
ក្ន ុងអំឡុងពេលមានការផុ្ុះពឡើងននជំងឺ អនក្ត្រវូតរពាក់្មា៉ា ស់តែលបិទជិរលអ ព ើយតែលត្របពៅពលើមារ់និងត្រម ុះរបស់អនក្ ពៅពេល

ក្ំេ ងព វ្ ើការពៅខាងក្ន ុងអគារ ក្ន ុងយានយនតតែលជិុះរមួគាន និងពេលពៅខាងពត្ៅអគារ (ត្បសិនពបើអនក្មិនអាររក្ារមាា រ 6  វ ីរេី

អនក្ែនទបានពទព ុះ)។ ឧបក្រណជ៍ំនួយការែក្ែពងហ ើមតែលបិទជិរលអ  (ត្បពេទ N95 ឬត្បពេទ KN95 ឬក្៏ត្បពេទ KF94) ផដល់នូវក្ត្មិរ

ការពារលអបំផ រ។ សត្មាប់េ័រ៌មានបតនែម សូមរូលពៅកាន់ពរ ទំេ័រ ph.lacounty.gov/masks។

ស ន្ ើ្ ុំម្ចា ្់អាជវីកម្មឬកន្លែងការងាររប្់អ្នកឱ្យផ្ដល់ជូលអ្នកលូវម្ច៉ា ្់សេទ្យឬឧបករណ៍ជុំលួយការដកដសងហើម្សោយម្ិលគិត

ថ្លែ។ ្ូម្ផ្លែ ្់បដ រូម្ច៉ា ្់រប្់អ្នក ប្ប្ិលសបើម្ច៉ា ្់ស ោះស វ្ ើឱ្យម្ចលការេិបាកកន ុងការដកដសងហើម្ឬម្ច៉ា ្់ស ោះន្លងបិទ្ជិតលអ

សទ្ៀតសទ្។

ពាក់ម្ច៉ា ្់ន្ដលម្ចលកប្ម្ិតការពារលអ

សៅស វ្ ើសត ត្
ត្បសិនពបើ អនក្ រឺជា ប រគលតែលមានទំ ក្់ទំនងជិរសន ិទធ  ជាមួយ នឹង នរណាមាន ក់្ តែលមាន ជំងឺ COVID-19 ពៅក្តនាងព វ្ ើការ សូម ពៅ

ព វ្ ើ ពរសត ក្ន ុងរយៈពេល 3 ពៅ 5 នងៃ ប ា ប់េី អនក្ បានប៉ាុះពាល់ពៅនឹង ពមពោរ។ សត្មាប់េ័រ៌មានបតនែម សូមរូលពៅកាន់ពរ ទំេ័រ

ph.lacounty.gov/covidcontacts។

សាក្ួរសៅម្ចា ្់អាជវីកម្មឬកន្លែងការងាររប្់អ្នក អ្ុំេីេ័ត៌ម្ចលទាក់ទ្ងលឹង្លធាល្ប្ម្ចប់ការស វ្ ើសត ត្ សោយម្ិល

គិតថ្លែន្ដលម្ចលផ្ដល់ជូលសៅកន ុងអ្ុំឡុងសេលសម្ច៉ា ងម្ចលបង់ប្បាក់េលកម្ម។

រកាគម្ចែ តរប្់អ្នក
ត្រវូរក្ារមាា រ 6  វ ីរ េីអនក្ ែនទ  ឱ្យ បានកាន់តរ ពត្រើន បំផ រ តាម តែលអារ ព វ្ ើ ពៅបាន។ ពៅពេលតែលអនក្ត្រវូ តរ

ព ុះមា៉ា ស់របស់អនក្ ពរញ ពែើមបីេិសា អាហារ ឬពេសជជៈ ក្ន ុង ពេល សត្មាក្ព ុះ សូម ព វ្ ើ ែូពរនុះ ពៅខាងពត្ៅ ឬ ឱ្យ ឆ្ងៃ យ េី

អនក្ ែនទ។

សាក្ួរសៅម្ចា ្់អាជវីកម្មឬកន្លែងការងាររប្់អ្នកអ្ុំេីវ ធ្ ីកន ុងការស វ្ ើឱ្យខ្យល់បក់សេញេូលកាល់ន្តប្បស្ើរ

សឡើងសៅកន ុងបរ ធសវណស វ្ ើការន្ដលសប្បើប្បា្់រមួ្គ្នន ។

សៅន្តផ្ទោះប្ប្ិលសបើអ្នកម្ចលអារម្មណ៍ថាម្ិលប្្ួលខ្ល លួ
ត្បសិនពបើ អនក្ មានអារមមណ៍ថាមិន ត្សួលខ្ល នួ េូរសៅន្តផ្ទោះ  ក្ ំមក្ព វ្ ើការ ព ើយ ពៅឱ្យ ឆ្ងៃ យេីអនក្ ែនទ។ ស វ្ ើសត ត្ភ្លែ ម្ៗ។ ត្បសិនពបើអនក្

ព វ្ ើពរសត ទទួលលទធផល វ ជ្ជជមាន  ត្រវូ ជូនែំណឹងពៅ ក្តនាងព វ្ ើ ការ របស់អនក្ ព ើយ អន វរតតាមរត្មូវការទងំឡាយននការ  ក្់ខ្ល នួឱ្យពៅ

 រ់ព យតឡក្ ពៅពលើពរ ទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។

ប្ប្ិលសបើអ្នកប្បឈម្លឹងហាលិភយ័ខ្ព្់ជាងម្ លកន ុងការធាែ ក់ខ្ល លួឈឺ ង្ល់ ង្រសោយសារជុំងឺCOVID-19 ្ូម្ទូ្រ្័េទ សៅប្គូ

សេទ្យរប្់អ្នកឬទូ្រ្័េទ សៅស្វាកម្មន្លទាុ្ំ  ខ្ភ្លេេេីម្ចង យរប្់ យកោា ល្ ខ្ភ្លេសាធារណៈ (DPH Telehealth 

Service) សដើម្បីសាក្ួរអ្ុំេីថាន ុំសេទ្យសដើម្បីេាបាលជុំងឺCOVID-19 ប្ប្ិលសបើអ្នកស វ្ ើសត ត្ ទ្ទួ្លលទ្ធផ្លវ ធជជម្ចលស ោះ។2

េិលិតយរកសម្ើលសោគ្ញ្ញា
ត្បសិនពបើ អនក្បាន ប៉ាុះពាល់ពៅនឹង នរណាមាន ក់្តែលមាន ជំងឺ COVID-19 រូរ បនត  តាន ន ពមើលស ខ្ភាេរបស់អនក្  ព ើយ ពាក្់មា៉ា ស់ តែល

បិទជិរ  លអ ខ្ណៈ ពេលពៅជិរអនក្ែនទ  សត្មាប់ រយៈពេល 10 នងៃ  ប ា ប់េី ការ ប៉ាុះពាល់ពៅ នឹង ពមពោរព ុះ។

ប្ប្ិលសបើអ្នកជួបប្បទ្ោះលឹងសោគ្ញ្ញា   ណាមួ្យប្តវូស វ្ ើសត ត្ ភ្លែ ម្ៗស ើយសាន កស់ៅន្តផ្ទោះឱ្យឆ្ងង យេីអ្នកដថ្ទ្។

1ការផុ្ុះពឡើងននជំងឺ  ត្រវូបានកំ្ណរ់ ថាជា ក្រណីជំងឺ COVID-19 រំនួន 3 ឬពត្រើន ជាងពនុះ តែលមានការជាប់ពាក្់េ័នធ   គាន ពៅតាមទីតាំង តែល មិនតមនតផនក្

តងទសំ ខ្ភាេ  ក្ន ុងអំឡុងពេល 14 នងៃ។

2  ត្បសិនពបើអនក្ព វ្ ើពរសត ទទួលលទធផល វ ជ្ជជមាន សត្មាបជំ់ងឺ COVID-19 រូរ េិពត្គាុះជាមួយ នឹងត្រពូេទយ របស់អនក្។ ត្បសិន ពបើអនក្ មិន មាន ត្រពូេទយត្បចំពទ រូរ

ទូរស័េាពៅ ពសវាក្មមតងទ ំស ខ្ភាេេីរមាៃ យរបស់  DPH (DPH Telehealth Service) តាមរយៈ ពលខ្  1-833-540-0473។ សូមពមើលពរ ទំេ័រ 
ph.lacounty.gov/covidmedicinesសត្មាប់ េ័រ៌មាន បតនែម។

ក្ន ុង អំឡុងពេលមានការផុ្ុះពឡើងននជំងឺ មានការរត្មូវចំបារ់ឱ្យក្តនាងព វ្ ើ ការទងំឡាយ អន វរត តាម េិ្កីារ េិពសស   ពែើមបីការ់ 

បនែយ ការ រកី្ោល ល ននជំងឺ COVID។ រក្ាខ្ល នួ របស់ អនក្ផ្ទា ល់ និង មិរត រមួ ការងាររបស់អនក្ ឱ្យ មាន ស វរែ ិភាេ ព យ ការអន វរតន៍តាម 

ពសរក្ដ ីតណ  ំទងំពនុះ៖

ការបលតរកា្  វតថ ិភ្លេសៅកន្លែងស វ្ ើការ កន ុងអ្ុំឡុងសេលម្ចល

ការផ្្ោុះសឡើងថ្លជុំងឺCOVID-19
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6  វ ីរ
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/

