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ឹ ជញ្ជន
ឺ ូ វ ីដ 19
សេវាដក
ូ ជនពិការ និងជំងក
ក្ក ុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជន
ូ ជនពិការផ្ដ ល់សេវាដ៏មានសារៈេំខាន់េក្មាប់ជនពិការ។ ការរកា
េ៊ុវត្ថ ិភាពសៅកនុងការដឹកជញ្ជន
ូ សាធារណៈសៅកនុងសពលសកើត្មានជំងឺឆ្លងមានសារៈេំខាន់ខាលំងចំស
នពិការទ ំងអេ់។

ោះជ

ខាងសក្កាមគឺជាការណណនំមួយចំនួនសដើមបីទប់សាាត្់ការរ ីករាលដាលជំងឺកូ វ ីដ 19 េក្មាប់
អន កជិោះតាមសេវាដឹកជញ្ជន
ូ ជនពិការ អន កសបើកបរ និងប៊ុគគលិកបសក្មើការ៖
•
ក់មា៉ាេេមក្េបណដលណណនំសដាយ CDC។ ក្បេិនសបើអនកក្ត្ូវបានសលើកណលងពី
លកខ ខណឌ ក់មា៉ាេ ក្បេិនសបើអាច
សយើងខ្ុំេូមសលើកទឹកចិត្តអនកឱ្យ ក់របាំងម៊ុខណដលមានក្កណាត្់
បាំង។ េូ មសាកេួ រសវជជ បណឌិត្ថាសត្ើអនកក្ត្ូវបានសលើកណលងពីលកខ ខណឌសនោះណដរឬសទ។
• េូ មរកាគមាលត្េ៊ុវត្ថ ិភាព 6 ហ្ ៊ីត្ ក្បេិនសបើអាច។
• េូ មលាងដដរបេ់អនកឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួ យនឹងសាបូ និងទឹករយៈសពលយ៉ាងត្ិច 20 វ នានទី
ជាពិសេេបនាប់ពីចូលបនា ប់ទឹក ម៊ុនសពលញាុំអាហារ និងបនាប់ពីញឹេេំសបារ កអ ក ឬកណា
ដ េ់។
េូ មសក្បើក្បាេ់ទឹកអនម័យលាងដដណដលមានអាល់ក៊ុលយ៉ាងត្ិច 60% ក្បេិនសបើពមា
៊ុំ នសាបូ
និងទឹក។
• ក្ត្ូវយកក្កដាេជូ ត្មាត្់ទប់សពលកអ ក ឬកណា
ត េ់ រ ួចសបាោះវាសោលកនុងធ៊ុងេក្មាម
សហើយក្ត្ូវលាងដដ។
• ហាមយកដដកខ្ ក់ សៅប៉ាោះមាត្់ ក្ចម៊ុោះ និងណនន កសដើមបីក៊ុំឱ្យឆ្ល ងសមសរាគ។
• េូ មសានក់សៅផ្ា ោះសៅសពលអន កឈឺ និងក្ត្ូវសជៀេវាងប៉ាោះ ល់ជាមួ យអន កដដទ។
• ក្បេិនសបើអនកសមើលស ើញថា រថយនត ក្ក ុង/រថយនត ដឹកអន កដំសណើរគ្មានអនម័យ
សយើងេូ មសលើកទឹកចិត្តអនកឱ្យក្បាប់អនកសបើកបរ និងសេន ើឱ្យគ្មត្់សធ្ ើការេមាលប់សមសរាគជូ នអន ក។
អ្ន កបបើបករ និងបុគ្គលិកបេវាដឹកជញ្ជន
ូ ជនពិការ៖
• េូ មសធ្ ើការពិនិត្យសរាគេញ្ញាសៅម៊ុនសពលប៊ុគគលិក និងអន កជិោះស ើងជិោះសលើរថយនត ។
• ការរកាគមាលត្សៅសលើរថយនត ក៏អាចកាត្់បនថ យចំនួនមន៊ុេសសៅសលើរថយនត ផ្ងណដរ។
• ដំសណើរការលាងរថយនត គួ រមានការេមាអត្ឱ្យបានសាអត្លអ
សដាយយកចិត្តទ៊ុកដាក់ជូត្កណនល ងមានការប៉ាោះ ល់ញឹកញាប់សដាយសក្បើទឹកថានេ
ំ មាលប់សមសរាគ៖
o
o
o
o
o

គនល ឹោះទ្រ
បង្កាន់ដដ
សជើងមា៉ា និងសៅអី
បងអ ួច
ប៊ុគគលិកគួ រទទួ លបានការបណ្ុោះបណា
ដ លសដើមបីរាយការណ៍ និងសឆ្ល ើយត្បភាលមៗ
ចំស ោះបញ្ញាសផ្សងៗសៅសលើរថយនត ។

អ្ន កបបើកបរ និងបុគ្គលិកគ្ួ រអ្នុវត្ត តាមការណែនាំរបេ់ក្ក ុមហុនេដីពីការជួយអ្ន កដាំបែើរ
បៅបពលប ើងចុុះរថយនត ។ អ្ន កបបើកបរគ្ួ រអ្នុវត្ត តាមការណែនាំរបេ់ក្ក ុមហុន
ពាក់ព័នធនឹងការរាយការែ៍អ្ាំពីករែីជង
ាំ ឺកូ វ ីដ កនុងចាំបោមបុគ្គលក
ិ
និងប ុះក្ាយបញ្ហាបសេងៗជាមួ យនឹងក្បធានរបេ់ខ្ល ួន។
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កណនែ ងណដលអាចណេែងរកព័ត្៌មាន៖
បេវាដឹកជញ្ជន
ូ ជនពិការ East Bay (East Bay Paratransit)៖
https://eastbayparatransit.org/emergency-resources.htm
បេវាដឹកជញ្ជន
ូ ជនពិការ Nelson Nygaard (Nelson Nygaard Paratransit Service)៖
https://nelsonnygaard.com/paratransit-service-during-covid-19-serving-people-withdisabilities-seniors-may-require-different-solutions-than-fixed-route-transit-service/
ការប្ែ ើយត្បពាក់ព័នធនឹងជាំងឺកូ វ ីដ របេ់ទីភ្ននក់ងារបេវាណថទាំេុខ្ភ្នពបោនធី Alameda (Alameda
County Health Care Services Agency)៖ https://covid-19.acgov.org/index.page
មូ លនិធិការពារ និងអ្ប់រេ
ំ ិទធិជនពិការ (Disability Rights & Education Defense Fund,
DREDF.org) -- https://dredf.org/wp-content/uploads/2020/03/Rear-Door-COVID-PolicyDisability-Recommendations-033020-FINAL.pdf
មជឈមែឌលក្គ្ប់ក្គ្ង (Centers for Disease Control, CDC) េដីពីការពាក់របាំងមុខ្៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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