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អ្វដីែលត្រវូធ្វើត្រសនិធរើអ្នកមានធោគសញ្ញា  COVID-19 

រ ៉ុដនែមនិបានរ ៉ះពាលជ់ាមយួនរណាមាន កដ់ែលត្រវូបានធគធ្វើធោគវនិចិ្ឆយ័ថាមានជំ
ង ឺCOVID-19  

ខ្ល ឹមសារសង្ខេបអំពីការកែករបនានាង្ៅថ្ងៃទី27 កខ្ង្មសា ឆ្ន ំ2021 

• លក្ខខណ្ឌ តម្រូវឲ្យពាក្់ម៉ា ស់ដែលបានធ វ្ ើបច្ច ុបបននភាពម្សបតារ ភាសារបស់ CDC។  

• ភាសាដែលបានធ វ្ ើបច្ច ុបបននសម្រាប់ទំហំនិងវត្ថ ុធាត្ុផលិត្ា៉ា សន់ិងរបាំងការពារមុខ ម្រសបតាមអនុសាសន៍របស់ 

Center for Disease Control (CDC, មជ្ឈមណ្ឌ លម្រតួ្ត្ពិនិត្យនិងបង្កា រជ្ំងឺឆ្លង)។ 

• បានបដនែមអនុសាសន៍ការធ វ្ ើច្តាា ឡី

ស័កសម្រាប់អនកដែលបានចាក់វ៉ា ក់សំាងធហើយធពញធលញដែលអាច្នឹងបានឆ្លងជ្ំងឺ COVID-19 ។ 

• ព័ត្៌ានថ្មីដែលបានបដនែមសម្រាប់អនកដែលបានចាក់វ៉ា ក់សំាងធហើយ។ 

ធរើខ្ញអំាច្មានជងំឺ COVID-19 បានធេ? 

ធោគសញ្ញា  ទូធៅ (ានភាសាអង់ធគលស) ានែូច្ជាម្រគនុធតា  កអក និងែងហក់។ ធោគសញ្ញា ធផេងធទៀត្អាច្រមួានធម្រសៀវម្រសាញ 

ឈឺសាច្់ែុំ ឈឺកាល ឈឺបំពង់ក អស់កាល ំង អស់កាល ំង ធហៀរសំធបារ ច្ធង្កអ រ  កអ តួ្ច្ធង្កអ រ ោគ ឬដលងែឹងកល ិន 

ឬបាត្់រសជាតិ្ដែលធទើបធកើត្ធឡើងថ្មីៗ។  

ធរើខ្ញំគួរធ្វើធរសែជងំឺ COVID-19 ដែរឬធេ?  

បាទ/ចាស។ ម្របសិនធបើអនកានធោគសញ្ញា ននជ្ំងឺ COVID-19 

ឬម្របសិនធបើអនកបានប៉ា៉ះពាល់ជាមួយបុគគលដែលម្រតូ្វបានរកធ ើញថាានផទ កុជ្ំងឺ COVID-19 

សូមទាក់ទងអនកផាល់ធសវដថ្ទាសំុខភាពរបស់អនកធែើមបីធ វ្ ើធត្សា ។  

ប្រសិនបរើនរណាម្នា ក់មិនម្ននបេជ្ជរណ្ឌ ិត ឬអ្ាកផ្តល់បសវាថែទាំសុខភាព៖ ទីតាំងជាធម្រច្ើនានការធ វ្ ើធត្សាឥត្គិត្នថ្ល 

ឬកន ុងត្នមលទាបធោយមិនគិត្ពីសាែ នភាពអធតា ម្របធវសន៍។ សូមធមើលសំណួ្រធចាទសួរជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងការធ វ្ ើធត្សា របស់ 

Department of Health (មនទ ីរសុខាភិបាល) (ានភាសាអង់ធគលស) ឬទូរសសពទមកដខេទូរសពទបតទ ន់ដផនកព័ត៌្ានអំពីជ្ំងឺ 

COVID-19 របស់រែឋ WA  (ានភាសាអង់ធគលស)។ 

ច្លូរមួកនញងការសមាា សន៍ស៉ុខភាពសាធារណៈ  

ម្របសិនធបើអនកធ វ្ ើធត្សា រកធ ើញថាានជ្ំងឺ COVID-19 បុគគលិកមកពីដផនកសុខភាពសាធារណ្ៈនឹងទាក់ទងធៅអនក 

ជាទូធៅតាមទូរសពទ។ អនកសាា សន៍នឹងជួ្យអនកឱ្យយល់ពីអវ ើដែលម្រតូ្វធ វ្ ើ និងថាធត្ើានការគំម្រទអវ ើខល ៉ះសម្រាប់អនក។ 

ពួកធគនឹងសួរធ ម្ ៉ះ និងព័ត្៌ានសម្រាប់ទំតក់ទំនងរបស់មនុសេដែលអនកានទំតក់ទំនងជ្ិត្សន ិទធជាមួយកន ុងធពលថ្មីៗធន៉ះ។ 

ពួកធគធសន ើសុំព័ត៌្ានធន៉ះែូធច្ន៉ះពួកធគអាច្ឲ្យអនកទាងំអស់ធត៉ះែឹងថាអនកទាងំអស់ធត៉ះអាច្ម្របឈមធៅនឹងការឆ្លង។ 

ពួកធគនឹងមិនដច្ករំដលកធ ម្ ៉ះអនកជាមួយអនកប៉ា៉ះពាល់ធោយផ្ទទ ល់ធទ ធៅធពលពួកធគទាក់ទងធៅអនកទាងំធត៉ះធទ។  

ធរើខ្ញំត្រូវធ្វើែចូ្ធមែច្ធែើមបកី៉ុំឲ្យជំងរឺរស់ខ្ញំរីកោលដាលែល់ត្គួសារ និងមន៉ុសសែទេធេៀរកនញងសហគមន៍? 

• សប្ម្នកបៅផ្ទះ បលើកថលងថតបពលបៅទទួលការថែទាំបេជ្ជសាស្តសត ។  

o មិនម្រតូ្វធៅកដនលងធ វ្ ើការ សាលាធរៀន ឬទីកដនលងសាធារណ្ៈធផេងៗធឡើយ។ 

ធជ្ៀសវងការធម្របើម្របាស់មធ្ោបាយធ វ្ ើែំធណ្ើរសាធារណ្ៈ ជ្ិ៉ះតាក់សុី ឬធ វ្ ើែំធណ្ើរការរមួគន ។ 

សុំឱ្យអនកធផេងធទៀត្ទិញទំនិញជ្ំនួសអនក ឬធម្របើធសវកមមែឹកជ្ញ្ជ នូធម្រគឿងធទស។ 

o ធៅទូរសពទមុនធពលអនកធៅជួ្បអនកផាល់ធសវដថ្ទាសំុខភាព ធហើយម្របាប់ពួកធគថាអនកានផទ កុជ្ំងឺ COVID-19 

ឬកំពុងម្រតូ្វបានធគវយត្នមលរកជ្ំងឺ COVID-19 ។ សូមពាក់របាំងមុខ មុនធពលអនកចូ្លកន ុងអគរ។ 

ជ្ំហានទាងំធន៉ះនឹងជួ្យឱ្យមនុសេធៅកន ុងការយិាល័យ ឬបនទប់រង់ចាំមិនឱ្យឈឺ។ 

• បៅឲ្យឆ្ងា យពីមនុសសដទទ និងសតវបផ្សងបទៀតបៅកន ុងផ្ទះអ្ាក។  

o តាមដែលអនកអាច្ធ វ្ ើបាន សូមសម្រាកកន ុងបនទប់មួយជាក់លាក់ និងធៅឆ្ងា យពីមនុសេធផេងធទៀត្។  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o ធម្របើបនទប់ទឹកោច្់ធោយដឡក ម្របសិនធបើអាច្។ 

o សូមពាក់ម្ន៉ា សមុខប វ្ ើពីប្កណាត់ ធៅធពលអនកធៅដកបរអនកែនទ។ ម្របសិនធបើអនកមិនអាច្ពាក់ា៉ា ស់ 

មនុសេែនទធទៀត្គួរដត្ពាក់ពាក់ា៉ា ស់ធៅធពលពួកធគចូ្លបនទប់របស់អនក។  

o ា៉ា ស់ម្រកណាត្់គឺជាវត្ថ ុដែលម្រគបធលើាត្់និងម្រច្មុ៉ះរបស់អនកបានជ្ិត្លអ  ធហើយម្រត្ូវលមមតឹ្ងដណ្នលអ

ធៅច្ំធហៀងមុខនិងធម្រកាមច្ង្កា របស់អនក។  វគួរដត្ម្រត្ូវបានផលិត្ធឡើងពីម្រកណាត្់ត្ាញយា៉ា ងដណ្នដែលាន

ពីរម្រសទាប់ធឡើងធៅ ធោយានដខេច្ងឬដខេព័ទធជ្ុំវញិកាល ឬខាងធម្រកាយម្រត្ធច្ៀករបស់អនក។ 

របាំងមុខដែលានរតំងពីធម្រកាម អាច្ម្រត្វូបានធម្របើម្របាស់ធោយមនុសេដែលានសាែ នភាពដផនកលូត្លាស់ 

អាកបបកិរយិា និងធវជ្ជសាស្តសា ដែលបង្កា រពួកធគមិនឲ្យពាក់ា៉ា ស់ម្រកណាត្់។ របាំងមុខក៏អាច្ម្រត្ូវបានធម្របើម្របាស់

ផងដែរធោយកុារធៅកន ុងមណ្ឌ លដថ្ទាកំុារ ជ្ំរុំដថ្ទាកំុារធៅធពលនថ្ា និងទីកដនលងសិកាពីថាន ក់មធត្ាយយ

ែល់ថាន ក់ទ1ី2។ ធៅកដនលងធ វ្ ើការ ា៉ា ស ឬម្របោប់ជ្ំនួយែកែធងហ ើម អាច្នឹងត្ម្រមូវចាំបាច្់

ធម្រពា៉ះវការពារបានធម្រច្ើនជាងា៉ា ស់មុខធ វ្ ើពីម្រកណាត្់។  

o ការដណ្តំពី Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌ លម្រគប់ម្រគងនិងបង្កា រជ្ំងឺ) 

ដណ្តំអំពីយុទធសាស្តសា  (ានភាសាអង់ធគលស) ធែើមបីដកលមអការពាក់ា៉ា ស់ឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវ 

ធែើមបីកាត់្បនែយការរ ើកោលោលននជ្ំងឺ COVID-19 ឲ្យានម្របសិទធភាព។ 

យុទធសាស្តសាទាងំធន៉ះរមួានការពាក់ា៉ា ស់មុខធ វ្ ើពីម្រកណាត់្ពីធលើា៉ា ស់តាមនីតិ្វ ិ្ ធីវជ្ជសាស្តសា  ការ

ច្ងដខេព័ទធ ម្រត្ធច្ៀកននា៉ា ស់តាមនីតិ្វ ិ្ ីធវជ្ជសាស្តសា ធោយធម្របើឧបរករណ៍្ត្ម្រមូងា៉ា ស់ ឬការ

ធម្របើរបាំងនីឡុងម្រគបធលើា៉ា ស់។ ធលើសពីធន៉ះធទៀត្ Department of Health (DOH, ម្រកសួងសុខាភិបាល) 

មិនដណ្តំឲ្យធម្របើា៉ា ស់ដែលានសនទ៉ះ ឬរនធខយល់ែធងហ ើមធច្ញ ឬកូនកដនេង និងធម្រសាមការពារដែលានដត្

មួយម្រសទាប់ធត៉ះធទ។ (ម្របោប់ជ្ំនួយែកែធងហ ើមដែលានសនទ៉ះខយល់ែធងហ ើមធច្ញ 

គឺលអ ធៅធពលធម្របើម្របាស់ម្រសបតាមការដណ្តំដែលធច្ញផាយធោយ DOH និង Department of Labor and 

Industries (L&I, ម្រកសួងការង្ករ និងឧសាហកមម)(ានភាសាអង់ធគលស)។)  

o សំខាន់បំផុត្ម្រតូ្វពាក់ា៉ា ស់ធៅម្រគប់ទីកដនលងសាធារណ្ៈ រមួជាមួយនឹង

ការបនាអនុវត្ា វធិានការសុខភាពសាធារណ្ៈម្របកបធោយម្របសិទធភាព ែូច្ជាការចាក់វ៉ា ក់សំាង ការរកា

គាល ត្ឆ្ងា យពីគន  អតម័យនែ និងការធៅោច់្ដត្ឯង ធហើយនិងការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័ក។  

o ររ តត្ត្បិត្ការប៉ា៉ះពាល់សត្វច្ិញឹ្ឹម និងសត្វែនទធទៀត្ធៅធពលានជ្ំងឺ។ ធៅធពលដែលអាច្ធ វ្ ើធៅបាន 

សូមឲ្យសាជ្ិកាន ក់ធៅកន ុងម្រគួសាររបស់អនកធមើលដថ្ទាសំត្វច្ិញឹ្ឹមរបស់អនក។ 

ម្របសិនធបើអនកម្រត្ូវធមើលដថ្សត្វច្ិញឹ្ឹមរបស់អនក សូមលាងសាអ ត្នែរបស់អនកមុន 

និងធម្រកាយធពលអនកានប៉ា៉ះសត្វច្ិញឹ្ឹម និងពាក់ា៉ា ស់ផង ម្របសិនធបើអាច្។ សូមធមើល COVID-19 និងសត្វ 

(ានជាភាសាអង់ធគលស) សម្រាប់ព័ត្៌ានបដនែម។ 

o កុំធម្របើម្របាស់របស់របរផ្ទទ ល់ខល នួរមួគន ជាមួយមនុសេ ឬសត្វច្ិញឹ្ឹម រមួានចាន ដកវទឹក ដពង 

សាា រៈសម្រាប់ទទួលទាន កដនេង ឬធម្រសាមធខន ើយពូក។  

• រកាគម្នា តរាងកាយ 6 ហ្វ ើត (ពីរថម៉ាប្ត) ពីអនកែនទម្រគប់ធពលធទា៉ះបីធពលកំពុងធម្របើា៉ា ស់ក៏ធោយ។ 

• លាងទដឲ្យបានញឹកញារ់។ លាងនែជាមួយសាប ូ  និងទឹករយៈធពលយា៉ា ងត្ិច្ 20 រវតិទ។ី ធបើគម នសាប ូនិងទឹក 

ធម្របើទឹកលាងនែសាល ប់ធមធោគដែលានជាត្អិាល់កុលយា៉ា ងតិ្ច្ 60%។ ធជ្ៀសវងការប៉ា៉ះនផទមុខរបសអ់នក

ធោយធម្របើនែដែលមិនលាងសាអ ត្។ 

• ខទរ់ម្នត់បពលអ្ាកកអក និងកណាត ស់បោយបប្រើប្កោសអ្នាម័យ។ ធបា៉ះធចាលម្រកោសអតម័យដែលបានធម្របើរចួ្ 

ធហើយលាងសាអ ត្នែរបស់អនក។ 

• លាងសម្នអ តទផ្ទេតថ ុ "ថដលរ៉ាះពាល់ជាញឹកញារ់" រមួទាងំបញ្ជ រ តុ្ នែទាវ រ ម្របោប់ម្របោបនទប់ទឹក បងគន់ ទូរសពទ  ីបត្ 

ធថ្បធលត្ និងត្ុដកបរដម្រគ។ ធម្របើម្របាស់ម្រសាា យបាញ់សាអ ត្កន ុងផទ៉ះ ឬម្រកណាត្ជួ់្ត្ និងអនុវត្ាតាមការដណ្នធលើសាល កសញ្ញា ។ 

តាមដានធោគសញ្ញា ររសអ់្នក។ 

រកជ្ំនួយធវជ្ជសាស្តសាភាល មៗ ម្របសិនធបើធោគសញ្ញា របស់អនកកាន់ដត្ ា្ន់ ា្រ។ មុនធពលអនកទទួលបានការដថ្ទា ំ

សូមទូរសពទធៅអនកផាល់ធសវដថ្ទាសំុខភាពរបស់អនក ធហើយម្របាប់ពួកធគថាអនកានធោគសញ្ញា ជ្ំងឺ COVID-19 ។ សូមពាក់ា៉ា ស់ 

មុនធពលអនកចូ្លកន ុងមណ្ឌ លដថ្ទាសំុខភាពធែើមបីបង្កា រការរ ើកោលោលននធមធោគែល់មនុសេធផេងធទៀត្ធៅកន ុងបនទប់រង់ចាំ 

និងបនទប់ពិធម្រគ៉ះ។  

ម្របសិនធបើអនកានការសធម្រង្កគ ៉ះបតទ ន់ដផនកធវជ្ជសាស្តសា  ធហើយម្រត្ូវការទូរសពទធៅធលខ 911 សូមម្របាបអ់នកម្រគប់ម្រគងធសវថាអនកអាច្

នឹងានានធោគសញ្ញា ជ្ំងឺ COVID-19។ ធបើអាច្ធ វ្ ើបាន សូមពាក់របាំងមុខ មុនធពលដផនកធសវសធម្រង្កគ ៉ះបតទ ន់់មកែល់។ 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Khmer.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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ធរើខ្ញតំ្រវូសថរិធៅឆ្ងា យពមីន៉ុសសធសសងធេៀរយរូរ ៉ុនណា? 

1. ម្របសិនធបើអនកម្រត្ូវបានបញ្ញជ ក់ថាាន ឬសងេ័យថាានជ្ំងឺ COVID-19 ធហើយានធោគសញ្ញា  

អនកអាច្បញ្ឈប់ការធៅោច់្ដត្ឯងធៅផទ៉ះរបស់អនកធៅធពលដែល៖ 

o អនកមិនានអការៈម្រគនុធតា រយៈធពលយា៉ា ងតិ្ច្ 24 ធា៉ា ង ធោយមិនធម្របើម្របាស់ឱ្សថ្កាត្់បនែយម្រគនុធតា  និង 

o ធោគសញ្ញា  (ានជាភាសាអង់ធគលស) របស់អនក្ូរធសបើយ និង 

o យា៉ា ងធហាច្ណាស់ 10 នថ្ា ដែលបានកនលងផុត្ធៅចាប់តាំងពីធោគសញ្ញា ែំបូងរបស់អនកធកើត្ានធឡើង។ 

2. ម្របសិនធបើអនកម្រត្ូវបានធ វ្ ើធត្សា រវជិ្ជានជ្ំងឺ COVID-19 ធហើយមិនម្ននបរាគសញ្ញា  អនកអាច្បញ្ឈប់ការធៅោច់្ដត្

ឯងធៅផទ៉ះរបស់អនកធៅធពលដែល៖ 

o យា៉ា ងធហាច្ណាស់ 10 នថ្ាបានកនលងផុត្ធៅចាប់តាំងពីអនកបានទទួលលទធផលរកធ ើញថាអនកវជិ្ជានជ្ំងឺ 

COVID-19 ធលើកែំបូង និង 

o អនកមិនធាល ប់ឈឺជ្ំងឺ COVID-19។ 

ការដណ្តំបដនែមធទៀត្អាច្រកបានសម្រាប់អនកដែលាន ឬសងេ័យថាានជ្ំងឺ COVID-19  

ធរើការធៅដាច្ដ់រឯង នងិការធ្វើច្តាែ ឡីសក័ខ៉ុសគ្នន យ ងែចូ្ធមែច្? 

• ការបៅោច់ថតឯង គឺជាអវ ើដែលអនកធ វ្ ើម្របសិនធបើអនកានធោគសញ្ញា ជ្ំងឺ COVID-19 កំពុងរងចាំលទធផលធត្សា  

ឬបានធ វ្ ើធត្សា វជិ្ជានជ្ំងឺ COVID-19 ។ ការធៅោច់្ដត្ឯងានន័យថាអនកម្រត្ូវសាន ក់ធៅផទ៉ះ និងឆ្ងា យពីអនកែនទ 

(រមួទាងំសាជ្ិកម្រគួសារ) កន ុងរយៈធពលដែលម្រតូ្វបានដណ្តំធែើមបីធច្ៀសវងការរ ើកោលោលននជ្ំងឺ។  

• ការប វ្ ើចត្តត ឡីស័ក គឺជាអវ ើដែលអនកធ វ្ ើម្របសិនធបើអនកអាច្នឹងបានឆ្លងជ្ំងឺ COVID-19 

។ ការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កានន័យថាអនកម្រត្ូវសាន ក់ធៅផទ៉ះ និងឆ្ងា យពីអនកែនទ (រមួទាងំសាជ្ិកម្រគួសារ) 

កន ុងរយៈធពលដែលម្រតូ្វបានដណ្តំកន ុងករណី្ដែលអនកឆ្លង និងអាច្ច្មលងធគ។ 

ការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កនឹងដម្របកាល យជាការធៅោច់្ដត្ឯង ម្របសិនធបើអនកបានធ វ្ ើធត្សា ៍វជិ្ជានរកធ ើញជ្ំងឺ COVID-19 

ឬានវវិត្ាធោគសញ្ញា  COVID-19។  

ធរើការធ្វើច្តាែ ឡីសក័មានរយៈធពលរ ៉ុន្មា ន? 

អនុសាសន៍ការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កបច្ច ុបបនន  គឺម្រត្ូវធ វ្ ើច្តាា ឡីស័ករយៈធពល 14 

នថ្ាបតទ ប់ពីទំតក់ទំនងចុ្ងធម្រកាយរបស់អនក។ បនះគឺជាជ្បប្មើសដម៏្ននសុេតថ ិភាពរាំផុ្ត។ 

តាមោនធោគសញ្ញា របស់អនកកន ុងអំឡុងធពលធន៉ះ ធហើយម្របសិនធបើអនកានធោគសញ្ញា ណាមួយននជ្ំងឺរCOVID-19 

(ានភាសាអង់ធគលស)កន ុងអំឡុងធពល 14 នថ្ា សូមធៅទទួលការធ វ្ ើធត្សដ ។ មជ្ឈោឋ ន ឬម្រកមុមនុសេដែលម្របឈមហានិភ័យខាស់ 

គួរថតធម្របើជ្ធម្រមើសការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័ករយៈធពល 14 នថ្ា៖  

• អនកដែលធ វ្ ើការរឬសាន ក់ធៅកន ុងមជ្ឈោឋ នដថ្ទាសំុខភាពកម្រមិត្ម្រសួច្ម្រសាវរឬរយៈធពលដវង។ 

• អនកដែលធ វ្ ើការរឬសាន ក់ធៅកន ុងមណ្ឌ លដកដម្រប។ 

• អនកដែលធ វ្ ើការរឬសាន ក់ធៅកន ុងទីជ្ម្រមករឬលំធៅោឋ នបធណាដ ៉ះអាសនន។ 

• អនកដែលរស់ធៅកន ុងលំធៅោឋ នរមួរែូច្ជាអធនាវសិកោឋ នរសាគមបុរសរឬសាគមស្តសដ ី។ 

• អនកដែលធ វ្ ើការកន ុងសាែ នភាពការង្ករដែលានមនុសេអ ូអរដែលធ វ្ ើឲ្យមិនអាច្រកាគាល ត្ពីគន បានរ

ធោយសារដត្លកខណ្ៈននការង្កររែូច្ជាធៅកន ុងឃ្ល ំងឬធោងច្ម្រក។ 

• អនកដែលធ វ្ ើការធៅធលើតវធនសាទរឬតវដកនច្នធម្រគឿងសមុម្រទ។ 

ម្របសិនធបើការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័ករយៈធពល14នថ្ាមិនអាច្ធៅរចួ្ធទធត៉ះរសូមធ វ្ ើច្តាា ឡីស័ករយៈធពលរ10រ

នថ្ាបតទ ប់ពីទំតក់ទំនងចុ្ងធម្រកាយរបស់អនកធោយមិនានការធ វ្ ើធត្សដបដនែមធទ។រម្របសិនធបើអនកានធោគសញ្ញា ណាមួយននជ្ំងឺរ

COVID-19រកន ុងអំឡុងធពលរ10រនថ្ារសូមធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កឲ្យម្រគប់រយៈធពលរ14រនថ្ាធពញរនិងធៅទទួលការធ វ្ ើធត្សដ ។រ

រនតត្តមោនបរាគសញ្ញា រហូ្តដល់ទែាទី 14។ 

ធៅធម្រកាមកាលៈធទសៈពិធសសរការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កអាច្នឹងបញឹ្ប់បានបតទ ប់ពីរយៈធពលរ7រនថ្ាធពញរ

ធោយចាប់ធផាើមបតទ ប់ពីទំតក់ទំនងច្ុងធម្រកាយរបស់អនករម្របសិនធបើអនកមិនបានធច្ញធោគសញ្ញា រ

និងបតទ ប់ពីទទួលបានលទធផលអវជិ្ជានពីការធ វ្ ើធត្សា រ(ធៅទទួលការធ វ្ ើធត្សា មិនឲ្យធលឿនជាងរ48រ

ធា៉ា ងមុនធពលបញឹ្ប់ការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័ក។) វនឹងអាម្រស័យធៅធលើ្នធានដែលានសម្រាប់ការធ វ្ ើធត្សដ ។ រនតត្តមោនបរាគសញ្ញា

រហូ្តដល់ទែាទី 14។  

ពិធម្រគ៉ះជាមួយមស្តនា ីានសមត្ែកិចឹ្ដផនកសុខភាពកន ុងតំ្បន់របស់អនករ

ធែើមបីកំណ្ត្់ជ្ធម្រមើសលអបំផុត្សម្រាប់កាលៈធទសៈជាក់លាក់របស់អនក។  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KM.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌ លម្រគប់ម្រគងនិងបង្កា រជ្ំងឹ) 

ធទើបដត្បានម្របកាសការដណ្តំថ្មីអំពីបុគគលដែលបានទទួលការចាក់វ៉ា ក់សំាងធពញធលញដែលបានប៉ា៉ះពាល់ធៅ

នឹងអនកដែលានជ្ំងឺ COVID-19 មិនត្ម្រមូវឲ្យធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កធទ ម្របសិនធបើពួកគត់្ានលកខណ្ៈវនិិច្ឆ ័យែូច្ខាងធម្រកាម៖   

• បានទទួលការចាក់វ៉ា ក់សំាងធពញធលញ (សូមធមើលដផនកខាងធម្រកាមសម្រាប់ព័ត្៌ានបដនែម) ។ 

• មិនានធោគសញ្ញា ណាមួយ បតទ ប់ពីការប៉ា៉ះពាល់ធៅជ្ំងឺ COVID-19 ថ្មីៗធន៉ះ។ 

អនកដែលបានទទួលការចាក់វ៉ា ក់សំាងម្រគប់ចំ្នួន គួរដត្បនាតាមោនធោគសញ្ញា កន ុងធពល 14នថ្ាធម្រកាយានការប៉ា៉ះពាល់។ 

ពួកគត្់គួរដត្បនដពាក់ា៉ា ស់ អនុវត្ាគាល ត្សងគម និងរកាការម្របាម្រស័យទាក់ទងសងគមកន ុងម្រទង់ម្រទាយតូ្ច្។    

ការធលើកដលងដត្មួយគត្់ពីការដណ្តំធន៉ះ គឺអនកជ្ំងឺកន ុង 

និងអនកសាន ក់ធៅកន ុងមជ្ឈោឋ នដថ្ទាសំុខភាពដែលបានទទួលការចាក់វ៉ា ក់សំាងរចួ្ 

គួរដត្បនាធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កធម្រកាយធពលដែលបានប៉ា៉ះពាល់ធៅនឹងអនកជ្ំងឺ COVID-19។ 

បុគគលដែលមិនសែ ិត្ធៅកន ុងលកខណ្ៈវនិិច្ឆ ័យទាងំពីខាងធលើរគួរដត្បនដធ វ្ ើតាមរការដណ្តំកន ុងការធ វ្ ើច្តាា ឡីស័កបច្ច ុបបនន រ

(ានជាភាសាអង់ធគលស)របតទ ប់ពីបានប៉ា៉ះពាល់ធៅនឹងអនកដែលានការសងេ័យរឬរកធ ើញថាានជ្ំងឺរCOVID-19។ 

ធៅធពលដែលអ្នកបានចាកវ់៉ា កស់ាំងធពញធលញ 

  អនកដែលម្រតូ្វបានចាត្់ទុកថាបានចាក់វ៉ា ក់សំាងធពញធលញ៖ 

• 2សបាា ហ៍បតទ ប់ពីទទួលវ៉ា ក់សំាងែូសទីពីររបស់ពួកធគធៅកន ុងសម្រាប់ម្របធភទវ៉ា ក់សំាង 2ែូស ែូច្ជាវ៉ា ក់សំាង Pfizer 

ឬ វ៉ា ក់សំាង Moderna ឬ 

• 2 សបាា ហ៍បតទ ប់ពីទទួលវ៉ា ក់សំាងមួយែូស ែូច្ជាវ៉ា ក់សំាង Janssen របស់ Johnson & Johnson 

សាគ ល់៖ ម្របសិនធបើវានរយៈធពលត្ិច្ជាង 2សបាា ហ៍គិត្ចាប់ពីអនកទទួលបានការចាក់វ៉ា ក់សំាងរចួ្ 

ឬម្របសិនធបើអនកធៅដត្ម្រតូ្វការចាក់វ៉ា ក់សំាងធលើកទី2 អនកមិនទទួលបានការការពារធពញធលញធទ។ សូមបនាអនុវត្ាោល់រវធិានការ

បង្កា រទាងំអស់(ានជាភាសាអង់ធគលស) រហូត្ទាល់ដត្អនកទទួលបានការចាក់វ៉ា ក់សំាងបានធពញធលញ។ 

ម្របសិនធបើអនកបានចាក់វ៉ា ក់សំាងធពញធលញ៖ 

• អ្នក្អាច្ចូ្លររួធៅក្ន ុងសក្រមភាពខាងធម្ៅផ្ទះ ឬសក្រមភាពក្រានតបានធោយគ្មម នម៉ា ស់ ធលើក្ដលងដតទីក្ដនែងឬ

ទីតាាំងដែលមនរនុសសធម្ច្ើនក្ុះក្ររួយច្ាំនួន (ភាសាអង់ធគលស)។ 

• អនកអាច្ជួ្បជ្ុំធៅទីតាំងកន ុងអគរមួយជាមួយអនកដែលបានចាក់វ៉ា ក់សំាងធពញធលញ ធោយមិនចាំបាច្់ពាក់ា៉ា ស់ធទ

។ 

• អនកអាច្ជួ្បជ្ុំធៅទីតាំងកន ុងអគរជាមួយអនកដែលមិនបានចាក់វ៉ា ក់សំាង មកពីម្រគួសារមួយធផេងធទៀត្ (ឧទាហរណ៍្ 

ធៅធលងសាច្់ញាតិ្ដែលរស់ធៅជាមួយគន ) ធោយមិនពាក់ា៉ា ស់ 

ធលើកដលងដត្មនុសេទាងំធត៉ះឬនរណាាន ក់ដែលពួកធគរស់ធៅជាមួយានហានិភ័យខាស់ម្របឈមធៅនឹងជ្ំងឺ ា្ន់ ា្រ

បណាា លមកពីជ្ំងឺរCOVID-19 (ានជាភាសាអង់ធគលស)។ 

• ម្របសិនធបើអនកបានធៅដកបរអនកដែលានជ្ំងឺ COVID-19 អនកមិនចាំបាច្់ធៅឆ្ងា យពីអនកែនទឬធ វ្ ើធត្សា ធទ 

ធលើកដលងដត្អនកានធោគសញ្ញា ។  

o ប៉ាុដនែ ម្របសិនធបើអនករស់ធៅមជ្ឈោឋ នរស់ធៅជាម្រកមុ (ែូច្ជាមណ្ឌ លដកដម្រប ឬមណ្ឌ ល ុំឃំ្ង 

ឬមជ្ឈមណ្ឌ លរស់ធៅជ្ុំគន ) និងធៅដកបរអនកដែលានជ្ំងឺ COVID-19 ធពលធត៉ះអនកគួរដត្បនា

ធៅឆ្ងា យពីអនកែនទរយៈធពល 14នថ្ា ធហើយធ វ្ ើធត្សា ធទា៉ះបីអនកមិនានធោគសញ្ញា ក៏ធោយ។  

អនកធៅដត្គួរចាត់្វធិានការធែើមបីការពារខល នួអនកនិងអនកែនទ(ានជាភាសាអង់ធគលស) ធពលសែ ិត្ធៅទី

សាធារណ្ៈធោយមិនគិត្ពីសាែ នភាពចាក់វ៉ា ក់សំាងរបស់អនកធឡើយ។ ធន៉ះរមួបញ្ច លូទាងំការពាក់ា៉ា ស់ ការ

រកាគាល ត្យា៉ា ងធហាច្ណាស់ម្របាំមួយហវ ើត្ (ពីរដម៉ាម្រត្) ពីអនកែនទ និងធជ្ៀសវងកដនលងដែលានមនុសេធម្រច្ើន 

និងានខយល់ធច្ញចូ្លមិនម្រគប់ម្រគន់។ ធលើសពីធន៉ះធទៀត្ អនកគួរដត្បនា ធជ្ៀសវងការជួ្បជ្ុំម្រទង់ម្រទាយម្យម ឬ្ ំ

ធហើយម្រត្ូវបនាតាមោនធោគសញ្ញា ននជ្ំងឺ COVID-19(ានជាភាសាអង់ធគលស) ជាពិធសសម្របសិនធបើអនកធៅដកបរអនកដែលឈឺ។ 

ម្របភព៖ Centers for Disease Control and Prevention(ានជាភាសាអង់ធគលស) 

ពរ័ម៌ាននងិត្រភព្នធានរដនថមពាកព់ន័ធនងឹជងំឺ COVID-19 

បនាទទួលបានបច្ច ុបបននភាពថ្មីធលើសាែ នភាពជ្ំងឺ COVID-19 បច្ច ុបបនន ធៅវ៉ា សុីនធតាន   ម្របកាសរបស់ធលាកអភិបាល 

Inslee(ានជាភាសាអង់ធគលស) ធោគសញ្ញា  (ានជាភាសាអង់ធគលស) រធបៀបដែលវររ ើកោលោល (ានជាភាសាអង់ធគលស) 

និងរធបៀបនិងធពលណាដែលមនុសេគួរដត្ធ វ្ ើធត្សា  (ានជាភាសាអង់ធគលស) ។ សូមធមើលសំណួ្រធចាទសួរជាញឹកញាប់ 

(ានជាភាសាអង់ធគលស) សម្រាបព័់ត្៌ានបដនែម។ 

ពូជ្សាសន៍/ជ្នជាត្ ិឬសញ្ញជ ត្ិរបស់មនុសេាន ក់ៗដត្មួយមិនធ វ្ ើឲ្យពួកធគម្របឈមនឹងហានិភ័យខាស់នន COVID-19 ធឡើយ។ 

ប៉ាុដនាទិននន័យបង្កហ ញថាសហគមន៍សមបុ រធមម កំពុងរងផលប៉ា៉ះពាល់មិនសាាម្រត្ពី COVID-19។ 

ធន៉ះធោយសារដត្ផលប៉ា៉ះពាល់ននការធរ ើសធអើងជាត្ិសាសន៍ និងជាពិធសសការធរ ើសធអើងជាត្ិសាសន៍ជារច្តសមា័នធ  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Khmer
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
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ដែលទុកឲ្យម្រកមុជាត្ិសាសន៍ខល ៉ះានឱ្កាសត្ិច្តួ្ច្កន ុងការការពារខល នួនិងសហគមន៍របស់ពួកធគ។  ពាកយបំផុសបំផលុនឹងមិន

ជួ្យែលក់ារម្របយុទធ ម្របឆ្ងំងនឹងជ្ំងឺធត៉ះធទ(ានជាភាសាអង់ធគលស)។ ដច្ករំដលកដត្ព័ត្៌ានម្រត្ឹមម្រត្ូវធែើមបីទប់សាា ត្់

ពាកយច្ចាមអាោម និងព័ត្៌ានមិនពិត្កុឲំ្យរ ើកោលោលបាន។ 

•  Department of Healthការផទ ៉ុះធឡើងននរវ ើរុសកូរ៉ាណូាម្របធភទថ្មី ឆ្ងន ំ2019 (COVID-19)របស់រែឋ WA   

• ការធឆ្ល ើយត្បច្ំធពា៉ះរវ ើរុសកូរ៉ាណូា (COVID-19) របស់រែឋ WA 

• ដសវងរកមនទ ីរសុខាភិបាលកន ុងតំ្បន់ ឬមណ្ឌ លរបស់អនក (ានជាភាសាអង៉ាធគលស) 

• CDC រវ ើរុសកូរ៉ាណូា (COVID-19) (ានជាភាសាអង៉ាធគលស) 

• ្នធានសា ីការកាត្់បនែយពាកយបំផុសបំផុល(ានជាភាសាអង់ធគលស) 

ម្ននសាំណួ្ររថនថមថមនបទ? ទូរសពទមកដខេទូរសពទបតទ ន់ដផនកព័ត៌្ានអំពីជ្ំងឺរCOVID-19ររបស់ធយើង៖រ1-800-525-0127  

នថ្ាច្នទពីធា៉ា ងរ6រម្រពឹកធៅរ10រយប់រនថ្ាអង្កគ រែលន់ថ្ាអាទិត្យរនិងធលើកដលងដត្នថ្ាឈប់សម្រាករបស់រែឋរ(ានជាភាសាអង់ធគលស)រ

ចាប់ពីធា៉ា ងរ6រម្រពឹកធៅរ6រលាា ច្។រសម្រាប់ធសវកមមបកដម្របភាសារសូមចុចសញ្ញា  # ធៅធពលដែលានអនកធលើកទូរសពទរធហើយ

និយាយភាសាររស់អ្ាក។រសម្រាប់សំណួ្រអំពីសុខភាពផ្ទទ ល់ខល នួរបស់អនករការធ វ្ ើធត្សា ជ្ំងឺរCOVID-19រឬលទធផលធ វ្ ើធត្សា រ

សូមទាក់ទងធៅកាន់អនកផាល់ធសវដថ្ទាសំុខភាពរបស់អនក។ 

ធែើមបីធសន ើសុំឯកសារធន៉ះជាទម្រមង់ធផេងធទៀត្ សូមទូរសពទធៅធលខ1-800-525-0127។ អតិ្ថ្ិជ្នសាា ប់មិនឮ ឬសាា ប់មិនសូវឮ 

សូមទូរសពទធៅធលខ 711 (Washington Relay (ានជាភាសាអង់ធគលស)) ឬអុីដម៉ាល civil.rights@doh.wa.gov។ 

 

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Khmer
https://coronavirus.wa.gov/km/khuuviit-19-viiruskuuruunnaaprbhedthmii-btrmaan-sevaa-ningdhndhaan-naurttthvaasiintoon
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

