងៗេទៀតេ�យ ទូ រសព� េ�េលខ 21-1 ឬចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ 211LA website ឬ េគហទំព័រធន�នសុខ�ព��រណៈ(Public Health
30

resource page) (េមើលជេ្រមើសេ�ក��ងែផ� ក “អ� កជួ យ (helpers)”)។
•

�ក់��កេ�កែន� ងែដល�ចេមើលេឃើញ េ�យេស� ើឲ្យអតិថិជនស� ិតេ�ផ� ះ េបើសិន�ពួ កេគឈឺ
េ�ះបី��នជំងឺ្រ�លក៏េ�យ

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov

10/31/20 Charitable Feeding Operations (Cambodian)

-1-

30

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រផ�ល់��រសប្ប
� រស
•
•
•
•

http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/StayHomeWhenSickCOVIDPoster.pdf
ផ�ល់កែន្សង ឬ្រក�ត់ជូត�ត់បែន� មឲ្យអតិថិជនេ្របើ េ�េពលពួ កេគក� ក ឬក�
� ស់។
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បន� ប់ទឹក�នស��ក�ប៊ូ កែន្សងេ្របើ្រ�ស់ម�ង/�៉សុីនសម� �តៃដ និងធុងស្រ�ម
ែដលមិន�ន�រប៉ះ្រគប់្រ�ន់។
ែណ�ំឲ្យផ�ល់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ស្រ�ប់អតិថិជន។
ែណ�ំឲ្យអ� កស� ័្រគចិត� និងនិេ�ជិកែដលេរៀបចំ និងបេ្រមើ��ររក�គំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងពួ កេគ
និងអតិថិជនែដលេមើលេ�ដូ ច�ឈឺឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។

�រែណ�ំអំពី�រ�ងៃដ
• �ងស��ត�តៃដ និងៃដរបស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកេ��អ៊ុនៗរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី
មុនេពល៖
o ��ំ ឬផឹក
o េរៀបចំ��រ
o �ក់េ្រ�មៃដ
o ប��ប់ពីេធ� ើសកម� �ពេផ្សងៗេទៀតែដលេធ� ើឲ្យៃដកខ� ក់
• �ក់��កស���ងៃដ ��ររ�លឹកែដល�ចេមើលេឃើញ។
• សូ មែណ�ំឲ្យេ្របើេ្រ�មៃដ�នសម្រសប�ឧបករណ៍បែន� ម ប៉ុែន� ��េរឿងសំ�ន់ែដល្រត�វចង�ំ�
េ្រ�មៃដមិនជំនួសត្រម�វ�រ�ងៃដ និង�រអនុវត� អ�ម័យៃដល� េឡើយ។
�រទទួ លយកចំណី��របរ ���គ
• មកពីបុគ�ល និង្រគ� �រឯកជន
o ទទួ លយកែតផលិតផល��រែដលមិន�នចម� ិន �នេវចខ� ប់�មុនពីបុគ�ល និង្រគ� �រ
ឯកជន (ដូ ច���រកំប៉ុង ធ�� �តិ(cereals)ក��ង្របអប់ ។ល។) ប៉ុេ�
� ះ។
• មកពីកែន� ងចំណី��រ
o អ� ក�ចទទួ លផលិតផល�ំងមូ ល ចំណី��រែដល�នេរៀបចំ ចំណី��រែដល�នេវចខ� ប់
�មុន និងចំណី��រែដល�នេវចខ� ប់�មុនែដលផុតកំណត់ (េលើកែលងេម�ទឹកេ�ះេ�
និងចំណី��រ�រកែដលផុតកំណត់) ពីកែន� ងចំណី��រែដល�នអនុ��ត ដូ ច�
េ�ជនីយ��ន ស�
� �រ ឈ� �ញលក់េ្រគ�ងេទស កែន� ងែកៃច� ចំណី��រ អ� កែចក�យចំណី
��រ និងអ� កលក់��រ។
o ចំណី��របរ ���គែដល្រត�វ�រ�រ្រគប់្រគងសីតុណ��ព ្រត�វែត�នសីតុណ��ព 41˚F ឬ�ប
�ងេនះស្រ�ប់��រ្រត�ក់ ឬ 135˚F ឬខ� ស់�ងេនះស្រ�ប់��រេ�� មុននឹងដឹកជ��ន
� ។
 េស� ើឲ្យ��ស់អំេ�យផ� លស
់ ីតុណ��ពចំណី��រ និងេពលេវ��ស់សីតុណ��ពមុននឹង
េពលដឹកជ��ន
� េ���ក់�រ។
 ប��ប់ពីទទួ ល�នចំណី��រ មនុស្សទទួ លបន��កេ���ក់�រទទួ ល គួ រពិនិត្យេមើល
សីតុណ��ពចំណី��រ និងកត់្រ�េពលេវ�ែដល�នទទួ លចំណី��រេ�ះ។
 េបើសិន���ស់អំេ�យ ឬអង� �ពសេ���ះចំណ�
ី �រដឹកជ��ន
� ��របរ ���គ�ម
រយៈមេធ��យែដល�នេធ� ើឲ្យ្រត�ក់ ��រគួ រែតរក�ឲ្យ�នសីតុណ��ពេ្រ�ម 41˚F
ខណៈេពលដឹកជ��ន
� េ���ក់�រ។
 េបើសិន���ស់អំេ�យ ឬអង� �ពសេ���ះចំណ�
ី �រមិន�នដឹកជ��ន
� �មរយៈ
មេធ��យែដល�នេធ� ើឲ្យ្រត�ក់េទ ��រគួ រែត�ក់��ក "ដំេណើរ�រ��មៗ"
(Process Immediately) និងមិន្រត�វស� ិតេ�េ្រ��រ្រគប់្រគងសីតុណ��ពរយៈ
េពលយូ រ�ង 2 េ�៉ងេឡើយ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើ្របតិបត� ិ�រផ�ល់��រសប្ប
� រស
•

កុំទទួ លយកេម�ទឹកេ�ះេ� និងចំណី��រ�រកែដលផុតកំណត់។

េស�កម� ចំណី��រ/�រេ្រជើសេរ �សចំណី��រ
• េបើសិន���ក់�ររបស់អ�កគឺ�ម៉ូ ែដលជេ្រមើសអតិថិជន ចូ រពិ�រ���ស់ប�រេ�ម៉ូ
�
ែដលេវចខ� បក
់ � �ង
ថង់�មុន។ ថង់�ចែចក�ន�៉ង�ប់រហ័ស េហើយ�នមនុស្សតិចែដលប៉ះ�ល់ចំណី��រ។
• េបើសិន���ក់�ររបស់អ�កសេ្រមចចិត�បន� កែន� ង�ក់ចំណី��រម៉ូ ែដលជេ្រមើសអតិថិជន េ�ះ
ចូ រ�ម�រឲ្យអតិថិជនរបស់អ�ក�ងៃដ និង�ក់េ្រ�មៃដមុននឹងេ្រជើសេរ �សផលិតផលចំណី��រ
របស់ពួកេគ។
• បែន� មេ�៉ង ឬេបើកមួ យៃថ�ែថមេទៀត េដើម្បីឲ្យអតិថិជន�ចអនុវត� �ររក�គំ�តសង� ម (social
distancing) េ�ក��ងទី�� ឬេ�ក��ងជួ រ។
• �ក់ក្រមិតចំនួនមនុស្សេ�ក��ងទី��ចំណី��រ។ េបើសិន�កែន� ង�ក់ចំណី��ររបស់អ�កេធ� ើេឡើង
េ�ក��ងអ�រ ចូ រពិ�រ���ស់ប� �រ�រែចកេ��ងេ្រ��្រស័យេលើល័ក�ខ័ណ���ស�តុ។
• ផ�ល់្រក�ត់�ំងមុខស្រ�ប់បុគ�លិក និងអ� កស� ័្រគចិត��ង
ំ អស់ និងេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ពួ កេគ�ក់
្រក�ត់�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� េ�េពល្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យ�� ឬ�មួ យអតិថិជន។
• េ�េពល�ចេធ� ើ�ន ចូ រ�នអ� កបេ្រមើ�ក់េ្រ�មៃដបេ្រមើម� �ប��រជូ នេ�ប៊ូ េហ� (Buffets)។
• ផ�ល់ទឹកអ�ម័យ/្រក�ត់ជូតៃដដល់អតិថិជន េ�េពលចូ លក��ងជួ រ�ប់ម� �ប។
• ជូ តអ� ីែដលកំពប់េ�េលើៃផ� �្រប�ំ។
• ប�រ្រប�ប់
�
្រប�បេ្រមើម�បឲ្យ�នញឹ
�
ក�ប់។
�រស��ត�ទូ េ�
• �នអ� កស� ័្រគចិត� ឬបុគ�លិកទទួ លបន��ក�រស��ត និងស��ប់េមេ�គេលើតុ ៃផ� តុ រេទះ ៃដ��រ � �ច
ទូ រសព� ទីកែន� ងកុំព� ្យទ័រ និងៃផ�ែដល "ប៉ះ�ល់េ្រចើន" េផ្សងៗេទៀត�្រប�ំេពញមួ យៃថ�។
• េ្របើ្រ�ស់ផលិតផលែដល�នចុះប�� ិ�រ�មួ យ��ក់�រ�រ�របរ ���ន (Environmental Protection
Agency; EPA) េដើម្បីស��ត (ក��ត់េមេ�គ) និងស��ប់េមេ�គ (ស��ប់េមេ�គ)។
្រត�វអនុវត� �ម�រែណ�ំេ�េលើ��ករបស់ផលិតផលស��ត និងផលិតផលស��ប់េមេ�គ�និច�។
�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�ន្របសិទ��ព
• េដើម្បីេធ� ើសូលុយស្យ
� ងេធ� ើឲ្យស (Bleach) ចូ រ�យ Bleach 4��ប្រ��េហ� ក��ងទឹក 1 ��ត (4 ែពង)។
ស្រ�ប់�រផ�ត់ផ�ង់េ្រចើន ចូ រ�ក់ Bleach 1/3 ែពងក��ងទឹក 1 ��ឡ
� ង (16 ែពង)។
េ្របើសូលុយស្យ
� ងក��ងរយៈេពល 20 �ទី។
• �រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុ��តេ�យ EPA េផ្សងៗេទៀត�ច្រត�វេ្របើ
េបើសិន���ន្របសិទ��ពេលើេមេ�គកូ រ� ូ�។ អ� កេ្របើ្រ�ស់�ច�ក់ទងេលខ “1-800”
េ�េលើ��កផលិតផលេដើម្បីដឹងពី្របសិទ��ពរបស់�េលើជំងឺ “COVID-19”។
�រ�ត់ែចង�រ�តុស��ប់េមេ�គ របស់របរ និង�កសំណល់ឲ្យ�នសម្រសប
• េ្របើ�រ�តុគីមីេ�ក��ងកែន� ងែដល�នខ្យល់េចញចូ លល�
• េចៀស�ង�រ�យ�រ�តុគីមីែដលមិន្រត�វ�� (�ន��ក)
• �រ�រកុំឲ្យ�រ�តុគីមីប៉ះ�ល់ម� �ប��រក��ងអំឡ
� ងេពលស��ត
• ្រគប់្រគង�កសំណល់េ�យសុវត� ិ�ព និងេ�ះេ�លក��ងធុងស្រ�មែដល�នសុវត� ិ�ព
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ ម�ក់ទងេស�កម� ្របឹក�េ�បល់�មរយៈេលខ (888) 700-9995។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មអំពីជំងឺ COVID-19 សូ មចូ លេ��ន់ http://publichealth.lacounty.gov។
Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
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