ត ើខ្ញុំគរួ ត្វចើ ត្តាឡីសក័ រយៈតេលបន្ម៉ុ ា នថ្ងៃ?
ន្មយកដ្ឋាន California Department of Public Health បានតចញតោលការណ៍ណណន្មុំសដីេីការត្វើចត្តាឡីស័កំុំ COVID19 ណែលបានត្វើបចចញបបននភាេងាី តដ្ឋយណអែកតលើតោលការណ៍ណណន្មុំរបស់ CDC។
បទបញ្ជារបស់មន្រនតីស៉ុខាភិបាលតខាន្ី Alameda (Alameda County Health Officer Order) សដីេីការត្វើចត្តាឡីស័ក
មានតៅន្រ ់តនេះ។
ត ើអ្វីតៅជាការត្វចើ ត្តាឡីសក័ ?

ការត្វើចត្តាឡីស័កគឺជាការដ្ឋក់ប៉ុគគលណាមានក់ណែលអាចឆ្ល SARS-CoV-2 ណែលជាវីរ៉ុសប កំុំ ឺ
COVID-19 ឱ្យតៅដ្ឋច់តដ្ឋយណឡកេីអ្នកែថ្ទ។

ត ើនរណាខលេះន្រ វូ ត្វចើ ត្តាឡីសក័ ?

ការបេះពាល់ផ្ទាល់ (Close Contact)¹ មានន័យថា អ្នកបានសថិ កនញ ចមាៃយ 6 ហវវ៊ី េី
ប៉ុគគលណែលមានអាញកំុំ ឺកូវីែ 19 កនញ រយៈតេលសរ៉ុបចាប់េី 15 ន្មទី តឡើ តៅ ត េះបីអ្នកបានពាក់មាស
ក៏តដ្ឋយ។ រយៈតេលខលីៗណែលសរ៉ុបតសាើនឹ 15 ន្មទី កនញ ថ្ងៃណ មួយក៏រាប់ថា ជាការបេះពាល់ផ្ទាល់អ ណែរ។
ការបេះពាល់ផ្ទាល់ក៏មានន័យថា អ្នកបានបេះពាល់រយៈតេល ិចជា ប៉ុណនាការបេះពាល់តន្រចើនជាមួយនឹ ុំណក់
ទឹក ូចៗត្តមអលូវែត ហើមេីប៉ុគគលណែលមានអាញកំុំ ឺកូវីែ 19អ ណែរ។ ឧ ហរណ៍ ប៉ុគគលមានំុំ ឺ បានកែក
ដ្ឋក់អ្នកតដ្ឋយផ្ទាល់។
ប៉ុគគលណែលមានំុំ ឺកូវីែ 19 ឬន្រ ូវបានត្វើត សារកត ើញវរី ៉ុស SARS-CoV-2 េ៉ុុំចាុំបាច់ត្វើចត្តា
ឡីស័ក ឬត្វើត សាមដ តទៀ រយៈតេលរហូ ែល់ 3 ណខ បន្មាប់េីការដ្ឋក់ខលួនតៅដ្ឋច់តដ្ឋយណឡក ែរាបណាេួក
ោ េ់ ៉ុុំមានតរាគសញ្ជា។ អ្នកណែលមានតរាគសញ្ជាតៅកនញ រយៈតេល 3 ណខ អាចនឹ ន្រ ូវត្វើត សាមដ តទៀ
តហើយគួរ ក់ទ តៅអ្នកអដលតសវាណង ុំរបស់ោ ់។

ត ើខ្ញុំគរួ ត្វតើ សារកតមតរាគណែរឬតទតៅកនញ រយៈតេលត្វើចត្តាឡីសក័ ?

ន្របសិនតបើមាន តរាគសញ្ជា តៅកនញ រយៈតេលត្វើចត្តាឡីស័ក អ្នកគួរត្វើត សារកតមតរាគ។ តបើត េះជាអ្នកមិនមាន
តរាគសញ្ជាក៏តដ្ឋយ ACPHD សូមណណន្មុំឱ្យត្វើត សារកវីរ៉ុស SARS-CoV-2 តៅកនញ ចតន្មលេះ
តេលេី 4 តៅ 10 ថ្ងៃ បន្មាប់េីមានការបេះពាល់ផ្ទាល់។
¹អ្នកអដល់តសវាណង ុំស៉ុខភាេគួរបនាអ្ន៉ុវ ាត្តមតោលការណ៍វាយ ថ្មលហានិភ័យរបស់ CDC។

ត ើអ្នកណែលបានចាក់វា៉ាក់សុំ រួច ចាុំបាច់ន្រ វូ ត្វចើ ត្តាឡីសក័ ណែរឬតទ?

មិនចាុំបាច់តទ ែរាបណាករណី ុំ េីរខា តន្រកាមតកើ តឡើ ៖
មានរយៈតេលយ ិច 2 សបាដហ៍ ប៉ុណនាមិនតលើសេី 3 ណខ គិ ចាប់េីតេលបេះពាល់តលើកទីេីររបស់អ្ន
ក។
អ្នកេ៉ុុំមានតរាគសញ្ជាំុំ ឺ COVID-19 តៅកនញ រយៈតេល 2 សបាដហ៍គិ ចាប់េីតេលមានការបេះ
ពាល់។

ត ើនរណាខលេះគួរត្វចើ ត្តាឡីសក័ រយៈតេល 14 ថ្ងៃ?

រយៈតេលត្វើចត្តាឡីស័ក 14 ថ្ងៃតៅណ ជាំតន្រមើសណែលមានស៉ុវ ថិភាេបុំអ៉ុ ។ ការអ្ន៉ុវ ាណបបតនេះមាន
សរសុំខាន់ខាលុំ ន្របសិនតបើអ្នកមានការបេះពាល់ជាន្របចាុំជាមួយអ្នកណែលមានការន្របឈមខពស់ចុំតពាេះំុំ ឺ
្ៃន់្ៃរ ែូចជាអ្នកណែលមានន្របេ័នធការពាររា កាយទន់តខោយជាតែើម។ ន្របសិនតបើអ្នករស់តៅទីកណនល ណា
មួយខា តន្រកាម អ្នកន្រ ូវត្វើចត្តាឡីស័ករយៈតេល 14 ថ្ងៃបន្មាប់េីការបេះពាល់តលើកច៉ុ តន្រកាយ៖
• មណឌ លណង ុំរយៈតេលណវ (Long-term care facilities)(LTCF) ²
• មណឌ លណកណន្រប
• សណាាោរសន ក់តៅបនាប់ណន្រគមួយ (Single Room Occupancy) (SRO)
• អ្តនាវាសិកដ្ឋាន
• ំន្រមកសន្រមាប់េលរែាោានអាេះសណមប
ថ្ងៃច៉ុ តន្រកាយថ្នការបេះពាល់ផ្ទាល់ (Close Contact) ជាមួយអ្នកអាញកំុំ ឺន្រ ូវបានតៅថា “ថ្ងៃ
0”។ ន្របសិនតបើអ្នកោា នតរាគសញ្ជា តហើយត សារបស់អ្នកមានលទធអលអ្វិំាមាន (ន្របសិនតបើបានត្វើត
សា) តន្មេះការត្វើចត្តាឡីស័ករយៈតេល 14 ថ្ងៃរបស់អ្នកបញ្ចប់តៅថ្ងៃទី 15។ឧ ហរណ៍ន្របសិនតបើ
ការបេះពាល់ផ្ទាល់ច៉ុ តន្រកាយរបស់អ្នកតៅថ្ងៃទី2 ណខមករា តន្មេះថ្ងៃច៉ុ តន្រកាយគឺតៅថ្ងៃទី15។

²LTCF ណែលខវេះប៉ុគគលិកត្វើការតៅកនញ តេលអាញេះំុំ ឺ គួរេិតន្រោេះតយបល់ជាមួយ
ACPHD

តែើមបីទទួលបានការណណន្មុំបណនថមអ្ុំេីការត្វើចត្តាឡីស័ក។

ត ើខ្ញុំគរួ ត្វចើ ត្តាឡីសក័ រយៈតេលបន្ម៉ុ ា នថ្ងៃ?
ត ើនរណាខលេះអាចបញ្ចបកា់ រត្វចើ ត្តាឡីសក័ បន្មាប់េរី យៈតេល 10 ថ្ងៃ?

ន្របសិនតបើអ្នកមិនបានបេះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយប៉ុគគលណែលន្របឈមខពស់នឹ ំុំ ឺ្ៃន់្ៃរ(high risk
for severe disease) តហើយអ្នកេ៉ុុំមានតរាគសញ្ជា តន្មេះអ្នកអាចបញ្ចប់ការត្វើចត្តា
ឡីស័ករយៈតេល 10 ថ្ងៃ បន្មាប់េីការបេះពាល់តលើកច៉ុ តន្រកាយរបស់អ្នក។ ឧ ហរណ៍ ន្របសិនតបើ
ការបេះពាល់ផ្ទាល់តលើកច៉ុ តន្រកាយរបស់អ្នកតៅថ្ងៃទី1 ណខមករា តន្មេះថ្ងៃទីមួយថ្នការត្វើចត្តាឡីស័ករ
យៈតេល 10 ថ្ងៃ គឺតៅថ្ងៃទី2 ណខមករា តហើយថ្ងៃច៉ុ តន្រកាយគឺតៅថ្ងៃទី11 ណខមករា។
ន្របសិនតបើអ្នកត្វើចត្តាឡីស័ករយៈតេល ិចជា 14 ថ្ងៃ អ្នកន្រ ូវ៖
1. ត្តមដ្ឋនខលួនអ្នកអ្ុំេីតរាគសញ្ជា COVID-19 រយៈតេល 14 ថ្ងៃ តេញ។
ន្របសិនតបើអ្នកតចញតរាគសញ្ជា ន្រ ូវដ្ឋក់ខលួនតៅដ្ឋច់តដ្ឋយណឡក (self-isolate)
ភាលម ន្រ ូវ ក់ទ តៅអ្នកអដល់តសវាណង ុំស៉ុខភាេរបស់អ្នក និ ត្វើត សារកតមតរាគ។
2. តន្របើន្របាស់របាុំ ម៉ុខ និ សថិ តៅចមាៃយយ ិច 6 ហវវ៊ី េីអ្នកែថ្ទ តេលសថិ តៅតន្រៅអាេះ
របស់អ្នក រយៈតេល 14 ថ្ងៃ តេញ។

ត ើនរណាខលេះណែលអាចបញ្ចបកា់ រត្វចើ ត្តាឡីសក័ បន្មាប់េរី យៈតេល 7 ថ្ងៃ?

តៅតេលមានក វេះខា ប៉ុគគលិកសុំខាន់ៗ(critical staffing shortage³,

ប៉ុគគលិកណង ុំស៉ុខភាេ (health care personnel; HCP) ⁴, ប៉ុគគលិក
តឆ្លើយ បតេលមានតន្រោេះអាសនន (emergency response workers)
និ ប៉ុគគលិកតសវាស គម (social service workers) ណែលត្វើការទល់ម៉ុខ
ផ្ទាល់(face-to-face) ជាមួយអ្ ិងិំនតៅកនញ ន្របេ័នធស៉ុខ៉ុមាលភាេក៉ុមារ (child
welfare system) ឬតៅមណឌ លសន ក់តៅតដ្ឋយមានំុំនួយ (assisted
living facilities) អាចន្រ ឡប់តៅត្វើការរយៈតេល 7 ថ្ងៃ បន្មាប់េកាី របេះពាល់ផ្ទាល់
តលើកច៉ុ តន្រកាយ៖ អ្នកន្រ ូវមានការត្វើត សា PCR អ្វិំាមានបន្មាប់េីថ្ងៃទី 5 និ េ៉ុុំមានតរាគសញ្ជា
ំុំ ឺ COVID-19។
ឧ ហរណ៍ ន្របសិនតបើការបេះពាល់ផ្ទាល់តលើកច៉ុ តន្រកាយរបស់អ្នកតៅថ្ងៃទី1ណខមករា តន្មេះការត្វើច ្
ត្តឡីស័ករយៈតេល 7 ថ្ងៃ គឺសថិ តៅថ្ងៃទី2 ណខមករា តហើយថ្ងៃច៉ុ តន្រកាយគឺថ្ងៃទី 8 ណខកមរា
តដ្ឋយមានការត្វើត សាបន្មាប់េីថ្ងៃទី 6 ណខមករា។

ខា តន្រកាមជាករណីតលើកណល មួយចុំនួនសន្រមាប់ប៉ុគគលណែលបញ្ចប់ការត្វើត សាបន្មាប់េីថ្ងៃទី 7៖
1. ន្របសិនតបើអ្នកបតន្រមើការងារតៅមណឌ ល ណែលមានការអាញេះតឡើ នូវំុំ ឺ
(experiencing an outbreak) (ែូចជា ការចមល ណែលបាន
ស ស័យ ឬបញ្ជាក់) ACPHD ណណន្មុំថា អ្នកគួរត្វើចត្តាឡីស័ករយៈតេល 14 ថ្ងៃ
តេញ។
2. ន្របសិនតបើអ្នកត្វើការតៅទីកណនល ណាមួយណែលកណនល តន្មេះអ្នកអដល់តសវាណង ុំសន្រមាប់អ្នកំុំ ឺ
ណែលមានន្របេ័នធការពាររា កាយទន់តខោយ្ៃន់្ៃរ (severely
immunocompromised patients) (ឧ ហរណ៍ អ្នក
ណែលបណដញ េះខួរឆ្ែឹ ខន ឬសរីរា គរឹ ឬធ្លលប់ឆ្ល កា ់ការេាបាលតដ្ឋយសរធ្ល ៉ុគីមី) អ្នកគួរ
បញ្ចប់ការត្វើចត្តាឡីស័ករយៈតេល 14 ថ្ងៃតេញ ឬអាចន្របគល់ការងារបតណាដេះអាសនន
តែើមបីណង ុំអ្នកំុំ ឺតអស តទៀ ។
ន្របសិនតបើអ្នកត្វើចត្តាឡីស័ករយៈតេល ិចជា 10 ថ្ងៃ អ្នកន្រ ូវ៖
1. ពាក់មាសន្រគប់តេលតៅតេលត្វើការ កនញ រយៈតេល 14 ថ្ងៃ តេញ។
2. ត្តមដ្ឋនខលួនអ្នកអ្ុំេីតរាគសញ្ជា COVID-19 រយៈតេល 14 ថ្ងៃ តេញ។
ន្របសិនតបើអ្នកតចញតរាគសញ្ជា ន្រ ូវដ្ឋក់ខលួនតៅដ្ឋច់តដ្ឋយណឡក(selfisolate) ភាលម ក់ទ តៅអ្នកអដល់តសវាណង ុំស៉ុខភាេរបស់អ្នក និ ត្វើត សារក
តមតរាគ។
3. តន្របើន្របាស់របាុំ ម៉ុខ និ សថិ តៅចមាៃយយ ិច 6 ហវវ៊ី េីអ្នកែថ្ទ តេលសថិ តៅតន្រៅ
អាេះរបស់អ្នក រយៈតេល 14 ថ្ងៃ តេញ។

តៅតេលមានក វេះខា ប៉ុគគលិកសុំខាន់ៗ ប៉ុគគលមួយចុំនួនណែលត្វើការតៅកនញ វសិ ័យស៉ុវ ថិភាេស
ធ្លរណៈ (ឧ ហរណ៍ EMT មន្រនតីអ្ន៉ុវ ាចាប់ និ អ្នកេនល ់អ្គគភិ ័យ អាចន្រ ូវការន្រ ឡប់តៅ
ត្វើការតៅម៉ុនការបញ្ចប់ចត្តាឡីស័ក។ សន្រមាប់េ័ ៌មានបណនថមអ្ុំេីសថនភាេិតសស សូមតមើល
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។

³ ក វេះប៉ុគគលិកសុំខាន់ៗតកើ តឡើ តៅតេលណែលេ៉ុុំមានប៉ុគគលិកន្រគប់ន្រោន់តែើមបីអាល់ំូនតសវាណង ុំអ្នកំុំ ឺ អ្នកសន ក់តៅ ឬអ្នកសន ក់តៅជាមួយ ន្របកបតដ្ឋយស៉ុវ ថិភាេ។ តៅតេលណែលបញ្ជហក វេះខា ប៉ុគគលិកសុំខាន់ៗតកើ តឡើ តៅ កណនល ណង ុំស៉ុខភាេ មណឌ លន្មន្ម គួរេិចារណា
ម ់ច ់អ្ុំេីការល៉ុបតចាលែុំតណើរទសសនកិចច និ នី ិវិ្ីណែលមិនចាុំបាច់ ណកណន្របកាលវិភាគរបស់ប៉ុគគលិក ការល៉ុបតចាល ឬការេនាតេលឈប់សន្រមាករបស់និតយំិ ការំួល HCP បណនថម និ ការបដូរតវន HCP តៅទីត្តុំ ណែលោុំន្រទសកមាភាេណង ុំអ្នកំុំ ឺ។ េ័ ៌មាន
បណនថមសាីេីបញ្ជហក វេះខា ប៉ុគគលិកសុំខាន់ៗអាចរកបានតៅកនញ ឯកសរយ៉ុទធសន្រសត សដីេីការកា ់បនថយបញ្ជហក វេះខា ប៉ុគគលិកប៉ុគគលិកស៉ុខាភិបាលរបស់ CDC ។

⁴ ប៉ុគគលិកណង

សុំ ៉ុខភាេន្រ ូវបានកុំណ ថា់ ជាប៉ុគគល ុំ ទទួលបានន្របាក់ឈនួល និ មិនទទួលបានន្របាក់ឈនួលណែលត្វើការតៅកនញ មណឌ លណង ុំអ្នកំុំ ឺ ណែលអាចន្របឈមនឹ ភានក់ងារប កតរាគ (ឧ ហរណ៍ឈាម ជាលិកា វ ថញរាវរា កាយក៏ែូចជាឧបករណ៍ណែលមានជា ិកខវក់ ថ្អា
ខា តលើ ឬកនញ ខយល់) ។ HCP គួរេិចារណាអ្ុំេីការបេះពាល់ តៅកណនល ត្វើការតដ្ឋយតន្របើន្របាស់តោលការណ៍ណណន្មុំសន្រមាប់វាយ ថ្មលហានិភ័យ និ កុំហិ ការងារសន្រមាប់ប៉ុគគលណង ុំស៉ុខាភិបាលណែលអាចន្របឈមនឹ ការឆ្ល ំុំ ឺកូវីែ 19 របស់ CDC ។

