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 ការណែនាំគ្ឺសម្រាប់េនុសសណែលានពិការភាព ឬបញ្ហា សុខភាពរុាំររ៉ៃធងន់ធងរ ក៏ែូចជាសាជិកម្រគ្ួស្ថរ និងអ្នកផ្តល់ការណែទាំរបស់ពួកមគ្។ វាផ្តល់ជូនព័ត៌ានណែលនឹងជួយអ្នកមចៀសវាងពីការឆ្លងជាំងឺ និងជួយមយើងម្រគ្ប់គ្នន មែើេបី
 ពនយឺតការរតតាតរនជាំងឺ COVID-19 មៅកនុង Los Angeles County។  
  
 េនុសសណែលបានឆ្លងជាំងឺ COVID-19 អាចានមរគ្សញ្ហា ខុសៗគ្នន  – ានេនុសសេួយចាំនួនណែលមសទើរណតេិនានមរគ្សញ្ហា  ានេនុសសេួយចាំនួនមទៀតណែលានមរគ្សញ្ហា ែូចជាជាំងឺផ្តត ស្ថយ ឬម្រគុ្នផ្តត ស្ថយធាំ និង
 ខលះមទៀតានជាំងឺធងន់ធងរ និងម្រតូវណតមៅេនទីរមពទយ។  មៅកម្រេិតធងន់ធងរបាំផ្ុត ការមកើតជាំងឺ COVID-19 អាចបណាត លឲ្យស្ថល ប់បាន។ ខែៈណែលកម្រេិតរនមរគ្សញ្ហា ានភាពខុសគ្នន ពីេនុសសាន ក់មៅេនុសសាន ក់មទៀត េនុសសណែលាន
 បញ្ហា សុខភាពរុាំររ៉ៃ មដ្ឋយរប់បញ្ចូលទាំងជាំងឺមបះែូង សួត និងតម្រេងមនេ ក៏ែូចជាជាំងឺទឹកមនេណផ្ែេ ម្រពេទាំងេុខងារភាពសុ្ថាំចុះមខោយ គ្ឺានហានិេ័យ (risk) ខពស់កនុងការមកើតជាំងឺធងន់ធងរ មបើសិនជាពួកមគ្ឆ្លងជាំងឺមនះ។ 
 េនុសសណែលានពិការភាពណែលប ះពាល់ែល់េុខងារសតួ ក៏អាចានហានិេ័យ (risk) ខពស់ផ្ងណែរ។ 
  
 ការការពារបគុ្គល នងិអ្នកផ្តលក់ារណែទាំមៅផ្ទះ  
  
 ទាំងមនះគ្ឺជាជាំហានេួយចាំនួន ណែលអ្នកអាចមធវើមែើេបីទប់ស្ថា ត់ការឆ្លងជាំងឺ ឬចាត់ណចងការណែទាំរបស់អ្នកមៅផ្ទះមបើសិនជាអ្នកានសញ្ហា រនជាំងឺ។ កនុងនេជាអ្នកផ្តល់ការណែទាំ អ្នកអាចមធវើការជាេួយអ្តិែិជនរបស់អ្នក ឬសាជិកម្រគ្ួស្ថរ
 មែើេបីមធវើសកេមភាពតាេជាំហានទាំងមនះ។   
  
 1.  ជាែាំបូងបាំផុ្ត គ្ឺសាិតមៅផ្ទះ!  វិធីលែបាំផុ្តមែើេបីការពារខលួនពីការឆ្លងជាំងឺ គ្ឺម្រតូវកាត់បនាយការប ះពាល់ជាេួយេនុសសណែលអាចានមេមរគ្ និងជាេួយទីកណនលងណែលអាចានវតតានេនុសសណែលានផ្ទុកមេមរគ្។ 

 •  មបើសិនជាេិនានវិធីមែើេបីមចៀសវាងការមចញមម្រៅ ចូរមធវើឲ្យម្របាកែថារកោគ្ាំលាតម្របាាំេួយហ្វីតរវាងអ្នកនិងអ្នកែរទ។ សាិតមៅឲ្យឆ្ងង យពីជនណាាន ក់ណែលបងាា ញមរគ្សញ្ហា ឈឺ ែូចជាកែក ឬកណាត ស់។ មេមរគ្មនះ
 ម្រតូវបានមគ្មជឿថាឆ្លងជាចេបងតាេការប ះពាល់រវាងេនុសសនិងេនុសសកនុងអ្ាំឡុងមពលប ះពាល់ជិតសនិទធ និងតាេរយៈែាំែក់ទឹកផ្លូវែមងាើេ មៅមពលេនុសសណែលានផ្ទុកមេមរគ្កែក ឬកណាា ស់។ 

 •  យកទឹកអ្នេ័យលាងរែតាេខលួន និងមម្របើវាឲ្យបានញឹកញាប់ ខែៈមពលអ្នកមៅោងមម្រៅ។  ការប ះពាល់រផ្ទ ឬវតាុណែលានមេមរគ្មៅមលើមនះ និងបនទ ប់េកប ះាត់ ម្រចេុះ ឬណេនករបស់អ្នក អាចនឹងមធវើឲ្យឆ្លងជាំងឺ 
 COVID-19។ មបើសិនជាអ្នកប ះរផ្ទណាេួយ ខែៈមពលអ្នកមៅោងមម្រៅ ចូរពាយាេរកកណនលងលាងរែរបស់អ្នកជាេួយស្ថប ូនិងទឹកឲ្យបានរេៃវិនទីមពញ។ មបើសិនជាអ្នកេិនអាចមធវើែូមចាន ះមទ 
 ចូរមម្របើទឹកអ្នេ័យលាងរែ។ មចៀសវាងការប ះេុខរបស់អ្នក មៅមពលអ្នកមៅោងមម្រៅ។  ចូរចងចាាំជានិចចថា អ្នកគ្ួរណតប ះេុខរបស់អ្នកបនទ ប់ពីលាងរែរបស់អ្នករួចប ុមណាណ ះ។ 

 2.  ទីពីរ ម្រតូវម្របាកែថាអ្នកានរបស់ម្រគ្ប់យា ងណែលអ្នកម្រតូវការមែើេបីបាំមពញតាេតម្រេូវការសុខភាពណែលកាំពុងាន។ ទាំងមនះគ្ឺជារបស់របរណែលអ្នកម្រតូវការម្រគ្ប់មពលមវលា ប ុណនតវាានស្ថរៈសាំោន់ណាស់ណែលម្រតូវមធវើឲ្យម្របាកែថាអ្នក
 ានវាមៅមពលមនះ។ 

 •  មធវើឲ្យម្របាកែថាអ្នកានគ្មម្រាងសមគងាគ ះបនទ ន់ផ្តទ ល់ខលួន (Personal Emergency Plan)។  អ្នកអាចណសវងរកទម្រេង់ឯកស្ថរ ណែលម្រតូវបានមរៀបចាំសម្រាប់េនុសសណែលានបញ្ហា សុខភាពរុាំររ៉ៃ ឬពិការភាព
 ពីភាន ក់ងារសុខភាព និងមសវាកេមេនុសសរបស់រែា California (California Health and Human Services Agency) មៅ គ្មម្រាងសមគងាគ ះបនទ ន់ផ្តទ ល់ខលួនសម្រាប់
 េនុសសណែលានតម្រេូវការចូលមម្របើ និងេុខងារ (Personal Emergency Plan for People with Access and Functional Needs)។ គ្មម្រាងនឹងជួយឲ្យអ្នកទទួលបានការណែទាំ
 ណែលអ្នកម្រតូវការ មបើសិនជាអ្នកផ្តល់ការណែទាំជាម្របចាាំរបស់អ្នកឈឺ ឬម្រតូវសាិតមៅផ្ទះមែើេបីណែទាំសាជិកម្រគ្ួស្ថរ។ វាក៏នឹងជួយផ្ងណែរ មបើសិនជាអ្នកឈឺមដ្ឋយស្ថរមេមរគ្ ឬជួបបញ្ហា សមគងាគ ះបនទ ន់មផ្សងមទៀត។  
 មធវើឲ្យម្របាកែថារកោវាឲ្យទន់សេ័យជាេួយនឹងព័ត៌ានបចចុបបននអ្ាំពី៖ 

 ▪  រមបៀបទក់ទងអ្នកផ្តល់មសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកទាំងអ្ស់ មដ្ឋយរប់បញ្ចលូទាំងអ្នកឯកមទស និងម្រគ្ូមពទយ និងតាំែ 24/7 ទាំងឡាយណែលបានផ្តល់មដ្ឋយអ្នកផ្តល់មសវាណែទាំសុខភាព 
 ឬគ្មម្រាងសុខភាពរបស់អ្នក មៅមពលអ្នកម្រតូវការការណែទាំកនុងករែីសមគងាគ ះបនទ ន់  

 ▪  ព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងសម្រាប់ឱសែស្ថា នណែលអ្នកមម្របើម្របាស់ 
 ▪  មសវាកេមមផ្សងមទៀតណែលអ្នកពឹងណផ្ែក ែូចជាកេមវិធីផ្តល់ចាំែីអាហារ អ្នកសម្រេបសម្រេួលការណែទាំ ឬមសវាកេមណែទាំសុខភាពតាេទូរសពទ។ 

  
 •  មធវើការមរៀបចាំមែើេបីទទួលបានការណែទាំណែលអ្នកម្រតូវការពីមសវាកេមមវជជស្ថគសតមម្រៅផ្ទះ (out-of-home) សាំោន់ៗនន ែូចជាការមម្រចាះឈាេ (dialysis) ការពយួរមសរ៉ៃូេ (infusion) ការពាបាលឈាេ 

 ឬេជឈេែឌ លពាបាលជាំងឺមដ្ឋយមម្របើជាតិគី្េី (chemotherapy center)។  មបើសិនជាអ្នកចាាំបាច់ម្រតូវមចញមម្រៅមែើេបីទទួលបានមសវាកេមទាំងមនះ ចូរមធវើឲ្យម្របាកែថាអ្នកានគ្មម្រាងេមធាបាយមធវើែាំមែើរ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.chhs.ca.gov/wp-content/uploads/2019/10/CHHS-Personal-Emergency-Plan.pdf
https://www.chhs.ca.gov/wp-content/uploads/2019/10/CHHS-Personal-Emergency-Plan.pdf
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 ណែលអ្នុញ្ហា តឲ្យអ្នកមៅែល់ទីមនះមដ្ឋយេិនានហានិេ័យ (risk) ប ះពាល់បណនាេ។ មបើសិនជាអ្នកនឹងមម្របើេមធាបាយមធវើែាំមែើរស្ថធារែៈ ចូរមចៀសវាងមៅមៅមា ងរវល់   អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌ានែមីៗអ្ាំពី
 រែយនតម្រកុង និងរែមេលើងរបស់ Los Angeles កនុងអ្ាំឡុងការផ្ទុះជាំងឺ COVID-19 មៅ https://t.co/4lV0ZPvKqY។   ធនធានែ៏លែសម្រាប់ជាំនួយេមធាបាយមធវើែាំមែើរគ្ឺមៅកនុងកេមវិធី 
 Access របស់ County (https://accessla.org/riding_access/overview.html#)។  

 •  រកោបរិកាា រមវជជស្ថគសតណែលធន់ឲ្យានការជួសជុលលែ។  មធវើឲ្យម្របាកែថាបរិកាា រទាំងអ្ស់សាិតកនុងសភាពែាំមែើរការធេមតា និងបានមម្របើែូចបានណែនាំមៅកនុងការណែនាំរបស់ផ្លិតផ្ល។  
 ែឹងពីកណនលងណែលម្រតូវទូរសពទមៅ មបើសិនជាបរិកាា រានបញ្ហា ។ ែូចគ្នន មនះណែរ ចូរមធវើឲ្យម្របាកែថាអ្នកានការផ្គត់ផ្គង់មវជជស្ថគសតេិនធន់ (non-durable) ម្រគ្ប់ម្រគ្នន់។   

 3.  ខែៈមពលអ្នកមៅផ្ទះ ចូរដ្ឋក់កម្រេិតការប ះពាល់ជាេួយេនុសសមម្រៅពីអ្នកផ្តល់ការណែទាំរបស់អ្នកឲ្យបានមម្រចើនបាំផុ្តតាេណែលអ្នកអាចមធវើបាន។  មបើអាចមធវើបាន សូេបីសាជិកម្រគ្ួស្ថរក៏គួ្ររកោគ្ាំលាត 6 ហ្វីតផ្ងណែរ មហ្ើយអ្នកគ្ួរ
 មចៀសវាងការមម្របើម្របាសរ់បស់របររួេគ្នន  ែូចជាទូរសពទរែ មតមឡទូរទសសន៍ ម្របដ្ឋប់ម្របដ្ឋរញុាាំអាហារ ឬវតាុកនុងផ្ទះបាយ ឬរបស់មម្របើម្របាស់កនុងផ្ទះមផ្សងៗមទៀត។ គ្ួរមចៀសវាងការប ះពាល់កុងតាក់មេលើង រែទវ រ ទវ រឧបករែ៍មម្របើម្របាស់
 កនុងផ្ទះ និងរផ្ទកនុងផ្ទះមផ្សងៗមទៀតណែលម្រតូវបានប ះមដ្ឋយអ្នកែរទផ្ងណែរ។ លាងរែរបស់អ្នក ឬមម្របើទឹកអ្នេ័យលាងរែបនទ ប់ពីការប ះពាល់មផ្សងៗជាេួយរផ្ទណែលមម្របើរួេគ្នន ។   

 4.  មបើសិនជាអ្នកានអ្នកផ្តល់ការណែទាំាន ក់ឬមម្រចើនជាងមនះ មែើេបីជួយកិចចការផ្ទះ ឬជួយជាេួយការណែទាំផ្តទ ល់ខលួន ពួកមគ្ម្រតូវណតានការម្របុងម្របយ័តនបាំផុ្តមែើេបីកុាំឲ្យនាំយកមេមរគ្ចូលកនុងផ្ទះរបស់អ្នក។ មនះានន័យថា ពួកមគ្ម្រតូវណត
 ានការម្របុងម្របយ័តនពីសុខភាពរបស់ពួកមគ្ផ្តទ ល់។ មបើសិនជាពួកមគ្ានមរគ្សញ្ហា រនជាំងឺណាេួយ និងមបើសិនជាអ្នកានអ្នកផ្តល់ការណែទាំមផ្សង ពួកមគ្គ្ួរណតសាិតមៅផ្ទះ។  

 មទះបីជាពួកមគ្េិនបញ្ហា សញ្ហា រនជាំងឺណាេួយក៏មដ្ឋយ អ្នកផ្តល់ការណែទាំគ្ួរណតពាក់មម្រស្ថេរែ និងា ស់ណែលមម្របើមហ្ើយអាចមបាះមចាលបានមៅម្រគ្ប់មពលមវលា មៅមពលណែលការងាររបស់ពួកមគ្តម្រេូវឲ្យានការប ះពាល់
 ជិតសនិទធជាេួយអ្នក។ អ្នកទាំងពីរគួ្រណតានការម្របុងម្របយ័តនកនុងការជូតសាែ តរផ្ទណែលអ្នកទាំងពីរប ះពាល់។ ចូរមម្របើទឹកសាែ តកនុងផ្ទះ និងស្ថរធាតុសាល ប់មេមរគ្មម្របើម្របាស់កនុងផ្ទះណែលបានចុះបញ្ជីជាេួយ EPA ណែលសេម្រសប
 សម្រាប់រផ្ទ មដ្ឋយអ្នុវតតតាេការណែនាំមៅមលើស្ថល ក។ ស្ថល កានផ្ទុកការណែនាំសម្រាប់ការមម្របើម្របាស់របស់ផ្លិតផ្លសាែ ត មដ្ឋយរប់បញ្ចូលទាំងរមបៀបម្របុងម្របយត័នមៅមពលមម្របើម្របាស់ផ្លិតផ្ល ែូចជាការពាក់មម្រស្ថេរែ 
 និងមធវើឲ្យម្របាកែថាានខយល់មចញចូលលែមៅមពលមម្របើម្របាស់។ អ្នកអាចណសវងរកការណែនាំអ្ាំពីការសាែ តមៅផ្ទះរបស់ Centers for Disease Control (CDC) មៅ មគ្នលការែ៍ណែនាំអ្ាំពីការសាល ប់មេមរគ្របស់ 
 CDC (CDC Disinfecting Guidelines)។ 

  
 5.  មរៀបចាំឲ្យែឹកជញ្ជូនេាូបអាហារមៅផ្ទះរបស់អ្នក ែូមចនះអ្នក ឬអ្នកផ្តល់ការណែទាំរបស់អ្នកេិនចាាំបាច់ម្រតូវមៅទិញឥវា៉ៃ ន់។  សងាវ ក់ហាងលក់មម្រគ្ឿងមទសេួយចាំនួន ានមសវាកេមែឹកជញ្ជូន មហ្ើយមភាជនីយដ្ឋា នជាមម្រចើនណែលជាធេមតា

 េិនមធវើការែឹកជញ្ជូន ឥឡូវមនះានផ្តល់មសវាកេមមនះមហ្ើយ។  មបើសិនជាអ្នកានអាយុមលើ 60 ឆ្ងន ាំ ឬានសេតាភាពមែើរមហ្ើរានកម្រេិត អ្នកក៏អាចានសិទធិទទួលបានេាូបអាហារែឹកជញ្ជូនែល់ផ្ទះព ីMeals on Wheels 
 ផ្ងណែរ (មេើល Meals on Wheels)  ឬភាន ក់ងារកនុងតាំបន់សម្រាប់ជនចាស់ជររបស់ Los Angeles County (មេើលមសវាកេមសម្រាប់ជនចាស់ជរ (Aging Services) របស់ LA County)។ 

 មធវើឲ្យម្របាកែថា នរណាាន ក់ណែលយកការែឹកជញ្ជូនេកែល់ផ្ទះរបស់អ្នកទុកវតាមុៅោងមម្រៅាត់ទវ ររបស់អ្នក មែើេបីមចៀសវាងការប ះពាលម់ដ្ឋយផ្តទ ល់ ទល់េុខគ្នន ។  វាងាយម្រសួលមធវើ 
 មបើសិនជាអ្នកមរៀបចាំការបង់ម្របាក់តាេអ្នឡាញសម្រាប់ឥវា៉ៃ នណ់ែលកាំពុងម្រតូវបានែឹកជញ្ជូន។  

 មបើសិនជាអ្នកម្រតូវការជាំនួយកនុងការកាន់េាូបអាហារ ឬវតាុណែលបានែឹកជញ្ជូនមផ្សងមទៀត ចូរមសនើឲ្យេនុសសណែលែកឺជញ្ជូនផ្តល់មពលមវលាែល់អ្នកមែើេបីែយមចញ ខែៈមពលពួកមគ្មលើករបស់ចូល និងរកោគ្ាំលាតម្របាាំេួយហ្វីត
 ពីពួកមគ្ ខែៈណែលពួកមគ្សាិតមៅកនុងផ្ទះរបស់អ្នក។  មធវើឲ្យម្របាកែថាសាែ តរផ្ទណាេួយ ណែលពួកមគ្បានប ះមៅកនុងផ្ទះរបស់អ្នក បនទ ប់ពីពួកមគ្ចាកមចញមៅ។  និងរកោការចូលមនះឲ្យានរយៈមពលខលី។ ែប់នទី
 គ្ឺជារយៈមពលសវុតាិភាពអ្តិបរាសម្រាប់ការប ះពាលជ់ាេួយនរណាាន កណ់ែលេិនណេនជាអ្នកផ្តល់ការណែទាំ ឬសាជិកម្រគ្ួស្ថររបស់អ្នក។  

 មបើសនិជាអ្នកមចញមរគ្សញ្ហា ណែលអាចបណាត លេកពជីាំង ឺCOVID-19 

 6.  មបើសិនជាអ្នកមចញមរគ្សញ្ហា ណែលអាចបណាត លេកពីជាំងឺ COVID-19 ែូចជាកែក ែកែមងាើេខលី ឬម្រគុ្នមៅត  ឬានការណម្របម្របួលមផ្សងមទៀតមៅកនុងស្ថា នភាពរបស់អ្នក ណែលអាចានន័យថាអ្នកឈឺ ចូរទក់ទងអ្នកផ្តល់
 មសវាណែទាំសុខភាពជាម្របចាាំរបស់អ្នក។  មបើសិនជាអ្នកានមរគ្សញ្ហា កម្រេិតម្រស្ថល អ្នកគ្ួរណតអាចសាិតមៅផ្ទះ និងជាសះមសបើយមឡើងវិញមៅផ្ទះបាន។ កុាំមៅការិយាល័យម្រគ្ូមពទយមដ្ឋយេិនបានទូរសពទមៅជាេុន។  

 7.  មគ្នលការែ៍ណែនាំសម្រាប់ការណែទាំមៅផ្ទះរបស់ជាំងឺ COVID-19 អាចចាាំបាច់ម្រតូវណកណម្របមែើេបីបាំមពញតាេតម្រេូវការរបស់អ្នក។  មគ្នលការែ៍ណែនាំសតង់ដ្ឋរគ្៖ឺ 

 •  សម្រាក ផ្ឹកស្ថរធាតុរវ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងមរគ្សញ្ហា មដ្ឋយមម្របើថាន ាំណែលអាចទិញបានមដ្ឋយេិនបាច់ានមវជជបញ្ហជ សេម្រសប។ ម្របឹកោជាេួយម្រគ្ូមពទយរបស់អ្នកអ្ាំពីជាំហានមផ្សងមទៀតណាេួយ ណែលាន
 ស្ថរៈសាំោន់មែើេបីឲ្យអ្នកអាចម្រគ្ប់ម្រគ្ងមរគ្សញ្ហា ជាំងឺ COVID-19 ខែៈកាំពុងមដ្ឋះម្រស្ថយជាេួយតម្រេូវការសុខភាពណែលកាំពុងានរបស់អ្នក។ 

 នងិអ្នកផ្តលក់ារណែទាំ

 មេមរគ្ករូ៉ៃណូាម្របមេទែម ី(  -   COVID 19)
 ការណែនាំសម្រាប់  ានពកិារភាព នងិស្ថា នភាពជាំងរុឺាំររ៉ៃបគុ្គលណែល

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://t.co/4lV0ZPvKqY
https://accessla.org/riding_access/overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.mealsonwheelsamerica.org/signup/find-programs
https://wdacs.lacounty.gov/programs/aaa/
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 •  ជាទូមៅ បុគ្គលណែលបានឆ្លងជាំងឺ COVID-19 ម្រតូវបានតម្រេូវឲ្យសាិតមៅដ្ឋច់ពីមគ្ (មៅឲ្យឆ្ងង យពីេនុសសមផ្សងមទៀត) មៅផ្ទះយា ងតិចបាំផ្ុត 7 រែង និង 3 រែងបនទ ប់ពីណលងានអ្ការៈម្រគុ្នមៅត  
 (មដ្ឋយេិនមម្របើថាន ាំបញ្ចុះកមតត ) និងមរគ្សញ្ហា កាំពុងធូរមសបើយ។   មទះជាយា ងណាក៏មដ្ឋយ មដ្ឋយស្ថរវាានស្ថរៈសាំោន់សម្រាប់អ្នកកនុងការមចៀសវាងហានិេ័យ (risk) បណនាេមផ្សងៗ អ្នកគ្ួរណតសាិតមៅផ្ទះ
 មទះបីបនទ ប់ពីរយៈមពលតម្រេវូឲ្យសាិតមៅដ្ឋច់ពីមគ្បានផ្ុតក៏មដ្ឋយ។   

 8.  មបើសិនជាមរគ្សញ្ហា របស់អ្នកានភាពធងន់ធងរមៅ ខែៈមពលអ្នកមៅផ្ទះ ឧទហ្រែ៍មបើសិនជាការែកែមងាើេខលីរបស់អ្នកកាន់ណតធងន់ធងរមៅ ឬអ្នកានអារេមែ៍ថាតឹងម្រទូង ឬានការភាន់ភាាំង ចូរទក់ទងម្រគ្ូមពទយរបស់អ្នកភាល េៗ។  
 វាម្របណហ្លជាសេម្រសបមែើេបីឲ្យអ្នកទទួលបានការណែទាំមៅេនទីរមពទយ។ មបើសិនជាមនះគ្ឺជាករែីចាាំបាច់ ម្រគ្ូមពទយ ឬសាជិកម្រគ្ួស្ថរ ឬអ្នកផ្តល់ការណែទាំរបស់អ្នកអាចទូរសពទមៅមលខ 911 មែើេបីមរៀបចាំការែឹកជញ្ជូន
 តាេរែយនតសមគងាគ ះបនទ ន់។ 

 មបើសិនជាអ្នកែកែមងាើេេិនរួច ចូរទូរសពទមៅមលខ 911 ភាល េៗ។ 

 បុគ្គលណែលានពកិារភាព នងិបញ្ហា សខុភាពរុាំររ៉ៃ និងអ្នកផ្តលក់ារណែទាំរបសព់កួមគ្មៅកនងុទកីណនលងណែលានបុគ្គលកិបមម្រេើការ 
  
 មគ្នលការែ៍ណែលបានពិភាកោោងមលើក៏អ្នុវតតមៅមលើទីកណនលងណែលានបុគ្គលិកបមម្រេើការផ្ងណែរ។  ការណែទាំគ្ួរម្រតូវបានមរៀបចាំមែើេបីកាត់បនាយហានិេ័យ (risk) របស់អ្នកជាអ្បបបរាតាេរយៈការរកោគ្ាំលាតសងគេ 
 និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការឆ្លងជាំងឺមដ្ឋយម្របុងម្របយ័តន។  DPH ានការណែនាំយា ងពិស្ថត រសម្រាប់េនុសសណែលមរៀបចាំកេមវិធីរស់មៅជាម្រកុេម្រគ្ប់ម្របមេទ (មេើល ទាំព័រព័ត៌ានអ្ាំពីមេមរគ្កូរ៉ៃូណារបស់ DPH) ប ុណនតអ្នកគ្ួរណតែឹង
 ពីមគ្នលការែ៍ណែនាំ ែូមចនះអ្នកអាចមធវើឲ្យម្របាកែថាអ្នុវតតតាេមគ្នលការែ៍ទាំងមនះ។  
  
 1.  អ្នកតាាំងទីលាំមៅទាំងឡាយ ណែលអាចានជាំងឺ COVID-19 គ្ួរណតរស់មៅដ្ឋច់មដ្ឋយណឡកពីអ្នកតាាំងទីលាំមៅមផ្សងមទៀតមៅកនុងបនទប់ដ្ឋច់មដ្ឋយណឡក ណែលានបនទប់ទឹកដ្ឋច់មដ្ឋយណឡកេួយ។  

 ណម្រគ្របស់អ្នកតាាំងទីលាំមៅណែលេិនានជាំងឺគ្ួរណតឃ្លល តពីគ្នន យា ងតិច 6 ហ្វីត។ មបើសិនជាមម្របើម្របាស់បនទប់ទឹករួេគ្នន  មគ្គួ្រណតសាែ ត និងសាល ប់មេមរគ្បនទប់ទឹកមនះ ែូចបានពែ៌នោងមលើបនទ ប់ពីមម្របើម្របាស់រួចេតងៗ។ 
  

 2.  េាូបអាហារ េិនគួ្របមម្រេើមៅកនុងបរិបទម្រកុេធាំមឡើយ។  មា ងបរិមភាគ្អាហារ អាចចាាំបាច់ម្រតូវដ្ឋច់ៗពីគ្នន  មែើេបឲី្យមគ្អាចបរិមភាគ្មដ្ឋយេិនសាិតមៅជិតគ្នន ។  េិនគ្ួរមម្របើមម្រគ្ឿងបរិកាា របរមិភាគ្អាហារ ការផ្គត់ផ្គង់មម្រគ្ឿងផ្សាំ 
 និងការផ្គត់ផ្គង់បរិមភាគ្មផ្សងមទៀតរួេគ្នន មឡើយ។   អ្នកបមម្រេើេាូបគួ្រណតមចៀសវាងការប ះពាល់ជិតសនិទធ ឬការប ះពាល់រយៈមពលយូរជាេួយអ្នកតាាំងទីលាំមៅ។ 

  
 3.  អ្នកផ្តល់ការណែទាំម្រតូវណតមចៀសវាងហានិេ័យ (risk) រនការនាំមេមរគ្ពីបនទប់េួយមៅបនទប់េួយមទៀត មៅមពលណែទាំអ្នកតាាំងទីលាំមៅមម្រចើនជាងាន ក់។  មនះានន័យថា ការលាងរែនិងការពាក់មម្រស្ថេរែស្ថែ តរវាងបនទប់ 

 និងសាែ តរផ្ទរនបនទប់នីេួយៗបនទ ប់ពីចូល និងមចញ។ 
  
 4.  មេញៀវពីោងមម្រៅ គ្ួរណតម្រតូវបានរឹតបនតឹងមែើេបីមចៀសវាងការនាំមេមរគ្េកកនុងកាន់ទីកណនលង។   
  
 ស្ថគ ល់ពកីណនលងមែើេបទីទលួបានពត័ា៌នណែលអាចទកុចតិតបាន  
  
 វាជាការសាំោន់ណាស់ណែលម្រតូវែឹងពីទីកណនលងមែើេបីទទួលបានព័ត៌ានពិតអ្ាំពីរមបៀបទប់ស្ថា ត់ការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 និងណែទាំខលួនអ្នកមបើសិនជាអ្នកឈឺ។ សម្រាប់មគ្នលការែ៍ណែនាំមពញមលញអ្ាំពីការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទីកណនលងរស់មៅរួេគ្នន
 មដ្ឋយសុវតាិភាព និងមគ្នលការែ៍ណែនាំមផ្សងៗមទៀត សនលឹកឯកស្ថរការពិត ចូរចូលមៅកាន់មគ្ហ្ទាំព័រមេមរគ្កូរ៉ៃូណារបស់ Department of Public Health៖ ទាំព័រព័ត៌ានអ្ាំពីមេមរគ្កូរ៉ៃូណារបស់ DPH។  
 មបើសិនជាការម្រពួយបារេៃអ្ាំពីជាំងឺ ឬការមៅដ្ឋច់មដ្ឋយណឡកណែលចាាំបាច់មែើេបីទប់ស្ថា ត់ការមកើតជាំងឺ កាំពុងមធវើឲ្យអ្នកពិបាកចិតត ជាំនួយគ្ឺានពី Los Angeles County Department of Mental Health (DMH)។ 
 ណខសទូរសពទជាំនួយរបស់ DMH គ្ឺអាចទកទ់ងបានតាេរយៈមលខ (800) 854-7771។ 
  
 មបើសិនជាអ្នកានសាំែួរ និងចង់ជណជកជាេួយនរណាាន ក់ ចូរទូរសពទមៅណខសទូរសពទព័ត៌ានរបស់ Los Angeles County  
 តាេរយៈមលខ 2-1-1 ណែលអាចទក់ទងបាន 24 មា ងកនុងេួយរែង។ 
  

 ការណែនាំសម្រាប់   

 មេមរគ្ករូ៉ៃណូាម្របមេទែម ី(COVID-19) 
 បគុ្គលណែលានពកិារភាព នងិស្ថា នភាពជាំងរុឺាំររ៉ៃ នងិអ្នកផ្តលក់ារណែទាំ

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceSocialDistancing.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/
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