�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គេ�ផ�ះ
ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជត
ិ ស�ិទ��មួ យជំងឺ COVID-19
េដើម្បីេមើលឯក�រេនះ���េផ្សង ឬ�្រទង់្រ�យប�
� ញ សូ មចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/covidquarantine

�រែណ�ំេនះគឺស្រ�ប់អ�កែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដល�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ ឬសង្ស័យ
��នជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ���ំ 2019 (COVID-19)។

េបើសិន�អ� កគឺ�អ� កេធ� ើ�រែថ�ំសុខ�ព ឬអ� កេឆ� ើយតបបឋម សូ មេមើល�រែណ�ំពី
និេ�ជករបស់អ�ក។

េដើម្បីេមើលេសចក� ីត្រម�វផ� វ� ច�ប់ែដលែចង�មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យ
ជនែដល�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ��ន ឬទំនង��នជំងឺ COVID-19 ្រត�វែត�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ
សូ មេមើល បទប��ឲ្យេ��ច់ពីេគ�ប��ន់ (Emergency Quarantine Order) ពី Public Health

េហតុអ�ី�ន��រេ��ច់ពីេគ�ន�រៈសំ�ន់
�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ (ច��ឡីស័ក�) ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីរក�នរ���ក់ែដល�ច�នប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ COVID-19
ឲ្យស� ិតេ���យពីអ�កដៃទ។ �រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គ ជួ យទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ ែដល�ចេកើតេឡើងមុនេពល
នរ���ក់ដឹង�ពួ កេគឈឺ ឬេបើសិន�ពួ កេគ�នឆ� ងេមេ�គេ�យមិនេចញេ�គស��។
អ� ក�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដល�ន ឬ្រត�វ�នសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 ដូ េច� ះ���រសំ�ន់
ែដលអ� ក្រត�វស� ិតេ�ផ� ះ ��ច់ខ� �នេចញពីអ�កដៃទ និង�ម�នសុខ�ពរបស់អ�ក។
សូ ម�ន�រែណ�ំេនះេ�យ្រប �ង្របយ័ត�។

និយមន័យៃនអ� កប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ�
"អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�" គឺ�ជន���ក់ក��ងចំេ�មជន�ងេ្រ�ម ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យ "មនុស្សឈឺ*"
ខណៈែដលពួ កេគ�ចចម� ងេមេ�គ៖
a. បុគ�លែដលសិ� តក��ងគំ�ត 6 ហ� ីតពីមនុស្សឈឺរយៈេពលយូរ�ង 15 �ទី
b. បុគ�លែដល�នប៉ះ�ល់េ�យមិន�ន�រ�រ�មួ យ�រ�តុ�វៃន�ង�យ
និង/�រ�តុបេ�� ញរបស់អ�កែដលេកើតជំងឺ ឧ�ហរណ៍្រត�វ�នក� ក ឬក�
� ស់�ក់
�រេ្របើេ្រគ�ងបរ �េ�គ��ររ ួម�� ឬទឹក�ត់ ឬផ�ល�
់ រែថ� ំ
េ�យមិន�ន�ក់ឧបករណ៍�រ�រ្រតឹម្រត�វ។
*មនុស្សឈឺគឺ�ជន���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19 ឬែដល្រត�វ�នសង្ស័យ��នជំងឺ COVID-19 និង
្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 48 េ�៉ងមុនេពលពួ កេគេចញេ�គស��ដំបូង រហូ តដល់
េពលពួ កេគែលង្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់េ�យែឡក (ដូ ច�នេរៀប�ប់េ�ក��ង
�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19
ែដល�ចរក�នេ� ph.lacounty.gov/covidisolation)។ ជនែដល�នេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 វ �ជ� �ន
ប៉ែុ ន� ��នេ�គស�� ្រត�វ�ន�ត់ទុក��ចចម� ងេមេ�គ�ប់ពី 48 េ�៉ងមុនេពលពួ កេគេធ� ើេតស� រហូ តដល់
10 ៃថ� ប��ប់ព�
ី រេធ� ើេតស� របស់ពួកេគ។

រយៈេពល ៃន�រេ��ច់ពីេគ
•

អ� ក�ំ�ច់្រត�វស� ិតេ��ច់ពីេគរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ពេី ពលែដលអ� ក�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�ល
ែដល�ចចម� ងេមេ�គេ�ះេលើកចុងេ្រ�យ។ បុគ�លែដល�នឆ� ងេមេ�គគួ រអនុវត� �ម �រែណ�ំអំពី
�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19។
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�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គេ�ផ�ះ
ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជត
ិ ស�ិទ��មួ យជំងឺ COVID-19
•
•

េបើសិន�អ� កបន� រស់េ��មួ យ
ឬែថ� ំអ� កែដលេកើតជំងឺ
រយៈេពលែដលអ� ក្រត�វេ��ច់ពីេគ�្រស័យេលើ្របេភទ
ៃន�រប៉ះ�ល់ែដលអ� ក�ន - រកេមើល��ន�ពែដលដូ ច��បំផុត�មួ យ��ន�ពរបស់អ�កេ�ក��ងែផ� ក "រេបៀបគណ�
�លបរ �េច� ទចុងេ្រ�យៃនរយៈេពលេ��ច់ពីេគរបស់ខ��ំ" េ�ចុងប�� ប់ៃន�រែណ�ំេនះ។
េបើសិន�អ� កមិនដឹង�អ� ក�នប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដល�នឆ� ងេមេ�គេ�េពល� េហើយអ� ក�នទទួ ល
បទប��ឲ្យេ��ច់ពីេគ�ប��ន់ (Emergency Quarantine Order) ពី Public Health េ�ះៃថ� ចុងេ្រ�យ
ៃន�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�ក គឺរយៈេពល 14 ៃថ�គិត�ប់ពីៃថ�ែដលបទប��្រត�វ�នេចញផ�យ។

�រេធ� ើេតស�រកជំងឺ COVID-19
ក��ង�ម�អ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19 អ� ក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យទទួ ល�រេធ� ើេតស� ។
• េដើម្បីេធ� ើេតស� ចូ រទូ រសព� េ�្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ចូ លេ��ន់ covid19.lacounty.gov/testing ឬទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1។
o េធ� ើ�រ្រប �ង្របយ័ត�េ�េពលអ� កេ�េធ� ើេតស� េដើម្បីកុំឲ្យអ� កចម� ងេមេ�គេ�អ� កដៃទេ�យអេចត�។ េមើល
•

េបើសិន�អ� ក�ំ�ច់្រត�វេចញេ្រ�េដើម្បី�រែថ�េំ វជ� ��ស� ឬេដើម្បីេធ� ើេតស� ជំងឺ COVID-19 �ងេ្រ�ម។

េបើសិន�លទ� ផលេតស� របស់អ�កគឺ វ �ជ� �ន៖
o ��នន័យ�អ� ក�នជំងឺ COVID-19
o អ� ក�ំ�ច់្រត�វអនុវត� �ម �រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺ

COVID-19

អ� ក�ំ�ច់្រត�វ្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�របស់អ�ក�ង
ំ អស់ឲ្យ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគ និងផ� ល់�រែណ�ំ� ំងេនះ
ដល់ពួកេគ។
េបើសិន�លទ� ផលេតស� របស់អ�កគឺអ វ �ជ� �ន៖
o អ� ក�ចនឹងឆ� ងេមេ�គេ�េឡើយ ប៉ុែន� ��នរយៈេពលខ� ីេពកក��ង�រប��ញេ�េលើេតស� ។
o អ� ក�ំ�ច់្រត�វ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ពីេគរហូ តដល់ 14 ៃថ� ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យរបស់អ�ក�មួ យ
មនុស្សែដល�នឆ� ងេមេ�គ។
o �ម�នេ�គស��របស់អ�ក និងអនុវត� �ម�រែណ�ំ�ងេ្រ�ម។
o

•

�ររ �តបន� ឹងក��ងអំឡ
� ងេពលេ��ច់ពីេគ
េដើម្បីទប់��ត់កុំឲ្យអ� កចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�មនុស្សែដលមិន�នឆ� ងេមេ�គេ�យអេចត�
អ� ក្រត�វែត រ �តបន� ឹងសកម� �ពេផ្សង និង�ក់ក្រមិត�រេដើរេហើរ�ង
ំ អស់ែដល�ចេធ� ើឲ្យអ� កប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ
ក��ងអំឡ
� ងេពលេ��ច់ពីេគ។
•
ស� ិតេ�ផ� ះ។ កុំេ�េធ� ើ�រ ��េរៀន ឬទីកែន� ង��រណៈ។ អ� ក�ច�កេចញពីទីកែន� ងេ��ច់េ�យែឡក
របស់អ�ក ឬចូ លេ��ន់ទី��រណៈ ឬទីកែន� ងឯកជន�ន លុះ្រ�ែតេដើម្បីទទួ ល�រែថ�េំ វជ� ��ស� ែដល�ំ
�ច់ប៉ុេ�
� ះ។
•
កុំអនុ��តឲ្យ�នអ� កមកសួ រសុខទុក�។
•
��ច់ខ� �នអ� កពីអ�កដៃទេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក (លុះ្រ�ែតពួ កេគក៏កំពុងេ��ច់េ�យែឡកដូ ច��)។
o ស� ិតេ�បន� ប់�ក់�ក់
និង��យពីអ�កដៃទេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។
���រសំ�ន់�ស់ក��ង�រស� ិត
េ�ឲ្យ��យពីមនុស្សែដល�ន�និភ័យ(risk)ខ� ស់�ងក��ង�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ។
េនះរ ួម�នមនុស្សែដល�ន�យុ 65 ��ំឬ�ស់�ងេនះ ឬ�នប��សុខ�ពដូ ច�ជំងឺ�ុៃំ រ� ឬ្របព័ន�
�ព�ុំចុះេខ�យ។
o េ្របើបន� ប់ទឹក�ច់េ�យែឡក េបើសិន��ន។
o ស� ិតេ�ច��យ 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ។ េ�េពលែដលេធ� ើដូេច� ះមិន�ន ចូ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ (េមើលែផ� ក
្រក�ត់�ំងមុខ េ��ងេ្រ�ម)។
•
កុំេធ� ើ�រ�ត់ែចងសត� ចិ��ឹម ឬសត� េផ្សងៗេទៀត។
•
កុំេរៀបចំ ឬបេ្រមើម� �ប��រដល់អ�កដៃទ។
�រទទួ លជំនួយ�ក់ទងនឹងម� �ប��រ និងត្រម�វ�រ�ំ�ច់េផ្សងេទៀត
•

េបើសិន�អ� កមិន�ននរ���ក់េដើម្បីជួយអ� ក អ� ក�ចេរៀបចំឲ្យេគទុកចំណី��រ និងេ្រគ�ងសំ�ន់ៗេផ្សងេទៀត
េ���រផ� ះរបស់អ�ក។ េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរកម� �ប��រ ឬវត���ំ�ច់េផ្សងៗេទៀត
ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ឬចូ លេ��ន់ 211la.org ឬេគហទំព័រធន�នរបស់ Public
Healthph.lacounty.gov/media/Coronavirus/resources.htm។
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�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គេ�ផ�ះ
ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជត
ិ ស�ិទ��មួ យជំងឺ COVID-19
�រ្រតឡប់េ�េធ� ើ�រ ឬ��េរៀនវ �ញ
•

•

េ�េពលរយៈេពលេ��ច់ពីេគរបស់អ�កប�� ប់ (េមើល រេបៀបគណ�េពលេវ�ប�� ប់ៃន�រេ��ច់ពីេគ
របស់អ�ក) អ� ក�ចបន� សកម� �ពធម� �របស់អ�ក ដូ ច��រ្រតឡប់េ�េធ� ើ�រ និង/ឬ��េរៀនវ �ញ។
អ� កមិនគួ រ្រត�វ�រលិខិតពី Public Health ឬ�រេធ� ើេតស� អវ �ជ� �នេដើម្បី្រតឡប់េ�េធ� ើ�រ
ឬ��េរៀនវ �ញេឡើយ។
េបើសិន�អ� ក�នេចញេ�គស�� អ� ក�ំ�ច់្រត�វអនុវត� �ម �រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
�ញ។
េ�ផ� ះ ស្រ�ប់�រ្រតឡប់េ�េធ� ើ�រ ឬ��េរៀនវ

�ម�នសុខ�ពរបស់អ�ក និងដឹងពីអ�ីែដល្រត�វេធ� ើ េបើសិន�អ� កេចញេ�គស��
•

•

•

���រសំ�ន់ែដល្រត�វ�ម�នសុខ�ពរបស់អ�ករកស�� ឬេ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 ែដល�ចរ ួម�នដូ ច�៖
្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ�រ ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ើម េហវហត់ ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក
វ �លមុខឬក� �តចេ��រ �គរ ូស តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសេម�រ ឬែលងដឹងរស�តិឬក� ិន។ ប�� ីេ�គស��េនះ

មិន�ប់ប��ល
� � ំងអស់េ�ះេទ។
េបើសិន�អ� កេចញេ�គស���មួ យក��ងចំេ�មេ�គស��� ំងេនះ ឬេ�គស��េផ្សងេទៀត�មួ យែដល
�េរឿងគួ រឲ្យ្រព� យ�រម� ស្រ�ប់អ�ក ចូ រ្របឹក�េ�បល់�មួ យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់អ�ក។ ្រ�ប់ពួកេគ�
អ� កគឺ�អ� កប៉ះ�ល់�មួ យនរ���ក់ែដល�នជំងឺ COVID-19។
េបើសិន�អ� កកំពុង�នេ�គស��ធ� ន់ធ�រដូ ច� ពិ�កដកដេង� ើម �ន�រម� ណ៍�ចុក
ឬ�នស��ធក��ង្រទ�ងរបស់អ�ក បបូ រ�ត់ ឬមុខេឡើងពណ៌េខៀវ ឬកំពុង�ប់េផ� ើម�ន�រ�ន់�ំង ឬពិ�ក
ក��ង�រ�ស់ឲ្យ��ក់ ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 911 ឬេ��ន់បន� ប់សេ���ះប��ន់។
េបើសិន�អ� កមិន�នអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� េទ ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1។
េធ� ើ�រកត់ស��ល់ពីេពលេវ�ែដលអ� ក�ប់េផ� ើមេចញេ�គស�� និងអនុវត� �ម

�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ផ� ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19។

េបើសិន�អ� ក �ំ�ច់្រត�វេចញេ្រ�េដើម្បីទទួ ល�រែថ�ំេវជ���ស� ឬេដើម្បីេធ� ើេតស�ជំងឺ COVID-19៖
• ចូ រ�ក់�៉ស់េពទ្យ។ េបើអ�កមិន�ន�៉ស់េនះេទ ចូ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខ (េមើលែផ� ក ្រក�ត់�ំងមុខ
•

េ��ងេ្រ�ម)។
ចូ រេ្របើ�នយន� ឯកជនេបើសិន��ចេធ� ើ�ន។ េបើសិន�អ� កមិន�ចេបើកបរេ�យខ� �នឯង�ន ្រត�វ្រ�កដ
�រក�គំ�តរ�ងអ� កនិងអ� កេបើកបរឲ្យ�ន��យបំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន �ក់្រក�ត់�ំងមុខេបើសិន
��ចេធ� ើ�ន និងទុកឲ្យបង� �ចចំហ។ អ� កមិនគួ រេ្របើមេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈេទ។

�រេ�ះ្រ�យ�ព�នតឹង
ជំងឺ COVID-19 និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គ �ច�ន�ព�នតឹងស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់�� ចូ លេ��ន់
publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ េដើម្បីែស� ងយល់ពីរេបៀបែថ� ំសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក និង�ំ្រទ
មនុស្ស�ទី្រស�ញ់របស់អ�ក។ េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រនិ�យ�មួ យនរ���ក់អព
ំ ីសុខ�ពផ� វ� ចិត�របស់អ�ក
ចូ រ�ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ឬែខ្សទូ រសព� ជំនួយ 24/7 របស់ Los Angeles County Department of Mental Health
Access Center �មរយៈេលខ (800) 854-7771 ែដល�ច�ក់ទង�ន 24/7 ផងែដរ។

្រក�ត់�ង
ំ មុខ
�រក និងកុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំមិនគួ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេឡើយ។ កុ�រ�យុពី 2 និង 8 ��គ
ំ ួ រេ្របើ�េ�យ�ន
�រ្រគប់្រគងេ�យមនុស្សធំ
េដើម្បី្រ�កដ�កុ�រ�ចដកដេង� ើមេ�យសុវត� ិ�ព
និងេចៀស�ង�រស� ះខ្យល់
ឬដកដេង� ើមមិនរ ួច។
មិនគួ រ�ក់�៉ស់ ឬ្រក�ត់�ំងមុខេ�េលើនរ���ក់ែដល�នប��ក��ង�រដកដេង� ើម ឬ
មិន�ចេ�ះ�េចញេ�យមិន�នជំនួយេឡើយ។ េមើល �រែណ�ំស្រ�ប់្រក�ត់�ំងមុខ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
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�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គេ�ផ�ះ
ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជត
ិ ស�ិទ��មួ យជំងឺ COVID-19
រេបៀបគណ�េពលេវ�ប��ប់ៃន�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�ក
អ� កនឹង�ំ�ច់្រត�វស� ិតេ��ច់ពីេគរយៈេពល 14 ៃថ� គិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទែដលអ� ក�នប៉ះ�ល់
ជិតស� ិទ��មួ យបុគ�លែដល�នឆ� ងជំងឺេលើកចុងេ្រ�យ។ េមើល “រយៈេពលៃន�រេ��ច់ពីេគ”
េ�េលើទំព័រទី 1 ស្រ�ប់និយមន័យៃនអ� កប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� និងឧ�ហរណ៍�ងេ្រ�ម
េដើម្បីែស� ងយល់ពីរេបៀបគណ��លបរ �េច� ទចុងេ្រ�យេ�ក��ងរយៈេពលេ��ច់ពីេគរបស់អ�ក។
I. អ� កមិន�ន�រប៉ះ�ល់បែន� ម�មួ យអ� កែដលេកើតជំងឺ

A. ៃថ�ចុងេ្រ�យៃន�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�កគឺរយៈេពល 14 ៃថ�គិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទែដលអ� ក
�នប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ��មួ យពួ កេគេលើកចុងេ្រ�យ។

ឧ�ហរណ៍៖
�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ទ
ិ �ិចុងេ្រ�យរបស់អ�ក�មួ យ
អ� កែដលេកើតជំង៖ឺ
ៃថ� ទី 1 ែខមក�

ៃថ� ចុងេ្រ�យៃន�រេ�
�ច់ពីេគរបស់អ�ក៖
ៃថ� ទី 15 ែខមក�

14 ៃថ�

II. អ� កបន� �ន�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កែដលេកើតជំងឺ

ឧ�ហរណ៍ អ� ករស់េ��មួ យ និង/ឬែថ�ំបុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19

A. េបើសិន�អ� ក�ចេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ��ន (េមើល និយមន័យ េ�េលើទំព័រទី 1) ៃថ�ចុងេ្រ�យ
ៃន�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�កគឺ�នរយៈេពល 14 ៃថ�គិត�ប់ពីៃថ�ែដលអ� កែដលេកើតជំងឺេ�ក��ង្រគ� �រ
របស់អ�ក�ប់េផ�ើមអនុវត� �ម �រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
េ�ផ�ះស្រ�ប់បុគ�លែដល�នជំងឺ COVID-19។

ឧ�ហរណ៍៖
ឺ
អ� កែដលេកើតជំង�ន�ប់
េផ�ម
ើ អនុវត� �ម
�រែណ�ំអំពី�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�
ផ� ះ៖
ៃថ� ទី 5 ែខមក�

�លបរ �េច� ទចុង
េ្រ�យៃន�រេ��ច់
ពីេគរបស់អ�ក៖
ៃថ� ទី 19 ែខមក�

14 ៃថ�

េបើសិន�អ� ក�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ� (េមើល និយមន័យ េ�េលើទំព័រទី 1) �មួ យបុគ�លេ�ះ
េ�ចំណុច�មួ យ រយៈេពលេ��ច់ពីេគចំនួន 14 ៃថ�នឹង្រត�វ�ប់េផ�ើមេឡើង វ �ញគិត�ប់ពីៃថ�ចុងេ្រ�យ
ែដលអ� ក�ន�រប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ�។

ឧ�ហរណ៍៖
អ� ក�នប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�ម�ង
េទៀត�មួ យអ� កែដលេកើតជំងឺ៖
ៃថ� ទី 8 ែខមក�

អ� ក�ន�ប់េផ� ម
ើ
េ��ច់ពីេគ៖ ៃថ� ទី
5 ែខមក�

14 ៃថ�

�លបរ �េច� ទចុង
េ្រ�យៃន�រេ�
�ច់ពីេគរបស់អ�ក៖
ៃថ� ទី 22 ែខមក�

B. េបើសិន�អ� កមិន�ចេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ��ន (េមើល និយមន័យ េ�េលើទំព័រទី 1)
ៃថ�ចុងេ្រ�យៃន�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�ក គឺរយៈេពល 14 ៃថ�គិត�ប់ពីៃថ�ែដល
នយកដ�នសុខភាពសាធារណៈរបស់េខានធី Los Angeles
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�រែណ�ំអំព�
ី រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពេី គេ�ផ�ះ
ស្រ�ប់អ�កប៉ះ�ល់ជត
ិ ស�ិទ��មួ យជំងឺ COVID-19
អ� កែដលេកើតជំងឺរ ូបេ�ះ្រត�វ�នេគ្រ�ប់�ពួ កេគ "ែលង�នប��" ក��ង�រប�្ឈប់�រេ��ច់ពីេគ
របស់ខ�ះ។

ឧ�ហរណ៍៖
អ� កែដលេកើតជំងឺ
ែលង�នប��ក��ង�រប�្ឈប់�រ
�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក៖
ៃថ� ទី 15 ែខមក�

14 ៃថ�

�លបរ �េច� ទចុងេ្រ�យៃន
�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�ក៖
ៃថ� ទី 29 ែខមក�

III. អ� ក�នទទួ លបទប��ឲ្យេ��ច់ពីេគ ប៉ុែន� មន
ិ ដឹង�អ� ក�នប៉ះ�ល់�លពីេពល�

A. ៃថ�ចុងេ្រ�យៃន�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�កគឺរយៈេពល 14 ៃថ�គិត�ប់ពី�លបរ �េច� ទេចញផ�យ
ៃនបទប��េ�ះ។

ឧ�ហរណ៍៖

�លបរ �េច� ទេចញផ�យេ�េលើ
បទប��ឲ្យេ��ច់ពីេគ៖
ៃថ� ទី 20 ែខមក�

14 ៃថ�

ព័ត៌�នបែន� ម
•
•

�លបរ �េច� ទចុងេ្រ�យៃន
�រេ��ច់ពីេគរបស់អ�ក៖
ៃថ� ទី 3 ែខកុម�ៈ

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីជំងឺ
COVID-19
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
Public
Health
ph.lacounty.gov/media/Coronavirus ឬទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 (ែដល�ច�ក់ទង�ន 24/7)។
សូ មទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពរបស់អ�កស្រ�ប់សំណួរេផ្សងៗ
ែដល�ក់ទងនឹងសុខ�ពរបស់អ�ក។ េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរកអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំ
សុខ�ព ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1។

នយកដ�នសុខភាពសាធារណៈរបស់េខានធី Los Angeles

publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus

(

ទំព័រ 5 ៃន 5

Home Quarantine – revised 6/1/20 Cambodian) ph.lacounty.gov/covidquarantine

