េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19

បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ
1/4/21៖ �នេធ� ប
ើ ច��ប្បន� �ព�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ និងធន�នស្រ�ប់េ�ះ្រ�យ�ព
�នតឹង។
11/6/20៖ �នបែន� មធន�នអំពី�រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង។ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�ព
ឺ ្រ�ប់ក�
�ចឆ� ងជំងស
ុ រែដល��នេ�គស�� និង�នផ�ល់តំណ��ប់េ��ន់�រែណ�ំស�ីពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់
េ�យែឡក និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ។

េតើ�រែណ�ំេនះ្រគបដណ�ប់អ�ីខ�ះ
�រែណ�ំេនះផ� លជ
់ ូ នព័ត�
៌ នអំពីអ�ីែដល្រត�វេធ� ើេដើម្បី�រ�រ្រគ� �ររបស់អ�ក េបើសិន�កុ�រ�នជំងឺ COVID-19។
�ផ� លជ
់ ូ នព័ត�
៌ នទូ េ� ប��ប់មកេ�ះ្រ�យ��ន�ពបី�៉ងែដល្រគ� �រ�ចនឹងជួ ប្របទះេ�េពលែដលពួ កេគ
ែថ� ំកុ�រែដល�នជំងឺ COVID-19។ ែផ� កៃនឯក�រេនះ�នដូ ច�៖
1. ជំ�នេដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទេ�ក��ង្រគ� �រពី�រឆ� ងជំងឺ
2. រេបៀបផ�ល់�រែថ�ំដល់ក�
ុ រែដល�នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល ឬមធ្យម។
3. អ� ីែដល្រត�វេធ� ើ េបើសិន�កូ នរបស់អ�កេចញេ�គស���ន់ែតធ� ន់ធ�រ�ងមុន រេបៀបចំ�ំេ�គស��ៃន
ជំងឺធ�ន់ធ�រ និងជំ�នអ� ីខ�ះែដលអ� កគួ រេធ� ើ
4. អ� ីែដល្រត�វេធ� ើ េបើសិន�កូ នរបស់អ�ក�នត្រម�វ�រែថ�ំសុខ�ពពិេសសែដល៖
o េធ� ើឲ្យពួ កេគ�ន�និភយ
័ (risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19 ឬ
o េធ� ើឲ្យ��ន់ែតលំ�កក��ង�រផ�ល់�រែថ�ំដល់ពួកេគ។
1. ជំ�នេដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទពី�រឆ� ងជំងឺ
�និភ័យ (risk) ចំេ�ះកុ�រពីជំងឺ COVID-19 �នក្រមិត�ប�ង�និភយ
័ (risk) ចំេ�ះមនុស្សធំេ្រចើន។
កុ�រ�ចឆ� ងេមេ�គេនះដូ ចមនុស្សធំ ប៉ុែន� មិនសូ វ��នជំងឺធ�ន់ធ�រ��ំងេទេ�េពលែដលពួ កេគឆ� ង។
េនះ�នន័យ�ែផ� កដ៏ស�
ំ ន់មួយក��ង�រែថ� ំកុ�រែដល�នជំងឺ COVID-19 គឺ�រ�រអ� កដៃទេ�ក��ងផ� ះ
របស់អ�កពី�រេកើតជំងឺែដរ។ �ន�រ្រប �ង្របយ័ត��ពិេសសេដើម្បីេចៀស�ង�ររ �ក�ល�លេបើសន
ិ �្រគ� �រ
របស់អ�ក�ននរ���ក់ែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ នរ���ក់ែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ� ឬពិ�រ�ព ឬ
នរ���ក់ែដល�នៃផ� េ�ះ។ េមើល http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/people/
GuidanceIndividuals DisabilitiesChronicConditions.pdf ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់បគ
ុ �ល
ែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ� និង http://public health.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/people/Guida
ncePregnancy.pdf ស្រ�ប់អ�ក�នៃផ� េ�ះ។
ជំ�នសំ�ន់ៗេដើម្បី�រ�រ្រគ� �ររបស់អ�ក�នដូ ច�៖
• េ��តេលើ�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។ កូ នរបស់អ�ក្រត�វែតេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ រហូ តដល់�៉ងតិច
10 ៃថ� �នកន� ងផុតេ��ប់�ំងពីពួកេគ�នេចញេ�គស�� ឬ�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 និង�៉ងតិចមួ យៃថ� ប��ប់ពអ
ី �រៈ្រគ �នេ��របស់ពួកេគ�ន�សះេស្បើយ (េ�យ មិនេ្របើ
��ប
ំ ���ះកេ��) េហើយេ�គស��របស់ពួកេគ�នធូ រេស្បើយ។ កូ នរបស់អ�កគួ រស� ត
ិ េ�ក��ងបន� ប់របស់ េគ
��ល់។ េបើសិនពួ កេគមិន�នបន� ប់��ល់ខ� �ន ចូ រេ្រជើសេរ �សែផ�កៃនផ� ះែដល�ចបំែបកពួ កេគពីមនុស្ស
េផ្សងេទៀត�ន។
o េ្របើ្រ�ស់រ�ំង ឬព្យ
� រ្រក�ត់េដើម្បី�ក់រ�ំងរ�ងកូ នរបស់អ�ក និងស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត។
• ឲ្យកូ នរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក�ច់េ�យែឡក។ េបើសិន�មិន�ចេធ� �
ើ ន ចូ រ្រ�កដ�បន� បទ
់ ឹក
្រត�វ�នស��ប់េមេ�គប��ប់ពក
ី ូ នរបស់អ�កេ្របើ្រ�ស់។ េមើល http://publichealth.lacounty.gov/media
/Coronavirus/docs/protection/ CleaningInfographic.pdf េដើម្បីែស� ងយល់ពីរេបៀបប�្ឈប់�ររ �ក�ល�ល
ៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងផ� ះ។
• ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ន�យុេលើសពីរ��ំ និងមិន�នប��ក��ង�រដកដេង� ើម ពួ កេគ�ំ�ច់្រត�វ�ក់
�៉ស់េពទ្យេ�្រគប់េពលែដលេគស� ត
ិ េ�ជិតអ� កដៃទ (�ប់ប��ល
� � ំងអ� ក)។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19

•
•

•

o កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំមន
ិ គួ រ�ក់�៉ស់��ច់�ត។
o កុ�រែដល�ន�យុ 2-8 ���
ំ ច�ក់�៉ស់េ�យ�ន�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សធំ ដ�ប�កុ�រមិន�ន
ប��សុខ�ពែដលេធ� ើឲ្យពិ�កដកដេង� ើម។
បេ្រង�នកូ នរបស់អ�កឲ្យេចះេ្របើ្រក�សជូ ត�ត់េដើម្បីខ�ប់�ត់េពលក�
� ស់ ឬក� ក េហើយប��ប់មកេ�ះ�េ�ល
ក��ងធុងស្រ�ម។ បេ្រង�នពួ កេគឲ្យេចះក�
� ស់ ឬក� ក�ក់ែកងៃដេបើសិន�ពួ កេគមិន�ន្រក�សជូ ត�ត់។
េ្របើ្រ�ស់�ន និង្រប�ប់្រប�បរ �េ�គែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នស្រ�ប់ម� �ប��ររបស់កូនអ� ក េបើ
សិន�អ� ក�ចេធ� ើ�ន។ ពុំេ�ះេទ ចូ រ្រ�កដ��ន ែពង និង្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ្រត�វ�ន�ងស��តេ�
ក��ង�៉សុីន�ង�ន ឬេ�យេ្របើ�ប៊ូ �ង�ន និងទឹកេ����មៗប��ប់ពេី ្របើ។ េបើសិន�េ្របើ�៉សុីន�ង
�ន មិន�ំ�ច់�ង��ច់េ�យែឡកពី��េទ។
វ �ធីេផ្សងេទៀតេដើម្បី�រ�រស�ជិក្រគ� �រ�នដូ ច�៖
 �ក់ក្រមិត�រែថ� ំរបស់កូនអ� ក្រតឹមអ� កផ� ល់�រែថ� ំែត��ក់។ ស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត
�ចជួ យ�មវ �ធីេផ្សងេទៀត ប៉ុែន� ���រល� បំផុតេបើសិន�មនុស្សែត��ក់�ន�រប៉ះ�ល់
�្រប�ំ�មួ យកូ នរបស់អ�ក។ អ� កផ� ល់�រែថ� ំគួ រ�ន�៉ស់េពទ្យ (មិនែមន្រតឹមែត្រក�ត់
�ំងមុខេទ) និង�ក់េ្រ�មៃដខណៈេពលប៉ះ�ល់ក�
ុ រ ឬ�ត់ែចងរបស់េលង ពូ ក �ន និង
វត��េផ្សងៗេទៀតរបស់ពួកេគ។
 �រ�ងៃដ�្រប�ំ គឺ��រសំ�ន់ស្រ�ប់អ�កផ� ល�
់ រែថ� ំែដលស� ិតេ�ក��ង និងេ្រ�
បន� ប់របស់កូនអ� ក េ�ះបី�ពួ កេគេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដក៏េ�យ។ អ� កផ� ល់�រែថ� ំមិនគួ រ
ប៉ះ�ល់មុខ ែភ� ក ្រចមុះ ឬ�ត់របស់ពួកេគ លុះ្រ�ែតេទើប�ងៃដរបស់ពួកេគរ ួច។
o អ� កផ� ល់�រែថ� ំរបស់កូនអ� ក និងមនុស្សដៃទេទៀតែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ទ
ិ � �មួ យកូ នរបស់អ�ក
ខណៈែដលពួ កេគ�ចចម� ងេមេ�គ ្រត�វែត�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ និង�ម�នសុខ�ពរបស់
ពួ កេគរយៈេពល 10 ៃថ� ។ �រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ �ប់េផ� ើមប��ប់ពច
ី ប់�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
របស់កូនអ� ក។ �រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគរបស់ពួកេគ �ចប�� ប់ប��ប់ពីរយៈេពល 10 ៃថ� េបើសិន�ពួ ក
េគមិនេចញេ�គស���មួ យ និងេបើសិន�ពួ កេគ�ម�នសុខ�ពរបស់ពួកេគ និងយកចិត�ទុក
�ក់�ពិេសស�មួ យ�រ្រប �ង្របយ័ត��្រប�ំចេំ �ះជំងឺ COVID-19 �ប់ពីៃថ�ទី 11 ដល់ៃថ� ទី 14។
 �រ្រប �ង្របយ័ត��្រប�ំ រ ួម�ន�រ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�ែដលអ� កផ� ល់�រែថ� ំេ�
ជិតអ� កដៃទ រក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ និង�រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់។ អ� កផ� ល់�រែថ� ំ
គួ រេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 េដើម្បីពិនិត្យេមើល�េតើពួកេគ�នឆ� ងេមេ�គឬក៏អត់។ ពួ កេគ
នឹង�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពីេគរយៈេពល 10 ៃថ�ដែដលេបើេ�ះបី�ពួ កេគេធ� េើ តស� អវ �ជ� �នក៏
េ�យ។ េនះគឺេ�យ�រេមេ�គេនះ �ចប��ញខ� �នេ�ចុងប�� ប់ៃនរយៈេពល�ក់ឲ្យេ��ច់ពី
េគ។
o រយៈេពលឆ� ង គឺ�េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ងេពលែដលកូ នរបស់អ�ក�ចចម� ងេមេ�គេ�អ� កដៃទ។ ��ប់
េផ� ើមពីរៃថ� មុនេពល�ប់េផ� ើមេចញេ�គស�� និង�នរយៈេពលរហូ តដល់ចប់រយៈេពល�ក់ឲ្យេ��ច់
េ�យែឡករបស់កូនអ� ក។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�នជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន� មិន�នេ�គស���មួ យ
េ�ះរយៈេពលឆ� ង�ប់េផ�ម
ើ ពីរៃថ� មុនេពលពួ កេគេធ� េើ តស� និងប�� ប់រយៈេពល 10 ៃថ� េ្រ�យ។ ជន�
��ក់ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យកូ នរបស់អ�កក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ ្រត�វែតេ��ច់ពីេគ។
ជំ�ន� ំងេនះ�ន�រៈសំ�ន់�ស់ េបើេ�ះបី�កូ នរបស់អ�កមិន�នេ�គស��ក៏េ�យ។ ចូ រចង�ំ� កុ�រ
ែដល��នេ�គស�� ែដល�នេធ� ើេតស� វ �ជ��ន�ចចម� ង�េ�អ� កដៃទ�ន េហើយកូ នរបស់អ�ក្រត�វ�រឲ្យអ� ក
�នសុខ�ពល� េដើម្បីែថ� ំពួ កេគ។ អ� កកំពុងជួ យកូ នរបស់អ�ក េ�េពលអ� ក�រ�រខ� �នអ� កពីេមេ�គេនះ។
េមើល�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ (ph.lacounty.gov/covidisolation) និង �រែណ�ំ
អំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ (ph.lacounty.gov/covidquarantine) ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

2. រេបៀបែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល ឬមធ្យម
•

•

េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 េ�េលើកុ�រ�ចរ ួម�ន៖ ្រគ �នេ�� ្រគ �នរ� ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដក
ដេង� ើម �ន�រម� ណ៍អស់ក��ំង ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក រមូ លេ�ះឬក� យចេ��រ �គរ ូស
តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ �រែលងដឹងរស�តិ ឬក� ន
ិ ែដលថ� ី និង�រមិនសូ វចង់ប រ �េ�គ��រ ឬ�រេ�
តិចតួ ច �ពិេសស�រកែដល�ន�យុតិច�ងមួ យ��ំ។ ប�� ីេ�គស��េនះមិនេពញេលញេ�ះេទ និង�ច
�ប់ប��ល
� េ�គស��េផ្សងេទៀតែដលមិន�នក��ងប�� ីេនះ។
សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� កអំព�
ី រេធ� ើេតស� និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់េ�គស��
េផ្សងេទៀត�មួ យែដលេធ� ឲ
ើ ្យអ� ក្រព� យ�រម� ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19

•

•

•

•

ចូ រយកចិត�ទុក�ក់ចំេ�ះអ�រៈ្រគ �នេ�� េ�ះបី�អ� កមិនេឃើញ�នេ�គស��េផ្សងេទៀតក៏េ�យ។
o េបើសិន�កូ នរបស់អ�ក�ន�យុតិច�ង 3 ែខ និង�នអ�រៈ្រគ �នេ�� ចូ រទូ រសព� េ�្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក
��មៗ។ េបើសិន��េពលយប់ ចូ រទូ រសព� េ�េលខសេ���ះប��ន់ស្រ�ប់្រគ�េពទ្យ ឬគ� ីនក
ិ របស់អ�ក។
អ�រៈ្រគ �នេ��� ំង�យ�ចធ� ន់ធ�រស្រ�ប់�រកេទើបនឹងេកើត។
o េបើសិន�កូ នរបស់អ�ក�ន�យុចេ��ះ 3 ែខ និង 3 ��ំ េហើយ�នអ�រៈ្រគ �នេ��េលើស 102.2°F
ចូ រទូ រសព� េ�្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� ក។
o េបើសិន�កូ នរបស់អ�ក�ន�យុេលើស 3 ��ំ េហើយ�នអ�រៈ្រគ �នេ��េលើស 102.2°F ចូ រេ្របើ�រវ �និច�័យ
របស់អ�ក។ េបើសិន�ពួ កេគ�នស�ពឈឺ�មរេបៀបេផ្សងេទៀត - ពួ កេគេមើលេ�ដូ ច�ឈឺេហើយ
មិនសូ វសកម� ដូចធម� � - អ� កគួ រទូ រសព� េ�្រគ�េពទ្យរបស់ពួកេគ។
o េបើសិន�អ� កមិន�នែទម៉ូ ែម៉្រតេទ អ� ក�ច�យតៃម� សីតុណ��ពេ�យ្រ�ន់ែត��ប��សរបស់កូន
អ� ក។ អ� កនឹងមិនដឹងពីតួេលខ�ក់�ក់េទ ប៉ុែន� អ� ក�ចដឹង�កូ នរបស់អ�ក�នកេ��េ���ង
ធម� �។
ទូ រសព� េ��ន់្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� ក េ�េពលអ� កេឃើញ (ឬេ�េពលកូ នរបស់អ�កនិ�យ�ពួ កេគ�ន) េ�គ
ស���មួ យៃនជំងឺ COVID-19។
o ្រគ�េពទ្យ�ចជួ យអ� កវ �និច�យ
័ �េតើេ�គស��� ំងេ�ះ��ប់េ�ដូ ច�ជំងឺ COVID-19 ឬក៏អត់។
o ្រគ�េពទ្យ�ចផ� លដ
់ ំបូ��នដល់អ�ក�មទូ រសព� េ�យ�រ�រេ�ជួ ប��ល់ដល់� រ ��ល័យគឺមិន�ំ�ច់
េដើម្បីព��លេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ក្រមិត្រ�លេ�ះេទ។ �រេ�ជួ ប��ល់ ក៏�ចេធ� ើឲ្យកូ ន
របស់អ�ក និងអ� កដៃទេ�ក��ង�រ ��ល័យ្របឈមនឹង�និភ័យ (risk) ផងែដរ។
o កំណត់�រ�ត់ជួបែថ� ំសុខ�ព�មទូ រសព� េបើសន
ិ �អ� កចង់ឲ្យ្រគ�េពទ្យេមើលេឃើញកូ នរបស់អ�ក
ឬ��ប់ឮរេបៀបែដលពួ កេគក� ក។
�រែថ� ំកុ�រែដល�នេ�គស��ក្រមិត្រ�លៃនជំងឺ COVID-19 �ន�ពដូ ច��េ្រចើនេ�នឹង�រែថ� ំកុ�រ
ែដល�នជំងឺ���យ។
o ចូ ររក�កូ នរបស់អ�កឲ្យ�ន�សុក�ព។ ចូ រ្រ�កដ�បន� ប់ែដលពួ កេគ��ក់េ�មិនេ�� ឬ្រត�ក់
េពក។
 ចូ រ្រ�កដ�កូ នរបស់អ�កមិនេស� �ក�ក់េ្រចើន្រជ �ល និងស� ិតេ�េលើពូកែដលេ����ំងេពក។
កុ�រតូ ច�ចេឡើងកេ����ំង�ន�៉ង�យ។
o ចូ រ្រ�កដ�កូ នរបស់អ�កស្រ�ក�នេ្រចើន។
 កូ នរបស់អ�កមិន�ំ�ប់េគងេ�នឹងែ្រគ្រគប់េពលេ�ះេទ ប៉ុែន� ពួ កេគមិនគួ រសកម� េពក
េឡើយ។ ចូ រព��មរក�ពួ កេគឲ្យេ���យពីស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត មិន�ពួ កេគេគងឬក៏
អត់េ�ះេទ។
o ផ� ល�
់ � ំ acetaminophen (Tylenol ឬ�៉កទូ េ�) ឲ្យកូ នរបស់អ�ក េបើសិន�ពួ កេគ�ន�រឈឺចុក�ប់
ឬកំពុង�ន�រម� ណ៍េ��ខ� �ន។ ចូ រ្រ�កដ�អនុវត� �ម�រែណ�ំេ�េលើ��ក��។ំ
 កុំេ្របើ្រ�ស់��ែំ ដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ច់�នេវជ� ប��េផ្សងេទៀត លុះ្រ�ែត្រគ�េពទ្យរបស់
អ� ក្រ�ប់ឲ្យេធ� ដ
ើ ូ េ��ះ។
o ចូ រ្រ�កដ�កូ នរបស់អ�កផឹក�រ�តុ�វឲ្យ�នេ្រចើន។ �រ�ន�តិទឹកេ�ក��ងខ� �ន្រគប់្រ�ន់ គឺ�
�រសំ�ន់។
 កុំឲ្យកុ�រតូ ចផឹកេភសជ� ៈកី� ឬេភសជ� ៈ�ន�តិស�រេផ្សងេទៀត។ �តិស�រេ�ក��ងេភសជ� ៈ� ំង
េ�ះ �ចប�
� លឲ្យ�គរ ូស និងេធ� ើឲ្យ�ត់បង់�តិទឹក�ន់ែត��ំង។
 ្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� ក �ចែណ�ំេភសជ� ៈជំនួយ�តិទឹកពិេសស (េ�យ�ន electrolytes)
ផលិតេឡើងស្រ�ប់កុ�រ េបើសិន�ពួ កេគ�គរ ូស។
 រក�កូ នរបស់អ�កឲ្យ�ន�តិទឹកេ�ក��ងខ� �នេ�យេ្របើទឹក ស៊ុប �េរ�មកី និង�ហួ យ (flavored
gelatin)។ ចូ រេចៀស�ងេភសជ� ៈ�ន�តិ�េហ� អុីនដូ ច�សូ �។
េស� ើឲ្យមិត�ភក� ិេផ្សងេទៀត និងអ� កជិត�ងជួ យអ� កឆ� ង�ត់រយៈេពលៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក និង�រ
�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេនះ។ ពួ កេគមិន�ចមកសួ រសុខទុក��នេទ ប៉ុែន� ពួ កេគ�ចទ��ក់ឲ្យនូ វម� �ប��រ េ�
ទឹកេ�ម របស់េលង េសៀវេ� េហ� មស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក និងវត��េផ្សងៗេទៀតែដលអ� ក្រត�វ�រ។
o កូ នរបស់អ�កមិន�ចេលង�មួ យកុ�រេផ្សងេទៀតក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ�នេទ ប៉ុែន� អ� ក�ចេស� ើឲ្យ
្រគ� �រេផ្សងេទៀតេរៀបចំឲ្យកូ នរបស់ពួកេគ "ជួ ប" �មទូ រសព� ឬ�មអន�ញ េបើសិន�កូ នរបស់អ�ក
�ន�រម� ណ៍�ឯេ�។

3. អ� ីែដល្រត�វេធ� េើ បើសិន�កូ នរបស់អ�ក�នេ�គស��ធ� ន់ធ�រ
�នកុ�រមួ យចំនួនតូ ចប៉ុេ�
� ះ ែដលនឹង្រត�វ�រ�រែថ� ំេ�មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ្រប�បេធៀបនឹងមនុស្ស
ធំ 20% ែដលឈឺ។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី ���រសំ�ន់ែដល្រត�វដឹង�េ�គស��ធ� ន់ធ�រ�ច�នស�ពែបប� និង្រត�វ
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19

�នែផន�ររ ួច�េ្រសចេបើសិន��េកើតេឡើងចំេ�ះកូ នរបស់អ�ក។ �ងេ្រ�មេនះ គឺ� វ ��នមូ ល��នែដល ្រត�វ
អនុវត� ។ ្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� ក �ចជួ យអ� កគិតគូ រពីព័ត៌�នលម� ត
ិ េ្រចើនេទៀតអំពអ
ី � ក�ែដល្រត�វទូ រសព� េ� និង
ទីកែន� ងែដល្រត�វេ�។
•
•
•

•

កុ�រែដល�នត្រម�វ�រែថ� ំសុខ�ពពិេសស និងកុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 1 ��ំគ�
ឺ ន�និភ័យ (risk)
ឺ � នធ
ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងធ
់ � រ។ ចូ រ�ក់ទង�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� ក និង�នែផន�រ េបើសិន�េ�គ
ស��េកើតេឡើងេ�េលើ�រក។
�រែ្រប្រប� លធំៗ��េ�េលើរ ូប�ង�យ ឬ�កប្បកិ រ ��របស់កុ�រ គឺ��រ្រព�ន។
េ�គស���ក់ែស� ងែដល្រត�វ្រប �ង្របយ័ត��នដូ ច� ្រគ �នេ����ំង �រដកដេង� ើមខ� ីែដល�ន់ែត�៉ប់យុឺន
(អ� ក�ចេឃើញ្រទ�ងរបស់កូនអ� កេពើង និងផត) �រ�ន់�ំង ឬ�រងងុយេគង��ម។ ទូ រសព� េ�្រគ�េពទ្យ
របស់កូនអ� ក��មៗ េបើសន
ិ �អ� កេមើលេឃើញេ�គស���មួ យក��ងចំេ�មេ�គស��� ំងេនះ។
o អ� ក្របែហល��ចបន� ែថ� ំកូ នរបស់អ�កេ�ផ� ះ�ន ប៉ុែន� ���រល� បំផត
ុ ែដល្រត�វពិេ្រ�ះ�មួ យ
្រគ�េពទ្យរបស់ពួកេគ និង្រ�កដ�កូ នរបស់អ�កមិន�ំ�ច់្រត�វេ�មន� ីរេពទ្យ។
ទូ រសព� េ�េលខ 911 េបើសន
ិ �កូ នរបស់អ�កពិ�កដកដេង� ើម ែលង�ចេដើរ ឬនិ�យ �ប់េផ� ើមែ្រប�
ពណ៌េខៀវ ឬ�នេ�គស��ធ� ន់ធ�រេផ្សងេទៀត។ ្រ�ប់អ�កចុះមកពី�យុរបស់កូនអ� ក េដើម្បីឲ្យពួ កេគ�ច
ប��ន
� រថយន� សេ���ះប��ន់�មួ យនឹងបរ ���រែដល្រតឹម្រត�វ។ ចូ រ្រ�ប់ឲ្យពួ កេគដឹង� កូ នរបស់អ�ក�ន
ឺ
ជំង COVID-19 េដើម្បីឲ្យ EMTs ែដលមកជួ យ �ក់ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន�ន្រតឹម្រត�វ។

4. អ� ីែដល្រត�វេធ� ើ េបើសិន�កូ នរបស់អ�ក�នត្រម�វ�រែថ�ំសុខ�ពពិេសស
កុ�រែដល�នត្រម�វ�រេវជ���ស�សំ�ន់
កុ�រែដល�នត្រម�វ�រែថ� ំសុខ�ពពិេសស �ចនឹង�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ េបើសន
ិ
�ពួ កេគឆ� ងជំងឺ COVID-19។ �ពិេសសេបើសិន���ន�ពរបស់ពួកេគ�ប់�ក់ព័ន�នឹងមុខ�រសួ តចុះេខ�យ
ឬមុខ�រ្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ។ េបើេ�ះបី���ន�ពមិនប៉ះ�ល់ដល់�រដកដេង� ម
ើ ឬ�ព�ុំក៏េ�យ
�រេ្របើ្រ�ស់�� ំ និងក��េផ្សងេទៀត�ក់ទងនឹង�រែថ� ំត្រម�វ�រសុខ�ពពិេសសរបស់ក�
ុ រ�ចេធ� ើឲ្យ�រែថ� ំ
ជំងឺ COVID-19 �ន់ែតលំ�ក។
• �ងេ្រ�មេនះ គឺ� វ �ធីេដើម្បីជួយប�្ឈប់ជង
ំ ឺ COVID-19 កុំឲ្យចូ លក��ងផ� ះរបស់អ�ក៖
o េបើសិន�នរ���ក់េ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក�ំ�ច់្រត�វែតេចញេ្រ�ផ� ះេដើម្បីេធ� ើ�រ�្រប�ំ
ចូ រព��មឲ្យពួ កេគ��ក់េ�កែន� ងេផ្សង។ េបើសិន�្រគ� �ររបស់អ�ក�ចេធ� ដ
ើ ូ េច� ះ�ន ��ច
�ត់បន� យឱ�សែដលស�ជិក្រគ� �ររ ូបេ�ះ�ំជង
ំ ឺ COVID-19 ចូ លមកក��ងផ� ះ។
 េបើសិន�អ� កមិន�ចេធ� �
ើ ន ស�ជិក្រគ� �ររ ូបេ�ះ គួ រ�ត់ វ ��ន�រណ៍បែន� មេដើម្បី
េចៀស�ង�រឆ� ងេមេ�គ។ េមើល http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs
/protection/Cle aningInfographic.pdf ស្រ�ប់ពត
័ ៌�នលម� ិតបែន� ម។
o នរ���ក់ែដលចូ លក��ងផ� ះរបស់អ�កេដើម្បីែថ� ំកូ នរបស់អ�ក គួ រ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�បែន� ម
�ពិេសស�ងៃដរបស់ពួកេគមុនេពលែថ� ំកូ នរបស់អ�ក។
o ព��មបំែបកកូ នរបស់អ�កេ�ក��ងទីកែន� ង�ច់េ�យែឡក ែដល�ច្រត�វ�ន�រ�រពី�រឆ� ង
េមេ�គ េបើសិន��នមនុស្សេចញចូ លក��ងផ� ះរបស់អ�ក។
o ព��ម�ក់ក្រមិត�រែថ� ំរបស់កូនអ� ក្រតឹមអ� កផ� ល�
់ រែថ� ំក��ង្រគ� �រមួ យ។ ជនេនះគួ រ
េចៀស�ង�រេចញេ្រ�ផ� ះេ�្រគប់េពលេវ� េបើសន
ិ ��ចេធ� �
ើ ន។ ពួ កេគគួ រ�ន�រ្រប �ង
្របយ័ត���ំងក��ង�រ�ងៃដរបស់ពួកេគ្រគប់េពលែដលពួ កេគចូ លក��ងទីកែន� ងរបស់កូនអ� ក។
• �រេ្រត�មខ� �ន�មុន គឺ��រសំ�ន់។ ចូ រព��មែស� ងរកអ� កផ� ល�
់ រែថ� ំប្រម �ង ែដល�នទទួ ល�រ
បណ��ះប�
� លេដើម្បីែថ� ំកូ នរបស់អ�ក េហើយនឹង�ចែថ� ំពួ កេគ េបើសិន�អ� កឈឺ។ �រេធ� ើែផន�រក៏នឹង
ជួ យឲ្យអ� ក និងអ� កដៃទែថ� ំកូ នរបស់អ�កផងែដរ េបើសិន�កុ�រឆ� ងេមេ�គ។
o ចូ រ្រ�កដ�អ� ក�នែផន�រសេ���ះប��ន់ែដល�នេធ� ប
ើ ច��ប្បន� �ពស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក។
�គួ រ�នព័ត៌�នលម� ិតអំពី��ន�ព និង្របវត� ិេវជ� ��ស� របស់កូនអ� ក ��េំ ផ្សងៗែដលពួ កេគ
កំពុងេលប �ែលកហ្ស
� ន
ី ង
ិ �រែណ�ំឲ្យ្រប �ង្របយ័ត�េផ្សងេទៀត បរ ���រេវជ���ស� ��ែដលកូ ន
របស់អ�កេ្របើ្រ�ស់/្រត�វ�រ�្រប�ំ និងព័ត�
៌ នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់្រគ�េពទ្យ និងអ� កឯកេទស
� ំងអស់របស់ពួកេគ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19

•

េបើសិន�កូ នរបស់អ�កពិត�េចញេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ចូ រ�ក់ទង្រគ�េពទ្យបឋម និងអ� កឯក
េទសសំ�ន់ៗរបស់ពួកេគ��មៗ។
o ខណៈេពលរង់�ំដំណឹងពី្រគ�េពទ្យរបស់ពួកេគ អ� កគួ រសន� ត់�កូ នរបស់អ�ក�នជំងឺ COVID-19
និងអនុវត� �ម�រែណ�ំេ�ក��ង ែផ� កទី 1។
o េ�យ�រល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់កូនអ� ក�នលក� ណៈពិេសស ចូ រអនុវត� �មដំបូ��នអ� កឯកេទស
របស់កូនអ� ក�ក់ពន
័ � នឹងជំ�នប��ប់េផ្សងៗ។
o េបើសិន�អ� ក្រត�វ�ន្រ�ប់ឲ្យេ��រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យ ឬមន� ីរេពទ្យ ពួ កេគនឹង្រ�ប់អ�កពីរេបៀបេធ� ើ
ដំេណើរ្របកបេ�យសុវត� �
ិ ពេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រេធ� ើឲ្យអ� កដៃទប៉ះ�ល់នឹងេម
េ�គេនះ។

កុ�រែដល�នត្រម�វ�រផ� វ� ចិត� �កប្បកិ រ �� ឬ�រលូត�ស់
េបើសិន�ត្រម�វ�រពិេសសរបស់កូនអ� កគឺផ� វ� ចិត� �កប្បកិ រ �� ឬ�រលូ ត�ស់ ប��្របឈមសំ�ន់�ងេគរបស់
អ� ក្របែហល�មិន�ក់ពន
័ � នឹង�រែថ� ំែផ� កេវជ���ស� េឡើយ ែត�ក់ព័ន�េ្រចើននឹង�រ��ស់ប�រ�កប្បកិ
�
រ ��ែដល
�ំ�ច់ស្រ�ប់�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�៉ង�ន្របសិទ��ពៃនកុ�រែដល�នជំងឺ COVID-19។
• ប��្របឈមដំបូងរបស់អ�ក ្របែហល��រែស� ងយល់�កូ នរបស់អ�កឈឺ។ កុ�រមួ យចំនួន�ន�រលំ�ក
ក��ង�រ��ល់ពី�រម� ណ�
៍ ង�យរបស់ពួកេគ។ កុ�រេផ្សងេទៀត្របែហល�មិនដឹងពីរេបៀបពិពណ៌�
�រម� ណ៍របស់ពួកេគ ឬមិនដឹង�ពួ កេគ�ន�រម� ណ៍�ឈឺែតម� ង។ ្របសិនេបើករណីេនះគឺ្រត�វនឹងកូ ន
របស់អ�ក ចូ រ្រ�កដ��ម�នស��ៃនជំងឺ។
o េមើលទំព័រទី 2 ស្រ�ប់ប�� ី េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។ ចូ រ្រ�កដ�្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ�រដក
ដេង� ើមរហ័ស និង�រេខ�យ�មពល ឬ�រអសកម� �ងធម� �ស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក។
o ពិនិត្យរកេមើលត្រម �យេ�ក��ង�កប្បកិ រ ��របស់កូនអ� ក។ ឧ�ហរណ៍ �រមិនចង់ប រ �េ�គ��រ
ែដលកូ នរបស់អ�ក��ប់ចូលចិត� �ច�នន័យ� ពួ កេគឈឺបំពង់ក។
o �រវ �និច�័យរបស់អ�ក ែផ� កេលើបទពិេ�ធន៍ពីមុន�មួ យកូ នរបស់អ�ក នឹង�ន�រៈសំ�ន់ក��ង�រ
ដឹង�កូ នរបស់អ�កឈឺ និងរេបៀបែដល�កំពុងប៉ះ�ល់ដល់ពួកេគ។
• េ�េពលែដលអ� ក�នរកេឃើញេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 េហើយ�ននិ�យ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� ក
ប��្របឈមប��ប់គ�
ឺ រេរៀបចំផ�ះរបស់អ�កេដើម្បី�រ�រស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត ខណៈកូ នរបស់អ�ក
�សះេស្បើយ។
o កូ នរបស់អ�ក�ចនឹងបដិេសធមិន�ក់�៉ស់។ េបើករណីេនះេកើតេឡើង ចូ រ�ងៃដរបស់ពួកេគ និង
ឲ្យពួ កេគរក�គំ�ត 6 ហ� ត
ី ពីអ�កដៃទ។ ចូ រចង�ំ� កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំមិនគួ រ�ក់�៉ស់
��ច់�ត។ កុ�រែដល�ន�យុ 2-8 ���
ំ ច�ក់�៉ស់េ�យ�ន�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សធំ
ដ�ប�កុ�រមិន�នប��សុខ�ពែដលប៉ះ�ល់ដល់�រដកដេង� ើម។
 ចូ រពន្យល់ដល់ពួកេគ�ជំងឺ COVID-19 គឺ�អ� ី និងេហតុអ�ី��
ំ ច់េធ� �
ើ រ��ស់ប�រ�
� ំងេនះ�មរេបៀបមួ យែដលពួ កេគ�ចយល់�ន។ �នេរឿងសង� មេលើអន�ញ ែដល
�ចនឹង�ន្របេ�ជន៍ (សូ មេមើល ឧ�ហរណ៍៖ https://www.autism.org/wp-content/
uploads/2020/04/Feeling-Sick-COVID-19. pdf).
 ផ� ល់�រែណ�ំច�ស់�ស់អំពី�រ��ស់ប�រ�កប្បកិ
�
រ ��នីមួយៗែដល�ំ�ច់េដើម្បី�រ�រ
ស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត។ ធន�នេលើអន�ញ�ចជួ យ�ន ឬអ� ក�ចបេង� ើតេរឿង
សង� មរបស់អ�ក��ល់អំព�
ី រ�ងៃដ �រ�ក់�៉ស់ ។ល។
• អនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី “រេបៀបែថ� ំកុ�រែដល�នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល ឬមធ្យម” េ�ក��ងែផ� កទី 2។
ចូ រ្រ�កដ�េធ� �
ើ រ��ស់ប�រ�ម�រ�ំ
�
�ច់ េដើម្បីស្រម� លដល់ត្រម�វ�រ�កប្បកិ រ �� ឬលូ ត�ស់របស់
កូ នអ� ក។
o ែទម៉ូ ែម៉្រតែដលមិន�ច់ប៉ះ ្របែហល�មិនសុ្រកិតដូ ចែទម៉ូ ែម៉្រតេផ្សងេទៀតេឡើយ ប៉ុែន� ្របសិនេបើ�
ទំនង�មិនេធ� ើឲ្យកូ នរបស់អ�កអន់ចិត� ចូ រេ្របើ�។ �រេថើបេ�េលើ��ស ឬ�រ�ក់ៃដ��បេលើែផ� ក
�ងេ្រ�យៃនក�� ឹងកេដើម្បី វ �និច�័យ�េតើកូនរបស់អ�កេ��ខ� �នឬក៏អត់ ក៏�ន្របសិទ��ពែដរ
េបើសិន�េ�ះ�អ� ីែដលកូ នរបស់អ�កនឹងអនុ��ត។
o ែស� ងរកវ �ធីេដើម្បីផ�ល់��ែំ ដល�ន្របសិទ��ពស្រ�ប់កូនរបស់អ�ក េបើសន
ិ �ពួ កេគមិន្រពម
េលប��្រំ �ប់ ឬមិនផឹក��ទ
ំ ឹក។ ព��មកិន���
ំ ក់ក��ងម� �ប��រ ឬេ្របើ��ស
ំ ុល។
• កំណត់�លវ ��គស្រ�ប់សកម� �ព្រប�ំៃថ� េដើម្បីឲ្យកូ នរបស់អ�ក�នរច�សម� ័ន� និងទ��ប់េ�េពល
ែដលពួ កេគ�សះេស្បើយ។ ��ចជួ យឲ្យកូ នរបស់អ�កស្រមបខ� �នេ��ម វ ��ន�រណ៍ប��រ និង�រែថ� ំ
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19

េវជ� ��ស� េបើសន
ិ �ពួ កេគដឹង�សកម� �ព� ំងេនះែដល�ក់ប��ល
� ក��ងរយៈេពលមួ យៃថ� ក៏�នអ� ែី ដល
ពួ កេគចូ លចិត�ផងែដរេ�ះ។
ស្រ�ប់ឪពុក��យ� ំងអស់ែដលែថ� ំកុ�រែដល�នជំងឺ COVID-19 សូ មកុំេភ� ចែថ� ំខ� �នអ� ក។ េនះ�នន័យ�
�រ�ក់�៉ស់ �រេ្របើេ្រ�មៃដ�ម�រ�ំ�ច់ �ររក�គំ�តសង� មេ�្រគប់េពលែដលអ� ក�ចេធ� �
ើ ន េ�េពល
អ� កែថ� ំកូ នរបស់អ�ក។ �ក៏�នន័យ��រ�នស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀតេដើម្បីទទួ លបន��កកិច��រក��ង្រគ� �រ
�រេស� ឲ
ើ ្យមិត�ភក� ិ ឬអ� កជិត�ងយកេ្រគ�ងេទសឲ្យអ� ក និង�ររក�ទំ�ក់ទន
ំ ង�មួ យមិត�ភក� ិ និង្រគ� �ររបស់
អ� ក�មទូ រសព� ឬអុីនធឺណិត។
�រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង
េគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ពផ� វ� ចិត�េ�នធី Los Angeles និងេគហទំព័រ 211LA
211la.org/resources/subcategory/mental-health �នធន�នក��ងតំបន់េដើម្បីជួយ�មួ យ�រ្រព� យ�រម�
អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត� និងសុខុ�ល�ព។ ្រប�ពលរដ� ក��ងេ�នធី LA ក៏�ចចូ លេ្របើ Headspace Plus េ�យ
េសរ �ផងែដរ។ េនះគឺ�ក្រមងធន�នៃន�រចេ្រមើន��រតី និង�រស�ធិ���អង់េគ� ស និង��េអស�៉ញ។
�ក៏�នចល� និងលំ�ត់្រ�ណដំេណកេដើម្បីជួយ្រគប់្រគង�ព�នតឹង �រភ័យ��ច និង�រថប់�រម�
ែដល�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។ �រែណ�ំ និងធន�នក៏�នេ�េលើេគហទំព័រ �រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង
របស់CDCផងែដរ។
េបើសិន�អ� កចង់ន�
ិ យ�មួ យនរ���ក់អំពីសខ
ុ �ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក ចូ រ�ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក
ឬែខ្សទូ រសព� ជំនួយរបស់ Los Angeles County Department of Mental Health Access Center �មរយៈេលខ
1-800-854-7771។ េលខេនះ�ច�ក់ទង�ន 24/7។ អ� កក៏�ចេផ�ើ�រ�អក្សរ "LA" េ��ន់េលខ 74174
ផងែដរ។
ធន�ន�ន្របេ�ជន៍េ្រចើនេទៀត
•

•

ចូ លេ��ន់ http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/resources.htm ស្រ�ប់ប�� ីកម� វ �ធី
ែដលផ� លជ
់ ន
ំ ួ យ�ប់ពីចណ
ំ ី��រ ប�
� ល័យដល់ែខ្សទូ រសព� ប��ន់សុខ�ពផ� វ� ចិត�។ អ� កក៏�ចែស� ងរក
េស�កម� និងធន�ន��េ�យទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ឬចូ លេ��ន់ https://www.211la.org/ ផង
ែដរ
ចូ លេ��ន់ http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/ ស្រ�ប់�រែណ�ំ�ក់ទងនឹង�រប��រ
និង�រែថ� ំជំងឺ COVID-19។ �រែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ ក៏�ន្របេ�ជន៍ផងែដរ និង�ចរក�ន
េ� http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protection/GuidanceClothFaceCoverings
.pdf។
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