ឹ អ្ាំព៊ី
ត្បការដែលអ្ន កត្េូវយល់ែង

ការត្វ ើតេស្តរិ ិេយជំងឺ COVID-19
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តេើការត្វ ើតេស្តត េះប្រប្រឹេតតៅដូ ចតតត ច?
មនុស្សដែលដស្ែ ងរកការធ្ែ ើធេស្ត ត្េូវទាក់ទងធៅកាន់អ្នកផ្ត ល់ធស្វាដែទា ាំ
ស្ុខភាពរបស្់ពួកធេជាមុន។ បច្ចុបបនន ធនេះ ធេបានផ្ត ល់អាទិភាពែល់មនុស្ស
ដែលមានធោេស្ញ្ញាជាំងឺ COVID-19 ែូ ច្ជាត្េ ុនធតត កអ ក ឬែងហ ក់។

ស្ូតជួររិតប្រេះជាតួ យអ្ន កផ្តល់តស្វា
មនុស្សត្េូវបានវាយេម្មៃ ធោយផ្ទាល់ ឬតាម
ទូ រស្ពា ធោយអ្ន កផ្ត ល់ធស្វារបស្់ពួកធេស្ត្មា
ប់រកធមើលធោេស្ញ្ញាជាំងឺ COVID-19
(ត្េ ុនធតត កអ ក និងែងហ ក់)។
ធោ
ងតាមការដែនាំស្ត្មាប់ការធ្ែ ើធេស្ត របស្់
Washington State Department of Health
(នយកោានស្ុខាភិបាលរបស្់រែា វា៉ាស្ុ៊ីន
ធតាន) អ្ន កផ្ត ល់ធស្វាដែទា ាំស្ុខភាព
ត្េូវកាំែេ់ថាធេើការធ្ែ ើធេស្ត ធនេះមានភាព
ចាំបាច្់ដែរឬអ្េ់។

ប្រតូ លយកស្ំឡីេាររ ធ ប្ចតេះ
ត្បស្ិនធបើអ្នកផ្ត ល់ធស្វាកាំែេ់ថាការធ្ែ ើ ធេ
ស្ត ជាំងឺ COVID-19 ត្េូវការចាំបាច្់ធនេះ
អ្ន កផ្ត ល់ធស្វានឹងត្បមូ លយកស្ាំឡ៊ីេាររនធ ត្ច្
មុេះធនេះ
ឬដែនាំអ្នកជាំងឺអ្ាំព៊ីរធបៀបេារស្ាំឡ៊ីធោយខល ួ
នឯង។

រញ្ជូ េារស្ំឡីតៅកា ់ត ទ ីររិតោ្ ៍
ស្មាារៈស្ត្មាប់ធ្ែ ើធេស្ត ដែលមានេារស្ាំឡ៊ី
ធនេះ ត្េូវបានបញ្ជន
ូ ធៅកាន់មនា ៊ីរពិធោ្ន៍
ធែើមប៊ីធ្ែ ើការវាយេម្មៃ ។

លទ្ធ ផ្លត ទ ីររិតោ្ ៏ប្េូវបា រ
ញ្ជូ តកអ្ន កជំងឺ វ ិញ
ត្បស្ិនធបើលទធ ផ្លធេស្ត វ ជ្ជមា មាន ធនេះលទធ
ផ្លធេស្ត នឹងត្េូវោយការែ៍ធៅកាន់ដផ្ន ក
Public Health (ស្ុខភាពោធារែៈ) —
ទ៊ីត្ក ុង Seattle & ធខាន្៊ី King។
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តេើខ្ញំទ្ទ្ួ លបា ការត្វ ើតេស្តតោយ
រតរៀរណា?
ែាំបូង ការធ្ែ ើធេស្ត ត្េូវបានដែនាំស្ត្មាប់ជនទាង
ាំ ឡាយណាដែលមានធោេស្ញ្ញា
។ ត្បស្ិនធបើអ្នកមានធោេស្ញ្ញាម្នជាំងឺ COVID-19 មធ្ោបាយដែលអ្ន កទទួ ល
បានការធ្ែ ើធេស្ត ធនេះ េឺអាត្ស្័យធលើថាធេើអ្នកជានរណា។ ត្ក ុមអាទិភាព ែូ ច្ជា
ភានក់ងារស្ធគងារេះបឋម បុេរលិកដែទាស្
ាំ ុខភាព និងអ្ន កទា ាំងឡាយដែល
រស្់ធៅកនុងមជឈោានត្បមូ លផ្្ុាំ ែូ ច្ជា ទ៊ីជត្មក និងធវជមា ោានដែទា ាំ
រយៈធពលដវងជាធែើម េឺមានមធ្ោបាយធផ្សងស្ត្មាប់ទទួ លបានការ
ធ្ែ ើធេស្ត ខុស្ព៊ីោធារែជនទូ ធៅ ធោយោរដេហានិភ័យរបស្់ពួកធេមានកត្មិេ
ខព ស្់។

ភ្ននក់ងារស្តគងារេះរឋត
ភានក់ងារស្ធគងារេះបឋម ែូ ច្ជា បុេរលិកធស្វាធវជមា ោគស្ត
ដផ្ន កស្ធគងារេះបនា ន់ ជាធែើ ម េបប៊ី ត្េូ វ ពិ ភា កាជាមួ យមគនត ៊ី
ស្ុខាភិបាល ត្បស្ិនធបើពួកធេមានធោេស្ញ្ញាជាំងឺ COVID-19។
ការធរៀបច្ាំពិធស្ស្ នឹងត្េូវបានធ្ែ ើធឡើងស្ត្មាប់ការធ្ែ ើធេស្ត
ភាៃមៗ ធែើមប៊ីឲ្យភានក់ងារស្ធគងារេះបឋមអាច្ត្េឡប់ធៅកាន់
ត្ក ុមការងារ វ ជ្ បានភាៃមៗ។

រគ្រ លិកថែទំស្ខភ្នរ
បុេរលិកដែទា ាំស្ុខភាព េបប៊ីត្េូវ
ពិភាកាជាមួ យដផ្ន កធស្វាដែទា ាំស្ុខភាព
របស្់និធោជិេ ឬអ្ន កផ្ត ល់ការដែទា ាំស្ុខភាព
របស្់ពួកធេ ត្បស្ិនធបើពួកធេមានធោេស្ញ្ញាជាំងឺ
COVID-19 ដែលអ្ន កទាាំងធនេះេបប៊ីមានលទធ ភាពអាច្
ផ្ត ល់ការធ្ែ ើធេស្ត ជូ នែល់ពួកធេបាន។

ត ស្សថដលរស្់តៅ ឬត្វ ើការតៅកនញងតជឈោា
ប្រតូ លផ្្ ំញ
មនុស្សដែលរស្់ធៅ និងធ្ែ ើការធៅកនុងមជឈោាន
ត្បមូ លផ្្ុាំដែលមានហានិភ័យខព ស្់ ែូ ច្ជា ធវជមាោាន
ដែទា រាំ យៈធពលដវង ឬធស្វាស្ត្មាប់ម នុ ស្ស
គ្មា នទ៊ីជត្មក ជាធែើម បានខិេខាំ
ផ្ត ល់ជូនធស្វាស្ុខភាពដែលអាច្ជួ យ ែល់ ម នុស្ស
ដែលមានធោេស្ញ្ញា ជាំងឺ COVID-19
ឲ្យទទួ លបានការធ្ែ ើធេស្ត និងការ
គ្មាំត្ទត្បកបធោយស្ុវេា ិភាព។

ត ស្សថដលមា ជំងឺ
ត្បស្ិនធបើអ្នកមិនស្ា ិេធៅកនុងត្ក ុមមនុស្ស
ទា ាំងធនេះណាមួ យធនេះធទ ធ ើយកាំពុងមានធោេស្
ញ្ញាជាំងឺ COVID-19 ស្ូ មទូ រស្ពា ធៅកាន់អ្នក
ផ្ត ល់ធស្វាដែទា ាំស្ុខភាពរបស្់អ្នក។ ត្បស្ិនធបើ
អ្ន កផ្ត ល់ធស្វាដែទាស្
ាំ ុខភាពរបស្់អ្នក មិន
ផ្ត ល់ការធ្ែ ើ ធេស្ត ធទ ពួ កធេអាច្ពិភាកា
អ្ាំព៊ីធោេស្ញ្ញារបស្់អ្នកជាមួ យអ្ន ក និងជួ យអ្ន ក
ឲ្យដស្ែ ងរកការធ្ែ ើធេស្ត និងការដែទា ាំ។

រ ូបភាពត្កា ែ ក
ិ ព័េមា
៌ នធនេះ ត្េូវបានបធងក េ
ើ ធឡើងធៅម្ែៃទ៊ី7 ដខធមោ ឆ្នាំ
2020។ ព័េមា
៌ នធនេះ ត្េូវមានការដកដត្ប។ ស្ត្មាប់ពេ
័ មា
៌ នបដនា ម
ស្ូ មច្ូ លធៅកាន់ធេ ទាំព័រ COVID៖ www.kingcounty.gov/covid.”
ត្បស្ិនធបើអ្នកមានស្ាំែួរអ្ាំពជ
៊ី ាំងឺ COVID-19 អាច្ដស្ែ ងរកអ្ន កបកដត្បភាោ
បានស្ត្មាប់មជឈមែឌលផ្ត ល់ព័េមា
៌ នអ្ាំព៊ី វ ររុស្កូ រ៉ា ូណាធៅធខាន្៊ី King ។ ធែើមប៊ី
ធស្ន ើស្ុាំអ្នកបកដត្បភាោ ស្ូ មទូ រស្ពា ធៅធលខ 206-477-3977។

