ខេខោគកូរណា
ូ
ប្បខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ទីផ្សារកសិករ និងប្ពឹត្តិការណ៍សហគេន៍

ដោយសារចំនួនករណីមានការដកើនដ ើងដៅកនុង Los Angeles County រួមទំងការចមលងជំងឺកនុងសហគមន៍កាន់តែដ្ចើន
និងការតណនំកាលពីដពលថ្មីតែលបានដចញដោយ California Department of Public Health ដ្រោះវាទក់ទងដៅនឹងជំងឺ
COVID-19 និងការ្រមូលផ្ុំទីសាធារណៈ ្ពឹែ្ិការណ៍សហគមន៍ ដោយរារ់រញ្ចូលទំង្ពឹែ្ិការណ៍ទំងដនោះតែលធ្វើ្រែិរែ្ិការ
ជាតផនកននទីផារកសិករតែលមានការរញ្ជាក់្ែឹម្ែូវ (Certified Farmer's Markets) ្ែូវតែលុរដោល ឬផ្អាករហូែែល់
ដ្កាយនថ្ៃទី 30 តែដមសាឆ្នំ 2020 ដហើយនឹងមិន្ែូវបានដចញលិែិែអនុញ្ជាែសុែភាពឲ្យដ្វើ្រែិរែ្ិការដ ើយ។
្ពឹែ្ិការណ៍សហគមន៍តែល្ែូវបានអនុម័ែ និងអនុញ្ជាែកាលពីមុន បានទទួលែំណឹងថាការអនុញ្ជាែររស់ពួកដគ្ែូវបានពយួរ
ដហើយនឹង្ែូវបានដចញជដ្មើសកំណែ់កាលវិភាគ្ពឹែ្ិការណ៍ដ ើងវិញ ឬដសនើសុំ្បាក់សងវិញស្មារ់ែនមលតែលបានរង់។
ដោយយល់ពីែ្មូវការដែើមបីធានថាមានចំណីអាហារ្សស់ស្មារ់ពលរែឋ ទីផារកសិករតែលមានការរញ្ជាក់្ែឹម្ែូវ (CFM)
ដៅខាងដ្ៅ តែល្ែូវបានរញ្ជាក់ដោយរែឋ California និងបានទទួលលិែិែអនុញ្ជាែសុែភាពស្មារ់ទីផារកសិករ
តែលមានការរញ្ជាក់្ែឹម្ែូវ នឹង្ែូវបានអនុញ្ជាែឲ្យដ្វើ្រែិរែ្ិការ ដរើសិនជាលកខែណឌខាងដ្កាម្ែូវបានអនុវែ្។
លកខខណឌខធវើប្បត្ិបត្តិការដែលបានដកដប្បរបស់ទីផ្សារកសិករដែលមានការបញ្ជាក់ប្ត្ឹេប្ត្ូវ៖
•

ោក់ក្មិែដលើការលក់ចំណីអាហារដៅជាផលិែផលទំងមូលមិនមានការកាែ់ និងចំណីអាហារតែលបានដវចែចរ់ តែល
រំដពញតាមដសចក្ីែ្មូវនននយកោានចំណីអាហារ និងកសិកមមររស់រែឋ California (California Department of
Food and Agriculture)។
https://www.cdfa.ca.gov/is/i_&_c/cfm.htmlhttps://www.cdfa.ca.gov/is/i_&_c/cfm.html

•

្ពឹែ្ិការណ៍សហគមន៍ និងទីកតនលងលក់ចំណីអាហារជារដ្តោះអាសននទំងអស់តែលជារ់ទក់ទងនឹង CFM
្ែូវតែរញ្ចរ់្រែិរែ្ិការ។

•

មិនអនុញ្ជាែឲ្យមានការសាកសំ្កចំណីអាហារតែលមិនបានដវចែចរ់ដ ើយ។

•

ោក់សាាកសញ្ជាតែលរំលឹកឲ្យអែិថ្ិជនអំពីចំណុចខាងដ្កាម៖
o លាងផលិែផលទំងអស់មុននឹងទទួលទន
o ការរំលឹកអំពីការលាងនែhttp://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandw
ashingEnglish.pdf
o ដសនើឲ្យអែិថ្ិជនដៅផទោះ ដរើសិនជាពួកដគឈឺ ដទោះរីមានជំងឺ្សាលក៏ដោយ។
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/StayHome.pdf

•

អនក្គរ់្គងទីផារមានទំនួលែុស្ែូវដលើការ្ែួែពិនិែយចំនួនមនុសសដែើមបីដ្វើឲ្យ្បាកែថាមាន
ការរកាគំលាែសងគមស្មារ់អែិថ្ិជន។
o ទុកឲ្យមានគំលាែចដនាោះកតនលងោក់ផលិែផល
o សូមតណនំឲ្យោែ់តាំងរុគគលិកមានក់ តែលនឹងដ្វើឲ្យ្បាកែថាដសចក្ីែ្មូវឲ្យរកាគំលាែសងគម្ែូវបានដ្លើយែរ
ស្មារ់អនកទំងដនោះតែលកំពុងរង់ោំចូលកនុង CFM, ទិញពីអនកលក់កនុងទីផារ និងសថិែដៅកនុងទីផារ។
សូមតណនំឲ្យដ្រើសគែ់រិទដៅដលើនផទែីដែើមបីរកាអែិថ្ិជនឲ្យមានគំលាែសម្សរដៅកនុងទីផារ។

•

ផ្ល់កតនលងលាងនែស្មារ់អែិថ្ិជនដៅដពលតែលអាចដ្វើបាន។
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ប្បខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ទីផ្សារកសិករ និងប្ពឹត្តិការណ៍សហគេន៍

សូមតណនំឲ្យដ្រើទឹកអនម័យលាងនែតែលមានជាែិអាល់កុលយ៉ាងែិច 60% ស្មារ់ឲ្យអែិថ្ិជនដ្រើ
មុននឹងរោះរល់ផលិែផល។
•

ដ្វើឲ្យ្បាកែថា បានផ្ល់កតនលងលាងនែដៅជិែទីកតនលងរនទរ់ទឹក និងមានស្ុកសារូ និង្កោសជូែ្គរ់ដពលដវលា។
ផ្ល់្ុងស្មាមស្មារ់កតនសង និងោក់វាដោលឲ្យបានញឹកញារ់។

បុគគលិកទីផ្សារកសិករដែលមានការបញ្ជាក់ប្ត្ឹេប្ត្ូវ
•

រុគគលិកតែលឈឺ្ែូវបានតណនំឲ្យស្មាកដៅផទោះ និងមិន្ែូវ្ែ រ់មកដ្វើការវិញដ ើយរហូែែល់រយៈដពលយ៉ាងែិច 3
នថ្ៃ (72 ដមា៉ាង) រនារ់ពជា
ី សោះដសបើយ តែលមានន័យថាអការៈ្គុនដៅៅបានបាែ់ដៅវិញដោយមិនដ្រើថានំរញ្ចុោះកដតៅ
និងមានការ្ូរដសបើយស្មារ់ដរាគសញ្ជាផលូវែដងហើម (ឧ. កអក ែកែដងហើមែលី) និង យ៉ាងែិចរំផុែ 7 នថ្ៃរនារ់ពី
ដចញដរាគសញ្ជាែំរូង។ រុគគលិកតែលដមើលដៅែូចជាឈឺដៅដពលមកែល់កតនលងដ្វើការ ឬធាាក់ែលួនឈឺ
កនុងអំ ុងដពលដ្វើការគួរ្ែូវបានរញ្ជូនដៅផទោះវិញភាាមៗ។

•

អនករោះរល់ជិែសនិទធ្មួយជាមួយរុគគលិកតែលឈឺ គួរសថិែដៅោច់ពីដគរយៈដពល 14 នថ្ៃ
រនារ់ពីការរោះរល់ចុងដ្កាយររស់ពួកដគជាមួយរុគគលិករូរដនោះ។
អនករោះរល់ជិែសនិទធរួមមានសមាជិក្គួសារទំងអស់ អនករោះរល់ជិែសនិទធនន និងរុគគលទំងអស់តែលសថិែកនុងចមាាយ
6 ហវីែពីរុគគលិកដនោះកនុងរយៈដពលយូរជាង 10 នទី ដោយោរ់ដផ្ើមពី 48 ដមា៉ាងមុនដពលោរ់ដផ្ើមដចញដរាគសញ្ជា
រហូែែល់រយៈដពលោក់ឲ្យដៅោច់ដោយត កររស់ពួកដគរញ្ចរ់។ ដលើសពីដនោះ ជន្មានក់តែលបាន
រោះរល់សារធាែុរាវននរាងកាយររស់ពួកដគ និង/ឬសារធាែុរដញ្ចញ (ែូចជា្ែូវបានកអក/ក្តស់ោក់
ដ្រើដ្គឿងររិដភាគអាហាររួមគ្នន ឬទឹកមាែ់ ឬបានផ្ល់ការតថ្ទំែល់រុគគលិកតែលឈឺដោយមិនបានរក់ឧរករណ៍ការររ)
ោំបាច់្ែូវោក់ឲ្យដៅោច់ដោយត ក។

ការដណនាាំអាំពីការលាងដែសប្មាប់បុគគលិកទីផ្សារទាំងអស់
•

លាងសមាាែបាែនែ និងនែររស់អនកជាមួយសារូ និងទឹកដៅៅអុនៗរយៈដពលយ៉ាងែិច 20 វិនទីមុនដពល៖
o ញាំ ឬផឹក
o រក់ដ្សៀមនែ

•

លាងសមាាែនែរនារ់ពីសកមមភាពទំងដនោះ៖
o ដ្រើរនទរ់ទឹក
o រោះសក់ មុែ រាងកាយ ឬសំដលៀករំរក់ររស់អនក
o ក្តស់ កអក ឬដ្រើ្កោសជូែមាែ់
o ជក់បារី ញាំ ផឹក ឬទំរសករដៅសូ
o ោក់ ឬយកស្មាមដៅដោល
o រោះរល់លុយ និងែូរឬអារ់លុយ
o ដោោះដ្សាមនែ
o រនារ់ពីដ្វើសកមមភាពដផសងៗដទៀែតែលអាចដ្វើឲ្យនែកែវក់
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•

សូមតណនំឲ្យោែ់តាំងរុគគលិកមានក់ដរៀងរាល់ដវនដែើមបីដ្វើឲ្យ្បាកែថាកតនលងលាងនែមានស្ុកសារូ
និង្កោសជូែ្គរ់ដពលដវលា។

•

សូមតណនំឲ្យដ្រើដ្សាមនែបានសម្សរជាឧរករណ៍រតនថម រុតន្វាជាដរឿងសំខាន់តែល្ែូវចងោំថា ដ្សាមនែ
មិនជំនួសែ្មូវការលាងនែ និងការអនុវែ្អនម័យនែលអដ ើយ។

ការសមាាត្ជាទូខៅ
•

សមាាែ និងសមាារ់ដមដរាគដលើនផទតែល "រោះរល់ដ្ចើន" ទំងអស់ែូចជា តផនកខាងដលើែុ រញ្ជរគិែលុយ
្រោរ់្រោកនុងរនទរ់ទឹក កនធន់លាងនែ និង្ុងស្មាមឲ្យបានញឹកញារ់។

•

ដ្រើ្បាស់ផលិែផលតែលបានចុោះរញ្ជិការជាមួយភានក់ងារការររររិសាាន (Environmental Protection Agency;
EPA) ដែើមបីសមាាែ (កមាាែ់ដមដរាគ) និងសមាារ់ដមដរាគ (សមាារ់ដមដរាគ)។ ្ែូវអនុវែ្តាមការតណនំដៅដលើសាាក
ររស់ផលិែផលសមាាែ និងផលិែផលសមាារ់ដមដរាគជានិចច។

សារធាត្ុសមាាប់ខេខោគដែលមានប្បសិទធភាព
•

ដែើមបីដ្វើសូលុយសយុងដ្វើឲ្យស (Bleach) ចូរលាយ Bleach មួយសាារ្រកាដហវកនុងទឹក 4 កាាែ (4 តពង)។
ស្មារ់ការផគែ់ផគង់ដ្ចើន ចូរោក់ Bleach 1/3 តពងកនុងទឹក 1 ហាា ុង (16 តពង)។ ដ្រើសូលុយសយុងកនុងរយៈដពល 20
នទី។ ដ្រើ្បាស់រនទោះ្កោសដែស្ ដែើមបីដ្វើដែស្សូលុយសយុងកលរីន (100 ppm)។

•

សារធាែុសមាារ់ដមដរាគតែលបានអនុញ្ជាែដោយ EPA ដផសងៗដទៀែអាច្ែូវដ្រើ
ដរើសិនជាវាមាន្រសិទធភាពដលើដមដរាគកូរូ្។ អនកដ្រើ្បាស់អាចទក់ទងដលែ “1-800” ដៅដលើសាាកផលិែផល
ដែើមបីែឹងពី្រសិទធភាពររស់វាដលើជំងឺ “COVID-19”។

ការចាត្់ដែងសារធាត្ុសមាាប់ខេខោគ របស់របរ និងកាកសាំណល់បានសេប្សប
• ដ្រើសារធាែុគីមីដៅកនុងកតនលងតែលមានែយល់ដចញចូលលអ។
• ដចៀសវាងការលាយសារធាែុគីមីតែលមិន្ែូវគ្ននចូលគ្នន (អានសាាក)។
• ការររកុំឲ្យសារធាែុគីមីរោះរល់មហូរអាហរកនុងអំ ុងដពលសមាាែ។
• ្គរ់្គងកាកសំណល់ដោយសុវែថិភាព និងដបាោះដោលកនុង្ុងស្មាមតែលមានសុវែថិភាព។

អនកចាត្់ការទីផ្សារមានទាំនួលខុសប្ត្ូវធានាបាននូវការអនុវត្តតាេលកខខណឌោងខលើ។

ស្មារ់ព័ែ៌មានរតនថម សូមទក់ទងដសវាកមម្រឹកាដយរល់តាមរយៈដលែ (888) 700-9995។ ស្មារ់ព័ែ៌មានរតនថមអំពីជំងឺ
Covid-19 សូមចូលដៅកាន់៖ http://publichealth.lacounty.gov ឬដៅដៅតែសទូរសពទព័ែ៌មានររស់ Los Angeles
County 2-1-1 តែលអាចទក់ទងបាន 24 ដមា៉ាងកនុងមួយនថ្ៃ។

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
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