ត ើអ្វីតៅជា កូ ែ ីដ-19?

ណូវែល ែ ីរុសកូ រ ូណា (កូ ែ ីដ-19) សំនួរវដលសួរជាញឹកញាប់

កូ វ ីដ-19 (ត្រូវបានស្គាល់ដូចគ្នានឹង ណូវវល វ ីរុសកូ រ ូណា)
គឺជាជំងឺថ្មីមួយវដលបណា
ា លអោយមានអោគសញ្ញាដូ ចជំងឺផ្តាស្គយ។ ករណីភាគអត្ចើនគឺ ត្ស្គលអៅមធ្យម។
មនុសសចាស់ និងមនុសសវដលមានបញ្ញាសុខភាពត្ស្គប់ ោចនឹងមានជំងឺផ្ល វូ ដអងា ើមធ្ង ន់ធ្ងរ
ឬស្គាប់ត្បសិនអបើបានឆ្ា ង។
ត ើ MaineHealth កំពុងត្វ ីអ្វីតដើម្បីត្ ៀម្ទប់ទល់?
MaineHealth កំពុងទាក់ទងជាអរៀងោល់ថ្ថ្ងជាមួ យ Maine CDC និង CDC
របស់ោអមរ ិកអដើមបីតាមដានការរ ីកោលដាលថ្នការផ្្ ុះទ អ ើង។
មនទ ីរអពទយសហគមន៍របស់អយើងមានវផ្នការរ ឹងមាំអដើមបីត្គប់ត្គងការឆ្ា ងជំងឺ និងោររារ។
ការបណ្ទុះបណា
ា ល និងអត្រៀមទប់ទល់សត្មាប់ស្គានភាពជាក់លាក់វបបអនុះបានកំពុងអធ្វ ីអ ើងអស់រយៈអពល
ជាអត្ចើនឆ្ាំមកអហើយ។
បុគាលិករបស់ពួកអយើងត្រូវបានបណ្ទុះបណា
ា លអដើមបីផ្ាល់ការវថ្ទា ំសុខភាពផ្ល វូ ដអងា ើមជំនាញ
អហើយពួ កអគមានការផ្ារ់ផ្ាង់វដលត្រូវការអដើមបីអធ្វ ីដូអចា ុះអដាយសុវរា ិភាព។
អយើងក៏កំពុងចារ់ វ ិធានការចាំបាច់ទា ំងអស់អដើមបីការពារអា កជំងឺ អ្ញៀវ និងបុគាលិករបស់អយើង៖






ពិនិរយអា កជំងឺទា ំងអស់វសវ ងរកអោគសញ្ញា
រកាអនាម័យោល់ថ្ផ្ទខាងអត្ៅថ្នសមាារៈ
លាងថ្ដឱ្យបានញឹកញាប់
អនុវរា អគ្នលនអោបាយថ្មីសំោប់អ្ញៀវមកអពទយ
លុបអចាលការណារ់ជួបអពទយ និងការវុះការ់នានាវដលមិនចាំបាច់

សូ មកុំទូរស័ពទអៅស្គកសួ រអមើលស្គានភាពថ្នការវុះការ់ ឬការមកណារ់មកជួ បអពទយមិនសំខាន់។
អយើងនឹងទាក់ទងអៅអា ក។ សូ មពិនិរយអមើលអគ្នលការណ៍សំោប់អ្ញៀវមនទ ីរអពទយមុនអពលមកដល់
(សូ មអមើលរំណភាាប់ខាងអលើ) ។ អយើងទទួ លស្គាល់ពរ
ី ថ្មា រួនាទីសំខាន់របស់សមាជិកត្គួ ស្គរ
និងអ្ញៀវរបស់អាកជំងឺកនទងដំអណើរការពាបាល។ សូ មអរគុណចំអពាុះការអោគយល់
និងកិចចសហត្បរិបរា ិការរបស់អាក ជាមួ យការខិរខំរបស់អយើងអដើមបីការពារ អា កជំងឺ អ្ញៀវ និងបុគាលិកអពទយ។
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ត ើតោគសញ្ញាននការឆ្ល ងតម្តោគ កូ ែ ីដ-19 មានអ្វ ីខ្លះ?
ជំងឺវដលត្រូវបានោយការណ៍មានអោគសញ្ញាចាប់ពីត្ស្គលរហូ រដល់ធ្ងន់ធ្ងរ
អហើយស្គាប់ចំអពាុះករណីឆ្ាងជំងឺ វ ីរុសកូ រ ូណា (កូ វ ីដ-19) ។ អោគសញ្ញាខាងអត្កាមអនុះោចអលចអ ើងពី 2 អៅ 14
ថ្ថ្ងបនាទប់ពីការបុះពាល់។ *
 ត្គ ុន
 កអ ក
 ដអងា ើមខា ី
ត្បសិនអបើអាកអកើរមានសញ្ញាោសនា បនាទន់សំោប់ កូ វ ីដ-19 សូ មអៅរកការពាបាលជាបនាទន់។
សញ្ញាោសនា រ ួមមាន *៖
 ពិបាកដកដអងា ើម ឬដកដអងា ើមខា ី
 ឈឺជាប់រហូ រ ឬមានសមាាធ្កនទងត្ទូង
 វអងវ ងស្គមររី ឬអសមរា ភាពកនទងការភាញក់ពីអដក
o បបូ រមារ់ ឬមុខមានពណ៌ោងអខៀវរិចៗ
* បញ្ា ីអនុះមិនោប់បញ្ចល
ូ ទា ំងអស់អទ។ សូ មពិអត្គ្នុះជាមួ យអា កផ្ាល់អសវាអវជា ស្គស្តសារបស់អាក

ចំអពាុះអោគសញ្ញាអផ្សងៗអទៀរវដលធ្ង ន់ធ្ងរ ឬសងស័យ។

ជំងឺោររារកូ វ ីដ-19។ មានស្គានភាពរ ីកោលដាលោងឆ្ប់រហ័ស។ សូ មចូ លអមើលទំព័របណា
ា ញសហព័នធ CDC
សត្មាប់ព័រ៌មានចុងអត្កាយសា ីពីសញ្ញា និងអោគសញ្ញារបស់ កូ វ ីដ-19។
ត ើខ្្ញំអាចវែរកាខ្ល ួនខ្្ញំ និង ្គួ សារយ៉ាងដូ ចតម្៉ាច ?
លាងថ្ដឲ្យបានញឹកញាប់
 លាងនដរបស់អ្នកឲ្យញឹកញាប់ជាមួ យស្គបូ និងទឹកោងអោចណាស់ 20 វ ិនាទី
ជាពិអសសបនាទប់ពីអាកបានអៅកវនា ងស្គធារណៈ ឬបនាទប់ពីអហៀរសំអបារ កអ ក ឬកណា
ា ស់។
 ត្បសិនអបើស្គបូ និងទឹកមិនមាន សូម្ត្បើទឹកលាងនដវដលមានជា ិអាល់កុលយ៉ាង ិច 60% ។
សំោរវផ្ាកទា ំងអស់របស់ថ្ដអា ក អហើយត្រដុសថ្ដទា ំងពីរជាមួ យគ្នា រហូ រទាល់វរថ្ដទាង
ំ ពីរសងរ។
ួ
 តចៀសវាងការប៉ាះវនន ក ្ចម្ុះ និងមា ់របស់អាកអដាយអត្បើថ្ដវដលមិនបានលាងសំោរ។
អជៀសវាងទំនាក់ទំនងជិរសា ិទធ។



តចៀសវាងទំនាក់ទំនងជិ សនិទធជាមួ យមនុសសឈឺ។
ដាក់គំលា រវាងខ្ល ួនអ្ន ក និងម្នុសសតសសងៗតទៀ ត្បសិនអបើ ជំងឺកូ វ ីដ-19
កំពុង រ ីកោលដាលអៅកនទងសហគមន៍របស់អាក។
អរឿងអនុះមានស្គរៈសំខាន់ជាពិអសសសត្មាប់អាកវដលមានោនិ្័យខា ស់កនទងការធាាក់ខល ួនឈឺខាាំង

អៅផ្ទុះ ត្បសិនអបើអាកឈឺ


តៅសទះ ត្បសិនអបើអាកឈឺ អលើកវលងវរត្រូវទទួ លការវថ្ទា ំអវជា ស្គស្តសា
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ត្គបមារ់អពលកអ ក និងកណា
ា ស់។




្គបមា ់ និង្ចម្ុះរបស់អ្នកជាមួ យនឹងត្កដាសជូ រមារ់ អពលអា កកអ ក ឬកណា
ា ស់
ឬអត្បើវកងថ្ដរបស់អាក។
ត ះតោល្កដាសជូ មា ់ វដលបានអត្បើរ ួចអហើយ អៅកនទងធ្ុងសំោម។
លាងនដរបស់អ្នកភាាមៗជាមួ យស្គបូ និងទឹកោងអោចណាស់ 20 វ ិនាទី។ ត្បសិនអបើស្គបូ
និងទឹកមិនោចរកបាន
សូ មសមាអរថ្ដរបស់អាកអដាយអត្បើទឹកលាងថ្ដវដលមានជារិោល់កុលោងអោចណាស់ 60%។

ពាក់មាស់ ត្បសិនអបើអាកឈឺ។




្បសិនតបើអ្នកឈឺ៖ អា កគួ រពាក់មាស់ មុនអពលអា កអៅវកបរមនុសសអផ្សងអទៀរ (ឧ វចករំ វលកបនទ ប់
ឬោនយនា ) និងមុនអពលអា កចូ លការ ិោល័យអា កផ្ាល់អសវាវថ្ទា ំសុខភាព។
ត្បសិនអបើអាកមិនោចពាក់មាស់បាន (ឧទាហរណ៍ អត្ពាុះវាបណា
ា លឱ្យពិបាកដកដអងា ើម)
អនាុះអា កគួ រវរខំត្បឹងត្គបកអ ក និង កណា
ា ស់របស់អាក
អហើយអា កវដលយកចិរាទុកដាក់អាកគួ រវរពាក់របាំងមុខត្បសិនអបើពួកអគចូ លកនទងបនទ ប់របស់អាក។
្បសិនតបើអ្នកម្ិនឈឺ៖ អា កមិនចាំបាច់ពាក់មាសអទ លុុះត្តាវរអា កយកចិរាទុកដាក់ចំអពាុះអា កវដលឈឺ
(អហើយពួ កអគមិនោចពាក់មាស់បាន) ។
មាស់ោចខវ ុះខារអហើយពួ កវាគួ រវរត្រូវបានរកាទុកសត្មាប់អាកវថ្ទា។ំ

សមាអរនិងសមាាប់អមអោគ។




លាងសមាា
និងសមាលប់តម្តោគឲ្យញឹកញាប់តលើនសទខាងតលើននសមាារៈវដលប៉ាះពាល់ោល់នែៃ។
អនុះរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងរុ, ថ្ដទាវរ, កុងតាក់អ្ា ើង, ថ្ផ្ទ អលើទូ, ដងកាន់, រុកា រ ិោល័យ, ទូ រស័ពទ, កាារចុច, បងា ន,់
កាលរ ូប ៊ីអណ, សុីងទឹក។
្បសិនតបើនសទខាងតលើមានភាពកខ្វ ក់ សមាា វាភាលម្៖ អត្បើស្គបូ ជាមួ យនឹងទឹកមុនអពលសមាាប់អមអោគ។

ការវណនាំអដើមបីសមាាប់អមអោគ CDC
ឺ ួ រ ឬទឹកអនាមវផ្អម
មនុសសវ ័យចំណាស់និងមនុសសវដលមានជំងឺោថ្ំ រធ្ង ន់ធ្ងរ ដូ ចជាជំងឺអបុះដូ ង ឬជំងស
ោក់ដូចជាមានោនិ្័យខា ស់កនទងការវ ិវរា អៅជាផ្លវ ិបាកធ្ង ន់ធ្ងរពីជំងឺកូ វ ីដ-19 ។
សូ មពិអត្គ្នុះជាមួ យត្គូអពទយរបស់អាកអំពីជំោនបវនា មវដលអា កោចអធ្វ ីអដើមបីការពារខល ួនអា ក។
ជំងឺោររារ កូ វ ីដ-19 មានស្គានភាពរ ីកោលដាលោងឆ្ប់រហ័ស។ សូ មចូ លអមើលទំព័របណា
ា ញសហព័នធ CDC
សត្មាប់ព័រ៌មានចុងអត្កាយសា ីពី វ ិធ្ីការពារខល ួនអា ក និងមនុសសជាទីត្សឡាញ់របស់អាក។
ត ើខ្្ញំគួរត្វ ីដូចតម្េ ច ្បសិនតបើខ្្ញំមានអារម្ម ណ៍ថាឈឺ?
ស្គាក់អៅផ្ទុះអលើកវលងវរទទួ លការពាបាល។


សានក់តៅសទះ៖ អា កវដលឈឺត្ស្គលអដាយ កូ វ ីដ-19 ោចជាសុះអសបើយអៅផ្ទុះ។ កុំអចញ
អលើកវលងវរទទួ លបានការវថ្ទា ំសុខភាព។ កុំអៅអលងអៅទីស្គធារណៈ។
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រកាទំនាក់ទំនងជាម្ួ យតែជជបណឌិ របស់អ្នក។ ទូ រស័ពទមុនអពលអា កទទួ លការពាបាល។ ត្រូវត្បាកដថា
ត្រូវទទួ លយកការពាបាល ត្បសិនអបើអាកមានោការៈកាន់វរធ្ង ន់ធ្ងរ
ឬអា កគិរថាវាគឺសាិរអៅកនទងភាពោសនា ។
 តជៀសវាងការត្វ ីដំតណើរតាម្្បព័នធសាធារណៈ៖ អចៀសវាងអត្បើត្បាស់មអធ្ាបាយអធ្វ ីដំអណើរ
ស្គធារណៈ ការជិុះជាមួ យគ្នា ឬតាក់សុី។
 ដាក់ខល ួនអា កឲ្យឆ្ងយពីមនុសសអផ្សងអទៀរអៅកនទងផ្ទុះរបស់ខល ួនអា ក។
 តៅឲ្យឆ្ងៃយពីអ្នកដនទ៖ តាមវដលោចអធ្វ ីអៅបាន អា កគួ រវរស្គាក់អៅកនទង “បនទ ប់ឈឺ”
ជាក់លាក់អហើយអៅឆ្ងយពីមនុសសអផ្សងអទៀរអៅកនទងផ្ទុះរបស់អាក។ អត្បើបនទ ប់ទឹកដាច់អដាយវ ក
ត្បសិនអបើមាន។
 ដាក់ក្ម្ិ ទំនាក់ទំនងជាម្ួ យស វ ចិញ្ចឹម្ និងស វ ពាហនៈ៖
អា កគួ រវររ ឹររបិរការទាក់ទងជាមួ យសរវ ចិញ្ចឹម
និងសរវ ដថ្ទអទៀរដូ ចជាអា កអៅជុំ វ ិញមនុសសអផ្សងអទៀរវដរ។
o អទាុះបីជាពុំមានរបាយការណ៍អំពីសរវ ចិញ្ចឹម ឬសរវ ដថ្ទអទៀរឈឺអដាយស្គរ កូ វ ីដ-19 ក៏អដាយ
ក៏វាអៅវរត្រូវបានវណនាំឱ្យអា កវដលមានអមអោគដាក់វដនកំណរ់បុះពាល់ជាមួ យសរវ រហូ រដល់
មានព័រ៌មានបវនា ម។
o អៅអពលវដលោចអធ្វ ីអៅបាន
សូ មអោយសមាជិកមាាក់អទៀរកនទងត្ក ុមត្គួ ស្គររបស់អាកអមើលវថ្រកាសរវ របស់អាកអៅអពលអា ក
មានជំងឺជាមួ យ កូ វ ីដ-19 ។ ត្បសិនអបើអាកចាំបាច់ត្រូវអមើលវថ្សរវ ចិញ្ចឹមរបស់អាក
ឬត្រូវអៅវកបរសរវ អៅអពលអា កឈឺ សូ មលាងថ្ដមុន និងអត្កាយអពលអា កអលងជាមួ យពួ កអគ។
សូ មអមើល កូ វ ីដ-19 និង សរវ សត្មាប់ព័រ៌មានបវនា ម។
ទូ រស័ពទជូនដំណឹងមុនអពលអៅជួ បត្គូអពទយ
 ទូ រស័ពទតៅជាម្ុន៖ ត្បសិនអបើអាកមានការណារ់ជួបជាមួ យអពទយ សូ មទូ រស័ពទអៅការ ិោល័យត្គូអពទយឬ
វផ្ាកសអត្្ាុះបនាទន់របស់អាក អហើយត្បាប់ពួកគ្នរ់ថា អា កមាន ឬោចមានកូ វ ីដ-19។
ករណីអនុះនឹងជួ យឱ្យការ ិោល័យការពារខល ួនរបស់ពួកអគ និងអា កជំងឺអផ្សងអទៀរ។


ពាក់មាស់ត្បសិនអបើអាកឈឺ។



្បសិនតបើអ្នកឈឺ៖ អា កគួ រពាក់មាស់មុនអពលអា កអៅវកបរអា កដថ្ទ
និងមុនអពលអា កចូ លការ ិោល័យអា កផ្ាល់អសវាវថ្ទា ំសុខភាព។
្បសិនតបើអ្នកកំពុងតម្ើលវែអ្ន កដនទ៖ ត្បសិនអបើអាកជំងឺមិនោចពាក់មាស់បាន (ឧទាហរណ៍ អត្ពាុះវា
បណា
ា លអោយពិបាកដកដអងា ើម) អនាុះអា កវដលរស់អៅកនទងផ្ទុះជាមួ យ គួ រវរស្គាក់អៅបនទ ប់អផ្សង។
អៅអពលអា កវថ្ទា ំចូ លបនទ ប់របស់អាកជំងឺ ពួ កអគគួ រវរពាក់មាស់។
អ្ញៀវសួ រសុខទុកខអត្ៅពីអាកអមើលវថ្មិនត្រូវបានវណនាំឲ្យចូ លអទ។

ត្គបមារ់សត្មាប់ការកអ ក និងកណា
ា ស់របស់អាក។




្គបមា ់៖ ត្គបមារ់ និងត្ចមុុះរបស់អាកជាមួ យនឹងត្កដាសជូ រមារ់ អពលអា កកអ ក ឬកណា
ា ស់។
ត ះតោល៖អបាុះអចាលត្កដាសជូ រមារ់វដលអត្បើអហើយអៅកនទងធ្ុងសំោម។
លាងនដ៖ លាងថ្ដភាាមជាមួ យស្គបូ និងទឹកោងអោចណាស់ 20 វ ិនាទី។ ត្បសិនអបើស្គបូ
និងទឹកមិនមានអទ
សូ មសមាអរថ្ដរបស់អាកជាមួ យទឹកលាងថ្ដវដលមានជារិោល់កុលោងអោចណាស់ 60%។
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លាងថ្ដឱ្យបានញឹកញាប់។







លាងនដ៖ លាងថ្ដឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួ យស្គបូ និងទឹកោងអោចណាស់ 20 វ ិនាទី។
វាមានស្គរៈសំខាន់ជាពិអសសបនាទប់ពីអហៀរសំអបារ កអ ក ឬកណា
ា ស់ អៅបនទ ប់ទឹក និងមុនអពលបរ ិអភាគ
ឬអរៀបចំោោរ។
អ្នាម្័យនដ៖ ត្បសិនអបើស្គបូ និងទឹកមិនមានអទ
សូ មអត្បើទឹកលាងថ្ដវដលមានជារិោល់កុលោងអោចណាស់ 60%។
លាងអលើថ្ផ្ទទា ំងអស់ថ្នថ្ដរបស់អាក អហើយត្រដុសវាជាមួ យគ្នារហូ រទាល់វរថ្ដទាង
ំ ពីរសងរ។
ួ
សាបូ និងទឹក៖ ស្គបូ និងទឹក គឺជាជំអ រ ីសលអ បំផ្ុរជាពិអសសត្បសិនអបើ
ថ្ដមានភាពកខវ ក់វដលោចអមើលអ ើញ។
តចៀសវាងការប៉ាះ៖ អចៀសវាងការបុះវ្ា ក ត្ចមុុះនិងមារ់របស់អាកអដាយអត្បើថ្ដវដលមិនបានលាងសមាអរ
។

អជៀសវាងការអត្បើត្បាស់របស់របរផ្តទល់ខល ួនរ ួមគ្នា។



កុំវចកគ្ននត្បើ៖ កុំវចកគ្នាអត្បើបាយ វកវ វពង សំភារៈ កវនសង
ឬវត្គជាមួ យមនុសសអផ្សងអទៀរអៅកនទងផ្ទុះ។
លាងសមាា ឱ្យ នហម ់ច ់ត្កាយតពលត្បើរ ួច៖ បនាទប់ពីអត្បើរបស់ទា ំងអនុះរ ួច
លាងសមាអរវាឱ្យស្គអរជាមួ យស្គបូ និងទឹក ឬដាក់កនទងមាសុីនលាងចាន។

សមាអរ “សមាារៈវដលបុះអត្ចើនបំផ្ុរ” ថ្ផ្ទជុំ វ ិញោល់ថ្ថ្ង។
 លាងសមា
អ រ សមាារៈវដលបុះអត្ចើនបំផ្ុរ អៅកនទងរំបន់ដាច់អដាយវ កពីរបស់អាក (“បនទ ប់ឈឺ”
និងបនទ ប់ទឹក) ជាអរៀងោល់ថ្ថ្ង។ ទុកឱ្យអា កវថ្ទា ំសមាអរ
និងសមាាប់អមអោគថ្ផ្ទខាងអត្ៅសំោប់របស់របរវដលបុះពាល់អត្ចើនបំផ្ុរ
អៅកនទងរំបន់អផ្សងអទៀរថ្នផ្ទុះ។
 លាងសមាអរនិងសមាាប់អមអោគ៖ លាងសមាា វសនកខាងត្ៅននសមាារៈវដលប៉ាះត្ចើនបំសុ កនញង
"បនទ ប់ឈឺ" និងបនទ ប់ទក
ឹ របស់អ្នកជា្បោំ។ ទុកឱ្យនរណាមានក់តសសងតទៀ សមាា
និងសមាលប់តម្តោគតៅបនទ ប់រ ួម្តសសងតទៀ ប៉ាុវនេ ម្ិនវម្នបនទ ប់តគង និងបនទ ប់ទឹករបស់អ្នកតទ។
o ត្បសិនអបើអាកវថ្ទា ំ ឬអា កអផ្សងអទៀរត្រូវការសមាអរ និងសមាាប់អមអោគអៅកនទងបនទ ប់អដក
ឬបនទ ប់ទឹករបស់អាកជំងឺ អនាុះពួ កអគគួ រវរអធ្វ ីដូចអនុះអដាយវផ្អកអលើរត្មូវការចាំបាច់។
អា កអមើលវថ្ /
អា កអផ្សងអទៀរគួ រវរពាក់មាស់អហើយរង់ចាំឱ្យបានយូរបំផ្ុរតាមវដលោចអធ្វ ីអៅបាន
បនាទប់ពីអាកជំងឺបានអត្បើបនទ ប់ទឹក។
o ថ្ផ្ទវដលបុះអត្ចើនបំផ្ុររ ួមមាន ទូ រស័ពទ អរអ បញ្ញា ថ្ផ្ទអលើថ្នទូ ថ្ផ្ទអលើថ្នរុ ថ្ដទាវរ
កាលរ ូប ៊ីអណអៅកនទងបនទ ប់ទឹក បងា ន់កាារចុច អថ្អបា រ និងរុវកបរវត្គ។
 លាងសមាា
និងសមាលប់តម្តោគកវនល ងវដលអាចមានឈាម្ លាម្ក ឬែ ថ ញោែតលើោងកាយ។
 ការសមាា
និងសមាលប់តម្តោគកនញងសទះ៖ សមាអរកវនា ង ឬរបស់របរអដាយអត្បើស្គបូ និងទឹក
ឬស្គបូ អមៅអផ្សងអទៀរត្បសិនអបើវាមានភាពកខវ ក់។ បនាទប់មកអត្បើថាាស
ំ ំលាប់អមអោគកនទងផ្ទុះ។
o ត្រូវត្បាកដថា
អធ្វ ីតាមការវណនាំអៅអលើផ្តាកអដើមបីធានាការអត្បើត្បាស់ផ្លិរផ្លត្បកបអដាយសុវរា ិភាព
និងមានត្បសិទធភាព។
ផ្លិរផ្លជាអត្ចើនវណនាំឱ្យទុកថ្ផ្ទខាងអលើអសើមជាអត្ចើននាទីអដើមបីធានាថាអមអោគត្រូវបានសមាាប់។
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មានផ្លិរជាអត្ចើនក៏វណនាំឱ្យមានការត្ប ុងត្បយ័រាដូចជាពាក់អត្ស្គមថ្ដអហើយត្រូវត្បាកដថាអា កមា
នខយល់អចញចូ លលអ កនទងអពលអត្បើផ្លិរផ្ល។
o ស្គរធារុសំលាប់អមអោគវដលអត្បើអៅកនទងត្គួ ស្គរវដលបានចុុះបញ្ា ីអៅ EPA
ភាគអត្ចើនគួ រវរមានត្បសិទធិភាព។ ការវណនាំសមាាប់អមអោគរបស់ CDC

តាមដានអោគសញ្ញារបស់អាក។


វសវងរកការយកចិ េ ទុកខដាក់ពីតពទយ ប៉ាុវនែ្ ែូ ទូ រស័ពទតៅជាម្ុន៖
វសវ ងរកការវថ្ទា ំសុខភាពភាាមៗត្បសិនអបើអាកឈឺ ឬ ោការៈរបស់អាកកំពុងកាន់ធ្ងន់ធ្ងរ (ឧទាហរណ៍
អបើអាកពិបាកដកដអងា ើម) ។
o ទូ រស័ពទតៅតែជជបណឌិ របស់អ្នកម្ុនតពលតៅជួប៖ មុនអពលអៅការ ិោល័យរបស់ត្គូអពទយ
ឬបនទ ប់សអត្្ាុះបនាទន់ សូ មទូ រស័ពទអៅជូ នដំណង
ឹ ជាមុន អហើយត្បាប់អោគសញ្ញារបស់អាក។
ពួ កអគនឹងត្បាប់អាកពីអវីខាុះវដលត្រូវអធ្វ ី។





ពាក់មា៉ាស់៖ អបើោចអធ្វ ីបាន សូ មពាក់មាស់មុនអពលចូ លអៅកនទងោគ្នរ។ ត្បសិនអបើ
អា កមិនោចពាក់មាស់បាន សូ មពាោមរកាគមាារសុវរា ិភាពពីមនុសសអផ្សងអទៀរ
(ោងអោចណាស់ចមាងយ 6 ហវ ីរ) ។ អនុះនឹងជួ យការពារមនុសសអៅកនទងការ ិោល័យ ឬបនទ ប់រង់ចាំ។
ត្វ ីតាម្ការវណនាំពីអ្នកសេល់តសវាវែទំសុខ្ភាព និងម្នទ ីរសុខានិ លកនញង ំបន់របស់អ្នក៖ ោជាញធ្រ
សុខា្ិបាលកនទងរំបន់របស់អាកនឹងផ្ាល់ការវណនាំសាីពីការពិនិរយអោគសញ្ញា
ត្ពមទា ំងោយការណ៍ព័រ៌មាន។

សូ មទូ រស័ពទអៅ 911 ត្បសិនអបើអាកមានបញ្ញាបនាទន់ខាងសុខភាព៖
ត្បសិនអបើអាកមានភាពោសនា វផ្ាកសុខភាព អហើយត្រូវការអៅអៅអលខ 911
សូ មជូ នដំណឹងដល់ត្បរិបរា ិករថាអា កមាន ឬគិរថាអា កោចមានជំងឺ កូ វ ីដ-19។ អបើោចអធ្វ ីបាន
សូ មពាក់មាស់មុនអពលជំនួយអវជា ស្គស្តសាមកដល់។
ជំងឺោររារ កូ វ ីដ-19 មានស្គានភាពរ ីកោលដាលោងឆ្ប់រហ័ស។ សូ មចូ លអមើលទំព័របណា
ា ញសហព័នធ CDC
សត្មាប់ព័រ៌មានចុងអត្កាយអំពីអវីវដលត្រូវអធ្វ ី ត្បសិនអបើអាកមានោរមម ណ៍ថាឈឺ។

ត ើកូ ែ ីដ-19 រ ីកោលដាលយ៉ាងដូ ចតម្េ ច?
វ ីរុសអនុះត្រូវបានអគគិរថា រ ីកោលដាលពីមនុសសមាាក់អៅមនុសសមាាក់អទៀរ៖
 រវាងមនុសសវដលមានទំនាក់ទំនងជិរសា ិទធនឹងគ្នា (ចមាងយត្បវហល ៦ ហវ ីរ)
 តាមរយៈដំណក់ទឹក អៅអពលអា កឆ្ា ងអោគកអ ក ឬកណា
ា ស់
ដំណក់ទឹកទា ំងអនុះោចធាាក់ចូលកនទងមារ់ ឬត្ចមុុះរបស់មនុសសវដលអៅវកបរ ឬក៏ោចដកដអងា ើមចូ លសួ របាន
។ វាោចអៅរ ួចវដលថាមនុសសមាាក់ោចឆ្ា ង កូ វ ីដ-19 អដាយបុះអលើថ្ផ្ទ
ឬវរថទវដលមានអមអោគអៅអលើវាអហើយបនាទប់មកបុះមារ់ត្ចមុុះ ឬវ្ា ករបស់ពួកអគផ្តទល់។

Revised: March 20, 2020

អា កណាមាាក់វដលមានជំងឺកូ វ ីដ-19 ោចចមា ងជំងឺអៅអា កដថ្ទអទៀរបាន។ វាក៏ោចអៅរ ួចផ្ងវដរថា
អា កវដលឆ្ា ង វ ីរុសកូ វ ីដ-19បុវនា មិនមានអចញអោគសញ្ញា ក៏ោចចមា ងអៅអា កដថ្ទអទៀរបានវដរ។
ជំងឺោររារ កូ វ ីដ-19 មានស្គានភាពរ ីកោលដាលោងឆ្ប់រហ័ស។ សូ មចូ លអមើលទំព័រ CDC
FAQ សត្មាប់ព័រ៌មានចុងអត្កាយអំពីការរ ីកោលដាលថ្នអមអោគ។
ត្បសិនអបើអាកមានអោគសញ្ញាដូ ចជាត្គ ុនអៅា កអ ក និង/ឬ ពិបាកដកដអងា ើម
អហើយមានទំនាក់ទំនងជិរសា ិទធជាមួ យមនុសសវដលអគដឹងថាមានជំងឺកូ វ ីដ-19 សូ មអមតាាអៅផ្ទុះ
អហើយទូ រស័ពទអៅត្គូអពទយរបស់អាក។
អា កជំងឺវ ័យចំណាស់ និងបុគាលវដលមានបញ្ញាសុខភាពធ្ង ន់ធ្ងរ ឬមានត្បព័នធការពារសុខភាពអខាយ
គួ រវរទាក់ទងអៅត្គូអពទយរបស់ពួកអគឱ្យបានឆ្ប់ អទាុះបីជំងឺរបស់ពួកអគត្ស្គលក៏អដាយ។
ត្បសិនអបើអាកមានអោគសញ្ញាធ្ង ន់ធ្ងរដូ ចជា ឈឺចុកចាប់ ឬមានសមាាធ្កនទងត្ទូង វអងវ ងស្គមររី
ឬអសមរា ភាពកនទងការភាញក់អ ើង បបូ រមារ់មានោងពណ៌អខៀវរិចៗ សូ មទាក់អៅត្គូអបទយ
ឬបនទ ប់សអត្្ាុះបនាទន់ អហើយវសវ ងរកការពាបាលជាបនាទន់។ ត្គូអពទយនឹងកំណរ់ ថាអរើអាកមានសញ្ញា
និងអោគសញ្ញាថ្នជំងឺកូ វ ីដ-19 អហើយថាអរើអាកគួ រវរត្រូវបានអធ្វ ីអរសា ឬក៏អរ់។
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