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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើយុទ���រនេ��យ

្រសបេពលែដល�រេ�ះេ��ត��ក់�តិខិតជិតមកដល់ គណៈបក្សនេ��យ និងយុទ���ររបស់ខ� �ននឹង
េធ� ើសកម� �ពែស� ងរក�រ�ំ្រទស្រ�ប់េបក� ជនឈរេ��ះរបស់ខ� �ន ក៏ដូច� វ ��ន�រណ៍េ�ះេ��តក��ង
មូ ល��ន និងទូ � ំងរដ� ។ �នឹង��រសំ�ន់ក��ង�រពិ�រ�ពី វ �ធី�ក់ទង�មួ យអ� កេ�ះេ��តែដលរក�ឲ្យ
��រណជន និងបុគ�លិកយុទ���រ�នសុខ�ពល� និង�ត់បន� យឱ�សៃន�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ
COVID-19។ េ�ះបី��រេធ� ើយុទ���រក��ងអ�រ�មធម� � និង�រជួ បជុំៃរអ��ស្រ�ក់ �រ�ប់ៃដ ឬ�រ
"ជួ ប និង��គមន៍" េ��មផ�ះឯកជនមិន្រត�វ�នអនុ��តក៏េ�យក� ី េគ�នវ �ធី�េ្រចើនេទៀតេដើម្បី
ទំ�ក់ទំនង�មួ យអ� កេ�ះេ��ត។ ឯក�រែណ�ំេនះ គូ សប��ក់ពី វ �ធី�េ្រចើនែដលយុទ���រ�ច
�ក់ទង�មួ យ��រណជន��ស់េ��តេ�យសុវត� ិ�ព។
ជេ្រមើសឌីជីថល
• ��្រក �ងនិម�ិត ឬវ �� �� (webinars) - េវទិ�ឌីជីថល�ចអនុ��តឲ្យ�នមនុស្ស�ប់សិប �ប់រយ
ឬ�ប់�ន់�ក់ចូលរ ួមក��ង�រេ�ទូ រសព� � វ �េដអូ េ�េលើទូរសព� េថប� ិត ឬកុំព� ្យទ័ររបស់ខ� �ន។
យុទ���រ�ចអេ�� ើញមនុស្សឲ្យចូ លរ ួមេ�យេផ�ើអុីែមល ឬេផ�ើ�រ�អក្សរែដល�នផ��កតំណ
ឬេលខេ�ចូ ល�ន។
• �រ�ស� ីម��ល់ - េគ�ច�ស� ីម្រពឹត�ិ�រណ៍ក��ងេពល�ក់ែស� ងេ�េលើេវទិ�្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម។
• អុីែមល និងេគហទំព័រ - �រទំ�ក់ទំនង និង�រៃរអ��ស្រ�ក់ �ចេធ� ើេឡើងេ�េលើេគហទំព័រ
យុទ���រ និង�មរយៈ�រទំ�ក់ទំនង�មអុីែមល។
• �រផ�យ�ណិជ�កម� ឌីជីថល
ជេ្រមើសែដល�ន�និភ័យ (risk) �បែបបបុ�ណ
• �រផ�យ�ណិជ�កម� �មទូ រទស្សន៍ និង វ �ទ្យ
�
• �រតស៊ូ មតិេ�យ��នអ� កទស្ស�េ��ងេ្រ�អ�ររ�ងេបក� ជនឈរេ��ះ ្រត�វ�នអនុ��ត
េបើសិន�បុគ�លស� ិតេ�េ�យ��តពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត។
• �រផ�ល់ព័ត៌�នសេង� ប�មទូ រសព� /��្រក �ង�មទូ រសព� (TeleTownhalls) - �រទំ�ក់ទំនង
�មួ យបុគ�លេ្រចើន�មរយៈ�រេ�ទូ រសព� �សន� ស
ិ ីទ��តធំ។
• ទូ រសព� និង�រេផ�ើ�រ�អក្សរ - �រ�ក់ទងអ� កេ�ះេ��តមួ យទល់មួយេដើម្បីប��ន
� �រអំពីប��
និងទទួ ល�នមតិ្រតឡប់។
វ �ធី��ស�ថ�ីៗែដល�ន�និភ័យ (risk) �ប៖
ក្ប
� នដែង� ររថយន� ែដលអនុេ�ម�ម�រែណ�ំសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់ក� ្បនដែង� រ�ម�នយន� ្រត�វ
�នអនុ��តេ�យ�ប់ប��ល
� ្រពឹត�ិ�រណ៍េបើកចូ លែដលបុគ�ល�ចទទួ ល�នស��រៈយុទ���រ ឬថង់�ដូ
(្រត�វ�ន�ក់ក្រមិត្រតឹម�ដូ ែដលមិនខូ ចែដល�នេវចខ� ប�
់ មែបប�ណិជ�កម� ) ឬវត��ែចកពីអ�កេរៀបចំ
ខណៈែដលអ� កចូ លរ ួមស� ត
ិ េ�ក��ង�នយន� របស់ខ� �ន។
សកម� �ពែដល�នអនុ��តេ�យ�ន�និភ័យ (risk) េកើនេឡើង៖
ខណៈែដល្រពឹត�ិ�រណ៍ែបបនិម�ិត ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុត�ំេដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើឱ�សៃន�រចម� ងជំងឺ
ក��ងសហគមន៍ ្រពឹត�ិ�រណ៍យុទ���រេ�យ��ល់ ្រត�វ�នអនុ��តេ�ក��ងទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រែត
ប៉ុេ�
� ះ។ ��ស់ឧបត� ម� និងអ� កចូ លរ ួម្រត�វែតអនុេ�ម�មចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• �រពិនិត្យេ�គស�� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងមុនេពលេភ��វ ឬ�គ� ិន
�ចចូ លេ��ន់ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ។ �រពិនិត្យ្រត�វែត�ប់ប��ល
� �រ�កសួ រអំពី�រក� ក
�រដកដេង� ើមខ� ី �រពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� និង�េតើបុគ�លេ�ះកំពុងស� ិតេ្រ�ម
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
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េសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬឲ្យេ��ច់ពីេគ�េពលបច��ប្បន� ឬក៏អត់។ �រ្រត� តពិនិត្យ
�ំងេនះ�ចេធ� ើ�នេ�យ��ល់ ឬ�មរយៈវ �ធីេផ្សងដូ ច�្របព័ន�ចុះេ��ះ�មអន�ញ កម� វ �ធី
ទូ រសព� ឬ�មរយៈ��កស��ែដល�នបិទេ�្រចកចូ លទីកែន� ងេ�យែថ� ង�េភ��វែដល�ន
េ�គស���ំងេនះមិនគួ រចូ លក��ងទីកែន� ងេឡើយ។
េភ��វែដលមកដល់្រពឹត�ិ�រណ៍យុទ���រ ្រត�វ�នរ�លឹកឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ� ខណៈេពល
កំពុងេ�ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ និងេ�ទីកែន� ង។ េនះអនុវត� េ�េលើមនុស្សធំ�ង
ំ អស់ និងកុ�រែដល�ន
�យុ�ប់ពី 2 ��ំេឡើងេ�។ �នែតបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់រ�ំងមុខេ�យអ� កផ� ល់
េស�េវជ���ស� របស់ខ� �នប៉ុេ�
� ះ េទើប្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់េនះ។ េដើម្បី�ំ្រទសុវត� ិ�ពរបស់
បុគ�លិកអ� ក និងេភ��វេផ្សងេទៀត េគគួ រផ� ល់រ�ំងមុខដល់េភ��វែដលមកដល់េ�យមិន�ន�។
េគមិន្រត�វផ�ល់ម� �ប��រ និងេភសជ�ៈេ�ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍�ង
ំ េនះេឡើយ
វ ��ន�រណ៍្រត�វ�នអនុវត� (�រចុះេ��ះ�មុន �រ�ប់ចំនួនអ� កចូ លរ ួមេ�្រចកចូ ល) េដើម្បី��
�ចំនួនអ� កចូ លរ ួមមិនេលើសពីចំនួនមនុស្សែដល�ចស្រមបស្រម� លេ�ទី���ងេ្រ�អ�រេ�យ
�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ (មនុស្សែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �រអង��យ ឬឈរេ�យ��តពី��
6 ហ� ីត)។
ចំណត�នយន� ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បី�ក់ក្រមិតេលើចំណុច្របមូ លផ��ំ និង���ននូ វ
គំ�តសម្រសប (ឧ�ហរណ៍ េ�យបិទកែន� ងចតចេ��ះៗេ�ះ)។
ផ� វ� េដើរច�ស់�ស់្រត�វ�នកំណត់រ�ងកែន� ងចត�នយន� ក៏ដូច�ចំណុចេ�ដល់េផ្សងេទៀត និង
ទីកែន� ងេ�េលើទី��ែដល�រ្របមូ លផ��ំកំពុង្រប្រពឹត�េ�េដើម្បី�ត់បន� យហ� �ងមនុស្ស អនុ��តឲ្យ
�ន�រ្រត� តពិនិត្យចំនួនមនុស្ស និងេដើម្បីទុកេពលស្រ�ប់�រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��េ�េពលែដល
បុគ�លិក និងេភ��វចូ លមក។
បុគ�លិក��ក់ (ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��នផ� វ� េដើរេ្រចើន�ងមួ យ) ែដល�ក់្រក�ត់�ំងមុខ
្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�ចំណុច�ប់េផ� ើមៃនផ� វ� េដើរ ប៉ុែន� �នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីត
ពីមនុស្សែដលមកដល់ឬ�កេចញ េដើម្បី្រត� តពិនិត្យ�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ និង�ម�ន
ចំនួនមនុស្ស។
េបើសិន�អ� កចូ លរ ួមេ�្រពឹត�ិ�រណ៍ �ំ�ច់្រត�វែតត្រមង់ជួររង់�ំមុននឹង�នកែន� ងអង��យ ឬ
េ�ចំណុចេផ្សងេទៀត�មួ យក��ងអំឡ
� ងេពលែដលពួ កេគមកដល់ទីកែន� ង �រស��ល់េផ្សងៗ
្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីប��ញពីគំ�ត 6 ហ� ីតែដល�ំ�ច់រ�ងបុគ�ល��ក់ៗ។
ទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រ្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ។ េបើសិន�
េ�អី បង់អង��យ ឬទី��ឈរ្រត�វ�នេ្របើ �រេរៀបចំនិង�រគូ សស��ល់្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី
អនុ��តឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងបុគ�ល��ក់ៗ ឬ្រក �ម្រគ� �រនីមួយៗ ក៏ដូច�្រក �ម្រគ� �រ
ឬបុគ�លេផ្សងៗេទៀត។
េបើ�ចេធ� ើ�ន ផ� វ� រេបៀងេ�ក��ងទីកែន� ងែដលេ្របើស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍�ងេ្រ�អ�រ ្រត�វ�ន
កំណត់�ផ� វ� ែតមួ យទិសេដើម្បី�ំ្រទ�ររក�គំ�ត�ង�យ។
ផូ េឌៀម (podium) េវទិ� និងទីកែន� ង�គ� ិនេផ្សងេទៀត ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង វ �ញេដើម្បីអនុ��ត
ឲ្យ�នគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតរ�ង�គ� ិន។
មី្រក�ហ� �ន និងផូ េឌៀម គួ រ្រត�វ�នស��តប��ប់ពី�គ� ិននីមួយៗ។
បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី��េ�្រគប់កែន� ង�ំងអស់ៃនទីកែន� ង។
េបើ�ចេធ� ើ�ន �រចូ លេ្របើែបបនិម�ិត ្រត�វ�នផ� ល់ជូនស្រ�ប់េភ��វែដលចង់ចូលរ ួម
ប៉ុែន� �ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់េបើសិន�ប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19។
�រេរៀបចំ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេដើម្បីេធ� ើឲ្យបន� ប់ទឹក�ចេ្របើ្រ�ស់�ន្របកបេ�យសុវត� ិ�ព
ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍យុទ���រេ��ងេ្រ�អ�រ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើយុទ���រនេ��យ
ទីកែន� ង�ចនឹងេ្រជើសេរ �សផ�ល់បង� ន់ចល័តេ��ងេ្រ� និងទីកែន� ង�ងៃដ និង/ឬេបើកឲ្យេ្របើ
បន� ប់ទឹកក��ងអ�រ។ េបើសិន�ទីកែន� ងក��ងអ�រ្រត�វ�នេបើកឲ្យេ្របើ េគ្រត�វ្រប�ន់��ប់នូវ
�រ្រប �ង្របយ័ត�ដូច�ងេ្រ�ម៖
a. ផ� វ� ែដល�នកំណត់្រត�វ�នស��ល់ពីទីកែន� ង�ងេ្រ�អ�រែដល�នេ្របើស្រ�ប់
្រពឹត�ិ�រណ៍ចូលេ��ន់ទី�ំងបន� ប់ទឹកេ��ងក��ងអ�រ។
b. បង់ស�ិត ឬ�រស��ល់េផ្សងេទៀត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យ
េបើសិន�អ� កចូ លរ ួម្រត�វែតត្រមង់ជួរេដើម្បីេ្របើបន� ប់ទឹក។
c. អ� កចូ លរ ួម្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យេ្របើបន� ប់ទឹក�ម�រ�ំ�ច់ក��ងអំឡ
� ង្រពឹត�ិ�រណ៍
េដើម្បីេចៀស�ង�រកកស� ះេ�ចុងប�� ប់។
d. ស��រៈក��ងបន� ប់ទឹកគឺស�ិតក��ងស�ពដំេណើរ�រល� ធម� � និង�នផ��កេ�េ�យ�ប៊ូ
និងកែន្សងស្រ�ប់េ្របើមួយដង្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�រ�ងៃដែដល�ន
ត្រម�វ។
e. ស��រៈក��ងបន� ប់ទឹក្រត�វ�នេរៀបចំេដើម្បីអនុ��តឲ្យ�ន�ររក�គំ�ត�ង�យ
េ��ងេ្រ�កូ នបន� ប់�នជ��ំងបិទជិត។
f. បុគ�លិក��ក់ (ឬេ្រចើន�ក់េបើសិន��នបន� ប់ទឹកក��ងអ�រេ្រចើន�ងមួ យ) ែដល�ក់
្រក�ត់�ំងមុខ ្រត�វ�ន�ក់ឲ្យ្រប�ំ�រេ�្រចកចូ លបន� ប់ទឹក ប៉ុែន� �នគំ�ត�៉ង
តិច 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលមកដល់ឬ�កេចញ េដើម្បី្រត� តពិនិត្យ�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ
និង�ម�នចំនួនមនុស្ស។
g. បុគ�លិក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពី��េ�្រគប់កែន� ង�ំងអស់
ៃនទីកែន� ង េ�យ�ប់ប��ល
� �ំងកែន� ងេធ� ើ�រក��ងអ�រ�ំង�យ។

�នអនុ��ត ប៉ុែន� មិន្រត�វ�នែណ�ំ។
�រផ្សព� ផ�យពីផ�ះមួ យេ�ផ� ះមួ យ ស� ិតក��ង្របេភទេនះ។ ���រសំ�ន់ែដលបុគ�លិក ឬអ� កស� ័្រគចិត�� ំង
�យែដលេធ� ើសកម� �ពផ្សព� ផ�យពីផ�ះមួ យេ�ផ�ះមួ យ យល់ដឹងពី�និភ័យ (risk) �ក់ព័ន�នឹង�រ្រ�្រស័យ
�ក់ទង�មួ យបុគ�លេ្រ�្រគ� �ររបស់ខ� �ន ែដល�ចនឹងមិន�ន�ក់រ�ំងមុខ។ បុគ�លិកែដលចូ លរ ួមក��ង
សកម� �ព�ំងេនះ គួ រទទួ ល�ន�របណ��ះប�
� លសម្រសបេដើម្បីអនុវត� �មសកម� �ពដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• ស� ិតគំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីបុគ�លែដល���ស់ផ�ះ និងអ� កដៃទេទៀតែដលអ� កជួ ប្របទះ
េ�េពលអ� កេដើរពីផ�ះមួ យេ�ផ� ះមួ យ។
• �ក់រ�ំងមុខ�ប់ពីេដើមរហូ តដល់ចប់�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង។ (អ� កែដលមិន�ច
�ក់រ�ំងមុខេ�យ�រមូ លេហតុេវជ� ��ស� គួ រ្រត�វ�នេលើកែលងពី�រេ�ជួ បដល់ផ�ះ)
• ស� ិតេ��ងេ្រ�ផ�ះក��ងអំឡ
� ង�រេ�ជួ ប�ំង្រស �ង។ ពន្យល់ដល់បុគ�លេ�ះ� អ� ក
មិន្រត�វ�នអនុ��តឲ្យចូ លក��ងផ� ះរបស់ពួកេគេឡើយ េហើយកំពុងរក�គំ�តេដើម្បីរក�ឲ្យពួ កេគ
�នសុវត� ិ�ព។
• កុំ�ប់ៃដ។ �ក់ក្រមិតេលើ�រ��គមន៍របស់អ�ក្រតឹម�រែណ�ំ��ល់�ត់។
• េចៀស�ង�រែចកស��រៈដូ ច�ខិតប័ណ�ផ្សព� ផ�យ ឬ�ដូ េផ្សងៗ។ េបើសន
ិ �អ� កនឹងេធ� ើ�រែចក
ស��រៈ ចូ រ្រ�កដ��កសួ រេ�បុគ�លេ�ះ�េតើេគ�ប់�រម� ណ៍ចង់ទទួ លយកស��រៈេ�ះឬក៏អត់
�មុនសិន។ េបើសិន�ពួ កេគសេ្រមចចិត��ពួ កេគមិនចង់�នស��រៈប��ប់ពីទទួ លយក�ពីអ�ក
ចូ រេស� ើឲ្យពួ កេគេ�ះ�េ�ល ចូ រកុំយក�មកវ �ញ។
• យកទឹកអ�ម័យ�ងៃដ�មខ� �ន និងចូ រ្រ�កដ�េ្របើ� ប��ប់ពីប៉ះ ៃផ� ែដល�នប៉ះ�ល់
ញឹក�ប់ ដូ ច�ៃដ��រ ៃដ�ន់ និងកណ�ឹង��រ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រេធ� ើយុទ���រនេ��យ
•

េបើសិន�បុគ�លែដលេបើក��រ មិន�ន�ក់�៉ស់ និង/ឬេមើលេ�ដូ ច��នេ�គស��
ចូ រ្រ�ប់ពួកេគ�អ� កនឹង្រតឡប់មកម� ងេទៀតេ�ៃថ� េ្រ�យ និងចូ រេផ�ើពត
័ ៌�នេ�ពួ កេគ
�ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក ឬ�ម្របអប់សំបុ្រត។

��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�េ្រចើនអំពីជំងឺ COVID-19 ែដលរ ួម�ន FAQs, �រប��ញព័ត៌�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��នេផ្សងេទៀតអំពេី មេ�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
េ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� ។
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