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ខោនធី San Joaquin 
បទបញ្ជា របសម់ន្រនតសីោុភិបាលសាធារណៈសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងជំងកឺវូដី 19 

 
បទបញ្ជា ដាកខ់្លួនឱ្យខៅដាច់ខដាយឡែកកនងុម្រាអាសននចំខ ោះសខុ្ភាពសាធារណៈ 

កាលបរខិចេទខចញបទបញ្ជា  ថ្ងៃទ2ី9 ឡខ្កកកដា ឆ្ន 2ំ020 
បទបញ្ជា ននះានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃម្រតូវបានលុបនោលជាលាយលកខែ៍អកសរនដាយមន្រនតីសុខាភិបាលសាធារែៈ 

 
ខសចកដសីខងេបបទបញ្ជា  

កាលីហវ័រនីញ៉ា  កាំពុងសថិតកនុងម្រាានអាសនននដាយសារណតជាំងឺរាតតាតកូវដី 19។ ការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូរ ៉ាណូា 2019 (ជាំងឺ
កូវដី 19) គឺជានម្រាះថ្នន ក់ចាំន ះសុខ្ភាពរបស់សាធារែជននៅ នខានធី San Joaquin។ ជាំងឺកូវដី 19 ងាយរកីរាលដាលពី
មនុសសាន ក់នៅមនុសសាន ក់នទៀតតាមរយៈការប៉ាះ ល់ជិតសនិទធ។ បទបញ្ជា សដីពីការនៅដាច់នដាយណែកានភាពោាំបាច់
នដើមបីការ រសាធារែជនពីហានិភ័យអាចនជៀសវាងបានថ្នជាំងឺធៃន់ធៃរ ឬការសាល ប់បណាដ លមកពីការនកើតជាំងឺកូវដី 19។ 
ានហានិភ័យថ្នជាំងឺកូវដី 19 ណដលរកីរាលដាលពីបុគគលផ្ទុកជាំងឺមុននពលពួកាត់នចញនរាគសញ្ជា  និងពីបុគគលណដលាន
នរាគសញ្ជា ស្រសាល ឬមិនាននរាគសញ្ជា ទាល់ណតនសាះ។ ដូនចនះបុគគលទាាំងអស់ណដលានឆ្លងជាំងឺកូវដី 19 នទាះបីាននរាគ
សញ្ជា ណបបណាក៏នដាយ (ាា ន ស្រសាល ឬធៃន់ធៃរ) អាចនធវើឱ្យបុគគលសាធារែៈនផ្សងនទៀតម្របឈមនឹងការឆ្លង។ 

នដើមបីជួយកាត់បនថយការរកីរាលដាលថ្នជាំងឺកូវដី 19 នដើមបីការ របុគគលងាយរងនម្រាះ និងការ រម្របព័នធណងទាាំសុខ្ភាពនៅ
នខានធី San Joaquin មិនឱ្យានភាពកកសទះ នសវាសាធារែៈនខានធី San Joaquin (PHS) ោាំបាច់ម្រតវូដាក់បុគគលណដល
ាន ជាំងឺកូវដី 19 ឱ្យនៅដាច់នដាយណែក។ 
 

ខៅខម្រកាមសទិធិអំណាចថ្នចាប់សខុ្ភាព និងសវុត្ថិភាពកាលហី្វរ័នញី៉ា  
ឡននក 101040, 101085, និង 120175 មន្រនតសីោុភិបាលសាធារណៈខោនធ ី
SAN JOAQUIN សមូខចញបទបញ្ជា ដូចោងខម្រកាម៖ 

 

បុគគលទាាំងអស់ណដលម្រតវូបាននធវើនរាគវនិិចឆ័យថ្នាន ឬអាចនឹងានជាំងឺកូវដី 19 ម្រតវូដាក់ខ្លួនឱ្យនៅ
ដាច់នដាយណែក។ បុគគលទាាំងននះម្រតវូបានតម្រមវូឱ្យអនុវតតតាមការណែនាំទាាំងអស់នៅកនុងបទបញ្ជា
ននះ និងឯកសារណែនាំរបស់នសវាសុខ្ភាពសាធារែៈនខានធី San Joaquin ណដលបានភាា ប់មក

ជាមួយបទបញ្ជា ននះ។  
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ការរ ាំនលាភនលើបទបញ្ជា ននះគឺជាបទនលាើសណដលអាចទទួលការពិន័យជាម្របាក់រហូតដល់ $10,000 
និង/ឬជាប់ពនធនាររយៈនពលមួយឆ្ន ាំ (ចាប់សដីពីសុខ្ភាព និងសុវតថិភាព §§ 120295 et seq.; 

ចាប់សដីពីការពិន័យចាំន ះបទនលាើសកាលីហវ័រនីញ៉ា  §§ 69 & 148) 
 

 

លកខខ្ែឌ នៅដាច់នដាយណែកសម្រាប់បុគគលណដលម្រតវូបាននធវើនរាគវនិិចឆ័យថ្នាន ឬអាចនឹងានជាំងឺកូវដី 19 
 

 
A. បុគគលណដលម្រតវូបាននធវើនរាគវនិិចឆ័យថ្នាន ឬអាចនឹងានជាំងឺកូវដី 19 ម្របសិននបើាត់៖ 

• នធវើនតសតមនទីរពិនសាធន៍ន ើញាននមនរាគជាំងឺកូវដី 19 ឬ 

• ានសញ្ជា  នរាគសញ្ជា ណដលអាចជាជាំងឺកូវដី 19 នៅកនុងរយៈនពល 14 ថ្ងៃបនទ ប់ពីបានប៉ាះ ល់
ជិតសនិទធជាមួយបុគគលណដលាន ឬម្រតូវបាននជឿថ្នានជាំងឺកូវដី 19 ឬ 

• អនកផ្ដល់នសវាណងទាាំសុខ្ភាពបាននិយាយថ្ន ាត់អាចនឹងានជាំងឺកូវដី 19។ 
 

B. បុគគលទាាំងអស់ណដលម្រតវូបាននធវើនរាគវនិិចឆ័យថ្នាន ឬអាចានជាំងឺកូវដី 19 ម្រតវូអនុវតតភាល មៗ
នូវវធិានការដូចខាងនម្រកាម៖ 

 
1. ដាក់ខ្លួនឯងឱ្យដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះ ឬនៅកណនលងសាន ក់នៅនផ្សងនទៀត។ ពួកាត់មិនអាច

ោកនចញពីកណនលងណដលនៅដាច់នដាយណែក ឬចូលនៅកាន់កណនលងសាធារែៈ ឬកណនលងឯក
ជននផ្សងនទៀតបាននែើយ នលើកណលងណតនដើមបទីទួលការណងទាាំនវជាសាស្រសតោាំបាច់។ 

2. ម្រតូវពិនិតយនមើល និងអនុវតតតាមឱ្យបានម៉ាត់ចត់នូវលកខខ្ែឌ ណដលាននរៀបរាប់នៅកនុង “ឯក
សារណែនាំអាំពីការដាក់ខ្លួននៅដាច់នដាយណែកកនុងផ្ទះ” ណដលបានដាក់បនងាហ ះនៅនលើនវប
សាយត៍ http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx និងភាា ប់មកជាមួយបទបញ្ជា
ននះ។ 

3. ម្របាប់អនកណដលបានប៉ាះ ល់ជិតសនិទធណដលបាននៅជាមួយខ្លួនរយៈនពល 48 នា៉ាងមុននពល
ោប់នផ្ដើមនរាគសញ្ជា រហូតដល់នពលដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់នដាយណែក (ឬកាលបរនិចឆទនធវើនត
សតរកន ើញនមនរាគ ម្របសិននបើាា ននរាគសញ្ជា ) ថ្ន ពួកនគបានប៉ាះ ល់ជាមួយនមនរាគ គួរ
នធវើចតាត ែីស័កខ្លួនឯង និងអនុវតតតាម ឯកសារណែនាំអាំពីការនធវើចតាត ែីស័កនៅផ្ទះ ណដល
បានដាក់បនងាហ ះនៅនលើនវបសាយ http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx . 

អនកណដលបានប៉ាះ ល់ជិតសនិទធ គឺជាអនកណដល៖ 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
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▪ រស់នៅកនុងឬបានសាន ក់នៅផ្ទះរបស់អនកផ្ទុកជាំងឺ ឬ 
▪ ជាថ្ដគូានទាំនក់ទាំនងផ្លូវនភទ ឬ 
▪ ផ្ដល់ ឬបានផ្ដល់ការណងទាាំដល់អនកផ្ទុកជាំងឺនដាយពុាំបាន ក់ា៉ាស អាវម្រគបពីនលើ និងនស្រសាមថ្ដ ឬ 
▪ សថិតកនុងចាៃ យ 6 ពីអនកផ្ទុកជាំងឺរយៈនពលោប់ពី 15 នទីនែើងនៅ។ 

C. បុគគលណដលបាននធវើនតសតានជាំងឺកូវដី 19 ម្រតវូដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់នដាយណែកនៅកនុងផ្ទះ និង អនុវតត
តាមបទបញ្ជា ននះរហូតទាល់ណតខ្លួនណលងម្របឈមនឹងការនធវើឱ្យរកីរាលដាលជាំងឺ 19 នដាយណផ្ែកនលើ
សាថ នភាពដូចខាងនម្រកាម៖ 

• នៅនពលណដលរយៈនពលយា៉ាងតិច 10 ថ្ងៃបានកនលងផុ្តគិតោប់ពីថ្ងៃនលចនចញនរាគ
សញ្ជា ជានលើកដាំបូង និងាា នអាការៈម្រគុននដដ រយៈនពលយា៉ាងតិច 24 នា៉ាងនដាយមិន
បាននម្របើម្របាស់ថ្នន ាំម្រគុននដដ  នហើយ នរាគសញ្ជា នផ្សងៗនទៀតបានលែម្របនសើរ។ 

• ម្របសិននបើបាននធវើនតសតាននមនរាគកូវដី 19 ប៉ាុណនតាា ននរាគសញ្ជា  ដរាបណាពួកាត់
បនតាា ននរាគសញ្ជា  អាចោកនចញពីការដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់នដាយណែកនៅនពល 
រយៈនពល 10 ថ្ងៃបានកនលងផុ្ត គិតោប់ពីកាលបរនិចឆទនធវើនតសតតជាំងឺកូវដី 19។ 

 

មន្រនតីសុខាភិបាលសាធារែៈអាចអនុវតតវធិានការបណនថមណដលអាចរមួាន ការ ុាំខ្លួនរដឋបបនវែី ឬការ
តម្រមូវឱ្យបុគគលសាន ក់នៅមែឌ លសុខាភិបាល ឬទីតាាំងនផ្សងនទៀតនដើមបីការ រសុខ្ភាពសាធារែៈ 
ម្របសិននបើបុគគលណាាន ក់រ ាំនលាភ ឬមិនបានអនុវតតតាមបទបញ្ជា ននះ។ ការរ ាំនលាភនលើបទបញ្ជា ននះក៏ជា
បទនលាើសមជឈមិណដលអាចទទួលនទាសជាប់ពនធនារ ពិន័យជាម្របាក់ ឬទាាំងពីរ។ 

បទបញ្ជា ននះនចញនដាយ៖ 
 

 

នវជាបែឌិ ត Maggie Park 29 កកកដា 2020 

មន្រនតីសុខាភិបាលសាធារែៈ, នខានធី San Joaquin កាលបរនិចឆទ 



ឯកសារណែនាំអាំពីការដាក់ខ្លួននៅដាច់នដាយណែកកនុងផ្ទះសម្រាប់ជាំងឺកូវដី 19 – Rev 7-29-2020 

 
 

ការឡណនអំំពីការដាក់ខ្លួនខៅដាច់ខដាយឡែកកនងុនទោះសម្រាប់ជងំឺករូ ៉ាណូា 2019 (ជំងឺកវូីដ 19) 

 

ការណែនាំអាំពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់នដាយណែកទាាំងននះគឺសម្រាប់បុគគលទាាំងអស់ណដលម្រតវូបាននធវើនរាគវនិិចឆ័យ
ថ្នាន ឬអាចានជាំងឺកូវដី 19។ អនកអាចនឹងម្រតវូបញ្ជា នដាយមន្រនតីសុខាភិបាលសាធារែៈនខានធី San Joaquin ឱ្យសថិត
នៅដាច់នដាយណែកពីនគនដើមបកីារ រសុខ្ភាពសហគមន៍។ អនកម្រតវូបានតម្រមវូឱ្យអនុវតតតាមការណែនាំទាាំងននះ។ 
 
នតើនរណាខ្លះម្រតវូអនុវតតតាមការណែនាំអាំពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់នដាយណែកទាាំងននះ? 
បុគគលណដលម្រតូវបាននធវើនរាគវនិិចឆ័យថ្នាន ឬសងសយ័ថ្នានជាំងឺកូវដី 19 ដូចខាងនម្រកាម៖ 

• នធវើនតសតមនទីរពិនសាធន៍ន ើញាននមនរាគជាំងឺកូវដី 19 ឬ 

• ានសញ្ជា  នរាគសញ្ជា ណដលអាចជាជាំងឺកូវដី 19 នៅកនុងរយៈនពល 14 ថ្ងៃបនទ ប់ពីបានប៉ាះ ល់ជិត
សនិទធជាមួយបុគគលណដលាន ឬម្រតវូបាននជឿថ្នានជាំងឺកូវដី 19 ឬ 

• អនកផ្ដល់នសវាណងទាាំសុខ្ភាពបាននិយាយថ្ន ាត់អាចនឹងានជាំងឺកូវដី 19។ 
 
ការសថិតនៅដាច់នដាយណែកនៅផ្ទះ – នហតុអវីបានជាខ្្ុាំម្រតវូសថិតនៅដាច់នដាយណែក? 

បុគគលទាាំងអស់ណដលានឆ្លងជាំងឺកូវដី 19 នទាះបីាននរាគសញ្ជា ណបបណាក៏នដាយ (ាា ន ស្រសាល ឬធៃន់ធៃរ) អាចចមលងជាំងឺនៅ
បុគគលនផ្សងនទៀត។ ពូកាត់អាចោប់នផ្ដើមនធវើឱ្យជាំងឺរាលដាលរយៈនពល 48 នា៉ាងមុននពលាននរាគសញ្ជា  នបើនទាះបីាត់
ាា ននរាគសញ្ជា ក៏នដាយ។ ការអនុវតតតាមការណែនាំអាំពីការដាក់ឱ្យនៅដាច់នដាយណែកខាងនម្រកាមអាចជួយទប់សាក ត់ការរកី
រាលដាលនៅកនុងម្រគួសាររបស់អនក និងកនុងសហគមន៍ទាាំងមូល។ 

 
នតើខ្្ុាំម្រតវូសថិតនៅដាច់នដាយណែករយៈនពលប៉ាុនា ន? 

• អនកម្រតូវសថិតនៅកនុងផ្ទះរយៈនពលយា៉ាងតិច 10 ថ្ងៃ គីតោប់ពីនពលោប់នផ្ដើមនរាគសញ្ជា  និង ានរយៈនពល
យា៉ាងតិច 24 នា៉ាងគិតោប់ពីនពលជាំងឺម្រគុននដដ របស់អនកបាត់នៅវញិនដាយពុាំបាននម្របើម្របាស់ថ្នន ាំម្រគនុនដដ  
នហើយនរាគសញ្ជា របស់អនកនផ្សងនទៀតបានលែម្របនសើរ ណដលយកមួយណាណដលានរយៈនពលណវងជាង។ 

• ម្របសិននបើអនកមិនណដលឈឺ ប៉ាុណនតអនកនធវើនតសតន ើញានជាំងឺកូវដី 19 សូមសាន ក់នៅផ្ទះឱ្យបានយា៉ាងតិច 10 
ថ្ងៃបនទ ប់ពីកាលបរនិចឆទនធវើនតសតរបស់អនក។ 
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នតើការដាក់ខ្លួននៅដាច់នដាយណែកតម្រមវូឱ្យានលកខខ្ែឌ អវីខ្លះ? 
1. អនកម្រតវូសាន ក់នៅផ្ទះ 

o មិនម្រតូវនៅនធវើការ សាលា និងទីកណនលងសាធារែៈ។ 
o ម្របសិននបើអនកម្រតូវោកនចញពីផ្ទះ អនកម្រតវូ ក់របាាំងមុខ្។ 
o មិនម្រតូវនម្របើម្របាស់មនធោបាយដឹកជញ្ាូ នសាធារែៈ រងយនតតាក់សីុ ឬនសវាជិះរងយនតរមួាន ។ 
o ម្របសិននបើអនកម្រតូវជិះងយនតជាមួយនរណាាន ក់ ម្រតូវរកាគាល តឱ្យបានឆ្ៃ យបាំផុ្តពីអនកដថ្ទនៅកនុងរងយនត  

ចាំហកញ្ច ក់ និង ក់របាាំងមុខ្។ 
o ឱ្យសាច់ញតិ មិតតភកដិ ឬអនកផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ាូ ននម្រគឿងមហូបមកដល់ាត់ទាវ ររបស់អនក។ ម្របសិននបើអនកោាំបាច់ម្រតូវ

ជួបនរណាាន ក់នៅទាវ ររបស់អនក ម្រតវូ ក់របាាំងមុខ្។ ម្របសិននបើអនកម្រតូវការជាំនួយនផ្សងនទៀត សូមទូរស័ពទនៅ 
SJCPHS តាមរយៈនលខ្ខាងនម្រកាម។ 

 
2. ដាក់ឱ្យខ្លួននៅដាច់នដាយណែកពីអនកដថ្ទ 

o មិនម្រតូវឱ្យនរណាាន ក់ចូលកនុងផ្ទះរបស់អនក នលើកណលងណតអនករស់នៅជាមួយកនុងផ្ទះរបស់អនក។ 
o ម្រតូវសាន ក់នៅកនុងបនទប់មួយ និងឆ្ៃ យពីអនកដថ្ទនៅកនុងផ្ទះរបស់អនកឱ្យបាននម្រចើនតាមណដលអាចនធវើបាន។ 
o ម្របសិននបើអនកម្រតូវសថិតនៅកនុងបនទប់ណតមួយជាមួយអនកថ្ដ ម្រតូវពោយាមសថិតនៅកនុងចាៃ យយា៉ាងតិច 6 ពីាន  

និង ក់របាាំងមុខ្។ ម្របសិននបើអនកមិនអាច ក់របាាំងមុខ្ អនកណដលរស់នៅជាមួយអនកគួរ ក់របាាំងមុខ្នពល
សថិតនៅកនុងបនទប់ណតមួយជាមួយអនក។ 

o ចាំហបងែួច ឬនម្របើម្របាស់កងាហ រ ឬា៉ា សីុនម្រតជាក់នដើមបឱី្យានខ្យល់នចញចូលលែ។ 
 

3. ទប់សាក ត់ការរកីរាលដាល 
o ម្រតវូលាងថ្ដឱ្យបានញឹកញប់ និងសាែ តលែជាមួយសាប ូ និងទឹករយៈនពលយា៉ាងតិច 20 វនិទី ជា

ពិនសសនៅបនទ ប់ពីកែក កណាដ ស់ ឬម្របឹងឱ្យនចញសាំនបា ឬបនទ ប់ពីចូលបនទប់ទឹក។ ឬនម្របើម្របាស់
ទឹកអាល់កុលលាងថ្ដណដលានអាល់កុលយា៉ាងតិច 62%។ 

o បិទម្រចមុះ និងាត់នដាយនម្របើកណនសងនៅនពលអនកកែក ឬកណាដ ស់ បនទ ប់មកម្រតូវនបាះនោលកណនសង
នៅកនុងធុងសាំរាមានម្រទាប់ផ្លល ស់សទីក។ 

o បិទម្រចមុះ និងាតនដាយនម្របើកណនសងនៅនពលអនកកែក ឬកណាដ ស់ បនទ ប់មកម្រតូវនបាះនោលកណនសង
នៅកនុងធុងសាំរាមានម្រទាប់ផ្លល ស់សទីក នហើយម្រតវូលាងថ្ដភាល មៗនដាយនម្របើសាប ូ និងទឹករយៈនពល
យា៉ាងតិច 20 វនិទី ឬនម្របើម្របាស់ទឹកអាល់កុលលាងថ្ដ។ 

o មិនម្រតវូនម្របើម្របាស់សាា រៈកនុងផ្ទះរមួាន ៖ មិនម្រតូវនម្របើម្របាស់ោន ណកវផឹ្កទឹក ណពង និងសមសាល បម្រ  
កណនសង ពូកនខ្នើយ ឬសាា រៈនផ្សងៗនទៀតរមួាន ជាមួយសាជិកនៅកនុងផ្ទះរបស់អនកនែើយ។ បនទ ប់
ពីនម្របើម្របាស់សាា រៈទាាំងននះ ម្រតូវលាងសាា រៈទាាំងននះភាល មៗនដាយនម្របើសាប ូ និងទឹក។ 

o ម្រតវូលាងសាែ ត និងសាល ប់នមនរាគថ្ផ្ទ “ណដលានការប៉ាះ ល់ញឹកញប់” ឱ្យបានរាល់ថ្ងៃ។ ថ្ផ្ទទាាំង
ននះរមួាន បញ្ា រ តុ កុងតាក់នភលើង ថ្ដទាវ រ បនទ ប់ទឹក នតនែទូរទសសន៍ ទូរស័ពទ កាត រចនុច និងតុកាល
ណម្រគ។ ជាមួយាន ននះណដរ ម្រតូវលាងសាែ ត និងសាល ប់នមនរាគថ្ផ្ទណដលអាចានជាប់សារធាតុរាវនចញ
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ពីរាងកាយ។ ម្រតវូនម្របើម្របាស់ស្រសា៉ាយ ឬម្របដាប់ជូតសាែ ត និងសាល ប់នមនរាគនម្របើម្របាស់តាមផ្ទះ នៅ
តាមការណែនាំនៅនលើសាល កផ្លិតផ្ល។ 

o មិនម្រតវូោប់ថ្ដ នងើប ឬនអាបអនកដថ្ទ។ 

4. តាមដាននរាគសញ្ជា របស់អនក៖ 
o ម្របសិននបើនរាគសញ្ជា របស់អនកកាន់ណតធៃន់ធៃរ ម្រតូវទូរស័ពទនៅនវជាបែឌិ តរបស់អនកភាល មៗ ឬទាក់ទងនៅនលខ្ 

911 សម្រាប់នហតុការែ៍សនន្រងាគ ះ។ 

 
o ម្របសិននបើអនកាននរាគសញ្ជា ទាាំងននះ ម្រតូវទាក់ទងភាល មៗនៅនវជាបែឌិ ត ឬនលខ្ 911៖ 

o អនកម្រតូវទូរស័ពទនៅនវជាបែឌិ ត ឬមនទីរនពទយមុននពលអនញ្ា ើញនៅ នហើយម្រតូវម្របាប់ថ្ន អនកសថិតនៅដាច់នដាយ
ណែកនដាយសារជាំងឺកូវដី 19។ ការម្របាប់ណបបននះនធវើឱ្យនវជាបែឌិ ត ឬមនទីរនពទយអាចអនុវតតវធិានការការ រកុាំ
ឱ្យអនកដថ្ទឆ្លងជាំងឺ។ 

o ម្របសិននបើអនកអនញ្ា ើញនៅការយ័ិាយនវជាបែឌិ ត ឬណផ្នកសនន្រងាគ ះបនទ ន់ ម្រតវូ ក់របាាំងមុខ្។ 
o សូមកុាំរង់ោាំនៅកនុងបនទប់រង់ោាំ។ 

 
នតើម្រគសួាររបស់ខ្្ុាំ និងអនកប៉ាះ ល់ជិតសនិទធនផ្សងនទៀតគួរនធវើអវីខ្លះ? 

• ម្របាប់អនកណដលបានប៉ាះ ល់ជិតសនិទធណដលបាននៅជាមួយខ្លួនរយៈនពល 48 នា៉ាងមុន
នពលោប់នផ្ដើមនរាគសញ្ជា រហូតដល់នពលដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់នដាយណែក (ឬកាល
បរនិចឆទនធវើនតសតរកន ើញនមនរាគ ម្របសិននបើាា ននរាគសញ្ជា ) ថ្ន ពួកនគបានប៉ាះ ល់
ជាមួយនមនរាគ គួរនធវើចតាត ែីស័កខ្លួនឯង និងអនុវតតតាម ឯកសារណែនាំអាំពីការនធវើចតាត
ែីស័កនៅផ្ទះ ណដលបានដាក់បនងាហ ះនៅនលើនវបសាយ 
http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx  

 
អនកណដលបានប៉ាះ ល់ជិតសនិទធ គឺជាអនកណដល៖ 

• រស់នៅកនុងឬបានសាន ក់នៅផ្ទះរបស់អនកផ្ទុកជាំងឺ ឬ 
• ជាថ្ដគូានទាំនក់ទាំនងផ្លូវនភទ ឬ 
• ផ្ដល់ ឬបានផ្ដល់ការណងទាាំដល់អនកផ្ទុកជាំងឺនដាយពុាំបាន ក់ា៉ាស អាវម្រគបពីនលើ និង

នស្រសាមថ្ដ ឬ 
• សថិតកនុងចាៃ យ 6 ពីអនកផ្ទុកជាំងឺរយៈនពលោប់ពី 15 នទីនែើងនៅ។ 

ពិបាកដក
ដនងហើម 

ណែន ឬឈឺនដើម
ម្រទងូ 

នខ្ៀវបបូរាត់ 
ឬមុខ្ 

ភាន់ភាាំង ឬអារមាែ៍
មិននឹងនរ 

នរាគសញ្ជា ធៃន់ធៃរ
នផ្សងនទៀត 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
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• នដាយសារណតអនកប៉ាះ ល់ជិតសនិទធទាាំងននះានការប៉ាះ ល់ ពួកាត់អាចនឹងាន

ជាំងឺកូវដី 19។ 
• ពួកាត់គួរនធវើចតាត ែីស័កខ្លួនឯង (មិនោកនចញពីផ្ទះ និងសថិតនៅដាច់នដាយណែកពីអនក) 

រយៈនពល 14 ថ្ងៃ (ោប់ពីថ្ងៃប៉ាះ ល់ចុងនម្រកាយ) នទាះបីពួកាត់ានសុខ្ភាពលែក៏នដាយ 
នម្រ ះថ្ន ការនចញនរាគសញ្ជា ម្រតូវការរយៈនពល 2–14 ថ្ងៃ ម្របសិននបើពួកាត់ឆ្លងជាំងឺកូវដី 
19។ 

• ពួកាត់ម្រតូវអនុវតតតាមបទបញ្ជា  និងការណែនាំសដីពីចតាត ែីស័កនៅផ្ទះណដល
ាននៅនលើនវបសាយត៍ http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx។ 

 
នតើយា៉ាងដូចនមដច ម្របសិននបើអនកមិនអាចផ្លដ ច់ខ្លួននចញពីអនកដថ្ទ? 

• មនុសសទាាំងអស់គួរសថិតនៅចាៃ យយា៉ាងតិច 6 ហវុីតពីអនក នៅនពលអនកសថិតនៅដាច់នដាយ
ណែកនៅកនុងផ្ទះ។ ម្របសិននបើមិនអាចនធវើដូនចនះបាន អនកណដលបនតនៅជិតសនិទធជាមួយអនក ម្រតូវ
បនតរយៈនពលចតាត ែីស័ករបស់ខ្លួនឱ្យដល់រយៈនពល 14 ថ្ងៃ ណដលោប់ពីនពលននះ អនក
បញ្ច ប់ការដាក់ខ្លួននៅដាច់នដាយណែកពីអនកដថ្ទ។ 

• អនកណងទាាំរបស់អនក និងអនកនៅជិតសនិទធកនុងម្រគួសារគួរ ក់របាាំងមុខ្ និងនស្រសាមថ្ដណដល ក់
រចួនបាះនោល ម្របសិននបើពួកាត់លាងបនទប់ និងបនទប់ទឹករបស់អនក ឬប៉ាះ ល់ជាមួយសារ
ធាតុរាវ ឬវតថុបនញ្ចញពីរាងកាយរបស់អនក (ដូចជា នញើស ទឹកាត់ កាំហាក សាំនបារ កមែួត ទឹក
ននម ឬលាមករាករបស់អនក)។ ពួកាត់គួរនដាះ និងនបាះនោលនស្រសាមថ្ដជាមុនសិន លាង
ថ្ដ បនទ ប់មកនដាះ និងនបាះនោលរបាាំងមុខ្ រចួលាងថ្ដមដងនទៀត។ 

សមូអររុណចំខ ោះកិចចសហ្ការរបសអ់នកខៅកនងុបញ្ជា សខុ្ភាពសាធារណៈដ៏
ានសារសោំន់ខនោះ។ 

ម្របសនិខបើអនកានសណួំរណាមួយ សមូខមើលខវបសាយត្៍ www.sjcphs.org ឬ
ទាក់ទងខៅឡននកខសវាសខុ្ភាពសាធារណៈខោនធី San Joaquin តាមទូរសពទ
ខលខ្ (209) 468-3411។ 

http://www.sjcphs.org/Isolation_Quarantine.aspx
http://www.sjcphs.org/

