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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការសៅដាច់សដាយណែក្ និងការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ក្នុងផ្ទះេម្រាប់អនក្ផ្ទ ក្
ុ ជាំងក្
ឺ ូ រ ូណា 2019 (COVID-19)
និងម្រក្ ុមម្ររសា
ួ ររបេ់ពួក្គាត់ ឬអន ក្បះពាល់ផ្ទទល់ជាមួយគាត់

ធ្វើបច្ចុបបន្ន ភាពថ្ងៃទី18 ខែ្ន ូ ឆ្នាំ2020
ធ ើការធៅដាច្់ធ ដាយខែក (Isolation) ន្ិង ការធ្វើច្ត្តាែីស័ក (Quarantine) ែុសគ្ននយ៉ាងដូច្ធដេច្ ?
1.

ការសៅដាច់សដាយណែក្ (ISOLATION) រឺជាការដាក្់បុរគលណែលឈឺ ឬស្វើសតេា វ ិជជាន COVID-19
ណែលគាានសោរេញ្ញាសដាយឱ្យសៅឆ្ងាយពី អនក្ែទៃ ស ះបីសៅផ្ទះខ្ល ួនឯងក្៏សដាយ។
ម្របេិនសបើអនក្ានការបញ្ញជក្់ពី មនទ ីរ ពិសសា្ន៍ ការស្វើសោរវ ិនិចឆ័យរបេ់សវជជបែឌ ិត ថាាន COVID-19
សនះអន ក្ម្រតូវអនុវតាត្តមបៃបញ្ញជរបេ់មន្រនា ីេុខា ភិបាលេដ ីពី ការសៅដាច់សដាយណែក្ (Health Officer Order
of Isolation) ត្តមរយៈសវបសាយត៍ http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-andisolation។

2.

ការស្វើចត្តាែីេ័ក្ (QUARANTINE) រឺជាការដាក្់បុរគលណាណែលបានបះពាល់ ផ្ទទល់ ជាមួ យ អន ក្ ា នជាំ ងឺ
COVID-19
ឱ្យសៅឆ្ងាយពីអនក្ែទៃ។
ម្របេិនសបើអនក្ជាម្រក្ ុមម្ររួ សា រ
ឬបានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ានផ្ទ ុក្ជាំងឺ
COVID-19
សនះអន ក្ម្រតូវអនុវតាត្តមបៃបញ្ញជរបេ់មន្រនា ីេុខា ភិបាលេដ ីពី ការស្វើចត្តា ែីេ័ក្ (Health Officer Order of
Quarantine) ត្តមរយៈសវបសាយត៍
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-a nd-isolatio n។

3.

េម្រាប់និសោជិត
និងបុរគលិក្ណែ េ
ាំ ុខ្ភាពគាានសោរេញ្ញាណែលក្ាំពុ ងស្វើ ស តេា
ជាណផ្នក្មួ យទនក្ិចចខ្ិតខ្ាំម្របឹងណម្របងស្វើសតេា ក្ណនែ ងស្វើកា រជាម្រប ចាំ
ពុាំានភាពចាំបាច់សៅក្នុង ការសៅដាច់សដាយណែក្សៅសពលរង់ ចាំលៃធផ្លស្វើសតេា សែើយ ។
បុណនា ការសៅដាច់សដាយណែក្ចាំបាច់ ម្រតូវ អនុវ តាេម្រាប់លៃធផ្លសតេា វ ិជជ ាន
និងេម្រាប់អនក្ស្វើសតេា សដាយសារេងស័ យានសោរេញ្ញា ជាំងឺ COVID-19។
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ធសច្កេ ីខ ែនាំអាំពីការធៅដាច្់ធ ដាយខែកធៅផ្ទះ
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតូវបានស្វើសោរវ ិនិចឆ័យថាានជាំ ងឺ COVID-19 អន ក្ម្រតូវអនុវតាត្តមែាំណា ក្់កាលទនការសៅដាច់សដាយណែក្សៅក្នុង ផ្ទះ
(Home Isolation) ង
ាំ សនះសែើមបីការពារការោលដាលជាំ ងឺ។ ម្របេិនសបើអនក្ស្វើសតេា វ ិជជាន
សនះសយើងណែលជានយក្ដាានេុខាភិបា លក្នុងមូ លដាា នរបេ់ អនក្ នឹង ក្់ៃ ងសៅអន ក្ សែើមបីែឹងថាអន ក្ ានអាការៈោ ងែូ ចសមដច
និងស្វើការត្តមដានអាំពីអនក្បះពាល់ស ផ្សងសៃៀត។ ម្របេិនសបើអនក្ម្រតូវបានស្វើសតេា សដាយសារានសោរេញ្ញា េងស័យ ជាំងឺ COVID-19
និងក្ាំពុងរង់ចាំលៃធផ្លស្វើសតេា េូ មអនុវតាត្តមសេចក្ដ ីណែនាំអាំពីកា រសៅដាច់ស ដាយណែក្ ាំងសនះរហូ ត ល់ ណតសចញលៃធផ្លសតេា ។
សូ ដស្ននក់ធ ៅផ្ទះរហូ ទាល់ ខ អនកជាសះធ សបើយ
• អន ក្ជាំងឺ
COVID-19
ភារសម្រចើននឹងានអាការៈជាំងឺម្រ សាលតិ ចតួ ច
សហើយអាច្ូ រម្រសាលត្តមរយៈការណែ ាំ
សៅផ្ទះម្រតឹមម្រតូវសដាយពុាំចាំបា ច់សៅជួបអន ក្ផ្ដល់សេវាណែ ាំេុខ្ភាពសែើយ ។ ម្របេិនសបើអនក្ានអាយុចប់ពី 65 ឆ្ងនាំសែើងសៅ
អន ក្ានទផ្ទសពាះ ឬអន ក្ានបញ្ញាេុខ្ភាពសផ្សងៗ ែូ ចជា ជាំងឺសបះែូ ង ជាំងឺហឺត ជាំងឺេួត ជាំងឺៃ ឹក្សនមណផ្ែម ជាំងឺតម្រមងសនម
ឬម្របព័នធការពារោងកាយៃន់សខ្ោយ សនះអន ក្ានភាពម្របឈមកាន់ ណតខ្ព េ់ចាំសពាះជាំងឺ ឬបញ្ញាកាន់ ណត្ាន់្ារ។
●
●

េូ មក្ុាំសៅស្វើការ សាលាសរៀន ឬៃីក្ណនែ ងសាធារែៈ។
សូ ដស្ននក់ធ ៅផ្ទះរយៈធពលយ៉ាង ិច្ 10 ថ្ងៃ គិ ចាប់ពីធ ពលអនកចាប់ធ ផ្េើដឈឺ ន្ិង យ៉ាង ិច្ 1 ថ្ងៃ
គិ ចាប់ពីអនកបាន្ជា្ូ រស្រស្នល។ ស្នាន្ភាព្ូ រស្រស្នលគឺមាន្ន្័យថា អនកខលងមាន្ជាំង ឺស្រគ ុន្ធដេរយៈធពល 24
ធមា៉ាងធដាយពុាំបាន្ធស្របើស្របាស់ថានាំបន្ា យជាំង ឺស្រគ ុន្ធដេ (e.g. Tylenol®) ធហើយធោគសញ្ញារបស់អនក (ដូច្ជា កអ ក
ដកដធងហើដញាប់។ល។) បាន្្ូ រស្រស្នល។
ឧ ហរែ៍ ម្របេិនសបើអនក្បានចប់សផ្ដើមឈឺ
COVID-19 សៅទែាៃ ី01 ណខ្មក្ោ
សនះអន ក្ម្រតូវេថ ិតសៅដាច់សដាយណែក្រហូ តែល់ទែាៃ ី 1 0
ណខ្មក្ោ
សហើយអាចម្រតែប់សៅស្វើការ
ឬសាលាសរៀនសៅទែាៃ ី11
ណខ្មក្ោ
ែោបណាអន ក្ណលងានម្ររ ុនសដដ ឬម្រេួលខ្ល ួនសែើងវ ិញ។
ម្របេិនសបើអនក្ពុាំធាែប់ានអាការៈមិ នម្រេួ លខ្ល ួន បុណនា ានជាំងឺ COVID-19
េូ មសានក្់សៅផ្ទះរយៈសពលោងតិច 10 ទែា រួម ង
ាំ កាលបរ ិសចឆៃ ស្វើសតេា របេ់អនក្ផ្ងណែរ។
អន ក្សៅផ្ទះរបេ់អនក្ ទែរូ រម
ួ សភៃ និងអន ក្ណែ រាំ បេ់អនក្ ម្រតូវបានចត់ៃ ុក្ថាជា “អន ក្បះពាល់ផ្ទទល់”
សហើយរួ រអនុវតាត្តមធសច្កេ ីខ ែនាំអាំពីការធ្វើច្ត្តា ែី ស័កធៅផ្ទះ (Home Quarantine Instructions)។
បុរគល ង
ាំ សនះរួមាន អន ក្ណែលបានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ ចប់ ពី 48 សាង
មុនសពលសោរេញ្ញារបេ់អនក្បានចប់សផ្ដើម រហូ ត ល់ ណតអន ក្បានដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្។
េូ មផ្ដល់ឯក្សារសនះសៅែល់ពួក្គាត់ផ្ងណែរ។
o

●
●

ធ ស្រើ ូវធ្វើដូច្ធដេច្ ស្របសិន្ធបើអនកដិន្អាច្ធៅដាច្់ធ ដាយខែកពីអនកដថ្ទបាន្?
● អន ក្ណែលបនា បះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ នឹងម្រតូវចប់សផ្ដើមវែាចត្តាែីេ័ក្ែាីសែើង វ ិញ
រិតចប់ពីទែាចុងសម្រកាយណែលពួ ក្ គាត់ បានបះពាល់ ជិតេន ិៃ ធ ជាមួ យអន ក្ ឬរិតចប់ពីទែាណែលអន ក្បានចក្សចញ។
ធ ើមាន្ការពិចារណាពិធ សសសស្រមាប់បុគគ លិកខងទាាំ សុែភាព រួដទាាំង អនកខដលធ្វើការងារធៅដែឌលខងទាាំ រយៈធពលខ វង (long
term care facilities) ដូច្ជា ផ្ទះខងទាាំអនកជាំង ឺ ឬដែឌលជាំន្ួយសស្រមាប់ការរស់ធ ៅ ខដរឬធទ?
បនទប់ពីម្រតែប់សៅស្វើការវ ិញ បុរគលិក្ណែ េ
ាំ ុខ្ភាពម្រតូវអនុវ តាត្តមលក្ខ ខ្ ែឌ ក្ណនែ ង ការងារពិសេេ។
●

●

និសោជិត និងនិសោជក្ម្រតូវអនុវតាត្តមោល់លក្ខ ខ្ែឌ ាំងអេ់ស ៅក្នុងបៃបញ្ញជមន្រនា ីេុ ខាភិបា លេម្រាប់ ម្ររប់ ម្រ រងជាំ ងឺ
COVID-19 សលខ្ 20-07 (HEALTH OFFICER ORDER FOR THE CONTROL OF COVID-19 No.20-07)
(https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/clinical-guidance/20-07-licensed-facilities-a nd-otheragencies-eng.pdf)
ណែលរួមាន
ការពិនិតយេីតុែាភាព
ការត្តមដានសោរេញ្ញា ផ្ទទ ល់ ខ្ល ន
ួ
និងការធស្របើស្របាស់មា៉ាសជាចាាំបាច្់ធ ៅស្រគប់ធ ពលធវលា ទាាំង អស់ សៅក្ណនែ ងស្វើការ។
បុរគលិក្ណែ េ
ាំ ុខ្ភាពម្រតូវសជៀេវាងបះពាល់ ជាមួ យអន ក្ ជាំងឺណែលានម្រប ព័នធកា រពារោងកាយចុះសខ្ោយ្ាន់្ា រ
(severely immunocompromised) (ែូ ចជា បដរូ េរ ីោងគ អាំងឺម្រគាប់ឈាម-មហារ ីក្) (transplant), hematologyoncology)។
រយៈសពល 14 ទែា រិតចប់ពីសពលសចញសោរេញ្ញា (ឬរិតចប់ពីកាលបរ ិសចឆៃ ស្វើសតេា ម្របេិនសបើពុាំានសោរេញ្ញា )។
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ver: 12-28-2020

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

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

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101
ធ ើបុគគលមានក់អាច្ឆ្លង ជាំង ឺ COVID-19 ជាធលើកទីពីរខដរឬធទ?
អាចានក្រែីឆ្ែងជាំងឺជាសលើក្ៃីពី រ បុណនា ក្រែីសនះក្ម្រមណាេ់ ជាពិសេេម្របេិនសបើរយៈសពលតិច ជាង 90
ទែាបានក្នែ ងផ្ុតរិតចប់ពីសពលសចញសោរេញ្ញាជាំ ងឺ COVID-19 ជាសលើក្ែាំបូង ឬការស្វើសតេា វ ិជជាន ។
• ម្របេិនសបើអនក្បានេះសេបើយពីជាំងឺ COVID-19 និងានសោរេញ្ញាែាី
អន ក្រួ រណតពិភាក្ោជាមួ យអន ក្ផ្ដល់សេវាណែ េ
ាំ ុខ្ ភាព។ អន ក្ផ្ដល់សេវាណែ េ
ាំ ុខ្ភាពអាចណែនាំឱ្យស្វើស តេា ែាី
ជាពិសេេម្របេិនសបើរយៈសពល 90 ទែា បានក្នែ ងផ្ុតរិតចប់ពីសពលអន ក្ចប់សផ្ដើម ានសោរេញ្ញាជាសលើ ក្ែាំបូង
ឬានលៃធផ្លសតេា វ ិជជាន។
• ម្របេិនសបើអនក្ពុាំានសោរេញ្ញាែាី បុណនា ានលៃធផ្លសតេា វ ិជជានសៅក្នុងរយៈសពល 90 ទែា
រិតចប់ពីសពលសចញសោរេញ្ញាជាសលើក្ែាំបូ ង ឬានលៃធផ្លសតេា ជាំងឺ COVID-19 វ ិជជាន
សនះអន ក្ពុាំចាំបាច់សៅដាច់សដាយណែក្ សហើយអន ក្បះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ពុាំចាំ បាច់ស្វើ ចត្តា ែីេ័ក្សែើយ ។
េូ មក្ុាំសភែចត្តមដានខ្ល ួនឯង និងសៅជួបជាមួ យអន ក្ផ្ដល់សេវាណែ ាំ ម្របេិនសបើអនក្ានសោរេញ្ញា។

ការខែនាំអាំពីការធ្វើច្ត្តាែីស័កធៅផ្ទះ
ម្របេិនសបើអនក្រេ់សៅក្នុងម្ររួសារណតមួ យ
ឬ បានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យនរណាានក្់ ណែលម្រតូវ បានស្វើសោរវ ន
ិ ិចឆ័យស ើញ ថា ានជាំ ងឺ
COVID-19 (រួម ង
ាំ ការបះពាល់ពី 48 សាង មុនសពលពួ ក្គាត់ានសោរេញ្ញាណាមួ យ រហូ តែល់សពលពួ ក្គាត់ដាក្់ខ្ល ន
ួ ដាច់ ស ដាយ
ណែក្ពីអនក្ែទៃ) អន ក្ម្រតូវអនុវតាត្តមជាំហានទនការស្វើ ចត្តា ែីេ័ក្សៅផ្ទះ (Home Quarantine)
ង
ាំ សនះ។ ការសចញសោរេញ្ញា
អាចម្រតូវការរយៈសពល
2-14
ទែា
ែូ សចនះអន ក្មិនអាចែឹងថាសតើ
អន ក្ានផ្ទ ុក្ជាំងឺ
ឬមួ យក្៏អត់សែើយ ។
ជាការេាំខាន់ ណែលអន ក្ម្រតូវសានក្់ស ៅផ្ទះ និង ត្តមដានេុខ្ភាពខ្ល ួនឯងសៅក្នុងរយៈសពលសនះសែើម បីកា រពារការចមែងសៅអន ក្ ែទៃ។
ធ ើកត្តាអវីែលះខដលធ្វើឱ្យមាន្ការប៉ាះពាល់ផ្ទទ ល់ ?
•
•

•

ការបះពាល់ផ្ទទល់ានន័យថា អន ក្េថ ិតសៅក្នុងចាាយ 6 ហវ វ៊ីតពីបុរគលណែលានជាំងឺក្ូវ ីែ 19 រយៈសពលោងតិច 15 នៃី ឬ
បានបះពាល់សារធាតុោ វ ឬសារធាតុសចញពីោ ងកាយសដាយពុាំ បានសម្របើម្រ បាេ់វ ធា
ិ នការបងាារេមម្រេ ប។
ការបះពាល់ ណែលានរយៈសពលេរុប ចប់ ពី 15 នៃីសែើងសៅសៅក្នុងមួ យទែា អាចចត់ៃ ុក្ថាជារការបះពាល់ផ្ទទ ល់
សដាយណផ្ែក្សលើក្ម្រមិតទនការបះពាល់ (ឧ ហរែ៍
សតើបុរគលសនះានៃាំនក្់ៃ ាំនងសម្រចើនែងសៅក្នុងៃីក្ណនែ ងបិៃ ជិត ជាមួ យបុ រគលណែលានផ្ទ ុ ក្ជាំងឺ COVID-19
ណែលសចញសោរេញ្ញាណែរសៃ)។
ម្របេិនសបើអនក្មិនអាចសជៀេវាងការបះពាល់ ផ្ទទល់ អន ក្ម្រតូវស្វើចត្តាែីេ័ក្រហូ តែល់រ យៈសពល 11 ទែា រិតចប់ពីសពលណែល
អន ក្ជាំងឺ COVID-19 បញ្ច ប់រយៈសពលសៅដាច់សដាយណែក្របេ់ខ្ល ួន។ ការអនុវតាសនះអាចានរយៈសពលេរុប ោងតិច 24 ទែា។

ធ ើអនកគួ រស្ននក់ធ ៅផ្ទះរយៈធពលប៉ាុនាន្?
េម្រាប់បុរគលភារសម្រចើន អន ក្រួ រសានក្់សៅផ្ទះរយៈសពល 10 ទែា បនទប់ពីអនក្បានបះពាល់ផ្ទទល់ ជាសលើក្ចុ ងសម្រកា យជាមួ យ អន ក្ជាំងឺ
COVID-19 ណែលានន័យថា ម្របេិនសបើអនក្បះពាល់ផ្ទទល់ សៅទែា 0 អន ក្រួ រសានក្់សៅផ្ទះចប់ពីទែាៃ ី 1 ែល់ទែាៃ ី 10 សហើយអន ក្អាច
ចក្សចញពីការស្វើចត្តាែីេ័ក្សៅទែាៃ ី 11។
ស ះបីរយៈសពល 10 ទែាជាការណែនាំៃ ូសៅក្៏សដាយ បុណនា ការសានក្់សៅផ្ទះរយៈសពល 14 ទែា បនទប់ពីការបះពាល់
រឺជាជសម្រមើេណែលានេុវតថិភាពបាំផ្ុត។
ធ ើអវីែលះស្រ ូវបាន្ធលើកខលងពីវ ិធាន្រយៈធពល 10 ថ្ងៃ?
សររួ រសានក្់សៅផ្ទះរយៈសពល 14 ទែា ម្របេិនសបើពួក្គាត់បះពាល់ផ្ទទល់ជាៃូសៅជាមួ យបុរគលណែលម្របឈ មខ្ព េ់ នឹ ងជាំងឺ COVID-19
ែូ ចជា អន ក្ជាំងឺមហារ ីក្ ឬជាំងឺៃ ឹក្សនមណផ្ែមម្របសភៃៃី II ឬម្របេិនសបើពួក្គាត់រេ់សៅ ឬស្វើការសៅៃីក្ណនែ ងម្របមូ លផ្ដ ុាំគាន។
ៃីក្ណនែ ងម្របមូ លផ្ដ ុាំរម
ួ ាន៖
• មែឌ លណែ រាំ យៈសពលណវង (Long-term care facilities, LTCF)
• មែឌ លណក្ណម្រប
• េណា
ា គារសានក្់សៅបនទ ប់ណម្ររមួ យ (Single Room Occupancy, SRO)
• អសនា វា េិក្ដាាន
• ជម្រមក្េម្រាប់ពលរែាគាានផ្ទះ េណមបង
បុរគលេាំខាន់មួយចាំនួនអាចម្រតែប់សៅស្វើ ការវ ញ
ិ មុនសពលក្ាំ ែត់។
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បុរគលិក្ណផ្នក្ណែ

េ
ាំ ុខ្ភាព

បុរគលិក្េសន្រងាគះបនទ ន់
ver: 12-28-2020

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

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

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101
និងបុរគលិក្សេវាេងគមណែលអាចានការបះពាល់ៃ ល់មុខ្ ផ្ទទល់ ជាមួ យបុ រគលិក្សេវាេងគ មណែលស្វើ ការៃល់មុខ្ ផ្ទទល់ ជាមួ យ
អតិែិជនសៅក្នុងម្របព័នធេុខ្ុាលភាពក្ុា រ
ឬមែឌ លសានក្់សៅសដាយានជាំ នួ យ
អាចម្រតែប់សៅស្វើការវ ិញសៅក្នុងរយៈសពលានក្ងវះ ខាតបុរគលិ ក្្ាន់្ា រ បនទប់ពីទែាៃ ី 7 ែោបណា ពួ ក្គាត់ានលៃធផ្លសតេា PCR
test អវ ិជជានសៅបនទប់ពីទែាៃ ី 5។
េូ សមើលសវបសាយត៍ Alameda County COVID-19 េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថ ម https://covid-19.acgov.org/isolationquarantine#quarantine.
ធ ើអនកគួ រធ្វើធ សា ខដរឬធទ?
•

ម្របេិនសបើអនក្អាចៃៃួលបានការស្វើសតេា សដាយេុវតថិ ភា ព សយើងេូ មណែនាំឱ្យអន ក្ណែលបានបះពាល់ស្វើសតេា រក្សមសោរ។
េូ មបញ្ញជក្់ថា លៃធផ្លសតេា អវ ិជជានសៅក្នុងរយៈសពល 10 ទែា ពុាំានន័យថា
អន ក្មិនអាចគាានលៃធផ្លវ ិជជានសៅសពលសម្រកាយសៃៀតសែើយ ។ អន ក្ម្រតូវស្វើចត្តាែីេ័ក្សៅផ្ទះរយៈសពល 10 ទែា។

ធ ើគួរធ្វើដូច្ធដេច្ស្របសិន្ធបើអនកមាន្ធោគសញ្ញា?
•

សោរេញ្ញាជាំងឺ COVID-19 រួមាន ក្ែ ក្ ែក្ែសងាើមញាប់ ឬពិបាក្ែក្ែសងាើម ម្ររ ុនសដា ម្ររ ុនរងារ ឈឺសាច់ែុាំ ឈឺក្ាល ឈឺក្
ឬណលងែឹងរេជាតិ ឬក្ែ ិន។

ម្របេិនសបើអនក្ានសោរេញ្ញា អន ក្អាចានជាំងឺ COVID-19 សហើយអន ក្រួ រអនុវតាត្តមការណែនាំេដី ពី ការសៅដាច់ស ដាយ
ណែក្សៅផ្ទះ។ េូ ម ក្់ៃ ងសៅអន ក្ផ្ដល់សេវាណែ េ
ាំ ុខ្ភាព និងម្រតូវស្វើសតេា ម្របេិនសបើអាច។
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Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

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

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101
ការដាក់កាំហ ិ ន្ិង ការផ្េល់ព័ ៌មាន្ខដលអន្ុវ ាទាាំង ច្ាំធ ពាះ
អនកធៅដាច្់ធ ដាយខែក ន្ិង អនកធ្វើច្ត្តាែីស័កធៅផ្ទះ
•
•
•
•
•
•

េូ មសានក្់សៅផ្ទះ។ េូ មក្ុាំសៅស្វើការ ឬៃីក្ណនែ ងសាធារែៈ។
េូ មសៅដាច់សដាយណែក្ពីអនក្ែទៃសៅក្នុងផ្ទះ របេ់អន ក្។ េូ មសានក្់សៅក្នុងបនទ ប់ណា មួ យចាេ់លាេ់
និងឆ្ងាយពីអនក្ែទៃសៅក្នុងផ្ទះរបេ់អនក្ឱ្យបានសម្រចើន ត្តមណែលអាចស្វើបាន។
ជាការេាំខាន់ ណែលអន ក្ម្រតូវសៅឆ្ងាយពីអនក្ណែលម្របឈ មនឹងជាំងឺ ្ាន់្ា រ។
េូ មសម្របើម្របាេ់បនទ ប់ៃ ឹក្សដាយណែក្ ម្របេិនសបើអាច។
េូ មក្ុាំចមែិន ឬបសម្រមើមហ ូបេម្រាប់អនក្ែទៃ។
េូ មក្ុាំអនុញ្ញាតឱ្យានអន ក្សៅសលងផ្ទះរបេ់ អនក្។
េូ មក្ុាំសម្របើម្របាេ់មស្ោបាយែឹក្ជញ្ជូនសាធារែៈ ជិះរែយនា រម
ួ គាន ឬរែយនា ត្តក្់េុី។

វ ិ្ីទប់ស្នា ់ការរ ីកោលដាលជាំង ឺ៖
• ម្រតូវខ្ទ ប់ាត់សៅសពលក្ែ ក្ ឬក្ណា
ដ េ់។ ខ្ទ ប់ាត់ និងម្រចមុះសដាយសម្របើក្ណនសង ឬក្ណា
ដ េ់ដាក្់ទែអាវ
រឺមិនម្រតូវក្ណា
ា េ់ដាក្់ទែរបេ់អនក្សៃ បនទប់មក្ម្រតូវសបាះសចលក្ណនសងសៅក្នុង ្ុងេាំោ ម និងម្រតូវលាងទែភាែមៗ។
• ម្រតូវលាងទែឱ្យបានញឹក្ញាប់ និងសាែតលែ សដាយសម្របើសាបវូ និងៃឹក្រយៈសពលោងតិច 20 វ ិនៃី ជាពិសេេបនទប់ពីក្ែក្
ក្ណា
ដ េ់ ឬញឹេេាំសបារ ឬបនទប់ពីសម្របើម្របាេ់បនទ ប់ ៃ ឹក្ រួច។
អាចសម្របើម្របាេ់ៃ ឹក្អាល់ក្ុលលាងទែណែលានជាតិ អាល់ក្ុល ោងតិ ច 62% ជាំនួេឱ្យសាបវូ
និងៃឹក្ម្របេិនសបើសមើលសៅគាានសានមម្របឡាក្់។
• មិនម្រតូវសម្របើម្របាេ់េាារៈក្នុង ផ្ទះរួម គាន។ មិនម្រតូវសម្របើម្របាេ់ចន ណពង េាារៈផ្ទះបាយ ក្ណនសងសពាះសគា េាារៈសលើណម្ររ
ឬវតថុសផ្សងៗសៃៀតជាមួ យេាជិក្សៅក្នុ ងផ្ទះរបេ់អនក្ ។ បនទប់ពីសម្របើម្របាេ់វតថុ ង
ាំ សនះរួច ម្រតូវលាងេាែតឱ្យបានសាែ តលែ
សដាយសម្របើសាបវូ និងៃឹក្។ េសមែៀក្បាំពាក្់អាចសបាក្រក្់សៅក្នុងាេុីនសបាក្រក្់ៃ ូសៅសដាយសម្របើៃ ឹក្សដដ និងៃឹក្សាបវូ
ឬអាចដាក្់បណនថ មៃឹក្ស្វើឱ្យេ បុណនា មិនណមនជាវតថុចាំបាច់សែើយ។
• ម្រតូវលាងេាែត និងេាែប់សមសោរសៅសលើទផ្ទ “ណែលានការបះពាល់ញឹក្ញាប់” (high-touch) ឱ្យបានសរៀងោល់ទែា ែូ ចជា
បញ្ជ រ ទផ្ទខាងសលើតុ បងាានទែ វ រ េាារៈបាំពាក្់សផ្សងៗ បងគន់ ៃូរេ័ពទ សតសលៃូរៃេសន៍ ក្ូ នសសារ កាដរឆ្នុច តុ និងតុក្ាលណម្ររ ។
ជាមួ យគានសនះ ម្រតូវលាងេាែត និងេាែប់សមសោរណែលអាចានវតថុោ វសចញពីោ ងកាយសៅសលើសនះ។ ម្រតូវសម្របើន្រេាយបាញ់
ឬម្រក្ណាត់ជូតេាែត និងេាែប់សមសោរ សៅត្តមការណែនាំសៅសលើសាែក្ផ្លិត ផ្ល។
ការអន្ុវ ាខ ងទាាំធ ៅផ្ទះ៖
• ម្រតូវេម្រាក្ ពិសារៃឹក្ឱ្យបានសម្រចើន សលបថានាំ acetaminophen (Tylenol®) សែើមបីបនថ យជាំងឺម្ររ ុនសដដ និងការឈឺចប់។
o េូ មបញ្ញជក្់ថា ក្ុារអាយុតិចជាង 2 ឆ្ងនាំមិនម្រតូវផ្ដល់ថានាំផ្ទដសាយៃិញសដាយខ្ល ន
ួ ឯង
សដាយពុាំបានពិភាក្ោជាមួ យសវជជ បែឌ ិតសែើយ។
o េូ មបញ្ញជថា ថានាំមិនអាច “ពោបាល” ជាំងឺ COVID-19 និងមិនបញ្ឈប់អនក្មិនឱ្យឆ្ែងជាំងឺសែើយ ។
• េូ មណេវ ងរក្សេវាណែ េ
ាំ ុខ្ភាពម្របេិនសបើសោរេញ្ញា របេ់អន ក្កាន់ ណត្ាន់្ា រ
ជាពិសេេម្របេិនសបើអនក្កាន់ ណតម្របឈមនឹងជាំងឺ ្ាន់្ារ ។
o

ធោគសញ្ញាខដលបងាហញថា
អនកគួ រខសវ ងរកធសវាខងទាាំធ វជជស្នស្រសា រួដ មាន្
ពិបាកដកដធងហើដ ឈឺដិន្ស្រពដបា ់
ឬខែន្ធដើដស្រទូង អារដាែ៍ដិន្ន្ឹង ន្រ
ដិន្ដឹង ែល ួន្ ឬភាា ក់ៗ ស្នវ យបបូ រមា ់
ពិបាកដកដ
ខែន្ធដើដ ស្រទូង
ស្នវ យ
(difficulty breathing, persistent pain or
ធងហើដ
ឬឈឺធដើដ ស្រទូង
បបូ រមា ់
pressure in the chest, new confusion,
inability to wake or stay awake, bluish
lips of face)។ បញ្ជ ីធ ន្ះដិន្ខដន្ជាធោគសញ្ញាខដលអាច្មាន្ទាាំង អស់ធ ែើ យ។
េូ ម ក្់ៃ ងសៅអន ក្ផ្ដល់សេវាសវជជសាន្រេារបេ់អនក្េម្រាប់សោរេញ្ញាសផ្សងៗសៃៀតណែល្ាន់្ារ
ឬជាបញ្ញាម្រពួយបារមាេម្រាប់ អនក្។

ដិន្ន្ឹងន្រ
ឬដិន្ដឹងែល ួន្

ធោគសញ្ញា
្ៃន្់្ៃរធផ្េងធទៀ

ម្របេិនសបើអាច េូ មៃូរេ័ពទជាមុន មុនសពល អសញ្ជ ើញសៅជួបសវជជបែឌ ិតរបេ់អនក្ ឬមនទ ីរសពៃយ រួចម្របាប់ថា
អន ក្ក្ាំពុងដាក្់ខ្ល ួនឯងសៅដាច់សដាយណែក្សដាយសារជាំងឺ COVID-19 សែើមបីសរៀបចាំបុរគលិក្េុខ្ភាពៃៃួលអន ក្
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Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

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

Public Health Department: Main Line (510) 267-8000
COVID-19 Information: (510) 268-2101
និងការពារអន ក្ែទៃមិនឱ្យឆ្ែងជាំងឺ។
o
o
o

េូ មក្ុាំរង់ចាំសៅបនទ ប់រង់ចាំ និងម្រតូវពាក្់ាេម្ររប់សពលសវលា ង
ាំ អេ់ ម្របេិនសបើអាច។
េូ មៃូរេ័ពទសៅសលខ្ 911 អន ក្ម្រតូវម្របាប់អាំពីការបញ្ជូន
និងជាំនួយសវជជសាន្រេាណែលអន ក្ម្រតូវដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្សដាយសារជាំងឺ COVID-19។
េូ មកុាំសម្របើម្របាេ់មស្ោបាយែឹក្ជញ្ជូនសាធារែៈ។

ធ ើខ ផ្នកសុែភាពស្នរធារែៈន្ឹង ជូន្ដាំែឹង ដល់កខន្ល ង ធ្វើការរបស់ែ្ុាំខ ដរឬធទ?
ណផ្នក្េុខ្ភាពសាធារែៈនឹង មិនជូន ែាំែឹង ឬបងាាញព័ត៌ានផ្ទទល់ខ្ល ួនណាមួ យរបេ់ អនក្សៅក្ណនែ ងស្វើកា ររបេ់ អនក្សែើយ
ម្របេិនសបើមិនានភាពចាំបាច់ស ែើមបី ការពារេុខ្ ភាពរបេ់ អនក្ ឬេុខ្ភាពអន ក្ែទៃ។

សូ ដអរគុែច្ាំធ ពាះកិច្ចសហការរបស់ អនកធៅកនុង បញ្ញហ សុែភាពស្ន ធារែៈដ៏ សាំខាន្់ធ ន្ះ។
COVID-19 អាចបងាឱ្យានភាពត្តនតឹង អារមាែ៍
សនះរឺជាបសចចក្សៃេមួ យចាំនួនេម្រាប់ម្ររប់ម្រ រងេុខ្ ភាពផ្ល ូវ ចិតាស ៅក្នុងសពលណែលគាានភាពចាេ់
លាេ់៖
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/coping/coping-with-stress-during-c-19pandemic.pdf
បសចចក្សៃេ CDC េម្រាប់សដាះម្រសាយភាពត្តនតឹ ងសៅក្នុ ងសពលសក្ើតានជាំងឺោ តតាត៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
ក្ាំ ណែបណនថ មទនការណែនាំ ង
ាំ សនះ និងោល់បៃបញ្ញជរបេ់មន្រនាីេុខាភិបាល ង
ាំ អេ់ ានសៅ៖
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
ម្របេិនសបើអនក្ានេាំែួរបណនថ ម េូ មចូ លសមើលសវបសាយត៍ www.acphd.org ៃូរេពទសៅណខ្សជាំនួយអាំពីជាំងឺ COVID
ត្តមរយៈសលខ្ 510-268-2101 ឬអុីណមលសៅកាន់ ncov@acgov.org។

GENERAL ISO/QUAR PACKET
FOR CASES AND CONTACTS - ENG

Page 6

ver: 12-28-2020

Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org
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ជូន្ច្ាំធ ពាះ៖

ន្ិធ យជិ ទាាំង អស់ធ ៅ Alameda County

ពី៖

Nicholas J. Moss, MD, MPH ការ ិយល័យសុខាភិបា ល (Health Office)

កដាវ ថ ុ៖ លទធផ្លធ សា អវ ិជជមាន្ COVID-19 ពុាំខ ដន្ ជាលកខ ែែឌសស្រមាប់ការស្រ ែប់ធ ៅធ្វើកា រវ ញ
ិ ធែើ យ។
Alameda County Public Health Department (ACPHD) សបដ ជាាធានចាំសពាះេុខ្ភាព
និងេុវតថិភាពរបេ់ពលរែា ាំងអេ់ ណែលរេ់សៅ ឬស្វើការសៅAlameda County។
សយើងេូ មអររុែចាំសពាះអន ក្ ង
ាំ អេ់គានណែលអនុ វតាសៅត្តមការណែនាំរ បេ់រ ែា
ឬអាជាា្រមូ លដាានេម្រាប់ េុវតថិ ភា ពក្ណនែ ងស្វើ ការ ណែលរួមាន ការណែនាំឱ្យសម្របើម្របាេ់របាាំ ងមុខ្ ការធានថា ពលរែា
េថ ិតសៅចាាយ 6 ហវ វ៊ីតពីគាន ការម្រតួតពិនិតយសោរេញ្ញាជាម្របចាំ និងការគាាំម្រៃ ឱ្យបុរគ លិក្ឈឺសានក្់សៅផ្ទះ។

ង
ាំ អេ់

ជាំងឺ
COVID-19
ក្ាំពុងរ ីក្ោលដាលសៅក្នុងេហរមន៍របេ់ស យើង
សហើយអន ក្អាចានបុរគលិក្ណែលផ្ទ ុក្វ ីរុ េ សនះ។
សោងត្តមបៃបញ្ញជរបេ់មន្រនាីេុខាភិ បាល
(Health
Officer
Orders) របេ់សយើង
បុរគលណែលផ្ទ ុក្ជាំងឺ
COVID-19
ចាំបាច់ម្រតូវសានក្់សៅផ្ទះ
និងសៅឆ្ងាយដាច់សដាយណែក្ពីអនក្ែទៃរយៈសពលោងតិ ច
10
ទែា។
សៅទែាៃ ី
11
ម្របេិនសបើពួក្គាត់ ណលងានជាំងឺម្ររ ន
ុ សដដ
សហើយ សោរេញ្ញាសផ្សងៗសៃៀតបាន្ូ រម្រសាល
ពួ ក្គាត់អាចចក្សចញពីកា រដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់ស ដាយណែក្
និងអាចម្រតែប់សៅស្វើការវ ិញបាន។
ACPHD
សូ ដខែនាំធ ដាយទទូ ច្សូ ដឱ្យន្ិធ យជកទាាំង អស់ អន្ុ ញ្ញា ឱ្យអនកផ្ទ ុកជាំង ឺ COVID-19 ស្រ ែប់ធ ៅធ្វើការវ ិញធៅកនុង រយៈធពល 10
ថ្ងៃបនទប់ពីចាប់ធ ផ្េើដធោគសញ្ញា (ឬពីការធ្វើធ សា វ ិជជមាន្ធលើកដាំបូង ស្របសិន្ធបើពុាំមាន្ធោគសញ្ញា).
បុរគលភារសម្រចើនណែលបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ជាំងឺ COVID-19 ចាំបាច់ម្រតូវស្វើចត្តាែីេ័ក្សៅផ្ទះ រយៈសពលោងតិច 10 ទែា
រិតចប់ពីទែាណែលបានបះពាល់។
សៅទែាៃ ី
11
ម្របេិនសបើពួក្គាត់ពុាំានសោរេញ្ញា សៃ
ពួ ក្គាត់អាចចក្សចញពីកា រស្វើច ត្តាែីេ័ក្ និងម្រតែប់សៅស្វើការវ ិញ។ ម្រក្ ុមមួ យចាំនួន ម្រតូវសគារពត្តមការស្វើច ត្តាែីេ័ ក្ 14 ទែា
លក្ខ ខ្ែឌ សនះរួមបញ្ចូល ង
ាំ បុរគលណែលបះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមួ យអន ក្ណែលម្របឈមខ្ព េ់នឹង ជាំងឺ្ាន់ ្ារ COVID-19 ផ្ងណែរ (ឧ ហរែ៍
អន ក្ជាំងឺៃ ឹក្សនមណផ្ែម្របសភៃៃី
II
ឬអន ក្ណែលធាែប់ពោបាលជាំងឺម ហារ ីក្)
ម្រពម ង
ាំ អន ក្ណែលរេ់ ស ៅ
ឬស្វើការសៅៃីក្ណនែ ងម្របមូ លផ្ដ ុាំគាន
(ឧ ហរែ៍
ពនធ នគារ
អសនា វា េិក្ដាាន
និងមែឌ លណែ ជ
ាំ ាំងឺជាសែើ ម )។
សយើងមិនណែនាំឱ្យនិសោជក្តម្រមូវឱ្យបុរគលិ ក្បងាាញលៃធផ្លអវ ិជជ ានសែើម បីអា ចម្រតែប់សៅស្វើ ការវ ញ
ិ សែើយ
ម្របេិនសបើពួក្គាត់បានបញ្ច ប់កា រស្វើច្ត្តា ែីស័ក ជាសាថ ពររួចសហើ យ។
អនុសាេន៍ ង
ាំ សនះរឺជាបៃដាានេុខ្ភាពសាធារែៈសដាយណផ្ែក្សលើ ភ័េតុ ត្តងណបបវ ិៃោសាន្រេា
និងការណែនាំពីន យក្ដាា ន
California Department of Public Health (CDPH) និងមជឈមែឌ ល Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
េហព័នធ។
ការស្វើសតេា សែើងវ ិញេម្រាប់អនក្ណែលបានស្វើសតេា វ ិជជ ានពីមុន
ពុាំានភាពចាំបា ច់ ស ែើ យ
សដាយសារការអនុវតាសនះពុាំា នតទមែណផ្នក្សវជជសា ន្រេាសៃ
សហើយានភ័េតុត្តងបញ្ញជក្់ច ា េ់ ថា
មនុេសភារសម្រចើនសលើេលុបពុាំអាចចមែងសមសោរសែើយសៅសម្រកាយពីរយៈសពល 10 ទែា។
ការស្វើសតេា បញ្ញជក្់អវ ិជជានពុាំណមនជាមស្ោ បាយានម្របេិៃ ធភា ពសែើម បីក្ាំ ែត់ថាសតើបុរគលសនះអាចចមែងសមសោរឬអត់សែើយ
សដាយសារការស្វើសតេា េាំខាន់ខាែាំង អាចស្វើសៅសលើ ភារលែ ិ តវ ីរុ េណែលងាប់សៅរយៈសពលបុ នានេបាដហ៍ប នទប់ ពីបុ រគលាន ក្់ ណលង
អាចចមែងសមសោរបាន។
ការស្វើសតេា បញ្ញជក្់ក្៏ម្រតូវការសហដាារចនេមព័នធ េុ ខាភិ បាល
ណែលម្រតូវការេម្រាប់អនក្ មិ ន បាន
ស្វើសតេា ពីមុន
និងអន ក្ណែលក្ាំពុង េថ ិតក្នុងសាថនភាពម្របឈមខ្ព េ់ផ្ងណែរ។
ACPHD
ដិន្ផ្េល់លិែិ បញ្ញជក់សស្រមាប់អនកស្រ ែប់ធ ៅធ្វើការវ ញ
ិ
ន្ិង ដិន្ ខែនាំឱ្យមាន្លិែិ ពីស្រគូធ ពទយ
ឬអនកផ្េល់ធ សវាធវជជស្នស្រសា ធែើយ។
េូ មអររុែចាំសពាះក្ិចចេហការ និងការចូ លរួមរបេ់អនក្សៅក្នុងការរក្ោេុ វតថិ ភាពេម្រាប់េហរមន៍រ បេ់សយើង។
្ន្ធាន្សស្រមាប់ព័ ៌មាន្បខន្ា ដ៖
•
CDPH - https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated -COVID-19-TestingGuidance.aspx
•
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dispositio n-in-home-patients.html
•
ACPHD: https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/criteria-release-fromiso-or-quar-and-return-to-work-eng-2020.07.28.pdf
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ាំែភាជ ប់សស្រមាប់ព័ ៌មាន្បខន្ា ដ

•

វ ិធានការម្រតូវអនុវតាចាំសពាះការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់ស ដាយណែក្របេ់ អនក្ជាំងឺ
និងការស្វើចត្តាែីេ័ក្អន ក្ណែលបះពាល់ផ្ទទល់ (Isolation of a Case and Quarantine of Contacts) សៅ
Alameda County ណែលរួមាន បៃបញ្ញជរបេ់មន្រនាីេុខាភិបាលេដ ីពី ការដាក្់ខ្ល ន
ួ សៅដាច់សដាយណែក្
និងការស្វើចត្តាែីេ័ក្ (Health Office Orders and Instructions for Isolations and Quarantine) ៖
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine.page

•

ការចក្សចញពីការស្វើចត្តាែីេ័ ក្៖ https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolationquarantine/when-to-self-release-from-isolatio n-2020.07.31.pdf

•

លក្ខ ែៈវ ិនិចឆ័យេម្រាប់ការចក្សចញពី ការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្ និងការស្វើចត្តាែីេ័ក្
និងការម្រតែប់សៅស្វើការវ ិញ៖ https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolationquarantine/criteria-release-from-iso-or-quar-and-return-to-work-eng-2020.07.28.pdf

•

ម្រកាហវ ិក្ CDC ពាក្់ព័នធនឹងភាពខ្ុេគានរវាងការស្វើចត្តា ែីេ័ក្ និងការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vsIsolation.pdf

•

ព័ត៌ានេម្រាប់និសោជិតសៅ Alameda County: https://covid-19.acgov.org/recovery.page

ន្ិយដន្័យ
•
•

អនកផ្ទ ុកជាំង ឺ

អនកប៉ាះពាល់

រយៈធពលឆ្លង

បុរគលណែលម្រតូវមនទ ីរពិសសា្ន៍បញ្ញជ ក្់ថា ានជាំងឺ COVID-19
ម្រតូវេថ ិតសៅដាច់សដាយណែក្ និងម្រតូវសជៀេវាងសៅក្ណនែ ងស្វើការរយៈសពលោងតិច ែប់ (10) ទែា។
សៅក្នុងរយៈសពល 24 សាងចុងសម្រកាយទនការសៅដាច់សដាយណែក្
ពួ ក្គាត់ពុាំានជាំងឺម្ររ ុនសដដសដាយពុាំបា នសម្របើ ម្របា េ់ថានាំ Tylenol
ឬថានាំសផ្សងៗសៃៀតណែលបនថ យអាការៈម្ររ ុនសដដ សហើយសោរេញ្ញា ង
ាំ អេ់
សផ្សងៗសៃៀតម្រតូវានភាព្ូ រម្រសាលម្រពមៗគាន ។
ម្របេិនសបើបុរគលានក្់បាំសពញលក្ខ ែៈវ ិនិចឆ័យ ង
ាំ អេ់សនះ
សនះពួ ក្គាត់ម្រតូវបានចត់ៃ ុក្ ថាណលងផ្ទ ុ ក្ជាំងឺសៃៀតសហើយ ។ ម្របេិនសបើពួក្គាត់មិនបាំសពញ
ត្តមលក្ខ ែៈវ ិនិចឆ័យ ង
ាំ អេ់សនះសៃ
សនះពួ ក្គាត់ម្រតូវបនា សៅដាច់ស ដាយណែក្រហូ ត ល់ ណតពួ ក្គាត់បាំសពញត្តមលក្ខ ែៈវ ន
ិ ិចឆ័យ ង
ាំ អ
េ់សនះ។
ពួ ក្គាត់អាចចក្សចញពីកា រសៅដាច់ស ដាយណែក្
និងម្រតែប់សៅស្វើេក្មាភាពែូ ចម្របម្រក្តីវ ិញបាន។
ចាំែុចសនះរួម ង
ាំ ការម្រតែប់សៅស្វើកា រវ ិញផ្ងណែរ។
•
េាជិក្ម្ររួសារ ង
ាំ អេ់របេ់អនក្ផ្ទ ុ ក្ជាំងឺ អន ក្ណែ អ
ាំ ន ក្ ជាំងឺ
ឬបុរគលសផ្សងៗសៃៀតណែលបានចាំណា យសពល ≥15 នៃី សៅក្នុងចាាយ 6 ហវ វ៊ីតពីអនក្ផ្ទ ុក្ជាំងឺ
សៅក្នុងអាំែុងសពលឆ្ែងរបេ់អនក្ផ្ទ ុក្ជាំងឺ (សដាយាន ឬគាានពាក្់ាេ)។
•
អន ក្បះពាល់រឺជាអន ក្ណែលានៃាំនក្់ៃ ាំនងជាមួ យអន ក្ផ្ទ ុ ក្ជាំងឺស ៅក្នុងរយៈសពលឆ្ែង ។ CDC
ក្ាំែត់ថា ការៃាំនក្់ៃ ាំនង រឺជាការេថ ិតសៅក្នុងចាាយ 6 ហវ វ៊ីត សដាយាន ឬគាានពាក្់ាេ
ពីអនក្ណែលានផ្ទ ុក្ជាំងឺ សៅក្នុងរយៈសពលោងតិច 15 នៃី។
ការៃាំនក្់ៃ ាំនងជាប់ៗគានណែលាន
រយៈសពលេរុបោងតិច 15 នៃី ក្នុងមួ យទែា អាចចត់ៃ ុក្ថាជាការបះពាល់ ផ្ទទល់។
• រយៈសពលណែលអន ក្ផ្ទ ុក្ជាំងឺអាចចមែង វ ីរុេសៅអន ក្ែទៃ សពាលរឺសៅសពលណែលពួ ក្គាត់អាចបងារ
ការឆ្ែង។
o ការចាប់ធ ផ្េើដរយៈសពលឆ្ែង៖ រយៈសពល 48 សាង មុនសពលសចញសោរេញ្ញាែាំបូង (ណតអន ក្ផ្ទ ុក្
ជាំងឺណែលសចញសោរេញ្ញា) ឬរយៈសពល 48 សាងមុនសពលម្របមូ លេាំណា ក្ (អន ក្ផ្ទ ុក្ជាំងឺណែលគាាន
សោរេញ្ញាណតបុសណា
ណ ះ)។
o ការបញ្ច ប់រយៈសពលឆ្ែង៖ រយៈសពលោងតិច 10 ទែា ន្ិង រយៈសពលោងតិច 24
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Alameda County Health Care Services Agency
Public Health Department
www.acphd.org

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

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

•

រយៈធពលសដៃាំ

ចសនែះសពលណែលអន ក្បះពាល់ានៃាំនក្់ៃ ាំនង រហូ តែល់សពលណែលគាត់សចញសោរេញ្ញា (ឬ
អាចសចញសោរេញ្ញា)
o រយៈសពលេមាាំ៖ 2-14 ទែាបនទប់ពីការៃាំនក្់ៃ ាំនង (ការៃាំនក្់ៃ ាំនងអាចបនា )
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ព័ ៌មាន្ធដើដបីជួយស្រគួស្នររបស់អនក
ធលែទូ រស័ពទបនទន្់ទូទាាំង រដឋ៖ 1-833-422-4255 - 7 ទែាក្នុងមួ យេបាដហ៍
ធវបស្នយ ៍អាំពីជាំង ឺ COVID-19 របស់នយកដាឋន្ Alameda County Public Health Department (ACPHD)
https://covid-19.acgov.org/index.page
ទាំព័រព័ ៌មាន្៖ https://covid-19.acgov.org/help
ខែេទូ រស័ពទ ACPHD COVID-19៖ (510) 268-2101 ncov@acgov.org
អាហារ (Food)
• ្នគារអាហារ៖ (510) 635-3663 េម្រាប់ក្មាវ ិ្ី ណចក្ចយអាហារ ង
ាំ អេ់
https://covid-19.acgov.org/food-housing-finance.page?: សូ ដធដើលបញ្ជ ីព័ត៌ានអាំពីការៃៃួល បានអាហារ
អ ាស្របធយជន្៍ ខងទាាំសុែភាព (Health Care Benefits)
• ជាំនួយេម្រាប់ការចុះសឈាាះធានោ ប់រ ងេុខ្ ភាព អន ក្បសចចក្សៃេធានោ ប់រងេុខ្ភាព៖
1-800-422-9495
• ដាក្់ពាក្យត្តមអនឡាញសែើមបីសេន ើេុាំជាំនួយ ពីក្មា វ ិ្ី MediCAL និងក្មាវ ិ្ីសផ្សងៗសៃៀត៖
https://www.mybenefitscalwin.org/
ខផ្នកពិធ ស្រគ្នះ/សុែភាពផ្ល វូ ច្ិ ា (Mental Health/Counseling)
• ACCESS- 1-800-491-9099 8:30-5:00 M-F
• សេវាជាំនួយេម្រាប់អនក្ានវ ិបតាិ Alameda County (24 សាង)៖ 1-800-273-8255
https://covid-19.acgov.org/coping.page
ជាំន្ួយហិរញ្ា វ ថ ុ (Financial Assistance)
េូ មពិនិតយសមើលរែាបាលម្រក្ ុងក្នុង មូ លដាា នរបេ់ អនក្ េម្រាប់ជាំនួយហិរញ្ា វតថុពាក្់ព័នធនឹងជាំ ងឺក្ូវ ីែ៖
• Oakland- https://www.oaklandca.gov/topics/covid-19
• Alameda- https://www.alamedaca.gov/ALERTS-COVID-19
• San Leandro- https://www.sanleandro.org/c19/
• Hayward- https://www.hayward-ca.gov/covid-19
• Fremont- https://www.fremont.gov/3571/Coronavir us-Disease-2019
• Berkeley- https://www.cityofberkeley.info/covid-19/
• Albany- https://www.albanyca.org/our-city/covid-19-response-resources
• Emeryville- http://www.emeryville.org/coronavirus
• Newark- https://www.newark.org/residents/covid-19-coronavirus
• Dublin- https://www.dublin.ca.gov/coronavirus
• Pleasanton- https://covid19.cityofpleasantonca.gov/index.html
• Livermore- https://cityoflivermore.net/about/emergency/covid19.htm
• Union City- https://www.unioncity.org/445/Coronavir us-Disease-COVID-19
• តាំបន់ Piedmont- https://piedmont.ca.gov/government/covid -19
ព័ ៌មាន្អាំពីលាំធ ៅដាឋន្ ន្ិង ព័ ៌មាន្ធផ្េងៗធទៀ
• សៅៃូរេ័ពទសៅសលខ្ 211

(Housing and Other Resources)

អាជីព/ការងារ (ដជឈដែឌលអាជីព) (Career Centers)
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•

•

•
•

Eden Area
សវបសាយត៍៖ www.edenareaonestop.org
អុីណមល៖ edenareaajcc@rubiconprograms.org
ៃូរេ័ពទ៖ (510) 672-4150 or (925) 914-7675
Tri-Cities
សវបសាយត៍៖ www.ohlone.edu/careercenter
អុីណមល៖ careercenter@ohlone.edu
ៃូរេ័ពទ៖ (510) 742-2323
North Cities
អុីណមល៖ coa-ncitiescc@peralta.edu
ៃូរេ័ពទ៖ (510) 748-2208
Tri-Valley
សវបសាយត៍៖ www.trivalleyonestop.org
អុីណមល៖ employerservices@clpccd.org
ៃូរេ័ពទ៖ (925) 560-9431
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