េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)
នយកដ�នសុខភាពសា倨ធារណៈរបស់េខានធី Los Angeles
ការែណនំស្រមាប់ការដឹកជ��ន� និងការេ�យកម�ប� ឣហារ

បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
10/30/20៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពព័ត៌�នអំពីអ�ីែដល្រត�វេធ� ើេបើសិន�អ� ក�នេ�គស��
�នជំងឺ COVID-19 ឬ�អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19

�រ�ត់ែចងម� �ប��រ�នសម្រសបក��ងអំឡ
� ងេពលេរៀបចំ �ន់ េ�យក និងដឹកជ��ន
� ម� �ប��រ
គឺ�ន�រៈសំ�ន់ក��ង�រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ម� �ប��រ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់ទទួ ល�ន។ ទីកែន� ងចំណី
��រ្រពម�ំងអ� កេបើកបរដឹកជ��ន
� ម� �ប��រ េដើរតួ �ទី�៉ងសំ�ន់េ�ក��ង�រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�
ម� �ប��រេ�ែត�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់អតិថិជន ក��ងអំឡ
� ងេពលដឹកជ��ន
� ។
44

សំ�ន់៖ ស�ិតេ�ផ�ះេបើសន
ិ �អ� ក�នជំងឺ COVID-19 ឬ�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19
• េបើសិន�អ� ក�នេ�គស�� អ� កគួ រែតស� ិតេ�ផ� ះ និងទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក
អំព�
ី ព�ំ�ច់េដើម្បីេធ� េើ តស� និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
សូ មចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/covidcare។
• េបើសិន�អ� ក�នេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬ្រត�វ�ន្រ�ប់េ�យ្រគ�េពទ្យ�
អ� កទំនង��នជំងឺ COVID-19 អ� ក�ំ�ច់្រត�វស� ិតេ�ផ� ះ។
ចូ រ�ន�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះេ� ph.lacounty.gov/covidisolation
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម។
• េបើសិន�អ� ក�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដល�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
អ� ក�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពីេគ។ ចូ រ�ន�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះេ�
ph.lacounty.gov/covidquarantine។

អ�ម័យ��ល់ខ� �ន
•

�ងៃដរបស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទីរ�ង
�រដឹកជ��ន
� នីមួយៗ និងមុនេពលេ�យក និងទំ�ក់ម� �ប��រេ�
ឲ្យ អតិថិជន ។
េបើសិន�មិន�ន�ប៊ូ និងទឹក ចូ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ
�ល់កុល�៉ងតិច 60%។
េចៀស�ង�រប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�កេ�យេ្របើៃដែដលមិន�ន់
�ន�ង។
44

•
•

44

�រ�ត់ែចង និង�រ�ន់ម� �ប��រ�នសម្រសប
•

ម� �ប��រគួ រ្រត�វ�នេវចខ� ប់េ�ក��ងក�� ប់ែដល�ចេមើលេឃើញ (tamperevident) និង្រត�វ�នរក�េដើម្បីកុំឲ្យ�ប៉ះ�ល់�មួ យ�រចម� ងេមេ�គ
ែដល�ចេកើតេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពលដឹកជ��ន
� ។

•

ម� �ប��រែដល�នដឹកជ��ន
� ្រត�វែត�ក់េ�ក��ងឧបករណ៍ផ��ក
ែដលផលិតពីវត���តុរេ�ង �ច�ងស��ត�ន និងមិន្រ�បទឹក
ែដល�ចធន់្រ�ំនឹង�រស��តញឹក�ប់�ន។
រក�្របអប់ដឹកជ��ន
� (carriers) ឲ្យ�ន��ត �នអុីសូឡង់�រ�រ
េ�ក��ង�នយន� ស្រ�ប់ផ��កម� �ប��រក��ងអំឡ
� ងេពលដឹកជ��ន
� ។

•
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េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)
នយកដ�នសុខភាពសា蜰ធារណៈរបស់េខានធី Los Angeles
ការែណនំស្រមាប់ការដឹកជ��ន� និងការេ�យកម�ប� ឣហារ

្របអប់ដឹកជ��ន
� គួ រែតមិន្រ�បទឹក និងរក�ម� �ប��រ
ក��ងក្រមិតសីតុណ��ពសម្រសប។
េ�រយៈេពលដឹកជ��ន
� េលើសពី 30 �ទី ម� �ប��រ្រត�វែតរក�េ�ក��ង
សីតុណ��ព្រត�ក់ (េ្រ�ម 41˚) ឬេ�� (េលើស 135˚)។

•

�រេ�យក និង�រដឹកជ��ន
�
•

•
•
•
•

េ�ជនីយ��នគួ រែត�នេ្រគ�ង�ំ�ច់េវចខ� ប់�ង
ំ អស់
និង�ក់េ�ក��ងថង់ ែដលរ ួម�នដូ ច�បរ ���រស្រ�ប់��ំ ្រក�ត់ជូត
និងេ្រគ�ងផ្ស ំរស �តិ។ េនះេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� កេបើកបរ មិន�ំ�ច់
ប៉ះ�ល់វត��បែន� ម�មួ យក��ងអំឡ
� ងេពលេ�យក។
ែណ�ំឲ្យអ� កេបើកបររក�គំ�តសង� មច��យ្រ�ំមួយហ� ីតពី អតិថិជន
ខណៈេពលរង់�ំ�រកុម�៉ង់។
សូ មផ�ល់្រក�ត់�ំងមុខស្រ�ប់បុគ�លិក�ំងអស់
និង��ឲ្យ្រ�កដ�ពួ កេគ�ក់�្រគប់េពល�ំងអស់េ�េពល�នទំ�ក់
ទំនង�មួ យ�� ឬ�មួ យអតិថិជន។
អ� កេបើកបរ្រត�វែតរក� ែផ� ក �ងក��ងៃន�នយន� ឲ្យ��ត និង�នអ�ម័យ
�ប់ប��ល
� �ំងឃ��បេ្រ�យ និង/ឬកែន� ងស��កែផ� ក�ងេ្រ�យ។
អ� កេបើកបរ្រត�វែតរក�ទុកម� �ប��រេ�ក��ងឧបករណ៍ផ��កែដល��ត
និង�នស��ប់េមេ�គរ ួចស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ។
44

44

44

�រដឹកជ��ន
� ម� �ប��រ
•

អ� កេបើកបរមិនគួ រប៉ះ�ល់ម� �ប��រេឡើយ ម� �ប��រ�ំងអស់
្រត�វែតស� ិតេ�ក��ង ក�� ប់ េដើមរបស់�។
េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យ អតិថិជន ។
ែណ�ំឲ្យអ� កេបើកបរេរៀបចំ�មួ យ អតិថិជន
េដើម្បីទុកម� �ប��រេ��ងមុខ�ត់��រ
ដូ េច� ះ អតិថិជន �ចេ�យកម� �ប��រ�នេ�េពលអ� កេបើកបរ
ដឹកជ��ន
� �ន�កេចញេ�។
44

•
•

44

44

44

44

44

44

44

�រែណ�ំេផ្សងេទៀតស្រ�ប់អ�កេបើកបរដឹកជ���ន
•
•
•

អ� កេបើកបរគួ រែតេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គែដល�នអនុម័តេ�យ EPA េ�យ
អនុវត� �ម�រែណ�ំេលើ��កផលិតផលេដើម្បីស��តនិងស��ប់េមេ�គ
េលើចំណុចប៉ះទូ េ�។
កែន� ងែដលគួ រែតស��ត�្រប�ំេ�ក��ង�នយន� �នដូ ច�ចង� �ត ប៊ូ តុង វ �ទ្យ
�
ចង� ឹះេលខ និងៃដ��រ។
អ� កេបើកបរែដលេ�យកម� �ប��រ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេ្របើ
បន� ប់ទឹករបស់េ�ជនីយ��នេដើម្បីេធ� ើ�រ�ងៃដឲ្យ�នសម្រសបមុននឹង
យកម� �ប��រេដើម្បីេធ� �
ើ រដឹកជ��ន
� ។
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េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)
នយកដ�នសុខភាពសា霜ធារណៈរបស់េខានធី Los Angeles
ការែណនំស្រមាប់ការដឹកជ��ន� និងការេ�យកម�ប� ឣហារ

�ររ�លឹកស្រ�ប់ អតិថិជន
44

44

•
•
•
•

យកម� �ប��រែដល�នេវចខ� ប់េចញពីថង់ដឹកជ��ន
� និងេ�ះថង់ ឬ្របអប់ដឹក
ជ��ន
� េ�ះេ�ល។
�ងៃដ�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកេ��អ៊ុនៗរយៈេពល 20 វ ��ទី
មុននឹង�ត់ែចងម� �ប��រ និងមុនេពលបរ �េ�គ។
�ក់ម� �ប��រែដល�ចខូ ចក��ងទូ រទឹកកកឲ្យ�ន�ប់បំផត
ុ �មែដល�ច
េធ� ើ�ន និងក��ងរយៈេពលពីរេ�៉ងប��ប់ពីទិញ ឬដឹកជ��ន
�
េបើសិន�មិន�ន់ប រ �េ�គ�។
ម� �ប��រគួ រែត្រត�វ�នដឹកជ��ន
� /ទទួ លពីទីកែន� ងចំណី��រ
ែដល�នអនុ��តេ�យែដនយុ��ធិ�រសុ�ភិ�លក��ងតំបន់ប៉ុេ�
� ះ។

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ ម�ក់ទងេស�កម� ្របឹក�េ�បល់�មរយៈេលខ (888) 700 – 9995។
385
Arrowhead
San Bernardino
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ N.នបែន�
មអំពAve.,
ីជំងឺ COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់៖ http://publichealth.lacounty.gov
Call
or
Text:
800.442.2283
ឬទូ រសព� េ�ែខ្សទូ រសព� ព័ត�
៌ នរបស់ Los Angeles County 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24
េ�៉ងក��ងមួ យៃថ�។
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