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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពកា
ី រសៅដាច់សដាយណែក្ និងការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ក្នុងផ្ទ ះេម្រាប់អនក្ផ្ទុក្ ី ររសេក្ូ រ ូណា-2019 (COVID-19)
និងម្ររួសាររបេ់ពួក្គាត់ ឬអន ក្បះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យគាត់
(Home Isolation and Quarantine Instructions for People with Coronavirus-2019 (COVID-19) Infection and their
Household or Close Contacts)
ធ្វ ើបច្ចុបបន្ន ភាពថ្ងៃទី19 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន2
ាំ 021
ធ ើការធៅដាច្់ធដាយខែក ន្ិងការធ្វ ើច្ត្តាែីស័កែុសគ្ននយ៉ាងដូ ច្ធម្េ ច្?
1.

ការសៅដាច់សដាយណែក្ (ISOLATION) រឺជាការក្ាទសក្បសរគលណែលឈឺ ឬស្វ ើសតេា ានសមសោរ COVID-19
ណែលគាានសោរេញ្ញាសៅឆ្ងាយពីអនក្ែទទ ស ះបីសៅផ្ទ ះខ្ល ួនឯងក្៏សដាយ។
ម្របេិនសបើអនក្ានការបញ្ញាក្់ពីមនទ ីរពិសសា្ន៍ ការស្វ ើសោរី ិនិចឆ័យរបេ់សីជ្ា បែឌិត ថាានជ្ាំងឺ COVID-19
សនះអន ក្ម្រតូីអនសីតា ត្តមទបញ្ញារបេ់មន្រនាីេសខាភិបាលេដ ីពីការសៅដាច់សដាយណែក្ត្តមរយៈសីបសាយត៍
https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine។

2.

ការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ (QUARANTINE) រឺជាការរក្ាទសក្បសរគលានក្់ណែលបានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ានជ្ាំងឺ
COVID-19 ឱ្យសៅឆ្ងាយពីអនក្ែទទ។ ម្របេិនសបើអនក្ជាម្ររួសារ ឬអន ក្បះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ានផ្ទុក្ជ្ាំងឺ
COVID-19
សនះអន ក្ម្រតូីអនសីតា ត្តមបទបញ្ញារបេ់មន្រនាីេសខាភិបាលេដ ីពី
ការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ត្តមរយៈសីបសាយត៍ http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-andisolation។

3.

េម្រាប់និសោជ្ិត និងបសរគលិក្ណែ ាំេសខ្ភាពគាានសោរេញ្ញា
(asymptomatic)
ណែលក្ាំពសងស្វ ើសតេា
ជាណផ្ន ក្មួ យទនការស្វ ើសតេា ក្ណនែ ងស្វ ើការជាម្របចាំ
ពសាំានភាពចាំបាច់សៅក្នុងការសៅដាច់សដាយណែក្សៅសពលរង់ចាំលទធ ផ្លស្វ ើសតេា សែើយ
បសណនា ការសៅដាច់សដាយណែក្ចាំបាច់ម្រតូីអនសីតា េម្រាប់លទធ ផ្លសតេា ី ិជ្ា
ាន និងេម្រាប់អនក្ស្វ ើសតេា សដាយសារេងស័យានសោរេញ្ញាជ្ាំងឺ COVID-19។
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ធសច្កេ ីខែនាំអាំពីការធៅដាច្់ធដាយខែកធៅផ្ទះ (HOME ISOLATION)
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតូីបានស្វ ើសោរី ិនិចឆ័យថាានជ្ាំងឺ COVID-19 អន ក្ម្រតូីអនសីតា ត្តមែាំណាក្់កាលទនការសៅដាច់សដាយណែក្ក្នុងផ្ទ ះ
ាំងសនះសែើមបីការងារការោលដាលជ្ាំងឺ។ ម្របេិនសបើអនក្ស្វ ើសតេា ស ើញានជ្ាំងឺ
សនះអន ក្អាចនឹងទទួ លបានការសៅទូ រេ័ពទពីសយើងណែលជានយក្ដាានេសខាភិបាលក្នុងមូ លដាានរបេ់អនក្ នឹង ក្់ទងសៅអន ក្
សែើមបីែឹងថាអន ក្អាការៈោងែូ ចសមដ ច និងស្វ ើការត្តមដានអាំពីការបះពាល់។
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតូីបានស្វ ើសតេា សដាយសារានសោរេញ្ញាេងស័យជ្ាំងឺ COVID-19 និងក្ាំពសងរង់ចាំលទធ ផ្លស្វ ើសតេា
េូ មអនសីតា ត្តមសេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការសៅដាច់សដាយណែក្ ង
ាំ សនះរហូ ត ល់ណតសចញលទធ ផ្លសតេា ។
សូម្ស្ននក់ធៅផ្ទះរហូ ទាល់ខ អន កជាសះធសបើយ
• អន ក្ជ្ាំងឺ COVID-19 ភារសម្រចើននឹងានអាការៈជ្ាំងឺម្រសាលតិចតួ ច (mild illness) សហើយអាច្ូ រម្រសាលត្តមរយៈការណែ ាំ
សៅផ្ទ ះម្រតឹមម្រតូីសដាយពសាំចាំបាច់សៅជ្ួ បអន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ េ
ាំ សខ្ភាព។
ម្របេិនសបើអនក្ានអាយសចប់ពី
65
ឆ្ងនាំសែើងសៅ
ឺ
ឺ
ឺ
ឺ
ឺ
ានទផ្ទ សពាះ ឬបញ្ញាេសខ្ភាពសផ្សងៗ ែូ ចជា ជ្ាំងសបះែូ ង ជ្ាំងហឺត ជ្ាំងេួត ជ្ាំងទឹក្សនមណផ្ែ ម ជ្ាំងតម្រមងសនម (heart
disease, asthma, lung disease, diabetes, kidney disease) ឬម្របព័នធការពារោងកាយទន់សខ្ាយ (weakened
immune system) សនះអន ក្ានភាពម្របឈមកាន់ណតខ្ព េ់ (higher risk) ចាំសពាះជ្ាំងឺ ឬបញ្ញាកាន់ណត្ា ន់្ារ។

●
●

េូ មក្សាំសៅស្វ ើការ សាលាសរៀន ឬទីក្ណនែ ងសាធារែៈ។
សូម្ស្ននក់ធៅផ្ទះរយៈធពលយ៉ាង ិច្ 10 ថ្ងៃ បនទប់ពីអនកចាប់ធផ្េើម្ឈឺ ន្ិង យ៉ាង ិច្ 1 ថ្ងៃ
គិ ចាប់ពីអនកបាន្ជា្ូ រស្រស្នល។ ស្នាន្ភាព្ូ រស្រស្នលគឺមាន្ន្័យថា អន កខលងមាន្ជាំងឺស្រគ ុន្ធដេរយៈធពល 24
ធមា៉ាងធដាយពុាំបាន្ធស្របើស្របាស់ថានប
ាំ ន្ា យជាំងឺស្រគ ុន្ធដេ (e.g. Tylenol® ឬ ibuprofen) ធហើយធោគសញ្ញារបស់អនក (ដូ ច្ជា
កអ ក ដកដធងហ ើម្ញាប់។ល។) បាន្្ូ រស្រស្នល។
ឧ ហរែ៍ ម្របេិនសបើអនក្បានចប់សផ្ដ ើមឈឺជ្ាំងឺ COVID-19 សៅទែាទី01 ណខ្មក្ោ
សនះអន ក្ម្រតូីេថ ិតសៅដាច់សដាយណែក្រហូ តែល់ទែាទី11
ណខ្មក្ោ
សហើយអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការ
ឬសាលាសរៀនសៅទែាទី12
ណខ្មក្ោ
ែោបណាអន ក្ណលងានម្ររ ុនសដដ ឬបានម្រេួលខ្ល ួនសែើង ី ិញ។
ម្របេិនសបើអនក្ពសាំធាែប់មិនម្រេួលខ្ល ួន បសណនា ស្វ ើសតេា ានី ររសេ SARS-CoV-2
ណែលជាី ររសេបងក ជ្ាំងឺ COVID-19 េូ មសានក្់សៅផ្ទ ះរយៈសពលោងតិច 10 ទែា
បនទប់ពីកាលបរ ិសចឆ ទស្វ ើសតេា របេ់អនក្ផ្ងណែរ។
អន ក្សៅផ្ទ ះរបេ់អនក្ ទែរូ រ ួមសភទ និងអន ក្ណែ ាំរបេ់អនក្ ម្រតូីបានចត់ទសក្ថាជា “អន ក្បះពាល់ផ្ទទល់ (close contacts)”
សហើយរួ រអនសីតា ត្តមធសច្កេ ីខែនាំអាំពីការធ្វ ើច្ត្តាែីស័កធៅផ្ទះ (Home Quarantine Instructions)។
បសរគល ាំងសនះរ ួមាន អន ក្ណែលបានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ចប់ពី 48 សាង
មសនសពលសោរេញ្ញារបេ់អនក្បានចប់សផ្ដ ើម រហូ ត ល់ណតអន ក្បានដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្។
េូ មផ្ដ ល់ឯក្សារសនះសៅែល់ពួក្គាត់ផ្ងណែរ។ េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថ មអាំពីអនក្ណែលោប់ថាជាអន ក្បះពាល់ជ្ិតេន ិទធ
េូ មចូ លសមើលសីបសាយត៍ https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/closecontact-infographic-khm-2020.10.12.pdf។
o

●

●

ធ ើស្រ វូ ធ្វ ើដូច្ធម្េ ច្ ស្របសិន្ធបើអនកម្ិន្អាច្ធៅដាច្់ធដាយខែកពីអនកដថ្ទ?
● អន ក្ណែលបនា បះពាល់ផ្ទទល់ ឧ ហរែ៍ អន ក្ណែ ាំ នឹងម្រតូីចប់សផ្ដ ើមីែា ចត្តាែីេ័ក្ែាីសែើង ី ិញ
រិតចប់ពីទែាចសងសម្រកាយណែលពួ ក្គាត់បានបះពាល់ជ្ិតេន ិទធជាមួ យអន ក្
ឬរិតចប់ពីទែា ណែលអន ក្េថ ិតសៅក្នុងការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្។
ទែាចសងសម្រកាយណែលពួ ក្គាត់បានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ ម្រតូីោប់ជាទែា 0
សហើយពួ ក្គាត់អាចបញ្ច ប់ការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្របេ់ខ្ល ួនបនទប់ពីទែាទី 10។
o ឧ ហរែ៍ ម្របេិនសបើ Alex ជាអន ក្សមើលណែ Robin ណែលបានស្វ ើសតេា ី ិជ្ា ានសៅទែាទី01 ណខ្មក្ោ សនះ Robin
នឹងម្រតូីចក្សចញពីការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ សហើយអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញសៅទែាទី12 ណខ្មក្ោ។ Alex
រួ រចប់សផ្ដ ើមីែដ ចត្តាែីេ័ក្ែាីសៅទែាទី12 ណខ្មក្ោ សហើយអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញសៅទែា ទី22 ណខ្មក្ោ។
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ធ ើមាន្ការពិចារណាពិធសសសស្រមាប់បុគគលិកខងទាាំសុែភាព រ ួម្ទាាំងអន កខដលធ្វ ើការងារធៅម្ែឌលខងទាាំរយៈធពលខវង (long
term care facilities (LTCF)) ដូ ច្ជា ផ្ទះខងទាាំអនកជាំងឺ (nursing homes) ឬម្ែឌលជាំន្ួយសស្រមាប់ការរស់ធៅ (assisted
living facilities) ខដរឬធទ?
ឺ ប់ពី្ាន់្ារខាែាំងសៅ្ា ន់្ារបាំផ្សត (ឧ ហរែ៍ បានសានក្់សៅសពលយប់សៅមនទ ីរសពទយ)
បសរគលិក្ណែ ាំេសខ្ភាពណែលជ្ាំងច
ឬណែលានម្របព័នធការពារោងកាយចសះសខ្ាយ្ា ន់្ារ (severely immunocompromised)
(ឧ ហរែ៍ក្ាំពសងឆ្ែ ងកាត់ការពាបាលជ្ាំងឺសដាយសម្របើថានរ
ាំ ីមី (undergoing chemotherapy)) រួ ររង់ចាំរហូ តែល់រយៈសពល 20 ទែា
បនទប់ពីសចញសោរេញ្ញាជាសលើក្ែាំបូងមសនសពលម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញ។ ចូ រពិសម្រគាះសោបល់ជាមួ យអន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ ាំេសខ្ភាព ឬ
ACPHD សែើមបីសេន ើេសាំការណែនាំបណនថ មម្របេិនសបើអនក្េថ ិតសៅក្នុងម្របសភទសនះ
និងានេាំែួរអាំពីរយៈសពលណែលអន ក្ចាំបាច់ម្រតូីេថ ិតសៅក្នុ ងការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្។
ធ ើបុគគលមានក់អាច្ឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 ជាធលើកទីពីរខដរឬធទ?
អាចានក្រែីឆ្ែងជ្ាំងឺជាសលើក្ទីពីរ បសណនា ក្រែីសនះក្ម្រមណាេ់ ជាពិសេេម្របេិនសបើរយៈសពលតិចជាង 90
ទែាបានក្នែ ងផ្សតរិតចប់ពីសពលសចញសោរេញ្ញាជ្ាំងឺ COVID-19 ជាសលើក្ែាំបូង ឬអន ក្ស្វ ើសតេា ស ើញានសោរជាសលើក្ែាំបូង។
• ម្របេិនសបើអនក្បានេះសេបើយពីជ្ាំងឺ
COVID-19
និងានសោរេញ្ញាែាី
(new
symptoms)
អន ក្រួ រណតពិភាក្ាជាមួ យអន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ ាំេសខ្ភាព។ អន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ ាំេសខ្ភាពអាចណែនាំឱ្យស្វ ើសតេា ែាី (new test)
ជាពិសេេម្របេិនសបើរយៈសពល 90 ទែា បានក្នែ ងផ្សតរិតចប់ពីសពលអន ក្ចប់សផ្ដ ើមានសោរេញ្ញាជាសលើក្ែាំបូង
ឬអន ក្ស្វ ើសតេា ស ើញានសោរជាសលើក្ែាំបូង។
• ម្របេិនសបើអនក្ពសាំានសោរេញ្ញាែាី បសណនា ានលទធ ផ្លសតេា ី ិជ្ា ានសៅក្នុងរយៈសពល 90 ទែា
រិតចប់ពីសពលសចញសោរេញ្ញាជាសលើក្ែាំបូង ឬានលទធ ផ្លសតេា ជ្ាំងឺ COVID-19 ី ិជ្ា ាន
សនះអន ក្ពសាំចាំបាច់សៅដាច់សដាយណែក្ សហើយអន ក្បះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ពសាំចាំបាច់ស្វ ើចត្តាែីេ័ក្សែើយ។
េូ មក្សាំសភែ ចត្តមដានខ្ល ួនឯង និងសៅជ្ួ បជាមួ យអន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ ាំ ម្របេិនសបើអនក្ានសោរេញ្ញា។

ធ ើែ្ុាំគួរចាក់វ៉ាក់ស្នាំងខដរឬធទ ស្របសិន្ធបើពីម្ុន្ែ្ុាំធ្លលប់មាន្ជាំងឺ COVID-19?

•

•
•

ម្របេិនសបើបចចុបបនន អន ក្ានជ្ាំងឺ COVID-19 ឬស្វ ើសតេា ី ិជ្ា ានី ររសេ SARS-CoV-2
អន ក្រួ ររង់ចាំចក្់វាក្់សាាំងរហូ ត ល់ណតសោរេញ្ញារបេ់អនក្បាន្ូ រម្រសាល (ម្របេិនសបើអនក្ានសោរេញ្ញា)
និងរហូ ត ល់ណតអន ក្បានបញ្ច ប់រយៈសពលដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្។
អន ក្អាចសម្រជ្ើេសរ រេរង់ចាំរហូ ត ល់ណតបញ្ច ប់រយៈសពល 90 ទែា សែើមបីចក្់វាក្់សាាំង បសណនា មិនណមនជា លក្ខ ខ្ែឌចាំបាច់សទ។
ម្របេិនសបើអនក្ធាែប់ានជ្ាំងឺ COVID-19 អន ក្សៅណតរួ រចក្់វាក្់សាាំងសៅសពលអន ក្អាចានេិទធិម្ររប់ម្រគាន់សែើមបីចក្់
សដាយសារពសាំានភាពចាេ់លាេ់ថាសតើម្របព័នធភាពសាសាំណែលសចញពីការឆ្ែ ងជ្ាំងឺនឹងានរយៈសពលបសណា
ា សែើយ។
ម្របេិនសបើអនក្ានជ្ាំងឺ COVID-19 និងពសាំបានទទួ លការពាបាលសដាយសម្របើម្របាេ់អងគ បែិម្របាែមូ ែូក្ល ូន (monoclonal
antibodies) ឬផ្ទែសាា convalescent plasma សៅក្នុងរយៈសពល 90 ទែាចសងសម្រកាយសទ
េូ មពិភាក្ាជាមួ យអន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ េ
ាំ សខ្ភាពរបេ់អនក្ អាំពីសពលសីលាណែលអន ក្រួ រចក្់វាក្់សាាំង។ សគាលការែ៍ណែនាំពី
CDC ានសៅសលើសីបសាយត៍ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html.

ការខែនាំអាំពីការធ្វ ើច្ត្តាែីស័កធៅផ្ទះ
ម្របេិនសបើអនក្រេ់សៅក្នុងម្ររួសារណតមួ យ ឬ បានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យនរណាានក្់ណែលម្រតូីបានស្វ ើសោរី ិនិចឆ័យស ើញថាានជ្ាំងឺ
COVID-19
(រ ួម ង
ាំ
ការបះពាល់រយៈសពលពី
48
សាង
មសនសពលពួ ក្គាត់ានសោរេញ្ញាណាមួ យ
រហូ តែល់សពលពួ ក្គាត់ដាក្់ខ្ល ួនដាច់សដាយណែក្ពីអនក្ែទទ
(selfisolated))
អន ក្ម្រតូីអនសីតា ត្តមជ្ាំហានទនការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្សៅផ្ទ ះ ង
ាំ សនះ។
ការសចញសោរេញ្ញាអាចម្រតូីការរយៈសពល
2-14
ទែា
ែូ សចន ះអន ក្មិនអាចថាសតើ
អន ក្ានផ្ទុក្ជ្ាំងឺ
ឬមួ យក្៏អត់សែើយ។
ជាការេាំខាន់ណែលអន ក្ម្រតូីសានក្់សៅផ្ទ ះ
និង
ត្តមដានេសខ្ភាពខ្ល ួនឯងសៅក្នុងរយៈសពលសនះសែើមបីការពារការចមែ ងសៅអន ក្ែទទ។
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ធ ើកត្តាអវ ីែលះខដលធ្វ ើឱ្យមាន្ការប៉ាះពាល់ផ្ទទល់?

•

ការបះពាល់ផ្ទទល់ានន័យថា អន ក្េថ ិតសៅក្នុងចាាយ 6 ហវ វ៊ីតពីបសរគលណែលានជ្ាំងឺក្ូ ី រែ 19 រយៈសពលោងតិច 15 នទី
ស ះបសរគលសនះបានពាក្់ ឬមិនបានពាក្់របាាំងមសខ្ក្៏សដាយ ឬបានបះពាល់សារធាតសោី
ឬសារធាតសសចញពីោងកាយសដាយពសាំបានសម្របើម្របាេ់ ី ិធានការបងាករេមម្រេប។
ការបះពាល់ណែលានរយៈសពលេរសបចប់ពី 15 នទីសែើងសៅសៅក្នុងមួ យទែា អាចចត់ទសក្ថាជារការបះពាល់ផ្ទទល់
សដាយណផ្ែ ក្សលើក្ម្រមិតទនការបះពាល់ (ឧ ហរែ៍
សតើបសរគលសនះានទាំនក្់ទាំនងសម្រចើនែងសៅក្នុងទីក្ណនែ ងបិទជ្ិតជាមួ យបសរគលណែលានផ្ទុក្ជ្ាំងឺ COVID-19
ណែលសចញសោរេញ្ញា)។
អន ក្ណែលបនា បះពាល់ផ្ទទល់ ឧ ហរែ៍ អន ក្ណែ ាំ នឹងម្រតូីចប់សផ្ដ ើមីែា ចត្តាែីេ័ក្ែាីសែើង ី ិញ
រិតចប់ពីទែាចសងសម្រកាយណែលពួ ក្គាត់បានបះពាល់ជ្ិតេន ិទធជាមួ យអន ក្ជ្ាំងឺ
ឬរិតចប់ពីទែាចសងសម្រកាយណែលអន ក្ជ្ាំងឺេថិតសៅក្នុងការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្។
ទែាចសងសម្រកាយណែលបសរគលសនះបានបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ជ្ាំងឺ ម្រតូីោប់ជាទែា 0
សហើយបសរគលសនះអាចបញ្ច ប់ការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្របេ់ខ្ល ួនបនទប់ពីទែា ទី 10។
o ឧ ហរែ៍ ម្របេិនសបើ Alex ជាអន ក្សមើលណែ Robin ណែលបានស្វ ើសតេា ី ិជ្ា ានសៅទែាទី01 ណខ្មក្ោ សនះ Robin
នឹងម្រតូីចក្សចញពីការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ សហើយអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញសៅទែាទី12 ណខ្មក្ោ។ Alex
រួ រចប់សផ្ដ ើមីែដ ចត្តាែីេ័ក្ែាីសៅទែាទី12 ណខ្មក្ោ សហើយអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញសៅទែា ទី22 ណខ្មក្ោ។

•

•

ធ ើអនកគួ រស្ននក់ធៅផ្ទះរយៈធពលប៉ាុនាន្?
េម្រាប់បសរគលភារសម្រចើន អន ក្រួ រសានក្់សៅផ្ទ ះរយៈសពល 10 ទែា បនទប់ពីអនក្បះពាល់ផ្ទទល់ជាសលើក្ចសងសម្រកាយជាមួ យបសរគលផ្ទុក្ជ្ាំងឺ
COVID-19។ ទែាចសងសម្រកាយទនការបះពាល់ផ្ទទល់ម្រតូីោប់ថាជាទែា 0។ អន ក្រួ រសានក្់សៅផ្ទ ះចប់ពីទែាទី 1 ែល់ទែាទី 10 សហើយអន ក្អាច
ចក្សចញពីការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្សៅទែាទី 11។
ធ ើអវីែលះស្រ វូ បាន្ធលើកខលងពី វ ិធ្លន្រយៈធពល 10 ថ្ងៃ?
សររួ រសានក្់សៅផ្ទ ះរយៈសពល 14 ទែា ម្របេិនសបើពួក្គាត់បះពាល់ផ្ទទល់ជាទូ សៅជាមួ យបសរគលណែលម្របឈមខ្ព េ់នឹងជ្ាំងឺ COVID-19
ែូ ចជា អន ក្ជ្ាំងឺមហារ រក្ ឬជ្ាំងឺទឹក្សនមណផ្ែ មម្របសភទទី II ឬម្របេិនសបើពួក្គាត់រេ់សៅ ឬស្វ ើការសៅទីក្ណនែ ងម្របមូ លផ្្ុាំគាន។
ទីក្ណនែ ងម្របមូ លផ្្ុាំ (Congregate facilities) រ ួមាន៖
• មែឌលណែ រាំ យៈសពលណីង (Long-term care facilities) (LTCF)
• មែឌលណក្ណម្រប (Correctional facilities)
• េណា
ា គារសានក្់សៅបនទ ប់ណម្ររមួ យ (Single Room Occupancy) (SRO)
• អសនា វាេិក្ដាាន (Dormitories)
• ជ្ម្រមក្េម្រាប់ពលរែា គាានផ្ទ ះេណមបង (Shelters for unhoused persons)
បសរគលេាំខាន់មួយចាំនួនអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញមសនសពលក្ាំែត់។
សៅក្នុងសពលានក្ងវ ះខាតបសរគលិក្្ា ន់្ារ
បសរគលិក្ណផ្ន ក្ណែ ាំេសខ្ភាព
បសរគលិក្េសន្រងាគះបនទន់
និងបសរគលិក្សេវាេងគ មណែលអាចានការបះពាល់ទល់មសខ្ផ្ទទល់ជាមួ យ
អតិែិជ្នសៅក្នុងម្របព័នធេសខ្សាលភាពក្សារ ឬមែឌលសានក្់សៅសដាយានជ្ាំនួយ អាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញបនទប់ពីទែាទី 7 ែោបណា
ពួ ក្គាត់ានលទធ ផ្លសតេា PCR test អី ិជ្ា ានសៅបនទប់ពីទែាទី 5។
េូ សមើលសីបសាយត៍ Alameda County COVID-19 េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថ ម https://covid-19.acgov.org/isolationquarantine#quarantine.
ធ ើអនកខដលចាក់វ៉ាក់ស្នាំងរ ួច្ (vaccinated people) ចាាំបាច្់ស្រ វូ ធ្វ ើច្ត្តាែីស័កខដរឬធទ?

•

អន ក្ណែលចក្់វាក្់សាាំងរ ួចណែលបះពាល់ជាមួ យបសរគលណែលេងស័យ ឬម្រតូីបានបញ្ញាក្់ថាានជ្ាំងឺ COVID-19
ពសាំចាំបាច់ស្វ ើចត្តាែីេ័ក្សទ ម្របេិនសបើពួក្គាត់បាំសពញត្តមលក្ខ ែៈី ិនិចឆ័យែូ ចខាងសម្រកាម៖
o

រយៈសពលោងតិច 2 េបាដហ៍ បសណនា មិនសលើេពី 3 ណខ្ រិតចប់ពីសពលណែលអន ក្ចក្់វាក្់សាាំងែូ េចសងសម្រកាយ
ណែលវាក្់សាាំងែូ េចសងសម្រកាយានន័យថា ជាែូ េទី 2 សៅក្នុងឈសត 2 ែូ េ (ែូ ចជា Pfizer ឬ Moderna) ឬ
មួ យែូ េទនវាក្់សាាំងចាំនួនមួ យែូ េ។
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o

•

ពសាំានសោរេញ្ញា COVID-19 រិតចប់ពីការបះពាល់ផ្ទទល់សលើក្ចសងសម្រកាយ។

ឧ ហរែ៍ ម្របេិនសបើ Alex បានទទួ លែូ េទី 2 ទនវាក្់សាាំង Moderna សៅទែាទី01 ណខ្មក្ោ
និងបានបះពាល់ផ្ទទល់សៅទែា ទី31 ជាមួ យបសរគលណែលសម្រកាយមក្ម្រតូីបានស្វ ើសតេា លទធ ផ្លី ិជ្ា ានជ្ាំងឺ COVID-19 សនះ Alex
មិនចាំបាច់ស្វ ើចត្តាែីេ័ក្សែើយ។ ស ះបីោងណា គាត់រួរបនា ត្តមដានការឆ្ែ ងជ្ាំងឺរហូ តែល់ទែាទី12 ណខ្សមសា។
ម្របេិនសបើគាត់ានសោរេញ្ញាសៅក្នុងសពលសនះ គាត់រួរដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្ភាែមៗ
និង ក្់ទងសៅអន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ ាំេសខ្ភាព។

ធ ើែ្ុាំគួរធ្វ ើធ សាខដរឬធទ?

•

ម្របេិនសបើអនក្អាចទទួ លបានការស្វ ើសតេា សដាយេសីតថ ិភាព សយើងេូ មណែនាំឱ្យអន ក្បះពាល់ស្វ ើសតេា រក្សមសោរ។
េូ មបញ្ញាក្់ថា លទធ ផ្លសតេា អី ិជ្ា ានសៅក្នុងរយៈសពល 10 ទែា ពសាំានន័យថា
អន ក្មិនអាចគាានលទធ ផ្លី ិជ្ា ានសៅសពលសម្រកាយសទៀតសែើយ។ អន ក្ម្រតូីស្វ ើចត្តាែីេ័ក្សៅផ្ទ ះរយៈសពល 10 ទែា ។

ធ ើគួរធ្វ ើដូច្ធម្េ ច្ស្របសិន្ធបើអនកមាន្ធោគសញ្ញា?

•

សោរេញ្ញាជ្ាំងឺ COVID-19 រ ួមាន ម្ររ ុនសដដ ឬម្ររ ុនញាក្់ ក្ែ ក្ ែក្ែសងា ើមញាប់ ឬពិបាក្ែក្ែសងា ើម អេ់ក្ាែាំង ឈឺសាច់ែសាំ
ឬែងខ្ល ួន ឈឺក្ាល ឬណលងែឹងរេជាតិ ឬក្ែ ិន ឈឺក្ តឹងម្រចមសះ ឬសហៀរេាំសបារ ចង់ក្អ ួត ឬក្អ ួត ឬោក្។

ម្របេិនសបើអនក្ានសោរេញ្ញា អន ក្អាចានជ្ាំងឺ COVID-19 សហើយអន ក្រួ រអនសីតា ត្តមការណែនាំេដីពីការសៅដាច់សដាយ
ណែក្សៅផ្ទ ះ។ េូ ម ក្់ទងសៅអន ក្ផ្ដ ល់សេវាណែ េ
ាំ សខ្ភាព និងម្រតូីស្វ ើសតេា ម្របេិនសបើអាច។
ការដាក់កាំហិ ន្ិងការផ្េល់ព័ ៌មាន្ខដលអន្ុវ ា ទាង
ាំ ច្ាំធពាះ
អន កធៅដាច្់ធដាយខែក ន្ិងអន កធ្វ ើច្ត្តាែីស័កធៅផ្ទះ

•
•

•
•
•
•

េូ មសៅសានក្់សៅផ្ទ ះ។ េូ មក្សាំសៅស្វ ើការ ឬទីក្ណនែ ងសាធារែៈ។
េូ មសៅដាច់សដាយណែក្ពីអនក្ែទទសៅក្នុងផ្ទ ះរបេ់អនក្ ឱ្យបានសម្រចើនត្តមណែលអាចស្វ ើបាន
និងពាក្់របាាំងមសខ្សៅសពលេថ ិតជាមួ យអន ក្ែទទ។ េូ មសានក្់សៅក្នុងបនទ ប់ណាមួ យចាេ់លាេ់
និងឆ្ងាយពីអនក្ែទទសៅក្នុងផ្ទ ះរបេ់អនក្ឱ្យបានសម្រចើនត្តមណែលអាចស្វ ើបាន។
ជាការេាំខាន់ណែលអន ក្ម្រតូីសៅឆ្ងាយពីអនក្ណែលម្របឈមនឹងជ្ាំងឺ្ាន់្ារ។
េូ មសម្របើម្របាេ់បនទ ប់ទឹក្សដាយណែក្ ម្របេិនសបើអាច។
េូ មក្សាំចមែ ិន ឬបសម្រមើមហ ូបេម្រាប់អនក្ែទទ។
េូ មក្សាំអនសញ្ញាតឱ្យានអន ក្សៅសលងផ្ទ ះរបេ់អនក្។
េូ មក្សាំសម្របើម្របាេ់មស្ាបាយែឹក្ជ្ញ្ជន
ូ សាធារែៈ ជ្ិះរែយនា រ ួមគាន ឬរែយនា ត្តក្់េសី។

វ ិ្ីទប់ស្នត ់ការរ កកោលដាលជាំងឺ
• ម្រតូីខ្ទ ប់ាត់សៅសពលក្ែ ក្ ឬក្ណា
ដ េ់។ ខ្ទ ប់ាត់ និងម្រចមសះសដាយសម្របើម្រក្ដាេអនម័យ ឬក្ណា
ដ េ់ដាក្់ទែអាី
រឺមិនណមនទែរបេ់អនក្សទ បនទប់មក្ម្រតូីសបាះសចលម្រក្ដាេអនម័យសនះ សៅក្នុង្សងេាំោម និងម្រតូីលាងទែភាែមៗ។
• ម្រតូីលាងទែឱ្យបានញឹក្ញាប់ និងសាែតលែ សដាយសម្របើសាបវូ និងទឹក្រយៈសពលោងតិច 20 ី ិនទី ជាពិសេេបនទប់ពីក្ែក្
ក្ណា
ដ េ់ ឬញឹេេាំសបារ ឬបនទប់ពីសម្របើម្របាេ់បនទ ប់ទឹក្រ ួច។
អាចសម្របើម្របាេ់ទឹក្អាល់ក្សលលាងទែណែលានជាតិអាល់ក្សលោងតិច 62% ជ្ាំនួេឱ្យសាបវូ
និងទឹក្ម្របេិនសបើសមើលសៅគាានសានមម្របឡាក្់។
• មិនម្រតូីសម្របើម្របាេ់េាារៈក្នុងផ្ទ ះរ ួមគាន។ មិនម្រតូីសម្របើម្របាេ់ចន ណពងទឹក្ េាារៈផ្ទ ះបាយ ក្ណនសងសពាះសគា េាារៈសលើណម្ររ
ឬីតថុសផ្សងៗសទៀតជាមួ យេាជ្ិក្សៅក្នុងផ្ទ ះរបេ់អនក្។ បនទប់ពីសម្របើម្របាេ់ីតថុ ង
ាំ សនះរ ួច ម្រតូីលាងេាែតឱ្យបានសាែតលែ
សដាយសម្របើសាបវូ និងទឹក្។ េសមែ ៀក្បាំពាក្់អាចសបាក្រក្់សៅក្នុងាេសីនសបាក្រក្់ទូសៅសដាយសម្របើទឹក្សដដ និងទឹក្សាបវូ
ឬអាចដាក្់បណនថ មទឹក្ស្វ ើឱ្យេ បសណនា មិនណមនជាីតថុចាំបាច់សែើយ។
• ម្រតូីលាងេាែត និងេាែប់សមសោរសៅសលើទផ្ទ “ណែលានការបះពាល់ញឹក្ញាប់ (high-touch)” ឱ្យបានសរៀងោល់ទែា ែូ ចជា
បញ្ា រ ទផ្ទ ខាងសលើតស បងាកនទែ វ រ េាារៈបាំពាក្់សផ្សងៗ បងគ ន់ ទូ រេ័ពទ សតសលទូ រទេសន៍ ក្ូ នសសារ កាដរឆ្នុច តស និងតសក្ាលណម្ររ។
ជាមួ យគានសនះ ម្រតូីលាងេាែត និងេាែប់សមសោរណែលអាចានីតថុោីសចញពីោងកាយសៅសលើសនះ។ ម្រតូីសម្របើន្រេាយបាញ់
ឬម្រក្ណាត់ជ្ូតេាែត និងេាែប់សមសោរ សៅត្តមការណែនាំសៅសលើសាែក្ផ្លិតផ្ល។
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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
ការអន្ុវ ា ខងទាាំធៅផ្ទះ
• ម្រតូីេម្រាក្ ពិសារទឹក្ឱ្យបានសម្រចើន សលបថាន ាំ acetaminophen (Tylenol®) សែើមបីបនថ យជ្ាំងឺម្ររ ុនសដដ និងការឈឺចប់។
o េូ មបញ្ញាក្់ថា ក្សារអាយសតិចជាង 2
ឆ្ងនាំមិនម្រតូីផ្ដ ល់ថានផ្ទ
ាំ ដ សាយទិញខ្ល ួនឯងសដាយពសាំបានពិភាក្ាជាមួ យសីជ្ា បែឌិតសែើយ។
o េូ មបញ្ញាថា ថានម
ាំ ិនអាច “ពាបាល (cure)” ជ្ាំងឺ COVID-19 និងមិនបញ្ឈប់អនក្មិនឱ្យឆ្ែ ងជ្ាំងឺសែើយ។
• េូ មណេវ ងរក្សេវាណែ ាំេសខ្ភាពម្របេិនសបើសោរេញ្ញារបេ់អនក្កាន់ណត្ា ន់្ារ
ជាពិសេេម្របេិនសបើអនក្កាន់ណតម្របឈមនឹងជ្ាំងឺ្ាន់្ារ។
o

ធោគសញ្ញាខដលបងាហញថា
អន កគួ រខសវងរកធសវខងទាាំធវជជស្នស្រសារ ួម្មាន្
ពិបាកដកដធងហ ើម្ ឈឺម្ិន្ស្រពម្បា ់
ឬខែន្ធដើម្ស្រទូង អារម្ា ែ៍ម្ិន្ន្ឹងន្រ
ម្ិន្ដឹងែល ួន្ ឬភាាក់ៗ ស្នវយបបូ រមា ់។

ពិបាកដកដ
ធងហ ើម្

ខែន្ធដើម្ស្រទូង
ឬឈឺធដើម្ស្រទូង

ស្នវយ
បបូ រមា ់

ម្ិន្ន្ឹងន្រ
ម្ិន្ដឹងែល ួន្

ធោគសញ្ញា
្ៃ ន្់្ៃរធផ្េងធទៀ

បញ្ជីធន្ះពុាំមាន្ធោគសញ្ញាខដលអាច្មាន្ទាាំងអស់ធែើយ។
េូ ម ក្់ទងសៅអន ក្ផ្ដ ល់សេវាសីជ្ា សាន្រេារបេ់អនក្េម្រាប់សោរេញ្ញាសផ្សងៗសទៀតណែល្ា ន់្ារ
ឬជាបញ្ញាម្រពួយបារមា េម្រាប់អនក្។

●

ម្របេិនសបើអាច េូ មទូ រេ័ពទជាមសនមសនសពលអសញ្ា ើញសៅជ្ួ បសីជ្ា បែឌិតរបេ់អនក្ ឬមនទ ីរសពទយ រ ួចម្របាប់ថា
អន ក្ក្ាំពសងក្ាំពសងដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្សដាយសារជ្ាំងឺ COVID-19 សែើមបីសរៀបចាំបសរគលិក្េសខ្ភាពទទួ លអន ក្
និងការពារអន ក្ែទទមិនឱ្យឆ្ែ ងជ្ាំងឺ។
o
o
o

េូ មក្សាំរង់ចាំសៅបនទ ប់រង់ចាំ និងម្រតូីពាក្់ាេម្ររប់សពលសីលា ាំងអេ់ ម្របេិនសបើអាច។
េូ មទូ រេ័ពទសៅសលខ្ 911 អន ក្ម្រតូីម្របាប់អាំពីការបញ្ជន
ូ
និងជ្ាំនួយសីជ្ា សាន្រេាណែលអន ក្ម្រតូីដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្សដាយសារជ្ាំងឺ COVID-19។
េូ មក្សាំសម្របើម្របាេ់មស្ាបាយែឹក្ជ្ញ្ជន
ូ សាធារែៈ។

ធ ើខផ្នកសុែភាពស្នរធ្លរែៈន្ឹងជូន្ដាំែឹងដល់កខន្ល ងធ្វ ើការរបស់ែ្ុាំខដរឬធទ?
ណផ្ន ក្េសខ្ភាពសាធារែៈនឹងមិនជ្ូ នែាំែឹង ឬបងាាញព័ត៌ានផ្ទទល់ខ្ល ួនណាមួ យរបេ់អនក្សៅក្ណនែ ងស្វ ើការរបេ់អនក្សែើយ
ម្របេិនសបើមិនានភាពចាំបាច់សែើមបីការពារេសខ្ភាពរបេ់អនក្ ឬេសខ្ភាពអន ក្ែទទ។
សូម្អរគុែច្ាំធពាះកិច្ចសហការរបស់អនកធៅកនុងបញ្ញហសុែភាពស្នធ្លរែៈដ៏សាំខាន្់ធន្ះ។
COVID-19 អាចបងក ឱ្យានភាពត្តនតឹងអារមា ែ៍
សនះរឺជាបសចច ក្សទេមួ យចាំនួនេម្រាប់ម្ររប់ម្ររងេសខ្ភាពផ្ល ីូ ចិតាសៅក្នុងសពលណែលគាានភាពចាេ់
លាេ់៖

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/coping/coping-with-stress-during-c-19pandemic.pdf
បសចច ក្សទេ CDC េម្រាប់សដាះម្រសាយភាពត្តនតឹងសៅក្នុងសពលសក្ើតានជ្ាំងឺោតតាត៖

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
ក្ាំណែបណនថ មទនការណែនាំ

ង
ាំ សនះ និងោល់បទបញ្ញារបេ់មន្រនាីេសខាភិបាល

ង
ាំ អេ់ ានសៅ៖

https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
ម្របេិនសបើអនក្ានេាំែួរបណនថ ម េូ មចូ លសមើលសីបសាយត៍ www.acphd.org ទូ រេពទ សៅណខ្សជ្ាំនួយអាំពីជ្ាំងឺ COVID
ត្តមរយៈសលខ្ 510-268-2101 ឬអសីណមលសៅកាន់ ncov@acgov.org។
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ជូន្ច្ាំធពាះ

ន្ិធយជិ ទាាំងអស់ធៅ Alameda County

ពី

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

កម្ា វ ថ ុ លទធ ផ្លធ សាអវ ិជជមាន្ COVID-19 ពុាំខម្ន្ជាលកខ ែែឌសស្រមាប់ការស្រ ែប់ធៅធ្វ ើការវ ិញធែើយ។
Alameda County Public Health Department (ACPHD) សបដ ជាាធានចាំសពាះេសខ្ភាព
និងេសីតថ ិភាពរបេ់បសរគល ង
ាំ អេ់ណែលរេ់សៅ ឬស្វ ើការសៅAlameda County។
សយើងេូ មអររសែចាំសពាះអន ក្ ាំងអេ់គានណែលអនសីតា សៅត្តមការណែនាំរបេ់រែា
ឬអាជាា្រមូ លដាានេម្រាប់េសីតថ ិភាពក្ណនែ ងស្វ ើការ ណែលរ ួមាន ការណែនាំឱ្យសម្របើម្របាេ់របាាំងមសខ្ ការធានថា បសរគល
េថ ិតសៅចាាយ 6 ហវ វ៊ីតពីគាន ការម្រតួតពិនិតយសោរេញ្ញាជាម្របចាំ និងការគាាំម្រទឱ្យបសរគលិក្ឈឺសានក្់សៅផ្ទ ះ។

ាំងអេ់

ជ្ាំងឺ COVID-19 ក្ាំពសង រ រក្ោលដាលសៅក្នុងេហរមន៍របេ់សយើង សហើយអន ក្អាចានបសរគលិក្ណែលផ្ទុក្ ី ររសេសនះ។
សោងត្តមបទបញ្ញារបេ់មន្រនាីេសខាភិបាល (Health Officer Orders) របេ់សយើង បសរគលណែលផ្ទុក្ជ្ាំងឺ COVID-19
ចាំបាច់ម្រតូីសានក្់សៅផ្ទ ះ និងសៅឆ្ងាយដាច់សដាយណែក្ពីអនក្ែទទរយៈសពលោងតិច 10 ទែា។ សៅទែាទី 11
ម្របេិនសបើពួក្គាត់ណលងានជ្ាំងឺម្ររ ុនសដដ សហើយសោរេញ្ញាសផ្សងៗសទៀតបាន្ូ រម្រសាល
ពួ ក្គាត់អាចចក្សចញពីការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្ និងអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញបាន។ ACPHD
សូម្ខែនាំធដាយទទូ ច្សូម្ឱ្យន្ិធយជកទាាំងអស់អន្ុញ្ញា ឱ្យបុគគលផ្ទ ក
ុ ជាំងឺ COVID-19 ស្រ ែប់ធៅធ្វ ើការវ ិញធៅកនុងរយៈធពល 10
ថ្ងៃបនទប់ពីចាប់ធផ្េើម្ធោគសញ្ញា (ឬពីការធ្វ ើធ សា វ ិជជមាន្ធលើកទីម្ួយ ស្របសិន្ធបើគ្នាន្ធោគសញ្ញា)។
បសរគលភារសម្រចើនណែលបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ជ្ាំងឺ COVID-19 ចាំបាច់ម្រតូីស្វ ើចត្តាែីេ័ក្សៅផ្ទ ះរយៈសពលោងតិច 10 ទែា
រិតចប់ពីទែាណែលបានបះពាល់។ សៅទែា ទី 11 ម្របេិនសបើពួក្គាត់ពសាំានសោរេញ្ញាសទ
ពួ ក្គាត់អាចចក្សចញពីការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ និងម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញ។ ម្រក្ ុមមួ យចាំនួនសគារពត្តមការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្ 14 ទែា
លក្ខ ខ្ែឌសនះរ ួមបញ្ចល
ូ
ាំងបសរគលណែលបះពាល់ផ្ទទល់ជាមួ យអន ក្ណែលម្របឈមខ្ព េ់នឹងជ្ាំងឺ្ាន់្ារ COVID-19 ផ្ងណែរ (ឧ ហរែ៍
អន ក្ជ្ាំងឺទឹក្សនមណផ្ែ មម្របសភទទី II ឬអន ក្ណែលធាែប់ពាបាលជ្ាំងឺមហារ រក្) ម្រពម ាំងអន ក្ណែលរេ់សៅ
ឬស្វ ើការសៅទីក្ណនែ ងម្របមូ លផ្្ុាំគាន (ឧ ហរែ៍ ពនធ នគារ អសនា វាេិក្ដាាន និងមែឌលណែ ាំជ្ាំងឺជាសែើម)។
សយើងមិនណែនាំឱ្យនិសោជ្ក្តម្រមូីឱ្យបសរគលិក្បងាាញលទធ ផ្លអី ិជ្ា ានសែើមបីអាចម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញសែើយ
ម្របេិនសបើពួក្គាត់បានបញ្ច ប់ការស្វ ើច្ត្តាែីស័កជាសាថពរ។
អនសសាេន៍ ាំងសនះរឺជាបទដាានេសខ្ភាពសាធារែៈសដាយណផ្ែ ក្សលើភ័េតុត្តងណបបី ិទាសាន្រេា និងការណែនាំពីនយក្ដាាន
California Department of Public Health (CDPH) និងមជ្ឈមែឌល Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
េហព័នធ។ ការស្វ ើសែើង ី ិញេម្រាប់អនក្ណែលបានស្វ ើសតេា ី ិជ្ា ានពីមសន ពសាំានភាពចាំបាច់សែើយ
សដាយសារការអនសីតា សនះពសាំានតទមែ ណផ្ន ក្សីជ្ា សាន្រេាសទ សហើយានភ័េតុត្តងបញ្ញាក្់ចាេ់ថា
មនសេសភារសម្រចើនសលើេលសបពសាំអាចចមែ ងសមសោរសែើយសៅសម្រកាយពីរយៈសពល 10 ទែា។
ការស្វ ើសតេា បញ្ញាក្់អ ី ិជ្ា ានពសាំណមនជាមស្ាបាយានម្របេិទធភាពសែើមបីក្ាំែត់ថាសតើបសរគលសនះអាចចមែ ងសមសោរឬអត់សែើយ
សដាយសារការស្វ ើសតេា េាំខាន់ខាែាំងអាចស្វ ើសៅសលើភារលែ ិត ី ររសេណែលងាប់សៅរយៈសពលបសនានេបាដហ៍បនទប់ពីបសរគលានក្់ណលងអា
ចចមែ ងសមសោរបាន។ ការស្វ ើសតេា បញ្ញាក្់ក្៏ម្រតូីការសហដាារចនេមព ័នធេសខាភិបាលផ្ងណែរ។ ACPHD
ម្ិន្ផ្េល់លិែិ បញ្ញជក់សស្រមាប់អនកស្រ ែប់ធៅធ្វ ើការវ ិញ ន្ិងម្ិន្ខែនាំឱ្យមាន្លិែិ ពីស្រគូធពទយ ឬអន កផ្េល់ធសវធវជជស្នស្រសាធែើយ។
េូ មអររសែចាំសពាះក្ិចចេហការ និងការចូ លរ ួមរបេ់អនក្សៅក្នុងការរក្ាេសីតថ ិភាពេម្រាប់េហរមន៍របេ់សយើង។
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្ន្ធ្លន្សស្រមាប់ព័ ៌មាន្បខន្ា ម្
• 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/disposition-in-home-patients.html
ាំែភាជប់សស្រមាប់ព័ ៌មាន្បខន្ា ម្

•

ី ិធានការម្រតូីអនសីតា ចាំសពាះការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្របេ់អនក្ជ្ាំងឺ
និងការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្អន ក្ណែលបះពាល់ផ្ទទល់ (Isolation of a Case and Quarantine of Contacts) សៅ
Alameda County ណែលរ ួមាន បទបញ្ញារបេ់មន្រនាីេសខាភិបាលេដ ីពីការដាក្់ខ្ល ួនសៅដាច់សដាយណែក្
និងការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្៖ https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine.page

•

ការចក្សចញពីការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្៖

•

ឯក្សារណែនាំរបេ់ CDPH

https://covid-19.acgov.org/covid19assets/docs/isolation-quarantine/when-can-i-leave-isolation-khm-2021.01.26.pdf
េដ ីពីការស្វ ើចត្តាែីេ័ក្េម្រាប់បសរគលិក្ណែ

ាំេសខ្ភាពណែលបះពាល់ជាមួ យី ររសេ SARS-CoV-2

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
•

អវ ីណែលអន ក្រួ រណែណឹឹឹងអី រណឹ-19 ណែសឹើមវីការពារខ្្ ឹួនអន ក្ និងអន ណក្ទទ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheetKhmer.pdf
•

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

ន្ិយម្ន្័យ
•
•

អន កផ្ទ ុកជាំងឺ

•

អន កប៉ាះពាល់
•

បសរគលណែលម្រតូីមនទ ីរពិសសា្ន៍បញ្ញាក្់ថា ានជ្ាំងឺ COVID-19
ម្រតូីេថ ិតសៅដាច់សដាយណែក្ និងម្រតូីសជ្ៀេវាងសៅក្ណនែ ងស្វ ើការរយៈសពលោងតិចែប់ (10) ទែា។
សៅក្នុងរយៈសពល 24 សាងចសងសម្រកាយទនការសៅដាច់សដាយណែក្
ពួ ក្គាត់ពសាំានជ្ាំងឺម្ររ ុនសដដសដាយពសាំបានសម្របើម្របាេ់ថាន ាំ Tylenol
ឬថានសាំ ផ្សងៗសទៀតណែលបនថ យអាការៈម្ររ ុនសដដ សហើយសោរេញ្ញា
ាំងអេ់
សផ្សងៗសទៀតម្រតូីានភាព្ូ រម្រសាលម្រពមៗគាន។
ម្របេិនសបើបសរគលានក្់បាំសពញលក្ខ ែៈី ិនិចឆ័យ ង
ាំ អេ់សនះ
សនះពួ ក្គាត់ម្រតូីបានចត់ទសក្ថាណលងផ្ទុក្ជ្ាំងឺសទៀតសហើយ។ ម្របេិនសបើពួក្គាត់មិនបាំសពញ
ត្តមលក្ខ ែៈី ិនិចឆ័យ ាំងអេ់សនះសទ
សនះពួ ក្គាត់ម្រតូីបនា សៅដាច់សដាយណែក្រហូ ត ល់ណតពួ ក្គាត់បាំសពញត្តមលក្ខ ែៈី ិនិចឆ័យ ាំងអេ់
សនះ។
ពួ ក្គាត់អាចចក្សចញពីការសៅដាច់សដាយណែក្ និងម្រតែប់សៅស្វ ើេក្មា ភាពែូ ចម្របម្រក្តី ី ិញបាន។
ចាំែសចសនះរ ួម ាំងការម្រតែប់សៅស្វ ើការី ិញផ្ងណែរ។
េាជ្ិក្ម្ររួសារ ង
ាំ អេ់របេ់អនក្ផ្ទុក្ជ្ាំងឺ អន ក្ណែ ាំអន ក្ឆ្ែ ង
ឬបសរគលសផ្សងៗសទៀតណែលបានចាំណាយសពល ≥15 នទី សៅក្នុងចាាយ 6 ហវ វ៊ីតពីអនក្ផ្ទុក្ជ្ាំងឺ
សៅក្នុងអាំែ
ុ ងសពលឆ្ែ ងរបេ់អនក្ផ្ទុក្ជ្ាំងឺ (សដាយាន ឬគាានពាក្់ាេ)។
អន ក្បះពាល់រឺជាអន ក្ណែលានទាំនក្់ទាំនងជាមួ យអន ក្ផ្ទុក្ជ្ាំងឺសៅក្នុងរយៈសពលឆ្ែ ង។ CDC
ក្ាំែត់ថា ការទាំនក្់ទាំនង រឺជាការេថ ិតសៅក្នុងចាាយ 6 សដាយាន ឬគាានពាក្់ាេ
ពីអនក្ណែលានផ្ទុក្ជ្ាំងឺ សៅក្នុងរយៈសពលោងតិច 15 នទី។
ការទាំនក្់ទាំនងជាប់ៗគានណែលានរយៈសពលេរសបោងតិច 15 នទី ក្នុងមួ យទែា
អាចចត់ទសក្ថាជាការបះពាល់ផ្ទទល់។
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រយៈធពលឆ្ល ង

រយៈធពលសម្ៃ ាំ

• រយៈសពលណែលអន ក្ផ្ទុក្ជ្ាំងឺអាចចមែ ង ី ររសេសៅអន ក្ែទទ សពាលរឺសៅសពលណែលពួ ក្គាត់អាចបងក រ
ការឆ្ែ ង។
o ការចាប់ធផ្េើម្រយៈសពលឆ្ែ ង៖ រយៈសពល 48 សាង មសនសពលសចញសោរេញ្ញាែាំបូង (ណតអន ក្ផ្ទុក្
ជ្ាំងឺណែលសចញសោរេញ្ញា) ឬរយៈសពល 48 សាងមសនសពលម្របមូ លេាំណាក្ (អន ក្ផ្ទុក្ជ្ាំងឺណែលគាាន
សោរេញ្ញាណតបសសណា
ា ះ)។
o ការបញ្ច ប់រយៈសពលឆ្ែ ង៖ រយៈសពលោងតិច 10 ទែា ន្ិងរយៈសពលោងតិច 24
សាងបនទប់ពីជាេះសេបើយ។
•
ចសនែះសពលណែលអន ក្បះពាល់ានទាំនក្់ទាំនង រហូ តែល់សពលណែលគាត់សចញសោរេញ្ញា (ឬ
អាចសចញសោរេញ្ញា)
o រយៈសពលេមា ាំ៖ 2-14 ទែាបនទប់ពីការទាំនក្់ទាំនង (ការទាំនក្់ទាំនងអាចបនា )
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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
ព័ ៌មាន្ធដើម្បីជួយស្រគួ ស្នររបស់អនក
ធលែទូ រស័ពទបនទន្់ទូទាង
ាំ រដឋ 1-833-422-4255 - 7 ទែាក្នុងមួ យេបាដហ៍
ធវបស្នយ ៍អាំពីជាំងឺ 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 េម្រាប់ក្មា ី ិ្ីណចក្ចយអាហារ

ង
ាំ អេ់ េូ មចូ លសមើលសីបសាយត៍

https://covid-19.acgov.org/food-housing-finance.page រ ួចេូ មចសច បញ្ា ីព័ត៌ានអាំពីការទទួ លបានអាហារ
(Food Access Resource List)
អ ា ស្របធយជន្៍ខងទាាំសុែភាព (Health Care Benefits)
• ជ្ាំនួយេម្រាប់ការចសះស្ាះធានោប់រងេសខ្ភាព អន ក្បសចច ក្សទេធានោប់រងេសខ្ភាព៖
1-800-422-9495
• ដាក្់ពាក្យត្តមអនឡាញសែើមបីសេន ើេសាំជ្ាំនួយពីក្មា ី ិ្ី MediCAL និងក្មា ី ិ្ីសផ្សងៗសទៀត៖
https://www.mybenefitscalwin.org/
ពិធស្រគ្នះ/សុែភាពផ្ល វូ ច្ិ ា (Mental Health/Counseling)
• ACCESS- 1-800-491-9099 8:30-5:00 M-F សេវាជ្ាំនួយេម្រាប់អនក្ានី ិបតា ិសៅ Alameda County (24 សាង) ៖ 1-800273-8255
• សេវាគាាំម្រទអន ក្ានី ិបតា ិ (Crisis Support Services of Alameda County Teen Text Line៖ េរសេរអក្សរ “SAFE” សផ្ាើសៅសលខ្
20121 ចប់ពីសាង 4 លាាច ែល់សាង 11 យប់ជាសរៀងោល់ទែា។
• ណខ្សទូ រេ័ពទពាបាលការសម្របើម្របាេ់ថានសាំ ញៀន និងបញ្ជន
ូ បនា (Substance Use Treatment and Referral Helpline)៖ 1-844-6827215 8:30 ម្រពឹក្ ែល់សាង 9:00 យប់ M-F សារជាេាំសែងេម្រាប់ការសៅសៅសម្រដសាងស្វ ើការ។
• ណខ្សទូ រេ័ពទជាតិការពារការស្វ ើអតា ឃាត (National Suicide Prevention Lifeline) (24 សាង) 1-800-273-8255 (English) ឬ
1-888-628-9454 (Spanish)
• ណខ្សទូ រេ័ពទ ី ិបតា ផ្ល ីូ ចិតា្ាន់្ារ (Disaster Distress Helpline) (24 សាង) 1-800-985-5990 ឬសផ្ាើសារជាអក្សរ “TalkWithUs”
សៅសលខ្ 66746
• េូ មចូ លសមើលសីបសាយត៍ COVID របេ់សខាន្ី Alameda County សែើមបីទទួ លបានព័ត៌ានបណនថ ម៖ https://covid19.acgov.org/coping.page
ជាំន្ួយហិរញ្ាវ ថ ុ (Financial Assistance)
េូ មពិនិតយសមើលរែា បាលទីម្រក្ ុងក្នុងមូ លដាានរបេ់អនក្ពាក្់ព័នធនឹងជ្ាំនួយហិរញ្ា ីតថុពាក្់ព័នធនឹងជ្ាំងឺក្ូ ី រែេម្រាប់ទីម្រក្ ុងនីមួយៗ៖
• 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/Coronavirus-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
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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
•
•
•
•

Pleasanton- https://covid19.cityofpleasantonca.gov/index.html
Livermore- https://cityoflivermore.net/about/emergency/covid19.htm
Union City- https://www.unioncity.org/445/Coronavirus-Disease-COVID-19
Piedmont- https://piedmont.ca.gov/government/covid-19

ព័ ៌មាន្អាំពីលាំធៅដាឋន្ ន្ិងព័ ៌មាន្ធផ្េងៗធទៀ
• េូ មទូ រេ័ពទសៅសលខ្ 211
អាជីព/ការងារ (ម្ជឈម្ែឌលអាជីព)
• Eden Area
សីបសាយត៍៖ www.edenareaonestop.org
អសីណមល៖ edenareaajcc@rubiconprograms.org
ទូ រេ័ពទ៖ (510) 672-4150 ឬ (925) 914-7675
•

Tri-Cities
សីបសាយត៍៖ www.ohlone.edu/careercenter
អសីណមល៖ careercenter@ohlone.edu
ទូ រេ័ពទ៖ (510) 742-2323

•

North Cities
អសីណមល៖ coa-ncitiescc@peralta.edu
ទូ រេ័ពទ៖ (510) 748-2208

•

Tri-Valley
សីបសាយត៍៖ www.trivalleyonestop.org
អសីណមល៖ employerservices@clpccd.org
ទូ រេ័ពទ៖ (925) 560-9431
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ការឡែនុំ៖ ហតើខ្ញុំអាចចាកហចញពីការដាក់ខល ួន
ហៅដាច់ហដាយឡែក(Isolation) ហៅហពលណា?
ខ្ញុំគិត ឬដឹងថា ខ្ញុំមានជុំងឺ COVID-19 ហ ើយខ្ញុំមានហោគញ្ញា។
ហតើខ្ញុំអាចចាកហចញពីការដាក់ខល ួនហៅដាច់ហដាយឡែកហៅហពលណា?
អ្ន កអាចនៅក្កែរអ្ន កដទៃបន្ទាប់ពី៖
• រយៈនពល 10 ទងៃ គិតចាប់ពីអ្នកនចញនោគសញ្ញាជា
នលើកដំបូង និង
• រយៈនពល 24 ន ៉ោ ងនោយគ្មានជំងឺគ្គ ុននដៅ និង
• នោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 របស់អ្នកបានធូ រនសែើយ។
ិ
ខ្ញំបាននធវ ើនតសត វជជ
ននេនោគ COVID-19 ប៉ោ៉ុក្នត ខ្ញំព៉ុំ ន
នោគសញ្ញានៃ នតើខ្ញំអាចចាកនចញពីការោក់ខល ួននៅោច់
នោយក្ែកនៅនពលណា?
គ្តូវស្ននក់នៅផ្ា ះ និងនៅឆ្ងៃយពីអ្នកដទៃរហូ តដល់
បញ្ច ប់រយៈនពល 10 ទងៃ គិតចាប់ពីនពលក្ដលអ្ន កនធវ ើនត
សត ន ើញ ននេនោគ។

ទងៃសូនយ (0) គឺជាទងៃដំបូងក្ដលនចញនោគ
សញ្ញា ឬទងៃក្ដលអ្ន កគ្តូវបាននធវ ើនតសត ។
នៅទងៃៃី 11 អ្ន កអាចចាកនចញពីការ
ោក់ខល ួននៅោច់នោយក្ែក។.*
អ្ន កមិនចាុំបាច់ទាល់ឡតហ្វ ើហតញតហ ើញថាគ្មានហមហោគ ហដើមបីចាកហចញពីការ
ិ
ិ
ដាក់ខល ួនហៅដាច់ហដាយឡែក ឬវលត្តែប់
ហៅហ្វ ើការវញហែើ
យ។
*ប៉ុគគលេួ យចំនួនតូ ចគួ រោក់ខល ួននៅោច់នោយក្ែករយៈនពល 20 ទងៃ នៅនពល

នការក្ែន្ទំពីនវជជ បែឌិិត។

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

When Can I Leave Isolation?

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

01/26/2021

