សំណួរសួរញឹ
កញាប់់់់

នតើខ្្ុាំប្តូវន្វ ើចត្តាឡីស្័ករយៈនេលបន្ទ
ុ ន ន
ថ្ងៃ ?

ដូ ចម្ដេ ចដដលម្ៅថា ការម្្វ ើចត្តាឡីស័ក?
ការន្វ ើចត្តាឡីស្័កគ្ឺជាការរកាទុកបគ្គ លណាមានក់ដែលបានបះពាល់ជាមួ យ SARS-CoV-2 ដែលជា
រវរុក ស្បងឱ្ ឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 ឱ្យនៅឆ្ងៃយេីអ្នកែថ្ទ។
មិនបានចាក់វ៉ា ក់
សាំង

ន្វ ើចត្តាឡីស្័ក

•

•
•

•

•
•

បានចាក់វ៉ា ក់សាំង

•

មិនន្វ ើចត្តាឡីស្័ក

នេញនលញ
•

មុននេលឆ្ែ ងជាំងឺ
COVID-19 នៅកនង
ុ រ

យៈនេល 90 ថ្ងៃ ចង
ុ
នប្កាយ

•

•
•

ស្ថិតនៅផ្ទះរយៈនេល 5 ថ្ងៃ បន្ទទប់េីអ្នកបានបះណាល់បុគ្គលដែលានជាំ ងឺ COVID-19។
ការន្វ ើត្តាឡីស្័កអាចបញ្ចប់នៅនេលបញ្ចប់ថ្ងៃ ទ ី 5 ប្បស្ិននបើអ្នកនៅដតគ្មានននគគ្ស្្ញា។
➢ នៅថ្ងៃ ទ ី 5 ឬថ្ងៃ បនា បន្ទទប់ អ្ន កគ្ួ រន្វ ើនតស្ា COVID-19 មុននេលបញ្ចប់ការន្វ ើ
ចត្តាឡីស្័ក។
➢ ប្បស្ិននបើលទធ ផ្លនតស្ា វ ិជជ មាន ស្ូមអ្នុវតា នៅត្តមការដែន្ទាំស្ដីេី ការដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយ
ដឡក។
➢ ប្បស្ិននបើមិនអាចន្វ ើនតស្ា ឬស្នប្មចថាមិនន្វ ើនតស្ា គ្ួ រន្វ ើចត្តាឡីស្័កែល់ថ្ងៃ ទ ី1 0។
ប្តូវពាក់មាស្ឱ្យបានជិតលអនៅនេលស្ថិតនៅដកែរអ្ន កថ្ែឱ្យបានរយៈនេលស្រុ ប 10 ថ្ងៃ ជាេិនស្ស្នេល
ស្ថិតនៅកដនែ ងបិទ ជិត (ស្ូមនមើលការដែន្ទាំអ្ាំេីការពាក់មាស្ខាងនប្កាមនែើ មែីទ ទួ ល បានេ័ ត៌មាន
បដនថ ម)។
ប្បស្ិននបើអ្នកមាននគគ្ស្្ញា ស្ូមសនក់នៅផ្ទះ រចន្វ
ួ
ើនតស្ាប្បស្ិននបើអាច។ ប្បស្ិននបើអ្នកមិនអាចន្វ ើ
នតស្ា ឬលទធ ផ្លនតស្ា វ ិជជ មាន ស្ូមអ្នុវតា ត្តមការដែន្ទាំស្ដីេី ការដាក់ខ្ល ួននៅដាច់ន ដាយដឡក។

ន្វ ើនតស្ានៅថ្ងៃ ទ ី 5។
➢ ប្បស្ិននបើលទធ ផ្លនតស្ា វ ិជជ មាន ស្ូមអ្នុវតា ត្តមការដែន្ទាំស្ដីេី ការដាក់ខ្ល ួននៅដាច់នដាយដឡ
ក។
➢ ករែីនលើកដលង៖ អ្ន កមិនចាាំបាច់ន្វ ើនតស្ារហូតែល់រយៈនេល 90 បន្ទទប់េីបានឆ្ែ ងជាំងឺ COVID19។
ប្តូវពាក់មាស្ឱ្យបានជិតលអនៅនេលស្ថិតនៅដកែរអ្ន កែ៍ថ្ទឱ្យបានរយៈនេលស្រុប 10 ថ្ងៃ ជាេិនស្ស្
នេលស្ថិតនៅកដនែ ងបិទ ជិត (ស្ូមនមើលការដែន្ទាំអ្ាំេីការពាក់ មាស្ខាងនប្កាមនែើម ែីទ ទួ លបាន
េ័ត៌មានបដនថ ម)។
ប្បស្ិននបើអ្នកមាននគគ្ស្្ញា ស្ូមសនក់នៅផ្ទះ រចន្វ
ួ
ើនតស្ាប្បស្ិននបើអាច។ ប្បស្ិននបើអ្នកមិនអាចន្វ ើ
នតស្ា ឬលទធ ផ្លនតស្ា វ ិជជ មាន ស្ូមអ្នុវតា ត្តមការដែន្ទាំស្ដីេី ការដាក់ខ្ល ួននៅដាច់ន ដាយដឡក។
បុគ្គលដែលរស្់នៅ ន្វ ើការ ឬចុះនៅកាន់ទ ីកដនែ ងដែលប្តូវបានចាត់ទ ុកថា មានហានិភ័យខ្ព ស្់កនង
ុ ការ
ររ កកសយយយជាំងឺ COVID-19 ្ៃ ន់្ៃរ ឬមានជនងាយរងនប្គ្មាះ (ឧទាហរែ៍៖ មជឈមែឌដងទាាំ េនធ ន្ទគ្មារ
ទីជប្មកស្ប្មាប់អ្នកគ្មាននផ្ទះស្ដមែង) គ្ួ រអ្នុវតា ត្តមនគ្មាលការែ៍ដែន្ទាំ បដនថ មរបស្់
ទីកដនែ ទាាំងនន្ទះ។

កំណត់់សមាល់់ (4/18/22)៖
Al a meda County Local Health Jurisdiction(យុត្តា្ិកាស្ុខាភិបាលកនុងមូ លដាាននខាន្ី Al a meda) បនា អ្នុវតា ត្តមនគ្មាលការែ៍ដែន្ទាំ CDC ដែលមានយេ
តឹង រុ៉ឹងជាងនគ្មាលការែ៍ដែលអ្នុម័តនដាយន្ទយកដាានស្ុខ្យេសធារែៈ Ca l ifornia (California Department of Public Health) និងប្ក ុង Berkeley ដែលជា
យុត្តា្ិការស្ុខ្យេកនុងមូ លដាានឯកគជយ។ នគ្មាលការែ៍ដែន្ទាំខាងនលើបងាាញអ្ាំេីលកខ ខ្ែឌរបស្់នខាន្ី Al a meda នទាះបីហានិភ័យថ្នការចមែ ងជាំងឺអាចនកើត
នឡើងនៅកនុងរយៈ 5 ថ្ងៃចុងនប្កាយក៏នដាយ។ ការស្ថ ិតនៅឆ្ងៃយេីអ្នកែថ្ទរយៈនេល 10 ថ្ងៃ នៅដតជាជនប្មើស្ដែលមានស្ុវតថ ិយេបាំផ្ុត។
ស្ប្មាប់េ័ត៌មានអ្ាំេីវ៉ាក់ស ាំង ឬស្ិទធិទទួលបានែូស្ជាំរញ
ុ ស្ូ មចូ លនមើលនវបសយត៍ www.bit.ly/Vx-Eligible

ម្ោលការណ៍ដណនំអំពីការពាក់់ម៉ាស់់៖
ការពាក់មាស្មានសរស្ាំខាន់កនុងការការពារអ្ន កែថ្ទរហូ តែល់រយៈនេល 10 ថ្ងៃបន្ទទប់េកា
ី របះពាល់។
ស្ប្មាប់េ័ត៌មានបដនថ មអ្ាំេីរ នបៀបនប្បើប្បាស្់មាស្ឱ្យមានប្បស្ិទធយេបាំផ្ុត ស្ូ មចូ លនមើលនវបសយត៍៖
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

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

How Long Should I Stay in Quarantine?

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