នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ស
ី ុោភិបាលសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងជំងឺ COVID-19
សេចក្ត ីបង្គាប់ឱ្យស្វ ច
ើ ត្តតឡីេក្
័ ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health
សេចក្ត ីបង្គាប់ដែលបានដក្េម្រួ លបានសចញសៅ៖ ថ្ងៃទី 18 ដែឧេភា ឆ្នាំ 2022
មានម្បេិទធិភាពចាប់ពីសមា៉ោង 12:01 យប់ សៅថ្ងៃ ម្ពហេបតិ៍ ទី 19 ដែឧេភា ឆ្នាំ 2022
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះជាំនួេឲ្យសេចក្ត ីបង្គាប់ឱ្យស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health
ដែលបានសចញកាលពីថ្ងៃទី ថ្ងៃ ទី 13 ដែសរសា ឆ្នាំ 2022។
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះមានម្បេិទធភាពរហូ តែល់ម្តូវបានទុក្ជាសមាឃៈ (លុបសចាល) សោយ
រន្តនតីេុខាភិបាល។

សូមអានខសចកត ីបង្គាប់ទង
ំ មូ លខនេះខដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់។
ការសង្ខេ បនៃចំណុចសំខាៃ់ៗ៖ (ការផ្លាស់ប្តរម្តូ
ូ វបានរំលេចលោយពណ៌លេឿង)៖
5/18/2022៖
•

បានប្ញ្ជាក់យ៉ោងចាស់ថា
មនុសសទាំងឡាយដែេរិនមានលោគសញ្ជា
សហើយដែេបានប្៉ះពាេ់
សៅនឹងប្ុគគេដែេមានជាំងឺ COVID-19 (បុគ្ាលដែលមានទាំនាក់ទាំនងសហើយដែេរិនមានសោគ្េញ្ញា) ត្រូវ
បានសលើក្ដលងពីការល្វ ច
ើ ត្តាឡីស័ក
លោយមិនគិរអាំពីស្ថានភាពថ្នការចាក់ថានប្
ាំ ង្ការលឡើយ។
ស េះជាយ៉ោងណាក្៏សោយ
ពួ កលគត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យអនុវតត ត្តររត្មូវការ ាំងឡាយដែេ
បានបញ្ញាក្់ែូចខាងសម្ការសនេះ។
ជាការក្ត់សមាគេ់ថា
មនុសសមួ យចាំនួនដែេរស់លៅ
ឬល្វ ើការលៅត្តរទីត្តាំងមានក្ម្រិតហានិភ័យែព េ់ដែលបានបញ្ញាក្់ ង
ាំ ឡាយ
នឹងត្រូវ
អនុវរា ត្តមតម្រូវការចាំស េះ វ សេ័យជាក់
លាក់
កនុងការ ក្់ព័នធលៅនឹងការរ ឹរប្នា ឹងដនន ក្ការង្ករ
ឬការផ្លាកពីការង្ករ។
បុគ្ាលិក្សៅត្តរទីត្តាំងសនេងសទៀតម្តូវបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យអនុវតត ត្តរតម្រូវការថ្នការផ្លាកពីការង្ករ
និង/ឬតម្រូវការថ្នការវ សលត្រឡប្់លៅល្វ ើការវ ិញ រប្ស់ Cal OSHA។

•

ជាការក្ត់សមាគេ់ថា ការលេើកដេងពីការល្វ ើលរសា រកលមលោគ COVID-19 ចាំលពា៉ះបុគ្ាលដែលមានទាំនាក់
ទាំនងសហើយដែលរិនមានលោគសញ្ជា
ម្ពរ ង
ាំ បានល្វ ើលរសា ទទួ េេទធ ផេវ ិជា មាន
ពីសពលមុនលោយសម្បើម្បាេ់ការល្វ ើលរសា រកលមលោគ COVID-19 កនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 90 ថ្ងៃកនា ងមក
និងបានជាេេះសេបើយសឡើង វ សញ ែោបណាពួ កលគមិនមានលោគសញ្ជាលនា៉ះ។

• ជាការករ់សមាគេ់ថា

បុគ្ាលដែលមានទាំន្ទក្់ទាំនងទាំងអស់ត្រូវដរពាក់មាស់ដែលមានកត្មិរការពារេា
ណាេ់លពេលៅដក្បរអន កែថ្ទែណៈលៅកនុងអគារ និងសពលសៅជិតអន ក្ែថ្ទែណៈលៅខាងលត្ៅអគាររហូ រ
ែេ់ចុងប្ញ្ច ប្់ថ្ងៃទី 10 សោយមិនគិរអាំពីស្ថានភាពថ្នការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសឡើយ។

មៃុសសទំខឡាយដែលត្រូវអៃុវរត តាមង្សចក្ត ីបង្គាប់របស់មន្តៃត ីសុខាភិបាលង្ៃេះ
ប្ុគគេទាំងអស់ដែេរស់លៅ ឬល្វ ើការលៅកនុងដែនយុត្តា្ិការ (លត្កាមការត្គប្់ត្គង) រប្ស់សុខភាពលខាន្ី
Los Angeles សហើយដែេបានប្៉ះពាេ់លៅនឹងមនុសសដែេត្រូវបានល្វ ើលោគវ ិនិចឆ័យ (ពិនិតយសឃើញ) ថាមានជាំងឺ
COVID-19 (ប្ុគគេដែេមានទាំនាក់ទាំនងជិរសន ិទធ) ត្រូវអនុវរា ត្តមរត្មូវការ ង
ាំ ឡាយថ្នលសចកា ីប្ង្កគប្់លន៉ះ
ដែល ក្់ព័នធជាពិលសសសៅនឹងស្ថានភាពរប្ស់ពួកលគ
និងសេចក្ដ ីដណនាាំសត្មាប្់ការល្វ ើចត្តាឡីស័ក
ែូ ចដែលបានបង្គាញខាងលត្កាម សោយរិនគ្ិតថ្បានសលើក្ដលងពីការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្ ឬអត់សន្ទេះសទ។
លសចកា ីប្ង្កគប្់លន៉ះមិនអនុវរា ចាំលពា៉ះការត្គប្់ត្គងរបេ់ប្ុគគេិកដននក្ដងទាំសុខភាពដែេបានប្៉ះពាេ់សៅនឹ
ងសរសោគ្
សហើយដែេក្ាំពុងល្វ ើការលៅត្តរទីត្តាំងដងទាំសុខភាព
លហើយក៏មិនអនុវរា ចាំលពា៉ះការ
ត្គប្់ម្គ្ងរបេ់បុគ្ាលិក្ដននក្សេវាក្រម សវជាសាន្តេតសលគង្កគ៉ះប្នាាន់ដែេបានប៉ោេះ ល់សៅនឹងសរសោគ្
សហើយដែលក្ាំពុងស្វ ើការសៅក្នុងទីត្តាំងថ្នដននក្សលគង្កគ៉ះប្នាាន់មុនមនា ីរលពទយ (prehospital) ឬទីត្តាំងដផនក
ដងទាំសុខភាពលឡើយ។
Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Quarantine Order
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល
បុគ្ាលិក្ដននក្ដង េ
ាំ ុែភាពដែលបានប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគគួ រដរលោងលៅលេើសគ្ហទាំព័រ ការរ ឹរប្នា ឹងសលើ
ការង្ករសត្មាប្់អនកជាំនាញដផនកដងទាំសុខភាព (HCP) ដែេមិនមានលោគសញ្ជាសហើយដែេបានប្៉ះពាេ់សៅ
នឹងលមលោគ។
បុគ្ាលិក្ដននក្សេវាក្រម លវជាស្ថគសា សលគង្កគ៉ះប្នាាន់គួរដរលោងលៅលេើសគ្ហទាំព័រ
ការរ ឹរប្នា ឹងសលើការង្ករសត្មាប្់អនកជាំនាញដផនកសេវាក្រម លវជាស្ថគសា សលគង្កគ៉ះប្នាាន់ (EMS) ដែេមិនមានលោគ
សញ្ជាសហើយដែេបានប្៉ះពាេ់នឹងលមលោគ។
លសចកា ីប្ង្កគប្់លន៉ះក៏មិនអនុវរា ចាំលពា៉ះការត្គប្់ត្គងរប្ស់រនុេេដែលេថ ិតសៅទីត្តាំងសហើយដែេបានប្៉ះពាេ់
សៅនឹងលមលោគ
និងប្ុគគ
េិកដែេបានប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគលៅត្តរទីត្តាំងមានក្ម្រិតហានិភ័យែព េ់ដែលបានបញ្ញាក្់លផសងលទៀរ
ម្បេិនសបើនិយយចាំស េះការរ ឹតបនត ឹងដននក្ការង្គរ
ឬការផ្អាក្ពីការង្គរ។
រនុេេដែលេថ ិតសៅទីត្តាំង
និងប្ុគគេិកដែេបានប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគលៅត្តរទីត្តាំងមានក្ម្រិតហានិភ័យខព ស់ែូចខាងសម្ការសនេះ
ត្រូវដរអនុវរា ត្តមរត្មូវការជាក់លាក់ចាំលពា៉ះទីត្តាំងរប្ស់ពួកលគ៖
• ទីត្តាំងដងទាំសុខភាពរយៈលពេដវង
• មណឌេដងទាំមនុសសលពញវ័យ និងមនុសសចាស់
• ទីជម្រក្េម្មាប់ជនអន្ទថ្
• រណឌលដក្ដម្ប និងរណឌលឃុាំឃាំង
• រជឈរណឌលការ ររលក្ក្សតត និងទីជម្រក្សពលមានសម្រេះបន្ទាន់
អាម្េ័យសៅសលើប្ទោានប្លណា
ា ៉ះអាសនន ប្នាាន់ថ្នការទប្់ស្ថាត់ជាំងឺ COVID-19 (ETS) រប្ស់ Cal/OSHA ប្ុគគ
េិក លៅត្តរទីត្តាំងលផសងលទៀរដែេបានប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគ រត្មូវចាាំបាច់ឱ្យអនុវរា ត្តរ រត្មូវការថ្ន
ការផ្លាក ពីការង្គរ និង/ឬ វ សលត្រឡប្់លៅស្វ ើការវ ិញ រប្ស់ Cal-OSHA។ សូ មលោងលៅលេើសគ្ហទាំព័រ ការល្ា ើយ
រប្លៅនឹងជាំងឺ COVID-19 លៅកដនា ងល្វ ើការ រប្ស់លខាន្ី LA សត្មាប្់ព័រ៌មានេមា ិរបដនថ រ។ សូ មករ់
សមាគេ់ថា សត្មាប្់ការប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគដែេលកើរលឡើងលៅត្តរកដនា ងល្វ ើការ Cal-OSHA លត្ប្ើ
ម្បាេ់និយរន័យថ្នប្ុគគលដែេមានទាំនាក់ទាំនងជិរសន ិទធរួយសនេងសទៀត។
សូ មករ់សមាគេ់ថា
សត្មាប្់ការប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគលៅត្តរទីត្តាំងអប្់រំ
អាចមានការលត្ប្ើម្បាេ់
និយមន័យថ្នប្ុគគលដែេមានទាំនាក់ទាំនងជិរសន ិទធរួយសនេង
ចាំលពា៉ះកុមារ/សិសស។
សូ មលមើេលគហទាំពរ័
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/parents។

បុគ្ាលដែលមាៃទំនាក្់ទំៃខជិរសនិទធ ខ ើយដែលម្រត្ូវបានខលើកដលងពីការង្្វ ើចតាតឡីស័ក្
សោយរិនគ្ិតអំពីសាថនភាពថ្នការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គាររបេ់អនក្
ល់ខៅនឹងអន កដែលានជាំងឺ
COVID-19
អន ក្រិនចាាំបាច់ស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្សោយសៅឆ្ៃយពីអនក្ែថ្ទសឡើយ។

ម្បេិនសបើអនក្បានប៉ោេះ
សហើយរិនមានសោគ្េញ្ញាអវ ីសទ

អន កត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់ឱ្យ៖
a)

ក្់មា៉ោេ់ដែលមានក្ម្រិតការ រលា ណាេ់សពលសៅជិតអន ក្ែថ្ទ ែណៈសៅក្នុងអររ សហើយនិង
សពលដែលមានទាំន្ទក្់ទាំនងជិតេន ិទធ (ក្នុងបរ សសវណ 6 ហវ ីត) ជារួ យនឹងអន ក្ែថ្ទ ែណៈសៅខាងសម្ៅ
អររ េម្មាប់រយៈសពលេរុបចាំនួន 10 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីមានទាំន្ទក្់ទាំនងចុងសម្កាយជារួ យនឹងអន ក្
ដែលបានឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19។ មា៉ោេ់សនេះគ្ួ រដតជាមា៉ោេ់ក្ម្រិតសវជាសាន្តេតដែលបិទជិតលា ជាឧប
ក្រណ៍ជាំនួយការែក្ែសងា ើរដែលបិទជិតលា ឬជាមា៉ោេ់ដែលអាចសម្បើម្បាេ់សឡើង វ សញបានសហើយដែល
បិទជិតលា និងមានការសម្ចាេះក្ម្រិតែព េ់ ម្ពរ ង
ាំ មានដែេលួ េពីសលើដននក្ម្ចរុេះ។ (េូ រ
សរើលសគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/masks េម្មាប់ព័ត៌មានលរា ិតអាំពីមា៉ោេ់ដែលមានក្ម្រិត
ការ រលា បាំនុត។ និង

b) ស្វ ើសតេត * ក្នុងអាំឡ
ុ ងសពល 3 សៅ 5 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការប៉ោេះ

ភាពថ្នការឆ្ល ងសរសោគ្របេ់អនក្។ និង
(សូ មករ់សមាគេ់៖

ល់ចុងសម្កាយរបេ់អនក្ សែើរបីក្ាំណត់សាថន

ត្ប្សិនលប្ើអនកល្វ ើលរសា ទទួ េេទធ ផេវ ិជា មាន
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ង
ាំ អេ់

c) ត្តមោនខល ួនអន កផ្អាល់

ចាំស េះសោគ្េញ្ញាន្ទន្ទ
ថ្ងៃប្នាាប្់ពីការប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគ។ ៃិខ

ត្តមរយៈលគហទាំព័រ

េម្មាប់រយៈលពេ

10

(សូ មករ់សមាគេ់៖
ត្ប្សិនលប្ើលោគសញ្ជាមានការវ ិវរា ន៍
(សក្ើតមាន)
សូ មល្វ ើលរសា
និងលៅដរផា៉ះឆ្ៃយពីអនកែថ្ទ។
ត្ប្សិនលប្ើអនកល្វ ើលរសា ទទួ េេទធ ផេវ ិជា មាន
សូ មអនុវរា ត្តមរត្មូវការថ្នការោក្់ែល ួនឱ្យសៅោច់លោយដឡក ង
ាំ អេ់
ត្តមរយៈលគហទាំព័រ
ph.lacounty.gov/covidisolation)
d) សូ មអនុវរា ត្តមជាំហានលផសងសទៀតទាំងអស់លៅកនុងលសចកា ីដណនាាំសត្មាប្់ប្ុគគេដែេមានទាំនាក់ទាំ

នងជិរសន ិទធលៅនឹងជាំងឺ COVID-19 ដែេមានជាភាស្ថអង់លគា ស ភាសាលអសាញ និងភាស្ថលផសង
លទៀរត្តមរយៈលគហទាំព័រ ph.lacounty.gov/covidcontacts។

*ការល្វ ើលរសា មិនត្រូវបានរត្មូវចាាំបាច់លឡើយ ត្ប្សិនលប្ើអនកបានល្វ ើលរសា ទទួ េេទធ វ ិជាមានពីលពេមុន
លោយលត្ប្ើម្បាេ់ការល្វ ើលរសា រកលមលោគ COVID-19 កនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 90 ថ្ងៃក្នល ងរក្លន៉ះ ែរាបណាអន ក្មិ
ៃមាៃង្រាគ្សញ្ញា។

ៃិយមៃ័យនៃបុគ្ាលដែលមាៃទំនាក្់ទំៃខជិរសនិទធ
ចាំលពា៉ះលគាេប្ាំណងថ្នលសចកា ីប្ង្កគប្់លន៉ះ
“ប្ុគគេដែេមានទាំនាក់ទាំនងជិរសន ិទធ”
មានក្់ម្តូវបានក្ាំណត់និយរន័យថា ជាប្ុគគេណាមានក្់ដែេសា ិរលៅទីេាំហប្រ ិោកាសខាងកនុងអគាររ ួមគាន
ឧទហរណ៍ សៅក្នុងនាេះ ប្នា ប្់រង់ចាាំលៅត្តមគា ីនិក លេើយនដ លហា៉ះ ។េ។ សត្មាប្់រយៈលពេសរុប្រ ួរចាប្់ពី 15
នាទីសឡើងសៅ ក្នុងអាំឡ
ុ ងលពេ 24 លមាង (ឧទហរណ៍ ការប្៉ះពាេ់សៅនឹងសរសោគ្រយៈលពេ 5 នាទីចាំនួន 3
ែងលផសងគាន
េម្មាប់រយៈសពលសរុប្ 15 នាទី) កនុងអាំឡ
ុ ងលពេថ្នប្ុគគេដែលបាន្ា ងលមលោគ
(បានប្ញ្ជាក់ពីមនា ីរពិលស្ថ្ន៍ ឬការល្វ ើលោគ វ ិនិចឆ័យដបបសវជាសាន្តេត) សន្ទេះ អាចចរល ងសរសោគ្បនត បាន។
សូ មករ់សមាគេ់ថា
អាចមានការសម្បើម្បាេ់និយមន័យថ្ន
“ប្ុគគេដែេមានទាំនាក់ទាំនងជិរសន ិទធ”
រួ យសនេងសទៀត ត្ប្សិនលប្ើអនកបានប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគ ខណៈលពេលៅកដនា ងល្វ ើការ ស្ថលាលរៀន ឬទី
ត្តាំងដែេមានក្ម្រិតហានិភ័យខព ស់ (សា ិរលៅក្នុងបរ សសវណ 6 ហវ ីរពីអនកដែលអាចចរល ងលមលោគបនត បាន
សត្មាប្់រយៈលពេសរុប្ោងលហាចណាស់ 15 នាទីកនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 24 លមាង)។

ខសចកដ ីដណនាំ
1. កាត្់បនថ យហានិភយ
័ (ខម្ររេះថ្ននក់) របស់អនកកនុងការចមល ងជំងឺ COVID-19 ខៅអន កែទទ
ប្ុគគេដែេមានទាំនាក់ទាំនងជិរសន ិទធទ ាំងអស់ គួ រដរចារ់ វ ិធានការលែើមបីការ់ប្នា យហានិភ័យថ្ន
ការរ ីកោេោេជាំងឺ COVID-19 លៅអន កែថ្ទ សោយមិនគ្ិតថាពួ កលគបានល្វ ើចត្តាឡីស័ក ឬអរ់លនា៉ះលទ។
ប្ុគគេដែេមានទាំនាក់ទាំនងជិរសន ិទធទ ាំងអស់ ត្រូវដត៖
a. ពាក់មាស់ដែេមានកត្មិរការពារេា ណាស់ លពេលៅដក្បរអន កែថ្ទ ែណៈលៅកនុងអគារ និង
លពេលៅជិរអន កែថ្ទ ែណៈលៅខាងលត្ៅអគារ រហូ រែេ់ចុងប្ញ្ច ប្់ថ្ងៃទី 10។ លន៉ះរ ួមប្ញ្ចេ
ូ
ទ ាំងការពាក់មា៉ោេ់លៅផា៉ះផងដែរ។ មាស់សនេះគួ រដរជា មាស់ក្ម្រិតលវជាស្ថគសា ដែេប្ិទជិរេា ជាឧប្
ករណ៍ជាំនួយការែកែលងហ ើមដែេប្ិទជិរេា ឬជាមាស់ដែលអាចលត្ប្ើម្បាេ់លឡើង វ ិញបានសហើយដែេ
ប្ិទជិរលា និងមានការសម្ចាេះក្ម្រិតែព េ់ ម្ពរ ាំងលោយមានដខសេួ សពីលេើដផនកត្ចមុ៉ះ។
(សូ មលមើេលគហទាំព័រ ph.lacounty.gov/masks សត្មាប្់ព័រ៌មានេមា ិរអាំពីមាស់ដែេការ
ពារេា ប្ាំផុរ។
Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Quarantine Order
Revised 5/18/22 (Cambodian)

Page 3 of 7

នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

b. ល្វ ើលរសា កនុងអាំឡ
ុ ងលពេ 3 លៅ 5 ថ្ងៃ ប្នាាប្់ពីការប្៉ះពាេ់ចុងលត្កាយរប្ស់អនកលែើមបីកាំណរ់
ស្ថានភាពថ្នការ្ា ងលមលោគរប្ស់អនក។ ការល្វ ើលរសា សនេះគួ រដរជាការល្វ ើលរសា រក្សរសោគ្ COVID19 ដែេបានទទួ លការអនុញ្ជារឱ្យសម្បើម្បាេ់លោយរែឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱ្េង (FDA) ែូ ច
ជាការល្វ ើលរសា រកស្ថរធារុដែេប្ញ្ចេ
ូ កនុងខល ួនលែើមបីប្លងា ើរភាពស្ថុាំ
(Antigen) ឬការល្វ ើលរសា
ពត្ងីកអាសុីែនុយលកា អុីច (NAAT)/ការស្វ ើលរសា រកទត្មង់លមលោគ (PCR) រ ួមទ ាំងការល្វ ើលរសា
ដែេអាចទិញបានលោយមិនចាាំបាច់មានលវជា ប្ញ្ជាផងដែរ។ កាំណរ់សមាគេ់៖ ត្ប្សិនលប្ើការល្វ ើ
លរសា សត្មាប្់ការវ ិេត្រឡប្់សៅល្វ ើការវ ិញ ការល្វ ើលរសា លន៉ះអាចចាាំបាច់ត្រូវេថ ិតសម្ការការសលងា រ
ឬោយការណ៍ត្តមវ ិ្ីជាក់លាក់មួយ។ សត្មាប្់ព័រ៌មានប្ដនា ម សូ មស្ថកសួ រលៅកាន់មាចស់អាជីវ
កមម ឬក្ដនល ងការង្គររប្ស់អនក លហើយសូ មលមើេលគហទាំព័រ សាំណួរដែេត្រូវបានសួ រជាញឹកញាប្់អាំពី
ការល្វ ើលរសា រប្ស់ Cal-OSHA។
ត្ប្សិនលប្ើអនក ឬប្ុគគេណាមានក់ដែេរស់លៅជាមួ យអន ក ត្ប្ឈមនឹងហានិភ័យខព ស់ក្នុងការធាាក់
ខល ួនឈឺ្ៃន់្ៃរ សូ មពិចារណាល្វ ើលរសា ឱ្យបានឆាប្់ត្តមដែេអាចល្វ ើលៅបាន។ ប្នាាប្់មក ត្ប្សិន
លប្ើល្វ ើលរសា ទទួ េេទធ ផេអវ ិជាមាន សូ មល្វ ើលរសា មា ងលទៀរលៅថ្ងៃទី 5 ឬប្នាាប្់ពីលន៉ះ។
ត្ប្សិនលប្ើេទធផេលរសា រប្ស់អនក គឺ វ ិជាមាន សូ មលមើេដផនកខាងលត្កាមដែេមានចាំណងលជើងថា
“ម្បេិនសបើអនក្វ សវតត
(សក្ើតមាន)
សោគ្េញ្ញាថ្នជាំងឺ
COVID-19
និង/ឬស្វ ើសតេត រក្សរសោគ្ទទួ លលទធនលវ សជា មាន”។
c. ត្តមោនេុែភាពរប្ស់អនកេម្មាប់រយៈលពេ 10 ថ្ងៃ ប្នាាប្់ពីការប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគរបេ់
អន ក្។ ត្ប្សិនលប្ើលោគសញ្ជាមានការវ ិវរា ន៍ (សក្ើតមាន) សូ មលមើេដផនកខាងលត្កាមដែេមានចាំណង
លជើងថា
“ម្បេិនសបើអនក្វ សវតត
(សក្ើតមាន)
សោគ្េញ្ញាថ្នជាំងឺ
COVID-19
និង/ឬស្វ ើសតេត រក្សរសោគ្ទទួ លលទធនលវ សជា មាន”។
វ ិ្ីោប្់ចាំនួនថ្ងៃ ។ ថ្ងៃទី 0 គឺជាថ្ងៃថ្នការប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគចុងលត្កាយរប្ស់អនក។ ថ្ងៃទី 1 គឺជាថ្ងៃ
ែាំប្ូងទ ាំងមូ េ ប្នាាប្់ពីការប្៉ះពាេ់សៅនឹងលមលោគចុងលត្កាយរប្ស់អនក។
ង្្វ ើចតាតឡីស័ក្ លុេះត្តាដរអន ក្ត្រូវបាៃង្លើក្ដលខ
អន ក្ម្តូវបានតម្រូវឱ្យស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្
(សានក្់សៅក្នុងនាេះរបេ់អនក្ឬលាំសៅោឋនរួ យសទៀត
និងសៅឆ្ៃយពីអនក្ែថ្ទ)
លុេះម្ត្តដតអន ក្ម្តូវបានសលើក្ដលងពីការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្
(េូ រសរើលដននក្ខាងសលើដែលមានចាំណងសជើងថ្
“បុគ្ាលដែលមានទាំន្ទក្់ទាំនងជិតេន ិទធ
សហើយដែលម្តូវបានសលើក្ដលងពីការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្”)។
សនេះក្៏សម្ េះ
ដតអន ក្បានប៉ោេះ ល់សៅនឹងសរសោគ្ដែលបងា ឱ្យមានជាំងឺ
COVID-19
សហើយអាចមានឆ្ល ងសរសោគ្
និងអាចោលោលសរសោគ្សនេះសៅអន ក្ែថ្ទរុនសពលមានសចញសោគ្េញ្ញា។
ខសចកត ីដណនាំសតីពីការខធវ ើចត្តតឡីស័ក៖
សៅសពលដែលអន ក្ក្ាំពុងស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្
អន ក្រិនអាចចាក្សចញពីក្ដនល ងថ្នការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្របេ់អនក្បានសទ សលើក្ដលងដតសែើរបីទទួ លបាន
ការដង ដាំ ននក្េុែភាពដែលចាាំបាច់ ឬេម្មាប់ការស្វ ើសតេត រក្សរសោគ្ COVID-19 ប៉ោុសណា
ណ េះ។ េូ រ ក្់
មា៉ោេ់ដែលមានក្ម្រិតការ រលា ណាេ់
ម្បេិនសបើអនក្ម្តូវដតសៅជិតអន ក្ែថ្ទ
រ ួរ ាំង
េមាជិក្ម្ក្ ុរម្គ្ួ សារផ្អាល់ែល ួនរបេ់អនក្នងដែរ។
អន ក្ម្តូវដតអនុវតត ត្តរការដណ
ន្ទាំសៅក្នុងសេចក្ត ីដណន្ទាំេម្មាប់អនក្ដែលមានទាំន្ទក្់ទាំនងជិតេន ិទធជារួ យនឹងជាំងឺ
COVID-19
ដែលមានជាភាសាអង់សគ្ល េ ភាសាសអេ៉ោាញ និងភាសាសនេងៗសទៀតសៅសលើសគ្ហទាំព័រ
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine។
រយៈខពលទនការខធវ ើចត្តតឡីស័ក៖
អន ក្ម្តូវដតសៅឆ្ៃយពីអនក្ែថ្ទឱ្យបានយ៉ោងសហាចណាេ់ 5 ថ្ងៃ និងអាចរហូ តែល់ 10 ថ្ងៃ សពញ
បន្ទាប់ពីការប៉ោេះ ល់ចុងសម្កាយរបេ់អនក្សៅនឹងបុគ្ាលដែលបានស្វ ើសោគ្វ សនិចឆ័យ
(ពិនិតយសឃើញ)
ថ្មានជាំងឺ COVID-19 ក្នុងក្រណីដែលអន ក្មានឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19។ េូ រសរើលព័ត៌មានលរា ិត
ខាងសម្ការសែើរបីក្ាំណត់ថ្សតើការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្សោយែល ួន
ឯងរបេ់អនក្អាចបញ្ច ប់បានសៅសពលណា។
a) អន ក្អាចបញ្ច ប់ការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្របេ់អនក្បានបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 5 ដតប៉ោុសណា
ណ េះ ម្បេិនសបើ៖
Health Officer Order for the Control of COVID-19: Public Health Emergency Quarantine Order
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

• អន ក្សៅដតរិនមានសចញសោគ្េញ្ញា និង
1
• អន ក្ទទួ លបានលទធនលអវ សជាមានថ្នការស្វ ើសតេត
រក្សរសោគ្
COVID-19
ពីេាំណាក្ដែលបានម្បរូ លយក្សៅថ្ងៃទី 5 ឬបន្ទាប់ពីសនេះ។
b) ម្បេិនសបើអនក្រិនអាចស្វ ើសតេត បានឬសម្ជើេសរ ើេរិនស្វ ើសតេត សហើយរិនមានសចញសោគ្េញ្ញា
ការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្បញ្ច ប់បានបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 10។
េូ ររំលឹក្ថ្៖ ថ្ងៃទី 0 គ្ឺជាថ្ងៃថ្នការប៉ោេះ ល់សៅនឹងសរសោគ្ចុងសម្កាយរបេ់អនក្។
គ្ឺជាថ្ងៃែាំបូង ាំងរូ ល បន្ទាប់ពីការប៉ោេះ ល់សៅនឹងសរសោគ្ចុងសម្កាយរបេ់អនក្។

ថ្ងៃទី

1

េូ រក្ត់េមាាល់៖ ម្បេិនសបើអនក្ម្េបត្តរលក្ខ ណៈវ សនិចឆ័យ (ល័ក្ខែ័ណឌ) សែើរបីបញ្ច ប់ការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្
រុនថ្ងៃទី
11
អន ក្ម្តូវបានតម្រូវចាាំបាច់ឱ្យបនត ត្តរោនេុែភាពរបេ់អនក្
សហើយអន ក្ម្តូវដតបនត ក្់មា៉ោេ់ដែលមានក្ម្រិតការ រលា ណាេ់ សពលសៅជិតអន ក្ែថ្ទ ជាពិសេេសៅ
ត្តរទីត្តាំងខាងក្នុងអររ រហូ តែល់ចុងបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 10។
សលើេពីសនេះសៅសទៀត ចាំស េះ
ការវ សលម្តឡប់សៅស្វ ើការវ សញ
អន ក្ម្តូវបានតម្រូវចាាំបាច់
ឱ្យ ក្់មា៉ោេ់សពលសៅក្ដនល ងស្វ ើការ
េរុបចាំនួន 10 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីមានការប៉ោេះ ល់សៅនឹងសរសោគ្។

2. ម្របសិនខបើអនក វ វវត្ត
(ខកើត្ាន)
និង/ឬខធវ ើខត្សតរកខមខោរទទួ លលទធ ផល វ វជមាាន

ខោរសញ្ញាទនជំងឺ

COVID-19

ម្បេិនសបើអនក្វ សវតត (សក្ើតមាន) សោគ្េញ្ញា
ណារួ យថ្នជាំងឺ COVID-19 ក្នុងអាំឡ
ុ ងសពល 10
ថ្ងៃចាប់ត្តាំងពីការប៉ោេះ ល់ចុងសម្កាយជារួ យនឹងបុគ្ាលដែលនទុក្សរសោគ្
អន ក្ម្តូវដតោក្់ែល ួនឱ្យសៅោច់សោយដឡក្ជាបន្ទាន់
(សានក្់សៅដតនាេះរបេ់អនក្ឬលាំសៅោឋនរួ យសនេងសទៀត
និងសៅោច់ឆ្ៃយពីអនក្ែថ្ទ)
សហើយម្តូវស្វ ើសតេត រក្សរសោគ្
COVID-191។
មានការដណន្ទាំឱ្យអន ក្ពិចារណា ក្់ទងសៅអន ក្នតល់សេវាក្រម ដននក្ដង ាំេុែភាពរបេ់អនក្
ដែេទូ រេ័ពានដល់ែាំបូន្ទមនដននក្ វ សជាសាន្តេត
ឬអន ក្នតល់សេវាក្រម ពាបាលពីចមាៃយ
េម្មាប់ការវាយតថ្រល លក្ខ ណៈសវជាសាន្តេត
និងការពាបាលដែលអាចទទួ លបាននងដែរ។
ប្នា
ពាក់មាស់ដែេមានកត្មិរការពារេា ណាស់លពេលៅជិរអន កែថ្ទ
យ៉ោងសហាចណាេ់ែេ់ចុងប្ញ្ច ប្់
ថ្ងៃទី 10។
ម្បេិនសបើអនក្ស្វ ើសតេត ទទួ លលទធ នល វ សជាមានេម្មាប់ជាំងឺ
COVID-19
ឬអន ក្នតល់សេវាក្រម ដនន ក្ដង ាំេុែភាពរបេ់អនក្គ្ិតថ្អន ក្មានជាំងឺ
COVID-19
បនត ក្់មា៉ោេ់របេ់អនក្
និងអនុវតត ត្តរ
សេចក្ត ីបង្គាប់ឱ្យោក្់ែល ួនសៅសោយដឡក្ជាបន្ទាន់េម្មាប់ជាំងឺ
COVID-19
និងសេចក្ត ីដណន្ទាំអាំពីការោក្់ែល ួនឱ្យសៅោច់សោយដឡក្សៅនាេះេម្មាប់អនក្ឆ្ល ងជាំងឺ
COVID-19
របេ់ន្ទយក្ោឋនេុែភាពសាធារណៈថ្នសខាន្ី
Los
Angeles
ដែលមានជាភាសាអង់សគ្ល េ
ភាសាសអេា៉ោញ និងភាសាសនេងសទៀតត្តររយៈសគ្ហទាំព័រ http://ph.lacounty.gov/covidisolation។
ខរលបំណងទនខសចកត ីបង្គាប់
សរលបាំណងថ្នសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះគ្ឺសែើរបីជួយពនយឺតការរ ើក្ោលោលថ្នជាំងឺ COVID-19 សែើរបីការ រ
បុគ្ាលដែលម្បឈរនឹងហានិភ័យ (អាចនឹងមានសម្រេះថ្នក្់) ែព េ់ និងសែើរបីការ រម្បព័នធដង ាំេុែ
ភាពពីការសក្ើនសឡើងខាលាំងថ្នក្រណីរក្ក្នុងបនា ប់េសន្តង្គាេះបន្ទាន់ និងរនា ីរសពទយ។ សរសោគ្សនេះអាច
ឆ្ល ងពីរនុេេមានក្់សៅរនុេេមានក្់សទៀតដែលមានទាំន្ទក្់ទាំនងជិតេន ិទធ
បានយ៉ោងង្គយ
ជាពិសេេម្បេិនសបើពួក្សគ្រិនបានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ។
ការស្វ ើសតេត ម្តូវដតជាការស្វ ើសតេត ជាំងឺ COVID-19 ដែលបានទទួ លការអនុញ្ញាតឱ្យសម្បើម្បាេ់សោយរែឋ បាលចាំណីអាហារ និងឱ្េង (FDA)
ែូ ចជាការស្វ ើសតេត រក្សារធាតុដែលបញ្ចល
ូ ក្នុងែល ួនសែើរបីបសងា ើតភាពសាុាំ
(Antigen)
ឬការស្វ ើសតេត ពម្ងីក្អាេុីែនុយសក្ល អុីច
(NAAT)/ការស្វ ើសតេត រក្ទម្រង់សរសោគ្
(PCR)។
ការស្វ ើសតេត សោយែល ួនឯងអាចទទួ លយក្បាន
ប៉ោុដនត ម្បេិនសបើសម្បើម្បាេ់េម្មាប់ការវ សលម្តឡប់សៅស្វ ើការវ សញ
ការស្វ ើសតេត សនេះម្តូវដតេថ ិតសម្ការការេសងា ត
ឬោយការណ៍ត្តរវ ស្ីជាក្់លាក្់រួយ។ េម្មាប់ព័ត៌មានបដនថ រ េូ រសរើល េាំណួរដែលបានេួ រជាញឹក្ញាប់អាំពីការស្វ ើសតេត របេ់ CalOSHA។ េូ រសាក្េួ រសៅកាន់មាចេ់អាជីវក្រម ឬក្ដនល ងការង្គររបេ់អនក្អាំពី វ ស្ីទទួ លការស្វ ើសតេត ។
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

រនុេេ ាំងឡាយដែលរិនបានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារម្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ
COVID-19
ម្បឈរនឹងហានិភ័យ
(សម្រេះថ្នក្់)
ែព េ់បាំនុតការធាលក្់ែល ួនឈឺ
និងការសាលប់សោយសារជាំងឺ
COVID-19។
រនុេេវ ័យចាំណាេ់ដែលរិនបានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ
និងបុគ្ាល ាំងឡាយដែលរិនបានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ
សហើយដែល មានបញ្ញាេុែភាពជាក្់លាក្់ ម្បឈរនឹងហានិភ័យែព េ់បាំនុតក្នុងការធាលក្់ែល ួនឈឺ្ៃន់្ៃរ
(ទាំនងជាម្តូវេម្មាក្ពាបាលសៅរនា ីរសពទយ
ម្តូវការការដង ាំយ៉ោងខាលាំង
ម្តូវការសម្បើម្បាេ់មា៉ោេុន
ី ជាំនួយសែើរបីែក្ែសងា ើរ ឬទទួ លររណៈ [សាលប់]) សោយសារជាំងឺ COVID-19។
រនុេេ ាំងឡាយដែល មានម្បព័នធភាពសាុាំសែោយ សហើយបានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញម្បដហលជារិន
អាចបសងា ើតម្បព័នធការ រម្គ្ប់ម្រន់ពីថ្នប
ាំ ង្គារសន្ទេះបានសឡើយ
ែូ សចន េះពួ ក្សគ្អាចម្បឈរនឹងហានិភ័យក្នុងការធាលក្់ែល ួនឈឺ្ៃន់្ៃរដែរ។
សោយមានវតត មានថ្នសរសោគ្ម្បសភទ Omicron សន្ទេះ មានការសក្ើនសឡើងចាំនួនភាគ្រយថ្នអន ក្ដែល
បានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញអាច
សហើយនឹងអាចឆ្ល ងសរសោគ្បានដែរ។
ស េះយ៉ោងណាក្៏សោយ
បុគ្ាលដែលបានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញ
និងបានទទួ លចាក្់ែូេជាំរុញ
ម្តូវបានការ រយ៉ោងលា ពីការធាលក្់ែល ួនឈឺ្ៃន់្ៃរ និងសាលប់សោយសារជាំងឺ COVID-19 នងដែរ។
ចាំណុចេាំខាន់សន្ទេះ
ការឆ្ល ងសរសោគ្សម្កាយការចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារ ាំងសនេះ
សម្ចើនដតបណា
ត លឱ្យមានសោគ្េញ្ញាក្ម្រិតម្សាល ម្បេិនសបើមានដរនសន្ទេះ។ ស េះបីជាយ៉ោងណាក្៏សោយ
រនុេេដែលបានចាក្់ថ្នប
ាំ ង្គារសពញសលញសហើយក្៏សៅដតអាចចរល ង
សរសោគ្ែល់រនុេេសនេងសទៀតបានដែរ។
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះដនាក្សៅសលើភ័េតុត្តងវ សទាសាន្តេតនិងគ្ាំរ ូអនុវតត លាបាំនុត
ែូ ចដែលបានែឹងនិងមាននដល់ជូនន្ទសពលបចចុបបនន សន្ទេះ។
ការោក្់ឱ្យសៅោច់សោយដឡក្
និងការស្វ ើចត្តតឡីេ័ក្ម្តូវបានដណន្ទាំសោយរជឈរណឌលម្គ្ប់ម្គ្ងនិងទប់សាាត់ជាំងឹឆ្លង
(CDC)
និងអន ក្ជាំន្ទញេុែភាពសាធារណៈែថ្ទសទៀតថ្ សនេះជាយុទធសាន្តេតទប់សាាត់ការចរល ងជាំងឺ COVID-19
ដែលបានបញ្ញាក្់យ៉ោងពិតម្បាក្ែ។
អាជ្ញាធរដផនកចាប់
សេចក្ត ីបង្គាប់របេ់រន្តនតីេុខាភិបាលថ្នសខាន្ី Los Angeles សនេះម្តូវបានបសងា ើតសឡើងសម្ការ
អាំណាចចាប់េតីពីេុែភាព និងេុវតថ ិភាពរបេ់រែឋ California ដននក្ 101040, 101085, 120175,
120215, 120220,120225 និង 120295 ម្ពរ ាំងម្ក្រចាប់របេ់សខាន្ី Los Angeles ដននក្ទី
11.02.030។ រន្តនតីេុខាភិបាល អាចនឹងស្វ ើេក្រម ភាពបដនថ រ ដែលមានែូ ចជាការឃុាំែល ួនដបបេុី វ សល
ឬតម្រូវឲ្យសគ្េថ ិតសៅអររដង ាំេុែភាពឬទីត្តាំងសនេងសទៀត ឬការសចញការផ្អក្ពិន័យដបបរែឋ បាល
សែើរបីការ រេុែភាពរបេ់សាធារណជន
ម្បេិនសបើបុគ្ាលដែលម្តូវបានោក្់ឱ្យសររពត្តរ
សេចក្ត ីបង្គាប់សនេះសលម ើេ ឬរិនសររពត្តរសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ។
ធនធាន
• សេចក្ដ ីដណន្ទាំេម្មាប់អនក្ដែលមានទាំន្ទក្់ទាំនងជិតេន ិទធជារួ យនឹងជាំងឺ COVID-19៖
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine (ភាសាអង់សគ្ល េ និងភាសាសនេងសទៀត)
http://ph.lacounty.gov/covidcuarentena (ភាសាសអេា៉ោញ)

េម្មាប់ជាឯក្សារសយង ម្បេិនសបើអនក្ទទួ លបានលទធនលវ សជាមានពីការស្វ ើសតេត រក្សរសោគ្ COVID-19
និង/ឬអន ក្នតល់សេវាក្រម ដននក្ដង េ
ាំ ុែភាពេងេ័យក្នុងលក្ខ ណៈវ សជា សាន្តេតថ្ អន ក្មានជាំងឺ COVID-19៖
• សេចក្ដ ីដណន្ទាំអាំពីការោក្់ែល ួនឲ្យសៅោច់សោយដឡក្សៅនាេះ េម្មាប់បុគ្ាលដែលមានជាំងឺ COVID 19៖

http://ph.lacounty.gov/covidisolation (ភាសាអង់សគ្ល េ និងភាសាសនេងសទៀត)
http://ph.lacounty.gov/covidaislamiento (ភាសាសអេា៉ោញ)
• សេចក្ត ីបង្គាប់ឲ្យោក្់ែល ួនសៅោច់សោយដឡក្ជាបន្ទាន់របេ់ Public Health៖
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Coronavirus_Blanket_IsolationCambodian.pdf (ភាសាដែម រ)
http://ph.lacounty.gov/Coronavirus/reopening-la.htm#isolation
(ភាសាអង់សគ្ល េ និងភាសាសនេងសទៀត)
សំណួរទក់ទងនឹងខសចកត ីបង្គាប់ខនេះ
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នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី LOS ANGELES
ខសចកត ីបង្គាប់របស់មន្តនត ីសុោភិបាល

ម្បេិនសបើអនក្មានេាំណួរ ក្់ទងនឹងសេចក្ត ីបង្គាប់សនេះ
េូ រទូ រេ័ពាសៅ
សាធារណៈថ្នសខាន្ី Los Angeles ត្តររយៈសលែ (833) 540-0473។

ន្ទយក្ោឋនេុែភាព

ខនេះជ្ញការបង្គាប់របស់ខយើង៖
5/18/2022
Muntu Davis, M.D., M.P.H.
រន្តនតីេុខាភិបាល
សខាន្ី Los Angeles

កាលបរ វខចេ ទ
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