ការរបាសុខ្ភាៃបនុងរដូ វភ្ល ើងភ េះព្រៃ
ក្ផ្សងភ្ល ើងភ េះព្រៃ និងគុណភាៃខ្យល់មិនលា ភៅបនុង
អ្ំឡ
ុ ងការរាតតាតជំងឺ COVID-19
ត ើត្វ ើដូចតដេ ចត ើបខ្ញុំអាចដឹងអុំពគ
ី ុណភាពខយល់បចចញបបន្ន ?
ភ្ល ើងភ េះព្រៃភៅតំបន់ក្បែរខាងអាចបេះពាល់ដល់ខ្យល់អាកាសរបស់អ្នប។

ត ើ រ បាុំង ដុ ខ អាចការពារដសែងដដ
ឬត ?

សូ មចូ លភមើល www.baaqmd.gov ឬ www.airnow.gov ភដើមែីទទួ លបាន

សភមល ៀ បបំ ពាប់ និ ងមាសមិ នសូ វផ្ៅ ល់ការ

ៃ័ត៌មានអ្ំៃីគុណភាៃខ្យល់បចចុបែនន ។ សនទ សសគុណភាៃខ្យល់ (AQI) គឺជា

ការពារបានលា ៃីក្ផ្សងភ្ល ើ ងភ េះព្រៃភឡើ

របៃ័នធក្ដលសមាាល់ភលខ្បូ ដភោយភរបើៃណ៌ និងរតូវបានភរបើរបាស់ភដើមែី

យ។ សូ មក្សា ងយល់ ប ក្នថ មអ្ំ ៃី ការក្ណនំ

ៃនយល់អ្ំៃីបិចចការរតូវអ្នុវតត សរមាប់បរមិតគុណភាៃខ្យល់ខ្ុសៗគ្នន (សូ ម
ភមើលតារាង) បង្ហាញអ្ំៃីវវ ធាននការក្ដលរតូវអ្នុវតត (សូ មភមើលតារាង)។
លបខ ខ្ណឌអាចក្របរបួ លឆាប់រហ័ស ដូ ភចន េះសូ ម
ៃិនិតយភមើល AQI ឱ្យបានញឹបញាប់។

បចចុបែនន សរមាប់ ការភរបើ របាស់ រ បាំ ង មុ
ខ្។

សនទ សសគុណភាៃខ្យល់

ត ើត្វ ើដូចតដេ ចត ើបខ្ញុំអាចការពារសុខភាពរបស់ខ្ញុំតៅថ្ងៃដដលមាន្ដសែង
ត្ចើន្?
•

ក្ដិ ្ពួ យបារដភ
ស្ននក់តៅកនញងសទះភោយបិទទ្វារ និងបងអចឱ្យជិ
ួ
ត។ ភបើបមាសុីន

អន្ុស្នសន្៍

អុំពីសុខភាព

រតជាប់ភៅបនុងផ្ទ េះ ឬរថយនត ភដើមែីផ្លលស់បដ ូរខ្យល់ភចញចូ ល។

លា (0 ដល់ 50)

•

សឹក ឹកឱ្យបាន្ត្ចើន្។

•

រកាភាព្ ជាក់៖ សូ មោប់បក្នសងភសើមភៅភលើព្ដ មុខ្ និង

ភជើង ឬរបាភាៃរតជាប់ភោយភរបើបង្ហារ។ សូ មភមើល Heat Pocket

ម្យម (51 ដល់ 100)

Guide (ការក្ណនំអ្ំៃីតំបន់ភដៅ) សរមាប់ការក្ណនំភផ្សងៗ។
របសិនភបើអ្នបមិនអាចទទួ លបានភាៃរតជាប់ សូ មអ្ភ្ជ ើញភៅ
មណឌលរតជាប់។ សូ មៃិនិតយភមើលសញ្ញាជំងឺភោយសារបភដៅក្ដល
រ ួមមាន ឈឺបាល វវ ធាលមុខ្ ឬចង់បអ ួត។
•

ក្ដិ ការហា ់្បាណត្ៅសទះតៅតពលមាន្ខយល់អាកាសដិន្លអ

ជាទូ ភៅបុគាលង្ហយរងការបេះពាល់គួរ
ៃិចារណាបរមិតការភ្ា ើសបមម ភាៃ
ខាលំងភៅភរដផ្ទេះរយៈភៃលយូរ

មិនលា ចំភពាេះសុខ្ភាៃ

សូមសានប់ភៅបនុងផ្ទេះ របសិនភបើអ្នប

សរមាប់រប ុមក្ដលង្ហយបេះ

•

មានព្ផ្ទភពាេះ

•

ជាទ្វរប ឬបុមារតូ ច

•

ជាមនុសសចាស់

•

មានជំងឺហឺត ឬបញ្ញាផ្លវវដភងា
ូ
ើម

ពាល់ (101 ដល់ 150)

ឬភរជើសភរ ើសសបមម ភាៃក្ដលមិនសូ វភរបើបមាលំងភដើមែីកាត់បនថ យ

ភផ្សងភទៀត ឬជំងឺភបេះដូ ង

ការបេះពាល់ជាមួ យក្ផ្សង។
•

មិនរំៃឹងថា នឹងមានផ្លបេះពាល់
ចំភពាេះសុខ្ភាៃ

•

រកាខយល់ស្នអ តៅកនញងសទះ៖ មិនរតូវដុតភទៀន ភរបើរបាស់ចរង្ហាន
ភបើបចរង្ហានបភដៅបនុងផ្ទ េះ ឬភរបើរសាយបាញ់។ សូ មបភងា ើត
“បនទ ប់សាាត” ក្ដលជាបនទ ប់ភៅបនុងផ្ទ េះមានទ្វារ និងបងអច
ួ
បិទជិត។ សូ មភរបើរបាស់មាសុីនសមាាតខ្យល់/មាសុីនបនសុទធខ្យល់
របសិនភបើអាច។

មិនលា ចំភពាេះសុខ្ភាៃ

មនុសសរគប់គ្នន ជាៃិភសសបុមារ មិនគួ រភៅ

(151 ដល់ 200)

ភរដផ្ទេះរយៈភៃលយូរភឡើយ

មិនលា ខាលំងចំភពាេះសុខ្ភាៃ
(201-300)

•

សូដអត្ជើញតៅដណឌលខយល់ស្នអ ្បសិន្តបើចបា
ុំ ច់។

•

សូដបតងក ើ ដសន្ការសត្្គះបន្ទទន្់ជាមួ យសមាជិបរគួ សារ ឬ

ៃិបាបរទ្វ ំជាមួ យនឹងក្ផ្សង

មនុសសរគប់គ្នន ជាៃិភសសបុមារ មិនគួ រ
ភៅភរដផ្ទេះរយៈភៃលយូរភឡើយ

អ្ន បជិតខាងរបស់អ្នប។ សូ មចុេះភ្មេះសរមាប់ ACAlert.org។ សូ ម
ភរតៀមភ្ា ើការវាយតព្មល ។

Public HealthDepartment:
(510) 267-8000 MainLine

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt –Director
Nicholas Moss, MD –Interim Health Officer
Wildfire Smoke FAQ

COVID-19 Information:
(510) 268-2101
www.acphd.org
Ver: 6/22/2021

ការរបាសុខ្ភាៃបនុងរដូ វភ្ល ើងភ េះព្រៃ
ក្ផ្សងភ្ល ើងភ េះព្រៃ និងគុណភាៃខ្យល់មិនលា ភៅបនុងអ្ំឡ
ុ ងការ
រាតតាតជំងឺ COVID-19
ត ើន្ណារ្បឈដន្ឹងខយល់ដិន្លអ ខព ស់ជាងតគ?

ត ើតោគសញ្ញាពីការប៉ាះពាល់ដសែងខុសគ្ននពីតោគសញ្ញា COVID-19

បុគាលមួ យចំនួនក្ដលង្ហយនឹងនលប់ខ្ល ួនឈឺភោយសារខ្យល់បេះសុខ្

យ៉ាងដូ ចតដេ ច?
ភរាគសញ្ញាមួ យចំនួនដូ ចៗគ្នន ដូ ចជា បា ប ឬថប់ដភងា ើម ភហើយ

ភាៃ រ ួមមាន

មួ យចំនួនភទៀតខ្ុសគ្នន។ របសិនភបើអ្នបមានភរាគសញ្ញាភផ្សងៗ

•

បុមារអាយុភរកាម 18 ឆានំ

•

មនុសសចាស់អាយុចាប់ៃី 65 ឆានំភឡើង

•

ស្រសតីមានព្ផ្ទ ភពាេះ

•

បុគាលក្ដលមានសាថនភាៃសុខ្ភាៃរា៉ៃព្ំ រ៉ៃ

របសិនភបើអ្នបមានភរាគសញ្ញា្ង ន់្ងរ ដូ ចជា ៃិបាបដបដភងា ើម ឬ

•

បុគាលក្ដលគ្នមនផ្ទ េះសក្មែង ឬភ្ា ើការភៅវាលខាងភរដ។

ឈឺភដើមរទូង សូ មទ្វប់ទងភៅភលខ្ 911។

ដូ ចជា រគ ុនភដៅ រង្ហរ ឈឺសាច់ដុំ ឬដងខ្ល ួន ឬរាបរ ូស ឧបបរណ៍
ៃិនិតយ COVID-19 ភោយខ្ល ួនឯង របស់ CDC អាចជួ យបំណត់ថាភតើ
ចាំបាច់រតូវវាយតព្មល ឬភ្ា ើភតសត ជំងឺ COVID-19 បក្នថ មក្ដរឬភទ។

ត ើពលរដឋ ដដល្បឈដហាន្ិភ័យខព សអា
់ ចការពារខល ួន្បាន្យ៉ាងដូ ច

ត ើខ្ញុំអាចត្ចះខយល់តៅកនញងសទះរបស់ខ្ញយ
ុំ ៉ា ងដូ ចតដេ ច?
ភទ្វេះបីគ្នមនខ្យល់ភរចាេះប៏ភោយ ការសានប់ភៅបនុងផ្ទ េះគឺជា វ ធា្ីលា

តដេ ច?
•

•

•

បំផ្ុតភដើមែីកាត់បនថ យការបេះពាល់ជាមួ យក្ផ្សង។ ភដើមែីភរចាេះ
បុគាលក្ដលមានជំងឺផ្ល ូវដភងា ើម ឬជំងឺភបេះដូ ង គួ របភងា ើតក្ផ្នការ

ខ្យល់ សូ មគិតអ្ំៃីការភរបើរបាស់មាសុីនបនសុទធ ខ្យល់ចល័ត HEPA

ជាមួ យភវជជ បណឌិតរបស់ខ្ល ួនអ្ំៃី វ ធាននការរតូវអ្នុវតត ភៅភៃល

(រតូវរបាបដថា មាសុីនភនេះមិនផ្លិតអ្ូ ហសូន) ឬ មាសុីនភរចាេះ

ខ្យល់ភៅបនុងតំបន់ក្ដលគ្នត់រស់ភៅបងា ផ្លបេះពាល់

បរមិតចាប់ៃី MERV 13 ភឡើងភៅសរមាប់របៃ័នធ HVAC របស់អ្នប

ចំភពាេះសុខ្ភាៃ។

(មាសុីនរតជាប់)។

ទុបថានភំ របើបនុងផ្ទ េះឱ្យបានភរចើនសបាៅហ៍ភដើមែីភជៀសវាងភចញភរដ

ត ើខ្ញុំអាចតៅកដន្ល ងណា្បសិន្តបើកនញងសទះរបស់ខ្ញមា
ុំ ន្ខយល់ដិន្

ភៅភៃលមានខ្យល់មិនលា ។

លអ ?

អ្ន បក្ដលមានជំងឺបាប ដបដភងា ើមញាប់ ឬភរាគសញ្ញាភផ្សងភទៀត

របសិនភបើមានខ្យល់មិនលា ភៅបនុងតំបន់របស់អ្នបភលើសៃីៃីរ-បី

ក្ដលអាចពាប់ៃ័នធនឹងខ្យល់មិនលា គួ រទ្វប់ទងភៅភវជជ បណឌិតជា

ព្ថង សូ មគិតគូ រអ្ំៃីការចាបភចញៃីបក្នល ងក្ដលមានការបេះពាល់

បនទន់។

ឬសានប់ភៅបនុងមណឌលខ្យល់សាាត។ ដណឌលខយល់ស្នអ គឺជាទីបក្នល ង

ត ើសលប៉ាះពាល់ចុំតពាះសុខភាពដួ យចុំន្ួន្បណា
េ លដកពីដសែងតភល ើង
ត ះថ្្ព ន្ិងគុណភាពខយល់ដិន្លអ មាន្អវ ើខលះ?

ភផ្សងៗ ដូ ចជា មណឌល ឬបណា
ា ល័យសហគមន៍ក្ដលមានរបៃ័នធ
ភរចាេះខ្យល់ ក្ដលសានរណជនអាចទទួ លបានខ្យល់សាាតភៅបនុងអ្
គ្នរ។ ដណឌល្ ជាក់គឺជាទីប រ ធាភវណក្ដលផ្ៅ ល់នូវទីបក្នល ងរតជាប់

ក្ផ្សងមានផ្ទុបភាគលា ិតតូ ចៗបំផ្ុតក្ដលអាចបេះពាល់ដល់សួត និង

ភៅបនុងភៃលមានរលបបភដៅ។

ភបេះដូ ង។ ក្ផ្សងអាចភ្ា ើឱ្យរលាបក្្ន ប និងផ្ល ូវដភងា ើម បណា
ត លឱ្យបា ប

មណឌលមួ យចំនួនប៏ផ្ៅល់ផ្ងក្ដរនូ វ្នននសរមាប់ៃលរដឋ ក្ដល

សង តរមាស់
ួ
បំៃង់ប ភហៀរសំភបារ បភងា ើនភសល ស/សំភបារ ដបដភងា ើមឮសូ រ

គ្នមនផ្ទ េះសក្មែង។ របសិនភបើ អ្ន បចាបភចញៃីផ្ទេះភៅកាន់មណឌល

ខាលំង និងថប់ដភងា ើម។

ខ្យល់សាាត ឬមណឌលរតជាប់ សូ មអ្នុវតត តាមវ ធាននការការពារជំងឺ

ក្ផ្សង និងខ្យល់មិនលា អាចភ្ា ើឱ្យភរាគសញ្ញាជំងឺភបេះដូ ង និងសួ ត

COVID-19 រ ួមទ្វ ំងការពាប់របាំងមុខ្ផ្ងក្ដរ។

កាន់ក្ត្ង ន់្ងរ។ការភបើនភឡើងបភមទ ចភាគលមា ិតភៅបនុងខ្យល់អាច
ភ្ា ើឱ្យដភងា ើមលាន់សូរខាលំងចំភពាេះអ្ន បក្ដលមានជំងឺហឺត ជំងឺភហើមសួ ត
និង COPD។
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