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បទបញ្ជា របស់មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងជំងឺកូវដី-19 លលខ 20-06f  

(HEALTH OFFICER ORDER FOR THE CONTROL OF COVID-19 No. 20-06f) 

បទបញ្ជា សដ ីពីការធ វ្ ើចត្តា ឡសី័កកន ុងស្ថា ្ភាពអាស ន្ចំល ោះសុខភាពស្ថធារណៈ 

កាលបរលិចេទលចញបទបញ្ជា ៖ ថ្ងៃទី03 ខខលមស្ថ ឆ្ន ំ2020 បា្ខកសម្រមួលថ្ងៃទី04 ខខឧសភា ឆ្ន ំ2020  

ថ្ងៃទី08 ខខមិងុនា ឆ្ន ំ2020 ថ្ងៃទី27 ខខកកកដា ឆ្ន 2ំ020 ថ្ងៃទី30 ខខតុលា ឆ្ន 2ំ020 ្ិងថ្ងៃទី24 ខខធ្ន  ូឆ្ន 2ំ020 

បទបញ្ជា ល្ោះា្សុពលភាពរហូតទាល់ខតម្រតូវបា្លបុលោលជាលាយលកខណ៍អកសរលដាយ 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល។  

 

លសចកដ ីសលងខបបទបញ្ជា  

រដ្ឋ California កំពុងសថ ិតធៅកន ុងស្ថថ នភាពគ្រាមានអាសននធោយស្ថរតតការរាតតាតននជំងឺ COVID-19។ 

ការរកីរាលដាលថ្្ជំងឺកូរ ណូា 2019 (COVID-19) រឺជាលម្ររោះថ្នន ក់ចមបងចំល ោះសុខភាពស្ថធារណៈលៅកន ុង 

Alameda County។ COVID-19 ងាយ្ឹងឆ្លងពីម្ុសសាន ក់លៅម្ុសសាន ក់លទៀតខដលា្ការប ោះ ល់ផ្ទា ល់

ជាមួយរន ។ បទបញ្ជា ល្ោះម្រតូវបា្លចញលដាយខអែកលលើភ័សត ុតាងខបបវទិាស្ថន្រសត  ្ិងការអ្ុវតតម្របលសើរ

បំអុតខដលបា្ដឹង ្ិងា្កន ុងលពលបចច ុបប ន្  លដើមបកីារ រស្ថធារណជ្ងាយរងលម្ររោះពី 

ហា្ិភ័យថ្្ការធាល ក់ខល ួ្ ឈឺធ្ៃ្់ធ្ៃរ ឬការស្ថល ប់ អាចលជៀសវាងបា្ ខដលបណាដ លមកពីការឆ្លង COVID-

19។ អាយុ ស្ថា ្ភាព ្ិងសុខភាពថ្្ពលរដឋ Alameda County មួយខអនកធំ្ (“លខា្ធី្”) 

រឺជាកតាត ហា្ិភ័យបណាដ លឱ្យា្បញ្ជា សុខភាពធ្ៃ្់ធ្ៃរ រមួទាងំការស្ថល ប់អងខដរ 

ខដលស្ថា ្ភាពល្ោះបណាដ លមកពី COVID-19។ អវ ីខដលលធ្វ ើឱ្យបញ្ជា កា្់ខតធ្ៃ្់ធ្ៃរ 

រឺបុរគលមួយចំ្ួ្ខដលបា្ឆ្លងវរុីសបណាដ លឱ្យា្ជំងឺ COVID-19 ពុំា្លរារសញ្ជា ល ើយ 

លៅលពលខដលពួករត់បា្ឆ្លងវរុីសល្ោះ ខដលា្្័យថ្ន ពួករត់មិ្បា្ដឹងថ្ន 

ខល ួ្ ឯងា្អទ ុកវរុីសល ើយ លហើយបា្ចមលងវរុីសល្ោះលៅអនកដថ្ទលអសងលទៀត។ បុរគលទាងំអស់ខដលឆ្លងវរុីស 

លទាោះបីា្លរារសញ្ជា កម្រមិតណាក៏លដាយ (រា ្លរារសញ្ជា  លរារសញ្ជា ម្រស្ថល ឬ ធ្ៃ្់ធ្ៃរ) 

អាចលធ្វ ើឱ្យស្ថធារណជ្ងាយរងលម្ររោះលអសងលទៀតម្របឈម្ឹងហា្ិភ័យធ្ៃ្់ធ្ៃរ។ 

 

លដើមបជួីយកាត់ប ា្យការរកីរាលដាល COVID-19 ការ រពលរដឋងាយរងលម្ររោះ ្ិងទប់ស្ថក ត់កំុឱ្យម្របព័្ ធ

ខងទាសំុខភាព Alameda County ជួបម្របទោះស្ថា ្ភាពខដលា្អនកជំងឺលម្រចើ្ហួសម្របាណ លទើប County of 

Alameda Public Health Officer (“មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល (Health Officer)”) 

កំណត់ឱ្យលធ្វ ើចតាត  សី័កចំល ោះបុរគលខដលបា្ប ោះ ល់ជាមួយអនកខដលម្រតូវបា្លធ្វ ើលរារវ ិ្ ិចេ ័យា្ជំងឺ 

COVID-19។ ការលធ្វ ើចតាត  ីស័កជួយរការាល តបុរគលខដលប ោះ ល់ជាមួយ COVID-19 ពីអនកដថ្ទ 

រហូតទាល់ខតា្ការកំណត់ថ្ន រត់ពុំា្ហា្ិភ័យខពស់កន ុងការចមលងជំងឺ។ 

បុរគលិកលៅកន ុងវសិ័យសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ ដូចខដលបា្កំណត់លៅកន ុងបទបញ្ជា ល្ោះ 

អាចម្រត ប់លៅលធ្វ ើការវញិលៅកន ុងរយៈលពលចតាត  ីស័ក ម្របសិ្លបើពួករត់រា ្លរារសញ្ជា  

្ិងា្ការខវោះខាតបុរគលិកខដលមិ្អាចកាត់ប ា្យបា្ លបើមិ្ដូលចនោះលទ ករណីលនាោះ្ឹងបងកការ

រំរាមកំខហងភាល មៗចំល ោះសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ។ ្ិលោជតិ 

្ិងបុរគលិកលៅកន ុងស្ថា ្ភាពទាងំល្ោះម្រតូវលររពតាមវធីិ្បងាក របខ ា្មខដលលចញលដាយ United States 

Centers for Disease Control and Prevention (“CDC”)។ 
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ធោងត្តមសិទ្ធ ិអណំាចននចាប់សដ ីពីសុខភាព នងិសវុតថ ិភាពរដ្ឋ CALIFORNIA  

តននក 101040, 101085, នងិ 120175, មន្រនាសីុខាភិបាល Alameda County សូមធចញបទ្បញ្ជា  

ដូ្ចខាងធគ្រកាម៖ 

 (CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODE SECTIONS 101040, 101085, AND 120175, THE 

COUNTY OF ALAMEDA HEALTH OFFICER ORDERS): 

សមាជកិគ្ររួស្ថរ នដ្រូទ្ំនាក់ទ្ំនងនល វូធភទ្ អនកតែទបំុរគលនទ កុជំងឺ COVID-19 និង 

អនកតដ្លមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជិតសន ិទ្ធជាមួយអនកនទ កុជំង ឺCOVID-19 គ្រតវូធ វ្ ើចត្តា ឡសី័កខល នួ 

ឯង។ បុរគលទងំធនេះគ្រតវូអនុវតាត្តមការតែនាធំៅកន ុងបទ្បញ្ជា ធនេះ 

និងឯកស្ថរធាលការែ៍តែនាសំដ ីពីសុខភាពស្ថធារែៈ 

តដ្លបានភាា បជ់ាឯកស្ថរធោងធៅកន ុងបទ្បញ្ជា ធនេះ។   

ការរំធោភធលើបទ្បញ្ជា ធនេះរឺជាបទ្ធលម ើស តដ្លគ្រតវូទ្ទួ្លការពិន័យរហូតដ្ល់ $10,000 

និង/ឬជាប់ពនធនាាររយៈធពលមួយឆ្ន ំ (Health & Saf. Code §§ 120295 et seq.; Cal. 

Penal Code §§ 69 & 148) 

លកខខែឌ ធ វ្ ើចត្តា ឡសី័កសគ្រមាប់ការប េះពាល់កន ុងគ្ររួស្ថរ នដ្រូទ្ំនាក់ទ្ំនងនល វូធភទ្  

អនកតែទ ំនងិអនកតដ្លមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជិតសន ិទ្ធជាមួយអនកនទ កុជំង ឺCOVID-19 

(Quarantine Requirements for Household Contacts, 

Intimate Partners, Caregivers, and Close Contacts of Persons with COVID-19)  

អនកប ោះ ល់ផ្ទា ល់ជាមួយអនកជំងឺ COVID-19 (“អនកអទ កុជំងឺ”) ម្រតូវបា្កំណត់ថ្នជាបុរគលខដល៖ 

• រស់លៅ (Live in) ឬស្ថន ក់លៅលៅអាោះរបស់អនកអទ ុកជំងឺ ឬ 

• ជាថ្ដរូទំនាក់ទំ្ងអល វូលភទ (intimate sexual partners) របស់អនកអទ ុកជំងឺ ឬ 

• អដល់ ឬបា្អដល់ការខងទាដំល់អនកអទ ុកជំងឺ លដាយមិ្បា្ ក់ា ស អាវម្ររបពលីលើ ្ិងលម្រស្ថមថ្ដ ឬ 

• សា ិតលៅកន ុងចាៃ យ 6 ហវ ីតពីអនកអទ ុកជំងឺ កន ុងរយៈលពលយូរ (> 15 នាទ)ី។ រយៈលពលប ោះ ល់សរុប 

(Cumulative exposures) រហូតដល ់15 នាទីលៅកន ុងមួយថ្ងៃ អាចោត់ទុកថ្នជាអនកប ោះ ល់ផ្ទា ល។់ 

្ិង 

• ការប ោះ ល់ល្ោះបា្លកើតល ើងលៅលពលខដលអនកអទ ុកជំងឺម្រតូវបា្កំណត់ថ្នអាចចមលង 

ជំងឺ។ អនកអទ ុកជំងឺអាចចមលងជំងឺោប់ពីរយៈលពល 48 លា ង មុ្លពលោប់លអដើមលចញលរារសញ្ជា  

រហូតទាល់ខតពួករត់ម្រតូវបា្បញ្ជ ូ្ លចញពីការដាក់ឱ្យលៅលដាយខ ក។ 

 

អនកតដ្លមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជិតសន ិទ្ធជាមួយអនកជំងឺ COVID-19 ទងំអស់ 

គ្រតវូអនុវតា វធិានការខាងធគ្រកាមធនេះជាបនាា ន់៖ 

1. ស្ថន ក់លៅអាោះរបស់ខល ួ្  ឬអាោះអនកដថ្ទរហូតដល់រយៈលពល 10 ថ្ងៃ រិតោប់ពីកាលបរលិចេទ

ចុងលម្រកាយខដលរត់បា្ប ោះ ល់ជាមួយអនកខដលបា្ឆ្លង ឬអាច្ឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19។ ថ្ងៃ 0 

រឺជាកាលបរលិចេទប ោះ ល់ចុងលម្រកាយ លហើយថ្ងៃទី 10 រឺជាកាលបរលិចេទចុងលម្រកាយ

ថ្្ការលធ្វ ើចតាត  ីស័ក។ 
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2. ការលធ្វ ើចតាត  ីស័ក 14 ថ្ងៃលៅខតជាជលម្រមើសា្សុវតា ិភាពបំអុត 

លហើយបុរគលខដលប ោះ ល់ជាម្របោជំាមួយបុរគលខដលម្របឈមខពស់្ឹងជំងឺធ្ៃ្់ធ្ៃរ 

រួរប ត្ លធ្វ ើចតាត  ីស័ករហូតទាល់ខតបញ្ច ប់ 

រយៈលពល 14 ថ្ងៃ បនាា ប់ពកីារប ោះ លល់លើកចុងលម្រកាយ។ លកខខណឌ ល្ោះក៏រមួា្បុរគលខដលរស់លៅ 

ឬលធ្វ ើការលៅកខ ល្ងខដលា្ម្ុសសរស់លៅម្របមូលអុ្ំរន  ដូចជា មណឌ លខងទាជំំងឺ មណឌ លខកខម្រប 

ជម្រមកស្ថន ក់លៅសម្រាប់អនករា ្អាោះសខមបង ្ិងអល ត្វាសិកដាឋ ្អងខដរ (nursing facilities, 

correctional facilities, shelters for unhoused persons, and dormitories)។    

3. អនកខដលកំពុងលធ្វ ើចតាត  សី័កមិ្អាចោកលចញពីកខ ល្ងចតាត  ីស័ករបស់ខល ួ្  

ឬចូលលៅកា្់ទីកខ ល្ងស្ថធារណៈ ឬឯកជ្ល ើយ 

លលើកខលងខតលៅលដើមបីទទួលលសវាខងទាលំវជាស្ថន្រសតោបំាច់។  

4. ម្រតូវពិ្ិតយលមើលលដាយយកចិតតទុកដាក់ ្ិងអ្ុវតតឱ្យបា្ខាា ប់ខជ ួ្ ្ូវរាល់លកខខណឌ ខដល

ា្លៅកន ុង “លសចកដ ីខណនាំសដ ីពីការលធ្វ ើចតាត  ីស័កតាមអាោះ (Home Quarantine Instructions)” 

តាមរយៈលវបស្ថយត៍ https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine#quarantine. 

5. ម្របសិ្លបើអនកខដលកំពុងលធ្វ ើចតាត  ីស័កមិ្ម្រសួលខល ួ្ លដាយា្ ម្ររ ុ្ លដដ  កែក ឬដកដលងា ើមញាប់ 

ឬលរារសញ្ជា លអសងៗលទៀតថ្្ជំងឺ COVID-19 (លទាោះបីលរារសញ្ជា ា្កម្រមិតម្រស្ថលក៏លដាយ) 

ពួករត់រួរដាក់ខល ួ្ ឱ្យលៅលដាយខ កលៅអាោះ ្ិងលៅឆ្ៃ យពីអនកដថ្ទ ្ិងអ្ុវតតតាម 

“លសចកដ ីខណនាំសដ ីពកីារដាក់ខល ួ្ លៅដាច់លដាយខ កលៅអាោះ” (Home Isolation Instructions) 

ខដលបា្បលងាា ោះលៅលលើលវបស្ថយត៍ https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine។ 

ការលធ្វ ើខបបល្ោះលដាយស្ថរខតពួករត់អាច្ឹងា្អទ កុ COVID-19 លហើយម្របសិ្លបើដូលចនោះ 

ពួករត់អាចចមលងជំងឺល្ោះលៅបុរគលងាយរងលម្ររោះ។ 

6. លៅកន ុងរយៈលពលខដលា្ការខវោះខាតចំ្ួ្បុរគលិកសំខា្់  ៗ ខដលរមួា្បុរគលិកខងទាសំុខភាព 

្ិងបុរគលិកសលន្រងាគ ោះបនាា ្់ ្ិងបុរគលិកសងគមខដលលធ្វ ើការទល់មុខផ្ទា ល់ជាមួយ

អតិងិជ្លៅកន ុងម្របព័ ធ្សុខុាលភាពកុារ (child welfare system) ឬលៅមណឌលស្ថន ក់លៅ

លដាយា្ជំ្ួយ (assisted living facilities) អាចម្រត ប់លៅលធ្វ ើការវញិលម្រកាយបញ្ច ប់រយៈលពល 7 ថ្ងៃ 

រិតោប់ពីថ្ងៃប ោះ ល់ចុងលម្រកាយ ម្របសិ្លបើពួករត់បា្ទទួលលទធអលអវជិាា្ពីការលធ្វ ើលតសត  PCR 

ខដលបា្លធ្វ ើល ើងលៅលម្រកាយបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 5។ 

្ិលោជិតខដលម្រតូវបា្អ្ុញ្ជា តឱ្យម្រត ប់លៅវញិលៅថ្ងៃទី 7 លោងតាមកថ្នខណឌ ល្ោះ 

ម្រតូវ ក់ា សជាប់ជា្ិចចលៅកខ ល្ងលធ្វ ើការ ្ិងម្រតូវប ត្ លធ្វ ើចតាត  ីស័កលៅលម្រដលា ងការងារ 

រយៈលពល 14 ថ្ងៃលពញ បនាា ប់ពីការប ោះ ល់លលើកចុងលម្រកាយ។ សម្រាប់លរលបំណងថ្្កថ្នខណឌ ល្ោះ 

“កងវោះខាតបុរគលិកសំខា្់ៗ (critical staff shortages)” 

លកើតល ើងលៅលពលបុរគលិកខលងា្ចំ្ួ្ម្ររប់ម្ររ្់ដមបីអដល់អដល់ជូ្លសវាខងទាអំនកជំងឺ 

អនកស្ថន ក់លៅ ឬអនកស្ថន ក់លៅជាមួយ ម្របកបលដាយសុវតា ិភាព 

លហើយកងវោះខាតល្ោះមិ្អាចបញ្ច ប់បា្លៅលពលពុំា្ការ 

ម្រត ប់លៅលធ្វ ើការវញិរបស់្ិលោជិតខដលបា្លធ្វ ើចតាត  ីស័ក។ 

7. បុរគលខដលបញ្ច ប់ការលធ្វ ើចតាត  ីស័កមុ្រយៈលពល 14 ថ្ងៃ 

ម្រតូវលររពឱ្យបា្ខាា ប់ខជ ួ្ តាមបទអ ត្រារម្៍មិ្ខម្ឱ្សងខដលបា្ខណនាំ ខដលរមួា្ 

ការ ក់របាំងមុខឱ្យបា្ម្ររប់លពលលវលា ការរការាល តោ ងតិច 6 ហវ វ៊ីតពីអនកដថ្ទ 

្ិងការតាមដា្ខល ួ្ ឯង រកលរារសញ្ជា ជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ថ្ងៃទី 14។ 

 

https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine#quarantine
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
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មានតតបុរគលតដ្លជាបរុគលិកសំខាន់ៗ ធៅកន ុងវសិយ័សុខភាពស្ថធារែៈ (Public Safety Sector) 

ឬនដល់ធសវាតែទអំនកជំងឺធោយផ្ទា ល់ ដូ្ចតដ្លបានកែំតខ់ាងធគ្រកាម តដ្លអាចគ្រតឡប់ធៅធ វ្ ើការធៅកន ុង 

រយៈធពលចត្តា ឡសី័ក ធហើយលុេះគ្រត្តបំធពញត្តមលកខខែឌ ខាងធគ្រកាម៖ 

 

1. បុរគលិករា ្លរារសញ្ជា  (asymptomatic) លទាោះបីា្ការប ោះ ល់។ 

2. បុរគលិកបលម្រមើការងារលៅកន ុងវស័ិយសុខភាពស្ថធារណៈ (Public Safety Sector) 

ខដលសម្រាប់លរលបំណងថ្្បទបញ្ជា ល្ោះ ា្្័យថ្ន៖ 

a. ខអនកអ្ុវតតចាប់ថ្នន ក់សហព័ ធ្  រដឋ ្ិងថ្នន ក់មូលដាឋ ្។ 

b. ខអនកលសវាអតិងិជ្ 911។ 

c. អនកលឆ្ល ើយតបខអនកសាា រៈលម្ររោះថ្នន ក់ពីវស័ិយស្ថធារណៈ ្ិងឯកជ្។ 

d. អនកព ល្ត់អរគ ិភ័យ EMT (EMT firefighters) 

ឬ 

បុរគលិកអដល់លសវាខងទាលំដាយផ្ទា ល់ដល់អនកជំងឺ។  

ម្របសិ្លបើបុរគលិកអដល់លសវាខងទាអំនកជំងឺលដាយផ្ទា ល់ បុរគលិកលនាោះរួរលររពតាមយុទធស្ថន្រសត  

ចតាត  ីស័កថ្ងៃទី 7 ដូចខដលបា្លរៀបខាងលលើ 

លលើកខលងខតា្បុរគលិកម្ររប់ម្ររ្់លដើមបធីានាសុវតា ិភាពអនកជំងឺ ខដលកន ុងករណីល្ោះ 

បុរគលិកម្រតូវទទួលការលធ្វ ើលតសត  លដាយលម្របើម្របាសល់តសត  PCR ឱ្យបា្លម្រចើ្ដងលៅថ្ងៃខុសៗរន  

លៅមុ្ថ្ងៃទី 7 (ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃទី 3 ថ្ងៃទី 5)។ 

3. ្ិលោជកកំពុងម្របឈម្ឹងកងវោះខាតបុរគលិកសំខា្់ៗខដលមិ្អាចលដាោះម្រស្ថយបា្

ម្របសិ្លបើរា ្វតតា្របស់្ិលោជិតលធ្វ ើចតាត  សី័ក មកលធ្វ ើការ។  

4. កងវោះខាតបុរគលិកសំខា្់ៗ បងកការរំរាមកំខហងភាល មៗដល់សុវតា ិភាពស្ថធារណៈជ្ ្ិងអនកជំងឺ។ 

5. បុរគលិកខដលម្រត ប់លៅលធ្វ ើការមុ្លពលកំណត់ម្រសបតាមបញ្ាតត ិល្ោះ 

អាចោកលចញពីការលធ្វ ើចតាត  ីស័កកន ុងលរលបំណងអដល់លសវាោបំាច់លដើមបីលដាោះម្រស្ថយបញ្ជា កងវោះខា

តបុរគលិកសំខា្់ៗលៅកន ុងវស័ិយសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ ឬខងទាសំុខភាព (Public Safety Sector or 

health care sector)។ 

បុរគលទាងំល្ោះលៅខតជាប់កំហិតថ្្ការលធ្វ ើចតាត  ីស័កលៅលពលលម្រកាយៗលទៀត។  

 

បុរគលិកវស័ិយសុវតា ិភាពស្ថធារណៈខដលម្រតូវបា្អ្ុញ្ជា តឱ្យម្រត ប់មកលធ្វ ើការលៅកន ុងរយៈលពល

ចតាត  ីស័ក ម្រតូវលធ្វ ើការវាយតថ្មលខល ួ្ ឯង ខដលរមួា្ សីតុណាភាព ្ិងពិ្ិតយលមើល

លរារសញ្ជា មុ្លចញពីអាោះលៅលធ្វ ើការរហូតដល់បញ្ច ប់រយៈលពលចតាត  ីស័ក។ 

្ិលោជិតម្រតូវ ក់ា សលៅកខ ល្ងលធ្វ ើការសម្រាប ់

រយៈលពលលៅសល់ថ្្រយៈលពលទាងំ 14 ថ្ងៃ។ ្ិលោជកវស័ិយ

ស្ថធារណៈម្រតូវវាយតថ្មល្ិលោជិតខដលលធ្វ ើចតាត  ីស័ក ខដលរមួា្ការ

ពិ្ិតយលរារសញ្ជា មុ្លពលអ្ុញ្ជា តឱ្យ្ិលោជិតចូលកខ ល្ងលធ្វ ើការរហូតដល់បញ្ច ប់រយៈលពលចតាត  ីស័ក។ 

ទាងំ្ិលោជិត ្ិង្ិលោជកម្រតូវតាមដា្ស្ថា ្ភាពរបស់្ិលោជិតលពញមួយថ្ងៃ

លដើមបខីសវ ងរកលរារសញ្ជា លអសងៗ។ ម្របសិ្លបើ្ិលោជិតា្លរារសញ្ជា លៅកខ ល្ងលធ្វ ើការ 

្ិលោជិតលនាោះម្រតូវម្រត ប់លៅអាោះវញិភាល មៗ ្ិងអ្ុវតតតាមបទបញ្ជា  
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្ិងលរលការណ៍ខណនាំរបស់មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលសដ ពីីការដាក់ខល ួ្ លៅដាច់លដាយខ ក (Health Officer’s 

Isolation Order and Guidance)។ 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល (Health Officer) អាចអ្ុវតត វធិា្ការបខ ា្ម ខដលអាចរមួា្ ការឃំុខល ួ្ សីុវលិ 

ឬការតម្រមូវឱ្យបុរគលាន ក់ស្ថន ក់លៅមូលដាឋ ្សុខាភិបាល ឬទីតាំងលអសងលទៀត 

លដើមបកីារសុខភាពរបស់ស្ថធារណៈជ្ ម្របសិ្លបើបុរគលណាាន ក់ខដលសា ិតលម្រកាមលសចកដ ីបងាគ ប់ល្ោះរំលលាភ 

ឬមិ្អ្ុវតតតាមបទបញ្ជា ល្ោះ។ 

ការរំលលាភលលើបទបញ្ជា ល្ោះរឺជាបទលលា ើសមជឈិមខដលម្រតូវទទួលលទាសជាប់ព ធ្នាររ ពិ្័យជាម្របាក់ 

ឬទាងំពីរ។ 

 

ធសចកដបីង្គគ ប់ធនេះធចញធោយ៖  

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ថ្ងៃទ2ី4 ខខធ្ន  ូឆ្ន ំ2020 

លវជា. Nicholas J. Moss, MD, MPH                  

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល Alameda County  

កាលបរលិចេទ                       


