ី
ជំងឺកូ វដ-19

សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់អ្នក្ប៉ះពាល់ផ្ទាល់
ត ើអ្នកគឺជាអ្ន កប៉ះពាល់ផ្ទា ល់ឬ ?

ឺ ូ វដ-19
ី
អ្ន ក្គឺជាអ្ន ក្ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ម្របេិនសបើអ្នក្សៅក្នុងបនា ប់ជាមួ យអ្ន ក្ានជាំងក្
រយៈសេល 15 នទី ឬសលើេសន៉ះ ក្នុងអ្ាំឡ
ុ ងសេល 24 សាង។
ប្បេិនតបើអ្នកធ្លាប់ប៉ះពាល់នង
ឹ

ធា
វវធ្លនការការពារអ្ន
កដ ៃ

ី
ជំងឺកូ វដ-19
(អ្ន កប៉ះពាល់ផ្ទាល់)
ី
ម្របេិនសបើអ្នក្ប៉ះពាល់នឹងអ្ន ក្ានជាំ ងឺក្ូ វដ-19
អ្ន ក្មិនចាាំបាច់ម្រតូវសៅដាច់ណតឯងសឡើយ។ បុណនត
ឺ ូ វដ-19
ី
ម្របេិនសបើអ្នក្ានសរគេញ្ហាថ្នជាំងក្
អ្ន ក្
ឺ
ី
ម្រតូវសៅដាច់ណតឯងភាាម និងស្វ ើសតេត ជាំងក្ូ វដ19!
ប៉ះពាល់ានន័យថ្ សៅក្នុងបនា ប់ណតមួ យ រយៈ
សេលេរុប 15 នទី ក្នុងអ្ាំឡ
ុ ងសេល 24 សាង។
(ឧទាហរែ៍ ប៉ះពាល់បីសលើក្សផសងគ្នន ណដលមួ យ
សលើក្ 5 នទី គឺសេម ើនឹងប៉ះពាល់ 15 នទី។)

ី
ម្របេិនសបើអ្នក្ានជាំងឺក្ូ វដ-19
អ្ន ក្អាចចាប់សផតើ
មចមា ងជាំងឺសន៉ះ ក្នុងសេល 2 ថ្ថ្ៃ មុនសេលអ្ន ក្
ចាប់សផតើមានសរគេញ្ហា ដូ ចជា ក្អ ក្ ឈឺបាំេង់ក្
រគរ ូេ អ្េ់ក្ាាាំង ឬឈឺក្ាល (ឬ 2 ថ្ថ្ៃ មុនសេល
ជ្ ាន ម្របេិនសបើអ្នក្មិនធាាប់ាន
អ្ន ក្ស្វ ើសតេត វវជា
អារមម ែ៍ឈឺសឡើយ)។

ី
ម្រតូវស្វ ើសតេត ជាំងឺក្ូ វដ-19
រយៈសេល 3 សៅ 5 ថ្ថ្ៃ សម្រកាយសេល
ប៉ះពាល់ផ្ទាល់។
• ម្រតូវពាក្់ាេ់ឲ្យជិត សេលសៅណក្បរអ្ន ក្ដថ្ទ រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ
ជាេិសេេ សេលសៅក្នុងបនា ប់។
• ម្រតូវតាមដានខល ួនរក្សរគេញ្ហ
ា ឲ្យបានជាប់ រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ។
• ម្របេិនសបើអ្នក្ានសរគេញ្ហ
ា ម្រតូវសៅផា៉ះ និងឆ្ងៃយេី
ី
អ្ន ក្ដថ្ទ រហូ តដល់សេលអ្ន ក្អាចស្វ ើសតេត ជាំងឺក្ូ វដ-19
ជ្
បាន។ ម្របេិនសបើសតេត ទីមួយរបេ់អ្នក្អ្វជាាន ម្រតូវ
រង់ចាាំ 24 សៅ 48 សាង សទើបស្វ ើសតេត មត ងសទៀត សម្រពា៉ះ
ី
ជ្
មនុេសខា ៉ះ ណដលានជាំងឺក្ូ វដ-19
មិនានលទធ ផលវជា
ានភាាមៗសទ។
ី
ជ្
• ម្របេិនសបើសតេត ជាំងឺក្ូ វដ-19
របេ់អ្នក្ានលទធ ផលវវជា
ាន េូ មអ្នុវតត តាមសេចក្ត ីណែនាំអ្ាំេកា
ី រសៅដាច់
ណតឯង៖ https://bit.ly/AC-C19
• បុគគលណដលរេ់សៅ ស្វ ើការ ឬសៅទីក្ណនា ង ណដលាន
ី
ាននិ័័យខពស េ់ថ្នការចមា ងជាំងឺក្ូ វដ-19
្ៃ ន់្ៃរ ឬក្៏
ានជនងាយរងសម្រគ្ន៉ះ (ឧទាហរែ៍ មនា ីរចាេ់ជរ
េនធ នគ្នរ ទីជម្រមក្អ្ន ក្គ្នមនផា៉ះេណមបង) គួ រអ្នុវតត
តាមសេចក្ត ីណែនាំបណនែ មរបេ់ទីក្ណនា ងសន៉ះ។
•

ឺ ូ វដ-19
ី
េមាល់៖ ខែៈណដលអ្ន ក្េុម្រាំ តូវបានតម្រមូវឲ្យសៅដាច់ ណតឯង េូ មេិចារណាសៅឲ្យឆ្ងៃយេីបុគគលានាននិ័័យខពស េ់សក្ើតជាំងក្
្ៃ ន់្ៃរ េម្រាប់រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ ដូ ចជា៖ មនុេសចាេ់ អ្ន ក្ានជាំងឺរុថ្ាំ រ៉ា បុគគលានបញ្ហាេុខ ភាេណដលស្វ ើឲ្យម្របេ័នធសាុាំចុ៉ះសខោយ និង
បុគគលមិនបានចាក្់ថ្នវ
ាំ ៉ា ក្់សាាំង។ ណេវ ងរក្េ័ត៌ាន/្នធានបណនែ មសៅ https://bit.ly/AC-C19

េម្រាប់េ័ត៌ានអ្ាំេីថ្នវ
ាំ ៉ា ក្់សាាំងឬលក្ខ ែៈេមបតិតទទួលដូ េជម្រម ុញ េូ មចូ លសៅ៖ www.bit.ly/Vx-Eligible
តេចកត ីណែនំអ្ំពីការពាក់មេ់៖
ពាក្់ាេ់ឲ្យជិត រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ បនាប់េីប៉ះពាល់ផ្ទាល់ គឺានសារៈេាំខាន់សដើមបីការពារអ្ន ក្ដថ្ទ។
េម្រាប់េ័ត៌ានអ្ាំេីរសបៀបពាក្់ាេ់ឲ្យានម្របេិទធភាេបាំផុត េូ មចូ លសៅតាំែភាាប់សន៉ះ៖

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់អ្នក្ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ (ជាំងឺក្ូ វ ីដ-19)

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
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