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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រអបអរៃថ�ឈប់ស្រ�ក

បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
11/30/20៖ �រ្របមូ លផ�េ�ំ ្រចើន�ងមួ យ្រគ� �រ្រត�វ�ន�ម�ត់�ប់ពីៃថ� ទី 30 ែខវ �ច� ិ���ំ 2020 ដល់
ៃថ� ទី 20 ែខធ� ���ំ 2020 េ�យអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ស
ី ុ�ភិ�លឲ្យស�ិតេ�ផ�ះ�ន
សុវត� �
ិ ព�ង�នេ�លេ��បេ�
� ះ�សន� (Temporary Targeted Safer at Home) េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ
COVID-19។ �របរ �េ�គេ�នឹងកែន� ងេ��មេ�ជនីយ��ន មិន��ងក��ង ឬ�ងេ្រ�អ�រ
ក៏្រត�វ�ន�ម�ត់ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះផងែដរ។
11/19/20៖ េសចក� ីែណ�ំអព
ំ ី�រេធ� ើដេំ ណើរ្រប�ំង�រេធ� ើដំេណើរែដលមិន�ំ�ច់��។
11/9/20៖ �រទិញេដើមេឈើពីចំ�រេដើមេឈើស្រ�ប់ៃថ�ឈប់ស្រ�ក (holiday tree lots) ្រត�វ�នអនុ��ត
ដ�ប�ចំ�រេដើមេឈើស្រ�ប់ៃថ�ឈប់ស្រ�ក អនុេ�ម�មពិធី�រលក់�យែដល�នត្រម�វ និង
មិន�នឧទ�នកម�ន� �រ្របមូ លផ��ំ ឬសកម� �ព្របេភទពិធប
ី ុណ្យេកើតេឡើង
េ�ចំ�រេដើមេឈើស្រ�ប់ៃថ� ឈប់ស្រ�កេនះ។

េ�េពលែដល្រក �ម្រគ� �រ�ប់េផ�ើមេធ� ើគេ្រ�ងស្រ�ប់រដូ វ�លឈប់ស្រ�ក
���រសំ�ន់ែដល្រត�វ
ពិ�រ�ពីរេបៀបអបអរ្របកបេ�យសុវត� ិ�ពេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ
COVID-19 �អប្បបរ�។ �រេធ� ើគេ្រ�ងឲ្យ�ន�ប់ និង�រកំណត់ពជ
ី េ្រមើសេផ្សងែដល�នសុវត� ិ�ព
ជំនួសឲ្យ វ �ធីអបអរែបបបុ�ណែត�ន�និភ័យ (risk) មួ យចំនួន គឺ�គន� ឹះដ៏សំ�ន់។ �យក��នសុខ�ព
��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles សូ មែចករ� ែលកព័ត៌�នអំពីរេបៀបចូ លរ ួមក��ងរដូ វឈប់ស្រ�កេនះ
�មវ �ធីមួយែដល�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�លជំងឺ COVID-19។ េ�យ�រ�រឈប់ស្រ�ក
្រត�វ�ន្រ�រព� �ម វ �ធី្របៃពណីមួយចំនួនែដលមិន្រត�វ�នអនុ��តេ���េំ នះ ចូ រពិ�រ�ពីជេ្រមើសេផ្សង
ែដល�ន្របសិទ��ព�ងមួ យចំនួន ែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម។
មិន្រត�វ�នអនុ��ត (បច��ប្បន� េនះ �រ្របមូ លផ��ំ និង្រពឹត�ិ�រណ៍មិន្រត�វ�នអនុ��តេ្រ�មេសចក� ីប��ប់
របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេឡើយ)
• �រ្របមូ លផ��ំឯកជន និង��រណៈ�មួ យបុគ�លែដលមិនស� ិតក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក ្រត�វ�ន
�ម�ត់េ�យ�នករណីេលើកែលងែតមួ យគត់ស្រ�ប់េស�កម� �ស� ឬវប្បធម៌ ក៏ដូច�
ពិធីបុណ្យ និង�រត��ែដល�នអនុ��ត។
• ក្ប
� នែហរ ឧទ�នកម�ន� ឬពិធីបុណ្យ។
• �រប��ញរ ូប�ន់�/ៃថ�ឈប់ស្រ�ក
ឬឱ�សប��ញរ ូបថតេលើកែលងេ�េពលេធ� េើ ឡើង
េ��ងេ្រ�អ�រេ�យអ� កចូ លរ ួម�ំងអស់�ក់រ�ំងមុខ និងរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីត។
មិន្រត�វ�នែណ�ំ
• សកម� �ពពីផ�ះមួ យេ�ផ� ះមួ យ ដូ ច��រេ្រច�ងសរេសើរ គឺមិន្រត�វ�នែណ�ំេឡើយ េ្រ�ះ�
�ច�ន�រពិ�ក��ំងក��ង�ររក�គំ�តសង� មសម្រសបេ��ន�ល និង�ត់��រ េហើយ
ចូ រ្រ�កដ�មនុស្ស្រគប់��ែដលេឆ� ើយ ឬមកដល់��រ�ន�ក់�៉ស់្រតឹម្រត�វ េដើម្បីទប់��ត់
�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ។
្រត�វ�នអនុ��ត និង�នែណ�ំ
• ពិធីជប់េលៀង/�រ្របកួ ត�មអន�ញ (ឧ. �រទទួ ល�ន��រ Thanksgiving, �រ�ត់ត្រមឹមេដើម
េឈើ)។
• ក្ប
� នដែង� ររថយន� ែដលអនុេ�ម�ម�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់ ក្ប
� នដែង� រ�ម�នយន�
ែដលរ ួម�ន៖
a. េបើកបរ�ម្រពឹត�ិ�រណ៍
ឬ�រ្របកួ ត្របែជងែដលបុគ�លេស� �ក�ក់
ឬតុបែតង
�នយន� របស់ខ� �ន និងេបើក�ម "judges" (េ�្រកម) ែដល�នរក�គំ�ត�ង�យ
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�៉ងសម្រសប។
b. េបើកបរ�ត់្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលបុគ�លស� ិតេ�ក��ង�នយន� របស់ខ� �ន
និងេបើក�ត់
ទីកែន� ងែដល�ន�ក់ប��ញៃថ� ឈប់ស្រ�ក។
c. េបើកបរក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ែដលបុគ�ល�ចទទួ ល�នថង់�ដូ (្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម
�ដូ ែដលមិនខូ ចែដល�នេវចខ� ប់�មែបប�ណិជ�កម� )
ឬវត��ែចកពីអ�កេរៀបចំ
ខណៈែដលអ� កចូ លរ ួមស� ត
ិ េ�ក��ង�នយន� របស់ខ� �ន។
d. ្រពឹត�ិ�រណ៍េបើកចូ លែដលបុគ�លចុះ ឬយករបស់េក� ងេលង ឬ�របរ ���គេផ្សងេទៀត។
�្រតី�ពយន� ៃថ�ឈប់ស្រ�កេ�េ�ង�ពយន� េបើកចូ ល
(្រត�វែតអនុេ�ម�ម
�រែណ�ំស្រ�ប់េ�ង�ពយន� េបើកចូ លពី�យក��នសុខ�ព��រណៈ)។
�រសែម� ងបន� ��ល់ ឬ�រ្របគុំត�ន� ីែដលេធ� ើេឡើងេ�េ�ង�ពយន� េបើកចូ ល (្រត�វែតអនុេ�ម
�មពិធី�រេ�ង�ពយន� េបើកចូ លពី�យក��នសុខ�ព��រណៈ)។
��រឈុតៃថ�ឈប់ស្រ�កេ��មេ�ជនីយ��ន�ងេ្រ�អ�រ
(្រត�វែតអនុេ�ម�ម
ពិធី�រ េ�ជនីយ��ន)។
�រេរៀបចំសិល្បៈឈុតៃថ�ឈប់ស្រ�កេ��ម�រមន� ីរ�ងេ្រ�អ�រ (្រត�វែតអនុេ�ម�ម
ពិធី�រ�រមន� ីរពី�យក��នសុខ�ព��រណៈ។)
�រតុបែតងផ�ះ និងទី��ផ�ះ�មួ យនឹង�រតុបែតងែបបៃថ� ឈប់ស្រ�ក។
�រប��ញរ ូប�ន់�/ៃថ�ឈប់ស្រ�កេ��ងេ្រ�អ�រ ឬឱ�សប��ញរ ូបថត
េ��ងេ្រ�អ�រេ�យអ� កចូ លរ ួម�ំងអស់�ក់រ�ំងមុខ និងរក�គំ�ត�ង�យ 6 ហ� ីត។
�រទិញ
និងតុបែតងេដើម្រគីស��៉ស
(ចំ�រេដើមេឈើ្រត�វែតអនុេ�ម�ម
ពិធី�រ
�ជីវកម� លក់�យរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ និងមិន�ច�នឧទ�នកម�ន� ឬ
សកម� �ព្របេភទពិធីបុណ្យដូ ច��រជិះ �រ�បពណ៌មុខ សួ នសត� េស�កម� ម� �ប��រ
ផ�ះេ�ត ឬ�រេ�េលង�មួ យ�ន់�ែដលជិត�ង្រ�ំមួយហ� ីត។

�រេធ� ើដំេណើរ
គិតគូ រពីគេ្រ�ងរបស់អ�កេឡើង វ �ញ!
េ�យ�រ�ញឹក�ប់រដូ វឈប់ស្រ�កគឺ�េពលេវ�េធ� ដ
ើ ំេណើរដ៏
ម�ញឹក អ� ក្របែហល�កំពុងគិតពី�រេធ� ើដំេណើរេ�សួ រសុខទុក�មិត�ភក� ិ និង្រក �ម្រគ� �រ។ �រេធ� ើដំេណើរ
បេង� ើនឱ�សរបស់អ�កៃន�រឆ� ងេមេ�គ និងចម� ងជំងឺ COVID-19 ដូ េច� ះ�រស� ិតេ�ផ� ះគឺ� វ �ធីល�បំផុត
េដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទកុំឲ្យ�នជំងឺ។ រដ� California �នេចញេសចក� ីែណ�ំអំពី�រេធ� ើដំេណើរ
ែដលែណ�ំឲ្យលុបេ�ល�រេធ� ើដំេណើរែដលមិន�ំ�ច់�ង
ំ អស់
េ�យ�ប់ប��ល
� �ំង�រេធ� ើដំេណើរ
ស្រ�ប់ វ �ស្សម�ល េទសចរណ៍ ឬ�រលំែហ�យ។ េសចក� ីែណ�ំរបស់រដ� ក៏ែណ�ំឲ្យមនុស្ស្រគប់��ែដលចូ ល
ឬ្រតឡប់មក�ន់រដ� California ពីប�
� រដ� ឬ្របេទសេផ្សងេទៀត គួ រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគេ�ផ� ះ
រយៈេពល 14 ៃថ� ប��ប់ព�
ី រេធ� ើដំេណើរ។
មុនេពលអ� កេធ� ើដំេណើរ អ� កគួ រពិ�រ�ចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• េតើជំងឺ COVID-19 កំពុង�តត�តេ�ទីកែន� ងទិសេ�របស់អ�កែដរឬេទ?
o �ល��នករណី�ន់ែតេ្រចើនេ�ទីកែន� ងទិសេ�របស់អ�ក អ� កនឹង�ន់ែត�ច
ឆ� ងជំងឺក��ងអំឡ
� ងេពលេធ� ើដំេណើរ និងចម� ងេមេ�គេ�អ� កដៃទេ�េពលអ� ក
្រតឡប់មកវ �ញ។
o េគហទំព័រ CDC �ងេ្រ�មេនះ�ចជួ យអ� កេ�ះ្រ�យ�និភ័យ (risk)
ៃន�រេធ� ើដំេណើរ�ំងក��ង្រស �ក និងេ្រ�្របេទស៖
 េគហទំព័រ�ម�នទិន�ន័យជំងឺ COVID របស់ CDC (CDC COVID Data tracker)
 �រែណ�ំអំពី�រេធ� ើដំេណើរ�មទិសេ�ពី CDC (CDC Travel Recommendation
by Destination)
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•

•

•

េតើអ�ក ឬនរ���ក់ែដលអ� ករស់េ��មួ យ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រពីជំងឺ
COVID-19 ែដរឬេទ?
o នរ�ក៏�ចេកើតជំងឺធ�នេ់ �យ�រេមេ�គែដលបង� ជំងឺ COVID-19 ែដរ ប៉ុែន�
� ែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ�ន�និភ័យ
ជន�ស់ជ�
និងមនុស្ស្រគប់វយ
(risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ េបើសិន�ពួ កេគឆ� ងជំងឺ COVID-19។
េតើទីកែន� ងទិសេ�របស់អ�ក�នេសចក� ីត្រម�វ ឬ�ររ �តបន� ឹងស្រ�ប់អ�កេធ� ើដំេណើរែដរឬេទ?
o ទីកែន� ងទិសេ�មួ យចំនួន
�នេសចក� ីត្រម�វ
ដូ ច�ត្រម�វឲ្យេធ� ើេតស�
មុនេពលេធ� ើដំេណើរ ឬ្រត�វេ��ច់ពីេគ (េធ� ើច��ឡីស័ក) េ�េពលេ�ដល់។ ពិនិត្យេមើល
េគហទំព័ររបស់រដ� ែដនដី កុលសម� ័ន� និងេគហទំព័រសុខ�ព��រណៈក��ងមូ ល��ន
ស្រ�ប់ព័ត៌�នមុនេពលអ� កេធ� ើដំេណើរ។
េបើសិន�អ� កកំពុងេធ� ើដំេណើរេ្រ�្របេទស
ចូ រពិនិត្យេមើល�រ ��ល័យ�របរេទស
ឬ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល
ឬទំព័រ�យក��នរដ� សហរដ� �េមរ �ក �រ ��ល័យកិច��រកុងស៊ុល ព័ត៌�ន្របេទស
ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិតអំពេី សចក� ីត្រម�វៃន�រចូ ល
និង�ររ �តបន� ឹងស្រ�ប់
អ� កេធ� ើដំេណើរចូ ល។
កុំេធ� ើដំេណើរេបើសិន�អ� កឈឺ ឬេបើសិន�អ� ក�នេ�ជិតនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID19 �លពី 14 ៃថ�មុន។

•

េបើសិន�អ� ក�ំ�ច់្រត�វែតេធ� ើដំេណើរ
ចូ រ�រ�រខ� �នអ� ក
និងអ� កដៃទេ�យអនុវត� �មជំ�ន
�ងេ្រ�មេ�ក��ង
" វ ��ន�រណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន"
និងគន� ឹះេដើម្បីេរៀបចំស្រ�ប់�រេធ� ដ
ើ ំេណើរ
េ�េលើេគហទំព័រ េធ� ើដំេណើរ របស់ CDC។

•

េ�េពល្រតឡប់មកពី�រេធ� ើដំេណើរមិន�ំ�ច់េ��ន់រដ�
អ� ក្រត�វ�នេស�ើឲ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់ពីេគេ�ផ�ះរយៈេពល
14
�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់្រតឹមមនុស្សេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�កប៉ុេ�
� ះ។

ឬ្របេទសេផ្សងេទៀត
ៃថ�
និង

វ ��ន�រណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន៖
មិន�អ� កេ្រជើសេរ �ស�រអបអរៃថ�ឈប់ស្រ�កែបប�េឡើយ ���រសំ�ន់ែដល្រត�វចង�ំ�៖
1. �ក់្រក�ត់�ំងមុខឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វេដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ1
េពលេ��ងេ្រ�ផ� ះរបស់អ�ក និងេ�ជិតអ� កដៃទែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់អ�ក។
2. េចៀស�ងទី��បិទជិត - ចូ រស� ិតេ�ឲ្យ��យពីទី��ក��ងអ�រ និងេ្រ�អ�រ�៉ងសកម� ែដល
មិនអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�យ្រស� លេ�យ�នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ងអ� ក
និងអ� កដៃទ។
3. េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ
ស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច
6
ហ� ីត
(3
ជំ�នមនុស្សធំឬេ្រចើន�ងេនះ) ពីអ�កដៃទ�ំងអស់ែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់អ�ក
�ពិេសសខណៈេពលជែជក បរ �េ�គ ផឹក និងេ្រច�ង។
4. ស� ិតេ��ងេ្រ�អ�រឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន េ�េពល្រ�្រស័យ�ក់ទង
�មួ យមនុស្សែដលមិនស� ិតេ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក។
5. �ងៃដ ឬេធ� ើអ�ម័យៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់។
6. ស��តវត��ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់�្រប�ំ។
7. េបើសិន�អ� កឈឺ
ឬអ� ក�នប៉ះ�ល់�មួ យនរ���ក់ែដលេកើតជំងឺ
COVID-19
ឬ
�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ចូ រស� ិតេ�ផ� ះ េ�ឲ្យ��យពីអ�កដៃទ និងេធ� ើេតស� ។
8. ទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ្រគ �ន���យធំរបស់អ�ក។ ជំងឺ���យធំ នឹង�តត�តេ�េពល
�មួ យ��នឹងជំងឺ COVID-19 េហើយ���រសំ�ន់ក��ង�រ�រ�រខ� �នអ� ក និងមនុស្សជុំ វ �ញ
អ� កពី�រេកើតជំងឺ្រគ �ន���យធំ។ ស្រ�ប់ពត
័ ៌�នអំពីកែន� ងទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំងឥត
គិតៃថ�
ឬក��ងតៃម� �ប
ចូ រទូ រសព� េ�េលខ
211
ឬចូ លេ��ន់
ph.lacounty.gov/media/FluSeason។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រអបអរៃថ�ឈប់ស្រ�ក

��ល់ពីកែន� ងេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��ន
ចូ រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ�រេ�ក្រ�ស់ ព័ត៌�នមិនពិត និង�រេ�កបេ��តេផ្សងៗជុំ វ �ញេមេ�គកូ រ� ូ�
្របេភទថ�ី។ ព័ត៌�នែដល្រតឹម្រត�វ ដូ ច�េសចក� ី្រប�សអំពីករណីថ�ីៗេ�ក��ង LA County នឹង្រត�វ�ន
ផ្សព� ផ�យេ�យ Public Health �មរយៈេសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន ប�
� ញសង� ម និងេគហទំព័ររបស់េយើង
ឺ
�និច�។ េគហទំព័រេនះ�នព័ត៌�ន�េ្រចើនអំពីជំង COVID-19 ែដលរ ួម�ន FAQs, �រប��ញ
ព័ត៌�ន�្រ�ហ� ិក និង�រែណ�ំេដើម្បីេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង ្រពម�ំងគន� ឹះអំពី�រ�ងស��តៃដ។
• �យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (LACDPH, េ�នធី)
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o ប�
� ញសង� ម៖ @lapublichealth
្របភពព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��នេផ្សងេទៀតអំពីេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ� ីគឺ៖
• �យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California (CDPH, ��ក់រដ� )
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.as
px
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ��ក់�តិ)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
o
េបើសិន�អ� ក�នសំណួរ និងចង់ជែជក�មួ យនរ���ក់ ចូ រេតេ�ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់ Los
Angeles County �មរយៈេលខ 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� ។
�ក់�៉ស់ែដល�នពីរ ឬេ្រចើន្រស�ប់េឡើងេ�េដើម្បីប�្ឈប់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។ �ក់�ស់

11

េលើ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�ក និង�ក់�ឲ្យ�ប់េ្រ�មច��របស់អ�ក។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.htmlនិង
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceClothFaceCoverings.pdf។
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