សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��

មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� និងជំងឺ COVID-19
សីតុណ��ពខ� ស់គឺ��រគំ�មកំែហងដ៏ធំមួយដល់សុខ�ព��រណជន។ �រទទួ លរងនឹងសីតុណ��ពខ� ស់
ឬកេ����ំង សំេណើម និងគុណ�ពខ្យល់មិនល� �ចបង� ឱ្យ�នប��សុខ�ព�េ្រចើន រ ួម� ំងជំងឺ��
ែដល�ក់ទងនឹងកេ��ដូ ច� េ��េខ�ះក��ំង (heat exhaustion) េ����ំងេខ�ះ�តិទឹក (heat stroke)
និងសូ ម្បីែត�រ��ប់។ មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��គឺ�ទី�ំងែដល្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់ផ�ល់ជំនួយ និង
សុវត� ិ�ពក��ងអំឡ
� ងេពលសីតុណ��ពេឡើងខ� ស់ស្រ�ប់អ�កែដលមិន�នកែន� ង្រត�ក់ ឬ�៉សុីន្រត�ក់។
�គឺ�មេធ��យមួ យែដលេ�នធី ទី្រក �ង និង្រក �មមិនរក្រ�ក់ចំេណញេផ្សងៗស្រ�ប់�រ�រសុខ�ព
��រណជនក��ងអំឡ
� ងេពល�ន��ស�តុេ����ំង។ េ�ះបី��រ�ក់��ប
ំ ��របន� េកើនេឡើងេ�េ�
នធី LA ក៏េ�យ វ ��ន�រណ៏ប��រ� ំង�យេ�ែត��រ�ំ�ច់ដែដល េ�យ�រ�រេ្របើ្រ�ស់
មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ���ច��យ�ទី�ំងែដល�ចបេង� ើន�និភ័យៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19
ក��ងចំេ�មេភ��វ និងបុគ�លិក។

1. េតើមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ���អ� ី?
មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��គឺ�កែន� ង��េ�ក��ងសហគមន៍ែដលអ� ក�ចបន� យកេ��ក��ងអំឡ
� ង
េពល��ស�តុេ�� �ពិេសស្របសិនេបើអ�កមិន�ន�៉សុីន្រត�ក់។ មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��
រ ួម�នកែន� ង�ន�៉សុីន្រត�ក់ែដល�របស់រ��ភិ�លដូ ច� ប�
� ល័យ មជ្ឈមណ�លសហគមន៍និង
ស្រ�ប់មនុស្ស�ស់។

2. េតើេ�មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ���នសុវត� ិ�ពឬេទ?
សុខ�ព និងសុវត� ិ�ពរបស់បុគ�លិក និងេភ��វេ�មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� គឺ�ចំណុចសំ�ន់
បំផុត។ េ�នធី�នបេង� ើត�រ��ស់ប�រចំ
� េ�ះែផន�ររបស់មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��េដើម្បី���
ពួ កេគ�ចេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�នេ�យសុវត� ិ�ពក��ងអំឡ
� ងេពល��ស�តុេ����ំង េហើយែដល្រសប
�មបទប��េផ្សងៗរបស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល�េពលបច��ប្បន� ។ �រ្រប �ង្របយ័ត�� ំងេនះរ ួម�ន៖
•

�រអនុ��តឱ្យចូ លេ្របើ។ �រ្រត� តពិនិត្យេ�គស��នឹង្រត�វផ� ល់ជូនស្រ�ប់េភ��វ និងបុគ�លិក
� ំងអស់ រ ួម� ំងអ� កស� ័្រគចិត� អ� កលក់ អ� កេ�៉�រ ឬអ� កេធ� ើ�រេផ្សងេទៀតែដលចូ លេ�
មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��។ បុគ�លិក� ំងអស់គួរែត្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យរកេ�គស��េ�
េពល�ប់េផ� ើមេវន�រ�ររបស់ពួកេគ។

•

�រ�ក់�៉ស់។ �៉ស់្រត�វ�នត្រម�វ��ំ�ច់ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��េ�ក��ងមជ្ឈមណ�ល�រ�រ
រលកកេ�� េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េឡើយ។ ��នបុគ�លិក ឬេភ��វ
���ក់្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លក��ងមជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��េ�យ��ន�ក់�៉ស់េ�ះេទ
េលើកែលងែតកុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ និងបុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឱ្យ�ក់�៉ស់េ�យអ� កផ�
ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម�ចរក�នេ�ទីេនះ៖
http://ph.lacounty.gov/masks/#notwear។

•

�រផ�យដំណឹង។ ��កស��នឹង្រត�វ�នបិទផ�យេ�ទូ �ង
ំ មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��
េដើម្បីរ�លឹកបុគ�លិក និងេភ��វពីសកម� �ព�រ�រសំ�ន់ៗរ ួម�ន៖ រេបៀប�ក់�៉ស់ឱ្យ�ន្រតឺ
ម្រត�វ (្រគបេលើ្រចមុះ និង�ត់) �ងស��តៃដ េហើយខ� ប់�ត់េពលក�
� ស់និងក� ក។

•

ស��រៈប��រ។ ទឹកអ�ម័យ�ងៃដនឹង្រត�វ�ក់េ��ត់្រចក��រចូ ល និងេ��មទី�ំងរ ួមទូ
េ�។ បន� ប់ទឹកនឹង�នស��កទុកស��រៈឱ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រ�ងស��តៃដ�មួ យ�ប៊ូ
និងទឹក។

•

េពលពិ���រ។ �នទឹកដបទុកផ� ល់ជូន។ េភ��វ� ំង�យនឹង្រត�វែណ�ំឱ្យយកម� �ប និងេភស
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សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ (FAQs) មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��

មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� និងជំងឺ COVID-19
ជ� ៈ��ល់ខ� �ន។ ��រនឹង្រត�វ�នអនុ��តឱ្យកុម�៉ង់ពី�ងេ្រ�។ នឹងមិន�នទូ ទឹកកក ឬ
កែន� ងស្រ�ប់ទុក�ក់��រេទ។ �រែចករ� ែលក��រនឹងមិន្រត�វ�នអនុ��តិេទ េលើកែលង
ែតរ�ងស�ជិក្រគ� �រ។ េភ��វែដល�នបំណងបរ �េ�គ��រ ឬេភសជ� ៈេ�មជ្ឈមណ�ល�រ�រ
រលកកេ��នឹង្រត�វ�នេស� ើសុំឱ្យប រ �េ�គ��រ ឬេភសជ� ៈែតេ�េពលអង��យេ�កែន� ងែដល
�នកំណត់ប៉ុេ�
� ះ។ �ចេ�ះ�៉ស់េចញ�បេ�
� ះអសន� ខណៈេពលែដលេភ��វរកំពុងប រ �េ�គ
��រ និងេភសជ� ៈ�៉ងសកម� ។ េបើមិនដូ េ��ះេទ ្រត�វែត�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ�។
•

�រ�ងស��ត។ មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ��នឹងអនុវត� �មេសចក� ីែណ�ំេផ្សងៗស្រ�ប់�រ
ស��ត និងស��ប់េមេ�គចំេ�ះទី�ំងសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជំងឺ
ឆ� ង (CDC) និងសំ�តទីកែន� ង្របសិនេបើនរ���ក់ឈឺ។

3. េហតុអ�ី�ន��រចំ�យេពលេ�ទីកែន� ងែដល�ន�៉សុីន្រត�ក់�ន�រៈសំ�ន់?
ក��ងអំឡ
� ងេពល��ស�តុេ�� �ពិេសសក��ងអំឡ
� ងេពល�នកំេ�េ��េថរេ្រចើនៃថ� និងសីតុណ��ព
ខ� ស់េពលយប់ �រចំ�យេពល�៉ងេ�ច�ស់ពីរេ�បីេ�៉ងេ�ក��ងកែន� ង�ន�៉សុីន្រត�ក់ក��ង
មួ យៃថ� �ចជួ យ�ត់បន� យ�និភ័យៃនជំងឺ��ែដល�ក់ទងនឹងកេ����ំង។ �៉សុីន្រត�ក់�ន
�រៈសំ�ន់�ពិេសស ្របសិនេបើអ�ក�ន�យុេ្រចើន �នកូ នតូ ចៗ ឬ�ន��ន�ពសុខ�ព�ក់
�ក់េផ្សងៗ។

ឺ ក់ទងនឹងកេ����ង
4. េតើជំង�
ំ គឺ�អ� ី?
ជំងឺែដល�ក់ទងនឹងកេ��េកើតេឡើងេ�េពលែដល�ង�យមិន�ចបន� យកេ��ខ� �នឯង�ន។ ជំងឺ
ែដល�ក់ទងនឹងកេ����ំង�ទូ េ�គឺ េ����ំងឬេខ�ះ�តិទឹក (heat or sun stroke) េ��េខ�ះក��ំង
(heat exhaustion) �ររមួ ល្រកេពើេ�យ�រកេ�� (heat cramps) និង�ររ�ស់េ�លេ�យ�រកេ��
(heat rash)។ ែស� ងយល់បែន� មអំពី�រកំណត់េ�គស��ៃនជំងឺែដល�ក់ទងនឹងកេ�� និងអ� ីែដល្រត�វេធ� ើ
បន� ។

5. េតើ�នជំ�នអ� ីេទៀតែដលខ��្រំ ត�វេធ� ើេដើម្បីបន� យកេ��ក��ងអំឡ
� ងេពល��ស�តុេ����ង
ំ ?
្របសិនេបើអ�កមិន�ចេ�ដល់មជ្ឈមណ�ល�រ�ររលកកេ�� សូ មព��មបិទរ�ំង�មបង� �ចនិង
�ំងនន ពិ�ទឹកឬេភសជ� ៈែដល��ន�តិ�ល់កុលនិង��ន�តិ�េហ� អុីនឱ្យ�នេ្រចើន ងូ តទឹក
��ឈូ កឬងូ តទឹក្រត�ក់ កំណត់សកម� �ពែដលចំ�យក��ំងេ្រចើន និងេជៀស�ង�រេ្របើ្រ�ស់
ច���នឬ�៉សុីនអូ វ �ន (oven) ចម� ិនម� �បរបស់អ�ក។

6. េតើខ��ំ�ច�ក់ទងេ�អ� ក�េដើម្បីទទួ ល�នព័ត�
៌ នបែន� ម?
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ�� សូ ម�ក់ទងេ� 211 ស្រ�ប់ជន
ំ ួ យ។

ស្រ�ប់ពត
័ ៌�នបែន� ម
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម និង�រែណ�ំ សូ មេបើកេមើលេគហទំព័រ រក�សុខ�ពឱ្យល� េ�េពល��ស�តុ
េ����ំង (Stay Healthy in the Heat) របស់េ�នធីេ�៖
http://publichealth.lacounty.gov/eh/climatechange/ExtremeHeat.htm។
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