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ជូនចាំស ោះ៖ និសោជកទាំងអេ់សៅសោនធី Alameda
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ប្រធានរទ៖
សោលការណ៍ថណនាាំេដីពីការប្រឡរ់សៅសធវ ើការ ិ ិ េប្ារ់ករណីជាំងឺ COVID និងអា ករោះ

ល់ជិរេាិទធ

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈមខាន្ី Alameda (ACPHD) មររ ជ្ញញធានាឱ្យបាននូ វសុខភាព
និងសុវតថ ិភាពររស់ពលរដ្ា ទង
ំ អស់ខ្ដ្លរស់មៅ ឬម្វ ើការមៅមខាន្ី Alameda។
មយើងសូ មសខ្មែ ងនូ វការមកាតសរមសើរច្ំម ោះមោក/មោកប្សីខ្ដ្លបានមោរពោ៉ាងខាារ់ខជ ួនមៅតាមលកខ ខណឌកំណត់រ
រស់រដ្ា និងថ្ននក់មូលដ្ឋានមដ្ើមបីការ រសុវតថ ិភាពកខ្នែ ងម្វ ើការ រ ួមទ ំងការតប្មូវឱ្យមប្រើប្បាស់របាំងមុខ
ការធានាថ្នប្ររ់ៗោនសថ ិតមៅច្មាាយពីោនោ៉ាងតិច្ 6 ហ្វ ីត ការពិនិតយមោរសញ្ញាជ្ញប្រចំ
និងការោំប្រដ្ល់រុរគលិកមានជំងឺឱ្យសប្មាកមៅ្ទ ោះ។
ជំងឺ COVID-19 កំពុង រ ីកោលដ្ឋលមៅកនុងសហ្រមន៍ររស់មយើង
មហ្ើយមោក/មោកប្សីអាច្មានរុរគលិកខ្ដ្លឆ្ែ ងមមមោរមនោះ។ មោងតាមរររញ្ញាររស់មន្តនរ ីសុខាភិបាលររស់មយើង
អន កខ្ដ្លមានជំងឺ COVID-19 ប្តូវបានតប្មូវឱ្យសានក់មៅ្ទ ោះ និងសថ ិតមៅដ្ឋច្់មដ្ឋយខ្ែកពីអនកដ្ទរមួ យរយៈមពល មដ្ឋយពុំរិតពីមោរសញ្ញា ឬសាថនភាពទនការចក់វ៉ាក់សាំង។
ដ្ូ ច្ោនមនោះខ្ដ្រ រររញ្ញាររស់មន្តនរ ីសុខាភិបាលររស់មយើងតប្មូវឱ្យមនុសែជ្ញមប្ច្ើនខ្ដ្លរ៉ាោះ ល់ ជ្ញមួ យជំងឺ COVID-19
ប្តូវសានក់មៅ្ទ ោះ និងម្វ ើច្តារែីស័កឆ្ងាយពីអនកដ្ទរ ប្រសិនមរើពួកមរមិនរំមពញតាមលកខ ណៈ
វ ននិច្័យជ្ញក់ោក់ណាមួ យ។
រួ រមប្រើប្បាស់តំណភាារ់ខាងមប្កាមមដ្ើមបីតប្មង់រិសនិមោជកឱ្យមោរពមៅតាមលកខ ខណឌដ្ឋក់ខល ួនមៅដ្ឋច្់មដ្ឋយខ្ែក
និងច្តារែីស័ករច្ចុរបនន ។
និមោជកប្តូវបានមលើករឹកច្ិតរឱ្យអនុវតរ តាមការខ្ណនាំខ្ដ្លមានមៅមលើមរហ្រំព័រខាងមប្កាម
មៅមពលសមប្មច្ច្ិតរថ្នមតើ រួ រម្វ ើមតសរ COVID-19 ខ្ដ្រឬមរ/ម្វ ើមដ្ឋយរមរៀរណា មដ្ើមបីកំណត់ថ្នមតើ
និមោជិតអាច្ប្តែរ់មៅម្វ ើការវ នញខ្ដ្រឬមរ។
●

ការខ្ណនាំអំពីការដ្ឋក់ខល ួនមៅដ្ឋច្់មដ្ឋយខ្ែក និងការម្វ ើច្តារែីស័ករច្ចុរបនន សប្មារ់សាធារណៈជនរូ មៅ
មានមៅមលើមរហ្រំព័រខាងមប្កាម៖ https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine
o េាាល់៖ កខ្នែ ងម្វ ើការមួ យច្ំនួនមានការកំណត់លកខ ខណឌ
ឬការខ្ណនាំខ្ដ្លជ្ញក់ោក់មៅតាមវ នស័យនីមួយៗ (ឧទហ្រណ៍ សាោមរៀន មនទ ីរមពរយ មណឌលខ្កខ្ប្រ)
មហ្ើយនិមោជករួ រ
ខ្សវ ងរកព័ត៌មានរខ្នថ មអំពីរររញ្ញាររស់មន្តនរ ីសុខាភិបាលខ្ដ្លមានតំណភាារ់ភាែមៗដ្ូ ច្ខាងមប្កា
ម។

●

អន កអាច្ខ្សវ ងរករររញ្ញាមន្តនរ ីសុខាភិបាលររស់មយើងសប្មារ់ទ ំងការដ្ឋក់ខល ួនមៅដ្ឋច្់មដ្ឋយខ្ែក
និងការម្វ ើច្តារែីស័ក មៅប្តង់មនោះ៖ https://bit.ly/AC-HOO

●

កខ្នែ ងម្វ ើការក៏ប្តូវរការច្ចុរបនន ភាព និងអនុវតរ តាមលកខ ខណឌ Cal/OSHA ខ្ដ្លអាច្រកបានមៅប្តង់មនោះ៖
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/

ACPHD មិនផ្តល់លិខិររញ្ជាក់េប្ារ់ឱ្យរុគ្ាលិកប្រឡរ់សៅសធវ ើការិ ិ សឡើយ ស ើយលិខិររញ្ជាក់ពី
សិជារណឌិរ ឬអា កផ្តល់សេវាសិជាសាស្រេតក៏មិនប្រូិបានថណនាាំផ្ងថែរ។ ប្រសិនមរើការម្វ ើមតសរ COVID-19
កំពុងប្តូវបានមប្រើប្បាស់មដ្ើមបីកំណត់ថ្នមតើ រុរគលណាមានក់ខ្ដ្លប្តូវបានដ្ឹងថ្នមានជំងឺ COVID-19
អាច្រញ្ច រ់ការដ្ឋក់ខល ួនមៅដ្ឋច្់មដ្ឋយខ្ែករនាទរ់ពីរយៈមពល 5 ទងា ខ្ដ្រឬមរ មនាោះរួ រមប្រើប្បាស់មតសរ អង់រីខ្ហ្ែន។
ការម្វ ើ
មតសរ PCR/NAAT អាច្មៅខ្ត្ែ ល់លរធ ្ល វ នជា មានកនុងរយៈមពលជ្ញមប្ច្ើនសបារហ្៍មៅមប្ច្ើនខ្ខរនាទរ់ពីការឆ្ែ ង
រ៉ាុខ្នរ ពុំរង្ហាញថ្នរុរគលមានក់មៅខ្ត្ទុកជំងឺ ឬអាច្ច្មែ ងជំងឺមៅអន កដ្ទរមែើយ។
ការររួ លបានលរធ ្លមតសរ អង់រីខ្ហ្ែនអវ នជា មាន
ប្តូវបានខ្ណនាំខ្តកនុងករណីខ្ដ្លរុរគលមានក់ រញ្ច រ់ការដ្ឋក់ខល ួនមៅដ្ឋច្់មដ្ឋយខ្ែកមុនទងា រី 11 ខ្តរ៉ាុមណា
ណ ោះ។
លិខិតម្ញើជូននិមោជក ភាសាខ្ខែ រ
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ប្រសិនមរើរុរគល វ នជា មាន COVID-19 ណាមានក់ បានរញ្ច រ់ការដ្ឋក់ខល ួនមៅដ្ឋច្់មដ្ឋយខ្ែករយៈមពល 10 ទងា
មហ្ើយរំមពញតាមលកខ ណៈវ ននិច្័យមោរសញ្ញា (មិនមានមោរសញ្ញា/ការមដ្ឋោះប្សាយមោរសញ្ញា និងពុមា
ំ នជំងឺប្រ ុនមតរ)
មយើងមិនខ្ណនាំឱ្យម្វ ើមតសរ រខ្នថ មមរៀតមែើយ
មហ្ើយការម្វ ើមតសរ មិនរួ រកំណត់ជ្ញលកខ ខណឌចំបាច្់សប្មារ់ការប្តែរ់មៅម្វ ើការវ នញមែើយ។
សូ មអររុណច្ំម ោះកិច្ចសហ្ប្រតិរតរ ិការររស់មោក/មោកប្សី និងតួ នារីសំខាន់ខ្ដ្លមោក/មោកប្សីបានរំមពញ
កនុងការរកាសុវតថ ិភាពសហ្រមន៍ររស់មយើង។

លិខិតម្ញើជូននិមោជក ភាសាខ្ខែ រ
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