បទបញ្ជារបស់មន្រ្តីសុខាភិបាលសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងជំងឺកូ វ ីដ-19 លលខ 20-06f
(HEALTH OFFICER ORDER FOR THE CONTROL OF COVID-19 No. 20-06f)
បទបញ្ជាសដ ីពីការធ្វ ច
ើ ត្តាឡីស័កកនុងស្ថា្ភាពអាស្ន ចំល ោះសុខភាពស្ថធារណៈ
កាលបរ ិលចេ ទលចញបទបញ្ជា៖ ថ្ងៃ ទី03 ខខលមស្ថ ឆ្នំ2020 បា្ខកសម្រមួលថ្ងៃ ទី04 ខខឧសភា ឆ្នំ2020
ថ្ងៃ ទី08 ខខមិងុនា ឆ្នំ2020 ថ្ងៃ ទី27 ខខកកក ដា ឆ្ន2
ំ 020 ថ្ងៃ ទី30 ខខតុលា ឆ្ន2
ំ 020 ្ិងថ្ងៃ ទី24 ខខធ្ន ូ ឆ្ន2
ំ 020
បទបញ្ជាល្ោះា្សុពលភាពរហូ តទាល់ខតម្រតូវបា្លុបលោលជាលាយលកខ ណ៍អកសរលដាយ
មន្រ្តីសុខាភិបាល។

លសចកដ ីសលងខ បបទបញ្ជា
រដ្ឋ California កំពុងសថិតធៅកនុងស្ថថនភាពគ្រាមានអាសនន ធោយស្ថរតតការរាតតាតននជំងឺ COVID-19។
ការរ ីករាលដាលថ្្ជំងឺកូរ ូណា 2019 (COVID-19) រឺជាលម្ររោះថ្ននក់ចមបងចំល ោះសុខភាពស្ថធារណៈលៅកនុង
Alameda County។ COVID-19 ងាយ្ឹងឆ្ល ងពីម្ុសសានក់លៅម្ុសសានក់លទៀតខដលា្ការបោះ ល់ផ្ទាល់
ជាមួ យរន។
បទបញ្ជាល្ោះម្រតូវបា្លចញលដាយខអែកលលើភ័សតុតាងខបបវ ិទាស្ថន្រសត
្ិងការអ្ុវតត ម្របលសើរ
បំអុតខដលបា្ដឹង
្ិងា្កនុងលពលបចចុបប្ន
លដើមបីការ រស្ថធារណជ្ងាយរងលម្ររោះពី
ហា្ិភ័យថ្្ការធាលក់ខល ួ្ឈឺធ្ៃ្់ធ្ៃរ ឬការស្ថលប់ អាចលជៀសវាងបា្ ខដលបណា
ដ លមកពីការឆ្ល ង COVID19។ អាយុ ស្ថា្ភាព ្ិងសុខភាពថ្្ពលរដឋ Alameda County មួ យខអន កធ្ំ (“លខា្ធ្ី”)
រឺជាកតាតហា្ិភ័យបណា
ដ លឱ្យា្បញ្ជាសុខភាពធ្ៃ ្់ធ្ៃរ
រ ួមទា ំងការស្ថលប់អងខដរ
ខដលស្ថា្ភាពល្ោះបណា
ដ លមកពី
COVID-19។
អវ ីខដលលធ្វ ើឱ្យបញ្ជាកា្់ខតធ្ៃ ្់ធ្ៃរ
រឺបុរគលមួ យចំ្ួ្ខដលបា្ឆ្ល ង វ ីរុសបណា
ដ លឱ្យា្ជំងឺ
COVID-19
ពុំា្លរារសញ្ជាល ើយ
លៅលពលខដលពួ ករត់បា្ឆ្ល ង វ ីរុសល្ោះ
ខដលា្្័យថ្ន
ពួ ករត់មិ្បា្ដឹងថ្ន
ខល ួ្ឯងា្អទុក វ ីរុសល ើយ លហើយបា្ចមល ង វ ីរុសល្ោះលៅអន កដថ្ទលអសងលទៀត។ បុរគលទា ំងអស់ខដលឆ្ល ង វ ីរុស
លទាោះបីា្លរារសញ្ជាកម្រមត
ិ ណាក៏លដាយ
(រា្លរារសញ្ជា
លរារសញ្ជាម្រស្ថល
ឬ
ធ្ៃ ្់ធ្ៃរ)
អាចលធ្វ ើឱ្យស្ថធារណជ្ងាយរងលម្ររោះលអសងលទៀតម្របឈម្ឹងហា្ិភ័យធ្ៃ ្់ធ្ៃរ។
លដើមបីជួយកាត់ប្ា យការរ ីករាលដាល COVID-19 ការ រពលរដឋ ងាយរងលម្ររោះ ្ិងទប់ស្ថកត់កុំឱ្យម្របព័្ធ
ខងទា ំសុខភាព Alameda County ជួ បម្របទោះស្ថា្ភាពខដលា្អន កជំងឺលម្រចើ្ហួ សម្របាណ លទើប County of
Alameda
Public
Health
Officer
(“មន្រ្តីសុខាភិបាល
(Health
Officer)”)
កំណត់ឱ្យលធ្វ ើចតាត ស
ី ័កចំល ោះបុរគលខដលបា្បោះ ល់ជាមួ យអន កខដលម្រតូវបា្លធ្វ ើលរារវ ិ្ិចេ័យា្ជំងឺ
COVID-19។
ការលធ្វ ើចតាត ីស័កជួ យរការាលតបុរគលខដលបោះ ល់ជាមួ យ
COVID-19
ពីអនកដថ្ទ
រហូ តទាល់ខតា្ការកំណត់ថ្ន
រត់ពុំា្ហា្ិភ័យខព ស់កនុងការចមល ងជំងឺ។
បុរគលិកលៅកនុង វ ិស័យសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ
ដូ ចខដលបា្កំណត់លៅកនុងបទបញ្ជាល្ោះ
អាចម្រត ប់លៅលធ្វ ើការវ ិញលៅកនុងរយៈលពលចតាត ីសក
័
ម្របសិ្លបើពួករត់រា្លរារសញ្ជា
្ិងា្ការខវ ោះខាតបុរគលិកខដលមិ្អាចកាត់ប្ា យបា្
លបើមិ្ដូ លចន ោះលទ
ករណីលនាោះ្ឹងបងក ការ
រំរាមកំខហងភាលមៗចំល ោះសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ។
្ិលោជិត
្ិងបុរគលិកលៅកនុងស្ថា្ភាពទា ំងល្ោះម្រតូវលររពតាមវ ិធ្ីបងាករបខ្ា មខដលលចញលដាយ United States
Centers for Disease Control and Prevention (“CDC”)។
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ធោងត្តមសិទ្ធិអណា
ំ ចននចាប់សដីពស
ី ុខភាព និងសុវតថ ិភាពរដ្ឋ CALIFORNIA
តននក 101040, 101085, និង 120175, មន្រនា ស
ី ុខាភិបាល Alameda County សូមធចញបទ្បញ្ជា
ដ្ូ ចខាងធគ្រកាម៖
(CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODE SECTIONS 101040, 101085, AND 120175, THE
COUNTY OF ALAMEDA HEALTH OFFICER ORDERS):
សមាជិកគ្ររួ ស្ថរ នដ្រូ ទ្ំនាក់ទ្ំនងនល វូ ធភទ្ អន កតែទំបុរគលនទ ក
ុ ជំងឺ COVID-19 និង
អន កតដ្លមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជិតសនិទ្ធជាមួ យអន កនទ ក
ុ ជំងឺ COVID-19 គ្រតវូ ធ្វ ច
ើ ត្តាឡីស័កខល ួន
ឯង។ បុរគលទំងធនេះគ្រតវូ អនុវតា ត្តមការតែនាំធៅកនុងបទ្បញ្ជាធនេះ
និងឯកស្ថរធាលការែ៍តែនាំសដីពស
ី ុខភាពស្ថធារែៈ
តដ្លបានភាាប់ជាឯកស្ថរធោងធៅកនុងបទ្បញ្ជាធនេះ។
ការរំធោភធលើបទ្បញ្ជាធនេះរឺជាបទ្ធលម ស
ើ តដ្លគ្រតវូ ទ្ទ្ួ លការពិន័យរហូ តដ្ល់ $10,000
និង/ឬជាប់ពនធ នាាររយៈធពលមួ យឆ្នំ (Health & Saf. Code §§ 120295 et seq.; Cal.
Penal Code §§ 69 & 148)

លកខ ខែឌធ្វ ច
ើ ត្តាឡីស័កសគ្រមាប់ការបេះពាល់កនុងគ្ររួស្ថរ នដ្រូ ទ្ំនាក់ទ្ំនងនល វូ ធភទ្
អន កតែទំ និងអន កតដ្លមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជិតសនិទ្ធជាមួ យអន កនទ ក
ុ ជំងឺ COVID-19
(Quarantine Requirements for Household Contacts,
Intimate Partners, Caregivers, and Close Contacts of Persons with COVID-19)
អន កបោះ

ល់ផ្ទាល់ជាមួ យអន កជំងឺ COVID-19 (“អន កអទក
ុ ជំងឺ”) ម្រតូវបា្កំណត់ថ្នជាបុរគលខដល៖

•

រស់លៅ (Live in) ឬស្ថនក់លៅលៅអា ោះរបស់អនកអទុកជំងឺ ឬ

•

ជាថ្ដរូ ទំនាក់ទំ្ងអល វូ លភទ (intimate sexual partners) របស់អនកអទុកជំងឺ ឬ
អដ ល់ ឬបា្អដលកា
់ រខងទា ំដល់អនកអទុកជំងឺ លដាយមិ្បា្ ក់ាស អាវម្ររបពីលលើ ្ិងលម្រស្ថមថ្ដ ឬ

•
•

សា ិតលៅកនុងចាៃយ 6 ហវ ីតពីអនកអទុកជំងឺ កនុងរយៈលពលយូរ (> 15 នាទី)។ រយៈលពលបោះ ល់សរុប
(Cumulative exposures) រហូ តដល់ 15 នាទីលៅកនុងមួ យថ្ងៃ អាចោត់ទុកថ្នជាអន កបោះ ល់ផ្ទាល់។
្ិង

•

ការបោះ ល់ល្ោះបា្លកើតល ើងលៅលពលខដលអន កអទុកជំងម្រឺ តូវបា្កំណត់ថ្នអាចចមល ង
ជំងឺ។ អន កអទុកជំងឺអាចចមល ងជំងឺោប់ពីរយៈលពល 48 លាង មុ្លពលោប់លអដ ើមលចញលរារសញ្ជា
រហូ តទាល់ខតពួ ករត់ម្រតូវបា្បញ្ជ្
ូ លចញពីការដាក់ឱ្យលៅលដាយខ ក។

អន កតដ្លមានទ្ំនាក់ទ្ំនងជិតសនិទ្ធជាមួ យអន កជំងឺ COVID-19 ទំងអស់
គ្រតវូ អនុវតា វ ិធានការខាងធគ្រកាមធនេះជាបនាាន់៖
1. ស្ថនក់លៅអា ោះរបស់ខល ួ្ ឬអា ោះអន កដថ្ទរហូ តដល់រយៈលពល 10 ថ្ងៃ រិតោប់ពកា
ី លបរ ិលចេ ទ
ចុងលម្រកាយខដលរត់បា្បោះ ល់ជាមួ យអន កខដលបា្ឆ្ល ង ឬអាច្ឹងឆ្ល ងជំងឺ COVID-19។ ថ្ងៃ 0
រឺជាកាលបរ ិលចេ ទបោះ ល់ចុងលម្រកាយ លហើយថ្ងៃ ទី 10 រឺជាកាលបរ ិលចេ ទចុងលម្រកាយ
ថ្្ការលធ្វ ើចតាត ីស័ក។
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2. ការលធ្វ ើចតាត ីស័ក
14
ថ្ងៃ លៅខតជាជលម្រមើសា្សុវតា ិភាពបំអុត
លហើយបុរគលខដលបោះ ល់ជាម្របោំជាមួ យបុរគលខដលម្របឈមខព ស់្ឹងជំងឺធ្ៃ្់ធ្ៃរ
រួ រប្ត លធ្វ ើចតាត ីស័ករហូ តទាល់ខតបញ្ច ប់
រយៈលពល 14 ថ្ងៃ បនាាប់ពកា
ី របោះ ល់លលើកចុងលម្រកាយ។ លកខ ខណឌល្ោះក៏រ ួមា្បុរគលខដលរស់លៅ
ឬលធ្វ ើការលៅកខ្ល ងខដលា្ម្ុសសរស់លៅម្របមូ លអ្ុំរន ដូ ចជា មណឌលខងទា ំជំងឺ មណឌលខកខម្រប
ជម្រមកស្ថនក់លៅសម្រាប់អនករា្អា ោះសខមបង ្ិងអល្ត វាសិកដាឋ្អងខដរ (nursing facilities,
correctional facilities, shelters for unhoused persons, and dormitories)។
3. អន កខដលកំពុងលធ្វ ើចតាត ស
ី ័កមិ្អាចោកលចញពីកខ្ល ងចតាត ីស័ករបស់ខល ួ្
ឬចូ លលៅកា្់ទីកខ្ល ងស្ថធារណៈ ឬឯកជ្ល ើយ
លលើកខលងខតលៅលដើមបីទទួ លលសវាខងទា ំលវជា ស្ថន្រសតោំបាច់។
4. ម្រតូវពិ្ិតយលមើលលដាយយកចិតតទុកដាក់ ្ិងអ្ុវតត ឱ្យបា្ខាាប់ខជ ួ្្ូ វរាល់លកខ ខណឌខដល
ា្លៅកនុង “លសចកដ ីខណនាំសដីពីការលធ្វ ើចតាត ីស័កតាមអា ោះ (Home Quarantine Instructions)”
តាមរយៈលវបស្ថយត៍ https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine#quarantine.
5. ម្របសិ្លបើអនកខដលកំពុងលធ្វ ើចតាត ីស័កមិ្ម្រសួលខល ួ្លដាយា្ ម្ររ ុ្លដដ កែ ក ឬដកដលងា ើមញាប់
ឬលរារសញ្ជាលអសងៗលទៀតថ្្ជំងឺ COVID-19 (លទាោះបីលរារសញ្ជាា្កម្រមិតម្រស្ថលក៏លដាយ)
ពួ ករត់រួរដាក់ខល ួ្ឱ្យលៅលដាយខ កលៅអា ោះ ្ិងលៅឆ្ៃយពីអនកដថ្ទ ្ិងអ្ុវតត តាម
“លសចកដ ីខណនាំសដីពកា
ី រដាក់ខល ួ្លៅដាច់លដាយខ កលៅអា ោះ” (Home Isolation Instructions)
ខដលបា្បលងាាោះលៅលលើលវបស្ថយត៍ https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine។
ការលធ្វ ើខបបល្ោះលដាយស្ថរខតពួ ករត់អាច្ឹងា្អទក
ុ COVID-19 លហើយម្របសិ្លបើដូលចន ោះ
ពួ ករត់អាចចមល ងជំងលឺ ្ោះលៅបុរគលងាយរងលម្ររោះ។
6. លៅកនុងរយៈលពលខដលា្ការខវ ោះខាតចំ្ួ្បុរគលិកសំខា្់ៗ ខដលរ ួមា្បុរគលិកខងទា ំសុខភាព
្ិងបុរគលិកសលន្រងាគោះបនាា្់
្ិងបុរគលិកសងគ មខដលលធ្វ កា
ើ រទល់មុខផ្ទាល់ជាមួ យ
អតិងិជ្លៅកនុងម្របព័្ធសុខុាលភាពកុារ (child welfare system) ឬលៅមណឌលស្ថនក់លៅ
លដាយា្ជំ្ួយ (assisted living facilities) អាចម្រត ប់លៅលធ្វ ើការវ ិញលម្រកាយបញ្ច ប់រយៈលពល 7 ថ្ងៃ
រិតោប់ពីថ្ងៃ បោះ ល់ចុងលម្រកាយ ម្របសិ្លបើពួករត់បា្ទទួ លលទធអលអវ ិជាា្ពីការលធ្វ ើលតសត PCR
ខដលបា្លធ្វ លើ ើងលៅលម្រកាយបញ្ច ប់ថ្ងៃ ទី
5។
្ិលោជិតខដលម្រតូវបា្អ្ុញ្ជាតឱ្យម្រត ប់លៅវ ិញលៅថ្ងៃ ទី
7
លោងតាមកថ្នខណឌល្ោះ
ម្រតូវ ក់ាសជាប់ជា្ិចចលៅកខ្ល ងលធ្វ ើការ
្ិងម្រតូវប្ត លធ្វ ើចតាត ីស័កលៅលម្រដលាងការងារ
រយៈលពល 14 ថ្ងៃលពញ បនាាប់ពីការបោះ ល់លលើកចុងលម្រកាយ។ សម្រាប់លរលបំណងថ្្កថ្នខណឌល្ោះ
“កងវ ោះខាតបុរគលិកសំខា្់ៗ
(critical
staff
shortages)”
លកើតល ើងលៅលពលបុរគលិកខលងា្ចំ្ួ្ម្ររប់ម្ររ្់ដមបីអដលអ
់ ដ ល់ជូ្លសវាខងទា ំអន កជំងឺ
អន កស្ថនក់លៅ
ឬអន កស្ថនក់លៅជាមួ យ
ម្របកបលដាយសុវតា ិភាព
លហើយកងវ ោះខាតល្ោះមិ្អាចបញ្ច ប់បា្លៅលពលពុំា្ការ
ម្រត ប់លៅលធ្វ ើការវ ិញរបស់្ិលោជិតខដលបា្លធ្វ ើចតាត ីស័ក។
7. បុរគលខដលបញ្ច ប់ការលធ្វ ើចតាត ីស័កមុ្រយៈលពល 14 ថ្ងៃ
ម្រតូវលររពឱ្យបា្ខាាប់ខជ ួ្តាមបទអ្ត រារម្៍មិ្ខម្ឱ្សងខដលបា្ខណនាំ ខដលរ ួមា្
ការ ក់របាំងមុខឱ្យបា្ម្ររប់លពលលវលា ការរការាលតោងតិច 6 ហវ វ៊ីតពីអនកដថ្ទ
្ិងការតាមដា្ខល ួ្ឯង រកលរារសញ្ជាជំងឺ COVID-19 រហូ តដល់ថ្ងៃ ទី 14។
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មានតតបុរគលតដ្លជាបុរគលិកសំខាន់ៗ ធៅកនុង វ ិស័យសុខភាពស្ថធារែៈ (Public Safety Sector)
ឬនដល់ធសវាតែទំអនកជំងឺធោយផ្ទាល់ ដ្ូ ចតដ្លបានកំែត់ខាងធគ្រកាម តដ្លអាចគ្រតឡប់ធៅធ្វ កា
ើ រធៅកនុង
រយៈធពលចត្តាឡីស័ក ធហើយលុេះគ្រត្តបំធពញត្តមលកខ ខែឌខាងធគ្រកាម៖
1. បុរគលិករា្លរារសញ្ជា (asymptomatic) លទាោះបីា្ការបោះ ល់។
2. បុរគលិកបលម្រមើការងារលៅកនុង វ ិស័យសុខភាពស្ថធារណៈ (Public Safety Sector)
ខដលសម្រាប់លរលបំណងថ្្បទបញ្ជាល្ោះ ា្្័យថ្ន៖
a. ខអន កអ្ុវតត ចាប់ថ្ននក់សហព័្ធ រដឋ ្ិងថ្ននក់មូលដាឋ្។
b. ខអន កលសវាអតិងិជ្ 911។
c. អន កលឆ្ល ើយតបខអន កសាារៈលម្ររោះថ្ននក់ពី វ ិស័យស្ថធារណៈ ្ិងឯកជ្។
d. អន កព្ល ត់អរគ ិភ័យ EMT (EMT firefighters)
ឬ
បុរគលិកអដ ល់លសវាខងទា ំលដាយផ្ទាល់ដល់អនកជំង។ឺ
ម្របសិ្លបើបុរគលិកអដ ល់លសវាខងទា ំអន កជំងឺលដាយផ្ទាល់
បុរគលិកលនាោះរួ រលររពតាមយុទធស្ថន្រសត
ចតាត ីស័កថ្ងៃ ទី
7
ដូ ចខដលបា្លរៀបខាងលលើ
លលើកខលងខតា្បុរគលិកម្ររប់ម្ររ្់លដើមបីធានាសុវតា ិភាពអន កជំងឺ
ខដលកនុងករណីល្ោះ
បុរគលិកម្រតូវទទួ លការលធ្វ ើលតសត
លដាយលម្របម្រើ បាស់លតសត
PCR
ឱ្យបា្លម្រចើ្ដងលៅថ្ងៃ ខុសៗរន
លៅមុ្ថ្ងៃ ទី 7 (ឧទាហរណ៍ ថ្ងៃ ទី 3 ថ្ងៃ ទី 5)។
3. ្ិលោជកកំពុងម្របឈម្ឹងកងវ ោះខាតបុរគលិកសំខា្់ៗខដលមិ្អាចលដាោះម្រស្ថយបា្
ម្របសិ្លបើរា្វតត ា្របស់្ិលោជិតលធ្វ ើចតាត ស
ី ័ក មកលធ្វ ើការ។
4. កងវ ោះខាតបុរគលិកសំខា្់ៗ បងក ការរំរាមកំខហងភាលមៗដល់សុវតា ិភាពស្ថធារណៈជ្ ្ិងអន កជំងឺ។
5. បុរគលិកខដលម្រត ប់លៅលធ្វ កា
ើ រមុ្លពលកំណត់ម្រសបតាមបញ្ា តត ិល្ោះ
អាចោកលចញពីការលធ្វ ើចតាត ីស័កកនុងលរលបំណងអដ ល់លសវាោំបាច់លដើមបីលដាោះម្រស្ថយបញ្ជាកងវ ោះខា
តបុរគលិកសំខា្់ៗលៅកនុង វ ិស័យសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ ឬខងទា ំសុខភាព (Public Safety Sector or
health care sector)។
បុរគលទា ំងល្ោះលៅខតជាប់កំហិតថ្្ការលធ្វ ើចតាត ីសក
័ លៅលពលលម្រកាយៗលទៀត។
បុរគលិក វ ិស័យសុវតា ិភាពស្ថធារណៈខដលម្រតូវបា្អ្ុញ្ជាតឱ្យម្រត ប់មកលធ្វ ើការលៅកនុងរយៈលពល
ចតាត ីស័ក
ម្រតូវលធ្វ កា
ើ រវាយតថ្មល ខល ួ្ឯង
ខដលរ ួមា្
សីតុណាភាព
្ិងពិ្ត
ិ យលមើល
លរារសញ្ជាមុ្លចញពីអាោះលៅលធ្វ ើការរហូ តដល់បញ្ច ប់រយៈលពលចតាត ីស័ក។
្ិលោជិតម្រតូវ ក់ាសលៅកខ្ល ងលធ្វ ើការសម្រាប់
រយៈលពលលៅសល់ថ្្រយៈលពលទា ំង
14
ថ្ងៃ។
្ិលោជកវ ិស័យ
ស្ថធារណៈម្រតូវវាយតថ្មល ្ិលោជិតខដលលធ្វ ើចតាត ីស័ក
ខដលរ ួមា្ការ
ពិ្ិតយលរារសញ្ជាមុ្លពលអ្ុញ្ជាតឱ្យ្ិលោជិតចូ លកខ្ល ងលធ្វ ើការរហូ តដល់បញ្ច ប់រយៈលពលចតាត ីស័ក។
ទា ំង្ិលោជិត
្ិង្ិលោជកម្រតូវតាមដា្ស្ថា្ភាពរបស់្ិលោជិតលពញមួ យថ្ងៃ
លដើមបីខសវ ងរកលរារសញ្ជាលអសងៗ។
ម្របសិ្លបើ្ិលោជិតា្លរារសញ្ជាលៅកខ្ល ងលធ្វ កា
ើ រ
្ិលោជិតលនាោះម្រតូវម្រត ប់លៅអា ោះ វ ិញភាលមៗ
្ិងអ្ុវតត តាមបទបញ្ជា
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្ិងលរលការណ៍ខណនាំរបស់មន្រ្តីសុខាភិបាលសដ ព
ី ីការដាក់ខល ួ្លៅដាច់លដាយខ ក
Isolation Order and Guidance)។

(Health

Officer’s

មន្រ្តីសុខាភិបាល (Health Officer) អាចអ្ុវតត វ ិធា្ការបខ្ា ម ខដលអាចរ ួមា្ ការឃុំខល ួ្សុី វ ិល
ឬការតម្រមូវឱ្យបុរគលានក់ស្ថនក់លៅមូ លដាឋ្សុខាភិបាល ឬទីតាំងលអសងលទៀត
លដើមបីការសុខភាពរបស់ស្ថធារណៈជ្ ម្របសិ្លបើបុរគលណាានក់ខដលសា ិតលម្រកាមលសចកដ ីបងាគប់ល្ោះរំលលាភ
ឬមិ្អ្ុវតត តាមបទបញ្ជាល្ោះ។
ការរំលលាភលលើបទបញ្ជាល្ោះរឺជាបទលលា ើសមជឈិមខដលម្រតូវទទួ លលទាសជាប់ព្ធ នាររ ពិ្័យជាម្របាក់
ឬទា ំងពីរ។

ធសចកដ ប
ី ង្គគប់ធនេះធចញធោយ៖

ថ្ងៃទ2ី 4 ខខធ្ន ូ ឆ្នំ2020
លវជា . Nicholas J. Moss, MD, MPH
មន្រ្តីសុខាភិបាល Alameda County

កាលបរ ិលចេ ទ
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