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លក្ខខណ្ឌ ពាក់្ម៉ា សសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែងបិទជិតមនក្ម្ររិត 

(កាលបរិ ច្ពេទទចាប់ននុត្ត៖ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្ន ាំ2021) 

បទបញ្ជា រន្រន៖ ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04 

 

 

ពតើលក្ខខណ្ឌ ពាក់្ម៉ា សពៅក្ដនែងបិទជិតពៅដតបន៖ននុត្ត៖ដែិឬពទ
?រលក្ខខណ្ឌ ន េះនៅតែអ ុវែត នោយមា  
ក្រណ្ីនលើក្តលងមួយចំ ួ  លក្ខខណ្ឌពាក្់មា៉ា សនៅក្ត ែងបិទជិែ 
(បទបញ្ជា របស់មន្ត ត ីសុខាភិបាល នលខ 21-03) របស់នខា ធី 
Alameda 
សម្រមាប់ទីក្ត ែងសាធារណ្ៈនៅតែមា សុពលភាពសម្រមាប់ពលរដ្ឋ
ទងំអស់តដ្លមា អាយុចាប់ពី 2 ឆ្ន ំន ើងនៅ។ 
រដ្ឋប តក្ំណ្ែ់ឱ្យពាក្់មា៉ា សសម្រមាប់អនក្តដ្លមិ បា ចាក្់វ៉ា ក្់សំាង
ទងំអស់នៅទីក្ត ែងសាធារណ្ៈ  ិងសម្រមាប់បុគ្គលទងំអស់ 
នោយមិ គ្ិែពីសាា  ភាពន ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាង 
នពាលគ្ឺនៅក្ត ែងតែទសំុខភាព  មនធោបាយនធវ ើដ្ំនណ្ើរសាធារណ្ៈ 
បរនិវណ្សាលានរៀ  K-12  ិងក្ត ែងតែទមំ ុសសនពញវយ័ 
 ិងម ុសសចាស់។ 
ការនលើក្តលងលក្ខខណ្ឌពាក្់មា៉ា សនៅនម្រកាមបទបញ្ជា ន េះអ ុញ្ជា ែ
ឱ្យនោេះមា៉ា សនចញនៅក្ដនែងដែលការនចញចូលមា ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងលអ
ម្របនសើរ តដ្លមា ការជួបជុំជានទៀងទែ់ 
ន ើយបុគ្គលទាំងនស់បានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពេញពលញ។ 

ពតើមនកាិផ្លែ ស់បត ូិនវ ីខែះពៅពម្រការក្ិណ្ីពលើក្ដលងលក្ខខណ្ឌ ម៉ា ស
ពៅក្ដនែងបិទជិត? 

បទបញ្ជា មន្ត ត ីសុខាភិបាលនលខ 21-04 របស់នខា ធី Alameda 
អ ុញ្ជា ែឱ្យពលរដ្ឋនោេះមា៉ា សនៅទីក្ត ែងតដ្លការនចញចូលមា 
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងលអ ម្របនសើរ ដូ្ចជាការយិាល័យនៅទីក្ត ែងបិទជិែ 
ក្ត ែងហាែ់ម្របាណ្  ិងមណ្ឌ លហាែ់កាយសមព ័ ធ នសសងនទៀែ 
យា យ តសម្រមាប់បុគ្គលិក្នធវ ើការសល វូឆ្ា យ ការជួបជុំតបបសាសនា 
 ិងរាល់ការជួបជុំតដ្លមា ការនរៀបចំនសសងនទៀែរបស់បុគ្គលតដ្ល
ជួបជុំគ្នន ជានទៀងទែ់ 
ម្របសិ នបើលក្ខខណ្ឌខាងនម្រកាមទាំងនស់ម្រែូវបា បំនពញ៖ 

• មា ម ុសសមិ នលើសពី 100 នាក្់ 

•  ិនយាជក្ ឬមាា ស់ក្មម វធិីអាចម្រគ្ប់ម្រគ្ងសល វូចូលនៅកា ់
ការចូលនៅកា ់ទីក្ត ែង 
ន ើយទកី្ត ែងពុំបា នបើក្សម្រមាប់សាធារណ្ជ ទូនៅ។ 

•  ិនយាជក្ ឬមាា ស់ក្មម វធិបីញ្ជា ក្់ថា បុគ្គលទងំអស់
តដ្លចូលនៅក្ន ុងបរនិវណ្ក្ត ែងបិទជិែបា ចាក្់វ៉ា ក្់សំាង 
COVID-19 នពញនលញ។ 

•  ិនយាជក្ 
ឬមាា ស់ក្មម វធិីការពារមិ ចូលនៅកា ់ទីក្ត ែងបិទជិែចំ
នពាេះបុគ្គលតដ្លបា នចញ ឬទទួលសាគ ល់ថាមា  
នរាគ្សញ្ជា ពាក្់ព័ ធ ឹងជំងឺ COVID-19 ដូ្ចជា ក្អក្ 
ឬម្រគ្ ុនតត   ិងបិទសាែ ក្សសពវសាយអំពីការវយែនមែ
នរាគ្សញ្ជា នោយខល  ួឯងនៅជុំ វញិបរនិវណ្ខាងនម្រតទីក្ត ែ
ង។  ិង 

•  ិនយាជក្ 
ឬមាា ស់ក្មម វធិីរក្ាទុក្បញ្ា ីន ម្ េះតដ្លបង្ហា ញអែតសញ្ជា ណ្រ
បស់បុគ្គលទងំអស់តដ្លចូលនៅកា ់ 
ទីក្ត ែងបិទជិែ។ 

 

ពតើម្រក្រុហ ុនអាជីត្ក្រមរ
និងមា ស់ក្រម ត្ ច្ធីនឹងព ទ្ៀងផ្លទ ត់ថាពតើនតិៃិជនរនិង
ននក្េូលិរួបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពេញពលញ បានយ៉ា ងែូេពរេេ? 

 ិនយាជក្ ឬមាា ស់ក្មម វធិីអាចនម្របើម្របាស់ជនម្រមើសណាមួយនៅក្ន ុង

ចំនណាមជនម្រមើសទងំបួ ខាងនម្រកាម នដ្ើមបីជាភសត ុតាងបញ្ជា ក្់

អំពីការចាក្់វ៉ា ក្់សំាង៖ 

1. បណ្ណ ចាក្់វ៉ា ក្់សំាងតដ្លនចញនោយ CDC 

ឬតដ្ យុតាត ធិការរបស់រោឋ ភិបាលបរនទស តដ្លមា ន ម្ េះ 

អនក្តដ្លបា ចាក្់វ៉ា ក្់សំាង 

ម្របនភទវ៉ា ក្់សំាងតដ្លបា ចាក្់  ិងកាលបរនិចេទតដ្ល

បា ចាក្់ដូ្ស ីមួយៗ។  

2. របូែែ ឬចាប់ចមែងន បណ្ណ ចាក្់វ៉ា ក្់សំាងជាឯក្សាររងឹ 

ឬរក្ាទុក្នៅក្ន ុងទូរសពទ 

ឬឧបក្រណ្៍នអ ិចម្រែូ ិក្នសសងៗ។  

3. ឯក្សារចាក្់វ៉ា ក្់សំាងពីអនក្សតល់នសវតែទសំុខភាព 

ទងំជាឯក្សារខាងនម្រត 

ឬឯក្សាររក្ាទុក្នៅក្ន ុងទូរសពទ 

ឬឧបក្រណ្៍នអ ិចម្រែូ ិក្នសសងៗនទៀែ។  

4. ក្ំណ្ែ់ម្រតាវ៉ា ក្់សំាង COVID-19 

ឌីជីែលផ្ទទ ល់ខល  ួតដ្លនចញនោយរដ្ឋកាលី វ ័រញ៉ា  

 ិងមា នៅនលើនគ្ ទំព័រ  
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ 
ឬឯក្សារម្រសនដ្ៀងគ្នន តដ្លនចញនោយរដ្ឋ 

អាជាា ធរមូលោឋ   ឬតដ្ យុតាត ធិការបរនទសនសសងនទៀែ។ 

សមគ ល់ថ្រ
អែតសញ្ជា ណ្របស់បុគ្គលទងំអស់ម្រែូវបញ្ជា ក្់នោយនម្របើម្របាស់
អែតសញ្ជា ណ្បណ្ណ មា របូែែតដ្លនចញនោយរោឋ ភិបាល 
(នលខសមាគ ល់) ដូ្ចជា នលខសមាគ ល់ (ID) រដ្ឋបណ្ណ នបើក្បរ 
ឬលិខិែឆ្ែងតដ្ ជានដ្ើម។ 

 

 
ពតើនិណាខែះដែលម្រតតូ្បានចាត់ទុក្ថាបានរ“ចាក់្វ៉ា ក់្សាំង
ពេញពលញ”? 

បុគ្គលមាន ក្់ម្រែូវបា ចាែ់ទុក្ថា “ចាក្់វ៉ា ក្់សំាងនពញនលញ” 

ក្ន ុងរយៈនពល

ពីរសបាា  ៍បនាទ ប់ពីចាក្់ដូ្សទីពីរសម្រមាប់ម្របនភទវ៉ា ក្់សំាងពីរ

ដូ្ស ដូ្ចជា Pfizer ឬ Moderna ឬរយៈនពលពីរសបាា  ៍

បនាទ ប់ពីចាក្់មួយដូ្សសម្រមាប់វ៉ា ក្់សំាងម្របនភទមួយដូ្ស ដូ្ចជា 

Johnson & Johnson/J&J។ ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងដូ្សជំរុញ 

មិ តម ជាលក្ខខណ្ឌ ចំាបាច់នដ្ើមបីក្ំណ្ែ់ថាបា  

“ចាក្់វ៉ា ក្់សំាងនពញនលញ” ន ើយ។ 
 
សម្រមាប់បញ្ា ីន ម្ េះទីក្ត ែងចាក្់វ៉ា ក្់សំាងតដ្លនៅជិែអនក្ សូម

ចូលនៅកា ់ https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE  ិង

សម្រមាប់ការជំ ួយនលើការក្ំណ្ែ់នពលណាែ់ជួប សូមទូរសពទ

នៅនលខ 510-208-4VAX (510-208-4829)។

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/face-masks/21-03-face-coverings-faq-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-03-face-coverings-eng.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/shelter-in-place/21-04-face-coverings-amendment-eng.pdf
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
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លក្ខខណ្ឌ ពាក់្ម៉ា សសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែងបិទជិតមនក្ម្ររិត 

(កាលបរិ ច្ពេទទចាប់ននុត្ត៖ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្ន ាំ2021) 

បទបញ្ជា រន្រន៖ ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04 

 

 

ពតើពធវ ើែូេពរេេរ

ម្របសិនពបើននីតិជនេុាំមននត៖សញ្ជា ណ្បណ្ណ មនិបូៃតពែើរបីេិនិតយ

ពធៀបជារួយនឹងឯក្សិបញ្ជា ក់្នាំេីកាិចាក់្វ៉ា ក់្សាំង? 

ម្រក្មុ  ុ អាជីវក្មមគួ្រខិែខំម្របឹងឱ្យអស់ពីលទធភាពនដ្ើមបីម្រែួែពិ ិែយ
ឯក្សារបញ្ជា ក្់ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងរបស់អ ីែិជ នធៀបជាមួយឯក្សារ
បញ្ជា ក្់អែតសញ្ជា ណ្មួយចំ ួ ។ ឧទ រណ្៍ ម្របសិ នបើ
អ ីែិជ មិ មា អែតសញ្ជា ណ្បណ្ណ តដ្លនចញនោយរោឋ ភិបាលនទ 
ននាេះនលខសមាគ ល់សាលានរៀ  
ឬការនសទៀងផ្ទទ ែ់ពីឪពុក្មាា យសិសសគ្ឺម្រគ្ប់ម្រគ្ន ់ន ើយ។ 

ពតើេ័ត៌មននវីខែះដែលនិពយជក្រ

ឬមា ស់ក្រម ត្ ច្ធីគួ្ិម្របរូលេីបុគ្គលទាំងនស់ដែលេូលពៅក្ន ុងក្ដនែងបិ

ទជិតរពតើនិពយជក្រ

ឬមា ស់ក្រម ត្ ច្ធីគួ្ិិក្ាទុក្េ័ត៌មនពន្មះិយៈពេលប៉ាុន្មម នរ

ពហើយពតើវម្រតតូ្បញ្ជ នូពៅន្មយក្ដ្ឋា នសុខភាេសធាិណ្ៈពខានធីរ

Alamedaរដែិឬពទ? 

បញ្ា ីន ម្ េះគួ្រមា នាមខល  ួ  ិងនាមម្រែកូ្ល ព័ែ៌មា ទំនាក្់ទំ ង 

(នលខទូរសពទ  ិង/ឬអុីតមល)  ិងការបញ្ជា ក្់ថានែើបុគ្គលបា ចាក្់

វ៉ា ក្់សំាងនពញនលញតដ្រឬនទ។  ិនយាជក្ ឬមាា ស់ក្មម វធិីគួ្ររក្ាទុក្

ព័ែ៌មា អែតសញ្ជា ណ្រយៈនពល 60រងៃទ។ 

បញ្ា ីន ម្ េះន េះមិ ចំាបាច់ោក្់ជូ នាយក្ោឋ  សុខភាពសាធារណ្ៈ

នខា ធី Alameda ន ើយ។ ម្របសិ នបើមា ការស្ុេះជំងឺ COVID-19 

នៅក្ន ុងក្មម វធិីជួបជុំ ននាេះអនក្នសុើបអនងេែជំងឺ COVID-19 

របស់នាយក្ោឋ  សុខភាពសាធារណ្ៈនខា ធី Alameda  ឹង

ទក្់ទងនដ្ើមបីនសន ើសុំបញ្ា ីន ម្ េះន េះ។ 

េុះេាំពពាះននក្ដែលរិនទន់មនសិទធ ិរឬមនកាិពលើក្ដលងម្រតឹរម្រតតូ្

េីកាិចាក់្វ៉ា ក់្សាំង? 

ម្របសិ នបើ ិនយាជក្ 
ឬមាា ស់ក្មម វធិីអ ុញ្ជា ែចូលសម្រមាប់បុគ្គលតដ្លមិ អាចចាក្់វ៉ា ក្់សំា
ងបា  ឧទ រណ្៍ នោយសារអាយុ សាា  ភាពសុខភាព 
ឬជំន ឿសាសនារបស់ពួក្គ្នែ់ 
ននាេះបុគ្គលទងំអស់តដ្លមា វែតមា នៅក្ត ែងជួបជុំបិទជិែម្រែូវតែ
ពាក្ម់ា៉ា សនៅក្ន ុងរយៈនពលន ក្មម វធិីននាេះ។ 

ពតើបុគ្គលដែលបានឆ្ែងជាំងឺរCOVID-19រេីរុនរឬបានពធវើពតស៖ រ
នត្ ច្ជាមនជាំងឺរCOVID-19 អាេពដ្ឋះម៉ា សរពៅទីក្ដនែងដែលមន 
កាិម្រគ្ប់ម្រគ្ងដែិឬពទ? 

សម្រមាប់នគ្នលបំណ្ងន បទបញ្ជា ន េះ ទងំម្របវែត ិន ការឆ្ែង COVID-
19 ពីមុ  ឬការនធវ ើនែសត  COVID-19 អវជិាមា  
មិ អាចនម្របើជំ ួសឯក្សារចាក្់វ៉ា ក្់សំាងបា ន ើយ។ 

 

ពតើម្រក្រុហ ុនអាជីត្ក្រមរឬនងគភាេព្េងពទៀតម្រតតូ្
ននុត្ត៖ ត្ ច្ធានកាិសុត្តថ ិភាេនវ ីខែះរពែើរបីននុញ្ជា តឱ្យពដ្ឋះម៉ា សពេញពៅ
ក្ដនែងបិទជិត? 

សម្រមាប់ម្រក្មុ  ុ អាជីវក្មម 
ឬអងគភាពតដ្លចង់សតល់ទីក្ត ែងបិទជិែតដ្លអាចនោេះមា៉ា សនចញ
បា  ននាេះម្រែូវអ ុវែត វធិា ការសុវែា ិភាពអបបបរមាដូ្ចខាងនម្រកាម៖ 

1. បុគ្គលទងំអស់ម្រែូវចាក្់វ៉ា ក្់សំាងនពញនលញនៅក្ន ុងទីក្ត ែង
តដ្លអាចនោេះមា៉ា សនចញបា ។ 
លក្ខខណ្ឌ ន េះពុំមា ក្រណ្ីនលើក្តលងន ើយ (ឧទ រណ្៍ 
ក្រណ្ីន េះរាប់បញ្ច លូទងំក្ុមារតដ្លមិ ទ ់អាចចាក្់វ៉ា ក្់សំា
ង 
 ិងបុគ្គលតដ្លម្រែូវបា នលើក្តលងពីការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងនោយ
សារបញ្ជា  

សុខភាព ឬសាសនាសងតដ្រ)។ 

2. មិ អាចមា ម ុសសនលើសពី 100 
នាក្់មា វែតមា នៅទីក្ត ែងទងំន េះនទ។ 
បុគ្គលតដ្លម្រែូវបា អ ុញ្ជា ែឱ្យចូលនៅក្ន ុងទីក្ត ែងតដ្លអា
ចនោេះមា៉ា សនចញបា  
ម្រែូវតែសា ិែនៅក្ន ុងម្រក្មុតដ្លចូលរមួក្ន ុងការង្ហរ 
ឬសក្មមភាពជាម្របចាំ។ នភាៀវ 
ឬអនក្ទសសនានសសងនទៀែមិ ម្រែូវបា អ ុញ្ជា ែឱ្យចូលនៅក្ន ុ
ងបរនិវណ្ននាេះនទ នទេះបីជាពួក្នគ្បា ពាក្់មា៉ា ស 
ឬចាក្់វ៉ា ក្់សំាងនពញនលញក្៏នោយ 
នោយមា ក្រណ្ីនលើក្តលងមួយចំ ួ ែូច 
តដ្លនភាៀវអាចចូលនៅក្ន ុងទីក្ត ែងននាេះតែមួយរយៈនពលខែ ី
ប៉ាុនណាណ េះ (ែិចជាង 15 នាទី) 
ន ើយមិ ចំាបាច់បង្ហា ញភសត ុតាងន ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងន ើយ 
ប៉ាុត ត ម្រែូវពាក្់មា៉ា សនៅក្ន ុងរយៈនពលន ការទសសនារបស់ខល  ួ។ 

3. សូមពិ ិែយនមើល 
ការតណ្នំាបនណាត េះអាស នរបស់រដ្ឋសម្រមាប់ម្របព័ ធខយល់ ការនម្រចាេះ 
 ិងគ្ុណ្ភាពខយល់នៅក្ន ុងបរយិាកាសទកី្ត ែងបិទជិែ 
 ិងពិចារណានៅនលើការអ ុវែតយុទធសាន្តសត តដ្លសមម្រសប។ 

4. អនក្តដ្លមា វែតមា ចូលរមួមិ ម្រែូវមា នរាគ្សញ្ជា  COVID-
19 ន ើយ។ 
 ិនយាជិែនៅតែម្រែូវបា ែម្រមូវឱ្យម្រែួែពិ ិែយខល  ួឯងនដ្ើមបីរក្
នរាគ្សញ្ជា  COVID-19 ន ើយមិ ម្រែូវចាក្នចញពីសទេះន ើយ 
ម្របសិ នបើពួក្នគ្មិ ម្រសួលខល  ួ នោយមា នរាគ្សញ្ជា ែមី 
ឬមិ អាចព យល់បា រ ូែទល់តែពួក្នគ្នធវ ើនែសត  
ន ើយនបើមិ ដូ្នចនេះនទ 
ម្រែូវអ ុវែតតាម វធិា សត ីពីការោក្់ខល  ួនៅោច់នោយត ក្ 
 ិងការនធវ ើចតាត  ីស័ក្ ម្របសិ ពាក្់ព័ ធ  
(សម្រមាប់ព័ែ៌មា បត ាម សូមចូលនៅកា ់ https://covid-
19.acgov.org/isolation-quarantine)  ិង 

5. បុគ្គលទងំអស់នៅតែម្រែូវបា អ ុញ្ជា ែឱ្យពាក្់មា៉ា ស់ម្រគ្
ប់នពលនវលា 
សូមបីតែនៅទីក្ត ែងតដ្លអាចនោេះមា៉ា សនចញបា  
ម្របសិ នបើពួក្នគ្ចង់ពាក្់មា៉ា សននាេះ។

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
%20ប្រសិនពាក់ព័ន្ធ%20(សូមចូលទៅកាន់
%20ប្រសិនពាក់ព័ន្ធ%20(សូមចូលទៅកាន់
%20ប្រសិនពាក់ព័ន្ធ%20(សូមចូលទៅកាន់
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
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លក្ខខណ្ឌ ពាក់្ម៉ា សសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែងបិទជិតមនក្ម្ររិត 

(កាលបរិ ច្ពេទទចាប់ននុត្ត៖ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្ន ាំ2021) 

បទបញ្ជា រន្រន៖ ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04 

 

 

ពតើពធវ ើែូេពរេេរម្របសិនពបើមនកាិ្្ះុជាំងឺរឬកាិេរែងរCOVID-
19រពៅទីក្ដនែងពន្មះ? 

ម្របសិ នបើម្រក្មុ  ុ អាជីវក្មម ឬអងគភាពមា ការ េរែងរCOVID-
19ពៅទីក្ដនែងពន្មះរននាេះមន្ត ត ីសុខាភិបាលអាចផ្ទអ ក្ 
ឬលុបនចាលការអ ុញ្ជា ែឱ្យ ិនយាជក្ 
ឬមាា ស់ក្មម វធិីប តសក្មមភាពក្ត ែងបិទជិែនោយពុំពាក្់មា៉ា ស។ 

 
េុះយ៉ា ងែូេពរេេដែិរ
ម្របសិនពបើមនបុគ្គលរិនបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងដត
មន ក់្ពៅក្ន ុងម្រក្រុដែលមនសុខភាេលអ រ
ដែលបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពដ្ឋយសិដតកាិពលើក្ដលងដ ន្ក្ពត្ជាសន្រស៖ រ
ឬសសន្ម?រពតើទាំងនស់គ្នន អាេែក្ម៉ា សពេញបានរពលើក្ដលងដត
បុគ្គលដែលរិនបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំង? 

បទបញ្ជា ន េះមិ អ ុញ្ជា ែឱ្យ រណាមាន ក្់នោេះមា៉ា សនចញន ើយ 

ម្របសិ នបើមា វែតមា របស់

បុគ្គលណាមាន ក់្តដ្លមិ បា ចាក្់វ៉ា ក្់សំាង 

នទេះបីជាពួក្នគ្មា ការនលើក្តលងនោយសាបញ្ជា សាសនា 

ឬនវជាសាន្តសតក្៏នោយ។ 

 
ពតើកាិពលើក្ដលងសម្រមប់កាិពាក់្ម៉ា សពៅក្ដនែងបិទជិតពនះននុ
ត្ត៖េាំពពាះសថ ប័នសសន្មជូនសធាិណ្ជនរ
ម្របសិនពបើននក្េូលិរួទាំងនស់បានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងម្រគ្ប់ៗគ្នន ? 

ម្រែូវន ើយ សាា ប័ សាសនា (ដូ្ចជា ម្រពេះវហិារ សាលាម្របជុំ វហិារឥសាែ ម 
វែតអារាម។ល។)  ឹងម្រែូវចាែ់វធិា ការបីចំណុ្ចដូ្ចខាងនម្រកាម៖ 

• ម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្រចក្ចូលទងំអស់នៅកា ់ក្ត ែង 

• ការពារមិ ចូលនៅកា ់ទីក្ត ែងបិទជិែចំនពាេះបុគ្គល
តដ្លបា នចញ ឬទទួលសាគ ល់ថាមា  
នរាគ្សញ្ជា ពាក្់ព័ ធ ឹងជំងឺ COVID-19។ 

• រក្ាបញ្ា ីន ម្ េះនដ្ើមបីក្ំណ្ែ់អែតសញ្ជា ណ្បុគ្គលទងំអស់
តដ្លចូលនៅក្ន ុងបរនិវណ្ក្មម វធិី។ 

 
ពាក់្េ័នធនឹងកាិក្ាំណ្ត់េាំនួនរនុសេរ100រន្មក់្រ
េុះែូេពរេេដែិម្របសិនពបើកាិ ច្យល័យរួយមនបុគ្គលិក្រ150រន្មក់្រ
ប៉ាុដន៖េួក្ពគ្ពធវើកាិជាម្រក្រុតិេជាងរ100រន្មក់្?រ
ពតើកាិ ច្យល័យដែលមនបុគ្គលិក្ពលើសេីរ100រ
ន្មក់្អាេដបងដេក្ពៅជាន់ដ្ឋេ់ពដ្ឋយដែក្េីគ្នន បានដែិឬពទរ
ពែើរបីឱ្យជាន់នីរួយៗមនរនុសេរិនពលើសេីរ100រន្មក់្? 

ម្រែូវន ើយ ការយិាល័យ 
ឬក្ត ែងនធវ ើការនសសងនទៀែតដ្លមា  ិនយាជិែនលើសពី 100 
នាក្់អាចតបងតចក្បុគ្គលិក្នៅជាជា ់ 
ឬក្ត ែងនធវ ើការមា របំាងខណ្ឌ តដ្លមា បុគ្គលិក្មិ នលើសពី 100 
នាក្់ នដ្ើមបីអាចនោេះមា៉ា សនចញនៅទកី្ត ែងទងំន េះ 
លុេះម្រតាតែលក្ខខណ្ឌ នសសងនទៀែន បទបញ្ជា ម្រែូវបា បំនពញ។ 
នទេះបីយា៉ា ងណា 
មា៉ា សម្រែូវតែពាក្់នៅក្ន ុងបរនិវណ្នម្របើម្របាស់រមួទងំអស់ 
រមួទងំសាលម្របជុំ  ិងប ទប់ស ន ិសីទ 
ម្របសិ នបើ ិនយាជិែតដ្លនធវ ើការនៅក្ន ុងម្រក្មុក្ត ែងនធវ ើការោច់នោ
យត ក្ពីគ្នន មិ នលើសពី 100 នាក្់ ម្រែូវសា ិែនៅទីក្ត ែងតែមួយ 
នៅក្ន ុងនពលតែមួយ 
នោយមិ គ្ិែពីសាា  ភាពន ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងន ើយ។ 

 

ជាងន េះនៅនទៀែ បុគ្គលទងំអស់ម្រែូវពាក្់មា៉ា សនៅក្ត ែងនធវ ើការ 
ម្របសិ នបើ ិនយាជិែមក្ពីក្ត ែងនធវ ើការនសសងនទៀែចូល 
 ិងសា ិែនៅទីននាេះនលើសពី 15 នាទី 
នោយមិ គ្ិែពីសាា  ភាពន ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងរបស់នភាៀវននាេះន ើយ

។   វធិា ការន េះ ឹងទប់សាេ ែ់លទធភាពន ការរកី្រាលោលជំងឺ 
COVID-19 ពីម្រក្មុ ិនយាជិែតដ្លមិ បា ពាក្់មា៉ា សមួយ 
នៅម្រក្មុ ិនយាជិែមួយនទៀែ។ 

ម្របសិនពបើមនបុគ្គលមន ក់្ដែលពយើងរិនែឹងនាំេីសថ នភាេងនកាិ
ចាក់្វ៉ា ក់្សាំងិបស់គ្នត់េូលពៅក្ដនែងពធវើកាិរ
ពតើបុគ្គលទាំងនស់ដែលពៅក្ដនែងពធវើកាិពន្មះម្រតតូ្ពាក់្ម៉ា សដែិឬ
ពទ?រម្របសិនពបើពយើងេិនិតយសថ នភាេចាក់្វ៉ា ក់្សាំងិបស់ពភញៀត្រ
ពតើពយើងអាេពដ្ឋះម៉ា សពេញដែិឬពទ? 

អែ់នទ 
ម្របសិ នបើមា នភាៀវចូលនៅកា ់ទីក្ត ែងតដ្លមា ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងតដ្
លមា បុគ្គលពុំបា ពាក្់មា៉ា សនយាងតាមលក្ខខណ្ឌ ន បទបញ្ជា ន េះ 
ននាេះបុគ្គលទងំអស់តដ្លមា វែតមា ម្រែូវតែពាក្់មា៉ា សនោយមិ គ្ិ
ែពីសាា  ភាពន ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងរបស់នភាៀវ 
នោយមា ក្រណ្ីនលើក្តលងមា ក្ម្រមិែចំនពាេះការពាក្់មា៉ា ស 
ម្របសិ នបើនភាៀវចូលនៅទីក្ត ែងននាេះតែមួយរយៈនពលខែ ី (ែិចជាង 15 
នាទី)។ នៅនម្រកាមក្រណ្ីនលើក្តលងមា ក្ម្រមិែន េះ 
នភាៀវមិ ចំាបាច់បង្ហា ញភសត ុតាងន ការចាក្់វ៉ា ក្់សំាងនទ 
ប៉ាុត ត ម្រែូវពាក្់មា៉ា សសម្រមាប់រយៈនពលតដ្លពួក្នគ្សា ិែនៅទីក្ត ែង
ននាេះ។ 

 
ពតើបុគ្គលទាំងនស់ដែលេូលពៅកាន់ទីក្ដនែងដែលមនកាិម្រគ្ប់ម្រគ្
ងរម្រតតូ្េិនិតយិក្ពោគ្សញ្ជា រCOVID-19ររុនពេលេូលដែិឬពទ?រ
ពតើបុគ្គលដែលេូលរអាេពម្របើម្របាស់កាិវយតងរែខល នួឯងរឬបញ្ជា ក់្
ពដ្ឋយផ្លទ ល់មត់ថារគ្នម នពោគ្សញ្ជា រCOVID-19រដែិឬពទ? 

ម្រក្មុ  ុ អាជីវក្មម 
ឬមាា ស់ក្មម វធិីម្រែូវតែបដ្ិនសធមិ ឱ្យចូលនៅកា ់ទីក្ត ែងក្ត ែងបិ
ទជិែសម្រមាប់បុគ្គលណាមាន ក់្តដ្លបង្ហា ញ ឬម្របាប់ថាមា នរាគ្សញ្ជា  
COVID-19។ អាចោក្់ឱ្យអ ុវែតម្របព័ ធ ម្រែួែពិ ិែយ 
បុគ្គលទងំអស់តដ្លចូលនៅកា ់ទីក្ត ែងនដ្ើមបីរក្នរាគ្សញ្ជា  
COVID-19។ ការវយែនមែនោយខល  ួឯង 
 ិង/ឬការបញ្ជា ក្់នោយផ្ទទ ល់មាែ់ 
គ្ឺជាវធិីសាន្តសត តដ្លអាចទទួលយក្បា សម្រមាប់ការ 
ពិ ិែយនរាគ្សញ្ជា  COVID-19។ 
ម្រែូវបិទសាែ ក្សសពវសាយអំពីការវយែនមែនរាគ្សញ្ជា នោយខល  ួឯងនៅ
ជុំវញិបរនិវណ្ខាងនម្រតទីក្ត ែង។
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លក្ខខណ្ឌ ពាក់្ម៉ា សសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែងបិទជិតមនក្ម្ររិត 

(កាលបរិ ច្ពេទទចាប់ននុត្ត៖ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្ន ាំ2021) 

បទបញ្ជា រន្រន៖ ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04 

 
 

 

 

ពតើពៅពេលណាដែលលក្ខខណ្ឌ ពាក់្ម៉ា សរ(បទបញ្ជា ិបស់រន្រន៖ ី 
សុខាភិបាលពលខរ21-03)រនឹងម្រតតូ្ែក្ពេញ? 

លក្ខខណ្ឌពាក្់មា៉ា សនៅក្ត ែងបិទជិែនៅតែមា សុពលភាពសម្រមា
ប់អ ុវែតនៅទីក្ត ែងសាធារណ្ៈដូ្ចជា បារ នភាជ ីយោឋ   
 ិងហាងលក្់រាយ រ ូែដ្ល់ទល់តែ 
លក្ខណ្ៈវ ិិចេ ័យសម្រមាប់ការដ្ក្បទបញ្ជា ពាក្់មា៉ា សនៅក្ត ែងបិទជិ
ែ ម្រែូវបា បំនពញ។ 

 
ក្ន ុងន្មរជានិពយជក្រពតើខុ្ាំចាាំបាេ់ម្រតតូ្បន៖ននុត្ត៖តារស៖ ង់ដ្ឋិ 
បពណា៖ ះអាសននងនកាិបង្កា ិជាំងឺរCOVID-19រ(ETS)រិបស់រ
Cal/OSHAរដែិឬពទ? 

ម្រែូវន ើយ  ិនយាជក្ម្រែូវប តអ ុវែតតាម 
លក្ខខណ្ឌ សម្រមាប់ ិនយាជក្របស់ Cal/OSHA។ 
ការតណ្នំាតាមមូលោឋ  អាចមា លក្ខណ្ៈការពារ 
 ិងរែឹែបិែជាងលក្ខខណ្ឌ របស់រដ្ឋ។ 
បទបញ្ជា សា ីពីការពាក្់មា៉ា សនៅក្ត ែងបិទជិែរបស់របស់មន្ត ត ីសុខាភិបា
ល Alameda 
គ្ឺមា លក្ខណ្ៈែឹងរឹុងជាងបទបញ្ជា សា ីពីការពាក្់របំាងមុខ ETS 
នដ្ើមបទីប់សាេ ែ់ជំងឺ COVID-19 របស់ Cal/OSHA 
ដូ្នចនេះ ិនយាជក្ម្រែូវនគ្នរពតាមលក្ខខណ្ឌ ពាក្់មា៉ា សរបស់នខា ធី 
ន ើយប តអ ុវែតតាម 
បទបបញ្ាែត ិនសសងនទៀែនៅក្ន ុង Cal/OSHA COVID-19 Prevention 
ETS។  

ម្របសិនពបើននក្មនសាំណួ្ិណារួយរសូរព្ញើនុីដរលពៅកាន់ 
CovidRecovery@acgov.or

https://covid-19.acgov.org/face-masks.page?&lifting-requirements
https://covid-19.acgov.org/face-masks.page?&lifting-requirements
https://covid-19.acgov.org/face-masks.page?&lifting-requirements
https://covid-19.acgov.org/face-masks.page
https://covid-19.acgov.org/face-masks.page
https://covid-19.acgov.org/face-masks.page
https://covid-19.acgov.org/face-masks.page
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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លក្ខខណ្ឌ ពាក់្ម៉ា សសម្រមប់បុគ្គលដែលបានចាក់្វ៉ា ក់្សាំងពេ
ញពលញពៅទីក្ដនែងបិទជិតមនក្ម្ររិត 

(កាលបរិ ច្ពេទទចាប់ននុត្ត៖ថ្ងៃទទី01រដខត្ ច្េទ ិការឆ្ន ាំ2021) 

បទបញ្ជា រន្រន៖ ី
សុខាភិបាល
ពលខរ21-04 

 
 

 

 


