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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                       


