េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
9/2/20៖ �នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បីឆ��ះប��ំងពីែផន�រេដើម្បីេសដ� កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer
Economy) របស់រដ� េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លៃថ� ទី 2 ែខក����ំ 2020 និងពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ
ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព។ �ប់ប��ល
� ព័ត៌�នថ�ី�ក់ទងនឹង�រេបើកេឡើង វ �ញៃនេស�កម� ក��ងអ�រែដល�នអនុ��ត
េ��ង�ត់សក់ និង�ងអ៊ុតសក់ �រអនុ��តស្រ�ប់�របេ្រង�នេ�យ��ល់ែដល�នកំណត់េ���េរៀនេដើម្បី
េ�ះ្រ�យពីត្រម�វ�ររបស់សិស្សែដល�ម�រ�រ�ំ្រទ និងេស�កម� ឯកេទស ក៏ដូច��របណ��ះ ប�
� ល និង�របេ្រង�ន
ស្រ�ប់ក��ំងពលកម� សំ�ន់ៗេ�ម�វ �ទ�ល័យ និងសកលវ �ទ�ល័យ។
9/13/20៖ សូ មេមើលបច��ប្បន� �ពបន� ិចបន� �ចេ�េលើប�� ីឧ�ហរណ៍ៃន�រ្របមូ លផ��ំ ែដលមិន្រត�វ�នអនុ��ត និងេមើល
ព័ត៌�ន�ក់ព័ន�នឹង�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខេ�ក��ងេ�ជនីយ��ន។

ទទួ ល�នព័ត�
៌ នថ�ីៗ!

FAQ (សំណួរែដលេគសួ រ�ញឹក�ប់) េនះេឆ� ើយសំណួរែដលអ� ក�ច�នអំពី

ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នេពញេលញនិងថ�ីបំផុត សូ ម�ន
កំែណរស្រម� លចុងេ្រ�យៃនេសចក� ីប��ប់�រេឡើង វ �ញ ែដល្រត�វ�នចុះេ�េគហទំព័រ�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់ Public
Health េ�៖ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/។
ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងជំងឺ

COVID-19

្រក�ត់�ំងមុខ
*េ�្រគប់េពលែដលពួ កេគ�នទំ�ក់ទំនង�មួ យឬទំនង��នទំ�ក់ទំនង�មួ យមនុស្សេ�េ្រ�ពីផ�ះរបស់ខ� �ន
េលើកែលងែតពួ កេគ្រត�វ�នប��ប់មិនឲ្យ�ក់េ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �ន។

េ្រជើសេរ �ស�៉ង�ងៃវ�ត់បន� យ�និភ័យ
(risk)
របស់អ�កស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 េ�េ្រ�ផ� ះ

អ� ីខ�ះែដលេបើកដំ
េណើរ�រេ�ក��ង
េ�នធី Los
Angeles

ចុចេលើតណ
ំ �ងេ្រ�មេដើម្បីរ�លងេ�្រប�នបទែដលអ� កចង់ែស�ងយល់បែន� ម។
ែផន�រ��រេឡើង វ �ញ .................................................................................................................................................................... 2
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល ............................................................................................................................................. 3
�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ ................................................................................................................................. 4
ត្រម�វ�រក��ង្រគ� �រ និងត្រម�វ�រែថ� ំ��ល់ខ� �ន ........................................................................................................................................................... 5
�រ�រ ......................................................................................................................................................................................................................................... 5
��េរៀន �រែថ� ំកុ�រ �រេ�ះជំរុ� និង�រសិក� .................................................................................................................................................... 6
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ែផន�រ��រេឡើង វ �ញ
•

េតើអ�ីេ�គឺ�ែផន�រស្រ�ប់�រេបើកេ�នធី Los Angeles េឡើង វ �ញ?
េ�នធី Los Angeles �នត្រមង់ែផន�ររបស់ខ� �នស្រ�ប់�រេបើកេ�នធីេឡើង វ �ញ�មួ យែផន�រថ�ីរបស់រដ� California េដើម្បី
�ត់បន� យជំងឺ COVID-19 ែដលរ ួម�នលក� ណៈវ �និច�័យែដល�នែកស្រម� ល ែដលនឹង្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់�សកម� �ព
ឬវ �ស័យអ� ីខ�ះ�ចេបើកេឡើង វ �ញេ�ក��ងេ�នធីៃនរដ� California។ េ្រ�មែផន�រេដើម្បីេសដ� កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន
(Blueprint for a Safer Economy)េនះ េ�នធីនីមួយៗ្រត�វ�ន�ត់ឲ្យេ���ក់ (Tier) មួ យេ�យែផ� កេលើ�េតើេ�នធីេ�ះ
កំពុងេធ� ើ�រ�រ�នល� ប៉ុ�
� េ�េលើ វ ��ន�រណ៍ែដល�ក់ទងនឹង�រឆ� ងក��ងសហគមន៍ៃនជំងឺ COVID-19។ ��ក់ែដលេយើង
្រត�វ�ន�ត់ឲ្យ នឹងកំណត់ពី្របេភទសកម� �ព និង វ �ស័យអ� ីខ�ះែដលេ�នធី Los Angeles �ចពិ�រ�េបើកេឡើង វ �ញ�ន។
្រសបេពលែដលេយើងេធ� ើដេំ ណើរឆ� ង�ត់�រ��រេឡើង វ �ញ �យក��នសុខ�ព��រណៈនឹងពិ�រ�ពីល័ក�ខ័ណ��មមូ ល��ន
និងត្រម�វ�រសហគមន៍េ�េពលផ� ល់អនុ�សន៍ដល់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�ក់ទងនឹងេពលេវ� និងរេបៀបេបើក វ �ស័យេផ្សងៗ
្របកបេ�យសុវត� ិ�ព េ�េពល�ន�រអនុ��តេ�យរដ� ។
• េតើេ�នធី Los Angeles ស�ិតក��ង��ក់មួយ�?
េ�េពលរដ� �នបេ�� ញ ែផន�រេដើម្បីេសដ� កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy) �លពីៃថ�ទី 28
ែខសី���ំ 2020 េ�នធី Los Angeles ស� ិតេ�ក��ង��ក់ទី 1 (Tier 1) ែដល�នន័យ��ន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �៉ងទូ លំទូ�យ
េ�ក��ងេ�នធី។ ចូ លេ��ន់ https://covid19.ca.gov/safer-economy/ េដើម្បីដឹង�បច��ប្បន� េ�នធី Los Angeles ្រត�វ�ន
�ត់ឲ្យេ���ក់មួយ�។
• េតើេយើងនឹង��ស់ទីឆ�ង�ត់ដំ�ក់�ល��រេឡើង វ �ញេនះ�នរហ័សប៉ុ�
� ?
េ�នធី Los Angeles មិន�ចេធ� ើដំេណើរឆ� ង�ត់ដំេណើរ�រ��រេឡើង វ �ញរហ័ស�ងអ� ីែដលរដ� អនុ��តេ្រ�មែផន�រេដើម្បី
េសដ� កិច��នសុវត� ិ�ព�ងមុន (Blueprint for a Safer Economy)របស់ខ� �នេ�ះេឡើយ។ េយើង្រត�វ�ន�ត់ឲ្យេ�្រក �មមួ យ
េ�យែផ� កេលើអ្រ��រឆ� ងក��ងសហគមន៍ៃនជំងឺ COVID-19 េហើយ��ក់េ�ះកំណត់ពី វ �ស័យ្របេភទអ� ីខ�ះែដលេយើង�ចពិ�រ�
េបើកេឡើង វ �ញ។ េយើងនឹងបន� ស� ិតក��ង��ក់បច��ប្បន� រហូ តដល់េយើងបំេពញល័ក�ខ័ណ�របស់រដ� េដើម្បី��ស់ទីេ���ក់ប��ប់។ េបើសិន
�េយើង�នបំេពញល័ក�ខ័ណ�� ំងេនះរយៈេពល�៉ងតិចពីរស��ហ៍�ប់ៗ�� និង�នស� ិតេ�ក��ង��ក់បច��ប្បន� រយៈេពល�៉ង
តិចបីស��ហ៍ េ�ះេយើង�ច��ស់ទីេ���ក់ប��ប់�ន។ ប��ប់មក េ�នធី�ចសេ្រមច�េតើ្រត�វេបើកេឡើង វ �ញនូ វវ �ស័យ� ំង
អស់ែដលរដ� អនុ��តស្រ�ប់��ក់េ�ះ ឬ្រត�វបន� យេល្ប�ន េ�យែផ� កេលើល័ក�ខ័ណ� និងត្រម�វ�រក��ងមូ ល��ន។ េ�លបំណង
របស់េយើង គឺេដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�េយើងបន� ពន្យឺត�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 និងទប់��ត់�រេកើនេឡើងៃនចំនួនករណី
េ��មមន� ីរែថ� ំសុខ�ព ខណៈែដលអនុ��តឲ្យ�ន�រ្រតឡប់មកវ �ញបន� ិចម� ងៗ និងេ�យសុវត� ិ�ពនូ វសកម� �ព
មួ យចំនួនេ��ងេ្រ�ផ� ះ។ េ�លបំណង�ង
ំ េនះ នឹងដឹក�ំ�រផ� ល់អនុ�សន៍ដល់្រក �ម្របឹក�ភិ�ល�ក់ទងនឹងអ� ីខ�ះ
និងេពល�ែដល្រត�វេបើកេឡើង វ �ញ។
• េតើ��រណជន�ចេធ� ើអ�ីខ�ះេដើម្បីជួយពេន� �នដំេណើរ�រ��រេឡើង វ �ញរបស់េ�នធី Los Angeles?
��
៌ េ��ះេ�មុខស្រ�ប់�រ��រេឡើង វ �ញរបស់េ�នធី Los Angeles �្រស័យេលើេយើង�នសមត� �ព�ត់បន� យ�រឆ� ង
ជំងឺក��ងសហគមន៍�អត� ន័យ។ េបើសិន�េយើង�ចេធ� ើ��ន េយើង�ចឲ្យកុ�រ និង្រគ�បេ្រង�ន្រតឡប់េ���ក់េរៀនរបស់
ពួ កេគវ �ញ េហើយមនុស្ស�ន់ែតេ្រចើន្រតឡប់េ�េធ� ើ�រ�ររបស់ខ� �ន្របកបេ�យសុវត� ិ�ពបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។
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FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
�ជីវកម� ៃដគូ សហគមន៍ និង្រប�ពលរដ� �ច�ំ្រទ�រ�រេនះ�ង
ំ អស់�� េ�យបន� �រអនុវត� ែដលេយើងដឹង��ចទប់
��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19៖ �ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) �រ�ក់្រក�ត់�ង
ំ មុខ * េ�ទីកែន� ង��រណៈ (ឧ.
�ងលក់េ្រគ�ងេទស ផ� វ� លំ ឧទ�ន �ងលក់�យ និង�រ ��ល័យ) �រ�ងៃដរបស់ខ� �ន �រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
េបើសិន�ឈឺ និង�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID19។

េសចក� ប
ី ��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�ល
•

េតើេសចក� ីប��ប់ឲ្យេបើកេឡើង វ �ញ�នសុវត� ិ�ព�ងេ�កែន� ងេធ� ើ�រ និងេ�ក��ងសហគមន៍ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងជំងឺ
COVID-19 គឺ�អ� ី?
េសចក� ីប��ប់ឲ្យេបើកេឡើង វ �ញ�នសុវត� ិ�ព�ងេ�កែន� ងេធ� ើ�រ និងេ�ក��ងសហគមន៍េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19
(េសចក� ីប��ប់) េនះគឺ�បទប��ផ� វ� ច�ប់ែដល�នេចញេ�យម�ន� ីសុ�ភិ�លរបស់េ�នធី Los Angeles េដើម្បីជួយ
ពន្យឺត�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 និង�រ�រស�ជិកក��ងសហគមន៍របស់េយើងែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់បំផុត
ែដល�ចេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19។ េសចក� ីប��ប់េនះ្រសប���មួ យេសចក� ប
ី ��ប់្របតិបត� ិស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 និង េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លៃនរដ� California។

•

េតើ�ជីវកម� ទីកែន� ង��រណៈ និងសកម� �ព្របេភទអ� ីខ�ះែដលេបើកដំេណើរ�រេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles?
ដ�ប�ពួ កេគអនុវត� �ម�រែណ�ំអំពី�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �ជីវកម� អង� �ព
និងទីកែន� ង��រណៈ�េ្រចើន្របេភទេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles �ចេបើក��រដល់��រណជន និងបន� សកម� �ព�ន។
ឧ�ហរណ៍�នេរៀប�ប់េ�េលើ “អ� ីខ�ះែដលេបើកដំេណើរ�រេ�ក��ងេ�នធី Los Angeles County។” េសចក� ីសេង� បេនះក៏រ ួម
�នតំណេ��ន់ ពិធី�ររបស់េ�នធី ែដលគូ សប��ក់ពីជំ�នែដល�ជីវកម� អង� �ព និង��រណជន�ំ�ច់្រត�វ
េធ� ើេដើម្បីជួយពន្យឺត�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�ទីកែន� ង� ំងេនះ។

•

ខណៈែដលេសចក� ីប��ប់េនះកំពុង�ន្របសិទ��ព េតើអ�ក�ចេចញពីផ�ះរបស់អ�កេ�េពល�?
មិន�ន�ររ �តបន� ឹងេ�េលើេពលេវ�ែដលបុគ�ល�ចេចញពីផ�ះរបស់ខ� �នេឡើយ េបើសិន�ពួ កេគ�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ*
េ�េពលេ�ជិតឬ្របែហល�េ�ជិតអ� កដៃទ និងេ���តពីមនុស្សែដលមិនស� ិតក��ង្រគ� �ររបស់ខ� �ន។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យេ�េពលអ� កេ�ជិតអ� កដៃទែដលមិនែមនេ�ក��ង្រគ� �ររបស់ខ� �នេធ� ើឲ្យអ� ក�ន�និភ័យ (risk)
�មួ យជំងឺ COVID-19 ដូ េច� ះ��ន�រៈសំ�ន់�ស់ែដលអ� កស� ិតេ�ផ� ះឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និងេជៀស�ង�ល់�រជួ បជុំទំហំប៉ុ�
� ក៏េ�យ�មួ យមនុស្សែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �ររបស់េ�កអ� ក។
សកម� �ព�ងេ្រ�ម ្រត�វ�នអនុ��ត ដ�ប�អ� កអនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វឲ្យរក�គំ�តសង� ម (�ង�យ)៖
• �រចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពែដល�ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់សុខ�ព និងសុវត� ិ�ពរបស់អ�ក��ល់ ឬរបស់្រគ� �រ/ស�ជិក
្រគ� �រ (រ ួម� ំងសត� ចិ��ឹម) ដូ ច��រេ�ជួ ប្រគ�េពទ្យ ឬេពទ្យសត� ឬ�រទទួ ល�រផ� ត់ផ�ង់េវជ� ��ស� ឬ��។ំ
• �រទទួ ល ឬ�រផ� ល់េស�កម� និង�រផ� ត់ផ�ង់ ដូ ច�េ្រគ�ងេទសស្រ�ប់ខ� �នអ� ក និង្រគ� �រ ឬស�ជិក្រគ� �រ។
• �រែថ� ំអនីតិជន ជន�ស់ជ� ជនក��ងបន��ក បុគ�លពិ�រ ឬបុគ�ល�យរងេ្រ�ះេផ្សងេទៀត។
• �រទទួ ល�រ�ំ្រទសុខ�ព�កប្បកិ រ �� ឬ្រក �មវ �បត� ិៃន�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�នេ�យ��ល់េ�ក��ង�រ្របជុំ្រក �មតូ ច
ដូ ច� Alcoholics Anonymous ឬ Narcotics Anonymous េដើម្បីទទួ ល�រ្របឹក�េ�បល់េ�យែផ� កេលើជំេនឿ ដ�ប�
�នវត� �នមនុស្ស 10 �ក់ឬតិច�ងេនះ។
• �រេធ� ើ�រេ�ក��ង�ជីវកម� ែដលេបើកដំេណើរ�រ ឬេធ� ើ្របតិបត� ិ�រមូ ល��នអប្បបរ�េ�ក��ង�ជីវកម� មួយែដល្រត�វ
�នបិទ�បេ�
� ះ�សន� ។
• �រេធ� ើ�រឲ្យ �រស� ័្រគចិត�េ� ឬ�រទទួ លេស�េ�្របតិបត� ិ�រែថ� ំសុខ�ព។
• �រចូ លេ្របើេស�កម� រ��ភិ�លសំ�ន់ៗ ដូ ច��រទទួ លេស�កម� សង� ម ឬ�រអនុេ�ម�មដី�តុ��រ ឬដី�
អនុវត� ច�ប់។
• �រចូ លរ ួមក��ងេស�កម� ែផ� កេលើជំេនឿ/េ�រពបូ �េ�ទី�ងេ្រ�ឬេ�យពីចំ�យ។
• �រចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពលំែហ ឬកម�ន� �ក់�ក់។
• �រទិញអី��ន់េ�ឬយកអី��ន់េ�េ្រ��ជីវកម� លក់�យ។
មនុស្សែដល�ន�យុ 65 ��ំនិងេ្រចើន�ងេនះ និង/ឬអ� កែដល�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យគួ រែតេចញពីផ�ះេដើម្បីេធ� ើសកម�
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�

•

�ព�ំ�ច់ ដូ ច��រទទួ ល�រែថ� ំសុខ�ព ឬម� �ប��រប៉ុេ�
� ះ ពីេ្រ�ះពួ កេគ�យនឹង�នជំងឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ
COVID-19។ ពួ កេគគួ រែតស� ិតេ�ផ� ះឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន ឲ្យេគដឹកជ��ន
� េ្រគ�ងេទស ឱសថ និងទំនិញ
សំ�ន់ៗេ�ពួ កេគ និងទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�របស់ខ� �ន��មៗ េ�ះបីពួកេគ�នេ�គស��ក្រមិត្រ�លក៏េ�យ។ Public
Health �នែណ�ំ�៉ងមុត�ំឲ្យនិេ�ជកផ� ល់�រស្រម� លេ�យេធ� ើ�រពីច��យ (telework) ឬ�រស្រម� លេផ្សងេទៀត
ដល់ពួកេគ។
េតើេសចក� ីប��ប់េនះនឹង�ន្របសិទ��ពយូរប៉ុ�
� ?
េសចក� ីប��ប់េនះ�ន្របសិទ��ពរហូ តដល់�្រត�វ�នពន�រេពល ព្រងីក ឬេធ� ើបច��ប្បន� �ពេដើម្បី�រ�រសុខ�ព
របស់��រណជន។

•

េតើ្រប�ពលរដ� ក��ងេ�នធី Los Angeles ្រត�វអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់របស់េ�នធី Los Angeles និងរដ� California ែដរ
ឬេទ?
្រប�ពលរដ� � ំងអស់ែដលរស់េ�ក��ងែដនយុ��ធិ�រសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles (ែផ� ក� ំងអស់ៃនេ�នធី
េលើកែលងទី្រក �ង Long Beach និង Pasadena) ្រត�វែតអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់របស់េ�នធី LA ែដល្រសប���មួ យេសចក� ី
ប��ប់របស់រដ� California។ ទី្រក �ង Long Beach និង Pasadena �ន�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់ពួកេគ��ល់ េហើយ្រប
�ពលរដ� និង�ជីវកម� េ�ក��ងទី្រក �ង�ង
ំ េ�ះគួ រែតពិនិត្យេមើល�មួ យ�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់ពួកេគ��ល់ស្រ�ប់
�រែណ�ំ។ េបើសិន�េសចក� ីប��ប់របស់េ�នធី LA ខុស��ពីេសចក� ី ប��ប់របស់រដ� ឬរបស់្រក �ង ្រប�ពលរដ� �ចអនុវត� �ម
េសចក� ីប��ប់មួយ�ក៏�នែដលតឹង រុ�ង�ង។

•

េតើ�នអ� ីេកើតេឡើង េបើសិន�ខ��ំមិនអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់េនះ?
Public Health េជឿ�ក់�ពលរដ� នឹងស� ័្រគចិត�អនុវត� �មេសចក� ីប��ប់េនះេដើម្បី�រ�រមនុស្ស�ទី្រស�ញ់ ពលរដ� េផ្សង
េទៀត និងសហគមន៍របស់េយើង។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េបើសិន�អ� កមិនអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់េនះ អ� ក�ច្រត�វ�ន
�កពិន័យ �ប់ពន� ��រ ឬ� ំងពីរ។

�ររក�គំ�តសង�ម (�ង�យ) និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
•

េតើអ�ក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុវត� �មជំ�នអ� ីខ�ះេដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19?
ជំងឺ COVID-19 �ចរ �ក�ល�លេ�េពលមនុស្សប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ឬេ�េពលពួ កេគប៉ះ�ល់អ�ីមួយែដល�នេមេ�គេ�េលើ
េ�ះ េហើយប��ប់មកប៉ះមុខរបស់ខ� �ន។ េដើម្បីទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 អ� ក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ៖ (1)
ស� ិតេ�ផ� ះឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន (2) �ក់ក្រមិតេលើ�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្ស
មកពី�ងេ្រ�្រគ� �ររបស់អ�ក មិន�អ� កេ�ក��ងអ�រ ឬេ្រ�អ�រេឡើយ (3) រក�គំ�ត ពិត�៉ងតិច្រ�ំមួយហ� ីតពីបុគ�ល
ែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់អ�ក (4) �ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20
វ ��ទី ឬេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% (5) �ក់
្រក�ត់�ំងមុខ*េ�េលើ្រចមុះនិង�ត់របស់អ�ក�ល់េពលអ� កេចញពីផ�ះនិងេ�េពលែដលអ� ក�នទំ�ក់ទំនង�មួ យ ឬ
្របែហល��នទំ�ក់ទំនង�មួ យមនុស្សែដលមិនរស់េ�ក��ង្រគ� �ររបស់អ�ក េ�ះ�អ� កេ�ទីកែន� ងឯកជន ឬទី��រណៈ
ឬេ��ងក��ងឬទី���ងេ្រ� (េលើកែលងេ�េពលែដលករណីេលើកែលង្រត�វ�នកត់ស��ល់) និង (6) េចៀស�ង�រ្រ�្រស័យ
�ក់ទង��ល់�ង
ំ អស់េ�េ្រ�្រគ� �រ េ�េពលែដលអ� កឈឺេ�យ�នអ�រៈ ្រគ �នេ�� ឬក� ក េលើកែលង
ែតេដើម្បី�រែថ� ំសុខ�ព�ំ�ច់។ ពិនិត្យេមើល “េ្រជើសេរ �ស�៉ង�ងៃវ- �ត់បន� យ�និភ័យ (risk) របស់អ�កស្រ�ប់ជំងឺ
COVID-19 េ�េ្រ�ផ� ះ” េដើម្បីែស� ងយល់ពីេរឿងេផ្សងេទៀតែដលអ� ក�ចេធ� ើ�នេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) របស់អ�ក
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 េ�េពលែដលអ� កស� ិតេ�េ្រ�ផ� ះ។

•

េតើអ�ក្រត�វេធ� ើ�ររក�គំ�តសង� ម (ពិត) �មួ យស�ជិក្រគ� �រ និងេពលេ�ផ�ះែដរឬេទ?
េទ អ� កមិន�ំ�ច់ស�ិតេ�គំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលរស់េ�ក��ង្រគ� �រ ឬដំបូលែតមួ យ�មួ យអ� កេទ។ ប៉ុែន� េបើសិន
�អ� កឈឺ អ� កគួ រែតស� ិតេ�ក��ងបន� ប់�ច់េ�យែឡក យកល� គួ រ�នបន� ប់ទឹក��ល់ខ� �ន និង�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់
�មួ យអ� កដៃទេដើម្បីេចៀស�ង�រចម� ងេមេ�គេ�អ� កដៃទេ�ក��ងផ� ះ។

•

េតើេភ��វ�ចមកេលងផ�ះរបស់អ�ក�នែដរឬេទ?
អ� កមិនគួ រ�នេភ��វ មនុស្សេផ្សងពីអ�កែដល�ំ�ច់្រត�វផ� ល់េស�កម� �ំ�ច់ ដូ ច��រែថ� ំ ឬ�រជួ សជុលេឡើយ។
េភ��វ� ំងេនះមិនគួ រមកេឡើយ េបើសិន�ពួ កេគឈឺ និង្រត�វែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខ* និងអនុវត� �ររក�គំ�តសង� ម (ពិត)
ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន ខណៈេពលេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។ ចូ រពិ�រ�ពី វ �ធីេផ្សងេទៀតេដើម្បី�ក់ទង
�មួ យ្រគ� �រ និងមិត�ភក� ិដូច��មរយៈ�រទូ រសព� ឬ�រ្របជុំ� វ �េដអូ ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
ត្រម�វ�រក��ង្រគ��រ និងត្រម�វ�រែថ�ំ��ល់ខ� �ន
•

េតើអ�ក�ចទិញចំណីសត� ចិ��ឹម ឬយកសត� ចិ��ឹមរបស់អ�កេ�សម� ិតស��ង�នែដរឬេទ?
�ទ/�ស។ អ� ក�ចេ��ងផ� ត់ផ�ង់ផលិតផលសត� ចិ��ឹមេដើម្បីទិញេ្រគ�ងផ� ត់ផ�ង់សត� ចិ��ឹម និង�ចយកសត� ចិ��ឹម
របស់អ�កេ�សម� ិតស��ងេ�គ� ីនិកបសុេពទ្យ �ងលក់ចំណីសត� ចិ��ឹម ឬ�ងសម� ិតស��ងសត� ចិ��ឹម។ �រសម� ិតស��ត
សត� ចិ��ឹម ចល័ត ក៏្រត�វ�នអនុ��តផងែដរ។ ស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �រ
របស់អ�ក និងេ្របើ ្រក�ត់�ំងមុខ*។

•

េតើ�ងលក់រថយន� េបើក��រែដរឬេទ?
�ងលក់រថយន� �ចេបើក��រេដើម្បីេធ� ើ�រជួ សជុល �រផ� ត់ផ�ង់េ្រគ�ងរថយន� និងបន� ប់�ក់�ំងប��ញ ក៏ដូច��រលក់
�មអុីនធឺណិត េបើសិន�ពួ កេគអនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ
�ក់�ក់។ �រេបើក�កល្បង�ចេធ� ើេ��ន ដ�ប��ងលក់�ក់ក្រមិតចំនួនអ� កដំេណើរេ�ក��ង�នយន� ក��ងអំឡ
� ង
�រេបើក�កល្បងមក្រតឹមអតិថិជន��ក់�មួ យបុគ�លិកែដលអង��យេ�េ�អី�ងេ្រ�យផ��យ�� េ�េពល�ែដល�ច
េធ� ើ�ន។ � ំងអតិថិជន � ំងបុគ�លិក្រត�វែត�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ*។

•

េតើ�ជីវកម� ែថ�ំ��ល់ខ� �នេបើក��រែដរឬេទ?
�ង�ត់សក់ និង�ងអ៊ុតសក់ �ចផ� ល់ជូនេស�កម� ក��ងអ�រេ�ក្រមិត 25% ៃនសមត� �ពផ��កមនុស្សអតិបរ�របស់�ង
ប៉ុែន� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យបន� ផ� ល់េស�កម� េ��ងេ្រ�អ�រឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ េ�េពលេនះ
�ង�ត់សក់ និង�ងអ៊ុតសក់ និងេស�កម� ែថ� ំ��ល់ខ� �នេផ្សងៗេទៀត (ឧ. �ង�ត់្រកចក �ង�ត់ែស្បក
�ងែថរក�សម� ស្ស ែថ� ំែស្បក និងេស�កម� េ្រគ�ងស��ង េស�កម� ដកេ�ម អ� កឯកេទសសិល្បៈ�ង�យ �ង�ក់�ក់
និង�ងេ�ះ្រតេចៀក និងកែន� ងព��លេ�យ�៉ស� េ�ក��ងកែន� ងែដលមិនព��លសុខ�ព)
មិន�ចផ� ល់ជូននូ វេស�កម� េ��ងក��ងអ�រ។ �៉ង�មិញ ្របសិនេបើ�ន��ក់�ររ��ភិ�លេចញប�����ប័ណ�
ឬលិខិតអនុ��ត ពួ កេគ�ចផ� ល់េស�កម� កំណត់មួយចំនួនេ��ងេ្រ�អ�រ។ �ង�ក់ �៉ក់ចិេ�� ើម
និងេធ� ើ�ត់មុខអចិៃ�ន� យ៍និង�ងេ�ះេផ្សងៗ មិន្រត�វ�នអនុ��ត េធ� ើ្របតិបត� ិ�រេ��ងេ្រ�។ សូ មទូ រសព� �មុន
េដើម្បីប��ក់�េតើេស�ែថ��
ំ � ល់ខ� �នេផ្សងេទៀត្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ��ងេ្រ�។ ស្រ�ប់េស�កម� �មួ យែដលអ� កទទួ ល
� ងេពលអ� កមកជួ ប
សូ មយក ្រក�ត់�ំងមុខ*យកល� �ចរង� ិលជុំ្រតេចៀកេហើយទុក� �ប់អំឡ
េ�យរង់�ំេ�េលើរថយន� របស់អ�ក រហូ តដល់េពលេវ��ត់ជួប េហើយសូ មកុំ�ំអ�កេផ្សងេទៀតមកជួ ប�មួ យអ� ក។

�រ�រ
•

េតើអ�ក�ចេ�េធ� ើ�រ�នែដរឬេទ?
�ទ/�ស។ េបើសិន�អ� កេធ� ើ�រេ��ជីវកម� ែដល្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើក��រ អ� ក�ចេ�េធ� ើ�រ�ន ដ�ប�អ� ក
អនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វៃន�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ េ�េពលអ� កេធ� ើដំេណើរេ�/មក
ពីេធ� ើ�រ និងខណៈេពលអ� កេ�កែន� ងេធ� ើ�រ។ ស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �រ
របស់អ�កេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន និងេ្របើ ្រក�ត់�ំងមុខ*េបើសិន�អ� កប៉ះ�ល់ ឬទំនង��ន�រប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ��មួ យអ� កដៃទ។ េដើម្បីេបើក��រ�ន �ជីវកម� ្រត�វែតអនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វែដល�ក់ទងនឹង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ង
ជំងឺ និង�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ)។ �កសួ រនិេ�ជករបស់អ�កអំពី វ �ធីេដើម្បី�ត់បន� យឱ�សកុំឲ្យជំងឺ COVID-19
រ �ក�ល�ល ដូ ច��រេរៀបចំទីកែន� ងេធ� ើ�រេឡើង វ �ញ េដើម្បីអនុ��តឲ្យបុគ�លិករក�គំ�ត�នសុវត� ិ�ពពីបុគ�លិកេផ្សង
េទៀតនិងពីអតិថិជន �លវ ��គេធ� ើ�រេផ្សង ឬេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ។
សូ មកត់ស��ល់ េ�េពលេនះ េ�យ�រែត�រេកើនេឡើងនូ វ�និភ័យ (risk) ៃន�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19
�រ ��ល័យែដលមិន្រត�វ�នកំណត់េ�ក��ងបទប�� ���ជីវកម� �ំ�ច់ េហ��រច�សម� ័ន��ំ�ច់
ឬ្របតិបត� ិ�រែថ�ស
ំ ុខ�ព មិន�ចេបើកស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រក��ងអ�រ�នេទ
េលើកែលងែត�រអនុវត� េ�េលើ្របតិបត� ិ�រមូ ល��នអប្បបរ�ែដល្រត�វ�នកំណត់េ�ក��ងបទប��។
្របសិនេបើ� រ ��ល័យរបស់េ�កអ� ក្រត�វ�នបិទ សូ មសួ រនិេ�ជករបស់េ�កអ� ក
្របសិនេបើអ�ក�ចេធ� ើ�រពីផ�ះរហូ តដល់បុគ�លិក្រត�វ�នអនុ��ត វ �ល្រតឡប់េ��រ ��ល័យ វ �ញ។

•

េតើអ�ក�ច�ក់�ក្យសុំ�រ��ន�រ�រេធ� ើ�នែដរឬេទ េបើសិន�អ� ក�នទទួ លរងផលប៉ះ�ល់ពីជំងឺ COVID-19?
េបើសិន�និេ�ជករបស់អ�ក�ន�ត់បន� យេ�៉ងេធ� ើ�ររបស់អ�ក ឬបិទ្របតិបត� ិ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19
អ� កគួ រែត�ច�ក់�ក្យសុំ����ប់រងស្រ�ប់�រ��ន�រ�រេធ� ើ�ន។ េមើល
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm។

•

្របសិនេបើេ�កអ� ក្រត�វេ�ផ�ះេ្រ�ះអ� កេធ� ើច��ឡីស័ក ឬេ��ច់ពីេគ េតើអ�ក�ចេ្រជើសយក�រឈប់ស្រ�ក្របេភទ�?
អ� ក�ចេ្របើ paid sick leave ឬ�ក់�ក្យេស� ើ បណ�ឹង�ម�រសំណង����ប់រងជនពិ�រ (Disability Insurance (DI) claim ។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
សូ មេមើលេគហទំព័រ COVID-19 Resources and Workers’ Compensationសំណងកម� ករ និងធន�នជំងឺ COVID-19
របស់�យក��នទំ�ក់ទំនងឧស�ហកម� �លីហ�័រ�៉ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។ �រឈប់ស្រ�កែដលមិន�នបង់្រ�ក់
ក៏�ច�នស្រ�ប់អ�ក�មរយៈច�ប់ស�ីពីសិទ�ិ្រគ� �រ�លីហ�័រ�៉។ សូ មពិនិត្យេមើលេគហទំព័រ COVID-19 website
របស់�យក��ន�រ�រយុត�ិធម៌
និងលំេ���នរបស់�លីហ�័រ�៉ស្រ�ប់សំណួរែដលសួ រញឹក�ប់�ក់ទងនឹង�រ�ររបស់ពួកេគ។
សូ មេមើល�រែណ�ំរបស់សុខ�ព��រណៈ�ក់ទងនឹង�រឈប់ស្រ�ករបស់បុគ�លិក និងអត� ្របេ�ជន៍
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម៖ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/FAQ-WorkersRights.pdf។

��េរៀន �រែថ�ំក�
ុ រ �រេ�ះជំរុ� និង�រសិក�
•

េតើកូនរបស់អ�ក�ចេ�កែន� ងែថ�ំកុ�រ�នែដរឬេទ?
�ទ/�ស។ ទីកែន� ងែថ� ំកុ�រ�ចេបើកដំេណើរ�រ�ន ដ�ប�ពួ កេគអនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វែដល�នេរៀប�ប់
េ�ក��ងេសចក� ីប��ប់េនះ។
o

�រែថ� ំកុ�រ្រត�វែតេធ� ើេឡើងេ�ក��ង្រក �ម�នស� ិរ�ព ែដល�នន័យ�
កុ�រដែដលគួ រស� ិតេ�ក��ង្រក �មដែដល�េរៀង�ល់ៃថ� និងមិន�ច��ស់ប�រពី
� ្រក �មមួ យេ�្រក �មមួ យេទៀត�នេឡើយ។
ដូ ច��េនះែដរ គឺ�នទំហំអតិបរ�ស្រ�ប់្រក �មនីមួយៗ ែដល�នកំណត់េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ។

o

េបើសិន�កុ�រេ្រចើន�ងមួ យ្រក �ម្រត�វ�នែថ� ំក��ងេពល�មួ យ��េ�មជ្ឈមណ�ល/អ�រមួ យ ្រក �មនីមួយៗ្រត�វែតស� ិត
េ�ក��ងទីកែន� ង�ច់ពី�� េហើយ្រក �ម� ំងេនះមិន�ច�យចូ ល���នេទ។

o

អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំកុ�រនីមួយៗ្រត�វែតេ��មួ យកុ�រែតមួ យ្រក �មប៉ុេ�
� ះ។

បែន� មេលើេនះ េ�យ�ន�រអនុម័តពី��ក់�រេចញ���ប័ណ� �រែថ� ំកុ�រ
និង�រែថ� ំេពលៃថ�ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន �ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ��ល់េ�េលើទី���� េបើសិន�
េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ ្រត�វ�នអនុវត� �ម។

•

េតើអ�ក ឬកូ នរបស់អ�ក�ចចូ លេរៀនេ���េរៀន ឬម�វ �ទ�ល័យ�នែដរឬេទ?

��េរៀន K-12 ម�វ �ទ�ល័យ និងសកលវ �ទ�ល័យ�ចបន� េធ� ើ្របតិបត� ិ�រ�ន ប៉ុែន� ្រត�វែតេធ� ើដូេ��ះក��ង
ែបបបទមួ យែដល�នសុវត� ិ�ព�មែដល�ចេធ� ើ�នស្រ�ប់សិស្ស ្រគ�បេ្រង�ន និងបុគ�លិក។
�រេបើក�ថ�ីរបស់ពួកេគនឹង្រត�វ�នដឹក�ំេ�យរដ� និងេ�យ�រសេ្រមចចិត�របស់��េរៀននីមួយៗ�ម្រស �ក
� ងេពល�នេ�គ�តត�ត។
ឬម�វ �ទ�ល័យ / �កលវ �ទ�ល័យអំពី វ �ធីេរៀបចំឱ�សសិក� �នល� បំផុត ក��ងអំឡ
េ�េពលេធ� ើ�រសំេរចចិត� ពួ កេគនឹងពិ�រ�េលើក��េផ្សងៗ ដូ ច��ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19
េ�ក��ងសហគមន៍មូល��នរបស់ពួកេគនិងអ� ីែដលេគដឹងអំពី�និភ័យ និងអំពីយទ
ុ � ��ស� ែដល�ច�ត់បន� យ�និភ័យ
(risk) � ំងេ�ះ។
េ�េពលេនះ ម�ន� ីសុ�ភិ�ល��រណៈរបស់រដ� �ន�ម�ត់��េរៀន K-12 ��រណៈ និងឯកជន� ំងអស់េ�ក��ង
េ�នធីៃនរដ� California ែដលស� ិតេ�ក��ងលំ�ប់��ក់ទី 1 (Tier 1) (�រឆ� ងជំងឺក��ងសហគមន៍�៉ងទូ លំទូ�យ)
ៃនគេ្រ�ងេដើម្បី�រ��រេឡើង វ �ញរបស់រដ� រ ួម�នេ�នធី Los Angeles ពី�រេបើកេឡើង វ �ញនូ វ�របេ្រង�នេ�យ��ល់
េលើកែលងែតេដើម្បីេ�ះ្រ�យត្រម�វ�រសិស្សែដល�ម�រ�រ�ំ្រទ និងេស�កម� ឯកេទស។ �ប់េផ� ើមពីៃថ�ទី 14 ែខក����ំ
2020 ��េរៀន K-12 េ�ក��ងេ�នធី Los Angeles
�ចផ� ល់េស�កម� ក��ង��េរៀនស្រ�ប់្រក �មសិស្សតូ ចៗែដល�នែផន�រអប់រ�លក� ណៈបុគ�ល (IEP)
សិស្សែដល�ម�រ�របេ្រង�នស្រ�ប់��អង់េគ� ស���ទីពីរ (ESL) និងសិស្សែដល្រត�វ�រ�រ�យតៃម�
ឬេស�កម� ក��ង��េរៀនឯកេទស ដ�ប���េរៀន�ចអនុវត� ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�ល�នេពញេលញ
និងមិនេលើសពីែដនកំណត់ចំនួនសិស្សអតិបរ�។ ្រក �ម�ទិ�ពេផ្សងេទៀតស្រ�ប់�រ�ំ្រទ និងេស�កម� េ�យ��ល់
រ ួម�នសិស្សែដលមិនចូ លរ ួមក��ង�រសិក�ពីច��យ សិស្សែដល�ន�និភ័យ (risk) ៃន�រេធ� ើ�ប ឬ�រេធ� ស្របែហស
យុវជនចិ��ឹម និងសិស្សែដល��នផ� ះសែម្បង។ �យក��នសុខ�ព��រណៈ មិន្រត�វ�នេបើកកម� វ �ធីេលើកែលង
េដើម្បីអនុ��តឲ្យ��េរៀន�ក់�ក្យសុំ�រអនុម័ត េដើម្បីផ�ល់�របេ្រង�នេ�យ��ល់ដល់សិស្សេ�ក��ង��ក់ TK-6 េឡើយ
េហើយនឹង�ម�ន�រអនុវត� ៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះេដើម្បី�ំសិស្សែដល្រត�វ�រេស�កម� ក��ង��េរៀនឯកេទស្រតឡប់េ�
��េរៀនវ �ញ។ បែន� មេលើេនះ េ�យ�ន�រអនុម័តពី��ក់�រេចញ���ប័ណ� �រែថ� ំកុ�រ
និង�រែថ� ំេពលៃថ�ស្រ�ប់កុ�រ្រគប់�យុចូលេរៀន �ច្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យ��ល់េ�េលើទី���� េបើសិន�
េ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ ្រត�វ�នអនុវត� �ម។
�យក��នសុខ�ព��រណៈ កំពុងអនុវត� �ម�រែណ�ំរបស់រដ� ែដលែណ�ំឲ្យេ�នធីែដល�ន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19
ក��ងសហគមន៍ក��ងក្រមិតខ� ស់ �ក់ក្រមិតេលើ�រេបើកេឡើង វ �ញៃនម�វ �ទ�ល័យ និងសកលវ �ទ�ល័យ។ េហតុេនះេហើយ
ម�វ �ទ�ល័យ និងសកលវ �ទ�ល័យក��ងេ�នធី Los Angeles
មិន�ចបន� �របេ្រង�នែផ� កសិក�េ�យ��ល់� ំងអស់�នេទេ�េពលេនះ។ ពួ កេគ�ចបន� ផ� ល់�របណ��ះប�
� ល
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
និង�របេ្រង�នេ�យ��ល់ស្រ�ប់ក��ំងពលកម� សំ�ន់ៗស្រ�ប់សកម� �ព�ំ�ច់
ែដលមិន�ចេធ� ើ�ន�មរយៈ�រសិក�ែបបនិម�ិត។ �របេ្រង�នែផ� កអប់រ�េផ្សងេទៀត� ំងអស់្រត�វែតេធ� ើេឡើង�ម
រយៈ�រសិក�ពីច��យ។ ពួ កេគក៏គួរ�ក់ក្រមិតេលើចំនួនសិស្សែដល��ក់េ�ក��ងអ�រ��ផងែដរ ប៉ុែន� �ចផ� ល់ទីកែន� ង
��ក់េ�ស្រ�ប់សិស្សែដលមិន�នជេ្រមើសលំេ���នេផ្សងេទៀត។ ស្រ�ប់សិស្សែដល�នចុះេ��ះចូ លេរៀនក��ងកម� វ �ធីែដល
ផ� ល់�របណ��ះប�
� ល និង�របេ្រង�នស្រ�ប់ក��ំងពិេសសសំ�ន់ៗ ទីលំេ�ក��ងអ�រ��
គួ រ្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យសិស្សែដល្រត�វែតចូ លរ ួមក��ង�របេ្រង�នេ�យ��ល់ េដើម្បីបំេពញ�របណ��ះប�
� លរបស់ខ� �ន
និងែដលមិន�នជេ្រមើសទីលំេ�េផ្សងេទៀតប៉ុេ�
� ះ។ ទីលំេ�ក��ងអ�រ��ស្រ�ប់សិស្ស�អត� ពលករ
ែដលចូ លរ ួមក��ងកី��� ក៏�ច្រត�វ�នផ� ល់ឲ្យេ�ក��ង្រក �មហ� ក
ឹ �ត់តូចៗផងែដរ។ ស្រ�ប់បច��ប្បន� �ពពី University of
California, California State University និង California Community Colleges និងេដើម្បីេមើល�រែណ�ំែដល�នេចញ
េ�យ�យក��នសុខ�ព��រណៈរដ� California េដើម្បីជួយឲ្យម�វ �ទ�ល័យ និងសកលវ �ទ�ល័យេរៀបចំបន�
�របេ្រង�នេ�យ��ល់ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ�រអប់រ�អំពីជំងឺ COVID-19 របស់រដ� ។
��េរៀន ម�វ �ទ�ល័យ និង�កលវ �ទ�ល័យែដលេបើកកែន� ងសិក�របស់ពួកេគ
នឹង្រត�វអនុវត� �មត្រម�វ�រសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ព��រណៈដូ េច� ះ�រេបើកេឡើង វ �ញគឺ�នសុវត� ិ�ពបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ
េ��នស្រ�ប់សិស្ស ្រគ�បេ្រង�ន បុគ�លិកនិង្រគ� �ររបស់ពួកេគ។ ត្រម�វ�រ�ង
ំ េនះស្រ�ប់��េរៀន ្រត�វ�នគូ សប��ក់
េ�ក��ងពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់��េរៀន K-12 និងពិធី�រ្រ�ងស្រ�ប់្រគឹ��នឧត� មសិក�។
•

េតើប�
� ល័យេបើកែដរឬេទ?
ប�
� ល័យ�ចនឹងេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�រេ�យកេ�យ��ល់ និង/ឬ�រេ�យកេ��មចិេ�� ើមផ� វ� េបើសិន�អ�រ
ែដលពួ កេគស� ិតេ� មិនេ�ជិត��រណជន េហើយពួ កេគអនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វឲ្យរក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) និង�រ
្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ។ ពួ កេគ�ចខ� ីេសៀវេ� �ពយន� និងវត��ែដលេ្របើ្រ�ស់ែតម� ង (ដូ ច�ឧបករណ៍សិប្បកម� យកេ�ផ� ះ)
ប៉ុែន� គួ រ�ក់ក្រមិតេលើ�រខ� ីេហ� ម និងរបស់េលង។ េ�េពល�ចេធ� ើ�ន អ� កគួ រែត�ក់ "hold" េ�េលើទំនិញ�មរយៈ្របព័ន�
អន�ញ និង្របព័ន�កក់�មទូ រសព� ។ េ�េពលេ��ន់ប�
� ល័យ ចូ រ�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ* និងស� ិតេ� 6 ហ� ីតពីអតិថិជន
េផ្សងេទៀត និងពីបុគ�លិក។ េបើសិន�អ� ក�នប��ក��ង�រចល័ត មិន�ចកក់ទំនិញ�ម អន�ញ�ន ឬគួ រែតេចញពីផ�ះ
ស្រ�ប់ករណី�ំ�ច់ េ្រ�ះអ� ក�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់ផលប៉ះ�ល់ពីជំងឺ COVID-19 ចូ រ�កសួ រប�
� ល័យរបស់អ�ក
អំពីជេ្រមើសេផ្សងេទៀត។

•

េតើកូនរបស់អ�ក�ចេ�ជំរុ��នែដរឬេទ?
�ទ/�ស។ ពួ កេគ�ចចូ លរ ួម�រេ�ះជំរុ�េពលៃថ� (រ ួម� ំង�រេ�ះជំរុ��ក់ទងនឹងកី�ស្រ�ប់�រក�ងជំ�ញែតប៉ុេ�
� ះ)
េ�ះបី��រេ�ះជំរុ�េ�េពលយប់មិន�ន់េបើកដំេណើរ�រក៏េ�យ។ �រេ�ះជំរុ�េពលៃថ� នឹងេធ� ើ�រែកែ្របមួ យចំនួនេដើម្បី
ជួ យរក�ឲ្យបុគ�លិក និងអ� កេ�ះជំរុ��នសុវត� ិ�ពបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ ឧ�ហរណ៍មួយចំនួន រ ួម�ន�រលុប
បំ�ត់សកម� �ពែដល�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់ �រ��ស់េ�៉ងចុះ និងេ�យក និង�រែកែ្របសកម� �ពេដើម្បីឲ្យអ� កេ�ះជំរុ�
ស� ត
ិ េ�ក��ង្រក �មតូ ចៗ�ងមុន។
េបើសិន�កូ នរបស់អ�កេ�េ�ះជំរុ� ចូ រេស� ើឲ្យពួ កេគ�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ* របស់ខ� �នេលើកែលងែតេពលែដលបុគ�លិក
្រ�ប់ពួកេគ�មិន�ំ�ច់េធ� ើដូេ��ះ។ ចូ ររ�លឹកឲ្យពួ កេគអនុវត� �ម�រែណ�ំស្រ�ប់�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ)
ស� ត
ិ េ�ក��ង្រក �មែដល�នកំណត់របស់ខ� �ន និងេចៀស�ង�រែចករ� ែលកស��រៈែដល�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់ ដូ ច�េ្រគ�ង
ផ� ត់ផ�ង់សិល្បៈ ឧបករណ៍លំែហ សំេលៀកបំ�ក់ របស់េលង េសៀវេ� េហ� ម និងឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកផងែដរ។ េបើ�ចេធ� ើ�ន
ចូ រឲ្យពួ កេគយក��រ និង��រស្រមន់របស់ខ� �នមក�ន់កែន� ងេ�ះជំរុ�។

�រែថ�ំសខ
ុ �ព
•

េតើអ�ក�ចេចញពីផ�ះរបស់អ�កេដើម្បីេ�ទទួ ល�រែថ�ំេវជ���ស� ឬេ�យកឱសថ�នែដរឬេទ?
�ទ/�ស អ� ក�ចេចញេ�ទទួ លេស�កម� សំ�ន់ៗ ដូ ច��រែថ� ំេវជ� ��ស� ឬេ�យកឱសថ។ ្រត�វ្រ�កដ� ទូ រសព� េ�
អ� កផ� ល់េស�របស់អ�ក�មុន េ្រ�ះបច��ប្បន� េនះែផ� ក�េ្រចើនកំពុងផ� ល់េស�កម� ែថ� ំពីច��យ (telemedicine)។ ដូ ច��
េនះែដរ ចូ រពិនិត្យេមើល�េតើឱសថរបស់អ�ក�ច្រត�វ�នដឹកជ��ន
� េ�ផ� ះរបស់អ�ក�នឬក៏អត់។

•

េតើអ�ក�ចទទួ លេស�កម� ែថ�ំសុខ�ពែដល�នេ្រជើសេរ �ស និងេដើម្បីប��រ�នែដរឬេទ?
េស�កម� ប��រសំ�ន់ៗដូ ច��រពិនិត្យសុខ�ពកុ�រ �រ�ក់��ប
ំ ��រ និង�រពិនិត្យសុខ�ពេផ្សងៗេទៀត�ប់ប��ល
�
ឺ
� ំង�រពិនិត្យជំងម�រ �ក មិនគួ រពន�រេពលេឡើយ។ េ�្រគប់េពលែដល�ន និងសម្រសប ចូ រពិ�រ��ញ្របេ�ជន៍ពី
�រែថ��
ំ មទូ រសព� ឬ�រពិនិត្យ�មវ �េដអូ ។ េលើសពីេនះ អ� កផ� ល់េស��ចេ្រជើសេរ �សផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ែដល�ចេ្រជើស
េរ �ស�ន ដ�ប�្របព័ន�ែថ� ំសុខ�ពមិនរងបន��កេលើសចំណុះេ�យ�រ�ព�ំ�ច់េដើម្បីែថ�អ
ំ � កជំងឺ COVID-19 េហើយ
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
អ� កផ� ល់េស��ចបំេពញលក� ណៈវ �និច�័យ�ក់�ក់ (ឧ. �នឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �ន្រគប់្រ�ន់)។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ
េ�យ�រជំងឺ COVID-19 េ�ែត�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ Public Health សូ មែណ�ំឲ្យអ� កពិ�រ�េ�យយកចិត�ទុក�ក់
អំពីនីតិ វ �ធី ឬ�រវះ�ត់ែដល�នេ្រជើសេរ �សេផ្សងៗ។
•

េតើអ�ក�ចទទួ លេស�ែថ�ំេធ� ញ�នែដរឬេទ?
េស�ែថ� ំេធ� ញ �ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ដូ េច� ះ�នែត�រែថ� ំសេ���ះប��ន់
និង�រែថ� ំេធ� ញមិនប��ន់មួយចំនួនប៉ុេ�
� ះ ែដល�ចផ� ល់�នេ�េពលេនះ។ និ�យ�មួ យេពទ្យេធ� ញរបស់អ�ក
េដើម្បីដឹង��នេស�កម� អ�ីខ�ះ។

•

េតើអ�ក�ចេ��ន់្រក �មសុខ�ព�កប្បកិ រ �� ឬ្រក �មវ �បត� ិៃន�រេ្របើ្រ�ស់�រ�តុេញ�ន ឬទទួ ល�រ្របឹក�េ�បល់
ែផ�កេលើជំេនឿ�នែដរឬេទ?
អ� ក�ចេ��ន់�រ្របឹក�េ�បល់�្រក �ម និងចូ លរ ួមក��ង្រក �ម�ំ្រទមិត�ដូច� Alcoholics Anonymous ឬ Narcotics
Anonymous ឬ�រ្របឹក�េ�បល់ែផ� កេលើជំេនឿ�ន េបើសិន��នមនុស្សតិច�ង 10 �ក់ េហើយអ� កអនុវត� �មេសចក� ី
ត្រម�វៃន�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ។ អ� កក៏�ច�ញ្របេ�ជន៍ពីវគ� ែដល្រត�វ�នេធ� ើ
េឡើង�មទូ រសព� ឬ�រ្របជុំ� វ �េដអូ �នផងែដរ េបើសិន��នវគ� � ំងេ�ះ េហើយ�េឆ� ើយតប�មត្រម�វ�ររបស់អ�ក។

•

េតើអ�កេ�ែត�ចេចញពីផ�ះេដើម្បីប រ ���គ�ម�នែដរឬេទ?
អ� ក�ចបន� ផ� ល់�មេ�មជ្ឈមណ�ល�ក�ទ្រកហម (Red Cross) និងទីកែន� ងបរ ���គ�មេផ្សងៗ។ សកម� �ពបរ ���គ
�មមិន្រត�វ�ន�ម�ត់េ�យេសចក� ីប��ប់េនះេទ េបើសិន��ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) ្រត�វ�នអនុវត� ។ �ក�ទ
្រកហមនឹងបន� េធ� ើសកម� �ពបរ ���គ�មេដើម្បីជួយបំេពញ�មត្រម�វ�រអ� កជំងឺ និង�នអនុវត� វ ��ន�រណ៍ថ�ីៗ ែដល��
�សកម� �ពបរ ���គ�ម និងមជ្ឈមណ�លបរ ���គ�ម �ន់ែត�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់អ�កផ� ល់�ម និងបុគ�លិក។ អ� កគួ រ
ែតេ្រត�មខ� �ន�ក់្រក�ត់�ំងមុខ *ខណៈេពលអ� កេ�ទីេ�ះ។

�រទិញឥ��ន់ និងេ�ជនីយ��ន
•

េតើមជ្ឈមណ�លទិញទំនិញ និង�ងលក់ទំនិញក��ងអ�រេបើកែដរឬេទ?
�ជីវកម� មួយចំនួនេ�ក��ងអ�រៃនមជ្ឈមណ�លផ�រទំេនើប
និងផ�រទំេនើប�ច្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់�រទិញឥ��ន់េ�ក��ង�ង ខ� ះ�ច្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
�
ឬេ�យក�ងេ្រ� េហើយខ� ះេទៀត្រត�វ�នបិទ�បេ�
� ះ�សន� ។ �ជីវកម� ែដល�ន�និភ័យខ� ស់ (risk)
េ�ក��ងមជ្ឈមណ�លផ�រទំេនើបនិងផ�រទំេនើប (ឧ. េ�ងកុន �រ និងសួ នកម�ន� កុ�រ) ្រត�វ�នបិទ�បេ�
� ះ�សន� ។
តំបន់ប រ �េ�គ��រ និងកែន� ងអង��យេ�កែន� ងលក់ទន
ំ ិញេ�ក��ងមជ្ឈមណ�លទិញឥ��ន់ក��ងអ�រ
ក៏្រត�វ�នបិទែដរេ�េពលេនះ
ប៉ុែន� េ�ជនីយ��នេ�ក��ងមជ្ឈមណ�លផ�រទំេនើប� ំងេនះ�ចផ� ល់ជូននូ វ��រស្រ�ប់ែចក�យ �រដឹកជ��ន
�
�រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ� និងបរ �េ�គ��រេ�តុ�ងេ្រ�អ�រ�ន។
្របសិនេបើ�ជីវកម� េ�ក��ងផ�រទំេនើបមិន្រត�វ�នេគ�ត់ទុក���និភ័យ (risk)
ខ� ស់េហើយ��ច្រត�វចូ ល�នពី�ងេ្រ���រ ��ចេបើកស្រ�ប់�រទិញទំនិញេ�ក��ង�ង
ប៉ុែន� ចំនួនអតិថិជនែដល្រត�វ�នអនុ��តក��ងេពលែតមួ យនឹង្រត�វ�នកំណត់ ដូ េច� ះពួ កេគ�ចរក��នគ��ត�ង�យ
(សង� ម)។ ្របសិនេបើ�ជីវកម� �នទី�ំងេ�ែផ� ក�ងក��ងៃនមជ្ឈមណ�លផ�រទំេនើប (ឧ.
�មិន�ចចូ លពី�ងេ្រ���រ�នេទ) ��ចេបើក�នែតស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� ឬទទួ លយកេ��ងេ្រ� (ឧ.
េ��មផ� វ� ែកង) េហើយអតិថិជននឹងមិន�ចចូ លេ��ងក��ង សូ ម្បីែតេមើលទំនិញ ឬទូ �ត់្រ�ក់។
្របសិនេបើេ�កអ� កេ�ផ�រ មិន�អ� កកំពង
ុ េដើរទិញឥ��ន់េ��ងក��ង ឬេរ �សរបស់ពី�ងេ្រ�េទ សូ ម�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ*
និងរក�ច��យ 6 ហ� ីតពីអតិថិជនេផ្សងៗេទៀត និងនិេ�ជិកេផ្សងេទៀតេ�េពល�ែដល�ច។

•

េតើមជ្ឈមណ�លទិញទំនិញ និង�ងលក់ទំនិញេ្រ�អ�រេបើកែដរឬេទ?
�ទ/�ស។ ផ�រទំេនើបេ្រ�អ�រ មជ្ឈមណ�លទិញទំនិញេ�លេ� ផ�រទំេនើប និង�ងលក់ទំនិញ និងផ�រ�ត់
�ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�រទិញឥ��ន់ក��ង�ង�ន �មសមត� �ពែដល�នកំណត់ ្របសិនេបើពួកេគេរៀបចំអនុវត�
និងបិទផ�យពិធី�រសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លផ�រ ពិធី�រស្រ�ប់្របតិបត� ិករមជ្ឈមណ�លទិញទំនិញ
។ អតិថិជន្រត�វ�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ*េហើយចំនួនអតិថិជននឹង្រត�វ�នកំណត់េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គ��ត�ង�យ
(សង� ម)។

•

េតើេ�ជនីយ��នេបើកដំេណើរ�រែដរឬេទ?
េ�ជនីយ��ន �ង�េហ� �នលក់��រ តូ បលក់��រ និងកែន� ងេធ� ើ�ជីវកម� ្រសេដៀង��
�ចេបើកដំេណើរ�រស្រ�ប់�រដឹកជ��ន
� �រេបើកចូ ល �រយកេ�បរ �េ�គ�ងេ្រ�
និង�របរ �េ�គេ�េលើតុ�ងេ្រ�អ�រ។ �របរ �េ�គ��រេ�ក��ងអ�រ មិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយេ�េពលេនះ េហើយ�រ
េ�ក��ងេ�ជនីយ��ន្រត�វ�នបិទ។ េ�ជនីយ��ន�ំ�ច់្រត�វកំណត់ចំនួនអ� កបរ �េ�គ��រេ��ងេ្រ�អ�រ
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
េដើម្បីឲ្យពួ កេគ�ចរក�គំ�តសង� ម (�ង�យ)។ េបើសិន�អ� កកំពុងបរ �េ�គ��រេ��ងេ្រ�អ�រ េ�តុរបស់អ�ក
�ច�នមនុស្ស 6 �ក់ប៉ុេ�
� ះ។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ ររង់�ំេ�ក��ងរថយន� របស់អ�ករហូ តដល់អ�ក�ចចូ លអង��យ�ន។
េបើសិន�អ� កកំពុងចូ លេ�កែន� ងបរ �េ�គេ��ងេ្រ�អ�រ ឬកែន� ងរង់�ំ ក��ងេ�ជនីយ��ន រង់�ំេ�បន� ប់រង់�ំ
កែន� ងទទួ លេភ��វឬកែន� ងគិតលុយ កែន� ងលក់ម� �បចម� ិន្រ�ប់ កែន� ងចុះនិងេ� យករថយន� ឬកែន� ងរង់�ំេផ្សងេទៀត
ឬចូ លបន� ប់ទឹក សូ មរក�គំ�ត 6 ហ� ត
ី ឬេ្រចើន�ងេនះពីមនុស្សែដលមិនែមន� ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់អ�ក និង�ក់
្រក�ត់�ំងមុខ*។ អ� ក�ចេ�ះ្រក�ត់�ំងមុខ ខណៈេពលបរ �េ�គ និង/ឬផឹកេ�នឹងតុ។
•

េតើអ�ក�ចទទួ ល�ន��រឥតគិតៃថ� ឬែដលប���ះតៃម� េ�យរេបៀប�?
កែន� ងែចកម� �បឥតគិតៃថ� (soup kitchens) ធ��រ��រ (food banks) និងអង� �រេផ្សងៗេទៀតែដលផ� ល់��រ
ឬម� �ប��រឥតគិតៃថ� ឬប���ះតៃម� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យបន� ផ� ល់េស�កម� � ំងេនះ។ ចូ លេ��ន់
www.covid19.lacounty.gov/food ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីធន�នែដល�ន។

េស�កម� ែផ�កេលើជំេនឿ/�ស�
•

េតើអ�ក�ចចូ លរ ួមក��ងេស�កម� ែផ�កេលើជំេនឿ�នែដរឬេទ?
អ� ក�ចចូ លរ ួមក��ងេស�កម� ែផ� កេលើជំេនឿេ�យ��ល់�ន រ ួម� ំងពិធីមង� ល�រនិងបុណ្យសព េបើសិន�េរៀបចំេធ� ើ�េ��ង
េ្រ�និងរក�គ��តសង� ម និងេសចក� ីត្រម�វៃន�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺេ�ក��ង ពិធី�រស្រ�ប់ទីកែន� ងេ�រពបូ �របស់
េ�នធី្រត�វ�នបិទផ�យនិងអនុវត� �ម។ េស�កម� េ�ក��ងអ�រមិន្រត�វ�នអនុ��តេទេ�េពលេនះ ប៉ុែន� មិន�នចំនួន
អ� កចូ លរ ួម�អតិបរ�ស្រ�ប់េស�កម� �ងេ្រ�អ�រេឡើយ ដ�ប�អ� កចូ លរ ួម�ចរក�គំ�ត 6 ហ� ត
ី ពី���ន។ ទីកែន� ង
េ�រពបូ �ក៏្រត�វ�នេលើកទឹកចិត��៉ងមុត�ំឲ្យបន� េស�កម� ែបបនិម�ិត (ឧ. សន� ិសីទពីច��យ �មរយៈ វ �ប� �� ឬ�រ�ស� ីម
��ល់) ស្រ�ប់អ�កែដលទំនង��នជំងឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19។ �រអនុវត� ែដល�ចចម� ងជំងឺ COVID-19 ក៏គួរ
្រត�វ�នែកែ្របផងែដរ។ ឧ�ហរណ៍ មិនគួ រហុច�នឬក�ន� កបរ ���គ/ត��យេ�មកេឡើយ េហើយអ� កចូ លរ ួមគួ រយកេសៀវេ�
អធិ��ន ្រពំ ឬវត��ប៉ះ�ល់េ�យ��ល់េផ្សងេទៀត ែដល្រត�វ�នេ្របើេ�ក��ងពិធីបុណ្យ។ ដូ ច��េនះែដរ
្របសិនេបើេស��ងេ្រ�អ�ររ ួមប��ល
� �រេ្រច�ង ឬ សូ ្រតធម៌ �គួ រេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រេ�យ�នគ��ត�ង�យ
�ន់ែត��យរ�ងអ� កចូ ល រ ួម។ ស�ជិកចូ លរ ួម��ក់ៗ ែដល�នចូ លរ ួម�មរយៈ�រ�ស� ីម�មអុីនធឺណិត �ចេ្រច�ង
ឬសូ ្រតធម៌េ��មផ� ះរបស់ខ� �ន។

•

េតើអង� �ពែផ�កេលើជំេនឿ�ចផ�ល់េស�កម� �្រំ ទ ឬ�រ្របឹក�េ�បល់�នែដរឬេទ?
អង� �ពែផ� កេលើជំេនឿ�ចផ� ល់េស�កម� �ំ្រទសំ�ន់ៗ ដូ ច�ធ��រ��រ េបើសិន�ពួ កេគអនុវត� �មេសចក� ីត្រម�វ
ៃន�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ)។ េបើសិន�មិន�ចេធ� ើ�រ្របឹក�េ�បល់ពីច��យ�ន ពួ កេគក៏�ចផ� ល់�រ្របឹក�
ែផ� កេលើជំេនឿផងែដរ ដ�ប��នវត� �នមនុស្ស 10 �ក់ឬតិច�ងេនះ េហើយពួ កេគអនុវត� �ម�ររក�គំ�តសង� ម
(�ង�យ) និងេសចក� ីត្រម�វៃន�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ។

•

េតើអ�ក�ចេធ� ើ�រេ�ក��ង�រ ��ល័យេ�អង� �ពែផ�កេលើជំេនឿ�នែដរឬេទ?
េ�េពលេនះ
�ជីវកម� ែដល�នមូ ល��នេ��រ ��ល័យ�ច្រត�វ�នេបើកស្រ�ប់្របតិបត� ិ�រក��ងអ�រែតប៉ុេ�
� ះ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�
នកំណត់េ�ក��ងបទប���ជីវកម� �ំ�ច់ េហ��រច�សម� ័ន��ំ�ច់ ឬ្របតិបត� ិ�រសុខ�ព។
្របសិនេបើេ�កអ� កេធ� ើ�រ អង� �រែដលេ��តេលើជំេនឿ ផ� ល់េស�កម� សំ�ន់ៗ ដូ ច�េស្ប�ង��រ ទីជ្រមក េស�កម� សង� ម
និងត្រម�វ�រ�ំ �ច់េផ្សងៗេទៀត ស្រ�ប់ជី វ �តែដលជួ ប�រលំ�កែផ� កេសដ� កិច� ឬបុគ�លែដលខ� ះ�ត (រ ួម�ង
ំ �រ�រ�រ
និងអន� �គមន៍្រក �មទំេនើង អំេពើហិង�ក��ង្រគ� �រ និងទី��ក់�រេស�កម� ��នផ� ះសែម្បង) អ� ក�ចេធ� ើ�រេ�ក��ង�រ ��ល័យ
ប៉ុែន� សុខ�ព��រណៈ�នផ� ល់អនុ�សន៍�៉ងមុត�ំ�េបើ�ច អ� កេធ� ើ�រពីផ�ះ។
្របសិនេបើអ�កេធ� ើ�រេ�ក��ង�រ ��ល័យេ�អង� �រែដលេ��តេលើជំេនឿ
ែដលមិន្រត�វ�នេគ�ត់ទុក�ផ� ល់េស�កម� �ំ�ច់ៃនេហ��រច�សម� ័ន�
អ� កនឹង្រត�វេធ� ើ�រពីផ�ះេ�េពលេនះេលើកែលងែតអ� ក្រត�វ�រេធ� ើ�រ�រមូ ល��នអប្បបរ�េដើម្បីអនុវត� ្របតិបត� ិ�រមូ ល��នអ
ប្បបរ�ែដល្រត�វ�នកំណត់េ�ក��ងបទប�� ។

�រ្របមូ លផ� ំ� និង្រពឹត�ិ�រណ៍
•

េតើសន� ិសីទ សន� ិ�ត ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗេផ្សងេទៀត្រត�វ�នអនុ��តែដរឬេទ?
េទ។ ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗដូ ច�សន� ិសីទ ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍េ�មជ្ឈមណ�លសន� ិ�ត មិន���រណៈ ឬឯកជន េ�ែតមិន្រត�វ�ន
អនុ��តេ�េឡើយេទ។

•

េតើ�រដែង� រក្ប
� នេលើ�នយន� (រថយន� ) �ច្រប្រពឹត�េ��នែដរឬេទ?
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
�រដែង� រក្ប
� នេលើ�នយន� (រថយន� ) �ច្រប្រពឹត�េ��ន េបើសិន�ពួ កេគអនុវត� �មបទប���មមូ ល��ន េសចក� ីត្រម�វ
្រគប់្រគងច�ចរណ៍ ច�ប់រដ� និងច�ប់មូល��ន និងេសចក� ីត្រម�វេផ្សងៗេទៀត� ំងអស់ែដល�នេរៀប�ប់េ�ក��ង
ពិធី�រដែង� រក្ប
� នេលើ�នយន� របស់េ�នធី។ េបើសិន�អង� �ពកំពុងេធ� ើ���ស់ផ�ះៃន�រដែង� រក្ប
� ន ��ស់ផ�ះ្រត�វែតេធ� ើ
ឲ្យ្រ�កដ�ច�ប់� ំងេនះ្រត�វ�នអនុវត� �ម។ �រដែង� រក្ប
� នរថយន� មិន�ច�ប់ប��ល
� មនុស្សេ�េលើកង់ ម៉ូ តូ រថយន�
�ចេបើកដំបូល�ន ឬ�នយន� ែដលមិន�ន��រដូ ច�រថយន� េ�ទី�ន�យកូ នេ��លេឡើយ។ េបើសិន�បង� �ច�មួ យ
ៃនរថយន� ចំហ អ� កជិះក��ងេ�ះ្រត�វែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខ*។
•

េតើអ�ក ឬ្រគ� �ររបស់អ�ក�ច�ន�រជួបជុំ ឬពិធីជប់េលៀង�នែដរឬេទ?
េទ។ មិនអនុ��តឲ្យ�ន�រជួ បជុំ ឬជប់េលៀងែបបបុគ�ល និងលក� ណៈ្រគ� �រក��ងទំហំ�មួ យេឡើយ។ ឧ�ហរណ៍ �រ្របមូ ល
ផ��ំេ�យ��ល់�ងេ្រ�មេនះ មិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ េ�ះបី���ន�រម� ណ៍��នសុវត� ិ�ពក៏េ�យ៖ �រ្រ�រព� ពិធី
��គមន៍�រមកដល់ថ�ីៃន�រក�មួ យនឹង�រងូ តទឹក�រក ឬពិធីជប់�ងប��ញេភទ �របរ �េ�គ�ច់�ំង�មួ យ្រក �ម
មិត�ភក� ិេ�ទី��េ្រ�យផ� ះ �រេធ� ើ���ស់ផ�ះ្រក �មសិក��មួ យសិស្ស�� �របរ �េ�គ��រ�មួ យ្រគ� �រ�ច់��យ និង
មិត�ភក� ិស្រ�ប់ៃថ� ឈប់ស្រ�ក�ស� ឬវប្បធម៌ ឬ�រ្របមូ លផ��ំេ��មេឆ� រសមុ្រទ �មួ យមិត�ភក� ិ។ �រ្របមូ លផ��ំ្របេភទ
� ំងេនះ គឺ�ន�និភ័យ េ្រ�ះ��ំមនុស្សែដលមិនរស់េ��មួ យ��ឲ្យមកជុំ�� និងបេង� ើនឱ�សៃន�រឆ� ងជំងឺក��ង
សហគមន៍។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ឥឡ�វេនះ�រដែង� រក្ប
� ន�នយន� (រថយន� ) ្រត�វ�នអនុ��ត េដើម្បីឲ្យ�ច្រ�រព� ពិធី
ប�� ប់�រសិក� ពិធីខួបកំេណើត ៃថ� ឈប់ស្រ�ក ក៏ដូច�ៃថ�ពិេសស និងសមិទ�ផលេផ្សងៗេទៀត្របកបេ�យសុវត� ិ�ព។ េមើល
ពិធី�រៃន�រដែង� រក្ប
� នេលើ�នយន� ស្រ�ប់ច�ប់និងេសចក� ីត្រម�វ។

�រផ�ល�
់ រែថ�ំ
•

េតើអ�ក�ចែថ�ំស�ជិក្រគ� �រ មិត�ភក� ិ ឬសត� ចិ��ឹមែដល្រត�វ�រជំនួយេដើម្បីែថ�ំខ� �នពួ កេគេ�ផ�ះ ឬជូនពួ កេគេ��ន់
�រ�ត់ជួបែដល�ំ�ច់�នែដរឬេទ?
អ� ក�ចផ� ល់�រែថ� ំដល់ជន�យរងេ្រ�ះ និងមនុស្សក��ងបន��ក ឬសត� ចិ��ឹម េ�យ�ប់ប��ល
� �ង
ំ ជូ នពួ កេគេ��ន់
�រ�ត់ជួប។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ អ� កគួ រែតេធ� ើ�រ្រប �ង្របយ័ត� ដូ ច�េធ� ើឲ្យ្រ�កដ� អ� កមិន�នអ�រៈ ្រគ �នេ��
ឬេ�គស��ៃនជំងឺមុននឹងេចញេ�ផ� ល់�រែថ� ំ រក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន �ក់
្រក�ត់�ំងមុខ* (ឬ�៉ស់េពទ្យេបើសិន�អ� កកំពុងែថ� ំបុគ�លែដលឈឺ) និង�ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់ ឬេ្របើទឹក
អ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងេពល��មៗប��ប់ពីអ�កេ�ដល់ និង�កេចញ
ពីផ�ះរបស់ពួកេគ។

•

េតើអ�ក�ចេ�សួរសុខទុក�មនុស្ស�ទី្រស�ញ់េ�មន� ីរេពទ្យ ទីកែន� ងែថ�ំជំ�ញ ឬទីកែន� ងែថ�ំែដល�ន�រ��ក់េ�
េផ្សងេទៀត�នែដរឬេទ?
េដើម្បី�រ�រអ� កជំងឺ/អេន� �សិក អ� កមកសួ រសុខទុក� និងបុគ�លិកែថ� ំសុខ�ព �រសួ រសុខទុក�ែដលជួ បមុខ��ល់ �គ
េ្រចើនមិន្រត�វ�នអនុ��តេ��មមន� ីរែថ�ស
ំ ុខ�ពែដល�ន���ប័ណ� (ឧ. កែន� ងែថ� ំជំ�ញ និងទីកែន� ងែថ� ំ
ែដល�ន�រ��ក់េ�) និងេ�មន� ីរេពទ្យេឡើយ េលើកែលងែតក��ង�លៈេទសៈ�ក់�ក់ (ឧ. �រសួ រសុខទុក�កុ�រ
ស្រ�ប់�រឆ� ងទេន� /ស្រ�លកូ ន និងស្រ�ប់�រសួ រសុខទុក����ចុងេ្រ�យ)។ េបើសិន�មនុស្ស�ទី្រស�ញ់
របស់អ�កស� ិតេ�ក��ងទីកែន� ងេ�ះ ចូ រ�កសួ រ�េតើពួកេគកំពុងអនុ��តឲ្យ�ន�រសួ រសុខទុក�ឬក៏អត់។ េបើមិនអនុ��តេទ
សូ មេ្របើ វ �ធីេផ្សង េទៀតេដើម្បីទំ�ក់ទំនង ដូ ច��រទូ រសព� �រ�អក្សរ ឬ�រទូ រសព� � វ �េដអូ ។

លំេ���ន និងសុវត� ិ�ព
•

េតើអ�ក�ចអនុេ�ម�មេសចក� ីប��ប់េនះេ�យរេបៀប� េបើសិន�អ� កកំពុង��នផ�ះសែម្បង?
បុគ�លែដលកំពុង��នផ� ះសែម្បង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យព��ម��ក់េ��មួ យ្រគ� �រ ឬមិត�ភក� ិ កំណត់ពីជេ្រមើស
លំេ���ន ឬេ្របើ្រ�ស់ធន�នសេ���ះប��ន់ ដូ ច�ទីជ្រមក។ អ� ក�ចទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
ិ េ�គំ�ត 6 ហ� ីតឬ
អំពីធន�ន។ អ� កក៏គួរ�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ* ផងែដរ េ�េពលស� ិតេ�ជិតអ� កដៃទ និង្រត�វស� ត
េ្រចើន�ងេនះពីអ�កដៃទេ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។

•

េបើសិន�បរ ���សផ�ះរបស់អ�កគឺ�ន�ររ�េ�ភបំ�ន េតើអ�ក�ំ�ច់្រត�វស�ិតេ�ផ�ះែដរឬេទ?
េទ។ ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 េដើម្បីកំណត់ពីជេ្រមើសលំេ���នេផ្សងែដល�នសុវត� ិ�ព និង�ន�រ�ំ្រទ។ អ� កមិនគួ រស� ិត
េ�ក��ងបរ ���សែដលមិន�នសុវត� ិ�ពេឡើយ។

•

េតើអ�ក�ច��ក់េ�ក��ងអេន� �សិក��ន ទីជ្រមក ឬទីកែន� ង្របមូ លផ� ំេ� ផ្សងេទៀត�នែដរឬេទ?
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
�ទ/�ស ប៉ុែន� អ� ក�ំ�ច់្រត�វអនុវត� �មវ ��ន�រណ៍េផ្សងៗែដល��ប័ន�ន�ក់ចុះេដើម្បី�ត់បន� យ�រ�តត�ត
ី ឬេ្រចើន�ងេនះ
ៃនជំងឺ។ អ� កគួ រ�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ * េ�េពលស� ិតេ�ជិតអ� កដៃទ និងគួ រែតស� ិតេ�គំ�ត 6 ហ� ត
ពីអ�កដៃទ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
•

េតើអ�ក�ច្រត�វ�នបេណ�ញេចញពីផ�ះ ឬផ�ះែល� ងរបស់អ�ក ខណៈែដលេសចក� ីប��ប់េនះកំពុង�ន្របសិទ��ពែដរឬេទ?
ែដនយុ��ធិ�រក��ងតំបន់មួយចំនួន �នេចញកិច��រ�រអ� កជួ លក��ងអំឡ
� ងេសចក� ីប��ប់េនះ។ ពិនិត្យេមើល�មួ យ
�រ ��ល័យទី្រក �ងក��ងតំបន់របស់អ�ក េដើម្បីេមើល�េតើ�នកិច��រ�រ�របេណ�ញេចញេ�កែន� ងែដលអ� ករស់េ�ឬក៏អត់។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រ��ក�របេណ�ញេចញមួ យរយៈ និង�របង� កៃថ�ជួល សូ មចូ លេ��ន់
dcba.lacounty.gov/noevictions។

សកម� �ពែផ�កច�ប់ និងពលរដ�
•

េតើអ�ក�ចេចញពីផ�ះេដើម្បីអនុេ�ម�មដី�តុ��រ�នែដរឬេទ?
�ទ/�ស។ អ� ក�ចេចញពីផ�ះេដើម្បីអនុេ�ម�មដី�តុ��រ ឬដី�អនុវត� ច�ប់�ន ប៉ុែន� ្រត�វែតអនុវត� �ររក�គំ�ត
សង� ម(ពិត) េ�យ�ប់ប��ល
� � ំង�រ�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ*េពលេ�ជិតអ� កដៃទ និង�រ្រប �ង្របយ័ត�
េដើម្បី្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ។

•

េតើអ�ក�ចេចញពីផ�ះេដើម្បីេធ� ើេតស�យកស��តិ�នែដរឬេទ?
រ��ភិ�លសហព័ន�នឹងសេ្រមច�េតើ�រេធ� ើេតស� យកស��តិនឹង្រត�វ�នេធ� ើេឡើងឬក៏អត់។ សូ ម�ក់ទង��ក់�ររ��ភិ�ល
ែដលកំពុងផ� ល់�រេធ� ើេតស� េដើម្បីកំណត់�េតើអ�កគួ រប��ញខ� �នឬក៏អត់។ េបើសិន�អ� ក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យប��ញខ� �ន ចូ រ�ក់
្រក�ត់�ំងមុខ* និងអនុវត� �ររក�គំ�តសង� ម (ពិត) ខណៈេពលេ�ទីេ�ះ។ េបើសិន�អ� កឈឺ ចូ រស� ិតេ�ផ� ះនិង�កសួ រ
��ក់�រែដលកំពុងផ� ល់�រេធ� ើេតស� អំពីជេ្រមើសរបស់អ�កស្រ�ប់�រកំណត់េពលេវ�េឡើង វ �ញ ឬ�រេធ� ើេតស� ពីផ�ះ េបើសិន�
�ចេធ� ើ�ន។

•

េតើអ�ក�ចចូ លរ ួមក��ង�តុកម� ��រណៈ�នែដរឬេទ?
ក��ង�ម�បុគ�ល��ក់ ��សិទ�ិរបស់អ�កក��ង�រចូ លរ ួមេ�ក��ង�របេ�� ញមតិនេ��យ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងសិទ�ិរបស់អ�ក
េដើម្បី�ក់ញត� ិេ�រ��ភិ�ល និងចូ លរ ួមក��ង�រ�តុកម� ��រណៈ។ េ�កអ� ក�ចចូ លរ ួម�រត��េ��ងេ្រ�អ�រ េហើយ
� ង
មិន�នកំណត់នូវចំនួនអ� កចូ លរ ួមេ�ះេទ។ �រត��េ��ងក��ងអ�រមិន្រត�វ�នអនុ��តិេទេ�េពលេនះ។ ក��ងអំឡ
េពល�នជំងឺ�តត�តសកល �រ្របមូ លផ��ំេ�យ��ល់�ច�ន�និភ័យ (risk) េ្រ�ះេ�ះបី�អ� កេ�រព�ម�ររក�គំ�ត
�ង�យ �រ�ំយកស�ជិក ពី្រគ� �រខុសៗ��ឲ្យមកជុំ��គឺ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19។ �រ្របមូ ល
ផ��ំែបបេ�ះ�ចប�
� លឲ្យ�នអ្រ�េកើនេឡើងខ� ស់ៃន�រឆ� ងេមេ�គ �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់ �
ពិេសសក��ងចំេ�ម្រប�ជនែដល�យរងេ្រ�ះ។ ដូ ច��េនះែដរ សកម� �ពដូ ច��រសូ ្រតធម៌ ែ្រសកបន� រ �រេ្រច�ង និង
�រ្រប�ស�្រក �ម�ចចម� ងតំណក់ទឹកតូ ចៗពីផ� វ� ដេង� ើម�ន�៉ង�យ ដូ េច� ះ��ន�រៈសំ�ន់�ស់ ែដលមនុស្សចូ លរ ួម
ក��ងសកម� �ព�ង
ំ េនះ�ក់រ�ំងមុខេ�្រគប់េពលេវ�។
េបើសិន�អ� ក�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� (ស� ត
ិ ក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតរយៈេពលយូរ�ង 15 �ទី) �មួ យមនុស្សែដលមិនែមន�
ស�ជិក្រគ� �រែដលមិន�ក់រ�ំងមុខ អ� កគួ រែត�ត់ទុកខ� �នអ� ក�្របែហល��នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 និងគួ រ
ស� ិតេ�ផ� ះរយៈេពល 14 ៃថ� និង�ម�នខ� �នអ� ករកេ�គស��ជំងឺ COVID-19។ េបើសិន�អ� ករស់េ��មួ យមនុស្សែដល�
ជន�ស់ជ� ឬ�នល័ក�ខ័ណ�ែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ អ� កក៏គួរព��មរក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីត និង�ក់រ�ំងមុខ
េ�េពលអ� កេ�ជិតពួ កេគេ�ផ� ះផងែដរ។ េបើសិន�អ� កេចញេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ចូ រទូ រស័ព�េ�អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ
�ពរបស់អ�ក និងពិ�ក��មួ យពួ កេគអំពី�រេធ� ើេតស� ។ �ចុងេ្រ�យ េបើសិន�អ� ក�នេ្រជើសេរ �សចូ លរ ួមក��ង�រ្របមូ លផ��ំ
េ�យ��ល់ ចូ រពិ�រ�ពីយុទ���ស� មួ យចំនួនេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) របស់អ�ក និង�និភ័យ (risk) ដល់អ�កដៃទ។

�ពសមសួ ន �រលំែហ និង�រកម�ន�
•

េតើអ�ក�ចេ�កែន� ង�ត់្រ�ណ/មជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណ�នែដរឬេទ?
កែន� ង�ត់្រ�ណ មជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណ និងស�ឌ
� ីយូ �ក់
៉
ព័ន�នឹង�រ�ត់្រ�ណ ដូ ច�យ៉ូ�� �រ�ត់ពត់�ង�យ (pilate)
�រ�ំ កី��យសម� ័ន� និងស�ឌ
� ីយូ ក�ច់
៉
គុន�ចេបើកដំេណើរ�រ�ន ស្រ�ប់ែតេស�កម� េ��ងេ្រ�អ�រប៉ុេ�
� ះ។
េបើសិន�អ� កេ�កែន� ង�ត់្រ�ណ ឬមជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណ អ� កនឹង�ំ�ច់្រត�វ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ* ។
េនះ�ប់ប��ល
� � ំងេពលែដលអ� កកំពុង�ត់្រ�ណ េលើកែលងែតេពល�ត់្រ�ណេ��ងេ្រ�ែដល�ម�រឲ្យេ្របើក��ំង��ំង។
ស្រ�ប់សកម� �ព�ង
ំ េ�ះ អ� ក�ចេ�ះ្រក�ត់�ំងមុខេចញ�ន ដ�ប�អ� កស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 8 ហ� ីត
ពីអ�កដៃទ។ អ� កក៏�ចេ�ះ្រក�ត់�ំងមុខេចញ េ�េពលែដលអ� កកំពុងចូ ល ឬេ�ក��ងទឹកក��ង�ងែហលទឹកេ��ងេ្រ�
ឬេ�ក��ងកែន� ងងូ តទឹកេ��ងេ្រ�។
កែន� ង�ត់្រ�ណ/មជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណ �ចផ� ល់�របេ្រង�ន�្រក �ម និង�រហ� ឹក�ត់��ល់ខ� �នេ��ងេ្រ�អ�រ
េបើសិន�េសចក� ីត្រម�វឲ្យរក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) ្រត�វ�នអនុវត� �មនិងមិន�ន�រប៉ះ�ល់�ង�យពីមនុស្ស
��ក់េ�មនុស្ស��ក់េទៀត។ កម� វ �ធីែដល�ន�រប៉ះ�ល់ខ�ស់ដូច�្រពឹត�ិ�រណ៍កី��្រក �ម សកម� �ពកី�កម�ន� ែដល�ន
�រេរៀបចំ កី��ល់េ�ះ និង�រ្រប�ំងែដល�ន�រេរៀបចំ គឺមិន្រត�វ�នអនុ��តេទ។ �ងែហលទឹកេ��ងេ្រ�អ�រ
និងឧបករណ៍�ញ់ទឹកេ�ក��ងកែន� ង� ំងេនះ �ចេបើកដំេណើរ�រ�ន ប៉ុែន� �ងងូ តទឹកេ�� �ងទឹកេ�� (jacuzzi) �ងស�៉
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
�រអនុវត� ្រក �មែហលទឹក �រជួ ប្របជុំែហលទឹក និង�រជប់េលៀងេ��ងែហលទឹកមិន្រត�វ�នអនុ��តេទ។
េដើម្បី�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទពីជំងឺ COVID-19 េ�កែន� ង�ត់្រ�ណ ចូ រកុំេ�ដល់�ប់េពក ឬស� ិតេ�េ្រ�យពីអ�ក�ត់
្រ�ណរ ួច ចូ ររក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន (និង 8 ហ� ីតេ�េពលេធ� ើសកម� �ពែដលេ្របើក��ំង��ំង)
និងយកកែន្សង និងឧបករណ៍របស់អ�កមក�មួ យ (ឧ. ក្រ�លយ៉ូ�� ែវ�ន�េ��ហ� ល តេង� �ប្រចមុះ និងបំពង់ខ្យល់)។ េបើសិន
�អ� ក�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់ជំងឺធ�ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19 (ឧ. អ� ក�ន�យុ 65 ��ំឬេ្រចើន�ងេនះ និង/ឬ
�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យសកម� ឬមិននឹងនរ) ចូ រ�កសួ រ�េតើពួកេគ�នេ�៉ងពិេសស ឬ្របព័ន�កក់ទុក�មុនឬក៏អត់
េដើម្បីឲ្យអ� ក�ចេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត។
•

េតើ�ងែហលទឹកេបើកែដរឬេទ?
�ងែហលទឹក��រណៈ�ងេ្រ�អ�រ និង�ងែហលទឹក�ងេ្រ�អ�រេ�កែន� ង�ត់្រ�ណ/មជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណ និង
ទីកែន� ងលំេ���នរ ួម�� (ផ� ះែល� ង ខន់ដូ និងស�គម��ស់ផ�ះ) �ចេបើកដំេណើរ�រ�ន េបើសិន�េគអនុវត� �មច�ប់
ស្រ�ប់�រេបើកេឡើង វ �ញ។ អ� ក�ចេធ� ើ�រេរៀនែហលទឹក�្រក �ម និង 1x1 ប៉ុែន� ្រគ�ប��ត់គួរបេ្រង�នពី�ត់�ងេ�្រគប់
េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េហើយ�រជួ ប្របជុំែហល�្រក �ម មិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។ �ងែហលទឹក�ងេ្រ�អ�រេ�ទីកែន� ង
លំេ���ន �ចេ្របើ�នេ�យ្រក �ម្រគ� �រែដលរស់េ�េលើអ�រេ�ះប៉ុេ�
� ះ េហើយ�ន�រកំណត់ចំនួនមនុស្សែដល�ចេ្របើ
្រ�ស់�ងែហលទឹក និងស�៉ក��ងេពលែតមួ យ។ េបើអ�ក�ន�ងែហលទឹក��ល់ខ� �នេ�ក��ងផ� ះ្រគ� �រមួ យ អ� កនិង្រគ� �រ
របស់អ�ក�ចេ្របើ្រ�ស់��ន ប៉ុែន� មិនគួ រេធ� ើពិធីជប់េលៀងឬ�រជួ បជុំេឡើយ។ េបើសិន�អ� កេ�កែន� ង�ងែហលទឹក�មួ យ
សូ មកុំែចករ� ែលកកែន្សង េភសជ� ៈ ឬចំណី��ររ ួម���មួ យនរ���ក់េ្រ�ពី្រគ� �ររបស់អ�ក ចូ រយកបំពង់ទឹក និងដេង� �ប
្រចមុះរបស់អ�ក��ល់ េហើយេ�េពលេចញពីទឹក ចូ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ* និងរក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលមិនស� ិតក��ង
្រគ� �ររបស់អ�ក។

•

េតើអ�ក�ចេ��ន់/យកកូ នេ�ឧទ�ន�នែដរឬេទ?
�ទ/�ស ប៉ុែន� េ�េពលេ�ឧទ�ន អ� កគួ រែតស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ត
ី ពីមនុស្សែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់
អ� ក។ សួ នកម�ន� ក��ងអ�រនិងេ្រ�អ�រ ក៏ដូច��ងែហលទឹកេ�ឧទ�នមួ យចំនួនេ�ែតបិទដែដល។ អ� កមិន្រត�វ�ន
អនុ��ត� ឲ្យេរៀបចំ�របរ �េ�គេ�សួ ន ឬជប់េលៀង ឬជួ បជុំ��េ�សួ ន�មួ យមនុស្សែដលមិនស� ិតក��ង្រគ� �ររបស់ខ� �នេឡើយ។

•

េតើជេ្រមើសលំែហ�យ�ងេ្រ�ដូ ច�ផ� វ� លំ េឆ� រសមុ្រទ និងទី�ន�យកូ នេ��លេបើកដំេណើរ�រែដរឬេទ?
ផ� វ� លំ េឆ� រសមុ្រទ ក៏ដូច�ទីកែន� ងចំហ និងទីកែន� ងលំែហ�យេ��ងេ្រ�េផ្សងេទៀត �ប់ប��ល
� �ង
ំ ទី�ន�យកូ នេ��ល
ទី�ន�យកូ ន�ល់ និង pickle ball ទីកែន� ង�ញ់�ំេភ� ើងនិង�ញ់ធ� �រ មជ្ឈមណ�លប��ត់ជិះេសះ ទីកែន� ងយន� េ�ះគំរ ូ
សួ នច�រសហគមន៍ និងឧទ�នជិះកង់ �ចនឹងេបើកដំេណើរ�រដ�ប�េភ��វអនុវត� �មច�ប់�ក់ទងនឹង�ររក�គំ�ត
សង� ម (�ង�យ) និង�រចូ លេ្របើ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ មិន�ច្រ�រព� កម� វ �ធីលំែហ�យ ឬ្រពឹត�ិ�រណ៍��រណៈេ�
កែន� ង� ំងេនះ�នេឡើយ។ ដំេណើរកម�ន� ស�ច
� ្រតី និង�រជួ ល�្រក �មតូ ចៗ្រត�វ�នអនុ��ត ដ�ប��ររក�គំ�តសង� ម
ឺ
(�ង�យ) និង�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំង្រត�វ�នអនុវត� �ម។ មនុស្ស្រគប់��េ�េលើទូករបស់អ�ក (េ្រ�ពី្រក �មអ� កែចវ)
គួ រែតមកពី្រគ� �ររបស់អ�ក េហើយអ� កមិនគួ រជួ បជុំេ�កែន� ងចត�នយន� េឡើយ។
េបើសិន�អ� កេ��ន់ទីកែន� ងលំែហ�យ�ងអ�រ�មួ យក��ងចំេ�មទីកែន� ង�ង
ំ េនះ �ប់ប��ល
� � ំងេឆ� រសមុ្រទ ចូ រ
កុំេភ� ច�មនុស្ស្រគប់��ែដល�ន�យុ�ប់ពីពីរ��ំេឡើងេ� ែដលមិន្រត�វ�នអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� ្រ�ប់មិនឲ្យ�ក់
្រក�ត់�ំងមុខ គឺ្រត�វែត�ក់� លុះ្រ�ែតេពលកំពុងបរ �េ�គ ផឹក ឬខណៈេពលេ�ក��ងទឹក)។ សួ នកម�ន� និងតូ បលក់
��រស្រមន់េ�បិទ�បន� ។ ទី�នកី��ល់េ�ះ និងទី�នកី��ល់ទះេ�ទីកែន� ង��រណៈ ក៏្រត�វ�នបិទេ�េពល
េនះែដរ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ផ� វ� ថ�ល់ឬទីកែន� ងេផ្សងេទៀត�ច្រត�វ�នបិទ�បេ�
� ះ�សន� ចំេ�ះច�ចរណ៍រថយន� េដើម្បី
�រលំែហដូ ច��រេដើរឬជិះកង់ េ�ះបីមិន�ច្រ�រព� ្រពឹត�ិ�រណ៍ឬ�រ្របមូ លផ��ំ�មួ យេ��មផ� វ� ែដល�នបិទេនះក៏េ�យ។
េមើលពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញស្រ�ប់ទីកែន� ងែដលអ� កចង់េ�េលង ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីសកម� �ពែដល្រត�វ�នអនុ��ត
និងសកម� �ពែដល្រត�វ�ន�ម�ត់។

•

េតើអ�ក�ចជួល ឬែឆកេមើល(Check-out)ឧបករណ៍េ��ងេ្រ��នែដរឬេទ?
ឧបករណ៍េ��ងេ្រ�ដូ ច�ទូ ក��៉ក់ (kayaks) ��រជិះេលើទឹកឬ��រែចវេលើទឹក ទូ ក�ណូ កង់ ឧបករណ៍ស�ច
� ្រតី និងមួ ក
�រ�រ�ច�នស្រ�ប់ជួល/ែឆកេមើល(check-out) េបើសិន�្របតិបត� ិករ�ចអនុវត� �ម�រែណ�ំស្រ�ប់�រស��ត។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន អ� កគួ រយកឧបករណ៍របស់អ�កមក�មួ យ េ្រ�ះ�រេ្របើឧបករណ៍រ ួម
���ចបេង� ើន�និភ័យ (risk) ៃន�រចម� ងជំងឺ COVID-19។

•

េតើកី�្របេភទអ� ីខ�ះែដលអ� ក ឬកូ នរបស់អ�ក�ចេលង�ន?
អ� ក�ចេធ� ស
ើ កម� �ពលំែហ ឬកី��ងេ្រ� ដូ ច�េដើរ េឡើងភ� ំ ជិះកង់ រត់ ឬជិះេសះ ដ�ប�អ� កអនុវត� �ម�ររក�
គំ�តសង� ម (�ង�យ) និង ពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញ សម្រសបរបស់េ�នធី។ អ� កក៏�ចេលងកី�ែដលមិន�ន�រប៉ះមួ យ
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
ចំនួនផងែដរ ដូ ច��យកូ នេ��ល �យកូ ន�ល់ ឬ pickleball។ លុះ្រ�ែតអ� កកំពុងចូ លរ ួមក��ងសកម� �ពលីកកី� យុវជន
ដូ ច�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម អ� កមិន�ចេលងកី�ែដល�នឧបករណ៍េ្របើរ ួម��ឬ�ន�រប៉ះ�ង�យដូ ច�កី��ល់�ត់
កី��ល់េ�ះ កី��ល់ឱប កី��ល់ទះ កី�េបសបល កី��ញ់ទឹក��(ំ Paintball) ឬកី��យកូ នេ��លតូ ច�មួ យនរ�
��ក់េ្រ�ពី្រគ� �ររបស់អ�ក�នេឡើយ។
លីកកី�យុវជនកម�ន� កី�ក� ិបយុវជន កី�េធ� ើដំេណើរស្រ�ប់យុវជន និងកី�ែដល្រត�វ�នឧបត� ម�េ�យ��េរៀន TK-12
ឯកជន និង��រណៈ ្រត�វ�នអនុ��ត ដ�ប�សកម� �ព្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ��ងេ្រ�អ�រ េហើយកី�ករ�ច
ស� ិតេ�គំ�ត 6 ហ� ីតឬ��យ�ងេនះ (ឬ�ប់ពី 8 ហ� ីតេឡើងេ�ក��ងអំឡ
� ងេពលេធ� ើសកម� �ពេ្របើក��ំង�យ��ំង)
ពី��និងពី្រគ�បង� ឹក។ យុវជន្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ* េលើកែលងេពលសកម� �ព�ងេ្រ�អ�រ�ម�រ
ឲ្យេ្របើក��ំង��ំង។ ស្រ�ប់សកម� �ពែបបេ�ះ ពួ កេគ�ចេ�ះ្រក�ត់�ំងមុខេចញ�នដ�ប�
ពួ កេគស� ិតេ�គំ�ត�៉ងតិច 8 ហ� ីតពី��។
េ�េពលេនះ សកម� �ពកី�យុវជន្រត�វ�ន�ក់កំហិតមក្រតឹម�រេធ� ើល័ក�ខ័ណ� �រហ� ឹក�ត់ និងសកម� �ពក�ង
ជំ�ញប៉ុេ�
� ះ។ ្រពឹត�ិ�រណ៍កី�យុវជនដូ ច��រ្របកួ ត (tournament) �រ្របកួ ត្របែជង និង�រេលង ្រត�វ�ន�ម�ត់
រហូ តដល់�ន�រជូ នដំណឹង�ថ�ី។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �ែផ� កៃន�រអនុវត� ្រក �មែដលេលងកី�
មិន�ន�រប៉ះ�ល់ែដលអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត 6 ហ� ីតរ�ងកី�េ�្រគប់េពលេវ��ចេធ� ើ�រ�ត់ �រ្របកួ ត ឬ
�រ្របកួ តហ� ឹក�ត់រ�ង្រក �មតូ ចៗក��ងចំេ�មកី�ៃន្រក �មែតមួ យ។ ពិនិត្យេមើលពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញៃនលីកកី�យុវជន
េដើម្បីែស� ងយល់បែន� ម។
•

េតើអ�ក�ចេ�េមើល�ពយន� �នេទ?

េ�ង�ពយន� មិន�ន់េបើកដំេណើរ�រេ�េឡើយេទ ប៉ុែន� េ�ង�ពយន� េបើកចូ លគឺេបើកេហើយ ដ�ប��ររក�គំ�តសង� ម
(�ង�យ) និង�រអនុវត� ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ្រត�វ�នេ�រព�ម។
•

េតើអ�ក�ចេ��រមន� ីរ សួនរុក���ស� វ �ចិ្រត�ល សួនសត� ឬ�ងពិព័រណ៍្រតី�នែដរឬេទ?
្របតិបត� ិ�រ�ងេ្រ�អ�រៃន�រមន� ីរនិង វ �ចិ្រត�ល សួ នរក� ��ស� សួ នសត� និង�ងពិព័រណ៍្រតី គឺេបើកដំេណើរ�រ
ប៉ុែន� ្របតិបត� �
ិ រក��ងអ�រ និង�រ�ំងពិពណ៌េ��មទីកែន� ង� ំងេនះ្រត�វ�នបិទេ�េពលេនះ។
េនះ�ប់ប��ល
� � ំង�របិទសួ នកម�ន� ក��ងអ�រ ទី��េលង រច�សម� ័ន�ស្រ�ប់េឡើង សួ នសត� និងេ�ង�ពយន�
េ��មទីកែន� ង� ំងេនះ។ �រ�ក់ប��ញេ�យ�នអន� រកម� ��ល់ៃដេ�ទីកែន� ង�ង
ំ េនះក៏្រត�វ�នបិទផងែដរ េហើយ
�រ�ក់ប��ញ (រ ួម� ំងកម� វ �ធីសែម� ង��ល់េ�យសត� ) �ច្រប្រពឹត�េ��នលុះ្រ�ែតេ�ល�រណ៍ែណ�ំ
អំពី�ររក�គំ�តសង� ម (�ង�យ) និងអ�ម័យ្រត�វ�ន អនុវត� �ម។ េដើម្បីជួយទប់��ត់�រ�តត�តៃនជំងឺ COVID-19
សូ ម�ប់ប��ល
� ែតស�ជិក្រគ� �ររបស់អ�កប៉ុេ�
� ះេ�ក��ង �រេ�េលងរបស់អ�ក ទិញសំបុ្រតរបស់អ�ក�មអន�ញ�មុន
េចៀស�ង�រេ្របើ�នយន� រ ួម�� �ក់្រក�ត់�ំងមុខ* និងរក�គំ�ត 6 ហ� ីតពីបុគ�លិកនិងេភ��វេផ្សងេទៀត។

•

េតើអ�ក�ចចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍កី��ជីព�នែដរឬេទ?
កី��ជីពនិង�រហ� ឹក�ត់�ចបន� �ន ប៉ុែន� េ�េពលេនះ ្រពឹត�ិ�រណ៍� ំងអស់្រត�វែត្រប្រពឹត�េ�េ�យមិន�ន
ទស្សនិកជន��ល់។

•

េតើ�រ និងកែន� ងេធ� ើ្រ�េបើកដំេណើរ�រែដរឬេទ?
�រ កែន� ងបិត្រ� �ងលក់្រ� េតៀម្រ� កែន� ងេធ� ើ្រ� បន� ប់ភ�ក្ស្រ� និងកែន� ង�រេ�ក��ងេ�ជនីយ��ន្រត�វ�នបិទ
េ�េពលេនះ េលើកែលងែត�រលក់�យ។ ដូ េច� ះេបើសិន�កែន� ងផលិត្រ�និងកែន� ងបិត្រ�ផ� ល់�រលក់�យ
អ� ក�ចទិញផលិតផលយកេ�ផ� ះ ដូ ច�ដប្រ�ឬកំប៉ុង្រ�េបៀរ�េដើម។

•

េតើទីកែន� ងេលងែល្បងសុីសង ទីកែន� ង��ល់េសះ�ក់ផ�យ�មទូ រទស្សន៍ និងទី�ន្រប�ំងេសះេបើកដំេណើរ�រែដរឬេទ?
ទីកែន� ងេលងែល្បងសុីសង ទីកែន� ង��ល់េសះ�ក់ផ�យ�មទូ រទស្សន៍
និងទីកែន� ង��ល់េ��មទី�ន្រប�ំងេសះ្រត�វ�នបិទេ�េពលេនះ។

�រេធ� ើដំេណើរ
•

េតើអ�ក�ចេ្របើមេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈ ឬេស�កម� ែចករ� ែលក�រជិះ (ឧ. Lyft ឬ Uber) �នែដរឬេទ?
អ� ក�ចេ្របើមេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈ ឬេ្របើេស�កម� ែចករ� ែលក�រជិះ ដ�ប�អ� ក�ក់្រក�ត់�ំងមុខ*
ក��ងអំឡ
� ងេពលជិះ និងេ�ចំណតរង់�ំ/��នីយែដល�នវត� �នអ� កដៃទ និងស� ិតេ�គំ�ត 6 ហ� ីតឬេ្រចើន�ងេនះពី
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
មនុស្សែដលមិនែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់អ�កេ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។
•

េតើខ��ំ�ចេធ� ើដំេណើរកម�ន� �នែដរឬេទ?
�រេធ� ើដំេណើរបេង� ើនឱ�សរបស់អ�កៃន�រឆ� ងេមេ�គនិងចម� ងជំងឺ COVID-19 �រស� ិតេ�ផ� ះគឺ� វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�រ�រ
ខ� �នអ� កនិងអ� កដៃទកុំឲ្យ�នជំងឺ។ ករណី និង�រ��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�ន�យ�រណ៍េ�ក��ងរដ� �ង
ំ 50 និង
េ�ទីកែន� ងអន� រ�តិ�េ្រចើន។ េបើសិន��មិន�ំ�ច់ស្រ�ប់អ�កក��ង�រេធ� ើដំេណើរេទ ��រល� បំផុតែដលអ� ក��កដំេណើរ
កម�ន� របស់អ�ក។ េហើយេបើសិន�អ� កឈឺឬ�នេ�ជិតនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19 �លពី14ៃថ�កន� ងេ�េនះ
អ� កមិនគួ រេធ� ើដំេណើរេឡើយ។
អ� ក�ចេធ� ើដំេណើរេចញេ្រ�ទីកែន� ងរបស់អ�ក េបើសិន�អ� ក�ំ�ច់្រត�វេ�ះ្រ�យត្រម�វ�រ�ំ�ច់ ដូ ច�ត្រម�វ�រ
�ជីវកម� សំ�ន់ៗឬេដើម្បីេធ� ើ�រេរៀបចំេ្រ�យ�រទទួ លមរណ�ព។ មុនេពលេធ� ើដំេណើរ ចូ រពិនិត្យេមើល�ររ �តបន� ឹង �រេធ� ើ
ដំេណើរេផ្សងៗេ�ក��ងទីកែន� ងែដលអ� កកំពុងេធ� ើដំេណើរេ� េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងេសចក� ីត្រម�វ��ស្រ�ប់ពិធីបុណ្យសពនិង
�រ្របមូ លផ��ំ។ េមើល�រែណ�ំរបស់េ�នធី LA ស្រ�ប់ពិធីបុណ្យសពេ�េសចក� ីែណ�ំស្រ�ប់បុណ្យសព។
េបើសិន�អ� កពិត��ំ�ច់្រត�វេធ� ើដំេណើរ អ� ក�ចេធ� ើសកម� �ព�យៗេដើម្បី�ត់បន� យឱ�សរ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19។
កុំេធ� ើដំេណើរ�មួ យមនុស្សេ្រ�្រគ� �ររបស់អ�កឬ�មួ យនរ���ក់ែដលឈឺ។ �ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់ និង/ឬេ្របើទឹក
អ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% និង�ក់ ្រក�ត់�ំងមុខ* េ�្រគប់េពលែដលអ� កមិនស� ិតេ�ក��ង
បន� ប់របស់អ�ក។ ពិ�រ�ពីគំនិតេផ្សងេទៀតេ�េពលេធ� ើដំេណើរ ដូ ច��រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� កេចញពីបន� ប់របស់អ�កេ�េពល
ឥ��ន់របស់អ�ក្រត�វ�នដឹកជ��ន
� ឬេ�េពលេគស��តបន� ប់របស់អ�ក េ្របើ្រ�ស់�៉សុីនទឹកកកលុះ្រ�ែត�មិន�ំ�ច់ប៉ះ និង
យករបស់អ�ក��ល់មក�មួ យ (ឧ. កែន្សង ែវ�ន�េ��ហ� ល និងដេង� �ប្រចមុះ) េ��ន់មជ្ឈមណ�ល�ត់្រ�ណឬ�ងែហលទឹក។

•

េតើកែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV េបើកដំេណើរ�រែដរឬេទ?
�ទ/�ស កែន� ងេ�ះជំរុ� និងឧទ�ន RV �ចេបើកដំេណើរ�រ�ន េបើសិន�ពួ កេគអនុវត� �មច�ប់ៃន�រេបើកេឡើង វ �ញ
ែដល�ច�ប់ប��ល
� �រ�ត់បន� យចំនួនមនុស្សេ�ទីកែន� ង េដើម្បីអនុ��តឲ្យ�នគំ�ត្រគប់្រ�ន់។ េលើសពីេនះ ទី���ង
េ្រ�អ�រែដលេ្របើស្រ�ប់�រ្របមូ លផ��ំ និងមុខ�រ�្រក �មដូ ច�ព�� កែន� ងប��ត់េភ� ើងរ ួម�� ច���នស្រ�ប់េ្របើ�
��រណៈ និងរង� មណ�លគួ រែតបិទ េហើយ្រពឹត�ិ�រណ៍/�រ្របមូ លផ��ំ���រណៈដូ ច�ភ� ក់េភ� ើង កែន� ងេ�ះជំរុ��្រក �ម �រ
ប��ញេ�រង� មណ�ល �រសែម� ងត�ន� ីឬ�រសែម� ងេផ្សងេទៀតគឺមិន្រត�វ�នអនុ��តេឡើយ។
េដើម្បី�ត់បន� យឱ�ស រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 ចូ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ* ស� ិតេ�គំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលមិន
ែមន�ែផ� កៃន្រគ� �ររបស់អ�ក និងយកឧបករណ៍របស់អ�កមក�មួ យ។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ រទិញអុស ��រ ឬរបស់េផ្សង
េទៀត�មុន ឬឲ្យេគយក�េ��ន់កែន� ងេ�ះជំរុ� ឬ RV របស់អ�ក។ េ�េពលេ្របើ្រ�ស់បន� ប់ទឹករ ួម�� ចូ រេចៀស�ង�រ�ក់
វត����ល់ខ� �នដូ ច�្រ�សដុសេធ� ញ��ល់េ�េលើៃផ� បន� ប់ទឹក។ �ចុងេ្រ�យ ចូ លរ ួមក��ង�រជិះទូ ក �រ្របកួ តកី��ល់
េ�ះ/�ល់ទះ កែន� ងែខ្សពួ រ ឬ�រេឡើងជ��ំង�មួ យ្រគ� �ររបស់អ�កែតប៉ុេ�
� ះ។

ែស�ងយល់បែន� ម
•

េសចក� ីប��ប់ឲ្យេបើកេឡើង វ �ញ�នសុវត� ិ�ព�ងេ�កែន� ងេធ� ើ�រ និងេ�ក��ងសហគមន៍េដើម្បី្រគប់្រគងជំងឺ COVID-19

របស់េ�នធី Los Angeles និងពិធី�រេដើម្បី�រ�របុគ�លិក និង��រណជនពីជំងឺ COVID-19៖
http://publichealth.lacounty.gov/Coronavirus/
•

ទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1 (ែខ្សទូ រសព� ព័ត៌�នេ�នធី LA) េបើសិន�អ� ក�នសំណួរអំពីជំងឺ COVID-19។ 2-1-1 �ចផ� ល់
ព័ត៌�នអំពីេស�កម� មិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញ និងសង� មដូ ច�កែន� ងែចកម� �ប��រ ទីជ្រមកស្រ�ប់ជន��នផ� ះសែម្បង
ជំនួយ�រជួ ល ជំនួយកិច�សន��ក់្រទព្យប��ំ និងជំនួយស្រ�ប់តៃម� ទឹកេភ� ើង។

*ព័ត៌�នសំ�ន់ៗ�ក់ទងនឹង្រក�ត់�ង
ំ មុខ៖ ្រក�ត់�ំងមុខ ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃននរ���ក់
ែដល�នេមេ�គ និងមិនដឹង��ន ពី�រចម� ងេមេ�គេ�អ� កដៃទ។
បុគ�លែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់ខ� �នមិនឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ
្រត�វ�នេលើកែលងពី�រត្រម�វឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ។ កុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំ (�ប់ប��ល
� � ំង�រក) និងនរ���ក់ែដល�ន
�រពិ�កក��ង�រដកដេង� ើម �ត់បង់��រតី ឬមិន�ចេ�ះរ�ំងមុខេ�យមិន�នជំនួយ មិនគួ រ�ក់�េឡើយ។ កុ�រ�យុ�ប់ពី 2
��ំដល់ 8 ��ំគួរេ្របើ� ប៉ុែន� េ្រ�ម�រ្រគប់្រគងពីមនុស្សធំេដើម្បី្រ�កដ�កុ�រ�ចដកដេង� ើម�នេ�យសុវត� ិ�ព និងេចៀស�ង
�រស� ះខ្យល់ ឬថប់ដេង� ើម។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
FAQs អំពីផលប៉ះ�ល់ៃនេសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�េលើជី វ �ត្រប�ំៃថ�
បុគ�លែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ�ក់រ�ំងមុខ េ�យ�រល័ក�ខ័ណ�េវជ� ��ស� និងែដលបេ្រមើ�រេ�ក��ង�រ�រ
ែដល�ន�រប៉ះ�ល់�្រប�ំ�មួ យអ� កដៃទ ្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់ជេ្រមើសេផ្សង ដូ ច�
សន� ះ�ំងមុខែដល�ន្រក�ត់្រគបេ�ែគម�ងេ្រ�ម ដ�ប�ល័ក�ខ័ណ�េវជ� ��ស� របស់ពួកេគអនុ��ត។
្រក�ត់្រគបែដល�នស�
� នរ �តតឹង�ងេ្រ�មច��គឺ��រល� ។
មនុស្សឈឺែដល�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 មិនគួ រេចញេ្រ�ផ� ះរបស់ខ� �នេឡើយ េលើកែលងែតេដើម្បីេ�ជួ ប្រគ�េពទ្យ។ េបើសិន�
ពួ កេគ្រត�វែតេចញពីផ�ះេដើម្បីេ�េធ� ើ�រជួ ប� ំងេនះ ពួ កេគ�ចនឹងេ្របើ�៉ស់េពទ្យ ប៉ុែន� �ចេ្របើ្រក�ត់�ំងមុខ�ន េបើសិន�
មិន�ន�៉ស់។ េបើសិន�េ្របើ�៉ស់ េគមិនគួ រេ្របើ�៉ស់ែដល�ន��ល់មួយផ� វ� េឡើយ។
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