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

មន្ត្រីសុខាភិបាលបញ្ជាឱ្យត្រួរពិ្ិរយ កូវិដ-១៩
បទបញ្ជាសុែភាពសាធារណៈអាសន្្ការដាក់ឱ្យន ាដាច់ពីនេ
នចញកាលបរិនចេទបញ្ជាទិញ៖ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកកកដាឆ្ាាំ ២០២០
បទបញ្ជានន្េះចូលជាធរមាន្រហូតដល់មាន្ការលុបន ាលជាលាយលកខណ៍អកសរនដាយមន្រន្តីសុខាភិបាល។
សសចក្រីសសខេប៖ បទបញ្ជារធានារ៉ាប់រងខដលបាន្នធវើបចចុបបន្្ភាពនន្េះនធវើវិនសាធន្កមមន
នចញនដាយមន្រន្តីសុែភាព

ើងវិញន្ិងជាំន្ួសឱ្យបទបញ្ជាការធានាពីមុន្ខដល

ុងប៊ិច ាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភាឆ្ាាំ ២០២០ ។ ទាក់ទងន្ឹងការបេះពាល់ន្ឹង កីវិដ-១៩ ។ ការផ្លាស់បតូរត្តូវបាន្

បន្លិចជាពណ៌នលឿង។”
រដឋកាលីហវ័រញាសថិតក្ុងភាពអាសន្្នដាយសារខតជាំងឺរាតដាប់ធ័រ(កូវិដ-១៩)រាតតាត។ ការរីករាលដាលថ្ន្ណូខវលកូរូណាវ៉ាវី(កូវិដ-១៩)េឺ
ជានត្្ាេះថ្្ាក់ដ៏ធាំមួយចាំនពាេះសុែភាពរបស់សាធារណជន្ន ាក្ុងទីត្កុង

ុងប៊ិច។ កូវិដ-១៩អាចរាលដាលយាងងាយត្សួលរវាងមន្ុសស

ខដលមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជិតស្ិទធន្ឹង្្ា។បុេគលខដលមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជិតស្ិទធជាមួយមន្ុសសខដលត្តូវបាន្នេនធវើនរាេវិន្ិចេ័យថ្ាមាន្ឬទាំន្ងជា
មាន្កូវិដ-១៩អាចងាយឆ្លងន្ិងរាលដាលវានទាេះបីពួកនេមាន្នរាេសញ្ញាត្សាលក៏នដាយ។មិន្មាន្វ៉ាក់សាាំងនដើមបីការពារត្បឆាាំងន្ឹងថ្្ាាំ កូវិ
ដ-១៩ន្ិងមិន្មាន្ការពាបាលជាក់លាក់ចាំនពាេះនរាេសញ្ញារបស់វានទ។មន្ុសសត្េប់រូបត្បងុយន្ឹងជាំងឺខដលមាន្ជមៃឺកូវិដ-១៩បុខន្តមន្ុសស
ែលេះងាយន្ឹងមាន្ជាំងឺធៃន្់ធៃររួមទាាំងជាំងឺរលាកសួតជាំងឺនែសោយនសរីរាងគឬឬការសលាប់នដាយសារអាយុរបស់ពួកនេសថាន្ភាពរាងកាយន្ិងឬ
សថាន្ភាពសុែភាព។
នដើមបីជួយដល់ការរីករាលដាលរបស់ កូវិដ-១៩ យឺត ៗ ការពារបុេគលងាយរងនត្្ាេះន្ិងការពារត្បព័ន្ធសុខាភិបាលន ា
ការលិចលង់វា ាាំបាច់សត្មាប់មន្រន្តីសុែភាពទីត្កុង

ុងប៊ិចកុាំនអាយមាន្

ុងប៊ិច (មន្រន្តីសុខាភិបាល) តត្មូវឱ្យមាន្ការផ្តាច់ែលួន្របស់មន្ុសសខដលត្បឈមន្ឹង

មន្ុសសខដលត្តូវបាន្នេនធវើនរាេវិន្ិចេ័យថ្ាមាន្ឬទាំន្ងជាមាន្ កូវិដ-១៩។ការដាក់ឱ្យន ាដាច់ពី្្ាបាំខបកមន្ុសសខដលត្តូវបាន្បេះពាល់ន ា
ន្ឹងថ្្ាាំ កូវិដ-១៩ ពីអ្កដថ្ទរហូតដល់វាត្តូវបាន្នេកាំណត់ថ្ាពួកនេមិន្មាន្នត្្ាេះថ្្ាក់ក្ុងការរាលដាលជាំងឺ។ នន្េះការពារមន្ុសសត្េប់្្ារួម
ទាាំងមន្ុសសខដលមាន្ហាន្ិភ័យែពស់ថ្ន្ជាំងឺធៃន្់ធៃរដូចជាមន្ុសស ាស់ន្ិងមន្ុសសខដលមាន្ត្បព័ន្ធភាពសុាាំចុេះនែសោយ។

សថិរស ាសត្រាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ត្បសទ្សរាលីហ្វ័រ្ីញាសុខភាព្ិខ

ផ្នែក្ក្ូដសុវរថិភាព ១០១០៤០, ១០១០៨៥, ១២០១៧៥, ១២០២១៥, ១២០២២០, ្ិខ ១២០២២៥
បទ្បញ្ជាសុខភាពត្ក្ុខឡុខដ៍ជាទ្ីត្ក្ុខឡុខដ៍៍ៈ

រាល់ទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខត្រួសារដដរូជិរសែិទ្ធអក្
ែ សមើលផ្ែ្ិខអែក្ជិរសែិទ្ធផ្ដលមា្ទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខជិរសែិទ្ធជាមួយម្ុសសផ្ដលត្រូវបា្សរ

ស្វើសរារវិ្ិចឆ័យថាមា្ឬទ្ំ្ខជាមា្ ក្ូវិដ-១៩ ខណ៍ៈសពលផ្ដលម្ុសសមែាក្់សនាោះរឺឆ្ខ
ល ត្រូវផ្រផ្រាច់ខលួ្។ ម្ុសសផ្ដលត្រូវបា្
ដាក្់ឱ្យដាច់ពីសររត្មូវឱ្យស្វើតាមរារផ្ណនាំទាំខអស់ស ាក្ែខ
ុ បទ្បញ្ជាស្ោះ្ិខឯក្សារផ្ណនាំសរីពីសុខភាពសាធារណ៍ៈផ្ដល
បា្ស ាខស ាក្ែុខបទ្បញ្ជាស្ោះ។
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រត្មូវរារដាច់ខារសត្មាប់ទ្ន
ំ ាក្់ទ្ំ្ខត្រួសារដដរូជរ
ិ សែទ្
ិ ធអែក្ផ្ែទាំ្ខ
ិ ទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខជិរសែិទ្ធរបស់ម្ុសសផ្ដលមា្ឬទ្ំ្ខជា
មា្ ក្ូវិដ-១៩

ម្ុសសមែាក្់ត្រូវបា្សរចារ់ទ្ុក្ថាជាទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខជិរសែិទ្ធរបស់ម្ុសសផ្ដលមា្ឬទ្ំ្ខជាមា្ ក្ូវិដ-១៩ ត្បសិ្សបើពួក្សរ៖
ក្។ សថិរក្ែុខចមងាយត្បាំមួយ (៦) ហ្វីរសលើសពី ១០ នាទ្ីឬ
ខ។ មា្ទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខសដាយផ្ទាល់ផ្ដលមិ្បា្រារពារស ា្ឹខរារសំងារ់ឬរារហ្ូរសចញ (ឧ។ក្ណតាស់ឬក្អក្)
របស់ម្ុសសផ្ដលត្រូវបា្សរស្វើសរារវិ្ិចឆ័យថាមា្ឬទ្ំ្ខជាមា្ ក្ូវិដ-១៩ ។
បុរគលទាំខអស់ផ្ដលដឹខថាពួក្សរមា្ទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខជិរសែិទ្ធ (ដូចជាសមាជិក្ត្រួសារដដរូជិរសែិទ្ធអែក្សមើលផ្ែស ាខាខសត្រាក្ផ្្លខផ្ែទាំសុខ
ភាពឬទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខជិរសែិទ្ធសនសខសទ្ៀរ)

ជាមួយបុរគលផ្ដលមា្សរារសញ្ញាឬជាបុរគលថែាំអាសពីរី្ដូចផ្ដលបា្ក្ំណរ់សដាយបទ្បញ្ជាស្ោះ

(ខាខសត្រាម), រត្មូវឱ្យស្វើសក្មមភាពដូចខាខសត្រាម៍ៈ
•

ត្រូវបា្សរដាក្់ឱ្យស ាដាច់ពីសរស ាក្ែុខនទោះឬក្ផ្្លខសែាក្់ស ាសនសខសទ្ៀររហ្ូរដល់ ១៤ ដែងរិរចាប់ពីដែងចុខ
សត្រាយផ្ដលពួក្សរបា្ទាក្់ទ្ខជាមួយអែក្ផ្ដលមា្សរារសញ្ញាស្ោះឬទ្ំ្ខជាមា្ក្ូវិដ-១៩ ។កា
រដាក់ែលួន្នដាយែលួន្ឯងេឺ ាាំបាច់ត្បសិន្នបើបុេគលមាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជិតស្ិទធជាមួយមន្ុសសខដលមាន្៖
ក។ ការនធវើនតសតមន្ទីរពិនសាធន្៍វិជជមាន្សត្មាប់ កូវិដ-១៩។
ែ។ សញ្ញាន្ិងនរាេសញ្ញាខដលត្តូវន្ឹង កូវិដ-១៩ក្ុងរយៈនពល ១៤ ថ្ងៃថ្ន្ការទាក់ទងជិតស្ិទធជាមួយ
មន្ុសសម្ាក់ខដលធលាប់មាន្ឬត្តូវបាន្នេនជឿជាក់ថ្ាមាន្ កូវិដ-១៩។ ឬ
េ។ ត្តូវបាន្ជូន្ដាំណឹងនដាយត្េូនពទយថ្ាពួកនេទាំន្ងជាមាន្ កូវិដ-១៩ ។

•

បុេគលម្ាក់ៗតត្មូវឱ្យផ្តាច់ែលួន្នដាយែលួន្ឯងសត្មាប់រយៈនពល១៤ថ្ងៃកូវិដ-១៩។រយៈនពលថ្ន្ការភញាស់នដាយសារខតពួកនេមាន្
ហាន្ិភ័យែពស់ក្ុងការអភិវឌ្ឍន្ិងរីករាលដាល កូវិដ-១៩។ជន្ខដលត្តូវបាន្នេដាក់ឱ្យន ាដាច់ពីនេមិន្អាច ាកនចញពីកខន្លងខដល
ត្តូវបាន្នេដាក់ឱ្យន ាដាច់ពីនេឬចូលកខន្លងសាធារណៈឬឯកជន្នសសងនទៀតក្ុងកាំ
ខតទទួលបាន្ការពាបាល ាាំបាច់។ត្បសិន្នបើបុេគលម្ាក់ត្តូវបាន្នធវើនតសតក្ុងអាំ

ុងនពលថ្ន្ការដាក់ឱ្យន ាដាច់ពីនេនលើកខលង

ុងនពលថ្ន្ការដាច់រយៈនពល 14 ថ្ងៃនហើយលទធ

សលេឺអវិជជមាន្នន្េះមិន្រាប់បញ្ចូលអ្កពីការដាក់ឱ្យន ាដាច់ពីនេនទ។ អ្កត្តូវខតន ាដាច់នដាយខ

កពីនេក្ុងរយៈនពល ១៤ ថ្ងៃនព

ញ។

k.

ពិ្ិរយសឡើខវិញសដាយយក្ចិររទ្ុក្ដាក្់្ិខតាមដា្

ាខដិរដល់្ូវរាល់រត្មូវរារផ្ដលមា្ក្ែុខ “ស ាលរារណ៍ផ្ណនាំ

រារធានារាប់រខនទោះសត្មាប់ទ្ំនាក្់ទ្ំ្ខជិរសែិទ្ធស ា្ឹខជំខឺក្ូរូណាវីឆែាំ២០១៩(ក្ូវិដ-១៩)”ខដលអាចនត្បើបាន្ជាភាសា
អង់នេលស ន្ិង នអសប៉ាញ ។

x.

ត្បសិ្សបើអែក្ផ្ដលដាច់ពីសរធលាក្់ខលួ្ឈឺត្រុ្សររាក្អក្ឬដក្ដសខហើមខលីៗ

អស់ក្មលាំខសាច់ដុំឬឈឺខលួ្ឈឺក្ាលបារ់បខ់រស

ជារិឬក្លិ្ែមីឈឺបំពខ់ក្ត្ចមុោះសហ្ៀរសំសបារក្អួរក្អួរឬរារ។(សទាោះបីសរារសញ្ញារបស់ពួក្សរត្សាល) សដើមបីរារពារអែក្ដដទ្ពីក្ូ
វិដ-១៩

ពួក្សររួរផ្រស ាដាច់សដាយផ្ឡក្ពីសរស ានទោះ្ិខឆងាយពីម្ុសសសនសខសទ្ៀរ។្ិខអ្ុវររតាម"សសចក្រីផ្ណនាំអំពី

រារដក្ខលួ្សចញស ានទោះសត្មាប់អែក្ផ្ដលមា្វីរុសក្ូរូណារារឆ្លខសមសរារឆែាំ២០១៩(ក្ូវិដ-១៩)ផ្ដលអាចរក្បា្ជា
ភាសា អខ់សរលស ្ិខ សអសបាញ។ ស្ោះរឺសដាយសារផ្រពួក្សរទ្ំ្ខជាមា្ក្ូវិដ-១៩ សហ្ើយសបើដូសចែាោះអាចចមលខវាស ាអែក្ដ
ដទ្។
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"នរាេសញ្ញាលកខណៈ" ត្តូវបាន្កាំណត់ថ្ាជាមន្ុសសខដលត្តូវបាន្នេនធវើនរាេវិន្ិចេ័យថ្ាមាន្ឬទាំន្ងជាមាន្ការធានារ៉ាប់រងសុែភាពេត្មប ២៩ ាប់នសតើម ២ ថ្ងៃមុន្នពលពួកនេ ាប់នសតើមបងហាញនរាេសញ្ញារហូតដល់ភាពឯនការបស់មន្ុសសននាេះចប់។
“ បុេគលខដលមិន្ដឹងែលួន្មាន្នរាេសញ្ញា” ត្តូវបាន្នេកាំណត់ថ្ាជាមន្ុសសម្ាក់ខដលមាន្នតសតវិជជមាន្ -ID ១៩ (នតសតភីនអស-PCR សាំរាប់នអស
នអសនអសនអសនអន្នអ) បុខន្តមិន្មាន្នរាេសញ្ញាណាខដលត្តូវបាន្នេេិតថ្ាឆ្លង ២ ថ្ងៃមុន្នពលការនធវើនតសតរបស់ពួកនេត្តូវបាន្នធវើន
រហូតដល់ ១០ ថ្ងៃនត្កាយ ការសាកលបងរបស់ពួកនេត្តូវបាន្នធវើន

ើង

ើង។

បទបញ្ជានន្េះមិន្អន្ុវតតចាំនពាេះន្ិនយាជិកថ្ន្ទីភ្ាក់ងាររដឋាភិបាលន្ិងអ្កនធវើការខស្កនហដឋារចនាសមព័ន្ធសាំខាន្់ៗនសសងនទៀតន

ើយ។

ត្បសិន្នបើទីភ្ាក់ងារនន្េះពិនត្្ាេះនយាបល់ជាមួយមន្រន្តីសុខាភិបាលបាន្នធវើការនបតជញាចិតត ។នដាយសារការខណនាាំ CDC ខដលវិធីសាត្សតជាំន្ួស
កូវិដ-១៩ការការពារការបញ្ជូន្េឺ ាាំបាច់នដើមបីធានាបាន្ន្ូវការបន្តនសវាកមមសាំខាន្់ៗដល់សហេមន្៍។កខន្លងខងទាាំសុែភាពក៏អាចសត្មប
សត្មួលពិធីសារដាច់នដាយខ

ករបស់ពួកនេន ាចាំនពាេះមុែកងវេះកខន្លងនធវើការធៃន្់ធៃរ។

មន្រន្តីសុខាភិបាលអាច ាត់វិធាន្ការបខន្ថមខដលអាចរាប់បញ្ចូលការឃុាំែលួន្សុីវិលន ាមណឌលសុែភាពឬទីតាាំងនសសងនទៀតនដើមបី ការពារសុែ
ភាពសាធារណៈត្បសិន្នបើបុេគលខដលជាកមមវតថុបទបញ្ជានន្េះរំនលាភឬែកខាន្មិន្បាន្អន្ុវតតតាមបទបញ្ជានន្េះ។ ការបាំពាន្បទបញ្ជានន្េះេឺ
ជាបទមជឈិមខដលត្តូវសតនទានទាសដាក់ពន្ធនា្ារការផ្ាកពិន្័យឬទាាំងន ានត្កាមសុែភាពរដឋកាលីហវ័រញាន្ិងមាត្តា ១២០២៧៥ ។នលើសពី
នន្េះនទៀតអន្ុនលាមតាមខស្កទី ៤១៦០១ ថ្ន្ត្កមរដឋកាលីហវ័រញារដឋមន្រន្តីសុខាភិបាលនស្ើឱ្យនាយបូលីសត្កុង

ុងប៊ិចធានាន្ូវការន្ារពន្ិង

អន្ុវតតបទបញ្ជានន្េះ។ការរំនលាភនលើបទបបញ្ញតតិណាមួយថ្ន្បទបញ្ជានន្េះេឺជាការេាំរាមកាំខហងខដលន្ឹងនកើតមាន្នហើយបងកការេាំរាមកាំខហង
ដល់សុែភាពសាធារណៈ។

វាត្តូវបាន្នេបញ្ជាដូនច្េះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
មន្រន្តីសុខាភិបាលត្កុង ុងប៊ិច
កាលបរិនចេទ៖ ថ្ងៃទី ២៧ ខែកកកដាឆ្ាាំ ២០២០

ការផ្សព្វផ្ាយបទបញ្ជ
ា បន្ទាន់

ក្នុងន្ទមជាប្បធានផ្ផ្នក្ការពារសុ៊ីវ ិលសប្ាប់ ទ៊ីប្ក្ុងឡុងបិចអនុ លោមតាមប្ក្ុងឡុងបិ ច

ប្ក្ម ("LBMC") ផ្ផ្នក្ ២.៦៩.០៦០.A និ ងអនុលោមតាមបទបបញ្ញត្ិ នត ន LBMC ជំ ព្ូក្ ៨.១២០ ខ្ំុប្ត្ូវបាន

អនុ ញ្ជញត្ឱ្យប្បកាសឱ្យលប្បើបទបបញ្ញ ត្ិ ស
ត ប្ាប់ ការពារអាយុជ៊ីវ ិត្និ ងប្ទព្យសមបត្តិផ្ែលរងផ្លប៉ះពាល់លោយ
ប្ក្បខណ្ឌបន្ទាន់ ១៩ លោយអនុ លោមតាមផ្ផ្នក្ចាប់ របស់រោាភិ បាល។ ៨៦៣៤, និ ង LBMC ផ្ផ្នក្ ២.៦៩.0៧
0.A និង ៨.១២០.0២0 ។ ខាងលប្កាមលន៉ះនឹ ងានប្បសិទិ ភា
ធ ព្សប្ាប់ ថិរលវោននការបញ្ជ
ា ទិ ញមន្រនត៊ីសុខាភិ បា

លឡុងបិ ច, មន្រនត៊ីសុខភាព្សប្ាប់ បទបញ្ជ
ា ននប្ក្បខ័ណ្ឌទ៊ី ១៩៖ បទបញ្ជ
ា ការធាន្ទរប់ រងសុខភាព្សាធារណ្ៈ
សាធារណ្ៈផ្ែលបានលចញផ្ាយខាងលលើផ្ែលប្ត្ូវបានរប់ បញ្ូច លទំងស្សុងលោយលោង៖
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បទបញ្ជ
ា មន្រនត៊ីសុខាភិ បាលទ៊ី ប្ក្ុងឡងបិចបទបញ្ជ
ា របស់មន្រនត៊ីសុខាភិ បាលសំរប់ប្ត្ួត្ព្ិនិត្យលលើ ក្ូ វ ិែ-១៩៖ សុខ
ភាព្សាធារណ្ៈបន្ទាន់ បទបញ្ជ
ា ោច់ លោយផ្ឡក្ប្ត្ូវផ្ត្ប្ត្ូវបានប្បកាសលអាយលប្បើ ជាបទបញ្ជ
ា សំរប់ ការពារ
អាយុជ៊ីវ ិត្និ ងប្ទព្យសមបត្តិ។

ជនណាលប្កាយព្៊ី បានែឹ ងលោយលចត្ន្ទែឹ ងនិ ងរ ំលោភឬបែិលសធឬលធវសប្បផ្ែសលោយលចត្ន្ទលែើមប៊ីអនុ លោម
តាមបទបញ្ជ
ា សុខភាព្ផ្ែលប្ត្ូវបានបញ្ជ
ា ក្់ លោយចាប់ ខាងលលើនឹងានព្ិ រទ
ុ ភា
ធ ព្ព្៊ីបទមជឈិមផ្ែលប្ត្ូវផ្តន្ទា
លទសលោយព្ិ ន័យមិ នលលើសព្៊ី មួយពាន់ែុោារ (១.០០០ ែុ ោារ) លោយជាប់ព្នធន្ទគារក្នុងរយៈលព្លមួ យ មិ ន

លលើសព្៊ី ប្បាំមួយ (ប្បាំមួយ) ផ្ខឬលោយការព្ិ ន័យនិ ងការជាប់ ព្នធន្ទគារផ្បបលន៉ះ។ (លលខក្ូែប្ក្ុងឡុងបិចផ្ផ្នក្
៨.១២០.០៣០ ។ លអ។ និង ៨.១២០.០៣០.E.៣)

វាត្តូវបាន្នេបញ្ជាដូនច្េះ៖

Thomas B. Modica
ប្បធានប្ក្ុង, ទ៊ីប្ក្ុងឡុងបិចកាល
បរ ិលចេទ: នថៃទ៊ី ២៨ ផ្ខក្ក្កោឆ្នំ
២០២០

