យរើខ្្ុាំគរួ យ្វច្ើ តាាឡីសក័ រយៈយពលបនុ ម នទថ្ា?
យោងតាមយោលការណ៍ណណនាំណែលបានយ្វើបច្ចុបបននភាពថ្មីរបស់មជ្ឈមណឌ ល Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC)
នយកដ្ឋាន California Department of Public Health បានយច្ញយោលការណ៍ណណនាំសដីពីការយ្វើច្តាាឡីស័កជ្ាំងឺ COVID-19 ណែលបាន
យ្វើបច្ចុបបននភាពថ្មី។
បទបញ្ជារបស់មន្រនតីសុខាភិបាលយខាន្ី Alameda (Alameda County Health Officer Order) សដីពីការយ្វើច្តាាឡីស័កមានយៅន្ររង់យនេះ។
យរើខ្្ុាំគរួ យ្វយើ រសារកយមយរាគណែរឬយទយៅកនងុ រយៈយពលយ្វច្ើ តាាឡីសក័ ?

យរើអ្វីយៅជាការយ្វច្ើ តាាឡីសក័ ?

ន្របសិនយបើមាន យរាគសញ្ជា យៅកនុងរយៈយពលយ្វើច្តាាឡីស័ក អ្នកគួរយ្វើយរសារកយមយរាគ។ យបើយ េះជាអ្នកមិន
មានយរាគសញ្ជាក៍យដ្ឋយ ACPHD សូមណណនាំឱ្យយ្វើយរសារកវីរុស SARS-CoV-2 យៅកនុង
ច្យនល េះយពលពី 4 យៅ 10 ទថ្ា បនទ ប់ពីមានការបេះពាល់
ផ្ទទល់។

ការយ្វើច្តាាឡីស័កគឺជាការដ្ឋក់បុគគលណាមានក់ណែលអាច្ឆ្លង SARS-CoV-2 ណែលជាវីរុ
សបងកជ្ាំងឺ COVID-19 ឱ្យយៅដ្ឋច្់យដ្ឋយណឡកពីអ្នកែទទ។

យរើនរណាខ្លេះន្ររវូ យ្វច្ើ តាាឡីសក័ ?

ន្របសិនយបើអ្នកបានបេះពាល់ជ្ិរសនិទធ(Close Contact) ជាមួយអ្នកជ្ាំងឺ OVID19 ឬន្ររូវបានយ្វើយរសាវិជ្ាមាន វីរុស SARS-CoV-2 អ្នកអាច្នឹងមានការឆ្លង យ ើយ
ន្ររូវយ្វើច្តាាឡីស័ក។
ការបេះពាល់ជ្ិរសនិទធ (Close Contact) មានន័យថា អ្នកបានសថិរកនុងច្មាាយ 6 វ៊ី
រពីបុគគលណែលមានផ្ទុកជ្ាំងឺកូវីែ 19 កនុងរយៈយពលសរុបចាប់ពី 15 នទី យឡើងយៅ យ េះបីអ្នក
បានពាក់មាសក៏យដ្ឋយ។
រយៈយពលខ្លីៗណែលសរុបយសមើនឹង 15 នទី កនុងទថ្ាណរមួយក៏រាប់ថា ជាការបេះពាល់ផ្ទទល់ផ្ងណែរ។
ការបេះពាល់ផ្ទទល់ក៏មានន័យថា អ្នកបានបេះពាល់រយៈយពលរិច្ជាង បុណនាការបេះពាល់យន្រច្ើនជាមួយនឹង
រាំណក់ទឹករូច្ៗតាមផ្លូវែយងហើមពីបុគគលណែលមានផ្ទុកជ្ាំងឺកូវីែ 19 ផ្ងណែរ។ ឧ រណ៍ បុគគល
មានជ្ាំងឺ បានកអកដ្ឋក់អ្នកយដ្ឋយផ្ទទល់។
បុគគលណែលមានជ្ាំងឺកូវីែ 19 ឬន្ររូវបានយ្វើយរសារកយ ើញវីរុស SARS-CoV-2 ពុាំចាាំបាច្់
យ្វើច្តាាឡីស័ក ឬយ្វើយរសាមដងយទៀររយៈយពលរ ូរែល់ 3 ណខ្ បនទ ប់ពីការដ្ឋក់ខ្លួនយៅដ្ឋច្់យដ្ឋយ
ណឡក ែរាបណាពួកោរ់ពុាំមានយរាគសញ្ជា។ អ្នកណែលមានយរាគសញ្ជាយៅកនុងរយៈយពល 3 ណខ្ អាច្
នឹងន្ររូវយ្វើយរសាមដងយទៀរ យ ើយគួរ ក់ទងយៅអ្នកផ្ដលយសវាណថ្ ាំរបស់ោរ់។

យរើនរណាខ្លេះគួរយ្វច្ើ តាាឡីសក័ រយៈយពល 14 ទថ្ា?

រយៈយពលយ្វើច្តាាឡីស័ក 14 ទថ្ាយៅណរជាជ្យន្រមើសណែលមានសុវរថិភាពបាំផ្ុរ ែូយច្នេះយទើបចាាំបាច្់ន្ររូវយ្វើ
ច្តាាឡីស័ករយៈយពល 14 ទថ្ា ន្របសិនយបើអ្នកមានការបេះពាល់ផ្ទទល់ជាន្របចាាំជាមួយអ្នកណែលមានការន្របឈម
ខ្ពស់នឹងជ្ាំងឺ្ាន់្ារ ែូច្ជា អ្នកណែលមានន្របព័នធការពាររាងកាយទន់យខ្ោយ។ ន្របសិនយបើអ្នករស់យៅទីកណនលង
ណាមួយខាងយន្រកាម អ្នកន្ររូវយ្វើច្តាាឡីស័ករយៈយពល 14 ទថ្ាបនទ ប់ពីការបេះពាល់យលើកច្ុងយន្រកាយ
• មណឌ លណថ្ ាំរយៈយពលណវង (Long-term care facilities, LTCF)
¹
• មណឌ លណកណន្រប
• សណាាោរស្ននក់យៅបនទប់ណន្រគមួយ (Single Room Occupancy
SRO)
• អ្យនាវាសិកដ្ឋាន
• ជ្ន្រមកសន្រមាប់ពលរែាោមនផ្ទេះសណមបង
ទថ្ាច្ុងយន្រកាយទនការបេះពាល់ផ្ទទល់ (Close Contact) ជាមួយអ្នកផ្ទុកជ្ាំងឺន្ររូវបានយៅថា “ទថ្ា
0”។ ន្របសិនយបើអ្នកោម នយរាគសញ្ជា យ ើយយរសារបស់អ្នកមានលទធផ្លអ្វិជ្ាមាន (ន្របសិនយបើបានយ្វើយរសា)
យនេះការយ្វើច្តាាឡីស័ករយៈយពល 14 ទថ្ារបស់អ្នកបញ្ចប់យៅទថ្ាទី 15។ឧ រណ៍ន្របសិនយបើការបេះពាល់
ផ្ទទល់ច្ុងយន្រកាយរបស់អ្នកយៅទថ្ាទី2 ណខ្មករា យនេះទថ្ាច្ុងយន្រកាយគឺយៅទថ្ាទី15។
¹LTCF ណែលខ្វេះបុគគលិកយ្វើការយៅកនុងយពលផ្ទុេះជ្ាំងឺ គួរពិយន្រោេះយោបល់ជាមួយ ACPHD យែើមបី
ទទួលបានការណណនាំបណនថមអ្ាំពីការយ្វើច្តាាឡីស័ក។
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How Long Should I Stay in Quarantine?
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យរើខ្្ុាំគរួ យ្វច្ើ តាាឡីសក័ រយៈយពលបនុ ម នទថ្ា?
យរើនរណាខ្លេះអាច្បញ្ចបកា់ រយ្វច្ើ តាាឡីសក័ បនទ ប់ពរី យៈយពល 10 ទថ្ា?

ន្របសិនយបើអ្នកមិនបានបេះពាល់ផ្ទទល់ជាមួយបុគគលណែលន្របឈមខ្ពស់នឹងជ្ាំ ងឺ្ាន់្ារ(high risk
for severe disease) យ ើយអ្នកពុាំមានយរាគសញ្ជា យនេះអ្នកអាច្បញ្ចប់ការយ្វើច្តាាឡី
ស័ករយៈយពល 10 ទថ្ា បនទ ប់ពីការបេះពាល់យលើកច្ុងយន្រកាយរបស់អ្នក។ ឧ រណ៍ ន្របសិនយបើការបេះ
ពាល់ផ្ទទល់យលើកច្ុងយន្រកាយរបស់អ្នកយៅទថ្ាទី1 ណខ្មករា យនេះទថ្ាទីមួយទនការយ្វើច្តាាឡីស័ករយៈយពល
10 ទថ្ា គឺយៅទថ្ាទី2 ណខ្មករា យ ើយទថ្ាច្ុងយន្រកាយគឺយៅទថ្ាទី11 ណខ្មករា។
ន្របសិនយបើអ្នកយ្វើច្តាាឡីស័ករយៈយពលរិច្ជាង 14 ទថ្ា អ្នកន្ររូវ
1.

តាមដ្ឋនខ្លួនអ្នកអ្ាំពីយរាគសញ្ជា COVID-19 រយៈយពល 14 ទថ្ា យពញ។ ន្របសិនយបើ
អ្នកយច្ញយរាគសញ្ជា ន្ររូវដ្ឋក់ខ្លួនយៅដ្ឋច្់យដ្ឋយណឡក(self-isolate) ភាលម ក់ទង
យៅអ្នកផ្ដល់យសវាណថ្ ាំសុខ្ភាពរបស់អ្នក និងយ្វើយរសារកយមយរាគ។

2.

យន្របើន្របាស់របាាំងមុខ្ និងសថិរយៅច្មាាយោងរិច្ 6 វ៊ីរពីអ្នកែទទ យពលសថិរយៅយន្រៅផ្ទេះរបស់
អ្នក រយៈយពល 14 ទថ្ា យពញ។

យរើនរណាខ្លេះណែលអាច្បញ្ចបកា់ រយ្វច្ើ តាាឡីសក័ បនទ ប់ពីរយៈយពល 7 ទថ្ា?

យៅយពលមានកងវេះខារបុគគលិកសាំខាន់ៗ（critical staffing shortage)²
បុគគលិកណថ្ ាំសុខ្ភាព （health care personnel， HCP)³ បុគគលិក
យឆ្លើយរបយពលមានយន្រោេះអាសនន (emergency response workers) និង
បុគគលិកយសវាសងគម (social service workers) ណែលយ្វើការទល់មុខ្ផ្ទទល់
(face-to-face) ជាមួយអ្រិថ្ិជ្នយៅកនុងន្របព័នធសុខ្ុមាលភាពកុមារ (child
welfare system) ឬយៅមណឌ លស្ននក់យៅយដ្ឋយមានជ្ាំនួយ (assisted
living facilities) អាច្ន្ររឡប់យៅយ្វើការរយៈយពល 7 ទថ្ា បនទ ប់ពកាី របេះពាល់ផ្ទទល់យលើក
ច្ុងយន្រកាយ អ្នកន្ររូវមានការយ្វើយរសា PCR អ្វិជ្ាមានបនទ ប់ពីទថ្ាទី 5 និងពុាំមានយរាគសញ្ជាជ្ាំងឺ
COVID-19។
ឧ រណ៍ ន្របសិនយបើការបេះពាល់ផ្ទទល់យលើកច្ុងយន្រកាយរបស់អ្នកយៅទថ្ាទី1ណខ្មករា យនេះការយ្វើច្តាាឡី
ស័ករយៈយពល 7 ទថ្ា គឺសថិរយៅទថ្ាទី2 ណខ្មករា យ ើយទថ្ាច្ុងយន្រកាយគឺទថ្ាទី 8 ណខ្កមរា យដ្ឋយមានការ
យ្វើយរសាបនទ ប់ពីទថ្ាទី 6 ណខ្មករា។

ខាងយន្រកាមជាករណីយលើកណលងមួយច្ាំនួនសន្រមាប់បុគគលណែលបញ្ចប់ការយ្វើយរសាបនទ ប់ពីទថ្ាទី 7
1. ន្របសិនយបើអ្នកបយន្រមើការងារយៅមណឌ ល ណែលមានការផ្ទុេះយឡើងនូវជ្ាំងឺ
(experiencing an outbreak) (ែូច្ជា ការច្មលងណែលបាន
សងស័យ ឬបញ្ជាក់) ACPHD ណណនាំថា អ្នកគួរយ្វើច្តាាឡីស័ករយៈយពល 14
ទថ្ា យពញ។
2. ន្របសិនយបើអ្នកយ្វើការយៅទីកណនលងណាមួយណែលកណនលងយនេះអ្នកផ្ដល់យសវាណថ្ ាំសន្រមាប់អ្នក
ជ្ាំងឺណែលមានន្របព័នធការពាររាងកាយទន់យខ្ោយ្ាន់្ារ (severely
immunocompromised patients) (ឧ រណ៍ អ្នក
ណែលបណដុ េះខ្ួរឆ្អឹងខ្នង ឬសរីរាងគរឹង ឬធ្លលប់ឆ្លងការ់ការពាបាលយដ្ឋយស្នរធ្លរុគីម)ី អ្នក
គួរបញ្ចប់ការយ្វើច្តាាឡីស័ករយៈយពល 14 ទថ្ាយពញ ឬអាច្ន្របគល់ការងារ
បយណាដេះអាសននយែើមបីណថ្ ាំអ្នកជ្ាំងឺយផ្សងយទៀរ។
ន្របសិនយបើអ្នកបញ្ចប់ការយ្វើច្តាាឡីស័ករយៈយពល 7 ទថ្ា អ្នកន្ររូវ
1. ពាក់មាសន្រគប់យពលយៅយពលយ្វើការ កនុងរយៈយពល 14 ទថ្ា យពញ។
2. តាមដ្ឋនខ្លួនអ្នកអ្ាំពីយរាគសញ្ជា COVID-19 រយៈយពល 14 ទថ្ា យពញ។
ន្របសិនយបើអ្នកយច្ញយរាគសញ្ជា ន្ររូវដ្ឋក់ខ្លួនយៅដ្ឋច្់យដ្ឋយណឡក(selfisolate) ភាលម ក់ទងយៅអ្នកផ្ដល់យសវាណថ្ ាំសុខ្ភាពរបស់អ្នក និងយ្វើយរសា
រកយមយរាគ។
3. យន្របើន្របាស់របាាំងមុខ្ និងសថិរយៅច្មាាយោងរិច្ 6 វ៊ីរពីអ្នកែទទ យពលសថិរយៅ
យន្រៅផ្ទេះរបស់អ្នក រយៈយពល 14 ទថ្ា យពញ។

យៅយពលមានកងវេះខារបុគគលិកសាំខាន់ៗ បុគគលមួយច្ាំនួនណែលយ្វើការយៅកនុងវិស័យសុវរថិភាពស្ន
ធ្លរណៈ (ឧ រណ៍ EMT មន្រនតីអ្នុវរាច្ាប់ និងអ្នកពនលរ់អ្គគិភ័យ អាច្ន្ររូវការន្ររឡប់
យៅយ្វើការយៅមុនការបញ្ចប់
ច្តាាឡីស័ក។ សន្រមាប់ព័រ៌មានបណនថមអ្ាំពីស្នថនភាពិយសស សូមយមើល Alameda
County Health Officer Order 20-06.។

²កងវេះបុគគលិកសាំខាន់ៗយកើរយឡើងយៅយពលណែលពុាំមានបុគគលិកន្រគប់ន្រោន់យែើមបីផ្ាល់ជ្ូនយសវាណថ្

ាំអ្នកជ្ាំងឺ អ្នកស្ននក់យៅ ឬអ្នកស្ននក់យៅជាមួយ ន្របកបយដ្ឋយសុវរថិភាព។ យៅយពលណែលបញ្ជហកងវេះខារបុគគលិកសាំខាន់ៗយកើរយឡើងយៅ កណនលងណថ្ ាំសុខ្ភាព មណឌ លនន គួរ
ពិចារណាមរ់ច្រ់អ្ាំពីការលុបយចាលែាំយណើរទសសនកិច្ច និងនីរិវ្ិ ីណែលមិនចាាំបាច្់ ណកណន្របកាលវិភាគរបស់បុគគលិក ការលុបយចាល ឬការពនាយពលឈប់សន្រមាករបស់និយោជ្ិរ ការជ្ួល HCP បណនថម និងការបដូរយវន HCP យៅទីតាាំងណែលោាំន្រទសកមមភាពណថ្ ាំអ្នកជ្ាំ
ងឺ។ ព័រ៌មានបណនថមសាីពីបញ្ជហកងវេះខារបុគគលិកសាំខាន់ៗអាច្រកបានយៅកនុងឯកស្នរយុទធស្នន្រសត សដីពីការការ់បនថយបញ្ជហកងវេះខារបុគគលិកបុគគលិកសុខាភិបាលរបស់ CDC ។

³បុគគលិកណថ្

សាំ ុខ្ភាពន្ររូវបានកាំណរ់ថាជាបុគគល ាំងទទួលបានន្របាក់ឈនួល និងមិនទទួលបានន្របាក់ឈនួលណែលយ្វើការយៅកនុងមណឌ លណថ្ ាំអ្នកជ្ាំងឺ ណែលអាច្ន្របឈមនឹងភានក់ងារបងកយរាគ (ឧ រណ៍ឈាម ជាលិកា វរថុរាវរាងកាយក៏ែូច្ជាឧបករណ៍ណែលមានជារិ
កខ្វក់ ទផ្ទខាងយលើ ឬកនុងខ្យល់) ។ HCP គួរពិចារណាអ្ាំពីការបេះពាល់ យៅកណនលងយ្វើការយដ្ឋយយន្របើន្របាស់យោលការណ៍ណណនាំសន្រមាប់វាយរទមលហានិភ័យ និងកាំ ិរការងារសន្រមាប់បគុ គលណថ្ ាំសុខាភិបាលណែលអាច្ន្របឈមនឹងការឆ្លងជ្ាំងឺកូវីែ 19 របស់ CDC ។

