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កែនង យតៃមអំពី COVID-19 ៃនមនីរេពទ េ GREATER CINCINNATI
េ េពល នព័ត៌ ន ស់បរ ៉ ង ប់រហ័ស
តំបន់របស់េយង នកំណត់ សហ រ

ន រៈសំ ន់ ស់កង រអនុវត មេ ល រណ៍ែណ ំេដម ី រ រក ំងពលកមែថ ំសុខ ពរបស់េយង

៉ ងែវងកងប ែដលប៉ះ ល់ដល់សុខ ព និង រែថ ំសុខ ព។ រផះេឡងៃន COVID-19 មិន នករណីេលកែលងេ ះេទ។

មរយៈសម័នេ ត មខនទប់ទល់េ ះមហន យ (Disaster Preparedness Coalition) របស់មនីរេពទ េ Greater Cincinnati

េយង ចជួយស មលដល់ រស មបស មល និង រសហ រ មតំបន់កងចំេ មស ជិកសម័ន ំងអស់ េដម ីទប់ទល់នឹង COVID-19។
េដម ីរក អកជំងឺ និងពលរដេ កងតំបន់របស់េយងឱ នសុវតិ ព សូមអនុវត មេ ល រណ៍ែណ ដំ ូច ងេ ម។ េនះ រ ំ ច់េដម ីឱ មនីរេពទ របស់េយង នសមត ព គប់ គង
េហយអកជំងឺែដល យរងេ ះបំផុត ច តវ នព លមុនេគ។ បុគល េ ចនែដល នេ គស លនឹងមិន ំ ច់ តវេធេតសេ ះេទ េហយ តវ នែណ ំឱ េ ផះ និងេ ច់េ យែឡកពីេគ។
បសិនេបអក នេ គស និងសង យ័ អក តវ នប៉ះ ល់៖
•
•

កុេំ មនីរសេ ះប ន់េដម េី ធេតស។

•

ក់ទងេវជបណិតបឋមរបស់អក។

•

បសិនេបអកមិន នេវជបណិតេទ សូមេ ទូរសពេ អកែថ ំសខុ ពប ន់ែដលេ ជិតបំផតុ ។

•

បសិនេបអក នលកណៈ គប់ ន់ស ប់ រេធេតស េវជបណិតរបស់អកនឹងផល់ រែណ ំបែនមេទ ត។

អកនឹងមិន តវ នេធេតសេ យមិន ន រប នពីេវជបណិតេឡយ។ ត មវឱ ន រ ត់ជបួ ស ប់ រេធេតស COVID-19 ំងអស់។ ស ប់ព័ត៌ នបែនម សូម ក់ទងេវជបណិតែថ ំសខុ ពបឋមរបស់អក
ឬមជ មណលែថ ំសុខ ពប ន់ែដលេ ជិតបំផតុ ។ ថីមងេទ ត កុមំ កដល់មនីរេពទ េ យមិន ន រប នពីេវជបណិតស ប់ រេធេតស។
អីែដលសំ ន់បផំ តុ ស ប់ពលរដេ Great Cincinnati តវេធគឺបនវ ន រ រ រ៖
•

ម ននិតិវធីៃន រេ យពីសងមែដល នែចងេ យរ ភិ លកងតំបន់ និងរដ។

•

ងៃដរបស់អកឱ នញឹក ប់េ យេ ប ប៊ូ និងទឹករយៈេពល ៉ ងតិច 20 វ ទី។

•

ខប់កក និងក ស់េ យែកងៃដ ឬៃដ ងេលរបស់អក។

•

េធ រ/

•

បសិនេបអក បុគលែដល ន និភ័យខស់ សូម ពិនិត េមល រ បង បយ័តបែនម ំងេនះ។

េរ ន/សកម ព េ ផះ បសិនេបអក ន រមណ៍ ឈឺ។

ស ប់ព័ត៌ នបែនមអំពី COVID-19 សូមចូលេ ន់៖ https://healthcollab.org/covid-19/
-###អំពី The Health Collaborative៖The Health Collaborative គឺ

ប័នមិនរក ក់ចំេណញមួយែដលដឹក ំ រែកលមទិនន័យែដលេធឱ ប ជន នសុខ ពល

រែថ ំ ន់ែត បេសរ និងចំ យ ក់តិច។ ស ប់ព័ត៌ នបែនមអំពី The Health Collaborative សូមចូលេ

ន់ healthcollab.org

