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ជំងឺ COVID-19

ជំងឺ COVID-19 កំពុងេធ� ើឲ្យមនុស្សឈឺេ�ទូ � ំងេ�នធី Los Angeles។ �ឆ� ងរ�ងមនុស្សែដលប៉ះ�ល់ជត
ិ
ស� ិទ��មួ យ���មរយៈតំណក់ទឹកតូ ចៗែដលេកើតេឡើងេ�េពលមនុស្សឈឺក� ក ក�
� ស់ ឬនិ�យេឆ� ើយឆ� ង
��។ ជំងឺ COVID-19 �ចចម� ងេ�យមនុស្សែដលមិនេចញេ�គស��។
1. េតើ�នេ�គស��អ� ីខ�ះ?
• ក� ក ្រគ �នេ�� ពិ�កដកដេង� ម
ើ គឺ�េ�គស��ទូ េ�បំផត
ុ ។ េ�គស��េផ្សងៗេទៀត�នដូ ច� ្រគ �ន
រ� េហវហត់អស់ក��ំង ឈឺ�ច់ដន
ុំ ង
ិ ឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក រមូ លេ�ះឬក� �តចេ��រ �គរ ូស
តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ និងែលងដឹងរស�តិ ឬក� ិនថ�ៗ
ី ។ ប�� ីេនះមិន�ប់ប��ល
� េ�គស��ែដល�ច
�ន� ំងអស់េ�ះេទ។
• មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នជំងឺ COVID-19 �នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល និង�សះេស្បើយេ�យខ� �នឯ
ង។
• ប៉ុែន� មនុស្សែដល�នវ �យ�ស់ជ� ឬ�នប��សុខ�ពេផ្សងៗេទៀត �ចឈឺ��ំង។ ្របសិនេបើអ�ក
�នេ�គស��អស់� ំងេនះ ចូ រនិ�យេ�អ� កផ� លេ់ ស�សុខ�ពអំពី�រេធ� េើ តស� �រ�ក់ខ� �នេ�
�ច់េ�យែឡក និង�រែថ� ំ។
2. េតើខ��ំ�ច�រ�រខ� �នឯង និងអ� កដៃទេ�យរេបៀប�?
• ទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ �រ�ក់��ក់�ំងប��រជំងឺ COVID-19 �ត់បន� យ�និភយ
័ ចំេ�ះអ� កៃន
�រឆ� ងធ� នធ
់ � រ និង�រ��ប់ េហើយក៏ដូច��រចម� ងេ�អ� កដៃទែដរ។
• �ក់�៉ស់�្រប�ំ។ �ន្រក �មផ្សព� ផ�យ�េ្រចើនេធ� �
ើ រែចក�យ�៉ស់���រណៈ។ ្របសិនេបើ អ� ក
មិន�ចទទួ ល�ន�៉ស់មួយក��ងចំេ�ម� ំងេ�ះេទ សូ មេ្របើកែន្សង ឬ្រក�ត់េផ្សងេទៀតេដើម្បី
្រគបេលើ្រចមុះនិង�ត់របស់អ�ក។
ឺ ន
• រក�ច��យ�៉ងតិច 6ហ� ីតពីមនុសស្សដៃទេទៀត។ មនុស្សខ� ះែដល�នជំងម
ិ ប��ញេ�គស��
េចញមកេទ ដូ េច� ះេជៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ� េ�េពល�ែដលអ� ក�ចេធ� �
ើ ន។
• �ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់�មួ យនឹង�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល 20 វ ��ទី ឬេ្របើទឹក�ងៃដែដល�ន
�តិ�ល់កុល 60%។
• េជៀស�ង�រប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�ក។

�រ�រខ� �នអ� កនិងអ� កដៃទពីជំងឺ
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ជំងឺ COVID-19

• េបើសិន�អ� ក�ន�យុេលើស 65 ��ំ �នប��សុខ�ព ឬ�នៃផ� េ�ះ ចូ រពិ�រ���ក់

េ�ក��ងទីជ្រមក ឬលំេ���ន្របេភទេផ្សងេទៀតរហូ តដល់ផុត�រផ��ះជំងឺសកលេនះ។ េគ�ន
េស�កម� និង�រែថ�េដើ
ំ ម្បី�រ�រអ� កមិនឲ្យឈឺ។
o ្រគប�ត់េពលអ� កក� ក ឬក�
� ស់េ�យេ្របើ្រក�សជូ ត�ត់ ប��ប់មកេ�ះេ�ល
្រក�សជូ ត�ត់ក��ងធុងស្រ�ម។ េបើសិន�អ� ក មិន�ន្រក�ត់ជូត�ត់ សូ មេ្របើ
ៃដ�វរបស់អ�ក (មិនែមនៃដរបស់អ�កេទ)។
o កុំពិ�េភសជ� ៈ ��រ េ្របើេខ្ស� �រ � ែ្រគ ភួ យរ ួម��េឡើយ។
o េបើសិន�អ� កែចករ� ែលកកែន� ងេគង�មួ យនរ���ក់ ចូ រេគងេ�យ�ក់ក�លផ��យ
ពី��េ�ក��ងកែន� ងេគងេ�ះ។
o ព��មស��តរបស់ែដលអ� ក ឬអ� កដៃទប៉ះ�ល់េ្រចើនេ�យេ្របើផលិតផលស��ត
ក��ងផ� ះ ឬ្រក�ត់ជូត�ន�តិ�ល់កុល។

3. ចុះេបើខ��ំឈឺ?

• �ក់ទង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក។ េបើសិន�អ� កមិន�ន្រគ�េពទ្យេទ ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 211 េដើម្បី
រកេមើល។ ្រគ�េពទ្យ ឬគ� ីនិក�ចជួ យអ� កទទួ ល�ន�រែថ� ំខណៈេពលអ� កឈឺ។

• ជូ នដំណឹងដល់អ�កេធ� ើ�រ�រចុះផ្សព� ផ�យ ឬ្រក �ម�រ�រែថ� ំសុខ�ពេ�ទីកែន� ង �អ� ក
•
•

ឈឺ។ ពួ កេគ�ចជួ យឲ្យអ� កទទួ ល�ន�រែថ� ំ ែស� ងរកទីកែន� ងែដល�នសុវត� ិ�ព ឬ
ទទួ ល�ន�រផ� ត់ផ�ង់ ែដលអ� ក្រត�វ�រេដើម្បី�សះេស្បើយ ខណៈេពលអ� ក��នផ� ះសែម្បង។
សូ ម�ក់�៉ស់ និងរក�ច��យឲ្យ�ន��យពីអ�កដៃទ�មែដល�ចេធ� ើ�ន។
េបើសិន�អ� ក�ន�រម� ណ៍��ន់ែត�៉ប់យុឺន ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 911 ឬេ��ន់បន� ប់ស
េ���ះប��ន់��មៗ។
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