សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំចត្តាាឡីស័
ី ក
័ ខ្លួួ �ន
ី
សម្រា�ប់់បុុគ្គគលដែ�លត្រូ�វូ បានចម្លល ងកូូ វីដ-19
អ្វីី �ដែ�លអ្នន កត្រូ�វូ តែ�ដឹឹងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាននៅ�ក្បែ�ែរនរណាម្នាាក់់ដែ�លមានកូូ វី ីដ-19

ហេ�តុុអ្វីី� ចត្តាាលីីស័័កខ្លួួ �ន ?
ូ �សម្រា�កនៅ�ផ្ទះះ �និិងនៅ�ឆ្ងាាយពីីគេ� (ចត្តាាឡីីស័័
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាននៅ�ក្បែ�ែរនរណាម្នាាក់់ដែ�លមានកូូ វី ីដ-19 អ្នន កត្រូ�វតែ
កខ្លួួ �ន) ព្រោះ��ះថាអ្នន កអាចត្រូ�វូ បានចម្លល ងនិិងចម្លល ងរាលដាល ជម្ងឺឺ� ថ្វីី �បើ�ើអ្ននកមិិនដែ�លឈឺឺ ។ នរណាម្នាាក់់ដែ�ល
ូ �ញែ�កខ្លួួ �នមួួ យរំំពេ�ច ហើ�ើយធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ថ្វីី �បើ�ើពួួកគេ�ត្រូ�វូ បានទទួួ លវ៉ាាក់់សាំង
ដកពិិសោ�ធន៍៍រោ�គសញ្ញាា កូូ វី ីដ-19 ត្រូ�វតែ
ំ
រួ ួចហើ�ើយក្តីី� ។ រោ�គសញ្ញាាកូូ វី ីដ-19អាចមានរោ�គសញ្ញាាដូូ ចជាគ្រុ� ុនផ្តាាសាយ (រួ ួមទាំ ំង “ការហៀ�ៀរសំំបោ�រ”) អាឡែ�រហ្សីី�តាម
រដូូ វឬផ្តាាសាយ (ឧទាហរណ៍៍គ្រុ� ុនក្តៅ�ៅ ក្អអ ក ហៀ�ៀរសំំបោ�រ ឈឺឺរាងកាយ) ។

តើ�ើខ្ញុំំ�ត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័កខ្លួួ �នយូូរប៉ុុ�ន្មាានដែ�រ ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាានរោ�គសញ្ញាា អ្នន កអាចបញ្ចច ប់់ចត្តាាឡីីស័័ក ក្រោ��យពីី 10 ថ្ងៃ�ៃពីីថ្ងៃ�ៃទំំនាក់់ទំំនងចុុងក្រោ��យរបស់់អ្ននក
ជាមួួ យ ជនមានវី ីរុុសនោះ�ះ ឬ ក្រោ��យពីី 7 ថ្ងៃ�ៃប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកតេ�ស្តតឃើ�ើញថាវិ ិជ្ជជមាន (លើ�ើកលែ�ងតែ�ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ
បានតេ�ស្តត 5 ថ្ងៃ�ៃ ឬយូូរជាង ក្រោ��យពីីទំំនាក់់ទំំនងចុុងក្រោ��យ) ។* អ្នន កនៅ�តែ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយខ្លួួ �នចំំពោះ�ះ រោ�គសញ្ញាា ហើ�ើយ
អនុុវត្តត ការប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ង បានណែ�នាំំ (ឧ. ពាក់់ម៉ាាស, គន្លាាតរាងកាយ) សម្រា�ប់់ 14 ថ្ងៃ�ៃ ពីីទំំនាក់់ទំំនងចុុងក្រោ��យ ។

ី
ចុះះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�បានចាក់់ថ្នាំំ វ៉ា
� ា ក់់សាំំងឬមានកូូ វីដ-19
ពីីមុុន ?
ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្នន កធ្លាាប់់មានកូូ វី ីដ-19 ក្នុុ�ងកំំឡុ
ុ ងបីីខែ�កន្លែ�ែងមក ឬ បើ�ើអ្ននក បានចាក់់ថ្នាំំ�ពេ�ញលេ�ញ នៅ�ពេ�ល
ទំំនាក់់ទំំនងរបស់់អ្ននក អ្នន កមិិនចាំំបាច់់ធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័ក ដរាបណាអ្នន កមិិនមានរោ�គសញ្ញាា ។* អ្នន កនៅ�តែ�
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយខ្លួួ �នចំំពោះ�ះ រោ�គសញ្ញាា ហើ�ើយអនុុវត្តត ការប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ងបានណែ�នាំំ (ឧ. ពាក់់ម៉ាាស គន្លាាតរាងកាយ)
សម្រា�ប់់ 14 ថ្ងៃ�ៃ ពីីទំំនាក់់ទំំនងចុុងក្រោ��យ ជាមួួ យអ្នន កដែ�លមានកូូ វី ីដ-19 ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក បានទទួួ លវ៉ាាក់់សាំំង
ពេ�ញលេ�ញ អ្នន កនឹឹងត្រូ�វូ តែ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត 5-7 ថ្ងៃ�ៃក្រោ��យពីីទំំនាក់់ទំំនងចុុងក្រោ��យរបស់់អ្ននក ។

តើ�ើខ្ញុំំ�ធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័កខ្លួួ �នដូូ ចម្តេ�េច ?
ូ �នៅ�ក្នុុ�ង
សម្រា�កនៅ�ផ្ទះះ �លើ�ើកលែ�ងតែ�ទទួួ លការព្យាាបាលសុុខភាពកុំំ�ឲ្យយគេ�មកលេ�ងផ្ទះះ �ឲ្យយសោះ�ះ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�វតែ
ទីីកន្លែ�ែ ងជាមួួ យគេ� ៖
• នៅ�យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ 6 ហ្វ៊ីី�តពីីមនុុស្សសដទៃ�ជាពិិសេ�ស អស់់អ្ននកដែ�លអាចធ្លាាក់់ខ្លួួ �នឈឺឺ ។
• ពាក់់ម៉ាាសនៅ�ពេ�លនៅ�ក្បែ�ែរគេ� ។ គ្រ�បកម្អអ កនិិងកណ្ដា
ា ស់់របស់់អ្ននក ។
• បើ�ើកបង្អួួ �ចនិិងទ្វាា រដើ�ើម្បីី� បង្កើ�ើ �នចំំណូូលខ្យយល់់ចេ�ញចូូល, នៅ�ពេ�លអាចធ្វើ�ើ�បាននិិងមានសុុវត្ថិិ�ភាពដើ�ើម្បីី�នឹឹង
ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ ។
• ប្រើ��ើបន្ទទប់់ទឹឹកដាច់់ដោ�យឡែ�កប្រ�សិិនបើ�ើអាចធ្វើ�ើ�បាន ។
• លាងដៃ�របស់់អ្ននកជាញឹឹកញាប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនអាចលាយដៃ� សូូ មប្រើ��ើទឹឹកអនាម័័យដៃ� ដែ�លមានអាលកុុល
យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ 60% ។
• សំំអាត ឬសម្លាាប់់មេ�រោ�គផ្ទៃ�ៃ ណាដែ�លអ្នន កប៉ះះ�ជាញឹឹកញាប់់ ។

ី
តើ�ើខ្ញុំំ�ត្រូ�វូ តែ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត រកកូូ វីដ-19
ក្នុុ�ងកំំឡុ
ុ ងពេ�លចត្តាាឡីីស័័កខ្លួួ �នឬ ?
ូ �ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តីី�ភ្លាាមៗ នៅ�ពេ�លគេ�បានប្រា�ប់់អ្ននកថាអ្នន កប្រ�ហែ�លត្រូ�វូ បានចម្លល ងនឹឹងកូូ វី ីដ-19 ថ្វីី �បើ�ើ
មែ�នហើ�ើយ អ្នន កត្រូ�វតែ
ូ �ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតម្តតងទៀ�ៀត 5–7 ថ្ងៃ�ៃក្រោ��យពីី
អ្នន ករោ�គសញ្ញាាក៏៏ដោ�យ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកតេ�ស្តតឃើ�ើញថាអវិ ិជ្ជជ មាន អ្នន កត្រូ�វតែ
ូ �ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
ទំំនាក់់ទំំនងចុុងក្រោ��យជាមួួ យអ្នន កដែ�លមានកូូ វី ីដ-19 ។ នរណាដែ�លអភិិវឌ្ឈឈន៍៍រោ�គសញ្ញាាកូូ វី ីដ-19 ត្រូ�វតែ
មួួ យរំំពេ�ច ។ តេ�ស្តតកូូ វី ីដ-19 ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ កាលីីហ្វូូ �ញ៉ាា គឺឺមិិនអសលុុយចំំពោះ�ះអ្នន កណាដែ�លត្រូ�វូ ការវាឡើ�ើយ ។ អ្នន កអាចដាក់់
ពេ�លណាត់់ជួួបធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ដោ�យមិិនអស់់លុុយ ស្វែ�ែ ងរកគ្លីី�និិកដែ�លអាចដើ�ើរចូូ លបានឬ ទិិញប្រ�ដាប់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ខ្លួួ �ន ពីីឱស
ថស្ឋាា នក្នុុ�ងមូូ លហេ�តុុរបស់់អ្ននក ។ ស្វែ�ែ ងរកទីីតាំំងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមអនឡាញ ឬទូូ រស័័ព្ទទ (833) 422-4255 ឬ 211 ។

តើ�ើខ្ញុំំ�គួួរធ្វើ�ើ�ដូូ ចម្តេ�េចប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មមានរោ�គសញ្ញាា ?
ញែ�កខ្លួួ �នមួួ យរំំពេ�ចពីីអ្ននកដទៃ�ហើ�ើយធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ។ ទាក់់ទងអ្នន កផ្តតល់់សេ�វាថែ�ទាំ ំសុុខភាពដោ�យសួួ រសំំណួួរអំំពីរោ�គស
ី
ញ្ញាា
របស់់អ្ននក ឬ ថែ�ទាំ ំ ឬការថែ�ទាំ ំសុុខភាព និិងប្រា�ប់់គេ�ឲ្យយដឹឹងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង ក្រុ� ុមមានហានិិភ័័យខ្ពព ស់់។

ស្គែ�ែនកូូ ដ QR
ដើ�ើម្បីី�ទស្សសនាតំំណ
អន្តតរកម្មមនៅ�ក្នុុ�ង
ក្រ�ដាសផ្សាាយនេះ�ះ ។

*ការលើ�ើកលែ�ង ៖និិយោ�ជករបស់់អ្ននក ទីីកន្លែ�ែ ងរស់់នៅ� ឬ
ក្រ�សួួ ងសុុខាភិិបាលមូូ លដ្ឋាា នអាចមានតម្រូ�ូវការខុុសៗគ្នាា ។
សូូ មអាន ការណែ�នាំំពេ�ញលេ�ញ ។
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