FAQs ស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ម
ើ កូ រ� ូ� (COVID-19)
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
11/13/20៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេលើនិយមន័យអ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� និងេសចក� ីត្រម�វជុំ វ �ញ
អ� កែដល្រត�វឲ្យេ��ច់ពេី គ និងអ� កែដល្រត�វែតេ��ច់េ�យែឡក។ ក៏�នផ� ល់ព័ត៌�ន
បច��ប្បន� �ពបែន� មអំពី�រ្រគប់្រគងបុគ�លិក ឬេភ��វែដល�នេ�គស��ផងែដរ។

េបើសិន�អ� ក្រគប់្រគងកែន� ងេធ� ើ�រ្របេភទ�មួ យ អ� ក�ចនឹង�នក� ក
ី ង� ល់អំពីរេបៀបេ�ះ្រ�យប��
ែដល�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់អ�ក និង/ឬអតិថិជនរបស់អ�ក។
ប�� �
ី ងេ្រ�មេនះ គឺ�ចេម� ើយស្រ�ប់សំណួរែដលេយើង�នទទួ លពីអ�ក្រគប់្រគងៃន��ក់�រ��រណៈ
និង្រក �មហ៊ុនឯកជនអំពក
ី រណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នប��ក់ ឬសង្ស័យេ�កែន� ងេធ� ើ�ររបស់ពួកេគ។
េបើសិន�អ� កចង់�នព័ត៌�នបែន� មអំពជ
ី ង
ំ ឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19) ឬព័ត៌�នថ�ីៗបំផត
ុ
អំពីេមេ�គេនះ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័ររបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH)៖
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus។
1. ខ��ំ្រគប់្រគង�រ ��ល័យេ�នធីមួយែដល�នបុគ�លិកបេ្រមើ�រេ្រចើន។ បុគ�លិក��ក់មកេធ� ើ�រ�ំងឈឺ។
ពួ កេគមិនដឹង�េតើពួកេគ�នេមេ�គឬអត់េទ -- េ�គស��របស់ពួកេគគឺេ�ក្រមិត្រ�ល េហើយពួ កេគ
ជូនដំណឹងដល់ខ��ំអំពីជំងឺរបស់ពួកេគមុនេពលចំ�យេពលេវ��មួ យបុគ�លក
ិ េផ្សងេទៀត។
ប��ន
� បុគ�លិកែដលឈឺេ�ផ� ះ វ �ញ��មៗ។ េបើសន
ិ �ពួ កេគ�នេ�គស��ជំងឺធ�ន់ធ�រ ដូ ច�ពិ�កដកដេង� ើម
�នស��ធឬចុក្រទ�ង បបូ រ�ត់េឡើងពណ៌េខៀវ ឬដូ ច��ន់�ំង ចូ រទូ រស័ព�េ�េលខ 9-1-1។ ពុំេ�ះេទ
ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យស� ិតេ�ផ�ះ ពិេ្រ�ះ�មួ យ អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព និងេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID19។ ចូ រពិ�រ�ជេ្រមើសេធ� ើ�រេផ្សងេទៀត ដូ ច�េធ� ើ�រពីផ�ះ ឬ�រេរៀបចំេផ្សងេទៀតឲ្យេធ� �
ើ រពីច��យ
េបើសិន�បុគ�លិក�ចេធ� ើដូេ��ះ�ន។ �រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�នេ�គស�� �ចរក�នេ�
ph.lacounty.gov/covidcare។
េបើសិន�បុគ�លិកែដលឈឺ េធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 វ �ជ��ន ឬអ� កផ� ល់េស�របស់ពួកេគ្រ�ប់�
ពួ កេគ�នជំងឺ COVID-19 ពួ កេគគួ រស� ត
ិ េ�ផ�ះ និងអនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់
េ�យែឡកេ�ផ� ះ។
បុគ�លិកេផ្សងេទៀតគួ រ�យតៃម� �រប៉ះ�ល់ពីមុនរបស់ខ� �ន�មួ យបុគ�លិកែដលឈឺ ក��ងករណីែដល
បុគ�លិកេ�ះ�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នជំងឺ COVID-19 ប៉ុេ�
� ះ។
• េបើសិន�ពួ កេគ�ន�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ��មួ យបុគ�លិកឈឺេ�ចំណុច�មួ យ�ប់េផ�ម
ើ ពី 2 ៃថ�
មុនេពលបុគ�លិកឈឺេចញេ�គស�� រហូ តដល់ផត
ុ រយៈេពល�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡករបស់ពួកេគ
(ក៏្រត�វ�នេ��រយៈេពល�ចចម� ងជំងឺរបស់ពួកេគ) អ� កប៉ះ�ល់នឹង�ំ�ច់្រត�វេ�ផ�ះ
និង�ប់េផ� ើម�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគរយៈេពល 14 ៃថ� ។ �រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ� ្រត�វ�នកំណត់�
��រប៉ះ�ល់�មួ យែដលស� ិតក��ងច��យជិត�ង 6 ហ� ីតរយៈេពលសរុប 15 �ទី
ឬេ្រចើន�ងេនះក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង ឬ�រប៉ះ�ល់�រ�តុ�វៃន�ង�យេ�យមិន�ន�រ�រ
ឧ�ហរណ៍៖ េ�េពលមនុស្ស��ក់ក�ក ឬក�
� ស់ជត
ិ �� ឬេ�េពលមនុស្សពីរ�ក់
េ្របើេ្រគ�ង្រប�ប់្រប�រប រ �េ�គ ឬផឹករ ួម��។
• បុគ�លិកែដលមិន�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដលឈឺក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលចម� ងេមេ�គ
ពួ កេគ �ចបន� េធ� ើ�រ�ន។
Los Angeles County Department of Public Health
11/13/20 FAQ Managers (Cambodian)

FAQs ស្រ�ប់អ�ក្រគប់្រគង

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ម
ើ កូ រ� ូ� (COVID-19)
េបើសិន�បុគ�លិកែដលឈឺ េធ� ើេតស� អវ �ជ��នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19 �មួ យនឹង�រេធ� ើេតស� ម៉ូ េលគុល
ឬអ� កផ� លេ់ ស�របស់ពួកេគ្រ�ប់�ពួ កេគមិន�នជំងឺ COVID-19 េ�ះពួ កេគ�ច
្រតឡប់មកេធ� �
ើ ររយៈេពល 24 េ�៉ង ប��ប់ពព
ី ួ កេគែលង�នអ�រៈ្រគ �នេ��េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��
េហើយេ�គស��របស់ពួកេគ�នធូ រ្រ�ល។ េបើសិន�ពួ កេគ�នេ្របើេតស� េ្រ�ពី�រេធ� ើេតស� ម៉ូ េលគុល
និង�នទទួ លលទ� ផលអវ �ជ� �ន លទ� ផលេនះគួ រប��ក់�មួ យ�រេធ� ើេតស� ម៉ូ េលគុល។ អ� កប៉ះ�ល់
�មួ យបុគ�លេនះ មិន�ំ�ច់្រត�វប��ន
� េ�ផ�ះេដើម្បី�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកពីេគេឡើយ។
ចូ ររ�លក
ឹ បុគ�លិក� ំងអស់ឲ្យអនុវត� វ ��ន�រណ៍ទូេ�េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺផ� វ� ដេង� ម
ើ ។
អ� ក្រគប់្រគង� ំងអស់ គួ រែតជំរុញឲ្យ�ន�រ�ងៃដឲ្យ�នញឹក�ប់ ្រ�ប់បុគ�លិកកុឲ
ំ ្យេ្របើ្រ�ស់ទូរស័ព� តុ
�រ ��ល័យ ឬឧបករណ៍េធ� ើ�រ និងបរ ���រេផ្សងេទៀតរបស់បុគ�លិកេផ្សង សូ មរ�លឹកឲ្យបុគ�លិកអនុវត� �រ
រក�គំ�តសង� ម េ�យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ត
ី ពីអ�កដៃទ ែណ�ំឲ្យពួ កេគស��ត និងស��ប់េមេ�គ
េលើវត��និងៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ និងេលើកទឹកចិត��៉ងសកម� ឲ្យពួ កេគស� ិតេ�ផ� ះ
េបើសិន�ពួ កេគឈឺ។
2. េតើេធ� ើដូចេម� ចេបើអតិថិជនែដលមក�នេ�គស��ៃនជំងឺ?
េបើសិន�កែន� ងេធ� �
ើ ររបស់អ�ក�នទទួ លអតិថជ
ិ ន ឬច�ចរណ៍េភ��វ ចូ របង� លក� ណៈ�យ្រស� ល
េដើម្បីឲ្យេភ��វអនុវត� អ�ម័យល� និង��ទ្រគប់្រគងផ� វ� ដេង� ើមល� ។ �ក់��កែដលេស� ើឲ្យមនុស្សែដលឈឺ
ជួ បអ� ក�មអន�ញ។ ផ�ល់្រក�សជូ ត�ត់ ធុងស្រ�ម និងឧបករណ៍�ញ់ទឹកអ�ម័យ�ងៃដ
េ�យមិន�ច់ប៉ះេ�ជិត្រចកចូ ល។ និងសូ ម្រ�កដ�បុគ�លិករបស់អ�កអនុវត� �ម�រែណ�ំ
អំពី�ររក�គំ�តសង� ម េ�យរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�លិកដូ ច�� និងពីេភ��វ
មិន�ពួ កេគេមើលេ�ឈឺឬក៏អត់េ�ះេទ។ េបើសិន�បុគ�លិករបស់អ�ក្រត�វែតស� ិតេ�ជិតអតិថិជន ចូ រ
្រ�កដ�ពួ កេគ�ត់បន� យេពលេវ�េ�ជិត��ឲ្យតិច�ង 15 �ទី។
ប��ប់ពអ
ី តិថិជន�កេចញ ចូ រេ្របើ�រ�តុស��តេ�យ�ន��កស��ប់េមេ�គែដល�នចុះប�� �
ី មួ យ
EPA ែដលអះ�ង្រប�ំង��ក់�រចម� ងេមេ�គែដលកំពុងេកើតេឡើង េដើម្បីជូតៃដ��រ/ែដករុញ��
ប៊ូ តុងជេណ�ើរយន� ្របអប់ ��របន� ប់ទឹក ។ល។ ែដលេភ��វ�ច�នប៉ះ។
3. បុគ�លិកទូ រស័ព�ចូ លមក�យ�រណ៍�ពួ កេគ�នេតស� វ �ជ��នជំងឺ COVID-19។
ពួ កេគមិន�នេ�គស��ច�ស់�ស់�មួ យេឡើយ េ�េពលពួ កេគេ�េធ� ើ�រ ប៉ុែន�
ពួ កេគេធ� ើ�រ�៉ងជិតស�ទ
ិ � �មួ យអ� កដៃទ និង�ចេធ� ើឲ្យអ� ក�ំងេ�ះប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19។
េតើខ��ំ��
ំ ច់្រត�វ�ត់ វ ��ន�រអ� ីខ�ះ?
បុគ�លិករ ូបេនះ្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះ និង�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។ េបើសិន�ពួ កេគេ�ែតមិន�នេ�គ
ស�� ពួ កេគ្រត�វែតស� ត
ិ េ�ផ� ះ�៉ងតិច 10 ៃថ� ប��ប់ពីេធ� ើេតស� ។ េបើសិន�ពួ កេគេចញេ�គស��
េ�ចំណុច�មួ យ ពួ កេគ្រត�វ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡករយៈេពល�៉ងតិច 10 ៃថ�
គិត�ប់ពីៃថ� �ប់េផ� ើមេចញេ�គស�� និង�៉ងតិច 1 ៃថ� ប��ប់ពែី លង�នអ�រៈ្រគ �នេ��
េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� េហើយេ�គស�� (ឧ. ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី) �នធូ រ្រ�ល។
បុគ�លែដល��នេ�គស�� ែដលេធ� ើេតស� វ �ជ��ន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពីពីរៃថ� មុន
�លបរ �េច� ទេធ� េើ តស� វ �ជ��នដល់ 10 ៃថ� ប��ប់ព�
ី រេធ� ើេតស� របស់ខ� �ន។ បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
�មួ យបុគ�លេនះក��ងអំឡ
� ងេពលចម� ងេមេ�គេនះ ្រត�វែត�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ�
គិត�ប់ពៃី ថ� ប៉ះ�ល់េលើកចុងេ្រ�យ។ េនះអនុវត� មិន�អ� ករ ួម�រ�រែដល�នឆ� ងជំងរឺ បស់ពួកេគមិន
េចញេ�គស���ល់ែតេ�ះ ឬេចញេ�គស��ប��ប់ពីេធ� ើេតស� េ�ះេទ។ ចូ លេ��ន់ទំព័រ�ក់ឲ្យ
៌ នអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ។
េ��ច់ពីេគេ�ផ�ះ (ph.lacounty.gov/covidquarantine) ស្រ�ប់ព័ត�
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ម
ើ កូ រ� ូ� (COVID-19)
�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ� ្រត�វ�នកំណត់���រប៉ះ�ល់�មួ យែដលស� ិតក��ងច��យជិត�ង 6
ហ� ីតរយៈេពលសរុប 15 �ទី ឬេ្រចើន�ងេនះក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង ឬ�រប៉ះ�ល់�រ�តុ�វៃន�ង�យ
េ�យមិន�ន�រ�រ ឧ�ហរណ៍េ�េពលមនុស្ស��ក់ក�ក ឬក�
� ស់ជត
ិ �� ឬេ�េពលមនុស្សពីរ�ក់
េ្របើេ្រគ�ង្រប�ប់្រប�រប រ �េ�គ ឬផឹករ ួម��។
ចូ រកត់ស��ល់� �មផ� វ� ច�ប់អ�កមិន�ច្រ�ប់បុគ�លិកេផ្សងេទៀត�អ� ក�ឈឺ ឬអ� ក��នជំងឺ
COVID-19 �នេឡើយ។ �រប��ញព័ត៌�នេវជ���ស� ឯកជនអំពីនរ���ក់ គឺ��ររ�េ�ភបំ�ន
េលើសិទ�ិអ�កជំង។ឺ បុគ�លិក�ច�យ�នរ��បុគ�លែដល�នឆ� ងជំងឺេ�ះ ប៉ុែន� េ�ះបី�ពួ កេគ
ដឹងក៏េ�យ ��េរឿងខុសច�ប់ែដលអ� កបេ�� ញព័ត៌�នេ�ះ។ �៉ង�ក� ី �នជំ�នមួ យចំនួន
ែដលអ� ក�ចេធ� �
ើ នេដើម្បី�រ�របុគ�លិកេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក និងអតិថជ
ិ នរបស់អ�ក៖
•

�៉ន់��ន�អ� ក��នប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ទ
ិ � ដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើ�មួ យបុគ�លិករ ូបេនះ
េ�េពលេធ� ើ�រ ក��ងេពលស្រ�ក ឬេពលបរ �េ�គ��រៃថ� ្រតង់។ បុគ�ល� ំងេ�ះ�ន�និភ័យ
(risk) និងគួ រែតេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ពីេពលែដលពួ កេគប៉ះ�ល់េលើក
ចុងេ្រ�យ�មួ យបុគ�លិកែដល�នឆ� ងជំងឺ ខណៈែដលបុគ�លិកេ�ះ្រត�វ�នដឹង�
�ចចម� ងេមេ�គ (�មរយៈ�រេធ� ើេតស� ឬេ�គស��) �មួ យជំងឺ COVID-19។
េបើសិន�បុគ�លិកែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ� មិន�នជំងឺក��ងរយៈេពលដប់បួនៃថ� គិត�ប់ពី
ឺ ��ញខ� �ន�ទូ េ�)
�រប៉ះ�ល់េលើកចុងេ្រ�យរបស់ពួកេគ�មួ យមនុស្សឈឺ (រយៈេពលជំងប
ពួ កេគ�ច្រតឡប់មកេធ� �
ើ រវ �ញេ�យសុវត� ិ�ព។ ក��ងចេ��ះេពលេនះ ពួ កេគ�ចេធ� �
ើ រ
ពីច��យ�ន។ បុគ�លិក�ចែស� ងយល់បែន� មអំព�
ី រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះប��ប់ព�
ី រប៉ះ�ល់
េ�ក��ង�រែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់បគ
ុ � លែដល�នប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ
COVID-19 (ph.lacounty.gov/covidquarantine)។

•

ស��ត និងស��ប់េមេ�គឲ្យ�នល� េ�េលើេ្រគ�ងបរ ���រ និងៃផ� េ�កែន� ងេធ� ើ�រែដលបុគ�ល
�ចនឹង�នប៉ះ ដូ ច�ៃដ��រ/ែដករុញ�� ប៊ូ តុងជេណ�ើរយន� ្របអប់ ��របន� ប់ទឹក �៉សុីនចម� ង
ឬ�៉សុីន�រ ��ល័យេផ្សងៗេទៀត ។ល។ ចូ រេ្របើ�រ�តុស��តេ�យ�ន��កស��ប់េមេ�គ
ែដល�នចុះប�� ី�មួ យ EPA ែដលអះ�ង្រប�ំង��ក់�រចម� ងេមេ�គែដលកំពុងេកើតេឡើង។

េបើសិន�បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិកេផ្សងេទៀតរបស់អ�កេចញេ�គស�� ខណៈេពលស� ិតេ��ច់
េ�យែឡក េ�ះពួ កេគគួ រេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19 និងអនុវត� �មេ�ល�រណ៍ែណ�ំអំព�
ី រ្រតឡប់
មកេធ� ើ�រវ �ញដូ ច�នកត់ស��ល់�ងេលើ (ឧ. ្រត�វេ��ច់េ�យែឡករយៈេពល 10 ៃថ� ប��ប់ពីពួកេគ
�ប់េផ�ម
ើ េចញេ�គស�� និង 1 ៃថ� ប��ប់ពីអ�រៈ្រគ �នេ���ន�ត់េ�វ �ញេ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��
េហើយេ�គស���ន�ពធូ រេស្បើយ)។
4. បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់េយើង្រត�វ�នសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន�
មិន�ន់�នេធ� ើេតស�េ�េឡើយ។
េ�ក��ង��ន�ពេនះ ចូ រប��ន
� បុគ�លិកែដលឈឺេ�ផ� ះ វ �ញ��មៗ។ េបើសន
ិ �ពួ កេគ�នេ�គស��ៃនជំងឺ
ធ� ន់ធ�រដូ ច�ពិ�កដកដេង� ើម �នស��ធឬចុក្រទ�ង បបូ រ�ត់េឡើងពណ៌េខៀវ ឬដូ ច��ន់�ំង
ចូ រទូ រស័ព�េ�េលខ 9-1-1។ ពុំេ�ះេទ ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឲ្យស� ត
ិ េ�ផ�ះ ពិេ្រ�ះ�មួ យ អ� កផ� ល់
េស�ែថ� ំសុខ�ព និងេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។ ចូ រពិ�រ�ជេ្រមើសេធ� �
ើ រេផ្សងេទៀត ដូ ច�
េធ� ើ�រពីផ�ះ ឬ�រេរៀបចំេផ្សងេទៀតឲ្យេធ� �
ើ រពីច��យ េបើសិន�បុគ�លិក�ចេធ� ើដូេ��ះ�ន។
�រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�នេ�គស�� �ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidcare។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ម
ើ កូ រ� ូ� (COVID-19)
េបើសិន�បុគ�លិកែដលឈឺ េធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬអ� កផ� ល់េស�របស់ពួកេគ្រ�ប់�
ពួ កេគ�នជំងឺ COVID-19 ពួ កេគគួ រស� ត
ិ េ�ផ�ះ និងអនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់
េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ េបើសន
ិ �បុគ�លិកែដលឈឺ េធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19អវ �ជ��ន �មួ យនឹង
�រេធ� ើេតស� ម៉ូ េលគុល ឬអ� កផ� ល់េស�របស់ពួកេគ្រ�ប់�ពួ កេគមិន�នជំងឺ COVID-19 េ�ះពួ កេគ�ច
្រតឡប់មកេធ� �
ើ ររយៈេពល 24 េ�៉ងប��ប់ពព
ី ួ កេគែលង�នអ�រៈ្រគ �នេ��េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ��
េហើយេ�គស��របស់ពួកេគ�នធូ រ្រ�ល។ េបើសិន�ពួ កេគ�នេ្របើេតស� េ្រ�ពី�រេធ� ើេតស� ម៉ូ េលគុល
និង�នទទួ លលទ� ផលអវ �ជ� �ន លទ� ផលេនះគួ រប��ក់�មួ យ�រេធ� ើេតស� ម៉ូ េលគុល។ េដើម្បីជួយេយើង
បេ�� �ស�រ�ក់បន��កធ� ន់ធ�រេលើសក្រមិតេ�េលើ្របព័ន�សុខ�ព អ� កមិនគួ រ�ម�រកំណត់ស��ល់របស់
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពេដើម្បីប��ក់ពី�រអវត� �នរបស់បគ
ុ � លិកែដលេកើតជំងឺផ� វ� ដេង� ើម ឬេដើម្បី
អនុ��តឲ្យបុគ�លិក្រតឡប់មកេធ� �
ើ រវ �ញេឡើយ។
5. បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់េយើង�នប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 ប��ប់ពី
េធ� ើអន� រកម� �មួ យ��រណជន - អតិថិជន ឬសហ�រ ��ជីវកម� - ែដល�ន�ក់ទងេយើង
េដើម្បី�យ�រណ៍� ពួ កេគ�នរកេឃើញ�ពួ កេគ�នឆ� ងជំងឺ។ េតើខ��ំ្រត�វ�ត់ វ ��ន�រអ� ីខ�ះ?
ចុះអ� កដៃទេ្រ�ពីបុគ�លក
ិ ែដល្របែហល�្រត�វ�នប៉ះ�ល់?
ពិនិត្យេឡើង វ �ញេលើអន� រកម� ៃនបុគ�លិករបស់អ�ក�មួ យេភ��វ។ េបើសិន�បុគ�លិកស� ិតក��ងច��យ 6 ហ� ត
ី
ពីបុគ�លែដលឈឺរយៈេពលសរុប 15 �ទី ឬយូ រ�ងេនះក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង ឬ�ន�រប៉ះ�ល់�រ�តុ
បេ�� ញ�មផ� វ� ដេង� ើមរបស់បុគ�លែដលឈឺេ�យ��ល់េ�យ��ន�រ�រ�រ (ឧ. ក� ក ឬក�
� ស់�ក់មខ
ុ )
បុគ�លិកគួ រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ព�
ី លបរ �េច� ទៃន�រប៉ះ�ល់។
ដូ ចេ�ក��ងេស�រ �យ៉ូ មុនៗ អ� ក្របែហល��ចផ� លជ
់ េ្រមើសេធ� �
ើ រពីផ�ះ។ ្រត�វពិនិត្យេមើល�េតើ
បុគ�លិកេផ្សងេទៀត�នប៉ះ�ល់ ឬក៏�ច្រគប់លក� ខណ�េដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះឬេទ។ េបើសន
ិ �
ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់អ�ក មិន�ននរ���ក់�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ទ
ិ � រយៈេពលយូ រ�មួ យេភ��វ
ែដលឈឺ េ�ះអ� កមិន�ំ�ច់�ត់ វ ���រេដើម្បី�រ�របុគ�លិកេ្រ�ពីបន� �រ្រគប់្រគងជំងឺ េ�ះេឡើយ។
េ�ះ��៉ង�ក� ី េ�ះបី�បុគ�លិក�នសុវត� ិ�ពក៏េ�យ អតិថិជនេផ្សងេទៀត្របែហល��នស� ត
ិ
េ�ជិតេភ��វេ�ះ េហើយអ� កគួ រែតេធ� ស
ើ កម� �ពេដើម្បី�រ�រពួ កេគ។ ចូ រចង�ំ� ��ចេកើតេឡើង
ពី�រត្រមង់ជួរេ��ងេ្រ�េដើម្បីចូលមកក��ងទីកែន� ងរបស់អ�ក ឬេ�ក��ងជួ រ�ងក��ងទីកែន� ងរបស់អ�ក
ឬេ�ក��ងបន� ប់រង់��
ំ ងេ្រ��រ ��ល័យរបស់អ�ក ឬេ�តុឈរែដលអតិថជ
ិ នឈរែក្បរ��េដើម្បីបំេពញ
ទ្រមង់ឯក�រ ឬេធ� ើកិច��រេផ្សងៗេទៀត។ េបើសិន�អ� ក��ល់អត� ស��ណរបស់មនុស្សែដល�នចូ លមក
ទីកែន� ងរបស់អ�កក��ងេពល�មួ យ�� ឬ�ច�ន�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ��មួ យបុគ�លែដលឈឺ អ� កគួ រែត
�ក់ទងពួ កេគ និងជូ នដំណឹងដល់ពួកេគ�ពួ កេគ�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ។ សូ មឲ្យពួ កេគ�ន
�រែណ�ំរបស់ DPH ស� ព
ី �
ី រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះែដល�នប�� ក
ី � � ង ph.lacounty.gov/covidquarantine។
េបើសិន�អ� កមិន��ល់អត� ស��ណរបស់មនុស្សែដល�ចនឹង្រត�វ�នប៉ះ�ល់ េរឿងល� បំផត
ុ ទីពីរ
គឺេធ� ើ�រជូ នដំណឹងេ�េលើេគហទំព័រ ឬទំព័រប�
� ញសង� មរបស់អ�ក ែដលេធ� ើឲ្យមនុស្សែដល�នចូ លមក
ទីកែន� ងរបស់អ�កេ�េពលែដលមនុស្សឈឺេ�ទីេ�ះ �នដឹងពី�និភ័យ (risk) និងត្រម�វ�រ
ក��ង�រ�ម�នសុខ�ពរបស់ខ� �ន - ឲ្យពួ កេគ�ន�រែណ�ំរបស់ DPH ស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន
ប៉ះ�ល់េ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។
6. ខ��ំ្រគប់្រគង��ក់�រេស�កម� សង� មរបស់រ��ភិ�លមួ យ ែដលបេ្រមើេស�កម� ដល់អតិថិជន
េ��រ ��ល័យរបស់េយើង រហូ តដល់េយើង្រត�វ�នែណ�ំឲ្យបិទ��រ េហើយឥឡ
� វេយើងេ�ជួបដល់ផ�ះ
េដើម្បីបេ្រមើេស�កម� ដល់អតិថិជន �ពិេសសអ� កែដល�យរងេ្រ�ះ។ អតិថិជន��ក់ ក��ងចំេ�ម
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ម
ើ កូ រ� ូ� (COVID-19)
អតិថិជនរបស់េយើង�នរកេឃើញ��នជំងឺ COVID-19។
េបើសិន�អ� ក�នបេ្រមើអតិថិជនេនះេ��រ ��ល័យរបស់អ�ក អ� កនឹង�ំ�ច់្រត�វរកេមើល�អ� ក��ន
ប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ� (ស� ិតក��ងគំ�ត 6 ហ� ត
ី ពីបុគ�លែដលឈឺរយៈេពលសរុប 15 �ទីឬយូ រ�ងេនះក��ងរយៈេពល
24 េ�៉ង ឬ�ន�រប៉ះ�ល់ �រ�តុបេ�� ញ�មផ� វ� ដេង� ើមរបស់បុគ�លែដលឈឺេ�យ��ល់េ�យ��ន
�រ�រ�រ (ឧ. ក� ក ឬក�
� ស់�ក់មុខ) �មួ យពួ កេគក��ងរយៈេពលចម� ងជំងឺរបស់ពួកេគ។ ដូ ចេ�ក��ង
េស�រ �យ៉ូ មុន (េលខ 5) អ� ក�ំ�ច់្រត�វពិនត
ិ ្យេឡើង វ �ញ�េតើបុគ�លិករបស់អ�ក�ខ� ះ�នប៉ះ�ល់�មួ យ
បុគ�លែដលឈឺ និងរយៈេពលយូ រប៉ុន�។ អ� កែដល្រត�វ�មលក� ណៈ វ �និច�យ
័ ��អ� កប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ�
នឹង�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពេី គេ�ផ� ះ។
េបើសិន�អ� ក�នបេ្រមើអតិថិជនេនះេ�ផ� ះ ក��ងអំឡ
� ងរយៈេពលចម� ងជំងរឺ បស់ពួកេគ អ� កែដលចូ លេ�
ក��ងផ� ះរបស់ពួកេគ�ច�ន�និភ័យ (risk)។ អ� កែដលចូ លេ�ក� ងផ� ះេ�ះ គួ រេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះរយៈេពល
14 ៃថ� គិត�ប់ព�
ី រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យ�មួ យអតិថិជនែដលឈឺ ដូ ច��េនះែដរគួ រផ� លជ
់ េ្រមើសេធ� �
ើ រពីផ�ះ។
បុគ�លិកេផ្សងេទៀតក��ងកម� វ �ធីរបស់អ�ក�ចបន� េធ� ើ�រ�រ�្រប�ំ�ន។
7. ខ��ំដឹក�ំ��ក់�រសុវត� �
ិ ព��រណៈ។ បុគ�លិក��ក់ក��ងចំេ�មបុគ�លិករបស់ខ��ំ�នេធ� ើ�រ�ំងឈឺ
និង�នប៉ះ�ល់ដល់បុគ�លិកសុវត� �
ិ ព��រណៈជួរមុខេផ្សងេទៀត។ ខ��ំមិន�ចប��ន
� ពួ កេគ�ំងអស់
េ�ផ�ះ�នេទ - េតើខ��ំគួរេធ� ើដូចេម� ច?
ដូ ចបុគ�លិកែដលឈឺេផ្សងៗេទៀតែដរ បុគ�លេនះ្រត�វែតស� ិតេ�ផ� ះដូ ច�នកត់ស��ល់េ�ក��ង�រេឆ� ើយតប
នឹងសំណួរេលខ 4។ េបើសន
ិ �បុគ�លិកេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 វ �ជ��ន ចូ រកំណត់អត� ស��ណអ� ករ ួម�រ�រ
ឬ��រណជនែដល�នប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ��មួ យបុគ�លិកឈឺ (ស� ិតក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពី
បុគ�លែដលឈឺរយៈេពលសរុប 15 �ទីឬយូ រ�ងេនះក��ងរយៈេពល 24 េ�៉ង ឬ�ន
�រប៉ះ�ល់�រ�តុបេ�� ញ�មផ� វ� ដេង� ើមរបស់បគ
ុ � លែដលឈឺេ�យ��ល់េ�យ��ន�រ�រ�រ (ឧ. ក� ក
ឬក�
� ស់�ក់មុខ) ខណៈែដលបុគ�លិកេនះ�ចចម� ងជំង។ឺ ែណ�ំឲ្យអ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�� ំងេ�ះ
ស� ិតេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯងរយៈេពល 14 ៃថ�គត
ិ �ប់ព�
ី លបរ �េច� ទៃន�រប៉ះ�ល់ចង
ុ េ្រ�យ។
េបើសិន��រប��ប់េនះប�
� លឲ្យខ� ះបុគ�លិកែដលនឹងបេង� ត
ើ �និភ័យ (risk) ��រណៈ�រ ួម
បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ែតមិន�នប��ញេ�គស��ៃនជំងឺ�ច្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញេ�យ
ពិនិត្យេមើលសីតុណ��ព និងេ�គស��ពីរដង�េរៀង�ល់ៃថ� និង�ក់�៉ស់�រ�រ។
�រែណ�ំអំពី�រ្រគប់្រគងជំងឺ គួ រែត្រត�វ�នពិនត
ិ ្យេឡើង វ �ញេ�យយកចិត�ទុក�ក់
េដើម្បី�រ�រកុំឲ្យបុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់បង� �និភ័យដល់អ�ករ ួម�រ�រ ឬ��រណជនបែន� មេទៀត។
8. ខ��ំគឺ��យក្រប�ំទីជ្រមកជន��នផ�ះសែម្បង ែដលផ�ល់�រ��ក់េ�េពលយប់ដល់មនុស្ស 50 �ក់។
េភ��វ��ក់ៃនេភ��វញឹក�ប់របស់េយើង�នអ�រៈ្រគ �នេ����ង
ំ និងដកដេង� ើមខ� ី និង្រត�វ�នប��ន
�
េ�មន� ីរេពទ្យ�មរថយន� សេ���ះប��ន់�លពីយប់មិញ។ េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�ីខ�ះេដើម្បី�រ�របុគ�លិក
និងេភ��វេផ្សងេទៀត?
េបើសិន�េភ��វ្រត�វ�នេធ� េើ �គវ �និច�័យេឃើញ��នជំងឺ COVID-19 ជន� ំង�យែដល�ន�រប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ�គួរ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេភ��វេផ្សងេទៀតេ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន។ បន� ប់េគង
�ច់េ�យែឡកែដល�នបង� ន់មួយស្រ�ប់បុគ�លនីមួយៗ�ច�ជេ្រមើសល� បំផុត។ េបើសិន�មិន�ចេធ� ើ
�ន គួ រអនុវត� វ �ធីេផ្សងេទៀតេដើម្បីបំែបកបុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់េចញពីអ�កដៃទ។ អ� ក�ចែស� ងរក
េ�បល់េដើម្បីបេង� ើតទី��ែដល�ន�រ�រេ�ក��ងឯក�រមួ យេ�� "�រែណ�ំស្រ�ប់ទីជ្រមក
ជន��នផ� ះសែម្បង" (Guidance for Homeless Shelter) េ�េលើេគហទំព័រ
របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ។
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ម
ើ កូ រ� ូ� (COVID-19)
េបើសិន�មិន�ចបំែបកេភ��វែដល�នប៉ះ�ល់ឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ ចូ រ�ក់ទង�យក��នសុខ�ព
��រណៈៃន�រទទួ លច��ឡីស័ក� និង�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់ជន��នផ� ះសែម្បង
�មរយៈេលខ (833) 596-1009 េដើម្បីេមើល�េតើ�នែ្រគេ�ទីេ�ះ និង�េតើេភ��វែដលអ� ក�ន
�រ្រព� យ�រម� ្រត�វ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំស�ីពីសទ
ិ � ិទទួ ល�នឬេទ។
បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់ក៏គួរ្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ� ះេដើម្បីេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះផងែដរ
េបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ េបើសិន�មិន�ចេធ� �
ើ ន បុគ�លិកែដល�នប៉ះ�ល់គួរ�ក់�៉ស់
និងទទួ ល�របេ្រង�នពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំអំព�
ី ររក�គំ�តសង� ម និង�រ្រគប់្រគងជំងឺទូេ�។
្រត�វខិតខំ្របឺងែ្របង្រគប់ែបប�៉ងេដើម្បី�ក់ក្រមិតេភ��វេលើ�រប៉ះ�ល់។
9.

ខ��្រំ គប់្រគង�ជីវកម� លក់�យ។ េយើង�នេធ� ើ�រ�រ�៉ងល� ក��ង�រ្រគប់្រគង�រចូ លេ�ក��ង�ង ដូ េច� ះ
េយើងមិន�ន�រកកកុញេទ
ប៉ុែន� េតើេយើងគួ រអនុវត� �ររក�គំ�តសង� មរ�ងបុគ�លិក
និងអតិថិជន
េ�ប��រគិតលុយេ�យរេបៀប�?
�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈជុំ វ �ញ�ររក�គំ�តសង� ម�នេ�លបំណងរក�ឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីត និង�រ
ប៉ះ�ល់មន
ិ ឲ្យយូ រ�ង 15 �ទីរ�ងមនុស្សពីរ�ក់។ �ទូ េ� �រប៉ះ�ល់�ន់ែតខ� ី គឺ រ �តែត្របេសើរ។
អ� កគួ រែត�នេ�លេ�អនុវត� �មចំណុច� ំងពីរឲ្យ�នល� បំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។ សូ មពិ�រ�
បិទស� ត់ស��ល់េ�េលើក្រ�លឥដ� ជិតប�� រេ�ក��ង�ងរបស់អ�ក េដើម្បីរក�ឲ្យអតិថិជនបង់្រ�ក់ស�ត
ិ
េ��ងចុងផុតៃនែខ្ស្រក��ត់ត្រមង់ទិស េ�យ�នអតិថិជនេផ្សងេទៀតស� ិតេ�ច��យ 6 ហ� ីតពីេ្រ�យ
ពួ កេគ។ ប��ប់មក អតិថិជន��ក់ៗ្រត�វេដើរមកមុខលុះ្រ�ែតដល់េពលសរុប�រទិញ និងបង់្រ�ក់ែត
ប៉ុេ�
� ះ។ ក��ងករណីែដល�ន�រលំ�កក��ង�រឲ្យអតិថិជនេ�រព�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ 6 ហ� ត
ី ជេ្រមើស
មួ យេទៀតគឺេរៀបចំរ�ំងេមើលេឃើញធ��ះេ�ប�� រនីមួយៗ ែដលបំែបកអ� កគិតលុយេចញពីអតិថិជន។
អ� ក្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើ្រ�ស់យុទ���ស� ��ែដលអ� ក�ចេធ� �
ើ ន េដើម្បី�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់
មុខទល់មុខជិតស� ិទ�រ�ងបុគ�លិក ក៏ដូច�រ�ងអតិថិជននិងបុគ�លិក។
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