
Alameda County Health Care Services Agency  Colleen Chawla, Director 
Public Health Department Kimi Watkins-Tartt, Director 

Erica Pan, MD, Interim Health Officer 

 

�រែណនំអំពីការវយតៃម�ខ� �នឯងេ�េលើជំងឺ COVID-19 ស្រមាប់បុគ�លិក (និេយជិត អ�កជប់កិច�សន្យោ អ�កស�័្រគចិត�) 
បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពេ�ែខ 6/5/2020 

េសចក � ីេផ � ើម 

មានការឆ�ងរ�ករលដលជំង ឺCOVID-19 តាមសហគមនស៍ខំាន់ៗ េ�ក��ងេខានធ ីAlameda។ េសចក�បីង� បឲ់្យសា� ក់េ�មួយកែន�ងេ�ក��ងេខានធី Alameda ត្រម�វឲ្យពលរដ�ក��ងេខានធ ីAlameda បន�សា� កេ់�ផ�ះ

ឲ្យបានេ្រចើនតាមែដលឣចេធ�ើបាន ពាក់្របដប់្រគបការពារមុខ លាងៃដឲ្យបានញកឹញប់ ស្រមាកេ�ផ�ះេ�េពលមានឣរម�ណ៍មនិ្រស�លខ��ន ទទលួការេធ�ើេតស�្របសិនេបើបានប៉ះពាលផ់� ល់េ�នងឹជងំ ឺនងិអនុវត�តាមប្រម�ង្របយត័�េផ្សងៗែដលបានជយួឲ្យតបំន់

របស់េយើងមានការវ�វឌ្ឍល�្របេសើរេឡើង េដើម្ីបកាត់បន�យការឆ�ងរ�ករលដលជំងឺ COVID-19។ 

ម�ន�ីសខុាភិបាលេ�េខានធ ីAlameda កំពងុតាមដនទនិ�ន័យេដយ្រប�ង្របយ័ត�ពាកព់ន័�នងឹការឆ�ងរ�ករលដលជំង ឺCOVID-19 េ�ក��ងេខានធរីបស់េយើង នងិកពំុងអនុវត�វ�ធីសា�ស�ចាត់វ�ធានការេឆា� ះេ�រកការេបើកឣជីវកម� និងសកម�ភាពេឡើង

វ�ញ។  

ស្រមាបព់័ត៌មានអំពីេសចក�បីង� បរ់បស់ម�ន�សីុខាភិបាល្របចាេំខានធ ីសូមចូលេ�  ទេីនះ។ ស្រមាបប់��រីយនមឣជីវកម� និងសកម�ភាពែដលទទួលបានការអនុ�� តឲ្យេបើកដេំណើរការេឡើងវ�ញេ�ក��ងេខានធី Alameda សមូចូលេ�  ទីេនះ។  

ការទទ ួលខុស្រត �វរបស ់ន ិេយជករបស់អ �ក 

ឣជីវកម�ែដលទទួលបានការអនុ�� តឲ្យេបើកដំេណើរការេឡើងវ�ញេ�ក��ងេខានធ ីAlameda ត្រម�វឲ្យបេង�ើតនូវែផនការការពារជក់លាក់តាមទតីាំងេដយេរៀបរប់លម�ិតថេតើឣជីវកម�េនះនងឹ្រត�វបង� រ នងិ្រគប់្រគងការឆ�ងរ�ករលដលៃនជងំ ឺCOVID-
19 េដយរេបៀបណ។ ែផនការែដលត្រម�វចំាបាច ់មានទីតាំងេ� ទីេនះ។  ស្រមាប់ជែផ�កមយួៃនែផនការេនះ នេិយជក្រត�វែតផ�លក់ារបណ�� ះបណ� លដល់និេយជិត និងអ�កស�័្រគចិត�អំពរីេបៀបរក្សោក្រមិតៃនការឆ�ងរ�ករលដលវ�រុសេនះឲ្យេ�តចិតចួបំផតុ 
រួមទាំងរេបៀបក��ងការពនិតិ្យេមើលេដយខ��នឯងនូវេរគស��  ឬការ្របឈមនងឹការឆ�ងវ�រុសែដលឣចេកើតមាន។  

ការទទ ួលខុស្រត �វរបស ់អ �ក 

េគាលបំណងៃនឯកសារេនះ គឺ្រត�វពន្យលប់ក្រសាយអពំលីក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបប់ុគ�លកិ (និេយជិត អ�កចុះកចិ�សន្យោ អ�កស�័្រគចតិ�) អពំឣីជីវកម�សំខាន់ៗ និងឣជីវកម�េផ្សងេទៀតែដលទទួលបានការអនុ�� តឲ្យដំេណើរការេដើម្ីបវយតៃម�ថេតើ

ពួកេគបាន្របឈមនឹងការឆ�ងជងំ ឺCOVID-19 ឬមានេរគស��  COVID-19 ែដរឬអត។់  

េរៀងរល់ៃថ�ែដលអ�កេធ�ើការ អ�ក្រត�វែតេឆ�ើយសំណួរេ�ក��ងការវយ តៃម�ខ��នឯងេនះ េហើយឣចត្រម�វឲ្យផ�លច់េម�ើយដល់នេិយជករបស់អ�ក មនុេពលអ�កចាប់េផ�ើមេវនការងររបសអ់�កេដយ ផ� លឬ់តាមទូរសព� ឬតាមមេធ្យោបាយេអឡិច្រត�នកិេផ្សងេទៀត។  

្របសិនេបើអ�កេឆ�ើយ បាទ/ចាស េ�កាន់សំណួរណមួយេ�េលើការវយតៃម�ខ��នឯងេនះ អ�ក្រត�វែតផ�លដ់ំណឹងដលន់ិេយជករបស់អ�ក េហើយមនិ្រត�វចលូេ�េធ�ើការេទ។ ទាក់ទងេ�កានអ់�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពធម�តារបស់អ�កស្រមាបក់ារែណនបំែន�ម។ 
្របសិនេបើអ�កមនិមានអ�កផ�ល់េសវែថទាសំខុភាពេនះេទ ឬស្រមាបព់័ត៌មានបែន�មអពំីការេធ�ើេតស�ជងំ ឺCOVID-19 ្របសនិេបើអ�កមានជងំ ឺCOVID-19  សូមចូលេ�កាន ់ទីេនះ។  

ធនធានស្រមាប់ន ិេយជ ិត 

្របសិនេបើអ�ក នងិ/ឬ្រក�ម្រគ�សារអ�កទទួលរងផលប៉ះពាលៃ់នជំងឺ COVID-19 អ�កឣចមានលក�ណសម្បត� ិទទួលបានអត�្របេយជន ៍នងិការការពារជក់លាកន់ន េដយមនិគតិពីរយៈេពលេធ�ើការងរ សា� នភាពអេន� ្របេវសន ៍ឬកតា� េផ្សងេទៀតេនះេទ

។  អ�កឣចែស�ងរកព័តម៌ាន និងការែណនបំន�អពំសីទិ�ិរបសប់ុគ�លិក និងការការពារ ការឈបស់្រមាកេដយទទួលបាន្របាកក់ៃ្រម ជនំួយេពលគា� នការងរេធ�ើ និងជំនយួែផ�កការងរែដលពាក់ពន័�នងឹជងំ ឺCOVID-19 េផ្សងេទៀត ទេីនះ។   

http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/covid-recovery.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/health-officer-orders.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/testing.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/testing.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/worker-resources.aspx
http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/worker-resources.aspx
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ការវយតៃម�ខ� �នឯងេលើជំងឺ COVID-19 ស្រមាប់បុគ�លិក 

ែផ �កទ ី1៖ េឆ � ើយសំណួ រទាំងេនះ 

អ�ក្រត�វែតេឆ�ើយសណួំរខាងេ្រកាមេនះ មនុេពលចាបេ់ផ�ើមការងររបសអ់�កេរៀងរលៃ់ថ�ែដលអ�កេធ�ើការ។ អ�កឣចនងឹត្រម�វឲ្យផ�ល់ចេម�ើយេដយផ� ល ់ឬតាមទូរសព� អុីែមល៉ ឬមេធ្យោបាយេអឡិច្រត�នកិេផ្សងេទៀតេ�ដលឣ់ជីវកម� មុនេពលចាប់េផ�ើមេវនការងរនមីួយៗ។ 
្របសិនេបើចេម�ើយណមួយមានការផ� សប់��រេ�េពលអ�កស�ិតេ�កែន�ងេធ�ើការ សមូផ�ល់ដំណឹងជបន� នដ់ល់អ�ក្រគប់្រគងរបស់អ�កតាមទូរសព� អុីែម៉ល ឬក��ងចមា� យ 6 ហ�តី (1.82 ែម៉្រត) េហើយចាកេចញពកីែន�ងេធ�ើការ។  

1. ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រកាយេនះ េតើអ�កបានេធ�ើេរគវ�និច�័យេឃើញមានជងំ ឺCOVID-19 ឬមានការេធ�ើេតស�ែដលប�� កថ់អ�កមានវ�រុសេនះែដរឬេទ? 
☐ បាទ/ចាស    ☐ េទ 
 

2. េតើអ�ករស់េ�ក��ង្រគ�សារែតមួយជមួយនរណមា� ក ់ឬេតើអ�កធា� ប់បានបះ៉ពាល់េដយផ� ល*់ ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�ចងុេ្រកាយជមួយនរណមា� ក់ែដលធា� ប់បានដកឲ់្យេ�ដច់េដយែឡកេដយសារជងំ ឺCOVID-19 ឬមានការេធ�ើេតស�

ែដលប�� ក់ថពួកេគមានវ�រុសេនះែដរេទ? 
☐ �ទ/�ស     ☐ េទ 
 

3. េតើអ�កមានេរគស��ណមួយក��ងចំេណមេរគស�� ទាំងេនះែដរឬេទេ�ៃថ�េនះ ឬក��ងរយៈេពល 24 េម៉ាងមនុ ែដលជេរគស�� ថ�ី និងមនិឣចពន្យលប់ក្រសាយេដយេហតផុលណមយួបានេ្រ�ែតពលីទ�ភាពែដលឣចេកើតមានជងំ ឺ
COVID-19? 

• ្រគ�នេ��  ្រគ�នរងរ ឬញក់/េ្រស�វ្រសាញឥត្រសាក្រសាន 
• ក�ក 
• ឈឺក 
• ដង�ក ់ពបិាកដកដេង�ើម 
• មានឣរម�ណ៍េខ្សោយ ឬអសក់មា� ងំខា� ងំខុស្រប្រកត ី
• បាត់បង់រសជ់តិឣហារ ឬក�និ  

• ឈឺសាច់ដុ ំ
• ឈឺក្បោល 
• េហៀរសំេបារ ឬតងឹ្រចមុះ 
• រគរូស 
• រកកលច់ងក់��ត និងក��តចេង� រ 

 
           ☐ បាទ/ចាស     ☐ េទ 

* “ការប៉ះជិតស�ិទ�” ្រត�វបានកំណត់និយមន័យថជការរស់េ�ក��ងផ�ះជមួយគា�  ជៃដគូជិតស�ិទ� អ�កផ�ល់ការែថទំា ឬការស�ិតក��ងចមា� យ 6 ហ�ីត (1.82 ែម៉្រត) ក��ងរយៈេពលេលើសពី 15 នទពីីបុគ�លណមា� ក់ែដលមានជំងឺ 
COVID-19។ 

ែផ �កទ ី2៖ ជ ំហានបន� ប ់ 

• ្របសិនេបើអ�កេឆ�ើយ បាទ/ចាស ចេំពាះសណួំរទ1ី៖ កុំេ�េធ�ើការ។ 
អនុវត�តាមជំហានស�ពីីការដក់ឲ្យេ�ដច់េដយែឡក តាមរយៈ៖ http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-
residents/quarantine-and-isolation.aspx 

• ្របសិនេបើអ�កេឆ�ើយ បាទ/ចាស ចេំពាះសណួំរទ2ី៖ កុំេ�េធ�ើការ។  
អនុវត�តាមជហំានស�ពីីការេធ�ើចតា� ឡីសក័� តាមរយៈ៖ http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantine-
and-isolation.aspx 

• មិន្រត�វ ្រតឡប់េ�េធ�ើការវ�ញេទ ្របសិនេបើអ�កបានេឆ�ើយ បាទ/ចាស េ�នងឹសណួំរទ ី1 & 2 រហតូដល់អ�កបេំពញតាមលក�ខណ� វ�និច�យ័េដើម្ីប្រតឡប់េ�េធ�ើការវ�ញ តាមរយៈ៖ 
http://www.acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-and-
return-to-work-criteria-english.pdf 

• ្របសិនេបើអ�កេឆ�ើយ បាទ/ចាស ចេំពាះសណួំរទ3ី៖ កុំេ�េធ�ើការ។  
អ�កឣចមានជងំ ឺCOVID-19 េហើយគប្ីបទាក់ទងេ�កាន្់រគ�េពទ្យស្រមាប់ការវយតៃម� នងិការែណនបំែន�ម។ ្រគ�េពទ្យរបសអ់�ក នឹងសេ្រមចចិត�ថេតើអ�កគប្ីប្រត�វទទួលការេធ�ើេតស�រកេមើលជំង ឺ
COVID-19 ឬយ៉ងណ។ ្របសិនេបើអ�កមនិមាន្រគ�េពទ្យេទ  សូមចូលេ�កាន់ ទេីនះ ស្រមាប់ទតីាំងេធ�ើេតស�ជំង ឺCOVID-19 និង/ឬអនុវត�តាមការែណនសំ�ីពកីារ្រតឡប់េ�េធ�ើការវ�ញ 

 ទីេនះ។ 
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