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នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈ៖ ខ្ខែមម (510) 267-8000 

ព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19៖ (510 ) 268-2101 
 

លិខិតម្ញើជូននិមោជក ភាសាខ្ខែរ  1 បានម វ្ ើរច្ច ុរបននភាព៖ 1-31-2022 

ជូនចាំស ោះ៖     និសោជកទាំងអេ់សៅសោនធី Alameda 

ពី៖ Nicholas J. Moss, MD, MPH, ការោិល័យេុោភិបាល 

ប្រធានរទ៖  សោលការណ៍ថណនាាំេដ ីពីការប្រឡរ់សៅសធវ ើការ ិ  ិេប្ារ់ករណីជាំងឺ COVID និងអាករ ោះ ល់ជិរេា ិទធ  

នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈមខាន្ី Alameda (ACPHD) មររជ្ញញ ធានាឱ្យបាននូវសុខភាព 
និងសុវតថ ិភាពររស់ពលរដ្ាទងំអស់ខ្ដ្លរស់មៅ ឬម វ្ ើការមៅមខាន្ី Alameda។ 
មយើងសូមសខ្មែងនូវការមកាតសរមសើរចំ្ម ោះមោក/មោកប្សីខ្ដ្លបានមោរពោ៉ា ងខាា រ់ខជ នួមៅតាមលកខខណឌ កំណត់រ
រស់រដ្ា និងថ្នន ក់មូលដ្ឋា នមដ្ើមបីការ រសុវតថ ិភាពកខ្នែងម វ្ ើការ រមួទងំការតប្មូវឱ្យមប្រើប្បាស់របំាងមុខ 
ការធានាថ្នប្ររ់ៗោន សថ ិតមៅច្មាា យពីោន ោ៉ា ងតិច្ 6 ហ្វ ីត ការពិនិតយមោរសញ្ញា ជ្ញប្រចំ 
និងការោំប្រដ្ល់រុរគលិកមានជំងឺឱ្យសប្មាកមៅ ទ្ោះ។ 
 
ជំងឺ COVID-19 កំពុងរកីោលដ្ឋលមៅកន ុងសហ្រមន៍ររស់មយើង 
មហ្ើយមោក/មោកប្សីអាច្មានរុរគលិកខ្ដ្លឆ្ែងមមមោរមនោះ។ មោងតាមរររញ្ញា ររស់មន្តនរ ីសុខាភិបាលររស់មយើង 
អនកខ្ដ្លមានជំងឺ COVID-19 ប្តូវបានតប្មូវឱ្យសាន ក់មៅ ទ្ោះ និងសថ ិតមៅដ្ឋច់្មដ្ឋយខ្ែកពីអនកដ្ទរមួយរយៈមពល - 
មដ្ឋយពំុរិតពីមោរសញ្ញា  ឬសាថ នភាពទនការចក់វ៉ា ក់សំាង។ 
 
ដូ្ច្ោន មនោះខ្ដ្រ រររញ្ញា ររស់មន្តនរ ីសុខាភិបាលររស់មយើងតប្មូវឱ្យមនុសែជ្ញមប្ច្ើនខ្ដ្លរ៉ាោះ ល់ជ្ញមួយជំងឺ COVID-19 
ប្តូវសាន ក់មៅ ទ្ោះ និងម វ្ ើច្តារ ែីស័កឆ្ងា យពីអនកដ្ទរ ប្រសិនមរើពួកមរមិនរំមពញតាមលកខណៈ 
 វ ននិច័័្យជ្ញក់ោក់ណាមួយ។ 
 
រួរមប្រើប្បាស់តំណភាា រ់ខាងមប្កាមមដ្ើមបីតប្មង់រិសនិមោជកឱ្យមោរពមៅតាមលកខខណឌ ដ្ឋក់ខល នួមៅដ្ឋច់្មដ្ឋយខ្ែក 
និងច្តារ ែីស័ករច្ច ុរបនន។ 
និមោជកប្តូវបានមលើករឹកចិ្តរឱ្យអនុវតរតាមការខ្ណនំាខ្ដ្លមានមៅមលើមរហ្រំព័រខាងមប្កាម 
មៅមពលសមប្មច្ចិ្តរថ្នមតើ រួរម វ្ ើមតសរ  COVID-19 ខ្ដ្រឬមរ/ម វ្ ើមដ្ឋយរមរៀរណា មដ្ើមបីកំណត់ថ្នមតើ 
និមោជិតអាច្ប្តែរ់មៅម វ្ ើការវ នញខ្ដ្រឬមរ។   
 

● ការខ្ណនំាអំពីការដ្ឋក់ខល នួមៅដ្ឋច់្មដ្ឋយខ្ែក និងការម វ្ ើច្តារ ែីស័ករច្ច ុរបននសប្មារ់សាធារណៈជនរូមៅ 
មានមៅមលើមរហ្រំព័រខាងមប្កាម៖ https://covid-19.acgov.org/isolation-quarantine  

o េាា ល់៖  កខ្នែងម វ្ ើការមួយចំ្នួនមានការកំណត់លកខខណឌ  
ឬការខ្ណនំាខ្ដ្លជ្ញក់ោក់មៅតាមវ នស័យនីមួយៗ (ឧទហ្រណ៍ សាោមរៀន មនទ ីរមពរយ មណឌ លខ្កខ្ប្រ) 
មហ្ើយនិមោជករួរ 
ខ្សវងរកព័ត៌មានរខ្នថមអំពីរររញ្ញា ររស់មន្តនរ ីសុខាភិបាលខ្ដ្លមានតំណភាា រ់ភាែ មៗដូ្ច្ខាងមប្កា
ម។ 

 
● អនកអាច្ខ្សវងរករររញ្ញា មន្តនរ ីសុខាភិបាលររស់មយើងសប្មារ់ទងំការដ្ឋក់ខល នួមៅដ្ឋច់្មដ្ឋយខ្ែក 
និងការម វ្ ើច្តារ ែីស័ក មៅប្តង់មនោះ៖  https://bit.ly/AC-HOO  

 
● កខ្នែងម វ្ ើការក៏ប្តូវរការច្ច ុរបននភាព និងអនុវតរតាមលកខខណឌ  Cal/OSHA ខ្ដ្លអាច្រកបានមៅប្តង់មនោះ៖ 
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/  

 
ACPHD មិនផ្តល់លិខិររញ្ជា ក់េប្ារ់ឱ្យរុគ្ាលិកប្រឡរ់សៅសធវ ើការិ ិសឡើយ ស ើយលិខិររញ្ជា ក់ពី 
សិជារណឌ ិរ ឬអាកផ្តល់សេវាសិជាសាស្រេត ក៏មិនប្រូិបានថណនាាំផ្ងថែរ។ ប្រសិនមរើការម វ្ ើមតសរ  COVID-19 
កំពុងប្តូវបានមប្រើប្បាស់មដ្ើមបីកំណត់ថ្នមតើ រុរគលណាមាន ក់ខ្ដ្លប្តូវបានដឹ្ងថ្នមានជំងឺ COVID-19 
អាច្រញ្ច រ់ការដ្ឋក់ខល នួមៅដ្ឋច់្មដ្ឋយខ្ែករនាទ រ់ពីរយៈមពល 5 ទងា ខ្ដ្រឬមរ មនាោះរួរមប្រើប្បាស់មតសរអង់រីខ្ហ្ែន។ 
ការម វ្ ើ 
មតសរ  PCR/NAAT អាច្មៅខ្ត ែ្ល់លរធ្ល វ នជាមានកន ុងរយៈមពលជ្ញមប្ច្ើនសបារ ហ៍្មៅមប្ច្ើនខ្ខរនាទ រ់ពីការឆ្ែង 
រ៉ាុខ្នរ ពំុរង្ហា ញថ្នរុរគលមាន ក់មៅខ្ត ទ្ ុកជំងឺ ឬអាច្ច្មែងជំងឺមៅអនកដ្ទរមែើយ។ 
ការររួលបានលរធ្លមតសរអង់រីខ្ហ្ែនអវ នជាមាន 
ប្តូវបានខ្ណនំាខ្តកន ុងករណីខ្ដ្លរុរគលមាន ក់រញ្ច រ់ការដ្ឋក់ខល នួមៅដ្ឋច់្មដ្ឋយខ្ែកមុនទងារី 11 ខ្តរ៉ាុមណាណ ោះ។ 
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ទីភ្នា ក់ងារសេវាថែទាំេខុភ្នពសោនធី Alameda Colleen Chawla, ប្រធាន 
នាយកដ្ឋា នេុខភ្នពសាធារណៈ Kimi Watkins-Tartt, ប្រធាន 
www.acphd.org Nicholas Moss, MD, មន្តនរ ីសុខាភិបាល 

នាយកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណៈ៖ ខ្ខែមម (510) 267-8000 

ព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19៖ (510 ) 268-2101 
 

លិខិតម្ញើជូននិមោជក ភាសាខ្ខែរ  2 បានម វ្ ើរច្ច ុរបននភាព៖ 1-31-2022 

ប្រសិនមរើរុរគល វ នជាមាន COVID-19 ណាមាន ក់ បានរញ្ច រ់ការដ្ឋក់ខល នួមៅដ្ឋច់្មដ្ឋយខ្ែករយៈមពល 10 ទងា 
មហ្ើយរំមពញតាមលកខណៈវ ននិច័័្យមោរសញ្ញា  (មិនមានមោរសញ្ញា /ការមដ្ឋោះប្សាយមោរសញ្ញា  និងពំុមានជំងឺប្រនុមតរ ) 
មយើងមិនខ្ណនំាឱ្យម វ្ ើមតសរ រខ្នថមមរៀតមែើយ 
មហ្ើយការម វ្ ើមតសរមិនរួរកំណត់ជ្ញលកខខណឌ ចំបាច់្សប្មារ់ការប្តែរ់មៅម វ្ ើការវ នញមែើយ។   
 
សូមអររុណច្ំម ោះកចិ្ចសហ្ប្រតរិតរ ិការររស់មោក/មោកប្សី នងិតួនារសីំខាន់ខ្ដ្លមោក/មោកប្សីបានរំមពញ 
កន ុងការរកាសុវតថ ិភាពសហ្រមន៍ររស់មយើង។ 


