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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រជិះរថយន� និងរថយន� ដឹកទំនិញែតមួ យ
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
10/31/20៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពប�� ីេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ្រពម� ំងព័ត៌�នលម� ិត
�ក់ទងនឹងរេបៀបែដលជំងឺេនះឆ� ងផងែដរ

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (Public Health) កំពុងេស� ើសុំជំនួយរបស់អ�កេដើម្បី
ពន្យឺត�ររ �ក�ល�លរបស់ជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងេ�នធី Los Angeles។
ទិដ��ពទូ េ�ៃនជំងឺ COVID-19
ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ���ំ 2019 (COVID-19) គឺ�ជំងឺផ� វ� ដេង� ើមមួ យ ែដល�ច�នេ�គស��ដូ ច�៖
្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� ក� ក ដកដេង� ើមខ� ឬ
ី ពិ�កដកដេង� ើម េហវហត់ ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ែលងដឹង
រស�តិឬក� ិន ឈឺបំពង់ក តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ �គរ ូស វ �លមុខ ឬក� �តចេ��រ។ េមេ�គេនះ ្រត�វ�នេគ
េជឿ�ឆ� ង�ចម្បងពីមនុស្សេ�មនុស្ស�មរយៈតំណក់ទឹកតូ ចៗពីផ� វ� ដេង� ើមែដលេកើតេឡើងេ�េពល
មនុស្សឈឺក�ក ក�
� ស់ ឬនិ�យ។ ��ចេ�រ ួចែដលមនុស្ស�ចឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�យប៉ះ�ល់ៃផ�
ឬវត��ែដល�នេមេ�គេ�េលើេ�ះ និងប��ប់មកប៉ះ�ត់ ្រចមុះ ឬែភ� ករបស់ខ� �ន ប៉ុែន� �មិន្រត�វ�ន
េគគិត�� វ �ធីចម្បងែដលេមេ�គេនះឆ� ងេឡើយ។ មនុស្សមួ យចំនួនឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�យមិន
េចញេ�គស�� េឡើយ ប៉ុែន� ពួ កេគេ�ែត�ចចម� ងជំងឺេនះេ�អ� កដៃទ�នដែដល។ ជន�ស់ជ� និងមនុស្ស
្រគប់វ �យ ែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យធ� ន់ធ�រ �ច�នេ្រ�ះ��ក់ខ�ស់ស្រ�ប់ផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ
�ន់ែត េ្រចើនេ�យ�រជំងឺ COVID-19។
ឹ ទំនិញែតមួ យ
�រែណ�ំស្រ�ប់�រជិះរថយន� និងរថយន� ដក
�រែណ�ំ�ងេ្រ�ម�ចជួ យេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� កេបើកបរ និងអ� កជិះបន� �នសុខ�ពល� ។
ឹ ទំនិញែតមួ យេឡើយ េបើសិន�
1. អ� កដំេណើរ និងអ� កេបើកបរមិនគួ រជិះេ�ក��ងរថយន� និងរថយន� ដក
ពួ កេគឈឺ។
2. អ� កេបើកបរ�ចបដិេសធមិនផ�ល់មេធ��យេធ� ើដំេណើរដល់អ�កដំេណើរែដលេមើលេឃើញ�ឈឺ េ�យ�រ
មូ លេហតុសុវត� ិ�ព។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �រេរ �សេអើងអ� កដំេណើរេ�យែផ� កេលើមូល��ន
ពូ ជ�សន៍ ឬ្របភពកំេណើតគឺមិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។
3. �ំងអ� កដំេណើរ និងអ� កេបើកបរ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�ក��ងអំឡ
� ង
េពលជិះ។ បុគ�លែដលមិន�ចេ�ះរ�ំងមុខេ�យខ� �នឯង �ន�រលំ�កក��ង�រដកដេង� ើម ឬ្រត�វ
�ន្រ�ប់�មិនឲ្យ�ក់េ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ���ស� របស់ខ� �នមិន�ំ�ច់�ក់រ�ំងមុខេឡើយ។
កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ (�ប់ប��ល
� �ំង�រក) មិនគួ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេឡើយ។ កុ�រ�យុពី 2 និង
8 ��ំគួរេ្របើ� ប៉ុែន� ស�ិតេ្រ�ម�រ្រគប់្រគងេ�យមនុស្សធំ េដើម្បី្រ�កដ�កុ�រ�ចដកដេង� ើមេ�យ
សុវត� ិ�ព និងេចៀស�ង�រស� ះខ្យល់ ឬដកដេង� ម
ើ មិនរ ួច។
4. អ� កដំេណើរែដលមិនែមនមកពី្រគ� �រ ឬទីកែន� ងរស់េ�ែតមួ យគួ ររក�គំ�តពី��េ�ក��ង�នយន�
េធ� ើ�៉ង�កុំឲ្យអ� កជិះអង��យ�ប់��។ យកល� បំផុត �នែតអ� កដំេណើរ��ក់ប៉ុេ�
� ះគួ រជិះក��ងមួ យជួ រ
និងមិនគួ រអង��យេ�ពីមុខឬពីេ្រ�យ��ល់នឹងអ� កដំេណើរ/អ� កេបើកបរេ�ជួ រប��ប់េឡើយ។
5. អ� កដំេណើរមិនគួ រជិះេ�េ�អីអង��យ�ងមុខ�ប់នឹងអ� កេបើកបរេឡើយ។
6. អ� កដំេណើរ និងអ� កេបើកបរគួ ររក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតេពលេ��ងេ្រ��នយន� ។
7. អ� កដំេណើរគួ រ�ត់ែចងរបស់របរ��ល់ខ� �ន ដូ ច��បូ ប េសៀវេ� ។ល។ និងគួ រ�ត់បន� យ
ចំនួនវត��ែដលយកមកក��ង�នយន� �មួ យពួ កេគ។
8. មិនគួ រយកម� �ប��រ ឬេភសជ�ៈចូ ល�ងក��ង�នយន� េឡើយ។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

www.publichealth.lacounty.gov

10/31/20 Van and Car Pool Guidance (Cambodian)

-1-

s

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រជិះរថយន� និងរថយន� ដឹកទំនិញែតមួ យ
9. រក�ខ្យល់េចញចូ លល� ។ េចៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់ជេ្រមើសខ្យល់ វ �លចុះេឡើង ខណៈែដល�នអ� កដំេណើរ
េ�ក��ង�នយន� ចូ រេ្របើ�៉សុីន្រត�ក់រថយន� េដើម្បី្រស� បខ្យល់ប រ �សុទ�ពី�ងេ្រ� និង/ឬប��ប
ក�� ក់��រ�នយន� ។
10. ទឹក�ញ់ស��ត ឬ្រក�សជូ តែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន ថង់�ក់ស្រ�ម និង្រក�សជូ ត
�ត់ែដលេ្របើេហើយ�ចេ�ះេ�ល�ន គួ រ្រត�វ�នរក�ទុកក��ង�នយន� េដើម្បីស��តៃផ� ែដលេមើល
េ�កខ� ក់ ឬេដើម្បីផ�ល់ឲ្យនរ���ក់ែដល�ច្រត�វ�រក� ក ឬក�
� ស់។
11. ៃផ�ែដល�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ដូច�ៃដ��រ ចង� �ត ចង� ឹះេលខ និងប៊ូ តុងប�� វ �ទ្យ
� /�៉សុីន
្រត�ក់/�៉សុីនកេ��គួ រ្រត�វ�នស��តប��ប់ពី�រជិះម� ងៗ។
12. ទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% គួ រ្រត�វ�នេ្របើប��ប់ពប
ី ៉ះៃផ� ែដល�ន
ប៉ះ�ល់ញឹក�ប់េ�ក��ង�នយន� ប��ប់ពីញីសេម�រ ក� ក ឬក�
� ស់ �ក់�ំង និងប��ប់ពី�ក
េចញពី�នយន� ។

��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�ី។ ចូ លេ��ន់េគហទំព័រ�រេ�ក្រ�ស់ៃនជំងឺ COVID-19 របស់ Public Health
(ph.lacounty.gov/hccp/covidscams) ស្រ�ប់ព័ត៌�ន និងធន�នអំពីរេបៀប េចៀស�ង�រេ�ក្រ�ស់
�រែថ�ំសុខ�ពៃនជំងឺ COVID-19។ ព័ត៌�នែដល្រតឹម្រត�វ ដូ ច�េសចក� ី្រប�សអំពីករណីថ�ីៗេ�ក��ង LA
County នឹង្រត�វ�នផ្សព� ផ�យេ�យ Public Health �មរយៈេសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន ប�
� ញសង� ម និង
េគហទំព័ររបស់េយើង�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� ឹះអំព�
ី រ�ង
ស��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 រទូ រសព� េតេ�ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នរបស់ Los
Angeles County �មរយៈេលខ 2-1-1 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24 េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� ។
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