
អ្ននកផ្តតល់់ការថែ�ទំាំ និិងរាល់់អ្ននកផ្តតល់់ការថែ�ទំាំ និិងរាល់់
ទំំនាក់ទំំនិងកន�ងគ្រួ�ួសារទំាំងអ្នស់់ទំំនាក់ទំំនិងកន�ងគ្រួ�ួសារទំាំងអ្នស់់
 �ួរថែ�គ្រួ�ូវបានិតាមដានិរកមើមើល់ �ួរថែ�គ្រួ�ូវបានិតាមដានិរកមើមើល់
មើរា�ស់ញ្ញាា  និិងមើ�ើើចតាត ឡីីស័់កមើរា�ស់ញ្ញាា  និិងមើ�ើើចតាត ឡីីស័់ក
មើ�ផ្តះ�មើ�ផ្តះ�យ៉ាាងមើ�ចណាស់់រយៈៈមើ�ល់ 
14 ថ្ងៃ�ៃមើគ្រួកាយៈ  
 ការរង ប៉ះា�ពាល់់ច�ងមើគ្រួកាយៈរប៉ះស់់ អ្ននក 
មើ�នឹិងជំំងឺ  COVID-19 ។ 

ថែស់ើងយៈល់់ប៉ះថែនិែមអំ្ន�ីរមើប៉ះៀប៉ះកន�ងការថែស់ើងយៈល់់ប៉ះថែនិែមអំ្ន�ីរមើប៉ះៀប៉ះកន�ងការ
មើ�ើើចតាត ឡីីស័់ក សូ់មចូល់មើ�កាន់ិ មើ�ើើចតាត ឡីីស័់ក សូ់មចូល់មើ�កាន់ិ 
ochealthinfo.com/quarantine.  ochealthinfo.com/quarantine.  

មើមើល់ថែ�រកាអ្ននកណាម្នាន ក់ មើមើល់ថែ�រកាអ្ននកណាម្នាន ក់ 
ថែ�ល់ម្នានិជំំងឺ COVID-19 មើ�ផ្តះ� ថែ�ល់ម្នានិជំំងឺ COVID-19 មើ�ផ្តះ� 

ផ្តតល់់ការគំាំគ្រួទំ និិងជួំយៈ �ល់់ �គ្រួមូវការជាមូល់ដាា និ   ផ្តតល់់ការគំាំគ្រួទំ និិងជួំយៈ �ល់់ �គ្រួមូវការជាមូល់ដាា និ   

ប៉ះនិត មើគ្រួ�ៀមខ្លួួួនិ និិងមើ�ត � ការ យៈកចិ�តទំ�កដាក់មើល់ើ ស់ញ្ញាា  គ្រួ�ម្នានិ   ប៉ះនិត មើគ្រួ�ៀមខ្លួួួនិ និិងមើ�ត � ការ យៈកចិ�តទំ�កដាក់មើល់ើ ស់ញ្ញាា  គ្រួ�ម្នានិ   

ថ្ងៃ�ៃទីំ27 ថែខ្លួសី់� ឆ្ន ំ2020  ថ្ងៃ�ៃទីំ27 ថែខ្លួសី់� ឆ្ន ំ2020  

ចា�់តំាងនិរណាម្នាន ក់ឲ្យយមើ�ើើជាអ្ននកមើមើល់ចា�់តំាងនិរណាម្នាន ក់ឲ្យយមើ�ើើជាអ្ននកមើមើល់
ថែ�ទំាំ ថែ�ល់ជាអ្ននក មិនិម្នានិ�និិភ័័យៈថែ�ទំាំ ថែ�ល់ជាអ្ននក មិនិម្នានិ�និិភ័័យៈ
ខ្លួពស់់ខ្លួពស់់ នឹិងជំំងឺ�ៃន់ិ�ៃរថ្ងៃនិជំំងឺ COVID ។  
មើ�ើមី�ថែស់ើងយៈល់់ថាមើ�ើនិរ ណាថែ�ល់
ម្នានិ�និិភ័័យៈខ្លួពស់់ សូ់មចូល់មើ�កាន់ិ 
ochealthinfo.com/covidhighrisk។   

* ប៉ះញីី្ជី រាយៈនាម មើនិ� មិនិរាប់៉ះប៉ះញូូ្ជីល់មើរា�ស់ញ្ញាា ថែ�ល់អាចមើកើ�ម្នានិទំាំងអ្នស់់មើនា�មើទំ។ 

ទូំរស់�ះមើ� 911 ឬទូំរស់�ះមើ�ប៉ះនិះប់៉ះស់មើ��ះ �ប៉ះនាះ ន់ិថែ�ល់មើ�ជិំ�អ្ននកបំ៉ះផ្ត��៖ទូំរស់�ះមើ� 911 ឬទូំរស់�ះមើ�ប៉ះនិះប់៉ះស់មើ��ះ �ប៉ះនាះ ន់ិថែ�ល់មើ�ជិំ�អ្ននកបំ៉ះផ្ត��៖  ឲ្យយ�ួកមើ��ឹងថា អ្ននកគ្រួ�ូវការជំំនួិយៈថែផ្តនកមើវជំីសាស្រ្តស់តស់គ្រួម្នាប់៉ះ
អ្ននកថែ�ល់ម្នានិជំំងឺ COVID-19។ 

សូ់មទូំរស់�ះមើ�អ្ននកផ្តតល់់មើស់វាថែ�ទំាំស់�ខ្លួភា� (មើវជំីប៉ះណិិ្ឌិ�) រប៉ះស់់�ួកមើ�ពាក់�័និធនឹិង មើរា�ស់ញ្ញាា មើផ្តេងៗ ថែ�ល់ម្នានិ ភា� �ៃន់ិ�ៃរ ឬ មើ�ើើ ឲ្យយ អ្ននក 
បារមភ។  

ជួំយៈស់ហការតាមការថែណ្ឌិនំារប៉ះស់់អ្ននកជួំយៈស់ហការតាមការថែណ្ឌិនំារប៉ះស់់អ្ននក
ផ្តតល់់មើស់វាថែ�ទំាំស់�ខ្លួភា�   ផ្តតល់់មើស់វាថែ�ទំាំស់�ខ្លួភា�   
(មើវជំីប៉ះណិិ្ឌិ�) (មើវជំីប៉ះណិិ្ឌិ�) ស់គ្រួម្នាប់៉ះថាន ំ និិងការថែ�ទំាំ
។ 

ផ្តតល់់ការគំាំគ្រួទំ ផ្តតល់់ការគំាំគ្រួទំ មើ�ើមី�ការទំទួំល់បានិ
អា�រ ថាន ំ និិង�គ្រួមូវការ�ះ ល់់ខ្លួួួនិ
មើផ្តេងមើទំៀ�។

ម្នានិមើល់ខ្លួទូំរស់�ះរប៉ះស់់អ្ននកផ្តតល់់ម្នានិមើល់ខ្លួទូំរស់�ះរប៉ះស់់អ្ននកផ្តតល់់
មើស់វាថែ�ទំាំស់�ខ្លួភា� (មើវជំីប៉ះណិិ្ឌិ�) មើស់វាថែ�ទំាំស់�ខ្លួភា� (មើវជំីប៉ះណិិ្ឌិ�) 
រប៉ះស់់�ួកមើ�  មើ�ថែក�រខ្លួួួនិ។  រប៉ះស់់�ួកមើ�  មើ�ថែក�រខ្លួួួនិ។  

�ិនិិ�យ និិងតាមដានិមើរា�ស់ញ្ញាា រប៉ះស់់�ួកមើ�។ �ិនិិ�យ និិងតាមដានិមើរា�ស់ញ្ញាា រប៉ះស់់�ួកមើ�។ 
គ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើមើរា�ស់ញ្ញាា រប៉ះស់់�ួកមើ�កាន់ិថែ�
�ៃន់ិ�ៃរ សូ់មរកថែស់ើងជំំនួិយៈខាងមើវជំីសាស្រ្តស់ត
ភួាមៗ។   

ថែស់ើងរកការថែ�ទំាំ �ាបាល់មើវជំីសាស្រ្តស់តប៉ះនាះ ន់ិ គ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើអ្ននកមើ�ើញមើរា�ស់ញ្ញាា �ូចខាងមើគ្រួកាម៖*  ថែស់ើងរកការថែ�ទំាំ �ាបាល់មើវជំីសាស្រ្តស់តប៉ះនាះ ន់ិ គ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើអ្ននកមើ�ើញមើរា�ស់ញ្ញាា �ូចខាងមើគ្រួកាម៖*  
�ិបាក�ក�មើងើើម 
ឈឺឺចាប់៉ះ ឬច�កថែណ្ឌិនិកន�ងមើ�ើម គ្រួទំូងឥ� 
ស្រាសាកស្រាសានិ  

ការវមើងើងសាា រ�ីភួាមៗ   
មិនិអាចភាា ក់�ឹង ខ្លួួួនិ  ឬប៉ះនិត ម្នានិ�ឹង សាា រ�ី បានិ 
ប៉ះបូ៉ះរម្នា�់ ឬម�ខ្លួម្នានិសាន មជំា   

ទំំ�័រទីំ 1 ថ្ងៃនិ 2 ទំំ�័រ  ទំំ�័រទីំ 1 ថ្ងៃនិ 2 ទំំ�័រ  

រកា ទំ�កអ្ននកថែ�ល់ម្នានិ ជំំងឺ មើ�ផ្តះ� រកា ទំ�កអ្ននកថែ�ល់ម្នានិ ជំំងឺ មើ�ផ្តះ� 
មើល់ើកថែល់ងថែ�គ្រួ�ូវទំទួំល់ការ�ាបាល់
មើវជំីសាស្រ្តស់តប៉ះនាះ ន់ិ។  ទូំរស់�ះមើ�អ្ននក
ផ្តតល់់មើស់វាថែ�ទំាំស់�ខ្លួភា� (មើវជំីប៉ះណិិ្ឌិ�
) ជាម�និ មើ�ើមី�ឲ្យយ�ឹងថា �ួកមើ�ម្នានិជំំងឺ
 COVID-19។   

ជួំយៈ�ល់់ការ មើមើល់ថែ�ស់�ើចិញឹូ្ជីម។ ជួំយៈ�ល់់ការ មើមើល់ថែ�ស់�ើចិញឹូ្ជីម។ 
កំណ្ឌិ�់ទំំនាក់ទំំនិងរវាងអ្ននកម្នានិជំំងឺ  និិងស់�ើ
ចិញឹូ្ជីមរប៉ះស់់�ួកមើ�។  



ការមើ�ើើមើ�ស់តរកជំំងឺ  COVIDការមើ�ើើមើ�ស់តរកជំំងឺ  COVID--1919 មើដាយៈឥ��ិ�ថ្ងៃ�ួ  មើដាយៈឥ��ិ�ថ្ងៃ�ួ 
គ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើអ្ននក�ិ�ថា អ្ននក ឬនិរណាម្នាន ក់មើ�កន�ងផ្តះ�អ្ននកម្នានិជំំងឺ  COVIDគ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើអ្ននក�ិ�ថា អ្ននក ឬនិរណាម្នាន ក់មើ�កន�ងផ្តះ�អ្ននកម្នានិជំំងឺ  COVID--1919 មើហើយៈចង់ឲ្យយមើ�ើើមើ�ស់ត សូ់មចូល់ មើហើយៈចង់ឲ្យយមើ�ើើមើ�ស់ត សូ់មចូល់
មើ�កាន់ិ មើ�ហទំំ�័រ ochealthinfo.com/covidtest មើ�ើម�ីរកកថែនិួងថែ�ល់អ្ននកអាចមើ�ើើមើ�ស់តបានិ។ មើ�កាន់ិ មើ�ហទំំ�័រ ochealthinfo.com/covidtest មើ�ើម�ីរកកថែនិួងថែ�ល់អ្ននកអាចមើ�ើើមើ�ស់តបានិ។ 

�និធានិស់គ្រួម្នាប់៉ះជំំងឺ COVID�និធានិស់គ្រួម្នាប់៉ះជំំងឺ COVID--1919  
ស់គ្រួម្នាប់៉ះ �័�៌ម្នានិប៉ះថែនិែម ស់តីអំ្ន�ីជំំនួិយៈកន�ងការ ទំទួំល់បានិចំណី្ឌិ  អា�រ  ការ បា�់ប៉ះង់ ការ�រ ប៉ះញ្ញាើ កន�ងការ   ប៉ះង់ថ្ងៃ�ួស់គ្រួម្នាប់៉ះ �័�៌ម្នានិប៉ះថែនិែម ស់តីអំ្ន�ីជំំនួិយៈកន�ងការ ទំទួំល់បានិចំណី្ឌិ  អា�រ  ការ បា�់ប៉ះង់ ការ�រ ប៉ះញ្ញាើ កន�ងការ   ប៉ះង់ថ្ងៃ�ួ
ជួំល់ ឬ ទំទួំល់បានិ ការថែ�ទំាំមើវជំី សាស្រ្តស់ត  សូ់មចូល់មើ�កាន់ិ មើ�ហទំំ�័រ covidជួំល់ ឬ ទំទួំល់បានិ ការថែ�ទំាំមើវជំី សាស្រ្តស់ត  សូ់មចូល់មើ�កាន់ិ មើ�ហទំំ�័រ covid1919info.ocgov.com។  info.ocgov.com។  

ប៉ះ�ក រការរកីរាល់ដាល់ថ្ងៃនិជំំងឺ COVID-19 មើ�ផ្តះ�  ប៉ះ�ក រការរកីរាល់ដាល់ថ្ងៃនិជំំងឺ COVID-19 មើ�ផ្តះ�  

ថែញក (ដាក់ឲ្យយ មើ�ដាច់ មើដាយៈ ថែឡីក) ថែញក (ដាក់ឲ្យយ មើ�ដាច់ មើដាយៈ ថែឡីក) 
និរណាម្នាន ក់ថែ�ល់ម្នានិជំំងឺ មើ�កន�ង ប៉ះនិះប់៉ះនិរណាម្នាន ក់ថែ�ល់ម្នានិជំំងឺ មើ�កន�ង ប៉ះនិះប់៉ះ
មួយៈមើផ្តេងមើទំៀ�  ឬមើ� ឆ្ៃ យៈ�ីអ្ននក�ថ្ងៃទំមួយៈមើផ្តេងមើទំៀ�  ឬមើ� ឆ្ៃ យៈ�ីអ្ននក�ថ្ងៃទំ មើ� 
កន�ង ផ្តះ� ។ គ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើ អាច មើ�រចួ 
គ្រួ�ូវ ឲ្យយ�ួកមើ�មើគ្រួប៉ះើប៉ះនិះប់៉ះទឹំក
ដាច់មើដាយៈថែឡីក។   

ថ្ងៃ�ៃទីំថ្ងៃ�ៃទីំ2727 ថែខ្លួសី់� ឆ្ន ំ ថែខ្លួសី់� ឆ្ន ំ20202020    

ពាក់ម្នាា ស់់ពាក់ម្នាា ស់់មើ� មើ�ល់អ្ននកមើ�កន�ងប៉ះនិះប់៉ះ
ថែ�មួយៈ ឬមើ� ថែក�រអ្ននកម្នានិជំំងឺ ។  អ្ននកម្នានិ
ជំំងឺ ក៏�ួរពាក់ម្នាា ស់់  (មើប៉ះើអាចពាក់បានិ  ) 
មើ�ល់មើ�ថែក�រអ្ននក�ថ្ងៃទំ។ 

ទំំ�័រទីំ ទំំ�័រទីំ 22 ថ្ងៃនិ  ថ្ងៃនិ 22 ទំំ�័រ   ទំំ�័រ  

មើចៀស់វាងការមើគ្រួប៉ះើគ្រួបាស់់រមួគាំន  នូិវ មើចៀស់វាងការមើគ្រួប៉ះើគ្រួបាស់់រមួគាំន  នូិវ 
រប៉ះស់់រប៉ះរមើគ្រួប៉ះើគ្រួបាស់់�ះ ល់់ខ្លួួួនិ រប៉ះស់់រប៉ះរមើគ្រួប៉ះើគ្រួបាស់់�ះ ល់់ខ្លួួួនិ �ូចជា
 ថែ�ង ចានិ គ្រួប៉ះដាប់៉ះគ្រួប៉ះដាផ្តះ�បាយៈ
 កថែនិេង និិង�ូក។

គ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើអ្ននកគ្រួ�ូវមើគ្រួប៉ះើគ្រួបាស់់ ទីំកថែនិួង រមួគ្រួប៉ះសិ់និមើប៉ះើអ្ននកគ្រួ�ូវមើគ្រួប៉ះើគ្រួបាស់់ ទីំកថែនិួង រមួ
គាំន   មើ�ផ្តះ� អ្ននកគ្រួ�ូវគ្រួបាក� ថាប៉ះនិះប់៉ះម្នានិគាំន   មើ�ផ្តះ� អ្ននកគ្រួ�ូវគ្រួបាក� ថាប៉ះនិះប់៉ះម្នានិ
លំ់ហូរខ្លួយល់់មើចញចូល់ ល់អ។ លំ់ហូរខ្លួយល់់មើចញចូល់ ល់អ។ មើប៉ះើកចំហ
ប៉ះងអួចមើ�ើម�ីឲ្យយ លំ់ហូរខ្លួយល់់មើចញចូល់
បានិមើគ្រួចើនិ ។  

លាងស់ម្នាអ � និិងមើបាក�ក់ស់ៃួ�ឲ្យយបានិលាងស់ម្នាអ � និិងមើបាក�ក់ស់ៃួ�ឲ្យយបានិ
សាអ � ល់អ ។  សាអ � ល់អ ។  

មើចៀស់វាងការ ប៉ះា�ម�ខ្លួរប៉ះស់់អ្ននកមើចៀស់វាងការ ប៉ះា�ម�ខ្លួរប៉ះស់់អ្ននក
  មើដាយៈមើគ្រួប៉ះើថ្ងៃ�ថែ�ល់មិនិបានិលាង
ស់ម្នាអ �  

មើចៀស់វាងទំទួំល់មើភ័ាៀវមើ�កន�ងផ្តះ� មើចៀស់វាងទំទួំល់មើភ័ាៀវមើ�កន�ងផ្តះ� 
ថែ�ល់�ួកមើ� មិនិម្នានិមើហ��ផ្តល់ចំាបាច់
ថែ�ល់គ្រួ�ូវ មើ�ទីំមើនា�។  

លាងស់ម្នាអ � និិងស់មួ្នាប់៉ះ មើមមើរា�មើល់ើថ្ងៃផ្តះវ�ែ�លាងស់ម្នាអ � និិងស់មួ្នាប់៉ះ មើមមើរា�មើល់ើថ្ងៃផ្តះវ�ែ�
  «ថែ�ល់ប៉ះា�ពាល់់មើគ្រួចើនិ»  «ថែ�ល់ប៉ះា�ពាល់់មើគ្រួចើនិ»ជាញឹកញាប់៉ះ�ូចជា
ទូំរស់�ះ មើ�មើឡីប៉ះញី្ញា    
�� ប៉ះនិះប់៉ះទឹំក និិងថ្ងៃ�ទាំើ រ។  

 លាងថ្ងៃ�ឲ្យយបានិញឹកញាប់៉ះ  លាងថ្ងៃ�ឲ្យយបានិញឹកញាប់៉ះ ជាមួយៈ 
សាបូូ៉ះ និិងទឹំក  កន�ងរយៈៈមើ�ល់យ៉ាាង �ិច
 20 វនិាទីំ ។   




