ទេទោគក្ូ រ ូណាប្បទេទថ្មី (COVID-19)
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង
Los Angeles County Department of Public Health (Public Health)
កំពុងអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យជួ យពនយឺតការរ ីករាលដាលននជំងឺដដលបងក ឡ ើងឡដាយឡេឡរាគកូ រ ូណាណូដវល
(ថ្មី) (COVID-19)។ Public Health និងនដគូ របស់ខ្ល ួនកំពុងចាត់ វ ិធានការយ៉ាងខ្លំងកាល
ឡដើេបីពនយឺតការរ ីករាលដាលរបស់ជំងឺ COVID-19 ប៉ាុដនែ ថ្វីតបិតមានការខ្ិតខ្ំប្បឹងដប្បងឡនេះក៏ឡដាយ
ការចេល ងកនុងសហគេន៍ឡៅដតបនែ មានឡៅកនុង Los Angeles County។ ឡដាយេិនមានវក់សាំង
ឬការពាបាល វ ិធានការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត) បដនែ េ គឺចាំបាច់ឡដើេបីពនយឺតឡលបឿនអប្ាករណីថ្មៗ
ី ននជំងឺ
COVID-19 និងការពារទំងសាធារណជន ទំងប្បព័នធដថ្ទំសុខ្ភាព។
ឡសចកែ ីបង្គគប់របស់េន្តនែីសុខ្ភិបាលឲ្យ "ឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាង" (ឡសចកែ ីបង្គគប់) ប្តូវបានឡ្វ ើបចចុបបនន ភាព
ឡៅនថ្ៃទី 10 ដខ្ឡេសាឆ្នំ 2020 ឡហើយឥ ូ វឡនេះមានប្បសិទធភាពរហូ តដល់នថ្ៃទី 15 ដខ្ឧសភាឆ្នំ 2020។
ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ គឺជាឡសចកែ ីតប្េូវឲ្យរកាគំលាតសងគ េ (ពិត) ថ្មីសប្មាប់បុគគល និងអាជីវកេម ។
ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះគឺប្តូវគ្ននជាេួ យនឹងឡសចកែ ីបង្គគប់កាលពីនថ្ៃទី 19 ដខ្េីនាឆ្នំ 2020 របស់អភិបាលរដឋ
California៖ https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.19.20-attested-EO-N-33-20COVID-19-HEALTH-ORDER.pdf ដដលតប្េូវឲ្យពលរដឋ កាលីហវរញ៉ាសែ ិតឡៅផ្ទេះ លុេះប្ាដតចាំបាច់ប្តូវ
ឡ្វ ើសកេម ភាពសំខ្ន់ៗ។
ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាងរបស់ Los Angeles County និងឯកសារដណនាំបដនែ េគឺអាចរកបាន
ឡៅឡលើឡគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់ Los Angeles County Department of Public Health៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.
ព័ត៌មានទូ ឡៅអំពីឡសចកែ ីបង្គគប់របស់េន្តនែីសុខ្ភិបាលឲ្យឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាង
1. ទត្ើទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យ "ទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង" គឺជាអ្វ ី?

ឡសចកែ ីបង្គគប់ឲ្យ "ឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាង" ឡនេះគឺជាបទបញ្ជាផ្ល វូ ចាប់
ដដលបានឡចញឡដាយេន្តនែីសុខ្ភិបាលរបស់ Los Angeles County ឡដើេបីជួយពនយឺតការរ ីករាលដាល
ននឡេឡរាគកូ រ ូណាប្បឡភទថ្មី (COVID-19) និងការពារសមាជិកដដលង្គយរងឡប្គ្នេះបំផ្ុតឡៅកនុងសហគេន៍
របស់ឡយើង។
ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ តប្េូវឲ្យអាជីវកេម ទង
ំ អស់ឡៅកនុងដដនយុាែ្ិការសុខ្ភិបាលរបស់ Los Angeles
County បញ្ឈប់ប្បតិបតែ ិការសប្មាប់េនុសសផ្ទទល់ និងបិទទវរដល់សាធារណជន លុេះប្ាដតអាជីវកេម
ទំងឡនាេះប្តូវបានកំណត់ថាជាអាជីវកេម សំខ្ន់ (Essential Business) ឡដាយឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ។
ប្តឹេឡវលាឡមា៉ាង 11:59 នថ្ៃប្តង់ទី 15 ដខ្ឡេសាឆ្នំ 2020 អាជីវកេម សំខ្ន់ប្តូវបានតប្េូវឲ្យចុេះផ្ាយ
ផ្ែល់ឲ្យបុគគលិកនូ វ និងអនុវតែ ពិ្ីការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត) សប្មាប់អគ្នរនីេួយៗរបស់ខ្ល ួន ដដល
សាធារណជន ឬបុគគលឡៅញឹកញប់។ ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ ក៏បនែ ហាេឃាត់ការប្បេូ លផ្្ុំ និងប្ពឹតែិការណ៍
សាធារណៈ និងឯកជនទំងកនុងអគ្នរ និងឡប្ៅអគ្នរទំងអស់ និងពនារឡពលការបិទទវរជាបឡណា
ែ េះអាសនន
របស់ឡនន រខ្ាច់សាធារណៈ ផ្ល វូ ឡ ើង និងចំណុចចូ លឡប្បើរបស់វឡៅកនុងដដនយុាែ្ិការរបស់ Los Angeles
County Public Health។ ប្បជាជនអាចឡចញពីផ្ទេះរបស់ខ្ល ួនឡដើេបីទិញឥវន់ឡៅអាជីវកេម សំខ្ន់ៗបាន
ដរាបណាពួ កឡគអនុវតែ ការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត) និងពាក់ប្កណាត់បាំងេុខ្ ខ្ណៈឡពល
ឡៅកដនល ងអាជីវកេម សំខ្ន់ៗ។ ប្បជាជនក៏អាចបនែ ចូលរ ួេកនុងសកេម ភាពខ្ងឡប្ៅផ្ងដដរ
ដូ ចជាការរត់ហាត់ប្បាណ ការឡដើរ ឬការជិេះកង់។
2. ទត្ើជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្វ ី?

ជំងឺរលាកផ្ល វូ ដឡងហ ើេកូ រ ូណាឆ្នំ 2019 (COVID-19) គឺជាជំងឺផ្ល វូ ដឡងហ ើេេួ យ ដដល
បណា
ែ លេកពីឡេឡរាគកូ រ ូណាប្បឡភទថ្មី។ វនល ងរវងេនុសសដដលប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធជាេួ យេនុសសមានក់ឡទៀត
(ឡៅកនុងគំលាតប្បដហល 6 ហវ ីត) ាេរយៈតំណក់ទឹកតូ ចៗដដលឡកើតឡ ើងឡៅឡពល
េនុសសដដលមានផ្ទុកឡេឡរាគកអ ក ឬកណា
ា ស់។ េនុសសចំនួនដដលមានឡេឡរាគ COVID-19
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ទេទោគក្ូ រ ូណាប្បទេទថ្មី (COVID-19)
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង
េិនមានឡរាគសញ្ជាឡ ើយ ឬមានឡរាគសញ្ជាកប្េិតប្សាល ដដលមានន័យថាពួ កឡគ
អាចចេល ងឡេឡរាគឡៅអន កដនទឡដាយេិនបានដឹងថាពួ កឡគមានផ្ទុកឡេឡរាគ។
វក៏អាចនល ងឡៅឡពលឡគប៉ាេះពាល់នផ្ទ ឬវតថុដដលមានឡេឡរាគេកពីេនុសសដដលបាននល ងជំងឺឡៅឡលើឡនាេះ
បនាទប់េកប៉ាេះមាត់ ប្ចេុេះ ឬដភន ករបស់ខ្ល ួនេុនឡពលលាងនដរបស់ខ្ល ួន។
េនុសសដដលបាននល ងជំងឺ COVID-19 អាចមានជំងឺផ្ល វូ ដឡងហ ើេចាប់ពីកប្េិតប្សាល ដល់កប្េិត្ៃ ន់
ឡដាយមានអការៈប្គ ុនឡៅែ និងកអ ក ដដលអាចវ ិវឌ្ឍឡៅជាពិបាកដកដឡងហ េ
ើ ។
វក៏អាចបណា
ែ លឲ្យមានជំងឺ្ៃន់្ៃរ និងបានបណា
ែ លឲ្យមានការសាលប់ជាង 200 នាក់ឡៅកនុង Los Angeles
County។ េនុសសប្គប់គ្ននមានហានិភ័យ (risk) អាចនល ងជំងឺ COVID-19 ប៉ាុដនែ េនុសសេួ យចំនួន
ង្គយរងឡប្គ្នេះចំឡពាេះជំងឺ្ៃន់្ៃរឡដាយសារអាយុ សភាពរាងកាយ និង/ឬសភាពសុខ្ភាពរបស់ពួកឡគ។
3. ទត្ើអ្នក្គួ រទធវ ើអ្វី ទបើេិៃជាអ្ន ក្មាៃទោគេញ្ញាផ្ល វូ ដ្ទងហ ើេ ឬអ្ការៈប្គ ុៃទតត?

ឡបើសិនជាអន កឈឺកប្េិតប្សាលឡដាយមានអការៈប្គ ុនឡៅែ និងកអ ក អន កចាំបាច់ប្តូវសែ ិតឡៅផ្ទេះ a)
យ៉ាងតិចបំផ្ុត 3 នថ្ៃ (72 ឡមា៉ាង) បនាទប់ពីជាសេះឡសបើយ ដដលមានន័យថាឡៅឡពលដដល
អការៈប្គ ុនឡៅែរបស់អនកបានបាត់ឡៅវ ិញឡដាយេិនឡប្បើថានប
ំ ញ្ចុេះកឡតែ និងមានការ្ូ រឡសបើយ
សប្មាប់ឡរាគសញ្ជាផ្ល វូ ដឡងហ ើេរបស់អនក (ឧ. កអ ក ដកដឡងហ ើេខ្ល ី) និង b) យ៉ាងតិចបំផ្ុត 7
នថ្ៃចាប់ពីឡពលដដលអន កឡចញឡរាគសញ្ជាដំបូង។ ទូ រសពទ ឡៅប្គូឡពទយរបស់អនក ឡបើសិនជាអន កប្ពួ យបារេភ
និង/ឬអន កមានឡរាគសញ្ជាថ្មី ឬឡរាគសញ្ជាកាន់ដត្ៃ ន់្ៃរឡៅ។ បុគគលដដលជាជនចាស់ជរា
មានបញ្ជហសុខ្ភាព ឬមាននផ្ទឡពាេះគួ រពិចារណាទក់ទងអន កផ្ែល់ឡសវរបស់ខ្ល ួនេុនឡពលដដលពួ កឡគឈឺ។
សប្មាប់ការដណនាំបដនែ េ សូ េអាន
ការដណនាំអំពីការដថ្ទំឡៅផ្ទេះសប្មាប់េនុសសដដលមានឡរាគសញ្ជាផ្ល វូ ដឡងហ េ
ើ ។
ឡបើសិនជាអន កប្តូវបានបញ្ជាក់ថាមានជំងឺ COVID-19 ចូ រអនុវតែ ាេ ការដណនាំ
អំពីការឲ្យឡៅដាច់ឡដាយដ កឡៅផ្ទេះសប្មាប់េនុសសដដលឡកើតជំងឺរលាកផ្ល វូ ដឡងហ ើេកូ រ ូណា (COVID-19)
និងប្បាប់អនកប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធរបស់អនកទំងអស់ថាពួ កឡគចាំបាច់ប្តូវឡៅដាច់ឡដាយដ ករយៈឡពល 14 នថ្ៃ
បនាទប់ពីការប៉ាេះពាល់ចុងឡប្កាយជាេួ យអន ក។ អន កប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធរ ួេមានសមាជិកប្គួ សារទំងអស់
អន កប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធនានា និងបុគគលទំងអស់ដដលសែ ិតកនុងចមាៃយ 6 ហវ ីតពីអនកកនុងរយៈឡពលយូ រជាង 10
នាទី កនុងរយៈឡពល 48 ឡមា៉ាងេុនឡពលអន កចាប់ឡផ្ែើេឡចញឡរាគសញ្ជារហូ តដល់រយៈឡពល
ដាក់ឲ្យឡៅដាច់ឡដាយដ ករបស់អនកបញ្ច ប់។ ឡលើសពីឡនេះ ជនណាមានក់ដដលបាន
ប៉ាេះពាល់សារធាតុរាវននរាងកាយ និង/ឬសារធាតុបឡញ្ច ញរបស់អនក (ដូ ចជាប្តូវបានកអ ក/កណា
ែ ស់ដាក់
ឡប្បើឡប្គឿងបរ ិឡភាគអាហាររ ួេគ្នន ឬទឹកមាត់ ឬបានផ្ែល់ការដថ្ទំដល់អនកឡដាយេិនបាន
ពាក់ឧបករណ៍ការពារ) ចាំបាច់ប្តូវដាក់ឲ្យឡៅដាច់ឡដាយដ ក។ ផ្ែល់ឲ្យអន កប៉ាេះពាល់ជិតសន ិទធរបស់អនកនូ វ
ការដណនាំអំពីការសែ ិតឡៅដាច់ពីឡគឡៅផ្ទេះសប្មាប់អនកដដលបានប៉ាេះពាល់ជាេួ យជំងឺ COVID-19។

4. ទេត្ុអ្វីបាៃជាេន្តៃត ីេុោេិបាលរបេ់ Los Angeles County

ទចញទេចក្ត ីបង្គាប់េន្តៃត េ
ី ុោេិបាលឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាងទៃះ?
ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះប្តូវបានដាក់ចុេះ ឡដើេបីពនយឺតការរ ីករាលដាលននជំងឺ COVID-19 ឡដើេបី
ការពារកុំឲ្យប្បព័នធដថ្ទំសុខ្ភាពរងសមាា្ឡលើសចំណុេះឡដាយសារេនុសសដដលឈឺខ្លំង ដដលប្តូវការ
ការដថ្ទំកប្េិតខ្ា ស់ឡៅកនុងេនទ ីរឡពទយរបស់ឡយើង។ ដផ្អ កឡលើភស្ុាងវ ិទាសាន្តសែ និងការអនុវតែ លអបំផ្ុត និង
ឡដាយសារអវតែ មានវក់សាំងជាក់លាក់ និងការពាបាលឡដើេបីបង្គករជំងឺ COVID-19
ការដាក់កប្េិតឡលើឱកាសសប្មាប់ការប៉ាេះពាល់ជត
ិ សន ិទធរវងេនុសសគឺជា វ ិ្ីដ៏លអបំផ្ុត និងដតេួ យគត់
ឺ
ឡដើេបីពនយឺតការរាតតាតននជំង COVID-19 និងឡដើេបីការពារសាធារណជន។
5. ទេត្ុអ្វីបាៃជាទេចក្ត ីបង្គាប់ទៃះោប់បញ្ចូលការបិទជាបទណា
ត ះអាេៃន ចំទ

ទីក្ន្ៃែ ងសាធារណៈទៅោងទប្តេួ យចំៃួៃ?

នាយក្ដ្ឋឋៃេុខភាពសាធារណៈរបេ់ទោៃធី Los Angeles
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ះ

ទេទោគក្ូ រ ូណាប្បទេទថ្មី (COVID-19)
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង
ដំបូងឡ ើយ ឡនន រសេុប្ទសាធារណៈ និងផ្ល វូ ឡ ើងភន ំសាធារណៈ បានបនែ ឡបើកសប្មាប់សាធារណជនសប្មាប់
ការលំដហកាយ និងការធ្វ ើលំហាត់ប្រាណ។ ឡទេះជាយ៉ាងណាកែ ី ចំនួនករណីជំងឺ COVID-19 និងចំនួន
េនុសសសាលប់ឡៅកនុង Los Angeles County បានឡកើនឡ ើងគួ រឲ្យកត់សមាគល់ដដលឡ្វ ើឲ្យការរកាគំលាតសងគ េ
(ពិត) កាន់ដតមានសារៈសំខ្ន់។ ប្ក ុេេនុសស បានឡៅឡលងផ្្ុំគ្ននឡៅឡនន រសេុប្ទ និងផ្ល វូ ឡ ើងភន ំ
ឡដាយេិនអនុវតែ ការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត)។ ដូ ឡចន េះ វជាការសំខ្ន់ដដលប្តូវបិទជាបឡណា
ែ េះអាសនន ដល់
សាធារណជនទំងអស់នូវ៖
• ផ្ល វូ ឡ ើង និងប្ចកឡ ើងភន ំសាធារណៈឡៅកនុងដដនយុាែ្ិការរបស់ Los Angeles County Public
Health
• ឡនន រសេុប្ទសាធារណៈ ដផ្ ចំណតយនយនែ ឡៅាេឡនន រសេុប្ទសាធារណៈ
ផ្ល វូ ជិេះកង់ាេឡនន រសេុប្ទឡៅឡលើដផ្នកដដលមានដីខ្ាច់របស់ឡនន រសេុប្ទ និងចំណុចចូ លឡនន រសេុប្ទ
ឡៅកនុងដដនយុាែ្ិការរបស់ Los Angeles County Public Health។
6. ទត្ើទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាងទៃះៃឹងមាៃប្បេិទធភាពយូរបុៃណា?

បចចុបបនន ឡនេះ ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះមានប្បសិទធភាពរហូ តដល់នថ្ៃទី 15 ដខ្ឧសភាឆ្នំ 2020។ Public Health
នឹងបនែ ាេដានអប្ាននការរាតតាតរបស់ជំងឺ COVID-19
ភាព្ៃ ន់្ៃរននជំងឺដដលឡកើតឡ ើងនិងការសាលប់ ការដណនាំពី California Department of Public Health
(CDPH) និង Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ប្ពេទំងតប្េូវការ
សប្មាប់ វ ិធានការបដនែ េ។ ឡបើសិនជាចាំបាច់ េន្តនែីសុខ្ភិបាលអាចនឹងពនារឡពល ពប្ងីក
ឬដកដប្បឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះឡដើេបីការពារសុខ្ភាពរបស់សាធារណជន។

7. ទត្ើទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាងទៃះអ្ៃុវត្ត ទៅទលើេៃុេសប្គប់គ្ននទៅក្នុង Los Angeles

County ន្ដ្រឬទទ?
ឡទ។ ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះអនុវតែ ដតឡលើទីកដនល ងសែ ិតឡៅកនុងដដនយុាែ្ិការរបស់ Los Angeles County
Public Health ប៉ាុឡណា
ណ េះ ដដលរាប់បញ្ចល
ូ ប្គប់ដផ្នកទំងអស់របស់ County ឡលើកដលងដតទីប្ក ុង Los Beach
និង Pasadena។ ទីប្ក ុង Long Beach និង Pasadena
មាននាយកដាឋនសុខ្ភាពសាធារណៈប្បចាំទីប្ក ុងផ្ទទល់របស់ពួកឡគ
និងបានឡចញឡសចកែ ីបង្គគប់េន្តនែីសុខ្ភិបាលប្សឡដៀងគ្នននឹងឡសចកែ ីបង្គគប់េន្តនែីសុខ្ភិបាល
ឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាងដដរ។ អាជីវកេម និងអងគ ភាពកនុងទីប្ក ុងទំងឡនេះ គួ រពិនិតយឡេើលជាេួ យ
នាយកដាឋនសុខ្ភាពសាធារណៈរបស់ខ្ល ួនសប្មាប់ការដណនាំ។

8. ទត្ើទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាងទៃះទៅន្ត្អ្ៃុវត្ត ន្ដ្រឬទទ ទបើេិៃជាទីប្ក្ ុងក្៏បាៃ

ទចញទេចក្ត ីត្ប្េូវ?
ទីកដនល ងទំងអស់ដដលសែ ិតឡប្កាេដដនយុាែ្ិការរបស់ Los Angeles County Health
(តំបន់ដដលេិនសែ ិតឡប្កាេការប្គប់ប្គង និងទីប្ក ុងឡប្ៅពី Long Beach និង Pasadena) ប្តូវដតអនុវតែ ាេ
ឡសចកែ ីបង្គគប់ឲ្យឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាងរបស់ Los Angeles County។ ឡទេះជាយ៉ាងណាកែ ី
ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះេិនផ្ទត់ឡចាលការរ ឹតបនែ ឹងតឹង រុឹងជាងណាេួ យដដលបានដាក់ចុេះ
ឡដាយសេតែ កិចចកនុងតំបន់ ដូ ចជាទីប្ក ុងឡ ើយ។

9. អ្េិបាលរដ្ឋ បាៃទចញទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យេថិត្ទៅក្នុងទីជប្េក្។

ទត្ើខ្ុំទៅន្ត្ចំបាច់ប្ត្ូវអ្ៃុវត្ត តាេទេចក្ត ីបង្គាប់របេ់េន្តៃត ីេុោេិបាលឲ្យ
ទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាងន្ដ្រឬទទ?
ពលរដឋ កនុងឡខ្ន្ីទង
ំ អស់ប្តូវដតអនុវតែ ាេឡសចកែ ីបង្គគប់របស់ឡខ្ន្ី ឡសចកែ ីបង្គគប់របស់អភិបាលរដឋ
និងចាប់ ក៏ដូចជាបទបបញ្ា តិែជា្រមានឡផ្សងៗ។ ខ្ណៈដដលឡសចកែ ីបង្គគប់ទង
ំ ពីរមានចំណុចដូ ចគ្ននឡប្ចើន
ឡបើសិនជាមានចំណុចខ្ុសគ្ននរវងឡសចកែ ីបង្គគប់ទង
ំ ឡនេះ អន កប្តូវដតអនុវតែ ាេ
ឡសចកែ ីបង្គគប់េួយណាដដលតឹង រុឹងជាង។
នាយក្ដ្ឋឋៃេុខភាពសាធារណៈរបេ់ទោៃធី Los Angeles
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ទេទោគក្ូ រ ូណាប្បទេទថ្មី (COVID-19)
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង
10. ទត្ើមាៃអ្វ ីទក្ើត្ទ

ើ ទបើេិៃជាខ្ុំេិៃអ្ៃុវត្ត តាេទេចក្ត ីបង្គាប់ទៃះ?
ង
Public Health ឡជឿជាក់ថាពលរដឋ នឹងសម ័ប្គចិតែអនុវតែ ាេឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ
ឡដើេបីការពារេនុសសជាទីប្សលាញ់ ពលរដឋ ឡផ្សងឡទៀត និងសហគេន៍របស់ឡយើង។ ឡទេះជាយ៉ាងណាក៏ឡដាយ
ឡបើសិនជាអន កេិនអនុវតែ ាេឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ អន កអាចប្តូវបានផ្ទកពិន័យ ជាប់ពនធ នាគ្នរ ឬទំងពីរ។

11. ទត្ើមាៃេក្េម ភាពអ្វ ីខែះន្ដ្លខ្ុំទៅន្ត្អាចចូ លរ ួេបាៃ ខណៈន្ដ្លទេចក្ត ីបង្គាប់ទៃះទៅមាៃប្បេិទធភាព?

នាយកដាឋនរបស់ Los Angeles County ជាឡប្ចើនឡ្វ ើការផ្ែល់ជូនសកេម ភាពដដលអន កអាចឡ្វ ើបាន
ខ្ណៈដដលរកាគំលាតសុវតែ ិភាពពីេនុសសមានក់ឡៅេនុសសមានក់ឡទៀត។ សកេម ភាពទំងឡនេះមានដូ ចជា
នាទីហាត់ប្បាណនិេមិត ឡសៀវឡៅឡអ ិចប្តូនិក និងឡរឿងនិេមិតសប្មាប់កុមារាេរយៈបណា
ណ ល័យ
ដំឡណើរឡទសចរណ៍កនុងសារៈេនទ ីរឡដាយសារៈេនទ ីរសិលបៈរបស់ Los Angeles County និងឡសវកេម ពី
នាយកដាឋនសុខ្ភាពផ្ល វូ ចិតែសប្មាប់អនកដដលអាចមានអារេម ណ៍ានតឹង បាក់ទឹកចិតែ និងថ្ប់បារេភ
កនុងអំ ុ ងឡពលឡវលាដ៏ពបា
ិ កឡនេះ។

ឡតើឡសចកែ ីបង្គគប់របស់េន្តនែីសុខ្ភិបាលឲ្យឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាងនិយយអវ ីខ្លេះ?
12. ទត្ើទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង ត្ប្េូវឲ្យសាធារណជៃទធវ ើអ្វីខែះ?

េនុសសប្គប់គ្ននប្តូវដតជួ យទប់សាកត់ការរាតតាតននជំងឺ COVID-19 ឡដាយអនុវតែ ការរកាគំលាតសងគ េ
(ពិត) និងឡ្វ ើការប្ប ុងប្បយ័តនសប្មាប់ជំងឺនលងទូ ឡៅ។ ឡដាយសារការរ ីករាលដាលដ៏ឆ្ប់រហ័សរបស់ជង
ំ ឺ
COVID-19 និងតប្េូវការឡដើេបីការពារសមាជិកដដលង្គយរងឡប្គ្នេះបំផ្ុតកនុងសហគេន៍របស់ឡយើង Public
Health បានអំពាវនាវឲ្យេនុសសប្គប់គ្ននសែ ិតឡៅផ្ទេះ ឬសែ ិតឡៅទីកដនល ងសានក់ឡៅរបស់ខ្ល ួន
ឡលើកដលងឡពលដដលពួ កឡគចាំបាច់ប្តូវឡៅឡ្វ ើការឡៅអាជីវកេម សំខ្ន់ៗ ប្បតិបតែ ិការដថ្ទំសុខ្ភាព
ឬឡហដាឋរចនាសេា ័នធសំខ្ន់ៗ ទិញទំនិញឡៅអាជីវកេម សំខ្ន់ៗ ឬចូ លរ ួេកនុងសកេម ភាពសំខ្ន់ៗ។
សប្មាប់សាធារណជន ឡនេះមានន័យថាពួ កឡគគួ រដត៖
• សែ ិតឡៅផ្ទេះ (េិនឲ្យមានការប៉ាេះពាល់ពីអនកដនទ និងេិនប៉ាេះពាល់អនកដនទ)
• ឡចញឡៅឡប្ៅសប្មាប់ការផ្គត់ផ្គង់ ឬឡសវកេម សំខ្ន់ៗ ឬឡបើសិនជាពួ កឡគគឺជាបុគគលសំខ្ន់ប៉ាុឡណា
ណ េះ
• សែ ិតឡៅគំលាតប្បាំេួយហវ ីតឬឡប្ចើនជាងឡនេះពីអនកដនទ
• ឡប្បើប្បាស់ប្កណាត់បាំងេុខ្ ឡៅឡពលអន ក a) ឡៅជិតសមាជិកឡប្ៅប្គួ សារឡផ្សងឡទៀត និង b) ឡៅឡពល
ឡៅកាន់អាជីវកេម សំខ្ន់ៗ និងទទួ លឡសវកេម សំខ្ន់ៗ
• េិនប្បេូ លផ្្ុំជាប្ក ុេ
ឡសចកែ ីបង្គគប់របស់េន្តនែីសុខ្ភិបាលឲ្យឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាងឡៅនថ្ៃទី 10
ដខ្ឡេសាឡនេះឡ្វ ើការបង្គគប់ជាពិឡសសដូ ចតឡៅ៖
• ហាេឃាត់ការប្បេូ លផ្្ជា
ុំ សាធារណៈ និងឯកជនទំងកនុងនិងឡប្ៅអគ្នរ និងប្ពឹតែិការណ៍
ទំងអស់កនុងចំឡណាេេនុសសដដលេិនសែ ិតកនុងប្គួ សារដតេួ យឡៅកនុង Los Angeles County។
• តប្េូវឲ្យអាជីវកេម ទ ំងអស់បញ្ឈប់ប្បតិបតែ ិការសប្មាប់េនុសសផ្ទទល់ និងបិទទវរដល់សាធារណជន
លុេះប្ាដតអាជីវកេម ប្តូវបានកំណត់ថាជាអាជីវកេម សំខ្ន់ (Essential Business)
ឡដាយឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ។
វតប្េូវជាពិឡសសឲ្យបិទទវរជាបឡណា
ែ េះអាសនន ចំឡពាេះផ្ារលក់ទំនិញនិងផ្ារទំឡនើបកនុងអគ្នរ ផ្ារណាត់
និងសួ នកេានែ កុមារទំងកនុង និងឡប្ៅអគ្នរទំងអស់។
• តប្េូវឲ្យអាជីវកេម សំខ្ន់ៗដដលេិនប្តូវបានតប្េូវឲ្យបិទទវរដល់សាធារណជន
អនុវតែ ការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត) អនុវតែ ាេការប្ប ុងប្បយ័តនឡដើេបីប្គប់ប្គងជំងឺ និងអនុវតែ
ក៏ដូចជាចុេះផ្ាយពិ្ីការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត)។
• ពិ្ីការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត) តប្េូវឲ្យអាជីវកេម សំខ្ន់ៗផ្ែល់ប្កណាត់បាំងេុខ្ឲ្យបុគគលិកទំងអស់
ដដលភារកិចចរបស់ខ្ល ួនតប្េូវឲ្យមានការប៉ាេះពាល់ជាេួ យបុគគលិកឡផ្សងឡទៀត និង/ឬសាធារណជន
នាយក្ដ្ឋឋៃេុខភាពសាធារណៈរបេ់ទោៃធី Los Angeles
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ទេទោគក្ូ រ ូណាប្បទេទថ្មី (COVID-19)
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង

•
•

សប្មាប់ឲ្យពួ កឡគឡប្បើ ខ្ណៈឡពលបំឡពញភារកិចចដដលមានការប៉ាេះពាល់ជាេួ យអន កដនទ និងតប្េូវឲ្យ
សាធារណជនដដលចូ លកនុងអគ្នរពាក់ប្កណាត់បាំងេុខ្ដដលសេប្សបខ្ណៈឡពលសែ ិតឡៅកនុងអគ្នរ។
តប្េូវឲ្យឡភាជនីយដាឋនទំងអស់ផ្ែល់ជូនេហ ូបអាហារាេរយៈការេកយកឡដើេបីប រ ិឡភាគឡៅខ្ងឡប្ៅ
ឬាេរយៈការឡបើកចូ លប៉ាុឡណា
ណ េះ។ ឡភាជនីយដាឋនេិនអាចផ្ែល់ឡសវកេម ទទួ លទនឡៅខ្ងកនុងអគ្នរ
ឬខ្ងឡប្ៅអគ្នរឡ ើយ។
តប្េូវឲ្យបិទទវរជាបឡណា
ែ េះអាសនន ចំឡពាេះផ្ល វូ ឡ ើង និងប្ចកឡ ើងភន ំសាធារណៈ ឡនន រសេុប្ទសាធារណៈ ដផ្
ចំណតយនយនែ ឡៅាេឡនន រសេុប្ទសាធារណៈ ផ្ល វូ ជិេះកង់ឡៅឡលើដផ្ន កដដលមានដីខ្ាច់
របស់ឡនន រសេុប្ទ និងចំណុចចូ លឡនន រសេុប្ទឡៅកនុងដដនយុាែ្ិការរបស់ Los Angeles County Public
Health។

ឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ េិនហាេឃាត់បុគគល ឬសមាជិកឡៅកនុងប្គួ សារដតេួ យ ឬរស់ឡប្កាេដំបូលដតេួ យ
ពីការចូ លរ ួេកនុងសកេម ភាពខ្ងឡប្ៅ ដូ ចជាឡដើរ រត់ហាត់ប្បាណ ជិេះកង់
ឡៅកដនល ងដដលេិនដកបរទីសាធារណៈឡ ើយ ដរាបណាេនុសសប្គប់គ្ននអនុវតែ ការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត)។
ឡដាយសារឡសចកែ ីបង្គគប់ឡនេះ អាចប្តូវបានឡ្វ ើបចចុបបនន ភាព ឬពនារឡពល
ប្បជាជនទំងអស់គួរដតឡេើលឡគហទំព័ររបស់ Public Health (www.publichealth.lacounty.gov)
ជាឡរៀងរាល់នថ្ៃ រហូ តដល់ឡសចកែ ីបង្គគប់ប្តូវបានបញ្ច ប់ និងអនុវតែ ាេឡសចកែ ីតប្េូវថ្មីៗឡផ្សងៗ។
13. ទត្ើអាជីវក្េម ប្បទេទអ្វ ីខែះេិៃប្ត្ូវបាៃត្ប្េូវឲ្យបិទទ្វវរដ្ល់សាធារណជៃជាបទណា
ត ះអាេៃន ?

មានដតអាជីវកេម សំខ្ន់ៗប៉ាុឡណា
ណ េះ ឡទើបេិនប្តូវបានតប្េូវឲ្យបិទទវរដល់សាធារណជនជាបឡណា
ែ េះអាសនន ។
មានប្បឡភទអាជីវកេម និងឡសវកេម ជាឡប្ចើន ដដលប្តូវបានចាត់ទុកថាសំខ្ន់ និងដដលអាចបនែ ឡបើកទវរ
ឡដើេបីបំឡពញាេតប្េូវការរបស់ប្បជាជន ដរាបណាេនុសសប្គប់គ្ននអនុវតែ ការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត)
ឡៅាេកប្េិតដដលអាចឡ្វ ើបាន ឡហើយអាជីវកេម អនុវតែ ពិ្ីការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត)។ សូ េឡេើល FAQs
អំពីឡសចកែ ីបង្គគប់ឲ្យឡៅផ្ទេះមានសុវតែ ិភាពជាងសប្មាប់អាជីវកេម ឡៅឡលើឡគហទំព័រ Public Health
សប្មាប់ព័ត៌មានលេអ ិត។
14. េណឌលន្ថ្ទ្វំក្ុមារ ប្ត្ូវបាៃអ្ៃុញ្ញាត្ឲ្យបៃត ទបើក្ទ្វវរ។

ទត្ើមាៃទេចក្ត ីត្ប្េូវជាក្់លាក្់ណាេួ យេប្មាប់ពួក្ទគន្ដ្រឬទទ?
េណឌលដថ្ទំកុមារប្តូវដតអនុវតែ ាេឡសចកែ ីតប្េូវទំងឡនេះ៖
• ការដថ្ទំកុមារប្តូវដតបានអនុវតែ ឡៅកនុងប្ក ុេមានឡសែ រភាពននកុមារដប់ (10) នាក់ចុេះឡប្កាេ។
"មានសែ ិរភាព" មានន័យថាកុមារដប់ (10) នាក់ចុេះឡប្កាេសែ ិតឡៅកនុងប្ក ុេដដដលជាប្បចាំនថ្ៃ។
កុមារេិនអាចផ្ទលស់ប្រពី
ូ ប្ក ុេេួ យឡៅប្ក ុេេួ យឡទៀតបានឡទ។ (កំណត់សមាគល់៖ ឡនេះបានផ្ទលស់ប្រពី
ូ 12
េកដប់ (10) ឬតិចជាងឡនេះឡដើេបីអនុឡលាេាេឡសចកែ ីបង្គគប់របស់អភិបាលរដឋ ។)
• ឡបើសិនជាកុមារឡប្ចើនជាងេួ យប្ក ុេប្តូវបានដថ្ទំកនុងឡពលជាេួ យគ្ននឡៅេណឌល/អគ្នរេួ យ
ប្ក ុេនីេួយៗប្តូវដតសែ ិតឡៅកនុងបនទ ប់ដាច់ពីគ្នន និងប្ក ុេទំងឡនេះេិនអាចលាយចូ លគ្ននបានឡទ។
• អន កផ្ែល់ឡសវដថ្ទំកុមារនីេួយៗប្តូវដតឡៅជាេួ យកុមារដតេួ យប្ក ុេប៉ាុឡណា
ណ េះ។
• សួ នកុមារឡៅកនុងេណឌលដថ្ទំកុមារអាចប្តូវបានឡប្បើឡដាយកុមារដដលកំពង
ុ ប្តូវ
បានដថ្ទំសប្មាប់េណឌលឡនាេះ។
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ទេទោគក្ូ រ ូណាប្បទេទថ្មី (COVID-19)
ទិដ្ឋភាពទូ ទៅនៃទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង
15. ទត្ើខ្ុំអាចទទួ លបាៃព័ត្៌មាៃបន្ៃថ េអ្ំពីទេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យទៅផ្ទះមាៃេុវត្ថ ិភាពជាង

ៃិងការរក្ាគំលាត្េងា េ (ពិត្) ៃិងការប្ប ុងប្បយ័ត្នអ្ំពីការប្គប់ប្គងជំងឺបាៃទដ្ឋយរទបៀបណា?
• ទញយកឡសចកែ ីបង្គគប់ពីឡគហទំព័រ Los Angeles County Department of Public Health ឡៅ
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Safer_at_Home_Order_for_Control_of_
COVID_04102020.pdf។ អន កក៏អាចឡេើលឡសចកែ ីបង្គគប់ឡៅសាលរដឋ បាល Kenneth Hahn Hall

•

•

ឬឡសន ស
ើ ុំចាប់ចេល ងឡដាយទូ រសពទ ឡៅកាន់ Los Angeles County Department of Public Health
ាេរយៈឡលខ្ (323) 914-7801, នថ្ៃចនទ ដល់សប្ុ កចាប់ពីឡមា៉ាង 8:00 ប្ពឹកដល់ 4:00 រឡសៀល
ឬឡដាយបនសល់ទុកសារឡប្ៅឡមា៉ាងឡ្វ ើការាេរយៈឡលខ្ (323) 914-9358 បានផ្ងដដរ។
ចូ លឡៅកាន់ឡគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់ Los Angeles County Department of Public Health
ឡៅ www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ សប្មាប់្នធានជាឡប្ចើនដដលពណ៌នា
ពីការប្គប់ប្គងជំងឺ និងការដណនាំអំពីការរកាគំលាតសងគ េ (ពិត) ដូ ចជាឡសចកែ ីប្បកាសព័ត៌មាន,
FAQs, ការដណនាំអំពីការសមាអត និងឯកសារដណនាំ។
ទូ រសពទ ឡៅឡលខ្ 2-1-1 (ដខ្សទូ រសពទ ព័ត៌មាន LA County) ឡបើសិនជា
អន កមានសំណួរអំពីជំងឺរាតតាតសកល COVID-19។ 211
អាចផ្ែល់ព័ត៌មានអំពីឡសវកេម េិនដសវ ងរកប្បាក់ចំឡណញ និងសងគ េ (រាងកាយ)
ដូ ចជាកដនល ងដចកេហ ូបអាហារ ទីជប្េកសប្មាប់ជនគ្នមនផ្ទេះសដេបង ជំនួយការជួ ល ជំនួយ
កិចចសនាដាក់ប្ទពយបញ្ជចំ និងជំនួយសប្មាប់តនេល ទឹកឡភល ើង។
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