
ជំងឺ COVID-19
 ិ ធី ដ ើម្ប ដីប់ស្កាត ស់្ករររ ករាលដាលដាៃជជំងឺ COVID-19  ៅតាបផ្ទះ
ប្រសិនបរើអ្នកមានជំងឺ COVID-19 កប្រិតហានិភ័យដែលសមាជិកប្ករុប្រួសារររស់អ្នកអាចនឹងឆ្លងបរ

បោរពីអ្នករឺមានខ្ពស់។ រ ៉ុដនែមានកត្តែ រួយចំនួនដែលអ្នកអាចប វ្ ើបានបែើរបីកាត់រនថយការរកីោលដាល

ននជំងឺ COVID-19 បៅកន ុងផ្ទះររស់អ្នក។

បជុស្សទងំឡាយដើដាមាជជំងឺ COVID-19

ររដែទអំ្នរាដើដាមាជជំងឺ COVID-19

• សូរឱ្យរន៉ុសសមាន ក់បៅកន ុងប្ករុប្រួសារដែល

ប្រឈរនឹងហានិភ័យទារ បរើលដែទាអំ្នកជំងឺ 

COVID-19 ប្រសិនបរើអាចប វ្ ើបៅបាន។

• កំណត់បពលបេលាដែលអ្នកដែទាចំំណាយយ 

ខ្ណៈបពលបៅជិតអ្នកជំងឺ COVID-19។

• ពាក់មា ស់ និងបប្សារនែការពារ បៅបពល

ផ្ែល់ការដែទា។ំ លាងសមាា តនែ រន្ទទ រ់ពី

បដាះបប្សារនែ ឬរ ះពាល់ររស់រររដែល

បានបប្រើប្បាស់រចួ។

សូ្បបូរស្័ព្ទ  ៅ់ណ្ដា ញបូរស្័ព្ទ ដផ្នរាព័្់៌មាជស្ត ដព្ដជំងឺ COVID-19 រ់ស្ស្ក DPH តាបរយៈ ដាខ 833-

540-0473 (របប្រើការជាបរៀងោល់នែៃចារ់ពីបមា ង 8:00 ប្ពឹក ែល់បមា ង 8:30 យរ់)។ អ្នកទទួលទូរស័ពទ

អាចជួយដសវងរកទីតំ្តងបែើរបីដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែកឬប វ្ ើចត្តែ ែីស័ក បឆ្ល ើយសំណួរទាងំឡាយ

ររស់អ្នកចំបពាះជំងឺ COVID-19 និងដចករំដលកឯកសារ្នធានដែលមានប្របោជន៍បផ្សងៗបទៀត។

រររស្ស្ក ៅជាបួយជរណ្ដមាន រាស្ក ដើដាមាជជំងឺ COVID-19

• បរៀរចំឱ្យមានខ្យល់ររសិ៉ុទធចូលកន ុងផ្ទះររស់អ្នក 

កាន់ដតបប្ចើនត្តរដែលអាចប វ្ ើបៅបាន។ បរើក

រងអ ចួ និងបប្រើប្បាស់កង្ហា របែើរបីផ្ល ុំខ្យល់បចញ ឬ

បប្រើប្បាស់មា ស៉ុីនរនសុ ទធខ្យល់ បែើរបីជួយ នំ្ទ ភារ

លា ិតបរបោរ COVID-19 បចញបៅខាងបប្ៅ។

• យកររស់រររផ្ទទ ល់ខ្ល នួបចញពីទីតំ្តងដែលសថ ិត

បៅររួគ្នន  ប ើយបជៀសវាងការបប្រើប្បាស់ររស់

រររររួគ្នន ែូចជា ចាន ដពងទឹក កដនសង និង

ទូរស័ពទ។

• សមាា តនផ្ទដែលមានការរ ះពាល់បប្ចើន ឱ្យបាន

ញឹកញារ់។

• ប្រសិនបរើបប្រើប្បាស់រនទរ់ទឹកររួគ្នន  សូរបរើក

រងអ ចួឬបរើកកង្ហា រ ប ើយរង់ចាំរយៈបពល 30 ន្ទទី 

រន្ទទ រ់ពីរ៉ុរគលដែលមានជំងឺ COVID-19 បប្រើ

ប្បាស់រចួ។ ពាក់មា ស់ការពារ ប្រសិនបរើចូលបៅ

បលឿនជាងបនះ។

• សូរអ្ន៉ុេតែត្តរបសចកែ ីដណនំ្ទអ្ំពីការប វ្ ើបតសែ  

ការពាក់មា ស់ ការប វ្ ើការង្ហរ និងការប វ្ ើចត្តែ ែី

ស័ក ត្តររយៈបរ ទំព័រ ph.lacounty.gov/

covidcontacts។

សូ្បពារាស្កមា៉ា ស្ស្ក ដើដាមាជរាម្បិ់ររពារដាអ ណ្ដស្ស្ក

• ការពាក់មា ស់ដែលរិទជិត និងបប្ចាះបានលារឺជា

 េ ិ្ ីែល្លា រំផ្៉ុតរួយបែើរបីរកឱឱ្យសមាជិកប្ករុ

ប្រួសារទាងំអ្ស់មានស៉ុេតថ ិភាព។

• រន៉ុសសប្ររ់គ្នន រួរដតពាក់មា ស់ ប្រសិនបរើពួកបរ

បៅកន ុងរនទរ់ជារួយអ្នកែនទ។ ចំណ៉ុ ចបនះមាន

សារៈសំខាន់ជាចាំបាច់ណាយស់សប្មារ់អ្នកដែល

មានជំងឺ COVID-19 អ្នកបរើលដែទាអំ្នកមានជំងឺ

និងអ្នកដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ពស់។

• ពាក់មា ស់ការពារ (ែូចជាប្របភទ KN95 

ប្របភទ KN95 ឬប្របភទ KF94) ឬកល្មា សពី់រ

ជាន់ (ពាក់មា ស់ប្កណាយត់បលើមា ស់កប្រិតបេជជ

សាស្តសែ )។

• ក៉ុមារដែលមានអាយ៉ុបប្ការ 2ឆ្ន ំ

រិនរួរពាក់មា ស់បទ។

• សប្មារ់ព័ត៌មានរដនថរ សូរបរើល
បរ ទំព័រ ph.lacounty.gov/masks។

• ដាក់ខ្ល នួបៅដាច់បដាយដែកដតមាន ក់ឯងបៅ

កន ុងរនទរ់បដាយរិទទាវ រឱ្យជិត។ ក៉ុំចាកបចញ

ពីរនទរ់ បលើកដលងដតមានការចាំបាច់។ សូរ

ប្បារ់ឱ្យអ្នកែនទទ៉ុករហ រូអាហារ បភសជជៈ និង

ររស់រររបផ្សងបទៀតបៅមាត់ទាវ រររស់អ្នក។

• អ្នកប្តេូសាន ក់បៅដតផ្ទះ បលើកដលងដតប្តេូទទួល

ការពាបាល។ ក៉ុំឱ្យមានបភញៀេរកសួរស៉ុខ្ទ៉ុកខ ។

• បប្រើប្បាស់រនទរ់ទឹកដាច់បដាយ

ដែកពីគ្នន  ប្រសិនបរើអាចប វ្ ើបៅ

បាន។ ប វ្ ើការសមាល រ់បរបោរ 

រន្ទទ រ់ពីការបប្រើប្បាស់រែងៗរចួ។

• លាងសមាា ត ឬបប្រើប្បាស់ទឹកអ្ន្ទរ័យ

លាង  សមាា តនែឱ្យបានញឹកញារ់។

• ពាក់មា ស់ដែលមានកប្រិតការពារលា

ណាយស់ បពលបៅជិត អ្នក ែនទ។

• សូរអ្ន៉ុេតែត្តរបសចកែ ីដណន្ទំនន ការ

ដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែក ត្តរ

រយៈបរ ទំព័រ ph.lacounty.gov 

/covidisolation។

http://ph.lacounty.gov/covidcontacts
http://ph.lacounty.gov/covidcontacts
http://ph.lacounty.gov/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


ររលរាស្កខល ជួឱ្យ ៅលចស្ក លយដែរា ៅរាន ុង់រ ធ ិណករជស្ក ដ់់ូច

បជុស្សដើដាម្់ឈបជឹងហាជិភ័យ

ខពស្ស្កជាងរាន ុងររធ្លា រាស្កខល ជួឈឺ ងីជស្ក ងីរ

• អ្នកដែលមានអាយ៉ុចារ់ពី 65 ឆ្ន ំ

បែើងបៅ និងអ្នកដែលមានរញ្ហា

ស៉ុខ្ភាពប្រចាំកាយ រឺប្រឈរនឹង

ហានិភ័យខ្ពស់ជាង ចំបពាះការធាល ក់

ខ្ល នួឈឺ ៃ្ន់ ៃ្រ ប្រសិនបរើពួកបរឆ្លង

ជំងឺ COVID-19។ បនះររួរញ្ច លូទាងំ 

អ្នកមាននផ្ទបពាះ និងអ្នកដែលបទើរ

ដតបានសប្មាលកូនែមីៗ។

• សូរដាក់រន៉ុសសដែលមានជំងឺ COVID-19 ឱ្យបៅ

ដាច់បដាយដែកពីសមាជិកប្រួសារបផ្សងបទៀត

ដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ពស់ ប្រសិនបរើអាច

ប វ្ ើបៅបាន។

• រន៉ុសសទាងំឡាយដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ពស់

រិនរួរចាត់ឱ្យប វ្ ើជាអ្នកបរើលដែទាំ ឬទទួលការ

ដែទាពីំអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 បន្ទះបទ។

• អ្នកដែលប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ពស់

ប ើយដែលបានបកើតជំងឺ COVID-19

បន្ទះ រួរដតពិបប្គ្នះជារួយប្រូបពទយររស់

ពួកបរអំ្ពីថ្ន សំប្មារ់ជំងឺ COVID-19

ដែលអាចទរ់សាា ត់ការធាល ក់ខ្ល នួឈឺ

ៃ្ន់ ៃ្ របាន។ ថ្ន បំនះែំបណើរការបានលា

រំផ្៉ុតបៅបពលដែលបប្រើប្បាស់វាឱ្យបាន

ឆ្រ់ត្តរដែលអាចប វ្ ើ បៅ បាន រន្ទទ រ់

ពីចារ់បផ្ែើមានបោរសញ្ហា ។ សប្មារ់

ព័ត៌មានរដនថរ សូរបរើលបរ ទំព័រ 

ph.lacounty.gov/covidmedicines។

ការដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែក និងការប វ្ ើចត្តែ ែីស័កអាចជាការពិបាក ជាពិបសសប្រសិនបរើទីត្តំង

ទំបនរមានការកំណត់។ ប្រសិនបរើអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 រិនអាចដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែក

បៅទីតំ្តងដាច់ពីគ្នន បានបទ សូរមានការប្រងុប្រយ័តនឱ្យបានខ្ពស់បផ្សងបទៀត បែើរបីជួយទរ់សាា ត់ការរកី

ោលដាលននបរបោរ ឬទូរស័ពទបៅ ់ណ្ដត ញបូរស្័ព្ទ ដផ្នរាព័្់៌មាជស្ា ដព្ដជំងឺ COVID-19 រ់ស្ស្ក DPH តាបរយៈ

 ដាខ 833-540-0473។ អ្នកទទួលទូរស័ពទអាចជួយដសវ ងរកទីតំ្តងបែើរបីដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែក

បដាយស៉ុេតថ ិភាពបប្ៅពីបៅកន ុងផ្ទះ។

• សូរបរៀរចំទីត្តំងបៅជិតរងអ ចួដែលអាចបរើកចំ  សប្មារ់ឱ្យរន៉ុសសដែល

មានជំងឺ COVID-19សថ ិតបៅ។

• រកឱរមាល តពីអ្នកែនទ និងពាក់មា ស់ដែលមាន កប្រិត ការពារ  លា  ណាយស់ បពលបៅកន ុង

រនទរ់ជារួយគ្នន ។

• ប្តេូប្បាកែថ្ផ្ទះមានខ្យល់រក់បចញចូលលា ។ បរើកចំ រងអ ចួ។ ដាក់កង្ហា របៅជារ់រងអ ចួ

ដែលបៅជិតអ្នកជំងឺ COVID-19 បែើរបីផ្ល ុំខ្យល់បចញបៅខាងបប្ៅ។ សូរបរើលបរ ទំព័រ 

សែ ីពីការប វ្ ើឱ្យខ្យល់រក់បចញចូលបៅកន ុងផ្ទះររស់អ្នកប្របសើរបែើងររស់ CDC។

• ដាក់ដប្រន្ទន្ទឱ្យដាច់ឆ្ៃ យពីគ្នន ត្តរដែលអាចប វ្ ើបៅបាន យកលារឺោ ងបហាចណាយស់ 6

 វ ីតពីគ្នន ។ ប្រសិនបរើរិនអាចប វ្ ើបៅបានបទ បរងដាក់កាលរស្តញ្ហា សគ្នន ។

ផ្ទះដើដាមាជបជុស្ស ម្ចម្ជជំនាជស្ក 

ជិងផ្ទះដើដាមាជ ម្ចម្ជម្រួារ

• ប្ករុប្រួសារទាងំបនះប្រឈរនឹងហានិភ័យខ្ពស់

កន ុងការោលដាលជំងឺ COVID-19 បៅកន ុងផ្ទះ។

• អាចមានអាររមណ៍ចដរលក ឬរិនប្សួលខ្ល នួកន ុង

ការពាក់មា ស់បពលបៅផ្ទះ ឬដាក់សមាជិកប្ករុ

ប្រួសារមាន ក់ដែលមាន

ជំងឺ COVID-19 ឱ្យបៅ

ដាច់បដាយដែកពីអ្នកែ

នទ។ រ ៉ុដនែវានឹងជួយឱ្យ

រន៉ុសសប្ររ់គ្នន មានស៉ុេតថ ិ

ភាព។ ប្ករុប្រួសារររស់

អ្នកប្គ្នន់ដតប្តេូអ្ន៉ុេតែ

ត្តរការប្រងុប្រយ័តនស៉ុេតថ ិ

ភាពរដនថរ កន ុងអ្ំែុង

បពលកំណត់រួយរ ៉ុបណាយណ ះ។

ររចារាស្កថ្ន ំ់ ង្កត រ រឺជាិ ធី ដដាអ ់ំផ្ុ់ ើម្បីដររពារខល ជួ

អ្នរា ជិងបជុស្សជាបដម្ស្ឡាញស្ករ់ស្ស្កអ្នរាព្ដជំងឺ COVID-

19។ អ្នរាដើដាបិជបាជចារាស្កថ្ន ំ់ ង្កត រ ម្់ឈបជឹងហាជិ

ភ័យខពស្ស្ក់ំផ្ុ់រាន ុងររឆ្ាងជំងឺ COVID-19 ជិងររ

ធ្លា រាស្កខល ជួឈឺ ងីជស្ក ងីរ។

បជុស្សម្រ់ស្កគ្នន ដើដាមាជអាយុចា់ស្កព្ដអាយុ 5 ឆ្ន ំ ែម្ង

 ៅរួរដ់បបួដាចារាស្កថ្ន ំ់ ង្កត រជំងឺ COVID-19  ើម្បីដជួយ

ររពារម្់ឆំ្ងជឹងជំងឺ COVID-19។  ជះរបួ់ញ្ច ូដាទងំ

ររ វី ម្ឱ្យើូស្់ដជែប ឬើូស្ជំរុញដើដាបាជដណកនាទំងំ

ឡាយ ម្រ់ស្កដារាខណកៈជិងទជស្ក ព្ដា ិលា។

ស្ម្មា ស់្កព្័់៌មាជ់ដជែប ចូរ ស្ត ជរូាើ QR  ជះ ឬរា៏ ចូដា

 ៅរជស្ក រហបំព្័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។
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http://ph.lacounty.gov/covidmedicines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html
http://ph.lacounty.gov/covidisolation

