
អ្វ ីដែលអ្នកគួរតែតវែ ងយល់អ្ពំ ីជំងឺអុតស្វវ  
ជំងឺអុតស្វា គឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួយដែលបងកឡ ើងឡោយឡេឡោគអុតស្វា ។ រុគ្គលណាម្នា ក់ដែលម្ននទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ
ភោយផ្ទា ល់ជាមួយនឹងអាកដែលម្ននជំងឺអុតស្វា  គ្ឺប្រឈមនឹងហានិេ័យ។ 
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កន្ទ លួរមាវ ់ កន្ទ លួរម្នស្់ភនេះ អាច៖ 

• ឡេើលឡៅែូចជាភ ើងែុពំក េុន្ (ភលើដស្ែក) ពងដបក ែំឡៅ ឬម្ននភ ើងក្កេរ 

• ភេញភៅក្គប់ទីកដន្លងឡៅឡលើោងកាយ រេួទងំឡៅឡលើក្បោប់ឡេទ ទ្វា រធំ មាត ់ដែ 
ន្ិងេុខផងដែរ 

• ភេញឡៅកដន្លងដតេួយ ឬអាច រ កកោលោលពាសឡពញោងកាយ 

• ម្ននការរមាស់ ឬឈឺចាប់ (ជាពិឡសសក្បសិន្ឡបើភកើតម្ននឡៅខាងកន ុងមាត់ ឬទ្វា រធំ) 
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រោគវញ្ញា តែលែូចគ្នា រៅនឹងជំងឺគ្គនុផ្ដា សាយធំ (flu) 

• ឡោគសញ្ញា ដែលែូចគ្នា ភៅនឹងជំងឺប្គ្នុ
ផ្ទា ស្វយធំទ្វងំឡាយអាចឡលចឡ ើងកន ុង
េភនាល េះភេលេី 1 ភៅ 4 ដងៃេុន្ភេលកនទ លួ
រម្នស្់ចារ់ភផាើមភកើតម្នន ឬភប្កាយភេល
កនទ លួរម្នស្់ភកើតម្ននភ ើយ 

• េិន្ដេន្មនុស្សក្គប់គ្នា នឹងភកើតម្នន
ឡោគសញ្ញា ទងំឡន្េះឡទ 

ក្គនុ្ឡតៅ / 
ក្គនុ្រងា 

អស់កមាល ំង 
ឈឺស្វច់ែុ ំ
ន្ិងឈឺកាល 

ឡ ើេកូន្កណ្ដ ុ រ 

 
For more information on Monkeypox, visit: ph.lacounty.gov/Monkeypox   9/9/2022 (Cambodian) 

ជាទូរៅរោគសញ្ញា នានាចាប់រ ា្ើមរក្ើែមានរ ើងក្ន ុងចរនាល ោះរេលេី 5 រៅ 21 ថ្ងៃបនាា ប់េីការប ោះពាល់រៅនឹងរមរោគរចួ 

http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/


ររបៀបដែលជំងឺអុតស្វវ រកីោលដាល  
ជំងអឺតុស្វា ក្តវូបាន្ស្វគ លថ់ាជាជងឺំដែលអាេររ កកោលោលតាមរយៈទំនាកទ់ំន្ងជតិសា ទិធ ប្េមទ្វងំ
ការរ េះពាល់ភោយសា ទិធស្វា ល ន្ងិ/ឬទនំាក់ទនំងកន ុងរយៈភេលយូរផងដែរ ដែលរេួមាន្៖ 

• ការប េះពាល់ដសែកន្ងឹដសែកឡោយផ្ទា លជ់ាេួយនងឹកន្ទ លួរម្នស្់ ប្កមរ ឬែំភៅកន ុងអំ ុង
ភេលរមួភេទ ភ ើយនងិការរ េះពាល់ភោយស្ា ិទធស្វា លភផសងឡទៀតែូចជាការឡងើប ការមា សា 
ន្ងិការឱបភោយថ្នា ក់ថ្ាម (cuddling) ផងដែរ។  

• ការប េះពាលជ់ាេួយនងឹររស្រ់ររ នងិស្វេ់ក្កណាត់នានា (ែូចជាសឡេលៀកបំពាក់ កប្ម្នលពូក
ឬភប្ស្វមភ ា្ ើយ កដន្ែងជូត ល្ នួ ឬក្បោប់ឡលងភេលរមួភេទ [sex toys]) ដែលបានភប្រើប្បាស្់
រេួភោយអាកដែលមាន្ជងំអឺតុស្វា  ភ ើយមនិទន្់បាន្លាងសមាា ត ឬភបាកគ្ក់ស្ម្នា ត។ 

• ការប េះពាលជ់ាេួយនងឹស្វរធាតុរាវភផសងៗដែលឡចញតាេផ្ល វូែឡងហ ើេ។ េណុំេភនេះអាេភកើត
ម្ននភ ើងកន ុងអំ ុងភេលម្ននទំនាកទ់នំ្ងទល់មុ្ភោយផ្ទា លក់ន ុងរយៈភេលយូរ ឬការរ េះ
ពាល់ភោយស្ា ិទធស្វា ល។  

 

វូមទាក់ ងរៅគ្គរូេទយរបស់អ្នក 
ភ្លល េៗ ក្បសិន្ឡបើអាកមាន្កន្ទ លួ
រម្នស្ ់ឬែឡំៅងមី ដែល្ុស្ប្រប្កតី។ 
ការភធា ើដររភនេះម្ននស្វរៈស្ំខានជ់ា
េិភស្ស្ ប្រស្និភរើអាកបានរ េះពាល់
ភៅនងឹនរណាម្នា ក់ដែលម្ននជងំឺ ឬ
ស្ងសយ័ថ្នម្ននជងំឺអតុស្វា ។ 
 
ប្បសនិ្របើអ្នកមនិ្មាន្គ្គរូេទយ

គ្បចាខំ្ល នួរទ៖ 

• សូ្មទូរស្័េាភៅនាយកោា ន

ស្ុ្ភាេស្វធារណ្ៈតាមរយៈ

ភល្ 1-833-540-0473 (ម្នន

ផាល់ភស្វាកមមជូនចារ់េីភម្ន ង

8 ក្ពឹក ែល់ភម្ន ង 8:30 យរ់ 

ជាឡរៀងោលដ់ងៃ) ឬ 

• សូេឡៅកាន្់ គលនី្កិដផាកស្ុ្

ភាេផ្ល វូឡេទររស្ស់្ុ្ ភាេ

ស្វធារណៈ មួយដែលភៅជិត

អាក។ 

វូមរសេ ន្កូែ QR រនោះ រែើមបី

តវែ ងរក ីតងំមួយ 

រុគ្គលម្នា ក់ដែលម្ននជំងអឺតុស្វា  អាេេមលងភៅកានអ់ាកភផសងភទៀតបាន គ្តិចារ់តំាងេីភេលដែល
ចារ់ភផាើមភកើតម្ននភរាគ្ស្ញ្ញា នានា រ ូតែល់ភេលកនទ លួរម្នស្់បានជាស្េះភស្ែើយ ភ ើយប្កមរែភំៅ
បានររកប្ជេុះអស់្ នងិម្ននប្ស្ទ្វរ់ដស្ែកថ្មីែុេះភ ើងវញិ។ ជាធមមតា ប្តូវការរយៈភេលេភនាល េះេី 2 ភៅ 4 
ស្បាា  ៍។ 

រុគ្គលដែលមាន្ដផ្ាឡពាេះ ភ ើយដែលមាន្ផទ ុកជងំអឺតុស្វា  អាចចេលងឡេឡោគភនេះរនតឡៅទរកភៅកន ុង
ដផ្ាររស្់េួកភគ្បាន។ 

ជំងឺអុតស្វវ មិន្ រ កក្ោលលល តាេរយៈការសន្ានាជាធេមតា ឬក៏តាមរយៈការភែើរដកែរអាកដែលម្នន
ជំងឺឡន្េះឡទ។ 

 
ការចាក់ថ្ា បំង្កា រ គមឺាន្ផ្ដលជូ់ន្អាកដែលប្រឈមនងឹហាន្េិយ័ខពស់ជាងមនុ រមួម្ននទ្វងំអាក  
ដែលបានប េះពាល់ភៅន្ងឹជងំអឺតុស្វា ផ្ងដែរ។  
 

ការពាបាលរលយរគ្បើគ្ាវថ់្ា បំ្បឆំងនងឹរមរោគ (antiviral) គ្ឺម្នន្ផាលជូ់នអាកដែលមាន្ជងំឺ 
អតុស្វា កប្មតិធងនធ់ងរ ឬអាកដែលប្រឈមនងឹហាន្េិ័យដន្ការភកើតម្ននជងំឺអតុស្វា កប្មិតធៃន្ធ់ៃរ។ 
 

សក្មាប់ព័ត៌មាន្បដន្ែេ សូេពឡិក្គ្នេះជាេួយនងឹប្គ្ូភេទយររស្អ់ាក ឬចូលភៅកាន់ឡគ ទំព័រ 
ph.lacounty.gov/Monkeypox។ 

http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
http://ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/

