ជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles អំពីទ្រមង់ៃន�រស��ត
និង�រស��ប់េមេ�គ
�រេធ� ើបច��ប្បន� �ពថ�ីៗ (�រ��ស់ប�រ្រត�
� វ�នរ�េលចេ�យពណ៌េលឿង)
4/21/2021 - េធ� ើបច��ប្បន� �ពថ�ីៗេដើម្បី្រសប�ម�រែណ�ំែដលេចញេ�យ មជ្ឈមណ�ល្រត� ត ពិនិត្យនិងប��រជំងឺ (CDC)
។
�រែណ�ំេនះផ� ល់នូវអនុ�សន៍ស�ីពី�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គៃនបន� ប់ ឬទី�ំងែដល�ន
េ្របើ្រ�ស់េ�យអ� កែដល�ន�រសង្ស័យ ឬ�នផ��កជំងឺ COVID-19។
��នេ�លបំណងេដើម្បីកំណត់�ររស់�ន�នជី វ �តរបស់ វ �រុសេ�ក��ងបរ ���នសំ�ន់ៗ។
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ង
ំ េនះ្រត�វ�នេ��តេលើទី�ំងែដលមិន�ន�រ ែថ� ំសុខ�ពដូ ច���េរៀន ��ប័ន �រ ��ល័យ
មជ្ឈមណ�លែថ� ំ�រក �ជីវកម� និងមជ្ឈមណ�លសហគមន៍ែដលមិន�ន�រ��ក់េ��េពលយប់។
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ង
ំ េនះមិន�នន័យស្រ�ប់�រស��តេ�ក��ងកែន� ងែថ� ំសុខ�ព �ម្រគ� �រ
ឬទី�ំងេផ្សងេទៀតែដល�នេ�ល�រណ៍ែណ�ំ�ក់�ក់រ ួចេហើយេ�ះេទ ។ http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
�រពិ�រ�បែន� ម

a) ចំណុចសំ�ន់ែដលមនុស្ស�នឆ� ងេមេ�គ SARS-CoV-2 (េមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19)
គឺ�មរយៈ�រប៉ះ�ល់េ�នឹងដំណក់ទឹកតូ ចៃនផ� វ� ដេង� ើមែដលផ��កេមេ�គចម� ង� ំងេ�ះ។
មនុស្ស�ចឆ� ង�មរយៈ�រប៉ះ�ល់�មួ យៃផ� ឬវត��ែដល�ន�តិកខ� ក់ (វត��ចម� ងេមេ�គ)
ប៉ុែន� �ទូ េ�េគ�ត់ទុក���នក្រមិត�ប។

b) និេ�ជកគួ រែតេរៀបចំ បេង� ើតេ�លនេ��យស្រ�ប់�រ�រ�របុគ�លិក និងផ� ល់�របណ��ះប�
� ល

ដល់បុគ�លិកែផ� កស��ត� ំងអស់ែដលបេ្រមើ�រេ�នឹងកែន� ង មុនេពលផ� ល់�រកិច�ស��តេ�ពួ កេគ។
�របណ��ះប�
� លគួ រែតរ ួមប��ល
� េ�េពលេ្របើឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) អ� ីែដល�ំ�ច់ៃន PPE
េតើ្រត�វេធ� ើដូចេម� ចេដើម្បី�ក់ (�ក់) េ្របើ្រ�ស់ និងេ�ះេ�ល (េ�ះេចញ) PPE ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វនិងរេបៀបេ�ះេ�ល PPE
ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ។1

c) និេ�ជក្រត�វែត្រ�កដ�បុគ�លិក�នទទួ ល�របណ��ះប�
� លអំពីេ្រ�ះ��ក់ៃន�រ�តុគីមី

ៃនស��រៈស��តែដល្រត�វ�នេ្របើេ�កែន� ងេធ� ើ�រេ�យអនុេ�ម�មស� ង់�រទំ�ក់ទំនងេ្រ�ះ��ក់របស់ OSHA (29 CFR
1910.1200)។1

d) និេ�ជក្រត�វែតអនុវត� �មស� ង់�ររបស់ OSHA ស� ីពី��ក់�របង� ជំងឺ Bloodborne (29 CFR 1910.1030)
រ ួម� ំង�រេ�ល�កសំណល់ែដល�នេ�ក��ងបទប្ប�� ត� ិ និង PPE (29 CFR 1910.132)។1

e) ចូ លអនុវត� �ម�រែណ�ំ�និច�េ�េលើ��កស��តនិងផលិតផលគីមីេដើម្បីស��ប់េមេ�គ។
�រស��ត�្រប�ំ
�រអនុវត� �រស��ត�្រប�ំ។
�រពិពណ៌�
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�រស��តេ�េពល�ននរ���ក់ឈឺ
�រស��ត�្រប�ំបែន� ម
នឹង�រស��ប់េមេ�គេ��មចេ��ះទី�ំងែដលេ្របើ
្រ�ស់បុគ�លែដល្រត�វ�នប��ក់��នផ��កជំងឺ
COVID-19
េហើយ�នស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ងេ�ះក��ងរយៈេពល 24
េ�៉ង។
្របសិនេបើេ្រចើន�ង 24
េ�៉ង�នកន� ងផុតេ��ប់�ំងពីអ�កឈឺ
ឬ�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ��នជំងឺ COVID-19
ែដល�នស� ិតេ�ក��ងទី�ំងេ�ះ
�រស��តគឺ្រគប់្រ�ន់េហើយ។
អ� ក�ចេ្រជើសេរ �សស��ប់េមេ�គ�្រស័យេលើលក� ខណ�
�ក់�ក់ ឬ�រអនុវត� ្រប�ំៃថ�ែដល្រត�វ�រ
េ�ទីកែន� ងរបស់អ�ក។
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ជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Los Angeles អំពីទ្រមង់ៃន�រស��ត
និង�រស��ប់េមេ�គ
�រស��ត�្រប�ំ
ឧបករណ៍�រ
�រ��ល់ខ� �ន
(PPE)

�រស��តេ�េពល�ននរ���ក់ឈឺ

្របសិនេបើ�រ�តុគីមី្រត�វ�នេ្របើ
សូ ម�ក់េ្រ�មៃដេដើម្បី�រ�រ។

�ក់�៉ស និងេ្រ�មៃដខណៈេពលស��ត
និងស��ប់េមេ�គ។1 ្រត�វ្រ�កដ�អនុវត� �មទ្រមង់
ទិន�ន័យសុវត� ិ�ព ឬេធ� ើ�ម�រែណ�ំេ�េលើ
បិទ��ក�ម�រ�តុគីមី។

េ្របើស��រៈៃន�រផ� ត់ផ�ង់
ែផ� កស��តអ�ម័យ្រប�ំៃថ�
និងស��ប់េមេ�គេ�េលើៃផ� ទូេ�ធម� �
ដូ ច��ន់ឥដ� តុ តុប�� រ
��ស
ំ ��ប់េមេ� កែន� ង�ងស��ត បង� ន់
និងេ្រគ�ងស�� រ �មនិងឧបករណ៍ រ �ងេផ្សងេទៀ
គ
ត។

េ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ីេ�យEPA
េ�យទទួ ល�ន�រអនុម័តស្រ�ប់��ក់�របង�
ជំងឺែដលកំពុង រ �កចេ្រមើន។2

a) េបើក��រនិងបង� �ច�ងេ្រ�េពល�នអ� កជំងឺ

េរៀបចំអនុវត� ដូច�ងេ្រ�ម៖

a) េ�សធូ លីេ�េលើៃផ� រ �ង
b) ជូ តៃផ� រ �ងេ�យ្រក�សេសើមេដើម្បីស��តកំ
សកម� �ពស
��ត

េទចកំទី

c) ឧបករណ៍ជូនេសើមេលើឥដ�
d) ឧបករណ៍បូមធីលីេលើកំ�ល្រពំ និងកេន� ល

េ�ទី�ំងែដល�ន�រេ្របើ្រ�ស់េ្រចើនេដើម្បីបេង� ើ
នលំហូខ្យល់ េបើ�ចេធ� ើ�ន។1
b) េ��តេលើទី�ំងប��ន់ែដលេ្របើ្រ�ស់េ�យអ� ក
ែដល្រត�វ�នេគេធ� ើេ�គវ �និច�័យ��នជំងឺ
COVID-19។
c) ស��ត និងស��ប់េមេ�គ៖
• ៃផ� ែដលមិន�នខ្យល់ឆ�ង�ត់�ពិេសសៃផ� ែដ
ល�ន�រប៉ះ�ក់េ្រចើន (ឧ�ហរណ៍តុេធ� ើ�រ
តុ េ�អី រ �ង ៃដ��រ តុង�ក់េភ� ើង ៃដ�ន់
កុំព� ្យទ័រ ��រចុច កណ��រ(េ�៉ចុច) និងទូ រស័ព�)
េ�ក��ង ទី�ំង/ �រ ��ល័យរបស់អ�កឈឺ
េហើយក៏ដូច�ឧបករណ៍ េ្របើរ ួម (ដូ ច�
េថេប� ត េអ្រកង់ប៉ះ ��រចុច
ឧបករណ៍ប��ពីច��យ និង�៉សុីន ATM
េ�ក��ងបន� ប់ទឹក
និងកែន� ងរ ួមែដលេ្របើេ�យអ� កជំងឺ
េ�យេ��តេលើៃផ� ប៉ះ�ល់េ្រចើន។
• ចំេ�ះៃផ� �នខ្យល់ឆ�ង�ត់ (ឧ�ហរណ៍
កំ�ល្រពំ េ�អី) េ�ក��ងទី�ំង
/�រ ��ល័យែដល�នមនុស្សឈឺ
យកវត��ែដល�ន�តិកខ� ក់េចញ
ស��តេ�យេ្របើឧបករណ៍ស��តសម្រសប
និងស��ប់េមេ�គេ�យេ្របើវត���វ/�ញ់ដូចែដ
ល�នចង��លប��ញស្រ�ប់�រេ្របើេលើស��រៈ
េ�ះ។
d) េ�េពលែដល�រស��ត
និង�រស��ប់េមេ�គេធ� ើ�នហ� ត់ចត់
ែដល្រត�វ�នប�� ប់ ទី�ំងេ�ះ�ច
�ន�រេ្របើ្រ�ស់បន� េឡើង វ �ញ។

1. �រសំ�តនិង�រស��ប់េមេ�គ Facility របស់អ�ក https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html។
2. ប�� ី ឧបករណ៍ N ៖ ស��ប់េមេ�គ COVID-19 https://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm ។
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