
   
 

បទបញ្ជា មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលលលខ 21-03 

បទបញ្ជា របស់មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល លខា្ធី  ALAMEDA សដ ីពីការពាក់របាាំងមុខ 

លៅកន្ ែ្ងលធវ ើការ ្ិងតាមទីសាធារណៈ 

 

សូមអានបទបញ្ជា ននេះនោយយកចិត្តទុកោក់។ ការរំនោភបំពាន 
ឬការខកខានមិនបាននោរពតាមបទបញ្ជា ននេះគឺជាបទន ម្ ើសមជ្ឈិមដែ្ត្ត្វូពិន័យជាទឹកត្បា
ក់ ោក់ពនធនាោរ ឬទងំពីរ   (ត្កមសដ ីពីសុខភាព និងសុវត្ថ ិភាព California §§ 120175, 

120295; Cal. Penal Code §§ 69, 148(a)(1)) 

កា្បរនិចេទចាប់ន ដ្ើមអនុវត្ត៖ ន ៉ោ ង 12:01 ត្ពឹក ថ្ងៃទ0ី3 ដខសីហា ឆ្ន ំ2021 

នសចកត ីសនងេបថ្នបទបញ្ជា ៖ បទបញ្ជា ននេះកំណត្់ឱ្យបុគគ្ត្គប់របូនៅ នខានធី Alameda ត្ត្វូ

ពាក់ ៉ោ ស់ ពាក់របាងំមុខ នព្សថ ិត្នៅកន ុងបរនិវណបិទជ្ិត្នៅកដនែងនធវ ើការ និងទីសាធារណៈ 

នោយ នការន្ើកដ្ងត្ិចតួ្ច 

និងដណនាឱំ្យត្កមុហ ុនអាជ្ីវកមម ដ្្់របាងំមុខែ្់បុគគ្ដែ្ចូ្នៅកន ុងទីតាងំអាជ្ីវកមមរបស់

ខល នួ។ 

 

សាវតារ៖ ចាប់តាាំងពីន្ខលមសា ឆ្ន ាំ2021 មក  ី ររុសប្បលភទ SARS-CoV-2 B.1.617.2 (Delta) បា្ 

្ិងកាំពុងលធវ ើចរាចរលៅកន ុងលខា្ធី។ 

ប្បលភទី ររុសល្េះមា្លទធភាពចមែងខពស់ខាែ ាំងលពលសថ ិតលៅកន ុងទីកន្ ែ្ងបិទជិត 

្ិងតប្មូីឱ្យមា្យុទធសាន្រសតការពារជាលប្ចើ្ទិដ្ឋភាព លដ្ើមបីកាត់ប ថ្យការរ រករាលដាល។ 

ល េះបីជាមា្អប្តាចាក់វ៉ា ក់សាាំងខពស់ក៏លដាយ ប ុន្ ត្  លខា្ធ ី

កាំពុងជួបប្បទេះ្ូីការចមែងកន ុងសហគម្៍លដាយសារ រ ររសុបាំ ន្លង ម្ីប្បលភទ Delta។ 

ល េះបីហា្ិភ័យន្ការឆ្ែង ី រ 

រុស COVID-19 មា្អប្តាខពស់បាំផុតកន ុងចាំលោមពលរដ្ឋន្ដ្លមិ្បា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៏លដាយ 

ក៍អប្តាន្ការឆ្ែងកន ុងចាំលោមអនកន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញក៏កាំពុងលកើ្ល ើងផងន្ដ្រ

។ 

 

 

ការចូលសប្មាកលពទយក៏មា្ការលកើ្ល ើងផងន្ដ្រ 

ជាពិលសសកន ុងចាំលោមបុគគលន្ដ្លមិ្បា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំង។  លខា្ធី Alameda 

ក៏កាំពុងមា្ការលកើ្ល ើងន្ករណីឆ្ែងី ររុសកន ុងចាំលោមបុគគលិក 

្ិងអនកសាន ក់លៅលៅកន ុងមណឌ លន្្ ាំរយៈលពលន្ីង ្ិងលៅកន្ ែ្ងរស់លៅលកខណៈ

ប្បមូលផុ្ាំលផេងលទៀត។ 



   
 

 

វ៉ា ក់សាាំង COVID-19 ន្ដ្លប្តូី បា្អ្ុញ្ជា តឱ្យលប្បើប្បាស់លៅសហរដ្ឋអាលមរកិមា្សុីតថ ិភាព 

្ិងប្បសិទធភាពខពស់។ វ៉ា ក់សាាំង ាំងល្េះផតល់ការការពារដ្ល់បុគគល 

្ិងសហគម្៍ជាពិលសសប្បឆ្ាំង្ឹងជាំងឺ COVID-19  ការចូលសប្មាកលពទយ 

្ិងការសាែ ប់បាត់បង់អាយជុីីតិ លហើយវ៉ា ក់សាាំងប្តូី បា្ន្ណនាំលដាយមជឈមណឌ លប្គប់ប្គង 

្ិងទប់សាា ត់ជាំងឺអាលមរកិ (CDC) 

សប្មាប់ពលរដ្ឋ ាំងអស់ន្ដ្លប្តូី បា្អ្ុញ្ជា តឱ្យទទួលវ៉ា ក់សាាំង ាំងល្េះលដាយរដ្ឋបាលអាហារ 

្ិងឱ្ស្អាលមរកិ (U.S. Food and Drug Administration)។ 

 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលន្ណនាំលដាយទទូចថា បុគគលន្ដ្លអាចទទួលវ៉ា ក់សាាំងលៅកន ុង លខា្ធី 

 ាំងអស់ប្តូី ន្តលៅចាក់វ៉ា ក់សាាំងឱ្យបា្ប្គប់ៗគ្នន ។ 

វ៉ា ក់សាាំងអាចផដល់ជូ្សប្មាប់ពលរដ្ឋ ាំងអស់ន្ដ្លមា្អាយុចាប់ពី 12 ឆ្ន ាំល ើងលៅ។ 

សប្មាប់ព័ត៌មា្សត ីពីការទទួលបា្វ៉ា ក់សាាំងការពារ COVID-19 លៅ លខា្ធី Alameda 

សូមចូលលមើល៖ https://covid-19.acgov.org/vaccines។  

 

លៅន ៃ្ទី16 ន្ខកកាដា ឆ្ន ាំ2021 លដាយលោងលលើការឆ្ែងី ររុសប្បលភទ Delta 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលបា្ន្ណនាំឱ្យបុគគលន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញប្តូី ពាក់មា ស់លៅកន្ ែ្

ងសាធារណៈ 

បិទជិត។ លៅន ៃ្ទី27 ន្ខកកាដា ឆ្ន ាំ2021 CDC 

បា្លចញលសចកត ីន្ណនាំន្ដ្លបា្លធវ ើបចច ុបប ន្ភាពសប្មាប់បុគគលន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញ

លលញ លដាយផតល់ភសត ុតាង ម្ីថា បុគគលន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងរចួ្ិងបា្ឆ្ែង ី ររុសប្បលភទ Delta 

អាចមា្លទធភាពចមែងលៅអនកដ្នទខពស់ជាងបុគគលន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងរចួ្ិងបា្ឆ្ែង ី ររុ

សប្បលភទលផេងលទៀត។ បចច ុបប ន្ ល្េះ CDC ន្ណនាំឱ្យអនកន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញ 

រមួ ាំងអនកន្ដ្លមិ្បា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំង ្ិងអនកន្ដ្លមិ្ ្់ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញ 

ប្តូី ពាក់មា ស់លៅកន្ ែ្ងសាធារណៈបិទជិត។ លៅន ៃ្ទី28 ន្ខកកាដា ឆ្ន ាំ2021 

នយកដាឋ ្សុខភាពសាធារណៈ California (CDPH) បា្លចញ 

លសចកត ីន្ណនាំសដ ីពីការពាករ់បាាំងមុខ ប្សបតាមអ្ុសាស្៍របស់ CDC 

សដ ីពកីារពាក់របាាំងមុខ ាំងអស់គ្នន លៅកន្ ែ្ងសាធារណៈបិទជិតទូ ាំងប្បលទស។ CDPH ន្ណនាំឱ្យ

បុគគលន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញប្តូី ពាក់មា ស់លៅកន្ ែ្ងសាធារណៈបិទជិត 

្ិងតប្មូីឱ្យបុគគលន្ដ្លមិ្បា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំង ្ិងចាក់វ៉ា ក់សាាំងមិ្បា្លពញលលញ 

ប្តូី ពាក់មា ស់លៅកន្ ែ្ងសាធារណៈបិទជិត។ 

 

https://covid-19.acgov.org/vaccines


   
 

ការចមែងកន ុងប្គួសារ ្ិងការជួបជុាំជាប្កមុតូចៗ ក៏លៅន្តជាកតាត ចមបងន្ការចមែង COVID-

19 ផងន្ដ្រ។ CDPH ន្ណនាំឱ្យបុគគលន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញ 

ន្ដ្លមា្ហា្ិភ័យខពស់ន្ការឆ្ែងលមលរាគ COVID-19 ធៃ្់ធៃរ ្ិងរស់លៅជាមួយអនកដ្នទ 

ប្តូី ន្តពាក់មា ស់ ល េះបីលៅផទេះ ឬលៅកន្ ែ្ងឯកជ្លផេងលទៀតក៏លដាយ។ 

អ្ុសាស្៍ល្េះមា្សារៈសាំខា្់ជាពិលសសប្បសិ្លបើពលរដ្ឋលផេងលទៀតមិ្បា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំង 

ឬចាក់វ៉ា ក់សាាំងមិ្បា្លពញលលញ។ 

 

ការលប្បើរបាាំងមុខ ាំងអស់លៅទីកន្ ែ្ងបិទជិត ន្ដ្លប្តូី បា្លៅថាជា មា ស 

គឺជាីធិា្ការបន្ ថ្មន្ដ្លមា្រំខា្តិចតួចបាំផុត ្ិងមា្ប្បសិទធភាពភាែ មៗ 

លដ្ើមបីទប់សាា ត់ការរ រករាលដាល ី ររុស បាំ ន្លង ម្ី COVID-19 Delta។ 

បទបញ្ជា ល្េះគឺជាន្ផនកមួយន្យុទធសាន្រសតគ្នាំប្ទដ្ល់ការប ត្ដ្ាំលណើរការអាជីីកមម សកមមភាព 

ក៏ដូ្ចជាសាលាលរៀ្ផងន្ដ្រ។ 

 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល្ឹងប ត្វយតនមែសាថ ្ភាពសុខភាពសាធារណៈលៅលពលមា្ការ ី ិីតត ម្ ីលហើយអា

ចលធវ ើការន្កន្ប្បបទបញ្ជា ល្េះ ឬលចញបទបញ្ជា បន្ ថ្ម ក់ទង្ឹងជាំងឺ COVID-19 

លៅលពលន្ដ្លសាថ ្ភាពមា្ការន្ប្បប្បួល។ 

  



   
 

បទបញ្ជា  

នោងតាមចាប់សដ ីពីសខុភាព និងសុវត្ថ ិភាព CALIFORNIA ដ ន្ក 101040, 101085 និង 

1201775 មន្រនត ី សុខាភិបា្ នខានធី ALAMEDA (“ការោិ្័យសុខាភិបា្”) 

សូមនចញបទបញ្ជា ៖ 

1. លលើកន្លងន្តមា្ន្ចងលផេងពលី្េះលៅកន ុងបទបញ្ជា ល្េះ លគ្នលការណ៍ន្ណនាំចុេះន ៃ្ទ2ី8 

ន្ខមិ្ុន ឆ្ន ាំ2021 សដ ពីកីារលប្បើប្បាសរ់បាាំងមុខ ន្ដ្លលចញលដាយ CDPH 

(https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-

face-coverings.aspx) ឬន្ដ្លអាចមា្ការន្កន្ប្បពីលពលមួយលៅលពលមួយ ្ឹងប ត្  

អ្ុីតតលៅទូ ាំង លខា្ធី Alameda ដ្ន្ដ្ល។  

 

2. បទបញ្ជា ល្េះកាំណត់ថា របាាំងមុខប្តូី ន្តពាក់ប្គបលៅលលើមាត់ 

្ិងប្ចមុេះលដាយមិ្គិតពីសាថ ្ភាពន្ការចាក់វ៉ា ក់សាាំង 

លពលសថ ិតលៅទីកន្ ែ្ងសាធារណៈបិទជិត កន្ ែ្ងលរៀបចាំកមម ីធីិ កន្ ែ្ងជួបជុាំ 

្ិងកន្ ែ្ងលធវ ើការ ាំងអស់ រមួមា្ដូ្ចជា៖ ការោិល័យ ហាងលក់រាយ លភាជ្ីយដាឋ ្ 

្ិងរងគសាល លរាងមលហាប្សព មណឌ លកមា ត្លកខណៈប្គួសារ មណឌ លលរៀបចាំស ន្ ិសីទ 

្ិងកមម ីធីិ ប្ពម ាំងការោិល័យរដ្ឋ 

្ិងរដាឋ ភិបាលកន ុងតាំប្់ន្ដ្លបលប្មើដ្ល់សាធារណជ្ ផងន្ដ្រ។ 

 

3. បុគគល អាជីីកមម អនកដ្ាំលណើរការកមម ីធីិ អនកលរៀបចាំកមម ីធីិ 

្ិងបុគគលលផេងលទៀតន្ដ្លទទួលខុសប្តូី ចាំលពាេះដ្ាំលណើរការទីកន្ ែ្ងសាធារណៈបិទជិត 

ប្តូី ន្ត៖ 

 

• តប្មូីឱ្យអតិ្ិជ្ ាំងអស់ពាក់មា ស់សប្មាប់ប្គប់ទីកន្ ែ្ងបិទជិតលដាយមិ្គិត

ពីសាថ ្ភាពចាក់វ៉ា ក់សាាំង ្ិង 

• បិទសាែ កសញ្ជា ន្ដ្លអាចលមើលល ើញចាស់ 

្ិងងាយប្សួលអា្លៅប្គប់ចាំណុចចូលសប្មាប់ទីកន្ ែ្ងបិទជិត 

លដ្ើមបីជូ្ដ្ាំណឹងដ្ល់អតិ្ិជ្ ាំងអស់អាំពីលកខខណឌ ន្ការពាក់របាាំងមុខ។ 

 

អនកទទួលខុសប្តូី ទីកន្ ែ្ងសាធារណៈបិទជិត 

ប្តូី ផតល់របាាំងមុខឥតគិតន ែ្ដ្ល់បុគគល ាំងអស់ន្ដ្លប្តូី បា្តប្មូីឱ្យពាករ់បាាំងមុខ។ 

 

4. ករណីន្ើកដ្ង៖ មិ្តប្មូីឱ្យពាក់មា សពាក់របាាំងមុខកន ុងសាថ ្ភាពដូ្ចខាងលប្កាម៖ 

• លពលលធវ ើការន្តមាន ក់ឯងលៅកន ុងការោិល័យ ឬប ទ្ប់បិទជិត។ 

• លៅពលកាំពុងញុាំ ្ិង/ឬទទួល ្លភសជាៈ។ 

• លៅលពលន្ហលទឹក ឬងូតទឹកលៅកន ុងកន្ ែ្ងហាត់ប្បាណ។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


   
 

• ខណៈលពលទទួលលសវលីជាសាន្រសត  ឬន្កសមផសេន្ដ្លពាក់ព័ ធ្្ឹងកាល 

ឬមុខន្ដ្លចាាំបាច់ប្តូី លដាេះរបាាំងមុខជាបលោត េះអាស ន្លដ្ើមបីអ្ុីតតលសវកមម ាំង

ល្េះ។ 

លសចកដ ីបន្ ថ្ម៖ 

• អនកសន្មដងលៅកន ុងប្ពឹតត ិការណ៍ផាយផ្ទទ ល់លៅទីកន្ ែ្ងបិទជិត ដូ្ចជាលលាខ ្  

អូលប រា៉ា  ចាំលរៀង ប្កមុចាំលរៀងសាសន 

្ិងកីឡាអាជីពអាចលដាេះមា សលចញលៅលពលកាំពុងសន្មដង ឬលលងកីឡា 

ល េះបីជាបុគគលន្បបល្េះគួរបលងា ើ្គមាែ តពីគ្នន ឱ្យបា្លប្ចើ្តាមន្ដ្លអាចលធវ ើលៅ

បា្ក៏លដាយ។ 

• អនកចូលរមួកន ុងការជួបជុាំសាសនលៅកន្ ែ្ងបិទជិតអាចលដាេះរបាាំងមុខលៅលពល

ចាាំបាច់លដ្ើមបីចូលរមួកន ុងពិធីបុណយសាសន។ 

• អនកចូលរមួកន ុងកីឡាកមា ត្  កន្ ែ្ងហាត់ប្បាណ ្ិងសទ ឌូីលោ 

យូហាគ លៅកន ុងន្ ែ្ងបិទជិត 

មិ្អាចលដាេះមា សលចញបា្លទលលើកន្លងន្តកាំពុងចូលរមួលលងប្បលភទកីឡាលៅ

កន ុងទឹក (ដូ្ចជាន្ហលទឹក លរៀ្ន្ហលទឹក មុជទឹក បាល់គប់កន ុងទឹក) 

្ិងប្បលភទកីឡាលផេងលទៀតន្ដ្លការពាក់មា សបលងា ើតឱ្យមា្ហា្ិភ័យចាំលពាេះសុ

ខភាព (ដូ្ចជា ចាំបាប ់យូដូ្)។ 

• លៅកន ុងបរោិកាសសាលាលរៀ្ 

សិសេន្ដ្លមា្ការលលើកន្លងន្ផនកលីជាសាន្រសត ឬន្ផនកឥរោិប្ 

• កុមារន្ដ្លមា្អាយុលប្កាម 2 ឆ្ន ាំមិ្ប្តូីពាក់មា ស់ល ើយ លប្ពាេះអាចបោដ លឱ្យ 

្ប់ដ្លងហ ើម។ 

• អនកន្ដ្លមា្សាថ ្ភាពសុខភាព សាថ ្ភាពសុខភាពផល ូី ចិតត 

ឬពិការភាពន្ដ្លមិ្អាចពាក់មា ស់បា្។ 

ករណលី្េះរមួបញ្ច លូ ាំងបុគគលន្ដ្លមា្សាថ ្ភាពសុខភាពន្ដ្លការពាក់មា ស់អា

ចលធវ ើឱ្យសទ េះដ្ល់ការដ្កដ្លងហ ើម ឬបុគគលន្ដ្លស ែ្ប់បាត់សាម រតី 

មា្បញ្ជហ អសមតថភាព ឬមិ្អាចលដាេះមា សលចញលដាយខល ួ្ ឯងបា្។ 

• បុគគលន្ដ្លមា្បញ្ជហ កន ុងការសាត ប់ 

ឬទាំនក់ទាំ្ងជាមួយម្ុសេន្ដ្លមា្បញ្ជហ កន ុងការសាត ប ់

លៅលពលការលមើលល ើញមាតម់ា្ភាពចាាំបាច់សប្មាប់ការទាំនក់ទាំ្ង។ 

• បុគគលន្ដ្លការពាក់មា ស់្ឹងបលងា ើតហា្ិភ័យដ្ល់បុគគលន្ដ្លពាក់ព័ ធ្្ឹងការ

ងាររបស់គ្នត់ ដូ្ចន្ដ្លបា្កាំណត់លដាយ្ិយ័តករថាន កត់ាំប្ ់រដ្ឋ ឬសហព័ ធ្  

ឬលសចកត ីន្ណនាំអាំពីសុីតថ ិភាពការងារ។ 

 

5. ទីកន្ ែ្ងអសាធារណៈបិទជិត៖ 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលន្ណនាំឱ្យពលរដ្ឋន្ដ្លបា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញ 



   
 

ក៏ដូ្ចជាអនកន្ដ្លមិ្បា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំង ្ិងមិ្បា្ចាក់វ៉ា ក់សាាំងលពញលលញ 

ប្តូី ពាក់មា ស់លៅកន្ ែ្ងអសាធារណៈបិទជិត 

លៅលពលមា្ីតតមា្របស់បុគគលមកពីប្គួសារជាលប្ចើ្ 

ឬមា្ហា្ិភ័យខពស់ន្ការឆ្ែង ី ររុស COVID-19 ធៃ្់ធៃរ។ 

 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល្ឹងប ត្ ប្តួតពិ្ិតយលមើលសញ្ជា សាំខា្់ៗមួយចាំ្ួ្លដ្ើមបីជូ្ដ្ាំណឹងអាំពី

លសចកដ ីសលប្មចថាលតើប្តូីន្កន្ប្បការរតឹប ត្ ឹងលៅកន ុងបទបញ្ជា ល្េះន្ដ្រឬលទ។ 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល្ឹងប ត្ពិ្ិតយល ើងីញិថាលតើការន្កន្ប្បបទបញ្ជា ប្តូី បា្ធានលដាយ

ន្ផែកលលើ (1) ការរ រកចលប្មើ្កន ុងការប្បយុទធប្បឆ្ាំងការរ រករាលដាលជាំងឺ COVID-19  

លៅកន ុង County ន្ដ្រឬលទ។ (2) ការ ី ិីតត  ី ធីិសាន្រសត  ្ិងយុទធសាន្រសតកន ុងការការពារ 

្ិងពាបាលជាំងឺ COVID-19 ្ិង (3) 

ការយល់ដ្ឹងន្បបីទិាសាន្រសតអាំពីសកាដ ្ុពលន្ការចមែង 

្ិងផលប េះពាល់ន្ផនកលីជាសាន្រសត ន្ជាំងឺ COVID-19។ 

6. បទបញ្ជា ល្េះប្តូី បា្លចញប្សបតាម 

្ិងដាកប់ញ្ច លូជាឯកសារលោងន្លសចកត ីប្បកាសន ៃ្ទី04 ន្ខមីន ឆ្ន ាំ2020 

សត ីពីការដាក់រដ្ឋលៅកន ុងសាថ ្ភាពអាស ន្ ន្ដ្លប្តូី បា្លចញលដាយអភិបាលប្កងុ Gavin 

Newsom លសចកត ីប្បកាសសដ ីពីសាថ ្ភាពអាស ន្ន្ផនកសុខភាពកន ុងតាំប្់ 

ន្ដ្លលចញលដាយមន្រ ត្ ីសុខាភិបាលលៅន ៃ្ទី01 ្ិងទ0ី5 ន ៃ្ទ1ី0 ន្ខមីន ឆ្ន ាំ 2020 

លសចកត ីសលប្មចរបស់ប្កមុប្បឹកាភិបាលន្ លខា្ធី Alameda 

ន្ដ្លផតល់សចាា ប័្លលើលសចកត ីប្បកាសន្ភាពអាស ន្ន្ផនកសុខភាពកន ុងតាំប្់ 

្ិងលសចកត ីសលប្មចន ៃ្ទី17 ន្ខមីន ឆ្ន ាំ2020 

របស់ប្កមុប្បឹកាប្តួតពិ្ិតយន្ដ្លផតល់សចាា ប័្លលើលសចកត ី 

ប្បកាសសាថ ្ភាពអាស ន្ន្ផនកសុខភាពកន ុងតាំប្់។ 
 

7. បទបញ្ជា ល្េះក៏ប្តូី បា្លចញលដាយអ្ុលលាមតាមបទបញ្ជា ន ៃ្ទី19 ន្ខមីន ឆ្ន ាំ2020 

របស់រដ្ឋមន្រ ត្ ីសុខាភិបាលសាធារណៈ ប្ពម ាំងបទបញ្ជា  

្ិងលសចកដ ីន្ណនាំជាប ត្បនទ ប់ន្ដ្លលចញលដាយអភិបាលមន្រ ត្ ីសុខាភិបាលរដ្ឋ 

្ិងនយកដាឋ ្សុខភាពសាធារណៈ California ្ិងនយកដាឋ ្ទាំនក់ទាំ្ងការងារ 

រមួមា្ដូ្ចជា CDPH ន ៃ្ទ2ី8  

ន្ខមិ្ុន ឆ្ន ាំ2021 លសចកដ ីន្ណនាំសដ ីពកីារពាក់របាាំងមុខ។ 

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាលអាច្ឹងអ្ុីតត ីធិា្ការ រតឹប ត្ ឹង 

្ិងលកខខណឌ ន្ដ្លមា្លកខណៈតឹងរុឹងជាងល្េះ លដាយលលើកល ើងអាំពីអងគលហតុ 

្ិងកាលៈលទសៈជាក់លាក់ោមួយលៅកន ុង លខា្ធី ល្េះ 

ន្ដ្លមា្ភាពចាាំបាច់លដ្ើមបីប្គប់ប្គងសាថ ្ភាពអាស ន្សុខភាពសាធារណៈ 

លៅលពលន្ដ្លសាថ ្ភាពល្េះមា្ការ ី ិីតតលៅកន ុងលខា្ធី ្ិងតាំប្់។ 

កន ុងករណីន្ដ្លបទបញ្ជា មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល 



   
 

លខា្ធី ្ិងបទបញ្ជា សុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋោមួយពាក់ព័ ធ្ ្ឹងជាំងឺរាតតាត 

COVID-19 មា្ភាពផទ ុយគ្នន  លនេះប្តូី អ្ុីតតបញ្ាតត ិន្ដ្លមា្ការ រតឹតបិតខពស់បាំផុត។ 

 

8. ការមិ្បា្អ្ុីតតតាមបញ្ាតត ិោមួយន្បទបញ្ជា ល្េះ គឺជាការគាំរាមកាំ ន្ហងន្ដ្ល្ឹង

លកើតល ើង ្ិងជាគាំរាមកាំ ន្ហងភាែ មៗចាំលពាេះសុខភាពសាធារណៈ 

គឺជាការប េះពាលដ់្ល់សាធារណជ្ទូលៅ ្ិងប្តូីពិ្័យជាទឹកប្បាក់ ឬដាក់ព ធ្នគ្នរ 

ឬពិ្័យជាទឹកប្បាក់ផង ្ិងជាប់ព ធ្នគ្នរផង។ 

 

9. បទបញ្ជា ល្េះ្ឹងចូលជាធរមា្លៅលីលាលមា ង 12:01 ប្ពឹក ន ៃ្ទ0ី3 ន្ខសីហា ឆ្ន ាំ 2021 

លហើយ្ឹងប ត្មា្សុពលភាពរហូតដ្ល់លពលប្តូីបា្លុបលចាល ផ្ទែ ស់ប្រូ 

ឬន្កន្ប្បជាលាយលកខណ៍អកេរពីសាំោក់មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល។ 

 

10. ចាប់ចមែងន្បទបញ្ជា ល្េះមា្ផដល់ជូ្ភាែ មៗ៖ (1) លៅអគ្នររដ្ឋបាល County 

លៅអាសយដាឋ ្ 1221 Oak Street, Oakland, California 94612 (2) ផេពវផាយលៅលលើ 

លគហទាំព័ររបស់ម ទ្ ីរសុខាភិបាលសាធារណៈ លខា្ធ ី (https://covid-

19.acgov.org/index.page) ្ិង (3) 

ផតល់ជូ្សាធារណជ្ ាំងអស់ន្ដ្លលធវ ើការលសន ើសុាំចាប់ចមែងន្បទបញ្ជា ល្េះ។ 

 

11. 21. ប្បសិ្លបើបញ្ា តត ិោមួយន្បទបញ្ជា ល្េះ ឬការអ្ុីតតន្បញ្ាតត ិល្េះចាំលពាេះបុគគល 

ឬកាលៈលទសៈោមួយប្តូី បា្កាំណត់ថាគ្នម ្សុពលភាព 

លនេះន្ផនកលផេងលទៀតន្បទបញ្ជា ល្េះ រមួ ាំងការអ្ុីតតន្ន្ផនក 

ឬបញ្ាតត ិល្េះចាំលពាេះបុគគល ឬកាលៈលទសៈលផេងលទៀត្ឹងមិ្រងការប េះពាល់ល ើយ 

លហើយ្ឹងលៅន្តប ត្មា្សុពលភាព ្ិងប្បសិទធភាពលពញលលញដ្ន្ដ្ល។ សរុបមក 

បញ្ាតត ិន្បទបញ្ជា ល្េះមា្សុពលភាពអ្ុីតតដាច់លដាយន្ កពីគ្នន ។ 

បទបញ្ជា ននេះនចញនោយ 

  

  ន ៃ្ទ0ី2 ន្ខសីហា ឆ្ន ាំ2021 

Nicholas J. Moss, MD, MPH    

មន្រ ត្ ីសុខាភិបាល County of Alameda 

 កាលបរលិចេទ 
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