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ជំងឺ COVID-19៖ ការពាក់ម៉ា ស ់

ដ ើម្បីដម្ើលឯកសារដ េះជាភាសាដសេង ឬជាទ្រង់ទ្ាយដេហរំព័រ សូម្ចូលដៅកា ់ ph.lacounty.gov/masks 
 

សម្រមបកំ់ណែចុងក្ម្រកាយបផំុតនៃក្សចកដ ីណែនកំ្ៃេះ សូមពិៃិតយក្មើលក្េហទំព័រ៖ ph.lacounty.gov/masks។ 

ក្ៅកន ុងក្ោៃធី LA ម៉ា សេ់តឺម្រមូវចបំាច់ឱ្យពាក់ក្ៅតាមណផែកោងកន ុងអគារនៃទីតាងំមួយចំៃួៃ 
ៃិងជាការណែនយំ៉ា ងមុឺងម៉ា ត់ឱ្យពាក់ក្ៅតាមទកីណៃែងក្ផេងៗក្ទៀត។ សូមក្មើលក្េហទំព័រ ចាប ់
ៃិងក្សចកដ ីណែនកំ្ផេងៗអពីំការពាក់ម៉ា ស់។  

ចំែុចសំោៃ់ៗ 

• ដ ើម្បឱី្យ ំដ ើរការបា លអ  ម៉ា ស់ត្រូវការឱ្យទាំង សកតសិមលអ   ិងម  ការក្ម្រចេះបាៃលអ ៖ 

o សកត ិសម្លអ  ម  ័យថាម៉ា សទ់្េបដៅដលើមត់ ិងទ្ចម្ េះរបស់អ្នក ដហើយ

បិរជិតដៅ ឹងផ្សនកសងខាងន នសៃម្ ខ  ិងទ្ចម្ េះរបស់អ្នក។  

o ការដទ្រេះបា លអ  ម  ័យថាវតថ ុធាត ដ ើម្សទ្មបស់លតិម៉ា ស់ដ េះរប់សាា ត់ដម្ដោេបា យ៉ា ងលអ ។ 

អ្នកអាចររួលបា ការដទ្រេះបា លអ ដោយពាក់ម៉ា ស់ផ្ លម ដទ្ចើ ទ្សាប់ 

 ិងបា សលិតដ ើងពីវតថ ុធាត ដ ើម្ជាក់លាក់មួ្យចំ ួ ។  

• ខ ៈដពលផ្ លម៉ា សទ់្េប់ទ្បដេរសតល់ ូវកទ្មិ្តការពារបា ខលេះ ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ផ្ លបិរជតិលអ  
(ឧាហរ ៍ ទ្បដេរ N95 ទ្បដេរ KN95 ឬទ្បដេរ KF94) សតល់ ូវទ្បព័ ធការពារ ល៏អ បំស ត។ 

មូលក្ហតុណែលការពាក់ម៉ា ស់អាចបៃថយក្លបឿៃនៃការ រ កកលលលលជំងឺ COVID-19 

ជំងឺ COVID-19  រ កកោលោល ដៅដពលផ្ លអ្នកសទ ុកដម្ដោេ 

 ក ដងហ ើម្ដចញដោយម  ំ ក់រឹក  ិងភាេលអ ិតតូចៗផ្ លម សទ ុកដម្ដោេដ េះ។ 

ប ៃ ប់ម្ក  ំ ក់រឹក 

 ិងភាេលអ ិតតូចៗាងំដ េះអាចទ្តូវបា ទ្សូបចូលតាម្ ដងហ ើម្ដោយម្  សេដសេង 

ឬធាល ក់ដៅដលើផ្េនក ទ្ចម្ េះ ឬមត់របស់ពួកដេ។ 

• ម៉ា ស់ ជួយរប់សាា ត់ការរ កកោលោលន ជំងឺ COVID-19។ 

ម៉ា សក់ារពារម្  សេ នរដោយោោងំ ំ ក់រឹក 

 ិងភាេលអ ិតតូចៗផ្ លអ្នក ក ដងហ ើម្ កអក ឬកណ្តត ស់ដចញម្កដ េះ ដហើយទ្បសិ ដបើបិរ

ជិត ឹងម្ ខរបស់អ្នក ទ្ពម្ាងំដទ្រេះបា លអ ដ េះ ម៉ា សក់ារពារអ្នកពីការសាយភាយន ភាេលអ ិតតូចៗពីអ្នក

 នរបា  សងផ្ រ។ 

• ឧបករែ៍ជំៃួយការែកែក្ងហើម ( ិយយរមួ្ ម៉ា ស់ាងំឡាយផ្ លម ជ ំញផ្សនកការដទ្រេះ  ូចជា “ទ្បដេរ 

N95 ទ្បដេរ KN95 ឬទ្បដេរ KF94”) សដល់ ូវទ្បព័ ធការពារកទ្មិ្តខពស់បំស ត។ 

ឧបករ ៍ាងំដ េះដទ្រេះបា យ៉ា ងលអ  ដហើយបិរជិតលអ ដៅ ឹងម្ ខរបស់អ្នក  ូដចនេះឧបករ ៍

ដ េះការពារអ្នកពីការសាយភាយន ភាេលអ ិតតូចៗពីអ្នក នរបា ។ 

ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ាងំដ េះក៏ការពារអ្នក នរដោយោោងំ ំ ក់រឹក 

 ិងភាេលអ ិតតូចៗផ្ លអ្នក ក ដងហ ើម្ កអក ឬកណ្តត ស់ដចញម្ក សងផ្ រ។ 

ជំហាៃសំោៃ់ៗកន ុងការក្ម្រជើសក្រ កសម៉ា ស់ 

ផ្សែងយល់ថាដតើម៉ា ស់ទ្បដេរណ្តផ្ លសដល់ ូវទ្បព័ ធការពារ ៏លអ បំស ត ទ្បឆំង ឹងជំងឺ COVID-19។ 

• ទ្បសិ ដបើអ្នកទ្តូវការទ្បព ័ធការពារផ្ លលអ បំស ត សូម្ពាក់ ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ ផ្ លបិរជិតលអ ។ 

ទ្បសិ ដបើឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្មិ្ ផ្ម្ ជាជដទ្ម្ើសផ្ លអាចររួលយកបា ដរ 

ដ េះជដទ្ម្ើសផ្ លលអ បំស តប ៃ ប់ពីដ េះេឺជាការពាក់ ម៉ា ស់ពីរជា ់ (ម៉ា ស់ទ្កណ្តត់ផ្ លបិរជិតលអ  

ពីដលើម៉ា សដ់ពរយ) ឬក៏ ម៉ា សដ់ពរយ ផ្ លបិរជិតលអ ។  

ណសែ ងយលថ់ាក្តើម៉ា ស់ម្របក្េទណាណែលផតល់ៃូវការការពារែ៏លអ បំផុត ម្របឆំងៃឹងជំងឺ COVID-19 

លអ បំផតុ លអ ជាង លអ  មិៃលអ  

ឧបករណ៍ជាំនួយការដក
ដងងហ ើមដដលបិទជិរលអ  
ដូចជា៖ 

• ត្បងេទ N95 

• ត្បងេទ KN95 

• ម៉ា ស់ពីរជា ់ (ម៉ា ស់ដពរយ 
 ិងម៉ា ស់ទ្កណ្តត់) 

• ម៉ា ស់ដពរយ - 
ផ្ លដ ែ្ ើឱ្យតឹងផ្  ដោ
យដទ្បើទ្បាស់តដងាៀបម៉ា ស់ 

• ម៉ា ស់ទ្កណ្តត់ផ្ លបិរជិ
តលអ  
ដហើយផ្ លម ដទ្ចើ ទ្ស
ាប់ 
ដោយរមួ្ម ទ្សាប់ 

• ម៉ា ស់ទ្កណ្តត់ទ្បដេរណ្ត
មួ្យផ្ លមិ្ ម 
តទ្ម្ង 
ឬទ្សាប់វតថ ុធាត ដ ើម្សិ

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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• ត្បងេទ KF94 ឬដទ្បើទ្បាស់ វ ិ្ ីចង 
 ិងបត់។ 

(មួ្យ ឬដទ្ចើ ) 
ផ្ លបា សលិតដ ើងពីវ
តថ ុធាត ដ ើម្សិបប ិម្ម ិត
ផ្ លមិ្ ផ្ម្ តាញ 
( ូចជា ប៉ាូលីទ្បូេីលី 
ផ្ លបា រំលាយរចួស្ុ/ំm
elt-blown 
polypropylene)។ 

• ម៉ា សដ់ពរយ - 
ផ្ លមិ្ តឹងផ្  លអ  

បប ិម្ម ិតផ្ លមិ្ ផ្ម្ 
តាញ។ 

• កផ្ េងរ ំ (bandana) 
• ដទ្សាម្រ ំម្ ខ (gaiter) 

 

សូម្ដទ្ជើសដរ កសម៉ា ស់៖ 

1. ផ្ ល បិរជិតលអ ។ ម៉ា ស់ដ េះេួរផ្តទ្េបជិតដៅ ឹងទ្ចម្ េះ ិងចង្កា របស់អ្នក 
ដោយមិ្ ម ចដ ល េះទ្បដោង្ំៗ ដៅផ្សនកសងខាងន នសៃម្ ខ ឬទ្ចម្ េះរបស់អ្នកដ ើយ  ិង 

2. ផ្ ល ដទ្រេះបា លអ  ដហើយ ិង 

3. ផ្ លអ្នក ឹងម ភាពង្កយទ្សួលកន ុងការពាក់។ 
 

សូម្ដម្ើលដេហរំព័រ ទ្បដេរន ម៉ា ស់  ិងឧបករ ៍ជ ួំយការ ក ដងហ ើម្ 
របស់ម្ជឈម្ ឌ លទ្េប់ទ្េង ិងរប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) ដហើយ ិងដេហរំព័រ 
ការររួលសលទ្បដយជ ៍ឱ្យបា កា ់ផ្តដទ្ចើ ពីការពាក់ម៉ា ស់  ិង ម៉ា ស់សទ្មប់ក មរ៖ េ ល ឹេះ 
 ិងឯកសារ្ ធា ដសេងៗ របស់ យកោា  ស ខភាពសាធារ ៈន រ ា California (CDPH)។ 

សូម្ដម្ើលខិតប័ ណ អំ្ពី ជំោ សំខា ់ៗកន ុងការដទ្ជើសដរ កសម៉ា ស់ របស់ CDC។ 

ម្របក្េទម៉ា ស់ 

ឧបករែ៍ជំៃួយការែកែក្ងហើម (ែូចជា ម្របក្េទ N95 ម្របក្េទ KN95 ៃិងម្របក្េទ KF94) 

ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ េឺជាម៉ា ស់ពិដសសផ្ លទ្តូវបា រច ដ ើងដ ើម្បីដទ្រេះដចញ ូវ
ភាេលអ ិតតូចៗ រមួ្ាងំដម្ដោេផ្ លបងាឱ្យម ជំងឺ COVID-19 សងផ្ រ។ 
ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ម ជាដទ្ចើ ទ្បដេរ។  

• ឧបករែ៍ជំៃួយការែកែក្ងហើមម្របក្េទ N95 

េឺជាឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ផ្ លអាចដបាេះដរលបា ដទ្កាយដពលដទ្បើទ្បាស់រចួ 

ដហើយផ្ លទ្តូវបា រច ដ ើងដ ើម្បីដទ្រេះភាេលអ ិតដៅកន ុងខយល់បា យ៉ា ងដោចណ្តស់ 95%។ 

ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ាងំដ េះទ្តូវបា ទ្េប់ទ្េងដោយរ ាបាលចំ ីអាោរ  ិងឱ្សថ (FDA) 

(ទ្បសិ ដបើម ដោលបំ ងសទ្មប់លក់កន ុងផ្សនកដពរយ)  ិងដោយវរិាសាា  ជាតិសទ្មប់ស វតា ិភាពការង្ករ 

 ិងស ខភាព (NIOSH) របស់ម្ជឈម្ ឌ លទ្េប់ទ្េង  ិងរប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។ 

បញ្ជ ីឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ាងំឡាយផ្ លបា ររួលការអ្  ម័្តឱ្យដទ្បើទ្បាស់ដោយ NIOSH 

អាចរកបា ដៅដលើ 

ដេហរំព័រអំ្ពីឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ទ្េបដលើម្ ខផ្ លម តទ្ម្ងដទ្រេះភាេលអ ិតតូចៗ 

ដហើយផ្ លបា ររួលការអ្  ម័្តឱ្យដទ្បើទ្បាសដ់ោយ NIOSH (NIOSH-Approved Particulate Filtering 

Facepiece Respirators)។ កំ ត់សមា ល់៖ Cal/OSHA 

តទ្មូ្វរំបាច់ឱ្យប េាលិកផ្សនកផ្ថាសំ ខភាពផ្ លពាក់ម៉ា ស់ទ្បដេរ N95 ទ្តូវដ ែ្ ើ ដតសតសាកលបងពាក់ 

ដ ើម្បផី្សែ ងរកម្៉ាូត េំរ ូ ិងរំហំរបស់ម៉ា ស់ទ្បដេរ N95 ណ្តផ្ លទ្តឹម្ទ្តូវ។ សូម្ដម្ើល 

ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ទ្បដេរ N95 របស់ FDA សទ្មប់ព័ត៌ម បផ្ ាម្។ 

• ឧបករែ៍ជំៃួយការែកែក្ងហើមម្របក្េទ KN95 េឺទ្សដ ៀងោន ដៅ ឹងទ្បដេរ N95 ផ្ រ ប៉ា ផ្ ត ទ្តូវបា សលិត 

ដ ើងដ ើម្បីបដំពញតាម្កទ្មិ្តសត ង់ោរបស់ទ្បដរសចិ ។ ម៉ា ស់ទ្បដេរ KN95 មិ្ ទ្តូវបា ទ្េប់ទ្េងដោយ 

NIOSH ដ េះដរ។ ម៉ា សទ់ ាំងងនេះសឹងដរមនផ្ខេរងវ ិលជ ាំត្រងចៀក ង ើយងមើលងៅដូចជាចាំព េះទទ្េប់ដពល។ 

ទ្តូវទ្បងុទ្បយ័តនថាម៉ា ស់ទ្បដេរ KN95 ទ្បផ្ហលជា 60% ផ្ លោក់លក់ដៅកន ុងសហរ ាអាដម្រកិ េឺផ្កលងកាល យ។ 

ទ្បសិ ដបើអ្នកដទ្ជើសដរ កសដទ្បើទ្បាសម់៉ា ស់ទ្បដេរ KN95 ម ការផ្  ំឱ្យផ្សែងរកម៉ា ស់ណ្តផ្ លធាល ប់ទ្តូវបា  

វាយតនម្លដោយម្ ៃ ីរពិដសា្ ៍ជាតិសទ្មប់បដចេកដរសការពារផ្ទៃ ល់ខ្ ួ (National Personal Protective 

Technology Laboratory)  ិងបា រកដ ើញថាម  "ទ្បសិរធិភាពចដទ្មេះ" យ៉ា ងដោចណ្តស ់95% ដ ើងដៅ។ 

• ឧបករណ៍ជំនួយការដកដង ហ្ើមប្បងេទ KF94 ទ្តូវបា សលិតដ ើងដ ើម្បីបំដពញតាម្សត ង់ោរបស់ទ្បដរសកូដរ៉េ

ខាងតបូ ង ដហើយមិ្ ទ្តូវបា ទ្េប់ទ្េងដោយ NIOSH ដ េះដរ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/Important-Steps-to-Choosing-Mask.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks#s3
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html


ម៉ា សក់ារពារជំងឺ COVID-19  

Los Angeles County Department of Public Health 
publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

Masks Revised 1/20/23 (Cambodian) 

                        Page 3 

 

ម៉ា ស់ទ្បដេរាងំដ េះម េទ្ម្បដៅផ្សនកចំដហៀង  ិងម ោង ូចជា “រូក” ចត ដកា ផ្កងដសដក 

ដបើដទ្បៀបដ្ៀបដៅ ឹងម៉ា ស់ទ្បដេរ N95/ទ្បដេរ KN95។ ជាដរឿយៗម៉ា សា់ងំដ េះម ផ្ខេរងែ ិលជ ំទ្តដចៀក។ 

ម៉ា ស់ទ្បដេរាងំដ េះសម្ ឹងរទ្ម្ង់  ិងរំហំម្ ខដទ្ចើ ទ្បដេរ។ ម៉ា សទ់្បដេរដ េះទ្តូវបា សលិតដ ើង 

ដ ើម្បដីទ្រេះភាេលអ ិតតូចៗដៅកន ុងខយល់បា យ៉ា ងដោចណ្តស់ 94%។ 
 

ឧបករែ៍ជំៃួយការែកែក្ងហើមណែលបទិជិតលអ ៃងិម្រេបតឹងណែៃក្ៅក្លើមខុរបស់អែក 

ការពារអែកបាៃលអ ជាងម៉ា ស់ម្រកណាត់ណតមួយ ឬម៉ា ស់ក្ពទយ។ 

ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្អាច ឹងមិ្ សូវជាង្កយទ្សួលពាក់ដរ ពីដទ្ពាេះម៉ា ស់ាងំដ េះដទ្រេះខយលប់ា លអជាង 

 ិងបិរជិតតឹងផ្  ជាង។  

• កន ុងដពលដទ្ជើសដរ កសឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ សូម្រកដម្ើលថាដតើឧបករ ៍ដ េះបិរជិតលអ ទ្តឹម្កទ្មិ្តណ្ត 
ដហើយអា ការផ្  ំរបស់ទ្កមុ្ហ   សលិត សងផ្ រ។ 
ការផ្  ំាងំដ េះេួរផ្តរមួ្បញ្ច លូព័ត៌ម អំ្ពីរដបៀបពាក់ រការ កោក់  ិងសមអ ត ឬដបាេះដរល
ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ឱ្យបា ទ្តឹម្ទ្តូវ។ 

• ដ ើម្បអីាច ំដ ើរការបា លអ  ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្របំាច់ទ្តូវបិរជិតតឹងផ្  ដៅដលើម្ ខរបស់អ្នក។ 
ចូររករំហំ េំរ ូ ិងម្៉ាូតណ្តផ្ លទ្តឹម្ទ្តូវ។ 

o ឧបករ ៍ ក ដងហ ើម្ផ្ លម ផ្ខេភាជ ប់ជ ំវញិផ្សនកខាងដទ្កាយន កាល 
សតល់ ូវការទ្េបបិរជិតលអជាងទ្បដេរផ្ លម ផ្ខេរងែ ិលជ ំទ្តដចៀក។ 

o ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្អាច ឹងមិ្ បិរជិតបា លអ ដរ ទ្បសិ ដបើអ្នកម ដោម្ម្ ខ។ 

o ាងំទ្បដេរ KN95  ិងទ្បដេរ KF94 ម សដល់ជូ ជារំហំ "ក មរ" ឬ "តូចបំស ត" 
ផ្ លដ ែ្ ើឱ្យឧបករ ទ៍្បដេរាងំដ េះកាល យជាជដទ្ម្ើសលអ មួ្យសទ្មប់ក មរផ្ លម អាយ រប់ពី 2 
ឆន ំដ ើងដៅ។ 

o ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ផ្ លម េំរ ិូងរំហំខ សោន  សកត ិសម្ដៅ ឹងម្  សេខ សៗោន ។ 
អ្នកអាច ឹងទ្តូវសាកលបងទ្បដេរជាដទ្ចើ រហូត ល់អ្នករកដ ើញទ្បដេរណ្តមួ្យផ្ លតឹងផ្   
ដហើយផ្ លអ្នកម អារម្ម ៍ង្កយទ្សួល ឹងពាក់  ិងមិ្ ម អារម្ម ៍ថារបំាច់ទ្តូវប៉ាេះពាល់ 
 ិងផ្កសទ្មួ្លជាប់ជា ិចេដ េះ។ 

• សូម្ពិ ិតយភាពតឹងផ្  ោល់ដពលផ្ លអ្នកពាក់ឧបករ ៍ដ េះ។ សូម្ដម្ើល 
ការផ្  ំរបស់វរិាសាា  ជាតិសទ្មប់ស វតា ិភាពការង្ករ  ិងស ខភាព (NIOSH) អំ្ពីវ ិ្ ីពាក់ ដោេះដចញ 
 ិងពិ ិតយដម្ើលភាពតឹងផ្  ន ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្មួ្យ។ 

• ទ្បសិ ដបើអ្នកម ការលំបាកកន ុងការ ក ដងហ ើម្ សូម្សាកសួរដៅកា ់ទ្េូដពរយរបស់អ្នក ម្  ដពល
ពាក់ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ដ េះ។ 

• ក ំពាក់ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ទ្បដេរ N95/ទ្បដេរKN95 ជាមួ្យ ឹងម៉ា ស់ដសេងដរៀត ( ិយយរមួ្ 

ក ំពាក់ម៉ា ស់ពីរជា ់)។ 

• សូម្ទ្បយ័តនចំដពាេះ ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ចម្លង (ផ្កលងកាល យ) 

ដទ្ពាេះថាឧបករ ា៍ងំដ េះមិ្ អាចសតល់ ូវទ្បព័ ធការពារ ូចផ្ លបា ស ាដ េះដរ។ 

ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ពិតទ្បាក  ម សញ្ញា សមា ល់ជាក់លាក់មួ្យចំ ួ ផ្ លបា ដបាេះព ម្ពពីដលើ — 

សូម្ដម្ើល សញ្ញា សមា ល់ទ្បដេរ N95  ិង សញ្ញា សមា លទ់្បដេរ KN95 ផ្ លសម្ទ្សប។ 

o េ ល ឹេះដសេងៗរបស់ NIOSH សទ្មប់ សញ្ញា ទ្ពម ន ដេហរំព័រផ្ លលក់សលិតសលផ្កលងកាល យ  ិង 

សញ្ញា សមា ល់សត ង់ោឬការអ្  ញ្ញា តឱ្យដទ្បើទ្បាស់ ផ្កលងកាល យ 

(រមួ្ម ាងំរបូថតផ្ លអាចដទ្បើការបា )។ 

o កតាត ផ្ លទ្តូវពិររណ្ត ដៅដពលដទ្ោងរិញឧបករ ជ៍ ួំយការ ក ដងហ ើម្ពីទ្បដរសដសេងដរៀត 

របស់ម្ជឈម្ ឌ លទ្េប់ទ្េង ិងរប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។ 

 

សទ្មប់ព័ត៌ម លម្អ ិតបផ្ ាម្ សូម្ដម្ើលដេហរំព័រ ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ របស់ CDC។ 

  

ម៉ា ស់ក្ពទយ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/images/infographics/N95-Infographic-Mask-Labeling.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html#respirators
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ក៏ទ្តូវបា ដៅថា ម៉ា ស់វេះកាត់ ឬម៉ា សស់ទ្មប ់ំដ ើរការផ្សនកដពរយ 
ឬម៉ា សស់ទ្មប់ ីតិវ ិ្ ី ផ្ លអាចដបាេះដរលបា ដទ្កាយដពលដទ្បើទ្បាស់រចួ 
ឬក៏ម៉ា ស់ផ្សនករ តសាស្រសត  (ដពរយដ ម្ញ)។ 
ាងំដ េះរមួ្បញ្ច លូទ្បដេរម៉ា ស់រល ងផ្ លអាចដបាេះដរលបា ដទ្កាយដពលដទ្បើទ្បាស់រចួដសេងៗ។ 

• រកដម្ើលម៉ា ស់ផ្ លម ផ្ខេលួសពីដលើផ្សនកទ្ចម្ េះ 
ដហើយយ៉ា ងដោចណ្តសម់ សាច់ទ្កណ្តត់ផ្ លមិ្ បា តាញឬផ្ លបា រ ំ 
 ិងជាសាច់ទ្កណ្តត់ផ្ លរំលាយរចួស្ុំ ចំ ួ បីទ្សាប់ 
ផ្ លភាេដទ្ចើ ទ្តូវបា សលិតដ ើងពីប៉ាូលីទ្បូេីលី  (polypropylene)។ 

• ដ ែ្ ើឱ្យម៉ា ស់បិរជិតទ្បដសើរជាងម្  ដោយចងផ្ខេរងែលិជ ំទ្តដចៀក  ិងបត់ទ្ជងុរបស់ម៉ា សចូ់លកន ុង (សូម្ដម្ើល 
 វ កដ អូ្) ឬដោយដទ្បើទ្បាស់តដងាៀបម៉ា ស់។ 

• ដ ែ្ ើឱ្យម៉ា ស់ាងំបិតជិត  ិងដទ្រេះបា លអជាងម្  ដោយពាក់ម៉ា ស់ដ េះ ដៅពីដទ្កាម្ម៉ា ស់ទ្កណ្តត់ 

(សូម្ដម្ើលចំ  ច ម៉ា ស់ពីរជា ់)។ 

• ម៉ា សដ់ពរយេួរផ្តម ភាព្ ់ដៅ ឹងវតថ ុោវ។ 

o េ ល ឹេះ៖ ដ ែ្ ើដតសត ដលើម៉ា ស់របស់អ្នកដោយប តក់រឹកមួ្យតំ ក់ដៅផ្សនកខាងម្ ខ។ 
រឹកដ េះមិ្ េួរទ្ជាបចូលដៅកន ុងម៉ា ស់ដរ។ រឹកដ េះេួរផ្តបដងា ើតដៅជាតំ ក់តូចដៅនសៃខាងដលើម៉ា ស។់ 

• ចូរអ្  វតតតាម្ការផ្  ំរបស់ទ្កមុ្ហ   សលិត សទ្មប់រដបៀបពាក់ រការ កោក់  ិងសមអ ត ឬដបាេះដរល    
ម៉ា សឱ់្យបា ទ្តឹម្ទ្តូវ។ ក ំពាក់ម៉ា ស់ ទ្បសិ ដបើម៉ា សដ់ េះដសើម្ ឬកខែក់។ 

 
កំ ត់សមា ល់៖ ម៉ា ស់ផ្ លអាចដបាេះដរលបា ដទ្កាយដពលដទ្បើទ្បាស់រចួ មួ្យចំ ួ ទ្តូវបា រច ដ ើង 
 ិងដ ែ្ ើដតសត ដ ើម្បីបង្កហ ញថាម៉ា សា់ងំដ េះអាចដទ្បើទ្បាស់បា តាម្សត ង់ោជាក់លាក់មួ្យចំ ួ ។ 
ាងំដ េះរមួ្ម សត ង់ោរបស់សងាម្អាដម្រកិសទ្មប់ការដ ែ្ ើដតសត   ិងឧបករ ស៍មា រដសេងៗ (ASTM) កទ្មិ្ត F2100 ឬ 
F3502។ ម៉ា ស់ផ្ លម កទ្មិ្តការពារខពស់បំស តម ទ្បសិរធិភាពកន ុងការដទ្រេះភាេលអ ិតតូចៗយ៉ា ងដោចណ្តស់ 95%។ 
ចូរផ្សែងរកដម្ើលម៉ា ស់ផ្ លបា ដ ែ្ ើដតសត ដោយម្ ៃ ីរពិដសា្ ៍ភាេីរីបីផ្ លម ការររួលសាា ល់។ 

 

ម៉ា ស់ម្រកណាត ់

ម៉ា ស់ទ្កណ្តត់ (ក៏ទ្តូវបា ដៅថា ម៉ា ស់ផ្ លអាចដទ្បើទ្បាស់ដ ើង វញិបា )  ដំ ើរការបា លអ  

ទ្បសិ  ដបើម៉ា សា់ងំដ េះម ភាពតឹងផ្    ិងសលិតពីវតថ ុធាត ដ ើម្ផ្ លដទ្រេះភាេលអ ិត

តូចៗបា ។  

សទ្មប់កទ្មិ្តការពារផ្ លទ្បដសើរជាងម្   សូម្ពាក់ម៉ា សទ្កណ្តត់ពីដលើម៉ា សដ់ពរយ 

(សូម្ដម្ើលចំ  ច ម៉ា ស់ពីរជា ់)។ 

• ម៉ា សទ់្កណ្តត់ផ្ លលអ  ម ៖ 

o រប់ពី បីទ្សាប់ដ ើងដៅ។ 

ម៉ា ស់ាងំដ េះេួរផ្តម យ៉ា ងដោចណ្តស់សាច់ទ្កណ្តត់ផ្ លបា តាញយ៉ា ងតឹងចំ ួ ពីរទ្សាប់ 

បូក ឹងសាច់ទ្កណ្តត់ផ្ លមិ្ បា តាញចំ ួ មួ្យទ្សាប់ដរៀត ឬដទ្ចើ ជាងដ េះ។ 

ទ្សាប់សាច់ទ្កណ្តត់ផ្ លមិ្ បា តាញចំ ួ មួ្យទ្សាប់ (ឬដទ្ចើ ) 

ដ េះអាចជាតទ្ម្ងរបសម់៉ា ស់ផ្ លោក់បញ្ច លូបផ្ ាម្ 

ឬជាវតថ ុធាត ដ ើម្សិបប ិម្ម ិត ូចជាប៉ាូលីទ្បូេីលី ផ្ លរំលាយរចួស្ុំ (melt-blown polypropylene)។ 

o ផ្ខេលួសពីដលើផ្សនកទ្ចម្ េះ ដ ើម្បីកាត់ប ាយចដ ល េះទ្បដោងពីទ្ចម្ េះ។ 

o ផ្ខេរងែ ិលជ ំទ្តដចៀកផ្ លអាចផ្កតទ្មូ្វបា  

ឬផ្ខេចងផ្ លដៅជ ំវញិកាលដ ើម្បកីាត់ប ាយចដ ល េះទ្បដោងពីម្ ខ។ 

• ម៉ា សទ់្កណ្តត់ផ្ លមិ្ ម លកខ ៈពិដសសាងំដ េះ  ូចជាម៉ា សស់លិតពីកបាសឬសំ ីផ្ លម ពីរទ្សាប់ 

កផ្ េងរ ំ (bandana)  ិងដទ្សាម្រ ំម្ ខ (gaiter) េឺម កទ្មិ្តការពារាបជាង។ 

• ម៉ា សទ់្កណ្តត់អាចដបាកេក់សមអ ត  ិងដទ្បើទ្បាសដ់ ើងវញិបា ។ 

ទ្តូវទ្បាក ថាបា អា ការផ្  ំអំ្ពកីារផ្ថរកាម៉ា សដ់ េះ។ ម៉ា សទ់្កណ្តត់ខលេះម ទ្បសិរធិភាពតិចជាងម្   

ទ្បសិ ដបើទ្តូវបា ដបាកេក់សមអ តដោយម៉ា ស ី  ឬដទ្បើទ្បាសម់៉ា ស ី សម្ង តួ។ 
 

កាំ ត់សមា ល់៖ ម៉ា សទ់្កណ្តត់មួ្យចំ ួ ទ្តូវបា រច ដ ើង  ិងដ ែ្ ើដតសត ដ ើម្បីបង្កហ ញថាម៉ា សា់ងំដ េះអាច

ដទ្បើទ្បាសប់ា ដៅកទ្មិ្តឋិតដថរមួ្យ។ សងាម្អាដម្រកិសទ្មប់ការដ ែ្ ើដតសត   ិងឧបករ ៍សមា រដសេងៗ (ASTM) 

បា កំ ត់សត ង់ោមួ្យ (ASTM F3502) សទ្មបរ់បាំងទ្េបម្ ខ រមួ្ាងំម៉ា ស់ទ្កណ្តត់ ("ផ្ លអាចដទ្បើទ្បាសដ់ ើង

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0


ម៉ា សក់ារពារជំងឺ COVID-19  

Los Angeles County Department of Public Health 
publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 

Masks Revised 1/20/23 (Cambodian) 

                        Page 5 

 

 វញិបា ") សងផ្ រ។ ម៉ា ស់ផ្ លទ្តូវបា វាយតនម្លជា ASTM F3502-កទ្មិ្ត 2 សទ្មប់ការដទ្រេះភាេលអ ិតសតល ូ់វទ្បព័ ធ

ការពារទ្បដសើរជាងកទ្មិ្ត 1។ ម៉ា ស់ផ្ លម កទ្មិ្តការ

ពារខពសបំ់ស តម ទ្បសិរធិភាពកន ុងការដទ្រេះភាេលអ ិតយ៉ា ងដោចណ្តស់ 95%។ 

ទ្បសិ ដបើអ្នកកំព ងពិររណ្តកន ុងការរិញម៉ា សទ់្កណ្តត់ផ្ លមិ្ ទ្តូវបា វាយតនម្លដោយ ASTM ដ េះ សូម្ផ្សែងរក

ដម្ើលទ្បដេរម៉ា ស់ ផ្ លបា ដ ែ្ ើដតសត ដោយម្ ៃ ីរពិដសា្ ៍ភាេីរីបីផ្ លម ការររួលសាា ល់។ 

ការវាយតនម្លចំដពាេះកទ្មិ្តម៉ា ស់មួ្យចំ ួ ផ្ លម ការោក់លក់ដ េះ ទ្តូវបា សេពែ

សាយដៅដលើដេហរំព័ររបស់ម្ជឈម្ ឌ លទ្េប់ទ្េង ិងរប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) សត ីព ីរបាំងទ្េបម្ ខ 

 ិងម៉ា ស់សទ្មបក់ារទ្បតិបតត ិ/ការទ្បតិបតត ិពិដសស ដៅកផ្ លងដ ែ្ ើការ។ 

ង វ្ ើឱ្យម៉ា សប់ិតជតិ និ្ក្ម្រចេះបាៃល្អជា្មុន 

• ចូរពាក់ម៉ា សផ់្ លម ផ្ខេលួសពីដលើផ្សនកទ្ចម្ េះ។  

• ចូរដទ្បើទ្បាសទ់្បោប់ប ត ឹង ឬតដងាៀបម៉ា ស់ - ពាក់ឧបករ ៍ាងំដ េះពីដលើម៉ា ស ់

ទ្កណ្តត់ឬម៉ា ស់វេះកាត់ ដ ើម្បីកាត់ប ាយការលិចឬធាល យដចញដៅផ្េម្ៗម៉ា ស។់ 

• ចងផ្ខេវងែ ិលជ ំទ្តដចៀកឱ្យជិតផ្េម្ម៉ា ស់  ិងបត់សាច់ទ្កណ្តត់ផ្ លដលៀ ដចញ 

ដ ើម្បីក ឱំ្យម ទ្បដោង។ សូម្ដម្ើល  វ កដ អូ្ន វ ិ្ ីចង  ិងបត់។ 

• សទ្មប់ក មរ ចូរដទ្បើទ្បាសម់៉ា ស់ផ្ លម រំហតូំចជាង ដហើយផ្ លពួកដេ

ពាក់បា សកត ិសម្លអ ។ 

• ទ្បដេរដោម្ដលើម្ ខមួ្យចំ ួ   ូចជាព កមត់ អាចដ ែ្ ើឱ្យពិបាកពាក់ម៉ា ស់។ 

អ្នកផ្ លម ព កមត់អាចកាត់ឱ្យខល ី ដទ្បើទ្បាស់ទ្បោប់ប ត ឹង/តដងាៀបម៉ា ស់ 

ឬពាក់ម៉ា ស់ពីរជា ់បា ។ 

 

េៃែ ឹេះក្ែើមបីពិៃិតយក្មើលថាម៉ា ស់របសអ់ែកសកតសិមលអ  

• ពិ ិតយដម្ើលចដ ល េះ ដោយដកាដ បន របស់អ្នកដៅជ ំវញិផ្េម្ខាងដទ្ៅរបស់ម៉ា ស់  ិងសាៃ បរកដម្ើល

ការលិចឬធាល យខយល់ដចញ។ ចូរទ្បាក ថាមិ្ ម ខយលដ់ចញពីតំប ់ដៅជិតផ្េនករបស់អ្នក ឬពីចំដហៀងម៉ា ស់។ 

• ទ្បសិ ដបើម៉ា សស់កត ិសម្លអ  អ្នក ឹងម អារម្ម ៍ថាម ខយល់ដៅដ ឧ ឌ ៗដចញពីខាងម្ ខម៉ា ស់ ដហើយ ឹងអាច

ដម្ើលដ ើញម៉ា សដ់បា៉ា ង ឬសតដៅដពល ក ដងហ ើម្ម្តងៗ។ 

• ទ្បសិ ដបើអ្នកទ្តូវសទ្មួ្លម៉ា ស់របស់អ្នកម្តងដហើយម្តងដរៀត ម៉ា ស់ដ េះទ្បផ្ហលជាមិ្ សកត ិសម្ដរ។ ចូរពិររណ្ត

សាកលបងម៉ា ស់ទ្បដេរ ឬរំហំដសេងដរៀត។ 
 

ការពាក់ម៉ា ស់ពីរ ឬ "ការពាក់ម៉ា ស់ពីរជាៃ់" 

“ការពាក់ម៉ា ស់ពីរជា ់” េឺដៅដពលពាក់ម៉ា ស់ទ្កណ្តត់ផ្ លបិរជិតលអ  ពីដលើ

ម៉ា ស់ដពរយ។ ចំ  ចដ េះដ ែ្ ើឱ្យម៉ា សដ់ពរយកា ់ផ្តសកតសិម្  ិងបផ្ ាម្

ទ្សាប់ការពារពីដលើដ េះដរៀត។ 
 

កំែតស់មា លស់ោំៃ់៖ 

• ការពាក់ម៉ា ស់ពីរជា ់ មិ្ ម ទ្បសិរធិភាពដរជាមួ្យ ឹង

ម៉ា សដ់ពរយពីរជា ់ ពីដទ្ពាេះម៉ា ស់ាងំដ េះ្ូររល ងខាល ំងដពក។ 

• មិ្ េួរពាក់ឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ជាមួ្យម៉ា ស់រីពីរដ ើយ 

ដទ្ពាេះការដ ែ្ ើផ្បបដ េះប៉ាេះពាលដ់ល់ការបិទជិរ។ 

• ទ្បសិ ដបើអ្នកសាកលបងពាក់ម៉ា ស់ពីរជា ់ ឬដទ្បើទ្បាស ់វ ិ្ ីដសេងដរៀតដ ើម្បផី្កលម្អឱ្យម៉ា សរ់បស់អ្នកសកត ិសម្ 

ចូរទ្បាក ថាអ្នកដៅផ្តអាច ក ដងហ ើម្បា ដោយង្កយទ្សួល ដហើយមិ្ ម អ្ែ ីបាំងផ្េនករបស់អ្នក។ 

ចូរសាកលបងការដ ែ្ ើផ្បបដ េះដៅសៃេះជាម្  សិ ។ 

សូម្ដម្ើលដេហរំព័រ ការដទ្បើទ្បាស់  ិងការផ្ថរកាម៉ា ស់  ិង ការដ ែ្ ើឱ្យភាពតឹងផ្  សទ្មប់ម៉ា សទ់្កណ្តត់ 
 ិងម៉ា ស់ ំដ ើរការផ្សនកដពរយបា លអ បំស ត ដ ើម្បីដ ែ្ ើឱ្យការទ្បតិបតត ិបា ទ្បដសើរដ ើង ដហើយ ិងកាត់ប ាយការចម្លង 
 ិងការប៉ាេះពាល់ដៅ ឹងដម្ដោេ SARS-CoV-2 ឆន ំ 2021 របស់ម្ជឈម្ ឌ លទ្េប់ទ្េង ិងរប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។ 

អែកណែលមិៃេួរពាក់ម៉ា ស់ 

ម្  សេ ូចខាងដទ្កាម្ដ េះមិ្ េួរពាក់ម៉ា ស់ដ ើយ៖ 

• កុមរណែលមៃអាយុក្ម្រកាម 2 ឆែ ំ។ ក មរភាេដទ្ចើ ផ្ លម អាយ រប់ពី 2 ដៅ 8 

ឆន ំអាចពាក់ម៉ា សដ់ោយស វតា ិភាពបា  ដោយម ការទ្តួតពិ ិតយពីម្  សេដពញវយ័។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
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• មៃុសេទងំឡាយណាណែលមិៃអាចពាក់ម៉ា ស់ក្លយសុវតថភិាពបាៃ ម  ូចជា ម្  សេផ្ លម អាការៈ 

ស លប់ អ្សម្តាភាពបំដពញការង្ករ ឬប េាលផ្ លមិ្ អាចដោេះម៉ា សដ់ចញដោយខ្ ួឯងបា ។ 

• បុេាលកិក្ៅកន ុងស្ថថ ៃភាពណាណែលម៉ា ស់ៃឹងបងកឱ្យមៃហាៃិេ័យ  ូចបា កំ ត់ដោយ ិយតករ 

(អ្នកទ្តួតពិ ិតយ) ឬដសចកដ ផី្  ាំក់រងដៅ ឹងស វតា ិភាពដៅតាម្កផ្ លងដ ែ្ ើការដសេងៗកន ុងតំប ់ ថាន ក់រ ា 

(ដសតត)  ិងថាន ក់រោា េិបាល។ 

• មៃុសេណាមែ ក់ណែលម្រតវូបាៃណែនមំិៃឱ្យពាក់ម៉ា ស់ ក្លយអែកផតល់ក្សវាកមមណផែកណែទសំខុភាព

របស់ពួកក្េ។ ទ្បសិ ដបើការង្កររបស់ពួកដេពាក់ព័ ធជាមួ្យ ឹងរំ ក់រំ ងឬការប៉ាេះពាល់ជាទ្បរំជាមួ្យ

អ្នក នរ ពួកដេទ្តូវផ្តពាក់ជដទ្ម្ើសឧបករ ៏ដសេងណ្តផ្ លមិ្ រតឹប ត ឹង  ូចជារបាំងម្ ខផ្ លម ទ្កណ្តត់

រ ំជិតពីខាងដទ្កាម្ចង្កា  (សូម្ដម្ើលឯកសារ របាំងម្ ខ របស់ យកោា  ស ខភាពសាធារ ៈន រ ា 

California/CDPH)  ោបណ្តអាយ   ិងល័កខខ័ ឌ ស ខភាពរបស់ពួកដេអ្  ញ្ញា តឱ្យដ ែ្ ើ ូចដ េះ។ 
 

កំែតស់មា ល់៖ បញ្ហហ សុខភាពម្របចកំាយ 

ម្  សេភាេដទ្ចើ ផ្ លម បញ្ញហ ស ខភាពទ្បរកំាយ រមួ្ាងំអ្នកផ្ លម ជំងឺហឺតអាចពាក់ម៉ា ស់បា  

ល េះទ្តាផ្តទ្េូដពរយរបស់ពួកដេបា ផ្  ំមិ្ ឱ្យពាក់។ ការពាក់ម៉ា ស់មិ្ កាត់ប ាយការសាត់សាង់អ្ កស ីផ្ស  (oxygen) 

របស់ម្  សេណ្តមន ក់ ឬបណ្តត លឱ្យម ការបដងា ើ កាបូ ឌីអ្ កស ីត (carbon dioxide) ដ ើយ។ ទ្បសិ ដបើអ្នក 

ឬ រណ្តមន ក់ផ្ លអ្នកផ្ថា ំម បញ្ញហ ស ខភាពទ្បរំកាយ ដហើយអ្នកម ការទ្ពួយបារម្ាអំ្ពកីារពាក់ម៉ា ស់ ចូរ

ពិដទ្ោេះជាមួ្យទ្េូដពរយរបស់អ្នក។ 

 

 

ការពិចរណាពិក្សសសម្រមប់បុេាលទងំឡាយណែលមៃការពិបាកកន ុងការទំនក់ទំៃង ឬពិការភាព

ជាក់លាក់មួយចំៃួៃ 

ម៉ា ស់ថាល  ឬម៉ា ស់ផ្ លម ស ៃេះបាល សៃ ិកថាល  េឺជាទ្បដេរម៉ា សដ់សេងមួ្យ សទ្មប់

អ្នកផ្ លទ្សបតាម្ចំ  ចខាងដទ្កាម្ ឬទ្បាទ្សយ័ាក់រងជាមួ្យ ឹង៖ 

• ម្  សេផ្ លថលង់ ឬសាដ ប់មិ្ សូវឮ។ 

• ក មរ ឬសិសេផ្ លកំព ងដរៀ អា ។ 

• ម្  សេផ្ លកំព ងដរៀ ភាសាថមីមួ្យ។ 

• ម្  សេផ្ លម ពិការភាព  ។  

• ម្  សេផ្ លទ្តូវការដម្ើលដ ើញរបូោងរបស់មត់ ដ ើម្បបីដញ្េញសដម្លងទ្សេះបា ទ្តឹម្ទ្តូវ។ 

 

ម៉ា ស់ាងំឡាយផ្ លបា ររួលការយល់ទ្ពម្ពីរ ាបាលចំ ីអាោរ  ិងឱ្សថ (FDA) ដហើយផ្ លជាម៉ា ស់ថាល  

ឬម ស ៃេះថាល  េឺម សទ្មប់ដទ្បើទ្បាស។់ ទ្បសិ ដបើអ្នកដទ្បើទ្បាស់ម៉ា សទ់្បដេរដ េះ 

ទ្តូវទ្បាក ថាអ្នកអាច ក ដងហ ើម្បា យ៉ា ងង្កយទ្សួល 

ដហើយជាតិសំដ ើម្ដសសសល់ដ េះមិ្ ទ្បមូ្លសំុ្ដៅផ្សនកខាងកន ុងន ម៉ា ស់ដរ។ 

 

សទ្មប់ព័ត៌ម បផ្ ាម្ាក់រងដៅ ឹងម៉ា ស់  ិងម្  សេផ្ លម ពិការភាពដសេងៗ រមួ្ាងំអ្នកផ្ លថលង់ 

ឬសាដ ប់មិ្ សូវឮដ េះ សូម្ដម្ើល ផ្សនកការពិររណ្តពិដសស ដៅដលើដេហរំព័រអំ្ពមី៉ា ស់ របស់ម្ជឈម្ ឌ លទ្េប់ទ្េង 

 ិងរប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។ 

ព័ត៌មៃបណៃថម 

ដេហរំព័រដសេងៗអំ្ពីដសចកដ ីផ្  ាំក់រងដៅ ឹងម៉ា ស់របស់ម្ជឈម្ ឌ លទ្េប់ទ្េង  ិងរប់សាា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) 

ដហើយ ិងរបស់រ ា CA 

• ទ្បដេរម៉ា ស់  ិងឧបករ ជ៍ំ ួយការ ក ដងហ ើម្ របស់ CDC 

• ការដទ្បើទ្បាស់  ិងការផ្ថរកាម៉ា ស់ របស់ CDC 

• ការររួលសលទ្បដយជ ៍ឱ្យបា កា ់ផ្តដទ្ចើ ពីការពាក់ម៉ា ស់ របស់ យកោា  ស ខភាពសាធារ ៈន រ ា 

California (CDPH) 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/faceshield_handout.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fyour-health%2Feffective-masks.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
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• ទ្បេពព័ត៌ម ផ្ លអាចរ កចិតតបា អំ្ពីការការពារស្ វូ ដងហ ើម្ 

(ព័ត៌ម ាក់រងដៅ ឹងឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្) របស់ CDC/ វរិាសាា  ជាតិសទ្មប់ស វតា ិភាពការង្ករ 

 ិងស ខភាព (NIOSH) 

 

្ ធា ដសេងៗ 

• ដេហរំព័រ របាំងទ្េបម្ ខ  ិងម៉ា ស់សទ្មបក់ារទ្បតិបតត ិ/ការទ្បតិបតិតពិដសស ដៅកផ្ លងដ ែ្ ើការ របស់ CDC

/NIOSH 

• ការបង្កហ ញជាវ កដ អូ្អំ្ពីវ ិ្ ដី ែ្ ើឱ្យម៉ា ស់ដពរយកា ់ផ្តតឹងផ្   ( វ ិ្ ីចង  ិងបត់) របស់ CDC 

•  វ ិ្ ីពាក់  ិងដោេះឧបករ ៍ជំ ួយការ ក ដងហ ើម្ (ជារទ្ម្ង់ PDF) របស់ CDC/NIOSH 

• ការពិ ិតយដម្ើលភាពតឹងផ្  ដោយអ្នកពាក់ (ជារទ្ម្ង់ PDF) របស់ CDC/NIOSH 

• ការដ ែ្ ើដតសតសាកលបងពាក់ (ជារទ្ម្ង់ PDF) របស់ CDC/NIOSH 

• ការសិកា - ការដ ែ្ ើឱ្យភាពតឹងផ្  សទ្មប់ម៉ា ស់ទ្កណ្តត់  ិងម៉ា ស់ ំដ ើរការផ្សនកដពរយបា លអ បំស ត 

ដ ើម្បដី ែ្ ើឱ្យការទ្បតិបតត ិបា ទ្បដសើរដ ើង ដហើយ ិងកាត់ប ាយការចម្លង  ិងការប៉ាេះពាល់ដៅ ឹងដម្ដោេ 

SARS-CoV-2 របស់ CDC 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w

