
“ការពារ ឣ្នកខ្លយនឯង ផ្ស្ងទៀត” យុទ្ធនាការទីផ្សារ

សហគមន ប្រអប់ឧបករណ៍ ៍



ជូនចំពោះដៃគូសហគមន៍៖

ខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្ដផ្លាស់ទី យ៉ាងរហ័សនៅតាមសហគមន៍របស់យើង ទីភ្នាក់ងារថែទាំ
សុខភាពប្រចាំ Orange ខោនធី (The Orange County Health Care Agency) បានបង្កើននូវឱកាសក្នុងការ
ធ្វើតេស្ដដោយឥតគិតថ្លៃយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង
ជាងគេ។ 

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទម្រាំយើងមានវ៉ាក់សាំង យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការរីករាលដាល។ 
ជាមួយនឹងគោលបំណងនេះ OCHCA នៅក្នុងខែនេះ កំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការ ការផ្សព្វផ្សាយ និង យុទ្ធនាការ 
“ការពារគ្នាទៅវិញទៅមក” ក្នុងសហគមន៍ ក្នុងគោលដៅសំណូមពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបង្ការការរីករាលដាលនៃ
ជំងឺ COVID-19 ដោយការការពារខ្លួនឯង និងអ្នកនៅជំុវិញខ្លួន។ 

យុទ្ធនាការ “ការពារខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ” នេះ គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំហានដែលអ្នកអាចពិភាក្សា ដើម្បីចូលរួម
កាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជា ការពាក់ម៉ាស់ ការលាងដៃរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ និងការ
ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រាំមួយហ្វីតឃ្លាតពីអ្នកដទៃ។ ការអនុវត្តដែលល្អបំផុតsផ្សេងទៀត គឺត្រូវបានរៀបរាប់នៅក្នុង
សម្ភារៈនៅក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍នេះ។  

ការគាំទ្ររបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ និងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយសារនេះទៅ
សមាជិក អ្នកជិតខាង មិត្តភក្ដិ និងអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នក។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះជាងគេ
របស់យើង ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នក ដែលជាប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន។ 

អ្នកនឹងស្វែងរកឃើញនៅក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ នូវសម្ភារៈដែលជួយអ្នកក្នុងការពិភាក្សា
 និងផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រុងប្រយ័ត្ន និង ដែលវាបានផ្ដោតសំខាន់ជាក់លាក់ទៅលើសហគមន៍ដែល
ពិបាកចូលទៅដល់ និងមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាដំបូងរបស់ពួកគេ។ ព័ត៌មាននេះអាចរកបានជា
ភាសាអង់គ្លេស អេស្បាញ វៀតណាម ចិន និងតាហ្គាឡុក។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត ខិតប័ណ្ណ និងវីដេអូអាចរកបាន
ជាច្រើនភាសានៅ www.ochealthinfo.com/protecteachother

ភ្ជាប់ជាមួយនេះ អ្នកនឹងអាចស្វែងរកបានដូចខាងក្រោម៖

·      សំណៅអត្ថបទសម្រាប់និយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ ឬក្រុម
·      អត្ថបទសង្ខេបដែលអ្នកអាចកាត់ ហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រសារព័ត៌មាន ឬ eblasts
·      ការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសារព័ត៌មានសង្គមដែលអ្នកអាចកែប្រែ និងចែករំលែកនៅលើ Facebook             
        Instagram និង Twitter

សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នក ក្នុងយុទ្ធនាការនៃការក្រើនរំលឹកជាសាធារណៈដ៏សំខាន់នេះ។ យើងត្រូវការ
អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខោនធី ដើម្បីជួយពួកយើងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានជាក់ស្ដែង អំពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំ
ខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុង Orange ខោនធី។

ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានដ៏ស្មោះត្រង់

Clayton Chau, M.D. Ph.D.
Clayton Chau, M.D., Ph. D.
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ

https://www.ochealthinfo.com/protecteachother


សំណៅអត្ថបទ

(សូមកុំរារែកក្នុងការកែប្រែទៅតាមអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងអ្នក)

សួស្ដ ី_______________ 

ខ្ញំុមកទីនេះ (ទូរសព្ទមកនេះ) ពីព្រោះខ្ញំុ (ឬឈ្មោះអង្គភាពរបស់អ្នក) ________________ ជឿជាក់ថា
វិធីដែលល្អបំផុត ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពីជំងឺ COVID-19 ទម្រាំមានវ៉ាក់សាំង គឺការថែទាំខ្លួនឯង និងអ្នកជំុវិញ
ខ្លួន។

នេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាន ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ និងថែរក្សាគ្រួសារ មិត្តភក្ដិ និងមិត្ត
រួមការងាររបស់យើងឲ្យបានល្អ។ 

សូមចូលរួមចំណែកដោយ៖

·      ស្នាក់នៅផ្ទះ ប្រសិនបើអ្នកឈឺ 
·      ពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈ
·      រក្សាចម្ងាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត ឃ្លាតពីអ្នកដទៃ
·      លាងដៃរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់
·      សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគនៅផ្ទៃខាងលើ
·      ខ្ទប់មាត់ពេលក្អក និងកណ្ដាស់
·      ជៀសវាងការប៉ះពាល់មុខរបស់អ្នក

សម្រាប់ខិតប័ណ្ណ វីដេអូ និងព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាជាច្រើន រួមទាំងគន្លឹះសម្រាប់អ្វីដែលគួរធ្វើ ប្រសិនបើអ្នក
រស់នៅក្នុងគ្រួសារធំ និងអ្វីដែលគួរធ្វើ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញតេស្ដវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 សូមចូលទៅកាន់៖ 
www.ochealthinfo.com/protecteachother

សូមជួយការពារខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ!
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សេចក្ដីចម្លងនៃព្រឹត្តិបត្រសារព័ត៌មាន

_______________ (ឈ្មោះអង្គភាពរបស់អ្នក) ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារ
ថែទាំសុខភាពរបស់ OC (OC Health Care Agency) ក្នុងការលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យថែទាំខ្លួនរបស់
ពួកគេ និងអ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគេ។

ទម្រាំដល់ពេលដែលមានវ៉ាក់សាំង ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបាន ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អ 
និងថែរក្សាគ្រួសារ មិត្តភក្ដិ និងមិត្តរួមការងាររបស់ពួកយើងឲ្យបានល្អ។ 

សូមចូលរួមចំណែកដោយ៖

·      ស្នាក់នៅផ្ទះ ប្រសិនបើអ្នកឈឺ
·      ពាក់ម៉ាស់នៅទីសាធារណៈ
·      រក្សាចម្ងាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីត ឃ្លាតពីអ្នកដទៃ
·      លាងដៃរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់
·      សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគនៅផ្ទៃខាងលើ
·      ខ្ទប់មាត់ពេលក្អក និងកណ្ដាស់
·      ជៀសវាងការប៉ះពាល់មុខរបស់អ្នក

សម្រាប់ខិតប័ណ្ណ វីដេអូ និងព័ត៌មានបន្ថែមជាភាសាជាច្រើន រួមទាំងគន្លឹះសម្រាប់អ្វីដែលគួរធ្វើ ប្រសិនបើ
អ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារធំ និងអ្វីដែលគួរធ្វើ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញតេស្ដវិជ្ជមាននៃជំង ឺCOVID-19 សូមចូល
ទៅកាន់៖ www.ochealthinfo.com/protecteachother

សូមជួយការពារខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ!
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ខ្មែរ

អ្នកអាចបោះពុម្ព ឬទាញយក និងផ្ញើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចនូវខិតប័ណ្ណខាងក្រោម៖

KHMER

·      ជំងឺ COVID-19 របៀបពាក់ម៉ាស់

3

https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/KH_COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_LR.pdf


ការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសារព័ត៌មានសង្គម

ការពារគ្នាទៅវិញទៅមក

FACEBOOK:
ការពារខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃពីជំងឺ COVID-19 ដោយការពាក់ម៉ាស់ លាងដៃរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ និងស្ថិតនៅ
ចម្ងាយប្រាំមួយហ្វីតឃ្លាតពីអ្នកដទៃ។ សូមចូលទៅកាន់ www.ochealthinfo.com/protecteachother សម្រាប់
គន្លឹះមូលដ្ឋានដើម្បីជួយអ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាព ឬទូរសព្ទទៅលេខ (800) 564-8448 
សម្រាប់ព័ត៌មានសុខភាពអំពីវីរុស ទីតាំងនៃការធ្វើតេស្ដ និងព័ត៌មានជាច្រើនទៀត។ #OCCOVID19 #Face #Hands 
#Feet #protecteachother 

INSTAGRAM:
#Protecteachother from #COVID19. សូមចូលទៅកាន់ www.ochealthinfo.com/protecteachother 
សម្រាប់វិធីក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាព។ #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 

TWITTER:
@ochealth កំពុងតែសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួម និង #protecteachother ដោយការពាក់ម៉ាស់
 លាងដៃរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ និងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រាំមួយហ្វីតឃ្លាតពីអ្នកដទៃ។ សូមចូលទៅកាន់ 
www.ochealthinfo.com/protecteachother។ #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 

IMAGE:
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ការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសារព័ត៌មានសង្គម

សូមរង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្ដ

FACEBOOK:
រង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្ដស្វែងរកជំងឺ COVID-19 មែនទេ? សូមស្នាក់នៅផ្ទះ និងរក្សាសុវត្ថិភាពដល់
អ្នកដទៃ។ ទាញយក និងបោះពុម្ពខិតប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលគួរធ្វើ បានជាច្រើនភាសា ខណៈពេលដែល
អ្នករង់ចាំ ឬ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញតេស្ដវិជ្ជមាន នៅ www.ochealthinfo.com/protecteachother។ 
#OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #Quarantine #StayHome

INSTAGRAM:
រង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្ដស្វែងរកជំងឺ COVID-19 មែនទេ? សូមស្វែងរករបៀប #protecteachother។ សូម
ចូលទៅកាន់ www.ochealthinfo.com/protecteachother។ #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 
#Quarantine #StayHome

TWITTER:
@ochealth កំពុងតែសំណូមពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួម និង #protecteachother។ ប្រសិនបើអ្នក
កំពុងរង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្ដ សូមស្វែងរកអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ
 ដោយចូលទៅកាន់ www.ochealthinfo.com/protecteachother។ #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 
#Quarantine #StayHome 
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