មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការណណនាាំសប្ារ់ការមធវប្ើ រតិរតតិការផ្តលអា់ ហារសរបុរស
Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កាំពុងមសនើសុាំជាំនួយររស់អ្នកម ើេបីពនយឺតការរីកោលដ្ឋលររស់មេមោគកូរូណាណូ ណែល (ថ្មី) មៅកនុង Los Angeles County។
ការណណនាាំោងមប្កាេអាចជួយមធវើឲ្យប្ាក ថារុគលគ ិក និងអ្តិថ្ិជនមៅណតានសុខភាពលអ។
អ្នកសមប្័ គចិតត និងរុគលគ កិ ណ លឈឺ
•
•

រុគគលិកណ លឈឺប្តូែានណណនាាំឲ្យមៅផ្ទះ និងេិនប្តឡរ់េកមធវើការរហូត ល់ពួកមគណលងានអ្ការៈប្គុនមតត យ៉ា ងតិច 72 មា៉ា ងមដ្ឋយេិនមប្រថាើ ន ាំរញ្ុះកមតត ។
អ្នកសម័ប្គចិតត និងរុគគលិកណ លមេើលមៅ ចូ ជាឈឺមៅមពលេក ល់កណនែងមធវើការ ឬធាែក់ខែួនឈឺកងនុ អ្ាំឡុងមពលមធវកាើ រគួរប្តូែានរញជូនមៅផ្ទះែិញភាែេៗ។

អ្តិថ្ជិ នណ លរង្ហាញអ្ការៈឈឺ
•

ណណនាាំឲ្យអ្តិថ្ិជនណ លឈឺសតថិ មៅផ្ទះ និងមសនើឲ្យេិតតេកតិ ឬអ្នកជិតោងេកយកមប្គឿងមទសររស់ពួកមគ។

•

ដ្ឋក់សាែកមៅកណនែងណ លអាចមេើលម ើញ មដ្ឋយមសនើឲ្យអ្តិថ្ិជនសថិតមៅផ្ទះ មរើសិនជាពួកមគឈឺ ម ះរីជាានជាំងឺប្សាលក៏មដ្ឋយ។ http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/StayHome.pdf

•

ផ្តល់កណនែង ឬប្កណាត់ជូតាត់រណនថេឲ្យអ្តិថ្ិជនមប្រើ មៅមពលពួកមគកអក ឬកណាតស់។

•
•
•

មធវើឲ្យប្ាក ថារនទរ់ទឹកានសតុកសារូ កណនែងមប្រើប្ាស់េតង/ា៉ា សុីនសេងួតដ និងធុងសប្ាេណ លេិនានការរ៉ាះពាល់ឲ្យានប្គរ់ប្ាន់។
ណណនាាំឲ្យផ្តល់ទឹកអ្នាេ័យលាងដ ណ លានជាតិអាល់កលុ យ៉ា ងតិច 60% សប្ារ់អ្តិថ្ិជន។
ណណនាាំឲ្យអ្នកសម័ប្គចិតត និងនិមយជិតណ លមរៀរចាំ និងរមប្េើអាហាររកាគាំលាត 6 ហវីតរវាងពួកមគ និងអ្តិថ្ជិ នណ លមេើលមៅ ូចជាឈឺឲ្យានមប្ចើនរាំផ្ុតតាេណ លអាចមធវាើ ន។

ការណណនាាំអ្ពាំ កាី រលាងដ
•

លាងសាអ តាតដ និងដ ររស់អ្នកជាេួយសារូ និងទឹកមតត អ្ុនៗរយៈមពលយ៉ា ងតិច 20 ែិនាទីេុនមពល៖
o ញុ ាំ ឬផ្ឹក
o មរៀរចាំអាហារ
o ពាក់មប្សៀេដ
o រនាទរ់ពីមធវើសកេមភាពមផ្ែងៗមទៀតណ លមធវើឲ្យដ កខវក់

•

ដ្ឋក់សាែកសញ្ញាលាងដ ជាការរំលឹកណ លអាចមេើលម ញើ ។

•

សូេណណនាាំឲ្យមប្រើមប្សាេដ ានសេប្សរជាឧរករណ៍រណនថេ រ៉ាុណនតវាជាមរឿងសាំោន់ណ លប្តូែចងចាំថា មប្សាេដ េិនជាំនួសតប្េូែការលាងដ និងការអ្នុែតតអ្នាេ័យដ លអមឡើយ។

ការទទួលយកចាំណអាី ហារររិច្គ
•

េកពីរុគគល និងប្គសា
ួ រឯកជន
o ទទួលយកណតផ្លិតផ្លអាហារណ លេិនានចេអិត ានមែចខ្រ់ជាេុនពីរុគគល និងប្គសា
ួ រឯកជន ( ូចជាអាហារកាំរ៉ាុង ធញាជាតិកនុងប្រអ្រ់ ។ល។) រ៉ាុមណាណះ។

•

េកពីកណនែងចាំណីអាហារ
o អ្នកអាចទទួលផ្លិតផ្ល ាំងេូល ចាំណីអាហារណ លានមរៀរចាំ ចាំណីអាហារណ លានមែចខ្រជា់ េុន និងចាំណអាី ហារណ លានមែចខ្រជា់ េុនណ លផ្ុតកាំណត់ (មលើកណលងមេៅទឹកមដ្ឋះមា
និងចាំណីអាហារ រកណ លផ្ុតកាំណត់) ពីកណនែងចាំណីអាហារណ លានអ្នុញ្ញាត ូចជាមភាជនីយដ្ឋាន សណាាារ ឈមួញលក់មប្គឿងមទស កណនែងណកដចនចាំណីអាហារ អ្នកណចកចយចាំណអាី ហារ និងអ្នកលក់អាហារ។
o ចាំណីអាហារររិច្គណ លប្តូែការការប្គរ់ប្គងសីតុណាភាព ប្តូែណតានសីតុណាភាព 41˚F ឬ រជាងមនះសប្ារ់អាហារប្តជាក់ ឬ 135˚F ឬខពស់ជាងមនះសប្ារ់អាហារមតត េុននឹង ឹកជញជូន។
▪

មសនើឲ្យា្ ស់អ្ាំមណាយផ្តល់សីតណ
ុ ា ភាពចាំណីអាហារ និងមពលមែលាវាស់សីតុណាភាពេុននឹងមពល ឹកជញជូនមៅភានក់ង្ហរ។

▪

រនាទរ់ពីទទួលានចាំណអាី ហារ អ្នកទទួលរនទុកមៅភានក់ង្ហរទទួល គួរពិនិតយមេើលសីតណ
ុ ា ភាពចាំណីអាហារ និងកត់ប្តាមពលមែលាណ លានទទួលចាំណីអាហារមនាះ។

▪

មរើសិនជាា្ ស់អ្ាំមណាយ ឬអ្ងគភាពសមគង្ហគះចាំណីអាហារ កឹ ជញជូនអាហារររិច្គតាេរយៈេមធោាយណ លានមធវើឲ្យប្តជាក់ អាហារគួរណតរកាឲ្យានសីតុណាភាពមប្កាេ 41˚F ខណៈមពល កឹ ជញជូន
មៅភានក់ង្ហរ។
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មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការណណនាាំសប្ារ់ការមធវប្ើ រតិរតតិការផ្តលអា់ ហារសរបុរស
▪
•

មរើសិនជាា្ ស់អ្ាំមណាយ ឬអ្ងគភាពសមគង្ហគះចាំណីអាហារេិនាន ឹកជញជូនតាេរយៈេមធោាយណ លានមធវើឲ្យប្តជាក់មទ អាហារគួរណតដ្ឋក់សាែក " ាំមណើរការភាែេៗ" (Process Immediately)
និងេិនប្តូែសថតិ មៅមប្តការប្គរ់ប្គងសីតុណាភាពរយៈមពលយូរជាង 2 មា៉ា ងមឡើយ។

កុាំទទួលយកមេៅទឹកមដ្ឋះមា និងចាំណអាី ហារ រកណ លផ្ុតកាំណត់។

មសវាកេមចណ
ាំ អាី ហារ/ការមប្ជសើ មរីសចាំណអាី ហារ
•

មរើសិនជាភានក់ង្ហរររស់អ្កន គឺជាេ៉ាូណ លជមប្េសើ អ្តិថ្ិជន ចូរពិចរណាផ្លែស់រតូរមៅេ៉ាូណ លមែចខ្រ់កនុងថ្ង់ជាេុន។ ថ្ង់អាចណចកានយ៉ា ងឆារ់រហ័ស មហើយានេនុសែតិចណ លរ៉ាះពាល់ចណ
ាំ ីអាហារ។

•

មរើសិនជាភានក់ង្ហរររស់អ្កន សមប្េចចិតតរនតកណនែងដ្ឋក់ចណ
ាំ ីអាហារេ៉ាូណ លជមប្េើសអ្តិថ្ិជន មនាះចូរ េ រឲ្យអ្តិថ្ិជនររស់អ្កន លាងដ និងពាក់មប្សាេដ េុននឹងមប្ជើសមរីសផ្លិតផ្លចាំណីអាហារររស់ពកួ មគ។

•

រណនថេមា៉ា ង ឬមរើកេួយដថ្ងណថ្េមទៀត ម ើេបីឲ្យអ្តិថ្ិជនអាចអ្នុែតតការរកាគាំលាតសងគេ (social distancing) មៅកនុងទីធាែ ឬមៅកនុងជួរ។

•

ដ្ឋក់កប្េិតចាំននួ េនុសែមៅកនុងទីធាែចាំណីអាហារ។ មរើសនិ ជាកណនែងដ្ឋក់ចាំណីអាហារររស់អ្កន មធវើមឡើងមៅកនុងអ្ារ ចូរពិចរណាផ្លែស់ររតូ ការណចកមៅោងមប្តអាប្ស័យមលើលកខខណឌ អាកាសធាតុ។

•

មៅមពលអាចមធវាើ ន ចូរានអ្នករមប្េើពាក់មប្សាេដ រមប្េើេាូរអាហារជូនមៅរូមហវ។

•

ផ្តល់ទឹកអ្នាេ័យ/ប្កណាត់ជតូ ដ ល់អ្តិថ្ិជន មៅមពលចូលកនុងជួរចរ់េាូរ។

•

ជូតអ្វីណ លកាំពរ់មៅមលើដផ្ទជាប្រចាំ។

•

រតូរប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋរមប្េើេាូរឲ្យានញឹកញរ់។

ការសាអ តជាទូមៅ
•

ានអ្នកសម័ប្គចិតត ឬរុគគលិកទទួលរនទុកការសាអ ត និងសាែ រ់មេមោគមលើតុ ដផ្ទតុ រមទះ ដ វ រ រ៊ិច ទូរសពទ ទីកណនែងកុាំពយូទ័រ និងដផ្ទណ ល "រ៉ាះពាល់មប្ចើន" មផ្ែងៗមទៀតជាប្រចាំមពញេួយដថ្ង។

•

មប្រើប្ាស់ផ្លិតផ្លណ លានចុះរញជិការជាេួយភានក់ង្ហរការពារររិសាថន (Environmental Protection Agency; EPA) ម ើេបីសាអ ត (កា្ ត់មេមោគ) និងសាែ រ់មេមោគ (សាែ រ់មេមោគ)។
ប្តូែអ្នុែតតតាេការណណនាាំមៅមលើសាែកររស់ផ្លិតផ្លសាអ ត និងផ្លិតផ្លសាែ រ់មេមោគជានិច។្

សារធាតុសាែ រ់មេមោគណ លានប្រសិទភាធ ព
•

ម ើេបីមធវើសូលយុ សយុងមធវើឲ្យស (Bleach) ចូរលាយ Bleach េួយសាែ រប្ពាកាមហវកនុងទឹក 1 កាវត (4 ណពង)។ សប្ារ់ការផ្គត់ផ្ងគ ់មប្ចើន ចូរដ្ឋក់ Bleach ¼ ណពងកនុងទឹក 1 ហាគ ឡុង (16 ណពង)។
មប្រើសូលុយសយុងកនុងរយៈមពល 20 នាទី។

•

សារធាតុសាែ រ់មេមោគណ លានអ្នុញ្ញាតមដ្ឋយ EPA មផ្ែងៗមទៀតអាចប្តែូ មប្រើ មរើសិនជាវាានប្រសិទធភាពមលើមេមោគកូរូណា។ អ្នកមប្រើប្ាស់អាច ក់ទងមលខ “1-800” មៅមលើសាែកផ្លិតផ្លម ើេបី ឹងពីប្រសិទធភាពររស់
វាមលើជាំងឺ “COVID-19”។

ការចត់ណចងសារធាតុសាែ រ់មេមោគ ររស់រររ និងកាកសាំណល់ឲ្យានសេប្សរ
•

មប្រើសារធាតុគេី ីមៅកនុងកណនែងណ លានខយល់មចញចូលលអ

•

មចៀសវាងការលាយសារធាតុគីេីណ លេិនប្តូែាន (អានសាែ ក)

•

ការពារកុាំឲ្យសារធាតុគីេីរ៉ាះពាល់េាូរអាហារកនុងអ្ាំឡុងមពលសាអ ត

•

ប្គរ់ប្គងកាកសាំណល់មដ្ឋយសុែតថភាិ ព និងមាះមចលកនងុ ធុងសប្ាេណ លានសុែតថិភាព

សប្ារ់ព័ត៌ានរណនថេ សូេ ក់ទងមសវាកេមប្រឹកាមយរល់តាេរយៈមលខ (888) 700-9995។ សប្ារ់ពត័ ៌ានរណនថេអ្ាំពីជាំងឺ Covid-19 សូេចូលមៅកាន់៖ http://publichealth.lacounty.gov.

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈររស់មោនធី Los Angeles

www.publichealth.lacounty.gov
03/13/20 Charitable Feeding Operations (Cambodian)

-2-

