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ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

��្រក �ងផ�ល់ គន� ឹះ េដើម្បីប��រ�ររ �ក�ល�លជំងឺ
ែដលបង� រេឡើងេ�យសត� មូស ។
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នសុ�ភិ�ល ឡ
� ង� �ច កំពុងេស� ើសុំឱ្យ ្រប�ពលរដ� និងធុរកិច� �ប់ៃដគូ
�មួ យ�យក��ន េដើម្បី្រគប់្រគងសត� មូស និងប��រជំងឺ ។ េវជ� . �នី� �វ �ស (Dr. Anissa Davis) ម
�ន� ីសុ�ភិ�ល្រក �ង �នែណ�ំ� ្រប�ពលរដ� គួរេ�រព�ម លក� ខណ�ប��រដូ ចតេ�េនះ េដើម្បី�រ�រ
ខ� �ន មិនឱ្យមូ ស�ំ េហើយឆ� ងជំងឺ �មមូ ស ។
សត� មូស �ចផ��កជំងឺធ�ន់ធ�រ ដូ ច� វ �រុស នីល េវស� (West Nile Virus), េមេ�គរ�កខួ រក�ល, េមេ�គ
្រគ �ន�ញ់ និងហ្ស
� ី� (Zika) េហើយ�ចបង� រឱ្យ�ន ប��សុខ�ព��រណៈ ធ� នធ
់ � រ�ន ។ សត� មូស
មិន�ចចម� ង COVID-19 �នេទ ។
េតើ្រប�ពលរដ� �ចេធ� ើអ��
ី នខ� ះេដើម្បី�រ�រខ� �ន ?
● សូ ម�ក់ទឹកេចញ ពីេ្រគ�ងដក់ទឹក� ំងអស់ ែដល�នេ�ក��ង និងេ�ជុំ វ �ញផ� ះ ។
● ស��ត និងដុស កែន� ងងូ តទឺកបក្សី និង�ន�ក់ទឹកសត� ចិ��ឹម �៉ងេ�ច�ស់ ឱ្យ�ន
ម� ង ក��ងមួ យស��ហ៍ ។
● សូ ម�ក់ទឹកេចញ ពីទ្រមេផើងរុក��តិឱ្យអស់ ។
● ្រត�វ��� កែន� ងេលង �ន�ក់ព័ន�នឹងទឹក (�ងទឹកេក� ងៗ ជ្រ�លរ�អិលេលងក��ងទឹក�
េដើម) ្រត�វ�នរក�ទុក ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ ។
● សូ មស��ត និង�ក់��ក
ំ � រ េ�ក��ង�ងែហលទឹក េហើយបង� �រទឹកឱ្យអស់ េចញពីគ្រមប�ងទឹក ។
● សូ ម�ក់ក្រមិត េលើ�រេ្រ�ចទឹក េលើ�លេ�� និងរុក��តិ េ�េ្រ�ផ� ះ ។
● សូ មតេម� ើងរ�ំងសំ�ញ់ េ���រ និងបង� �ច ។
● សូ មេ្របើ្រ�ស់ ��ប
ំ េណ�ញសត� ល�ិត ែដលចុះប�� ីេ� EPA ដូ ច� DEET េដើម្បីប��រកុំឱ្យមូ ស�ំ។
DEET �នសុវត� ិ�ព ស្រ�ប់កុ�រ �ន�យុ ពីរែខ និងេ្រចើន�ងេនះ ្រពម� ំង �ស� ី�នៃផ�
េ�ះ និង�ស� ី���យ (សូ មេ្របើ្រ�ស់ �ម�រែណ�ំ �និច�) ។
្រប�ពលរដ� ្រត�វ�នជំរុញឱ្យ�យ�រណ៍ អំពីចំនួនមូ ស�ំ ្រប�ំៃថ� ក��ងលក� ណៈខុស្រប្រកតី និង�ង
ទឹក ��នអ� កេមើលែថ ឬ �នដុះរុក��តិ �មមេធ��យ�មួ យ ដូ ចតេ�េនះ ៖
● សូ មទូ រសព� េ�ប�
� ញ�ន់េហតុ�រណ៍ ឡ
� ង� �ច �មរយៈេលខ 562.570.4132 ។
● សូ ម�ក់រ�យ�រណ៍ �មអុីនធឺែណត េ� longbeach.gov/mosquitoes ។
● សូ ម�យ�រណ៍ អំពីបក្សី�ប់េ��យក��នសុខ�ព��រណៈ �លីហ�័រ�៉ េ�យទូ រសព� េ�
េលខ 1.877.WNV.BIRD ឬ�មអុីនធឺែណត េ� westnile.ca.gov ។

្រប�ពលរដ� �ចរក ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីសត� មូស ពពួ កសត� កេករ និងៃច េ�យចូ លេ�
longbeach.gov/health និងេ�យ�ម �យក��នសុ�ភិ�លេ�េលើ Facebook, Twitter និង
Instagram ។
សំណួរពី្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� ជូ េដត លួ ង (Judeth Luong) អ� ក្រគប់្រគងសុខ�ពបរ ���ន
ៃន�យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស, 562.570.4104, Judeth.Luong@longbeach.gov ។
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