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អ�ីែដល្រត�វេធ� ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ��នជំងឺ COVID-19 

ខ�ឹម�រសេង�បអពំី�រែកែ្រប��េ�ៃថ�ទ ី12 ែខេម� ��  ំ2023 

• បានប�� ក់ព័ត៌មានអំពីករេនដច់េដយែឡកក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំជាក់លក់ 

• បានេធ�បច�ុប្បន�ភាពតំណេទកន់ករែណនំាអំពីមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព

េសចក�េីផ�ម 

្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 អ�កអចជួយប�្ឈប់កររកីរលដលៃនជំងឺ COVID-19 េទអ�កដៃទ។ សូមេធ�តម

ករែណនំាខងេ្រកមពក់ព័ន�នឹងករព្យោបាល ករេនដច់េដយែឡក និងករពក់ម៉ាស់។ សូមអនុវត�តមេគាលករណ៍របស់ម�ន�ី

មានសមត�កិច�ែផ�កសុខភិបាលក�ុងមូលដ� ន កែន�ងេធ�ករ អជីវកម� ឬសលេរៀនផងែដរ ស្រមាប់បុគ�លេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 

ែដលអចមានកររតឹបន�ឹងជាងករែណនំាពី WA State Department of Health (្រកសួងសុខភិបាលៃនរដ�វ៉សីុនេតន)។ 

• បុគ�លែដលកំពុងស� ក់េន េធ�ករ ឬេទកែន�ងែថទំសុខភាពគួរែតអនុវត�តមករែណនំាអំពីករបង� រករឆ�ងជំងឺ COVID-19

េនក�ុងមជ្ឈដ� នែថទំសុខភាព (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។

• ្របសិនេបអ�កេធ�ករ ឬកំពុងស� ក់េនក�ុងមជ្ឈដ� នករងរែដលមានមនុស្សេ្រចន លំេនដ� នកម�ករបេណា� ះអសន� មជ្ឈដ� ន

ែដនសមុ្រទពណិជ�កម� មណ� លែកែ្របឬមណ� លឃំុឃំាង ជ្រមកស្រមាប់អ�កគា� នផ�ះសែម្បង ឬលំេនដ� នបេណា� ះអសន� សូម

អនុវត�តមករែណនំាេ្រកមែផ�ក ្របសិនេបអ�កកំពុងស� ក់េន ឬេធ�ករេនក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំណាមួយក�ុងចំេណាមទំងេនះ។

កំណត�់អ�ក្រត�វ�រព��លឬអត ់

មានករព្យោបាលែដលអចកត់បន�យហនិភ័យចូលព្យោបាលក�ុងមន�ីរេពទ្យ ឬស� ប់េដយសរជំងឺេនះ ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ�មាន 

េហយទំនងជានឹងឈឺធ�ន់េដយសរជំងឺ COVID-19 េ្រពះអយុ ឬប�� សុខភាពរុៃំររ៉បស់អ�ក។ ឱសថព្យោបាលជំងឺ COVID-19 ្រត�វែតេចញ

េវជ�ប�� េដយអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាព េហយចប់េផ�មេ្របភា� មៗ បនា� ប់ពីេធ�េរគវនិិច�័យេឃញថាមាន្របសិទ�ភាព។ សូមទក់ទង

អ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាពភា� មៗ េដម្ីបកំណត់ថាអ�កមានលក�ខណ� ្រគប់្រគាន់ែដល្រត�វព្យោបាលឬអត់ េទះជាឥឡូវេនះេរគស�� របស់

អ�កមានក្រមិត�សលក៏េដយ។ សូមចូលេមលេគហទំព័រ DOH េដម្ីបទទួលបានព័ត៌មានបែន�មស្រមាប់អ�ក និងអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាព

របស់អ�កអំពីករព្យោបាលជំងឺ COVID-19 (មានជាភាសបែន�មេទៀត) ជាក់លក់ និងរេបៀបទទួលបានករព្យោបាល។ 

េ��ចេ់�យែឡកក�ុងផ�ះ 

បុគ�លែដលេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 ឬបុគ�លែដលមានេរគស�� ជំងឺ COVID-19 និងកំពុងរង់ចំលទ�ផលេធ�េតស�គួរែតេន

ដច់េដយែឡកពីអ�កដៃទក�ុងផ�ះ េលកែលងែតេពលេទទទួលករែថទំេវជ�ស�ស�។ បុគ�លមានផ�ុកជំងឺ COVID-19 អចចម�ងេទអ�កដៃទ

បាន។ ករេនដច់េដយែឡកក�ុងផ�ះជួយករពរមិនឱ្យអ�កដៃទឆ�ងជំងឺបាន។ អ�កគួរែតេនដច់េដយែឡក េទះមានស� នភាពចក់វ៉ក់សំង

ែបបណាក៏េដយ។ ្របសិនេបបុគ�លែដលបានចក់វ៉ក់សំងឆ�ងជំងឺ COVID-19 គាត់េនែតអចចម�ងជំងឺេនះេទអ�កដៃទបាន បុ៉ែន�ករចក់

វ៉ក់សំងជំងឺ COVID-19 េធ�ឱ្យគាត់មានហនិភ័យទបណាស់ក�ុងករចូលព្យោបាលក�ុងមន�ីរេពទ្យ ឬស� ប់េដយសរជំងឺ COVID-19។ ពឹងអ�ក

េផ្សងេទៀតទិញទំនិញឱ្យអ�ក ឬេ្របេសវកម�ដឹកជ��ូ នេ្រគ�ងេទស។ ្របសិនេបអ�ក្រត�វករអហរ ឬជំនួយេផ្សងេទៀតខណៈេពលេន

ដច់េដយែឡកក�ុងផ�ះ មានកម�វធីិ Care Connect Washington (ភា� ប់េទេសវែថទំក�ុងរដ�វ៉សីុនេតន) (មានជាភាសបែន�មេទៀត)។ សូម

េហេទែខ្សទូរសព�បនា� ន់ែផ�កព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 តមរយៈេលខ 1-800-525-0127 រចួចុចស��  # ឬទក់ទងេទមណ� ល Care 

Connect (មានជាភាសបែន�មេទៀត) របស់អ�ក។ េយងមានផ�ល់ជូនជំនួយែផ�កភាស។ មិន្រត�វេធ�ដំេណ រ េទកែន�ងេធ�ករ សលេរៀន 

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://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/kaarbyaapaaljmngyy-covid-19
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19/care-connect-washington


   

2 

 

មណ� លែថទំកុមារ ឬទីសធារណៈ ឬេ្របមេធ្យោបាយេធ�ដំេណ រសធារណៈ េធ�ដំេណ ររមួគា�  ឬជិះតក់សីុេឡយ។ អំឡុងេពលេន

ដច់េដយែឡក៖ 

• ស�ិតេនដច់េដយែឡកពីអ�កដៃទក�ុងផ�ះតមែដលអចេធ�េទបាន រួមទំងសមាជិកក�ុង្រគ�សរ និងសត�ចិ�� ឹមផងែដរ េដយ

ស� ក់េនក�ុងបន�ប់មួយជាក់លក់ឆា� យពីអ�កឯេទៀត និងេ្របបន�ប់ទឹកដច់េដយែឡក ្របសិនេបអច។ Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ� ល្រគប់្រគង និងបង� រជំងឺ) មានព័ត៌មានបែន�មអំពីជំងឺ COVID-19 និងសត� (មានជា

ភាសបែន�មេទៀត)។  

• ពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលមានគុណភាពខ�ស់ (មានជាភាសបែន�មេទៀត) ្របសិនេបអ�ក្រត�វែតេនែក្បរ

អ�កឯេទៀតក�ុងផ�ះ ឬទីសធារណៈ។ 

• ចត់វធិានករ េដម្ីបេធ�ឱ្យខ្យល់េចញចូល (មានជាភាសបែន�មេទៀត) ក�ុងផ�ះ្របេសរេឡង ្របសិនេបអច។ 

• កំុេ្របសមា� រៈេ្រប្របាស់ក�ុងផ�ះរមួគា�  ដូចជាែពង កែន្សង និងសមា� រៈផ�ះបាយជាេដម។ 

• តមដនេរគស�� របស់អ�ក។ ្របសិនេបអ�កមានស�� ្រពមានឱ្យសេ�ង� ះបនា� ន់ (មានជាភាសបែន�មេទៀត) 

(ដូចជាពិបាកដកដេង�ម) សូមស�ះែស�ងរកករែថទំេវជ�ស�ស�ជាបនា� ន់។  

• ្របសិនេបអ�កមានករណាត់ជួប្រគ�េពទ្យជា្របចំ (ខុសពីករសេ�ង� ះបនា� ន់) សូមទូរសព�មុនេពលែដលអ�កេទ 

េហយ្របាប់អ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាពរបស់អ�កថា អ�កមានផ�ុកជំងឺ COVID-19 ឬកំពុងឱ្យេគវយតៃម�អំពីជំងឺ COVID-19។  

េតខ�ុ ំ្រត�វ�កខ់�ួនឯងេ��ចេ់�យែឡក នងិ�ក់�ស៉់រយៈេពលប៉ុ�� ន? 

្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�� ក់េ�ផ�ះ�ង៉តិច 5 ៃថ� និងេ��ចេ់�យែឡកពីអ�កឯេទៀតក�ុងផ�ះរបស់អ�ក េដម្ីបបេ�� �សករ

ចម�ងជំងឺ COVID-19 េទអ�កឯេទៀត។   

ករប�� ប់ករេនដច់េដយែឡក 

រយៈេពលែដលអ�កគួរេនដច់េដយែឡក គឺអ�ស័យេលកត� ជាេ្រចន៖ 

• អ�កអចពក់ម៉ាស់ែដលតឹងែណនល�បានឬអត់ 

• អ�កេនែតេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 អំឡុងៃថ�ទី 6-10 េ្រកយេពលេនដច់េដយែឡកបាន 5 ៃថ�ឬអត់ 

• អ�កឈឺធ�ន់េដយសរជំងឺ COVID-19 ឬមាន្របព័ន�ភាពសំុចុះេខ្សោយឬអត់ និង  

• អ�កកំពុងស� ក់េន ឬេធ�ករេនក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំឬអត់។  

្របសិនេបអ�ក�នេធ�េតស�េឃញវជិ��នជំង ឺCOVID-19 និង�នេ�គស��  (មានជាភាសបែន�មេទៀត)៖  

េនដច់េដយែឡកយ៉ាងតិច 5 ៃថ� បនា� ប់ពីអ�កេចញេរគស�� ជាេលកដំបូង។ អ�កអចឈប់េនដច់េដយែឡកេ្រកយ 5 ៃថ�េពញ 

្របសិនេប៖ 

• េរគស�� របស់អ�កបានធូរេស្បយេ្រកយេពលចប់េផ�មេនដច់េដយែឡកបាន 5 ៃថ� និង 

• អ�កមិនមានអករ្រគ�នេក� ក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង េដយមិនេ្របថា� ំប��ុ ះកេម�  

្របសិនេបអ�ក�នេធ�េតស�េឃញវជិ��នជំង ឺCOVID-19 ប៉ុែន�មិន�ន�់នេ�គស��  (មានជាភាសបែន�មេទៀត) ណាមួយេទ៖ េនដច់េដយែឡកយ៉ាងតិច 5 

ៃថ� បនា� ប់ពីអ�កបានេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19។ អ�កអចឈប់េនដច់េដយែឡកេ្រកយ 5 ៃថ�េពញ ្របសិនេបអ�កមិនមាន

េរគស�� េទ។  

្របសិនេបអ�កមានេរគស�� េ្រកយេពលេធ�េតស�េឃញវជិ�មាន េនាះករេនដច់េដយែឡករយៈេពល 5 ៃថ�របស់អ�កគួរែតចប់េផ�ម

េឡងវញិ។ សូមអនុវត�តមករែណនំាខងេលអំពីករប�� ប់ករេនដច់េដយែឡក ្របសិនេបអ�កមានេរគស�� ។  

មិន�អ�កប�� ប�់រេ��ចេ់�យែឡកេពល�េ�ះេទ សូមអនុវត��មវ�ិន�រ�ងេ្រ�មរយៈេពល 10 ៃថ� ប�� បព់ីអ�ក�នេចញេ�គស��  (ឬ�នេធ�េតស�េឃញវជិ��ន 

្របសិនេបអ�កមិន�� បេ់ចញេ�គស�� េទ)៖ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• ពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលតឹងែណនល� និងមានគុណភាពខ�ស់េនែក្បរអ�កឯេទៀតក�ុងផ�ះ 

និងេនទីសធារណៈយ៉ាងតិច 5 ៃថ�បែន�មេទៀត (ៃថ�ទី 6 ដល់ទី 10) េ្រកយប�� ប់រយៈេពលេនដច់េដយែឡក 5 ៃថ�របស់អ�ក។ 

• េជៀសវងមនុស្សែដលមាន្របព័ន�ភាពសំុចុះេខ្សោយ ឬ្របឈមហនិភ័យខ�ស់ែដលអចេកតជំងឺធ�ន់ធ�រ (មានជាភាសបែន�មេទៀត) 

និងកំុេទមណ� លែថទំសុខភាព (រមួទំងមណ� លែថទំជនចស់ជរ) និងមជ្ឈដ� នមានហនិភ័យខ�ស់េផ្សងេទៀត។ 

• កំុេទទីកែន�ងែដលអ�កមិនអចពក់ម៉ាស់បានដូចជា េភាជនីយដ� ន និងកែន�ងហត់្របាណមួយចំនួន េហយេជៀសវងញំុាអហរ

េនែក្បរអ�កដៃទេនផ�ះ និងេនកែន�ងេធ�ករ។ 

• ្របសិនេបេរគស�� េកតេឡងជាថ�ី ឬធ�ន់ធ�រជាងមុន អ�កគួរែតចប់េផ�មរយៈេពលេនដច់េដយែឡកេឡងវញិរប់ចប់ពីៃថ� 0។ 

• េមលករេធ�ដំេណ រ | CDC ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីករេធ�ដំេណ រ។ 

រេបៀបគណ�រយៈេពលេ��ចេ់�យែឡករបស់អ�ក៖ 

្របសិនេបអ�កមានេរគស��  េនាះៃថ�ទីមួយែដលមានេរគស�� ្រត�វរប់ជាៃថ�ទី 0 របស់អ�ក។ ៃថ�ទី 1 គឺជាមួយៃថ�េពញដំបូង 

បនា� ប់ពីេចញេរគស�� របស់អ�ក។ 

្របសិនេបអ�កមិនមានេរគស�� េទ េនាះៃថ�ទី 0 គឺជាៃថ�ែដលអ�កបានេធ�េតស�។ ៃថ�ទី 1 គឺជាមួយៃថ�េពញដំបូង បនា� ប់ពីយកសំណាក

ស្រមាប់ករេធ�េតស�េឃញវជិ�មានរបស់អ�ក។ 

សូមេមលរេបៀបគណនាករេនដច់េដយែឡក និងករេធ�ចត� ឡីស័ក (មានជាភាសបែន�មេទៀត) របស់ DOH េដម្ីបទទួលបានជំនួយ។ 

ករេដះម៉ាស់របស់អ�ក 

អ�កេនែតអចចម�ងេរគបានបនា� ប់ពីេនដច់េដយែឡក 5។ បន�ពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលតឹងែណនល� 

និងមានគុណភាពខ�ស់ (មានជាភាសបែន�មេទៀត) េនែក្បរអ�កឯេទៀតក�ុងផ�ះ និងេនទីសធារណៈ 5 ៃថ�បែន�មេទៀត (ៃថ�ទី 6 ដល់ទី 10) 

េ្រកយប�� ប់រយៈេពលេនដច់េដយែឡក 5 ៃថ�របស់អ�ក។ ឬពិចរណាេ្របេតស�អង់ទីែហ្សន េដម្ីបកំណត់ថាេពលណា្រត�វេដះម៉ាស់េចញ 

(េមលខងេ្រកម)។ ្របសិនេបអ�កមិនអចពក់ម៉ាស់ែដលតឹងែណនល�បានេទ អ�កគួរបន�េនដច់េដយែឡក 10 ៃថ�េពញ។  

ករេ្របម៉ាស់ជាប់លប់មានន័យថា ករពក់ម៉ាស់ ឬ្របដប់ជំនួយករដកដេង�មែដលតឹងែណនល� និងមានគុណភាពខ�ស់ (មានជា

ភាសបែន�មេទៀត) រល់េពលែដលអ�កេនែក្បរអ�កេផ្សងេទៀតក�ុង ឬេ្រកផ�ះ។ អ�កមិនគួរពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាពនានាេនែក្បរអ�កេផ្សងេទៀត 

អំឡុងេពលែដលអ�កមិនអចពក់ម៉ាស់ដូចជា ករេគង ករញំុាអហរ ឬករែហលទឹកជាេដម។ ជេ្រមសេផ្សងពីម៉ាស់ (ដូចជាក្បោំងមុខែដល

មានរនំាង្រកណាត់ពីេ្រកម) មិនអចករពរបានល�ដូចម៉ាស់ែដលតឹងែណនល� និងមានគុណភាពខ�ស់េទ។ ្របសិនេបអ�កមិនអចពក់ម៉ាស់

ែដលតឹងែណនល�បានេទ អ�កគួរែតេនដច់េដយែឡក 10 ៃថ�។  

ករេ្របេតស�អង់ទីែហ្សន េដម្ីបកំណត់ថាេពលណា្រត�វឈប់ករេនដច់េដយែឡក និងេដះម៉ាស់េចញ 

្របសិនេបអ�កមានលទ�ភាពទទួលបានករេធ�េតស�អង់ទីែហ្សន (មានជាភាសបែន�មេទៀត) អ�កអចកត់បន�យហនិភ័យៃនករចម�ងេទ

អ�កដៃទបែន�មេទៀត េដយេធ�េតស�េនេពលអ�កេ្រគាងនឹងឈប់េនដច់េដយែឡក មិនេលឿនជាងៃថ�ទី 6។ ចប់េផ�មេធ�េតស� ែតក�ុងករណី

ែដលអ�កគា� នអករ្រគ�នេក�  24 េម៉ាងេដយមិនេ្របថា� ំប��ុ ះកេម�  េហយេរគស�� េផ្សងេទៀតបានធូរេស្បយ។ ករែលងដឹងក�ិន ឬរសជាតិ

អចបន�មានេ្រចនសបា� ហ៍ឬែខ បនា� ប់ពីជាសះេស្បយ និងមិនគួរពន្យោរេពលប�� ប់ករេនដច់េដយែឡកេទ។  

• ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ�មាន អ�កទំនងជាេនែតអចចម�ង។ អ�កគួរែតបន�េនដច់េដយែឡកនិងពក់ម៉ាស់ េហយរង់ចំ 

24-48 េម៉ាង េដម្ីបេធ�េតស�ម�ងេទៀត។  

• ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញអវជិ�មានពីរដង (ជាប់គា� ) េដយេតស�នីមួយៗមានគមា� ត 24-48 េម៉ាងពីគា�  អ�កអចប�� ប់ករេន

ដច់េដយែឡក េហយឈប់ពក់ម៉ាស់មុនៃថ�ទី 10 បាន។  

្របសិនេបអ�កបន�េធ�េតស�េឃញវជិ�មានជាប់គា� ដល់ 10 ៃថ� អ�កគួរែតបន�ពក់ម៉ាស់ និងកំុជួបមនុស្សមាន្របព័ន�ភាពសំុចុះេខ្សោយ ឬមាន

ហនិភ័យខ�ស់ែដលអចនឹងឈឺធ�ន់ រហូតដល់អ�កេធ�េតស�អង់ទីែហ្សនេឃញអវជិ�មានពីរដងជាប់គា� ។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/rpiepgnnnaakaarnautaactooylaek-ningkaardhvoecttaaliisk
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Khmer.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Khmer.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Khmer.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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្របសិនេបអ�កឈឺធ�ន់េដយសរជំងឺ COVID-19 ឬមាន្របព័ន�ភាពសំុចុះេខ្សោយ៖ 

អ�កែដលឈឺធ�ន់េដយសរជំងឺ COVID-19 (រមួទំងអ�កែដលបានចូលព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យ ឬ្រត�វករសេ�ង� ះបនា� ន់ 

ឬឧបករណ៍ជំនួយស្រមាប់ដកដេង�ម) និងអ�កែដលមាន្របព័ន�ភាពសំុចុះេខ្សោយ (មានជាភាសបែន�មេទៀត) គួរែតេនដច់េដយែឡក

យ៉ាងតិច 10 ៃថ� និងរហូតដល់ 20 ៃថ�។ ពួកេគក៏្របែហលជា្រត�វេធ�េតស�តមរយៈករេធ�េតស�វរីសុ (មានជាភាសបែន�មេទៀត) ផងែដរ េដម្ីប

កំណត់ថាេតេពលណាែដលអចេនែក្បរអ�កដៃទបាន។ ពិេ្រគាះជាមួយអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាពរបស់អ�កអំពីេពលេវលែដលអ�កអចបន�

េនែក្បរអ�កដៃទវញិបាន។ សូមេមលែផ�កអំពីករព្យោបាលខងេល ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីករព្យោបាល 

និងឱសថែដលអ�កអចមានសិទ�ិទទួល។  

្របសិនេបអ�កកំពុងស� ក់េន ឬេធ�ករេនក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំណាមួយក�ុងចំេណាមទំងេនះ៖ 

អ�កែដលរស់េន ឬេធ�ករេនក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំខងេ្រកមគួរែតអនុវត�តមករែណនំាអំពីករេនដច់េដយែឡកដូចេរៀបរប់

ខងេ្រកម។ ្របសិនេបអ�កេធ�ករ បុ៉ែន�មិនរស់េនក�ុងមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំណាមួយក�ុងចំេណាមទំងេនះេទ 

សូមអនុវត�តមករែណនំាអំពីករេនដច់េដយែឡកស្រមាប់រយៈេពលែដល្រត�វេនឆា� យពីមជ្ឈដ� នករងរ។ 

អ�កអចអនុវត�តមករែណនំាអំពីករេនដច់េដយែឡកក�ុងផ�ះែដលបានបន�យរយៈេពលខងេលស្រមាប់សកម�ភាពេផ្សងេទៀត។ 

• មណ� លែកែ្រប ឬមន�ីរឃំុឃំាង 

• ជ្រមកស្រមាប់អ�កគា� នផ�ះសែម្បង ឬលំេនដ� នបេណា� ះអសន� 

• មជ្ឈដ� នែដនសមុ្រទពណិជ�កម� (ឧ. នាវដឹកអហរសមុ្រទែបបពណិជ�កម� នាវដឹកទំនិញ នាវេទសចរណ៍) 

• មជ្ឈដ� នករងរែដលមានមនុស្សេ្រចនែដលកររក្សោគមា� តរងកយមិនអចេធ�េទបាន េដយសរលក�ណៈៃនកែន�ងេធ�ករ

ដូចជា ឃា� ំង េរងច្រក និងេរងច្រកែកៃច�សច់ និងករេវចខ�ប់អហរ 

• លំេនដ� នកម�ករបេណា� ះអសន� 

្របសិនេបអ�ក�នេធ�េតស�េឃញវជិ��នជំង ឺCOVID-19 និង�នេ�គស��  អ�កអចប�� ប់ករេនដច់េដយែឡកពីមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំបាន បនា� ប់ពីកន�ង

ផុត 10 ៃថ� តំងពីេចញេរគស�� របស់អ�កេលកដំបូង ្របសិនេប៖ 

• អ�កមិនមានអករ្រគ�នេក� ក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង េដយមិនេ្របថា� ំប��ុ ះកេម�  និង 

• េរគស�� របស់អ�កបានធូរ�សល។ 

្របសិនេបអ�ក�នេធ�េតស�េឃញវជិ��នជំង ឺCOVID-19 ប៉ុែន�មិន�នេ�គស�� េទ អ�កអចប�� ប់ករេនដច់េដយែឡកពីមជ្ឈដ� ន្របមូលផ�ុំបាន បនា� ប់ពី

កន�ងផុត 10 ៃថ� តំងពីអ�កបានេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 េបអ�កមិនមានេរគស�� េទ។ ្របសិនេបអ�កមានេរគស�� េ្រកយេពល

េធ�េតស�េឃញវជិ�មាន េនាះករេនដច់េដយែឡកពីមជ្ឈដ� នេនះរយៈេពល 10 ៃថ�របស់អ�កគួរែតចប់េផ�មេឡងវញិ។ សូមអនុវត�តម

ករែណនំាខងេលអំពីករប�� ប់ករេនដច់េដយែឡក ្របសិនេបអ�កមានេរគស�� ។ 

អ�ក�ចេ្រប�រេធ�េតស�អងទ់ីែហ្សនេដម្បីកំណត�់េតអ�ក�ចេ�ះ�ស៉់េចញ និងប�� ប�់រេ��ចេ់�យែឡកមុនេពលកន�ងផុត 10 ៃថ��នឬអត។់ 

ចប់េផ�មករេធ�េតស�មិនេលឿនជាង 6 ៃថ� និងចប់េផ�មេធ�េតស�លុះ្រតែតអ�កគា� ន្រគ�នេក� រយៈេពល 24 េម៉ាង េដយមិនេ្របថា� ំប��ុ ះកេម�  

េហយេរគស�� េផ្សងេទៀតបាន្របេសរេឡងបុ៉េណា� ះ។ ករមិនដឹងរសជាតិ ឬក�ិនអចបន�េ្រចនសបា� ហ៍ ឬេ្រចនែខ បនា� ប់ពីធូរេស្បយ 

និងមិនគួរពន្យោរេពលប�� ប់ករេនដច់េដយែឡកេឡយ។ 

• ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ�មាន អ�កទំនងជាេនែតអចចម�ងជំងឺបាន។ អ�កគួរែតបន�េនដច់េដយែឡក និងពក់ម៉ាស់ 

េហយរង់ចំពី 24-48 េម៉ាង មុនេធ�េតស�ម�ងេទៀត។ 

• ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញអវជិ�មានពីរដង (ជាប់គា� ) េដយេតស�នីមួយៗមានគមា� ត 24-48 េម៉ាងពីគា�  អ�កអចប�� ប់ករេន

ដច់េដយែឡក េហយឈប់ពក់ម៉ាស់មុនៃថ�ទី 10 បាន។ េនះមានន័យថា ៃថ�េលឿនបំផុតែដលអចឈប់េនដច់េដយែឡក 

និងឈប់ពក់ម៉ាស់បានគឺៃថ�ទី 7 ែដលអចេធ�េទបាន្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញអវជិ�មានេនៃថ�ទី 6 និងទី 7។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html


   

5 

 

្របសិនេបអ�កបន�េធ�េតស�េឃញវជិ�មានជាបន�បនា� ប់រហូតដល់ៃថ�ទី 10 អ�កគួរែតបន�ពក់ម៉ាស់ 

និងេជៀសវងមនុស្សែដលមាន្របព័ន�ភាពសំុចុះេខ្សោយ ឬ្របឈមហនិភ័យខ�ស់ែដលអចឈឺធ�ន់ 

រហូតដល់អ�កទទួលបានលទ�ផលេតស�អង់ទីែហ្សនអវជិ�មានពីរដងជាប់គា� ។ 

្របសិនេបអ�កមានេរគស��  េនាះៃថ�ទីមួយែដលមានេរគស�� ្រត�វរប់ជាៃថ�ទី 0 របស់អ�ក។ ៃថ�ទី 1 គឺជាមួយៃថ�េពញដំបូង 

បនា� ប់ពីេចញេរគស�� របស់អ�ក។ ្របសិនេបអ�កមិនមានេរគស�� េទ េនាះៃថ�ទី 0 គឺជាៃថ�ែដលអ�កបានេធ�េតស�។ ៃថ�ទី 1 

គឺជាមួយៃថ�េពញដំបូង បនា� ប់ពីយកសំណាកស្រមាប់ករេធ�េតស�េឃញវជិ�មានរបស់អ�ក។ 

អំឡុងេពលៃនកង�ះបុគ�លិកខ� ំង មណ� លែកែ្រប មន�ីរឃំុឃំាង ជ្រមកស្រមាប់អ�កគា� នផ�ះសែម្បង លំេនដ� នបេណា� ះអសន� 

និងកែន�ងេធ�ករែដលមានេហដ� រចនាសម�័ន�សំខន់ៗអចពិចរណាេលករបន�យរយៈេពលេនដច់េដយែឡកស្រមាប់បុគ�លិក 

េដម្ីបធានានូវករបន�្របតិបត�ិករ។ 

ករសេ្រមចចិត�ក�ុងករបន�យរយៈេពលេនដច់េដយែឡកេនក�ុងមជ្ឈដ� នទំងេនះគួរែត្រត�វបានេធ�េឡងេដយមានករ្របឹក្សោជាមួយម�ន�ី

មានសមត�កិច�ែផ�កសុខភិបាលក�ុងមូលដ� ន។ 

េតខ�ុ ំគួរេធ�ដចូេម�ច ្របសនិេបេ�គស�� របស់ខ�ុ ំេចញេឡងវញិ? 

េ្រកយេពលអ�កប�� ប់ករេនដច់េដយែឡក េបេរគស�� ជំងឺ COVID-19 របស់អ�កេកតេឡងជាថ�ី ឬធ�ន់ធ�រជាងមុន 

សូមចប់េផ�មករេនដច់េដយែឡកេឡងវញិេនៃថ�ទី 0 េហយអនុវត�តមែផ�ក េតខ�ុំ្រត�វដក់ខ�ួនឯងេនដច់េដយែឡក 

និងពក់ម៉ាស់រយៈេពលបុ៉នា� ន? ខងេល។ សូមពិេ្រគាះជាមួយអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាព េបអ�កមានសំណួរអំពីេរគស��  

ឬេពលណាអចឈប់េនដច់េដយែឡកបាន។ 

េតេពល�ខ�ុ ំ�ចនឹងចម�ងជងំ ឺនងិ�ចឱ្យអ�កដៃទ្របឈមនឹង�រឆ�ងជំងឺ? 

មនុស្សែដលមានផ�ុកជំងឺ COVID-19 អចចម�ងវរីសុេទអ�កេផ្សងេទៀតេដយចប់េផ�មពីរៃថ� មុនេពលពួកេគេចញេរគស��  (ឬ 2 ៃថ� មុន

កលបរេិច�ទេធ�េតស�េឃញវជិ�មាន េបពួកេគមិនមានេរគស�� ) រហូតដល់ 10 ៃថ� បនា� ប់ពីពួកេគេចញេរគស��  (ឬ 10 ៃថ� បនា� ប់ពី

កលបរេិច�ទេធ�េតស�េឃញវជិ�មាន េបពួកេគមិនមានេរគស�� )។ ្របសិនេបបុគ�លែដលបានេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 េធ�េតស�

អង់ទីែហ្សនេឃញអវជិ�មានពីរដងជាប់គា� ក�ុងគមា� ត 24-48 េម៉ាងពីគា�  េនេពលធូរេស្បយេ្រកយេពលេនដច់េដយែឡកយ៉ាងតិច 5 ៃថ� េគ

ែលងចត់ទុកថាគាត់អចចម�ងេរគេទៀតេហយ។ ្របសិនេបបុគ�លមា� ក់មានរយៈេពលេនដច់េដយែឡកេ្រចនជាង 10 ៃថ� (ឧ. េដយសរ

គាត់ឈឺធ�ន់ ឬ្របព័ន�ភាពសំុចុះេខ្សោយ) បុគ�លេនាះអចចម�ងេរគរហូតដល់ប�� ប់រយៈេពលេនដច់េដយែឡក។  

ជូនដណឹំងេ�មនសុ្សែដល�ច្របឈមនងឹ�រឆ�ងជងំពឺីអ�ក 

សូម្របាប់អ�កប៉ះពល់ផា� ល់ជាមួយអ�ក ថាពួកេគអច្របឈមនឹងករឆ�ងជំងឺ COVID-19 េហយេផ�ព័ត៌មានអំពីអ�ីែដល្រត�វេធ� ្របសិនេបអ�ក

បាន្របឈមនឹងករឆ�ងពីនរណាមា� ក់ែដលមានផ�ុកជំងឺ COVID-19 (មានជាភាសបែន�មេទៀត)..។ អ�កប៉ះពល់ផា� ល់ជាទូេទមានន័យថា 

បុគ�លមា� ក់បានស�ិតក�ុងចមា� យ 6 ហ�ុីត (2 ែម៉្រត) ពីអ�កែដលមានផ�ុកជំងឺ COVID-19 រយៈេពលសរបុយ៉ាងតិច 15 នាទីេឡងេទក�ុងរយៈេពល 

24 េម៉ាង។ េទះយ៉ាងណា េបអ�កបានស�ិតក�ុងស� នភាពែដលបេង�នហនិភ័យៃនករឆ�ងជំងឺ ដូចជាេនកែន�ងតូចចេង��ត ខ្យល់េចញចូល

មិនល� ឬេធ�សកម�ភាពដូចជា ែ�សកេ្រច�ងជាេដម េនែតមានហនិភ័យៃនករឆ�ងេទអ�កេផ្សងេទៀត េទះជាពួកេគេនចមា� យ 6 ហ�ុីត (2 

ែម៉្រត) ពីអ�កក៏េដយ។ េបអ�កបានស�ិតេនកែន�ងេធ�ករ ក�ុងេពលែដលអ�កអចចម�ងេរគ សូម្របាប់និេយាជករបស់អ�ក េដម្ីបឱ្យគាត់អច

ជូនដំណឹងេទមិត�រមួករងរ។ 

ចូលរួមក�ុង�រស�� សសុខ�ព��រណៈ 

អ�កសមា� សន៍មកពីែផ�កសុខភាពសធារណៈអចទក់ទងេទអ�ក ្របសិនេបអ�កេធ�េតស�េឃញវជិ�មានជំងឺ COVID-19 ជាទូេទតមទូរសព�។ 

អ�កសមា� សន៍នឹងជួយអ�កឱ្យយល់ពីអ�ីែដល្រត�វេធ�បនា� ប់េទៀត និងថាេតមានជំនួយអ�ីខ�ះ។ អ�កសមា� សន៍នឹងសួរេឈ� ះ និងព័ត៌មាន

ទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សែដលអ�កធា� ប់បានប៉ះពល់ផា� ល់ជាមួយេនេពលថ�ីៗេនះ េដម្ីបជូនដំណឹងដល់ពួកេគអំពីករ្របឈមនឹងករឆ�ងជំងឺ។ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickKHMER.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposedNOTsickKHMER.pdf
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ពួកេគសួររកព័ត៌មានេនះេដម្ីបឱ្យពួកេគអចជូនដំណឹងដល់មនុស្សែដលអច្របឈមនឹងករឆ�ងជំងឺ។ អ�កសមា� សន៍នឹងមិន្របាប់េឈ� ះរបស់

អ�កេទមនុស្សែដលប៉ះពល់ផា� ល់ជាមួយអ�កេទ។  

្របសិនេបអ�ក�នេធ�េតស�េឃញវជិ��នេ�យេ្របស�យ័េតស� 

សូមេមលករែណនំាអំពីស�័យេតស�រកេមលវរីសុ SARS-CoV-2 បេណា� ះអសន� (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។ 

េត�រេ��ចេ់�យែឡក និង�រេធ�ច�� ឡីសក័ខុស�� ដូចេម�ច? 

• �រេ��ចេ់�យែឡក គឺជាអ�ីែដលអ�កេធ� ្របសិនេបអ�កមានេរគស�� ជំងឺ COVID-19 កំពុងរង់ចំលទ�ផលេតស� ឬបានេធ�េតស�រក

េឃញវជិ�មាន COVID-19។ ករេនដច់េដយែឡកមានន័យថាអ�កស� ក់េនផ�ះ និងឆា� យពីអ�កដៃទ (រួមទំងសមាជិក្រគ�សរ) 

ក�ុងរយៈេពលែដល្រត�វបានែណនំា (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) េដម្ីបេជៀសវងករចម�ងជំងឺ។  

• �រេធ�ច�� ឡីស័កមានន័យថាស� ក់េនផ�ះ និងឆា� យពីអ�កដៃទ េ្រកយេពលបាន្របឈមនឹងករឆ�ងជំងឺ COVID-19 ក�ុងករណីែដល

អ�កបានឆ�ង និងអចចម�ងជំងឺ។ ករេធ�ចត� ឡីស័កនឹងែ្របក� យជាករេនដច់េដយែឡក ្របសិនេបេ្រកយមកអ�កបានេធ�េតស�

រកេឃញវជិ�មាន COVID-19 ឬមានេចញេរគស�� ជំងឺ COVID-19។ 

ធន�នសុខ�ពផ�ូវចិត� និងឥរ�ិបថ 

សូមចូលេមលទំព័របណា� ញអំពីករែណនំា និងធនធានសុខភាពផ�ូវឥរយិាបថ (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) របស់ DOH។ 

ពត័�៌ន និងធន�នបែន�មស្រ�បជ់ំងឺ COVID-19 

បន�តមដនព័ត៌មានថ�ីៗអំពីស� នភាពជំងឺ COVID-19 េនរដ�វ៉សីុនេតន (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) បច�ុប្បន�, េរគស��  (មានជាភាស

បែន�មេទៀត), រេបៀបែដលវរកីរលដល (មានជាភាសបែន�មេទៀត), រេបៀបនិងេពលែដលមនុស្សគួរែតេធ�េតស� (មានជាភាសបែន�មេទៀត), 

និងកែន�ងេដម្ីបែស�ងរកវ៉ក់សំង (មានជាភាសបែន�មេទៀត)។ សូមេមលសំណួរេចទសួរជាញឹកញាប់ (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) របស់

េយងស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។ 

ពូជសសន៍/ជនជាតិ ឬស�� តិរបស់មនុស្សមា� ក់ៗែតមួយមុខ មិនេធ�ឱ្យពួកេគ្របឈមនឹងហនិភ័យខ�ស់ៃន COVID-19 េឡយ។ 

េទះយ៉ាងណា ទិន�ន័យបង� ញថាសហគមន៍ជនជាតិែស្បកមិនសកំពុងរងផលប៉ះពល់ខ� ំងពី COVID-19។ 

េនះគឺេដយសរែតផលប៉ះពល់ៃនករេរ សេអងជាតិសសន៍ និងជាពិេសសករេរ សេអងជាតិសសន៍ជារចនាសម�័ន� 

ែដលទុកឱ្យ្រក�មជាតិសសន៍ខ�ះមានឱកសតិចតួចក�ុងករករពរខ�ួន និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ ពក្យបង� ច់បង�ូចគា� នឹងមិនជួយដល់ករ

្របយុទ�្របឆំាងនឹងជំងឺេនាះេទ (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ ែចករែំលកែតព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វេដម្ីបទប់ស� ត់ពក្យចចមអរម និង

ព័ត៌មានមិនពិតកំុឲ្យរកីរលដលបាន។ 

• ករេឆ�យតបចំេពះជំងឺ COVID-19 របស់ Department of Health ៃនរដ�វ៉សីុនេតន 

• ែស�ងរកមណ� ល ឬមន�ីរសុខភិបាលក�ុងតំបន់របស់អ�ក 

• វរីសុកូរ ៉ណូា (COVID-19) ពី CDC 

�នសំណួរបែន�មែមនេទ? សូមេហមកែខ្សទូរសព�បនា� ន់ែផ�កព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 របស់េយងតមរយៈេលខ 1-800-525-0127។ 

េម៉ាងែខ្សទូរសព�បនា� ន់៖ 

• ៃថ�ចន�ពីេម៉ាង 6 ្រពឹកដល់េម៉ាង 10 យប់ 

• ៃថ�អង� រដល់ៃថ�អទិត្យពីេម៉ាង 6 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6 ល� ច  

• ៃថ�ឈប់ស្រមាករបស់រដ�ែដលបានេលកៃថ� (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) ពីេម៉ាង 6 ្រពឹកដល់េម៉ាង 6 ល� ច  

ស្រមាប់េសវបកែ្រប សូមចុច # េនេពលែដលមានអ�កេលកទូរសព� និងនិ�យ��របស់អ�ក។ ស្រមាប់សំណួរអំពីសុខភាពផា� ល់ខ�ួន ឬលទ�ផល

េធ�េតស�របស់អ�ក សូមទក់ទងេទអ�កផ�ល់េសវែថទំសុខភាព។ 

េដម្ីបេស�សំុឯកសរេនះជាទ្រមង់េផ្សងេទៀត សូមេហទូរសព�មកេលខ 1-800-525-0127។ អតិថិជនែដលពិករ្រតេចៀកឬស� ប់មិនសូវឮ សូម

ទូរសព�េទេលខ 711 (Washington Relay) (ជាភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ) ឬេផ�អីុែមលេទ civil.rights@doh.wa.gov។ 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.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://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
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