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អ្វ ីដែលត្រវូធ វ្ ើ ត្រសិនធរើអ្នកបានរ ៉ះពាលជ់ាមួយនរណាម្នន កដ់ែលម្នន
ផ្ទ កុជងំឺ COVID-19 

ខ្ល ឹមសារសធងេរអ្ំពីការដកដត្រនានាធៅថ្ងៃទ ី24 ដខ្រុលា ឆ្ន ំ 2022 

• បានដកការណែនាំអាំពកីារធ វ្ ើចត្តា ឡសី័កសម្រាបស់ាធារែជនទូធៅ  
• បានធ វ្ ើបចច ុបបននភាពការណែនាំអាំពកីារធ វ្ ើធេសា  
• បានណកណម្របពេ័៌ានសម្រាបម់នសុសណដលសាន ក់ធៅ ឬធ វ្ ើការធៅកន ុងមជឈដ្ឋា នម្របមូលផុ្ាំជាក់លាក់ 
• បានណកណម្របការណែនាំសម្រាបម់នុសសណដលបានម្របឈមនងឹការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 ធ ើយឥឡូវានជាំង ឺ

ធសចកត ីធផ្តើម 

ម្របសិនធបើអនកបានម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 ឬគិេថាអនកបានម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺ អនកអាចជួយបង្កា រការ រ កក
រាលដ្ឋលនន វ ករុសធនេះធៅអនកដនទធៅកន ុងផទេះ និងស គមន៍របស់អនក។ សូមធ វ្ ើត្តមការណែនាំខាងធម្រកាម។ សូមចាំណាំថាការណែនាំ
បណនែមសម្រាប់មជឈដ្ឋា នជាក់លាក់ានធៅទីធនេះ៖ 

• បុគគលណដលកាំពុងសាន ក់ធៅ ធ វ្ ើការ ឬធៅកណនលងណែទាំសុខភាពគួរណេអនុវេាត្តមការណែនាំកន ុងការណែនាំ
បធណដ េះអាសននអាំពីការបង្កា រ និងការម្រគប់ម្រគងការឆ្លង វ ករុស SARS-CoV- 2 ធៅកន ុងមជឈដ្ឋា នណែទាំសុខភាព។ (ជា
ភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ)  

• ម្របសិនធបើអនកធ វ្ ើការ ឬកាំពុងសាន ក់ធៅកន ុងមជឈដ្ឋា នការង្ករណដលានមនុសសធម្រចើន លាំធៅដ្ឋា នកមមករបធណដ េះអាសនន  
មជឈដ្ឋា នណដនសមុម្រទពាែិជជកមម មែឌ លណកណម្របឬមែឌ លឃុាំឃាំង ជម្រមកសម្រាប់អនកគ្មម នផទេះសណមបង ឬលាំធៅដ្ឋា ន
បធណដ េះអាសនន  សូមអនុវេាត្តមការណែនាំធម្រកាមណផនក ព័េ៌ានសម្រាប់មនុសសណដលសាន ក់ធៅ ឬធ វ្ ើការធៅកន ុង
មជឈដ្ឋា នម្របមូលផុ្ាំជាក់លាក។់  

មន្តនា ីានសមេែកិចចណផនកសុខាភិបាលកន ុងមូលដ្ឋា នអាចធម្របើការសធម្រមចផ្ទទ ល់ខល នួរបស់ពួកធគ ធដ្ឋយណផែកធលើការពិចារណដូចជា 
 វ ធាធានការបង្កា រ និងម្រគប់ម្រគងការផុ្េះជាំងឺណដលបានបធងា ើេធឡើង ធដើមបីសម្រមួលឬពម្រងីកធលើការណែនាំទាំងធនេះ។ ដូចានណចងកន ុង 
Revised Code of Washington (RCW, ចាបរ់ដាវ៉ា សីុនធត្តនណដលបានណកណម្រប) ធលខ 70.05.070 (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 
មន្តនា ីសុខាភិបាលកន ុងមូលដ្ឋា នអាចចាេ់វ ធាធានការ ធៅធពលពួកធគគិេថាចាាំបាច់កន ុងការម្រគប់ម្រគង និងបង្កា រការឆ្លងរាលដ្ឋល
ននជាំងឺឆ្លង។  

ខំុ្្បានរ ៉ះពាល់ផ្ទា ល់ជាមួយនរណាម្នន ក់ដែលបានធ វ្ ើធរសដ ធ ើញវជិជម្ននជំងឺ COVID-19 
រ ុដនត ខំុ្្មិនឈឺធទ។ ធរើខំុ្្គួរធ វ្ ើែូចធមតច? 

ធ វ្ ើធេសា រកធមើលជាំងឺ COVID-19 បនទ ប់ពីម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺធលើកចុងធម្រកាយ 3-5 នែៃ។  

• ម្របសិនធបើអនកធ វ្ ើធេសា ធឃើញ វ ធាជជាន សូមអនុវេាត្តមការណែនាំធៅកន ុងណផនក អវ ីណដលម្រេវូធ វ្ ើ ម្របសិនធបើអនកធ វ្ ើធេសា
ធឃើញ វ ធាជជានជាំងឺ COVID-19។ (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 

• ធបើអនកធ វ្ ើធេសា ធឃើញអវ ធាជជានត្តមរយៈធេសាអងទ់ីណ សន សូមធ វ្ ើធេសា ធឡើងវ ធាញត្តមរយៈធេសាអងទ់ីណ សនកន ុងរយៈធពល 
24-48 ធា ងបនទ ប់ពីធ វ្ ើធេសា ធលើកទីមួយធឃើញអវ ធាជជាន។ ធបើធ វ្ ើធេសា ធលើកទីពីរធឃើញអវ ធាជជាន ប ុណនា ធៅណេបារមភអាំពី
ជាំងឺ COVID-19 អនកអាចធ វ្ ើធេសា ធឡើងវ ធាញកន ុងរយៈធពល 24-48 ធា ងបនទ ប់ពីធ វ្ ើធេសា ធលើកទីពីរធឃើញអវ ធាជជាន 
ធដ្ឋយធ វ្ ើធេសាសរុបយ ងេិច 3 ដង។ ធបើអនកធ វ្ ើធេសា ធលើកទីបីធឃើញអវ ធាជជាន ធ ើយបារមភថាអនកអាចានផុ្កជាំងឺ 
COVID-19 អនកអាចធម្រជើសធរ កសធ វ្ ើធេសា មដងធទៀេធដ្ឋយធម្របើធេសាអង់ទីណ សន ពិចារណធ វ្ ើធេសា ម ូ ធលគុលកន ុង
មនទ ីរពិធសា្ន៍ ឬធៅទូរសពទធៅអនកផដល់ធសវណែទាំសុខភាពរបសអ់នក។ ធបើអនកមិនាន្នធានម្រគប់ម្រគ្មន់ធដើមបី
ធ វ្ ើធេសា  3 ដងធដ្ឋយធម្របើធេសា អងទ់ីណ សនធទ អនកអាចធ វ្ ើធេសា េិចដងជាងធនេះត្តម្នធានរបស់អនក និងកម្រមិេ
ហានិភ័យចាំធពាេះអនក និងមនុសសជុាំវ ធាញខល នួអនក។ 

• ធបើអនកបានម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 ធ ើយមិនានធរាគសញ្ញា ធទ ប ុណនាានផុ្កជាំងឺ COVID-19 កន ុងធពល 
30 នែៃកនលងមក ធយើងមិនណែនាំឱ្យធ វ្ ើធេសា ធទ។ ធបើអនកានផុ្កជាំងឺ COVID-19 កន ុងធពល 30-90 នែៃកនលងមក សូម
ធម្របើធេសា អង់ទីណ សន (មិនណមនធេសា  PCR) ធដ្ឋយសារលទធផលធេសា  PCR អាចនឹងធៅណេធឃើញ វ ធាជជានដណដល ធទេះជា
មិនានការឆ្លងសកមមែមីក៏ធដ្ឋយ។  

សូមអនុវេាត្តមជាំហានខាងធម្រកាម បនទ ប់ពីនែៃម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺចុងធម្រកាយរបស់អនកពីបុគគលានផុ្កជាំងឺ COVID-19 
បាន 10 នែៃ៖ 

• ពាក់ា ស់ ឬម្របដ្ឋប់ជាំនួយការដកដធងហ ើមណដលានគុែភាពខពស់ (ានម្រគប់ភាសា) ធៅណកបរអនកឯធទៀេកន ុងផទេះ 
និងទីសាធារែៈ។ បនាពាក់ា ស់ ធទេះជាអនកធ វ្ ើធេសា ធឃើញអវ ធាជជានជាំងឺ COVID-19 ក៏ធដ្ឋយ។  

o កុាំធៅទីកណនលងណដលអនកមិនអាចពាក់ា ស់បាន។  
o ធបើនរណាន ក់មិនអាចពាក់ា ស់ធដ្ឋយសារានអាយធុម្រកាម 2 ឆ្ន ាំ ឬានពិការភាពណដលមិនអាចឱ្យ

គ្មេ់ពាក់ា ស់បាន គួរណេធម្របើ វ ធាធានការបង្កា រធផសងធទៀេ (ដូចជាការធ វ្ ើឱ្យខយល់ធចញចូល) (ានជា
ភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) ម្របធសើរធឡើង ធដើមបីបធ ច្ ៀសការចមលងអាំឡុងធពល 10 នែៃធនេះ។  

• ធជៀសវងធៅណកបរមនុសសណដលម្របឈមហានិភ័យខពស់ណដលអាចធកើេជាំងឺ ៃ្ន់ ៃ្ រ (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 
និងកុាំធៅមជឈដ្ឋា នានហានិភ័យខពស់ (ឧ. មែឌ លណែទាំសុខភាព)។ 

• ត្តមដ្ឋនធរាគសញ្ញា ននជាំងឺ COVID-19។ (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 
• ធបើធចញធរាគសញ្ញា  សូមធ វ្ ើធេសា  (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) និងអនុវេាត្តមជាំហានកន ុងចាំែុច ខុ្ាំបាន

ប េះពាលផ់្ទទ ល់ជាមួយអនកណដលបានធ វ្ ើធេសា ធឃើញ វ ធាជជានជាំងឺ COVID-19 ធ ើយឥឡូវធនេះខុ្ាំឈឺធ ើយ។ ធេើខុ្ាំគួរធ វ្ ើ
ដូចធមាច? 

• ធមើលចាំែុច ការធ វ្ ើដាំធែើរ | Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជឈមែឌ លម្រគប់ម្រគង និង
បង្កា រជាំងឺ) (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) សម្រាប់ព័េ៌ានអាំពកីារធ វ្ ើដាំធែើរ។ 

• ធមើលការណែនាំអាំពសីវ ័យធេសា រកធមើល វ ករុស SARS-CoV-2 បធណដ េះអាសនន  (wa.gov) (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) 
ធដើមបីធមើលការណែនាំ ធបើអនកកាំពុងធម្របើសវ ័យធេសា ។ 

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://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
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/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Khmer.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/kaardhvoetestrkmoeljmngyy-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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ជា្មមត្ត ការម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺកន ុងផទេះនាំឱ្យានការប េះពាល់យូរ និងញឹកញាបជ់ាមួយបុគគលានផុ្កជាំងឺ COVID-19។ ធបើ
អនកម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 ធៅផទេះជាបនាបនទ ប់ សូមត្តមដ្ឋនធរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 និងពាកា់ ស់ ឬម្របដ្ឋប់
ជាំនួយការដកដធងហ ើមណដលានគុែភាពខពសធ់ៅណកបរអនកធផសងធទៀេកន ុងផទេះ និងធៅទសីាធារែៈត្តាំងពីធពលចាប់ធផដើមម្របឈម
នឹងការឆ្លងជាំងឺរ ូេដល់ 10 នែៃ បនទ ប់ពីអនកប េះពាល់ធលើកចុងធម្រកាយជាមួយបុគគលានផុ្កជាំងឺ COVID-19 កន ុងអាំឡុងធពល
ណដលពួកធគអាចចមលងធរាគ។ សូមធ វ្ ើធេសា ធរៀងរាល់ 3-5 នែៃមដង ធម្រកាយធពលម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺធលើកដាំបូងរបស់អនក
រ ូេដល់ 3-5 នែៃបនទ ប់ពីម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺធលើកចុងធម្រកាយរបស់អនកពបីុគគលានផុ្កជាំងឺ COVID-19។ 

ព័រ៌ម្ននសត្ម្នរ់មនុសសដែលសាន ក់ធៅ ឬធ វ្ ើការធៅកន ុងមជឈដ្ឋា នត្រមូលផ្្ុំជាក់លាក់៖ 

ការធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កណលងជាការណែនាំសាង់ដ្ឋរកន ុងមជឈដ្ឋា នម្របមូលផុ្ាំមិនណមនសម្រាប់ណែទាំសុខភាពធទៀេធ ើយ។ ធទេះយ ងណ 
កន ុងកាលៈធទសៈជាក់លាក់ អាចពិចារណធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កកន ុងមជឈដ្ឋា នមិនណមនសម្រាប់ណែទាំសុខភាពខាងធម្រកាម៖ 

• មែឌ លណកណម្រប និងមនទ ីរឃុាំឃាំង 
• ជម្រមកសម្រាប់អនកគ្មម នផទេះសណមបង និងលាំធៅដ្ឋា នបធណដ េះអាសនន  
• មជឈដ្ឋា នការង្ករណដលានមនុសសធម្រចើនណដលការរកាគាល េរាងកាយមិនអាចធ វ្ ើធៅបាន ធដ្ឋយសារលកខែៈននកណនលង

ធ វ្ ើការ (ឧ. ឃល ាំង ធរាងចម្រក ធរាងចម្រកណកនចនសាច់ និងការធវចខចប់អាហារ និងមធ្ោបាយធ វ្ ើដាំធែើរណដលផដលធ់ដ្ឋយ
និធយជក)  

• លាំធៅដ្ឋា នកមមករបធណដ េះអាសនន  
• មជឈដ្ឋា នណដនសមុម្រទពាែិជជកមម (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) (ឧ. នវដឹកអាហារសមុម្រទណបបពាែិជជកមម 

នវដឹកទាំនិញ នវធទសចរែ៍)  

កាលៈធទសៈណដលអាចពិចារណធ វ្ ើចត្តា ឡីស័ករមួាន៖ 

• ការម្រគប់ម្រគងការផុ្េះជាំងឺ ជាពិធសសធបើ វ ធាធានការកាេ់បនែយធផសងធទៀេមិនបានធជាគជ័យកន ុងការប្ឈបក់ារចមលងធទ 
• ធបើវ ធាធានការបង្កា រធផសងធទៀេមិនបានធ វ្ ើធឡើងសម្រាប់មនុសសណដលម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 

ដូចជាការធ វ្ ើធេសា  និងការពាក់ា ស់ 

កន ុងកាលៈធទសៈធនេះ រយៈធពលធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កគួរណេាន 5-10 នែៃចាប់ពីនែៃម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺចុងធម្រកាយធដ្ឋយណផែកធលើ
រយៈធពលបងាធរាគរបស់ជាំងឺ COVID-19 អាម្រស័យធលើកម្រមិេអេ់្នន់ឹងហានិភ័យ។ ធដើមបីគែនរយៈធពលធ វ្ ើចត្តា ឡីស័ក 
កាលបរ ធាធចេទននការប េះពាល់របសអ់នកជាមួយអនកណដលានផុ្កជាំងឺ COVID-19 អាំឡុងធពលឆ្លងរបស់ពួកធគគឺនែៃទី 0។ នែៃទី 1 
គឺជាមួយនែៃធពញដាំបូង បនទ ប់ពីអនកបានប េះពាល់ផ្ទទ លជ់ាមួយនរណាន កណ់ដលានផុ្ក COVID-19 ធលើកចុងធម្រកាយ។ 

អាចពិចារណធម្របើជធម្រមើសធផសងផងណដរ ដូចជាឱ្យបុគគលិកធ វ្ ើការធៅផទេះ ឬប្រូទីត្តាំងបធណដ េះអាសននធៅកណនលងានខយលធ់ចញចូល
លែ  និងអាចធ វ្ ើការដ្ឋច់ធដ្ឋយណឡកពីគ្មន បាន។ 

មនុសសធៅកន ុងមជឈដ្ឋា នធនេះក៏គួរណេអនុវេាត្តមការណែនាំខាងធលើកន ុងចាំែុច “ខុ្ាំបានប េះពាល់ផ្ទទ លជ់ាមួយនរណាន កណ់ដល
បានធ វ្ ើធេសដ ធឃើញវ ធាជជានជាំងឺ COVID-19 ប ុណនា ខុ្ាំមិនឈឺធទ។ ធេើខុ្ាំគួរធ វ្ ើដូចធមាច?”។ 

កណនលងននអាចម្របឹកាជាមួយមន្តនា ីានសមេែកិចចណផនកសុខាភិបាលកន ុងមូលដ្ឋា នថាធេើការធ វ្ ើចត្តា ឡីស័ក ឬជធម្រមើសធផសងពីការ
ធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កធទើបសមម្រសបកន ុងសាែ នភាពមួយ ធ ើយកណនលងទាំងធនេះគួរណេអនុវេាត្តមការណែនាំរបស់មន្តនា ីានសមេែកិចច
ណផនកសុខាភិបាលកន ុងមូលដ្ឋា ន។ មន្តនា ីានសមេែកិចចណផនកសុខាភិបាលកន ុងមូលដ្ឋា នអាចនឹងេម្រមូវឱ្យធ វ្ ើចត្តា ឡីសក័កន ុង
កាលៈធទសៈណដលគួរធ វ្ ើចត្តា ឡីស័ក។ 

ធរើខំុ្្បានរ ៉ះពាល់ជាមួយអ្នកម្ននផ្ទ កុ COVID-19 យ ងែូចធមតច? 

 វ ករុសណដលបងាជាំងឺ COVID-19 ម្រេវូបានចមលងត្តមភាគលែ ិេននេាំែក់ទឹកណដលានទាំ ាំខុសៗគ្មន  រមួទាំងេាំែក់ទឹកណដល
អាចចមលងធដ្ឋយការប េះពាល់ផ្ទទ ល់ ឧ. កន ុងចាៃ យ 6  វ វ៊ីេ (2 ណម ម្រេ) ក៏ដូចជាេាំែក់ទឹកណដលអាចធៅរសាេ់កន ុងខយល់ 
ធ ើយអាចចមលងកាន់ណេឆ្ៃ យ ជាពិធសសធៅមជឈដ្ឋា នកន ុងអគ្មរណដលានខយល់ធចញចូលមិនលែ ។ មនុសសណដលានផុ្ក
ជាំងឺ COVID-19 អាចចមលង វ ករុសធៅអនកធផសងធទៀេធដ្ឋយចាប់ធផដើមពីរនែៃ មុនធពលពួកធគធចញធរាគសញ្ញា  (ឬ 2 នែៃ មុន
កាលបរ ធាធចេទធ វ្ ើធេសា ធឃើញ វ ធាជជាន ធបើពួកធគមិនានធរាគសញ្ញា ) រ ូេដល់ 10 នែៃ បនទ ប់ពពួីកធគធចញធរាគសញ្ញា  (ឬ 10 
នែៃ បនទ ប់ពីកាលបរ ធាធចេទធ វ្ ើធេសា ធឃើញ វ ធាជជាន ធបើពួកធគមិនានធរាគសញ្ញា )។ ម្របសិនធបើបុគគលាន ក់ានរយៈធពលធៅ
ដ្ឋច់ធដ្ឋយណឡកសម្រាប់ជាំងឺ COVID-19 ធម្រចើនជាង 10 នែៃ (ឧ. ធដ្ឋយសារគ្មេ់ឈឺ ៃ្ន់ ឬម្របព័នធភាពសុាាំចុេះធខាយ) បុគគល
ធនេះអាចចមលងធរាគរ ូេដល់ប ច្ប់រយៈធពលធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយណឡក។ ម្របសិនធបើបុគគលណដលបានធ វ្ ើធេសា ធឃើញ វ ធាជជានជាំងឺ 
COVID-19 ធ វ្ ើធេសា ធឃើញអវ ធាជជានពីរដងជាប់គ្មន កន ុងគាល េ 24-48 ធា ងពីគ្មន  ធៅធពល្ូរធសបើយធម្រកាយធពលធៅ
ដ្ឋច់ធដ្ឋយណឡកយ ងេិច 5 នែៃ ធគណលងចាេ់ទុកថាគ្មេ់អាចចមលងធរាគធទៀេធ ើយ។  

អនកប េះពាល់ផ្ទទ ល់ជាទូធៅានន័យថា អនកបានសែ ិេកន ុងចាៃ យ 6  វ វ៊ីេ (2 ណម ម្រេ) ពីអនកណដលានផុ្កជាំងឺ COVID-19 
រយៈធពលសរុបយ ងេិច 15 នទីធឡើងធៅកន ុងរយៈធពល 24 ធា ង។ ធទេះយ ងណ ធបើអនកបានសែ ិេកន ុងសាែ នភាពណដល
បធងា ើនហានិភ័យននការឆ្លងជាំងឺ ដូចជាធៅកណនលងេូចចធងែៀេ កណនលងានខយល់ធចញចូលមិនលែ  ឬកណនលងណដលមនុសស
កាំពុងធ វ្ ើសកមមភាពដូចជា ណម្រសកធម្រចៀងជាធដើម ធៅណេានហានិភ័យណដលអនកអាចម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺ ធទេះជា
បុគគលានផុ្កជាំងឺ COVID-19 សែ ិេធៅចាៃ យ 6  វ វ៊ីេ (2 ណម ម្រេ) ពីអនកក៏ធដ្ឋយ។ មនុសសមួយចាំនួនានជាំងឺ COVID-19 
ធដ្ឋយមិនដឹងថាពួកគបានប េះពាល់ជាមួយអនកណដលានផុ្កធដ្ឋយរធបៀបណធនេះធទ។  

ចូលរមួកន ុងការសម្នា សសុខ្ភាពសាធារណៈ 

ម្របសិនធបើនរណាន កា់នផុ្ក COVID-19 ម្របាប់មកណផនកសុខភាពសាធារែៈថាពួកធគធទើបនឹងបានប េះពាលធ់ដ្ឋយផ្ទទ លជ់ាមួយ
អនក ធនេះអនកអាចនឹងទទួលបានព័េ៌ានពីណផនកសុខភាពសាធារែៈ ត្តមរយៈសារ ឬការធៅទូរសពទ។ អនកសាភ សន៍នឹងជួយអនក
ឱ្យយលព់ីអវ ីណដលម្រេវូធ វ្ ើ និងជាំនួយអវ ីខល េះណដលានផដលជូ់ន។ អនកសាភ សន៍នឹងមិនម្របាបអ់នកថានរណជាអនកផដលធ់ ម្ េះរបស់អនក
ធៅឱ្យគ្មេ់ធទ។  

ខំុ្្បានរ ៉ះពាលផ់្ទា ល់ជាមួយអ្នកដែលបានធ វ្ ើធរសត រកធ ើញ វជិជម្នន COVID-19 ធ ើយឥឡូវធន៉ះខំុ្្ឈឺ
ធ ើយ។ ធរើខំុ្្គួរធ វ្ ើែូចធមតច? 

ធបើអនកបានប េះពាល់ជាមួយនរណាន ក់ណដលានផុ្កជាំងឺ COVID-19 ធ ើយានធចញធរាគសញ្ញា  (ានជាភាសាមួយចាំនួន
ធទៀេ) (ធទេះជាម្រសាលក៏ធដ្ឋយ) អនកគួរណេធៅផទេះ និងធៅឆ្ៃ យពីអនកដនទ ធ ើយធ វ្ ើធេសា រកធមើលជាំងឺ COVID-19 ត្តមរយៈ
ការធ វ្ ើធេសា  វ ករុស (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) ធដ្ឋយមិនគិេពីសាែ នភាពចាក់វ៉ា ក់សាាំង។  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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• ធបើអនកធ វ្ ើធេសា ធឃើញអវ ធាជជានធដ្ឋយធ វ្ ើធេសា អង់ទីណ សន៖ 
o សាន ក់ធៅផទេះរ ូេដល់អនកគ្មម នអាការម្រគនុធដដ កន ុងរយៈធពល 24 ធា ងចុងធម្រកាយធដ្ឋយមិនធម្របើថាន ាំប ច្ ុ េះ

កធដដ  និងធរាគសញ្ញា  (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) របស់អនកបាន្ូរធសបើយគួរឱ្យកេ់សាគ ល់។ 
o ធ វ្ ើធេសា ធឡើងវ ធាញធរៀងរាល់ 24-48 ធា ងយ ងេិច 5 នែៃ បនទ ប់ពីចាប់ធផដើមានធរាគសញ្ញា របស់អនក។ ធបើ

អនកធ វ្ ើធេសា ធឃើញអវ ធាជជានយ ងេិច 5 នែៃ បនទ ប់ពីចាប់ធផដើមានធរាគសញ្ញា របស់អនក ធ ើយបារមភថា
អនកអាចានផុ្កជាំងឺ COVID-19 អនកអាចធម្រជើសធរ កសធ វ្ ើធេសាមដងធទៀេធដ្ឋយធម្របើធេសាអង់ទីណ សន 
ពិចារណធ វ្ ើធេសាម ូ ធលគុលកន ុងមនទ ីរពិធសា្ន៍ ឬធៅទូរសពទធៅអនកផដល់ធសវណែទាំសុខភាពរបស់អនក។ 

• ធបើអនកធ វ្ ើធេសា ធឃើញអវ ធាជជាន ធ ើយធរាគសញ្ញា របស់អនកបាេ់ធៅវ ធាញ សូមអនុវេាត្តមការណែនាំកន ុងចាំែុច ខុ្ាំ
បានប េះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមួយនរណាន ក់ណដលបានធ វ្ ើធេសដ ធឃើញ វ ធាជជានជាំងឺ COVID-19 ប ុណនា ខុ្ាំមិនឈឺធទ។ ធេើខុ្ាំគួរ
ធ វ្ ើដូចធមាច? 

• ម្របសិនធបើអនកធ វ្ ើធេសា ធឃើញ វ ធាជជាន សូមអនុវេាត្តមការណែនាំធៅកន ុងណផនក អវ ីណដលម្រេវូធ វ្ ើ ម្របសិនធបើអនកធ វ្ ើធេ
សា ធឃើញ វ ធាជជានជាំងឺ COVID-19 (wa.gov) (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) ធបើអនកមិនបានធ វ្ ើធេសា ធទ សូម
អនុវេាត្តមការណែនាំអាំពីការពាក់ា ស់ និងការធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយណឡកដូចគ្មន នឹងអនកណដលធ វ្ ើធេសា ធឃើញ វ ធាជជាន
ណដរ។ 

• ធមើលការណែនាំអាំពីសវ ័យធេសា រកធមើលវ ករុស SARS-CoV-2 បធណដ េះអាសនន  (wa.gov) (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) 
ធដើមបីធមើលការណែនាំ ធបើអនកកាំពុងធម្របើសវ ័យធេសា ។ 

ពាក់ា ស់ណដលានគុែភាពខពស់ (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) ធបើអនកចាាំបាចម់្រេវូសែ ិេធៅណកបរអនកធផសងធទៀេ ធៅកន ុងឬធម្រដ
ម្រគួសារអនក។ អនកដនទធម្រដពមី្រគួសាររបស់អនកគួរណេពាក់ា ស់ ឬម្របដ្ឋប់ជាំនួយដកដធងហ ើម ម្របសិនធបើអនកម្រេវូណេធៅណកបរពួកធគ។ 
ម្របសិនធបើធរាគសញ្ញា របស់អនកកាន់ណេ ៃ្ន់ ៃ្ រ ឬអនកានធរាគសញ្ញា ែមី សូមពិធម្រគ្មេះធយបល់ជាមួយអនកផាលក់ារណែទាំសុខភាព។  

ត្រសិនធរើនរណាម្នន ក់មិនម្ននអ្នកផ្តល់ធសវាដងទសំុខ្ភាព៖ ទីត្តាំងជាធម្រចើនានការធ វ្ ើធេសាឥេគិេនែល ឬកន ុងេនមលទប ធដ្ឋយ
មិនគិេពសីាែ នភាពអធនា ម្របធវសន៍។ សូមធមើល សាំែួរធចាទសួរជាញឹកញាប់អាំពីការធ វ្ ើធេសា របស់ Department of Health 
(ម្រកសួងសុខាភិបាល) (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) ឬទូរសពទធៅ ណខសទូរសពទបនទ ន់ណផនកព័េ៌ានអាំពីជាំងឺ COVID-19 របស់រដា
វ៉ា សីុនធត្តន (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ)។ 

ធរើការធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយដឡក និងការធ វ្ ើចត្តត ឡីស័កខុ្សគ្នន ែូចធមតច? 

• ការធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយដឡក គឺជាអវ ីណដលអនកធ វ្ ើ ម្របសិនធបើអនកានធរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 កាំពុងរង់ចាាំលទធផលធេសា  
ឬបានធ វ្ ើធេសា រកធឃើញ វ ធាជជាន COVID-19។ ការធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយណឡកានន័យថាអនកសាន ក់ធៅផទេះ និងឆ្ៃ យពអីនកដនទ 
(រមួទាំងសាជិកម្រគួសារ) កន ុងរយៈធពលណដលម្រេូវបានណែនាំ (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) ធដើមបធីជៀសវងការចមលងជាំងឺ។  

• ការធ វ្ ើចត្តត ឡីសក័ានន័យថាសាន ក់ធៅផទេះ និងឆ្ៃ យពីអនកដនទ ធម្រកាយធពលបានម្របឈមនឹងការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 
កន ុងករែីណដលអនកបានឆ្លង និងអាចចមលងជាំងឺ។ ការធ វ្ ើចត្តា ឡីស័កនឹងណម្របកាល យជាការធៅដ្ឋច់ធដ្ឋយណឡក ម្របសិនធបើ
ធម្រកាយមកអនកបានធ វ្ ើធេសា រកធឃើញ វ ធាជជាន COVID-19 ឬានធចញធរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19។ 

្នធានសុខ្ភាពផ្ល វូចិរត និងឥរយិរង 

សូមចូលធមើលទាំព័របណដ ញអាំពីការណែនាំ និង្នធានសុខភាពផល វូឥរ ធាយបែ (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) របស់ DOH។ 

ព័រ៌ម្នន និង្នធានរដនែមសត្ម្នរ់ជំងឺ COVID-19 

បនាត្តមដ្ឋនព័េ៌ានែមីៗអាំពីសាែ នភាពជាំងឺ COVID-19 ធៅរដាវ៉ា សីុនធត្តន (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) បចច ុបបនន , 
ធសចកដ ីម្របកាសរបស់ធលាកអភិបាល Inslee (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ), ធរាគសញ្ញា  (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ), រធបៀប
ណដលវរ កករាលដ្ឋល (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ), រធបៀបនិងធពលណដលមនុសសគួរណេធ វ្ ើធេសា  (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ), 
និងកណនលងធដើមបីណសវ ងរកវ៉ា ក់សាាំង (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ)។ សូមធមើលសាំែួរធចាទសួរជាញឹកញាប់ (ជាភាសាអង់ធគលស
ប ុធណណ េះ) របសធ់យើងសម្រាបព់័េ៌ានបណនែម។ 

ពូជសាសន៍/ជនជាេិ ឬសញ្ញជ េិរបស់មនុសសាន ក់ៗណេមួយមុខ មិនធ វ្ ើឱ្យពួកធគម្របឈមនឹងហានិភ័យខពសន់ន COVID-19 ធឡើយ។ 
ធទេះយ ងណ ទិននន័យបង្កហ ញថាស គមន៍ជនជាេណិសបកមិនសកាំពុងរងផលប េះពាលខ់ាល ាំងពី COVID-19។ ធនេះគឺធដ្ឋយសារណេ
ផលប េះពាល់ននការធរ កសធអើងជាេិសាសន៍ និងជាពិធសសការធរ កសធអើងជាេិសាសន៍ជារចនសមព័នធ  ណដលទុកឱ្យម្រកមុជាេិសាសនខ៍ល េះ
ានឱ្កាសេិចេួចកន ុងការការពារខល នួ និងស គមន៍របស់ពួកធគ។ ពាកយបង្កា ច់បងខ ចូគ្មន នឹងមិនជួយដល់ការម្របយុទធម្របឆ្ាំង
នឹងជាំងឺធនេះធទ (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ)។ ណចករំណលកណេព័េ៌ានម្រេឹមម្រេវូធដើមបីទប់សាា េព់ាកយចចាមអារាម និងព័េ៌ានមិន
ពិេកុាំឲ្យ រ កករាលដ្ឋលបាន។ 

• ការផុ្េះវ ករុសកូរ៉ាណូម្របធភទែម ី(COVID-19) ព ីDepartment of Health ននរដាវ៉ា សីុនធត្តនឆ្ន ាំ 2019 
(ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 

• ការធឆ្ល ើយេបចាំធពាេះ វ ករុសកូរ៉ាណូ (COVID-19) របស់រដាវ៉ា សីុនធត្តន (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 

• ណសវ ងរកមែឌ ល ឬមនទ ីរសុខាភិបាលកន ុងេាំបន់របស់អនក (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 

•  វ ករុសកូរ៉ាណូ (COVID-19) ពី CDC (ានជាភាសាមួយចាំនួនធទៀេ) 

ម្ននសំណួររដនែមដមនធទ? សូមធៅមកណខសទូរសពទបនទ ន់ណផនកព័េ៌ានអាំពីជាំងឺ COVID-19 របស់ធយើងត្តមរយៈធលខ 1-800-
525-0127។ ធា ងណខសទូរសពទបនទ ន់៖ 

• នែៃចនទពីធា ង 6 ម្រពឹកដល់ធា ង 10 យប់ 

• នែៃអង្កគ រដល់នែៃអាទិេយពីធា ង 6 ម្រពឹកដល់ធា ង 6 លាៃ ច  
• នែៃឈប់សម្រាករបស់រដាណដលបានធលើកនែៃ (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) ពីធា ង 6 ម្រពឹកដល់ធា ង 6 លាៃ ច  

សម្រាបធ់សវបកណម្រប សូមចុច # ធៅធពលណដលានអនកធលើកទូរសពទ និងនិយយភាសាររស់អ្នក។ សម្រាប់សាំែួរអាំពសីុខភាព
ផ្ទទ ល់ខល នួ ឬលទធផលធ វ្ ើធេសា របស់អនក សូមទក់ទងធៅអនកផាល់ធសវណែទាំសុខភាព។ 

ធដើមបីធសន ើសុាំឯកសារធនេះជាទម្រមងធ់ផសងធទៀេ សូមធៅទូរសពទមកធលខ 1-800-525-0127។ អេិែិជនណដលពិការម្រេធចៀកឬសាា ប់
មិនសូវឮ សូមទូរសពទធៅធលខ 711 (Washington Relay) (ជាភាសាអង់ធគលសប ុធណណ េះ) ឬធផញើអុីណមលធៅ civil.rights@doh.wa.gov។ 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/kaardhvoetestrkmoeljmngyy-covid-19
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/kaardhvoetestrkmoeljmngyy-covid-19
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/daakdngyoengkhnyum
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/daakdngyoengkhnyum
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/kaardhvoetestrkmoeljmngyy-covid-19
https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19/kiubc-19-kaakyche
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://doh.wa.gov/km/emergencies/covid-19
https://doh.wa.gov/km/emergencies/covid-19
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

