FAQs អំពអី កន ទៅសួរសុខទុកកខ ន្លងែ រស់ទៅប្រមូលផ្រតំ រស់ជលចាស់ជរា

ជំងរឺ លាកផែវូ ដទងហើមកូរណា
ូ (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កំពុងទសនើសុំជំលួយររស់អនកទដើមបីទប្រៀមខែួល លិងជួយពលយឺរការរីករាលដ្ឋលររស់ទមទរាគកូរូណាណូ ន្វល (ថ្មី) ទៅកនតង Los Angeles
County ន្ដលប្រូវបាលសាា ល់ថាជំងឺ COVID-19។ សូមពិលិរយទមើលជាមួយទីកន្លែង មុលលឹងទៅសួរសុខទុកខ លិងអលុវរ្តាមការន្ណនាំន្ដលបាលទេញផាយទដើមបីរកាឲ្យមលុសសប្គរ់គ្ននមាលសុខភាពលអ។ ទរើសិលជាអនកមាលអារមមណ៍ថាឈឺ
េូរសថិរទៅផទះ ឬទៅផទះឲ្យបាលឆារ់រំផុរតាមន្ដលអាេទធវើបាល ទ ះរីជាអនកមាលទរាគសញ្ញាកប្មិរប្សាលក៏ទដ្ឋយ។ ទដើមបីការពារជលចាស់ជរាន្ដលរស់ទៅកនតងអគ្នររួមគ្នន អនកអាេលឹងប្រូវបាលទសនើសុំឲ្យការ់រលថយការសួរសុខទុកខ ំងអស់។
សូមទរៀរេំន្ផលការឥឡូវទលះអំពីរទរៀររកាទំនាក់ទំលងជាមួយអនករស់ទៅទីទនាះតាមរយៈការទំនាក់ទំលងលិមមិរជាជទប្មើសទផសង។
ទរើទមទរាគកូរណា
ូ ប្រទេទថ្មី (COVID-19) គឺជាអវ?ី
ទមទរាគកូរូណាគឺជាអមបូរទមទរាគដ៏ធំមួយ។ ទមទរាគជាទប្េើលកនតងអមបូរទលះេមែងទរាគដល់សរវ រុន្ល្ទមទរាគកូរូណាមួយេំលួលមកពីសរវអាេផ្លែស់រ្ូរទៅជាទមទរាគកូរូណាទលើមលុសសថ្មី ន្ដលអាេឆ្ែងពីមលុសសមានក់ទៅមលុសសមានក់ទទៀរបាល
ន្ដលទលះគឺជាអវីន្ដលបាលទកើរទឡើងជាមួយទមទរាគកូរណា
ូ ន្ដលរងកជំងឺ COVID-19។
ទរើជងំ ឺ COVID-19 ឆ្ែងទដ្ឋយរទរៀរណា?
COVID-19 ទំលងជារីករាលដ្ឋលតាមវិធីដូេគ្ននលឹងជំងឺផែូវដទងហើមទផសងទទៀរ ដូេជាជំងឺប្គតលផ្ល្សាយធំន្ដរ។ ទគបាលទជឿថាវាឆ្ែងពីមលុសសន្ដលបាលឆ្ែងទមទរាគលិងមាលទរាគសញ្ញាទៅអនកដទទតាមរយៈ៖
• រំណក់ទឹករូេៗន្ដលទកើរទឡើងតាមរយៈការកអក លិងកណា្ស់
• ការរះពាល់ជិរសនិទធ ដូេជាការន្ថ្ ំអនកន្ដលទកើរជំងឺ
• ការរះវរថត ឬទផទន្ដលមាលទមទរាគទៅទលើទនាះ រនាទរ់មករះមារ់ ប្េមុះ ឬន្េនកមុលលឹងលាងទដររស់អនក។
ទរើទរាគសញ្ញាររស់ជងំ ឺ COVID-19 មាលអវខី ះែ ?
ជំងឺន្ដលបាលរាយការណ៍ មាលចារ់ពីមលុសសន្ដលមាលទរាគសញ្ញាកប្មិរប្សាលរហូរដល់មលុសសន្ដលមាលជំងឺធងល់ធងរ លិងប្រូវការទៅមលទីរទពទយ ឬសាែ រ់បារ់រង់ជីវិរក៏មាល។ ទរាគសញ្ញាមាលដូេជា៖
•

ប្គតលទត្

•

កអក

•

ពិបាកដកដទងហើម

•

ជំងឺធងលធងរ

ទរើខគ្តំ រួ ទធវអើ វី ទរើសលិ ជាខ្មាតំ លទរាគសញ្ញា ំងទលះ?
សថិរទៅផទះ ឬទៅផទះឲ្យបាលឆារ់រំផុរតាមន្ដលអាេទធវបាើ ល ទរើសិលជាអនកចារ់ទផ្ើមមាលអារមមណ៍មិលប្សួលខែួល ទ ះរីជាអនកមាលទរាគសញ្ញាកប្មិរប្សាលក៏ទដ្ឋយ។ ក់ទងអនកផ្ល់ទសវាន្ថ្ ំសុខភាពជាប្រចាំររស់អនកសប្មារ់ការន្ណនាំ
តាមការចាំបាេ់។
ទរើប្រវូ ទធវអើ ទវី រើសលិ ជាមលុសសន្ដលខ្កតំ ពំ ងុ ទៅសួរសុខទុកមាខ លទរាគសញ្ញា?
ក់ទងទៅអគ្នរ ឬអនកផ្ល់ទសវាន្ថ្ ំសុខភាពជាប្រចាំភាែមៗសប្មារ់ការវាយរទមែ លិងសប្មារ់ការន្ណនាំ។
ទរើខអា្តំ េទធវទើ រស្រកជំងឺ COVID-19 បាលន្ដរឬទទ?
ទរើសិលជាអនកឈឺ អនកផ្ល់ទសវាន្ថ្ ំសុខភាពររស់អនកអាេសទប្មេេិរ្ទធវើទរស្រកជំងឺ COVID-19។ មាលន្រអនកផ្ល់ទសវាន្ថ្ ំសុខភាពរុទណាណះទទើរអាេទធវើទរស្រកជំងឺ COVID-19 បាល។ ទដ្ឋយសារមលុសសភាគទប្េើលលឹង
ជាសះទសបើយទៅវិញរនាទរ់ពីសប្មាកមួយរយៈ ដូទេនះមិលចាំបាេ់ទៅជួរប្គូទពទយទទ ទរើអនកមាលទរាគសញ្ញាកប្មិរប្សាល។ ទរើសិលជាអនកឈឺ លិងគិរថាអនកគួរន្រប្រូវទធវើទរស្រកជំងឺ COVID-19 េូរទូរសពទទៅប្គូទពទយររស់អនក
មុលទពលេូលទៅទទួលការន្ថ្ ំ។

នាយកដ្ឋាលសុខភាពសាធារណៈររស់ទោលធី Los Angeles
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FAQs អំពអី កន ទៅសួរសុខទុកកខ ន្លងែ រស់ទៅប្រមូលផ្រតំ រស់ជលចាស់ជរា

ជំងរឺ លាកផែវូ ដទងហើមកូរណា
ូ (COVID-19)
ទរើខអា្តំ េទធវើអខវី ះែ ទដើមបីការពារខែលួ លិងអនកដទទពីជំងឺ COVID-19?
•

លាងទដររស់អនកឲ្យបាលញឹកញារ់ជាមួយសារូ លិងទឹកឲ្យបាលយ់ ងរិេ 20 វិនាទី ជាពិទសសរនាទរ់ពីទៅរលទរ់ទឹក មុលទពលររិទភាគអាហារ លិងរនាទរ់ពីញីសទមោរ កអក ឬកណា្ស់។

•

ទរើសិលជាមិលមាលសារូ លិងទឹក សូមទប្រើទឹកអនាម័យលាងទដន្ដលមាលជារិអាល់កុលយងរិេ 60%។

•

ទេៀសវាងការរះន្េនក ប្េមុះ លិងមារ់ររស់អនកទដ្ឋយទប្រើទដន្ដលមិល ល់បាលលាង។

•

ដ្ឋក់កប្មិរទលើការរះពាល់ជិរសនិទធ ដូេជាការទថ្ើរ លិងការទប្រើន្ពង ឬប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋញាត ំរួមគ្នន។

•

ប្គរមារ់ររស់អនកទពលកអក ឬកណា្ស់ទដ្ឋយទប្រើប្កដ្ឋសជូរមារ់ ឬទដអាវររស់អនក។ ទបាះទចាលប្កដ្ឋសជូរមារ់ន្ដលបាលទប្រើរួេកនតងធុងសប្មាម លិងលាងទដររស់អនកភាែមៗទដ្ឋយទប្រើសារូ លិងទឹក ឬទប្រើទឹកលាងទដន្ដលមាលជារិ
អាល់កុល។

ទរើខគ្តំ រួ ពាក់មាស់ទៅទពលខ្ទតំ ៅសួរសុខទុកន្ខ ដរឬទទ?
ទគមិលបាលន្ណនាំឲ្យមលុសសន្ដលមាលសុខភាពលអពាក់មាស់ទដើមបីការពារខែួលពីជំងឺ COVID-19 ទឡើយ លុះប្តាន្រអនកជំនាញន្ថ្ ំសុខភាពន្ណនាំឲ្យទធវើដូទចានះ។
មាស់គួរន្រប្រូវបាលទប្រើទដ្ឋយមលុសសន្ដលមាលជំងឺ COVID-19 ទដើមបីការពារអនកដទទពីការឆ្ែង។ រុគាលិកន្ថ្ ំសុខភាព លិងមលុសសទផសងទទៀរន្ដលកំពុងន្ថ្ ំលរណាមានក់ន្ដលបាលឆ្ែងជំងឺ COVID-19 ទៅកនតងររិរទជិរសនិទធ
គួរន្រពាក់មាស់។
ទរើទធវដើ េូ ទម្េទរើខតា្តំ លរឹងទដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19?
ទៅទពលអនកសា្ រ់ឮ អាល លិងទសសនាព័រ៌មាលអំពីការផទតះជំងឺឆ្ែង វាជាទរឿងធមមតាន្ដលមាលអារមមណ៍ថ្រ់បារមភ លិងរង្ហហញអការៈតាលរឹង។ វាជាការសំោល់កនតងការន្ថ្ ំសុខភាពផែូវកាយ លិងសុខភាពផែូវេិរ្ររស់អនក។ សប្មារ់ជំលួយ េូរទូរសពទទៅ
The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ន្ខសទូរសពទជំលួយតាមរយៈទលខ (800) 854-7771 ឬទូរសពទទៅទលខ 2-1-1។
ទរើអគ្នរគួរទធវអើ ខវី ះែ ទដើមបីការពារមលុសសប្គរ់គ្នន?
ជន្ជកជាមួយអនកចារ់ការអគ្នរអំពីវិធីន្ដលពួកទគកំពុងទធវើទដើមបីរកាឲ្យមលុសសប្គរ់គ្ននមាលសុវរថិភាព លិងមាលសុខភាពលអ។
សាា ល់ពកី ន្លងែ ទដើមបីទទួលបាលព័រមា៌ លន្ដលអាេទុកេិរបា្ ល
េូរប្រតងប្រយ័រនេំទពាះការទបាកប្បាស់ ព័រ៌មាលមិលពិរ លិងការទបាករទញ្ញោរទផសងៗជុំវិញទមទរាគកូរូណាប្រទេទថ្មី។ ព័រ៌មាលន្ដលប្រឹមប្រូវ ដូេជាទសេក្ីប្រកាសអំពីករណីថ្មីៗទៅកនតង LA County លឹងប្រូវបាលផសពវផាយទដ្ឋយ Public
Health តាមរយៈទសេក្ីប្រកាសព័រ៌មាល រណា្ញសងាម លិងទគហទំព័រររស់ទយើងជាលិេច។ ទគហទំព័រទលះមាលព័រ៌មាលជាទប្េើលអំពីជំងឺ COVID-19 ន្ដលរួម ំងការន្ណនាំទដើមបីទដ្ឋះប្សាយភាពតាលរឹង៖
•

នាយកដ្ឋាលសុខភាពសាធារណៈររស់ទោលធី Los Angeles
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o រណា្ញសងាម៖ @lapublichealth

•

The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ន្ខសទូរសពទជំលួយ (800) 854-7771។

•

ទូរសពទទៅទលខ 2-1-1

នាយកដ្ឋាលសុខភាពសាធារណៈររស់ទោលធី Los Angeles
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