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ិ
ការររ ើរ ើង វញននជំ
ងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការពាបាល
រោយរ្បើ្បាស់ថ្នម
ំ ៉ា ក Paxlovid
រ ើការររ ើរ

ើង វ ិញននជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្វ ី?

ការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19 រ ើតរ ើងរៅរេលដែលអ្ន ជំងឺ COVID-19 មាៃភាេធូ រស្រាល
បន្ទាប់ម ចាប់រ្ដ ើមរេញរោគសញ្ញា ន ុ ងអ្ំ ុ ងរេល 2 រៅ 8 នងៃ រស្រកាយេីេួ រគបាៃជាសះរសបើយ។
េួ រគ ៏អាេរធវ ើរតសត ទទួ ល
លទធ ្ល វ ិជមា មាៃមដ ងរទតត្ងដែរ។ មាៃការោយការណ៍អ្ំេី រណីរៃះរ ើតរ ើងេំរ ះ
អ្ន ជំងឺដែលបាៃេាបាលរោយរស្របើស្របាស់ថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid។ ថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid គឺជាថ្នស្រំ ាប់ស្របឆំងរមរោគ
(antiviral) សស្រមាប់ជួយែល់អ្ន ជំងឺដែលស្របឈមៃឹងហាៃិភ័យខ្ព ស់ រ ើយដែលបាៃឆ្ល ងជំងឺ COVID-19
មិៃចាំបាេ់េូលសស្រមា េាបាលរៅមៃា ីររេទយ។

រេ ុអ្វីបានជាអ្ន កជំងឺរសេងៗ មនការររ ើរ

ើង វ ិញ?

រៅរេលរៃះ មិៃមាៃមូ លរ តុេាស់លាស់ដែលន្ទំឲ្យមាៃការររ ើរ ើង វ ិញរៃះរទ។ រែឋ បាលេំណីអាហារ ៃិងឱសង
(FDA) មជឈមណឌលស្រគប់ស្រគងៃិងទប់ាាត់ជំងឺឆ្លង (CDC) រ ើយៃិងស្រ ុម ុៃ Pfizer ំេុងេិៃិតយរមើល
ទិៃនៃ័យរ ើង វ ិញ ៃិង ំេុងស្របមូ លរបាយការណ៍អ្ំេី រណីទ ំងរៃះ រែើមបីយល់កាៃ់ដតេាស់
អ្ំេីអ្វីដែលស្របដ លជាអាេៃឹង ំេុងរ ើតរ ើងេំរ ះអ្ន ជំងឺទ ំងរៃះ។
រៅ ន ុ ងការរធវ ើរតសត ា លបងល ខ ណៈរវជមា ាស្រសត (clinical trials) ែំបូងទ ំងឡាយរបស់ថ្នមា
ំ ៉ា Paxvolid
ឺ
ទ ំងអ្ន ជំងដែលបាៃទទួ លថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid ៃិងអ្ន ដែលបាៃទទួ លការេាបាលា លបង (placebo)
(ស្រាប់ថ្នស
ំ ា រ) សុទធដតបាៃជួ បស្របទះការររ ើរ ើង វ ិញ។ រៃះមាៃៃ័យថ្ ការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19
អាេៃឹងមិៃ
់េ័ៃធរៅៃឹងការរស្របើស្របាស់ថ្នរំ េទយរៃះរន្ទះរទ។

រ ើការររ ើរ

ើង វ ិញនឹងមនរយៈរពលយូរប៉ាុណ្ណ
ា ?

រៅ ន ុ ង រណីទ ំងឡាយដែលបាៃេណ៌ន្ទ រោគសញ្ញាន្ទន្ទនៃការររ ើរ ើង វ ិញមាៃភាេធូ រស្រាល ៃិង/ឬ
ការរធវ ើរតសត ទទួ លលទធ ្ល វ ិជមា មាៃដស្របជាអ្វ ិជមា មាៃ វ ិញ ន ុ ងអ្ំ ុ ងរេល 3 នងៃ សស្រមាប់មៃុសសភាគរស្រេើៃ។

រ ើមនុសេដែលជួប្បទះការររ ើរ ើង វ ិញ អាចធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ែល់ថ្នក់្ វូ
ចូ លស្មកពាបាលរៅមនា ីររពទយ ដែរឬរទ?
អ្ន ជំងឺទ ំងឡាយដែលមាៃការររ ើរ ើង វ ិញ ហា ់បែ
ី ូ េជាមាៃរោគសញ្ញា ស្រមិតស្រាល
ៃិងមិៃមាៃការោយការណ៍អ្ំេីជំងឺ ស្រមិតធៃ ៃ់ធៃររទ។ ប៉ាុដៃត ស្របសិៃរបើរោគសញ្ញាន្ទន្ទកាៃ់ដតធៃ ៃ់ធៃររៅៗ
ឬមិៃមាៃភាេធូ រស្រាល អ្ន ចាំបាេ់ស្រតវូ ទ ់ទងរៅស្រគូរេទយរបស់អ្ន ។

រ ើថ្នម
ំ ៉ា ក Paxlovid រៅដ ្ វូ បានដណន្ទំឱ្យរ្បើ្បាស់ស្មប់ពាបាល
អ្ន កដែលមនជំងឺ COVID ដែរឬរទ?
បាទ/ចាស។ ការេាបាលរោយរស្របើស្របាស់ថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid រៅដតស្រតវូ បាៃដណន្ទំសស្រមាប់
អ្ន ដែលស្របឈមៃឹងហាៃិភ័យខ្ព ស់េំរ ះជំងឺ ស្រមិតធៃ ៃ់ធៃរ ៃិងមាៃរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19
េី ស្រមិតស្រាលែល់មធយម។ ការេាបាលរោយរស្របើស្របាស់ថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid ជួ យទប់ាាត់ការេូ លសស្រមា េាបាល
រៅមៃា ីររេទយ ៃិងការាលប់បាត់បង់ជី វ ិតរោយារជំងឺ COVID-19 រ ើយរៅដតជាមរធាបាយែ៏សំខាៃ់មួយ
ន ុ ងការឲ្យមៃុសសមិៃចាំបាេ់េូលសស្រមា េាបាលរៅមៃា ីររេទយ ស្របសិៃរបើេួ រគឆ្ល ងជំងឺ។
សូ មេូ លរៅកាៃ់រគ ទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidmedicines រែើមបីទទួ លបាៃេ័ត៌មាៃបដៃែ មអ្ំេី
ថ្នរំ េទយសស្រមាប់េាបាលជំងឺ COVID-19។

រ ើខ្្ញំរធ្វ ើែូចរមេ ចរទើបែឹងថ្ ខ្្ញំមនការររ ើរ

ើង វ ិញននជំងឺ COVID-19 ឬអ្ ់?

អ្ន អាេៃឹងមាៃការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19 ស្របសិៃរបើអ្ន បាៃរ ើតមាៃជំងឺ COVID-19 ៃិងបាៃធូ រស្រាល
ប៉ាុដៃត ចាប់រ្ដ ើមរេញរោគសញ្ញាន្ទន្ទ ឬរធវ ើរតសត ទទួ លលទធ ្ល វ ិជមា មាៃមដ ងរទតត ន ុ ងអ្ំ ុ ងរេលបីរៅបួ ៃ
នងៃ បន្ទាប់េីការជាសះរសបើយ។ ឧទ រណ៍ អ្ន បាៃរ ើតមាៃជំងឺ COVID-19 រ ើយរយៈរេលនៃការោ ់ខ្ល ួៃឲ្យ
រៅោេ់រោយដ
របស់អ្ន បាៃបញ្ច ប់ ប៉ាុដៃត អ្ន បាៃចាប់រ្ដ ើមរេញរោគសញ្ញាន្ទន្ទមដ ងរទតត ន ុ ងអ្ំ ុ ងរេល 2
នងៃ បន្ទាប់េរី យៈរេលនៃការោ ់ខ្ល ួៃឲ្យរៅោេ់រោយដ
របស់អ្ន បាៃបញ្ច ប់។
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ិ
ការររ ើរ ើង វញននជំ
ងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីការពាបាល
រោយរ្បើ្បាស់ថ្នម
ំ ៉ា ក Paxlovid
រ ើខ្្ញំគួររធ្វ ើអ្វី ្បសិនរបើខ្្ញំគិ ថ្ខ្្ញំមនការររ ើរ

ើង វ ិញននជំងឺ COVID-19?

ស្របសិៃរបើអ្ន គិតថ្អ្ន មាៃការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19 សូ មោ ់ខ្ល ួៃឲ្យរៅោេ់រោយដ
េីអ្ន ែនទមដ ងរទតត។ ការោ ់ខ្ល ួៃឲ្យរៅោេ់រោយដ
សស្រមាប់ការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVD-19 អាេ
បញ្ច ប់បាៃ ន ុ ងរយៈរេល 5 នងៃ បន្ទាប់េីចាប់រ្ដ ើមមាៃការររ ើរ ើង វ ិញរបស់អ្ន ស្របសិៃរបើអ្ន
មិៃមាៃអ្ការៈស្រគ ុៃរដដសស្រមាប់រយៈរេលយ៉ាងរហាេណាស់ 24 រមា៉ាង រ ើយរោគសញ្ញាន្ទន្ទ
របស់អ្ន មាៃការធូ ររសបើយរ ើង។ រែើមបីការ រអ្ន ែនទ សូ ម
់ មា៉ាស់ដែលមាៃ ស្រមិតការ រលអ ណាស់
រេលរៅជិតអ្ន ែនទសស្រមាប់រយៈរេលយ៉ាងរហាេណាស់ 10 នងៃ បន្ទាប់េីការចាប់រ្ដ ើមនៃការររ ើរ ើង វ ិញរបស់អ្ន ។

រ ើខ្្ញំគួររធ្វ ើការពាបាលរ
19?

ើង វ ិញដែរឬរទ ្បសិនរបើខ្្ញំមនការររ ើរ

ើង វ ិញននជំងឺ COVID-

រទ។ បេចុបបៃន រៃះមិៃមាៃភ័សតុតាងដែលបញ្ញមា ់ថ្ អ្ន ៃឹងចាំបាេ់ស្រតវូ េាបាលមដ ងរទតត ឬបៃត ការេាបាល
របស់អ្ន រន្ទះរទ។

រ ើការដែលបានចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ នឹងការពារខ្្ញំពីការររ ើរ

ើង វ ិញដែរឬរទ?

ដ្អ រលើទិៃនៃ័យន្ទរេលបេចុបបៃន ហា ់បីែូេជាបង្ហាញថ្ការរេញរោគសញ្ញារ ើង វ ិញ ន ុ ងរយៈរេលខ្ល ី អាេ
ៃឹងរ ើតរ ើងេំរ ះបុគគលមួ យេំៃួៃ មិៃថ្េួ រគបាៃចា ់ថ្នប
ំ ង្ហារឬ ៏អ្ត់ ឬមិៃថ្េួ រគ
បាៃេាបាលរោយរស្របើស្របាស់ថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid ឬ ៏អ្ត់រន្ទះរទ។ រយើង ំេុងសិ ាបដៃែ មអ្ំេីមូលរ តុដែលន្ទំឲ្យ
រ ើតមាៃការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19។
ភ័សតុតាងបៃត បង្ហាញថ្ ការចា ់ថ្នប
ំ ង្ហារ ៃិងការចា ់ែូសជំរុញការ
េីការធ្លល ់ខ្ល ួៃឈឺ ឬធ្លល ់ខ្ល ួៃឈឺធៃៃ់ធៃររោយារជំងឺ COVID-19។

រជំងឺ COVID-19 ជួ យការ

រ ើខ្្ញំអាចចមា ងជំងឺ COVID-19 ដែរឬរទ ្បសិនរបើខ្្ញំមនការររ ើរ
19?

រអ្ន

ើង វ ិញននជំងឺ COVID-

បាទ/ចាស អ្ន អាេេមល ងជំងឺ COVID-19 បាៃ ស្របសិៃរបើអ្ន មាៃការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19។
រៃះគឺរោយារដតការឆ្ល ងជំងឺរបស់អ្ន បាៃ វ ិលស្រត ប់ម វ ិញ។ អ្ន ចាំបាេ់ស្រតវូ ោ ់ខ្ល ួៃឲ្យរៅោេ់រោយដ
េីអ្ន ែនទមដ ងរទតត ស្របសិៃរបើអ្ន
ំេុងជួ បស្របទះការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19។

រ ើការដែលរយើងកំពុងរ ើញមនករណីរសេងៗននការររ ើរ ើង វ ិញរនះ
មនន័យថ្មនុសេទំងឡាយកំពុងបរងា ើ ភាពធ្ន់ (resistance) រៅនឹងថ្នម
ំ ៉ា ក
Paxlovid ដមនឬរទ?
ម ទល់ៃឹងរេលរៃះ មិៃមាៃភ័សតុតាងបង្ហាញថ្ការររ ើរ ើង វ ិញគឺជាលទធ ្លនៃរមរោគមាៃភាេ
ធៃ់រៅៃឹងថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid រន្ទះរទ។

រ ើមនអ្វ ីរសេងរទៀ ដែលខ្្ញំគួរដ រធ្វ ើដែរឬរទ ្បសិនរបើខ្្ញំមនការររ ើរ

ើង វ ិញ?

ស្របសិៃរបើអ្ន មាៃសំណួរ ឬ ងវ ល់ណាមួ យអ្ំេីរោគសញ្ញាន្ទន្ទរបស់អ្ន សូ មទូ រស័េារៅស្រគូរេទយរបស់អ្ន ឬ
រៅរៅមជឈមណឌលទទួ លទូ រស័េារបស់សុខ្ភាេាធ្លរណៈ (Public Health Call Center) តាមរយៈរលខ្ (833) 5400473។ បុគគលិ រង់ចាំរឆ្ល ើយសំណួរ 7 នងៃ ន ុ ងមួ យសបាត ៍ចាប់េីរមា៉ាង 8:00 ស្រេឹ ែល់រមា៉ាង 8:00 លាៃេ។
ស្របសិៃរបើអ្ន ស្រតវូ បាៃេាបាលរោយរស្របើស្របាស់ថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid ៃិងមាៃការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19
អ្ន ស្រតូវបាៃរលើ ទឹ េិតតឲ្យោយការណ៍េ័ត៌មាៃរបស់អ្ន រៅកាៃ់ Pfizer ដែលជាស្រ ុម ុៃ្លិតថ្នមា
ំ ៉ា Paxlovid។
អ្ន អាេោ ់បញ្ជៃ
ូ េ័ត៌មាៃអ្ំេី រណីរបស់អ្ន តាមអ្ៃឡាញរោយរស្របើស្របាស់ មម វ ិធី
រាយការណ៍ដ្ន សុវតែ ិភាេរបស់ស្រ ុម ុៃ Pfizer ឬ មម វ ិធី MedWatch របស់រែឋ បាលេំណីអាហារៃិងឱសង (FDA)។
ស្រ ុម ុៃ Pfizer ៃិង FDA ៃឹងេិៃិតយរមើលេ័ត៌មាៃរៃះរ ើង វ ិញ រែើមបីជួយឲ្យរយើងយល់កាៃ់ដតេាស់
អ្ំេីការររ ើរ ើង វ ិញនៃជំងឺ COVID-19។
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