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ជំងឺកូរ ូណាថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles

ពិធីការសម្រាប់ការតវ៉ាម្របឆាំងជាសាធារណៈ

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles កំពុងតែអនុវែត វ ិធីតាមដំណាក់កាលគំទ្រខោយ
ជំនាញការវ ិរាសាស្តសត និង ជំនាញការសុខភាពសាធារណៈ ខដើមបីអនុញ្ញាែត ឱ្យទ្រជាពលរដឋ ចារ់ខ្តើមខទ្រើទ្ាស់
រីសាធារណៈមត ងខរៀែ កនុងវ ិធីតដលនឹងកទ្មិែហានិភ័យ(risk) ននការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19។
កនុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ វាជាសិទ្ធិរបស់អ្ាកកនុងការចូ លរ ួមកនុងការបញ្ចេ ញមតិនញ្ោបាយ រ ួមទង
ាំ សិទ្ធិរបស់
អ្ា កកនុងការដ្ឋក់ញតត ិទមទរញ្ៅរដ្ឋាភិបាល។ កនុងអ្ាំឡ
ុ ងញ្េលម្ននការរាតតាតជាំងឺជាសកល ការជួ បជុាំញ្ ដ្ឋយ
ផ្ទាល់អាចម្ននហានិភ័យ (risk) េីញ្្រោះញ្ទោះបីជាអ្ា ក្បកាន់ខ្ជាប់នូវការរកាគ្ាំលាតរាងកាយក៏ញ្ដ្ឋយ ការ
្បមូ លផ្ុាំសម្នជិក្គ្ួ សារញ្ផេងគ្នាមកចូ លរ ួមកនុងការតវា៉ាញ្ដ្ឋយផ្ទាល់នាាំឱ្យម្ននហានិភ័យខ្ព ស់(high risk)ននការ
ឆ្ល ងរាលដ្ឋលជាំងឺ COVID-19។ ការ្បមូ លផ្ុាំបបបញ្នោះអាចបណ្ត
ត លឱ្យម្ននការញ្កើនញ្ឡើងអ្្ាននការឆ្ល ង ជាំងឺ
ចូ លមនា ីរញ្េទ្យនិងមរណភាេ ជាេិញ្សសកនុងចាំញ្ណ្តម្បជាជនបែលងាយរងញ្្គ្នោះ។ សកមម ភាេែូ ចជាការ
ប្សកសូ ្តធម៌ ការប្សក ការញ្្ចៀងនិងការសូ ្តកាំណ្តេយជា្ក ុមអាចញ្ធវ ើឲ្យខ្ជាតតាំណក់ទ្ឹកតូ ចៗេីផល វូ ែញ្ងហ ើម
កាន់បតងាយ្សួ ល ែូ ញ្ចា ោះវាម្ននសារៈសាំខ្ជន់ណ្តស់បែល អ្ន កចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាពទាំងននេះពាក់របាំងមុខ
ម្ររប់នពលទាំងអ្ស់។
្បសិនញ្បើអ្ាកសញ្្មចចិតតចូលរ ួមកនុងការ្បមូ លផ្ុាំញ្ដ្ឋយផ្ទាល់ ម្ននយុទ្ធសាស្តសតមួ យចាំនួនញ្ែើមបីកាត់បនថ យ
ហានិភ័យ (risk) ននការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 ែល់អ្ាក និងអ្ា កែនទ្។

ការម្រប ុងម្របយ័តនសុខភាពសាធារណៈដែលសមនេតុផលសមរមយ
1. នម្រតៀមជានម្រសចមុននពលអ្ន កនៅចូ លរ ួម។
a. ញ្រៀបចាំបផនការផល វូ ញ្ធវ ើែាំញ្ណើរបស់អ្ាកញ្េលញ្ៅនិងមកេីបាតុកមម ។ ែឹងថាផល វូ ណ្តខ្ល ោះបែលអាច
នឹង្តូវបានបិទ្ស្ម្នប់ចរាចរណ៍ឬចាំណតាមែងផល វូ ញ្ ើយញ្តើផល វូ ែឹកជចជន
ូ សាធារណៈណ្តខ្ល ោះ
បែល្តូវបានញ្គ្ប្រផ
ូ ល វូ ។
b. ជាំនួយកនុងការចល័តែូ ចជារញ្ទ្ោះម្ននកង់រុញ ញ្ ើ្ចត់ ្បដ្ឋប់ជាំនួយការញ្ែើរឬរញ្ទ្ោះទរកគ្ួ របត
្តូវបានអ្នុញ្ញាតិ បុបនត ចូ របញ្ញេក់ជាមួ យអ្ា កញ្រៀបចាំនិងបូ លីសញ្ែើមបីញ្មើលថាញ្តើម្ននការ
រ តតតបិត ការ្ប ុង្បយ័តាឬផល វូ ជាំនួស។
c. នាាំយកនូ វការផគត់ផគង់ចាំបាច់ណ្តមួ យមកជាមួ យអ្ា ក រ ួមទ ាំងរបាាំងមុខ្ ចាំណីអាហារ ទ្ឹក ទ្ឹក
អ្នាម័យលាងនែ និងញ្្គ្ឿងផគត់ផគង់ផ្ទាល់ខ្ល ួនញ្ផេងញ្ទ្ៀតបែលអ្ា កអាច្តូវការ។

2. ពាក់ម្រកណាត់បង
ាំ មុខម្ររប់នពលនេលា។
3. រកាចាាយម្របម
ាំ ួ យេវ ីតពីអ្នកែទៃដែលមិនដមនជាសាជិកម្ររួសារឬកដនែ ងរស់នៅ
របស់អ្នក។
a. អ្ា កចូ លរ ួមគ្ួ របតរកាចម្នាយ ៦ វ ីតេីមស្តនតីសនត ិភាេរក់ឯកសណ្ត
ា ននិងបុគ្គលិកសុវតថ ិភាេ
សាធារណៈញ្ផេងញ្ទ្ៀតបែលម្ននវតត ម្នន ញ្លើកបលងបតម្ននការចងអុលបងាហញញ្ផេងញ្ទ្ៀត និង
ញ្ធវ ើាមត្មូវការនិងញ្សចកត ីបណនាាំទ ាំងអ្ស់បែលកាំណត់ញ្ដ្ឋយអ្ា កអ្នុវតត ចាប់ឬអាជាាធរ
រក់េ័នធញ្ផេងញ្ទ្ៀត។
4. នជៀសវងតាំបន់ដែលេវង
ូ មនុសសអាចកកសទេះ។
្បសិនញ្បើ វ ូងមនុសេកាន់បតកុោះករញ្ឡើងអ្ា ក្តូវញ្ៅជាយ និងឆ្ងាយេីតាំបន់កកសា ោះ។
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ជំងឺកូរ ូណាថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles

ពិធីការសម្រាប់ការតវ៉ាម្របឆាំងជាសាធារណៈ

5. លាងទែរបស់អ្នកឱ្យបនញឹកញាប់។
ញ្្បើសាបូ និងទ្ឹកោងញ្ហាចណ្តស់ ២០ វ ិនាទ្ីឬញ្្បើទ្ឹកអ្នាម័យលាងនែជាមួ យអាល់កុលោងញ្ហាច
ណ្តស់ ៦០ ភាគ្រយ ជាេិញ្សសបនាាប់េីញ្ៅជិតអ្ា កែនទ្ ញ្ៅបនា ប់ទ្ឹក មុនញ្េលញុាំអាហារ ញ្ ើយ
ញ្្កាយញ្េលញ្ញើសសាំញ្បារ កអ ក ឬកណ្ត
ត ស់។
6. កុាំដចករំ ដលកនេសជជៈឬអាហារជាមួ យអ្ន កែទៃដែលមិននៅកនុងម្ររួសាររបស់អ្នក។

7. នបើសិនជាអ្ន កានការបេះពាល់ជិតសនិៃធ (កនុងរាំលាត 6 េវ ីតយូរជាង 15 នាៃី) ជាមួ យ
មនុសសដែលមិនដមនជាសាជិកម្ររួសារ ដែលមិនបនពាក់របាំងមុខ អ្ន ករួ រដតចាត់
ៃុកថាខល ួនអ្ន កអាចនឹងបេះពាល់ជាមួ យជាំងឺ COVID-19 នេើយសថិតនៅផទេះរយៈនពល 14
ទងា និងតាមដ្ឋនខល ួនអ្ន ករកនោរសញ្ញាជាំងឺ COVID-19។
a. ញ្បើសិនជាអ្ា ករស់ញ្ៅជាមួ យមនុសេបែលជាជនចស់ជរា ឬម្ននសាថនភាេសុខ្ភាេបែលម្នន
ហានិភ័យ (risk) ខ្ព ស់ អ្ា កក៏គ្ួរេាោមរកាគ្ាំលាត្បាាំមួយ វ ីត និងរក់របាាំងមុខ្ញ្ៅញ្េល
អ្ា កញ្ៅជិតេួ កញ្គ្ញ្េលញ្ៅផាោះផងបែរ។
b. ញ្បើសិនជាអ្ា កញ្ចញញ្រាគ្សញ្ញាជាំងឺ COVID-19 ចូ រទ្ូ រសេា ញ្ៅអ្ា កផតល់ញ្សវាបែទសុ
ាំ ខ្ភាេរបស់
អ្ា ក និងជបជកជាមួ យេួ កញ្គ្អ្ាំេីការញ្ធវ ើញ្តសត ។

ដឹងពីកន្នែ ងទទួ លបានព័ត៌មានន្ដលអាចទុកចិតតបាន

ទ្រយ័ែននឹងការញ្បាក្បាស់ ព័ែ៌មានមិនពិែ និងការខាករខញ្ញោែជុំ វ ិញខមខោគកូ រ ូណាទ្រខភរថ្មី។
ព័ែ៌មានទ្ែឹមទ្ែូវរ ួមទ ំងការទ្រកាសអំពីករណីថ្មីខៅខោនធី LA នឹងទ្ែូវតែកចាយខោយ នាយកដ្ឋាន
សុខភាពសាធារណៈជានិែចតាមរយៈខសែកត ីទ្រកាសព័ែ៌មាន ទ្រព័នធ្សពវ ្ាយសងគ ម និងខគហរំព័រររស់ខយើង។
ខគហរំព័រមានព័ែ៌មានរតនែ មអំពី COVID-19 រ ួមមានសំណួរតដលសួ រជាញឹកញារ់ គំនូសតាងព័ែ៌មាន
និងខសៀវខៅតណនាំខដើមបីខោោះទ្សាយភាពតានែឹងក៏ដូែជាការតណនាំអំពីការលាងនដ
• នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles (LACDPH, County)
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o ទ្រព័នធ្សពវ ្ាយសងគ ម៖ @lapublichealth
ព័ែ៌មានតដលអាែរុកែិែតានខ្សងខរៀែអំពីខមខោគកូ រ ូណាថ្មីមាន៖
• នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដឋ កាលីហវ័រនីញ្ញា (CDPH, State)
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
• មជឈមណឌលទ្គរ់ទ្គងនិងរង្ការជំងឺ (CDC, National)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
ទ្រសិនខរើអនកមានសំណួរខហើយែង់និយាយជាមួ យនរណាមានក់ សូ មរូ រស័ពទខៅតខសព័ែ៌មានខោនធី (Los Angeles
County Information line) 2-1-1 តដលខរើក 24 ខមា៉ោងកនុងមួ យនថ្ៃ។
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