FAQ ស្រ�ប់��ស់សត� ចិ��ឹម

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
11/6/20៖ �នបែន� មបច��ប្បន� �ព�ក់ទងនឹង�រចម� ងជំងឺ។

1. េតើេមេ�គកូ រ� ូ�គឺ�អ� ?ី

�នេមេ�គកូ រ� ូ��េ្រចើន្របេភទ ែដលបង� ឲ្យ�នជំងឺេ�េលើមនុស្ស
និងសត� ។ េមេ�គ�ំងេនះ គឺខុសៗ�� និងមិនសូ វ�នទំ�ក់ទំនងនឹង
��ប៉ុ��នេទ។ េ�េលើមនុស្ស េមេ�គកូ រ� ូ�មួ យចំនួនបង� ឲ្យ�នជំងឺផ� វ�
ដេង� ើម�ងេលើក្រមិត្រ�ល ដូ ច����យទូ េ� ខណៈែដលមួ យចំនួន
តូ ច�ចបង� ឲ្យ�នជំងឺធ�ន់ធ�រដូ ច� SARS និង MERS។ េ�េលើសត�
�នេមេ�គកូ រ� ូ�ែដល�ចបង� ឲ្យ�នេ�គស���េ្រចើនេ�េលើសត�
ចិ��ឹម ដូ ច�ជំងឺផ� វ� ដេង� ើម ឬ�គរ ូស �្រស័យេលើ្របេភទសត� និង
្របេភទេមេ�គកូ រ� ូ��ក់�ក់។ មកទល់េពលេនះ េមេ�គកូ រ� ូ�ែដល
បង� ជំងឺេ�េលើសត� ចិ��ម
ឹ មិន្រត�វ�នេគដឹង�ឆ� ងេ�មនុស្សេទ។

2. េតើជំងឺ COVID-19 គឺ�អ� ី?

េមេ�គកូ រ� ូ�មួ យចំនួនមកពីសត� �ច វ �វឌ្ឍ (��ស់ប�រ)� េ��េមេ�គកូ រ� ូ�
ថ�ីេកើតេលើមនុស្ស ែដល�ចរ �ក�ល�លពីមនុស្សេ�មនុស្ស�ន។ េនះគឺ�
អ� ីែដល�នេកើតេឡើង�មួ យេមេ�គកូ រ� ូ�ែដលេគ��ល់� SARS-CoV-2
ែដលបង� ឲ្យ�នជំងឺមួយេ�� COVID-19 េ�េលើមនុស្ស។

3. េតើជំងឺ COVID-19 ឆ� ងេ�យរេបៀប�រ�ងមនុស្ស?

ដូ ចជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេផ្សងៗេទៀតែដរ េមេ�គកូ រ� ូ�ែដលេកើតេលើមនុស្ស
�ទូ េ�ឆ� ងេ�មនុស្សេផ្សងេទៀតពីអ�ក�នផ��កជំងឺ�មរយៈ៖
• តំណក់ទឹកតូ ចៗែដលេកើតេឡើង�មរយៈ�រក� ក
ក�
� ស់ឬ�រនិ�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�គ
ឆ� ងេ�ះេទ។ មនុស្សមួ យចំនួនឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�យ
មិនេចញេ�គស��េឡើយ ប៉ុែន� ពួ កេគេ�ែត�ចចម� ងេមេ�គេនះ
េ�អកដៃទ�ន។
4. េតើសត� ចិ��ឹម�ចឈឺេ�យ�រ និងចម� ងជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ?
មកទល់បច��ប្បន� េនះ េ�សហរដ� �េមរ �ក�នរ�យ�រណ៍�េ្រចើន
ប��ញ�សត� េធ� េើ តស� វ �ជ��នស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 �គេ្រចើន
ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19។
�ប��ញ�ក��ង��ន�ពខ� ះ េមេ�គេនះ�ចឆ� ងពីមនុស្សេ�សត� �ន។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ មិន�ន់�នរ�យ�រណ៍ប��ញ�មនុស្ស
ឬ��ស់សត� ចិ��ឹមឆ� ងជំងឺ COVID-19 ពីសត� ចិ��ឹមរបស់ខ� �នេឡើយ។
េ�េពលេនះ មិន�នភស���ងប��ញ�សត� ចិ��ឹម រ ួម�ំងសត� ែឆ�
និងសត� ���ចចម� ងជំងឺ COVID-19 េ�មនុស្ស�នេ�ះេទ។
Los Angeles County Department of Public Health
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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�រសំ�ន់ៗ៖
មិន�នភស���ង�មួ យប��ញ�
សត� ចិ��ឹម�ចចម� ងជំងឺ COVID-19
េ�មនុស្ស�នេ�ះេទ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ សត� ចិ��ឹម
�ចចម� ងជំងឺេផ្សងៗេទៀតេ�មនុស្ស
�ន ដូ េច� ះចូ រ�ងស��តៃដរបស់
អ� កប��ប់ពី�ត់ែចងសត� ចិ��ឹម។
អ�ម័យល� និង�រែថ� ំបសុព��ល
ជួ យរក�ឲ្យសត� ចិ��ឹម និងមនុស្ស
�នសុខ�ពល� �និច�។

េតើ��រណជន�ចរកព័ត៌�ន
បែន� មេ�កែន� ង��ន?

Los Angeles County
Department of Public Health
ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1
California Department of
Public Health
916-558-1784
Centers for Disease Control
and Prevention
800-CDC-INFO
800-232-4636

FAQ ស្រ�ប់��ស់សត� ចិ��ឹម

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
5. ខ��ំ�នសត� ចិ��ឹមមួ យក�ល។ េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�ីខ�ះ?
េ�ះបី��និភ័យ (risk) ៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�េលើសត� ចិ��ឹម�នក្រមិត�បក៏េ�យ �នជំងឺ
េផ្សងៗេទៀត�េ្រចើនែដល�ចេធ� ើឲ្យសត� ឈឺ និង�ចចម� ងពីសត� េ�មនុស្ស។ �្រស័យេហតុេនះ ��រល�
គួ រ�ងស��តៃដប��ប់ពីេ�ជិតសត� �និច�។ �ប់ប��ល
� សត� ចិ��ឹមេ�ក��ង�រេធ� ើែផន�រេ្រត�មខ� �ន
របស់្រគ� �រអ� ក។

6. ខ��ំេកើតជំងឺ COVID-19 េហើយខ���
ំ នសត� ចិ��ឹម ឬសត� េផ្សងៗេទៀត។ េតើខ��ំគួរេធ� ើអ�ីខ�ះ?
េ�េពលែដលអ� កេកើតជំងឺ COVID-19 អ� កគួ រែតរ �តបន� ឹង�រប៉ះ�ល់�មួ យសត� ចិ��ឹម ឬសត� េផ្សងៗេទៀត ដូ ចែដល
អ� កេធ� ើ�មួ យមនុស្សេផ្សងេទៀតែដរ។ េ�េពល�ចេធ� ើ�ន ចូ រឲ្យស�ជិក��ក់េទៀតក��ង្រគ� �ររបស់អ�កែថ� ំសត� របស់
អ� កខណៈែដលអ� កឈឺ។ េបើសិន�អ� កឈឺ ចូ រេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យសត� ចិ��ឹម រ ួម� ំង�រអែង� ល ឱបរ �ត �រ្រត�វ
�នេថើមឬលិត និង�រែចករ� ែលកចំណី��រ។ េបើសិន�អ� ក�ំ�ច់្រត�វែតែថ� ំសត� ចិ��ឹមរបស់អ�ក ឬ្រត�វេ�ជិតសត�
ខណៈែដលអ� កឈឺ ចូ រ�ងៃដរបស់អ�កមុននិងេ្រ�យពីអ�កប៉ះ�ល់សត� ចិ��ឹម និង្រត�វ�ក់�៉ស់ ឬវត���ំងមុខ។ ម�៉ ង
វ �ញេទៀត សូ មជូ នដំណឹងដល់ម�ន� ីសុខ�ព��រណៈរបស់អ�ក� អ� ក�នសត� េ�ផ� ះរបស់អ�ក។

7. េតើខ��ំ�ចបេណ�ើរសត� ែឆ� របស់ខ��ំ�នែដរឬេទ េបើសិន�ខ��ំស�ិតក��ង�រឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬច��ឡីស័ក�?
េទ។ េបើសិន�អ� ក�ន�រម� ណ៍�ឈឺ និង្រត�វ�ន�ក់េ្រ�ម�រឲ្យេ��ច់េ�យែឡកស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
ឬអ� ក្រត�វ�ន�ក់េ្រ�ម�រេ��ច់េ�យែឡក (ច��ឡីស័ក�) រយៈេពល 14 ៃថ� ប��ប់ពី�រប៉ះ�ល់�មួ យជំងឺ
COVID-19 អ� កមិន�ចេចញពីផ�ះរបស់អ�កក��ងអំឡ
� ងេពលេ�ះ�នេឡើយ។ ចូ រឲ្យស�ជិក្រគ� �រ��ក់បេណ�ើរសត� ែឆ�
របស់អ�កក��ងអំឡ
� ងេពលេ�ះ។ ឬម�៉ ងេទៀត ចូ រេស� ើ ឬជួ លនរ���ក់េផ្សងឲ្យបេណ�ើរសត� ែឆ� របស់អ�ក។ េ�េពលែដល
ជនេ�ះមកដល់េដើម្បីយកសត� ែឆ� របស់អ�កេ�េដើរេលង អ� ក� ំងពីរគួ រែត�ក់វត���ំងមុខនិងព��មស� ិតេ�គំ�ត
ពី�� 6 ហ� ីតឬ��យ�ងេនះ។ �ងៃដរបស់អ�កមុននិងេ្រ�យពីដេំ ណើរ�រេផ� រសត� ែឆ� រ�ងមនុស្ស។ ចូ រពិ�រ�ឲ្យអ� ក
បេណ�ើរសត� ែឆ� េ្របើែខ្ស��ល់ខ� �នរបស់េគ។

8. ខ��ំ��
ំ ច់្រត�វយកសត� ចិ��ឹមរបស់ខ��ំេ�ជួបេពទ្យសត� ។ េតើខ��ំរក�គំ�តសង� មេ�យរេបៀប�?
េពទ្យសត� របស់អ�ក្របែហល��នែកត្រម�វ្របតិបត� �
ិ ររបស់ខ� �នេដើម្បី���ននូ វ�ររក�គំ�តសង� ម។ ក��ងករណីខ�ះ
ពួ កេគ�ចនឹង�ំ�ច់្រត�វលុបេ�ល ឬែកែ្របដំេណើរ�រនិង�រ�ត់ជួប។ ឧ�ហរណ៍ ពួ កេគ�ចឲ្យអ� ករង់�ំេ��ង
េ្រ�គ� ីនិក េមើលសត� របស់អ�កេ�ក��ងរថយន� ឬ�ច�ន�រ�ត់ជួបែថ� ំ�មទូ រសព� (telemedicine)។ អ� ក្រត�វែត
�ក់វត���ំងមុខ េ�េពល្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យបុគ�លិកេពទ្យសត� ។ វ ���ជីវៈេវជ� ��ស� � ំងអស់
កំពុងជួ បប��្របឈមមុខ�េ្រចើន។ ចូ រទូ រសព� េ�េពទ្យសត� របស់អ�ក�មុន និងេធ� ើ�រ�មួ យពួ កេគឲ្យ�នជិតស� ិទ�
េដើម្បីកំណត់ពី វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�រ�រសុខ�ពរបស់ពួកេគ សុខ�ពរបស់អ�ក និងសុខ�ពសត� របស់អ�ក។
េបើសិន�អ� កឈឺ េហើយសត� ចិ��ឹម របស់អ�ក្រត�វ�រជួ ប�មួ យេពទ្យសត� ចូ រព��មេរៀបចំឲ្យនរ���ក់េផ្សង
យកសត� ចិ��ឹមរបស់អ�កេ� និងជូ នដំណឹង ដល់ទីកែន� ងេ�ះមុនេពលសត� ច�
ិ � ឹមរបស់អ�កេ�ដល់ េដើម្បីឲ្យពួ កេគ
�ចេ្រត�មខ� �ន�នសម្រសប។
�នជំ�ន�ម�� ៗមួ យចំនួន ែដលអ� ក�ចេធ� ើ�នេដើម្បី�រ�រសុខ�ពសត� ចិ��ឹម និង្រក �ម្រគ� �ររបស់អ�ក
ពីជំងឺ�គេ្រចើន៖
• បេង� ើតទំ�ក់ទំនង�មួ យេពទ្យសត� ស្រ�ប់សត� ចិ��ម
ឹ របស់អ�ក។
• រក��រ�ក់��ក់�ំងសត� ចិ��ឹមរបស់អ�កឲ្យេ�បច��ប្បន� និងេធ� �
ើ រ្រគប់្រគងៃចសត� ចិ��ឹម។
• �ងស��តៃដរបស់អ�កប��ប់ពី�ត់ែចងសត� ចិ��ម
ឹ របស់អ�ក កែន� ងេដកនិងរបស់េលង ឬ�នេ�ម
របស់�។
• េបើសិន�អ� កឈឺ ចូ ររក�គំ�តពីអ�កដៃទនិងសត� ចិ��ឹម និង�ងស��តៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់។
• េបើសិន�សត� ចិ��ឹមរបស់អ�កឈឺ ចូ រ�ក់ទងេពទ្យសត� ។ រក��ឲ្យ��យពីសត� ច�
ិ �ម
ឹ េផ្សងេទៀត រហូ តដល់
��សះេស្បើយ។ �ងស��តៃដរបស់អ�កេរៀង�ល់េពល ប��ប់ពីអ�កែថ� ំ�។
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