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ជំំហាន SMARTER ទាំំងនេះ�ះគឺឺជាឧបករណ៍៍សាមញ្ញញ និិងច្បាាស់់លាស់់សម្រា�ប់់
ប្រ�ជាជនកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាាក្នុុ�ងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ នៅ�ពេ�លដែ�លពួួ កគេ�រុុករកផែ�នការ
SMARTER ដែ�លជាដំំណាក់់កាលបន្ទាាប់់របស់់រដ្ឋឋ នៃ�ការរាតត្បាាតកូូ វី ីដ-19 ។ ដើ�ើម្បីី�
រៀ�ៀនបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត អំំពីីរបៀ�ៀបយើ�ើងកំំពុុងរៀ�ៀបចំំសម្រា�ប់់ការរី ីករាលដាលឬការ
បំំប្លែ�ែ ងនៃ�កូូ វី ីដ-19សូូមចូូ លទៅ� covid19.ca.gov/smarter

ការចាក់់ថ្នាំំ �

បុុគ្គគលទាំ ំងអស់់ត្រូ�វូ បា
 នណែ�នាំំដោ �យហ្មមត់់ចត់់ដើ�ើម្បីី�បានព័ត៌
័ ៌មានបច្ចុុ�ប្បបន្នន ជាមួួ យការចាក់់ថ្នាំំ�កូូ វី ីដ-19 ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនទាន់់បានបញ្ចច ប់់ស៊េ�េ រីប
ី ឋមរបស់់អ្ន
 ន ក(ពីីរដូូសសម្រា�ប់់ វ៉ាាក់់សាំង
ំ Moderna ឬ Pfizer ឬមួួយដូូស
នៃ�វ៉ាាក់់សាំង
ំ J&J) អ្នន កគួួរធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ �ភ្លាាមៗ ។ ទទួួ លបា
 នវ៉ាាក់់សាំង
ំ ជម្រុ� ុញនៅ�ពេ�លដល់់កំំណត់់ពេ�ល ។

ម៉ាាស
សមល្អអ  និិងការត្រ�ងនឹឹងធានាថាអ្ននកទទួួ លបា
 នអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ច្រើ��ើនបំំផុត
ុ ពីីកា
 រពាក់់ម៉ាាស ។ ឧបករណ៍៍
ដកដង្ហើ�ើ �ម (រួ ួមទាំ ំង N95s, KN95s, និិង KF94s) ឬម៉ាាសវះ�កាត់់ត្រូ�វូ បា
 នណែ�នាំំជំ
 ំនួួសឱ្យយម៉ាាសក្រ�ណាត់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ម៉ាាសណាមួួយគឺឺប្រ�សើ�ើរជាងគ្មាាន ។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូ ូប ដោ�យមិិនគិិតពីីស្ថាា នភាពនៃ�ការទទួួ លថ្នាំ
 ំ�បង្កាារ ត្រូ�វូ បា
 នគេ�
ណែ�នាំំយ៉ាាងមុុតមាំំឱ្យយពាក់់ម៉ាាស់់នៅ �ក្នុុ�ងផ្ទះះ� ដើ�ើម្បីី�រួ ួមគ្នាា បន្តត ការពារសុុខភាព និិងសុុខុុមាលភាពរបស់់អ្ន
 ន កងាយ
រងគ្រោះ��ះបំំផុុត ។ ក្រុ� ុមទាំ ំងនេះ�ះរួ ួមមានៈៈ កុុមារដែ�លមិិនមានសិិទ្ធិិ�ទទួួ លបា
 នវ៉ាាក់់សាំង
ំ  ប្រ�ជាជនកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាាដែ �ល
មានវ័ ័យចំំណាស់់ ជនពិិការ ក៏៏ដូូចជាអ្ននកដែ�លមានប្រ�ព័័ន្ធធ ការពាររាងកាយចុះះ�ខ្សោ�ោយ ឬលក្ខខ ខណ្ឌឌវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ រ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�
ស្មុុ�គស្មាា ញ ។

ខ្យយល់់ចេ�ញចូូ ល

កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ក្រៅ��អគារតែ�ងតែ�ជា វិ ិធីីមួួយដែ�លសុុវត្ថិិ�ភាពបំំផុុត ។ ការធ្វើ�ើ�អោ�យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូ
 ូ វខ្យយល់់ចេ�ញចូូ ល (លំំហូូរ
ខ្យយល់់) នៅ�ពេ�លដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�អាចការពារមនុុស្សសដោ�យកាត់់បន្ថថយបរិ ិមាណមេ�រោ�គនៅ�ក្នុុ�ងខ្យយល់់។ អ្នន កអាច
ថ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងចំ
 ំពោះ�ះគុុណភាពខ្យ
 យល់់ក្នុុ�ងអគារដោ�យការបើ�ើកទ្វាា រ និិងបង្អួួ �ចនិិងការប្រើ��ើប្រា�ស់់ឧបករណ៍៍ខ្យយល់់
ចល័័ត ។

តេ�ស្តត
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានការចម្លលងឬរោ�គស

ញ្ញាាអ្ននកគួួរតែ�តេ�ស្តត ជាមួួ យឧបករណ៍៍ប្រើ��ើនៅ�ផ្ទះះ� ឬ ទទួួ លកា
 រធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត មួួយ
នៅ�ទីីតាំំងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ឬមន្ទីី
 �ឬថែ�ទាំ ំសុុខភាពមួួយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកតេ�ស្តត ឃើ�ើញថា
 អ វិ ិជ្ជជ មាននឹឹងឧបករណ៍៍តេ �ស្តត ធ្វើ�ើ�
នៅ�ផ្ទះះ�ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានរោ�គសញ្ញាាកូូ វី ីដ-19 តេ�ស្តត មើ�ើលម្តត
 ងទៀ�ៀតនៅ�ឧបករណ៍៍ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត នៅ�ផ្ទះះ�ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�ល 24-48
ម៉ោ�ោ ងឬទ
 ទួួ លបា
 នតេ�ស្តត PCR ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ តេ�ស្តត PCR និិងតេ�ស្តត ធ្វើ�ើ�នៅ�ផ្ទះះ�អាចប្រា�ប់់អំំពីីកូូ វី ីដ-19 ប៉ុុ�ន្តែ�ែ តេ�ស្តត 
នីីមួួ យៗមា
 ននូូវលទ្ធធផលវិ ិជ្ជជ មានម្តត ងម្កាាលនិិងអ វិ ិជ្ជជ មានក្លែ�ែ ងក្លាាយ ។

ការនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�ក

បុុគ្គគលណាដែ �លត្រូ�វូ បា
 នតេ�ស្តត ឃើ�ើញថា
 វិ ិជ្ជជ មានត្រូ�វូ តែ�សម្រា�កនៅ�ផ្ទះះ�យ៉ាាងហោ�ចណាស់់5
  ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយរហូូ តដល់់គ្រុ� ុន
និិងរោ�គសញ្ញាារបស់់ពួ
 ួ កគេ�បានគ្រា�ន់់បើ�ើ ។ តេ�ស្តត ជាមួួ យនឹឹងតេ�ស្តត ធ្វើ�ើ�នៅ�ផ្ទះះ�ចំំឬក្រោ��យពីីថ្ងៃ�ៃទីីប្រាំ�ំដើ�ើម្បីី�បញ្ជាា ក់់ថា
អ្នន កមិិនអាចចម្លលងទៀ�ៀតបាន ។

ការព្យាាបាល

មានឱសថមួ
 ួ យចំំនួួនដែ�លត្រូ�វូ បា
 នអនុុម័័តសម្រា�ប់់ការព្យាាបាលការចម្លលងកូូ វី ីដ-19 ជាពិិសេ�សសម្រា�ប់

់អស់់អ្ន
 ន ក
ដែ�លមានហានិិភ័័យខ្ពពសនៃ�ជម្ងឺឺ�ធ្ងងន់់ធ្ងង រ ។ ទាក់់ទងអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាថែ�ទាំសុ
ំ ុខភាពរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�សម្រេ��ចប្រ�សិិនបើ�ើ
ឱសថនោះ�ះគឺត្រូឺ�វូ សម្រា�ប់់អ្ននកឬអត់់ ។
ប្រ�ជាជនកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាាក៏៏គួួរតែ�យកចិិត្តតទុុកដាក់់ចំំពោះ�ះការណែ�នាំំពីីអ្ននកដឹឹកនាំំសុុខភាពសាធារណៈៈក្នុុ�ងតំំបន់់
របស់់ពួួកគេ�ផងដែ�រ ដោ�យសារលក្ខខ ខណ្ឌឌក្នុុ�ងតំំបន់់អាចធានាបាននូូ វវិ ិធីីសាស្រ្ត�តផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ មន្ត្រី�ី�រដ្ឋឋ នឹឹងបន្តតធ្វើ�ើ�
ឲ្យយជំំហានSMARTER ទាំំងនេះ�ះមានបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននកឲ្យយឆ្លលងកាត់់ជម្ងឺឺ �រី ីករាតត្បាាតដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ។
បណ្តា
ា ញទូូ រស័័ព្ទទ សម្រា�ប់់កូូ វី ីដ-19
1-833-422-4255
ថ្ងៃ�ៃចន្ទទ -ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ម៉ោ�ោង 8ព្រឹ�ឹក – 8យប់់
ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍៍ – ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ ម៉ោ�ោង 8ព្រឹ�ឹក – 5ល្ងាាច

COVID19.CA.GOV
សកម្មម ភាពរបស់់យើ�ើង
ិ
ជួួយស្រោ��ចស្រ�ង់់ជីី វិត

