នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកតបី ង្គាប់របស់មន្តនសតី ោុ ភិបាល

សេចក្ត ីបង្គាប់របេ់មន្ត្តីេុខាភិបាលេម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងជំងឺ COVID-19
សេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health
សេចក្ត ីបង្គាប់ឡែលបានឡក្េម្រួ លបានសចញ៖ ថ្ងៃទី 23 ខែកកក ដាឆ្នាំ 2020
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះជំនួេឲ្យសេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health
ឡែលបានសចញកាលពីថ្ងៃ ទី 1 ឡខ្កកក ដាឆ្នំ 2020។
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះមានម្បេិទធភាពរហូ តែល់ម្តូវបានរំលាយសោលសដាយរន្តនតេ
ី ុខាភិបាល។
អ្ន ក្ណាខ្ល ះម្រតូវបា្តម្រមូវឲ្យអ្្ុវតត តាមសេចក្ត ីបង្គាប់របេ់មន្ត្ត ីេុខាភិបាលស្ះ
បុគ្ាលទ ំងអ្េ់ឡែលរេ់សៅក្នុងឡែនយុតាតធិការេុខ្ភាពរបេ់សខានធី Los Angeles ឡែលម្តូវបានសធវ ើសោគ្វ ិនិចឆ័យថាមាន
ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 ម្តូវបានតម្រូវឲ្យដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ និងអ្នុវតត តារការឡណន្ទំទង
ំ អ្េ់
សៅក្នុងសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ។ បុគ្ាលមានក្់ម្តូវបានោត់ទុក្ថាបានសធវ ើសោគ្វ ិនិចឆ័យថាមាន ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19
សដាយឡអែ ក្សលើលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យរួ យឬសម្ចើនខាងសម្ការ៖

a) ពួ ក្សគ្ទទួ លបានលទធអលសតេត រោគវ ិនិច័ឆ យ
្ (រេរោគ)វវ ិជា មានេម្មាប់ជំងឺ COVID-19 និង/ឬ
b) ពួ ក្សគ្បានទទួ លែំណឹងពីម្គ្ូសពទយថាពួ ក្សគ្ទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 និង/ឬ
c) ពួ ក្សគ្មានសោគ្េញ្ជាឡែលែូ ចគ្ននជារួ យជំងឺ COVID-19 (ឧ. ម្គ្ ុនសតត ក្ែ ក្ ឬែក្ែសងា ើរខ្ល ី)។
សតើអ្នក្ម្រតូវបា្តម្រមូវឲ្យស្វ ើអ្វីខ្លះ សបើេិ្ជាអ្ន ក្ា្ ឬទំ្ងជាា្ជំងឺ COVID-19
សែើរបីទប់សាកត់ការរ ីក្ោលដាលថ្នជំងឺ COVID-19 រន្តនតីេុខាភិបាលសខានធី Los Angeles ("រន្តនតីេុខាភិបាល")
តម្រូវឲ្យអ្ន ក្អ្នុវតត ភាលរៗនូ វេក្រា ភាពែូ ចជា៖

a) ដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ និង
b) ម្បាប់អ្នក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធរបេ់អ្នក្ឲ្យសៅដាច់ពីសគ្សដាយខ្ល ួនឯង និង
c) អ្នុវតត តារការឡណន្ទំទ ំងអ្េ់សៅក្នុងសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ។
ការណែនំ
សបើេិនជាអ្ន ក្មាន ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 សដាយឡអែ ក្សលើលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យឡែលបានបញ្ជាក្់ខាងសលើ
អ្ន ក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យអ្នុវតត តារការឡណន្ទំទ ំងសនេះ។

1. ដាក្់ខ្ល ួ្ឲ្យសៅដាច់សដាយណែក្រហូ តដល់អ្នក្ណលងជាហា្ិភ័យ (risk) េម្រាប់ការចមល ងជំងឺ COVID-19
អ្ន ក្ម្តូវឡតដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ (េថ ិតសៅក្នុងអា េះរបេ់អ្នក្ ឬលំសៅដាានរួ យសទៀត) រហូ តែល់អ្នក្ឡលងជាហានិភ័យ
(risk) េម្មាប់ការចរល ងជំងឺ COVID-19។ រហូ តែល់សពលសនេះ អ្ន ក្រិនអាចោក្សចញពីទីក្ឡនល ងសៅដាច់សដាយឡែក្របេ់អ្នក្
ឬចូ លសៅកាន់ទីសាធារណៈ ឬទីក្ឡនល ងឯក្ជនសអេងសទៀតណារួ យសែើយ សលើក្ឡលងឡតសែើរបីទទួ លបានការឡងទសំ វជា សាន្តេតឡែល
ោំបាច់។ សទេះជាយ៉ាងណាក្៏សដាយ ម្បេិនសបើអ្នក្ជាបុគ្ាលិក្ឡងទេ
ំ ុខ្ភាព ឬអ្ន ក្ស្ល ើយតបបឋរ ឡែលរិនមានសោគ្េញ្ជា
(រិនសចញសោគ្េញ្ជា) អ្ន ក្អាចអ្នុវតត តារពិធីការម្តែប់សៅសធវ ើការវ ិញឡែលបានបសងក ើតសែើងសដាយនិសយជក្របេ់អ្នក្។
អ្ន ក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ សម្រេះអ្ន ក្អាចចរល ងជំងឺ COVID-19 សៅអ្ន ក្ែថ្ទបានយ៉ាងង្គយម្េួ ល
សដាយោប់បញ្ចល
ូ ទ ំងរនុេេឡែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ព េ់េម្មាប់ជំងឺធៃន់ធៃរ ែូ ចជាជនោេ់ជោ និងរនុេេឡែលមាន
បញ្ជាេុខ្ភាពម្បោំកាយ។
ពិោរណាទក្់ទងអ្ន ក្អត ល់សេវាឡងទ ំេុខ្ភាពរបេ់អ្នក្ ឡខ្េទូ រេពា អតល់ែំបូន្ទានពីម្គ្ូសពទយ ឬអ្ន ក្អត ល់សេវាពាបាលពីចមាៃយ
េម្មាប់ការវាយតថ្រល សវជា សាន្តេត និងសែើរបីពិភាក្ាថាសតើអ្នក្គ្ួ រសធវ ើសតេត (សបើេិនជារិនទន់សធវ ើសតេត សៅសែើយ)។ ម្បេិនសបើអ្នក្
ជាជនោេ់ជោ និង/ឬមាន បញ្ជាេុខ្ភាព ឡែលអាចសធវ ើឲ្យអ្ន ក្មានហានិភ័យ (risk) ក្នុងការសក្ើតជំងឺធៃន់ធៃរ វាជាការេំខាន់
ឡែលម្តូវម្បាប់ឲ្យអ្ន ក្អតល់សេវាឡងទ ំេុខ្ភាពរបេ់អ្នក្ែឹងយ៉ាងឆ្ប់រហ័េថាសតើអ្នក្មានសោគ្េញ្ជាងាី ឬឡែលកាន់ឡតធៃ ន់ធៃរសៅឬក្៏អ្ត់។

ឡេវ ងរក្ការឡងទ ំសវជា សាន្តេតបន្ទាន់ ឬេសន្តង្គាេះបន្ទាន់ភាលរៗ សបើេិនជាអ្ន ក្ពិបាក្ែក្ែសងា ើរ មានេមាពធឬចុក្ម្ទូងរបេ់អ្នក្
Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Isolation Order (Cambodian)
Updated 7/23/2020

ទំព័រ 1 នន 3

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកតបី ង្គាប់របស់មន្តនសតី ោុ ភិបាល
ឬសោគ្េញ្ជាសអេងៗសទៀតឡែលធៃ ន់ធៃរ ឬគ្ួ រឲ្យម្ពួ យបាររភ េម្មាប់អ្នក្។
ការឡណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្៖ ខ្ណៈឡែលអ្ន ក្ម្តូវបានដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ អ្ន ក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យ
អ្នុវតត តារ “ការឡណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្សៅអា េះេម្មាប់បុគ្ាលឡែល្ល ងជំងឺ COVID-19”វឡែលមានជា
ភាសាអ្ង់សគ្ល េ, ភាសាសអ្េប៉ាញ និង ភាសាសអេងៗសទៀត។ ពិនិតយសរើល និងអ្នុវតត តារការឡណន្ទំទ ំងសនេះសដាយយក្
ចិតតទុក្ដាក្់។
រយៈសពលថ្នការដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្៖

a) សបើេិនជាអ្ន ក្មានសោគ្េញ្ជាជំងឺ COVID-19 អ្ន ក្ម្តូវឡតដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្រហូ តែល់៖
o យ៉ាងតិចបំអុត 10 ថ្ងៃ បានក្នល ងអុត ោប់តាំងពីអ្នក្សចញសោគ្េញ្ជាែំបូង និង
o យ៉ាងតិចបំអុត 24 រ ៉ោ ងបានក្នល ងអុតោប់តាំងពីអ្នក្មានអ្ការៈម្គ្ ុនសតតច័ុងររោយសដាយរិនសម្បើថានប
ំ ញ្ចុេះក្សតត និង
o សោគ្េញ្ជារបេ់អ្នក្ (ឧទហរណ៍ ការក្ែ ក្ ឬែក្ែសងា ើរខ្ល ី) បានធូ រម្សាល។

b) សបើេិនជាអ្ន ក្បានសធវ ើសតេត វ ិជា មានេម្មាប់ជំងឺ COVID-19 ប៉ាុឡនត រិនឡែលសចញសោគ្េញ្ជា អ្ន ក្ម្តូវឡតដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅ
ដាច់សដាយឡែក្រយៈសពល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃខែលសធវ ើសតេត រោគវ ិនិច័ឆ ្យ(រេរោគ)របេ់អ្នក្។ សទេះជាយ៉ាងណាក្៏សដាយ
សបើេិនជាអ្ន ក្សចញសោគ្េញ្ជា ខ្ណៈសពលឡែលអ្ន ក្ដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ អ្ន ក្ម្តូវឡតអ្នុវតត តារការឡណន្ទំ
េម្មាប់បុគ្ាលឡែលមានសោគ្េញ្ជាជំងឺ COVID-19 (សរើលខាងសលើ)។

2. ម្របាប់អ្នក្បះពាល់ជិតេនិទធរបេ់អ្នក្ឲ្យសៅដាច់ពីសរសដាយខ្ល ួ្ឯង
អ្ន ក្ម្តូវឡតជូ នែំណឹងែល់អ្នក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធរបេ់អ្នក្ទ ំងអ្េ់ ែូ ចបានក្ំណត់និយរន័យខាងសម្ការ ថាពួ ក្សគ្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យ
សៅដាច់ពីសគ្ (េថ ិតសៅក្នុងអា េះរបេ់ខ្ល ួន ឬលំសៅដាានរួ យសទៀត) សម្រេះពួ ក្សគ្ទំនងជាបានប៉ាេះរល់ជារួ យជំងឺ COVID-19 និង
សបើេិនបាន្ល ង គ្ឺអាចចរល ងវាសៅអ្ន ក្ែថ្ទបានយ៉ាងង្គយម្េួ ល។ ខ្ណៈសពលសៅដាច់ពីសគ្សដាយខ្ល ួនឯង ពួ ក្សគ្រិនអាចោក្
សចញពីទីក្ឡនល ងសៅដាច់សដាយឡែក្របេ់ពួក្សគ្ ឬចូ លសៅកាន់ទីសាធារណៈ ឬទីក្ឡនល ងឯក្ជនសអេងសទៀតណារួ យសែើយ សលើក្
ឡលងឡតសែើរបីទទួ លបានការឡងទសំ វជា សាន្តេតឡែលោំបាច់។ សទេះជាយ៉ាងណាក្៏សដាយ ម្បេិនសបើអ្នក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធរបេ់អ្នក្គ្ឺជា
បុគ្ាលិក្ឡងទ ំេុខ្ភាព ឬអ្ន ក្ស្ល ើយតបបឋរ ឡែលរិនមានសោគ្េញ្ជា (រិនសចញសោគ្េញ្ជា) ពួ ក្សគ្អាចអ្នុវតត តារពិធីការ
ម្តែប់សៅសធវ ើការវ ិញឡែលបានបសងក ើតសែើងសដាយនិសយជក្របេ់អ្នក្។
និយរន័យថ្នអ្ន ក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធ៖ សាំោប់សគ្នលបំណងថ្នសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ "អ្ន ក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធ" ម្តូវបានក្ំណត់
និយរន័យថាបុគ្ាលណាមានក្់ក្នុងចំសណារបុគ្ាលខាងសម្ការ ឡែលបានប៉ាេះរល់ជារួ យបុគ្ាលឡែលបានសធវ ើសោគ្វវ ិនិចឆ័យថាមាន
ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 ("រនុេេឈឺ") ខ្ណៈឡែលពួ ក្សគ្អាចចរល ងសរសោគ្*បាន៖

a) បុគ្ាលឡែលេិថ តក្នុងគ្ំលាត 6 ហវ ីតពីរនុេេឈឺរយៈសពលយ៉ាងតិច 15 ន្ទទី ឬ
b) បុគ្ាលឡែលបានប៉ាេះរល់សដាយរិនបានការររជារួ យសារធាតុោវថ្នោងកាយ និង/ឬសារធាតុបសញ្េ ញរបេ់អ្នក្ឡែល
សក្ើតជំងឺ ឧទហរណ៍ម្តូវបានក្ែ ក្ ឬក្ណា
ា េ់ដាក្់ ការសម្បើសម្គ្ឿងបរ ិសភាគ្អាហាររ ួរគ្នន ឬទឹក្មាត់ ឬអត ល់ការឡងទ ំ
សដាយរិនបានសម្បើឧបក្រណ៍ការររម្តឹរម្តូវ។


រនុេេឈឺគ្ឺជានរណាមានក្់ឡែលមានជំងឺ COVID-19 ឬឡែលសដាយសារសោគ្េញ្ជារបេ់ពួក្សគ្ ម្តូវបានេងេ័យថា
មានជំងឺ COVID-19។ រនុេេឈឺម្តូវបានោត់ទុក្ថាអាចចរល ងសរសោគ្បានរយៈសពល 2 ថ្ងៃរុនសពលពួ ក្សគ្
សចញសោគ្េញ្ជាែំបូង រហូ តែល់សពលឡែលពួ ក្សគ្ឡលងោំបាច់ម្តូវដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ (ែូ ចមានពិពណ៍ន្ទ
សៅក្នុង "ការឡណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្សៅអា េះេម្មាប់បុគ្ាលឡែលមានជំងឺ COVID-19")។ ជនឡែល
បានសធវ ើសតេត រោគវ ិនិច័ឆ ្យ(រេរោគ)ជំងឺ COVID-19 វវ ិជា មាន ប៉ាុឡនត គ្នានសោគ្េញ្ជា ម្តូវបានោត់ទុក្ថា
អាចចរល ងសរសោគ្ោប់ពី 2 ថ្ងៃរុនសពលោរសធវ ើសតេត វ ិជមា នែាំបូងរបស់ពួក្សគ្រហូ តែល់ 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសធវ ើសតេត
រ ោះ។

ការឡណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់ពីសគ្ (ចតាតែីេ័ក្ត)៖ អ្ន ក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធរបេ់អ្នក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យអ្នុវតត តារ
“សេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យសៅដាច់ពីសគ្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health”វេម្មាប់ជំងឺ COVID-19 សហើយការឡណន្ទំទ ំងអ្េ់សៅក្នុង
“ការឡណន្ទំអ្ំពីការសៅដាច់សដាយឡែក្សៅអា េះេម្មាប់អ្នក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធជារួ យ ជំងឺ COVID-19”វឡែលមានជាភាសា
អ្ង់សគ្ល េ, សអ្េប៉ាញនិង ភាសាសអេងៗសទៀត។

Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Isolation Order (Cambodian)
Updated 7/23/2020

ទំព័រ 2 នន 3

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកតបី ង្គាប់របស់មន្តនសតី ោុ ភិបាល
រយៈសពលថ្នការដាក្់ខ្ល ួនឲ្យសៅដាច់ពីសគ្៖ អ្ន ក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធរបេ់អ្នក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យសៅដាច់ពីសគ្សដាយខ្ល ួនឯងរយៈសពល
14 ថ្ងៃគ្ិតោប់ពីការប៉ាេះរល់សលើក្ចុងសម្កាយជារួ យអ្ន ក្ (សពលសវលាធរា តារវាងការប៉ាេះរល់ និង
សពលសវលាឡែលសចញសោគ្េញ្ជា និងេញ្ជាថ្នជំងឺអាច័វ ិវឌ្ឍ)។

សោលបំែងន្សេចក្ត ីបង្គាប់
សគ្នលបំណងថ្នសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះគ្ឺសែើរបីជួយពនយឺតការរ ីក្ោលដាលថ្នសរសោគ្ក្ូ រ ូណាម្បសភទងាី (COVID-19) សែើរបីការររបុគ្ាល
ឡែលមានហានិភ័យ (risk) ខ្ព េ់ និងសែើរបីការររម្បព័នធឡងទ ំេុខ្ភាពពីការសក្ើនសែើងខាលំងថ្នក្រណីរក្ក្នុងបនា ប់េសន្តង្គាេះបន្ទាន់
និងរនា ីរសពទយរបេ់ខ្ល ួន។ រែា California េថ ិតសៅក្នុងភាពអាេនន សដាយសារជំងឺោតតបតេក្ល COVID-19 សហើយជំងឺ COVID-19
គ្ឺជាសម្គ្នេះថានក្់ែ៏េំខាន់រួយចំសរេះេុខ្ភាពរបេ់សាធារណជនសៅក្នុងសខានធី Los Angeles។ សរសោគ្សនេះអាច្ល ងពីរនុេេមានក្់
ឡែលមានការប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធសៅរនុេេមានក្់សទៀតបានយ៉ាងង្គយ។ រនុេេម្គ្ប់គ្ននមានហានិភ័យ (risk) សក្ើតជំងឺ ប៉ាុឡនត រនុេេ
រួ យចំនួនមានហានិភ័យ (risk) កាន់ឡតខ្ព េ់េម្មាប់ជំងឺធៃន់ធៃរ (ែូ ចជាជំងឺរលាក្េួ ត ឬខ្ូ ចេរ ីោងា ) ឬសាលប់បាត់បង់ជី វ ិតសដាយ
សារអាយុ េភាពោងកាយ និង/ឬេភាពេុខ្ភាពរបេ់ពួក្សគ្។ រិនមានវាក្់សាំងសែើរបីការររម្បឆ្ំងជំងឺ COVID-19 សទ និង
រិនមានថ្នព
ាំ ាបាលេ័ក្តិេិទធិេម្មាប់ោរពារជំងឺសនេះសែើយ។
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះគ្ឺឡអែ ក្សលើភេតុតាងវ ិទាសាន្តេត និងការអ្នុវតត លែបំអុតឡែលបានសាាល់ និងមានន្ទសពលបចចុបបនន សនេះ។
ការឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្ និងការសៅដាច់ពីសគ្ (ចតាតែីេ័ក្ត) ម្តូវបានឡណន្ទំសដាយ Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) និងអ្ន ក្ជំន្ទញេុខ្ភាពសាធារណៈសអេងសទៀតថាជាយុទធសាន្តេតែ៏េ័ក្តិេិទធិសែើរបីទប់សាកត់ការ្ល ងជំងឺ COVID-19។
អាជាា្រណននក្ចាប់
សេចក្ត ីបង្គាប់របេ់រន្តនតីេុខាភិបាលថ្នសខានធី Los Angeles សនេះម្តូវបានបសងក ើតសែើងសម្ការអ្ំណាចចបប់េតីពីេុខ្ភាព និង
េុវតថ ិភាពរបេ់រែា California ឡអន ក្ 101040, 101085, 120175, 120215, 120220 និង 120225។ រន្តនតីេុខាភិបាល អាចសធវ ើ
េក្រា ភាពបឡនថ រ ឡែលមានែូ ចជាការឃុំខ្ល ួនេុី វ ិល ឬតម្រូវឲ្យសគ្េថ ិតសៅអ្គ្នរឡងទេ
ំ ុខ្ភាព ឬទីតាំងសអេងសទៀត សែើរបីការររ
េុខ្ភាពសាធារណៈ សបើេិនជាបុគ្ាលឡែលម្តូវសគ្នរពតារសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះសលា ើេ ឬរិនសគ្នរពតារសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ។ ការសលា ើេ
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ ក្៏ជាបទសលា ើេឡែលអាចអត ន្ទាសទេសដាយជាប់ពនធ ន្ទគ្នរ ពិន័យជាសាច់ម្បាក្់ ឬទ ំងពីរអងឡែរ។
្្ធា្

• ការឡណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយឡែក្សៅអា េះេម្មាប់បុគ្ាលឡែលមានជំងឺ COVID-19៖
http://ph.lacounty.gov/covidisolation (ភាសាអ្ង់សគ្ល េ និងភាសាសអេងៗសទៀត) និង
http://ph.lacounty.gov/covidaislamiento (ភាសាសអ្េប៉ាញ)

ធនធានេម្មាប់អ្នក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធ

• ការឡណន្ទំអ្ំពីការសៅដាច់ពីសគ្សៅអា េះេម្មាប់អ្នក្ប៉ាេះរល់ជិតេន ិទធជារួ យជំងឺ COVID-19៖
www.ph.lacounty.gov/covidquarantine (ភាសាអ្ង់សគ្ល េ និងភាសាសអេងៗសទៀត) និង
www.ph.lacounty.gov/covidcuarentena (ភាសាសអ្េប៉ាញ)

•

សេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យសៅដាច់ពីសគ្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health៖
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine.pdf (ភាសាអ្ង់សគ្ល េ) និង
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Quarantine-Cambodian.pdf (ភាសាឡខ្ា រ)

េំែួរទាក្់ទង្ឹងសេចក្ត ីបង្គាប់ស្ះ
សបើេិនជាអ្ន ក្មានេំណួរទក្់ទងនឹងសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ េូ រទូ រេពា សៅ ន្ទយក្ដាានេុខ្ភាពសាធារណៈរបេ់សខានធី Los Angeles
តាររយៈសលខ្ (833) 540-0473, ចុចសលខ្ 2។
ស្ះជាការបង្គាប់របេ់សយើង៖

7/23/2020
Muntu Davis, M.D., M.P.H.

កាលបរ ិសចេ ទ

រន្តនតីេុខាភិបាល សខានធី Los Angeles
Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Isolation Order (Cambodian)
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