�រប��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់្រក �មកី�យុវជន
ព័ត៌�នស្រ�ប់ឪពុក��យ និង��ព��ល
កម� វ �ធីកី�កម�ន� ស្រ�ប់យុវជន រ ួម�ំង្រក �មកី��ម��េរៀន �ចដំេណើរ�រេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles �ន
េ�យអនុវត� �ម ពិធី�រស្រ�ប់្រក �មកី�យុវជនែដល�ន�រេរៀបចំ្រតឹម្រត�វ និង ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់
ស្រ�ប់កី�យុវជន។ ពិធី�រ និងែផន�រេនះេរៀប�ប់នូវច�ប់ និង�រែណ�ំេផ្សងៗែដលផ� ល់នូវ�រ�រ�រ�េ្រចើន
្រស�ប់ស្រ�ប់ជួយទប់��ត់�រ រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 និងបេង� ើនសុវត� ិ�ពដល់អត� ពលិក (កី�ករ) ស�ជិក
្រក �ម ្រគ�បង� ឹក ���ក�
� ល និងទស្សនិកជន� ំង�យ។
កី�ែដល�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ែផ� ក�ង�យរ�ងកី�ករេផ្សងៗ �ពិេសស្របសិនេបើ��ន�ពញឹក�ប់ ឬរយៈ
េពលយូរ គឺ�ច្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់បំផុតក��ង�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ពិេសសេ�េពលកី�� ំងេ�ះ្រត�វ�ន
េរៀបចំេឡើងេ��ងក��ងអ�រ។ កែន� ងែដលអត� ពលិក ហ� ឹក�ត់ �ត់សម និង្របកួ តក៏ជះឥទ� ិពលដល់ក្រមិត�និភ័យ
ផងែដរ។ �ន�រែណ�ំ� េ�េពល�ចេធ� ើេ��ន សូ មប�រ�រេលងកី
�
�យុវជនែដលេ��ងក��ងអ�រ េ��ងេ្រ�
អ�រ វ �ញ ែដល�ទី�ំងែដល�និភ័យៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �នក្រមិត�ប�ង។ ត្រម�វ�រ�ំ�ច់ៃន�រេធ� ើេត
ស� ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គនិង�រ�ក់�៉ស់ �ន�ពខុស�� េបើេ�ងេ��មក្រមិត�និភ័យៃនកី�និង� េតើ�្រត�វ
�នេរៀបចំេឡើងេ��ងក��ងឬេ��ងេ្រ�អ�រ (សូ មេមើលែផ� ក�ងេ្រ�មស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត)។ វ ��ន�រណ៏
សុវត� ិ�ព� ំងេនះ្រត�វអនុវត� ខណៈេពលែដលអ្រ�ៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងេ�នធី Los Angeles �ន
ក្រមិតែដលគួ រឱ្យកត់ស��ល់ ឬក្រមិតខ� ស់ េហើយនឹង្រត�វ�ន�យតៃម� េឡើង វ �ញេ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ
(LAC DPH) េ�េពលែដល��ន�ពែ្រប្រប� ល។
អ� ក�ចជួ យ�ន េ�យពន្យល់ច�ប់និង�រែណ�ំេផ្សងៗដល់កូនៗរបស់អ�ក។ សូ ម�ក់ទងេ�កម� វ �ធីកី�របស់កូន
អ� កស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម ឬ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេផ្សងៗ។

�រ�ក់��ប
ំ ��រ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុឹង�៉ត់ ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំ
េឡើងេ�។
•

�រ�ក់��ប
ំ ��រគឺ� វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�រ�រ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 គឺ�ន
សុវត� ិ�ព ្របសិទ�ិ�ព និងេ�យឥតគិតៃថ�ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់�� េ�យមិនគិតពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍
េទ។

•

េ�យ�នអត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក ���ក�
� ល បុគ�លិកជំនួយ និងអ� កស� ័្រគចិត�� ំងអស់េ�ក��ងសម� ័ន�កី�យុវ
ជនរបស់អ�ក �ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ �នឹង�ត់បន� យ�និភ័យៃន�រឆ� ងេមេ�គ�៉ង��ំងក��ងចំេ�មមិត�
រ ួម្រក �ម និងរ�ង្រក �មដៃទេទៀត។ �ក៏នឹង�ត់បន� យ�ររ��នដល់្រក �មផងែដរ ្របសិនេបើ�នទំ�ក់ទំនងឬ
�រប៉ះ�ល់�មួ យនឹងអ� កែដល�នជំងឺ COVID-19 (សូ មេមើលចំណុច�រេធ� ើច��ឡីស័ក�ងេ្រ�ម)។

•

អ� កែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ មិន�ំ�ច់ចូលរ ួមក��ង�រេធ� ើេតស� ពិនិត្យ�ម�ន�្រប�ំេ�ះេទ ប៉ុែន�
�នករណីេលើកែលងមួ យស្រ�ប់កី�េ��ងក��ងអ�រែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យមេ�ខ� ស់ េហើយែដល
មិន�ន�ក់�៉ស់។

•

�រ�ក់��ប
ំ ��រ�ចរក�ន�៉ងទូ លំទូ�យេ�ទូ � ំងេ�នធី LA េ�យមិន�ំ�ច់េធ� ើ�រ�ត់ជួបេទ។ សូ ម
ំ ��រ” (How to Get
ចូ លេ��ន់េគហទំព័រ VaccinateLACounty.com េហើយចុចេលើ “ វ �ធីទទួ ល�រ�ក់��ប
Vaccinated) េដើម្បីែស� ងរកទី�ំងេ�ជិតអ� ក ឬទូ រស័ព�េ� មជ្ឈមណ�លព័ត៌�ន��ប
ំ ��រ �មរយៈេលខ
833-540-0473 ែដល�នេបើកបេ្រមើ�រ�េរៀង�ល់ៃថ� �ប់ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8:30 យប់។

•

ពិ�ក��មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� កអំពី�រ្រព� យ�រម� �មួ យែដល�ន។ ែស� ងយល់បែន� ម�មរយៈ �រពិត
ៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់ឪពុក��យ។

បុគ�លែដលឈឺ ឬស�ត
ិ េ�េ្រ�មេសចក� ប
ី ��ប់ៃន�រឱ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រេធ� ើច��ឡីស័ក្រត�វ
ែតេ�ផ�ះ េហើយនឹងមិន្រត�វ�ប់ប���លក��ង�រ�ត់សម និង�រ្របកួ តេទ។
•

អត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក ���ក�
� ល បុគ�លិកជំនួយ អ� កស� ័្រគចិត� និងទស្សនិកជន� ំង�យគួ រែតពិនិត្យេមើល
េ�គស���� មុនេពលចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពកី�យុវជន។ បុគ�លែដល�ន្រគ �នេ�� ឬេ�គស��ៃនជំងឺ
COVID-19 េផ្សងេទៀតគួ រែតេ�ផ� ះ។ ្របសិនេបើបុគ�ល��ក់�ប់េផ� ើម�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 អំឡ
� ង
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�រប��រជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង�រ្របកួ តកី�យុវជន
េពលៃន�រ�ត់សម ឬ�រ្របកួ ត ពួ កេគនឹង្រត�វ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ េហើយ្រត�វ�នប��ន
� េ�
ផ� ះ វ �ញែតម� ង។ ចំេ�ះេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 សូ មេមើល ph.lacounty.gov/covidcare។
•

•

្របសិនេបើអត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក ���ក�
� ល បុគ�លិកជំនួយ ឬអ� កស� ័្រគចិត���ក់្រត�វ�នពិនិត្យេឃើញ��ន
� � ំង�រេធ� ើេតស� មនុស្ស្រគប់��
ជំងឺ COVID-19 េ�ះនឹង្រត�វអនុវត� ែផន�រ្រគប់្រគង�រប៉ះ�ល់។ េនះរ ួមប��ល
រយៈេពល 2 ស��ហ៍ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��រេឡើយ។ បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19 ្រត�វែតអនុ
វត� �មេសចក� ីែណ�ំអំពី�រ�ក់ឱ្យេ��ច់េ�យែឡក េ�េលើេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។
បុគ�ល�ែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យអ� កែដល្រត�វ�នេធ� ើពិនិត្យេឃើញ��នជំងឺ COVID-19 ្រត�វែត
អនុវត� �ម�រែណ�ំ� ំងអស់េ�ក��ង េសចក� ីែណ�ំអំពី�រេធ� ើច��ឡីស័កនិង�រែណ�ំេផ្សងៗេទៀតស្រ�ប់
អ� កែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ� ៃនជំងឺ COVID-19។ អ� កចូ លរ ួមែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ និងអ� ក
ែដល�នេធ� ើេតស� ទទួ លលទ� ផល វ �ជ� �នៃនជំងឺ COVID-19 ក��ងអំឡ
� ងេពល 3 ែខកន� ងមកេនះ េហើយ�ន�សះ
េស្បើយេឡើង វ �ញ គឺមិន�ំ�ច់េធ� ើច��ឡីស័កេ�ះេទ និង�ចបន� ចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពកី�យុវជន ដ�ប�
ពួ កេគេ�ែតមិន�នេចញេ�គស��។ បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េហើយែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញ
េលញ គួ រែតេធ� ើេតស� រកេមេ�គក��ងអំឡ
� ងេពលចេ��ះពី 5 េ� 7 ៃថ� ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គរបស់ពួកេគ។
សូ មេមើលេសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់បុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មរយៈេគហទំព័រ
ph.county.gov/covidquarantine។

�រ�ក់�៉ស់ត្រម�វ�ំ�ច់េពលេ��ងក��ងអ�រ។
•

មនុស្ស្រគប់�� (�ប់ប��ល
� � ំងអត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក ���ក�
� ល បុគ�លិកជំនួយ អ� កស� ័្រគចិត� និងទស្សនិក
ជន) ្រត�វែត�ក់�៉ស់េពលេ��ងក��ងអ�រ េ�យមិនគិតពី��ន�ព�ក់��ប
ំ ��ររបស់ពួកេគ ឬក្រមិត�
ឺ
និភ័យៃនជំង COVID-19 ចំេ�ះកី�េ�ះេឡើយ។ េ��ងក��ងអ�ររ ួមប��ល
� � ំងបន� ប់�ក់ស��រៈឬសំេលៀក
បំ�ក់ បន� ប់�ត់េលើកទម� ន់ និងបរ �េវណ�ងក��ងអ�រេផ្សងេទៀត។
o អត� ពលិក្រត�វែត�ក់�៉ស់េពលេ��ងក��ងអ�រ ក��ងអំឡ
� ងេពល�ត់សម �រេលងកី� និង�រ
្របកួ ត្របែជង មិន�ពួ កេគកំពុងែតេលង��ល់ឬឈរេមើលេ�ះេទ។
o ្រគ�បង� ឹក្រត�វែត�ក់�៉ស់េពលេ��ងក��ងអ�រ េ�ះបី�ពួ កេគចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពែដលេ្របើក��ំង
�ង�យ��ំងក៏េ�យ។
o �៉ស់�ច្រត�វេ�ះេចញ�ន េ�េពលងូ តទឹក និងស្រ�ប់កី�ក��ងទឹកែដលេ��ងក��ងអ�រ ដូ ច�
ែហលទឹក កី�គប់�ល់ក��ងទឹក (water polo) ឬកី�េ�តទឹក។ �៉ស់្រត�វែត�ក់ េ�េពលែដលមិនេ�
ក��ងទឹក។
o កី�ករ�យសម� ័ន� (gymnast) ែដលកំពុងសែម� ង/�ត់សមេ�េលើឧបករណ៍�ត់�យសម� ័ន� និង្រក �ម
សែម� ង�រ�ំ្រទ (cheerleader) ែដលកំពុងសែម� ង/�ត់សមក�ច់្របកួ ត�៉ងសកម� ែដល�ក់ព័ន�នឹង
�រផ�លខ
� � �ន ហក់េ�ត ឬេ�ះេឡើងេលើ �ចេ�ះ�៉ស់េចញ�បេ�
� ះ�សន� េដើម្បីប រ �េ�គ��រឬេភ
សជ� ៈ ប៉ុែន� ្រត�វែត�ក់ វ �ញ��មៗេពលប��ប់មកេទៀត។ េ�េពលែដល�នមនុស្សកំពុងពិ���រ ឬ
េភសជ� ៈ�៉ងសកម� ពួ កេគគួ រែត្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យេ���យពី�� 6 ហ� ីត។
o ក��ងអំឡ
� ងេពលេ�កចំ�ប់ប៉ះ�� �រ�ក់�៉ស់�ច��យេ��េ្រ�ះ��ក់ថប់ដេង� ើម និងមិន្រត�វ�ន
ជ្រម �ញឱ្យ�ក់េ�ះេទ លុះ្រ�ែត្រគ�បង� ឹកមនុស្សេពញវ �យ ឬម�ន� ី��ក់កំពុង�ម�ន�៉ងដិតដល់
ស្រ�ប់េ�លបំណងសុវត� ិ�ព។

•

�រ�ក់�៉ស់្រត�វ�នែណ�ំេពលេ�ទី�ំង និងកែន� ង�ងេ្រ�អ�រែដល�នមនុស្សេ្រចើនកុះករ រ ួម� ំងក��ង
ចំេ�មទស្សនិកជនែដល�ររក�គ��តមិន�ចអនុវត� �ម�រ�ក់ែស� ង�ន។

•

��គំនិតល� ក��ង�រយក�៉ស់�ប់ខ� �នឱ្យ�នេ្រចើនក��ងករណីែដល�៉ស់េសើម ឬកខ� ក់។ �៉ស់�ែដល្រប�ក់
េញើសេ�គគួ រែត��ស់ប�រ�
� � មៗ។

•

េដើម្បីែស� ងយល់បែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/masks ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត។

ត្រម�វ�រៃន�រេធ� ើេតស�ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គ COVID-19 និង�រែណ�ំ�្រប�ំ�ន�ពខុស��
េ��មក្រមិត�និភយ
័ ៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19។
�រេធ� ើេតស�ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គែដល�ំ�ច់៖ ត្រម�វ�រៃន�រពិនិត្យ�ម�នេមេ�គស្រ�ប់អត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក
���ក�
� ល បុគ�លិកជំនួយ និងអ� កស� ័្រគចិត�� ំង�យ�ន�ពខុស��េ��ម�យុនិង��ន�ពៃន�រ�ក់�� ំ
ប��រ ក្រមិត�និភ័យៃន�រប៉ះ�ល់ជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់្របេភទកី� និង�េតើកី�េ�ះ�នេរៀបចំេឡើងេ��ង
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�រប��រជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង�រ្របកួ តកី�យុវជន
ក��ងឬេ��ងេ្រ�អ�រ។ សូ មេមើល��ង�ងេ្រ�មស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត។ លទ� ផលៃន�រេធ� ើេតស� ែដល�នេធ� ើេ�
�ម��េរៀន�ច្រត�វេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់កី�យុវជន�ន។
ក្រមិត�និភ័យៃន�រប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះ�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់រ�ងកី�ករ។
កី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យខ� ស៖់ �ល់េ�ះ ្រប�ល់ �ល់ឱប�េមរ �ក �យកូ នេ�លេលើទឹកកក (ice
hockey) �យកូ ន�ល់�នដងែវងែដល�នសំ�ញ់េ�ចុង (lacrosse) ប��ញក�ច់គុន ជិះស� ីតទល់�្រក �ម
(roller derby) �រែចវទូ ក/អុំទូក�្រក �ម �ល់�ត់ គប់�ល់ក��ងទឹក (water polo) និងេ�កចំ�ប់។
− កី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យម៖ �យកូ ន�ល់េ�យដំបង (baseball) �រសែម� ង�រ�ំ្រទ�្រក �ម
(cheerleading) �រ�ំ គប់�ល់ឱ្យចំគូ្របកួ ត (dodgeball) �យកូ នេ�លេលើទី�ល (field hockey) �ល់ឱប
្របេភទ�នទង់ (flag football) �ល់�ត់ម�៉ ងដូ ចកី��យកូ ន�ល់ (kickball) �យកូ ន�ល់�នដងែវងែដល
�នសំ�ញ់េ�ចុង ែផ� ក្រសី (girls’ lacrosse) �យកូ ន�ល់េ�យដំបងែបប�យ (softball) �ល់ទះ �យកូ ន
�ល់ផ�ប់នឹងជ��ំង (squash) និង�យកូ ន�ល់�គូ (doubles tennis) �យសី និង�យកូ ន�ល់ (pickleball)។
− កី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យ�ប៖ �ញ់ធ� � ជិះកង់ ែល្បងេ�ះកូ ន�ល់េលើទី�លតូ ច (bocce) ែល្បងេ�ះប៊ូ លីង
�ររត់្រប�ំង (cross country) េ�ះដុំមូលេលើទឺកកក (curling) ែល្បងេ�ះ�សចូ លក�ន� ក (disc golf) ជិះេសះ
�យកូ នេ��ល �យសម� ័ន� ជិះស� ីេលើទឹកកកនិងជិះែស្បកេជើង�នកង់ �រហ� ឹក�ត់�ង�យ [យ៉ូ�� �ត់្រ�ណ
ែបប�ំ (Zumba) ៃថជ]ី �ររត់ ជិះស� ីនិងជិះបន� ះ��រេលើទឹកកក ែហលទឹកនិងកី�េ�តទឹក �យកូ ន�ល់េ�ល
(singles tennis) �រ្របកួ ត�ររត់ និងេឡើងភ� ំ។
−

ត្រម�វ�រៃន�រេធ� ើេតស�ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គ*
ស្រ�ប់អត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក បុគ�លិកជំនួយ និងអ� កស�័្រគចិត�**
0

1

2

�ន�ក់�� ំ
ប��រេពញេលញ
(្រប�ំងនឹងជំងឺ
COVID-19)

មិន�ន�ក់�� ំ
ប��រេពញេលញ

្របសិនេបើេតស� ្រត�វ�នេធ� ើេឡ ើង លទ� ផល្រត�វែតអវ �ជ��នេដើម្បី�ចចូ ល រ ួម
កី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យខ� ស់ និង
មធ្យម
េ��ងេ្រ�
េ��ងក��ងអ�រ
អ�រ
អត់េទ

មនុស្ស្រគប់វ �យ

�យុ�ប់ពី 12
��ំេឡើងេ�
�យុ�ប់ពី 11
��ច
ំ ុះ

ក��ង��ន�ពែដល្រគប់
ស�ជិក្រក �ម�ំងអស់
�ក់�៉ស់េពលេ��ង
ក��ងអ�រ***

ត្រម�វឱ្យេធ� ើេតស�
្រប�ំស��ហ៍

�នែណ�ំឱ្យេធ� ើេត
ស� ពីរដងេរៀង�ល់ស
��ហ៍

អត់េទ

ត្រម�វឱ្យេធ� ើេតស�
្រប�ំស��ហ៍

កី�ែដល�នក្រមិត�និភ័យ�ប
េ��ងក��ង ឬ�ងេ្រ�អ�រ

អត់េទ

អត់េទ

អត់េទ

* មនុស្សែដល�ន�សះេស្បើយពីជំងឺ COVID-19 េហើយែលង�នេ�គស�� មិន�ំ�ច់េធ� ើេតស� េទ រហូ តដល់ 90 ៃថ� �ន
កន� ងផុតេ� �ប់�ំងពីៃថ� ដំបូងៃនេ�គស��របស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើពួកេគមិនែដល�នេ�គស�� ពួ កេគមិន
�ំ�ច់េធ� ើេតស� េទ រហូ តដល់ 90 ៃថ� ប��ប់ពី�លបរ �េច� ទៃន�រេធ� ើេតស� ទទួ លលទ� ផល វ �ជ� �នដំបូង។
** បុគ�លិកជំនួយ/អ� កស� ័្រគចិត�ែដលតួ �ទីឬមុខ�រមិន�ប់ប��ល
� �រ្រ�្រស័យ�ក់ទងេ�យ��ល់�មួ យអត� ពលិក
្រគ�បង� ឹក ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ �រផ� ល់ជំនួយែផ� ករដ� �លដល់្រក �ម ឬសម� ័ន�កី� ប៉ុែន� មិនេធ� ើ�រេ�យ
��ល់�មួ យយុវជន ឬស�ជិក្រក �មេផ្សងេទៀត) ្រត�វ�នេលើកែលងពីត្រម�វ�រៃន�រេធ� ើេតស� ។ អ� កស� ័្រគចិត�ម�ង��ល
ែដល�ន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��ល់ក្រមិតតិចបំផុត�មួ យអត� ពលិក ្រគ�បង� ឹក ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ ���
ក�
� លស� ័្រគចិត� ឬ���ក�
� លែដលមក�ត់េសចក� ីែតម� ង ឬពីរដងក��ងមួ យរដូ វ�ល) េ�ះ មិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យេធ� ើ
េតស� ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គ្រប�ំស��ហ៍េ�ះេទ ប៉ុែន� ្រត�វែត�នភស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ឬភស���ង
ៃន�រេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នែដល�នេធ� ើេឡើងក��ងអំឡ
� ងេពល 3 ៃថ� មុនេពលេវ�េធ� ើ�រស� ័្រគចិត�របស់ពួកេគ។
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�រប��រជំងឺ COVID-19 េ�ក��ង�រ្របកួ តកី�យុវជន
*** ្របសិនេបើ្រក �មមួ យកំណត់� �រត្រម�វ�ំ�ច់ឲ្យអ� ក្របកួ ត� ំងអស់�ក់�៉ស់ ក��ងអំឡ
� ងេពល�ត់សមនិងេពល
្របកួ តែដលេរៀបចំេឡើងេ�ក��ងអ�រ មិន�ចេធ� ើេ��នេទ េហើយកី�ករចូ លរ ួមេ�យមិន�ន�ក់�៉ស់
េ�ះស�ជិក្រក �ម�ំងអស់្រត�វត្រម�វឱ្យេធ� ើេតស� ្រប�ំស��ហ៍ េ�យមិនគិតពី��ន�ពៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រេឡើង។
�រេធ� ើេតស�ពិនិត្យ�ម�នេមេ�គែដល�នែណ�ំ
�ន�រែណ�ំឱ្យអ� កចូ លរ ួមក��ង្របេភទកី�យុវជន�ក៏េ�យែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ� ំងអស់ ្រត�វពិនិត្យរកេម
េ�គពីរដងក��ងមួ យស��ហ៍ េ�េពលែដលសហគមន៍� ំង�យកំពុងជួ ប្របទះអ្រ�ឆ� ងេមេ�គែដល�នក្រមិតគួ រឱ្យ
កត់ស��ល់ ឬក្រមិតខ� ស់ េ��មទី�ំងែដល�ចេធ� ើេ��ន។ លទ� ផលៃន�រេធ� ើេតស� ែដល�នេធ� ើេ���េរៀន�ច
េ្របើ្រ�ស់�ន។
�រែណ�ំបែន� មេទៀតស្រ�ប់�រពិនិត្យរកេមេ�គចំេ�ះកី�ករ�យុេ្រ�ម 12 ��ំែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ េហើយ
ែដលចូ លរ ួមេលងកី�េ��ងេ្រ�អ�រែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យម និងខ� ស់ រ ួម�ន៖
ឹ ជ��ន
• ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�នដក
� �េទៀង�ត់�ម�ន្រក �ងឬ�នតូ ច �រេធ� ើេតស� ្រប�ំស��ហ៍្រត�វ�ន
ែណ�ំឱ្យអនុវត� ។
•

្របសិនេបើពួកេគចូ លរ ួមក��ង�រ្របកួ តែដល�នេ�នធីេ្រចើន េហើយរយៈេពលេ្រចើនៃថ� ស្រ�ប់្របេភទកី�េ�
�ងេ្រ�អ�រែដល�នក្រមិត�និភ័យមធ្យមឬខ� ស់ �ន�រែណ�ំឱ្យេធ� ើេតស� ក��ងអំឡ
� ងេពល 3 ៃថ� ៃន�រ
្របកួ តដំបូងរបស់ពួកេគ។

�និភ័យៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19 �នវ ��ល�ពេលើសពី�រ�ត់សម និង�រ្របកួ ត។
•

េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យៃន�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 បែន� មេទៀត កម� វ �ធីកី����ច�ត់ វ ��ន
�រណ៏េដើម្បី�ត់បន� យចំនួនមនុស្សនិង�រ�ក់ទងពីមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស��ក់ បេង� ើនគ��ត�ង�យ
បេង� ើនខ្យល់បក់េចញចូ ល េលើកកម� ស់�រ�ងស��តៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ និង�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�បែន� មេទៀត
ស្រ�ប់�រេធ� ើដំេណើរ�្រក �ម។

•

្រពឹត�ិ�រណ៍ក��ង្រក �មែដលមិន�ក់ទងនឹងអត� ពលកម� ដូ ច��រទទួ ល�ន��រេពល��ច ឬសកម� �ព
សង� មេផ្សងៗេទៀត គួ រែត�ចេរៀបចំេឡើង�ន ្របសិនេបើ�ចេរៀបចំេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រេ�យ�ន�ររក�
គ��តពី��។
មនុស្ស្រគប់រ ូប�ចចូ លរ ួមចំែណករបស់ពួកេគេដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�យ�ត់
បន� យ�និភ័យរបស់ពួកេគ� ំងេ�ក��ង និងេ្រ�ទី�ន។ សូ មែស� ងយល់បែន� មអំពី វ �ធី�ត់បន� យ�និភ័យ
ស្រ�ប់ខ� �នអ� ក និង�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�យរ ួម� ំង��ន�ព�មួ យែដល្របឈម
នឹង�និភ័យ�ង �មេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/reducerisk។

•

អនុវត� �រ្រប �ង្របយ័ត� ស្រ�ប់�រេធ� ើដំេណើរ�្រក �ម និង�រ្របកួ ត�ំង�យ។
�រស� ិតេ�ក��ងសហគមន៍របស់អ�ក នឹង�នសុវត� ិ�ព�ង�រចូ លរ ួមក��ង្រក �មេធ� ើដំេណើរេផ្សងៗ។ �រេធ� ើដំេណើរេ��ន់
តំបន់ែដល�នករណីជំងឺ COVID-19 េ្រចើន�ចបេង� ើនឱ�សៃន�រឆ� ងេមេ�គ និង�ររ �ក�ល�ល។ ពិេ្រ�ះ�មួ យ
កម� វ �ធីកី�របស់កូនអ� ក េដើម្បីែស� ងយល់អំពី វ ��ន�រណ៏សុវត� ិ�ពែដលពួ កេគកំពុងអនុវត� ។ LAC DPH �នផ� ល់�រ
ែណ�ំឱ្យអនុវត� វ ��ន�រណ៏សុវត� ិ�ពស្រ�ប់�រេធ� ើដំេណើរ�្រក �ម ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
•

គួ រ�ក់�៉ស់្រគប់េពលេវ� េពលេ�ក��ង�នយន� រ ួម���មួ យនឹងស�ជិក្រក �មែដលមិនែមនមកពី្រគ� �រែត
មួ យ។ គួ រែតេបើកចំហបង� �ច រ ួម� ំងេពលជិះក��ងរថយន� ជុំ�� ្របសិនេបើ��នសុវត� ិ�ពក��ង�រេធ� ើដូេច� ះ។

•

េ�េពលេធ� ើដំេណើរេ�យ្រត�វស្រ�កេពលយប់៖
o �ន�រែណ�ំឱ្យស�ជិក្រក �មកី�ែដលមកពី្រគ� �រេផ្សងៗ�� គួ រេគងេ�ក��ងបន� ប់�ច់េ�យែឡក
ពី��។
o �៉ស់គួរែត្រត�វ�ក់េ�េពលេ�េលងបន� ប់របស់ស�ជិកេផ្សងេទៀតេ�ក��ងស�
� �រេ�ះ។
o �៉ស់មិនគួ រ�ក់េទ ខណៈេពលកំពុងេគង។

•

�រ�ប់�នេសពគប់�មួ យស�ជិកៃន្រក �មេផ្សងេទៀតមិន្រត�វ�នជ្រម �ញឱ្យេធ� ើេ�ះេឡើយ។

•

ស្រ�ប់�រេធ� ើដំេណើរេ��ងេ្រ�េ�នធី Los Angeles សូ មពិនិត្យេមើល �រ្របឹក� និងេសចក� ីែណ�ំអំពី�រេធ� ើ
ដំេណើរ របស់ LAC DPH។
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