សេវាេុខភាពនិងម្នុេស

2525 Grand Avenue, Long Beach, CA 90815
(៥៦២) ៥៧០-៤០០០ FAX (៥៦២) ៥៧០-៤០៤៩

ទីក្រុងឡុងបច
៊ិ នាយរដ្ឋានននសេវារម្មេខ
ុ ភាពនិងម្នុេសជាតិ
បទបញ្ជារបេ់ម្ន្រនតេ
ី ខ
ុ ភាព
ម្ន្រនតេ
ី ខ
ុ ភាពបញ្ជាេក្រាប់ការក្រប់ក្រងនន រូវដ
ិ -១៩
េណ្តាប់ធ្នាប់ការដរខលួនសចញជាបនទាន់ននេុខភាពសាធ្ារណ្ៈ
សចញកាលបរិសចេទបញ្ជា នងៃទី ៧ ខខឧេភាឆនាាំ ២០២០

បទបញ្ជាសនេះចូលជាធររានរហូតដល់រានការលុបស ាលជាលាយលរខណ្៍អរសរសដ្ាយម្ន្រនតីេុខាភិបាល។
េសងខប៖ ដីកា ាត់ខចងការផ្លាេ់បតូរេិទធិសធវើវិសសាធនរម្មសឡើងវិញនិងជាំនួេនូវបទបញ្ជាដ្ាច់សដ្ាយខឡរពីម្ុនខដលសចញ

សដ្ាយម្ន្រនតីេុខភាពឡុងប៊ិច ាប់ពីនងៃទី៣១ ខខម្ីនាឆនាាំ ២០២០ការផ្លាេ់បតូរបទបញ្ជាសនេះរានស ាលបាំណ្ងតក្ម្ឹម្ជាម្ួយ
ការខណ្នាាំេក្រាប់ម្ជឈម្ណ្ឌលក្តួតពិនិតយជាំងឺ (CDC) េក្រាប់ការបេះពាល់ទារ់ទងនឹងេហរម្ន៍ស ានឹង រូវិដ-១៩ខដល
ផ្លាេ់បតូររយៈសពលននហានិភ័យននការក្បឈម្ពី“ការ ាប់ស្តើម្ស ារេញ្ញា” ស ា“ ៤៨ សរាងម្ុនសពលស ារេញ្ញា ាប់ស្តើម្។
បទបញ្ជាសនេះរ៏ផ្លាេ់បតូររយៈសពលននភាពឯសកាពី ៧ នងៃបនទាប់ពីការ ាប់ស្តើម្ស ារេញ្ញាស ា ១០ នងៃបនទាប់ពីការ ាប់ស្តើម្
ស ារេញ្ញា។
រដឋកាលីហវ័រនីញាេថិតរនុងភាពអាេននសដ្ាយសារខតជាំងឺ ាតតាត រូវិដ-១៩ ។ការរីរ ាលដ្ាលននណ្ូខវលរូរូណាវាវី (រូវិ
ដ-១៩) រឺជាសក្ ាេះថ្នារ់ដ៏ធាំម្ួយចាំសពាេះេុខភាពរបេ់សាធ្ារណ្ៈជនស ាទីក្រុងឡុងប៊ិច។ រូវិដ-១៩ អាច ាលដ្ាលយាង
ងាយក្េួលរវាងម្នុេសខដលរានទាំនារ់ទាំនងជិតេនិទធនឹង នា។ ម្នុេសក្រប់ នារានហានិភ័យរនុងការធ្លារ់ខលួនឈឺសដ្ាយ រូ
វិដ-១៩បុខនតម្នុេសម្ួយចាំនួនងាយនឹងរានជាំងឺធៃន់ធៃររួម្ទាាំងជាំងឺរលារេួតនិងេរី ាងគ។ការប ាជ័យឬការសលាប់

សដ្ាយសារអាយុសថានភាពកាយេម្បទានិងឬសថានភាពេុខភាព។បចចុបបននសនេះម្ិនរានវារ់សាាំងការពារសដើម្បីការពារ
ក្បឆាាំងនឹង រូវិដ-១៩ និងម្ិនរានការពាបាលជារ់លារ់ចាំសពាេះស ារេញ្ញារបេ់វាសឡើយ។
សដើម្បីជួយឱ្យការរីរ ាលដ្ាលយឺតនន រូវិដ-១៩ ការពារបុរគលងាយរងសក្ ាេះនិងការពារក្បព័នធខងទាាំេុខភាពស ាឡងប៊ិច
រុាំសអាយរានការម្ួស ាវា ាាំបាច់េក្រាប់ម្ន្រនតីេុខភាពទីក្រុងឡុងប៊ិច (ម្ន្រនតីេុខាភិបាល) តក្ម្ូវឱ្យរានភាពឯសកាសដ្ាយ
ខលួនឯងចាំសពាេះម្នុេសខដលក្តូវបានសរសធវើស ារវិនិចេ័យ។ ឬទាំនងជារាន រូវិដ-១៩ ។

េថត
ិ ស ាសក្កាម្េិទធិអណ
ាំ ាចរបេ់ក្បសទេកាលីហរវ័ នីញាេុខភាពនិង
ខ្នររូដេុវតថិភាព ១០១០៤០, ១០១០៨៥, ១២០១៧៥, ១២០២១៥, ១២០២២០, និង ១២០២២៥
បទបញ្ជាេុខភាពក្រុងឡុងដ៍ជាទីក្រុងឡុងដ៍ៈ
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បុរល
គ ទាាំងអេ់ខដលក្តូវបានសរសធវសើ ារវិនច
ិ យ
េ័ ថ្ារានឬខដលទាំនងជារាន រូវដ
ិ -១៩ ក្តូវខតខញរខលន
ួ សរសចញ។ ម្នុេស
ទាាំងសនេះតក្ម្ូវឱ្យសធវត
ើ ាម្ការខណ្នាាំទាាំងអេ់ស ារនុងបទបញ្ជាសនេះនិងឯរសារខណ្នាាំេព
តី េ
ី ខ
ុ ភាពសាធ្ារណ្ៈខដល
សយាងស ារនង
ុ បទបញ្ជាសនេះ។

តក្ម្ូវការឯសកាេក្រាប់បុរគលខដលក្តូវបានសធវើស ារវិនិចេ័យឬទាំនងជារាន រូវិដ-១៩
បុរគលទាាំងអេ់ខដលក្តូវបានសរសធវើស ារវិនិចេ័យថ្ារានឬទាំនងជារាន រូវិដ-១៩ ក្តូវខត ាត់វិធ្ានការដូចខាងសក្កាម្ៈ
១។ ខញរខលួនឯងស ារនុងលាំស ាដ្ឋានរហូតដល់៖
រ។ យាងសហាចណាេ់ ៣ នងៃ (៧២ សរាង) បានរនលង្ុតស ាតាាំងពីការជាេេះសេបើយខដលបានរាំណ្ត់ថ្ាជា

ដាំសណាេះក្សាយក្រុនស្តាសដ្ាយម្ិនសក្បើថ្នាាំបនថយក្រុនស្តានិងសធវើឱ្យក្បសេើរសឡើងនូវការរអរដសងហើម្ខលីនិងស ារ
េញ្ញាស្សងៗសទៀត។

ខ។ យាងសហាចណាេ់រយៈសពល ១០ នងៃ ាប់តាាំងពីស ារេញ្ញាបានសលចសចញម្រណាម្ួយស ាសពលសក្កាយ
រហូតទាល់ខតបុរគលរនារ់បានជាេេះសេបើយសហើយយាងសហាចណាេ់១០នងៃបានរនលង្ុតស ា ាប់តាាំងពីស ារេញ្ញា
សលចសចញម្រសទាេះអនរណាស ាសពលសក្កាយបុរគលខដលស ាដ្ាច់ឆៃាយម្ិនអាច ារសចញពីរខនលងឯសការបេ់ពួរសរ
ឬចូរខនលងសាធ្ារណ្ៈឬឯរជនស្សងសទៀតបានសទសលើរខលងខតទទួលការពាបាល ាាំបាច់។

២។ ពិនត
ិ យសឡើងវិញសដ្ាយយរចិតទ
ត ុរដ្ារ់និងតាម្ដ្ានយាងដិតដល់នវូ ាល់តក្ម្ូវការខដលរានរនុង “ សេចរតខី ណ្នាាំអព
ាំ ី
ការដរខលួនសចញស ា្ទេះេក្រាប់ម្នុេសខដលរានរូរណ
ូ ាវាវីការឆ្លងសម្ស ារឆនាាំ ២០១៩ (រូវដ
ិ -១៩) ខដលរានជា

ភាសា អង់សរលេ និង សអេាញ។

៣។ ក្បាប់ទន
ាំ ារ់ទាំនងក្រួសារនដរូជត
ិ េនទ
ិ អ
ធ នរសម្ើលខងនិងអនរស្សងសទៀតខដលរានទាំនារ់ទន
ាំ ងជិតេនទ
ិ ជ
ធ ាម្ួយពួរសរ
៤៨ សរាងម្ុនស ារេញ្ញារបេ់ពួរសរ ាប់ស្តើម្ឬសពលខដលពួរសររានស ារេញ្ញា (ទារ់ទងនឹងភាពជិតេនទ
ិ ធ) ខដល
ពួរសរ ាាំបាច់ក្តូវផ្តាច់ខលួន។

៤. សយាងឯរសារជិតដិតស ានឹងឯរសារ "ស ាលការណ្៍ខណ្នាាំការធ្ានា ាប់រង្ទេះេក្រាប់ទាំនារ់ទន
ាំ ងជិតេនទ
ិ ន
ធ ឹងជាំងរ
ឺ ូ
រណ
ូ ាវីឆាន ាំ ២០១៩ (រូវដ
ិ -១៩)" ខដលរានជាភាសា អង់សរលេ និង សអេាញ។ឯរសារសនេះពិ ពណ្៌នាអាំពីជាំហាន

នានាខដលទាំនារ់ទាំនងជិតេនិទធក្តូវសធវើសដើម្បីការពារការរីរ ាលដ្ាលនន រូវដ
ិ -១៩ ។ ជាំហានខដលបានពិពណ្៌នាស ា
រនុងឯរសារសនេះរឺ ាាំបាច់ពីសក្ពាេះជិតទាំនារ់ទាំនងទាំនងជាក្តូវបានបេះពាល់ស ានឹង រូវិដ-១៩ សហើយក្បេិនសបើឆ្លងសម្
ស ារអាច ាលដ្ាលយាងងាយក្េួលរូវិដ-១៩ ស ាអនរដនទេូម្បីខតពួរសររានស ារេញ្ញាក្សាលឬ មានស ារេញ្ញា។
បុរល
គ រនារ់ៗតក្ម្ូវឱ្យខញរខលួនពួរសរសក្ពាេះពួរសររានឬទាំនងជារានរូវដ
ិ -១៩។ភាពឯសកាសដ្ាយខលួនឯងក្តូវបាទាម្ទារ
ជាបនទាន់ក្បេិនសបើម្នុេសរនារ់ជួបរតតាម្ួយឬសក្ចើនដូចខាងសក្កាម្ៈ
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រ។ ការសធវើសតេតម្នទីរពិសសាធន៍វិជជរានេក្រាប់ រូវិដ-១៩។
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