ឺ ូ រ� ូ�ថ�ី (COVID-19)
ជំងក
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អង� �ពជំេនឿ�ស�េផ្សងៗ
ជំងឺកូរ� ូ� 2019 (COVID-19) គឺ�ជំងឺផ� វ� ដេង� ើមែដលប�
� លមកពីេមេ�គSARS-CoV-2។
��នរ �ក�ល�លមកពីករណីដំបូងៗែដល�នកំណត់េ�ក��ង្របេទសចិន
�យ�យេ��ន់្របេទស�េ្រចើនេទៀត រ ួម�ំងសហរដ� �េមរ �កផងែដរ។ ចំនួនករណី COVID-19
េ�ក��ងេ�នធីឡ�ស�ន់ជឺេឡសេ�ែតបន� េកើនេឡើង រ ួម�ំង
ករណី�េ្រចើនេ�យ�រែត�រឆ� ង�មសហគមន៍ ៃនជំងឺCOVID-19។ �មួ យនឹង�រេកើនេឡើងៃនករណី
ជំងឺេនះ គឺប�
� លឲ្យេកើនេឡើងៃនជំងឺធ�ន់ធ�រក��ងចំេ�ម្រប�ជនេ�ក��ងេ�នធី និង�រ��ប់ែដលប�
� ល
មកពី COVID-19 ។
េសចក� ែី ណ�ំ�ងេ្រ�មស្រ�ប់អង� �ពជំេនឿ�ស���ែដល�ចជួ យ�រ�រ�រឆ� ងៃនជំងឺCOVID-19
ដូ េច� ះគឺជួយ�ត់បន� យ�រ រ �ក�ល�លរបស់�ផងែដរ។
��ន�រៈសំ�ន់បំផុតែដលេយើងេចៀសផុតពីចំណុចកំពូលៃនជំងឺធ�ន់ធ�រែដលនឹងេធ� ើឱ្យប៉ះ�ល់ដល់សមត� �
ពរបស់មន� ីរេពទ្យ។ ជំនួយរបស់េ�កអ� កក��ង�រខិតខំេ�ះគឺសំ�ន់�ស់។
េដើម្បីជួយបន� យេល្ប�នៃន�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19
បទប��ម�ន� ីសុ�ភិ�លែដល្រត�វ�នែកស្រម� លេចញផ�យេ�ៃថ� ទី 21 ែខមី���ំ 2020 �នត្រម�វឲ្យ
�ជីវកម� � ំងអស់ េ្រ�ពី្រក �មហ៊ុនែដលផ�ល់េស�កម� �ំ�ច់ ្រត�វប�្ឈប់្របតិបត� ិ�រេ�យ��ល់
េហើយ្រប�ជន�ំងអស់េ្រ�ពីអ�កែដលផ�ល់េស�កម� �ំ�ច់ ្រត�វ��ក់េ�ក��ង ផ� ះ។
បទប��េនះ�ម�ត់�រ្របមូ លផ��ំ���រណៈ ឬ�ឯកជនេផ្សងៗ។
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
បទប��េចញថ�ី�េពលបច��ប្បន� �នត្រម�វបែន� មេទៀត� បុគ�ល��ែដលឆ� ងជំងឺ COVID-19
្រត�វឃុំខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ�ះ �៉ងេ�ច�ស់ 10ៃថ� ប��ប់ពីេ�គស���ន�ប់េផ� ើម និង 3ៃថ�
ប��ប់ពីេ�គស���នធូ រ្រ�ល េហើយបុគ�លេ�ះែលង�ន្រគ �នេ�� េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ន� យ្រគ �នេ��។
បទប��ដែដលេនះ
ត្រម�វឱ្យអ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សែដលឆ� ងេមេ�គែដល្រត�វ�នប��ក់
ឬសង្ស័យ�ឆ� ង ្រត�វឲ្យ��ក់េ�ក��ងផ�ះេ�យ�ំងខ� �នឯងរយៈេពល14ៃថ� ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់
រ ួម�ន�រប៉ះ�ល់រយៈេពល 2ៃថ� (48 េ�៉ង)មុនេពលេចញេ�គស��។
រយៈេពលេនះ្រត�វ�នេគវ �និច�័យ�្រគប់្រ�ន់េដើម្បីកំណត់ពី��ន�ពឆ� ងរបស់ពួកេគ
និងអនុ��តឱ្យ�ន វ ��ន�រណ៏សម្រសប្របសិនេបើពួកេគវ �វត� េ�គស���ំង�យ។
�ងេ្រ�មេនះ�អនុ�សន៍��េដើម្បីជួយ�រ�រ�ររ �ក�ល�លៃន�រឆ� ងេមេ�គផ� វ� ដេង� ើម
�ប់ប��ល
� �ំងជំងឺ
COVID-19
េ�ក��ងអង� �ពជំេនឿ�ស�របស់េ�កអ� ក
ក��ងបរ �បទៃនបទប����របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល។ េយើងេលើកទឹកចិត�េ�កអ� កឱ្យចូ លេមើលេគហទំព័ររបស់
DPH Novel Coronavirus ស្រ�ប់្របភពេផ្សងៗ រ ួម�ំងសំណួរែដលសួ រញឹក�ប់អំពជ
ី ំងឺ COVID-19
េ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង
និង្រ�ហ� ិកព័ត៌�នេផ្សងៗេ�
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
។
េសចក� ែី ណ�ំេនះនឹង្រត�វេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពល�ំ�ច់េដើម្បីឆ��ះប��ំងពី�រ��ស់ប�រ�
� � ន�ព។
្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះខ� �នអ� ក និងសហគមន៍របស់េ�កអ� ក
េលើកទឹកចិត�ស�ជិកេផ្សងៃនសហគមន៍របស់េ�កអ� កឱ្យេធ� ើ�ម�រែណ�ំេ�យ្រប �ង្របយ័ត�េដើម្បី�រ�រ
�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។
បច��ប្បន� េនះ មិន�ន�ំង�ំង ឬ �រព��លស្រ�ប់��ជ
ំ ំងឺ COVID-19 េ�ះេទ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី
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ឺ ូ រ� ូ�ថ�ី (COVID-19)
ជំងក
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អង� �ពជំេនឿ�ស�េផ្សងៗ
ក៏�នជំ�៊នប��រេផ្សងៗេដើម្បី�រ�រ�ររ �ក�ល�លៃន�រឆ� ងេមេ�គរហ័សដូ ច�ជំងឺ COVID-19៖
□ �ងស��តៃដ�និច� និងម៉ត់ចត់។ ចូ រេ្របើ�ប៊ូ និងទឹក�៉ងេ�ច�ស់ចំនួន20វ ��ទី។ ្របសិន
េបើមិន�ន�ប៊ូ និងទឹក សូ មេ្របើទឹក�ងៃដស��ប់េមេ�គ ែដល�នផ��ក�តិ�ល់កុល�៉ងតិចក៏
60%�៉ងេ�ច�ស់ចំនួន20 វ ��ទី។
□ កំណត់ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យអ� កដៃទ។ ចូ រព��មរក�ច��យ�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងខ� �នអ� ក
និងអ� កដៃទ
េ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ��ន។
េហើយរក�េពលេវ�ទល់មុខ���មួ យមនុស្សេផ្សងេទៀតឱ្យតិច�ង 10 �ទី។
□ ស��ត និងស��ប់េមេ�គ�្រប�ំេ�េលើវត�� និងៃផ� �បេផ្សងៗែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់។
ចូ រេ្របើឧបករណ៍�ងស��តក��ងផ�ះ និង��ស
ំ ��ប់េមេ�គែដលចុះប�� ី EPA
ែដលសម្រសបស្រ�ប់ៃផ��ប
េ�យេធ� ើ�ម�រែណ�ំេលើ��កស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្របកបេ�យសុវត� �
ិ ព និង្របសិទ��ព។
េ�កអ� ក�ចរកេឃើញអនុ�សន៍ស�ីពី�រស��ប់េមេ�គ�រ�របរ ���នរបស់មជ្ឈមណ�ល្រត� តពិនិត្យជំ
ងឺ (CDC) េ�េលើ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaningdisinfection.html
□ មិន្រត�វេ្របើវត��េផ្សងៗ ដូ ច�ស��រៈផ� ះ�យ ែកវទឹក ��រ និងេភសជ� ៈរ ួម��េឡើយ។
□ ្រត�វកំណត់ទំ�ក់ទំនងប៉ះែស្បក�� (�ប់ៃដ ឱប�េដើម) �មួ យអ� កដៃទ។
�ត់ វ ��ន�រេផ្សងៗេដើម្បី�នសុខ�ពល� ។ ្រត�វ្រ�កដ�េ�កអ� កមិន�ំ�ច់ឲ្យខ� �នេ�កអ� កឆ� ងេមេ�គ
COVID-19 ឬចម� ង�េ�អ� កដៃទេផ្សងៗេទៀតែដរ។ ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត��ពិេសស េធ� ើ�មេ�ល�រណ៍�ងេលើ
ក��ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យនឹងមនុស្សក��ង្រក �មែដល�ន�និភ័យ (risk)ខ� ស់៖
• មនុស្សែដល�ន�យុ65��ំ ឬ�ស់�ងេនះ
• មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ ឬ្របព័ន��រ�រេខ�យ (ដូ ច�ជំងឺេអសដ៏ ឬម�រ �ក)
• មនុស្សែដល�នជំងឺ�ុៃំ រ� ដូ ច�ទឹកេ�មែផ� ម ជំងឺសួត ឬជំងឺេបះដូ ង
• មនុស្សែដល�ន ៃផ�េ�ះ។
្របសិនេបើេ�កអ� ក
�អ� កែថរក�្រពះវ ��រ
ឬបុគ�លិក���ក់��ក់ខ� �នឈឺ
សូម�ត់ វ ��ន�រេដើម្បី
�រ�រ�ររ �ក�ល�លៃន�រឆ� ងេ�អ� កដៃទ៖
• ��ក់េ�ផ�ះ
ឬេ�ផ�ះឱ្យ�ន�ប់បំផុត។
្របសិនេបើេ�គស��របស់អ�ក�នលក� ណៈ្រ�ល
េហើយអ� កមិន�ន�និភ័យ
(risk)ខ� ស់
េ�កអ� កមិន�ំ�ច់�ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់ខ� �នេ�ះេទ
ប៉ុែន� ្រត�វេចៀស�ងទំ�ក់ទំនង�មួ យមនុស្សេផ្សងៗេទៀត
រហូ តដល់េ�កអ� ក�ចេ�ដល់ផ�ះ
េហើយ�ំងខ� �ន�ច់ពីេគ។
• េពលេ�ដល់ផ�ះេហើយ
សូ មពិនិត្យេមើលស��េផ្សងៗែដល���ន�ព�ន់ែត�្រកក់
ដូ ច��រដកដេង� ើមេលឿន
ដកដេង� ម
ើ ថប់ៗ
ឬខ� ះ�តិទឹក
(មិន�ចទប់វត���វ�ន)
្របសិនេបើ�នប���ំងេនះ ចូ រ�ក់ទងអ� កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពរបស់ខ� �ន�ប��ន់។
• ្រត�វេ�ផ�ះ
(�ំងខ� �នឯងឱ្យ�ច់��យពីេគ)
និង��យពីអ�កដៃទរយៈេពល�៉ងតិច
10ៃថ�
ប��ប់ពីេ�គស���ន�ប់េផ�ើម
និង
3ៃថ�
(72
េ�៉ង)
ប��ប់ពីេ�គស���នធូ រ្រ�ល
េហើយ្រគ �នេ���ចសះេស្បើយ�នេ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ន� យកេ��។
o េនះ�នន័យ�្របសិនេបើេ�កអ� ក�ន�រម� ណ៍��នេ�គស��្រតឹមែត
1
ៃថ�
េ�កអ� ក្រត�វែតេ�ផ�ះក��ងរយៈេពល
10
ៃថ� ែដល្រត�វ�រ។
េពលេ�ផ� ះ
្រត�វ្របយ័ត�ក��ង�រអនុវត� �រទប់��ត់�រឆ� ង
េដើម្បីេជៀស�ង�រឆ� ងដល់ស�ជិក្រគ� �រេផ្សងៗេទៀត។
• ស�ជិក�ំងអស់ៃន្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក និងមនុស្សែដលេ�កអ� ក�នទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�
(តិច�ង 6 ហ� ីត) េ�េពល�ក៏េ�យ ែដល�ប់េផ�ើម 2ៃថ� មុនេពលេ�កអ� ក�នេ�គស��េផ្សងៗ
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី
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ឺ ូ រ� ូ�ថ�ី (COVID-19)
ជំងក
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អង� �ពជំេនឿ�ស�េផ្សងៗ
ក��ងរយៈេពល 10 �ទី ឬេ្រចើន�ងេនះ ្រត�វ�នេគគិត��នឆ� ង។
ទំ�ក់ទំនងជិតស�ិទ�្រត�វ�នកំណត់ផងែដរេ�យ�រ�ប់ប���លដូ ច��រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េ�នឹងវ
ត���វក��ង�ង�យ (ឧ�ហរណ៍ ដំណក់ទឺក��តពី�រក�
� ស់ ឬក� ក
ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍េ្របើ្រ�ស់រ ួម��)។
បទប��ថ�ី�េពលបច��ប្បន� របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លត្រម�វឱ្យពួ កេគេ��ច់��យពីេគេ�ផ�ះរយៈេពល
14 ៃថ�។
រយៈេពលេនះ្រគបដណ�ប់េលើចំនួនេពលេវ�ែដលេ�គស��េផ្សងៗទំនង�នឹងេលចេឡើង្របសិនេបើម
នុស្សេ�ះឆ� ងជំងឺ។
o េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគេ�ផ� ះ �ចចូ លេ� COVID-19
Quarantine Guidance ។
្របសិនេបើពួកេគ�នេ�គស��េផ្សងៗក��ងអំឡ
� ងេពលៃន�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក
ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�េ�ះ ពួ កេគ្រត�វ�ប់េផ� ើមេ��ច់ពីេគ និងបន� ឱ្យេ��ច់ពីេគ
ដូ ច�នេ�ល�ងេលើ �៉ងតិចបំផុតរយៈេពល 10ៃថ� ប��ប់ព�
ី ប់េផ� ើមេចញេ�គស��
របស់ពួកេគ។ មនុស្សែដល�ន ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យពួ កេគ
ត្រម�វឱ្យ�ំងខ� �ន�ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះែដរ។
េសចក� ីែណ�ំសំ�ន់ៗស្រ�ប់អ�កដឹក�ំ្រក �មជំេនឿកំឡ
� ងេពល COVID-19
�រ្របមូ លផ��ំែដល�នមនុស្សចូ លរ ួម��ល់�ង
ំ អស់ េ�យេលើកែលងពិធប
ី ុណ្យសព
និងពិធីមង� ល�រែដល�ន�រចូ លរ ួម�នកំណត់ ដូ ច�នពណ៌��ងេ្រ�ម
្រត�វ�ន�ម�ត់រហូ តដល់�នេសចក� ីជូនដំណង
ឹ
បែន� ម។
1. េមើលេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់េយើងអំពី�រ្រ�រព� ពិធីមង� ល�រេ�យចូ លេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceConductingWeddings.pd
f និង�រេរៀបចំពិធីបុណ្យសពេ�យចូ លេ��ន់
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceConductingFunerals.pdf
2. េស�កម� េ�រពបូ � រ ួម�ំងពិធីេផ្សងៗែដលេកើតេឡើង េ�ជុំ វ �ញបុណ្យ Easter ឬ Passover
្រត�វែតផ�យ��ល់ ថតសេម� ង ឬថតវ �េដអូ ។
3. �ល់ពិធីបុណ្យ្រជមុជទឹក
ពិធីមង� ល�រ
ពិធៃី ន�រចូ ល�ស�
បុណ្យទទួ ល
និង្រពឹត�ិ�រណ៍ៃនវដ� ជី វ �តេផ្សងៗ េ្រ�ពីពិធីបុណ្យសព ្រត�វែតេធ� ើេឡើងស�ច
� េស� ើង ឬ្រត�វពន�េពល។
4. សកម� �ពេផ្សងៗរបស់អង� �ពរបស់េ�កអ� ក
ែដល�ក់ព័ន�នឹងេស�កម� �ំ�ច់
ដូ ច��រផ�ត់ផ�ង់េស្ប�ង��រ
្រត�វែតអនុវត� ្រសប�ម�រ�ក់ែបបបទៃន�រេធ� ើគ��តសង� ម
និងអ�ម័យ។
�រ្រព� យ�រម� េផ្សងៗៃនសហគមន៍�ស�
1. េស�កម� េ�រពបូ � ្រត�វែតផ�យ��ល់ ថតសេម� ង ឬថតវ �េដអូ ។
មិន�ន�រអនុ��តិេ�យ�នកម� វ �ធីជួបជុំេផ្សងៗេ�យមនុស្ស��ល់��ច់�ត។
អ� កដឹក�ំក��ង្រក �មជំនុំ �ចកំណត់�េតើ្រត�វេធ� ើ�៉ង�ចំេ�ះមុខ�រៃន�រ��យបង� ំ្រពះ
រ ួម�ំង�រេរៀបចំមុខ�របេច� កេទសៃន�រ�ក់ផ�យ ឬ�រថត។
េ�កអ� ក្របែហល�ចង់េរៀបចំឱ្យ�នបុគ�លិក្រពះសហគមន៍ែដលេចះបេច� ក វ �ទ�
េដើម្បីផ�ល់ជំនួយ�មទូ រស័ព� ឬ�មអុីនធ័រេណតដល់អ�ក�ន់�ស�ែដលមិនសូ វេចះបេច� ក វ �ទ�
ដូ េច� ះអ� កមិនសូ វេចះ�ចអន�ញ និងេ្របើ្រ�ស់អុីនធឺណិត�ន។
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី
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ឺ ូ រ� ូ�ថ�ី (COVID-19)
ជំងក
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អង� �ពជំេនឿ�ស�េផ្សងៗ

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

េនះ�ច�វ �ធីដ៏ល�មួ យេដើម្បីផ�ល់ឱ្យបុគ�លិក្រពះសហគមន៍េក� ងៗនូ វ វ �ធីចូលរ ួមចំែណកក��ងសុខុ�ល�
ពសហគមន៍។
ែផ�ក�រែចក�យេស្ប�ង��រ និងសេម� �កបំ�ក់ ្របសិនេបើ FBO របស់េ�កអ� កដឹក�ំេធ� ើ គឺ្រត�វែត
“�ប់យកេ�” ឬ ក៏�ក់េ�លេ�យ��នទំ�ក់ទំនង។ �រេរៀបចំ និង�រទុក�ក់្របអប់��រ /
�បូ ប
សេម� �កបំ�ក់
វត��ផ�ត់ផ�ង�
់ រក
និងេក� ងៗ
�េដើម។
ល។
្រត�វែត្រប�ន់��ប់នូវក្ប
� នគ��តសង� ម 6 ហ� ីត។ េ�កអ� ក�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន� មេ� COVID-19
Food Delivery Guidance ស្រ�ប់េសចក� ីែណ�ំបែន� មេទៀតស� ីពី�រែចក�យ��រ។
ែផ�កលំេ���ន
និងទីជ្រមក
�ន�និភ័យ
(risk)ធ� ន់ធ�រែដលករណីៃនជំងឺ
COVID-19
េ�ក��ងទីជំរកែដល��នផ�ះសែម្បង�ច�ំឱ្យ�ន�ររ �ក�ល�ល�៉ង�ប់រហ័សៃនជំងឺដល់្រប�ជន
ែដល�យរងេ្រ�ះនិងបង� េ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ព
និងសុវត� ិ�ពរបស់អ�ករស់េ�
និងបុគ�លិករបស់េ�កអ� ក។ េ�កអ� ក�ចរកព័ត៌�នសំ�ន់ៗេ� COVID-19 Guidance for Homeless
Services
អំពីសកម� �ព�ក់�ក់ែដលត្រម�វេ�យអ� កផ� ល់េស�អ� ក��នផ� ះសែម្បង
េដើម្បីបេ�� �ស�ររ �ក�ល�លៃន�រឆ� ងេមេ�គផ� វ� ដេង� ើមរ ួម�ំងជំងឺ COVID-19ផងែដរ ។
េគហ��ន
មន� ីរេពទ្យ
កែន� ងែថ�ំអ�កជំងឺ
ជួយដល់�ររស់េ�
មជ្ឈមណ�ល��រនីតិសម្ប�
ឬ្របេភទៃនដំេណើរទស្សនកិច��មួ យេ��ន់��ប័ន�មួ យ
គួ រែត្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�មរយៈបេច� ក វ �ទ�និម�ិត
(ទូ រស័ព�
ជែជក�មកម� វ �ធីហ� ្សម(Zoom)
វ �េដអូ េឃើញមុខ��
កម� វ �ធីជែជក�មហ�ហ
� � ល�េដើម - ល) េធ� ើេឡើង�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។
អ� កដឹក�ំ�ស��ត់ែចងពិធីចុងេ្រ�យ
ឬចូ លរ ួមក��ងេសចក� ី្រត�វ�ររបស់អ�កជំងឺ��ល់
គឺ្រត�វេ�រព�មច�ប់ៃន�រសួ រសុខទុក�របស់មន� ីរេពទ្យ
និងសេង� តេមើលក្ប
� នអ�ម័យ្រតឹម្រត�វ�ំងអស់ រ ួម�ំង�រេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន (PPE) ។
េ�ក��ងបរ �េវណមន� ីេពទ្យ
សូ មែឆក�មួ យបុគ�លិកេពទ្យេ�យ�ន្រតឹម្រត�វ
និងេធ� ើ�ម�រែណ�ំរបស់ពួកេគ
មុននឹងចូ ល
និងេពលេចញពីបន� ប់របស់អ�កជំងឺ។
ស្រ�ប់�រេ�េលងផ�ះ េនះរ ួមប��ល
� �រ�ងៃដមុន និងេ្រ�យ ដំេណើរទស្សនកិច�េ�យ�ក់េ្រ�មៃដ
�៉សមុខ និងរ� ូបេដើម្បី�រ�រេ��វ។ �ល់�រ្របតិបត� ិ�ង�ស� ដូ ច��រែចកែពង និងនំ
និងពិធី�ទរ�្រ�ម៉ង់រ ួម��
ឬ�រ្របតិបត� េិ ផ្សងៗដូ ច��រេ្របើ្រ�ស់េ្របង�ក់េ្របង
និងទឹកបរ �សុទ�្រត�វែតប�្ឈប់។
ពិធីមង� ល�រ ពិធីបុណ្យ្រជមុជទឹក �របំបួស�រក ពិធីៃន�រចូ ល�ស� និងបុណ្យទទួ ល ្រត�វែត
ពន�រេពល។ េ�េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន �រេធ� ើពិធីជួបជុំ�ច្រត�វ�នេធ� ើេឡើង�មបេច� កេទស
និម�ិត។
ពិធីបុណ្យសព
េស�ប���ះសព
និងពិធី�ន់ទុក�មរណៈ�ព។
�ល់�រជួ បជុំ���រណៈ�ក់ទងនឹងេស�បុណ្យសព េស�កម� ផ�រ� �រមកចូ លរ ួម និង�រមក��ប់
្រត�វ�ន��ក។
កែន� ងប���ះសព
និង�បន��ន�នលទ� �ពផ� ល់េស�កម� ប���ះសព
និងបូ �សពេ�យ��ល់
ប៉ុែន� េ�យ��ន�រ្របមូ លផ��ំមនុស្ស។
ស�ជិក្រគ� �របេង� ើតៗ�ំងអស់
ែដលរស់េ��មួ យ��
និងអ� កដឹក�ំ�ស�
�ច្របមូ លផ��ំ��េ�ឯទីប���ះសព
ប៉ុែន� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់ទងេ�ផ� ះបុណ្យសពេ�យ��ល់ េដើម្បីែស� ងយល់ពព
ី ិធី�រ�ក់�ក់
និង�េតើពួកេគផ�ល់េស�កម� ផ�យ��ល់ ឬេទ។ េស�កម� រម� ឹក�រចង�ំ គួ រែត្រត�វ�នពន�រេពល
និង�ចកំណត់េពលស្រ�ប់ៃថ�េ្រ�យ។
��រ្យ
និង�រែថរក�្រគ�គ��ល
(�រផ� ល្រ់ បឹក�
�រអន� �គមន៍ វ �បត� ិ
�រ្របឹក�េ�បល់អំពី��ហ៍ព�
ិ ហ៍ �េដើម ល)។ ្រត�វែតេធ� ើេឡើង�មរយៈបេច� ក វ �ទ�និម�ិត (ទូ រស័ព�
ជែជក�មកម� វ �ធីហ� ្សម(Zoom) វ �េដអូ េឃើញមុខ�� កម� វ �ធីជែជក�មហ�ហ
� � ល�េដើម- ល)។
ែផ�ក� និង្រក �ម/ែផ�ក�ំងអស់ែដលែតងែតជួប្របជុំ��បែន� មេលើ�រ��យបង� ំ្រពះ ្រត�វេធ� ើេឡើង�ម
បេច� កេទសនិម�ិត ឬពន�េពល េ�យ�ប់ប��ល
� ប៉ុែន� មិន�នកំណត់ចំេ�ះ៖
● ្រក �មសហគមន៍េផ្សងៗ
● ្រក �មតូ ចៗ ដូ ច��រ្របមូ លផ��ំបុរស និង�ស� ី
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ឺ ូ រ� ូ�ថ�ី (COVID-19)
ជំងក
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អង� �ពជំេនឿ�ស�េផ្សងៗ
� ចំ�ស់�ង
● ្រក �មកុ�រ�ំងអស់ យុវវ�យ និង្រក �មយុវជន�នវយ
● ្រក �មជួ យសេ���ះ និង�ំ្រទ រ ួម�ន្រក �ម�ល់កុលអ�មិក (AA) ្រក �ម�ត់បង់
្រក �មែលងលះ �េដើម ល។
● គណៈក��ធិ�រ្រក �មជំនុំ
● ្រក �មកី� និងសិល្បៈ
● �រ្របតិបត� ិអធិ��ន

9. ស��ហ៍ប រ �សុទ� និងបុណ្យ Passover។ េយើងគិត�
េពលេវ�ដ៏សក� ិសមសំ�ប់អង� �ពែដល�នជំេនឿ�េ្រចើន (ឧ�ហរណ៍ បុណ្យ Passover និងបុណ្យ
Easter) ។ �រ្រ�រព� ពិធ�
ី ង
ំ េនះគឺ�្របៃពណីដ៏សំ�ន់ និងយូ រអែង� ង
ែដល�ច�ន�រៈសំ�ន់�ពិេសសស្រ�ប់្រគ� �រ�េពលបច��ប្បន� េនះ។
េយើងេលើកទឹកចិត�ឱ្យេ�កអ� កេធ� ើពិធេី �យបេច� កេទសនិម�ិត
និងជួ យអ� កផ្សព� ផ�យ�ស�ឱ្យ�ន�ពៃច� ្របឌិត អំពី�រចូ លរ ួមរបស់កុ�រ យុវជន
មនុស្សេពញវ �យ និងមនុស្ស�ស់េ�ក��ងេស�កម� េផ្សងៗ និងពិធី្របៃពណី�មរយៈ�រផ�យ��ល់។
អ� កដឹក�ំ�ស��នតួ �ទី�៉ងសំ�ន់ក��ង�រផ� លន
់ ូ វេសចក� ីសុខ និង�រយកចិត�ទុក�ក់ដល់េ�នធី
Los Angeles េ�េពលែដលជំងឺ �ពឯេ� និង�រលំ�ក�ងេសដ� កិច� ែដល�ំងអស់េនះ
�ក់បន��កដល់្រប�ជន និងសហគមន៍�េ្រចើន។ េយើងេស� ស
ើ ុំ�រ�ំ្រទ
ឹ
និង�ព�អ� កដក�ំរបស់អ�កក��ង�រជួ យដល់ពួកេយើង�ត់បន� យបន��ក�ំងេ�ះ
េ�យ�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ��នូ វ�រែថ�ំល�បំផុតស្រ�ប់អ�កែដល��ក់ខ� �នឈឺ
និង�រ�ប់�សះេស្បើយេ�ក��ងសហគមន៍។
្របភពេផ្សងៗ
្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរកេស�កម� សង� ម ឬ�រែថ�ំសុខ�ព
សូ មទូ រស័ព�មកែខ្សទូ រសព� ័ពត៌�នេ�នធី Los Angeles 2-1-1 ែដល�ន 24េ�៉ង /7ៃថ� ។
•
•
•
•
•
•
•

អ� ីែដលេ�កអ� កគួ រដឹង (្រ�ហ� ិចព័ត៌�ន)
វ �ធីេ�ះ្រ�យ�មួ យេ�ស� ស (�នេ្រចើន��)
�រ�ងៃដ
េតើ�នអ� ីេកើតេឡើង្របសិនេបើខ���
ំ នឆ� ង
េសចក� ីែណ�ំពី�រឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគេ�ផ� ះស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យនឹងអ� កជំងឺ
COVID-19
�រែណ�ំអំពី�រែថ�ំេ�ផ�ះស្រ�ប់អ�កែដល�នេ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម
្រត�វេធ� ើ�៉ង�្របសិនេបើេ�កអ� ក�នេ�គស��ៃនជំងឺ Coronavirus 2019 (្រ�ហ� ិចព័ត៌�ន /
��ង
ំ រ ូប�ព)

្របភពព័ត៌�នគួ រឱ្យទុកចិត�េផ្សងេទៀតរ ួម�ន៖
•

�យក��នសុខ�ព��រណៈ�លីហ�័រនី�៉ (CDPH, ែផ� ករដ� )
○ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
● មជ្ឈមណ�ល្រត� តពិនិត្យ និង�រ�រជំងឺ (CDC, ែផ�ក�តិ)
○ http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
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ឺ ូ រ� ូ�ថ�ី (COVID-19)
ជំងក
�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles
េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់អង� �ពជំេនឿ�ស�េផ្សងៗ
● អង� �រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO, ែផ� កអន� រ�តិ)
○ https://www.who.int/health-topics/coronavirus
● ស�គម្រប�នពិធីបុណ្យសព�តិ
○ https://nfda.org/covid-19
េយើងសូមែថ�ងអំណរគុណចំេ�ះ�រេប� ��ចិត� និង�រយកចិត�ទុក�ក់របស់េ�កអ� កក��ង�រែថរក�េ�នធី
Los Angeles ឱ្យ�នសុខ�ពល� ។
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