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បទប របស់ម នីសុ ភិ លស ប់ គប់ គងជំងឺ COVID-19 េលខ 20-06i 
បទប សីពី រេធច ឡសីក័កង ន ព សនចេំ ះសុខ ព រណៈ 

លបរេចទេចញបទប ៖ ៃថទ0ី3 ែខេម  ំ2020 នែកស មលៃថទ0ី4 ែខឧស  ំ2020  
ៃថទ0ី8 ែខមថិុ  ំ2020 ៃថទ2ី7 ែខកក  2ំ020 ៃថទ3ី0 ែខតុ  2ំ020 ៃថទ2ី4 ែខធ 2ំ020,  

ៃថទ1ី6 ែខកមុៈ 2ំ021 ៃថទ2ី7 ែខេម  2ំ021 នងិៃថទ0ី5 ែខឧស  2ំ021 
 

បទប េនះ នសុពល ពរហូត ល់ែត តវ នលុបេ ល យលកណ៍អក រេ យ 
ម នីសុ ភិ ល។ 

 
េសចកីសេងបអំពីបទប  

 
រដ California សិតេ កង ន ព ន សនេ យ រែត រ តត តៃនជងំឺ COVID-19។ 

ររក ល លៃនជំងេឺមេ គកូរ ូ  2019 (ជំងឺ COVID-19) 
គឺ េ ះ កច់ម ងចំេ ះសុខ ព រណៈេ កងេ នធី Alameda ។ ជំងឺ COVID-19 

យនឹងឆងពីមនុស កេ់ មនុស កេ់ទ តែដល ន របះ៉ ល់ ល់ មួយ ។ 
បទប េនះ តវ នេចញេ យែផកេលភស័ ងែបបវទ ស និង រអនុវត បេសរ
បំផុតែដល នដឹង និង នកងេពលបចប ន 
េដម ី រ រ រណជន យរងេ ះពី នភ័ិយៃន រ កខ់នឈឺធនធ់រ ឬ រ ប់ ចេជ ស ង ន 
ែដលប លមកពី រឆងជំងឺ COVID-19។ យុ ន ព នងិសុខ ពៃនពលរដេ កង េ នធី Alameda  
មួយែផកធំ (“េ នធី”) គឺ ក នភ័ិយប លឱ នប សុខ ពធនធ់រ រមួ ងំ រ ប់ផងែដរ 
ែដលប លមកពីជំង ឺ COVID-19។ អីែដលេធេ យប ន់ែតធនធ់រ 
គបុឺគលមួយចំនួនែដល នឆងវរុសប លឱ នជំង ឺ COVID-19 ពំុ នេ គស េឡយ 
េ េពលែដលពួក ត់ នឆងវរុសេនះ ែដល នន័យ  ពួក តមិ់ន នដឹង  
ខនឯង នផកវរុសេឡយ េហយ នចមងវរុសេនះេ អកដៃទេផ ងេទ ត។ បុគល ងំអស់ែដលឆងវរុស 
េ ះបី នេ គស ក មតិ កេ៏ យ ( នេ គស  េ គស ល ឬធនធ់រ) 

ចេធឱ រណជន យរងេ ះេផ ងេទ ត បឈមនឹង នភ័ិយធនធ់រ។  
 

េដម ជួីយ តប់នយ ររក ល លជំងឺ COVID-19 រ រពលរដ យរងេ ះ និងទប់ ត់កំុឱ បព័ន
ែថ សំុខ ពេ នធី Alameda  ជួប បទះ ន ពែដល នអកជំងេឺ ចនហួស ប ណ 
ម នីសុ ភិ ល រណៈេ នធី Alameda  (“ម នីសុ ភិ ល”) 
ត មវឱ េធច ឡីស័កចំេ ះបុគលែដល នប៉ះ ល់ មួយអកែដល តវ នេធេ គវនចិ័យ នជំង ឺ
COVID-19។ រេធច ឡីស័កជួយរក គ តបុគលែដលប៉ះ ល់ មួយជំងឺ COVID-19 ពីអកដៃទ 
រហូត ល់ែត ន រកណំត់  ពួក តព់ុំ ន នភ័ិយកង រចមងជំង។ឺ 

េ ង មសិទិអំ ចៃនច ប់សីពសីុខ ព និងសវុតិ ព California   
ែផក 101040, 101085, នងិ 120175,  

ម នីសុ ភិ ល េ នធី ALAMEDA េចញបទប ដូចតេ ៖ 

បុគល ងំអស់ែដល ន រប៉ះ ល់ ល់ មួយអកជំង ឺ COVID-19 
តវេធច ឡីសក័ខនឯងរហូត ល់ែត នបំេពញលកណៈវនិច័យ ក់ ក់ដូច ងេ ម។ 

បុគល ងំេនះ តវ នកំណត់ឱ អនវុត ម រែណ េំ កងបទប េនះ 
និងឯក រេ ល រណ៍ែណ សំីពសីុខ ព រណៈ 
ែដល ន ប់ ឯក រេ ងេ កងបទប េនះ។   
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ររេ ភេលបទប េនះគឺ បទេលស ែដល តវទទួល រពនិ័យរហូតដល់ $10,000 
និង/ឬ ប់ពន ររយៈេពលមួយ ំ (Health & Saf. Code §§ 120295 et seq.; Cal. 

Penal Code §§ 69 & 148) 

លកខណេធច ឡសីក័ស ប់បុគលែដល ន របះ៉ ល់ ល់ មួយអកជំង ឺCOVID-19  

របះ៉ ល់ ល់ មួយបគុល នជំងឺ COVID-19  (“អកផកជំង”ឺ) តវ នកំណត់ បុគលែដល៖ 

 រស់េ  ឬ កេ់ ផះរបស់អកផកជំង ឺឬ 
 ៃដគូទំ កទំ់នងផ វេភទរបស់អកផកជំង ឺឬ 
 ផល់ ឬ នផល់ រែថ ដំល់អកផកជំង ឺេ យមិន ន ក់ ៉ ស វ គបពេីល នងិេ មៃដ ឬ 
 សិតេ កងច យ 6 ហីតពីអកផកជំង ឺកងរយៈេពលយូរ (≥ 15 ទ)ី។ 

របះ៉ ល់សរុបប ល ែដល នរយៈេពលរហូតដល់ 15 ទីេ កងរយៈេពលមួយៃថ 
ច តទុ់ក របះ៉ ល់ ល់។ 

 

និង 

 របះ៉ ល់េនះ នេកតេឡងេ េពលែដលអកផកជំងឺ តវ នកំណត់ ចចមង 
ជំងឺ។ អកផកជំងឺ ចចមងជំងឺ ប់ពីរយៈេពល 48 េ ៉ ង មុនេពល ប់េផមេចញេ គស  
រហូត ល់ែតពួក ត់ តវ នប នេចញពី រ កឱ់ េ ចេ់ យែឡក។ 

លកខណស ប់បគុលែដល ន ក់ ក ំងេពញេលញ៖           
ក់ ក់ ំងេពញេលញ នន័យ  រទទួល ន ក់ ំងរយៈេពល ≥2 

ស ហ៍គតិ ប់ពីេពលទទួល នដូសទីពីរេ កងេស៊រ ក់ ំង FDA 2 ដូស ឬ ≥2 ស ហ៍ 
ប ប់ពី ក់ នមួយដូសៃន ក់ ំង FDA ក់ែតមួយដូស។  
បុគល ក់ តវ ន តទុ់ក ន ក់ ក់ ំងេពញេលញ ≥2 ស ហ៍ 
ប ប់ពីប ប់េស៊រ ក់ ងំែដលទទួល ល់េ យអង រសុខ ពពិភពេ ក។ 

A. បុគលែដល តវ ន ក់ ក់ ំងេពញេលញែដល នប៉ះ ល់ ល់ មួយបគុលផកជំង ឺCOVID-19 
ពុំ ំ ចេ់ធច ឡីស័កេឡយ បសិនេបពួក ត់ នេ គស ។  

B. អកផល់េស ែថ សំុខ ព (HCP) នេ គស  ែដល ន ក់ ក់ ំងេពញេលញ 
ែដល ន រ បឈមខស់ ពុំ ំ ច់ ន រ ម តមិ់នឱ េធ ររយៈេពល 14 ៃថ 
ប ប់ពី របះ៉ ល់ បសិនេប៖ 
1. HCP ពុំ ន ន ពេខ យ បព័ន រ រ ង យធនធ់រែដល នដឹង (ដូច  

រវះ តប់រត មងេ ម រព លជំងមឺ រក េដម) 
ែដល ចប៉ះ ល់ដល់ក មតិ រ រែដលផល់េ យ ក់ ំង COVID-19 ឬ 

2. ច ប់រដ ឬច ប់សហព័នេផ ងេទ តពំុ នត មវ រមួ នដូច  បទប តិសុវតិ ពកែនងេធ រ 
ែដល ចត មវឱ ន រ ម ត ់ឬ រមនិអនុ តឱ េធ រប ប់ពី រប៉ះ ល់ មួយជំងឺ 
COVID-19។។ ពុំ នខឹម រ មួយេ កងបទប េនះ នសុពល ពលុបេល លុបេ ល 
ឬែកស មលច ប់ ឬបទប តិរដ ឬច ប់សហព័នេឡយ។   

C.   បុគល ន ក់ ក់ ងំេពញេលញ ែដលពុំែមន  HCP តវអនុវត មសង់ របេ ះ
សនស ប់េ ះ សន COVID-19 របស់ CalOSHA (ETS) មរយៈេវប យត ៍   

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines 
D. ពលរដ ន ក់ ក់ ំងេពញេលញែដលរស់េ កែនង បមូលផំ ន នភ័ិយខស់ ដូច   
មូល នែថ ជំំ ញ តវេធច ឡីស័ករយៈេពល 14 ៃថ។ 
 
1 ស ប់េ លបំណងៃនបទប េនះ បុគលិកផល់េស ែថ សំុខ ព ឬបុគលិកែកលម ែដល នប៉ះ ល់កងច យ 6 
ហីតកងមួយករណី េ ះបី រប៉ះ ល់សរុប នរហូតដល់ 15 ទីកងរយៈេពលមួយៃថក៍េ យ 
ក៍មិន តវ ន ត់ទុក នប៉ះ ល់ ល់ មួយករណីេ ះែដរ បសិនេបបុគលិកផល់េស ែថ សំុខ ព ឬបុគលិកែកលម 
អនុវត ន តឹម តវកង រេ ប ស់េ គ ងឯកស ន រ រខន តឹម តវ (PPE) េ េពលពួកេគេ មួយករណីវជ ន។ 
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លកខណស ប់បគុលែដលមិន ន់ ក់ ក់ ំងេពញេលញ៖           

 
A. បុគលែដល តវ នេធេ គវនិច័យប ក់ពីមនីរពេិ ធនប៍ ក់ នជងឺំ COVID-19 េ កង 

រយៈេពល 90 ៃថចងុេ យ 
នងិែដលពុំ នេ គស ពុំ តវ នត មវឱ េធច ឡីេឡយប ប់ពី របះ៉ ល់ថី។  
 

B. រេធច ឡសីក័ស បបុ់គលែដល ន ក់ ក់ ំងេពញេលញ នងិពុំសិតេ កង បេភទចំណុច 
(A) ងេល គឺ នរយៈេពល ៉ ងតិច 10 ៃថ នងិរហូតដល់ 14 ៃថប
ប់ពី លបរេចទប៉ះ ល់ ល់េលកចុងេ យ មួយអកជំង ឺCOVID-19 
េលកែលងែត នប កដូ់ច ងេ ម។  
 
1. រេធច ឡីស័ក បេ់ផម មៗប ប់ពី របះ៉ ល់។ ៃថទ ី0 

ៃន រេធច ឡីស័កគឺ លបរេចទប៉ះ ល់េលកចុងេ យ េហយៃថទ ី1 គេឺ ៃថប ប់។ 
2. រយៈេពលច ឡីស័ក 14 ៃថ េ ែត ជេ មសែដល នសុវតិ ពបផំុត 

េហយបុគលែដលប៉ះ ល់ ល់ ប ំ មួយបគុលែដល បឈម នភ័ិយខស់ៃនជំងធឺនធ់រ 
គួរបនេធច ឡីស័ករហូតប ប់ៃថទី 14 គតិ ប់ពី របះ៉ ល់េលកចុងេ យ។ 
បុគល ងំេនះរមួ នអកផល់េស ែថ សំុខ ព នងិបគុលេផ ងៗេទ តែដលរស់េ  
ឬេធ រេ ទីកែនង បមូលផំ  ដូច  មូល នែថ ជំំ ញ មណលែកែ ប 
ជ មកស ប់បុគល នផះសែម ង និងអ រ កេ់ រមួ េដម 
េលកែលងែត នប កដូ់ច ងេ ម។ 

3. អកផល់េស ែថ សំុខ ព (HCP) េ មូល នែថ ជំំងឺធនធ់រ 
នងិមូល នែថ ជំំ ញ តវអនុវត មេ ល រណ៍ែណ ំសីពី រេធច ឡីសក័េ យក ន
សុខ ព រណៈ California (California Department of Public Health) AFL 21-08.2។ HCP 
េ ទីកែនងេផ ងេ ពីមូល នែថ ជំំងឺធនធ់រ 
នងិមូល នែថ ជំំ ញមិនគួរអនុ តឱ ចូលេធ រេឡយេ កងរយៈេពលេធច ឡីស័ក 
បសិនេប នកងះ តបុគលិកសំ ន់ៗ ។  

4. HCP ែដល នេ គស  បុគលិកេឆយតប សន 
នងិបុគលិកេស សងមែដលេ ទលម់ុខ មួយអតិថជិនេ កង បព័នសុខុ ល ពកុ រ ច
តឡប់េ េធ រមនុេពលប ប់ រេធច ឡីស័ក បសិនេបនេិ ជករបស់ខន បឈមមុខនឹង
កងះ តបគុលកិសំ ន់ៗ ។  

a. ស ប់េ លបំណងៃនបទប េនះ 
កងះ តបុគលិកសំ ន់ៗ េកតេឡងេ េពលពុំ នបុគល គប់ នេ់ដម ីផល់ រែថ ំ
េ យសុវតិ ពដល់អកជងឺំ ពលរដ ឬអកេ កងមណល ឬ រ រសុវតិ ព រណៈ 
េហយកងះ តេនះមិន ចេ ះ យ ន បសិនេបបុគលិកែដល ប់េធច ឡីស័កមិ
ន តឡប់េ េធ រវញ។  

b. ស ប់េ លបំណងៃនបទប េនះ បុគលិកេឆយតប សន រមួ ន 
ម នីអនុវតច ប់របស់សហព័ន រដ នងិ កមូ់ល ន បគុលិកែផេស អតិថិជន 911 
អកេឆយតប រ តេុ ះ កព់ីវស័យ រណៈ នងិឯកជន 
ពម ងំបុគលិកពនតអ់គិភយ័ EMT។ 

c. បុគលិក ច តឡប់េ េធ រវញប ប់ពីប ប់ៃថទ ី7 
គតិ ប់ពី លបរេចទប៉ះ ល់ចុងេ យ 
បសិនេបពួក តទ់ទួល នលទផលអវជ នគិត ប់ពីេពលេធេតស PCR 
ែដល នអនុវតប ប់ពីៃថទ ី5។ ន ព តវ ន តទុ់ក នប ប់ រេធច  
ឡីស័ក។ 

d. បុគលិក ច តឡប់េ េធ រវញេ មុនៃថទី 7 ប៉ុែន តវេធេតសអវជ នេ យ PCR 
េ ចនដងេ ៃថខុសៗ េ មនុៃថទ ី7 (ឧ ហរណ៍ៃថទ ី3 ៃថទ ី5)។ 

e. បុគលិកែដល តឡប់េ េធ រវញមុនប ប់ រេធច ឡីស័កេពញេលញរបស់ខន តវបន
ក់ ៉ ស ឬឧបករណដ៍កដេងម គប់េពលេវ េ កងេពលេធ រ 

េហយ តវបន ម នខនរកេ គស េផ ងៗ េរ ង ល់ៃថ។ 
បសិនេបបុគលិក នេ គស េ េពល មួយេ អឡំងរយៈេពល 14 
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ៃថប ប់ពី របះ៉ ល់ (ដូច បសិនេបបុគលិក នេ គស េ េពលេធ រ) 
បុគលិក តវ តឡប់េ ផះ វញ ម េហយ តវបន កេ់ ផះ មិន តឡប់េ េធ រ 
េហយ តវអនុវត មបទប  
នងិេ ល រណ៍ែណ ំអពំី រ កខ់នេ ចេ់ យែឡករបស់ម នីសុ ភិ ល។ 

f. បុគលិកែដល តឡប់េ េធ រមនុេពលប ប់ រេធច ឡីស័ក ច កេចញពី រេធ
ច ឡីស័កេដម ផីល់េស ែដល តវ រ ំ ចេ់ដម េី ះ យកងះ តបុគលិក 
សំ ន់ៗ េ កងវស័យសុវតិ ព រណៈ ឬវស័យែថ សំុខ ព។ 
បុគល ងំេនះេ ែត តវអនុវតវ ន រច ឡីស័ក គប់េពលេវ រហូត ល់ែតរយៈេពល
ច ឡីស័ករបស់ខន តវ នប ប់។ 

      
C. ច ប់ ឬបទប តិរដ ឬសហព័នេផ ងេទ ត ចនឹង តវយកមកអនុវត រមួ នដូច  

បទប ៃផកងសីពីសុវតិ ពកែនងេធ រ ែដលត មវឱ ន រ ម ត ់
ឬ រមនិអនុ តឱ ចូលេធ រប ប់ពីប៉ះ ល់ មួយជំងឺ COVID-19។ 
ពុំ នខឹម រ មួយេ កងបទប េនះ នសុពល ពលុបេល លុបេ ល ឬែកស មលច ប់ 
ឬបទប តិរដ ឬច ប់សហព័នេឡយ។ 
 

បុគល ងំ យ ែដល តវ នត មវឱ េធច ឡសីក័មនិ ច កេចញពកីែនងេធច ឡីស័ករបស់
ខន ឬចូលេ កែនង រណៈ មួយេផ ងេទ ត នេឡយ 
បសិនេប ន រ ំ ច់ែដល តវទទួលេស េវជ ស ំ ច។់ ពួក ត់ តវពិនិត េមល 
នងិអនវុត មនូវ ល់លកខណ ំ ច់ ែដល នេរ ប ប់េ កង 

រែណ ំអពំី រ កខ់នេ ចេ់ យែឡក 
នងិ រេធច ឡីស័កេ ផះស ប់អកជំងផឺកវរុសកូរ ូ  2019 (COVID-19) គ រ 
នងិអកប៉ ល់ ល់ មួយពួកេគ។  

បសិនេបអកេធច ឡីសក័ នជងឺំ គនេ  កក ដកដេងម ប់ ឬេ គស  COVID-19 េផ ងេទ ត 
(េ ះបី េ គស លក៏េ យ) ពួក ត់ តវ កខ់នេ ចេ់ យែឡកេ ផះ 
នងិេ យពីអកដៃទ នងិអនវុត ម រែណ ំអពំី រ កខ់នេ ចេ់ យែឡក 
នងិ រេធច ឡីស័កេ ផះស ប់អកជំងកូឺរ ូ  2019 (COVID-19) គ រ 
នងិអកប៉ ល់ ល់ មួយពួកេគ។ រេធែបបេនះគេឺ យ រែតពួក តទំ់នង នជំង ឺ COVID-19 
េហយ ចចមងជំងេឺនះេ អក យរងេ ះេផ ងេទ ត។ 

បុគល ងំអស់ែដល នប ប់ រេធច ឡីស័កមុនៃថទី 14 ឬ ែដលមិន ំ ច់ តវេធច ឡសីក័ តវ៖ 

1. េ រពឱ ន ប់ខន មបទអន គមន៍មនិែមនេវជ ស រមួ នដូច  រ ករ់ ំងមុខ 
ររក គ តសុវតិ ព ៉ ងតិច 6 ហ៊តពីអកដៃទ។ 

2. តវ ម នខនឯងរកេ គស  COVID-19 នងិ កខ់នេ ចេ់ យែឡក 
នងិេ រកេស េធេតស មៗ បសិនេប នេ គស ។  

 

ម នីសុ ភិ ល ចអនុវតវ ន របែនម ែដល ចរមួ ន រឃំុខនសីុវល ឬ រត មវឱ
បុគល ក់ កេ់ មូល នសុ ភិ ល ឬទី ំងេផ ងេទ ត េដម ី រសុខ ពរបស់ រណៈជន 
បសិនេបបុគល ក់ែដលសិតេ មេសចកីប ប់េនះរេ ភ ឬមនិអនុវត មបទប េនះ។ 

ររេ ភេលបទប េនះគឺ បទេលសមជ ិមែដល តវទទួលេ ស ប់ពន រ ពិនយ័ ក ់
ឬ ងំពីរ។ 

 
 

បទប េចញេ យ៖ 
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ៃថទី05 ែខឧស   ំ2021 

េវជ. Nicholas J. Moss, MD, MPH                  
ម នីសុ ភិ លបេ ះ សន  COUNTY OF ALAMEDA  

លបរេចទ                       


