FAQs អំពមី ធ្យោបាយធ្យដវើ ធ្ំ ណរើ សាធារណៈ

ជំងរឺ លាកផ្លវូ ដធ្ងហើមកូរណា
ូ (COVID-19)
សាា នការណ៍ជំងឺរលាកផ្លូវដធ្ងហើមកូរូណាប្រធ្េទថ្ែី (COVID-19) កំពុងវិវឌ្ឍយ៉ា ងឆារ់រហ័ស ដូធ្្នេះសាធារណជនទូធ្ៅប្រវូ បានធ្ ើកទឹក្ិរតឲ្យពិនិរយធ្មើ ធ្េហទំព័រ COVID-19 ររស់ Department of Public Health និង ធ្េហទំព័រ ររស់ CDC សប្ារ់
ព័រ៌ានទាន់ធ្ហរុការណ៍។

1. ធ្រធ្ើ ោេសញ្ញាទូធ្ៅររស់ជងំ ឺ COVID-19 ានអវមី េះល ?
ជំងឺខ្ដ បានោយការណ៍ ានចារ់ពីមនុសសខ្ដ ានធ្ោេសញ្ញាកប្មិរប្សា រហូរដ ម់ នុសសខ្ដ ានជំងឺយងន់យងរខ្ដ ប្រូវការធ្ៅមនទីរធ្ពទយ និងសាល រ់បារ់រង់ជីវិរក៏ាន។ ធ្ោេសញ្ញាានដូ្ជា៖
•
•
•

ប្េុនធ្តត
កអក
ពិបាកដកដធ្ងហើម

2. ធ្រធ្ើ មធ្ោេធ្នេះឆ្លងធ្ោយរធ្រៀរណា?
ដូ្ជំងឺផ្លូវដធ្ងហើមធ្ផ្សងៗធ្ទៀរដូ្ជាជំងប្ឺ េុនផ្តតសាយយំខ្ដរ ធ្មធ្ោេកូរូណាខ្ដ ធ្កើរធ្ ើមនុសស ជាទូធ្ៅឆ្លងធ្ៅអនកដទទពីមនុសសខ្ដ បានឆ្លងធ្មធ្ោេនិងានធ្ោេសញ្ញាតាមរយៈ៖
•
•
•

រំណក់ទឹករូ្ៗខ្ដ ធ្កើរធ្ ើងតាមរយៈការកអក និងកណាតស់
ការរ៉ាេះពា ់ជិរសនិទធ ដូ្ជាការខ្ថ្ទាំអនកខ្ដ ធ្កើរជំងឹ
ការរ៉ាេះវរាុ ឬទផ្ទខ្ដ ានធ្មធ្ោេធ្ៅធ្ ើធ្ន្ទេះ រន្ទទរ់មករ៉ាេះារ់ ប្្មុេះ ឬខ្េនកមុននឹងលាងទដររស់អនក

3. ធ្រមើ អា្ុំ ្ការពារមលនួ ធ្ោយរធ្រៀរណា ធ្ៅធ្ព ធ្ប្រប្ើ បាស់មធ្យោបាយធ្យដវើ ធ្ំ ណរើ សាធារណៈ?
ដូ្ជំងឺផ្លូវដធ្ងហើមធ្ផ្សងៗធ្ទៀរខ្ដរ ទាំងធ្នេះេឺជាជំហានធ្ផ្សងៗខ្ដ ប្េរ់គ្នន អា្ធ្យវើបានជាធ្រៀងោ ់ទថ្ងធ្ដើមបីការ់រនាយហានិេយ័ ទនការធ្កើរជំងឺ ឬ្មលងធ្មធ្ោេធ្ៅអនកដទទ។ អនកេួរខ្រ៖
•
•
•
•
•
•

សាិរធ្ៅផ្ទេះធ្ៅធ្ព អនកឈឺ។
ធ្រើអា្ធ្យបាវើ ន ្ូររកាេំលារប្បាំមួយហវីររវាងអនក និងមនុសសខ្ដ អា្ានជំងឺ ខ្ដ ានអការៈកអក ឬប្េុនធ្តត។
ធ្ប្រើទឹកអន្ទម័យលាងទដខ្ដ ានជារិអា ់កុ យ៉ា ងរិ្ 60% រន្ទទរ់ពីរ៉ាេះពា ់ទផ្ទខ្ដ ធ្េឧសាហ៍រ៉ាេះ ដូ្ជារធ្គោ ខ្ដករងវិ ធ្ៅប្្ក្ូ ខ្មសកាន់ធ្ព ឈរ ឬរង់កាន់ទដ។ ្ូរលាងសាអ រទដររស់អនកជានិ្ច ធ្រើសិនជាធ្មើ ធ្ៅកមវក់
ធ្្ៀសវាងការរ៉ាេះខ្េនក ប្្មុេះ និងារ់ររស់អនកធ្ោយធ្ប្រើទដខ្ដ មិនទាន់បានលាង។
ពោយមធ្ប្រើរថ្យនតប្កុង និងរថ្ធ្េលើងធ្ៅធ្ព ខ្ដ វាមិនសូវរវ ់ខ្លំង។ ឆារ់ធ្្ញ ឬធ្្ញធ្ៅធ្យកាវើ រយឺរ ធ្រអាើ ្ធ្យបាវើ ន។
ធ្ៅធ្ព ធ្ដើរការ់ខ្ដករងវិ ធ្ៅប្្ក្ូ ្ូរធ្ប្រើប្រគ្នក ឬមនងទដររស់អនក

4. ធ្រមើ េ្ុំ រួ ពាក់ា៉ាស់ធ្ៅធ្ព ធ្ប្រប្ើ បាស់មធ្យោបាយធ្យដវើ ធ្ំ ណរើ សាធារណៈខ្ដរឬធ្ទ?
ធ្េមិនបានខ្ណន្ទំឲ្យមនុសសខ្ដ ានសុមភាព ពាអ ក់ា៉ាស់ធ្ដមើ បីការពារមលួនពីជំងឺ COVID-19 ធ្ ើយ ុេះប្តាខ្រអនកជំន្ទញខ្ថ្ទាំសុមភាពខ្ណន្ទំឲ្យធ្យវើដូធ្ចានេះ។
5. ធ្រមើ អា្ុំ ្ធ្យអវើ មវី េះល ធ្ទៀរធ្ដមើ បីការពារមលនួ ?
•
•
•
•

លាងទដររស់អនកឲ្យបានញឹកញារ់ជាមួយសារូ និងទឹកឲ្យបានយ់ ងរិ្ 20 វិន្ទទី ជាពិធ្សសរន្ទទរ់ពធ្ី ៅរនទរ់ទឹក មុនធ្ព ររិធ្ភាេអាហារ និងរន្ទទរ់ពញី ីសធ្មោរ កអក ឬកណាតស់។
សាអ រ និងសាល រធ្មធ្ោេធ្ៅធ្ វើ រាុ និងទផ្ទខ្ដ បានរ៉ាេះញឹកញារ់ ធ្ោយធ្ប្រើទឹកបាញ់លាងកនុងផ្ទេះយមែតា ឬប្កណារ់ជូរ។
ប្េរារ់ធ្ព អនកកអក ឬកណាតស់ធ្ោយធ្ប្រើប្កណារ់ជូរារ់ រន្ទទរ់មកធ្បាេះធ្ចា ប្កណារ់ជូរារ់កនុងយុងសប្ាម។ ធ្រសើ និ ជាអនកមិនានប្កណារ់ជូរារ់ សូមធ្ប្រទើ ដអាវររស់អនក (មិនខ្មនទដររស់អនកធ្ទ)។
ទទួ ការចាក់ថ្នំការពារប្េុនផ្តតសាយធ្ដើមបីោោំងជំងឺប្េុនផ្តតសាយ ធ្រើសិនជាអនកមិនទាន់បានធ្យធ្វើ ៅរដូវធ្នេះ។
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ជំងរឺ លាកផ្លវូ ដធ្ងហើមកូរណា
ូ (COVID-19)
•

្ូរពិនិរយជាមួយប្រេពខ្ដ អា្ទុក្ិរតជានិ្សច ប្ារ់ព័រា៌ នប្រឹមប្រូវ ទាន់ធ្ហរុការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19។
o Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH, County)
o
o
o

▪ http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
California Department of Public Health (CDPH, ថ្នក់រដឋ)

▪ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ថ្នក់ជារិ)
▪ http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
World Health Organization (WHO, អនតរជារិ)
▪

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ធ្រើសិនជាអនកានសំណួរ និង្ង់ជខ្ជកជាមួយនរណាាន ក់ ្ូរទូរស័ព្ធ្ទ ៅធ្ ម 2-1-1។
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