អនុសាសន៍របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ៖

ថ្ងៃទ1
ី 9 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021

ី
បន្ទាប់ពីបានចារ់វ៉ារ់សាាំងរូ វដ-១៩
(COVID-19) រ ួច
សូ មអរគុណខែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងហហើយនិងជួ យសហគមន៍របស់ហយើងហោយឈានជិតែល់
ែាំណាក់កាលបានហោគជ័យហលើជាំងឺរាតតាតហនេះ។ ទ ោះបីជាអន រចារ់វ៉ារ់សាាំងទយករដទយក
វមានសារៈសាំខាន់ណាស់រនុងការការពារអន រដទៃ។ មនុសសភាគទក្ចនរ ួម ង
ាំ រុមារមិន ន់
ក្រូវបានចារ់វ៉ារ់សាាំងទៅទ កទៃ។ សរមម ភាព ង
ាំ ទនោះនឹងការពារសយគមន៍របស់ទកង។

1. ពារ់មា៉ាស។ ពាក់ហោយបានពីពីរោន់ហ ើងហៅ។ សូ មហ្វ ើឱ្យប្របាកែថាវជិរល្ម ម។
2.

ររាចមាាកយ៉ាងរិច ៦ យ្វ ីរពីអនរដទៃទៅៃីសាធារណៈ។

3.

លាងទដឱ្យបានញឹរញាប់។

4.

ទជៀសវងរន្នែ ងមានមនុសសទក្ចន។

5.

សូមអនុវរត តាមការន្ណន្ទាំការទ្វ ដាំទណររបស់ក្រសួង CDC ៖ bit.ly/Covid-Travel

6.

ី
ក្បសិនទបអន រទរររូ វដ-១៩
សូ មពិនិតយការខណនាាំអាំពីការហ្វ ើចត្តា ីស័ក និងការហ្វ ើហតសា
ហែើមបីែឹងថាហតើអនកគួ រហ្វ ើចត្តា ីស័កឬអត់៖ kingcounty.gov/covid/quarantine

7.

ិ មាន សូ មហ្វ ើត្តមការខណនាាំអាំពីការហៅដាចច់ខតងង៖
ក្បសិនទបអន រទ្វ ទរសត វជជ
kingcounty.gov/covid/quarantine

8.

អនុវរត តាមការន្ណន្ទាំន្ដល្ពារ់ព័នធទៅរន្នែ ងទ្វ ការឬសាលាទរៀន
ទរអន របានចារ់វ៉ារ់សាាំងទពញទល្ញទយកឬទៅ? អន កោចចាប់ហ្ា ើមហ្វ ើសកមម ភាព
ិ
ែល េះហ ើង វញខែលប្រ
តវូ បានបញ្ឈប់ហដាចយសរខតជាំងឺរាតតាត! សូ មហមើលទាំព័របនាទាបប់។

ី
ការរំល្ឹរអាំពីថ្នវ
ាំ ៉ា រ់សាាំងរូ វដ-១៩៖
• អន រអាចមានផល្ប៉ាោះពាល្់ខែោះខែលោសញ្ញា្មម ត្តហពលរាងកាយរបស់អនកកាំពង
ុ បហងក ើតការការពារ។ សូ ម
ទូ រស័ពទាបហៅអន ក្ាល់ហសវខងទ ាំសុែភាពរបស់អនកប្របសិនហបើអនកមាន្លបេះពាល់ណាមួ យខែលរំខានអន ក
ឬមិនោសេះហសបើយ។

• ក្បសិនទបអន រមានក្បរិរមម អាន្

យស
ស ី្ាន់្ារជាមួ កវ៉ារ់សាាំង សូមៃូ រស័ពាទៅទល្ខ 9-1-1 ឬទៅមនា ីរ

ទពៃយន្ដល្ទៅជិរបាំផុរ។
• រាំណរ់ទពល្ចារ់ទល្រៃីពីររបស់អនរ។ ប្របសិនហបើអនកកាំពុងទទួ លថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងខែលប្រតូវចាក់ 2 ែង សូ ម
ហ្វ ើការណាត់ជួបហលើកទី 2 ហៅកខនល ងខែលអន កចាក់វ៉ាក់សាំងហលើកទី 1 ហប្រកាយពីអនកបានទទួ លថានវ
ាំ ៉ា ក់

ដ
សាំងហលើកទី 1 រ ួចហហើយ។ អន កប្រតូវការវ៉ាក់សង
ាំ ទ ាំងពីរហលើកហែើមបីការពារប្របឆ្ាំងនឹងកូ វែ-១៩
។
• ថានវ
ាំ ៉ា រ់សាាំងមិនន្មនការពារបានភាែមៗទៃ។ ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងនឹងមានប្របសិទធភាពហពញហលញ 2 សបាាហ៍
ហប្រកាយពីបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ខែលតប្រមូវឲ្យចាក់ខតមា ង ឬ 2 សបាាហ៍ហប្រកាយពីបានចាក់ហលើកទី 2 ថ្នថានវ
ាំ ៉ា
ក់សាំងខែលតប្រមូវឲ្យចាក់ 2 ែង។

• សប្រមាប់ព័ត៌មានបខនែ ម សូ មចូ លហមើលហគហទាំព័រ kingcounty.gov/covid/vaccine/khmer។

ទៅទពល្អន រចារ់វ៉ារ់សាាំងបានទពញទល្ញ
អន កនឹងប្រតវូ បានហគចាត់ទុកថា ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងមានប្របសិទធភាពហពញហលញហៅហពល៖
• 2 សបាាហ៍ហប្រកាយពីបានចាក់ហលើកទី 2 ថ្នថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងខែលតប្រមូវឲ្យចាក់ 2 ែង (ែូ ច
ោថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំង Moderna ឬ Pfizer)។

• 2 សបាាហ៍ហប្រកាយពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងខែលតប្រមូវឲ្យចាក់ខតមា ង (ែូ ចោថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំង
Johnson & Johnson)
ប្របសិនហបើវមានរយៈហពលតិចោង 2 សបាាហ៍ចាប់ត្តាំងពីអនកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរ ួច ឬ
ប្របសិនហបើអនកហៅប្រតវូ ការចាក់ហលើកទី 2 អន កហៅមិន ន់មានការការពារហពញហលញ
ិ
ហទ។ សូ មបនា វធានការពារទ
ាំងអស់លុេះប្រត្តខតអន កបានចាក់វ៉ាក់សាំងហពញហលញរ ួចរាល់
ហហើយ។
ទពល្អន របានចារ់វ៉ារ់សាាំងទពញទល្ញទយក អន រ
អាច៖
• ជួ បជុាំគ្ននហៅកនុង្ទាប េះោមួ យអន កបានចាក់វ៉ាក់
សាំងហពញហលញែូ ចគ្ននហដាចយមិនចាាំបាច់ពាក់
មាស់

• ជួ បជុាំគ្ននហៅកនុង្ទាប េះហដាចយមិនចាាំបាច់ពាក់មា
ស់ោមួ យមនុសសខែលមិនទន់បាចចាក់វ៉ាក់
សាំង មិនឲ្យហលើសពីមួយប្រគួសរ។ សូ មកុាំជួបជុាំ
គ្ននហៅកនុង្ទាប េះហដាចយមិនពាក់មាស់ប្របសិនហបើ
មនុសសទ ាំងហនាេះឬនរណាមានក់ខែលពួ កហគរស់
ហៅោមួ យមានហានិភ័យែព ស់ធាលក់ែល ួនឈឺ
ដ
្ៃ ន់្ៃរហដាចយសរជាំងឺកូ វែ-១៩
• ប្របសិនហបើអនកែឹងថា អន កបានទក់ទងោមួ យ
ឺ ូ វែ-១៩
ដ
នរណាមានក់ហកើតជាំងក
អន កប្របខហលោ
មិនចាាំបាច់ប្រតវូ ហ្វ ើចត្តា ីស័កហទ លុេះប្រត្តខត
អន កមានហរាគសញ្ញា។ ហែើមបីឲ្យប្របាកែចាស់
សូ មពិនិតយហមើលការខណនាាំពីការហ្វ ច
ើ ត្តា ី
ស័កហៅទីហនេះ៖
kingcounty.gov/covid/quarantine

ជួបជុាំគ្ននទៅរនុងផាោះជាមួ កអន រន្ដល្ៃៃួ ល្វ៉ារ់
សាាំ ងទពញទល្ញរ ួចរាល្់ទយកទយកមិនពារ់មា៉ាស់

ិ
សូមពារ់មា៉ាស់រនុងផាោះទពល្ទៅជុាំវវញមនុ
សសន្ដល្
មិន

ន់បានចារ់វ៉ារ់សាាំងចាប់ពីពីរក្គួ សារ
ទ

ងទៅ

ី
ទកងរាំពុងសិរាថ្ ទរថ្នវ
ាំ ៉ា រ់សាាំងអាចការពារការឆ្ែ ង រ ីររាល្យល្ជាំងឺរូ វដ-១៩
បានល្អ
រក្មិរណា ទយកព័រ៌មានថ្មីៗទៅមានជាបនត ទៃៀរ។ សូមពិនិរយទមល្ការន្ណន្ទាំចុងទក្កាក
របស់ក្រសួង CDC សក្មាប់អនរន្ដល្បានចារ់វ៉ារ់សាាំងទពញទល្ញ ទៅៃីទនោះ៖
bit.ly/fully-vaccinated

