
 
 

 

 

 

ខោនធី San Joaquin 
បទបញ្ជា របស់មន្រនត ីសុោភិបាលសាធារណៈសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងជំងឺ COVID-19 

 
បទបញ្ជា អនុវត្តចត្តត ឡីស័កកន ុងម្រាអាសននចំខ ោះសខុភាពសាធារណៈ 

កាលបរខិចេទខចញបទបញ្ជា  ថ្ងៃទី11 ខខមករា ឆ្ន ំ2022 
បទបញ្ជា ខនោះានសុពលភាពរហូត្ដល់ថ្ងៃម្រតូ្វបានលុបខោលជាលាយលកខណ៍អកសរខោយមន្រនត ីសោុភិបាលសាធារណៈ 

 
បទបញ្ជា ខនោះមិនអនុវត្តចំខ ោះបុរគលិកខងទសំុខភាពខឡើយ។ បុរគលិកខងទសំុខភាពរួរអនុវត្តត្តម៖ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx 
 

សាលាខរៀន K-12 រួរអនុវត្តត្តមការខណនំសដ ីពកីារខធវ ើចត្តត ឡីស័កម្រសបខៅត្តម CDPH 
“ការខណនំសដ ីពីសុខភាពសាធារណៈកន ុងបរបិទជំងឺ COVID-19 សម្រាប់សាលា K-12 ខៅរដឋកាលីហវ ័រញ៉ា  ឆ្ន សំិកា 2021-2022” 

ត្តមរយៈខវបសាយត៍្ https://schools.covid19.ca.gov/#contactTracing 
 

 
ខសចកដ ីសខងខបបទបញ្ជា  

កាលហី្វ ័រនញី៉ា  ស្ថ តិក្ន ុងគ្រាមានអាស្ននដោយសារតតជំងឺរាតតាត COVID-19។ ការរកីរាលោលថ្នជំងឺកូរ ណូា 2019 (ជំងឺ 
COVID-19) រឺជាខម្រាោះថ្នន ក់ចំខ ោះសុខភាពរបស់សាធារណជនខៅ ខោនធី San Joaquin។ ជំងឺ COVID-19 
ងាយរកីរាលោលពីមនុសសាន ក់ខៅមនុសសាន ក់ខទៀត្ត្តមរយៈការប៉ាោះ ល់ជិត្សន ទិធ។ បទបញ្ជា  សដ ីពីការអនុវត្តចត្តត ឡីស័ក 
ានភាពោំបាច់ខដើមបកីារ រសាធារណជនពីហានិភ័យអាចខជៀសវាងបានថ្នជងឺំធៃន់ធៃរ ឬ 
ការសាា ប់បណាដ លមកពីការខកើត្ជំងឺ COVID-19។ ានហានិភ័យថ្នជំងឺ COVID-19 
ខដលរកីរាលោលពីបុរគលផ្ទ កុជំងឺមុនខពលពួកាត់្ខចញខរារសញ្ជា  និងពីបុរគលខដលានខរារសញ្ជា ម្រសាល 
ឬមិនានខរារសញ្ជា ទល់ខត្ខសាោះ។ ដូខចនោះបុរគលទងំអស់ខដលឆ្ាងជំងឺ COVID-19 ខទោះបីានខរារសញ្ជា ខបបណាក៏ខោយ 
(ាា ន ម្រសាល ឬធៃន់ធៃរ) អាចខធវ ើឱ្យបុរគលខផ្សងខទៀត្ម្របឈមហានីភ័យនឹងការឆ្ាង។ 

ខដើមបជួីយកាត់្បនថយការរកីរាលោលថ្នជំងឺ COVID-19 ខដើមបកីារ របុរគលងាយរងខម្រាោះ 
និងការ រម្របព័នធ ខងទសំខុភាពខៅខោនធី San Joaquin មិនឱ្យានភាពកកសទ ោះ ខសវាសុខភាពសាធារណៈខោនធី San 
Joaquin (PHS) ោំបាច់ម្រតូ្វអនុវត្តចត្តត ឡីស័កខៅខលើបុរគលខដលប៉ាោះ ល់ជាមួយអនកានជំងឺ COVID-19។ 

 

 

 

ខៅខម្រកាមសិទធិអំណាចថ្នចាប់សុខភាព និងសុវត្ថ ិភាពកាលីហវ ័រនញី៉ា  ខផ្នក 
101040, 101085, នងិ 120175 មន្រនត ីសុោភិបាលសាធារណៈខោនធី SAN 
JOAQUIN សូមខចញបទបញ្ជា ដូចោងខម្រកាម៖ 

 

ម្ររប់សាជិកម្ររួសារ ថ្ដរូានទំនក់ទំនងផ្ល វូខភទ អនកខងទបុំរគលានជំងឺ COVID-19 
និងបុរគលទងំឡាយខដលបានប៉ាោះ ល់ជិត្សន ិទធជាមួយអនកានជំងឺ COVID-19 
ម្រតូ្វបានត្ម្រមូវឱ្យអនុវត្តត្តមការខណនទំងំអស់ខៅកន ុងបទបញ្ជា ខនោះ 

និងឯកសារខណនំរបស់ខសវាសុខភាពសាធារណៈខោនធី San Joaquin 
ខដលបានភាា ប់មកជាមួយបទបញ្ជា ខនោះ។  

ការរំខលាភខលើបទបញ្ជា ខនោះរឺជាបទខលា ើសខដលអាចទទួលការពិន័យជាម្របាក់រហូត្ដល់ $10,000 និង/ឬ 
ជាប់ពនធនាររយៈខពលមួយឆ្ន ំ (ចាប់សដ ពីីសុខភាព និងសុវត្ថ ិភាព §§ 120295 et seq.; 
ចាប់សដ ីពីការពិន័យចំខ ោះបទខលា ើសកាលីហវ ័រនីញ៉ា  §§ 69 & 148) 

 

លក្ខខណ្ឌ ចត្តា ឡីស្ក័្ស្គ្រមាប់អ្នក្ប៉ា៉ះពាល់ក្ន ុងគ្ររួសារ ដៃរូមានទំនាក្់ទនំងផ្ល វូដេទ អ្នក្តែទ ំ 



 
 

 

និងបុរគលតៃលបានប៉ា៉ះពាល់ជិតស្ន ិទធជាមួយអ្នក្មានជំងឺ COVID-19 

 
A. បុរគលតៃលបានប៉ា៉ះពាល់ជិតស្ន ិទធជាមួយអ្នក្មានជំងឺ COVID-19 (“អ្នក្ជំងឺ”) តៃល៖ 

• រស់ខៅ ឬបានសាន ក់ខៅផ្ទោះរបស់អនកជំងឺ ឬ 

• ជាថ្ដរូានទំនក់ទំនងផ្ល វូខភទជាមួយអនកជំងឺ ឬ 

• ផ្ដល់ ឬបានផ្ដលក់ារខងទដំល់អនកផ្ទ ុកជំងឺខោយពំុបាន ក់ា៉ា ស អាវម្ររបពីខលើ និងខម្រសាមថ្ដ ឬ 

• សថ ិត្កន ុងចាៃ យ 6 ហវ ីត្ ពីអនកផ្ទ ុកជំងឺ កន ុងរយៈខពលសរុបខលើសព ី15 នទី ឬខលើសពីខនោះ ឬរយៈខពលខលើសពី 24 
ខា៉ា ង។ 

 

និង 
 

ការប៉ាោះ ល់ខនោះបានខកើត្ខឡើងខៅខពលអនកជំងឺម្រតូ្វបានកំណត់្ថ្នអាចចមាងជំងឺ។ 
អនកជំងឺអាចចមាងជំងឺរយៈខពល 48 ខា៉ា ង មុនខពលោប់ខផ្ដើមខចញខរារសញ្ជា  
(ឬកាលបរខិចេទខធវ ើខត្សត រកខ ើញខមខរារ ម្របសិនខបើាា នខរារសញ្ជា ) 
និងរហូត្ដល់ខពលាត់្ម្រតូ្វបានោកខចញពីការោក់ខល នួឱ្យខៅោច់ខោយខឡក។ 
 

B. បុរគលមិនបានចាក្់វ៉ា ក្សំ់ាង ឬបានចាក្់វ៉ា ក្សំ់ាងរចួ និងមានស្ិទឋចិាក្់ៃូស្ជគ្រមញុ 
ប៉ាុតនាមិនទន់បានចាក្់ៃូស្ជគ្រមញុ តៃលាា នដរារស្ញ្ញា ទងំអ្ស្ ់
តៃលគ្រតវូបានក្ណំ្ត់ថាបានប៉ា៉ះពាលផ់្ទា លជ់ាមួយបុរគលមានជំង ឺ COVID-19 
គ្រតវូតតដ វ្ ើចត្តា ឡីស្ក័្ និងគ្រតវូអ្នុវតាភ្លា មៗនូវវធិានការណាមួយៃូចខាងដគ្រកាម៖ 

• ខធវ ើចត្តត ឡីស័ករយៈខពលយ៉ា ងតិ្ច 5 ថ្ងៃរិត្ោប់ពីកាលបរខិចេទប៉ាោះ ល់ខលើកចុងខម្រកាយ។ 

• ការខធវ ើចត្តត ឡីស័កអាចបញ្ច ប់បនទ ប់ពីថ្ងៃទី 5 ម្របសនិខបើពុំានខរារសញ្ជា  ដហ្ើយសំណាកខរារវនិិចេ ័យខដលបាន
ម្របមូលខៅថ្ងៃទី 5 ឬការខធវ ើខត្សតបនទ ប់ទទួលបានលទធផ្លអវជិាាន។ 

• ម្របសិនខបើមិនអាចខធវ ើខត្សត  ឬខម្រជើសខរសីមិនខធវ ើខត្សត  ខហើយពំុានខរារសញ្ជា  ខនោះការខធវ ើចត្តត ឡីស័កអាចបញ្ច ប់
បនទ ប់ពីថ្ងៃទី 10។ 

• បុរគលខនោះម្រតូ្វសាន ក់កន ុងផ្ទោះរបស់ខល នួ 
ឬផ្ទោះខផ្សងខទៀត្ខៅកន ុងរយៈខពលខធវ ើចត្តត ឡីស័កទងំមូលខោយសារពួកាត់្ានហានិភ័យខពសក់ន ុងការវវិត្ត 
ឬខធវ ើឱ្យរាលោលជំងឺ COVID-19។ 

• បុរគលខដលខធវ ើចត្តត ឡីស័កមិនអាចោកខចញពីកខនាងខធវ ើចត្តត ឡីស័ករបស់ខល នួ ឬចូលខៅកាន់ទីកខនាង 
សាធារណៈ ឬកខនាងឯកជនខផ្សងខទៀត្បានខឡើយ ខលើកខលងខត្ខដើមបីទទួលការខងទខំវជាសាន្រសតោបំាច់។ 

• ម្រតូ្វពិនិត្យខមើល និងអនុវត្តត្តមឱ្យបានម៉ាត់្ចត់្នូវលកខខណឌ ខដលានខរៀបរាប់ខៅកន ុង 
“ឯកសារខណនំសដ ីពកីារអនុវត្តចត្តត ឡីស័កខៅផ្ទោះ” ខដលបានោក់បខងាហ ោះខៅខលើខវបសាយត៍្ 
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx។ 

• ម្រតូ្វបនតត្តមោនខល នួឯងរកខរារសញ្ជា រយៈខពល10 ថ្ងៃ រិត្ោប់ពីខពលប៉ាោះ ល់ខលើកចុងខម្រកាយខដលបានដឹង។ 
• សូមអនុវត្តត្តមការខណនមិំនខមនឱ្សងខដលបានខណនំទងំអស់ (ដូចជា 

ការ ក់ា៉ា សខៅខពលខៅជាអនកមួយអនកដថ្ទ ការលាងថ្ដ ការខជៀសវាងកខនាងានមនុសសកកកុញ 
និងការរការាា ត្យ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ វ៊ីត្ពីអនកដថ្ទ) ហូត្ដល់ថ្ងៃទី 10 
រិត្ោប់ពីខពលប៉ាោះ ល់ខលើកចុងខម្រកាយខដលបានដឹង។ 

• កន ុងករណីានខរារសញ្ជា ខៅកន ុងរយៈខពល 10 ថ្ងៃខនោះ ខនោះបុរគលខដលានការប៉ាោះ ល់
ម្រតូ្វោក់ខល នួខៅោច់ខោយខឡក ខធវ ើខត្សត រកខមខរារ និងទក់ទងខៅអនកផ្ដល់ខសវាខងទំ
ខោយានសំណួរ ក់ព័នធ នឹងការខងទរំបស់ខល នួ។ 

• ខៅកខនាងខធវ ើការ បុរគលិកខដលាា នខរារសញ្ជា ខដលបានោក់វា ក់សំាង និងានសិទធិោក់ដូសជំរុញ ប៉ាុខនត ពំុទន់
បានោក់ដូសជំរុញ ពំុោបំាច់សាន ក់ខៅផ្ទោះខោយឈប់ពកីារងារខឡើយ ម្របសិនខបើ៖ 

o ទទួលបានលទធផ្លខត្សត ខរារវនិិចេ ័យអវជិាានកន ុងរយៈខពល 3-5 
ថ្ងៃបនទ ប់ពីប៉ាោះ ល់ជាមួយករណីជំងឺខលើកចុងខម្រកាយ។ 

o បុរគលិក ក់ា៉ា សជិត្លអ ខៅខពលខៅខកបរអនកដថ្ទរយៈខពលសរុប 10 ថ្ងៃ។ 
o បុរគលិកខៅខត្ាា នខរារសញ្ជា ។ 

 

C. អ្នក្ជំងឺតៃលបានចាក្់វ៉ា ក្សំ់ាងដេញដលញតៃលបានចាក្់វ៉ា ក្សំ់ាងដេញដលញ និងបានចាក្់ៃូស្ជំរុញ 
ឬបានចាក្់វ៉ា ក្សំ់ាង ប៉ាុតនាេំុមានស្ិទធចិាក្់ៃូស្ជំរុញ 
តៃលគ្រតវូបានក្ណំ្ត់ថាជាបុរគលមានការប៉ា៉ះពាលផ់្ទា ល់ជាមួយបុរគលតៃលមានជំងឺ COVID‐19 



 
 

 

មិនចាបំាច់ដ វ្ ើចត្តា ឡីស្ក័្ដឡើយ ប៉ាុតនាគ្រតវូអ្នវុតាត្តមអ្នុសាស្នទ៍ងំដន៉ះ៖ 
 

• ម្រតូ្វខៅខធវ ើខត្សត រកខមខរារខៅថ្ងៃទី 5 បនទ ប់ពីកាលបរខិចេទប៉ាោះ ល់ផ្ទទ ល់។ 
• ម្របសិនខបើខត្សត ខ ើញលទធផ្ល វជិាាន ខនោះពួកខររួរោក់ខល នួខៅោច់ខោយខឡកភាា មៗ និងទក់ទងខៅ 

អនកផ្តល់ខសវាខងទសំុខភាពរបស់ខល នួ ខោយខធវ ើការសាកសួរ ក់ព័នធ នឹងការខងទខំល នួ។  
 

• ម្របសិនខបើការខធវ ើខត្សតអវជិាាន ម្រតូ្វបនតត្តមោនខល នួរកខរារសញ្ជា  COVID-19 និងខារពឱ្យបានោា ប់ខជ នួ
ខៅត្តមអនតរារមន៍មិនខមនឱ្សងខដលបានខណនំទងំអស់ (ដូចជា ការ ក់ា៉ា ស ការរការាា ត្យ៉ា ងតិ្ច 6 
ហវ វ៊ីត្ពីបុរគលខដលមិនខមនជាសាជិកម្ររួសារ ការអនុវត្តអនម័យថ្ដ ការខជៀសវាងកខនាងានមនុសសកកកុញ 
និងកខនាងបិទជិត្ពំុានខយល់អាកាសខចញចូលលអ ) រយៈខពល 10 ថ្ងៃ រិត្ោប់ពីថ្ងៃប៉ាោះ ល់ចុងខម្រកាយ។ 

• ម្របសិនខបើបុរគលានការប៉ាោះ ល ់ ានខរារសញ្ជា ខៅកន ុងរយៈខពល 10 ថ្ងៃខនោះ 
ខនោះបុរគលខនោះរួរោក់ខល នួខៅោច់ខោយខឡកភាា មៗ ខៅខធវ ើខត្សត រកខមខរារ 
និងទក់ទងខៅអនកផ្តល់ខសវាខងទសំុខភាពរបស់ខល នួខោយខធវ ើការសាកសួរ ក់ព័នធ នឹងការខងទខំល នួ។ 

• ខដើមបកីារ រសាជិកម្ររួសារ បុរគលប៉ាោះ ល់ផ្ទទ ល់ រួរខត្ពិោរណា ក់ា៉ា សខៅកន ុងផ្ទោះ កន ុងអំឡុងខពលខនោះ 
ជាពិខសសម្របសិនខបើពួកខរានម្របព័នធការ ររាងកាយទន់ខខាយ 
ឬខៅខកបរបុរគលខដលានម្របព័នធការ ររាងកាយទន់ខខាយ ខដលមិនោក់វា ក់សំាងខពញខលញ 
ឬម្របឈមហានិភ័យខពស់ថ្នជំងឺធៃន់ធៃរ។ 

មន្រនត ីសុោភិបាលសាធារណៈអាចអនុវត្ត វធិានការបខនថមខដលអាចរមួាន ការ ុំខល នួរដឋបបខវណី 
ឬការត្ម្រមូវឱ្យបុរគលសាន ក់ខៅមណឌ លសុោភបិាល ឬទីត្តំងខផ្សងខទៀត្ខដើមបកីារ រសុខភាពសាធារណៈ 
ម្របសិនខបើបុរគលណាាន ក់រំខលាភ ឬមិនបានអនុវត្តត្តមបទបញ្ជា ខនោះ។ 
ការរំខលាភខលើបទបញ្ជា ខនោះក៏ជាបទខលា ើសមជឈិមខដលអាចទទួលខទសជាប់ពនធនារ ពិន័យជាម្របាក់ 
ឬទងំពីរ។ 

បទបញ្ញា ដន៉ះដចញដោយ៖ 
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ការខណនំអំពីការអនុវត្តចត្តត ឡីស័កខៅផ្ទោះសម្រាប់អនកប៉ាោះ ល់ជិត្សន ិទធ 
ជាមួយអនកជំងឺកូរ ណូា 2019 (ជំងឺ COVID-19) 

 

ការខណនំអំពកីារអនុវត្តចត្តត ឡីស័កទងំខនោះរឺសម្រាប់បុរគលានការប៉ាោះ ល់ផ្ទទ លជ់ាមួយអនកានជំងឺកូរ ណូា 2019  
(COVID-19) និងមិនបានចាក្់វ៉ា ក្សំ់ាងដេញដលញ ឬបានចាក្់វ៉ា ក្សំ់ាង នងិមានស្ិទធចិាក្់ៃូស្ជរំុញ ប៉ាុតនាមិនទន់បានទទួល
ៃូស្ជំរុញដៅដឡើយ។ បុរគលានជំងឺ COVID-19 អាចចមាងជំងឺរយៈខពល 48 ខា៉ា ង មុនខពលពួកាត់្ានខរារសញ្ជា  
ខៅខពលពួកាត់្ានខរារសញ្ជា  ឬសូមបីខៅខពលពួកាត់្ាា នខរារសញ្ជា ។ “ការប៉ាោះ ល់ជិត្សន ិទធ” ជាមួយបុរគលខដលានជំងឺ 
COVID-19 រឺអនកខដលរសខ់ៅកន ុងផ្ទោះជាមួយាន  ជាថ្ដរូានទំនក់ទំនងផ្ល វូខភទ អនកខងទ ំ ឬអនកខដលសថ ិត្ខៅកន ុងចាៃ យ 6 
ហវ វ៊ីត្ រយៈខពលសរុប 15 នទី ឬខលើសពីរយៈខពល 24 ខា៉ា ង ជាមួយបុរគលខដលានជំងឺ។ ខោយសារខត្អនកបានប៉ាោះ ល់ផ្ទទ ល ់
អនកម្រតូ្វអនុវត្តត្តមការខណនំទងំខនោះខដើមបជួីយទប់សាា ត់្ការរកីរាលោលជំងឺ COVID-19 ខៅផ្ទោះ ឬខៅកន ុងសហរមន៍របស់អនក។ 
 
ការដ វ្ ើចត្តា ឡសី្័ក្ដៅផ្ា៉ះ៖ ដហ្តុអ្វ ីបានជាខំុ្គ្រតវូអ្នវុតាចត្តា ឡីស្ក័្ដៅផ្ា៉ះ? 

• អនកបានប៉ាោះ ល់ជាមួយជំងឺ COVID-19។ ការបងាហ ញខរារសញ្ជា ម្រតូ្វការខពលពី 2-14 ថ្ងៃ។ 
ជាមួយាន ខនោះខដរបុរគលានជំងឺអាចចមាងជំងឺរយៈខពល 2 ថ្ងៃមុនពួកាត់្ខចញខរារសញ្ជា ។ 
ដូខចនោះជាការោំបាច់ខដលអនកម្រតូ្វអនុវត្តចត្តត ឡីស័កខម្រកងខលាអនកបានឆ្ាងជំងឺ 
ខដើមបីកំុឱ្យអនកចមាងជំងឺខនោះខៅអនកដថ្ទខទៀត្។ 

 
ដតើខំុ្គ្រតវូអ្នវុតាចត្តា ឡសី្័ក្រយៈដេលយូរប៉ាុណាា ដៅ? 

• សាន ក់ខៅផ្ទោះយ៉ា ងខហាចណាស់រយៈខពល 5 ថ្ងៃបនទ ប់ពីកាលបរខិចេទថ្នការប៉ាោះ ល់នឹងជំងឺ COVID-19 ចុងខម្រកាយ។ 

• ចត្តត ឡីស័កអាចបញ្ច ប់បានខម្រកាយថ្ងៃទី 5 ម្របសិនខបើមិនានខចញខរារសញ្ជា  ដហ្ើយ ខត្សត  COVID-19 
ម្រតូ្វបានម្របមូលខៅថ្ងៃទី 5 ឬខលើសពីខនោះ ខចញលទឋផ្លអវជិាាន។ 

• ម្របសិនខបើមិនអាចខធវ ើខត្សតបាន ឬខម្រជើសខរសីមិនខធវ ើខត្សត  ខហើយាា នខចញខរារសញ្ជា  
ខៅការខធវ ើចត្តត ឡីស័កអាចបញ្ច ប់ខៅបានខម្រកាយថ្ងៃទី 10។ 

• ម្របសិនខបើអនកបនត រស់ខៅជាមួយ និង/ឬ ខងទបុំរគលខដលានជំងឺ COVID-19 ឬានការប៉ាោះ ល់មដងខទៀត្ 
ខពលខវលាចត្តត ឡីស័កានដូចោងខម្រកាម៖ 

o ម្របសិនខបើបុរគលផ្ទ ុកជំងឺ COVID-19 រស់ខៅកន ុងផ្ទោះជាមួយអនក 
និងមិនអាចសថ ិត្ខៅោច់ខោយខឡកខៅកន ុងបនទប់មួយបាន 
ខនោះរយៈខពលចត្តត ឡីស័កោប់ខផ្ដើមខៅខពលដូចាន នឹងការោក់ខល នួខៅោច់ខោយខឡករបស់បុរគលខដលបាន
ឆ្ាងជំងឺ និងបនត រហូត្ដល់ 5 ឬ 10 ថ្ងៃ បនទ ប់ពីបុរគលផ្ទ ុកជំងឺបានបញ្ច ប់ការោក់ខល នួឱ្យខៅខោយខឡក។ 
បនទ ប់ពីអនកបានខធវ ើចត្តត ឡីស័ក ម្របសិនខបើអនកខៅខត្ាា នខរារសញ្ជា  ខនោះអនកអាចោកខចញពីផ្ទោះ 
ប៉ាុខនត ម្រតូ្វត្តមោនខល នួរកខរារសញ្ជា  និង ក់របាំងមុខរហូត្ដល់ថ្ងៃទី 10។ 

o ម្របសិនខបើអនកប៉ាោះ ល់ជិត្សន ិទធជាមួយបុរគលផ្ទ ុកជំងឺ COVID-19 មដងខទៀត្ (សថ ិត្ខៅកន ុងចាៃ យ 6 
ហវ វ៊ីត្រយៈខពលោប់ពី 15 នទីខឡើងខៅ ឬប៉ាោះ ល់ជាមួយសារធាត្ុរាវ ឬសារធាត្ុបខញ្ចញពីរាងកាយ
ខោយមិនបានខម្របើវធីិបងាា រម្រតឹ្មម្រតូ្វ) ខនោះរយៈខពលចត្តត ឡីស័ករបស់អនកម្រតូ្វោប់ខផ្ដើមខឡើងវញិោប់ពីថ្ងៃខនោះ។ 
សារធាត្ុរាវ ឬសារធាត្ុបខញ្ចញពីរាងកាយរមួាន ខញើស ទឹកាត់្ កំហាក សំខបារ កមអ តួ្ ទឹកខនម 
ឬលាមករាក។ 

 
ដតើការអ្នុវតាចត្តា ឡសី្័ក្តគ្រមូវឱ្យមានលក្ខខណ្ឌ អ្វ ីខា៉ះ? 

• ខៅផ្ទោះ។ មិនម្រតូ្វខៅខធវ ើការ ខៅសាលា ឬខៅទីកខនាងសាធារណៈណាមួយខឡើយ។ 

• មិនម្រតូ្វខម្របើម្របាស់មខធោបាយដឹកជញ្ជ នូសាធារណៈ រងយនតត្តក់សីុ ឬជិោះរងយនតរមួាន ជាមួយខរឯង។ 

• មិនម្រតូ្វអនុញ្ជា ត្ឱ្យខភញៀវសួរមកសុខទុកខដលផ់្ទោះរបស់អនកខឡើយ។ 

• ត្តមោនខល នួឯងនូវខរារសញ្ជា ជំងឺ COVID-19 ដូចជា ម្ររនុខដដ  កអក ដកដខងហ ើមញប់ ឈឺបំពង់ក ឈឺខល នួ រងារ 
ខលងដឹងរសជាតិ្ ឬកា ិន ចង់កអ តួ្ កអ តួ្ រាករសូ។ 

• ោក់ខល នួឱ្យខៅោច់ខោយខឡកពីអនកដថ្ទខៅផ្ទោះឱ្យបានខម្រចើនត្តមខដលអាចខធវ ើបាន ជាពិខសសពីអនកខដល
ម្របឈមខពស់នឹងជំងឺធៃន់ធៃរ ខដលានដូចជា មនុសសោស់អាយុោប់ពី 65 ឆ្ន ខំឡើង ន្រសត ីានថ្ផ្ទខ ោះ 
ឬអនកានបញ្ជហ សុខភាពខផ្សងៗដូចជា ជំងឺរុាថំ្រ  ឬម្របព័នធការ ររាងកាយទន់ខខាយ។ 

• ខម្របើម្របាស់បនទប់ទឹកោច់ខោយខឡក ម្របសិនខបើអាច។ 

• ពោយមសថ ិត្ខៅចាៃ យយ៉ា ងតិ្ច 6 ហវ វ៊ីត្ពីអនកដថ្ទ  ក់របាំងមុខម្របសិនខបើអនកខៅជិត្អនកដថ្ទ។ 

• ម្រតូ្វលាងថ្ដឱ្យបានញឹកញប់ និងសាអ ត្លអជាមួយសាបវូ  និងទឹករយៈខពលយ៉ា ងតិ្ច 20  វនិទី 



 
 

 

ឬខម្របើម្របាស់ទឹកអាល់កុលលាងថ្ដ។ 

• ខម្របើកខនសងខទប់ខៅខពលអនកកអក ឬកណាដ ស់ បនទ ប់មកម្រតូ្វលាងថ្ដភាា មៗ ឬខម្របើម្របាស់ទឹកអាល់កុលលាងថ្ដ។ 

• មិនម្រតូ្វខម្របើសាា រៈកន ុងផ្ទោះ ឬខម្ររឿងសមសាា បម្រ រមួាន ជាមួយអនកដថ្ទ។ 

• ម្រតូ្វលាងសាអ ត្ និងសាា ប់ខមខរារថ្ផ្ទ “ខដលានការប៉ាោះ ល់ញឹកញប់” ឱ្យបានរាល់ថ្ងៃ។ ថ្ផ្ទទងំខនោះរមួាន បញ្ា រ តុ្ 
កុងត្តក់ខភា ើង ថ្ដទវ រ បនទ ប់ទឹក ខត្ខឡទូរទសសន៍ ទូរស័ពទ កាត រចន ុច (Keyboards) និងតុ្កាលខម្ររ។ ជាមួយាន ខនោះខដរ 
ម្រតូ្វលាងសាអ ត្ និងសាា ប់ខមខរារថ្ផ្ទខដលអាចានជាប់សារធាត្ុរាវខចញពីរាងកាយ។ ម្រតូ្វខម្របើម្របាស់ន្រសា៉ា យ 
ឬម្របោប់ជូត្សាអ ត្ និងសាា ប់ខមខរារខម្របើម្របាសត់្តមផ្ទោះ ខៅត្តមការខណនំខៅខលើសាា កផ្លិត្ផ្ល។ 

• រួរានសាច់ញតិ្ មិត្តភកដ ិ ឬអនកផ្គត់្ផ្គង់ដឹកជញ្ជ នូខម្ររឿងមហ បូមកដល់ាត់្ទវ ររបស់អនក។ ម្របសិនខបើអនកោបំាច់ម្រតូ្វ
ខៅហាង សូម ក់របាំងមុខ សាា ប់ខមខរារថ្ដមុនខពលចូលផ្ទោះ រការាា ត្ពីអនកដថ្ទ (យ៉ា ងតិ្ច 6 ហវវ ីត្) 
និងម្រតូ្វខៅរយៈខពលឱ្យបានតិ្ចបំផ្ុត្។ 

• អនកម្រតូ្វខធវ ើខត្សត រកខមខរារ COVID-19 ខៅជិត្បញ្ច ប់រយៈខពលខធវ ើចត្តត ឡីស័ក។ សម្រាប់បញ្ា ីទីត្តំងខធវ ើខត្សត ថ្ន 
ខសវាសុខភាពសាធារណៈខោនធី San Joaquin សូមខមើលខវបសាយត៍្ http://www.sjcphs.org ឬសាកសួរអនកផ្ដល់ខសវា
ខវជាសាន្រសត របស់អនក។ 

 
ដតើដ វ្ ើៃូចដមេចគ្របស្ិនដបើខំុ្ដចញដរារស្ញ្ញា ? 

• ម្របសិនខបើអនកខចញខរារសញ្ជា  អនកអាចានជំងឺ COVID-19 ខហើយអនកម្រតូ្វោក់ខល នួឱ្យខៅោច់ខោយខឡក 
និងអនុវត្តត្តមការខណនំអំពីការោក់ខល នួឱ្យខៅោច់ខោយខឡកខៅផ្ទោះ ខដលានខៅខលើខវបសាយត៍្ 
www.sjcphs.org។ 

• អនកម្រត្ូវសាន ក់ខៅផ្ទោះរយៈខពលយ៉ា ងតិ្ច 10 ថ្ងៃ រិត្ោប់ពីខពលោប់ខផ្ដើមខចញខរារសញ្ជា  និង រយៈខពលយ៉ា ងតិ្ច 24 
ខា៉ា ងបនទ ប់ពអីនកបាត់្ជងឺំម្ររនុខដដ ខោយមិនបានខម្របើថ្នន មំ្ររនុខដដ  ខហើយខរារសញ្ជា របស់អនកបានលអ ម្របខសើរ 
ខដលយករយៈខពលណាខដលយូរជាង។ 

• ទក់ទងខៅអនកផ្ដលខ់សវាខវជាសាន្រសត ខដើមបីសាកសួរអំពកីារខធវ ើខត្សត ។ 
សូមខមើលខវបសាយត៍្របសខ់សវាសុខភាពសាធារណៈខោនធី San Joaquin (http://www.sjcphs.org) 
ខដើមបខីសវ ងរកទីត្តំងខធវ ើខត្សត ។ 

• ម្របសិនខបើអនកម្រតូ្វការការខងទខំវជាសាន្រសត  សូមទក់ទងខៅអនកផ្ដល់ខសវាខងទសំខុភាពរបស់អនកជាមុន ឬខៅខលខ 9-1-
1 សម្រាប់ករណីបនទ ន់ និងសូមឱ្យពួកាត់្ដឹងថ្ន អនកបានប៉ាោះ ល់ជាមួយអនកានជំងឺ COVID-19 ខដលបានបញ្ជា ក់។ 
អនកម្រតូ្វ ក់ា៉ា ស។ 

 
ដតើដ វ្ ើៃូចដមេចគ្របស្ិនដបើខំុ្ដ វ្ ើការដៅក្ន ុងតផ្នក្ដស្វស្ខំាន់? 
ម្របសិនខបើអនកសថ ិត្កន ុងវស័ិយខងទសុំខភាព ឬខសវាពិខសសខផ្សងខទៀត្ សូមពិភាកាជាមួយនិខយជករបស់អនកអំពីការខធវ ើ 
ចត្តត ឡីស័ករបស់អនក។ 

  

សូមអររុណចំខ ោះកិចចសហការរបស់អនកខៅកន ុងបញ្ជហ សុខភាពសាធារណៈដ៏ានសារសំោន់ខនោះ។ 

ម្របសិនខបើអនកានសំណួរណាមួយ សូមខមើលខវបសាយត៍្ www.sjcphs.org 
ឬទក់ទងខៅខផ្នកខសវាសខុភាពសាធារណៈខោនធី San Joaquin ត្តមទូរសពទខលខ (209) 468-3411។ 

http://www.sjcphs.org/
http://www.sjcphs.org/

