
ហេ�តុុអី្វី� ចត្តាា លី�ស័័កខួ្លួ �ន ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបានបើ�ក្បែកែរនរណាម្នាន ក់ក្បែ�លម្នានកូវី�ី-19 អ្ននកប្រ�វូីក្បែ�សិប្រម្នាកបើ�ផ្ទះះ�និងបើ�ឆ្ងាា យពីីបើ� (ចត្តាា ឡីីសិ័
កខួ្លួ �ន) បើប្រ��ថាអ្ននកអាចប្រ�វូីបានចម្លលងនិងចម្លលងរាលដាល ជម្លា � ថី្វីីបើ�ើអ្ននកម្លិនក្បែ�លឈឺ� ។ នរណាម្នាន ក់ក្បែ�ល
�កពិីបើ�ធន៍បើរា�សិញ្ញាា  កូវី�ី-19 ប្រ�វូីក្បែ�ក្បែ�កខួ្លួ �នមួ្លយរំបើពីច បើ�ើយបើធីើបើ�សិា  ថី្វីីបើ�ើពួីកបើ�ប្រ�វូីបានទទួលវ៉ាា ក់�ងំ
រចួបើ�ើយកា  ី។ បើរា�សិញ្ញាា កូវី�ី-19អាចម្នានបើរា�សិញ្ញាា �ូចជាប្រ�នុផ្តាា �យ (រមួ្លទាំងំ “ការបើ�ៀរសំិបើបារ”) អាក្បែឡីរ�ីីត្តាម្ល
រ�ូវីឬផ្តាា �យ (ឧទាំ�រណ៍ប៍្រ�នុបើ�ា  កអក បើ�ៀរសិំបើបារ ឈឺ�រាងកាយ) ។

ហេតុើខំ្លួ� �ត្រូតុវូហេ�ីើចត្តាា ឡី�ស័័កខួ្លួ �នយូូរប៉ុុុន្មាា នដែ�រ ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាា នបើរា�សិញ្ញាា  អ្ននកអាច�ញ្ចច �់ចត្តាា ឡីសីិ័ក ហេត្រូ�យូពី� 10 ថ្ងៃ�ៃពី�ថ្ងៃ�ៃទំ�ន្មាក់ទំ�នងចុងហេត្រូ�យូរប៉ុស័់អ្វីនក 
ជាមួ្លយ ជនម្នានវីរីុសិបើ�� ឬ ហេត្រូ�យូពី� 7 ថ្ងៃ�ៃត្រូប៉ុស័ិនហេប៉ុើអ្វីនកហេតុស័ា ហេ�ើញថាវជិ្ជជមាន (បើលើកក្បែលងក្បែ�ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�វូី
បានបើ�សិា  5 ថ្ងៃថ្វីា ឬយូរជាង បើប្រកាយពីីទំ�ក់ទំនងចុងបើប្រកាយ) ។* អ្ននកបើ�ក្បែ�ប្រ�ួ�ពីិនិ�យខួ្លួ �នចំបើ�� បើរា�សិញ្ញាា  បើ�ើយ
អ្ននុវី�ា ការប្រ�យ័�នប្រ�ក្បែយង បានក្បែណ៍� ំ(ឧ. �ក់ម្នាា សិ, ��ល �រាងកាយ) សិប្រម្នា�់ 14 ថ្ងៃថ្វីាពីីទំ�ក់ទំនងចុងបើប្រកាយ ។

ច�ុត្រូប៉ុសិ័នហេប៉ុើខំ្លួ� �បានចាក់ថាន �វ៉ាា ក់សាំ�ងឬមានកូវ�ី-19 ពី�មុុន ?
ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្វីនកធ្លាា ប៉ុ់មានកូវ�ី-19 កុ�ងក�ឡុីងប៉ុ� ដែខ្លួកដែនាងមុក ឬ ហេប៉ុើអ្វីនក បានចាក់ថាន បំើពី�បើល� ហេ�ហេពីលី
ទំ�ន្មាក់ទំ�នងរប៉ុស័់អ្វីនក អ្ននកម្លិនចាំបាច់បើធីើចត្តាា ឡីសីិ័ក �រា�ណាអ្ននកមុិនមានហេ�គស័ញ្ញាា  ។* អ្ននកបើ�ក្បែ�
ប្រ�ួ�ពីិនិ�យខួ្លួ �នចំបើ�� បើរា�សិញ្ញាា  បើ�ើយអ្ននុវី�ា ការប្រ�យ័�នប្រ�ក្បែយងបានក្បែណ៍�ំ (ឧ. �ក់ម្នាា សិ ��ល �រាងកាយ) 
សិប្រម្នា�់ 14 ថ្ងៃថ្វីាពីីទំ�ក់ទំនងចុងបើប្រកាយ ជាមួ្លយអ្ននកក្បែ�លម្នានកូវី�ី-19 ។ ត្រូប៉ុសិ័នហេប៉ុើអ្វីនក បានទំទួំលីវ៉ាា ក់សាំ�ង
ហេពីញហេលីញ អ្វីនកនឹងត្រូតុវូដែតុហេ�ីើហេតុស័ា  5-7 ថ្ងៃ�ៃហេត្រូ�យូពី�ទំ�ន្មាក់ទំ�នងចុងហេត្រូ�យូរប៉ុស័់អ្វីនក ។

ហេតុើខំ្លួ� �ហេ�ីើចត្តាា ឡី�ស័័កខួ្លួ �ន�ូចហេមុាច ?
សិប្រម្នាកបើ�ផ្ទះះ�បើលើកក្បែលងក្បែ�ទទួលការពីាបាលសិុខ្លួភាពីកុំឲ្យយបើ�ម្លកបើលងផ្ទះះ�ឲ្យយបើ�� ។  ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រ�វូីក្បែ�បើ�កុ�ង 
ទីកក្បែនលងជាមួ្លយបើ� ៖
• បើ�យ៉ាា ងបើ�ចណាសិ់ 6 �ី���ពីីម្លនុសិី�ថ្ងៃទជាពីិបើសិសិ អ្នសិ់អ្ននកក្បែ�លអាចធ្លាល ក់ខួ្លួ �នឈឺ� ។
• �ក់ម្នាា សិបើ�បើពីលបើ�ក្បែកែរបើ� ។ ប្រ��កម្លអកនិងកណាា សិ់រ�សិ់អ្ននក ។
• បើ�ើក�ងួ �ចនិងទីាំរបើ�ើម្លែី �បើងើ ើនចំណូ៍លខ្លួយល់បើច�ចូល, បើ�បើពីលអាចបើធីើបាននិងម្នានសិុវី�ិិភាពីបើ�ើម្លែីនឹង

បើធីើក្បែ��បើន� ។
• បើប្រ�ើ�នះ�់ទឹកដាច់បើដាយក្បែឡីកប្រ�សិិនបើ�ើអាចបើធីើបាន ។
• លាងថ្ងៃ�រ�ស់ិអ្ននកជា�ឹកញា�់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកម្លិនអាចលាយថ្ងៃ� សូិម្លបើប្រ�ើទឹកអ្ន�ម្ល័យថ្ងៃ� ក្បែ�លម្នានអាលកុល

យ៉ាា ងបើ�ចណាសិ់ 60% ។
• សិំអា� ឬសិម្នាល �់បើម្លបើរា�ថ្ងៃផ្ទះះណាក្បែ�លអ្ននក�ា�ជា�ឹកញា�់ ។
ហេតុើខំ្លួ� �ត្រូតុវូដែតុហេ�ីើហេតុស័ា រកកូវ�ី-19 កុ�ងក�ឡុីងហេពីលីចត្តាា ឡី�ស័័កខួ្លួ �នឬ ?
ក្បែម្លនបើ�ើយ អ្ននកប្រ�វូីក្បែ�បើធីើបើ�សិា ីភាល ម្លៗ បើ�បើពីលបើ�បានប្របា�់អ្ននកថាអ្ននកប្រ�ក្បែ�លប្រ�វូីបានចម្លលងនឹងកូវី�ី-19 ថីី្វីបើ�ើ
អ្ននកបើរា�សិញ្ញាា ក៏បើដាយ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបើ�សិា បើ�ើ�ថាអ្នវីជិជម្នាន អ្ននកប្រ�វូីក្បែ�បើធីើបើ�សិា ម្លាងបើទៀ� 5–7 ថ្ងៃថ្វីាបើប្រកាយពីី
ទំ�ក់ទំនងចុងបើប្រកាយជាមួ្លយអ្ននកក្បែ�លម្នានកូវី�ី-19 ។ នរណាក្បែ�លអ្នភិិវីឌ្ឈឈន៍បើរា�សិញ្ញាា កូវី�ី-19 ប្រ�វូីក្បែ�បើធីើបើ�សិា
មួ្លយរំបើពីច ។ បើ�សិា កូវី�ី-19 កុ�ងរ�ឋកាលី�ូ �ញាា  ��ម្លិនអ្នសិលុយចំបើ��អ្ននកណាក្បែ�លប្រ�វូីការវ៉ាបើឡីើយ ។ អ្ននកអាចដាក់
បើពីលណា�់ជួ�បើធីើបើ�សិា  បើដាយម្លិនអ្នសិ់លុយ ក្បែសីិងរក�ល ីនិកក្បែ�លអាចបើ�ើរចូលបានឬ ទិ�ប្រ�ដា�់បើធីើបើ�សិា ខួ្លួ �ន ពីីឱសិ
ថ្វី�ឋ នកុ�ងមូ្លលបើ��ុរ�សិ់អ្ននក ។ ក្បែសីិងរកទីត្តាំងបើធីើបើ�សិា ត្តាម្លអ្ននឡា� ឬទូរសិ័ពីះ (833) 422-4255 ឬ 211 ។

ហេតុើខំ្លួ� �គួរហេ�ីើ�ូចហេមុាចត្រូប៉ុស័ិនហេប៉ុើខំ្លួ� �ចាប៉ុ់ហេ�ាើមុមានហេ�គស័ញ្ញាា  ?
ក្បែ�កខួ្លួ �នមួ្លយរំបើពីចពីីអ្ននក�ថ្ងៃទបើ�ើយបើធីើបើ�សិា  ។ ទាំក់ទងអ្ននកផ្ទះាល់បើសិវ៉ាក្បែថ្វីទាំសំិុខ្លួភាពីបើដាយសួិរសិំណួ៍រអ្នំពីីបើរា�សិញ្ញាា
រ�សិ់អ្ននក ឬ ក្បែថ្វីទាំ ំឬការក្បែថ្វីទាំសុំិខ្លួភាពី និងប្របា�់បើ�ឲ្យយ�ឹងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសិិិ�បើ�កុ�ង ប្រកមុ្លម្នាន�និភិ័យខ្លួពស់ិ។

ដែស័ែ នកូ� QR 
ហេ�ើមុី�ទំស័សន្មាតុ�ណ
អ្វីនារកមុាហេ�កុ�ង
ត្រូកដាស័�ាយូហេន� ។

*�រហេលីើកដែលីង ៖និបើយ៉ាជករ�ស់ិអ្ននក ទីកក្បែនលងរសិ់បើ� ឬ 
ប្រកសួិងសិុខាភិិបាលមូ្លលដាឋ នអាចម្នាន�ប្រមូ្លវីការខ្លួុសិៗគ្មាន  ។

សូិម្លអាន ការក្បែណ៍�ំបើពី�បើល� ។
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អី្វី�ដែ�លីអ្វីនកត្រូតុវូដែតុ�ឹងត្រូប៉ុសិ័នហេប៉ុើអ្វីនកបានហេ�ដែកីរនរណាមាន ក់ដែ�លីមានកូវ�ី-19

ហេស័ចកា �ដែណន្មា�ចត្តាា ឡី�ស័ក័ខួ្លួ �ន 
សិប្រម្នា�់�ុ�គលក្បែ�លប្រ�វូីបានចម្លលងកូវី�ី-19

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Home-Isolation-Guidance.aspx#closecontact
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Symptoms-Risks.aspx#Question1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html?s_cid=11569:fully%20vaccinated:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN.Grants:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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