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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់៖ 

ការរ ើឡ ើងវញិននជំងឺ COVID-19  
 

 

 

 ឡ ើការរ ើឡ ើងវញិននជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្វ ី? 

ការរ ើឡ ើងវញិនៃជំងឺ COVID-19 (COVID-19 rebound) រ ើតរ ើងឡៅឡេលដែលអ្នកជំងឺ COVID-19 
មានភាពធូ ស្រាលេីជំងឺរចួឡ ើយ បន្ទា ប់មកចាប់ឡ ត្ ើមឡចញឡោគសញ្ញា ន្ទន្ទឡៅចឡន្ទល ោះរពលេី 2 ឡៅ 8 នងៃ 
រស្រោយពីពួ រេបានជាសះរសបើយ ចួ។ េួកឡគក៏អាចៃឹងឡ វ្ ើឡេសត ទទួលបាៃលទធ្លវជិជមាៃមតងឡទៀេ្ងដែរ។ 
មានោ សរងេតរ ើញថាមានការរ ើឡ ើងវញិនៃជំងឺ COVID-19 
ឡកើេឡ ើងចំរ ះបុគគលដែលបាៃទទួលការេាបាលសម្រមាប់ជំងឺ COVID-19 
ក៏ែូចជាចំឡ ោះបុគគលដែលមិៃបាៃទទួលការេាបាល្ងដែរ។  
 

 ឡេ ុអ្វ ីបានជាអ្នកជំងឺទាំងឡាយ មានការរ ើឡ ើងវញិ? 
ឡៅឡេលឥ ូវឡៃោះ ឡៅមិៃទាៃ់មាៃការែឹងចាស់លាស់ឡៅឡ ើយឡទថាឡេើឡ េុអ្វ ីបាៃជាមាៃការរ ើឡ ើងវញិនៃជំងឺ 
COVID-19 រ ើតរ ើងរ ះ។ ោ សិ ារសេងៗ ំពុងតតបនតរធវ ើរ ើង 
រ ើម្បីពាយាម្តសវងយល់ឱ្យបានចាស់ជាងម្ុនអំពីមូ្លរេតុត លរធវ ើឱ្យមាៃការរ ើឡ ើងវញិឡកើេឡ ើង 
និងថារតើម្នុសេត លមានោ រ ើរ ើងវញិឡន្ទោះ ចម្លងរម្រោេរៅោន់អន  ទៃញឹកញាប់កម្រមិេណា។ 
 

 ឡ ើរោគសញ្ញា នានានៃការរ ើឡ ើងវញិននជំងឺ COVID-19 មានកម្រិ ធ្ងន់ធ្ងរប ៉ុណ្ណា ដែ ? 

តាម្មមតា ឡោគសញ្ញា   ទនោ រ ើរ ើងវញិទនជំងឺ COVID-19 េឺមាន ស្រម្ិតស្រាល។ 
អន ជំងឺត លមានោ រ ើរ ើងវញិ មាៃភាគរយេិចេួចបំ្ុេកន ុងការឡកើេមានជំងឺ COVID-19 កម្រមិេ ៃ្ៃ់ ៃ្ រ។  
 

 ឡ ើមានការដណនឱំ្យទទួលកា ព្យាបាលជាំងឺ COVID ដែ ឬឡេ 
របើរទោះបីជាមៃ៉ុសសមួយចាំៃួៃអាចៃឹងមាៃកា រ ើរ ើងវញិ? 

ដមៃឡ ើយ! មានោ តែ ំយា៉ា ងមឺុ្ងមា៉ា ត់ឱ្យម្នុសេទងំឡាយត លមានជំងឺ COVID-19 
រេើយត លមានរោេសញ្ញា    និងអន ត លស្របឈម្នឹង ហាៃិភ័យកម្រមិេខ្ពស់ជាងមុៃ 
កន ុងការធ្លល ក់ខ្ល ៃួឈឺ ៃ្ៃ់ ៃ្ រ ៃៃួលោ ពាបាលជំងឺ COVID (COVID treatment)។ ការេាបាលជំងឺ COVID 
ឡោយឡម្របើម្របាស់ថាន  ំ(ែូចជាថាន មំា៉ា   Paxlovid) 
អាចជួយឱ្យម្នុសេរសេងៗម្ិនចំបាច់ចូលសស្រមា ពាបាលរៅម្នទ ី រពៃយ 
ដងមទាងំអាចទប់ស្កា េ់េួកឡគេីការស្កល ប់ឡទៀេ្ង។   ឋបាលចំែីអាហា  និងឱ្សថ (FDA) 
ម្ិនបាន  រ ើញថាមានោ ទ ់ៃងយា៉ា ងចាស់លាស់ វាងោ រស្របើស្របាស់ថាន មំា៉ា   Paxlovid 
និងោ រ ើរ ើងវញិទនជំងឺរ ះរៃ។ 

សូមចូលឡៅកាៃ់ឡគ ទំេ័រ ph.lacounty.gov/covidmedicines 
ឡែើមបីទទួលបាៃេ័េ៌មាៃបដៃែមអំពីថាន រំពៃយសស្រមាប់ពាបាលជំងឺ COVID-19។ 
 

 ឡ ើខ្ញ ំគួរដ ឡធ្វ ើអ្វ ីខលះ ម្បសិនឡបើខ្ញ ំគិ ថាខ្ញ ំមានការរ ើឡ ើងវញិននជំងឺ COVID-19? 

ម្របសិៃឡបើឡោគសញ្ញា   ទនជំងឺ COVID-19 របស់អ្នកឡកើេឡ ើងម្ដងរៃៀត ឬមាៃសភាពកាៃ់ដេ ៃ្ៃ់ ៃ្រឡៅៗ 
បន្ទា ប់េីអ្នកបាៃបញ្ចប់ការោក់ខ្ល ៃួឱ្យឡៅោច់ឡោយដ ក ចួរ ះ 
អន េួ តតរធវ ើរតសត   ា ធាតុត លបញ្ច លូ ន ុងខ្ល នួរ ើម្បីបរងេ ើតភាពាុំ (antigen)។ 
ស្របសិនរបើអន រធវ ើរតសត ៃៃួលលៃធសលវជិជមាន 
អន េួ តតចប់រសដើម្ោ ដា ់ខ្ល នួឱ្យរៅដាច់រដាយត  រ ើងវញិពីទថៃៃី 0។ សូមរម្ើលឡគ ទំេ័រ 
ph.lacounty.gov/covidisolation។ 

ម្របសិៃឡបើអ្នកមាៃសំណួរ ឬការស្រពួយបារមភរសេងៗ អ្ំេីឡោគសញ្ញា   របស់អ្នក 
សូមទាក់ទងឡៅោន់ស្រេូរពៃយ បស់អន ។ 
អ្នកក៏អាចទាក់ទងឡៅកាៃ់ម្ជឈមណឌ ល ត្ល់េ័េ៌មាៃរបស់ យ ដាឋ នសុខ្ភាេស្កធ្លរណៈ (Public Health Call 
Center) ្ងដែរ តាមរយៈឡលខ្ 1-833-540-0473។ មាៃបុគគលិកម្របចាំការ 7 នងៃកន ុងមួយសបាត  ៍ ចាប់េីឡមា៉ោ ង 8:00 
ស្រពឹ   ល់រមា៉ា ង 8:30 យប់ ឡែើមបីឡ វ្ ើការឡ ល្ ើយសំណួរទាងំឡាយ។ 
 

 ឡ ើខ្ញ ំអាចចរលងរមរោគ COVID-19 បនតបាៃ ដែ ឬឡេ 
ប្បសិៃរបើខ្ញ ាំមាៃកា រ ើរ ើងវញិនៃជាំងឺ COVID-19? 

ការដែលអ្នកចមលងរម្រោេ COVID-19 បៃត  េឺអាចៃឹងឡកើេមាៃ ស្របសិនរបើអន មានោ រ ើរ ើងវញិ។ 
សស្រមាប់មូ្លរេតុរនះ ស្របសិនរបើអន មានរោេសញ្ញា   ទនោ រ ើរ ើងវញិទនជំងឺ 
រេើយអន រធវ ើរតសត ៃៃួលលៃធសលវជិជមានរ ះ អន េួ តតដា ់ខ្ល នួឱ្យរៅដាច់រដាយត  ាជាថមី 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.fda.gov/media/166197/download
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryCambodian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVCambodian.pdf
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់៖ 

ការរ ើឡ ើងវញិននជំងឺ COVID-19  
 

 

 

រ ើម្បីោ   អន  ទៃ (សូម្រម្ើលតសន ខាងរលើ)។ 
 

 ឡ ើខ្ញ ំគួរដែទទួលការព្យាបាល បស់ខ្ញ ាំមដងរទៀែ ដែ ឬឡេ 
ម្បសិនឡបើខ្ញ ំមានការរ ើរ ើងវញិនៃជាំងឺ COVID-19? 

ឡទ។  រពលបចច ុបបៃន ឡៃោះ ឡៅមិៃទាៃ់មាៃភ័សត ុតាងត លបង្ហា ញថាអ្នកៃឹងម្រេវូការៃៃួលការេាបាលម្ដងរៃៀត 
ឬបៃតៃៃួលការេាបាលឱ្យកាៃ់ដេយូរឡន្ទោះឡទ។  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/

