ខមខោគកូ រ ូណាស្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ និងសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តរបស់ខោនធី Los Angeles
ការខដ្ឋោះស្រសាយការបាត្់បង់មនុសសជាទីស្រសលាញ់
ស្របពេលដែលការរាតតាតរកលនៃពេពរាគកូ រ ូណា (COVID-19) បៃត ប៉ះពាល់ែល់ពោៃធី Los Angeles េួ ក
ព ើងភាគពស្រើៃៃឹងទទួ លរងការបាត់បង់រមាជិកស្គួ សារ ៃិងេិតតភកត ិ។ ការទទួ លេរណភាេនៃេៃុរសជាទី
ស្រលាញ់ ដតងដតជាពរឿងេួ ែ៏លំបាក បុដៃត ជំងឺរាតតាតរកលទំៃងជាពធវ ើឲ្យវាកាៃ់ដតេិបាកកនុងការព ៉ះស្សា
ការបាត់បង់របរ់អ្នក។ ធេម ជាតិនៃជំងឺ COVID-19 ៃិងជំហាៃដែលចំបារ់ពែើេបីស្គប់ស្គងពេពរាគ ពចទជា
បញ្ហាស្បឈេែ៏េិពររ។ ទ ំងពៃ៉ះរ ួេមាៃែូ រជា៖
•

•

•

•

ការសាាប់ព
សារជំងឺ COVID-19 េិៃពកើតព ើងបន្ទាប់េពី កើតជំងពឺ ស្រើៃដែពន្ទ៉ះពទ ជាញឹកញាប់
វាពកើតព ើងភាាេៗ ៃិងជាការសាាប់ដែលេិៃបាៃរំេង
ឹ ទុក។ អ្ន ក ស្ក ុេស្គួ សារ ៃិងេៃុរសជាទីស្រលាញ់
របរ់អ្នកអារៃឹងមាៃឱការតិរតួ រកនុងការពស្តៀេែល ួៃរស្មាប់ការបាត់បង់ ព ើ ការៃិយា លាគ្នន
ស្បដ លជាពធវ ើព ើងេីរមាា
ពៃ៉ះពបើរិៃជាមាៃ។
រស្មាប់េៃុរសជាពស្រើៃ វិ ធធីទូពររបរ់ព ើងកនុងការស្បឈេមុខៃឹងការសាាប់ ៃិងភាេទុកខពសាក គឺអាស្រ័
ពលើការន្ទំេៃុរសឲ្យេកជុគ្ន
ំ ន ។ ទំពៃៀេទមាាប់ទ ំងពៃ៉ះមាៃសារៈរំោៃ់កនុងរ ូបភាេជាេិធីនៃជំពៃឿ ការបញ្ច ប់
ៃិងជាេពធោបា េួ ពែើេបីទក់ទង ៃិងគ្នំស្ទអ្ន កែនទ។ គួ រឲ្យសាត
ពររកត ីតស្េូិឲ្យរកាគំលាតេិត
ពែើេបីការពារព ើងេីការរេា ងជំងឺ COVID-19 បដៃែ េពទៀត បរចុបបៃន ហាេឃាត់ការស្បេូ លផ្ពុំ
ផ្ទាល់
ដែលមាៃគ្ននពស្រើៃ។
អ្ន ក រមាជិកស្គួ សារ ឬេិតតភកត ិរបរ់អ្នកអារៃឹងមាៃការស្េួ បារេភ ឬមាៃអារេម ណ៍ថាមាៃកំ ុរដែល
េួ កពគបាៃន្ទំ កពេពរាគរូ លកនុងផា ៉ះ ដែលេួ កពគគួ រដតសាាល់េីរញ្ហានៃជំងឺឲ្យបាៃឆាប់ជាងពៃ៉ះ
ឬព្ា ើ តបពរៃឹងពរាគរញ្ហាឲ្យបាៃេុឺងមាត់ជាងពៃ៉ះ។ ការេិតពន្ទ៉ះគឺ េៃុរសជាពស្រើៃេិៃែឹងថា
េួ កពគកំេុងមាៃពេពរាគពន្ទ៉ះពទ ព ើ ព ើងេិៃអារទ ែឹងេីរពបៀបដែលពេពរាគប៉ះពាល់ែល់
េៃុរសមានក់ៗដែរ។ រូ រែឹងថា អ្ន កបាៃពធវ ើអ្រ់េីរេតែ ភាេពែើេបីដែទ ំេៃុរសជាទីស្រលាញ់របរ់អ្នក
ពៅកនុងសាែៃការណ៍ែល
៏ ំបាក ៃិងេិៃអារទរសៃ៍ទ ែឹង។
បដៃែ េពរពលើពរឿងស្គប់យាងពផសងេីពៃ៉ះ គឺការស្េួ បារេភ របរ់អ្នកអ្ំេីនែា អ្ន្ទគត៖ ការបាត់បង់ការងារ
នែា ជួលៃិងនែា បង់ផា៉ះ ួ រកំណត់ នែា ពេទយេោបាល ធាន្ទរាប់រងរុែភាេដែលបាៃបាត់បង់ ៃិង
េូ លៃិធិរូលៃិិតត ៃ៍ដែលបាៃែ រុ៉ះ។ រស្មាប់ស្ក ុេស្គួ សារជាពស្រើៃ បញ្ហាស្បឈេបដៃែ េទ ំងពៃ៉ះ
ពៅកនុងជី ិ ធតរបរ់អ្នកអារបពងក ើៃភាេទុកខស្េួ ភាេពសាកពៅ ៃិងការបាត់បង់ដែលេកជាេួ
ៃឹងការទទួ លេរណភាេរបរ់េៃុរសជាទីស្រលាញ់ ៃិងអារពធវ ើឲ្យស្គប់យាងមាៃអារេម ណ៍ថាកាៃ់ដតែុៃ
បពរ។

បនាាប់ពីការទទួ លមរណភាពរបស់មនុសសជាទីស្រសលាញ់ វាជាខរឿងធមម តាដែលអ្ន ក និងស្រគួសាររបស់អ្នក
មានអារមម ណ៍៖
• អារមម ណត
៍ ក់រលុត ៃិងេិៃពជឿ
• មាៃអារេម ណ៍ថា "បាត់បង់" - ជាេិពររពបើរិៃជាអ្ន កដែលសាាប់ពន្ទ៉ះគឺជាចរ់ទុំដែលជាជំ ស្គួ សារ
របរ់អ្នក។
• ភាពទុកខស្េួ ការ ូ រទឹកដភន ក ៃិងការបាក់ទឹករិតត។ តាេេិត ការ ំគឺស្បតិកេម ធេម តាណារ់
រស្មាប់េៃុរសស្គប់គ្នន។
• េិបាកក្នុងការផ្តោតអារេម ណ៍ ភាៃ់ភាំង គិតេិៃរារ់ េិបាកបំពេញកិរចការឬពធវ ើការរពស្េររិតត។
• គំៃិតស្រំដែល ៃិងទុកខស្េួ អ្ំេីេៃុរសជាទីស្រលាញ់ ៃិងរពបៀបដែលេួ កពគបាៃសាាប់។
• ពៅ រ់ដតឯង ៃិងកាត់ផ្ទតរ់អ្នកែនទ ពទ៉ះបីេៃុរសដែលអ្ន កឬស្ក ុេស្គួ សាររបរ់អ្នកជិតរន ិទធជាេួ
ជាធេម តាក៏ព
។
• ស្បតិកេម រាងកា មាៃែូ រជាេិបាកពគង ឈឺស្កេ៉ះ ការដស្បស្បួ លនៃទមាាប់ប រ ធពភាគអាហារ។
• រស្មាប់កុមារ ស្បតិកេម អារមាៃែូ រជាការបាត់បង់ពគ្នលពៅលូ តលារ់ េិបាកពគង ការភ័ ោារ់
អ្ំេីការឃ្លាតឆ្ងាយេីអ្នកដែទ ំ ៃិងការស្េួ បារេភ អ្ំេរ
ី មាជិកស្គួ សារពផសងពទៀតដែលឈឺ ឬសាាប់។
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ខមខោគកូ រ ូណាស្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ និងសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តរបស់ខោនធី Los Angeles
ការខដ្ឋោះស្រសាយការបាត្់បង់មនុសសជាទីស្រសលាញ់
ការខដ្ឋោះស្រសាយការបាត្់បង់របស់អ្នក
• អ្នុវត្ត ការដថ្ទាំខល ួនឯង – ការដែទ ំែល ួៃឯងគឺជាការរំោៃ់ណារ់។ រូ េបីពរឿងធេម តាែូ រជា
ការបរ ធពភាគអាហារឲ្យពទៀងពេល ៃិងការរស្មាកឲ្យបាៃស្គប់ស្គ្នៃ់ មាៃសារៈរំោៃ់ណារ់។
រកាទមាាប់ស្បចំនែា ធេម តារបរ់អ្នកឲ្យបាៃពស្រើៃបំផុតតាេដែលអ្ន កអារពធវ ើបាៃ។
• ផ្តល់ខពលខវលាឲ្យខល ួនឯង – ការពសាករពស្ងងអ្ំេីការបាត់បង់េៃុរសណាមានក់ដែលអ្ន កស្រលាញ់
គឺជាពរឿងែ៏េិបាក។ កុំេោយាេ “ស្ត ប់ពរធេម តា ិ ធញ”វភាាេៗ។ ផត ល់ពេលពិលាឲ្យែល ួៃឯង
ពែើេបីទទួ ល កការបាត់បង់។ ពៅពេលដែលអ្ន កអារពធវ ើបាៃ រូ រពផ្ទតតពលើពររកត ីស្រលាញ់
ៃិងពស្តកអ្ររំពពា៉ះអ្ៃុរាិរ ី ៍លអៗដែលអ្ន កមាៃជាេួ េៃុរសដែលបាៃសាាប់ពន្ទ៉ះ។
• ដសែងរកការគាំស្រទ – ែណៈដែលជំងឺ COVID-19 បពងក ត
ើ ជាឧបរគា ដែលរារាំងែល់ិតត មាៃផ្ទាល់របរ់
េៃុរសស្គប់រ ូបពលើកដលងស្គួ សាររបរ់អ្នក វាពៅដតមាៃសារៈរំោៃ់កនុងការរកាទំន្ទក់ទំៃងផល ិូ អារេម ណ៍
ជាេួ េិតតភកត ិ ៃិងស្គួ សាររបរ់អ្នក។ េកជួ បគ្ននតាេទូ ររេា ឬតាេដបបៃិេមិតពែើេបីដរករំ ដលក
អ្ៃុរាិរ ី ៍ ៃិងកត ីពសាករពស្ងង។ ដរវ ងរកការគ្នំស្ទេីេិតតភកត ិ ស្គួ សារ រ គេៃ៍ជំពៃឿសារន្ទ/ផល ិូ
វិ ធញ្ហាណរបរ់អ្នក ស្ក ុេគ្នំស្ទ ៃិងស្គូពេទយ ឬអ្ន កជំន្ទញរុែភាេផល ិូ រិតតរបរ់អ្នក។
• រកខមើលយុទធសាស្តសតខដ្ឋោះស្រសាយដែលមានសុខភាពលអ – ពផ្ទតតពលើភាេោាំងផ្ទាល់ែល ួៃរបរ់អ្នក។
អ្ៃុិតត ការដែទ ំែល ួៃឯងែ៏លអ។ រកាការអ្ៃុិតត ផលវិិ
ូ ធញ្ហាណដែលពធវ ើឲ្យស្រណុករិតត ែូ រជាការថាវ បងា ំស្េ៉ះ
ៃិងការរមាធិជាពែើេ។ ពរៀរវាងពស្គឿងស្រិ ឹង ឬពស្គឿងពញៀៃ។ សំខាន់បំផុតផ្ ោះ រូ ររំណា ពេល
ពែើេបីរងចំេីេៃុរសជាទីស្រលាញ់របរ់អ្នក សាននែរបរ់េួកពគ ក៏ែូរជាកត ីស្រលាញ់ ៃិងការ ករិតត
ទុក ក់របរ់េួកពគ។
ការជួយកុមារខដ្ឋោះស្រសាយការបាត្់បង់របស់ពួកខគ
• មានភាពខសាមោះស្រត្ង់ ដត្សមស្រសបតាមអាយុ – រការិតតឲ្យរា ប់ ៃិងពធវ ើការលួ ងពលាេ។ ព្ា ើ រំណួររបរ់
េួ កពគព
ពសាម៉ះស្តង់ ព
ពស្បើការេៃយល់ដែលរ័កតរ
ិ េរស្មាប់អា ុរបរ់កុមារ។ រូ េបីកុមារដែលពៅ
ិ ័ ពកម ងោាំង ក៏អារស្តូិបាៃពគស្បាប់ថាេៃុរសដែលេួ កពគស្រលាញ់ ៃិងដែលស្រលាញ់េួកពគមាៃជំងឺ
ធា ៃ់ធារ ៃិងបាៃទទួ លេរណភាេ។
• អ្នុញ្ញាត្ឲ្យកុមារសួ រសាំណួរ – ពលើកទឹករិតតឲ្យកូ ៃរបរ់អ្នករួ ររំណួរ។ ដរករំ ដលកេ័ត៌មាៃដែល
រ័កតិរេរស្មាប់អា ុរបរ់េួកពគ។ ជួ កុមារដរវ ងរកពាកយរស្មាប់អារេម ណ៍ដែលេួ កពគកំេុងមាៃ។
• រកាទមាាប់ធមម តា- រកាទមាាប់ធេម តា ែូ រជាពមាងបរ ធពភាគអាហារ ពមាងរូ លពគង ពមាងពរសាលា
ៃិងពមាងពលង។ វាជួ កុមារព ៉ះស្សា កាៃ់ដតស្បពរើរជាេួ ការបាត់បង់េៃុរសជាទីស្រលាញ់។
• ស្រត្វូ យល់ែឹងពីការស្រពួយបារមភ ឬការេ័យោាចខផ្សងៗ– េិៃិតយរកពេើលរញ្ហានៃការតាៃតឹង
(ការងងុ ពគង ការញាុំេិៃបាៃ ការេិៃចប់អារេម ណ៍កនុងការពលង ការែ ពរញ ឬការពធវ ើ
រកេម ភាេេិៃលអ )។ អ្ពញ្ជ ញ
ើ កុមារេកជដជកគ្នន។ បងាាញេីកតីស្រលាញ់ ៃិងការធាន្ទជាែម។ី
កុំភ័ ោារកនុងការដរករំ ដលកអារេម ណ៍របរ់អ្នកជាេួ គ្នន។ ពបើរិៃជាភាេតាៃតឹងរបរ់កុមារ
មាៃរ ៈពេល ូ រ រូ រពរន ើរកា
ុំ រដណន្ទំេស្ី គូពេទយរបរ់កូៃអ្ន ក ទីស្បឹកាសាលាពរៀៃ ឬ អ្ន កមាៃ
ធជា
វិ ជ ជីិៈដផន ករុែភាេផល ិូ រិតត។
• ខដ្ឋោះស្រសាយការេ័យោាចរបស់កុមារអ្ាំពីជង
ាំ ឺ COVID-19 – កុមារអារស្េួ បារេភ ថាេួ កពគ
ឬរមាជិកស្គួ សារពផសងពទៀតអារធាាក់ែល ួៃឈឺ ឬទទួ លេរណភាេ។ ផត ល់ការធាន្ទជាែម ី
ដែលស្បាកែៃិ េ។ សូ មឲ្យេួ កពគែឹងថា ពេពរាគពៃ៉ះកស្េេិៃរូ ិធា ៃ់ធាររស្មាប់េៃុរសធំិ ័ ពកម ង
ដែលមាៃរុែភាេលអ ពទ ៃិងពរា ើរដតេិៃធា ៃ់ធាររស្មាប់កុមារទល់ដតពសា៉ះ។ ក់កស្េិតពេលពិលាដែល
កុមារពេើលេ័ត៌មាៃក្នុងទូ រទរសៃ៍ដែលពធវ ើឲ្យេិបាករិតត។
យុទធសាស្តសតខែើមបីគស្រាំ ទនរណាមានក់ដែលអ្ន កែឹងថាបានបោះពាល់ខដ្ឋយសារជាំងឺ COVID-19
• ទក់ទង – ការស្បាស្រ័ ទក់ទងគ្ននកនុងរងា េ កាៃ់ដតមាៃការលំបាកព
សារជំងឺ COVID-19 បុដៃត
ពគពៅដតអារទក់ទងគ្ននតាេទូ ររេា ការទូ ររេា ជា ិ ីពែអ្ូ ឬបណា
ត ញរងា េពែើេបីរកាទំន្ទក់ទំៃង
ជាេួ េិតតភកត ិ ៃិងេៃុរសជាទីស្រលាញ់។
• សាតប់ – ពស្បើពេលពិលាពែើេបីសាតប់អ្នកែនទ។ វារំលឹកែល់អ្នកទ ំងពន្ទ៉ះថាេួ កពគេិៃដេៃពៅមានក់ឯងពទ។
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ខមខោគកូ រ ូណាស្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ និងសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តរបស់ខោនធី Los Angeles
ការខដ្ឋោះស្រសាយការបាត្់បង់មនុសសជាទីស្រសលាញ់
•
•

ចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាពរ ួមគន – ការពធវ ើរកេម ភាេរ ួេគ្នន (ព
ផ្ទាល់ ឬដបបៃិេមិត) ជួ ឲ្យេៃុរសរកា
ទំន្ទក់ទំៃងជាេួ គ្នន។ ពៃ៉ះក៏ជួ គ្នំស្ទែល់ការព ៉ះស្សា ដែលមាៃរុែភាេលអ ពៅពេលដែល
េៃុរសជាទីស្រលាញ់របរ់អ្នកកំេុងពសាករពស្ងង។
ផ្តល់ជាំនួយជាក់លាក់ – ការផត ល់ជូៃជាក់លាក់ពែើេបីជួ ែូ រជាការទមាាប់ពស្គឿងពទរឲ្យ ឬការជួ
ពៅទូ ររេា ពែើេបីឲ្យេិតតភកត ិែឹងអ្ំេីការសាាប់ គឺមាៃស្បពយាជៃ៍ជាងការផត ល់ជំៃួ ទូ ពរ។

ភាេពសាករពស្ងងគឺជាដផនកធេម ជាតិ ៃិងដផន កែ៏លំបាកនៃជី ិ ធត។ ពទ៉ះជាយាងណាក៏ព
ពបើរិៃជាអ្ន កផ្ៅ
តតបៃត ការបាក់ទឹករិតត េិៃអារឈប់បពន្ទារែល ួៃឯង ឬមាៃការលំបាកកនុងការបំពេញេុែងារ ឬព ៉ះស្សា រូ េដរវ ងរកជំៃួ ភាាេៗ។
ការគាំស្រទ និងជាំនួយដែលមានសស្រមាប់អ្នក និងមនុសសជាទីស្រសលាញ់របស់អ្នក៖
• នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្ល វូ ចិត្តរបស់ខោនធី Los Angeles៖
o ទូ ររេា ពរដែសទូ ររេា ជំៃួ 24/7 របរ់ DMH តាេរ ៈពលែ 800-854-7771 ពបើរិៃជាអ្ន ក
ល់ថាអ្ន កកំេុងមាៃគំៃិតបាក់ទឹករិតតធាៃ់ធារ ៃិងភ័ ោារថាអ្ន កអារៃឹងបងក ពស្គ្ន៉ះថានក់
ែល់ែល ួៃឯង ឬពបើរិៃជាអ្ន កកំេុងមាៃទំន្ទក់ទំៃងដែលមាៃអ្ំពេើ ិងាកនុងស្គួ សារ ដែលពធវ ើឲ្យ
ប៉ះពាល់ែល់រិុ តែ ិភាេ ៃិងរុខុមាលភាេរបរ់អ្នក ៃិង/ឬរបរ់កុមារពៅកនុងផា ៉ះរបរ់អ្នក។
o អ្ន កក៏អារពផញើសារជាអ្កសរ "LA" ពរពលែ 741741 ពែើេបីទទួ លបាៃការគ្នំស្ទ 24/7
តាេរ ៈការពផញើសារជាអ្កសរផងដែរ។
o ធៃធាៃ ៃិងេ័ត៌មាៃបដៃែ េអ្ំេីរុែភាេផល ិូ រិតតរស្មាប់ជំងឺ COVID-19 គឺមាៃពៅ
http://dmh.lacounty.gov/covid-19-information
• ដខសទូ រសពា ជាំនួយខស្រគោះមហនត ោយ (Disaster Distress Helpline)៖ 800-985-5990
• ដខសទូ រសពា ជាត្ិខែើមបីទប់សាាត្់ការខធែ អ្
ើ ត្ត ឃាត្ (National Suicide Prevention Lifeline)៖ 800-2738255
• ដខសទូ រសពា បនាាន់ជាត្ិសស្រមាប់យុវជនមានវ ិបត្ត ិ (National Youth Crisis Hotline)៖ 800-448-4663
• ដសែងរកស្រគូខពទយពាបាល៖ ទក់ទងអ្ន កផត ល់ពរវាដែទ ំរុែភាេ ឬអ្ន កធាន្ទរាប់រងរបរ់អ្នក
អ្ន កក៏អាររូ លពរកាៃ់ https://www.mhanational.org/finding-therapy ផងដែរ
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