COVID-19
ស្វែងយល់ពីរោគវញ្ញា និងអ្ែ ីស្ែលត្រូវរ្ែ ើរ ើវិនជាអ្ន កឈឺ
ដ ើម្បីដ ម្ើលឯកសារដ េះជាភាសាដសេងទ ៀត ឬជាទ្រង់ទ្ ាយបណ្ត
ា ញ សូ ម្ចូ លដៅកា ់ ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare

រវចកត ីវរងេ
ការណែនាំដ េះគឺសទ្ាប់បុគគលណ លា ដោគសញ្ញាណ លគួ រឲ្យទ្រួយបារម្ភ ដោយសារជាំងឺ COVID-19។ ម្ ុសេណ ល
ដកើតជាំងឺ COVID-19 ា ដោគសញ្ញាជាដទ្ចើ ណ លា ចាប់រីជង
ាំ ឺកទ្ម្ិតទ្សាល ល់ជ ាំងធ្
ឺ ង ់ធ្ងរ។ ជ ចាស់ជោ
ិង ម្ ុសេណ លា បញ្ញាសុខភារទ្បចាាំកាយ ូ ចជាជាំងឺដបេះ ូង ឬជាំងឺសួត ឬជាំងឺរឹកដនម្ណសែម្ ា ហា ភ
ិ ័យ
(risk) ខព ស់កនុងការដកើតជាំងឺកា ់ ណតធ្ង ់ធ្ងរដោយសារជាំងឺ COVID-19។ ម្ ុសេម្ួ យចាំ ួ ណ លា ជាំងឺ COVID-19
ម្ិ ដចញដោគសញ្ញាដ ើយ។
វំខាន់៖ ដបើសិ ជាអ្ន កា ដោគសញ្ញា ន ជាំងឺ COVID-19 ចូ រជណជកជាម្ួ យអ្ន កសាល់ដសវាណែាាំសុខភារ ិងដធ្វ ើ
ដតសា រកជាំងឺ COVID-19។ អ្ន កគួ រសថ ិតដៅសទេះ ិង ការពារអ្នក នរ រហូ ត ល់អ្នក ររួលបា លរធសលន ការដធ្វ ើដតសា
ជាំងឺ COVID-19 របស់អ្នក ឬរហូ ត ល់អ្នកសាល់ដសវារបស់អ្នក ទ្បាប់អ្នកថា អ្ន កម្ិ ា ជាំងឺ COVID-19 ដរ។
ដបើសិ ជាអ្ន កដធ្វ ើដតសា វ ិជជា សទ្ាប់ជង
ាំ ឺ COVID-19 ឬទ្គូដររយរបស់អ្នកគិតថាអ្ន កា ជាំងឺ COVID-19
អ្ន កទ្តូវណតអ្ ុវតា តាម្ ការណែនាំអ្ាំរីការោក់ឲ្យដៅោច់ដោយណ កដៅសទេះ ឲ្យបា
ិត ល់។
ដបើសិ ជាអ្ន កដធ្វ ើដតសា អ្វ ិជជា សទ្ាប់ជ ាំងឺ COVID-19 ឬអ្ន កសាល់ដសវារបស់អ្នក ទ្បាប់អ្នកថា អ្ន កម្ិ ា ជាំងឺ
COVID-19 ចូ រសថ ិតដៅសទេះ រហូ ត ល់ដរលណ លអ្ន ក ណលងា អ្ការៈទ្គ ុ ដដៅ ដោយម្ិ ដទ្បើថានប
ាំ ញ្ុេះកដដៅ រយៈដរល
យ៉ាងតិច 24 ដា៉ាង។

រោគវញ្ញាននជំងឺ COVID-19
ដោគសញ្ញាអាចដកើតដ ើង 2-14 នែងបនទប់រីការប៉ាេះពាល់ជាម្ួ យដម្ដោគ
ា
ូ ចជា៖

ិងអាច

ណលង ឹងរសជាតិ ឬកល ិ ែមីៗ
ឈឺកាល
ឈឺបាំរង់ក
រម្ូ លដពាេះ ឬកអ ួតចដងាែរ
ោគរូស

ទ្គ ុ ដដៅ ឬទ្គ ុ រងា
កែ ក
ក ដងា ើម្ខល ី/រិបាក ក ដងា ើម្
ដហវហត់អ្ស់កាលាំង
ឈឺសាច់ ុាំ ឬឈឺខល ួ ទ្បាែ
ដហៀរសដម្ារ ឬតឹងទ្ចម្ុេះ

បញជ ីដ េះម្ិ ោប់បញ្ូលដោគសញ្ញាន ជាំងឺ COVID-19 ណ លអាចដកើតា ាាំងអ្ស់ដនេះដរ។
ម្ ុសេម្ួ យចាំ ួ ណ លា ជាំងឺ COVID-19 ម្ិ ធ្លលប់ដចញដោគសញ្ញាដ ើយ

រ្ែើររវត និងជស្ជកជាមួ យត្គូរពទ្យ៖
•

•

ដបើសិ ជាអ្ន កដចញដោគសញ្ញាណ្តម្ួ យណ លបា ដរៀបោប់ខាងដលើ ឬដោគសញ្ញាណ្តម្ួ យណ លម្ិ ា ដៅកនុងបញជ ី
ដ េះណ លដធ្វ ឲ្
ើ យអ្ន កទ្រួយបារម្ភ ចូ រ ាក់រងអ្ន កសាលដ់ សវាណែាាំសុខភាររបស់អ្នក ិងដធ្វ ើដតសា រកជាំងឺ COVID-19។

ចូ រកត់ទ្តារីន ែងណ លអ្ន កចាប់ដសាើម្ដចញដោគសញ្ញា ប
ាំ ូ ង។
ដបើសិ ជាអ្ន កា អាយុ 65 ឆ្នាំ ិងដទ្ចើ ជាងដ េះ ឬា បញ្ញាសុខភារ ូ ចជាជាំងឺោុនាំ រ៉ៃ ឬទ្បរ័ ធ ភា រ
សាុាំដខោយ វាា សារៈសាំខា ់ណ្តស់ណ លទ្តូវទ្បាប់ទ្គូដររយរបស់អ្នក ឲ្យ ឹងថាអ្ន ក ា ដោគសញ្ញាែមៗ
ី
ាាំងដ េះ។

Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/covidcare
Symptoms of COVID-19 – revised 10/28/20v2
(Cambodian)

Page 1

ជំងឺ COVID-19៖ ស្វែ ងយល់ពរី ោគវញ្ញា និងអ្ែីស្ែលត្រូវរ្ែរើ ើវិនជាអ្នកឈឺ
•
•
•

ដបើសិ ជាអ្ន កទ្តូវការជាំ ួ យកនុងការណសវ ងរកទ្គូដររយ ចូ ររូរសរទ ដៅណខេរូរសរទ រ័ត៌ា របស់ដខា ធ្ី Los
Angeles តាម្រយៈដលខ 2-1-1 ណ លអាចាក់រងបា 24/7។
ដ ើម្បីដធ្វ ើដតសា រកជាំងឺ COVID-19 ចូ ររូរសរទ ដៅទ្គូដររយរបស់អ្នក ឬចូ លដៅកា ់ lacounty.gov/testing ឬ
រូរសរទ ដៅដលខ 2-1-1។ សទ្ាប់រ័ត៌ា បណ ថ ម្អ្ាំរីការដធ្វដើ តសា រកជាំងឺ COVID-19 សូ ម្ចុច រីដ េះ។
ណសវ ងរកការណែាាំដវជជសាស្តសាភាលម្ៗ ដបើសិ ជាដោគសញ្ញារបស់អ្នក កា ់ ណតធ្ង ធ្
់ ង រដៅ។ ដបើសិ ជាដោគសញ្ញា
ាាំងដនេះគាំោម្កាំ ណហង ល់អាយុជ ីវ ិត សូ ម្រូរសរទ ដៅដលខ 911។

ទ្ូ រវពទ រៅរលខ 911 រ ើវិនជាមានវញ្ញាត្ពមានពីករណីវរគ្រោះ ន្ទទន់

ពិបាកែកែរងហម
ើ

វមាា្
ឬចុក កន ុងត្ទ្ូង មុខរ

ូ រមារ់ឬ
ើងពណ៌រខៀវ

ភាន់ភាំង
រោគវញ្ញា្ងន់្ ងររសេងរទ្ៀរ
ឬពិបាកដាវ់ឲ្យភាាក់

ការរដាោះត្ាយភាពតានរឹង
•

ដ េះគឺជាដរលដវលាម្ួ យណ លគួ រឲ្យទ្រួយបារម្ភ ិង ា ភារតា តឹង។ ចូ លដៅកា ់ ដគហរាំរ័រជាំងឺ COVID19 របស់នយកោា សុខភារសល វូ ចិតា ដខា ធ្ី Los Angeles ិងដគហរាំរ័រ 211LA
211la.org/resources/subcategory/mental-health សទ្ាប់ធ្ ធ្ល កនុងតាំប ់ដ ម្
ើ បីដោេះទ្សាយតទ្ម្ូវការ ិង
ការទ្រួយបារម្ភ អ្ាំរីសុខភារសល វូ ចិតា ិងសុខា
ុ លភារ។ ដលើសរីដ េះ ការណែនាំ ិងធ្ ធ្ល ណ លរ ួម្ា រ័ត៌ា
អ្ាំរីណខេរូរសរទ បនទ ់កនុងករែីា វ ិបតា ិ ក៏ា ដៅដលើដគហរាំរ័រ CDC ការដោេះទ្សាយភារតា តឹង សងណ រ។

•

ទ្បជារលរ ា កនុងដខា ធ្ី LA ក៏អា ចចូ លដទ្បើ Headspace Plus ដោយដសរ ីសងណ រ។

ដ េះគឺជាកទ្ម្ងធ្ ធ្ល ន ការចដទ្ម្ើ សាមរតី ិងការសាធ្ិជាភាសាអ្ង់ដគល ស ិងភាសាដអ្សា៉ាញ ទ្រម្ាាំ
ងចលន ិងលាំហាត់ទ្បាែ ាំដែកដ ើម្បីជ យ
ួ ទ្គប់ទ្គងភារតា តឹង ការភ័យខាលច ិង ការែប់អារម្ម ែ៍
ណ លាក់រង ឹងជាំងឺ COVID-19។
•

ដបើសិ ជាអ្ន កទ្តូវការ ិយយជាម្ួ យ រណ្តានក់អ្រ
ាំ ីសុខភារសល វូ ចិតារបស់អ្នក ចូ រាក់រងទ្គូដររយរបស់អ្នក
ឬណខេរូរសរទ ជ ាំ ួ យ 24/7 របស់ Los Angeles County Department of Mental Health Access Center
តាម្រយៈដលខ (800) 854-7771 ឬរូរសរទ ដៅដលខ 2-1-1។
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