ការបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមទីកន្លែ ងសាធារណៈ
នៅក្នុងនោនធី Los Angeles នោយសារតែការបនត រ ីក្រាលោលននជំងឺ COVID-19 មានច្បាប់តែលត្ែូវតែអនុវែត នៅតាមទី
តាំងសាធារណៈ នែើមបីកាែ់បនថ យហានិភយ
័ ននការច្បមល ងជំងឺ COVID-19។ ច្បាប់តែលបាននរៀបរាប់ោងនត្កាមត្ែូវបានតច្បងនៅ
ក្នុង នេច្បក្ត ីបង្គាប់របេ់មន្តនតីេោ
ុ ភិបាល របេ់នោនធី LA និងនៅក្នុង បទបញ្ញ ែត េ
ិ ដ ីពកា
ី រចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារ របេ់ទីត្ក្ ុង Los
Angeles។ នៅនងៃ ទី 8 តែវ ិច្បឆ កា
ិ ឆ្នំ 2021 ទីត្ក្ ុង Los Angeles បានចាប់ែំនណើរការក្មម វ ិធី SafePassLA តែលែត្មូវឱ្យមានភ័េតុ
តាងននការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 នពញនលញនៅតាមទីតាំងអាជីវក្មម ទីតាង
ំ នរៀបច្បំក្មម វ ិធី និងការនរៀបច្បំត្ពឹែតិការណ៍
នសេងៗ ទំងនៅោងក្នុងនិងនៅោងនត្ៅអគារតែលនៅក្នុងទីត្ក្ ុង Los Angeles។ ច្បូ រក្ែ់េមាាល់ថ្ ទីតាំងអាជីវក្មម និងអន ក្
នរៀបច្បំត្ពឹែតិការណ៍អាច្បបនងា ែ
ើ ច្បាប់ផ្ទាល់ែល ួនបតនថ មពីនលើែត្មូវការរបេ់េែ
ុ ភាពសាធារណៈ និងទីត្ក្ ុងបាន។ េូ មសាក្េួ រនៅ
កាន់អាជីវក្មម អន ក្នរៀបច្បំត្ពឹែតិការណ៍ ឬទីតាំងក្មម វ ិធីអព
ំ ីច្បាប់របេ់ពួក្នេមុននពលទិញេំបត្ុ ែ ឬនៅទេេនានៅទីននាោះ។

នេចកត េ
ី នងេបនលតម្មូវការនលការពាក់ម៉ាេ់ ការន្វ ើនតេតរកនមនោគ ម្រមទំងការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ លិង
នេចកដ ីន្ណនំនសេងៗេម្មប់អតិថិជល/ន្ញៀវនៅតាមទីកន្លែ ងសាធារណៈ៖ នោល្ី LA លិង ទីម្ក ុង LA
ម្បន្ទទី
តាំង

ម្បន្ទនលហាងអាជីវកមម ទីតាំង
កមម វ ិ្ី ឬម្រឹតតិការណ៍

ទីតាង
ំ កមម វ ិ្ី ឬម្រឹតតិការណ៍3
(អន ក្ច្បូ លរ ួមនត្កាម 1,000 នាក្់)

ការពាក់ម៉ាេ់1

ែត្មូវការចាំបាច្ប់

តម្មូវការ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការនរញនេញម្បឆំង
លឹងជំងឺ COVID-19 ឬការន្វ ើនតេតទទួ េេទធ សេ
អវ ិជជមលននរេថមីៗនលេះ?2
ទីម្ក ុង LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ប័ណណេមាេ់ខ្ល ួលន្ែេមលរ ូប
ថត េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុចាប់ពី
18 ឆ្នំន ើងនៅ
នោល្ី LA៖
• ត្បតែលជាអាច្បែត្មូវជាចាំបាច្ប់ឱ្យមានការចាក្់ថ្ន ំ
បង្គារ ឬការនធវ ើនែេត រក្នមនរាេនោយទីតាំងក្មម វ ិធី។
6

ម្រឹតតិការណ៍្ំៗបំសុត4
(អន ក្ច្បូ លរ ួមចាប់ពី 1,000 នាក្់
ន ើងនៅ)

ែត្មូវការចាំបាច្ប់

ែត្មូវការចាំបាច្ប់ នលើក្
បារ ហាងម្សានបៀរ ហាងម្សា
តលងតែនៅនពលតែល
ទំពាំងបាយជូរ ហាងបិតម្សា កែ ឹប
ក្ំពុងបរ ិនភាេអាហារ
ោម្តី លិងកន្លែ ងទទួ េន្ញៀវ 5
ឬនភេជជៈយ៉ាងេក្មម
នៅោងកនុង
អគារ
ែត្មូវការចាំបាច្ប់ នលើក្
នោជលីយដ្ឋាល ហាងកានវវ
តលងតែនៅនពលតែល
អាហារដ្ឋាល អាជីវកមម អាហារ
5 ក្ំពុងបរ ិនភាេអាហារ
រវ័េ សាេនរៀបចំរិ្ីជប់នេៀង
ឬនភេជជៈយ៉ាងេក្មម

កន្លែ ងហាត់ម្បាណ លិងកាយេ
មបទ

ែត្មូវការចាំបាច្ប់

ហាងអាជីវកមម ការន្ថទំផ្ទាេ់ខ្ល ួល ែត្មូវការចាំបាច្ប់
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នោល្ី LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ ឬក្៏ ការន្វ ើនតេតទទួ េេទធ សេអវ ិជជមល
នោល្ី LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុ
ចាប់ពី 12 ឆ្នំន ើងនៅ
ទីម្ក ុង LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ប័ណណេមាេ់ខ្ល ួលន្ែេមលរ ូបថត
េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំ
ន ើងនៅ
នោល្ី LA៖
• ត្ែូវបានតណនាំយ៉ាងមុឹងមា៉ាែ់េត្មាប់នេវាក្មម នៅ
ោងក្នុងអគារ។6
ទីម្ក ុង LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ប័ណណេមាេ់ខ្ល ួលន្ែេមលរ ូបថត
េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំ
ន ើងនៅ
ទីម្ក ុង LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ

ការបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមទីកន្លែ ងសាធារណៈ
•

ទីតាង
ំ កមម វ ិ្ី ឬម្រឹតតិការណ៍3
(អន ក្ច្បូ លរ ួមនត្កាម 5,000 នាក្់)

ទីតាង
ំ កមម វ ិ្ី ឬម្រឹតតិការណ៍3
(អន ក្ច្បូ លរ ួមចាប់ពី 5,000 នៅ
9,999 នាក្់)

ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ប័ណណេមាេ់ខ្ល ួលន្ែេមលរ ូបថត
េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំ
ន ើងនៅ

បានតណនាំ

នោល្ី LA៖
• ត្ែូវបានតណនាំឱ្យអនុវែត យ៉ាងមុឹងមា៉ាែ់។6

បានតណនាំ

ទីម្ក ុង LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ប័ណណេមាេ់ខ្ល ួលន្ែេមលរ ូបថត
េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំ
ន ើងនៅ
នោល្ី LA៖
• ត្ែូវបានតណនាំឱ្យអនុវែត យ៉ាងមុឹងមា៉ាែ់។6

នៅោងនម្ៅ
អគារ

ម្រឹតតិការណ៍្ំៗបំសុត3
(អន ក្ច្បូ លរ ួមចាប់ពី 10,000 នាក្់ ែត្មូវការចាំបាច្ប់
ន ើងនៅ)

នោល្ី LA៖
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ្័េតុតាងនលការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
នរញនេញ ឬក្៏ ការន្វ ើនតេតទទួ េេទធ សេ
អវ ិជជមល េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុ
ចាប់ពី 12 ឆ្នំន ើងនៅ
• ែត្មូវការចាំបាច្ប់៖ ប័ណណេមាេ់ខ្ល ួលន្ែេមលរ ូបថត
េត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំ
ន ើងនៅ

េត្មាប់ពែ
័ ៌មានលមអ ិែ និងការនលើក្តលងនសេងៗ េូ មនមើលែត្មូវការននការពាក្់មា៉ាេ់ ោងនត្កាម។
េត្មាប់ពែ
័ ៌មានលមអ ិែ េូ មនមើល វ ិធីបាជក្់ថ្អន ក្បានចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារ និង វ ិធីបំនពញតាមែត្មូវការននការនធវ ើនែេត ោងនត្កា
ម។
3
ទីតាំងក្មម វ ិធី ឬត្ពឹែតិការណ៍រ ួមមាន ទីតាំងក្មានត និងទីតាំងបងា ប រ ិយកាេរ ីក្រាយ ែូ ច្បជាមជឈមណឌលលក្់ទំនិញ នរាង
ភាពយនត មជឈមណឌលក្មានត លក្ខ ណៈត្េួ សារ ទីតាំងេតមត ងផ្ទាល់រ ួមទំងនរាងេតមត ងេិលបៈ ទីតាំងែន្តនតន
ី ិងការត្បេំែន្តនតី
នវទិកាក្ីឡា មជឈមណឌលេនន បា
ិ ែ សារមនា ីរ និងសាលពិពរ័ ណ៍។
4 ត្ពឹែតិការណ៍ធំៗបំសែ
ុ (Mega Events) េឺជាត្ពឹែតិការណ៍តែលមានច្បំនួនមនុេេនត្ច្បើនក្ុោះក្រ រ ួមមាន៖ េនន ិបាែ (conventions)
េនន េ
ិ ិទ (conference) ការតាំងពិព័រណ៍ (expos) ការត្បេុំែន្តនតី ការេតមត ង ក្ល ឹបរាត្ែី ត្ពឹែតកា
ិ រណ៍ក្ីឡា ត្ពឹែតិការណ៍និងការ
ក្មានត តែលសាយផ្ទាល់ ពិពរ័ ណ៍ (fairs) ពិធប
ី ណ
ុ យ (festivals) ក្ប
ួ នែតងែ រ េួ នជិោះក្មានត (theme parks) េួ នក្មានត
(amusement parks) ឧទាននលងទឹក្ (water parks) ត្ពឹែតិការណ៍ឬការជួ បជុំគានលក្ខ ណៈឯក្ជន ការរែ់មា៉ារា៉ាែុងឬការរែ់
ត្បណំង និងពិព័រណ៍រងយនត ។ ត្ពឹែតិការណ៍ការណ៍ធៗ
ំ បំសែ
ុ តែលនៅោងក្នុងអគារមានអន ក្ច្បូ លរ ួមចាប់ពី 1,000 នាក្់ន ើង
នៅ។ ត្ពឹែតិការណ៍ការណ៍ធៗ
ំ បំសុែតែលនៅោងនត្ៅអគារមានអន ក្ច្បូ លរ ួមចាប់ពី 10,000 នាក្់ន ង
ើ នៅ។
5 ត្បេិននបើអនក្មិនបានចាក្់ថ្
នប
ំ ង្គារ អន ក្អាច្បនត្បើទីតាង
ំ នៅោងនត្ៅអគារបាន។ អន ក្អាច្បច្បូ លនៅោងក្នុងនែើមបីឆ្លងកាែ់
នៅែល់ទីតាំងោងនត្ៅអគារ នត្បើបនា ប់ទឹក្ ក្មម ង់ នៅទទួ លយក្ ឬបង់នងល អាហារនិងនភេជជ ៈ ែរាបណអន ក្ពាក្់មា៉ាេ់។
6 េុែភាពសាធារណៈតណនាំយ
៉ា ងមុង
ឹ មា៉ាែ់ថ្ ែត្មូវជាចាំបាច្ប់ឱ្យមានភ័េតុតាងននការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារ និង/ឬការនធវ ើនែេត ទទួ ល
លទធ សលអវ ិជជមានេត្មាប់ហាងអាជីវក្មម ទីតាំងក្មម វ ិធី ឬត្ពឹែតកា
ិ រណ៍។
1
2

វ ិ្ីបាជក់ថ្អន កបាលចាក់ថ្នប
ំ ង្ការនរញនេញម្បឆំងលឹងជំងឺ COVID-19
នែើមបីបាជក្់ថ្ អន ក្បានចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារត្បឆ្ំងនឹងជំងឺ COVID-19 អន ក្អាច្បបង្គែញកាែក្ំណែ់ត្តា
ននការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 របេ់អនក្ ក្ំណែ់ត្តាងែច្បមល ងននកាែរបេ់អនក្ ឬរ ូបងែកាែ
តែលសទក្
ុ នៅក្នុងទូ រេ័ពានែឬឧបក្រណ៍នអ ិច្បត្ែូនិច្ប [ែូ ច្បជាបនា ោះក្ំពូ យទ័រ (tablet)]។ អន ក្ក្៏អាច្ប
បង្គែញក្ំណែ់ត្តាលក្ខ ណៈឌីជីងលននការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 របេ់អនក្សងតែរ។ នៅទីតាំង
ក្មម វ ិធីែលោះ អន ក្ត្ែូវតែបង្គែញប័ណណេមាាល់ែល ួនតែលមានរ ូបងែសងតែរ។
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ការបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមទីកន្លែ ងសាធារណៈ
េូ មច្បូ លនៅកាន់ នេែទំព័រក្ំណែ់ត្តាននការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 របេ់េែ
ុ ភាពសាធារណៈ នែើមបីតេវ ងយល់អំពត្ី បនភទ
នសេងៗននក្ំណែ់ត្តាការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារ។ អន ក្អាច្បទទួ លបានក្ំណែ់ត្តាននការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារលក្ខ ណៈឌីជីងលនោយឥែេិែនងល
តាមរយៈនេែទំព័រ myvaccinerecord.cdph.ca.gov។
អន កម្តូវបាលនគចាត់ទក
ុ ថ្ បាលចាក់ថ្នប
ំ ង្ការនរញនេញម្បឆំងលឹងជំងឺ COVID-19 រយៈនរេរីរេបាតវ៍បនាប់រ៖ី
• អន ក្បានចាក្់ែូេតែមួ យេែ់ននថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 ត្បនភទ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen ឬក្៏
• អន ក្បានចាក្់ែូេទីពីរននថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 ត្បនភទ Pfizer ឬត្បនភទ Moderna ឬក្៏
• អន ក្បានបញ្ច ប់ការចាក្់ជាលំោប់នូវថ្នប
ំ ង្គារជំងឺ COVID-19 ត្បនភទណមួ យតែល បានច្បុោះបញ្ជ ីអនុាញែឱ្យនត្បើត្បាេ់
ជាបនាាន់ នោយអងា ការេុែភាពពិភពនោក្ (WHO)
េូ មនមើលនៅនលើនេែទំព័រ នៅនពលណតែលអន ក្បានចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារនពញនលញ តាមរយៈ VaccinateLACounty.com េត្មាប់
ព័ែ៌មានបតនថ ម។

រនបៀបបំនរញតាមតម្មូវការនលការន្វ ើនតេតម្តួ តរិលត
ិ យជំងឺ COVID-19 ទទួ េេទធ សេអវ ិជជមល
នែើមបីបនំ ពញតាមែត្មូវការននការនធវ ើនែេត ននោះ អន ក្ត្ែូវតែបង្គែញប័ណណេមាាល់ែល ួនតែលមានរ ូបងែ និង
លទធ សលននការនធវ នើ ែេត រក្នមនរាេ COVID-19 របេ់អនក្តែលត្ែូវបាននធវ ើន ើងក្នុងអំ ុ ងនពល 72 នមា៉ាង
មុនអន ក្ច្បូ លនៅកាន់ហាងអាជីវក្មម ឬត្ពឹែតិការណ៍ននាោះ។
• លទធ សលនែេត ត្ែូវតែអវ ិជជមាន។
• លទធ សលត្ែូវតែជាឯក្សារតែលបាននបាោះពុមព នែើយបានមក្ពីអនក្សត ល់នេវាក្មម នធវ ើនែេត ឬមនា ីរ
ពិនសាធន៍ ឬជាអុីតមលឬជាសារជាអក្េរតែលបានមក្ពីអនក្សត ល់នេវាក្មម នធវ នើ ែេត ឬមនា ីរ
ពិនសាធន៍តែលមាននៅក្នុងទូ រេ័ពា។
• ការនធវ ើនែេត ននោះត្ែូវតែជាការនធវ ើនែេត រក្នមនរាេ (ការនធវ ើនែេត នោយយក្េំណក្ ឬទឹក្មាែ់) ែូ ច្បជានែេត រក្តែេន
នមនរាេឬនែេត ពត្ងីក្អាេុែ
ី នុយនក្ល អុីច្ប (NAAT)/នែេត រក្ទត្មង់នមនរាេ (PCR) ឬនែេត រក្សារធាែុតែលបញ្ចល
ូ
ក្នុងែល ួននែើមបីបនងា ើែភាពសាុំ (antigen test)។ ការនធវ នើ ែេត រក្សារធាែុទប់ទល់នឹងជំងឺក្នុងឈាមឬអង់ទីក្័រ
(antibody test) ឬការនធវ ើនែេត ឈាម (serology) មិនអាច្បទទួ លយក្បាននទ។
តម្មូវការនលការពាក់ម៉ាេ់
មនុេេត្េប់រ ូបត្ែូវបានែត្មូវចាំបាច្ប់ឱ្យពាក្់មា៉ាេ់នៅត្េប់ទីក្តនល ងសាធារណៈតែលនៅោងក្នុងអគារ ទីតាំងក្មម វ ិធី ទីក្តនល ង
ជួ បជុំគាន និងតាមអាជីវក្មម សាធារណៈនិងឯក្ជននៅក្នុងនោនធី Los Angeles។ ការពាក្់មា៉ាេ់ក្៏ត្ែូវែត្មូវ
ជាចាំបាច្ប់សងតែរ នៅនពលនធវ ើែំនណើរតាមមនធាបាយែឹក្ជញ្ជន
ូ សាធារណៈ ក្នុងមជឈមណឌលមនធាបាយែឹក្
ជញ្ជន
ូ នៅត្ពឹែតិការណ៍ធៗ
ំ បំសុែ (Mega Events) តែលនរៀបច្បំន ើងនៅោងនត្ៅអគារ និងនៅតាមហាងអាជីវ
ក្មម នសេងនទៀែ ត្បេិននបើជានគាលការណ៏របេ់ទីក្តនល ងននាោះ។
•

អន កម្តូវបាលអលុាាតឱ្យនដ្ឋេះម៉ាេ់របេ់អនកនចញ ខ្ណៈនរេន្ែេអន ក៖
o ក្ំពុងពិសាអាហារឬនភេជជ ៈយ៉ាងេក្មម ត្បេិននបើអនក្ក្ំពុងអងគុយឬឈរនៅទីក្តនល ងជាក្់ោក្់ ែូ ច្បជាតា
មែុ ែុេែ
ិ លុយ ឬនៅអីតែលមានលក្់េំបត្ុ ែ។ (អន ក្ត្ែូវតែពាក្់មា៉ាេ់សងតែរនៅនពលអន ក្ក្ំពង
ុ រង់ចាកា
ំ រ
បនត្មើ នៅច្បននាលោះនពលការនលើក្មហ ូបឬនភេជជ ៈមក្ និងនពលអងគុយបនាាប់ពព
ី ិសាអាហារឬនភេជជ ៈរបេ់អនក្
រ ួច្បរាល់)។
o នៅតែមានក្់ឯងនៅក្នុងបនា ប់/ទីធាលោច្ប់នោយត ក្។
o ក្ំពុងងូ ែទឹក្ ឬតែលទឹក្។
o ក្ំពុងទទួ លយក្នេវាក្មម អនាម័យផ្ទាល់ែល ួន ឬនេវាក្មម តងេមភ េេផ្ទាល់ែល ួន (ែូ ច្បជាមា៉ាេាមុែ ឬនការ
ពុក្មាែ់) តែលមិនអាច្បនធវ បា
ើ ននោយមិននោោះមា៉ាេ់របេ់អនក្នច្បញ។

មលមលុេេមួ យចំលួលន្ែេមិលគួ រពាក់ម៉ាេ់ ែូ ច្បជាក្ុមារអាយុនត្កាម 2 ឆ្នំ មនុេេតែលមានបាែេុែភាពឬពិការភាពជាក្់
ោក្់ និងមនុេេតែលត្ែូវបានតណនាំមិនឱ្យពាក្់មា៉ាេ់នោយត្េូនពទយរបេ់ពួក្នេ។ ក្ុមារអាយុចាប់ពី 2 នៅែល់ 8 ឆ្នំេួរពាក្់មា៉ា
េ់នៅនពលតែលេថ ិែនត្កាមការត្េប់ត្េងរបេ់មនុេេនពញវ ័យតែប៉ាុនណ
ណ ោះ។ នែើមបីតេវ ងយល់បតនថ មអំពកា
ី រពាក្់មា៉ាេ់ េូ មច្បូ លនៅ
កាន់នេែទំព័រ ph.lacounty.gov/masks។
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ការបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមទីកន្លែ ងសាធារណៈ
អលុវតត តាមជំហាលបន្លែ មនទៀតនែើមបីការពារខ្ល ួលអន ក
•

ពាក់ម៉ាេ់នៅតាមទីធាែន្ែេនៅោងនម្ៅអគារនរេន្ែេការរកាគមែតមិលអាចអលុវតត បាល។
o ននោះរ ួមទំងនពលក្ំពង
ុ ឈរែត្មង់ជួរចាំ ឧទែរណ៍ នពលរង់ចាំច្បូល ចាក្នច្បញ នត្បើបនា ប់ទឹក្ ឬទិញអាហារឬនភេ
ជជ ៈ។ ននោះត្ែូវបានតណនាំឱ្យអនុវែត យ៉ាងមុឹងមាែ់។

•

ពាក់ម៉ាេ់រីរជាល់ ឬឧបករណ៏ជំលួយការែកែនងហម
ើ ម្បេិលនបើអនកេែត
ិ នៅជិតមលុេេែនទនទៀតន្ែេម្បន្វេជាមិល
បាលចាក់ថ្នប
ំ ង្ការនរញនេញ។
o “ការពាក្់មា៉ាេ់ពរី ជាន់" (ពាក្់មា៉ាេ់ត្ក្ណែ់ពីនលើមា៉ាេ់វោះកាែ់) ឬការពាក្់ឧបក្រណ៍ជន
ំ ួ យការែក្ែនងែ ម
ើ ត្បនភទ
N95 សដល់ការការពារក្ត្មិែែព េ់ជាងមា៉ាេ់ត្ក្ណែ់ធមម តា។ ននោះមានសារៈេំោន់ជាពិនេេ ត្បេិននបើអនក្មិនបាន

ចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារនពញនលញ ឬមានត្បព័នធភាពសាុំនែាយ នែើយេថ ែ
ិ នៅទីតាង
ំ នៅោងក្នុងអគារ ឬទីតាង
ំ នៅោង
នត្ៅអគារតែលមានមនុេេនត្ច្បើនក្ុោះក្រ។
•

េូមរកាគមែតោងកាយ។
o នជៀេវាងការត្បមូ លសតុំគាននត្ច្បើនក្ុោះក្រ និងរក្ាេមាលែពីអនក្ែនទយ៉ាងនហាច្បណេ់ច្បមាៃយនបាោះនែអេ់ 2 ែង
(ត្បតែល 6 ែវ ីែ) ត្បេិននបើអាច្បនធវ ើនៅបាន។
o ទុក្ក្ូ នែូ ច្បៗឱ្យនៅជិែអន ក្ នែើមបីឱ្យពួ ក្នេនៅឆ្ៃយពីអនក្ែនទ។

•

លាងេមាតនែរបេ់អនកឲ្យបាលញឹកញាប់។
o ោងេមាអែជាមួ យសាបូ និងទឹក្យ៉ាងនហាច្បណេ់ 20 វ ិនាទី ឬនត្បើទឹក្អនាម័យោងេមាអែនែតែលមានជាែិអា
ល់ក្ល
ុ យ៉ាងនហាច្បណេ់ 60%។
o នជៀេវាងការប៉ាោះពាល់មុែ និងការញុំនោយនត្បើនែតែលមិនសាអែ។

•

នម្ជើេនរ ើេេកមម ោរោងនម្ៅអគារន្ែេមលខ្យេ់បក់េា។
o នត្ជើេនរ ីេក្តនល ងអងគុយោងនត្ៅអគារ នៅនពលបរ ិនភាេអាហារនត្ៅសាោះ។ ហាែ់ត្បាណនៅោងនត្ៅ នពលណតែល
អាច្បនធវ ើនៅបាន។ ត្បេិននបើមិនអាច្បនធវ ើនៅបាននៅោងនត្ៅអគារនទ េូ មនត្ជើេនរ ីេទីធាលោងក្នុងអគារតែល
មានែយល់បក្់នច្បញច្បូ លលអ ។

នែើមបីន្េវងយេ់បន្លែ មអំរី វ ិ្ីកាត់បលែ យហាលិ្័យ លិង វ ិ្ីកាត់បលែ យការរ ើកោេដ្ឋេនលជំងឺ COVID-19
រ ួមទំងសាែលោរណាន្ែេម្បឈមលឹងហាលិ្័យជាងននេះ េូមចូ េនៅកាល់នគវទំរ័រ ph.lacounty.gov/reducerisk។

ការទទួ េការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការគឺជា វ ិ្ីេាបំសត
ុ នែើមបីការពារម្បឆំងលឹងជំងឺ COVID-19។
ការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារេឺឥែេិែនងល និងមានេត្មាប់មនុេេត្េប់គានតែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នំន ើងនៅនៅ
ទូ ទ ំងនោនធី LA នោយមិនេិែពីសាថនភាពអននាតត្បនវេន៍ន យ
ើ ។
នៅតាមទីតាំងជានត្ច្បើន មិនចាំបាច្ប់ែត្មូវឱ្យនធវ ើការណែ់ជួបនទ។
ការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារនៅតាមសា ោះ ក្៏អាច្បសតល់ជូនបានសងតែរ េត្មាប់មនុេេតែលមិនអាច្បនធវ ើែំនណើរនច្បញពីសាោះបា
ន។
េូ មច្បូ លនៅកាន់នេែទំព័រ www.vaccinate LACounty.com នែើយច្បុច្បនលើ “ វ ិធីទទួ លការចាក្់ថ្នប
ំ ង្គារ”
(How To Get Vaccinated) នែើមបីរក្ទីតាង
ំ តែលនៅជិែអន ក្
ឬក្៍
េូ មនៅទូ រេ័ពានៅមជឈមណឌេរ័ត៌មលថ្នប
ំ ង្ការរបេ់េខ្
ុ ោរសាធារណៈតាមរយៈនលែ 833 540-0473
តែលមានបនត្មើការជានរៀងរាល់នងៃ ចាប់ពីនមា៉ាង 8:00 ត្ពឹក្ែល់នមា៉ាង 8:30 យប់។
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