
 

សណួំរ នងិចម្លើយសខុភាពសម្រាបផ់លតិផល CoreTect® 

សម្រាបម់ម្របើម្រាសម់លើម ើ្ ម្ររចូឆ្មារម ើ្ ប្រីាាតស់តវលអតិម្ររចូឆ្មារអាសុ ី

 
មរៀបចំមោយ ការិយាល័យវាយតម្ ល្មម្ររោះថ្នារ់សុខភាពបរិស្ថាន, CalEPA 

 
 

សណួំរៈ មតើ CoreTect® ជាអ្វ?ី 
ចម្លើយៈ Coretech® គឺជាផលិតផលថ្នាំសាាប់សតវលអិតដ លានធាតុផ្សំអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតសរ ម្។  

Corectech® ម្រតូវានមម្របើម្រាស់មោយនាយរោានចំណីអាហារ និងរសិរ ម្កាលីហ្វ័រញ៉ា (CDFA) 
ម ើ្្បីរំចាត់សតវលអិតសុីសលឹរម្ររូចឆ្មារអាសុី (ACP) គឺជាម្របមេទសតវលអិតដ លរាតត្ាតបងករឲ្យានជ ង្ឺ ល់ ំណំ។ Corectech® 
អាចមម្របើម្រាស់ានតា្រយៈការោរ់ថ្នាំពីរម្ររប់ ២ - ៥ អ្ ៊ីញ មៅពីមម្រកា្ម្រសទាប់ ីមៅដរ្បរម ើ្ម្ររូចឆ្មារ។ 
មម្រស្ថចទឹរមៅមលើ ីដ លរលាយជា្ួយម្ររប់ថ្នាំ និងអ្នុញ្ញាតិឲ្យស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតម្រជាបចូលមៅកាន់ឬស 
និងបនតដចររំដលរចូលមៅកាន់ម ើ្ម្ររូចឆ្មារ។ សតវលអិតខ្លាចស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតមពលវាប ោះជា្ួយសរម្ស ំណំ 
ឬមលបស្ថរធាតុរាវរបស់រុរខជាតិចូលមៅរនុងខលួនវា។  

 
សណួំរៈ មតើស្ថរធាតផុស្សំរ្មអ្ ៊្ី ោីរលមូ្រពតីាន មំណើរការ ចូម្តច? 
ចម្លើយៈ មៅមពលដ លសតវលអិតមលបវាចូល ឬប ោះពាល់ជា្ួយនឹងស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីត វារុំជាប់មៅជា្ួយ 
នឹងមកាសិការសរម្សម្រាស្ថទរបស់វា។ ការបញ្ជូន ៏ានម្របសិទធិភាពរបស់សរម្សម្រាស្ថទដបបមនោះម វ្ើឲ្យានសន្ុោះ និងបណាលឲ្យានរំញ័រ 
និងានបញ្ញាជា្ួយនឹងម្របព័នធម្របស្ថទមផ្សងមទៀត។ ម្របការដបបមនោះនឹងម វ្ើឲ្យសតវលអិតចម្ម្រងងាប់។ 
ស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីត្ិនរុំជាប់ខ្លាំងមៅនឹងមកាសិការម្របព័នធម្រាស្ថទម្របមេទសតវចិញ្ចឹ្រូនមោយទឹរមោោះមទ 
ដ លម វ្ើឲ្យវាានស្ថរធាតុពុលតិចប ោះពាល់ ល់្នុស្ស និងម្របមេទសតវមផ្សងៗមទៀត។ 

 
សណួំរៈ មតើស្ថរធាតអុ្ ៊្ី ោីរលមូ្រពតីប ោះពាល ់លស់ខុភាពរបស់្ នសុស្ដ រឬមទ? 
ចម្លើយៈ ការម វ្ើមតសតស្ថរល្បងបងាាញថ្នស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតបងករជាផលប ោះពាល់ ល់ម្របព័នធម្រាស្ថទ  
ម ល្ើ្ ម្ររមពញទីរ ូអ្ ៊ី  និងការម ើងទ ង្ន់។ 
យា៉ាងណ្ិញផលប ោះពាល់ទាំងអ្ស់មនោះ្ិនម្រតូវានរំពឹងទុរថ្ននឹងមរើតានម ើងមៅរនុងរម្រ្ិតបរិាណស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតទាបមទដ ល
វាមរើតម ើងមៅមពល CoreTech® ម្រតូវានមម្របើម្រាស់ម្រសបតា្ការដណនាំមៅមលើសញ្ញាបងាាញ។ 
ស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីត្ិនបណាលឲ្យមរើតានជ ង្ឺ្ហារីរ ម្ររហាយដេនរ ឬមរើតរាស់មៅមលើដស្បរមទ 
(អាដលរហ្្សុីប ោះពាល់ការរលារដស្បរ)។ 

 
សណួំរៈ មតើភាារង់ារបទបញ្ញតតផិតលច់ណំតថ់្នារស់្ថរធាតអុ្ ៊្ី ោីរលមូ្រពតីានផលប ោះពាល ់នងិានហានេិយ័ 
 លស់ខុភាព ចូម្តចខលោះ? 

ចម្លើយៈ ស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតម្រតូវានោរ់ចំណត់ថ្នារ់មោយទីភាារ់ងារការពារបរិស្ថានអាម្រិរថ្នជា “ថ្នា ំ
សាាប់សតវលអិតសម្រាប់មម្របើម្រាស់ទូមៅ”។ 
រនុងន័យមនោះានន័យថ្នានផលិតផលដ លានរម្រ្ិតស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតសម្រាប់ស្ថរធារណៈជនទូមៅ។ 
ផលិតផលមនោះរួ្ានទាំងផលិតផលដ លានចុោះម្ាោះសម្រាប់មម្របើម្រាស់មៅមលើមមា និងម វ្ើឲ្យរុរខជាតិកាន់ដតលូតលាស់ម្របមសើរម ើង 
ម្រព្ទាំងអាហារជាមម្រចើន្ុខ និងម្ររប់្ុញ្ញជាតិសម្រាប់បរិមភាគផង។ 
ស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតរ៏អាចមម្របើម្រាស់ានមៅតា្អ្ររសម្រាប់រាាត់សតវរមណតៀរ និងរាាត់ម្ចមៅមលើសតវឆ្មារ និងសតវដកកផងដ រ។ 

 



 

សណួំរៈ មតើានអ្វខីលោះដ លម្រតវូានមគស្ថាលថ់្នជាស្ថរធាតផុស្រំានជវីតិមៅរនងុ CoreTect®? 
ចម្លើយៈ ចំមពាោះការសិរ្ាម្រស្ថវម្រជាវអំ្ពីសតវ ស្ថរធាតុផ្សំរានជីវិត្ួយចំនួនមៅរនុង CoreTech® បណាល 
ឲ្យប ោះពាល់ ល់ដស្បរ ឬម្ររហាយដេនរខលោះៗ 
មៅមពលដ លលាបមរាយម្រតង់រដនលងដ លមៅខពស់ឆ្មាយជាងរដនលងដ ល្នុស្សអាចម្ងមៅ ល់ពីការមម្របើម្រាស់ CoreTech® ។  
មៅមពលមម្របើម្រាស់ម្រស្តា្មសចរតីដណនាំ CoreTech® 

ម្រតូវោរ់មៅដផនរខ្លងមម្រកា្ម្រសទាប់ ីម ើ្្បីម វ្ើឲ្យម្រារ ថ្ន្ិនប ោះពាល់ ល់្នុស្សចំមពាោះស្ថរធាតុផ្សំរានជីវិតរបស់វា។ 
 

សណួំរៈ មតើម្រតវូការម្របងុម្របយត័នអ្វខីលោះដ ល្នសុស្គរួម្វើមពលមម្របើម្រាស ់CoreTech®មៅមលើ មីម្រកា្ម ើ្  
ម្ររចូឆ្មារមម្រកាយផោ្ះរបសព់រួមគ? 

ចម្លើយៈ  ូចានបញ្ញារ់ការម្របុងម្របយ័តន ្នុស្សាារ់ៗ និងសតវម្រតូវដតមៅរនុងផ្ោះមៅមពលមម្របើម្រាស់ថ្នាំ។ អ្នរ 
រស់មៅរនុងលំមៅោាន្ិនគួរម វ្ើការងារមម្រៅផ្ោះ ឬអ្នុញ្ញាតិឲ្យមរមងៗ ឬសតវចិញ្ចឹ្មលងមៅជិតៗរដនលងមម្របើម្រាស់ថ្នាំ្មីៗ។ 

 
សណួំរៈ មតើម្រតវូការម្របងុម្របយត័នអ្វខីលោះដ ល្នសុស្គរួម្វើបនាាបព់មីម្របើម្រាស ់CoreTech®មៅមលើ មីម្រកា្ម ើ្  
ម្ររចូឆ្មារមម្រកាយផោ្ះរបសព់រួមគ? 

ចម្លើយៈ អ្នររស់មៅរនុងលំមៅោានគួរមជៀសវាងប ោះពាល់ម្រតង់រដនលងមម្របើម្រាស់ថ្នាំរហ្ូត ល់វាសងួត។ សូ្រំុឲ្យ 
មរមងៗ ឬសតវចិញ្ចឹ្កាយ ីមៅដរ្បររដនលងដ លមម្របើម្រាស់ថ្នាំ។ ម វ្ើតា្មសចរតីដណនាំដ លានផតល់ឲ្យមោយ CDFA។  

សណួំរៈ មតើខ្ុអំាចញ ដំផលម្ររចូឆ្មារដ លានមម្របើថ្នាសំាាបស់តវលអតិ CoreTech®ានដ រឬមទ? 
ចម្លើយៈ បនាាប់ពីមម្របើថ្នាំសម្រាប់សតវលអិត CoreTech® មៅមលើ ីដរ្បរម ើ្ម្ររូចឆ្មាររួចមហ្ើយ 
ស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតម្រតូវានម្រសូបយរមោយឬសរុរខជាតិ មហ្ើយវាអាចម្រតូវានររម ើញមៅរនុងដផលម ើ 
និងសលឹររបស់វាដ លជារដនលងវាផតល់នូវការម្រគប់ម្រគងម្របឆ្មំងជា្ួយនឹងសតវលអិត។ យា៉ាងណ្ិញ 
រម្រ្ិតដ លម្រតូវានមគររម ើញានស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតមៅរនុងដផនរម្នម ើ្រុរខជាតិានរម្រ្ិតទាបខ្លាំងណស់ មហ្ើយការបរិមភាគដផលវា 
ឬសលឹររបស់វា្ិនានម វ្ើឲ្យានមម្ររោះថ្នារ់ប ោះពាល់ ល់សុខភាពរបស់្នុស្សមទ។ 
 
សណួំរៈ មតើានផលតិផលមផស្ងមទៀតមៅមលើទផីា្រដ លានស្ថរធាតអិ្ ៊្ី ោីរលមូ្រពតីដ រឬមទ? 
ចម្លើយៈ ផលិតផលថ្នាំសាាប់សតវលអិតមផ្សងៗមទៀតដ លានស្ថរធាតុអ្ ៊ី្ីោរលូម្រពីតដ លជាផលិតផលសាាប់ម្ច 
និងផលិតផលសម្រាប់សួន ំណំមៅតា្ផ្ោះ។ 
 
សណួំរៈ មតើខ្ុគំរួម្វើដបបណមបើខ្ុាំនអារ្មណ៍ថ្ន ឺបនាាបព់មីម្របើម្រាសផ់លតិផល CoreTech® រចួ? 
ចម្លើយៈ មៅមៅកាន់ទូរស័ព្ម្របព័នធម្រគប់ម្រគងស្ថរធាតុពុលកាលីហ្វ័រញ៉ា តា្រយៈមលខ (៨០០) ២២២-១២២២ 
ឬមៅពិមម្ររោះមយាបល់ជា្ួយម្រគូមពទ្យរបស់អ្នរ។ 
 

 

សម្រាប់ព័ត៌ានបដនែ្ សូ្ទំនារ់ទំនងៈ 
រ ម្វិ្ីជ ង្ឺរាតត្ាត 
ការិយាល័យវាយតម្ ល្មម្ររោះថ្នារ់សុខភាពបរិស្ថាន 
ទីភាារ់ងារការពារបរិស្ថានរ ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 
 

1001 I Street, P.O. Box 4010   1515 Clay Street, 16th Floor 
Sacramento, CA 95812   Oakland, CA  94612 

Phone: (916) 327-7319   (510) 622-3170 

 
អ្ ៊ីដ  ្លៈ pesticides@oehha.ca.gov 
ដខ្ិ្ុនា ឆ្មាំ២០១៨ 
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