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ជំងឺអុតស្វា  
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនងិាា េអ់ាជីវក្ម្ម 
ឬក្ណលែងការងារ 

 

សេចក្ត ីស ត្ើម 
 

នាហេលឥឡូវសលេះ ាលការផ្ទេះស ើងនលជាំងឺអុតស្វា សៅក្ន ទងេហរដ្ឋអាសម្រកិ្ លិងទូទាំងេក្លសោក្ផងណដ្រ។ ជាំងឺអុត 
ស្វា បងកស ើងសោយសម្សោគមួ្យម្របសេទ ណដ្លក្ម្រម្រក្ស ើញសៅក្ន ទងេហរដ្ឋអាសម្រកិ្ណាេ់ រហូតម្ក្ដ្ល់ណែឧេភា ឆ្ន ាំ 
2022 សលេះ។ ហាលិេ័យនលការចម្ែងជាំងឺអុតស្វា ចាំស េះពលរដ្ឋទូសៅ លិងសៅក្ន ទងក្ណលែងហ វ្ ើការភាគហ្រើន េម្រាប់
ហេលបចច ទបបលន សលេះ សៅាលក្ម្រម្ិតទបសៅស ើយ។ សេចក្ត ីណែនាំសលេះផតល់ជូលលូវព័ត៌ាលេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម 
ហ ើយលិងាា េ់អាជីវក្ម្ម ឬក្ណលែងការងារទាំងឡាយ អាំពីការផ្ទេះហឡើងនលជាំងឺអុតស្វា នសពលបចច ទបបលនហនេះ លិង 
បងាា ញអំពីវធិាលការែ៍នន េម្រាប់ការកាត់បលថយហាលិេ័យនលការប េះ ល់សៅលឹងសម្សោគ លិងការចម្ែង 
សម្សោគសៅក្ន ទងក្ណលែងហ វ្ ើការផងដែរ។ 

 

អំពជំីងឺអុតស្វា  
 

ជាំងឺអុតស្វា គឺជាជាំងឺមួ្យណដ្លបងកឱ្យស ើងក្ល្លួរាេ់ ហ ើយណដ្លអាចលឹងស ា្ ើឱ្យាលការឈឺចាប់យ ងខ្ែ ាំងសទៀត 
ផង។ ក្ល្លួរាេ់សនេះអាចលឹងសម្ើលសៅដូ្ចជាដ្ុាំពក្ ពងណបក្ ដ្ាំសៅហបើកមុខ ឬស ើងម្រក្ម្រ។ ជាំងឺសលេះក៏្អាច 
បណាត លឱ្យអនក្ជាំងឺាលសចញសោគេញ្ញា នានាដូ្ចម្រគលុផ្តត ស្វយ ា្ំ (flu) ដែលរមួ្ទាំងម្រគលុសតត ផងណដ្រ។ ជាំងឺអុតស្វា  
មិនងាយនឹង ឆ្លងពីម្លុេសាន ក្់សៅម្លុេសាន ក្់សទៀត ែូរជាំងឺ COVID-19 ស ើយ។ 
 

ឧទាហរណ៍នៃក្ៃទ លួរមាេ់ជំងឺអុតស្វា  
 

 
 
រសបៀបដែលជំងអឺុតស្វា រកី្រាលដាល 
 

ជាំងឺអុតស្វា ម្រតវូបាលដ្ឹងថាអាច រ កកលលលលបាលតាម្រយៈទាំនក្់ទាំលងជិតេន ិទធ លិង/ឬ ទាំនក្់ទាំលងរយៈសពលយូរ 
ជាមួ្យនឹងលរណាាន ក់្ណដ្លាលជាំងឺអុតស្វា  រមួ្ទាំងតាម្រយៈ៖ 

• ការប េះ ល់ណេបក្លិងណេបក្ហលយផ្ទា ល់ ជាមួ្យលឹងក្ល្លួរមាស់ ឬម្រក្ម្រ ឬក៏្ដ្ាំសៅអុតស្វា ។ 

• ការប េះ ល់ជាមួ្យលឹងស្វរធាតុោវតាម្ផល វូដ្សងា ើម្។ ក្តាត សលេះអាចសក្ើតស ើងកន ុងអាំ ុងសពលមានទាំនក់្ 
ទាំលងទល់ម្ុែគ្នន រយៈសពលយូរ ឬការប េះពាល់ខល នួ្ាណហលយជិតសន ិទ្ធជាសដ្ើម្។ 

• ការប េះ ល់ជាមួ្យលឹងរបេ់របរ លិងស្វច់ម្រក្ណាត់នន (ដូ្ចជាេសម្ែៀក្បាំ ក់្ លិងក្ម្រាលពូក្ ឬសម្រស្វម្ 
សែន ើយណដ្លម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាា ត លិងការសម្របើម្របាេ់ក្ណលសងជូតែល លួរមួ្គ្នន ) ណដ្លបាលសម្របើម្របាេ់រចួ 
សោយបុគគលណាាន ក់្ណដ្លាលជាំងឺអុតស្វា  លិងម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាា ត ឬោងេាា ត។ 

 

បុគគលាន ក់្ណដ្លាលជាំងឺអុតស្វា អាចចម្ែងសម្សោគសនេះសៅកាល់អនក្ដ្នទបាល គិតចាប់តំងពីសពលណដ្លសោគ 
េញ្ញា នន ចាប់សផតើម្សលចស ើង រហូតដ្ល់សពលណដ្លក្ល្លួរាេ់បាលជាេេះសេបើយ សហើយាលម្រេទប់ណេបក្ថ្មីដ្ុេះ 
ស ើងវញិ។ ជា្ម្មតា ាលរយៈសពលចសនែ េះពី 2 សៅ 4 េបាត ហ៍។ 
 

អនក្វទិាស្វស្រេត សៅណតក្ាំពុងម្រស្វវម្រជាវបណលថម្សទៀតអាំពីរសបៀបណដ្លជាំងឺអុតស្វា រកី្ោលោល រមួ្ទាំងថាសតើសម្សោគ 
សនេះអាចចម្ែងបាលសៅសពលណដ្លអនក្ជាំងឺមិ្លាលសចញ សោគេញ្ញា  ផងណដ្រ ឬយ ងណា លិងថាសតើសម្សោគសនេះ 
អាចចម្ែងតាម្រយៈស្វរធាតុោវតាម្ផល វូដ្សងា ើម្ញឹក្ញាប់ក្ម្រម្ិតណា លិងម្របសេទនលការទាំនក់្ទាំលង ឬេក្ម្មភាព 
ណាែែេះណដ្លអាចលឹងបណាត លឱ្យម្លុេសម្របឈម្លឹងហាលិេ័យខពស់ជាងម្ុល។ េុែភាពស្វធារែៈ (Public Health) 
លឹងបលតស ា្ ើការណចក្រំណលក្ព័ត៌ាល សៅសពលណដ្លហយើងខំុ្បាលណេាងយល់បណលថម្អាំពីជាំងឺសនេះ។ 
 

េូម្ចូលសៅកាល់សគហទាំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox េម្រាប់ព័ត៌ាលលម្ា ិត លិងព័ត៌ាលថ្មីៗបំផុត។ 

  

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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ជំងឺអុតស្វា  
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនងិាា េអ់ាជីវក្ម្ម 
ឬក្ណលែងការងារ 

ការអៃុវតតៃ៍ទូសៅចំព ោះការទប់ស្កា ត់ការឆ្លងសមសរាគ េម្រមាប់ក្ដៃលងព វ្ ើការទាងំអេ់ 
 

• ជំរុញ លិងគ្នាំម្រទដ្ល់បុគគលិក្ទាំងអេ់ ឱ្យសៅណតផទេះសៅសពលពួក្សគឈឺ។ 

• សម្របើម្របាេ់វ ិ្ ីស្វស្រេតនិងសមាា រស្មាប់ការោងេាា ត លិងការេាែ ប់សម្សោគ ដែលមានតមគំរ ូ្តឹម្តវូ។ 
អលុវតតតាម្សគ្នលការែ៍ោងេាា តសៅតាម្ទីតាាំងរបេ់អនក្ រមួ្ទាំងការសបាក្គក់េាា តនលក្ម្រាលពូក្ 
ឬសម្រស្វម្សែន ើយ ក្ណលសងជូតែល លួ លិងឯក្េណាឋ លសផសងៗ ការោងេាា តឧបក្រែ៍រវាងការសម្របើម្របាេ់មដងៗ 
ហ ើយនិងការជូតេាា តនផទននណដ្លបាលប េះ ល់រចួ ។ល។ ាលការណែនាំជាទូសៅឱ្យ ក្់សម្រស្វម្នដ្ណដ្ល 
សម្របើម្របាេ់រចួអាចសបាេះសចាលបាល កន ុងអាំ ុងសពលស ា្ ើការោងេាា ត ឬការេាែ ប់សម្សោគ។ 

• គ្នាំម្រទសលើការស ា្ ើអនម័្យនដ្។ ម្របាក្ដ្ថាាលផតល់ជូលទ្ីតំងេម្រាប់ោងេាា តនដ្ លិង/ឬ ទឹក្អនម័្យ 
ោងសមាា តនដ្ េម្រាប់អនក្ស ា្ ើការ លិងអតិថ្ិជលទាំងអេ់ សោយឥតគិតនថ្ែ។ ម្រតវូម្របាក្ដ្ថាបុគគលិក្ទាំង 
អេ់ាលសពលសវោម្រគប់ម្រគ្នល់ េម្រាប់ោងេាា តនដ្របេ់ពួក្សគកន ុងអំ ុងសា ងស ា្ ើការ។ 

o ជំរុញឱ្យបុគគលិក្ទាំងអេ់ោងេាា ត ឬហ វ្ ើការេាែ ប់សម្សោគសៅសលើនដ្របេ់ពួក្សគភាែ ម្ៗ ម្ុល 
សពល លិងសម្រកាយសពលផតល់ជូលសេវាក្ម្មនន។ លរណាាន ក់្ណដ្លប េះ ល់លឹងដ្ាំសៅ ឬក៏េសម្ែៀក្ 
បាំ ក្់ ក្ម្រាលម្រក្ណាត់ ឬនផទននណដ្លម្ិលទល់បាលោងេាា ត ហ ើយដែលអាចលឹងបាល 
ម្របឡាក្់សៅលឹងដ្ាំសៅ គួរណត ក្់សម្រស្វម្នដ្ណដ្លសម្របើម្របាេ់រចួអាចសបាេះសចាលបាល សៅមុ្លសពល 
លិងសម្រកាយ សពលផតល់ជូលសេវាក្ម្មនន សហើយគួរណត ោងេាា តនដ្របេ់ពួក្សគ ភាែ ម្ៗបនទ ប់ 
ពីសនេះ។ 

o ោងេាា តនដ្ជាមួ្យលឹងស្វប ូលិងទឹក្សតត ឧែា ៗឱ្យបាលយ ងសហាចណាេ់ 20  វនិទី។ 
o ចាំស េះទឹក្អនម័្យោងេាា តនដ្ គួរណតាលផ្ទក្ជាតិអាល់ក្ុលយ ងសហាចណាេ់ 60%។ 
o ផ្តទ ាំងរបូភាេផសពាផាយជាសម្រចើលភាស្វណដ្ល រំឮក្ដ្ល់ម្លុេសោល់គ្នន ឱ្យោងេាា ត ឬេាែ ប់សម្សោគ 

សៅសលើនដ្របេ់ពួក្សគ ហ ើយនិងបងាា ញពី  វ ិ្ ីោងេាា តនដ្របេ់ពួក្សគ ផងណដ្រសនេះ អាចរក្ 
បាល សៅទីសលេះ។ 

• ជំរុញ លិងស ា្ ើឱ្យាលភាពងាយម្រេួលេម្រាប់បុគគលិក្ទាំងអេ់ក្ន ទងការស ា្ ើឱ្យថាន ាំបងាក រននណដ្លពួក្សគាល 
េិទធិទទួលចាក្់សនេះ សៅណតម្រគប់លក្ខែៈលិងទល់សពលសវោ។ 

• សម្របើម្របាេ់ស្វែ ក្េញ្ញា ផតល់ព័ត៌ាលណដ្លអាចសម្ើលស ើញចាេ់លា  សៅតាម្ម្រចក្ចូលហាងអាជីវកមមរបេ់អនក្ 
លិងសៅក្ន ទងការទាំនក្់ទាំលងតាម្ម្របព័លធ សអ ិចម្រតលូិក្ (ដូ្ចជា សគហទាំព័រ បណាត ញេងគម្ លិងការបញ្ញា ក្់ 
តាម្អុីណម្ លជាសដ្ើម្) សដ្ើម្បីរំឮក្ដ្ល់សេញៀវទ ាំងអេ់ថា ក្ុាំចូលសៅកាល់ទីតាាំងណាមួ្យ ម្របេិលសបើពួក្សគឈឺ 
ឬាលសចញសោគេញ្ញា ។ 

 

េុែភាពស្វធារែៈ (Public Health) បលតណែនាំយ ងមុ៉ឺងមា ត់ ឱ្យស ា្ ើការ ក្់ា េ់សៅខាងក្ន ទងអគ្នរ សដ្ើម្បីកាត់ 

បលថយហាលិេ័យនលការឆ្ែងសម្សោគ COVID-19។ 

ម្របេិលសបើាលក្រែីឆ្ែងនលជាំងឺអុតស្វា រាស់លាស់មួយ សក្ើតស ើងសៅក្ន ទងទីតាាំងរបេ់អនក្ េូម្៖ 

• សយងសៅសលើ សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ការេាែ ប់សម្សោគសៅផទេះលិងទីតាាំងណដ្លម្ិលណម្លជាក្ណលែងណថ្ទាំ 
េុែភាព របេ់មជឈមណឌ ល្គប់្គងនិងទ្ប់ស្កា ត់ជំង៉ឺឆ្លង (CDC)។ 

• ម្របេិលសបើាលបុគគលិក្ណាាន ក់្ាលជាំងឺអុតស្វា  េូម្សម្ើល សេចក្ត ីណែនាំេត ីអាំពីការោក្់ែល លួឱ្យសៅោច់ 
សោយណ ក្េម្រាប់បុគគលណដ្លាលជាំងឺអុតស្វា  ណដ្លាលជាសម្រចើលភាស្វសៅសលើសគហទាំព័រ៖ 
ph.lacounty.gov/monkeypox។ 

• ម្របេិលសបើាលបុគគលិក្ណាាន ក្់បាលប េះ ល់សៅលឹងសម្សោគអុតស្វា  េូម្សម្ើល សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់បុគគល 
ទាំងឡាយណាណដ្លបាលប េះ ល់សៅលឹងសម្សោគអុតស្វា  ណដ្លាលជាសម្រចើលភាស្វសៅសលើសគហទាំព័រ៖ 
ph.lacounty.gov/monkeypox។ 

 
កាត់បៃថយហាៃិភ័យ សដាយការលាងេមាា ត (សៅតាម ក្ដៃលងថែរក្សាសម្ផសសនិងសុខភាព [spa] 
េណ្ឋា គារ ក្សលបឹហាត់ប្រាណ ៃិងក្ដៃលង ត្ល់សេវាក្មមដ ែ្ក្ដែទាផំ្ទា ល់ខ្ល ៃួែនទសទៀត) 
 

ន ា្ ៃិងឧបក្រណ៍នានា ដែលបាៃសម្របើម្របាេ់រចួសដាយសភញៀវ ឬបុគគលិក្៖ 
នផទ លិងឧបក្រែ៍ននណដ្លបាលប េះ ល់ញឹក្ញាប់ (ដូ្ចជាសៅក្ន ទងកល ឹបហាត់្ាណ ហ ើយលិងក្ណលែងដថ្រកាសមផសស
និងសុខភាេ) គួរណតម្រតូវបាលោងេាា ត លិងហ វ្ ើការេាែ ប់សម្សោគ សោយអលុវតតតាម្សគ្នលការែ៍ោងេាា ត
ដែលមានគំរ ូ្តឹម្តូវ លិងសម្របើម្របាេ់ផលិតផលណដ្លបាលចុេះសៅក្ន ទងបញ្ា ីរបេ់ទីភាន ក្់ងារការ របរសិ្វថ ល (EPA) ណដ្ល
សម្សបេម្រាប់ការម្របឆ្ាំងលឹងសម្សោគអុតស្វា បាល (េូម្សម្ើលណផនក្ខ្ងសម្រកាម្)។ បុគគលិក្គួរណត ក្់សម្រស្វម្នដ្ 
ណដ្លសម្របើម្របាេ់រចួអាចសបាេះសចាលបាល សៅសពលោងេាា ត ឬហ វ្ ើការេាែ ប់សម្សោគ។ សម្រស្វម្នដ្គួរណតសោេះសបាេះ 
សចាលបនទ ប់ពីសម្របើម្របាេ់រចួ បនទ ប់ម្ក្ម្រតវូោងេាា តនដ្។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/HandWashingPoster.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/HandWashingPoster.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceHandwashing-English.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/MonkeypoxIsolation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/MonkeypoxGuidanceforExposedIndividuals.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/MonkeypoxGuidanceforExposedIndividuals.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
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ជំងឺអុតស្វា  
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនងិាា េអ់ាជីវក្ម្ម 
ឬក្ណលែងការងារ 

 
ចាៃ ៃិងឧបក្រណ៍បរសិោគអាហារ៖ 
ចាល លិងឧបក្រែ៍បរសិភាគអាហារណដ្លម្របឡាក្់ អាចោក្់ោងសៅក្ន ទងា េុីលោងចាល ជាមួ្យលឹងស្វប ូោង 
ចាលលិងទឹក្សតត ាន ឬសោយនដ្ជាមួ្យលឹងទឹក្សតត  លិងស្វប ូោងចាលផងដែរ។ 
 
ក្ម្រមាលម្រក្ណ្ឋត់ ក្ដៃែងជូតខ្ល ៃួ ៃិងេសមលៀក្បំពាក្់៖ 
អាចមានការសបាក្គក់េាា តក្ម្រាលម្រក្ណាត់ ក្ណលសងជូតែល លួ លិងេសម្ែៀក្បាំ ក្់ (ឧទហរែ៍ ដូ្ចជាសៅក្ន ទង 
កល ឹបហាត់្ាណ េណាឋ គ្នរ លិង ក្ណលែងអាជីវក្ម្មសផសងៗ ណដ្លផតល់សេវាក្ម្មណផនក្ណថ្ទាំផ្តទ ល់ែល លួ)  ជាមួ្យលឹងស្វប ូ  
សបាក្គក់េសម្ែៀក្បាំ ក្់្មមត។ ចាំស េះរបេ់របរណដ្លបាលម្របឡាក្់ គួរណតោក្់សៅក្ន ទងថ្ង់ស្មាប់លក់របស់របរ
ដែល្តវូសបាក្គក្់មួ្យ សោយថ្នម្ៗ លិងម្រតឹម្ម្រតូវ សហើយលិងម្ិលម្រតវូរោេ់ ឬចាប់កាន់កន ុងរហបៀបដែលអាចលឹង 
ស្វយភាយភាគលា ិតតូចៗណដ្លអាចលឹងចម្ែងសម្សោគហនាេះហឡើយ។ ាលការណែនាំឱ្យអនក្ស ា្ ើការណផនក្ចាត់ណចង 
ក្ម្រាលម្រក្ណាត់ ក្ណលសងជូតែល លួ លិងេសម្ែៀក្បាំ ក្់ ណដ្លម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាា ត លិងណដ្លបាលសម្របើម្របាេ់ 
រចួសោយអនក្ដ្នទហនាេះ ស ា្ ើការ ក្់សម្រស្វម្នដ្ណដ្លសម្របើម្របាេ់រចួអាចសបាេះសចាលបាល លិងសេែ ៀក្ ក្់េសម្ែៀក្បាំ ក្់ 
ឬ ក្់អាវណវងណដ្លម្រគបជិតហៅសលើណេបក្ទាំងអេ់។ 
 

េូម្ចូលសៅកាល់សគហទាំព័រ សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ការេាែ ប់សម្សោគសៅផទេះ លិងសៅទីតាាំងណដ្លម្ិលណម្លជា 
ក្ណលែងណថ្ទាំេុែភាព របេ់មជឈមណឌ ល្គប់្គងនិងទ្ប់ស្កា ត់ជំង៉ឺឆ្លង (CDC) េម្រាប់សេចក្ត ីណែនាំអាំពីការោង 
េាា ត លិងការេាែ ប់សម្សោគសៅតមក្ណលែងហផសងៗ កន ុងអាំ ុងសពល លិងសម្រកាយសពលាលការឆ្ែងជាំងឺអុតស្វា ។ 

 
្លិត្លលាងេមាា ត៖ 
ទីភាន ក្់ងារការ របរសិ្វថ ល (EPA) នលេហរដ្ឋអាសម្រកិ្ ាលតលងនលផលិតផលេាែ ប់សម្សោគណដ្លបាលចុេះបញ្ា ី 
េម្រាប់ការសម្របើម្របាេ់ម្របឆ្ាំងលិងសម្សោគអុតស្វា ។ តលងសនេះរមួ្ាលទាំងផលិតផលសពញលិយម្ហផសងៗ ណដ្លហាង 
អាជីវក្ម្ម លិងបុគគលផ្តទ ល់ែល លួជាសម្រចើល ធ្លល ប់ានសម្របើម្របាេ់ផងណដ្រ។ តលងសនេះអាចរក្បាលសៅសលើ សគហទាំព័រ
របស់ EPA ណដ្លាលណផនក្ណេា ងរក្មួ្យ េម្រាប់រក្សម្ើលផលិតផលេាែ ប់សម្សោគតាម្រំណុរហផសងៗ ដូ្ចជាស ម្ េះ 
ផលិតផល រយៈសពលនលការប េះ ល់ លិងម្របសេទនផទជាសដ្ើម្។ 
 

ពិលិតយថាផលិតផលរបេ់អនក្ាលចុេះសៅក្ន ទងបញ្ា ីរបេ់ EPA៖ ណេា ងរក្សលែបញ្ា ីរបស់ EPA សៅសលើផលិតផលសនេះ។ 

• អាលការណែនាំ៖ ពិលិតយសម្ើលសលើ “ទីតាាំងសម្របើម្របាេ់ (use sites)” លិង “ម្របសេទនផទ (surface types)” 
សដ្ើម្បីម្របាក្ដ្ថាហនាេះជាផលិតផលណដ្លម្រតឹម្ម្រតវូេម្រាប់ការសម្របើម្របាេ់សលើនផទរបេ់អនក្។ បនទ ប់ម្ក្ អាល 
“សេចក្ត ីណថ្ែងការែ៍អាំពីការម្របងុម្របយ័តននន (precautionary statements)”។ 

• ោងេាា តនផទជាម្ុល៖ ម្របាក្ដ្ថាបាលោងេាា តនផទជាមួ្យលឹងស្វប ូលិងទឹក្ ម្របេិលសបើការណែនាំសៅសលើ 
ផលិតផលសនេះាលបញ្ញា ក្់ថាឱ្យស ា្ ើការោងេាា តជាម្ុល ឬម្របេិលសបើនផទសនេះអាចសម្ើលស ើញរាស់ថា 
ក្ែាក្់។ ្ូលីដ្ីអាចោោាំងផលិតផលេាែ ប់សម្សោគពីការដ្ាំសែើរការបាលម្រតឹម្ម្រតវូ។ 

• អលុវតតតាម្សេចក្ត ីណែនាំនលរយៈសពលនលការប េះ ល់៖ នផទហនាេះគួរណតទុក្ឱ្យសេើម្សៅតាម្រយៈសពលណដ្ល 
បាលម្របាប់សៅសលើផលិតផលសនេះ សដ្ើម្បីធានថាផលិតផលាលម្របេិទ្ធិភាព។ បាញ ់ឬោបម្តងសទៀត ម្របេិល 
សបើចាាំបាច់។ 

 
កាត់បៃថយហាៃិភ័យពីការ ត្ល់សេវាក្មមដ ែ្ក្ដែទាផំ្ទា ល់ខ្ល ៃួ 
 

សេវាក្ម្មណផនក្ណថ្ទាំផ្តទ ល់ែល លួ ដូ្ចជាការា េា លិងការណថ្ទាំដសែក គួរណតាលហាលិេ័យនលការចម្ែងសម្សោគអុត 
ស្វា ក្ន ទងក្ម្រម្ិតទប ដ្ោបណាាលការអលុវតតល៍សៅតាម្បទោឋ លនលសគ្នលការែ៍ម្រគប់ម្រគងការឆ្ែង លិងការទប់ស្វក ត់ 
ជាំងឺឆ្ែង ណដ្លបាលបសងក ើតរចួម្រស្វប់សនេះ។ 

• ហ វ្ ើការេាែ ប់សម្សោគសលើឧបក្រែ៍ណដ្លបាលប េះ ល់សោយផ្តទ ល់សៅលឹងណេបក្របេ់សេញៀវ ណដ្លរមួ្ាលដូ្ច 
ជា តុ សតអី លិងទម្រម្ម្ុែ (face cradle) ជាសដ្ើម្។ 

• សបាក្គក់េាា តក្ណលសងជូតែល លួ លិងក្ម្រាលម្រក្ណាត់បនទ ប់ពីសម្របើម្របាេ់រចួ។ ម្ិលម្រតវូសម្របើម្របាេ់ក្ណលសងជូត 
ែល លួ លិងក្ម្រាលម្រក្ណាត់សនេះម្តងសទៀតសទ ម្របេិលសបើម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាា ត។ 

• ោងេាា តនដ្របេ់អនក្ភាែ ម្ៗ ម្ុលសពល លិងសម្រកាយសពលផតល់សេវាក្ម្មណដ្លាលការប េះ ល់សៅលឹង 
ណេបក្របេ់សេញៀវររួ។ 
 

ជាទូសៅ សដ្ើម្បីកាត់បលថយការប េះ ល់ហលយផ្តទ ល់សៅលឹងសម្សោគណដ្លអាចលឹងសក្ើតស ើងសនេះ ម្រតវូ ក្់សម្រស្វម្នដ្ 
ណដ្លសម្របើម្របាេ់រចួអាចសបាេះសចាលបាល លិងម្របាក្ដ្ថាណេបក្របេ់អនក្ម្រតវូបាលម្រគបជិតលាកន ុងអំ ុងសពលផតល់សេវា 
ក្ម្ម ណដ្លាលការប  ល់សៅលឹងណេបក្របេ់សេញៀវ លិងសពលចាប់កាន់ អាវណវង ក្ណលសងជូតែល លួ លិងក្ម្រាលពូក្ ក៏
ែូរជារបស់របរដ្នទហទ្ៀតហនាេះ។ សដ្ើម្បីកាត់បលថយការប េះ ល់សៅលឹងស្វរធាតុោវតាម្ផល វូដ្សងា ើម្ េូម្ ក្់ា េ់កន ុង

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/pdf/Monkeypox-Interim-Guidance-for-Household-Disinfection-508.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
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ជំងឺអុតស្វា  
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនងិាា េអ់ាជីវក្ម្ម 
ឬក្ណលែងការងារ 

អាំ ុងសពលផតល់សេវាក្ម្មណផនក្ណថ្ទាំផ្តទ ល់ែល លួ ជាពិសេេចាំស េះសេវាក្ម្មណដ្លាលការទាំនក្់ទាំលងទល់ម្ុែរយៈសពល 
យូរ។ ការ ក្់ា េ់ស្មាប់ទាំងអនក្ស ា្ ើការ លិងសេញៀវ គឺជាវ ិ្ ីលាបាំផុតកន ុងការកាត់បលថយហាលិេ័យនលការឆ្ែងជាំងឺ 
COVID-19 សហើយណថ្ម្ទាំងអាចលឹងជួយកាត់បលថយហាលិេ័យនលការឆ្ែងជាំងឺអុតស្វា ផងណដ្រ។ 
 

បណលថម្ពីសលេះ ាលការណែនាំឱ្យ៖ 
• បិតស្វែ ក្េញ្ញា ផតល់ព័ត៌ាលណែនាំដ្ល់សេញៀវទ ាំងឡាយឱ្យពលារការទទួលសេវាក្ម្ម ម្របេិលសបើពួក្សគាល 

ម្រគលុសតត  ឬសចញក្ល្លួរាេ់ថ្មីែុេម្របម្រក្តី។ 
• ស្វក្េួរអតិថ្ិជល ឬសេញៀវ ម្ុលសពលផតល់សេវាក្ម្មជូលពួក្សគ ថាសតើពួក្សគាលសចញសោគេញ្ញា ណាមួ្យណដ្ល 

ម្រេសដ្ៀងគ្នន សៅលឹងម្រគលុផ្តត ស្វយ្ាំ (flu) ឬសទ (ដូ្ចជាម្រគលុសតត ជាសដ្ើម្) ឬាលសចញក្ល្លួរាេ់ណដ្លថ្មី ឬ 
ែុេម្របម្រក្តីណដ្រ ឬសទ។ សេន ើេុាំឱ្យពួក្សគស ា្ ើការណាត់ជួបជាថ្មីម្តងសទៀត េម្រាប់ការទទួលសេវាក្ម្ម ម្របេិលសបើ 
ពួក្សគាលសចញសោគេញ្ញា ែូរណដ្លបាលសលើក្ស ើងសៅខ្ងសលើសលេះ។ 

• ពិលិតយសម្ើលឱ្យបាលចាេ់ោេ់សៅតាំបល់ណេបក្ណដ្លលឹងម្រតូវប េះ ល់។ 
• ម្ិលម្រតូវប េះ ល់លឹងក្ល្លួរាេ់ស ើយ (រមួ្ទាំងដ្ុាំពក្ ពងណបក្ ពងដបកមានែ្ទេះ ដ្ាំសៅ ឬក្៏ម្រក្ម្រដ្ាំសៅ) 

ណដ្លអាចលឹងចម្ែងសម្សោគបនតបាលហនាេះ (េូម្សម្ើលរបូភាពសៅណផនក្ខ្ងសលើ)។ 
 

អលុវតតតាម្តម្រមូ្វការចាាំបាច់ណដ្លេម្ម្រេបសៅលឹងម្របសេទអាជីវក្ម្ម ឬក្ណលែងការងាររបេ់អនក្ ដូ្ចជា៖ 

• ម្រក្មុ្ទីម្របឹក្ានលអាជីវក្ម្មណដ្លផតល់សេវាក្ម្មទក់្ទងលឹងេក់្លិងេម្រម្េ់ក្ន ទងរដ្ឋកាលីហា ័រញា  (California 
Board of Barbering and Cosmetology) 

• ដផនកេុែភាពបរសិ្វថ លនលនយក្ោឋ លេុែភាពស្វធារែៈសខ្ល្ី LA (LAC DPH Environmental Health)-
អាជីវក្ម្មណដ្លផតល់សេវាក្ម្មា េា (Massage establishments) 

 

ព័ត៌មាៃបដៃថម 
 

នាយក្ដាា ៃេុខ្ោពស្វធារណៈ សោៃធី Los Angeles 
ph.lacounty.gov/monkeypox 
 

មជឈមណឌ លម្រគប់ម្រគងៃិងទប់ស្វា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) 
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html 
 

នាយក្ដាា ៃេុខ្ោពស្វធារណៈននរែាកាលីហា ័រញ៉ា  
cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://barbercosmo.ca.gov/
https://barbercosmo.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/eh/business/massage-establishments.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx

