សំនួរដែលត្រូវបានសួ រជាញឹកញាប់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ (Cooling

Center FAQs)

មជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ និង ជ្ំងឺ COVID-19
សីរុណ្ហភាពខ្ព ស់គឺជាការគំរាមកំដែងែ៏ធំមួយែល់សខ្
ុ ភាពសាធារណ្ជ្ន។ ការរងនឹងសីរុណ្ហភាពខ្ព ស់ ឬ
កម្តៅខ្លំង សំម្ណ្ើមនិងគុណ្ភាពខ្យល់មិនលអ អាចបងក ឱ្យមានបញ្ហហសុខ្ភាពជាម្ត្ចើន រ ួមទ ំងជ្ំងឺដែល
ទក់ទងនឹងកម្តៅខ្លំងែូ ចជា ម្តៅម្ខ្សោះកំលង
ំ ម្តៅខ្លំងម្ខ្សោះជារិទឹក និងសូ មបីដរការសាលប់។
មជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់គឺជាទីតំងដែលត្រូវបានកំណ្រ់ម្ែើមបីផ្ៅលកា
់ រធូ រម្សបើយ និងសុវរថ ិភាពកនុងកំឡ
ុ ងម្ពល
សីរុណ្ហភាពម្ឡើងខ្ព ស់សត្មាប់អនកដែលមិនមានកដនល ងត្រជាក់ ឬមា៉ាសុីនត្រជាក់។ វាគឺជាមម្ធោបាយមួ យ
ដែលម្ខ្នធី ទីត្ក ុង និងត្ក ុមមិនរកត្បាក់ចំម្ណ្ញការពារសុខ្ភាពសាធារណ្ជ្នកនុងកំឡ
ុ ងម្ពលមាន
អាកាសធារុម្តៅខ្លំង។

1. តរើមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ជាអ្វ ី?

មជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់គឺជាកដនល ងម្ៅកនុងសែគមន៍ដែលអន កអាចត្រជាក់ត្សួ លកនុងអំឡ
ុ ងម្ពលអាកាស
ធារុម្តៅជាពិម្សសត្បសិនម្បើអនកមិនមានមា៉ាសុីនត្រជាក់។ មជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់រ ួមមានកដនល ងមាន
មា៉ាសុីនត្រជាក់ដែលជារបស់រដ្ឋាភិបាលែូ ចជា បណ្ណ
ា ល័យ មជ្ឈមណ្ឌលសែគមន៍ និងមជ្ឈមណ្ឌលសត្មាប់
មនុសសចាស់។

2. តរើមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ត ើកឬតេកនុងតេលមានតោគោររារ?

ត្រូវម្ែើយ ពីម្ត្ពាោះទីតំងជាម្ត្ចើនែូ ចជា បណ្ណ
ា ល័យ មជ្ឈមណ្ឌលសែគមន៍និងកដនល ងកំសានៅ និងអាជ្ីវ
កមម ឯកជ្ន ែូ ចជាហាងកាម្ែេ ផ្សរទំម្នើប ឬម្រាងកុនជាម្ែើមត្រូវបានបិទជាបម្ណ្ណ
ៅ ោះអាសនន ម្ដ្ឋយសារ
ជ្ំងឺរាររារ។ អន កអាចទទួ លបានព័រ៌មានអំពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ដកបរអន កម្ៅទីម្នោះ ឬអន កអាចទូ រស័ពទ
ម្ៅម្លខ្ 211 ។
3. តរើតៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់មានសុវរថ ភា
ិ េឬតេ?
សុខ្ភាពនិងសុវរថ ិភាពរបស់បុគគលិក និងម្ភញៀវម្ៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់គឺជាអាទិភាពទីមួយរបស់ម្យើង។
ម្ខ្នធីបានបម្ងក ើរការផ្លលស់បតរចំ
ូ ម្ពាោះដផ្នការមណ្ឌលត្រជាក់ជាមួ យបណ្ណ
ៅ ទីត្ក ុងនានាម្ែើមបីធានាថាពួ ក
ម្គអាចម្ធេ ើត្បរិបរៅ ិការម្ដ្ឋយសុវរថ ិភាពកនុងអំឡ
ុ ងម្ពលអាកាសធារុម្តៅខ្លំង ម្ែើយដែលអនុម្លមតម
បទបញ្ហារបស់មន្រនៅីសុខ្ភិបាល និងរត្មូវការសត្មាប់ការរកសគមាលររាងកាយ (សងគ ម) ។ ការត្ប ុងត្បយ័រន
ទ ំងម្នោះរ ួមមាន៖
•

ការអនុញ្ហារិឲ្យចូ លម្ត្បើ៖ បុគគលិកនិងម្ភញៀវនឹងត្រូវបានដណ្នាំឱ្យសានក់ម្ៅផ្ទ ោះត្បសិនម្បើពួកម្គមិន
ត្សួ លខ្ល ួន។ មនុសសណ្ណមានក់ដែលរាយការណ្៍ ឬបង្ហហញសញ្ហាននជ្ំងឺនឹងត្រូវបានម្សន ើសុំឱ្យចាកម្ចញ
និងដសេ ងរកការដែទ ំសុខ្ភាពសមត្សប។

•

របាំងត្គបមុខ្៖ បុគគលិកនិងម្ភញៀវដែលមិនម្ត្បើរបាំងមុខ្នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ហារិឱ្យចូ លកនុង
មជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ម្ទ ម្លើកដលងដរកុមារអាយុម្ត្កាម ២ ឆ្នំ។

•

គមាលររាងកាយ៖ បុគគលិកនិងម្ភញៀវនឹងត្រូវបានដណ្នាំឱ្យអនុវរៅ ការរកសគមាលររាងកាយ (សងគ ម)
ម្ដ្ឋយឈរម្ៅចមាាយយ៉ាងរិចត្បាំមួយែេ ីរពីមនុសសម្ផ្សងម្ទៀរម្លើកដលងដរសមាជ្ិកត្គួ សារ។ រុ
ម្តអី និង គំនូសត្ពាងរ ូបសាន្រសៅម្ផ្សងម្ទៀរនឹងត្រូវបានម្រៀបចំម្ែើមបីធានាឱ្យមានចំង្ហយឆ្ាយ
សមរមយ។ ចំនួនមនុសសម្ៅកនុងបនទ ប់អរិបរមានឹងត្រូវការ់បនថ យយ៉ាងម្ហាចណ្ណស់ពាក់កណ្ណ
ៅ ល
ម្ែើមបីការពារកុំឲ្យចម្ងអ ៀរគ្នន។

•

ទំនាក់ទំនង៖ សាលកសញ្ហានឹងត្រូវមានបិទផ្សយម្ៅទូ ទ ំងមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ម្ែើមបីរំលឹកបុគគលិក
និងម្ភញៀវពីសកមម ភាពការពារសំខ្ន់ៗរ ួមមាន៖ រម្បៀបពាក់របាំងមុខ្ដែលត្រឺមត្រូវ(ត្គបត្ចមុោះ
និងមារ់) លងនែ ត្គបការកណ្ណ
ៅ ស់និងកអ ក និងម្ជ្ៀសម្វៀងការប៉ាោះមុខ្របស់ពួកម្គ។

•

សមាារៈបង្ហករ៖ ទឹកអានាម័យលងនែនឹងត្រូវបានដ្ឋក់ម្ៅមារ់ទេចូ ល និងម្ៅកដនល ងរ ួមទូ ម្ៅ។
បនទ ប់ទឹកនឹងមានសតុកទុកត្គប់ត្គ្នន់នូវសមាារៈសត្មាប់លងនែជាមួ យសាបូ និងទឹក។
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សំនួរដែលត្រូវបានសួ រជាញឹកញាប់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ (Cooling

Center FAQs)

មជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ និង ជ្ំងឺ COVID-19
•

អាហារ៖ នឹងមានែបទឹកទុកជ្ូ ន។ ម្ភញៀវនឹងត្រូវដណ្នាំឲ្យយកមហ ូបនិងម្ភសជ្ា ៈផ្លទល់ខ្ល ួន។ នឹងត្រូវ
បានអនុញ្ហារិឲ្យកមម ៉ាង់អាហារពីម្ត្ត ។ នឹងមិនមានទូ ទឹកកកឬកដនល ងសត្មាប់ទុកអាហារម្ទ។
ការដចករំ ដលកអាហារនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ហារិម្ទ ម្លើកដលងដរជាសមាជ្ិកត្គួ សារ។

•

ការលងសមាអរ៖ មជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់នឹងអនុវរៅ តមនិរិ វ ិធីជ្ូរសមាអរនិងសមាលប់ម្មម្រាគ។ នផ្ទ
ដែលត្រូវបានប៉ាោះពាល់ជាញឹកញាប់ែូចជា នែទេ បង្ហកន់នែ រុ កដនល ងសត្មាប់អងគុយ បនទ ប់ទឹក
និងកត្មាលនឹងត្រូវបានជ្ូ រសមាអរជាញឹកញាប់។ សំរាមនឹងត្រូវបានត្បមូ លម្ែើយនិងម្បាោះម្ចាល
ជាត្បចាំ។

4. តេរុអ្វីបានជាមានសារៈសំខាន់កនុងការចំណាយតេលតៅកន្នែ ងន្ែលមានមា៉ាសុីនត្រជាក់?
កនុងអំឡ
ុ ងម្ពលអាកាសធារុម្តៅជាពិម្សសកនុងអំឡ
ុ ងម្ពលមានកំម្ៅម្តៅម្ែរម្ត្ចើននែា និងសីរុណ្ហភាព
ខ្ព ស់ម្ពលយប់ ការចំណ្ណយម្ពលយ៉ាងម្ហាចណ្ណស់ពីរបីម្មា៉ាងម្ៅកនុងមា៉ាសុីនត្រជាក់កនុងមួ យនែា អាចជ្ួ យ
ការ់បនថ យហានិភ័យ risk)ននជ្ំងឺដែលទក់ទងនឹងកម្តៅខ្លំង។ មា៉ាសុីនត្រជាក់មានសារៈសំខ្ន់ជា

(

ពិម្សសត្បសិនម្បើអនកមានអាយុម្ត្ចើន មានកូ នរូ ចៗ ឬមានសាថនភាពសុខ្ភាពជាក់លក់មួយចំនួន ។
ំ គឺជាអ្វ ី?
5. តរើជ្ំងឺទាក់េងនឹងកតតៅខាែង

ជ្ំងឺដែលទក់ទងនឹងកម្តៅម្កើរម្ឡើងម្ៅម្ពលដែលរាងកាយមិនអាចម្ធេ ើឱ្យខ្ល ួនឯងត្រជាក់។ ជ្ំងឺដែល
ទក់ទងនឹងកម្តៅខ្លំងជាទូ ម្ៅគឺ ម្តៅខ្លំងម្ខ្សោះជារិទឹក ម្តៅម្ខ្សោះកមាលំង ការរមួ លត្កម្ពើ និងការរមាស់
ឺ ក់ទងនឹងកំម្ៅនិងអេ ីដែលត្រូវម្ធេ ។ើ
ម្រាលម្ដ្ឋយកម្តៅ។ ដសេ ងយល់បដនថ មអំពីការកំណ្រ់ម្រាគសញ្ហាននជ្ំងទ

6. តរើមានជ្ំហានអ្វ ីតេៀរន្ែលខ្ុំត្រូវត្វ ើតែើមបីឱ្យត្រជាក់កនុងកំឡ
ុ ងតេលអាកាសធារុតតៅខាែង
ំ ?
ត្បសិនម្បើអនកមិនអាចម្ៅែល់មជ្ឈមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ សូ មពោយមបិទរបាំងបងអ ួចនិងវាំងនន ពិសា
ទឹកឱ្យបានម្ត្ចើនឬម្ភសជ្ា ៈដែលគ្នមនជារិអាល់កុល និងគ្នមនជារិកាម្ែេ អុីន ងូ រទឹកផ្លកឈូ កឬងូ រទឹក
ត្រជាក់ កំណ្រ់សកមម ភាពរឹងដរង និងពោយមម្ជ្ៀសវាងការម្ត្បើត្បាស់ចន្រង្ហកនឬឡចមអ ិនមហ ូប។

7. តរើខ្ុំអាចទាក់េងតៅអ្ន កណាតែើមបីេេួ លបានេ័រ៌មាន ន្នថ ម?
ម្បើសិនជាអន កមានសំនួរ សូ មទក់ទងម្ៅ 211 សត្មាប់ជ្ំនួយ។

សត្មា ់េ័រ៌មាន ន្នថ ម
សត្មាប់ព័រមា
៌ នបដនថ ម និងការត្បឹកសដណ្នាំ សូ មម្បើកម្មើលម្គែទំព័រ រកសសុខ្ភាពលអ ម្ៅម្ពលអាកាស
ធារុម្តៅខ្លំងរបស់ម្ខ្នធី County’s Stay Healthy in the Heat ម្ៅ

(

)

http://publichealth.lacounty.gov/eh/climatechange/ExtremeHeat.htm.
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