សេវាេុខភាពនិងម្នុេស

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

ទីក្រុងឡុងប៊ិចនាយរដ្ឋានននសេវារម្មេុខភាពនិងម្នុេសជាតិ
បទបញ្ជារបេ់ម្ន្រនតីេុខភាព
ម្ន្រនតីេុខភាពបញ្ជាេក្រាប់ការក្រប់ក្រងនន រូវិដ-១៩
សណ្តាប់ធ្នាប់ការដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ននសុខ្ភាពសាធ្ារណ្ៈ
ចេញកាលបរិចេេទបញ្ជា នងៃទី ២៨ ខខ្កកកដាឆនាាំ ២០២០។

បទបញ្ជាចនេះេូលជាធរមានរហូតដល់មានការលុបច ាលជាលាយលកខណ្៍អកសរចដាយមន្រនតីសុខាភិបាល។
សេចក្តីេសខេប៖ ដីកា ាត់ខេងការផ្លាស់បតូរចនេះចធវើវិចសាធនកមមចែើងវិញនិងជាំនួសនូវបទបញ្ជាដាេ់ចដាយខែកខដលចេញ
ចដាយមន្រនតីសុខ្ភាពែុងប៊ិេ ាប់ពីនងៃទី ៧ ខខ្ឧសភាឆនាាំ ២០២០ ។ ទាក់ទងនឹងការបេះពាល់នឹងអាយឌីអាយ ១៩ ខដល
ផ្លាស់បតូរលកខណ្ៈវិនិេេ័យសម្មាប់ការឈប់ឯចកា។ ការផ្លាស់បតូរម្តូវបានបនលិេជាពណ្៌ចលឿង។
រដឋកាលីហវ័រនីញាសថិតកនុងភាពអាសននចដាយសារខតជាំងឺរាតតាត កូវិដ-១៩ ។ការរីករាលដាលននណ្ូខវលកូរូណាវាវី (កូវិ
ដ-១៩) គឺជាចម្្ាេះថ្នាក់ដ៏ធាំមួយេាំចពាេះសុខ្ភាពរបស់សាធ្ារណ្ៈជនច ាទីម្កុងែុងប៊ិេ។ កូវិដ-១៩ អាេរាលដាលយាង
ងាយម្សួលរវាងមនុសសខដលមានទាំន្ាក់ទាំនងជិតសនិទធនឹង្នា។ មនុសសម្គប់្នាមានហានិភ័យកនុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺចដាយ កូ
វិដ-១៩បុខនតមនុសសមួយេាំនួនងាយនឹងមានជាំងឺធៃន់ធៃររួមទាាំងជាំងឺរលាកសួតនិងសរីរាងគ។ការបរាជ័យឬការសលាប់
ចដាយសារអាយុសថានភាពកាយសមបទានិងឬសថានភាពសុខ្ភាព។បេចុបបននចនេះមិនមានវាក់សាាំងការពារចដើមបីការពារ
ម្បឆាាំងនឹង កូវិដ-១៩ និងមិនមានការពាបាលជាក់លាក់េាំចពាេះចរាគសញ្ញារបស់វាចែើយ។

ចដើមបីជួយឱ្យការរីករាលដាលយឺតនន កូវិដ-១៩ ការពារបុគគលងាយរងចម្្ាេះនិងការពារម្បព័នធខងទាាំសុខ្ភាពច ាែងប៊ិេ
កុាំចអាយមានការមួច ាវា ាាំបាេ់សម្មាប់មន្រនតីសុខ្ភាពទីម្កុងែុងប៊ិេ (មន្រនតីសុខាភិបាល) តម្មូវឱ្យមានភាពឯចកាចដាយ
ខ្លួនឯងេាំចពាេះមនុសសខដលម្តូវបានចគចធវើចរាគវិនិេេ័យ។ ឬទាំនងជាមាន កូវិដ-១៩ ។
េថិតស ាសក្កាម្េិទធិអំណាចរបេ់ក្បសទេកាលីហ្វ័រនីញាេុខភាពនិង
ផ្នែររូដេុវតថិភាព ១០១០៤០, ១០១០៨៥, ១២០១៧៥, ១២០២១៥, ១២០២២០, និង ១២០២២៥
បទបញ្ជាេុខភាពក្រុងឡុងដ៍ជាទីក្រុងឡុងដ៍៍ៈ

បុរគលទាំងអេ់ផ្ដលក្តូវបានសរស្វើស ារវិនិចឆ័យថារានឬផ្ដលទំនងជារាន រូវិដ-១៩ ក្តូវផ្តផ្ែរខលួនសរសចែ។ ម្នុេស
ទាំងសនេះតក្ម្ូវឱ្យស្វើតាម្ការផ្ែនាំទាំងអេ់ស ារែុងបទបញ្ជាសនេះនិងឯរសារផ្ែនាំេតីពីេុខភាពសាធារែ៍ៈផ្ដល
ស ាងស ារែុងបទបញ្ជាសនេះ។
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តម្មូវការឯចកាសម្មាប់បុគគលខដលម្តូវបានចធវើចរាគវិនិេេ័យឬទាំនងជាមាន កូវិដ-១៩

បុគគលទាាំងអស់ខដលម្តូវបានចគចធវើចរាគវិនិេេ័យថ្ាមានឬទាំនងជាមាន កូវិដ-១៩ ម្តូវខត ាត់វិធ្ានការដូេខាងចម្កាមៈ
១។ ខញកខ្លួនឯងច ាកនុងលាំច ាដឋានរហូតដល់៖
ក។ យាងចហាេណាស់ 10 នងៃបានកនលងផុតច ា ាប់តាាំងពីការ ាប់ចផតើមចរាគសញ្ញានិង
ខ្។ យាងចហាេណាស់ ២៤ ចមាងបានកនលងផុតច ាតាាំងពីការចដាេះម្សាយម្គុនច្តាចដាយមិនចម្បើថ្នាាំបនថយ
ម្គុនច្តានិង

គ។ចរាគសញ្ញាចផសងចទៀតមានភាពម្បចសើរចែើង។
អនកខដលឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 ខដលមិនខដលវិវតតចរាគសញ្ញា កូវិដ-១៩អាេបញ្ឈប់ភាពឯចកានិងការម្បុងម្បយ័តន

ចផសងចទៀតកនុងរយៈចពល ១០ នងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិចេេទននការចធវើចតសតិ៍វិជជមាន RT-PCR ចលើកដាំបូងសាំរាប់ SARS-CoV2 RNA ។
រហូតទាល់ខតបុគគលមនាក់បានជាសេះចសបើយចហើយយាងចហាេណាស់១០នងៃបានកនលងផុតច ា ាប់តាាំងពីចរាគសញ្ញា
ចលេចេញមកចទាេះអនកណាច ាចពលចម្កាយបុគគលខដលច ាដាេ់ឆៃាយមិនអាេ ាកចេញពីកខនលងឯចការបស់ពួកចគ
ឬេូកខនលងសាធ្ារណ្ៈឬឯកជនចផសងចទៀតបានចទចលើកខលងខតទទួលការពាបាល ាាំបាេ់។
២។ ពិនិតយសឡើងវិែសដ្ាយយរចិតតទុរដ្ារ់និងតាម្ដ្ាន

ាងដិតដល់នូវ ាល់តក្ម្ូវការផ្ដលរានរែុង“ សេចរតីផ្ែនាំអំពី

ការដរខលួនសចែស ានទេះេក្រាប់ម្នុេសផ្ដលរានរូរូណាវ៉ាវីការឆ្លងសម្ស ារឆែាំ ២០១៩ (រូវិដ-១៩) ខដលមានជា
ភាសា អង់ចគលស និង ចអសាញ។

៣។ ក្បាប់ទំនារ់ទំនងក្រួសារនដរូជិតេែិទធអែរសម្ើលផ្ែនិងអែរសនសងសទៀតផ្ដលរានទំនារ់ទំនងជិតេែិទធជាម្ួយពួរសរ
៤៨ សរាងម្ុនស ារេញ្ញារបេ់ពួរសរចាប់សនតើម្ឬសពលផ្ដលពួរសររានស ារេញ្ញា (ទារ់ទងនឹងភាពជិតេែិទធ) ផ្ដល
ពួរសរចាំបាច់ក្តូវផ្តាច់ខលួន។

៤. ស

ាងឯរសារជិតដិតស ានឹងឯរសារ "ស ាលការែ៍ផ្ែនាំការធានា ៉ាប់រងនទេះេក្រាប់ទំនារ់ទំនងជិតេែិទធនឹងជំងឺរូ

រូណាវីឆែាំ ២០១៩ (រូវិដ-១៩)" ផ្ដលរានជាភាសា អង់ចគលស និង ចអសាញ។ឯកសារចនេះពិ ពណ្៌ន្ាអាំពីជាំហាន
ន្ាន្ាខដលទាំន្ាក់ទាំនងជិតសនិទធម្តូវចធវើចដើមបីការពារការរីករាលដាលនន កូវិដ-១៩ ។ ជាំហានខដលបានពិពណ្៌ន្ាច ា

កនុងឯកសារចនេះគឺ ាាំបាេ់ពីចម្ពាេះជិតទាំន្ាក់ទាំនងទាំនងជាម្តូវបានបេះពាល់ច ានឹង កូវិដ-១៩ ចហើយម្បសិនចបើឆ្លងចម
ចរាគអាេរាលដាលយាងងាយម្សួលកូវិដ-១៩ ច ាអនកដនទសូមបីខតពួកចគមានចរាគសញ្ញាម្សាលឬ្មានចរាគសញ្ញា។
បុរគលរែារ់ៗតក្ម្ូវឱ្យផ្ែរខលួនពួរសរសក្្ាេះពួរសររានឬទំនងជារានរូវិដ-១៩។ភាពឯសកាសដ្ាយខលួនឯងក្តូវបាទាម្ទារ
ជាបនទាន់ក្បេិនសបើម្នុេសរែារ់ជួបរតតាម្ួយឬសក្ចើនដូចខាងសក្កាម្៍ៈ
ក។ ការចធវើចតសតមនទីរពិចសាធន៍វិជជមានសម្មាប់ កូវិដ-១៩។
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ខ្។ គសញនិងចរាគសញ្ញាដលទាក់ទងនឹង កូវិដ-១៩កនុងរយៈ ១៤ ងៃដលមានទាំន្ាក់ទាំនងជិតសនិទធជាមួយមនុសស
ដលមានឬចជឿថ្ាមាន កូវិដ-១៩។ ឬ

គ។ ម្គូចពទយមនាក់បានជូនដាំណ្ឹងដល់បុគគលមនាក់ៗថ្ាពួកចគទាំនងជាមាន កូវិដ-១៩ ។
មនុសសទាាំងចនេះតម្មូវឱ្យខញកខ្លួនឯងពីចម្ពាេះមនុសសខដលឆ្លងឬទាំនងជាមាន កូវិដ-១៩ អាេេមលងវីរុសច ាអនកដនទបាន
យាងងាយម្សួល។ភាពឯចកាបាំខបកបុគគលខដលមានជាំងឺទាាំងចនេះពីអនកដនទចទៀតចដើមបីការពារការរីករាលដាលនន

កូវិដ-19 ។ បទបញ្ជាចនេះការពារមនុសសម្គប់្នារួមទាាំងមនុសសខដលមានហានិភ័យខ្ពស់ននជាំងឺធៃន់ធៃរដូេជាមនុសស ាស់
និងមនុសសខដលមានម្បព័នធភាពសុាាំេុេះចខ្សោយ។
មន្រនតីសុខាភិបាលអាេ ាត់វិធ្ានការបខនថមេាំចពាេះការខ្កខានមិនបានអនុវតតតាមបទបញ្ជាចនេះខដលអាេរាប់បញ្ចូលទាាំង
ការឃុាំខ្លួនសុីវិលឬតម្មូវឱ្យមនាក់សនាក់ច ាកនុងមណ្ឌលសុខ្ភាពឬទីតាាំងចផសងចទៀតចដើមបីការពារសុខ្ភាពសាធ្ារណ្ៈ
ម្បសិនចបើបុគគលខដលសថិតចម្កាមបទបញ្ជាចនេះ។ រំចលាភឬខ្កខានមិនបានអនុវតតតាមបទបញ្ជាចនេះ។
ការបាំពានបទបញ្ជាចនេះគឺជាបទមជឈិមខដលម្តូវផតន្ទាចទាសដាក់ពនធន្ា្ារការផ្ាកពិន័យឬទាាំងច ាចម្កាមសុខ្ភាពរដឋកា
លីហវ័រញានិងមាម្តា ១២០២៧៥ ។ ចលើសពីចនេះចទៀតអនុចលាមតាមខផនកទី ៤១៦០១ ននម្កមរដឋកាលីហវ័រញារដឋមន្រនតីសុ
ខាភិបាលចសនើសុាំឱ្យន្ាយបូលីសម្កុងែុងប៊ិេធ្ាន្ានូវការច្ារពនិងអនុវតតបទបញ្ជាចនេះ។
ការរំចលាភចលើបទបបញ្ញតតិណាមួយននបទបញ្ជាចនេះគឺជាការគាំរាមកាំខហងខដលនឹងចកើតមានចហើយបងកការគាំរាមកាំខហង
ដល់សុខ្ភាពសាធ្ារណ្ៈ។
វាម្តូវបានចគបញ្ជាដូចេនេះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
មន្រនតីសុខាភិបាលម្កុងែុងបេ
៊ិ

កាលបរិចេេទ៖ នងៃទី ២៨ ខខ្កកកដាឆនាាំ 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
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លឡុងបិ ច, មន្រនត៊ីសុខភាព្សប្ាប់ បទបញ្ជ
ា ននប្ក្បខ័ណ្ឌទ៊ី ១៩៖ បទបញ្ជ
ា ការធាន្ទរប់ រងសុខភាព្សាធារណ្ៈ
សាធារណ្ៈផ្ែលបានលចញផ្ាយខាងលលើផ្ែលប្ត្ូវបានរប់ បញ្ូច លទំងស្សុងលោយលោង៖

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។ (លលខក្ូែប្ក្ុងឡងប
ុ ិចផ្ផ្នក្
៨.១២០.០៣០ ។ លអ។ និង ៨.១២០.០៣០.E.៣)

វាម្តូវបានចគបញ្ជាដូចេនេះ៖

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

