េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)

Los Angeles County Department of Public Health
ទីផ ្សោរកសិករ និង្រពតឹ កា�ិ រណ៍សហគមន៍
េដយសារចំនួនករណីមានការេកើនេឡើងេ�ក��ង Los Angeles County រួមទាំងការចម�ងជំងឺក�ងសហគមន៍កាន់ែតេ្រចើន និងការែណនំកាលពីេពលថ�ែី ដលបានេចញេដយ California Department of Public Health េ្រពាះវទាក់ទងេ�នឹងជំងឺ COVID-19
និងការ្របមូលផ��ំទីសាធារណៈ ្រពឹត�ិការណ៍សហគមន៍េ�ទីផ្សោរកសិករ (Farmer's Markets) ្រត�វែតលុបេចាល ឬផ�ករហូតដល់េ្រកាយៃថ�ទី 30 ែខេមសាឆា�ំ 2020 េហើយនឹងមិន្រត�វបានេចញលិខិតអនុ��តសុខភាពឲ្យេធ�ើ្របតិបត�ិការេឡើយ។ ្រពឹត�ិការណ៍សហគមន៍ែដល្រត�វបាន
អនុម័ត និងអនុ��តកាលពីមុន នឹង្រត�វបានជូនដំណឹងថការអនុ��តរបស់ពួកេគ្រត�វបានព្យ�រ េហើយនឹង្រត�វបានេចញជេ្រមើសកំណត់កាលវ�ភាគ្រពឹត�ិការណ៍េឡើងវ�ញ ឬេស�ើសុំ្របាក់សងវ�ញស្រមាប់តៃម�ែដលបានបង់។
េដយយល់ពីត្រម�វការេដើម្បីធានថមានចំណីឣហារ្រសស់ស្រមាប់ពលរដ� ទីផ្សោរកសិករេ�ខាងេ្រ�ែដលមានការប�� ក់្រតឹម្រត�វ ែដល្រត�វបានប�� ក់េដយរដ� California និងបានទទួលលិខិតអនុ��តសុខភាពស្រមាប់ទីផ្សោរកសិករែដលមានការប�� ក់្រតឹម្រត�វ
នឹង្រត�វបានអនុ��តឲ្យេធ�ើ្របតិបត�ិការ េបើសិនជលក�ខណ� ខាងេ្រកាម្រត�វបានអនុវត�។
ល ក�ខណ�េធ�្រើ បតិប ត�កាិ រែដលបានែកែ្រប របស ់ទីផ្សោរ កស ិករែដលមានការប�� ក់្រតមឹ ្រត �វ៖
•

•
•

•
•
•

ដក់ក្រមិតេលើការលក់ចំណីឣហា˰រេ�ជផលិតផលទាំងមូលមិនមានការកាត់ និងចំណីឣហារែដលបានេវចខ�ប់។ ការ្របតិបត�ិការតូបលក់ចំណឣី ហារនឹងមិន្រត�វបានអនុ��តឲ្យដំេណើរការេឡើយ។
មិនអនុ��តឲ្យមានការសា셐កចំណីឣហារែដលមិនបានេវចខ�ប់េឡើយ។
ដក់សា�កស�� ែដលរ�លឹកឲ្យអតិថិជនអំពីចំណុចខាងេ្រកាម៖
o លាងផលិតផលទាំងអស់មុននឹងទទួលទាន
o ការរ�លឹកអំពីការលាងៃដhttp://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingEnglish.pdf
o េស�ើឲ ្យអតិថិជនេ�ផ�ះ េបើសិនជពួកេគឈឺ េទាះបីមានជំងឺ្រសាលក៏េដយ។ http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/StayHome.pdf
អ�កចាត់ការទីផ្សោរ មានទំនួលខុស្រត�វេដើម្បីធានថហ��ងមនុស្សស�ិតេ�ដច់ៗពីគា�េដើម្បី មានគំលាតសង�មស្រមាប់ អតិថិជន។
o ទុកឲ្យមានគំលាតចេន�ះកែន�ងដក់ផលិតផល
ផ�ល់កែន�ងលាងៃដស្រមាប់អតិថិជនេ�េពលែដលឣចេធ�ើបាន។ សូមែណនំឲ ្យេ្របើទឹកអនម័យលាងៃដែដលមានជតិឣល់កុលយ៉ ងតិច 60% ស្រមាប់ឲ ្យអតិថិជនេ្របមើ ុននឹងប៉ះពាល់ផលិតផល។
េធ�ើឲ ្យ្របាកដថ បានផ�ល់កែន�ងលាងៃដេ�ជិតទីកែន�ងបន�ប់ទឹក និងមានស��កសាប៊ូ និង្រកដសជូត្រគប់េពលេវលា។

បុគ �ល ិកទីផ្សោរកស កិ រែដលមានការប�� ក់្រតមឹ ្រតវ�
•
•

បុគ�លិកែដលឈឺ្រត�វបានែណនំឲ ្យេ�ផ�ះ និងមិន្រតឡប់មកេធ�ើការរហូតដល់ពួកេគែលងមានអការៈ្រគ�នេ�� យ៉ ងតិច 72 េមា៉ងេដយមិនេ្របើថ�ំប���ះកេ�� ។
បុគ�លិកែដលេមើលេ�ដូចជឈឺេ�េពលមកដល់កែន�ងេធ�ើការ ឬធា�ក់ខ�នឈឺក�ងអំឡ�ងេពលេធ�ើការគួរ្រត�វបានប���នេ�ផ�ះវ�ញភា�មៗ។

កា រែណនំអពំ កាី រលាងៃដស្រមាប់បគុ ល� កិ ទីផ្សោរទាំង អស ់
•

•

•
•

លាងសមា�តបាតៃដ និងៃដរបស់អ�កជមួយសាប៊ូ និងទឹកេ�� អ៊ុនៗរយៈេពលយ៉ ងតិច 20 វ�នទីមុនេពល៖
o ញ� ំ ឬផឹក
o ពាក់េ្រស�មៃដ
លាងសមា�តៃដបន�ប់ពីសកម�ភាពទាំងេនះ៖
o េ្របើបន�ប់ទឹក
o ប៉ះសក់ មុខ រងកាយ ឬសំេលៀកបំពាក់របស់អ�ក
o កណ�ស់ ក�ក ឬេ្របើ្រកដសជូតមាត់
o ជក់បារ� ញំ ផឹក ឬទំពាស�រេ�ស៊ូ
o ចាក់ ឬយកស្រមាមេ�េចាល
o ប៉ះពាល់លុយ និងដូរឬឣប់លុយ
o េដះេ្រសាមៃដ
o បន�ប់ពីេធ�ើសកម�ភាពេផ្សងៗេទៀតែដលឣចេធ�ើឲ ្យៃដកខ�ក់
សូមែណនំឲ ្យចាត់តាំងបុគ�លិកមា�ក់េរៀងរល់េវនេដើម្បីេធ�ើឲ ្យ្របាកដថកែន�ងលាងៃដមានស��កសាប៊ូ និង្រកដសជូត្រគប់េពលេវលា។
សូមែណនំឲ ្យេ្របើេ្រសាមៃដបានសម្រសបជឧបករណ៍បែន�ម ប៉ុែន�វជេរឿងសំខាន់ែដល្រត�វចងចាំថ េ្រសាមៃដមិនជំនួសត្រម�វការលាងៃដ និងការអនុវត�អនម័យៃដល�េឡើយ។

កា រសមា� តជទូេ�
•

សមា�ត និងសមា�ប់េមេរគេលើៃផ�ែដល "ប៉ះពាល់េ្រចើន" ទាំងអស់ដូចជ ែផ�កខាងេលើតុ ប��រគិតលុយ ្របដប់្របដក��ងបន�បទ់ ឹក កន�ន់លាងៃដ និងធុងស្រមាមឲ្យបានញឹកញប់។

ន យកដ� នស ុខភាពសា㑸ធារណៈរបស េ់ ខានធី Los Angeles
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េមេរគកូរណ
�ូ ្របេភទថ�ី (COVID-19)

Los Angeles County Department of Public Health
ទីផ ្សោរកសិករ និង្រពតឹ កា�ិ រណ៍សហគមន៍
•

េ្របើ្របាស់ផលិតផលែដលបានចុះប��ិការជមួយភា�ក់ងរការពារបរ�សា�ន (Environmental Protection Agency; EPA) េដើម្បសី មា�ត (កមា�ត់េមេរគ) និងសមា�ប់េមេរគ (សមា�ប់េមេរគ)។ ្រត�វអនុវត�តាមការែណនំេ�េលើសា쀜�ករបស់ផលិតផលសមា�ត
និងផលិតផលសមា�ប់េមេរគជនិច�។

សា쀜 រធាតុសមា� បេ់ មេរគែដលមាន្របស ិទ�ភា ព
•

•

េដើម្បីេធ�ើសូលុយស្យ�ងេធ�ើឲ ្យស (Bleach) ចូរលាយ Bleach មួយសាᾄ�ប្រពាកាេហ�ក�ងទឹក 1 កា�ត (4 ែពង)។ ស្រមាប់ការផ�តផ់ �ង់េ្រចើន ចូរដក់ Bleach ¼ ែពងក��ងទឹក 1 ហា╨�ឡ�ង (16 ែពង)។ េ្របើសូលុយស្យ�ងក��ងរយៈេពល 20 នទី។
េ្របើ្របាស់បន�ះ្រកដសេតស� េដើម្បីេធ�ើេតស�សូលុយស្យ�ងក�រ�ន (100 ppm)។

សា╀រធាតុសមា�ប់េមេរគែដលបានអនុ��តេដយ EPA េផ្សងៗេទៀតឣច្រត�វេ្របើ េបើសិនជវមាន្របសិទ�ភាពេលើេមេរគកូរ�ូណ។ អ�កេ្របើ្របាស់ឣចទាក់ទងេលខ “1-800” េ�េលើសា�កផលិតផលេដើម្បីដឹងពី្របសិទ�ភាពរបស់វេលើជំងឺ “COVID-19”។

កា រចាត់ែចងសា놐រធាតុសមា� បេ់ មេរគ របស រ់ បរ និងកាកស ំណល បា់ នសម្រស ប
• េ្របសា튄
ើ រធាតុគីមីេ�ក��ងកែន�ងែដលមានខ្យល់េចញចូលល�។

• េចៀសវងការលាយសាᲸរធាតុគីមីែដលមិន្រត�វគា�ចូលគា� (ឣនសាᲸ�ក)។
• ការពារកុំឲ ្យសា놐រធាតុគីមីប៉ះពាល់ម�បឣហរក��ងអំឡ�ងេពលសមា�ត។

• ្រគប់្រគងកាកសំណល់េដយសុវត�ិភាព និងេបាះេចាលក��ងធុងស្រមាមែដលមានសុវត�ិភាព។

អ�ក ចា ត់ការទីផ្សោរមានទំនលួ ខុស ្រតវ� ធានបាននូវការអនុវត�តាមលក�ខណ� ខាងេល ើ។
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទាក់ទងេសវកម�្របឹក្សោេយបល់តាមរយៈេលខ (888) 700-9995។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីជំងឺ Covid-19 សូមចូលេ�កាន់៖ http://publichealth.lacounty.gov ឬេ�េ�ែខ្សទូរសព�ព័ត៌មានរបស់ Los Angeles County 21-1 ែដលឣចទាក់ទងបាន 24 េមា៉ងក��ងមួយៃថ�។

ន យកដ� នស ុខភាពសា琜ធារណៈរបស េ់ ខានធី Los Angeles
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