នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកតបី ង្គាប់របស់មន្តនសតី ោុ ភិបាល
សេចក្ត ីបង្គាប់របេ់មន្ត្ត ីេុខាភិបាលេម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងជំងឺ COVID-19
សេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យសៅដាច់ពីសេជាបន្ទាន់របេ់ Public Health
សេចក្ត ីបង្គាប់ដែលបានដក្េម្រួ លបានសចញ៖ ថ្ងៃទី 23 ខែកកក ដា ឆ្នាំ 2020
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះជំនួេឲ្យសេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យសៅដាច់ពីសេជាបន្ទាន់របេ់ Public Health ដែលបានសចញកាលពីថ្ងៃទី 1 ដែកកក ដាឆ្នំ
2020។
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះមានម្បេិទធភាពរហូ តែល់ម្តូវបានរំលាយសោលសដាយរន្តនតីេុខាភិបាល។
អ្ន ក្ណាខ្ល ះម្រតូវបា្តម្រមូវឲ្យអ្្ុវតត តាមសេចក្ត ីបង្គាប់របេ់មន្ត្ត ីេុខាភិបាលស្ះ
បុេាលទ ំងអ្េ់ដែលរេ់សៅក្នុងដែនយុតាត្ិការេុែភាពរបេ់សខាន្ី Los Angeles ដែលបានបេះពាល់ជិតេន ិទធជារួ យ
បុេាលដែលម្តូវបានស្វ ើសោេវ ននិច័យយមាមាន ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 ែណៈដែលពួ ក្សេអាចចរល ងសរសោេបាន
ម្តូវបានតម្រូវឲ្យសៅដាច់ពីសេសដាយែល ួនឯង និងអ្នុវតត តារការដណន្ទំទ ំងអ្េ់សៅក្នុងសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ។ សនេះេឺសដាយ
សារការបេះពាល់សនេះស្វ ើឲ្យពួ ក្សេមានហានិភយយ (risk) ែព េ់េម្មាប់ការសក្ើត និងការចរល ងជំងឺ COVID-19។

អ្វ ីណដលអ្ន ក្ម្រតូវបា្តម្រមូវឲ្យស្វ ើ សបើេិ្ជាអ្ន ក្បា្បះពាល់ជិតេនិទ្ធជាមួ យម្ុេសានក្់ណដលា្ ឬទ្ំ្ងជាា្ជំងឺ
COVID-19
សែើរបីទប់សាាត់ការរ ីក្ោលដាលថ្នជំងឺ COVID-19 រន្តនតីេុខាភិបាលសខាន្ី Los Angeles ("រន្តនតីេុខាភិបាល")
តម្រូវឲ្យអ្ន ក្អ្នុវតត ភាលរៗនូ វេក្រម ភាពែូ ចជា៖

a) សៅដាច់ពីសេសដាយែល ួនឯង និង
b) ដាក្់ែល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្ សបើេិនជាអ្ន ក្មានអាររម ណ៍មាឈឺជារួ យនឹងអ្ការៈម្េ ុនសតត ក្អ ក្ ឬែក្ែសងា ើរែល ី និង
c) អ្នុវតត តារការដណន្ទំទ ំងអ្េ់សៅក្នុងសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ។
ការណែនំ

សបើេិនជាអ្ន ក្បានបេះពាល់ជិតេន ិទធជារួ យរនុេសមានក្់ដែលម្តូវបានស្វ ើសោេវវ ននិច័យយមាមាន ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19
ែូ ចបានក្ំណត់និយរនយយក្នុងសេចក្ត ីបន្ទាត់សនេះ អ្ន ក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យអ្នុវតត តារការដណន្ទំទ ំងសនេះ។
1. សៅដាច់ពីសរសដាយខ្ល ួ្ឯងរហូ តដល់អ្នក្ណលងជាហា្ិភ័យ (risk) េម្រាប់ការចមល ងជំងឺ COVID-19
អ្ន ក្ម្តូវដតសៅដាច់ពីសេសដាយែល ួនឯង (េថ ិតសៅក្នុងផ្ា េះរបេ់អ្នក្ ឬលំសៅដាានរួ យសទៀត) រហូ តែល់អ្នក្ដលងជាហានិភយយ
(risk) េម្មាប់ការចរល ងជំងឺ COVID-19។ រហូ តែល់សពលសនេះ អ្ន ក្រិនអាចោក្សចញពីទីក្ដនល ងសៅដាច់ពីសេរបេ់អ្នក្
ឬចូ លសៅកាន់ទីសាធារណៈ ឬទីក្ដនល ងឯក្ជនសផ្សងសទៀតណារួ យស ើយ សលើក្ដលងដតសែើរបីទទួ លបានការដងទសំ វជជ សាន្តេត
ដែលោំបាច់។ សទេះជាយងណាក្៏សដាយ ម្បេិនសបើអ្នក្ជាបុេាលិក្ដងទ ំេុែភាព ឬអ្ន ក្ស្ល ើយតបបឋរ ដែលរិនមាន
សោេេញ្ញា (រិនសចញសោេេញ្ញា) អ្ន ក្អាចអ្នុវតត តារពិ្ីការម្ត ប់សៅស្វ ើការវ នញដែលបានតម្រូវសដាយនិសយជក្របេ់អ្នក្។
អ្ន ក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យសៅដាច់ពីសេសដាយែល ួនឯង សម្ពាេះអ្ន ក្ម្បដហលជាបានបេះពាល់ជារួ យជំងឺ COVID-19។ សបើអ្នក្បាន្ល ង
សរសោេ អ្ន ក្អាចចរល ងជំងឺ COVID-19 សៅអ្ន ក្ែថ្ទបានយងង្គយ សដាយោប់បញ្ចល
ូ ទ ំងរនុេសដែលមានហានិភយយ (risk)
ែព េ់េម្មាប់ជំងឺ្ៃន់្ៃរ ែូ ចជាជនោេ់ជោ និងរនុេសដែលមាន បញ្ញាេុែភាពម្បោំកាយ។
និយរនយយថ្នអ្ន ក្បេះពាល់ជិតេន ិទធ៖ សាំរាប់សោលបំណងថ្នសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ "អ្ន ក្បេះពាល់ជិតេន ិទធ" ម្តូវបានក្ំណត់និយរ
នយយមាបុេាលណាមានក្់ក្នុងចំសណារបុេាលខាងសម្ការ ដែលបានបេះពាល់ជារួ យបុេាលដែលបានស្វ ើសោេវ ននិច័យយមាមាន ឬ
ទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 ("រនុេសឈឺ") ែណៈដែលពួ ក្សេអាចចរល ងសរសោេបាន*៖

a) បុេាលដែលេិថ តក្នុងេំលាត 6 ហវ ីតពីរនុេសឈឺរយៈសពលយងតិច 15 ន្ទទី ឬ
b) បុេាលដែលបានបេះពាល់សដាយរិនបានការពារជារួ យសារធាតុោវថ្នោងកាយ និង/ឬសារធាតុបសញ្េ ញរបេ់អ្នក្ដែល
សក្ើតជំងឺ ឧទហរណ៍ម្តូវបានក្អ ក្ ឬក្ណា
ា េ់ដាក្់ ការសម្បើសម្េឿងបរ នសភាេអាហាររ ួរោន ឬទឹក្មាត់ ឬផ្ត ល់ការដងទ ំ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកតបី ង្គាប់របស់មន្តនសតី ោុ ភិបាល
សដាយរិនបានសម្បើឧបក្រណ៍ការពារម្តឹរម្តូវ។


រនុេសឈឺេឺជានរណាមានក្់ដែលមានជំងឺ COVID-19 ឬដែលសដាយសារសោេេញ្ញារបេ់ពួក្សេ ម្តូវបានេងសយយមា
មានជំងឺ COVID-19។ រនុេសឈឺម្តូវបានោត់ទុក្មាអាចចរល ងសរសោេបានរយៈសពល 2 ថ្ងៃរុនសពលពួ ក្
សេសចញសោេេញ្ញាែំបូង រហូ តែល់សពលដែលពួ ក្សេដលងោំបាច់ម្តូវដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្ (ែូ ចមានពិពណ៍ន្ទ
សៅក្នុង "ការដណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្សៅផ្ា េះេម្មាប់បុេាលដែលមានជំងឺ COVID-19")។ ជនដែល
បានស្វ ើសតេត ររាគវ ិនិច័ឆ ្យ(រេររាគ)ជំងឺ COVID-19 វវ នជជ មាន បុដនត ោមនសោេេញ្ញា ម្តូវបានោត់ទុក្មា
អាចចរល ងសរសោេោប់ពី 2 ថ្ងៃរុនសពលពួ ក្សេស្វ ើសតេត រហូ តែល់ 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្វ ើសតេត រ ោះ។

បុេាលមានក្់ម្តូវបានោត់ទុក្មាបានស្វ ើសោេវ ននិច័យយមាមាន ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 សបើេិនជាពួ ក្សេ៖

a) បានទទួ លបានលទធ ផ្លសតេត ររាគវ ិនិច័ឆ ្យ(រេររាគ)វវ នជជ មានេម្មាប់ជំងឺ COVID-19 និង/ឬ
b) បានទទួ លែំណឹងពីម្េូសពទយមាពួ ក្សេទំនងជាមានជំងឺ COVID-19 និង/ឬ
c) មានសោេេញ្ញាដែលែូ ចោនជារួ យជំងឺ COVID-19 (ឧ. ម្េ ុនសតត ក្អ ក្ ឬែក្ែសងា ើរែល ី)។
ការដណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ែល ួនឲ្យសៅដាច់ពីសេ (ចតាត ីេយក្ត)៖ អ្ន ក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យអ្នុវតត តារការដណន្ទំទ ំងអ្េ់សៅក្នុង
“ការដណន្ទំអ្ំពីការសៅដាច់ពីសេសៅផ្ា េះេម្មាប់អ្នក្បេះពាល់ជិតេន ិទធជារួ យជំងឺ COVID-19”វដែលមានជា ភាសាអ្ង់សេល េ
ភាសាសអ្េបញ និង ភាសាសផ្សងៗសទៀត។
រយៈសពលថ្នការដាក្់ែល ួនឲ្យសៅដាច់ពីសេ៖ អ្ន ក្ម្តូវបានតម្រូវឲ្យសៅដាច់ពីសេសដាយែល ួនឯងរយៈសពល 14 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការ
បេះពាល់ចុងសម្កាយរបេ់អ្នក្ជារួ យបុេាលដែលមាន ឬទំនងជាមានជំងឺ COVID-19។ អ្ន ក្ម្តូវដតសៅដាច់ពីសេរយៈសពល 14
ថ្ងៃសពញ សម្ពាេះសនេះេឺជារយៈសពលដែលវាអាចសម្បើសែើរបីឲ្យសចញសោេេញ្ញា និងេញ្ញាថ្នជំងឺ COVID-19 (រយៈសពលេរៃ ំ)។
ក្នុងអ្ំ ុ ងសពលសនេះ អ្ន ក្អាចចរល ងជំងឺ COVID-19 សទេះបីជាអ្ន ក្រិនមានសោេេញ្ញា ឬសទេះជាអ្ន ក្មានសោេេញ្ញា
ក្ម្រិតម្សាលក្៏សដាយ។
2. សបើអ្នក្ឈឺ ចូ រដាក្់ខ្ល ួ្ឲ្យសៅដាច់សដាយណែក្រហូ តដល់អ្នក្ណលងជាហា្ិភ័យ (risk) េម្រាប់ការចមល ងជំងឺ COVID-19
សបើអ្នក្ឈឺសដាយមានអ្ការៈម្េ ុនសតត ក្អ ក្ ឬែក្ែសងា ើរែល ី អ្ន ក្ម្តូវដតដាក្់ែល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្សៅផ្ា េះ និងឆ្ៃយពី
អ្ន ក្ែថ្ទ ម្ពរទ ំងអ្នុវតត តារសេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យដាក្់ែល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health”វថ្នសខាន្ី
Los Angeles េម្មាប់ជំងឺ COVID-19 និង “ការដណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្សៅផ្ា េះេម្មាប់បុេាលដែលមានជំងឺ
COVID-19”វដែលមានជា ភាសាអ្ង់សេល េ ភាសាសអ្េបញ និង ភាសាសផ្សងៗសទៀត។
េក្រម ភាពទ ំងសនេះម្តូវបានតម្រូវឲ្យអនុវតត សម្ពាេះសដាយសារសោេេញ្ញារបេ់អ្នក្ វាអាចសៅរ ួចដែលអ្ន ក្មានជំងឺ COVID-19
និងអាចចរល ងសរសោេសនេះសៅអ្ន ក្ែថ្ទ។
សបើេិនជាអ្ន ក្សចញអ្ការៈម្េ ុនសតត ក្អ ក្ ែក្ែសងា ើរែល ី ឬ េញ្ញា និងសោេេញ្ញាសផ្សងៗសទៀតថ្នជំងឺ COVID-19 អ្ន ក្េួ រពិោរណា
ទក្់ទងសៅ អ្ន ក្ផ្ត ល់សេវាដងទ ំេុែភាពរបេ់អ្នក្ ដែសទូ រេពា ែំបូន្ទមនម្េូសពទយ ឬអ្ន ក្ផ្ត ល់សេវាពាបាលពីចមាៃយ
េម្មាប់ការវាយតថ្រល សវជជ សាន្តេត និងសែើរបីពិភាក្ាមាសតើអ្នក្េួ រស្វ ើសតេត ឬក្៏អ្ត់ (សបើេិនជារិនទន់បានដណន្ទំ)។
ម្បេិនសបើអ្នក្ជាជនោេ់ជោ និង/ឬមាន បញ្ញាេុែភាព ដែលអាចស្វ ើឲ្យអ្ន ក្មានហានិភយយ (risk) កាន់ដតែព េ់
ក្នុងការសក្ើតជំងឺ្ៃន់្ៃរ វាជាការេំខាន់ដែលម្តូវម្បាប់ឲ្យអ្ន ក្ផ្ត ល់សេវាដងទេ
ំ ុែភាពរបេ់អ្នក្ែឹងយងឆ្ប់រហយេមា
សតើអ្នក្មានសោេេញ្ញាងមី ឬដែលកាន់ដត្ៃ ន់្ៃរសៅឬក្៏អ្ត់។
ដេវ ងរក្ការដងទ ំសវជជ សាន្តេតបន្ទាន់ ឬេសន្តង្គាេះបន្ទាន់ភាលរៗ សបើេិនជាអ្ន ក្ពិបាក្ែក្ែសងា ើរ មានេមាព្ឬចុក្ម្ទូងរបេ់អ្នក្
ឬសោេេញ្ញាសផ្សងៗសទៀតដែល្ៃ ន់្ៃរ ឬេួ រឲ្យម្ពួ យបាររភ េម្មាប់អ្នក្។
សោលបំែងន្សេចក្ត ីបង្គាប់
សោលបំណងថ្នសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះេឺសែើរបីជួយពនយឺតការរ ីក្ោលដាលថ្នសរសោេក្ូ រ ូណាម្បសភទងមី (COVID-19) សែើរបីការពារ
បុេាលដែលមានហានិភយយ (risk) ែព េ់ និងសែើរបីការពារម្បពយនធដងទេ
ំ ុែភាពពីការសក្ើនស ើងខាលំងថ្នក្រណីរក្ក្នុង
បនា ប់េសន្តង្គាេះបន្ទាន់ និងរនា ីរសពទយរបេ់ែល ួន។ រែា California េថ ិតសៅក្នុងភាពអាេនន សដាយសារជំងឺោតតបតេក្ល COVID-19
សហើយជំងឺ COVID-19 េឺជាសម្ោេះមានក្់ែ៏េំខាន់រួយចំសពាេះេុែភាពរបេ់សាធារណជនសៅក្នុងសខាន្ី Los Angeles។
សរសោេសនេះអាច្ល ងពីរនុេសមានក្់ដែលមានការបេះពាល់ជិតេន ិទធសៅរនុេសមានក្់សទៀតបានយងង្គយ។ រនុេសម្េប់ោនមាន
ហានិភយយ (risk) សក្ើតជំងឺ បុដនត រនុេសរួ យចំនួនមានហានិភយយ (risk) កាន់ដតែព េ់េម្មាប់ជំងឺ្ៃន់្ៃរ (ែូ ចជាជំងឺរលាក្េួ ត
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកតបី ង្គាប់របស់មន្តនសតី ោុ ភិបាល
ឬែូ ចេរ ីោងា ) ឬសាលប់បាត់បង់ជី វ នតសដាយសារអាយុ េភាពោងកាយ និង/ឬេភាពេុែភាពរបេ់ពួក្សេ។
រិនមានវាក្់សាំងសែើរបីការពារម្បឆ្ំងជំងឺ COVID-19 សទ និងរិនមានថ្នព
ាំ ាបាលេយក្តិេិទធិេម្មាប់ការពារជំងឺសនេះស ើយ។
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះេឺដផ្អ ក្សលើភេតុតាងវ នទាសាន្តេត និងការអ្នុវតត លអបំផ្ុតដែលបានសាាល់ និងមានន្ទសពលបចចុបបនន សនេះ។
ការឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្ និងការសៅដាច់ពីសេ (ចតាត ីេយក្ត) ម្តូវបានដណន្ទំសដាយ Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) និងអ្ន ក្ជំន្ទញេុែភាពសាធារណៈសផ្សងសទៀតមាជាយុទធសាន្តេតែ៏េយក្តិេិទធិសែើរបីទប់សាាត់ការ្ល ងជំងឺ COVID19។
អាជាា្រណននក្ចាប់
សេចក្ត ីបង្គាប់របេ់រន្តនតីេុខាភិបាលថ្នសខាន្ី Los Angeles សនេះម្តូវបានបសងា ើតស ើងសម្ការអ្ំណាចចបប់េតីពីេុែភាព
និងេុវតថ ិភាពរបេ់រែា California ដផ្ន ក្ 101040, 101085, 120175, 120215, 120220 និង 120225។ រន្តនតីេុខាភិបាល
អាចស្វ ើេក្រម ភាពបដនថ រ ដែលមានែូ ចជាការឃុំែល ួនេុី វ នល ឬតម្រូវឲ្យសេេថ ិតសៅអ្ោរដងទ ំេុែភាព ឬទីតាំងសផ្សងសទៀត
សែើរបីការពារេុែភាពសាធារណៈ សបើេិនជាបុេាលដែលម្តូវសោរពតារសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះសលម ើេ ឬរិនសោរពតារសេចក្ត ី
បង្គាប់សនេះ។ ការសលម ើេសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ ក្៏ជាបទសលម ើេដែលអាចផ្ត ន្ទាសទេសដាយជាប់ពនធ ន្ទោរ ពិនយយជាសាច់ម្បាក្់ ឬទ ំងពីរ
ផ្ងដែរ។
្្ធា្

• ការខែ ាំអាំពីការរៅដាច័់ពីរគរៅផ្ទ ោះសម្រាប់អនកបោះពាល់ជិតសន ិទជាេួ យជាំងឺ COVID-19:
www.ph.lacounty.gov/covidquarantine (ភាសាអ្ង់សេល េ និងភាសាសផ្សងៗសទៀត) និង
www.ph.lacounty.gov/covidcuarentena (ភាសាសអ្េបញ)

េម្មាប់ឯក្សារសយងសបើេិនជាអ្ន ក្ឈឺសដាយមានអ្ការៈម្េ ុនសតត ក្អ ក្ ឬែក្ែសងា ើរែល ី

• ការដណន្ទំអ្ំពីការដាក្់ឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្សៅផ្ា េះេម្មាប់បុេាលដែលមានជំងឺ COVID-19៖
www.ph.lacounty.gov/covidisolation (ភាសាអ្ង់សេល េ និងភាសាសផ្សងៗសទៀត) និង
http://ph.lacounty.gov/covidaislamiento (ភាសាសអ្េបញ)

• សេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យដាក្់ែល ួនឲ្យសៅដាច់សដាយដ ក្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health៖
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation.pdf (ភាសាអ្ង់សេល េ)
និង http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_Isolation-Cambodian.pdf
(ភាសាដែម រ)
េំែួរទាក្់ទ្ង្ឹងសេចក្ត ីបង្គាប់ស្ះ
សបើេិនជាអ្ន ក្មានេំណួរទក្់ទងនឹងសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ េូ រទូ រេពា សៅ ន្ទយក្ដាានេុែភាពសាធារណៈរបេ់សខាន្ី Los
Angeles តាររយៈសលែ (833) 540-0473, ចុចសលែ 2។

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

កាលបរ ិសចេ ទ្

រន្តនតីេុខាភិបាល
សខាន្ី Los Angeles
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