េធ� ើ�អ� កេ្របើ្រ�ស់�រែថ�ំសខ
ុ �ពដ៏��តៃវ

�រឆេ�កអំពី��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
េ�្រគប់េពលែដល�នវ �បត� ិសុខ�ព ជនឆេ�កនឹងេឆ� �តឱ�សេ�ក្រ�ស់្រ�ក់
របស់្រប�ជន។ ក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកលកូ រ� ូ� ជនឆេ�កកំពុងេ្របើ្រ�ស់
�រទូ រសព� ស�័យ្របវត� ិ (robocalls) �រ្រប�សេលើប�
� ញសង� ម និងអុីែមលេដើម្បី�ញផល្របេ�ជន័
ពី�រភ័យ��ច �រថប់�រម� និង�រ�ន់្រចលំអំពីជំងឺ COVID-19។ ពួ កេគលក់
របស់ែដលមិន�ន្របសិទ��ព គិតៃថ�េលើរបស់ែដលឥតគិតៃថ� និងលួ ចព័ត៌�ន��ល់ខ� �ន។
ឥឡ�វេនះ ��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 �នេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles ជនេ�ក្រ�ស់កំពុង
កំណត់មុខ្រព� ញេលើ្រប�ជនក��ងមូ ល��ន�មួ យនឹងគេ្រ�ងេ�ក្រ�ស់ថ�ីៗ �ក់ទងនឹង��ក់�ំង
។ សូ ម្រប �ង្របយ័ត�!
��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 កំពុង្រត�វ�នែចក�យេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles �មវ �ធីមួយែដល�នយុត�ិធម៌ និង�ន
ត���ព។ េបើសិន�នរ���ក់ផ�ល់ជូននូ វ�រលក់េដើម្បីឲ្យឱ�សអ� ក�ន�ក់��ក់�ំង មុនេពលដល់េវនរបស់អ�ក េ�ះ�
��រេ�ក្រ�ស់េហើយ។
• ��ក់�ំងកំពុង្រត�វ�នផ� ល់ជូនដល់បុគ�លិកែថ�ស
ំ ុខ�ព និង្រប�ជនែដលរស់េ�ក��ងមន� ីរែថ� ំរយៈេពលែវង (ឧ�ហរណ៍
ផ� ះែថ� ំ) ប៉ុេ�
� ះេ�េពលេនះ។
• បុគ�លិកសំ�ន់ៗែដលមិន�ចេធ� ើ�រ�រពីផ�ះទំនង�ទទួ ល��ក់�ំងប��ប់ពីេនះ េ្រ�ះពួ កេគ្របឈមនឹង�និភ័យ (risk)
ខ� ស់ក��ង�រប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គ COVID-19។ ជន�ស់ជ� និងមនុស្សធំែដល�នប��សុខ�ពក៏�ចនឹង្រត�វ�ន
េ្រជើសេរ �សប��ប់ផងែដរ េ្រ�ះពួ កេគទំនង�េកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ េបើសិន�ពួ កេគឆ� ងជំងឺ COVID-19។
• កុ�រ�យុេ្រ�ម 16 ��ំនឹងមិនទទួ ល�ន��ក់�ំងក��ងេពលដ៏ខ�ី�ងមុខេនះេទ។ ��ក់�ំងមិន្រត�វ�នអនុ��តឲ្យផ� ល់
ជូ ន្រក �ម�យុេនះេឡើយ។
• េ�េពល��ក់�ំង�ន�ន់ែតេ្រចើន �នឹង្រត�វ�នផ� ល់ជូនដល់មនុស្ស្រគប់��។ �ទំនង�េ្របើេពល�េ្រចើនែខ។ ��ក់�ំង
្របែហល�មិន្រត�វ�នផ�ល់ជូន��រណជនទូ េ�រហូ តដល់រដូ វ�� រ �ក/រដូ វេ����ំ 2021។
• ព័ត៌�នអំពរី េបៀបទទួ ល��ក់�ំង នឹង្រត�វ�នចុះផ�យេ�េលើ េគហទំព័រជំងឺ COVID-19
(ph.lacounty.gov/Coronavirus/vaccine/) របស់ Public Health េ�េពលែដល�ន��ក់�ំងស្រ�ប់្រក �មខុសៗ��។
• េបើសិន�អ� ក�នសំណួរ ចូ រពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក។ ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ឬចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ 211LA
េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរក្រគ�េពទ្យ។

��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនពលរដ� េ�នធី Los Angeles េ�យឥតគិតៃថ� និងេ�យមិនគិតពី
��ន�ពអេ��្របេវសន៍េឡើយ។ េបើសិន�នរ���ក់និ�យ�ពួ កេគរក�ននូ វតៃម� ពិេសស តៃម� េ�ក ឬរក��ក់�ំង
ឲ្យអ� ក�មវ �ធីេ្រ�មតុ េ�ះ���រេ�ក្រ�ស់េហើយ។
•

•
•

អ� កនឹងមិន្រត�វ�នគិតៃថ� ឬបង់សហចំ�យ (co-pay) េដើម្បីទទួ ល��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 េឡើយ។ េវជ� បណ�ិត
ឬឱសថ��នរបស់អ�ក�ចគិតៃថ�ស្រ�ប់�រផ� ល់��ក់�ំង ប៉ុែន� �គួ រែត្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យ្រក �មហ៊ុន����ប់រង
��រណៈ និងឯកជន។ អ� កែដល��ន�រ����ប់រងសុខ�ព �ចទទួ ល�ន��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 េ�យឥត
គិតៃថ� ។
អ� កនឹងមិន្រត�វ�នេគ�កសួ រអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�ក េ�េពលអ� កទទួ ល��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID េឡើយ។
ព័ត៌�នេវជ� ��ស� របស់អ�ក្រត�វ�នរក��រស��ត់។ េវជ� បណ�ិតរបស់អ�កមិន្រត�វអនុ��តឲ្យែចករ� ែលក��មួ យម�ន� ី
អេ��្របេវសន៍េឡើយ។
ចូ លេ��ន់ ទំព័រជំងឺ COVID-19 ៃន�រ ��ល័យកិច��រអេ��្របេវសន៍ របស់េ�នធី Los Angeles ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ព
អំពី ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ពលរដ� �ជនអេ��្របេវសន៍។

ទង់្រកហម គឺ�ស��្រព�ន ឬស��ែដលអ� ម
ី ួ យ�ច��រេ�ក្រ�ស់។ ចូ រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះទង់្រកហម�ក់ទងនឹង
��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 �ំងេនះ៖
• នរ���ក់ផ�ល់ជូនឱ�សេដើម្បី��ស់ប�រអ�
� កេ��ន់្រក �មមុនេដើម្បីទទួ ល�ន��ក់�ំងេ�យបង់ៃថ�។
• នរ���ក់ព��មលក់កែន� ងេ�េលើប�� ីរង់��
ំ � ក់�ំងប��រជំងឺ COVID ឲ្យអ� ក។ មិន�ន "ប��ីរង់�ំ
��ក់�ំង" េទ។
• នរ���ក់េ��មផ� វ� �មអន�ញ េលើ្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម ឬេ�ះ��ររបស់អ�កព��មលក់
��ក់�ំងឲ្យអ� ក។
េ�ក��ងគេ្រ�ងេ�ក្រ�ស់��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID ក��ងមូ ល��នមួ យ បុរស��ក់
�ន�យ�រណ៍� េគ�នផ� ល់��ក់�ំងឲ្យ្រគ� �រ�ត់� ំងមូ លក��ងតៃម� $49 ក��ង
មនុស្ស��ក់។ សំ�ងល� ្រក �មហ៊ុន�តឥណ�នរបស់បុរសេ�ះ �នបដិេសធ�រ
ទូ �ត់្រ�ក់។ ��ក់�ំង�ច្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ែដល�ន
���ប័ណ�ប៉ុេ�
� ះ។
•

អ� កទទួ ល�នទូ រសព� �រ�អក្សរ ឬអុីែមលអំពី��ក់�ំងេនះ។ អ� កទូ រសព� មក �ន�កសួ ររកព័ត៌�ន��ល់ខ� �ន ឬ
ព័ត៌�នហិរ�� វត��របស់អ�ក។ ��ច�េលខសន� ិសុខសង� ម (Social Security) េលខគណនីធ��រ ឬេលខ�តឥណ�ន

Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/hccp/covidscams
COVID-19 Vaccine Scams 12.18.20 (Cambodian)

េធ� ើ�អ� កេ្របើ្រ�ស់�រែថ�ំសខ
ុ �ពដ៏��តៃវ

�រឆេ�កអំពី��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
•

•

របស់អ�ក។ មិន្រត�វែចករ� ែលកេលខ�ង
ំ េនះ ឬព័ត៌�ន��ល់ខ� �នេផ្សងេទៀត�មួ យអ� កទូ រសព� មកែដលមិន��ល់ ឬក��ង�រ
�អក្សរ ឬអុីែមល��ច់�ត។
អ� កេឃើញ�រផ�យ�ណិជ�កម� ស្រ�ប់��ក់�ំងែក� ង��យ ឬ "�រព��លមហ��រ្យ" េ�យេ្របើ វ ��មីន ឬ��របំប៉ន
េផ្សងៗេទៀត។
ជនេ�ក្រ�ស់ជំរុញ�រផ�យ�ណិជ�កម� � ំងេនះ េ�ះបី��មិន្រត�វ�នប��ក់��ន្របសិទ��ពក៏
េ�យ។ FDA �នេចញលិខិត្រព�នដល់្រក �មហ៊ុន�េ្រចើនស្រ�ប់�រលក់ផលិតផល ែដលអះ�ង�ប��រ ឬព��លជំងឺ
COVID-19។
េបើសិន�នរ���ក់ែដលមិនសូ វ�នេគ��ល់េ្រចើនេ�ក��ងសហគមន៍របស់អ�ក (ដូ ច�េវជ� បណ�ិត គ� ន
ី ិកែថ� ំសុខ�ព
ឱសថ��ន កម� វ �ធីសុខ�ពេ�នធី) ផ� ល់��ក់�ំងឲ្យអ� ក - ចូ រគិតឲ្យ�នពីរដង និងពិនិត្យេមើល�មួ យេវជ� បណ�ិតរបស់
អ� ក។ កុឲ
ំ ្យជនេ�ក្រ�ស់�ង
ំ េនះឈ� ះឲ្យេ�ះ!

�មពិត ចូ រពិេ្រ�ះ�មួ យេវជ�បណ�ត
ិ ឬ អ� កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពេផ្សងេទៀត�និច� មុននឹង�ក់��ក់�ំង
េ្របើ្រ�ស់�� ំ ឬផលិតផលសុខ�ព�មួ យ។
ទទួ លជំនួយ





ែស�ងរក្រគ�េពទ្យ៖ ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ែដល�ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នេ�នធី LA ឬចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ 211LA។
ែស�ងរកធន�នដូ ច�ម� �ប��រ �� ំ និង�រផ�ត់ផ�ង់សំ�ន់ៗេផ្សងេទៀត៖ ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ឬចូ លេ��ន់
េគហទំព័រ 211LA ឬ េគហទំព័រធន�ន របស់ Public Health។
�យ�រណ៍ពី�រឆេ�កជំងឺ COVID-19 ែដល�ច�ន និងទទួ លជំនួយក��ង�រយក្រ�ក់របស់អ�កមកវ �ញ៖
�ក់ទង�យក��នកិច��រអ� កេ្របើ្រ�ស់ និង�ជីវកម� របស់េ�នធី LA (DCBA)៖ dcba.lacounty.gov ឬ 800-5938222។
�យ�រណ៍ពី�រអះ�ងែដលគួ រឲ្យសង្ស័យ ែដល�នេធ� ើេឡើងអំពី��ក់�ំង �រេធ� ើេតស� ឬផលិតផលព��ល៖
�យ�រណ៍េ��ន់ FTC េ� ftc.gov/complaint

�ម�ន��ន�រណ៍ - �មួ យព័ត៌�នែដល�នទុកចិត�
ចូ រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះព័ត៌�នែក� ង��យ និង�រេ�កបេ��តក៏ដូច��រឆេ�កអំពីជំងឺ COVID-19
បច��ប្បន� �ពេមេ�គកូ រ� ូ�
• ចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/media/Coronavirus ចុះេ��ះស្រ�ប់េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន ឬ�ម�នេយើងេ�
@lapublichealth
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