
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី13 ខែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�2021 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល

គ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងប់ង្កាា រជ្ឈ�ងឺ) បានិនៅ�ើ�ការផ្លាា ស់ប់ូ�រ នានា�ួរឲ្យយកត់់សម្គាា ល់ នៅ�នៅល�ការខែណ្ឌនា�រប់ស់ពួួកនៅ� ចំ�នៅ�ះការ 

�ក់ម្គាាស់  នៅ�យខែ�ែកនៅល�ទិីនំិន័ិយជានៅគ្រចំ�និ �ក់ព័ួនិធនឹិង ការឆ្លាងជ្ឈ�ងឺ COVID-19 ចំ�នៅ�ះអ្នកំខែ�លទីទួីលបានិការ 

ចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងរចួំ និិងអ្នកំខែ�លមិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង។ នៅ�កអ្នភិិបាល Lamont ក៏បានិគ្រប់កាស�ងខែ�រថា 

វិធិានសី្ដី�ពី�ការពាក់់ម៉ាាស្ដីន់ងឹត្រូ�ូវិបញ្ចចប ់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទី�19 ខែ�ឧស្ដីភា ឆំ្នាំ�2021 ស្ដីត្រូម៉ាប ់អ្នកំ់សំ្នាក់ន់ៅ� នងិអ្នកំ់ដំ�នៅ�ើ រ មក់កានរ់ដំឋ Connecticut 
ខែដំលបានចាក់់វ៉ា ាក់ស់្នា�ងត្រូ�បច់ំ�ននួ ។ បុ់�ាលមំ្គាក់បានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងគ្រ�ប់់ចំ�នួិនិ នៅ�នៅពួល�ុត់រយៈនៅពួល 14ថ្ងៃ�ៃ (2 សបូាហ៍៍) 

ប់នាា ប់់ពីួការចាក់��សចុំងនៅគ្រកាយ ថ្ងៃនិវ៉ាាក់សាំ�ងជ្ឈ�ងឺ COVID-19 រប់ស់ពួួកនៅ� (នៅ�ល�ឺ ��សទីីពីួរថ្ងៃនិ វ៉ាាក់សាំ�ង 

Pfizer ឬ Moderna រប់ស់ពួួកនៅ�  ឬ��សទីីមួយថ្ងៃនិវ៉ាាក់សាំ�ង Johnson & Johnson រប់ស់ពួួកនៅ� )។

ខែ�ែក់នៅលើពី�័ម៌៉ានវិទិីាស្នាស្ត្រស្ដីរ 
ខែ�លគ្រត់ូវបានិគ្រប់ម�លនៅ�នៅពួលខែ�លវ៉ាាក់សាំ�ងជ្ឈ�ងឺ COVID-19 

ខែ�លប់ចំុុប់បនិំ គ្រត់ូវបានិអ្ននុិញ្ញាា ត់ឲ្យយនៅគ្រប់�គ្របាស់នៅ�កំុង 

សហ៍រ�ឋអានៅមរកិក�ពុួងគ្រត់ូវបានិប់នៅងា�ត់នៅ��ង �ឺបានបង្ហាា ញឲ្យយនៅ�ើញ 

យ៉ាាងចំាស់្ដីថាអ្នំក់ខែដំលបាន ចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ងត្រូ�បច់ំ�នួន �ឺទី�នងជាមិនអាចំ រងនៅត្រូ�ះពី�

�លវិបិាក់ធ្ងៃនធ់្ងៃរ ការស្ដីត្រូម៉ាក់នៅពីទីយ ឬការស្នាា បន់ៅ�ះនៅទី ត្រូបស្ដីិននៅបើពីួក់នៅ�បានឆ្លាង 

វិ �រុស្ដី ខែដំលបងក ឲ្យយនៅក់ើ�ជំ�ង ឺCOVID-19 (SARS-CoV-2)។

អ្នី�ខែដំលនៅ�ើងបានដំឹងរួចំនៅ�ើ�…

ខែ�ែក់នៅលើពី�័ម៌៉ាន�ី�ៗ 
ខែ�លបានិគ្រប់ម�លតាំ�ងពីួការចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងជ្ឈ�ងឺ COVID-19 

បានិចាប់់នៅ�ូ�មនៅ�កុំងសហ៍រ�ឋអានៅមរកិនិិងគ្រប់នៅទីសនៅ�េងនៅទីៀត់ 

នៅពួលនៅនិះនៅយ�ង�ឹងថា នៅទាះបី់ជាពួួកនៅ� បានិប់ាះ�ល់ជាមួយអ្នកំ

នៅក�ត់ជ្ឈ�ងឺ COVID-19 ក៏នៅ�យ ក៏អំ្នកខែ�លបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង

រចួំទី�និងជាមិនិអាចំ ឆ្លាងជ្ឈ�ងឺនៅនាះនៅទី នៅប់�នៅគ្រប់ៀប់នៅ�ៀប់នៅ�នឹិងអំ្នក

ខែ�លមិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង នៅហ៍�យ នៅ�ះប�ជាពីកួ់នៅ�បានឆ្លាង

ជំ�ងកឺ់ន៏ៅ�� ក់អ៏្នកំ់ខែដំលបានចាក់់វ៉ា ាក់ស់្នា�ងត្រូ�បច់ំ�ននួ  មនិស្ដីវូិទី�នងជានងឹចំមាង

វិ �រសុ្ដី នៅ�កានអ់្នកំ់ដំថ្ងៃទីខែដំរ (នៅទាះបី់ជាអ្នកំទា�ងនៅនាះមិនិទាន់ិបានិចាក់

វ៉ាាក់សាំ�ងក៏នៅ�យ)។

អ្នី�ខែដំលនៅ�ើងដំឹងនៅ�នៅពីលនៅនះ…
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VAXស្ដីត្រូម៉ាបព់ី�័ម៌៉ានបខែនែម ស្ដីូមចំូលនៅ�កាន ់

ct.gov/covidvaccine 

អ្នី�ខែដំលអ្នំក់ត្រូ�ូវិដំឹង៖ 
ការចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ងជំ�ង ឺCOVID-19  
ការពាក់់ម៉ាាស្ដី ់និងការរក់ា�ម៉ាា �ស្ដីងគម
ទំំព័័រ 1 នៃ� 4



អ្នី�ខែដំលអ្នំក់ត្រូ�ូវិដំឹង៖ 
ការចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ងជំ�ង ឺCOVID-19  
ការពាក់់ម៉ាាស្ដី ់និងការរក់ា�ម៉ាា �ស្ដីងគម
ទំំព័័រ 2 នៃ� 4

មនុស្ដីស��ងអ្នស្ដី់ (ចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ងរួចំ ឬមិន�នប់ានចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ង)
• ចា�បាច់ំគ្រត់ូវ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�នៅពីលខែដំលពួីក់នៅ�ស្ដីែិ�នៅ� ក់ំុងអ្ន�រស្នាលានៅរៀន 

(ពីួថំាក់បុ់នៅរ មនៅត់េយយសិកា  រហ៍�ត់�ល់ថំាក់ទីី12) ឬ គ្រ�ឹះសាំា និ 
ខែ�ទា�កុម្គារ។

• ចា�បាច់ំគ្រត់ូវ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�នៅពីលខែដំលពួីក់នៅ� ស្ដីែិ�នៅ�ក់ំុង ត្រូ�ឹះស្នាែ ន ខែ���ស្ដីុ�ភាពី 
(រមួម្គានិការយិាល័យរប់ស់នៅវជ្ឈជប់ណ្ឌឌិ ត់ មនិាីរនៅពួទីយ ទីីកខែនិាង ខែ�ទា�
សនៅ�ង្កាា ះប់នាា ន់ិ ទីីកខែនិាង ខែ�ល�ូល់ជ្ឈ�និការពួាបាលនៅ�យចំលនា 
/មុ�ង្ការវជិាជ ជី្ឈវៈគ្រប់ចា�ថ្ងៃ�ៃ និិងទីី ខែនិាង ខែ�ទា�អ្នំកជ្ឈ�ងឺនៅ�េងនៅទីៀត់)។

• ចា�បាច់ំគ្រត់ូវ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�នៅពីលខែដំលពួីក់នៅ�ស្ដីែិ�នៅ�ក់ំុង ម�ឌ ល សំ្នាក់់នៅ�
ស្ដីត្រូម៉ាប ់ជំនពិីការនិងចាស្ដី់ជំរា ឬទី�ក់ខែនាង រស្ដី់នៅ�ខែដំលម៉ានលក់ខ�ៈត្រូបមូល�ីុ �
នៅ�សងនៅទីៀ� (��ចំជាមនិាីរ សំាំក់នៅ�រមួ គំ្នា និិងមនិាីរ សំាំក់នៅ� ទីទួីល
នៅសវ៉ា ខែ�ទា�) នៅ�នៅពួលខែ�លនៅសវ៉ាកមមខែ�ទា�សុ�ភាពួ ឬនៅសវ៉ាកមម
គ្រទីគ្រទីង់នៅ�េងនៅទីៀត់ ក�ពុួងគ្រត់ូវបានិ�ូល់ជ្ឈ�និ។ មនិាីរសំាំក់នៅ�ខែ�ទា� 
សគ្រម្គាប់់មនុិសេចាស់ គ្រត់ូវខែត់អ្ននុិវត់េតាំមលកខ�ណ្ឌឌ ត់គ្រមូវរប់ស់ 
Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS, 
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល នៅសវ៉ា កមមវ�ីិ  Medicare & Medicaid)។

• ចា�បាច់ំគ្រត់ូវ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�ក់ំុងទី�ជំត្រូមក់ស្ដីត្រូម៉ាប ់ជំនអ្ន�ថា ឬទីីជ្ឈគ្រមក
នៅ�េងនៅទីៀត់ ��ចំជា គ្រប់តិ់ប់ត់េិការជ្ឈគ្រមកសំាំក់នៅ�ប់នៅ�ូះ 
អាសនិំជានៅ��ម ។

• ចា�បាច់ំគ្រត់ូវ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�ក់ំុងម�ឌ លខែក់ខែត្រូប ឬម�ឌ ល�ុ�ឃាំ�ង។

• ចា�បាច់ំគ្រត់ូវ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�នៅពីលខែដំលពួីក់នៅ�នៅ�មជំឈម�ឌ ល ដំឹក់ជំញូូ្ចន 
��ចំជាអាកាសយានិ�ឋ និ សាំា នីិយ៍រ�យនិេ គ្រកុង ឬសាំា នីិយ៍
រ�នៅភិា�ង ឬការ នៅត្រូបើត្រូបាស្ដី់មនៅធ្ងាបា�នៅធ្ងីើដំ�នៅ�ើ រស្នាធារ�ៈ ឬជំួលលក់ខ�ៈ
ឯក់ជំន ��ចំជា រ�នៅភិា�ង រ�យនិេ គ្រកុង យនិូនៅ�ះ ឬនៅសវ៉ាកមម
នៅ�ើ���នៅណ្ឌ� រ រមួគំ្នា  (��ចំជា Uber, Lyft, តាំក់សីុ )។

• ចា�បាច់ំគ្រត់ូវ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់ត្រូបស្ដីិននៅបើពីួក់នៅ�ត្រូ�ូវិបាននៅស្ដីំើស្ដីុ�ឲ្យយ ពាក់់ម៉ាាស្ដី ់នៅ�
តាមត្រូ�ឹះស្នាែ នស្នាធារ�ៈ ឬឯក់ជំន គ្រប់សិនិនៅប់�គ្រត់ូវបានិត់គ្រមូវនៅ�យ 
និិនៅយាជ្ឈករប់ស់ពួួកនៅ�នៅ�កំុងកខែនិាងនៅ�ើ�ការ ឬនៅ�នៅពួលខែ�លអ្នំក
នៅរៀប់ចំ�  ត់គ្រមូវឲ្យយ�ក់ម្គាា ស់ នៅ�កំុងគ្រពឹួត់េិការណ៍្ឌ�មួយ។

នៅនះ�ឺនៅ��ស្នារខែ�៖
• ទីីកខែនិាង ទា�ងនៅនិះ អាចំនឹិងទី�និងជាម្គានិមនុិសេនៅ�ទីីនៅនាះខែ�ល មិន

អាចំចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ងបាន នៅ�យសាំរខែត់អាយុនៅ�តិ់ចំ ឬប់ញ្ញាា សុ�ភាពួ។

• ទីីកខែនិាង ទា�ងនៅនិះ អាចំនឹិងទី�និងជាម្គានិមនុិសេនៅ�ទីីនៅនាះខែ�ល 
ត្រូបឈម�ពស្ដី់នៅ�នឹង �លវិបិាក់ធ្ងៃនធ់្ងៃរ គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ�ឆ្លាងជ្ឈ�ងឺនៅនិះ។

• ទីីកខែនិាង ទា�ងនៅនិះអាចំនឹិង  ម៉ានភាពីល�បាក់កានខ់ែ�ខ្លាំា �ង ស្ដីត្រូម៉ាបម់នុស្ដីស
ក់ំុងការ រក់ា�ម៉ាា � នៅហ៍�យអាចំនឹិង ម្គានិអ្នំកខែ�លមិនិទាន់ិបានិ ចាក់
វ៉ាាក់សាំ�ង និិងអ្នំកខែ�លបានិឆ្លាងជ្ឈ�ងឺ។

• ការចំង់បានិ របស្ដី់ម៉ាច ស្ដី ់ឬត្រូប�ិប�រិក់រ �ឺអាចំនឹិងនៅ�ើ�នៅ��ង នៅ��មបីអ្ននុិវត់េ 
វធិានិការគ្រប់ុងគ្រប់យ័ត់ំកំុងការ ការ�រសុ�ភាពួ នៅ�យមិនិចា�បាច់ំ 
រកាមនុិសេឲ្យយនៅ�ឆ្នាំៃ យពីួគំ្នាកំុង�ម្គាា ត់សមរមយ ឬចា�បាច់ំគ្រត់ូវ
ក�ណ្ឌត់់ ថានៅត់� បុ់�ាលមំ្គាក់ បានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងរចួំនៅហ៍�យឬនៅ�នៅនាះ
នៅទី។

អ្ន�ែន�័ ស្ដីត្រូម៉ាប ់មនុស្ដីសនៅពីញវិ�័និងក់ុម៉ារ... 

GET THE 
FACTS 
ON THE

VAXស្ដីត្រូម៉ាបព់ី�័ម៌៉ានបខែនែម ស្ដីូមចំូលនៅ�កាន ់

ct.gov/covidvaccine 



អ្នី�ខែដំលអ្នំក់ត្រូ�ូវិដំឹង៖ 
ការចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ងជំ�ង ឺCOVID-19  
ការពាក់់ម៉ាាស្ដី ់និងការរក់ា�ម៉ាា �ស្ដីងគម
ទំំព័័រ 3 នៃ� 4

ត្រូបស្ដីិននៅបើបានចាក់់វ៉ា ាក់ ់
ស្នា�ងរួចំ… 
• អាចំម្គានិអារមមណ៍្ឌ កក់នៅ�ូ 
នៅ�យ មិនចា�បាចំព់ាក់់ម៉ាាស្ដី ់ឬរក់ា
�ម៉ាា �ស្ដីងគម ទា�ងនៅ�កំុងអ្នគ្នារ 
និិងនៅគ្រ�អ្នគ្នារ។ 

• មិនចា�បាចំត់្រូ�ូវិនៅធ្ងីើចំតារ ឡី�ស្ដី័ក់ ពីួកខែនិាងនៅ�ើ�ការ  សាំ�នៅរៀនិ ឬសាិត់នៅ�
ឆ្នាំៃ យពីួអ្នំក�ថ្ងៃទីនៅនាះនៅទី  គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ� បានិប់ាះ�ល់
ជាមួយនឹិងអ្នំកនៅក�ត់ជ្ឈ�ងឺ COVID-19 និិងមិនិម្គានិនៅ��សញ្ញាា
�មួយនៅក�ត់នៅល�ពួួកនៅ� ផ្លាា ល់។

• មិនចា�បាចំត់្រូ�ូវិនៅធ្ងីើនៅ�ស្ដីរ ជាគ្រប់ចា� (ឧទាហ៍រណ៍្ឌ៖ ជាខែ�ំកមួយថ្ងៃនិ
ការង្ការរប់ស់ពួួកនៅ�) មុនិនៅពួល ឬ នៅគ្រកាយនៅពួលនៅ�ើ���នៅណ្ឌ� រ 
ឬនៅ�នៅពួលខែ�លពួួកនៅ�បានិប់ាះ�ល់ជាមួយនឹិងអ្នំកនៅក�ត់ជ្ឈ�ងឺ 
COVID-19 និិងមិនិម្គានិ នៅ��សញ្ញាា �មួយចំ�នៅ�ះពួួកនៅ� 
ផ្លាា ល់។

នៅនះ�ឺនៅ��ស្នារខែ�៖
• នៅទាះបី់ជាពួួកនៅ�បានិប់ាះ�ល់ជាមួយនិរ�មំ្គាក់  
ខែ�លនៅក�ត់ជ្ឈ�ងឺ COVID-19 ក៏នៅ�យ ក៏ពួួកនៅ� មិនទី�នង  
ជានឹងឆ្លាងជំ�ងឺនៅ�ះនៅទី។

• នៅទាះបី់ជាពួួកនៅ�បានិឆ្លាងជ្ឈ�ងឺក៏នៅ�យ ក៏ពួួកនៅ�  
មិនទី�នងជាឈ ឺឬម្គានិ ជ្ឈ�ងឺ�ៃន់ិ�ៃរខែ�រ។

• នៅទាះបី់ជាពួួកនៅ�បានិឆ្លាងជ្ឈ�ងឺក៏នៅ�យ ក៏ពួួកនៅ�  
មិនទី�នងជា ចំមាងនៅ�អ្នំក�ថ្ងៃទីខែ�រ។

ត្រូបសិ្ដីននៅបើមិន�នប់ាន 
ចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ង... 
• គ្រត់ូវបានិត់គ្រមូវឲ្យយ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅពីលនៅ�ក់ំុងអ្ន�រ។

• �ួរខែត់ បនរពាក់ម់៉ាាស្ដីន់ៅពីលនៅ�នៅត្រូ�អ្ន�រ នៅ�នៅពួលខែ�លពួួកនៅ�
នៅ�កខែនិាងខែ�លម្គានិមនុិសេអូ្ន�អ្នរ នៅ�ឯគ្រពឹួត់េិការណ៍្ឌ��ៗ ឬនៅ�
ទីីកខែនិាងសាំធារណ្ឌៈ ខែ�លពិួបាកកុំងការ រកា�ម្គាា ត់ពីួអំ្នក�ថ្ងៃទី។ 

• �ួរខែត់ បនរនៅធ្ងីើចំតារ ឡី�ស្ដី័ក់ ពីួកខែនិាង នៅ�ើ�ការ  សាំ�នៅរៀនិ និិងសាិត់នៅ�
ឆ្នាំៃ យពីួអ្នំក�ថ្ងៃទី គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ� បានិប់ាះ�ល់ជាមួយនឹិង
និរ�មំ្គាក់ខែ�លនៅក�ត់ជ្ឈ�ងឺ COVID-19។

• �ួរខែត់ បនរនៅធី្ងើនៅ�ស្ដីរ នៅ�នៅពួលខែ�លពួួកនៅ� បានិប់ាះ�ល់ជាមួយនិរ�
មំ្គាក់ ខែ�លម្គានិជ្ឈ�ងឺ COVID-19 នៅ�មុនិនៅពួល និិងនៅគ្រកាយនៅពួល
នៅ�ើ���នៅណ្ឌ� រ និិងគ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ� ជាខែ�កំមួយថ្ងៃនិកមមវ�ីិនៅត់សេ
គ្រត់តួ់ពិួនិិត់យ (ឧទាហ៍រណ៍្ឌ៖ ជាខែ�កំមួយថ្ងៃនិការង្ការរប់ស់ពួួកនៅ�)។

នៅនះ�ឺនៅ��ស្នារខែ�៖
• គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ�បានិប់ាះ�ល់ជាមួយនិរ�មំ្គាក់ ខែ�ល
នៅក�ត់ជ្ឈ�ងឺ COVID-19 �ឺពួួកនៅ� ត្រូបឈម នឹង ការឆ្លាងជំ�ងឺ។

• គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ�បានិឆ្លាងជ្ឈ�ងឺ �ឺពួួកនៅ� អាចំរងនៅត្រូ�ះពី�ជំ�ងឺធ្ងៃនធ់្ងៃរ 
និិងអាចំគ្រត់ូវសគ្រម្គាកពួាបាល។

• គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ�បានិឆ្លាងជ្ឈ�ងឺ �ឺពួួកនៅ� អាចំចំមាង  
វិ �រុស្ដីនៅ�កានអ់្នំក់ដំថ្ងៃទីបាន។

• គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ�បានិឆ្លាងជ្ឈ�ងឺ �ឺពួួកនៅ�អាចំ បងកហានិភ័�័ធ្ងៃន ់ធ្ងៃរ ដំល ់
បុ�គល ដំថ្ងៃទីនៅទីៀ� ខែ�លមិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង ឬមិនិអាចំចាក់
វ៉ាាក់សាំ�ងបានិ។

អ្ន�ែន�័ស្ដីត្រូម៉ាប ់មនុស្ដីសនៅពីញវិ�័និងក់ុម៉ារ... 
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ON THE

VAXស្ដីត្រូម៉ាបព់ី�័ម៌៉ានបខែនែម ស្ដីូមចំូលនៅ�កាន ់

ct.gov/covidvaccine 



អ្ន�ែន�័ស្ដីត្រូម៉ាប ់អាជំ�វិក់ម.ី..

អ្នី�ខែដំលអ្នំក់ត្រូ�ូវិដំឹង៖ 
ការចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ងជំ�ង ឺCOVID-19  
ការពាក់់ម៉ាាស្ដី ់និងការរក់ា�ម៉ាា �ស្ដីងគម
ទំំព័័រ 4 នៃ� 4
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VAXស្ដីត្រូម៉ាបព់ី�័ម៌៉ានបខែនែម ស្ដីូមចំូលនៅ�កាន ់

ct.gov/covidvaccine 

ម៉ាច ស្ដី់អាជំ�វិក់មី និងត្រូប�ិប�រិក់រ ត្រូពីឹ�រិការ�៍��
• �ួរពិួចារ�ត់គ្រមូវឲ្យយអ្នតិ់�ិជ្ឈនិ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�នៅពីលខែដំលពីួក់នៅ� ស្ដីែិ�នៅ�

ក់ំុងត្រូ�ឹះស្នាែ ន ឬត្រូពឹី�រិការ�៍ធ្ង�ៗខែដំលត្រូបារពីធនៅឡីើងនៅ�ក់ំុងអ្ន�រ ឬការជំួបជំុ� លក់ខ�ៈ
ឯក់ជំន គ្រប់សិនិនៅប់�ទីីធាា  មិនិបានិ ប់នៅងា�ត់នៅ��ង សគ្រម្គាប់់ ការប់និេ រកា
�ម្គាា ត់ សងាម។ គ្រប់សិនិនៅប់�មិនិបានិត់គ្រមូវ ជាពិួនៅសសនៅទីនៅនាះ ស�ម
ពិួចារ� �ក់់ស្នាា ក់ខែដំលបញូ្ជាក់់ថា អ្ន�ិ�ិជំនខែដំលមិន�នប់ានចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ង  
ត្រូ�ូវិបាន�ត្រូមូវិ ឲ្យយពាក់់ម៉ាាស្ដី ់នៅហ៍�យគ្រ�ប់់អ្នតិ់�ិជ្ឈនិ �ឺគ្រត់ូវបានិ អ្ននៅ�ជ �ញឲ្យយ 
�ក់ម្គាា ស់ គ្រប់សិនិនៅប់�ពួួកនៅ� ម្គានិអារមមណ៍្ឌកក់នៅ�ូកំុងការ �ក់
ម្គាា ស់។

• �ួរពិួចារ�ត់គ្រមូវឲ្យយអ្នតិ់�ិជ្ឈនិ/អ្នំកចំ�លរមួ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�នៅពីលខែដំល
ពីួក់នៅ� ស្ដីែិ�នៅ�ក់ំុងត្រូ�ឹះស្នាែ ន ឬត្រូពីឹ�រិការ�៍ធ្ង�ៗខែដំលត្រូបារពីធនៅឡីើងនៅ�ក់ំុងអ្ន�រ ឬការ
ជំួបជំុ� លក់ខ�ៈឯក់ជំនខែ�លទី�និងជាអាចំម្គានិការ�យ�� គំ្នា រវ៉ាងអ្នំក
ខែ�លបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងរចួំ និិងអ្នំក មិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង 
(រមួទា�ងកុម្គារខែ�លម្គានិអាយុតិ់ចំជាង 12ឆំ្នាំ��ងខែ�រ )។

• �ួរខែត់ពិួចារ�ត់គ្រមូវឲ្យយអ្នំកចំ�លរមួ ពាក់់ម៉ាាស្ដី់នៅ�នៅពីលខែដំលត្រូពឹី�រិការ�៍
ធ្ង�ៗខែដំលនៅធ្ងីើនៅឡីើងនៅ�នៅត្រូ�អ្ន�រ គ្រត់ូវបានិនៅប់�កឲ្យយសាំធារណ្ឌជ្ឈនិ ចំ�លរមួ 
និិង/ឬ ខែ�លគ្រត់ូវបានិរ �ពឹួងថានឹិងម្គានិមនុិសេអូ្ន�អ្នរនៅគ្រចំ�និ នៅហ៍�យ
ទី�និងជាអាចំអ្នំកខែ�លមិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង (រមួទា�ងកុម្គារ
ខែ�លម្គានិអាយុនៅគ្រកាម 12ឆំ្នាំ�) ចំ�លរមួខែ�រ។

• �ួរខែត់ត់គ្រមូវឲ្យយ និនៅយ៉ាជំិ�ពាក់់ម៉ាាស្ដី ់ត្រូបស្ដីិននៅបើពីួក់នៅ� មិន�ន ់បានចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ង 
ឬក៏សាំា និភាពួចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងរប់ស់ពួួកនៅ� មិនិគ្រត់ូវបានិ�ឹង នៅហ៍�យ
ពួួកនៅ� មិនិអាចំ ប់និេរកាការនៅ��ច់ំនៅ�យខែ�ក ពីួ អ្នតិ់�ិជ្ឈនិ ឬមិត់េ
រមួការង្ការបានិ។ 

• �ួរពិួចារ�នៅ�ើ�ការរចំនានៅ��ងវញិនិ�វ ទីីធាា  នៅ�ខ្លាំងក់ំុងត្រូ�ឹះស្នាែ ន  ឬនៅ�
ឯ ត្រូពីឹ�រិការ�៍ធ្ង�ៗខែដំលត្រូ�ូវិបានត្រូបារពីធនៅធ្ងីើនៅឡីើង នៅ�ក់ំុងអ្ន�រ ឬការជំួបជំុ� លក់ខ�ៈ
ឯក់ជំន នៅដំើមី�អ្ននុញ្ជាា �ឲ្យយម៉ាន ការបនរ រក់ា�ម៉ាា � ស្ដីងគម (ឬក៏ការរកា�ម្គាា ត់
ខែ�លគ្រត់ូវបានិពួនិារនៅពួល) នៅ�នៅពួលខែ�លការនៅគ្រប់�គ្របាស់ម្គាា ស់ 
អាចំនឹិង មិនិអាចំ នៅ�ើ�នៅ�បានិ ឬមិនិអាចំអ្ននុិវត់េបានិ (ឧទាហ៍រណ៍្ឌ 
នៅពួលក�ពុួងប់រនិៅភា�អា�រ/នៅភិសជ្ឈជៈ ឬ�ត់់គ្របាណ្ឌ)។

• �ួរខែត់ពិួចារ�នៅ�ើ�ការរមួប់�ុ� លនិ�វការខែណ្ឌនា�រប់ស់ CDC 
សគ្រម្គាប់់ ការលាងស្ដីម៉ាែ �/ការស្ដីម៉ាា បន់ៅមនៅរា�, ការរក់ាអ្ន�ម�័ថ្ងៃដំ, និង
ត្រូបពីន័ធ �យលន់ៅចំញ ចំូល នៅ�ក់ំុងត្រូ�ឹះស្នាែ នរបស្ដី់ពីួក់នៅ� នៅ��មបី ប់នៅងា�និ សុវត់ាិភាពួ
សគ្រម្គាប់់ អ្នតិ់�ិជ្ឈនិ និិង បុ់�ាលិកខែ�លមិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង។

• �ួរខែត់នៅ�ើ�ខែ�និការសគ្រម្គាប់់ ការកា�ប់នែ�ការ�ុុក់ចំ�នួនមនុស្ដីស (រមួ
ទា�ងការ ប់�ិនៅស�មិនិឲ្យយចំ�ល ចំ�នៅ�ះ អ្នំកកាន់ិស�បុ់គ្រត់ខែ�លម្គានិ
សុពួលភាពួ) គ្រប់សិនិនៅប់� គ្រពឹួត់េិការណ៍្ឌ ���មួយខែ�លគ្រត់ូវបានិ
គ្របារពួធនៅ�ើ�នៅ��ងនៅ�នៅគ្រ�អ្នគ្នារ គ្រត់ូវ ផ្លាា ស់ចំ�លនៅ�កំុងអ្នគ្នារ នៅហ៍�យ 
ទី�និងជាម្គានិ អ្នំកខែ�លមិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង (រមួទា�ងកុម្គារ
ខែ�លម្គានិអាយុនៅគ្រកាម 12ឆំ្នាំ��ងខែ�រ) ចំ�លរមួ។

នៅនះ�ឺនៅ��ស្នារខែ�៖
• ប់ចំុុប់បនិំនៅនិះមិនិម្គានិ វិធិ្ង�ស្នាស្ត្រស្ដីរង្ហា�ស្រួស្ដីួលអាចំទីុក់ចិំ�របាន និង នៅទីៀង�� ់

ណាមួ�ក់ំុងការ ក់��� ់ពី�ស្នាែ នភាពី ការចាក់់វ៉ា ាក់់ស្នា�ង ជំ�ង ឺCOVID-19 របស្ដី់
បុ�គលមំ៉ាក់់បាននៅ�ះនៅទី។

• មនុិសេជានៅគ្រចំ�និ ខែ�លបានិឆ្លាងវរីសុ ខែ�លប់ងា ឲ្យយម្គានិជ្ឈ�ងឺ 
COVID-19 នៅនិះ �ឺមិនម៉ាននៅចំញនៅរា�ស្ដីញ្ជាា  បាុខែនរអាចំ ចំមាង វិ �រុស្ដី នៅនះ នៅ�កាន ់
អ្នំក់ដំថ្ងៃទី ខែ�លមិនិទាន់ិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ងបានិនៅពួញនៅលញ។

• នៅទាះបី់ជា អ្នគ្រតាំថ្ងៃនិការឆ្លាងនៅ�កំុងសហ៍�មន៍ិ ម្គានិការធាា ក់ចុំះ 
នៅ�កំុងរ�ឋ Connecticut ក៏នៅ�យ ក៏នៅ�ខែត់ម្គានិ អ្នំក់សំ្នាក់់នៅ� និង
ស្ដី��មន ៍ង្ហា�រងនៅត្រូ�ះជានៅត្រូចំើន នៅ�កំុងរ�ឋ ខែ�លមិនិទាន់ិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង 
បានិគ្រ�ប់់ចំ�នួិនិ  និិងអាចំរង�លប់ាះ�ល់យាាង�ៃន់ិ�ៃរពីួជ្ឈ�ងឺ 
COVID-19។

• ម្គានិ�និិភ័ិយ ខែដំលនៅ�ខែ�បនរនៅក់ើ�ម៉ានខែដំលថាអាជំ�វិក់ម ីនិងត្រូពីឹ�រិការ�៍ ធ្ង�ៗ 
អាចំជាត្រូបភ័ពី ថ្ងៃនការ�ុុះនៅឡីើងដំ�៏ួរឲ្យយក់�ស់្ដីម៉ាគ លន់ូវិជំ�ង ឺCOVID-19 នៅ�កំុង
សាំា និភាពួខែ�ល ការ�ក់ម្គាា ស់ជាសកល មិនិគ្រត់ូវបានិ នៅគ្រប់�គ្របាស់ 
មនុិសេជានៅគ្រចំ�និ មិនិទាន់ិបានិចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង នៅហ៍�យមិនិអាចំ �ម្គាា ត់ 
រវ៉ាង អ្នតិ់�ិជ្ឈនិ អ្នំកចំ�លរមួ និិងបុ់�ាលិកបានិ។ 


