
នៅនេលត្រូវស្វែងរកការយកចិ្្តទុកដាក់ខាងនវជ្ជសាស្្តបន្ទា ន ់
សមូមមើល ្ញ្ញា តេមានអា្ន្ន* សម្រាបក់វូដី-19។ ម្បសនិមបើរាននរណារានា ក ់

បង្ហា ញសញ្ញា ទំាងមនះ ្ូមស្វែងរកការសែទានំវជ្ជសាស្្តបន្ទា នភ់្លា មៗ៖

• ពបិាកដកដមងហាើម

• ឈចឺាបឬ់សរាពា ធជាបក់នានុងម្្រូង

• ភាពម្្របកូម្្របលម់្ើបមកើតរាន

• បបរូរាតឬ់មនុខម�ើងម្សគំា

• អសមត្ថភាពកនានុងការភាញា ក ់ឬមេងមនិលក់

*ការមរៀបរាបម់នះមនិមមនជាមរាេសញ្ញា មដលអា្រមកើតរានទំាងអសម់ោះម្។ សមូ 

្រូសព័្ទមៅអនាកផ្តលម់សវាមវជ្ជសាសស្តរបសអ់នាក្រមំោះមរាេសញ្ញា មផសេងៗម្ៀតមដលធ្ងន ់

ធ្ងរ ឬទាក់្ ងនងឹអនាក។

ទូរ្័េទានៅនលខ 911 ឬទូរ្័េទានៅកសនលាង្ន្គ្រ ោះបន្ទា នក់្នុង្ំបនរ់ប្់អ្នក៖ 
ជនូដណឹំងដលអ់នាក្្លួ្រូសព័្ទថា អនាកកពំនុងមសវែងរកការមែទំាសម្រាបអ់នាកមដលរាន 
ឬអា្ររានកវូដី-19។
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cdc.gov/coronavirus

ទបស់ាកា ្ក់ាររកីរាលដាលននកូវ ី្ -19 តប្ិននបើអ្នកឈឺ
កមំណមដលអា្ររកបាន៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

តប្ិននបើអ្នកមានជំងឺកូវ ី្ -19 ឬគិ្ថាអ្នកតបសែលជាអាចមានកូវ ី្ -19 ្ូមអនុវ្្តតាម
ជំហ៊ា នខាងនតកាមន�ើម្ីសែទាខំលាលួនអ្នក និងន�ើម្ីជលួយការពារមនុ្្សៗន្្សងនទៀ្នៅក្នុង្ទាោះ 
និង្ែគមនរ៍ប្់អ្នក។

នៅ្ទាោះនលើកសលងស្ទទលួលការសែទានំវជ្ជសាស្្ត។ 
• នៅ្ទាោះ។ មននុសសេភាេមម្្រើនមដលរានកវូតី-19 រានជងំមឺ្សាល 

ម�ើយអា្រជាសះមសបើយមៅផ្ទះមោយមនិចំាបា្ររ់ានការមែទំា 

មវជ្ជសាសស្ត។ កនុចំាកម្រញពផី្ទះរបសអ់នាកមលើកមលងមត្្លួ 

ការមែទំាមវជ្ជសាសស្ត។ កនុមំៅមលងមៅ្សីាធារណៈ។

• សែរកសាខលាលួនអ្នក។ សម្រាក នងិរកសាជាតិ្ កឹ។ មលបថានា ំមដលគាមា នមវជ្ជបញ្្ជ  ដ្ូរជា 
អាមសតាមណូីម�វែន មដើមបីជយួឱ្យអនាករានអារមមាណ៍ធរូម្សាល។

• រកសាទំន្ក់ទំនងជាមលួយនវជ្ជបណិ្្រប្់អ្នក។ ្ រូសព័្ទមៅអនាក្្លួបាន

ការមែទំាមវជ្ជសាសស្ត។ ម្តរូវម្បាកដថា្្លួបានការយក្រតិ្្ត នុកោក ់
ម្បសនិមបើអនាករានការពបិាកដកដមងហាើម ឬរានសញ្ញា ម្ពរានអាសននាមផសេងៗម្ៀត  
ឬម្បសនិមបើអនាកេតិថាវាជាភាពអាសននា។

• នជៀ្វាងការ�ឹកជញ្ជូ នសាធារណៈ ការជះិរមួគានា  ឬតាកស់នុ។ី

នៅដាចស់ែកេីអ្នក�នទ និង្្វែចិញ្ឹមនៅក្នុង្ទាោះរប្់អ្
នក។ 
• នៅក្នុងបនទាបណ់ាមលួយ នងិមៅឆ្្ង យពអីនាកដទ្ នងិសតវែ្រញ្ិឹ

មមៅកនានុងផ្ទះរបសអ់នាកឱ្យបានមម្្រើនតាមមដលអា្រមធវែើបាន។ 
អនាកកេ៏រួមម្បើបន្ទប់្ កឹោ្រម់ោយម�ក ម្បសនិមបើរាន។ 
ម្បសនិមបើអនាកម្តរូវមៅជតិអនាកដទ្ ឬសតវែោ�នៈមៅកនានុង ឬមៅខាងមម្រៅផ្ទះ 
សមូោករ់ា៉ាសម់្កណាស។់

‐ សមូមមើលកូវ ី្ -19 និង្្វែ តប្ិននបើអ្នកមាន្ំណលួ រអំេី្្វែចិញ្ឹម៖ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.
html#COVID19animals

‐ ការមណោំបមន្ថមអា្ររកបានសម្រាបអ់នាកមដលរ្់នៅជិ្អ្នក�នទ។ (https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-hj ncov/daily-life-coping/
living-in-close-quarters.html) and shared housing (https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/
shared-housing/index.html)។

តាមដាននរាគ្ញ្ញា រប្់អ្នក។

• នរាគ្ញ្ញា ននកូវ�ី-19 រលួមមាន តគរុនន ្្ត  ក្អក និង�នងហើមខលា ីប៉ុសន្ត 
នរាគ្ញ្ញា ន្្សងៗនទៀ្អាចមាន្ងស�រ។

• អនុវ្្តតាមការសណន្អំំេីការសែទាេំីអ្នក្្តលន់្វាសែទាំ្ ុខភ្េ និង
មនទាីរ្ុខាភិបាលក្នុង្ំបនរ់ប្់អ្នក។ អាជាញា ធរសនុខាភបិាលកនានុងតបំនរ់បសអ់នាកនងឹផ្តល ់
ការមណោំអពំកីារពនិតិ្យមរាេសញ្ញា  នងិការរាយការណ៍ពត័រ៌ាន។

ទូរ្័េទានៅមុននេលនៅជលួបនវជ្ជបណិ្្។ 
• ទូរ្័េទានៅមុន។ ការមៅពនិតិ្យសនុខភាពជាម្បចំាសម្រាប ់

ការមមើលមែជាម្បចំាម្តរូវបានពនយារមពល ឬមធវែើតាម្រូសព័្ទ 
ឬមតម�ពយាបាលជនំសួវញិ។

• តប្ិននបើអ្នកមានការណា្ជ់លួបេយាបាលស�លមិនអាចេនយារនេល

បាន ្ូមទូរ្័េទានៅការយិាលយ័នវជ្ជបណិ្្ ម�ើយម្បាបព់កួមេថាអនាករានឬអា្ររាន 

កវូដី-19។

តប្ិននបើអ្នកឈ ឺ្ូមពាក់មា៉្ ់នលើតចមុោះនិងមា្ ់
រប្់អ្នក។

• អ្នកគលួរស្ពាក់មា៉្ ់តកណា្់តគបនលើតចមុោះនិងមា្រ់ប្់អ្នក  
ម្បសនិមបើអនាកម្តរូវមតមៅជតិអនាកដទ្ ឬសតវែោ�នៈ 
រមួទំាងសតវែ្រញ្ិមឹ (សមូបីមតមៅផ្ទះ)។

• អនាកមនិចំាបា្រោ់ករ់ា៉ាសម់្កណាតម់្ ម្បសនិមបើអនាកមៅរានា កឯ់ង។ ម្បសនិមបើអនាក 

មនិអា្រោករ់ា៉ាសម់្កណាសម់្ (ឧទា�រណ៍ មោយសារមតពបិាកដកដមងហាើម)  
អនាកខ្ទបក់្អកនងិកណា្ត សត់ាមវធិមីផសេងៗម្ៀត។ ពយាយាមមៅឱ្យឆ្្ង យយា៉ាងត្ិរ 6 
�វែតីពអីនាកដទ្។ ការមនះនងឹជយួការោរមននុសសេមៅជនុវំញិអនាក។

• ការោករ់ា៉ាសម់្កណាតម់និេរួោកម់លើមកមាងត្ូរៗអាយនុមម្កាម 2 ឆ្នា ំម�ើយ 
អនាកមដលរានបញ្ហា ដកដមងហាើម ឬអនាកមដលមនិអា្រដករា៉ាសម់្រញបានមោយគាមា ន 

ជនំយួ។

្មារ ល៖់ កនានុងក�ំនុងមពលទនជងំរឺាតតបាតសកលកវូដី-19 រា៉ាសមវជ្ជសាសស្តម្តរូវបានបម្មរុង 

្នុកសម្រាបប់នុេ្គលកិមែទំាសនុខភាព នងិអនាកម្លើយតបដបំងូមយួ្រនំនួ។ អនាកម្បម�លជាត្

រវូមធវែើរា៉ាសម់្កណាសម់ោយមម្បើកមនសេងរនុកំ ឬកមនសេងរនុតំ្ូរៗ។



ខទាបក់្អកឬកណា្ត ្់រប្់អ្នក។

• នតបើតកដា្ខទាបម់ា្ន់ិងតចមុោះរប្់អ្នក មៅមពលអនាកក្អកឬកណា្ត ស។់

• នបាោះតកដា្់ស�លបាននតបើមៅកនានុងធនុងសរំាម។

• លាងន�រប្់អ្នកភ្លា មៗជាមយួសាប៊នូងិ្កឹយា៉ាងមោ្រណាស ់
20 វោិ្។ី ម្បសនិមបើមនិរានសាប៊នូងិ្កឹម្ សមូលាងទដរបសអ់នាកជាមយួ្កឹលាងទដ

មដលរានជាតអិាលក់នុលយា៉ាងមោ្រណាស ់60 ភាេរយ។

លាងន�ឱ្យបានញឹកញាប។់

• លាងន�រប្់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប ់
ជាមយួសាប៊នូងិ្កឹយា៉ាងមោ្រណាស ់20 
វោិ្។ី ការមធវែើមបបមនះរានសារៈសខំានណ់ាស ់
ជាពមិសសបោ្ទ បព់�ីរូសមំបារ ក្អក ឬកណា្ត ស ់ មៅបន្ទប់្ កឹ 
នងិមនុនមពលបរមិភាេឬមរៀប្រអំាោរ។

• នតបើទឹក លាងន�  ម្បសនិមបើមនិរានសាប៊នូងិ្កឹ។ មម្បើ្ កឹលាងទដមដលរានជាតអិាលក់នុល 

យា៉ាងមោ្រណាស ់60 ភាេរយ មោយម្េបមលើទផ្ទទំាងអសទ់នទដរបសអ់នាក  
ម�ើយម្តដនុសវាជាមយួគានា រ�តូទាលម់តរានអារមមាណ៍ស្ងួត។

• សាប៊ាូនិងទឹកគឺជាជនតមើ្ល្អបំ្ុ្  ជាពមិសស ម្បសនិមបើទដរបសអ់នាកអា្រមមើលម�ើញថា 

កខវែក។់

• នជៀ្វាងប៉ោះមភនាក ម្្រមនុះ នងិរាតរ់បសអ់នាកមោយទដមដលមនិបានលាង។

នជៀ្វាងការសចករសំលករប្់របរនតបើតបា្់ផ្ទា លខ់លាលួនក្នុង្្
ទោះ។

• កុំសចករសំលកចាន មកវផកឹ្កឹ មពង ចានសាល បម្ោសម 
កមនសេងមោះមគា ឬពកូភយួមខានា យជាមយួអនាកដទ្កនានុងផ្ទះរបស់

អនាក។

• លាង្មា្អ ្រប្់រប្់ទាងំននោះឱ្យសា្អ ្ល្អបន្ទា បេ់ីនតបើរលួច ជាមយួសាប៊នូងិ្កឹ ឬោករ់បសរ់បរ 

ទំាងមោះកនានុងរា៉ាសនុនីលាងចាន។

លាង្មា្អ ្ន្ទា “ស�លប៉ោះនតចើន” រាលន់ែងៃ។

• ្មា្អ ្និង្មាលា បន់មនរាគ ទផ្ទប៉ាះមម្្រើនមៅកនានុង “បន្ទបឈ់”ឺ 
នងិបន្ទប់្ កឹរបសអ់នាក។ ្ នុកឱ្យនរណារានា កម់ផសេងម្ៀតសរា្អ តនងិ 

សរាល បម់មមរាេមលើទផ្ទប៉ាះមៅតបំនរ់មួ ប៉ានុមន្តមនិមមនបន្ទបម់េងនងិ
បន្ទប់្ កឹរបសអ់នាកម្។

• តប្ិននបើអ្នកសែទា ំឬអ្នកន្្សងនទៀ្ត្រូវការ្មា្អ ្ និង្មាលា បន់មនរាគកនានុងបន្ទបម់េង 
ឬបន្ទប់្ កឹរបសអ់នាក ម�ើយេរួមធវែើមបបមនះមៅមពលមដលចំាបា្រ។់ អនាកមែទំា/
អនាកមផសេងេរួោករ់ា៉ាសម់្កណាត ់ម�ើយរងចំ់ាឱ្យយរូបផំនុតតាមមដលអា្រមធវែើមៅបាន  
បោ្ទ បព់អីនាកឈបឺានមម្បើបន្ទប់្ កឹ។

ទផ្ទប៉ាះមម្្រើនរមួរាន្រូសព័្ទ មតម�បញ្្ជ  បញ្ជ រ មលើតនុ ទដទាវែ រ ម្បោបម់្បោលបន្ទប់្ កឹ បង្គន ់
កា្ត រ្រនុ្រ មែបលតី នងិតនុកបាលមម្េ។

• ្មា្អ ្ និង្មាលា បន់មនរាគនៅចំណុចស�លអាចមានឈាម លាមក ឬទឹកនចញេីរាងកាយស�លនៅ

នលើចំណុចទាងំនន្ោះ។

• នតបើឧបករណ៍្មា្អ ្ក្នុង្ទាោះនិងថា្ន ំ្ ំលាបន់មនរាគ។ លាងសរា្អ ត្រណំនុ ្រឬរបសរ់បរមោយ 

សាប៊នូងិ្កឹ ឬសាប៊មូបាកមខាអាវមផសេងម្ៀត ម្បសនិមបើវាកខវែក។់ បោ្ទ បម់កមម្បើថានា ំសរាល ប ់

មមមរាេកនានុងផ្ទះ។

‐ ម្តរូវម្បាកដថាអននុវត្តតាមការមណោំមៅមលើផ្ល កមដើមបីធាោការមម្បើម្បាសផ់លតិផល 

ម្បកបមោយសនុវត្ថភិាពនងិម្បសិ្ ្ធភាព។ ផលតិផលជាមម្្រើនមដលអា្រមធវែើឱ្យទផ្ទមសើម 

មរយៈមពលជាមម្្រើនោ្មីដើមបីធាោថាមមមរាេម្តរូវបានសរាល ប។់ មននុសសេជាមម្្រើនក៏

មណោំឱ្យរានការម្បរុងម្បយត័នា ដ្ូរជា ោកម់ម្សាមទដ ម�ើយម្តរូវម្បាកដថា អនាករាន

ខ្យលម់្រញ្រលូល្អកនានុងមពលមម្បើផលតិផល។

‐ របសស់ម្រាបស់រាល បម់មមរាេម្បចំាម្េរួសារមដលបាន្រនុះបញ្ជ  ីEPA 
ភាេមម្្រើនេរួមតរានម្បសិ្ ្ធភិាព។

នៅនេលស�លអ្នកអាចនៅជិ្អ្នក�នទបន្ទា បេ់ីអ្នកមាន 
ឬទំនងជាមានកូវ ី្ - 19
មៅមពលមដលអនាកអា្រមៅជតិអនាកដទ្ (បញ្បក់ារោកខ់លួនមៅោ្រ់

មោយម�កមៅផ្ទះ) អាម្សយ័មលើកតា្ត មផសេងៗគានា សម្រាបស់ា្ថ នភាពមផសេងៗគានា ។

• ខញានុគំិ្ ឬ�ឹងថាខ្ុ ំមានកូវ ី្ -19 នែើយខ្ុ ំមាននរាគ្ញ្ញា

‐ អនាកអា្រមៅជាមយួអនាកដទ្បោ្ទ បព់ី

 § 3 ទែ្ងមោយគាមា នម្េរុនមរៅ្ត  

និង

 § មរាេសញ្ញា កានម់តម្បមសើរម�ើង 

និង

 § 10 ទែ្ងចាបតំ់ាងពមីរាេសញ្ញា ដបំងូមល្រម្រញមក

‐ មោយមយាងមៅតាមដបំោូមា នរបសអ់នាកផ្តលម់សវាមែទំាសនុខភាព 
នងិភាពអា្រមធវែើបានទនមតស្ត អនាកម្បម�លជាអា្រមធវែើមតស្តមដើមបីមមើលថាមតើអនាកមៅ

មតរានកវូដី-19 មដរឬម្។ ម្បសនិមបើអនាកនងឹម្តរូវមធវែើមតស្ត អនាកអា្រមៅជតិអនាកដទ្

មៅមពលអនាកគាមា នម្េរុនមរៅ្ត  មរាេសញ្ញា កានម់តម្បមសើរម�ើង ម�ើយអនាកបាន្្លួ 

ល្្ធផលមតស្តអវជិ្ជរានពរីជាប់ៗ គានា  យា៉ាងត្ិរកនានុងរយៈមពល 24 មរា៉ាង។

• ខ្ុ ំបានន្វែើន្្្ត៍វជិ្ជមានកូវ ី្ -19 ប៉ុសន្តគ្មា ននរាគ្ញ្ញា អវែីនែើយ

‐ ម្បសនិមបើអនាកបន្តមនិរានមរាេសញ្ញា  អនាកអា្រមៅជាមយួអនាកដទ្បានបោ្ទ បព់៖ី

 § 10 ទែ្ងបានកនលងផនុតមៅម�ើយចាបតំ់ាងពបីានមធវែើមតស្ត

‐ មោយមយាងមៅតាមដបំោូមា នរបសអ់នាកផ្តលម់សវាមែទំាសនុខភាព 
នងិភាពអា្រមធវែើបានទនមតស្ត អនាកម្បម�លជាអា្រមធវែើមតស្តមដើមបីមមើលថាមតើអនាកមៅ

មតរានកវូដី-19 មដរឬម្។ ម្បសនិមបើអនាកនងឹម្តរូវមធវែើមតស្ត អនាកអា្រមៅជតិអនាកដទ្

បោ្ទ បព់អីនាក្្លួបានល្្ធផលមតស្តអវជិ្ជរានពរីជាប់ៗ គានា  យា៉ាងត្ិរកនានុងរយៈមពល 
24 មរា៉ាង។

‐ ម្បសនិមបើអនាករានមរាេសញ្ញា បោ្ទ បព់មីធវែើមតស្តវជិ្ជរាន សមូអននុវត្តតាមការមណោំ 

ខាងមលើសម្រាប ់“ខញានុ េំតិថាឬដងឹថាខញានុរំានកវូដី ម�ើយខញានុរំានមរាេសញ្ញា ”។
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