ការ
ណែនាំ

ត ើខ្ញុំអាចចាកតចញពីការដាក់ខល ួនតៅដាច់

តដាយឡែកតៅតពលណា?

្ នន
អ្ន កណែលបានធ្វ ើធេស្តវិជជមា
COVID-19 (ដាក់ខ្លនធៅដាច់
ួ
ធដាយណែក)
្ ននជុំងឺ
ប្បសិនតបើអ្នកត្វ ើត សត វិជ ជមា
COVID អ្ន កប្ ូវដាក់ខ្ល ួនធៅដាច់
ធដាយណែក ត

ោះបីអ្នកមានស្ថាន

ភាពចាក់វ៉ាក់ស្ថុំងដូ ចតដេ ច ឬដិន
មានតោគសញ្ញាក៏តដាយ។

្
វិជននការណែនាំ
•
•

•
•

•

•

ស្ថនក់តៅផ្ទោះយ៉ាង ិច 5 ថ្ងៃ។
ការដាក់ខល ួនតៅដាច់តដាយឡែកអាចបញ្ច ប់តៅបន្ទទប់ពីថ្ងៃទី 5
ប្បសិនតបើគ្មានតោគសញ្ញា ឬតោគសញ្ញាបាន្ូ រតសបើយ ធ ើយការត្វ ើត សត
ិ ចឆ័យ(គួ រត្វ ើត សត antigen) អ្វជជ
ិ មាន។
តោគវនិ
ប្បសិនតបើដិនអាចត្វ ើត សត ឬតប្ជើសតរ ើសដិនត្វ ើត សត គួ រដាក់ខល ួនតៅ
ដាច់តដាយឡែករហូ ដល់ថ្ងៃទី 10។
ប្បសិនតបើមានជុំងឺប្គ ុនតដេ ប្ ូវបនត ដាក់ខល ួនតៅដាច់តដាយឡែករហូ
ល់ឡ ជុំងឺប្គ ុនតដេបាន្ូ រតសបើយរយៈតពលយ៉ាង ិច 24 តមា៉ាង (តដាយ
ដិនបានតប្បើថ្នប
ុំ ញ្ចញោះកតៅេ ដូ ចជា Tylenol/ibuprofen)។
ប្បសិនតបើតោគសញ្ញាតផ្េងតទៀ ពុំបាន្ូ រតសបើយ សូ ដបនត ដាក់ខល ួនតៅ
ដាច់តដាយឡែករហូ
ល់ឡ តោគសញ្ញាបាន្ូ រតសបើយ ឬរហូ
ល់ឡ
បញ្ច ប់ថ្ងៃទី 10។
សូ ដ ក់ទងអ្ន កផ្តល់តសវតវជជស្ថស្រសតរបស់អ្នកតដើដបីដឹងថ្ត ើអ្នកអាច
ើ ន់្ៃរ តហើយមានលកខ ណៈសដប ត ិទទួ ល
មានហានិភ័យសប្មាប់ជុំងឺកូ វដ្ៃ
បានការពាបាលឡដរឬតទ។ អ្ន កអាចឡសវ ងយល់បឡនា ដតៅ https://covid19.acgov.org/antibody-treatment

ស្នាល់៖
តគ្មលការណ៍ឡណន្ទុំខាងតលើឆលញោះបញ្ញចុំងអ្ុំពីការឡណន្ទុំងាីៗបុំផ្ របស់ CDC និង CDPH (ន្ទយកដាានសខភាពស្ថធារ
ណៈតខាន្ី Alameda)។ តគ្មលការណ៍ឡណន្ទុំតនោះផ្េល់ជូនអ្ន កតៅតាដជតប្ដើស ត ោះបីជាហានិិ័យថ្នការចដល ងអាច
តកើ តែើងតៅកនញងរយៈតពល 5 ថ្ងៃចងតប្កាយក៏តដាយ។ ការដាក់ខល ួនតៅដាច់តដាយឡែករយៈតពល 10 ថ្ងៃតៅឡ ជា
ជតប្ដើសឡដលមានសវ ា ិភាពបុំផ្ ។

ការណែនាំអ្ាំពីការពាក់ន៉ាស្៖
ការពាក់មា៉ាសឱ្យបានជិ លអ មានស្ថរសុំខាន់ណាស់កនញងការការពារអ្ន កដថ្ទរហូ ដល់រយៈតពល
ិ ការពារខល ួន
10 ថ្ងៃបន្ទទប់ពីជុំងឺរបស់អ្នកចាប់តផ្េើដ។ អ្ន កអាចឡសវ ងយល់ព័ មា
៌ នបឡនា ដពី វ្ី
អ្ន កតដាយការពាក់មា៉ាសតៅ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
ត ើខ្ញុំអាចចាកតចញពីការដាក់ខល ួនតៅដាច់
តដាយឡែកតៅតពលណា?

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
www.acphd.org
ត្វ ើបចចញបបនន ភាព៖ 3/22/2022

ប្រភពផ្ដ ល់ព័ត៌មានខោនធី Alameda
ព័ត៌មានផ្ដ ល់ជន
ំ ួយ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
អង្គ ភាព៖

ព័ត្៌មាន៖

ទំនាក់ទំនង្៖

ជំនួយសង្គ្គោះថ្លៃឈ្ន ួលង្ោយសារ
វវ បតត្ិតវជំង្ឺកូ វ ីដ-19 ថ្នរដឋ
California (CA Covid-19 Rent
Relief)

មូ លនិធិ ខ ើមបីជួយប្រួ សារ ដ ល
មានលក្ខ ណៈសមបតិតដផ្ែ ក្ខលើចំណូល រង់
ថ្លៃឈ្នល
ួ និងថ្លៃ ខសវាខប្រើប្ាស់
ទ ំងប្ាក្់ជំពាក្់ក្នៃ ងមក្
និងប្ាក្់ប្តូវរង់ខៅថ្លៃអនារត។

1-833-430-2122
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overvi
ew.html#renter

កម្ម វ បធីជំនួយថ្លៃឈ្ន ួលសង្គ្គោះតនាាន់រ
តស់ង្ោនធីវAlameda (Alameda
County Emergency Rental
Assistance Program)

ជួ យប្រួ សារ ដ លមានលក្ខ ណៈសមបតិត
ដផ្ែ ក្ខលើចំណូល រង់ថ្លៃ ឈ្នល
ួ និង
ថ្លៃខសវាខប្រើប្ាស់ រហូ ត ល់ 15 ដែ ទ ំង
ប្ាក្់ជំពាក្់ក្នៃ ងមក្ និង
ប្ាក្់ប្តូវរង់ខៅថ្លៃ អនារត។

https://www.ac-housingsecure.org/

កម្ម វ បធី HELP (Help & Emergency
Lodging Program)

ផ្ត ល់ជំនួយសខគ្រោះរនាាន់ម្ួយដង្ ល់ពលរ ឋ
ខោនធី Alameda ខ ើមបី
រ្ាររញ្ហាគ្មានផ្ា ោះសដមបង និង
ខ ើមបីរតរខៅលំ
ូ
ខៅដ្ឋឋនអចិថ្គនា យ៍

510-259 2200
អីដម៉ែល៖ HoEmLodgP@acgov.org
ខ ើមបីដ្ឋក្់ពាក្យសំ
សូ មរំខពញទប្មង់ពាក្យសំអនឡាញខនោះ

ង្សវាសង្គ ម្វAlameda County
(Alameda County Social
Services) SSA

ជំនួយទូ ខៅ (GA)
ជំនួយសាច់ប្ាក្់សប្មារ់ជនខភៀសែល ួន
(RCA)
ក្មា វ ិធីជំនួយសាច់ប្ាក្់សប្មារ់ជនអខនាត
ប្រខវសន៍ (CAPI) ផ្ត ល់ជំនួយ និង
ការឧរតថ មភ ល់អនក្
ដ លមានលក្ខ ណៈសមបតិត។

510-263-2420
https://www.alamedasocialservices.org/public/se
rvices/financial_assistance/cash_assistance_progr
am_for_immigrants.cfm

Catholic Charities East Bay

ជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលសប្មារ់ពលរ ឋ Oakland

510-768-3100; 510-860-4985 www.cceb.org

រដូ វកាលចែករំ ចលក
(Season of Sharing)

ជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួល និងប្ាក្់ក្ក្់សប្មារ់ប្រួ សារ

510-272-3700;
https://www.alamedacountysocialservices.org/o
ur-services/Shelter-and-Housing/OtherSupport/season-of-sharing

ម្ូ លនិធិសង្គ្គោះ One Fare
Wage Emergency Fund

អំខោយសាច់ប្ាក្់សប្មារ់អនក្ខធវ ើការ
រិតខមា៉ែង

https://ofwemergencyfund.org/help

ក្ក ុម្ក្តឹកាវThe Unity Council

ជំនួយ EDD និង CalFresh
ជំនួយខសវាខប្រើប្ាស់ និងលំខៅដ្ឋឋន
និងខសវាពាក្់ព័នធនឹងការ្រ។
(ភាសាអង់ខរៃ ស
ខអសប៉ែញ និងភាសា Mam)

(510) 535-6101
អីដមល៖ admin@unitycouncil.org;
www.unitycouncil.org/career-center

Centro Legal de la Raza

ជំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលសខគ្រោះរនាាន់សប្មារ់ពលរ
ឋ Alameda County
និងធនធានខផ្េងៗខទៀត។

https://www.centrolegal.or/
510-437-1554

គង្ក្មាង្សុខភាពកក្ម្ិត្ផ្ល វូ (Street
Level Health Project)

ជំនួយក្នុងការដ្ឋក្់ពាក្យសំជំនួយសខគ្រោះ
ថ្លៃឈ្នល
ួ ខដ្ឋយសារ វ ិរតិតជំងកក្ូ វ ដ -19
និងធនធានខផ្េងៗ។ ភាសា៖ (ភាសាអង់ខរៃ ស
ភាសាខអសប៉ែញ និងភាសា Mam)

(510) 306-4835;
http://streetlevelhealthproject.org/

ធនធានលំង្ៅោឋនវ(Housing
Resources)

ព័ត៌មានអំពីលទធ ភាពខប្រើប្ាស់ទីជប្មក្
លំខៅដ្ឋឋនអនត រកាល
និងលំខៅដ្ឋឋនសខគ្រោះរនាាន់ខផ្េងខទៀតក្នុង
ខោនធី Alameda
ជំនួយរង់ វ ិក្ា យរប្តមួ យ ង ការខរៀរចំ
និងពនារការទូ ទត់ (ក្មា វ ិធី Reach
Program)

សូ មទូ រស័ពាខៅខលែ 211;
http://211alamedacounty.org/

PG&E

1-800-933-9677
រញ្ុោះថ្លៃ PG&E (ក្មា វ ិធីដលទ ំ)

ប្រភពធនធានខោនធី Alameda
ប្រភពផ្ដ
ល់ព័តើម៌មា
ប្រភពធនធានខ
បីផ្នខោនធី
ត លជា
់ ជំនួយ Alameda
ព័ត៌មានផ្ដ ល់ជន
ំ ួយ

កម្ម វ បធីជំនួយអត្ិលិជនវEBMUD
(EBMUD Customer
Assistance Program)

ជំនួយរង់ថ្លៃទឹក្ (Water bill assistance)

1-866-403-2683

ម្ជឈម្ណ្ឌលសហគម្ន៍ Spectrum
Community Center

ជំនួយរង់ថ្លៃថាមពល (ក្មា វ ិធី LIHEAP
Program)

510-881-0300 ex. 216 & ex.226
https://www.spectrumcs.org/

ធនធានធានារ៉ាត់រង្សុខភាពវ
អង្គ ភាព/ព័ត្៌មាន

ទំនាក់ទំនង្

ជំនួយែុោះង្្មោះធានារ៉ាត់រង្សុខភាព
(Health
ការគំក្Insurance
ទចផ្នកសាមEnrollment
រត្ី/ការក្តឹកា៖
Assistance) (Medi-CAL និង្កម្ម វ បធីង្ផ្េង្
ៗង្ទៀត្)
អង្គ ភាព

1-800-422-9495

សុខ
ភាពឥរតបយាតលង្ោនធី
Alameda
ចស
ែ ង្រកង្វជជ
ណ្ឌិត្វ
(Alameda
Behavioral
ឬគៃ
ីនិកសុខCounty
ភាពចដលង្ៅជិ
ត្អន កHealth)
ACCESS
ង្សវាគំក្ទអន កមានវ បតត្ត ិវAlameda
County (Crisis Support Services of
Alameda County) (24 ង្មា៉ោង្)

1-800-491-9099
510
297-0230
ពី
ខ
មា៉ែង 8:30 ល់ 5:00 ចនា -សប្ក្
https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/
1-800-273-8255

https://www.mybenefitscalwin.org/;
http://alamedasocialservices.org/public/index.cfm;
ទំនាក់ទំនង្

Family Paths Helpline (24 ង្មា៉ោង្)

1-800-829-3777

ធនធានអាហារ
អង្គ ភាព

ព័ត្៌មាន

ទំនាក់ទំនង្

ធនាគរអាហារសហគម្ន៍វវវវវ
ង្ោនធីវAlameda (Alameda
County Community Food Bank)

ដែេទូ រសពា ជំនួយ ដ លនឹងភាារ់អនក្
ខៅប្រភពជំនួយខប្រឿងររ ិខភារ ឬ
អាហារខតត ខៅថ្លៃដតមួ យ
ដ លអន ក្ខៅទូ រស័ពាមក្។ ជំនួយក្នុងការ
ដ្ឋក្់ពាក្យសំជំនួយពីក្មា វ ិធី CalFresh។

510-635-3663
(ថ្លៃចនា – សប្ក្ 9 ប្ពឹក្ – 4 ល្ងៃច)
ជំនួយដសវ ងរក្អាហារ៖ www.foodnow.net និង
www.comidaahora.net

ង្សវាចែកចាយអាហារ (Food
Distribution Services)

រញា ីប្រភពធនធានអាហារ ដ លរ ួមរញ្ល
ូ
អាហារខៅសាល្ងខរៀន និងខមា៉ែងខ ើរផ្ារ
ពិខសស តាមតំណភាារ់ខៅក្នុងរញា ី

https://covid19.acgov.org/covid19assets/docs/food-housingfinance/food-access-resourcelist-2021.06.21.pdf

កម្ម វ បធីវCalFresh

ក្មា វ ិធី CalFresh ជាក្មា វ ិធីជំនួយអាហា
រ ូរតថ មភរំរ៉ែន (Supplemental Nutrition
Assistance Program) ដ ល
ផ្ត ល់ជំនួយ ល់ប្រួ សារ ខ ើមបីទិញ
អាហាររំរ៉ែន។

1-800-422-9495
ក្មា វ ិធីជំនួយអាហារ ូរតថ មភរំរ៉ែន (Supplemental
Nutrition Assistance Program (SNAP)
https://www.mybenefitscalwin.org/

