ព័ត៌មា នចំពពាោះមនុស្សដែលត្តវូ បានបោះពាល់នងឹ ករណីជងំ ឺ COVID-19
លោក-អ្នកតម្រូវឱ្យ*ល្វើចត្តាឡីស័ក ម្រសិនលរើល ោក-អ្នកបានរ៉ះពាល់ជិតសន ិទ្ធជារួ យរនុសស ដែលមានជំង ឺ COVID-19។
ននេះមានន័យថា៖
• នោក-អ្ន កបានស្ថ ិតនៅចមាាយ ៦ហ្វ ីតកនុងអ្ំឡុងនេលស្រុប ១៥ នាទី ឬនលើស្េីននេះ នៅរយៈនេល ២៤ នមា៉ោង
• នោក-អ្ន កបានប៉ោេះពាល់នឹងនលើវតថុរា វ និង/ឬសារធាតុ បនចេ ញននរាងកាយនោយមិនបានការការពារនឡើយ។ ឧទាហ្រណ៍
បុគ្គលដែលមានផ្ទ ុកនមនរាគ្ននេះបានកអ ក
ឬកណ្ត
ា ស្់នៅនៅនលើនោក-អ្ន ក នហ្ើយនោក-អ្ន កបានន្បើ្បោប់្បោរ
ឬដេងរួមគ្នន នោក-អ្ន កបានន ើបគ្នន នលើស្េីននេះនោក-អ្ន ក បាននមើលដ មនុស្សដែលមានផ្ទ ុកទាំន េះនោយមិនពាក់
ឧបករណ៍ការពារ្តឹម្តូវនសាេះ។
*្បស្ិននបើនោក-អ្ន កបានន្វើនតស្ា រកនមនរាគ្COVID-19 នោយលទធផ្លវ ិជ្ជមាន (ការយកស្ំណ្ត ក ឬទឹកមាត់) កនុងរយៈនេល 90
ន ាចុងន្កាយ ស្ូ មេិន្គ្នេះជាមួ យ្គ្ូនេទយអ្ំេីត្មូវការឱ្យន្វើចត្តាឡីស្័ក(នៅោច់នោយដឡក)។ នោក-អ្ន ក
មិនចំបាច់ន្វើចត្តាឡីស្័កនទ ្បស្ិននបើនោក-អ្ន ក្តូវបានចក់វ៉ា ក់សាំងប ា រជ្ំងឺ COVID-19្គ្ប់ចំនួន
ល ើយមិនមាននរាគ្ស្ញ្ញាអ្វ ីនទៀតននាេះ។ ការចក់វ៉ា ក់សាំង្គ្ប់ចំនួនគ្ឺ គ្ិតចប់េី 2ស្បាាហ្៍បនាាប់េីនេលនោកអ្ន កទទួលបានការចក់ែូស្ទីេីរ ឬ 2 ស្បាាហ្៍បនាាប់េីទ ទួលវ៉ា ក់សាំងនន្បនេស្ែូ ស្ដតមួ យែងរួចរាល់។
❶ ល្វើចត្តាឡីស័កចំនួន 10 ថ្ងៃ
រយៈនេល 10 ន ានេញ ចប់េីការប៉ោេះពាល់ចុងន្កាយរបស្់នោក-អ្ន កជាមួ យអ្ន កដែលមានជ្ំងឺ COVID-19 ស្ូ មមាន
ការ្ប ុង្បយ័តននែើមបីការពារអ្ន កែនទ រួមមាន៖
• នោក-អ្ន ក្តូវសានក់នៅដតផ្ាេះ លុេះ្ត្តណ្តត្មូវឱ្យទទួលការេាបាល។
• កុំទ ទួលនេញៀវ។
• នៅឆ្ងាយេីមនុស្សែនទដែលនៅកនុងផ្ាេះរបស្់នោក-អ្ន ក។ ្បស្ិននបើនោក-អ្ន កចំបាច់្តូវដតនៅកនុងបនា ប់ ជាមួ យគ្នន
ស្មាជ្ិក្គ្ួសារនផ្សងនទៀត្តូវដត៖
o ពាក់មា៉ោស្់ ដែលមាន្ស្ទាប់ន្ចើន និងស្មលម ម នហ្ើយគ្ួ រេិចរណ្តរពាក់ មា៉ោស្់េីរជាន់។
o រកាចមាាយយ៉ោងនោចណ្តស្់ 6 ហ្វ ីត។ វចំបាច់កនុងការនៅឱ្យឆ្ងាយេីមនុស្សដែលមិនអាចទទួលថានំ វ៉ា ក់សាំង
ជាបុគ្គលដែល្បឈមោនិេ័យខ្ព ស្់ននជ្ំងឺ្ាន់្ារ។
o នបើកបងអ ួច ឬន្បើក ា រ ឬមា៉ោស្ុីន្តជាក់។
o ោងនែរបស្់នោក-អ្ន កឱ្យបានញឹកញាប់។
• ន្បើបនា ប់ទ ឹកោច់នោយដឡកេីគ្នន នបើអាចន្វើបាន។ ្បស្ិននបើមិនអាចន្វើនៅបាននទ
ស្ូ មន្វើការស្មាាប់នមនរាគ្នៅបនា ប់ទ ឹករាល់ការន្បើរច
ួ ។
នោក-អ្ន កអាចបចេ ប់ការន្វើចត្តាឡីស្័ករបស្់នោក-អ្ន កបនាាប់េីន ាទ ី 10 ្បស្ិននបើអ្នកមិនមាននរាគ្ស្ញ្ញាអ្វ ីនទ។
❷ ល្វើល តសា រកលរលោគ COVID-19
• នែើមបីន្វើនតស្ា ស្ូ មទូរស្័េានៅនវជ្ជបណឌ ិតរបស្់នោក-អ្ន កត្តមរយៈនលខ្ 2- 1- 1 ឬចូ លនមើលនគ្ហ្ទំេ័រ
covid19.lacounty.gov/testing។ នៅនេលន្វើនតស្ា ស្ូ មពាក់មា៉ោស្់ ដែលបិទ ជ្ិត្តឹម្តូវដែលមាន្ស្ទាប់ន្ចើនជាន់ ឬ
មា៉ោស្់េីរជាន់។ ន្បើរ យនា ផ្ទាល់ខ្ល ួន នបើអាចន្វើបាន។
• ្បស្ិននបើនោក-អ្ន កន្វើនតស្ា ទទួលលទធផ្លអ្វ ិជ្ជមាន នោក-អ្ន កនៅដត្តូវន្វើចត្តាឡីស្័ក (ឱ្យនៅោច់ នោយដឡក)
រយៈនេល 10 ន ានេញដតមាង។ ្បស្ិននបើនោក-អ្ន កន្វើនតស្ា ទទួលលទធផ្លវ ិជ្ជមាន នោក-អ្ន ក្តូវដតនៅោច់េីនគ្
នហ្ើយន្វើត្តមការដណនាំនោយអានត្តមរយៈតំណននេះ ph.lacounty.gov/covidisolation។
❸ ពិនិតយត្តរដានសុខភាពររស់ល ោក-អ្នក និង ម្រ ុងម្រយ័តនរដនែ រសម្មារ់ 14 ថ្ងៃ។
ចប់េីន ាទ ី 11 រហ្ូ តែល់ន ាទ ី 14 បនាាប់េីបានប៉ោពាក់ចុងន្កាយជាមួ យអ្ន កដែលមានជ្ំងឺ COVID-19៖
• ម្រយ័តនរដនែ រ។ អ្នុវតាវ ិធានការនែើមបីការពារអ្ន កែនទ (និងខ្ល ួនអ្ន ក) រួមមាន៖ ការពាក់មា៉ោស្់ (ស្ូ មបីដតនៅកនុង ផ្ាេះរបស្់
នោក-អ្ន ក) ស្ថ ិតនៅចមាាយយ៉ោងតិចបំផ្ុត 6 ហ្វ ីតេីអ្នកែនទ និងោងនែឱ្យបានញឹកញាប់។
វជាការលអ បំផ្ុតកនុងការនៅឆ្ងាយេីមនុស្សដែលមានោនិេ័យខ្ព ស្់កនុងការឆ្ាងជ្ំងឺ COVID-19។
• ត្តរដានសុខភាពររស់ល ោក-អ្នក ្បស្ិននបើ នោក-អ្ន កទទួលនរាគ្ស្ញ្ញា COVID-19 ស្ូ មទាក់ទ ងនវជ្ជបណឌ ិតរបស្់
នោក-អ្ន ក នហ្ើយេិភាកាអ្ំេីការន្វើនតស្ា ។ ស្ូ មទូរស្័េានៅនលខ្ 9-1-1 ឬនៅបនា ប់ស្នគ គ េះបនាាន់ ្បស្ិននបើនោកអ្ន កមាននរាគ្ស្ញ្ញា្ាន់្ារែូ ចជាេិបាកែកែនងាើម ការឈឺចប់ ឬមានស្មាព្នៅនលើ្ទូង
បបូ រមាត់ឬមុខ្នចញេណ៌នខ្ៀវ មានអារមមណ៍្ចបូ ក្ចបល់ ឬេិបាកភាញក់េីែំនណក។
❹ អ្នុវតាត្តរការដែនំល ដាយលពញលលញថ្នការល្វើចត្តាឡីស័ក
នស្ន ើស្ុំ្គ្ូនេទយនូ វឯកសារ តចំលង នស្ា នQRកូ ែ ខាងន្កាម ឬចូ លនៅកាន់នគ្ហ្ទំេ័រ
ph.lacounty.gov/covidquarantine។
ស្្មាប់ទ ទួលេ័ត៌មាននខាន្ីLos Angeles ស្ូ មទូរស្័េានលខ្2-1-1 ដែលអាចនៅចូ ល
បាន 24នមា៉ោង (24/7) នហ្ើយអាចដស្វ ងរកជ្ំនួយេីនវជ្ជបណឌ ិត ការន្វើនតស្ា និងនរៀប
ចំចំណីអាោរ និងការ
ផ្គត់ផ្គង់នផ្សងៗនទៀតមុននេលដែលអ្ន ក្តូវនចញនៅទទួលការេាបាល ។
ស្ូ មចូ លរួមនឆ្ាើយតប ្បស្ិននបើនោក-អ្ន កទទួលបានការនៅទូរស្័េាេី
“ភានក់ រស្ុខ្ភាេសាធារណៈ LA” ឬ 1-833-641-0305.
េួ កនគ្នឹងស្ួ រស្ំណួរមួ យចំនួនកនុងនគ្នលបំណងនែើមបីកាត់បនថ យការរ ីករាលោលននជ្ំងឺ
COVID-19 នហ្ើយក៏អាចដចករំដលកេ័ត៌មានអ្ំេី ឯកសារបដនថ ម
និងនស្វកមមនផ្សងៗផ្ងដែរ។
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