FAQs អំពីមេធ��យេធ� ើដេំ ណើរ��រណៈ

ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
បច��ប្បន� �ពថ�ីៗ៖
10/28/20៖ មនុស្ស្រគប់��គួ រ�ក់រ�ំងមុខែដល��ត្រគប់េពលែដលពួ កេគប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ
មកពី�ងេ្រ�្រគ� �ររបស់ខ� �ន។ មនុស្សែដល�នេ�គស��គួ រស� ិតេ�ផ� ះ
និងទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ខ� �នអំព�
ី ព�ំ�ច់ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស�
និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។

��ន�រណ៍ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី (COVID-19) កំពុង វ �វឌ្ឍ�៉ង�ប់រហ័ស ដូ េច� ះ��រណជនទូ េ�
្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យពិនិត្យេមើល េគហទំព័រ ជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈស្រ�ប់
ព័ត៌�ន�ន់េហតុ�រណ៍។
1. េតើេ�គស��ទូ េ�របស់ជំងឺ COVID-19 �នអ� ីខ�ះ?

េ�គស��ៃនជំងឺ COVID-19 �ច�ប់ប��ល
� �ររ ួម ផ្ស ៃនេ�គស�
ំ
� ដូ ច�ងេ្រ�ម៖ ្រគ �នេ��ឬ្រគ �នរ� ក� ក
ដកដេង� ើមខ� ីឬពិ�កដកដេង� ើម េហវហត់ ឈឺ�ច់ដឬ
ុំ ឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ែលងដឹងរស�តិឬក� ិន ឈឺបំពង់ក
តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ �គរ ូស វ �លមុខ ឬក� �តចេ��រ។ ប�� ីេ�គស��េនះមិនែមន�ប់ប��ល
� � ំងអស់េ�ះេទ។
44

44

េបើសិន�អ� កេចញេ�គស�� អ� កគួ រែតស� ិតេ�ផ� ះ និងទូ រសព� េ�អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កអំព�
ី ព�ំ�ច់
ស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� និង�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។ េបើសិន�អ� ក�នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល អ� កគួ រែត�ច
�សះេស្បើយេ�ផ� ះ�ន។ េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ រកុំេ��រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យេ�យមិន�នទូ រសព� េ��មុន។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់ ph.lacounty.gov/covidcare។

2. េតើេមេ�គេនះឆ� ងេ�យរេបៀប�?
ដូ ចជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេផ្សងៗេទៀតែដរ េមេ�គកូ រ� ូ�ែដលេកើតេលើមនុស្ស �ទូ េ�ឆ� ងេ�អ� កដៃទពីមនុស្សែដល
�នឆ� ងេមេ�គ�មរយៈ៖
• តំណក់ទឹកតូ ចៗែដលេកើតេឡើង�មរយៈ�រក� ក និងក�
� ស់
• �រប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� ដូ ច��រែថ�ំអ�កែដលេកើតជំងឺ
ជំងឺ COVID-19 ក៏�ចឆ� ងេ�យ�រប៉ះៃផ� ឬវត��ែដល�នេមេ�គេ�េលើេ�ះ ប��ប់មកប៉ះ�ត់ ្រចមុះ
ឬែភ� កផងែដរ ប៉ុែន� �មិន្រត�វ�នេគគិត�� វ �ធីចម្បងែដលេមេ�គេនះឆ� ងេឡើយ។ មនុស្សមួ យចំនួនេកើតជំងឺ
COVID-19 េ�យមិនែដលេចញេ�គស��េឡើយ ប៉ុែន� ពួ កេគេ�ែត�ចចម� ងេមេ�គេនះេ�អ� កដៃទដែដល។
3. េតើខ��ំ�ច�រ�រខ� �នេ�យរេបៀប� េ�េពលេ្របើ្រ�ស់មេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈ?
ដូ ចជំងឺផ� វ� ដេង� ើមេផ្សងៗេទៀតែដរ �ំងេនះគឺ�ជំ�នេផ្សងៗែដល្រគប់�� �ចេធ� ើ�ន
�េរៀង�ល់ៃថ�េដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យ (risk) ៃន�រេកើតជំងឺ ឬចម� ងេមេ�គេ�អ� កដៃទ។ អ� កគួ រែត៖
• ស� ិតេ�ផ�ះេ�េពលអ� កឈឺ។
• េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ ររក�គំ�ត្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទ។
• េ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60% ប��ប់ពីប៉ះ�ល់ៃផ� ែដល
ប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ ដូ ច�បេ��ល ែដកបង� ិលេ�្រចកចូ ល ែខ្ស�ន់េពលឈរ ឬៃដ�ន់។
ចូ រ�ងស��តៃដរបស់អ�ក�និច� េបើសិន�េមើលេ�កខ� ក់។
• េចៀស�ង�រប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�កេ�យេ្របើៃដែដលមិន�ន់�ន�ង។
• ព��មេ្របើរថយន� ្រក �ង និងរថេភ� ើងេ�េពលែដល�មិនសូ វរវល់��ំង។ �ប់េចញ ឬេចញេ�េធ� ើ�រយឺត
េបើ�ចេធ� ើ�ន
• េ�េពលេដើរ�ត់ែដកបង� ិលេ�្រចកចូ ល ចូ រេ្របើ្រត�ក ឬខ� ងៃដរបស់អ�ក
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ជំងឺរ�កផ� វ� ដេង� ើមកូ រ� ូ� (COVID-19)
4. េតើខ��ំគួរ�ក់�៉ស់េ�េពលេ្របើ្រ�ស់មេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈែដរឬេទ?
្រតឹម្រត�វ ��រណជនគួ រេ្របើរ�ំងមុខែដល��តេ�្រគប់េពលែដលពួ កេគនឹងប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទែដល
មិនែមន�ស�ជិក្រគ� �រេ�ទី��រណៈ ឬទីកែន� ងឯកជន។
អ� កជិះេលើមេធ��យេធ� ើដំេណើរ��រណៈគួ រែត�ក់្រក�ត់�ំងមុខេពលកំពុងេធ� ើដំេណើ និងេ�ចំណត
ឬ��នីយ៍ែដល�នមនុស្សេផ្សងេទៀត។
�រកនិងកុ�រ�យុេ្រ�ម 2 ��ំមិនគួ រ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេឡើយ។ េក� ងែដល�ន�យុចេ��ះពី 2 េ� 8
��ំគួរែតេ្របើ�ប៉ុែន� ្រត�វស� ត
ិ េ្រ�ម�រ្រត� តពិនិត្យរបស់មនុស្សេពញវ�យេដើម្បី���កុ�រ�ចដកដេង� ើម�នេ�
យសុវត� ិ�ព និងេចៀស�ង�រដកដេង� ើមមិនរ ួច ឬថប់ដេង� ើម។ អ� កែដល�នប��ដកដេង� ើម
ឬក៏សន� ប់មិនដឹងខ� �ន ��នសមត� �ពឬមិន�ចេ�ះរ�ំងមុខ
ឬ្រក�ត់រុ�មុខេ�យ��នជំនួយក៏មិនគួ រ�ក់�ែដរ។ អ� កែដល្រត�វ�នែណ�ំមិនឲ្យ�ក់្រក�ត់�ំងមុខេ�យ
អ� កផ�ល់េស�េវជ���ស� ក៏្រត�វ�នេលើកែលងផងែដរ។
���រសំ�ន់ែដលគួ រកត់ស��ល់� រ�ំងមុខ�ំងេនះមិនជំនួសឲ្យ�ររក�គំ�តសង� ម
និង វ ��ន�រណ៍ប��រេផ្សងេទៀតដូ ច��រ�ងៃដរបស់អ�ក�្រប�ំេឡើយ។ រ�ំងមុខ�ំងេនះ ្រត�វ�នេ្របើ
េដើម្បីជួយ�រ�រអ� កដៃទ េបើសិន�អ� ក�នជំងឺ (មនុស្ស�ចឆ� ងជំងឺេ�យមិន�នេ�គស���មួ យេឡើយ)។
ចូ រ្រ�កដ�េ្របើ្រ�ស់្រក�ត់�ំងមុខ�ន្រតឹម្រត�វ - ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
សូ មេមើល�រែណ�ំស្រ�ប់្រក�ត់�ំងមុខ។
5. េតើខ��ំ�ចេធ� ើអ�ីខ�ះេទៀតេដើម្បី�រ�រខ� �ន?
• �ងៃដរបស់អ�កឲ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹកឲ្យ�ន�៉ងតិច 20 វ ��ទី �ពិេសស
ប��ប់ពីេ�បន� ប់ទឹក មុនេពលបរ �េ�គ��រ និងប��ប់ពញ
ី ីសេម�រ ក� ក ឬក�
� ស់។
• ស��ត និងស��ប់េមេ�គេ�េលើវត�� និងៃផ� ែដល�នប៉ះញឹក�ប់ េ�យេ្របើទឹក�ញ់�ងក��ងផ� ះធម� �
ឬ្រក�ត់ជូត។
• ្រគប�ត់េពលអ� កក� ក ឬក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�ត់ជូត�ត់ ប��ប់មកេ�ះេ�ល្រក�ត់ជូត�ត់
ក��ងធុងស្រ�ម។ េបើសិន�អ� កមិន�ន្រក�ត់ជូត�ត់ សូ មេ្របើៃដ�វរបស់អ�ក (មិនែមន
ៃដរបស់អ�កេទ)។
• ចូ រពិនិត្យ�មួ យ្របភពែដល�នទុកចិត��និច�ស្រ�ប់ព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វ �ន់េហតុ�រណ៍អំពជ
ី ំងឺ
COVID-19។
o Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH, County)
 http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o California Department of Public Health (CDPH, ��ក់រដ� )
 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ��ក់�តិ)
 http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
o World Health Organization (WHO, អន� រ�តិ)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
េបើសិន�អ� ក�នសំណួរ និងចង់ជែជក�មួ យនរ���ក់ ចូ រទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1។
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