ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់បុគ្គលណែលបានប៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា
1. តតើខ្ញំគួរតតត្ា ើអាីខលះ ប្រសិនតរើខ្ញបា
ំ នរះពាល់តៅនឹងនរណាម្នាក់តែលម្ននផ្ទ ក
ញ ជំងឺអត
ុ ស្វា?
•

តាមដានសុខភាពររស់អាក។ បុគ្គលទ ាំងឡាយណាណែលសក្ើតានជាំងឺអុតស្វា ជាធេម តា
ានសលចស ើងនូ វសោគ្េញ្ញាននសៅចសនល៉ះសេលេី 7 សៅ 14 ថ្ងៃ (ស ើយអាចឈានែល់ 21 ថ្ងៃ )
បនាប់េីបានប៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្។ ម្របេិនសបើអនក្សក្ើតានសោគ្េញ្ញានន
(េូ េសេើលេាំែួរខាងសម្រោេ) េូ េសម្រតៀេខ្ល ួនឱ្យបានរ ួចោល់ក្នុងោរ
ដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្េីអនក្ែថ្ៃ។

•

ទទួ លចាក់ថ្ារ
ំ ង្ការ ម្របេិនសបើអនក្េិនទន់បានបញ្ច ប់ោរចាក្់លាំដាប់ែាំបូងថ្នថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺអុតស្វា
ណែលានចាំនួនេីរែូ េសៃសន៉ះ។ ោរៃៃួ លចាក្់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺអុតស្វាចាំនួនេួ យែូ េក្នុងអាំ ុ ងសេល 4
ថ្ងៃ េីោរប៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្ អាចជួ យៃប់ស្វាត់អនក្េីោរឆ្ល ងជាំងឺសន៉ះ។
ោរៃៃួ លចាក្់ថ្នប
ាំ ង្ការក្នុងអាំ ុ ងសេល 4 សៅ 14 ថ្ងៃ សម្រោយេីោរប៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្
អាចសធា ើឱ្យោរឆ្ល ងជាំងឺរបេ់អនក្ានក្ម្រេិតម្រស្វលជាងេុន។ េូ េណេា ងយល់បណនែ េសៅសលើសគ្ ៃាំេ័រ
ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។

•

ទទួ លទូ រស័ពទពីនាយកដាានសុខភាពស្វធារណៈ (Public Health)។
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូ បានស្វគល់ថ្ជាបុគ្គលណែលានៃាំនក្់ៃាំនងជិតេន ិៃធជាេួ យនឹងអន ក្ណែលានជាំងឺអុត
ស្វាសន៉ះ Public Health អាចនឹងទក្់ៃងសៅអន ក្សែើេបីតាេដានសេើលថ្អន ក្ានអាោរៈយងណាណែរ
ស ើយនិងផ្ដ ល់ថ្នប
ាំ ង្ការ ម្របេិនសបើេេម្រេប។

2. តតើខ្ញំគួរតតប្រ ុងប្រយ័តាចំតពាះសញ្ញា និងតោគសញ្ញាអា ីខលះ?
សោគ្េញ្ញាថ្នជាំងឺអុតស្វា ណែលសក្ើតានស ើងៃូ សៅបាំផ្ុត គ្ឺក្នទ ួលរាេ់ណែលអាចនឹង៖
•

សេើលសៅែូ ចជាស ើងែុាំេក្ េុន (សលើណេបក្) េងណបក្ ឬានស ើងម្រក្េរ
ស ើយនឹងម្រតូវឆ្ល ងោត់ជាសម្រចើនែាំណាក្់ោល េុនសេលចាប់សផ្ដ ើេជាេ៉ះសេបើយ។ ជាធេម តា
ក្នទ ួលរាេ់ានេែ៌ម្រក្ េ និងានោងជាែុាំអុជោបសេម ើ សៅសេលចាប់សផ្ដ ើេសលចសចញែាំបូង
ស ើយបនាប់េក្ោលយសៅជាែុាំេក្។ ែុាំេក្ទ ាំងសន៉ះអាចនឹងោលយសៅជាានស្វរធាតុោវសៅខាងក្នុង
ស ើយណែលបងា សៅជាខ្ទុ៉ះ។ បនាប់េក្ែុាំេក្សន៉ះស ើងសម្រក្ៀេេីខាងសម្រៅ ស ើយោលយសៅជាម្រក្េរែាំសៅ។

•

សចញសៅខាងសលើ ឬសៅជិតម្របដាប់សេៃ (លិងគ េងស្វាេ ាត់ទារាេ និងទារាេ) ទារធាំ (រនធ គ្ូ ៃ) ាត់
ឬសៅតាំបន់សផ្េងៗសៃៀតែូ ចជាថ្ែ សជើង ម្រៃង
ូ និងេុខ្ជាសែើេ។

•

រ កក្ោលដាលសៅពាេសេញែងខ្ល ួន ឬអាចនឹងស ើងសៅណតនឹងេួ យក្ណនល ង។
ោរស ើងក្នទ ួលរាេ់សន៉ះអាចម្រាន់ណតជាែុាំេក្ ឬេងណបក្េួ យចាំនួន។

•

ានោរឈឺចាប់ និង/ឬោររាេ់។ េនុេេេួ យចាំនួនានោរឈឺចាប់ក្ម្រេិតធៃ ន់ធៃរ ជាេិសេេ
ម្របេិនសបើក្នទ ួលរាេ់សន៉ះេែ ិតសៅខាងក្នុងាត់ ឬក្នុងទារធាំរបេ់េួក្សគ្។

សម្រៅេីក្នទ ួលរាេ់សន៉ះ េនុេេេួ យចាំនួនក្៏អាចនឹងសចញសោគ្េញ្ញាណែលែូ ចានសៅនឹងជាំងឺម្រគ្ ុនផ្ដដស្វយធាំ (flu)
ផ្ងណែរ។ សោគ្េញ្ញាទ ាំងសន៉ះអាចនឹងសលចស ើងក្នុងចសនល៉ះសេលេី 1 សៅ 4 ថ្ងៃ េុនសេលក្នទ ួលរាេ់ចាប់សផ្ដ ើេ
ឬបនាប់េីក្នទ ួលរាេ់បានចាប់សផ្ដ ើេស ើយ។ សោគ្េញ្ញាទ ាំងសន៉ះអាចរ ួេាន ម្រគ្ ុនសៅដឬម្រគ្ ុនរង្ក ស ើេក្ូ នក្ែដុរ
អេ់ក្ាលាំង ឈឺស្វច់ែុាំ និងឈឺក្ាលផ្ងណែរ។

3. តតើរុគគលតែលម្ននផ្ទ ក
ញ ជំងឺអត
ុ ស្វា អាចចមល ងតមតោគរនត បាន ចារ់ពីតពលណាែល់តពលណា?
បុគ្គលានក្់ណែលានជាំងឺអុតស្វា អាចចេល ងសេសោគ្បនត សៅោន់អនក្សផ្េងសៃៀតបាន
គ្ិតចាប់តាាំងេីសេលណែលចាប់សផ្ដ ើេសក្ើតានសោគ្េញ្ញាននរបេ់េួក្សគ្
រ ូ តែល់សេលណែលក្នទ ួលរាេ់បានេ៉ះសេបើយ ស ើយម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ ុ៉ះអេ់
និងានម្រេទប់ណេបក្ងម ីែុ៉ះស ើង វ ិញ។ ជាធេម តា ម្រតូវោររយៈសេលចសនល៉ះេី 2 សៅ 4 េបាដ ៍។
អន ក្វ ិៃាស្វស្តេតសៅណតក្ាំេុងម្រស្វវម្រជាវបណនែ េសៃៀត
ថ្សតើអនក្ណែលានជាំងឺអុតស្វាអាចចេល ងសេសោគ្បនត បានសៅសេលណែលអន ក្ជាំងឺទ ាំងសន៉ះេិនានសចញសោគ្េ
ញ្ញានន ឬយងណា ថ្សតើសេសោគ្អុតស្វា រ កក្ោលដាលញឹក្ញាប់បុណា
ា
ថ្សតើបុគ្គលានក្់ណែលានជាំងឺអុតស្វាៃាំនងជាអាចនឹងចេល ងសេសោគ្បនត បានតាេរយៈស្វរធាតុោវសផ្េងៗតាេផ្ល វូ
ែសងហ ើេញឹក្ញាប់ក្ម្រេិតណា ស ើយនិងម្របសេៃថ្នៃាំនក្់ៃាំនង
ឬេក្េម ភាេណាខ្ល ៉ះណែលអាចនឹងបណា
ដ លឱ្យេនុេេម្របឈេនឹងហានិេ័យខ្ព េ់ជាងេុន។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់បុគ្គលណែលបានប៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា
នយក្ដាានេុខ្ភាេស្វធារែៈ (Public Health) នឹងបនត សធា ើោរណចក្រំ ណលក្េ័ត៌ាន
សៅសេលណែលសយើងខ្្ុាំបានណេា ងយល់បណនែ េអាំេីជាំងឺសន៉ះ។

4. តតើខ្ញប្ំ តូវតតតជៀសវាងការត្ា ស
ើ កមម ភាពអា ខ
ី ល ះ?
ែោបណាអន ក្េិនានសចញសោគ្េញ្ញាណាេួ យថ្នជាំងឺអុតស្វាសៃ (េូ េសេើលេាំែួរខាងសលើ) អន ក្អាចបនត សធា ើេក្េម
ភាេតាេៃាលប់ម្របចាាំថ្ងៃ របេ់អនក្បាន (ឧ. សៅសធា ើោរ ឬសៅស្វលាសរៀន)។ សទ៉ះជាយងណាក្៏សដាយ
អន ក្េិនគ្ួ រសធា ើោរបរ ិចាចគ្ឈាេ សោេិោ ជាលិោ ៃឹក្សដា៉ះ ៃឹក្ោេ ឬេរ កោងគ (ខាងក្នុង) ស ើយ
ក្នុងអាំ ុ ងសេលណែលអន ក្េែ ិតសម្រោេោរតាេដានេម្រាប់សោគ្េញ្ញារបេ់អនក្ណែលានរយៈសេល 21 ថ្ងៃ សន៉ះ។

ឺ ុតស្វា?
5. តតើខ្ញគ
ំ ួ រតតត្ា ើអាខ
ី ល ះ ប្រសិនតរើខ្ញម្ន
ំ នតចញសញ្ញា ឬតោគសញ្ញាណាមួ យននជំងអ
េូ េសៅជួ បជាេួ យនឹងអន ក្ផ្ដ ល់សេវាក្េម ណផ្ន ក្ណងទ ាំេុខ្ភាេឱ្យបានោន់ណតឆាប់តាេណែលអាចសធា ើសៅបាន ម្របេិន
សបើអនក្សក្ើតានក្នទ ួលរាេ់ ែាំសៅសផ្េងៗ ឬែាំសៅសៅសលើណេបក្ណែលងម ី សៅសលើណផ្ន ក្ណាេួ យថ្នែងខ្ល ួនរបេ់អនក្
និង/ឬសក្ើតានសោគ្េញ្ញាណែលែូ ចានសៅនឹងជាំងឺម្រគ្ ុនផ្ដដស្វយធាំ (flu)។
ម្រតវូ ម្របាក្ែថ្អន ក្បានម្របាប់សៅេួ ក្សគ្អាំេីោរប៉ះពាល់របេ់អនក្ សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា។
ម្រគ្បែែដប់ក្នទ ួលរាេ់របេ់អនក្ឱ្យបានជិតលអ ស ើយពាក្់ាេ់ណែលបិៃជិតលអ
សៅសេលណែលអន ក្សៅជួ បជាេួ យនឹងអន ក្ផ្ដ ល់សេវាក្េម ណផ្ន ក្ណងទ ាំេុខ្ភាេសន៉ះ។
ម្របេិនសបើអនក្េិនអន ក្ផ្ដ ល់សេវាក្េម ណផ្ន ក្ណងទ ាំេុខ្ភាេ ឬធានោ៉ាប់រងេុខ្ភាេសៃ
េូ េៃូ រេ័េាសៅោន់េជឈេែឌលផ្ដ ល់េ័ត៌ានរបេ់នយក្ដាានេុខ្ភាេស្វធារែៈ (Public Health Call Center)
តាេរយៈសលខ្ 1-833-540-0473
(ណែលានសបើក្បសម្រេើោរជូ នជាសរៀងោល់ថ្ងៃ ចាប់េីសាង 8 ម្រេឹក្ ែល់សាង 8:30 យប់)។
ម្របេិនសបើអនក្ានក្នទ ួលរាេ់ អន ក្អាចៃៃួ លបានសេវាក្េម សផ្េងៗសៅ
គ្ល ីនិក្ណផ្ន ក្េុខ្ភាេផ្ល វូ សេៃរបេ់េុខ្ភាេស្វធារែៈផ្ងណែរ (េូ េសេើលោលវ ិភាគ្ សៅៃីសន៉ះ)។
ម្របេិនសបើអនក្ានក្នទ ួលរាេ់ណែលអន ក្ផ្ដ ល់សេវាក្េម ណផ្ន ក្ណងទ ាំេុខ្ភាេានោរម្រេួយបារេភ ថ្អាចនឹងជាជាំងឺអុ
តស្វាសន៉ះ េួ ក្សគ្នឹងសធា ើសតេត រក្ជាំងឺជូនអន ក្។ េួ ក្សគ្នឹងយក្េាំ ីតារេក្ផ្ដ ិតសៅសលើែាំសៅ
ឬណផ្ន ក្ខ្ល ៉ះសៅសលើក្នទ ួលរាេ់របេ់អនក្
ស ើយបញ្ជន
ូ េាំ ីតារទ ាំងសន៉ះសៅោន់េនា ីរេិសស្វធន៍េួយសែើេបីសធា ើសតេត រក្សេសោគ្អុតស្វា។
រ ូ តែល់សេលណែលអន ក្ែឹងថ្អន ក្េិនានជាំងឺអុតស្វាសៃសន៉ះ
អន ក្គ្ួ រណតអនុវតត វ ិធានោរែ៍សែើេបីោត់បនែ យហានិេ័យថ្នោរចេល ងសេសោគ្បនត
សដាយោរសៅឱ្យឆាៃយេីអនក្ែថ្ៃ។ េូ េអនុវតត តាេ
សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់ោរដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្ទក្់ៃងនឹងជាំងឺអុតស្វា។

6. តតើខ្ញគ
ំ ួ រតតត្ា ើអាខ
ី ល ះ ប្រសិនតរើខ្ញបា
ំ នពិនិតយត ើញថ្ម្ននផ្ទ ក
ញ ជំងឺអុតស្វា?
ម្របេិនសបើអនក្បានេិនិតយស ើញថ្ានផ្ទុក្ជាំងឺអុតស្វា អន ក្គ្ួ រណតដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្
សែើេបីោរពារអន ក្ែថ្ៃ។ េូ េអនុវតត តាេ
សេចក្ដ ីណែនាំអាំេីោរដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណ ក្េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអុតស្វា
ណែលានផ្ដ ល់ជូនជាសម្រចើនភាស្វ សៅសលើសគ្ ៃាំេ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។
េូ េទក្់ៃងសៅថ្ែគ្ូ រ ួេសេៃទ ាំងឡាយរបេ់អនក្
និងបុគ្គលទ ាំងឡាយណាណែលអន ក្ានៃាំនក្់ៃាំនងជិតេន ិៃធខាលាំងជាេួ យ
ម្រេេទ ាំងអន ក្ណែលានោរប៉ះពាល់េនិៃធស្វនល និង/ឬអន ក្ណែលានៃាំនក្់ៃាំនងរយៈសេលយូរជាេួ យ
គ្ិតចាប់តាាំងេីោរចាប់សផ្ដ ើេសលចស ើងថ្នសោគ្េញ្ញាននរបេ់អនក្។ េូ េសធា ើណបបសន៉ះ
ឱ្យបានោន់ណតឆាប់តាេណែលអាចសធា ើសៅបាន សែើេបីឱ្យេួ ក្សគ្អាចេិចារណាៃៃួ ល ចាក្់ថ្នប
ាំ ង្ការ
(ម្របេិនសបើេួក្សគ្េិនទន់បានៃៃួ លចាក្់ថ្នប
ាំ ង្ការេម្រាប់ជាំងឺអុតស្វាសៃសន៉ះ)។
េួ ក្សគ្ក្៏អាចតាេដានរក្សេើលសោគ្េញ្ញាននថ្នជាំងឺអុតស្វាផ្ងណែរ។
េូ េៃៃួ លៃូ រេ័េាេីនយក្ដាានេុខ្ភាេស្វធារែៈ (Public Health) (ម្របេិនសបើានោរទក្់ៃងសៅ)។
ម្របេិនសបើអនក្បានេិនិតយស ើញថ្ានផ្ទុក្ជាំងឺអុតស្វាសន៉ះ
េួ ក្សគ្នឹងទក្់ៃងសៅអន ក្សែើេបីស្វក្េួ រអាំេីោរប៉ះពាល់របេ់អនក្សៅនឹងសេសោគ្
និងេក្េម ភាេសផ្េងៗរបេ់អនក្េុន និងសម្រោយសេលណែលអន ក្សក្ើតានសោគ្េញ្ញានន។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំេម្រាប់បុគ្គលណែលបានប៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្អុតស្វា
ោរស្វក្េួ រសន៉ះគ្ឺសែើេបីណេា ងរក្សេើល ថ្សតើអនក្អាចនឹងប៉ះពាល់សទនឹងសេសោគ្អុតស្វាសដាយវ ិធីណា
និងសែើេបីជួយក្ាំែត់អតត េញ្ញាែបុគ្គលទ ាំងឡាយសផ្េងសៃៀតណែលអាចនឹងបានប៉ះពាល់សៅនឹងសេសោគ្ផ្ងណែរ។

7. តតើខ្ញអា
ំ ចតសាងរកព័ត៌ម្ននរតនែ មបាន តៅទីណាខល ះ?
នាយកដាានសុខភាពស្វធារណៈ តោន្ី Los Angeles
ph.lacounty.gov/monkeypox
ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm
មជឈមណឌលប្គរ់ប្គង និងទរ់ស្វាត់ជំងឺឆ្លង (CDC)
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
នាយកដាានសុខភាពស្វធារណៈននរែា California
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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