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ជូនចំព ោះ៖ និពោជិតទងំអស់ពៅពោនធី Alameda 

ពី៖  Nicholas J. Moss, MD, MPH ការោិល័យសុោភិបាល (Health Office) 

កម្មវតថ ុ៖ ពោលការណ៍ណណនសំដ ីពីការត្តឡប់ពៅពធវើការវញិសត្ាប់ករណីអនកានជំងឺ និងអនកប ោះ ល់ផ្ទា ល់ 

Alameda County Public Health Department (ACPHD) ប្ដេជ្ញា ធានាចំប្ ោះសុខភាព 
និងសុវត្ថ ិភាពរដស់ដុគ្គលទងំអស់ដែលរស់ប្ៅ ឬប្ វ្ ើការប្ៅប្ោន្ី Alameda។ 
ប្ ើងសូមអរគ្ុណចំប្ ោះអនកទងំអស់គ្នន ដែលអនុវត្តប្ៅតាមការដណនាំរដស់រែឋ ឬអាជ្ញា ្រមូលដ្ឋឋ នសម្រាដ់សុវត្ថ ិភាពកដនែងប្ វ្ ើការ 
ដែលរមួាន ការដណនាំឱ្យប្ម្រដើម្រាស់រាំងមុខ ការធានាថា ដុគ្គលទងំអស់សថ ិត្ប្ៅចាា   6 ហវ វ៊ីត្ពីគ្នន  
ការម្រតួ្ត្ពិនិត្យប្ោគ្សញ្ញា ជ្ញម្រដចំ និងការគ្នំម្ររឱ្យដុគ្គ លិកឈឺស្នន ក់ប្ៅផ្ទោះ។ 

 
ជំងឺ COVID-19 កំពុងរកីោលដ្ឋលប្ៅកន ុងសហគ្មន៍រដស់ប្ ើង ប្ហើ អនកអាចានដុគ្គលិកដែលផ្ទ ុកវរុីសប្នោះ។ 
ប្ោងតាមដរដញ្ញា រដស់មន្រនត ីសុោភិាល (Health Officer Orders) រដស់ប្ ើង ដុគ្គលដែលផ្ទ ុកជំងឺ COVID-19 
ចំាច់ម្រត្ូវស្នន ក់ប្ៅផ្ទោះ និងប្ៅឆ្ងា  ដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែកពីអនកែទររ ៈប្ពលោ៉ា ងត្ិច 10 ទងា។ ប្ៅទងារី 11 
ម្រដសិនប្ដើពួកគ្នត់្ដលងានជងំឺម្រគ្នុប្ដេ  ប្ហើ ប្ោគ្សញ្ញា ប្ផ្េងៗប្រៀត្ាន្ូរម្រស្នល 
ពួកគ្នត្់អាចចកប្ចញពីការដ្ឋក់ខល នួប្ៅដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែក នងិអាចម្រត្ែដ់ប្ៅប្ វ្ ើការវញិាន។ ACPHD 
សូម្ណណនពំោយទទូចសូម្ឱ្យនិពោជកទងំអស់អនុញ្ញា តឱ្យបុគ្គលផ្ទ កុជំងឺ COVID-19 ត្តឡប់ពៅពធវើការវញិពៅកន ុងរយៈពពល 10 
ថ្ងៃបនា ប់ពីចាប់ពផ្ដើម្ពោគ្សញ្ញា  (ឬពីការពធវ ើពតសត វជិជានពលើកទីមួ្យ ត្បសិនពបើោម នពោគ្សញ្ញា )។ 

 
អនកចក់វ៉ា ក់សំ្នងរចួ ដែលពុំានប្ោគ្សញ្ញា  ពុំចំាច់ប្ វ្ ើចតាត ែីស័កប្ែើ  ដ៉ាុដនតគួ្រតាមដ្ឋនការវវិត្តប្ោគ្សញ្ញា រ ៈប្ពល 14 ទងា។ 
អនកមិនទនច់ក់វ៉ា ក់សំ្នងដែលដ៉ាោះ ល់ជិត្សន ិរធជ្ញមួ អនកផ្ទ ុកជំងឺ COVID-19 ចំាច់ម្រត្ូវប្ វ្ ើចតាត ែីស័កប្ៅផ្ទោះ។ 
ានជប្ម្រមើសចំនួនពីរប្ែើមបីកណំត្់រ ៈប្ពលប្ វ្ ើចតាត ែីស័ក។ 

 

ជពត្ម្ើសទី 1៖ អនកគួ្រស្នន ក់ប្ៅផ្ទោះរ ៈប្ពល 10 ទងាដនាទ ដ់ពីការដ៉ាោះ ល់ម្រដសិនប្ដើអនកមិនទនា់នប្ វ្ ើប្ត្សត ជំង ឺCOVID។ 

ជពត្ម្ើសទី 2៖ អនកគួ្រស្នន ក់ប្ៅផ្ទោះរ ៈប្ពល 7 ទងា ប្ហើ អាចប្ចញប្ៅទងារី 8 ម្រដសិនប្ដើអនកររួលលរធផ្លប្ត្សត ជំង ឺCOVID អវជិាាន 
(ការប្ វ្ ើប្ត្សត ម្រត្ូវប្ វ្ ើប្ែើងប្ៅទងារី 5 ឬប្ៅទងាប្ម្រកា ៗមកប្រៀត្)។ ម្រដសិនប្ដើលរធផ្លរដស់អនកវជិាាន ឬអនកានប្ោគ្សញ្ញា ជំង ឺCOVID 
អនកម្រត្ូវដ្ឋក់ខល នួប្ៅដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែកភាែ មៗ ប្ហើ ម្រត្ូវទក់រងអនកផ្េល់ប្សវដងទសុំខភាពរដស់អនក 
ឬដផ្នកសុខភាពស្នធារណៈប្ែើមបីប្សន ើសំុការដណនាំអំពីការដ្ឋក់ខល នួប្ៅដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែក។  

 
ដុគ្គលភាគ្ប្ម្រចើនដែលដ៉ាោះ ល់ផ្ទទ ល់ជ្ញមួ អនកជំងឺ COVID-19 ចំាច់ម្រត្ូវប្ វ្ ើចតាត ែីស័កប្ៅផ្ទោះរ ៈប្ពលោ៉ា ងត្ិច 10 ទងា 
គ្ិត្ចដ់ពីទងាដែលានដ៉ាោះ ល់។ ប្ៅទងារី 11 ម្រដសិនប្ដើពួកគ្នត្់ពុំានប្ោគ្សញ្ញា ប្រ ពួកគ្នត្់អាចចកប្ចញពីការប្ វ្ ើចតាត ែីស័ក 
និងម្រត្ែដ់ប្ៅប្ វ្ ើការវញិ។ ម្រកមុមួ ចំនួនប្គ្នរពតាមការប្ វ្ ើចតាត ែីស័ក 14 ទងា 
លកខខណឌ ប្នោះរមួដញ្ច លូទងំដុគ្គលដែលដ៉ាោះ ល់ផ្ទទ ល់ជ្ញមួ អនកដែលម្រដឈមខពស់នឹងជំងឺ ា្ន់ ា្រ COVID-19 ផ្ងដែរ (ឧទហរណ៍ 
អនកជំងឺរឹកប្នាមដផ្ែមម្រដប្ភររី II ឬអនកដែលធាែ ដ់ពាាលជំងឺមហារកី) ម្រពមទងំអនកដែលរស់ប្ៅ 
ឬប្ វ្ ើការប្ៅរីកដនែងម្រដមូលផ្្ុំគ្នន  (ឧទហរណ៍ ពនធនាគ្នរ និងមណឌ លដងទជំំងឺជ្ញប្ែើម)។ 
ប្ ើងមិនដណនាំឱ្យនិប្ោជកត្ម្រមូវឱ្យដុគ្គលិកដង្ហា ញលរធផ្លអវជិាានប្ែើមបីអាចម្រត្ែដ់ប្ៅប្ វ្ ើការវញិប្ែើ  
ម្រដសិនប្ដើពួកគ្នត្់ានដញ្ច ដ់ការប្ វ្ ើចត្តត ឡីស័កជ្ញស្នថ ពរ។  

 
អនុស្នសន៍ទងំប្នោះគ្ឺជ្ញដរដ្ឋឋ នសុខភាពស្នធារណៈប្ដ្ឋ ដផ្ែកប្លើភ័សត ុតាងដដដវរិាស្នន្រសត  និងការដណនាំពីនា កដ្ឋឋ ន 
California Department of Public Health (CDPH) និងមជឈមណឌ ល Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
សហព័នធ។ ការប្ វ្ ើប្ត្សត ប្ែើងវញិសម្រាដ់អនកដែលានប្ វ្ ើប្ត្សត វជិាានពីមុន ពុំានភាពចំាច់ប្ែើ  
ប្ដ្ឋ ស្នរការអនុវត្តប្នោះពុំានត្ទមែដផ្នកប្វជាស្នន្រសត ប្រ ប្ហើ ានភ័សត ុតាងដញ្ញា ក់ចាស់ថា 
មនុសេភាគ្ប្ម្រចើនប្លើសលុដពុំអាចចមែងប្មប្ោគ្ប្ែើ ប្ៅប្ម្រកា ពីរ ៈប្ពល 10 ទងា។ 

 
ការប្ វ្ ើប្ត្សតដញ្ញា ក់អវជិាានពុដំមនជ្ញមប្្ាា ានម្រដសិរធភាពប្ែើមបីកំណត្់ថាប្ត្ើដុគ្គលប្នាោះអាចចមែងប្មប្ោគ្ឬអត្់ប្ែើ  
ប្ដ្ឋ ស្នរការប្ វ្ ើប្ត្សត សំោន់ោែ ំងអាចប្ វ្ ើប្ៅប្លើភាគ្លែ ិត្វរុីសដែលង្ហដ់ប្ៅរ ៈប្ពលដ៉ាុនាា នសាេ ហ៍ដនាទ ដ់ពីដុគ្គលាន ក់ដលងអាច
ចមែងប្មប្ោគ្ាន។ ការប្ វ្ ើប្ត្សតដញ្ញា ក់ក៏ម្រត្ូវការប្ហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធសុោភិាលផ្ងដែរ។ ACPHD 
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មិ្នផ្ដល់លិខិតបញ្ញជ ក់សត្ាប់អនកត្តឡប់ពៅពធវើការវញិ និងមិ្នណណនឱំ្យានលិខិតពីត្គ្ពូពទយ ឬអនកផ្ដល់ពសវាពវជជសាស្រសត ពឡើយ។ 

 

សូមអរគ្ុណចំប្ ោះកិចចសហការ និងការចូលរមួរដស់អនកប្ៅកន ុងការរកាសុវត្ថ ិភាពសម្រាដ់សហគ្មន៍រដស់ប្ ើង។ 

 

 


