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ការណែនាំអាំពកា
ី រទៅសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ
សម្រាប់អនក្ដឹក្នាំជាំទ ឿសាសន ិងសហគម ៍
ក្នុងអាំឡ
ុ ងទពលសានក្់ទៅណែក្នុងផ្ទះ
ការណែនំទនះមានផ្ដ ល់ជូនទមដឹក្នំជំទនឿសាសន និងសហគមន៍
ណដលពឹងណផ្ែ ក្ទលើការទៅសួ រសុខទុក្ខតាមផ្ទ ះ
ទដើមបីពង្ងីក្ទសវាក្មម ននដល់សមាជិក្សហគមន៍របស់ពួក្ទគក្នុងអំឡ
ុ ងទពលក្ង្មិតឱ្យសាាក្់
ទៅណតក្នុងផ្ទ ះ។
មុនទពលទៅសួ រសុខទុក្ខតាមផ្ទ ះ៖
• ង្គប់ភាគីទង
ំ អស់គួរណតទ្វ ើការង្តួ តពិនិតយទោគសញ្ញា និងសីតុែហភាព
ទដើមបីទង្តៀមខល ួនសង្មាប់ការទៅសួ រសុខទុក្ខតាមផ្ទ ះ
(ការណែនំសដីពីការង្តួ តពិនិតយទលើការទ្វ ើសវ័យវាយតម្មៃ របស់មនទ ីរ ACPHD៖ https://covid19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/screening-guidance-for-employers-eng2020.08.08.pdf)
o សូ មចងចំថា ទទះបីជាអា ក្
និងបុគគលណដលអា ក្នឹងទៅសួ រសុខទុក្ខគ្មមនទោគសញ្ញាក្៏ទោយ
ក្៏អាក្អាចនឹងចមៃ ងទមទោគ COVID-19 ឱ្យគ្មាទៅវ ិញទៅមក្បានណដរ។
• សង្មាប់អាក្មានង្បព័នធភាពសាុំទខោយ ដូ ចជាជនចស់ជោ (អាយុ 65+)
និងបុគគលក្ំពុងទទួ លការពាបាលជាទដើម
សូ មពិចរណាថាទតើការទៅសួ រសុខទុក្ខតាមផ្ទ ះមានភាពចំបាច់ឬអត់ ទដើមបីផ្ដល់ការណែទ ំ
និងទសវាក្មម នន។ វ ិ្ីទផ្ងងទទតតណដលមានសុវតិ ិភាព ក្នុងការផ្ដ ល់ជំនួយរ ួមមាន៖
o ការង្បាង្ស័យទក្់ទងតាមទូ រសពទ សារជាអក្ងរ ឬអុីណមលសង្មាប់ទផ្ញើសារផ្ទទល់ខល ួន។
o ការទង្បើង្បាស់ FaceTime ឬជទង្មើសទៅជាវ ីទដអូ ទផ្ងងទទតត។
o ោក្់ទង្គឿងផ្គ ត់ផ្គង់ទៅមាត់ទវរទោយមិនចំបាច់បះផ្ទទល់។
o ជួ បទៅទង្ៅផ្ទ ះ។ ពាក្់វតថុង្គបមុខ រក្ោគមាៃតយងទោចណាស់ 6 ហវ ីតពីគ្មា (ជិត
2 ណមង្ត) និងកាត់បនិ យការបះវតថុផ្ទទល់ខល ួន។
ការទៅសួ រសុខទុក្ខតាមផ្ទ ះ៖
• ង្បសិនទបើអាច គួ រសួ រសុខទុក្ខទៅខាងទង្ៅផ្ទ ះ។
• អា ក្ង្គប់គ្មា (រ ួមទំងអា ក្សាាក្់ទៅក្នុងផ្ទ ះ) គួ រពាក្់វតថុង្គបមុខ។
• ក្ំែត់ចំនួនមនុសងទៅក្ណនៃ ងទនះ និងរក្ោគមាៃតរវាងអា ក្
និងអា ក្ទផ្ងងទទតតយងទោចណាស់ 6 ហវ ីតពីគ្មា។
• ង្បសិនទបើជួបទៅក្នុងផ្ទ ះ ង្តូវក្ំែត់ថាគួ រចូ លទៅណផ្ា ក្ណា។ ឧទហរែ៍
គួ រទៅក្នុងបនទ ប់ណដលជិតមាត់ទវរបំផ្ុត ជំនួសឱ្យការចូ លទៅបនទ ប់ទផ្ងងទទតត
ង្បសិនទបើអាច។
• សួ រសុខទុក្ខក្នុងរយៈទពលខៃ ីបានទហើយ ង្បសិនទបើអាច
• លាងម្ដរបស់អាក្ឱ្យបានញឹក្ញាប់ ក្នុងអំឡ
ុ ងទពលសួ រសុខទុក្ខ
និងទង្កាយទពលចក្ទចញភាៃម។ យក្ទឹក្លាងម្ដសមាៃប់ទមទោគទៅជាមួ យ
ក្នុងក្រែីណដលការលាងម្ដមិនណមនជាជទង្មើសលែ ។

ការណែនំអព
ំ កា
ី រទៅសួ រសុខទុក្ខតាមផ្ទ ះ
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•
•

ទជតសវាងបះពាល់វតថុទៅក្នុងផ្ទ ះ និងមិនង្តូវបះណនា ក្ ង្ចមុះ មាត់ ឬមុខរបស់អាក្
ក្នុងអំឡ
ុ ងទពលណដលអា ក្សួ រសុខទុក្ខតាមផ្ទ ះទនះទទ។
ង្បសិនទបើអាក្ចំបាច់ង្តូវណចក្រំ ណលក្អវ ីមួយណដលអា ក្ទទួ លង្តូវណតទទួ លតាមមាត់
ក្នុងទគ្មលបំែងណបបទវជជ សាស្តសរ និង/ឬសាសន
អា ក្គួ រោក្់វតថុទនះទៅក្នុងវតថុសង្មាប់ផ្ទុក្ណាមួ យ ជំនួសឱ្យការោក្់ចូលទៅក្នុងមាត់
ឬម្ដរបស់អាក្ទទួ លទោយផ្ទទល់។ ង្តូវង្បាក្ដថាទ្វ ើអនម័យ
ឬទបាះទចលវតថុសង្មាប់ផ្ទុក្ទនះទង្កាយពីទង្បើង្បាស់រ ួច។

សូ មទមើលការណែនំរបស់ CDC ពាក្់ព័នធនឹងចំែុច “ង្បសិនទបើអាក្ឈឺ ឬក្ំពុងណែទន
ំ រណាមាាក្់”
ទដើមបីទទួ លបានព័ត៌មានបណនិ ម។
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