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សូមេស� នកូដ QR េនះ េដើម្ីប
ែស� ងរកទី�ងំមួយ

សូម�ក់ទងេ�្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ��
មៗ ្របសិនេបើអ�ក�នកន� �លរ�ស់ ឬ
ដំេ�ថ�ី ែដលខុស្រប្រកតីេ�េលើែផ�ក�
មួយៃន�ង�យរបសអ់�ក។ �រេធ� ើែបប
េនះ�ន�រៈស�ំន�់ពេិសស ្របសិនេបើ
អ�ក�នប៉ះ�លេ់�នងឹនរ��� ក់ែដល
�នជំងឺ ឬ�ន�រសង្ស័យ��នជំងឺ
អុត�� េ�ះ។

�រព��ល

មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នជំងអឺតុ�� �នជំងឺ
ក្រមិត្រ�ល េហើយ�ប់េផ�ើម�សះេស្បើយេ�យមនិ
�ំ�ច់េ្របើ្រ�ស់�� ពំ��ល្រប�ំងនងឹេមេ�គ
(antiviral) េឡើយ។ �� ្ំរប�ំងនឹងេមេ�គែដល�ន
េ�� ះ� tecovirimat (ឬ្របេភទ TPOXX) �ចេ្របើ
្រ�ស់ស្រ�ប់ព��លអ�កែដល�នជំងឺអតុ��
ក្រមិតធ�នធ់�រ រមួ�ងំ�នដំេ�េ�ក� �ងតបំន់ែដល
�យនឹងឈឺ�ប់�� ងំ ឬ�រឈឺ�ប់ែដលមនិ�ច
្រគប់្រគង�នេ�យ�រេ្របើ្រ�ស់�� េំពទ្យែដល�ច
ទិញ�នេ�យមនិ�ច�់នេវជ�ប�� េ�ះ។ �� ំ
្របេភទេនះក�៏ចផ�ល់ជូនបុគ�លែដលទំនង�ង
មុនក� �ង�រ�� កខ់� �នឈឺធ�នធ់�រផងែដរ។

្របសិនេបើអ�កមិន�ន្រគ�េពទ្យ្រប�ខំ� �នេទ៖
• សូមទូរសព័�េ�មជ្ឈមណ� លផ�ល់ពត័�៌នរបស់

�យក�� នសខុ�ព��រណៈ (Public
Health Call Center) �មរយៈេលខ 1-833-
540-0473 (�នផ�ល់េស�កម�ជូន 7 ៃថ�ក� �ង
មួយស�� ហ ៍�ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង
8:30 យប់) ឬក៏

• សូមេ��ន់ គ� ីនិកែផ�កសខុ�ពផ� �វេភទ
របស់�យក�� នសខុ�ព��រណៈ មួយ 
ែដលេ�ជិតអ�ក។

 វ �ធីេផ្សងេទៀតេដើម្ីប�ត់បន�យ�និភ័យរបស់អ�ក 
ក� �ងអំឡ� ងេពលរមួេភទ និង�រ្របមូលផ� �ំ��
ស្រ�ប់សកម��ពសង�មេផ្សងៗ

• និ�យ�មួយនងឹៃដគូរមួេភទ (មួយ ឬេ្រចើន)
របស់អ�កអពំជំីងឺថ�ីៗ �មួយ និងដំេ�/កន� �ល
រ�ស់ែដលេកើត�នថ� ីឬែដលខុស្រប្រកត ីរមួ
�ងំេ�េលើ្រប�ប់េភទ ឬ�� រធំផងែដរ។ េជៀស
�ង�ររមួេភទ ឬ�រប៉ះ�ល់ែស្បកនងឹែស្បក 
្របសិនេបើៃដគូ�ង�មួយ�នស�� ��ៃន
ជំងឺអុត��  ឬ�នពនិតិ្យេឃើញ��នផ� �កជំងឺ
អុត�� េ�ះ។

• មិន្រត�វេ្របើ្រ�ស់្រប�ប់្រប�ផ�ះ�យឬែពង
ទឹក កែន្សងជូតខ� �ន ក្រ�លពូកឬេ្រ�មេខ� ើយ 
ឬក៏សេម��កបំ�ក់ែដលមនិ�ន�់ន�ង
ស�� ត ឬេ�កគកស់�� ត រមួ�� េឡើយ។

• េ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�មយ័។ �រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�ម
អ�ម័យែតមួយមខុ ក៏មិនទំនង�្រគប់្រ�ន់
េទក� �ង�រទប់�� ត�់រឆ�ងជំងអឺតុ�� េ�ះ។ 
បុ៉ែន��រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�មយ័្របែហល�
�ចនឹង�តប់ន�យ�នភិយ័�ន េហើយក៏
ែថម�ងំ�ចនងឹជួយទប់�� ត់�រេឡើងដំេ�
េ�តំបន់ែដល�យនងឹឈឺ�ប់�� ំងដូច��� រ
ធំ �ត់ ឬ្រប�ប់េភទេទៀតផង។

• �ត់បន�យចនួំនៃដគូរមួេភទ។
• េជៀស�ងសកម��ពែដល្របឈមនងឹ�នភិយ័

ខ�ស់�ងមនុ ដូច��ររមួេភទ�មួយអ�ក
ែដលមិន�� លម់ខុ (anonymous sex) និង�រ
រមួេភទ�មួយមនសុ្សេ្រចើន�កក់� �ងេពលែត
មួយ (sex parties) ផងែដរ។

• េជៀស�ង�រេ�កែន�ងែដលមនសុ្សេស� �ក�ក់
តិចតួច ឬខ� ីៗ និងែដល�ន�រប៉ះ�ល់ែស្បក
នឹងែស្បកេ�យ�� ល់ និងេ�យស� ទិ��� ល។

• ្រគបដណ� ប់ែស្បកឱ្យ�នជិតល�  េ�េពលែដល
�នមនសុ្សេ្រចើនកះុករ។

http://ph.lacounty.gov/monkeypox
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf


េតើអ� ីេ��ជំងឺអុត�� ?

ជំងឺអុត�� គឺ�្របេភទជំងឺឆ�ងមួយែដលបង�េឡើង
េ�យេមេ�គអុត�� ។ បុគ�ល��� ក់ែដល�ន
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�េ�យ�� ល់�មួយនឹងអ�ក
ែដល�នជំងឺអុត��  គឺ្របឈមនឹង�និភ័យ។

បុគ�លែដល�នៃផ�េ�ះ េហើយែដល�នផ� �កជំងឺអតុ
�� �ចចម�ងេមេ�គេនះបន�េ��រកេ�ក� �ងៃផ�
របស់ពួកេគ�ន �មរយៈសកុ។

ជំងឺអុត�� មនិរ �ក�ល�ល�មរយៈ�រសន���
ធម�� ឬក៏�មរយៈ�រេដើរែក្បរអ�កែដល�នជំងឺ
េនះេទ។

កំណត់ស�� ល់៖ កន� �លរ�ស់�ច�ន�ពខុស�� ពីគំរ ូ
ឧ�ហណ៍�ងំ�យ�ងេលើេនះ។

េតើជំងឺអុត�� �នស��  និងេ�គស�� អ� ីខ�ះ?

េ�គស�� ��ៃនជំងអឺតុ�� �ធម�� �ប់េផ�ើម
េលចេឡើងក� �ងអឡំ� ងេពល 3 ស�� ហ៍ៃន�រប៉ះ�លេ់�
នឹង េមេ�គេ�ះ។

េ�គស�� ែដលេកើតេឡើងទូេ�បំផុត គឺកន� �លរ�ស់
ែដល�ចនងឹ៖

• េមើលេ�ដូច�េឡើងដំុពក មុន
(េលើែស្បក) ពងែបក ឬ�ន                        
េឡើង្រកមរ

• េចញេ��ងេលើ ឬេ�ជិត
្រប�ប់េភទ �� រធំ �ត់ ៃដ និងមខុ�េដើម

• េឡើងេ�ែតនងឹមួយកែន�ង ឬ�ចនងឹ រ �ក�ល
�លេ��សេពញដងខ� �ន

• �ន�រឈឺ�ប់ និង/ឬ�ររ�ស់ (�ពេិសស
្របសិនេបើកន� �លរ�សេ់�ះស� តិេ��ងក� �ង
�ត់ ឬក� �ង�� រធ)ំ

មនុស្ស��ក�៏ចនងឹេចញេ�គស�� ែដលដូច�� េ�
នឹងជំងឺ្រគ �ន�� �យធំ (flu) ផងែដរ។

្រគ �នេ�� /្រគ �នរ� អស់ក�� ងំ ឈឺ
�ច់ដំុ និងឈឺ

ក�ល

េហើមកូនកណ� � រ

េ�គស�� �ងំេនះ�ចនងឹេលចេឡើងក� �ងចេ�� ះ
េពលពី 1 េ� 4 ៃថ� មុនេពលកន� �លរ�ស�់ប់េផ�ើម
ឬប�� ប់ពកីន� �លរ�ស�់ន�ប់េផ�ើមេហើយ។ មិន
ែមនមនសុ្ស្រគប់�� នងឹ�នេ�គស�� �ងំេនះេទ។

េតើជំងឺអុត�� រ �ក�ល�ល�មរេបៀប�ខ�ះ?

ជំងឺអុត�� ្រត�វ�ន�� ល់��ជំងឺែដល�ចរ �ក�ល
�ល�មរយៈទំ�កទំ់នងជិតស� ទិ� ្រពម�ងំ�រប៉ះ
�ល់េ�យស� ិទ��� ល និង/ឬទំ�ក់ទំនងរយៈេពលយូរ
ែដលរមួ�នដូច�៖
• �រប៉ះ�ល់ែស្បកនងឹែស្បកេ�យ�� ល�់មួយនងឹ

កន� �លរ�ស ់្រកមរ ឬដំេ�ក� �ងអឡំ� ងេពលរមួេភទ 
េហើយនងិ�រប៉ះ�លេ់�យស� ទិ��� លេផ្សងេទៀត។ 
ចំណុចេនះ�ច�នដូច��រេថើប �រ�៉ស�
និង�រឱបេ�យ�� កថ់�ម (cuddling) ផងែដរ។

• �រប៉ះ�ល់�មួយនងឹ�រ�ត�ុវេផ្សងៗែដល
េចញ�មផ� �វដេង� ើម។ ចំណុចេនះ�ចេកើត�ន
េឡើងក� �ងអឡំ� ងេពល�នទំ�កទំ់នងទល់មខុ
េ�យ�� ល់ក� �ងរយៈេពលយូរ ឬ�រប៉ះ�លេ់�យ
ស� ិទ��� ល ដូច��រេថើប �រឱបេ�យ�� ក់ថ�ម 
និង�ររមួេភទ�មួយនងឹអ�កែដល�នជំងអឺតុ
�� ផងែដរ។

• �រប៉ះ�ល់�មួយនងឹរបសរ់បរ និង�ច្់រក�ត់
�� (ដូច�សេម��កបំ�ក់ ក្រ�លពូកឬេ្រ�ម
េខ� ើយ �រេ្របើ្រ�ស់កែន្សងជូតខ� �នរមួ�� ) ែដល
�នេ្របើ្រ�ស់រចួេ�យអ�កែដល�នជំងឺអតុ��
េហើយនងិមនិ�ន�់ន�ងស�� ត ឬេ�កគក់
ស�� ត។

បុគ�ល�� ក់ែដល�នជំងអឺតុ��  �ចចម�ងជំងឺេ�
�ន់អ�កេផ្សងេទៀត�ន គិត�ប់�ំងពេីពលែដល
�ប់េផ�ើមេកើត�នេ�គស�� �� រហូតដល់េពល
កន� �លរ�ស�់ន�សះេស្បើយ េហើយ្រកមរដំេ��ន
របក្រជ �ះអស់ និង�ន្រស�ប់ែស្បកថ�ដុីះេឡើងវ �ញ។ �
ធម�� ្រត�វ�ររយៈេពលចេ�� ះព ី2 េ� 4 ស�� ហ៍។

រេបៀបេជៀស�ង�រឆ�ងជំងឺអុត��

❶ េជៀស�ង�រប៉ះ�ល់ែស្បកនឹងែស្បក ឬ�រ�ន
ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ�ក� �ងរយៈេពលយូរ�មួយនឹង
អ�កែដល�នេ�គស�� ��ៃនជំងអុឺត�� ។
• មិន្រត�វប៉ះ�លក់ន� �លរ�ស់ ឬ្រកមរែដល

�នេ�េលើដងខ� �នរបសពួ់កេគ េ�យ�� ល់
េឡើយ។

• មិន្រត�វេថើប ឱប ឱបេ�យ�� ក់ថ�ម ឬរមួ
េភទ (�ម�ត់ �� រធំ ឬ�� រ�ស) �មួយ
នឹងពួកេគេឡើយ។

❷ េជៀស�ង�រប៉ះ�ល់វត� � និងស�� រៈមិន�� ត�ងំ 
�យែដល�នេ្របើ្រ�ស់រចួេ�យអ�កែដល�ន
េ�គស�� ��ៃនជំងអុឺត�� ។
• មិន្រត�វេគងេ�េលើែ្រគែតមួយ ឬក៏េ្របើ្រ�ស់

កែន្សងជូតខ� �ន សេម��កបំ�ក់ ឬភួយរមួ��
េឡើយ លុះ្រ�ែតស�� រៈ�ងំេ�ះ្រត�វ�ន
េ�កគកស់�� តរចួ។

❸ �ងស�� តៃដរបស់អ�កឱ្យ�នញឹក�ប់។
• �ងស�� តៃដរបសអ់�កឱ្យ�នញកឹ�ប់�

មួយនងឹ�បូ៊នងិទឹក ឬក៏េ្របើ្រ�ស់ទឹកអ�
ម័យ�ងស�� តៃដែដល�ន�ត�ិលក់លុ។
�រេធ� ើែបបេនះ�ន�រៈស�ំន�់ពេិសស 
មុនេពល��ំ��រ និងប�� ប់ពអី�ក�នេ្របើ
្រ�ស់បន�ប់ទឹករចួ។ េជៀស�ង�រប៉ះ�លម់ខុ
របស់អ�កេ�យៃដែដលមនិ�ន�់ន�ង
ស�� ត។

❹ ទទួល�ក់�� បំ�� រ ្របសិនេបើអ�ក�នសិទ�។ិ
• បុគ�លែដល្របឈមនងឹ�នភិយ័ខ�សក់� �ង�រ

េកើតជំងអឺតុ�� �ចទទួល�ក់�� បំ�� រ�ន 
េដើម្បីជួយ�ត់បន�យ�នភិយ័ៃន�រឆ�ងជំងឺ
េនះ។ �� បំ�� រេនះក៏�ចផ�ល់ជូនដល់បុគ�ល
ែដល�នប៉ះ�ល់េ�នងឹអ�កែដល�នជំងឺ
អុត�� េដើម្បីជួយទប់�� ត់�រេកើតជំងអឺតុ
�� ឬេធ� ើឱ្យជំងឺេ�ះមនិសូវធ�នធ់�រ។ េដើម្បី
ែស� ងយលប់ែន�ម សូមព�ិក��មួយនងឹ្រគ�
េពទ្យរបស់អ�ក ឬចូលេ��នេ់គហទំព័រ 
ph.lacounty.gov/monkeypox។

http://ph.lacounty.gov/monkeypox
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