Updated March 14, 2022 Khmer

DOH 820-131

ការណែនអ
ងឺ COVID-19
ាំ ព
ាំ ម
ី ស
៉ា អ
់ ឡ
ាំ ងពពលមនជាំ
ុ
ខ្លឹមសារសពងេបអាំពីការណែណរបននពៅថ្ងៃទី 14 ណខ្មីន ឆ្ន2ាំ 022
•

បានធ្វើបច្ចុបបននភាពធ ើម្បីឱ្យស្របតាម្ការកែករបធ

ើធរច្ែដីបង្គាប់អំពីម៉ារ់របរ់ធ

(ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) និងធរច្ែតីរបការរបរ់អភិបា

ខា្ិការរែរួងរុខាភិបា

រ ឋ (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)

ពសចែតីព្តើម
នៅនេលអ្នកពាក់ម៉ាស់ អ្នកជួយការពារអ្នកដទៃនៅជុំវ ិញអ្នក ក៏ដូចជាខ្លួនអ្នកផងដដរ។ ន្លើយតបនៅនឹងជុំងឺរាតតាតននេះ
នយើងបានដឹងថាមននេលនវលា និងៃីកដនលងមួយចុំនួនដដលការពាក់ម៉ាស់អាចកាត់បនថយការចមលងជុំងឺ COVID-19 េី
មនសសមនក់នៅមនក់នៃៀតបានយ៉ា ងន្ចើន នោយជួយសនគ្រេះអាយជីវ ិត និងជួយឱ្យនសដឋកិចចបនតដុំន

ើ រការនោយសវតថិភាេ

និង្បកបនោយភាេឆ្លលតទវ។ យៃធសាស្តសតប្ារន្ចើនដុំណាក់កាលដូចជា ការចាក់វ៉ាក់សាង
ុំ ទាន់សភាេការ

៍ និងការពាក់

ម៉ា ស់អាចជួយប្ារជុំងឺធ្ន
ង ់ធ្រង ្េមទាុំងកាត់បនថយការរាុំងសទេះដដលអាចនកើតមននលើ្បេ័នធដែទាុំសខ្ភាេ ជាេិនសស
នៅនេលដដលការ្លងមនក្មិតខ្ពស់។

នយងតាម Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជឈម

ឌ ល្រប់្រងនិងប្ារជុំងឺ) ម៉ា ស់ និង្បោប់

ជុំនួយការដកដនងហើមមួយចុំនួនផដល់ការការពារក្មិតខ្ពស់ជាងមួយចុំនួននៃៀត ន

ជាប់លាប់ជាងមួយចុំនួននៃៀត។ អ្វីដដលសុំខាន់បុំផតរឺ្តូវពាក់ម៉ាស់ដដលតឹងដ

ើយមួយចុំនួនេិបាកនឹង្ទាុំឬពាក់ឱ្យបាន

នលអ ឬ្បោប់ជុំនួយការដកដនងហើមឱ្យបាន

្តឹម្តូវ ដដលមនផាសកភាេស្មប់អ្នក និងផដល់ការពារបានលអ។ េ័ត៌មនបដនថមមននៅនលើនរ
របធភទម៉ា រ់ និងរបដាប់ជំនួយការ ែ ធងហើម្។

ៃុំេ័ររបស់ CDC អ្ុំេី

កាុំងមខ្ដដលមនរនុំងេីន្កាមអាចន្បើ្បាស់នោយមនសសដដលមនបញ្ហ
ហ ដផនកនវជជសាស្តសត ការលូតលាស់ឬ អាកបបកិរ ិយ
ដដលរារាុំងមិនឱ្យេួកនរពាក់ម៉ាស់បាន។ កាុំងមខ្ដដលមនរនុំង្កណាត់េីន្កាមក៏អាចន្បើបានផងដដរ រួមទាុំងន្បើនោយ
កមរកនងម
ដដលតឹងដ

ឌ លដែទាុំកមរ ជុំរ ុំដែទាុំកមរននេលទែង និងមជឈោឋនថានក់មនតតយយដល់ថានក់ៃី12 ្បសិននបើមិនអាច្ទាុំនឹងម៉ា ស់

នលអបាននៃ។ សូមនមើលការដ

នុំរបស់ Department of Health (DOH, ្កសួងសខាភិបាល) នដើមបី្ជាប

េ័ត៌មនអ្ុំេីការពាក់ម៉ាស់ស្មប់សាលានរៀនថានក់មនតតយយដល់ថានក់ៃី 12 ម

ឌ លដែទាុំកមរ ថានក់មនមនតតយយ ថានក់អ្ភិវឌ្ឍ

យវជន និងកមមវ ិធ្ីជុំរ ុំដែទាុំកមរននេលទែង (ដខ្មរ)។ បដនថមេីននេះ សូមនមើលដផនករបស់ CDC អ្ុំេីការេិចារណាស្មប់្កុម
មនសសជាក់លាក់ នដើមបី្ជាបេ័ត៌មនបដនថម។ DOH មិនដ

នុំឱ្យន្បើម៉ាស់ដដលមនសនទេះឬរនធខ្យល់ដនងហើមនចញ

ឬកូនកដនសងនិងនរសាមការពារដដលមនដតមួយរសទាប់ននេះនៃ។

ធៅែកនេងធ្វើការ អាចត្មូវឱ្យន្បើ្បនភៃម៉ា ស់ ឬ្បោប់ជុំនួយការដកដនងហើមជាក់លាក់។ ្បោប់ជុំនួយការដកដនងហើមដដល
មនសនទេះខ្យល់ដនងហើមនចញ អាចន្បើរសបតាមការដ

នុំដដលនចញផាយនោយ Washington State Department of Health

(DOH, ្កសួងសខាភិបាលទនរដឋវ៉ាសីននតាន) និង Washington State Department of Labor & Industries (L&I,
្កសួងការ្រនិងឧសា
រូម្ច្ូ

ធម្ើ

កមមទនរដឋវ៉ាសីននតាន) (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ)។

ធលហទំព័ររបរ់ DOH អំពីម៉ារ់ (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) នដើមបីនមើលបញ្ជីសុំ

ញឹកញាប់អ្ុំេីម៉ាស់។

ួ រដដលនចាៃសួរជា

ពសចែតីបង្គាប់ និងបទបញ្ជាសុខ្ភាពបចចុបបនន
បទបញ្ជ
ា សាធារណៈបច្ចុបបននខាងធរកាម្តរម្ូវឱ្យរបជាជនពាែ់ម៉ារ់ែុងម្ជឈដា
ន
ឋ នម្ួយច្ំនួន រួម្មន៖
•
•
•

ម្ជឈដាឋនកែទំរុខភាព
ម្ណឌ

កែករប និងពនធនាគារ (ពនធនាគារររមប់ម្នុរសធពញវ ័យ)

ម្ធ្ោបាយធ្វើ ំធណើរសាធារណៈ (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)

បទបញ្ជ
ា របរ់ Department of Health ននរ ឋវ៉ារុីនធតាន
Secretary of Health Mask Order (ធរច្ែដីបង្គាប់អំពីម៉ារ់របរ់ធ

ខា្ិការរែរួងរុខាភិបា

ប៉ាុធ្ណោះ) តរម្ូវឱ្យរបជាជនែនុងរ ឋវ៉ារុីនធតានពាែ់ម៉ារ់ែុងម្ជឈដា
ន
ឋ នកែទំរុខភាព ក៏ដូចជាម
មនសសនេញវ ័យ នោយមិនរិតេីសាថនភាេចាក់វ៉ាក់សាុំង ន

ើយមនករ

) (ជាភាសាអង់ធលេរ

ឌ លនិងេនធនគារស្មប់

ី នលើកដលងមនក្មិត។ មនសសមនៃុំនួលខ្ស្តូវ

នរៀងៗខ្លួនកនងការអ្នវតតតាមបៃបញ្ហ
ជ ននេះ ប៉ាដនតអាជីវកមមក៏មនការៃៃួលខ្ស្តូវកនងការអ្នវតតចាប់ននេះនៅនលើបររលិក និង
អ្តិែិជនរបស់េួកនរដដរ។ សូមនមើលបៃបញ្ហ
ជ ខាងន្កាម នដើមបី្ជាបេ័ត៌មនបដនថម។
បទបញ្ជ
ា រហព័នធ
ែខខណឌតរម្ូវររមប់ម្ធ្ោបាយធ្វើ ំធណើរសាធារណៈមនធៅែនុង Centers for Disease Control and Prevention order

(បទបញ្ជ
ា របរ់ម្ជឈម្ណឌ
អ្នកដុំន
យនតន

នធ្វើដុំន

រលប់រលងនិងបង្គារជំងឺ) (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)។ បៃបញ្ហ
ជ ននេះត្មូវឱ្យពាក់ម៉ាស់នោយ

ើ រនៅនលើ្រប់មនធ្ោបាយនធ្វើដុំន

ើ រសាធារ

ៈ និងនៅកនងមជឈម

ឌ លដឹកជញ្ូជ នទាុំងអ្ស់ រួមមនជាអាៃិ៍

េះ នវ រសឡាង រែនភលើង រែនភលើងន្កាមដី រែយនត្កុង តាក់សី និងការនធ្វើដុំន

ើ រសាធារ

ៈ្តូវដតត្មូវឱ្យអ្នកដុំន

ើ រទាុំងអ្ស់ពាក់ម៉ាស់ នៅនេលន

ើ ររួមគាន។ អ្នកបញ្ហ
ជ មនធ្ោបាយ

ើងជិេះ ចេះនចញ និងកនងនេលនធ្វើដុំន

េ័ត៌មនបដនថមមននៅនលើធលហទំព័ររបរ់ CDC អំពីរិទិអ
ធ ំ្ច្ផ្េូវច្ាប់ (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)។

ើ រ។

CDC មិនត្មូវឱ្យ្បជាជនពាក់ម៉ាស់នៅនលើរែយនត្កុង ឬរែយនតដឹកសិសសដដលនធ្វើ្បតិបតតិការនោយកមមវ ិធ្ីដែទាុំ/អ្ប់រ ុំកមរ
ក្មិតដុំបូង ឬ្បេ័នធសាលានរៀនថានក់មនតតយយដល់ថានក់ៃី 12 របស់រដឋ ឬឯកជននៃ។ តាម្នទនសិៃិធរបស់ខ្ួន
ល កមមវ ិធ្ីអ្ប់រ ុំ

កមរក្មិតដុំបូង និង្បេ័នធសាលានរៀនអាចសន្មចចិតតថាត្មូវឱ្យមនសសពាក់ម៉ាស់នៅនលើរែយនត្កុង ឬរែយនតដឹកសិសស
ឬអ្ត់។ សូមនមើលលកខខ្
ថានក់ៃី 12 ម

ឌ ត្មូវ និងការដ

នុំនដើមបីកាត់បនថយការចមលងជុំងឺ COVID-19 នៅសាលានរៀនថានក់មនតតយយដល់

ឌ លដែទាុំកមរ ថានក់មនមនតតយយ ថានក់អ្ភិវឌ្ឍយវជន និងកមមវ ិធ្ីជុំរ ុំដែទាុំកមរននេលទែងរបស់ DOH (ដខ្មរ)

នដើមបី្ជាបេ័ត៌មនបដនថមអ្ុំេីការនធ្វើដុំន
ធរច្ែដីរបការរបរ់អភិបា

ើ រតាមរែយនត្កុង។

រ វ
ឋ ៉ា រុីនធតាន

េ័ត៌មនអ្ុំេីៃុំនួលខ្ស្តូវ និងការរ ុំេឹងៃកស្មប់អាជីវកមមដដលពាក់េ័នធនឹងអ្តិែិជន និងបររលិក្តូវបានចេះកនង
ធរច្ែតីរបការធ

ខ 20-25.19 រដីពីរ ឋវ៉ារុីនធតានធរតៀម្ខេួនររមប់ COVID-19 (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)

និងធរច្ែតីរបការធ

ខ 21-08 – បុលា

ិែមនរុវតថិភាព (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)។

ធរច្ែដីរបការរបរ់រែរួងការង្គរនិងឧរាហែម្ម និងរបរ់អភិបា

រ ឋ

នទាេះបីជាមិនត្មូវឱ្យពាក់ម៉ាស់កនងកដនលងនធ្វើការភារន្ចើនតាមនសចកដី្បកាសរបស់អ្ភិបាលរដឋខាងនលើ ក៏អាជីវកមមឯកជន
នៅដតអាចត្មូវឱ្យពាក់ម៉ាស់បានដដរ ្បសិននបើេួកនរសន្មចចិតតដបបននេះ។ សូមនគារេ វ ិធានតាម្ទីតាំង។ បដនថមេីននេះ
តាមនសចកដី្បកាសរបស់អ្ភិបាលរដឋសីេ
ដ ីបររលិកមនសវតថិភាេ (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) បររលិកមួយចុំនួនដដល

ខ្លួនឯងផាទល់មន
និភ័យសខ្ភាេជាក់លាក់ ឬរស់នៅជាមួយមនសសមន
និភ័យដដលអាចនកើតជុំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ
្បដ លជានៅដត្តូវ ឬអាចសន្មចចិតតពាក់ម៉ាស់បាន។ បររលិកមនសិៃិធពាក់ម៉ាស់នដើមបីការពារខ្លួន ្រួសារ និងស រមន៍

2

របស់ខ្ួន។
ល
នៅឆ្លនុំ 2021 អ្ងរនីតិបញ្ញ តិតបានអ្នម័តនលើនសចកដី្ពាងចាប់ែីមរបស់្េឹៃធសភានលខ្ 5254 ដដលការពារសិៃិធរបស់
បររលិកកនងការពាក់ម៉ាស់អ្ុំ

ូវការការពារននេះ្តូវបានបនងាើតជាចាប់
Revised Code of Washington (RCW, ចាប់រដឋវ៉ាសីននតានដដលបានដកដ្ប) នលខ្ 49.17.485 (ភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ)។
សូមនមើលលកខខ្

ងនេលមនអាសននដផនកសខ្ភាេសាធារ

ឌ ត្មូវ និងការដ

COVID-19 ពាក់េ័នធនឹងលកខខ្

ើ យឥ

នុំស្មប់ប្ារជុំងឺ COVID-19 (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) និងសុំ

ួ រៃូនៅអ្ុំេីជុំងឺ

ឌ ត្មូវអ្ុំេីម៉ាស់ និងរបាុំងមខ្ស្មប់បររលិករបស់ L&I (ភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) នដើមបី

្ជាបេ័ត៌មនបដនថមអ្ុំេីកដនលងនធ្វើការ។
អងាភាព និងម្ន្តនតីរុខាភិបា

ៈន

សាធារណៈែនុងម្ូ

ដាឋន

មគនតីសខាភិបាលកនងមូលោឋនមនសិៃិធោក់បៃបញ្ហ
ជ សខ្ភាេនដើមបី្រប់្រងនិងប្ារការ្លងរាលោលទនជុំងឺនៅកនងដដន

សមតថកិចចរបស់ខ្ួន។
ល
បៃបញ្ហ
ជ ទាុំងននេះអាចមនភាេតឹងរ ឹងជាងបៃបញ្ហ
ជ ៃូទាុំងរដឋ ប៉ាដនតមិនអាចតឹងរ ឹងតិចជាងននេះនៃ។ សូម
សាកសួរមគនតីមនសមតថកិចចដផនកសខាភិបាលកនងមូលោឋន (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) និងអ្នវតតតាមបៃបញ្ហ
ជ សខ្ភាេ
ទាុំងអ្ស់ដដលមនស្មប់តុំបន់ននេះ។

ការណែនាំ
េ័ត៌មនខាងនលើបញ្ហ
ជ ក់េីលកខខ្
ខាងន្កាមបញ្ហ
ជ ក់អ្ុំេីការដ

ឌ ត្មូវដដលនៅមនស្មប់ការន្បើម៉ាស់កនងមជឈោឋនជាក់លាក់នៅនេលននេះ រ ីឯេ័ត៌មន

នុំដផនកសខ្ភាេសាធារ

ការកណនាំអំពីការពាែ់ម៉ារ់ររមប់ម្ជឈដាឋនរបម្ូ
ការន្បើម៉ាស់កនងអ្គារ្តូវបានដ
ខាងន្កាម។
•
•

ធលហទំព័រអនែផ្ដ

ៈៃូនៅស្មប់េិចារណា។

ផ្ដំុក

ម្ិនកែទំរុខភាព

នុំ នៅនេលដដលអាចនធ្វើនៅបានកនងមជឈោឋនខាងន្កាម។ សូមនមើលការដ

់ធរវគាមនផ្ទោះរកម្បង (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)

ម្ជឈដាឋនក នរម្ុរទពាណិជាែម្ម (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) (ឧ. នាវ ឹែអាហាររម្ុរទកបបពាណិជាែម្ម
(ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) នាវ ឹែទំនិញ នាវធទរច្រណ៍)

•

នុំតាមដផនក

ម្ជឈដាឋនការង្គរមនម្នុរសធរច្ើន (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) ក
ធដាយសារ

ការរែាលមេតរាងកាយម្ិនអាច្ធ្វើធៅបាន

ែខណៈននែកនេងធ្វើការ ូច្ជា ឃ្េង
ំ ធរាងច្រែ និងធរាងច្រែកែនច្នសាច្់ និងការធវច្ខចប់អាហារ

•

ែកនេងររ់ធៅរួម្គានែនុងទីតាំងររ់ធៅរបម្ូ

ផ្ដុំ (ធ ើែក ងបនទប់ធលង) រួម្ទំងទីតាំងធដាោះក ងឱ្យធ្វើការ
ំធៅដាឋនបធ្
ដ ោះអារនន ម្នទីរឃុំឃ្ំងឬសាដរនីតិរម្បទអនីតិជន និង ំធៅដាឋនែម្មែរបធ្
ដ ោះអារនន

•

ែនុងអគារននម្ជឈដាឋនក
មនម្នុរសជាប់ពនធនាគារររមប់ម្នុរសធពញវ ័យ ម្ណឌ
ឬម្នទីរឃុំឃ្ំងអនីតិជន (ឧ. បនទប់តុលាការ)។

បររលដដលរស់នៅ ឬនធ្វើការកនងមជឈោឋនខាងនលើរួរដតអ្នវតតតាមការដ
មិនសថិតកនងមជឈោឋនទាុំងននេះ (ឧ. នៅនេលនចញន្ៅកនងស
កនងកាលៈនៃសៈមួយចុំនួន ដូចជានេលផទេះជុំងឺជានដើម។

សាដរនីតិរម្បទអនីតិជន

នុំដូចគាននៅនឹងសាធារ

រមន៍)។ អាជាាធ្រសខ្ភាេសាធារ

ជនៃូនៅដដរ នៅនេល

ៈអាចត្មូវឱ្យន្បើម៉ាស់

កដនលងមិនដែទាុំសខ្ភាេដដលមនមនសស្បមូលផដុំ (ដូចជាអាជីវកមម និងអ្ងរការ) អាចត្មូវឱ្យពាក់ម៉ាស់កនងៃីតាុំងរបស់ខ្ួន។
ល
កដនលងទាុំងននេះរួរដតេិចារណានលើកតាតទាុំងអ្ស់ខាងន្កាម នៅនេលសន្មចចិតថា
ត ត្មូវឱ្យពាក់ម៉ាស់កនងមជឈោឋនរបស់ខ្ួន
ល
ឬអ្ត់៖
•

ភាពង្គយរងធរគាោះរបរ់ម្នុរសែនុងម្ជឈដាឋន
o

បុលា

ក

ម្ិនបានចាែ់វ៉ាែ់សាង
ំ ជំងឺ COVID-19 ទន់រភាពការណ៍ ្យឆ្េងជំងឺ COVID-19 ជាង

និងង្គយវ ិវឌ្ឍជាជំងឺ្ន
ង ់្រង ជាង

3

o
•

បុលា

ក

មនបញ្ជ
ហ រុខភាពជាែ់លាែ់ (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) មន

និភ័យខ្ពសជា
់ ងកនងការ

នកើតជុំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ

រ

ភាេ្បេ័នខ្
ធ យល់នចញចូលកនងមជឈោឋន - សូមនមើល្បេ័នខ្
ធ យល់នចញចូល និងរ

ភាេខ្យល់ស្មប់

កាត់បនថយការចមលងជុំងឺ COVID-19 (wa.gov) (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) និង្បេ័នធខ្យល់នចញចូលកនងអ្គារ |
CDC នដើមបី្ជាបេ័ត៌មន និងជន្មើស្បេ័នខ្
ធ យល់នចញចូល រួមទាុំងកដនលងដដលមននិងគាមន្បេ័នធកនដដ ខ្យល់
នចញចូល និងម៉ា សីន្តជាក់

ទធភាពរែាលមេតរាងកាយរបរ់ម្នុរសែនុងម្ជឈដាឋន

•
•
•

ការផ្ទុោះជំងឺ COVID-19 ក
ធលរងស័យ ឬមនការបញ្ជ
ា ែ់ធៅែនុងម្ជឈដាឋន – កណនាំយ៉ាងខាេំងឱ្យធរបើម៉ារ់ែុងអគារ
ន
ធៅធព មនការផ្ទុោះជំងឺែុងម្ជឈដា
ន
ឋ នរបម្ូ ផ្ដំុក
ម្ិនកែទំរុខភាព
ធៅធព

ជំងឺែុងរហលម្ន៍
ន
មនែរម្ិតខពរ់ ធនាោះ CDC និង DOH កណនាំឱ្យម្នុរសរលប់រប
ូ ពាែ់ម៉ារ់ែុងអគារ
ន

ធដាយម្ិនលិតពីសាថនភាពចាែ់វ៉ាែ់សាំង។ រូម្ធម្ើ
ែកនេងទំងធនោះម្ិនលួរបង្គាែ់ទឹែច្ិតតបុលា
រូម្ធម្ើ

ែរម្ិតជំងឺ COVID-19 ែនុងរហលម្ន៍របរ់ CDC

នានាម្ិនឱ្យពាែ់ម៉ារ់ធទ របរិនធបើពួែធលរធរម្ច្ច្ិតពា
ត ែ់ម៉ារ់។

ការកណនាំអំពីការពាែ់ម៉ារ់ និងការពិចារ្កផ្ាែធ

ើហានិភ័យររមប់បុលា

ធៅខាងធរកាម្។

ការកណនាំអំពីម៉ារ់ររមប់បុលា
បររលមននរារសញ្ហញ នធ្វើនតសតន

ើញវ ិជជមន ឬប៉ាេះពាល់នឹងនរណាមនក់ដដលមនផទកជុំងឺ COVID-19 រួរដតពាក់ម៉ាស់

រសបតាមអ្វីដដល្តូវនធ្វើ ្បសិននបើអ្នកនធ្វើនតសតន
្បសិននបើអ្ក
ន ្បដ

ើញវ ិជជមនជុំងឺ COVID-19 (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) អ្វីដដល្តូវនធ្វើ

លជាបានប៉ាេះពាល់នឹងនរណាមនក់ដដលមនផទកជុំងឺ COVID-19 (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) និង

ដមកធាងសន្មចចិតនត លើនរារសញ្ហញជុំងឺ COVID-19។ បររលនន្តូវដតពាក់ម៉ាស់ ្បសិននបើមនការត្មូវស្មប់មជឈោឋន
ដដលេួកនរសថិតនៅ។ សូមនមើលដផនកធរច្ែតីបង្គាប់ និងបទបញ្ជ
ា រុខភាពបច្ចុបបនន ធ ើម្បីរជាបពី
នទាេះបីជាមិន្តូវនឹងកាលៈនៃសៈខាងនលើក៏នោយ ក៏្បជាជនអាចពាក់ម៉ាស់តាមចុំ
ដឹងេីក្មិត

និភ័យផាទល់ខ្ួន
ល ឬកនងស

ពាក់ម៉ាស់ឬអ្ត់៖
•

ូ លចិតផា
ត ទ ល់ខ្ួនបានដដរ
ល
្បសិននបើ

រមន៍។ បររលននរួរដតេិចារណានលើកតាតខាងន្កាម នៅនេលសន្មចចិតតថា្តូវ

សាថនភាេចាក់វ៉ាក់សាុំងរបស់បររល និងសាថនភាេចាក់វ៉ាក់សាុំងរបស់្រួសារ មិតភ
ត ័កិត និងអ្នកនផសងនៃៀតនៅជុំវ ិញ
េួកនរ - បររលដដលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាង
ុំ ជុំងឺ COVID-19 ទាន់សភាេការ

៍ ្យ្លងជុំងឺ COVID-19 ជាង និង

្យវ ិវឌ្ឍជាជុំងឺធ្ងន់ធ្រង ជាង
•

បញ្ហ
ហ សខ្ភាេ របស់បររល និងបញ្ហ
ហ សខ្ភាេរបស់្រួសារ មិតតភ័កិត និងអ្នកនផសងនៃៀតនៅជុំវ ិញេួកនរ ដដលនធ្វើឱ្យ
មន

•
•

ែខខណឌតរម្ូវ។

និភ័យកាន់ដតខ្ពសក
់ នងការនកើតជុំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ

ម្ជឈដាឋនក
ធៅធព

អនែរថិតធៅមន

ែខណៈកបប្ (ឧ. ម្នុរសែែែុញ ខយ

់ធច្ញច្ូ

ម្ិន

)ា

ជំងឺែុងរហលម្ន៍
ន
មនែរម្ិតខពរ់ ធនាោះ CDC និង DOH កណនាំឱ្យម្នុរសរលប់រប
ូ ពាែ់ម៉ារ់ែុងអគារ
ន

ធដាយម្ិនលិតពីសាថនភាពចាែ់វ៉ាែ់សាំង។ រូម្ធម្ើ

ែរម្ិតជំងឺ COVID-19 ែនុងរហលម្ន៍របរ់ CDC

ព័តម
៌ ន និងធនធានពរចើនពទៀតអាំពីជាំងឺ COVID-19
បនតតាម្ដានព័ត៌មនែមីៗអំពីសាថនភាពជំងឺ COVID-19 បច្ចុបបននធៅរ ឋវ៉ារុីនធតាន (កខមរ), ធរច្ែដីរបការរបរ់ធលាែអភិបា
Inslee (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ), ធរាលរញ្ជា (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ), រធបៀបក
ប៉ាុធ្ណោះ) និងរធបៀបនិងធព

ក

វរ ីែរា

ដា

ម្នុរសលួរកតធ្វើធតរត (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)។ សូមនមើលសុំ

ញឹកញាប់ (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) របស់នយើងស្មប់េ័ត៌មនបដនថម។

(ជាភាសាអង់ធលេរ

ួ រនចាៃសួរជា
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េូជសាសន៍/ជនជាតិ ឬសញ្ហ
ជ តិរបស់មនសសមនក់ៗដតមួយមខ្ មិននធ្វើឲ្យេួកនរ្បឈមនឹង
នកើតជុំងឺ COVID-19 ន

ើយ។ ប៉ាដនតៃិនន
ន ័យប្ហញថាស

និភ័យកាន់ដតខ្ពស់ដដលអាច

រមន៍ជនជាតិដសបកនមមកុំេងរងផលប៉ាេះពាល់យ៉ាងន្ចើនេីជុំងឺ

COVID-19 ននេះនោយសារដតផលប៉ាេះពាល់ទនការនរ ើសនអ្ើងជាតិសាសន៍ និងជាេិនសសការនរ ើសនអ្ើងជាតិសាសន៍ជា
រចនសមព័នធ ដដលៃកឲ្យ្កុមជាតិសាសន៍មួយចុំនួនមនឱ្កាសតិចតួចកនងការការពារខ្លួននិងស

រមន៍របស់េួកនរ។ ពាកយ

ប្ាច់បងខូចគាននឹងមិនជួយដល់ការ្បយៃធ្បឆ្លុំងនឹងជុំងឺននេះនៃ (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)។ ដចករ ុំដលកេ័ត៌មន្តឹម្តូវ
ជាមួយអ្នកដទៃនដើមបីៃប់សាាត់ពាកយចចាមអារា៉ា ម និងេ័ត៌មនមិនេិតកុំឲ្យរ ីករាលោលបាន។
•
•
•
•
•

ការផ្ទុោះវ ីរុរែូរ្
៉ាូ
របធភទែមី (COVID-19) ពី Department of Health ននរ ឋវ៉ារុីនធតាន ឆ្នំ 2019 (កខមរ)
ការធឆ្េើយតបច្ំធពាោះវ ីរុរែូរ្
៉ាូ
(COVID-19) របរ់រ ឋវ៉ារុីនធតាន (កខមរ)
ករវងរែរែរួងរុខាភិបា

ែនុងតំបន់ ឬម្ណឌ របរ់អនែ (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)
វ ីរុរែូរ្
៉ាូ
(COVID-19) របរ់ CDC (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)
រធបៀបធ្វើម៉ារ់ង្គយស្រួ

ធរបើ រម្ស្របររមប់បុលា

សាដប់ម្ិនឮ (HSDC) (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)

មានសំណួរបន្នែមន្មនទេ? សូមនៅមកដខ្សៃូរសេទបនទន់ដផនកេ័ត៌មនអ្ុំេីជុំងឺ COVID-19 របស់នយើង៖ 1-800-525-0127
ទែងចនទេីនម៉ា ង 6 ្េឹកដល់នម៉ា ង 10 យប់ ទែងអ្្ររដល់ទែងអាៃិតយ និងទែងឈប់ស្មករបស់រដឋដដល្តូវបាននលើកទែង

(ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) ចាប់េីនម៉ា ង 6 ្េឹកដល់នម៉ា ង 6 លាងច។ ស្មប់នសវកមមបកដ្បភាសាផាទល់មត់ សូមចុចសញ្ញា #
នៅនេលដដលមនអ្នកនលើកៃូរសេទ ន

ើយប្រាប់ភាសារបស់អ្នក។ ស្មប់សុំ

ួ រអ្ុំេីសខ្ភាេផាទល់ខ្ួន
ល ការនធ្វើនតសតជុំងឺ COVID-

19 ឬលៃធផលនធ្វើនតសតរបស់អ្នក សូមទាក់ៃងនៅអ្នកផតល់នសវដែទាុំសខ្ភាេរបស់អ្នក។
ធ ើម្បីធរនើរុំឯែសារធនោះជាទរម្ង់ធផ្សងធទៀត រូម្ទូររពទធៅធ
រូម្ទូររពទធៅធ

ខ 711 (Washington Relay) ឬធផ្ញើអុីកម្

ខ 1-800-525-0127។ អតិែិជនសាតប់ម្ិនឮ ឬសាតប់ម្ិនរូវឮ

ធៅ civil.rights@doh.wa.gov។
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ឯែសារបណនែមខាងចុង A៖ សទ្ទានុរែម
មជឈដ្ឋានណងទ្ទាំសុខ្ភាព
នយងតាម Secretary of Health’s Mask Order (នសចកដីប្រប់អ្ុំេីម៉ាស់របស់នលខាធ្ិការ្កសួងសខាភិបាល)

(ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) មជឈោឋនដែទាុំសខ្ភាេ និងមជឈោឋនដែទាុំរយៈនេលដវងរឺជាមជឈោឋនឯកជនឬសាធារ
ទាុំងឡាយដដលន្បើជាចមបងស្មប់ផដល់នសវដែទាុំសខ្ភាេនោយផាទល់ដល់្បជាជន នោយមនករ

ី នលើកដលង

ៈ

មួយចុំនួន។ ្បសិននបើសិត
ថ កនងៃីតាុំងដដលន្បើជាចមបងស្មប់ផដល់នសវដែទាុំសខ្ភាេ ដូចជាមនទីរនេៃយជានដើម ននេះៃីតាុំង
ទាុំងមូលរឺជាមជឈោឋនដែទាុំសខ្ភាេ ឬមជឈោឋនដែទាុំរយៈនេលដវង ន
អ្ននលាមតាមករ
នគាលបុំ

ើយ្តូវដតពាក់របាុំងមខ្ៃូទាុំងៃីតាុំងននេះ នោយ

ី នលើកដលងកនងបៃបញ្ហ
ជ សដីេីរបាុំងមខ្។ ្បសិននបើសិត
ថ កនងៃីតាុំងដដលន្បើជាចមបងស្មប់

ងនផសងនៃៀត ដូចជាឱ្សែសាថននៅកនង

ងលក់ន្រឿងនៃស ឬការ ិយល័យរិលានបោឋក្បចាុំសាលានរៀន

ជានដើម ននេះមជឈោឋនដែទាុំសខ្ភាេ ឬមជឈោឋនដែទាុំរយៈនេលដវងរាប់បញ្ូច លដតកដនលងដដលន្បើជាចមបងស្មប់ផដល់នសវ
ដែទាុំសខ្ភាេប៉ានណាណេះ ប៉ាដនតមិនរាប់បញ្ូច លកដនលងនផសងនៃៀតទនៃីតាុំងននេះនៃ។ របាុំងមខ្្តូវដតពាក់នៅកដនលងដដលន្បើជា
ចមបងស្មប់ផល
ដ ់នសវដែទាុំសខ្ភាេ នោយអ្ននលាមតាមករ

ី នលើកដលងកនងបៃបញ្ហ
ជ សដីេីរបាុំងមខ្។ លេះ្តាដតមិនរាប់

បញ្ូច លខាងន្កាម អ្នកផដល់នសវដែទាុំសខ្ភាេរួមបញ្ូច លបររលដដលមនឯកសារបញ្ហ
ជ ក់កនងបញ្ជីលកខខ្ ឌ ត្មូវអ្ុំេីការផដល់
ឯកសារបញ្ហ
ជ ក់ជុំនញដែទាុំសខ្ភាេ (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) ក៏ដូចជាបររលដដល្តូវបានអ្នញ្ហញតនោយចាប់ឱ្យផដល់
នសវដែទាុំសខ្ភាេនោយមិនចាុំបាច់មនឯកសារបញ្ហ
ជ ក់។ បុគ្គលិក និងទ្ញៀវទំងអ្ស់ បន្នែមទលើអ្នកជំនាញន្ែទំសុខភាព ប្ររូវានរប្រមូវឱ្យ
ពាក់មាស
៉ា ់ទពលសែិរទៅកនុងអ្គារននមជឈដ្ឋានន្ែទំសុខភាព។

ខាងធរកាម្ធនោះលឺជាបញ្ាីទូធៅននម្ជឈដាឋនកែទំរុខភាព និងម្ជឈដាឋនកែទំរយៈធព
•
•
•
•

ទីតាំងកែទំែរម្ិត្ងន់រួម្មនជាអាទិ៍ ម្នទីរធពទយនានា។
ទីតាំងកែទំែរម្ិត្ងន់រយៈធព

កវង។

ទីតាំងសាដរនីតិរម្បទអនែជំងឺររមែពោបា

ែនុងម្នទីរធពទយ។
ទីតាំងកែទំរុខភាពឥរ ិយបែអនែជំងឺររមែពោបា ែនុងម្នទីរធពទយរួម្មនជាអាទិ៍ ទីតាំងវយតនម្េនិងពោបា
ទីតាំងក

•

អាច្ររ់ធៅែនុងធព

ពោបា

ទីតាំងបនាបជាតិពុ

លេីនិែច្

មនរុវតថិភាព។

ឌ លដែទាុំជនចាស់ជរា ៃីតាុំងរស់នៅដដល

ឌ លដែទាុំមនសសនេញវ ័យជា្កុម មជឈោឋនផដល់ជុំនួយនិងនសវរស់នៅជាស

លិខ្ិតបញ្ហ
ជ ក់ និងៃីតាុំងផដល់នសវនធ្វើឱ្យ្បនសើរន
•

ក

ៃីតាុំងដដលអាចរស់នៅកនងនេលដែទាុំរយៈនេលដវងរួមមនជាអាៃិ៍ ម
មនជុំនួយ ម

•

កវង៖

័ត ឬយនជំនិោះធផ្សងធទៀតក

ផ្ដ

ើង។

់ការកែទំរុខភាព។

ៃីតាុំងផដល់ការេោបាលមិនស្មកកនងមនទីរនេៃយរួមមនជាអាៃិ៍ មជឈម

រមន៍ដដលមន

ឌ លលាងឈាម ការ ិយល័យ្រូនេៃយ និង

ៃីតាុំងដែទាុំសខ្ភាេឥរ ិយបែ (រួមមនការ ិយល័យ្រូនេៃយនរារសតិ អ្នក្បឹកាសខ្ភាេផលូវចិតត និងអ្នកជុំនញ
ដផនកជុំងឺនោយសារការន្បើ្បាស់សារធាតនញៀន)។
•
•
•
•

ទីតាំងទនតធពទយ និងឯែធទរកផ្នែទនតធពទយ។
ទីតាំងច្ែខុសាស្តរត និងច្ែខុធរាលសាស្តរត។
ឱ្រែសាថន (ម្ិនរួម្បញ្ូច

•
•
•

ែ់រាយ)។

ការ ិយល័យេោបាលនោយម៉ា សា (រួមបញ្ូច លកដនលងដដលបាននរៀបចុំស្មប់ផល
ដ ់ការម៉ា សាកនងមជឈោឋនមិនដែទាុំ
សខ្ភាេ ដូចជាមជឈម

•

ែកនេង

ការ ិយ

ឌល

័យចាប់ររនរ។

ម្ជឈម្ណឌ

ររម

ត់្បា

/សខ្មលភាេ និងសា៉ា ជានដើម)។

ែូនដាច្់ធដាយកែែ និងធរវធពទយឆ្មប។

ទីតាំងធៅដាច្់ធដាយកែែ និង/ឬធ្វើច្តាតែីរ័ែ។
ទីតាំងវោះកាត់ម្ិនររមែែនុងម្នទីរធពទយ។
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•
•
•

ម្ជឈម្ណឌ

ម្ជឈម្ណឌ

រធន្តង្គាោះបនាទន់។

កែទំែុង
ន
ំ្ែ់កា

ច្ុងធរកាយ និង

មជឈោឋនដដលផដល់នសវដែទាុំសខ្ភាេនៅផទេះ ដែទាុំនៅផទេះ ដែទាុំផាទល់ខ្ួន
ល ឬដែទាុំកនងដុំណាក់កាលចងន្កាយ
នោយអ្នកផដល់នសវដដលរិតទែល។

ម្ជឈដាឋនកែទំរុខភាព និងម្ជឈដាឋនកែទំរយៈធព
•

មជឈោឋនដដល្េឹតិតការ

កវងម្ិនរាប់បញ្ូច

៍ កីឡា និងៃសសនិកជន ឬ្េឹតិតការ

៖

៍ ្បមូលផដុំមនសសនផសងនៃៀត្ប្េឹតតនៅ (រួមទាុំង

នៅនេលដដល្រូបងវឹកអ្តតេលកមមដដលមនឯកសារបញ្ហ
ជ ក់កុំេងផដល់ការដែទាុំដល់កីឡាករ) ន្ៅេីកដនលងដដល

ន្បើជាចមបងស្មប់ផដល់នសវដែទាុំសខ្ភាេ ដូចជាកដនលងដដលនរៀបចុំស្មប់សនគ្រេះបឋម (ដដលជាមជឈោឋន
ដែទាុំសខ្ភាេ)។
•

ម្ណឌ

ែូនច្ិញ្ចឹម្ក

យុវជន និងរលួសារ) ក
•
•
•
•
•

ទីតាំងស្សាវរជាវក

ធច្ញអាជាញបណណ ធដាយ Department of Children, Youth & Families (DCYF, រែរួងែុមរ
ម្ិនផ្ដ

ម្ិនផ្ដ

់ធរវកែទំរុខភាពជាច្ម្បង។

់ធរវកែទំរុខភាព

ម្ជឈដាឋនកែទំរុខភាពរតវ។

់របជាជន។

ទីភានែ់ង្គររលប់រលងរតវ។

អងាការរងាម្ម្នុរស្ម្៌ម្ិនករវងរែរបាែ់ច្ំធណញ និង
ហាង

ែ់ែញ្ជ
ា រាយ រួម្ទំងហាងក

អនែរបឹែាធវជាសាស្តរតអំពីែញ្ជ
ា ផ្ដ

់ធរវែម្ម។

របរិនធបើទីតាំងកែទំរុខភាពតរម្ូវឱ្យពាែ់ម៉ារ់ធរៅអគារ អនែរតូវកតរបកាន់ខាាប់តាម្វ ិធានននអាជីវែម្មពួែនរ។ សូមនមើល
េ័ត៌មនអ្ុំេី “វ ិធានតាម្ទីតាំង” ខាងធ

ើ ធ ើម្បីរជាបព័ត៌មនបកនថម្។ រូម្ច្ូ

ធម្ើ

ទំព័រអំពីការបង្គារការច្ម្េងជំងឺ COVID-19

ែនុងម្ជឈដាឋនកែទំរុខភាព (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) នដើមបីនមើលការដ
នុំលមអិត រួមទាុំងការដ
នុំអ្ុំេីការ្រប់្រង
្បភេ (ជាភាសាអ្ង់នរលសប៉ានណាណេះ) និងការដ
នុំអ្ុំេីការនៅជួប្រូនេៃយស្មប់ៃីតាុំងដែទាុំសខ្ភាេមួយចុំនួន។
វិធានតាមទីតាង
ាំ
អាជីវែម្ម អងាការ រលឹោះសាថន និងទីតាំងនានាមនរិទិធែុងការបធងា
ន
ើតវ ិធានផ្ទទ

់ខួនរបរ់
េ
ពួែធលររមប់ការពាែ់ម៉ារ់ធៅែនុង

រលឹោះសាថនឬទីតាំងរបរ់ពួែធល។ អាជីវែម្មនានារតូវបានតរម្ូវឱ្យអនុវតតតាម្

ែខខណឌតរម្ូវទំងអរ់ែុងធរច្ែដ
ន
ីកណនាំរបរ់

ការពារខ្ពស់ជាងធរច្ែដីបង្គាប់អំពីម៉ារ់របរ់ធ

(ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ)។

L&I (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) និងអាច្រធរម្ច្ច្ិតត
ត រម្ូវឱ្យពាែ់ម៉ារ់ែុងម្ជឈដា
ន
ឋ ននានា (ឧ. ន្ៅអាគារ) នដើមបីឱ្យមនការ
មគនតីសខាភិបាលសាធារ
ចមលងជុំងឺកនងស

ខា្ិការរែរួងរុខាភិបា

ៈកនងមូលោឋនក៏អាចោក់នចញនូវនសចកតីប្រប់ឱ្យពាក់ម៉ាស់ការពារបដនថម នដើមបីកាត់បនថយការ

រមន៍ផងដដរ។ វ ិធានទាុំងននេះអាចមនការការពារខ្ពស់ជាងនសចកដីប្រប់អ្ុំេីម៉ាស់របស់នលខាធ្ិការ

្កសួងសខាភិបាល (ជាភាសាអង់ធលេរប៉ាុធ្ណោះ) ប៉ាដនតមិនអាចការពារទាបជាងននេះនៃ។

បដនថមេីននេះ បររលមួយចុំនួនអាចនឹង្តូវ ឬសន្មចចិតតបនតពាក់ម៉ាស់។ េួកនរមនសិៃិធសន្មចចិតតពាក់ម៉ាស់កនងៃី
សាធារ

ៈ នទាេះបីជានៅនេលដដលនសចកដីប្រប់អ្ុំេីការពាក់ម៉ាស់ថានក់មូលោឋនឬរដឋមិនមនសេលភាេក៏នោយ។ សូម

នគារេតាមការសន្មចចិតតពាក់ម៉ាស់របស់េួកនរនដើមបីការពារខ្លួន ្រួសារ និងស

រមន៍។ សូមកត់សមរល់ថា ្បសិននបើអ្ក
ន

សន្មចចិតតពាក់ម៉ាស់ អ្នកអាចនឹង្តូវបាននសនើឱ្យនោេះម៉ា ស់នចញមួយដភលតកនងសាថនភាេនផសងៗ ដូចជាកនងនគាលបុំ
កុំ

ត់អ្តតសញ្ហញ

ជានដើម។

ង
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