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ជំងឺ COVID-19៖  
សេចក្ដ ីណែនអំំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាចស់ដាយណែក្
េម្រាប់បគុ្គលណែលានជងំឺ COVID-19 

 

 

សេចក្ដ ីេសងេប 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

i. ប្រសិនបរើអ្នកប្សរតាមល័កខខ័ណ្ឌ ប ើមបីរញ្ចរ់ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែករន្ទា រ់ពីថ្ងៃទី 5 បន្ទោះ អ្នកអាចនឹងឈរ់ពាក់ម៉ា ស់
បាន ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបេសត ទទួលលទធផលអ្វជិ្ជមន ពីរ ងជារ់គ្នន ឡ លបានប វ្ ើបែើងបដាយឃ្លា េពីគ្នន យ៉ា ងបោចណាស់ចំនួន មួយថ្ងៃ។ 

ii. ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណ្ៈថ្នបោន្ី LA (LAC DPH) ឡណ្ន្ទំយ៉ា ងមុ៉ឺងម៉ា េ់ឱ្យអ្នកប វ្ ើបេសត ទទួលលទធផលអ្វជិ្ជមនសប្មរ់ជ្ំង៉ឺ 
COVID-19 មុនបពលរញ្ចរ់ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែកបៅចបន្ទា ោះថ្ងៃទី 6 បៅថ្ងៃទី 10។ ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបេសត ឡមនបន្ទោះ ការបប្រើ
ប្បាស់បេសត ប្របេទ antigen (រមួទងំការប វ្ ើបេសត បដាយខល នួឯងផងឡ រ) គ៉ឺជាការប្របសើររំផុេ ប ើមបីកាេ់រនថយោនិេ័យថ្នការទទួល
បានលទធផលវជិ្ជមនមិនពិេ (false positives)។  

iii. ប្រសិនបរើអ្នកបៅឡេមនប្គនុបដៅ  សូមដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក ឡ លរហូេ ល ់24 បម៉ា ងបប្កាយអាការៈប្គនុបដៅ ររស់អ្នកបាន
បាេ់បៅវញិ។ ប្រសិនបរើអ្នកមនប្រព័នធភាពសំុាចុោះបខោយ ឬធាា រ់បានធាា ក់ខល នួឈ៉ឺ ៃ្ន់ ៃ្របដាយសារជ្ំង៉ឺ COVID-19 សូមពិបប្គ្នោះជាមួយ
នឹងប្គូបពទយររស់អ្នក អ្ំពីបពលណាឡ លអ្នកអាចបៅជ្ិេអ្នក ថ្ទបាន។  

 

ប្រសិនបរើអ្នកមនសំណួ្របផេងៗ ឬកំពុងជួ្រប្រទោះភាពមិនមនផាោះសឡមបង ឬក៏មិនអាចដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក
បៅផាោះបានបដាយសុវេថ ិភាពបទបន្ទោះ សូមទូរស័ពាបៅកាន់រណាៅ ញផៅល់ព័េ៌មនអំ្ពីជ្ំង៉ឺ COVID ររស់ន្ទយកដាា នសុខភាព
សាធារណ្ៈ (Public Health COVID Information Line) តាមរយៈបលខ 1-833-540-0473។ មនផៅល់ជូ្នជ្ំនួយជាបរៀងរាល់
ថ្ងៃ ចារ់ពបីម៉ា ង 8:00 ប្ពឹក  ល់បម៉ា ង 8:30 យរ់។ 
 

 ដាក់្ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្៖ ស្នា ក់្សៅក្ន ុងផ្ទះ និងសៅឆ្ងា យពីអាក្ែទៃ 
 

ម្របេិនសបើអាក្ានជំងឺ COVID-19 អាក្ម្ររវូណរស្នា ក្់សៅក្ន ុងផ្ទះ ស ើយឱ្យឆ្ងា យពីអាក្ែទៃេម្រាប់រយៈសពលយ៉ា ងសោច
ណាេ់ 5 ទងា។ អ្នកប្េូវឡេដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក បរើបទោះរីជាអ្នកមិនមន បរាគសញ្ញា  និង/ឬប្រសិនបរើអ្នកបាន
ចាក់ថ្ន រំង្កា រ ឬក៏ធាា រ់បានឆ្ាងបមបរាគន្ទបពលកនាងមកក៏បដាយ។ សូមអ្នុវេតតាម ការឡណ្ន្ទំទងំឡាយអំ្ពីការដាក់
ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក បៅោងបប្កាម ប ើមបីការពារអ្នក ថ្ទ។ 
 

ប ើមបរីារ់ចំនួនថ្ងៃ៖ 
• ថ្ងៃទី 0 គ៉ឺជាថ្ងៃ ំរូងថ្នការបលចបចញបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ។ 

ទងាៃី 

ពាក់ម៉ា ស់
បពលបៅ
ជ្ិេអ្នក
 ថ្ទi 

 

ចារ់បផៅើមមនបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ ឬបានប វ្ ើបេសត ទទួលលទធផលវជិ្ជមន 

ចារ់បផៅើមការរារ់ចំនួនថ្ងៃថ្នការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក 

ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែកចរ់រចួរាល់iii  

អ្នកអាចនឹងរញ្ចរ់ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយ

ឡែក រន្ទា រ់ពីថ្ងៃទី 5ii បាន ប្រសិនបរើ៖ 

• អ្នកមិនមនប្គនុបដៅ បានរយៈបពល 24 បម៉ា ង 
(បដាយមិនបប្រើប្បាស់ថ្ន រំញ្្ច ោះកបដៅ ) និង 

• អ្នកមិនមនបរាគសញ្ញា ណាមួយបផេងបទៀេ ឬបរាគ
សញ្ញា ន្ទន្ទររស់អ្នកមនកប្មិេប្សាល និងកំពុង
មនការ្ូរបសបើយបែើង 

បៅកន ចងបោន្ី Los Angeles ប្រសិនបរើអ្នក
មនជ្ំង៉ឺ COVID-19៖  
 

❶ ដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ (សាន ក់
បៅកន ចងផាោះ បហើយឱ្យឆ្ងៃ យពអី្នក ថ្ទ) 
និង 

❷ ពាក្់ា៉ា េ់ណែលបិៃជរិលអ  រ ូរែល់
ចុងបញ្ច ប់ទងាៃី 10 បហើយនិង 

❸ ម្រាប់ែល់ បគុ្គលណែលានៃំនក្់ៃំនង
ជិរេា ិៃធ របេ់អាក្ថា ពួក្សគ្ានប៉ាះ
ពាល់សៅនឹងសេសោគ្ បហើយគួរឡេអ្នុ
វេតតាម បសចកៅ ីឡណ្ន្ទំសប្មរ់រុគគល
ឡ លមនទំន្ទក់ទំនងជ្ិេសន ិទធ 

 

អ្នកប្េូវបានចាេ់ទុកថ្មនជ្ំង៉ឺ COVID-19 
ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបេសត ទទួលលទធផលវជិ្ជមន
សប្មរ់ជ្ំង៉ឺ COVID-19 ឬអ្នកផៅល់បសវាកមម
ឡផនកឡងទសំុខភាពប្បារ់អ្នកថ្ អ្នកមន
ជ្ំង៉ឺ COVID-19។ 

សូមចូលបៅកាន់បគហទំព័រជាភាសាអ្ង់បគាស តាមរយៈ ph.lacounty.gov/covidisolation សប្មរ់ព័េ៌មនឡ លទន់បហេុការណ្៍
រំផុេ។ ប ើមបីបមើលព័េ៌មនជាភាសាបផេងបទៀេ សូមចុចបលើ “Translate” (រកឡប្រ) បៅប្ជ្ងុោងបឆ្វង ឡផនកោងបលើរំផុេថ្នទំព័រ 

បហើយបប្ជ្ើសបរ ើសភាសា។ 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/


ជំងឺ COVID-19៖ សេចក្ដ ីណែនអំំពីការដាក់្ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ េម្រាប់បុគ្គលណែលានជំងឺ COVID-19 

Los Angeles County Department of Public Health 
ph.lacounty.gov/covidisolation 
Home Isolation – 3/16/23 v2 (Cambodian) 

Page 2  

 
 

• ប្រសិនបរើអ្នកមិនមនបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទបទបន្ទោះ ថ្ងៃទី 0 គ៉ឺជាបពលឡ លបេសត ទទួលលទធផលវជិ្ជមនររស់អ្នកប្េូវ
បានប វ្ ើបែើង។ ប្រសិនបរើអ្នកកាា យបៅជាបកើេមនបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ សូមចារ់បផៅើមបែើងវញិពីថ្ងៃទី 0 ឡ លជាថ្ងៃ
 ំរូងថ្នការបលចបចញបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទបន្ទោះ។ 

 

ការបញ្ច បក់ារដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្៖ 

អ្នកអាចនឹងរញ្ច រ់ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក រន្ទា រ់ពីថ្ងៃទី 5* (បពាលគ៉ឺ ចបន្ទា ោះពីថ្ងៃទី 6 បៅថ្ងៃទី 10) បាន 
ប្រសិនបរើ៖ 

• អ្នកមិនមនប្គនុបដៅ បានរយៈបពលយ៉ា ងបោចណាស់ 24 បម៉ា ង បដាយមិនមនការបប្រើប្បាសថ់្ន រំញ្្ច ោះកបដៅ  និង 
• អ្នកមិនមនបរាគសញ្ញា ណាមួយបផេងបទៀេ ឬបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទររស់អ្នកមនកប្មិេប្សាល និងកំពុងមនការ្ូរ

បសបើយបែើង។ 
 

*កំណ្េ់សមគ ល់៖ ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណ្ៈថ្នបោន្ី LA (LAC DPH) ឡណ្ន្ទំយ៉ា ងមុ៉ឺងម៉ា េ់ឱ្យអ្នកប វ្ ើបេសត ទទួល
លទធផលអ្វជិ្ជមនសប្មរ់ជ្ំង៉ឺ COVID-19 មុនបពលរញ្ច រ់ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក ចបន្ទា ោះពីថ្ងៃទី 6 បៅថ្ងៃទី 
10។ ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបេសត ឡមនបន្ទោះ ការបប្រើប្បាស់បេសត រកសារធាេុឡ លរញ្្លូកន ចងខល នួប ើមបីរបងា ើេភាពសំុា (antigen) 
(រមួទងំការប វ្ ើបេសត បដាយខល នួឯងផងឡ រ) គ៉ឺជាការប្របសើររំផុេ ប ើមបកីាេ់រនថយោនិេ័យថ្នការទទួលបានលទធផល
 វជិ្ជមនមិនពិេ (false positives)។ 
 

ប្រសិនបរើបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទថ្នជ្ំង៉ឺ COVID-19 ររស់អ្នកមិនមនការ្ូរបសបើយបទបន្ទោះ អ្នកប្េូវឡេរនតដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់
បដាយឡែក រហូេ ល់បរាគសញ្ញា ន្ទន្ទររស់អ្នកមនការ្ូរបសបើយបែើង ឬរហូេ ល់បប្កាយថ្ងៃទី 10។  
 

ប្រសិនបរើអ្នកសថ ិេកន ចង សាថ នភាព មួយឡ លប វ្ ើឱ្យប្រពន័ធភាពសំុាររស់អ្នកចុោះបខោយ ឬប្រសិនបរើអ្នកធាា រ់បានធាា ក់ខល នួ
ឈ៉ឺ ៃ្ន់ ៃ្របដាយសារជ្ំង៉ឺ COVID-19 បន្ទោះ អ្នកប្រឡហលជាចាំបាច់ប្េូវសាន ក់បៅកន ចងផាោះយូរជាងរយៈបពល 10 ថ្ងៃ។ សូម
ពិបប្គ្នោះជាមួយនឹងប្គូបពទយររស់អ្នកអំ្ពីបពលណាឡ លអ្នកអាចបៅជ្ិេមនុសេបផេងបទៀេបាន។ 
 

ប្រសិនបរើបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទថ្នជ្ំង៉ឺ COVID-19 ររស់អ្នកវលិមកវញិ ឬមនសភាព ៃ្ន់ ៃ្របៅៗ បប្កាយបពលរញ្ច រ់ការដាក់

ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែករចួបន្ទោះ អ្នកអាចនឹងមន ការបរ ើបែើងវញិថ្នជ្ំង៉ឺ COVID-19។ សូមប វ្ ើបេសត ប្របេទ antigen។ 

ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបេសត ទទួលបានលទធផលវជិ្ជមន អ្នកប្េូវការចារ់បផៅើមការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែកបែើងវញិ ពីថ្ងៃ

ទី 0។ សូមពិបប្គ្នោះជាមួយនឹងប្គូបពទយររស់អ្នកអំ្ពីបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ ឬការប្ពួយបារមភបផេងៗររស់អ្នក។ 

 

 ពាក់្ា៉ា េ់ណែលបិៃជិរលអ   

ខណ្ៈបពលសថ ិេបៅកន ចងការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក អ្នកប្េូវឡេពាក់ម៉ា ស់ឡ លរិទជ្ិេលអ  ប្រសិនបរើប្េូវការសថ ិេបៅ
កន ចងរនារ់ឡេមួយជាមួយនឹងអ្នក ថ្ទ។ សូមរនតពាក់ម៉ា ស់ឡ លរិទជ្ិេលអ បពលបៅោងកន ចងអ្គ្នរ ខណ្ៈបៅជ្ិេអ្នក ថ្ទ
រហូេ ល់ចុងរញ្ច រ់ថ្ងៃទី 10។* 
 

*ប្រសិនបរើអ្នកប្សរតាមលក័ខខ័ណ្ឌ ប ើមបីរញ្ច រ់ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែករន្ទា រ់ពីថ្ងៃទី 5 បន្ទោះ អ្នកអាចឈរ់
ពាក់ម៉ា ស់កាន់ឡេបលឿនជាងបនោះ (ចបន្ទា ោះថ្ងៃទី 6 បៅថ្ងៃទី 10) បាន ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបេសត ជ្ំង៉ឺ COVID-19 ទទួលលទធផល
អ្វជិ្ជមន ពីរ ងជារ់គ្នន ឡ លបានប វ្ ើបែើងបដាយឃ្លា េពីគ្នន យ៉ា ងបោចណាស់ចំនួន មួយថ្ងៃ។ 
 

កំណ្េ់សមគ ល់៖ បៅបពលអ្នកវលិប្េែរ់បៅប វ្ ើការវញិ អ្នកេប្មូវចាំបាច់ប្េូវពាក់ម៉ា ស់បៅកឡនាងប វ្ ើការ ឱ្យបានរយៈបពល
សរុរចំនួន 10 ថ្ងៃ។ សូមបមើល តារាងសបងខរថ្នការវលិប្េែរ់បៅប វ្ ើការវញិ (ចំបពាោះរុគគលិកមិនឡមនឡផនកឡងទសំុខភាព)។ 
 

ប ើមបឡីសវ ងយល់ថ្បេើម៉ា សប់្របេទណាផៅល់នូវការការពារលអ រំផុេបន្ទោះ សូមបមើលបគហទំព័រ ph.lacounty.gov/masks។ 
 

 ម្រាប់ែល់បុគ្គលណែលានៃំនក់្ៃំនងជិរេា ិៃធរបេ់អាក្ថា ពួក្សគ្ានប៉ាះពាល់សៅនឹងសេសោគ្ 
 

ចូរប្បារ់ ល់រុគគលឡ លមនទំន្ទក់ទំនងជ្ិេសន ិទធររស់អ្នកថ្ ពួកបគប្រឡហលជាអាចឆ្ាងបមបរាគ។ ពួកបគគួរឡេអ្នុវេត
 វធិានការណ៍្ប ើមបកីាេ់រនថយោនិេ័យថ្នការរ ើករាលដាលជ្ំង៉ឺ COVID-19 បរើបទោះរីជាពួកបគមនអារមមណ្៍ថ្ប្សួលខល នួ 
ឬប វ្ ើឱ្យថ្ន រំង្កា រទងំឡាយររស់ពួកបគបាន ប្គរ់លកខណ្ៈនិងទន់បពលបវលា បហើយក៏បដាយ។ វធិានការណ៍្ទងំបនោះរមួមន
ការពាក់ម៉ា ស់ ការប វ្ ើបេសត  និងការតាមដានសុខភាពររស់ពួកបគ ផងឡ រ។ ចូរផៅល់ឱ្យពួកបគនូវការឡណ្ន្ទំ ឡ លមនជា
បប្ចើនភាសា បៅបលើបគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcontacts។  
 

ប្រសិនបរើអ្នកបានបកើេជ្ងំ៉ឺ COVID-19 ឬចមាងជ្ំង៉ឺបនោះរនតបៅអ្នក ថ្ទបៅកឡនាងប វ្ ើការ ឬសាលាបរៀន សូមប្បារ់បៅ
កឡនាងប វ្ ើការឬសាលាបរៀនររស់អ្នក ប ើមបីឱ្យពួកបគអាចមនការប្រងុប្រយ័េនខពស ់រមួមនទងំការប វ្ ើបេសតតាមការ
ឡណ្ន្ទំ ផងឡ រ។  

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryCambodian.pdf
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 រសបៀបដាក់្ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ – ការការពារអាក្ែទៃ 
 

• ស្នា ក្់សៅណរផ្ទះ សលើក្ណលងណរសែើេបីៃៃួលការណងទណំផ្ាក្សពៃយ។ 
o ប្រសិនបរើអ្នកប្េូវការចាកបចញពីផាោះប ើមបីទទួលការឡងទឡំផនកបពទយ សូមពាក់ ម៉ា ស់ឡ លរិទជ្ិេលអ ។ 

o ប្រសិនបរើអ្នកប្េូវការជ្ំនួយកន ចងការឡសវងរកបសវាកមមកន ចងសងគម ឬសមភ រៈសំោន់ៗ ូចជាមហ រូអាោរនិង
ថ្ន បំពទយបន្ទោះ សូមទូរស័ពាបៅកាន់បលខ 2-1-1។  

• េថ ិរសៅឆ្ងា យពីអាក្ែទៃសៃៀរសៅក្ន ុងផ្ទះរបេ់អាក្។ 
o មិនប្េូវឱ្យមនអ្នកឡ លមិនចាំបាច់មកសួរសុខទុកខ បទ។ 
o ពាក់ម៉ា់ ស់ ប្រសិនបរើអ្នកប្េូវការសាន ក់បៅកន ចងរនារ់ឡេមួយជាមួយនឹងសមជ្ិកប្កមុប្គួសារ ថ្ទបទៀេ។  
o ប វ្ ើឱ្យមនខយល់ររសិុទធចូលមកកន ចងផាោះររស់អ្នកឱ្យបានកាន់ឡេបប្ចើន តាមឡ លអាចប វ្ ើបៅបាន។ បរើក

រងអ ចួ (ប្រសិនបរើមនសុវេថ ិភាពកន ចងការប វ្ ើ ូបចនោះ) និងបប្រើប្បាស់កង្កា រប ើមបីរក់ខយល់បចញបៅោងបប្ដ 
ឬក៏បប្រើប្បាស់ម៉ា សុីនរនេុ ទធខយល់។ សូមបមើល គនា ៉ឺោះសប្មរ់កាេ់រនថយោនិេ័យថ្នការឆ្ាងជ្ំង៉ឺ COVID-19 
បៅោងកន ចងអ្គ្នរ (ខិេរ័ណ្ណ ) ររស់ន្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណ្ៈថ្នរ ា California (California 
Department of Public Health) បហើយនិងបគហទំព័រ ការប វ្ ើឱ្យខយល់បចញចូលកន ចងផាោះររស់អ្នកមនភាព
ប្របសើរជាងមុន ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្គរ់ប្គងនិងទរ់សាា េ់ជ្ំង៉ឺឆ្ាង (CDC) សប្មរ់ព័េ៌មនរឡនថម។ 

o ប្រសិនបរើអ្នកចាំបាច់ប្េូវសាន ក់បៅកន ចងរនារ់ឡេមួយ សូមពាយមសថ ិេបៅគមា េ 6 ហវ ីេពីអ្នក ថ្ទ។ ការ
សថ ិេបៅឱ្យឆ្ងៃ យពីអ្នកឡ លប្រឈមនឹង ោនិេ័យខពសជ់ាងមុនកន ចងការធាា ក់ខល នួឈ៉ឺ ៃ្ន់ ៃ្រ គ៉ឺជាការ
សំោន់ជាពិបសស។ 

• សម្របើម្រាេ់បនទប់ៃកឹ្ដាច់សដាយណែក្ ឬលាងសមអ េនិងប វ្ ើការសមា រ់បមបរាគបៅបលើថ្ផាឡ លមនការរ៉ាោះពាល់បៅ
កន ចងរនារ់ទឹកឡ លបប្រើប្បាស់រមួគ្នន  បប្កាយការបប្រើប្បាស់រចួមៅងៗ។  

• លាងេាអ រទែរបេ់អាក្ឱ្យានញឹក្ញាប់ជាេួយស្នប ូ និងៃឺក្ឱ្យានយ៉ា ងសោចណាេ់ 20 វនិៃី។ 
o សូមបមើលបគហទំព័រ បពលឡ លប្េូវលាងសមអ េថ្  និងរបរៀរលាងសមអ េថ្ ។ ប្រសិនបរើអ្នកមិនអាច

លាងសមអ េថ្ ររស់អ្នកបានបទបន្ទោះ សូមបប្រើប្បាស់ទឹកអ្ន្ទម័យលាងសមអ េថ្ ឡ លមនជាេិអាល់កុល

យ៉ា ងបោចណាស់ 60%។ 

• លាងេាអ រ និងស វ្ ើការេាា ប់សេសោគ្សលើទផ្ទណែល “ប៉ាះពាល់ជាញឹក្ញាប់” សៅតាេៃាា ប់ (យ៉ា ងសោចណាេ់េដង
ក្ន ុងេួយទងា)។ 

o សូមបប្រើប្បាស់ទឹកបាញ់ឬប្កដាសជូ្េ សប្មរ់លាងសមអ េនិងសមា រ់បមបរាគឡ លអាចបប្រើប្បាសប់ៅកន ចង
ផាោះបាន។ ប្េូវប្បាក ថ្អ្នុវេតតាមការឡណ្ន្ទំន្ទន្ទឡ លមនបៅបលើសាា កផលិេផលបន្ទោះ។ 

 

 ការពាាលជំងឺ COVID-19 និងការណេវ ងរក្ការណងទ ំ
 

• ប្រសិនបរើអ្នកមនបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទ សូមសាកសួរអំ្ពីការពាបាលជ្ំង៉ឺ COVID-19 ភាា មៗ បរើបទោះរីជាបរាគសញ្ញា
ន្ទន្ទររស់អ្នកមនកប្មិេប្សាលក៏បដាយ។ ការពាបាលអាចទរ់សាា េ់អ្នកពីការធាា ក់ខល នួឈ៉ឺ ៃ្ន់ ៃ្របាន។ មនុសេ
បពញវយ័ជាបប្ចើន និងកុមរមួយចំនួនមនសិទធិទទួលបានថ្ន បំពទយបដាយមិនគិេថ្ងា  ូចជាថ្ន បំពទយម៉ា ក 
Paxlovid។ ប្េូវឡេចារ់បផៅើមបប្រើប្បាស់ថ្ន បំពទយឡ លបលរតាមមេ់បនោះ កន ចងអំ្ែុងបពល 5 ថ្ងៃ រន្ទា រ់ពបីរាគសញ្ញា
ន្ទន្ទររស់អ្នកចារ់បផៅើមបលចបចញ  ូបចនោះមិនប្េូវរង់ចាំបន្ទោះបទ។ សូមពិបប្គ្នោះជាមួយនឹងប្គូបពទយររស់អ្នក ឬ
ទូរស័ពាបៅកាន់បសវាកមមឡងទសំុខភាពពីចមៃ យររសន់្ទយកដាា នសុខភាពសាធារណ្ៈ (Public Health Tele-
Health Service) តាមរយៈបលខ 1-833-540-0473 – មនបរើករបប្មើការជូ្ន 7 ថ្ងៃកន ចងមួយសបាៅ ហ៍ ចារ់ពីបម៉ា ង 

និយេន័យទន បគុ្គលណែលានៃនំក្់ៃនំងជរិេា ៃិធ 

“បុគ្គលណែលានៃំនក្ៃ់នំងជិរេា ិៃធ” គ្ជឺាបុគ្គលណាាា ក្់ ណែលានេថ ិរសៅក្ន ុងៃលីំ បរយិកាេខាងក្ន ុងអគារ
ែូចគាា នងឹអាក្ ានរយៈសពលយ៉ា ងសោចណាេ់ 15 នៃី ក្ន ុងអែុំងសពល 24 សា៉ា ង ខ្ែៈសពលណែលអាក្អាចចេាងសេ
សោគ្បនតាន*។ 

ឧទហរណ្ថ៍្នទីលំហររយិកាសោងកន ចងអ្គ្នររមួគ្នន  មន ូចជាកន ចងផាោះ រនារ់រង់ចាំ និងបៅបលើយនតបោោះជាប ើម។ 
ឧទហរណ្ថ៍្ន ‘រយៈបពលយ៉ា ងបោចណាស់ 15 ន្ទទី’ គ៉ឺជាការសថ ិេបៅកន ចងទីលំហររយិកាសរមួគ្នន  បានរយៈបពល 5 ន្ទទី
ចំនួន 3  ងបផេងគ្នន  កន ចងអំ្ែុងបពល 24 បម៉ា ង។ 

*អ្នកប្េូវបានចាេ់ទុកថ្អាចចមាងបមបរាគរនតបាន (មនន័យថ្ អ្នកអាចរាលដាលជ្ំង៉ឺ COVID-19 បៅកាន់អ្នក
 ថ្ទបាន) ចារ់តាំងពី 2 ថ្ងៃមុនបពលបរាគសញ្ញា ន្ទន្ទររស់អ្នកចារ់បផៅើមបលចបចញ រហូេ ល់បពលឡ លអ្នកប្សរតាម
ល័កខខ័ណ្ឌ ប ើមបីរញ្ច រ់ការដាក់ខល នួឱ្យបៅដាច់បដាយឡែក។ ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបេសតទទួលលទធផលវជិ្ជមនសប្មរ់ជ្ំង៉ឺ 
COVID-19 រ៉ាុឡនត មិនមនបរាគសញ្ញា ណាមួយបទបន្ទោះ អ្នកប្េូវបានចាេ់ទុកថ្អាចចមាងបមបរាគរនតបាន ចារ់តាំងពី 
2 ថ្ងៃមុនបពលការប វ្ ើបេសត ររស់អ្នក រហូេ ល់ថ្ងៃទី 5។ 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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8:00 ប្ពឹក  ល់បម៉ា ង 8:30 យរ់។ សប្មរ់ព័េ៌មនរឡនថម សូមចូលបៅកាន់បគហទំព័រ 
ph.lacounty.gov/covidmedicines។ 

• រកោទំន្ទក់ទំនងជាមួយនឹងប្គូបពទយររស់អ្នក និងឡសវងរកការឡងទឡំផនកបពទយ ប្រសិនបរើអ្នកមនបរាគសញ្ញា
ន្ទន្ទឡ លប វ្ ើឱ្យអ្នកប្ពួយបារមភ ឬកាន់ឡេ ៃ្ន់ ៃ្របៅៗ។ ប្រសិនបរើអ្នកប្េូវការជ្នួំយកន ចងការឡសវងរកប្គូបពទយ សូម
ទូរស័ពាបៅកាន់បលខ 211 ឡ លមនរបប្មើការជូ្ន 24 បម៉ា ងកន ចងមួយថ្ងៃ។ 

• ទូរស័ពាបៅកាន់បលខ 911 ប្រសិនបរើអ្នក ឬនរណាមន ក់ឡ លអ្នកសាគ ល់មនសញ្ញា ប្ពមនជារន្ទា ន់បផេងៗ។ 
 

េញ្ញា ម្រពានជាបនទ ន ់
 

  

 

  

ការពិាក្ែក្
ែសងហើេ 

ានេាា ្ ឬ
ការឈឺចាប់ក្ន ុង

ម្រៃងូ 

ណេបក្ បបូរ
ារ់ ឬណផ្ាក្
ខាងសម្រកាេ
ម្រក្ចក្ សេា ក្
ស្នា ំង ឬក្៏សែើង
ពែ៌ម្របសផ្ះ ឬ
ពែ៌សខ្ៀវ* 

ានអារេមែ៍
វសងវងវង្វវ ន់ ឬ
ពិាក្ែឹងខ្ល នួ 

សោគ្េញ្ញា
ា្ន់ ា្រសផ្េងៗ
សៃៀរ 

 

*អាប្ស័យបៅតាមពណ្៌សមបុ រ 

 
ការសដាះម្រស្នយជាេួយនងឹភាពតានរងឹ 

• ប្រសិនបរើអ្នកប្េូវការពិភាកោជាមួយនឹងនរណាមន ក់អំ្ពីសុខភាពផល វូចិេតររស់អ្នកបន្ទោះ សូមទក់ទងបៅកាន់ប្គូ
បពទយររស់អ្នក ឬរណាៅ ញទូរស័ពាជ្ំនួយររស់ន្ទយកដាា នសុខភាពផល វូចិេតថ្នបោន្ី Los Angeles (LAC DMH 
Helpline) ឡ លរបប្មើការជូ្ន 24 បម៉ា ងកន ចងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ចងមួយសបាៅ ហ៍ តាមរយៈបលខ 1-800-854-7771។ 

• ្នធានឡផនកសុខភាពផល វូចិេត និងឡផនកសុខុមលភាពឡ លអាចរកបានបៅកន ចងេំរន់ មនបៅបលើ បគហទំព័រថ្ន
ជ្ំង៉ឺ COVID-19 ររស់ន្ទយកដាា នសុខភាពផល វូចិេតថ្នបោន្ី LA និងបគហទំព័រររស់អ្ងគការ 211LA តាមរយៈ 
211la.org/resources/subcategory/mental-health។ 

• ព័េ៌មនរឡនថម រមួមនទងំរញ្ជ ីរណាៅ ញទូរស័ពារន្ទា ន់កន ចងករណី្មនវរិេត ិ អាចរកបានបៅបលើបគហទំព័រ ការ
បដាោះប្សាយភាពតានេឹង ររស់មជ្ឈមណ្ឌ លប្គរ់ប្គងនិងទរ់សាា េ់ជ្ំង៉ឺឆ្ាង (CDC)។ ពលរ ាឡ លរស់បៅកន ចងបោន្ី 
LA មនសិទធិចូលបៅកាន់បគហទំព័រ iPrevail.com បដាយមិនគិេថ្ងា ឡ លមនឯកសារ្នធានឡផនកសុខភាពផល វូ
ចិេតតាមអ្នឡាញជាភាសាអ្ង់បគាស និងភាសាបអ្ស៉ាាញ។ លកខណ្ៈពិបសសបផេងៗរមួមន ូចជាការជ្ឡជ្ក
ពិភាកោតាមេប្មូវការជាមួយនឹងប្គូរងវ ឹកជាជ្នមនវយ័ប្សប ៀងគ្នន  (peer coaches) ឡ លទទួលបានការរណ្្ច ោះ
រណាៅ ល និងប្កមុគ្នំប្ទកន ចងសហគមន៍ បហើយនិងបមបរៀនឡសវងយល់តាមបពលកំណ្េ់បដាយខល នួឯង ប ើមបជួី្យបដាោះ
ប្សាយកតាត ឡ លរងាឱ្យមនភាពតានេឹងកន ចងជ្ីវេិប្រចាំថ្ងៃ ផងឡ រ។ 
 

 ្នធានបណនថេសៃៀរ 

• ph.lacounty.gov/media/coronavirus/ ជាបគហទំព័រឡ លមនឯកសារ្នធានបផេងៗជាបប្ចើនភាសា 

• បគហទំព័រររស ់ន្ទយកដាា នអ្េិវឌ្ឍន៍កិចចការង្ករថ្នរ ា California (California Employment Development 
Department/EDD) 

• កូនបសៀវបៅអ្ំពី សិទធិររស់រុគគលិកសៅ ីពីសុវេថ ិភាពចំបពាោះជ្ំង៉ឺ COVID-19 បៅកន ចងរ ា California 

 

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryCambodian.pdf
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://211la.org/resources/subcategory/mental-health
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://lacounty.iprevail.com/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf

