ជំងឺកូរ ូណាថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី

Los Angeles

ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់អងគ ភាពជំខនឿសាសនាខសេងៗ
ជំងឺកូរ ូណា 2019 (COVID-19) គឺជាជំងឺសល វូ ដខងហ ើមណដលបណា
ត លមកពីខមខោគSARS-CoV-2។
វាបានរ ីកោលដ្ឋលមកពីករណីដំបូងៗណដលបានកំណត់ខៅកនុងម្របខេសចិន
សាយភាយខៅកាន់ម្របខេសជាខម្រចើនខេៀត រ ួមទំងសហរដា អាខមរ ិកសងណដរ។ ចំនួនករណី COVID-19
ខៅកនុងខោនធីឡូសអាន់ជឺខឡសខៅណតបនត ខកើនខឡើង រ ួមទំង
ករណីជាខម្រចើនខដ្ឋយសារណតការឆ្ល ងតាមសហគមន៍ ននជំងឺCOVID-19។ ជាមួ យនឹងការខកើនខឡើងននករណី
ជំងឺខនេះ គឺបណា
ត លឲ្យខកើនខឡើងននជំងឺធងន់ធងរកនុងចំខណាមម្របជាជនខៅកនុងខោនធី និងការសាលប់ណដលបណា
ត ល
មកពី COVID-19 ។
ខសចកត ីណណនាំោងខម្រកាមសម្រាប់អងគ ភាពជំខនឿសាសនានានាណដលអាចជួ យការពារការឆ្ល ងននជំងឺCOVID-19
ដូ ខចន េះគឺជួយកាត់បនថ យការោលដ្ឋលរបស់វាសងណដរ។
វាានសារៈសំោន់បំសុតណដលខយើងខចៀសសុតពីចំណុចកំពូលននជំងឺធងន់ធងរណដលនឹងខធវ ើឱ្យបេះពាល់ដល់សមតថ ភា
ពរបស់មនទ ីរខពេយ។ ជំនួយរបស់ខោកអន កកនុងការខិតខំខនាេះគឺសំោន់ណាស់។
ខដើមបីជួយបនថ យខលបឿនននការរ ីកោលដ្ឋលននជំងឺ COVID-19
បេបញ្ជាមន្រនតីសុោភិបាលណដលម្រតូវបានណកសម្រមួលខចញសាយខៅនថ្ងេី 21 ណខមីនាឆ្នំ 2020 បានតម្រមូវឲ្យ
អាជីវកមម ទ ំងអស់ ខម្រៅពីម្រក ុមហុនណដលសតល់ខសវាកមម ចំបាច់ ម្រតូវបញ្ឈប់ម្របតិបតត ិការខដ្ឋយផ្ទទល់
ខហើយម្របជាជនទំងអស់ខម្រៅពីអនកណដលសតល់ខសវាកមម ចំបាច់ ម្រតូវសានក់ខៅកនុង សទេះ។
បេបញ្ជាខនេះហាមឃាត់ការម្របមូ លស្ុំជាសាធារណៈ ឬជាឯកជនខសេងៗ។
បេបញ្ជាខចញនថ្ង េី 25ណខមីនា បានតម្រមូវបណនថ មខេៀតថា បុគគលនានាណដលឆ្ល ងជំងឺ COVID-19
ម្រតូវឃុំខល ួនដ្ឋច់ខដ្ឋយណឡកខៅសទេះ យងខហាចណាស់ក៏ 7នថ្ង និង 3នថ្ង
បនាទប់ពីខោគសញ្ជាបានធូ រម្រសាលខហើយបុគគលខនាេះណលងានម្រគ ុនខៅត ខដ្ឋយមិនខម្របើថានប
ំ នថ យម្រគ ុនខៅត។
បេបញ្ជាដណដលខនេះ
តម្រមូវឱ្យអន កណដលានេំនាក់េំនងជិតសន ិេធជាមួ យមនុសេណដលានការឆ្ល ងខមខោគណដលម្រតូវបានបញ្ជាក់
ឬសងេ័យឲ្យម្រតូវសានក់ខៅកនុងសទេះខដ្ឋយឃាំងខល ួនឯងរយៈខពល14នថ្ង បនាទប់ពីការបេះពាល់។
រយៈខពលខនេះម្រតូវបានខគវ ិនិចឆ័យថាម្រគប់ម្រាន់ខដើមបីកំណត់ពីសាថនភាពឆ្ល ងរបស់ពួកខគ
និងអនុញ្ជាតឱ្យាន វ ិធានការណ៏សមម្រសបម្របសិនខបើពួកខគវ ិវតត ខោគសញ្ជាទំងឡាយ។
ោងខម្រកាមខនេះជាអនុសាសន៍នានាខដើមបីជួយការពារការរ ីកោលដ្ឋលននការឆ្ល ងខមខោគសល វូ ដខងហ ើម
ោប់បញ្ចល
ូ ទំងជំងឺ
COVID-19
ខៅកនុងអងគ ភាពជំខនឿសាសនារបស់ខោកអន ក
កនុងបរ ិបេននបេបញ្ជានានារបស់មន្រនតីសុោភិបាល។ ខយើងខលើកេឹកចិតតខោកអន កឱ្យចូ លខមើលខគហេំព័ររបស់
DPH Novel Coronavirus សម្រាប់ម្របភពខសេងៗ រ ួមទំងសំណួរណដលសួ រញឹកញាប់អំពីជំងឺ COVID-19
ខាលការណ៍ណណនាំសម្រាប់អនកម្រគប់ម្រគង
និងម្រកាហវ ិកព័ត៌ានខសេងៗខៅ
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
។
ខសចកត ីណណនាំខនេះនឹងម្រតូវខធវ ើបចចុបបនន ភាពខៅខពលចំបាច់ខដើមបីឆ្លុេះបញ្ជចំងពីការផ្ទលស់ប្រសា
ូ ថ នភាព។
ម្រប ុងម្របយ័តនចំខពាេះខល ួនអន ក និងសហគមន៍របស់ខោកអន ក
ល ើកទឹកចិត្តសមាជិកលសេងនៃសហគមៃ៍របស់លោកអ្ន កឱ្យល្វ ើតាមការណែនាំលោយប្ប ុងប្បយ័ត្នល ើមបីការពារ
ការរ ីករា ោ នៃជាំងឺ COVID-19។
បចចុបបនន ខនេះ មិនានវាំងសាំង ឬ ការពាបាលសម្រាប់ថានជ
ំ ំងឺ COVID-19 ខនាេះខេ។ ខទេះយងណាក៏ខដ្ឋយ
ក៏ានជំហានបង្ការខសេងៗខដើមបីការពារការរ ីកោលដ្ឋលននការឆ្ល ងខមខោគរហ័សដូ ចជាជំងឺ COVID-19៖
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ជំងឺកូរ ូណាថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី

Los Angeles

ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់អងគ ភាពជំខនឿសាសនាខសេងៗ
□ ោងសាាតនដជានិចច និងមត់ចត់។ ចូ រខម្របើសាបូ និងេឹកយងខហាចណាស់ចំនួន20វ ិនាេី។ ម្របសិន
ខបើមិនានសាបូ និងេឹក សូ មខម្របើេឹកោងនដសាលប់ខមខោគ ណដលានសទុកជាតិអាល់កុលយងតិចក៏
60%យងខហាចណាស់ចំនួន20 វ ិនាេី។
□ កំណត់េំនាក់េំនងជិតសន ិេធជាមួ យអន កដនេ។ ចូ រពាយមរកាចាងយយងតិច 6 ហវ ីតរវាងខល ួនអន ក
និងអន កដនេ
ខៅខពលណាណដលអាចខធវ ើខៅបាន។
ខហើយរកាខពលខវោេល់មុខានជាមួ យមនុសេខសេងខេៀតឱ្យតិចជាង 10 នាេី។
□ សាាត និងសាលប់ខមខោគជាម្របចំខៅខលើវតថុ និងនសទោបខសេងៗណដលម្រតូវបានបេះពាល់ញឹកញាប់។
ចូ រខម្របើឧបករណ៍ោងសាាតកនុងសទេះ និងថានស
ំ ាលប់ខមខោគណដលចុេះបញ្ា ី EPA
ណដលសមម្រសបសម្រាប់នសទោប
ខដ្ឋយខធវ ើតាមការណណនាំខលើសាលកសម្រាប់ការខម្របើម្របាស់ម្របកបខដ្ឋយសុវតថ ភា
ិ ព និងម្របសិេធភាព។
ខោកអន កអាចរកខឃើញអនុសាសន៍សតីពីការសាលប់ខមខោគការពារបរ ិសាថនរបស់មជឈមណឌលម្រតួតពិនិតយជំ
ងឺ (CDC) ខៅខលើ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaningdisinfection.html
□

មិនម្រតូវខម្របើវតថុខសេងៗ ដូ ចជាសាារៈសទេះបាយ ណកវេឹក អាហារ និងខភសជាៈរ ួមានខឡើយ។

□ ម្រតូវកំណត់េំនាក់េំនងបេះណសបកាន (ចប់នដ ឱ្បជាខដើម) ជាមួ យអន កដនេ។
ចាត្់ វ ិធាៃការលសេងៗល ើមបីមាៃសុខភាព អ ។ ម្រតូវម្របាកដថាខោកអន កមិនចំបាច់ឲ្យខល ួនខោកអន កឆ្ល ងខមខោគ
COVID-19 ឬចមល ងវាខៅអន កដនេខសេងៗខេៀតណដរ។ ម្រតូវម្រប ុងម្របយ័តនជាពិខសស ខធវ ើតាមខាលការណ៍ោងខលើ
កនុងការម្របាម្រស័យទក់េងជាមួ យនឹងមនុសេកនុងម្រក ុមណដលានហានិភ័យខព ស់៖
• មនុសេណដលានអាយុ65ឆ្នំ ឬចស់ជាងខនេះ
• មនុសេណដលានម្របព័នធភាពសាុំចុេះខខាយ ឬម្របព័នធការពារខខាយ (ដូ ចជាជំងឺខអសដ៏ ឬមហារ ីក)
• មនុសេណដលានជំងឺោុនំ រ ដូ ចជាេឹកខនាមណសា ម ជំងឺសួត ឬជំងឺខបេះដូ ង
• មនុសេណដលាន នសទខពាេះ
ប្បសិៃលបើលោកអ្ន ក
ជាអ្ន កណែរកាប្ពះវ ិហារ
ឬបុគគ ិកណាមានក់ធាាក់ខល ួៃឈឺ
សូមចាត្់ វ ិធាៃការល ើមបី
ការពារការរ ីកោលដ្ឋលននការឆ្ល ងខៅអន កដនេ:
• សានក់ខៅសទេះ
ឬខៅសទេះឱ្យបានឆ្ប់បំសុត។
ម្របសិនខបើខោគសញ្ជារបស់អនកានលកខ ណៈម្រសាល
ខហើយអន កមិនានហានិភ័យខព ស់
ខោកអន កមិនចំបាច់ទក់េងម្រគូខពេយរបស់ខល ួនខនាេះខេ
បុណនត ម្រតូវខចៀសវាងេំនាក់េំនងជាមួ យមនុសេខសេងៗខេៀត
រហូ តដល់ខោកអន កអាចខៅដល់សទេះ
ខហើយឃាំងខល ួនដ្ឋច់ពីខគ។
• ខពលខៅដល់សទេះខហើយ
សូ មពិនិតយខមើលសញ្ជាខសេងៗណដលជាសាថនភាពកាន់ណតអាម្រកក់
ដូ ចជាការដកដខងហ ើមខលឿន
ដកដខងហ ើមថ្ប់ៗ
ឬខវ េះជាតិេឹក
(មិនអាចេប់វតថុោវបាន)
ម្របសិនខបើានបញ្ជហទំងខនេះ ចូ រទក់េងអន កសតល់ខសវាណថ្ទំសុខភាពរបស់ខល ួនជាបនាទន់។
• ប្ត្ូវលៅសទះ
(ឃាំងខឡួៃឯងឱ្យោច់ឆ្ងាយពីលគ)
ៃិងឆ្ងាយពីអ្នក នទរយៈលព យ៉ាងត្ិច
7នែា
បនទប់ពីលរាគសញ្ញាបាៃចាប់លសតើមៃិង
3នែា
(72
លមា៉ាង)
បនទប់ពីលរាគសញ្ញាបាៃ្ូ រប្ា
លហើយប្គ ុៃលតតអាចសះលសបើយបាៃលោយមិៃលប្បើថ្នប
ាំ ៃថ យកលតត។
o ខនេះានន័យថាម្របសិនខបើខោកអន កានអារមម ណ៍ថាានខោគសញ្ជាម្រតឹមណត
1
នថ្ង
ខោកអន កម្រតូវណតខៅសទេះកនុងរយៈខពល
7
នថ្ងណដលម្រតូវការ។
ខពលខៅសទេះ
ម្រតូវម្របយ័តនកនុងការអនុវតត ការម្រតួតពិនិតយការឆ្ល ង
ខដើមបីខជៀសវាងការឆ្ល ងដល់សាជិកម្រគួសារខសេងៗខេៀត។
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី
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ជំងឺកូរ ូណាថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី

Los Angeles

ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់អងគ ភាពជំខនឿសាសនាខសេងៗ
•

សមាជិកទាំងអ្ស់នៃប្គួ ាររបស់លោកអ្ន ក ៃិងមៃុសេណ
លោកអ្ន កមាៃទាំនក់ទាំៃងជិត្សនិទធ
(ត្ិចជាង 6 ហវ ីត្) លៅលព ណាក៏លោយ ណ
ចាប់លសតើម 2នែា មុៃលព លោកអ្ន កមាៃលរាគសញ្ញាលសេងៗ
កនុងរយៈលព 10 នទី ឬលប្ចើៃជាងលៃះ ប្ត្ូវបាៃលគគិត្ថ្បាៃឆ្ា ង។
ទាំនក់ទាំៃងជិត្សនិទធប្ត្ូវបាៃកាំែត្់សងណ រលោយការរាប់បញ្ចូ
ូ ចជាការប៉ាះពា ់លោយផ្ទទ ់លៅៃឹងវ
ត្ថុរាវកនុងរាងកាយ (ឧទហរែ៍ វត្ថុរាវពីការកណា
ត ស់ ឬកអ កឬការលប្បើប្បាស់ឧបករែ៍លប្បើប្បាស់រ ួមគ្នន)។
បទបញ្ញាមន្រៃតីសុខាភិបា នែាទី 25 ណខមីន ត្ប្មូវឱ្យពួ កលគលៅោច់ឆ្ងាយពីលគលៅសទះរយៈលព 14 នែា។
រយៈលព លៃះប្គប ែដប់ល ើចាំៃួៃលព លវោណ
លរាគសញ្ញាលសេងៗទាំៃងជាៃឹងល ចល ើងប្បសិៃលបើម
ៃុសេលនះឆ្ា ងជាំងឺ។
o ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់ការដ្ឋក់ឱ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយណឡកពីខគខៅសទេះ អាចចូ លខៅ COVID-19
Quarantine Guidance ។
ម្របសិនខបើពួកខគានខោគសញ្ជាខសេងៗកនុងអំឡ
ុ ងខពលននការដ្ឋក់ដ្ឋច់ខដ្ឋយណឡក កនុងរយៈខពល 14
នថ្ងខនាេះ ពួ កខគម្រតូវចប់ខសតើមខៅដ្ឋច់ពីខគ និងបនត ឱ្យខៅដ្ឋច់ពីខគ ដូ ចបានខពាលោងខលើ
យងតិចបំសុតរយៈខពល 7នថ្ង បនាទប់ពីចប់ខសតើមខចញខោគសញ្ជារបស់ពួកខគ។ មនុសេណដលាន
េំនាក់េំនងជិតសន ិេធជាមួ យពួ កខគ តម្រមូវឱ្យឃាំងខល ួនដ្ឋច់ខដ្ឋយណឡកខៅសទេះណដរ។

ខសចកត ីណណនាំសំោន់ៗសម្រាប់អនកដឹកនាំម្រក ុមជំខនឿកំឡ
ុ ងខពល COVID-19
1. ការជួ បជុំខដ្ឋយមនុសេផ្ទទល់ទង
ំ អស់ ខលើកណលងណតពិធីបុណយសព ដូ ចណដលបានខរៀបោប់ោងខម្រកាម
ម្រតូវបានហាមឃាត់រហូ តដល់ានការជូ នដំណឹងបណនថ ម។
2. ខសវាកមម ខារពបូ ជា រ ួមទំងពិធីខសេងៗណដលខកើតខឡើង ខៅជុំ វ ិញបុណយ Easter ឬ Passover
ម្រតូវណតសាយផ្ទទល់ ថ្តសខមល ង ឬថ្តវ ីខដអូ ។
3. ោល់ពិធីបុណយម្រជមុជេឹក
ពិធីមងគ លការ
ពិធនី នការចូ លសាសនា
បុណយេេួ ល
និងម្រពឹតតិការណ៍ននវដត ជី វ ិតខសេងៗ ខម្រៅពីពិធីបុណយសព ម្រតូវណតខធវ ើខឡើងស្ច
ួ ខសត ើង ឬម្រតូវពនាខពល។
4. សកមម ភាពខសេងៗរបស់អងគ ភាពរបស់ខោកអន ក
ណដលពាក់ព័នធនឹងខសវាកមម ចំបាច់
ដូ ចជាការសគត់សគង់ខសបៀងអាហារ
ម្រតូវណតអនុវតត ម្រសបតាមការដ្ឋក់ណបបបេននការខធវ ើគាលតសងគ ម
និងអនាម័យ។
ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់ការខរៀបចំបុណយសព
ខសវាបុណយសព និងការខរៀបសនរអាចខកើ
ូ
តខឡើង ខដ្ឋយម្រតូវតាមតម្រមូវការដូ ចោងខម្រកាមៈ
• ខសវាកមម ខសេងៗ អាចខធវ ើខឡើងណតខៅឯសទេះបុណយសព ឬេីតាំងបញ្ចុេះសព ឬបូ ជាសពបុខណា
ណ េះ។
• ការចូ លរ ួមម្រតូវបានកំណត់ម្រតឹម:
o ោល់សាជិកននម្រគួសារមួ យណដលានចំនួនរហូ តដល់ ដប់ នាក់(10) នាក់
(សាជិកណដលរស់ខៅជាមួ យានខដ្ឋយានអាសយដ្ឋានដូ ចាន)
o មនុសេានក់ណដលអាចខមើលខឃើញថាជាអន កានសិេធិបញ្ជាក់ពីអតដ សញ្ជាណណដលតម្រមូវខអាយដ្ឋក់
កនុងកណនល ងមរតក សទេះបុណយសព ឬខសវាកមម តុបណតងសព។
o បុគគលិកខសវាកមម បុណយសពណដលចំបាច់ និង ម្របសិនខបើចង់បាន
o អន កដឹកនាំសាសនាានក់។
• ម្រតូវអនុវតត តាមវ ិធានននការដ្ឋក់គាលតសងគ ម។ ខនាេះានន័យថា យងខហាចណាស់ រកាចំង្កយ 6
ហវ ីតរវាងសាជិកម្រគួសារណដលកំពុងចូ លរ ួម និងបុគគលិកបុណយសព និងអន កដឹកនាំសាសនា។
• ខសវាកមម ខនេះអាចសាយផ្ទទល់
ខដើមបីអនុញ្ជាតឱ្យអន កដនេខេៀតអាចចូ លរ ួមខមើលខឃើញពីចាងយ
(សូ មខមើលម្របភពបណា
ត ញវ ីខដអូ ពីសាគមម្របធានពិធីបុណយសពជាតិ)។
កមម វ ិធីក៏អាចម្រតូវបានថ្តសម្រាប់អាចខមើលខៅខពលខម្រកាយ។
កនុងករណីណាក៏ខដ្ឋយ
ការថ្តសខមល ងម្រតូវណតខធវ ខើ ឡើងខដ្ឋយសាជិកម្រគួសារ ឬបុគគលជាបុគគលិកននពិធីបុណយសព។
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី
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ជំងឺកូរ ូណាថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី

Los Angeles

ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់អងគ ភាពជំខនឿសាសនាខសេងៗ
•
•

•

•

•

អន កណដលានអារមម ណ៍ថាឈឺ ឬានហានិភ័យននជំងឺធងន់ធងរពីជំងឺ COVID-19 គួ រណតខៅសទេះ។
ម្រកដ្ឋស
និងេឹកោងនដសាលប់ខមខោគណដលានជាតិអាល់កុល
គួ រណតម្រតូវបានសតល់ជូនសម្រាប់ខម្របើម្របាស់ពីម្រក ុមម្រគួសារ និងបុគគលិក ខហើយបនទ ប់េឹកម្រតូវណតានសាបូ
និងកណនេងម្រកដ្ឋសស្ុកេុកឱ្យបានម្រគប់ម្រាន់។
ធុងសំោមគួ រណតានរ ួចោល់សម្រាប់ការខបាេះខចលម្រកដ្ឋស និងកណនេងម្រកដ្ឋស។
មនុសេមិនគួ របេះ ឬខថ្ើបោងកាយសាកសពណដលបានេេួ លមរណភាពខដ្ឋយជំងឺ COVID-19។ ម្របសិន
ខបើានការបេះពាល់
មនុសេខនាេះគួ រោងនដ
ឬខម្របើេឹកោងនដសាលប់ខមខោគ
មុនខពលបេះមុខ
និងរបស់ខសេងៗខេៀត ឬនរណាានក់ខេៀត។
េុកទវរោងមុខឱ្យខៅចំហ
(ខបើអាកាសធាតុអំខណាយសល)
ឬធានាថាានបុគគលិកណដលឈរចំាត់ទវរអាចខបើកទវរអនុញ្ជាតឱ្អន កចូ លរ ួមចូ លបានខដ្ឋយមិនបា
ច់បេះាត់ទវរ។
កំណត់ការខម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ សាារៈ និងវតថុនានាណដលអាចានការលំបាកកនុងការសាលប់ខមខោគ
ឬខធវ ើឱ្យពិបាកកនុងការរកាគាលតសងគ ម (ឧទហរណ៍ជញ្ជាំងតង់) ។

ការម្រពួយបារមា ខសេងៗននសហគមន៍សាសនា
1. លសវាកមម លគ្នរពបូ ជា ប្ត្ូវណត្សាយផ្ទទ ់ ែត្សលមា ង ឬែត្វ ីល អ្ូ ។
មិនានការអនុញ្ជាតិខអាយានកមម វ ិធីជួបជុំខសេងៗខដ្ឋយមនុសេផ្ទទល់ជាដ្ឋច់ោត។
អន កដឹកនាំកនុងម្រក ុមជំនុំ អាចកំណត់ថាខតើម្រតូវខធវ ើយងណាចំខពាេះមុខង្ករននការថាវយបងគ ំម្រពេះ
រ ួមទំងការខរៀបចំមុខង្ករបខចច កខេសននការចក់សាយ ឬការថ្ត។
ខោកអន កម្របណហលជាចង់ខរៀបចំឱ្យានបុគគលិកម្រពេះសហគមន៍ណដលខចេះបខចច ក វ ិេា
ខដើមបីសតល់ជំនួយតាមេូ រស័ពទ ឬតាមអុីនធ័រខណតដល់អនកកាន់សាសនាណដលមិនសូ វខចេះបខចច ក វ ិេា
ដូ ខចន េះអន កមិនសូ វខចេះអាចអនឡាញ និងខម្របើម្របាស់អុីនធឺណិតបាន។
ខនេះអាចជាវ ិធីដ៏លាមួ យខដើមបីសតល់ឱ្យបុគគលិកម្រពេះសហគមន៍ខកម ងៗនូ វ វ ិធីចូលរ ួមចំណណកកនុងសុខុាលភា
ពសហគមន៍។
2. ណសនកការណចកចាយលសបៀងអាហារ ៃិងសលមា ៀកបាំពាក់ ប្បសិៃលបើ FBO របស់លោកអ្ន ក ឹកនាំល្វ ើ គឺម្រតូវណត“
ចប់យកខៅ” ឬ ក៏ដ្ឋក់ខចលខដ្ឋយាមនេំនាក់េំនង។ ការខរៀបចំ និងការេុកដ្ឋក់ម្របអប់អាហារ /
កាបូ ប
សខមល ៀកបំពាក់
វតថុសគត់សគង់ទរក
និងខកម ងៗ
ជាខដើម។
ល។
ម្រតូវណតម្របកាន់ោាប់នូវកប
ួ នគាលតសងគ ម 6 ហវ ីត។ ខោកអន កអាចណសវ ងរកព័ត៌ានបណនថ មខៅ COVID-19
Food Delivery Guidance សម្រាប់ខសចកត ីណណនាំបណនថ មខេៀតសត ីពីការណចកចយអាហារ។
3. ណសនក ាំលៅោាៃ
ៃិងទីជប្មក
ានហានិភ័យធង ន់ធងរណដលករណីននជំងឺ
COVID-19
ខៅកនុងេីជំរកណដលាមនសទ េះសណមបងអាចនាំឱ្យានការរ ីកោលដ្ឋលយងឆ្ប់រហ័សននជំងឺដល់ម្របជាជន
ណដលង្កយរងខម្រាេះនិងបងា ខម្រាេះថានក់ដល់សុខភាព
និងសុវតថ ិភាពរបស់អនករស់ខៅ
និងបុគគលិករបស់ខោកអន ក។ ខោកអន កអាចរកព័ត៌ានសំោន់ៗខៅ COVID-19 Guidance for Homeless
Services
អំពីសកមម ភាពជាក់ោក់ណដលតម្រមូវខអាយអន កសតល់ខសវាអន កាមនសទេះសណមបង
ខដើមបីបខញ្ច ៀសការរ ីកោលដ្ឋលននការឆ្ល ងខមខោគសល វូ ដខងហ ើមរ ួមទំងជំងឺ COVID-19សងណដរ ។
4. លគហោាៃ
មៃទ ីរលពទយ
កណៃា ងណែទាំអ្នកជាំងឺ
ជួយ
់ការរស់លៅ
មជឈមែឌ ាតរៃីត្ិសមបទ
ឬប្បលភទនៃ ាំលែើរទសេៃកិចចណាមួ យលៅកាៃ់ាថប័ៃណាមួ យ
គួ រណតម្រតូវបានខធវ ើខឡើងតាមរយៈបខចច ក វ ិេានិមមិត
(េូ រស័ពទ
ការពម្រងីក
វ ីខដអូ ខឃើញមុខាន
កមម វ ិធីជណជកតាមហគហ
ូ គ លជាខដើម
ល)
ខធវ ើខឡើងតាមណដលអាចខធវ ើខៅបាន។
អន កដឹកនាំសាសនាចត់ណចងពិធីចុងខម្រកាយ
ឬចូ លរ ួមកនុងខសចកត ីម្រតូវការរបស់អនកជមង ឺផ្ទទល់
គឺម្រតូវខារពតាមចាប់ននការសួ រសុខេុកខមនទ ីរខពេយ
និងសខងា តខមើលកប
ួ នអនាម័យម្រតឹមម្រតូវទំងអស់
រ ួមទំងការខម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ការពារផ្ទទល់ខល ួន
(PPE)
។
ខៅកនុងបរ ិខវណមនទ ីខពេយ
សូ មណឆ្កជាមួ យបុគគលិកខពេយខអាយបានម្រតឹមម្រតូវ និងខធវ ើតាមការណណនាំរបស់ពួកខគ មុននឹងចូ ល
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី
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ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់អងគ ភាពជំខនឿសាសនាខសេងៗ

5.
6.

7.
8.

និងខពលខចញពីបនទ ប់របស់អនកជំងឺ។ សម្រាប់ការខៅខលងសទេះ ខនេះរ ួមបញ្ចល
ូ ការោងនដមុន និងខម្រកាយ
ដំខណើរេសេនកិចចខដ្ឋយពាក់ខម្រសាមនដ
ាសមុខ
និងរ ូបខដើមបីការពារខោអាវ។
ោល់ការម្របតិបតត ិោងសាសនា
ដូ ចជាការណចកណពង
និងនំ
និងពិធីសាេរសាម្រកាមង់រ ួមាន
ឬការម្របតិបតត ិខសេងៗដូ ចជាការខម្របើម្របាស់ខម្របងចក់ខម្របង និងេឹកបរ ិសុេធម្រតូវណតបញ្ឈប់។
ពិ្ីមងគ ការ ពិ្ីបុែយប្ជមុជទឹក ការបាំបួសទរក ពិ្ីនៃការចូ ាសន ៃិងបុែយទទួ
ម្រតូវណត
ពនារខពល។ ខៅខពលណដលអាចខធវ ើខៅបាន ការខធវ ើពិធីជួបជុំអាចម្រតូវបានខធវ ើខឡើងតាមបខចច កខេស
និមមិត។
ពិ្ីបុែយសព
លសវាបញ្ចុះសព
ៃិងពិ្ីកាៃ់ទុកខមរែៈភាព។
ោល់ការជួ បជុំជាសាធារណៈទក់េងនឹងខសវាបុណយសព ខសវាកមម សនរូ ការមកចូ លរ ួម និងការមកសាតប់
ម្រតូវបានផ្ទាក។
កណនល ងបញ្ចុេះសព
និងឈាបនដ្ឋានានលេធភាពសតល់ខសវាកមម បញ្ចុេះសព
និងបូ ជាសពខដ្ឋយផ្ទទល់
បុណនត ខដ្ឋយាមនការម្របមូ លស្ុំមនុសេ។
សាជិកម្រគួសារបខងា ើតៗទំងអស់
ណដលរស់ខៅជាមួ យាន
និងអន កដឹកនាំសាសនា
អាចម្របមូ លស្ុំានខៅឯេីបញ្ចុេះសព
បុណនត ម្រតូវបានខលើកេឹកចិតតឱ្យទក់េងខៅសទេះបុណយសពខដ្ឋយផ្ទទល់ ខដើមបីណសវ ងយល់ពព
ី ិធីការជាក់ោក់
និងថាខតើពួកខគសតល់ខសវាកមម សាយផ្ទទល់ ឬខេ។ ខសវាកមម រមល ឹកការចងចំ គួ រណតម្រតូវបានពនារខពល
និងអាចកំណត់ខពលសម្រាប់នថ្ងខម្រកាយ។
អាចារយ
ៃិងការណែរកាប្គូគង្វវ
(ការសតល់ម្របក
ឹ ា
ការអនត ោគមន៍ វ ិបតត ិ
ការម្របឹកាខយបល់អំពីអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ ជាខដើម ល)។ ម្រតូវណតខធវ ើខឡើងតាមរយៈបខចច ក វ ិេានិមមិត (េូ រស័ពទ
ការពម្រងីក វ ីខដអូ ខឃើញមុខាន កមម វ ិធីជណជកតាមហគហ
ូ គ លជាខដើម- ល)។
ណសនកណា ៃិងប្ក ុម/ណសនកទាំងអ្ស់ណ
ណត្ងណត្ជួបប្បជុាំគ្ននបណៃថ មល ើការថ្វយបងគ ាំប្ពះ ម្រតូវខធវ ើខឡើងតាម
បខចច កខេសនិមមិត ឬពនាខពល ខដ្ឋយោប់បញ្ចល
ូ បុណនត មិនានកំណត់ចំខពាេះ៖
● ម្រក ុមសហគមន៍ខសេងៗ
● ម្រក ុមតូ ចៗ ដូ ចជាការម្របមូ លស្ុំបុរស និងន្រសតី
័ ចំណាស់ជាង
● ម្រក ុមកុារទំងអស់ យុវវ័យ និងម្រក ុមយុវជនានវយ
● ម្រក ុមជួ យសខន្រង្កគេះ និងាំម្រេ រ ួមានម្រក ុមអាល់កុលអនាមិក (AA) ម្រក ុមបាត់បង់
ម្រក ុមណលងលេះ ជាខដើម ល។
● គណៈកាមធិការម្រក ុមជំនុំ
● ម្រក ុមកីឡា និងសិលបៈ
● ការម្របតិបតត ិអធិដ្ឋាន

9. សបាតហ៍ប រ ិសុទធ ៃិងបុែយ Passover។ ខយើងគិតថា
ខពលខវោដ៏សកត ិសមសំោប់អងគ ភាពណដលានជំខនឿជាខម្រចើន (ឧទហរណ៍ បុណយ Passover និងបុណយ
Easter) ។ ការម្របារពធ ពិធទ
ី ង
ំ ខនេះគឺជាម្របនពណីដ៏សំោន់ និងយូ រអណងវ ង
ណដលអាចានសារៈសំោន់ជាពិខសសសម្រាប់ម្រគួសារនាខពលបចចុបបនន ខនេះ។
ខយើងខលើកេឹកចិតតឱ្យខោកអន កខធវ ើពិធីខដ្ឋយបខចច កខេសនិមមិត
និងជួ យអន កសេពវ សាយសាសនាឱ្យានភាពនចន ម្របឌិត អំពីការចូ លរ ួមរបស់កុារ យុវជន
មនុសេខពញវ័យ និងមនុសេចស់ខៅកនុងខសវាកមម ខសេងៗ និងពិធីម្របនពណីតាមរយៈការសាយផ្ទទល់។
អន កដឹកនាំសាសនាានតួ នាេីយងសំោន់កនុងការសតល់នូវការខសចកត ីសខ
ុ
និងការយកចិតតេុកដ្ឋក់ដល់ខោនធី Los Angeles ខៅខពលណដលជំងឺ ភាពឯខកា និងការលំបាកោងខសដា កិចច
ណដលទំងអស់ខនេះ ដ្ឋក់បនទុកដល់ម្របជាជន និងសហគមន៍ជាខម្រចើន។ ខយើងខសន ើសុំការាំម្រេ
និងភាពជាអន កដឹកនាំរបស់អនកកនុងការជួ យដល់ពួកខយើងកាត់បនថ យបនទុកទំងខនាេះ
ខដ្ឋយកាត់បនថ យការរ ីកោលដ្ឋលននជំងឺ COVID-19 ធានានូ វការណថ្ទំលាបំសុតសម្រាប់អនកណដលធាលក់ខល ួនឈឺ
និងការឆ្ប់ជាសេះខសបើយខៅកនុងសហគមន៍។
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី
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ជំងឺកូរ ូណាថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី

Los Angeles

ខសចកត ីណណនាំសម្រាប់អងគ ភាពជំខនឿសាសនាខសេងៗ
ម្របភពខសេងៗ
ម្របសិនខបើខោកអន កម្រតូវការជំនួយកនុងការណសវ ងរកខសវាកមម សងគ ម ឬការណថ្ទំសុខភាព
សូ មេូ រស័ពទមកណខេេូ រសពទ ័ពត៌ានខោនធី Los Angeles 2-1-1 ណដលាន 24ខាង /7នថ្ង ។
•
•
•
•
•
•
•

អវ ីណដលខោកអន កគួ រដឹង (ម្រកាហវ ិចព័ត៌ាន)
វ ិធីខដ្ឋេះម្រសាយជាមួ យខន្រសតស (ានខម្រចើនភាសា)•
ការោងនដ
ខតើានអវ ីខកើតខឡើងម្របសិនខបើខ្ុំបានឆ្ល ង
ខសចកត ីណណនាំពីការដ្ឋច់ខដ្ឋយណឡកពីខគខៅសទេះសម្រាប់េំនាក់េំនងជិតសន ិេធជាមួ យនឹងអន កជំងឺ COVID19
ការណណនាំអំពីការណថ្ទំខៅសទេះសម្រាប់អនកណដលានខោគសញ្ជាសល វូ ដខងហ ើម
ម្រតូវខធវ ើយងណាម្របសិនខបើខោកអន កានខោគសញ្ជាននជំងឺ Coronavirus 2019 (ម្រកាហវ ិចព័ត៌ាន /
ផ្ទទង
ំ រ ូបភាព)

ម្របភពព័ត៌ានគួ រឱ្យេុកចិតតខសេងខេៀតរ ួមាន:
•

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈកាលីហវ័រនីញា (CDPH, ណសនករដា )
○ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
● មជឈមណឌលម្រតួតពិនិតយ និងការពារជំងឺ (CDC, ណសនកជាតិ)
○ http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
● អងគ ការសុខភាពពិភពខោក (WHO, ណសនកអនត រជាតិ)
○ https://www.who.int/health-topics/coronavirus
● សាគមម្របធានពិធីបុណយសពជាតិ
○ https://nfda.org/covid-19
លយើងសូមណែាងអ្ាំែរគុែចាំលពាះការលបត ជាាចិត្ត ៃិងការយកចិត្តទុកោក់របស់លោកអ្ន កកនុងការណែរក្សាលខាៃ្ី
Los Angeles ឱ្យមាៃសុខភាព អ ។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈននខោនធី
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