ចតើខ្ុំ្តូវច្វ ើរត្តាឡីស័ករយៈចេេបុ ា ន

ថ្ងៃ?
ការត្វ ើចត្តាឡីស័កគឺជាការដាក់រ៉ុគគលម្នាក់ដែលអាចរ៉ះពាល់ជាមួ យជុំងឺ COVID-19 ឱ្យតៅឆ្ងៃយ
េីអ្ាកែថ្េ។ រេរញ្ជាសេីេីការត្វ ើចត្តាឡីស័កររស់តោន្ី Alameda (Alameda County
ិ
Quarantine Order) ម្ននរង្ហាញអ្ុំេី វធានសត្ម្នរ់
ការត្វ ើចត្តាឡីស័កទុំងអ្ស់។
តរើខ្ញុំត្រូវត្វ ើចត្តាឡីស័កដែរឬតេត្រសិនតរើខ្ញុំបាន

តរើខ្ញុំគួរត្វ ើចត្តាឡីស័ករយៈតេលរ៉ុន្មានត្រសិនតរើខ្ញុំមិន

េេួ លការចាក់វ៉ាក់សុំងតេញតលញរ ួចត យ
ើ 1?

បានចាក់វ៉ាក់សុំងតេញតលញ?

ករណីភាគច្រើនបំផុត មិនចំបារ់ចេ!

្បសិនចបើអ្នកមិនទន់បានចក់វ៉ាក់សំងចេញចេញចេ

្បសិនចបើអ្នកបានចក់វ៉ាក់សំងចេញចេញរ ួរ
ច ើយ និងេុំមានចោគសញ្ញា ច

ោះអ្ន កមិនចំបារ់

ច្វ ើរត្តាឡីស័កប ា ប់េីបោះពាេ់ផ្ទាេ់2 ជាមួ យអ្ន ក
មានជំងឺ COVID-19 ចឡើយ។
អ្ន កដែេបានចក់វ៉ាក់សំងចេញចេញភាគច្រើន

ច

ោះការច្វ ើរត្តាឡីស័ករយៈចេេ 14 ថ្ងៃ គឺជាវវ ិ្ីស្សា ដែេ

មានសុវតថ ិភាេបំផុតចែើមបីការពារអ្ន កែថ្េ និងកាត់បនថ យ
ហានិភ័យថ្នការោតតាតជំងឺ COVID-19។
រំណុរចនោះមានសរសំខាន់្បសិនចបើអ្នកដតងដតមានការ
បោះពាេ់ផ្ទាេ់ជាមួ យបុគគេដែេ្បឈមខាលំងនឹងការមាន
ជំងឺ្ៃន់្ៃរ ែូ រជាបុគគេដែេ្បេ័នធភាេសុំេន់ចខោយជា

ដែេេុំមានចោគសញ្ញាអារ្តឡប់ចៅច្វ កា
ើ រវ ិញ

ចែើម។

ប ា ប់េីបានបោះពាេ់ផ្ទាេ់ជាមួ យអ្ន កមានជំងឺ

្បសិនចបើអ្នករស់ចៅ ឬច្វ ើការជា្ក ុម3 អ្ន ក្តូវច្វ ើ

COVID-19។

រត្តាឡីស័ករយៈចេេ 14 ថ្ងៃ គិតចប់េីថ្ងៃ បោះពាេ់ផ្ទាេ់ចេើក

មានករណីចេើកដេងមួ យរំនួន៖

រុងច្កាយ។

• អ្ន កបានចក់វ៉ាក់សំងចេញចេញដែេរស់ចៅ

តរើខ្ញុំរារ់រយៈតេលត្វ ើចត្តាឡីស័ក 14 ថ្ងៃយ៉ាងែច ចតមេ ច?

ជា្ក ុម3 ចៅដត្តូវច្វ ើរត្តាឡីស័ករយៈចេេ 14

ថ្ងៃ បោះពាេ់ផ្ទាេ់ចេើករុងច្កាយជាមួ យបុគគេដែេផទុកជំងឺ

ថ្ងៃ ប ា ប់េីបានបោះពាេ់ផ្ទាេ់។
• អ្ន កផដ េ់ចសវដងទស
ំ ុខភេ4 គួ រអ្នុវតា ត្តម
ការដណ

ំស្មាប់ការ្តឡប់ចៅច្វ ើការវ ិញចៅ

កនុង California Department of Public Health
AFL 21-08.2។

្តូវបានចៅថា “ថ្ងៃ 0”។ ្បសិនចបើអ្នកេុំមានចោគសញ្ញាចេ
ច ើយការច្វ ើចតសា របស់អ្នកអ្វវ ិជមា មាន (្បសិនចបើបានច្វ ើចត
សា ) ច

ោះការច្វ ើរត្តាឡីស័ករយៈចេេ 14 ថ្ងៃ ្តូវបញ្ច ប់ចៅថ្ងៃ

េី 15។
ឧទ រណ៍ ្បសិនចបើការបោះពាេ់ចេើករុងច្កាយរបស់អ្នក
ចៅថ្ងៃ េី1 ដខមិងុ

ថ្ងៃ េី2 ដខមិងុ

ច

ោះថ្ងៃ ែំបូងថ្នការច្វ ើរត្តាឡីស័កគឺ

ច ើយថ្ងៃ រុងច្កាយគឺថ្ងៃ េី5 ដខមិងុ

។

1 បានចក់វ៉ាក់សំងចេញចេញ គឺមានន័យថា មានរយៈចេេ ≥2 សបាដ ៍ប ា ប់េីបានចក់វ៉ាក់សំងែូ សរុងច្កាយ (ឬដតមួ យ) ដែេបានអ្នុម័
តចោយរែឋ បាេអាហារ និងឱសង (Food and Drug Administration, FDA) ឬអ្ងគ ការសុខភាេេិភេចោក (WHO)។
2 ការបោះពាេ់ផ្ទាេ់មានន័យថា អ្ន កបានសថ ិតចៅរមាៃយ 6 វ វ៊ីតេីបុគគេមានផទុកជំងឺ COVID-19 រយៈចេេសរុបចប់េី 15 េីចឡើងចៅ ចទោះបី
អ្ន កទ ំងេីរពាក់ំមាសក៏ចោយ។ រយៈចេេតិរជាងចនោះដែេសរុបចេើសេី 15 េីចៅថ្ងៃ ដតមួ យក៏ចៅថាការបោះពាេ់ផ្ទាេ់ផងដែរ។ ការបោះពាេ់
ផ្ទាេ់ក៏អារមានន័យផងដែរថា អ្ន កមានការបោះពាេ់ខលី បុដនា ច្រើនជាមួ យតំណក់ផល ូវែចងហ ើមរបស់អ្នកផទុកជំងឺ COVID-19។ ឧទ រណ៍ អ្ន កឈឺបាន
កអ កោក់អ្នកចោយផ្ទាេ់។ អ្ន កផដ េ់ចសវសុខភាេដែេមានការបោះពាេផ្ទាេ់គួរបនា អ្នុវតា ត្តមការដណ ំអ្ំេីការវយតថ្មល ហានិភ័យ CDC (CDC
risk assessment guidance)។
3 ការចៅជា្ក ុម រ ួមមានមណឌេដងទ ំរយៈចេេដវង មណឌេដកដ្ប សណ្ឋ
ឋ គារសនក់ចៅបនា ប់ដតមួ យ (SRO) អ្ចនា វសិកោឋន េីជ្មកស្មាប់អ្នក
គាានផា ោះសដមបង។
4 បុគគេិកដងទ ំសុខភាេ្តូវបានកំណត់ថា បុគគេដែេបាន ឬមិនបានេេួ េ្បាក់ចបៀវតស ដែេច្វ ើការចៅកដនល ងដងទ ំអ្ន កជំងឺដែេអារបោះ
ពាេ់ជាមួ យភានក់ងាររមល ងជំងឺ (ែូ រជា ឈាម ជាេិកា សរធាតុោវោងកាយ ្េមទ ំងបរ ិកាារដែេជាប់ចមចោគ ថ្ផា ឬខយេ់)។ HCP គួ រចត់េុកថា
មានការបោះពាេ់ចៅកដនល ងច្វ ើការចោយច្បើ្បាស់ចគាេការណ៍ដណ ំស្មាប់ការវយតថ្មល ហានិភ័យ និងការការពារកដនល ងច្វ ើការស្មាប់
បុគគេិកដងទ ំសុខភាេដែេអារបោះពាេ់ជំងឺ COVID-19 របស់ CDC (Guidance for Risk Assessment and Work Restrictions for Healthcare
Personnel with Potential Exposure to COVID-19)។

ចតើខ្ុំ្តូវច្វ ើរត្តាឡីស័ករយៈចេេបុ ា ន
ថ្ងៃ?
តរើខ្ញុំគួរត្វ ើតរសាដែរឬតេតៅតេលកុំេ៉ុងត្វ ើចត្តាឡី
ស័ក?

តរើនរណាអាចរញ្ចរ់ការត្វ ច
ើ ត្តាឡីសក
័ រន្មារ់េីរយៈ
តេល 10 ថ្ងៃ?
អ្ន កអារបញ្ច ប់ការច្វ ើរត្តាឡីសក
័ ប ា ប់េីរយៈចេេ 10
ថ្ងៃ ្បសិនចបើអ្នកេុំមានចោគសញ្ញា និងមិនបោះពាេ់ផ្ទាេ់
ជា្បចំជាមួ យបុគគេដែេមានមានភាេ្បឈមខាលង
ំ
នឹងជំងឺ្ៃន់្ៃរ។ ឧទ រណ៍ ្បសិនចបើការបោះពាេ់ផ្ទាេ់
រុងច្កាយរបស់អ្នកចៅថ្ងៃ េី1 ច ោះថ្ងៃ េីមួយថ្នការច្វ ើរ
ត្តាឡីស័ករយៈចេេ 10 ថ្ងៃ គឺចៅថ្ងៃ េី2 ដខមិងុ ច ើយថ្ងៃ
រុងច្កាយគឺថ្ងៃ េី11 ដខមិងុ ។
្បសិនចបើអ្នកច្វ ើរត្តាឡីសក
័ រយៈចេេតិរជាង 14 ថ្ងៃ
អ្ន ក្តូវ៖
• ត្តមោនខល ួនរកចោគសញ្ញា COVID-19 រយៈចេេ 14
ថ្ងៃ ។ ្បសិនចបើអ្នកមានចោគសញ្ញា សូ មោក់ខល ួនចៅ
ោរ់ចោយដឡកភាលមៗ ទក់េងចៅអ្ន កផដ េច់ សវដងទ ំ
សុខភេរបស់អ្នក និងចៅេេួ េការច្វ ើចតសា ។
• សូ មច្បើ្បាស់របាំងមុខ (មាស) ច ើយសថ ិតចៅ
រមាៃយយងតិរ 6 វ វ៊ីតេីអ្នកែថ្េចៅចេេអ្ន កសថ ត
ិ
ចៅច្ៅផា ោះរបស់អ្នករយៈចេេ 14 ថ្ងៃ ។

តរើនរណាខល ៉ះត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ជារឱ្យត្រឡរ់តៅត្វ ើការម៉ុន
រញ្ចរ់ការត្វ ើចត្តាឡីស័ក?

អ្ន កផដ េ់ចសវដងទំសុខភាេ (HCP) ចៅមណឌេដងទ ំជំងឺ
្ៃ ន់្ៃរ និងមណឌេដងទ ំជំ ញគួ រអ្នុវតា ត្តមចគាេ
ការណ៍ដណ ំចៅកនុង AFL 21.08.2 របស់ យកោឋន
សុខភាេសធារណៈ California (California Department
of Public Health AFL 21.08.2)។ ចទោះជាយងចនោះកដ ី HCP
ចៅេីកដនល ងចផសងចេៀតគួ រែកចរញេីការងារចៅកនុងរ
យៈចេេច្វ ើរត្តាឡីស័ក ចេើកដេងដតកនុងករណីមានក
ងវ ោះខាតបុគគេិកសំខាន់។5

បុគគេិកច្ល ើយតបសថនភាេអាសនន និងបុគគេិកចសវ
សងគ មដែេច្វ ើការចោយជួ បផ្ទាេ់ជាមួ យអ្តិងិជនចៅ

តរើខ្ញុំត្រូវត្វ ច
ើ ត្តាឡីសក
័ ដែរឬតេ ត្រសិនតរើខ្ញុំម្ននជុំងឺ
COVID-19 រ៉ុដនា មិនបានចាក់វ៉ាក់សុំងតេញតលញ?
្បសិនចបើអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ចៅកនុងរយៈចេេ 3 ដខ
រុងច្កាយ ច ើយអ្ន កេុំមានចោគសញ្ញាណ្ឋមួ យ ច

្បសិនចបើអ្នកមានចោគសញ្ញាចៅកនុងចេេច្វ ើរត្តាឡី
ស័ក អ្ន កគួ រច្វ ើចតសា ភាលមៗ។ ចទោះបីអ្នកេុំមានចោគ
សញ្ញាក៏ចោយ ACPHD សូ មដណ ំឱយច្វ ើចតសា ចៅថ្ងៃ ឬ
ប ា ប់េីថ្ងៃ េី 5 (បុដនា មុនថ្ងៃ េី10)។

ោះអ្ន ក

កនុង្បេ័នធសុខុមាេភាេកុមារ ឬចៅមណឌេ
សនក់ចៅចោយមានជំនួយក៏អារ្តឡប់ចៅច្វ ើការមុន
បញ្ច ប់ការច្វ ើរត្តាឡីស័កផងដែរចៅកនុងចេេមានកង្
វោះខាតបុគគេិកសំខាន់។

េុំចំបារ់ច្វ ើរត្តាឡីសក
័ ឬច្វ ើចតសា ចឡើយ។

ស្មាប់េ័ត៌មានបដនថ មអ្ំេីសថនភាេេិចសសទំងចនោះ

្បសិនចបើអ្នកមានចោគសញ្ញាចៅកនុងរយៈចេេ 3 ដខ សូ ម

សូ មចមើេបេបញ្ញមារត្តាឡីស័កចខាន្ី Alameda
(Alameda County Quarantine Order)។

ទក់េងចៅអ្ន កផដ េច់ សវដងទ ំសុខភាេរបស់អ្នក។ អ្ន ក
អារនឹង្តូវច្វ ើចតសា មដ ងចេៀត។

5 កងវ ោះខាតបុគគេក
ិ សំខាន់ចកើតចឡើងចៅចេេដេងមានបុគគេិក្គប់្គាន់ស្មាប់ផដេកា
់ រដងទ ចំ ោយសុវតថ ភា
ិ េស្មាប់អ្នកជំងឺ
េេរែឋ ឬអ្ន ករស់ចៅកនុងមណឌេ។ ចៅចេេកងវ ោះខាតបុគគេិកសំខាន់ចកើតចឡើងចៅកនុងកដនល ងដងទ ំសុខភាេ មណឌេគួ រេិចរណ្ឋ
េុបចចេការសួ រសុខេុកាមិនសំខាន់ និងនីតិ វ ិ្ីចផសងៗ ចោយដកស្មួ េកាេវ ិភាគបុគគេក
ិ
េុបចចេ ឬេនារចេេការឈប់
ស្មាករបស់បគ
ុ គ េិក
ជួ េ
HCP
បដនថ ម
និងបដ ូរចវន
HCP
ចៅមុខតំដណងដែេគាំ្េែេ់សកមា ភាេដងទ ំ
អ្ន កជំងឺ។ េ័តមា
៌ នបដនថ មអ្ំេក
ី ងវ ោះខាតបុគគេិកសំខាន់មានចៅកនុងឯកសរយុេធស្សា ចោោះ្សយបញ្ញហខវ ោះខាតបុគគេក
ិ ដងទ ំសុខ
ភាេរបស់ CDC (Strategies to Mitigate Healthcare Personnel Staffing Shortages)។ LTCF ដែេជួ ប្បេោះបញ្ញហខវ ោះខាតបុគគេក
ិ សំខាន់
ឺ ទ ោះុ ចឡើង គួ រេិច្គាោះជាមួ យ ACPHD ចែើមបីេេួ េបានការដណ ំបដនថ មអ្ំេកា
ចៅកនុងចេេជំងផ
ី រច្វ ើរត្តាឡីសក
័ ។
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