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វូមរៅស្រផ្ទះ ត្រវនិររើអនកឈឺ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ត្រវនិររើអនកមានរោគវញ្ញា នានា វូមរៅស្រផ្ទះ ឆ្ងា យពីអនកែទៃ និងរ ែ្ ើររវត រកជំងឺ 
COVID-19៖  
 

សម្រាប់ព័ត៌ានអំពីវធីិទទួលបានការធធវ ើធតសត  សូមចូលធៅកាន់ធេហទំព័រ ph.lacounty.com/covidtests/ 
how។ ម្របសិនធបើអនកធធវ ើធតសត ធោយខ្ល នួឯងធ ោះ ម្រតូវម្របាកដថាអនកអនុវតតតាមការណែ ំទងំអស់អំពីការធធវ ើ
ធតសត ។ 

• ត្រវិនររើអនករ ែ្ ើររវត ៃៃួលលៃធផ្លវជិជមាន សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ឬម្រេូធពទយម្របាប់អនកថា អនកាន
ជំងឺ COVID-19 ធ ោះ អនកម្រតូវណតអនុវតតតាមតម្រមូវការចំបាច់ននការោក់ខ្ល នួឱ្យធៅោច់ធោយណែក 
ធៅធលើធេហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

• ត្រវិនររើអនករ ែ្ ើររវត ៃៃួលលៃធផ្លអវជិជមាន សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 សូមធៅណតផ្ទោះរហូតដល់ធពល
ណដលអនកមិនានម្រេនុធដៅ យ៉ា ងធោចណាស់រយៈធពល 24 ធា៉ា ង ធោយមិនានជំនួយពីការធម្របើម្របាស់
ថាន ធំពទយ។ ម្របសិនធបើអនកបានធធវ ើធតសត ណបបរហ័ស ម្របធេទរកសារធាតុណដលបញ្ច លូកន ុងខ្ល នួធដើមបីបធងក ើត
ភាពសំុា (antigen) ឬការធធវ ើធតសត ធោយខ្ល នួឯងធ ោះ សូមធៅឱ្យឆ្ងា យពីអនកដនទ និងធធវ ើធតសតយ៉ា ង
ធោចណាស់មៅងធទៀតកន ុងរយៈធពល 48 ធា៉ា ងធម្រកាយមក។ សូមធមើល ការណែ រំបស់រដឋបាលចំែី
អាោរ និងឱ្សថ (FDA) ធលើការធធវ ើធតសត រកជំងឺ COVID-19 មៅងធទៀត។ 

រពលស្ែលអនកត្រវូស្វែ ងរកការស្ែទសំ្ផ្នករពៃយ និងការពាបាលជំងឺ COVID-19៖ 

• ថាន ធំពទយសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ជួយការពារមនុសសទងំឡាយពីការធាា កខ់្ល នួឈឺធាន់ធារបាន ធៅធពល
ណដលចប់ធផ្ៅើមទទួលធម្របើម្របាស់បានឆ្ងប់ ប ទ បព់ីចប់ធផ្ៅើមធកើតានធោេសញ្ញា   ធ ោះ។ មនុសស
ធពញវយ័ជាធម្រចើន និងកុារមួយចំនួនណដលានជំងឺ COVID ានសិទធិទទួលបានថាន ធំពទយទងំធនោះ។ 

វូមរវន ើវ ំការពាបាលស្ែលមិនគិរទែៃភ្លៃ មៗ ររើរទះរីជារោគវញ្ញា នានាររវ់អនកមានកត្មិរត្ាល
ក៏រោយ៖ 

o ម្របសិនធបើអនកធធវ ើធតសត ទទួលលទធផ្លវជិជានសម្រាប់ជំងឺ COVID ឬ 

o ម្របសិនធបើអនកធធវ ើធតសត ទទួលលទធផ្លអវជិជាន ប៉ាុណនតអនកបានប៉ាោះពាល់ធៅនឹងធមធោេ 
COVID-19។ 

• មិនត្រវូរង់ចរំៃ។ ម្រតូវណតចប់ធផ្ៅើមទទួលថាន ពំាបាលជំងឺ COVID ណដលធលបតាមាត់ កន ុងអំែុងធពល 
5 នថា ប ទ ប់ពីអនកចប់ធផ្ៅើមធកើតានធោេសញ្ញា   ដំបូង (ម្រតូវណតចប់ធផ្ៅើមទទួលថាន ពំាបាលជងឺំ 
COVID ណដលចក់តាមសរនសឈាម កន ុងអំែុងធពល 7 នថា)។ សូមកំុរង់ចំរហូតដល់ជំងឺរបស់អនកាន
សភាពកាន់ណតធាន់ធារធៅធ ោះ។ សូមធមើលធេហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidmedicines ឬទូរស័ពទធៅ
កាន់ធលខ្ 1-833-540-0473 សម្រាប់ព័ត៌ានបណនែមអំពីរធបៀបទទួលបានថាន ធំពទយសម្រាប់ជំងឺ 
COVID-19 ណដលមិនេិតនថា។ 

រោគវញ្ញា នានាទនជំងឺ COVID-19 
 

• ម្រេនុធដៅ  ឬម្រេនុរងា • ណលងដឹងរសជាតិ ឬកានិថមី 
• កអក • ឈឺកាល ឈឺសាច់ដុំ ឬឈឺខ្ល នួ 
• ដកដធងហ ើមខ្ា ីៗ/ពិបាកដកដធងហ ើម • ឈឺបំពង់ក ធហៀរសំធបារ ឬតឹងម្រចមុោះខ្ា ំង 
• អស់កាា ំង • ចធងាអ រចង់កអ តួ កអ តួ ឬោេរសូ 

  

បញ្ជ ីធនោះមិនោប់បញ្ច លូធោេសញ្ញា ននជំង ឺCOVID-19 ណដលអាចានទងំអស់ធ ោះធទ។  
កំែត់សាា ល់៖ ធោេសញ្ញា ទងំធនោះក៏អាចជាធោេសញ្ញា   ននជំងមឺ្រេនុផ្ដៅ សាយធំ (flu) ផ្ងណដរ - ណសវងយល់បណនែម

ធៅធលើធេហទំព័រ www.cdc.gov/flu/symptoms។ 
 

http://ph.lacounty.gov/covidcare
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/How_to_Get_a_COVID-19_Test-Cambodian.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/How_to_Get_a_COVID-19_Test-Cambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryCambodian.pdf
http://www.cdc.gov/flu/symptoms/
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• ត្រវិនររើអនករកើរមានរោគវញ្ញា ណាមួយស្ែលបានររៀរោរ់ខាងរលើ ឬរោគវញ្ញា ណាមួយមិនមានរៅ
កន ុងរញ្ជ ីរនះស្ែលរ ែ្ ើឱ្យអនកត្ពួយបារមភ វូមទក់ៃងរៅកាន់ត្គរូពៃយររវ់អនក។ ម្របសិនធបើមិនណមន
ជាការប ទ ន់ធទធ ោះ សូមធធវ ើការទូរស័ពទធៅ មុនធពលធៅជួបជាមួយនឹងម្រេូធពទយ - អនកអាចនឹងទទួល
បានដំបូ ម នតាមទូរស័ពទបាន។ សូមជូនដំែឹងដល់ម្រេូធពទយរបស់អនកឱ្យបានដឹង ម្របសិនធបើធោេសញ្ញា
  របស់អនកកាន់ណតធាន់ធារធៅៗ ជាពិធសសម្របសិនធបើអនកម្របឈមនឹង ោនិេ័យខ្ពស់។ សូមទូរសព័ទ
ធៅកាន់ធលខ្ 211 ម្របសនិធបើអនកម្រតូវការជំនួយកន ុងការណសវ ងរកម្រេូធពទយ។ 

 
 

វូមៃូរវ័ពទ រៅរលខ 911 ត្រវនិររើមានវញ្ញា ត្ពមានជារនាទ ន់រផ្េងៗ 
 

ពិបាកែក

ែរងហើម 

មានវមាា ្ ឬ

ការឈឺចរ់កន ុង

ត្ៃងូ 

ស្វែក ររូរមារ់ 

ឬស្ផ្នកខាងរត្កាម

ត្កចក រ ើងរវៃ ក 

ត្ររផ្ះ ឬរខៀវ* 

មានអារមមណ៍វរងែង

វង្វែ ន់ ឬក៏ពិបាក

ភ្លា ក់ ឬែឹងខល នួ 

រោគវញ្ញា

កត្មិរ ា្ន់ ា្រ

រផ្េងៗរៃៀរ 

 
*អាម្រស័យធៅធលើពែ៍សមបុ រ 

http://ph.lacounty.gov/covidcare
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

