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ខោនធី Los Angeles  

ខេលដែលអ្នកត្រវូការពាក់ម៉ា ស ់

 

តម្រូវការចាំបាច់* និងដាំបូន្មា នទាំងឡាយរបសន់្មយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈននខោនធី Los Angeles (Los Angeles 
County Department of Public Health) ទក់ទងខៅនឹងការពាក់ម៉ា ស់សម្មបទី់តាំងសាធារណៈខៅោងកន ុងអគារគឺម្តូវ
បានខធវ ើការសខងេបខៅោងខម្ការខនេះ។ 

សូរកត់សមា ល់ថាខសចកដ ីសខងេបខនេះមនខគាលបាំណងសម្មប់ជូនដល់សាធារណជនទូខៅ។ ខសចកដ ីសខងេបខនេះរិនមន
ខគាលបាំណងសម្មបជូ់នដល់អនកខធវ ើការខន្មេះខទ (សូរខរើលទាំព័រទី 2)។ 

 

អ្នកត្រវូដរពាក់ម៉ា ស់ដែលបិទជិរលអ  ខេលខៅោងកន ុងអ្គារ៖ 

• ត្បសិនខបើខ ោះគជឺាការរត្រូវចាំបាច់របសទ់ីកដនែង ររួមនទាំងហាងអាជីវករា សាលាខរៀន និងកន្នែងខធវ ើការ

រួយចាំនួន ផងន្ដរ។ 

• ត្បសិនខបើខ ោះគជឺាការរត្រូវចាំបាច់ខោយ យកោា នសុខភាេសាធារណៈ (Public Health) សត្មប់ការត្គប់ 

ត្គងការផ្ោុះខ ើងននជាំង ឺររួមនទាំងខៅតរកន្នែងខធវ ើការខផេងៗ និងទីតាំងន្ដលមនរនុសេម្បរូលផុ្ាំខម្ចើន 

ផងន្ដរ។ 

• ត្បសិនខបើអ្នកមនជាំងឺ COVID-19 ខហើយត្រវូដរសថ រិខៅជិរអ្នកែនទ រហូរែល់ខេលអ្នកបញ្ច បក់ារោក់ខល នួឱ្យខៅ

ោច់ខោយដ ក។ ចាំណុចខនេះររួមនទាំងខពលន្ដលអនកខៅផទេះផងន្ដរ។ ម្បសិនខបើអនកមនសិទធិអាចបញ្ច ប់ការ

ដ្ឋក់ខល នួឱ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយន្ែក អនកម្តូវន្តបនតពាក់ម៉ា ស់ខពលខៅជិតអនកដនទចប់តាំងពីនងៃទី 6 រហូតដល់ចុង

បញ្ច ប់នងៃទី 10។ ការខលើកន្លងរួយគឺថា ម្បសិនខបើអនកខធវ ើខតសត ជាំងឺ COVID-19 ទទួលលទធផលអវជិជមនចាំនួន ពីរ

ដងជាប់គាន  ន្ដលខធវ ើខែើងខដ្ឋយឃ្លែ តពគីាន យ៉ា ងខហាចណាសច់ាំនួន រួយនងៃខន្មេះ អនករិនម្តូវការពាក់ម៉ា ស់ខែើយ។ 

សូរអនុវតតតរការន្ណន្មាំទាំងអស់អាំពីការដ្ឋក់ខល នួឱ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយន្ែក ខៅខលើខគហទាំព័រ ph.lacounty.gov 

/covidisolation។ 

កាំណរស់មា ល់៖ ខៅតរទីតាំងកន្នែងខធវ ើការខផេងៗ បុគាលិកទាំងឡាយន្ដល វលិម្តែប់ខៅខធវ ើការវញិ បន្មទ ប់ពី

មនការឆ្ែងខរខោគ COVID-19 ខហើយខន្មេះ ម្តូវន្តពាក់ម៉ា ស់ន្ដលបិទជិតលអ ខពលខៅជិតអនកដនទ រហូតដល់ចុង

បញ្ច ប់នងៃទី 10។ 

មនការដណ ាំយ៉ា ងរុឺងម៉ា រ់ឱ្យអ្នកពាក់ម៉ា ស់ដែលបិទជិរលអ  ខេលខៅោងកន ុងអ្គារ៖ 
(លុេះម្តន្តខន្មេះជាការតម្រូវចាំបាច់ – សូរខរើលន្ផនក អនកម្តូវន្តពាក់ម៉ា ស់ ោងខលើ) 

 

• ត្បសិនខបើអ្នកគជឹា បុគាលដែលមនទាំ ក់ទាំនងជិរសន ិទធ  ជារួយនឹងនរណាមន ក់ដែលមនជាំងឺ COVID-19 បាន   

រយៈខេល 10 នងៃ ចបត់ាំងេីនងៃចុងខត្កាយដែលអ្នកបានប៉ាោះពាល់ខៅនឹងខរខោគ។ ខនេះគឺជាចាំណុចសាំោន់ជា

ពិខសស ខពលសថ ិតខៅជិតរនុសេទាំងឡាយន្ដលម្បឈរនឹងហានិភ័យខពស់ជាងរុនកន ុងការខកើតមនជាំងឺ COVID-

19 កម្រិតធៃន់ធៃរ។ សូរអនុវតតតរការន្ណន្មាំទាំងអស់សម្មប់បុគាលន្ដលមនទាំន្មក់ទាំនងជិតសន ិទធ ខៅខលើខគ

ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/covidcontacts។ 

• ត្បសិនខបើអ្នក ត្បឈរនឹងហានិភ័យននការខកើរមនជាំងឺកត្ររិធៃន់ធៃរ ជាពខិសស ខៅខពលន្ដលអនកសថ ិតខៅទី

កន្នែងទាំងឡាយណាន្ដលមនរនុសេខម្ចើនកុេះករ ឬរិនមនខយល់បក់ខចញចូលលអ ។ សូរពាក់ ម៉ា ស់ន្ដលមន

កម្រិតការពារខពស់បាំផុតរបស់អនក ដូចជាឧបករណ៍ជាំនួយការដកដខងហ ើរ (ម្បខភទ N95 ឬម្បខភទ KN95 ឬម្បខភទ 

KF94)។  

• ខៅកន ុងទតីាំងផដលក់ារដងទាំដផនកសុខភាេ សម្មប់ខពលន្ដលអនកខធវ ើដាំខណើរខៅ ឬកាំពុងទទួលការពាបាល។ 

• ខៅខលើទត្រង់ននរខធោបាយខធវើែាំខណើរសាធារណៈទាំងអ្ស់ ររួមនរងខភែ ើង ឡានម្កងុ ឡានម្កងុន្ដលខធវ ើដាំខណើរវលិ

ជុាំជិតៗ (shuttle buses) តក់សីុ រងយនតន្ដលខធវ ើដាំខណើរររួគាន  ខហើយនិងរខធាបាយដឹកជញ្ជ នូន្ផនកន្ងទាំសុខភាព

ផងន្ដរ។ 

• ខៅកន ុងរណឌ លខធវ ើែាំខណើរទាំងអ្ស់ ររួមនម្ពលានយនតខហាេះនិងចាំណតឡានម្កងុ សាថ នីយ៍រងខភែ ើងនិងរងខភែ ើង

ខម្ការដី កាំពង់ន្ផឬចាំណតន្ផណារួយខផេងខទៀតន្ដលខៅោងកន ុងអគារ ឬក៏ន្ផនកោងកន ុងអគារខផេងខទៀតន្ដល

ជារណឌ លខធវ ើដាំខណើរ។  

ជាចាំណង់ចាំណូលចិរតផ្ទា ល់ខល នួ កន ុងការដែលអ្នកពាក់ម៉ា ស់ ឬរិនពាក់ ខេលខៅោងកន ុងអ្គារ៖ 
(លុេះម្តន្តខន្មេះជាការតម្រូវចាំបាច់ – សូរខរើលន្ផនក អនកម្តូវន្តពាក់ម៉ា ស់ ោងខលើ) 

• ខៅកន ុងរណឌ លដកដត្បនិងរណឌ លឃុាំឃាំង របស់រែា (ខសត រ) នងិតររាំបន់។  

• ខៅតរទីជត្រកសត្មប់ជនរិនមនផាោះសដរែង នងិទីជត្រកសត្មប់ខេលមនខត្គាោះអាសនន។  

• ខៅតរទតីាំងសាធារណៈណារួយខផេងខទៀរ។ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryCambodian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask


Los Angeles County Department of Public Health 
ph.lacounty.gov/masks  
When to Wear A Mask 4/6/23 (Cambodian) 
 

ខោនធី Los Angeles  

ខេលដែលអ្នកត្រវូការពាក់ម៉ា ស ់

 

រិនអាចមនការោោាំងនរណាមន ក់េីការពាក់ម៉ា ស់ ខែើរែីចូលររួកន ុងសករមភាេរួយ ឬចូលខៅោងកន ុងហាង
អាជីវករមខ ោះខទ។ 

 
 

*មនរនសុេរួយចាំនួនដែលរិនគួរពាក់ម៉ា ស់ខទ ដូចជាកុមរន្ដលមនអាយខុម្ការ 2 ឆ្ន ាំ ឬរនុសេន្ដលមនបញ្ហហ សខុ
ភាពឬពកិារភាពជាក់លាក់រួយចាំនួន និងរនុសេន្ដលបានទទួលការន្ណន្មាំរិនឱ្យពាក់ម៉ា សខ់ដ្ឋយអនកផដលខ់សវាករាន្ផនក
ន្ងទាំសុខភាពរបស់ពួកខគ។ សូរខរើលចាំណុច អនកន្ដលរិនគួរពាក់ម៉ា ស់ និង ការពិចរណាពខិសសសម្មប់អនកន្ដលមន
ការលាំបាកកន ុងការទាំន្មក់ទាំនងឬពិការភាពជាក់លាក់រួយចាំនួន។ 
 

អ្នកខធវ ើការទាំងឡាយ 
ខៅតរទីតាំងកន្នែងខធវ ើការ មនការតម្រូវចាំបាច់ឱ្យបុគាលិកទាំងឡាយអនុវតតតរ បទបញ្ហជ ន្ដលរិន

ន្រនជាករណីបន្មទ ន់របស់ Cal/OSHA សម្មប់ការទប់សាា ត់ជាំងឺ COVID-19 ឬក ៏បទដ្ឋា នរបស់ Cal/OSHA

សម្មប់ជាំងឺន្ដលអាចឆ្ែងបានតរភាគលអ ិតតូចៗ (ATD) ខៅតរទីតាំងកន្នែងខធវ ើការរួយចាំនួន។ 

Cal/OSHA មនចាប់ន្ដលផដល់នូវកម្រិតការពារខពស់ជាងរុនទក់ទងខៅនឹងការពាក់ម៉ា ស់សម្មប់អនកខធវ ើ

ការទាំងឡាយ ខៅកន ុងសាថ នភាពជាក់លាក់រួយចាំនួន។ ឧទហរណ៍រួយចាំនួនននចាំណុចខនេះររួមន៖ 

• មនការតម្រូវចាំបាច់ឱ្យអនកខធវ ើការទាំងឡាយន្ដលវលិម្តែប់ខៅខធវ ើការវញិ បន្មទ ប់ពីមនការឆ្ែងខរ
ខោគ COVID-19 ខហើយខន្មេះ ពាក់ម៉ា ស់ខពលខៅជិតអនកដនទ រហូតដល់ចុងបញ្ច ប់នងៃទី 10។ 

• ម្បសិនខបើមនការផ្ុេះខែើងននជាំងឺខៅនឹងកន្នែងខធវ ើការខន្មេះ មនការតម្រូវចាំបាច់ឱ្យបុគាលិកទាំង
អស់ន្ដលបានប៉ាេះពាល់ខៅនឹងខរខោគ ពាក់ម៉ា ស់ខពលខៅោងកន ុងអគារ ឬខពលខៅោងខម្ៅអគារ
ខហើយសថ ិតខៅកន ុងគមែ តតិចជាង ម្បាាំរួយហវ ីតពីរនុសេមន ក់ខទៀត។ 

 
សូរពិនិតយខរើលតាំណខគហទាំព័រន្មន្មោងខលើ សម្មប់ព័ត៌មនបន្នថរអាំពីបទបញ្ហជ ខផេងៗសម្មប់ការទប់
សាា ត់ជាំងឺ COVID-19។  
 
ជាងខនេះខៅខទៀត ខដ្ឋយន្ផអកខៅខលើ ខសចកដ ីបង្គា ប់របស់រន្តនត ីសុោភិបាលម្បចាំខោនធី Los Angeles អនក
ខធវ ើការទាំងឡាយខៅតរទីកន្នែងផដល់ការន្ងទាំសុខភាព និងទីកន្នែងផដល់ការន្ងទាំខដ្ឋយផ្ទទ ល់ តម្រូវ
ចាំបាច់ម្តូវពាក់ម៉ា ស់ខៅខពលន្ដលពួកខគកាំពុងផដល់ការពាបាល ឬកាំពុងខធវ ើការផ្ទទ ល់រុខជារួយនឹងអនក
ជាំងឺ ឬខភញៀវ និងអនកសាន ក់ខៅខដើរបីទទួលការពាបាល ផងន្ដរ។ អនកខធវ ើការទាំងខនេះក៏តម្រូវចាំបាច់ម្តូវពាក់
ម៉ា ស់ខៅកន ុងបរខិវណសម្មប់ផដល់ការពាបាលដល់អនកជាំងឺផងន្ដរ ខៅខពលន្ដលអនកជាំងឺ ឬខភញៀវ ឬក៏អនក  
សាន ក់ខៅខដើរបីទទួលការពាបាលមនវតតមនខៅទីខន្មេះ។ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf

