ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
12/30/20៖
• �របែន� មតំណ��ប់ស្រ�ប់�រ�យ�រណ៍�មអន�ញពីករណី�េ្រចើន៖
www.redcap.link/covidreport។
• បច��ប្បន� �ពេ�េលើរយៈេពលេ��ច់ពេី គែដល�ំ�ច់ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល
�នជំងឺ COVID-19។
• �នេធ� ើបច��ប្បន� �ព�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��-�នរ ួមប��ល
� �រដកដេង� ើមខ� ី/�រពិ�កដកដេង� ើម
និង�នបែន� ម�រែលងដឹងរស�តិ ឬក� ិនែដលថ� ី។
• �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េលើទីកែន� ងរស់េ�្របមូ លផ��ំ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រ�កសួ រសុខទុក� និង
សកម� �ព�្រក �ម �រេធ� េើ តស� ពិនិត្យែថ� ំ និង�នកំណត់និយមន័យតំបន់ពណ៌
ៃបតង/េលឿង/្រកហម។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (DPH) កំពុងេស� ើសុំជំនួយរបស់អ�ក
េដើម្បីពន្យឺត�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ���ំ 2019 (ថ� ី) (សរេសរ�ត់� ជំងឺ COVID-19) េ�ក��ង
Los Angeles County។ ផ�ះ�្រក �ម ផ�ះ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រែថ�ំទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន� និង
�ធី
កម� វ ព��លរយៈេពលខ� ី �ំ�ច់្រត�វ�ន�រយកចិត�ទុក�ក់�ពិេសសេដើម្បីទប់��ត់
�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ពីេ្រ�ះ៖
• កុ�រ�ចនឹងេដើរេហើរេ�ក��ងទីកែន� ង និងរ�ងផ� ះ និងទីកែន� ង
• ទីកែន� ងមិន�ចេចៀស�ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�ំងអស់ៃនបុគ�លិក
និងកុ�រ�មួ យ
េភ��វមកពី�ងេ្រ� និង
• �រ���ននូ វ�រអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់កុ�រ
�ពិេសសកុ�រតូ ចៗ
គឺ�ប��្របឈម
ដ៏ពិេសស។
េតើឯក�រេនះ្រគបដណ�ប់អ�ីខ�ះ
�មូ ល��ន ជំ�នដំបូងក��ង�រេឆ� ើយតបនឹង�រផ��ះជំងឺ COVID-19 េយើងសូ មែណ�ំ�៉ងមុត�ំឲ្យផ� ះ�្រក �ម
��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម
(FFAs)
ទីកែន� ងែថ�ំ�ទីជ្រមកបេ�
� ះ�សន�
(TSCFs)
និង
កម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី (STRTPs) �ំងអស់េធ� ើ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញ និងេធ� ើបច��ប្បន� �ព
ែផន�រសេ���ះប��ន់
ក៏ដូច�ពិ�រ�ពី វ �ធីេដើម្បីផ�លេ់ ស�កម� សំ�ន់ៗ
េបើសិន�្របតិបត� ិ�រ
េ�ក��ងទី�ំង្រត�វែត�ត់បន� យ�បេ�
� ះ�សន� ។
ឯក�រេនះផ�ល់ជូនព័ត៌�នទូ េ�អំពីជំងឺ COVID-19 និងកំណត់ពីសកម� �ព�ក់�ក់េលើសពីជំ�នដំបូង
ែដលនឹងជួ យពន្យឺត�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺផ� វ� ដេង� ើម េ�យ�ប់ប��ល
� �ំងជំងឺ COVID-19។
េ�លបំណងរបស់ឯក�រេនះ គឺេដើម្បីជួយឲ្យផ� ះ�្រក �ម, FFAs, TSCFs និង STRTPs បេង� ើតយុទ���ស� េដើម្បី៖
• ទប់��ត់ និង�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងអ�ររបស់អ�ក។
• ទប់��ត់ និង�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 រ�ងអ�រ និងេ��ងេ្រ�អ�រ។
ចូ រកត់ស��ល់� ឯក�រេនះអនុវត� ែតចំេ�ះ្របេភទទីកែន� ងែដល�ន�យ�មេ�ក��ងចំណងេជើងប៉ុេ�
� ះ
និងមិនែមនចំេ�ះ្រគ� �រធន�នេឡើយ។
ជំនួសមកវ �ញ ្រគ� �រធន�នគួ រេមើលព័ត៌�នស្រ�ប់បុគ�ល
និង្រគ� �រេ�េលើេគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់ DPH៖ (GuidanceIndividualsHouseholds.pdf)។
ព័ត៌�នទូ េ�
េតើេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ីគឺ�អ� ី?
ជំងឺ COVID-19 បង� េឡើងេ�យេមេ�គម�៉ ងែដលមិន��ប់េឃើញេ�ក��ងមនុស្សពីមុនមក។ �នលក� ណៈខ� ះ
ែដល�ដូ ច��នឹងេមេ�គេផ្សងេទៀតែដលេយើង�នេឃើញ
ប៉ុែន� �នក��សំ�ន់ៗមួ យចំនួន
ែដលេធ� ើឲ្យ�
ខុសពីេគ៖
• មនុស្ស�គេ្រចើន�ចឆ� ងជំងឺេនះ។ េ�យ�រ�មិន��ប់ឆ�ងេលើមនុស្សពីមុនមក �នែតមនុស្សែដល
��ប់េកើតជំងឺេនះ និងមនុស្សែដល�ន�ក់��ក់�ំងចប់សព� ្រគប់ប៉ុេ�
� ះែដលទំនង��ន�ព�ុំ។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
•
•
•

��ចឆ� ងពីមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស��ក់េទៀត�ន�៉ង�យ�ងេមេ�គេផ្សងៗេទៀត
��ច្រត�វ�នចម� ងេ�យនរ���ក់ែដលមិន�នេ�គស���មួ យ
និងមិនដឹង�
ពួ កេគ�នឆ� ងេមេ�គ។
ខណៈែដល�បង� ឲ្យ�នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល
ឬមធ្យមេ�េលើមនុស្ស�គេ្រចើន
��ច�ន�ពធ� ន់ធ�រ��ំង និង�ចគំ�មកំែហងដល់�យុជី វ �តស្រ�ប់ករណីមួយចំនួន។

្រក �ម�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់
្រក �ម�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 រ ួម�នមនុស្សែដល�ន�យុេលើស 65 ��ំ
មនុស្សែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�
(រ ួម�នដូ ច�ជំងឺែដលប៉ះ�ល់ដល់េបះដូ ង
សួ ត
ឬត្រមងេ�ម)
និងមនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យេ�យ�រជំងឺ
�រព��លជំងឺេ�យេ្របើ�តិគីមី
(chemotherapy) ឬ�រព��លេវជ���ស� ឬល័ក�ខ័ណ�េផ្សងេទៀត។
ឺ ឺត
�រក�យុេ្រ�ម
1
��ំនិងកុ�រែដល�នជំងឺ្រប�ំ�យ
េ�យរ ួម�នដូ ច�ជំងឺ�ត់
ជំងហ
ជំងឺទឹកេ�មែផ�ម និងជំងឺេផ្សងៗេទៀត �ច�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់ជំងឺធ�ន់ធ�រ�ងកុ�រដៃទ
េ�េពលពួ កេគឆ� ងជំងឺ។ ប�� ីេពញេលញៃនល័ក�ខ័ណ��និភ័យ (risk) ខ� ស់ែដល�ចេកើតេឡើង េ�េលើកុ�រ
�ចរក�ន�មរយៈ CDC។
េតើេ�គស��ទូ េ�របស់ COVID-19 �នអ� ីខ�ះ?
មនុស្សែដលេកើតជំងឺ
COVID-19
េ�គស��ក្រមិត្រ�លដល់ជំងឺធ�ន់ធ�រ។
�ច�ប់ប��ល
� �ររ ួមផ្ស ំៃនេ�គស���ងេ្រ�ម៖
• ្រគ �នេ�� (100.4 F ឬេ���ងេនះ)
• ក� ក
• ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ើម
• ្រគ �នរ�
• េហវហត់អស់ក��ំង
• ឈឺ�ច់ដុំ ឬឈឺខ� �ន្រ�ណ

�នេ�គស���េ្រចើនែដល�ន�ប់ពី
េ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19
•
•
•
•
•
•

ឈឺក�ល
ែលងដឹងរស�តិ ឬក� ិនែដលថ� ី
ឈឺបំពង់ក
តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសេម�រ
រមូ លេ�ះ ឬក� �តចេ��រ
�គរ ូស

កុ�រក៏�ចនឹង�នប��្រកពះ ឬ��ំមិន�ន/មិនសូ វេ�ទឹកេ�ះ �ពិេសសស្រ�ប់កុ�រ�យុេ្រ�ម 1 ��ំ។
ទីកែន� ងគួ រស្រមបស្រម� ល
ឬេលើកទឹកចិត�ដល់�រេធ� ើេតស� ស្រ�ប់បុគ�លិក
កុ�រ
និងយុវជនែដល�នេ�គស���ំងអស់។ អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យករណីជំងឺ COVID ែដល្រត�វ�ន��ល់
ក៏គួរេធ� ើេតស� ផងែដរ។ ទីកែន� ងគួ រេរៀបចំ�រេធ� ើេតស� របស់ខ� �ន េបើសិន�ពួ កេគ�ចេធ� ើ�ន។ បុគ�លិក�ច
្រត�វ�នែណ�ំេ�ជួ បអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំបឋមរបស់ខ� �នអំពី�ព�ំ�ច់ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� ។
ែស� ងរក�រព��ល��មៗេ�យទូ រសព� េ�េលខ 911 ស្រ�ប់ស���មួ យ
ក��ងចំេ�មស��្រព�នសេ���ះប��ន់ៃនជំងឺ COVID-19 �ំងេនះ៖
• �រពិ�កក��ង�រដកដេង� ើម
• បបូ រ�ត់ ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ
• �រឈឺ�ប់ឥតឈប់ ឬស��ធេ�ក��ង្រទ�ង
• េ�គស��ធ� ន់ធ�រេផ្សងេទៀត
• �រ�ន់�ំង ឬ�រពិ�ក�ស់ឲ្យ��ក់ែដលថ� ី
េតើេមេ�គកូ រ� ូ�ឆ� ងេ�យរេបៀប�?
ដូ ចជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេផ្សងៗេទៀតែដរ
េមេ�គកូ រ� ូ�ែដលេកើតេលើមនុស្ស
�ទូ េ�ឆ� ងេ�អ� កដៃទ
ពីមនុស្សែដល�នឆ� ងេមេ�គនិង�នេ�គស���មរយៈ៖
• តំណក់ទឹកតូ ចៗែដលេកើតេឡើង េ�េពលមនុស្សែដល�នផ��កេមេ�គក� ក ឬក�
� ស់។
ឺ
• �រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ដូ ច��រែថ�ំអ�កែដលេកើតជំង។
ជំងឺ COVID-19 ក៏�ចឆ� ង�មរយៈ�រប៉ះៃផ� ឬវត��ែដល�នេមេ�គេ�េលើេ�ះ េហើយប��ប់មកប៉ះ�ត់
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
្រចមុះ ឬែភ� កផងែដរ ប៉ុែន� �មិន្រត�វ�នេគគិត�� វ �ធីចម្បងែដលេមេ�គេនះឆ� ងេឡើយ។ មនុស្សមួ យចំនួន
ឆ� ងជំងឺ
COVID-19
េ�យមិនេចញេ�គស��េឡើយ
ប៉ុែន� ពួ កេគេ�ែត�ចចម� ងជំងឺេនះ
េ�អ� កដៃទ�នដែដល។
COVID-19 គឺ�េមេ�គថ� ី េហើយេយើងបន� េរៀនសូ ្រតបែន� មេទៀត�េរៀង�ល់ៃថ� អំពី�េតើ�ឆ� ងេ�យរេបៀប�
និងេតើ�េ្របើេពលប៉ុ�
� េដើម្បីឲ្យមនុស្ស��ក់ខ� �នឈឺ។
េ�េពលែដលព័ត៌�ន�ន�រែ្រប្រប� ល
េយើងនឹងជ្រ�បជូ នដល់អ�ក។ េយើងសូ មេលើកទឹកចិត�ឲ្យអ� កចូ លេ��ន់ េគហទំព័រេមេ�គកូ រ� ូ�របស់ DPH
ស្រ�ប់ធន�នេ�យ�នឯក�រ�េ្រចើន ែដលផ� លជ
់ ូ នទិដ��ពទូ េ�ៃន�រទប់��ត់ និង�រែថ�ំជំងឺ
COVID-19
សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគងកែន� ង�រ�រ
និង
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំកុ�រែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19។ ធន�នបែន� ម្រត�វ�នកត់ស��ល់
េ�ក��ងឯក�រេនះ េ�េពលែដល�ក់ព័ន�។
ជំ�នេដើម្បី�រ�រសុខ�ព និងសុវត� ិ�ពរបស់អ�ក�ំងទីលំេ� និងបុគ�លិក
ទប់��ត់ និង�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងអ�ររបស់អ�ក
1. ជំ�នេដើម្បី�ត់បន� យ
��កស��

�និភ័យ (risk)
ៃន�រឆ� ងេមេ�គ

 បិទ��កស��ស្រ�ប់ក�
ុ រ យុវជន បុគ�លិក និងេភ��វអំពី�រៈសំ�ន់ៃន�រ�ងៃដ


និង�ររក�អ�ម័យៃដ។
ផ�ល់��កស�� និងរ�លឹកកុ�រ និងយុវជន�្រប�ំឲ្យជូ នដំណឹងដល់បុគ�លក
ិ េបើសន
ិ �
ពួ កេគ�ន េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 (្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� ក� ក ដកដេង� ម
ើ ខ� ី
ឬពិ�កដកដេង� ើម
េហវហត់
ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន
ឈឺក�ល
ែលងដឹងរស�តិឬក� ិនែដលថ� ី
ឈឺបំពង់ក
តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ
វ �លមុខ
ឬក� �តចេ��រ �គរ ូស)។

�រ្រត�តពិនត
ិ ្យ
- �រអនុវត� �រ្រត� តពិនត
ិ ្យេ�គស����មៗស្រ�ប់បគ
ុ � លិក េភ��វ កុ�រ និងយុវជន�ំង
អស់។
�រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ លរបស់បុគ�លក
ិ
អ� កស� ័្រគចិត� និងបុគ�លិកកិច�សន�
ឬេភ��វ�ច�ែផ� កមួ យៃនយុទ���ស� របស់អង� �ពេដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើ�រ រ �ក�ល�ល
ៃនជំងឺ COVID-19 េ�ទីកែន� ងរបស់ពួកេគ។
សូ មេមើល ឯក�រេនះ ែដលផ�ល់
�រែណ�ំអព
ំ ី�រ្រត� តពិនត
ិ ្យបែន� ម
និងគំរ ូសំ�កស្រ�ប់�រ្រត� តពិនិត្យបុគ�ល
មុនេពលពួ កេគចូ លក��ងទីកែន� ង។ សូ មកត់ស��ល់�៖ 1) �រ្រត� តពិនត
ិ ្យ�រចូ ល
ក៏�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើងពីច��យ
ឬ�មរយៈ វ �ធី��ស� េផ្សងេទៀតែដល
�ច�ន�ព�យ្រស� ល�ងផងែដរ
និង
2)
�រ�ស់សត
ី ណ
ុ � �ព�ក់ែស� ង
េ�ចំណុច្រចកចូ ល គឺ្រត�វ�នែណ�ំ ប៉ុែន� �ជេ្រមើសេ្រសចចិត� ដ�ប�ដំេណើរ�រ
្រត� តពិនិត្យកំណត់�េតើបុគ�ល�នអ�រៈ្រគ �នេ��ឬអស់។
 េបើសន
ិ ��រ្រត� តពិនិត្យ�រចូ ល្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�យ��ល់ ចូ រេធ� ឲ
ើ ្យ្រ�កដ�៖
• ទីកែន� ង្រត� តពិនិត្យអនុ��តឲ្យ�នឯកជន�ព និង�រស��ត់ស្រ�ប់បុគ�ល
ែដលកំពង
ុ ្រត�វ�ន្រត� តពិនត
ិ ្យ។
• បុគ�លែដលកំពុង្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យ
កំពុង�ក់្រក�ត់�ង
ំ មុខ
និងរក�គំ�ត�ង�យ្រ�ំមួយហ� ីតពីអ�ក្រត� តពិនិត្យក��ងអំឡ
� ងដំេណើរ�រ
្រត� តពិនិត្យ�ំង្រស �ង។
• អ� ក្រត� តពិនិត្យកំពុង�ក់� ំង្រក�ត់�ំងមុខ និងយកល� �ំងសន� ះ�ំងមុខ។
អ� ក្រត� តពិនិត្យេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មៃដ និង���ននូ វអ�ម័យៃដសម្រសប (�ប៊ូ
និងទឹក ឬទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កល
ុ �៉ងតិច 60%) មុនេពល
និងេ្រ�យពី្រត� តពិនត
ិ ្យមនុស្ស��ក់ៗ េបើសិន��ន�រប៉ះ�ល់�ង�យ ឬ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី





�រ��ស់ប�រឯក�រ។
�
• អ� ក្រត� តពិនិត្យ្រត�វ�នបណ��ះប�
� ល�នសម្រសបអំពី�រេ្របើ្រ�ស់
និង�រ
ស��តែទម៉ូ ែម៉្រតេបើសិន�េធ� ើ�រ�ស់សីតណ
ុ � �ពេ�នឹងកែន� ង។ យកល� គួ រេ្របើ
ែទម៉ូ ែម៉្រតែដលមិន�ច់ប៉ះ
ប៉ុែន� េបើសិន�ែទម៉ូ ែម៉្រតែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រប៉ះ
្រត�វ�នេ្របើ �រស��ត្រត�វ�នេធ� ើេឡើងប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់ម�ងៗ។
ឯក�រ�ំងអស់ែដល�ក់ទងនឹង�រ្រត� តពិនត
ិ ្យ�រចូ ល
និង�រ�ស់សត
ី ុណ��ព
�ង�យ គឺ�កំណត់េហតុេវជ� ��ស� ។ ដូ េច� ះ នីតិ វ �ធី�ក់ទងនឹង�របំេពញ �រ
រក�ទុក និង�រពិនិត្យកំណត់េហតុេឡើង វ �ញ្រត�វែតអនុេ�ម�មបទប្ប�� ត� ិ�ក់ទង
នឹង�រស��ត់ �រ�ត់ែចង និង�ររក�កំណត់េហតុេវជ� ��ស� ។
បុគ�លមិនគួ រ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យចូ លេឡើយ
េបើសន
ិ �ពួ កេគ�យ�រណ៍��ន
េ�គស��ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� មុន េបើសិន�ពួ កេគ�ន�រេកើនកេ���ង�យ
(ខ� ស�
់ ង ឬេស� ើនង
ឹ
100.4°F ឬ 38°C) ឬ�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�ន
ឬ�នសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ� មុន។

សូ មេមើលែផ� កទី 5 េ��ងេ្រ�មផងែដរអំព�
ី រ្រត� តពិនិត្យកុ�រ និងយុវជន។
អ�ម័យៃដ និងសីលធម៌ផ� វ� ដេង� ើម
 �ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល
�៉ងតិច 60% ឬ�ប៊ូ និងទឹកឲ្យ�ន�៉ងតិច 20 វ ��ទី �ពិេសសប��ប់
ពីេ�បន� ប់ទឹក មុនេពលបរ �េ�គ��រ និងប��ប់ពញ
ី ស
ី េម�រ ក� ក ឬក�
� ស់។
 េ�ះ��៉ង�
ចូ រកត់ស��ល់ព�
ី រ្រប �ង្របយ័ត�អំព�
ី រេ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�ម័យ
�ងៃដេ�យកុ�រតូ ចៗេ�យមិន�ន�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សធំេ�យ��ល់។
(េមើល
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html។)
 គន� ឹះសុវត� �
ិ ពេ្រចើនេទៀតអំពីទឹកអ�ម័យ�ងៃដ៖
• ទុកទឹកអ�ម័យ�ងៃដ�ំងអស់ឲ្យផុតពីៃដេក� ង
និង្រត� តពិនត
ិ ្យ�រេ្របើ្រ�ស់
របស់ពួកេគ។
• ែស� ងរក�រព��ល��មៗ េ�េពលកុ�រឬយុវជន�នេលបទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
ឬកំពង
ុ �នេ�គស��ប��ប់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ផលិតផល�ំងេនះម� ងេហើយ
ម� ងេទៀត
និង�ក់ទងមជ្ឈមណ�ល�តិពល
ុ របស់អ�ក
(1-800-222-1222)
ស្រ�ប់ដំបូ��ន។
 ចូ រកត់ស��ល់ផងែដរ� ទឹកអ�ម័យ�ងៃដមួ យចំនួនមិនគួ រេ្របើេឡើយ េ្រ�ះពួ ក
��ច៖
• �នផ�ក
� េម�ណុល (�ល់កុលេឈើ) ឬ 1-propanol ែដល�ចបង� ឲ្យ�នប��
សុខ�ពធ� ន់ធ�រ
ដូ ច���ក់ែភ� ក
ខូ ចសរៃស្រប�ទ
និង��ប់�ត់បង់
�តក៏
ជី វ
�ន។

•
•
•



�នផ�ក
� េមេ�គ។
មិន�ន�តិ�ល់កល
ុ ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីដំេណើរ�រ�ន្រប្រកតី។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត ចូ រពិនត
ិ ្យេមើលប�� ីផលិតផលែដល�នផ��ក�តិ
េម�ណុល (Methanol Contaminated Products List) របស់ FDA។ េបើសិន�
ផលិតផលរបស់អ�ក�នេ�ក��ងប�� ីេនះ ្រត�វឈប់េ្របើ��ប��ន់។
្រគប�ត់េពលក� ក និងក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូ ត�ត់ រ ួចេ�ះ្រក�សជូ ត�ត់
េ�ះេ�ល
និង�ងស��តៃដ��មៗ។
េបើសិន�អ� កមិន�ន្រក�ត់ជូត�ត់
សូ មេ្របើៃដ�វរបស់អ�ក (មិនែមនៃដរបស់អ�កេទ)។
េបើសន
ិ ��ចេធ� �
ើ ន ចូ រ�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ� និង�រេ្របើវត��រ ួម�� ដូ ច�
ែពង ្រប�ប់្រប�រ��ំ��រ េហ� ម របស់េលង ចំណ�
ី �រ និងេភសជ� ៈ។

�ររក�គំ�តសង�ម

(�ង�យ) –
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េលើកកម� ស�
់ ររក�គំ�តសង� មេ�ក��ងទីកែន� ង

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
� ំងមូ ល េ�យអនុ��តឲ្យកុ�រ យុវជន និងបុគ�លិកស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិចបំផុត 6
ហ� ីតពី��ឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ �មែដល�ចេធ� ើ�ន។
េចៀស�ង�រ�ប់ៃដ
ឬ�រ
ឱប��។
 េរៀបចំទីកែន� ងទូ េ�េឡើង វ �ញេ�ក��ងអ�រ េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្របកដ�អ� ក�ំងទីលេំ �
មិន្របមូ លផ��ំ��។
 េរៀបចំបន� ប់ទូេ� ដូ េច� ះេ�អីអង��យ្រត�វ�ន�ក់��តពី�� 6 ហ� ីតឬេ្រចើន�ងេនះ
និងែបរមុខេចញពី��
េ�យ�យ្រស� លក��ង�រយក្រក�សជូ ត�ត់
ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និងកន� ន់�ងៃដែដលេ�ជិត។
 េ�ក��ងបន� ប់រ ួម�� ែ្រគ និងកូ នែ្រកគួ រែត�ក់��តពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត េ�
េពល�ចេធ� �
ើ ន និង�ក់ក�លទល់េជើង េ�យ�ក់ក�លែ្រគឲ្យ��យពី��បំផុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន។
 ម� �ប��រ គួ រ្រត�វ�នបេ្រមើ�មែបបបទ�ច់ៗពី�� ឬេ�ទីកែន� ងេ្រ�អ�រ
េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�រក��ននូ វ�ររក�គំ�តសង� ម។
បេ្រមើម� �ប��រដល់្រក �មកុ�រ និងយុវជនដូ ច��ក��ងេពលម� ងៗ េដើម្បី�ត់បន� យ
�រ�តត�តៃនជំងឺ។
 រ �តបន� ឹង�រដឹកជ��ន
� កុ�រ និងយុវជនមក្រតឹម�រេធ� ើដំេណើរសំ�ន់ៗប៉ុេ�
� ះ។
 សកម� �ព�្រក �ម�ច្រត�វ�នបន� និង្រប្រពឹត�េ�ដូ ច�នកត់ស��ល់េ�ក��ង
ែផ� កទី 2 �ងេ្រ�ម។
�រ្រគប់្រគង្របភព�សកល – វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង្របភពរ ួម�ន�រេ្របើ្រ�ស់�៉ស់
ឬរ�ំងមុខ។ ត្រម�វឲ្យមនុស្ស� ំងអស់េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងបុគ�លិក េភ��វ និងកុ�រ
�យុេលើស 2 ���
ំ ៉ ងតិច្រត�វ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ។ រ�ំងមុខ ឬ�៉ស់្រត�វ�នត្រម�វ
េ�យមនុស្ស្រគប់��េ�ទីកែន� ងរស់េ� ទីកែន� ងទូ េ� ឬរ ួម�� ផ� វ� េដើរ ឬទីកែន� ង
� ំងអស់ែដលកុ�រ យុវជន និង/ឬបុគ�លិក្របមូ លផ��ំ។
 បុគ�លិកែដលេធ� ើ�រែត��ក់ឯងេ�ក��ងទីកែន� ងបិទជិត
មិន�ំ�ច់�ក់
រ�ំងមុខេឡើយ លុះ្រ�ែតពួ កេគេដើរ�ត់ទីកែន� ងទូ េ� ែដលពួ កេគ�ច្រ�្រស័យ
�ក់ទង�មួ យបុគ�លិកេផ្សងេទៀត ឬអ� ក�ំងទីលំេ�។
 េបើសិន��ន
�៉ស់េពទ្យគួ រ្រត�វ�នេ្រត�មទុកស្រ�ប់អ�កផ� ល់�រែថ� ំ
ឬ
ស្រ�ប់កុ�រ ឬយុវជនែដល្រត�វ�នប��ក់ ឬសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19។
 កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��េំ ឡើងេ�� ំងអស់្រត�វែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខ
េពលេ��ងេ្រ�បន� ប់របស់ខ� �ន។ េនះ�ប់ប��ល
� � ំងកុ�រ និងយុវជនែដល
្រត�វ�កេចញពីទីកែន� ង�្រប�ំេដើម្បីទទួ ល�រែថ� ំ។
 កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ ក៏ដូច�កុ�រ និងយុវជនែដលមិន�ច�ក់រ�ំងមុខ
េ��ងេ្រ�បន� ប់របស់ខ� �ន េ�យ�រប��សតិ ឬសុខ�ព្រប�ំ�យ មិនគួ រ
្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យបង� ំ និងមិនគួ រ្រត�វ�នប��ប់ឲ្យស� ិតេ�ក��ង
បន� ប់របស់ខ� �នេ�យបង� ំេឡើយ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េគគួ រេលើកទឹកចិត�ឲ្យ
�ក់រ�ំងមុខឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។
 មិនគួ រ�ក់រ�ំងមុខេ�េលើនរ���ក់ែដល�នប��ក��ង�រដកដេង� ើម
ឬ
�ត់បង់��រតី
�ត់បង់សមត� �ព
ឬមិន�ចេ�ះ�េចញេ�យ
មិន�នជំនួយេឡើយ។ សន� ះ�ំងមុខ ឬសន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគប�ច
្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យអ� ក�ំងទីលំេ�ែដលមិន�ច�ក់រ�ំងមុខ�ន។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
 េ�េពលបុគ�លក
ិ ស� ត
ិ េ�ក��ងបន� ប់របស់ក�
ុ រ

ឬយុវជន
អ� ក�ំងទីលំេ�គួ រ
្រគប្រចមុះ
និង�ត់របស់ខ� �នឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ េ�យ�៉ងអន់បផ
ំ ត
ុ េ្របើ
្រក�ត់ជូត�ត់ ែតល� បំផត
ុ គឺេ្របើ្រក�ត់�ង
ំ មុខ។
�រ�ក់�្រក �ម
 េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� �
ើ ន កុ�រ និងយុវជនគួ រ្រត�វ�ន�ក់�្រក �មតូ ចៗ�ន��
�៉ងេ្រចើនបំផត
ុ
12
�ក់ែដលេធ� �
ើ រ្រ�្រស័យ�ក់ទង���ញឹក�ប់េ�ក��ង
កែន� ងរស់េ�របស់ពួកេគ េ�េពលបរ �េ�គ��រ ក��ងអំឡ
� ងសកម� �ព ។ល។
 ដូ ច��េនះែដរ េគគួ រព��មរក�បុគ�លិកឲ្យេធ� ើ�រ�មួ យ្រក �មដែដល និងមិនគួ រប�រ�
ចុះេឡើងេ�ទីកែន� ងេផ្សងេឡើយ េដើម្បី�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់។
2. �របរ �េ�គ��ររ ួម��

និងសកម� �ព�្រក �ម

សកម� �ព�្រក �ម
និង�របរ �េ�គ��ររ ួម��ែដល�នក្រមិត
្រត�វ�នអនុ��ត
ដ�ប�ទីកែន� ងេ�រព�ម វ ��ន�រណ៍ដូច�ងេ្រ�ម៖
 ត្រម�វឲ្យេ្របើរ�ំងមុខដូ ច�នពិពណ៌��ងេលើ។
 �ររក�គំ�ត�ង�យ៖
• មិនអនុ��តឲ្យ�នកុ�រ ឬយុវជនេលើសពី 12 �ក់ក��ងមួ យ្រក �មេឡើយ។
• កុ�រ និងយុវជន�ំងអស់្រត�វែតរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី�� និងពីបគ
ុ � លិក
ក��ងអំឡ
� ង្រគប់សកម� �ព�ំងអស់។
• បុគ�លិក�ំងអស់្រត�វែតរក�គំ�ត 6 ហ� ីតេ�ក��ងបន� ប់ស្រ�ក និងឲ្យ�នេ្រចើន
បំផុតក��ងអំឡ
� ងសកម� �ព�រ�រ។
• សកម� �ពគួ រ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�េវន
េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត
�ង�យ�ន់ែត្របេសើរ។
o េវនរបស់ក�
ុ រ និងយុវជន�ំងេនះ គួ ររក�ឲ្យេ��មួ យ�� (ឧ. ្រក �មកុ�រ
និងយុវជនដូ ច��បរ �េ�គ��ររ ួម��េរៀង�ល់យប់) េហើយកុ�រ និងយុវជន
នីមួយៗគួ រ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេ�ទីកែន� ង�ក់�ក់ឲ្យ�នេ្រចើនបំផត
ុ �ម
ែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីព��ម�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់ក��ងករណីែដលកុ�រ
ឬយុវជនេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�េពលេ្រ�យ។
o េ្របើ្រ�ស់សន� ឹកចុះេ��ះចូ ល/ប�� ីេ��ះកុ�រ
និងយុវជនែដល�នវត� �ន
ក��ងអំឡ
� ងសកម� �ព�្រក �ម
ែដលនឹងជួ យដល់�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល់
េបើសន
ិ �កុ�រ ឬយុវជនេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�េពល
េ្រ�យ។
 �រស��ប់េមេ�គបរ ���នែដល�នេធ� ើឲ្យ្របេសើរេឡើង។
• ៃផ� ែដលេ្របើរ ួម�� �ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន�ំងអស់គួរ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គប��ប់
ពីកុ�រ យុវជន ឬបុគ�លិក�កេចញពីទក
ី ែន� ងេ�ះ។
 េបើសន
ិ �រកេឃើញករណីថ�ីៗក��ងចំេ�មកុ�រ និងយុវជន េ�ះសកម� �ពរ ួម�� គួ រ
ប�្ឈប់រយៈេពល�៉ងតិច 14 ៃថ� ។ ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ ទីកែន� ងគួ រពិនិត្យេឡើង វ �ញេលើ
ឺ � ីៗ
�រអនុវត� ទប់��ត់ និង្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺរបស់ខ� �ន េដើម្បីទប់��ត់�រឆ� ងជំងថ
�េពលអ�គត។ ប��ប់ពីមិន�នករណីថ�ីេ�េលើក�
ុ រ ឬយុវជនរយៈេពល 14 ៃថ�
សកម� �ពរ ួម���ចបន� វ �ញ�នេ�យ�ន វ ��ន�រណ៍្រគប់្រគង្របភព�សកល
និង�ររក�គំ�ត�ង�យដូ ច�នពិពណ៌��ងេលើ។
 េបើសន
ិ �កុ�រ ឬយុវជនេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 (�នេ�គស��
ឬ��នេ�គស��) ឬ្រត�វ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19 កុ�រ
ឬយុវជនគួ រ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគដូ ច�ន
ពិពណ៌�េ�ក��ងែផ� កទី 5 និង 13 េ��ងេ្រ�ម។ កុ�រ ឬយុវជនមិនគួ រចូ លរ ួម
េ�ក��ង�របរ �េ�គ��រ
និងសកម� �ពរ ួម��
មិនគួ រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងកម�ន�
ឬស��ររ ួម��េឡើយ
រហូ តដល់ពួកេគប�� ប់�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ
ឬ�រ�ក់ឲ្យ
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
េ��ច់េ�យែឡក ប��ប់ពប
ី ំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យេ�ក��ងែផ�កទី 5 និង 13
�ងេ្រ�ម។
3. េភ��វ

េភ��វសំ�ន់ៗ និងអ� កជំ�ញ�ំ្រទសំ�ន់ៗ គឺ�េភ��វែដល្រត�វ�នអនុ��ត។
 អ� កជំ�ញ�ំ្រទសំ�ន់ៗ ្រត�វ�នកំណត់និយមន័យ�� អ� កជំ�ញែថ�ំសុខ�ព
�ប់កិច�សន� ែដលរ ួម�នអ� កពិេ្រ�ះជំងឺ អ� កផ�ល់េស� និងអ� កស� ង់មតិ េបើសិន�
្រត�វ�ន�ត់ទុក��ំ�ច់េ�យទីកែន� ង។
 េភ��វសំ�ន់ៗ្រត�វ�នកំណត់និយមន័យ�៖
• បុគ�ល�ំ្រទសំ�ន់ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នពិ�រ�ព�ង�យ ប��
និង/ឬ
�រលូ ត�ស់ និងអ� កជំងឺែដល�នសតិទន់េខ�យ បុគ�ល�ំ្រទសំ�ន់��ក់�ច
្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ�នវត� �ន�មួ យអ� កជំងឺ�ន។
• �រសួ រសុខទុក�ែដល�នប��ប់េ�យតុ��រពីស�
ំ ក់្រគ� �រ េម�វ �និង CASAs
(អ� ក�ំ�រពិេសសែដល�ន�ត់�ំងេ�យតុ��រ
 េភ��វសំ�ន់ៗ�ំងអស់ ្រត�វ�នអនុ��តេ�ក��ងទីកែន� ង េហើយ្រត�វែត៖
• ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�េពលចូ ល។ �រសួ រសុខទុក�សំ�ន់ៗ ្រត�វែតពន�រេពលសិន
េបើសន
ិ �េភ��វពិនិត្យេឃើញ� វ �ជ��ន
(ស្រ�ប់េ�គស��និង/ឬ�រប៉ះ�ល់
�មួ យជំងឺ COVID-19) ឬមិន្រស� លខ� �ន។
• �ក់្រក�ត់�ំងមុខ ឬ�៉ស់ែដលសម្រសបេផ្សងេទៀត េដើម្បី�រ�រអ� កដៃទ
ក��ងអំឡ
� ងេពលមកសួ រសុខទុក� លុះ្រ�ែត្រត�វ�នែណ�ំខស
ុ ពីេនះ។ េបើសិន�
េភ��វសំ�ន់មិន�ច ឬមិន�នឆន� ៈរក��រ្រប �ង្របយ័ត�� ំងេនះ ចូ រពិ�រ�
រ �តបន� ឹង�រចូ លរបស់ពួកេគ។
• ្រត�វ�នរ �តបន� ង
ឹ ឲ្យេ�្រតឹមបន� ប់ក�
ុ រ
ឬយុវជនែដលកំពុងសួ រសុខទុក�
ឬ
ទី�ំងេផ្សងេទៀតែដល�នកំណត់េ�យទីកែន� ង។
េបើសន
ិ �ទីកែន� ង�ងក��ង
អ�រ្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រមកសួ រសុខទុក�
ចូ រេ្របើបន� ប់ែដល�នខ្យល់
េចញចូ លល� (ឧ. េបើកបង� �ចចំហ)។
• �៉ងេ�ច�ស់្រត�វេធ� ើអ�ម័យៃដមុន និងេ្រ�យពី�រសួ រសុខទុក�។
• អនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ ខណៈេពលេ�ក��ងទីកែន� ង។
• បុគ�លិកគួ រ្រត� តពិនត
ិ ្យ�រសួ រសុខទុក�េដើម្បី្រ�កដ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំអព
ំ ី
�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ្រត�វ�នអនុវត� �ម (�ររក�គំ�ត�នសុវត� �
ិ ព
រ�ំងមុខ
មិន�ន�រប៉ះ�ល់�ង�យ)
េដើម្បី���ននូ វ�រសួ រសុខទុក�
ែដល�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់កុ�រ/យុវជន និងមនុស្ស�ទី្រស�ញ់។
• េភ��វគួ រ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ្រត� តពិនិត្យខ� �នឯងរកស��
និងេ�គស��ៃនជំងឺ
ផ� វ� ដេង� ើមរយៈេពល�៉ងតិច 14 ៃថ� ប��ប់ព�
ី កេចញពីទីកែន� ង េហើយេបើសន
ិ �
េចញេ�គស�� េដើម្បី�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ �ក់ទងអ� កផ� លេ់ ស�
ែថ�ំសុខ�ពរបស់ខ� �ន េហើយេបើសិន�ពួ កេគេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID
ចូ រជូ នដំណឹងដល់ទីកែន� ងអំព�
ី លបរ �េច� ទែដលពួ កេគស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ង
បុគ�លែដលពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យ
និងទី�ំងេ�ក��ងទីកែន� ងែដលពួ កេគ
�នេ�។
ទីកែន� ងគួ រ្រត� តពិនិត្យបុគ�លែដល�ន�រប៉ះ�ល់
�ម�រ�យ�រណ៍��មៗ
និង�ត់ វ ��ន�រណ៍�ំ�ច់� ំងអស់ស្រ�ប់
�រ្រប �ង្របយ័ត�េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺេ�យែផ�កេលើលទ�ផល។
 េភ��វមិនសំ�ន់៖
• �រសួ រសុខទុក�េ��ងេ្រ�អ�រ �ច្រត�វ�នបន� េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ី
ត្រម�វដូ ច�ងេ្រ�ម៖
o �រសួ រសុខទុក�្រត�វែតកំណត់�លវ ��គ�មុន។
o �រសួ រសុខទុក��ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់ក�
ុ រ និងយុវជន
ែដលមិន�នជំងឺ COVID-19 (េ�ក��ងតំបន់ពណ៌ៃបតង)។
o េភ��វគួ រ្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�េពលមកដល់។ េភ��វែដល�នស��
ឬេ�គ
ស��ជំងឺ COVID មិនគួ រ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ�កសួ រសុខទុក�េឡើយ រហូ តដល់
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី



4. ្រត� តពិនិត្យកុ�រ

និងយុវជន
ស្រ�ប់េ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19

ពួ កេគ�នប�� ប់រយៈេពលេ��ច់េ�យែឡកែដល�នត្រម�វ។
េភ��វែដល
�នដឹង�ប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID
មិនគួ រមក
សួ រសុខទុក�េឡើយ រហូ តដល់រយៈេពលៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡករបស់ខ� �ន
្រត�វ�នប�� ប់។
o េភ��វគួ ររក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីតឬេ្រចើន�ងេនះ។ េបើសិន�មិន�ច
រក�គំ�ត 6 ហ� ីត�ន រ�ំង��ស� ិក���ច្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់។
o កុ�រ យុវជន និងេភ��វ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខ។
o បុគ�លិកគួ រ្រត� តពិនត
ិ ្យ�រសួ រសុខទុក�េដើម្បី្រ�កដ�េ�ល�រណ៍ែណ�ំអព
ំ ី
�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ្រត�វ�នអនុវត� �ម (�ររក�គំ�ត�នសុវត� ិ�ព
រ�ំងមុខ មិន�ន�រប៉ះ�ល់�ង�យ) េដើម្បី���ននូ វ�រសួ រសុខទុក�
ែដល�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់កុ�រ/យុវជន និងមនុស្ស�ទី្រស�ញ់។
o េបើសន
ិ ���ស�តុ��ំងដល់�រសួ រសុខទុក�េ��ងេ្រ�អ�រ
ទី��រ ួម��ធំៗែដលេបើក��រ ឬបង� �ចចំហគឺ�ជេ្រមើសេផ្សងមួ យេទៀត។ �រសួ រ
សុខទុក��ងក��ងអ�រ
មិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ
េបើសន
ិ ��នករណី
វ �ជ� �នៃនជំងឺ COVID-19 �៉ងតិចមួ យករណីក��ងចំេ�មអ� ក�ំងទីលំេ�
និង/ឬបុគ�លិក។
�រសួ រសុខទុក��ងក��ងអ�រ�ច្រត�វ�នអនុ��ត
េបើសន
ិ �ទីកែន� ងមិន�នករណីជំងឺ
COVID-19
�មួ យក��ងចំេ�ម
អ� ក�ំងទីលំេ�និង/ឬបុគ�លិករយៈេពល 14 ៃថ� ។
េគគួ របេង� ត
ើ វ ��ន�រណ៍េផ្សងេទៀតេដើម្បី�ំ្រទដល់�រសួ រសុខទុក�។
• បន� ផ�លម
់ េធ��យទំ�ក់ទន
ំ ងេផ្សងស្រ�ប់បុគ�លែដលនឹងមកសួ រសុខទុក�
ដូ ច��រទំ�ក់ទំនងែបបនិម�ិត (ទូ រសព� �រទំ�ក់ទន
ំ ង�វ �េដអូ ។ល។)។
• បេង� ើត្រចកទំ�ក់ទំនង (listserv អុីែមល, េគហទំព័រ េលខេ�ចូ លេ�យ
�ន�រថតសំេឡង
។ល។)
េដើម្បីផ�ល�
់ រទំ�ក់ទំនងែដល�នបច��ប្បន� �ព
�មួ យ្រក �ម្រគ� �រ។
• �ត់�ំងបុគ�លិក�អ� ក�ក់ទងបឋមដល់្រក �ម្រគ� �រស្រ�ប់�រេ�ចូ ល និង
េធ� ើ�រេ�េចញ�្រប�ំេដើម្បីជូនដំណង
ឹ �នបច��ប្បន� �ពដល់្រក �ម្រគ� �រ។

�រ្រត�តពិនត
ិ ្យេមើលអ� ក�ំងទីលំេ�
 �យតៃម� កុ�រ និងយុវជនថ� ី� ំងអស់េ�េពលចូ លស្រ�ប់ េ�គស��ៃនជំងឺ COVID19។
 េបើសន
ិ ��ច ចូ រ�យតៃម� កុ�រ និងយុវជន�ំងអស់�៉ងតិចម� ងក��ងមួ យៃថ�ស្រ�ប់
េ�គស��ថ�ៗ
ី ។ រ�លឹកឲ្យកុ�រ និងយុវជន�យ�រណ៍ពីេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ថ� ីៗ
��ដល់បុគ�លិក។
 េបើ�ចេធ� �
ើ ន ចូ រ�យតៃម� សីតណ
ុ � �ពអ� ក�ំងទីលំេ�េ�េពលចូ ល និង�េរៀង
�ល់ៃថ� េ�យេ្របើែទម៉ូ ែម៉្រតែស� ន
ឬែទម៉ូ ែម៉្រតែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន។
្រគ �នេ��គឺ��រែដល�នសីតណ
ុ � �ព 100.4 F ឬខ� ស�
់ ងេនះ។
ឺ ច��ប្បន�
 េ�យ�រ�រផ��ះជំងប
អ� ក�ំងទីលំេ��ំង�យ�ែដល�នេ�គស��ៃន
ឺ � វ� ដេង� ើម�ច្រត�វ�នសន� ត់��នជំងឺ COVID-19 និង�រេធ� ើេតស� SARS-CoV2
ជំងផ
េ�យេ្របើេតស�
PCR
គួ រ្រត�វ�នែណ�ំ។
េលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ន�រេធ� េើ តស�
��ក់�របង� េមេ�គផ� វ� ដេង� ម
ើ �ទ��ប់ ែដលរ ួម�ន�រេធ� ើេតស� រកជំង្រឺ គ �ន���យ
ធំ េដើម្បីបេង� ត
ើ �រេធ� ើេ�គវ �និច�័យេផ្សង�មួ យ េបើសិន�សម្រសប។
 េធ� ើឲ្យ្រ�កដពី�រ្រប �ង្របយ័ត�ៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកែដល�នកត់ស��ល់
េ�ក��ងែផ� ក�ងេ្រ�មស្រ�ប់អ�ក�ំងទីលំេ�ែដលឈឺ� ំងអស់
ខណៈេពល
កំពុងរង់��
ំ រេធ� ើេតស�
និងេបើសិន�អ� ក�ំងទីលំេ�េធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID-19។
 កំណត់្រ�គួ រ្រត�វ�នរក�ទុកអំព�
ី រពិនត
ិ ្យសីតុណ��ពអ� ក�ំងទីលំេ�។
 េបើសន
ិ �កុ�រ ឬយុវជន�កេចញពីទីកែន� ង�បេ�
� ះ�សន� (ដូ ច�េ�េលងផ� ះ ឬ
េបើសន
ិ �ពួ កេគ�កេចញេ�យ��ន�រអនុ��ត)
និង�ច�ន�រប៉ះ�ល់
ែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ខណៈេពល�កេចញពីទីកែន� ង កុ�រ/យុវជនគួ រ
េ��ច់ពីេគរយៈេពល 10 ៃថ� យកល� េ�ក��ងទីកែន� ង ឬបន� ប់�ច់េ�យែឡករបស់
ទីកែន� ង េបើសិន��ចេធ� �
ើ ន។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
5. េ�េពលែដលអ� ក�ំង

ទីលំេ��នេ�គស��

�ក់ឲ្យអ� ក�ំងទីលំេ�ែដល�នេ�គស��េ��ច់េ�យែឡក
អ� ក�ំងទីលំេ��ំងអស់ែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19
មិន�ពួ កេគ
�នេធ� ើេតស� រកជំងឺ
COVID-19
េហើយឬក៏អត់េ�ះេទ
គឺគួរ្រត�វ�ន�ប់ប��ល
� ក��ង
តំបន់ពណ៌េលឿង (េ��ច់ពីេគ)។ េនះមិន�ំ�ច់�ទីកែន� ង�ច់េ�យែឡក��ល់េ�
ក��ងទីកែន� ងេ�ះេទ
ែតអ� ក�ំងទីលំេ�េ�ក��ងតំបន់ពណ៌េលឿងគួ រ្រត�វ�នប��ង
ំ
េ�ក��ងបន� ប់របស់ពួកេគ��ល់ េបើសន
ិ �អ� ក�ំងទីលំេ��នបន� ប់មួយ��ក់ឯង ឬ
បំែបកពីអ�ករ ួមបន� បេ់ �យគំ�ត 6 ហ� ីត ឬរ�ំងពិត [plexiglass �ំងនន] េបើសន
ិ
�អ� ក�ំងទីលំេ��នអ� ករ ួមបន� ប់)។
 េធ� ើេតស� កុ�រ និងយុវជនែដល�នេ�គស���ំងអស់រកជំងឺ COVID-19។
 កុ�រែដល�នេ�គស�� ែដលេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 គួ រស� ិតេ�ក��ង
តំបន់ពណ៌េលឿង រហូ តដល់ពួកេគែលង�នអ�រៈ្រគ �នេ��រយៈេពល 24 េ�៉ង េហើយ
េ�គស��របស់ពួកេគ�នធូ រ្រ�ល។
 កុ�រែដល�នេ�គស��
ែដលេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19
គួ រ
្រត�វ�ន��ស់ប�រ�
� ៉ ងរហ័សេ�តំបន់ពណ៌្រកហមែដល
្រត�វ�ន
�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកពីអ�ក�ំងទីលំេ�េផ្សងេទៀត។
• �គួ រែត�អ�រ
បន� ប់
ឬតំបន់ែដល�នកំណត់�ច់េ�យែឡកពីកុ�រ
និងយុវជនែដល��នេ�គស�� ល� បំផុតគួ រ�នបន� ប់ទឹក�ច់េ�យែឡក។
• បិទ��កស��ច�ស់�ស់េ��ងេ្រ�ទីកែន� ង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
�ំងអស់ េដើម្បីឲ្យបុគ�លិក កុ�រ និងយុវជនដឹង�ពួ កេគគួ រេ�ឲ្យ��យ។
• េបើសន
ិ ���នមេធ��យេដើម្បីឲ្យកុ�រ
និងយុវជនែដល វ �ជ��នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ
COVID ស� ិតេ�ក��ងបន� ប់ ឬអ�រ�ច់េ�យែឡក គួ រ�ងសង់ខណ�ែបងែចក (ឧ.
្រក�ត់ក្រ�ល ទូ រ�ក់េ��វ) េដើម្បីបេង� ើត�រ�ំង�ំងឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត
�មែដល�ចេធ� �
ើ នរ�ងកុ�រ
និងយុវជនែដលវ �ជ� �ន
និងអវ �ជ��ន
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID។
o គួ រកំណត់បន� ប់ទឹក�ច់េ�យែឡក និងប្រម �ងស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លែដល វ �ជ� �ន
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID េ្របើ្រ�ស់ែតប៉ុេ�
� ះ។ េបើសិន�មិន�ចេធ� ដ
ើ ូ េច� ះ�នេទ
�រស��តបន� ប់ែដល្រត�វ�នេ្របើរ ួចេ�យបុគ�លែដល�នេ�គស��
គឺ��រសំ�ន់។
o េបើសន
ិ �កុ�រ និងយុវជនែដលវ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID ្រត�វ�រេដើរ
�ត់ទីកែន� ងែដល�នអ� ក�ំងទីលំេ�ែដល��នេ�គស��
ពួ កេគគួ រែត
�ក់�៉ស់េពទ្យ និង�ត់បន� យេពលេវ�េ�តំបន់� ំងេនះ�អប្បបរ�។
o កុ�រ និងយុវជនែដលវ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID គួ របរ �េ�គ��រ
�ច់េ�យែឡកពីអ�ក�ំងទីលំេ�ែដលអវ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID។
 េបើសន
ិ �្រត�វែតេ្របើទីកែន� ងបរ �េ�គ��ររ ួម��
ចូ រេរៀបចំ��រ�ច់ៗពី�� ដូ េច� ះកុ�រ និងយុវជនែដល�នេ�គស��
មិនបរ �េ�គ��រ�មួ យកុ�រ និងយុវជនែដលមិន�នេ�គស�� និង
ចូ រស��តេ្រ�យពី្រក �មនីមួយៗេ្របើ្រ�ស់ េដើម្បី�ត់បន� យ�និភយ
័ (risk)
ៃន�រចម� ងេមេ�គ។
o េអ្រកង់ចល័ត ្រក�ត់ក្រ�ល ។ល។ (ឬវ �ធីេផ្សងេទៀតេដើម្បីបេង� ត
ើ �រ�ំង)
គួ រ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេលើកទឹកចិត�ដល់�រអនុវត� �ម�របំែបក
��េ�ទីកែន� ងែដលេ្របើ្រ�ស់រ ួម��។
 េបើសន
ិ �េអ្រកង់្រត�វ�នេ្របើ ���រសំ�ន់ែដល្រត�វេ�រព�មច�ប់
និងបទប្ប�� តិ�អគ� ីភ័យក��ងអ�រ�ធរ�ន។
(ឧ.
រក��រេ្របើ្រ�ស់
ស្រ�ប់�រ�យតៃម� និងកុ្រំ គបេលើកណ�ឹង្រព�នអគ� ភ
ី យ
័ )។
o �ត់បន� យចំនួនបុគ�លក
ិ ែដល�នអន� រកម� ទល់មុខ�មួ យកុ�រ និងយុវជន
ែដល វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ
COVID។
ផ�ល់�រែណ�ំដល់បគ
ុ � លិក
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី

o

o
o

6. េ�េពលកុ�រ

ឬយុវជនែដល��នេ�គ
ស��េធ� ើេតស� វ �ជ� �ន

7. េ�េពលែដលបុគ�លិក�

នេ�គស��

�ំងអស់េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំង។ឺ ែផ� កទី 15 ផ� ល់�រែណ�ំ
អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �នស្រ�ប់បុគ�លិក
ែដលប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ��មួ យកុ�រ ឬយុវជនែដល�នេ�គស��។
�រ�ក់ក�
ុ រ/យុវជនឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ក��ងតំបន់្រកហម
�ច
្រត�វ�នប�្ឈប់ េ�េពលល័ក�ខ័ណ��ងេ្រ�ម្រត�វ�នបំេពញ៖
 �៉ងតិច 10 ៃថ� �នឆ� ងផុត �ប់ពីេពលែដលេចញេ�គស�� ដំបូង និង
�៉ងតិច 24 េ�៉ង �ប់�ំងពី�រេ�ះ្រ�យអ�រៈ្រគ �នេ��េ�យមិន
េ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��
និង�រធូ រ្រ�លៃន
េ�គស��
(ដូ ច�ក� ក
និងដកដេង� ើមខ� )ី ។ បុគ�លែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យធ� នធ
់ � រ �ច
�ំ�ច់្រត�វេ��ច់េ�យែឡករយៈេពល 20 ៃថ�ឬយូរ�ងេនះ។ េមើលែផ� កទី
7
�ងេ្រ�មស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន� ម�ក់ទងនឹង
្រក �មកុ�រ/យុវជនេនះ។
បុគ�លិកគួ រែតរក�កំណត់េហតុ្រប�ំៃថ�របស់ក�
ុ រ
និងយុវជន�ំងអស់
ែដលស� ត
ិ ក��ង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
េដើម្បី�ម�នេ�គស��
និងសេ្រមចចិត�េលើ�រប�� ប់ៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។
េបើសន
ិ �កុ�រ
ឬយុវជនែដល�នេ�គស��ស� ិតេ�ក��ង្រក �មែដល�ន
�និភ័យ (risk) ខ� ស់ (ឧ. �នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�) ចូ រទូ រសព� េ�អ� កផ�ល់
�រែថ�ំចម្បង
(PCP)
របស់ពួកេគ
េបើសិន�េ�គស��របស់ពួកេគ
�ន់ែតធ� ន់ធ�រេ�ឬជូ នដំណឹងឲ្យបុគ�លិកទូ រសព� េ�េលខ
911។
េ�េពលទូ រសព� េ�េលខ
911
បុគ�លិកគួ រជូ នដំណឹងដល់អ�កចុះមក�
អ� ក�ំងទីលំេ�រ ូបេនះ�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19។

ែស�ងរក�រព��ល��មៗេ�យទូ រសព� េ�េលខ 911 ស្រ�ប់ស���មួ យក��ងចំេ�ម
ស��្រព�នសេ���ះប��ន់ៃនជំងឺ COVID-19 �ំងេនះ៖
 �រពិ�កក��ង�រដកដេង� ម
ើ
 �រឈឺ�ប់ឥតឈប់ ឬស��ធេ�ក��ង្រទ�ង
 �រ�ន់�ំងថ� ី ឬមិន�ច�ស់សតិ
 បបូ រ�ត់ ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ

 អ� ក�ំងទីលំេ�ែដល��នេ�គស�� ែដលេធ� ើេតស� វ �ជ� �នគួ រ្រត�វ�នេផ� រ

េ�តំបន់ពណ៌្រកហម និងអនុវត� �មនីតិ វ �ធីដូច���មួ យអ� ក�ំងទីលំេ��នជំងឺ
COVID ែដលេចញេ�គស��។

បុគ�លក
ិ ែដល�នេ�គស��
 បុគ�លិកគួ រ្រត� តពិនត
ិ ្យេ�គស��របស់ខ� �ន�្រប�ំៃថ�
និង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យ
េ�ផ� ះ េបើសន
ិ �ពួ កេគឈឺ។ ែណ�ំពួកេគឲ្យេ�ជួ បអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំបឋមរបស់ពួក
េគស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� SARS-CoV-2។
 េបើសន
ិ �បុគ�លិកេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID ចូ រកំណត់អត� ស��ណបុគ�លក
ិ
កុ�រ និងយុវជនែដល�អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� និងេធ� ើេតស� �នេ�លេ� (េមើលែផ�កទី
11)។
អនុវត� យុទ���ស� េធ� ើេតស� �នេ�លេ�
និងអនុវត� �ម
�រែណ�ំអំពី
�រេធ� ើេតស� �នេ�លេ�។
 បុគ�លិកែដល�នសង្ស័យ
ឬប��ក់េ�យមន� ីរពិេ�ធន៍��នជំងឺ
COVID-19
គួ រទទួ ល�ន
េសចក� ែី ណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
និង
្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេ�ផ� ះេដើម្បីេ��ច់េ�យែឡកេ�យខ� �នឯង
និងែណ�ំ
ឲ្យជូ នដំណឹងដល់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពរបស់ពួកេគ
េបើសិន�
េ�គស���ន់ែតធ� ន់ធ�រេ�។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
 បុគ�លិកែដល�នេ�គស��
ែដល្រត�វ�នែណ�ំឲ្យែថ� ំខ� �នឯងេ�ផ� ះ
�ចប�្ឈប់�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
លុះ្រ�ែតលក� ខណ��ងេ្រ�ម
្រត�វ�នបំេពញប៉ុេ�
� ះ៖
• �៉ងតិច 10 ៃថ��នឆ� ងផុត �ប់ពីេពលែដលេចញេ�គស��ដំបូង និង
�៉ងតិច
24េ�៉ង�ប់�ំងពី�រេ�ះ្រ�យអ�រៈ្រគ �នេ��េ�យមិនេ្របើ
��ប
ំ ���ះកេ�� និង�រធូ រ្រ�លៃន េ�គស�� (ដូ ច�ក� ក និងដកដេង� ើមខ� ី)។
8. េ�េពលបុគ�លក
ិ មិន�

បុគ�លក
ិ ែដល��នេ�គស��
 បុគ�លិក��នេ�គស��ែដលេធ� ើេតស� វ �ជ��ន
គួ រ្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ� ះេដើម្បី
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡករយៈេពល
10
ៃថ�ប��ប់ព�
ី នេធ� ើេតស�
និង
្រត�វ�នេស� ឲ
ើ ្យអនុវត� �ម�រែណ�ំែដល�នេ�ក��ងែផ� កទី 8 �ងេលើ។

9. �រ�យ�រណ៍ពក
ី រណី

�រ�យ�រណ៍ពីករណី
 េបើសិន�កុ�រ យុវជន ឬបុគ�លិក 2 �ក់ឬេ្រចើន�ងេនះេ�ក��ងទីកែន� ង
របស់អ�កេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19
ចូ រជូ នដំណង
ឹ ដល់
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles �មរយៈេលខ 888397-3993 ក��ងអំឡ
� ងេពលៃថ� ឬេលខ (213) 240-7821 ឬ�មអន�ញេ�
www.redcap.link/covidreport។

10. អនុវត� យុទ���ស� េធ� ើ

�រេធ� ើេតស�ពិនត
ិ ្យែថ�ំ
 ទីកែន� ងែដលមិន�នករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នេធ� េើ �គវ �និច�័យ�មួ យ
�េពលបច��ប្បន� េ�ក��ងអ� ក�ំងទីលំេ� និងបុគ�លិក គួ រេធ� ើេតស� ពិនិត្យែថ� ំ
េ�េលើ 25% ៃនបុគ�លិក� ំងអស់េរៀង�ល់ 7 ៃថ� (ឧ. េ្រជើសេរ �សបុគ�លិកខុសៗ��
េដើម្បីេធ� ើេតស� េរៀង�ល់ 7 ៃថ� )។

នេ�គស��
និងេធ� ើេតស� វ �ជ��ន

កុ�រ យុវជន ឬបុគ�លិក
ែដល�នេ�គស��

េតស�

�រេធ� ើេតស���រេឆ� ើយតប
 េ�េពលបុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19 (អ� ក�ំងទីលំេ� ឬបុគ�លិក) ្រត�វ�ន
កំណត់អត� ស��ណ �រេធ� ើេតស� អ� ក�ំងទីលំេ� និងបុគ�លិក� ំងអស់គួរេធ� ើេឡើង
េរៀង�ល់ 7 ៃថ� ម�ងរហូ តដល់ែលងរកេឃើញករណីបែន� មេ�ក��ង�រេធ� េើ តស�
2
ជុំ�ប់ៗ��។
ប��ប់ព�
ី រេធ� ើេតស� េនះ្រត�វ�នប�� ប់
ទីកែន� ងគួ រ្រតឡប់េ�
�រេធ� ើេតស� ពិនិត្យែថ� ំេលើបុគ�លិក 25% េរៀង�ល់ 7 ៃថ� ។
�រេធ� ើេតស��នេ�លេ�
 េបើសិន�ទីកែន� ងមិន�ចេធ� ើេតស� អ� ក�ំងទីលំេ�និង/ឬបុគ�លិក� ំងអស់
ចូ រផ� ល់�ទិ�ព
េលើអ�កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�� ំងអស់�មួ យករណីជំងឺ
COVID-19
ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� ។
េបើសន
ិ ��រេធ� ើេតស� រកេឃើញករណីបែន� ម
�រេសុើបអេង� តករណីថ�ី្រត�វ�ន�ប់េផ� ើមជុំ វ �ញករណីថ�េី ដើម្បីកំណត់អត� ស��ណ
�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
និងេធ� ើេតស� អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�របស់ពួកេគផងែដរ។
ពិធី�រេនះ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង វ �ញស្រ�ប់ករណីែដល�នកំណត់នីមួយៗេ�ទីកែន� ង។
េមើល �រែណ�ំអំព�
ី រេធ� ើេតស� �នេ�លេ�។ កំណត់ពីយន� �រេដើម្បីឲ្យទីកែន� ង
ទទួ ល�នសំ�ក
SARS
CoV-2
(�រត�រែផ� ក�ងេលើៃនបំពង់ក
(nasopharyngeal) �រត�រ�ក់ក�
� ល្រចមុះ (nasal mid turbinate) �រត�រ្រចមុះ
ឬេដើមក) ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� PCR និងេដើម្បីេផ�ស
ើ �
ំ ក� ំងេនះពីទីកែន� ងេ��ន់
មន� ីរពិេ�ធន៍គ�ីនិក�ណិជ�កម� ។
ធន�នែដល�នកត់ស��ល់�ងេ្រ�ម
ផ� ល់ជូនេស�កម� ្របមូ លេ�នឹងកែន� ង។
 �ដំបូងទីកែន� ងគួ រ្រត�វ�នែណ�ំេ��ន់ �រែណ�ំអំពីេសចក� ីេ�ង DHS (DHS
reference guide) ឬ កងក��ំងេធ� ើេតស� រដ� California េដើម្បីែស� ងរកមន� ីរពិេ�ធន៍។
 េបើសិន�ទីកែន� ងរកមិនេឃើញមន� ីរពិេ�ធន៍េដើម្បីេធ� ើេតស� ក��ងេពល 1 ស��ហ៍
ក��ងអំឡ
� ង�រផ��ះជំងឺែដលកំពុងបន� DPHN ែដល�ន�ត់�ំងស្រ�ប់ទីកែន� ង
ប��ប់ពីករណី្រត�វ�ន�យ�រណ៍ នឹងេធ� ើ�រេរៀបចំ�រេធ� ើេតស� េ�យ្រក �ម�រ�រ
(strike) េធ� ើេតស� សហគមន៍របស់ DPH។ ្របអប់ឧបករណ៍េធ� ើេតស� ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង
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www.publichealth.lacounty.gov
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
េដើម្បីជួយឲ្យទីកែន� ងបេង� ើតទំ�ក់ទំនង�មួ យមន� ីរពិេ�ធន៍ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស�
េបើសិន��នត្រម�វ�រ។
្របអប់ឧបករណ៍េនះ�ចរក�នេ�៖
http://public
health.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/ccf/#testing.

11. េតើ�រ�ក់ឲ្យេ��ច់

ពីេគ្រត�វ�ន
ចង��លប��ញេ�េព
ល�?

កុ�រ និងយុវជនែដល�នប៉ះ�ល់
 កុ�រ
និងយុវជនែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល�នេ�គស��
្រត�វែត�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ (េ�ក��ងតំបន់ពណ៌េលឿង) រយៈេពល 10 ៃថ�។
 �រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ្រត�វ�នកំណត់និយមន័យ�៖
• �រប៉ះ�ល់ក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីបុគ�លែដល�នេ�គស�� (មិន�ជំងឺ COVID19 ្រត�វ�នប��ក់េ�យ�រេធ� ើេតស� ឬក៏អត់េ�ះេទ) រយៈេពល 15 �ទី
ឬយូរ�ងេនះក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង។ សូ មកត់ស��ល់ផងែដរ� េយើងេ�ែត
�ត់ទុក���រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
េបើេ�ះបី�គី� ំងពីរកំពុង�ក់
�៉ស់/រ�ំងមុខក៏េ�យ។
• �រប៉ះ�ល់�មួ យ�រ�តុ�វៃន�ង�យ និង/ឬ�រ�តុបេ�� ញរបស់បុគ�ល
ែដល�នេ�គស��
(ពួ កេគ្រត�វ�នក� ក/ក�
� ស់�ក់
�នេ្របើេ្រគ�ង
បរ �េ�គ��ររ ួម��
ឬទឹក�ត់)
ឬ�នផ� ល�
់ រែថ� ំគ� ីនិកេ�យ��ល់
ដល់បុគ�លែដល�នេ�គស�� េ�យមិន�ក់�៉ស់េពទ្យ ឬេ្រ�មៃដ។
 �រប៉ះ�ល់�ចេកើតេឡើង�មួ យបុគ�ល កុ�រ យុវជន ឬនរ���ក់ែដលឈឺ
មកពី�ងេ្រ�ទីកែន� ង ខណៈែដលមនុស្សឈឺ�នេ�គស�� ឬរហូ តដល់ 48 េ�៉ង
(ពីរៃថ�) មុនេពលមនុស្សឈឺេចញេ�គស��។
• �រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ ្រត�វែត�នរយៈេពល 10 ៃថ� �ប់ពេី ពលៃន�រ
ប៉ះ�ល់។
o េបើសិន�កុ�រ ឬយុវជន�ប់េផ� ើមប��ញេ�គស��ក��ងអំឡ
� ងេពល�ក់
ឲ្យេ��ច់ពីេគ េ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�ប់�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ែដល�នេរៀប�ប់េ�ក��ងែផ� កទី 6 ្រត�វអនុវត� ។ រយៈេពលៃន�រ�ក់
ឲ្យេ��ច់េ�យែឡករបស់កុ�រ
ឬយុវជន
្រត�វែត�ប់�ប់ពីេពល
េចញេ�គស����ងេពល�ប់េផ� ើមៃនរយៈេពល
េ��ច់េ�យែឡករបស់ខ� �ន។
បុគ�លក
ិ ែដល�នប៉ះ�ល់
 បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យកុ�រ យុវជន ឬបុគ�លិកែដល�នជំងឺ
COVID
្រត�វែតប��ន
� េ�ផ� ះេដើម្បីេ��ច់ពេី គ
ឬ�ក់េ�កែន� ង�ច់ពី
េគេ�នឹងកែន� ងរយៈេពល 10 ៃថ� ។
 េ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�ប់�រ�ក់បុគ�លិកឲ្យេ��ច់ពីេគ
គឺដូច��នឹង
េ�ល�រណ៍ស្រ�ប់អ�ក�ំងទីលំេ�ែដរ (ចូ រេមើល �រ�ក់អ�ក�ំងទីលំេ�ែដល
�នប៉ះ�ល់ឲ្យេ��ច់ពីេគ �ងេលើ)។
 េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ
ក��ងេពលែដល�ន�រខ� ះ�តក��ំង�រ�រ��ំង
បុគ�លិកេវជ� ��ស� ែដលមិន�នេ�គស��
ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល
�នជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ �ចបន� េធ� ើ�រ�រ�ន េបើសិន�ពួ ក
េគ�ក់ PPE សម្រសប និងអនុវត� �ម វ ��ន�រណ៍ៃន�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ។
េមើលែផ� កទី 17 និង 18 �ងេ្រ�មស្រ�ប់ព័ត�
៌ នអំពី PPE។
o បុគ�លិកេវជ� ��ស� ែដល��នេ�គស��ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់
និងបន� េធ� ើ�រ
គួ រែត�ម�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19 េ�យខ� �នឯងពីរដង�េរៀង�ល់ៃថ� ម� ងមុនេពលមកេធ� ើ�រ និងម� ងេទៀត្រប�ណដប់ពីរេ�៉ងេ្រ�យ។
o បុគ�លិក ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ�ផ� ះ �ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល
10 ៃថ� ប��ប់មក�ច្រតឡប់េ�េធ� �
ើ រវ �ញ�ន។
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
12. គំនូរបំ្រព� ញៃន�រ

តំបន់ៃបតង (តំបន់��ន
COVID)

��ស់ទីអ�ក�ំងទីលំ
េ�រ�ងតំបន់
•
•
•

�ន�សះេស្បើយពី
COVID
�នប�� ប់�រ�ក់ឲ្យ
េ��ច់ពីេគ x 14 ៃថ�
មិន��ប់�នេ�គស��
និង
�នេធ� ើេតស� អវ �ជ� �ន

•
•
•

•

តំបន់ពណ៌េលឿង
(�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ)
�រចូ លថ�ី ឬ
�រឲ្យចូ លេឡើង វ �ញ
�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ
COVID
អ� ក�ំងទីលំេ�ែដល
�កេចញពីទីកែន� ង�្រប�ំ
េដើម្បីេធ� ើ�រ�ង�ម
�រព��លេ�យេ្របើ�តិគី
មី �រព��លេផ្សងេទៀត
�នេ�គស�� និង�នេធ� ើ
េតស� អវ �ជ��ន

តំបន់ពណ៌្រកហម
(�រ�ក់ឲ្យេ��ច់
េ�យែឡក)
•

វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ
COVID
�នេ�គស��
ឬ��នេ�គស��

�រប៉ះ�ល់នង
ឹ ជំងឺ
�រេធ� ើេតស�ជំងឺ COVID (+)
េ�គស��ជំងឺ COVID
14 ៃថ�ប��ប់ព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ េហើយ
10 ៃថ�ប��ប់ព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក េហើយ

13. បុគ�លិកែដល្រតឡប់

មកេធ� ើ�រវ �ញ

�រ្រតឡប់មកេធ� �
ើ រវ �ញប��ប់ពី�រឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ឬេ��ច់ពីេគ(ច��ឡីសក
័ �)
 បុគ�លិកែដល្រត�វ�នេធ� េើ �គវ �និច�័យ��នជំងឺ COVID-19 ឬ�នេ�គស��ជំងឺ
COVID-19 �ច្រតឡប់េ�ទីកែន� ងេធ� ើ�រវ �ញប��ប់ពី៖
• �៉ងតិច 10 ៃថ��នឆ� ងផុត �ប់ពីេពលែដលេចញេ�គស�� ដំបូង និង
�៉ងតិច
24
េ�៉ង)
ប��ប់�រេ�ះ្រ�យអ�រៈ្រគ �នេ��េ�យមិន
េ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� និង�រធូ រ្រ�លៃន េ�គស�� (ដូ ច�ក� ក និងដកដេង� ើមខ� ី)។
បុគ�លិកែដល��នេ�គស��
ែដល�នេធ� េើ តស� វ �ជ� �ន�ច្រតឡប់េ�
េធ� ើ�ររយៈេពល
10
ៃថ� ប��ប់ព�
ី នទទួ ល�រេធ� ើេតស� ជំងឺ
COVID-19
របស់ពួកេគ។
 បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យករណី �ច្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញ 10 ៃថ�
ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យរបស់ពួកេគ�មួ យករណី។

14. ជំ�នែដល្រត�វេធ� ើស  �ក់ចុះែផន�រសេ���ះប��ន់របស់អ�ក

្រ�ប់ករណីជំងឺ
COVID-19 វ �ជ��ន

េដើម្បី�រ�របុគ�លិក
និងអ� ក�ំងទី
លំេ�។
 ែស�ងរក�រព��ល��មៗេ�យទូ រសព� េ�េលខ 911 ស្រ�ប់អ�ក�ំងទីលេំ �
ែដល�នស���មួ យក��ងចំេ�មស��្រព�នសេ���ះប��ន់ៃនជំងឺ COVID-19
�ំងេនះ៖
• �រពិ�កក��ង�រដកដេង� ម
ើ
• �រឈឺ�ប់ឥតឈប់ ឬស��ធេ�ក��ង្រទ�ង
• �រ�ន់�ំងថ� ី ឬមិន�ច�ស់សតិ
• បបូ រ�ត់ ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
 បិតផ�យព័ត៌�ន និងជូ នដំណឹងដល់បុគ�លិក កុ�រ និងយុវជនរបស់អ�កអំពី
អនុ�សន៍សុខ�ព��រណៈេដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ
និងអំពី
�រ��ស់ប�រេ�េលើ
�
េស�កម� ែដល�ច�ក់ទងនឹងករណី។
 េធ� ើឲ្យ្រ�កដ� ទីកែន� ងទូ េ�� ំងអស់េ�ក��ងអ�រេ�រព�ម�រអនុវត� ញឹក�ប់
និង�ន្របសិទ��ពេដើម្បីេ�សស��តបរ ���ន។
 េបើសិន��នករណី វ �ជ��នជំងឺ
COVID
ែដល�នប��ក់ចំនួនពីរករណី
ឬេ្រចើន�ងេនះក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� ចូ រ�យ�រណ៍ពីករណីដូច�នកត់ស��ល់
េ�ក��ងែផ� កទី 10។
 អ� កឯកេទសសុខ�ពបរ ���ន
�ចចុះេ�ដល់ទីកែន� ងេដើម្បី្របឹក�េ�បល់
និងផ� ល់ជំនួយបេច� កេទសស� ីពី�រអនុវត� អ�ម័យ និង�រស��ត។ េគ�ចេស� ើសុំ
អ� កឯកេទសសុខ�ពបរ ���នេ�យទូ រសព� េ�កម� វ �ធីសុខ�ពបរ ���ន
(Environmental Health Program) �មរយៈេលខ (626) 430-5201។

15. េ�ល�រណ៍ ែណ�ំ

ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �នស្រ�ប់បគ
ុ � លក
ិ

ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់  បុគ�លិកែដល�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យបុគ�លែដល�នេ�គស�� គួ រែតផ�ល់
�៉ស់េពទ្យដល់អ�ក�ំងទីលំេ� និង�ក់�៉ស់េពទ្យ ឬឧបករណ៍ដកដេង� ើម N95
PPE



េបើសិន��ន
េ�យេធ� ើេតស� �ពស័ក�ិសម
និង
សន� ះ�ំងមុខ
ឬែវ�ន�េ�យខ� �នឯងក��ងអំឡ
� ងេពលប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យអ� ក�ំងទីលំេ�។
�៉ស់ KN95 គឺេស� �
ើ � េ�នឹង�៉ស់េពទ្យ។
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�បុគ�លិក� ំងអស់ស��តៃដរបស់ខ� �ន រ ួម� ំងមុន និងេ្រ�យប៉ះ�ល់
អ� ក�ំងទីលំេ� េ្រ�យប៉ះ�ល់ៃផ� ឬឧបករណ៍ែដលកខ� ក់ មុនេពល�ក់េ្រ�មៃដ
និងប��ប់ពីេ�ះរបស់មួយចំនួនេចញ
ដូ ច�េ្រ�មៃដ
�វេ្រ��រ�រ
និង�៉ស់េពទ្យ ឬឧបករណ៍ដកដេង� ើម N95។

សកម� �ពផ�ល�
់ រែថ�ំ (ស្រ�ប់អ�រែដលផ�ល់េស�កម� េនះ)
 �ក់េ្រ�មៃដែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�នស្រ�ប់្រគប់សកម� �ពផ� ល់
�រែថ� ំ� ំងអស់ និងសកម� �ពស��តទូ េ� �ពិេសសេបើសិន�អ� ក�ចនឹង
ប៉ះ�ល់�មួ យ�ម
�រ�តុ�វៃន�ង�យ
�រ�តុបេ�� ញ
�មក
ែស្បកែដលខូ ច
ឬៃផ�
ឬ្រក�ត់ក្រ�លែដល្រប�ក់�ម
ឬវត��ែដល
ឆ� ងេមេ�គេផ្សងេទៀត។ េ�ះេ្រ�មៃដេ�លប��ប់ពីេ្របើ្រ�ស់េលើអ�កជំងឺនីមួយៗ
កុំេ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញ។
េធ� ើអ�ម័យៃដមុនេពល�ក់េ្រ�មៃដ
និងប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ។
 េបើសិន�អ� ក�ំងទីលំេ��នជំងឺផ� វ� ដេង� ើម
ចូ រ�ក់�៉ស់េពទ្យ
ឬ
ឧបករណ៍ដកដេង� ម
ើ
N95
និងសន� ះ�ំងមុខ
ឬែវ�ន�
ក��ងអំឡ
� ងសកម� �ពផ� ល់�រែថ� ំក��ងគំ�ត
6
ហ� ីត។
្រត�វ្រ�កដ�
�ក់�៉ស់ឲ្យអ� ក�ំងទីលំេ�ក��ងអំឡ
� ងសកម� �ព� ំងេនះផងែដរ។
េ�េពលេធ� ើ�រ�មួ យអ� កជំងឺេ�ក��ងតំបន់ពណ៌េលឿង និង្រកហម �៉ស់េពទ្យ
ឬឧបករណ៍ដកដេង� ើម N95 គួ រ្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់រយៈេពលៃនេវន និងេ�ះេចញ
េ�េពលកខ� ក់។ កុំេ្របើេឡើង វ �ញ។
 េ�េពលេ�ះេ្រ�មៃដ និង�៉ស់ �ដំបូងចូ រេ�ះេ្រ�មៃដ និងេ�ះ�េ�ល។
ប��ប់មក �ងៃដរបស់អ�ក��មៗ�មួ យ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី
ឬេ្របើទឹក�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល។ ប��ប់មក េ�ះ និងេ�ះេ�ល�៉ស់
និង�ងៃដរបស់អ�ក��មៗម� ងេទៀតេ�យេ្របើ�ប៊ូ
និងទឹក
ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល។
 ពិ�រ�េ្របើ�វេ្រ��រ�រែដល�ចេ្របើេឡើង វ �ញ ឬ�ចេ�កគក់�នេធ� �
ើ � ស� ិក
ឬេអៀម�រ�រ និងស��ប់េមេ�គប��ប់ពេី ្របើម�ងៗស្រ�ប់ (1) សកម� �ពែថ� ំ
ែដល�ច��ត្រប�ក់ និង/ឬ (2) សកម� �ពែថ� ំែដល�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់
ដូ ច��រងូ តទឹកឲ្យ
ែដលផ� ល់ឱ�សស្រ�ប់�រឆ� ង��ក់�រេមេ�គេ�ៃដ
និងសំេលៀកបំ�ក់របស់អ�កផ� ល់�រែថ�។ំ

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
12/30/20 Group Homes, FFAs and STRTPs (Cambodian)

- 14 -
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�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
 េ�េពល�ចេធ� �
ើ ន ចូ រពិ�រ�ផ� ល�
់ រងូ តទឹកេលើែ្រគដល់ក�
ុ រ និងយុវជន
ែដល�នេ�គស��ជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេដើម្បីេចៀស�ង�រ��តទឹក
និង�រេធ� ើឲ្យ
េសើម�៉ស់។
 េបើសិន�ជួ យប���ក��រដល់កុ�រ ឬយុវជន ចូ រ�ងៃដមុននឹងេរៀបចំម� �ប��រ
ឺ ឺ
និង�ក់រ�ំង�រ�រសម្រសប រ ួម� ំងេ្រ�មៃដ និង�៉ស់េបើសិន�អ� កជំងឈ
ក��ងអំឡ
� ងេពលប���ក��រ។
 �ក់េ្រ�មៃដេ�េពល�ង្រប�ប់្រប���ំ និង�ងៃដប��ប់ពេី �ះេ្រ�មៃដ។

16. �រអនុវត� ល�បំផុត

ស្រ�ប់
�ររក�អ�ម័យ
និង�រែថ�ំផ�ះ

�រអនុវត� �រស��ត
 ស��ត និងស��ប់េមេ�គ�ល់ៃផ� និងវត��ែដល�នប៉ះញឹក�ប់�្រប�ំ និងឲ្យ�ន
្របសិទ��ព ដូ ច�ៃដ��រ ប��ន់ៃដ ៃផ� េធ� �
ើ រ ក�លមួ លរ� ូ� �េណ និងទូ រសព� ។
 �រស��តបរ ���ន
គួ រែត្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�យេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល
�នចុះប�� ី�មួ យ
EPA
េ�យេ�ងេ��មរយៈេពលប៉ះ�ល់េសើមែដល�ន
ែណ�ំ។ េមើល �រែណ�ំសខ
ុ �ព��រណៈអំព�
ី រស��តេ�ទីកែន� ង�្រក �ម។
• េបើសិន�មិន�នផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ី�មួ យ EPA ចូ រេ្របើ
សូ លុយស្យ
� ងេធ� ើឲ្យស (Bleach) ែដល�នក� រ �ន (�ក់ bleach ្របែហល 4 ��ប
្រ��េហ� ក��ងទឹក 1 ��ត ឬ�ក់ bleach 5 ��ប្រ��េហ� (1/3ែពង)
ក��ងទឹកមួ យ��ឡ
� ង)។ េរៀបចំសូលុយស្យ
� ង Bleach �េរៀង�ល់ៃថ� ឬ�មត្រម�វ�រ។
្រក�សេធ� ើេតស�
(Test
strips)
�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីពិនិត្យេមើល�េតើ
សូ លុយស្យ
� ង�នក��ំង្រតឹម្រត�វឬក៏អត់។
• ផលិតផលស��ប់េមេ�គែដល�ន�តិ�ល់កុល�ច្រត�វ�នេ្របើេបើសិន�
�ន�តិ�ល់កុល > 70% និងអនុវត� �មរយៈេពលប៉ះ�ល់េ�ក��ង�រែណ�ំ
េ�េលើ��ក។
 ្រក�ត់ក្រ�ល ្រប�ប់្រប�រ��ំ��រ និង�នែដល�របស់អ�ក� ំងេ�ះែដលឈឺ
មិន�ំ�ច់�ង�ច់េ�យែឡកេទ ប៉ែុ ន� មិនគួ រេ្របើរ ួម��េ�យមិន�ន�រ�ង
ស��តឲ្យ�ន��តល� េឡើយ។ ែណ�ំឲ្យបុគ�លិកស��តេចៀស�ង�រ "ឱប" ឬ្រគលុក
េចញនូ វ�រេ�កគក់
មុនេពល�ងស��ត
េដើម្បីេចៀស�ង�រេធ� ើឲ្យកខ� ក់
េ�យខ� �នឯង។ ែណ�ំឲ្យបុគ�លិកស��ត�ងៃដរបស់ខ� �ន�មួ យ�ប៊ូ
និងទឹក
ឬទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល��មៗប��ប់ពី�ត់ែចង
�រេ�កគក់ែដល�នឆ� ងេមេ�គ។
�រផ�ត់ផ�ង់
 ផ� ល់�រផ� តផ
់ � ង់្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់អ�ម័យល� ដូ ច��រ�យ្រស� លេ្របើកែន� ង�ង
ស��តៃដែដល��ត និងដំេណើរ�រ �ប៊ូ ្រក�សជូ តៃដ និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
ែដល�ន�តិ�ល់កល
ុ (�ពិេសសេ�ជិតបន� ប់ម� �ប��រ និងបន� ប់ទឹក)។
 �ររក�អ�ម័យៃដ (កន� ន់ែដល�ន�ប៊ូ ស��ប់�ក់េតរ � និងផលិតផលែជល
�ន�តិ�ល់កុល) គួ រែត�នេ�ទូ � ំងអ�រ �ពិេសសេ�្រចកចូ លអ�រ។
 េធ� ើឲ្យ្រ�កដ��ន្រក�សជូ ត�ត់
េហើយកន� ន់� ំងអស់�ន�ប៊ូ
និងកែន្សង្របេភទ្រក�សស្រ�ប់�ងស��តៃដ។
 អប់រ�
និងរ�លឹកដល់កុ�រ
និងយុវជនឲ្យេធ� ើអ�ម័យៃដសម្រសបេពញមួ យៃថ�
�ពិេសសប��ប់ពេី ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹក និងមុននឹងបរ �េ�គ��ររបស់ខ� �ន។
 �ក់ធុងស្រ�មេ�ជិត្រចកេចញ�ងក��ងបន� ប់របស់កុ�រ
ឬយុវជន� ំង�យ
(េបើសិន�ពួ កេគកំពុងផ�ល់�រែថ� ំដល់កុ�រ
ឬយុវជន)
េដើម្បីបង�
លក� ណៈ�យ្រស� លស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេ�ះេ�លរបស់េផ្សងៗដូ ច�េ្រ�មៃដ
�៉ស់េពទ្យ និង�វេ្រ��រ�រ។
កំណត់ស��ល់៖ អ� កឯកេទសសុខ�ពបរ ���នៃន DPH �ចផ� ល់ជំនួយបេច� កេទស
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់ផ�ះ�្រក �ម ��ក់�រ្រគ� �រចិ��ឹម អ�រទីជ្រមកយុវជនបេ�
� ះ�សន�
និងកម� វ �ធីព��ល�ន�រ��ក់េ�រយៈេពលខ� ី
ដល់ទីកែន� ងរបស់អ�កអំពី�រអនុវត� អ�ម័យ
និង�រស��ត
េបើសិន��ំ�ច់។
េគ�ចេស� ើសុំអ�កឯកេទសសុខ�ពបរ ���នេ�យទូ រសព� េ�កម� វ �ធីសុខ�ពបរ ���ន
(Environmental Health Program) �មរយៈេលខ (626) 430-5201។
ទប់��ត់ និង�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 រ�ងអ�រ
មេធ��យេធ� ើដំេណើរ
- �ក់ក្រមិត�រដឹកជ��ន
� កុ�រ និងយុវជន� ំងអស់មក្រតឹមេ�លបំណងសំ�ន់ៗែតប៉ុេ�
� ះ។
- េ�េពល�ំ�ច់្រត�វដឹកជ��ន
� កុ�រ និងយុវជនែដល�នេ�គស��៖
o មិនគួ រដឹកជ��ន
� កុ�រ និងយុវជនែដល�នេ�គស���មួ យអ� ក�ំងទីលេំ �ែដល��នេ�គស��េឡើយ។
o ឲ្យកុ�រ និងយុវជនែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��េំ ឡើងេ��ក់�៉ស់េពទ្យ។
o េចៀស�ង�រដឹកជ��ន
� កុ�រ
និងយុវជនែដល�នេ�គស��េ្រចើន�មួ យ��។
េ�េពល�ំ�ច់្រត�វដឹក
ជ��ន
� កុ�រ និងយុវជនេ្រចើនក��ងេពលែតមួ យ គួ រអនុវត� �ររក�គំ�តសង� មសម្រសប (> 6 ហ� ត
ី )
ស្រ�ប់� ំងកុ�រ យុវជន និង� ំងអ� កេបើកបរ។ កុ�រ ឬយុវជនគួ រ្រត�វ�ន�ក់េ��ងផ��យ��ៃនរថយន�
ពីអ�កេបើកបរ េ�េ�អីអង��យ��យ�ងេគបំផុតពីេ�អីអង��យរបស់អ�កេបើកបរ។
o គួ ររមូ របង� �ច�នយន� ចុះ េដើម្បីជំនួយដល់ខ្យល់េចញចូ លក��ងរថយន� ។
o �ក់ប��ល
� �រផ� ត់ផ�ង់ស្រ�ប់អ�ម័យល� ែដល�នដូ ច�្រក�សជូ ត�ត់ ធុងស្រ�ម ឬថង់ស្រ�ម
ស្រ�ប់េ�ល្រក�សជូ ត�ត់ែដលេ្របើរ ួច និងទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល។
o េបើសិន�អ� ក�នេ្រ�ងប��ន
� កុ�រ ឬយុវជនេ��ន់�រែថ� ំក្រមិតខ� ស់�ងមុន េ�យ�រ��ន�ព
ផ� វ� ដេង� ើម�ន់ែតធ� ន់ធ�រ ចូ រជូ នដំណឹងដល់ EMS ឬអ� កដឹកជ��ន
� េផ្សងេទៀត�កុ�រ ឬយុវជន�ន�រឆ� ង
ជំងឺផ� វ� ដេង� ើមែដលមិន�ន់�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ។
�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កេបើកបរ
o អ� កេបើកបរ�នយន� �នផ��កកុ�រ និងយុវជនែដល�នេ�គស�� គួ រេធ� �
ើ រ្រប �ង្របយ័ត�សម្រសប ដូ ច�
�ក់ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន រ ួម�ន�៉ស់េពទ្យ ឬ N95 េបើសិន��ន និងេធ� ើេតស� �ពសក� ិសម។

•
•

•
•
•
•
•
•

ធន�នបែន� ម
េគហទំព័រេមេ�គកូ រ� ូ� LAC DPH៖ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
ប�
� ញជូ នព័ត៌�នសុខ�ពរបស់ Los Angeles៖ �រទំ�ក់ទំនង�ទិ�ព�មអុីែមលរបស់�យក��ន
សុខ�ព��រណៈ (DPH) េ��ន់អ�កជំ�ញែថ� ំសុខ�ព�មរយៈ LAHAN។ ្រប�នបទរ ួម�នដូ ច��រផ��ះ
ជំងឺក��ងតំបន់
ឬ��ក់�តិ
និង�និភ័យ
(risk)
សុខ�ពែដលកំពង
ុ េកើតេឡើង។
http://publichealth.lacounty.gov/lahan/
FAQ
អ� ីែដលអ� កគួ រែតដឹង (ព័ត�
៌ ន�្រ�ហ� ិក)
�រស��តទីកែន� ង�្រក �ម
�រ�ងស��តៃដ
�រែណ�ំស្រ�ប់លំេ���ន្រគ� �រេ្រចើន
�រែណ�ំទីកែន� ងែថ� ំ ជំ�ញ និង FAQs

េបើសិន�អ� ក�នសំណួរ និងចង់ជែជក�មួ យនរ���ក់ ចូ រេតេ�ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់ Los Angeles County
�មរយៈេលខ 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� ។
េយើងសូ មអរគុណដល់�រេប� �� និង�រខិតខំរបស់អ�កេដើម្បីរក�ឲ្យេ�នធី Los Angeles �នសុខ�ពល� ។
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