កញ្ចប់ឯកសារ
សេចកត ីបង្គាប់
ឲ្យស្ទៀងផ្ទទត់វ៉ាក់សាាំងសៅ
King County
(ទម្រង់ជាភាសាអង់សលេ េ)

ខ្េ ឹរសារ្លិតស

ើងសោ Seattle Metropolitan Chamber of Commerce (យេភាពាណិជ្ក
ជ រម ទីម្ក ុង Seatle)

តារាងមាតិកា & តារាងម្តួ តពិនិតយការអនុវតត របេ់
និសោជ្ក
ិ
1. ដឹងអំពី វធាននានា
2. ភ័ស្តុតាងដដលអាចទទួ លយកបានស្ត ីពីការចាក់វ៉ាក់សំង &
ការធ្វ ើធេស្ត
3. បធងក ើេដែនការអនុវេត
4. ការប្របាប្រស្័យទាក់ទងជាមួ យនិធោជិេ និង អេិថិជន
5. ធស្ណារ ីយ៉ូ
6. សាកស្ញ្ញា
7. ្នធានដដលអាចច៉ូ លធប្របើប្របាស្់បាន
8. FAQs
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ិ
ដឹងអាំពី វធាននានា

3

អាន King County Health Order (ធស្ចកត ីបង្គាប់របស្់ធោន្ីឃីង) ែល វូ ការធោយចុច
ប្រេង់ធនេះ។ ធស្ចកត ប
ី ង្គាប់មានជាភាសអង់ធលា ស្ដេបុធណា
ណ េះ។ ខ្ា ម
ឹ សរស្ធងេ ប
មានែត លជ
់ ៉ូ នោងធប្រកាម។
និធោជកប្រេវូ ដេធែទ ៀងផ្ទទេ់ធមើលថា អន កគំប្រទធៅតាមប្រពឹេតិការណ៍និងទីកដនា ងសធារណៈនានា ែត ល់
ការធែទ ៀងផ្ទទេ់ការចាក់វ៉ាក់សំងប្រលប់ចំនួន ឬការធ្វ ើធេស្ត អវ ិជជ មានជំងឺ COVID-19 ដដលជាជធប្រមើស្
ធែេងធទៀេ។

ចាប់ស្តរ
ើ សៅសពលណា
ថ្ថៃ ទី25 ដខ្េុលា ឆ្នំ2021។ ោងកនុងធភាជនីយោាន រងា សល និងហាងប្រស ដដលមានចំណុេះែទុកកដនា ងអងគុយេិចជាង
12កដនា ង ចាប់ធែត ើមអនុវេត ធៅថ្ថៃ ទី6 ដខ្្ន ូ ឆ្នំ2021 េធៅ។

អនុវតត សៅសលើនរណាខ្េ ះ
បុលាលដដលមានអាយុ 12ឆ្នំធ ើងធៅ។ មិនអនុញ្ញាេឲ្យមានការធរ ីស្ធអើងធទ។ អាជវី កមម មិនអាចពិនិេយធមើលភ័ស្តុតាង
បញ្ញជក់ការចាក់វ៉ាក់សំងធោយប្រប ុងប្របយ័េនដែែ កធលើម៉ូលោានព៉ូ ជសស្ន៍ ជាេិកំធណើេ សស្នា ទំធនារែល វូ ធភទ ធភទ
ពិការភាព និងអាយុធទ។

បញ្ចប់សៅសពលណា៖
មិនរំពឹងថាធស្ចកត ីបង្គាប់ទា ំងម៉ូ លមានលកេ ណៈអចិថ្្នត យ៍ធទ។ មិនធប្រកាយរយៈធពលប្របាំមួយដខ្លិេចាប់ពីថ្ថៃ ទី25 ដខ្
េុលា ឆ្នំ2021 ធគលនធោបាយធនេះនឹងប្រេវូ បានពិនិេយធមើលធ ើង វ ិ ស្ប្រមាប់ការពនារធពលបនត ដែែ កធលើសានភាពែទុេះ
ធ ើងថ្នជំងឺធៅកនុងធពលអនាលេ។

អនុវតត សៅសលើនរណាខ្េ ះ៖
ោងកនុងធភាជនីយោាននិងរងា សល ប៉ូ ករ ួមទាំងកដនា ងភា កេរស្ជាេិប្រស ប្រសធបៀរ និងភធស្ជជ ៈធប្រលឿងប្រស្ វ ឹង
ទីតាំងស្ិលបៈនិងការកមានត
មជឈមណឌលហាេ់ប្របាណ រ ួមទាំងស្ទឌ
ូ ីយ៉ូ ហ្វ ឹកហាេ់កាយស្មបទា រ ួមមានដ៉ូ ចជា យ៉ូហាា របាំ ស្ិលបៈកាច់លុណ
ប្រពឹេតិការណ៍ធប្រៅអគរដដលមានមនុស្េធប្រចើនជាង 500នាក់ មានដ៉ូ ចជា ប្រពឹេតិការណ៍ប្របក៉ូ េកីឡា ការប្របលុំេ្នត ី
និងការស្ដមត ង
ទីកដនា ងប្រពឹេតិការណ៍ោងកនុងអគរដដលបានជួ លស្ប្រមាប់ការជួ បជុំលកេ ណៈឯកជន ដ៉ូ ចជាពិ្ីអាពាហ្៍
ពិពាហ្៍និងជប់ធលៀងជាធដើម ដដលប្របារពធ ធ្វ ើធៅកដនា ងអាជីវកមម ដដលស្ា ិេធប្រកាមធស្ចកត ីបង្គាប់ធនេះ មាន
ដ៉ូ ចជា ធភាជនីយោាន ទីតាំងេ៉ូ រយេ្នត ី ទីកដនា ងកមានត
កដនា ងធលងប៉ូ លីង
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ិ មាន
សតើឯកសារភ័េតុតាងបញ្ជជក់អាំពីការចាក់វ៉ាក់សាាំង ឬការស្វ ើសតេតអវជ្ជ
តម្រូវឲ្យមានសៅកន្នេ ងណាខ្េ ះ?
ទីតាង
ាំ (សនះរិនន្រនជាតារាងលរអ ិតសទ)

តម្រូវឲ្យមាន

រងា សលនិងធភាជនីយោានដដលមានការពិសអាហារធៅោងកនុង

X

សលមធហាប្រស្ពភាពយនត មជឈមណឌលកីឡា និងកដនា ង
ហ្វ ឹកហាេ់កាយស្មបទាធៅោងកនុងអគរ ទីតាង
ំ ស្ដមត ងស្ិលបៈោងកនុង
អគរ សលស្នន បា
ិ េឬស្នន ិស្ីទោងកនុងអគរ

X

ទីកដនា ងកមានត ោងកនុងអគរ (ដ៉ូ ចជាកដនា ងធលងប៉ូ លីង មជឈមណឌល
ដហ្ា មកមានត ទីលានបាល់ទាេ់ោងកនុងអគរ ។ល។)

X

ប្រពឹេតិការណ៍កីឡានិងការកមានត ោងធប្រៅអគរ ដដលមានមនុស្េ
500នាក់ធ ង
ើ ធៅ

X

ប្រពឹេតិការណ៍កីឡា អាពាហ្៍ពិពាហ្៍ និងជប់ធលៀងដដលប្របារពធ ធៅតាមកដនា ង
អាជីវកមម (ដ៉ូ ចជាទីតាំងអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ធភាជនីយោាន ឬទីតាង
ំ េ៉ូ រយេ្នត ី)

X

ន្ណនាាំសោយទទួ ច បុន្នត រិនតម្រូវ
ឲ្យមានសទ

រិនតម្រូវឲ្យមាន

ប្រពឹេតិការណ៍លកេ ណៈឯកជន ពិ្អា
ី ពាហ្៍ពិពាហ្៍ និងជប់ធលៀងដដល
ប្របារពធ ធៅតាមលំធៅោានឯកជន ឬអងា ការជំធនឿនានា

X

ការពិសធភាជនីយអាហារោងធប្រៅអគរ កដនា ងលក់អាហារ និង
អាហារធវចខ្ច ប់។

X

អាហារោានស្ប្រមាប់និធោជកឬសលាធរៀន ប្រពេ
ឹ ត ិការណ៍ប្របកួ េកីឡាធៅ
អនុ វ ិទាល័យ និង វ ិទាល័យ។

X

អងា ការជំធនឿ

X

ហាងលក់រាយ

X

ការតាំងពិព័រណ៍តាមដងែល វូ ធប្រៅអគរ ែាររាប្រេី ឬែារកស្ិករ

X
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រិនរ ួរបញ្ចូល
ប្រពឹេតិការណ៍កីឡាយុវជនោងកនុងនិងោងធប្រៅអគរ ស្ប្រមាប់អនកច៉ូ លរ ួមប្រលប់អាយុច៉ូលធរៀនថានក់បឋមស្ិកា
អនុ វ ិទាល័យ និង វ ិទាល័យ និងអន កទស្េនាធៅកនុងប្រពឹេតិការណ៍ទា ំងធនេះ
ការពិសអាហារធៅធប្រៅអគរ
អាហារធវចខ្ច ប់ពីធភាជនីយោាន ហាងប្រស និងរងា សល រ ួមមានអាហារោាន ហាងលក់អាហារឆ្ែ ិនប្រសប់ ហាងកាធហ្វ
ការពិសអាហារធៅកនុងអគរធៅកនុងទីតាំងអគរដដលធប្របើប្របាស្់ជាចមបងស្ប្រមាប់ធគលបំណងធែេងធប្រៅពីការ
ពិសអាហារ ដ៉ូ ចជាធៅកនុងប្រពលានយនត ធហាេះ ទីកដនា ងលក់អាហារធៅកនុងែារទំធនើប និងអាហារោាន
ធៅតាមសលាធរៀន
ពិ្ីបុណយស្ព
ពិ្ីអាពាហ្៍ពិពាហ្៍ ធលើកដលងដេពី្ទា
ី ំងឡាយដដលប្របប្រពេ
ឹ ត ធៅធៅកនុងទីកដនា ងោងកនុងអគរសធារណៈោងធលើ
ណាមួ យ។ បុដនត ឯកសរភ័ស្តុតាងបញ្ញជក់ការចាក់វ៉ាក់សំង ឬឯកសរស្ត ីពីការធ្វ ើធេស្ត អវ ិជជ មានជំងឺ COVID-19
ប្រេវូ បានទទួ ចដណនាំឲ្យមាន។
ការជួ បប្របជុំតាមជំធនឿ ធលើកដលងដេការជួ បជុំ ទា ំងឡាយដដលប្របប្រពឹេតធៅធៅកនុងទីកដនា ងោងកនុងអគរ
សធារណៈោងធលើណាមួ យ។ បុដនត ឯកសរភ័ស្តុតាងបញ្ញជក់ការចាក់វ៉ាក់សំង ឬឯកសរ
ស្ត ីពីការធ្វ ើធេស្ត អវ ិជជ មានជំងឺ COVID-19 ប្រេវូ បានទទួ ចដណនាំឲ្យមាន។
មណឌលធបាេះធឆ្នេដដលទទួ លបានការអនុញ្ញាេធោយការធបាេះធឆ្នេប្របចាំ King County ប្រេវូ បានធរៀបចំធ្វ ើធ ើង
ធៅទីតាំងណាមួ យ។

បានចាក់វ៉ាក់សាាំងម្លប់ចាំនួន
"បានចាក់វ៉ាក់សំងប្រលប់ចំនួន" មានន័យថា៖
បុលាលមានក់បានទទួ លប្រលប់ដ៉ូស្វ៉ា ក់សំង COVID-19 តាមការកំណេ់ ដដលបានអនុញ្ញាេធោយ Food and
Drug Administration (FDA, រដា បាលចំណីអាហារនិងឱស្ថ) (ពីរដ៉ូ ស្ថ្នវ៉ា ក់សំង Moderna ឬ PfizerBioNTech ឬ មួ យដ៉ូ ស្ថ្នវ៉ា ក់សំង Johnson & Johnson)
ធស្ រ ីវ៉ា ក់សំងជំងឺ COVID-19 ដដលប្រេវូ បានការអនុញ្ញាេធោយ World Health Organization (WHO,
អងា ការស្ុខ្ភាពពិភពធលាក) និងរយៈធពល 14ថ្ថៃ បានកនា ងែុេធៅ បនាទប់ពដ
ី ៉ូ ស្ចុងធប្រកាយ។"

6

ភ័េតុតាងន្ដលទទួ លយកបាន
ននវ៉ាក់សាាំង
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ភ័េតុតាងន្ដលអាចទទួ លយកបានននវ៉ាក់សាាំង

រ ូបថត
ប័ណណចាក់វ៉ាក់សាាំង

កាំណត់ម្តាន្ដលបានម្ពីនសចញពី
អន ក្តល់សេវ ឬ
MyIRmobile.com

ប័ណណចាក់វ៉ាក់សាាំង

កាំណត់ម្តាពី
MyIRMobile.com
ិ ស្េងសទៀត
ឬករម វ្ី
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ភ័េតុតាងន្ដលអាចទទួ លយក
បានននលទធ ្លសតេត
ិ មាន
អវជ្ជ

9

ភ័េតុតាងន្ដលអាចទទួ លយកបានននលទធ ្លសតេត
ិ មាន
អវជ្ជ
ឯកសរធបាេះពុមពនិងឯកសរឌីជីថល បានមកពី៖ ឱស្ថសាន
ឱស្ថសាន
មនទ ីរពិធស្ន៍
អន កែត ល់ធស្វធ្វ ើធេស្ត
ធេស្ត PCR ដដលបានអនុម័េធោយ FDA បានធ្វ ើកនុងរយៈធពល 72ធមាងពីមុនមក
ធេស្ត រហ្័ស្ដដលបានអនុម័េធោយ FDA បានធ្វ ើធេស្ត ធោយអន កែត ល់ធស្វធ្វ ើធេស្ត តាមទីតាំង
កនុងប្រពឹេតិការណ៍ធនាេះ

ិ មានន្ដលបាន
សតេត COVID អវជ្ជ
ស្វ ើកនុងរយៈសពល 72សមាង
ចុងសម្កាយ
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បសងក ើតន្្នការអនុវតត

11

អាជីវកមម នីមួយៗមានដំធណើរការខ្ុស្ៗគន បុដនត ស្ំោន់បំែុេប្រេវូ ធរៀបចំដែនការ
ជាមុនធដើមបីធានាការអនុវេត ធោយរល៉ូ នថ្នធគលនធោបាយថម ីធនេះ។
កំណេ់កាលបរ ិធចេ ទនិងធពលធវលាស្ប្រមាប់ការជួ បប្របជុប
ំ ុលាលិក និងការបណតុេះបណា
ត ល
ចាំបាច់ណាមួ យ។
ធលើកពយ
ួ រសាកស្ញ្ញាដដលបង្គា ដល់អេិថិជនថា អាជីវកមម របស្់អនកកំពុងដេអនុវេត តាម
ធស្ចកត ីបង្គាប់របស្់ King County។
កំណេ់និងប្របាប្រស្័យទាក់ទងប្របាប់ដល់បុលាលិកន៉ូ វធពលធវលាដដលស្មប្រស្បបំែុេ ធដើមបី
ឲ្យនិធោជិេស្ុអ
ំ ន កគំប្រទឲ្យធ្វ ើការធែទ ៀងផ្ទទេ់។
ប្របស្ិនធបើទីតាំងធនេះកំពុងែត ល់ការធ្វ ើធេស្ត រហ្័ស្ ស្៉ូ មល៉ូ ស្បញ្ញជក់កិចចដំធណើរការ និង
ប្របាប្រស្័យទាក់ទងប្របាប់អំពីកិចចដំធណើរការធនាេះធៅដល់និធោជិេ។
ចុេះបណតុេះបណា
ត លដល់ជាមួ យនិធោជិេធដើមបីឲ្យប្របាកដថាពួ កធលយល់ដឹងអំពីភ័ស្តុតាង
ដដលមានស្ុពលភាពអំពីការចាក់វ៉ាក់សំង ការធ្វ ើធេស្ត COVID-19 និងធគលនធោបាយប្របឆ្ំង
នឹងការធរ ីស្ធអើង។
ពិភាកាលមែ ិេអំពីធស្ណារ ីយ៉ូ ដដលអាចមាន ជាមួ យនឹងនិធោជិេ (ធមើលលំនិេនានា
ធៅកនុងដែន ក "ធស្ណារ ីយ៉ូ ")។
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ម្បាម្េ័យទាក់ទងជារួ យ
និសោជ្ិត

13

ការបណ
ត ុ ះបណា
ត លនិសោជ្ិត
ធរៀបចំកិចចប្របជុំប្រក ុមការង្គរធដើមបីដចករំ ដលកធហ្េុែលស្ប្រមាប់ការផ្ទាស្់បតរធគល
ូ
នធោបាយ និងធឆ្ា ើយស្ំណួរ។
ធែញើសរជាលាយលកេ ណ៍អកេរធៅកាន់ស្មាជិកប្រក ុមការង្គរទា ំងអស្់ ធោយល៉ូ ស្បញ្ញជក់
អំពីដែនការអនុវេត និងដចករំ ដលក្នធាន។
បធង្គាេះែេពវ ែាយធស្ចកត ីបង្គាប់របស្់ King County និងផ្ទទង
ំ ែ៉ូ ស្ទ័រ្នធានស្ប្រមាប់
និធោជិេធៅកនុងទីតាំងដដលធមើលធឃើ ចាស្់លែ។
ែត ល់លទធ ភាពឲ្យនិធោជិេសកស្ួ រស្ំណួរ
King County កំពុងែត លស
់ ា កស្ញ្ញាជាភាសចប្រម ុេះដដលអាចប្រេវូ បានដចករំ ដលកធដើមបី
ស្ប្រមួលដល់ការប្របាប្រស្័យទាក់ទងជាមួ យអេិថិជន/អន កគំប្រទ។ និធោជិេប្រលប់រ ៉ូបលួ រដឹង
ថាធេើ្នធានជាភាសចប្រម ុេះស្ា ិេធៅកដនា ងណា។ ពិចារណាអុេផ្ទាស្ទ ិកធៅធលើ្នធាន
ជាភាសនីមួយៗស្ប្រមាប់ជាឯកសរធោង។

KC Vax Verified Webinar (ស្ិកាេសលាពីចមាៃយធែទ ៀងផ្ទទេ់
ការចាក់វ៉ាក់សំងធៅធោន្ីឃីង)

ស្ិកាេសលាធនេះមានជាភាសអង់ធលា ស្ដេបុធណា
ណ េះ។
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ម្បាម្េ័យទាក់ទងជារួ យ
អតិថិជ្ន
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ិ
ស្ំោន់បែ
ំ ុេ ទា ំងបុលាលិកនិងអេិថិជនប្រេវូ ដឹងថាធហ្េុអវីបានជា វធានការទា
ំងធនេះកំពុង
ប្រេវូ បានោក់ឲ្យអនុវេត ។ ធនេះលឺជាសរដដលបានដណនាំមួយចំនួន ដដលអន កអាចធប្របើប្របាស្់
ធដើមបីដចករំ ដលកដល់និធោជិេនិងអេិថិជនរបស្់អនក។

សេតុអវី

កនុងនាមជាស្មាលមន៍អាជីវកមម មួយ ធយើងធបត ជាញចិេតបនត ធបើកដំធណើរការអាជីវកមម និង
បនត ការពារនិធោជិេ អេិថិជន និងស្មាជិកស្ហ្លមន៍ ធដើមបីធានា
ឲ្យមានការល៉ូ េលាស្់និងធជាលជ័យរបស្់ធយើង។
ធោយមានការធកើនធ ើងករណីឆ្ាងជំងឺ COVID-19 នាធពលថម ីៗធនេះ King
County បានធច ធស្ចកត ប
ី ង្គាប់មួយធដើមបីការពារស្ហ្លមន៍របស្់ធយើង
ធោយេប្រមូវឲ្យមានការធែទ ៀងផ្ទទេ់បញ្ញជក់ថាមនុស្េបានចាក់វ៉ាក់សំង ឬមាន
ិ មានជំងឺ COVID-19 ធៅកនុងប្រពឹេតកា
ធេស្ត អវជជ
ិ រណ៍ឬទីកដនា ងសធារណៈ។
King County បានដណនាំឲ្យមានលកេ ខ្ណឌេប្រមូវធលើការធែទ ៀងផ្ទទេ់វ៉ាក់សំង
ស្ប្រមាប់ជាមធ្ាបាយកនុងការការពារនិធោជិេនិងអេិថិជន ធោយមានជំនួយ
គំប្រទរបស្់រោាភិបាលប្របចាំធោន្ី។
ការទទួ លខ្ុស្ប្រេវូ របស្់ធយើង លឺែតល់ន៉ូវបរ ិោកាស្ដដលមានស្ុវេា ិភាពបំែុេនិង
លែ បំែុេស្ប្រមាប់ស្ុខ្ភាព តាមដដលអាចធ្វ បា
ើ នស្ប្រមាប់ស្ហ្លមន៍ធយើង
ធោយអនុញ្ញាេឲ្យអាជីវកមម បនត ធបើកដំធណើរការកនុងធពលទនទ ឹមគនធនេះដដរ។
ធដើមបីធ្វ ដ
ើ ៉ូ ធចានេះបាន ការធែទ ៀងផ្ទទេ់វ៉ាក់សំងលឺជាមធ្ាបាយដ៏លែបំែុេ
ដដលធយើងមាន។
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សេណារ ីយូ
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លកេ ខ្ណឌេប្រមូវការធែទ ៀងផ្ទទេ់វ៉ាក់សំងរបស្់ King County មានន័យថា បុលាល
ដដលមានអាយុ 12ឆ្នំធ ង
ើ ធៅ ប្រេវូ ដេបង្គា ភ័ស្តុតាងបញ្ញជក់អំពកា
ី រចាក់វ៉ាក់សំង
COVID-19 ឬការធ្វ ើធេស្ត អវ ិជជ មាន។ បុដនត អាជីវកមម អាចែត លជ
់ ធប្រមើស្ធែេងជំនួស្
ធៅធពលណាស្មប្រស្ប។ ជធប្រមើស្ធែេងធទៀេរ ួមមាន៖
ការធរៀបចំឲ្យអេិថិជនអងគុយធៅកនុងទីតាំងធប្រៅអគរ
ការភាជប់អេិថិជនធៅកាន់ជធប្រមើស្ប្របហាក់ប្របដហ្លគនធៅកនុងទីតាំង
ការែតលអា
់ ហារធវចខ្ច ប់។
ការែតល់ជ៉ូនទីតាង
ំ មជឈមណឌលហាេ់ប្របាណធៅធប្រៅអគរ
ការបង្គា ប្របាប់អេិថិជនអំព្
ី នធានតាមប្របព័នធអុន
ី ្ឺណិេ
ចាំថា អាជីវកមម មន
ិ លួ រសកស្ួ រស្ំណួរអំពីពកា
ិ រភាពរបស្់នរណាមានក់ធទ
ធហ្ើយពួ កធលក៏មិនប្រេវូ អធងក េតាមោនធលើស្ុពលភាពថ្នការអនុធប្រគេះដដលបានអេះអាង
របស្់អេិថិជនដដរ។ អាជីវកមម ក៏មន
ិ ប្រេវូ ប្របប្រពឹេតខ្ុស្ដបា កគនធៅធលើអេិថិជន ធោយ
ដែែ កធលើព៉ូជសស្ន៍ ពណ៌ស្មប
ុ រ វងេប្រេក៉ូ ល ជាេិកធំ ណើេ ទីកធនា ងកំធណើេ ធភទ អាយុ
សសនា ជំធនឿ ពិការភាព ទំធនារែល វូ ធភទ អេត ស្ញ្ញាណដយនឌ័រ ទមៃ ន់ ឬកមព ស្ធ់ យ
ើ ។
អាជីវកមម មិនលួ រពាោមបេះពាល់រាងកាយធៅធលើអេិថិជនដដលរកធរឿងធ្ាេះឬធប្របើហ្ិងា
ដដលពួ កធលបដិធស្្មិនអនុវេត តាមធនាេះធ ើយ។ ធៅដែនកោងធប្រកាម អាជវី កមម នានានឹង
ដស្វ ងរកធស្ណារ ីយ៉ូ នានាធដើមបីជួយលិេទុកជាមុនន៉ូ វ វ ិធានការធោេះប្រសយដដលអាចធកើេ
មាន។
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អេិថិជន/អន កគំប្រទ និោយថាពួ កធលមិនអាចទទួ លបានវ៉ាក់សង
ំ ធោយសរដេសានភាព
ស្ុខ្ភាពឬពិការភាពដដលមានប្រសប់។
ិ មានជំងឺ COVID-19 ស្ប្រមាប់ជាជធប្រមើស្
អាជីវកមម អាចស្ុំឲ្យមានការធ្វ ើធេស្ត អ វជជ
ធែេងជំនួស្។ ធនេះអាចជាការធ្វ ើធេស្ត រហ្័ស្ដដលែត ល់ជ៉ូនធៅទីតាំងប្រពឹេតិការណ៍
ឬការធ្វ ើធេស្ត PCR។ ការធ្វ ើធេស្ត តាមែទ េះ លឺមិនមានស្ុពលភាពធទ។
ិ មានជំងឺ Covid-19 ធទ ឬ
ប្របស្ិនធបើអេិថិជន/អន កគំប្រទ មិនមានធេស្ត អវជជ
បដិធស្្ធេស្ត ធនេះ ធនាេះអាជវី កមម អាចែត ល់ជធប្រមើស្ធែេងធទៀេធៅោងធប្រៅ
ដ៉ូ ចជាជធប្រមើស្អាហារធវចខ្ច ប់ ឬការដឹកជញ្ជន
ូ អាហារ ប្របស្ិនធបើមានែត ល់ជ៉ូន។
ិ មានជំងឺ
អេិថិជន/អន កគំប្រទ ជំទាស្់មិនែត លកា
់ រធែទ ៀេផ្ទទេ់វ៉ាក់សំង ឬធេស្ត អវជជ
COVID-19
អាជីវកមម អាចពនយល់ថាធនេះលឺជាធស្ចកត ីបង្គាប់របស្់ King County ធហ្ើយថា
ទីកដនា ងធនេះមិនអាចែត ល់ធស្វោងកនុងអគរ ធោយគមនការធែទ ៀងផ្ទទេ់បានធទ។
អាជីវកមម អាចែត ល់ជធប្រមើស្ធែេងជំនួស្ ដ៉ូ ចជាជធប្រមើស្ោងធប្រៅទីតាំង ឬអាហារ
ធវចខ្ច ប់។
អាជីវកមម ប្រេវូ ខ្ិេខ្ំឲ្យអស្់ពីលទា ភាពធដើមបីពប្រងឹងការអនុវេត ធស្ចកត ីបង្គាប់ធនេះ បុដនត
នឹងមិនទទួ លខ្ុស្ប្រេវូ ចំធពាេះអាកបបកិ រ ិោរបស្់អេិថិជនធទ។
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អេិថិជន/អន កគំប្រទ មានការលំរាមកំដហ្ង ឬធប្របើហ្ិងា
ស្ុំឲ្យអន កគំប្រទធច ពីទីតាំង។ មិនប្រេវូ វយេប់ ឬលំរាមកំដហ្ងេបវ ិ ធទ។ លនា ឹេះ
បដនា មធទៀេស្ប្រមាប់បុលាលដដលលំរាមកំដហ្ង លឺមានែត ល់ជ៉ូនពី Crisis Prevention
ិ
ិ
Institute(វទាស
ា នបង្គករវបេត
ិ)។
ទ៉ូ រស្ពទ ធៅធលខ្ 911 និងរាយការណ៍ធៅកាន់ King County តាមរយៈធលខ្ 206477-3977។ អន កធឆ្ា ើយេបកនុងប្រគមានអាស្នន លួ រដេទាក់ទង
ធៅដេកនុងករណីដដលអន កគំប្រទណាមានក់មានការលំរាមកំដហ្ងឬធប្របើហ្ិងា និងមិន
ដមនស្ប្រមាប់ការពប្រងឹងការអនុវេត ធគលនធោបាយធែទ ៀងផ្ទទេ់វ៉ាក់សំងធទ។
បុលាលនីមួយៗនាំយកធេស្ត រហ្័ស្ជំងឹ COVID ធៅែទ េះ
ការធ្វ ើធេស្ត តាមែទ េះ លឺមិនមានស្ុពលភាពធទ ធៅធប្រកាមធស្ចកត ីបង្គាប់ធនេះ។
ធេស្ត ធនេះប្រេូវដេជាធេស្ត រហ្័ ស្ ដដលែត ល់ ជ៉ូន ធៅតាមទី តាំ ង ឬ ធេស្ត PCR ពី
ិ ជ ជី វៈស្ុ ោ ភិបាល។
អន កប្រប កប វ ជា
បុលាលទា ំងធនេះអាចនឹងប្រេវូ បានែត ល់ជ៉ូនជធប្រមើស្ធែេងធប្រៅពីធនេះ។
បុលាលដដលមិនមានភ័ស្តុងតាងបញ្ញជក់ការចាក់វ៉ាក់សំង ឬពួ កធលមិនមានែត ល់
ិ មានជំងឺ COVID-19 បុដនត ពួ កធលស្នាថាប្រេវូ ពាក់មាស្់
ការធ្វ ើធេស្ត អវជជ
ធៅធពលពួ កធលធៅកនុងអគរ។
ការពាក់មាស្់លឺមន
ិ ដមនជាការជួ យស្ប្រមួលធទ។ អាជីវកមម អាចែត ល់ជធប្រមើស្
ស្មប្រស្បធែេងធទៀេធៅដល់អនកគំប្រទដដលធៅោងធប្រៅ ឬអនុញ្ញាេឲ្យ
ពួ កធលទទួ លទានអាហារធៅធប្រៅបរ ិធវណទីតាំង។
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បុលាលនីមួយៗនិោយថាពួ កធលមិនចាំបាច់ប្រេវូ ែត ល់ការធែទ ៀងផ្ទទេ់វ៉ាក់សំងធទ
ធោយសរដេពួ កធលមិនមានលធប្រមាងទទួ លទានអាហារឬធភស្ជជ ធនាេះធទ
ធស្ចកត ីបង្គាប់ធនេះអនុវេត ចំធពាេះប្រលប់បុលាលទា ំងអស្់ដដលមានអាយុ12ឆ្នំធ ើង
ធៅ ធៅតាមទីកដនា ងឬប្រពឹេតិការណ៍សធារណៈ។ បុលាលនីមួយៗធនេះ អា
ិ មានជំងឺ COVID-19 ឬ
ចនឹងចាំបាច់ប្រេវូ ែត ល់ការធែទ ៀងផ្ទទេ់វ៉ាក់សំង ធេស្ត អវជជ
ទទួ លបានន៉ូ វជធប្រមើស្ធែេងធទៀេធប្រៅពីធនេះ។
អាជវី កមម ស្ងេ័យថា អេិថជ
ិ នកំពុងែត ល់ការធែទ ៀងផ្ទទេ់វ៉ាក់សង
ំ ឬធេស្ត ជំងឺ
COVID-19
ធនេះជាធស្ចកត ីបង្គាប់ដែែ កធលើភាពធជឿជាក់។ អាជីវកមម លួរដេអនុវេត តាម
ឲ្យអស្់ពីលទធ ភាពរបស្់ពួកធល និងឥេមានប្របដកកេវ៉ាអវ ីធ ើយ។
អេិថិជនប្របចាំដដលបានបង្គា កំណេ់ប្រតាចាក់វ៉ាក់សង
ំ កនុងឱកាស្ពីមុនមក
សកស្ួ រថាធេើពួកធលពិេជាចាំបាច់ប្រេវូ បង្គា ការធែទ ៀងផ្ទទេ់ប្រលប់ធពលដដរឬធទ
ិ មានជំងឺ
អេិថិជន/អន កគំប្រទ ប្រេវូ ែត ល់ការធែទ ៀេផ្ទទេ់វ៉ាក់សំង ឬធេស្ត អវជជ
COVID-19 ធៅប្រលប់ធពលមកកាន់ទីតាំង។
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សាេកេញ្ជា
េញ្ជាជាភាសាអង់សលេ េន្តបុសណា
ណ ះ អាច
រកបានសៅទីសនះ៖
េញ្ជាទាំេាំ 8x11
េញ្ជាទាំេាំ 11x17
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្នធានន្ដលអាចចូ ល
សម្បើម្បាេ់បាន
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សេចកត ីបង្គាប់្ល វូ ការ King County Health Order
េាំណួរន្ដលសាកេួរញឹកញាប់អាំពី King County Public Health
(េុខ្ភាពសាធារណៈរបេ់សោន្ីឃីង)
Seattle Metro Chamber (េភាទីម្ក ុងេុីអាថល) ន្្នកអាជ្ីវករម ្នធាន
KCVaxVerified.com
សាេកេញ្ជាអាជ្ីវករម ជាភាសាអង់សលេ េន្តបុសណា
ណ ះ
េញ្ជាទាំេាំ 8x11
េញ្ជាទាំេាំ 11x17
ការន្ណនាាំេតីពីការបណ
ត ុ ះបណា
ត លនិសោជ្ិត
ន្ខ្េទូ រេពទ ្នធានេម្មាប់េរតថ ភាពភាសាអង់សលេ េសៅមានកម្រិត៖
អាំហា រ ីក៖ 206-825-4240
អារា៉ាប់៖ 206-486-2669
ក៉ូ ធរ៉ា៖ 425-776-2400
ស្៉ូ មាលី 253-317-3251
ធអស្ា ៖ 888-502-9597
ទីប្រលីនោ៖ 206-486-2669
មជឈមណឌលព័េ៌មានភាសចិនកុកងឺ & ចិនកាតាំង
មនុស្េដដលមានអាយុ 55ឆ្នំធ ើងធៅ៖ 206-816-4991
មនុស្េដដលមានអាយុ 55ឆ្នំ៖ 206-330-4627
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េាំណួរន្ដលសាកេួរញឹកញាប់
ច៉ូ លធៅកាន់៖ kcvaxverified.com/faq
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