ខោនធី Los Angeles
ខៅខេលដែលអ្ន កចាំបាច់ត្រូវតរពាក់ម៉ាស់
4-21-22: ការពាក់ម៉ាស់ខៅតររត្រូវជាចាំបាច់ខៅកនុងទីតង
ាំ រួ យចាំនួន ខ ើយត្រូវបានតែនាំយ៉ាងរ៉ឺងម៉ារ់ខៅកនុងទី
តាំងដទទខទៀរ- សូ មមមើលមសចក្ត ីសមខេ បខាខមរោម និខព័ត៌មានលមអ ិតមៅក្នុខ មសចក្ត ីបង្គាប់របស់មន្រនតីសុខាភិបាល។
មានោរណែនាំយ៉ាខម៉ឺងម៉ាត់ឱ្យពាក្់មា៉ាស់ណែល បិទជិតនិខមររោះបានលអ មៅររប់ទីសាធារែៈណែលមៅខាងក្នុខអគារ។
ការរ ីករាលដាលនៃជំង៉ឺ COVID-19 បៃត នៅតតជាហាៃិភ័យចំន ោះមៃស្សជាន្ចើៃនៅកនុងនខាៃធី Los Angeles។
រនសសត្រប់រ ូប* ត្រូវតរពាក់ម៉ាស់ ខោយរិនរិរេីស្ថានភាេចក់ថ្នប
ាំ ង្ការខទ៖
•

្រប់ទ្មង់នៃមនធោបាយនធវ ើដំន ើរទ ំងអស្់នៅកនុងនខាៃធី LA។ នៃោះរ ួមមៃមៅមលើរថមភល ើខ ឡានរក្ ុខ
តាក្់សុី និខរថយៃត ម្វ ើែាំមែើររ ួមគាា។

•

មៅតាមមែឌលម្វ ើែាំមែើរតដលនៅខាងកនុងអគារទ ំងឡាយ នៅកនុងនខាៃធី LA រ ួមមៃ រពលានយនត ម
ៃិងចាំែតឡានរក្ ុខ ស្ថាៃីយ៍រថមភល ើខៃិងរថមភល ើខមរោមែី
កំពង់តែឬចំ តតែតដលនៅខាងកនុងអគារនែសងនទៀត ឬក៏តែែ កខាងកនុងអគារមសេខមទៀតណែល
ជាម ឌ លម្វ ើែាំមែើរ។

•

មៅកនុងទីតាាំខែដ ល់ោរណថទ ាំសុខភាព

•

មៅក្នុខទីតាាំខែដ ល់ការណថទ ាំសុខភាពរយៈមពលណែខ និខទីតាាំខណថទ ាំមនុសេមពញែ ័យ/មនុសេរស់។

•

នៅកនុងមែឌលណក្ណរបនិខមែឌលឃុាំឃាំខ របស់រែឋ និខតាមតាំបន់

•

ទីជរមក្ និខមជឈមែឌលោរពាររលក្ក្មតត

•

មៅររប់ទីតាាំខនែសងនទៀតណា តដលជាមគាលោរែ៍របស់អាជីែក្មម ឬទីតាាំខក្មម ែ ី្ីមនោះ។

ោះ

មនការតែនាំយ៉ាងរ៉ឺងម៉ារឱ្យពាក់ម៉ាស់សត្មប់រនសសត្រប់រ ូប ខេល៖
•
•

•

នៅនលើយៃត នហាោះ
មៅទីតាាំខសាធារែៈនិខ ខអាជីែក្មម តដលនៅខាងកនុងអគារ ែូ ចជា កតៃែ ងលក្់ដូរ មភាជនីយដ្ឋឋន
មោខភាពយៃត មជឈមែឌលក្មានត លកខ ៈររួ សារ ទីកតៃែ ងមលខណលែខនបៀស្ីស្ង បៃទ ប់្បជំ
ោរ ិយល័យរដាាភិបាល និខរែឋ បាលតាមតាំបន់ណែលបមរមើការែល់សាធារែជន។
មៅតែែ កខាខក្នុខអគារននសាលាមរៀនក្រមិត K-12 និខទីតាាំខណថទ ំក្ុមារ។
សេចក្ដ ីតែនាំបតនា រទនការពាក់ម៉ាស់

•

មានោរណែនាំយ៉ាខមុ៉ឺខមា៉ាត់ឱ្យពាក្់មា៉ាស់មពលមៅខាងក្នុខអគារ ឬនៅតាមទីតាាំខខាខមរៅអគារណែលមាន
មនុសេមរចើនក្ុោះក្រ សរមាប់អាក្ណែលរបឈមៃឹង
និភ័យខព ស់កនុងោរធាលក្់ខល ួនឈ៉ឺ្ងន់្ងរ ឬអា ក្ណែលរស់មៅ
ជាមួ យមនុសេណែលរបឈមៃឹង និភ័យខព ស់។ រួ រ ក់មា៉ាស់ណែលសត ល់នូែោរ ោរពារែ៏លអបាំសុត
្បឆំងៃឹងជំង៉ឺ COVID-19។ ឧទហរែ៍រ ួមមាន ឧបក្រែ៍ជាំនួយោរែក្ែមខហ ើមណែលបិទជិតលអ (ែូ ចជា្បនភទ
N95 ឬ្បនភទ KN95) ឬមា៉ាស់ពីរជាន់ (ពាក្់មា៉ាស់រក្ណាត់ណែលបិទជិតលអ ពីមលើមា៉ាស់ក្មិតមែជជ សាន្រសត)។

•

មានោរណែនាំយ៉ាខមុ៉ឺខមា៉ាត់ឱ្យពាក្់មា៉ាស់ សរមាប់មនុសេទ ាំខឡាយណែលកំពងជួ បជំគាែមៅខាងក្នុខអគារ
ជាមួ យៃឹងអែ កណែលរបឈមនឹខ
និភ័យខព ស់កនុងោរធាលក្់ខល ួនឈ៉ឺ្ងន់្ងរ។

*ក្ាំែត់សមាាល់៖ អា ក្រតូែបានអនុញ្ញាតឱ្យមដ្ឋោះមា៉ាស់របស់អាក្មចញ ខែៈមពលណែលអា ក្៖
• ក្ាំពុខបរ ិមភារអា រ ឬមភសជជ ៈយ៉ាខយ៉ាខសក្មម ។
• មៅណតមាាក្់ឯខមៅក្នុខបនទ ប់ ឬទីធាលដ្ឋច់មដ្ឋយណែក្។
• កំពងខូ តទឹក្ ឬណហលទឹក្។
• កំពងទទួ លយក្មសវាក្មម អនម័យ ឬមសវាក្មម ណថសមភ សេផ្ទទល់ខល ួន (ែូ ចជាការម៉ាស្ាមុខ ឬការមោរពុក្មាត់)
ណែលមិនអាចម្វ ើនៅបាៃ មដ្ឋយមិនមដ្ឋោះមា៉ាស់របស្់អែកមចញន ោះ។
*មនរនសសរួ យចាំនួនតដលរិនរួ រពាក់ម៉ាស់ ែូ ចជាក្ុមារតដលមៃអាយុមរោម 2 ឆ្ាាំ
មនុសេណែលមានស្ថាៃភាពសុខភាពឬពិោរភាពជាក់លាក់មួយចំៃួៃ
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ខោនធី Los Angeles
ខៅខេលដែលអ្ន កចាំបាច់ត្រូវតរពាក់ម៉ាស់
និខមនុសេណែលរតូែបានណែនាំមិនឱ្យពាក្់មា៉ាស់មដ្ឋយអា ក្សត ល់មសវាកមម តែែ កមែជជ សាន្រសតរបស់ពួក្មរ។ ក្ុមារតដលមៃអាយុ
រប់ពី 2 មៅ 8 ឆ្ាាំរួរណតពាក្់មា៉ាស់ ណតមៅមពលណែលមានោរររប់ររខពីមនុសេមពញែ ័យប៉ាុមណា
ណ ោះ។ សូ មមមើលអាំពីចំ ច អា
ក្ណែលមិនរួ រពាក្់មា៉ាស់ និខ ោរពិររណាពិមសសសរមាប់អាក្ណែលមានោរលាំ
បាក្ក្នុខោរទាំនក្់ទាំនខឬពិោរភាពជាក្់លាក្់ សរមាប់មសចក្ត ីលមអ ិត និខព័ត៌មានអាំពីជមរមើសរបាាំខមុខដនទនទៀត។
មែើមែីណសវ ខយល់បណនែ មអាំពីរបមភទននមា៉ាស់ ន ើយនិខចាប់និខនស្ចកដ ីណែនាំមសេខៗននោរពាក្់មា៉ាស់ មៅក្នុខមខាន្ី LA
សូ មចូ លមមើលមរហទាំព័រ ph.lacounty.gov/masks។
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