មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (2019-nCoV)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់អគាររស់មៅប្រេូលផ្ុាំ

Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កាំពុងមសនើសុាំជាំនួយររស់អនកម ើេបីមប្រៀេែលួន និងជួយរង្ការការរីកោលដាលររស់មេមោគកូរូណាែូ ខែល (ថ្មី) មៅកនុង Los Angeles County។ មៅកនុងសកលមោក
ច្ាំនួនេនុសសខ លបានឆ្លងមេមោគមនេះរន្មកើនម ើង ខ លរណា្លឲ្យាន "ជាំងឺរោកផលូែ មងហើេកូរូណាឆ្នាំ 2019" (មៅការ់ថា COVID-19) មៅកនុងច្ិន ីមគាក និងទីកខនលងមផសងៗមទៀរ។ មោងតាេ Centers for Disease Control and Prevention និងអងគការសុែភាព
ពិេពមោក (World Health Organization) និនានការជាសកលនាមពលរច្ចុរបនន ច្ងអុលរង្កហញថាមេមោគមនេះអាច្រីកោលដាលទូទាំងពិេពមោកខ លរងាឲ្យានជាំងឺឆ្លងោលដាលមពញពិេពមោក (Pademic)។ មយើងចាំបាច្់ប្រូែមប្រៀេែលួនម ើេបីរង្ការការរីកោលដាលថ្នជាំងឺមនេះ
មៅកនុងប្សុក។
ែែៈខ លហានិេ័យ ល់សុែភាពផ្ទាល់ររស់ COVID-19 សប្ារ់សាធារែជនទូមៅមៅ Los Angeles ប្រូែបានចរ់ទុកថាានកប្េិរទរមៅម ើយ Public Health កាំពុងចរ់ែធាិ នការោ៉ា ងសកេមម ើេបីរង្ការការរីកោលដាលររស់មេមោគមនេះ។ មយើងសូេខែនាាំោ៉ាងេុរាាំឲ្យ
អងគភាពទាំងអស់ម្វើការពិនិរយម ើងែិញ និងម្វើរច្ចុរបននភាពគមប្ាងសមគង្កគេះរនាាន់ររស់ែលួន និងពិចរណាពីែិ្ីម ើេបីរន្មសវាកេមសាំខាន់ៗ មរើសិនជាប្ររិររ្ិការមៅនឹងកខនលងប្រូែខរការ់រនថយជារមណា្េះអាសនន។ មយើងកាំពុងានការប្ពួយបារេភជាពិមសសអាំពីរមរៀរខ លករែីជាំងឺ COVID-19
មៅកនុងកខនលងរស់មៅប្រេូលផ្ុាំ ូច្ជា អនកអាច្នាាំមៅ ល់ការឆ្លងជាំងឺោ៉ាងឆ្រ់រហ័ស។ មយើងសូេផ្ល់ជូនអនកនូែព័រ៌ានទូមៅេួយច្ាំនួនអាំពីជាំងឺ COVID-19 ប្ពេទាំងសកេមភាពជាក់ោក់ខ លអនកគួរម្វើ ម ើេបីជួយរង្ការការរីកោលដាលថ្នជាំងឺផលូែ មងហើេ ូច្ជាជាំងឺ COVID-19
មៅទីកខនលងររស់អនក។
មយើងសូេមលើកទឹកច្ិរ្ឲ្យអនកច្ូលមៅកាន់មគហទាំព័រមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីររស់ DPH សប្ារ់្នធានមផសងៗ ូច្ជាការខែនាាំសប្ារ់អាជីែកេម និងនិមោជក សាំែួរខ លបានសួរញឹកញារ់ និងការរង្កហញព័រ៌ានជាប្កាហវិក។
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.
ព័រា៌ នទូមៅ
មរើមេមោគកូរណា
ូ ប្រមេទថ្មគី ឺជាអវ?ី
មេមោគកូរូណាគឺជាអេបូរមេមោគ ៏្ាំេួយ។ មេមោគជាមប្ច្ើនកនុងអេបូរមនេះច្េលងមោគ ល់សរវ រ៉ាុខន្មេមោគកូរូណាេួយច្ាំនួនេកពីសរវអាច្ែិែឌ្ឍ (ផ្ទលស់រ្ូរ) និងច្េលងមោគ ល់េនុសស រនាារ់េករីកោលដាលពីេនុសសមៅេនុសសបាន។ មនេះជាអវីខ លបានមកើរម ើងច្ាំម េះ
មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីមៅមពលរច្ចុរបនន។ ជាំងឺខ លរងាម ើងមដាយមេមោគកូរូណាមៅមលើេនុសសអាច្ានចរ់ពីជាំងឺប្សាលមៅជាំងឺេ្យេ ូច្ជាប្គុនផ្ទ្សាយទូមៅ។ េួយច្ាំនួនមទៀរ ូច្ជាមេមោគ SARS ឬ MERS រណា្លឲ្យានជាំងឺ្ៃន់្ៃរ ូច្ជារោកសួរជាម ើេ។
មរើមោគសញ្ញាទូមៅររស់ COVID-19 ានអវីែេះល ?
ព័រ៌ានេកទល់មពលមនេះរង្កហញថា មេមោគថ្មីមនេះរណា្លឲ្យានមោគសញ្ញាប្សរគាននឹងជាំងឺផលូែ មងហើេខ រ ខ លាន ូច្ជាកអក ប្គុនមត្ និងកនុងករែីែលេះានការ ក មងហើេែលី ឬពិបាក ក មងហើេ។
មរើមេមោគកូរណា
ូ ឆ្លងមដាយរមរៀរណា?
ូច្ជាំងឺផលូែ មងហើេមផសងៗមទៀរ ូច្ជាជាំងឺប្គុនផ្ទ្សាយ្ាំខ រ មេមោគកូរូណាខ លមកើរមលើេនុសស ជាទូមៅឆ្លងមៅអនក ថ្ទពីេនុសសខ លបានឆ្លងមេមោគនិងានមោគសញ្ញាតាេរយៈ៖
•

រាំែក់ទឹករូច្ៗខ លបានផលិរម ើង មៅមពលេនុសសខ លានផាុកមេមោគកអក ឬកណា្ស់។

•

ការរ៉ាេះ ល់ជិរសនិទធ ូច្ជាការខថ្ទាំអនកខ លមកើរជាំងឺ។

•

ការរ៉ាេះែរថុ ឬថ្ផាខ លានមេមោគមៅមលើមនាេះ រនាារ់េករ៉ាេះារ់ ប្ច្េុេះ ឬខេនកេុននឹងោងថ្ ររស់អនក។

COVID-19 គឺជាមេមោគថ្មី មហើយមយើងរន្ការមរៀនសូប្ររខនថេមទៀរជាមរៀងោល់ថ្ថ្ៃអាំពីថាមរើវាឆ្លងមដាយរមរៀរណា និងមរើវាមប្រើមពលរ៉ាុណាាម ើេបីឲ្យេនុសសធាលក់ែលួនឈឺ។ មៅមពលខ លព័រ៌ាន ានការខប្រប្រួល មយើងនឹងជប្ារជូន ល់អនក។
ច្ូរកុាំសននិដាានថានរណាាន ក់ានហានិេ័យ ឆ្លងមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី មដាយខផអកមលើពូជសាសន៍/ជនជារិ ឬប្រមទសកាំមែើរររស់ពួកមគម ើយ។
អគាររស់មៅប្រេូលផ្ុាំ (Congregate Living Facilities)
មរើគរួ ចរ់ែិធានការទរ់សាារ់អវីែេះល មៅកប្េរិ អងគភាព ម េើ បីការ់រនថយការរីកោលដាលថ្នមេមោគផលែូ មងហើេ ូច្ជាមេមោគខ លរងាឲ្យានជាំងឺ COVID-19?
•

អរ់រំ និងសងារ់្ៃនម់ លើសារៈសាំខាន់ថ្នសកេមភាពរង្ការផ្ទាល់ែលួនប្រចាំថ្ថ្ៃ (សូេមេើលខាងមប្កាេ)។

•

មលើកទឹកច្ិរ្ និងគាាំប្ទរុគគលិក និងអនកសម័ប្គច្ិរ្ររស់អនក ឲ្យសថិរមៅផាេះមៅមពលខ លពួកមគឈឺ។ រំលឹកពួកមគឲ្យមៅផាេះ និងេិនប្រ រ់េកម្វើការរហូរ ល់ពួកមគខលងានអការៈប្គុនមត្ ោ៉ា ងរិច្ 24 មា៉ា ងមដាយេិនមប្រើថានាំរញចុេះកមត្ ។

•

ផ្ល់ការផគរ់ផគង់ប្គរ់ប្គាន់សប្ារ់អនាេ័យលអ ូច្ជាការង្កយប្សួលច្ូលមៅកខនលងោងសាអ រថ្ ខ លានអនាេ័យង្កយប្សួលមប្រើសារូ ប្កដាសជូរថ្ និងទឹកអនាេ័យោងថ្ ខ លានជារិអាល់កុល។

•

មរើសិនជាអាច្ ច្ូរការ់រនថយការរ៉ាេះ ល់ជិរសនិទធ និងការមប្រើែរថុរួេគាន ូច្ជាខពង ច្ាំែីអាហារ និងមេសជជៈ។

•

សាអ រ និងសាល រ់មេមោគោល់ថ្ផា និងែរថុខ លបានរ៉ាេះញឹកញារ់ជាប្រចាំ ូច្ជាថ្ ទវ រ រង្កាន់ថ្ ថ្ផាម្វើការ កាលេួលរូរ៊ីមែ និងទូរសពា។ មប្រើ ទឹកសាអ រ្េមតា និងអនុែរ្តាេការខែនាាំមៅមលើសាលក។

•

ផ្ល់ឲ្យសាជិកររស់អគាររស់មៅប្រេូលផ្ុាំ និងនិមោជិរនូែព័រ៌ានប្រឹេប្រូែអាំពមី េមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី និងសកេមភាពខ លពួកមគអាច្ម្វើបានម ើេបីការ រែលួនពួកមគ និងប្កុេប្គួសារររស់ពួកមគ។

Los Angeles County Department of Public Health
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បានម្វើរច្ចុរបននភាព៖ ថ្ថ្ៃទី 2 ខែេីនាឆ្នាំ 2020Congregate Living (Cambodian)

-1-

មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (2019-nCoV)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់អគាររស់មៅប្រេូលផ្ុាំ

សកេមភាពការ រែលួនប្រចាំថ្ថ្ៃាន ូច្ជា៖
•

សថិរមៅផាេះមៅមពលអនកឈឺ។ មៅផាេះោ៉ា ងរិច្ 24 មា៉ា ងរនាារ់ពីអនកខលងានអការៈប្គុនមត្ ឬមោគសញ្ញាប្គុនមត្ មដាយេិនមប្រើថានាំរញចុេះកមត្ ។

•

ោងថ្ ររស់អនកឲ្យបានញឹកញារ់ជាេួយសារូ និងទឹករយៈមពលោ៉ា ងរិច្ 20 ែិនាទី។ មរើសិនជាេិនានសារូ និងទឹក ច្ូរមប្រើទឹកអនាេ័យោងថ្ ខ លានជារិអាល់កុលោ៉ា ងរិច្ 60%។

•

ប្គរារ់ររស់អនកមពលកអក និងកណា្ស់មដាយមប្រើប្កដាសជូរារ់ រួច្មបាេះប្កដាស់ជូរារ់មនាេះមចល និងោងសាអ រថ្ ររស់អនកភាលេៗ។ មរើសិនជាអនកេិនានប្កណារ់ជូរារ់ សូេមប្រើថ្ អាែររស់អនក (េិនខេនថ្ ររស់អនកមទ)។

•

ដាក់កប្េិរមលើការរ៉ាេះ ល់ជិរសនិទធជាេួយេនុសសខ លឈឺ។

•

សាអ រ និងសាល រ់មេមោគមៅមលើែរថុ និងថ្ផាខ លបានរ៉ាេះញឹកញារ់ មដាយមប្រើទឹកបាញ់ោងកនុងផាេះ្េមតា ឬប្កណារ់ជូរ។

មរើអគារររស់មយើងគួរមប្រៀេែលនួ ម្វើអែវី េះល មរើសិនជាានការច្េលងជាំងឺ COVID-19 មកើនម ងើ មៅកនងុ សហគេន៍
ការច្េលងជាំងឺ COVID-19 មកើនម ើងមៅកនុងសហគេន៍ ច្ងអុលរង្កហញពីហានិេ័យខ លមកើនម ើងច្ាំម េះសាធារជនទូមៅ និងរង្កហញថាការប្រុងប្រយ័រនជាេុនរខនថេអាច្ប្រូែបានម្វើម ើង ម ើេបីរគង្ការការច្េលងកនុងសហគេន៍េូលដាាន។ អគាររស់មៅប្រេូលផ្ុាំគួរខរានខផនការ និងមប្រៀេែលួន
ម ើេបីម្វើសកេមភាពរខនថេទាំងមនេះ មរើសិនជាបានខែនាាំមដាយ Public Health៖
•

ានខផនការម ើេបីទាំនាក់ទាំនងជាេួយរុគគលិក និងអនកសម័ប្គច្ិរ្ររស់អនក។ ច្ូលមៅកាន់មគហទាំព័រររស់មយើង publichealth.lacounty.gov សប្ារ់ព័រ៌ានខ លប្រឹេប្រូែ និងរច្ចុរបននភាពខ លអាច្មប្រើសប្ារ់ការទាំនាក់ទាំនងររស់អនកបាន។ កាំែរ់អរ្សញ្ញាែ
និងមដាេះប្សាយឧរសគគភាសា ែរប្េ៌ និងពិការភាពខ លអាច្មកើរម ើង ទក់ទងនឹងការទាំនាក់ទាំនងព័រ៌ានអាំពីជាំងឺ COVID-19 ល់រុគគលិក និងអនកមនាេះខ លអនករមប្េើមសវាកេម។

•

មរៀរច្ាំខផនការសប្ារ់អែរ្ានររស់រុគគលិក។ មិនត្រូវការទេទរកាំែរ់សាគ ល់ពីអនកផ្ល់មសវាខថ្ទាំសុែភាពសប្ារ់និមោជិរ ឬអនកសម័ប្គច្ិរ្ខ លានជាំងផឺ លូែ មងហើេ្ៃន់្ៃរ ម ើេបីរញ្ញជក់ពីសុពលភាពថ្នជាំងរឺ រស់ពួកមគ ឬម ើេបីប្រ រ់េកម្វើការែិញ។ ការិោល័យ
អនកផ្ល់មសវាខថ្ទាំសុែភាព និងេនាីរមែជជសាគស្ជារ់រែល់ខាលាំងណាស់ មហើយនឹងេិនអាច្ផ្ល់ឯកសារខររមនាេះបានទន់មពលមែោម ើយ។

•

មរៀរច្ាំខផនការសប្ារ់ែិ្ីម ើេបីរន្មសវាកេមសាំខាន់ៗ មរើសិនជាប្ររិររ្ិការមៅនឹងកខនលងប្រូែបានការ់រនថយជារមណា្េះអាសនន។

•

ពិនិរយម ើងែិញនូែខផនការប្គរ់ប្គងជាំងឺ សប្ារ់ការប្គរ់ប្គងជាំងឺឆ្លងតាេការ ក មងហើេច្ូល (aerosol transmissible infections) ររស់អនក និងម្វឲ្ើ យប្បាក ថាអនកអាច្កាំែរ់ និងរាំខរកអនករស់មៅកនុងអគារខ លមច្ញមោគសញ្ញាជាំងឺ COVID-19 មច្ញពីមគ
តាេរយៈការពិនិរយខថ្ទាំជាទាល រ់។

•

មរើសិនជាអគារររស់អនកានសាជិករុគគលិក ខ លផ្ល់ការខថ្ទាំ ល់អនករស់មៅ និងរុគគលមផសងៗ ច្ូររំលឹករុគគលិកថាពួកមគប្រូែខរមប្រើការប្រុងប្រយ័រនស្ង់ដារ (Standard Precautions) សប្ារ់ការប្បាប្ស័យទក់ទងមផសងៗ ខ លរប្េូែឲ្យានការរ៉ាេះ ល់ជាេួយសារធារុោែ
ថ្នោងកាយជាសកា្នុពល និងគួរយកច្ិរ្ទុកដាក់ជាពិមសសមលើអនាេ័យថ្ ។ ការប្រុងប្រយ័រនស្ង់ដារាន ូច្ជា៖
o

ក់មប្សាេថ្ មរើសិនជារំពឹងថាថ្ នឹងរ៉ាេះ ល់ជាេួយឈាេ សារធារុោែថ្នោងកាយ កាំហាកផលូែ មងហើេ ឬថ្ផាខ លានផាុកមេមោគជាសកា្នុពល។

o

ក់អាែមប្តខ លមប្រើខរេ្ងមហើយមបាេះមចលបាន មរើសិនជាសាំមលៀករាំ ក់អាច្ប្រឡាក់ឈាេ សារធារុោែថ្នោងកាយ ឬកាំហាកផលូែ មងហើេ។

o

ក់ា៉ាស់ មរើសិនជាការ ក មងហើេប្រូែបានរំពឹងថានីងរ៉ាេះ ល់ារ់ និងប្ច្េុេះ។

o

ផ្ទលស់រ្ូរមប្សាេថ្ និងអាែមប្ត រនាារ់ពីម្វើកិច្ចការមហើយេ្ងៗ និងោងសាអ រថ្ ឬមប្រើទឹកអនាេ័យោងថ្ ខ លានជារិអាល់កុលភាលេៗ រនាារ់ពីមដាេះមប្សាេថ្ ។

o

ោងសាអ រថ្ ជាេួយសារូ និងទឹក មៅមពលថ្ មេើលមៅកែវក់ ឬប្រឡាក់កាំហាកផលូែ មងហើេ។

•

ត្រសិនបរើអ្នកត្សុកដែលមានជំងឺ ប្រូែបានមគកាំែរ់អរ្សញ្ញាែ ច្ូរខសវងរកការប្រឹកាមោរល់មែជជសាគស្ លុេះប្តាខរអនកជាំងឺឈឺ្ៃន់្ៃរ មហើយអាច្ប្រូែការសប្ាកមៅេនាីរមពទយ។

•

កាំែរ់រនារ់ឈឺ ខ លអនកត្សុកមៅ ខ លានមោគសញ្ញាផ្ទ្សាយ និងប្គុនផ្ទ្សាយ្ាំអាច្សប្ាកមៅកនុងអគារ រនារ់ ឬរាំរន់ចរ់តាាំងដាច្់មដាយខ ក។ ការខរងខច្កខប្គមៅកនុងរាំរន់មនេះគួខរានគាំោរោ៉ា ងរិច្ 6 ហវីរ ឬពីកាល ល់ច្ុងមជើងជាេួយនឹងខប្គគាំោរពីគាន 3 ហវីរ។
មអប្កង់ច្ល័រអាច្ប្រូែបានមប្រើម ើេបីមលើកទឹកច្ិរ្ ល់ការអនុែរ្តាេការខរងខច្ករាំរន់។

•

មរើអាច្ម្វើបាន គួរកាំែរ់រនារ់ទឹកដាច្់មដាយខ ក និងរប្េុងសប្ារ់ឲ្យរុគគលខ លឈឺមប្រើប្បាស់រ៉ាុមណាាេះ។

•

Public Health នឹងម្វើការជាេួយអនក មរើសិនជាអនករស់មៅកនុងអគារររស់អនកប្រូែបានចរ់ទុកថាជាករែីសងស័យថ្នជាំងឺ COVID-19 ម ើេបីម្វើឲ្យប្បាក ថាែិធានការែ៌ប្គរ់ប្គងជាំងឺសេប្សរប្រូែបានអនុែរ្។

សាគ ល់ពកី ខនលងម េើ បីទទួលបានព័រា៌ នខ លអាច្ទុកច្ិរបា្ ន
ច្ូរប្រុងប្រយ័រនច្ាំម េះការមបាកប្បាស់ ព័រ៌ានេិនពិរ និងការមបាករមញ្ញោរមផសងៗជុាំែិញមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី។ ព័រ៌ានខ លប្រឹេប្រូែ ូច្ជាមសច្ក្ីប្រកាសអាំពីករែីថ្មីៗមៅកនុង LA County នឹងប្រូែបានផសពវផាយមដាយ Public Health តាេរយៈមសច្ក្ីប្រកាសព័រ៌ាន រណា្ញសងគេ
និងមគហទាំព័រររស់មយើងជានិច្ច។ មគហទាំព័រមនេះានព័រ៌ានជាមប្ច្ើនអាំពីជាំងឺ COVID-19 ខ លរួេាន FAQs, ការរង្កហញព័រ៌ានជាប្កាហវិក និងការខែនាាំម ើេបីមដាេះប្សាយភាពតានរឹង ប្ពេទាំងគនលឹេះអាំពីការោងសាអ រថ្
•

•

Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH, County)
o

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

o

រណា្ញសងគេ៖ @lapublichealth

The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ខែសទូរសពាជាំនួយ (800) 854-7771។

ប្រេពព័រ៌ានខ លអាច្ទុកច្ិរ្បានមផសងមទៀរអាំពីមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីគឺ៖

Los Angeles County Department of Public Health
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មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (2019-nCoV)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់អគាររស់មៅប្រេូលផ្ុាំ

•

California Department of Public Health (CDPH, ថានក់រ ា)
o

•

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ថានក់ជារិ)
o

•

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html

World Health Organization (WHO, អន្រជារិ)
o

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

មរើសិនជាអនកានសាំែួរ និងច្ង់ជខជកជាេួយនរណាាន ក់ ច្ូរទូរសពាមៅខែសទូរសពាព័រ៌ានររស់ Los Angeles County តាេរយៈមលែ 2-1-1
ខ លអាច្ទក់ទងបាន 24 មា៉ា ងកនុងេួយថ្ថ្ៃ។

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov
បានម្វើរច្ចុរបននភាព៖ ថ្ថ្ៃទី 2 ខែេីនាឆ្នាំ 2020Congregate Living (Cambodian)
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