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ត ើខ្ញ ុំអាចចាកតចញពីការដាក់ខល នួតៅដាច់
តដាយឡែកតៅតពលណា? ត វ្ ើបចច ញបបននភាព៖ 3/22/2022

ការ
ណែនាំ

ត ើខ្ញ ុំអាចចាកតចញពីការដាក់ខល នួតៅដាច់

តដាយឡែកតៅតពលណា?

អ្នកណែលបានធ វ្ ើធេស្ត វិជជ្មានន
COVID-19 (ដាក់ខ្ល នួធៅដាច់

ធដាយណែក)
វិជន្នការណែនាំ

ប្បសិនតបើអ្នកត វ្ ើត សត វិជជ្មាននជុំងឺ

COVIDអ្នកប្ ូវដាក់ខ្ល នួធៅដាច់

ធដាយណែក ត ោះបីអ្នកមានស្ថា ន

ភាពចាក់វ៉ា ក់ស្ថុំងដូចតដេច ឬដិន

មានតោគសញ្ញា ក៏តដាយ។

• ស្ថន ក់តៅផ្ទោះយ៉ា ង ិច 5 ថ្ងៃ។

• ការដាក់ខល នួតៅដាច់តដាយឡែកអាចបញ្ច ប់តៅបន្ទទ ប់ពីថ្ងៃទី 5 

ប្បសិនតបើគ្មា នតោគសញ្ញា ឬតោគសញ្ញា បាន្ូរតសបើយ ធ ើយការត វ្ ើត សត

តោគវនិិចឆ ័យ(គួរត វ្ ើត សត antigen)អ្វជិជមាន។

• ប្បសិនតបើដិនអាចត វ្ ើត សត ឬតប្ជើសតរ ើសដិនត វ្ ើត សត គួរដាក់ខល នួតៅ

ដាច់តដាយឡែករហូ ដល់ថ្ងៃទី 10។

• ប្បសិនតបើមានជុំងឺប្គនុតដេ ប្ ូវបនតដាក់ខល នួតៅដាច់តដាយឡែករហូ 

 ល់ឡ ជុំងឺប្គនុតដេ បាន្ូរតសបើយរយៈតពលយ៉ា ង ិច 24 តមា៉ា ង (តដាយ

ដិនបានតប្បើថ្ន ុំបញ្ច ញ ោះកតៅេ ដូចជា Tylenol/ibuprofen)។

• ប្បសិនតបើតោគសញ្ញា តផ្េងតទៀ ព ុំបាន្ូរតសបើយ សូដបនតដាក់ខល នួតៅ

ដាច់តដាយឡែករហូ  ល់ឡ តោគសញ្ញា បាន្ូរតសបើយឬរហូ  ល់ឡ 

បញ្ច ប់ថ្ងៃទី 10។

• សូដ ក់ទងអ្នកផ្តល់តសវតវជជស្ថស្រសត របស់អ្នកតដើដបីដឹងថ្ត ើអ្នកអាច

មានហានិភ័យសប្មាប់ជុំងឺកូវ ើដ ៃ្ន់ ៃ្រ តហើយមានលកខណៈសដប ត ិទទួល

បានការពាបាលឡដរឬតទ។ អ្នកអាចឡសវ ងយល់បឡនាដតៅ https://covid-

19.acgov.org/antibody-treatment 

ការណែនាំអ្ាំពីការពាក់ន៉ា ស្៖
ការពាក់មា៉ា សឱ្យបានជិ លអមានស្ថរសុំខាន់ណាស់កន ញងការការពារអ្នកដថ្ទរហូ ដល់រយៈតពល

10 ថ្ងៃបន្ទទ ប់ពីជុំងឺរបស់អ្នកចាប់តផ្េើដ។ អ្នកអាចឡសវ ងយល់ព័ ៌មានបឡនាដពីវ ិ្ ីការពារខល នួ
អ្នកតដាយការពាក់មា៉ា សតៅ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

ស្នា ល់៖
តគ្មលការណ៍ឡណន្ទុំខាងតលើឆល ញោះបញ្ញច ុំងអ្ុំពីការឡណន្ទុំងាីៗបុំផ្  របស់ CDC និង CDPH (ន្ទយកដាា នស ខភាពស្ថធារ
ណៈតខាន្ី Alameda)។ តគ្មលការណ៍ឡណន្ទុំតនោះផ្េល់ជូនអ្នកតៅតាដជតប្ដើស ត ោះបីជាហានិិ័យថ្នការចដលងអាច

តកើ តែើងតៅកន ញងរយៈតពល 5 ថ្ងៃច ងតប្កាយក៏តដាយ។ ការដាក់ខល នួតៅដាច់តដាយឡែករយៈតពល 10 ថ្ងៃតៅឡ ជា
ជតប្ដើសឡដលមានស វ ា ិភាពបុំផ្  ។

https://covid-19.acgov.org/antibody-treatment
about:blank
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សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់អ្នក្ប ៉ះពាល់ផ្ទា ល់ជំងឺកូវដី-19

ត ើអ្នកគឺជាអ្នកប ៉ះពាល់ផ្ទា ល់ឬ?

អ្នក្គឺជាអ្នក្ប ៉ះពាល់ផ្ទា ល់ ម្របេិនសបើអ្នក្សៅក្ន ុងបនាប់ជាមួយអ្នក្ានជាំងកូឺ្វដី-19     
រយៈសេល 15 នទី ឬសលើេសន៉ះ ក្ន ុងអ្ាំឡុងសេល24 សា ង។

សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់អ្នក្ប ៉ះពាល់ផ្ទា ល់ (ជាំងឺកូ្វដី-19)
ស វ្ ើថ្ម ីសៅ៖ 7/21/2022

តេចកត ីណែនំអំ្ពីការពាក់ម េ់៖

ពាក្់ា េ់ឲ្យជិត រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ បនា ប់េីប ៉ះពាល់ផ្ទា ល់ គឺានសារៈេាំខានស់ដើមបីការពារអ្នក្ដថ្ទ។
េម្រាប់េ័ត៌ានអ្ាំេីរសបៀបពាក្់ា េ់ឲ្យានម្របេិទធភាេបាំផុត េូមចូលសៅតាំែភាា ប់សន៉ះ៖

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

េម្រាប់េ័ត៌ានអ្ាំេីថ្ន ាំវ៉ា ក្់សាាំងឬលក្ខែៈេមបតិតទទួលដូេជម្រមញុ េូមចូលសៅ៖www.bit.ly/Vx-Eligible

េមា ល់៖ ខែៈណដលអ្នក្េុាំម្រតូវបានតម្រមូវឲ្យសៅដាច់ណតឯងេូមេិចារណាសៅឲ្យឆ្ងៃ យេីបុគគលានាននិ័័យខពសេ់សក្ើតជាំងឺកូ្វដី-19 
ៃ្ន់ ៃ្ រ េម្រាប់រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ ដូចជា៖ មនុេសចាេ់ អ្នក្ានជាំងឺរុ ាំថ្រ៉ាបុគគលានបញ្ហា េុខភាេណដលស វ្ ើឲ្យម្របេ័នធសុាាំចុ៉ះសខោយនិង

បុគគលមិនបានចាក្់ថ្ន ាំវ៉ា ក្់សាាំង។ ណេវងរក្េ័ត៌ាន/្នធានបណនែមសៅ https://bit.ly/AC-C19

ប្បេិនតបើអ្នកធ្លា ប់ប ៉ះពាល់នងឹ

ជំងឺកូវដី-19 (អ្នកប ៉ះពាល់ផ្ទា ល់) 
វវ ធាធ្លនការការពារអ្នកដ ៃ

ម្របេិនសបើអ្នក្ប ៉ះពាល់នឹងអ្នក្ានជាំងឺកូ្វដី-19 

អ្នក្មិនចាាំបាច់ម្រតូវសៅដាច់ណតឯងសឡើយ។ ប ុណនត

ម្របេិនសបើអ្នក្ានសរគេញ្ហា ថ្នជាំងឺកូ្វដី-19 អ្នក្
ម្រតូវសៅដាច់ណតឯងភាា ម និងស វ្ ើសតេត ជាំងឺកូ្វដី-

19! 

ប ៉ះពាល់ានន័យថ្ សៅក្ន ុងបនាប់ណតមួយ រយៈ

សេលេរុប 15 នទី ក្ន ុងអ្ាំឡុងសេល 24 សា ង។

(ឧទាហរែ៍ប ៉ះពាល់បីសលើក្សផសងគ្នន ណដលមួយ
សលើក្ 5 នទី គឺសេម ើនឹងប ៉ះពាល់ 15 នទី។) 

ម្របេិនសបើអ្នក្ានជាំងឺកូ្វដី-19 អ្នក្អាចចាប់សផតើ

មចមាងជាំងឺសន៉ះ ក្ន ុងសេល 2 ថ្ថ្ៃ មុនសេលអ្នក្

ចាប់សផតើមានសរគេញ្ហា ដូចជា ក្អក្ឈឺបាំេង់ក្

រគរេូ អ្េ់ក្ាា ាំង ឬឈឺក្ាល (ឬ 2 ថ្ថ្ៃ មុនសេល

អ្នក្ស វ្ ើសតេត វវ ជ្ជាាន ម្របេិនសបើអ្នក្មិនធាា ប់ាន

អារមមែ៍ឈឺសឡើយ)។

• ម្រតូវស វ្ ើសតេត ជាំងឺកូ្វដី-19 រយៈសេល 3 សៅ 5 ថ្ថ្ៃ សម្រកាយសេល
ប ៉ះពាល់ផ្ទា ល់។

• ម្រតូវពាក់្ា េ់ឲ្យជិត សេលសៅណក្បរអ្នក្ដថ្ទ រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ
ជាេិសេេ សេលសៅក្ន ុងបនាប់។

• ម្រតូវតាមដានខល នួរក្សរគេញ្ហា ឲ្យបានជាប់ រយៈសេល 10 ថ្ថ្ៃ។
• ម្របេិនសបើអ្នក្ានសរគេញ្ហា ម្រតូវសៅផា៉ះ និងឆ្ងៃ យេី
អ្នក្ដថ្ទ រហូតដល់សេលអ្នក្អាចស វ្ ើសតេត ជាំងឺកូ្វដី-19 

បាន។ ម្របេិនសបើសតេត ទីមួយរបេ់អ្នក្អ្វ ជ្ជាាន ម្រតូវ

រង់ចាាំ 24 សៅ 48 សា ង សទើបស វ្ ើសតេត មតងសទៀត សម្រពា៉ះ
មនុេសខា៉ះ ណដលានជាំងឺកូ្វដី-19 មិនានលទធផលវ ជ្ជា
ានភាា មៗសទ។

• ម្របេិនសបើសតេត ជាំងឺកូ្វដី-19 របេ់អ្នក្ានលទធផលវវ ជ្ជា
ាន េូមអ្នុវតតតាមសេចក្ត ីណែនាំអ្ាំេកីារសៅដាច់

ណតឯង៖ https://bit.ly/AC-C19
• បុគគលណដលរេ់សៅ ស វ្ ើការ ឬសៅទីក្ណនាង ណដលាន

ាននិ័័យខពសេ់ថ្នការចមាងជាំងឺកូ្វដី-19 ៃ្ន់ ៃ្រ ឬក៏្

ានជនងាយរងសម្រគ្ន៉ះ (ឧទាហរែ៍មនា ីរចាេជ់រ
េនធនគ្នរ ទីជម្រមក្អ្នក្គ្នម នផា៉ះេណមបង) គួរអ្នុវតត
តាមសេចក្តីណែនាំបណនែមរបេទ់ីក្ណនាងសន៉ះ។

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
http://www.bit.ly/Vx-Eligible
https://bit.ly/AC-C19
https://bit.ly/AC-C19


 
 
 
 

ប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានខោនធី Alameda  
ព័ត៌មានផ្ដល់ជនួំយ 

ធនធានហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

អង្គភាព៖ ព័ត៌្មាន៖ ទំនាក់ទំនង្៖ 

ជំនួយសង្គ គ្ ោះថ្លៃឈ្ន លួង្ោយសារ
វវ បតតិ្តវជំងឺ្កូវដី-19 ថ្នរដឋ 
California (CA Covid-19 Rent 
Relief)  

មូលនិធិ ខ ើមបជួីយប្រួសារ ដ ល
មានលក្ខណៈសមបតិត ដផ្ែក្ខលើចំណូល រង់
ថ្លៃឈ្ន លួ និងថ្លៃខសវាខប្រើប្ាស់ 
ទងំប្ាក្់ជំពាក្់ក្នៃងមក្ 
និងប្ាក្់ប្តូវរង់ខៅថ្លៃអនារត។ 

1-833-430-2122  

https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overvi
ew.html#renter  

កម្ម វ បធីជំនួយថ្លៃឈ្ន លួសង្គ គ្ ោះតនាា ន់រ
តស់ង្ោនធីវAlameda (Alameda 
County Emergency Rental 
Assistance Program) 

ជួយប្រួសារ ដ លមានលក្ខណៈសមបតិត
ដផ្ែក្ខលើចំណូល រង់ថ្លៃឈ្ន លួ និង
ថ្លៃខសវាខប្រើប្ាស់ រហូត ល់ 15 ដែ ទងំ
ប្ាក្់ជំពាក្់ក្នៃងមក្ និង
ប្ាក្់ប្តូវរង់ខៅថ្លៃអនារត។ 

https://www.ac-housingsecure.org/ 

 

កម្ម វ បធី HELP (Help & Emergency 
Lodging Program) 

ផ្តល់ជំនួយសខគ រ្ ោះរនាា ន់មួ្យដង្ ល់ពលរ ឋ
ខោនធី Alameda ខ ើមបី
រ ា្ ររញ្ហា គ្មា នផ្ាោះសដមបង និង
ខ ើមបីរត រូខៅលំខៅដ្ឋឋ នអចិថ្គនាយ៍ 

510-259 2200 

អ ីដម៉ែល៖ HoEmLodgP@acgov.org  

ខ ើមបីដ្ឋក្់ពាក្យស  ំ
សូមរំខពញទប្មង់ពាក្យស ំអនឡាញខនោះ 

ង្សវាសង្គម្វAlameda County 
(Alameda County Social 
Services) SSA 

ជំនួយទូខៅ (GA) 
ជំនួយសាច់ប្ាក្់សប្មារ់ជនខភៀសែល នួ 
(RCA) 
ក្មា វធិីជំនួយសាច់ប្ាក្់សប្មារ់ជនអខនាត
ប្រខវសន៍ (CAPI) ផ្តល់ជំនួយ និង
ការឧរតថមភ ល់អនក្
ដ លមានលក្ខណៈសមបតិត។  

510-263-2420 

https://www.alamedasocialservices.org/public/se

rvices/financial_assistance/cash_assistance_progr

am_for_immigrants.cfm  

Catholic Charities East Bay ជំនួយថ្លៃឈ្ន លួសប្មារ់ពលរ ឋ Oakland 510-768-3100; 510-860-4985 www.cceb.org  

រដូវកាលចែករំចលក 

(Season of Sharing) 

ជំនួយថ្លៃឈ្ន លួ និងប្ាក្់ក្ក្់សប្មារ់ប្រួសារ 510-272-3700; 
https://www.alamedacountysocialservices.org/o
ur-services/Shelter-and-Housing/Other-
Support/season-of-sharing  

មូ្លនិធិសង្គ គ្ ោះ One Fare 
Wage Emergency Fund 

អំខោយសាច់ប្ាក្់សប្មារ់អនក្ខធវ ើការ
រិតខមា៉ែ ង 

https://ofwemergencyfund.org/help 

ក្កមុ្ក្តឹកាវThe Unity Council ជំនួយ EDD និង CalFresh 
ជំនួយខសវាខប្រើប្ាស់ និងលំខៅដ្ឋឋ ន 
និងខសវាពាក្់ព័នធនឹងការ្រ។ 
(ភាសាអង់ខរៃស  
ខអសប៉ែ ញ និងភាសា Mam) 

(510) 535-6101 

អ ីដមល៖ admin@unitycouncil.org; 

www.unitycouncil.org/career-center 

Centro Legal de la Raza ជំនួយថ្លៃឈ្ន លួសខគ រ្ ោះរនាា ន់សប្មារ់ពលរ
 ឋ Alameda County 
និងធនធានខផ្េងៗខទៀត។ 

https://www.centrolegal.or/  

510-437-1554 

គង្ក្មាង្សុខភាពកក្មិ្ត្ផ្ល វូ (Street 
Level Health Project) 

ជំនួយក្ន ុងការដ្ឋក្់ពាក្យស ំជំនួយសខគ រ្ ោះ
ថ្លៃឈ្ន លួខដ្ឋយសារ វរិតិតជំងកកូ្វ ដ -19 
និងធនធានខផ្េងៗ។ ភាសា៖ (ភាសាអង់ខរៃស 
ភាសាខអសប៉ែ ញ និងភាសា Mam) 

(510) 306-4835; 

http://streetlevelhealthproject.org/ 

ធនធានលំង្ៅោឋ នវ(Housing 
Resources) 

ព័ត៌មានអំពីលទធភាពខប្រើប្ាស់ទីជប្មក្ 
លំខៅដ្ឋឋ នអនតរកាល 
និងលំខៅដ្ឋឋ នសខគ រ្ ោះរនាា ន់ខផ្េងខទៀតក្ន ុង
ខោនធី Alameda 

សូមទូរស័ពាខៅខលែ 211; 

http://211alamedacounty.org/ 

PG&E ជំនួយរង់វកិ្ាយរប្តមួយ ង ការខរៀរចំ 
និងពនារការទូទត់ (ក្មា វធិី Reach 
Program) 

1-800-933-9677 

រញុ្ោះថ្លៃ PG&E (ក្មា វធីិដលទ)ំ 

https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html
https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html
https://www.ac-housingsecure.org/
mailto:HoEmLodgP@acgov.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LP_9Mm74o0ukfWpEp_RaZC3qomjaImRFgi4Iwr_sKutUMkE1Q0oyR1czME5JM1AyMkhKUzQ0NkNPRC4u
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កម្ម វ បធីជំនួយអតិ្លិជនវEBMUD 
(EBMUD Customer 
Assistance Program) 

ជំនួយរង់ថ្លៃទឹក្ (Water bill assistance) 1-866-403-2683  

ម្ជឈម្ណ្ឌ លសហគម្ន៍ Spectrum 
Community Center 

ជំនួយរង់ថ្លៃថាមពល (ក្មា វធិី LIHEAP 
Program) 

510-881-0300 ex. 216 & ex.226 

https://www.spectrumcs.org/ 

ធនធានធានារ៉ា ត់រង្សុខភាពវ 

អង្គភាព/ព័ត្៌មាន ទំនាក់ទំនង្ 

ជំនួយែុោះង្ ម្ ោះធានារ៉ា ត់រង្សុខភាព 
(Health Insurance Enrollment 
Assistance) (Medi-CAL និង្កម្ម វ បធីង្ផ្េង្
ៗង្ទៀត្) 

1-800-422-9495 

https://www.mybenefitscalwin.org/;  

http://alamedasocialservices.org/public/index.cfm; 

 

ចសែ ង្រកង្វជជតណ្ឌ ិត្វ
ឬគៃ ីនិកសុខភាពចដលង្ៅជិត្អនក 

510 297-0230 

https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/ 
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/ 

ការគកំ្ទចផ្នកសាម រត្ី/ការក្តឹកា៖ 

អង្គភាព ទំនាក់ទំនង្ 

សុខភាពឥរ បយាតលង្ោនធី Alameda 
(Alameda County Behavioral Health) 
ACCESS 

1-800-491-9099 

ពីខមា៉ែ ង 8:30  ល់ 5:00 ចនា-ស ប្ក្ 

ង្សវាគកំ្ទអនកមានវ បតត្តិវAlameda 
County  (Crisis Support Services of 
Alameda County) (24 ង្មា៉ោ ង្)  

1-800-273-8255 

 

Family Paths Helpline (24 ង្មា៉ោ ង្) 1-800-829-3777 

 
ធនធានអាហារ 

អង្គភាព ព័ត្៌មាន ទំនាក់ទំនង្ 

ធនាគរអាហារសហគម្ន៍វវវវវ
ង្ោនធីវAlameda (Alameda 
County Community Food Bank) 

ដែេទូរសពាជំនួយ ដ លនឹងភាា រ់អនក្
ខៅប្រភពជំនួយខប្រឿងររខិភារ ឬ
អាហារខតត  ខៅថ្លៃដតមួយ
ដ លអនក្ខៅទូរស័ពាមក្។ ជំនួយក្ន ុងការ
ដ្ឋក្់ពាក្យស ំជំនួយពីក្មា វធិ ីCalFresh។ 

510-635-3663  

(ថ្លៃចនា  – ស ប្ក្ 9 ប្ពឹក្ – 4 ល្ងៃ ច) 

ជំនួយដសវងរក្អាហារ៖ www.foodnow.net និង 
www.comidaahora.net 

ង្សវាចែកចាយអាហារ (Food 
Distribution Services) 

រញា ីប្រភពធនធានអាហារ ដ លរមួរញ្លូ
អាហារខៅសាល្ងខរៀន និងខមា៉ែ ងខ ើរផ្ារ
ពិខសស តាមតំណភាា រ់ខៅក្ន ុងរញា ី 

https://covid-
19.acgov.org/covid19-
assets/docs/food-housing-
finance/food-access-resource-
list-2021.06.21.pdf 

 

កម្ម វ បធីវCalFresh ក្មា វធិី CalFresh ជាក្មា វធិីជំនួយអាហា
ររូតថមភរំរ៉ែន (Supplemental Nutrition 
Assistance Program) ដ ល
ផ្តល់ជំនួយ ល់ប្រួសារ ខ ើមបីទិញ
អាហាររំរ៉ែន។ 

1-800-422-9495  
ក្មា វធិីជំនួយអាហាររូតថមភរំរ៉ែន (Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP) 

https://www.mybenefitscalwin.org/ 

ប្រភពធនធានខោនធី Alameda  
ប្រភពធនធានខ ើមបផី្តលជ់ាជំនួយ 
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