ការណែនាំអាំពកា
ី រលាងសម្អាតទូ ទៅសម្រម្អប់
ជាំងឺផ្ល វូ ដទងហ ើមក្នុងបរ ិបទជាម្រក្ ុម
ព័ត៌មានននេះគឺសម្រមាប់អ្នកដែលសមាាតទីកដនែ ងសាធារណៈែូ ចជា
សណ្ឋ
ា គារ
ម្រពេះវ ិហារសាសនាម្រគឹសត និងសាលានរៀន។ វា មិន ជំនួសឲ្យែំនណើរការសមាាត និងការសមាែប់នមនោគ
ជាទមាែប់ននាេះនទ
ប៉ុដនត វាផ្តល់ព័ត៌មានបណថែ មអ្ំពីការសមាាត
នែើមបីបង្ការការរ ីកោលដាល
ឺ
នននមនោគផ្ល វូ ែនងហ ើមែូ ចជានមនោគដែលបងា ឲ្យមានជំងរលាកផ្ល វូ ែនងហ ើមកូ រ ូណ្ឋ-2019។ (COVID19)
ប៉ុគគលិកគួ រដតនម្របើម្រាស់សំនលៀកបំពាក់ និងបរ ិកាារការពារ ែូ ចមាននរៀបោប់នៅកនុងនគាលការណ៍
និងែំនណើរការការង្កររបស់ខ្ល ួន។ វា មិថ ម្រតូវការសំនលៀកបំពាក់ ឬបរ ិកាារពិនសសែូ ចជាមាស់
ឬសំនលៀកបំពាក់ម្រគបពីនលើ ហួ សពីអ្វីដែលានតម្រមូវសម្រមាប់ការសមាាតជាម្របចំន ើយ។
សម្អាតវតថុណដលបាថប៉ះជាញឹក្ញាប់ទង
ាំ អស់។
សមាាតនផ្ៃដែល "បេះពាល់នម្រចើន" ទំងអ្ស់ែូចជានផ្ៃត៉ុ នផ្ៃខាងនលើត៉ុ នែទវរ ក៉ុងតាក់ន្ែ ើង
ម្របដាប់ម្របដាបនៃ ប់ទឹក បងគ ន់ ធ៉ុងសម្រមាម ទូ រសពៃ នតន បញ្ជា កាតរច៉ុច នេបែ ិត
និងត៉ុដកបរដម្រគនគង។ នម្របម្រើ ាស់ផ្លិតផ្លដែលានច៉ុេះបញ្ា ិការជាមួ យភ្ននក់ង្ករការពារបរ ិសាាន
(Environmental Protection Agency; EPA) នែើមបីសមាាត (កមាាត់នមនោគ) និងសមាែប់នមនោគ
(សមាែប់នមនោគ)។ ម្រតវូ អ្ន៉ុវតត តាមការដណនាំនៅនលើសាែករបស់ផ្លិតផ្លសមាាត
និងផ្លិតផ្លសមាែប់នមនោគជានិចា។
ផ្ផ្ៃ រ ឹង៖
• សមាាត និងសមាែប់នមនោគនលើនផ្ៃ រ ឹង និងវតថុ។
• លាងនផ្ៃ ដែលម្របឡាក់នដាយនម្របើទឹកសមាាតកនុងផ្ៃ េះធមម តា
នែើមបីកមាាត់ធូលី
នមនោគ
និងជាតិនម្របង។
លាងជាមួ យទឹក
រ ួចនម្របើផ្លិតផ្លសមាែប់នមនោគដែលានច៉ុេះបញ្ា ិការជាមួ យ EPA។
អ្ន៉ុវតត តាមកំហាប់
ការនម្របើម្រាស់
និងរយៈនពលបេះពាល់
ដែលានដណនាំរបស់ម្រក ុមហ៉ុនផ្លិត។
• នបើសិនជាមិនមានផ្លិតផ្លសមាែប់នមនោគ
ដែលានច៉ុេះបញ្ា ិការជាមួ យ EPA ចូ រនម្របើសូល៉ុយសយ
ុ ងនធវ ើឲ្យស (Bleach)
ដែលមានកែ រ ីន (ដាក់ Bleach ម្របដហល 4 សាែបម្រពាកានហវ នៅកនុងទឹក 1
កាវត (946 មល) ឬ ដាក់ 5 សាែបម្រពាបាយ (1/3 ពែង) នៅកនុងទឹក 1
ហ្គាឡ
ុ ន)។ នរៀបចំសូល៉ុយសយ
ុ ង Bleach ជានរៀងោល់នេៃ ឬតាមតម្រមូវការ។
ម្រកដាសនធវ ើនតសត
(Test
strips)
អាចម្រតូវាននម្របើ
នែើមបីពិនិតយនមើលថានតើសូល៉ុយសយ
ុ ងមានកមាែំងម្រតឹមម្រតូវឬក៏អ្ត់។
• ផ្លិតផ្លសមាែប់នមនោគដែលមានជាតិអាល់ក៉ុល 70% ម្រតូវានដណនាំ
នែើមបីបង្ការការរ ីកោលដាលនននមនោគ
ប៉ុដនត ជាតិអាល់ក៉ុលអាច
ភ្នយយងឆាប់រហ័ស
និងមិនានសមាែប់នមនោគាននពញនលញ។
នបើសិនជាអ្ន កនម្របើម្រាស់ផ្លិតផ្លទំងននេះ
ចូ រអ្ន៉ុវតត តាម
រយៈនពលបេះពាល់នៅកនុងការដណនាំ។
ក្ម្រម្អលម្រពាំ សូហ្វា ថិងផ្ផ្ៃណដលម្អថរថធ (ម្រសូ បជាតិទឹក្) ទផ្េងទទៀត៖
• បូ មធូ លីនែើមបីក៉ុំឲ្យវាររ ីកោលដាល និងចូ លនៅកនុងខ្យល់។
• សមាាតសានមម្របឡាក់ននសារធាត៉ុោវននោងកាយភ្នែមៗ
នដាយអ្ន៉ុវតត តាមនគាលការណ៍ និងែំនណើរការ។
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ការណែនាំអាំពកា
ី រលាងសម្អាតទូ ទៅសម្រម្អប់
ជាំងឺផ្ល វូ ដទងហ ើមក្នុងបរ ិបទជាម្រក្ ុម
• សមាាតកម្រមាលម្រពំឲ្យាននម្រៅលា

នចៀសវាងការខាៃតម្របឡាក់
ឲ្យាននម្រចើនបំផ្៉ុតតាមដែលអាចនធវ ើាន
• នម្របើឧបករណ៍សមាាតាញ់ចំហាយទឹក
នែើមបីសមាាតកម្រមាលម្រពំ
និងនផ្ៃដែលមានរនធ នផ្េងៗនទៀត នបើចំាច់។
ក្ម្រម្អលពូ ក្ទម្រោមទ្ន ើយ៖
• សមាាតកម្រមាលពូ ក ្ួ យ កដនេង វាំងនន និងកម្រមាលនផ្េងៗនទៀត
ជាមួ យសាបូ នាកនខាអាវកនុងផ្ៃេះ
និងទឹកនតត
(167
°F
ឬនតតជាងននេះ)។ សមង ួតកនុងការកំណត់កនតតនតត នដាយនយងតាម
នគាលការណ៍ និងែំនណើរការ។
ម្របដាប់ម្របដាញាុាំអាហ្វរ ថិងឧបក្រែ៍៖
• សមាាត និងនធវ ើឲ្យចន ដកវ នម្រគឿងម្រាក់ែូចជាសម សាែបម្រពា
មានអ្នាម័យនៅកនុងមាស៉ុីនលាងសមាាត ឬនដាយនែនដាយនម្របើសាបូ
ទឹកនតត និងទឹកអ្នាម័យដែលអ្ន៉ុញ្ជាតនដាយ EPA។
• សមាាតនម្រគឿងែ៉ុស និងម្រកណ្ឋត់នដាយនម្របើសាបូ និងទឹកនតត និងនធវ ើឲ្យ
មានអ្នាម័យនដាយនម្របើផ្លិតផ្លសមាែប់នមនោគ
ដែលានច៉ុេះបញ្ា ិការជាមួ យ EPA ឬសូ ល៉ុយសយ
ុ ង Bleach និងទ៉ុកឲ្យ
វាសងួត។ នម្របើនម្រគឿងែ៉ុស និង/ឬម្រកណ្ឋត់លាងដែលនម្របដើ តមត ងនហើយ
នាេះនចលានជាជនម្រមស
ើ នផ្េង។
• អានការដណនាំនដាយយកចិតតទ៉ុកដាក់
នៅនពលនម្របើ
ម្រកដាសជូ តសមាែប់នមនោគនៅនលើនម្រគឿងនអ្ ិចម្រតូនិក។
ពិនិតយនមើលថានតើ នម្រគឿងនអ្ ិចម្រតូនិកអាចធន់ម្រទន
ំ ឹងការនម្របើម្រាស់
ម្រកដាស់ជូតនម្រចើន ដែលចំាច់នែើមបីរកាឲ្យនផ្ៃនសើមានយូរម្រគប់ម្រគាន់
នែើមបីបំនពញតាមរយៈនពលបេះពាល់ដែលានតម្រមូវ។
ការទោលសម្រម្អម៖
• ពាក់នម្រសាមនែនៅនពលបេះពាល់សម្រមាម ឬកាកសំណល់។
• ម្រាកែថាសម្រមាមម្រតូវាននចលនៅកនុងេង់ (ឧ. ាែសៃ ិក) ដែលមាំ
មិនម្រជាបនចញ ដែលចងជាប់លា ដាក់នដាយផ្ទៃល់នៅកនុងធ៉ុងសម្រមាម
និងនាេះនចលជាម្របចំ។
• ចូ រចត់ដចងកាកសំណល់នវជា សាស្តសត (ែូ ចជាមជុល) នៅតាមនគាលការណ៍
និងែំនណើរការ។
• បនាៃប់ពីសមាាត
និងនចលសំណល់រ ួច
ចូ រនដាេះនម្រសាមនែ
និងលាងសមាាតនែ។
ការណែនាំអាំពីការសម្អាតទូ ទៅទផ្េងទទៀត៖
• នាេះនចលវតថុសមាាតដែលនម្របើនហើយនាេះនចលានទំងអ្ស់ភ្នែមៗ។
• លាងសមាាតនែឲ្យានញឹកញាប់ រ ួមទំងនម្រកាយនពលចក់ធ៉ុងសម្រមាម
និងបេះម្រកដាសជូ តមាត់ និងកាកសំណល់ម្រសនែៀងគានននេះ។
• លាងសមាាតនែរបស់អ្នកឲ្យានសពវ លា
និងញឹកញាប់នដាយនម្របើសាបូ
និងទឹកឲ្យានរយៈនពលយងតិច
20
រវ ិនាទី
ឬនម្របើទឹកអ្នាម័យលាងនែដែលមានជាតិអាល់ក៉ុលយងតិច 60%។
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ការណែនាំអាំពកា
ី រលាងសម្អាតទូ ទៅសម្រម្អប់
ជាំងឺផ្ល វូ ដទងហ ើមក្នុងបរ ិបទជាម្រក្ ុម
សូ មនមើលការដណនាំរបស់ Public Health សម្រមាប់រនបៀបលាងសមាាត
នែរបស់អ្នកដែលម្រតឹមម្រតូវ។
http://publichealth.lacounty.gov/acd/handwash.htm

Los Angeles County Department of Public Health
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