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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

 

ពេលដែលត្តវូដាក់ខ្ល នួឱ្យពៅដាច់ពដាយដែក 
 

អនកគួរដតដាក់ខ្ល នួឱ្យពៅដាច់ពដាយដែក ត្រសិនពរើ៖ 
 

• ានការេងស័យថាអនក្ានផ្ទ ុក្ជាំងឺអុតស្វា  លុុះម្រាណតម្រគូ្សពទ្យបានេសម្រេចថាេិនណេនជាជាំងឺសនុះសទ្។ 

• អនក្ានជាំងឺអុតស្វា  
លុុះម្រាណតអនក្បានម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ សែើេបីបនត ស ា្ ើេក្េមភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួន 
ឬេក្េមភាពទូ្សៅសែើងវញិបាន ែូចណែលានបញ្ជា ក់្សៅណផ្នក្ខាងសម្រកាេ។ 
 

សេចក្ដ ីណែនាំសនុះ គ្ឺេម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាណែលបានពិនិតយស ើញថាានផ្ទ ុក្ជាំងឺអុតស្វា ។ 
សេចក្ដ ីណែនាំសនុះក៏្ជាឯក្ស្វរេម្រាប់បុគ្គលទាំងឡាយណាណែលានការេងស័យថាានជាំងឺអុតស្វា  

រហូតែល់សពលណែលពួក្សគ្ទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លអវជិាានពីការស ា្ ើសតេត របេ់ពួក្សគ្រចួ។ 
ានសេចក្ដ ីណែនាំសផ្សងគ្នន  េម្រាប់ផ្ដល់ជូនបុគ្គលណែលេថ ិតសៅក្ន ុងទ្ីាាំងណផ្នក្ណែទាំេុខ្ភាព 

ឬទ្ីាាំងណែលានេនុេសម្របេូលផុ្្ាំគ្នន សម្រចើន ែូចជាសៅាេេនទ ីរ ុាំឃាំង 
និងទ្ីជម្រេក្េម្រាប់អនក្ណែលេិនានផ្ទុះេណេបងផ្ងណែរ។ 

 

ការអនុវតតន៍តាមពសចកដ ីដែនពំនេះ ពែើមបីការពារអនកែទៃ និងកាត់រនថយការរកីរាលដាលទនជំងឺអុតស្វា          
គឺជាការសំខាន់។ 

 វ ធ ីដែលជំងឺអុតស្វា រកីរាលដាល 
 

ជាំងឺអុតស្វា អាចរកី្រាលដាលបាន ាេរយៈ៖ 
• ការប ុះពាល់ណេបក្នឹងណេបក្សដាយផ្ទទ ល់ជាេួយនឹងែាំសៅ 
ឬម្រក្េរទាំងឡាយរបេ់បុគ្គលាន ក់្ណែលានជាំងឺអុតស្វា ។  

• ការប ុះពាល់សដាយផ្ទទ ល់ជាេួយនឹងស្វរធាតុរាវសផ្សងៗពីរាងកាយ 
ឬស្វរធាតុរាវសផ្សងៗណែលសចញាេផ្ល វូែសងហ ើេពីបុគ្គលាន ក់្ណែលានជាំងឺអុតស្វា  ែូចជាស្វរធាតុរាវ 
(ទ្ឹក្រងង) ណែលសហៀរសចញពីែាំសៅសៅសលើណេបក្ 
ឬទ្ឹក្ាត់ណែលបានប ុះពាល់ជាេួយនឹងែាំសៅសៅក្ន ុងាត់។ 

• ការេុត/ចាក្់ ល្ ុុះសដាយវតថ ុេុតម្រេួចេួយ (ែូចជាេជ ុល) ណែលបានប ុះពាល់ជាេួយនឹងែាំសៅ 
ឬស្វរធាតុរាវសផ្សងៗពីរាងកាយរបេ់បុគ្គលាន ក់្ណែលានជាំងឺអុតស្វា ។ 

• ការប ុះពាល់ស្វច់ម្រក្ណាត់ (ែូចជាក្ម្រាលពូក្ឬសម្រស្វេសខ្ន ើយ ក្ណនសងជូតខ្ល នួ ឬក៏្េសេលៀក្បាំពាក់្) 
ណែលបានប ុះពាល់ជាេួយនឹងែាំសៅ 
ឬស្វរធាតុរាវសផ្សងៗពីរាងកាយរបេ់បុគ្គលាន ក់្ណែលានជាំងឺអុតស្វា  
សហើយេិនទន់បានសបាក្គ្ក្់េាា ត ឬលាងេាា តរចួសនុះ។ (ក្ាំែត់េាគ ល់៖ 
េជឈេែឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វា ត់ជាំងឺឆ្លង [CDC] 
បញ្ជា ក់្ថាហានិភ័យងនការឆ្លងជាំងឺអុតស្វា ក្ន ុងវ ិ្ ីសនុះគឺ្ានក្ម្រេិតទប។) 

 
បុគ្គលាន ក់្ណែលានជាំងឺអុតស្វា  អាចចេលងសេសរាគ្បនតសៅកាន់អនក្សផ្សងសទ្ៀតបាន 
គ្ិតចាប់ាាំងពីសពលណែលចាប់សផ្ដើេសក្ើតានសរាគ្េញ្ជា នន 
រហូតែល់សពលណែលក្នទ លួរាេ់បានជាេុះសេបើយ សហើយម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ រុះអេ់ 
និងានម្រេទប់ណេបក្ែមីែុុះសែើងវញិ។ ជា្េមា ម្រតូវការរយៈសពលចសនល ុះពី 2 សៅ 4 េបាដ ហ៍។ 
 

បុគ្គលណែលានងផ្ទសពាុះ សហើយណែលានផ្ទ ុក្ជាំងឺអុតស្វា  
អាចចេលងសេសរាគ្សនុះបនតសៅទរក្សៅក្ន ុងងផ្ទរបេ់ពួក្សគ្បាន ាេរយៈេុក្។ 
សេសរាគ្សនុះក្៏អាចចេលងសៅែល់ទរក្ាេរយៈការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធ ក្ន ុងអាំែរ ងសពល 
និងសម្រកាយសពលេម្រាល ផ្ងណែរ។ 
 

េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថេ េូេសេើល េាំែួរណែលបានេួរជាញឹក្ញាប់អាំពីជាំងឺអុតស្វា  
ណែលអាចរក្បានសៅសលើសគ្ហទ្ាំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។ 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/about.htm
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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

េូេស្វន ក្់សៅណតផ្ទុះ សលើក្ណលងណតអនក្ម្រតវូចាក្សចញពីផ្ទុះសៅសពលានក្ិចចការបនទ ន់ ឬម្រតវូសៅជួបនឹងម្រគ្ូសពទ្យ។ 
 
 
 

អនកអាចរនតព ា ើសកមមភាេដែលមានកំែតមួ់យចំនួន ពៅខាងពត្ៅផ្ទេះពែើងវ ធញបាន 
ពៅពេលដែលបានត្សរតាមល័កខខ័្ែឌ ទងំអស ់ែូចខាងពត្កាមពនេះ៖ 

 
• អនក្េិនានម្រគ្ រនសដដ  ឬសរាគ្េញ្ជា ាេផ្ល វូែសងហ ើេនន បានរយៈសពលយ ងសហាចណាេ់ 48 សា ង 

សដាយេិនានការសម្របើម្របាេ់ថាន ាំបញុ្ុះក្សដដ  និង  
• អនក្េិនានសចញែាំសៅែមីសៅសលើណេបក្ បានរយៈសពលយ ងសហាចណាេ់ 48 សា ង និង 
• ែាំសៅទាំងឡាយណាណែលេិនអាចម្រគ្ប់ែែដ ប់បានសនុះ បានជាេុះសេបើយទាំងម្រេ រង (សពាលគ្ឺ 

ម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ រុះអេ់ សហើយានម្រេទប់ណេបក្ែមីែុុះសែើងវញិ សៅក្ណនលងណែលានែាំសៅសនុះ)។ 
 
សៅសពលណែលអនក្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ ទ ាំងអេ់សនុះរចួ អនក្អាចបនតស ា្ ើេក្េមភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួន 
សៅខាងសម្រដផ្ទុះសែើងវញិបាន 
ែរាបណាេក្េមភាពទាំងសនុះេិនានពាក្់ព័នធ សៅនឹងការប ុះពាល់សដាយផ្ទទ ល់ជាេួយនឹងអនក្ែងទ្ 
ឬក៏្ការស ា្ ើែាំសែើរសៅទ្ីាាំងណែលគួ្រឱ្យម្រពួយបារេភ (េូេសេើលម្របអប់ខាងសម្រកាេ) ក្ន ុងលក្ខែៈេិនចាាំបាច់។ 
អនក្គួ្រណតអនុវតតាេវធិានការែ៏ម្រប រងម្របយ័តនទ ាំងឡាយ ណែលានពិពែ៌នសៅក្ន ុងចាំែុច 
 វធិានការែ៏ម្រប រងម្របយ័តនណែលម្រតវូអនុវតត សពលសៅខាងសម្រដផ្ទុះ ខាងសម្រកាេ។ 
 

ការ វ ធលត្តែរ់ពៅព ាើការវ ធញ  
 
ម្របេិនសបើអនក្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ ទ ាំងអេ់ខាងសលើ 
សែើេបីបនត ស ា្ ើេក្េមភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួនសៅខាងសម្រដផ្ទុះសែើងវញិសនុះ 
អនក្អាច វលិម្រតែប់សៅស ា្ ើការសដាយផ្ទទ ល់វញិបាន ែរាបណា*៖ 

• ការងាររបេ់អនក្េិនានពាក្់ព័នធ សៅនឹងការណែទាំ ឬការប ុះពាល់សដាយផ្ទទ ល់សទ្សនុះ ឧ. 
ការពាបាលសដាយា េា ឬអនក្ណែរក្ាេម្រេេ់ ឬការរក្េុីផ្ល វូសភទ្  

• អនក្េិនស ា្ ើការសៅាេទ្ីាាំងណែលគួ្រឱ្យម្រពួយបារេភ (េូេសេើលម្របអប់ខាងសម្រកាេ) និង 
• អនក្េិនអាចស ា្ ើការពីចាា យ ឬាេអនឡាញបានសទ្។  

 
*េុនសពល វលិម្រតែប់សៅស ា្ ើការវញិ េូេស្វក្េួរសៅាច េ់អាជីវក្េមឬក្ណនលងការងាររបេ់អនក្ 
ពីសម្រពាុះអាចនឹងានតម្រេូវការចាាំបាច់បណនថេ សដាយណផ្នក្សៅសលើបទ្ដាា នរបេ់ Cal/OSHA 
ឬក៏្អងគភាពណផ្នក្សចញអាជាា ប័ែឌ  ឬលិខ្ិតបញ្ជា ក្់។ 

 
ម្របេិនសបើអនក្េិនម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ ងនការវលិម្រតែប់សៅស ា្ ើការទាំងសនុះសទ្ 
អនកមិនគួរវ ធលត្តែរ់ពៅព ា ើការពដាយផ្ទទ ល់ពនេះពៃ 
លុុះម្រាណតអនក្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ សែើេបីបនត ស ា្ ើេក្េមភាពទូ្សៅសែើងវញិ (េូេសេើលណផ្នក្ខាងសម្រកាេ) ។ 
 

ការវ ធលត្តែរ់ពៅស្វលាពរៀន វ ធញ 
 
ក្ុារទាំងឡាយណែលានអាយុចាប់ពី 8 ឆ្ន ាំសែើងសៅ សហើយណែលម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ ទ ាំងអេ់ខាងសលើ 
សែើេបីបនត ស ា្ ើេក្េមភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួនសៅខាងសម្រដផ្ទុះសែើងវញិសនុះ 
ពួក្សគ្អាចវលិម្រតែប់សៅេិក្ាសដាយផ្ទទ ល់េុខ្ និងវលិម្រតែប់សៅទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀត (ែូចជាក្េម វ ិ្ ីេុន 
ឬសម្រកាយសា ងេិក្ា ។ល។)  វញិបាន 
ែរាបណាពួក្សគ្េិនចូលរេួក្ន ុងេក្េមភាពណាេួយណែលពាក្់ព័នធនឹងការប ុះពាល់សដាយផ្ទទ ល់ជាេួយនឹងអនក្ែងទ្ 
ែូចជាការសលងកី្ឡាណែលានការប ុះពាល់គ្នន ។  
 
កុ្ារទាំងឡាយណាណែលានអាយុសម្រកាេ 8 ឆ្ន ាំ េិនគួ្រវលិម្រតែប់សៅទ្ីាាំងសេើលណែទាំកុ្ារ 
ឬស្វលាសរៀនសដាយផ្ទទ ល់េុខ្វញិសនុះសទ្ លុុះម្រាណតពួក្សគ្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ សែើេបីបនត ស ា្ ើេក្េមភាពទូ្សៅសែើងវញិ 
(េូេសេើលណផ្នក្ខាងសម្រកាេ) ។ 
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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

 
 
 
 

អនកអាចរនតព ា ើសកមមភាេៃូពៅពែើងវ ធញបាន ពៅពេលដែល៖ 
 

• ែាំសៅសៅសលើណេបក្របេ់អនក្ទាំងអេ់បានជាេុះសេបើយ (សពាលគ្ឺ ម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ រុះអេ់ 
និងានម្រេទប់ណេបក្ែមីែុុះសែើងវញិ សៅក្ណនលងណែលានែាំសៅសនុះ) និង 

• សរាគ្េញ្ជា ននសផ្សងសទ្ៀត រេួានទាំងអាការៈម្រគ្ រនសដដ បានបាត់សៅវញិ បានរយៈសពលយ ងសហាចណាេ់ 
48 សា ង សដាយេិនានការសម្របើម្របាេ់ថាន ាំបញុ្ុះក្សដដ ។ 

 

ក្ាំែត់េាគ ល់េម្រាប់ការរេួសភទ្៖  អាចម្របឈេនឹងហានិភ័យងនការចេលងសេសរាគ្អុតស្វា សៅកាន់ងែគូ្រេួសភទ្ 
សទុះបីជាសម្រកាយសពលែាំសៅសៅសលើណេបក្របេ់អនក្បានជាេុះសេបើយសហើយក្៏សដាយ។ 
សនុះគ្ឺពីសម្រពាុះណតសេសរាគ្សនុះអាចនឹងានសៅក្ន ុងទ្ឹក្កាេ 
និងស្វរធាតុននណែលបសញចញពីម្របដាប់សភទ្សផ្សងសទ្ៀត។ លុុះម្រាណតសយើងបានយល់ែឹងបណនថេសទ្ៀត 
ម្របេិនសបើអនក្រេួសភទ្សម្រកាយការបញចប់ការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 
ានការណែនាំឱ្យអនក្សម្របើម្របាេ់សម្រស្វេអនេ័យឱ្យបានរយៈសពល 12 េបាដ ហ៍។ 
 

ការដែន ំ

 វ ធននការែ៍ត្រងុត្រយ័តនដែលត្តវូអនុវតតពៅកន ុងផ្ទេះ 

េូេអនុវតតាេការណែនាំទាំងសនុះសែើេបីការពារអនក្ែងទ្សៅក្ន ុងផ្ទុះ 
លុុះម្រាណតអនក្បានម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌ សែើេបីបនត ស ា្ ើេក្េមភាពទូ្សៅសែើងវញិ។ 

• បនត ម្រគ្បែែដ ប់ក្ណនលងណែលានែាំសៅសៅសលើណេបក្ទាំងឡាយ (េូេសេើលចាំែុច ែាំសៅសៅសលើណេបក្ 
ខាងសម្រកាេ)។ 

• សជៀេវាងទ្ាំនក់្ទ្ាំនង ឬការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួយនឹងេនុេស ឬេតាណែលអនក្រេ់សៅជាេួយ 

o េម្រាក្សៅក្ន ុងបនទប់ដាច់សដាយណែក្ ម្របេិនសបើអាចស ា្ ើសៅបាន។  

ៃីតាងំដែលគួរឱ្យត្េួយបារមភ 
 

ទ្ីាាំងណែលគួ្រឱ្យម្រពួយបារេភទាំងឡាយ រេួាន៖ 
• ទ្ីជម្រេក្េម្រាប់ជនណែលេិនានផ្ទុះេណេបង ទ្ីជម្រេក្េម្រាប់ជនសភៀេខ្ល នួ 

ទ្ីជម្រេក្េម្រាប់សពលានសម្រគ្នុះអាេនន  
និងទ្ីាាំងពាបាលការសញៀនសម្រគ្ឿងសញៀនណែលម្រតវូស្វន ក្់សៅសពញសា ង (residential drug treatment 
facilities) 

• ទ្ីាាំងផ្ដល់ការណែទាំេុខ្ភាព 
• េែឌ លណក្ណម្រប និងេែឌ ល ុាំឃាំង របេ់រែា និងាេតាំបន់ 
• ទ្ីាាំងផ្ដល់ការណែទាំរយៈសពលណវង ទ្ីាាំងណែទាំេនុេសសពញវយ័និងេនុេសចាេ់ 

សហើយនិងសេវាក្េមផ្ដល់ការណែទាំសៅាេផ្ទុះណែលរេួានការណែទាំណផ្នក្រាងកាយផ្ងណែរ 
• ទ្ីាាំងណែទាំក្ុារ និងទ្ីាាំងបងាហ ត់បសម្រងៀនក្ុារេុនចូលសរៀនសៅថាន ក្់េសតតយយ (preschool) 

ណែលផ្ដល់ការណែទាំែល់ក្ុារទាំងឡាយ ចាប់ាាំងពីសទ្ើបនឹងសក្ើត 
រហូតែល់អាយុអាចសម្រតៀេចូលសរៀនបានសនុះ 
សដាយានការរំពឹងទ្ុក្ថានឹងានការប ុះពាល់រាងកាយសដាយផ្ទទ ល់េម្រាប់ ការផ្ទល េ់ប្រូក្នទប 
ការបងាហ ត់បសម្រងៀនឱ្យសចុះសម្របើម្របាេ់បងគន់ ការបញុ្ក្អាហារឬសភេជាៈ ការេាា តអនេ័យ 
សហើយនិងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងជាទូ្សៅទាំងឡាយ 

• ទ្ីាាំងស្វលាសរៀនក្ម្រេិត K-12 និងទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀត (ក្េម វ ិ្ ីេុន ឬសម្រកាយសា ងេិក្ា) 
ណែលផ្ដល់ការណែទាំែល់ក្ុារណែលម្រគ្ប់អាយុចូលសរៀន សហើយណែលានអាយុតិចជាង 8 ឆ្ន ាំ 
ឬកុ្ារានអាយុសម្រចើនជាងសនុះណែលតម្រេូវចាាំបាច់ឱ្យានការប ុះពាល់រាងកាយសដាយផ្ទទ ល់ 
ឬក៏្ម្របេិនសបើភារក្ិចចការងារតម្រេូវចាាំបាច់ឱ្យានការប ុះពាល់រាងកាយសដាយផ្ទទ ល់ជាេួយក្ុារទាំង
សនុះ 
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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

o សម្របើម្របាេ់បនទប់ទ្ឹក្ដាច់សដាយណែក្ ម្របេិនសបើអាចស ា្ ើសៅបាន។ ម្របេិនសបើេិនអាចស ា្ ើសៅបានសទ្ 
េូេេាា ត និងស ា្ ើការេាល ប់សេសរាគ្សដាយខ្ល នួអនក្ សហើយអនុវតតាេសេចក្ដ ីណែនាំអាំពី 
ការេាា តនិងការេាល ប់សេសរាគ្សៅាេផ្ទុះ ក្ណនលងស ា្ ើការ 
និងទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀតសៅក្ន ុងេហគ្េន៍របេ់អនក្ 
សៅសលើសគ្ហទ្ាំព័ររបេ់េជឈេែឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។ 

o កាត់បនថយសពលសវលាចាំណាយសៅក្ន ុងបនទប់រេួគ្នន ជាេួយនឹងអនក្ែងទ្ 
ឱ្យានកាន់ណតតិចបាំផ្ុតាេណែលអាចស ា្ ើសៅបាន។  
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូការចាំណាយសពលសវលាសៅក្ន ុងបនទប់រេួគ្នន ជាេួយនឹងនរណាាន ក្់សៅក្ន ុងម្រក្ រេម្រគួ្
ស្វររបេ់អនក្សនុះ 
េូេម្រគ្បែែដ ប់ក្ណនលងណែលានែាំសៅសៅសលើណេបក្ទាំងអេ់សដាយេសេលៀក្បាំពាក្់ 
និង/ឬបង់រុំរបួេឱ្យបានម្រតឹេម្រតូវ សហើយស ា្ ើឱ្យការប ុះពាល់សៅនឹងរាងកាយ 
ានកាន់ណតតិចបាំផ្ុតាេណែលអាចស ា្ ើសៅបាន។ ជាងសនុះសៅសទ្ៀត 
អនក្និងបុគ្គលណែលអនក្េថ ិតសៅក្ន ុងបនទប់រេួគ្នន ជាេួយសនុះ 
(ម្របេិនសបើពួក្សគ្ានអាយុសម្រចើនជាង 2 ឆ្ន ាំ) គួ្រណតពាក្់ា េ់ 
ឬឧបក្រែ៏ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេណែលបិទ្ជិតលា  សៅសពលណែលអនក្ានទ្ាំនក់្ទ្ាំនង 
ឬការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធ (ឧ. ក្ន ុងបរសិវែ 6 ហា ីត) េម្រាប់ការជួបគ្នន ណែលចាំណាយសពលយូរ។ 
ការសជៀេវាងទ្ាំនក់្ទ្ាំនងជិតេន ិទ្ធរយៈសពលយូរជាេួយនឹងកុ្ារតូចៗ 
និងអនក្ណែលក្ាំពុងានងផ្ទសពាុះឬបាំសៅកូ្នសដាយទ្ឹក្សដាុះ ឬានម្របព័នធភាពសុ្វាំចុុះសខ្ាយ 
ឬក៏្អនក្ណែលានបញ្ជហ រលាក្ណេបក្សដាយស្វរណតានម្របតិក្េម ឬការទេ់សៅនឹងស្វរធាតុអា ីេួយ 
(atopic dermatitis) ឬសរាគ្ម្រតអក្ (eczema) ានស្វរៈេាំខាន់ជាពិសេេ 
ពីសម្រពាុះពួក្សគ្អាចម្របឈេនឹងហានិភ័យខ្ពេ់ជាងេុនក្ន ុងការធាល ក្់ខ្ល នួឈឺ ា្ន់ ា្ រ។ 

• សជៀេវាងការឱ្ប ការឱ្បសដាយថាន ក្់ែនេ (cuddling) ការា េា ការសែើប ការសគ្ងសៅសលើណម្រគ្ណតេួយ 
ការរេួសភទ្ាេាត់ ាេទា រ្ាំ និងាេទា រាេ ឬការប ុះពាល់ម្របដាប់សភទ្ 
ឬតាំបន់ទា រ្ាំរបេ់អនក្ែងទ្ ឬក្៏ការប ុះពាល់ណេបក្នឹងណេបក្សដាយជិតេន ិទ្ធសផ្សងៗជាេួយនឹងអនក្ែងទ្។ 
េិនម្រតូវសម្របើម្របាេ់របេ់របរណែលអនក្បានសម្របើម្របាេ់រចួជាេួយនឹងអនក្ែងទ្ ឬេតាសផ្សងៗសទ្ រេួានែូចជា 
ក្ម្រាលពូក្ឬសម្រស្វេសខ្ន ើយ ក្ណនសងជូតខ្ល នួ េសេលៀក្បាំពាក្់ ឧបក្រែ៍បរសិភាគ្អាហារ ណពងទ្ឹក្ 
និងឧបក្រែ៍សអែិចម្រតូនិច ក៏្ែូចជារបេ់របរែងទ្សទ្ៀតផ្ងណែរ 
លុុះម្រាណតរបេ់របរទាំងសនុះម្រតវូបានលាងេាា ត ឬសបាក្គ្ក្់េាា ត 
និងស ា្ ើការេាល ប់សេសរាគ្រចួរាល់សហើយ (េូេសេើលណផ្នក្ខាងសម្រកាេ)។ 

• សបាក្គ្ក្់េាា ត ឬស ា្ ើការេាល ប់សេសរាគ្សលើរបេ់របរណែលបានពាក្់ ឬសម្របើម្របាេ់រចួ 
សហើយនិងស ា្ ើការេាា តនិងស ា្ ើការេាល ប់សេសរាគ្សលើងផ្ទននណែលបានប ុះពាល់សដាយែាំសៅសៅសលើណេបក្។ 
លាងេាា ត ឬសបាក្គ្ក្់េាា តរបេ់របរទាំងសនុះសដាយខ្ល នួឯង ម្របេិនសបើអាចស ា្ ើសៅបាន។ 

• ពាយេសជៀេវាងការស ា្ ើឱ្យម្របឡាក្់សេសរាគ្សៅនឹងសម្រគ្ឿងេងាហ រេឹណែលសម្រស្វបក្ម្រាល 
និងេាភ រៈម្រជាបទ្ឹក្សផ្សងសទ្ៀតណែលេិនអាចស ា្ ើការសបាក្គ្ក្់េាា តបាន 
សដាយការដាក្់ក្ម្រាលម្រគ្បពីសលើ ដាក្់ក្ម្រាលពូក្ណែលេិនម្រជាបទ្ឹក្ ដាក្់ម្រកាលភួយ ឬក្៏ដាក្់ក្ម្រាលតង់ 
(tarp) សៅសលើងផ្ទទ ាំងសនុះ។  

• លាងេាា តងែរបេ់អនក្ឱ្យបានញឹក្ញាប់ក្ន ុងេួយងែាៗ 
ជាពិសេេសម្រកាយពីការប ុះពាល់ជាេួយនឹងែាំសៅសដាយផ្ទទ ល់។ 
េាជិក្ម្រក្ រេម្រគួ្ស្វរែងទ្សទ្ៀតក្៏គួ្រណតលាងេាា តងែរបេ់ពួក្សគ្ឱ្យបានញឹក្ញាប់ផ្ងណែរ។ 
លាងេាា តសដាយសម្របើម្របាេ់ទ្ឹក្ និងស្វប ូឱ្យបានយ ងសហាចណាេ់ 20 វនិទ្ី 
ឬសម្របើម្របាេ់ទ្ឹក្អនេ័យលាងេាា តងែណែលានផ្ទ ុក្ជាតិអាល់ក្ុលយ ងសហាចណាេ់ 60%។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កាត់រនថយហានិភ័យទនការរកីរាលដាលែំពៅ ពៅកាន់ដផ្នកពផ្េងពៃៀតពៅពលើែងខ្ល នួររស់អនក 

• សជៀេវាងការសម្របើម្របាេ់ណក្វសេដ ើងៗពាក្់ជាំនួេណវ៉ែនា (contact lens) 
សែើេបីទ្ប់ស្វា ត់ការចេលងសេសរាគ្សៅណភនក្របេ់អនក្។ 

• សជៀេវាងការសការសរាេសៅសលើណផ្នក្ងនែងខ្ល នួណែលានែាំសៅសៅសលើណេបក្ ឬក្នទ លួរាេ់។ 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fpoxvirus%2Fmonkeypox%2Fif-sick%2Fhome-disinfection.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fpoxvirus%2Fmonkeypox%2Fif-sick%2Fhome-disinfection.html
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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

 

 

ការលាងសមាា ត ការសមាា រ់ពមពរាគ និងការចាក់ពចាលកាកសំែល់ 

• ររស់រររដែលត្តវូពបាកគក់ (ឧ. ក្ម្រាលពូក្ឬសម្រស្វេសខ្ន ើយ ក្ណនសងជូតខ្ល នួ េសេលៀក្បាំពាក្់) 
អាចនឹងសបាក្គ្ក្់េាា តសៅក្ន ុងា េុីនសបាក្គ្ក្់្េមា ជាេួយនឹងទ្ឹក្សដដ ឧែហ ៗ 
និងស្វប ូ សបាក្សខាអាវ។ ចាំសពាុះរបេ់របរណែលបានម្របឡាក្់សហើយ េិនគួ្រានការរលាេ់ 
ឬចាប់កាន់ក្ន ុងរសបៀបណែលអាចនឹងស ា្ ើឱ្យស្វយភាយភាគ្លា ិតតូចៗណែលអាចចេលងសេសរាគ្បនតបានសែើ
យ។  

o សែើេបីកាត់បនថយហានិភ័យងនការប ុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្ 
ម្របេិនសបើអនក្ែងទ្ម្រតូវណតចាប់កាន់របេ់របរណែលេិនទ់ន់បានសបាក្គ្ក្់េាា តទាំងសនុះ 
ពួក្សគ្គួ្រណតពាក្់សម្រស្វេងែណែលសម្របើម្របាេ់រចួអាចសដាុះសបាុះសចាលបាន 
ម្រពេទាំងពាក្់ា េ់ណែលបិទ្ជិតលា  
សហើយនិងម្រគ្បែែដ ប់ណេបក្សៅក្ណនលងណាេួយណែលអាចនឹងប ុះពាល់ជាេួយនឹងរបេ់របរណែលេិន
ទន់បានសបាក្គ្ក្់េាា តទាំងសនុះ។  

• លាងសមាា ត និងព ា ើការសមាា រ់ពមពរាគសមាភ រៈដែលមានការរ េះពាល់ញឹកញារ់។ 
ម្របេិនសបើអនក្ែងទ្ម្រតូវបាំសពញក្ិចចការសនុះ ពួក្សគ្យ ងសហាចណាេ់គួ្រណតពាក្់សម្រស្វេងែណែលសម្របើម្របាេ់រចួ 
អាចសដាុះសបាុះចាលបាន និងឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ។ 

o ចាន និងឧរករែ៍ររ ធពភាគអាហារ គួ្រណតដាក្់លាងេាា តសៅក្ន ុងា េុីនលាងចាន 
ឬលាងសដាយងែជាេួយនឹងទ្ឹក្សដដ ឧែហ ៗ និងស្វប ូលាងចាន។ 

o ទផ្ទននដែលបានត្រឡាក់នឹងពមពរាគ គួ្រណតលាងេាា ត និងស ា្ ើការេាល ប់សេសរាគ្។ 
អាចានការសម្របើម្របាេ់ផ្លិតផ្លេាា ត 
ឬផ្លិតផ្លេាល ប់សេសរាគ្ជាសម្រចើនណែលសម្របើម្របាេ់សៅាេផ្ទុះផ្ងណែរ - េូេចូលសៅកាន់ 
សគ្ហទ្ាំព័ររបេ់ EPA 
សែើេបីណេា ងរក្សេើលារាងផ្លិតផ្លេាល ប់សេសរាគ្ណែលបានចុុះសៅក្ន ុងបញា ីរបេ់ទ្ីភាន ក្់ងារការពា
របរសិ្វថ ន (EPA)។  

▪ អានការណែនាំរបេ់ម្រក្ រេហ ុនផ្លិត។ 
ម្រតវូម្របាក្ែថាសនុះជាផ្លិតផ្លណែលម្រតឹេម្រតវូេម្រាប់ការសម្របើម្របាេ់សៅសលើម្របសភទ្ងផ្ទរបេ់អន
ក្។  

▪ លាងេាា តងផ្ទជាេុនជាេួយស្វប ូនិងទ្ឹក្ 
ម្របេិនសបើការណែនាំសៅសលើផ្លិតផ្លសនុះានបញ្ជា ក្់ថាឱ្យស ា្ ើការលាងេាា តជាេុន 
ឬម្របេិនសបើងផ្ទសនុះសេើលស ើញចាេ់ថាក្ខ្ាក្់។ 
្ូលីែីអាចរារាាំងផ្លិតផ្លេាល ប់សេសរាគ្ពីការែាំសែើរការបានម្រតឹេម្រតូវ។ 

▪ អនុវតតាេសេចក្ដ ីណែនាំងនការ ម្រតវូឱ្យផ្លិតផ្លេថ ិតសៅសលើងផ្ទ។ 
ងផ្ទសនុះគួ្រណតទ្ុក្ឱ្យសៅសេើេសៅាេរយៈសពលណែលបានបញ្ជា ក្់សៅសលើផ្លិតផ្ល 
សែើេបីធានថាផ្លិតផ្លានម្របេិទ្ធិភាព។ េូេបាញ់ ឬលាបផ្លិតផ្លេដងសទ្ៀត 
ម្របេិនសបើចាាំបាច់។ 

• សំរាម/កាកសំែល់៖ ដាក្់្ុងេាំរាេណែលានែង់ម្រទប់ 
សៅក្ន ុងបនទប់ណែលអនក្ក្ាំពុងស ា្ ើការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ េម្រាប់សបាុះសចាលសម្រស្វេងែ 
បង់រុំរបួេ ម្រក្ដាេអនេ័យ និងេាំរាេទូ្សៅសផ្សងសទ្ៀត។ ចងាត់ែង់ឱ្យជិត 
សហើយចាក្់សចាលសៅក្ន ុង្ុងេាំរាេ្េមា។ េូេពាក្់សម្រស្វេងែសៅសពលសរៀបចាំម្របេូលេាំរាេ 
ឬសពលចាក្់េាំរាេសចាល។ 

េូេចូលសៅកាន់សគ្ហទ្ាំព័រ ការេាា តនិងការេាល ប់សេសរាគ្សៅាេផ្ទុះ ក្ណនលងស ា្ ើការ 
និងទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀតសៅក្ន ុងេហគ្េន៍របេ់អនក្ របេ់េជឈេែឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) 
េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថេ និងគ្នល ឺុះសផ្សងៗអាំពីការលាងេាា ត ក្ន ុងអាំែរ ងសពល 
និងសម្រកាយសពលានការឆ្លងជាំងឺអុតស្វា ។ 

 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q#search
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fpoxvirus%2Fmonkeypox%2Fif-sick%2Fhome-disinfection.html
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/cleaning-disinfecting.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fpoxvirus%2Fmonkeypox%2Fif-sick%2Fhome-disinfection.html
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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

 
 

ែំពៅពៅពលើដសបក 

សូមត្គរែែដ រ់ែំពៅពៅពលើដសបកទងំឡាយដែលមិនទន់បានជាសេះពសបើយ 
ឱ្យបានពត្ចើនរំផ្ុតតាមដែលអាចព ាើពៅបាន ត្រសិនពរើអនករស់ពៅជាមួយអនកែទៃ 
ឬក៏មានៃំនក់ៃំនងឬការរ េះពាល់ជាមួយនឹងអនកែទៃ។ 

• ម្រគ្បែែដ ប់ែាំសៅសដាយេសេលៀក្បាំពាក្់ ឬក៏្ងេបរុំរបួេ (gauze) េួយចសម្រេៀក្ 
ណែលអាចរក្ាេិនឱ្យរបូតបានសដាយបង់េា ិតេម្រាប់រុំរបួេ ឬបង់រុំរបួេណែលានការម្រជាបបានខ្លុះ 
(បង់រុំរបួេណែលអាចានខ្យល់សចញចូល ប ុណនតេិនម្រជាបទ្ឹក្) ឧ. ម្របសភទ្ Tegaderm™ 
ណែលានម្រទ្នប់ងេបរុំរបួេេួយ ឬម្របសភទ្ម្រេសែៀងគ្នន សនុះ។ 

• ពាក្់សម្រស្វេងែ សែើេបីម្រគ្បែែដ ប់ែាំសៅសៅសលើងែ។ 

• ទ្ប់ស្វា ត់ក្ុាំឱ្យែាំសៅប ុះពាល់សៅែល់អនក្ែងទ្ ឬប ុះពាល់សៅែល់េាភ រៈនន ណែលអនក្ែងទ្អាចនឹងសម្របើ  
ម្របាេ់។ 

• អនុវតតាេែាំបូនម នរបេ់អនក្ផ្ដល់សេវាក្េមណផ្នក្ណែទាំេុខ្ភាព ក្ន ុងការណែទាំែាំសៅទាំងឡាយ។ 
េូេណេាងរក្ជាំនួយណផ្នក្សវជាស្វស្រេត  ម្របេិនសបើានេញ្ជា ននងនការឆ្លងសេសរាគ្បនទ ប់េក្សទ្ៀត ែូចជា 
ការសក្ើតានម្រគ្ រនសដដ ឬខ្ទ ុុះ ឬក្៏ការសែើងក្សដដ ឬសែើងម្រក្ហេ 
និងានការសែើងសហើេណេបក្សៅជុាំវញិែាំសៅទាំងសនុះ។ 

• ផ្ទល េ់ប្រូបង់រុំរបួេសដាយខ្ល នួឯង ម្របេិនសបើអាចស ា្ ើសៅបាន - េូេពាក្់សម្រស្វេងែ និងលាងេាា តងែ     
ភាល េៗសម្រកាយសពលសបាុះសម្រស្វេងែសចាលរចួ។ ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូការជាំនួយក្ន ុងការេាា ត ឬរំុបង់រុំរបួេែមី  
សៅនឹងែាំសៅទាំងឡាយ អនក្ណែលក្ាំពុងជួយអនក្សនុះ 
យ ងសហាចណាេ់គួ្រណតពាក្់សម្រស្វេងែណែលសម្របើម្របាេ់រចួអាចសដាុះសបាុះសចាលបាន អាវងែណវង 
សហើយនិងា េ់ឬឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេណែលបិទ្ជិតលា ។ 
េសេលៀក្បាំពាក្់ណាេួយណែលបានប ុះពាល់ជាេួយនឹងែាំសៅក្ន ុងសពលផ្ទល េ់ប្រូបង់រុំរបួេ 
ម្រតវូណតសបាក្គ្ក្់េាា តភាល េៗ។ េូេសេើលណផ្នក្ខាងសលើ 
េម្រាប់ការសបាុះសចាលេាំរាេណែលានម្របឡាក្់នឹងសេសរាគ្ (ឧ. បង់រុំរបួេ ឬសម្រស្វេងែ)។ 

 

មា ស់ និងឧរករែ៍ជំនួយការែកែពងហើម 

សូមពាក់ឧរករែ៍ជំនួយការែកែពងហើម ឬមា ស់ដែលរិៃជិតលា  ត្គរ់ពេល ខ្ែៈដែលអនកមានៃំនក់ៃំនង 
ឬការរ េះពាល់ជាមួយនឹងអនកែទៃ លុេះត្តាដតែំពៅពៅពលើដសបកបានជាសេះពសបើយ 
ព ើយពរាគសញ្ញា ននពផ្េងពៃៀតបានបាត់ពៅវ ធញ យ ងពហាចណាស់បាន 48 ពមា ង។  

ការរកី្រាលដាលងនសេសរាគ្អុតស្វា ាេរយៈស្វរធាតុរាវសផ្សងៗាេផ្ល វូែសងហ ើេ 
គ្ឺជាការណែលអាចសក្ើតានសែើងផ្ងណែរ។ សែើេបីរក្ាេុវតថ ិភាព ានការណែនាំឱ្យអនក្ពាក្់ា េ់ណែលបិទ្ជិតលា  
ឬឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ សៅសពលេថ ិតសៅជិតអនក្ែងទ្ 
ខ្ែៈសពលណែលអនក្សៅណតអាចចេលងសេសរាគ្បនតបានសនុះ។ បណនថេពីសនុះ 
េាជិក្ម្រក្ រេម្រគួ្ស្វរទាំងឡាយក្៏គួ្រណតពាក្់ា េ់ណែលបិទ្ជិតលា  ឬឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេផ្ងណែរ 
ម្របេិនសបើពួក្សគ្នឹងានទ្ាំនក់្ទ្ាំនង ឬការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួយនឹងអនក្។ 
ឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេម្របសភទ្ N95 ឬម្របសភទ្ KN95 និងម្របសភទ្ KF94 ផ្ដល់នូវការការពារលាបាំផ្ុត។ 

សតាចិញ្ច ឹម 

ការណែលេតាចិញច ឹេអាចនឹងឆ្លង 
ឬក៏្ម្របឡាក់្សៅនឹងសេសរាគ្សនុះាេរយៈការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួយនឹងអនក្ណែលានផ្ទ ុក្ជាំងឺ 
សហើយចេលងសេសរាគ្សនុះបនត សៅអនក្ែងទ្សនុះ គ្ឺជាការណែលអាចសក្ើតានសែើងផ្ងណែរ។ 
េូេសជៀេវាងការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួយនឹងេតា ឬេតាចិញច ឹេសផ្សងៗ សហើយអនុវតតាេសេចក្ដ ីណែនាំ 
េតាចិញច ឹេសៅាេផ្ទុះ សៅសលើសគ្ហទ្ាំព័ររបេ់េជឈេែឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) 
ម្របេិនសបើអនក្ានេតាចិញច ឹេ។ ការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធ រេួានការស្វទ បអណងាល ការឱ្បសដាយថាន ក្់ែនេ (cuddling) 
ការឱ្ប ការសែើប ការលិទ្ធ ការសគ្ងសៅសលើណម្រគ្ណតេួយ និងការណចក្រំណលក្ចាំែីអាហារគ្នន ផ្ងណែរ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/specific-settings/pets-in-homes.html
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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូការយក្េតាចិញច ឹេរបេ់អនក្សៅសែើរសៅខាងសម្រដ ម្រតូវម្របាក្ែថាម្រគ្បែែដ ប់ែាំសៅសៅសលើណេបក្ 
ឬក្នទ លួរាេ់សៅសលើែងខ្ល នួរបេ់អនក្ឱ្យបានជិតទាំងម្រេ រង សដាយេសេលៀក្បាំពាក់្ណវងៗ សម្រស្វេងែ 
និង/ឬបង់រុំរបួេ សហើយនិងពាក្់ា េ់ណែលបិទ្ជិតលា  ខ្ែៈសពលណែលអនក្េថ ិតសៅខាងសម្រដផ្ទុះរបេ់អនក្។ 
 

 វ ធននការែ៍ត្រងុត្រយ័តនដែលត្តវូអនុវតត ពេលពៅខាងពត្ៅផ្ទេះ  

ម្របេិនសបើអនក្ក្ាំពុងដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្សៅផ្ទុះ 
ប ុណនតអនក្ម្រតវូការចាក្សចញសៅខាងសម្រដសែើេបីបាំសពញក្ិចចការបនទ ន់ ឬក្៏សៅជួបនឹងម្រគ្ូសពទ្យសនុះ៖ 

• េូេសបើក្បរសដាយខ្ល នួឯង ម្របេិនសបើអនក្អាចស ា្ ើសៅបាន។ ប ុណនត  
ម្របេិនសបើអនក្អាចស ា្ ើែាំសែើរណតាេរយៈេស្ាបាយស្វធារែៈ ឬការជិុះរែយនតរេួគ្នន សទ្សនុះ 
េូេពាយេសជៀេវាងស ា្ ើែាំសែើរក្ន ុងអាំែរ ងសា ងណែលានេនុេសស ា្ ើែាំសែើរសម្រចើន។ 
េូេរក្ាគ្ាល តពីអនក្ែងទ្ ឱ្យបានកាន់ណតឆ្ា យាេណែលអាចស ា្ ើសៅបាន សហើយនិងសបើក្បងអ ចួផ្ងណែរ។ 

• េូេម្រគ្បែែដ ប់ែាំសៅទាំងឡាយណែលេិនទន់បានជាេុះសេបើយ សដាយេសេលៀក្បាំពាក្់ ឬបង់រុំរបួេ 
(េូេសេើលណផ្នក្ ែាំសៅសៅសលើណេបក្ ខាងសលើ)។ 

• េូេពាក្់ឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ ឬា េ់ណែលបិទ្ជិតលាជានិចច ខ្ែៈសពលានទ្ាំនក់្ទ្ាំនង 
ឬការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួយនឹងអនក្ែងទ្ (េូេសេើលណផ្នក្ ា េ់ និងឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ 
ខាងសលើ)។ 

• េូេលាងេាា តងែឱ្យបានញឹក្ញាប់ ជាេួយនឹងស្វប ូនិងទ្ឹក្ 
ឬទ្ឹក្អនេ័យលាងេាា តងែណែលានជាតិអាល់ក្ុល 
សហើយនិងសជៀេវាងការប ុះពាល់សដាយផ្ទទ ល់ជាេួយនឹងែាំសៅទាំងឡាយ។ 

 

ម្របេិនសបើអនក្បានម្រេបាេ ល័ក្ខខ្័ែឌ  
ទ ាំងអេ់សែើេបីបនត ស ា្ ើេក្េមភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួនសៅខាងសម្រដផ្ទុះរបេ់អនក្រចួសហើយសនុះ៖ 

• េូេអនុវតតាេ វធិានការែ៍ម្រប រងម្របយ័តនទ ាំងឡាយ ណែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។ 

• េូេក្ុាំចូលរេួក្ន ុងេក្េមភាពននណែលពាក្់ព័នធនឹងការប ុះពាល់ជិតេន ិទ្ធសដាយផ្ទទ ល់ (ឧ. ការា េា 
ឬការណែទាំណេបក្ ។ល។) ឬក្៏ការស ា្ ើែាំសែើរសៅទ្ីាាំងណែលគួ្រឱ្យម្រពួយបារេភ (េូេសេើលម្របអប់ខាងសលើ) 
ក្ន ុងលក្ខែៈេិនចាាំបាច់។ 

• េូេក្ុាំសម្របើម្របាេ់ក្ណនសងជូតខ្ល នួ ឬរបេ់របរផ្ទទ ល់ខ្ល នួសផ្សងសទ្ៀត រេួគ្នន ជាេួយនឹងអនក្ែងទ្។ 

• េូេសជៀេវាងទ្ីាាំងណែលានេនុេសសម្រចើនកុ្ុះក្រ ែូចជាបារ ក្ល ឹប ពិ្ីជប់សលៀង បនទប់បសញចញសញើេរេួគ្នន  
(saunas) និងទ្ីាាំងងូតទ្ឹក្រេួគ្នន  (bath houses)។ 

• េូេសជៀេវាងការប ុះពាល់ណេបក្នឹងណេបក្សដាយផ្ទទ ល់ 
ឬការប ុះពាល់ណែលេន ិទ្ធស្វន លសដាយផ្ទទ ល់ជាេួយនឹងអនក្ែងទ្ ែូចជាការសែើប ការឱ្បសដាយថាន ក់្ែនេ 
(cuddling) និងការប ុះពាល់ាេផ្ល វូសភទ្ផ្ងណែរ។ 
 

ត្បារ់ពៅែល់រុគគលដែលមានៃំនក់ៃំនងជិតសន ិៃធររស់អនកថា 

េួកពគអាចនឹងបានរ េះពាល់ពៅនឹងពមពរាគ 

េូេទក្់ទ្ងសៅងែគូ្រេួសភទ្ទាំងឡាយរបេ់អនក្ និងបុគ្គលណាាន ក់្ណែលអនក្ានទ្ាំនក់្ទ្ាំនងជិតេន ិទ្ធខាល ាំងជា 

េួយ ម្រពេទាំងអនក្ណែលានការប ុះពាល់សដាយេន ិទ្ធស្វន ល និង/ឬអនក្ណែលានទ្ាំនក្់ទ្ាំនងរយៈសពលយូរជាេួយ 
គ្ិតចាប់ាាំងពីការចាប់សផ្ដើេសលចសែើងងនសរាគ្េញ្ជា ននរបេ់អនក្។ េូេស ា្ ើណបបសនុះ 
ឱ្យបានកាន់ណតឆ្ប់ាេណែលអាចស ា្ ើសៅបាន សែើេបីឱ្យពួក្សគ្អាចពិចារណាសលើការទ្ទួ្ល ចាក់្ថាន ាំបងាា រ 
(ម្របេិនសបើពួក្សគ្េិនទន់បានទ្ទួ្លចាក់្ថាន ាំបងាា រេម្រាប់ជាំងឺអុតស្វា សទ្សនុះ)។ 
ការទ្ទួ្លចាក់្ថាន ាំបងាា រសម្រកាយការប ុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្ អាចទ្ប់ស្វា ត់ការសក្ើតានជាំងឺអុតស្វា  
ឬក៏្ស ា្ ើឱ្យជាំងឺសនុះានក្ម្រេិតម្រស្វលជាងេុន។ 
ពួក្សគ្ក៏្អាចនឹងាេដានរក្សេើលសរាគ្េញ្ជា ននងនជាំងឺអុតស្វា ផ្ងណែរ។  
 

ទទួលទូរស័ព្ទព្ីនាយកដ្ឋា នសុខភាព្សាធារណៈ  

េូេទ្ទួ្លទូ្រេ័ពទពីនយក្ដាា នេុខ្ភាពស្វធារែៈ (Public Health) (ម្របេិនសបើានការទក្់ទ្ងសៅ)។ 
ពួក្សគ្នឹងទក្់ទ្ងសៅអនក្សែើេបីស្វក្េួរអាំពីេក្េមភាពសផ្សងៗរបេ់អនក្េុន 
និងសម្រកាយសពលណែលអនក្សក្ើតានសរាគ្េញ្ជា នន។ ការស្វក្េួរសនុះគ្ឺសែើេបីណេា ងរក្សេើល 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://www.ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm
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សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 

េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអតុស្វា  

ជំងឺអុតស្វា  

ថាសតើអនក្អាចនឹងបានប ុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្អុតស្វា សដាយវ ិ្ ីណា 
និងសែើេបីជួយក្ាំែត់អតតេញ្ជា ែបុគ្គលសផ្សងសទ្ៀតណែលអាចនឹងបានប ុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្ផ្ងណែរ។ 
អនក្សៅទូ្រេ័ពទសៅអនក្សនុះនឹងស្វក្េួរអនក្ ថាសតើអនក្បានម្រតវូការការពាបាល 
ឬក៏្អនក្ម្រតូវណតសៅពាបាលសៅេនទ ីរសពទ្យ ឬយ ងណា។ 
 

េ័ត៌មានរដនថម 
 

ម្របេិនសបើអនក្ានេាំែួរសផ្សងៗ េូេចូលសៅកាន់សគ្ហទ្ាំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox 
ឬសគ្ហទ្ាំព័រអាំពីជាំងឺអុតស្វា  សៅសពលណែលអនក្ឈឺ របេ់េជឈេែឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) 
េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថេ។   

ម្របេិនសបើអនក្េិនានអនក្ផ្ដល់សេវាក្េមណផ្នក្ណែទាំេុខ្ភាពម្របចាាំខ្ល នួសទ្សនុះ 
ឬានេាំែួរសផ្សងៗអាំពីការដាក់្ខ្ល នួឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ 
េូេទូ្រេ័ពទសៅកាន់េជឈេែឌ លផ្ដល់ព័ត៌ានរបេ់នយក្ដាា នេុខ្ភាពស្វធារែៈ (Public Health Call Center) 
ាេរយៈសលខ្ 1-833-540-0473 ណែលានសបើក្បសម្រេើការជូនជាសរៀងរាល់ងែា ចាប់ពីសា ង 8 ម្រពឹក្ ែល់សា ង 8:30 
យប់។  

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-you-are-sick.html

