បញ្ជាសម្រាប់ការម្រួរពិនរ
ិ ្យននកូវដ
ិ -១៩ការចូលបម្បើបរសតបរោគវិនច
ិ ឆ័យ
ឆ្លងការ់
កន្នលងន្ែទាាំសខ
ុ ភាព
បចញកាលបរិបចឆទបទបញ្ជា៖ នែៃទី ២៦ ន្ខសីហាឆ្្ាាំ ២០២០
កាលបរិបចឆទរានម្បសិទធិភាព៖ នែៃទី ៧ ន្ខកញ្ញាឆ្្ាាំ ២០២០
សូរអានបទបញ្ជាបនេះបដោយយកចិរទ
ត ក
ុ ដាក់។ ការរំបលោភបាំពានឬខកខានរិនបានអនុវរតរារបទ
បញ្ជាបនេះគឺជាបទឧម្កិដន្ឋ ដលម្រូវផ្តនាទ បទោសពិនយ
័ ដាក់ពនធនាគារឬទាាំងពីរ (ម្ករសុខភាពនិង
សុវរថភ
ិ ាពរដឋកាលីហរវ័ ញា § ១២០២៧៥ et seq បលខកូដម្កុងឡុងបច
៊ិ § ៨១២០.០៣០.A និង
៨១២០.០៣០.E.៣) ។ )
បសចកតីសបងេបននបទបញ្ជា៖
បទបញ្ជ
ា របស់មន្រៃតីសុខភាពទីក្ែុងឡងប៊ិចនៃេះបំនពញបកៃែមៃូវសុវត្ែ៊ិភាពកែលមាៃស្រាប់នៅែនុង

ការបញ្ជ
ា ទ៊ិញសុខភាពតាមផ្ទេះ (បទបញ្ជ
ា ជាមុៃ) កែលនចញនោយមន្រៃតីសុខាភ៊ិបាលទីក្ែុងឡុងប៊ិច

(មន្រៃតីសុខភាព) ។ បទបញ្ជ
ា នៃេះក្ត្ូវបាៃនចញនែើមបីធានាការចូលនក្បើការន្វើនោគវ ៊ិៃ៊ិច័យ
ឆ ែូវ ៊ិែ-១៩ ែនុង
ការក្ត្ួត្ព៊ិៃ៊ិត្យែកៃែងព៊ិនក្រេះជំងឺរថយៃតសនន្រ្រេះបនាទៃ់នែើមបីប្ារក្គប់ក្គងៃ៊ិងក្ត្ួត្ព៊ិៃ៊ិត្យនោយ
នវជា។ ែូវ ៊ិែ-១៩ នៅឡងប៊ិច។

បទបញ្ជ
ា នៃេះមាៃក្បស៊ិទភា
ធ ពនៅទីក្ែុងឡងប៊ិច។ បទបញ្ជ
ា នៃេះមាៃក្បស៊ិទភា
ធ ពនៅនថៃច័ៃទ
ទ ី ០៧ កខ
ែញ្ជាឆ្នំ ២០២០ នហើយៃឹងបៃតរហូត្ែល់មាៃការជូៃែំណឹងបកៃែម។

បទបញ្ជាបនេះរានម្បសិទភ
ធ ាពបនៅទីម្កុងឡងប៊ិច។ បទបញ្ជាបនេះរានម្បសិទភ
ធ ាពបនៅនែៃចន
័ ទ
ទ ី
០៧ ន្ខកញ្ញាឆ្្ាាំ ២០២០ បហើយនឹងបនតរហូរដល់រានការជូនដាំណង
ឹ បន្នថរ។

1. ែកៃែងកថទំសុខភាពរយៈនពលខែីស្រសួចស្រាវៃ៊ិងរយៈនពលកវងមាៃឬក្ត្ូវបាៃរ ំពឹងថាៃឹងអភ៊ិវឌ្ឍៃ៊ិងរែា

សមត្ែភាពរបស់ពួែនគែនុងការន្វើនត្សតិ៍អនែជមៃឺតាមភាពសមស្រសបៃ៊ិងអៃុនោមតាមនរលការណ៍កណនាំនៃ
ការន្វើនត្សត៍របស់មៃទីរសុខាភ៊ិ បាលទី ក្ែុង

កែសំរួល ៨/២៦/២០២០
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CoV-2ៃ៊ិងនែើមបីធានាបាៃៃូវជនក្មើសនៃការកថទំលប
អ ំផ្ុត្កាត្់បៃែយហាៃ៊ិភ័យនៃការឆ្ែងនមនោគ មៃទីរនពទយ
ទទួលការឆ្ែង

(nosocomial) ៃ៊ិងការរែន ើញៃ៊ិងក្គប់ក្គងការផ្ទុេះនឡើងនៅែនុងែកៃែងរបស់ពួែនគ។ នរល

បំណងនៃបទបញ្ជ
ា នៃេះគឺនែើមបីបនងាើៃលទធភាពទទួលបាៃនត្សតវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយកែលបាៃែំណត្់ ែុងកផ្ន
ន
ែទី ៨ខាង

នក្កាមនៅែនុងែកៃែងកថទំនក្ៅមៃទីរនពទយរថយៃតសនន្រ្រេះបនាទៃ់នែើមបីប្ារទប់ ាាត្់ៃ៊ិងក្គប់ក្គងនោយែូវ ៊ិែ-

៊ិ ៊ិច័យ
១៩នៅែនុងសហគមៃ៍ របស់នយើង។ ការពក្ងីែការន្វើនោគវៃ
ឆ នៃការន្វើនោគវ ៊ិៃ៊ិ ច័យ
ឆ គឺ ចំបាច់ពីនក្រេះវាជួ យ
ែំណត្់អត្តសញ្ជាណបុ គរលកែលឆ្ែងវរី ុសកែលបណ្ត
ត លឱ្យមាៃជំងឺ

QHID-19 (SARS-CoV-2) ធានាថា

បុគរលទំងននាេះទទួលបាៃការកថទំសមរមយការររក្បជាជៃ្យរងនក្រេះមាៃការោលោលែូ វ ៊ិែ-១៩យល់
កាៃ់កត្ចាស់។ ការរែ
ី ោលោលនៃជំងឺនៅែនុងទី ក្ែុងឡុងប៊ិច (“ ទីក្ែុង”) នហើយទីបំផ្ុត្ការររជំងឺ្ៃៃ់្ៃរៃ៊ិ ង
ការាែប់។ ម៊ិៃែូ ចែំណ្តែ់ កាលែំបូងនៃនោគោត្ត្ាត្នទសមត្ែភាពនត្សតមៃទីរព៊ិនា្ៃ៍ឥឡូវនៃេះបាៃនែើៃ
នឡើងគួ រឱ្យែត្់សមារល់ែូចជាការផ្រត្់ផ្រង់សមាារៈក្បមូ លផ្តំុែូចជាសវប។ ក្ែុមការ្រព៊ិ នសសនៃការន្វើនត្សត៍នៅ
រែឋកាលីហ័រវ ញ៉ា ែំពុងន្វើការជាមួយអនែផ្តល់នសវាកថទំសុខភាពនែើមបីនោេះស្រាយែងវេះការផ្រត្់ផ្រង់កែលា
ែលបគ៊ិត្ចប់ពីកាលបរន៊ិ ចឆទៃ៊ិងនពលនវោកែលមាៃក្បស៊ិទ៊ិភា
ធ ពនៃបទបញ្ជ
ា នៃេះកែលមាៃកចងែនុងកផ្នែទី

១៤ ខាងនក្កាមនៃេះនសវាកថទំសុខភាពកែលមាៃកចងែនុងកផ្នែទី ៨ ក្ត្ូវបាៃ ត្ក្មូវឲ្យ អៃុវត្តតាមបទបបញ្ា ត្៊ិត
នៃបទបញ្ជ
ា នៃេះ។

2. នក្គឿងបរ ៊ិកាារកថទំសុខភាពទំងអស់នៅែនុងទីក្ែុងក្ត្ូវកត្ផ្តល់ការន្វើនត្សតវ ៊ិៃ៊ិច័យ
ឆ នោគឱ្យបាៃទៃ់
នពលនវោចំនរេះក្បនភទបុគរលែូចខាងនក្កាមកែលកសវងរែការកថទំឬនសនើសុំការន្វើនត្សតម៊ិៃថា

នោយផ្ទទល់ឬតាមទូរស័ពឬ
ទ ារនអឡ៊ិចក្ត្ូៃ៊ិែបាៃផ្តល់ថាបុគរលកបបនៃេះ (i) សែ៊ិត្ែនុងចំនណ្តមអាង

កហលទឹែកែលអាចអៃុវត្តបាៃ នៃអនែជំងឺបចចុបបៃន; (ii) ក្ត្ូវបាៃចត្់តាំងឱ្យនៅែកៃែងននាេះ (ឬប
ណ្ត
ត ញកែលរួមបញ្ូច លទំងែកៃែង) នោយក្ែុមហុៃធានាោ៉ា ប់រងឬអនែបង់ក្បាែ់ស្រសនែៀងរននផ្េងនទៀ

ត្។ ឬ (iii) ែនុងែរណីគែីៃ៊ិែកថទំបនាទៃ់ឬែកៃែងនផ្េងនទៀត្កែលបនក្មើែល់ាធារណជៃជាមូល
ោឋៃនែើរតាមនរលការណ៍កណនាំសុខភាពាធារណៈនខាៃ្ីបចចុបបៃនែូវ ៊ិែ-១៩

http://publichealth.lacounty.gov/acd/nCorona2019/test.htm, ោប់បញ្ូច លប៉ាុកៃតម៊ិៃមាៃែំណត្់
ចំនរេះ៖

k. មៃុសេនោគសញ្ជាទំងអស់ែូចកែលបាៃែំណត្់នៅែនុងកផ្នែទី៨នោយម៊ិៃគ៊ិត្ពីអាយុាែៃភាពមៃទីរ
៊ិ -១៩
នពទយភាពខពង់ខពស់ឬែតាតហាៃ៊ិភ័យនផ្េងនទៀត្សក្មាប់ ែូវែ

x. មៃុសេទំងអស់នោយមាៃឬរាៃនោគសញ្ជា ែូវ ៊ិែ-១៩ែូចកែលបាៃែំណត្់នៅែនុងកផ្នែទី ៨ កែល
បាៃោយការណ៍ថាពួែនគគឺ ជាមៃុសេជ៊ិត្សន៊ិទធនៃែរណីកែលបាៃបញ្ជ
ា ែ់នោយមៃទីរព៊ិ នា្ៃ៍ឬ

សងេ័យថាមាៃែូ វ ៊ិែ-១៩រួមទំងអនែកែលក្ត្ូវបាៃប្ាញនៅែនុងការែំណត្់ហាៃ៊ិភ័យខពស់ែូចកែល

K.

បាៃែំណត្់ នៅកផ្នែទី ៨ ែនុងរយៈនពល ២ ៃ៊ិង ១៤ នថៃមុៃនពលន្វើបទប្ាញនែើមបីន្វើនត្សត ៃ៊ិង

មៃុសេទំងអស់កែលក្ត្ូវបាៃត្ក្មូវនោយបទបញ្ជ
ា សុខភាពាធារណៈក្ត្ូវបាៃន្វើនត្សតនែើមបីន្វើ
នោគវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយែរណីបកៃែមៃ៊ិងនែើមបីឱ្យមាៃការរ ីែោលោលបកៃែមនទៀត្ក្បស៊ិៃនបើជំងឺនៃេះ។

3. ការន្វើវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយនត្សតនោគអាចក្ត្ូវបាៃផ្តល់ជូៃទំងនៅ៖

k. មណឌលសុខភាពខែួៃវាផ្ទទល់ឬគែីៃ៊ិែឬមជឈមណឌលន្វើនត្សតកែលបាៃបញ្ជាែ់ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការនោយ
មណឌលសុខភាព។ ឬ

កែសំរួល ៨/២៦/២០២០
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x. មណឌលសុខភាពឬមជឈមណឌលាែលបងមួយនផ្េងនទៀត្កែលក្ត្ូវបាៃបនងាើត្ៃ៊ិងែំនណើរការនោយ
ឱ្សថាែៃឬមៃទីរព៊ិនា្ៃ៍ រណ៊ិជាែមាកែលក្ត្ូវបាៃន្វើែ៊ិចចសៃាជាមួយមៃទីរសុខាភ៊ិ បាលសំោប់
ការន្វើវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយនត្សតនោគ។

4.

ែកៃែងកែលអាចអៃុវត្តបាៃមណឌលសុខភាពគួ រកសវងរែការបង់ក្បាែ់ពីកផ្ៃការសុខភាពក្ែុមរបស់អនែជំងឺឬ
អនែនចញធានាោ៉ា ប់រងសុខភាពសក្មាប់នថែនសវានថែនែើមឬនថែនផ្េងៗកែលនែើត្នឡើងែនុងបទបញ្ជ
ា ឬបំនពញការ

ន្វើវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយនត្សតនោគនក្កាមបទបញ្ជ
ា នៃេះ។ នាយែោឋៃកថទំសុខភាពកាលីហ័រវ ញ៉ា (DHCS) ៃ៊ិងនាយែោឋៃ
កថទំសុខភាពកែលក្គប់ក្គងនោយរែឋកាលីហ័រវ ញ៉ា បាៃនចញនសចែតីកណនាំៃ៊ិង ឬបទបបញ្ា ត្៊ិតទែ់ទងនៅៃឹង
ការន្វើវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយនត្សតនោគការន្វើវ ៊ិៃ៊ិច័យ
ឆ នត្សតនោគ។ នក្គឿងបរ ៊ិកាារកថទំសុខភាពក្ត្ូវអៃុវត្តតាមការកណនាំនៃេះ
ែ៏ែូចជាចាប់ រែឋៃ៊ិងឬសហព័ ៃធទំងអស់កែលហាមអនែជំងឺម៊ិៃឱ្យនចញវ ៊ិែាយបក្ត្នថែនសវានថែនសវាឬបៃទុែ

ទែ់ទងៃឹងនាយែោឋៃកថទំសុខភាពកាលីហ័រវ ញ៉ា (DHCS)ៃ៊ិងនាយែោឋៃកថទំសុខភាពកែលក្គប់ ក្គង
នោយរែឋកាលីហ័រវ ញ៉ា បាៃនចញនសចែតីកណនាំៃ៊ិងឬបទបបញ្ា ត្៊ិទ
ត ែ់ទងនៅៃឹងការន្វើនោគវ ៊ិៃ៊ិច័យ
ឆ នោគវ ៊ិៃ៊ិច័ឆ

យ ការន្វើវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយនត្សតនោគ។ នក្គឿងបរ ៊ិកាារកថទំសុខភាពក្ត្ូវអៃុ វត្តតាមការកណនាំនៃេះែ៏ែូចជាចាប់រែឋៃ៊ិង
ឬសហព័ៃធទំងអស់កែលហាមអនែជំងឺម៊ិៃឱ្យនចញវ ៊ិែាយបក្ត្នថែនសវានថែនសវាឬបៃទុែទែ់ទងៃឹងការន្វើវ ៊ិៃ៊ិច័ឆ
យនត្សតនោគ។

5.

រាៃអវីនៅែនុងបទបញ្ជ
ា នៃេះហាមឃាត្់នក្គឿងបរ ៊ិកាារកថរែាសុខភាពពីការផ្តល់ជូៃការន្វើនោគវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយនោគែូវ ៊ិ
ែ-១៩ចំនរេះក្បនភទមៃុ សេែនទនទៀត្តាមការសំនរចច៊ិត្តរបស់ខួៃនោយសៃា
ែ
ត្ថា្ៃធាៃនត្សតក្គប់ ក្រៃ់

អាចរែបាៃសក្មាប់មណឌលសុខភាពនហើយនពលនវោនវៃាែលបងរបស់វាគឺ សមនហត្ុផ្លត្៊ិ ចជាង៤៨
នមា៉ា ង។មន្ាបាយកថទំសុខភាពក្ត្ូវបាៃជំរុញយ៉ា ងខាែំងនែើមបីពក្ងីែការន្វើនត្សតនៃេះឱ្យបាៃនក្ចើៃបំផ្ុត្តាម
កែលអាចន្វើនៅបាៃៃ៊ិ ងអៃុវត្តអៃុាសៃ៍ៃ៊ិងការកណនាំពីមន្រៃតីសុខាភ៊ិ បាលទែ់ទងៃឹ ងការន្វើនត្សតិ៍នលើ

មៃុសេកែលមាៃលែាណៈទូ លំទូោយសក្មាប់ ែូវ ៊ិែ-១៩។នរលការណ៍កណនាំនៃការន្វើនត្សត ែូ វ ៊ិែ-១៩។

6.

មន្ាបាយកថទំសុខភាពក្ត្ូវកត្ផ្េពវផ្ាយព័ត្៌មាៃតាមរយៈបណ្ត
ត ញ្មាតារបស់ពួែនគអំពីវ ៊ិ្ីកែលអនែជំងឺ
អាចទទួលបាៃការន្វើនត្សតនោគវ ៊ិៃ៊ិច័យ
ឆ ។មន្ាបាយកថទំសុខភាពកែលមាៃនគហទំ ព័រាធារណៈឬអនែ

៊ិ ីកែលអនែជំងឺអាចទទួ លបាៃការន្វើវ ៊ិៃ៊ិ ច័យ
ជំងឺក្ត្ូវក្បកាសព័ត្៌មាៃនៅនលើនគហទំព័ររបស់ពួែនគអំពីវ្
ឆ នត្សត
នោគពីមណឌលសុខភាព។

7. ែកៃែងកថទំសុខភាពនៅែនុងទីក្ែុងក្ត្ូវកត្អៃុវត្តតាមត្ក្មូវការរបាយការណ៍ទែ់ទងៃឹងលទធផ្លនត្សតនម
៊ិ ាមាៃពីការន្វើនត្សតចំណុចកែលបាៃអៃុវត្តនៅៃឹង
នោគវរី ស
ុ ែូ វ ៊ិែ-១៩ឬSARS-CoV-2រួមទំងលទធផ្លវជ

ែកៃែងកែលបាៃែំណត្់ នៅែនុង បទបញ្ជ
ា មន្រៃតីសុខាភ៊ិ បាលនថៃទី ២៤ កខមីនាឆ្នំ ២០២០ ឬបទបញ្ជ
ា របស់មន្រៃតី
សុខាភ៊ិ បាលជាបៃតបនាទប់ែ៏ែូចជារបាយការណ៍បកៃែមកែលក្ត្ូវការឬនសនើសុំនោយមន្រៃតីសុខាភ៊ិ បាល។នរល

ការណ៍កណនាំសីព
ត ី របាយការណ៍សុខភាពាធារណៈនៅឡងប៊ិចបចចុបបៃនអាចរែបាៃនៅទីនៃេះនហើយទក្មង់
កបបបទរបាយការណ៍សតីពីែរណីែូវ ៊ិែ-១៩អាចរែបាៃhttp://longbeach.gov/globalassets/health/mediaកែសំរួល ៨/២៦/២០២០

ទំព័រ

3 នៃ7

library/documents/diseases-and-condition/information-on/novel-coronavirus/hcps/covid-19-casereport-form.

និយរន័យ

8.

សក្មាប់នរលបំណងនៃបទបញ្ជ
ា នៃេះលែាខណឌែូចខាងនក្កាមក្ត្ូវបាៃែំណត្់ែូចខាងនក្កាម៖

k. “កូវិដ-១៩រ ោគសញ្ញោ”មាៃៃ័យថាជាការចប់នផ្តើមនៃសញ្ជាឬនោគសញ្ជាថាីស្រសបរនៃឹងែូវ ៊ិែ-១៩រួម

ទំងប៉ាុកៃតម៊ិៃែំណត្់ចំនរេះក្គុៃនៅតញែ់ ែអែែអែែនងាើមខែីឬព៊ិបាែែែែនងាើមអស់ែមាែំងាច់ែុំឬឈឺ
ខែួៃឈឺែាល។ការបាត្់បង់ែ៊ិែៃឬរសជាត្៊ិថីឈ
ា
ឺបំពង់ ែែែសទេះឬនហៀរសំនបារែអួត្ចន្អរែអួត្ោគឬ
តាមការកណនាំ CDC កែលបាៃន្វើបចចុបបៃនភាពទែ់ទងៃឹងនោគសញ្ជា ែូ វ ៊ិែ-១៩។

x. “កោររ្វើរ ោគវិនិច្ឆ័យរ ោគវិនិច្ឆ័យ”មាៃៃ័យថាការនក្បើក្បាស់នត្សតវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយកែលទែ់ទងនៅៃឹង

SARS-

CoV-2កែលជាវ ីរុសកែលបណ្ត
ត លនអាយែូ វ ៊ិែ-១៩ឬការឆ្ែងនមនោគវរី ស
ុ ែូ រណ្ត
ូ ៉ា
ក្បនោមនោែនៅ
នពលនរលបំណងចំបងនៃការន្វើនត្សតនៃេះក្ត្ូវបាៃបក្មុងទុែសក្មាប់ ការន្វើនោគវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយឬការ

ពាបាលជាលែាណៈបុ គរល។មាៃកត្ការន្វើនត្សតជាមួ យការផ្តល់ស៊ិទ៊ិធនក្បើ ក្បាស់ក្រអាសៃន(EUA)
ពីរែឋបាលចំណីអាហារៃ៊ិងឪសថអានមរែ
៊ិ (FDA)គួរកត្ក្ត្ូវបាៃនក្បើសក្មាប់ការកថទំអនែជំងឺ។

បចចុបបៃននៃេះមាៃនត្សតនោគវ ៊ិៃ៊ិ ច័យ
ឆ ពីរក្បនភទគឺនត្សតម៉ាូនលគុ លកែលរែន ើញកហេៃកហេៃរបស់វ ីរុស
ៃ៊ិងការន្វើនត្សតិ៍អង់ កហេៃកែលរែន ើញក្បូនត្អុីៃជាែ់ោែ់នៅនលើនផ្ទនមនោគ។ នមើ លសុខភាពា
ធារណៈនខាៃ្ីបចចុបបៃនមាៃក្បនភទនត្សត SARS-CoV-2នគហទំព័រសក្មាប់ព័ត្៌មាៃបកៃែម។
ការន្វើនត្សតអង់ទីកហេៃ

SARS-CoV-2 កែលអាចរែបាៃនានពលបចចុបបៃនមាៃលែាណៈរនសើបត្៊ិច

ជាងការន្វើនត្សតម៉ាូនលគុ លនហើយក្ត្ូវនក្បើតាមនសចែតីកណនាំរបស់អនែផ្ល៊ិត្ៃ៊ិងសមាគមមៃទីរ

ព៊ិនា្ៃ៍ សុខភាពាធារណៈ(APHL)។ការព៊ិ ចរណ្តសក្មាប់ការអៃុ វត្តការន្វើនត្សតAntigen
រហ័ស

SARS-CoV-2 ការកណនាំ។ឯែារ APHL ផ្តល់ព័ត្៌មាៃអំពីនសណ្តរយ
ី ៉ាូកែលការន្វើនត្សត

SARS-CoV-2 Antigenអាចក្ត្ូវបាៃព៊ិចរណ្តសក្មាប់នក្បើែ៏ែូចជានសណ្តរយ
ី ៉ាូនៅនពលកែលពួែ

នគម៊ិៃគួរក្ត្ូវបាៃព៊ិ ចរណ្ត។ការន្វើនោគវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយបកៃែមអាចក្ត្ូវបាៃអៃុញ្ជាត្នានពលអនាគត្។ កផ្នែ
នសវាែមាសុខភាពនខាៃ្ី

Los Angeles (LAC DHS) បាៃបនងាើត្ៃ៊ិងន្វើបចចុបបៃនភាពឯែារែ

ការកណនាំនយងនៅមៃទីរព៊ិ នា្ៃ៍ផ្តល់ការន្វើនត្សតែូវ ៊ិែ-១៩។នែើមបីជួយសំភារៈកថទំសុខភាពនៅ

នខាៃ្ី Los Angeles ែំណត្់ អនែផ្តល់មៃទីរព៊ិនា្ៃ៍ កែលសមៃឹងត្ក្មូវការរបស់ពួែនគ។ ក្ែុមការ្រ
ព៊ិនសសនៃការន្វើនត្សត៍ ែូវ ៊ិែ-១៩(TTF) របស់រែឋកាលីហ័រវ ញ៉ា ែ៏អាចផ្តល់ជំៃួយែល់មណឌលសុខភាព
កែលែំពុងជួបក្បទេះែងវេះខាត្ៃ៊ិងផ្េពវផ្ាយបញ្ាីមៃទីរព៊ិ នា្ៃ៍កែលមាៃសមត្ែភាពនត្សតកែលមាៃ
ឆ្ៃទៈែនុងការទទួ លគំរូនែើមបីផ្តល់ៃូវការន្វើនត្សតែូវ ៊ិែ-១៩នៅនលើនគហទំព័ររបស់ខួៃ។នៅ
ែ

https://testing.covid19.ca.gov/covid-19-testing-task-force-laboratory-list.

K.

“កន្នែងន្ែទោាំសុខភោព”មាៃៃ័យថា ១) គែីៃ៊ិែឬែកៃែងកថទំបនាទៃ់ កែលមាៃទី តាំងនៅទីក្ែុងកែលក្គប់ក្គង
នោយផ្ទទល់ឬនោយក្បនយលនោយអងរភាពកែលជាមាចស់ឬន្វើក្បត្៊ិបត្ត៊ិការមៃទីរនពទយកថទំស្រសួចស្រាវ

នោយម៊ិៃគ៊ិត្ពីមៃទីរនពទយកែលមាៃទី តាំងសែ៊ិត្នៅ (២) គែីៃ៊ិែរាៃការរំក្ទណ្តមួ យ (ឧ។ មណឌលសុខភាព
កែលមាៃគុណវុឌ្ឍ៊ិសហព័ៃធគីែៃ៊ិែកថទំបនាទៃ់ រណ៊ិជាែមាឬអនែផ្តល់នសវាឯែជៃ) នៅទីតាំងកបបនៃេះកែល

កែសំរួល ៨/២៦/២០២០
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គែីៃ៊ិែបញ្ជ
ា ទ៊ិញឬអៃុ វត្តការន្វើនត្សតរែការឆ្ែងនមនោគផ្ែូវែនងាើមនផ្េងនទៀត្(ឧទហរណ៍ក្គុៃផ្ទតាយ)
សក្មាប់អនែជំងឺឬសមាជ៊ិែាធារណៈ។

X. “កោរកាំណត់ហោនិភ័យខពស់”មាៃៃ័យថាជាការែំណត្់កែលែមាែរមាៃហាៃ៊ិភ័យខពស់ែុងការក្បឈមៃឹ
ន
ង

ជំងឺSARS-CoV-2នោយារការក្បាស្រស័យទែ់ទងទល់មុខរនជាញឹែញប់ ជាមួ យសមាជ៊ិែាធារណៈឬ
អនែរស់នៅែកៃែងក្បជុំ រន(ឧទហរណ៍ែកៃែងកថទំជក្មែពៃធនាររ)ៃ៊ិងអសមត្ែភាពនែើមបីរែាការឃាែត្

ឆ្ៃយពីោងកាយនៅែកៃែងន្វើការរួមបញ្ូច លប៉ាុ កៃតម៊ិៃក្ត្ូវបាៃែំណត្់ចំនរេះអនែនឆ្ែើយត្បែំបូងបុគរល៊ិែនៃ
ែកៃែងក្បមូ លផ្តំុៃ៊ិនយជ៊ិែបុគរល៊ិែឱ្សថការ ីអនែផ្តល់នសវាមាូបអាហារែមាែរែឹែជញ្ូា ៃអនែផ្តល់នសវាែឹែ

ជញ្ូា ៃាធារណៈៃ៊ិងបុគរល៊ិែហាងលែ់ នក្គឿងនទស។ ការរចនានៃ "ការែំណត្់ហាៃ៊ិភ័យខពស់" អាចក្ត្ូវ
បាៃពៃយល់លមអ៊ិត្បកៃែមនទៀត្នោយការកណនាំែល់អនែផ្តល់នសវាសុខភាពកែលនចញនោយមន្រៃតីសុខភាព
ក្ែុង។

g. “មនុសសន្ដលមោនរ ោគសញ្ញោ”មាៃៃ័យថាបុគរលណ្តែ៏នោយម៊ិៃគ៊ិត្ពីអាយុកែលមាៃនោគសញ្ជាែូវ ៊ិែ១៩។

បហរុផ្លសម្រាប់បទបញ្ជា

9.

ែូវ ៊ិែ-១៩នៅែនុងទីក្ែុង។

បទបញ្ជ
ា នៃេះក្ត្ូវបាៃនចញនោយកផ្អែនលើត្ំរវូ ការបនងាើៃការន្វើនត្សត៍នែើមបីរែន

ើញ

មាៃលែាណៈក្គប់ក្រៃ់ៃ៊ិងរែ
ី ោលោលមាៃារៈសំខាៃ់ ណ្តស់ែុងការរែន
ន

ើញទំងការចមែងវ ីរុសនោគ

នោយារកត្ការផ្ទុេះនៃវរី ស
ុ ែូ វ ៊ិែ-១៩នៅែនុងមៃុ សេទូ នៅកែលនៅកត្ជាជំងឺោត្ត្ាត្នយងនៅតាមអងរការ
សុខភាពព៊ិ ភពនោែមាៃភាពអាសៃនកផ្នែសុខភាពាធារណៈនៅទូ ទំងទី ក្ែុង។ ការន្វើនត្សតនោគវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយ
សញ្ជាៃ៊ិងអត្ុ លយភាពនោយធានាថាអនែកែលមាៃែូ វ ៊ិែ-១៩ទទួលបាៃការកថទំក្ត្ឹមក្ត្ូវែំណត្់អត្តសញ្ជាណ
ែរណីកែលក្ត្ូវការបំ កបែខែួៃពីអនែែនទៃ៊ិងជូៃែំណឹងអំពីែរណីនសុើបអនងាត្សុខភាពាធារណៈៃ៊ិងការ

តាមោៃទំ នាែ់ទំៃង។ ែ៊ិចចខ៊ិត្ខំក្បឹងកក្បង,នោយនហត្ុនៃេះការបញ្ូា ៃវរី ស
ុ យឺត្ ៗ តាមកែលអាចន្វើនៅបាៃ
នែើមបីការររហាៃ៊ិភ័យខពស់បំផ្ុត្ពីការឆ្ែងនមនោគនៃេះនែើមបីការររការឆ្ែងបកៃែមនទៀត្ៃ៊ិ ងជំងឺ្ៃៃ់្ៃរៃ៊ិងការ

ាែប់ៃ៊ិងនែើមបីការររក្បព័ៃធសុខាភ៊ិ បាលពីការឆ្ែងោលោល។ ការន្វើនោគវ ៊ិៃ៊ិច័ឆយនោគាស្តសតែ៏ជាឧបែរណ៍
ចំបាច់មួយនៅែនុងែ៊ិចចខ៊ិត្ខំក្បឹងកក្បងកាត្់បៃែយភាពតាៃត្ឹងែនុងទីក្ែុងនែើមបីកសវងយល់ពីអក្តានក្បវា៉ា ឡង់
ៃ៊ិងការរ ីែោលោលនៃជំងឺនៅែនុងទីក្ែុង។

10.

ការបញ្ូា ៃសហគមៃ៍ កែលមាៃស្រាប់ ែូវ ៊ិែ-១៩នៅនឆ្នរខាច់បៃតប្ាញពីហាៃ៊ិភ័យៃ៊ិ ងនក្រេះថានែ់្ៃៃ់្ៃរ
ែល់សុខភាពរបស់ក្បជាជៃ។ម៊ិៃមាៃវា៉ា ែ់ាំងឬការពាបាលកែលម៊ិៃមាៃសុវត្ែ៊ិភាពអាចនក្បើបាៃនែើមបី
ការររក្បឆ្ំងៃឹងែូវ ៊ិែ-១៩នទ។

គ៊ិត្ក្ត្ឹមនថៃទី ២៥ កខសីហាឆ្នំ ២០២០ យ៉ា ងនហាចណ្តស់មាៃែរណីឆ្ែងវរី ស
ុ ែូវ ៊ិែ-១៩ៃ៊ិង ២០៨ ែរណីកែល
បាៃោយការណ៍ថាបាៃនែើត្នឡើងយ៉ា ងនហាចណ្តស់ ១០២២១ ែរណីនៅឡងប៊ិ ច។

ល័កេខ័ណឌបន្នថរ

11.

ាោក្ែុងៃឹងផ្តល់ចាប់ចមែងនៃបទបញ្ជ
ា នៃេះឱ្យបាៃឆ្ប់ រហ័សនោយ៖(ែ) ក្បកាសវានៅនលើនគហទំព័រ

របស់នាយែោឋៃសុខភាពៃ៊ិ ងនសវាមៃុ សេរបស់ទីក្ែុងឡងប៊ិចhttp://www.longbeach.gov/health/),
កែសំរួល ៨/២៦/២០២០
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(ខ) ប៊ិទផ្ាយវានៅមជឈមណឌលពលរែឋកែលមាៃទីតាំងនៅ411 W. Ocean Blvd., Long Beach, CA

90802, (គ) ការផ្តល់ជូៃនៅសមាជ៊ិែណ្តមួយនៃាធារណៈជៃកែលនសនើសុំចាប់ចមែង ( ) ការនចញនសច
ែតីក្បកាសព័ត្៌មាៃមួយនែើមបីផ្េពវផ្ាយសណ្ត
ត ប់ធានប់នៅទូទំងទីក្ែុងៃ៊ិង (ង) តាមរយៈការបនក្មើតាមរយៈអុី

កមលនៅតាមែកៃែង្ំ ៗ កែលក្ត្ូវបាៃារល់នោយមន្រៃតីសុខភាពកែលទំៃងជា ក្ត្ូវនររពតាមបទបញ្ជ
ា នៃេះ
(ប៉ាុកៃតនសវាែមាតាមរយៈអុី កម៉ា លម៊ិៃក្ត្ូវបាៃទមទរសក្មាប់ការអៃុ នោមភាពនទ) ។

k. មាចស់អនែក្គប់ក្គងរក្ឺ បត្៊ិបត្ត៊ិែរនៃទីតាំងណ្តមួយកែលទំៃងជារងផ្លប៉ាេះរល់ពីបទបញ្ជានៃេះក្ត្ូវ

បាៃនលើែទឹែច៊ិត្តឱ្យក្បកាសចាប់ចមែងនៃែី កាបញ្ជ
ា ទ៊ិ ញនៃេះៃ៊ិងផ្តល់ជូៃចាប់ចមែងែល់សមាជ៊ិែ

ណ្តមួយនៃាធារណៈជៃកែលនសនើសុំចាប់ចមែង។មាចស់អនែក្គប់ក្គងរក្ឺ បត្៊ិបត្ត៊ិែរនៃទី តាំងណ្តមួ យ
កែលទំៃងជារងផ្លប៉ាេះរល់ពីបទបញ្ជ
ា នៃេះក្ត្ូវបាៃនលើែទឹែច៊ិត្តឱ្យក្បកាសចាប់ចមែងនៃែីកាបញ្ជ
ា
ទ៊ិញនៃេះៃ៊ិងផ្តល់ជូៃចាប់ចមែងែល់សមាជ៊ិែណ្តមួ យនៃាធារណៈជៃកែលនសនើសុំចាប់ចមែង។

x. នោយារកត្ការកណនាំអាចផ្ទែស់បូតរមាចស់អនែក្គប់ក្គងឬក្បត្៊ិបត្ត៊ិែរនៃទីតាំងណ្តមួយកែលសែ៊ិត្

នក្កាមបទបញ្ជ
ា នៃេះក្ត្ូវបាៃបញ្ជ
ា ឱ្យព៊ិនក្រេះជាមួ យនគហទំ ព័ររបស់នាយែោឋៃសុខភាពៃ៊ិងនសវាែមា

មៃុសេនៃទី ក្ែុងឡងប៊ិ ច (http://www.longbeach.gov/health/) ោល់នថៃនែើមបីែំណត្់ោល់ការ
កែកក្បនៃបទបញ្ជ
ា នហើយត្ក្មូវឱ្យអៃុ វត្តតាមការន្វើបចចុបបៃនភាពណ្តមួ យរហូត្ែល់បទបញ្ជ
ា ក្ត្ូវបាៃ
បញ្ចប់។

12.

ក្បស៊ិៃនបើកផ្នែរងក្បនយគក្បនយគឃាែឬរែយនៃបទបញ្ជ
ា នៃេះឬការអៃុវត្តណ្តមួ យចំនរេះបុគរលរចនាស

មព័ៃធការក្បមូ លផ្តំុឬកាលៈនទសៈក្ត្ូវបាៃចត្់ទុែថាម៊ិៃមាៃសុពលភាពឬម៊ិៃស្រសបៃឹងរែឋ្មាៃុញ្ានោយនសច

ែតីសំនរចរបស់ត្ុោការនៃយុតាត្៊ិការមាៃសមត្ែែ៊ិចចបនាទប់ មែការសនក្មចច៊ិត្តកបបនៃេះ។ ៃឹងម៊ិៃប៉ាេះរល់ែល់
៊ិ ីកែលនៅសល់នៃបទបញ្ជ
សុពលភាពនៃចំកណែឬែមាវ្
ា នៃេះនទ។

13.

ែីកាសនក្មចនៃេះរួមបញ្ូច លនោយនយងនសចែតីក្បកាសសតីពីាែៃភាពអាសៃនកែលនចញនោយអភ៊ិបាល

នខត្ត Gavin

Newsom ៃ៊ិងនសចែតីក្បកាសនថៃទី ៤ កខមីនាឆ្នំ ២០២០ សតីពីភាពអាសៃនែុងត្ំ
ន
បៃ់ៃ៊ិងសុខភាព

ាធារណៈកែលនចញនោយក្ែុមក្បឹែាក្ែុងឡុងប៊ិចជាអនែក្គប់ក្គងក្ែុងឡុងប៊ិច។
ឡងប៊ិចនរៀងៗខែួៃនហើយែូចកែលពួែនគអាចក្ត្ូវបាៃបំ នពញបកៃែម។

14.

ៃ៊ិងមន្រៃតីសុខភាពទី ក្ែុង

បទបញ្ជ
ា នៃេះៃឹងចូ លជា្រមាៃនៅនវោនមា៉ា ង ១២ ៃ៊ិង ០១ នាទី នថៃទី ៧ កខែញ្ជាឆ្នំ ២០២០ នហើយៃឹង

បៃតរហូត្ែល់មាៃការកែសំរួលលុបនចលជំៃួសរឺកែកក្បជាោយលែាណ៍អែេរនោយមន្រៃតីសុខាភ៊ិ បាល។

វាម្រូវបានបគបញ្ជាទិញដូបច្េះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
មន្រៃតីសុខាភ៊ិ បាលក្ែុងឡុងប៊ិ ច

កាលបរ ៊ិនចឆទ៖ នថៃទី ២៦ កខសីហាឆ្នំ ២០២០

ការផ្សព្វផ្ាយបទបញ្ជាបន្ទាន់
កែសំរួល ៨/២៦/២០២០
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៊ិច (“ LBMC”)
ែនុងនាមជាក្បធាៃកផ្នែការររសុីវ ៊ិលសក្មាប់ទីក្ែុងឡុងប៊ិចអៃុនោមតាមក្ែមក្ែុងឡងប
ុ
កផ្នែ ២.៦៩.០៦០.A ៃ៊ិងអៃុនោមតាមបទបបញ្ាត្៊ិនត ៃ LBMC ជំពូែ ៨.១២០ ខ្ំុមាៃស៊ិទ៊ិអ
ធ ៃុញ្ជាត្ឱ្យ
ក្បកាសបទបញ្ជ
ា សក្មាប់ ការការររអាយុជីវ ៊ិត្ៃ៊ិងក្ទពយសមបត្ត៊ិកែលរងផ្លប៉ាេះរល់ពីការសនន្រ្រេះ

បនាទៃ់ ែូវ ៊ិែ-១៩នោយអៃុនោមតាមក្ែមរែឋបបនវណីមាក្តា ៨៦៣៤ ៃ៊ិង LBMC កផ្នែ ២.៦៩.០៧០.A
៊ិច
ៃ៊ិង ៨១២០.០២០ ។ ខាងនក្កាមនៃេះមាៃក្បស៊ិទ៊ិធភាពសក្មាប់រយៈនពលនៃបទបញ្ជ
ា សុខភាពឡងប
ុ

បញ្ជាសម្រាប់ការម្រួរព្ិនិរយកូវិដ-១៩ការចូលបម្បើ
ការប្វើបរសតិ៍ប ាគវិនិចឆ័យតាមរយៈមណ្ឌលសុខភាព្ នចញខាងនលើកែលក្ត្ូវបាៃោែ់ បញ្ូច លទំងស្រសុងនោយ
នយង៖

បទបញ្ជ
ា មន្រៃតីសុខាភ៊ិបាលទីក្ែុងឡងប៊ិចបញ្ជាសម្រាប់ការម្រួរព្ិនិរយននកូប ាដ-១៩៖ ការទទួល

បានការប្វើបរសតប ាគវិនិចឆ័យតាមរយៈមូលដ្ឋានសុខាភិបាលក្ត្ូវក្បកាសឱ្យនក្បើជាចាប់សក្មាប់ការររ
អាយុជីវ ៊ិត្ៃ៊ិងក្ទពយសមបត្ត៊ិ។

ជៃណ្តនក្កាយពីបាៃែឹងនោយនចត្នាែឹងៃ៊ិងរ ំនោភឬបែ៊ិនស្ឬន្វសក្បកហសនោយនចត្នានែើមបី
អៃុនោមតាមបទបញ្ជ
ា សុខភាពកែលក្ត្ូវបាៃនចញនោយចាប់ខាងនលើនៃេះៃឹងមាៃព៊ិរទ
ុ ធភាពពីបទ
មជឈ៊ិមកែលក្ត្ូវផ្តនាទនទសនោយព៊ិៃ័យម៊ិៃនលើសពីមួយរៃ់ែុោែរ (១.០០០ ែុោែរ) នោយជាប់

ពៃធនាររែនុងរយៈនពលមួយ ម៊ិៃនលើសពីក្បាំមួយ (ក្បាំមួយ) កខឬនោយការព៊ិៃ័យៃ៊ិងការជាប់
ពៃធនាររកបបនៃេះ។ (នលខែូែក្ែុងឡងប
ុ ៊ិចកផ្នែ ៨.១២០.០៣០ ។ នអ។ ៃ៊ិង ៨.១២០.០៣០.E.៣)

វាក្ត្ូវបាៃនគបញ្ជ
ា ទ៊ិញែូនចនេះ៖
Thomas B. Modica

ក្បធាៃក្ែុង, ទីក្ែុងឡងប
ុ ៊ិច
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