បទបញ្ជារន្រន៖ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04

(កាលបរិ ច្ពេទ ទចាប់ននុត្ត៖ ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្នាំ2021)

ពតើលក្ខ ខណ្ឌពាក្់ម៉ាសពៅក្ដនែ ងបិទជិតពៅដតបន៖ ននុត្ត៖ ដែិឬពទ
?រលក្ខ ខណ្ឌន េះនៅតែអ ុវែត នោយមា
ក្រណ្ីនលើក្តលងមួ យចំ ួ លក្ខ ខណ្ឌពាក្់មា៉ាសនៅក្ត ែ ងបិទជិែ
(បទបញ្ជារបស់មន្ត ត ីសុខាភិបាល នលខ 21-03) របស់នខា ធី
Alameda
សម្រមាប់ទីក្ត ែ ងសាធារណ្ៈនៅតែមា សុពលភាពសម្រមាប់ពលរដ្ឋ
ទ ំងអស់តដ្លមា អាយុចាប់ពី 2 ឆ្នំន ើងនៅ។
រដ្ឋ ប ត ក្ំណ្ែ់ឱ្យពាក្់មា៉ាសសម្រមាប់អនក្តដ្លមិ បា ចាក្់វ៉ាក្់សាំង
ទ ំងអស់នៅទីក្ត ែ ងសាធារណ្ៈ ិងសម្រមាប់បុគ្គលទ ំងអស់
នោយមិ គ្ិែពីសាា ភាពន ការចាក្់វ៉ាក្់សាំង
នពាលគ្ឺនៅក្ត ែ ងតែទ ំសុខភាព មនធោបាយនធវ ើដ្ំនណ្ើរសាធារណ្ៈ
បរ ិនវណ្សាលានរៀ K-12 ិងក្ត ែ ងតែទ ំម ុសសនពញវ ័យ
ិងម ុសសចាស់។
ការនលើក្តលងលក្ខ ខណ្ឌពាក្់មា៉ាសនៅនម្រកាមបទបញ្ជាន េះអ ុញ្ជាែ
ឱ្យនោេះមា៉ាសនចញនៅក្ដនែ ងដែលការនចញចូ លមា ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងលអ
ម្របនសើរ តដ្លមា ការជួ បជុំជានទៀងទែ់
ន ើយបុគ្គលទាំងនស់បានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពេញពលញ។
ពតើមនកាិផ្លែស់បតិនវ
ូ ីខែះពៅពម្រការក្ិណ្ីពលើក្ដលងលក្ខ ខណ្ឌម៉ាស
ពៅក្ដនែ ងបិទជិត?
បទបញ្ជាមន្ត ត ីសុខាភិបាលនលខ 21-04 របស់នខា ធី Alameda
អ ុញ្ជាែឱ្យពលរដ្ឋ នោេះមា៉ាសនៅទីក្ត ែ ងតដ្លការនចញចូ លមា
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងលអ ម្របនសើរ ដ្ូ ចជាការ ិយាល័យនៅទីក្ត ែ ងបិទជិែ
ក្ត ែ ងហាែ់ម្របាណ្ ិងមណ្ឌលហាែ់កាយសមព ័ ធ នសសងនទៀែ
យា យ ត សម្រមាប់បុគ្គលិក្នធវ ើការសល វូ ឆ្ាយ ការជួ បជុំតបបសាសនា
ិងរាល់ការជួ បជុំតដ្លមា ការនរៀបចំនសសងនទៀែរបស់បុគ្គលតដ្ល
ជួ បជុំគ្ននជានទៀងទែ់
ម្របសិ នបើលក្ខ ខណ្ឌខាងនម្រកាមទាំងនស់ម្រែូវបា បំនពញ៖

• មា ម ុសសមិ នលើសពី 100 នាក្់
•
ិនយាជក្ ឬមាាស់ក្មម វ ិធីអាចម្រគ្ប់ម្រគ្ងសល វូ ចូ លនៅកា ់
•
•

•
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លក្ខ ខណ្ឌពាក្់ម៉ាសសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែ ងបិទជិតមនក្ម្ររិត

ការចូ លនៅកា ់ទីក្ត ែ ង
ន ើយទីក្ត ែ ងពុំបា នបើក្សម្រមាប់សាធារណ្ជ ទូ នៅ។
ិនយាជក្ ឬមាាស់ក្មម វ ិធីបញ្ជាក្់ថា បុគ្គលទង
ំ អស់
តដ្លចូ លនៅក្នុងបរ ិនវណ្ក្ត ែ ងបិទជិែបា ចាក្់វ៉ាក្់សាំង
COVID-19 នពញនលញ។
ិនយាជក្
ឬមាាស់ក្មម វ ិធីការពារមិ ចូ លនៅកា ់ទីក្ត ែ ងបិទជិែចំ
នពាេះបុគ្គលតដ្លបា នចញ ឬទទួ លសាគល់ថាមា
នរាគ្សញ្ជាពាក្់ព័ ធ ឹងជំងឺ COVID-19 ដ្ូ ចជា ក្អ ក្
ឬម្រគ្ ុ នតត
ិងបិទសាែក្សសពវ សាយអំពីការវយែនមែ
នរាគ្សញ្ជានោយខល ួ ឯងនៅជុំ វ ិញបរ ិនវណ្ខាងនម្រតទីក្ត ែ
ង។ ិង
ិនយាជក្
ឬមាាស់ក្មម វ ិធីរក្ាទុក្បញ្ា ីន្មេះតដ្លបង្ហាញអែត សញ្ជាណ្រ
បស់បុគ្គលទ ំងអស់តដ្លចូ លនៅកា ់
ទីក្ត ែ ងបិទជិែ។

ពតើម្រក្ ុរហុនអាជីត្ក្រម រ
និងមាស់ក្រម ត្ ច្ធីនឹងព្ទៀងផ្លទត់ថាពតើនតិៃិជនរនិង
នន ក្េូ លិ ួរបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពេញពលញ បានយ៉ាងែូ េពរេ េ?
ិនយាជក្ ឬមាាស់ក្មម វ ិធីអាចនម្របើម្របាស់ជនម្រមើសណាមួ យនៅក្នុង
ចំនណាមជនម្រមើសទ ំងបួ ខាងនម្រកាម នដ្ើមបីជាភសតុតាងបញ្ជាក្់
អំពីការចាក្់វ៉ាក្់សាំង៖
1. បណ្ណចាក្់វ៉ាក្់សាំងតដ្លនចញនោយ CDC
ឬតដ្ យុតាតធិការរបស់រោឋភិបាលបរនទស តដ្លមា ន្មេះ
អន ក្តដ្លបា ចាក្់វ៉ាក្់សាំង

ម្របនភទវ៉ាក្់សាំងតដ្លបា ចាក្់
បា ចាក្់ដ្ូស ីមួយៗ។

ិងកាលបរ ិនចេ ទតដ្ល

2. រ ូបែែ ឬចាប់ចមែ ងន បណ្ណចាក្់វ៉ាក្់សាំងជាឯក្សាររ ឹង
ឬរក្ាទុក្នៅក្នុងទូ រសពទ
ឬឧបក្រណ្៍នអ ិចម្រែូ ិក្នសសងៗ។

3. ឯក្សារចាក្់វ៉ាក្់សាំងពីអនក្សត ល់នសវតែទ ំសុខភាព
ទ ំងជាឯក្សារខាងនម្រត
ឬឯក្សាររក្ាទុក្នៅក្នុងទូ រសពទ
ឬឧបក្រណ្៍នអ ិចម្រែូ ិក្នសសងៗនទៀែ។

4. ក្ំណ្ែ់ម្រតាវ៉ាក្់សាំង COVID-19
ឌីជីែលផ្ទទល់ខល ួ តដ្លនចញនោយរដ្ឋ កាលី វ ័រញ៉ា
ិងមា នៅនលើនគ្ ទំព័រ

https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
ឬឯក្សារម្រសនដ្ៀងគ្ននតដ្លនចញនោយរដ្ឋ
អាជាាធរមូ លោឋ ឬតដ្ យុតាតធិការបរនទសនសសងនទៀែ។
សមគល់ថ្រ
អែត សញ្ជាណ្របស់បុគ្គលទ ំងអស់ម្រែូវបញ្ជាក្់នោយនម្របម្រើ បាស់
អែត សញ្ជាណ្បណ្ណមា រ ូបែែតដ្លនចញនោយរោឋភិបាល
(នលខសមាគល់) ដ្ូ ចជា នលខសមាគល់ (ID) រដ្ឋ បណ្ណនបើក្បរ
ឬលិខិែឆ្ែ ងតដ្ ជានដ្ើម។

ពតើនិណាខែ ះដែលម្រតូត្បានចាត់ទុក្ថាបានរ“ចាក្់វ៉ាក្់សាំង
ពេញពលញ”?
បុគ្គលមានក្់ម្រែូវបា ចាែ់ទុក្ថា
“ចាក្់វ៉ាក្់សាំងនពញនលញ”
ក្នុងរយៈនពល
ពីរសបាា ៍បនាទប់ពីចាក្់ដ្ូសទីពីរសម្រមាប់ម្របនភទវ៉ាក្់សាំងពីរ
ដ្ូ ស ដ្ូ ចជា Pfizer ឬ Moderna ឬរយៈនពលពីរសបាា ៍
បនាទប់ពីចាក្់មួយដ្ូ សសម្រមាប់វ៉ាក្់សាំងម្របនភទមួ យដ្ូ ស ដ្ូ ចជា
Johnson
&
Johnson/J&J។
ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងដ្ូ សជំរុញ
មិ តម ជាលក្ខ ខណ្ឌចាំបាច់នដ្ើមបីក្ំណ្ែ់ថាបា
“ចាក្់វ៉ាក្់សាំងនពញនលញ” ន ើយ។
សម្រមាប់បញ្ា ីន្មេះទីក្ត ែ ងចាក្់វ៉ាក្់សាំងតដ្លនៅជិែអន ក្ សូ ម
ចូ លនៅកា ់ https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE ិង
សម្រមាប់ការជំ ួ យនលើការក្ំណ្ែ់នពលណាែ់ជួប សូ មទូ រសពទ
នៅនលខ 510-208-4VAX (510-208-4829)។

បទបញ្ជារន្រន៖ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04

លក្ខ ខណ្ឌពាក្់ម៉ាសសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែ ងបិទជិតមនក្ម្ររិត
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(កាលបរិ ច្ពេទ ទចាប់ននុត្ត៖ ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្នាំ2021)

ពតើពធវ ើែូេពរេ េរ
ម្របសិនពបើននីតិជនេុាំមននត៖ សញ្ជាណ្បណ្ណមនិប
ូ ៃតពែើរបីេិនិតយ

សុខភាព ឬសាសនាសងតដ្រ)។

2. មិ អាចមា ម ុសសនលើសពី 100

ពធៀបជារួ យនឹងឯក្សិបញ្ជាក្់នាំេីកាិចាក្់វ៉ាក្់សាំង?
ម្រក្ ុម ុ អាជីវក្មម គ្ួរខិែខំម្របឹងឱ្យអស់ពីលទធ ភាពនដ្ើមបីម្រែួែពិ ិែយ
ឯក្សារបញ្ជាក្់ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងរបស់អ ីែិជ នធៀបជាមួ យឯក្សារ
បញ្ជាក្់អែត សញ្ជាណ្មួ យចំ ួ ។ ឧទ រណ្៍ ម្របសិ នបើ
អ ីែិជ មិ មា អែត សញ្ជាណ្បណ្ណតដ្លនចញនោយរោឋភិបាលនទ
ននាេះនលខសមាគល់សាលានរៀ
ឬការនសទ ៀងផ្ទទែ់ពីឪពុក្មាាយសិសសគ្ឺម្រគ្ប់ម្រគ្ន ់ន ើយ។
ពតើេ័ត៌មននវ ីខែះដែលនិពយជក្រ
ឬមាស់ក្រម ត្ ច្ធីគ្ួិម្របរូ លេីបុគ្គលទាំងនស់ដែលេូ លពៅក្នុងក្ដនែ ងបិ
ទជិតរពតើនិពយជក្រ
ឬមាស់ក្រម ត្ ច្ធីគ្ួិិក្ាទុក្េ័ត៌មនពន្មះិយៈពេលប៉ាុន្មមនរ
ពហើយពតើវម្រតូត្បញ្ជន
ូ ពៅន្មយក្ដ្ឋានសុខភាេសធាិណ្ៈពខានធីរ
Alamedaរដែិឬពទ?
បញ្ា ីន្មេះគ្ួ រមា នាមខល ួ
ិងនាមម្រែក្ូ ល ព័ែ៌មា ទំនាក្់ទំ ង
(នលខទូ រសពទ ិង/ឬអុីតមល) ិងការបញ្ជាក្់ថានែើបុគ្គលបា ចាក្់
វ៉ាក្់សាំងនពញនលញតដ្រឬនទ។ ិនយាជក្ ឬមាាស់ក្មម វ ិធីគ្ួររក្ាទុក្
ព័ែ៌មា អែត សញ្ជាណ្រយៈនពល 60រងៃទ។
បញ្ា ីន្មេះន េះមិ ចាំបាច់ោក្់ជូ នាយក្ោឋ សុខភាពសាធារណ្ៈ
នខា ធី Alameda ន ើយ។ ម្របសិ នបើមា ការស្ុេះជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងក្មម វ ិធីជួបជុំ
ននាេះអន ក្នសុើបអនងេ ែជំងឺ
COVID-19
របស់នាយក្ោឋ សុខភាពសាធារណ្ៈនខា ធី
Alameda
ឹង
ទក្់ទងនដ្ើមបីនសន ើសុំបញ្ា ីន្មេះន េះ។
េុះេាំពពាះនន ក្ដែលរិនទន់មនសិទធិរឬមនកាិពលើក្ដលងម្រតឹរម្រតូត្
េីកាិចាក្់វ៉ាក្់សាំង?
ម្របសិ នបើ ិនយាជក្
ឬមាាស់ក្មម វ ិធីអ ុញ្ជាែចូ លសម្រមាប់បុគ្គលតដ្លមិ អាចចាក្់វ៉ាក្់សាំ
ងបា ឧទ រណ្៍ នោយសារអាយុ សាា ភាពសុខភាព
ឬជំន ឿសាសនារបស់ពួក្គ្នែ់
ននាេះបុគ្គលទង
ំ អស់តដ្លមា វែត មា នៅក្ត ែ ងជួ បជុំបិទជិែម្រែូវតែ
ពាក្់មា៉ាសនៅក្នុងរយៈនពលន ក្មម វ ិធីននាេះ។
ពតើបុគ្គលដែលបានឆ្ែ ងជាំងឺរCOVID-19រេីរុនរឬបានពធវ ើពតស៖រ
នត្ ច្ជាមនជាំងឺរCOVID-19 អាេពដ្ឋះម៉ាសរពៅទីក្ដនែ ងដែលមន
កាិម្រគ្ប់ម្រគ្ងដែិឬពទ?
សម្រមាប់នគ្នលបំណ្ងន បទបញ្ជាន េះ ទ ំងម្របវែត ិន ការឆ្ែ ង COVID19 ពីមុ ឬការនធវ ើនែសត COVID-19 អវ ិជា មា
មិ អាចនម្របើជំ ួ សឯក្សារចាក្់វ៉ាក្់សាំងបា ន ើយ។
ពតើម្រក្ ុរហុនអាជីត្ក្រម រឬនងគ ភាេព្េងពទៀតម្រតូត្
ននុត្ត៖ ត្ ច្ធានកាិសុត្តថ ិភាេនវ ីខែះរពែើរបីននុញ្ជាតឱ្យពដ្ឋះម៉ាសពេញពៅ
ក្ដនែ ងបិទជិត?
សម្រមាប់ម្រក្ ុម ុ អាជីវក្មម
ឬអងគ ភាពតដ្លចង់សតល់ទីក្ត ែ ងបិទជិែតដ្លអាចនោេះមា៉ាសនចញ
បា ននាេះម្រែូវអ ុវែត វ ិធា ការសុវែា ិភាពអបបបរមាដ្ូ ចខាងនម្រកាម៖

1. បុគ្គលទ ំងអស់ម្រែូវចាក្់វ៉ាក្់សាំងនពញនលញនៅក្នុងទីក្ត ែ ង

តដ្លអាចនោេះមា៉ាសនចញបា ។
លក្ខ ខណ្ឌន េះពុំមា ក្រណ្ីនលើក្តលងន ើយ
(ឧទ រណ្៍
ក្រណ្ីន េះរាប់បញ្ចល
ូ ទង
ំ ក្ុមារតដ្លមិ ទ ់អាចចាក្់វ៉ាក្់សាំ
ង
ិងបុគ្គលតដ្លម្រែូវបា នលើក្តលងពីការចាក្់វ៉ាក្់សាំងនោយ
សារបញ្ជា

3.

4.

5.

នាក្់មា វែត មា នៅទីក្ត ែ ងទ ំងន េះនទ។
បុគ្គលតដ្លម្រែូវបា អ ុញ្ជាែឱ្យចូ លនៅក្នុងទីក្ត ែ ងតដ្លអា
ចនោេះមា៉ាសនចញបា
ម្រែូវតែសា ិែនៅក្នុងម្រក្ ុមតដ្លចូ លរ ួមក្នុងការង្ហរ
ឬសក្មម ភាពជាម្របចាំ។ នភាៀវ
ឬអន ក្ទសសនានសសងនទៀែមិ ម្រែូវបា អ ុញ្ជាែឱ្យចូ លនៅក្នុ
ងបរ ិនវណ្ននាេះនទ នទេះបីជាពួ ក្នគ្បា ពាក្់មា៉ាស
ឬចាក្់វ៉ាក្់សាំងនពញនលញក្៏នោយ
នោយមា ក្រណ្ីនលើក្តលងមួ យចំ ួ ែូ ច
តដ្លនភាៀវអាចចូ លនៅក្នុងទីក្ត ែ ងននាេះតែមួ យរយៈនពលខែ ី
ប៉ាុនណា
ណ េះ (ែិចជាង 15 នាទី)
ន ើយមិ ចាំបាច់បង្ហាញភសតុតាងន ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងន ើយ
ប៉ាុត ត ម្រែូវពាក្់មា៉ាសនៅក្នុងរយៈនពលន ការទសសនារបស់ខល ួ ។
សូ មពិ ិែយនមើល
ការតណ្នាំបនណា
ត េះអាស ន របស់រដ្ឋ សម្រមាប់ម្របព័ ធ ខយល់ ការនម្រចាេះ
ិងគ្ុណ្ភាពខយល់នៅក្នុងបរ ិយាកាសទីក្ត ែ ងបិទជិែ
ិងពិចារណានៅនលើការអ ុវែត យុទធសាន្តសតតដ្លសមម្រសប។
អន ក្តដ្លមា វែត មា ចូ លរ ួមមិ ម្រែូវមា នរាគ្សញ្ជា COVID19
ន ើយ។
ិនយាជិែនៅតែម្រែូវបា ែម្រមូវឱ្យម្រែួែពិ ិែយខល ួ ឯងនដ្ើមបីរក្
នរាគ្សញ្ជា
COVID-19 ន ើយមិ ម្រែូវចាក្នចញពីសទេះន ើយ
ម្របសិ នបើពួក្នគ្មិ ម្រសួលខល ួ
នោយមា នរាគ្សញ្ជាែមី
ឬមិ អាចព យល់បា រ ូ ែទល់តែពួ ក្នគ្នធវ ើនែសត
ន ើយនបើមិ ដ្ូ នចន េះនទ
ម្រែូវអ ុវែត តាម វ ិធា សត ីពីការោក្់ខល ួ នៅោច់នោយត ក្
ិងការនធវ ើចតាត ីស័ក្
ម្របសិ ពាក្់ព័ ធ
(សម្រមាប់ព័ែ៌មា បត ា ម សូ មចូ លនៅកា ់ https://covid19.acgov.org/isolation-quarantine) ិង
បុគ្គលទ ំងអស់នៅតែម្រែូវបា អ ុញ្ជាែឱ្យពាក្់មា៉ាស់ម្រគ្
ប់នពលនវលា
សូ មបីតែនៅទីក្ត ែ ងតដ្លអាចនោេះមា៉ាសនចញបា
ម្របសិ នបើពួក្នគ្ចង់ពាក្់មា៉ាសននាេះ។

បទបញ្ជារន្រន៖ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04

លក្ខ ខណ្ឌពាក្់ម៉ាសសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែ ងបិទជិតមនក្ម្ររិត
(កាលបរិ ច្ពេទ ទចាប់ននុត្ត៖ ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្នាំ2021)

ពតើពធវ ើែូេពរេ េរម្របសិនពបើមនកាិ្្ ះុ ជាំងរឺ ឬកាិេរែ ងរCOVID19រពៅទីក្ដនែ ងពន្មះ?
ម្របសិ នបើម្រក្ ុម ុ អាជីវក្មម ឬអងគ ភាពមា ការ េរែ ងរCOVID19ពៅទីក្ដនែ ងពន្មះរននាេះមន្ត ត ីសុខាភិបាលអាចផ្ទអក្
ឬលុបនចាលការអ ុញ្ជាែឱ្យ ិនយាជក្
ឬមាាស់ក្មម វ ិធីប ត សក្មម ភាពក្ត ែ ងបិទជិែនោយពុំពាក្់មា៉ាស។
េុះយ៉ាងែូ េពរេ េដែិរ
ម្របសិនពបើមនបុគ្គលរិនបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងដត
មនក្់ពៅក្នុងម្រក្ ុរដែលមនសុខភាេលអ រ
ដែលបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពដ្ឋយសិដតកាិពលើក្ដលងដ្នក្ពត្ជាសន្រស៖រ
ឬសសន្ម?រពតើទង
ាំ នស់គ្ននអាេែក្ម៉ាសពេញបានរពលើក្ដលងដត
បុគ្គលដែលរិនបានចាក្់វ៉ាក្់សាំង?
បទបញ្ជាន េះមិ អ ុញ្ជាែឱ្យ រណាមានក្់នោេះមា៉ាសនចញន ើយ
ម្របសិ នបើមា វែត មា របស់
បុគ្គលណាមានក្់តដ្លមិ បា ចាក្់វ៉ាក្់សាំង
នទេះបីជាពួ ក្នគ្មា ការនលើក្តលងនោយសាបញ្ជាសាសនា
ឬនវជា សាន្តសតក្៏នោយ។
ពតើកាិពលើក្ដលងសម្រមប់កាិពាក្់ម៉ាសពៅក្ដនែ ងបិទជិតពនះននុ
ត្ត៖ េាំពពាះសថប័នសសន្មជូនសធាិណ្ជនរ
ម្របសិនពបើននក្េូ លិ ួរទាំងនស់បានចាក្់វ៉ាក្់សាំងម្រគ្ប់ៗគ្នន?
ម្រែូវន ើយ សាាប័ សាសនា (ដ្ូ ចជា ម្រពេះវ ិហារ សាលាម្របជុំ វ ិហារឥសាែម
វែត អារាម។ល។) ឹងម្រែូវចាែ់ វ ិធា ការបីចំណ្ុចដ្ូ ចខាងនម្រកាម៖

• ម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្រចក្ចូ លទ ំងអស់នៅកា ់ក្ត ែ ង
• ការពារមិ ចូ លនៅកា ់ទីក្ត ែ ងបិទជិែចំនពាេះបុគ្គល
•

Pg.
PAG
E2

តដ្លបា នចញ ឬទទួ លសាគល់ថាមា
នរាគ្សញ្ជាពាក្់ព័ ធ ឹងជំងឺ COVID-19។
រក្ាបញ្ា ីន្មេះនដ្ើមបីក្ំណ្ែ់អែត សញ្ជាណ្បុគ្គលទ ំងអស់
តដ្លចូ លនៅក្នុងបរ ិនវណ្ក្មម វ ិធី។

ពាក្់េ័នធនឹងកាិក្ាំណ្ត់េាំនួនរនុសេរ100រន្មក្់រ
េុះែូ េពរេ េដែិម្របសិនពបើកា ិ ច្យល័យរួ យមនបុគ្គលិក្រ150រន្មក្់រ
ប៉ាុដន៖ េួក្ពគ្ពធវ ើកាិជាម្រក្ ុរតិេជាងរ100រន្មក្់?រ
ពតើកា ិ ច្យល័យដែលមនបុគ្គលិក្ពលើសេីរ100រ
ន្មក្់អាេដបងដេក្ពៅជាន់ដ្ឋេ់ពដ្ឋយដែក្េីគ្ននបានដែិឬពទរ
ពែើរបីឱ្យជាន់នីរួយៗមនរនុសេរិនពលើសេីរ100រន្មក្់?
ម្រែូវន ើយ ការ ិយាល័យ
ឬក្ត ែ ងនធវ ើការនសសងនទៀែតដ្លមា
ិនយាជិែនលើសពី 100
នាក្់អាចតបងតចក្បុគ្គលិក្នៅជាជា ់
ឬក្ត ែ ងនធវ ើការមា របាំងខណ្ឌតដ្លមា បុគ្គលិក្មិ នលើសពី 100
នាក្់ នដ្ើមបីអាចនោេះមា៉ាសនចញនៅទីក្ត ែ ងទ ំងន េះ
លុេះម្រតាតែលក្ខ ខណ្ឌនសសងនទៀែន បទបញ្ជាម្រែូវបា បំនពញ។
នទេះបីយា៉ាងណា
មា៉ាសម្រែូវតែពាក្់នៅក្នុងបរ ិនវណ្នម្របើម្របាស់រ ួមទ ំងអស់
រ ួមទ ំងសាលម្របជុំ ិងប ទ ប់ស ន ិសីទ
ម្របសិ នបើ ិនយាជិែតដ្លនធវ ើការនៅក្នុងម្រក្ ុមក្ត ែ ងនធវ ើការោច់នោ
យត ក្ពីគ្ននមិ នលើសពី 100 នាក្់ ម្រែូវសា ិែនៅទីក្ត ែ ងតែមួ យ
នៅក្នុងនពលតែមួ យ
នោយមិ គ្ិែពីសាា ភាពន ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងន ើយ។
ជាងន េះនៅនទៀែ បុគ្គលទ ំងអស់ម្រែូវពាក្់មា៉ាសនៅក្ត ែ ងនធវ ើការ
ម្របសិ នបើ ិនយាជិែមក្ពីក្ត ែ ងនធវ ើការនសសងនទៀែចូ ល
ិងសា ិែនៅទីននាេះនលើសពី 15 នាទី
នោយមិ គ្ិែពីសាា ភាពន ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងរបស់នភាៀវននាេះន ើយ

។ វ ិធា ការន េះ ឹងទប់សាេែ់លទធ ភាពន ការរ ីក្រាលោលជំងឺ
COVID-19 ពីម្រក្ ុម ិនយាជិែតដ្លមិ បា ពាក្់មា៉ាសមួ យ
នៅម្រក្ ុម ិនយាជិែមួ យនទៀែ។
ម្របសិនពបើមនបុគ្គលមនក្់ដែលពយើងរិនែឹងនាំេស
ី ថ នភាេងនកាិ
ចាក្់វ៉ាក្់សាំងិបស់គ្នត់េូលពៅក្ដនែ ងពធវ ើកាិរ
ពតើបុគ្គលទាំងនស់ដែលពៅក្ដនែ ងពធវ ើកាិពន្មះម្រតូត្ពាក្់ម៉ាសដែិឬ
ពទ?រម្របសិនពបើពយើងេិនិតយសថនភាេចាក្់វ៉ាក្់សាំងិបស់ពភញៀត្រ
ពតើពយើងអាេពដ្ឋះម៉ាសពេញដែិឬពទ?
អែ់នទ
ម្របសិ នបើមា នភាៀវចូ លនៅកា ់ទីក្ត ែ ងតដ្លមា ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងតដ្
លមា បុគ្គលពុំបា ពាក្់មា៉ាសនយាងតាមលក្ខ ខណ្ឌន បទបញ្ជាន េះ
ននាេះបុគ្គលទង
ំ អស់តដ្លមា វែត មា ម្រែូវតែពាក្់មា៉ាសនោយមិ គ្ិ
ែពីសាា ភាពន ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងរបស់នភាៀវ
នោយមា ក្រណ្ីនលើក្តលងមា ក្ម្រមិែចំនពាេះការពាក្់មា៉ាស
ម្របសិ នបើនភាៀវចូ លនៅទីក្ត ែ ងននាេះតែមួ យរយៈនពលខែ ី (ែិចជាង 15
នាទី)។ នៅនម្រកាមក្រណ្ីនលើក្តលងមា ក្ម្រមិែន េះ
នភាៀវមិ ចាំបាច់បង្ហាញភសតុតាងន ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងនទ
ប៉ាុត ត ម្រែូវពាក្់មា៉ាសសម្រមាប់រយៈនពលតដ្លពួ ក្នគ្សា ិែនៅទីក្ត ែ ង
ននាេះ។
ពតើបុគ្គលទាំងនស់ដែលេូ លពៅកាន់ទីក្ដនែ ងដែលមនកាិម្រគ្ប់ម្រគ្
ងរម្រតូត្េិនិតយិក្ពោគ្សញ្ជារCOVID-19ររុនពេលេូ លដែិឬពទ?រ
ពតើបុគ្គលដែលេូ លរអាេពម្របើម្របាស់កាិវយតងរែ ខល ួនឯងរឬបញ្ជាក្់
ពដ្ឋយផ្លទល់មត់ថារគ្នមនពោគ្សញ្ជារCOVID-19រដែិឬពទ?
ម្រក្ ុម ុ អាជីវក្មម
ឬមាាស់ក្មម វ ិធីម្រែូវតែបដ្ិនសធមិ ឱ្យចូ លនៅកា ់ទីក្ត ែ ងក្ត ែ ងបិ
ទជិែសម្រមាប់បុគ្គលណាមានក្់តដ្លបង្ហាញ ឬម្របាប់ថាមា នរាគ្សញ្ជា
COVID-19។ អាចោក្់ឱ្យអ ុវែត ម្របព័ ធ ម្រែួែពិ ិែយ
បុគ្គលទ ំងអស់តដ្លចូ លនៅកា ់ទីក្ត ែ ងនដ្ើមបីរក្នរាគ្សញ្ជា
COVID-19។ ការវយែនមែ នោយខល ួ ឯង
ិង/ឬការបញ្ជាក្់នោយផ្ទទល់មាែ់
គ្ឺជា វ ិធីសាន្តសតតដ្លអាចទទួ លយក្បា សម្រមាប់ការ
ពិ ិែយនរាគ្សញ្ជា COVID-19។
ម្រែូវបិទសាែក្សសពវ សាយអំពីការវយែនមែ នរាគ្សញ្ជានោយខល ួ ឯងនៅ
ជុំ វ ិញបរ ិនវណ្ខាងនម្រតទីក្ត ែ ង។
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លក្ខ ខណ្ឌពាក្់ម៉ាសសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែ ងបិទជិតមនក្ម្ររិត
(កាលបរិ ច្ពេទ ទចាប់ននុត្ត៖ ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្នាំ2021)

ពតើពៅពេលណាដែលលក្ខ ខណ្ឌពាក្់ម៉ាសរ(បទបញ្ជាិបស់រន្រន៖ ី
សុខាភិបាលពលខរ21-03)រនឹងម្រតូត្ែក្ពេញ?
លក្ខ ខណ្ឌពាក្់មា៉ាសនៅក្ត ែ ងបិទជិែនៅតែមា សុពលភាពសម្រមា
ប់អ ុវែត នៅទីក្ត ែ ងសាធារណ្ៈដ្ូ ចជា បារ នភាជ ីយោឋ
ិងហាងលក្់រាយ រ ូ ែដ្ល់ទល់តែ
លក្ខ ណ្ៈវ ិ ិចេ័យសម្រមាប់ការដ្ក្បទបញ្ជាពាក្់មា៉ាសនៅក្ត ែ ងបិទជិ
ែ ម្រែូវបា បំនពញ។
ក្នុងន្មរជានិពយជក្រពតើខ្ុាំចាាំបាេ់ម្រតូត្បន៖ ននុត្ត៖ តារស៖ង់ដ្ឋិ
បពណា
៖ ះអាសនន ងនកាិបង្កាិជាំងឺរCOVID-19រ(ETS)រិបស់រ
Cal/OSHAរដែិឬពទ?
ម្រែូវន ើយ ិនយាជក្ម្រែូវប ត អ ុវែត តាម
លក្ខ ខណ្ឌសម្រមាប់ ិនយាជក្របស់ Cal/OSHA។
ការតណ្នាំតាមមូ លោឋ អាចមា លក្ខ ណ្ៈការពារ
ិង រ ឹែែបិែជាងលក្ខ ខណ្ឌរបស់រដ្ឋ ។
បទបញ្ជាសា ីពីការពាក្់មា៉ាសនៅក្ត ែ ងបិទជិែរបស់របស់មន្ត ត ីសុខាភិបា
ល Alameda
គ្ឺមា លក្ខ ណ្ៈែឹង រុឹងជាងបទបញ្ជាសា ីពីការពាក្់របាំងមុខ ETS
នដ្ើមបីទប់សាេែ់ជំងឺ COVID-19 របស់ Cal/OSHA
ដ្ូ នចន េះ ិនយាជក្ម្រែូវនគ្នរពតាមលក្ខ ខណ្ឌពាក្់មា៉ាសរបស់នខា ធី
ន ើយប ត អ ុវែត តាម
បទបបញ្ា ែត ិនសសងនទៀែនៅក្នុង Cal/OSHA COVID-19 Prevention
ETS។

ម្របសិនពបើននក្មនសាំណ្ួិណារួ យរសូ រព្ញើនុីដរលពៅកាន់
CovidRecovery@acgov.or
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លក្ខ ខណ្ឌពាក្់ម៉ាសសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក្់វ៉ាក្់សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែ ងបិទជិតមនក្ម្ររិត
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