មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់អង្គភាពខអែកម ជើ មាំ នឿ

Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កាំពុង្មសនើសុាំជាំនួយររស់អនកម ើេបីមប្រៀេែលួន និង្ជួយរង្ការការរីកោ ដា ររស់មេមោគកូរូណាែូ ខែ (ថ្មី) មៅកនុង្ Los Angeles County។ មៅកនុង្សក មោក
ច្ាំនួនេនុសសខ បានឆ្លង្មេមោគមនេះរនតមកើនម ើង្ ខ រណាត ឲ្យាន "ជាំង្ឺរោកអលូែ មង្ហើេកូរូណាឆ្នាំ 2019" (មៅការ់ថា COVID-19) មៅកនុង្ច្ិន ីមោក និង្ទីកខនលង្មអសង្ៗមទៀរ។ មោង្តាេ Centers for Disease Control and Prevention
និង្អង្គការសុែភាពពិេពមោក (World Health Organization) និនានការជាសក នាមព រច្ចុរបនន ច្ង្ែុ រង្កហញថាមេមោគមនេះអាច្រនតរីកោ ដា មៅទូទាំង្ពិេពមោក។ មយើង្ចាំបាច្់ប្រូែមប្រៀេែលួនម ើេបីរង្ការការរីកោ ដា ថ្នជាំង្ឺមនេះមៅកនុង្ប្សុក។
ែែៈខ ហានិេ័យ ់សុែភាពផ្ទា ់ររស់ COVID-19 សប្ារ់សាធារែជនទូមៅមៅ Los Angeles ប្រូែបានចរ់ទុកថាានកប្េិរទរមៅម ើយ Public Health កាំពុង្ចរ់ែធាិ នការោ៉ា ង្សកេមម ើេបីរង្ការការរីកោ ដា ររស់មេមោគមនេះ។
មយើង្សូេខែនាាំោ៉ាង្េុរាាំឲ្យអង្គភាពទាំង្អស់ម្វើការពិនិរយម ើង្ែិញ និង្ម្វើរច្ចុរបននភាពគមប្ាង្សមគង្កគេះរនាាន់ររស់ែលួន និង្ពិចរណាពីែិ្ីម ើេបីរនតមសវាកេមសាំខាន់ៗ មរើសិនជាប្ររិររតិការមៅនឹង្កខនលង្ប្រូែខរការ់រនថយជារមណាតេះអាសនន។
មយើង្ានការបារេភអាំពីអ រ៉ាេះពា ់ររស់ករែី COVID-19 មៅកនុង្ទីកខនលង្ប្រេូ អតុាំ ូច្ជាទីសកាារៈរូជាអាច្ានមៅម ើសហគេន៍ររស់អនក។ មយើង្សូេអត ់ជូនអនកនូែព័រ៌ានទូមៅេួយច្ាំនួនអាំពី COVID-19
ប្ពេទាំង្ការខែនាាំមអសង្ៗម ើេបីជួយរង្ការការរីកោ ដា ថ្នជាំង្ឺអលូែ មង្ហើេ ូច្ជា COVID-19 មៅអង្គភាពខអែកម ើជាំមនឿររស់អនក។ មយើង្សូេម ើកទឹកច្ិរតឲ្យអនកច្ូ មៅកាន់មគហទាំព័រមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីររស់ DPH សប្ារ់្នធានមអសង្ៗ ូច្ជាការខែនាាំសប្ារ់អាជីែកេម
និង្និមោជក សាំែួរខ បានសួរញឹកញារ់ និង្ការរង្កហញព័រ៌ានជាប្កាហវិក។ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.
ព័រា៌ នទូមៅ
មរើមេមោគកូរណា
ូ ប្រមេទថ្មីគជាឺ អវ?ី
មេមោគកូរូណាគឺជាអេបូរមេមោគ ៏្ាំេួយ។ មេមោគជាមប្ច្ើនកនុង្អេបូរមនេះច្េលង្មោគ ស់ រវ រ៉ាុខនតមេមោគកូរូណាេួយច្ាំនួនេកពីសរវអាច្ែិែឌ្ឍ (ផ្ទលស់រតូរ) និង្ច្េលង្មោគ ់េនុសស រនាារ់េករីកោ ដា ពីេនុសសមៅេនុសសបាន។
មនេះជាអវីខ បានមកើរម ើង្ច្ាំមពាេះមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីរច្ចុរបនន។ ជាំង្ឺខ រង្ាម ើង្មដាយមេមោគកូរូណាមៅម ើេនុសសអាច្ានចរ់ពីជាំង្ឺប្សា មៅជាំង្ឺេ្យេ ូច្ជាប្គុនផ្ទតសាយទូមៅ។ េួយច្ាំនួនមទៀរ ូច្ជាមេមោគ SARS ឬ MERS
រណាត ឲ្យានជាំង្ឺ្ៃន់្ៃរ ូច្ជារោកសួរជាម ើេ។
មរើមោគសញ្ញាទូមៅររស់ COVID-19 ានអវែី េះល ?
ព័រ៌ានេកទ ់មព មនេះរង្កហញថា មេមោគថ្មីមនេះរណាត ឲ្យានមោគសញ្ញាប្សម ៀង្ោន នឹង្ជាំង្ឺអលូែ មង្ហើេខ រ ខ ាន ូច្ជាកែក ប្គុនមតត និង្កនុង្ករែីែលេះានការ ក មង្ហើេែលី ឬពិបាក ក មង្ហើេ។
មរើមេមោគកូរណា
ូ ឆ្លង្មដាយរមរៀរណា?
ូច្ជាំង្ឺអលូែ មង្ហើេមអសង្ៗមទៀរ ូច្ជាជាំង្ឺប្គុនផ្ទតសាយ្ាំខ រ មេមោគកូរូណាខ មកើរម ើេនុសស ជាទូមៅឆ្លង្មៅអនក ថ្ទពីេនុសសខ បានឆ្លង្មេមោគនិង្ានមោគសញ្ញាតាេរយៈ៖
• រាំែក់ទឹករូច្ៗខ មកើរម ើង្ មៅមព េនុសសខ ានអាុកមេមោគកែក ឬកណាតស់
• ការរ៉ាេះពា ់ជិរសនិទធ ូច្ជាការខថ្ទាំអនកខ មកើរជាំង្ឹ
• ការរ៉ាេះែរថុ ឬថ្អាខ ានមេមោគមៅម ើមនាេះ រនាារ់េករ៉ាេះារ់ ប្ច្េុេះ ឬខេនក
មេមោគកូរូណាែូ ខែ គឺជាមេមោគថ្មី មហើយមយើង្កាំពុង្សិការខនថេមទៀរជាមរៀង្ោ ់ថ្ថ្ៃអាំពីថាមរើវាង្កយច្េលង្រ៉ាុណាា និង្មរើវាមប្រើមព រ៉ាុណាាម ើេបីឲ្យេនុសសធាលក់ែលួនឈឺ។
មរើែអា្ុាំ ច្ម្វើអែវី េះល ម េើ បីការពារែលនួ និង្អនក ថ្ទពីជាំង្អឺ ែលូ មង្ហេើ ូច្ជាមេមោគកូរណា
ូ ប្រមេទថ្មមី នេះ?
ានជាំហានេួយច្ាំនួនខ ប្គរ់ោនអាច្ម្វើបានម ើេបីរង្ការការរីកោ ដា ថ្នការឆ្លង្តាេអលូែ មង្ហើេ ូច្ជាមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីមនេះ។

សកេមភាពការពារែលួនប្រចាំថ្ថ្ៃ៖

• សថិរមៅអាេះមៅមព អនកឈឺ។ មៅអាេះោ៉ា ង្រិច្ 24 មា៉ា ង្រនាារ់ពីអនកខ ង្ានអការៈប្គុនមតត ឬមោគសញ្ញាប្គុនមតត មដាយេិនមប្រើថានាំរញចុេះកមតត ។
• ោង្ថ្ ររស់អនកឲ្យបានញឹកញារ់ជាេួយសារូ និង្ទឹករយៈមព ោ៉ា ង្រិច្ 20 ែិនាទី។ មរើសិនជាេិនានសារូ និង្ទឹក ច្ូរមប្រើទឹកអនាេ័យោង្ថ្ ខ ានជារិអា ់កុ ោ៉ា ង្រិច្ 60%។
• ប្គរារ់ររស់អនកមព កែក និង្កណាតស់មដាយមប្រើប្កដាសជូរារ់ រួច្មបាេះប្កដាស់ជូរារ់មនាេះមច និង្ោង្សាែ រថ្ ររស់អនកភាលេៗ។ មរើសិនជាអនកេិនានប្កណារ់ជូរារ់ សូេមប្រើថ្ អាែររស់អនក (េិនខេនថ្ ររស់អនកមទ)។
• ដាក់កប្េិរម ើការរ៉ាេះពា ់ជិរសនិទធជាេួយេនុសសខ ឈឺ។
• សាែ រ និង្សាល រ់មេមោគមៅម ើែរថុ និង្ថ្អាខ បានរ៉ាេះញឹកញារ់ មដាយមប្រើទឹកបាញ់ោង្កនុង្អាេះ្េមតា ឬប្កណារ់ជូរ។
[អង្គភាពខអែកម ជើ មាំ នឿ]
មរើគរួ ចរ់ែធាិ នការទរ់សាារ់អវីែេះល មៅកប្េរិ អង្គភាព ម ើេបីការ់រនថយការរីកោ ដា ថ្នមេមោគអលែូ មង្ហេើ ូច្ជាមេមោគខ រង្ាឲ្យាន COVID-19?
• អរ់រំ និង្មផ្ទតរសាំខាន់មៅម ើសារៈសាំខាន់ថ្នសកេមភាពរង្ការផ្ទា ់ែលួនប្រចាំថ្ថ្ៃ។
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មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់អង្គភាពខអែកម ជើ មាំ នឿ

• ម ើកទឹកច្ិរត និង្ោាំប្ទរុគគ ិក អនកសម័ប្គច្ិរត និង្សាជិកប្កុេការង្ករររស់អនកឲ្យសថិរមៅអាេះមៅមព ខ ពួកមគឈឺ។ រំ ឹកពួកមគឲ្យមៅអាេះ និង្េិនេកម្វើការរហូរ ់ពួកមគខ ង្ានអការៈប្គុនមតត ោ៉ា ង្រិច្ 24 មា៉ា ង្មដាយេិនមប្រើថានាំរញចុេះកមតត ។
• អត ់ការអគរ់អគង្់ប្គរ់ប្ោន់សប្ារ់អនាេ័យ ែ ូច្ជាការង្កយប្សួ មប្រើកខនលង្ោង្សាែ រថ្ ខ សាែ រ និង្ ាំមែើរការ សារូ ប្កដាសជូរថ្ និង្ទឹកអនាេ័យោង្ថ្ ខ ានជារិអា ់កុ ។
• មរើសិនជាអាច្ ច្ូរការ់រនថយការរ៉ាេះពា ់ជិរសនិទធ និង្ការមប្រើែរថុរួេោន ូច្ជាច្ាំែីអាហារ និង្មេសជជៈ។ វាោរ់រញចូ ទាំង្ការខកខប្រការអនុែរត ូច្ជា ការមប្រើខពង្ និង្ទឹកេនតរួេោន ឬការអនុែរតខ សាជិកចរ់ថ្ និង្ការឱរោន ជាខអនកេួយថ្នការមោរព
• សាែ រ និង្សាល រ់មេមោគោ ់ែរថុ និង្ែរថុខ បានរ៉ាេះញឹកញារ់ជាប្រចាំ ូច្ជាថ្ ទវ រ រង្កាន់ថ្ ថ្អាម្វើការ កា េួ រូា៉ាមែ និង្ទូរសពា។ មប្រើទឹកសាែ រ្េមតា និង្អនុែរតតាេការខែនាាំមៅម ើសាលក។
មរើអង្គភាពររស់មយើង្គួរមប្រៀេែលនួ ម្វអើ វីែេះល មរើសនិ ជាានការច្េលង្ COVID-19 មកើនម ង្ើ មៅកនង្ុ សហគេន៍?
ការច្េលង្ COVID-19 មកើនម ើង្មៅកនុង្សហគេន៍ ច្ង្ែុ រង្កហញពីហានិេ័យខ មកើនម ើង្ច្ាំមពាេះសាធារជនទូមៅ និង្រង្កហញថាការប្រុង្ប្រយ័រនជាេុនរខនថេអាច្ប្រូែបានម្វើម ើង្ ម ើេបីរគង្ការការច្េលង្កនុង្សហគេន៍េូ ដាាន។ អង្គភាពគួរខរានខអនការ
និង្មប្រៀេែលួនម ើេបីម្វើសកេមភាពរខនថេទាំង្មនេះ មរើសិនជាបានខែនាាំមដាយ Public Health៖
• ានខអនការម ើេបីទាំនាក់ទាំនង្ជាេួយរុគគ ិក និង្ប្កុេការង្ករររស់អនក។
• អនុញ្ញារឲ្យរុគគ ិក និង្អនកសម័ប្គច្ិរតទាំង្ឡាយមៅអាេះ មរើសិនជានរណាាន ក់មៅកនុង្អាេះររស់ពួកមគឈឺ ឬការរិទសាោមរៀនបានមកើរម ើង្។
• ការ់រនថយភាពញឹកញារ់ថ្នការទាំនាក់ទាំនង្កនុង្ច្ាំមណាេរុគគ ិក ឬអនកសម័ប្គច្ិរតមៅអង្គភាពររស់អនក។ អត ់ទូរគេនាគេន៍ មរើសិនជាអាច្ម្វើបាន និង្ជាំនួសការប្រជុាំមដាយផ្ទា ់មដាយការប្រជុាំជាែីម អូ ឬទូរសពា។
• អនុែរតែិ្ីម ើេបីរនតមសវាកេមសាំខាន់ៗ មរើសិនជាប្ររិររតិការមៅនឹង្កខនលង្ប្រូែបានការ់រនថយជារមណាតេះអាសនន។
• ទីសកាារៈរូជា (House of worship) អាច្ប្រូែពិចរណាផ្ទែក ាំមែើរការមសវាកេម មរើសិនជាច្ាំនួនសាជិកជាមប្ច្ើនបានរ៉ាេះពា ់ជិរសនិទធជាេួយករែីមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីខ បានរញ្ញជក់។ រុគគ ទាំង្មនាេះ (ការរ៉ាេះពា ់ជិរសនិទធ)
អាច្រប្េូែឲ្យសថិរមៅដាច្់ពីមគរហូរ ់ 14 ថ្ថ្ៃរនាារ់ពីការរ៉ាេះពា ់ច្ុង្មប្កាយ។ ការអាំពាែនាែឲ្យរិទប្ទង្់ប្ទយ្ាំមៅម ើទីសកាារៈរូជាសាសនាជាមប្ច្នើ នឹង្អាច្មកើរម ើង្ ុេះប្តាខរានការច្េលង្កនុង្សហគេន៍មប្ច្ើន
ខ េិនអាច្ប្គរ់ប្គង្បាន ែតាេយុទធសាគសតមអសង្មទៀររ៉ាុមណាាេះ។
• ខកខប្រ ផ្ទែក ឬ ុរមច ប្ពឹរតិការែ៍សហគេន៍្ាំៗ ខ េនុសសសថិរមៅជិរោន កនុង្រយៈមព យូរ។ ប្ពឹរតិការែ៍ខររមនាេះ អាច្ចាំបាច្់ប្រូែ ុរមច ឬខកខប្រ កនុង្ករែីខ ានការច្េលង្កនុង្សហគេន៍មប្ច្ើនមៅកនុង្សហគេន៍ជាក់ោក់ ឬសហគេន៍ែុសៗោន មប្ច្ើន។
មយើង្នឹង្ម្វើការជាេួយអង្គភាពខអែកម ើជាំមនឿ និង្ទីសកាារៈរូជាម ើេបីវាយរថ្េលហានិេ័យ និង្កាំែរ់ពីយុទធសាគសតមដាេះប្សាយខ ានប្រសិទធភាព។ កនុង្ករែីខ មយើង្ជួរប្រទេះនូែការមកើនម ើង្ោ៉ា ង្ឆ្រ់រហ័សថ្នច្ាំនួនករែីមៅទូទាំង្ County
មយើង្អាច្អាំពាែនាែឲ្យ ុរមច ប្ពឹរតិការែ៍សាធារែៈប្រមេទែុសៗោន ជាមប្ច្ើន។
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