អ្វ ីដែលអ្ន កគួ រដែដវវងយល់អ្ំពី ការប៉ះពាល់ឬទំនាក់
ទំនងជិែវនិទធ ហ ើយនិងជំងឺអ្ុែស្វវ
ជំងឺអុតស្វាគឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួ យដែលរងក ភ ើងភោយភមភោគអុតស្វា។ រុគគលណាម្នាក់ដែលម្ននទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ
ភោយផ្ទាល់ជាមួ យនឹងអា កដែលម្ននជំងឺអុតស្វា គឺប្រឈមនឹងហានិេ័យ។

ហែើជំងឺអ្ុែស្វវ រ ីករាលដាលយងែូ ចហដេ ច?
ជំងឺអុតស្វាប្តូវបានស្វគល់ថាជាជំងឺដែលអាចរ ីកោលោលតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ ប្រមទ ំងការរ៉ះពាល់ដែលជិតស្ា ិទធ
និង/ឬទំនាក់ទំនងកនុងរយៈភរលយូរ ជាមួ យនឹងរុគគលម្នាក់ដែលម្ននជំងឺអុតស្វា។ ការរ៉ះពាល់ឬទំនាក់ទំនងភន៉ះ រ ួមម្នន៖

•
•
•

ការរ៉ះពាល់ដស្ែកនឹងដស្ែកភោយផ្ទាល់ជាមួ យនឹងកនទ ួលរម្នស្់ ប្កមរ ឬែំភៅ កនុងអំ ុ ងភរលរ ួមភេទ ឬការរ៉ះពាល់
ដែលជិតស្ា ិទធភសេងភទៀត។ ការរ៉ះពាល់ភន៉ះអាចរ ួមម្នន ការភថ្ើរ ការម្នស្ា និងការឱរភោយថាាក់ថ្ាម (cuddling) សង
ដែរ។
ការរ៉ះពាល់ជាមួ យនឹងររស្់រររ ឬស្វច់ប្កណាត់នានា (ែូ ចជាស្ភមល ៀករំពាក់ និងកប្ម្នលរូ កឬភប្ស្វមភ្ា ើយ ដែលមិន
បានភបាកគក់ស្ម្នាត ឬក៏ការភប្រើប្បាស្់កដនេងជូ ត្ល ួនឬប្រោរ់ប្រោភលងភរលរ ួមភេទ [sex toys] រ ួមគ្នា) ដែលបាន
ភប្រើប្បាស្់រ ួចភោយរុគគលម្នាក់ដែលម្ននជំងឺអុតស្វា ភ ើយដែលមិនទន់បានលាងស្ម្នាត ឬភបាកគក់ស្ម្នាត។
ការរ៉ះពាល់ជាមួ យនឹងស្វរធាតុោវភសេងៗដែលភចញតាមសល វូ ែភងហ ើម។ ការរ៉ះពាល់ភន៉ះអាចភកើតម្ននភ ើងកនុងអំ ុ ង
ភរលការម្ននទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធភោយផ្ទាល់ កា ងរយៈភរលយូរ ឬក៏ការរ៉ះពាល់ដែលជិតស្ា ិទធ ែូ ចជាការភថ្ើរ ការឱរ
ភោយថាាក់ថ្ាម និងការរ ួមភេទសងដែរ។

រុគគលម្នាក់ដែលម្ននជំងឺអុតស្វា អាចចមល ងភមភោគរនត ភៅកាន់អាកភសេងភទៀតបាន គិតចារ់តាំងរីភរលដែលចារ់ភសដ ើមភកើត
ម្ននភោគស្ញ្ញានានា រ ូ តែល់ភរលដែលកនទ ួលរម្នស្់បានជាស្៉ះភស្ែើយ ភ ើយប្កមរែំភៅបានររកប្ជ ុ៉ះអស្់ និងម្ននប្ស្ទរ់
ដស្ែកថ្ម ីែុ៉ះភ ើង វ ិញ។ ជាធមម តា អាចប្តូវការរយៈភរលចភនាល៉ះរី 2 ភៅ 4 ស្បាដ ៍។
រុគគលដែលម្ននផ្សា ភពា៉ះ ភ ើយដែលម្ននសទុកជំងឺអុតស្វា អាចចមល ងភមភោគភន៉ះរនត ភៅទរកភៅកនុងផ្សា ររស្់រួកភគបាន តាម
រយៈស្ុក។
ជំងឺអ្ុែស្វវ ដិន រ ីករាលដាល តាមរយៈការស្នា នាជាធមម តា ឬក៏តាមរយៈការភែើរដកែរអា កដែលម្ននជំងឺអុតស្វា ភនា៉ះភទ។

រហបៀបហជៀវវាងការឆ្ល ងជំងឺអ្ុែស្វវ
•
•
•
•

ភជៀស្វាងការរ៉ះពាល់ដស្ែកនឹងដស្ែង ឬការម្ននទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ កនុងរយៈភរលយូរ ជាមួ យនឹងរុគគលម្នាក់ដែល
ម្ននភោគស្ញ្ញានានាផ្នជំងឺអុតស្វា
ភជៀស្វាងការរ៉ះពាល់វតថុ និងស្ម្នារៈមិនស្វាតទ ំងឡាយ ដែលបានភប្រើប្បាស្់រ ួចភោយអា កដែលម្ននភោគស្ញ្ញានានាផ្ន
ជំងឺអុតស្វា
លាងស្ម្នាតផ្ែររស្់អាកឱយបានញឹកញារ់
ទទួ លចាក់ថាារ
ំ ង្កករ ប្រស្ិនភរើម្ននស្ិទធិ

កាែ់បនថ យកម្ដិែហានិភ័យរបវ់អ្នក កនុងអ្ំឡ
ុ ងហពលរ ួដហភទ និងការប៉ះពាល់ដែលជិែវនិទធ
•

•

•
•

និយាយជាមួ យផ្ែគូ រ ួមភេទ (មួ យ ឬភប្ចើន) ររស្់អាកអំរីជំងឺថ្មីៗណាមួ យ និង ែំភៅ/កនទ ួលរម្នស្់ដែលភកើតម្ននថ្ម ី ឬ
ដែល្ុស្ប្រប្កតី រ ួមទ ំងភៅភលើប្រោរ់ភេទ និងទារធំសងដែរ។ ភជៀស្វាងការរ ួមេទ ឬការរ៉ះពាល់ដស្ែកនឹងដស្ែក
ប្រស្ិនភរើអាក ឬផ្ែគូ ររស្់អាកម្ននស្ញ្ញានានាផ្នជំងឺអុតស្វា ឬបានរិនិតយភ ើញថាម្ននជំងឺអុតស្វា។
ភប្រើប្បាស្់ភប្ស្វមអនាម័យ។ ភប្ស្វមអនាម័យដតមួ យមុ្ ក៏មិនទំនងជាប្គរ់ប្គ្នន់ កនុងការទរ់ស្វកត់ជំងឺអុតស្វាភ ើយ។
រុដនត ការភប្រើប្បាស្់ភប្ស្វមអនាម័យប្រដ លជាអាចកាត់រនថ យកប្មិតហានិេ័យ ភ ើយក៏អាចនឹងជួ យទរ់ស្វកត់ការភ ើង
ែំភៅភៅតំរន់ដែលង្កយនឹងឈឺចារ់ខ្លំង ែូ ចជាទារធំ ម្នត់ ឬប្រោរ់ភេទជាភែើម។
កាត់រនថ យចំនួនផ្ែគូ រ ួមភេទ។
ភជៀស្វាងស្កមម ភារទ ំងឡាយណាដែលប្រឈមនឹងហានិេ័យ្ព ស្់ជាងមុន ែូ ចជាការរ ួមភេទជាមួ យនឹងអា កដែលមិន
ស្វគល់មុ្ (anonymous sex) និងការរ ួមភេទជាមួ យនឹងមនុស្េជាភប្ចើនកនុងភរលដតមួ យ (sex parties)។

វូដទាក់ទងហៅម្គូហពទយរបវ់អ្នក ភាលមៗ ប្រស្ិនភរើអាកម្ននកនទ ួលរម្នស្់ ឬែំភៅថ្ម ី ដែល្ុស្
ប្រប្កតីភៅភលើដសា កណាមួ យផ្នោងកាយររស្់អាក។ ការភធា ើដររភន៉ះម្ននស្វរៈស្ំខ្ន់ជារិភស្ស្
ប្រស្ិនភរើអាកបានរ៉ះពាល់ភៅនឹងនរណាម្នាក់ដែលម្ននជំងឺ ឬស្ងេ័យថាម្ននជំងឺអុតស្វា។
ម្បវិនហបើអ្នកដិនមានម្គូហពទយម្បចំខ្ល ួនហទ៖
• ស្ូ មទូ រស្័រាភៅមជឈមណ្ឌលសដ ល់រ័ត៌ម្ននររស្់ស្ុ្ភារស្វធារណ្ៈ (Public Health Call Center) តាម
រយៈភល្ 1-833-540-0473 (ម្ននសដ ល់ភស្វាកមម ជូនចារ់រីភម្នង 8 ប្រឹក ែល់ភម្នង 8:30 យរ់ ជា
ភរៀងោល់ផ្ថ្ៃ ) ឬក៏
• ស្ូ មភៅកាន់ គល ីនិកដសា កស្ុ្ភារសល វូ ភេទររស្់ស្ុ្ភារស្វធារណ្ៈ មួ យ ដែលភៅជិតអា ក។
For more information on Monkeypox, visit: ph.lacounty.gov/Monkeypox
Monkeypox: Intimate Contact 8/31/2022 (Cambodian)

វូដហវេនកូ ែ QR
ហន៉ះ ហែើដបីដវវងរក
ទីតង
ំ ដួ យ

