អ្វ ីដែលអ្ន កគួ រស្វែងយល់អ្ំពី

ជំងឺអ្ុតស្វវ នៅកនុងនោនធី LA
ជំងឺអុតស្វាគឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួ យ ដែលបងក ឡ ើងឡោយឡេឡោគអុតស្វា។ រុគ្គលណាម្នាក់ដែលម្នន
ទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធភោយផ្ទាល់ជាេួ យនឹងអន កដែលមានជំងឺអុតស្វា គ្ឺប្រឈមនឹងហានិភ័យ។

នោគសញ្ញាសំោន់

នតើនោគសញ្ញានានាននជំងឺអ្ុតស្វវមានអ្វ ីខ្លះ?
កនទ ួលីមាវ់

កនទ ួលរម្នស្់ភនេះ អាច៖
• ឡេើលឡៅែូ ចជាឡ ើង ដុំពក េុន (ភលើស្ស្ែក) ពងដបក ែំឡៅ ឬមានភ ើងក្កេរ
• ភចញភៅក្គប់ទីកដនល ងឡលើោងកាយ រ ួេទ ំងឡៅឡលើក្បោប់ភេទ ទ្វារធំ មាត់ ដែ
និងេុខផងស្ដរ។
• ភចញឡៅកនុងកស្នែ ងដតេួ យ ឬអាចោលោលពាសឡពញោងកាយ។
• អាចម្ននការរមាស់ ឬឈឺចាប់ (ជាពិឡសសក្បសិនឡបើភកើតម្ននឡៅខាងកនុងមាត់
ឬទ្វារធំ)។

នោគសញ្ញានសេងន ៀត

នោគសញ្ញាស្ែដាែូ ចគ្នាតៅនឹងជំងឺផ្ដាស្វយធំរ(flu)

•

•

ំ ឈឺស្វច់ែុំ
ក្គ ុនឡដា/ប្គ្ រនរងា អស់កម្នែង
និងឈឺកាល

ឡោគសញ្ញាស្ដលែូ ចគ្នាភៅនឹងជំងឺផ្ទាស្វយធំ
ទ្វ ំងឡាយអាចឡកើតឡ ើងកនុងចភនាែេះឡពល 1 ភៅ
4 ដងៃ េុនឡពលកនទ ួលរម្នស្់ចារ់ភផដ ើមឡកើតមាន
ឬឡក្កាយឡពលកនទ ួលរម្នស្់ឡកើតមានភ ើយ។
េិនដេនេនុសសក្គប់គ្នននឹងម្ននភោគ្ស្ញ្ញាទ្វ ំង
ភនេះឡទ។

ឡែើេ
កូ នកណ្ដុរ

ជា ូ តៅរនោគសញ្ញានានាចាប់ត្ដម
ើ នកើតមានន ើងរានុងចតនាលោះនពល 5រតៅ 21 នងៃបន្ទាប់ពី
បានបះពាល់តៅនឹងតមតលគី ួច

តតើជំងឺអុតស្វវរី ករាលដាលដាតាមរនបៀបណា?
ជំងឺអុតស្វាប្តូវបានស្គគល់ថា រ ីកោលោលតាមរយៈទំនាក់ទំនងជិតស្ា ិទធ ប្រមទ្វ ំងការរេះពាល់ជិតស្ា ិទធ និង/ឬការទំនាក់
ទំនងរយៈឡពលយូរ ស្ដលរ ួេមាន៖
• ការប៉ះពាល់ដសែកនឹងដសែកឡោយផ្ទាល់ជាេួ យនឹងកនទ ួលរម្នស្់ ក្កេរ ឬស្វរធាតុោវភផេងៗរីោងកាយអ្ា កស្ដល
ម្ននជំងឺអុតស្វា
• ការប៉ះពាល់ជាមួ យនឹងររស្់រររ និងស្គច់ក្កណាត់នានា ដែលបានឡក្បើក្បាស់រ ួចឡោយអន កដែលមានជំងឺអុតស្វា
• ការប៉ះពាល់ជាមួ យនឹងស្វរធាតុោវភផេងៗស្ដលភចញតាមផ្ល វូ ែឡងហ ើេរីអនកដែលមានជំងឺអុតស្វា
ចំណុចឡន៉ះអាចឡកើតឡ ើងពី៖
• ការរ ួេឡភទ និងការរេះពាល់ជិតស្ា ិទធឡផ្សងឡទៀត រ ួេទ ំង ការឡងើប ការមាសា ការឱបភោយថាាក់ថ្ាម (cuddling)
ផងស្ដរ
• ការឡក្បើក្បាស់ស្គច់ក្កណាត់នានា និងររស្់រររឡផ្សងៗរ ួេគ្នន (ែូ ចជា ស្ភមែ ៀកបំពាក់ កប្ម្នលពូ កឬភប្ស្គមភ្ា ើយ
កដនសងជូ ត្ល ួន ក្បោប់ប្រោឡលងភរលរ ួមឡភទ [sex toys]) ដែលេិនទន់បានលាងស្ម្នាត
• ការម្ននទំនាក់ទំនងទល់មុ្ភោយផ្ទាល់កនុងរយៈភរលយូរ ែូ ចជាការនិយាយទល់មុ្គ្នាយងជិតកនុងរយៈភរល
យូរ (ក្បដែលចារ់រី 3 ឡមាងភ ើងភៅ)
• ការរស់ឡៅកនុងផ្ា ៉ះ ឬភគ្ងភៅភលើដក្គស្តមួ យ ឬក៏ការឡេើលដងទ ំអន កដែលមានជំងឺអុតស្វា
រុគ្គលម្នាក់ដែលមានជំងឺអុតស្វា អាចចេល ងភមភោគ្រនត ឡៅកាន់អនកឡផ្សងភទៀតបាន គ្ិតចាប់តាំងរីភរលស្ដលភោគ្
ស្ញ្ញានានាចាប់ភផដ ើមឡកើតម្នន រែូ តែល់ភរលស្ដលកនទ ួលរម្នស្់បានជាស៉ះឡសែើយ ភ ើយក្កេរដំភៅបានរបកប្ជ រេះអ្ស្់
និងមានក្សទប់ដសែកងម ីដុេះភ ើង វ ិញ។ ជាទូ ឡៅ អាចក្តូវការរយៈឡពលចភនាែេះពី 2 ឡៅ 4 សបាាែ៍។
អ្ា កស្ដលមានដផ្ា ឡពា៉ះ ភ ើយដែលមានផទុកជំងឺអុតស្វា អាចចេល ងឡេឡោគភនេះរនត ឡៅទរកភៅកនុងដផ្ា ររស្់រួកភគ្បាន
តាេរយៈសុក។
ជំងឺអ្ុតស្វវ មិនរី ករាលដាលដារតាេរយៈការសនា នាជាធេម តា ឬតាមរយៈការឡែើរដកែរអន កដែលមានជំងឺអ្ុតស្គា ឡនា៉ះឡទ។
For more information on Monkeypox, visit:
ph.lacounty.gov/Monkeypox 8/25/2022 (Cambodian)

អ្ន ក វ ិ
•
•
•

ាស្វស្តសរនៅដតកំពុងស្រស្វវស្រជាវបដនែ មន ៀតអ្ំពីរនបៀបដែលជំងឺអ្ុតស្វវរី ករាលដាលដា រ ួេមាន៖
ថាភតើឡេឡោគអាចចេល ងបាន ឡៅឡពលដែលនរណាមានក់េិនមានឡោគសញ្ញានានា ឬយងណា
ថាឡតើភមភោគ្ភនេះរ ីកោលោលតាេរយៈស្វរធាតុោវភផេងៗស្ដលភចញរីផ្ល វូ ែឡងហ ើេ ញឹកញារ់កប្មិតណា និង
ក្បឡភទដនការទ្វក់ទង ឬស្កមម ភារឡផ្សងឡទៀតណា្ែ េះ ដែលអាចឡធា ើឱយេនុសសប្រឈមនឹងហានិភ័យខព ស់ជាងមុន

រនបៀបនជៀសវាងពីការឆ្ល ងជំងឺអ្ុតស្វវ
❶ នជៀសវាងការបះពាល់ដសែកនឹងដសែក ឬការមាន
ំន្ទក់ ំនងជិតសនិ ធ រានុងីយៈយូរជាមួ យនឹងអ្ន ក
ដែលមាននោគសញ្ញានានាននជំងឺអ្ុតស្វវ
• មិនប្តូវប៉ះពាល់កនទ ួលរម្នស្់ ឬក្កេរស្ដលម្នន
ភៅឡលើដងខល ួនរបស់រួកភគ្ ភោយផ្ទាល់ភ ើយ។
• មិនប្តូវឡងើប ឱប ឱបភោយថាាក់ថ្ាម ឬរ ួេឡភទ
(តាមមាត់ ទ្វារធំ ឬទារមាស) ជាេួ យនឹងរួ កភគ្
ភ ើយ។
❷ នជៀសវាងការបះពាដា់វតថុរនិងសមាាីៈមិនស្អាត
ទំងឡាយស្ែដាបានត្រើ្បាវ់ី ួចតលយអា រាស្ែដា
មានតលគវញ្ញានានាននជំងឺអុតស្អែ។
• េិនក្តូវភគ្ងភៅភលើដក្គស្តមួ យ ឬក៏ភប្រើប្បាស្់
កស្នេងជូ ត្ល ួន សឡេល ៀកបំពាក់ ឬេួ យរ ួមគ្នា
ភ ើយ លុេះប្តាស្តស្ម្នារៈទ្វ ំងភនាេះប្តូវបានភបាក
គ្ក់ស្ម្នាត។
❸ លាងវមាាតនែរបស់អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់។
• លាងស្ម្នាតដែឱយបានញឹកញាប់ជាេួ យនឹងស្គរូ
និងទឹក ឬឡក្បើប្បាស្់ទក
ឹ អ្នាម័យលាងស្ម្នាតដែ
ស្ដលម្ននជាតិអាល់កុល។ ការភធា ើស្ររភនេះម្នន
ស្គរៈស្ំខាន់ជារិភស្ស្ េុនឡពលញាុំអាហារ និង
រនាារ់រីអ្ាកបានឡក្បើប្បាស្់បនា ប់ទឹករ ួច។ ឡជៀស
វាងការប៉ះពាល់េុខរបស់អនកឡោយដែដែលេិន
ទ្វន់បានលាងស្ម្នាត។
❹ ទទួ ដាចាក់ថ្ារ
ំ ង្កេី ស្របសិននបើអ្នកមានសិ ធ ិ។
• រុគ្គលដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខព ស់កនុងការ
ភកើតជំងឺអុតស្វា អាចទទួ លចាក់ថាារ
ំ ង្ការ ភដើមែី
ជួ យកាត់បនថ យហានិភ័យដនការឆ្ល ងជំងឺ។ ថាា ំ
រង្ការឡន៉ះក៏អាចផ្ា ល់ជូនដល់រុគ្គលស្ដលបានរេះ
ពាល់ភៅនឹងអន កដែលមានជំងឺអុតស្វា ឡែើេែីជួយ
ទរ់ស្គាត់ការភកើតជំងឺអុតស្វា ឬឡធា ើឱយជំងឺភនាេះ
មិនស្ូ វធង ន់ធងរ។ ឡែើេែីដសា ងយល់បដនថ េ ស្ូ ម
រិភាកាជាមួ យនឹងប្គ្ូភរទយរបស់អនក ឬចូ លភៅ
កាន់ភគ្ ទំរ័រ ph.lacounty.gov/monkeypox។

ការពាបាល
េនុសសជាឡក្ចើនដែលឡកើតជំងឺអុតស្វាមានជំងឺកក្េិត
ក្ស្វល និងជាស៉ះឡសែើយឡោយេិនចាំបាច់ភប្រើប្បាស្់ថាា ំ
ពាបាលក្បឆំងនឹងភមភោគ្ (antiviral treatment) ណា
េួ យឡ ើយ។ ថាាក្ំ បឆំងនឹងភមភោគ្មួ យស្ដលម្នន
ភ្មេះថា tecovirimat (ឬប្រភេទ TPOXX) អាចផ្ា លជ
់ ូន
ឡៅឱយអន កស្ដលម្ននជំងឺអ្ុតស្គាកប្មិតធង ន់ធងរ រ ួមទ្វ ំង
ម្ននដំភៅភៅកស្នែ ងស្ដលង្កយនឹងឈឺចារ់ខាែំង ឬ
ម្ននការឈឺចារ់ស្ដលមិនអាចក្គប់ក្គងបានឡោយការ
ភប្រើប្បាស្់ថាាភំ រទយស្ដលអាចរកទិញបានភោយមិន
ចាំបាច់ម្ននឡវជជ បញ្ញជ។ ថាាប្ំ រភេទភនេះក៏អាចផដ ល់ជូនឱ្យ
េនុសសដែលទំនងជានឹងធ្លែក់្ល ួនឈឺធៃន់ធៃរផ្ងដែរ។
For more information on Monkeypox, visit:
ph.lacounty.gov/Monkeypox 8/25/2022 (Cambodian)

មតធោបាយត្េងតទៀតតែើមបីកាត់រនថ យរា្មិត
ហានិភ័យីរវ់អារាររានុងអំឡ
ុ ងតពដាី ួមតភទរ
និងកាីជួរជុំគ្នាវ្មារ់់វរាមម ភាពវងគ ម
• និយាយជាេួ យដែគូ រ ួេឡភទ (មួ យ ឬភប្ចើន) អំពីជំងឺងមីៗ
ណាមួ យ និងែំឡៅ/កនទ ួលរម្នស្់ស្ដលភកើតម្ននងម ី ឬ
ស្ដល្ុស្ប្រប្កតី រ ួេទ ំងឡៅឡលើក្បោប់ភេទ ឬទ្វារធំ
ផងស្ដរ។ ឡជៀសវាងការរ ួេឡភទ ឬការរេះពាល់ស្ស្ែកនឹង
ស្ស្ែក ក្បសិនឡបើដែគូ ខាងណាេួ យមានសញ្ញានានានន
ជំងឺអ្ុតស្គា ឬបានរិនិតយភ ើញថាមានជំងឺអុតស្វា។
• មិនប្តូវឡក្បើក្បាស់ ក្បោប់ក្បោផា េះបាយ ឬដពងទឹក
កដនសងជូ ត្ល ួន កប្ម្នលរូ កឬភប្ស្គមភ្ា ើយ ឬក៏ស្ភមែ ៀក
រំពាក់ដែលេិនទន់បានលាងស្ម្នាត ឬឡបាកគ្ក់
ស្ម្នាត រ ួមគ្នាភ ើយ។
• ឡក្បើក្បាស់ឡក្ស្វេអនាេ័យ។ ឡក្ស្វេអនាេ័យដតេួ យេុខ
ក៏មិនទំនងជាក្គប់ក្គ្នន់ឡទកនុងការទរ់ស្គាត់ជំងឺអ្ុត
ស្គា។ បុដនា ការភប្រើប្បាស្់ភប្ស្គមអ្នាម័យប្រស្ លជាអាច
កាត់បនថ យហានិភ័យ ឡែើយក៏ស្ថ្មទ្វ ំងអាចនឹងជួ យ
ទរ់ស្គាត់ការភ ើងែំឡៅឡៅតំបន់ស្ដលង្កយនឹងឈឺ
ចារ់ខាែំង ែូ ចជាទ្វារធំ មាត់ ឬក្បោប់ភេទជាឡែើេ។
• កាត់បនថ យចំនួនដែគូ រ ួេឡភទ។
• ឡជៀសវាងសកេម ភាពស្ដលប្រឈមនឹងហានិេ័យ្ព ស្់
ជាងមុន ែូ ចជាការរ ួេឡភទជាមួ យនឹងអ្ា កស្ដលមិន
ស្គគល់មុ្ (anonymous sex) និងការរ ួមភេទជាមួ យ
មនុស្េជាភប្ចើនកនុងភរលស្តមួ យ (sex parties)។
• ឡជៀសវាងការឡៅទីកស្នែ ងស្ដលម្ននមនុស្េភស្ែ ៀកពាក់
តិចតួ ច ឬ្ែ ីៗ និងទីកដនល ងដែលមានការប៉ះពាល់ដសែក
នឹងដសែកឡោយផ្ទាល់យាងជិតសន ិទធ។
• ក្គបែណ្ាប់ដសែកឱ្យបានជិតលា ឡពលឡៅកស្នែ ងស្ដល
ម្ននមនុស្េភប្ចើនកុេះករ។
វូមទរា់ទងតៅ្គូតពទយីរវ់អារាភាលមៗរ
្រវិននបើអ្នកមានកនទ ួលីមាវ់ ឬែំនៅងមី ដែល
ខុវ្រ្រាតីតៅតដាើស្្ារាណាមួ យននលងកាយ
របស់អ្នក។ កាីតធែ ស្ើ ររតនោះមានស្អីៈវំខាន់ជា
ពិតវវរ្រវិនតរើអារាបានរោះពាដា់តៅនឹង
នីណាមាារា់ស្ែដាមានជំងឺរឬសងេ័យ
ថាមានជំងឺអ្ត
ុ ស្វវ។
ស្របសិននបើអ្នកមិនមាន្គូតពទយ្រចាំ
ខល ួនតទ៖
• វូមទូ ីវ័ពទតៅមជឈមណ្ឌដា្ដដា់ព័ត៌មាន
ីរវ់វុខភាពស្អធាីណ្ៈរ(Public
Health Call Center) តាមីយៈតដាខ
1-833-540-0473 (មាន្ដដាត់ វវារាមម
ជូនរ7រនងៃរានុងមួ យវបាដហ៍រចារ់ពីតមាងរររ
8រ្ពឹរារែដា់តមាងរ8:30 យប់) ឬរា៏
• សូមនៅកាន់ គល ីនិកស្្ារាសុខ្ភាព
សល វូ នេ ីរវ់វុខភាពស្វធារណៈ
ដែលនៅជិតអ្ន ក។

វូមតវេនរាូ ែរQR
តនោះរតែើមបីស្វែង
ីរាទីតង
ំ មួ យ

