ការបលត រកា្វតថ ិភ្លេសៅកន្លែ ងស្វ ើការ កនុងអ្ុំឡ
ុ ងសេលម្ចល
ការផ្្ ោះុ សឡើងថ្លជុំងឺCOVID-19
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ក្នុងអំឡ
ុ ងពេលមានការផ្ុុះពឡើងននជំងឺ មានការរត្មូវចំបារ់ឱ្យក្តនា ងព្វ ការទ
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លននជំងឺ COVID។ រក្ាខ្ល ួនរបស់អន ក្ផ្ទាល់ និងមិរតរ ួមការងាររបស់អនក្ឱ្យមានសវរែ ិភាេ ព
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សៅន្តផ្ទោះប្ប្ិលសបើអ្នកម្ចលអារម្ម ណ៍ថាម្ិលប្្ួ លខ្ល ួល
ត្បសិនពបើអន ក្មានអារមម ណ៍ថាមិនត្សួ លខ្ល ួន េូ រសៅន្តផ្ទោះ ក្ំមក្ព្វ ើការ ព យ
ើ ពៅឱ្យឆ្ងៃយេីអនក្ែនទ។ ស្វ ើសត្តភ្លែម្ៗ។ ត្បសិនពបើអនក្
ជ្ មាន ត្រូវជូ នែំណឹងពៅក្តនា ងព្វ ើការរបស់អនក្ ព យ
ព្វ ើពរសត ទទួ លលទធ ផល វជជ
ើ អនវរត តាមរត្មូវការទ ំងឡាយននការ ក្់ខ្ល ួនឱ្យពៅ
រ់ព យតឡក្ ពៅពលើពរ ទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។

ប្ប្ិលសបើអ្នកប្បឈម្លឹងហាលិភយ
័ ខ្ព ្់ជាងម្លកនុងការធាែក់ខ្ល ួលឈឺ្ងល់្ងរសោយសារជុំងឺ COVID-19 ្ូម្ទ្ូរ្័េទសៅប្គូ
សេទ្យរប្់អ្នកឬទ្ូរ្័េទសៅស្វាកម្ម ន្លទាុំ្ខ្ភ្លេេីេម្ចងយរប្់ យកោាល្ខ្ភ្លេសាធារណៈ (DPH Telehealth
2
ធ ម្ចលស ោះ។2
Service) សដើម្បីសាក្ួ រអ្ុំេីថានសុំ េទ្យសដើម្បីេាបាលជុំងឺ COVID-19 ប្ប្ិលសបើអ្នកស្វ2 ើសត្តទ្ទ្ួ លលទ្ធ ផ្លវជជ

សៅស្វ ើសត្ត
ត្បសិនពបើអន ក្រឺជា បរគ លតែលមានទំ ក្់ទំនងជិរសន ិទធ ជាមួ យនឹងនរណាមានក្់តែលមានជំងឺ COVID-19 ពៅក្តនា ងព្វ ើការ សូ មពៅ
ព្វ ើពរសត ក្នុងរយៈពេល 3 ពៅ 5 នងៃ ប ា ប់េីអន ក្បានប៉ាុះពាល់ពៅនឹងពមពោរ។ សត្មាប់េ័រ៌មានបតនែ ម សូ មរូ លពៅកាន់ពរ ទំេ័រ
ph.lacounty.gov/covidcontacts។

សាក្ួ រសៅម្ចា្់អាជវី កម្ម ឬកន្លែ ងការងាររប្់អ្នក អ្ុំេេ
ី ័ត៌ម្ចលទាក់ទ្ងលឹង្លធាល្ប្ម្ចប់ការស្វ ើសត្តសោយម្ិល
គិតថ្លែន្ដលម្ចលផ្ដល់ជូលសៅកនុងអ្ុំឡ
ុ ងសេលសម្ច៉ាងម្ចលបង់ប្បាក់េលកម្ម ។

ពាក់ម្ច៉ា្់ន្ដលម្ចលកប្ម្ិតការពារលអ
ក្នុងអំឡ
ុ ងពេលមានការផ្ុុះពឡើងននជំងឺ អន ក្ត្រូវតរពាក្់មា៉ាស់តែលបិទជិរលអ ព ើយតែលត្របពៅពលើមារ់និងត្រមុះរបស់អនក្ ពៅពេល
ក្ំេងព្វ ើការពៅខាងក្នុងអគារ ក្នុងយានយនត តែលជិុះរ ួមគាន និងពេលពៅខាងពត្ៅអគារ (ត្បសិនពបើអនក្មិនអាររក្ារមាារ 6 វ ីរេី
អន ក្ែនទបានពទព ុះ)។ ឧបក្រណ៍ជំនួយការែក្ែពងហ ើមតែលបិទជិរលអ (ត្បពេទ N95 ឬត្បពេទ KN95 ឬក្៏ត្បពេទ KF94) ផដ ល់នូវក្ត្មិរ
ការពារលអ បំផរ។ សត្មាប់េ័រ៌មានបតនែ ម សូ មរូ លពៅកាន់ពរ ទំេ័រ ph.lacounty.gov/masks។

ស្នើ្ុំម្ចា្់អាជវី កម្ម ឬកន្លែ ងការងាររប្់អ្នកឱ្យផ្ដល់ជូលអ្ន កលូ វម្ច៉ា្់សេទ្យឬឧបករណ៍ជុំលួយការដកដសងហ ើម្សោយម្ិលគិត
ថ្លែ។ ្ូម្ផ្លែ្់បដ ូរម្ច៉ា្់រប្់អ្នក ប្ប្ិលសបើម្ច៉ា្់ស ោះស្វ ើឱ្យម្ចលការេិបាកកនុងការដកដសងហ ើម្ឬម្ច៉ា្់ស ោះន្លងបិទ្ជិតលអ
សទ្ៀតសទ្។

េិលិតយរកសម្ើលសោគ្ញ្ញា
ត្បសិនពបើអន ក្បានប៉ាុះពាល់ពៅនឹងនរណាមានក្់តែលមានជំងឺ COVID-19 រូ របនត តាន នពមើលសខ្ភាេរបស់អនក្ ព ើយពាក្់មា៉ាស់តែល
បិទជិរលអ ខ្ណៈពេលពៅជិរអន ក្ែនទ សត្មាប់រយៈពេល 10 នងៃ ប ា ប់េីការប៉ាុះពាល់ពៅនឹងពមពោរព ុះ។

ប្ប្ិលសបើអ្នកជួបប្បទ្ោះលឹងសោគ្ញ្ញា

ណាម្ួ យប្តូវស្វ ើសត្តភ្លែម្ៗស ើយសានក់សៅន្តផ្ទោះឱ្
 យឆ្ងងយេីអ្នកដថ្ទ្។

រកាគម្ចែតរប្់អ្នក
ត្រូវរក្ារមាារ 6 វ ីរេីអនក្ែនទ ឱ្យបានកាន់តរពត្រើនបំផរតាមតែលអារព្វ ើពៅបាន។ ពៅពេលតែលអន ក្ត្រូវតរ
ព ុះមា៉ាស់របស់អនក្ពរញ ពែើមបីេិសាអាហារ ឬពេសជជ ៈក្នុងពេលសត្មាក្ព ុះ សូ មព្វ ើែូ ពរន ុះពៅខាងពត្ៅ ឬឱ្យឆ្ងៃយេី
អន ក្ែនទ។

ធ កនុងការស្វ ើឱ្យខ្យល់បក់សេញេូ លកាល់ន្តប្បស្ើរ
សាក្ួ រសៅម្ចា្់អាជវី កម្ម ឬកន្លែ ងការងាររប្់អ្នកអ្ុំេី វ្ី
សឡើងសៅកនុងប រ ធសវណស្វ ើការន្ដលសប្បើប្បា្់រ ួម្គ្នន។
1 ការផ្ុុះពឡើងននជំងឺ ត្រូវបានក្ំណរ់ថាជាក្រណីជំងឺ COVID-19 រំនួន 3 ឬពត្រើនជាងពនុះ តែលមានការជាប់ពាក្់េ័នធគាន ពៅតាមទីតាំងតែលមិនតមនតផន ក្
តងទ ំសខ្ភាេ ក្នុងអំឡ
ុ ងពេល 14 នងៃ ។
ជ្ មានសត្មាប់ជំងឺ COVID-19 រូ រេិពត្គាុះជាមួ យនឹងត្រូពេទយរបស់អនក្។ ត្បសិនពបើអនក្មិនមានត្រូពេទយត្បចំពទ រូ រ
2 ត្បសិនពបើអនក្ព្វ ើពរសត ទទួ លលទធ ផល វជជ
ទូ រស័េាពៅ ពសវាក្មម តងទស
ំ ខ្ភាេេីរមាៃយរបស់ DPH (DPH Telehealth Service) តាមរយៈពលខ្ 1-833-540-0473។ សូ មពមើលពរ ទំេ័រ
ph.lacounty.gov/covidmedicines សត្មាប់េ័រ៌មានបតនែ ម។
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