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តារាងមាតិកា & តារាងម្តួតពិនិតយការអនុវតតរបេ់
និសោជ្ក 

1. ដឹងអំពីវធិាននានា 

2. ភ័ស្ត ុតាងដដលអាចទទួលយកបានស្ត ីពីការចាក់វ៉ា ក់សំង & 
ការធ វ្ ើធេស្ត  

3. បធងក ើេដែនការអនុវេត 

4. ការប្របាប្រស្័យទាក់ទងជាមួយនិធោជិេ និង អេិថិជន 

5. ធស្ណារយី ៉ូ   

6. សា កស្ញ្ញា  

7. ្នធានដដលអាចច៉ូលធប្របើប្របាស្់បាន 

8. FAQs 
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ដឹងអាំពីវធិាននានា 



 

 

 
 

 

 
 

អាន King County Health Order (ធស្ចកត ីបង្គា ប់របស់្ធោន្ីឃីង) ែល វូការធោយចុច 
ប្រេង់ធនេះ។ ធស្ចកតបីង្គា បម់ានជាភាសអង់ធលាស្ដេប ុធណាណ េះ។ ខ្ាមឹសរស្ធងេប
មានែតលជ់៉ូនោងធប្រកាម។ 

និធោជកប្រេវូដេធែទៀងផ្ទទ េ់ធមើលថា អនកគំប្រទធៅតាមប្រពឹេត ិការណ៍និងទីកដនាងសធារណៈនានា ែតល់
ការធែទៀងផ្ទទ េ់ការចាក់វ៉ា ក់សំងប្រលប់ចំនួន ឬការធ វ្ ើធេស្តអវជិជមានជំងឺ COVID-19 ដដលជាជធប្រមើស្
ធែេងធទៀេ។ 

ចាប់ស ត្ើរសៅសពលណា 

ថ្ថៃទី25 ដខ្េុលា ឆ្ន ំ2021។ ោងកន ុងធភាជនីយោា ន រងាសល និងហាងប្រស ដដលមានចំណុេះែទ ុកកដនាងអងគ ុយេិចជាង 
12កដនាង ចាប់ធែតើមអនុវេតធៅថ្ថៃទី6 ដខ្ ន្  ូឆ្ន ំ2021 េធៅ។ 

អនុវតតសៅសលើនរណាខ្េះ 
បុលាលដដលមានអាយុ 12ឆ្ន ំធ ើងធៅ។ មិនអនុញ្ញា េឲ្យមានការធរសី្ធអើងធទ។ អាជីវកមមមិនអាចពិនិេយធមើលភ័ស្ត ុតាង
បញ្ញជ ក់ការចាក់វ៉ា ក់សំងធោយប្របងុប្របយ័េនដែែកធលើម៉ូលោា នព៉ូជសស្ន៍ ជាេិកំធណើេ សស្នា ទំធនារែល វូធភទ ធភទ 
ពិការភាព និងអាយុធទ។ 

បញ្ច ប់សៅសពលណា៖ 
មិនរំពឹងថាធស្ចកត ីបង្គា ប់ទាងំម៉ូលមានលកេណៈអចិថ្្នតយ៍ធទ។ មិនធប្រកាយរយៈធពលប្របំាមួយដខ្លិេចាប់ពីថ្ថៃទី25 ដខ្
េុលា ឆ្ន ំ2021 ធគលនធោបាយធនេះនឹងប្រេវូបានពិនិេយធមើលធ ើង វ ិស្ប្រមាប់ការពនារធពលបនត  ដែែកធលើសា នភាពែទ ុេះ
ធ ើងថ្នជំងឺធៅកន ុងធពលអនាលេ។ 

អនុវតតសៅសលើនរណាខ្េះ៖ 
ោងកន ុងធភាជនីយោា ននិងរងាសល ប៉ូករមួទាងំកដនាងភាកេរស្ជាេបិ្រស ប្រសធបៀរ និងភធស្ជជៈធប្រលឿងប្រស្វងឹ 
ទីតំាងស្ិលបៈនិងការកមានត  
មជឈមណឌ លហាេ់ប្របាណ រមួទាងំស្ទ ឌូីយ ៉ូ ហ្វ ឹកហាេ់កាយស្មបទា រមួមានដ៉ូចជា យ៉ូហាា  របំា សិ្លបៈកាច់លុណ 
ប្រពឹេត ិការណធ៍ប្រៅអគរដដលមានមនុស្េធប្រចើនជាង 500នាក់ មានដ៉ូចជា ប្រពឹេត ិការណប៍្របក៉ូេកីឡា ការប្របលំុេ្នត ី 
និងការស្ដមតង 
ទីកដនាងប្រពឹេត ិការណ៍ោងកន ុងអគរដដលបានជួលស្ប្រមាប់ការជួបជុំលកេណៈឯកជន ដ៉ូចជាពិ្ីអាពាហ៍្
ពិពាហ្៍និងជប់ធលៀងជាធដើម ដដលប្របារពធធ វ្ ើធៅកដនាងអាជីវកមមដដលស្ា ិេធប្រកាមធស្ចកត ីបង្គា ប់ធនេះ មាន
ដ៉ូចជា ធភាជនីយោា ន ទីតំាងេ៉ូរយេ្នត ី ទីកដនាងកមានត  

កដនាងធលងប ៉ូលីង 4 

https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
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សតើឯកសារភ័េត ុតាងបញ្ជជ ក់អាំពីការចាក់វ៉ា ក់សាាំង ឬការស វ្ ើសតេត អវជិ្ជមាន 
តម្រូវឲ្យមានសៅកន្នេងណាខ្េះ? 

ទីតាាំង (សនះរិនន្រនជាតារាងលរអិតសទ) តម្រូវឲ្យមាន ន្ណនាាំសោយទទួច ប ុន្នតរិនតម្រូវ
ឲ្យមានសទ រិនតម្រូវឲ្យមាន 

 

រងាសលនិងធភាជនីយោា នដដលមានការពិសអាហារធៅោងកន ុង X 
  

សលមធហាប្រស្ពភាពយនត មជឈមណឌ លកឡីា នងិកដនាង
ហ្វ ឹកហាេ់កាយស្មបទាធៅោងកន ុងអគរ ទីតាងំស្ដមតងស្ិលបៈោងកន ុង
អគរ សលស្ននបិាេឬស្នន ិស្ីទោងកន ុងអគរ  X 

  

ទីកដនាងកមានតោងកន ុងអគរ (ដ៉ូចជាកដនាងធលងប ៉ូលីង មជឈមណឌ ល
ដហ្ាមកមានត  ទលីានបាល់ទាេោ់ងកន ុងអគរ ។ល។) X 

  

ប្រពឹេត ិការណ៍កីឡានិងការកមានតោងធប្រៅអគរ ដដលមានមនសុ្េ 
500នាក់ធ ើងធៅ X 

  

ប្រពឹេត ិការណក៍ីឡា អាពាហ្៍ពិពាហ្៍ នងិជប់ធលៀងដដលប្របារពធធៅតាមកដនាង 
អាជីវកមម (ដ៉ូចជាទីតាំងអាពាហ្ពិ៍ពាហ្៍ ធភាជនយីោា ន ឬទីតាងំេ៉ូ រយេ្នត ី) X 

  

ប្រពឹេត ិការណ៍លកេណៈឯកជន ពិ្អីាពាហ្៍ពិពាហ្៍ នងិជប់ធលៀងដដល
ប្របារពធធៅតាមលធំៅោា នឯកជន ឬអងាការជំធនឿនានា 

  

X 

ការពិសធភាជនយីអាហារោងធប្រៅអគរ កដនាងលក់អាហារ និង 
អាហារធវចខ្ចប់។ 

  

X 

អាហារោា នស្ប្រមាប់និធោជកឬសលាធរៀន ប្រពឹេត ិការណ៍ប្របកួេកឡីាធៅ 
អនុវទិាល័យ នងិ វទិាល័យ។ 

  

X 

អងាការជំធនឿ 
 

X 
 

ហាងលករ់ាយ 

 

X 

 

ការតំាងពិព័រណត៍ាមដងែល វូធប្រៅអគរ ែាររាប្រេី ឬែារកស្កិរ   

X 
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រិនររួបញ្ច ូល 
ប្រពឹេត ិការណ៍កីឡាយុវជនោងកន ុងនិងោងធប្រៅអគរ ស្ប្រមាប់អនកច៉ូលរមួប្រលប់អាយុច៉ូលធរៀនថាន កប់ឋមស្ិកា 
អនុវទិាល័យ និង វទិាល័យ និងអនកទស្េនាធៅកន ុងប្រពឹេត ិការណ៍ទាងំធនេះ  

ការពិសអាហារធៅធប្រៅអគរ 

អាហារធវចខ្ចប់ពីធភាជនីយោា ន ហាងប្រស និងរងាសល រមួមានអាហារោា ន ហាងលក់អាហារឆ្ែ ិនប្រសប់ ហាងកាធហ្វ  
ការពិសអាហារធៅកន ុងអគរធៅកន ុងទីតាំងអគរដដលធប្របើប្របាស្់ជាចមបងស្ប្រមាប់ធគលបំណងធែេងធប្រៅពីការ
ពិសអាហារ ដ៉ូចជាធៅកន ុងប្រពលានយនតធហាេះ ទីកដនាងលក់អាហារធៅកន ុងែារទំធនើប និងអាហារោា ន
ធៅតាមសលាធរៀន 

ពិ្ីបុណយស្ព 

ពិ្ីអាពាហ្ព៍ិពាហ្៍ ធលើកដលងដេពី្ទីាងំឡាយដដលប្របប្រពេឹតធៅធៅកន ុងទីកដនាងោងកន ុងអគរសធារណៈោងធលើ
ណាមួយ។ ប ុដនត  ឯកសរភ័ស្ត ុតាងបញ្ញជ ក់ការចាក់វ៉ា ក់សំង ឬឯកសរស្ត ីពីការធ វ្ ើធេស្ត អវជិជមានជំងឺ COVID-19 
ប្រេវូបានទទួចដណនាឲំ្យមាន។ 
ការជួបប្របជុំតាមជំធនឿ ធលើកដលងដេការជួបជុំ ទាងំឡាយដដលប្របប្រពឹេតធៅធៅកន ុងទីកដនាងោងកន ុងអគរ
សធារណៈោងធលើណាមួយ។ ប ុដនត  ឯកសរភ័ស្ត ុតាងបញ្ញជ ក់ការចាក់វ៉ា ក់សំង ឬឯកសរ
ស្ត ីពីការធ វ្ ើធេស្តអវជិជមានជំងឺ COVID-19 ប្រេវូបានទទួចដណនាំឲ្យមាន។  
មណឌ លធបាេះធឆ្ន េដដលទទួលបានការអនុញ្ញា េធោយការធបាេះធឆ្ន េប្របចំា King County ប្រេវូបានធរៀបចំធ វ្ ើធ ើង
ធៅទីតំាងណាមួយ។  

បានចាក់វ៉ា ក់សាាំងម្លប់ចាំនួន 

"បានចាក់វ៉ា ក់សំងប្រលប់ចំនួន" មានន័យថា៖ 

បុលាលមាន ក់បានទទួលប្រលប់ដ៉ូស្វ៉ា ក់សំង COVID-19 តាមការកំណេ់ ដដលបានអនុញ្ញា េធោយ Food and 
Drug Administration (FDA, រដាបាលចំណីអាហារនិងឱស្ថ) (ពីរដ៉ូស្ថ្នវ៉ា ក់សំង Moderna ឬ Pfizer-
BioNTech ឬ មួយដ៉ូស្ថ្នវ៉ា ក់សំង Johnson & Johnson) 
ធស្ រវី៉ា ក់សំងជំង ឺ COVID-19 ដដលប្រេវូបានការអនុញ្ញា េធោយ World Health Organization (WHO, 
អងាការសុ្ខ្ភាពពិភពធលាក) និងរយៈធពល 14ថ្ថៃបានកនាងែុេធៅ បនាទ ប់ពីដ៉ូស្ចុងធប្រកាយ។" 
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ភ័េត ុតាងន្ដលទទួលយកបាន
ននវ៉ា ក់សាាំង 
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ភ័េត ុតាងន្ដលអាចទទួលយកបានននវ៉ា កស់ាាំង 
 
 
 

 
 
 
 

របូថត
ប័ណណ ចាក់វ៉ា ក់សាាំង 

ប័ណណ ចាក់វ៉ា ក់សាាំង 

កាំណត់ម្តាន្ដលបានម្ពីនសចញពី
អនក ត្ល់សេវ ឬ 

MyIRmobile.com 

កាំណត់ម្តាពី 
MyIRMobile.com 
ឬករម វ ិ្ ីស្េងសទៀត 
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ភ័េត ុតាងន្ដលអាចទទួលយក
បានននលទធ្លសតេត

អវជិ្ជមាន 
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ភ័េត ុតាងន្ដលអាចទទួលយកបានននលទធ្លសតេត
អវជិ្ជមាន 

 
 

 

ឯកសរធបាេះពុមពនិងឯកសរឌីជីថល បានមកពី៖ ឱស្ថសា ន 
ឱស្ថសា ន 
មនទ ីរពិធស្ន៍ 
អនកែតល់ធស្វធ វ្ ើធេស្ត  

ធេស្ត  PCR ដដលបានអនុម័េធោយ FDA បានធ វ្ ើកន ុងរយៈធពល 72ធមា ងពីមុនមក 
ធេស្ត រហ្័ស្ដដលបានអនុម័េធោយ FDA បានធ វ្ ើធេស្ត ធោយអនកែតល់ធស្វធ វ្ ើធេស្តតាមទីតាំង
កន ុងប្រពឹេត ិការណ៍ធនាេះ 

 
 
 

សតេត  COVID អវជិ្ជមានន្ដលបាន
ស វ្ ើកន ុងរយៈសពល 72សមា ង

ចុងសម្កាយ 
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បសងកើតន្្នការអនុវតត 
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អាជីវកមមនីមួយៗមានដំធណើរការខ្ុស្ៗគន  ប ុដនតស្ំោន់បំែុេប្រេវូធរៀបចំដែនការ
ជាមុនធដើមបីធានាការអនុវេតធោយរល៉ូនថ្នធគលនធោបាយថមីធនេះ។ 

កំណេ់កាលបរធិចេទនិងធពលធវលាស្ប្រមាប់ការជួបប្របជុបំុលាលិក និងការបណត ុ េះបណាត ល
ចាំបាច់ណាមួយ។ 

 
ធលើកពយួ រសា កស្ញ្ញា ដដលបង្គា  ដល់អេិថិជនថា អាជីវកមមរបស់្អនកកំពុងដេអនុវេតតាម
ធស្ចកត ីបង្គា ប់របស់្ King County។ 

 
កំណេ់និងប្របាប្រស្័យទាក់ទងប្របាប់ដល់បុលាលិកន៉ូ វធពលធវលាដដលស្មប្រស្បបំែុេ ធដើមបី
ឲ្យនិធោជិេស្ុអំនកគំប្រទឲ្យធ វ្ ើការធែទៀងផ្ទទ េ។់ 

 
ប្របស្ិនធបើទីតាំងធនេះកំពុងែតល់ការធ វ្ ើធេស្ត រហ្័ស្ ស្៉ូមល៉ូស្បញ្ញជ ក់កិចចដំធណើរការ និង
ប្របាប្រស្័យទាក់ទងប្របាប់អំពីកិចចដំធណើរការធនាេះធៅដលន់ិធោជិេ។ 

 
ចុេះបណត ុ េះបណាត លដល់ជាមួយនិធោជិេធដើមបីឲ្យប្របាកដថាពួកធលយល់ដឹងអំពីភ័ស្ត ុតាង
ដដលមានសុ្ពលភាពអំពីការចាក់វ៉ា ក់សំង ការធ វ្ ើធេស្ត  COVID-19 និងធគលនធោបាយប្របឆំ្ង
នឹងការធរសី្ធអើង។ 

 
ពិភាកាលមែ ិេអំពីធស្ណារយី ៉ូ ដដលអាចមាន ជាមួយនឹងនិធោជិេ (ធមើលលំនិេនានា
ធៅកន ុងដែនក "ធស្ណារយី ៉ូ ")។ 
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ម្បាម្េ័យទាក់ទងជារួយ
និសោជ្ិត 



14 

 

 

 
 

 

 
 

ការបណត ុ ះបណាត លនិសោជ្ិត 
 

ធរៀបចំកិចចប្របជុំប្រកមុការង្គរធដើមបីដចករំដលកធហ្េុែលស្ប្រមាប់ការផ្ទា ស្់បត រូធគល
នធោបាយ និងធឆ្ា ើយស្ំណួរ។ 

 

ធែញើសរជាលាយលកេណ៍អកេរធៅកាន់ស្មាជិកប្រកមុការង្គរទាងំអស្ ់ធោយល៉ូស្បញ្ញជ ក់
អំពីដែនការអនុវេត និងដចករំដលក្នធាន។ 

 

បធង្គា េះែេពវែាយធស្ចកត ីបង្គា ប់របស្់ King County និងផ្ទទ ងំែ៉ូស្ទ ័រ្នធានស្ប្រមាប់
និធោជិេធៅកន ុងទីតាំងដដលធមើលធឃើ ចាស្់លែ ។ 

 

ែតល់លទធភាពឲ្យនិធោជិេសកសួ្រស្ំណួរ 
 

King County កំពុងែតលស់ា កស្ញ្ញា ជាភាសចប្រមេុះដដលអាចប្រេវូបានដចករំដលកធដើមបី
ស្ប្រមួលដល់ការប្របាប្រស័្យទាក់ទងជាមួយអេិថិជន/អនកគំប្រទ។ និធោជិេប្រលប់រ ៉ូបលួរដឹង
ថាធេើ្នធានជាភាសចប្រមេុះស្ា ិេធៅកដនាងណា។ ពិចារណាអ ុេផ្ទា ស្ទ ិកធៅធលើ្នធាន
ជាភាសនីមួយៗស្ប្រមាប់ជាឯកសរធោង។ 

 

KC Vax Verified Webinar (ស្ិកាេ សលាពីចមាៃ យធែទៀងផ្ទទ េ់
ការចាក់វ៉ា ក់សំងធៅធោន្ីឃីង)  

ស្ិកាេ សលាធនេះមានជាភាសអង់ធលាស្ដេប ុធណាណ េះ។ 

https://youtu.be/ojfNoRTfAiQ
https://youtu.be/ojfNoRTfAiQ
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ម្បាម្េ័យទាក់ទងជារួយ 

អតិថិជ្ន 
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ស្ំោន់បែំុេ ទាងំបុលាលិកនិងអេថិិជនប្រេវូដឹងថាធហ្េុអវ ីបានជា វធិានការទាងំធនេះកំពុង
ប្រេវូបានោក់ឲ្យអនុវេត។ ធនេះលឺជាសរដដលបានដណនាំមួយចំនួន ដដលអនកអាចធប្របើប្របាស្់
ធដើមបីដចករំដលកដលន់ិធោជិេនិងអេិថិជនរបស្់អនក។ 

 

សេតុអវ ី 
កន ុងនាមជាស្មាលមន៍អាជីវកមមមួយ ធយើងធបតជាញ ចិេតបនត ធបើកដំធណើរការអាជីវកមម និង
បនតការពារនិធោជិេ អេថិិជន និងស្មាជិកស្ហ្លមន៍ ធដើមបធីានា
ឲ្យមានការល៉ូេលាស្់និងធជាលជ័យរបស្់ធយើង។ 
ធោយមានការធកើនធ ើងករណីឆ្ាងជំងឺ COVID-19 នាធពលថមីៗធនេះ King 
County បានធច ធស្ចកតបីង្គា ប់មួយធដើមបីការពារស្ហ្លមន៍របស្់ធយើង 
ធោយេប្រមូវឲ្យមានការធែទៀងផ្ទទ េ់បញ្ញជ ក់ថាមនសុ្េបានចាក់វ៉ា កស់ំង ឬមាន
ធេស្តអវជិជមានជំងឺ COVID-19 ធៅកន ុងប្រពឹេតកិារណ៍ឬទីកដនាងសធារណៈ។ 
King County បានដណនាំឲ្យមានលកេខ្ណឌ េប្រមូវធលើការធែទៀងផ្ទទ េវ់៉ា ក់សំង 
ស្ប្រមាប់ជាមធ្ាបាយកន ុងការការពារនិធោជិេនិងអេិថិជន ធោយមានជំនួយ
គំប្រទរបស្់រោា ភិបាលប្របចាធំោន្ី។ 
ការទទួលខុ្ស្ប្រេវូរបស្់ធយើង លឺែតល់ន៉ូ វបរោិកាស្ដដលមានស្ុវេា ិភាពបំែុេនិង
លែបំែុេស្ប្រមាប់ស្ុខ្ភាព តាមដដលអាចធ វ្ ើបានស្ប្រមាប់ស្ហ្លមន៍ធយើង 
ធោយអនុញ្ញា េឲ្យអាជីវកមមបនតធបើកដំធណើរការកន ុងធពលទនទ ឹមគន ធនេះដដរ។ 
ធដើមបីធ វ្ ើដ៉ូ ធចាន េះបាន ការធែទៀងផ្ទទ េ់វ៉ា ក់សំងលឺជាមធ្ាបាយដ៏លែបំែុេ
ដដលធយើងមាន។ 
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សេណារយី ូ  



 

 

លកេខ្ណឌ េប្រមូវការធែទៀងផ្ទទ េវ់៉ា កសំ់ងរបស្់ King County មានន័យថា បុលាល
ដដលមានអាយុ 12ឆ្ន ំធ ើងធៅ ប្រេវូដេបង្គា  ភស័្ត ុតាងបញ្ញជ ក់អំពីការចាកវ់៉ា ក់សំង 
COVID-19 ឬការធ វ្ ើធេស្តអវជិជមាន។ ប ុដនត  អាជីវកមមអាចែតលជ់ធប្រមើស្ធែេងជំនួស្ 
ធៅធពលណាស្មប្រស្ប។ ជធប្រមើស្ធែេងធទៀេរមួមាន៖ 

 

ការធរៀបចឲំ្យអេថិិជនអងគ ុយធៅកន ុងទតីាំងធប្រៅអគរ 
ការភាជ ប់អេិថិជនធៅកាន់ជធប្រមើស្ប្របហាក់ប្របដហ្លគន ធៅកន ុងទតីាំង  
ការែតលអ់ាហារធវចខ្ចប់។ 

ការែតល់ជ៉ូនទីតាងំមជឈមណឌ លហាេប់្របាណធៅធប្រៅអគរ 

ការបង្គា  ប្របាបអ់េិថិជនអពំី្ នធានតាមប្របព័នធអុនី្ឺណិេ 
 

ចាំថា អាជីវកមមមនិលួរសកសួ្រស្ំណួរអំពីពកិារភាពរបស្ន់រណាមាន ក់ធទ 
ធហ្ើយពួកធលកម៏ិនប្រេវូអធងកេតាមោនធលើស្ុពលភាពថ្នការអនធុប្រគេះដដលបានអេះអាង
របស្់អេថិិជនដដរ។ អាជីវកមមក៏មនិប្រេវូប្របប្រពឹេតខ្ុស្ដបាកគន ធៅធលើអេិថិជន ធោយ
ដែែកធលើព៉ូជសស្ន៍ ពណស៌្មបុ រ វងេប្រេក៉ូល ជាេិកធំណើេ ទកីធនាងកំធណើេ ធភទ អាយុ 
សសនា ជំធនឿ ពិការភាព ទំធនារែល វូធភទ អេតស្ញ្ញា ណដយនឌ័រ ទមៃន់ ឬកមពស្ធ់ ើយ។ 

 
អាជីវកមមមិនលួរពាោមប េះពាល់រាងកាយធៅធលើអេិថិជនដដលរកធរឿងធ ា្ េះឬធប្របើហ្ិងា 
ដដលពួកធលបដិធស្្មិនអនុវេតតាមធនាេះធ ើយ។ ធៅដែនកោងធប្រកាម អាជីវកមមនានានងឹ
ដស្វងរកធស្ណារយី ៉ូ នានាធដើមបជួីយលេិទុកជាមុនន៉ូវ វធិានការធោេះប្រសយដដលអាចធកើេ
មាន។          
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អេិថិជន/អនកគំប្រទ និោយថាពួកធលមិនអាចទទួលបានវ៉ា ក់សងំធោយសរដេសា នភាព
ស្ុខ្ភាពឬពិការភាពដដលមានប្រសប់។ 

អាជីវកមមអាចស្ុំឲ្យមានការធ វ្ ើធេស្តអ វជិជមានជំងឺ COVID-19 ស្ប្រមាបជ់ាជធប្រមើស្
ធែេងជំនួស្។ ធនេះអាចជាការធ វ្ ើធេស្ត រហ្័ស្ដដលែតល់ជ៉ូនធៅទតីាំងប្រពឹេត ិការណ៍ 
ឬការធ វ្ ើធេស្ត  PCR។ ការធ វ្ ើធេស្តតាមែទេះ លឺមិនមានស្ុពលភាពធទ។ 
ប្របស្ិនធបើអេិថិជន/អនកគំប្រទ មិនមានធេស្តអវជិជមានជំងឺ Covid-19 ធទ ឬ
បដិធស្្ធេស្ត ធនេះ ធនាេះអាជីវកមមអាចែតល់ជធប្រមើស្ធែេងធទៀេធៅោងធប្រៅ 
ដ៉ូចជាជធប្រមើស្អាហារធវចខ្ចប់ ឬការដឹកជញ្ជ នូអាហារ ប្របស្ិនធបើមានែតល់ជ៉ូន។ 

 

អេិថិជន/អនកគំប្រទ ជំទាស្់មិនែតលក់ារធែទៀេផ្ទទ េ់វ៉ា កស់ំង ឬធេស្តអវជិជមានជំងឺ 
COVID-19 

អាជីវកមមអាចពនយល់ថាធនេះលឺជាធស្ចកត ីបង្គា ប់របស្់ King County ធហ្ើយថា
ទីកដនាងធនេះមិនអាចែតល់ធស្វោងកន ុងអគរ ធោយគម នការធែទៀងផ្ទទ េ់បានធទ។ 
អាជីវកមមអាចែតល់ជធប្រមើស្ធែេងជំនួស្ ដ៉ូចជាជធប្រមើស្ោងធប្រៅទីតាំង ឬអាហារ
ធវចខ្ចប់។ 
អាជីវកមមប្រេវូខ្ិេខ្ឲំ្យអស្់ពីលទាភាពធដើមបីពប្រងឹងការអនវុេតធស្ចកត ីបង្គា ប់ធនេះ ប ុដនត
នឹងមនិទទួលខុ្ស្ប្រេវូចំធពាេះអាកបបកិរោិរបស្់អេិថិជនធទ។ 
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អេិថិជន/អនកគំប្រទ មានការលំរាមកំដហ្ង ឬធប្របើហ្ិងា 
ស្ុំឲ្យអនកគំប្រទធច ពីទីតាំង។ មិនប្រេវូវយេប់ ឬលំរាមកំដហ្ងេបវ ិធទ។ លនា ឹេះ
បដនាមធទៀេស្ប្រមាបប់ុលាលដដលលំរាមកំដហ្ង លមឺានែតល់ជ៉ូនពី Crisis Prevention 
Institute(វទិាសា នបង្គក រវបិេត ិ)។ 
ទ៉ូរស្ពទធៅធលខ្ 911 និងរាយការណធ៍ៅកាន់ King County តាមរយៈធលខ្ 206-
477-3977។ អនកធឆ្ា ើយេបកន ុងប្រគមានអាស្នន  លួរដេទាក់ទង
ធៅដេកន ុងករណីដដលអនកគំប្រទណាមាន ក់មានការលំរាមកំដហ្ងឬធប្របើហ្ិងា និងមិន
ដមនស្ប្រមាប់ការពប្រងឹងការអនុវេតធគលនធោបាយធែទៀងផ្ទទ េវ់៉ា ក់សំងធទ។ 

 

បុលាលនមួីយៗនាយំកធេស្ត រហ្័ស្ជំងឹ COVID ធៅែទេះ 
ការធ វ្ ើធេស្តតាមែទេះ លឺមិនមានស្ុពលភាពធទ ធៅធប្រកាមធស្ចកត ីបង្គា ប់ធនេះ។ 
ធេស្ត ធនេះប្រេូវដេជាធេស្ត រហ្័ស្ដដលែតល់ជ៉ូនធៅតាមទីតាំង ឬ ធេស្ត  PCR ពី
អនកប្របកបវជិាជ ជីវៈស្ុោភិបាល។ 

បុលាលទាងំធនេះអាចនឹងប្រេវូបានែតល់ជ៉ូនជធប្រមើស្ធែេងធប្រៅពីធនេះ។ 

 

បុលាលដដលមិនមានភ័ស្ត ុងតាងបញ្ញជ ក់ការចាក់វ៉ា កស់ំង ឬពួកធលមិនមានែតល់
ការធ វ្ ើធេស្ត អវជិជមានជំង ឺCOVID-19 ប ុដនត ពួកធលស្នាថាប្រេវូពាក់មា ស្ ់
ធៅធពលពួកធលធៅកន ុងអគរ។ 

ការពាក់មា ស្់លឺមនិដមនជាការជួយស្ប្រមួលធទ។ អាជីវកមមអាចែតល់ជធប្រមើស្
ស្មប្រស្បធែេងធទៀេធៅដលអ់នកគំប្រទដដលធៅោងធប្រៅ ឬអនុញ្ញា េឲ្យ
ពួកធលទទួលទានអាហារធៅធប្រៅបរធិវណទតីាំង។ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.crisisprevention.com%2FBlog%2FCPI-s-Top-10-De-Escalation-Tips-Revisited&data=04%7C01%7Cfholme%40kingcounty.gov%7C98f0264f220546a4c0d508d9881c55f6%7Cbae5059a76f049d7999672dfe95d69c7%7C0%7C0%7C637690477563899978%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VkuGBR1m7HegJ%2B96xtGGrjn9fhPZHqiXx%2BWbbpve%2BBg%3D&reserved=0
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បុលាលនមួីយៗនិោយថាពួកធលមនិចាំបាចប់្រេវូែតល់ការធែទៀងផ្ទទ េ់វ៉ា កស់ំងធទ 
ធោយសរដេពួកធលមិនមានលធប្រមាងទទួលទានអាហារឬធភស្ជជធនាេះធទ 

ធស្ចកត ីបង្គា ប់ធនេះអនុវេតចំធពាេះប្រលបប់ុលាលទាងំអស្់ដដលមានអាយុ12ឆ្ន ំធ ើង
ធៅ ធៅតាមទីកដនាងឬប្រពឹេត ិការណ៍សធារណៈ។ បុលាលនីមួយៗធនេះ អា
ចនឹងចាបំាច់ប្រេវូែតល់ការធែទៀងផ្ទទ េវ់៉ា ក់សំង ធេស្តអវជិជមានជំងឺ COVID-19 ឬ
ទទួលបានន៉ូវជធប្រមើស្ធែេងធទៀេធប្រៅពីធនេះ។ 

 

អាជីវកមមស្ងេ័យថា អេិថជិនកំពុងែតល់ការធែទៀងផ្ទទ េ់វ៉ា ក់សងំឬធេស្ត ជំងឺ 
COVID-19 

ធនេះជាធស្ចកត ីបង្គា ប់ដែែកធលើភាពធជឿជាក់។ អាជីវកមមលួរដេអនុវេតតាម
ឲ្យអស្់ពីលទធភាពរបស្់ពួកធល និងឥេមានប្របដកកេវ៉ា អវ ីធ ើយ។ 

 

អេិថិជនប្របចាដំដលបានបង្គា  កំណេ់ប្រតាចាក់វ៉ា ក់សងំកន ុងឱកាស្ពីមុនមក 
សកសួ្រថាធេើពួកធលពិេជាចាំបាចប់្រេវូបង្គា  ការធែទៀងផ្ទទ េ់ប្រលប់ធពលដដរឬធទ 

អេិថិជន/អនកគំប្រទ ប្រេវូែតល់ការធែទៀេផ្ទទ េ់វ៉ា ក់សំង ឬធេស្តអវជិជមានជំងឺ 
COVID-19 ធៅប្រលប់ធពលមកកាន់ទីតាំង។ 
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សាេ កេញ្ជា  

េញ្ជា ជាភាសាអង់សលេេន្តប ុសណាណ ះ អាច
រកបានសៅទីសនះ៖ 

 េញ្ជា ទាំេាំ 8x11  
េញ្ជា ទាំេាំ 11x17  

https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBgJtWvcF4HjTDxnGXUx3YkY_l3v1bYQ/view?usp=sharing
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្នធានន្ដលអាចចូល
សម្បើម្បាេ់បាន 
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សេចកត ីបង្គា ប់ ល្ វូការ King County Health Order 
 

េាំណួរន្ដលសាកេួរញឹកញាប់អាំព ីKing County Public Health 
(េុខ្ភាពសាធារណៈរបេ់សោន្ីឃីង)  

 
Seattle Metro Chamber (េភាទីម្កងុេីុអាថល) ន្ ន្កអាជី្វករម ្នធាន

KCVaxVerified.com 
 

សាេ កេញ្ជា អាជី្វករមជាភាសាអង់សលេេន្តប ុសណាណ ះ  
េញ្ជា ទាំេាំ 8x11  
េញ្ជា ទាំេាំ 11x17  

 
ការន្ណនាាំេត ីពីការបណត ុ ះបណាត លនិសោជ្ិត 

 
ន្ខ្េទូរេពទ្នធានេម្មាប់េរតថភាពភាសាអង់សលេេសៅមានកម្រិត៖ 

អាំហារកី៖ 206-825-4240 
អារា៉ា ប់៖ 206-486-2669 
ក៉ូ ធរ៉ា៖ 425-776-2400 
ស្៉ូមា លី 253-317-3251 
ធអស្ា  ៖ 888-502-9597 
ទីប្រលីនោ ៖ 206-486-2669 
មជឈមណឌ លព័េ៌មានភាសចិនកុកងឺ & ចិនកាតាំង  

មនុស្េដដលមានអាយុ 55ឆ្ន ំធ ើងធៅ៖ 206-816-4991 
មនុស្េដដលមានអាយុ 55ឆ្ន ំ៖ 206-330-4627 

https://kingcounty.gov/elected/executive/constantine/news/release/2021/September/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/C19/LHO-proof-of-vaccination.ashx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://kingcounty.gov/depts/health/covid-19/current-guidance/verify.aspx
https://www.kcvaxverified.com/
https://drive.google.com/file/d/122j86zhuHzUXuSiswEeRzFGnFKz03Twe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBgJtWvcF4HjTDxnGXUx3YkY_l3v1bYQ/view?usp=sharing
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េាំណួរន្ដលសាកេួរញឹកញាប់ 

ច៉ូលធៅកាន់៖ kcvaxverified.com/faq 

https://www.kcvaxverified.com/faq

