ឺ OVID-19
ជំងC

�
ែផនទីប��ញផ� វេ�
� � ះេ�រក�រ�សះេស្បើយេឡើង វញ
�
វ�ន�រណ៏
�មជំ�នេ��ះេ��ន់

�
�រេបើកេឡើង វញ្របកបេ�យសុ
វត� ិ
�ពក��ងេ�នធី LOS ANGELES
�រ�រ�រេ�ក��ង
កែន� ង មុនេពលេបើក

េ�នធី Los Angeles �នេធ� ើ�ររ ួម��េដើម្បីបន� យ�ររ �ក�ល�លជំងឺ
COVID-19 េ�យអនុវត� �មបទប��សុវត� ិ�ពេ�ផ�ះ។ េ�េពលែដល
េយើង�នែផន�រេដើម្បី��រេឡើង វ �ញ និង�រស្រ�ក�នសុវត� ិ�ពេ�ផ�ះ
េយើងែចករ� ែលកអំពីែផនទីប��ញផ� វ� របស់�យក��ន��រណៈ សុខ�ព
េដើម្បី�រ�សះេស្បើយេឡើង វ �ញ។ េនះផ�ល់ជូននូ វេ�លេ�ស្រ�ប់េបើកេឡើង
វ �ញេ�យសុវត� ិ�ព�មែដល�ចេធ� េើ ��ន។

ដំេណើរ�រស្រ�ប់�រេបើក
�
ដំេណើរ�រេឡើង វញ�មដំ
�ក់�ល
ពិនិត្យ និង�យតៃម� េលើ
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បី
បន� យេល្ប�នៃន�រឆ� ង
�ល�ល

��សមត� �ព្របព័ន�ែថ�ំ
សុខ�ព

�រ�រ្រប�ជនែដល
�យរងេ្រ�ះ

��សមត� �ពរបស់សុខ�ព�
�រណៈក��ង�រេធ� ើេតស� �ម�ន
និង�ក់េ�េ�យែឡក

�ក់ទងនឹងេម
ឹ
ដក�ំ វ �ស័យេដើម្បីេធ� ើ
ែផន�រេបើកដំេណើរ
�រេឡើង វ �ញ

េបើកេឡើង វ �ញនូ វ វ �ស័
យ���ម
ដំ�ក់�ល

បេង� ើតពិធី�រេផ្សងៗ
េដើម្បីេបើកេឡើង វ �ញ

បេង� ើតពិធ�
ី រេដើម្បីែថរក�
បុគ�លិក និង្រប�ជនឲ្យ�ន
សុវត� ិ�ព

ដំ�ក់�ល 5 ជំ�ន េបើកដំេណើរ�រម� ងេទៀតេ�យែផ�កេលើ�និភ័យ
ដំ�ក់�លទី2
េពលេនះ

ដំ�ក់�លទី1

បទប���នសុវត� ិ�ព
េ�យេ�ផ� ះ ែផន�រេដើម្បី
�រ�សះេស្បើយេឡើង វ �ញ

ដំ�ក់�លទី3
TBD

ដំ�ក់�លទី4

ដំ�ក់�លទី5

TBD

TBD

• �ង�� កែន� ងលក់ទំនិញ�យ
�ងលក់់រថយន� កែន� ង�យ
កូ នេ�ល និងផ� វ� េថ� ើរេជើង

• �ជីវកម� ែដល�ន�និភ័
ខ� ស់េផ្សងៗ (កែន� ង�ក់ខ� �ន
�ង�៉ស� �រ/ក� ឹប�្រតី)

• �ជីវកម� ែដល�ន�និ
ភ័ខ�ស់បំផុត (កែន� ង
កម�ន� េផ្សងៗ)

• �ជីវកម� �ន�និភ័យ�ប
េផ្សងៗ (េ�ងច្រកផលិ
តទំនិញ � រ ��ល័យ �ង
ទំនិញ)

• េ�ង�ពយន� ��
និងកែន� ងេលងបូ លីញ

• កែន� ងជួ ប្របជុំធំៗ

• កែន� ងែថ�ស
ំ ុខ�ព�ំ�ច់
• កែន� ងកម�ន� េ្រ�ផ� ះ និង
ប�
� ល័យេផ្សងៗ

• ��េរៀនចំេណះដឹងទូ េ� K-12

ដំេណើរ�រ្រប្រកតីេពញេលញ

• ្រពឹត� ិ�រណ៏កី� និងអ� ក
ទស្ស�េផ្សងៗ

• ម�វ �ទ�ល័យ និង�កលវ �ទ�
ល័យ

• �រមន� ីរ មជ្ឈមណ�លវប្បធម៌
វ �ចិ្រត�លេផ្សងៗ

េធ� ើែផន�រស្រ�ប់�រេបើកដំេណើរ
�
�រ�នសុវត� ិ�ពេឡើង វញ

េតើេយើងកំពុង�ល�ល
យឺតៗែមនេទ?

វ �ស័យនីមួយៗនឹង�នពិធិ�រេបើកេឡើង វ �ញែដល
េឆ� ើយតបេ�នឹងប��ែដលគួ រឱ្យ�រម� េផ្សងៗដូ ចត
េ�េនះ:

�រ�រ និង�ំ្រទដល់
សុខ�ព និងសុវត� ិ
�ពរបស់់បុគ�លិក និង
អតិថិជន

���នគ��ត�ង
�យសមររម្យ

���ន�រ្រត� ត
ពិនិត្យ�រឆ� ងេ�គ
្រតឹម្រត�វ

េតើ�នសមត� �ពប៉ុ�
�
ក��ង�របន� យ�រ�ល
�លជំងឺ?
• េតើេយើង�នសមត� �ពមន� ីរេពទ្យ
្រគប់្រ�ន់ រ ួម�នបន� ប់ែថ�ជ
ំ ំ ងឺ
និងែ្រគស្រ�ប់ ICUែដរ ឬេទ?
• េតើ�នស��រៈ�រ�រ��ល់ PPE ្រគប់
្រ�ន់ស្រ�ប់បុគ�លិកែថ�ជ
ំ ំងឺ្រគប់
��ែដរ ឬេទ?

ទំ�ក់ទំនង�
មួ យ��រណៈ

ph.lacounty.gov/coronavirus
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���្រប�ជន�យ
រងេ្រ�ះទទួ ល�នេស
�្របកបេ�យសមធម៌

• េតើេយើង�នសមត� �ពេធ� ើេតស�
ជំងឺ និងស��រៈេធ� ើេតស� ្រគប់
្រ�ន់ែដរ ឬេទ?
• េតើេយើង�នករណីជំងឺ្រគប់្រ�ន់
និង�នសមត� �ព�ម�ន
ករណីជំងឺែដរ ឬេទ?

េតើេយើង�ចបន� យ�រ
�ល�លជំងឺឲ្យ�ន
្របសិទ��ព�មវ �ធី�?
• េតើអ្រ�មរណ�ព�ម�យុ ��ន
�ព �ព្រកី្រក និងពូ ជ�សន៍ /
�តិ�សន៍ �នេស� រ�ពែដរឬេទ?
• េតើអ្រ���ក់េ�មន� ីរេពទ្យ�ម
�យុ ��ន�ព�ព្រកី្រក និងពូ ជ
�សន៍ / �តិ�សន៍ �នេស� រ�ព
ែដរឬេទ?
• េតើ្រប�ជនែដល្របឈមនឹង �និ
ភ័យខ� ស់�ង
ំ អស់�ច�នសមត�
�ពេធ� ើេតស� ្រគប់្រ�ន់ែដរ ឬេទ?

