សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
11/6/20៖ �នបែន� មតំណស្រ�ប់�រែណ�ំស្រ�ប់អ�កែដល�នេ�គស��។ �នបែន� មធន�នស្រ�ប់
កម� ករកសិកម� ។

�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Public Health) កំពុងេធ� ើ�រេដើម្បី���បុគ�លិក និេ�ជក និង្រក �ម្រគ� �រ�ន
សុខ�ពល� ក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល COVID-19 េនះ។ ្រសបេពលែដលបុគ�លិក្រតឡប់េ�េធ� �
ើ រវ �ញ ��
�រសំ�ន់ែដលគួ រកត់ស��ល់� កែន� ងេធ� ើ�រខ� �នឯង្រត�វេធ� ើ�រ��ស់ប�រក
� � � ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បី�រ�រសុខ�ព
បុគ�លិក និងអតិថិជន។
ជំងឺ COVID-19 ឆ� ង�ចម្បងពីមនុស្សេ�មនុស្ស�មរយៈតំណក់ទឹកតូ ចៗពីផ� វ� ដេង� ើមែដលេកើតេឡើងេ�េពលមនុស្សឈឺ
ក� ក ក�
� ស់ ឬនិ�យ។ បុគ�លែដល��នេ�គស��ក៏�ចចម� ងេមេ�គេនះ�នែដរ។ តំណក់ទឹកតូ ចៗ� ំងេនះ�ច
��ក់ចូលេ�ក��ង�ត់ ឬ្រចមុះរបស់មនុស្សែដលស� ិតេ�ជិតៗ ឬ�ច្រត�វ�នដកដេង� ើមចូ លេ�ក��ងសួ ត។ �រសិក�
និងភស���ងស� ីពី�រ្រគប់្រគង�រឆ� ងជំងឺ �យ�រណ៍��ធម� �តំណក់ទឹកតូ ចៗ� ំងេនះេធ� ើដំេណើរ្របែហល 6 ហ� ីត
(្របែហលៃដ�តពីរ)។
ឯក�រេនះគូ សប��ក់ពី�រ�រ�រមួ យចំនួនែដលនិេ�ជក្រត�វ�នត្រម�វឲ្យអនុវត� េដើម្បីរក�អ� កឲ្យ�នសុខ�ពល� ។
េ�ក��ងករណីែដលអ� ក��ក់ខ� �នឈឺ ឬ�ំ�ច់្រត�វស្រ�កពី�រ�ររបស់អ�កេ�យ�រប���ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19
េផ្សងៗេទៀត ឯក�រេនះក៏ផ�ល់ជូនព័ត៌�នសំ�ន់ៗ�ក់ទងនឹងអត� ្របេ�ជន៍បុគ�លិក និងធន�នែដល
�នេដើម្បី�រ�រអ� កផងែដរ។

អ� ីែដលគួ ររ�ពឹងទុកេ�េពល្រតឡប់េ�េធ� ើ�រវ �ញ
និេ�ជក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យអនុវត� �មពិធី�រសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី�ក់�ក់ ែដល�ប់ប��ល
� � ំងពិធី�រ�ង
េ្រ�មេដើម្បី�រ�រសុខ�ពបុគ�លិក៖
•

•
•
•

អនុ��តឲ្យអ� កែដល�ចបំេពញ�រ�រពីផ�ះេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ �ពិេសសបុគ�លិកែដល�យរងេ្រ�ះដូ ច�អ� កែដល
�ន�យុេលើស 65 ��ំ អ� កែដល�នៃផ�េ�ះ និងអ� កែដល�នប��សុខ�ព�ុៃំ រ�។ និេ�ជក្រត�វ�នេស� ើឲ្យេរៀបចំ
ដំេណើរ�រ�រ�រេឡើង វ �ញ េដើម្បីបេង� ើនឱ�សស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ និងេដើម្បីប�រ�រកិ
�
ច��រ�រ
េ�្រគប់េពលែដល�ចេធ� ើ�ន េដើម្បីអនុ��តឲ្យបុគ�ល�យរងេ្រ�ះេធ� �
ើ រ�រពីផ�ះ។
• េបើសិន�អ� ក�ន�រ្រព� យ�រម� អំពីសុខ�ពរបស់អ�ក ចូ រ្របឹក�េ�បល់�មួ យអ� កផ� ល់េស�របស់អ�ក
េដើម្បីកំណត់�េតើ�រ្រតឡប់េ�បរ ���ស�រ�រេ្រ�ពីផ�ះរបស់អ�ក�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់អ�កឬក៏អត់។
េបើសិន�មិន�នសុវត� ិ�ព ចូ រពិ�ក��មួ យនិេ�ជករបស់អ�កេដើម្បីេមើល�េតើអ�ក�ច្រត�វ�ន
�ត់�ំង�រកិច��រ�រេឡើង វ �ញ ែដលអនុ��តឲ្យអ� កេធ� ើ�រ�រពីផ�ះ�នឬក៏អត់។
ប�រ� ឬ��ស់�លវ ��គ�រ�រេដើម្បីឲ្យបុគ�លិកបេង� ើនគំ�ត�ង�យ�អតិបរ�េ�ក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ និង��ស់
�រស្រ�កក��ងអំឡ
� ងេវនេធ� �
ើ រ េដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�ត�ង�យក��ងទីកែន� ងស្រ�ក។
ែណ�ំបុគ�លិកកុំឲ្យមកេធ� �
ើ រេបើសិន�ពួ កេគឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល�នជំងឺ
COVID-19។
េធ� ើ�រពិនិត្យេ�គស�� មុនេពលបុគ�លិកចូ លក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ។
• �រ្រត� តពិនិត្យ� ំងេនះនឹង�កសួ រអំពីេ�គស��ែដលអ� ក�ចនឹងកំពុង�ន និង�ច ឬមិន�ច
�ប់ប��ល
� �រពិនិត្យសីតណ
ុ � �ពេ�ទីកែន� ងេធ� �
ើ រ។
• េបើសិន�អ� កពិត�េចញេ�គស�� េ�ះអ� កនឹង្រត�វ�នេស� ឲ
ើ ្យ្រតឡប់េ�ផ� ះ។ េមើល
�រែណ�ំស្រ�ប់បគ
ុ � លែដល�នេ�គស��េ� ph.lacounty.gov/covidcare។
• េបើសិន�អ� ក្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យេឃើញ��នជំងឺ COVID-19 េ�ះអ� ក្រត�វ�នេស� ើឲ្យ
េ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះ។ េមើល�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់ពត
័ �
៌ នបែន� ម
�មអន�ញេ� ph.lacounty.gov/covidisolation។
• អ� កែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សឈឺនឹង�ំ�ច់្រត�វេ��ច់ពេី គ។ េមើល�រែណ�ំស្រ�ប់�រ
េ��ច់ពេី គស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីនរ�ខ� ះែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក��អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� និង
អ� ែី ដលពួ កេគ្រត�វែតេធ� ើ�មអន�ញេ� ph.lacounty.gov/covidquarantine។
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
•

•

•
•

•
•

ផ� ល់្រក�ត់�ំងមុខេ�យឥតគិតៃថ� ស្រ�ប់បុគ�លិកែដលប៉ះ�ល់�មួ យ��រណជន ឬបុគ�លិកេផ្សងេទៀត
ក��ងអំឡ
� ងេវនេធ� ើ�ររបស់ខ� �ន។ �្រស័យេលើ្របេភទ�រ�រែដលកំពុងេធ� ើ បុគ�លិកមួ យចំនួនក៏នឹង�ំ�ច់្រត�វ
�ក់ឧបករណ៍�រ�រេផ្សងេទៀតដូ ច�េ្រ�មៃដ ឬសន� ះ�ំងមុខផងែដរ។
• អ� កមិន�ំ�ច់�ក់រ�ំងមុខេឡើយ េបើសិន�អ� កេ���ក់ឯងេ�ក��ង�រ ��ល័យឯកជន
ឬេ�ទីកែន� ងេផ្សងេទៀតៃនកែន� ងេធ� ើ�រែដលមិន�នវត� �នអ� កដៃទ។
• ចូ រ្រ�កដ�េ�កគក់រ�ំងមុខរបស់អ�កប��ប់ពីេ្របើរ ួចម� ងៗ។
�ក់តុ ��នីយ�រ�រ ឬែខ្សផលិតកម� ឲ្យ��តពី���៉ងតិច 6 ហ� ីត េហើយេបើ�ំ�ច់ ចូ រ
រ ួមប��ល
� ្របេភទរ�ំងែបងែចកេផ្សងេទៀតដូ ច�ក�� ក់ Plexiglass េដើម្បី���ននូ វ �ររក�គំ�ត�ង�យ។
• ���រសំ�ន់ក��ង�ររក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន រ�ង
អ� ករ ួម�រ�រ និងអតិថិជន ឬ��រណជនែដលអ� ក្រត�វែត្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យ និង្រត�វ្រ�កដ�េ្របើ
្រក�ត់�ំងមុខរបស់អ�ក។
ចូ រ្រ�កដ��នទឹកអ�ម័យ�ងៃដ និង/ឬ�ប៊ូ និងទឹកស្រ�ប់ឲ្យបុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់ និង្រ�កដ�បុគ�លិក
�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់េដើម្បី���ននូ វ�រ�ងស��តៃដ�នញឹក�ប់។
ចូ រផ� ល់ឲ្យបុគ�លិកនូ វឧបករណ៍ បរ ���រ និងកែន� ងេធ� ើ�រ��ល់ខ� �នឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។
េបើសិន��ំ�ច់្រត�វែតេ្របើវត��រ ួម�� វត��� ំងេ�ះ្រត�វ�នស��ប់េមេ�គេ�ចេ��ះេវនេធ� ើ�រ ឬ
ប��ប់ពីេ្របើម�ងៗ។
�ប់េផ� ើម វ ��ន�រណ៍ែដល�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យ��រណជន ដូ ច�្របព័ន�បង់្រ�ក់
េ�យមិន�ច់ប៉ះ និង�ប់េផ� ើម�រស��ត�ញឹក�ប់េ�េលើៃផ� ឬទីកែន� ងែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់�ទូ េ�។
ផ� ល់ច�ប់ចម� ងៃនពិធី�រេបើកេឡើង វ �ញែដល�ក់ទង� ំងអស់ដល់បុគ�លិក្រគប់រ ូប។

ពិធី�រសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធីែដល�ក់�ក់� ំងអស់ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន �ជីវកម� លក់�យ ្រក �មហ៊ុនផលិត
ស�
� �រ និងនិេ�ជកេផ្សងេទៀតគឺ�នេ�េលើអន�ញេ� http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus។
េបើអ�ក�ន�រម� ណ៍�និេ�ជករបស់អ�កមិនកំពុងអនុេ�ម�មពិធី�រសុខ�ព��រណៈ និងចង់�យ�រណ៍
ពី�របំ�ន។ អ� ក�ច�ក់ទងមជ្ឈមណ�លទូ រសព� អតិថិជន�មរយៈេលខ (888) 700-9995 (ចន� -សុ្រក 8:00 ្រពឹក-5:00
��ច) ឬ�មអុីែមល៖ mailto:Ehmail@ph.lacounty.gov។

េសចក� ីសេង� បៃនអត� ្របេ�ជន៍ែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិកែដលទទួ ល
រង�រប៉ះ�ល់េ�យ�រជំងឺ COVID-19
អត� ្របេ�ជន៍ពិ�រ�ព
�រ����ប់រងពិ�រ�ព (https://www.edd.ca.gov/disability/am_i_eligible_for_di_benefits.htm)
• េបើសិន�អ� កមិន�ចេធ� ើ�រ�រ�នេ�យ�រ�រេ��ច់ពីេគ ឬជំងឺែដល�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19
(�នប��ក់េ�យអ� ក�នវ ���ជីវៈេវជ� ��ស� )
• �រទទួ លអត� ្របេ�ជន៍រយៈេពលខ� ដ
ី ល់បុគ�លិក�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល ែដល�តបង់្រ�ក់ឈ� �ល� ំង្រស �ង ឬចំែណកខ� ះៗ
េ�យ�រជំងឺែដលមិន�ក់ទងនឹង�រ�រ �ររងរបួ ស ឬ�រ�នៃផ� េ�ះ។
អត� ្របេ�ជន៍ៃន�រឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ� �ល
�រឈប់ស្រ�កមូ លេហតុ្រគ� �រែដល�ន្រ�ក់ឈ� �ល

(https://www.edd.ca.gov/disability/Am_I_Eligible_for_PFL_Benefits.htm)
•
•

េបើសិន�អ� កមិន�ចេធ� ើ�រ�រ�ន េ�យ�រអ� កកំពុងែថ� ំស�ជិក្រគ� �រែដលឈឺ
ឬែដល្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�យ�នជំងឺ COVID-19 (�នប��ក់េ�យអ� ក�នវ ���ជីវៈេវជ� ��ស� )
�រទទួ លអត� ្របេ�ជន៍រហូ តដល់្រ�ំមួយស��ហ៍ដល់បុគ�លិក�នសិទ�ិទទួ ល ែដល�តបង់្រ�ក់ឈ� �ល� ំង្រស �ង
ឬចំែណកខ� ះៗ ពីេ្រ�ះពួ កេគ្រត�វ�រេពលេវ�ឈប់ស្រ�កពី�រ�រេដើម្បីែថ� ំស�ជិក្រគ� �រ
ែដល�នជំងឺធ�ន់ធ�រ។
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�រ����ប់រងចំេ�ះ�រ��ន�រ�រេធ� ើ (និងកម� វ �ធីអត� ្របេ�ជន៍ UI បែន� មេផ្សងៗ)

(https://unemployment.edd.ca.gov/)
•
•

េបើសិន�អ� ក�ន�ត់បង់�រ�ររបស់អ�ក ឬេ�៉ង�រ�ររបស់អ�ក្រត�វ�ន�ត់បន� យេ�យ�រ
មូ លេហតុ�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
�រទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ជន
ំ ួ ស្រ�ក់ឈ� �ល�ែផ� កដល់បុគ�លិកែដល�ត់បង់�រ�ររបស់ខ� �ន ឬេ�៉ង�រ�រ
របស់ខ� �ន្រត�វ�ន�ត់បន� យ ែដលមិនែមនេ�យ�រកំហុសរបស់ខ� �ន��ល់។

ជំនួយដល់�រ��ន�រ�រេធ� ើក��ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល

(https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemploymentassistance.htm)
•
•

េបើសិន�អ� ក�ន�ត់បង់�រ�រឬ�ជីវកម� របស់អ�ក ឬេ�៉ង�រ�រឬេស�កម� របស់អ�ក្រត�វ�ន�ត់បន� យ
េ�យ�រមូ លេហតុ�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
�រទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ជន
ំ ួ ស្រ�ក់ឈ� �ល�ែផ� កស្រ�ប់��ស់�ជីវកម� អ� កែដលេធ� ើ�រេ�យខ� �នឯង អ� កេ�៉�រ
ឯកជន អ� កែដល�ន្របវត� ិ�រ�រ�នក្រមិត អ� កែដល�ន្របមូ លអត� ្របេ�ជន៍ UI � ំងអស់ែដលពួ កេគ�ន
សិទ�ិទទួ ល និងអ� កែដលមិន�នសិទ�ទ
ិ ទួ លអត� ្របេ�ជន៍ UI ធម� �ែដល��ន�រ�រេធ� ើ ��ន�រ�រេធ� ើ�ែផ� ក
មិន�ចេធ� ើ�រ�រ�ន ឬមិន�នេពលេធ� ើ�រ�រ េ�យ�រលទ� ផលេ�យ��ល់ៃនជំងឺ COVID-19។

�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លរដ� California

(https://www.dir.ca.gov/dlse/paid_sick_leave.htm)
•
•

•

េបើសិន�អ� ក ឬស�ជិក្រគ� �រឈឺ ឬេដើម្បី�រែថ� ំប��រ េ�យ�ប់ប��ល
� � ំងេ�េពលែដល���ធរសុី វ �លែណ�ំ
�រេ��ច់ពីេគ ឬ�រឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។
�រឈប់ស្រ�កែដលអ� ក�ន្របមូ ល ឬនិេ�ជករបស់អ�ក�នផ� ល់ឲ្យអ� កេ្រ�មច�ប់ស�ីពី�រឈប់ស្រ�កឈឺ
�ន្រ�ក់ឈ� �ល។ េនះ�ច�ន 1 េ�៉ងែដលទទួ ល�នពី�រេធ� ើ�រ 30 េ�៉ង ឬ 3 ៃថ�/24
េ�៉ងែដល�នផ� ល់ជូនក��ងមួ យ��។ំ និេ�ជក�ច�ក់ក្រមិត្រតឹម 48 េ�៉ងនិងេ្របើ្រ�ស់េ� 3 ៃថ� ឬ 24 េ�៉ង
មួ យ�ក៏េ�យែដលេ្រចើន�ងក��ងរយៈេពល 12 ែខ។
�នទូ �ត់ឲ្យអ� ក�មអ្រ�្រ�ក់ឈ� �លធម� �របស់អ�ក ឬតៃម� មធ្យមេ�យែផ� កេលើ 90 ៃថ� មុន។

�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លករណីជង
ំ ឺ COVID-19 បំេពញបែន� មរបស់រដ� California ស្រ�ប់បុគ�លិកក��ង
វ �ស័យម� �ប��រ (បទប��្របតិបត� ិេលខ N-51-20) (https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html)
• ្របសិនេបើអ�ក� "បុគ�លិកក��ង វ �ស័យម� �ប��រ" និង (1) ្រត�វអនុវត� �មេសចក� ប
ី ��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ
ឬេ��ច់េ�យែឡកពីរ��ភិ�លែដល�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 (2) ្រត�វ�នែណ�ំេ�យ
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ ឬ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�យ�រ្រព� យ�រម� ពីជំងឺ
COVID-19 ឬ (3) ្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យេធ� ើ�រេ�យ��ប័នជួ លរបស់បុគ�លិក េ�យ�រ�រ្រព� យ�រម� សុខ�ព
�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
• �នទូ �ត់ឲ្យអ� ក�មអ្រ�្រ�ក់ឈ� �លធម� �របស់អ�ក ្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ�របស់រដ� ឬ
្រ�ក់ឈ� �លអប្បបរ�ក��ងមូ ល��ន មួ យ�ក៏េ�យែដលេ្រចើន�ង។
�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លករណីប��ន់ៃនច�ប់ស�ីព�
ី រេឆ� ើយតបនឹងេមេ�គកូ រ� ូ�េ�យយក្រគ� �រ
��ទិ�ពរបស់សហព័ន� (FFCRA) (https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic)
• ្របសិនេបើអ�កមិន�ចេធ� ើ�រ (ឬេធ� �
ើ រពីច��យ) េ�យ�រ៖
(1) អ� ក្រត�វអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់ឲ្យេ��ច់ពីេគ ឬេ��ច់េ�យែឡករបស់សហព័ន� រដ� ឬក��ងមូ ល��ន
ែដល�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
(2) អ� ក្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ េ�យ
�រ្រព� យ�រម� �ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
(3) អ� កកំពុង�នេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 និងកំពុងែស� ងរក�រេធ� ើេ�គវ �និច�័យេវជ� ��ស� ។
(4) អ� កកំពុងែថ� ំបុគ�ល��ក់ែដល្រត�វអនុវត� �មេសចក� ីប��ប់ដូច�នេរៀប�ប់ក��ងក�ខណ�រង (1) ឬ ្រត�វ�ន
ែណ�ំដូច�នេរៀប�ប់ក��ងក�ខណ� (2)។
(5) អ� កកំពុងែថ� ំកុ�រ��ក់ែដល��េរៀន ឬទីកែន� ងែថ� ំរបស់េគ�នបិទ��រ ឬែដលអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំកុ�រ
មិនេធ� ើ�រ េ�យ�រមូ លេហតុ�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
•

(6) អ� កកំពុងជួ ប្របទះ��ន�រណ៍្រសេដៀង����ំងេផ្សងេទៀតែដល�នប��ក់េ�យរដ� េល�ធិ�រ
េស�កម� សុខ�ព និងមនុស្ស (Secretary of Health and Human Services)។
រហូ តដល់ 80 េ�៉ងៃន�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់បុគ�លិកែដលបេ្រមើ�រ�រឲ្យនិេ�ជក��រណៈ
ឬនិេ�ជកឯកជនែដល�នបុគ�លិកតិច�ង 500 �ក់។ (ករណីេលើកែលងមួ យចំនួន�ចអនុវត� ដូ ច�
�រេលើកែលង�ជីវកម� ��តតូ ចេចញពី�រផ� ល់�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់�រែថ� ំកុ�រ។)

�រឈប់ស្រ�កមូ លេហតុ្រគ� �រ និងសុខ�ព�ន្រ�ក់ឈ� �លករណីប��ន់ FFCRA

(https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic)
•

•

េបើសិន�អ� កមិន�ចេធ� ើ�រ�រ (ឬេធ� ើ�រ�រពីច��យ) េ�យ�រអ� ក�ំ�ច់្រត�វឈប់ស្រ�កេដើម្បីែថ� ំ
កុ�រ��ក់ែដល��េរៀន ឬទីកែន� ងែថ� ំរបស់េគ�នបិទ��រ ឬែដលអ� កផ� លេ់ ស�ែថ� ំកុ�រមិនេធ� ើ�រ
េ�យ�រមូ លេហតុ�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។
រហូ តដល់ 10 ស��ហ៍បែន� មៃន�រឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់បុគ�លិកែដលបេ្រមើ�រ�រឲ្យនិេ�ជក
��រណៈ ឬនិេ�ជកឯកជនែដល�នបុគ�លិកតិច�ង 500 �ក់។ (ករណីេលើកែលងមួ យចំនួន�ចអនុវត�
ដូ ច��រេលើកែលង�ជីវកម� ��តតូ ច។)

�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លបំេពញបែន� មរបស់រ��ភិ�លក��ងមូ ល��នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19

(http://file.lacounty.gov/SDSInter/bos/supdocs/145514.pdf)
•

•
•

េបើសិន�អ� ករស់េ�ក��ងទី្រក �ង Los Angeles ឬតំបន់ែដលមិនស� ិតេ្រ�ម�រ្រគប់្រគងរបស់េ�នធី Los Angeles
អ� ក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�ន�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លបំេពញបែន� មស្រ�ប់មូលេហតុ
�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 េបើសិន�អ� កមិន្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យ FFCRA។
រហូ តដល់ 80 េ�៉ងៃន�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លបំេពញបែន� មស្រ�ប់បុគ�លិកែដល្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់។
ែ្រប្រប� លេ��មទី�ំង៖ ទី្រក �ង LA, េ�នធី LA ែដលមិនស� ិតេ្រ�ម�រ្រគប់្រគង

អត� ្របេ�ជន៍សណ
ំ ងបុគ�លិក
សំណងបុគ�លក
ិ

(https://www.dir.ca.gov/InjuredWorkerGuidebook/InjuredWorkerGuidebook.html)
•

•

•

េបើសិន�អ� ក�ន�យ�រណ៍េ��ន់ទីកែន� ង�រ�រៃននិេ�ជករបស់អ�កចេ��ះៃថ� ទី 19 ែខមី�និងៃថ�ទី 5
ែខកក� ���ំ 2020 និង�នេធ� ើេតស� វ �ជ� �ន ឬ្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ��នជំងឺ�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19
អ� ក�ចនឹង�នសិទ�ទ
ិ ទួ លអត� ្របេ�ជន៍សំណងបុគ�លិកេ្រ�មបទប��្របតិបត� ែិ ដល�នេចញេ�យ
អភិ�លរដ� េ�ក Newsom �លពីៃថ� 6 ែខឧស�។
េ្រ�ម បទប��្របតិបត� ិេលខ N-62-20 អ� ក�ចទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ព�
ិ រ�ពបេ�
� ះ�សន� (TD) ប��ប់ពី
េ្របើ្រ�ស់អត� ្របេ�ជន៍ៃន�រសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លករណីជង
ំ ឺ COVID-19 របស់សហព័ន� ឬ
រដ� �ក់�ក់អស់។ អ� ក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ TD រហូ តដល់ 104 ស��ហ៍។ អត� ្របេ�ជន៍ TD
ប�្ឈប់េ�េពលែដលអ� ក្រតឡប់េ�េធ� �
ើ រ ឬ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កបេ�� ញឲ្យអ� កេ�េធ� ើ�រ ឬ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក
និ�យ�ជំងឺរបស់អ�ក�ន�ពធូ រ្រ�លេ្រចើនបំផត
ុ �មែដល�ចេធ� ើ�ន។
�ទូ េ� TD ទូ �ត់្រ�ក់ពីរ�គបីៃន្រ�ក់ឈ� �លដុលែដលអ� ក�តបង់ ខណៈែដលអ� កកំពុង�សះេស្បើយពីជំងឺ
ឬ�ររងរបួ ស�ក់ទងនឹង�រ�រ រហូ តដល់ចំនួនទឹក្រ�ក់្រប�ំស��ហ៍អតិបរ�ែដល�នកំណត់�មច�ប់។
េលើសពីេនះ បុគ�លិកែដល�ន្រគប់ល័ក�ខ័ណ� �នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�រព��លេវជ� ��ស� និងអត� ្របេ�ជន៍បែន� ម
េបើសិន�្រគ�េពទ្យកំណត់�អ� ក�នពិ�រ�ពអចិៃ�ន� យ៍េ�យ�រជំងឺេនះ។

សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់
1. េតើខ��ំ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេធ� ើ�រក��ងអំឡ
� ងជំងឺ�តត�តសកល COVID-19 ែដរឬេទ?

��្រស័យេ�េលើ្របេភទ�រ�ររបស់អ�ក។ បុគ�លិកេ�ក��ង វ �ស័យែដល្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេបើកដំេណើរ�រ �ម
េសចក� ីប��ប់របស់ម�ន� ីសុ�ភិ�លេ�នធី Los Angeles ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេធ� ើ�រ។
មនុស្ស្រគប់��្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេធ� ើ�រពីផ�ះរបស់ខ� �ន ែដល�នេរៀបចំេធ� ើដូេ��ះ�មួ យនិេ�ជករបស់ខ� �ន។
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
2. េតើខ��ំ�ចេធ� ើអ�ីខ�ះ េបើសិន�េ�៉ង�រ�ររបស់ខ��ំ្រត�វ�ន�ត់បន� យេ�យ�រជំងឺ COVID-19?

អ� ក�ច�ក់�ក្យសុំ �រ����ប់រងស្រ�ប់�រ��ន�រ�រេធ� ើ (UI)។ េបើសិន�អ� ក�ន�ត់បង់�រ�រ ឬេ�៉ង�រ�ររបស់អ�ក
្រត�វ�ន�ត់បន� យ និងបំេពញ្រគប់ល័ក�ខ័ណ� អ� ក�ច�នសិទ�ិទទួ លអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រ����ប់រងស្រ�ប់�រ��ន�រ�រេធ� ើ (UI)
ពី�យក��នអភិវឌ្ឍ�រ�រ (EDD) របស់រដ� California។
អ� ក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួ ល UI េបើសិន�អ� ក�ន�យ�រណ៍្រ�ក់ចំណូលេ�េលើ W2 េហើយអ� កបំេពញល័ក�ខ័ណ��មួ យក��ង
ចំេ�ម�ងេ្រ�មេនះ៖
• អ� ក��ន�រ�រ� ំង្រស �ង ឬ�ែផ� ក។ េនះ�ប់ប��ល
� �រប�្ឈប់បុគ�លិក �រសុំឈប់ស្រ�ក ្រ�ក់ឈ� �លថយចុះ ឬ
េ�៉ងេធ� ើ�រថយចុះ។ អ� កេ�ែត�ចទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�រ��ន�រ�រេធ� ើ ខណៈេពលកំពុងេធ� ើ�រ
េ�យ�្រស័យេលើ្រ�ក់ឈ� �លរបស់អ�ក។
• ��េរៀនកូ នរបស់អ�ក�នបិទ��រ េហើយអ� ក�ំ�ច់្រត�វខក�នពី�រ�រេដើម្បីែថ�ព
ំ ួ កេគ។
• �រអះ�ងសុំ UI ពីមុនរបស់អ�ក�នផុតសុពល�ព។
េមើល �រែណ�ំេដើម្បី�ក់�ក្យសុំអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�រ��ន�រ�រេធ� ើ េដើម្បីែស� ងយល់បែន� ម។
���រសំ�ន់ែដល្រត�វកត់ស��ល់� រដ� �នលុបេ�លរយៈេពលរង់�ំមួយស��ហ៍ ស្រ�ប់�រ����ប់រង�រ��ន�រ�រេធ� ើ
និងពិ�រ�ពស្រ�ប់្រប�ជន California ែដល�ត់បង់�រ�រេ�យ�រ�រផ��ះជំងឺ COVID-19។េនះ�នន័យ� អ� ក
�ច្របមូ លអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់ស��ហ៍ដំបូង ែដលអ� ក�ត់បង់�រ�រ ឬេ�៉ង�រ�រ្រត�វ�ន�ត់បន� យ េហើយអ� កមិន្រត�វ�ន
ត្រម�វឲ្យែស� ងរក�រ�រេរៀង�ល់ស��ហ៍េដើម្បី�នសិទ�ិទទួ លអត� ្របេ�ជន៍េឡើយ។

ចូ រ្រ�កដ�ពិនិត្យេមើល េគហទំព័រ EDD ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត។

3. ខ��ំមិន�ចេធ� ើ�រ�នេទ េ្រ�ះខ��ំកំពុងែថ�ំមនុស្ស�ទី្រស�ញ់ែដលកំពុងឈឺ។
េតើ�ន�រឈប់ស្រ�ក�មួ យែដលខ��ំ�នសិទ�ិទទួ លែដរឬេទ?

អ� ក្របែហល��ចេ្របើ �រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� ។ �រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �ល �ច្រត�វ�នេ្របើស្រ�ប់�រ
អវត� �នេ�យ�រជំងឺ �រេធ� ើេ�គវ �និច�័យ �រែថ� ំ ឬ�រព��លប��សុខ�ពែដល�ន្រ�ប់ ឬ�រែថ� ំប��រស្រ�ប់បុគ�លិក ឬ
ស�ជិក្រគ� �ររបស់បុគ�លិក។

�រែថ� ំប��រ �ច�ប់ប��ល
� �រេ��ច់ពីេគេ�យខ� �នឯងេ�យ�រ�រប៉ះ�ល់�ស��នុពល�មួ យជំងឺ COVID-19 េបើសិន�
�រេ��ច់ពីេគ្រត�វ�នែណ�ំេ�យ���ធរសុី វ �ល។ េលើសពីេនះេទៀត �ចនឹង�ន��ន�ពេផ្សងៗេទៀតែដលបុគ�លិក�ចេ្របើ
សិទ�ិរបស់ខ� �នេដើម្បីេធ� ើ�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� ឬនិេ�ជក�ចនឹងអនុ��ត�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់
�រែថ� ំប��រ។ ឧ�ហរណ៍ េ�េពលែដល�ន�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19 ឬទីកែន� ងែដលបុគ�ល�នេធ� ើដំេណើរេ�
គឺ�កែន� ងែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់។
អ� កក៏�ច �ក់�ក្យអះ�ងយក�រឈប់ស្រ�កមូ លេហតុ្រគ� �រ�ន្រ�ក់ឈ� �ល (PFL)ផងែដរ។
�រឈប់ស្រ�ក��ន្រ�ក់ឈ� �លក៏�នស្រ�ប់អ�ក�មរយៈច�ប់សិទ�ិ្រគ� �ររបស់រដ� California (CFRA) ផងែដរ។ បុគ�លិក�ចនឹង�ន
សិទ�ិទទួ ល�រឈប់ស្រ�កែដល�ន�រ�រ�រ�ររហូ តដល់ 12 ស��ហ៍េ្រ�មច�ប់ CFRA េដើម្បីែថ� ំឪពុក��យ ប� ី្របពន� ឬកូ នក��ង
បន��កែដល�នប��សុខ�ពធ� ន់ធ�រ។ ជំងឺ COVID-19 នឹង�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់�ប��សុខ�ពធ� ន់ធ�រ េបើសិន��ប�
� លឲ្យ�ន
�រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ ឬ�របន� �រព��ល ឬ�រ្រត� តពិនិត្យេ�យ អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព។ �ក៏�ច�នលក� ណៈ
្រគប់្រ�ន់�ប��សុខ�ពធ� ន់ធ�រផងែដរ េបើសិន��ប�
� លឲ្យ�នជំងឺដូច�ជំងឺរ�កសួ ត។ បុគ�លិក�នសិទ�ិទទួ ល�រឈប់ស្រ�ក
ែដល�ន�រ�រ�រ�រ្របេភទេនះ (CFRA) េបើសិន�ពួ កេគបេ្រមើ�រ�រឲ្យនិេ�ជកែដល�នបុគ�លិក�៉ងតិច 50 �ក់េ�ក��ង
ច��យ 75 ៃម៉ល៍ៃនទីកែន� ង�រ�ររបស់ពួកេគ �នេធ� ើ�រេ�ទីេ�ះ�៉ងតិចមួ យ��ំ និង�នេធ� ើ�រ�៉ងតិច 1250 េ�៉ងក��ង
មួ យ��ំមុនេពលែដលពួ កេគ្រត�វ�រឈប់ស្រ�ក។

4. េតើខ��ំ�ច�ក់�ក្យសុំច�ប់ឈប់ស្រ�កអ� ីខ�ះ េបើសិន�ខ��ំមន
ិ �ចេធ� ើ�រ�រ�ន េ្រ�ះខ��ឈ
ំ ឺឬ
្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគេ�យ�រជំងឺ COVID-19?
អ� ក្របែហល��ចេ្របើ �រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� ឬ�ក់�ក្យអះ�ងយក �រ����ប់រងពិ�រ�ព (DI)។

អ� កក៏�ច�ក់�ក្យអះ�ងយកសំណងបុគ�លិក ផងែដរ េបើសិន�អ� ក�នជំងឺ COVID-19 ែដលេកើតេចញពី�រប៉ះ�ល់
ក��ងអំឡ
� ងេពលបំេពញ�រ�ររបស់អ�ក។ ពិនិត្យេមើលធន�នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 និងសំណងបុគ�លិក របស់
�យក��នទំ�ក់ទំនងឧស�ហកម� (Department of Industrial Relations) រដ� California ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�រឈប់ស្រ�ក��ន្រ�ក់ឈ� �ល�ចនឹង�នស្រ�ប់អ�ក�មរយៈច�ប់សិទ�ិ្រគ� �ររបស់រដ� California។
ពិនិត្យេមើលសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់ របស់�យក��ន�រ�រ និងលំេ���នយុត�ិធម៌ (Department of Fair Employment and
Housing) រដ� California។

5. េតើខ��ំ�នជេ្រមើសអ� ីខ�ះ េបើសិន���េរៀន ឬកែន� ងែថ�ំេពលៃថ�របស់កូនខ��ំបិទ��រេ�យ�រ
មូ លេហតុ�ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19?
េបើសិន�អ� ក្រត�វែតឈប់ពី�រ�ររបស់អ�ក ឬ�ត់បន� យេ�៉ង�រ�ររបស់អ�ក�៉ងធ� ន់ធ�រ អ� ក�ច�ក់�ក្យសុំ
�រ����ប់រងស្រ�ប់�រ��ន�រ�រេធ� ើ (UI)។

អ� កក៏នង
ឹ �ច�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីទទួ ល �រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លករណីប��ន់ FFCRA ែដលអនុ��ត
ឲ្យ�ន�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� រហូ តដល់ 80 េ�៉ងស្រ�ប់បុគ�លិកែដលបេ្រមើ�រ�រឲ្យនិេ�ជក��រណៈ
ឬនិេ�ជកឯកជនែដល�នបុគ�លិកតិច�ង 500 �ក់ផងែដរ។ (ករណីេលើកែលងមួ យចំនួន�ចអនុវត� ដូ ច��រេលើកែលង
�ជីវកម� ��តតូ ចេចញពី�រផ� ល់�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់�រែថ� ំកុ�រ។)

េនះ�ចនឹង�ន�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លឬ �រឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ� �លេផ្សងេទៀត ែដល�នស្រ�ប់បុគ�លិក។
បុគ�លិកេ�កែន� ងេធ� ើ�រែដល�នបុគ�លិក 25 �ក់ឬេ្រចើន�ងេនះ ក៏�ចទទួ ល�ន�រឈប់ស្រ�ករហូ តដល់ 40 េ�៉ងក��ងមួ យ��ំ
ស្រ�ប់ករណីប��ន់�ក់ទងនឹង��េរៀន�ក់�ក់ ដូ ច��របិទ��េរៀន ឬកែន� ងែថ�េំ ពលៃថ�របស់កូនេ�យ���ធរសុី វ �ល
(េមើល ច�ប់�រ�រែផ� ក 230.8)។ េ�ះបី��រឈប់ស្រ�កេ�ះ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� ឬក៏អត់គឺ�្រស័យេលើេ�ល�រណ៍ស�ីពី
�រឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ� �ល វ �ស្សម�ល ឬេ�៉ងឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ� �លរបស់និេ�ជក។ និេ�ជក�ចត្រម�វឲ្យបុគ�លិក
េ្របើ្រ�ស់អត� ្របេ�ជន៍ វ �ស្សម�ល ឬេ�៉ងឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ� �ល មុនេពលពួ កេគ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យ
េធ� ើ�រឈប់ស្រ�កេ�យ��ន្រ�ក់ឈ�ល
� ប៉ុែន� មិន�ចប��ប់ឲ្យបុគ�លិកេ្របើ្រ�ស់�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� �នេឡើយ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ឪពុក��យ�ចេ្រជើសេរ �សេ្របើ�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ�ល
� ែដល�ន�មួ យ
េដើម្បីេ��មួ យកូ នរបស់ខ� �ន��រែថ� ំប��រ។

6. េតើនិេ�ជក�ចត្រម�វឲ្យបុគ�លិកផ�ល់ព័ត៌�នអំពី�រេធ� ើដំេណើរថ�ីៗេ��ន់្របេទសែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក�
�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ស្រ�ប់�រប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គកូ រ� ូ�ែដរឬេទ?
�ន។ និេ�ជក�ចេស� ើឲ្យបុគ�លិកជូ នដំណឹងដល់ពួកេគ េបើសិន�បុគ�លិក�នគេ្រ�ងេធ� ើដំេណើរ ឬ�នេធ� ើដំេណើរេ��ន់
ប�
� ្របេទសែដល្រត�វ�ន�ត់ទុកេ�យ Centers for Disease Control and Prevention ��ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់
ស្រ�ប់�រប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គកូ រ� ូ� (ែដលបច��ប្បន� េនះគឺ��រេធ� ើដំេណើរអន� រ�តិ��)។

7. េតើនិេ�ជក�ចប���នបុគ�លិកេ�ផ�ះ�នែដរឬេទ េបើសិន�ពួ កេគេចញេ�គស��ជំងឺ COVID-19?

�ន។ CDC ែថ�ង�បុគ�លិកែដលេចញេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 េ�េពលបំេពញ�រ�រ គួ រេចញពីកែន� ងេធ� ើ�រ។
និេ�ជក�ចេស� ើឲ្យបុគ�លិកែដលេចញេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ្រតឡប់េ�ផ� ះ។ និេ�ជក្រត�វែតផ� ល់�រឈប់ស្រ�កឈឺ
�ន្រ�ក់ឈ� �លេផ្សងៗ ែដល្រត�វ�នត្រម�វ�មច�ប់ស�ីពី�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �ល�ធរ�ន។ េបើសិន�
�រឈប់ស្រ�កឈឺ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់អស់ បុគ�លិក�ចនឹង�នសិទ�ិទទួ ល�រឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ� �លេផ្សងេទៀត (ដូ ច�
វ �ស្សម�ល ឬេពលេវ�ឈប់ស្រ�ក�ន្រ�ក់ឈ�ល
� ) ឬ�រឈប់ស្រ�ក��ន្រ�ក់ឈ� �លែដល�ន�រ�រ�រ�រ។

8. េតើបុគ�លិក�នសិទ�ិទទួ លសំណងស្រ�ប់�រ�យ�រណ៍េ�កែន� ងេធ� ើ�រ និង្រត�វ�នប��ន
� េ�ផ�ះែដរឬេទ?
�ទូ េ� េបើសិន�បុគ�លិក�យ�រណ៍ពីេវនែដល�នកំណត់�លវ ��គ�្រប�ំរបស់ខ� �ន ប៉ុែន� �នបំេពញ�រ�រ
តិច�ង�ក់ក�
� លៃន�រ�រធម� � ឬ�នកំណត់�លវ ��គរបស់ខ� �ន បុគ�លិក្រត�វែតទទួ លសំណង�៉ងតិចពីរេ�៉ង
ឬមិនេលើសពីបួនេ�៉ងៃន្រ�ក់ឈ� �លស្រ�ប់េ�៉ង�យ�រណ៍។

ឧ�ហរណ៍ បុគ�លិកែដល�យ�រណ៍មកកែន� ងេធ� ើ�រស្រ�ប់េវន្រ�ំបីេ�៉ង េហើយេធ� ើ�រ�នែតមួ យេ�៉ង ្រត�វែតទទួ ល្រ�ក់ឈ�ល
�
បួ នេ�៉ង មួ យេ�៉ងស្រ�ប់េ�៉ងែដល�នេធ� ើ�រ និងបីេ�៉ងេទៀតស្រ�ប់្រ�ក់ឈ� �លេ�៉ង�យ�រណ៍ ដូ េច� ះបុគ�លិក
ទទួ ល�ន្រ�ក់ឈ�ល
� �៉ងតិចបំផុត�ក់ក�
� លៃនេវន្រ�ំបីេ�៉ងែដល�នរ�ពឹងទុក។
ព័ត៌�នបែន� មអំពី្រ�ក់ឈ�ល
� េ�៉ង�យ�រណ៍ ្រត�វ�នចុះផ�យេលើអន�ញ។

9. ក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល េតើនិេ�ជក�ចេស�ើសុំព័ត៌�នប៉ុ��នពីបុគ�លិកែដល
�យ�រណ៍�ឈឺេ�កែន� ងេធ� ើ�រ?
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
និេ�ជក�ច�កសួ របុគ�លិក �េតើពួកេគកំពុង�នេ�គស��ជំងឺ COVID-19 ដូ ច�្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� និងក� កឬក៏អត់។
និេ�ជក្រត�វែតរក�ព័ត៌�ន� ំងអស់អំពីជំងឺបុគ�លិក�កំណត់េហតុេវជ� ��ស� ស��ត់។

10. ក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល េតើនិេ�ជក�ច�ស់សីតុណ��ពបុគ�លិកេដើម្បីកំណត់�េតើពួកេគ
�នអ�រៈ្រគ �នេ��ឬក៏អត់?
�ទូ េ� �រ�ស់សីតុណ��ព�ង�យបុគ�លិក គឺ��រពិនិត្យសុខ�ពែដល�ចេធ� ើេឡើងេ្រ�ម�លៈេទសៈែដល�នកំណត់ប៉ុេ�
� ះ។

េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ែផ� កេលើព័ត៌�ន និង�រែណ�ំរបស់ CDC និងសុ�ភិ�ល��រណៈក��ងមូ ល��ន និេ�ជក�ច
នឹង�ស់សីតុណ��ព�ង�យរបស់បុគ�លិកេដើម្បីេ�លបំណង�នក្រមិតៃន�រ�យតៃម� �និភ័យ (risk) ែដល
វត� �នរបស់បុគ�លិក�នចំេ�ះអ� កដៃទេ�ក��ងកែន� ងេធ� ើ�រ �លទ� ផលៃន ជំងឺ�តត�តសកល COVID-19។

11. ក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល េតើនិេ�ជក�ច�កសួរបុគ�លិកពីមូលេហតុែដលពួ កេគ�ន
អវត� �នពី�រ�រែដរឬេទ េបើសិន�និេ�ជកសង្ស័យ�េនះគឺេ�យ�រមូ លេហតុសុខ�ព?

�ន។ �រ�កសួ រពីមូលេហតុែដលបុគ�ល��ក់មិន�នមកេធ� ើ�រ គឺមិនែមន��រ�កសួ រ�ក់ទងនឹងពិ�រ�ពេឡើយ។ និេ�ជក
�នសិទ�ិសួរពីមូលេហតុែដលបុគ�លិកមិន�នមកេធ� ើ�រ។ េបើសិន�បុគ�លិក្រ�ប់មូលេហតុៃន�រអវត� �នែដល�ក់ទងនឹងជំងឺ ឬ
សុខ�ព និេ�ជក្រត�វែតរក�ព័ត៌�នេ�ះ�កំណត់េហតុេវជ� ��ស� ស��ត់។

12. េតើព័ត៌�នអ� ីខ�ះែដលនិេ�ជក�ច�ត្រត�ង�ន េបើសិន�បុគ�លិក្រត�វ�ន�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ
េធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬ�នប៉ះ�ល់�មួ យនរ���ក់ែដល�នេមេ�គេនះ?
និេ�ជកមិនគួ រកំណត់អត� ស��ណបុគ�លិក� ំងេ�ះេ�យេ្របើេ��ះេ�ក��ងកែន� ងេធ� ើ�រេឡើយ េនះគឺេដើម្បី���ននូ វ
�រអនុេ�ម�មច�ប់ឯកជន�ព។ េបើសិន�បុគ�លិកេធ� ើេតស� វ �ជ� �ន ឬ្រត�វ�នសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 និេ�ជក
នឹង�ំ�ច់្រត�វអនុវត� �ម�រែណ�ំសុ�ភិ�ល��រណៈក��ងមូ ល��ន របស់រដ� ឬសហព័ន�ែដលថ�ីបំផុត។ និេ�ជកគួ រ
�ត់ វ ��ន�រណ៍បែន� ម�ម�រត្រមង់ទិសរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈក��ងមូ ល��ន ែដល�ចរ ួម�ន�របិទកែន� ងេធ� ើ�រ
�រស��តសុីជេ្រ� និង�រអនុ��ត ឬ�រត្រម�វឲ្យេធ� ើ�រ�រពីច��យ។
និេ�ជក�ចជូ នដំណឹងដល់បុគ�លិកែដលរង�រប៉ះ�ល់�ម វ �ធីមួយែដលមិនបេ�� ញព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងសុខ�ព��ល់ខ� �នរបស់
បុគ�លិក។ ឧ�ហរណ៍ និេ�ជក�ចជែជក�មួ យបុគ�លិក ឬេផ�ើអុីែមលឬ�រទំ�ក់ទំនង��យលក� ណ៍អក្សរេផ្សងេទៀត ែដលែថ�ង�៖
"[Employer] �ន្រ�ប�បុគ�លិក��ក់េ� [office location] �នេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់េមេ�គ COVID-19។
បុគ�លិក�នទទួ លលទ� ផលវ �ជ� �នៃន�រេធ� ើេតស� េនះេ� [date]។ អុីែមលេនះគឺេដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ�ក� អ� ក�ច្រត�វ�នប៉ះ�ល់�
ស��នុពល�មួ យជំងឺ COVID-19 េហើយអ� កគួ រ�ក់ទងេ��ន់�យក��នសុខ�ព��រណៈក��ងមូ ល��នរបស់អ�កស្រ�ប់
�រែណ�ំ និងសកម� �ពែដល�ចេធ� ើ�នេផ្សងៗេដើម្បីអនុវត� េ�យែផ� កេលើ�លៈេទសៈរបស់បុគ�ល។"

13. ក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល េតើនិេ�ជក�ចត្រម�វឲ្យបុគ�លិករបស់ខ� �ន�ក់ឧបករណ៍
�រ�រ��ល់ខ� �ន (ឧ. �៉ស់មុខ េ្រ�មៃដ �វ�រ�រេ្រ�) ែដល�នរច�េឡើងេដើម្បី�ត់បន� យ
�រឆ� ងជំងឺ�តត�តសកលែដរឬេទ?

�ន។ និេ�ជក�ចត្រម�វឲ្យបុគ�លិក�ក់ឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �នក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ
េ�េពលែដលបុគ�លិកែដល�នពិ�រ�ព្រត�វ�រ�រស្រមបស្រម� លសមេហតុផល�ក់ព័ន� (ឧ. េ្រ�មៃដមិនែមនេ�ស៊ូ ឬ
�វ�រ�រេ្រ�ែដល�នរច�េឡើងស្រ�ប់បុគ�លែដលេ្របើរេទះរុញ) និេ�ជកគួ រែតផ� ល់�រស្រម� ល� ំងេនះ
េ�យមិនគិតពី�រលំ�ក។

14. េបើសិន�បុគ�លិក្រត�វ�នេលើកែលងេ្រ�មច�ប់ស�ីពីបទ��ន�រ�រយុត�ិធម៍ ( Fair Labor Standards
Act) េតើពួកេគ�នសិទ�ិទទួ ល្រ�ក់ឈ� �លមួ យស��ហ៍េពញស្រ�ប់�ររ�ក់រអួ ល�រ�រ េ�យ�រ
�របិទ្របតិបត� ិ�រែដរឬេទ?
ច�ប់ស�ីពីបទ��ន�រ�រយុត�ិធម៌ �ក់ក្រមិតេលើសមត� �ពរបស់និេ�ជកក��ង�រ�ត់្រ�ក់ឈ� �លពី្រ�ក់េបៀវត្សរ�របស់បុគ�លិក
ែដល�នេលើកែលង េ�យ�រ�ររ�ក់រអួ ល�រ�រ។

15. េតើបុគ�លិក�ន�រ�រ�រអ� ីខ�ះ េបើសិន�ពួ កេគរង�រសងសឹកស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់�រឈប់ស្រ�កឈឺ
�ន្រ�ក់ឈ� �លរបស់ខ� �ន?
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
�រ ��ល័យស� ង�រ�រ�រ អនុវត� ច�ប់មួយចំនួន ែដល�រ�របុគ�លិកពី�រសងសឹក េបើសិន�ពួ កេគរងេ្រ�ះពីសកម� �ពអវ �ជ� �ន
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់សិទ�ិ�រ�ររបស់ខ� �ន ដូ ច��រេ្របើ�រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �ល ឬេ�៉ងឈប់ស្រ�កែដល�ក់ទងនឹង
សកម� �ព��េរៀន�ក់�ក់ ែដល�នគូ សប��ក់េ�ក��ងសំណួរទី 4។ ព័ត៌�នបែន� មអំពី រេបៀប�ក់�ក្យបណ�ឹងពី�រសងសឹក ឬ
�រេរ �សេអើង ្រត�វ�នចុះផ�យេលើអន�ញ។
�រេធ� ើ�រគំ�មកំែហង�ក់ទងនឹងអេ��្របេវសន៍្រប�ំងបុគ�លិកែដលេ្របើ្រ�ស់សិទ�ិរបស់ខ� �នេ្រ�មច�ប់� ំងេនះ គឺ��រសងសឹក
ែដលខុសច�ប់។

ធន�ន
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

េសចក� ប
ី ��ប់របស់ម�ន� ីស�
ុ ភិ�លេ�នធី Los Angeles៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/2020_10_23_HOO_Safer_at_Home.pdf
FAQ អំពច
ី �ប់ស�ីព�
ី រឈប់ស្រ�កឈឺ�ន្រ�ក់ឈ� �លរបស់រដ� California៖
https://www.dir.ca.gov/dlse/paid_sick_leave.htm
FAQs អំពីច�ប់ែដល�នអនុវត� េ�យ�រ ��ល័យស�ង�រ�រ�ររដ� California
https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm
�រែណ�ំេដើម្បី�ក់�ក្យសុំអត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�រ��ន�រ�រេធ� ើ៖
https://unemployment.edd.ca.gov/guide
ព័ត៌�នថ�ីបំផត
ុ របស់�យក��នអភិវឌ្ឍ�រ�រ៖
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
រេបៀប�ក់�ក្យអះ�ងយក�រឈប់ស្រ�កមូ លេហតុ្រគ� �រ�ន្រ�ក់ឈ� �ល៖
https://www.edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm
�យក��ន�រ�រ និងលំេ���នយុត�ិធម៌រដ� California៖ https://www.dir.ca.gov/dwc/Covid-19/Index.html
ធន�នស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19 និងសំណងបុគ�លិក៖
https://www.dir.ca.gov/dwc/Covid-19/Index.html
អត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់បគ
ុ � លិកែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រជំងឺ COVID-19៖
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
ជំងឺ COVID-19 និងទីកែន� ង�រ�រ�េមរ �ក (ធន�ន)៖
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic
្រក �ម្របឹក�ទំ�ក់ទំនង�រ�រកសិកម� ៖ 1 (800) 449-3699 https://www.labor.ca.gov/wp-

content/uploads/2020/09/ENG-Agricultural-Workers-Know-Your-Rights-Guide-Covid-8.18.20-pmFINAL.pdf
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