េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី(COVID-19)
់

ី

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

េសចក� ីែណ�ំអំព�
ី រ�យ�រណ៍ និង�រស��តេ�េពលមរណ�ពេកើតេឡើងេ�ផ�ះ

េសចក� ែី ណ�ំេនះផ� ល់នូវអនុ�សន៍ស�ីពី�រស��ត និង�រស��ប់េមេ�គ
េ�េគហ��នែដល�ននរ���ក់�ន��ប់ េហើយ�រ��ប់្រត�វ�នេគដឹង ឬសង្ស័យ�ប�
� លមកពីជំងឺ
COVID-19។
េនះគឺច�ស់�កិច��រដ៌ពិ�កស្រ�ប់អ�កែដល��ក់េ�ក��ងផ� ះ�មួ យនឹងអ� កែដល�នទទួ លមរណ�ព។
��ម�រឱ្យ�ន�រយកចិត�ទុក�ក់េលើចំនុចពិ��រ
និងេ�រព�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំអនុវត� ល�បំផុតេដើម្បី���ផ� ះេនះគឺ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់អ�ករស់េ�េផ្ស
ងៗេទៀត។
�ក៏ត្រម�វឱ្យ�ន�រអនុេ�ម�ម�រ្រប �ង្របយ័ត�េដើម្បី��សុវត� ិ�ពរបស់អ�កេ�សស��តផងែដរ។
េលើសពីេនះេទៀត គឺ� �រកិច�េនះ�ច�នទំងន់ផ� វ� �រម� ណ៍�េ្រចើនដល់អ�កេ�សស��ត
េ្រ�ះ្រត�វ�រទុក�ក់វត��ែដល�កម� សិទ�ិរបស់អ�កែដលទទួ លមរណ�ព
េហើយក៏្រត�វ្របឈមមុខនឹងស��រ ូបវន� ័��ែដលស��ល់បន� ប់ ឬតំបន់េ�ះ�កែន� ង��ប់ផងែដរ។
េសចក� ែី ណ�ំេនះ�ប់េផ�ើមេ�យេ្រ�ងសេង� បៃនជំ�នេផ្សងៗែដលេ�កអ� ក្រត�វេធ� ើេ�េពល�នមរណ�ព
េកើតេឡើង េហើយប��ប់មក បន� លម� ិតអំពីដំេណើរ�រៃន�រស��ត។
េពលែដលអ� ក���ក់ទទួ លមរណ�ពពីជំងឺ COVID-19 េ�ផ�ះ៖ ជំ�នដំបូងៗ
េរៀបចំែផន�រ�មុន
្របសិនេបើេ�កអ� កកំពុងផ�ល់�រែថ�ំដល់នរ���ក់ែដល�នជំងឺធ�ន់ធ�រ�មួ យនឹងជំងឺ COVID-19
�ពិេសស ្របសិនេបើពួកេគ�ស់ជ� ឬ�នជំងឺ�ុៃំ រ�ែដលេធ� ើឱ្យពួ កេគ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់
�សមេហតុផលក��ង�រេរៀបចំែផន�រទុក�មុន ស្រ�ប់លទ� �ពៃន�រ��ប់របស់ពួកេគ។ េ�កអ� កគួ រែត៖
• និ�យ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពរបស់ពួកេគ អំពីជំ�នែដលេ�កអ� កនឹង្រត�វអនុវត� �ម។
• កំណត់អត� ស��ណផ�ះបុណ្យសព ឬកែន� ងប���ះសព ែដលេ�កអ� កនឹង្រត�វេ្របើ
និងេរៀបចំែផន�របូ �សពឬប���ះសព �្រស័យេលើ�រចង់�ន��ល់ខ� �ន និង្រគ� �រ
និងទំេនៀមទ��ប់�ស�ផងែដរ។
ខណៈេពលទទួ លមរណ�ព
េ�េពលមរណ�ពេកើតេឡើង ���រសំ�ន់�ស់ែដលេ�កអ� ក្រត�វអនុវត� នូវ វ �ធីប��រ��
ែដលអ� ក�នក��ងេពលែថរក�អ� កែដល�ន��ប់េ�ះ។
• ស�ជិក្រគ� �រេផ្សងៗេទៀតគួ រែតេ���យពីបន� ប់របស់អ�កឈឺ។ ក��ង�លៈេទសៈេផ្សងៗេទៀត
្រក �ម្រគ� �រេ្រចើនែតេ្រជើសេរ �សជួ បជុំ��េ�ែក្បរែ្រគេពលែដលមនុស្ស�ទី្រស�ញ់��ប់។ �មួ យនឹងជំងឺ
COVID-19 គួ រេ�យ��យ �និភ័យ (risk) ៃន�រចម� ងេមេ�គ មិន�ចឲ្យេធ� ើដូេ��ះ�នេទ។
• េ�កអ� កខ� �នឯង គួ រែត�កេចញពីបន� ប់��មៗ េ�យយកចិត�ទុក�ក់
េដើម្បីេជៀស�ង�រប៉ះ�ង�យឬ របស់អ�ីេផ្សងៗេទៀតេ�ក��ងបន� ប់។
��ច��រពិ�កក��ង�រមិនឱ្យេ�ក��ងេ�ះ ប៉ុែន� ��ំ�ច់ក��ង�រ�កេចញពីបន� ប់អ�កឈឺ��មៗ
េដើម្បី�រ�រ�ំងសុខ�ពរបស់េ�កអ� ក
និងេធ� ើឱ្យអ� ីៗ�យ្រស� លចំេ�ះអ� កេឆ� ើយតបដំបូងែដលនឹងមកផ� ះរបស់េ�កអ� កេដើម្បីប��ក់អំពី�រ��
ប់េ�ះ។
• ្រត�វ្រ�កដ��នេ�ះ PPE ែដលអ� ក�ន�ក់េចញ��មៗ េពលេចញពីបន� ប់។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
www.publichealth.lacounty.gov
-104/27/20 Reporting and Clean-Up - Death (Cambodian)

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី(COVID-19)
់

ី

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

េសចក� ីែណ�ំអំព�
ី រ�យ�រណ៍ និង�រស��តេ�េពលមរណ�ពេកើតេឡើងេ�ផ�ះ

�ងស��តៃដរបស់ខ� �នេ�យ�ង�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក �៉ងេ�ច�ស់ 20 វ ��ទី
ឬ�មួ យទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល។
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ្រត�វែត�ន�តិ�ល់កុល�៉ងេ�ច�ស់
60%េដើម្បីឱ្យ�ន្របសិទ��ព�ជេ្រមើសជំនួសឲ្យ�ប៊ូ និងទឹក។ ្របសិនេបើៃដ�ចេមើលេឃើញ�ស��ត �ប៊ូ
និងទឹកគឺ�ជេ្រមើស្រតឹម្រត�វ។
�យ�រណ៍ពី�រ��ប់ េហើយប��ប់មក្រត�វចំ�យេពលស្រ�ប់លួងេ�ម
្រត�វ្រ�កដ�អ� ក���ក់ក��ង្រគ� �រទូ រស័ព�េ�េលខ 911 ឱ្យ�ន�ប់បំផុតេដើម្បី�យ�រណ៍អំព�
ី រ��ប់។
• េនះ�ច�ស�ជិក្រគ� �រេផ្សងេទៀត ឬេ�កអ� កខ� �នឯង េ្រ�យេពលែដលេ�កអ� ក�នេ�ះ PPE
របស់ខ� �នេចញ េហើយ�នស��តៃដរបស់ខ� �ន។
• អ� កែដលទូ រស័ព�មកគួ រែត្រ�ប់អ�កេឆ� ើយទូ រស័ព�� អ� កែដល�ន��ប់�ន��ក់ខ� �នឈឺេ�យ�រជំងឺ
COVID-19។
• 911 នឹងប��ន
� អ� កេឆ� ើយតបដំបូង អ� ក�ំងេ�ះ�ច�ន�ំងប៉ូ លីស និងបុគ�លិកពន� ត់អគ� ីភ័យ។
ពួ កេគនឹង�យតៃម� កែន� ងេកើតេហតុ េហើយ�ច�ក់ទងេ�អ� កពិនិត្យេវជ� ��ស� េ�នធី Los Angeles
ែផ�ក Coroner។
េ�កអ� កនឹង្រត�វ�នេគ្រ�ប់�េតើមនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់េ�កអ� ក�ច្រត�វ�នបេ�� ញឱ្យេ�ផ� ះបុ
ណ្យសព ឬកែន� ងតម� ល់សពឬ្របសិនេបើអ�កពិនត
ិ ្យេវជ� ��ស� េ�នធី Los Angeles ែផ� ក Coroner
នឹង្រត�វទទួ ល�នសមត� កិច�។
• ្របសិនេបើពួកេគបេ�� ញ�កសព េ�កអ� ក�ច�ក់ទងផ� ះបុណ្យសព
ឬកែន� ងប���ះសពែដលេ�កអ� ក�នេ្រជើសេរ �ស េដើម្បីមកទទួ លយក�កសពពីផ�ះរបស់េ�កអ� ក។
្របសិនេបើេ�កអ� កមិន�នេ្រជើសេរ �សយកផ� ះបុណ្យសព ឬកែន� ងប���ះសព�មុនេ�ះេទ
េ�ះេ�កអ� កគួ រែតព��មកំណត់កែន� ងមួ យឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� ើេ��ន
• ្របសិនេបើអ�កេឆ� ើយតបដំបូងកំណត់� ត្រម�វឲ្យ�ន�រពិនិត្យេឡើង វ �ញេ�យអ� កពិនិត្យេវជ� ��ស�
�កសព ្របែហល�្រត�វ�នដឹកជ��ន
� េ�យ�រ ��ល័យរបស់ ME ។
េ�េពលែដលអ� កេឆ� ើយតបដំបូង�ន�កេចញ េហើយ�នែផន�រយក�កសពេចញ�នរ ួច�ល់
េ�កអ� ក�ចចំ�យេពលេ��មួ យស�ជិក្រគ� �រេផ្សងៗេទៀត។
• ខណៈេពលែដលបទប��េធ� ើគ��តសង� ម (គ��ត�ង�យ)
បច��ប្បន� មិន�ចេធ� ើឱ្យអ� កេផ្សងៗែដលរស់េ�េ្រ�្រគ� �ររបស់េ�កអ� កចូ លរ ួម�មួ យេ�កអ� ក�ន
េ�កអ� ក្រ�កដ��ចទូ រស័ព�េ�្រក �ម្រគ� �រ ឬមិត�ភក� ិ
ឬ�ំពួកេគមកជួ បជុំ���មរយៈ�រ��ប់អុីនធឺណិត។
• េ�កអ� កក៏្របែហល�ចង់�ក់ទងស�ជិកៃនបព� ជិតែដល�ចផ� ល់�រលួ ងេ�ម�មទូ រស័ព�
ឬអុីធឺណិតផងែដរ។
• មិន�ំ�ច់�ប់េផ�ើមស��ត��មៗេទ។ សូ ម្បីែតប��ប់ពី�កសព្រត�វ�នយកេចញេហើយក៏េ�យ
��គំនិតល� ក��ង�រពន�េពលស��ត �៉ងេ�ច�ស់ 24 េ�៉ង ដូ េច� ះបន� បអ
់ � ក��ប់
ឬកែន� ងែដល�ក់អ�កឈឺេ�ះ �ចេហើរខ្យល់េចញ�ន។
o ្របសិនេបើ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ េ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយ វ ���ជីវៈក��ងដំេណើរ�រេ�សស��ត
(សូ មេមើលែផ�កប��ប់) េ�កអ� ក្របែហល�ចង់េធ� ើ�រេរៀបចំ�ង
ំ េ�ះ��មៗ។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
www.publichealth.lacounty.gov
-204/27/20 Reporting and Clean-Up - Death (Cambodian)

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី(COVID-19)
់

ី

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

េសចក� ីែណ�ំអំព�
ី រ�យ�រណ៍ និង�រស��តេ�េពលមរណ�ពេកើតេឡើងេ�ផ�ះ

�រស��តកែន� ង
េ�េពលែដល្រក �មអ� កេរៀបចំេធ� ើពិធីបុណ្យសព
ឬ្រក �មអ� ក្រត� តពិនិត្យែផ�កេវជ���ស� �នយក�កសពអ� ក��ប់េចញពីផ�ះរបស់េ�កអ� ក
�រស��ត�ច�ប់េផ�ើម។ �ថ�ីម�ងេទៀត
សូ មកត់ស��ល់����រ្របេសើរ�ស់ក��ង�រពន�េពលមួ យៃថ� មុនេពល�ប់េផ� ើមដំេណើរ�រស��តេនះ។
• ្របសិនេបើកែន� ង ឬបន� ប់ែដលមនុស្ស��ប់�ន�រស្រមបស្រម� ល�៉ង��ំង –្របសិនេបើ�កសព្រត�វទុក
េ�ទីេ�ះមួ យរយៈប��ប់ពី��ប់ ឬតំបន់េ�ះ្រត�វ�ន�យ�យេ�យអង� �តុ�វៃន�កសព -្រត�វ�រ��ំ�ច់នូវអ� កស��តជំ�ញែដល�ន�របណ��ះប�
� ល
និង�នឧបករណ៍េដើម្បីេ�ះ្រ�យវត��ែដល�នឆ� ង�តិកខ� ក់�ង
ំ េ�ះ។
េ�កអ� ក�ចរកេមើលអ� កេ�សស��ត��ក់ែដលទទួ ល�ន�របណ��ះប�
� លេដើម្បីេ�ះ្រ�យប��ជីវឧស� ័
ន��េ�ឯhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CEH/DRSEM/Pages/EMB/MedicalWaste/TraumaScene.aspx
ប��ប់ពី�កសព�នប��ន
� េ��ត់ េហើយជីវឧស� ័ន្រត�វ�នេ�ះ្រ�យេ�យអ� កជំ�ញរ ួច�ល់
�រស��តទូ េ��ច�ប់េផ�ើម។
• ្របសិនេបើ្រគ� �រេ�កអ� ក�នមេធ�យ�យ
េហើយេ�កអ� កមិនចង់េ�ះ្រ�យ�រេ�សស��តេ�េពលកំពុង�ន់ទុក�ៃន�រ�ត់បង់េទ
�សមេហតុផលក��ង�រជួ លអ� កស��តែដល�នជំ�ញេដើម្បីេធ� ើ�រ�រេនះេដើម្បីេ�កអ� ក។
• មិន�េ�កអ� ក ជួ លនរ���ក់ឱ្យស��ត ឬក៏ស��ត�េ�យខ� �នឯងេទ គឺ្រត�វែតេធ� ើឱ្យ�នហ� ត់ចត់
និងេ�យ្រប �ង្របយ័ត��មួ យនឹងផលិតផលស��តែដលសម្រសប
និង�មួ យឧបករណ៍ស��តែដល�រ�រេ�យ PPE សមរម្យ។
• �រស��ត្រត�វែតរ ួមប��ល
� កែន� ងរស់េ��ច់្រស�លែដលអ� ក��ប់្រត�វ�នេគេមើលែថ�ំ
បន� ប់ទឹកែដលពួ កេគ�នេ្របើ និង្រក�ត់ សេម� �កបំ�ក់ និងរបស់របរេផ្សងៗរបស់ពួកេគ។
�ំងរបស់របរ��ល់ខ� �ន និងរបស់របរែដលអ� ក��ប់�នេ្របើរ ួម���មួ យ្រគ� �រែដលេ�សល់
គួ រែត្រត�វ�នស��ត និងស��ប់េមេ�គេ�ល។
ផលិតផលែដល្រត�វេ្របើស្រ�ប់ស��ត និងស��ប់េមេ�គ
�រ�ងស��ត និងស��ប់េមេ�គគឺ�ជំ�នពីរ�ច់េ�យែឡកពី��េ�ក��ងដំេណើរ�រស��ត។
• �រ�ងស��តគឺ�នេ�លបំណងកំ�ត់េមេ�គ (រ ួម�ំង វ �រុស) ធូ លី
និង�ពមិនបរ �សុទ�េចញពីៃផ� �ប��។ �រស��តមិនស��ប់េមេ�គេទ ប៉ុែន� �ជួ យ�ត់បន� យ�និភ័យ
(risk) ៃន�រឆ� ងេមេ�គេ�យ�ត់បន� យចំនួនេមេ�គេ�េលើៃផ��ប។
• ផ��យេ�វ �ញ �រស��ប់េមេ�គ មិន�ំ�ច់េធ� ើឱ្យៃផ��បេមើលេ�េឃើញ���តេទ
ប៉ុែន� ��ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ង�មរយៈ�រស��ប់េមេ�គេ�េលើៃផ� �ប។
��ស
ំ ��ប់េមេ�គ�ន់ែត��ំង និងេ��នយូ រេ�េលើៃផ� �ប �ស��ប់េមេ�គ�ន�ន់ែតេ្រចើន
ស្រ�ប់�រស��ត៖
• ទឹកេ�� និង�ប៊ូ �ន្របសិទ�ិ�ពស្រ�ប់ស��ត។ ពួ ក�កំ�ត់េមេ�គ �ពកខ� ក់ ធូ លី
និង�ពមិន��តេចញពីៃផ��ប។
• ្របសិនេបើេ�កអ� កមិន�ន�ប៊ូ ដុំ សូ មេ្របើ�ប៊ូ េម៉��មួ យទឹក។
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
www.publichealth.lacounty.gov
-304/27/20 Reporting and Clean-Up - Death (Cambodian)

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី(COVID-19)
់

ី

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

េសចក� ីែណ�ំអំព�
ី រ�យ�រណ៍ និង�រស��តេ�េពលមរណ�ពេកើតេឡើងេ�ផ�ះ

ស្រ�ប់�រស��ប់េមេ�គ៖
• េ្របើពពួ ក��ស
ំ ��ប់េមេ�គែដលចុះប�� ី EPA �ណិជ�កម� ្របសិនេបើ�ន។
• ជំេ រ �សមួ យេផ្សងេទៀត គឺេ្របើទឹកសូ លុយស្យ
� ងេធ� ើេ�យស (bleach)៖ 5 ��ប្រ� (1/3 ែពង)
ៃនទឹកសូ លុយស្យ
� ងេធ� ើេ�យស (bleach) ក��ងមួ យ�ឡ
� នទឹក ឬទឹកសូ លុយស្យ
� ងេធ� ើេ�យស (bleach) 4
��ប្រ� �យទឹកក��ង មួ យ�គបួ ន។
• �ល់កុលគឺ�ជំេ រ �សដ៏�ន្របសិទ�ិ�ពមួ យេ�េពលែដល��ន���
ំ ងស��តេផ្សងៗេទៀត។
• �រ�ញ់��ស
ំ ��ប់េមេ�គ និង�រេ្របើទឹកសូ លុយស្យ
� ងេធ� ើេ�យស (bleach) ក��ង្រគ� �រ
គួ រែត្រត�វ�នអនុ��ត ឱ្យអង��យ
និង�បេលើៃផ� �បេ�យេ�ងេ��ម�រែណ�ំេលើ��កេលើ�រ�តុគីមីេ�ះ។
�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផលស��ត និងស��ប់េមេ�គេ�យសុវត� ិ�ព
• ពិនិត្យ��កេ�េលើផលិតផលរបស់េ�កអ� ក។ កុំ�យសូ លុយស្យ
� ងេធ� ើេ�យស (bleach)
ឬផលិតផល�ែដល�នសូ លុយស្យ
� ងេធ� ើេ�យស (bleach)
�មួ យផលិតផល�ែដល�នផ��ក�តិ�ម៉ូ �ក់ េ្រ�ះ�តិ��សែដលផលិតពីល�យេ�ះ
គឺ�នេ្រ�ះ��ក់��ំង�ស់។
• ផលិតផលស��តគួ រែតរក�ទុកឱ្យ��យពីកុ�រ និងសត� ចិ��ឹមេដើម្បីេចៀស�ង�រទទួ ល�ន / ពុល។
• េ�េពលេ្របើផលិតផលស��ត�� សូ មេបើកបង� �ច្របសិនេបើ��ស�តុអំេ�យផល ឱ្យែផ្សងរ�យ។
• យកចិត�ទុក�ក់�រ�រខ� �នេ�កអ� ក - សូ មេមើលេសចក� ីែណ�ំអំពី�រេ្របើ្រ�ស់ PPE េ�ែផ� កប��ប់។
េ្របើឧបករណ៍�រ�រខ� �ន��ល់ (PPE) ឲ្យ�នសម្រសប
េ�កអ� កនឹង្រត�វ�រ PPE សម្រសបេដើម្បីេចៀស�ង�រឆ� ងេ�េពលេ�កអ� កកំពុងស��ត។ PPE
�រ�រេ�កអ� កពីវត���ែដល�ន�តិកខ� ក់ ែដលេ�ែត�នេ�ក��ងលំហ េពលអ� ក�ប់េផ� ើម។
�ក៏�ច�រ�រេ�កអ� កពី�រ�តុគីមីពុល
ឬ�ប់ប៉ះ�ល់េ�ក��ងផលិតផលែដលេ�កអ� កកំពុងេ្របើេដើម្បីស��ត និងស��ប់េមេ�គេ�ះផងែដរ។
• េស� �កសេម� �កបំ�ក់��ត និងែវងៗេដើម្បី�រ�រែស្បក។
• �ក់េ្រ�មៃដែដល�ចេ�ល�ន េ�េពលដំេណើរ�រស��ត។
េ្រ�មៃដគួ រ្រត�វេ�ះេ�លប��ប់ពីស��តម� ងៗ។ មិន្រត�វ�ងស��ត ឬេ្របើេ្រ�មៃដម� ងេទៀត។
ស��តៃដរបស់េ�កអ� ក��មៗ ប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ េ�យ�ងៃដ�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក�៉ងេ�ច�ស់
20 វ ��ទី ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល �នផ��ក�តិ�ល់កុល�៉ងេ�ច�ស់ 60%
្របសិនេបើមិន�ន�ប៊ូ និងទឹក។ �ប៊ូ និងទឹកគួ រ ្រត�វេ្របើ ្របសិនេបើៃដ�ចេមើលេឃើញ�ស��ត។
• ្របសិនេបើែផ�កមួ យៃន�រស��ត �ចប�
� លឱ្យ��ត�តិ�វៗ េ�កអ� កនឹង្រត�វ�រ PPE បែន� ម
រ ួម�ន�៉ស�រ�រមុខែដល�ចេ�ះេ�ល�ន និងែវ�ន�េដើម្បី�រ�រែភ� ក ្រចមុះ
និង�ត់របស់េ�កអ� ក រ ួម�ំងឈុតែដល�ចេ�ះេ�ល�នផងែដរ។
• េ�ះេ�លេ្រ�មៃដ
និង�៉ស�រ�រមុខ�ំងអស់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ្រសប�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំេ�ចុងប�� ប់ៃនឯក�រេនះ។
រង់�ម
ំ ួ យៃថ�្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន
្រត�វយកចិត�ទុក�ក់េ�េពលេ�ះ្រ�យរបស់របរែដល្រត�វ�នេ្របើ ឬប៉ះេ�យអ� ក��ប់
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
www.publichealth.lacounty.gov
-404/27/20 Reporting and Clean-Up - Death (Cambodian)

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី(COVID-19)
់

ី

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

េសចក� ីែណ�ំអំព�
ី រ�យ�រណ៍ និង�រស��តេ�េពលមរណ�ពេកើតេឡើងេ�ផ�ះ

េ�យ�រែត វ �រុស�ចរស់�នមួ យរយៈេ�េលើៃផ� �បេផ្សងៗ��។
• ្របសិនេបើ�ក់ែស� ង ដូ ចែដល�នកត់ស��ល់�ងេលើ សូ មរង់�ំស��តកែន� ងទំេនរ
�៉ងេ�ច�ស់មួយៃថ� (24 េ�៉ង) ប��ប់ពីយក�កសពេចញផុត។
• ឲ្យ�នខ្យល់េចញេ�យេបើកបង� �ចមុនេពលស��ត ្របសិនេបើេ�កអ� ក�ច។
�រ�នខ្យល់េចញចូ លលំហ��ស�ន្រតឹម្រត�វនឹងេធ� ើឱ្យដំណក់ទឹកតូ ចៗេចញ�មដេង� ើម
េហើរ�មខ្យល់េចញមុនេពលស��ត និងស��ប់េមេ�គ។
�រអនុវត� ល�ៗបំផុតស្រ�ប់�រស��តកែន� ងរស់េ��ក់�ក់៖
• ៃផ��ប រ �ងៗ ឬៃផ�ែដល “�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់” ដូ ច�តុេធ� ើ�រ ៃផ� តុេផ្សងៗ ៃដ�ញ��រ បង� ន់��
�េដើមគួ រែត្រត�វ�ងស��ត�មុន�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក។ ប��ប់មកេ្របើ��ស
ំ ��ប់េមេ�គ
ដូ ច�នែណ�ំេ�េលើ��ក។ ្រត�វ��� ��ស
ំ ��ប់េមេ�គ�ប់េ�េលើៃផ��ប�ំងេ�ះ
�មេពលេវ�កំនត់ែដល�នចុះក��ង��ក។
• ៃផ�ទន់ ដូ ច�កំ�ល្រពំេលើ�ន់េដើរ កំ�ល្រពំ �ំងនន �េដើម គួ រែត្រត�វ�នស��តេ�យទឹក និង�ប៊ូ
ឬ�មួ យ�ប៊ូ ស��តែដលសម្រសបស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�មួ យរបស់�ង
ំ េ�ះ។
• របស់របរេ�កគក់ ដូ ច�កំ�លពូ ក កែន្សង សេម� �កបំ�ក់ �េដើម ។ ល។
្រត�វ�ងស��ត�ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិត េ�យេ្របើ្រ�ស់ទឹកេ��បំផុត។ របស់�ង
ំ េ�ះ
្រត�វែតស��ត�ំង្រស �ង មុនេពលយកេ្របើប��ប់េទៀត។
o �ក់េ្រ�មៃដេពលេ�កគក់របស់្រប�ក់។ �ងៃដរបស់េ�កអ� ក ប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដេចញ។
o កុំអ្រង� នរបស់េ�កគក់កខ� ក់។ �រអ្រង� នេ�ះ�ចឲ្យ វ �រុសេហើរ�ល�ល�មខ្យល់។
o �ងស��ត
និងស��ប់េមេ�គេលើរបស់របរែដល�ក់របស់េ�កគក់កខ� ក់�ម�រែណ�ំ�ងេ្រ�ម។
• េ្រគ�ងេអឡិច្រត�និច ដូ ច�េថេប� ត ពពួ កប៉ះេអ្រកង់ ��រចុច�យអត� បទ និងឧបករណ៍ប��ពីចំ�យ
គួ រែត្រត�វ�នជូ តស��ត �ម�រែណ�ំរបស់្រក �មហ៊ុនផលិតស្រ�ប់�រ�ងស��ត និងស��ប់េមេ�គ។
o ្របសិនេបើ��ន�រែណ�ំ �ចេ្របើរបស់ជូត�ន�តិ�ល់កុល
ឬ���
ំ ញ់ែដល�ន�តិ�ល់កុល70%�៉ងតិច។ ទុកៃផ� �បឱ្យស��ត�ំងអស់។
• ស្រ�ម គួ រែត្រត�វ�ន្របមូ ល�ក់េ�ក��ងធុងសំ�ម ែដល�ច�ក់�ជួ រ�មួ យថង់សំ�ម��ស� ច
ិ ។
េ�េពលែដលេពញ សូ មចងែខ្សថង់ឲ្យជិត េហើយេ�ះេ�លេ��ងេ្រ�ផ� ះ �ក់ក��ងធុងសំ�ម្រគ� �រ។
• �រេ�ះេចញឧបករណ៍�រ�រខ� �ន��ល់ �មលំ�ប់លំេ�យគឺ�ន�រៈសំ�ន់
េដើម្បីេចៀស�ង�រឆ� ងេមេ�គ។
o ដំបូង ្រត�វេ�ះេចញ និងេ�ះេ�លេ្រ�មៃដ
�ងៃដរបស់េ�កអ� កប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដេចញេ�យ�ង�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក�៉ងតិច 20
វ ��ទី ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល �នផ��ក�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60%
្របសិនេបើមិន�ន�ប៊ូ និងទឹក។
o ប��ប់មក េ�ះែវ�ន�េចញេ�យៃដ��ង និង�៉ស�រ�រមុខេ�យៃដ��ងេទៀត
េហើយេ�ះេ�ល�៉ស�រ�រមុខេ�ះ។ �ងៃដរបស់េ�កអ� កម� ងេទៀត។
o �ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ �៉ស�រ�រមុខ និងរបស់របរែដល�ន�តិកខ� ក់េផ្សងៗេទៀត
�ក់ក��ងថង់សំ�ម��ស� ិក រ ួចបិទឲ្យជិត មុនេពលេ�ះេ�ល�មួ យសំណល់្រគ� �រេផ្សងៗេទៀត។
�ងៃដឱ្យ��ត ប��ប់ពីេ�ះ្រ�យវត���ង
ំ េនះរ ួច�ល់។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី(COVID-19)
់

ី

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

េសចក� ីែណ�ំអំព�
ី រ�យ�រណ៍ និង�រស��តេ�េពលមរណ�ពេកើតេឡើងេ�ផ�ះ

េ�េពល�រស��ត និងស��ប់េមេ�គហ� ត់ចត់្រ ត�វ�នប�� ប់ កែន� ងេ�ះ�ច្រត�វ�នេរៀបចំេឡ ើង វ �ញ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នទូ េ�បែន� មអំពជ
ី ំងឺ COVID-19 សូ មចូ លេ��ន់៖
• Los Angeles County Department of Public Health
• California Department of Public Health
ស្រ�ប់ព័ត៌�ន�ក់�ក់អំពី�រស��ត រ ួម�ំងព័ត៌�នលម� ិតអំពី�រេ�ះេចញ និងេ�ះេ�ល PPE
សូមចូ លេ��ន់៖
• Centers for Disease Control and Prevention Cleaning Guidance
• Environmental Protection Agency, Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2
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