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ការណែនាំអាំពីការដាកឱ់្យនៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះនិងការដាក់ឱ្យនៅដាច់នដាយណែកពីអនកដទៃសម្រាប់អនកណដល

ានការឆ្លងវរីុសកូរ ណូា-2019 (ជាំងឺកូវដី-19) នងិម្ររួសារឬមនសុសណដលៃាំនក់ៃាំនងជិតសន ិៃធ  

 
 

1) ប្រសិនបរើអ្នកមានការរញ្ជា ក់ពីមនទ ីរពិបោធន៍ឬការបធវ ើបោគវនិិច្ឆ ័យររស់បវជ្ារណ្ឌ ិតអ្ំពី ជ្ំងឺកូវ ើដ-19 

អ្នកនឹងប្តូវសថ ិតបប្កាមរទរញ្ជា ននការដាក់ឱ្យបៅដាច្់បដាយឡែកររស់មន្រនត ីសុខភាព  
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation 

 

2) ប្រសិនបរើអ្នកជាប្គួោរឬមានទំនាក់ទំនងជ្តិសន ិទធជាមួយអ្នកឡដលមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19 

អ្នកប្តូវសថ ិតបៅបប្កាមរទរញ្ជា ននការដាក់ឱ្យបៅដាច្់ពីបគររស់មន្រនត ីសុខភាព 

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation 

 

3) សប្មារ់និបោជ្ិក 

និងរុគកលិកឡននកសុខាភិបាលឡដលមានអ្បោគសញ្ជា ឡដលកំពុងបធវ ើបតសត ឡដលជាឡននកមួយននការប្រឹងឡប្រងជាធមមតាតាមកឡនែ

ងបធវ ើការ វាមនិជាការចំបាច្់បទកន ុងការបៅដាច្់បដាយឡែកបៅនទះខណ្ៈបពលកំពុងរង់ចំលទធនលបតសត ។  

ការដាក់បៅបដាយឡែកគឺតប្មូវ ឡតសប្មារ់អ្នកឡដលលទធនលបតសត វជិ្ាមាន ប ើយសប្មារ់នរណាមាន ក់ឡដលប្តូវបានបធវ ើបតសត បដាយ 

ោរឡតមានការសងស័យបោគសញ្ជា ជ្ំងឺកូវ ើដ-19។ 

 
 

នសចកត ីណែនាំអាំពីការនៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះ   
 

នសចកត ីណែនាំអាំពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីនរ 

 

ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវបានបគបធវ ើបោគវនិិច្ឆ ័យប ើញថាមានជ្ំងឺ 

កូវ ើដ-19 ឬអ្នកកំពុងរង់ចំលទធនលបតសត ជ្ំងឺកូវ ើដ-19 អ្នក 

ប្តូវឡតអ្នុវតតតាមជ្ំហានទងំឡាយននការបៅដាច្់បដាយ  
ឡែកបដើមបីការពារការរ ើកោលដាលននជ្ំងឺ។ 

ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវបានបធវ ើបតសត បដាយោរមានការសងស័យថាអ្នក

មានបោគសញ្ជា ជ្ំងឺកូវ ើដ-19 
ប ើយកំពុងរង់ចំលទធនលននការបធវ ើបតសត , 

សូមបធវ ើតាមការឡណ្នាំអ្ពំីការបៅដាច្់បដាយឡែករ ូតដល់បច្ញល

ទធនល។ ប្រសិនបរើលទធនលររស់អ្នកអ្វជិ្ាមាន, 

គ្មម នអ្វ ើឡដលប្តូវបធវ ើរឡនថមបទៀតបែើយ, 

ការឡណ្នាំទងំបនះមិនអ្នុវតតច្ំបពាះអ្នកបនាះបទ។ 

 
 

សាន ក់នៅផ្ទះរហូតដល់អនកបានជាសះនសបើយ   

 

● មនុសសភាគបប្ច្ើនឡដលមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19 

នឹងមានជ្ំងឺប្ោលប ើយអាច្ធូរប្ោលបដាយការឡែទំ

តាមនទះបានប្តឹមប្តូវបដាយមិនចំបាច្់បៅជួ្រអ្នកនតល់

បសវាបែើយ។ ប្រសិនបរើអ្នកមានអាយុ 65 ឆ្ន ំបែើងបៅ, 

មានននទបពាះឬមានោថ នភាពសុខភាពដូច្ជាជ្ំងឺបរះដូ

ង, ជ្ំងឺ ឺត, ជ្ំងឺសួត, ជ្ំងឺទឹកបនាមឡនែម, 

ជ្ំងឺតប្មងបនាម ឬប្រព័នធភាពោំុច្ុះបខោយ, 

អ្នកប្រឈមនឹងជ្ំងឺឬនលវបិាកធងន់ធងរជាងបនះ។  

● កុំបៅបធវ ើការ ោលាបរៀន ឬកឡនែងោធារណ្ៈ។ 

● បៅនទះឱ្យបានោ៉ា ងបហាច្ណាស់ 10 

នែងរនាទ រ់ពីនែងអ្នកបានចរ់បនតើមឈឺដំរូង 

ប ើយោ៉ា ងបហាច្ណាស់3នែងរនាទ រ់ពីអ្នកបានជាសះបសបើ

យ។ 

ការជាសះបសបើយមានន័យថាការប្គនុបតត ររស់អ្នកបាន

បាត់អ្ស់រយៈបពល 72 

បមា៉ា ងបដាយមិនបប្រើថាន រំនថយប្គនុបតត បែើយ (ឧ. ថាន  ំ

Tylenol®) និងបោគសញ្ជា នល វូដបងហ ើមររស់អ្នក 

 

ប្រសិនបរើអ្នករស់បៅកន ុងប្គួោរឡតមួយឬមានទំនាក់ទំនងជ្ិ

តសន ិទធជាមួយនរណាមាន ក់ឡដលប្តូវបានបគបធវ ើបោគវនិិច្ឆ ័យប ើញ

ថាមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19 (ោរ់រញ្ច លូទងំទំនាក់ទំនងពី 48 

បមា៉ា ងមុនបពលពួកបគមានបោគសញ្ជា ណាមួយរ ូតដល់ពួកបគ

បៅដាច្់បដាយឡែកពីអ្នកដនទបដាយខល នួឯង) 

អ្នកប្តូវឡតបធវ ើតាមជ្ំហានទងំឡាយននការដាក់ឱ្យ

បៅដាច្់ពីបគបៅនទះ។ វាអាច្ច្ំណាយបពលពី 2 បៅ 14 

នែងបដើមបីរង្ហហ ញបោគសញ្ជា  

ដូបច្នះអ្នកប្រឡ លជាមិនដឹងរ ូតដល់ 14 

នែងថាអ្នកឆ្ែងឬមិនឆ្ែង។ 

វាមានោរៈសំខាន់ណាស់កន ុងការោន ក់បៅនទះនិងតាមដានសុខ

ភាពផ្ទទ ល់ខល នួររស់អ្នកកន ុងអ្ំែុងបពលបនះបដើមបីការពារពីការ

ឆ្ែងឡដលអាច្បកើតមានដល់អ្នកណាមាន ក់។  
 

 

នៅផ្ទះនដើមបីនមើលថានតើអនកាននោរសញ្ញា ឬនៃ 

 

● នែងច្ុងបប្កាយននការបៅដាច្់ពីបគររស់អ្នកគឺ 15 

នែងចរ់ពីបពលឡដលអ្នកមានទំនាក់ទំនងជ្ិតដិតជាមួយ

អ្នកឡដលមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19។  

ប្រសិនបរើអ្នករនតទំនាក់ទំនងោ៉ា ងជ្ិតសន ិទធ 

រយៈបពលននការបៅដាច្់ពីបគរយៈបពល 15 

នែងនឹងប្តូវចរ់បនតើមបែើងវញិ។  
 

o ទំនាក់ទំនងជ្ិតសន ិទធមានន័យថាអ្នកបានសថ ិតបៅកន ុ

ងច្មាង យ 6  វ ើតពីមនុសសឡដលមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19 

អ្ស់រយៈបពលជាង15 

នាទីឬរ៉ាះវតថ ុោវឬោរធាតុសំណ្ល់ពីកន ុងខល នួបដាយមិន

មានការប្រងុប្រយ័តនបានប្តឹមប្តូវ។ 

o ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាច្បជ្ៀសនុតពីទំនាក់ទំនងជ្ិត

សន ិទធ, អ្នកប្តូវឡតសថ ិតបៅដាច្់ពីគ្មន រ ូតដល់ 15 

នែងចរ់ពីបពលឡដលអ្នកឡដលមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19 រញ្ចរ់ 

រយៈបពលការបៅដាច្់បដាយឡែកររស់ពួកបគ។ 

បនះទំនងជាោ៉ា ងបហាច្ណាស់ 24 នែង។ 

http://www.acphd.org/
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation


(ឧទ រណ្ ៍កែក, ការដកដបងហ ើមខែ ីៗ) 

មានភាពប្របសើរបែើង។ 

● ប្រសិនបរើអ្នកមិនឡដលឈឺបទ រ៉ាុឡនតមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19, 

ចូ្រោន ក់បៅនទះោ៉ា ងតិច្ 10 

នែងរនាទ រ់ពីកាលររបិច្ឆទននការបធវ ើបតសត ររស់អ្នក។ 

● មនុសសបៅកន ុងនទះររស់អ្នកនដ 

គូជ្ិតសន ិទធនិងអ្នកបមើលឡែររស់អ្នកប្តូវបានបគចត់ទុ

កថាជា “មនុសសជ្ិតសន ិទធ” 

ប ើយគួរឡតបធវ ើតាមបសច្កត ីឡណ្នំាអ្ំពីការដាក់ឱ្យ

បៅដាច្់ពីបគបៅនទះ។ 

បនះោរ់រញ្ច លូទងំមនុសសឡដលមានទំនាក់ទំនងជ្ិតសន ិ

ទធជាមួយអ្នកចរ់ពី 48 

បមា៉ា ងមុនបោគសញ្ជា ររស់អ្នកចរ់បនតើម បច្ញ 

រ ូតដល់អ្នកបៅដាច្់ឆ្ង យពីបគបដាយខល នួឯង។  

សូមឡច្ករំឡលកឯកោរបនះជាមួយពួកបគ។  

នតើានអវីនកើតនែើងម្របសិននបើអនកមិនអាចនៅដាច់នដាយ

ណែកពីអនកដទៃបាន? 

 

● អ្នកណាមាន ក់ឡដលបៅឡតមានទំនាក់ទំនងជ្ិតសន ិទធជាមួ

យអ្នកនឹងប្តូវចរ់បនតើមវដតែមីននការបៅដាច្់ពីបគ 

រយៈបពល 15 នែង 

ចរ់ពីនែងច្ុងបប្កាយឡដលពួកបគមានទំនាក់ទំនងជ្ិត

សន ិទធជាមួយអ្នកឬពីកាលររបិច្ឆទឡដលអ្នកប្តូវបានបច្

ញពីការបៅដាច្់បដាយឡែក។  

នតើានអវីនកើតនែើងម្របសិននបើអនកនចញនោរសញ្ញា ? 

 

● បោគសញ្ជា ជ្ំងឺកូវ ើដ-19 មានរមួកែក, ដកដបងហ ើមនុតៗ 
ឬពិបាកដបងហ ើម, ប្គនុ, រង្ហរញ់ដឡដលៗ, ឈឺោច្់ដុំ, 

ឈឺកាល, ឈឺរំពង់ក ឬបាត់រង់រស់ជាតិ ឬកែ ិន។ 

● ប្រសិនបរើអ្នកមានបច្ញបោគសញ្ជា , 

អ្នកអាច្នឹងមានជ្ំងឺកូវ ើដ-19 

ប ើយអ្នកគួរឡតអ្នុវតតតាមបសច្កត ីឡណ្នំាអ្ំពីការបៅដាច្់

បដាយឡែកកន ុងនទះ។ 

● ចូ្រតាមដានបោគសញ្ជា ររស់អ្នកឱ្យបានដិតដល់ប ើយឡសវ

ងរកការពាបាលប្រសិនបរើបោគសញ្ជា កាន់ឡតធងន់ធងរ។ 

អ្នកមិនចំបាច្់បធវ ើបតសត ៍បដើមបីរញ្ជា ក់ពីការឆ្ែងបមបោគ

បនាះបទពីបប្ពាះមនុសសភាគបប្ច្ើនឡដលមានការឆ្ែងបមបោគ

នល វូដបងហ ើមរមួទងំជ្ំងឺកូវ ើដ-19 

នឹងមានជ្ំងឺប្ោលឡដលអាច្ធូរប្ោលជាមួយនឹងការឡែ

ទតំាមនទះ។ បរសិនបរើអ្នកឡសវ ងរកការបធវ ើបតសត  

លទថនលបតសតអ្វជិ្ាមានកន ុងអ្ំែុងបពល 14 នែង 
មិនមានន័យថាអ្នកនឹងមិនមានលទធនលវជិ្ាមាននែងបប្កា

យបទ។  អ្នកប្តូវឡតដាក់ឱ្យបៅដាច្់ពីបគបពញកន ុងរយៈបពល 

14 នែង។  
 
 
 

 ព័ត៌ានបណនែមនៅៃាំព័របនទ ប់ 

 

 

 

 

ការរតឹតបិតនិងព័ត៌ានណដលម្រតវូអនុវតតចាំន ះអនកទាំងពីរ  

នៅដាច់នដាយណែកកន ុងផ្ទះនិងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីនរ 

 

 

● បៅនទះ។ កុំបៅបធវ ើការ ោលាបរៀន ឬកឡនែងោធារណ្ៈ។  

● បៅបដាយឡែក ពីអ្នកដនទបៅកន ុងនទះររស់អ្នក។ 

ោន ក់បៅកន ុងរនទរ់ជាក់លាក់មួយនិងឆ្ង យពីមនុសសបនសងបទៀតបៅកន ុងនទះររស់អ្នកតាមឡដលអាច្បធវ ើបៅបាន។ 

វាមានោរៈសំខាន់ខាែ ំងណាស់កន ុងការបៅឱ្យឆ្ង យពីមនុសសឡដលមានហានិភ័យខពស់ននជ្ំងឺធងន់ធងរ។  

● បប្រើរនទរ់ទឹកដាច្់បដាយឡែកប្រសិនបរើមាន។  

● កុំបរៀរច្ំឬរបប្មើអាហារដល់អ្នកដនទ 

● កុំឱ្យបភញៀវចូ្លនទះររស់អ្នក។  

● កុំបប្រើការដឹកជ្ញ្ជ នូោធារណ្ៈ ការជ្ិះរមួគ្មន  ឬតាក់សុី។ 
 

ការ រការរកីោលដាល៖ 

 

● ខទរ់មាត់និងប្ច្មុះររស់អ្នកបពលអ្នកកែកនិងកណាត ស់។  

ខទរ់មាត់និងប្ច្មុះររស់អ្នកបដាយកឡនសងឬកណាត ស់ចូ្លកន ុងនដអាវររស់អ្នក - មិនឡមនដាក់កន ុងនដររស់អ្នកបទ - 

រនាទ រ់មកបបាះបចលប្កដាស់ជូ្តបនាះបៅកន ុងធុងសំោមប ើយលាងនដភាែ មៗ។  

 

● លាងនដររស់អ្នកឱ្យបានញឹកញរ់និង មត់ច្ត់ជាមួយោរ ូនិងទឹកោ៉ា ងបហាច្ណាស់ 20  វនិាទ ី- ជាពិបសសរនាទ រ់ពីកែក  
កណាត ស់ ឬការបញើសសំបបារររស់អ្នកឬរនាទ រ់ពីចូ្លរនទរ់ទឹក។ 

ទឹកអ្នាម័យឡដលមានជាតិអាល់កុលឡដលមានជាតិអាល់កុលអ្របររមា 62% 

អាច្បប្រើជ្ំនួសោរ ូនិងទឹកប្រសិនបរើនដមិនប្រឡាក់។ 

 

● បជ្ៀសវាងការបប្រើប្បាស់ររស់រររកន ុងនទះរមួគ្មន ។ កុំបប្រើប្បាស់ចនបាយ ឡពង បប្គឿងប្រដារ់ប្រដារនទះបាយ កឡនសង 

កប្មាលពូកនិងររស់រររបនសងៗរមួគ្មន ជាមួយមនុសសបៅកន ុងនទះររស់អ្នក។ រនាទ រ់ពីបប្រើប្បាស់ររស់ទងំបនះ 

ចូ្រលាងសមាែ តវាឱ្យបាន មត់ច្ត់ជាមួយោរ ូនិងទឹក។ 

សបមែៀករំពាក់អាច្ប្តូវបានបបាកសមាែ តបៅកន ុងមា៉ា សុីនបបាកគក់សតង់ដារជាមួយ 



 

 

 បសច្កត ីឡណ្នំាអំ្ពីការបៅដាច់្បដាយឡែកនិងការដាក់ឱ្យបៅដាច់្ពីបគកន ុងនទះ, សុខភាពសាធារណៈខណឌ អាឡាមេដាបានម្វើបច្ចុបបននភាពកាលបរិមច្េទ 6/8/20 

 

ទឹកបតត និងោរ ូ បបាកបខាអាវ, អាច្រឡនថមោរ ូ បធវ ើឱ្យស រ៉ាុឡនតមិនចំបាច្់បទ។ 

 

● សមាែ តនិងលាងននទឡដលរ៉ាះបប្ច្ើនជាងបគឱ្យបានោល់នែង។  ននទឡដលរ៉ាះពាល់បប្ច្ើនជាងបគរមួមាន ឧ. រញ្ា រ ននទបលើតុ 

ប្រដារ់កាន់បរើកទវ រ ឧរករណ្៍ភាា រ់ រងគន់ ទូរស័ពទ បតបែទូរទសសន៍ កូនបោ កាត រច្ុច្ តុនិងតុបៅកាលឡប្គ។  

សមាែ តនិងរមាង រ់បមបោគបៅបលើននទឡដលអាច្មានវតថ ុោវពីកន ុងខល នួ។ 

បប្រើការលាងសមាែ តកន ុងនទះនិងថាន បំាញ់ថាន រំមាង រ់បមបោគឬជូ្តតាមការឡណ្នំាកន ុងោែ កនលិតនល។  

 

អនុវតតការណែទាំនៅផ្ទះ៖ 

 

● សប្មាក ពិោទឹកឱ្យបានបប្ច្ើន បលរថាន អំាបសតាមីណូ្ប វន (Tylenol®) បដើមបីរនថយប្គនុបតត និងការឈឺចរ់។  
 

o សូមកត់សមាគ ល់ថាកុមារឡដលមានអាយុតិច្ជាង 2 ឆ្ន ំមិនគួរឱ្យបលរថាន បំ្តជាក់ ួសកប្មិតបដាយមិនបាន

ពិបប្គ្មះជាមួយបវជ្ារណ្ឌ ិតជាមុនបែើយ។   

o សូមកត់សមាគ ល់ថាថាន មំិន “ពាបាល” ជ្ំងឺកូវ ើដ-19 បែើយ ប ើយវាមិនរញ្ឈរ់អ្នកពីការច្មែងបមបោគបែើយ។  

 

● ឡសវងរកការពាបាលប្រសិនបរើបោគសញ្ជា ររស់អ្នកកាន់ឡតធងន់ធងរជាពិបសសប្រសិនបរើអ្នកមានហានិភ័យខពស់ននជ្ំងឺ

ធងន់ធងរ។   

● នោរសញ្ញា ណដលបង្ហា ញថាអនករួរណតណសវ ងរកការពាបាលរមួាន៖ 
 

 
 
 
 

● បរើអាច្បធវ ើបានសូមទូរស័ពទបៅមុនបពលបៅកាន់ការោិល័យប្គូបពទយឬមនទ ីរបពទយររស់អ្នក 

ប ើយប្បារ់ពួកបគថាអ្នកកំពុងសថ ិតកន ុងការបៅដាច្់បដាយឡែកបដាយោរជ្ំងឺកូវ ើដ-19 

បដើមបីបគបរៀរច្ំរុគគលិកឡែទសំុខភាពសប្មារ់ការមកដល់ររស់អ្នកនិងការពារអ្នកដនទពីការឆ្ែងបមបោគ។  

 

o កុំរង់ចំបៅកន ុងរនទរ់រង់ចំណាមួយប ើយពាក់របំាងមុខប្គរ់បពលប្រសិនបរើអាច្បធវ ើបាន។ 

o ប្រសិនបរើអ្នកទូរស័ពទបៅបលខ 911 

អ្នកប្តូវឡតជូ្នដំណ្ឹងដល់អ្នករញ្ជ នូនិងប្គូបពទយថាអ្នកកំពុងសថ ិតបៅដាច្់បដាយឡែកពីបគបដាយោរជ្ំងឺកូវ ើដ-

19។  

o កុំបប្រើមបធាបាយបធវ ើដំបណ្ើរោធារណ្ៈ។  
 

 

នតើសុខភាពសាធារែៈនឹងជូនដាំែឹងកណនលងការង្ហររបស់ខុ្ាំឬនៃ? 

 

សុខភាពោធារណ្ៈនឹងមិនជូ្នដំណ្ឹងឬនសពវនោយព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខល នួណាមួយអ្ំពីអ្នកបៅកាន់កឡនែងបធវ ើការររស់អ្នកបទបលើកឡលង

ឡតចំបាច្់ប្តូវបធវ ើបដើមបីការពារសុខភាពររស់អ្នកឬសុខភាពអ្នកដនទ។  
 

 

សូមអររុែចាំន ះការសហការរបស់អនកកន ុងបញ្ញា សុខភាពសាធារែៈដ៏សាំខាន់ននះ។ 
 

ជ្ំងឺកូវ ើដ-19 អាច្នាឱំ្យមានភាពតានតឹងនល វូចិ្តតសប្មារ់មនុសសជាបប្ច្ើន, 

ខាងបប្កាមបនះគឺជាគនែ ឹះខែ ះៗសប្មារ់ការប្គរ់ប្គងសុខភាពនល វូចិ្តតកន ុងអំ្ែុងបពលមិនច្ាស់លាស់៖ 

http://www.acphd.org/media/558462/covid19-managing-emotional-health-20200306.pdf. 
 

កំឡណ្ពប្ងីករឡនថមននការឡណ្នាំ និងរទរញ្ជា មន្រនត ីសុខភាពអាច្រកបានបៅកន ុងបគ ទំព័រ៖  http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-

isolation. ប្រសិនបរើអ្នកមានសំណួ្ររឡនថម សូមចូ្លបៅwww.acphd.org, សូមទូរស័ពទមកឡននកជ្ំងឺកូវ ើដ-19 ទូបៅររស់បយើងតាមបលខ 510-268-2101 ឬអីុ្ឡមល 

មកបយើងតាមរយៈncov@acgov.org. 
  

http://www.acphd.org/media/558462/covid19-managing-emotional-health-20200306.pdf
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation
http://www.acphd.org/
file://///acphd.ph.local/PublicHealth/ALLPH/nCoV2020/Disease%20Containment/1.%20Orders,%20Instructions,%20Exclusions%20and%20Terminations/Blankets/Khmer%20-%20Cambodian/អ៊ីមែលទៅ៖ncov@acgov.org


                          

បទបញ្ជា របស់មន្រ ត្ ីសុខភាពសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងជំងឺកូវដី-19៖ បទបញ្ជា សម្រាប់ការនៅដាច់នដាយឡែកសម្រាប់សភាពអាស ន្ន្សុខភាពសាធារណៈ --ឡកឡម្រប 6/8/20 

ទំព័រ 1 ន្3  

បទបញ្ជា មន្ត រ្ ីសុខភាពសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងជំងឺកូវដី-19 នេខ 20-05c 
បទបញ្ជា ន្ការនៅដាច់នដាយឡែកសម្រាប់សភាព អាស ន្ន្សុខភាពសាធារណៈ 

 កាេបរនិចេទការនចញ បទបញ្ជា ៖ នងៃទី3 ឡខនមសា ឆ្ន ំ2020 ឡកឡម្រប នងៃទ4ី ឡខឧសភា ឆ្ន ំ2020 
និងធ វ្ ើ វធិោ្នកម្មថ្ងៃទី ៨ ខែមិ្ងុនាឆ្ន ាំ ២០២០ 

បទបញ្ជា ន្េះចូេជាធរា្រហូតដេ់ា្ការេុបនោេជា លាយេកខណអ៍កសរនដាយមន្រ ត្ ីសុខភាព។  
 

នសចករ ីសនងេបន្បទបញ្ជា  

រដឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា សថ ិតកន ុងភាពអាស ន្នដាយសារឡតជំងឺរាតជំងឺ កូវដី-19។ ការរកីរាេដាេន្វរីុសកូរ ណូា (ជំងឺ 
កូវដី-19) រឺជានម្ររេះថ្នន ក់ ដ៏ធំមួយចំន េះសុខភាពរបស់សាធារណៈជ្នៅកន ុងខណឌ  អាឡានមដា។ កូវដី-19 
អាចឆ្លងយ៉ា ងងាយម្រសួេរវាងម្ុសសឡដេា្ទំនាក់ទំ្ងជិតសន ិទធ្ឹងរន ។  
បទបញ្ជា ន្េះម្រតូវបា្នចញនដាយឡអែកនេើភសត ុតាងវទិាសាន្រសត  
្ិងការអ្ុវតតេែបំអុតឡដេម្រតូវបា្នរទទួេសាា េ់្ិងបា្នធវ ី 
ក ល្ងមកនដើមបីការ រសាជិកសាធារណៈឡដេងាយរងនម្ររេះពីហា្ិភ័យឡដេអាចនជៀសអុតពីជងឺំធៃ្់ធៃរឬ
មរណភាពឡដេ បណាត េមកពីការប៉ាេះ េ់្ឹងជំងឺវរីុសកូរ ណូា (ជំងឺកូវដី-19)។  អាយុ, សាា ្ភាព 
្ិងសុខភាពន្ឡអនកសខំា្់របស់ម្របជាជ្នៅខណឌ  អាឡានមដា ("នខា្ធី”) 
ទាក់ទង្ឹងហា្ិភ័យន្អេវបិាកសុខភាព ធៃ្់ធៃររមួទាងំការសាល ប់នដាយសារជំងឺកូវដី-19។  
ា្ការនកើ្នែើង្ូវភសត ុតាងន្ហា្ិភ័យន្ការឆ្លងពីអនកឡដេឆ្លងជំងឺមុ្នពេោប់នអតើមនចញនរារស
ញ្ជា ។  ដូនចនេះបុរាេទាងំអស់ឡដេប៉ាេះ េ់ជំងឺកូវដី-19, នដាយមិ្រិតពីកម្រមិតន្នរារសញ្ជា របស់ពួកនរ 
(រា ្នរារសញ្ជា , កម្រមិត ម្រសាេ ឬកម្រមិតធៃ្់ធៃរ)អាចនធវ ីឱ្យសាជិកសាធារណៈឡដេ 
ងាយរងនម្ររេះា្ហា្ិភ័យខពស់។  បចច ុបប ន្ ន្េះមិ្ា្វា ក់សំាងការ រនដើមបីការ រម្របឆំ្ង្ឹងជំងឺកូវដី-
19 ្ិងមិ្ា្ការពាបាេជាក់លាក់ណាមួយនែើយ។ 

នដើមបីព្យឺតការរកីរាេដាេន្ជំងឺកូវដី-19, ការ របុរាេងាយរងនម្ររេះ្ិងការ រម្របព័ ធ្សុខភាពនៅខណឌ  
អាឡានមដា មិ្ឱ្យា្ភាពធៃ្់ធៃរ វាោំបាច់នាយកដាា ្សុខភាព សាធារណៈរបស់អាឡានមដា 
(“សុខភាពសាធារណៈ”) ដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែកបុរាេឡដេា្ជំងឺកូវដី-19។  

 
តាមចាប់ឡននកសុខភាព្ិងសុវតថ ិភាពកាលីហ្វ ័រញ៉ា  នលខ 101040, 101085 ្ិង 120175, 

បទបញ្ជា មន្ត រ្ ីសុខភាពខណ្ឌ អាឡានមដា៖ 

បុរគលទងំអស់ឡដលម្រតវូបា្នរន វ្ ីនរារវ ិ្ ិចឆ ័យថាា្ឬទំ្ងជាា្ជំងឺកូវដី-19 

ម្រតវូឡតនៅដាច់នដាយឡែកពីនរនដាយខល ួ្ ឯង។ 

ម្ុសសទងំន្េះតម្រមូវឱ្យន វ្ ីតាមការឡណ្នទំងំអស់នៅកន ុងបទបញ្ជា ន្េះ្ងិឯកសារឡណ្នសំរ ីពី

សុខភាពសាធារណ្ៈឡដលនោងនៅកន ុងបទបញ្ជា ន្េះ។ 

ការបំពា្បទបញ្ជា ន្េះរឺជាបទឧម្រកិដឋមួយឡដលម្រតវូនរនា នទសពិ្័យជាទឹកម្របាក់រហូ្តដល់ 

1០,០០០ ដុល្លា រ្ិង/ឬជាប់ ព ធ្នគារមួយឆ្ន ំ។  (សុខភាព្ិងសុវតថ ិភាព។ ម្រកម §§ 120295 

ជានដើម; កាលីហ្វ ័រញ៉ា  ម្រកមម្រពហ្ម ទណ្ឌ  §§ 69 & 148) 

  



                          

បទបញ្ជា របស់មន្រ ត្ ីសុខភាពសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងជំងឺកូវដី-19៖ បទបញ្ជា សម្រាប់ការនៅដាច់នដាយឡែកសម្រាប់សភាពអាស ន្ន្សុខភាពសាធារណៈ --ឡកឡម្រប 6/8/20 

ទំព័រ 2 ន្3  

តម្រមូវការឱ្យនៅដាច់នដាយឡែកសម្រាប់បុរគលឡដលម្រតវូបា្ន វ្ ី នរារវ ិ្ ិចឆ ័យថាា្ឬទំ្ងជាា្ 

ជំងឺកូវដី-19 

 

A. បុរគលទងំអស់ឡដលម្រតវូបា្នរន វ្ ីនរារវ ិ្ ិចឆ ័យថាា្ឬទំ្ងជាា្ជំងឺកូវដី-19 
ម្រតវូចាត់វធិា្ការដូចខាងនម្រកាមជាបនា ្់៖  

1. ដាក់ខល ួ្ នៅដាច់នដាយឡែកកន ុងអទេះឬកឡ ល្ងសាន ក់នៅនអសងនទៀត។ 

ពួកនរអាច្ឹងមិ្ោកនចញពីកឡ ល្ងសា ិតនៅដាច់នដាយឡែក របស់ខល ួ្

ឬចូេកឡ ល្ងសាធារណៈឬឯកជ្នអសងនទៀតនេើក ឡេងឡតការទទួេបា្ការពាបាេោំបាច់។   

2. ពិ្ ិតយនែើងវញិនដាយយកចិតតទុកដាក់្ិងអ្ុវតតឱ្យបា្ដិតដេ់្ូវរាេ់តម្រមូវការឡដេា្កន ុង“ 

នសចកត ីឡណនាំអំពីការនៅដាច់ នដាយឡែកកន ុងអទេះ” ឡដេបា្ចុេះអាយនៅ 

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation ្ិងភាា ប់នៅ្ឹង 

បទបញ្ជា ន្េះ  

3. ចូរម្របាប់ម្ុសសឡដេពួកនរា្ទំនាក់ទំ្ងជិតសន ិទធ ថ្នខល ួ្ ម្រតូវការនៅដាច់ពីនរ។ ម្ុសសឡដេ

ា្ទំនាក់ទំ្ងជិតសន ិទធឡដេរួរឡតម្រតូវបា្ជូ្ ដំណឹងអំពីការនៅ

ដាច់ពីនរនដាយខល ួ្ ឯងរឺជាម្ុសសឡដេនៅ ជាមួយពួកនរកន ុងអំែុងនពេឆ្លងនរារ។ 

រយៈនពេឆ្លងោប់នអតើមព ី48 នា៉ា ងមុ្នពេនចញនរារសញ្ជា  

(ឬកាេបរនិចេទន្ការនធវ ីនតសត វជិាា្ម្របសិ្នបើមិ្ា្នរារ សញ្ជា ) 

្ិងបញ្ចប់នៅនពេឡដេរយៈនពេនៅដាច់នដាយឡែកចប់ (សូមនមើេឡអនក រ ខាងនម្រកាម)។ 

ម្ុសសឡដេា្ទំនាក់ទំ្ងជិតសន ិទធរឺជាម្ុសសឡដេ៖ 

▪ រស់នៅឬបា្សាន ក់នៅកន ុងេំនៅដាា ្របស់ពួកនរ ឬ 

▪ ជានដរូរមួនភទជិតសន ិទធ ឬ 

▪ អតេ់ឬបា្អតេ់ការឡងទាដំេ់ពួកនរនដាយមិ្ ក់ា៉ា ស សនមលៀកបំ ក់ការ រ 

្ិងនម្រសាមនដ ឬ 

▪ បា្សា ិតកន ុងចំងាយ 6 ហវ ីតកន ុងករណីព្ានពេ (>15 នាទ)ី។ 

4. សូមនយងនៅ“ នសចកត ីឡណនាំអំពីការនៅដាច់ពីនរកន ុងអទេះ” ឡដេបា្ចុេះអាយនៅ 

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation, ឡដេ ពពិណ៌នា 

អំពីជំហា្នានាឡដេម្ររួសារ ម្ុសសា្ទំនាក់ ទំ្ងជិតសន ិទធ នដរូជិតសន ិទធ ្ិង 

អនកឡងទាំ្ ិងអនកា្ទំនាក់ទំ្ងជិតដិត្ឹងរន ម្រតូវឡតោត់វធិា្ការ 

នដើមបីការ រការរកីរាេដាេន្ជំងឺកូវដី-19។ 

ម្ុសសឡដេា្ទំនាក់ទំ្ងជិតសន ិទធទំ្ងជាម្រតូវបា្ប៉ាេះ េ់នៅ្ឹងជំងឺកូវដី-19

នហើយម្របសិ្នបើា្ការឆ្លងនមនរារអាច ងាយឆ្លងរាេដាេជំងឺកូវដី-19

ដេ់អនកដនទសូមបីឡតពួកនរា្នរារសញ្ជា ម្រសាេក៏នដាយ។  

B. បុរគលាន ក់ៗម្រតវូបា្តម្រមូវឱ្យនៅនដាយឡែកពីនម្រពាេះពួកនរា្ឬទំ្ងជាា្ជំងឺកូវដី-19។  

ការនបតជាា ចិតតន្េះឡអែកនេើកតាត មួយឬនម្រចើ្ដូចខាងនម្រកាម៖ 

a) ការនធវ ីនតសតម ទ្ ីរពិនសាធ្៍វជិាា្សម្រាប់វរីុសកូរ ណូា (ឡដេម្រតូវបា្នរ សាា េ់ថ្ន SARS-CoV-2) 

ឡដេបណាត េ នអាយា្ជំងឺកូវដី-19 

b) សញ្ជា ្ិងនរារសញ្ជា ឡដេម្រតូវ្ឹងជំងឺកូវដី-19 កន ុងរយៈពេ 14 នងៃន្ការទាក់

ទងជិតសន ិទធជាមួយម្ុសសឡដេា្ឬម្រតូវបា្នរនជឿថ្នា្ជំងឺកូវដី-19 ។  

http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolation


                          

បទបញ្ជា របស់មន្រ ត្ ីសុខភាពសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងជំងឺកូវដី-19៖ បទបញ្ជា សម្រាប់ការនៅដាច់នដាយឡែកសម្រាប់សភាពអាស ន្ន្សុខភាពសាធារណៈ --ឡកឡម្រប 6/8/20 

ទំព័រ 3 ន្3  

 

 

c) អនកអតេ់នសវាឡងទាសំុខភាពបា្ជូ្ដំណឹងដេ់បុរាេាន ក់ៗថ្នពួកនរទំ្ងជាា្ជំងឺកូវដី-19។ 
 

 

ការនៅនដាយឡែកនដាយខល ួ្ ឯងម្រតូវបា្ទាមទារពីនម្រ េះម្ុសសាន ក់ឡដេឆ្លងជំងឺកូវដី-19 

អាចចមលងនមនរារនៅអនកដនទបា្ យ៉ា ងងាយម្រសួេ។  ការនៅនដាយ

ឡែកបំឡបកបុរាេឡដេា្ជំងឺទាងំន្េះ ពីអនកដនទនដើមបីការ រការរកីរាេដាេន្ជំងឺកូវដី-19។   

 

C. បុរគលឡដលនៅនដាយឡែកម្រតវូឡតនៅដាច់ឆ្ា យពីនរនៅកន ុងលំនៅដាឋ ្្ិងន វ្ ីតាមការឡណ្នទំងំអ
ស់នៅកន ុងបទបញ្ជា ន្េះ រហូ្តដល់ពួកនរឡលងា្ហា្ិភ័យកន ុងការចមាងជំងឺកូវដី-19 
នដាយឡនែកនលើលកេណ្ៈវ ិ្ ិចឆ ័យដូចខាងនម្រកាម៖ 

a) យ៉ា ងនហាចណាស់រយៈនពេ 3 នងៃ (72 នា៉ា ង) បា្ក ល្ងអុត នៅតំាងពី

ការជាសេះនសបើយឡដេបា្កំណត់ថ្នជាដំនណាេះ ម្រសាយន្ការម្ររ ុ្ នតត  នដាយ

មិ្នម្របើថ្នន បំ ា្យការម្ររ ុ្ នតត  ្ិង ភាពម្របនសើរន្ការកែក ការដកដនងហ ើមខល ីៗ្ិងនរារសញ្ជា នអសង 

នទៀត; ្ិង 

b) យ៉ា ងនហាចណាស់ 10 នងៃបា្ក ល្ងអុតនៅោប់តាំងពីនរារ សញ្ជា របស់ ពួកនរបា្ោប់នអតើម; 

ណាមួយនៅនពេនម្រកាយ។ 

c) បុរាេឡដេា្នតសត វជិាា្ឡដេមិ្ឡដេវវិតតនរារសញ្ជា ម្រតូវនៅដាច់នដាយឡែករយៈនពេ 

 10 នងៃរិតោប់ពីនងៃនធវ ីនរារវ ិ្ ិចេ ័យវជិាា្ទីមួយមក។ 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាេអាចោត់វធិា្ការបឡ ា្មឡដេអាចរាប់បញ្ច េូការឃុំខល ួ្ ជ្សុីវេិឬតម្រមូវឱ្យ 

្រណាាន ក់សាន ក់នៅកន ុងមណឌ េសុខភាពឬទីតំាងនអសងនទៀតនដើមបីការ រសុខភាពសាធារណៈម្របសិ្

នបើបុរាេណាាន ក់ឡដេរំនលាភឬខកខា្មិ្បា្អ្ុវតតតាមបទបញ្ជា ន្េះ។ ការរំនលាភ 

បទបញ្ជា ន្េះក៏ជាបទនេា ើសម្រតូវអតនាទ នទាសដាក់ព ធ្នាររ ផាកពិ្័យឬទាងំពីរ។ 

បទបញ្ជា បា្នចញនៅ៖  
 

 

 

 

 

 
      

 
 

ថ្ងៃទី ៨ ខែមិ្ងុនាឆ្ន ាំ ២០២០ 

នវជាបណឌ ិត នអរកិ ឡភ្ (Dr. Erica Pan)                  
មន្រ ត្ ីសុខភាពសត ីទី, ខណឌអាឡានមដា  

កាេបរនិចេទ                               
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បទបញ្ជា របស់មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងជំងឺកូវដី 19 លលខ 20-06e 

បទបញ្ជា សដ ីពីការធ វ្ ើចត្តា ឡសី័កកន ុងស្ថា ្ភាពអាស ន្ចំល ោះសុខភាពស្ថធារណៈ 

កាលបរលិចេទលចញបទបញ្ជា ៖ ថ្ងៃទី03 ខខលមស្ថ ឆ្ន ំ2020 បា្ខកសម្រមួលថ្ងៃទី04 ខខឧសភា ឆ្ន ំ2020  

ថ្ងៃទី08 ខខមិងុនា ឆ្ន ំ2020 ថ្ងៃទី27 ខខកកកដា ឆ្ន 2ំ020 ្ិងថ្ងៃទី30 ខខតុលា ឆ្ន ំ2020 

បទបញ្ជា ល្ោះា្សុពលភាពរហូតទាល់ខតម្រតូវបា្លបុលោលជាលាយលកខណ៍អកសរលដាយ 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល។  

 

ធសចកដសីធខេបបទបញ្ជា  

កាលហី្វ ័រញ៉ា សថ ិតធៅកន ុខស្ថថ នភាពគ្រាមានអាសននធោយស្ថរតតការរាតតាតននជំខឺកូវដី 19។ 

ការរកីរាលដាលថ្្ជំងឺកូរ ណូាងមី (ជំងឺកូវដី 19) 

រឺជាលម្ររោះថ្នន ក់ចមបងចំល ោះសុខភាពស្ថធារណៈលៅកន ុងលខា្ធី Alameda។ ជងឺំកូវដី 19 

ងាយ្ឹងឆ្លងពីម្ុសសាន ក់លៅម្ុសសាន ក់លទៀតខដលា្ការប ោះ ល់ជិតសន ិទធជាមួយរន ។ 

បទបញ្ជា ល្ោះម្រតូវបា្លចញលដាយខអែកលលើភ័សត ុតាងខបបវទិាស្ថន្រសត  ្ិងការអ្ុវតតម្របលសើរ

បំអុតខដលបា្ដឹង ្ិងា្កន ុងលពលបចច ុបប ន្  

លដើមបកីារ រស្ថធារណជ្ងាយរងលម្ររោះពហីា្ិភ័យថ្្ការធាល ក់ខល ួ្ ឈឺធៃ្់ធៃរ ឬការស្ថល ប់ 

អាចលជៀសវាងបា្ ខដលបណាដ លមកពីការឆ្លងជំងឺកូរ ណូា2019  

(ជំងឺកូវដី 19)។ អាយុ ស្ថា ្ភាព ្ិងសុខភាពថ្្ពលរដឋលខា្ធី Alameda មួយខអនកធំ (“លខា្ធី”) 

រឺជាកតាត ហា្ិភ័យបណាដ លឱ្យា្បញ្ជា សុខភាពធៃ្់ធៃរ រមួទាងំការស្ថល ប់អងខដរ ខដលបណាដ លមកពីជំងឺ 

កូវដី 19។ អវ ីខដលលធវ ើបញ្ជា កា្់ខតធៃ្់ធៃរ រឺបុរគលមួយចំ្ួ្ខដលបា្ឆ្លងវរុីសបណាដ លឱ្យា្ជំងឺកូវដី 19 

ពំុា្លរារសញ្ជា ល ើយ លៅលពលខដលពួករត់បា្ឆ្លងវរុីសល្ោះ ខដលា្្័យថ្ន ពួករត់មិ្បា្ដឹងថ្ន 

ខល ួ្ ឯងា្អទ ុកវរុីសល ើយ លហើយបា្ចមលងវរុីសល្ោះលៅអនកដថ្ទ។ បុរគលទាងំអស់ខដលឆ្លងវរុីស 

លទាោះបីា្លរារសញ្ជា កម្រមិតណាក៏លដាយ (រម ្លរារសញ្ជា  លរារសញ្ជា ម្រស្ថល ឬធៃ្់ធៃរ) 

អាចលធវ ើឱ្យស្ថធារណជ្ងាយរងលម្ររោះលអសងលទៀតម្របឈម្ឹងហា្ិភ័យធៃ្់ធៃរ។ បចច ុបប ន្  

ពុំទា្់ា្ថ្នន បំងាក រលក់លៅលលើទីអារសម្រាប់ការ រជំងឺកូវដី 19 លៅល ើយលទ 

លហើយក៏ពុំា្ការពាបាលចាស់លាស់ខដរ។ 

 

លដើមបជួីយកាត់ប ា្យការរកីរាលដាលជំងឺកូវដី 19 ការ រពលរដឋងាយរងលម្ររោះ ្ិងទប់ស្ថក ត់កំុឱ្យម្របព័ ធ្

ខងទាសំុខភាពលខា្ធី Alameda ជួបម្របទោះស្ថា ្ភាពខដលា្អនកជំងឺលម្រចើ្ហួសម្របាណ 
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មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលស្ថធារណៈលខា្ធី Alameda (“មន្រ ត្សីុខាភិបាល”) 

ោំបាច់ម្រតូវកំណត់ឱ្យលធវ ើចតាត  ីស័កចំល ោះបុរគលខដល

បា្ប ោះ ល់ជាមួយអនកខដលម្រតូវបា្លធវ ើលរារវ ិ្ ិចេ ័យា្ជំងឺកូវដី 19។ 

ការលធវ ើចតាត  ីស័កជួយរការាល តបុរគលខដលប ោះ ល់ជាមួយជំងឺកូវដី 19 ពីអនកដថ្ទ 

រហូតទាល់ខតា្ការកំណត់ថ្ន រត់ពុំា្ 

ហា្ិភ័យកន ុងការចមលងជងឺំ។ បុរគលិកលៅកន ុងវស័ិយសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ 

ដូចខដលបា្កំណត់លៅកន ុងបទបញ្ជា ល្ោះ អាចម្រត ប់លៅលធវ ើការវញិលៅកន ុងរយៈលពលចតាត  ីស័ក 

ម្របសិ្លបើពួករត់រម ្លរារសញ្ជា  ្ិងា្ការខវោះខាតបុរគលិកខដលមិ្អាចកាត់ប ា្យបា្ 

លបើមិ្ដូលចនោះលទ ករណីលនាោះ្ឹងបងកការរំរាមកំខហងភាល មៗចំល ោះសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ។ ្ិលោជិត 

្ិងបុរគលិកលៅកន ុងស្ថា ្ភាពទាងំល្ោះម្រតូវលររពតាមវធីិបងាក របខ ា្មខដលលចញលដាយមជឈមណឌ លសហរដឋ

អាលមរកិសម្រាប់ម្ររបម្ររង ្ិងការ រជំងឺ (“CDC”)។ 

 
ធោខត្តមសិទធ ិអំណាចននចាប់សដ ីពីសុខភាព និខសុវតថ ិភាពកាលីហ្វ ័រញ៉ា   

តននក 101040, 101085, និខ 120175,  
មន្រនា ីសុខាភិបាលធខាន្ី ALAMEDA សូមធចញបទបញ្ជា ៖ 

សមាជិកគ្ររួស្ថរ នដរូទំនាក់ទំនខនល វូធភទ អនកតែទបំុរគលតដលមានជំខឺកូវដី 19 
និខបុរគលតដលមានទំនាក់ទំនខជិតសន ិទធជាមួយជំខឺកូវដី 19 គ្រតវូធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កខល នួឯខ។ 

បុរគលទខំធនេះគ្រតវូបានកំណត់ឱ្យអនុវតាត្តមការតណនាធំៅកន ុខបទបញ្ជា ធនេះ 
និខឯកស្ថរធាលការណ៍តណនាសំដ ីពីសុខភាពស្ថធារណៈ 
តដលបានភាា ប់ជាឯកស្ថរធោខធៅកន ុខបទបញ្ជា ធនេះ។   

ការរំធោភធលើបទបញ្ជា ធនេះរឺជាបទធលម ើស តដលគ្រតវូទទួលការពិន័យរហូ្តដល់ $10,000 
និខ/ឬជាប់ពនធនាាររយៈធពលមួយឆ្ន ំ (Health & Saf. Code §§ 120295 et seq.; 

Cal. Penal Code §§ 69 & 148) 

 

លកេខណឌ ធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កសគ្រមាប់ការប៉ាេះពាល់កន ុខគ្ររួស្ថរ  
នដរូទំនាក់ទំនខនល វូធភទ អនកតែទ ំនិខបុរគលតដលមាន 

ទំនាក់ទំនខជិតសន ិទធជាមួយជំខកូឺវដី 19 

ការប ោះ ល់ជិតសន ិទធជាមួយបុរគលា្ជំងឺកូវដី 19 (“អនកអទ ុកជំងឺ”) ម្រតូវបា្កំណត់ថ្នជាបុរគល
ខដល៖ 

• រស់លៅ ឬស្ថន ក់លៅលៅអទោះរបស់អនកអទ ុកជំងឺ ឬ 

• ជាថ្ដរូទំនាក់ទំ្ងអល វូលភទរបស់អនកអទ ុកជំងឺ ឬ 
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• អដល់ ឬបា្អដក់ការខងទាដំល់អនកអទ ុកជំងឺ លដាយមិ្ បា្ ក់ា់ស អាវម្ររបពីលលើ ្ិង
លម្រស្ថមថ្ដ ឬ 

• សា ិតលៅកន ុងចាៃ យ 6 ហវ ីតពីអនកអទ ុកជំងឺ កន ុងរយៈលពលយូរ (> 15 នាទ)ី។ 
 

្ិង 

• ការប ោះ ល់ល្ោះបា្លកើតល ើងលៅលពលខដលអនកអទ ុកជំងឺម្រតូវបា្កំណត់ថ្នអាចចមលង 

ជំងឺ។ អនកអទ ុកជំងឺអាចចមលងជំងឺោប់ពីរយៈលពល 48 លា ង 

មុ្លពលោប់លអដើមលចញលរារសញ្ជា  

រហូតទាល់ខតពួករត់ម្រតវូបា្បញ្ជ ូ្ លចញពីការដាក់ឱ្យលៅលដាយខ ក។ 

 
 

បុរគលទខំអស់តដលគ្រតវូបានកំណត់ថា មានទំនាក់ទំនខជិតសន ិទធជាមួយជំខឺកូវដី 19 

គ្រតវូអនុវតា វធិានការខាខធគ្រកាមជាបនាា ន៖់ 

 

1. ស្ថន ក់លៅអទោះរបស់ខល ួ្  ឬអទោះអនកដថ្ទរហូតដល់រយៈលពល 14 ថ្ងៃ រិតោប់ពីកាលបរលិចេទ

ចុងលម្រកាយខដលរត់បា្ប ោះ ល់ជាមួយបុរគលខដលបា្ឆ្លង ឬអាច្ឹងឆ្លងជំងឺកូវដី 19។ 

បុរគលម្រតូវបា្កំណត់ឱ្យលធវ ើចតាត  ីស័កខល ួ្ ឯងកន ុងដំណាក់កាលវរីុសសងគ ំកន ុងខល ួ្ សរុបចំ្ួ

្ 14 ថ្ងៃ លដាយស្ថរពួករត់ា្ហា្ិភ័យខពស់កន ុងការ វវិតត ្ិងចមលងជំងឺកូវដី 19។   

លទធអលលតសតរម ្ជំងឺកូវដី 19 លៅកន ុងរយៈលពល 14 ថ្ងៃ ្ឹងមិ្ប ា្យរយៈលពល 

ចតាត  ីស័កល ើយ លដាយស្ថរបុរគលល្ោះអាចា្អទ ុកជំងឺបនាទ ប់ពីការលធវ ើលតសត ។ 

អនកប ោះ ល់ជិតសន ិទធអាចសា ិតលៅកន ុងការលធវ ើចតាត  ីស័ករយៈលពលសរុប 14 

ថ្ងៃរិតោប់ពីលពលប ោះ ល់លលើកចុងលម្រកាយ។ 

2. បុរគលខដលលធវ ើចតាត  សីក័មិ្អាចោកលចញពីកខ ល្ងចតាត  ីស័ករបស់ខល ួ្  

ឬចូលលៅកា្់ទីកខ ល្ងស្ថធារណៈ ឬឯកជ្ល ើង 

លលើកខលងខតលៅលដើមបីទទួលលសវាខងទាលំវជាស្ថន្រសតោំបាច់។  

3. ម្រតូវពិ្ិតយលមើលលដាយយកចិតតទុកដាក់ ្ិងអ្ុវតតឱ្យបា្ខាា ប់ខជ ួ្ ្ូវរាល់លកខខណឌ ខដល

ា្លៅកន ុង “លសចកដ ីខណនាំសដ ីពីការលធវ ើចតាត  សី័កតាមអទោះ” តាមរយៈលវបស្ថយត៍ 

https://covid 19.acgov.org/isolation-quarantine។ 

4. ម្របសិ្លបើបុរគលខដលលធវ ើចតាត  ីស័កមិ្ម្រសួលខល ួ្ លដាយា្ជំងឺម្ររ ុ្ លដដ  កែក 

ឬដកដលងា ើមញាប់ (លទាោះបីលរារសញ្ជា ា្កម្រមិតម្រស្ថលក៏លដាយ) 

ពួករត់រួរដាក់ខល ួ្ ឱ្យលៅលដាយខ កលៅអទោះ ្ិងលៅឆ្ៃ យពីអនកដថ្ទ ្ិងអ្ុវតតតាម 

“លសចកដ ីខណនាំសដ ពីីការដាក់ខល ួ្ លៅដាច់លដាយខ កលៅអទោះ” 

ខដលបា្បលងាា ោះលៅលលើលវបស្ថយត៍ https://covid 19.acgov.org/isolation-quarantine។ 
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ការលធវ ើខបបល្ោះលដាយស្ថរខតពួករត់អាច្ឹងា្អទ ុកជំងឺកូវដី 19 លហើយម្របសិ្លបើដូលចនោះ 

ពួករត់អាចចមលងជំងឺល្ោះលៅបុរគលងាយរងលម្ររោះ។  

 

មានតតបុរគលតដលជាបុរគលិកសំខាន់ធៅកន ុខវស័ិយសុខភាពស្ថធារណៈ ដូចតដលបានកំណត់

ខាខធគ្រកាម តដលអាចគ្រតឡប់ធៅធ វ្ ើការធៅកន ុខរយៈធពលចត្តា ឡីស័ក ធហ្ើយលុេះគ្រត្តបំធពញត្តម

លកេខណឌ ខាខធគ្រកាម៖ 

 

1. បុរគលិករម ្លរារសញ្ជា លទាោះបីា្ការប ោះ ល់។ 

2. បុរគលិកបលម្រមើការងារលៅកន ុងវសិ័យសុខភាពស្ថធារណៈ ខដលសម្រាប់លរលបំណងថ្្

បទបញ្ជា ល្ោះ ា្្័យថ្ន៖ 

a. ខអនកអ្ុវតតចាប់ថ្នន កស់ហព័ ធ្  រដឋ ្ិងថ្នន ក់មូលដាឋ ្។ 

b. ខអនកលសវាអតិងិជ្ 911។ 

c. អនកលឆ្ល ើយតបខអនកសាា រៈលម្ររោះថ្នន ក់ពីវសិ័យស្ថធារណៈ ្ិងឯកជ្។ 

“ វសិ័យសុខភាពស្ថធារណៈ” មិ្រាប់បញ្ច លូបុរគលិកខងទាសំុខភាព ្ិងអនកព ល្ត់អរគ ិភ័យ 

EMT ល ើយ។ 

3. ្ិលោជកកំពុងម្របឈម្ឹងកងវោះខាតបុរគលិកសំខា្់ៗខដលមិ្អាចលដាោះម្រស្ថយបា្

ម្របសិ្លបើរម ្វតតា្របស់្ិលោជិតលធវ ើចតាត  សី័ក មកលធវ ើការ។ 

្ិង 

4. កងវោះបុរគលិកសំខា្់ៗបងករំរាមកំខហងភាល មៗចំល ោះសុវតា ិភាពស្ថធារណៈ។ 

បុរគលិកវសិ័យសុវតា ិភាពស្ថធារណៈខដលម្រតូវបា្អ្ុញ្ជា តឱ្យម្រត ប់មកលធវ ើការលៅកន ុង 

រយៈលពលចតាត  សី័ក ម្រតូវលធវ ើការវាយតថ្មលខល ួ្ ឯង ខដលរមួា្ សីតុណាភាព ្ិងពិ្ិតយលមើល

លរារសញ្ជា មុ្លចញពីអទោះលៅលធវ ើការរហូតដល់បញ្ច ប់រយៈលពលចតាត  សី័ក។ ្ិលោជកវសិ័យ

ស្ថធារណៈម្រតូវវាយតថ្មល្ិលោជិតខដលលធវ ើចតាត  សី័ក ខដលរមួា្ការវាស់សីតុណាភាព ្ិង

ពិ្ិតយលរារសញ្ជា មុ្លពលអ្ុញ្ជា តឱ្យ្ិលោជិតចូលកខ ល្ងលធវ ើការរហូតដល់បញ្ចប់រយៈលពល 

ចតាត  ីស័ក។ ទាងំ្ិលោជិត ្ិង្ិលោជកម្រតូវតាមដា្ស្ថា ្ភាពរបស់្ិលោជិតលពញមួយថ្ងៃ

លដើមបីខសវ ងរកលរារសញ្ជា លអសងៗ។ ម្របសិ្លបើ្ិលោជិតា្លរារសញ្ជា លៅកខ ល្ងលធវ ើការ 

្ិលោជិតលនាោះម្រតូវម្រត ប់លៅអទោះវញិភាល មៗ ្ិងអ្ុវតតតាមបទបញ្ជា  

្ិងលរលការណ៍ខណនាំរបស់មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលសដ ពីីការដាក់ខល ួ្ លៅដាច់លដាយខ ក។ 
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មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលអាចអ្ុវតត វធិា្ការបខ ា្ម ខដលអាចរមួា្ ការឃុំខល ួ្ សុី វលិ ឬការតម្រមូវឱ្យ

បុរគលាន ក់ស្ថន ក់លៅមូលដាឋ ្សុខាភិបាល ឬទីតំាងលអសងលទៀត 

លដើមបីការសុខភាពរបសស់្ថធារណៈជ្ 

ម្របសិ្លបើបុរគលណាាន ក់ខដលសា ិតលម្រកាមលសចកដបីងាគ ប់ល្ោះរំលលាភ ឬមិ្អ្ុវតតតាម

បទបញ្ជា ល្ោះ។ ការរំលលាភលលើបទបញ្ជា ល្ោះរឺជាបទលលម ើសមជឈិមខដលម្រតូវទទួលលទាសជាប់ 

ព ធ្នាររ ពិ្័យជាម្របាក់ ឬទាងំពីរ។ 

 

ធសចកដ ីបង្គគ ប់ធនេះធចញធោយ៖  
  

 

 

 
      

 
 

 
 
 
ថ្ងៃទី30 ខខតុលា ឆ្ន ំ2020 

លវជា. Nicholas J. Moss, MD, MPH                  

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលបលណាដ ោះអាស ន្  លខា្ធី Alameda  

កាលបរលិចេទ                       
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