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ខេខោគកូ រ ូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ពិធីការខបើកទ្វារខ ើង វ ិញសម្រាប់ការខម្របើម្រាស់ផ្ល វូ លំសាធារណៈ
បច្ចុបបន្ន ភាពថ្មីៗ៖ (ការផ្លាេ់បតរត្រូ
ូ វបានរំដលចដោយពែ៌ដលឿង)
7/18/20៖ បានដកេត្មួ លភាសាអ្ាំពីរបាាំងមុខបនត ិចបនត ួច

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles កំពុងដ្ឋក់ចុុះនូ វ វ ិធីសាស្តសរតាមដំណាក់កាល ដដលបានគំទ្រ
ខដ្ឋយវ ិរាសាស្តសរ និងជំនាញការសុខភាពសាធារណៈ ខដើមបីអនុញ្ញាតឲ្យទ្បជាជនចាប់ខ្រើមខទ្បើទ្បាស់កដនែ ងសាធារណៈ
ខ ើង វ ិញតាមវ ិធីដដលនឹងដ្ឋក់កទ្មិតខលើហានិភ័យ (risk) ននការបុះពាល់ជាមួ យជំងឺ COVID-19។ អាទ្ស័យខេតុខនុះ
ខោនធី Los Angeles កំពុងខបើក្ល វូ លំសាធារណៈ និងទ្ចកខ ើងភន ំខ ើង វ ិញ ខដើមបីអនុញ្ញាតឲ្យមានជខទ្មើសលំដេកាយ
ខៅោងខទ្ៅកាន់ដតខទ្ចើនសទ្មាប់ទ្បជាពលរដា ។ ការរកាសកមម ភាពរាងកាយ គឺជា វ ិធីមួយកនុងចំខណាមវ ិធីដ៏លអបំ្ុត
ខដើមបីរកាឲ្យ្ល វូ ចិតរ និងរាងកាយរបស់អនកមានសុខភាពលអ ។ ការខទ្បើទ្បាស់្ល វូ លំសទ្មាប់លំដេកាយ និងខទ្បើទ្បាស់
បានខទ្ចើនយង គឺជា វ ិធីដ៏សំោន់មួយខដើមបីបំបាត់ភាពតានតឹង ទ្សូ បយកខយល់ប រ ិសុរធ និង វ ីតាមីន D រកាសកមម ភាព
និង្ារភាាប់ជាមួ យធមម ជាតិយងសុវតថ ិភាព។ កនុងអំ ុ ងការរាតតាតសកលននជំងឺ COVID-19 វាមានសារៈសំោន់
ណាស់ដដលអន កអនុវតរ តាមអវ ីគួរខធវ ើ និងអវ ីមិនគួ រខធវ ើ ោងខទ្កាមខនុះខដើមបីខទ្បើទ្បាស់្ល វូ លំសាធារណៈតាមវ ិធីមួយដដល
រកាឲ្យអន ក និងអន កដនរមានសុខភាពលអ ។

អ្ា ីគួរខធា ើ
1. ខរៀបចំមុនខពលអន កខៅខលង្ល វូ លំ។

2.
3.

4.
5.

a. ពិនិតយខមើលជាមួ យឧរានជាមុន ខដើមបីឲ្យទ្បាកដថាអន កដឹងពីតំបន់ ឬខសវាកមម ណាខែ ុះ
ដដលខបើកដំខណើរការ (ដូ ចជារីកដនែ ងបនទ ប់រឹក និងសមបទាន) និងយកអវ ីដដលអន កទ្តូវការខៅ
ជាមួ យអន ក។ ព័ត៌មានអំពី្ល វូ លំកនុងតំបន់ របស់រដា និងសេព័នធ 600 នមល៍ខៅកនុងខោនធី Los
Angeles អាចរកបានខៅ https://trails.lacounty.gov/ ។ ខគលការណ៍ដណនាំអំពីសីលធម៌ននការខទ្បើ
ទ្បាស់្ល វូ លំសរង់ដ្ឋរ និងសុវតថ ិភាព អាចរកបានខៅ https://trails.lacounty.gov/Prepare។
បដនថ មខលើខនុះ ខយើងសូ មខលើករឹកចិតរឲ្យអន កចូ លខៅកាន់ខគេរំព័ររបស់សមតថ កិចចកនុងតំបន់
សទ្មាប់ព័ត៌មានបដនថ មអំពី្ល វូ លំខៅកនុងតំបន់របស់អនក។
អនុវតរ តាមវ ិធាន បរបបញ្ា តិររបស់ឧរាន ្ល វូ លំ ឬវ ិធានដែរកាធមម ជាតិទាង
ំ អស់ និងការរ ឹតបនរ ឹង
ការខទ្បើទ្បាស់ដដលបានបិរ្ាយទាំងឡាយ។
សថ ិតខៅគំលាតយងតិចទ្បាំមួយ (6) េវ ីតពីអនកដនរ ដដលមិនដមនជាសមាជិកទ្គួ សាររបស់អនក
ខៅទ្គប់ខពលខវលា។ ខនុះអាចខធវ ើឲ្យកដនែ ងខបើកចំេ ្ល វូ លំ និង្ល វូ មួ យចំនួនលអ ទ្បខសើរកនុងការខទ្បើទ្បាស់
ជាងកដនែ ងដនរ។ ខចៀសវាងកដនែ ងដដលមានមនុសសខទ្ចើន។ មនុសសទ្គប់គនទ្តូវការរបាំងមុខ
ខៅ្ល វូ ខ ើងភន ំ/ចំណតយនយនរ និងខៅខលើ្ល វូ លំទាង
ំ ឡាយដដលមានទ្ក ុមមនុសសខ្សងខរៀតខៅជិត។ ទារក
និងកុមារអាយុខទ្កាម 2 ឆ្នំមិនគួ រពាក់ទ្កណាត់បាំងមុខខ ើយ។ បុគ្គលដែលត្រូវបានដែនាំមិនឲ្យពាក់
របាាំងមុខដោយអ្ន កផ្តល់ដេវាដវជ្ជសាស្តេតរបេ់ខល ួន ក៏ត្រូវបានដលើកដលងពីការពាក់ដនេះផ្ងដែរ។
លាងនដឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួ យសាបូ និងរឹកឲ្យបានយ៉ាងតិច 20 វ ិនារី ជាពិខសសបនាទប់ពីខៅបនទ ប់រឹក
មុនខពលបរ ិខភាគអាហារ និងបនាទប់ពីញីសខមារ កអ ក ឬកណា
រ ស់។
ខវចសទ្មាមទាំងអស់ខៅជាមួ យ។

ការណែនាំ (េិនមេនជាខសចកត ត
ី ម្រេូវខ ើយ)៖
1. ចូ រទ្ប ុងទ្បយ័តន និងសខងេ តខមើល អវ ីៗខៅជុំ វ ិញខល ួនខណៈខពលខទ្បើ្ល វូ លំ។
2. ដសវ ងយល់ពីពិធីការននការឆ្ែ ងកាត់អនកខទ្បើ្ល វូ លំដូចោងខទ្កាម៖
a. ររួ ល និងរកាការទាក់រងទ្កដសដភន ក។
b. ្រល់គំលាតពិតទ្គប់ទ្គង ខៅខពលខដើរកាត់អនកដនរ។
c. ែយខចញពី្ល វូ ខដើមបីឲ្យអន កែទៃឆ្ែ ងកាត់តាមការចាំបាច់
ខៅខពលដដលអាចខធវ ើបានខដ្ឋយសុវតថ ិភាព។
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ខេខោគកូ រ ូណាម្របខេទថ្មី (COVID-19)
នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles
ពិធីការខបើកទ្វារខ ើង វ ិញសម្រាប់ការខម្របើម្រាស់ផ្ល វូ លំសាធារណៈ
d. ទ្បកាសពីខចតនារបស់អនកមុនដពលឆ្ា ងការ់ ដែើមបី្រល់ឱកាសឲ្យអន កខទ្បើ្ល វូ លំដដលយឺតជាង
ផ្លែស់រីខៅរីតាំងមានសុវតថ ិភាព (ខចញពី្ល វូ ខៅខពលអាចខធវ ើបាន)។

3. ខណៈខពលជិុះកង់ខៅខលើ្ល វូ លំ ចូ ររកាខលបឿនដដលមានសុវតថ ិភាព ខទ្បើទ្បាស់កណដឹងកង់ និងបនថ យខលបឿន និង/ឬ
ឈប់ខៅខពលឆ្ែ ងកាត់អនកដនរ ខដើមបីខគរពតាមការដណនាំអំពីការឆ្ែ ងកាត់ដដលបានខរៀបរាប់ោងខលើ។
4. ផ្លែស់រីខៅមាាង ខៅខពលដដលអាចខធវ ើបានខដ្ឋយសុវតថ ិភាព ខបើសិនជាឈរនឹងែេល់ខដើមបីសទ្មាកមួ យដភែ តខៅ
ខលើដង្ល វូ ។
5. យករឹក និងរឹកអនាម័យលាងនដ ឬទ្កដ្ឋសជូ តសមាែប់ខមខរាគខៅជាមួ យខដើមបីលាង ឬខធវ ើអនាម័យនដ
ឲ្យបានញឹកញាប់។
អ្ា ីេិនគួ រខធា ើ
1. កុំខទ្បើទ្បាស់្ល វូ លំដដលអន កដឹងថាមានមនុសសខទ្ចើន។ ខបើសិនជាអន កមិនអាចសថ ិតខៅ 6 េវ ីតពីអនកដនរដដល
មិនដមនជាដ្នកននទ្គួ សាររបស់អនក ចូ រខទ្ជើសខរ ីស្ល វូ លំខ្សង។
a. ខបើសិនជាអន កខៅខលើដង្ល វូ និងសខងេ តខ ើញេវង
ូ មនុសសខៅោងមុខអន ក ចូ រទ្ត ប់ខទ្កាយ។
b. ខបើសិនជាមិនអាចខចៀសវាងបាន ដដលអន កទ្តូវដតខដើរកាត់ទ្ក ុមខ្សងខរៀត ចូ រទ្បាកដថាពាក់ទ្កណាត់
បាំងមុខរបស់អនក ខៅខពលអន កខដើរកាត់ និងកុំឈប់ខដើមបីទ្បមូ ល្្ុំ ឬសនទ នាជាមួ យទ្ក ុមខ្សងខរៀត។
2. កុំខចញពី្ទុះរបស់អនក ខបើសិនជាអន កឈឺខដ្ឋយមានអការៈទ្គ ុនខៅរ ឬខរាគសញ្ញា្ល វូ ដខងហ ើម ឬបចចុបបនន កំពុងដ្ឋក់
ខល ួនឲ្យខៅដ្ឋច់ខដ្ឋយដ ក ឬខៅដ្ឋច់ពីខគ។
3. កុំទ្បមូ ល្្ុំជាទ្ក ុម ឬខៅនឹងមួ យកដនែ ងខលើកដលងដតចាំបាច់ខដើមបីសទ្មាកមួ យដភែ ត។
4. កុំដចករំ ដលកអាហារ ឬរឹក ខណៈខពលខចញខដើរខៅខលើ្ល វូ លំ។
សាាល់ពីកមនែ ងខែើេបីទទួ លានព័ត៌ានមែលអាចទុកចិតតាន
ចូ រទ្ប ុងទ្បយ័តនចំខពាុះការខបាកទ្បាស់ ព័ត៌មានមិនពិត និងការខបាកបខញ្ញោតខ្សងៗជុំ វ ិញខមខរាគកូ រ ូណាទ្បខភរែមី។
ព័ត៌មានដដលទ្តឹមទ្តូវ ដូ ចជាខសចករ ីទ្បកាសអំពីករណីែមីៗខៅកនុង LA County នឹងទ្តូវបាន្សពវ ្ាយខដ្ឋយ Public
Health តាមរយៈខសចករ ីទ្បកាសព័ត៌មាន បណា
រ ញសងគ ម និងខគេរំព័ររបស់ខយើងជានិចច។ ខគេរំព័រខនុះមានព័ត៌មាន
ជាខទ្ចើនអំពីជំងឺ COVID-19 ដដលរ ួមមាន FAQs, ការបង្ហហញព័ត៌មានជាទ្កាេវ ិក និងការដណនាំខដើមបីខដ្ឋុះទ្សាយ
ភាពតានតឹង ទ្ពមទាំងគនែ ឹុះអំពីការលាងសមាអតនដ
• Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH, County)
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o បណា
រ ញសងគ ម៖ @lapublichealth
ទ្បភពព័ត៌មានដដលអាចរុកចិតរបានខ្សងខរៀតអំពីខមខរាគកូ រ ូណាទ្បខភរែមីគឺ៖
• California Department of Public Health (CDPH, ថានក់រដា )
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ថានក់ជាតិ)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
ខបើសិនជាអន កមានសំណួរ និងចង់ជដជកជាមួ យនរណាមានក់ ចូ ររូ រសពទ ខៅដខសរូ រសពទ ព័ត៌មានរបស់ Los Angeles County
តាមរយៈខលខ 2-1-1 ដដលអាចទាក់រងបាន 24 ខមាងកនុងមួ យនែៃ។
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