សេចក្ត ីណែនាំឲ្យដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយឡែក្ស
ម្រាប់អ្នកឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19
ដ ើដ្បើដ ើកដ្ើលព័ត៌មានដនេះជាភាសាដសេងដទៀតឬកនុងទម្្ង់ដេហទំព័រ សូ ្ដ ើកដ្ើល ph.lacounty.gov/covidisolation

ដសចកត ីសដងេ
ដៅក្នុងដោនធី Los Angeles ម្ សិនដ ើអ្នកមាន ជំងឺ COVID-19* អ្ន កម្តូវតម្្ូវឲ្យ៖
❶ ដាក់ខ្ល ួនឲ្យនៅដាច់នដាយណែក និង
❷ ម្រាប់ អ្ន កានទាំនក់ទាំនងជិតសនិទធ របេ់អ្នក្ឲ្យសៅដាច់ពីសេសដាយខ្ល ួនឯង

ប្រសិនបរើបេសត ររស់បោក្អ្ន ក្មានបោគសញ្ញាជំងឺ វ ិជជ មាន និង
❸ អ្នុវត្ត តាម នសចកត ប
ី ង្គាប់ឲ្យដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយណែករបស់សុខ្ភាពសាធារែៈ រ ួ្ជា្ួ យជាំហានខាងនម្រោម
*អ្ន កប្េូវបានចាេ់ទុក្ថាមាន ជំងឺ COVID-19 ដ ើអ្នកទទួ លបានលទធ ផលបេសត ដោេវ ិនិចឆ យ
័ ោលដាល (ត្ារ
ឬទឹកមាត់) វ ិជជមានសប្មារ់ជំងឺ COVID-19 និង/ឬអ្ន ក្ផត ល់បសវាក្ម្ម សុខភាពគិេថាអ្ន កមានជំងឺ COVID-19 ។

ក្ំណេ់សមាាល់៖ ប្រសិនបរើបោក្អ្ន ក្មានជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗ (ក្នុងរយៈបពល 90ថ្ថ្ៃក្នល ងបៅ) ប យ
ើ បពល
បនេះបោក្អ្ន ក្មានលទធផលបោគ វ ិនិច្ឆ័យ វ ិជជមានថ្ម ីសប្មារ់ជំងឺ COVID-19 រុន្នត បោក្អ្ន ក្ម្ិនមានបោគសញ្ញា
សូ ម្និយាយជាម្ួ យនឹងបវជជ រណឌិេររស់បោក្អ្ន ក្ក្នុងក្រណីន្ែលបោក្អ្ន ក្មានជំងឺ COVID-19ម្ត ងបទៀេ។
សូ ម្ជួ យរនថ យការ រ កក្ោលដាលថ្នជំងឺ COVID-19បដាយប្ល ើយេរ ប្រសិនបរើបោក្អ្ន ក្ទទួ លបានទូ រស័ពទពី “LA
PublicHealth” ឬបលខទូ រស័ពទ 1-833-641-0305 ( សូ ម្ អាន Contact Tracing)។
ប្រសិនបរើបោក្អ្ន ក្ដធវ ើបេសត ប ើញ វ ិជជ មានរុន្នត ម្ន
ិ ទាន់ទទួ លបានទូ រស័ពទបៅប ើយ សូ ម្ទូ រស័ពទបៅបលខ , 1833-540-0473 ពីបមាង 8 ប្ពឹក្ែល់បមាង 8:30 យរ់, 7 ថ្ថ្ៃ ក្នុងម្ួ យសបាត ៍។

នៅដាច់នដាយណែក៖ នៅផ្ទះ
អ្ន កម្តូវដៅសទ េះដហើយនិងដាក់ខ្ល ួនឲ្យដៅដាច់ពីអ្នកដសេងរហូ ត ល់ការដាក់ឲ្យដៅដាច់ដដាយឡែករ ស់អ្នក ញ្ច ់។
•
•
•

•

ដៅឃ្លាតឆ្ងាយ ពីសមាជិករស់ដៅកនុងសទ េះ។
កំដៅដធវ កា
ើ រ សាលាដរៀនឬទីសាធារណៈ។
ម្ សិនដ ើអ្នកម្តូវចាកដចញពីសទេះដ ើ្បីទទួ លបានការឡែទ ំដវជជ សាស្រសតចាំបាច់ ចូ រដ ើកឡានដដាយខ្ល ួនឯង
ម្ សិនដ ើអាច។ ម្ សិនដ អ្
ើ ន ក្ិនអាចដ ើកឡានដដាយខ្ល ួនឯងបានដទ
ម្តូវរកាចមាាយឆ្ងាយតា្ឡ លអាចដធវ ដើ ៅបានរវាងអ្ន កនិងអ្ន កដ ើក រ ដហើយនិងអ្ន កដសេងដទៀត (ឧ.
អ្ងគុយដៅដៅអ្ីោងដម្កាយ) សូ ្ទមាាក់កញ្ច ក់ ងអ ួចឡានចេះដម្កា្ និង ពាក់មា៉ាស់ដពទយម្ សិនដ អា
ើ ច។
ម្ សិនដ ើអ្នក្ិនមានមា៉ាសដទ ម្តូវពាក់ម្កណាត់បាំង្ខ្ (សូ ្ដ្ើលោងដម្កា្) ។
ម្ សិនដ ើមាននរណាមានក់ដម្ៅពីសមាជិករស់ដៅសទ េះរ ស់អ្នកទិញរ ស់រ រសម្មា ់អ្នក
សូ ្ឲ្យដេទក្ហ ូ និងវតថុដសេងដទៀតដៅមាត់ទវររ ស់អ្នក ម្ សិនដ ើអាចដធវ ើបាន។
យកអ្ីវា៉ាន់ទ ំងដន្ទេះ ន្ទទ ព
់ ី េគ លដន្ទេះចាកដចញ។
ម្ សិនដ ើអ្នកម្តូវការជំនួយឡសវ ងរកដសវាក្ម ឹកជញ្ជន
ូ ឥតេិតថ្ែា ដសវាក្ម សងគ ្ដសេងៗ
ដម្េឿងចាំបាច់ ូ ចជា្ហ ូ និងថ្នជា
ំ ដ ើ្ សូ ្ទូ រស័ពទដៅ 2-1-1ឬដ ើកដ្ើលដេហទំព័រធនធានរ ស់ Public
Health ដៅ ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/resources.htm។
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ទំពរ័ ទី 1

នសចកត ីណែនាំឲ្យដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះសម្រាប់អ្នកឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19

ការងារ និង សាលានរៀន
• ប្រសិនបរើបោក្អ្ន ក្ប្វ ើការ ឬសិក្ា បៅក្ន្នល ងន្ែលបោក្អ្ន ក្អាច្្ល ងជំងឺ COVID-19 ឬបានច្ម្ល ងវាបៅ

កាន់អ្នក្ែថ្ទ សូ ម្ប្បារ់ក្ន្នល ងប្វ ើការ ឬសាោបរៀនររស់បោក្អ្ន ក្ ដ ើ្បីឲ្យពួ ក្បគអាច្ផុតល់បយារល់
ែល់អ្នក្បផេងៗបទៀេឲ្យប្វ ើបេសត និង/ឬដាក្់ខល ួនឯងបៅដាច្់ពីបគតាម្ន្ែលប្េូវការ។
•

ព័េ៌មានអ្ំពធា
ី នាោ៉ារ់រងជនពិការ ភាពអ្េ់ការងារប្វ ើ និងការឈរ់សប្មាក្ប្គួ សារន្ែលមានរង់ប្បាក្់
សប្មារ់អ្នក្ន្ែលម្ិនអាច្ម្ក្ប្វ ើការពីបប្រេះន្េពួ ក្បគ ឬប្ក្ ុម្ប្គួ សារររស់បគ ប្េូវបៅដាច្់បដាយន្ ក្
ឬបៅដាច្់ពបី គ គឺអាច្រក្បានបៅឯ California Employment Development Department។

•

សប្មារ់ព័េមា
៌ នរន្នថ ម្ អ្ំពីជំងឺ COVID-19 ទាក្់ទងនឹងរញ្ញាការងារ រ ួម្ទា ំងផលប្របយាជន៍ររស់រុគាលិក្
ការការររ សប្មារ់ក្ម្ម ក្រ និង្នធានបផេងៗ សូ ម្បម្ើល Workers’ Rights Frequently Asked Question។

•

បោក្អ្ន ក្ម្ិនចាំបាច្់មាន លទធ ផលបេសត អ្វ ិជជមាន ឬលិខិេពីសុខភាពសាធារណៈ Public Health
(សខ្ភាពសាធារណៈ) ដ ើ្បីម្តែ ់ដៅប្វ ើការ ឬសាោបរៀនវ ិញប ើយ។

នតើោរដាក់ឲ្យនៅដាច់នដាយណែករបស់ខ្្ញាំបញ្ចប់នៅនពលណា?
ដ ើសិនជាអ្ន កមានដោេសញ្ញា និងមានលទធ ផលបេសត ជំងឺ COVID-19 វ ិជជ មានឬអ្ន ក្ផត ល់
បសវាក្ម្ម សុខភាពយល់ថា* បោក្អ្ន ក្មានជំងឺ COVID-19 អ្ន កម្តូវដៅសទ េះរហូ ត ល់៖
•
•
•

យ៉ាងតិច ំសត 10 ថ្ែា **បានកនា ងសត ចា ់តាំងពីអ្នកដចញដោេសញ្ញា ំ ូ ង និង
អ្ន កឡលងមានអ្ការៈម្េ ុនដៅតយ៉ាងតិច ំសត 24 ដមា៉ាង (ដដាយ្ិនដម្ ើថ្ន ំ ញ្ចុេះ
កដតត) និង
ដោេសញ្ញារ ស់អ្នកបានធូ រម្សាល

ដ ើសិនជាអ្ន កបានដធវ ើដតសត វ ិជជ មានសម្មា ់ជំងឺ COVID-19 ៉ាឡនត ្ិនឡ លដចញដោេសញ្ញា៖
• អ្ន កម្តូវឡតដៅសទ េះរយៈដពល 10 ថ្ែា ន្ទទ ់ពថ្ី ែាឡ លដធវ ើដតសត បុណនត
• ដ ើអ្នកមានដចញដោេសញ្ញា អ្ន កម្តូវឡតអ្នវតត តា្ដសចកត ីឡណន្ទំោងដលើ
*បរើសិនជាអ្ន ក្ផត ល់បសវាក្ម្ម សុខភាពគិេែំរូងថាបោគសញ្ញាររស់បោក្អ្ន ក្គឺបដាយសារន្េ
ជំងឺ COVID-19 រុន្នត ពួ ក្បគបានវ ិនិច្ឆ័យសារជាថ្ម ីបៅបលើបោគសញ្ញាររស់បោក្អ្ន ក្ ប ើយ
បានសនម េ់ថាបោក្អ្ន ក្ម្ិនបាន្ល ងបនាេះបទ បោក្អ្ន ក្អាច្រញ្ឈរ់ការដាក្់ខល ួនឯង
បដាយន្ ក្ពីបគោល់បពល 24 បមាងផុេដៅ ចារ់តាំងពីបពលបោក្អ្ន ក្ន្លងមាន
អាការៈប្គ ុនបតត បដាយម្ិនបប្រើថានរ
ំ បា
ំ េ់ប្គ ុនបតត។ រុន្នត យាងណាក្ត ី ប្រសិនបរើបោក្អ្ន ក្
បៅក្នុងរទរញ្ញជដាក្់ខល ួនឯងបៅដាច្់ពីបគ (បប្រេះបោក្អ្ន ក្មានទំនាក្់ទំនងជិេសន ិទធិ
ជាម្ួ យនឹងអ្ន ក្បក្ើេជំងឺ COVID-19) បោក្អ្ន ក្ប្េូវបៅដាច្់ពីបគរនត 14 ថ្ថ្ៃ បទៀេ
បប្កាយពីបានរេះរល់អ្នក្បក្ើេជំងឺបនាេះច្ុងបប្កាយ។

**ដ ើសិនជាអ្ន កមាន ញ្ញាសខ្ភាព ឡ លដធវ ើឲ្យម្ ព័នធសាំទន់ដខ្ាយធា ន់ធារ
អ្ន កម្ ឡហលជាម្តូវដៅសទ េះរយៈដពលយូរជាង 10 ថ្ែា ។
ចូ រនិយយជា្ួ យអ្ន កសត ល់ដសវាសខ្ភាពរ ស់អ្នកសម្មា ់ព័ត៌មាន ឡនថ ្។

សត្ើត្ត្ូវស្វ ើអ្វីសៅសពលឡែលការដាក្់ឲ្យនៅដាច់សដាយឡែក្នៅផ្ទះបញ្ចប់
•
•

ដៅដពលឡ លការដាក់ឲ្យដៅដាច់ដដាយឡែកដៅសទ េះរ ស់អ្នកច ់ (សូ ្ដ្ើលម្ អ្ ់ោងដលើ)
អ្ន កអាចម្តែ ់ដៅដធវ ើកិចចការតា្ធ្ម តារ ស់អ្នក រ ួ្ ញ្ចល
ូ ទ ំងម្តែ ់ដៅដធវ កា
ើ រនិង/ឬសាលាដរៀនផ្ទទល់ខ្ល ួន។
នត រអ្នវតត ការរកាេមាាតសងគ ្ (សថ ិតដៅចមាាយ 6 ហវ ីតពីអ្នកដសេងដទៀត)
និងពាក់របាំង្ខ្ដៅដពលអ្ន កដៅទីកឡនា ងសាធារណៈឡ លមានវតត មាន្នសេដសេងដទៀត។
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នសចកត ីណែនាំឲ្យដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះសម្រាប់អ្នកឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19

ោរដាក់ខ្ល ួនឲ្យនៅដាច់ពីនេ(ចតាតែីេក្
័ )៖
ចូ រម្រាប់អ្នកបះពាល់ជិតសនិទធរបស់អ្នកថាពួ កនេម្រតូវណតនៅដាច់ពីនេ
ច្ូ រប្បារ់អ្នក្មានទំន្ទក់ទន
ំ ងជិេសន ិទធររស់អ្នក្ថាពួ ក្បគប្េូវន្េដាក្់ខល ួនឲ្យបៅដាច្់ពីបគ។
ប្រសិនបរើបេសត ររស់បោក្អ្ន ក្មានលទធ ផលបោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 វ ិជជ មាន បោក្អ្ន ក្ប្េូវជូ នែំណឹងបៅអ្ន ក្ន្ែល
រេះរល់ជិេសន ិទធររស់អ្នកថាពួ ក្អាចនឹងឆ្ា ងជំងឺនិងម្តូវឡតដៅដាច់ពដី េរយៈដពល 14
ថ្ែា ន្ទទ ់ពដី ពលមានទំន្ទក់ទំនងជា្ួ យអ្ន កចងដម្កាយ។ សូ ្សត លដ់ សចកត ីឡណន្ទំកនុងការដៅដាច់ពីដេដៅសទ េះ ល់ពួកដេ
។ ដសចកត ីឡណន្ទំដនេះមានជាដម្ចើនភាសាដៅ ph.lacounty.gov/covidquarantine. អ្ន ក្មានទំន្ទក់ទំនងជិេសន ិទធ
ររស់អ្នក្ម្តូវឡតដៅដាច់ដដាយឡែកពីអ្នកដសេងដទៀត ដ ើដទេះជាពួ កដេមានសខ្ភាពលអ ធ្ម តាក៏ដដាយ។
និយមន័យននអ្ន ក្ប៉ះពាល់ជិត្េនិទ្ធ
"អ្ន ក្មានទំន្ទក់ទំនងជិេសន ិទធ" េឺជារុគាលណាមានក្់ក្នុងច្ំបណាម្រុគាលខាង
បប្កាម្ ន្ែលបានរេះរល់ជាម្ួ យអ្ន កដៅកំែ
ុ ងដពលន្ែលអ្ន ក
កំពងអាចច្ា ងបម្បោគបាន*៖
a. រុគាលន្ែលសិថ េក្នុងគំោេ 6 វ ីេពីអ្នក រយៈបពល 15 នាទីឬបប្ច្ើនជាង
រយៈបពល 24បមាង
b. រុគាលន្ែលបានរេះរល់បដាយម្ិនបានការររជាម្ួ យសារធាេុោវ
ថ្នោងកាយ និង/ឬសារធាេុរបញ្េ ញររស់អ្នក្។ ឧទា រណ៍ ប្េូវបានក្អ ក្
ឬក្ណា
ា ស់ដាក្់ ការបប្រើបប្គឿងររ ិបភាគអាហាររ ួម្គ្នន កាទឹក ឬទឹក្មាេ់
ឬផត ល់ការន្ថ្ទា ំបដាយម្ិនបានបប្រើឧរក្រណ៍ការររប្េឹម្ប្េូវ។
*
អ្ន កម្តូវចាត់ទកថ្អាចច្ា ងជំងឺ (អ្ន កអាចច្ា ងជំងឺ COVID-19
ដៅអ្ន កដសេងដទៀត) ចា តា
់ ំងពីរយៈបពល 2
ថ្ែា ម្ុនបពលបោគសញ្ញារ ស់អ្នកបច្ញែំរូង រ ូ េែល់បពលន្ែលការដាក្់ឲ្យ
បៅដាច្់បដាយន្ ក្ដៅសទ េះរ ស់អ្នកច ់។ ម្ សិន ដ ើអ្នកបានប្វ ើបេសត ជំងឺ
COVID-19 វ ិជជមាន រុន្នត គ្មមនបោគសញ្ញាដសាេះ អ្ន កប្េូវ បានចាេ់ទុក្ថា
អាច្ច្ម្ល ងបម្បោគចារ់ពី 2 ថ្ែា ម្ុនបពលការប្វ បើ េសត វ ិជជ មាន ំ ូ ងរ សអ្ន ក
រ ូ េែល់ 10 ថ្ថ្ៃ រនាទរ់ពកា
ី រប្វ ើបេសត រ ស់អ្នក។

ណែរកាសុខ្ភាពរបស់អ្នក
សម្មា ់ព័តមា
៌ នទក់ទងនឹងការឡែទ ំកមារឡ លមានដោេសញ្ញាជំងឺ COVID-19 សូ ្ដ្ើល
ដសចកត ីឡណន្ទំពកា
ី រឡែទ ំកមារឡ លមានដោេសញ្ញាជំងឺ COVID-19។
ោរណែទាំនៅផ្ទះ
្នសេភាេដម្ចើនឡ លមានជំងឺ COVID-19 មានអ្ការៈជំងឺម្សាលដហើយនិងអាចជាសេះដសបើយដៅសទ េះបាន។
ដនេះជាជំហានឡ លអ្ន កអាចអ្នវតត ដ ើ្បីជួយអ្ន កឲ្យបានម្ ដសើដែើង៖
• សម្មាកនិងពិសារសារធាតោវឲ្យបានដម្ចើន
• ដល ថ្នរំ កទិញបានដដាយគ្មមនដវជជ ញ្ញជ ូ ចជាអាដសតា្ិណូហវ ិន (Tylenol®) ដ ើ្បី ញ្ចុេះម្េ ុនដៅត និងការឈឺ
ចា ់។ សូ ្កត់សមាគល់ថ្កមារឡ លមានអាយតិចជាង ២
ឆ្ងនំ្ិនម្តូវឲ្យថ្នផ្ត
ំ ត សាយឡ លគ្មមនដវជជ ញ្ញជដដាយ្ិនមានពិដម្គ្មេះជា្ួ យដវជជ ណឌិតជា្នដទ។
ោរណសែងរកោរណែទាំនវជជសាស្តសត
ចូ ររកាទំន្ទក់ទំនងជា្ួ យម្េូដពទយរ ស់អ្នកនិងឡសវ ងរកការឡែទ ំពាបាលដវជជ សាស្រសតភាា្ៗដ ដើ ោេសញ្ញារ ស់អ្នកធា ន់ធា
ដៅៗ។ ដ ើអ្នកមានអាយុ 65 ឆ្នំ និងចាស់ជាងបនេះឬមាន ញ្ញាសខ្ភាព វាជាការសំខាន់ន្ែលប្េូវទូ រស័ពទដៅ
អ្ន ក្ផត ល់បសវាន្ថ្ទា ំសុខភាពររស់អ្នក្ពីដម្ពាេះអ្ន កអាច្មានហានិភ័យ (risk) ក្នុងការបក្ើេជំងឺ្ៃន់្ៃរ។
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នសចកត ីណែនាំឲ្យដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះសម្រាប់អ្នកឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19

សូមទូ រស័ពទនៅ 911 ម្របសិននបើានសញ្ញាម្រពានសនស្តង្គាះបនទន់

ពិាកដកដ
នងហ ើម

តឹងម្រទង
ូ ឬឈឺចាប់
កនញងម្រទង
ូ

បបូ រាត់ឬមុខ្នែើង
ពែ៌នខ្ៀវ

ានអារមម ែ៍ម្រចបូ កម្រចបល់ឬពិ
ាកដឹងខ្ល ួន

នោេសញ្ាធ្ង នធ្
់ ង រនផ្េ
ងៗនទៀត

អ្ន កឡ លមានដោេសញ្ញាដម្គ្មេះថ្នក់ ល់ជី វ ិត េួ រឡតទូ រស័ពទដៅ 911។ ម្ សិនដ ្
ើ ន
ិ
ន្ទទន់ដទ
សូ ្ទូ រស័ពទដៅ្នដពលដៅជួ ម្េូដពទយ។ អ្ន កម្ ឡហលជាអាចទទួ លបាន ំ ូ ន្ទមនតា្ទូ រស័ពទ។

សដា៉ះត្ាយជាមួ យភាពតានតឹង
ជំងឺ COVID-19 និងដាក្់ខ្ល ួនឯងបៅដាច្់ពីបគេឺជាភាពតានតឹងសម្មា ់្នសេ។ សូ ្ចូ លដ្ើលដេហទំព័រ COVID-19
webpage ររស់ឡសន កសខ្ភាពសល វូ ចិតតរ ស់ដោនធី Los Angeles និងដេហទំព័រ 211LA
211la.org/resources/subcategory/mental-health សម្មា ់ធនធានកនុងតំ ន់
ដ ើ្បីដដាេះម្សាយ ញ្ញាសខ្ភាពសល វូ ចិតតនិងតម្្ូវការ និងការម្ពួ យបារ្ភ ។ ដលើសពីដនេះបៅបទៀេ
បសច្ក្ត ីឡណន្ទំនិងធនធាននានា រ ួ្ទ ំងព័តមា
៌ នអ្ំពី
ណា
ត ញទូ រស័ពទ ន្ទទន់សប្មារ់ វ ិ តត ិ
ក៏មានដៅដលើដេហទំព័ររ ស់ CDC បៅឯ Coping with stress។
ប្រជាជនកនុងដោនធី LA មានសិទធិចូលដម្ ើដដាយដសរ ីជា្ួ យ Headspace Plus។
ដនេះេឺជាការម្ ្ូ លស្ុំថ្នធនធានន្ផន ក្សាមរេី និងសមាធិជាភាសាអ្ង់ដេា ស និងដអ្សាញ ក៏ ូ ចជាលំហាត់ចលន្ទ
និងការដេងដ ើ្បីជួយម្េ ់ម្េងភាពតានតឹង ការភ័យោាច និងការែ បា
់ រ្ភ ទក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
ម្ សិនដ ើអ្នកម្តូវការនិយយជា្ួ យនរណាមានក់អ្ំពីសខ្ភាពសល វូ ចិតតរ ស់អ្នក សូ ្ទក់ទងដវជជ ណឌិតរ ស់អ្នក
ឬម្ ព័នធទូ រស័ពទជំនួយរ ស់្ជឈ្ណឌលទទួ លបានសខ្ភាពសល វូ ចិតតរ ស់ដោនធី Los Angeles (Los Angeles County
Department of Mental Health Access Center) 24ដមា៉ាង/7ថ្ែា តា្ដលខ្ (800) 854-7771។
ម្ សិនដ ើអ្នកម្តូវការជំនួយកនុងការឡសវ ងរកការឡែទ ំសខ្ភាព សូ ្ទូ រស័ពទ្កឡខ្េពត៌មានដោនធី Los Angeles (Los
Angeles County Information) 2-1-1 ឡ ល ដំ ណើការ 24ដមា៉ាង/7ថ្ែា ។

ោរពារអ្ន កនផ្េងនទៀត
សូ ្អ្នវតត តា្ជំហានោងដម្កា្ដ ើ្បីជួយការពារការឆ្ា ងោលដាល ល់្នសេដៅកនុងសទ េះ និងសហេ្ន៍រ ស់អ្នក។
សូមដាក់ខ្ល ួនអ្ន កដាច់នចញពីអ្នកនផ្េងនទៀតកនញងផ្ទះរបស់អ្នក
• ម្ សិនដ ើអ្នកម្តូវឡតដៅកនុង នទ ់ ឡត្ួ យជា្ួ យ្នសេដសេងដទៀត
ចូ រដធវ ើការដរៀ ចំឡ លអាចឲ្យអ្ន កសថ ិតដៅចមាាយ 6 ហវ ត
ី ម្ សិនដ ើអាចដធវ ើបាន។
ឺ ា ន់ធារ ។
វាមានសារៈសំោន់ជាពិដសសកនុងការដៅឲ្យឆ្ងាយពី្នសេឡ លមាន ហានិភ័យ(risk)ខ្ព ស់ថ្នជំងធ
• ដម្ ើ នទ ់ទឹកដាច់ដដាយឡែក។ ម្ សិនដ ើវា្ិនអាចដៅរ ួចដទ
សូ ្សមាអត នទ ់ទឹកដដាយសមាា ់ដ្ដោេ ន្ទទ ់ពដី ម្ ើរ ួច (សូ ្ដ្ើលព័ត៌មានសមាអត ោងដម្កា្ )។
• ដ ើក ងអ ួច ឬដម្ ើកង្ហារ ឬមា៉ាសីនម្តជាក់ដៅកឡនា ងដម្ ើរ ួ្គ្មនដៅកនុងសទ េះ។
• ចូ រកំអ្នញ្ញាតឲ្យដភញៀវចូ លសួ រសខ្ទកេ ឡ ល្ិនចាំបាច់។
• ចូ រកំដ្ើលឡែសតវ ចិញ្ចឹ្ ឬសតវ ដសេងដទៀត។

បុេាលណាណដលបនត នៅជិតសនិទធជាមួ យអ្ន កនឹងម្រតវូ ណតនៅដាច់ពីនេរយៈនពលយូរជាង (សូ ្ដ្ើល
ដសចកត ីឡណន្ទំកនុងការដៅដាច់ពីដេដៅសទ េះ)។
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នសចកត ីណែនាំឲ្យដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះសម្រាប់អ្នកឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19

ពាក់ាស់មុខ្ ឬម្រកណាត់ាង
ាំ មុខ្នពលនៅជិតអ្ន កនផ្េងនទៀត
• ចូ រពាក់មា៉ាស្ខ្ដម្ ើ្តងដបាេះដចាលដពលអ្ន កដៅឡកបរ្នសេដសេងដទៀត។
ម្ សិនដ ើអ្នក្ិនមានមា៉ាសដពទយដទម្តូវពាក់ម្កណាត់បាំង្ខ្។ ចូ រកំដម្ ើដ ើសិនជាអ្ន កមាន ញ្ញា ក ដងា ្
ើ
ឬអ្ន ក្ិនអាចដដាេះវាដចញដដាយគ្មមនជំនួយ ឬអ្ន កម្តូវបានម្បា ់្ិនឲ្យពាក់ដដាយអ្ន កសត ល់ដសវាដវជជ សាស្រសត។
• ម្ សិនដ ើអ្នក្ិនអាចពាក់មា៉ាស់្ខ្ឬរបាំង្ខ្
ូ ដចន េះអ្ន កឡ លរស់ដៅជា្ួ យអ្ន ក្ិនេួ រដៅកនុង នទ ់ ឡត្ួ យជា្ួ យអ្ន កដទ។
ម្ សិនដ ើពួកដេម្តូវឡតចូ លកនុង នទ ់រ ស់អ្នក ពួ កដេេួ រឡតពាក់មា៉ាស់្ខ្
(ឬម្ សិនដ ើពួកដេ្ិនមានមា៉ាសដពទយដទ ម្តូវពាក់ម្កណាត់បាំង្ខ្)។ ន្ទទ ់ពីចាកដចញពី នទ ់រ ស់អ្នក
ពួ កដេម្តូវឡតលាងសមាអតថ្ រ ស់ពួកដេភាា្ៗ ន្ទទ ់្កដដាេះមា៉ាស់ដចញនិងដបាេះវាដចាល
ដហើយសមាអតថ្ រ ស់ពួកដេ្ត ងដទៀត។
• សូ ្ម្ ុងម្ យ័តនដពលដម្ មា
ើ ៉ា ស់ដពទយ និងរបាំង្ខ្សម្មា ់កូនដកម ង។ ទរកនិងកមារអាយដម្កា្ ២
ឆ្ងនំ្ិនេួ រពាក់ម្កណាត់ម្េ ្ខ្ដែើយ។ ដកម ងឡ លមានអាយចដន្ទាេះពី ២ ដៅ ៨
ឆ្ងនំេួរឡតដម្ វា
ើ ៉ាឡនត ម្តូវសថ ិតដម្កា្ការម្តួ តពិនិតយរ ស់្នសេដពញវ ័យដ ើ្បីធាន្ទថ្កមារអាច ក ដងា ើ្ដដាយ
សវតថ ិភាព និងដជៀសវាងការពិបាក ក ដងា ើ្ ឬែ ់ ដងា ើ្។
• សូ ្ដ្ើល ្េគុដទសក៍ឡណន្ទំសម្មា ់ការពាក់ម្កណាត់បាំង្ខ្ សម្មា ់ព័ត៌មាន ឡនថ ្។
ម្រេបោរក្អ ក្និងក្ណ្ត
ត េ់របស់អ្នក
• សូ ្បប្រើប្ក្ដាសម្េ មាត់ និងម្ច្េះរ ស់អ្នកដពលអ្ន កក្អ ក្ ឬក្ណា
ត ស់។
បបាេះប្ក្ដាសបនាេះបចាលកន ងធងសំោ្ឡ លមានម្ទន្ទ ់ ន្ទទ ់ពីដម្ ើរ ួច។
លាងសមាអេថ្ែររស់អ្នក្ឬដម្ ើទឹកអ្ន្ទ្័យថ្
ន្ទទ ព
់ ីអ្នកកអ កឬកណា
ត ស់។
នជៀសនវៀងោរប រ ភនភាេអាហាររ ួមាន ឬនម្របរើ បស់របរាទល់ខ្ល ួនរ ួមកនញងផ្ទះ
• ចូ រកំច្អ ិន ឬ ួ សអាហារឲ្យអ្ន កដសេងដទៀត។
• ចូ រកំដម្ ើចានបាយ ឡកវទឹក កាទឹក ម្ ដា ់ម្ ដា រ ិដភាេ
កឡនេងដពាេះដគ្មឬឡម្េដេងរ ួ្គ្មនជា្ួ យ្នសេឬសតវ ចិញ្ចឹ្កនុងសទ េះរ ស់អ្នកដសេងដទៀត។
• ចូ រដធវ ើឲ្យម្បាក ថ្ចានបាយ ឡកវទឹក កាទឹក
និងម្ ដា ់ម្ ដា រ ិដភាេម្តូវបានលាងសមាអតជា្ួ យសា ូ និងទឹក ន្ទទ ់ពីការដម្ ើម្បាស់និ្ួយៗ។
លាងសាាតនដរបស់អ្នកឲ្យានញឹកញាប់
• លាងថ្ ឲ្យបានញឹកញា ់នង
ិ ហម ត់ចត់ជាពិដសស ន្ទទ ់ពីដញើសសំដបារ កអ កឬកណា
ត ស់ ចូ ល នទ ់ទឹក
និង្នដពល រ ិដភាេ ឬដរៀ ចំអាហារ ដហើយ ន្ទទ ់ពអ្
ី ន ក ៉ាេះមា៉ាស់ឬរបាំង្ខ្រ ស់អ្នក។
លាងថ្ ដដាយសា ូ និងទឹកយ៉ាងដហាចណាស់ ២០ វ ិន្ទទី។
• ម្ សិនដ ើ្ិនមានសា ូ និងទឹកដទ
សូ ្សមាអតថ្ រ ស់អ្នកជា្ួ យទឹកអ្ន្ទ្័យលាងថ្ ឡ លមានជាតិអាល់កលយ៉ាងដហាចណាស់ ៦០ ភាេរយ។
ម្េ ដលើថ្សទ ទ ំងអ្ស់ថ្នថ្ រ ស់អ្នកដហើយម្ត សវាជា្ួ យគ្មនរយៈដពល30 វ ិន្ទទី រហូ តទល់ឡតសងួតថ្ ។
ដម្ ើសា ូ និងទឹកម្ សិនដ ើថ្ រ ស់អ្នកដ្ើលដៅដ ើញម្ លាក់។
សាាត និងសាលប់នមនោេនូ វោល់នម្រេឿងនម្របើម្រាស់ណដល«បះពាល់ជាញឹកញាប់» (“high-touch”) ោល់នែង
• ចូ រសមាអតនិងសមាា ់ដ្ដោេដលើថ្សទឡ លមានការ ៉ាេះពាល់ជាញឹកញា ់ ូ ចជាតសទ េះបាយ ត ង្ហាន់ថ្ ទវរ
សង្ហា រ ឹ្កនុង នទ ់ទឹក ងគ ន់ ទូ រស័ពទថ្ កាតរចចកំពូ យទ័រ កាតរកំពូ យទ័រដែដ ា ត និងតឡកបរឡម្េ។
• សមាអតនិងសមាា ់ដ្ដោេដលើថ្សទ ឡ លអាចមានការ ៉ាេះពាល់ជាតិទឹកដចញពីោយកាយ។
• ដម្ ើទឹកបាញ់ឬម្កដាសជូ សមាអតកនុងសទ េះនិងសមាា ់ដ្ដោេ តា្ការឡណន្ទំរ ស់សាាកសលិតសល។
• ម្ សិនដ ើអ្នកដ្ើលឡែទ ំនិងសមាជិកកន ងសទ េះសមាអតឬមាន ៉ាេះពាល់ជា្ួ យជាតិទឹកដចញឬសារធាតោវ ដញ្ច ញពីោ
ងកាយរ ស់អ្នក ( ូ ចជាដញើស ទឹកមាត់ កំហាក ទឹកសដ្ារ ក្អ ួត ទឹកដន្ទ្ ឬោេ) ពួ កដេេួ រឡតពាក់មា៉ាស្ខ្
និងដម្សា្ថ្ ។ ន្ទទ ់ពលា
ី ងថ្ រ ួច ជា ំ ូ ងពួ កដេេួ រឡតដដាេះដម្សា្ថ្ និងដបាេះវាដចាល
លាងសមាអតថ្ រ ស់ពួកដេ ន្ទទ ់្កដដាេះមា៉ាសនិងដបាេះវាដចាល ដហើយលាងថ្ រ ស់ពួកដេ្ត ងដទៀត។

ឺ ល វូ ដងា ើ្ដៅកនុងសទ េះ និង FAQs
សូ ្ដ្ើលការឡណន្ទំអ្ំពីការសមាអតកនុង ការការពារការរ ីកោលដាលថ្នជំងស
(សំនួរឡ លដេសួ រជាញឹកញា ់)សម្មា ់អ្នកដ្ើលឡែទ។ំ

និយាយជាមួ យ PUBLIC HEALTH (សុខ្ភាពសាធារែៈ)- Contact Tracing
(ោរណសែងរកអ្ន កានទាំនក់ទាំនង)
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នសចកត ីណែនាំឲ្យដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះសម្រាប់អ្នកឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19

ការឡសវ ងរកអ្ន កមានទំន្ទក់ទំនងេឺ ំដណើរការង្ហយយល់
ជាសមាាត់ឡ លម្តូវបានដម្ ម្ើ បាស់ដ ើ្បីជួយពនយឺតការោលដាលថ្នជំងឺ COVID-19។
•

•

•

។

ម្ សិនដ ើអ្នកដធវ ើដតសត វ ិជជមានជំងឺ COVID-19 អ្ន កនឹងទទួ លបានទូ រស័ពទពីអ្នកជំន្ទញ Public Health
សូ ្ចូ លរ ួ្ចំឡណករ ស់អ្នកដដាយដឆ្ា ើយសំណួរខ្ា េះៗអ្ំពីកឡនា ងឡ លអ្ន កធាា ់ដៅ
និង្នសេឡ លអ្ន កមានទំន្ទក់ទំនងដៅដពលអ្ន កកំពងអាចច្ា ងជំងឺ។
ោល់្នសេឡ លអ្ន កម្បា ដ់ ៅអ្ន កជំន្ទញនឹងម្តូវបានដេទក់ទងសំឲ្យដៅសទ េះដ ើ្បីការពារអ្ន កដសេងដទៀតពីជង
ំ ឺ។
ពួ កដេនឹង្ិនម្តូវម្បា ់ពីដ្មេះឬព័ត៌មានទំន្ទក់ទនងរ ស់អ្នកដន្ទេះដទ។
អ្ន កជំន្ទញនឹងដឆ្ា ើយសំណួរណា្ួ យឡ លអ្ន កអាចមាននិងឡចករំ ឡលកព័ត៌មានអ្ំពីធនធានឬដសវាក្ម ដសេងៗ។
ម្ សិនដ ើអ្នកដធវ ើដតសត វ ិជជមានជំងឺ COVID-19 ៉ាឡនត អ្ន ក្ិនទន់ទទួ លបានទូ រស័ពទសូ្ទូ រស័ពទដៅដលខ្ 1-833540-0473 ពីដមា៉ាង 8 ម្ពឹក ល់ដមា៉ាង 8:30 យ ់ 7 ថ្ែាកនុង្ួ យអាទិតយ។
ដ ើ្បីយល់ ឹងពីការឡសវ ងរកអ្ន កមានទំន្ទក់ទំនង សូ ្ចច ទីដនេះ។

ព័ត៌ានបណនែ មនទៀត
•

•

•

សម្មា ់ព័តមា
៌ ន ឡនថ ្ទក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19
និងដ ើកដ្ើលធនធានឡ លបានដរៀ ោ ោ
់ ងដលើជាភាសាដសេងៗដម្ចើនដទៀត សូ ្ដ្ើល
ph.lacounty.gov/media/coronavirus/.
សម្មា ជ
់ ំនួយឡសវ ងរកដសវាក្ម ឹកជញ្ជន
ូ ឥតេិតថ្ែា ដសវាក្ម សងគ ្ដសេងៗ ដម្េឿងចាំបាច់ ូ ចជា្ហ ូ
និងថ្នជា
ំ ដ ើ្ សូ ្ដ្ើល ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/resources.htm ឬទូ រស័ពទដៅ 2-1-1
(ឡ ល ំដណើការ 24ដមា៉ាង/7ថ្ែា )។
សូ ្ទូ រស័ពទដៅអ្ន កសត ល់ដសវាឡែទ ំសខ្ភាពរ ស់អ្នកសម្មា ់សំណួរណា្ួ យឡ លទក់ទងនឹងសខ្ភាពរ សអ្ន ក។
ម្ សិនដ ើអ្នកម្តូវការជំនួយឡសវ ងរកអ្ន កសត ល់ដសវាឡែទ ំសខ្ភាព សូ ្ទូ រស័ពទដៅ 2-1-1។
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