សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
12/20/20៖
រយៈេពលៃន�រេ��ច់ពីេគ(េធ� ើច��លីស័ក�)ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិត
ស� ទ
ិ � �មួ យមនុស្សែដល្រត�វ�នេគេធ� ើេ�គវ �និច�័យ��នជម� ឺ COVID-19
្រត�វ�ន�ត់បន� យ។
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�ឥឡ�វេនះត្រម�វឱ្យេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯង
(��ក់េ�ក��ងផ� ះឬទីលំេ�េផ្សងេទៀត�ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ)
និង�ម�នេ�គស��រយៈេពល 10
ៃថ�ពីទំ�ក់ទំនងចុងេ្រ�យរបស់ពួកេគ�មួ យករណីជំនួសឱ្យរយៈេពល 14 ៃថ� ។
12/2/20
់
ជំ

1. េតើេមេ�គកូ រ� ូ�ឆ� ងេ�យរេបៀប�?
ដូ ចជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេផ្សងៗេទៀតែដរ េមេ�គកូ រ� ូ�ែដលេកើតេលើមនុស្ស
�ទូ េ�ឆ� ងេ�អ� កដៃទពីមនុស្សឈឺ�មរយៈ៖
•
•

តំណក់ទឹកតូ ចៗែដលេកើតេឡើង�មរយៈ�រក� ក �រក�
� ស់
និង�រនិ�យ
�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ដូ ច��រែថ� ំអ� កែដលេកើតជំងឺ

�ក៏�ចេ�រ ួចផងែដរ ែដលមនុស្ស�ចឆ� ងជំងឺ COVID-19 �មរយៈ�រ
ប៉ះៃផ� ឬវត��ែដល�នេមេ�គេ�េលើេ�ះ រ ួចប៉ះ�ត់ ្រចមុះ ឬែភ� ករបស់ខ� �ន
ប៉ុែន� �មិន្រត�វ�នេគគិត�� វ �ធីចម្បងែដលេមេ�គេនះឆ� ងេឡើយ។ មនុស្ស
មួ យចំនួនឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�យមិនេចញេ�គស��េឡើយ ប៉ុែន� ពួ កេគ
េ�ែត�ចចម� ងជំងឺេនះេ�អ� កដៃទ�នដែដល។

ចំណុចសំ�ន់ៗ
• ជំងឺ COVID-19 �ចឆ� ង�ម

•

2. េតើេ�គស��របស់ជំងឺ COVID-19 �នអ� ីខ�ះ?
ជំងឺែដល�ន�យ�រណ៍ �ន�ប់ពីមនុស្សែដល�នេ�គស��ក្រមិត
្រ�លរហូ តដល់ក្រមិតធ� ន់ធ�រែដល្រត�វ�រេ�មន� ីរេពទ្យ និង��ប់�ត់បង់
ជី វ �តក៏�ន។ មនុស្សមួ យចំនួនែដល�នជំងឺ COVID-19 មិន��ប់េចញ
េ�គស��េឡើយ។
េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 �ច�ប់ប��ល
� េ�គស��មួ យ ឬេ្រចើនក��ង
ចំេ�មេ�គស���ងេ្រ�ម៖ ្រគ �នេ�� ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដក
ដេង� ើម ្រគ �នរ� េហវហត់អស់ក��ំង ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល
ឈឺបំពង់ក រមូ លេ�ះឬក� �តចេ��រ �គរ ូស តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ
ឬែលងដឹងរស�តិឬក� ិន។ ប�� ីេ�គស��េនះគឺមិនេពញេលញេឡើយ។
សូ មនិ�យ�មួ យអ� កផ�ល់េស�ព��លរបស់អ�កអំពីេ�គស�� �មួ យ
ក��ងចំេ�មេ�គស��� ំងេនះ ឬេ�គស��េផ្សងៗេទៀត ែដលធ� ន់ធ�រ ឬ
ែដលគួ រឲ្យ្រព� យ�រម� ស្រ�ប់អ�ក។ សូ មេមើល ph.lacounty.gov/covidcare
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មអំពីេ�គស��។

3. េបើសិន�ខ��ំ�នេ�គស���ំងេនះ េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�?ី
េបើសិន�អ� ក�នេ�គស�� ចូ រពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព
របស់អ�ក និងពិ�រ�េធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។ ស� ិតេ�ផ� ះ និងេ�
ឲ្យ��យពីអ�កដៃទ េបើសិន�អ� កឈឺ។ េបើសិន�អ� ក�នជំងឺ COVID-19
អ� កគួ រអនុវត� �ម �រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ
(ph.lacounty.gov/covidisolation)។ � ំងេនះរ ួម�ន �រសិ� តេ�ផ� ះ
រយៈេពល�៉ងតិច 10 ៃថ�គិត�ប់ពីេពលែដលអ� កេចញេ�គស��ដំបូង
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•

រយៈ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ឬ�ម
រយៈ�រប៉ះវត�� ៃផ�ែដល�ន
េមេ�គេ�េលើេ�ះ។
�រ�រ�រល� បំផុតគឺ៖
 �ក់្រក�ត់�ំងមុខ
 អនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�
យ
 �ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក
�ប់
 េចៀស�ង�រប៉ះែភ� ក ្រចមុះ
និង�ត់របស់អ�កេ�យេ្របើ
ៃដែដលមិន�ន់�ន�ង
 �ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡ
កេបើសិន�អ� កឈឺ
 េ��ច់ពីេគេបើអ�ក�នប៉ះ
�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���
ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19
មនុស្សែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19 ឬែដល�នប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់
ែដល�នជំងឺ COVID-19
គួ រទទួ ល�រេធ� ើេតស� ។

ស្រមា  
Los Angeles County Department
of Public Health

ទូរសព�េទៅេលខ 2-1-1
http://publichealth.lacounty.g
ov/media/Coronavirus/
Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)
http://www.cdc.gov/coronavirus/
novel-coronavirus-2019.html

សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
និង�៉ងតិចបំផុត 1 ៃថ� (24 េ�៉ង) ប��ប់ព�
ី �រៈ្រគ �នេ��របស់អ�ក�ត់េ�យមិនេ្របើ្រ�ស់�� ំ
េហើយេ�គស��របស់អ�ក�ន�ពធូ រ្រ�ល។
េបើសិន�អ� ក�នេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ចូ រ្រ�កដ�អ� ក�ន្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
របស់អ�ក� ំងអស់� ពួ កេគ�ំ�ច់្រត�វែតេ��ច់ពេី គ(េធ� ើច��លីស័ក�)
និង�ម�នសុខ�ពរបស់ពួកេគរយៈេពល 10 ៃថ� ។ �រ�ក់ឱ្យេ��ច់ពីេគ�ចប�� ប់ប��ប់ពីៃថ� ទី 10
្របសិនេបើពួកេគមិន�នេ�គស���មួ យ េហើយ�ប់ពីៃថ� ទី 11 ដល់ៃថ� ទី 14
ពួ កេគ�ម�នសុខ�ពរបស់ពួកេគ េហើយ្រត�វ្របយ័ត�្របែយងបែន� ម�មួ យ�រែណ�ំៃន�រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ
COVID-19 ។ អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�គឺ្រត�វ�នផ� ល់អនុ�សន៍ឱ្យេ�េធ� ើេតស� រកេមើល COVID-19
េដើម្បីពិនិត្យេមើល�េតើពួកេគឆ� ងឬអត់។
្របសិនេបើពួកេគេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នពួ កេគេ�ែត្រត�វេ��ច់ពីេគ(េធ� ើច��លីសក
័ � )រយៈេពល 10 ៃថ� ។ សូ មេមើល

�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យអ� កជំងឺ COVID-19
(ph.lacounty.gov/covidquarantine) ស្រ�ប់�រែណ�ំបែន� ម។

មនុស្សវ �យចំ�ស់ និងអ� កែដល�ន្របព័ន��ព�ុំទន់េខ�យ ឬ�នសុខ�ព្រប�ំ�យែដល�នេ�គស��ជំងឺ
COVID-19 គួ រែតទូ រស័ព�េ�្រគ�េពទ្យរបស់ខ� �នឲ្យ�ន�ប់រហ័ស េ�ះបី�ពួ កេគ�នេ�គស��ក្រមិត្រ�លក៏េ�យ។
មនុស្សែដល�នស��្រព�នសេ���ះប��ន់ រ ួម�នពិ�កដកដេង� ើម ចុក្រទ�ង ឬស��ធេ�ក��ង្រទ�ង
បបូ រ�ត់ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ �ន់�ំង ឬពិ�ក�ស់ឲ្យ��ក់ គួ រទូ រស័ព�េ�េលខ 9-1-1 ��មៗ ឬ
េ��ន់បន� ប់សេ���ះប��ន់។ េបើសិន�មិនែមន�ករណីប��ន់ ចូ រទូ រស័ព�េ�្រគ�េពទ្យរបស់អ�កមុនេពលេ�រក
�រែថ� ំ។
4. េតើខ��ំគួរ េធ� ើអ�ី េបើសិន�ខ��គ
ំ ិត� ខ��ំ្របែហល��នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19?
េបើសិន�អ� កបំេពញ�មលក� ណៈវ �និច�័យស្រ�ប់ "អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�" អ� ក�ំ�ច់្រត�វែត�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ
និង�ម�នេលើសុខ�ពរបស់អ�ករយៈេពល 10 ៃថ� គត
ិ �ប់ពី�រប៉ះ�ល់េលើកចុងេ្រ�យរបស់អ�ក�មួ យអ� កជំងឺ
និងេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។ អ� ក�ចប�្ឈប់�រេ��ច់ពីេគ(េធ� ើច��លីសក
័ � )ប��ប់ពីៃថ� ទី 10
្របសិនេបើអ�កមិន�នេ�គស���មួ យក��ងកំឡ
� ងេពល 10 ៃថ�េហើយ្របសិនេបើ�ប់ពីៃថ� ទី 11 ដល់ៃថ� ទី 14
អ� ក�ម�នសុខ�ពរបស់អ�កេហើយ្រត�វ្របយ័ត�្របែយង�មួ យ�មរយះ�រែណ�ំៃន្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ COVID-19
។ អ� កគឺ�មនុស្សប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�្របសិនេបើ៖
•
•

អ� កេ�ក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីអ�ក�នផ��កជំងឺ COVID-19 រយៈេពលសរុប 15 �ទី ឬយូរ�ងេនះ
ក��ងកំឡ
� ងេពល 24 េ�៉ង។
អ� ក�នប៉ះ�ល់�មួ យ�រ�តុ�វៃន�ង�យេ�យមិន�ន�រ�រ
និង/ឬ�រ�តុបេ�� ញរបស់អ�ក�នផ��កជំងឺ COVID-19 ឧ�ហរណ៍អ�ក្រត�វ�នក� ក
ឬក�
� ស់មកេលើអ�ក អ� ក្រត�វ�នេ្របើេ្រគ�ងបរ �េ�គ��ររ ួម�� អ� ក�នេថើប ឬអ� ក�នផ� ល់
�រែថ� ំពួ កេគេ�យមិន�ន�ក់ឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ។

បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19 �ចចម� ងេមេ�គ�នរយៈេពល 2 ៃថ� មុនេពលពួ កេគេចញេ�គស��ដំបូង
រហូ តដល់េពលែដលពួ កេគត្រម�វេ�យប�� ប់�រេ��ច់ពីេគ(េធ� ើច��លីស័ក�) (ដូ ច�នពិពណ៍�េ�ក��ង �រ
ែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19)។
មនុស្ស��ក់ែដល�នេតស� វ �ជ� �ន COVID-19 ប៉ុែន� មិន�នេ�គស��្រត�វ�នេគ�ត់ទុក�ឆ� ងពី 2
ៃថ� មុនេពល�រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងរហូ តដល់ 10 ៃថ�េ្រ�យ�រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគ។
េសចក� ីែណ�ំបែន� ម �ចរក�នេ�ក��ង�រែណ�ំេ�ទំព័រេដើម។
េបើសិន�អ� កមិនេឆ� ើយតបនឹងលក� ណៈវ �និច�័យេដើម្បីេ��ច់ពេី គ ប៉ុែន� �នស� ត
ិ េ�ក��ង��ន�ពកកកុញ និង/ឬ
ប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សែដលមិន�ក់រ�ំងមុខ និងរក�គំ�ត 6 ហ� ីត ចូ រពិ�រ�េធ� ើេតស� និងស� ិតេ�ផ� ះ
រយៈេពល 10 ៃថ�។ េបើសិន�អ� កេទើប្រតឡប់មកពី�រេធ� ើដំេណើរមិន�ំ�ច់េ��ន់រដ� ឬ្របេទសេផ្សងេទៀត�លពី
េពលថ� ីៗ អ� ក្រត�វ�នេស� ើឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 10 ៃថ� ។ េ�ក��ង��ន�ពេនះ ចូ រ�ក់ក្រមិត
�រប៉ះ�ល់្រតឹមមនុស្សេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�កប៉ុេ�
� ះ។ ព��មរក�គំ�ត 6 ហ� ត
ី ពីអ�កដៃទក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក
�ក់រ�ំងមុខសូ ម្បីេពលេ�ផ� ះ ក៏ដូច��ងៃដរបស់អ�ក និងស��តៃផ� ែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើនឲ្យ�ន
ញឹក�ប់។ េបើសិន�អ� ក�នេ�គស�� ចូ រទូ រស័ព�េ�អ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់អ�ក និងពិ�ក�អំពី�រេធ� ើេតស� ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
5. េតើខ��ំគួរេធ� ើេតស�រកេមេ�គកូ រ� ូ�ែដរឬេទ?
មនុស្សែដល�នេ�គស��េមេ�គកូ រ� ូ�្រត�វ�នែណ�ំឲ្យេធ� េើ តស� ។ េបើសិន�អ� កកំពុង�នេ�គស��ថ�ែី ដលអ� ក
គិត��ចមកពីេមេ�គកូ រ� ូ� ចូ រឲ្យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កដឹង និងពិ�ក�អំពី�រេធ� ើេតស� ។ អ� កក៏�ចចូ លេ��ន់
covid19.lacounty.gov/testing ឬទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1 េដើម្បីកំណត់�រ�ត់ជួបៃថ� ដែដល ឬៃថ� ប��ប់
ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� េ�យឥតគិតៃថ� ។
េបើសិន�អ� ក�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19 អ� ក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យទទួ ល�រ
េធ� ើេតស� ។ េនះគឺេដើម្បីេមើល�េតើអ�ក�នឆ� ងេមេ�គ និង�ចចម� ងេ�អ� កដៃទឬក៏អត់។ ចូ រកត់ស��ល់�
អ� កនឹង�ំ�ច់េ��ច់ពេី គដែដល េ�ះបីលទ� ផលេតស� របស់អ�កគឺអ វ �ជ� �នក៏េ�យ។ សូ មេមើល
ph.lacounty.gov/covidtests ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
េបើសិន�អ� ក�ចនឹង�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 េ្រ�ះអ� ក�នវត� �នក��ង�រ្របមូ លផ��ំ ឬសកម� �ព
ែដលអ� កស� ិតេ�ក��ង��ន�ពកកកុញ និង/ឬប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សែដលមិន�ក់រ�ំងមុខ
និងរក�គំ�ត 6 ហ� ីត ចូ រពិ�រ�េធ� ើេតស� និងស� ិតេ�ផ� ះរយៈេពល 10 ៃថ�។
6. េតើជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�នព��លេ�យរេបៀប�?
មិន�ន�រព��លស្រ�ប់ជំងែឺ ដលបង� េឡើងេ�យេមេ�គ COVID-19 េឡើយ។ េ�ះ��៉ង� េ�គស���េ្រចើន
គឺ�ចព��ល�ន។ �រព��លគឺ�្រស័យេ�េលើ��ន�ពរបស់អ�កជំងឺ។
សូ ម្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះផលិតផលេ�ក្រ�ស់ែដល�ន�ក់លក់ និងេធ� ើ�រអះ�ងខុស�រពិត��ចប��រ
ឬព��លជំងឺេនះ�ន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មេមើល �រឆេ�ក និង�រេ�ក្រ�ស់ៃនជំងឺ COVID-19។
7. េតើខ��ំ�ចេធ� អ
ើ � ីខ�ះេដើម្បី�រ�រខ� �នឯង និងអ� កដៃទពីជំងឺ COVID-19?
�នជំ�នមួ យចំនួនែដលមនុស្ស្រគប់�� �ចេធ� ើ�ន�េរៀង�ល់ៃថ�េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk)
ៃន�រេកើតជំងឺ ឬចម� ង ជំងឺ COVID-19 េ�អ� កដៃទ។
អ� កគួ រែត៖
• �ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�្រគប់េពលែដលអ� កេ��ងេ្រ�ផ� ះរបស់អ�ក និងេ�ជិតអ� កដៃទ
ែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់អ�ក។
• អនុវត� �ររក�គំ�តសង� ម ឬ�ង�យ។ ្រគប់េពលែដលអ� កេចញេ្រ� ចូ ររក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីត
ពីអ�កដៃទ ឬឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។
• េចៀស�ងកែន� ងែដល�នមនុស្សេ្រចើន និងរក�គំ�តរ�ងខ� �នអ� កនិងអ� កដៃទ។
• រក��រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យមនុស្សេ្រ�្រគ� �រឲ្យ�នរយៈេពលខ� ី។
• �ងៃដរបស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក�៉ងតិច 20 វ ��ទី �ពិេសសប��ប់ពីេ�បន� ប់ទឹក
មុនេពលប រ �េ�គ��រ និងប��ប់ពីញីសេម�រ ក� ក ឬក�
� ស់។
• េបើសិន�មិន�ន�ប៊ូ និងទឹក សូ មេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60%។
ចូ រ�ងៃដ�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក�និច� េបើសិន�េមើលេឃើញ�ៃដកខ� ក់។
• េចៀស�ង�រប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�កេ�យេ្របើៃដែដលមិន�ន់�ន�ង។
• េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ដូ ច��រេថើប និង�រេ្របើែពង ឬ្រប�ប់្រប�បរ �េ�គ របស់េលង ឬ
ឧបករណ៍កី�រ ួម�� (លុះ្រ�ែត�្រត�វ�នស��ប់េមេ�គមុនេពលែចករ� ែលក)។
• េចៀស�ង ឬស��ត និងស��ប់េមេ�គ�ញឹក�ប់េ�េលើវត�� និងៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ េ�យេ្របើ
ផលិតផលស��តក��ងផ� ះធម� �។
• ្រគប�ត់េពលអ� កក� ក ឬក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�ត់ជូត�ត់ ប��ប់មកេ�ះេ�ល្រក�ត់ជូត�ត់
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
•
•

ក��ងធុងស្រ�ម។ េបើសិន�អ� កមិន�ន្រក�ត់ជូត�ត់ សូ មេ្របើែកងៃដរបស់អ�ក (មិនែមន
ៃដរបស់អ�កេទ)។
បេង� ើនខ្យល់េចញចូ ល - េចញេ្រ� ឬេបើកបង� �ចេបើសិន��នសុវត� ិ�ពក��ង�រេធ� ើដូេ��ះ។
មនុស្សែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់ជំងឺធ�ន់ធ�រពីជំងឺ COVID-19។
��ន�រៈសំ�ន់�ស់ែដល្រប�ពលរដ� �យរងេ្រ�ះរបស់េ�នធីស�ិតេ�ផ� ះឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត
�មែដល�ចេធ� ើ�ន និងឲ្យេគដឹកជ��ន
� ម� �ប��រ និង��ម
ំ កដល់ផ�ះ។

8. េតើខ��ំ�ចេ�េលង្រគ��រឫមិត�ភក� រិ បស់ខ��ំែដលមិនរស់េ��មួ យខ��ំ�នែដរឬេទ?
ស្រ�ប់េពលេនះអ� ក្រត�វែតេ�េ�យ��យពីមនុស្សែដលមិនេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក។
�រចំ�យេពលេ�ជិត���មួ យអ� កែដលមកពី្រគ� �រេផ្សងៗ�ចបេង� ើន�និភ័យៃន�រឆ� ង COVID-19 ។
មនុស្សែដលអ� ក�នទំ�ក់ទំនង�ន់ែតតិច �និភ័យក��ង�រឆ� ង COVID-19 �ន់ែតតិច ។ គិត្រតឹមៃថ� ទី 18
ែខធ� � ��ំ 2020
�ល់�រជួ បជុំឯកជននិង��រណៈ�មួ យបុគ�លែដលមិនែមនេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក្រត�វ�ន�ម�ត់�បេ�
� ះ
�សន� (េលើកែលងែតេស�កម� និង�រត��ែដលែផ� កេលើជំេនឿ)។
ឺ � ន់ធ�រ ឬ��ប់�ត់បង់ជី វ �តេ�យ�រជំងឺ COVID-19 (ដូ ច�
មនុស្សែដល�ន�និភយ
័ (risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងធ
មនុស្ស�ស់ជ� និងមនុស្សែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�) ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុត�ំឲ្យេចៀស�ង
�រចូ លរ ួមក��ង�រ្របមូ លផ��ំ�មួ យ។ �៉ស់ក្រមិតេពទ្យ �ចផ� ល�
់ រ�រ�រ្របេសើរ�ង្រក�ត់�ំងមុខ ដូ េច� ះ
មនុស្សែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ គួ រពិ�រ��៉ងមុត�ំអំពី�រេ្របើរ�ំងមុខេពទ្យ� ំងេនះ េបើសិន�ពួ កេគ
នឹង�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លេ្រ�ផ� ះ�េ្រចើន។
9. េតើខ��ំគួរ�ក់�៉ស់ែដរឬេទ?
មនុស្ស្រគប់��ែដល�ន�យុ�ប់ពី 2 ��េំ ឡើងេ�្រត�វែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខ េដើម្បី្រគប្រចមុះនិង�ត់ េ�េពល
ពួ កេគេចញពីផ�ះរបស់ខ� �ន។ រ�ំងមុខ� ំងេនះ ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីជួយ�រ�រអ� កដៃទពីតំណក់ទឹកតូ ចៗ
ពីផ� វ� ដេង� ើមរបស់អ�ក ក��ងករណីែដលអ� ក�នជំងឺ COVID-19 េហើយមិន�ន់េចញេ�គស��ៃនជំង។ឺ
�រ្រ�វ្រ�វថ� ី�នប��ញ� ្រក�ត់�ំងមុខក៏ផ�លជ
់ ូ ន�រ�រ�រខ� ះៗស្រ�ប់អ�ក�ក់ពី
តំណក់ទឹកតូ ចៗៃនផ� វ� ដេង� ើមពីអ�កដៃទែដរ។ មនុស្សែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ឬអ� កែដល�នជំងឺ
COVID-19 គួ រ�ក់�៉ស់េពទ្យ (េបើសិន��ន) េ�េពលពួ កេគ�ំ�ច់្រត�វេចញពីផ�ះរបស់ខ� �ន
ស្រ�ប់�រ�ត់ជួបេវជ���ស� ។
�រក និងកុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំមិនគួ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេឡើយ។ មនុស្សធំក៏គួរ្រគប់្រគងកុ�រ�យុេ្រ�ម 8 ��ំ
ខណៈេពលពួ កេគកំពុង�ក់រ�ំងមុខ េដើម្បី្រ�កដ�កុ�រ�ចដកដេង� ើមេ�យសុវត� ិ�ព និងេចៀស�ងស� ះខ្យល់
ឬដកដេង� ើមមិនរ ួច។ នរ���ក់ែដល�នប��ក��ង�រដកដេង� ើម �ត់បង់��រតី ឬមិន�ចេ�ះ�៉ស់
ឬ្រក�ត់�ំងមុខេ�យ��នជំនួយ ឬ្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ���ស� របស់ពួកេគមិនឲ្យ�ក់�៉ស់
េ�យ�រមូ លេហតុសុខ�ព ក៏មិនគួ រ�ក់�េឡើយ។ សូ មេមើល �រែណ�ំអំពី្រក�ត់�ំងមុខ
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម។
10.

េតើ��នសុវត� �
ិ ពក��ង�រេធ� ើដំេណើរែដរឬេទ?
រដ� California �នេចញេសចក� ីែណ�ំអំពី�រេធ� ើដំេណើរ េ�យែណ�ំឲ្យលុបេ�ល�រេធ� ើដេំ ណើរមិន�ំ�ច់� ំងអស់
និងឲ្យអ� កេធ� ើដំេណើរ� ំង�យែដលចូ លក��ង ឬ្រតឡប់មក�ន់រដ� California �ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពេី គរយៈេពល 10
ៃថ� ។ �រេធ� ើដេំ ណើរបេង� ើនឱ�សរបស់អ�កពី�រឆ� ងេមេ�គ និងចម� ងជំងឺ COVID-19 ដូ េច� ះ�រស� ិតេ�ផ� ះគឺ�
វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទកុំឲ្យ�នជំងឺ។ ្រព�នយន� េ�ះ ��នីយរថយន� ្រក �ង ��នីយរថេភ� ើង
និងចំណតស្រ�កគឺ�ទីកែន� ង� ំងអស់ែដលអ� កេធ� ើដំេណើរ�ច្រត�វ�នប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គេ�ក��ងខ្យល់
និងេ�េលើៃផ� េហើយ��ន�រលំ�កក��ង�ររក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េបើសិន�អ� កកំពុងគិតពី�រេធ� ើដំេណើរ
ចូ រពិ�រ�ចំណុច�ងេ្រ�មេនះ៖
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
•
•
•
•

េតើជំងឺ COVID-19 កំពុង�តត�តេ�ទីកែន� ងែដលអ� កកំពុងេ�ែដរឬេទ?
េតើអ�ក ឬនរ���ក់ែដលអ� កកំពុងេធ� ើដំេណើរ�មួ យ េ�សួ រសុខទុក� ឬចំ�យេពលេវ��មួ យក��ង
ឺ � ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ?
ទិសេ�របស់អ�ក ឬេ�េពលអ� ក្រតឡប់មកផ� ះ វ �ញ ទំនង�េកើតជំងធ
េតើរ��ភិ�ល្របេទស រដ� ឬមូ ល��នែដលអ� កកំពង
ុ េធ� ដ
ើ ំេណើរេ� ឬកំពុង្រតឡប់មកវ �ញត្រម�វឲ្យអ� កស� ិតេ�ផ� ះ
រយៈេពល 10 ៃថ� ប��ប់ពីេធ� ដ
ើ ំេណើរែដរឬេទ?
េបើសន
ិ �អ� ក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យស� ិតេ�ផ�ះ ឬេបើសន
ិ �អ� កេកើតជំងឺ COVID-19 េតើអ�កនឹង្រត�វខក�ន�រ�រ
ឬ��េរៀនែដរឬេទ?

កុំេធ� ើដំេណើរេបើសន
ិ �អ� កឈឺ ឬេបើសិន�អ� ក�នេ�ជិតនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19 �លពី 14
ៃថ� កន� ងេ�េនះ។
េបើសន
ិ �អ� ក�ំ�ច់្រត�វែតេធ� ើដំេណើរ ចូ រ�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទេ�យអនុវត� �មជំ�នេ�ក��ងសំណួរ�ងេលើ
"េតើខ���
ំ ចេធ� អ
ើ � ីេដើម្បី�រ�រខ� �នខ��ំ និងអ� កដៃទពីជំងឺ COVID-19?" និងគន� ះឹ េដើម្បីេរៀបចំស្រ�ប់�រេធ� ដ
ើ ំេណើរ
េ�េលើេគហទំព័រ េធ� ដ
ើ ំេណើរ របស់ CDC។ េគហទំព័រេនះ ក៏ពន្យល់ព�
ី និភយ
័ (risk) មកពី�រេធ� ើដំេណើរ
្របេភទខុសៗ��ផងែដរ។
េ�េពល្រតឡប់មកពី�រេធ� ដ
ើ ំេណើរមិន�ំ�ច់េ��ន់រដ� ឬ្របេទសេផ្សងេទៀត
អ� ក្រត�វ�នេស� ឲ
ើ ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡកពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 10 ៃថ� និង�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់្រតឹម
មនុស្សេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�កប៉ុេ�
� ះ។ �រេធ� ដ
ើ ំេណើរមិន�ំ�ច់ ្រត�វ�ន�ត់ទុក���រេធ� ើដំេណើរែដលេធ� ើេឡើង�
ែផ� កៃនវ �ស្សម�ល ស្រ�ប់�រេទសចរណ៍ ឬស្រ�ប់�រលំែហ�យ។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�ន�ត់ទុក��បុគ�លិកសំ�ន់ េហើយ�រេធ� ដ
ើ ំេណើររបស់អ�កគឺេដើម្បី�រ�រ ឬ��េរៀន េ�ះ
អ� កមិន្រត�វ�នត្រម�វឲ្យស� ត
ិ េ�ផ�ះប��ប់ព�
ី រ្រតឡប់មក�ន់េ�នធី Los Angeles របស់អ�កវ �ញេទ។ បុគ�លក
ិ សំ�ន់ៗ
គឺ�អ� កែដលផ�ល់េហ��រច�សម� ័ន�សំ�ន់បផ
ំ ុត េស�កម� េសដ� កច
ិ � និងស��ក់ផ�ត់ផ�ង់ សុខ�ព
�រែថ�ំេវជ� ��ស� ��មៗ ក៏ដូច�សុវត� �
ិ ព និងសន� ស
ិ ខ
ុ ស្រ�ប់សហគមន៍។ សូ មេមើលទំព័រទី 5 និង 14 ៃន
េសចក� ប
ី ��ប់របស់ម�ន� ស
ី �
ុ ភិ�លស� ព
ី ី�រេបើកេឡើង វ �ញ�នសុវត� ិ�ព�ងមុនេ�កែន� ងេធ� ើ�រ និងក��ងសហគមន៍
(Reopening Safer at Work and in the Community Health Officer Order) ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតបែន� មអំពអ
ី � កែដល
្រត�វ�ន�ត់ទុក��បុគ�លិកសំ�ន់។
11.

េតើខ��ំេធ� ើដូចេម� ចេទើបដឹង�េពល�ែដលកែន� ងេធ� ើ�រ ទីកែន� ង��រណៈ ឬ�ជីវកម�
កំពុងេបើកដំេណើរ�រេ�យសុវត� �
ិ ព?
ចូ លេ��ន់េគហទំពរ័ Public Health េដើម្បីេមើល អ� ីខ�ះែដលេបើក��រេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles។ ���រល�
ក��ង�រពិនត
ិ ្យេមើល�មអន�ញ ឬទូ រស័ព�និង�កសួរអំពី វ ��ន�រណ៍សុវត� ិ�ពមុននឹងេ��ន់�ជីវកម� �មួ យ។
េ�ះបី�ទីកែន� ងមួ យចំនួនេបើក��រេ�េពលេនះ ���រសំ�ន់ែដល្រត�វចង�ំ�េមេ�គមិន�ន��ស់ប�រេឡើ
� យ
េហើយជំងឺ COVID-19 េ�ែត��និភយ
័ (risk) ដ៏ធ�នធ
់ � រមួ យ។ �េ�ែត្រត�វ�នចម� ង�៉ង�យក��ងចំេ�មមនុស្ស
ែដលប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ��មួ យ��។ អ� ក�ចជួ យ �ត់បន� យ�និភយ
័ (risk) ៃនជំងឺ COVID-19
េ�យបន� អនុវត� �ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) �ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�្រគប់េពលែដលអ� កេ�ជិតអ� កដៃទ និង
�ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់។ ដូ េច� ះចូ រចង�ំ�្រត�វស� ិតេ�ផ�ះ េបើសិន�អ� កឈឺ ឬេបើសិន�អ� ក
�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដលឈឺ។

12. េបើខ��ំ�ន�ព�នតឹងេ�យ�រជំងឺ COVID-19 េតើខ���
ំ ចេធ� ើអ�ខ
ី � ះ?
េ�េពលអ� ក��ប់ឮ �ន និងេមើលព័ត៌�នអំពីជំងឺ COVID-19 ��េរឿងធម� �ែដល�ន�រ�រម� និង
�ន�រម� ណ�
៍ នតឹង��ង
ំ ។ ���រសំ�ន់ក��ង�រែថ�ំសខ
ុ �ពផ� វ� ចិត�ក៏ដូច�សុខ�ពផ� វ� �យរបស់អ�ក។
េគហទំព័រជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ពផ� វ� ចិត�េ�នធី Los Angeles និងេគហទំព័រ 211LA
(211la.org/resources/subcategory/mental-health)ផ�លជ
់ ូ នធន�នក��ងតំបន់ េដើម្បីេ�ះ្រ�យត្រម�វ�រ និង
�រ្រព� យ�រម� អព
ំ ស
ី ុខ�ពផ� វ� ចិត� និងសុខ�
ុ ល�ព។ �រែណ�ំ និងធន�នក៏�នេ�េលើេគហទំព័រ
�រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង ផងែដរ។
អ� ករស់េ�ក��ងេ�នធី LA �នសិទ�ិចូលេ្របើេ�យេសរ ��មួ យ Headspace Plus ។
�គឺ�បណ��ំៃនពត៌�នអំពជ
ី ំនួយែផ� ក�រម� ណ៍ និង�រេធ� ើស�ធិ���អង់េគ� ស និងេអស�៉ញ។ �ក៏�នលំ�ត់ចល�
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
និងេគងេដើម្បីជួយ្រគប់្រគង�ព�នតឹង �រភ័យ��ច និង�រថប់�រម� �ក់ទងនឹង COVID-19 ។

េបើសិន�អ� កចង់និ�យ�មួ យនរ���ក់អំពីសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក ចូ រ�ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក
ឬែខ្សទូ រស័ព�ជំនួយ 24/7 របស់ Los Angeles County Department of Mental Health Access Center �មរយៈេលខ
1-800-854-7771។ អ� កក៏�ចេផ��
ើ រ “ LA” េ�េលខ 74174 ។
13. េតើខ��ំ�ចេធ� ើអ�ីខ�ះ េបើសិន�ខ��ំ�ន�រម� ណ�
៍ ្រត�វ�នេគេបៀតេបៀន ឬេរ �សេអើង?
េ�នធីេប� �����្រប�ពលរដ� � ំងអស់ែដលរង�រប៉ះ�ល់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�ន
ប��ញេ�យក� ីេ�រព និង�រ�ណិត�សូ រ និង���េយើង� ំងអស់��ែបងែចក�រពិតពី�រភ័យ��ច និង
�រ�រ្រប�ំងនឹង�រ�ក់�យ។ �រផ��ះជំងឺមិន�ន�ែលសេដើម្បី�យ�យ�រេរ �សេអើង�តិ�សន៍
និង�រេរ �សេអើងេឡើយ។ េបើសិន�អ� កកំពុង្រត�វ�នេគេបៀតេបៀន ឬជួ ប្របទះ�រេរ �សេអើងេ�យែផ� កេលើ
�តិ�សន៍ ្របេទសកំេណើត ឬអត� ស��ណេផ្សងេទៀត អ� កគួ រែត�យ�រណ៍។ 2-1-1 ទទួ លរ�យ�រណ៍ (�មទូ រស័ព�
ឬអន�ញ) ពីបទឧ្រកិដ�សម� ប់ ទេង� ើស�ប់ និងេហតុ�រណ៍ៃន�រសំឡ
� តេធ� ើ�ប ែដល�នេកើតេឡើងេ�ក��ងេ�នធី
Los Angeles េ�យមិនគិត�បទឧ្រកិដ�េ�ះ្រត�វ�ន្រប្រពឹត�ឬក៏អត់េ�ះេទ។ ទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1 ឬ
េធ� ើ�រ�យ�រណ៍�មអន�ញេ� https://www.211la.org/resources/service/hate-crimes-reporting-22។
14. េតើខ��ំ�ចេធ� ើអ�ីេផ្សង�នេទៀត?
•

ែស� ងរកអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព េបើសិន�អ� កមិន�ន់�នេ�េឡើយ។ េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រជំនួយ
ក��ង�រែស� ងរក្រគ�េពទ្យ ែខ្សទូ រស័ព�ព័ត៌�នេ�នធី LA 24/7 �ចជួ យអ� ក�ន ចូ រទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1 ឬ
ចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ 211LA។

•

ឺ � �យធំ នឹង�តត�តេ�េពល�មួ យ��នឹងជំងឺ
ទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ្រគ �ន���យធំរបស់អ�ក។ ជំង�
COVID-19 េហើយ���រសំ�ន់ក��ង�រ�រ�រខ� �នអ� ក និងមនុស្សជុំ វ �ញអ� កពីជំងឺ្រគ �ន���យធំ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នអំពីកែន� ងទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំងឥតគិតៃថ� ឬក��ងតៃម� �ប ចូ រទូ រស័ព�េ�េលខ 211
ឬចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/media/FluSeason។
ចូ រេ្រត�មម� �ប��រ និងេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់សំ�ន់ៗឲ្យ�នរយៈេពល 14 ៃថ� ក��ងករណីែដលអ� ក�ំ�ច់្រត�វ
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬេ��ច់ពេី គ។
ចូ រពិនិត្យ្របភពែដល�នទំនុកចិត��និច�ស្រ�ប់ព័ត៌�នែដល្រតឹម្រត�វ �ន់េហតុ�រណ៍អំពី
េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី។
o �យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (LACDPH, េ�នធី)
 http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o �យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California (CDPH, ��ក់រដ� )
 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ��ក់�តិ)
 http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
o World Health Organization (WHO, អន� រ�តិ)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus

•
•

េបើសិន�អ� ក�នសំណួរ និងចង់ជែជក�មួ យនរ���ក់ ចូ រទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1។
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