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�រែណ�អំំពី�ស៉់អំឡុងេពល�នជំងឺ COVID-19 

ខ�ឹម�រសេង�បអំពី�រែកែ្រប��េ�ៃថ�ទី 12 ែខក��  ��  ំ2022  

• ករបែន�មព័ត៌មានស�ីពីក្រមិតេផ្សងគា� ៃនករករពរែដលផ�ល់េដយម៉ាស់ និង្របដប់ជំនួយករដកដេង�ម 

• ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពេដម្បីឱ្យ�សបតមករែណនំាអំពីករពក់ម៉ាស់របស់ Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC, មជ្ឈមណ� ល្រគប់្រគងនិងបង� រជំងឺ) ស្រមាប់មេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈក�ុងអគារ 

• ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពករែណនំាអំពីថាេតេនេពលណាគួរែតពក់ម៉ាស់េនក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំែដលមិនែមនជា

កែន�ងែថនំាសុខភាព 

• ករេធ�បច�ុប្បន�ភាពករែណនំាអំពីថាសធារណជនទូេទគួរែតពក់ម៉ាស់េនក�ុងអគារេនេពលណា 

�សបតមក្រមិតឆ�ងជំងឺ COVID-19 ក�ុងសហគមន៍របស់ CDC 

េសចក�ីេផ�ម  

េនេពលអ�កពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�ម (ឧ. ម៉ាស់ត្រមងឯកេទសដូចជា N95) អ�កជួយករពរអ�កដៃទេនជំុវញិ

អ�ក ក៏ដូចជាខ�ួនអ�កផងែដរ។ ករពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មអចកត់បន�យករចម�ងជំងឺ COVID-19 សេ�ង� ះ

អយុជីវតិ និងជួយឱ្យេសដ�កិច�បន�ដំេណ រករ។ យុទ�ស�ស�រមួដូចជាករចក់វ៉ក់សំងទន់សភាពករណ៍ (មានផ�ល់ជូន

ភាសបែន�មមួយចំនួន) និងករពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មអចជួយបង� រជំងឺធ�ន់ធ�រ ្រពមទំងកត់បន�យ

បន�ុកមកេល្របព័ន�ែថទំសុខភាព។ 

អ�កគួរែតពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលតឹងែណនល�បំផុត និងមានគុណភាពខ�ស់បំផុត (មានផ�ល់ជូនភាស

បែន�មមួយចំនួន) ផ�ល់ជូនអ�ក។ េនេពលពក់បាន្រតឹម្រត�វ ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលអនុម័តេដយ National Institute 

for Occupational Safety and Health (NIOSH, វទិ្យោស� នជាតិទទួលបន�ុកែផ�កសុវត�ិភាពករងរ និងសុខភាព) 

(ភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) (ដូចជា N95) ផ�ល់ជូនករករពរបានល�បំផុត បនា� ប់មក្របដប់ជំនួយករដកដេង�មអន�រជាតិ 

(ដូចជា KN95 និង KF94) និងម៉ាស់វះកត់ បនា� ប់មកេទៀតម៉ាស់្រកណាត់។ ្របសិនេបអ�កមានហនិភ័យអចេកតជំងឺ 

COVID-19 ធ�ន់ធ�រ សូមពិេ្រគាះជាមួយអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាពអំពីថាេតអ�កគួរែតេធ�េតស�េមលថាសម�សបក�ុងករពក់

្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលអនុ�� តេដយ NIOSH ឬអត់ ឬថាេតអ�កគួរែតពិចរណាេលជេ្រមស្របដប់ជំនួយករ

ដកដេង�មេផ្សងែដលមិន្រត�វឱ្យេធ�េតស�េមលថាេតសម�សបឬអត់។ េដម្បទីទួលបានព័ត៌មានបែន�មអំពីករេធ�េតស�េមលថា

េតសម�សបឬអត់ និងករេ្រជសេរ សម៉ាស់ សូមចូលេទកន់េគហទំព័រស�ីពីករពក់ម៉ាស់េដយស�័្រគចិត�របស់ Washington 

State Department of Labor and Industries (L&I, ្រកសួងពលកម� និងឧស្សោហកម�ៃនរដ�វ៉សីុនេតន) (មានផ�ល់ជូនភាស

បែន�មមួយចំនួន)។ 

េដម្បទីទួលបានព័ត៌មានបែន�មអំពី្របេភទម៉ាស់ និង្របដប់ជំនួយករដកដេង�មេផ្សងគា�  និងរេបៀបេធ�ឱ្យករពក់កន់ែត្រត�វ

ល�ម សូមេមល្របេភទម៉ាស់ និង្របដប់ជំនួយករដកដេង�ម (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន)។ េគហទំព័រេនះ 

(ភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) ផ�ល់ព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីថាេត្របេភទម៉ាស់ និង្របដប់ជំនួយករដកដេង�មេផ្សងគា� ្រតងភាគល�ិត

តូចៗេចញបានល�ក្រមិតណា រមួទំងេនេពលមានករែកែ្របចំេពះម៉ាស់េដម្បឱី្យករពក់កន់ែតតឹងែណនល�។ មនុស្សែដល

មិនអចពក់ម៉ាស់េដយសរែតប�� ែផ�កេវជ�ស�ស� ករលូតលស់ឬ អកប្បកិរយិា អចពក់ក្បោំងមុខែដលមានរនំាង

ពីេ្រកមបាន។ ក្បោំងមុខែដលមានរនំាងពីេ្រកមទំងេនះក៏អចេ្របបានេដយកុមារក�ុងមណ� លែថទំកុមារ ជំរែំថទំកុមារនា

េពលៃថ� និងមជ្ឈដ� នថា� ក់មេត�យ្យដល់ថា� ក់ទី12 ផងែដរ ្របសិនេបមិនអច្រទំនឹងម៉ាស់ែដលតឹងែណនល�បានេទ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
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://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Cambodian.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Cambodian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
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េ�ះ��ង៉�ក៏េ�យ គួរែតទទួល�� ល�់ក�ងំមុខែដល�នរ�ងំពីេ្រ�ម�ងំេនះមិនផ�លក់្រមិតៃន�រ�រ�រស្រ�បអ់�ក�ក់ដូច�� នងឹ�ស៉់ ឬ្រប�ប់

ជំនួយ�រដកដេង�មែដលតឹងែណនល�េទ។ សូមេមលករែណនំាអំពីករពក់ម៉ាស់របស់ Washington State Department of Health 

(WA DOH, ្រកសួងសុខភិបាលៃនរដ�វ៉សីុនេតន) េន K-12 Schools (សលេរៀនថា� ក់មេត�យ្យដល់ថា� ក់ទី 12), Child Care 

(មណ� លែថទំកុមារ), Early Learning (ថា� ក់មុនមេត�យ្យ), Youth Development (ថា� ក់អភិវឌ្ឍយុវជន) និងកម�វធីិ Day Camp 

(ជំរែំថទំកុមារនាេពលៃថ�) (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន)។ សូមេមលករពិចរណាស្រមាប់្រក�មមនុស្សជាក់លក់ 

របស់ CDC ផងែដរ (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន)។ DOH មិនែណនំាឱ្យេ្របម៉ាស់ែដលមានសន�ះ 

ឬរន�ខ្យល់ដេង�មេចញ ឬម៉ាស់្រកណាត់ែដលមានែតមួយ�សទប់ កូនកែន្សង និងេ�សមករពរែដលមានែតមួយ�សទប់

េនាះេទ។ 

្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលមានសន�ះខ្យល់ដេង�មេចញអចេ្រប្របាស់េនក�ុងកែន�ងករងរ�សបតមករែណនំាែដល

េចញផ្សោយេដយ L&I (ជាភាសអង់េគ�សែតបុ៉េណា� ះ)។  

សូមចូលេមលេគហទំព័ររបស់ DOH អំពីម៉ាស់ (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) េដម្បីេមលប�� ីសំណួរែដល

េចទសួរជាញឹកញាប់អំពីម៉ាស់។  

ចំែណកែដលេនសល់ទំងអស់ៃនឯកសរេនះ ម៉ាស់្រត�វបានេ្របសំេដដល់ទំងម៉ាស់ និង្របដប់ជំនួយករដកដេង�ម។ 

េសចក�ីប�� ប ់និងបទប�� សុខ�ពបច�ុប្បន� 

េសចក�ីបង� ប់សធារណៈបច�ុប្បន�ត្រម�វឱ្យេ្របម៉ាស់េនក�ុងមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព ពន�នាគារស្រមាប់មនុស្សេពញវយ័។ 

អជា� ធរសុខភាពសធារណៈអចត្រម�វឱ្យេ្របម៉ាស់ក�ុងកលៈេទសៈមួយចំនួន ដូចជាេពលផ�ុះជំងឺជាេដម។ 

េសចក�ីបង� ប់របស់ Department of Health ៃនរដ�វ៉សីុនេតន 

Secretary of Health Mask Order (េសចក�ីបង� ប់អំពីម៉ាស់របស់េលខធិករ្រកសួងសុខភិបាល) (ជាភាសអង់េគ�ស

បុ៉េណា� ះ) ត្រម�វឱ្យពក់ម៉ាស់ក�ុងមជ្ឈដ� នមួយចំនួន េដយមិនគិតពីស� នភាពចក់វ៉ក់សំងេឡយ៖ 

• មជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព   

• ពន�នាគារស្រមាប់មនុស្សេពញវយ័ និងពន�នាគារ ្របសិនេបេខនធីែដលពន�នាគារេនាះស�ិតេន មានក្រមិតឆ�ងជំងឺ 

COVID-19 ក�ុងសហគមន៍របស់ CDC មធ្យម ឬខ�ស់ (ជាភាសេអស្៉បោញែតបុ៉េណា� ះ) 

មានករណីេលកែលងមានក្រមិតចំេពះលក�ខណ� ត្រម�វេនះ ករណីេលកែលងមានក្រមិតទំងេនះអចរកបានេន

ក�ុងេសចក�ីបង� ប់ (ភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ បុគ�លិក និងេភ��វទំងអស់ េ្រកពីអ�កជំនាញែថទំសុខភាព ្រត�វបានត្រម�វឱ្យ

ពក់ម៉ាស់េពលស�ិតេនក�ុងមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព។ មនុស្សមា� ក់ៗមានទំនួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�តម អជីវកម�ក៏មានករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�េសចក�ីបង� ប់េនះេទេលបុគ�លិក និងអតិថិជនែដរ។  

ករលុបេចល៖ បទប�� សហព័ន�  

គិត្រតឹមៃថ�ទី 18 ែខេមស ឆា� ំ 2022 តមដីកររបស់តុលករ េសចក�ីបង� ប់របស់ CDC ែដលត្រម�វឱ្យេ្របម៉ាស់េនេល

មេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈ និងេនមជ្ឈមណ� លដឹកជ��ូ នែលងមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�េទៀតេហយ។ េទះជាយ៉ាងណា

ក៏េដយ ម៉ាស់េនែតជាឧបករណ៍ដ៏សំខន់មួយក�ុងករេធ�ឱ្យមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈមានសុវត�ិភាពជាងមុនស្រមាប់

មនុស្ស្រគប់របូ។ �សបតម CDC (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) WA DOH ែណនំាឱ្យកម�ករ និងអ�កដំេណ រែដលមាន

អយុចប់ពីពីរឆា� ំេឡងពក់ម៉ាស់េនក�ុងមជ្ឈដ� នមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈក�ុងអគារទំងអស់ រមួទំងមជ្ឈមណ� ល

ដឹកជ��ូ ន និងេធ�ដំេណ រ។ សូមេមលមជ្ឈដ� នមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈេដម្បទីទួលបានព័ត៌មានបែន�ម។  

េសចក�ី្របកសរបស់អភិបាលរដ�វ៉សីុនេតន  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
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ព័ត៌មានអំពីទំនួលខុស្រត�វរបស់អជីវកម�ចំេពះអតិថិជន និងបុគ�លិក្រត�វបានចុះក�ុង Proclamation 20-25.19 COVID-19 

Washington Ready (េសចក�ី្របកសេលខ 20-25.19 ស�ីពីរដ�វ៉សីុនេតនេ្រត�មខ�ួនស្រមាប់ជំងឺ COVID-19) 

(ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) និង Proclamation 21-08 – Safe Workers (េសចក�ី្របកសេលខ 21-08 – 

បុគ�លិកមានសុវត�ិភាព) (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) របស់អភិបាលរដ�។ 

Washington State Labor and Industries (L&I) និងេសចក�ី្របកសរបស់អភិបាលរដ� 

េទះបីជាមិនត្រម�វឱ្យពក់ម៉ាស់ជាទូេទក�ុងកែន�ងករងរភាគេ្រចនតមេសចក�ី្របកសរបស់អភិបាលរដ�ខងេលក៏េដយ ក៏

បុគ�លិកេនែតមានកតព�កិច�េគារពតមលក�ខណ� ត្រម�វ និងករែណនំាេដម្បីបង� រជំងឺ COVID-19 របស់ L&I 

(ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ បែន�មពីេនះ អជីវកម�ឯកជនអចត្រម�វឱ្យេ្របម៉ាស់ េហយេភ��វគួរែតេគារពតម

វធិានតមទីតំង។ តមរយៈ Proclamation 21-08 – Safe Workers (េសចក�ី្របកសេលខ 21-08 – បុគ�លិកមានសុវត�ិភាព) 

របស់អភិបាលរដ� (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) កម�ករមានសិទ�ិពក់ម៉ាស់េនក�ុងកែន�ងករងរ។ Washington Administrative 

Code (WAC, ្រកមរដ�បាលៃនរដ�វ៉សីុនេតន) 296-62-609 (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) ករពរសិទ�ិរបស់កម�ករ

ក�ុងករពក់ម៉ាស់អំឡុងេពលមានអសន�ែផ�កសុខភាពសធារណៈ។ �សបតម WAC 296-62-609 (ជាភាសអង់េគ�ស

បុ៉េណា� ះ) និេយាជកមិនអចររងំបុគ�លិកមិនឱ្យពក់ម៉ាស់ ្របដប់ជំនួយករដកដេង�ម ឬឈុតករពរខ�ួន 

និងសមា� រេផ្សងេទៀតបានេទ េលកែលងែតមានករអនុ�� តបន�ូរបន�យេដយច្បោប់។ សូមេមលករបង� រជំងឺ COVID-19 

របស់ L&I៖ ករេ្រជសេរ សពក់ម៉ាស់េពលេធ�ករេនេពលែដលអ�កមិន្រត�វបានត្រម�វឱ្យពក់ (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយ

ចំនួន) េដម្បទីទួលបានព័ត៌មានបែន�ម។  

អង�ភាព និងម�ន�ីសុខភិបាលសធារណៈក�ុងមូលដ� ន 

ម�ន�ីសុខភិបាលក�ុងមូលដ� នមានសិទ�ិេចញបទប�� សុខភាពេដម្ប្ីរគប់្រគងជំងឺេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន។ 

បទប�� ទំងេនះអចមានភាពតឹងរុងឹជាងបទប�� ទូទំងរដ� បុ៉ែន�មិនអចតឹងរុងឹតិចជាងេនះេទ។ 

សូមសកសួរម�ន�ីមានសមត�កិច�ែផ�កសុខភិបាលក�ុងមូលដ� ន (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) របស់អ�ក 

និងអនុវត�តមបទប�� សុខភាពទំងអស់ែដលមានស្រមាប់តំបន់េនាះ។ 

�រែណ� ំ

ខងេ្រកមេនះគឺជាករែណនំាទូេទអំពីសុខភាពសធារណៈបែន�មេលលក�ខណ� ត្រម�វជាក់លក់ខងេល។  

មជ្ឈដ� នមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈ  

WA DOH ែណនំាឱ្យកម�ករ និងអ�កដំេណ រែដលមានអយុចប់ពីពីរឆា� ំេឡងពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�ម

ែដលតឹងែណនល�េនក�ុងមជ្ឈដ� នមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈក�ុងអគារ (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) រមួទំង

ករដឹកជ��ូ ន (ដូចជាយន�េហះ រថយន�្រក�ង រថេភ�ង �សឡាង រថេភ�ងេ្រកមដី តក់សីុ ករេធ�ដំេណ ររមួគា�  និងមេធ្យោបាយ

ដឹកជ��ូ នែផ�កេវជ�ស�ស�មិនបនា� ប់) និងមជ្ឈមណ� ល (ដូចជាអកសយានដ� ន រថយន�្រក�ង ឬកែន�ងរងចំ�សឡាង រថេភ�ង 

ឬស� នីយរថេភ�ងេ្រកមដី និងកំពង់ែផសមុ្រទ)។ មានមជ្ឈដ� នែដលមនុស្សជាេ្រចនឆ�ងកត់ េហយមជ្ឈដ� នទំងេនាះអច

មានមនុស្សកកកុញ និង/ឬខ្យល់េចញចូលមិនល� (ដូចជាផ�ូវេដរេឡងយន�េហះរបស់អកសយានដ� ន)។ អ�កេធ�ដំេណ រ និង

កម�ករអចករពរខ�ួនពួកេគ និងអ�កែដលេនជំុវញិពួកេគតមរយៈករពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដល

តឹងែណនល�េដម្បជួីយេធ�ឱ្យករេធ�ដំេណ រ និងមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈកន់ែតមានសុវត�ិភាពស្រមាប់អ�ក្រគប់គា� ។ 

សូមេមលករែណនំាស�ីពីករេ្របម៉ាស់េនក�ុងមជ្ឈដ� នមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈរបស់ CDC (មានផ�ល់ជូនភាស

បែន�មមួយចំនួន) េដម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម�ិត បុ៉ែន�សូមចំណំាថាបច�ុប្បន�េនះលក�ខណ� ត្រម�វគឺជាករែណនំា។ 

សូមេមលលក�ខណ� ត្រម�វ និងករែណនំាេដម្បីកត់បន�យករចម�ងជំងឺ COVID-19 េន K-12 Schools 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Cambodian.pdf
https://www.lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Cambodian.pdf
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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(សលេរៀនថា� ក់មេត�យ្យដល់ថា� ក់ទី 12), Child Care (មណ� លែថទំកុមារ), Early Learning (ថា� ក់មុនមេត�យ្យ), Youth 

Development (ថា� ក់អភិវឌ្ឍយុវជន) និងកម�វធីិ Day Camp (ជំរែំថទំកុមារនាេពលៃថ�) (wa.gov) (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�ម

មួយចំនួន) េដម្បីទទួលបានករែណនំាស�ីពីករពក់ម៉ាស់េនេលរថយន�ដឹកសិស្ស។ WA DOH េលកទឹកចិត�ឱ្យអ�កប��

មេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈគំា្រទករពក់ម៉ាស់របស់មនុស្ស្រគប់របូ។   

ករពក់ម៉ាស់េនក�ុងមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព 

ម៉ាស់្រត�វែតពក់េនក�ុងមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព�សបតមេសចក�ីបង� ប់អំពីម៉ាស់របស់េលខធិករ្រកសួងសុខភិបាល (ជា

ភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ ្រគប់មជ្ឈដ� នែថទំសុខភាពទំងអស់អចចូលេមលករែណនំាស�ីពីឈុតករពរខ�ួន និង

ករ្រគប់្រគង្របភពេនក�ុងករែណនំាបេណា� ះអសន�អំពីករបង�  និងករ្រគប់្រគងករឆ�ងវរីសុ SARS-CoV- 2 

េនក�ុងមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព DOH 420-391 (wa.gov) (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ 

ករែណនំាអំពីករពក់ម៉ាស់ស្រមាប់មជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំែដលមិនែមនែថទំសុខភាព 

ករពក់ម៉ាស់េនក�ុងអគារ្រត�វបានែណនំាស្រមាប់មនុស្សែដលមានអយុចប់ពីពីរឆា� ំេឡងេនេពលែដលក្រមិតឆ�ងជំងឺ 

COVID-19 ក�ុងសហគមន៍របស់ CDC (ផ�ល់ជូនជាភាសេអស្៉បោញ) មានក្រមិតមធ្យម ឬខ�ស់េនក�ុងមជ្ឈដ� នដូចខងេ្រកម៖  

• េគហទំព័រអ�កផ�ល់េសវគា� នផ�ះសែម្បង (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) 

• មជ្ឈដ� នែដនសមុ្រទពណិជ�កម� (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) (ឧ. នាវដឹកអហរសមុ្រទែបបពណិជ�កម� 

នាវដឹកទំនិញ នាវេទសចរណ៍) 

• មជ្ឈដ� នករងរែដលមានមនុស្សកកកុញែដលកររក្សោគមា� តរងកយមិនអចេធ�េទបាន 

េដយសរលក�ណៈៃនកែន�ងករងរដូចជា ឃា� ំង េរងច្រក េរងច្រកែកៃច�សច់ និងករេវចខ�ប់អហរ 

និងមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រែដលផ�ល់េដយនិេយាជក  

• កែន�ងរស់េនរមួគា� ក�ុងទីតំងរស់េន្របមូលផ�ុំ (មិនែមនបន�ប់េគង) រមួទំងទីតំងេដះែលងឱ្យេធ�ករ លំេនដ� ន

បេណា� ះអសន� មន�ីរឃំុឃំាងឬស� រនីតិសម្បទអនីតិជន និងលំេនដ� នកម�ករបេណា� ះអសន� 

• ក�ុងអគារៃនមជ្ឈដ� នែដលមានមនុស្សជាប់ពន�នាគារស្រមាប់មនុស្សេពញវយ័ មណ� លស� រនីតិសម្បទអនីតិជន 

ឬមន�ីរឃំុឃំាងអនីតិជន (ឧ. បន�ប់តុលករ) 

o សូមចំណំាថាេសចក�ីបង� ប់របស់េលខធិករ្រកសួងសុខភិបាលត្រម�វឱ្យមនុស្សែដល

មានអយុចប់ពី្របំាឆា� ំេឡងពក់ម៉ាស់េនក�ុងពន�នាគារស្រមាប់មនុស្សេពញវយ័ 

និងពន�នាគារេនេពលែដលក្រមិតឆ�ងជំងឺ COVID-19 ក�ុងសហគមន៍របស់ CDC (មានផ�ល់ជូនជា

ភាសេអស្៉បោញ) មានក្រមិតមធ្យម ឬខ�ស់។ 

o មណ� លែកែ្រប្រត�វបានែណនំាឱ្យពិចរណាេលករពក់ម៉ាស់េនេពលែដលកត� ក្រមិតមណ� ល (មានផ�ល់

ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) បង� ញថាហនិភ័យមានករេកនេឡង។  

បុគ�លែដលរស់េន ឬេធ�ករក�ុងមជ្ឈដ� នខងេលគួរែតអនុវត�តមករែណនំាដូចគា� េទនឹងសធារណជនទូេទែដរ េនេពល

មិនស�ិតក�ុងមជ្ឈដ� នទំងេនះ (ឧ. េនេពលេចញេ្រកក�ុងសហគមន៍)។  

កែន�ងែដលមិនែមនែថទំសុខភាព (ដូចជាអជីវកម� និងអង�ករ) អចត្រម�វឱ្យពក់ម៉ាស់ក�ុងទីតំងរបស់ខ�ួន។ កែន�ងទំងេនះ

គួរែតពិចរណាេលកត� នីមួយៗខងេ្រកម េនេពលសេ្រមចចិត�ថាត្រម�វឱ្យពក់ម៉ាស់ក�ុងមជ្ឈដ� នរបស់ខ�ួនឬអត់៖ 

• ភាពងយរងេ្រគាះរបស់មនុស្សក�ុងមជ្ឈដ� ន 

o មនុស្សែដលមិនបានចក់វ៉ក់សំងជំងឺ COVID-19 ទន់សភាពករណ៍ (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយ

ចំនួន) ទំនងជាងយឆ�ងជំងឺ COVID-19 និងងយវវិឌ្ឍេទជាជំងឺធ�ន់ធ�រ។ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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o មនុស្សែដលមានប�� សុខភាពជាក់លក់ (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) 

មានហនិភ័យខ�ស់ជាងៃនករេកតជំងឺ COVID-19 ធ�ន់ធ�រ។  

• គុណភាព្របព័ន�ខ្យល់េចញចូលក�ុងមជ្ឈដ� ន - សូមេមល្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល 

និងគុណភាពខ្យល់ស្រមាប់កត់បន�យករចម�ងជំងឺឆ�ងតមខ្យល់ដេង�ម (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) និងខ្យល់ស� ត

េនក�ុងប�� ្របឈមរបស់អគារ, Environmental Protection Agency (EPA, ទីភា� ក់ងរករពរបរសិ� ន) 

(ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) េដម្បី្រជាបព័ត៌មាន និងជេ្រមស្របព័ន�ខ្យល់េចញចូល 

រមួទំងកែន�ងែដលមាននិងគា� ន្របព័ន�កេម�  ខ្យល់េចញចូល និងម៉ាសីុន្រតជាក់ (HVAC) 

• លទ�ភាពរក្សោគមា� តរងកយរបស់មនុស្សក�ុងមជ្ឈដ� ន 

• ករផ�ុះជំងឺ COVID-19 ែដលេគសង្សយ័ ឬមានករប�� ក់េនក�ុងមជ្ឈដ� ន 

o ករេ្របម៉ាស់េនក�ុងអគារ្រត�វបានែណនំាយ៉ាងខ� ំងេនេពលមានករផ�ុះជំងឺក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំែដលមិ

នែមនែថទំសុខភាព។ 

េនេពលក្រមិតឆ�ងជំងឺ COVID-19 ក�ុងសហគមន៍របស់ CDC (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) ខ�ស់ CDC និង DOH 

ែណនំាឱ្យមនុស្ស្រគប់របូពក់ម៉ាស់ក�ុងអគារ េដយមិនគិតពីស� នភាពចក់វ៉ក់សំងេឡយ។ 

កែន�ងេនះមិនគួរបង� ក់ទឹកចិត�បុគ�លនានាមិនឱ្យពក់ម៉ាស់េទ ្របសិនេបពួកេគសេ្រមចចិត�ពក់ម៉ាស់។ 

សូមេមលករែណនំាអំពីករពក់ម៉ាស់ និងករពិចរណាែផ�កេលហនិភ័យស្រមាប់បុគ�លេនខងេ្រកម។ 

ករែណនំាអំពីម៉ាស់ស្រមាប់បុគ�ល 

មនុស្សែដលមានេរគស��  េធ�េតស�េឃញវជិ�មាន ឬប៉ះពល់នឹងនរណាមា� ក់ែដលមានផ�ុកជំងឺ COVID-19 គួរែតពក់ម៉ាស់ 

ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលមានគុណភាពខ�ស់�សបតមអ�ីែដល្រត�វេធ� ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ 

COVID-19 (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) ែមកធាងៃនករសេ្រមចអំពីេរគស�� ជំងឺ COVID-19 (មានផ�ល់ជូនភាស

បែន�មមួយចំនួន) និងអ�ីែដល្រត�វេធ� ្របសិនេបអ�ក្របែហលជាបានប៉ះពល់នឹងនរណាមា� ក់ែដលមានផ�ុកជំងឺ COVID-19 (មាន

ផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន)។ បុគ�ល្រត�វែតពក់ម៉ាស់ ្របសិនេបមានករត្រម�វស្រមាប់មជ្ឈដ� នែដលពួកេគ

ស�ិតេនេយាងេទតមេសចក�ីបង� ប់ និងបទប�� សុខភាពបច�ុប្បន�។ 

ក�ុងកលៈេទសៈណាក៏េដយ អ�កអចេ្រជសេរ សពក់ម៉ាស់បាន។ ពិចរណាេលកត� ខងេ្រកម 

េនេពលសេ្រមចចិត�ថា្រត�វពក់ម៉ាស់ឬអត់៖ 

• ស� នភាពចក់វ៉ក់សំងរបស់អ�ក និងស� នភាពចក់វ៉ក់សំងរបស់អ�កែដលេនជំុវញិអ�ក។ 

បុគ�លែដលមិនបានចក់វ៉ក់សំងជំងឺ COVID-19 និងដូសជំរញុទន់សភាពករណ៍(មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយ

ចំនួន) ងយឆ�ងជំងឺ COVID-19 និងងយវវិឌ្ឍជាជំងឺធ�ន់ធ�រ។   

• ប�� សុខភាព (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) របស់អ�ក និងប�� សុខភាពរបស់អ�កែដលេនជំុវញិអ�កមាន

ហនិភ័យខ�ស់ជាងៃនករេកតជំងឺ COVID-19 ធ�ន់ធ�រ។  មនុស្សែដលមានប�� សុខភាពមួយចំនួនងយឆ�ងជំងឺ 

COVID-19 និងងយវវិឌ្ឍជាជំងឺធ�ន់ធ�រ។   

• មជ្ឈដ� នែដលអ�កស�ិតេនមានលក�ណៈែបបណា (ឧ. មនុស្សកកកុញ ខ្យល់េចញចូលមិនល� េនក�ុងអគារ)។  

• ក្រមិតឆ�ងជំងឺ COVID-19 ក�ុងសហគមន៍របស់ CDC (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) 

o េនេពលករឆ�ងជំងឺក�ុងសហគមន៍មានក្រមិតខ�ស់ េនាះ CDC និង WA DOH ែណនំាឱ្យ

មានករពក់ម៉ាស់េនក�ុងអគារ េដយមិនគិតពីស� នភាពចក់វ៉ក់សំងេឡយ។  

o េនេពលករឆ�ងជំងឺក�ុងសហគមន៍មានក្រមិតមធ្យម ឬខ�ស់ េនាះ CDC និង WA DOH ែណនំា

ឱ្យមនុស្សែដលមានហនិភ័យខ�ស់អចឈឺធ�ន់ (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) ពីជំងឺ COVID-19 

ពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលមានគុណភាពខ�ស់េនេពលស�ិតក�ុងអគារក�ុងទី

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KM.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KM.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Khmer.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickKHMER.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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សធារណៈ។ មនុស្សែដលប៉ះេនក�ុង្រក�ម្រគ�សរ ឬសង�មខងេ្រកជាមួយនរណាមា� ក់ែដលមាន

ហនិភ័យខ�ស់អចឈឺធ�ន់ គួរែតពិចរណាពក់ម៉ាស់ែដលមានគុណភាពខ�ស់េនេពលស�ិតក�ុងអគារ

ជាមួយពួកេគ។ 

ពត័�៌ន និងធន�នេ្រចនេទៀតអំពីជំងឺ COVID-19 

បន�តមដនព័ត៌មានថ�ីៗអំពីស� នភាពជំងឺ COVID-19 បច�ុប្បន�េនរដ�វ៉សីុនេតន (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) េសច

ក�ី្របកសរបស់េលកអភិបាល Inslee (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) េរគស��  (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) 

រេបៀបែដលវរកីរលដល (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) រេបៀបនិងេពលែដលមនុស្សគួរែតេធ�េតស� (ផ�ល់ជូនជា

ភាសេអស្៉បោញ) និងកែន�ងេដម្បីែស�ងរកវ៉ក់សំង (ផ�ល់ជូនជាភាសេអស្៉បោញ)។ សូមេមលសំណួរេចទសួរជាញឹកញាប់ 

(ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) របស់េយងស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។  

ពូជសសន៍/ជនជាតិ ឬស�� តិរបស់មនុស្សមា� ក់ៗែតមួយមុខ មិនេធ�ឱ្យពួកេគ្របឈមនឹងហនិភ័យខ�ស់ៃន COVID-19 

េឡយ។ េទះយ៉ាងណា ទិន�ន័យបង� ញថាសហគមន៍ជនជាតិែស្បកមិនសកំពុងរងផលប៉ះពល់ខ� ំងពី COVID-19។ េនះគឺ

េដយសរែតផលប៉ះពល់ៃនករេរ សេអងជាតិសសន៍ និងជាពិេសសករេរ សេអងជាតិសសន៍ជារចនាសម�័ន� ែដលទុកឱ្យ

្រក�មជាតិសសន៍ខ�ះមានឱកសតិចតួចក�ុងករករពរខ�ួន និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ ពក្យបង� ច់បង�ូចគា� នឹងមិនជួយដល់

ករ្របយុទ�្របឆំាងនឹងជំងឺេនាះេទ (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ ែចករែំលកព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វជាមួយអ�កដៃទេដម្បទីប់ស� ត់

ពក្យចចមអរ៉ម និងព័ត៌មានមិនពិតកំុឲ្យរកីរលដលបាន។ 

• ករផ�ុះវរីសុកូរ ៉ណូា្របេភទថ�ីឆា� ំ 2019 (COVID-19) ពី Department of Health របស់រដ�វ៉សីុនេតន 

(ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) 

• ករេឆ�យតបចំេពះវរីសុកូរ ៉ណូា (COVID-19) របស់រដ�វ៉សីុនេតន (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) 

• ែស�ងរកមណ� ល ឬ្រកសួងសុខភិបាលក�ុងតំបន់របស់អ�ក (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) 

• CDC វរីសុកូរ ៉ណូា (COVID-19)  (មានផ�ល់ជូនភាសបែន�មមួយចំនួន) 

�នសំណួរបែន�មែមនេទ? សូមេហមកែខ្សទូរសព�បនា� ន់ែផ�កព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 របស់េយងតមរយៈេលខ 1-800-525-

0127។ េម៉ាងែខ្សទូរសព�បនា� ន់៖ 

• ៃថ�ចន�ពីេម៉ាង 6 ្រពឹកដល់េម៉ាង 10 យប់ 

• ៃថ�អង� រដល់ៃថ�អទិត្យពីេម៉ាង 6 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6 ល� ច  

• ៃថ�ឈប់ស្រមាករបស់រដ�ែដលបានកំណត់ (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) ពីេម៉ាង 6 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6 ល� ច  

ស្រមាប់េសវបកែ្រប សូមចុច # េនេពលែដលមានអ�កេលកទូរសព� និងនិ�យ��របស់អ�ក។ ស្រមាប់សំណួរអំពីសុខភាព

ផា� ល់ខ�ួន ឬលទ�ផលេធ�េតស�របស់អ�ក សូមទក់ទងេទអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាព។ 

េដម្បេីស�សំុឯកសរេនះជាទ្រមង់េផ្សងេទៀត សូមេហទូរសព�មកេលខ 1-800-525-0127។ 

អតិថិជនែដលពិករ្រតេចៀកឬស� ប់មិនសូវឮ សូមទូរសព�េទេលខ 711 (Washington Relay) ឬេផ�អីុែមលេទ 

civil.rights@doh.wa.gov។ 

ឯក�របែន�ម�ងចុង A   

មជ្ឈ�� នែថ�សំុខ�ព 

េយាងតម Secretary of Health's Mask Order (េសចក�ីបង� ប់អំពីម៉ាស់របស់េលខធិករ្រកសួងសុខភិបាល) 

(ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) មជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព និងមជ្ឈដ� នែថទំរយៈេពលែវងគឺជាមជ្ឈដ� នឯកជន ឬសធារណៈ

ទំងឡាយែដលេ្របជាចម្បងស្រមាប់ផ�ល់េសវែថទំសុខភាពេដយផា� ល់ដល់្របជាជន េដយមានករណីេលក

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/km/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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ែលងមួយចំនួន។ ្របសិនេបស�ិតក�ុងទីតំងែដលេ្របជាចម្បងស្រមាប់ផ�ល់េសវែថទំសុខភាព ដូចជាមន�ីរេពទ្យជាេដម េនាះ

ទីតំងទំងមូលគឺជាមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព ឬមជ្ឈដ� នែថទំរយៈេពលែវង េហយ្រត�វែតពក់របំាងមុខទូទំងទីតំងេនះ 

េដយអនុេលមតមករណីេលកែលងក�ុងបទប�� ស�ីពីរបំាងមុខ។ ្របសិនេបស�ិតក�ុងទីតំងែដលេ្របជាចម្បងស្រមាប់

េគាលបំណងេផ្សងេទៀត ដូចជាឱសថស� នេនក�ុងហងលក់េ្រគ�ងេទស ឬករយិាល័យគិលនុបដ� ក្របចំសលេរៀន

ជាេដម េនាះមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព ឬមជ្ឈដ� នែថទំរយៈេពលែវងរប់ប��ូ លែតកែន�ងែដលេ្របជាចម្បងស្រមាប់ផ�ល់េសវ

ែថទំសុខភាពបុ៉េណា� ះ បុ៉ែន�មិនរប់ប��ូ លកែន�ងេផ្សងេទៀតៃនទីតំងេនះេទ។ របំាងមុខ្រត�វែតពក់េនកែន�ងែដលេ្របជា

ចម្បងស្រមាប់ផ�ល់េសវែថទំសុខភាព េដយអនុេលមតមករណីេលកែលងក�ុងបទប�� ស�ីពីរបំាងមុខ។ 

លុះ្រតែតមិនរប់ប��ូ លខងេ្រកម 

អ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាពរមួប��ូ លបុគ�លែដលមានឯកសរប�� ក់ក�ុងប�� ីលក�ខណ� ត្រម�វអំពីករផ�ល់ឯកសរប�� ក់ជំ

នាញែថទំសុខភាព (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) ក៏ដូចជាបុគ�លែដល្រត�វបានអនុ�� តេដយច្បោប់ឱ្យផ�ល់េសវែថទំ

សុខភាពេដយមិនចំបាច់មានឯកសរប�� ក់។ បុគ�លិក និងេភ��វ�ងំអស់ បែន�មេលអ�កជំ�ញែថ�សំុខ�ព ្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�ក់�ស៉់េពល
ស�ិតេ�ក�ុងអ�រៃនមជ្ឈ�� នែថ�សំុខ�ព។ 

ខងេ្រកមេនះគឺជាប�� ីទូេទៃនមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព និងមជ្ឈដ� នែថទំរយៈេពលែវង៖ 

• ទីតំងែថទំក្រមិតធ�ន់រមួមានជាអទិ៍ មន�ីរេពទ្យនានា។  

• ទីតំងែថទំក្រមិតធ�ន់រយៈេពលែវង។  

• ទីតំងស� រនីតិសម្បទអ�កជំងឺស្រមាកព្យោបាលក�ុងមន�ីរេពទ្យ។  

• ទីតំងែថទំសុខភាពឥរយិាបថអ�កជំងឺស្រមាកព្យោបាលក�ុងមន�ីរេពទ្យរមួមានជាអទិ៍ ទីតំងវយតៃម�និងព្យោបាល 

ទីតំងែដលអចរស់េនក�ុងេពលព្យោបាល ទីតំងបន្សោបជាតិពុលែដលមានសុវត�ិភាព។  

• ទីតំងែដលអចរស់េនក�ុងេពលែថទំរយៈេពលែវងរមួមានជាអទិ៍ មណ� លែថទំជនចស់ជរ ទីតំងរស់េនែដល

មានជំនួយ មណ� លែថទំមនុស្សេពញវយ័ជា្រក�ម មជ្ឈដ� នផ�ល់ជំនួយនិងេសវរស់េនជាសហគមន៍ែដលមាន

លិខិតប�� ក់ និងទីតំងផ�ល់េសវេធ�ឱ្យ្របេសរេឡង។  

• គ�ីនិកចល័ត ឬយានជំនិះេផ្សងេទៀតែដលផ�ល់ករែថទំសុខភាព។  

• ទីតំងផ�ល់ករព្យោបាលមិនស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យរមួមានជាអទិ៍ មជ្ឈមណ� លលងឈម ករយិាល័យ្រគ�េពទ្យ 

និងទីតំងែថទំសុខភាពឥរយិាបថ (រមួមានករយិាល័យ្រគ�េពទ្យេរគសតិ អ�ក្របឹក្សោសុខភាពផ�ូវចិត� 

និងអ�កជំនាញែផ�កជំងឺេដយសរករេ្រប្របាស់សរធាតុេញ�ន)។  

• ទីតំងទន�េពទ្យ និងឯកេទសែផ�កទន�េពទ្យ។  

• ទីតំងចក�ុស�ស� និងចក�ុេរគស�ស�។ 

• ឱសថស� ន (មិនរមួប��ូ លកែន�ងលក់រយ)។  

• ករយិាល័យព្យោបាលេដយម៉ាស្សោ (រមួប��ូ លកែន�ងែដលបានេរៀបចំស្រមាប់ផ�ល់ករម៉ាស្សោក�ុងមជ្ឈដ� នែដល

មិនែមនែថទំសុខភាព ដូចជាមជ្ឈមណ� លហត់្របាណ/សុខុមាលភាព និងស្៉បោ)។  

• ករយិាល័យចប់សរៃស។  

• មជ្ឈមណ� លស្រមាលកូនដច់េដយែឡក និងេសវេពទ្យឆ�ប។  

• ទីតំងេនដច់េដយែឡក និង/ឬេធ�ចត� ឡីស័ក។  

• ទីតំងវះកត់មិនស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យ។  

• មជ្ឈមណ� លសេ�ង� ះបនា� ន់។  

• មជ្ឈមណ� លែថទំក�ុងដំណាក់កលចុងេ្រកយ និង 

• មជ្ឈដ� នែដលផ�ល់េសវែថទំសុខភាពេនផ�ះ ែថទំេនផ�ះ ែថទំផា� ល់ខ�ួន ឬែថទំក�ុងដំណាក់កលចុងេ្រកយ

េដយអ�កផ�ល់េសវែដលគិតៃថ�។   

មជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព និងមជ្ឈដ� នែថទំរយៈេពលែវងមិនរប់ប��ូ ល៖  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• មជ្ឈដ� នែដល្រពឹត�ិករណ៍កីឡា និងទស្សនិកជន ឬ្រពឹត�ិករណ៍្របមូលផ�ុំមនុស្សេផ្សងេទៀត្រប្រពឹត�េទ 

(រមួទំងេនេពលែដល្រគ�បង�ឹកអត�ពលកម�ែដលមានឯកសរប�� ក់កំពុងផ�ល់ករែថទំដល់កីឡាករ) 

េ្រកពីកែន�ងែដលេ្របជាចម្បងស្រមាប់ផ�ល់េសវែថទំសុខភាព ដូចជាកែន�ងែដលេរៀបចំស្រមាប់សេ�ង� ះបឋម 

(ែដលជាមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព)។ 

• មណ� លកូនចិ�� ឹមែដលេចញអជា� បណ�េដយ Department of Children, Youth & Families (DCYF, ្រកសួងកុមារ 

យុវជន និង្រគ�សរ) ែដលមិនផ�ល់េសវែថទំសុខភាពជាចម្បង។  

• ទីតំង�សវ្រជាវែដលមិនផ�ល់េសវែថទំសុខភាពដល់្របជាជន។  

• មជ្ឈដ� នែថទំសុខភាពសត�។  

• ទីភា� ក់ងរ្រគប់្រគងសត�។ 

• អង�ករសង�មមនុស្សធម៌មិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញ និង 

• ហងលក់ក�� រយ រមួទំងហងែដលអ�ក្របឹក្សោេវជ�ស�ស�អំពីក�� ផ�ល់េសវកម�។ 

្របសិនេបទីតំងែថទំសុខភាពត្រម�វឱ្យពក់ម៉ាស់េ្រកអគារ អ�ក្រត�វែត្របកន់ខ� ប់តមវធិានៃនអជីវកម�ពួកេគ។ 

សូមេមលព័ត៌មានអំពី “វធិានតមទីតំង” ខងេល េដម្បី្រជាបព័ត៌មានបែន�ម។ សូមចូលេមលទំព័រអំពីករបង� រករចម�ងជំងឺ 

COVID-19 ក�ុងមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) េដម្បីេមលករែណនំាលម�ិត 

រមួទំងករែណនំាអំពីករ្រគប់្រគង្របភព (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) 

និងករែណនំាអំពីករេទជួប្រគ�េពទ្យស្រមាប់ទីតំងែថទំសុខភាពមួយចំនួន។ 

វ�ិន�មទី�ងំ 

អជីវកម� អង�ករ ្រគឹះស� ន និងទីតំងនានាមានសិទ�ិក�ុងករបេង�តវធិានផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគស្រមាប់ករពក់ម៉ាស់េនក�ុង

្រគឹះស� នឬទីតំងរបស់ពួកេគ។ អជីវកម�នានា្រត�វបានត្រម�វឱ្យអនុវត�តមលក�ខណ� ត្រម�វទំងអស់ក�ុងលក�ខណ� ត្រម�វរបស់ 

L&I (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) និងអចសេ្រមចចិត�ត្រម�វឱ្យពក់ម៉ាស់ក�ុងមជ្ឈដ� ននានា (ឧ. េ្រកអគារ) េដម្ីបឱ្យមាន

ករករពរខ�ស់ជាងេសចក�ីបង� ប់អំពីម៉ាស់របស់េលខធិករ្រកសួងសុខភិបាល (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) 

ម�ន�ីសុខភិបាលសធារណៈក�ុងមូលដ� នក៏អចដក់េចញនូវេសចក�ីបង� ប់ឱ្យពក់ម៉ាស់ករពរបែន�ម េដម្បី

កត់បន�យករចម�ងជំងឺក�ុងសហគមន៍ផងែដរ។ វធិានទំងេនះអចមានករករពរខ�ស់ជាងេសចក�ីបង� ប់អំពីម៉ាស់

របស់េលខធិករ្រកសួងសុខភិបាល (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) បុ៉ែន�មិនអចករពរទបជាងេនាះេទ។ 

បែន�មពីេនះ បុគ�លមួយចំនួនអចនឹង្រត�វ ឬសេ្រមចចិត�បន�ពក់ម៉ាស់។ ពួកេគមានសិទ�ិសេ្រមចចិត�ពក់ម៉ាស់ក�ុងទី

សធារណៈ េទះបីជាេនេពលែដលេសចក�ីបង� ប់អំពីករពក់ម៉ាស់ថា� ក់មូលដ� នឬរដ�មិនមានសុពលភាពក៏េដយ។ សូម

េគារពតមករសេ្រមចចិត�ពក់ម៉ាស់របស់ពួកេគេដម្បកីរពរខ�ួន ្រគ�សរ និងសហគមន៍។ សូមកត់សមា� ល់ថា ្របសិនេបអ�ក

សេ្រមចចិត�ពក់ម៉ាស់ អ�កអចនឹង្រត�វបានេស�ឱ្យេដះម៉ាស់េចញមួយែភ�តក�ុងស� នភាពេផ្សងៗ ដូចជាក�ុងេគាលបំណង

កំណត់អត�ស�� ណជាេដម។ 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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