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ឱ�ទ�ក់ទងនឹង�រ្រគបមុខ និង�៉សេធ� ើពី្រក�ត់
(�នេធ� ឲ
ើ ្យបច��ប្បន� �ព ៃថ� ទី 30 េខមិថុ� ��ំ 2021
ទី្របឹក�េនះ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�ៃថ�ទី 30 ែខកក� ���ំ 2021 ។
េ�ៃថ�ទី 27 ែខកក� � ��ំ 2021 មជ្ឈមណ�ល្រត� តពិនិត្យនិងប��រជំងឺសហព័ន� (Centers for
Disease Control and Prevention) �នេចញេសចក� ីែណ�ំស�ីព�
ី រេ្របើ្រ�ស់�៉សបិទមុខនិង
�
រ�ំងមុខេធ� ព
ើ ី្រក�ត់េ�យបុគ�លែដល�ន�ក់�ក់�ំង�រ�រជំងឺកូ វ �ដ -19 េពញេលញរ ួច
េហើយ ។ ��ក់�ំង�រ�រកូ វ �ដ -19 �ន្របសិទ��ពខ� ស់ េហើយបុគ�ល្រគប់រ ូបែដល�នសិទ�ិេធ� ើ
�រ�រសិក� ឬ រស់េ�ក��ងរដ� �៉�ជូ េសតស៍្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ�ក់��ក់�ំង ។
េសចក� ីែណ�ំរបស់ CDC �ន់សម័យបន� ប��ក់�បុគ�លែដល្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ
�េរឿងធម� ��ចបន� សកម� �ព�េ្រចើនែដលពួ កេគ�នចូ លរ ួមមុនេពល�នជំងឺ�តត�ត
េ�យមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់ឬេ��ច់ព�
ី � 6 ហ� ីតេលើកែលងែត�នត្រម�វ�រពីសហព័ន� រដ� ឬ
ច�ប់ក��ងមូ ល��នច�ប់ឬបទប����ប៉ុេ�
� ះ ។ ប៉ុែន� ក��ង�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ�ររ �ក�ល
�លៃន វ �រុសបំែប� ងខ� �នែដល� (Delta) �រែណ�ំទំេនើបរបស់ CDC ផ� ល់អនុ�សន៍� ថ� ីេបើ
បុគ�លេដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញក៏េ�យ�រ�ក់ រ�ំងមុខេពលេ�ក��ងអ�រ ្របសិន
េបើ�នក���និភ័យដៃទេទៀត�នវត� ិ�ន ។
េ�ង�មព័ត៌�នែដលផ�ល់េ�យ CDC និងេដើម្បីបេង� ើន�រ�រ�របុគ�លែដល�យរងេ្រ�ះ
ពី វ �រុសបំែប� ងខ� �នែដល� ឥឡ�វេនះ្រកសួ ងសុ�ភិ�លែណ�ំ�អ� កែដល្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំង
េពញេលញគួ រែត�ក់�៉ស់ឬ្រគបមុខេពលេ�ក��ងផ� ះ (េហើយមិនេ�ក��ងផ� ះរបស់ខ� �នេទ) ្របសិន
េបើអ�ក�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ ឬ្របសិនេបើអ�ក�ន�និភ័យខ� សចំេ�ះជំងឺធ�ន់ធ�រ
េ�យ�រ�យុរបស់អ�ក ឬ��ន�ពសុខ�ព�ន�្រ�ច់ ឬ្របសិនេបើនរ���ក់េ�ក��ង
្រគ� �ររបស់អ�ក�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ �ន�និភ័យខ� ស់ចំេ�ះជំងឺធ�ន់ធ�រ ឬ�មនុស្ស
នីតិជនែដលមិន�ន�ក់��ក់�ំងេ�េឡើយ ។
អ� កផ�ល់េស�ែថ� ំបឋមរបស់អ�ក�ចផ� ល់ឱ�ទ្រ�ប់អ�ក ្របសិនេបើអ�កស� ិតក��ង�និភ័យ ។
ព័ត៌�នពី CDC ស� ីពី��ន�ពែដល�ចេធ� ើឲ្យង� កស� ិតក��ង�និភ័យខ� ស់គឺ្រត�វ�ចរកេឃើញេ�
ទីេនះ ៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/peoplewith-medical-conditions.html.
បុគ�ល��ក់ែដល្រត�វ�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញពីរស��ហ៍ ប��ប់ពី�រ�ក់េលើកទី 2 របស់
ពួ កេគ�េស៊ រ �ពីរដូ សដូ ច���ក់�ំង Pfizer ឬ Moderna ឬពីរស��ហ៍ប��ប់ព�
ី � ក់�ំងែតមួ យ
ដូ សដូ ច���ក់�ំង Janssen របស់ Johnson & Johnson ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ ្របសិនេបើ
បុគ�លែដល�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ�នេ�គស�� ពួ កេគគួ រែតេធ� ើេតស� និង�ក់�៉ស់
រហូ តដល់ទទួ ល�នលទ�ផលេតស� ។

បុគ�ល្រគប់រ ូបេ�ក��ងរដ� �៉�ជូ េសត្ស (មិន�ប់��ន��ន�ព�ក់��ក់�ំងឬអត់) ្រត�វ�ន
ត្រម�វឱ្យបន� �ក់រ�ំងមុខេ�កែន� ងមួ យចំនួន រ ួម� ំងមេធ��យេធ� ើដំេណើរនិងកែន� ងែថ� ំ
សុខ�ព ។ សូ មេមើល www.mass.gov/maskrules ស្រ�ប់ប�� ីេពញេលញៃនកែន� ងែដល�ន
�រ�ំងមុខេ�ែត�កិច�ត្រម�វ�ំ�ច់ �ប់ពៃី ថ� ទី 29��ំ 2021 ។
ចំេ�ះបុគ�លែដលមិន�ន�ក់��ក់�ំងេពញេលញ ���រសំ�ន់ែដលអ� ក្រត�វបន� �ក់
គ្រមបមុខឬ�៉សេដើម្បី�រ�រអ� កពី�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺកូ វ �ដ-19 េ��ន់មនុស្សេផ្សង
េទៀត ។ មនុស្សែដលមិនប��ញេ�គស��ៃនជំងឺ�ចេ�ែត�ច រ �ក�ល�លកូ វ �ដ-19 �ន
ែដរ ។
ស្រ�ប់បុគ�លែដលមិន�នទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំងេពញេលញ CDC ផ� លឱ
់ �ទដូ ចតេ� ៖
• �ក់គ្រមបមុខឬ�៉ស ែដល្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់របស់អ�ក ។
• �ក់គ��ត�៉ងេ�ច�ស់ 6 ហ� ិតពីេគ េដលមិនរស់េ��មួ យអ� ក ។
• េជៀស�ងទីកែន� ង�នមនុស្សេ្រចើន និងែដល�នលំហូរខ្យល់មិនល� ។
• �ងៃដរបស់អ�ក�ញឹក�ប់ �មួ យ�ប៊ូ និងទីក ។ េ្របើអ�ម័យៃដ្របសិនេបើ��ន
�ប៊ូ និងទឹកេទេ�ះ ។
• េធ� ើេតស� ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នចម� ងឬ �នេ�គស�� �ក់ទងនឹងកូ វ �ដ-19 ។
េ�េពលអ� ក�ក់គ្រមបមុខ ឬ�៉សេធ� ព
ើ ី្រក�ត់ �្រត�វែត ៖
• បិទសម�៉ង�ប់នឹងមុខផ� ិបជិតជំេហៀងៃនមុខ
• បន� ឹង�៉ង�ប់�មួ យែខ្សរនិងរង� ង់ែខ្សរេលើ្រតេចៀក
• �ក់្រក�ត់ែដល�ន្រទ�ប់ពីរបី�ន់
• ទុកចេ��ះស្រ�ប់�រដកដេង� ើម េ�យ��នកំហិតេហើយ
• �ចេ�កគក់សំ�ត�ននិងេធ� ើឲ្យស��តេ�យ�៉សុីេ�យមិនេធ� ើឲ្យខូ ច�តឬ
��ស់ប�រត្រមង់
�
។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀតសូ មេ�ងេ�CDC ៖
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
ឱ�ទេនះ�ច��ស់ប�រ្រសប�មទិ
�
ន�ន័យ សុខ�ព��រណៈ និង�រែណ�ំបែន� មពី CDC ។

