
ជំងឺ COVID-19  ី ករាលដាលដាន ត់ ែងាយស្រ លួដាៅករាន ុង៖

• ទីរាែ ែ់ងបិទជិងា ដែលមិនមានខ្យល់បក់ចេញេូលលអ 

• ទីរាែ ែ់ងែែដាមា់ម់ុួសៅររើ់រាុុះរាី

• ទីតងំែែដាមា់នីប ុះពាដាត ឬទំនារាតទំ់ងជិងា នួ ិទធ ជាពិចេេ

កដនែងដែលមនុេសកំពុងនិយាយដរេកឬែកែចងហ ើមខ្ែ ងំៗចៅ

ជិតគ្នា ។

ែ ែួ ងស្ដាតថាៅងាើស្ថា ់ភាពណាខ្ែុះែែដារបឈម់ឹងហា់ភិ័ស្ជាង

នីនងាតប ា់ស្ហា់ិភ័ស្ន់ជំងឺ COVID-19

េរមាប់ព័ត៌មានបដនែមេូមេូលចៅកាន់ចេហទំព័រph.lacounty.gov/reducerisk
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• ៅ ែ្ ើឱ្យថាន បំយា ីជំងឺ COVID-19 ទងំឡាស្ ៅកែងាររបតដារាខណៈ់ិងទ់តៅពដា      

ៅេលា។ ចនេះេឺជាវធីិលអ បំផុតចែើមបីការពារខ្ល នួអ្ាកផ្ទា ល់ពីការធ្លែ ក់ខ្ល នួឈឺធងន់ធងរ

និងការស្លែ ប់ចោយស្លរជំងឺCOVID ផងដែរ។ការទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រក៏ជួយ

កាត់បនែយហានិភ័យរបេ់អ្ាកពីការចកើតមានជំងឺCOVID រយៈចពលដវងផង

ដែរ។អ្ាកនឹងមិនរតវូបានស្លកេួរអ្ំពីស្លែ នភាពអ្ចតោ របចវេន៍របេ់អ្ាកចៅ

ចពលដែលអ្ាកទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រចតេះចទ។

✓ េូមេូលចៅកាន់ចេហទំព័រ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated

ចែើមបីដេែ ងរកទីតំងមួយដែលចៅជិតអ្ាក។េូមទូរេ័ពាចៅកាន់ចលខ្1-

833-540-0473 របេិនចបើអ្ាករតវូការជំនួយកន ុងការទទួលចាក់ថ្ា បំង្កា រ

ឬរតវូការមចធោបាយចធែ ើែំច ើរចៅទីកដនែងចាក់ថ្ា បំង្កា រឬក៏អ្ាកមិន

អាេចាកចេញពីផាេះបានចទចតេះ។ព័ត៌មានចនេះក៏មានផដល់ជូនជាចរេើន

ភាស្លចហើយអាេរកបាន24 កន ុងមួយថ្ងង7 ថ្ងងកន ុងមួយេបាដ ហ៍ផងដែរ

ចោយទូរេ័ពាចៅកាន់ចលខ្2-1-1។

• ពារាតមា តួ ែែដាបិទជិងាដាអ  ់ិងៅររុះបា់ដាអ ។ េូមពាក់មា៉ា េ់ដែលមានករមិត

ការពារខ្ពេ់បំផុតរបេ់អ្ាក(ែូេជារបចភទ N95 ឬរបចភទ KN95 ឬរបចភទ

KF94) របេិនចបើអ្ាកេែ ិតចៅកដនែងមួយដែលមានមនុេសចរេើនកុេះករឬមិន

មានខ្យល់បក់ចេញេូលលអ ចទជាពិចេេរបេិនចបើអ្ាករបឈមនឹងហានិភ័យ

ខ្ពេ់ជាងមុនកន ុងការចកើតមានជំងឺករមិតធងន់ធងរ។េូមេូលចៅកាន់ចេហទំព័រ

ph.lacounty.gov/masksេរមាប់ព័ត៌មានបដនែមអំ្ពីរបចភទមា៉ា េ់ចផសងៗនិង

ចពលដែលរតវូដតពាក់មា៉ា េ់ទងំចនេះចៅកន ុងចខ្នធីLos Angeles។

 េ ធ្ ីនងាតប ា់ស្ហា់ិភ័ស្ន់ជំង ឺCOVID-19

ការដេែងយល់អ្ំពីករមិតថ្ន េកមមភាពរបេ់ជំងឺ COVID-19 ចៅកន ុងតំបន់របេ់អ្ាក អាេជួយឱ្យ

អ្ាកេចរមេេិតោបានថ្ចតើរតវូចាត់វធិ្លនការ ៍ការពារអ្ែ ីខ្ែ េះ។ មនុេសរេប់របូរតវូមានការរបងុ

របយ័តាបដនែម ចៅចពលដែលេកមមភាពរបេ់ជំងឺ COVID មានករមិតខ្ពេ់។ ចៅចពលដែលហានិ

ភ័យចៅកន ុងតំបន់មានករមិតទប េូមចរបើរបាេ់ស្លែ នភាព េំ ង់េំ ូលេិតោផ្ទា ល់ខ្ល នួ ចហើយនិង

ករមិតផ្ទេុកភាពរបេ់អ្ាក ចែើមបីចធែ ើការេចរមេេិតោចលើអ្ែ ីដែលរតវូចធែ ើ។ េូមចាត់វធិ្លនការ ៍

បដនែមចទៀតចែើមបីរកាេុវតែ ិភាព និងការពារអ្ាកែថ្ទ របេិនចបើអ្ាកឬមនុេសដែលអ្ាកេំណាយ

ចពលចៅជាមួយ របឈមនឹង ហានិភ័យខ្ពេ់ជាងមុនកន ុងការចកើតមានជំងឺករមិតធងន់ធងរ។

http://ph.lacounty.gov/reducerisk
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/post-surge-dashboard.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


នីពាីខ្ល ួ់ អ្នរាពីជំងឺ COVID-19
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របួិ់ៅបើអ្នរាៅ ែ្ ើៅងា តួ ទទួដាដាទធផដាេ ធជជមា់ួរមាបតជំង ឺCOVID-19 ឬរា៏អ្នរាជាបរុគដាែែដាមា់ទំនារាតទំ់ង

ជិងាួិន ទធជាមួស្់ឹង់ីណាមាន រាត ែែដាមា់ជំង ឺCOVID-19 ៅនាុះ អ្នរារងាេូែងាអ្់ុេងាតតមនីែណនាទំងំអ្ួត ៅែើមបី

នីពាីអ្នរាែនទ។

េូមចមើលចេហទំព័រph.lacounty.gov/covidisolation និងចេហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcontacts។

េរមាប់ព័ត៌មានបដនែមេូមចមើលចេហទំព័រ វធីិការពារខ្ល នួអ្ាកផ្ទា ល់និងអ្ាកែថ្ទ របេCDC

•ៅ ែ្ ើឱ្យរបព័ ធ់ខ្យដាត (ខ្យដាតបរាតៅរញរូដា) បា់របៅ ើួីៅ ើង។ េូមចបើកបងអ េួ

និងទែ រចរបើរបាេ់កង្កហ រនិងឧបករ ៍េមាអ តខ្យល់ដែលអាេេល័តបានោក់

ចរបើរបាេ់ឧបករ ៍កចដដ និងផល ុំខ្យល់ចហើយនិងតចមែ ើងតរមងខ្យល់េរមាប់

ឧបករ ៍ទងំចនេះ។ចៅចពលដែលអាេចធែ ើចៅបានចរជើេចរ ើេទីធ្លែ ខ្ងចរៅ

អ្គ្នរេរមាប់េកមមភាពទងំឡាយណាជារកមុ។េរមាប់ព័ត៌មានបដនែម

េូមចមើលចេហទំព័រ ការចធែ ើឱ្យខ្យល់បក់ចេញេូលកន ុងផាេះរបេ់អ្ាកមានភាព

របចេើរជាងមុន របេ់មជឈម ឌ លរេប់រេងនិងទប់ស្លា ត់ជំងឺឆ្ែង(CDC) និង

ខ្ិតប័ ឌ េនែ ឺេះេរមាប់កាត់បនែយហានិភ័យចៅខ្ងកន ុងអ្គ្នរ របេ់តយក

ោា នេុខ្ភាពស្លធ្លរ ៈថ្នរែាCalifornia (California Department of Public 

Health)។

•ៅ ែ្ ើៅងា តួ ួរមាបតជំងឺ COVID-19 របេិនចបើអ្ាកធ្លែ ក់ខ្ល នួឈឺឬបានប៉ាេះពាល់

ចៅនឹងជំងឺCOVID ចហើយនិងមុនចពល/ចរកាយចពលេូលរមួកន ុងរពឹតោ ិការ ៍

ចផសងៗនិងមុនចពល/ចរកាយចពលចធែ ើែំច ើរ។េូមេូលចៅកាន់ចេហទំព័រ

ph.lacounty.gov/covidtests ចែើមបីដេែ ងយល់បដនែមអំ្ពីចពលដែលរតវូចធែ ើចត

េោ និងវធីិចធែ ើចតេោ ។

•ស្ថន រាតៅករាន ុងផទុះ ៅកៅពដាែែដាឈឺ។ របេិនចបើអ្ាកមានចោេេញ្ញា តតថ្ន

ជំងឺ COVID-19 េូមចៅឱ្យឆ្ងង យពីអ្ាកែថ្ទចហើយចធែ ើចតេោ ។េូមចមើលចេ

ហទំព័រph.lacounty.gov/covidcare។

•ៅ នួ ើួំុថាន ពំាបាដាជំងឺ COVID-19 ភាែ មៗ របេិនចបើអ្ាកេិតថ្អ្ាកមានជំងឺ

COVID-19 ចតេះចបើចទេះបីជាចោេេញ្ញា តតរបេ់អ្ាកមានករមិតរស្លលក៏

ចោយ។ការពោបាលអាេទប់ស្លា ត់អ្ាកពីការធ្លែ ក់ខ្ល នួឈឺធងន់ធងរប៉ាុដនោេួរដត

ចាប់ចផដើមការពោបាលចនេះឱ្យបានឆ្ងប់បតា ប់ពីចោេេញ្ញា តតរបេ់អ្ាក

ចាប់ចផដើមចលេចេញ។េូមចរៀបេំេចរមាងទុកជាមុនចែើមបីចជៀេវាងការយឺត

យាវតត៖

✓ ចធែ ើបញ្ជ ីច ម្ េះថ្ា ទំងំអ្េ់ដែលអ្ាកកំពុងចរបើរបាេ់រមួមានទងំថ្ា ចំពទយដែល
អាេទិញបានចោយមិនចាំបាេ់មានចវជជបញ្ញជ ចហើយនិងថ្ា បំំប៉ានផងដែរ។

រេចូពទយឬឱ្េងស្លែ ន(កដនែងលក់ថ្ា )ំ នឹងរតវូការែឹងថ្ចតើអ្ាកកំពុងដតចរបើ

របាេ់ថ្ា ចំពទយអ្ែ ីខ្ែ េះមុនចពលពួកចេអាេចេញចវជជបញ្ញជ េរមាប់ការពោបាល

បាន។

✓ េូលចៅកាន់ចេហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidmedicines េរមាប់ព័ត៌មាន

បដនែមនិងចែើមបីដេែ ងយល់អំ្ពីវធីិដែលអ្ាកអាេទទួលបានថ្ា ពំោបាល

របេិនចបើអ្ាកមានចោេេញ្ញា តតថ្នជំងឺ COVID។

•អ្់ុេងាតនីែែីរាាអ្នាម័ស្ជាៅីៀងលដាតនែៃឱ្យបា់ដាអ ែូេជាការលាងេមាអ ត

ថ្ែ និងការរេបមាត់ចៅចពលដែលកអកឬកណាដ េ់។ ការលាងេមាអ តថ្ែេឺជា

វធីិែ៏លអ បំផុតមួយចែើមបីចជៀេវាងការធ្លែ ក់ខ្ល នួឈឺចហើយនិងការស្លយភាយចម

ចោេចផសងៗដែលបងាឱ្យមានជំងឺតមផល វូែចងហ ើមនិងការោេរេូផងដែរ។

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidtests
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/hygiene/personal-hygiene/coughing-sneezing.html
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