េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�រែណ�ំស្រ�ប់ បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព និង��ន�ពជំងឺ�ុៃំ រ� និងអ� កផ�ល�
់ រែថ�ំ
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ
10/26/20៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពប�� ីេ�គស�� �ន��ស់ប�ររយៈេពលែដល្រត�
�
វ�ក់ខ� �នឲ្យេ�
�ច់េ�យែឡកេបើសិន�ឆ� ងជំងឺ COVID-19 �នបែន� មព័ត៌�នអំពី�រេ�ះ្រ�យ
�ព�នតឹង។
�រែណ�ំេនះគឺស្រ�ប់មនុស្សែដល�នពិ�រ�ព ឬប��សុខ�ព�ុៃំ រ�ធ�ន់ធ�រ ក៏ដូច�ស�ជិក្រគ� �រ
និងអ� កផ� ល់�រែថ� ំរបស់ពួកេគ។ �ផ� ល់ជូនព័ត៌�នែដលនឹងជួ យអ� កេចៀស�ងពី�រឆ� ងជំងឺ និងជួ យេយើង្រគប់��
េដើម្បីពន្យឺត�រ�តត�តៃន�រជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង Los Angeles County។
មនុស្សែដល�នឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ច�នេ�គស��ខុសៗ�� – �នមនុស្សមួ យចំនួនែដលមិន�នេ�គស��
�នមនុស្សមួ យចំនួនេទៀតែដល�នេ�គស��ដូ ច�ជំងឺ���យ ឬ្រគ �ន���យធំ និងខ� ះេទៀត�នជំងឺធ�ន់ធ�រ
និង្រត�វែតេ�មន� ីរេពទ្យ។ េ�ក្រមិតធ� ន់ធ�របំផុត �រេកើតជំងឺ COVID-19 �ចប�
� លឲ្យ��ប់�ន។ ខណៈែដល
ក្រមិតៃនេ�គស���ន�ពខុស��ពីមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស��ក់េទៀត មនុស្សែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ� េ�យ
�ប់ប��ល
� � ំងជំងេឺ បះដូ ង សួ ត និងត្រមងេ�ម ក៏ដូច�ជំងឺទឹកេ�មែផ� ម ្រពម� ំងមុខ�រ�ព�ុំចុះេខ�យ
គឺ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ េបើសិន�ពួ កេគឆ� ងជំងឺេនះ។ មនុស្សែដល�នពិ�រ�ព
ែដលប៉ះ�ល់ដល់មុខ�រសួ ត ក៏�ច�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ផងែដរ។
�រ�រ�របុគ�ល និងអ� កផ�ល់�រែថ�ំេ�ផ�ះ
� ំងេនះគឺ�ជំ�នមួ យចំនួន ែដលអ� ក�ចេធ� ើេដើម្បីទប់��ត់�រឆ� ងជំងឺ ឬ�ត់ែចង�រែថ� ំរបស់អ�កេ�ផ� ះ
េបើសិន�អ� ក�នស��ៃនជំងឺ។ ក��ង�ម�អ� កផ� ល�
់ រែថ� ំ អ� ក�ចេធ� �
ើ រ�មួ យអតិថិជនរបស់អ�ក ឬ
ស�ជិក្រគ� �រេដើម្បីេធ� ើសកម� �ព�មជំ�ន� ំងេនះ។
1. �ដំបូងបំផុត គឺស�ិតេ�ផ� ះ! វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�រ�រខ� �នពី�រឆ� ងជំងឺ គឺ្រត�វ�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់�មួ យ
មនុស្សែដល�ច�នេមេ�គ និង�មួ យទីកែន� ងែដល�ច�នវត� �នមនុស្សែដល�នផ��កេមេ�គ។
•

េបើសិន�មិន�នវ �ធីេដើម្បីេចៀស�ង�រេចញេ្រ� ចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�រក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងអ� ក
និងអ� កដៃទ។ ស� ិតេ�ឲ្យ��យពីជន���ក់ែដលប��ញស���ឈឺ ដូ ច�ក� ក ឬក�
� ស់។ េមេ�គេនះ
្រត�វ�នេគេជឿ�ឆ� ង�ចម្បង�ម�រប៉ះ�ល់រ�ងមនុស្សនិងមនុស្សក��ងអំឡ
� ងេពលប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
និង�មរយៈដំណក់ទឹកផ� វ� ដេង� ើម េ�េពលមនុស្សែដល�នផ��កេមេ�គក� ក ឬក�
� ស់។

•

យកទឹកអ�ម័យ�ងៃដ�មខ� �ន និងេ្របើ�ឲ្យ�នញឹក�ប់ ខណៈេពលអ� កេ��ងេ្រ�។ �រប៉ះ�ល់
ៃផ� ឬវត��ែដល�នេមេ�គេ�េលើេ�ះ និងប��ប់មកប៉ះ�ត់ ្រចមុះ ឬែភ� ករបស់អ�ក �ចនឹងេធ� ើឲ្យឆ� ង
ជំងឺ COVID-19។ េបើសិន�អ� កប៉ះៃផ� �មួ យ ខណៈេពលអ� កេ��ងេ្រ� ចូ រព��មរកកែន� ង�ងៃដ
របស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកឲ្យ�នៃម� វ ��ទីេពញ។ េបើសិន�អ� កមិន�ចេធ� ើដូេ��ះេទ
ចូ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ។ េចៀស�ង�រប៉ះមុខរបស់អ�ក េ�េពលអ� កេ��ងេ្រ�។
ចូ រចង�ំ�និច�� អ� កគួ រែតប៉ះមុខរបស់អ�កប��ប់ពី�ងៃដរបស់អ�ករ ួចប៉ុេ�
� ះ។

2. ទីពីរ ្រត�វ្រ�កដ�អ� ក�នរបស់្រគប់�៉ងែដលអ� ក្រត�វ�រេដើម្បីបំេពញ�មត្រម�វ�រសុខ�ពែដលកំពុង�ន។
� ំងេនះគឺ�របស់របរែដលអ� ក្រត�វ�រ្រគប់េពលេវ� ប៉ុែន� ��ន�រៈសំ�ន់�ស់ែដល្រត�វេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� ក
�ន�េ�េពលេនះ។
•

េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� ក�នគេ្រ�ងសេ���ះប��ន់��ល់ខ� �ន (Personal Emergency Plan)។ អ� ក�ចែស� ងរក
ទ្រមង់ឯក�រ ែដល្រត�វ�នេរៀបចំស្រ�ប់មនុស្សែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ� ឬពិ�រ�ពពី��ក់�រ
សុខ�ព និងេស�កម� មនុស្សរបស់រដ� California (California Health and Human Services Agency) េ�
គេ្រ�ងសេ���ះប��ន់��ល់ខ� �នស្រ�ប់មនុស្សែដល�នត្រម�វ�រចូ លេ្របើ និងមុខ�រ (Personal
Emergency Plan for People with Access and Functional Needs)។ គេ្រ�ងនឹងជួ យឲ្យអ� កទទួ ល�ន
�រែថ� ំែដលអ� ក្រត�វ�រ េបើសិន�អ� កផ� ល់�រែថ� ំ�្រប�ំរបស់អ�កឈឺ ឬ្រត�វស� ិតេ�ផ� ះេដើម្បី
ែថ� ំស�ជិក្រគ� �រ។ �ក៏នឹងជួ យផងែដរ េបើសិន�អ� កឈឺេ�យ�រេមេ�គ ឬជួ បប��សេ���ះប��ន់
េផ្សងេទៀត។ េធ� ឲ
ើ ្យ្រ�កដ�រក��ឲ្យ�ន់សម័យ�មួ យនឹងព័ត៌�នបច��ប្បន� អំពី៖
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�រែណ�ំស្រ�ប់ បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព និង��ន�ពជំងឺ�ុៃំ រ� និងអ� កផ�ល�
់ រែថ�ំ




រេបៀប�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក� ំងអស់ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងអ� កឯកេទស
និង្រគ�េពទ្យ និងតំណ 24/7 � ំង�យែដល�នផ� ល់េ�យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព ឬគេ្រ�ង
សុខ�ពរបស់អ�ក េ�េពលអ� ក្រត�វ�រ�រែថ� ំក��ងករណីសេ���ះប��ន់
ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់ឱសថ��នែដលអ� កេ្របើ្រ�ស់
េស�កម� េផ្សងេទៀតែដលអ� កពឹងែផ� ក ដូ ច�កម� វ �ធីផ�ល់ចំណី��រ អ� កស្រមបស្រម� ល�រែថ� ំ
ឬេស�កម� ែថ� ំសុខ�ព�មទូ រសព� ។

•

េធ� ើ�រេរៀបចំេដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ� ំែដលអ� ក្រត�វ�រពីេស�កម� េវជ� ��ស� េ្រ�ផ� ះ (out-of-home)
សំ�ន់ៗ�� ដូ ច��រេ្រ�ះ�ម (dialysis) �រព្យ
� រេសរ� ូម (infusion) �រព��ល�ម ឬមជ្ឈមណ�ល
ព��លជំងឺេ�យេ្របើ�តិគីមី (chemotherapy center)។ េបើសិន�អ� ក�ំ�ច់្រត�វេចញេ្រ�េដើម្បី
ទទួ ល�នេស�កម� � ំងេនះ ចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� ក�នគេ្រ�ងមេធ��យេធ� ើដេំ ណើរ ែដលអនុ��ត
ឲ្យអ� កេ�ដល់ទីេ�ះេ�យមិន�ន�និភ័យ (risk) ប៉ះ�ល់បែន� ម។ េបើសិន�អ� កនឹងេ្របើមេធ��យ
េធ� ើដំេណើរ��រណៈ ចូ រេចៀស�ងេ�េ�េ�៉ងរវល់ អ� ក�ចទទួ ល�នព័ត៌�នថ� ីៗអំពរី ថយន� ្រក �ង
និងរថេភ� ើងរបស់ Los Angeles ក��ងអំឡ
� ង�រផ��ះជំងឺ COVID-19 េ� /https://www.metro.net។
ធន�នដ៏ល�ស្រ�ប់ជំនួយមេធ��យេធ� ើដេំ ណើរគឺេ�ក��ងកម� វ �ធី Access របស់េ�នធី
(https://accessla.org/riding_access/overview.html#)។

•

រក�បរ ���រេវជ� ��ស� ែដលធន់ឲ្យ�ន�រជួ សជុលល� ។ េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បរ ���រ� ំងអស់ស�ិតក��ងស�ព
ដំេណើរ�រធម� � និង�នេ្របើដូច�នែណ�ំេ�ក��ង�រែណ�ំរបស់ផលិតផល។ ដឹងពីកែន� ងែដល
្រត�វទូ រសព� េ� េបើសិន�បរ ���រ�នប��។ ដូ ច��េនះែដរ ចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� ក�ន�រផ� ត់ផ�ងេ់ វជ� ��ស�
មិនធន់ (non-durable) ្រគប់្រ�ន់។

3. ខណៈេពលអ� កេ�ផ� ះ ចូ រ�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សេ្រ�ពីអ�កផ� ល�
់ រែថ� ំរបស់អ�កឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត
�មែដលអ� ក�ចេធ� ើ�ន។ េបើ�ចេធ� �
ើ ន សូ ម្បីស�ជិក្រគ� �រក៏គួររក�គំ�ត 6 ហ� ីតផងែដរ េហើយអ� កគួ រ
េចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់របស់របររ ួម�� ដូ ច�ទូ រសព� ៃដ េតេឡទូ រទស្សន៍ ្រប�ប់្រប�រ��ំ��រ ឬវត��ក��ងផ�ះ�យ
ឬរបស់េ្របើ្រ�ស់ក��ងផ� ះេផ្សងៗេទៀត។ គួ រេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់កុង�ក់េភ� ើង ៃដ��រ ��រឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់ក��ងផ� ះ
និងៃផ� ក��ងផ� ះេផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វ�នប៉ះេ�យអ� កដៃទផងែដរ។ �ងៃដរបស់អ�ក ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់េផ្សងៗ�មួ យៃផ�ែដលេ្របើរ ួម��។
4. េបើសិន�អ� ក�នអ� កផ� ល�
់ រែថ� ំ��ក់ឬេ្រចើន�ងេនះ េដើម្បីជួយកិច��រផ� ះ ឬជួ យ�មួ យ�រែថ� ំ��ល់ខ� �ន
ពួ កេគ្រត�វែត�ន�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�បំផុតេដើម្បីកុំឲ្យ�ំយកេមេ�គចូ លក��ងផ� ះរបស់អ�ក។ េ�ះ�នន័យ�
ពួ កេគ្រត�វែត�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�ពីសុខ�ពរបស់ពួកេគ��ល់។ េបើសិន�ពួ កេគ�នេ�គស��ៃនជំងឺ�មួ យ
និងេបើសិន�អ� ក�នអ� កផ� ល់�រែថ� ំេផ្សង ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ផ� ះ។
េ�ះបី�ពួ កេគមិនប��ស��ៃនជំងឺ�មួ យក៏េ�យ អ� កផ� ល់�រែថ� ំគួ រែត�ក់េ្រ�មៃដ និង�៉ស់ែដលេ្របើ
េហើយ�ចេ�ះេ�ល�នេ�្រគប់េពលេវ� េ�េពលែដល�រ�ររបស់ពួកេគត្រម�វឲ្យ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
�មួ យអ� ក។ អ� ក� ំងពីរគួ រែត�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�ក��ង�រជូ តស��តៃផ� ែដលអ� ក� ំងពីរប៉ះ�ល់។ ចូ រេ្របើទឹក
ស��តក��ងផ� ះ និង�រ�តុស��ប់េមេ�គេ្របើ្រ�ស់ក��ងផ� ះែដល�នចុះប�� ី�មួ យ EPA ែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ�
េ�យអនុវត� �ម�រែណ�ំេ�េលើ��ក។ ��ក�នផ��ក�រែណ�ំស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់របស់ផលិតផលស��ត
េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងរេបៀប្រប �ង្របយ័ត�េ�េពលេ្របើ្រ�ស់ផលិតផល ដូ ច��រ�ក់េ្រ�មៃដ និងេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�
�នខ្យល់េចញចូ លល� េ�េពលេ្របើ្រ�ស់។ �យក��នសុខ�ព��រណៈ�នចុះផ�យេ�ល�រណ៍ែណ�ំ
ស្រ�ប់�រស��តេ�ផ� ះ ែដលអ� ក�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។
5. េរៀបចំឲ្យដឹកជ��ន
� ម� �ប��រេ�ផ� ះរបស់អ�ក ដូ េច� ះអ� ក ឬអ� កផ� ល់�រែថ� ំរបស់អ�កមិន�ំ�ច់្រត�វេ�ទិញ
ឥ��ន់។ ស��ក់�ងលក់េ្រគ�ងេទសមួ យចំនួន �នេស�កម� ដឹកជ��ន
� េហើយេ�ជនីយ��ន�េ្រចើនែដល�
ធម� �មិនេធ� ើ�រដឹកជ��ន
� ឥឡ�វេនះ�នផ� ល់េស�កម� េនះេហើយ។ េបើសិន�អ� ក�ន�យុេលើ 60 ��ំ ឬ�ន
សមត� �ពេដើរេហើរ�នក្រមិត អ� កក៏�ច�នសិទ�ិទទួ ល�នម� �ប��រដឹកជ��ន
� ដល់ផ�ះពី Meals on Wheels
ផងែដរ (េមើល Meals on Wheels) ឬ��ក់�រក��ងតំបន់ស្រ�ប់ជន�ស់ជ�របស់ Los Angeles County
(េមើលេស�កម� ស្រ�ប់ជន�ស់ជ� (Aging Services) របស់ LA County)។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�រែណ�ំស្រ�ប់ បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព និង��ន�ពជំងឺ�ុៃំ រ� និងអ� កផ�ល�
់ រែថ�ំ
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ� នរ���ក់ែដលយក�រដឹកជ��ន
� មកដល់ផ�ះរបស់អ�កទុកវត��េ��ងេ្រ��ត់��ររបស់អ�ក
េដើម្បីេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់ ទល់មុខ��។ ��យ្រស� លេធ� ើ េបើសិន�អ� កេរៀបចំ�របង់្រ�ក់�ម
អន�ញស្រ�ប់ឥ��ន់ែដលកំពុង្រត�វ�នដឹកជ��ន
� ។
េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រ�ន់ម� �ប��រ ឬវត��ែដល�នដឹកជ��ន
� េផ្សងេទៀត ចូ រេស� ើឲ្យមនុស្សែដល
ដឹកជ��ន
� ផ� លេ់ ពលេវ�ដល់អ�កេដើម្បីថយេចញ ខណៈេពលពួ កេគេលើករបស់ចូល និងរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីត
ពីពួកេគ ខណៈេពលែដលពួ កេគស� ិតេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។ េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ស��តៃផ� �មួ យ
ែដលពួ កេគ�នប៉ះេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក ប��ប់ពីពួកេគ�កេចញេ�។ និងរក��រចូ លេនះឲ្យ�នរយៈេពលខ� ី។
េបើសិន�អ� កេចញេ�គស��ែដល�ចប�
� លមកពីជំងឺ COVID-19
6. េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 �ច�ប់ប��ល
� េ�គស��មួ យឬេ្រចើនក��ងចំេ�មេ�គស���ងេ្រ�ម៖ ្រគ �នេ��
ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នរ� េហវហត់អស់ក��ំង ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក
រមូ លេ�ះឬក� �តចេ��រ �ករ ូស តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ ឬែលងដឹងរស�តិឬក� ិន។ ប�� ីេ�គស��េនះគឺមិនេពញ
េលញេឡើយ។
7.

េបើសិន�អ� កេចញេ�គស��ែដល�ចប�
� លមកពីជំងឺ COVID-19 អ� កគួ រស� ិតេ�ផ� ះ និងទូ រសព� េ�អ� ក
ផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កអំពត
ី ្រម�វ�រេដើម្បីេធ� ើេតស� និង�រេ��ច់េ�យែឡក។ េបើសិន�អ� ក
�នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល អ� កគួ រែត�ចស� ិតេ�ផ� ះ និង�សះេស្បើយេឡើង វ �ញេ�ផ� ះ�ន។ កុំេ��រ ��ល័យ
្រគ�េពទ្យេ�យមិន�នទូ រសព� េ��មុន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/covidcare។

8. េបើសិន�អ� ក�នជំងឺ COVID-19 ចូ រកត់ស��ល់�េ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�ប់�រែថ� ំេ�ផ� ះ �ច�ំ�ច់្រត�វ
ែកែ្របេដើម្បីបេំ ពញ�មត្រម�វ�ររបស់អ�ក។ េ�ល�រណ៍ែណ�ំស�ង់�រគឺ៖
•

ស្រ�ក ផឹក�រ�តុ�វ ្រគប់្រគងេ�គស��េ�យេ្របើ��ែំ ដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ច់�នេវជ� ប��
សម្រសប។ ្របឹក��មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កអំពីជ�
ំ នេផ្សងេទៀត�មួ យ ែដល�ន�រៈសំ�ន់េដើម្បីឲ្យអ� ក
�ច្រគប់្រគងេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ខណៈេពលកំពុងេ�ះ្រ�យ�មួ យត្រម�វ�រសុខ�ព
ែដលកំពុង�នរបស់អ�ក។

•

�ទូ េ� បុគ�លែដល�នឆ� ងជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យស� ិតេ��ច់ពេី គ (េ�ឲ្យ��យពីមនុស្ស
េផ្សងេទៀត) េ�ផ� ះ�៉ងតិចបំផុត 10 ៃថ� និង 1 ៃថ� (24 េ�៉ង) ប��ប់ពែី លង�នអ�រៈ្រគ �នេ��
(េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��) េហើយេ�គស�� (ឧ. ក� ក និងដកដេង� ើមខ� ី) �នធូ រេស្បើយ។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន
បែន� ម សូ មចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/covidisolation។

9. េបើសិន�េ�គស��របស់អ�ក�ន�ពធ� ន់ធ�រេ� ខណៈេពលអ� កេ�ផ� ះ ឧ�ហរណ៍េបើសិន��រដកដេង� ម
ើ ខ� រី បស់
អ� ក�ន់ែតធ� ន់ធ�រេ� ឬអ� ក�ន�រម� ណ៍�តឹង្រទ�ង ឬ�ន�រ�ន់�ំង ចូ រ�ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក��មៗ។
�្របែហល�សម្រសបេដើម្បីឲ្យអ� កទទួ ល�ន�រែថ� ំេ�មន� ីរេពទ្យ។ េបើសិន�េ�ះគឺ�ករណី�ំ�ច់ ្រគ�េពទ្យ
ឬស�ជិក្រគ� �រ ឬអ� កផ� ល់�រែថ� ំរបស់អ�ក�ចទូ រសព� េ�េលខ 911 េដើម្បីេរៀបចំ�រដឹកជ��ន
� �មរថយន�
សេ���ះប��ន់។
េបើសិន�អ� កកំពុង�ន�រលំ�កក��ង�រដកដេង� ើម �ន�រម� ណ៍�ចុក ឬ�នស��ធក��ង្រទ�ងរបស់អ�ក
បបូ រ�ត់ ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ ឬកំពុង�ប់េផ� ើម�ន�រ�ន់�ំង ឬពិ�កក��ង�រ�ស់ឲ្យ��ក់ ចូ រទូ រសព� េ�
េលខ 911 ឬេ��ន់បន� ប់សេ���ះប��ន់��មៗ។
បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព និងប��សុខ�ព�ុៃំ រ� និងអ� កផ�ល�
់ រែថ�ំរបស់ពួកេគ
េ�ក��ងទីកែន� ងែដល�នបុគ�លក
ិ បេ្រមើ�រ
េ�ល�រណ៍ែដល�នពិ�ក��ងេលើក៏អនុវត� េ�េលើទីកែន� ងែដល�នបុគ�លិកបេ្រមើ�រផងែដរ។ �រែថ� ំ
គួ រ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) របស់អ�ក�អប្បបរ��មរយៈ�ររក�គំ�តសង� ម និង�រ
្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺេ�យ្រប �ង្របយ័ត�។ DPH �ន�រែណ�ំ�៉ងពិ��រស្រ�ប់មនុស្សែដលេរៀបចំកម� វ �ធី
រស់េ��្រក �ម្រគប់្របេភទ (េមើល �រែណ�ំស្រ�ប់ទក
ី ែន� ង្របមូ លផ��ំរបស់ DPH) និង �រែណ�ំស្រ�ប់ទីកែន� ងែថ� ំ
ជំ�ញ) ប៉ុែន� អ� កគួ រែតដឹងពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំ ដូ េច� ះអ� ក�ចេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អនុវត� �មេ�ល�រណ៍� ំងេ�ះ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�រែណ�ំស្រ�ប់ បុគ�លែដល�នពិ�រ�ព និង��ន�ពជំងឺ�ុៃំ រ� និងអ� កផ�ល�
់ រែថ�ំ
��ល់ពីកែន� ងេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��ន
���រសំ�ន់�ស់ែដល្រត�វដឹងពីទីកែន� ងេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នពិតអំពរី េបៀបទប់��ត់�រឆ� ងជំងឺ COVID-19
និងែថ� ំខ� �នអ� កេបើសិន�អ� កឈឺ។ ស្រ�ប់េ�ល�រណ៍ែណ�ំេពញេលញអំពី�រ្រគប់្រគងទីកែន� ងរស់េ�រ ួម��
េ�យសុវត� ិ�ព និងេ�ល�រណ៍ែណ�ំេផ្សងៗេទៀត សន� ឹកឯក�រ�រពិត ចូ រចូ លេ��ន់េគហទំព័រេមេ�គ
កូ រ� ូ�របស់ Department of Public Health៖ ទំព័រព័ត៌�នអំពីេមេ�គកូ រ� ូ�របស់ DPH។
�រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង
េបើសិន��រ្រព� យ�រម� អព
ំ ីជំងឺ ឬ�រេ��ច់េ�យែឡកែដល�ំ�ច់េដើម្បីទប់��ត់�រេកើតជំងឺ កំពុងេធ� ើឲ្យអ� ក
ពិ�កចិត� ជំនួយគឺ�នពី�យក��នសុខ�ពផ� វ� ចិត�េ�នធី Los Angeles (DMH)។ េគហទំព័រ COVID-19 របស់
DMH និង 211LA ផ� ល់ជូនធន�នក��ងតំបន់េដើម្បី េ�ះ្រ�យត្រម�វ�រ និងក� ីកង� ល់អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
និងសុខុ�ល�ព។ �រែណ�ំ និងធន�នក៏�នេ�េលើេគហទំព័រ �រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង ផងែដរ។
េបើសិន�អ� កចង់និ�យ�មួ យនរ���ក់អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក ចូ រ�ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ឬែខ្សទូ រសព�
ជំនួយ 24/7 របស់ Los Angeles County Department of Mental Health Access Center �មរយៈេលខ 1-800-8547771។
េបើសិន�អ� ក�នសំណួរ និងចង់ជែជក�មួ យនរ���ក់ ចូ រទូ រសព� េ�ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់ Los Angeles
County �មរយៈេលខ 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� ។
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