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�រែណនំអំពីការវយតៃម�ខ� នឯងេ�េលើជំងឺ COVID-19 ស្រមាប់បុគ�លិក (និេ យជិត អ�កជប់កិច�សន្យោ អ�ក ស�័្រគចិត�)

េសចក� ី េ ផ� ើ ម

បានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពេ�ែខ 6/5/2020

មានការឆ�ងរ�ករលដលជំងឺ COVID-19 តាមសហគមន៍សខាំ ន់ៗេ�ក�ង� េខានធី Alameda។ េសចក�បី ង�ប់ឲ្យសា�ក់េ�មួយកែន�ងេ�ក�ង� េខានធី Alameda ត្រម�វឲ្យពលរដ�ក�ងេខានធី Alameda បន�សា�ក់េ�ផ�ះ
ឲ្យបានេ្រចើនតាមែដលឣចេធ�បាើ ន ពាក់្របដប់្រគបការពារមុខ លាងៃដឲ្យបានញឹកញប់ ស្រមាកេ�ផ�ះេ�េពលមានឣរម�ណម៍ និ ្រស�លខ�ន� ទទួលការេធ�ើេតស�្របសិនេបើបានប៉ះពាល់ផ�ល់េ�នឹងជំងឺ និងអនុវត�តាមប្រម�ង្របយ័តេ� ផ្សងៗែដលបានជួយឲ្យតបំ ន់
របស់េយើងមានការវ�វឌ្ឍល�្របេសើរេឡើង េដើម្បកាី ត់បន�យការឆ�ងរ�ករលដលជំងឺ COVID-19។

ម�ន�ីសខាុ ភិបាលេ�េខានធី Alameda កំពងុ តាមដនទិនន� ័យេដយ្រប�ង្របយ័តពា� ក់ពន័ �នងឹ ការឆ�ងរ�ករលដលជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងេខានធីរបស់េយើង និងកំពុងអនុវត�វ�ធីសា�ស�ចាត់វ�ធានការេឆា�ះេ�រកការេបើកឣជីវកម� និងសកម�ភាពេឡើង
វ�ញ។
ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីេសចក�បី ង�ប់របស់ម�ន�សី ុខាភិបាល្របចាំេខានធី សូមចូលេ� ទីេនះ។ ស្រមាប់ប��រី យនមឣជីវកម� និងសកម�ភាពែដលទទួលបានការអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរការេឡើងវ�ញេ�ក�ង� េខានធី Alameda សូមចូលេ� ទីេនះ។
ការទទួ ល ខុ ស ្រត� វ របស់ ន ិ េ យជករបស់ អ � ក

ឣជីវកម�ែដលទទួលបានការអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរការេឡើងវ�ញេ�ក�ង� េខានធី Alameda ត្រមវ� ឲ្យបេង�ើតនូវែផនការការពារជក់លាក់តាមទីតាំងេដយេរៀបរប់លម�ិតថេតើឣជីវកម�េនះនឹង្រត�វបង�រ និង្រគប់្រគងការឆ�ងរ�ករលដលៃនជំងឺ COVID19 េដយរេបៀបណ។ ែផនការែដលត្រម�វចាំបាច់ មានទីតាំងេ� ទីេនះ។ ស្រមាប់ជែផ�កមួយៃនែផនការេនះ និេយជក្រត�វែតផ�លកា់ របណ�� ះបណ�លដល់និេយជិត និងអ�កស�័្រគចិតអ� ំពរី េបៀបរក្សោក្រមិតៃនការឆ�ងរ�ករលដលវ�រុសេនះឲ្យេ�តិចតួចបំផតុ
រួមទាំងរេបៀបក�ង� ការពិនតិ ្យេមើលេដយខ�ន� ឯងនូវេរគស�� ឬការ្របឈមនឹងការឆ�ងវ�រុសែដលឣចេកើតមាន។
ការទទួ ល ខុ ស ្រត� វ របស់ អ � ក

េគាលបំណងៃនឯកសារេនះ គឺ្រត�វពន្យលប់ ក្រសាយអំពលី ក�ខណ� ត្រមវ� ស្រមាប់បុគ�លកិ (និេយជិត អ�កចុះកិច�សន្យោ អ�កស�័្រគចិត)� អំពឣី ជីវកម�សំខាន់ៗ និងឣជីវកម�េផ្សងេទៀតែដលទទួលបានការអនុ��តឲ្យដំេណើរការេដើម្បវី យតៃម�ថេតើ
ពួកេគបាន្របឈមនឹងការឆ�ងជំងឺ COVID-19 ឬមានេរគស�� COVID-19 ែដរឬអត់។

េរៀងរល់ៃថ�ែដលអ�កេធ�ើការ អ�ក្រត�វែតេឆ�ើយសំណួរេ�ក�ង� ការវយ តៃម�ខន� ឯងេនះ េហើយឣចត្រមវ� ឲ្យផ�លច់ េម�ើយដល់នេិ យជករបស់អក� មុនេពលអ�កចាប់េផ�ើមេវនការងររបស់អ�កេដយ ផ�ល់ឬតាមទូរសព� ឬតាមមេធ្យោបាយេអឡិច្រត�នកិ េផ្សងេទៀត។
្របសិនេបើអក� េឆ�ើយ បាទ/ចាស េ�កាន់សំណួរណមួយេ�េលើការវយតៃម�ខ�នឯងេនះ អ�ក្រត�វែតផ�លដ់ ំណងឹ ដល់និេយជករបស់អក� េហើយមិន្រតវ� ចូលេ�េធ�កាើ រេទ។ ទាក់ទងេ�កាន់អ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពធម�តារបស់អក� ស្រមាប់ការែណនំបែន�ម។
្របសិនេបើអក� មិនមានអ�កផ�លេ់ សវែថទាំសខុ ភាពេនះេទ ឬស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីការេធ�ើេតស�ជងំ ឺ COVID-19 ្របសិនេបើអក� មានជំងឺ COVID-19 សូមចូលេ�កាន់ ទីេនះ។
ធនធានស្រមាប់ ន ិ េ យជិ ត

្របសិនេបើអក� និង/ឬ្រក�ម្រគសាꙄ
� រអ�កទទួលរងផលប៉ះពាល់ៃនជំងឺ COVID-19 អ�កឣចមានលក�ណសម្បតិ� ទទួលបានអត�្របេយជន៍ និងការការពារជក់លាក់នន េដយមិនគិតពីរយៈេពលេធ�កាើ រងរ សាꅤ�នភាពអេន�្របេវសន៍ ឬកតា�េផ្សងេទៀតេនះេទ
។ អ�កឣចែស�ងរកព័តមា៌ ន និងការែណនំបន�អពំ សី ទិ �ិរបស់បុគល� ិក និងការការពារ ការឈប់ស្រមាកេដយទទួលបាន្របាក់កៃ្រម ជំនួយេពលគា�នការងរេធ�ើ និងជំនយួ ែផ�កការងរែដលពាក់ពន័ �នងឹ ជំងឺ COVID-19 េផ្សងេទៀត ទីេនះ។

ការវយតៃម�ខ� នឯងេលើជំងឺ COVID-19 ស្រមាប់បុគ� លិក

ែផ� ក ទី 1 ៖ េឆ� ើ យ សំ ណួ រទាំ ង េនះ

អ�ក្រតវ� ែតេឆ�យើ សំណួរខាងេ្រកាមេនះ មុនេពលចាប់េផ�មើ ការងររបស់អក� េរៀងរល់ៃថ�ែដលអ�កេធ�កាើ រ។ អ�កឣចនឹងត្រម�វឲ្យផ�ល់ចេម�ើយេដយផ�ល់ ឬតាមទូរសព� អុីែម៉ល ឬមេធ្យោបាយេអឡិច្រតន� កិ េផ្សងេទៀតេ�ដល់ឣជីវកម� មុនេពលចាប់េផ�ើមេវនការងរនីមួយៗ។
្របសិនេបើចេម�យើ ណមួយមានការផ�ស់ប�រេ�េពលអ�កស�ិតេ�កែន�ងេធ�ើការ សូមផ�ល់ដំណងឹ ជបន�ន់ដល់អក� ្រគប់្រគងរបស់អក� តាមទូរសព� អុីែម៉ល ឬក�ង� ចមា�យ 6 ហ�តី (1.82 ែម៉្រត) េហើយចាកេចញពីកែន�ងេធ�ើការ។
1. ក��ងរយៈេពល 10 ៃថ�ចុងេ្រកាយេនះ េតើអ�កបានេធ�េើ រគវ�និច�័យេឃើញមានជំងឺ COVID-19 ឬមានការេធ�ើេតស�ែដលប�� ក់ថអ�កមាᦴនវ�រុសេនះែដរឬេទ?
☐ បាទ/ចាស

☐ េទ

2. េតើអ�ករស់េ�ក�ង� ្រគ�សារែតមួយជមួយនរណមា�ក់ ឬេតើអ�កធា�ប់បានប៉ះពាល់េដយផ�ល់* ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�ចងុ េ្រកាយជមួយនរណមា�ក់ែដលធា�ប់បានដក់ឲ្យេ�ដច់េដយែឡកេដយសា䮐រជំងឺ COVID-19 ឬមានការេធ�ើេតស�
ែដលប�� ក់ថពួកេគមានវ�រុសេនះែដរេទ?
☐ �ទ/�ស
☐ េទ
3. េតើអ�កមានេរគស�� ណមួយក��ងចំេណមេរគស�� ទា滄ំងេនះែដរឬេទេ�ៃថ�េនះ ឬក�ង� រយៈេពល 24 េមា៉ងមុន ែដលជេរគស�� ថ�ី និងមិនឣចពន្យលប់ ក្រសា圜យេដយេហតុផលណមួយបានេ្រ�ែតពីលទ�ភាពែដលឣចេកើតមានជំងឺ
COVID-19?
• ្រគ�នេ�� ្រគន� រងរ ឬញក់/េ្រស�វ្រសាឥត្រសា킼ក្រសា킼ន
• ឈឺសា폠ច់ដុំ
•

•
•
•

•

ក�ក

•

ដង�ក់ ពិបាកដកដេង�មើ

•

ឈឺក

•

មានឣរម�ណ៍េខ្សោយ ឬអស់កមា�ងំ ខា�ងំ ខុស្រប្រកតី

•

បាត់បង់រស់ជតិឣហារ ឬក�និ

☐ បាទ/ចាស

ឈឺក្បោល

េហៀរសំេបារ ឬតឹង្រចមុះ
រគរូស

រកកល់ចង់ក�ត និងក�ត� ចេង�រ

☐ េទ

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

ែផ� ក ទី 2 ៖ ជំ ហា នបន� ប់
•

•

•
•

្របសិនេបើអក� េឆ�ើយ បាទ/ចាស ចំេពាះសំណួរទី1៖ កុំេ�េធ�ើការ។
អនុវត�តាមជំហានស�ពី ីការដក់ឲ្យេ�ដច់េដយែឡក តាមរយៈ៖ http://www.acphd.org/2019-ncov/resourcesresidents/quarantine-and-isolation.aspx
្របសិនេបើអក� េឆ�ើយ បាទ/ចាស ចំេពាះសំណួរទី2៖ កុំេ�េធ�ើការ។
អនុវត�តាមជំហានស�ពី កាី រេធ�ើចតា�ឡីសក័ � តាមរយៈ៖ http://www.acphd.org/2019-ncov/resources-residents/quarantineand-isolation.aspx
មិន្រត�វ ្រតឡប់េ�េធ�កាើ រវ�ញេទ ្របសិនេបើអក� បានេឆ�ើយ បាទ/ចាស េ�នឹងសំណួរទី 1 & 2 រហូតដល់អក� បំេពញតាមលក�ខណ� វ�និចយ�័ េដើម្ប្រី តឡប់េ�េធ�ើការវ�ញ តាមរយៈ៖
http://www.acphd.org/media/568880/acphd-covid-19-release-from-iso-or-quar-andreturn-to-work-criteria-english.pdf
្របសិនេបើអក� េឆ�ើយ បាទ/ចាស ចំេពាះសំណួរទី3៖ កុំេ�េធ�ើការ។
អ�កឣចមានជំងឺ COVID-19 េហើយគប្បីទាក់ទងេ�កាន់្រគ�េពទ្យស្រមាប់ការវយតៃម� និងការែណនំបែន�ម។ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក នឹងសេ្រមចចិតថ� េតើអក� គប្បី្រត�វទទួលការេធ�ើេតស�រកេមើលជំងឺ
COVID-19 ឬយ៉ ងណ។ ្របសិនេបើអក� មិនមាន្រគ�េពទ្យេទ សូមចូលេ�កាន់ ទីេនះ ស្រមាប់ទតាី ំងេធ�ើេតស�ជំងឺ COVID-19 និង/ឬអនុវត�តាមការែណនំស�ីពកាី រ្រតឡប់េ�េធ�ើការវ�ញ
ទីេនះ។
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