ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំសនុះ គ្ឺេម្រាប់បុគ្គលទ ាំងឡាយណាណែលបានពិនិតយស ើញថាានផ្ទុក្ជាំងឺអុតស្វា។
សេចក្ដ ីណែនាំសនុះក្៏ជាឯក្ស្វរេម្រាប់បុគ្គលទ ាំងឡាយណាណែលានការេងស័យថាានជាំងឺអុតស្វា
រហូ តែល់សពលណែលពួ ក្សគ្ទ្ទ្ួ លបានលទ្ធ ផ្លអវ ិជា ានពីការស្ា ើសតេត របេ់ពួក្សគ្រ ួច។
ានសេចក្ដ ីណែនាំសផ្សងគ្នន េម្រាប់ផ្ដល់ជូនបុគ្គលណែលេថ ិតសៅក្នុងទ្ីាាំងណផ្ន ក្ណែទ ាំេុខ្ភាព
ឬទ្ីាាំងណែលានេនុេសម្របេូ លផ្្ុាំគ្ននសម្រចើន ែូ ចជាសៅាេេនទ ីរ ុាំឃាំង
និងទ្ីជម្រេក្េម្រាប់អនក្ណែលេិនានផ្ទ ុះេណេបងផ្ងណែរ។
ការអនុវតត ន៍តាមពសចកដ ីដែនំពនេះ ពែើមបីការពារអន កែទៃ និងកាត់រនថ យការរ ីករាលដាលទនជំងឺអុតស្វា
គឺជាការសំខាន់។

វ ធ ី ដែលជំងឺអុតស្វា រ ីករាលដាល
ជាំងឺអុតស្វាអាចរ ីក្រាលដាលបាន ាេរយៈ៖
• ការបុះពាល់ណេបក្នឹងណេបក្សដាយផ្ទទល់ជាេួ យនឹងែាំសៅ
ឬម្រក្េរទ ាំងឡាយរបេ់បុគ្គលានក្់ណែលានជាំងឺអុតស្វា។
• ការបុះពាល់សដាយផ្ទទល់ជាេួ យនឹងស្វរធាតុរាវសផ្សងៗពីរាងកាយ
ឬស្វរធាតុរាវសផ្សងៗណែលសចញាេផ្ល វូ ែសងហ ើេពីបុគ្គលានក្់ណែលានជាំងឺអុតស្វា ែូ ចជាស្វរធាតុរាវ
(ទ្ឹក្រងង) ណែលសហៀរសចញពីែាំសៅសៅសលើណេបក្
ឬទ្ឹក្ាត់ណែលបានបុះពាល់ជាេួ យនឹងែាំសៅសៅក្នុងាត់។
• ការេុត/ចាក្់្លុុះសដាយវតថុេុតម្រេួចេួ យ (ែូ ចជាេជុល) ណែលបានបុះពាល់ជាេួ យនឹងែាំសៅ
ឬស្វរធាតុរាវសផ្សងៗពីរាងកាយរបេ់បុគ្គលានក្់ណែលានជាំងឺអុតស្វា។
• ការបុះពាល់ស្វច់ម្រក្ណាត់ (ែូ ចជាក្ម្រាលពូ ក្ឬសម្រស្វេសខ្ន ើយ ក្ណនសងជូ តខ្ល ួន ឬក្៏េសេល ៀក្បាំពាក្់)
ណែលបានបុះពាល់ជាេួ យនឹងែាំសៅ
ឬស្វរធាតុរាវសផ្សងៗពីរាងកាយរបេ់បុគ្គលានក្់ណែលានជាំងឺអុតស្វា
សហើយេិនទន់បានសបាក្គ្ក្់េាាត ឬលាងេាាតរ ួចសនុះ។ (ក្ាំែត់េាគល់៖
េជឈេែឌលម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វាត់ជាំងឺឆ្លង [CDC]
បញ្ជាក្់ថាហានិភ័យងនការឆ្ល ងជាំងឺអុតស្វាក្នុង វ ិ្ីសនុះគ្ឺានក្ម្រេិតទប។)
បុគ្គលានក្់ណែលានជាំងឺអុតស្វា អាចចេល ងសេសរាគ្បនត សៅកាន់អនក្សផ្សងសទ្ៀតបាន
គ្ិតចាប់ាាំងពីសពលណែលចាប់សផ្ដ ើេសក្ើតានសរាគ្េញ្ជានន
រហូ តែល់សពលណែលក្នទ ួលរាេ់បានជាេុះសេបើយ សហើយម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ រុះអេ់
និងានម្រេទប់ណេបក្ែម ីែុុះសែើង វ ិញ។ ជា្េម ា ម្រតូវការរយៈសពលចសនលុះពី 2 សៅ 4 េបាដហ៍។
បុគ្គលណែលានងផ្ទ សពាុះ សហើយណែលានផ្ទុក្ជាំងឺអុតស្វា
អាចចេល ងសេសរាគ្សនុះបនត សៅទរក្សៅក្នុងងផ្ទ របេ់ពួក្សគ្បាន ាេរយៈេុក្។
សេសរាគ្សនុះក្៏អាចចេល ងសៅែល់ទរក្ាេរយៈការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធ ក្នុងអាំែ
រ ងសពល
និងសម្រកាយសពលេម្រាល ផ្ងណែរ។
េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថ េ េូ េសេើល េាំែួរណែលបានេួ រជាញឹក្ញាប់អាំពីជាំងឺអុតស្វា
ណែលអាចរក្បានសៅសលើសគ្ហទ្ាំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។

ពេលដែលត្តូវដាក់ខ្ល ួនឱ្យពៅដាច់ពដាយដែក
អន កគួ រដតដាក់ខ្ល ួនឱ្យពៅដាច់ពដាយដែក ត្រសិនពរើ៖
•
•

ានការេងស័យថាអន ក្ានផ្ទុក្ជាំងឺអុតស្វា លុុះម្រាណតម្រគ្ូសពទ្យបានេសម្រេចថាេិនណេនជាជាំងឺសនុះសទ្។
អន ក្ានជាំងឺអុតស្វា
លុុះម្រាណតអន ក្បានម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌសែើេបីបនត ស្ា ើេក្េម ភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួន
ឬេក្េម ភាពទ្ូ សៅសែើង វ ិញបាន ែូ ចណែលានបញ្ជាក្់សៅណផ្ន ក្ខាងសម្រកាេ។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
េូ េស្វនក្់សៅណតផ្ទ ុះ សលើក្ណលងណតអន ក្ម្រតវូ ចាក្សចញពីផ្ទុះសៅសពលានក្ិចចការបនទន់ ឬម្រតវូ សៅជួ បនឹងម្រគ្ូសពទ្យ។

អន កអាចរនត ព ា ើសកមម ភាេដែលមានកំែត់មួយចំនួន ពៅខាងពត្ៅផ្ទេះពែើង វ ធញបាន
ពៅពេលដែលបានត្សរតាមល័កខខ្័ែឌទំងអស់ ែូ ចខាងពត្កាមពនេះ៖
•
•
•

អន ក្េិនានម្រគ្ រនសដដ ឬសរាគ្េញ្ជាាេផ្ល វូ ែសងហ ើេនន បានរយៈសពលយងសហាចណាេ់ 48 សាង
សដាយេិនានការសម្របើម្របាេ់ថានប
ាំ ញ្ុុះក្សដដ និង
អន ក្េិនានសចញែាំសៅែម ីសៅសលើណេបក្ បានរយៈសពលយងសហាចណាេ់ 48 សាង និង
ែាំសៅទ ាំងឡាយណាណែលេិនអាចម្រគ្ប់ែែដប់បានសនុះ បានជាេុះសេបើយទ ាំងម្រេ រង (សពាលគ្ឺ
ម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ រុះអេ់ សហើយានម្រេទប់ណេបក្ែម ីែុុះសែើង វ ិញ សៅក្ណនល ងណែលានែាំសៅសនុះ)។

សៅសពលណែលអន ក្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌទ ាំងអេ់សនុះរ ួច អន ក្អាចបនត ស្ា ើេក្េម ភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួន
សៅខាងសម្រដផ្ទ ុះសែើង វ ិញបាន
ែរាបណាេក្េម ភាពទ ាំងសនុះេិនានពាក្់ព័នធសៅនឹងការបុះពាល់សដាយផ្ទទល់ជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្
ឬក្៏ការស្ា ើែាំសែើរសៅទ្ីាាំងណែលគ្ួ រឱ្យម្រពួយបារេភ (េូ េសេើលម្របអប់ខាងសម្រកាេ) ក្នុងលក្ខ ែៈេិនចាាំបាច់។
អន ក្គ្ួ រណតអនុវតត ាេវ ិធានការែ៏ម្រប រងម្របយ័តនទ ាំងឡាយ ណែលានពិពែ៌នសៅក្នុងចាំែុច
វ ិធានការែ៏ម្រប រងម្របយ័តនណែលម្រតវូ អនុវតត សពលសៅខាងសម្រដផ្ទ ុះ ខាងសម្រកាេ។

ការ វ ធលត្តែរ់ពៅព ា ើការវ ធញ
ម្របេិនសបើអនក្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌទ ាំងអេ់ខាងសលើ
សែើេបីបនត ស្ា ើេក្េម ភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួនសៅខាងសម្រដផ្ទ ុះសែើង វ ិញសនុះ
អន ក្អាច វ ិលម្រតែប់សៅស្ា ើការសដាយផ្ទទល់ វ ិញបាន ែរាបណា*៖
• ការងាររបេ់អនក្េិនានពាក្់ព័នធសៅនឹងការណែទ ាំ ឬការបុះពាល់សដាយផ្ទទល់សទ្សនុះ ឧ.
ការពាបាលសដាយាេា ឬអន ក្ណែរក្ាេម្រេេ់ ឬការរក្េុីផ្ល វូ សភទ្
• អន ក្េិនស្ា ើការសៅាេទ្ីាាំងណែលគ្ួ រឱ្យម្រពួយបារេភ (េូ េសេើលម្របអប់ខាងសម្រកាេ) និង
• អន ក្េិនអាចស្ា ើការពីចាាយ ឬាេអនឡាញបានសទ្។
*េុនសពល វ ិលម្រតែប់សៅស្ា ើការវ ិញ េូ េស្វក្េួ រសៅាចេ់អាជីវក្េម ឬក្ណនល ងការងាររបេ់អនក្
ពីសម្រពាុះអាចនឹងានតម្រេូវការចាាំបាច់បណនថ េ សដាយណផ្ន ក្សៅសលើបទ្ដាានរបេ់ Cal/OSHA
ឬក្៏អងគ ភាពណផ្ន ក្សចញអាជាាប័ែឌ ឬលិខ្ិតបញ្ជាក្់។
ម្របេិនសបើអនក្េិនម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌងនការវ ិលម្រតែប់សៅស្ា ើការទ ាំងសនុះសទ្
អន កមិនគួ រ វ ធលត្តែរ់ពៅព ា ើការពដាយផ្ទទល់ពនេះពៃ
លុុះម្រាណតអន ក្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌសែើេបីបនត ស្ា ើេក្េម ភាពទ្ូ សៅសែើង វ ិញ (េូ េសេើលណផ្ន ក្ខាងសម្រកាេ) ។

ការវ ធលត្តែរ់ពៅស្វលាពរៀន វ ធញ
ក្ុារទ ាំងឡាយណែលានអាយុចាប់ពី 8 ឆ្នាំសែើងសៅ សហើយណែលម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌទ ាំងអេ់ខាងសលើ
សែើេបីបនត ស្ា ើេក្េម ភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួនសៅខាងសម្រដផ្ទ ុះសែើង វ ិញសនុះ
ពួ ក្សគ្អាចវ ិលម្រតែប់សៅេិក្ាសដាយផ្ទទល់េុខ្ និង វ ិលម្រតែប់សៅទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀត (ែូ ចជាក្េម វ ិ្ីេុន
ឬសម្រកាយសាងេិក្ា ។ល។) វ ិញបាន
ែរាបណាពួ ក្សគ្េិនចូ លរ ួេក្នុងេក្េម ភាពណាេួ យណែលពាក្់ព័នធនឹងការបុះពាល់សដាយផ្ទទល់ជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្
ែូ ចជាការសលងក្ីឡាណែលានការបុះពាល់គ្នន។
ក្ុារទ ាំងឡាយណាណែលានអាយុសម្រកាេ 8 ឆ្នាំ េិនគ្ួ រវ ិលម្រតែប់សៅទ្ីាាំងសេើលណែទ ាំក្ុារ
ឬស្វលាសរៀនសដាយផ្ទទល់េុខ្ វ ិញសនុះសទ្ លុុះម្រាណតពួ ក្សគ្ម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌសែើេបីបនត ស្ា ើេក្េម ភាពទ្ូ សៅសែើង វ ិញ
(េូ េសេើលណផ្ន ក្ខាងសម្រកាេ) ។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
ៃីតាង
ំ ដែលគួ រឱ្យត្េួ យបារមភ
ទ្ីាាំងណែលគ្ួ រឱ្យម្រពួយបារេភ ទ ាំងឡាយ រ ួេាន៖
ទ្ីជម្រេក្េម្រាប់ជនណែលេិនានផ្ទ ុះេណេបង ទ្ីជម្រេក្េម្រាប់ជនសភៀេខ្ល ួន
ទ្ីជម្រេក្េម្រាប់សពលានសម្រគ្នុះអាេនន
និងទ្ីាាំងពាបាលការសញៀនសម្រគ្ឿងសញៀនណែលម្រតវូ ស្វនក្់សៅសពញសាង (residential drug treatment
facilities)
• ទ្ីាាំងផ្ដ ល់ការណែទ ាំេុខ្ភាព
• េែឌលណក្ណម្រប និងេែឌល ុាំឃាំង របេ់រែា និងាេតាំបន់
• ទ្ីាាំងផ្ដ ល់ការណែទ ាំរយៈសពលណវង ទ្ីាាំងណែទ ាំេនុេសសពញវ ័យនិងេនុេសចាេ់
សហើយនិងសេវាក្េម ផ្ដល់ការណែទ ាំសៅាេផ្ទ ុះណែលរ ួេានការណែទ ាំណផ្ន ក្រាងកាយផ្ងណែរ
• ទ្ីាាំងណែទ ាំក្ុារ និងទ្ីាាំងបងាហត់បសម្រងៀនក្ុារេុនចូ លសរៀនសៅថានក្់េសតត យយ (preschool)
ណែលផ្ដ ល់ការណែទ ាំែល់ក្ុារទ ាំងឡាយ ចាប់ាាំងពីសទ្ើបនឹងសក្ើត
រហូ តែល់អាយុអាចសម្រតៀេចូ លសរៀនបានសនុះ
សដាយានការរំពឹងទ្ុក្ថានឹងានការបុះពាល់រាងកាយសដាយផ្ទទល់េម្រាប់ ការផ្ទលេ់ប្ ូរក្នទ ប
ការបងាហត់បសម្រងៀនឱ្យសចុះសម្របើម្របាេ់បងគ ន់ ការបញ្ុក្អាហារឬសភេជា ៈ ការេាាតអនេ័យ
សហើយនិងទ្ាំនក្់ទ្ាំនងជាទ្ូ សៅទ ាំងឡាយ
• ទ្ីាាំងស្វលាសរៀនក្ម្រេិត K-12 និងទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀត (ក្េម វ ិ្ីេុន ឬសម្រកាយសាងេិក្ា)
ណែលផ្ដ ល់ការណែទ ាំែល់ក្ុារណែលម្រគ្ប់អាយុចូលសរៀន សហើយណែលានអាយុតិចជាង 8 ឆ្នាំ
ឬក្ុារានអាយុសម្រចើនជាងសនុះណែលតម្រេូវចាាំបាច់ឱ្យានការបុះពាល់រាងកាយសដាយផ្ទទល់
ឬក្៏ម្របេិនសបើភារក្ិចចការងារតម្រេូវចាាំបាច់ឱ្យានការបុះពាល់រាងកាយសដាយផ្ទទល់ជាេួ យក្ុារទ ាំង
សនុះ

•

អន កអាចរនត ព ា ើសកមម ភាេៃូ ពៅពែើង វ ធញបាន ពៅពេលដែល៖
•
•

ែាំសៅសៅសលើណេបក្របេ់អនក្ទ ាំងអេ់បានជាេុះសេបើយ (សពាលគ្ឺ ម្រក្េរែាំសៅបានរបក្ម្រជ រុះអេ់
និងានម្រេទប់ណេបក្ែម ីែុុះសែើង វ ិញ សៅក្ណនល ងណែលានែាំសៅសនុះ) និង
សរាគ្េញ្ជាននសផ្សងសទ្ៀត រ ួេានទ ាំងអាការៈម្រគ្ រនសដដបានបាត់សៅវ ិញ បានរយៈសពលយងសហាចណាេ់
48 សាង សដាយេិនានការសម្របើម្របាេ់ថានប
ាំ ញ្ុុះក្សដដ។

ក្ាំែត់េាគល់េម្រាប់ការរ ួេសភទ្៖ អាចម្របឈេនឹងហានិភ័យងនការចេល ងសេសរាគ្អុតស្វាសៅកាន់ងែគ្ូ រ ួេសភទ្
សទុះបីជាសម្រកាយសពលែាំសៅសៅសលើណេបក្របេ់អនក្បានជាេុះសេបើយសហើយក្៏សដាយ។
សនុះគ្ឺពីសម្រពាុះណតសេសរាគ្សនុះអាចនឹងានសៅក្នុងទ្ឹក្កាេ
និងស្វរធាតុននណែលបសញច ញពីម្របដាប់សភទ្សផ្សងសទ្ៀត។ លុុះម្រាណតសយើងបានយល់ែឹងបណនថ េសទ្ៀត
ម្របេិនសបើអនក្រ ួេសភទ្សម្រកាយការបញច ប់ការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
ានការណែនាំឱ្យអន ក្សម្របើម្របាេ់សម្រស្វេអនេ័យឱ្យបានរយៈសពល 12 េបាដហ៍។

ការដែនំ
វ ធននការែ៍ត្រ ុងត្រយ័តនដែលត្តូវអនុវតត ពៅកនុងផ្ទេះ
េូ េអនុវតត ាេការណែនាំទ ាំងសនុះសែើេបីការពារអន ក្ែងទ្សៅក្នុងផ្ទ ុះ
លុុះម្រាណតអន ក្បានម្រេបាេល័ក្ខខ្័ែឌសែើេបីបនត ស្ា ើេក្េម ភាពទ្ូ សៅសែើង វ ិញ។
• បនត ម្រគ្បែែដប់ក្ណនល ងណែលានែាំសៅសៅសលើណេបក្ទ ាំងឡាយ (េូ េសេើលចាំែុច ែាំសៅសៅសលើណេបក្
ខាងសម្រកាេ)។
• សជៀេវាងទ្ាំនក្់ទ្ាំនង ឬការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួ យនឹងេនុេស ឬេតា ណែលអន ក្រេ់សៅជាេួ យ
o េម្រាក្សៅក្នុងបនទ ប់ដាច់សដាយណែក្ ម្របេិនសបើអាចស្ា ើសៅបាន។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
សម្របើម្របាេ់បនទ ប់ទ្ឹក្ដាច់សដាយណែក្ ម្របេិនសបើអាចស្ា ើសៅបាន។ ម្របេិនសបើេិនអាចស្ា ើសៅបានសទ្
េូ េេាាត និងស្ា ើការេាលប់សេសរាគ្សដាយខ្ល ួនអន ក្ សហើយអនុវតត ាេសេចក្ដ ីណែនាំអាំពី
ការេាាតនិងការេាលប់សេសរាគ្សៅាេផ្ទ ុះ ក្ណនល ងស្ា ើការ
និងទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀតសៅក្នុងេហគ្េន៍របេ់អនក្
សៅសលើសគ្ហទ្ាំព័ររបេ់េជឈេែឌលម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។
o កាត់បនថ យសពលសវលាចាំណាយសៅក្នុងបនទ ប់រ ួេគ្ននជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្
ឱ្យានកាន់ណតតិចបាំផ្ុតាេណែលអាចស្ា ើសៅបាន។
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូ ការចាំណាយសពលសវលាសៅក្នុងបនទ ប់រ ួេគ្ននជាេួ យនឹងនរណាានក្់សៅក្នុងម្រក្ រេម្រគ្ួ
ស្វររបេ់អនក្សនុះ
េូ េម្រគ្បែែដប់ក្ណនល ងណែលានែាំសៅសៅសលើណេបក្ទ ាំងអេ់សដាយេសេល ៀក្បាំពាក្់
និង/ឬបង់រុំរបួ េឱ្យបានម្រតឹេម្រតូវ សហើយស្ា ើឱ្យការបុះពាល់សៅនឹងរាងកាយ
ានកាន់ណតតិចបាំផ្ុតាេណែលអាចស្ា ើសៅបាន។ ជាងសនុះសៅសទ្ៀត
អន ក្និងបុគ្គលណែលអន ក្េថ ិតសៅក្នុងបនទ ប់រ ួេគ្ននជាេួ យសនុះ
(ម្របេិនសបើពួក្សគ្ានអាយុសម្រចើនជាង 2 ឆ្នាំ) គ្ួ រណតពាក្់ាេ់
ឬឧបក្រែ៏ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេណែលបិទ្ជិតលា សៅសពលណែលអន ក្ានទ្ាំនក្់ទ្ាំនង
ឬការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធ (ឧ. ក្នុងបរ ិសវែ 6 ហា ីត) េម្រាប់ការជួ បគ្ននណែលចាំណាយសពលយូរ។
ការសជៀេវាងទ្ាំនក្់ទ្ាំនងជិតេន ិទ្ធរយៈសពលយូរជាេួ យនឹងក្ុារតូ ចៗ
និងអន ក្ណែលក្ាំពុងានងផ្ទ សពាុះឬបាំសៅក្ូ នសដាយទ្ឹក្សដាុះ ឬានម្របព័នធភាពស្វុាំចុុះសខ្ាយ
ឬក្៏អនក្ណែលានបញ្ជហរលាក្ណេបក្សដាយស្វរណតានម្របតិក្េម ឬការទេ់សៅនឹងស្វរធាតុអាីេួយ
(atopic dermatitis) ឬសរាគ្ម្រតអក្ (eczema) ានស្វរៈេាំខាន់ជាពិសេេ
ពីសម្រពាុះពួ ក្សគ្អាចម្របឈេនឹងហានិភ័យខ្ព េ់ជាងេុនក្នុងការធាលក្់ខ្ល ួនឈឺ្ាន់្ារ។
សជៀេវាងការឱ្ប ការឱ្បសដាយថានក្់ែនេ (cuddling) ការាេា ការសែើប ការសគ្ងសៅសលើណម្រគ្ណតេួ យ
ការរ ួេសភទ្ាេាត់ ាេទារ្ាំ និងាេទារាេ ឬការបុះពាល់ម្របដាប់សភទ្
ឬតាំបន់ទារ្ាំរបេ់អនក្ែងទ្ ឬក្៏ការបុះពាល់ណេបក្នឹងណេបក្សដាយជិតេន ិទ្ធសផ្សងៗជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្។
េិនម្រតូវសម្របើម្របាេ់របេ់របរណែលអន ក្បានសម្របើម្របាេ់រ ួចជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្ ឬេតា សផ្សងៗសទ្ រ ួេានែូ ចជា
ក្ម្រាលពូ ក្ឬសម្រស្វេសខ្ន ើយ ក្ណនសងជូ តខ្ល ួន េសេល ៀក្បាំពាក្់ ឧបក្រែ៍ប រ ិសភាគ្អាហារ ណពងទ្ឹក្
និងឧបក្រែ៍សអែិចម្រតូនិច ក្៏ែូចជារបេ់របរែងទ្សទ្ៀតផ្ងណែរ
លុុះម្រាណតរបេ់របរទ ាំងសនុះម្រតវូ បានលាងេាាត ឬសបាក្គ្ក្់េាាត
និងស្ា ើការេាលប់សេសរាគ្រ ួចរាល់សហើយ (េូ េសេើលណផ្ន ក្ខាងសម្រកាេ)។
សបាក្គ្ក្់េាាត ឬស្ា ើការេាលប់សេសរាគ្សលើរបេ់របរណែលបានពាក្់ ឬសម្របើម្របាេ់រ ួច
សហើយនិងស្ា ើការេាាតនិងស្ា ើការេាលប់សេសរាគ្សលើងផ្ទ ននណែលបានបុះពាល់សដាយែាំសៅសៅសលើណេបក្។
លាងេាាត ឬសបាក្គ្ក្់េាាតរបេ់របរទ ាំងសនុះសដាយខ្ល ួនឯង ម្របេិនសបើអាចស្ា ើសៅបាន។
ពាយេសជៀេវាងការស្ា ើឱ្យម្របឡាក្់សេសរាគ្សៅនឹងសម្រគ្ឿងេងាហ រ ឹេណែលសម្រស្វបក្ម្រាល
និងេាភរៈម្រជាបទ្ឹក្សផ្សងសទ្ៀតណែលេិនអាចស្ា ើការសបាក្គ្ក្់េាាតបាន
សដាយការដាក្់ក្ម្រាលម្រគ្បពីសលើ ដាក្់ក្ម្រាលពូ ក្ណែលេិនម្រជាបទ្ឹក្ ដាក្់ម្រកាលភួ យ ឬក្៏ដាក្់ក្ម្រាលតង់
(tarp) សៅសលើងផ្ទ ទ ាំងសនុះ។
លាងេាាតងែរបេ់អនក្ឱ្យបានញឹក្ញាប់ក្នុងេួ យងែា ៗ
ជាពិសេេសម្រកាយពីការបុះពាល់ជាេួ យនឹងែាំសៅសដាយផ្ទទល់។
េាជិក្ម្រក្ រេម្រគ្ួស្វរែងទ្សទ្ៀតក្៏គ្ួរណតលាងេាាតងែរបេ់ពួក្សគ្ឱ្យបានញឹក្ញាប់ផ្ងណែរ។
លាងេាាតសដាយសម្របើម្របាេ់ទ្ឹក្ និងស្វបូ ឱ្យបានយងសហាចណាេ់ 20 វ ិនទ្ី
ឬសម្របើម្របាេ់ទ្ឹក្អនេ័យលាងេាាតងែណែលានផ្ទុក្ជាតិអាល់ក្ុលយងសហាចណាេ់ 60%។
o

•

•

•

•

កាត់រនថ យហានិភ័យទនការរ ីករាលដាលែំពៅ ពៅកាន់ដផ្នកពផ្េងពៃៀតពៅពលើែងខ្ល ួនររស់អនក
• សជៀេវាងការសម្របើម្របាេ់ណក្វសេដ ើងៗពាក្់ជាំនួេណវ៉ែនា (contact lens)
សែើេបីទ្ប់ស្វាត់ការចេល ងសេសរាគ្សៅណភន ក្របេ់អនក្។
• សជៀេវាងការសការសរាេសៅសលើណផ្ន ក្ងនែងខ្ល ួនណែលានែាំសៅសៅសលើណេបក្ ឬក្នទ ួលរាេ់។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
ការលាងសមាាត ការសមាារ់ពមពរាគ និងការចាក់ពចាលកាកសំែល់
•

ររស់រររដែលត្តូវពបាកគក់ (ឧ. ក្ម្រាលពូ ក្ឬសម្រស្វេសខ្ន ើយ ក្ណនសងជូ តខ្ល ួន េសេល ៀក្បាំពាក្់)
អាចនឹងសបាក្គ្ក្់េាាតសៅក្នុងាេុីនសបាក្គ្ក្់្េម ា ជាេួ យនឹងទ្ឹក្សដដឧែហៗ
និងស្វបូ សបាក្សខាអាវ។ ចាំសពាុះរបេ់របរណែលបានម្របឡាក្់សហើយ េិនគ្ួ រានការរលាេ់
ឬចាប់កាន់ក្នុងរសបៀបណែលអាចនឹងស្ា ើឱ្យស្វយភាយភាគ្លា ិតតូ ចៗណែលអាចចេល ងសេសរាគ្បនត បានសែើ
យ។
o សែើេបីកាត់បនថ យហានិភ័យងនការបុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្
ម្របេិនសបើអនក្ែងទ្ម្រតូវណតចាប់កាន់របេ់របរណែលេិនទ់ន់បានសបាក្គ្ក្់េាាតទ ាំងសនុះ
ពួ ក្សគ្គ្ួ រណតពាក្់សម្រស្វេងែណែលសម្របើម្របាេ់រ ួចអាចសដាុះសបាុះសចាលបាន
ម្រពេទ ាំងពាក្់ាេ់ណែលបិទ្ជិតលា
សហើយនិងម្រគ្បែែដប់ណេបក្សៅក្ណនល ងណាេួ យណែលអាចនឹងបុះពាល់ជាេួ យនឹងរបេ់របរណែលេិន
ទន់បានសបាក្គ្ក្់េាាតទ ាំងសនុះ។
• លាងសមាាត និងព ា ើការសមាារ់ពមពរាគសមាភរៈដែលមានការរេះពាល់ញឹកញារ់។
ម្របេិនសបើអនក្ែងទ្ម្រតូវបាំសពញក្ិចចការសនុះ ពួ ក្សគ្យងសហាចណាេ់គ្ួរណតពាក្់សម្រស្វេងែណែលសម្របើម្របាេ់រ ួច
អាចសដាុះសបាុះចាលបាន និងឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ។
o ចាន និងឧរករែ៍រ រ ធពភាគអាហារ គ្ួ រណតដាក្់លាងេាាតសៅក្នុងាេុីនលាងចាន
ឬលាងសដាយងែជាេួ យនឹងទ្ឹក្សដដឧែហៗ និងស្វបូ លាងចាន។
o ទផ្ទននដែលបានត្រឡាក់នឹងពមពរាគ គ្ួ រណតលាងេាាត និងស្ា ើការេាលប់សេសរាគ្។
អាចានការសម្របើម្របាេ់ផ្លិតផ្លេាាត
ឬផ្លិតផ្លេាលប់សេសរាគ្ជាសម្រចើនណែលសម្របើម្របាេ់សៅាេផ្ទ ុះផ្ងណែរ - េូ េចូ លសៅកាន់
សគ្ហទ្ាំព័ររបេ់ EPA
សែើេបីណេា ងរក្សេើលារាងផ្លិតផ្លេាលប់សេសរាគ្ណែលបានចុុះសៅក្នុងបញា ីរបេ់ទ្ីភានក្់ងារការពា
របរ ិស្វថន (EPA)។
▪ អានការណែនាំរបេ់ម្រក្ រេហុនផ្លិត។
ម្រតវូ ម្របាក្ែថាសនុះជាផ្លិតផ្លណែលម្រតឹេម្រតវូ េម្រាប់ការសម្របើម្របាេ់សៅសលើម្របសភទ្ងផ្ទ របេ់អន
ក្។
▪ លាងេាាតងផ្ទ ជាេុនជាេួ យស្វបូ និងទ្ឹក្
ម្របេិនសបើការណែនាំសៅសលើផ្លិតផ្លសនុះានបញ្ជាក្់ថាឱ្យស្ា ើការលាងេាាតជាេុន
ឬម្របេិនសបើងផ្ទ សនុះសេើលស ើញចាេ់ថាក្ខ្ា ក្់។
្ូ លីែីអាចរារាាំងផ្លិតផ្លេាលប់សេសរាគ្ពីការែាំសែើរការបានម្រតឹេម្រតូវ។
▪ អនុវតត ាេសេចក្ដ ីណែនាំងនការ ម្រតវូ ឱ្យផ្លិតផ្លេថ ិតសៅសលើងផ្ទ ។
ងផ្ទ សនុះគ្ួ រណតទ្ុក្ឱ្យសៅសេើេសៅាេរយៈសពលណែលបានបញ្ជាក្់សៅសលើផ្លិតផ្ល
សែើេបីធានថាផ្លិតផ្លានម្របេិទ្ធិភាព។ េូ េបាញ់ ឬលាបផ្លិតផ្លេដ ងសទ្ៀត
ម្របេិនសបើចាាំបាច់។
• សំរាម/កាកសំែល់៖ ដាក្់្ុងេាំរាេណែលានែង់ម្រទប់
សៅក្នុងបនទ ប់ណែលអន ក្ក្ាំពុងស្ា ើការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្ េម្រាប់សបាុះសចាលសម្រស្វេងែ
បង់រុំរបួ េ ម្រក្ដាេអនេ័យ និងេាំរាេទ្ូ សៅសផ្សងសទ្ៀត។ ចងាត់ែង់ឱ្យជិត
សហើយចាក្់សចាលសៅក្នុង្ុងេាំរាេ្េម ា។ េូ េពាក្់សម្រស្វេងែសៅសពលសរៀបចាំម្របេូ លេាំរាេ
ឬសពលចាក្់េាំរាេសចាល។
េូ េចូ លសៅកាន់សគ្ហទ្ាំព័រ ការេាាតនិងការេាលប់សេសរាគ្សៅាេផ្ទ ុះ ក្ណនល ងស្ា ើការ
និងទ្ីាាំងសផ្សងសទ្ៀតសៅក្នុងេហគ្េន៍របេ់អនក្ របេ់េជឈេែឌលម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)
េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថ េ និងគ្នល ឺុះសផ្សងៗអាំពីការលាងេាាត ក្នុងអាំែ
រ ងសពល
និងសម្រកាយសពលានការឆ្ល ងជាំងឺអុតស្វា។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
ែំពៅពៅពលើដសបក
សូមត្គរែែដរ់ែំពៅពៅពលើដសបកទំងឡាយដែលមិនទន់បានជាសេះពសបើយ
ឱ្យបានពត្ចើនរំផ្ុតតាមដែលអាចព ា ើពៅបាន ត្រសិនពរើអនករស់ពៅជាមួ យអន កែទៃ
ឬក៏មានៃំនក់ៃំនងឬការរេះពាល់ជាមួ យនឹងអន កែទៃ។
• ម្រគ្បែែដប់ែាំសៅសដាយេសេល ៀក្បាំពាក្់ ឬក្៏ងេបរុំរបួ េ (gauze) េួ យចសម្រេៀក្
ណែលអាចរក្ាេិនឱ្យរបូ តបានសដាយបង់េាិតេម្រាប់រុំរបួ េ ឬបង់រុំរបួ េណែលានការម្រជាបបានខ្ល ុះ
(បង់រុំរបួ េណែលអាចានខ្យល់សចញចូ ល បុណនត េិនម្រជាបទ្ឹក្) ឧ. ម្របសភទ្ Tegaderm™
ណែលានម្រទ្នប់ងេបរុំរបួ េេួ យ ឬម្របសភទ្ម្រេសែៀងគ្ននសនុះ។
• ពាក្់សម្រស្វេងែ សែើេបីម្រគ្បែែដប់ែាំសៅសៅសលើងែ។
• ទ្ប់ស្វាត់ក្ុាំឱ្យែាំសៅបុះពាល់សៅែល់អនក្ែងទ្ ឬបុះពាល់សៅែល់េាភរៈនន ណែលអន ក្ែងទ្អាចនឹងសម្របើ
ម្របាេ់។
• អនុវតត ាេែាំបូនមនរបេ់អនក្ផ្ដ ល់សេវាក្េម ណផ្ន ក្ណែទ ាំេុខ្ភាព ក្នុងការណែទ ាំែាំសៅទ ាំងឡាយ។
េូ េណេា ងរក្ជាំនួយណផ្ន ក្សវជា ស្វស្រេត ម្របេិនសបើានេញ្ជាននងនការឆ្ល ងសេសរាគ្បនទប់េក្សទ្ៀត ែូ ចជា
ការសក្ើតានម្រគ្ រនសដដឬខ្ទុុះ ឬក្៏ការសែើងក្សដដឬសែើងម្រក្ហេ
និងានការសែើងសហើេណេបក្សៅជុាំ វ ិញែាំសៅទ ាំងសនុះ។
• ផ្ទលេ់ប្ ូរបង់រុំរបួ េសដាយខ្ល ួនឯង ម្របេិនសបើអាចស្ា ើសៅបាន - េូ េពាក្់សម្រស្វេងែ និងលាងេាាតងែ
ភាលេៗសម្រកាយសពលសបាុះសម្រស្វេងែសចាលរ ួច។ ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូ ការជាំនួយក្នុងការេាាត ឬរុំបង់រុំរបួ េែម ី
សៅនឹងែាំសៅទ ាំងឡាយ អន ក្ណែលក្ាំពុងជួ យអន ក្សនុះ
យងសហាចណាេ់គ្ួរណតពាក្់សម្រស្វេងែណែលសម្របើម្របាេ់រ ួចអាចសដាុះសបាុះសចាលបាន អាវងែណវង
សហើយនិងាេ់ឬឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេណែលបិទ្ជិតលា ។
េសេល ៀក្បាំពាក្់ណាេួ យណែលបានបុះពាល់ជាេួ យនឹងែាំសៅក្នុងសពលផ្ទលេ់ប្ ូរបង់រុំរបួ េ
ម្រតវូ ណតសបាក្គ្ក្់េាាតភាលេៗ។ េូ េសេើលណផ្ន ក្ខាងសលើ
េម្រាប់ការសបាុះសចាលេាំរាេណែលានម្របឡាក្់នង
ឹ សេសរាគ្ (ឧ. បង់រុំរបួ េ ឬសម្រស្វេងែ)។

មាស់ និងឧរករែ៍ជំនួយការែកែពងហ ើម
សូមពាក់ឧរករែ៍ជំនួយការែកែពងហ ើម ឬមាស់ដែលរិៃជិតលា ត្គរ់ពេល ខ្ែៈដែលអន កមានៃំនក់ៃំនង
ឬការរេះពាល់ជាមួ យនឹងអន កែទៃ លុេះត្តាដតែំពៅពៅពលើដសបកបានជាសេះពសបើយ
ព ើយពរាគសញ្ញាននពផ្េងពៃៀតបានបាត់ពៅវ ធញ យងពហាចណាស់បាន 48 ពមាង។
ការរ ីក្រាលដាលងនសេសរាគ្អុតស្វាាេរយៈស្វរធាតុរាវសផ្សងៗាេផ្ល វូ ែសងហ ើេ
គ្ឺជាការណែលអាចសក្ើតានសែើងផ្ងណែរ។ សែើេបីរក្ាេុវតថ ិភាព ានការណែនាំឱ្យអន ក្ពាក្់ាេ់ណែលបិទ្ជិតលា
ឬឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ សៅសពលេថ ិតសៅជិតអន ក្ែងទ្
ខ្ែៈសពលណែលអន ក្សៅណតអាចចេល ងសេសរាគ្បនត បានសនុះ។ បណនថ េពីសនុះ
េាជិក្ម្រក្ រេម្រគ្ួស្វរទ ាំងឡាយក្៏គ្ួរណតពាក្់ាេ់ណែលបិទ្ជិតលា ឬឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេផ្ងណែរ
ម្របេិនសបើពួក្សគ្នឹងានទ្ាំនក្់ទ្ាំនង ឬការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួ យនឹងអន ក្។
ឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេម្របសភទ្ N95 ឬម្របសភទ្ KN95 និងម្របសភទ្ KF94 ផ្ដ ល់នូវការការពារលា បាំផ្ុត។

សតា ចិញ្ចឹម
ការណែលេតា ចិញចឹេអាចនឹងឆ្ល ង
ឬក្៏ម្របឡាក្់សៅនឹងសេសរាគ្សនុះាេរយៈការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួ យនឹងអន ក្ណែលានផ្ទុក្ជាំងឺ
សហើយចេល ងសេសរាគ្សនុះបនត សៅអន ក្ែងទ្សនុះ គ្ឺជាការណែលអាចសក្ើតានសែើងផ្ងណែរ។
េូ េសជៀេវាងការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួ យនឹងេតា ឬេតា ចិញចឹេសផ្សងៗ សហើយអនុវតត ាេសេចក្ដ ីណែនាំ
េតា ចិញចឹេសៅាេផ្ទ ុះ សៅសលើសគ្ហទ្ាំព័ររបេ់េជឈេែឌលម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)
ម្របេិនសបើអនក្ានេតា ចិញចឹេ។ ការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធ រ ួេានការស្វទបអណងា ល ការឱ្បសដាយថានក្់ែនេ (cuddling)
ការឱ្ប ការសែើប ការលិទ្ធ ការសគ្ងសៅសលើណម្រគ្ណតេួ យ និងការណចក្រំ ណលក្ចាំែីអាហារគ្ននផ្ងណែរ។
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
ម្របេិនសបើអនក្ម្រតវូ ការយក្េតា ចិញចឹេរបេ់អនក្សៅសែើរសៅខាងសម្រដ ម្រតូវម្របាក្ែថាម្រគ្បែែដប់ែាំសៅសៅសលើណេបក្
ឬក្នទ ួលរាេ់សៅសលើែងខ្ល ួនរបេ់អនក្ឱ្យបានជិតទ ាំងម្រេ រង សដាយេសេល ៀក្បាំពាក្់ណវងៗ សម្រស្វេងែ
និង/ឬបង់រុំរបួ េ សហើយនិងពាក្់ាេ់ណែលបិទ្ជិតលា ខ្ែៈសពលណែលអន ក្េថ ិតសៅខាងសម្រដផ្ទ ុះរបេ់អនក្។

វ ធននការែ៍ត្រ ុងត្រយ័តនដែលត្តូវអនុវតត ពេលពៅខាងពត្ៅផ្ទេះ
ម្របេិនសបើអនក្ក្ាំពុងដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្សៅផ្ទ ុះ
បុណនត អន ក្ម្រតវូ ការចាក្សចញសៅខាងសម្រដសែើេបីបាំសពញក្ិចចការបនទន់ ឬក្៏សៅជួ បនឹងម្រគ្ូសពទ្យសនុះ៖
• េូ េសបើក្បរសដាយខ្ល ួនឯង ម្របេិនសបើអនក្អាចស្ា ើសៅបាន។ បុណនត
ម្របេិនសបើអនក្អាចស្ា ើែាំសែើរណតាេរយៈេស្ាបាយស្វធារែៈ ឬការជិុះរែយនត រ ួេគ្ននសទ្សនុះ
េូ េពាយេសជៀេវាងស្ា ើែាំសែើរក្នុងអាំែ
រ ងសាងណែលានេនុេសស្ា ើែាំសែើរសម្រចើន។
េូ េរក្ាគ្ាលតពីអនក្ែងទ្ ឱ្យបានកាន់ណតឆ្ាយាេណែលអាចស្ា ើសៅបាន សហើយនិងសបើក្បងអ ួចផ្ងណែរ។
• េូ េម្រគ្បែែដប់ែាំសៅទ ាំងឡាយណែលេិនទន់បានជាេុះសេបើយ សដាយេសេល ៀក្បាំពាក្់ ឬបង់រុំរបួ េ
(េូ េសេើលណផ្ន ក្ ែាំសៅសៅសលើណេបក្ ខាងសលើ)។
• េូ េពាក្់ឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ ឬាេ់ណែលបិទ្ជិតលា ជានិចច ខ្ែៈសពលានទ្ាំនក្់ទ្ាំនង
ឬការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្ (េូ េសេើលណផ្ន ក្ ាេ់ និងឧបក្រែ៍ជាំនួយការែក្ែសងហ ើេ
ខាងសលើ)។
• េូ េលាងេាាតងែឱ្យបានញឹក្ញាប់ ជាេួ យនឹងស្វបូ និងទ្ឹក្
ឬទ្ឹក្អនេ័យលាងេាាតងែណែលានជាតិអាល់ក្ុល
សហើយនិងសជៀេវាងការបុះពាល់សដាយផ្ទទល់ជាេួ យនឹងែាំសៅទ ាំងឡាយ។
ម្របេិនសបើអនក្បានម្រេបាេ ល័ក្ខខ្័ែឌ
ទ ាំងអេ់សែើេបីបនត ស្ា ើេក្េម ភាពណែលានក្ាំែត់េួយចាំនួនសៅខាងសម្រដផ្ទ ុះរបេ់អនក្រ ួចសហើយសនុះ៖
• េូ េអនុវតត ាេ វ ិធានការែ៍ម្រប រងម្របយ័តនទ ាំងឡាយ ណែលបានសរៀបរាប់ខាងសលើ។
• េូ េក្ុាំចូលរ ួេក្នុងេក្េម ភាពននណែលពាក្់ព័នធនឹងការបុះពាល់ជិតេន ិទ្ធសដាយផ្ទទល់ (ឧ. ការាេា
ឬការណែទ ាំណេបក្ ។ល។) ឬក្៏ការស្ា ើែាំសែើរសៅទ្ីាាំងណែលគ្ួ រឱ្យម្រពួយបារេភ (េូ េសេើលម្របអប់ខាងសលើ)
ក្នុងលក្ខ ែៈេិនចាាំបាច់។
• េូ េក្ុាំសម្របើម្របាេ់ក្ណនសងជូ តខ្ល ួន ឬរបេ់របរផ្ទទល់ខ្ល ួនសផ្សងសទ្ៀត រ ួេគ្ននជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្។
• េូ េសជៀេវាងទ្ីាាំងណែលានេនុេសសម្រចើនក្ុុះក្រ ែូ ចជាបារ ក្ល ឹប ពិ្ីជប់សលៀង បនទ ប់បសញច ញសញើេរ ួេគ្នន
(saunas) និងទ្ីាាំងងូ តទ្ឹក្រ ួេគ្នន (bath houses)។
• េូ េសជៀេវាងការបុះពាល់ណេបក្នឹងណេបក្សដាយផ្ទទល់
ឬការបុះពាល់ណែលេន ិទ្ធស្វនលសដាយផ្ទទល់ជាេួ យនឹងអន ក្ែងទ្ ែូ ចជាការសែើប ការឱ្បសដាយថានក្់ែនេ
(cuddling) និងការបុះពាល់ាេផ្ល វូ សភទ្ផ្ងណែរ។

ត្បារ់ពៅែល់រុគគលដែលមានៃំនក់ៃំនងជិតសនិៃធររស់អនកថា
េួ កពគអាចនឹងបានរេះពាល់ពៅនឹងពមពរាគ
េូ េទក្់ទ្ងសៅងែគ្ូ រ ួេសភទ្ទ ាំងឡាយរបេ់អនក្ និងបុគ្គលណាានក្់ណែលអន ក្ានទ្ាំនក្់ទ្ាំនងជិតេន ិទ្ធខាលាំងជា
េួ យ ម្រពេទ ាំងអន ក្ណែលានការបុះពាល់សដាយេន ិទ្ធស្វនល និង/ឬអន ក្ណែលានទ្ាំនក្់ទ្ាំនងរយៈសពលយូរជាេួ យ
គ្ិតចាប់ាាំងពីការចាប់សផ្ដ ើេសលចសែើងងនសរាគ្េញ្ជាននរបេ់អនក្។ េូ េស្ា ើណបបសនុះ
ឱ្យបានកាន់ណតឆ្ប់ាេណែលអាចស្ា ើសៅបាន សែើេបីឱ្យពួ ក្សគ្អាចពិចារណាសលើការទ្ទ្ួ ល ចាក្់ថានប
ាំ ងាារ
(ម្របេិនសបើពួក្សគ្េិនទន់បានទ្ទ្ួ លចាក្់ថានប
ាំ ងាារេម្រាប់ជាំងឺអុតស្វាសទ្សនុះ)។
ការទ្ទ្ួ លចាក្់ថានប
ាំ ងាារសម្រកាយការបុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្ អាចទ្ប់ស្វាត់ការសក្ើតានជាំងឺអុតស្វា
ឬក្៏ស្ា ើឱ្យជាំងឺសនុះានក្ម្រេិតម្រស្វលជាងេុន។
ពួ ក្សគ្ក្៏អាចនឹងាេដានរក្សេើលសរាគ្េញ្ជាននងនជាំងឺអុតស្វាផ្ងណែរ។

ទទួ លទូ រស័ព្ទព្ីនាយកដ្ឋានសុខភាព្សាធារណៈ
េូ េទ្ទ្ួ លទ្ូ រេ័ពទពីនយក្ដាានេុខ្ភាពស្វធារែៈ (Public Health) (ម្របេិនសបើានការទក្់ទ្ងសៅ)។
ពួ ក្សគ្នឹងទក្់ទ្ងសៅអន ក្សែើេបីស្វក្េួ រអាំពីេក្េម ភាពសផ្សងៗរបេ់អនក្េុន
និងសម្រកាយសពលណែលអន ក្សក្ើតានសរាគ្េញ្ជានន។ ការស្វក្េួ រសនុះគ្ឺសែើេបីណេា ងរក្សេើល
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ជំងឺអុតស្វា
សេចក្ដ ីណែនាំអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េម្រាប់បុគ្គលណែលានជាំងឺអត
ុ ស្វា
ថាសតើអនក្អាចនឹងបានបុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្អុតស្វាសដាយវ ិ្ីណា
និងសែើេបីជួយក្ាំែត់អតត េញ្ជាែបុគ្គលសផ្សងសទ្ៀតណែលអាចនឹងបានបុះពាល់សៅនឹងសេសរាគ្ផ្ងណែរ។
អន ក្សៅទ្ូ រេ័ពទសៅអន ក្សនុះនឹងស្វក្េួ រអន ក្ ថាសតើអនក្បានម្រតវូ ការការពាបាល
ឬក្៏អនក្ម្រតូវណតសៅពាបាលសៅេនទ ីរសពទ្យ ឬយងណា។

េ័ត៌មានរដនថ ម
ម្របេិនសបើអនក្ានេាំែួរសផ្សងៗ េូ េចូ លសៅកាន់សគ្ហទ្ាំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox
ឬសគ្ហទ្ាំព័រអាំពីជាំងឺអុតស្វា សៅសពលណែលអន ក្ឈឺ របេ់េជឈេែឌលម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទ្ប់ស្វាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)
េម្រាប់ព័ត៌ានបណនថ េ។
ម្របេិនសបើអនក្េិនានអន ក្ផ្ដ ល់សេវាក្េម ណផ្ន ក្ណែទ ាំេុខ្ភាពម្របចាាំខ្ល ួនសទ្សនុះ
ឬានេាំែួរសផ្សងៗអាំពីការដាក្់ខ្ល ួនឱ្យសៅដាច់សដាយណែក្
េូ េទ្ូ រេ័ពទសៅកាន់េជឈេែឌលផ្ដ ល់ព័ត៌ានរបេ់នយក្ដាានេុខ្ភាពស្វធារែៈ (Public Health Call Center)
ាេរយៈសលខ្ 1-833-540-0473 ណែលានសបើក្បសម្រេើការជូ នជាសរៀងរាល់ងែា ចាប់ពីសាង 8 ម្រពឹក្ ែល់សាង 8:30
យប់។
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