FAQs ស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
9/4/20: រយៈេពល�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ្រត�វ�ន��ស់ប�រពី
� 72 េ�៉ងមក 24 េ�៉ង
េ�យ��នអ�រៈ្រគ �នេ��។ រយៈេពលែដលនរ���ក់្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ
្រត�វ�ន��ស់ប�រពី
� 48 េ�៉ងមក 2 ៃថ�មុនេពលេចញេ�គស��។

េបើសិន�អ� ក្រគប់្រគងកែន� ងេធ� ើ�រ្របេភទ�មួ យ អ� ក�ចនឹង�នក� ីកង� ល់អំពីរេបៀបេ�ះ្រ�យប��
ែដល�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់អ�ក និង/ឬអតិថិជនរបស់អ�ក។ �នេរៀប�ប់�ង
េ្រ�មេនះ គឺ�ចេម� ើយស្រ�ប់សំណួរែដលេយើង�នទទួ លពីអ�ក្រគប់្រគងៃន��ក់�រ��រណៈ និង្រក �មហ៊ុន
ឯកជនអំពីករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នប��ក់ ឬសង្ស័យេ�កែន� ងេធ� ើ�ររបស់ពួកេគ។
េបើសិន�អ� កចង់�នព័ត៌�នបែន� មអំពជ
ី ំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19) ឬព័ត៌�នថ�ីៗបំផុត
អំពីេមេ�គេនះ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័ររបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH)៖
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus។

1. ខ��ំ្រគប់្រគង�រ ��ល័យេ�នធីមួយែដល�នបុគ�លិកបេ្រមើ�រេ្រចើន។ បុគ�លិក��ក់មកេធ� ើ
�រ�ំងឈឺ។ ពួ កេគមិនដឹង�េតើពួកេគ�នេមេ�គឬក៏អត់េ�ះេទ - េ�គស��របស់ពួកេគ
គឺក្រមិត្រ�ល េហើយពួ កេគជូនដំណឹងដល់ខ��ំអំពីជង
ំ ឺរបស់ពួកេគមុនេពលចំ�យេពលេវ�
�មួ យបុគ�លិកេផ្សងេទៀត។
ប��ន
� បុគ�លិកែដលឈឺេ�ផ�ះ វ �ញ��មៗ។ េបើសិន�ពួ កេគ�នេ�គស��ៃនជំងឺធ�ន់ធ�រដូ ច�ពិ�កដកដេង� ើម
�នស��ធឬចុក្រទ�ង បបូ រ�ត់េឡើងពណ៌េខៀវ ឬដូ ច��ន់�ំង ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 9-1-1។ េបើសិន�េ�គ
ស���នក្រមិត្រ�ល ចូ រេស� ើឲ្យបុគ�លិកទូ រសព� េ�្រគ�េពទ្យរបស់ពួកេគស្រ�ប់ដំបូ��នេវជ� ��ស� ។ ចូ រពិ�រ�
ជេ្រមើសេធ� ើ�រេផ្សង ដូ ច�េធ� ើ�រពីផ�ះ ឬ�រេរៀបចំេផ្សងេទៀតឲ្យេធ� ើ�រពីច��យ េបើសិន�បុគ�លិក�ចេធ� ើ
ដូ េ��ះ�ន។ �រែណ�ំអំពី�រែថ�ំេ�ផ� ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺផ� វ� ដេង� ើមដូ ច� ជំងឺ COVID-19
�ចរក�នេ� http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/។
បុគ�លិកេផ្សងេទៀតគួ រែត�៉ន់��ន�រប៉ះ�ល់ពីមុនរបស់ពួកេគ�មួ យបុគ�លិកែដលេចញេ�គស��េ�ះ។
• េបើសិន�ពួ កេគ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លិកែដលេចញេ�គស��េ�ះ ខណៈែដលជនេ�ះ
�នេ�គស�� ឬក��ងរយៈេពលពីរៃថ�មុនេពលេចញេ�គស�� ពួ កេគ�ំ�ច់្រត�វេ�ផ� ះ និង�ប់េផ� ើម
�រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ�។ �រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ្រត�វ�នកំណត់���រប៉ះ�ល់�មួ យ
ែដលស� ិតក��ងច��យជិត�ង 6 ហ� ីតរយៈេពលយូ រ�ង 15 �ទី ឬ�រប៉ះ�ល់�រ�តុ�វៃន�ង�យ
េ�យមិន�ន�រ�រ ឧ�ហរណ៍េ�េពលមនុស្ស��ក់ក�ក ឬក�
� ស់ជិត�� ឬេ�េពលមនុស្សពីរ�ក់
ឹ
េ្របើេ្រគ�ង្រប�ប់្រប�រ��ំ ឬផករ ួម��។
• បុគ�លិកែដលមិន�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ទ
ិ � �មួ យបុគ�លិកែដលេចញេ�គស�� ខណៈែដលបុគ�លិកេ�ះ
េចញេ�គស�� ឬក��ងអំឡ
� ងេពលពីរៃថ�មុនេពល�ប់េផ� ើមេចញេ�គស�� �ចបន� េធ� ើ�រ�រ�ន។ ចូ រ
រ�លឹកពួ កេគឲ្យអនុវត� វ ��ន�រទូ េ�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺផ� វ� ដេង� ើម។ អ� ក្រគប់្រគង�ំង
អស់ គួ រែតជំរុញឲ្យ�ន�រ�ងៃដ�នញឹក�ប់ ្រ�ប់បុគ�លិកកុំឲ្យេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� តុ �រ ��ល័យ ឬ
ឧបករណ៍េធ� ើ�រ និងបរ ���រេផ្សងេទៀតរបស់បុគ�លិកេផ្សង រ�លឹកឲ្យបុគ�លក
ិ អនុវត� �ររក�គំ�តសង� ម
េ�យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីអ�កដៃទ ែណ�ំឲ្យពួ កេគស��ត និងស��ប់េមេ�គេលើវត��និងៃផ� ែដល
�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ និងេលើកទឹកចិត��៉ងសកម� ឲ្យពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះេបើសិន�ពួ កេគឈឺ។

2. េតើេធ� ើដូចេម� ចេបើអតិថិជនែដលមក�នេ�គស��ៃនជំង?ឺ

េបើសិន�កែន� ងេធ� ើ�ររបស់អ�ក�នទទួ លអតិថិជន ចូ របង� លក� ណៈ�យ្រស� លេដើម្បីឲ្យេភ��វអនុវត� អ�ម័យល�
Los Angeles County Department of Public Health
09/4/2020 FAQ Managers (Cambodian)

FAQs ស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
និង��ទ្រគប់្រគងផ� វ� ដេង� ើមល� ។ �ក់��កែដលេស� ើឲ្យមនុស្សែដលឈឺជួបអ� ក�មអន�ញ។ ផ� ល់្រក�សជូ ត
�ត់ ធុងស្រ�ម និងឧបករណ៍�ញ់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដេ�យមិន�ច់ប៉ះេ�ជិត្រចកចូ ល។ និងេធ� ើឲ្យ្រ�កដ
�បុគ�លិករបស់អ�កអនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី�ររក�គំ�តសង� ម េ�យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�លិកដូ
ច�� និងពីេភ��វ មិន�ពួ កេគេមើលេ�ឈឺឬក៏អត់េ�ះេទ។ េបើសិន�បុគ�លិករបស់អ�ក្រត�វែតស� ត
ិ េ�ជិត
អតិថិជន ចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ពួ កេគ�ត់បន� យេពលេវ�េ�ជិត��ឲ្យតិច�ង 15 �ទី។
ប��ប់ពីអតិថិជន�កេចញ ចូ រេ្របើ�រ�តុស��តេ�យ�ន��កស��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ី�មួ យ EPA
ែដលអះ�ង្រប�ំង��ក់�រចម� ងេមេ�គែដលកំពង
ុ េកើតេឡើង េដើម្បីជូតៃដ��រ/ែដករុញ ប៊ូ តុងជេណ�ើរយន� ្របអប់
��របន� ប់ទឹក ។ល។ ែដលេភ��វ�ច�នប៉ះ។

3. បុគ�លិកទូ រសព� ចូ លមក�យ�រណ៍�ពួ កេគ�នេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។ ពួ កេគមិន�ន
េ�គស��ច�ស់�ស់�មួ យេឡើយ េ�េពលពួ កេគេ�េធ� ើ�រ ប៉ុែន� ពួកេគេធ� ើ�រ�៉ងជិតស�ិទ��មួ យអ� កដៃទ
និង�ចេធ� ើឲ្យអ� ក�ំងេ�ះប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19។ េតើខ��ំ��
ំ ច់្រត�វ�ត់ វ ��ន�រអ� ីខ�ះ?
បុគ�លិករ ូបេនះ្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះ និង�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។ េបើសិន�ពួ កេគេ�ែតមិន�នេ�គស�� ពួ កេគ
្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះ�៉ងតិច 10 ៃថ� ប��ប់ពេី ធ� ើេតស� ។ េបើសិន�ពួ កេគេចញេ�គស��េ�ចំណុច�មួ យ ពួ កេគ្រត�វែត�ក់
ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក�៉ងតិច 10 ៃថ� គិត�ប់ពៃី ថ� េចញេ�គស�� និង 1 ៃថ� ប��ប់ពីែលង�នអ�រៈ្រគ �នេ��េ�យ
មិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� េហើយេ�គស�� (ឧ. ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី) �ន�ពល� ្របេសើរ។
បុគ�លែដល��នេ�គស�� ែដលេធ� េើ តស� វ �ជ��ន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពព
ី រី ៃថ� មុន�លបរ �េច� ទៃន
�រេធ� ើេតស� ។ បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល្រត�វ�ន��ល់��ចចម� ងេមេ�គេ�េពលប៉ះ�ល់
្រត�វែតេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯងេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ពីេពលប៉ះ�ល់។ េនះអនុវត� មិន�អ� ករ ួម�រ�រ
ែដល�នឆ� ងជំងឺរបស់ពួកេគមិនេចញេ�គស���ល់ែតេ�ះ ឬេចញេ�គស��ប��ប់ពីេធ� ើេតស� េ�ះេទ។ េបើសិន�
�រេធ� ើេតស� ប��ញ�ពួ កេគឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�េពលែដលពួ កេគេ�បំេពញ�រ�រ
វ ��នត្រម�វឲ្យេ��ច់ពីេគរយៈេពល 14 ៃថ�្រត�វអនុវត� ។
អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� គឺ�បុគ�ល� ំង�យ�ែដលស� ត
ិ ក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សឈឺរយៈេពលយូរ�ង 15 �ទី ឬ�ន
�រប៉ះ�ល់�រ�តុ�វៃន�ង�យរបស់បុគ�លិកែដលឈឺេ�យ��ល់េ�យ��ន�រ�រ�រ (ឧ. ក� ក ឬក�
� ស់�ក់មុខ
ឬ�រេ្របើេ្រគ�ង្រប�ប់្រប�រ��ំ��រ ឬផឹករ ួម��)។
ចូ រកត់ស��ល់� �មផ� វ� ច�ប់អ�កមិន�ច្រ�ប់បុគ�លិកេផ្សងេទៀត�អ� ក�ឈឺ�នេឡើយ។ �រប��ញព័ត៌�ន
េវជ� ��ស� ឯកជនអំពីនរ���ក់ គឺ��ររ�េ�ភបំ�នេលើសិទ�ិអ�កជំងឺ។ បុគ�លិក�ច�យ�នរ��បុគ�លែដល
�នឆ� ងជំងឺេ�ះ ប៉ុែន� េ�ះបី�ពួ កេគដឹងក៏េ�យ ��េរឿងខុសច�ប់ែដលអ� កបេ�� ញព័ត៌�នេ�ះ។ �៉ង�ក� ី
�នជំ�នមួ យចំនួនែដលអ� ក�ចេធ� ើ�នេដើម្បី�រ�របុគ�លិកេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក និងអតិថិជនរបស់អ�ក៖
•

�៉ន់��ន�អ� ក��នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើ�មួ យបុគ�លិករ ូបេនះេ�េពលេធ� ើ�រ
ក��ងេពលស្រ�ក ឬេពលបរ �េ�គ��រៃថ�្រតង់។ បុគ�ល� ំងេ�ះ�ន�និភ័យ (risk) និងគួ រែតេ��ច់ពេី គ
េ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ពីេពលែដលពួ កេគប៉ះ�ល់េលើកចុងេ្រ�យ�មួ យបុគ�លិកែដល�នឆ� ងជំងឺ
ខណៈែដលបុគ�លិកេ�ះ្រត�វ�នដឹង��ចចម� ងេមេ�គ (�មរយៈ�រេធ� ើេតស� ឬេ�គស��) �មួ យជំងឺ
COVID-19។ េបើសិន�បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� មិន�នជំងឺក��ងរយៈេពលដប់បួនៃថ� ែដល�
រយៈេពលជំងឺប��ញខ� �ន�ទូ េ� ពួ កេគ�ច្រតឡប់មកេធ� ើ�រវ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ ក��ងចេ��ះេពលេនះ
ពួ កេគ�ចេធ� ើ�រពីច��យ�ន។ បុគ�លិក�ចែស� ងយល់បែន� មអំពី�រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះប��ប់ពី
�រប៉ះ�ល់េ�ក��ង�រែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ
COVID-19 (http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/)។

•

ស��ត និងស��ប់េមេ�គឲ្យ�នល� េ�េលើេ្រគ�ងបរ ���រ និងៃផ� េ�កែន� ងេធ� �
ើ រែដលបុគ�ល�ចនឹង�នប៉ះ
ដូ ច�ៃដ��រ/ែដករុញ ប៊ូ តុងជេណ�ើរយន� ្របអប់ ��របន� ប់ទឹក �៉សុីនកូ ពី ឬ�៉សុីន�រ ��ល័យេផ្សងៗេទៀត
។ល។ ចូ រេ្របើ�រ�តុស��តេ�យ�ន��កស��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� ី�មួ យ EPA ែដលអះ�ង្រប�ំង
��ក់�រចម� ងេមេ�គែដលកំពុងេកើតេឡើង។

េបើសិន�បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិកេផ្សងេទៀតរបស់អ�កេចញេ�គស�� ខណៈេពលស� ិតេ��ច់េ�យែឡក េ�ះ
ពួ កេគគួ រអនុវត� �មេ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពី�រ្រតឡប់មកេធ� ើ�រវ �ញដូ ច�នកត់ស��ល់�ងេលើ (10 ៃថ�ប��ប់ពី�ប់
េផ� ើមេចញេ�គស�� និង 1 ៃថ� ប��ប់ពីអ�រៈ្រគ �នេ���ន�ត់េ�វ �ញេ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� េហើយេ�គស��
Los Angeles County Department of Public Health
09/4/2020 FAQ Managers (Cambodian)

FAQs ស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�ន�ពធូ រេស្បើយ)។

4. បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់េយើង្រត�វ�នសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន�
មិន�ន់�នេធ� េើ តស�េ�េឡើយ។
េ�ក��ង��ន�ពេនះ អ� កគួ រែតអនុវត� �មជំ�នដូ ច��ែដល�នគូ សប��ក់�ងេលើស្រ�ប់បុគ�លិកែដល
�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19។ ក��ងអំឡ
� ង�រផ��ះជំងឺ COVID-19 មនុស្ស�េ្រចើនែដល�នេ�គ
ស��ដូ ចជំងឺ្រគ �ន���យ ឬ្រគ �ន���យធំ ទំនង��នជំងឺ COVID-19។ មនុស្ស�គេ្រចើនមិន�ំ�ច់េ�ជួ ប
្រគ�េពទ្យ ឬេធ� េើ តស� រកជំងឺ COVID-19 េឡើយ េ្រ�ះពួ កេគនឹង�នជំងឺក្រមិត្រ�ល េហើយនឹង�សះេស្បើយេ�ផ� ះ។
ដូ ចេរៀប�ប់�ងេលើ បុគ�លិក�ំ�ច់្រត�វេ��ច់េ�យែឡកេ�យខ� �នឯង ខណៈែដលអ� ករ ួម�រ�រ�មួ យ
ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ�ិស�ិតេ�ផ�ះរយៈេពល 14 ៃថ� េពញ ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យរបស់ពួកេគ
�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ ខណៈែដលបុគ�លេ�ះេចញេ�គស�� ឬក��ងេពលពីរៃថ� មុនេពលេចញេ�គស��។
េដើម្បីជួយេយើងបេ�� �ស�រ�ក់បន��កធ� ន់ធ�រេលើសក្រមិតេ�េលើ្របព័ន�សខ
ុ �ព អ� កមិនគួ រ�ម�រ
កំណត់ស��ល់របស់អ�កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពេដើម្បីប��ក់ពី�រអវត� �នរបស់បុគ�លិកែដលេកើតជំងឺផ� វ� ដេង� ើម
ឬេដើម្បីអនុ��តឲ្យបុគ�លិក្រតឡប់មកេធ� ើ�រវ �ញេឡើយ។

5. បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់េយើង�នប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 ប��ប់ពី
េធ� ើអន� រកម� �មួ យ��រណជន - អតិថិជន ឬសហ�រ ��ជវី កម� - ែដល�ន�ក់ទងេយើង
េដើម្បី�យ�រណ៍� ពួ កេគ�នរកេឃើញ�ពួ កេគ�នឆ� ងជំងឺ។ េតើខ��ំ្រត�វ�ត់ វ ��ន�រអ� ខ
ី � ះ?
ចុះអ� កដៃទេ្រ�ពីបុគ�លិកែដល្របែហល�្រត�វ�នប៉ះ�ល់?
ពិនិត្យេឡើង វ �ញេលើអន� រកម� ៃនបុគ�លិករបស់អ�ក�មួ យេភ��វ។ េបើសិន�បុគ�លិកស� ិតក��ងច��យ 6 ហ� ីតពីបុគ�ល
ែដលឈឺរយៈេពលយូ រ�ង 15 �ទី ឬ�ន�រប៉ះ�ល់�រ�តុបេ�� ញ�មផ� វ� ដេង� ើមរបស់បុគ�លែដលឈឺេ�យ
��ល់េ�យ��ន�រ�រ�រ (ឧ. ក� ក ឬក�
� ស់�ក់មុខ)បុគ�លិកគួ រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់
ពី�លបរ �េច� ទៃន�រប៉ះ�ល់។ ដូ ចេ�ក��ងេស�រ �យ៉ូ មុនៗ អ� ក្របែហល��ចផ� ល់ជេ្រមើសេធ� �
ើ រពីផ�ះ។ ្រត�វ
ពិនិត្យេមើល�េតើបុគ�លក
ិ េផ្សងេទៀត�នប៉ះ�ល់ ឬក៏�ច្រគប់លក� ខណ�េដើម្បីេ��ច់ពេី គេ�ផ� ះឬក៏អត់។
េបើសិន�ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់អ�ក មិន�ននរ���ក់�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�រយៈេពលយូ រ�មួ យេភ��វ
ែដលឈឺ េ�ះអ� កមិន�ំ�ច់�ត់ វ ��ន�រេដើម្បី�រ�របុគ�លិក
េ្រ�ពី�រ្រគប់្រគងជំងឺែដល�នបន� េ�ះេឡើយ។
េ�ះ��៉ង�ក� ី េ�ះបី�បុគ�លិក�នសុវត� ិ�ពក៏េ�យ អតិថិជនេផ្សងេទៀត្របែហល��នស� ិតេ�ជិត
េភ��វេ�ះ េហើយអ� កគួ រែតេធ� ើសកម� �ពេដើម្បី�រ�រពួ កេគ។ ចូ រចង�ំ� ��ចេកើតេឡើងេ��រត្រមង់ជួរ
�ងេ្រ�េដើម្បីចូលមកក��ងទីកែន� ងរបស់អ�ក េ�ក��ងជួ រ�ងក��ងទីកែន� ងរបស់អ�ក េ�ក��ងបន� ប់រង់�ំ
�ងេ្រ��រ ��ល័យរបស់អ�ក ឬេ�តុឈរែដលអតិថិជនឈរែក្បរ��េដើម្បីបំេពញទ្រមង់ឯក�រ ឬេធ� ើកិច��រ
េផ្សងៗេទៀត។ េបើសិន�អ� ក��ល់អត� ស��ណរបស់មនុស្សែដល�នចូ លមកទីកែន� ងរបស់អ�កក��ងេពល�មួ យ
�� ឬ�ច�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដលឈឺ អ� កគួ រែត�ក់ទងពួ កេគ និងជូ នដំណឹងដល់ពួកេគ�
ពួ កេគ�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ។ សូ មឲ្យពួ កេគ�ន�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ីព�
ី រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ
ែដល�នេរៀប�ប់េ� http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/។ េបើសិន�អ� ក
មិន��ល់អត� ស��ណរបស់មនុស្សែដល�ចនឹង្រត�វ�នប៉ះ�ល់ េរឿងល� បំផុតទីពីរគឺេធ� ើ�រជូ នដំណឹង
េ�េលើេគហទំព័រ ឬទំព័រប�
� ញសង� មរបស់អ�ក ែដលេធ� ើឲ្យមនុស្សែដល�នចូ លមកទីកែន� ងរបស់អ�កេ�េពល
ែដលមនុស្សឈឺេ�ទីេ�ះ �នដឹងពី�និភ័យ (risk) និងត្រម�វ�រក��ង�រ�ម�នសុខ�ពរបស់ខ� �ន ឲ្យពួ កេគ�ន�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់េ�
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
6. ខ��ំ្រគប់្រគង��ក់�រេស�កម� សង� មរបស់រ��ភិ�លមួ យ ែដលបេ្រមើេស�កម� ដល់អតិថិជនេ��រ ��ល័យ
របស់េយើង រហូ តដល់េយើង្រត�វ�នែណ�ំឲ្យបិទ��រ េហើយឥឡ
� វេយើងេ�ជួបដល់ផ�ះេដើម្បីបេ្រមើេស�កម�
ដល់អតិថិជនែដល�យរងេ្រ�ះ�ពិេសស។ អតិថិជន��ក់ក��ងចំេ�មអតិថិជនរបស់េយើង�នរកេឃើញ
��នជំងឺ COVID-19។
េបើសិន�អ� ក�នបេ្រមើេស�កម� ដល់អតិថិជនេនះេ��រ ��ល័យរបស់អ�ក អ� កនឹង�ំ�ច់្រត�វដឹង�េតើអ�ក�ខ� ះ
�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� (គំ�តតិច�ង 6 ហ� ីត យូរ�ង 15 �ទី) �មួ យពួ កេគេ�្រគប់េពលេវ�ខណៈែដលអតិថិជន
េ�ះ�នេ�គស�� និងក��ងេពលពីរៃថ� មុនេពលអតិថិជនេចញេ�គស��។ ដូ ចេ�ក��ងេស�រ �យ៉ូមុន (េលខ 5)
អ� ក�ំ�ច់្រត�វពិនិត្យេឡើង វ �ញ�េតើបុគ�លិករបស់អ�ក�ខ� ះ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដលឈឺ និងរយៈេពលយូរប៉ុន�។
បុគ�លិក� ំងេ�ះែដល�ន�រប៉ះ�ល់យូរ នឹង�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ។
េបើសិន�អ� ក�នបេ្រមើអតិថិជនេនះេ�ផ� ះក��ងអំឡ
� ងេពលេចញេ�គស�� ឬក��ងរយៈេពលេពលពីរៃថ� មុនេពល
េចញេ�គស�� អ� កែដលចូ លេ�ក��ងផ� ះរបស់ពួកេគ�ច�ន�និភ័យ (risk)។ អ� កែដលចូ លេ�ក� ងផ� ះេ�ះ
គួ រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ពី�រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យ�មួ យអតិថិជនែដលឈឺ ដូ ច��េនះែដរ
គួ រផ� ល់ជេ្រមើសេធ� ើ�រពីផ�ះ។ បុគ�លិកេផ្សងេទៀតក��ងកម� វ �ធីរបស់អ�ក�ចបន� េធ� ើ�រ�រ�្រប�ំ�ន។

7. ខ��ំដឹក�ំ��ក់�រសុវត� ិ�ព��រណៈ។ បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់ខ��ំ�នេធ� ើ�រ�ំងឈឺ និង�ន
ប៉ះ�ល់ដល់បុគ�លិកសុវត� ិ�ព��រណៈេ�ជួរ�ងមុខេផ្សងេទៀត។ ខ��ម
ំ ិន�ចប��ន
� ពួ កេគ�ំងអស់េ�ផ�ះ
�នេទ - េតើខ��ំគួរេធ� ើដូចេម� ច?
ដូ ចករណីបុគ�លិកឈឺឯេទៀតែដរ បុគ�លេនះ្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះ និងស� ិតេ��ច់េ�យែឡកេ�យខ� �នឯង�៉ងតិច 10 ៃថ�
ប��ប់ពេី ចញេ�គស��ដំបូង និង�៉ងតិច 1 ៃថ� ប��ប់ពីអ�រៈ្រគ �នេ���ន�ត់េ�វ �ញ េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��
េហើយេ�គស�� (ឧ. ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី) �ន�ពល� ្របេសើរ។
ទន� ឹមនឹងេនះ ចូ រកំណត់អត� ស��ណអ� ករ ួម�រ�រ� ំងេ�ះ ឬ��រណជនែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លិកែដលឈឺរ ូប
េ�ះ (ជិត�ង្រ�ំមួយហ� ីត យូរ�ង 15 �ទី) ខណៈេពលែដលបុគ�លិក�នេ�គស��្រពម� ំងពីរៃថ� មុនេពល
េចញេ�គស��។ ែណ�ំឲ្យអ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�� ំងេ�ះស� ិតេ��ច់ពេី គេ�យខ� �នឯងរយៈេពល 14 ៃថ�គិត�ប់ពី
�លបរ �េច� ទៃន�រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យ។ េបើសិន��រប��ប់េនះប�
� លឲ្យខ� ះបុគ�លិកែដលនឹងបេង� ើត�និភ័យ (risk)
ឺ ច្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញេ�យ
��រណៈ�រ ួម បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ែតមិន�នប��ញេ�គស��ៃនជំង�
ពិនិត្យេមើលសីតុណ��ព និងេ�គស��ពីរដង�េរៀង�ល់ៃថ� និង�ក់�៉ស់�រ�រ។ �រែណ�ំអំពី�រ្រគប់្រគងជំងឺ
គួ រែត្រត�វ�នពិនិត្យេឡើង វ �ញេ�យយកចិត�ទុក�ក់ េដើម្បី�រ�រកុំឲ្យបុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់បង� �និភ័យ (risk)
ដល់អ�ករ ួម�រ�រ ឬ��រណជនបែន� មេទៀត។

8. ខ��ំគឺ��យក្រប�ំទជ
ី ្រមកជន��នផ�ះសែម្បង ែដលផ�ល់�រ��ក់េ�េពលយប់ដល់មនុស្ស 50 �ក់។
េភ��វ��ក់ៃនេភ��វញឹក�ប់របស់េយើង�នអ�រៈ្រគ �នេ����ង
ំ និងដកដេង� ើមខ� ី និង្រត�វប��ន
� េ�មន� ីរេពទ្យ�ម
រថយន� សេ���ះប��ន់�លពីយប់មិញ។ េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�ីខ�ះេដើម្បី�រ�របុគ�លិក និងេភ��វេផ្សងេទៀត?
េគគួ រែតេធ� ើសកម� �ព��មៗ េដើម្បីកំណត់អត� ស��ណេភ��វេផ្សងេទៀត ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដលឈឺ
ខណៈេពលេចញេ�គស�� ឬក��ងេពលពីរៃថ� មុនេពលេចញេ�គស��។ េនះរ ួម�នដូ ច�អ� កែដលស� ិតេ�ជិតបុគ�លេ�ះ
េ�ក��ង�រត្រមង់ជួរចូ ល អ� កែដលអង��យក��ងច��យ្រ�ំមួយហ� ីត ឬ�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ក��ងអំឡ
� ងេពលបរ �េ�គ
��រេពល��ច និងអ� កែដលេគងជិតែ្រគរបស់បុគ�លេ�ះក��ងរង� ង់្រ�ំមួយហ� ត
ី ។ នរ���ក់ែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�។
គួ រែត្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេភ��វេផ្សងេទៀតេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។ បន� ប់េគង�ច់េ�យ
ែឡកែដល�នបង� ន់មួយស្រ�ប់បុគ�លនីមួយៗ�ច�ជេ្រមើសល� បំផុត។ េបើសិន�មិន�ចេធ� ើ�ន គួ រអនុវត�
វ �ធីេផ្សងេទៀតេដើម្បីបំែបកបុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់េចញពីអ�កដៃទ។ អ� ក�ចែស� ងរកេ�បល់េដើម្បីបេង� ើតទី��ែដល�ន
�រ�រេ�ក��ងឯក�រមួ យេ�� "�រែណ�ំស្រ�ប់ទីជ្រមកជន��នផ� ះសែម្បង" (Guidance for Homeless Shelter)
េ�េលើេគហទំព័ររបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ។
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FAQs ស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
េបើសិន�មិន�ចបំែបកេភ��វែដល�នប៉ះ�ល់ឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ ចូ រ�ក់ទងមជ្ឈមណ�លទូ រសព� ៃន�រទទួ ល
ច��ឡីស័ក� និង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់ជន��នផ� ះសែម្បងៃន�យក��នសុខ�ព��រណៈ �ម
រយៈេលខ (833) 596-1009 េដើម្បីេមើល�េតើ�នែ្រគេ�ទីេ�ះ និង�េតើេភ��វែដលអ� ក�ន�រ្រព� យ�រម�
េឆ� ើយតប�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំស�ីពស
ី ិទ�ិទទួ ល�នឬក៏អត់។
បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ក៏គួរ្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ� ះេដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះផងែដរ េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។
េបើសិន�មិន�ចេធ� ើ�ន បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់គួរ�ក់�៉ស់ និងទទួ ល�របេ្រង�នពីេ�ល�រណ៍ ែណ�ំ
អំពី�ររក�គំ�តសង� ម និង�រ្រគប់្រគងជំងឺទូេ�។ េគគួ រខិតខំ្របឺងែ្របង្រគប់ែបប�៉ងេដើម្បី�ក់ក្រមិត
េលើ�រប៉ះ�ល់�មួ យអតិថិជន។

9. ខ��ំ្រគប់្រគង�ជីវកម� លក់�យ។ េយើង�នេធ� ើ�រ�រ�៉ងល� ក��ង�រ្រគប់្រគង�រ ចូ លេ�ក��ង
�ង
ដូ េច� ះេយើងមិន�ន�រកកកុញេទ
ប៉ុែន� េតើេយើងគួ រអនុវត� �ររក�គំ�តសង� មរ�ង
បុគ�លិក និងអតិថិជនេ�ប��រគិតលុយេ�យរេបៀប�?
�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈជុំ វ �ញ�ររក�គំ�តសង� ម�នេ�លបំណងរក�ឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីត និង�រប៉ះ
�ល់មិនឲ្យយូ រ�ង 15 �ទីរ�ងមនុស្សពីរ�ក់។ �ទូ េ� �រប៉ះ�ល់�ន់ែតខ� ី គឺ រ �តែត្របេសើរ។ អ� កគួ រែត�ន
េ�លេ�អនុវត� �មចំណុច�ំងពីរឲ្យ�នល� បំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។
ពិ�រ�បិទស� ត់ស��ល់េ�េលើ
ក្រ�លឥដ� ជិតប�� រេ�ក��ង�ងរបស់អ�ក
េដើម្បីរក�ឲ្យអតិថិជនបង់ៃថ� ស�ិតេ��ងចុងផុតៃនែខ្ស្រក��ត់
ត្រមង់ទិសេ�យ�នអតិថិជនេផ្សងេទៀតស� ិតេ�ច��យ 6 ហ� ីតពីេ្រ�យពួ កេគ។ ប��ប់មក អតិថិជន��ក់ៗ
្រត�វេដើរមកមុខលុះ្រ�ែតដល់េពលសរុប�រទិញ និងបង់លុយែតប៉ុេ�
� ះ។ ក��ងករណីែដល�ន�រលំ�កក��ង�រ
ឲ្យអតិថិជនេ�រព�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ 6 ហ� ត
ី ជេ្រមើសមួ យេទៀតគឺេរៀបចំរ�ំងេមើលេឃើញធ��ះេ�ប�� រនីមួយៗ
ែដលបំែបកអ� កគិតលុយេចញពីអតិថិជន។ អ� ក្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើ្រ�ស់យុទ���ស� ��ែដលអ� ក�ច
េធ� ើ�ន េដើម្បី�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់មុខទល់មុខជិតស� ិទ�រ�ងបុគ�លិក ក៏ដូច�រ�ងអតិថិជននិងបុគ�លិក។
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