ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល និង្រគ� �រ
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ
12/30/20៖ �នបែន� មធន�នស្រ�ប់�រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង និង�រទទួ លជំនួយ។
11/30/20៖ �រ្របមូ លផ��ំ�មួ យបុគ�លេ�េ្រ�្រគ� �ររបស់អ�ក ្រត�វ�ន�ម�ត់។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles ្រព�ន�ជំងរឺ �កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ���ំ 2019 (COVID-19)
�តត�ត�៉ងទូ លំទូ�យេ�ក��ងេ�នធី� ំងមូ ល និងេស� ើឲ្យមនុស្ស្រគប់��ចូ លរ ួមចំែណករបស់ខ� �នេដើម្បី�រ�រខ� �នពួ ក
េគ និងសហគមន៍របស់េយើង។ េយើងសូ មេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ� ក្រ�បព័ត៌�ន និងេ្រត�មខ� �ន�មួ យែផន�រ្រគ� �រេដើម្បី
ជួ យ�រ�រសុខ�ពរបស់អ�ក និង្រគប់្រគង�រ�តត�តរបស់ជំងឺ COVID-19។ � ំងេនះ គឺ�េ�ល�រណ៍្រគឹះែដលអ� ក
�ំ�ច់្រត�វដឹង និងេធ� ើ។
ដឹងពី�រពិតអំពី�រ�តត�តរបស់ជំងឺ COVID-19
�ឆ� ងេ�អ� កដៃទពីមនុស្សឈឺ�មរយៈ៖
• តំណក់ទឹកតូ ចៗែដលេកើតេឡើង�មរយៈ�រក� ក �រក�
� ស់ និង�រនិ�យ
• �រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ដូ ច��រែថ� ំមនុស្សឈឺ
មនុស្ស្រប�ណ 1/3 ក��ងចំេ�មអ� កែដលឆ� ងជំងឺ COVID-19 មិនេចញេ�គស���មួ យេឡើយ ប៉ែុ ន� េ�ែត�ចចម� ង
េមេ�គេនះ�នដែដល។ េ�ះ�នន័យ� អ� ក្រត�វែត�ត់ទុកមនុស្ស្រគប់��ែដលអ� កជួ បដូ ច�ពួ កេគ�នឆ� ងេមេ�គ
និង�ចចម� ងេមេ�គេ�ះេ�អ� ក�ន។ �ក៏�នន័យ� អ� ក្របែហល��នឆ� ងេមេ�គ ែតមិន�នដឹងខ� �ន។ ជំងឺ
COVID-19 ក៏�ចឆ� ង�មរយៈ�រប៉ះៃផ� ឬវត��ែដល�នេមេ�គេ�េលើេ�ះ េហើយប��ប់មកប៉ះ�ត់ ្រចមុះ ឬែភ� កផង
ែដរ ប៉ុែន� �មិន្រត�វ�នេគគិត�� វ �ធីចម្បងែដលេមេ�គេនះឆ� ងេឡើយ។
��ល់ពីេ�គស��របស់ជង
ំ ឺ COVID-19
ឺ េ្រចើន�ប់�ប់ពេី �គស��ក្រមិត្រ�ល
មនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 និងេចញេ�គស�� �ន�យ�រណ៍ពជ
ី ំង�
រហូ តដល់ជំងឺធ�ន់ធ�រ ែដល�ចត្រម�វឲ្យស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ ឬសូ ម្បី�នដល់�រ��ប់�ត់បង់ជី វ �តក៏�ន។
េ�គស���នដូ ច�៖
• ្រគ �នេ��
• ឈឺ�ច់ដុំ ឬឈឺខ� �ន្រ�ណ
• ក� ក
• ឈឺក�ល
• ដកដេង� ើមខ� /ី ពិ�កដកដេង� ើម
• ឈឺបំពង់ក
• េហវហត់អស់ក��ំង
• រមូ លេ�ះ ឬក� �តចេ��រ
• ្រគ �នរ�
• �គរ ូស
• តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសេម�រ
• ែលងដឹងរស�តិ ឬក� ិន
រក�សុវត� �
ិ ព៖ េចៀស�ង�រ្របមូ លផ� ំ�
�ប់ពីៃថ� ទី 18 ែខធ� ���ំ 2020 �រ្របមូ លផ��ំឯកជន និង��រណៈ�មួ យបុគ�លែដលមិនស� ិតេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក
្រត�វ�ន�ម�ត់ (�មួ យករណីេលើកែលងស្រ�ប់េស�កម� ែផ� កេលើជំេនឿ ឬ�រ�តុកម� )។ �រ្របមូ លផ��ំឯកជន�មួ យ
មនុស្សមកពី្រគ� �រខុសៗ��បេង� ើន�និភ័យ (risk) ៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19។ �្រស័យេហតុេនះ �រ្របមូ លផ��ំ�មួ យ
មនុស្សែដលមិនស� ិតេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក ្រត�វ�ន�ម�ត់�បេ�
� ះ�សន� ។ អ� ក�ចែស� ងយល់ពីអ�ីែដល្រត�វ�ន
និងមិន្រត�វ�នអនុ��តេ�េពលេវ��មួ យេ�យចូ លេ��ន់៖ េបើកេ�ក��ងឧ�ហរណ៍ LAC។
អនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ
េដើម្បីប�្ឈប់ជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងសហគមន៍របស់េយើង មនុស្ស្រគប់��្រត�វែតអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ (ក៏្រត�វ
�ន��ល់���ររក�គំ�តសង� មផងែដរ)។ េនះ�នន័យ� �ររក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទេ�្រគប់េពល
ែដល�ចេធ� ើេ��ន។ េ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�ប់�ររក�គំ�ត�ង�យ�នដូ ច�៖
• ព��មរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីមនុស្សេ�េ្រ�្រគ� �ររបស់អ�កេ�្រគប់េពេវ�។

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
12/30/20 Individuals and Households (Cambodian)

-1-

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល និង្រគ� �រ
•

•
•
•

•
•
•

ស� ិតេ�ផ� ះឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន!
�កេចញពីផ�ះរបស់អ�កស្រ�ប់ែតសកម� �ព�ំ�ច់
ដូ ច��រេ�ជួ ប្រគ�េពទ្យ ឬេ��ន់�ងលក់េ្រគ�ងេទសប៉ុេ�
� ះ។ ្របសិនេបើអ�ក�បុគ�លិកសំ�ន់ និងមិន
�ចេធ� ើ�រពីផ�ះ�ន ចូ រេ�កែន� ងេធ� ើ�ររបស់អ�ក ប៉ុែន� ចូ រអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ ខណៈេពលែដលអ� ក
េ�ទីេ�ះ។
ពិ�ក��មួ យនិេ�ជករបស់អ�កអំពីជេ្រមើសេដើម្បីេធ� ើ�រពីផ�ះ។
េចៀស�ងទីកែន� ង��ែដល�នមនុស្សេ្រចើនេ�ជុ�
ំ � (មេធ��យេធ� ើដេំ ណើរ��រណៈ �ង ផ� វ� ែដល�ន
មនុស្សកកកុញ)។
េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រ�រែថ� ំ ចូ រទូ រសព� េ�្រគ�េពទ្យ ឬេពទ្យេធ� ញរបស់អ�ក េដើម្បីែស� ងយល់�េតើពួកេគផ�ល់ជូន
�រែថ� ំ�មទូ រសព� ឬដំបូ��ន�មទូ រសព� ឬក៏អត់។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េបើសិន�អ� ក ឬស�ជិក្រគ� �រ
ដល់េពល្រត�វទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ�ទ��ប់
ចូ រ�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�របស់អ�កេដើម្បីកំណត់េពល�ត់ជួប។
េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រ�រែថ� ំប��ន់ ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 911។
លុបេ�ល�រេធ� ើដេំ ណើរែដលមិន�ំ�ច់� ំងអស់
រ ួម� ំង�រេធ� ើដំេណើរស្រ�ប់ វ �ស្សម�ល
េទសចរណ៍
ឬ
�រលំែហ�យ។
េចៀស�ង�រេ្របើមេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈ ្របសិនេបើ�ច។
េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�ង�យ�មួ យ�មួ យមនុស្សេ្រ�ពីស�ជិកក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក។
រ �ះរក វ �ធី��គមន៍
បុគ�លេ្រ�្រគ� �ររបស់អ�កែដលមិនត្រម�វឲ្យអ� កស� ិតេ�ជិត�ង 6 ហ� ីត។

េចៀស�ង�ររ �ក�ល�ល
• �ក់្រក�ត់�ំងមុខ្រគប់េពលេវ� េ�េពលអ� កេ��ងេ្រ� និងេ�ជិតអ� កដៃទ។ េធ� ើឲ្យ្រ�កដ��្រគប
៌ នបែន� ម។
្រចមុះ និង�ត់របស់អ�ក េមើល �រែណ�ំស្រ�ប់្រក�ត់�ំងមុខ របស់ Public Health ស្រ�ប់ព័ត�
o �រកមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខេឡើយ ប៉ុែន� កុ�រែដល�ន�យុពី 2 ដល់ 8 ��គ
ំ ួ រេ្របើ�េ្រ�ម�រ្រគប់្រគង
របស់មនុស្សធំ។
o នរ���ក់ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន�ពួ កេគមិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខ គួ រ
�ក់សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�មជំនួស វ �ញ
េដើម្បីអនុេ�ម�មបទប��
របស់រដ� ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�សុខ�ពរបស់ពួកេគអនុ��ត។ យកល� គួ រេ្របើ្រក�ត់្រគបែដល�នទ្រមង់ រ �ង
តឹងេ��ងេ្រ�មច��។
o �៉ស់ែដល�ន��ល់ែតមួ យផ� វ� គឺមិនគួ រេ្របើេឡើយ។
• បេ្រង�ន្រគ� �ររបស់អ�កអំពី�រៈសំ�ន់ៃន�រេធ� ើសកម� �ពប��រ�រឆ� ងជំងេឺ �ផ� ះ៖
o �ងស��តៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ និងឲ្យ�នសព� ល�។ េ្របើ�ប៊ូ និងទឹកឲ្យ�នរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។
េបើសិន�មិន�ន�ប៊ូ និងទឹក ចូ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ឲ្យ
�នរយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។
o កុំេ្របើរបស់ដូច�្រប�ប់្រប�រ��ំ��រ ែពង ចំណ�
ី �រ ឬេភសជ� ៈរ ួម��។
• ស��ត និងស��ប់េមេ�គ�ល់វត�� និងវត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់�្រប�ំ ដូ ច�ៃដ��រ ប��ន់ៃដ ៃផ� េធ� ើ�រ របស់
េក� ងេលង េតេឡប�� ក�លមួ លរ� ូ� �េណ និងទូ រសព� ។ េ្របើទឹកស��តធម� � និងអនុវត� �ម�រែណ�ំេ�េលើ
��ក។
o ស��តៃផ� និងវត��េដើម្បីក��ត់ធូលីែដល�ចេមើលេឃើញ និងស��ប់េមេ�គ�។
o អនុវត� �ម�រែណ�ំេ�េលើ��កផលិតផល ដូ ច��រ�ក់េ្រ�មៃដ និង�រ�នខ្យល់េចញចូ លល� ។ េ្របើ
្រ�ស់ផលិតផលស��តក��ងផ� ះ
និង�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ី�មួ យ��ក់�រ�រ�រ
បរ ���ន (EPA) ែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ� ។
o េដើម្បីេមើល�េតើផលិតផលេនះ�ន្របសិទ��ព្រប�ំងេមេ�គឬក៏អត់ ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 1-800 េ�េលើ
��ក ឬចូ លេ��ន់ www.epa.gov។
o សូ លុយស្យ
� ងេធ� ើឲ្យស (Bleach) ក៏�ច្រត�វ�នេ្របើ��រ�តុស��ប់េមេ�គផងែដរ - �យ bleach ចំនួន 4
��ប្រ��េហ� �មួ យទឹក 1 ��ត (4 ែពង) ឬស្រ�ប់�រផ� ត់ផ�ងេ់ ្រចើន�ងេនះ ចូ រ�ក់ bleach ចំនួន 1/3
ែពងេ�ក��ងទឹក 1 ��ឡ
� ង (16 ែពង)។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល និង្រគ� �រ
•

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម
ចូ រេមើល�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈ
�រប��រ�ររ �ក�ល�ល
ៃនជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេ��មផ� ះ (Preventing the Spread of Respiratory Illness in the Home)។

�រទទួ លម�ប��រ
�
និងរបស់��
ំ ច់េផ្សងៗេទៀត
• �នស�ជិក��ក់ក��ង្រគ� �រេដើម្បីេ�ទិញឥ��ន់។ េ�េ�េពល�មិនសូ វរវល់បំផុត េហើយស��កទុកនូ វេ្រគ�ង�ំ
�ច់�� ដូ េច� ះអ� កមិន�ំ�ច់េចញេ��ងេ្រ�ញឹក�ប់។ ខណៈេពលែដលអ� កស� ិតេ�ក��ង�ង ចូ ររក�
គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ �មែដលអ� ក�ច។
• េ្របើ្រ�ស់េស�កម� ដឹកជ��ន
� ម� �ប��រ �រេបើកចូ ល ឬ�រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន
និង�ងលក់េ្រគ�ងេទស�េ្រចើន។ េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�មនុស្ស្រគប់��ែដល�ក់ពន
័ � កំពុង�ក់រ�ំងមុខ និងអនុវត�
�ររក�គំ�ត�ង�យ។
• ្របសិនេបើេ�កអ� កប��ទិញអ� ីមួយស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ្របសិនេបើ�ចេធ� េើ ��ន ចូ របង់្រ�ក់ និងផ� ល់្រ�ក់
ធីប�មេអឡិច្រត�និកេហើយេស� ើសុំឲ្យទុកទំនញ
ិ េ��ងេ្រ���ររបស់េ�កអ� ក។ យក��រេចញពីក�� ប់ និង
្របអប់ដឹកជ��ន
� េ�ះ េហើយេ�ះក�� ប់េវចខ� ប់េ�ល។ �ងៃដរបស់អ�ក ប��ប់ពី�ត់ែចងក�� ប់េវចខ� ប់េ�ះ។
• េបើសិន�អ� ក�ន�និភយ
័
(risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រពី�រេកើតជំងឺ COVID-19 េ�យ�រវ �យ ឬ
ល័ក�ខ័ណ�េវជ� ��ស� ចូ រេស� ស
ើ ុំឲ្យយកម� �ប��រ ស��រេវជ� ��ស� និងរបស់របរសំ�ន់ៗេផ្សងេទៀតេ�ដល់�ត់��រ
របស់អ�កេ�យ្រគ� �រ អ� កជិត�ង ឬេស�កម� ដឹកជ��ន
� ។ ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ឬចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ
ធន�ន របស់ Public Health(ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/resources.htm) េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រ
ជំនួយក��ង�រទទួ ល�នចំណី��រ និងរបស់របរ�ំ�ច់េផ្សងេទៀត។
• ្របសិនេបើ្រគ� �ររបស់អ�ក�នកុ�រែដលចូ លេរៀនេ�ក��ងមណ�លសិក�ធិ�ររ ួបរ ួម Los Angeles (LAUSD) កូ ន
របស់អ�ក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ លម� �ប��រេ�យឥតគិតៃថ� ។ េ�យ�ន�រសហ�រ�មួ យ�ក�ត្រកហម
LAUSD ផ� លជ
់ ូ នម� �ប��រដល់សិស្ស�មរយៈមជ្ឈមណ�លយក��រ េហើយេដើរេចញ (Grab & Go Food Centers)
របស់ពួកេគេ�ៃថ� េធ� �
ើ រ�ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់ 11 ្រពឹក។ ែស� ងរកទី�ំងែដលេ�ជិតអ� កេ� ធន�ន LAUSD
ស្រ�ប់្រក �ម្រគ� �រក��ងអំឡ
� ង�របិទ��េរៀន។
• ក៏�នទីកែន� ងែចកម� �ប��រែដល�នផ� លជ
់ ូ នេ�យមណ�លសិក�ធិ�រេ�ទូ � ំងេ�នធី
Los
Angeles
ផងែដរ។ ែស� ងរកទីកែន� ងែចកម� �ប��រដល់សិស្ស ទីេនះ ស្រ�ប់�សយ��ន និងេ�៉ងេធ� ើ្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់
ទីកែន� ងែដលេ�ជិតអ� ក។
្របសិនេបើអ�ក�ំ�ច់្រត�វែតេ្របើមេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈ ឬ េ�ទិញឥ��ន់ េ�េធ� ើ�រ ឬចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព
េផ្សងៗេទៀតេ�ទី��រណៈ សូមេធ� ើ�រ្រប �ង្របយ័ត� េដើម្បី�ត់បន� យ�និភយ
័ (risk) ដូ ច�៖
• កំណត់ចំនួនេពលេវ�ែដលអ� កចំ�យេពលជិតស� ទ
ិ � �មួ យអ� កដៃទ។
• កំណត់ចំនួនមនុស្សខុសៗ��ែដលអ� កចំ�យេពល�មួ យ។
• រក�ចំ�យ��យពីអ�កដៃទ�មែដល�ចេធ� ើ�ន �ពិេសស្របសិនេបើពួកេគក� ក ឬក�
� ស់។
• េ្រជើសេរ �សសកម� �ព�ងេ្រ�អ�រជំនួសឲ្យសកម� �ព�ងក��ងអ�រ។
�រចូ លរ ួមក��ងសកម� �ព�ងក��ង
អ�រ បេង� ើន�និភ័យ (risk) របស់អ�កក��ង�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 �ពិេសសេ�ក��ងទីកែន� ង
ែដល�នខ្យល់េចញចូ លតិច។
• ព��មេ�កែន� ងេផ្សងៗដូ ច��ងលក់េ្រគ�ងេទសេ�េពលែដលមិនសូ វរវល់។
• េចៀស�ង�រប៉ះៃផ� េផ្សងៗេ��មទី��រណៈ េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
• ស��ត និងស��ប់េមេ�គៃផ� ែដលប៉ះ�ល់ញឹក�ប់�្រប�ំ។
• �ងស��តៃដឲ្យ�នញឹក�ប់
�ពិេសសប��ប់ពីប៉ះ�ល់ៃផ� េផ្សងៗេ��មទី��រណៈ
និងមុនេពល
បរ �េ�គ��រ និងេចៀស�ង�រប៉ះមុខរបស់អ�ក�មួ យនឹងៃដមិន�ន់�ងស��ត។
្របសិនេបើអ�ក�នកូ ន
• ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ំ�ច់្រត�វែតេ��មួ យអ� កេ�ទីកែន� ង��រណៈ ចូ រឲ្យពួ កេគេ�ជិតអ� ក និងរ�លឹកឲ្យ
ពួ កេគរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ �ប់ប��ល
� � ំងកុ�រេផ្សងេទៀតផងែដរ។ ចូ រ្រប �ង្របយ័ត�កុំឲ្យកុ�រ
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល និង្រគ� �រ
•
•
•

•

ែចករ� ែលករបស់េលង ដូ ច�តុក�� ឬដុំេហ� ម។ យករបស់េលង ឬសកម� �ពែដលនឹងរក�ឲ្យកូ នរបស់អ�ក
�ន�រកម�ន� េ�យមិនត្រម�វឲ្យប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យអ� កដៃទ េ�េពលពួ កេគេចញេ�េ្រ��មួ យអ� ក។
ពន្យល់ដល់កូនរបស់អ�ក� �រ�ងស��តៃដ�ចរក�ឲ្យពួ កេគ�នសុខ�ពល� និងទប់��ត់េមេ�គពី�រ
ចម� ងេ�អ� កដៃទ។ េធ� �
ើ គំរ ូដ៏ល���ក់—េបើសិន�អ� ក�ងៃដរបស់អ�កញឹក�ប់ ពួ កេគទំនង�េធ� ើដូច��ែដរ។
េមើល�រែណ�ំរបស់ CDC៖ �រ�ងស��តៃដ៖ សកម� �ព្រគ� �រ។
ជួ យឲ្យកូ នរបស់អ�ក�ន�រផ�រ��ប់ែផ� កសង� ម។ �ក់ទងេ�មិត�ភក� ិ និង្រគ� �រ�មរយៈទូ រសព� និង�រ
ជែជក�វ �េដអូ ។ សរេសរ�ត ឬសំបុ្រតេ��ន់ស�ជិក្រគ� �រ ែដល្របែហល�មិន�ចជួ ប���ន។
ជួ យឲ្យកូ នរបស់អ�កសកម� ែផ� ក�ង�យ។ េលើកទឹកចិត�ឲ្យពួ កេគេលងេ��ងេ្រ�អ�រ ខណៈេពលអនុវត�
�ររក�គំ�ត�ង�យ។ �ំពួកេគេដើរេលង ឬជិះកង់េដើរេលង។ �កល្បង�របំែបកសកម� �ពក��ងអ�រេដើម្បី
�តសន� ឹង ឬ��ស់ប�រេ�ក
�
� � ងៃថ� � ំងមូ ល េដើម្បីជួយឲ្យកូ នរបស់អ�ក�នសុខ�ពល� និងយកចិត�ទុក�ក់ និង
�ញ្របេ�ជន៍ពស
ី កម� �ពលំែហ�យេ��ងេ្រ�អ�រែដល្រត�វ�នេបើក��រេហើយ។
ឧទ�ន
និង�រលំែហ�យេ�នធី LA ផ� ល់ជូន��ក់អប់រ��យ ��រសិក�ពីច��យឥតគិតៃថ�
ស្រ�ប់សិស្ស
្រគប់វ �យ� ំងអស់។
��េរៀនេ�ផ� ះ៖
o ពិនិត្យេមើលកិច��រពី��េរៀន និងជួ យកូ នរបស់អ�កបេង� ត
ើ េល្ប�នែដលសមេហតុផលស្រ�ប់�របំេពញ
កិច��រ។ េបើសិន�អ� កជួ បប��បេច� ក វ �ទ� ឬប���រត��ប់ ឬេបើសិន�កូ នរបស់អ�កកំពុង�ន�រ
លំ�កក��ង�របំេពញកិច��រ ចូ រជូ នដំណឹងដល់��។
o �នេ�៉ងចូ លេគង និងេ�៉ង��ក់��ប់ខ� �ន ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក។
o េរៀបចំរច�សម� ័ន�ៃថ� ស្រ�ប់�រសិក� េពលទំេនរ ម� �ប��រនិង��រស្រមន់ែដលល� ដល់សុខ�ព និង
សកម� �ព�ង�យ។
o អនុ��ត�ពបត់ែបនេ�ក��ង�លវ ��គ—�រស្រមបេ��មៃថ� របស់អ�ក គឺមិនអីេទ។
o ែស� ងរកវ �ធីេដើម្បីេធ� ើឲ្យ�រសិក��ន�ពសប�យរ �ក�យ េ�យេ្របើសកម� �ព��ល់ៃដ ដូ ច�ផ��ំរ ូប និងគូ ស
គំនូរ។
o �ប់េផ� ើមសរេសរកំណត់េហតុ�មួ យកូ នរបស់អ�ក
េដើម្បីកត់្រ�ពីេពលេវ�េនះ
និងពិ�ក�អំពី
បទពិេ�ធន៍ែដល�នែចករ� ែលក។
o ពិនិត្យេមើលធន�ន ប�
� ល័យេ�នធី LA េដើម្បី�ចចូ លេ្របើប�
� ល័យេ�ផ� ះ ឬេ្របើេស�កម� មកយកេ�
�មចិេ�� ើមថ� លេ់ �េពលែដល�ន។
�នេសៀវេ�ឌីជីថល
េសៀវេ��សំេឡង
និង្រពឹត�ិ�រណ៍
ែដល�នេរៀបចំ�មអន�ញ។
o ជែជក�មួ យកូ នរបស់អ�កអំព�
ី ររ�ពឹងទុក
និងរេបៀបែដលពួ កេគកំពុងែកត្រម�វមក��រស� ិតេ�ផ� ះ
េធៀប�មួ យ�រេ���េរៀន។

ឺ តត�តសកល
គន� ឹះស្រ�ប់េ�ះ្រ�យ�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំង�
• �ត់្រ�ណេ�ផ�ះ ឬេ��ងេ្រ�អ�រ។ �នធន�នអន�ញឥតគិតៃថ� ឬតៃម� �ប�េ្រចើនែដលផ�ល់ជូន
កម� វ �ធីលំ�ត់្រ�ន�៉ងទូ លំទូ�យ។
o រកេមើល កម� វ �ធីលំែហ�យ�មអន�ញឥតគិតៃថ� របស់�យក��នឧទ�ន និង�រលំែហ�យេ�នធី
LA ពីផ�ះ ែដលរ ួម�ន��ក់លំ�ត់្រ�ណ ធម� �តិ សិល្បៈ ក៏ដូច���ក់េរៀនវប្បធម៌ និងបេច� ក វ �ទ�។
o មជ្ឈមណ�លសុខ�ព (Wellness Center) េ�េលើអ�រមជ្ឈមណ�លេវជ���ស� LAC+USC ក៏ផ�ល់ជូន��ក់
លំ�ត់្រ�ណឥតគិតៃថ� និងេស�កម� េផ្សងៗេទៀតែដល�ចចូ លេ្របើ�ន�មរយៈទូ រសព� េថប� ិត ឬ
កុំព� ្យទ័រេ�យេ្របើ
Zoom
ផងែដរ។
ចុះេ��ះ
ទីេនះ។
ទូ រសព� េ�េលខ
213-784-9191
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម។
o មនុស្ស�ស់�ចនឹងចង់ចូលរ ួមក��ង ��ក់េរៀនឥតគិតៃថ� និងក� ិបសង� ម �មអន�ញែដលផ�ល់ជូន
េ�យ�យក��នជន�ស់ជ�េ�នធី Los Angeles (Department of Aging)។ ជេ្រមើសរ ួម�នយ៉ូ��, Qi
Gong, �រស�ធិ និង��ក់េរៀន�ំ។
• េចៀស�ង�ពឯេ�េ�យេ្របើបេច� ក វ �ទ�
និងទូ រសព� េដើម្បី�ក់ទង�មួ យមិត�ភក� ិ
និង្រក �ម្រគ� �រឲ្យ�ន
ញឹក�ប់។
• ែថរក���េ�វ �ញេ�មក - ពិនិត្យ�មទូ រសព� �មួ យមិត�ភក� ិ ្រក �ម្រគ� �រ និងអ� កជិត�ង ែដល�យរងេ្រ�ះ
ពីជំងឺធ�ន់ធ�រ ឬ�នប��ចល័តចុះេឡើង។ ផ� ល់ជំនួយ ខណៈេពលែដលេ�ែតេធ� ើ�មេសចក� ីែណ�ំព�
ី ររក�
គំ�ត�ង�យ។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល និង្រគ� �រ
•

ទទួ ល�នព័ត៌�ន�មរយៈ្របភពែដល�ចេជឿ�ក់�ន
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន្រតឹម្រត�វចុងេ្រ�យបំផុតអំពីេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី។

ែថ�ំសខ
ុ �ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក
• ែថ�ំសខ
ុ �ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក និងស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត។ �រផ��ះជំងឺ គឺ�ន�ព�នតឹងស្រ�ប់មនុស្ស
្រគប់�� ប៉ុែន� កុ�រ�ចេឆ� យ
ើ តបខុសពីមនុស្សធំ។ ្រប�ពលរដ� ក��ងេ�នធី LA ក៏�ចចូ លេ្របើ Headspace Plus
េ�យេសរ �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។
• រកេមើលស���ព�នតឹងេ�េលើកូនរបស់អ�ក៖ �រ្រព� យ�រម� ឬ�ពេ�កេ���ំងេពក �របរ �េ�គ��រ
ឬទ��ប់�រេគងែដលមិន�នសុខ�ពល�
និង�រលំ�កក��ង�រយកចិត�ទុក�ក់
និងផ�ង់�រម� ណ។៍
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម ចូ រេមើលែផ� ក "ស្រ�ប់ឪពុក��យ" ៃន �ព�នតឹង និង�រេ�ះ្រ�យ របស់ CDC។
• ចំ�យេពលជែជក�មួ យកូ នរបស់អ�កអំពី�រផ� ះ� ជំងឺ COVID-19។ េឆ� ើយសំណួរ និងែចករ� ែលក�រពិតពី�រ
ែណ�ំ ឈប់ែចក�យ�ក្យចរ�ម���ម របស់ CDC អំពីជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងទ្រមង់មួយែដលកូ នរបស់
អ� ក�ចយល់�ន។
• ចូ លេ��ន់ធន�នរបស់ CDC �រជួ យកុ�រេ�ះ្រ�យ�មួ យ�រសេ���ះប��ន់ ឬ �រជែជក�មួ យកុ�រ
អំពីជំងឺ COVID-19។
• េបើសិន�អ� ក�ន�រម� ណ៍ថប់�រម� ឬ�នតឹង��ង
ំ
េគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព
ផ� វ� ចិត�េ�នធី Los Angeles (LACDMH) និងេគហទំព័រ 211LA (211la.org/resources/subcategory/mentalhealth)
ផ� ល់ជូនធន�នក��ងតំបន់េដើម្បីេ�ះ្រ�យត្រម�វ�រ
និង�រ្រព� យ�រម� អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�
និងសុខុ�ល�ព។
• េបើសិន�អ� កចង់ន�
ិ យ�មួ យនរ���ក់អំពីសខ
ុ �ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក ចូ រ�ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ឬែខ្ស
ទូ រសព� ជំនួយ 24/7 របស់ Los Angeles County Department of Mental Health Access Center �មរយៈេលខ 1800-854-7771។ អ� កក៏�ចេផ�ើ�រ�អក្សរ "LA" េ��ន់េលខ 74174 ផងែដរ។
ដឹងពីអ�ីែដល្រត�វេធ� ើ េបើសន
ិ �អ� ក��ក់ខ� �នឈឺ
្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�នេរៀប�ប់េ�េលើេលើទព
ំ ័រទី 1។ េបើសន
ិ �អ� កេចញេ�គស�� ចូ រ
�រែណ�ំអព
ំ ី�រែថ� ំេ�ផ� ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន
ទូ រសព� េ��ន់្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក
និងអនុវត� �ម�រែណ�ំ
េ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម ែដល�ច្រត�វ�នចូ លេ្របើេ� ph.lacounty.gov/covidcare។
េរៀបចំ្រគ��ររបស់អ�ក (ឬពិនិត្យេមើលគេ្រ�ង្រគ��រ េបើសិន�អ� ក�ន�រ ួចេហើយ)
• ចូ រ្រ�កដ� អ� ក�នេលខទូ រសព� ស្រ�ប់� រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក កែន� ងែថ� ំប��ន់ក��ងតំបន់ និង
មណ�លបន� ប់សេ���ះប��ន់
ដូ េច� ះអ� ក�ចេតទូ រសព� េ�ពួ កេគ
េបើសិន�អ� ក��ក់ខ� �នឈឺ
��ង
្រ�ន់ែតប��ញខ� �ន��ល់ែតម� ង។ �ក់េលខទូ រសព� សំ�ន់ៗេ�េលើទូរទឹកកក និងេ�ក��ងទូ រសព� របស់អ�ក។
• េបើសិន�អ� កមិន�ន់�នអ� កផ�ល់�រែថ�ំសុខ�ពេ�េឡើយេទ ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់ County 2-1-1
�ចជួ យអ� កែស� ងរក��ន។
• េរៀបចំែផន�រមួ យស្រ�ប់�រែថ� ំស�ជិក្រគ� �រ ែដល�ស់ជ� ពិ�រ ឬឈឺ េបើសិន�ពួ កេគ ឬអ� ក
ផ� ល់�រែថ� ំរបស់ពួកេគ��ក់ខ� �នឈឺ។
• កំណត់អត� ស��ណស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត
េបើសិន��ចេធ� ើ�នក��ង�រេរៀបចំម� �ប��រ
និង�រស��ត។
• បេង� ើតប��ីទំ�ក់ទំនងសេ���ះប��ន់។ ចូ រ្រ�កដ�្រគ� �ររបស់អ�ក�នប�� ីបច��ប្បន� ៃន�រប៉ះ�ល់លក� ណៈ
សេ���ះប��ន់ស្រ�ប់្រគ� �រ មិត�ភក� ិ អ� កជិត�ង អ� កេបើកបររថយន� រ ួម�� ្រគ�បេ្រង�ន បុគ�លិក និង
ធន�នក��ងសហគមន៍េផ្សងៗេទៀត។ ចូ រដឹង� អ� ក�ចទូ រសព� េ�ែខ្សទូ រសព� ជំនួយព័ត៌�នរបស់េ�នធី LA
�មរយៈេលខ 2-1-1។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�ល និង្រគ� �រ
•

•

•
•

េធ� ើ�រ�ប់�នអ� កជិត�ងរបស់អ�ក។ ជែជក�មួ យអ� កជិត�ងរបស់អ�កអំព�
ី រេធ� ើែផន�រសេ���ះប��ន់។
េបើសិន�តំបន់របស់អ�ក�នេគហទំព័រ
ឬទំព័រផ្សព� ផ�យសង� ម
ចូ រពិ�រ�ចូ លរ ួម�មួ យ�េដើម្បីរក�
�រចូ លេ�ជួ បអ� កជិត�ង ព័ត៌�ន និងធន�ន។
កំណត់អត� ស��ណអង� �ពេ�ក��ងសហគមន៍របស់អ�ក។
បេង� ើតប�� ីអង� �ពក��ងតំបន់ែដលអ� ក
និង
្រគ� �ររបស់អ�ក�ច�ក់ទងក��ងករណីែដលអ� ក្រត�វ�រព័ត៌�ន
េស�កម� ែថ� ំសុខ�ព
�រ�ំ្រទ
និងធន�ន។ ពិ�រ��ប់ប��ល
� អង� �ពែដលផ�ល់េស�សុខ�ពផ� វ� ចិត� និងពិេ្រ�ះេ�បល់ ចំណី��រ
និង�រផ� ត់ផ�ង់េផ្សងេទៀត។ ចូ រដឹង� អ� ក�ចទូ រសព� េ�ែខ្សទូ រសព� ជំនួយព័ត៌�នេ�នធី LA �មរយៈេលខ
2-1-1 េដើម្បីែស� ងយល់ពីធន�នេ�ក��ងែផ� ក� ំងេនះ។ .
�ន�រផ�ត់ផង
� �
់ � ែំ ដល�នេវជ�ប��្រគប់្រ�ន់ ក៏ដូច���ែំ ដលមិន�នេវជ� ប��្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីជួយព��ល
េ�គស��្រគ �ន���យ និង្រគ �ន���យធំ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម
ចូ រចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/home/get-your-household-ready-for-COVID-19.html។

�រ�យ�រណ៍ពី�រ�ក់�យ (Stigma)
េ�នធីេប� ����អះ�ង�ពលរដ� � ំងអស់ែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រជំងឺ
COVID-19
ទទួ ល�ន�រេ�រព
និងេសចក� ី�ណិត�សូ រ។
េយើង្រត�វែតែបងែចក�រពិតេចញពី�រភ័យ��ច
និង�រ�រ្រប�ំង�រ�ក់�យ។
�រផ��ះជំងឺមិន�ន�េលសេដើម្បី�យ�យ�រេរ �សេអើង�តិ�សន៍ និង�រេរ �ងេអើងេឡើយ។ េបើសិន�អ� ក ឬនរ�
��ក់ែដលអ� ក��ល់ ជួ ប្របទះ�រ�ក់�យ េ�យ�រ ពូ ជ�សន៍ ស��តិេដើម ឬអត� ស��ណេផ្សងេទៀត សូ ម�យ�រណ៍
ករណីេនះ។ អ� ក�ច�យ�រណ៍អំពីបទឧ្រកិដ�កម� ស�ប់ (hate crime) �រស� ប់េខ� ើម និងឧប្បត� ិេហតុៃន�រសម��តេធ� ើ�ប
េ�ក��ងេ�នធី Los Angeles មិន�ឧ្រកិដ�កម� ្រត�វ�ន្រប្រពឹត�ិឬក៏អត់េ�ះេទ។ ចូ រទូ រសព� េ�ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់
Los
Angeles
County
េលខ
2-1-1
ែដល�ច�ក់ទង�ន
24/7
ឬេផ�ើរ�យ�រណ៍�មអន�ញ
េ�៖ https://www.211la.org/resources/ service/hate-crimes-reporting-22.
��ល់ពីកែន� ងេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��ន
ចូ រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ�រេ�ក្រ�ស់ ព័ត�
៌ នមិនពិត និង�រេ�កបេ��តេផ្សងៗជុំ វ �ញជំងឺ COVID-19។ ចូ លេ��ន់
េគហទំព័រ�រេ�ក្រ�ស់ៃនជំងឺ COVID-19 របស់ Public Health (ph.lacounty.gov/hccp/covidscams) ស្រ�ប់ព័ត៌�ន
និងធន�នអំពីរេបៀប េចៀស�ង�រេ�ក្រ�ស់�រែថ� ំសុខ�ពៃនជំងឺ COVID-19។
ព័ត៌�នែដល្រតឹម្រត�វ ដូ ច�េសចក� ី្រប�សអំពីករណីថ�ីៗេ�ក��ង LA County នឹង្រត�វ�នផ្សព� ផ�យេ�យ Public
Health
�មរយៈេសចក� ្រី ប�សព័ត�
៌ ន
ប�
� ញសង� ម
និងេគហទំព័ររបស់េយើង�និច�។
េគហទំព័រេនះ�ន
ព័ត៌�ន�េ្រចើនអំពីជំងឺ COVID-19 ែដលរ ួម�ន FAQs, �រប��ញព័ត៌�ន�្រ�ហ� ិក និង�រែណ�ំេដើម្បីេ�ះ្រ�យ
�ព�នតឹង ្រពម� ំងគន� ឹះអំពី�រ�ងស��តៃដ។
• �យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (LACDPH, េ�នធី)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
ប�
� ញសង� ម៖ @lapublichealth
្របភពព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��នេផ្សងេទៀតអំពីេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ីគ៖ឺ
• �យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California (CDPH, ��ក់រដ� )
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ��ក់�តិ)
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
• World Health Organization (WHO, អន� រ�តិ)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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