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មជឈមណ្ឌ លស្រមប់្រតួតពិនិតយ និង បងក រជមងឺ 
្របភព មអន ញរបស់អនកស្រមប់ព័ត៌មនសុខភពដ៏គួរឱយេជឿទុកចិត្ត  

 
ករេ្រត មលកខណៈ និង ករេឆ្លើយតបេទនឹងភព សនន 
 

ព័ត៌មនអំពីករេហៀរេ្របងេនឈូងសមុ្រទស្រមប់្រស្តីមនៃផទេពះ 

 
ខញុំមនៃផទេពះ។ េតើេ្របង ចបងកេ្រគះថន ក់ដល់ខញុំ ឬកូនែដលេនកនុងៃផទរបស់ខញុំេទ?  

េទះបីជេ្របង ចមនជតិគីមីមួយចំនួនែដល ចប ្ត លឱយមនេ្រគះថន ក់ដល់កូនកនុងៃផទ េ្រកមលកខខណ្ឌ មួយចំនួនក៏េ យ ក៏ CDC បនពិនិតយេមើលទិននន័យសំ ក ពី EPA 
េហើយយល់ថ ក្រមិតៃនជតិគីមី ទំងេនះ គឺេនេ្រកមក្រមិតមួយែដលជធមម ចបងកេ្រគះថន ក់ដល់្រស្តីមនៃផទេពះ ឬទរក ទរកិែដលេនកនុងៃផទរបស់ពួកេគ។ 
ឥទធិពលននែដលជតិគីមី ចមនមកេលើ្រស្តីមនៃផទេពះ និងកូនកនុងៃផទរបស់គត់ ្រស័យេលើក ្ត ជេ្រចើនដូចជៈ រេបៀបែដលម្ត យប៉ះពល់ជមួយេ្របង 
រយៈេពលៃនករប៉ះពល់េ្របង ភពញឹកញប់ែដលគត់ប៉ះពល់  និងក ្ត សុខភពរមួរបស់ម្ត យ និងកូនកនុងៃផទរបស់គត់។   

មនុស ជេ្រចើន ប់ទំង្រស្តីមនៃផទេពះផង ច្របឈមនឹងជតិគីមីទំងេនះ មរយៈករដកដេង្ហើមចូល (ខយល់) មរយៈករេលប ចូល (ទឹក រ) ឬ មរយៈករប៉ះ  (ែសបក)។ 
េបើ ចេធ្វើបន ្រគប់គន  ប់ទំង ្រស្តីមនៃផទេពះផង គួរែតេជៀស ងេ្របង និងទីតំបន់ែដលទទួលរងប៉ះពល់េ យករេហៀរេ្របង។ ជទូេទ ្រស្តីមនៃផទេពះ នឹងេមើលេឃើញ 
ឬធំុក្លិនជតិគីមីទំងេនះ ែដលមនកនុងេ្របង មុនេពលែដលជតិគីមីទំងេនះ ចបងកេ្រគះថន ក់ដល់ខ្លួនគត់ ឬកូនកនុងៃផទរបស់គត់។ EPA និង CDC 

កំពុងែតសហករគន កនុងករបន្ត្រតតួពិនិតយក្រមិតជតិេ្របងេនកនុងបរ ិ ថ ន។ េបើសិនជេយើងចប់េផ្តើមរកេឃើញក្រមិតនន ែដលទំនងជនឹងបងកឱយ មនេ្រគះថន ក់ 
េយើងនឹងជ្រមបជូនដល់ ធរណជន។ ស្រមប់ព័ត៌មនថមីៗបំផុតអំពីទិននន័យៃនករ្រតតួពិនិតយ េន មបេ ្ត យេឆនរឈូងសមុ្រទ សូមេមើល ែវប យរបស់ EPA ។ 

េតើខញុំ្រតូវេធ្វើអ្វីេដើមបីករពរខ្លួនខញុំ និងកូនកនុងៃផទរបស់ខញុំ?  
 េបើសិនជអនករស់េន មបេ ្ត យេឆនរ សូមេជៀស ងទីតំបន់ ែដលមនករ យករណ៏អំពីេ្របងែដលេហៀរមកដល់្រចំងសមុ្រទ។  

 េបើសិនជក្លិនរខំនដល់អនក ឬអនក ចេឃើញែផ ង សូមសថិតេនកនុងផទះ េបើកម៉សីុន្រតជក់របស់អនកកនុងមូ៉ដែដល ចេ្របើខយល់កនុងផទះេឡើងវញិបន េហើយេជៀស ង 
សកមមភពខង ងកយទំង យ  ែដល នំឱយមនត្រមូវករបែនថមដល់សួត និង េបះដូងរបស់អនក។   

 េបើសិនជអនក្របទះេឃើញេ្របង េជៀស ងកំុប៉ះពល់  ក៏ដូចជខ ច់ែដលទទួលរងប៉ះពល់េ យករេហៀរេ្របងេនះ។    
 េបើសិនជមនេ្របង្រប ក់េលើែសបករបស់អនក សូម ងជ្រមះ ជមួយទឹក និង បូ៊ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន។   

 េបើសិនជអនកចប់េផ្តើមមន រមមណ៍ថឈឺ បនទ ប់ពីបនប៉ះពល់ជមួយេ្របង ឬទីតំបន់ែដលទទួលរងប៉ះពល់េ យ រករេហៀរេ្របង សូមទក់ទងមក្រគូេពទយរបស់អនក 
ឬអនកជំនញខងសុខភពដ៏ៃទេទៀត។    

 សូមអនុវត្ត មករែណនំពីសុខភព ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងប្រមមនន ែដលទក់ទងនឹងករេហៀរេ្របងេនះ 
(សូមេមើលតំណភជ ប់ននេទកន់ធនធនទំង យដូចខងេ្រកម)។    

 

េតើខយល់ ចេធ្វើឱយខញុំឈឺបនេទ?  
េទះបីជរហួំតរបស់េ្របង ចមន រធតុខ្លះែដល ចមនេ្រគះថន ក់ដល់្រស្តីមនៃផទេពះក៏េ យ ក៏ CDC បនពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវទិននន័យសំ កពី EPA េហើយយល់ថ 
ក្រមិតៃនជតិគីមីទំងេនះ គឺេនេ្រកម ក្រមិតមួយែដលជធមម ចបងកេ្រគះថន ក់ដល់្រស្តីមនៃផទេពះ ឬទរក ទរកិែដលេនកនុងៃផទរបស់ពួកេគ។ EPA េធ្វើេតស្តខយល់ជេរៀង ល់ៃថង 
េហើយបញជូ នសំ កទំងេនះេទមនទីរពិេ ធន៍េដើមបីេធ្វើករវភិគបែនថម។ CDC កំពុងសហករជមួយ EPA 

េដើមបីសេ្រមចថេតើមន រធតុគីមី មួយសថិតេនកនុងក្រមិតេ្រគះថន ក់ឬអត់។ េ្រកពីេនះ អនកវទិយ ្រស្តរបស់ EPA កំពុងែតយក [ពិនិតយេមើល] សំ កខយល់េនេរៀង ល់េម៉ង 
េដើមបីេគ ចេធ្វើករ ម្របមដល់្របជពលរដ្ឋ េបើសិនជក្រមិតជតិគីមីេកើនេឡើង។ សូមេទេមើល ែវប យរបស់ EPA 
ស្រមប់ព័ត៌មនថមីៗបំផុតអំពីលទធផលៃនករ្រតតួពិនិតយខយល់។ 

ក្លិន  
្រស្តីមនៃផទេពះ ចទទួលរងប៉ះពល់េ យ រធំុក្លិនខ្ល ំង។ ចេធ្វើឱយអនកឈឺកបល ឈឺ្រកពះ ដូេចនះអនក ចចង់េនកនុងផទះ 
េបើកម៉សីុន្រតជក់របស់អនកកនុងមូ៉ដែដល ចេ្របើខយល់កនុងផទះេឡើងវញិបន េហើយេជៀស ងសកមមភពខង ងកយទំង យ ែដលនំឱយមនត្រមូវករបែនថមដល់សួត និង 
េបះដូងរបស់អនក។ េបើសិនជេ គសញញ របស់អនកមិនមនភព្របេសើរេឡើងវញិេទ បនទ ប់ពីបនចូលកនុងផទះេហើយ សូមទក់ទងអនក ជំនញខងែថទំសុខភពរបស់អនក ជពិេសស 
េបើសិនជអនកមនេ គហឺត ឬបញ្ហ សួតដៃទេទៀត។    

េបើសិនជអនក្រតូវេចញមកេ្រក ្រប ប់ដកដេង្ហើមម៉ក N95 ែដលមន្រប ប់បញជ ក្លិន ចផ្តល់នូវករបនធូរបនថយពីក្លិនេ្របងបនខ្លះ។ ែផ្អកេលើអ្វីែដលេយើងដឹងកនុងេពលបចចុបបននេនះ 
អនកមិនចំបច់េ្របើ្រប ប់ដកដេង្ហើម ម៉ក N95 េដើមបីសុវតថិភពរបស់អនកេទ បុ៉ែន្តករេ្របើ្របស់  ក៏ ចេធ្វើឱយអនកកន់ែតមនភពកក់េក្ត េឡើងែដរ។ េន ម ងលក់េ្រគ ងែដកភគេ្រចើន 
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មនស្តុក្រប ប់ដកដេង្ហើម (អនកគួរែតពិនិតយេមើល ្ល កសញញ  េដើមបី ឱយ្របកដថ ម៉ស គឺជ NIOSH បញជ ក់ថជ្រប ប់ដកដេង្ហើមម៉ក N95 ែដលមន្រប ប់បញជ ក្លិន 
ឬ្រសទប់ធយូងមួយ)។ សូមេធ្វើ មករែណនំរបស់្រកុមហុ៊នផលិតឱយបន្របងុ្របយ័តន េដើមបីឱយ្របកដថអនកកំពុង េ្របើ្របស់ម៉សមួយដ៏្រតឹម្រតូវ។    

ករដុតេ្របង  
ករដុតេ្របងេនកនុងឈូងសមុ្រទមិុកសិុកូ គឺជវធីិមួយែដលេគកំពុងេ្របើ្របស់ េដើមបីេធ្វើឱយ្របកដថមិនមនេ្របងអែណ្ត តមក្រចំងសមុ្រទ និង/ឬ បងកេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរដល់មនុស  សត្វ 
ឬបរ ិ ថ ន។ េនេពលែដលអនក េឆ្លើយតបទំងេនះ េធ្វើករដុតេ្របង '' រធតុតូចៗ'' (PM) ខ្លះ ចកេកើតេឡើង។ PM គឺជលបយៃន រធតុតូចៗ និង 
តំណក់ទឹកែដលេគេឃើញមនេនកនុងខយល់។ PM មនទំហំខុសៗគន  េហើយ PM ែដលតូចបំផុត ច្រជបចូលេ្រជដល់សួតរបស់អនក។ PM មិនគួរេទដល់្រចំងសមុ្រទេឡើយ 
ពីេ្រពះករដុតេនះ គឺេនឆង យពី្រចំងសមុ្រទ។ េនេពលែដលនវកិេធ្វើករដុតេ្របង ពួកេគេមើល ថ នភពធតុ កស ខយល់ និងទឹកេ យ ្របុង្របយ័តន 
េហើយចំពិនិតយេមើលចរន្តខយល់េនះ។ ពួកេគនឹងបញឈប់ករដុតភ្ល ម េបើសិនជមនបញ្ហ មួយ។ CDC និង ATSDR កំពុងជួយដល់ឆម ំេឆមរ EPA និងៃដគូរបស់េយើងដៃទេទៀត 
េដើមបីករពរដល់សុខភព ធរណៈ។ សូមេទេមើល ែវប យរបស់ CDC ស្រមប់ព័ត៌មនថមីៗបំផុតអំពីករដុតេ្របង និង សុខភព ធរណៈ។   
 

េបើសិនជអនកធំុក្លិន ឬេឃើញែផ ង អនក ចមនវធិនករដូចខងេ្រកមេដើមបីករពរខ្លួនអនកៈ   

 ចកេចញពីតំបន់េនះ េបើសិនជអនកកំពុង្របឈមេ្រគះថន ក់ខ្ល ំងពីដកដេង្ហើម្រសបូែផ ងេនះ។ េបើសិនជអនកមន ថ នភពផ្លូវដកដេង្ហើម ុ ៃំរ ៉ដូចជេ គហឺត 
ឬជមងឺសរៃសឈមេបះដូង អនក ចកន់ែត្របឈមនឹង េ្រគះថន ក់។ សូមពិភក ជមួយ្រគូេពទយរបស់អនកអំពីវធីិបេញច សនូវេ្រគះថន ក់េនះ។    

 ក់ក្រមិតករប៉ះពល់េ យផទ ល់ជមួយែផ ងៈ េនកនុងផទះ េហើយេ្របើម៉សីុន្រតជក់របស់អនកកនុងមូ៉ដែដល ចេ្របើ្របស់ខយល់កនុងផទះេឡើងវញិបន។ េបើសិនជអនកមិនមន 
ម៉សីុន្រតជក់ អនក ចចង់ចកេចញ ពីទីកែន្លងេនះ រហូតទល់ែតែផ ងបត់អស់។    

 កត់បនថយសកមមភពទំង យ ែដលនំឱយមនត្រមូវករបែនថម ដល់សួត និង េបះដូងរបស់អនក។ សកមមភពទំងេនះ រមួមនករ ត់្របណ ឬ 
េធ្វើកិចចករេ យេ្របើកម្ល ំងកយ ទំងេ្រកផទះ និង កនុងផទះ។    

 ម៉សករពរធូលី កែន ងៃដ ឬ្រក ត់ដៃទេទៀត (េទះបីជេសើមក៏េ យ) នឹងមិនករពរអនកពីែផ ងបនេឡើយ។   
 

េតើទឹកមនសុវតថិភពេទ?  
ទឹកផឹកមិនរពឹំងថ្រតវូបនប៉ះពល់េ យករេហៀរេ្របងេនះេឡើយ។ េបើសិនជអនកមនកង្វល់ មួយអំពីទឹករបស់អនក សូមទក់ទងជមួយ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ទឹក។  
 

ករែហលកនុងទឹកែដលទទួលរងប៉ះពល់េ យករេហៀរេ្របង នឹងមិនល្អេឡើយ េហើយ ចប ្ត លឱយមនេ្រគះថន ក់។ ស្រមប់េពលឥឡូវេនះ ្រស្តីមនៃផទេពះ 
គួរែតេជៀស ងពីទីតំបន់នន ែដលមនរបយករណ៏អំពី េ្របងែដលអែណ្ត តដល់្រចំងសមុ្រទ។ គឺជេរឿងសំខន់ កនុងករសថិតេនឱយឆង យពីេ្របងែដលអែណ្ត តមកដល់្រចំងសមុ្រទ 
ពីេ្រពះករប៉ះពល់ជមួយេ្របងរយៈេពលយូរ ចប ្ត លឱយមនេ្រគះថន ក់។ េជៀស ងករ ប៉ះពល់េ្របងែដលអនក្របទះេឃើញ ក៏ដូចជទឹក និង ខ ច់ ែដលមន្រ េ្របង។ 
េបើសិនជេ្របង្រប ក់េលើែសបករបស់អនក ងជ្រមះ ឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបនជមួយទឹក និង បូ៊។ េបើសិនជអនក េឃើញមន ន មកនទួល 
ឬ ន មជំេនេលើែសបករបស់អនក េទះបីជេ្រកយេពលអនកបន ងជ្រមះកែន្លងែដលែសបកប៉ះជមួយនឹងេ្របងក៏េ យ ក៏អនកគួរែតពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រគេូពទយរបស់អនក 
ឬអនកជំនញែថទំ សុខភពដៃទេទៀតែដរ។   

CDC សូមេធ្វើករែណនំថ ពលរដ្ឋទំង យ្រតូវអនុវត្ត មេគលករណ៏ែណនំអំពីសុខភព ធរណៈរបស់រដ្ឋ និងតំបន់ និងប្រមមនន ពក់ព័នធនឹងករេ្របើ្របស់េឆនរ និង 
ទឹក មេឆនរស្រមប់សកមមភពកំ ន្ត និងករន ទ។ EPA កំពុង្របមូលសំ កទឹកេន មបេ ្ត យេឆនរសមុ្រទ េដើមបីេធ្វើករប៉ន់្របមណេមើលឥទធិពល ែដលមនមកេលើ្រតី 
ជីវតិសត្វៃ្រព និង សុខភពរបស់មនុស ។ សូមេមើល ែវប យរបស់ EPA ស្រមប់ព័ត៌មនថមីៗបំផុតអំពីលទធផលៃនករ្របមូលសំ កទឹក។   

េតើមនសុវតថិភពេទស្រមប់ខញុំកនុងករញំុ្រតី ឬ រសមុ្រទ មកពីឈូងសមុ្រទមិុកសិុកូ?   
ជវធិនករបងក រមួយ តំបន់េន ទទំង យែដលទទួលរងប៉ះពល់េ យករេហៀរេ្របង ្រតូវបនបិទមិនឱយចូលេន ទ ឬចប់មឹកេឡើយ ទំងស្រមប់ករេ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន 
ទំងស្រមប់ជំនួញ។ រសមុ្រទ ែដលមនេន ម ងនន យកមកពីតំបន់ែដលេគមិនបិទករេន ទ។ រសមុ្រទែដលមិនមនសុវតថិភព 
នឹងមិន្រតូវបនេគអនុញញ តឱយលក់កនុង ងទំនិញេឡើយ។   
 

រដ្ឋបលឱសថ និង េសប ង រ (FDA) និងេស កមមេន ទសមុ្រទជតិរបស់រដ្ឋបល្រគប់្រគងបរយិកស និងសមុ្រទជតិ (NOAA) កំពុង្រតួតពិនិតយេមើលករេហៀរេ្របង 
េហើយនឹងជ្រមបជូនដំណឹងដល់ ធរណៈជនទំងអស់ េបើសិនជេគរកេឃើញថមនបញ្ហ ជមួយនឹង រសមុ្រទ ែដលយកមកពីតំបន់េន ទែដលមិនបនបិទ 
េនកនុងតំបន់េនះៃន្របេទស។ េបើសិនជក្រមិតេ្រគះថន ក់ៃនជតិគីមី ្រតូវបនេគរក េឃើញេនកនុង រសមុ្រទែដលបនមកពីតំបន់ឈូងសមុ្រទ CDC 

នឹងេធ្វើករយ៉ងឆប់រហ័សជមួយទីភន ក់ងរសហព័នធដៃទេទៀត ដូចជ FDA ទីភន ក់ងររដ្ឋនន េដើមបីេធ្វើឱយ្របកដថ ធរណជនទទួលបនករ ជូនដំណឹង។   
 

ស្រមប់េគលករណ៏ទូេទអំពីករបរេិភគ រសមុ្រទេពលមនៃផទេពះ សូមេមើល ែវប យ FDA េនះ។   
 

អ្វីេទជ រធតុបំែបកេ្របង េហើយេតើ េ្រគះថន ក់ដល់ខញុំេទ?  
រធតុបំែបកេ្របងែដលេហៀរ ្រតូវបនេគេ្របើេដើមបីបំែបកដំុេ្របងឱយេទជតំណក់ទឹកតូចៗ េហើយទប់ ក ត់េ្របងកំុឱយមកចូលគន វញិ។ មិនទំនងែដលថ 

ពលរដ្ឋែដលរស់េន មឈូងសមុ្រទទំង យ នឹងមកប៉ះពល់ ជមួយនឹង រធតុបំែបកេនះ ែដលេគេ្របើេនកនុងឈូងសមុ្រទ។ ចផងែដរថ រធតុបំែបក វ ចរ ត់ 
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អែណ្ត ត េទដល់េឆនរ មខយល់ ឬ ទឹក។ EPA កំពុង្រតតួពិនិតយខយល់ និង ទឹកេន មបេ ្ត យ្រចំង សមុ្រទ េដើមបីរក រធតុបំែបកេនះ េហើយមិនទន់រកេឃើញក្រមិត មួយ 
ែដល ចជករគ្រមមកំែហងមួយដល់អនក ឬកូនរបស់អនកេឡើយ។   
 

ជតិគីមីខ្លះេនកនុង រធតុបំែបក ចប ្ត លឱយមនេ្រគះថន ក់ដល់មនុស  េ្រកមលកខខណ្ឌ ខ្លះ ែដលជមូលេហតុមួយែដលេគ្រតូវ្រគប់្រគង និង 
្រតួតពិនិតយេ យ្របងុ្របយ័តនចំេពះករេ្របើ្របស់ រធតុបំែបកេនះ។ ្រស្តីមនៃផទេពះ គួរែតេជៀស ងករប៉ះពល់ រធតុបំែបកេនះ ឬ 
ជតិគីមីែដលប ្ត លឱយមនេ្រគះថន ក់ធំៗដៃទេទៀត េបើ ចេធ្វើេទបន។ ស្រមប់មនុស ភគេ្រចើន ករប៉ះពល់កនុងរយៈេពលខ្លីជមួយនឹងចំនួន 
តិចតួចៃន រធតុបំែបកករេហៀរេ្របងេនះ នឹងមិនមនេ្រគះថន ក់អ្វីេឡើយ។ បុ៉ែន្ត ករប៉ះពល់រយៈេពលយូរ ចប ្ត លឱយមន ន មកនទួល ែសបកសងួត និងឈឺែភនក។ 
េនកនុងករណីែដលមិនទំនងជេកើតេឡើង ដូចជ ករដកដេង្ហើម ឬេលប ចូល  ចនំឱយមនឥទធិពលដល់សុខភព ដូចជករេខពើមេឆ្អើម ករក្អួត ឈឺបំពង់ក និង សួតជេដើម។ 
េបើសិនជអនកមនកង្វល់ថ អនកបនទទួលរងេ យ រ រធតុបំែបកករេហៀរេ្របងេនះ សូមទក់ទងេទ្រគូេពទយរបស់អនក ឬ អនកជំនញែថទំសុខភពដៃទេទៀត។ 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពី រធតុបំែបកេ្របង សូមេមើល ែវប យរបស់ CDC ។   

ធនធនរបស់រដ្ឋ  
 Alabama - អនុ សន៍របស់្រកសួងសុខភព ធរណរបស់រដ្ឋ Alabama    

 Florida - ទំព័រអំពីករេហៀរេ្របងេនឈូងសមុ្រទរបស់រដ្ឋ Florida   

 Louisiana - ដំណឹងថមីៗបំផុតពីរដ្ឋ Louisiana អំពីករេហៀរេ្របងេនឈងូសមុ្រទ  

 Mississippi - ព័ត៌មនអំពីករេហៀរេ្របងេនឈូងសមុ្រទរបស់្រកសួងសុខភិបលរដ្ឋ    
 Texas - ព័ត៌មនថមីៗពី្រកសួងេស កមមសុខភពរដ្ឋ Texas   

 

ធនធនរបស់សហព័នធ  
 ករេឆ្លើយតបរមួគន របស់សហព័នធេទនឹងករេហៀរេ្របង- ចូរែស្វងរកព័ត៌មនថមីអំពីឧបបត្តិេហតុ ព័ត៌មនអំពីែផនករស្រមប់តំបន់នន និងព័ត៌មនអំពីរេបៀបចូលសម័្រគចិត្តជួយ។ 

មជឈមណ្ឌ លព័ត៌មនរមួមួយ ដឹកនំ េ យទីភន ក់ងរ្រគប់្រគងភព សននរបស់សហព័នធ កនុង្រកសួងសន្តិសុខមតុភូមិ សំរបស្រមួលែវប យេនះ 
និងព័ត៌មនទំងអស់ពីៃដគូរសហព័នធ និង ឯកជន ែដលពក់ព័នធនឹងេឆ្លើយតបេទនឹងករេហៀរេ្របង។   

 មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ ្រគប់្រគងព័ត៌មនអំពីេ្រគះមហន្ត យ - ព័ត៌មនរបស់ប ្ណ ល័យវជិជ ្រស្តជតិ អំពីករេហៀរេ្របង និង សុខភព។    
 ទីភន ក់ងរករពរបរ ិ ថ ន (EPA) - មនចេម្លើយេទនឹងសំណួរជេ្រចើនអំពីរេបៀបែដល EPA កំពុងេឆ្លើយតបេទនឹងក្តីកង្វល់ែផនកបរ ិ ថ នកនុងខយល់ និង 

ទឹកែដលទក់ទងនឹងករេហៀរេ្របង។   
 រដ្ឋបលឱសថ និង េសប ង រ (FDA) - FDA កំពុង្រតតួពិនិតយេមើល ថ នភព និងផលប៉ះពល់ធំៗមកេលើសុវតថិភពៃន រសមុ្រទែដលេគេន ទកនុងតំបន់។  

 រដ្ឋបល្រគប់្រគងបរយិកស និង សមុ្រទជតិ (NOAA) - េស កមមេន ទសមុ្រទជតិៃនរដ្ឋបល្រគប់្រគងបរយិកស និង សមុ្រទជតិ (NOAA) ទទួលខុស្រតូវចំេពះករ្រគប់្រគង 
អភិរក  និងករពរធនធន សមុ្រទែដលមនជីវតិេនកនុងទឹក ចមង យពី 3 េទ 200 ម៉លពី្រចំងសមុ្រទ។ NOAA នឹងបន្ត្រតតួពិនិតយ ថ នភព េហើយជូនដំណឹងដល់ ធរណជន 
េបើសិនជេគរកេឃើញថមនបញ្ហ មួយជមួយនឹង រសមុ្រទ ែដលបនមកពីតំបន់េនះៃន្របេទស។   

 វទិយ ថ នជតិវទិយ ្រស្តសុខភព និងបរ ិ ថ ន (NIEHS) - វទិយ ថ នជតិវទិយ ្រស្តសុខភព និង បរ ិ ថ ន (NIEHS) បនសេងខបពីេ្រគះថន ក់ជេ្រចើន និង ករករពរទំង យ 
ែដលចំបច់ស្រមប់បុគគលិក ែដលពក់ព័នធនឹងករេឆ្លើយតបនឹងករេហៀរេ្របង និងករសម្អ តែដលមនកនុងលិខិតូបករណ៍អំពីករយល់ដឹងពីសុវតថិភពៃនករេហៀរេ្របង។   

 វទិយ ថ នជតិស្រមប់សុខភព និង សុវតថិភពស្រមប់មុខរបរ (NIOSH) - វទិយ ថ នជតិស្រមប់សុខភព និង សុវតថិភពស្រមប់មុខរបរ (NIOSH) របស់ CDC 
កំពុងេធ្វើករេដើមបីផ្តល់អនុ សន៍ននដល់បុគគលិក អំពីករ្របឈមនឹងជតិគីមី េ្រគះថន ក់ខង ងកយ និង េ្រគះថន ក់ខងជីវ ្រស្ត ែដលពួកេគ ចជួប្របទះ។    

 

មជឈមណ្ឌ លស្រមប់្រតួតពិនិតយ និង បងក រជមងឺ 1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA   

800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348, 24 េម៉ង/េរៀង ល់ៃថង - 
cdcinfo@cdc.gov 


