សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

�ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
�ន��ក់�ំង�េ្រចើនែដលកំពុងស� ិតក��ង�រអភិវឌ្ឍេដើម្បី�រ�រេយើងពីជំងឺ COVID-19។ �ងេ្រ�មេនះគឺ�
សំណួរទូ េ�មួ យចំនួនអំពី�រ�ក់��ក់�ំង និង��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19។

1. េហតុអ�ី�ន��រ�ក់��ក់�ំង�ន�រៈសំ�ន់?
�រ�ក់��ក់�ំង គឺ� វ �ធីែដល�នសុវត� ិ�ព និង�ន្របសិទ��ពេដើម្បីប��រជំងឺ។ ��ក់�ំងសេ���ះជី វ �ត�ប់�ន
�ក់ក��ងមួ យ��ំៗ។ េ�េពលេយើង�ក់��ក់�ំង េយើងមិន្រតឹមែតកំពុង�រ�រខ� �នឯងប៉ុេ�
� ះេទ ែតក៏�រ�រអ� ក
ជុំ វ �ញខ� �នេយើងផងែដរ។

2. េតើ��ក់�ំង�រ�រសហគមន៍េ�យរេបៀប�?
េ�េពលមនុស្ស��ក់�ក់��ក់�ំង េគនឹងែលងសូ វទំនង�ឆ� ងជំងឺ ឬចម� ងេមេ�គេ�មនុស្សដៃទេទៀត។ េ�េពល
មនុស្ស�ន់ែតេ្រចើន�ក់��ក់�ំង �នឹងសល់មនុស្ស�ន់ែតតិចែដលេមេ�គ�ចឆ� ង�ន ដូ េច� ះេមេ�គ�ន់ែតពិ�ក
ក��ង�រ�តត�ត។ េនះ្រត�វ�នេ���ព�ុំក��ងសហគមន៍ ឬ "�ព�ុំ�្រក �ម" (herd immunity)។ �ព�ុំ�្រក �ម
�ន�រៈសំ�ន់េ្រ�ះ��រ�រមនុស្សែដលមិន�ចទទួ ល��ក់�ំង�ន ឧ�ហរណ៍ពីេ្រ�ះពួ កេគេ�េក� ងេពក ឬ
�នជំងឺធ�ន់ធ�រេពក។

3. េតើ��ក់�ំងដំេណើរ�រ�៉ងដូ ចេម� ច?
��ក់�ំងដំេណើរ�រេ�យេ្រត�ម្របព័ន��ព�ុំរបស់�ង�យេដើម្បីឲ្យ��ល់ និង្របយុទ�្រប�ំងនឹងេមេ�គ។ ពួ ក��ត់
បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រេកើតជំងឺរបស់អ�កេ�យេធ� ើ�រ�មួ យ្របព័ន��រ�រធម� �តិក��ង�ង�យរបស់អ�កេដើម្បី
បេង� ើត��រ�រ�រ។
េ�េពលអ� ក�ក់��ក់�ំង ្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�កេឆ� ើយតប។ �៖
•
•
•

ែស� ងរកេមេ�គែដលកំពុងរុក�ន ដូ ច� វ �រុស ឬ�ក់េតរ �។
ផលិតអង់ទីករ (antibodies)។ អង់ទីករ គឺ�្រប�េតអុីនែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�មធម� �តិេ�យ
្របព័ន��ព�ុំេដើម្បីជួយ្របយុទ�នឹងជំងឺ។
ចង�ំជំងឺ និងរេបៀប្របយុទ��មួ យ�។ េបើសិន�អ� កប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គេ�ះប��ប់ពីទទួ ល��ក់�ង
ំ
្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�ក�ចបំ��ញ��៉ង�ប់រហ័ស មុនេពលអ� ក��ក់ខ� �នឈឺ។

្របព័ន��ព�ុំរបស់េយើង ្រត�វ�នរច�េឡើងេដើម្បីចង�ំ។ ប��ប់ពេី យើងទទួ ល��ក់�ំងមួ យ ឬេ្រចើនដូ ស
េយើង្រត�វ�ន�រ�រ្រប�ំងនឹងជំងឺក��ងរយៈេពលមួ យ។ េនះេហើយគឺ�អ� ីែដលេធ� ើឲ្យ��ក់�ំង�ន្របសិទ��ព
��ំងែបបេនះ។ ��ង�រព��លជំងឺប��ប់ពី�េកើត ��ក់�ំង�ច�រ�រេយើងកុំឲ្យឈឺពីដំបូងែតម� ង។

4. េតើអ�ក�ចេកើតជំងឺ COVID-19 ពី��ក់�ំងែដរឬេទ?
េទ។ ��ន��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 �មួ យែដលកំពុងស� ិតក��ង �រអភិវឌ្ឍេ�សហរដ� �េមរ �ក�នេមេ�គែដល
បង� ជំងឺ COVID-19 េ�ក��ងេ�ះេឡើយ។ ជួ ន�ល មនុស្ស�នអ�រៈ្រគ �នេ�� ឬអស់ក��ំង្រប�ណមួ យៃថ� ប��ប់
ពីទទួ ល��ក់�ំង។ េ�គស��� ំងេនះគឺធម� � និង�ស��ែដល�ង�យកំពង
ុ បេង� ើត�ព�ុំ។ អ� ក�ចែស� ងយល់
បែន� មអំពរី េបៀបែដល��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 ដំេណើរ�រេ� េគហទំព័រ CDC េនះ។
�ធម� ��េ្របើេពលពីរបីស��ហ៍េដើម្បីឲ្យ�ង�យបេង� ត
ើ �ព�ុប
ំ ��ប់ព�
ី រ�ក់��ក់�ំង។ េបើសិន�មនុស្ស��ក់
ឆ� ងេមេ�គែដលបង� ជំងឺ COVID-19 មុនេពល ឬប��ប់ពព
ី ួ កេគ�ក់��ប
ំ ��រ��មៗ េ�ះពួ កេគេ�ែត�ចេកើតជំងឺ
COVID-19 �នដែដល។ េនះគឺេ�យ�រ��ក់�ំងមិន�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់េដើម្បីផ�ល់�រ�រ�រេឡើយ។

5. េតើ�រ�ក់��ក់�ំងនឹងប�
� លឲ្យខ��េំ ធ� ើេតស� វ �ជ��នេ�េលើេតស�ជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ?
េទ។ ��ក់�ំងមិនប�
� លឲ្យអ� កេធ� ើេតស� វ �ជ��នេ�េលើ�រេធ� ើេតស� េមេ�គ (ដូ ច��រេតស្បេ�យត�រ) ែដលែស� ងរក
�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 បច��ប្បន� េឡើយ។ អ� ក�ចេធ� េើ តស� វ �ជ� �នេ�េលើ�រេធ� ើេតស� អង់ទីករមួ យចំនួន។ េនះគឺេ�យ
�រ វ �ធីមួយក��ងចំេ�ម វ �ធី�េ្រចើនែដល��ក់�ំងដំេណើរ�រ គឺ�របេ្រង�នឲ្យ�ង�យរបស់អ�កផលិតអង់ទីករ។
េមើល េគហទំព័រស� ីពី�រេធ� េើ តស� សុខ�ព��រណៈ េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពី�រេធ� ើេតស� រកជំងឺ COVID-19។
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

�ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
6. េតើ�ន��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 ប៉ុ��ន?
េ�ជុំ វ �ញពិភពេ�ក ��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 �ង 50 កំពុង្រត�វ�នេធ� ើេតស� េលើមនុស្ស។ �នែត��ក់�ំង
មួ យចំនួនតូ ចប៉ុេ�
� ះ ែដលកំពុង្រត�វ�នសិក�េ�េលើអ�កស� ័្រគចិត�េ�ក��ង�រ�កល្បងគ� ីនិក្រទង់្រ�យធំ
(ដំ�ក់�លទី 3) េ�សហរដ� �េមរ �កេដើម្បីេមើល�េតើ�ដំេណើរ�រល� ប៉ុ�
� ។ េមើល�រែណ�ំអំពី �រ�កល្បងគ� ីនិក
និង��ក់�ំង េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពី�រសិក�ដំ�ក់�លទី 3។

7. េតើខ��ំនឹង�ំ�ច់្រត�វ�ក់��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 ប៉ុ��នដង?
��ក់�ំងប��រ ជំងឺ COVID-19 �គេ្រចើនែដលកំពុង្រត�វ�នេធ� ើេតស� ្រត�វ�នផ�ល់ពរី ដូ សេ�យ�នគំ�ត
រយៈេពលពីរបីស��ហ៍ព�
ី � ។ ���រសំ�ន់ែដល្រត�វទទួ ល��ក់�ំង្របេភទដូ ច��ស្រ�ប់�រ�ក់� ំងពីរដង។

8. េតើខ��ំនឹង្រត�វបង់្រ�ក់េដើម្បីទទួ ល�ន��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ?
េទ។ េវជ� បណ�ិត ឬឱសថ��នរបស់អ�ក�ចគិតៃថ� ស្រ�ប់�រផ� ល�
់ � ក់�ំង ប៉ុែន� �គួ រែត្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េ�យ
្រក �មហ៊ុន����ប់រង��រណៈ និងឯកជន។ មនុស្សែដល��ន�រ����ប់រងសុខ�ព �ចទទួ ល�ន��ក់�ំង
ប��រជំងឺ COVID-19 េ�យឥតគិតៃថ� ។ មិន�ន�របង់្រ�ក់េចញពីេ�េ�៉��ល់េ�ះេទ។

9. េតើនឹង�ន��ក់�ំង្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ែដរឬេទ?
�នឹងមិន�ន��ក់�ំង្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់����មៗេ�ះេទ។ េគ�នេរៀបចំែផន�រេដើម្បីែចក�យ
��ក់�ំងែដល�នកំណត់� ំងេនះ�មវ �ធីែដលយុត�ធ
ិ ម៌ ្រតឹម្រត�វ�មសីលធម៌ និង�នត���ព។ បុគ�លិក
ែថ� ំសុខ�ព និងមនុស្សែដលរស់េ�ក��ងមន� ីរែថ� ំរយៈេពលែវង (ដូ ច�ផ� ះែថ� ំ) នឹងទទួ ល�ន��ក់�ង
ំ មុនេគ។
ឺ
�
េ�លេ�គឺេដើម្បីឲ្យមនុស្ស្រគប់���ចទទួ ល�ន�ក់�ំងប��រជំង COVID-19 �ន�៉ង�យ្រស� លេ�េពលែដល
�នបរ ��ណេ្រចើន។ ��ចេ្របើេពលពីរឬបីែខ។

10. េហតុអ�ី�ន�េយើង្រត�វ�រ��ក់�ំង េបើសិន�េយើង�ចេធ� ើេរឿងេផ្សងៗេទៀត ដូ ច��ររក�គំ�តសង� ម
និង�រ�ក់�៉ស់?
េយើង�ំ�ច់្រត�វេធ� ើឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�នេដើម្បីប�្ឈប់ជំងឺ�តត�តសកលេនះ។ ��ក់�ំងជំរុញ
្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�ក ដូ េច� ះ�នឹងរ ួច�ល់េដើម្បី្របយុទ��មួ យេមេ�គ េបើសិន�អ� ក្រត�វ�នប៉ះ�ល់។ ជំ�នេផ្សង
េទៀត ដូ ច��៉ស់និង�ររក�គំ�តសង� ម ជួ យ�ត់បន� យឱ�សរបស់អ�កក��ង�រប៉ះ�ល់ឬ�រចម� ងេមេ�គ។ រ ួម��
ឧបករណ៍� ំងេនះផ� លជ
់ ូ ន�រ�រ�រដ៏ល�បំផុតពីជំងឺ COVID-19។

11. េបើសិន�ខ��ំ��ប់េកើតជំងឺ COVID-19 រ ួចេហើយ េតើខ��ំេ�ែត�ំ�ច់្រត�វ�ក់��ក់�ំងែដរឬេទ?
ឹ េ�េឡើយ�
្រតឹម្រត�វ អ� កពិត�្រត�វ�រ��ក់�ំងេនះ េ�ះបី�អ� ក��ប់េកើតជំងឺ COVID-19 ក៏េ�យ។ េយើងមិន�ន់ដង
អ� ក្រត�វ�ន�រ�រយូរប៉ុ�
� ប��ប់ពអ
ី � កេកើតជំងឺ COVID-19 េ�ះេទ ដូ េច� ះ���រសំ�ន់ែដល្រត�វ�ក់��ក់�ំង
េដើម្បីព្រងឹង�ព�ុំរបស់អ�ក។

12. េតើខ��ំគួរទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង�រ�រជំងឺ្រគ �ន���យធំែដរឬេទ?
ឺ � �យធំ) និងជំងឺ COVID-19 ទំនង�នឹង រ �ក�ល�លេ�រដូ វ
�ទ/�ស! េមេ�គែដលបង� ជំងឺ្រគ �ន���យធំ (ជំង�
រ�េនះ។ ��ក់�ំង�រ�រជំងឺ្រគ �ន���យធំ �រ�រអ� កែតពីជំងឺ្រគ �ន��យ�យធំប៉ុេ�
� ះ ប៉ុែន� �៉ងេ�ច�ស់
��នន័យ�អ� កនឹងមិន�ន�និភ័យៃន�រឆ� ងជំងឺ្រគ �ន���យធំ និងជំងឺ COVID-19 ក��ងេពលែតមួ យេឡើយ។
��ច�រ�រអ� កពី�រេកើតជំងឺ�ន់ែតធ� ន់ធ�រ។ ឥឡ�វេនះ �រទទួ ល��ក់�ំងប��រជំងឺ្រគ �ន���យធំ �ន�រៈសំ�ន់
�ងេពល�ៗ� ំងអស់។ េបើសិន�អ� កចង់ទទួ ល��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 ក��ងេពល�ប់ៗេនះ ចូ រ�កសួ រ
េវជ� បណ�ិតរបស់អ�កអំពីេពលេវ�ល� បំផុតេដើម្បីទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំងប��រជំងឺ្រគ �ន���យធំ។ េនះគឺេ�យ�រ
��ក់�ំង� ំងពីរេនះ �ច្រត�វ�នផ� ល់រយៈេពលពីរបីស��ហ៍��តពី��។
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សំណួរែដល�នសួរញឹក�ប់ (FAQs)

�ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19
13. េតើឥឡ
� វេនះខ��ំ�ចេធ� ើអ�ីខ�ះេដើម្បី�រ�រខ� �នខ��ំពី�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ្រ�ះមិន�ន់�ន��ក់�ំង
េ�េឡើយេ�ះ?
អ� កគួ រែត្រគប�ត់ និង្រចមុះរបស់អ�កេ�យេ្របើរ�ំងមុខេពលេ�ជិតអ� កដៃទ េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ��មួ យ
មនុស្សែដលឈឺ អនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ និង�ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់។ េមើល�រែណ�ំស្រ�ប់
ី � កទទួ ល��ក់�ំងក៏េ�យ។
�រ�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) របស់អ�ក។ អ� កគួ របន� េធ� ើដូេច� ះ េ�ះបីប��ប់ពអ
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