� ី ែថ�ំនិងអប់រ�ក�
�រប��រជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងកម� វធ
ុ រតូ ច
ព័ត៌�នស្រ�ប់ឪពុក��យនិង��ព��ល
កម� វ �ធីែថ�ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) រ ួម�ំង�រែថ�ំកុ�រេ��មមជ្ឈមណ�ល ទី�ង
ំ ែថ�ំកុ�រលក� ណៈ្រគ��រ និង
��មេត� យ្យ ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេបើកដំេណើ�រេ�យអនុវត� �ម �រែណ�ំស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�កម� អប់រ�កុ�រតូ ច។
េសចក� ីែណ�ំេនះេរៀប�ប់នូវច�ប់ និង�រែណ�ំេផ្សងៗែដលផ� ល់នូវ�រ�រ�រ�េ្រចើន្រស�ប់េដើម្បីប��រ�រ រ �ក�ល
�លៃនជំងឺ COVID-19។ អ� កផ� ល់េស�កម� ECE �នសហ�រ�៉ងជិតស� ិទ��មួ យ�យ��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�
នធី Los Angeles េដើម្បីបេង� ើតបរ ���សែដលេលើកកម� ស់សុវត� ិ�ពស្រ�ប់កុ�រ និងបុគ�លិកផងែដរ។
អ� ក�ចចូ លរ ួមជួ យ�ន�មរយៈ�រសិក�អំពីច�ប់ និង�រែណ�ំសុវត� ិ�ពេផ្សងៗស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េហើយ
្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ន�យុ្រគប់្រ�ន់�ចយល់�ន សូ មពន្យល់អំពីអ�ីែដលពួ កេគ�ចរ�ពឹងទុក�ន។
េដើម្បីសុវត� ិ�ពមនុស្ស្រគប់�� កម� វ �ធីែថ�ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) ត្រម�វឱ្យ៖
មនុស្ស្រគប់��្រត�វែត�ក់�៉ស់េពលេ��ងក��ងអ�រ។
•

•

កុ�រ� ំងអស់ែដល�ន�យុេលើសពី 2 ��ំ (24 ែខ) បុគ�លិក និងេភ��វ� ំងអស់្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�ក់�៉ស់។
o
�៉ស់គួរ្រត�វេ�ះេចញ�នក��ងអំឡ
� ងេពលេគងៃថ� ឬេ�េពលកុ�រកំពុង��ំ��រ និងេភសជ� ៈ។
o
កុ�រ�យុ�ប់ពី 2 េ� 8 ��ំគួរែតស� ិតេ�េ្រ�ម�រ្រត� តពិនិត្យពីមនុស្សេពញវ �យ េ�េពល�ក់�៉ស់។
o
មនុស្សមួ យចំនួនមិនគួ រ�ក់�៉ស់េឡើយ៖ កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ (24 ែខ) មិនគួ រ�ក់�៉ស់េទ។ មនុស្ស
ែដល�នប��សុខ�ពផ� វ� �យឬផ� វ� ចិត��ក់�ក់ ឬពិ�រ�ពមួ យចំនួន មិនគួ រ�ក់�៉ស់េឡើយ
្របសិនេបើ�ន�រែណ�ំព្រី គ�េពទ្យរបស់ពួកេគ។ �រេលើកែលងពី�រ�ក់�៉ស់េ�កម� វ �ធី ECE ��
ែដលប�
� លមកពីប��សុខ�ពផ� វ� �យឬផ� វ� ចិត� ឬពិ�រ�ព ឬប��ចុះេខ�យៃនេ�តវ ���ណ (�រ
��ប់) ្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ�យ្រគ�េពទ្យែដល�ន���ប័ណ� ឬអ� កជំ�ញេវជ� ��ស� េផ្សងេទៀតែដលអនុវត�
េ្រ�ម���ប័ណ�របស់្រគ�េពទ្យ។ ករណីេលើកែលងៃន�រ�ក់�៉ស់ ែដល�ន�រប��ក់េ�យខ� �នឯង
និង�ន�រប��ក់េ�យឪពុក��យ នឹងមិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។ អ� កែដល�ន�រេលើកែលងពី
�រ�ក់�៉ស់េ�យ�រក��េវជ� ��ស� ្រត�វែត�ក់រ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់េ�ែគម�ងេ្រ�មែដល
បិទទី�ំងក�ន ្របសិនេបើ��ន�ព�ចេធ� ើេ��ន។
េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពី�រ�ក់�៉ស់ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/masks។

កុ�រតូ ចមិនគួ រមក��េរៀនេទ ្របសិនេបើពួកេគឈឺ ឬស�ិតេ�េ្រ�មបទប���រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកឬ�រ
�ក់ឱ្យេធ� ើច��ឡីស័ក។
•
•

•

កុ�រែដល�ន្រគ �នេ�� ឬប��ញស��េផ្សងេទៀតៃន�រឈឺ មិន្រត�វប��ន
� េ�ទី�ំងកម� វ �ធីែថ� ំនិងអប់រ�
កុ�រតូ ច (ECE) េទ។ ចំេ�ះេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 សូ មេមើល ph.lacounty.gov/covidcare។
កុ�រ�ចនឹង្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យរកេ�គស�� េហើយ�ច�ស់កេ��េ�េពលពួ កេគមកដល់ទី�ំងកម� វ �ធី ECE។
ពួ កេគនឹងមិន្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លេទ ្របសិនេបើពួកេគ�នស����នជំងឺ។ ្របសិនេបើកុ�រ�ប់េផ� ើម
�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 អំឡ
� ងេពលៃថ� ដែដល ពួ កេគនឹង្រត�វ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ
េហើយ្រត�វប��ន
� េ�ផ� ះ វ �ញែតម� ង។ សូ ម្រ�កដ�អ� កផ� ល់េស�កម� ECE របស់អ�ក�នេលខទូ រស័ព�របស់អ�កែដល
េ្របើ�េពលបច��ប្បន� ក��ងករណីកូនរបស់អ�កឈឺ។
េរៀបចំែផន�រ�មុន។ �នេរៀបចំែផន�រប��ន់ស្រ�ប់ែថ� ំកុ�រទុក�មុន ដូ េ��ះ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក
ឈឺ ពួ កេគ�ច��ក់េ�ផ� ះេ�យសុវត� ិ�ព។

កម� វ �ធីែថ�ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) �ចេ្រជើសេរ �សឱ្យ�នត្រម�វ�រជំ�នសុវត� ិ�ពបែន� មេផ្សងេទៀត
ជំ�នដូ ច�ងេ្រ�ម គឺេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃនជំងឺ COVID-19 �មរយៈ�ររក�គ��ត�ង�យ �រ�ត់បន� យ
�រ្របមូ លផ��ំមនុស្សេ្រចើនកុះករ និងបេង� ើនខ្យល់បក់េចញចូ ល។ មនុស្ស្រគប់��្រត�វែតអនុវត� �មច�ប់ែដលកំណត់េ�យ
កម� វ �ធី ECE។ ្រត�វ្រ�កដ��ន�កសួ រអ� កផ� ល់េស�កម� ECE របស់កូនអ� កេដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពីជំ�នសុវត� ិ�ព
ែដលពួ កេគ�នេរៀបចំេឡើង។
កម� វ �ធីែថ�ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) �ចេ្រជើសេរ �សឱ្យ�ន៖
•
•
•

�ត់�ង
ំ ្រក �មកុ�រ និងបុគ�លិកែដលេ��មួ យ��ស្រ�ប់សកម� �ព�គេ្រចើនេពញមួ យៃថ� រ ួម� ំងេពល��ំ
��រ និងេពលស្រ�កេគងៃថ� ផងែដរ។
��រនិងបង�ចេបើ
�
កេដើម្បីបេង� ើនខ្យល់បក់េចញចូ ល។
�រ��ំ��រនិងេធ� ើសកម� �ពេ��ងេ្រ�អ�រ �ពិេសសស្រ�ប់សកម� �ពែដល្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់
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�រប��រជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងកម� វ �ធីែថ�ំ និងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE)
•

ក��ង�រឆ� ងជំងឺ COVID-19។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង�រេចញេលងនិង�រេធ� ើលំ�ត់្រ�ណ �រ�ំ �រែ្រសក�ម
ចេ្រម�ង និង�រេ្រច�ង។
�នគ��ត�ន់ែតេ្រចើនេ�ក��ង��ក់េរៀន និងកែន� ងេគងៃថ�។

វ �ធីែដលអ� ក�ចជួយ�ំ្រទសុវត� ិ�ព េ�ក��ងកម� វ �ធីែថ�ំនិងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE) របស់កូនអ� ក
្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�យុេ្រចើនល� មក��ង�រយល់ដឹង សូម្រ�ប់ពួកេគអំពីអ�ីែដលពួ កេគរ�ពឹងទុក�នេ�ក��ងកម� វ �ធី
ECE របស់ពួកេគ។ េនះរ ួមប���ល�ំង�រពន្យល់ែដលពួ កេគ្រត�វ�រ៖
•

•

•

•

�ក់�៉ស់េ��មទី��ែដលេ��ងេ្រ�អ�រែដល�នមនុស្សេ្រចើនកុះករ។
o េនះរ ួមប��ល
� � ំងខណៈេពលឈរត្រមង់ជួររង់�េំ ដើម្បីចូល �កេចញ ឬក��ងេពលេចញេលងឬក��ងេពល
ទទួ ល�ន��រ េ�េពលមិន��ំ��រឬេភសជ� ៈ។
o ្រត�វ្រ�កដ�ពួ កេគ�ក់�៉ស់របស់ពួកេគ�ន្រតឹម្រត�វ (សូ មេមើល ‘គន� ឹះៃន�រ�ក់�៉ស់’ េ��ង
េ្រ�ម) ។
អនុវត� �មច�ប់� េតើ្រក �មកុ�រនិងបុគ�លិក�មួ យែដលពួ កេគ្រត�វចំ�យេពល�មួ យ។
o កម� វ �ធី�ចេស� ើសុំឱ្យកុ�រអង��យ ឬឈរេ��ច់ពី�� បែន� មពីេលើ�រ�ត់ែចងឱ្យ�ន្រក �មកុ�រ និង
បុគ�លិក។ ពួ កេគក៏�ចកំណត់កែន� ងអង��យ�ពិេសសក��ងអំឡ
� ងេពល�នសកម� �ពេផ្សងៗែដល
ពួ កេគមិន�ក់�៉ស់ ដូ ច��របរ �េ�គ��រនិងេភសជ� ៈ។
រក�គ��តពីអ�កដៃទ។
o និ�យ�មួ យកូ នរបស់អ�កអំពី�រេជៀស�ងទី�ំងែដល�នមនុស្សដៃទេ្រចើនកុះករ។ ពួ កេគគួ រែត
ព��មេ��៉ងេ�ច�ស់ច��យ 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ េ�េពលែដល�ចេធ� ើេ��នេពលេ��ងេ្រ�
��ក់េរៀន។ ប��ញកូ នរបស់អ�កឱ្យេឃើញ�ច��យ 6 ហ� ីតប៉ុ�
� ។
o ្រគប់េពលេវ�ែដលពួ កេគេ�ជិតអ� កដៃទ េហើយេ�ះ�៉ស់េចញ (ដូ ច�េ�េពល��ំ��រ) ពួ កេគគួ រ
ែតរក�គ��តរបស់ពួកេគ។
្រត�វអនុវត� អ�ម័យៃដឱ្យ�ន��ត។
o មនុស្ស្រគប់��គួ រែត�ងស��តៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ �ពិេសសប��ប់ពីចូលបន� ប់ទឹក មុនេពល��ំ និង
ប��ប់ពីេញើសសំេ�រ ក� ក ឬក�
� ស់។
o បេ្រង�នកុ�រពីរេបៀប�ងស��តៃដ�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក និងរេបៀបេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដឱ្យ
�ន្រតឹម្រត�វ។
 កំណត់ស��ល់៖ កុ�រតូ ចៗគួ រែតេ្របើែតទឹកអ�ម័យ�ងស��តៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល
េ�យ�ន�រ្រត� តពិនិត្យពីមនុស្សេពញវ �យែតប៉ុេ�
� ះ។ េនះគឺេដើម្បីេធ� ើឱ្យ្រ�កដ� ពួ កេគមិន
��ំអ�ីមួយ ឬ�ក់ៃដចូ លក��ង�ត់របស់ពួកេគមុនេពល�ស�ត
� ។
o រ�លឹកពួ កេគឱ្យេចៀស�ង��ំ��រ និងប៉ះមុខរបស់ពួកេគេ�យៃដមិន��ត។

គន� ឹះៃន�រ�ក់�៉ស់ស្រ�ប់កុ�រ
• �៉ស់ែដល�រ�រ�នល� បំផុតគឺ��៉ស់ែដលកូ នរបស់អ�ក�ចនឹង�ក់�េលើ្រចមុះ និង�ត់របស់ពួក េគ្រគប់
េពលេ��ងក��ងអ�រេ�យ្រស� ល��នប��។ �៉ស់គួរែត្រគបជិត្រចមុះ និងច��របស់ពួកេគេ�យ��នចេ��ះ
្របេ�ងធំៗេ�ែផ� កសង�ងៃនែផ� មុខេឡើយ។ �៉ស់េនះគួ រែតផលិតេឡើង េ�យ�ន�៉ងេ�ច�ស់ពីរ
្រស�ប់ ែដល�្របេភទ�ច់្រក�ត់ែដល�នត�ញតឹងែណន និង�ច�នខ្យល់េចញចូ ល�ន។
• �ន�៉ស់�េ្រចើន្របេភទែដលផ� ល់នូវក្រមិត�រ�រខ� ស់�ងមុន។ ែស� ងយល់បែន� ម�មរយៈេគហទំព័រ
ph.lacounty.gov/masks។ ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត�� េ�េពលក្រមិតៃន�រ�រ�ររបស់�៉ស់�ន�រេកើនេឡើង �
�ន់ែតពិ�កស្រ�ប់ឱ្យកូ នរបស់អ�ក�ក់�៉ស់េ�ះេ�យ្រស� ល��នប��េពញមួ យៃថ� ែដរ។
• ���រ្របេសើរ�ស់ែដល្រត�វឱ្យកូ នរបស់អ�កេធ� ើេតស� �ក់�៉ស់េពលេ�ផ� ះ េដើម្បី្រ�កដ�ពួ កេគ�ចដក
ដេង� ើម�ន�យ្រស� ល��នប�� េហើយនឹង�ច�ក់�៉ស់េ�ះេពញមួ យៃថ� អំឡ
� ងេពលេ�ទី�ំងកម� វ �ធីែថ� ំ
និងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE)។ ចូ រឱ្យពួ កេគ�ក់�៉ស់េពល�៉ងេ�ច�ស់ពីរេ�បីេ�៉ងម� ង េពលេ�ក��ងផ� ះ។
• ប��ន
� កូ នរបស់អ�កេ�ទីេ�ះេ�យ�ន�ក់�៉ស់បែន� ម ដូ េច� ះពួ កេគ�ច��ស់ប�រ�
� ៉ ស់របស់ពួកេគ្របសិនេបើ
�្រប�ក់��ំង ឬេសើម។

ស្រ�ប់គន� ឹះបែន� ម សូមេមើល �ររក�សុវត� ិ�ព និង�រប��រ�ររ �ក�ល�លេមេ�គស្រ�ប់ឪពុក��យែដល�នកូ ន
ែដលមិន�ន់�ក់��ប
ំ ��រ។
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�រប��រជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងកម� វ �ធីែថ�ំ និងអប់រ�កុ�រតូ ច (ECE)
ឪពុក��យ និង��ព��ល េដើម្បីែស�ងយល់បែន� មអំពី វ �ធី�ត់បន� យ�និភ័យស្រ�ប់ខ� �នអ� ក និង�ត់បន� យ�រ
រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�យរ ួម�ំងដឹង���ន�ព�មួ យែដល្របឈមនឹង�និភ័យ�ងេ�ះ សូមចូ លេ�
�ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/reducerisk។

�រទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រគឺ� វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�រ�រ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។
�រ�ក់��ប
ំ ��រគឺឥតគិតៃថ� និង�នស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ� េ�យមិនគិតពី
��ន�ពអេ��្របេវសន៍េឡើយ។ �រ�ក់��ប
ំ ��រ�ចរក�ន្រគប់ទីកែន� ងេ�ទូ � ំងេ�នធី LA េ�យមិន�ំ�ច់
េធ� ើ�រ�ត់ជួបេទ។ �រ�ក់��ប
ំ ��រេ��មផ� ះក៏�ចផ� ល់ជូនផងែដរ ស្រ�ប់មនុស្សែដលមិន�ចេធ� ើដំេណើរេចញ
ពីផ�ះ�ន។
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ VaccinateLACounty.com េហើយចុចេលើ “ វ �ធីទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ” (How To Get
Vaccinated) េដើម្បីែស� ងរកទី�ំងែដលេ�ជិតអ� ក ឬេ�ទូ រស័ព�េ��ន់
មជ្ឈមណ�លព័ត៌�ន��ប
ំ ��ររបស់សុខ�ព��រណៈ
�មរយៈេលខ 833-540-0473 ែដលេបើកបេ្រមើ�រ�េរៀង�ល់ៃថ� �ប់ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8:30 យប់។
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