ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនិងាាេ់អាជីវក្ម្ម
ឬក្ណលែ ងការងារ
សេចក្ត ីស្តើម
ឺ ុតស្វាសៅក្នទងេហរដ្ឋ អាសម្រ ិក្ លិងទូ ទ ាំងេក្លសោក្ផងណដ្រ។ ជាំងឺអុត
នាហេលឥឡូវសលេះ ាលការផ្ទេះស ើងនលជាំងអ
ស្វាបងក ស ើងសោយសម្សោគម្ួ យម្របសេទ ណដ្លក្ម្រម្រក្ស ើញសៅក្នទងេហរដ្ឋ អាសម្រ ិក្ណាេ់ រហូ តម្ក្ដ្ល់ណែឧេភា ឆ្នាំ
2022 សលេះ។ ហាលិេ័យនលការចម្ែ ងជាំងឺអុតស្វាចាំស េះពលរដ្ឋ ទូសៅ លិងសៅក្នទងក្ណលែ ងហ្វ ើការភាគហ្រើន េម្រាប់
ហេលបចចទបបលន សលេះ សៅាលក្ម្រម្ិតទបសៅស ើយ។ សេចក្ត ីណែនាំសលេះផត ល់ជូលលូ វព័ត៌ាលេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម
ហ ើយលិងាាេ់អាជីវក្ម្ម ឬក្ណលែ ងការងារទ ាំងឡាយ អាំពីការផ្ទេះហឡើងនលជាំងឺអុតស្វានសពលបចចទបបលន ហនេះ លិង
បងាាញអំពី វ ិធាលការែ៍នន េម្រាប់ការកាត់បលថ យហាលិេ័យនលការបេះ ល់សៅលឹងសម្សោគ លិងការចម្ែ ង
សម្សោគសៅក្នទងក្ណលែ ងហ្វ ើការផងដែរ។

អំពជ
ី ំងឺអុតស្វា
ជាំងឺអុតស្វាគឺជាជាំងឺម្ួយណដ្លបងក ឱ្យស ើងក្ល្ ួលរាេ់ ហ ើយណដ្លអាចលឹងស្ា ើឱ្យាលការឈឺចាប់យងខ្ែាំងសទៀត
ផង។ ក្ល្ ួលរាេ់សនេះអាចលឹងសម្ើលសៅដ្ូ ចជាដ្ុាំពក្ ពងណបក្ ដ្ាំសៅហបើកមុខ ឬស ើងម្រក្ម្រ។ ជាំងឺសលេះក្៏អាច
បណា
ត លឱ្យអន ក្ជាំងឺាលសចញសោគេញ្ញានានាដ្ូ ចម្រគ ុលផ្តតស្វយ្ាំ (flu) ដែលរ ួម្ទ ាំងម្រគ ុលសតតផងណដ្រ។ ជាំងឺអុតស្វា
មិនងាយនឹង ឆ្ល ងពីម្លុេសានក្់សៅម្លុេសានក្់សទៀត ែូ រជាំងឺ COVID-19 ស ើយ។

ឧទាហរណ៍នៃក្ៃទ ួលរមាេ់ជំងឺអុតស្វា

ឺ ុតស្វា រ ីក្រាលដាល
រសបៀបដែលជំងអ
ជាំងឺអុតស្វាម្រតវូ បាលដ្ឹងថាអាច រ កកលលលលបាលតាម្រយៈទាំនក្់ទាំលងជិតេន ិទធ លិង/ឬ ទាំនក្់ទាំលងរយៈសពលយូរ
ជាម្ួ យនឹងលរណាានក្់ណដ្លាលជាំងឺអុតស្វា រ ួម្ទ ាំងតាម្រយៈ៖
• ការបេះ ល់ណេបក្លិងណេបក្ហលយផ្ទាល់ ជាម្ួ យលឹងក្ល្ ួលរមាស់ ឬម្រក្ម្រ ឬក្៏ដ្ាំសៅអុតស្វា។
• ការបេះ ល់ជាម្ួ យលឹងស្វរធាតុោវតាម្ផល វូ ដ្សងា ើម្។ ក្តាតសលេះអាចសក្ើតស ើងកនុងអាំ ុ ងសពលមានទាំនក្់
ទាំលងទល់ម្ុែគ្ននរយៈសពលយូរ ឬការបេះពាល់ខល ួន្ាណហលយជិតសន ិទ្ធជាសដ្ើម្។
• ការបេះ ល់ជាម្ួ យលឹងរបេ់របរ លិងស្វច់ម្រក្ណាត់នន (ដ្ូ ចជាេសម្ែ ៀក្បាំ ក្់ លិងក្ម្រាលពូ ក្ ឬសម្រស្វម្
សែន ើយណដ្លម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាាត លិងការសម្របើម្របាេ់ក្ណលសងជូ តែល ួលរ ួម្គ្នន) ណដ្លបាលសម្របើម្របាេ់រ ួច
សោយបុគគលណាានក្់ណដ្លាលជាំងឺអុតស្វា លិងម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាាត ឬោងេាាត។
បុគគលានក្់ណដ្លាលជាំងឺអុតស្វាអាចចម្ែ ងសម្សោគសនេះសៅកាល់អនក្ដ្នទបាល គិតចាប់តំងពីសពលណដ្លសោគ
េញ្ញានន ចាប់សផត ើម្សលចស ើង រហូ តដ្ល់សពលណដ្លក្ល្ ួលរាេ់បាលជាេេះសេបើយ សហើយាលម្រេទប់ណេបក្ថ្ម ីដ្ុេះ
ស ើង វ ិញ។ ជា្ម្ម តា ាលរយៈសពលចសនែេះពី 2 សៅ 4 េបាតហ៍។
អន ក្វ ិទាស្វស្រេតសៅណតក្ាំពុងម្រស្វវម្រជាវបណលថ ម្សទៀតអាំពីរសបៀបណដ្លជាំងឺអុតស្វា រ ីក្ោលោល រ ួម្ទ ាំងថាសតើសម្សោគ
សនេះអាចចម្ែ ងបាលសៅសពលណដ្លអន ក្ជាំងឺម្ិលាលសចញ សោគេញ្ញា ផងណដ្រ ឬយងណា លិងថាសតើសម្សោគសនេះ
អាចចម្ែ ងតាម្រយៈស្វរធាតុោវតាម្ផល វូ ដ្សងា ើម្ញឹក្ញាប់ក្ម្រម្ិតណា លិងម្របសេទនលការទាំនក្់ទាំលង ឬេក្ម្ម ភាព
ណាែែ េះណដ្លអាចលឹងបណា
ត លឱ្យម្លុេសម្របឈម្លឹងហាលិេ័យខព ស់ជាងម្ុល។ េុែភាពស្វធារែៈ (Public Health)
លឹងបលត ស្ា ើការណចក្រំ ណលក្ព័ត៌ាល សៅសពលណដ្លហយើងខ្ុំបាលណេា ងយល់បណលថ ម្អាំពីជាំងឺសនេះ។
េូ ម្ចូ លសៅកាល់សគហទាំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox េម្រាប់ព័ត៌ាលលម្ា ិត លិងព័ត៌ាលថ្ម ីៗបំផុត។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនិងាាេ់អាជីវក្ម្ម
ឬក្ណលែ ងការងារ
ការអៃុវតត ៃ៍ទូសៅចំព
•
•

•

•
•

ោះការទប់ស្កាត់ការឆ្ល ងសមសរាគ េម្រមាប់ក្ដៃល ងព្វ ើការទាំងអេ់

ជំរុញ លិងគ្នាំម្រទដ្ល់បុគគលិក្ទ ាំងអេ់ ឱ្យសៅណតផទ េះសៅសពលពួ ក្សគឈឺ។
សម្របើម្របាេ់ វ ិ្ីស្វស្រេតនិងសមាារស្មាប់ការោងេាាត លិងការេាែប់សម្សោគ ដែលមានតមគំរ ូ្តឹម្តូវ។
អលុវតត តាម្សគ្នលការែ៍ោងេាាតសៅតាម្ទីតាាំងរបេ់អនក្ រ ួម្ទ ាំងការសបាក្គក់េាាតនលក្ម្រាលពូ ក្
ឬសម្រស្វម្សែន ើយ ក្ណលសងជូ តែល ួល លិងឯក្េណា
ឋ លសផសងៗ ការោងេាាតឧបក្រែ៍រវាងការសម្របើម្របាេ់មដងៗ
ហ ើយនិងការជូ តេាាតនផទ ននណដ្លបាលបេះ ល់រ ួច ។ល។ ាលការណែនាំជាទូ សៅឱ្យ ក្់សម្រស្វម្នដ្ណដ្ល
សម្របើម្របាេ់រ ួចអាចសបាេះសចាលបាល កនុងអាំ ុ ងសពលស្ា ើការោងេាាត ឬការេាែប់សម្សោគ។
គ្នាំម្រទសលើការស្ា ើអនម្័យនដ្។ ម្របាក្ដ្ថាាលផត ល់ជូលទ្ីតំងេម្រាប់ោងេាាតនដ្ លិង/ឬ ទឹក្អនម្័យ
ោងសមាាតនដ្ េម្រាប់អនក្ស្ា ើការ លិងអតិថ្ិជលទ ាំងអេ់ សោយឥតគិតនថ្ែ ។ ម្រតវូ ម្របាក្ដ្ថាបុគគលិក្ទ ាំង
អេ់ាលសពលសវោម្រគប់ម្រគ្នល់ េម្រាប់ោងេាាតនដ្របេ់ពួក្សគកនុងអំ ុ ងសាងស្ា ើការ។
o ជំរុញឱ្យបុគគលិក្ទ ាំងអេ់ោងេាាត ឬហ្វ ើការេាែប់សម្សោគសៅសលើនដ្របេ់ពួក្សគភាែម្ៗ ម្ុល
សពល លិងសម្រកាយសពលផត ល់ជូលសេវាក្ម្ម នន។ លរណាានក្់ណដ្លបេះ ល់លឹងដ្ាំសៅ ឬក៏េសម្ែ ៀក្
បាំ ក្់ ក្ម្រាលម្រក្ណាត់ ឬនផទ ននណដ្លម្ិលទល់បាលោងេាាត ហ ើយដែលអាចលឹងបាល
ម្របឡាក្់សៅលឹងដ្ាំសៅ គួ រណត ក្់សម្រស្វម្នដ្ណដ្លសម្របើម្របាេ់រ ួចអាចសបាេះសចាលបាល សៅម្ុលសពល
លិងសម្រកាយ សពលផត ល់ជូលសេវាក្ម្ម នន សហើយគួ រណត ោងេាាតនដ្របេ់ពួក្សគ ភាែម្ៗបនទប់
ពីសនេះ។
o ោងេាាតនដ្ជាម្ួ យលឹងស្វបូ លិងទឹក្សតតឧែាៗឱ្យបាលយងសហាចណាេ់ 20 វ ិនទី។
o ចាំស េះទឹក្អនម្័យោងេាាតនដ្ គួ រណតាលផ្ទក្ជាតិអាល់ក្ុលយងសហាចណាេ់ 60%។
o ផ្តទង
ាំ រ ូបភាេផសពា ផាយជាសម្រចើលភាស្វណដ្ល រំឮក្ដ្ល់ម្លុេសោល់គ្ននឱ្យោងេាាត ឬេាែប់សម្សោគ
សៅសលើនដ្របេ់ពួក្សគ ហ ើយនិងបងាាញពី វ ិ្ីោងេាាតនដ្របេ់ពួក្សគ ផងណដ្រសនេះ អាចរក្
បាល សៅទីសលេះ។
ជំរុញ លិងស្ា ើឱ្យាលភាពងាយម្រេួលេម្រាប់បុគគលិក្ទ ាំងអេ់ក្នទងការស្ា ើឱ្យថានប
ាំ ងាករននណដ្លពួ ក្សគាល
េិទធិទទួ លចាក្់សនេះ សៅណតម្រគប់លក្ខ ែៈលិងទល់សពលសវោ។
សម្របើម្របាេ់ស្វែក្េញ្ញាផត ល់ព័ត៌ាលណដ្លអាចសម្ើលស ើញចាេ់លា សៅតាម្ម្រចក្ចូ លហាងអាជីវកមម របេ់អនក្
លិងសៅក្នទងការទាំនក្់ទាំលងតាម្ម្របព័លធសអ ិចម្រតល
ូ ិក្ (ដ្ូ ចជា សគហទាំព័រ បណា
ត ញេងគ ម្ លិងការបញ្ញាក្់
តាម្អុីណម្លជាសដ្ើម្) សដ្ើម្បីរំឮក្ដ្ល់សេញៀវទ ាំងអេ់ថា ក្ុាំចូលសៅកាល់ទីតាាំងណាម្ួ យ ម្របេិលសបើពួក្សគឈឺ
ឬាលសចញសោគេញ្ញា។

េុែភាពស្វធារែៈ (Public Health) បលត ណែនាំយងមុ៉ឺងមាត់ ឱ្យស្ា ើការ
បលថ យហាលិេ័យនលការឆ្ែ ងសម្សោគ COVID-19។

ក្់ាេ់សៅខាងក្នទងអគ្នរ សដ្ើម្បីកាត់

ម្របេិលសបើាលក្រែីឆ្ែងនលជាំងឺអុតស្វារាស់លាស់មួយ សក្ើតស ើងសៅក្នទងទីតាាំងរបេ់អនក្ េូ ម្៖
• សយងសៅសលើ សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ការេាែប់សម្សោគសៅផទ េះលិងទីតាាំងណដ្លម្ិលណម្លជាក្ណលែ ងណថ្ទ ាំ
េុែភាព របេ់មជឈមណឌល្គប់្គងនិងទ្ប់ស្កាត់ជំង៉ឺឆ្លង (CDC)។
• ម្របេិលសបើាលបុគគលិក្ណាានក្់ាលជាំងឺអុតស្វា េូ ម្សម្ើល សេចក្ត ីណែនាំេតីអាំពីការោក្់ែល ួលឱ្យសៅោច់
សោយណ ក្េម្រាប់បុគគលណដ្លាលជាំងឺអុតស្វា ណដ្លាលជាសម្រចើលភាស្វសៅសលើសគហទាំព័រ៖
ph.lacounty.gov/monkeypox។
• ម្របេិលសបើាលបុគគលិក្ណាានក្់បាលបេះ ល់សៅលឹងសម្សោគអុតស្វា េូ ម្សម្ើល សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់បុគគល
ទ ាំងឡាយណាណដ្លបាលបេះ ល់សៅលឹងសម្សោគអុតស្វា ណដ្លាលជាសម្រចើលភាស្វសៅសលើសគហទាំព័រ៖
ph.lacounty.gov/monkeypox។

កាត់បៃថ យហាៃិភ័យ សដាយការលាងេមាាត (សៅតាម ក្ដៃល ងថែរក្សាសម្ផ សសនិងសុខភាព [spa]
េណ្ឋ
ា គារ ក្សល ប
ឹ ហាត់ប្រាណ ៃិងក្ដៃល ង្តល់សេវាក្មម ដ្ែក្ដែទាំផ្ទាល់ខ្ល ួៃែនទសទៀត)
ន្ា ៃិងឧបក្រណ៍នានា ដែលបាៃសម្របើម្របាេ់រ ួចសដាយសភញៀវ ឬបុគគលិក្៖
នផទ លិងឧបក្រែ៍ននណដ្លបាលបេះ ល់ញឹក្ញាប់ (ដ្ូ ចជាសៅក្នទងកល ឹបហាត់្ាណ ហ ើយលិងក្ណលែ ងដថ្រកាសមផ សស
និងសុខភាេ) គួ រណតម្រតូវបាលោងេាាត លិងហ្វ ើការេាែប់សម្សោគ សោយអលុវតត តាម្សគ្នលការែ៍ោងេាាត
ដែលមានគំរ ូ្តឹម្តូវ លិងសម្របើម្របាេ់ផលិតផលណដ្លបាលចុេះសៅក្នទងបញ្ា ីរបេ់ទីភានក្់ងារការ របរ ិស្វថល (EPA) ណដ្ល
សម្សបេម្រាប់ការម្របឆ្ាំងលឹងសម្សោគអុតស្វាបាល (េូ ម្សម្ើលណផន ក្ខ្ងសម្រកាម្)។ បុគគលិក្គួ រណត ក្់សម្រស្វម្នដ្
ណដ្លសម្របើម្របាេ់រ ួចអាចសបាេះសចាលបាល សៅសពលោងេាាត ឬហ្វ ើការេាែប់សម្សោគ។ សម្រស្វម្នដ្គួ រណតសោេះសបាេះ
សចាលបនទប់ពីសម្របើម្របាេ់រ ួច បនទប់ម្ក្ម្រតវូ ោងេាាតនដ្។
Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/Monkeypox
8/12/22 Monkeypox Guidance for Businesses and Employers (Cambodian)
(English)

ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនិងាាេ់អាជីវក្ម្ម
ឬក្ណលែ ងការងារ
ចាៃ ៃិងឧបក្រណ៍ប រ ិសោគអាហារ៖
ចាល លិងឧបក្រែ៍ប រ ិសភាគអាហារណដ្លម្របឡាក្់ អាចោក្់ោងសៅក្នទងាេុីលោងចាល ជាម្ួ យលឹងស្វបូ ោង
ចាលលិងទឹក្សតតាន ឬសោយនដ្ជាម្ួ យលឹងទឹក្សតត លិងស្វបូ ោងចាលផងដែរ។
ក្ម្រមាលម្រក្ណ្ឋត់ ក្ដៃែងជូតខ្ល ួៃ ៃិងេសមល ៀក្បំពាក្់៖
អាចមានការសបាក្គក់េាាតក្ម្រាលម្រក្ណាត់ ក្ណលសងជូ តែល ួល លិងេសម្ែ ៀក្បាំ ក្់ (ឧទហរែ៍ ដ្ូ ចជាសៅក្នទង
កល ឹបហាត់្ាណ េណា
ឋ គ្នរ លិង ក្ណលែ ងអាជីវក្ម្ម សផសងៗ ណដ្លផត ល់សេវាក្ម្ម ណផន ក្ណថ្ទ ាំផ្តទល់ែល ួល) ជាម្ួ យលឹងស្វបូ
សបាក្គក់េសម្ែ ៀក្បាំ ក្់្មម ត។ ចាំស េះរបេ់របរណដ្លបាលម្របឡាក្់ គួ រណតោក្់សៅក្នទងថ្ង់ស្មាប់លក់របស់របរ
ដែល្តូវសបាក្គក្់ម្ួយ សោយថ្ន ម្ៗ លិងម្រតឹម្ម្រតូវ សហើយលិងម្ិលម្រតវូ រោេ់ ឬចាប់កាន់កនុងរហបៀបដែលអាចលឹង
ស្វយភាយភាគលា ិតតូ ចៗណដ្លអាចលឹងចម្ែ ងសម្សោគហនាេះហឡើយ។ ាលការណែនាំឱ្យអន ក្ស្ា ើការណផន ក្ចាត់ណចង
ក្ម្រាលម្រក្ណាត់ ក្ណលសងជូ តែល ួល លិងេសម្ែ ៀក្បាំ ក្់ ណដ្លម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាាត លិងណដ្លបាលសម្របើម្របាេ់
រ ួចសោយអន ក្ដ្នទហនាេះ ស្ា ើការ ក្់សម្រស្វម្នដ្ណដ្លសម្របើម្របាេ់រ ួចអាចសបាេះសចាលបាល លិងសេែ ៀក្ ក្់េសម្ែ ៀក្បាំ ក្់
ឬ ក្់អាវណវងណដ្លម្រគបជិតហៅសលើណេបក្ទ ាំងអេ់។
េូ ម្ចូ លសៅកាល់សគហទាំព័រ សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ការេាែប់សម្សោគសៅផទ េះ លិងសៅទីតាាំងណដ្លម្ិលណម្លជា
ក្ណលែ ងណថ្ទ ាំេុែភាព របេ់មជឈមណឌល្គប់្គងនិងទ្ប់ស្កាត់ជំង៉ឺឆ្លង (CDC) េម្រាប់សេចក្ត ីណែនាំអាំពីការោង
េាាត លិងការេាែប់សម្សោគសៅតមក្ណលែ ងហផសងៗ កនុងអាំ ុ ងសពល លិងសម្រកាយសពលាលការឆ្ែ ងជាំងឺអុតស្វា។
្លិត្លលាងេមាាត៖
ទីភានក្់ងារការ របរ ិស្វថល (EPA) នលេហរដ្ឋ អាសម្រ ិក្ ាលតលងនលផលិតផលេាែប់សម្សោគណដ្លបាលចុេះបញ្ា ី
េម្រាប់ការសម្របើម្របាេ់ម្របឆ្ាំងលិងសម្សោគអុតស្វា។ តលងសនេះរ ួម្ាលទ ាំងផលិតផលសពញលិយម្ហផសងៗ ណដ្លហាង
អាជីវក្ម្ម លិងបុគគលផ្តទល់ែល ួលជាសម្រចើល ធ្លលប់ានសម្របើម្របាេ់ផងណដ្រ។ តលងសនេះអាចរក្បាលសៅសលើ សគហទាំព័រ
របស់ EPA ណដ្លាលណផន ក្ណេា ងរក្ម្ួ យ េម្រាប់រក្សម្ើលផលិតផលេាែប់សម្សោគតាម្រំណុរហផសងៗ ដ្ូ ចជាស្មេះ
ផលិតផល រយៈសពលនលការបេះ ល់ លិងម្របសេទនផទ ជាសដ្ើម្។
ពិលិតយថាផលិតផលរបេ់អនក្ាលចុេះសៅក្នទងបញ្ា ីរបេ់ EPA៖ ណេា ងរក្សលែបញ្ា ីរបស់ EPA សៅសលើផលិតផលសនេះ។
• អាលការណែនាំ៖ ពិលិតយសម្ើលសលើ “ទីតាាំងសម្របើម្របាេ់ (use sites)” លិង “ម្របសេទនផទ (surface types)”
សដ្ើម្បីម្របាក្ដ្ថាហនាេះជាផលិតផលណដ្លម្រតឹម្ម្រតវូ េម្រាប់ការសម្របើម្របាេ់សលើនផទ របេ់អនក្។ បនទប់ម្ក្ អាល
“សេចក្ត ីណថ្ែ ងការែ៍អាំពីការម្រប ុងម្របយ័តននន (precautionary statements)”។
• ោងេាាតនផទ ជាម្ុល៖ ម្របាក្ដ្ថាបាលោងេាាតនផទ ជាម្ួ យលឹងស្វបូ លិងទឹក្ ម្របេិលសបើការណែនាំសៅសលើ
ផលិតផលសនេះាលបញ្ញាក្់ថាឱ្យស្ា ើការោងេាាតជាម្ុល ឬម្របេិលសបើនផទ សនេះអាចសម្ើលស ើញរាស់ថា
ក្ែា ក្់។ ្ូ លីដ្ីអាចោោាំងផលិតផលេាែប់សម្សោគពីការដ្ាំសែើរការបាលម្រតឹម្ម្រតវូ ។
• អលុវតត តាម្សេចក្ត ីណែនាំនលរយៈសពលនលការបេះ ល់៖ នផទ ហនាេះគួ រណតទុក្ឱ្យសេើម្សៅតាម្រយៈសពលណដ្ល
បាលម្របាប់សៅសលើផលិតផលសនេះ សដ្ើម្បីធានថាផលិតផលាលម្របេិទ្ធិភាព។ បាញ់ ឬោបម្ត ងសទៀត ម្របេិល
សបើចាាំបាច់។

កាត់បៃថ យហាៃិភ័យពីការ្តល់សេវាក្មម ដ្ែក្ដែទាំផ្ទាល់ខ្ល ួៃ
សេវាក្ម្ម ណផន ក្ណថ្ទ ាំផ្តទល់ែល ួល ដ្ូ ចជាការាេា លិងការណថ្ទ ាំដសែក គួ រណតាលហាលិេ័យនលការចម្ែ ងសម្សោគអុត
ស្វាក្នទងក្ម្រម្ិតទប ដ្ោបណាាលការអលុវតត ល៍សៅតាម្បទោឋលនលសគ្នលការែ៍ម្រគប់ម្រគងការឆ្ែ ង លិងការទប់ស្វកត់
ជាំងឺឆ្ែង ណដ្លបាលបសងក ើតរ ួចម្រស្វប់សនេះ។
• ហ្វ ើការេាែប់សម្សោគសលើឧបក្រែ៍ណដ្លបាលបេះ ល់សោយផ្តទល់សៅលឹងណេបក្របេ់សេញៀវ ណដ្លរ ួម្ាលដ្ូ ច
ជា តុ សតអី លិងទម្រម្ម្ុែ (face cradle) ជាសដ្ើម្។
• សបាក្គក់េាាតក្ណលសងជូ តែល ួល លិងក្ម្រាលម្រក្ណាត់បនទប់ពីសម្របើម្របាេ់រ ួច។ ម្ិលម្រតវូ សម្របើម្របាេ់ក្ណលសងជូ ត
ែល ួល លិងក្ម្រាលម្រក្ណាត់សនេះម្ត ងសទៀតសទ ម្របេិលសបើម្ិលទល់បាលសបាក្គក់េាាត។
• ោងេាាតនដ្របេ់អនក្ភាែម្ៗ ម្ុលសពល លិងសម្រកាយសពលផត ល់សេវាក្ម្ម ណដ្លាលការបេះ ល់សៅលឹង
ណេបក្របេ់សេញៀវរ ួរ។
ជាទូ សៅ សដ្ើម្បីកាត់បលថ យការបេះ ល់ហលយផ្តទល់សៅលឹងសម្សោគណដ្លអាចលឹងសក្ើតស ើងសនេះ ម្រតវូ ក្់សម្រស្វម្នដ្
ណដ្លសម្របើម្របាេ់រ ួចអាចសបាេះសចាលបាល លិងម្របាក្ដ្ថាណេបក្របេ់អនក្ម្រតវូ បាលម្រគបជិតលា កនុងអំ ុ ងសពលផត ល់សេវា
ក្ម្ម ណដ្លាលការប ល់សៅលឹងណេបក្របេ់សេញៀវ លិងសពលចាប់កាន់ អាវណវង ក្ណលសងជូ តែល ួល លិងក្ម្រាលពូ ក្ ក៏
ែូ រជារបស់របរដ្នទហទ្ៀតហនាេះ។ សដ្ើម្បីកាត់បលថ យការបេះ ល់សៅលឹងស្វរធាតុោវតាម្ផល វូ ដ្សងា ើម្ េូ ម្ ក្់ាេ់កនុង
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់ហាងអាជីវក្ម្ម ហ ើយនិងាាេ់អាជីវក្ម្ម
ឬក្ណលែ ងការងារ
អាំ ុ ងសពលផត ល់សេវាក្ម្ម ណផន ក្ណថ្ទ ាំផ្តទល់ែល ួល ជាពិសេេចាំស េះសេវាក្ម្ម ណដ្លាលការទាំនក្់ទាំលងទល់ម្ុែរយៈសពល
យូរ។ ការ ក្់ាេ់ស្មាប់ទ ាំងអន ក្ស្ា ើការ លិងសេញៀវ គឺជា វ ិ្ីលាបាំផុតកនុងការកាត់បលថ យហាលិេ័យនលការឆ្ែ ងជាំងឺ
COVID-19 សហើយណថ្ម្ទ ាំងអាចលឹងជួ យកាត់បលថ យហាលិេ័យនលការឆ្ែ ងជាំងឺអុតស្វាផងណដ្រ។
បណលថ ម្ពីសលេះ ាលការណែនាំឱ្យ៖
• បិតស្វែក្េញ្ញាផត ល់ព័ត៌ាលណែនាំដ្ល់សេញៀវទ ាំងឡាយឱ្យពលារការទទួ លសេវាក្ម្ម ម្របេិលសបើពួក្សគាល
ម្រគ ុលសតត ឬសចញក្ល្ ួលរាេ់ថ្មីែុេម្របម្រក្តី។
• ស្វក្េួ រអតិថ្ិជល ឬសេញៀវ ម្ុលសពលផត ល់សេវាក្ម្ម ជូលពួ ក្សគ ថាសតើពួក្សគាលសចញសោគេញ្ញាណាម្ួ យណដ្ល
ម្រេសដ្ៀងគ្ននសៅលឹងម្រគ ុលផ្តតស្វយ្ាំ (flu) ឬសទ (ដ្ូ ចជាម្រគ ុលសតតជាសដ្ើម្) ឬាលសចញក្ល្ ួលរាេ់ណដ្លថ្ម ី ឬ
ែុេម្របម្រក្តីណដ្រ ឬសទ។ សេន ើេុាំឱ្យពួ ក្សគស្ា ើការណាត់ជួបជាថ្ម ីម្តងសទៀត េម្រាប់ការទទួ លសេវាក្ម្ម ម្របេិលសបើ
ពួ ក្សគាលសចញសោគេញ្ញាែូ រណដ្លបាលសលើក្ស ើងសៅខ្ងសលើសលេះ។
• ពិលិតយសម្ើលឱ្យបាលចាេ់ោេ់សៅតាំបល់ណេបក្ណដ្លលឹងម្រតូវបេះ ល់។
• ម្ិលម្រតូវបេះ ល់លឹងក្ល្ ួលរាេ់ស ើយ (រ ួម្ទ ាំងដ្ុាំពក្ ពងណបក្ ពងដបកមានែ្ទេះ ដ្ាំសៅ ឬក្៏ម្រក្ម្រដ្ាំសៅ)
ណដ្លអាចលឹងចម្ែ ងសម្សោគបនត បាលហនាេះ (េូ ម្សម្ើលរ ូបភាពសៅណផន ក្ខ្ងសលើ)។
អលុវតត តាម្តម្រម្ូវការចាាំបាច់ណដ្លេម្ម្រេបសៅលឹងម្របសេទអាជីវក្ម្ម ឬក្ណលែ ងការងាររបេ់អនក្ ដ្ូ ចជា៖
• ម្រក្ ុម្ទីម្របឹក្ានលអាជីវក្ម្ម ណដ្លផត ល់សេវាក្ម្ម ទក្់ទងលឹងេក្់លិងេម្រម្េ់ក្នទងរដ្ឋ កាលីហា័រញា (California
Board of Barbering and Cosmetology)
• ដផន កេុែភាពបរ ិស្វថលនលនយក្ោឋលេុែភាពស្វធារែៈសខ្ល្ី LA (LAC DPH Environmental Health)អាជីវក្ម្ម ណដ្លផត ល់សេវាក្ម្ម ាេា (Massage establishments)

ព័ត៌មាៃបដៃថ ម
នាយក្ដាាៃេុខ្ោពស្វធារណៈ សោៃធី Los Angeles
ph.lacounty.gov/monkeypox
មជឈមណឌលម្រគប់ម្រគងៃិងទប់ស្វាត់ជំងឺឆ្លង (CDC)
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
នាយក្ដាាៃេុខ្ោពស្វធារណៈននរែា កាលីហា័រញ៉ា
cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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