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ជំងឺ COVID-19៖ សេចក្ដ ីណែនេំម្រាប់បុគ្គលណែលាន
ទំនក្់ទំនងជិតេន ិទធ  

 

 សេចក្ដ ីេសងេប 
 

ប្រសិនបរើអ្នកគឺជា រុគគលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតសន ិទធ ជាមួយនឹងនរណាមាន ក់ដែលមានជំងឺ COVID-19 
ប ើយអ្នកមិនមានបោគសញ្ញា នានាបទបនាោះ៖ 
 

 

❶    េូមពាក់្ា៉ា េ់ណែលបិទជិតលអ សេលសៅខាងក្ន ុងអគារ ខែៈសៅជិតអនក្ែទទ េម្រាប់រយៈសេល 10 ទងៃ។  
 

❷    ទទួលស វ្ ើសតេត ក្ន ុងអំឡុងសេល 3 សៅ 5 ទងៃ បនា ប់េីអនក្បានប៉ា៉ះពាល់សៅនឹងសមសោគ្សលើក្ចុងសម្រោយ។   
ប្រសិនបរើការប វ្ ើបតសត ររស់អ្នកទទួលបានលទធផលវជិជមាន សូមដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែក។ 
កំ្ែត់េាគ ល់៖ ប្រសិនបរើអ្នកធ្លា រ់បានប វ្ ើបតសត ជំងឺ COVID ទទួលលទធផលវជិជមានកន ុងអំ្ែុងបេល 30 
ថ្ងៃកនាងមកបនោះ មិនមានការដែនាំឱ្យប វ្ ើបតសត បនាោះបទ លុោះប្ាដតអ្នកមានបោគសញ្ញា នានា។ ដសវ ងយល់
រដនែមបៅទីបនោះ។ 
 

❸    តាមដានេុខភាេរបេ់អនក្េម្រាប់រយៈសេល 10 ទងៃ។ 
ប្រសិនបរើចារ់បផដើមបកើតមានបោគសញ្ញា នានា សូមប វ្ ើបតសតភ្លា មៗ និងស្នន ក់បៅកន ុងផទោះ ប ើយឱ្យឆ្ងៃ យេី
អ្នកែថ្ទ។ ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលវជិជមាន សូមអ្នុវតតាមតប្មូវការចំាបាច់ទងំឡាយថ្ន
ការដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែក បៅបលើបគ ទេំ័រ៖ ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 
 ោរណែនេំម្រាប់ បុគ្គលណែលានទំនក់្ទំនងជិតេន ិទធ 

ែោបណាអនក្មិនានសោគ្េញ្ញា ននសទសន៉ះ អនក្មិនម្រតវូោរសៅឆ្ងៃ យេីអនក្ែទទសឡើយ។ អនក្គួ្រណតអនុវតត
តាមវធិានោរែ៍ទងំឡាយខាងសម្រោមសន៉ះ សែើមបីោត់បនថយហានិភ័យទនោររកី្ោលដាលជំងឺ COVID-19 សៅ
ោន់អនក្ែទទ។  

បែើមបីោរ់ចំនួនថ្ងៃ៖ ថ្ងៃទី 0 គឺជាថ្ងៃថ្នការមានទំនាក់ទំនង (ការរ ោះពាល់បៅនឹងបមបោគ) បលើកចុងបប្កាយ 
ជាមួយនឹងអ្នកដែលផទ ុកបមបោគ។ 
 

ពាក់្ា៉ា េ់ណែលបិទជិតលអ សេលសៅជិតអនក្ែទទ ខែៈសៅក្ន ុងអគារ រហូតែល់ចុងបញ្ច ប់ទងៃទី 10 
ចំែុចបនោះមានស្នរៈសំខាន់ជាេិបសស បៅបេលដែលអ្នកបៅជិតមនុសសដែលប្រឈមនឹងហានិ
ភ័យខ្ពស់ជាងមុនកន ុងការធ្លា ក់ខ្ល នួឈឺ ៃ្ន់ ៃ្របដាយស្នរជំងឺ COVID-19។ សូមបមើលបគ ទេំ័រ 
ph.lacounty.gov/masks សប្មារ់េ័ត៌មានលមអ ិតរដនែមអំ្េីប្របភទមា ស់ដែលផដល់នូវការការពារ
លអរំផុត។ 

 

ទទួលស វ្ ើសតេត េម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ក្ន ុងអំឡុងសេល 3 សៅ 5 ទងៃ បនា ប់េីោរប៉ា៉ះពាល់សៅនឹង
សមសោគ្សលើក្ចុងសម្រោយរបេ់អនក្ 
ជាងបនោះបៅបទៀត មានការដែនាំឱ្យអ្នកប វ្ ើបតសតភ្លា មៗ ប្រសិនបរើអ្នក ឬនរណាមាន ក់ដែលរស់បៅ
ជាមួយនឹងអ្នក ប្រឈមនឹង ហានិភ័យខ្ពស់ជាងមុនកន ុងការធ្លា ក់ខ្ល នួឈឺ ៃ្ន់ ៃ្រ។ ប្រសិនបរើអ្នក

សតើបុគ្គលណែលានទនំក់្ទំនងជិតេន ិទធគឺ្ជាអវ ី? 
 

អនក្គឺ្ជា "បុគ្គលណែលានទំនក់្ទំនងជិតេន ិទធ" ម្របេិនសបើអនក្បានេថ ិតសៅក្ន ុងទីលំហបរយិាោេ
ខាងក្ន ុងអគាររមួគាន ជាមួយនឹងនរណាាន ក់្ណែលានជំងឺ COVID-19 បានរយៈសេលេរុប 15 នទី
សឡើងសៅ ក្ន ុងអំឡុងសេល 24 សា៉ា ង ខែៈសេលណែលេួក្សគ្អាចចមលងសមសោគ្បនតបាន។ 

ឧទ រែ៍ថ្នទីលំ ររយិាកាសខាងកន ុងអ្គារមានែូចជា កន ុងផទោះ រនទរ់រង់ចាំ ឬបៅបលើយនត បហាោះ។ 
ឧទ រែ៍មួយថ្ន "រយៈបេលសរុរ 15 នាទីបែើងបៅ" គឺជាការសែ ិតបៅកន ុងទីលំ ររយិាកាសរមួគាន
ជាមួយនឹងរុគគលបនាោះបានរយៈបេល 5 នាទី យា ងបហាចណាស់ 3 ែងខ្ុសៗគាន  កន ុងអំ្ែុងបេល 24 
បមា ង។ 

កំែត់សមាគ ល់៖ អាចនឹងមានការបប្រើប្បាស់និយមន័យបផសងមួយបទៀតថ្ន រុគគលដែលមានទំនាក់
ទំនងជិតសន ិទធ ប្រសិនបរើអ្នកបានរ ោះពាល់បៅនឹងបមបោគបៅកដនាងប វ្ ើការ បៅស្នលាបរៀន ឬបៅ
ររបិវែ្ំៗខាងកន ុងអ្គារ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksCambodian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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ជំងឺ COVID-19៖ សេចក្ដ ីណែនេំម្រាប់បុគ្គលណែលានទំនក់្ទំនងជិតេន ិទធ  

ប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលអ្វជិជមានមុនថ្ងៃទី 3 សូមប វ្ ើបតសតមដងបទៀតបៅចបនាា ោះថ្ងៃទី 3 និងថ្ងៃទី 5 
បដាយមានរយៈបេលយា ងបហាចណាស់ 24 បមា ងរវាងការប វ្ ើបតសត ទីមួយ និងការប វ្ ើបតសត ទីេីរ។ 

 
ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលវជិជមានបៅបេលណាមួយ អ្នកប្តូវដតស្នន ក់បៅកន ុងផទោះ ប ើយឱ្យឆ្ងៃ យេីអ្នក
ែថ្ទ និងអ្នុវតតាមតប្មូវការចាំបាច់ទងំឡាយថ្នការដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅដាច់បដាយដែក បៅបលើបគ ទំេ័រ៖
ph.lacounty.gov/covidisolation។ កំែត់សមាគ ល៖់ មានការដែនំាថាគួរដតប វ្ ើបតសត បែើងវញិចំបពាោះលទធផល
អ្វជិជមានដែលទទួលបានេីការប វ្ ើបតសត រកស្នរធ្លតុរញ្ច លូកន ុងខ្ល នួបែើមបីរបងក ើតភ្លេសំុ្ន (antigen) រមួទងំការ
ប វ្ ើបតសត បដាយខ្ល នួឯងផងដែរ សូមបមើល ការដែនាំររស់រែឋបាលចំែីអាហារ និងឱ្សង (FDA) បលើការប វ្ ើបតសត
មដងបទៀត។ 

 

តាមដានេុខភាេរបេ់អនក្រហូតែល់ចុងបញ្ច ប់ទងៃទី 10 
ប្រសិនបរើអ្នកបកើតមានបោគសញ្ញា នានា សូមស្នន ក់បៅកន ុងផទោះ ឱ្យឆ្ងៃ យេីអ្នកែថ្ទ ប ើយប វ្ ើបតសត  
និងស្នកសួរអំ្េីការេាបាលជំងឺ COVID-19 បដាយមិនគិតថ្ងា (សូមបមើលេ័ត៌មានបៅកន ុងប្រអ្រ់
ខាងបប្កាម)។ ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលវជិជមាន ឬប្គូបេទយររស់អ្នកេិនិតយប ើញថាអ្នក
មានជំងឺ COVID-19 បនាោះ អ្នកប្តូវដតអ្នុវតតាមតប្មូវការចំាបាច់ទងំឡាយថ្នការដាក់ខ្ល នួឱ្យបៅ
ដាច់បដាយដែក បៅបលើបគ ទំេ័រ៖ ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

 
ប្រសិនបរើអ្នកប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលអ្វជិជមាន សូមអ្នុវតតាមបសចកដ ីដែនំាអំ្េីជំងឺ COVID-19 
ររស់នាយកដាឋ នសុខ្ភ្លេស្នធ្លរែៈថ្នបខាន្ី LA (LAC DPH) បៅកន ុងចំែុច ដសវ ងយល់អ្ំេីបោគ
សញ្ញា នានានិងអ្វ ីដែលប្តវូប វ្ ើ ប្រសិនបរើអ្នកឈឺ។ 

 
 

ម្របេនិសបើអនក្បានស វ្ ើសតេត ទទួលលទធផលវជិជានេម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ក្ន ុងអឡុំង
សេល 90 ទងៃក្នលងមក្សន៉ះ 

 
 

ប្រសិនបរើអ្នកគឺជារុគគលដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនរណាមាន ក់ដែលមានជំងឺ COVID-19៖ 
• ប្រសិនបរើអ្នកមានបោគសញ្ញា នានា ថ្នជំងឺ COVID-19 សូមប វ្ ើបតសតភ្លា មៗបដាយបប្រើប្បាស់
ការប វ្ ើបតសត ប្របភទ antigen។ 

• ប្រសិនបរើអ្នកមិនមានបោគសញ្ញា នានា ថ្នជំងឺ COVID-19 បទបនាោះ៖ 
o អ្នកគួរដត ប វ្ ើបតសត  ប្រសិនបរើការប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលវជិជមានបលើកែំរូងររស់អ្នក
គឺកាលេី 31 បៅ 90 ថ្ងៃមុនបនោះ។ ការបប្រើប្បាស់ការប វ្ ើបតសត ប្របភទ antigen គឺជាការ
លអរំផុត។ 

o មិនមាន ការដែនំាឱ្យប វ្ ើបតសត បទ ប្រសិនបរើការប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលវជិជមានបលើក
ែំរូងររស់អ្នកគឺកាលេី 30 ថ្ងៃមុន ឬតិចជាងបនោះ។ 

 

ម្របេនិសបើអនក្ានសោគ្េញ្ញា នន េូមសាក្េួរអំេីោរេាបាលជំងឺ COVID-19 
 

ការេាបាលជំងឺ COVID-19 អាចទរ់ស្នក ត់អ្នកដែលបទើរដតនឹងឆ្ាងបមបោគ COVID-19 េីការធ្លា ក់
ខ្ល នួឈឺ ៃ្ន់ ៃ្រ។ មនុសសបេញវយ័ជាបប្ចើន និងកុមារមួយចំនួនមានសិទធិទទួលបានថាន បំេទយបដាយមិន
គិតថ្ងា ែូចជាថាន បំេទយមា ក Paxlovid។ ប្តូវដតចារ់បផដើមបប្រើប្បាស់ថាន បំេទយដែលបលរាមមាត់បនោះ 
កន ុងអំ្ែុងបេល 5 ថ្ងៃ រនាទ រ់េីបោគសញ្ញា នានាររស់អ្នកចារ់បផដើមបលចបចញ។ សូមេិបប្គាោះជាមួយនឹង
ប្គូបេទយររស់អ្នក ឬទូរសេ័ទបៅកាន់បសវាកមមដងទសំុខ្ភ្លេេីចមាៃ យររសន់ាយកដាឋ នសុខ្ភ្លេស្ន
ធ្លរែៈ (Public Health Tele-Health Service) (ាមរយៈបលខ្ 1-833-540-0473 – មានបរើករបប្មើ
ការជូន 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសបាដ  ៍ ចារ់េីបមា ង 8:00 ប្េឹក ែល់បមា ង 8:30 យរ)់ បែើមបីដសវ ងយល់ថាបតើការ
េាបាលគឺប្តឹមប្តូវសប្មារ់អ្នកឬបទ បរើបទោះរីជាអ្នកបានប វ្ ើបតសត ទទួលលទធផលអ្វជិជមានក៏បដាយ។ 
សូមប្បារ់បៅេួកបគថាអ្នកបានរ ោះពាល់បៅនឹងមនុសសមាន ក់ដែលមានជំងឺ COVID-19។ សូមបមើលបគ
 ទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidmedicines បែើមបីដសវ ងយល់រដនែម។ 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryCambodian.pdf
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ជំងឺ COVID-19៖ សេចក្ដ ីណែនេំម្រាប់បុគ្គលណែលានទំនក់្ទំនងជិតេន ិទធ  

្នធានបណនថម 
 

• ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវការជំនួយកន ុងការដសវ ងរកប្គូបេទយ សូមទូរស័េទបៅកានប់លខ្ 2-1-1។ 
• រុគគលិក ឬអ្នកប វ្ ើការទងំឡាយ៖: 

o បសចកដ ីដែនាំជាក់លាក់បៅាមទីកដនាង សប្មារ់រុគគលិកទងំឡាយបៅាមទីាំងផដល់ការដងទំ
ដផនកសុខ្ភ្លេ៖ រុគគលិកផដល់ការដងទដំផនកសុខ្ភ្លេ | រុគគលិកសបគ គ្ ោះរនាទ ន់ដផនកបេទយ | មែឌល
ផដល់ការដងទរំយៈបេលដវង | ទីាំងផដល់ការដងទមំនុសសបេញវយ័ និងមនុសសចាស។់ 

o តប្មូវការចំាបាច់បៅាមកដនាងការ្រសប្មារ់ការវលិប្តែរ់បៅប វ្ ើការវញិ (ចំបពាោះរុគគលិកមិន
ដមនដផនកដងទសំុខ្ភ្លេ)។ សូមបមើលាោងទី 2 បៅកន ុងឯកស្នរ រុគគលិកដែលបានរ ោះពាល់បៅ
នឹងបមបោគ COVID-19៖ ការវលិប្តែរ់បៅប វ្ ើការវញិ។ 

• ្នធ្លនដផនកសុខ្ភ្លេផល វូចិតត៖ 
o រណាដ ញទូរស័េទជំនួយររស់នាយកដាឋ នសុខ្ភ្លេផល វូចិតតថ្នបខាន្ី Los Angeles (LAC DMH 

Helpline) ដែលរបប្មើការជូន 24 កន ុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសបាដ  ៍ ាមរយៈបលខ្ 1-800-854-
7771។ 

o ្នធ្លនដផនកសុខ្ភ្លេផល វូចិតត និងដផនកសុខ្ុមាលភ្លេដែលអាចរកបានបៅកន ុងតំរន់ មានបៅ
បលើ បគ ទំេ័រថ្នជំងឺ COVID-19 ររស់នាយកដាឋ នសុខ្ភ្លេផល វូចិតតថ្នបខាន្ី LA និងបគ ទំេ័រ
ររស់អ្ងគការ 211LA ាមរយៈ 211la.org/resources/subcategory/mental-health។ េ័ត៌មាន
រដនែម រមួមានទងំរញ្ជ ីរណាដ ញទូរស័េទរនាទ ន់កន ុងករែីមានវរិតត ិ អាចរកបានបៅបលើបគ ទំេ័រ 
ការបដាោះប្ស្នយភ្លេានតឹង ររស់មជឈមែឌ លប្គរ់ប្គងនិងទរ់ស្នក ត់ជំងឺឆ្ាង (CDC)។ 

o េលរែឋដែលរសប់ៅកន ុងបខាន្ី LA មានសិទធិចូលបៅកាន់បគ ទំេ័រ iPrevail.com បដាយមិនគិតថ្ងា 
ដែលមានឯកស្នរ្នធ្លនដផនកសុខ្ភ្លេផល វូចិតតជាភ្លស្នអ្ង់បគាស និងភ្លស្នបអ្ស ាញ។ លកខែៈ
េិបសសបផសងៗរមួមានែូចជាការជដជកេិភ្លកាាមតប្មូវការជាមួយនឹងប្គូរងវ ឹកជាជនមានវយ័
ប្សបែៀងគាន  (peer coaches) ដែលទទួលបានការរែុ្ោះរណាដ ល និងប្កមុគាំប្ទកន ុងស គមន៍ ប ើយ
និងបមបរៀនដសវ ងយល់ាមបេលកំែត់បដាយខ្ល នួឯង បែើមបីជួយបដាោះប្ស្នយកាត ដែលរងកឱ្យមាន
ភ្លេានតឹងកន ុងជីវតិប្រចំាថ្ងៃ ផងដែរ។   

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
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://lacounty.iprevail.com/

