ជំងឺអុតស្វា

សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
1. តតើអ្វីតៅជាជំងឺអ្ុតស្វវ?
ជំងឺអុតស្វាគឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួ យដែលរងក ភ ើងភោយភមភោគអុតស្វា។ ជំងឺភនេះប្តូវបានរកភ ើញជាភលើកែំរូង
ភៅឆ្នំ 1958 ភៅភេលដែលមានការផ្ទេះភ ើងចំនួនេីរ ននជំងឺដែលែូ ចគ្នាទៅនឹងជំងឺអុត ទ ើយដែលបានទកើត
ទ ើងទៅកនទងចំទោមហ្វ ូងស្វាជាភប្ចើនដែលប្តូវបានរកាទុកកនទងភោលរំណងសប្មារ់ការប្ស្វវប្ជាវ។ ករណីឆ្លងមក
កាន់មនុសសជាភលើកែំរូងប្តូវបានភ្ា ើកំណត់ប្ាភៅឆ្នំ 1970។ ជំងឺភនេះកប្មនឹងរកភ ើញភៅកនទងសហ្រែឋ អាភមរ ិក
ឬប្រភទសភផេងៗជាទ្ចើនភទៀតណាស់ រហ្ូ តមកែល់ដែឧសភា ឆ្នំ 2022 ភនេះ។
ភមភោគអុតស្វាមានចំនួន 2 ប្រភេទ។ ប្រភេទដែលប្តូវបានរកភ ើញភៅកនទងសហ្រែឋ អាភមរ ិកកនទងភេលរចចទរបនន ភនេះ
មានកប្មិតប្ស្វលជាង។ ភោគសញ្ញាដែលទកើតទ ើងជាទូ ភៅជាងទេ គឺកន្ ួលរមាស់ ដែលភេលែល េះអាចមានទោេ
សញ្ញាែូ ចជាជំងឺ្េ ុនផ្តាស្វយ្ំ (flu) ដតភេលែល េះមិនមានភោគសញ្ញាែូ ចភ េះភទ។ មនុសេភាគភប្ចើនមិនប្តូវការ ការ
សប្មាកេាបាលភៅមនទ ីរភេទយភទ ភហ្ើយអាចចាប់ទ្ដ ើមជាសេះភសបើយកនទងរយៈភេល 2 ភៅ 4 សបាាហ្៍។ ថ្នរ
ំ ង្កករ និងថ្ា ំ
ព្យាបាលប្រឆ្ំងនឹងភមភោគ (antiviral) ក៏មានផា ល់ជូនសប្មារ់ជំងឺអុតស្វាផងដែរ។

2. តតើជំងឺអ្ុតស្វវមានសញ្ញា និងតោគសញ្ញាអ្វ ីខ្លះ?
ភោគសញ្ញានានាននជំងឺអុតស្វា ជា្មម ា ចារ់ភផា ើមភលចភ ើងកនទងអំ ុ ងទព្យល 3 សបាាហ្៍ននការរេះពាល់ភៅនឹង
ភមភោគភ េះ។
ភោគសញ្ញាដែលភកើតភ ើងទូ ទៅរំផុត គឺកន្ ួលរមាស់ដែលអាចនឹង៖
• ទមើលទៅែូ ចជាទ ើងែុំេក មុន (ភលើដសបក) េងដរក ឬមានភ ើងប្កមរ។ ទ ើយនឹង្តូវឆ្ល ងកាត់ជាទ្ចើន
ែំោក់កាល មុនទព្យលចាប់ទ្ដ ើមជាសះទសបើយ។ ជាធមម តា កន្ ួលរមាស់មានេណ៌ប្កហ្ម និងមានោងជាែុំ
អុជោបទសម ើ ភៅភេលចារ់ភផា ើមភលចភចញែំរូង ភហ្ើយរ ទ រ់មកកាលយភៅជាែុំេក។ ែុំព្យកទ ំងទនាះអាច
នឹងកាលយទៅជាមានស្វរធាតុោវភៅខាងកនទង ទ ើយដែលរងក ភៅជាែ្ទេះ។ រ ទ រ់មកែុំេកទ ំងភ េះភ ើង
ភប្កៀមេីខាងភប្ៅ ភហ្ើយកាលយភៅជាប្កមរែំភៅ។
• ភចញភៅខាងភលើ ឬភៅជិតប្រោរ់ភេទ (លិងគ េងស្វាស មាត់ទារមាស និងទារមាស) ទារ្ំ (រនធ គូ ទ) មាត់
ឬភៅតំរន់ភផេងៗភទៀតែូ ចជានែ ភជើង ប្ទូង និងមុែជាភែើម។
• រ កកោលោលភៅពាសភេញែងែួ ួន ឬអាចនឹងភ ើងភៅដតនឹងមួ យកដនល ង។ ការភ ើងកន្ ួលរមាស់ភ េះ
អាចប្ោន់ដតជាែុំេក ឬេងដរកមួ យចំនួន។
• មានការឈឺចារ់ និង/ឬការរមាស់។ មនុសេមួ យចំនួនមានការឈឺចារ់ក្មិត្ង ន់្ងរ ជាេិភសស ប្រសិន
ភរើកន្ ួលរមាស់ភ េះសថ ិតភៅខាងកនទងមាត់ ឬកនទងទារ្ំររស់េួកភគ។
មនុសេមួ យចំនួនក៏អាចនឹងភចញភោគសញ្ញាដែលែូ ចគ្នាភៅនឹងជំងឺ្េ ុនផ្តាស្វយ្ំ (flu) ្ងដែរ។ ទោេសញ្ញាទ ំង
ទនះអាចនឹងភលចភ ើងកនុងចភ ល េះទព្យលេី 1 ភៅ 4 នងង មុនភេលកន្ ួលរមាស់ចារ់ភផា ើម ឬរ ទ រ់េីកន្ ួលរមាស់បាន
ចាប់ភផា ើមភហ្ើយ។ ភោគសញ្ញាទ ំងភ េះអាចរ ួមមានែូ ចជា ប្គ ុនភៅា ឬប្គ ុនរង្ក ភហ្ើមកូ នកណតទរ អស់កមាលំង ឈឺសាច់
ែុំ និងឈឺកាលផងដែរ។
មនុសេភាគភប្ចើនដែលមានជំងឺអុតស្វា ចាប់ទ្ដ ើមជាសេះភសបើយភ ើង វ ិញកនទងចភ ល េះទព្យលេី 2 ភៅ 4 សបាាហ្៍។

3. តតើជំងឺអ្ុតស្វវ រ ីកោលដាលតាមរតបៀបណាខ្ល ះ?
ជំងឺអុតសាា្តូវបានសាាល់ថ្ជាជំងឺដែលអាចរ ីកោលដាលតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតសា ិទធ ្ព្យមទ ំងការបះពាល់ទដាយ
សា ិទធសាាល និង/ឬទំនាក់ទំនងរយៈទព្យលយូរ ដែលរ ួមមានែូ ចជា៖
• ការបះពាល់ដសបកនឹងដសបកទដាយផ្ទាល់ជាមួ យនឹងកនទ ួលរមាស់ ្កមែំទៅ ឬសារធាតុោវទ្សងៗព្យីោងកាយ
របស់បុេាលមាាក់ដែលមានជំងឺអុតសាា
• ការបះពាល់ជាមួ យនឹងរបស់របរ និងសាច់្កោត់នានា ដែលបានទ្បើ្បាស់រ ួចទដាយអា កដែលមានជំងឺ
អុតសាា
• ការបះពាល់ជាមួ យនឹងសារធាតុោវទ្សងៗដែលទចញតាម្ល វូ ែទងហ ើមព្យីអាកដែលមានជំងឺអុតសាា
ចំណុចទនះអាចទកើតទ ើងព្យី៖
• ការរ ួមទេទ និងការបះពាល់ទដាយសា ិទធសាាលទ្សងទទៀត ែូ ចជាការទ ើប ការមាសា និងការឱបទដាយ
ថ្ាក់ ា ម (cuddling) ្ងដែរ
• ការទ្បើ្បាស់សាច់្កោត់ ឬរបស់របរទ្សងៗរ ួមគ្នា (ែូ ចជាសទមល ៀកបំពាក់ ក្មាលព្យូ កឬទ្សាមទ្ា ើយ
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ជំងឺអុតស្វា

សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
•
•

កដនសងជូ ត្ល ួន ឬ្បដាប់្បដាទលងទព្យលរ ួមទេទ [sex toys]) ដែលមិនទន់បានទបាកេក់សមាាត ឬលាង
សមាាត
ការមានទំនាក់ទំនងទល់មុ្ទដាយផ្ទាល់កនុងរយៈទព្យលយូរ ែូ ចជាការនិយាយទល់មុ្គ្នាយាងជិតកនុងរយៈ
ទព្យលយូរ (្បដ លចាប់ព្យី 3 ទមាងទ ើងទៅ)
ការរស់ទៅកនុង្ា ះ ឬការទេងទៅទលើដ្េដតមួ យ ឬក៏ការទមើលដ ទ ំអា កដែលមានជំងឺអុតសាា

បុេាលមាាក់ដែលមានជំងឺអុតសាា អាចចមល ងទៅកាន់អាកទ្សងទទៀតបាន េិតចាប់តាំងព្យីទព្យលដែលចាប់ទ្ដ ើម
ទកើតមានទោេសញ្ញានានា រ ូ តែល់ទព្យលកនទ ួលរមាស់បានជាសះទសបើយ ទ ើយ្កមរែំទៅបានរបក្ជ ុះអស់ និង
មាន្សទប់ដសបក ម ីែុះទ ើង វ ិញ។ ជាធមម តា ្តូវការរយៈទព្យលចទនាលះព្យី 2 ទៅ 4 សបាដ ៍។
បុេាលដែលមានន្ា ទពាះ ទ ើយដែលមាន្ទុកជំងឺអុតសាា អាចចមល ងទមទោេទនះបនត ទៅទរកទៅកនុងន្ា របស់ព្យួក
ទេបាន តាមរយៈសុក។
ជំងឺអុតស្វា មិនងាយនឹងឆ្ល ងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទ ៀតដូ ចជាជំងឺ COVID-19 ទ ើយ។ ជំងឺទនះមិន រ ីក
ោលដាលតាមរយៈការសនា នាជាធមម តា ឬក៏តាមរយៈការទែើរដកបរអា កដែលមានជំងឺទនះទទ។
ឺ ុតស្វា រ ីករាលដាល តដលរ ួមម្ននដូ ចជា៖
អា ក វ ិ ាស្វស្តស្រទៅតតកំពុងស្រស្វវស្រជាវបតនែ មទ ៀតអំពីរទបៀបតដលជំងអ
• ថ្ទតើទមទោេទនះអាចរ ីកោលដាលបានទៅទព្យលដែលអា កជំងឺមិនមានទចញ ទោេសញ្ញានានា ឬយាងោ
• ថ្ទតើទមទោេទនះអាចរ ីកោលដាលតាមរយៈសារធាតុោវទ្សងៗតាម្ល វូ ែទងហ ម
ើ ញឹកញាប់ក្មិតោ និង
• ្បទេទននការទំនាក់ទំនង ឬសកមម ភាព្យោ្ល ះដែលអាចនឹងបោ
ដ លឱយមនុសស្បឈមនឹងហានិេ័យ្ព ស់
ជាងមុន។
សូ មទមើលទេ ទំព្យ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox ស្មាប់ព្យ័ត៌មានលមា ិតបដនែ ម និងព្យ័ត៌មាន ម ីៗបំ្ុត។

4. ទតើអាកណាខ្ល ះ ស្របឈមនឹងហានិភ័យននការឆ្ល ងជំងឺអុតស្វា?
កនទងអំ ុ ងទព្យលននការផ្ទេះភ ើងននជំងភឺ ៅកនទងសហ្រែឋ អាភមរ ិក នាភេលរចចទរបនន ភនេះ រុគគលភាេទ្ចើនដែលបាន
ព្យិនិតយរកភ ើញថ្មានផ្ទកជំងឺអុតស្វា គឺជាមនុសេប្រ ុសដែលប្តូវបានោយការណ៍ថ្មានការរ ួមភេទ ឬការបះពាល់
ទដាយសន ិទធសាាលជាមួ យនឹងមនុសេប្រ ុសែនទភទៀត។ រុដនា បុេាលោក៏ភោយ មិនថ្រុគគលភ េះប្សឡាញ់ភេទអា ី ឬ
មានអតត សញ្ញាណភេទអា ីភ ើយ ែោរណាេួ កភគមានទំ ក់ទំនងជិតសា ិទធ និងការបះពាល់ផ្ទាល់្ល ួនជាមួ យនឹង
នរោមាាក់ដែលមានជំងឺអុតស្វា គឺសុទធដតអាចប្រឈមនឹងហានិេ័យទ ំងអស់។
ភោយស្វរដតការផ្ទេះភ ើងននជំងឺទនះជាទរឿង ម ីមួយ អងគ ការសុែភាេស្វធារណៈទ ំងថ្ាក់ជាតិ និងថ្ាក់អនា រជាតិ
បានកំេុងដតភ្ា ើការសិកាដសា ងយល់អំេីស្វថនភាេ ឬសកមម ភាេ
ដែលអាចនឹងភ្ា ើឱ្យមនុសេមានការប្រឈម
នឹងហានិេ័យននការឆ្ល ងែព ស់ជាងមុន។ ភយើងែ្ទំនឹងរនា ដចករំ ដលកេ័ត៌មាន ភៅភេលដែលបានដសា ងយល់រដនថ ម
អំេីជំងឺភ េះ។

5. ទតើជំងឺអុតស្វាអាចពាបាលបានយ៉ាងដូ ចទមេ ច?
មនុសេភាគភប្ចើនដែលមានជំងឺអុតស្វាមានជំងឺកប្មិតប្ស្វល ភហ្ើយចាប់ទ្ដ ើមជាសះទសបើយទដាយមិនចាំបាច់ទ្បើ
្បាស់ថ្ាេ
ំ ាបាលប្រឆ្ំងនឹងភមភោគ (antiviral) ទ ើយ។ ជា្មម ា ្តូវការរយៈភេលចទនាលះេី 2 ភៅ 4 សបាាហ្៍។ ទៅ
មិនទន់មានថ្នភំ េទយ ដែលបានទទួ លការអនុម័តឱ្យភប្រើប្បាស់េីរែឋ បាលចំណីអាហារនិងឱ្សង (FDA) ស្មាប់ការ
ព្យាបាលជំងឺអុតស្វាចំដតមដ ងទៅទ ើយទទ។ រុដនា ថ្នេ
ំ ាបាលប្រឆ្ំងនឹងភមភោគដែលបានទទួ លការអនុម័តឱយទ្បើ
្បាស់ព្យី FDA សប្មារ់ការេាបាលជំងឺអុតតូ ច (smallpox) ដែលមានភ្មេះថ្ tecovirimat (ឬ្បទេទ TPOXX)
អាចទ្បើ្បាស់សប្មារ់េាបាលអន កដែលមានជំងឺអុតស្វាបាន។ ថ្ន្ំ បទេទ TPOXX មាន្ដ ល់ជូនបុេាលដែលមាន
ជំងឺអុតស្វាកប្មិត្ង ន់្ងរ រ ួមទ ំងែំភៅភៅកនទងតំរន់ដែលង្កយនឹងឈឺចារ់ខាលំង ឬការឈឺចារ់ដែលមិនអាច
្េប់្េងបានភោយការភប្រើប្បាស់ថ្នភំ េទយដែលអាចទិញបានភោយមិនបាច់មានភវជជ រញ្ញជ។ ថ្ា្ំ បទេទទនះក៏អាច
្ដ ល់ជូនរុគគលដែលទំនងនឹងធាលក់ែួ ួនឈឺ្ងន់្ងរផងដែរ (សូ មភមើលសំណួរភៅខាងភប្កាម)។
្បសិនទបើអាកមានជំងឺអុតសាា ្េូទព្យទយរបស់អាកក៏អាចទចញទវជជ បញ្ញជស្មាប់ទទួ លថ្ាទំ ព្យទយដែលមិនដមនស្មាប់
ជំងឺអុតសាា ទ ើយដែលអាចជួ យកាត់បនែ យការឈឺចាប់ និងការរលាកព្យីការរមាស់ ឬែំទៅបាន្ងដែរ។ ស្មាប់
ព្យ័ត៌មានអំព្យីរទបៀប្េប់្េងទោេសញ្ញានានារបស់អាក សូ មចូ លទៅកាន់ទេ ទំព្យ័រ អា ីដែល្តូវទធា ើ ្បសិនទបើអាក
ធាលក់្ល ួនឈឺ។

6. ទតើអាីទៅជាជំងឺអុតស្វាកស្រមិតធ្ង ន់ធ្ងរ?
Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/Monkeypox
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ជំងឺអុតស្វា

សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
មនុសសភាេទ្ចើនដែលមានជំងឺអុតសាា មានជំងឺក្មិត្សាល បុដនត ស្មាប់មនុសសមួ យចំនួនទ្សងទទៀតដែលមាន
ជំងឺអុតសាា អាចនឹងមានជំងឺក្មិតធង ន់ធងរ។ សញ្ញានានាននជំងឺអុតសាាក្មិតធង ន់ធងរ អាចរ ួមមានែូ ចជា៖
• កនទ ួលរមាស់ ឬែំទៅទៅទលើ ឬទៅដកបរដេា ក
• កនទ ួលរមាស់ដែលរ ីកោលដាលពាសទព្យញែង្ល ួន ឬរ ួម្្ុំចូលគ្នាទៅនឹងដ្ា កោមួ យទៅទលើែង្ល ួន
• ការឈឺចាប់ទៅកនុងចុងទពាះទវៀនធំ (ទារធំ) ដែលទធា ើឱយមានការព្យិបាកកនុងការបត់ទជើងទៅកនុងបនា ប់ទឹក
• ការឈឺចាប់ទៅកនុងមាត់ ដែលទធា ើឱយព្យិបាកកនុងការទទួ លទនអាហារ និងទេសជជ ៈ
• ទោេសញ្ញាដែលកាន់ដតធង ន់ធងរទៅៗ ឬមិនបានធូ រទសបើយទទះបីជាកនល ង្ុតទៅមួ យរយៈទ ើយក៏ទដាយ
សូ មដសា ងរកជំនួយដ្ា កទវជជ សាស្តសតភាលមៗ ្បសិនទបើអាកមានទចញទោេសញ្ញាោមួ យកនុងចំទោមទោេសញ្ញាទ ំងទនះ
ឬមានការ្ព្យួ យបារមភ ថ្អា ក្បដ លជាអាចនឹងមានជំងឺអុតសាាក្មិតធង ន់ធងរ។

7. ទតើអាកណាខ្ល ះ តដលស្របតែលជាអាចស្របឈមនឹងហានិភ័យខ្ព ស្់ជាងមុនននការធ្លលក់ខ្ល ួន
ឈឺធ្ងន់ធ្ងរ?
ឺ ុតសាានាទព្យលកនល ងមក ្ក ុមមនុសសែូ ចខាងទ្កាមទនះ
ដ្ា កទៅទលើអាីដែលទយើងបានែឹងអំព្យីការ្ទុះទ ើងននជំងអ
្បឈមនឹងហានិេ័យ្ព ស់ជាងមុនននការទកើតមានជំងឺអុតសាាក្មិតធង ន់ធងរ ្បសិនទបើព្យួកទេឆ្ល ងជំងឺទនះ។ ព្យួ ក
ទយើងទៅមិនទន់ែឹងទៅទ ើយទទថ្ ហានិេ័យននការធាលក់្ល ួនឈឺធងន់ធងរ របស់ព្យួកទេអាចនឹងឈានែល់ក្មិត
ោទៅអំ ុ ងទព្យលននការ្ទុះទ ើងននជំងឺ នាទព្យលឥ ូ វទនះ។
• បុេាលទ ំងឡាយោដែលមាន្បព្យ័នធភាព្យសាុំចុះទ្ាយ (មាន្បព្យ័នធភាព្យសាុំទ្ាយ ទដាយសារដតការ
ព្យាបាល ឬជំងឺ្បចាំ្ល ួន ឬក៏ការឆ្ល ងទមទោេ)។ ចំណុចទនះរ ួមមានទ ំងអា កដែលមានជំងឺទអែស៍ (HIV)
ដែលមិនបាន្េប់្េង្តឹម្តូវ ឬមានក្មិតធង ន់ធងរ។
• បុេាលទ ំងឡាយោដែលមាន្បវតត ិទកើតទោេ្តអក (eczema) និងបញ្ញហដសបកទ្សងទទៀត
• កុមារទ ំងឡាយដែលមានអាយុទ្កាម 8 ឆ្ាំ
• បុេាលទ ំងឡាយដែលកំព្យុងមានន្ា ទពាះ ឬកំព្យុងបំទៅកូ នទដាយទឹកទដាះ
កនុងអំ ុ ងទព្យលននការ្ទុះទ ើងននជំងឺ នាទព្យលបចចុបបនា ទនះ មនុសសភាេទ្ចើនដែលមានជំងឺអុតសាាេឺជាមនុសស
ទព្យញវ ័យ ទ ើយនិងមិនបានត្មូវចាំបាច់ឱយចូ លស្មាកព្យាបាលទៅមនា ីរទព្យទយទ ើយ។

8. ទតើខ្្ញំគួរតតទធ្ា ើអាីខ្លះ ស្របស្ិនទបើខ្្ញំគិតថាខ្្ញំម្ននជំងឺអុតស្វា?
សូ មទក់ទងទៅ្េូទព្យទយរបស់អាកភាលមៗ ្បសិនទបើអាកមានទចញកនទ ួលរមាស់ ឬែំទៅ ម ីមួយ ដែល្ុស្ប្កតីទៅ
ទលើដ្ា កោមួ យននែង្ល ួនរបស់អាក។ ការទធា ើដបបទនះមានសារៈសំខាន់ជាព្យិទសស ្បសិនទបើអាកបានបះពាល់ទៅ
នឹងនរោមាាក់ដែលមានជំងឺអុតសាា ឬមានការសងស័យថ្មាន្ទុកជំងឺអុតសាា។ ្េបែណដប់កនទ ួលរមាស់ទ ំងអស់
ឱយបានជិតលា ទដាយសទមល ៀកបំពាក់ ទ្សាមនែ និង/ឬបង់រុុំរបួ ស ទ ើយនិងអនុវតត តាមវ ិធានការណ៍នានាទែើមបី
ការពារអា កែនទ។ កនុងទនាះរ ួមមានែូ ចជាការទជៀសវាងការបះពាល់ដសបកនឹងដសបក ទ ើយនិងការបះពាល់ទដាយ
សា ិទធសាាល ជាមួ យនឹងនរោមាាក់ រ ូ តែល់ទព្យលដែលអា កទទួ លការព្យិនិតយទដាយ្េូទព្យទយបានចាស់លាស់ទ ើយ។
្តូវ្បាកែថ្បានពាក់មាស់ ទៅទព្យលអា កទៅជួ បជាមួ យនឹង្េូទព្យទយ។
សូ មទូ រស័ព្យាទៅកាន់ មជឈមណឌល្ដ ល់ព្យ័ត៌មានរបស់នាយកដាានសុ្ភាព្យសាធារណៈ (Public Health Call Center)
តាមរយៈទល្ 1-833-540-0473 (ដែលមានទបើកបទ្មើការជូ នជាទរៀងោល់ន ង ចាប់ព្យីទមាង 8 ្ព្យឹក ែល់ទមាង 8:30
យប់) ្បសិនទបើអាកមិន្េូទព្យទយ្បចាំ្ល ួន ឬធានាោ៉ាប់រងសុ្ភាព្យទទ។ ្បសិនទបើអាកទកើតមានកនទ ួលរមាស់ អា កក៏
អាចទទួ លបានទសវាកមម ទ្សងៗទៅ េល ីនិកដ្ា កសុ្ភាព្យ្ល វូ ទេទរបស់សុ្ភាព្យសាធារណៈ (សូ មទមើលកាលវ ិភាេ
ទៅទីទនះ) ្ងដែរ។
រ ូ តែល់ទព្យលដែលអា កែឹងថ្ អា កមិនមានជំងឺអុតសាាទទទនាះ សូ មអនុវតត តាមវ ិធានការណ៍ទែើមបីកាត់បនែ យហានិ
េ័យននការចមល ងទមទោេ ទដាយការទៅឱយបានឆ្ងយព្យីអាកែនទ។ សូ មទមើលទេ ទំព្យ័រ ទសចកដ ីដណនាំអំព្យីការដាក់
្ល ួនឱយទៅដាច់ទដាយដ កស្មាប់បុេាលដែលមានជំងឺអុតសាា។

9. ទតើអាកអាចទធ្ា ើទតស្ររកទមទរាគអុតស្វាបាន ទដាយវ ិធ្ីណាខ្ល ះ?
ឺ ុតសាា ្េូទព្យទយរបស់អាកនឹងទធា ើ
្បសិនទបើអាកមានកនទ ួលរមាស់ដែល្បដ លជាអាចនឹងបងក ទ ើងទដាយសារជំងអ
ការព្យិនិតយជូ នអា ក។ ទដាយដ្ា កទៅទលើការវាយតនមល ព្យួ កទេអាចនឹងយកសំ ីតារមក្ដ ិតទៅទលើកនទ ួលរមាស់របស់
អា ក ស្មាប់ការទធា ើទតសត រកទមទោេ។ បនាាប់មកព្យួ កទេនឹងបញ្ជន
ូ សំ ីតារទ ំងទនាះទៅកាន់មនា ីរព្យិទសាធន៍មួយ
ទ ើយលទធ ្លទតសត អាចនឹង្ដ ល់ជូនអា កកនុងរយៈទព្យលបុនាមនន ង ទ្កាយមក។ ស្មាប់ទព្យលទនះ ទៅមិនទន់មាន
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ជំងឺអុតស្វា

សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
្បទេទទតសត ដែលអាចទធា ើទដាយ្ល ួនឯង ឬដែលអាចទធា ើទៅតាម្ា ះបាន ស្មាប់ព្យិនិតយរកទមទោេអុតសាាទៅ
ទ ើយទទ។
រ ូ តែល់ទព្យលដែលអា កែឹងថ្អា កមិនមានជំងឺអុតសាា ការអនុវតត ន៍តាម ទសចកដ ីដណនាំស្មាប់ការដាក់្ល ួនឱយទៅ
ដាច់ទដាយដ កទក់ទងនឹងជំងឺអុតសាា មានសារៈសំខាន់ោស់។

10. ទតើខ្្ញំគួរតតទធ្ា ើអាីខ្លះ ស្របស្ិនទបើខ្្ញំបានពិនិតយទ ើញថាម្ននផ្ទ ក
ញ ជំងឺអុតស្វា?
ឺ ុតសាា អា កេួ រដតដាក់្ល ួនឱយទៅដាច់ទដាយដ ក ទែើមបីការពារអា ក
្បសិនទបើអាកបានព្យិនិតយទ ើញថ្មាន្ទុកជំងអ
ែនទ។ សូ មអនុវតត តាម ទសចកដ ីដណនាំអំព្យីការដាក់្ល ួនឱយទៅដាច់ទដាយដ កស្មាប់បុេាលដែលមានជំងឺអុតសាា
ដែលមាន្ដ ល់ជូនជាទ្ចើនភាសា ទៅទលើទេ ទំព្យ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។
សូ មទក់ទងទៅនែេូ រ ួមទេទទ ំងឡាយរបស់អាក និងបុេាលោមាាក់ដែលអា កមានទំនាក់ទំនងជិតសា ិទធខាលំងជា
មួ យ ្ព្យមទ ំងអា កដែលមានការបះពាល់ទដាយសា ិទធសាាល និង/ឬអា កដែលមានទំនាក់ទំនងរយៈទព្យលយូរជាមួ យ
េិតចាប់តាំងព្យីការចាប់ទ្ដ ើមទលចទ ើងននទោេសញ្ញានានារបស់អាក។ សូ មទធា ើដបបទនះ ឱយបានកាន់ដតឆ្ប់តាម
ដែលអាចទធា ើទៅបាន ទែើមបីឱយព្យួ កទេអាចព្យិចារោទទួ ល ចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករ (្បសិនទបើព្យួកទេមិនទន់បានទទួ លចាក់
ថ្ាប
ំ ង្កករស្មាប់ជំងឺអុតសាាទទទនាះ)។ ការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករទ្កាយការបះពាល់ទៅនឹងទមទោេ អាចទប់សាកត់ការ
ទកើតមានជំងឺអុតសាា ឬក៏ទធា ើឱយជំងឺទនាះមានក្មិត្សាលជាងមុន។ ព្យួ កទេក៏អាចនឹងតាមដានរកទមើលទោេ
សញ្ញានានាននជំងឺអុតសាា្ងដែរ។
សូ មទទួ លទូ រស័ព្យាព្យីនាយកដាានសុ្ភាព្យសាធារណៈ (Public Health) (្បសិនទបើមានការទក់ទងទៅ)។ ព្យួ កទេនឹង
ទក់ទងទៅអា កទែើមបីសាកសួ រអំព្យីសកមម ភាព្យទ្សងៗរបស់អាកមុន និងទ្កាយទព្យលដែលអា កទកើតមានទោេសញ្ញា
នានា។ ការសាកសួ រទនះេឺទែើមបីដសា ងរកទមើលថ្ទតើអាកអាចនឹងបានបះពាល់ទៅនឹងទមទោេអុតសាាទដាយវ ិធីោ
និងទែើមបីជួយកំណត់អតត សញ្ញាណបុេាលទ ំងឡាយទ្សងទទៀតដែលអាចនឹងបានបះពាល់ទៅនឹងទមទោេ្ងដែរ។

11. ទតើជំងឺអុតស្វាអាចម្ននការ ប់ស្វាត់បានទដាយវ ិធ្ីណាខ្ល ះ?
មានវ ិធីជាទ្ចើនដែលអាចទប់សាកត់ការរ ីកោលដាលននជំងឺអុតសាាបាន៖
• ទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករ ្បសិនទបើអាកមានសិទធិ (សូ មទមើលសំណួរខាងទ្កាម)
• ទជៀសវាងទំនាក់ទំនងជិតសា ិទធខាលំង និង/ឬមានរយៈទព្យលយូរ ជាមួ យនឹងនរោមាាក់ដែលមានទោេសញ្ញា
នានាននជំងឺអុតសាា ជាព្យិទសស៖
o ការ ួមទេទតាមមាត់ តាមទារធំ និងតាមទារមាស ឬការបះពាល់ជាមួ យនឹង្បដាប់ទេទ ឬទារធំ
o ការឱប ការឱបទដាយថ្ាក់ ា ម (cuddling) ការមាសា ការទ ើប
o ការបះពាល់ដសបកនឹងដសបក ជាមួ យនឹងកនទ ួលរមាស់ទៅទលើែង្ល ួនរបស់ព្យួកទេ
o ការទ្បើ្បាស់កដនសងជូ ត្ល ួន សទមល ៀកបំពាក់ ក្មាលព្យូ កឬទ្សាមទ្ា ើយ េួ យ ឬក៏វតថុនិងសមាភរៈ
ែនទទទៀតរ ួមគ្នា (ឧ. ្ចាសែុសទធម ញ ដព្យងទឹក ្បដាប់្បដា្ា ះបាយ និង្បដាប់្បដាទលងទព្យលរ ួម
ទេទ [sex toys]) ដែលមិនទន់បានទបាកេក់សមាាត ឬលាងសមាាតរ ួច។
o ការនិយាយទៅទល់មុ្គ្នា និងជិតគ្នាខាលំង រយៈទព្យលយូរ (្បដ លចាប់ព្យី 3 ទមាងទ ើងទៅ)។
• លាងសមាាតនែរបស់អាកឱយបានញឹកញាប់ជាមួ យនឹងសាបូ និងទឹក ឬទ្បើ្បាស់ទឹកអនាម័យលាងសមាាត
នែដែលមានជាតិអាល់កុល។ ការទធា ើដបបទនះមានសារៈសំខាន់ជាព្យិទសស មុនទព្យលទទួ លទនអាហារ និង
បនាាប់ព្យីអាកបានទ្បើ្បាស់បនា ប់ទឹករ ួច។ ទជៀសវាងការបះពាល់មុ្របស់អាកជាមួ យនឹងនែដែលមិនទន់
បានលាងសមាាត។
• ពាក់ឧបករណ៍ការពារឱយបាន្តឹម្តូវ (មាស់ ទ្សាមនែ និងអាវដវង) ្បសិនទបើអាកមិនអាចទជៀសវាងព្យី
ទំនាក់ទំនងជិតសា ិទធជាមួ យនឹងបុេាលដែលមានទោេសញ្ញានានាននជំងឺអុតសាាបានទទទនាះ។

12. ទតើម្ននវ ិធ្ីអាីទផ្សងទ ៀត តដរឬទ
ស្វាបានទ ះ?

តដលអាចកាត់បនែ យហានិភ័យននការឆ្ល ងជំងឺអុត

ទ ំងទនះជាចំណុចដែលបុេាលទ ំងឡាយអាចអនុវតត តាមបាន ទែើមបីកាត់បនែ យហានិេ័យននការឆ្ល ងជំងឺអុតសាា៖
• និយាយជាមួ យនែេូ រ ួមទេទរបស់អាក (មួ យ ឬទ្ចើន) អំព្យីជំងឺ ម ីៗោមួ យ និងែំទៅ ឬកនទ ួលរមាស់ដែល
ទកើតមាន ម ី ឬដែល្ុស្ប្កតី រ ួមទ ំងទៅទលើ្បដាប់ទេទ ឬទារធំ្ងដែរ។ ទជៀសវាងការរ ួមទេទ ឬការ
បះពាល់ដសបកនឹងដសបក ្បសិនទបើនែេូ ខាងោមួ យមានសញ្ញានានាននជំងឺអុតសាា ឬបានព្យិនិតយទ ើញថ្
មាន្ទុកជំងឺអុតសាា។
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ជំងឺអុតស្វា

សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
•
•
•

•
•
•

មិន្តូវទ្បើ្បាស់្បដាប់្បដា្ា ះបាយ ឬដព្យងទឹក កដនសងជូ ត្ល ួន ក្មាលព្យូ កឬទ្សាមទ្ា ើយ ឬក៏សទមល ៀក
បំពាក់ដែលមិនទន់បានលាងសមាាត ឬទបាកេក់សមាាត រ ួមគ្នាទ ើយ។
្េបែណដប់ដសបកឱយបានជិតលា ទៅទព្យលដែលមានមនុសសទ្ចើនកុះករ។
ទ្បើ្បាស់ទ្សាមអនាម័យ។ ការទ្បើ្បាស់ទ្សាមអនាម័យដតមួ យមុ្ ក៏មិនទំនងជា្េប់្គ្នន់ទទកនុងការ
ទប់សាកត់ការឆ្ល ងជំងឺអុតសាា។ បុដនត ការទ្បើ្បាស់ទ្សាមអនាម័យ្បដ លជាអាចនឹងកាត់បនែ យហានិេ័យ
បាន្ងដែរ ទ ើយក៏ដ មទ ំងអាចនឹងជួ យទប់សាកត់ការទ ើងែំទៅទៅតំបន់ដែលង្កយនឹងឈឺចាប់ខាលំង
ែូ ចជាទារធំ មាត់ ឬ្បដាប់ទេទទទៀត្ង។
កាត់បនែ យចំនួននែេូ រ ួមទេទ។
ទជៀសវាងសកមម ភាព្យដែល្បឈមនឹងហានិេ័យ្ព ស់ជាងមុន ែូ ចជាការរ ួមទេទជាមួ យអា កដែលមិនសាាល់
មុ្ (anonymous sex) និងការរ ួមទេទជាមួ យមនុសសទ្ចើននាក់កនុងទព្យលដតមួ យ (sex parties) ្ងដែរ។
ទជៀសវាងការទៅកដនល ងដែលមនុសសទសល ៀកពាក់តិចតួ ច ឬ្ល ីៗ និងដែលមានការបះពាល់ ដសបកនឹងដសបក
ទដាយផ្ទាល់ និងទដាយសា ិទធសាាល ែូ ចជាកដនល ងោំរ ួមគ្នាដែលមានទេល ងញាក់ (raves) ព្យិធីជប់ទលៀង ឬទៅ
តាមកល ឹប។ ្បសិនទបើអាកចូ លរ ួមទៅទីកដនល ង ឬ្ព្យឺតតិការណ៍ទ ំងទនះ សូ ម្េបែណដប់ឱយបានជិតលា ទែើមបីកុំ
ឱយមានការបះពាល់ដសបកនឹងដសបក ទៅទព្យលដែលអាចទធា ើទៅបាន។ ្ព្យឹតតិការណ៍ទ្សងៗដែលមានមនុសស
ទសល ៀកសទមល ៀកបំពាក់ទព្យញទលញ និងមិនទំនងជាមានការបះពាល់ដសបកនឹងដសបករយៈទព្យលយូរទនាះេឺមាន
សុវតែ ិភាព្យជាង។ បុដនត ចូ រចងចាំថ្ សកមម ភាព្យទ្សងៗែូ ចជាការទ ើប ក៏អាចនឹងចមល ងទមទោេអុតសាាបនត
បាន្ងដែរ។

ស្មាប់ព្យ័ត៌មានបដនែ ម សូ មចូ លទៅកាន់ទេ ទំព្យ័រ ការរ ួមទេទ និងការ្បមូ ្្ុំគ្នាស្មាប់សកមម ភាព្យសងា មដែល
មានសុវតែ ិភាព្យជាងមុន ទ ើយនិងជំងឺអុតសាា របស់មជឈមណឌល្េប់្េងនិងទប់សាកត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។

13. ទតើម្ននថាាប
ំ ងាារស្ស្រម្នប់ជំងឺអុតស្វា តដរឬទ ?
បាទ/ចាស។ មានថ្ាប
ំ ង្កករមួ យ្បទេទទៅថ្ JYNNEOS បានទទួ លការអនុម័តឱយទ្បើ្បាស់ទដាយរែា បាលចំណី
អាហារនិងឱស (FDA) ស្មាប់ទប់សាកត់ការឆ្ល ងជំងឺអុតសាាចំទពាះមនុសសទ ំងឡាយដែលមានអាយុចាប់ព្យី 18 ឆ្ាំ
ទ ើងទៅ។ ថ្ាប
ំ ង្កករ្បទេទទនះក៏មាន្ដ ល់ជូនឱយទ្បើ្បាស់ស្មាប់ជាករណី ការទទួ លសិទធិអនុញ្ញាតឱយទ្បើ្បាស់ជា
បនាាន់ (EUA) ព្យី FDA ស្មាប់បុេាលទ ំងឡាយដែលមានអាយុទ្កាម 18 ឆ្ាំ្ងដែរ។ ថ្ាប
ំ ង្កករទនះចាក់ជូនជា
ចំនួនព្យីរែូ ស។ ការចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករ្បទេទ JYNNEOS ្តូវការរយៈទព្យល 14 ន ង ទ្កាយព្យីការចាក់ែូសទីព្យីរ ទែើមបីទទួ ល
បានការទឆ្ល ើយតបភាព្យសាុំដែលលា បំ្ុតទៅនឹងថ្ាប
ំ ង្កករ។ បុដនត ទបើទទះបីជាបានទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករទនាះដតចំនួន
មួ យែូ ស ក៏អាចជួ យ្ដ ល់្បព្យ័នធការពារបាន្ល ះ្ងដែរ។ េួ រកត់សមាាល់ជាសំខាន់្ងដែរថ្ មិនថ្ថ្ាប
ំ ង្កករចំនួន
មួ យែូ ស ឬព្យីរែូ សអាចមាន្បសិទធិភាព្យ 100% កនុងការទប់សាកត់ការឆ្ល ងជំងឺទនាះទទ។ ការបនត អនុវតត តាមវ ិធាន
ការណ៍ទ្សងៗ ទែើមបីកាត់បនែ យហានិេ័យរបស់អាក ទៅដតមានសារៈសំខាន់។
្បសិនទបើមានការ្ដ ល់ជូនថ្ាប
ំ ង្កករ មុនទព្យលបុេាលមាាក់បានបះពាល់ទៅនឹងទមទោេអុតសាា ថ្ាប
ំ ង្កករទនាះអាច
ជួ យការពារព្យួ កទេព្យីការឆ្ល ងជំងឺអុតសាាបាន។
្បសិនទបើមានការ្ដ ល់ជូនថ្ាប
ំ ង្កករទនាះ ទ្កាយព្យីការបះពាល់ទៅនឹងទមទោេអុតសាា ថ្ាប
ំ ង្កករទនាះអាចជួ យទប់
សាកត់ព្យួកទេព្យីការទកើតជំងឺអុតសាា ឬទធា ើឱយជំងឺទនាះមានក្មិត្សាលជាងមុន។ េួ រដតមានការ្ដ ល់ជូនថ្ាប
ំ ង្កករ
ទនាះកនុងអំ ុ ងទព្យល 14 ន ង ននការបះពាល់ទៅនឹងទមទោេ (ជាព្យិទសសទៅអំ ុ ងទព្យល 4 ន ង ែំបូង)។

ឺ ុតស្វារ ួចទស្រស្ចទែើយទ
ស្របស្ិនទបើនរណាម្នាក់ម្ននផ្ទ ក
ញ ជំងអ

ះ មិនម្ននការតែ ឱ្
ំ យចាក់ថាាប
ំ ងាារទ ។ ស្មាប់
ព្យ័ត៌មានបដនែ មអំព្យីថ្ាប
ំ ង្កករ សូ មទមើលទេ ទំព្យ័រ សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់អំព្យីថ្ាប
ំ ង្កករជំងឺអុតសាា។

14. ទតើអាកណាខ្ល ះ ម្ននស្ិ ធ ិអាច

ួ លចាក់ថាាប
ំ ងាារជំងឺអុតស្វាបានទ

ះ?

ទពលឥ ូ វទនះ ថាាប
ំ ងាារម្ននផ្េល់ជូនដល់៖
▪ បុរសទ ំងឡាយោដែល្សឡាញ់ទេទែូ ចគ្នា ឬ្សឡាញ់់ទ ំងព្យីរទេទ (gay or bisexual) ឬក៏បុរសោមាាក់ឬ
បុេាលដែលបានផ្ទលស់ប្ ូរទេទ្ុសព្យីទែើមកំទណើត (transgender) ទ ើយដែលរ ួមទេទជាមួ យបុរសឬបុេាលដែល
បានផ្ទលស់ប្ ូរទេទ្ុសព្យីទែើមកំទណើតែនទទទៀត។
▪ បុេាលទ ំងឡាយដែលមានទេទោក៏ទដាយ ឬ្សឡាញ់ទេទោក៏ទដាយ ទ ើយដែលចូ លរ ួមកនុងការរ ួមទេទជា
លកខ ណៈជំនួញ និង/ឬជាលកខ ណៈទដាះែូ រ (ឧ. ការរ ួមទេទទែើមបីទទួ លបាន្បាក់ ទីជ្មក មហ ូបអាហារ ឬក៏របស់
របរឬត្មូវការទ្សងទទៀត)
▪ បុេាលទ ំងឡាយោដែលកំព្យុងទកើតមានជំងឺទអែស៍ (HIV) ជាព្យិទសសអា កមានជំងឺ HIV ដែលមិនបាន
្េប់្េង្តឹម្តូវ ឬមានក្មិតធង ន់ធងរ
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សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
▪ បុេាលទ ំងឡាយោដែលមានការបះពាល់ដសបកនឹងដសបក ឬការបះពាល់ទដាយសា ិទធសាាល ជាមួ យនឹងបុេាល
មាាក់ដែលមានការសងស័យថ្មានជំងឺអុតសាា ឬបានបញ្ញជក់យាងចាស់លាស់ថ្មានជំងឺទនះ រ ួមទ ំងបុេាល
ទ ំងឡាយោដែលមិនទន់បានបញ្ញជក់យាងចាស់លាស់ទដាយនាយកដាានសុ្ភាព្យសាធារណៈ (Public Health)
្ងដែរ
ការមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករ អាចនឹងព្យ្ងីកទៅែល់្ក ុមទ្សងទទៀត នាទព្យលអនាេត – ស្មាប់
ព្យ័ត៌មាន ម ីបំ្ុត សូ មទមើលទេ ទំព្យ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។

15. ទតើខ្្ញំអាច

ួ លចាក់ថាាប
ំ ងាារបានយ៉ាងដូ ចទមេ ច?

្បសិនទបើអាកសែ ិតទៅកនុង្ក ុមមួ យកនុងចំទោម្ក ុមទ ំងឡាយដែលមានសិទធិទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករស្មាប់ជំងឺអុត
សាាទនាះ សូ មទៅកាន់ ទីតាំងចាក់ថ្ាប
ំ ង្កកររបស់នាយកដាានសុ្ភាព្យសាធារណៈ មួ យ ឬក៏ចូលទៅកាន់ទេ ទំព្យ័រ
Myturn.ca.gov ទែើមបីដសា ងរកទីតាំងមួ យដែលទៅជិតអា ក។ ទៅទព្យលដែលអា កទៅកាន់ទីតាំងទនាះ សូ មទ្តៀម្ល ួន
ឱយបានរ ួចោល់កនុងការអះអាងថ្ អា កបាន្សបតាមល័កខ្័ណឌននការមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករជំងឺអុតសាា
បាន។
សូ មចូ លទៅកាន់ទេ ទំព្យ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm ទែើមបីដសា ងយល់ថ្ទតើអាកមានសិទធិទទួ ល
ចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករ ឬទទ។

16. ទតើខ្្ញំគួរតតទធ្ា ើអាីខ្លះ ស្របស្ិនទបើខ្្ញំបានប៉ាះពាល់ទៅនឹងទមទរាគអុតស្វា?
តាមដានស្ុខ្ភាពរបស្់អាក។ បុេាលទ ំងឡាយោដែលទកើតមានជំងឺអុតសាា ជាធមម តា មានទលចទ ើងនូ វទោេ
សញ្ញានានាទៅចទនាលះទព្យលព្យី 7 ទៅ 14 ន ង (ទ ើយអាចឈានែល់ 21 ន ង ) បនាាប់ព្យីបានបះពាល់ទៅនឹងទមទោេ។
អា កអាចបនត ទធា ើសកមម ភាព្យតាមទមាលប់្បចាំន ង របស់អាកបាន ែោបោអា កមិនមានទចញទោេសញ្ញាទទទនាះ។
សូ មទ្តៀម្ល ួនឱយបានរ ួចោល់កនុងការ ដាក់្ល ួនឱយទៅដាច់ទដាយដ កព្យីអាកែនទ ្បសិនទបើអាកទកើតមានទោេ
សញ្ញានានាននជំងឺអុតសាា។
ួ លចាក់ថាាប
ំ ងាារ ្បសិនទបើអាកមិនទន់បានបញ្ច ប់ការចាក់លំដាប់ែំបូងននថ្ាប
ំ ង្កករជំងឺអុតសាា ដែលមាន
ចំនួនព្យីរែូ សទទទនាះ។ ការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករជំងឺអុតសាាចំនួនមួ យែូ ស កនុងអំ ុ ងទព្យល 4 ន ង ទ្កាយព្យីការបះពាល់
ទៅនឹងទមទោេ អាចជួ យទប់សាកត់អាកព្យីការឆ្ល ងជំងឺទនះ។ ការទទួ លចាក់ថ្ាប
ំ ង្កករកនុងអំ ុ ងទព្យល 4 ទៅ 14 ន ង
ទ្កាយព្យីការបះពាល់ទៅនឹងទមទោេ អាចជួ យទធា ើឱយការឆ្ល ងជំងឺរបស់អាកមានក្មិត្សាលជាមុន។ សូ មដសា ងយល់
បដនែ មទៅទលើទេ ទំព្យ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។
ស្ូម ួ ល ូ រស្័ពទពី យកដាានស្ុខ្ភាពស្វធ្លរែៈ (Public Health)។ ្បសិនទបើអាក្តូវបានសាាល់ថ្ជាបុេាល
ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតសា ិទធជាមួ យនឹងអា កដែលមានជំងឺអុតសាាទនាះ Public Health អាចនឹងទក់ទងទៅអា ក
ទែើមបីតាមដានទមើលថ្អា កមានអាការៈយាងោដែរ ទ ើយនិង្ដ ល់ថ្ាប
ំ ង្កករ ្បសិនទបើសម្សប។
ពិនិតយទមើលទៅទលើ ទសចកដ ីដណនាំស្មាប់បុេាលទ ំងឡាយដែលបានបះពាល់ទៅនឹងទមទោេអុតសាា ស្មាប់
ព្យ័ត៌មានបដនែ ម។

17. ទតើផ្លិតផ្លលាងស្ម្នាតស្របទភ ណាខ្ល ះ តដលអាចស្របឆំងនឹងទមទរាគអុតស្វាបាន
ទ ះ?
ទីភាាក់ង្ករការពារបរ ិសាែន (EPA) ននស រែា អាទមរ ិក មានតាោង្លិត្លសមាលប់ទមទោេដែលបានចុះបញ្ជ ីការ
ស្មាប់ការទ្បើ្បាស់្បឆ្ំងនឹងទមទោេអុតសាា។ តាោងទនាះរ ួមមានទ ំង្លិត្លទព្យញនិយមទ្សងៗ ដែលហាង
អាជីវកមម និងបុេាលផ្ទាល់្ល ួនជាទ្ចើន បានធាលប់ទ្បើ្បាស់រ ួច្ងដែរ។ តាោងទនះអាចរកបានទៅទលើ ទេ ទំព្យ័រ
របស់ EPA។ ទេ ទំព្យ័រទនះមាន ដ្ា កដសា ងរកមួ យ ស្មាប់រកទមើល្លិត្លសមាលប់ទមទោេតាមចំណុចទ្សងៗ ែូ ច
ជាទឈាមះ្លិត្ល រយៈទព្យលដែល្លិត្ល្តូវសែ ិតទៅទលើន្ា និង្បទេទន្ា ជាទែើម។
•
•

ព្យិនិតយទមើលថ្្លិត្លទនាះមានការចុះទៅកនុងបញ្ជ ីរបស់ EPA។
អានការដណនាំរបស់្ក ុម ុន្លិត។ ្តូវ្បាកែថ្ទនាះជា្លិត្លដែល្តឹម្តូវស្មាប់ការទ្បើ្បាស់
ទៅទលើន្ា របស់អាក។
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ជំងឺអុតស្វា

សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
•
•

លាងសមាាតន្ា ជាមុនជាមួ យនឹងសាបូ និងទឹក ្បសិនទបើការដណនាំនន្លិត្លទនាះមានបញ្ញជក់ថ្ឱយទធា ើ
ការលាងសមាាតជាមុន ឬ្បសិនទបើន្ា ទនាះទមើលទ ើញចាស់ថ្ក្ា ក់។ ធូ លីែីអាចោោំងមិនឱយ្លិត្ល
សមាលប់ទមទោេទនាះ ែំទណើរការបាន្តឹម្តូវ។
អនុវតត តាមការដណនាំននការ ្តូវឱយ្លិត្លសែ ិតទៅទលើន្ា ។ ន្ា ទនាះេួ រដតទុកឱយទៅទសើមទៅតាមរយៈ
ទព្យលដែលបានបញ្ញជក់ទនាះទលើ្លិត្ល ទែើមបីធានាថ្្លិត្លមាន្បសិទធិភាព្យ។ សូ មបាញ់ ឬលាប
្លិត្លមដ ងទទៀត ្បសិនទបើចាំបាច់។

អាចទ្បើ្បាស់សាបូ ទបាកេក់សទមល ៀកបំពាក់់ធមម តាបាន ស្មាប់ទបាកេក់សមាាតសទមល ៀកបំពាក់ ឬក្មាល្ក
ោត់នានា (ឧ. ក្មាលព្យូ កឬទ្សាមទ្ា ើយ និងកដនសងជូ ត្ល ួន) ដែលបានទ្បើ្បាស់រ ួចទដាយបុេាលដែលមានជំងឺ
អុតសាា។
អាចដាក់លាងសមាាតចាន និងឧបករណ៍ប រ ិទភាេអាហារដែល្បឡាក់ ទៅកនុងមាសុីនលាងចានបាន ជាមួ យនឹង
សាបូ លាងចាននិងទឹកទដដ ឬលាងសមាាតទដាយនែជាមួ យនឹងទឹកទដដនិងសាបូ លាងចាន។
សូ មទមើល ទសចកដ ីដណនាំស្មាប់ការសមាលប់ទមទោេទៅតាម្ា ះ និងតាមទីតាំងមិនដមនដ្ា កដ ទ ំសុ្ភាព្យ របស់
មជឈមណឌល្េប់្េងនិងទប់សាកត់ជំងឺឆ្លង (CDC) ស្មាប់ព្យត
័ ៌មានបដនែ ម និងេនល ឺះស្មាប់ការលាងសមាាត កនុង
អំ ុ ងទព្យល និងទ្កាយទព្យលមានការឆ្ល ងជំងឺអុតសាា។

18. ទតើកុម្នរតូ ចៗអាចឆ្ល ងជំងឺអុតស្វាបាន តដរឬទ ?
បាទ/ចាស។ បុេាលោមាាក់ក៏អាចឆ្ល ងជំងឺអុតសាាបានដែរ ្បសិនទបើព្យួកទេបានមានទំនាក់ទំនងជិតសា ិទធ និង
ការបះពាល់ផ្ទាល់្ល ួនជាមួ យនឹងនរោមាាក់ដែលមានជំងឺអុតសាា។ ហានិេ័យននការឆ្ល ងជំងឺអុតសាាទៅកាន់កុមារ
ទៅកនុងអំ ុ ងទព្យលននការ្ទុះទ ើងននជំងឺនាទព្យលបចចុបបនា ទនះ មានក្មិតទបោស់។ ្ណៈទព្យលដែលករណីឆ្លង
ទមទោេទ ំងឡាយចំទពាះកុមារ បានទកើតមានទ ើងទៅកនុងស រែា អាទមរ ិកដមន បុដនត ករណីទ ំងទនាះក្មនឹង
ទកើតមានោស់់។
កុមារ្បឈមនឹងហានិេ័យ្ព ស់ជាងមុនននការឆ្ល ងជំងឺអុតសាា ្បសិនទបើព្យួកទេរស់ទៅជាមួ យនឹងនរោមាាក់
ដែលមានជំងឺអុតសាា ជាព្យិទសស ្បសិនទបើព្យួកទេទេងទៅទលើដ្េ ឬទ្បើ្បាស់របស់របរែនទទទៀតរ ួមគ្នាជាមួ យនឹង
អា កដែលមាន្ទុកជំងឺទនះ។ ្បសិនទបើអាកមានជំងឺអុតសាា ឬមានការសងស័យថ្្ល ួនមានជំងឺអុតសាាទនាះ សូ មអនុ
វតត តាមវ ិធានការណ៏នានា ទែើមបីការពារមនុសសោល់គ្នាទៅកនុង្ា ះរបស់អាក។ សូ មព្យិនិតយទមើល ទសចកដ ីដណនាំអំព្យីការ
ដាក់្ល ួនឱយទៅដាច់ទដាយដ កស្មាប់បុេាលដែលមានជំងឺអុតសាា។
មនុសសទព្យញវ ័យដែលមានទំនាក់ទំនង្ល វូ កាយសា ិទធសាាល ឬសកមម ដ្ា ក្ល វូ ទេទ ជាមួ យនឹងអា កែនទ ឬក៏សែិតទៅ
កនុងសាែនភាព្យទ្សងៗ ែូ ចជាព្យិធីជប់ទលៀងដែលព្យួ កទេ្បដ លជាអាចមានការបះពាល់ដសបកនឹងដសបក ក៏្បឈម
នឹងហានិេ័យ្ព ស់ជាងមុនននការឆ្ល ងជំងឺអុតសាា្ងដែរ។ ចំណុចទនះជាការព្យិតជាព្យិទសស ្បសិនទបើទេកំព្យុងទធា ើ
សកមម ភាព្យទ ំងទនះជាមួ យនឹង្ក ុមមនុសសជាទ្ចើន ទៅកដនល ងដែលមានជំងឺអុតសាាកំព្យុង រ ីកោលដាល។ ស្មាប់
ព្យ័ត៌មានបដនែ ម សូ មទមើលទេ ទំព្យ័រ ការរ ួមទេទ និងការ្បមូ ្្ុំគ្នាស្មាប់សកមម ភាព្យសងា មដែលមានសុវតែ ិភាព្យ
ជាងមុន ទ ើយនិងជំងឺអុតសាា របស់មជឈមណឌល្េប់្េងនិងទប់សាកត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។

19. ទតើខ្្ញំអាចការពារខ្ល ួនខ្្ញំផ្ទទល់បានយ៉ាងដូ ចទមេ ច ទៅទពលទធ្ា ើដំទែើរ?
ស្មាប់់ទព្យលបចចុបបនា ជំងឺអុតសាា្តូវបានចាត់ទុកថ្ជាហានិេ័យដែលមានក្មិតទបចំទពាះសាធារណជនទូ ទៅ។
ជំងឺទនះមិនង្កយនឹងឆ្ល ង ែូ ចជំងឺ COVID-19 ទទ។
បដនែ មព្យីទលើចំណុចននវ ិធានការណ៍ទប់សាកត់ខាងទលើ មានការដណនាំឱយអា កទធា ើែំទណើរទ ំងអស់ទជៀសវាងទំនាក់
ទំនងជិតសា ិទធជាមួ យនឹងអា កដែលឈឺ។ ្បសិនទបើអាកទធា ើែំទណើរតាមយនដ ទហាះ សូ មទជៀសវាងការបះពាល់ដសបកនឹង
ដសបករយៈទព្យលយូរ។ ឧទ រណ៍ ែូ ចជាការទ្បើ្បាស់របារ្ទនែ (armrest) ទៅទលើទដអីរ ួមគ្នា។ ្បសិនទបើអាកសាាក់
ទៅបនា ប់សោ
ា គ្នរ ឬបនា ប់ជួលស្មាប់ន ង ឈប់ស្មាក ្តូវ្បាកែថ្ទីកដនល ងទនាះបានសមាាតរ ួចោល់ បនាាប់ព្យី
អា កដែលសាាក់ទៅទីទនាះមុន បានចាកទចញទៅ។
អា កក៏េួរដតទជៀសវាងការបះពាល់ជាមួ យនឹងសតា ន្ព្យដែលមានជី វ ិត ឬដែលបានសាលប់ទ ើយ្ងដែរ។
្បសិនទបើអាកទធា ើែំទណើរទៅតំបន់អាស្ត ា ិកកោ
ដ ល ឬតំបន់អាស្ត ា ិកខាងលិច ្តូវទជៀសវាងការបះពាល់ជាមួ យនឹង
សតា ទ ំងឡាយោដែល អាចចមល ងទមទោេអុតសាាបនត បាន ដែលជាធមម តា េឺព្យព្យួ កសតា កទករ (កំ្ប ុក ឬកណ្ុរ)
និងព្យព្យួ កសតា ្សទែៀងសាា (សាាឥតកនទុយ ឬសាាឪ) ្ងដែរ។ ជាងទនះទៅទទៀត ្តូវទជៀសវាងសតា ដែលឈឺ ឬសាលប់
ទ ើយ្ងដែរ ក៏ែូចជាក្មាលព្យូ កឬទ្សាមទ្ា ើយ ឬក៏សមាភរៈែនទទទៀតដែលសតា ទ ំងទនាះបានបះពាល់រ ួច្ងដែរ។
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ជំងឺអុតស្វា

សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ (FAQs)
ទនះក៏ទ្ពាះដត មនុសសក៏អាចឆ្ល ងទមទោេអុតសាាព្យីសតា ដែលមាន្ទុកទមទោេទនាះ្ងដែរ មិនថ្ទដាយសារដតការ
ខាាច ឬការខាំទដាយសតា ទនាះ ឬក៏ទដាយសារដតការទរៀបចំចមា ិន ឬបរ ិទភាេសាច់ ឬទ្បើ្បាស់្លិត្លដែលទធា ើព្យី
សតា ដែលមាន្ទុកជំងឺទនាះក៏ទដាយ។

20. ទតើខ្្ញំអាចតស្ាងរកព័ត៌ម្ននបតនែ មបាន ទៅ ីណាខ្ល ះ?
យកដាានស្ុខ្ភាពស្វធ្លរែៈ ទោនធ្ី Los Angeles
ph.lacounty.gov/monkeypox
ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm
មជឈមែឌលស្រគប់ស្រគង និង ប់ស្វាត់ជំងឺឆ្លង (CDC)
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
យកដាានស្ុខ្ភាពស្វធ្លរែៈននរដា California
cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox.aspx
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