អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�

ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលម្នាាក់់ចេ�ញរោ�គសញ្ញាា

តារាងលំំដាប់លំ
ិ ិក្សាាដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
់ ំដោ�យនេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់សា
់ លារៀ�ៀនថ្នាាក់់មត្តេ�េយ្យយដល់ថ្នា
់ ាក់់ទីី 12 មណ្ឌឌលថែ�ទាំកុ
ំ ុមារ និិងសកម្មមភាពក្រៅ��កម្មមវិធីីសិ
័ ធ។

ប្រ�សិិនបើ�ើបុុគ្គគលម្នាាក់់មានរោ�គសញ្ញាាចាប់ពីីមួ
ុ ចំំណោ�មរោ�គសញ្ញាាទាំង
់ ួយឡើ�ើងទៅ�ក្នុ� ង
ំ នេះ�ះ៖
❑ គ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ (≥100.4°F ឬ 38°C) ឬស្រៀ��ៀវស្រា�ញ
❑ ដង្ហហក់់ ឬពិិបាកដកដង្ហើ�ើ�ម
❑ ឈឺឺសាច់់ដុំំ� ឬរាងកាយ

❑ លែ�ងដឹឹងក្លិិ�ន ឬបាត់់រសជាតិិដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងថ្មីី�ៗ
❑ ក្អអក (ថ្មីី�ៗ ប្រែ�ែប្រួ�ួល ឬធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខ្លាំ
ខ ំ�ង)
❑ ចង្អោ�ោរ ក្អួួ�ត ឬរាករូស
ូ
❑ អស់់កម្លាំំ�ងខ្លាំំ�ង
❑ ឈឺឺក

❑ តឹឹងច្រ�មុះះ� ឬហៀ�ៀរសំំបោ�រ*

នៅ�ដាច់ដោ�
ុ � និិងធ្វើ��តេើ �ស្តតរកមើ�ើលជំំងឺឺ COVID-19
់ យឡែ�កក្នុ� ងផ្ទះះ

ប្រ�សិិនបើ�ើរោ�គសញ្ញាាមិិនស្រ�បគ្នាាទៅ�នឹឹងជំំងឺឺរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�
ដែ�លបានធ្វើ��រោើ �គវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័

គាត់់ធ្វើ��តេ�ស្តតឃើ
ើ
�ើញអវិិជ្ជជមាន

គាត់់ធ្វើ��តេ�ស្តត
ើ
ឃើ�ើញវិិជ្ជជមាន

ឬគាត់់មិិនបានទទួួលការធ្វើ�ើ�រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�យជំ
័
ំនួួស

ជំំងឺឺ COVID-19

ជំំងឺឺ COVID-19

ណាមួួយពីីអ្ននកផ្ដដល់់សេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាព

ឬគាត់់មិិនធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត

នៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កក្នុ� ងផ្ទះះ
ុ �
គាត់់អាចត្រ�ឡប់់ទៅ�សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ និិងធ្វើ�ើ�សកម្មមភាព
ផ្សេ�េងៗវិ ិញ ក្រោ��យកន្លលងផុុតរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំថ្ងៃ�ៃចាប់់ពីីចេ�ញរោ�គសញ្ញាាដំំបូូង
ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
1. គ្មាានអាការគ្រុ�ុនក្តៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 24 ម៉ោ�ោ ងចុុងក្រោ��យ (ដោ�យមិិនប្រើ�ើ�
ឱសថ) និិង
2. រោ�គសញ្ញាាបានធូូរស្បើ�ើ�យគួួរឲ្យយកត់់សម្គាាល់់

បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ បុុគ្គគលនានាគួួរតែ�ពាក់់ម៉ាាស់់ ពេ�លនៅ�ជិិតអ្ននកដទៃ�ពីីថ្ងៃ�ៃទីី
6–10។**

ត្រ�ឡប់់ទៅ�សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ និិងធ្វើ�ើ�ស
កម្មមភាពផ្សេ�េងៗវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
1. គ្មាានអាការគ្រុ�ុនក្តៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 24 ម៉ោ�ោ ងចុុងក្រោ��យ (ដោ�យ
មិិនប្រើ�ើ�ឱសថ)

និិង

2. រោ�គសញ្ញាាបានធូូរស្បើ�ើ�យគួួរឲ្យយកត់់សម្គាាល់់
ប្រ�សិិនបើ�ើរោ�គសញ្ញាានៅ�តែ�មិិនបាត់់ សូូមធ្វើ��តេ�ស្តតឡើ
ើ
�ើងវិ ិញ
រៀ�ៀងរាល់់ 24–48 ម៉ោ�ោ ងយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ 5 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីចាប់់ផ្ដើ��ម
ើ
មានរោ�គសញ្ញាា។

អ្ននកផ្ដដល់សេ�
់ វាថែ�ទាំកុ
ំ ុមារគួួរតែ�ពិិនិិត្យយមើ�ើល Washington Administrative Code (WAC, ក្រ�មរដ្ឋឋបាលនៃ�រដ្ឋឋវ៉ាស៊ីី
ា �នតោ�ន)
និង
ិ លក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�ការផ្ដដល់អា
់ ជ្ញាាប័ណ្ណ
័ ណរបស់ពួ
់ ួកគេ� ព្រ�មទាំង
ំ អនុុវត្តតតាមវិិធានការបន្ថែ�ែមដែ�លតម្រូ�ូវ។

* ប្រ�សិិនបើ�ើកុុមារមានអាយុុក្រោ��ម 2 ឆ្នាំំ� ហើ�ើយគ្រា�ន់់តែ�តឹឹងច្រ�មុះះ�/ហៀ�ៀរសំំបោ�រ ដោ�យមិិនមានរោ�គសញ្ញាាផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ទេ� នោះ�ះមិិនចាំំបាច់់ធ្វើ��តេ�ស្តត
ើ
និិងនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើរោ�គសញ្ញាារបស់់កុុមារកាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឬនៅ�

DOH 820-229 August 4, 2022 Khmer ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�ឯកសារនេះ�ះ
ជាទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត សូូមហៅ�ទូូរសព្ទទមកលេ�ខ 800-525-0127។

អតិិថិិជនដែ�លពិិការត្រ�ចៀ�ៀកឬស្តាាប់់មិិនសូូវឮ សូូមទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ

711 (Washington Relay) ឬផ្ញើ��អ៊ីី�មែ�
ើ
លទៅ� civil.rights@doh.wa.gov។

តែ�មិិនបាត់់យូូរជាងប្រាំ�ំថ្ងៃ�ៃ សូូមអនុុវត្តតតាមតារាងសកម្មមភាពសម្រា�ប់់កុុមារអាយុុលើ�ើសពីី 2 ឆ្នាំំ� ហើ�ើយយើ�ើងសូូម
ណែ�នាំំយ៉ាាងខ្លាំំ�ងឱ្យយទាក់់ទងទៅ�អ្ននកផ្ដដល់់សេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាព។

** ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាចពាក់់ម៉ាាស់់តឹឹងណែ�នល្អអទេ�៖ អ្ននកគួួរតែ�នៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កក្នុុ�ងផ្ទះះ�ឱ្យយបាន 10 ថ្ងៃ�ៃពេ�ញ។ សូូម
មើ�ើលការណែ�នាំំ
ការណែ�នាំំអំំពីីការថែ�ទាំំកុុមារនៅ�សាលារៀ�ៀនថ្នាាក់់មត្តេ�េយ្យយដល់់ថ្នាាក់់ទីី 12
12ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។

អ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកទទួួលបានការជូូនដំំណឹឹង
អំំពីីការប្រ�ឈមនឹឹងការឆ្លលងជំំងឺឺ ឬគិិតថាអ្ននកបាន
ប៉ះះ�ពាល់ជាមួ
់ ួយនឹឹងជំំងឺឺ COVID-19

តារាងលំំដាប់លំ
ិ ិក្សាាដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
់ ំដោ�យនេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់សា
់ លារៀ�ៀនថ្នាាក់់មត្តេ�េយ្យយដល់ថ្នា
់ ាក់់ទីី 12 មណ្ឌឌលថែ�ទាំកុ
ំ ុមារ និិងសកម្មមភាពក្រៅ��កម្មមវិធីីសិ
័ ធ។

ទោះ�ះមានស្ថាានភាពចាក់់វ៉ាក់ា ់សាំង
ំ បែ�បណាក៏៏ដោ�យ
សូូមប្រើ�ើ�គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំខា
ំ ងក្រោ��ម៖

❑ បន្តតទៅ�សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ និិងធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពផ្សេ�េងៗ។
❑ តាមដានរោ�គសញ្ញាារយៈៈពេ�ល 10 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីប៉ះះ�ពាល់់ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺ។
❑ គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតឱ្យយបានឆាប់់រហ័័សបំំផុុត បន្ទាាប់់ពីីការប៉ះះ�ពាល់់នឹឹងជំំងឺឺ។
❑ គួួរតែ�ពាក់់ម៉ាាស់់ដែ�លតឹឹងណែ�នល្អអរយៈៈពេ�ល 10 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីប៉ះះ�ពាល់់ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺ។

តើ�ើបុុគ្គគលដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺចេ�ញ

រោ�គសញ្ញាាក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 10 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីប៉ះះ�ពាល់់ដែ�រទេ�?

បាទ/ចាស

នៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កក្នុ� ងផ្ទះះ
ុ � និិង
ធ្វើ��តេើ �ស្តតរកមើ�ើលជំំងឺឺ COVID-19
គាត់់ធ្វើ��តេ�ស្តត
ើ
ឃើ�ើញអវិិជ្ជជមានជំំងឺឺ
COVID-19

គាត់់ធ្វើ��តេ�ស្តត
ើ

ឃើ�ើញវិិជ្ជជមានជំំងឺឺ
COVID-19

ទេ�

បន្តតទៅ�សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ
និិងធ្វើ��ស
ើ កម្មមភាពផ្សេ�េងៗ
គាត់់អាចបន្តតទៅ�សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ និិងចូូលរួួមក្នុុ�ង
សកម្មមភាពទាំំងអស់់វិ ិញ និិង៖
❑ គួួរតែ�ពាក់់ម៉ាាស់់ដែ�លតឹឹងណែ�នល្អអនៅ�ជុំំ�វិ ិញអ្ននកដទៃ�ដែ�លមាន
ហានិិភ័័យអាចនឹឹងធ្លាាក់់ខ្លួួ�នឈឺឺធ្ងងន់់ដោ�យសារជំំងឺឺ COVID-19
រយៈៈពេ�ល 10 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីប៉ះះ�ពាល់់ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺ។
❑ គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតឱ្យយបានឆាប់់រហ័័សបំំផុុត បន្ទាាប់់ពីីការប៉ះះ�ពាល់់នឹឹងជំំងឺឺ។
តើ�ើបុុគ្គគលដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរកមើ�ើលជំំងឺឺ
Covid-19 ដែ�រទេ�?

ត្រ�ឡប់់ទៅ�
សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌល
ថែ�ទាំំកុុមារ និិងធ្វើ�ស
ើ�
កម្មមភាពផ្សេ�េងៗវិិញ
គាត់់អាចត្រ�ឡប់់ទៅ�សាលារៀ�ៀន
មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ និិងចូូលរួួមក្នុុ�ង
សកម្មមភាពទាំំងអស់់វិ ិញ ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
1. គ្មាានអាការគ្រុ�ន
ុ ក្តៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
24 ម៉ោ�ោ ងចុុងក្រោ��យ (ដោ�យមិិន
ប្រើ�ើ�ឱសថ) និិង
2. រោ�គសញ្ញាាបានធូូរស្បើ�ើ�យគួួរឲ្យយ
កត់់សម្គាាល់់

ប្រ�សិិនបើ�ើរោ�គសញ្ញាានៅ�តែ�មិិនបាត់់
សូូមធ្វើ��ើតេ�ស្តតឡើ�ើងវិ ិញរៀ�ៀងរាល់់ 24–
48 ម៉ោ�ោ ងយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ 5 ថ្ងៃ�ៃ
បន្ទាាប់់ពីីចាប់់ផ្ដើ��ើមមានរោ�គសញ្ញាា។

នៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�ក
ក្នុុ�ងផ្ទះះ�
គាត់់អាចត្រ�ឡប់់ទៅ�សាលារៀ�ៀន
មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ និិងធ្វើ�ើ�សកម្មម
ភាពផ្សេ�េងៗវិ ិញ ក្រោ��យកន្លលង
ផុុតរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំថ្ងៃ�ៃចាប់់ពីីចេ�ញ
រោ�គសញ្ញាាដំំបូូង ប្រ�សិិនបើ�ើ៖
1. គ្មាានអាការគ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 24 ម៉ោ�ោ ង
ចុុងក្រោ��យ (ដោ�យមិិនប្រើ�ើ�
ឱសថ) និិង

2. រោ�គសញ្ញាាបានធូូរស្បើ�ើ�យគួួរឲ្យយ
កត់់សម្គាាល់់
បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ បុុគ្គគលនានាគួួរតែ�
ពាក់់ម៉ាាស់់ ពេ�លនៅ�ជិិតអ្ននកដទៃ�ពីី
ថ្ងៃ�ៃទីី 6–10។*

* ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាចពាក់់ម៉ាាស់់តឹឹងណែ�នល្អអទេ�៖ អ្ននកគួួរតែ�នៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កក្នុុ�ង

ផ្ទះះ�ឱ្យយបាន 10 ថ្ងៃ�ៃពេ�ញ។ សូូមមើ�ើលការណែ�នាំំ
ការណែ�នាំំអំំពីីការថែ�ទាំំកុុមារនៅ�សាលារៀ�ៀនថ្នាាក់់
មត្តេ�េយ្យយដល់់ថ្នាាក់់ទីី 12
12ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។

បាទ/ចាស

គាត់់ធ្វើ��តេ�ស្តត
ើ
ឃើ�ើញវិិជ្ជជមាន
ជំំងឺឺ COVID-19

ទេ�

គាត់់ធ្វើ��តេ�ស្តតឃើ
ើ
�ើញអវិិជ្ជជមាន
ជំំងឺឺ COVID-19

បន្តតទៅ�សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ
និិងធ្វើ��ស
ើ កម្មមភាពផ្សេ�េងៗ
គាត់់អាចបន្តតទៅ�សាលារៀ�ៀន មណ្ឌឌលថែ�ទាំំកុុមារ និិងចូូលរួួមក្នុុ�ង
សកម្មមភាពទាំំងអស់់វិ ិញ និិង៖
❑ គួួរតែ�ពាក់់ម៉ាាស់់ដែ�លតឹឹងណែ�នល្អអនៅ�ជុំំ�វិ ិញអ្ននកដទៃ�ដែ�លមាន
ហានិិភ័័យអាចនឹឹងធ្លាាក់់ខ្លួួ�នឈឺឺធ្ងងន់់ដោ�យសារជំំងឺឺ COVID-19
រយៈៈពេ�ល 10 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីប៉ះះ�ពាល់់ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺ។
❑ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតឡើ�ើងវិ ិញត្រូ�ូវបានណែ�នាំំឱ្យយធ្វើ�ើ�រៀ�ៀងរាល់់ 24–48
ម៉ោ�ោ ងរយៈៈពេ�ល 5 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីការប៉ះះ�ពាល់់ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺ។
❑ ប្រ�សិិនបើ�ើរោ�គសញ្ញាាមានការវិ ិវឌ្ឍឍ សូូមមើ�ើលទំំព័័រទីី 1។

