ខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់អគាររស់ខៅម្របមូលផ្តាំ
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles (Los Angeles County Department of Public Health; Public Health) កាំពុងខសនើសុាំជាំនួយរបស់អនកខ ើមបីពនយឺតការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺរលាកផលូវ
ខងហើមកូរូណាឆ្នាំ 2019 (ថ្មី) (សរខសរកាត់ថា ជាំងឺ COVID-19) ខៅកនតង Los Angeles County។ ចាំនួនមនុសសណ លបានឆ្លងខមខោគខនេះខៅណតបន្ខកើនខ ើង។ ខោងតាមអងគការសុខភាពពិេពខលាក (World Health
Organization) ឥ ូវខនេះការោតតាតននជាំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិេពខលាកម្រតូវបានចាត់ទុកថាជាជាំងឺោតតាតសកល (pandemic)។ ខយើងចាាំបាច់ម្រតូវខធវើការរួមគានខ ើមបីពនយឺតការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺខនេះខៅកនតងម្រសតក។
ខយើងសូមណណនាាំោ៉ាងមុតាាំឲ្យអគាររស់ខៅរួមគានទាំងអស់ខធវើការពិនិតយខ ើងវិញ និងខធវើបចចតបបននភាពគខម្រាងសខគ្គ េះបនាាន់របស់ខលួន និងពិចារណាពីវិធីខ ើមបីបន្ខសវាកមមសាំោន់ៗ ខបើសិនជាម្របតិបត្ិការខៅនឹងកណនលងម្រតូវណតកាត់បនថយ
ជាបខណា្េះអាសនន។ ខយើងសូមផ្ល់ជូនអនកនូវព័ត៌ានទូខៅមួយចាំនួនអាំពីជាំងឺ COVID-19 ម្រពមទាំងសកមមភាពជាក់លាក់ណ លអនកគួរខធវើខ ើមបីជួយពនយឺតការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺផលូវ ខងហើម ូចជាជាំងឺ COVID-19។
ខគាលបាំណងរបស់ឯកសារខនេះ គឺខ ើមបីជួយឲ្យអគាររស់ខៅរួមគានបខងកើតយុទធសាគស្ខ ើមបី៖
•
•

ទប់សាកត់ និងកាត់បនថយការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺ COVID-19 ខៅកនតងអគាររបស់អនក។
ទប់សាកត់ និងកាត់បនថយការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺ COVID-19 រវាងអគារ និងខៅោងខម្រៅអគារ។

ខយើងសូមខលើកទឹកចិត្ឲ្យអនកចូលខៅកាន់ខគហទាំព័រខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មីរបស់ DPH សម្រាប់ធនធានខផសងៗ ូចជាការណណនាាំសម្រាប់អាជីវកមម និងនិខោជក សាំណួរណ លបានសួរញឹកញាប់ និងការប្ហ ញព័ត៌ានជាម្រកាហវិក។
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/.
ព័តា៌ នទូខៅ
ខតើខមខោគកូរណា
ូ ម្របខេទថ្មគី ជាឺ អវ?ី
ខមខោគកូរូណាគឺជាអមបូរខមខោគ ៏ធាំមួយ។ ខមខោគជាខម្រចើនកនតងអមបូរខនេះចមលងខោគ ល់សតវ ប៉ាុណន្ខមខោគកូរូណាមួយចាំនួនមកពីសតវអាចវិវឌ្ឍ (ផ្លលស់ប្ូរ) និងចមលងខោគ ល់មនុសស បនាាប់មករីកោលដ្ឋលពីមនុសសខៅមនុសសបាន។
ខនេះជាអវីណ លបានខកើតខ ើងចាំខ េះខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មីបចចតបបនន។ ជាំងឺណ លបងកខ ើងខដ្ឋយខមខោគកូរូណាខៅខលើមនុសសអាចានចាប់ពជី ាំងឺម្រសាលខៅជាំងឺមធយម ូចជាម្រគតនផ្ល្សាយទូខៅ។ មួយចាំនួនខទៀត ូចជាខមខោគ SARS ឬ
MERS បណា្លឲ្យានជាំងឺធងន់ធងរ ូចជារលាកសួតជាខ ើម។
ខតើខោគសញ្ញាទូខៅរបស់ COVID-19 ានអវខី េះល ?
ព័ត៌ានមកទល់ខពលខនេះ ប្ហ ញថាខមខោគថ្មីខនេះបងកឲ្យានខោគសញ្ញា ូចគាននឹងជាំងឺផលូវ ខងហើម។ ខោគសញ្ញាាន ូចជា៖
•
•
•

កអក
ម្រគតនខៅ្
ក ខងហើមខលី ឬពិបាក ក ខងហើម

បុគគលភាគខម្រចើនណ លានខោគសញ្ញាកម្រមិតម្រសាល ល់កម្រមិតមធយមអាចម្រគប់ម្រគងបានខៅកនតងបរិបទកណនលងរស់ខៅរួមគាន។ ខទេះជាោ៉ា ងណាក្ី អនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញាធងន់ធងរ អាចម្រតូវសម្រាកខៅមនាីរខពទយ
ខ ើមបីពាបាលជាំងឺរបស់ខលួន។ ខោគសញ្ញាធងន់ធងរននជាំងឺ COVID-19 ាន ូចជាការពិបាក ក ខងហើមធងន់ធងរ (មិនអាចនិោយបីបួន កយកនតងម្ង ឬមិនអាចខ ើរបានពីរបីជាំហាន) ចុកម្រទូងឥតឈប់ ភាន់ភាាំង ឬមិនអាចដ្ឋស់សតិ បបូរាត់
ឬមុខខ ើងពណ៌ខខៀវ ការខខោយកាល ាំងោល ាំង បរិខភាគអាហារឬផឹកមិនបានរយៈខពលមួយឬខម្រចើននថ្ង ឬមិនអាចណថ្ទាំខលួនឯងខៅកនតងបរិោកាសរស់ខៅរួមគាន។
ខតើខមខោគកូរណា
ូ ឆ្លងខដ្ឋយរខបៀបណា?
ូចជាំងឺផលូវ ខងហើមខផសងៗខទៀត ូចជាជាំងឺម្រគតនផ្ល្សាយធាំណ រ ខមខោគកូរូណាណ លខកើតខលើមនុសស ជាទូខៅឆ្លងខៅអនក នទពីមនុសសណ លបានឆ្លងខមខោគនិងានខោគសញ្ញាតាមរយៈ៖
•
•
•

តាំណក់ទឹកតូចៗណ លខកើតខ ើង ខៅខពលមនុសសណ លានផាតកខមខោគកអក ឬកណា្ស់។
ការប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធ ូចជាការណថ្ទាំអនកណ លខកើតជាំងឺ។
ការប៉ាេះវតថត ឬនផាណ លានខមខោគខៅខលើខនាេះ បនាាប់មកប៉ាេះាត់ ម្រចមុេះ ឬណេនកមុននឹងលាងន របស់អនក។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
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ខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់អគាររស់ខៅម្របមូលផ្តាំ

COVID-19 គឺជាខមខោគថ្មី ខហើយខយើងបន្ខរៀនសូម្រតបណនថមខទៀតជាខរៀងោល់នថ្ងអាំពីថាខតើវាឆ្លងខដ្ឋយរខបៀបណា និងខតើវាខម្របើខពលប៉ាុណាាខ មើ បីឲ្យមនុសសធាលក់ខលួនឈឺ។ ខៅខពលណ លព័ត៌ានានការណម្របម្របួល ខយើងនឹងជម្រាបជូន ល់អនក។
ចូរកុាំសននិដ្ឋានថានរណាាន ក់ានហានិេ័យឆ្លងខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី ខដ្ឋយណផអកខលើជាតិសាសន៍/ជាតិព័នធ ឬម្របខទសកាំខណើតរបស់ពួកខគខ ើយ។
ជាំហានខ មើ បីការ រសុខភាព និងសុវតថភាិ ពរបស់អកន តាាំងទីលខាំ ៅ និងបុគលគ ិក
ទប់សាកត់ និងកាត់បនថយការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺ COVID-19 ខៅកនងត អគាររបស់អកន
1. អនុវត្ និងខលើកសាួយការម្របងត សាល កសញ្ញា
ម្របយ័តនជាសកល
- ដ្ឋក់សាលកសម្រាប់អនកតាាំងទីលាំខៅ និងបុគគលិកអាំពីសារៈសាំោន់ននការលាងន និងការរកោអនាម័យន ។
-

ដ្ឋក់សាលក និងរំលឹកអនកតាាំងទីលាំខៅជាម្របចាាំឲ្យជូន ណ
ាំ ឹង ល់បុគគលិក ខបើសិនជាពួកខគានអការៈម្រគតនខៅ្ ថ្មី កអក និង/ឬ ក ខងហើមខលី។

អនាម័យ
-

លាងន ឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាបូ និងទឹកឲ្យបានោ៉ា ងតិច 20 វិនាទី ឬខម្របើទឹកអនាម័យលាងន ណ លានជាតិអាល់កុលោ៉ា ងតិច 60% ជាពិខសសបនាាប់ពីខៅបនាប់ទឹក មុនខពលបរិខភាគ
អាហារ និងបនាាប់ពីញីសខមារ កអក ឬកណា្ស់។

-

ម្រគបាត់ខពលកអក និងកណា្ស់ខដ្ឋយខម្របើម្រកដ្ឋសជូតាត់ រួចខបាេះម្រកដ្ឋសជូតាត់ខនាេះខចាល និងលាងសាអ តន ភាលមៗ។ ខបើសិនជាអនកមិនានម្រកណាត់ជូតាត់ សូមខម្របើណកងន របស់អនក
(មិនណមនន របស់អនកខទ)។

-

ខបើសិនជាអាច ចូរកាត់បនថយការប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធ និងការខម្របវើ តថតរួមគាន ូចជាណពង ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរញាត ាំអាហារ ចាំណីអាហារ និងខេសជជៈ។

ការរកោគាំលាតសងគម – ខ ើមបីខលើកកមពស់ការរកោគាំលាតសងគមទូទាំងអគាររស់ខៅរួមគាន ខដ្ឋយអនុញ្ញាតឲ្យអនកតាាំងទីលាំខៅ និងបុគគលិកសថិតខៅគាំលាតោ៉ា ងតិចបាំផុត 6 ហវីតពីគាន។
ខចៀសវាងការចាប់ន ឬការឱបគាន។

2. វាយតនមលអនកតាាំងទីលាំខៅ

រកខោគសញ្ញាខ ើមបីចាប់ខផ្ើម
បាំណបក

-

ខរៀបចាំទីកណនលងទូខៅខ ើងវិញខៅកនតងអគារ ខ ើមបីខធវឲ្ើ យម្របក ថាអនកតាាំងទីលាំខៅមិនម្របមូលផ្តាំគាន។

-

ខរៀបចាំបនាប់ទូខៅ ូខចនេះខៅអីអងគតយម្រតូវបានដ្ឋក់ឃ្លលតពីគាន 6 ហវីតឬខម្រចើនជាងខនេះ និងណបរមុខខចញពីគាន ខដ្ឋយ្យម្រសលួ ម្រកដ្ឋសជូតាត់ ទឹកអនាម័យលាងន
និងកនធន់លាងន ណ លខៅជិត។

-

ខៅកនតងបនាប់រួមគាន ណម្រគគួរណតដ្ឋក់ឃ្លលតពីគានោ៉ា ងតិច 6 ហវីត ខៅខពលអាចខធវើបាន និងដ្ឋក់កាលទល់ខជើង ខដ្ឋយដ្ឋក់កាលណម្រគឲ្យឆ្ងយពីគានបាំផុតតាមណ លអាចខធវបាើ ន។

-

មហូបអាហារ គួរម្រតូវបានបខម្រមើតាមណបបបទដ្ឋច់ៗពីគាន ឬខៅទីកណនលងខម្រៅអគារ ខ ើមបីខធវើឲ្យម្របាក ថារកោបាននូវការរកោគាំលាតសងគម។ បខម្រមើមហូបអាហារ ល់ម្រកតមអនកតាាំងទីលាំខៅ ូចគាន
កនតងខពលម្ងៗ ខ ើមបីកាត់បនថយការោតតាតននជាំងឺ។

-

រឹតបន្ឹងការចូលសួរសុខទុកខខៅកនតងអគារមកម្រតឹមបុគគលសាំោន់ៗប៉ាុខណាាេះ។

-

រឹតបន្ឹងការ ឹកជញ្ជូនអនកតាាំងទីលាំខៅមកម្រតឹមការខធវើ ាំខណើរសាំោន់ៗប៉ាុខណាាេះ។

-

រំសាយសកមមភាពជាម្រកតមទាំងអស់។

- រកខមើលជខម្រមើសខផសង ូចជាវគគជាបុគគល ឬការណថ្ទាំសខុ ភាពតាមទូរសពា (telehealth) ខ ើមបីអនុញ្ញាតឲ្យអនកតាាំងទីលាំខៅណ លម្រតូវការខសវាកមមម្របខេទខនេះបន្សកមមភាពទាំងខនេះ។
ការម្រតតួ ពិនតិ យខមើលអនកតាាំងទីលខាំ ៅថ្មៗី
-

វាយតនមលអនកតាាំងទីលាំខៅថ្មីៗទាំងអស់ខៅខពលចូលខ មើ បីរកជាំងឺផលូវ ខងហើមម្រសួចម្រសាវ ូចជាម្រគតនផ្ល្សាយ ឬខោគសញ្ញាជាំងឺម្រគតនផ្ល្សាយធាំ ការានអារមមណ៍ថាម្រគតនខៅ្
ឬការណបកខញើសម្រពរឺ ្រចុេះខ ើង ការកអកថ្មី ឬការពិបាក ក ខងហើម។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
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ខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់អគាររស់ខៅម្របមូលផ្តាំ
ឬពិធីការដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋ
យណ កណ លចាាំបាច់

-

ខបើអាចខធវើបាន ចូរវាយតនមលអនកតាាំងទីលាំខៅជាខរៀងោល់នថ្ងសម្រាប់ខោគសញ្ញាថ្មីៗននជាំងឺផលូវ ខងហើមម្រសួចម្រសាវ។ រំលឹកឲ្យអនកតាាំងទីលាំខៅោយការណ៍ពីខោគសញ្ញាផលូវ ខងហមើ ថ្មីៗនានា។

-

ខបើអាចខធវើបាន ចូរពិចារណាវាយតនមលសីតុណហភាពអនកតាាំងទីលាំខៅខៅខពលចូល និងជាខរៀងោល់នថ្ងខដ្ឋយខម្របឧើ បករណ៍ណសគន ឬណទម៉ាូណម៉ាម្រតណ លអាចខបាេះខចាលបាន។
ម្រគតនខៅ្ ម្រតូវបានចាត់ទុកថាានសីតុណហភាព 100.4 F ឬខពស់ជាងខនេះ។

-

ខដ្ឋយសារការខធវើខតស្រកជាំងឺ COVID-19 ខៅានកាំណត់ ចូរពាបាលអនកតាាំងទីលាំខៅទាំងអស់ណ លានខោគសញ្ញាផ្ល្សាយ និងម្រគតនផ្ល្សាយធាំ ខម្របៀប ូចជាពួកខគានជាំងឺ
COVID-19 និងខធវើឲ្យម្របាក ពីការម្របតងម្របយ័តនដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កសម្រាប់អនកតាាំងទីលាំខៅណ លឈឺននអគាររស់ខៅរួមគាន។

ពិធកាី រដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក – ប្ូរអនកតាាំងទីលខាំ ៅណ លានអការៈម្រគតនខៅ្ និងខោគសញ្ញាផលូវ ខងហើមខៅកនតងតាំបន់ ឬបនាប់ឈឹដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កណ លម្រតវូ បានផ្ល្ច់ពីណផនកខផសងខទៀតននអគារ
(យកលអខៅកនតងកណនលងណ លានបនាប់ទឹក) ភាលមៗ។
-

ដ្ឋក់សាលកសញ្ញាចាស់លអខៅោងខម្រៅតាំបន់/បនាប់ដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កទាំងអស់ខ ើមបីឲ្យបុគគលិក និងអនកតាាំងទីលាំខៅកាំណត់ ឹងពីតាំបន់ទាំងខនេះបានសមម្រសប
ខ ើមបីកាត់បនថយការម្រចបូកម្រចបល់ននបុគគលណ លានខោគសញ្ញា និងបុគគលណ លគាមនខោគសញ្ញា។

-

អនកតាាំងទីលខាំ ៅណ លានខោគសញ្ញា
o ចាត់ណចងបនាប់ឈឺ ណ លអនករស់ខៅណ លានអការៈម្រគនត ខៅ្ និងខោគសញ្ញាផលូវ ខងហើម អាចសម្រាកខៅកនតងអគារ បនាប់ ឬតាំបន់ចាត់តាាំងដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក។
o គួរកាំណត់បនាប់ទឹកដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក និងបម្រមតងសម្រាប់ឲ្យបុគគលណ លានខោគសញ្ញាខម្របើម្របាស់ណតប៉ាុខណាាេះ។
o ខបើសិនជាបុគគលណ លានខោគសញ្ញា ម្រតូវការខ ើរកាត់ទីកណនលងណ លានអនកតាាំងទីលាំខៅណ លគាមនខោគសញ្ញា ពួកខគគួរណត ក់ា៉ាស់ខពទយ
និងកាត់បនថយខពលខវលាខៅតាំបន់ទាំងខនេះជាអបបបរា។
o អនកតាាំងទីលាំខៅណ លម្រតូវបានកាំណត់ថាមកប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធជាមួយអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញា ម្រតូវណតដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ករយៈខពល 14 នថ្ង។
o សូមខមើលណផនកស្ីពីការប៉ាេះ ល់បុគគលិក និងអនកតាាំងទីលាំខៅសម្រាប់និយមន័យននការប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធ។
o អនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញា គួរណតបរិខភាគអាហារខៅដ្ឋច់ពីអនកតាាំងទីលាំខៅណ លគាមនខោគសញ្ញា។
o ខអម្រកង់ចល័ត (ឬវិធីខផសងខទៀតខ ើមបីបខងកើតជារបាាំង – ម្រកណាត់កម្រាល ។ល។) គួរណតបានខម្របើខ ើមបីខលើកទឹកចិត្ ល់ការអនុវត្តាមការណបងណចកតាំបន់។
o បុគគលកិ អាចបញ្ឈប់ការដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កសម្រាប់អនកតាាំងទីលាំខៅខៅខពលលកខខណឌ ទាំងពីរោងខម្រកាមខនេះម្រតូវបានបាំខពញ៖
➢ ោ៉ា ងតិចបាំផុត 3 នថ្ង (72 ខា៉ា ង) បានកនលងហួស ចាប់តាាំងពីការជាសេះខសបើយ ណ លម្រតវូ បានកាំណត់ថាជាការខដ្ឋេះម្រសាយអការៈម្រគតនខៅ្ ខដ្ឋយមិនខម្របើថានាំបញ្ចេះត កខត្
និងការធូរខសបើយននខោគសញ្ញាផលូវ ខងហើម (ឧ. កអក ក ខងហើមខលី) និង ោ៉ា ងតិចបាំផុត 7 នថ្ងបានកនលងផុត ចាប់ពីខពលណ លខោគសញ្ញា បានខចញជាខលើក ាំបូង។
o បុគគលិកគួរណតរកោកាំណត់ខហតុម្របចាាំនថ្ងរបស់អកន តាាំងទីលាំខៅទាំងអស់ណ លសថិតកនតងការដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក ខ ើមបីតាមដ្ឋនខោគសញ្ញា
និងសខម្រមចចិត្ខលើការបញ្ចប់ននការដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក។
o ខលើកទឹកចិត្ឲ្យអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានហានិេ័យ (risk) ខពស់ទូរសពាខៅអនកផ្ល់ការណថ្ទាំបឋម (PCP) របស់ខលួនខបើសិនជាាន កនតងករណីណ លខោគសញ្ញារបស់ពួកខគ
កាន់ណតធងន់ធងរខៅ ឬឲ្យជូន ាំណឹង ល់បុគគលិកខ ើមបីទូរសពាខៅខលខ 911។ ខៅខពលទូរសពាខៅខលខ 911 បុគគលិកគួរជូន ាំណឹង ល់អនកចុេះមកថាអនកតាាំងទីលាំខៅរូបខនេះ
ានខោគសញ្ញាជាំងឺ COVID-19 ធងន់ធងរ។
ii.
កាត់បនថយចាំនួនបុគគលិកណ លានអន្រកមមទល់មុខជាមួយអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញាផលូវ ខងហើមជាអបបបរា។ ផ្ល់ការណណនាាំខ ើមបីទប់សាកត់ការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺ។
iii.
ខបើសិនជាបុគគលិកកាំពុងចាត់ណចងម្រទពយសមបត្ិរបស់អនកតាាំងទីលាំខៅ ពួកខគគួរណត ក់ខម្រសាមន ណ លខម្របខើ ហើយអាចខបាេះខចាលបាន។

-

អនកតាាំងទីលខាំ ៅណ លគាមនខោគសញ្ញាសថតិ កនងត ការដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក
o កាំណត់បនាប់ដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កមួយសម្រាប់អនកតាាំងទីលាំខៅណ លគាមនខោគសញ្ញា ណ លបានប៉ាេះ ល់ជាមួយបុគគលានខោគសញ្ញា និងចាាំបាច់ម្រតូវខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ករយៈខពល 14 នថ្ង។

-

អនកតាាំងទីលខាំ ៅណ លគាមនខោគសញ្ញា ណតានហានិេយ័ (risk) ខពស់
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ខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់អគាររស់ខៅម្របមូលផ្តាំ
o ខៅខពលអាចខធវើបាន ចូរកាំណត់បនាប់ដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កមួយសម្រាប់អនកតាាំងទីលាំខៅណ លគាមនខោគសញ្ញា ណ លានហានិេ័យ (risk) ខពស់ (អាយុខលើស 50 ឆ្នាំ បញ្ញហសុខភាពោុ ាំនរ
ាននផាខ េះ)។ តាំបន់ខនេះគួរណតខៅដ្ឋច់ពកាី រដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កសម្រាប់អនកគាមនខោគសញ្ញាានហានិេ័យ (risk) ទប, អនកគាមនខោគសញ្ញា និងអនកតាាំងទី
លាំខៅណ លានខោគសញ្ញា។
o ពិចារណាដ្ឋក់អនកតាាំងទីលាំខៅណ លានហានិេ័យ (risk) ខពស់ខៅកនតងបនាប់ដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក ឬបនាប់រួមគានណ លានមិត្រួមបនាប់តិច។

3. បុគគលិកណ លឈឺ

គួរណតសថិតខៅផាេះ
រហូត ល់ពួកខគណលងានប
ញ្ញហកនតងការម្រត ប់មកខធវើការវិ
ញ

4. អនកប៉ាេះ ល់បុគគលិកណ លឈឺ

គួរណតសថិតខៅផាេះ
រហូត ល់ពួកខគណលងានប
ញ្ញហកនតងការម្រត ប់មកខធវើការវិ
ញ

ជូន ាំណឹង ល់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles តាមរយៈខលខ 213-240-7941 កនតងអាំ តងខពលនថ្ង ឬខលខ (213) 974-1234
(ម្របតិបត្ិករសខគ្គ េះបនាាន់ខម្រៅខា៉ា ងខធវើការ) ខបើសិនជាអនកតាាំងទីលាំខៅ ឬបុគគលិកពីរនាក់ឬខម្រចើនជាងខនេះណ លបានប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធបានធាលក់ខលួនឈឺខដ្ឋយខកើតជាំងឺផលូវ ខងហើមម្រសួចម្រសាវកនតងរយៈខពល 72
ខា៉ា ង។
បុគលគ កិ ណ លានខោគសញ្ញា
-

បុគគលិកគួរណតតាមដ្ឋនខោគសញ្ញារបស់ខលួនជាខរៀងោល់នថ្ង និងគួរម្រតូវបានខលើកទឹកចិត្ឲ្យខៅផាេះ ខៅខពលណ លពួកខគានអារមមណ៍ថាឈឺ។

-

អនុវត្ខគាលការណ៍ណណនាាំននការដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក និងដ្ឋក់ចុេះនូវខគាលនខោបាយចាស់លាស់អាំពីខពលខវលាណ លបុគគលិកឈឺអាចម្រត ប់មកខធវកាើ រវិញបាន៖
o បុគគលិកណ លានខោគសញ្ញាជាំងឺ COVID-19 (ជាំងឺផលូវ ខងហើមម្រសួចម្រសាវ) គួរម្រតូវបានណណនាាំឲ្យខៅផាេះ និងខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កខដ្ឋយខលួនឯង។
o ផ្ល់ឲ្យបុគគលិកនូវ ការណណនាាំអាំពីការខៅដ្ឋច់ពីខគខៅផាេះ និងខលើកទឹកចិត្ឲ្យពួកខគជូន ាំណឹង ល់អនកផ្ល់ខសវាណថ្ទាំសុខភាពរបស់ខលួន ខបើសិនជាខោគសញ្ញាកាន់ណតធងន់ធងរ និង
តាមការចាាំបាច់។
o បុគគលិកណ លានខោគសញ្ញា ណ លម្រតូវបានណណនាាំឲ្យណថ្ទាំខលួនឯងខៅផាេះ អាចបញ្ឈប់ការខៅដ្ឋច់ពីខគខៅផាេះ ខៅខពលលកខខណឌ ទាំងពីរោងខម្រកាមម្រតូវបានបាំខពញ៖

➢ ោ៉ា ងតិចបាំផុត 3 នថ្ង (72 ខា៉ា ង) បានកនលងហួស ចាប់តាាំងពីការជាសេះខសបើយ ណ លម្រតវូ បានកាំណត់ថាជាការខដ្ឋេះម្រសាយអការៈម្រគតនខៅ្ ខដ្ឋយមិនខម្របើថានាំបញ្ចេះត កខត្
និងការធូរខសបើយននខោគសញ្ញាផលូវ ខងហើម (ឧ. កអក ក ខងហើមខលី) និង ោ៉ា ងតិចបាំផុត 7 នថ្ងបានកនលងផុត ចាប់ពីខពលណ លខោគសញ្ញា បានខចញជាខលើក ាំបូង។
ការប៉ាេះ ល់បគុ លគ កិ ឬអនកតាាំងទីលខាំ ៅណ លអាចខកើតខ ងើ
-

5. ជាំហានណ លម្រតូវខធវើ ខបើសិនជា -

ករណីជាំងឺ COVID-19
មួយឬខម្រចើនម្រតូវបានកាំណត់
ខៅកនតងបរិបទកណនលងរស់ខៅ
SUD

-

ខបើសិនជាបុគគលិក ឬអនកតាាំងទីលាំខៅម្រតូវបានកាំណត់ថាបានខចញខោគសញ្ញាជាំងឺ COVID-19 (មិនថាពួកខគម្រតូវបានរកខ ញើ ថាានជាំងឺ COVID-19 ឬានខោគសញ្ញា
ណតមិនទន់បញ្ញជក់) អនកនឹងចាាំបាច់ម្រតូវកាំណត់អត្សញ្ញាណបុគគលិក និងអនកតាាំងទីលាំខៅទាំងអស់ណ លអាចនឹងបានប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធជាមួយបុគគលណ លឈឺ ូខចនេះអនកប៉ាេះ ល់ទាំងខនេះ
អាចម្រតូវបានដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក។
o អនកប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធរួមាន អនកប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធនានា និងបុគគលទាំងអស់ណ លសថិតកនតងចាង យ 6 ហវីតពីបុគគលណ លឈឺកនតងរយៈខពលយូរជាង 10 នាទី ខដ្ឋយចាប់ខផ្ើមពី 48 ខា៉ា ង
មុននឹងបុគគលចាប់ខផ្ើមខចញខោគសញ្ញារហូត ល់រយៈខពលដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ករបស់ពួកខគបញ្ចប់។ ខលើសពីខនេះ ជនណាាន ក់ណ លបានប៉ាេះ ល់សារធាតុោវននោងកាយនិង/ឬ
សារធាតុបខញ្ចញរបស់បុគគលណ លឈឺ ( ូចជាម្រតូវបានកអក/កណា្ស់ដ្ឋក់ ខម្របើខម្រគឿងបរិខភាគអាហាររួមគាន ឬទឹកាត់ ឬបានផ្ល់ការណថ្ទាំ ល់បុគគលណ លឈឺ
ខដ្ឋយមិនបាន ក់ឧបករណ៍ការ រ) ចាាំបាច់ម្រតូវដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ក។
o កនតងករណីណ លានការខវេះោតកាល ាំងការ្រធងន់ធងរ បុគគលិកណ លគាមនខោគសញ្ញាណ លម្រតូវបានប៉ាេះ ល់ អាចបន្ខធវើការបាន ោបណាពួកខគ ក់ា៉ាស់ខពទយរយៈខពល 14 នថ្ង។
បុគគលិកណ លគាមនខោគសញ្ញាណ លម្រតូវបានប៉ាេះ ល់ និងបន្ខធវើការ គួរណតតាមដ្ឋនខោគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 ខដ្ឋយខលួនឯងពីរ ងជាខរៀងោល់នថ្ង ម្ងមុនខពលមកខធវើការ
និងម្ងខទៀត យកលអគឺ 12 ខា៉ា ងខម្រកាយ។
ដ្ឋក់ចុេះណផនការសខគ្គ េះបនាាន់របស់អនក ខ ើមបីការ របុគគលិក និងអនកតាាំងទីលាំខៅ។
ខបើសិនជាអនកកាំណត់អត្សញ្ញាណអនកតាាំងទីលាំខៅណាមួយណ លានខោគសញ្ញាធងន់ធងរ ចូរទូរសពាខៅខលខ 911។ មុននឹងខផារ ចូរជូន ាំណឹង ល់ម្រកតមការ្រខផារ និងទីកណនលងខវជជសាគស្ថាខតើអនក
តាាំងទីលាំខៅម្រតូវបានសងស័យថាានជាំងឺ COVID-19 ឬក៏អត់។ ខោគសញ្ញាធងន់ធងររួមាន៖
o ការពិបាក ក ខងហើមធងន់ធងរ (មិនអាចនិោយខចញខដ្ឋយមិនម្រសូបខយល់ចូល)
o បបូរាត់ ឬមុខខ ើងពណ៌ខខៀវ
o ការឈឺចាប់ឥតឈប់ ឬសាព ធខៅកនតងម្រទូង
o ការវិលមុខឥតឈប់ធងន់ធងរ ឬធីងខធាង
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ខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់អគាររស់ខៅម្របមូលផ្តាំ
o ការភាន់ភាាំងថ្មី ឬមិនអាចដ្ឋស់សតិ
o ការម្របកាច់ថ្មី ឬការម្របកាច់ណ លមិនឈប់
-

ខៅខពលសថិតកនតងគាំលាត 6 ហវីតពីអនកតាាំងទីលាំខៅ បុគគលិកគួរណត ក់ា៉ាស់ខពទយ។

-

ផោយព័ត៌ាន និងជូន ាំណឹង ល់បុគគលិក និងអនកតាាំងទីលាំខៅរបស់អនកអាំពីអនុសាសន៍សុខភាពសាធារណៈខ ើមបីទប់សាកត់ការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺ និងអាំពីការផ្លលស់ប្ូរខៅខលើខសវាកមមណ លអាច
ទក់ទងនឹងការផាតេះជាំងឺខនេះ។

-

ខធវើឲ្យម្របាក ថា ទីកណនលងទូខៅទាំងអស់ខៅកនតងអគារខគារពតាមការអនុវត្ញឹកញាប់ និងានម្របសិទធភាពខ ើមបីខបាសសាអ តបរិសាថន។

-

សម្រាប់ករណីជាំងឺ COVID-19 ាំបូង គិលានុបដ្ឋាយិកាសុខភាពសាធារណៈ (PHN) នឹងម្របឹកោខោបល់អាំពីវិធានការបណនថមសម្រាប់ការបាំណបក និងខ ើមបីពិនិតយ
ខមើលអនកប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធ។ ខ ើមបីោយការណ៍ករណីជាំងឺ COVID-19 ណ លបានបញ្ញជក់ ចូរទូរសពាខៅកមមវិធីជាំងឺឆ្លងម្រសួចម្រសាវ (Acute Communicable Disease
Program) តាមរយៈខលខ (213)-240-7941 កនតងអាំ តងខពលនថ្ង ឬខលខ (213) 974-1234 (ម្របតិបត្ិករសខគ្គ េះបនាាន់ខម្រៅខា៉ា ងខធវើការ)។

6. ខធវើឲ្យម្របាក ថា

អនកឯកខទសសុខភាពបរិសាថន អាចចុេះខៅ ល់ទីកណនលងខ ើមបីម្របឹកោខោបល់ និងផ្ល់ជាំនួយបខចចកខទសស្ីពីការអនុវត្អនាម័យ និងការសាអ ត។
ខគអាចខសនើសុាំអនកឯកខទសសុខភាពបរិសាថនខដ្ឋយទូរសពាខៅកមមវិធីសុខភាពបរិសាថន (Environmental Health Program) តាមរយៈខលខ (626) 430-5201។
ឧបករណ៍ការ រផ្លាល់ខនលួ សម្រាប់បគុ លគ កិ

បុគគលិក ក់ឧបករណ៍ការ រ ផ្លាល់ខលួន
ខៅខពលបានបញ្ញជក់

បុគគលណ លខធវើអន្រកមមជាមួយបុគគលណ លានខោគសញ្ញា គួរណតផ្ល់ា៉ាស់ខពទយ ល់អនកតាាំងទីលាំខៅ និង ក់ា៉ាស់ខពទយខដ្ឋយខលួនឯងកនតងអាំ តងខពលប៉ាេះ ល់ជិតសនិទធជាមួយអនកតាាំងទីលាំខៅ។
ខធវើឲ្យម្របាក ថាបុគគលិកទាំងអស់សាអ តន របស់ខលួន រួមទាំងមុន និងខម្រកាយប៉ាេះ ល់អនកតាាំងទីលាំខៅ ខម្រកាយប៉ាេះ ល់នផា ឬឧបករណ៍ណ លកខវក់ និងបនាាប់ពីខដ្ឋេះរបស់មួយចាំនួនខចញ
ូចជាខម្រសាមន អាវខម្រៅការ រ និងា៉ា ស់ខពទយ។

សកមមភាពផ្លកា់ រណថ្ទាំ (សម្រាប់អគារណ លផ្លខ់ សវាកមមខនេះ)
-

ក់ខម្រសាមន ណ លខម្របើខហើយអាចខបាេះខចាលបានសម្រាប់ម្រគប់សកមមភាពផ្ល់ការណថ្ទាំទាំងអស់ និងសកមមភាពសាអ តទូខៅ ជាពិខសសខបើសិនជាអនកអាចនឹងប៉ាេះ ល់ជាមួយឈាម
សារធាតុោវននោងកាយ សារធាតុបខញ្ចញ លាមក ណសបកណ លខូច ឬនផា ឬម្រកណាត់កម្រាលណ លម្របឡាក់ឈាម ឬវតថតណ លឆ្លងខមខោគខផសងខទៀត។ ខបាេះខម្រសាមន ខចាលបនាាប់ពីខម្របើ
កុាំខម្របើម្របាស់ខ ើងវិញ។

-

ខបើសិនជាអនកតាាំងទីលាំខៅានជាំងឺផលូវ ខងហើម ចូរ ក់ា៉ាស់ខពទយណ លខម្របើខហើយអាចខបាេះខចាលបានកនតងអាំ តងសកមមភាពផ្ល់ការណថ្ទាំ។ ម្រតូវម្របាក ថា
ក់ា៉ាស់ឲ្យអនកតាាំងទីលាំខៅកនតងអាំ តងសកមមភាពទាំងខនេះផងណ រ។ ខបាេះា៉ា ស់ខចាលបនាាប់ពីខម្របើ កុាំខម្របម្រើ បាស់ខ ើងវិញ។

-

ខៅខពលខដ្ឋេះខម្រសាមន និងា៉ា ស់ ជា ាំបូងចូរខដ្ឋេះខម្រសាមន និងខបាេះវាខចាល។ បនាាប់មក លាងន របស់អនកភាលមៗជាមួយសាបូ និងទឹករយៈខពលោ៉ា ងតិច 20 វិនាទី
ឬខម្របើទឹកលាងន ណ លានជាតិអាល់កុល។ បនាាប់មកខបាេះខចាលា៉ា ស់ និងលាងន របស់អនកភាលមៗម្ងខទៀតខដ្ឋយខម្របើសាបូ និងទឹក ឬខម្របើទឹកលាងន ណ លានជាតិអាល់កុល។

-

ពិចារណាខម្របើអាវខម្រៅការ រណ លអាចខម្របើខ ើងវិញ ឬអាចខបាកគក់បានខធវើបាលសាិក ឬខអៀមការ រ និងសាល ប់ខមខោគបនាាប់ពីខម្របើម្ងៗសម្រាប់ (1) សកមមភាពណថ្ទាំ ណ លអាចោា តម្របឡាក់
និង/ឬ (2) សកមមភាពណថ្ទាំណ លានការប៉ាេះ ល់ខពស់ ូចជាការងូតទឹកឲ្យ ណ លផ្ល់ឲ្យឱកាសសម្រាប់ការឆ្លងភានក់្រខមខោគខៅន និងសាំខលៀកបាំ ក់របស់អនកផ្ល់ការណថ្ទាំាំ។

-

ខៅខពលអាចខធវើបាន ចូរពិចារណាផ្ល់ការងូតទឹកខលើណម្រគ ល់អនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញាជាំងឺផលូវ ខងហើមខ ើមបីខចៀសវាងការោា តទឹក និងការខធវើឲ្យខសើមា៉ា ស់។

-

បិទគម្រមបបងគន់មុននឹងចាក់ទឹកខ ើមបីខចៀសវាងការោា តទឹក។

-

ខបើសិនជាជួយបញ្ចតកអាហារ ល់អនកតាាំងទីលាំខៅ ចូរលាងន មុននឹងខរៀបចាំមហូបអាហារ និង ក់របាាំងការ រសមម្រសប រួមទាំងខម្រសាមន និងា៉ា ស់ខបើសិនជាអនកជាំងឺឈឺ
កនតងអាំ តងខពលបញ្ចតកអាហារ។

-

ក់ខម្រសាមន ខៅខពលលាងម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋញាត ាំ និងលាងន បនាាប់ពីខដ្ឋេះខម្រសាមន ។
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ខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់អគាររស់ខៅម្របមូលផ្តាំ
7. ខម្របើម្របាស់ការអនុវត្លអបាំផុត

ខ ើមបីរកោអនាម័យ
និងការណថ្ទាំផាេះ

ការអនុវត្លបអ ផាំ ុតសម្រាប់ការរកោអនាម័យ និងការណថ្ទាំផេះា
-

ការផគតផ់ គង់
o ផ្ល់ការផគត់ផគង់ម្រគប់ម្រគាន់សម្រាប់អនាម័យលអ ូចជាការ្យម្រសលួ ខម្របើកណនលងលាងសាអ តន ណ លសាអ ត និង ាំខណើរការ សាបូ ម្រកដ្ឋសជូតន និងទឹកអនាម័យលាងន
ណ លានជាតិអាល់កុល (ជាពិខសសខៅជិតបនាប់មបហូ អាហារ និងបនាប់ទឹក)។
o ការរកោអនាម័យន (កនធន់ណ លានសាបូសាល ប់បាក់ខតរី និងផលិតផលណជលានជាតិអាល់កុល) គួរណតានខៅទូទាំងអគារ ជាពិខសសខៅម្រចកចូលអគារ។
o ខធវើឲ្យម្របាក ថាានម្រកដ្ឋសជូតាត់ ខហើយកនធន់ទាំងអស់ានសាបូ និងកណនសងម្របខេទម្រកដ្ឋសសម្រាប់លាងសាអ តន ។
➢ អប់រំ និងរំលឹក ល់អនកតាាំងទីលាំខៅឲ្យខធវើអនាម័យន សមម្រសបខពញមួយនថ្ង ជាពិខសសបនាាប់ពីខម្របម្រើ បាស់បនាប់ទឹក និងមុននឹងបរិខភាគអាហាររបស់ខលួន។
o ដ្ឋក់ធុងសម្រាមខៅជិតម្រចកខចញោងកនតងបនាប់ទឹកទាំងឡាយ ខ ើមបីបងកលកខណៈ្យម្រសួលសម្រាប់ឲ្យបុគគលិកខបាេះខចាលរបស់ខផសងៗ ូចជាខម្រសាមន ា៉ា ស់ខពទយ និងអាវខម្រៅការ រ។

-

ការអនុវត្ការសាអ ត
o សាអ ត និងសាល ប់ខមខោគោល់នផា និងវតថតណ លបានប៉ាេះញឹកញាប់ជាម្របចាាំ និងឲ្យានម្របសិទធភាព ូចជាន ទវ រ ប្ក ន់ន នផាខធវើការ កាលមួលរូប៊ីខណ និងទូរសពា។
o ការសាអ តបរិសាថន គួរណតម្រតូវបានខធវើខ ើងខដ្ឋយខម្របើសារធាតុសាល ប់ខមខោគខ ើមបីណថ្ទាំសុខភាពណ លបានអនុម័តខដ្ឋយ EPA ខដ្ឋយខោងខៅតាមរយៈខពលប៉ាេះ ល់ខសើម
ណ លបានណណនាាំ។ ឯកសារខោង៖ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់រ ា California AFL ខ ើមបីម្រគប់ម្រគងជាំងឺបរិសាថនសម្រាប់ជាំងឺរលាកផលូវ ខងហើមកូរូណាឆ្នាំ 2019

(COVID-19) (02/19/20)

➢ ខបើសិនជាមិនានផលិតផលសាល ប់ខមខោគណ លបានចុេះបញ្ជីជាមួយ EPA អនកអាចលាយទឹកសាល ប់ខមខោគខដ្ឋយខលួនឯង ខដ្ឋយលាយសូលុយសយតងខធវើឲ្យស (Bleach)
ណ លានកលរីន 2% ចាំនួន 1 សាល បម្រ កាខហវខៅកនតងទឹក 1 កាវត (946 មល)។ ខបើសិនជាមិនានផលិតផលសាល ប់ខមខោគណ លបានចុេះបញ្ជីជាមួយ EPA
ចូរខម្របើសូលុយសយតងខធវើឲ្យស (Bleach) ណ លានកលរីន (ដ្ឋក់ bleach ម្របណហល 4 សាល បម្រ កាខហវកនតងទឹក 1 កាវត ឬដ្ឋក់ bleach 5
សាល បម្រ កាខហវកនតងទឹកមួយហាគ តង)។ ខរៀបចាំសូលុយសយតង Bleach ជាខរៀងោល់នថ្ង ឬតាមតម្រមូវការ។ ម្រកដ្ឋសខធវើខតស្ (Test strips) អាចម្រតូវបានខម្របើ
ខ ើមបីពិនិតយខមើលថាខតើសូលុយសយតងានកាល ាំងម្រតឹមម្រតូវឬក៏អត់។
➢ ផលិតផលសាល ប់ខមខោគណ លានជាតិអាល់កុលអាចម្រតូវបានខម្របើខបើសិនជាានជាតិអាល់កុល > 70% និងអនុវត្តាមរយៈខពលប៉ាេះ ល់ខៅកនតងការណណនាាំខៅខលើសាលក។
-

ម្រកណាត់កម្រាល ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរញាត ាំអាហារ និងចានណ លជារបស់អនកទាំងខនាេះណ លឈឺ មិនចាាំបាច់លាងដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កខទ ប៉ាុណន្មិនគួរខម្របើរួមគានខដ្ឋយមិនាន
ការលាងសាអ តឲ្យបានសាអ តលអខ ើយ។ ណណនាាំឲ្យបុគលគ ិកសាអ តខចៀសវាងការ "ឱប" យកខៅខបាកគក់ មុនខពលលាងសាអ ត ខ ើមបីខចៀសវាងការខធវើឲ្យកខវក់ខដ្ឋយខលួនឯង។
ណណនាាំឲ្យបុគគលិកសាអ តលាងន របស់ខលួនជាមួយសាបូ និងទឹក ឬទឹកអនាម័យលាងន ណ លានជាតិអាល់កុលភាលមៗបនាាប់ពីចាត់ណចងការខបាកគក់ណ លបានឆ្លងខមខោគ។
ទប់សាកត់ និងកាត់បនថយការរីកោលដ្ឋលននជាំងឺ COVID-19 រវាងអគារ

ការ កឹ ជញ្ជនូ
-

ដ្ឋក់កម្រមិតការ ឹកជញ្ជូនអនកតាាំងទីលាំខៅទាំងអស់មកម្រតឹមខគាលបាំណងសាំោន់ៗណតប៉ាុខណាាេះ។ ការ ឹកជញ្ជូនណ លមិនសាំោន់គួរម្រតូវបានផ្លអក ឬលុបខចាល។

-

ខៅខពលចាាំបាច់ម្រតវូ ឹកជញ្ជូនអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញា៖
o មិនគួរ ឹកជញ្ជូនអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញា ជាមួយអនកតាាំងទីលាំខៅណ លគាមនខោគសញ្ញាខ ើយ។
o ឲ្យអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញា ក់ា៉ាស់ខពទយ។
o ខចៀសវាងការ ឹកជញ្ជូនអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញាខម្រចើនជាមួយគាន។ ខៅខពលចាាំបាច់ម្រតវូ ឹកជញ្ជូនអនកតាាំងទីលាំខៅខម្រចើនកនតងខពលណតមួយ គួរអនុវត្ការរកោគាំលាតសងគមសមម្រសប (> 6 ហវីត)
ទាំងសម្រាប់អនកតាាំងទីលាំខៅទាំងអនកខបើកបរ។ អនកតាាំងទីលាំខៅគួរម្រតូវបានដ្ឋក់ខៅោងផាតយគានននរថ្យន្ពីអនកខបើកបរ ខៅខៅអីអងគតយឆ្ងយជាងខគបាំផុតពីខៅអីអងគតយរបស់អនកខបើកបរ។
o គួររមូរបងអួចោនយន្ចុេះ ខ ើមបីជាំនួយ ល់ខយល់ខចញចូលកនតងរថ្យន្។
o ោនយន្ ឹកជញ្ជូនគួរណតានម្រកាលតង់បាលសាិក ឬម្រគបណ លអាចសាអ ត និងសាល ប់ខមខោគបានសមម្រសបបនាាប់ពី ឹកជញ្ជូនម្ងៗ។
o ដ្ឋក់បញ្ចូលការផគត់ផគង់សម្រាប់អនាម័យលអ ណ លាន ូចជាម្រកដ្ឋសជូតាត់ ធុងសម្រាម ឬថ្ង់សម្រាមសម្រាប់ខចាលម្រកដ្ឋសជូតាត់ណ លខម្របើរួច និងទឹកអនាម័យលាងន ណ លានជាតិអាល់កុល។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
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ខមខោគកូរូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ការណណនាាំសម្រាប់អគាររស់ខៅម្របមូលផ្តាំ
o ខបើសិនជាអនកានខម្រគាងបញ្ជូនអនកតាាំងទីលាំខៅខៅកាន់ការណថ្ទាំកម្រមិតខពស់ជាងមុន ខដ្ឋយសារសាថ នភាពផលូវ ខងហើមកាន់ណតធងន់ធងរ ចូរជូន ាំណឹង ល់ EMS ឬអនក ឹកជញ្ជូនខផសងខទៀតថាអនកតាាំងទីលាំខៅ
ានការឆ្លងជាំងឺផលូវ ខងហើមណ លមិនទន់បានវិនិចឆ័យ។
-

ការណណនាាំសម្រាប់អកន ខបើកបរ
o អនកខបើកបររបស់អនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញា គួរានការម្របតងម្របយ័តនសមម្រសប ូចជា ក់ឧបករណ៍ការ រផ្លាល់ខលួន ូចជាា៉ា ស់ខពទយជាខ ើម។

ការោយការណ៍ពកី រណីអនកតាាំងទីលខាំ ៅ ឬបុគលគ កិ ណ លានខោគសញ្ញាខម្រចនើ
-

ខបើសិនជាអនកតាាំងទីលាំខៅ 2 នាក់ឬខម្រចើនជាងខនេះានជាំងឺថ្មីៗ ូចជាម្រគនត ខៅ្ និងខោគសញ្ញាផលូវ ខងហើមកនតងខពល 3 នថ្ង (72 ខា៉ា ង) ចូរជូន ាំណឹង ល់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles តាមរយៈខលខ
213-240-7941 កនតងអាំ តងខពលនថ្ង ឬខលខ (213) 974-1234 (ម្របតិបត្ិករសខគ្គ េះបនាាន់ខម្រៅខា៉ា ងខធវើការ)។

-

ពិចារណាខផារអនកតាាំងទីលាំខៅណ លានខោគសញ្ញាណ លមិនអាចខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ កខដ្ឋយខលួនឯងកនតងអាំ តងខពលឈឺខៅកាន់ លាំខៅដ្ឋានចតា្ ីស័ក្/ដ្ឋក់ឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណ ករបស់ OEM។ ទូរសពាខៅណខសទូរសពាណណនាាំរបស់
DPH តាមរយៈខលខ 833-596-1009។

ធនធានបណនថម
•
•
•
•
•
•
•
•

ខគហទាំព័រខមខោគកូរូណា LAC DPH៖ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
បណា្ញជូនព័ត៌ានសុខភាពរបស់ Los Angeles៖ ការទាំនាក់ទាំនងអាទិភាពតាមអុីណមលរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) ខៅកាន់អនកជាំនាញណថ្ទាំសុខភាពតាមរយៈ LAHAN។
ម្របធានបទរួមាន ូចជាការផាតេះជាំងឺកនតងតាំបន់ ឬថានក់ជាតិ និងហានិេ័យ (risk) សុខភាពណ លកាំពុងខកើតខ ើង។ http://publichealth.lacounty.gov/lahan/
FAQ
អវីណ លអនកគួរណត ឹង (ព័ត៌ានជាម្រកាហវិក)
សុខភាពបរិសាថន (ព័ត៌ានជាម្រកាហវិក)
សុខភាពផលូវចិត្
ការសថិតខៅផាេះខបើសិនជាអនកឈឺ - ផូសា័រ
ការលាងសាអ តន

• ម្រតូវខធវើ ូចខម្ច ខបើខ្តាំម្រតូវបានប៉ាេះ ល់
ខបើសិនជាអនកានសាំណួរ និងចង់ជណជកជាមួយនរណាាន ក់ ចូរខតខៅណខសទូរសពាព័ត៌ានរបស់ Los Angeles County តាមរយៈខលខ 2-1-1 ណ លអាចទក់ទងបាន 24 ខា៉ា ងកនតងមួយនថ្ង។
ខយើងសូមអរគុណ ល់ការខប្ជា្ និងខិតខាំរបស់អនកខ ើមបីរកោឲ្យ Los Angeles County ានសុខភាពលអ។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
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