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6/21/2022 Guidance for Commercial Residence Cleaning and Disinfection 
(Cambodian) 

 

 

  
 

សេចក្ត ីណែនាំអាំពីការលាងេម្អា ត និងការេម្អា ប់សេសោគ េម្រម្អប់អគារ 
ពាែិជ្ជក្េម 
 
ជំងឺអុតស្វា  រី ករាលដាលដាពីមនុស្សម្នា ក់ទៅមនុស្សម្នា ក ់
តាមីយៈកាីប ៉ះពាដា់ទលយផ្ទា ដា់ជាមួយនឹងរានទ ដួារម្នស្់រស្វីធាតុលវរាន ុងខ្ល នួរ
ឬតាមីយៈស្វីធាតុបទចេញតាមប្បព័នធផ្ល វូដទងហ ើមដដដាមានផ្ទ ុរាទមទលគ 
ខ្ណៈទពដាដដដាមានកាីប ៉ះពាដា់ផ្ទា ដា់មុខ្រយៈពពលយូរ។រពមពោគអុតមួយចំនួនរ(ឧ៖រ
ពមពោគអុតស្វា )រប្តូវបានីកទ ើញថាម្ននស្ភាពធន់រទ ើយអាចីស្់បានទៅរាន ុងកម្រម្នល 
ឬប្រាណាត់នានារស្ទមលៀរាបំពារា់រនិងទៅទដាើផ្ទៃទៅរាន ុងបីសិ្វា នជុំវញិខ្ល នួមួយចំនួនដូចជា៖រ
ទៅតំបន់ដដដាប្តជារ់ារងងឹតរនិងមានកម្រមិតស្ំទណើមទាប។ររាន ុងកាីស្ិរាាមួយរ
អនរាប្ស្វវប្ជាវបានីរាទ ើញថាទមទលគទន៉ះអាចីស្ប់ានរ15 ថ្ងៃរ
បនាា ប់ពីទគ លា នីបស្អ់នរាជំងឺប្តូវបានទុរាទោដា។រកាីស្ិរាាជាទប្ចើនបង្ហហ ញផ្ងដដីថារ
ពមពោគជំងឺអុតប្បទេទទផ្សងទទៀតដដដាមានកាីពារា់ព័នធគ្នន ខ្ល ំងទៅនឹងទមទលគជំងឺអុតប្បទេទរ
orthopoxviruses អាចីស្់បានទៅរាន ុងបីសិ្វា នមួយដដដាប្ស្ទដៀងគ្នន ទៅនឹងផ្ា៉ះស្ដមែង 
ី ូតទៅដដា់លប់ស្បាា  ៍ ឬោប់ខែឯទណា៉ះ។រស្មាា ីដដដាអាចប្ជាបទឹរាបានដូចជារ(កម្រម្នលពូក 
ឬពម្រោមពែា ើយរស្ទមលៀរាបំពារា់រ។ល។)រ
អាចទតល់ជម្រមកស្ប្មាប់ទមទលគដដដាទៅីស្់បានយូីជាងថ្ផ្ាដដដាមិនប្ជាបទឹរា (ដូចជាផ្ទល ស្ា ិរារ
រាចេរា់រនិងដដរាជាទដើម)។រ 
 
ទមទលគជំងឺអុតប្បទេទរorthopoxvirusesរង្ហយីងប្បតិរាមមនឹងពនល ឺថ្ងៃប្បទេទរUV ណាស្់។រទបើទទា៉ះរ
បីទមទលគជំងឺអុតប្បទេទរorthopoxvirusesរ
មានស្មតាភាពរាន ុងកាីីស្់លនទៅរាន ុងបីសិ្វា នរ៏ាទលយរ
រា៏ពួរាវាងាយរងប្រតិកម្មជាមួ្យនឹងថ្ន ាំសម្លា រ់មម្មោគជាមប្រើនរទ ើយរ
ម្លនការណែនាំឲ្យម្លនការសម្លា រ់មម្មោគសប្ម្លរ់ប្គរ់កណនាងទាំងអស់ (ដូរជាផ្ទះ និងយានជាំនិះ) 
ណដលម្នុសសម្លនជាំងឺអុតស្វា ធ្លា រ់មៅដល់ 
ក៏ដូរជាសប្ម្លរ់វតថ ុននណដលប្តវូបានចាត់ទុកថ្អារសងស័យថ្ម្លនប្រឡាក់នឹងមម្មោគផ្ងណដ
រ។  
 
អគារពាណិជជរាមមទាងំឡាយដដដាម្ននទទួលមនុស្សឲ្យោា ក់ពៅ 
ទ ើយជារាដនលងដដដាអនរាផ្ទ ុរាទមទលគអុតស្វាអាចនឹងកំពុងខតោា ក់ពៅរ
អាចអនុវតតតាមជំហានខាងពម្រោមរទដើមែីកាត់បនាយ       
ហានិេ័យថ្នកាីី ករាលដាលដាទមទលគទៅដដា់មនុស្សរនិងបុគគដាិរាទផ្សងទទៀត។រ
បុគគដាិរាទងំឡាយមិនគួីចូដាទៅរាន ុងបនាប់រ
ខ្ណៈទពដាដដដាមានមនុស្សរាំពុងលរា់ែល នួឲ្យទៅលច់ទលយដែរាទនា៉ះទទរ
ដាុ៉ះប្តាដតមានអាស្ននបនាា ន់ណាមួយ។រកាីលាងស្មាា តរ
និងកាីស្មាល ប់ទមទលគគួីដតទធា ើទែើងបនាា ប់ពីអនរាជំងឺបានោរាទចញ។ 
 
ជំហានស្ំខាន់ៗ ទងំពនេះររមួម្ននដូចជា៖ 

• ោរព វ្ ើអនាម័យផ្ដឲ្យបានម្រតឹមម្រតូវ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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• ោរពម្របើម្របាស្់ឧបករណោ៍រពារផ្ទៃ ល់ែល នួ (PPE) 

• ោរលាងស្ម្នា ត និងោរស្ម្នា ប់ពមពោគឲ្យបានម្រតឹមម្រតូវ 

• ោរពោលោកស្ំណល់ឲ្យបានម្រតឹមម្រតូវ 

 

 

 

អនេ័យដៃ៖ 

• បុគគដាិកទងំឡាយគួីដតអនុវតាតាមវធិានកាីណ៍អនាម័យផ្ដឲ្យបានខ្ជ ប់ខ្ជ នួរ(ឧ៖រ
កាីលាងស្មាា តថ្ដជាមួយនឹងស្វប ូនិងទឹរារ
ឬកាីទប្បើប្បាស្់ទឹរាអនាម័យលាងស្មាា តថ្ដដដដាមានជាតិអាដា់រាុដា)រមុនរ
និងទប្កាយទពដាចូដាទៅរាន ុងបនាប់ដដដាមានមនុស្សរាំពុងលរា់ខ្ល នួឲ្យទៅដាចទ់លយដែរា
ឬបានដាក់ែល នួឲ្យពៅដាច់ពដាយខែករចួរ
ឬរាប៏នាា ប់ពីបានប ៉ះពាដា់ទៅនឹងស្ទមលៀរាបំពារា់រកម្រម្នល ឬប្រាណាត់នានារ
ឬរ៏ាថ្ផ្ាទៅរាន ុងបីសិ្វា នជុំ វញិខ្ល នួទផ្សងៗរ(ដូចជារផ្ទៃតុរ
និងប្ទនាប់អងគ ុយទៅបងគន់ជាពដើម)រ
ដដដាអាចនឹងធាល ប់បានប ៉ះពាដា់ជាមួយនឹងបំដណរាដំទៅរ
ទ ើយនិងបនាៃ ប់ពីបានទល៉ះឧបរាីណ៍កាីពាីផ្ទា ដា់ខ្ល នួទចញ។រ 

 

ឧបក្រែ៍ការពារផ្ទា ល់ខ្ល នួ (PPE)៖ 

យ ងទហាចណាស្់របុគគលកិគួរខតពាក់សម្រោេដៃសពទ្យណៃលសម្របើប្បាស់រចួអាចស ោះស ោះសោល 
 ន និង ឧបក្រែ៍ជ្ាំនួយការៃក្ៃសងហើេ (ឧ៖ ម្របសេទ្ N95) ឬម្អ៉ា េ់ណៃលបិទ្ជ្ិតលា  ទ ើយនិង 
អាវខវងកាីពាីខដលសម្របើប្បាស់រចួ នេតងអាចស ោះស ោះសោល ន 
ខ្ណៈពពលរាំពុងទធា ើកាីលាងស្ម្នា ត និងទធា ើកាីស្ម្នា ប់ពមពោគពៅទីកខនាងខដលម្នន 
នរណាម្នា ករ់ាំពុងដាក់ែល នួឲ្យ ពៅដាច់ពដាយខែក ឬបានដាក់ែល នួឲ្យពៅដាច់ពដាយខែករចួ។ 
គួីដតមានកាីទធា ើអនាម័យ ផ្ដរចួោល់រមុនពពលខដលបំពាក់ឧបករណ៍ោរពារផ្ទៃ ល់ែល នួ 
និងពម្រោយពពលខដលបានពដាេះ ឧបករណ៍ោរពារផ្ទៃ ល់ែល នួទចញ។ 
 

សូ្មពមើលតំណភាា ប់ពៅោន់ឯកោរទម្រមង់ PDF ស្ម្រម្នប់វឌិីអូពនយល់អំពីវ ិ្ ី ពាក ់(don) និង 
ពដាេះ (doff) ឧបករណ៍ោរពារផ្ទៃ ដាែ់ល នួទចញ។ 
 

បុគគលិកទាងំឡាយគួរខតពម្រតៀមនូវស្ម្នា រស្ប្មាប់លាងស្ម្នា ត 
និងស្ប្មាប់ស្មាល ប់ទមទលគឲ្យបានីចួជាពម្រស្ចពៅជិតផ្ដរ
ដូចពនេះពួកពគមិនោំបាច់ពចញចូលបនៃប់ជាពម្រចើនដងពទ 
ទ ើយវារា៏អាចជួយោត់បនថយោរចមាងពមពោគទៅវញិទៅមរារឲ្យបានកាន់ដតតិចទងខដរ។ 

 
ការលាងេម្អា ត និងការេម្អា ប់សេសោគ៖ 
ពដើមបីោត់បនថយហានិភ័យផ្នោររកីោលដាលផ្នពមពោគ សូ្មលាងស្ម្នា ត និងទធា ើកាីស្មាល ប់ 
ទមទលគ តាមដាំលប់ដូចខាងពម្រោម៖  
 

1. ការទ្កុ្ ក់្កាក្េាំែល់ទូ្សៅ 

a. ម្របមូល និងទុកដាក់ោកស្ំណល់កែវក់នានា ដូចជាបង់រុុំរបួស្ 

ម្រកដាស្ជូតស្មាា ត កញ្ចប់មហ បូអាហារ និងស្ំោមទូពៅដផ្ទពទៀតរ

ពៅកន ុងថង់បិទជិត។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H4jQUBAlBrI
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
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2. ការស ក្គក់្ 

a. ម្របមូលស្ពមាៀកបំពាក់ និងកម្រម្នល 

ឬប្រាណាត់នានាខដលបានប្បឡារា់នឹងទមទលគ 

មុនពពលស្ម្នា តរបស្់របរពទសងៗទទៀតពៅកន ុងបនៃប់។ មិនម្រតូវីលាស្់រាប្មាដារ

ឬប្រាណាត់នានាពទរពីទប្ពា៉ះវាអាចនឹងស្វយភាយភាគដាា ិតថ្នទមទលគឆ្លងបាន។ 

b. ោរពបាកគក់មិនម្រតូវដាក់លាយែំជាមួយនឹងីបស្់ីបីពភញៀវដផ្ទពទ។ 

c. ពជៀស្វាងោរីលាស្់ីបស្់ី បីប្តូវទបារាគរ់ាខដលកែវក់ 
ពីទប្ពា៉ះវាអាចនឹងស្វយភាយភាគដាា ិតថ្នពមពោគឆ្លងបាន។ 

d. ព វ្ ើោរពបាកគក់ពៅកន ុងម្ន៉ា ស្ុីនពបាកគក់ធមមតាជាមួយនឹងោប ូ  

និងអនុវតាតាមស្វល រាខណនាំទាងំឡាយ។ 

អាចមានកាីទប្បើប្បាស្់ទឹរាអនាម័យទបារាគរ់ាបានដដី 

ប៉ាុខនតមិនោំបាច់ទនា៉ះពទ។

http://www.publichealth.lacounty.gov/


Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 

- 4 - 

6/21/2022 Guidance for Commercial Residence Cleaning and Disinfection 
(Cambodian) 

 

 

3. េម្អា រណៃលម្អនដទារងឹ និងរបេ់របរសម្របើម្រ េ់ក្ន ុងទាោះសទេងៗ 

a. លាងស្មាា តរនិងទធា ើកាីស្មាល ប់ទមទលគទដាើថ្ផ្ា ីងឹដដដាប ៉ះពាដា់ជាញឹរាញាប់រ

ជាមួយនឹងថាន សំ្មាល ប់ទមទលគដដដាបានចុ៉ះបចជ ីពីទីភាា ក់ងារកាីពាីបរោិថ នរ

(EPA) (ថាន សំ្ប្មាប់ស្មាល បទ់មទលគបងកជំងឺដដដារាំពងុទរាើនទែើងខ្ល ំង៖ បចជ ី Q) 

ទ ើយដដដាប្ស្បតាមកាីដណនាំីបស្់អនរាផ្ដាិត។រ

ទន៉ះក៏លប់បចច ដូាទាងំថ្ផ្ាដដដាប ៉ះពាដា់ជាញឹរាញាបដូ់ចជាតុរផ្ទៃតរុថ្ដទាា ីរ

រាដនលងចុចទឹរាបងគន់ររាាដាទបើរាបងហ ូី ទឹរារាុងតារា់ទេល ើងរ

និងរាប្មាដាឥដាទងខដរ។ 

b. ទពញចិតាឲ្យមានោរលាងស្ម្នា តពដាយមានជាតសិ្ំពណើមជាងរ

ដូចជាប្រាណាត់ទស្ើមស្ម្នា ប់ពមពោគ ថ្ា បំាញ់ស្ម្នា ប់ពមពោគ និងោរជូត។ 

c. លប់បចច ដូាទាងំថ្ផ្ាខ្ងរាន ុងថ្នទូទឹរារារារទូរារារ
និងឧបរាីណ៍ទប្បើប្បាស្់ទផ្សងទទៀតរថ្ផ្ាខ្ងរាន ុងថ្នទូលរា់ីបស្់ីបីរឬរ៏ាងត (តុ 

ឬទូ)រប្បស្ិនទបើថ្ផ្ាទាងំទន៉ះធាល ប់បានប ៉ះពាដា់ទលយបុគគដាដដដាមានជំងឺអុតស្វា ។ 

d. លាងស្មាា តោនរនិងឧបករណ៍បរពិភាគអាហារដដដារាខ្ារា់ 

រាន ុងមា ស្ុីនលាងោនទលយទប្បើប្បាស្់ស្វប ូនងិទឹរាទតា រ

ឬលាងទលយថ្ដជាមួយនឹងទឹរាទតា រនិងស្វប ូលាងោន។ 

e. សូ្មរំុាទបាស្ធូដាីរឬជូតថ្ផ្ាទលយីបស្់ស្ង ួតរ
ទប្ពា៉ះវាអាចបណាា ដាឲ្យស្វយភាយភាគដាា ិតថ្នទមទលគឆ្លងបាន។ 
 

4. មប្គឿងសងាា រមិ្ណដលម្លនមប្ស្វម្ ឬកប្ម្លលប្រាំ និងមប្គឿងសងាា រមិ្ទន់មផ្សងៗមទៀត 

a. ប្បស្ិនទបើបុគគដាដដដាមានជំងឺអុតស្វា ធាល ប់បានប ៉ះពាដ់ាដស្ែរាទលយផ្ទា ដារ់
និង/ឬរព ៀរស្វីធាតុលវទប្ចើនដដដាទចញពីរាដនលងមានកនទ លួីមាស្់រ

ធាល រា់ទៅទដាើទប្គឿងស្ង្ហហ ីមិទន់ទផ្សងៗរដូចជាទប្គឿងស្ង្ហហ ីមិដដដាមានទប្ស្វមរ

រាប្មាដាប្ពំររាប្មាដាទជើងរនិងពូកទនា៉ះរ

អាចមានកាីពិោីណាអនុវតាកាីស្មាា តទលយទប្បើ ម្របាស្់ចំហាយរ(steam 

cleaning)។ 

b. ប្បស្ិនទបើបុគគដាដដដាមានជំងឺអុតស្វា មានកាីប ៉ះពាដា់តិចតួចទៅនឹងទប្គឿងស្

ង្ហហ ីមិទន់ទផ្សងៗរ

សូ្មទធា ើកាីស្មាល ប់ទមទលគទៅទដាើថ្ផ្ាទនា៉ះជាមួយនឹងថាន សំ្មាល ប់ទមទលគដដដាស្ម

ប្ស្ប។ 

c. កាីស្មាា តទលយមា ស្ុីនបូម្ូលីរ
អាចទធា ើទៅបានទលយកាីទប្បើប្បាស្់មា ស្ុីនបូមមានតប្មងខ្យដា់ដដដាមានប្បស្ិ

ទធិភាពខ្ពស្់។រប្បស្ិនទបើមនិមានមា ស្ុីនដូចទន៉ះទទរ

សូ្មម្របាកដថាអនរាខដលរាំពុងទប្បើប្បាស្់មា ស្ុីនបូមពនាេះរ

ប្តូវពារា់មា ស្់ដដដាបិទជិតលា រឬពម្របើប្បាស្ឧ់បករណ៍ជំនួយោរដកដពងហ ើម។ 

d. ម្ននោរខណនាំឲ្យទប្បើម្របាស្់ទប្ស្វមកាីពាីពូរាដដដាមិនប្ជាបទឹរាទដើមែីកាីពាី

ពូរារទ ើយដដដាប្តូវស្មាា តីវាងទេញៀវទាងំឡាយ។ 

 

5. ការសោលកាក្េាំែល់ 

a. ោរពោលោកស្ំណល់ខដលម្ននពមពោគគួរខតបនតដូច្មមតា។ ម្ននោរខណនាំ 

ឲ្យពម្របើម្របាស្់្ុងស្ំលមលច់ទលយដែរារទ ើយដដដាមានងង់ប្ទាប់មួយរ

លរា់ទៅរាន ុងបនៃប់ស្ម្រម្នប់ពោលោកស្ំណល់ខដលម្ននពមពោគ (ឧ៖ ពម្រោមផ្ដ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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រញ្ជ ីប្តួតរិនិតយននរមរៀរលាងសម្លា ត – ប្តវូអនុវតតតាម្លាំដារខ់ាងមប្កាម្៖  
 

បាំសពញរចួោល់ េក្េមភាព៖ 

ណេន □ េិនណេន □ ការស វ្ ើអនេ័យដៃ និងបាំពាក់្ឧបក្រែ៍ការពារផ្ទា ល់ខ្ល នួរ(PPE) េុនសពល 
ចូលសៅក្ន ុងបនាប់  

• ពម្រោមផ្ដពពទយខដលពម្របើម្របាស្់ព ើយអាចពបាេះពោលបាន 

• អាវខវងកាីពាីខដលពម្របើម្របាស្់ព ើយអាចពបាេះពោលបាន 

• ឧបករណ៍ជំនួយោរដកដពងហ ើម ឬម្ន៉ា ស់្ខដលបិទជិតលា  

ណេន □ េិនណេន □ ការទ្ុក្ ក់្កាក្េាំែល់ទូ្សៅ 

• ម្របមូលោកស្ំណល់រងឹទងំឡាយ និងរបស្់របរខដលពម្របើម្របាស្់រចួ 

ខដលអាចពបាេះពោលបាន រមួទងំរបស្់របរពម្របើម្របាស្់កន ុងបនៃប់ 

ទឹក និងស្ំលមទូពៅដផ្ទពទៀត 

ទុកដាក់ពៅកន ុងថង់ផ្ទា ស្ា ិកដដដាបិទជិតរទុកស្ម្រម្នប់ពបាេះពោល។  

ណេន □ េិនណេន □ ការស ក្គក់្ 

• ម្របមូលស្ពមាៀកបំពារា់ និងកម្រម្នល ឬប្រាណាត់នានាទងំឡាយ 

ណាខដលបានប្បឡារា់ពមពោគ មុននឹងព វ្ ើោរលាងស្ម្នា តរបស្់របរ 

ដផ្ទពទៀតពៅកន ុងបនៃប់។ 

បនាៃ ប់មកដាក់ចូលពៅកន ុងថង់លរា់ីបស្់ីបីស្ប្មាប់ទបារាគរ់ាខដ

លពម្របើម្របាស្់រចួអាចពបាេះពោលបាន ឬថង់ ខដលោា ត។ 

• ដាក់ពៅពដាយខែកពីីបស្់ីបីស្ប្មាប់ទបារាគរ់ាីបស្់ទេញៀវដថ្ទ 

ទទៀត។ 

ណេន □ េិនណេន □ លាងេម្អា ត និងម ា្ ើការេម្អា ប់សេសោគសៅសលើដទារងឹទាំងឡាយ និងេម្អា រ 

សម្របើម្រ េ់ ក្ន ុងទាោះៃដទ្សទ្ៀត  

• លាងស្ម្នា ត 
និងទធា ើកាីស្ម្នា ប់ពមពោគទៅទដាើផ្ទៃខដលប៉ាេះពាលជ់ាញឹរាញាប់ 
ខដលម្ននដូចជា៖  

o តុ 

o ផ្ទៃតុ 

o ផ្ដទវ រ 

o កខនាងចុចទឹកបងគន់ 

o កាលទបើរាបងហ ូីទឹក 

o កុងតាក់ពភា ើង 

o ឧបរាីណប៍ញ្ជា  

o រាប្មាដាឥដឋ 

o ទូទឹកកក 

o ទូកក 

o ថត (តុ ឬទូ) 

• លាងស្ម្នា តោន និងឧបករណ៍បរពិភាគអាហារដដដារាខ្ារា់ពៅ 

កន ុងម្ន៉ា ស្ុីនលាងោនជាមួយនឹងោប ូ រនិងទឹកពតត  ឬលាងពដាយ 

ផ្ដជាមួយនឹងទឹកពតត  និងោប ូលាងោន។  
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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ណេន □ េិនណេន □ លាងេម្អា តសម្រគឿងេង្ហហ រេិណដលម្លនមប្ស្វម្ ក្ម្រម្អលម្រពាំ 

និងសម្រគឿងេង្ហហ រេិទន់មផ្សងមទៀត  

• ទធា ើកាីស្ម្នា ប់ពមពោគពៅពលើផ្ទៃពដាយពម្របើម្របាស្់ោរធាតុស្ម្នា ប់ពមពោគ
ដដដាស្មម្រស្ប  

o ោែុង 

o ពែា ើយ 

o កម្រម្នលម្រព ំ

o កម្រម្នលពជើង 

o ពូក 

ណេន □ េិនណេន □ ការសោលកាក្េាំែល់ 

• ការាស្ំណដា់ទាងំអស្់ប្តូវដតលរ់ារាន ុងធុងស្ំលមលច់ទលយដែរារ

ទ ើយដដដាមានងង់ប្ទាប់រ

និងទបា៉ះទោដាពៅតាមវធិានកាីណ៍ប្គប់ប្គងការាស្ំណដា់ទូទៅ។ 

ណេន □ េិនណេន □ ស ោះឧបក្រែ៍ការពារផ្ទា ល់ខ្ល នួរ(PPE) និងម ា្ ើអនេ័យដៃ 

• ទបា៉ះទោដាឧបរាីណ៍កាីពាីផ្ទា ដា់ខ្ល នួទៅរាន ុងធុងស្ំលមលច់ទលយដែ

រារទ ើយដដដាមានងង់ប្ទាប់។ 

ណេន □ េិនណេន □ សូម្ពាក់មប្ស្វម្នដមរទយណៃលពាក់្រចួអាចស ោះស ោះសោល នថ្មីមួ្យគូ 

និងស វ្ ើការសម្លា រ់មម្មោគមៅមលើរមទះដាក់សម្លា រសម្លា ត 

ម្ុនមរលរូលកន ុងរនទរ់មួ្យមទៀត។  

 

ឯកោរពោង៖ វវធិានោរណ៍ស្ម្នា ប់ពមពោគពៅតាមពគ ដាឋ ន 
និងទីតំាងមិនខមនដផ្នរាស្ុខាភិបាល របស្់មជឈមណឌ លម្រគប់ម្រគង និងទប់ោា ត់ជំងឺឆ្ាង (CDC) 
(ផ្ថៃទ ី6 ខែមិថុនា ឆ្ា ំ 2022) /CDC Disinfection of the Home and Non-healthcare Settings 
(June 6, 2022) 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf

