សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQs) មជ្ឈមណឌលការពាររលកកម្តៅ

មជ្ឈមណឌលការពាររលកកម្តៅ និងជ្ំងឺ COVID-19
សីតុណ្ហភាពខ្ព ស់គឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយដល់សុខ្ភាពសាធារណ្ជន។ ការដាក់ឱ្យត្តូវនឹងសីតុណ្ហភាព
ខ្ព ស់ឬកម្តៅខ្លំង សំម្ណ្ើម និងគុណ្ភាពខ្យល់មិនលអ អាចបងក ឱ្យមាន បញ្ហហម្តៅខ្លំងម្ខ្សោះកមាលំង (heat
exhaustion) បញ្ហហម្តៅខ្លំងម្ខ្សោះជាតិទឹក (heat stroke) និងសូ មបីហតការសាលប់ផងហដរ។ មជឈមណ្ឌលការពារ
រលកកម្តៅទ ំងឡាយគឺជាកហនល ងហដលមនុសសអាចម្ៅសាាក់ម្ៅបានម្ៅម្ពលហដលពួ កម្គមិនមានកហនល ង
ហដលអាចកាត់បនថ យកម្តៅ ឬមា៉ាសុីនត្តជាក់ម្ៅផទ ោះម្ដើមបីកាត់បនថ យកម្តៅបានម្ទម្ ោះ។ ការអនុវតៅ វ ិធាន
ការណ្៍
សត្មាប់ទប់សាកត់ជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរត្រូវចាំបាច់នៅតាររជ្ឈរណ្ឌលការពាររលកកនតៅ
ន ើរបីការពារន្ញៀវ និងបុគ្គលិកទង
ាំ ឡាយ។

1. ម្ ើមជ្ឈមណឌលការពាររលកកម្តៅគឺជាអ្វ ?ី
មជឈមណ្ឌលការពាររលកកម្តៅគឺជាកហនល ង
ម្ៅកនុងសែគមន៍ហដលអា កអាចបនថ យកម្តៅកនុងអំឡ
ុ ង
ម្ពលអាកាសធាតុម្តៅ ជាពិម្សសត្បសិនម្បើអាកមិនមានមា៉ាសុីនត្តជាក់ ដូ ចជាម្ៅតាម បណ្ណ
ា ល័យ
មជឈមណ្ឌលកនុងសែគមន៍ និងមជឈមណ្ឌលសត្មាប់មនុសសចាស់ជាម្ដើម។

2. ម្ ើការម្ៅមជ្ឈមណឌលការពាររលកកម្តៅមានសុវ ថ ភា
ិ ព ដែរឬម្េ?
បាទ/ចស។ សុខ្ភាព និងសុវតថ ិភាពរបស់បុគគលិក និងម្្ញៀវទ ំងឡាយម្ៅមជឈមណ្ឌលការពាររលកកម្តៅ
គឺជាចំណ្ុចសំខ្ន់បំផុតសត្មាប់ពួកម្យើង។ វ ិធានការណ្៍សត្មាប់ការទប់សាកត់ជំងឺ COVID-19 រ ួរមាន
ូ ចជា៖
•

ការអ្នុញ្ញា ឱ្យចូ លម្្បើ្បាស់។ ចំម្ពាោះបុគគលហដលមានជំងឺ COVID-19 ឬមាននចញនោគ្សញ្ញា
ននជ្ាំងឺ COVID-19 រិនត្រូវបានអនុញ្ញារឱ្យចូ លនៅខាងកនុងនេ។ បុគគលដ លមានេាំនាក់
េាំនងជ្ិរសន ិេធជារួ យនឹងនរណាមានក់ដ លមានជ្ាំងឺ COVID-19 ត្រូវបានអនុញ្ញារឱ្យចូ លនៅ
ខាងកនុង ោបណាពួ កនគ្រិនមាននចញនោគ្សញ្ញា ន្វ ើការពាក់មា៉ាស់ការពារឱ្យបានត្គ្ប់នពល
នវលា និងរកាគ្មាារឱ្យបានយ៉ាងនោចណាស់ 6 ហ្វ ីរពីត្ក ុរត្គ្ួ សារ នេនេៀរ។

•

ការពាក់មា៉ាស់។ មា៉ាស់ត្តូវបានតត្មូវជាចាំបាច់ ម្លើកហលងហតកុមារដ លមានអាយុចប់ពី ពីរឆ្នាំ
ចុុះនត្ការ និងបុគ្គលដ លមានពិការភាពជាក់លាក់មួយចំនួនហតប៉ាុម្ណ្ណ
ា ោះ។ រិនមានការអនុញ្ញារ
ឱ្យន្ញៀវ ឬបុគ្គលិកណាមានក់ចូលនៅកនុងរជ្ឈរណ្ឌលការពាររលកកនតៅនោយរិន ពាក់មា៉ាស់ននាុះ
នេ។ សូ រចូ លនៅកាន់នគ្ហ្េាំព័រ នសចកៅ ីដណ្នាាំនិងនសចកៅ ីបង្គគប់សត្មាប់ការពាក់មា៉ាស់ ទប់សាកត់
ការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 សត្មាប់ព័រ៌មានបដនែ រ។

•

ការផ្សាយែំណឹង។ មានការបិទសាលកសញ្ហាបង្ហហញម្ៅខ្ងកនុងមជឈមណ្ឌលការពាររលកកម្តៅ
ម្ដើមបីរំឮកដល់បុគគលិក និងម្្ញៀវពីសកមម ភាពសត្មាប់ការពារសំខ្ន់ៗ។ កនុងម្ ោះរ ួមមាន រម្បៀប
ពាក់មា៉ាស់ឱ្យបានត្តឺមត្តូវ ពិធីការបង្ហករការចមល ងម្មម្រាគតារផ្ល វូ នងហ ើរ ការលាងសមាារដដ
និងការរកសគមាលត។ ត្បសិននបើមានការអនុញ្ញារឱ្យេេួ លទនអាោរឬន្សជ្ជ ៈ សាលកសញ្ហាផ្សពវ
ផសយនៅបរ ិនវណ្ដ លបានកាំណ្រ់ននាុះ ក៏គ្ួរដររំឮកដល់ន្ញៀវទ ាំងអស់ថាពួ កនគ្ត្រូវដរអងគុយចុុះ
នៅនពលដ លកំពុងេេួ លទនអាោរឬម្្សសជ ៈ និងត្រូវដរបនៅ ពាក់មា៉ាស់លុុះត្តាដរ ល់នពល
កំពុងេេួ លទនអាោរ ឬន្សជ្ជ ៈយ៉ាងសករម ។

•

សមាារៈស្មាប់ការបង្ការ។ បនទ ប់ទឹកត្តូវមានសតុកទុកសមាារៈសត្មាប់ការលាងសមាអតដដជាមួ យ
សាបូ និងទឹក ឱ្យបានត្គប់ត្ាន់។

•

ការលាងសមាា ។ មជឈមណ្ឌលការពាររលកកម្តៅអនុវតៅ តាម ម្សចកៅ ីហណ្ ម្ំ ផសងៗសត្មាប់ការ
សមាអត និងការសមាលប់ម្មម្រាគចំម្ពាោះទីតាំងកនុងសែគមន៍ របស់មជឈមណ្ឌលត្គប់ត្គងនិងទប់
សាកត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ (FAQs) មជ្ឈមណឌលការពាររលកកម្តៅ

មជ្ឈមណឌលការពាររលកកម្តៅ និងជ្ំងឺ COVID-19
3. ម្េ ុអ្វីបានជាការចំណាយម្ពលម្ៅេីកដនែ ងដែលមានមា៉ាសុីន្ ជាក់ មានសារៈសំខាន់?
ការចំណ្ណយម្ពលយ៉ាងម្ោចណ្ណស់ពីរ ម្ៅបីម្មា៉ាងម្ៅកនុងទីតាំងហដលមានមា៉ាសុីនត្តជាក់ម្រៀងរាល់ដងៃ កនុង
អំឡ
ុ ងម្ពលអាកាសធាតុម្តៅ អាចជួ យកាត់បនថ យោនិ្័យដនជំងឺ
ហដលទក់ទងម្ៅនឹងកម្តៅ។
ការម្ធវ ើហបបម្នោះមានសារៈសំខ្ន់ជាពិម្សស ខ្ណ្ៈមានម្ពលម្វលាជាម្ត្ចើនដងៃ ហដលមានកម្តៅម្តៅជាប់យូរ
និងមានសីតុណ្ហភាពខ្ព ស់ ម្ពលយប់។ មា៉ាសុីនត្តជាក់មានសារៈសំខ្ន់ជាពិម្សសសត្មាប់បុគគលទ ំង
ឡាយហដលមានវ ័យចំណ្ណស់ កុមារតូ ចៗ និងបុគគលហដលមាន សាថនភាពសុខ្ភាពជាក់លាក់ម្ផសងៗ។

ឺ ក់េងម្ៅនឹងកម្តៅខាែង
4. ម្ ើជ្ំងទា
ំ គឺជាអ្វ ?ី
ជំងឺហដលទក់ទងម្ៅនឹងកម្តៅខ្លំងម្កើតម្ឡើងម្ៅម្ពលហដលរាងកាយមិនអាចបនថ យកម្តៅខ្ល ួនឯងបាន
ម្ ោះ។ ជំងឺហដលទក់ទងម្ៅនឹងកម្តៅខ្លំង ជាទូ ម្ៅគឺ ម្តៅខ្លំងឬម្ខ្សោះជាតិទឹក (heat or sun stroke)
ម្តៅខ្លំងម្ខ្សោះកមាលំង (heat exhaustion) ការរមួ លត្កម្ពើម្ដាយសារកម្តៅ (heat cramps) និងការរមាស់
ម្រាលម្ដាយសារកម្តៅ (heat rash)។ ហសវ ងយល់បហនថ មអំពីការកំណ្ត់ម្រាគសញ្ហា
ដនជំងឺហដលទក់ទង
ម្ៅនឹងកម្តៅ និងអវ ីហដលត្តូវម្ធវ ើបនៅ ។

5. ម្ ើមានជ្ំហានអ្វ ីម្េៀ ដែលខ្ញំ្ វូ ម្្វ ើ ម្ែើមបីបនថ យកម្តៅកនញងអ្ំឡ
ុ ងម្ពលអាកាសធា ុម្តៅខាែង
ំ ?
ខ្ងម្ត្កាមម្នោះគឺជា វ ិធានការណ្៍មួយចំនួនហដលអា កអាចអនុវតៅ បាន ម្ដើមបីកាត់បនថ យកម្តៅ កនុងអំឡ
ុ ង
ម្ពលអាកាសធាតុហដលម្តៅខ្លំង ម្ែើយកនុងករណ្ីហដលអា កមិនអាចម្ៅដល់មជឈមណ្ឌលការពាររលកកម្តៅ
បានម្ ោះ៖
•

សូ មបិទរបាំងនិងវំងននតាមបងអ ួចម្ៅកនុងផទ ោះរបស់អាក ម្ដើមបីកុំឱ្យពនល ឺដងៃ ចាំងចូ ល

•

ពិសាទឹកឬម្្សជជ ៈហដលមិនមានជាតិអាល់កុលនិងមិនមានជាតិកាម្ែវ អុីន ឱ្យបានម្ត្ចើន

•

ងូ តទឹកផ្កកឈូ ក ឬងូ តទឹកត្តជាក់

•

កំណ្ត់សកមម ភាពហដលចំណ្ណយកមាលំងម្ត្ចើន ដូ ចជាការោត់កីឡាម្ៅខ្ងម្ត្តផទ ោះ ឬម្ត្តអារ

•

ម្ជៀសវងការម្ត្បើត្បាស់ចង្រ្ង្ហកន ឬមា៉ាសុីនអូ វ ិន (oven) ចមអ ិនមហ ូបរបស់អាក។

6. ម្ ើខ្ញំអាចទាក់េងម្ៅនរណា ម្ែើមបីេេួ លបានព័ មា
៌ នបដនថ ម?
ត្បសិនម្បើអាកមានសំណ្ួរ

សូ មទក់ទងម្ៅម្លខ្ 2-1-1 សត្មាប់ជំនួយ។

ស្មាប់ព័ ៌មានបដនថ ម
សត្មាប់ព័ត៌មានបហនថ ម និងការហណ្ ំ សូ មចូ លម្ៅកាន់ម្គែទំព័រ រកសសុខ្ភាពឱ្យលអ ម្ៅម្ពលអាកាសធាតុ
ម្តៅខ្លំង (Stay Healthy in the Heat) របស់ម្ខ្នធីម្ៅ៖
http://publichealth.lacounty.gov/eh/climatechange/ExtremeHeat.htm។
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