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និពោជិតទំងអស់ពៅពោនធី Alameda
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កម្ម វតថុ៖ ពោលការណ៍ណណនំសដីពីការត្តឡប់ពៅពធវ ើការវ ិញសត្ាប់ករណីអនកានជំងឺ និងអន កបោះ

ល់ផ្ទាល់

Alameda County Public Health Department (ACPHD) ប្ដេ ជ្ញាធានាចំប្ ោះសុខភាព
និងសុវត្ថ ិភាពរដស់ដុគ្គលទ ំងអស់ដែលរស់ប្ៅ ឬប្្វ ើការប្ៅប្ោន្ី Alameda។
ប្ ើងសូ មអរគ្ុណចំប្ ោះអន កទ ំងអស់គ្ននដែលអនុវត្ត ប្ៅតាមការដណនាំរដស់រែឋ ឬអាជ្ញា្រមូ លដ្ឋឋនសម្រាដ់សុវត្ថ ិភាពកដនែ ងប្្វ ើការ
ដែលរ ួមាន ការដណនាំឱ្យប្ម្រដើម្រាស់រាំងមុខ ការធានាថា ដុគ្គលទ ំងអស់ សថិត្ប្ៅចាា
6 ហវ វ៊ីត្ពីគ្នន
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យប្ោគ្សញ្ញាជ្ញម្រដចំ និងការគ្នំម្ររឱ្យដុគ្គ លិកឈឺស្ននក់ប្ៅផ្ទោះ។
ជំងឺ COVID-19 កំពុង រ ីកោលដ្ឋលប្ៅកនុងសហគ្មន៍រដស់ប្ ើង ប្ហើ អន កអាចានដុគ្គលិកដែលផ្ទុក វ ីរុសប្នោះ។
ប្ោងតាមដរដញ្ញារដស់មន្រនតីសុោភិាល (Health Officer Orders) រដស់ប្ ើង ដុគ្គលដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19
ចំាច់ម្រត្ូវស្ននក់ប្ៅផ្ទោះ និងប្ៅឆ្ងា ដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែកពីអនកែទររ ៈប្ពលោ៉ាងត្ិច 10 ទងា។ ប្ៅទងារី 11
ម្រដសិនប្ដើពួកគ្នត្់ដលងានជំងឺម្រគ្ ុនប្ដេ ប្ហើ ប្ោគ្សញ្ញាប្ផ្េងៗប្រៀត្ាន្ូ រម្រស្នល
ពួ កគ្នត្់អាចចកប្ចញពីការដ្ឋក់ខល ួនប្ៅដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែក និងអាចម្រត្ែដ់ប្ៅប្្វ ើការវ ិញាន។ ACPHD
សូម្ណណនំពោយទទូ ចសូម្ឱ្យនិពោជកទំងអស់អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលផ្ទ ក
ុ ជំងឺ COVID-19 ត្តឡប់ពៅពធវ ើការវ ិញពៅកនុងរយៈពពល 10
ថ្ងៃបនាប់ពីចាប់ពផ្ដើម្ពោគ្សញ្ញា (ឬពីការពធវ ើពតសត វ ិជជានពលើកទីម្ួយ ត្បសិនពបើោមនពោគ្សញ្ញា)។

អន កចក់វ៉ាក់ស្នំងរ ួច ដែលពុំានប្ោគ្សញ្ញា ពុំចំាច់ប្្វ ើចតាតែីស័កប្ែើ ដ៉ាុដនត គ្ួ រតាមដ្ឋនការវ ិវត្ត ប្ោគ្សញ្ញារ ៈប្ពល 14 ទងា។
អន កមិនទន់ចក់វ៉ាក់ស្នំងដែលដ៉ាោះ ល់ជិត្សន ិរធជ្ញមួ អន កផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ចំាច់ម្រត្ូវប្្វ ច
ើ តាតែីស័កប្ៅផ្ទោះ។
ានជប្ម្រមើសចំនួនពីរប្ែើមបីកណ
ំ ត្់រ ៈប្ពលប្្វ ើចតាតែីស័ក។

ជពត្ម្ើសទី 1៖ អន កគ្ួ រស្ននក់ប្ៅផ្ទោះរ ៈប្ពល 10 ទងាដនាទដ់ពីការដ៉ាោះ

ល់ម្រដសិនប្ដើអនកមិនទន់ានប្្វ ើប្ត្សត ជំងឺ COVID។

ជពត្ម្ើសទី 2៖ អន កគ្ួ រស្ននក់ប្ៅផ្ទោះរ ៈប្ពល 7 ទងា ប្ហើ អាចប្ចញប្ៅទងារី 8 ម្រដសិនប្ដើអនកររួ លលរធផ្លប្ត្សត ជំងឺ COVID អវ ិជាាន
(ការប្្វ ើប្ត្សត ម្រត្ូវប្្វ ើប្ែើងប្ៅទងារី 5 ឬប្ៅទងាប្ម្រកា ៗមកប្រៀត្)។ ម្រដសិនប្ដើលរធផ្លរដស់អនក វ ិជាាន ឬអន កានប្ោគ្សញ្ញាជំងឺ COVID
អន កម្រត្ូវដ្ឋក់ខល ួនប្ៅដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែកភាែមៗ ប្ហើ ម្រត្ូវទក់រងអន កផ្េល់ប្សវដងទំសុខភាពរដស់អនក
ឬដផ្នកសុខភាពស្នធារណៈប្ែើមបីប្សន ើសុំការដណនាំអំពីការដ្ឋក់ខល ួនប្ៅដ្ឋច់ប្ដ្ឋ ដែក។
ដុគ្គលភាគ្ប្ម្រចើនដែលដ៉ាោះ ល់ផ្ទទល់ជ្ញមួ អន កជំងឺ COVID-19 ចំាច់ម្រត្ូវប្្វ ើចតាតែីស័កប្ៅផ្ទោះរ ៈប្ពលោ៉ាងត្ិច 10 ទងា
គ្ិត្ចដ់ពីទងាដែលានដ៉ាោះ ល់។ ប្ៅទងារី 11 ម្រដសិនប្ដើពួកគ្នត្់ពុំានប្ោគ្សញ្ញាប្រ ពួ កគ្នត្់អាចចកប្ចញពីការប្្វ ើចតាតែីស័ក
និងម្រត្ែដ់ប្ៅប្្វ ើការវ ិញ។ ម្រក ុមមួ ចំនួនប្គ្នរពតាមការប្្វ ច
ើ តាតែីស័ក 14 ទងា
លកខ ខណឌប្នោះរ ួមដញ្ចល
ូ ទ ំងដុគ្គលដែលដ៉ាោះ ល់ផ្ទទល់ជ្ញមួ អន កដែលម្រដឈមខព ស់នឹងជំងឺ្ាន់្ារ COVID-19 ផ្ងដែរ (ឧទហរណ៍
អន កជំងឺរឹកប្នាមដផ្ែមម្រដប្ភររី II ឬអន កដែលធាែដ់ពាាលជំងឺមហារ ីក) ម្រពមទ ំងអន កដែលរស់ប្ៅ
ឬប្្វ ើការប្ៅរីកដនែ ងម្រដមូ លផ្្ុំគ្នន (ឧទហរណ៍ ពនធ នាគ្នរ និងមណឌលដងទ ំជំងឺជ្ញប្ែើម)។
ប្ ើងមិនដណនាំឱ្យនិប្ោជកត្ម្រមូវឱ្យដុគ្គលិកដង្ហាញលរធផ្លអវ ិជាានប្ែើមបីអាចម្រត្ែដ់ប្ៅប្្វ កា
ើ រវ ិញប្ែើ
ម្រដសិនប្ដើពួកគ្នត្់ានដញ្ច ដ់ការប្្វ ើចត្តតឡីស័កជ្ញស្នថពរ។

អនុស្នសន៍ទ ំងប្នោះគ្ឺជ្ញដរដ្ឋឋនសុខភាពស្នធារណៈប្ដ្ឋ ដផ្ែ កប្លើភ័សតុតាងដដដវ ិរាស្នន្រសត និងការដណនាំពីនា កដ្ឋឋន
California Department of Public Health (CDPH) និងមជឈមណឌល Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
សហព័នធ។ ការប្្វ ើប្ត្សត ប្ែើង វ ិញសម្រាដ់អនកដែលានប្្វ ើប្ត្សត វ ិជាានពីមុន ពុំានភាពចំាច់ប្ែើ
ប្ដ្ឋ ស្នរការអនុវត្ត ប្នោះពុំានត្ទមែ ដផ្នកប្វជាស្នន្រសតប្រ ប្ហើ ានភ័សតុតាងដញ្ញាក់ចាស់ថា
មនុសេភាគ្ប្ម្រចើនប្លើសលុដពុំអាចចមែ ងប្មប្ោគ្ប្ែើ ប្ៅប្ម្រកា ពីរ ៈប្ពល 10 ទងា។
ការប្្វ ើប្ត្សត ដញ្ញាក់អ វ ិជាានពុដំ មនជ្ញមប្្ាា ានម្រដសិរធភាពប្ែើមបីកំណត្់ថាប្ត្ើដុគ្គលប្នាោះអាចចមែ ងប្មប្ោគ្ឬអត្់ប្ែើ
ប្ដ្ឋ ស្នរការប្្វ ើប្ត្សត សំោន់ោែំងអាចប្្វ ើប្ៅប្លើភាគ្លែ ិត្ វ ីរុសដែលង្ហដ់ប្ៅរ ៈប្ពលដ៉ាុនាានសាេហ៍ដនាទដ់ពីដុគ្គលានក់ដលងអាច
ចមែ ងប្មប្ោគ្ាន។ ការប្្វ ើប្ត្សត ដញ្ញាក់ក៏ម្រត្ូវការប្ហដ្ឋឋរចនាសមព ័នធសុោភិាលផ្ងដែរ។ ACPHD
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ម្ិនផ្ដល់លិខិតបញ្ញជក់សត្ាប់អនកត្តឡប់ពៅពធវ ើការវ ិញ និងម្ិនណណនំឱ្យានលិខិតពីត្គ្ូពពទយ ឬអន កផ្ដល់ពសវាពវជជសាស្រសតពឡើយ។
សូ មអរគ្ុណចំប្

ោះកិចចសហការ និងការចូ លរ ួមរដស់អនកប្ៅកនុងការរកាសុវត្ថ ិភាពសម្រាដ់សហគ្មន៍រដស់ប្ ើង។
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