�រយល់ខុសអំពី��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
ឹ ច�ស់ពី�េ�េឡើយេទ។
�រយល់ខុសទី 1៖
��ក់�ំង្រត�វ�នេគផលិតេលឿនេពក - ខ��ំគិត�េគមិន�ន់ដង
�
�រពិត៖
េគ�ចផលិត�ក់�ំង�ន�៉ងរហ័ស េហើយេ�ែត�នសុវត� ិ�ពេ�យ�រមូ លេហតុ�ម��បី�៉ង។
• �ន�រ្រ�វ្រ�វ�េ្រចើន្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�េលើ្របេភទេមេ�គែដលបង� ជំងឺ COVID-19 មុនេពល
េមេ�គេនះប��ញខ� �ន។ ដូ េច� ះអ� កវ �ទ���ស� �ន�រ�ប់េផ� ើម�មុន�៉ងេ្រចើនអំពី
្របេភទ��ក់�ំងែដលនឹង�ន្របសិទ��ពបំផុតក��ង�រ្របយុទ��មួ យេមេ�គេនះ។
• ទឹក្រ�ក់រ��ភិ�ល�៉ងេ្រចើនសន� ឹកស��ប់្រត�វ�នចំ�យេដើម្បីឲ្យ្រក �មហ៊ុន�េ្រចើនេធ� �
ើ រេលើ
��ក់�ំងេនះ និងេដើម្បីឲ្យ្រក �មហ៊ុន� ំងេ�ះ�ក់អ�កវ �ទ���ស� របស់ខ� �ន� ំងអស់ឲ្យ
េធ� ើ�រេលើេរឿងេនះ� ំងៃថ�� ំងយប់។ េនះ�នជួ យបេង� ើនេល្ប�ន្រគប់�៉ង។
• ខណៈែដលេគ�ំ�ច់្រត�វអនុវត� ្រគប់ជំ�នេដើម្បីផលិត��ក់�ំងថ� ី និងេដើម្បី្រ�កដ��
�នសុវត� ិ�ព ជំ�នមួ យចំនួន្រត�វ�នេធ� ើេឡើងក��ងេពលែតមួ យ��ងជំ�នមួ យប��ប់ពី
ជំ�នមួ យេទៀត។ �េ្រប�បដូ ច��រចម� ិនម� �ប�េ្រចើនែផ� កក��ងេពលែតមួ យ��ងចម� ិនម� �ប
មួ យមុខម� ងៗ។ អ� ក�ចទទួ ល�នលទ� ផលរហ័ស�ងមុន ប៉ុែន� �េ�ែតល� ដូ ច��។
�មពិត ��ក់�ំងចំនួនពីរែដល្រត�វ�នអនុមត
័ េដើម្បី�រ�រ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�ន
សិក�េលើអ�កស�័្រគចិត��ង 70,000 �ក់ រ ួម�នមនុស្សធំ្រគប់វ �យ ក៏ដូច�្រក �ម�តិ�សន៍ និង
ពូ ជ�សន៍ខុសៗ�� េហើយ្រត�វ�នរកេឃើញ��ន្របសិទ��ពល� �ស់ និង�នសុវត� �
ិ ពេស�ើៗ��
ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��។
�រយល់ខុសទី 2៖
ក��ងចំេ�មអ� កែដលេកើតជំងឺ COVID-19 �នែត 1% ប៉ុេ�
� ះែដល��ប់�ត់បង់ជី វ �តេ�យ
�រ�។ េតើ��ក់�ំងេនះនឹងមិនស��ប់មនុស្សេ្រចើន�ងហ� ឹងេទឬ?
�រពិត៖
COVID-19 គឺ�ជំងឺមួយែដល�ចប�
� លឲ្យ��ប់�ន។ ជំងឺ្រគ �ន���យ�មរដូ វ �ច�នេ្រ�ះ��ក់
�ស់ ប៉ុែន� �ស��ប់មនុស្ស្រប�ណ��ក់ក��ងចំេ�មអ� កឆ� ងមួ យ�ន់�ក់ ខណៈ ជំងឺ COVID-19
ស��ប់មនុស្ស��ក់ក��ងចំេ�មអ� កឆ� ងមួ យរយ�ក់។ មិន�ននរ���ក់�ន��ប់េ�យ�រ
��ក់�ំងែដល�នអនុម័ត�ំងពីរេនះេទ។
• មនុស្សមួ យចំនួនសង្ស័យ���ចមកពីេគមិន�ន�ម�នអ� កស� ័្រគចិត�ែដល�នចូ លរ ួមក��ង�រ
ពិេ�ធន៍��ក់�ំងរយៈេពលយូរ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីឲ្យេយើងដឹង�េតើនឹង�ន�រ��ប់ឬក៏អត់។ ��
�រពិតែដលេយើង�នបទពិេ�ធន៍ែត 3 ែខប៉ុេ�
� ះក��ង�រ�ម�នមនុស្សែដល�នទទួ ល
��ក់�ំង� ំងេនះ ប៉ុែន� េយើងពិត��នបទពិេ�ធន៍�មួ យ��ក់�ំងេផ្សងេទៀត េហើយ្របសិទ��ព
េធ� ើឲ្យឈឺ�គេ្រចើនេកើតេឡើងក��ងរយៈេពលប៉ុ��នេ�៉ង ឬប៉ុ��នៃថ� ប៉េ�
� ះ។ មិន�នមូ ល��ន
�មួ យែដល្រត�វេជឿ�េយើងនឹងេមើលេឃើញេរឿងខុស��េ�ទីេនះេឡើយ។
�រយល់ខុសទី 3៖
��ក់�ំង�ចេធ� ើឲ្យអ� កេកើតជំងឺ COVID 19
�រពិត៖
��ក់�ំងបច��ប្បន� មិន�នេមេ�គក��ងទ្រមង់�មួ យេឡើយ ��នេមេ�គរស់ ��នេមេ�គែដល�ន
េធ� ើឲ្យទន់េខ�យ ��នេមេ�គែដល�ប់េឡើយ។ អ� កមិន�ចេកើតជំងឺពី��ក់�ំង�នេឡើយ។
• ��ក់�ំងមួ យចំនួនេទៀតេ្របើ្រ�ស់េមេ�គែដល�កំពុងែត្របយុទ�េ�ក��ងទ្រមង់េផ្សងៗេដើម្បីបេង� ើន
�រេឆ� ើយតបពី្របព័ន��ព�ុំ។ ��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 បច��ប្បន� េនះមិនដំេណើរ�រ
�មរេបៀបេ�ះេទ ដូ េច� ះ�មិន�ចេធ� ឲ
ើ ្យអ� កេកើតជំងឺ COVID-19 �នេឡើយ។
• �រឆ� ងជំងឺក��ងរយៈេពលពីរបីៃថ� ដំបូងប��ប់ព�
ី រ�ក់��ក់�ំងរបស់អ�កមុនេពល��ក់�ំង
�ន្របសិទ��ព គឺ�ចេ�រ ួច ប៉ុែន� �មិន�នន័យ�អ� កេកើតជំងឺេ�យ�រ��ក់�ំងេឡើយ។
ស្រ�ប់មនុស្ស�គេ្រចើន ��ក់�ំង្រត�វ�ររយៈេពល 7 ៃថ� មុនេពល��ប់េផ� ើម�ន្របសិទ��ព។
េហើយ��ក់�ំង� ំងពីរេនះ�ម�រឲ្យ�ន�រ�ក់ដូសទីពីរមុនេពលេគ្រត�វ�ន�រ�រ
�៉ងេពញេលញពី�រេកើតជំងឺេ�យ�រេមេ�គេនះ។
��យក��ង�រ�ន់្រចឡំអព
ំ េី រឿងេនះ េ្រ�ះអ� ក�ចនឹង�ន�រម� ណ៍នូវផលប៉ះ�ល់មួយចំនួន
មួ យរយៈប��ប់ពី�ក់��ក់�ំង។ �មពិត អ� កស�័្រគចិត�្របែហល�ក់ក�
� លែដល�នេធ� ើេតស�
��ក់�ំងេនះ �នជួប្របទះផលប៉ះ�ល់មួយចំនួន៖ ផលប៉ះ�ល់�ង
ំ េនះ�គេ្រចើនគឺ�នក្រមិត្រ�ល
និងមិនត្រម�វឲ្យ�ន�រព��ល ឬ�រ��ស់ប�រសកម�
�
�ព្រប�ំៃថ�េឡើយ េហើយ��នរយៈេពល 1-2
ៃថ�។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ អ� ីែដលពួ កេគជួបេ�ះមិនែមន�ជំងឺ COVID-19 េ�ះេទ សូម្បី
ែតករណីជង
ំ ឺ COVID-19 ក្រមិត្រ�លក៏មិនែមនែដរ។ អ� ីែដលពួ កេគជួបគឺ�េ�គស��ៃន�រេឆ� ើយតប
ពី្របព័ន��ព�ុំ ែដល�នន័យ���ក់�ំងកំពុងដំេណើរ�រក��ង�របេង� ត
ើ អង់ទីករ (antibodies) េដើម្បី
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�រយល់ខុសអំពី��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រ�រពួ កេគពីជង
ំ ឺ COVID-19។
�រយល់ខុសទី 4៖
��ក់�ំង�ំងេនះេ្របើ្រ�ស់ស��រេសេណទិកេដើម្បី្របយុទ��មួ យេមេ�គ។ េ�ះ�នន័យ�ពួ ក�
�ចប៉ះ�ល់ែដលែហ្សនរបស់េយើង។
�រពិត៖
��ក់�ំង�ំងេនះពិត�េ្របើស��រេសេណទិក ែដល�នេ��ះ� mRNA (តំ�ងឲ្យ "��ក់�រ�ំ�រ
(messenger)" RNA) េដើម្បី្របយុទ��មួ យេមេ�គ ប៉ុែន� �មិន�ក់ព័ន��មួ យែហ្សនរបស់អ�កេឡើយ។
• ដូ ច�នក��ងេ��ះរបស់� mRNA ដំេណើរ�រដូ ច�អ� ក�ំ�រមួ យ។ ក��ងករណីេនះ mRNA
ែដល�នេ្របើក��ង��ក់�ំងេនះ្រ�ប់ឲ្យ�ង�យរបស់អ�កផលិត្រប�េតអុីនែដល
េបើកដំេណើរ�រ្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�ក។ mRNA អនុ��តឲ្យ�ង�យរបស់អ�ក
ទទួ ល�ន�រពីេមេ�គ េ�យមិន�ច់ឆ�ងេមេ�គេ�ះេ�យ��ល់។
• ប៉ុែន� �មិនប៉ះ�ល់ដល់ែហ្សនរបស់អ�កេឡើយ។ ចូ រចង�ំ� អ� កជួ ប្របទះស��រេសេណទិកពីរុក��តិ
និងសត� េផ្សងេទៀត្រគប់េពល
េ�េពលែដលអ� កបរ �េ�គ�។
�ង�យរបស់អ�កបំែបក�េ��
�រ�តុគីមីមូល��ន េ�យេ្របើ្រប�េតអុីន និង��ញ់ និង�បូ អុី្រ�តែដល��នេដើម្បីផ�ល់ឲ្យអ� កនូ វ
�មពល និងេធ� ើឲ្យេ�សិ�របស់អ�កដំេណើរ�រ។
ដូ ចចំណី��រែដលអ� កបរ �េ�គ
mRNA
ែដលអ� កទទួ ល�នេ�ក��ង��ក់�ំងពិត�ជះឥទ� ិពល
េលើសុខ�ពរបស់អ�ក ប៉ុែន� �មិន��ស់ប�រែហ្សនរបស់
�
អ�ក ឬ DNA របស់អ�កេ�ះេទ។
ឺ ូ ទស
�រយល់ខុសទី 5៖
េគនិ�យ���ក់�ំងេ�កុ�រ�ព�ចប�
� លឲ្យេកើតជំងអ
ី ឹម (autism) - ែ្រកង
��ក់�ំង�ំងេនះ�នផ� ក
� �រ�តុគីមីេ្រ�ះ��ក់ែដល�ច�នផលប៉ះ�ល់សខ
ុ �ពធ� នធ
់ � រែដរឬអី?
�រពិត៖
មិនពិត�ំងពីរ។ ��ក់�ំងេ�កុ�រ�ពគឺ��រ�រ�រដ៏ល�បំផុត និង�នសុវត� ិ�ពបំផត
ុ ្រប�ំងជំងឺ
េ្រ�ះ��ក់ ែដល្រត�វ�នផលិតេឡើង េហើយ��ក់�ំង�ំងេនះ្រត�វ�នេធ� ើេតស�សុវត� ិ�ព�៉ង
យកចិត�ទក
ុ �ក់ផងែដរ។
• �ដំបូងចំេ�ះ�រភ័យ��ចអំពជ
ី ំងឺអូទីសឹម - �េផ�ម
ើ េចញពីេវជ� បណ�ិតអង់េគ� ស��ក់ែដល
េ្រ�យមក្រត�វ�នេគរកេឃើញ��េ�ក្រ�ស់។ �រកុហកេនះ �នបន� េ�យ�រ
បុគ�លល្បីៗមួ យចំនួន�នេជឿ និងនិ�យតៗ��។ លទ� ផល? ទឹក្រ�ក់�ប់�នដុ��រ្រត�វ�ន
ខ� ះ��យេដើម្បីប��ញ�រពិតម� ងេហើយម� ងេទៀត (ឧ�ហរណ៍ �រសិក�មួ យ�នពិនិត្យេមើល�រក
� ំងអស់ែដលេកើតេ�ក��ង្របេទស�ណឺ�៉ករយៈេពល 8 ��ំ និង�នប��ញ�មិន�ន
ទំ�ក់ទំនង�ល់ែតេ�ះ)។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី ឪពុក��យែដល�ន�រភ័យ��ចមួ យចំនួន
េ�ែតេចៀស�ង��ក់�ំង េហើយេយើងេឃើញ�ន�រផ��ះជំងឺដ៏េ្រ�ះ��ក់ ែដលេយើង�ចប��រ
� ំង្រស �ង�ន។
• ប�� ី�តុផ្ស ំេ�ក��ង��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 គឺ�ម�� �ស់ - mRNA បូ ក
�មួ យ��ញ់មួយចំនួន (្រត�វ�នេ�� "លីពីដ" ែដល��ក្យម�៉ ងេទៀតស្រ�ប់��ញ់) បូ ក�មួ យ
អំបិល និងស� រេដើម្បីេធ� ើឲ្យបន្ស ំេនះ�នស� ិរ�ព។ �មពិត អ� ក�ចរកេមើល�តុផ្ស ំេ�េលើេគហទំព័រ
��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 របស់រដ� �លចំណី��រ និងឱសថ�ន។ អ� កនឹងេឃើញ� ��នអ� ីែដល
ែប� កេ�ះេទ។
�រយល់ខុសទី 6៖
��ក់�ំង�នផ� ក
� មី្រក�ឈប
ី (micro chip) ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ម�ន�រេដើរេហើរ។
�រពិត៖
��ក់�ំងេនះមិន�នផ� ក
� ឧបករណ៍�ម�នអ� ី�ង
ំ អស់។
• េរឿង��វេនះទំនង��នែចក�យេ�េលើអុីនធឺណិតែផ� កេលើ�រផ�យក��ង Facebook
មួ យែដល�េ�ក Bill Gates កំពុងេរៀងគេ្រ�ងេ្របើ្រ�ស់មី្រក�ឈីបេដើម្បីកំណត់អត� ស��ណ
មនុស្សែដល�នេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។ �មពិត េ�ក Gates �នបេ�� ញមតិេលើ
�រសិក�្រ�វ្រ�វមួ យែដលមិន�ក់ទង�មួ យជំងឺ COVID-19 �ល់ែតេ�ះ និង��នអ� ី�ក់ទង
�មួ យវត���មួ យែដល្រត�វបង� ប់េឡើយ។ �រសិក�េ�ះ និ�យអំពី វ �ធី��ស� មួ យេដើម្បី្រ�កដ�
អ� ក�ខ� ះ�ន�ក់��ក់�ំងេ�ក��ងប�
� ្របេទសែដល�នអ្រ���ប់�ត់បង់ជី វ �តខ� ស់េ�យ�រ
ជំងឺែដល�ចប��រេ�យ��ក់�ំង និង�ន្របព័ន�ទិន�ន័យសុខ�ពទន់េខ�យ។
ដូ ចេរឿង��វអំពីជំងឺអូទីសឹមែដរ េនះគឺ�េរឿង��វមួ យែដលពិ�កប�្ឈប់ េ�ះបី�េគ�ន
ប��ញ�រពិតម� ងេហើយម� ងេទៀតក៏េ�យ។
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�រយល់ខុសអំពី��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles

�រយល់ខុសទី 7៖
��ក់�ំងកំពុង្រត�វ�នជំរញ
ុ េ�េលើមនុស្ស្រប�ំងឆន� ៈរបស់ពួកេគ។
�
�រពិត៖
�រ�ក់�ក់�ំងេនះ គឺ��រស�័្រគចិត�សទ
ុ � �ធ។ េវជ�បណ�ត
ិ និងម�ន� ស
ី ុខ�ព��រណៈ កំពុង
ព��មផ�ល់ព័ត៌�នល� ៗដល់្រប�ជន�ក់ទងនឹងសុវត� �
ិ ព និង្របសិទ��ពរបស់��ក់�ំង�ំងេនះ
េដើម្បីឲ្យពួ កេគេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�េ�យ�នទទួ លព័ត៌�ន្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ េ�េពលដល់េវនពួ កេគ
ទទួ ល��ក់�ំង។ ��ននរ���ក់្រត�វ�នត្រម�វឲ្យ�ក់��ក់�ំងេឡើយ។
�រយល់ខស
ុ ទី 8៖
អ� កមិន�ចទុកចិត�មនុស្សែដល�នផលិត��ក់�ំង�ំងេនះ�នេឡើយ។ Big Pharma
(្រក �មហ៊ុនផលិតឱសថធំៗ) –មនុស្សែដល�នផលិត��ក់�ំង�ំងេនះ គឺចង់�នែត្រ�ក់ប៉ុេ�
� ះ េហើយ
ពួ កេគផ�ល់្រ�ក់ឲ្យេវជ�បណ�ត
ិ និ�យ�ផលិតផលរបស់ពួកេគ�នសុវត� �
ិ ព។
�រពិត៖
ខណៈែដល�នឧ�ហរណ៍ដ៏�្រកក់ៃន្រក �មហ៊ុនឱសថែដលយក្រ�ក់ចំេណញធំ�ងសុវត� ិ�ព
(ឧ�ហរណ៍ េ�យជំរុញ��ប
ំ ំ�ត់�រឈឺ�ប់�តិ�េភៀនែដលេញ�ន��ង
ំ �៉ងគំហុក) ដំេណើរ�រ
ស្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍ��ក់�ំង�ំងេនះ និង�រផលិតផលិតផល��ល់ គឺ�នត���ព េ�យ�ន
ព័ត៌�នស្រ�ប់អ�ក វ �ទ���ស�ឯក�ជ្យេ្រចើន�ងេពល�ៗ�ំងអស់។
• �រអភិវឌ្ឍ��ក់�ំង� ំងេនះ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ�ចំេ�ះមុខ��រណជន។ �មពិត �រ�យតៃម�
សុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ពរបស់��ក់�ំង (�ក្យែដល�នេ្របើេដើម្បី�នន័យ���ក់�ំង
�ន្របសិទ��ព) ្រត�វ�នចុះផ�យស្រ�ប់ឲ្យមនុស្ស្រគប់���ន។ េ�ះ�នន័យ� អ� ក ឬ
េវជ� បណ�ិតរបស់អ�ក�ច�ន�រ�យតៃម� � ំងេ�ះ និងសេ្រមចចិត��េតើ�រ្រ�វ្រ�វគឺ រ �ង�ំ និង
�េតើលទ� ផលគឺគួរឲ្យេជឿឬក៏អត់។
• មនុស្សែដល�យតៃម� �រ្រ�វ្រ�វ រ ួម�ន��ក់ដឹក�ំេវជ� ��ស� មកពី្រគប់មជ្ឈ��នទូ � ំង្របេទស
និងអ� កសេង� ត (ស�ជិកមិន�ន�រេ�ះេ��ត) តំ�ងឲ្យ្រក �មេវជ� ��ស� �េ្រចើន ែដលរ ួម�ន
្រក �មមួ យចំនួនែដល្របយុទ�តទល់�៉ង��ំងនឹង�រេរ �សេអើងពូ ជ��ស� ក��ងែផ� កេវជ� ��ស� ។ ពួ កេគ
មិន�នទទួ លកៃ្រមេដើម្បីេធ� ើ�រ�រេនះេទ - ពួ កេគ�នចូ លរ ួមេដើម្បីេផ� �ង��ត់គុណ�ព
របស់�រ្រ�វ្រ�វ និងេដើម្បី���សម�ព្រត�វ�ន�រ�រ�ំងពីេដើមរហូ តដល់ចប់ដំេណើរ�រ។
ស្រ�ប់ប�� ីេ��ះអ� ក�យតៃម� និងទីកែន� ងែដលពួ កេគេធ� ើ�រ សូ មចូ លេ��ន់
េគហទំព័រគណៈក��ធិ�រ្របឹក�េ�បល់ស�ីពី�រអនុវត� �រ�ក់��ប
ំ ��រ (ACIP)។

•

អ� ក�ចែស� ងយល់បែន� មអំពប
ី ុគ�ល� ំងេនះេ�យែស� ងរកពួ កេគ�មអន�ញ។
េវជ� បណ�ិតមិនទទួ ល�ន្រ�ក់បែន� មស្រ�ប់�រផ�ល់��ក់�ំងេឡើយ។ ពួ កេគទទួ លកៃ្រមស្រ�ប់�រ
ជួ បពិនិត្យែផ� កេវជ� ��ស� ដូ ច�រពិនិត្យែថ� ំចម្បងៗេផ្សងៗេទៀតែដរ។

�រយល់ខុសទី 9៖
សហគមន៍ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីន (Latinx) កំពុង្រត�វ�នេគចង��លឲ្យ�ក់��ក់�ំង
េ្រ�ះ��ក់�ំងមិន្រត�វ�នប��ក់��នសុវត� ិ�ពេ�េឡើយ។
�រពិត៖
សហគមន៍ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីនពិត��នេហតុផល�ម្របវត� ិ��ស� ែដល្រត�វភ័យ��ច
ចំេ�ះ�រចង��លចំៗ។ �រ្រព� យ�រម� េនះ គឺ�នេហតុផល្រតឹម្រត�វ េ្រ�ះ�លពីអតីត�ល្រប�ជន
ពណ៌សម្ប
� រ និង្រក �មែដល�ន�ត់បង់ឱ�ស ្រត�វ�នបង� ិតបង� ំ និងប���បឲ្យចូ លរ ួមក��ង�រ
ពិេ�ធន៍ឱសថ និង វ �ធី�រេវជ���ស�េ�យមិន�ន�រយល់្រពម �រ�រ�រអ� កជំងឺ ឬ�រអនុវត�
្រតឹម្រត�វ�មសីលធម៌។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ �មិនពិតេទេ�េពលេនះ។ សហគមន៍ជន�តិ
ែស្បកេ�� និង�ទីន មិន្រត�វ�នេគចង��លឲ្យទទួ ល��ក់�ំងេឡើយ។ ប៉ុែន� ្រក �ម��កំពុងទទួ ល
��ក់�ំងេ�យែផ�កេលើ�និភ័យ (risk) ែដលមនុស្សេ�ក��ង្រក �ម្របឈម។ ដូ េច� ះ ចេម� ើយគឺ ��ន (NO)
�រចង��លនរ���ក់ចំៗេឡើយ ប៉ុែន� ពិតែមន (YES) សហគមន៍ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីន�ច
ទទួ ល�ន��ក់�ំងមុនសហគមន៍េផ្សងេទៀត ែដលអ្រ�ឆ� ង �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ
និងអ្រ���ប់មិនខ� ស់ដូច។
ចូ រពិ�រ�ចំណុចដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• ឥឡ�វេនះ�ន��ក់�ំងចំនួនពីរ ្រត�វ�នេធ� ើេតស� េលើ្រប�ករច្រម �ះ។ �មពិត េគ�នខិតខំ
្របឹងែ្របងេដើម្បី���ននូ វ�រ�ប់ប��ល
� អ� កស� ័្រគចិត�ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីនេ�ក��ង
ចំែណកែដលេស� ើនឹងចំែណករបស់ពួកេគេ�ក��ង្រប�ករ េដើម្បី្រ�កដ�មិន�នក��ែដល
នឹងេធ� ើឲ្យ��ក់�ំងមិនសូ វ�ន្របសិទ��ព ឬមិនសូ វ�នសុវត� ិ�ពេ�ក��ងសហគមន៍� ំងពីរេ�ះ។
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�រយល់ខុសអំពី��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
េគ�នេធ� ើ�រខិតខំ្របឹងែ្របង�េ្រចើនេដើម្បី�ប់ប��ល
� ស�ជិកពី្រក �ម� ំងេ�ះ េដើម្បី���
ពួ កេគនឹងមិន��យ�ជនរងេ្រ�ះៃន�រេធ� ស្របែហសែផ� កេវជ� ��ស� ែដល�ចំេហៀង�ក់
��ងេទៀត�ក់ទងនឹង�រេរ �សេអើងពូ ជ�សន៍ក��ងេវជ� ��ស� ។
• ឥឡ�វេនះ �ទិ�ពកំពូលបំផុតេដើម្បីទទួ ល��ក់�ំងែដល�នេ�ះគឺបុគ�លិកជួ រមុខេ�ក��ង
�រែថ� ំសុខ�ព។ ��ប់ប��ល
� បុគ�លិកគ� ីនិក ដូ ច�្រគ�េពទ្យ គិ�នុប��យិ�រ
និងអ� កព��លេ�គ ក៏ដូច�មនុស្សែដលេធ� ើ�រេ�ក��ង វ �ស័យេផ្សងៗេទៀតដូ ច�មន� ីរពិេ�ធន៍
និងេស�កម� ប រ ���នមន� ីរេពទ្យ�េដើម។ ពួ កេគ្រត�វ�នផ� ល់�ទិ�ព េ្រ�ះពួ កេគ�ន�និភ័យ
(risk) ខ� ស់�ងក��ង�រប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គ េហើយពួ កេគ�ន�រៈសំ�ន់បំផុតេដើម្បីរក�ឲ្យ
្រប�ជនដៃទរស់�ន�នជី វ �ត។ លក� ណៈវ �និច�័យដូ ច��� ំងេនះ កំពុង្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីសេ្រមច�
េតើអ�ក្រត�វទទួ លប��ប់េទៀត េ្រ�ះេយើង�ំ�ច់្រត�វផ�ល់�ទិ�ពេលើ�រ�ក់��ក់�ំងមនុស្ស
មួ យចំនួនមុនអ� កដៃទ េ្រ�ះ�រផ� ត់ផ�ង�
់ � ក់�ំងគឺ�នកំណត់។ េ�េពលែដល�ន��ក់�ំងេ្រចើន
មនុស្ស្រគប់��ែដលចង់�ក់��ក់�ំង គួ រែត�ចទទួ ល�ន��ក់�ំង�ន�៉ង�យ្រស� ល។
• �នេហតុផលដ៏ល�េដើម្បីឲ្យសហគមន៍ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីន�ម�រ�រទទូ ល�ន��ក់�ំង
ែដលេស� �
ើ ព និង�ប់រហ័ស។ ្រប�ជនជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីន ្រពម� ំង្រប�ជន
�េមរ �កជន�តិេដើម និង្រប�ជន�ៃវ�ជន�តិេដើម ទំនង�ឆ� ងេមេ�គេ្រចើន�ងេគ
(�ញឹក�ប់ េ�យ�រល័ក�ខ័ណ��រ�រ ឬរស់េ�មិនល� ) ទំនង�ត្រម�វឲ្យ�ន�រស្រ�កព��ល
េ�មន� ីរេពទ្យេ្រចើន�ងេគេបើសិន�ឆ� ង និងទំនង���ប់�ត់បង់ជី វ �តេ�យ�រជំងឺ COVID-19
េ្រចើន�ងេគ។ ពួ កេគក៏�សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ�ងេគផងែដរ េបើសិន�ជំងឺ
េធ� ើឲ្យពួ កេគ្រត�វដកេចញពីក��ំងពលកម� ។ េបើសិន�អ� កេឃើញ��ង
ំ �៉ណូ ឬឮ�រផ្សព� ផ�យែដល
េលើកទឹកចិត�ឲ្យ្រប�ជនជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីនក��ង LA ទទួ ល��ក់�ំង គឺ�ឆ��ះប��ំងពី
�រ្រព� យ�រម� � ំងេនះ។ LA ចង់ឲ្យអ� កែដលរងេ្រ�ះធ� ន់ធ�របំផុត �នឱ�ស�ក់��ក់�ំង
ឲ្យ�ន�ប់បផ
ំ ុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។
ផលប៉ះ�ល់ស្រ�ប់្រប�ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីនក��ង LA គឺខ�ស់។ សូម�នអ� ែី ដលអ� ក�ចអំពី
��ក់�ំងពី្របភពែដល�ចទុកចិត��ន និងជែជក�មួ យមនុស្សែដល�នទទួ លព័ត៌�ន
្រគប់្រជ �ងេ្រ�យែដលអ� កទុកចិត� ដូ ច�េវជ�បណ�ត
ិ របស់អ�ក ្រគ� វ �ទ���ស�ែដលអ� ក��ល់ ឱសថ�រ �
និងេស�ើឲ្យពួ កេគេឆ� ើយតបនឹងសំណួរ និង�រ្រព� យ�រម� របស់អ�ក។ សំណួររបស់អ�ក �ន�រៈសំ�ន់
និងស័ក�ិសមនឹងេឆ� ើយេ�យបុគ�លែដល�នចំេណះដឹង និង�នទុកចិត�។
�រយល់ខុសទី 10៖
ខ��ំមិន្រត�វ�រ��ក់�ំងេនះេទ េបើសិន�ខ��ំេកើតជំងឺ COVID-19 រ ួចេហើយ។
�រពិត៖
េយើងមិនដឹង��ព�ុំធម� �តិ េ�លគឺ�ព�ុំែដលអ� កទទួ ល�នប��ប់ពីេកើតជំងឺ �នរយៈេពល
យូរប៉ុ�
� េ�ះេទ។ េយើងក៏មិនដឹង��េពញេលញឬក៏អត់ែដរ។ �នករណីែដល�នរក�ទុក
ក��ងឯក�រ�៉ងល� មួ យចំនួនតូ ចប��ញពី�រឆ� ងេមេ�គពីរដង។ ដូ េច� ះេ�ះបី�អ� ក��ប់េកើតជំងឺ
COVID-19 និង�ន�សះេស្បើយក៏េ�យ អ� កនឹងទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ព�
ី � ក់�ំងេនះ។
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