
 

ជម�េឺមេរគ អុបីឡូ (Ebola) 
0  

សណូំរែដលេគសរួជញកឹញប ់(FAQ) 

 

 

1. េតើ Ebola គជឺអ�?ី  
Ebola គជឺជម�ឺែដលក្រមមានណស ់ែដលបណ� លឲ្យេកើតមានេឡើងនូវ (ជម�េឺ្រចើនជងធម�តា) េ�ក��ង្របេទស េ�ទ�ីបឣ្រហ�កិខាងលិច 
West Africa។ ឥឡ�វេនះ Ebola មានេកើតេឡើងយ៉ងេ្រចើនេ�ក��ង្របេទសនន ដូចជ Guinea, Sierra 
Leone, និង Liberia។  

 

2. េតើ Ebola ឆ�ងយ៉ងដចូេម�ច? 
Ebola ឆ�ងពីបុគ�ល-េ�-បុគ�ល តាមរយៈការប៉ះពាលេ់ដយផ� ល់ជមួយនឹងវត��រវៃនរងកាយរបសអ់�កជម� ឺដូចជ ទឹកមាត ់ឈាម កំអួត 
ទឹកេនម លាមក និងេញើស។ េមេរគចូលេ�ក��ងរងកាយតាមរយៈែស្បកដច់រែហក ឬភា� សរអិល (ែស្បកទន្់រជយយឺតៗ ដូចជ្របេភទែស្បក

េ�ក��ង ្រចមុះ ឬមាត់របស់េលាកអ�ក) ។ Ebola ឣចឆ�ងផងែដរតាមរយៈវត��ែដលមានេមេរគ ដូចជម��ល ែដលបាន្របឡក់ជមួយវត��រវ

ៃនរងកាយ។ Ebola ឣចឆ�ងេ្រកាយពីសា撴� ប់ផងែដរ េ�េពលេរៀបចសំពអ�កជម�ឺសំរបក់ប់។ Ebola មិនឣចឆ�ងតាមរយៈខ្យល់ 
េ�ក��ងម��បឣហារ ឬទឹកេនះេទ។  

 

វចំណយេពល 8-10 ៃថ� ចំេពាះមនុស្សមួយចំននួភាគេ្រចើន េដើម្បីបង� ញជេរគស��  ប៉ុែន�វឣចមានរយៈេពលពី 2-21 ៃថ�។ អ�កជម�ឺឣច
ចម�ងេមេរគ េ�េពលពួកេគមាន្រគ�នេ��  ឬេរគស�� េផ្សង េៗទៀត។ មនុស្សែដលមិនមានេរគស�� មិនឣចចម�ង Ebola បានេនះេទ។  

 

3. េតើអ�ខី�ះេ�គជឺេរគស�� របស ់Ebola? 
Ebola ឣចបណ� លឲ្យមានេរគស�� ៃនជម�ដឺូចតេ�េនះ៖  
• ឈកឺ្បោល • ក��ត 

• ្រគ�នេ��  • ឈេឺពាះ  
• មានកមា� ំងេខ្សោយ • ការខ�ះការឃា� នឣហារ  
• ជម�ឺរគរូស • ការេចញឈាមមិនធម�តា 

 

4. េតើ Ebola ្រត�វបានេគព្យោបាលយ៉ងដចូេម�ច? 
មិនមានថ� ំ ឬថ� ំចាក់បង� រជកល់ាកណ់មយួសំរប់ Ebola េនះេឡើយ។ ជំនួសេ�វ�ញ ការព្យោបាលេផ� តេ�េលើការែថរក្សោអ�កជម�ឺ

ឲ្យរសរ់នមានជីវ�ត េដយផ�លវ់ត��រវ និង្រគប់្រគងប�� សុខភាពធ�ន់ធ�រ ែដលឣចេកើតេឡើង។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ចណុំចសខំាន៖់ 
• ហានិភ័យៃនការឈឺេដយ Ebola គឺវតិចណស់ េ�ក��ង U.S. និងេខានធី LA។  

• អ�កជម�ឺ Ebola ឣចចម�ងជំងឺេនះបាន ែតេពលណេគមានេរគស�� ែតប៉ុេណ� ះ។  

• មនុស្សមា� ក់្រត�វែតមានការប៉ះពាល់េដយផ� ល់ជមួយវត��រវរបស់អ�កជម�ឺ េទើបឣចឆ�ងេមេរគបាន។ 

• ្រកសួងកំពុងដកវ់�ធានការសុវត�ិភាព េដើម្ីបទប់សា撴� ត់ការឆ�ងរបស់វេ�ក��ងេខានធី LA េបើមានករណីវមក

ដល់េ�ទីេនះ។ 

 

សរំបព់ត័ម៌ានបែន�ម៖ 
្រកសងួសខុភាពសា撴ធារណៈ, េខានធ ីLos Angeles 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/ 
ebola.htm 

្រកសងួសខុភាពសា撴ធារណៈ California 

http://cdph.ca.gov/programs/cder/Pages/ 
Ebola.aspx 

មណ� លសរំបក់ារ្រគប្់រគង នងិទបស់ា撴� តជ់ម� ឺ 
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/ 
guinea/qa.html?mobile=no content 
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FAQ អំព ីEbola 

5. េតើេលាកអ�កឣចេធ�ើអ�ខី�ះ េដើម្បទីបស់ា撴� ត ់Ebola? 
មានហានិភ័យតិចេស�ើែតមិនមានហានិភ័យេនះេទ ក��ងការឆ�ងដល់សា撴ធារណៈជន។ េចៀសវងការប៉ះពាល់ជមយួអ�កណមា� ក់ ែដលឈេឺដយសា撴រ Ebola គឺសំខាន់ណស់។ មណ� លសំរប្់រគប់្រគងជម�ឺ (CDC) និងការទប់សា撴� ត់

េស�ើសុឲំ្យសា撴ធារណៈជន U.S. េចៀសវងការេធ�ើដំេណើរមិនចាំបាច់ េ�កាន្់របេទសនន េ�ក��ង ភូមិភាគឣ�ហ�ីកខាងលិច ែដលបច��ប្បេនះកំពុងឆ�ងេមេរគ Ebola េដយសា撴រអ�កេធ�ើដំេណើរមិនឣចមានលទ�ភាពេ្របើ្របាសក់ារែថទាំ

សុខភាព ែដលពួកេគ្រត�វការ េបើពួកេគឈឺ។ េបើេលាកអ�កថ�ីៗេនះបានេ�េលង្របេទសមួយក��ងចំេណម្របេទសទាំងឡយេនះ េហើយបានប៉ះពាលអ់�កណមា� ក់ែដលមាន Ebola សូមេ�ជួប្រគ�េពទ្យរបសេ់លាកអ�ក េហើយនិយយ្របាប់

អំពីការេធ�ើដំេណើរថ�ីៗរបសេ់លាកអ�ក។ េបើេទាះជេលាកអ�កមិនបានប៉ះពាលអ់�កណមា� ក់ែដលមាន Ebola ក៏េដយ សមូពិនិត្យសីតុណ� ភាពរបស់េលាកអ�កពីរដងេរៀងរលៃ់ថ�។ េបើេលាកអ�កមាន្រគ�នេ��  ឬេរគស�� េផ្សងៗេទៀតក��ងរវង 
21 ៃថ� ចាបព់ីៃថ�្រតឡប់របសេ់លាកអ�កមកកាន ់U.S. សូមទូរស័ព�មក្រគ�េពទ្យរបសេ់លាកអ�ក េហើយនិយយ្របាប់អំពកីារេធ�ើដំេណើរថ�ីៗរបសេ់លាកអ�ក។ 
 

6. េតើ្រកសងួសខុភាពសា撴ធារណៈកពំងុេធ�ើអ�ខី�ះ េដើម្បទីបស់ា撴� ត ់Ebola េ�ក��ងេខានធ ីLA? 
ឥឡ�វេនះ មិនមានសំណុេំរឿងេកើតមាន Ebola េ�ក��ងេខានធី LA េនះេទ។ េយើងកំពុងចាតវ់�ធានការសុវត�ិភាព េដើម្បកីារពារការឆ�ងរបស់វេ�ក��ងេខានធ ីLA េបើមានករណវីមកដល់េ�ទីេនះ។ ឧទាហរណ៍ េយើងកំពុងេធ�ើការ

ជមួយ៖ 
• េវជ�បណ� ិត និងមន�រីេពទ្យេ�ក��ងេខានធ,ី CDC និង្រកសួងសុខភាពសា撴ធារណៈ California (CDPH) េដើម្បែីស�ងរកអ�កណមា� កែ់ដលឣចមានជម�េឺនះ។ 
• ឣកាសយនដ� នអន�រជតិ Los Angeles (LAX) េដើម្បរីកេឃើញមនសុ្សណមា� ក់ ែដលមានេរគស�� ជម�ឺ ែដលមកពីតំបនេ់កើតមានជម�ឺេនះ។ 
• េវជ�បណ� ិត និងមន�ីរេពទ្យេ�ក��ងេខានធី LA េដើម្បីប�� កថ់ពួកេគេ្របើការអនវុត�នក៍ារ្រគប្់រគងេមេរគឆ�ងដ៏ល� េដើម្បទីប់សា撴� តក់ារឆ�ងែដលឣចេកើតមានេឡើងរបស ់Ebola េបើពួកេគជួបអ�កជម�ឺ ែដលឣចមានជម�េឺនះ។ 

ចងែ់ស�ងយលែ់ថមេទៀតអពំកីារេកើតរលដលជម�េឺនះបច��ប្បន�េនះែដរឬេទ? 
 

សរំបព់ត័ម៌ានអពំសីណុំេំរឿង នងិការសា撴� បេ់ដយជម�េឺនះ 

កន�ងមក នងិបច��ប្បន�តាម្របេទស សមូេមើល៖  
 

មណ� លសំរប់ការ្រគប់្រគង និងទប់សា撴� ត់ជម� ឺ
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html 
 

អង�ការសុខភាពពិភពេលាក (WHO)  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/ 
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