FAQ អំពីបុគ�លិកែថ�ំ និង្រគប់្រគងសត�

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
11/6/20៖
�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពព័ត�
៌ ន�ក់ទងនឹង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក
ក៏ដូច��រ�ក់ឲ្យេ��ច់ពីេគ និង�រ្រគប់្រគងសត� ចិ��ឹមេ�ក��ងទីជ្រមក។

1. េតើេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ីគឺ�អ� ី?

េមេ�គកូ រ� ូ�គឺ�អម្ប
� រេមេ�គដ៏ធំមួយ។ េមេ�គ�េ្រចើនក��ងអម្ប
� រេនះចម� ងេ�គដល់
សត� ប៉ុែន� េមេ�គកូ រ� ូ�មួ យចំនួនមកពីសត� �ច វ �វឌ្ឍ (��ស់ប�រ)� និងចម� ងេ�គដល់
មនុស្ស ប��ប់មករ �ក�ល�លពីមនុស្សេ�មនុស្ស�ន។ េនះ�អ� ីែដល�នេកើតេឡើង
ចំេ�ះេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ីបច��ប្បន� ។
ជំងឺែដលបង� េឡើងេ�យេមេ�គកូ រ� ូ�េ�
េលើមនុស្ស�ច�ន�ប់ពជ
ី ំងឺ្រ�លេ�ជំងឺមធ្យម
ដូ ច�្រគ �ន���យទូ េ�។
មួ យ
ចំនួនេទៀតដូ ច�េមេ�គ SARS ឬ MERS ប�
� លឲ្យ�នជំងឺធ�ន់ធ�រដូ ច�រ�កសួ ត
�េដើម។

2. េតើេ�គស��ទូ េ�របស់ជំងឺ COVID-19 េ�េលើមនុស្ស�នអ� ីខ�ះ?

េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 �ច�ប់ប��ល
� េ�គស��មួ យឬេ្រចើនក��ងចំេ�ម
េ�គស��ដូ ចតេ�៖ ្រគ �នេ�� ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ើម ្រគ �នរ�
ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក រមូ លេ�ះឬក� �តចេ��រ �គរ ូស
តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ ឬែលងដឹងរស�តិឬក� ិនែដលថ�។ី
ប�� ីេ�គស��េនះ
គឺមិនេពញេលញេឡើយ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីេ�គស��
សូ មេមើល
ph.lacounty.gov/covidcare។

3. េតើជំងឺ COVID-19 ឆ� ងេ�យរេបៀប�?

ដូ ចជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេផ្សងៗេទៀតែដរ េមេ�គកូ រ� ូ�ែដលេកើតេលើមនុស្ស �ទូ េ�
ឆ� ងេ�អ� កដៃទពីមនុស្សឈឺ�មរយៈ៖
• តំណក់ទឹកតូ ចៗែដលេកើតេឡើង�មរយៈ�រក� ក
�រក�
� ស់
ឬ�រ
និ�យ
• �រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ដូ ច��រែថ� ំអ� កែដលេកើតជំងឺ
• ជំងឺ COVID-19 ក៏�ចឆ� ង�មរយៈ�រប៉ះៃផ� ឬវត��ែដល�នេមេ�គេ�
េលើេ�ះ េហើយប��ប់មកប៉ះ�ត់ ្រចមុះ ឬែភ� កផងែដរ ប៉ុែន� �មិន្រត�វ
�នេគគិត�� វ �ធីចម្បងែដលេមេ�គេនះឆ� ងេឡើយ។ មនុស្សមួ យចំនួន
ឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�យមិនេចញេ�គស��េឡើយ ប៉ុែន� ពួ កេគេ�ែត
�ចចម� ងជំងឺេនះេ�អ� កដៃទ�នដែដល។

4. េតើសត� ចិ��ឹម�ចឈឺេ�យ�រ និងចម� ងជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ?

មកទល់បច��ប្បន� េនះេ�ក��ងសហរដ� �េមរ �ក �នរ�យ�រណ៍�េ្រចើនអំពស
ី ត�
ែដលេធ� េើ តស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 �គេ្រចើនប��ប់ពីប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ�
�មួ យមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។ �ប��ញ� េមេ�គេនះ�ចឆ� ងពី
មនុស្សេ�សត� េ�ក��ង��ន�ពខ� ះ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ មិន�នរ�យ
�រណ៍�មួ យប��ញ�មនុស្ស
ឬ��ស់សត� ចិ��ឹមឆ� ងជំងឺ
COVID-19
ពី
សត� ចិ��ឹមរបស់ខ� �នេ�ះេទ។ េ�េពលេនះ មិន�នភស���ងប��ញ�សត� ចិ��ម
ឹ
រ ួម� ំងសត� ែឆ� និងសត� ���ចចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�មនុស្ស�នេ�ះេទ។

5. េតើខ��ំ�ច�រ�រខ� �នឯងពី�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ខណៈេពលេ�

េធ� ើ�រេ�យរេបៀប�?

បុគ�លិកែដល�នេ�គស���ក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 គួ រស� ត
ិ េ�ផ�ះ និងនិ�យ�មួ យ

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
11/6/20 Animal Care and Control FAQ (Cambodian)

�រសំ�ន់ៗ៖
________________________
មិន�នភស���ង�មួ យ
ប��ញ�សត� ចិ��ឹម
�ចចម� ងជំងឺ COVID-19
េ�មនុស្សេ�ះេទ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ សត�
ចិ��ឹម�ចចម� ងជំងឺេផ្សងៗ
េទៀតេ�មនុស្ស�ន ដូ េច� ះ
ចូ រ�ងស��តៃដរបស់អ�ក
មុននិងេ្រ�យពីប៉ះ�ល់
សត� ចិ��ឹម។
បុគ�លិកែថ� ំ និង្រគប់្រគង
សត� គួរែតអនុវត� �មពិធី�រ
ស� ង់�រស្រ�ប់�ត់ែចងសត�
ែដលឈឺ ឬសត� ែដល�ន
ប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម៖

_________________________________________

�យក��នសុខ�ព��រណៈ
របស់េ�នធី Los Angeles
ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1

http://publichealth.lacounty.g
ov/media/Coronavirus/

Centers for Disease
Control and Prevention
http://www.cdc.gov/coronavirus/
novel-coronavirus-2019.html

FAQ អំពីបុគ�លិកែថ�ំ និង្រគប់្រគងសត�

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
អ� កផ� ល់េស�របស់ខ� �នអំព�
ី រេធ� ើេតស� ។ អ� កែដល�នេធ� ើេតស� វ �ជ� �នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ឬែដល្រត�វ�ន្រ�ប់
េ�យអ� កផ� លេ់ ស�របស់ខ� �ន� ពួ កេគ�នជំងឺ COVID-19 គួ រេ��ច់េ�យែឡក េហើយមនុស្សែដល�អ� កប៉ះ�ល់ជិត
ស� ទ
ិ � �មួ យករណីជំងឺ COVID-19 ែដល�នប��ក់ពីមន� ីរពិេ�ធន៍ គួ រស� ិតេ�ផ� ះេ�យស្រ�កពី�រ�រ និង
េ��ច់ពេី គ។ េគគួ រ�ក់រ�ំងមុខេ�ក��ងទីជ្រមក� ំងមូ ល េហើយ�ររក�គំ�ត�ង�យគួ រ្រត�វ�នអនុវត� េ�្រគប់
ទីកែន� ង� ំងអស់ៃនទីជ្រមកឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។
េ�េពលេគមិន�ចអនុវត� �ររក�គំ�ត�ង�យ�ន (ឧ. ក��ងអំឡ
� ងដំេណើរ�រេពទ្យសត� ) បុគ�លិកទីជ្រមក្រត�វែត
េ្របើឧបករណ៍�រ�រ��ល់ខ� �នែដលសម្រសប។ េមើល �រែណ�ំស្រ�ប់បុគ�លិកេពទ្យសត� (Guidance for Veterinary
Practice Staff) ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម។

6. េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�ីេបើសិន�ខ��ំ្រត�វែតប៉ះ�ល់�មួ យសត� ចិ��ឹម

ែដល�នេ�គស��ជំងឺផ� វ� ដេង� ម
ើ ?

ែដល�នប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ��មួ យមនុស្ស

េ�ះបី��និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺពេី �មសត� �នក្រមិត�បក៏េ�យ បុគ�លិកទីជ្រមក្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ន
�រ្រប �ង្របយ័ត�ដូច�ងេ្រ�ម៖
• �ក់�៉ស់ �វេ្រ��រ�រ និងេ្រ�មៃដ។ PPE ែដល�នែណ�ំែផ� កេលើ្របវត� ិសត� ៃដគូ �ចរក�នេ� ទីេនះ។
• �ងៃដរបស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកមុននិងេ្រ�យពី�រប៉ះ�ល់សត� ម�ងៗ។
• កុំអនុ��តឲ្យសត� លិតមុខរបស់អ�កក��ងអំឡ
� ងេពល�ត់ែចង
និងេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់េ្រចើនេពកដូ ច�
អែង� ល ឱប ឲ្យចំណីេ�យៃដ និងែចករ� ែលកចំណី��រ។

7. េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�ីខ�ះ េបើសិន�ខ��ំ��
ំ ច់្រត�វេ�យកសត� ចិ��ឹមមកពីលំេ���នអ� កែដល�នឆ� ងជំងឺ COVID-19?
•

•

•

េ�េពលែដល�ចេធ� �
ើ ន ចូ រេចៀស�ង�រចូ លេ�ក��ងផ� ះេដើម្បីទប់��ត់�រចម� ងពីមនុស្សេ�មនុស្ស។ សត�
ចិ��ឹមគួ រ្រត�វ�ន្របមូ លេ�យបុគ�លិកខណៈរក�គំ�ត�៉ងតិច 6 ហ� ីតពីមនុស្សែដលរស់េ�េ�ក��ងផ�ះ និង
�ក់ក្រមិត�រប៉ះ�ល់�មួ យបរ ���ន។ � ំងបុគ�លិក្រគប់្រគងសត� និងអ� ក�ំងទីលំេ�ែដល្របគល់សត� គួ រ
�ក់រ�ំងមុខសម្រសបក��ងអំឡ
� ង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងដ៏ខ�ីេនះ។ េគមិនគួ រយកវត��ដូច��ន ែខ្ស និងរបស់
េលងេចញពីផ�ះសែម្បងេ�ះេឡើយ។
�ងៃដមុន និងេ្រ�យពីប៉ះ�ល់សត� ចិ��ឹម (េ្របើ�ប៊ូ និងទឹក ឬទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល
60%)។ េពល្រតឡប់េ�ដល់ទីជ្រមកវ �ញ ចូ រស��ប់េមេ�គរថយន� ដឹក �ងៃដ និង��ស់ប�រសំ
� េលៀកបំ�ក់
របស់អ�ក។

េបើសិន��រ្របមូ លសត� ចិ��ឹម�ក់ព័ន�នឹង�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យមនុស្សេ�ក��ង្រគ� �រ
ែដល�នឆ� ងជំងឺ COVID-19 ឬ�នប៉ះ�ល់�មួ យបរ ���នែដល�នេមេ�គ �រេ្របើ្រ�ស់ PPE និង
�របណ��ះប�
� លអំពី�រេ្របើ្រ�ស់�ឲ្យ�នសម្រសប គឺ្រត�វ�នែណ�ំ។ េ�ះ និងេ�ះេ�ល ឬ
ស��ប់េមេ�គ និងេ�កគក់ (េបើ�ចេធ� ើ�ន) �ល់ PPE �ំងអស់ និងែស្បកេជើងប��ប់ពីយកសត�
្រតឡប់មកទីជ្រមកវ �ញ។

8. េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�ី េបើសិន�សត� ចិ��ឹម្រត�វប��ង
ំ េ�ក��ងទីជ្រមក?
•
•
•
•
•
•

�ក់េ្រ�មៃដ និង�វ�រ�រេ្រ�/សំេលៀកបំ�ក់បិទជិត ែដល�ចេ�កគក់�ន និងែស្បកេជើង�ច់េ�យ
ែឡកេ�េពល�ត់ែចងសត� ចិ��ឹមស្រ�ប់�រយកចូ ល។
�ងៃដប��ប់ពីប៉ះ�ល់សត� នីមួយៗ ប��ប់ពីេ�ះេ្រ�មៃដ។
េគែលងែណ�ំឲ្យងូ តទឹក ឬេ្របើ�រ�តុស��ប់េមេ�គទូ េ�េ�េលើសត� ឬសត� ចិ��ឹមេនះេទៀតេហើយ។
ស��ប់េមេ�គៃផ�េ�ក��ងទីកែន� ងេ្របើ្រ�ស់ទូេ�ែដល�នប៉ះ�ល់េ�យសត� ែដលរង�រប៉ះ�ល់��មៗ។
�ក់សត� ចិ��ឹមឲ្យេ��ច់េ�យែឡកេ�ក��ងបន� ប់ែដល�នកំណត់ស្រ�ប់ែតសត� ែដល�នប៉ះ�ល់
្រសេដៀង�� េ���យពី្រប�ករទូ េ�។
សត� ែដល�នប៉ះ�ល់គួរ្រត�វ�នបំែបក�ម្របេភទ (ឧ. សត� ែឆ�
េ�ក��ងបន� ប់�ច់េ�យែឡកពីសត� ��)។
បិទផ�យ��កស��េ�េលើផ�ះសត� (kennel) ែដលកំណត់អត� ស��ណសត� ចិ��ឹម �រប៉ះ�ល់របស់� និង
"�មប៉ះ" (Do Not Touch)។

�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
11/6/20 Animal Care and Control FAQ (Cambodian)

FAQ អំពីបុគ�លិកែថ�ំ និង្រគប់្រគងសត�

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
•
•
•

•
•
•

យកសត� ចិ��ឹមេចញេ្រ�ស្រ�ប់�របេ�� ញ/លំ�ត់្រ�ណេ�ក��ងទីកែន� ង�ច់េ�យែឡកែដល�ច
េធ� ើអ�ម័យ�ន ប៉ុែន� កុំអនុ��តឲ្យ�ន�រប៉ះ�ល់េ�យ��ល់�មួ យមនុស្ស និងសត� េផ្សងេទៀត។
�ម�នស��ៃនជំងឺរបស់សត� ឲ្យ�នដិតដល់
និង�យ�រណ៍េ��យក��នសុខ�ព��រណៈ
កម� វ �ធី
សុខ�ព��រណៈបសុព��ល (Veterinary Public Health Program) ��មៗេបើសិន�អ� កអេង� តេឃើញ
ស��ៃនជំងឺ។
�ត់�ំងបុគ�លមួ យចំនួនតូ ចែដល�ចេ�បន� ប់េនះេដើម្បីឲ្យចំណី ស��ត និងែថ� ំសុខ�ព – េដើម្បី�ក់
ក្រមិតេលើចំនួនទីកែន� ងខុសៗ��ែដលេមេ�គ�ចចម� ងេ�េ�ក��ងទីជ្រមកេនះ។ បុគ�លិកែដល�ន�និភ័យ
(risk) ខ� ស់ៃន�រ�នផលវ ��លេ�យ�រជំងឺ COVID-19 គួ រេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យសត� � ំងេនះ។
រក�កំណត់្រ�ៃនបុគ�លិក� ំងអស់ែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យសត� ស្រ�ប់�រ�ម�នសុខ�ព�រ�រ។
អនុវត� �មពិធី�រទីជ្រមកស្រ�ប់�រស��ប់េមេ�គស� ង់�រេលើទីជ្រមក
និង�នយន� ែដល�នេ្របើេដើម្បី
ដឹកជ��ន
� សត� ។ ស��តបន� ប់ែដល�នកំណត់េ�ះេ្រ�យេគបំផុតេធៀបេ�នឹងទីជ្រមក� ំងមូ ល។
បេង� ើន�រេធ� ើអ�ម័យៃនទីកែន� ងែដល�ន�រប៉ះ�ល់េ្រចើន (ៃដ��រ តុ ែខ្ស ឧបករណ៍ផ��ក កុំព� ្យទ័រ)។
េ�ះែលងសត� េ�ឲ្យ��ស់ វ �ញឲ្យ�ន�ប់បផ
ំ ុត�មែដល�ចេធ� �
ើ ន។ េបើសន
ិ �សត� ចិ��ឹមែដល�នប៉ះ�ល់
្រត�វែតយកេ�ចិ��ឹម
ឬឲ្យេគចិ��ឹម
ចូ ររក��រយៈេពល
14
ៃថ� គិត�ប់ពី�រប៉ះ�ល់ែដល�នដឹង
េលើកចុងេ្រ�យេ�ទីជ្រមក�មុនសិន។
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