ជំងឺ COVID-19
ធ ើម្បីដប់ស្កាត់ស្ករររ ករាលដាលដាៃជជំងឺ COVID-19 ៅតាបផ្ទះ
ិីដ
ប្រសិនបរើអ្នកមានជំងឺ COVID-19 កប្រិតហានិភ័យដែលសមាជិកប្ក ុរប្រួ សារររស់អ្នកអាចនឹងឆ្ល ងបរ
បោរពីអ្នករឺមានខ្ព ស់។ រ៉ុដនែ មានកត្តែរួ យចំនួនដែលអ្ន កអាចប្វ ើបានបែើរបីកាត់រនថ យការរ ីកោលដាល
ននជំងឺ COVID-19 បៅកនុងផ្ទ ះររស់អ្នក។

បជុស្សទំងឡាយដើដាមាជជំងឺ COVID-19
•

ដាក់ខ្ល ួនបៅដាច់បដាយដែកដតមានក់ឯងបៅ
កនុងរនទ រ់បដាយរិទទាវរឱ្យជិត។ ក៉ុំចាកបចញ
ពីរនទ រ់ បលើកដលងដតមានការចាំបាច់។ សូ រ
ប្បារ់ឱ្យអ្ន កែនទទ៉ុករហ ូរអាហារ បភសជជ ៈ និង
ររស់រររបផ្សងបទៀតបៅមាត់ទាវរររស់អ្នក។
• អ្ន កប្តូេសានក់បៅដតផ្ទ ះ បលើកដលងដតប្តូេទទួ ល
ការពាបាល។ ក៉ុំឱ្យមានបភញៀេរកសួ រស៉ុខ្ទ៉ុកខ។
• បប្រើប្បាស់រនទ រ់ទឹកដាច់បដាយ
ដែកពីគ្នន ប្រសិនបរើអាចប្វ ើបៅ
បាន។ ប្វ ើការសមាលរ់បរបោរ
រន្ទទរ់ពីការបប្រើប្បាស់រែងៗរ ួច។
• លាងសមាាត ឬបប្រើប្បាស់ទឹកអ្ន្ទរ័យ
លាងសមាាតនែឱ្យបានញឹកញារ់។
• ពាក់មាស់ដែលមានកប្រិតការពារលា
ណាយស់ បពលបៅជិតអ្ន កែនទ។
• សូ រអ្ន៉ុេតែ ត្តរបសចកែ ីដណន្ទំននការ
ដាក់ខ្ល ួនឱ្យបៅដាច់បដាយដែក ត្តរ
រយៈបរ ទំព័រ ph.lacounty.gov
/covidisolation។

រររស្ស្ក ៅជាបួ យជរណ្ដមានរាស្កដើដាមាជជំងឺ COVID-19
• បរៀរចំឱ្យមានខ្យល់រ រ ិស៉ុទធចូលកនុងផ្ទ ះររស់អ្នក
កាន់ដតបប្ចើនត្តរដែលអាចប្វ ើបៅបាន។ បរើក
រងអ ួច និងបប្រើប្បាស់កង្ហារបែើរបីផ្លុំខ្យល់បចញ ឬ
បប្រើប្បាស់មាស៉ុីនរនស
ុ ទធ ខ្យល់ បែើរបីជួយន្ទំភារ
លា ិតបរបោរ COVID-19 បចញបៅខាងបប្ៅ។
• យកររស់រររផ្ទទល់ខ្ល ួនបចញពីទីត្តំងដែលសថ ិត
បៅរ ួរគ្នន ប ើយបជៀសវាងការបប្រើប្បាស់ររស់
ររររ ួរគ្ននែូ ចជា ចាន ដពងទឹក កដនសង និង
ទូ រស័ពទ។
• សមាាតនផ្ទ ដែលមានការរះពាល់បប្ចើន ឱ្យបាន
ញឹកញារ់។
• ប្រសិនបរើបប្រើប្បាស់រនទ រ់ទឹករ ួរគ្នន សូ របរើក
រងអ ួចឬបរើកកង្ហារ ប ើយរង់ចាំរយៈបពល 30 ន្ទទី
រន្ទទរ់ពីរ៉ុរគលដែលមានជំងឺ COVID-19 បប្រើ
ប្បាស់រ ួច។ ពាក់មាស់ការពារ ប្រសិនបរើចូលបៅ
បលឿនជាងបនះ។
• សូ រអ្ន៉ុេតែ ត្តរបសចកែ ីដណន្ទំអ្ំពីការប្វ ើបតសែ
ការពាក់មាស់ ការប្វ ើការង្ហរ និងការប្វ ើចត្តែែី
ស័ក ត្តររយៈបរ ទំព័រ ph.lacounty.gov/
covidcontacts។

ស្ូបពារាស្កមា៉ាស្ស្កដើដាមាជរាម្បិ់ររពារដាអ ណ្ដស្ស្ក

ររដែទំអ្នរាដើដាមាជជំងឺ COVID-19

• ការពាក់មាស់ដែលរិទជិត និងបប្ចាះបានលា រឺជា

• សូ រឱ្យរន៉ុសសមានក់បៅកនុងប្ក ុរប្រួ សារដែល
ប្រឈរនឹងហានិភ័យទារ បរើលដែទា ំអ្ន កជំងឺ
COVID-19 ប្រសិនបរើអាចប្វ ើបៅបាន។
• កំណត់បពលបេលាដែលអ្ន កដែទា ំចំណាយយ
ខ្ណៈបពលបៅជិតអ្ន កជំងឺ COVID-19។
• ពាក់មាស់ និងបប្សារនែការពារ បៅបពល
ផ្ែ ល់ការដែទា ំ។ លាងសមាាតនែ រន្ទទរ់ពី
បដាះបប្សារនែ ឬរះពាល់ររស់រររដែល
បានបប្រើប្បាស់រ ួច។

េ ិ្ីែល្លារំផ្៉ុតរួ យបែើរបីរកឱឱ្យសមាជិកប្ក ុរ
ប្រួ សារទា ំងអ្ស់មានស៉ុេតថ ិភាព។
• រន៉ុសសប្ររ់គ្ននរួ រដតពាក់មាស់ ប្រសិនបរើពួកបរ
បៅកនុងរនទ រ់ជារួ យអ្ន កែនទ។ ចំណ៉ុចបនះមាន
សារៈសំខាន់ជាចាំបាច់ណាយស់សប្មារ់អ្នកដែល
មានជំងឺ COVID-19 អ្ន កបរើលដែទា ំអ្ន កមានជំងឺ
និងអ្ន កដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ព ស់។
• ពាក់មាស់ការពារ (ែូ ចជាប្របភទ KN95
ប្របភទ KN95 ឬប្របភទ KF94) ឬកល្មាស់ពរី
ជាន់ (ពាក់មាស់ប្កណាយត់បលើមាស់កប្រិតបេជជ
សាស្តសែ)។
• ក៉ុមារដែលមានអាយ៉ុបប្ការ 2 ឆ្នំ
រិនរួ រពាក់មាស់បទ។

• សប្មារ់ព័ត៌មានរដនថ រ សូ របរើល
បរ ទំព័រ ph.lacounty.gov/masks។

ស្ូបបូ រស្័ព្ទ ៅ់ណ្ដ
ា ញបូ រស្័ព្ទដផ្នរាព្័់៌មាជស្តដព្ដជំងឺ COVID-19 រ់ស្ស្ក DPH តាបរយៈ ដាខ 833540-0473 (របប្រើការជាបរៀងោល់នែៃ ចារ់ពីបមាង 8:00 ប្ពឹក ែល់បមាង 8:30 យរ់)។ អ្ន កទទួ លទូ រស័ពទ
អាចជួ យដសវ ងរកទីត្តំងបែើរបីដាក់ខ្ល ួនឱ្យបៅដាច់បដាយដែកឬប្វ ើចត្តែែីស័ក បឆ្ល ើយសំណួរទា ំងឡាយ
ររស់អ្នកចំបពាះជំងឺ COVID-19 និងដចករំ ដលកឯកសារ្នធានដែលមានប្របោជន៍បផ្សងៗបទៀត។

ររលរាស្កខល ួជឱ្យ ៅលចស្ក លយដែរា ៅរានុង់រ ធ ិណករជស្កដ់់ូ ច
ការដាក់ខ្ល ួនឱ្យបៅដាច់បដាយដែក និងការប្វ ើចត្តែែីស័កអាចជាការពិបាក ជាពិបសសប្រសិនបរើទីត្តំង
ទំបនរមានការកំណត់។ ប្រសិនបរើអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 រិនអាចដាក់ខ្ល ួនឱ្យបៅដាច់បដាយដែក
បៅទីត្តំងដាច់ពីគ្ននបានបទ សូ រមានការប្រ ុងប្រយ័តនឱ្យបានខ្ព ស់បផ្សងបទៀត បែើរបីជួយទរ់សាាត់ការរ ីក
ោលដាលននបរបោរ ឬទូ រស័ពទបៅ ់ណ្ដ
ត ញបូ រស្័ព្ទដផ្នរាព្័់៌មាជស្ាដព្ដជំងឺ COVID-19 រ់ស្ស្ក DPH តាបរយៈ
ដាខ 833-540-0473។ អ្ន កទទួ លទូ រស័ពទអាចជួ យដសវ ងរកទីត្តំងបែើរបីដាក់ខ្ល ួនឱ្យបៅដាច់បដាយដែក
បដាយស៉ុេតថ ិភាពបប្ៅពីបៅកនុងផ្ទ ះ។

• សូ របរៀរចំទីត្តំងបៅជិតរងអ ួចដែលអាចបរើកចំ

សប្មារ់ឱ្យរន៉ុសសដែល
មានជំងឺ COVID-19 សថ ិតបៅ។
• រកឱរមាលតពីអ្នកែនទ និងពាក់មាស់ដែលមានកប្រិតការពារលា ណាយស់ បពលបៅកនុង
រនទ រ់ជារួ យគ្នន។
• ប្តូេប្បាកែថ្ផ្ទ ះមានខ្យល់រក់បចញចូ លលា ។ បរើកចំ រងអ ួច។ ដាក់កង្ហារបៅជារ់រងអ ួច
ដែលបៅជិតអ្ន កជំងឺ COVID-19 បែើរបីផ្លុំខ្យល់បចញបៅខាងបប្ៅ។ សូ របរើលបរ ទំព័រ
សែ ីពីការប្វ ើឱ្យខ្យល់រក់បចញចូ លបៅកនុងផ្ទ ះររស់អ្នកប្របសើរបែើងររស់ CDC។
• ដាក់ដប្រន្ទន្ទឱ្យដាច់ឆ្ៃយពីគ្ននត្តរដែលអាចប្វ ើបៅបាន យកលា រឺោងបហាចណាយស់ 6
វ ីតពីគ្នន។ ប្រសិនបរើរិនអាចប្វ ើបៅបានបទ បរងដាក់កាលរស្តញ្ហាសគ្នន។

បជុស្សដើដាម្់ឈបជឹងហាជិភ័យ
ខព ស្ស្កជាងរានុងររធ្លារាស្កខល ួជឈឺីងជស្កីងរ
• អ្ន កដែលមានអាយ៉ុចារ់ពី 65 ឆ្នំ
បែើងបៅ និងអ្ន កដែលមានរញ្ហា
ស៉ុខ្ភាពប្រចាំកាយ រឺប្រឈរនឹង
ហានិភ័យខ្ព ស់ជាង ចំបពាះការធាលក់
ខ្ល ួនឈឺ្ៃន់្ៃរ ប្រសិនបរើពួកបរឆ្ល ង
ជំងឺ COVID-19។ បនះរ ួររញ្ចល
ូ ទា ំង
អ្ន កមាននផ្ទ បពាះ និងអ្ន កដែលបទើរ
ដតបានសប្មាលកូ នែម ីៗ។

• សូ រដាក់រន៉ុសសដែលមានជំងឺ COVID-19 ឱ្យបៅ
ដាច់បដាយដែកពីសមាជិកប្រួ សារបផ្សងបទៀត
ដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ព ស់ ប្រសិនបរើអាច
ប្វ ើបៅបាន។

• រន៉ុសសទា ំងឡាយដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ព ស់
រិនរួ រចាត់ឱ្យប្វ ើជាអ្ន កបរើលដែទា ំ ឬទទួ លការ
ដែទា ំពីអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 បន្ទះបទ។

• អ្ន កដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ព ស់

ប ើយដែលបានបកើតជំងឺ COVID-19
បន្ទះ រួ រដតពិបប្គ្នះជារួ យប្រូបពទយររស់
ពួ កបរអ្ំពីថ្នស
ំ ប្មារ់ជំងឺ COVID-19
ដែលអាចទរ់សាាត់ការធាលក់ខ្ល ួនឈឺ
្ៃ ន់្ៃរបាន។ ថ្នបំ នះែំបណើរការបានលា
រំផ្៉ុតបៅបពលដែលបប្រើប្បាស់វាឱ្យបាន
ឆ្រ់ត្តរដែលអាចប្វ ើបៅបាន រន្ទទរ់
ពីចារ់បផ្ែ ើមានបោរសញ្ហា។ សប្មារ់
ព័ត៌មានរដនថ រ សូ របរើលបរ ទំព័រ
ph.lacounty.gov/covidmedicines។

ផ្ទះដើដាមាជបជុស្ស ម្ចម្ជជំនាជស្ក
ជិងផ្ទះដើដាមាជ ម្ចម្ជម្រួ ារ
• ប្ក ុរប្រួ សារទា ំងបនះប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ព ស់
កនុងការោលដាលជំងឺ COVID-19 បៅកនុងផ្ទ ះ។
• អាចមានអាររម ណ៍ចដរល ក ឬរិនប្សួ លខ្ល ួនកនុង
ការពាក់មាស់បពលបៅផ្ទ ះ ឬដាក់សមាជិកប្ក ុរ
ប្រួ សារមានក់ដែលមាន
ជំងឺ COVID-19 ឱ្យបៅ
ដាច់បដាយដែកពីអ្នកែ
នទ។ រ៉ុដនែ វានឹងជួ យឱ្យ
រន៉ុសសប្ររ់គ្ននមានស៉ុេតថ ិ
ភាព។ ប្ក ុរប្រួ សារររស់
អ្ន កប្គ្នន់ដតប្តូេអ្ន៉ុេតែ
ត្តរការប្រ ុងប្រយ័តនស៉ុេតថ ិ
ភាពរដនថ រ កនុងអ្ំែ
ុ ង
បពលកំណត់រួយរ៉ុបណាយ
ណ ះ។

ររចារាស្កថ្ន់
ំ ង្កតរ រឺជា ិ ធីដដាអ់ំផ្ុ់ ើម្បីដររពារខល ួជ
អ្ន រា ជិងបជុស្សជាបដម្ស្ឡាញស្ករ់ស្ស្កអ្នរាព្ដជំងឺ COVID19។ អ្ន រាដើដាបិជបាជចារាស្កថ្ន់
ំ ង្កតរ ម្់ឈបជឹងហាជិ
ភ័យខព ស្ស្ក់ំផ្ុ់រានុងររឆ្ា ងជំងឺ COVID-19 ជិងររ
ធ្លារាស្កខល ួជឈឺីងជស្កីងរ។
បជុស្សម្រ់ស្កគ្ននដើដាមាជអាយុចា់ស្កព្ដអាយុ 5 ឆ្នំ ែម្ង
ៅរួ រដ់បបួ ដាចារាស្កថ្ន់
ំ ង្កតរជំងឺ COVID-19 ើម្បីដជួយ
ររពារម្់ឆ្ំងជឹងជំងឺ COVID-19។ ជះរ ួប់ញ្ចូដាទំង
ររ ីវ ម្ឱ្យើូ ស្់ដជែ ប ឬើូ ស្ជំរុញដើដាបាជដណកនាំទង
ំ
ឡាយ ម្រ់ស្កដារាខ ណកៈជិងទជស្ក ព្ដា ិលា។

ស្ម្មា់ស្កព្័់៌មាជ់ដជែ ប ចូ រ ស្តជរាូ ើ QR ជះ ឬរា៏ ចូ ដា
ៅរជស្ក រហបំព្័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។
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