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េតើអ�កគួ រដឹងអ� ីខ�ះអំពីជំងឺ COVID-19
�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�ៃថ�ទី 12/28/20៖ BPHC នឹងេធ� ើបច��ប្បន� �ពព័ត៌�នេនះេ�េពល�នព័ត៌�នថ�ី។
េតើ COVID-19 �ជំងឺអ�ី?
COVID-19 គឺ�ជំងឺផ� វ� ដេង� ើមថ�ីមួយែដលប�
� លមកពី វ �រុសកូ រ��ថ�ីែដលមិន��ប់�នេឃើញ�នេ�ក��ងខ� �នមនុស្សពីមុនមកេទ។ េតើជំងឺ
COVID-19 ឆ� ង រ �ក�ល�ល�៉ងដូ ចេម� ច?
ជំងឺ COVID-19 ឆ� ង�ល�ល�៉ង�យ្រស� លពីមនុស្ស��ក់េ���ក់េទៀត�មរយៈ�រប៉ះ�ល់ជិតស�ិទ� (្របែហល 6 ហ� ីត ឬ្របែវងៃដពីរ)
�មួ យអ� ក�នផ��កេមេ�គ COVID-19។ �ឆ� ង�មរយៈ
ដំណក់ទឹកតូ ចៗ�មផ� វ� ដេង� ើមែដល�ន��តេ�េពលែដលអ� ក�នផ��កេមេ�គេនះដកដេង� ើម ក� ក ក�
� ស់ និ�យ ឬេ្រច�ង។
អ� កែដលឆ� ងេមេ�គេនះ�ចចម� ង COVID-19 រហូ តដល់ 48េ�៉ង មុនេពល ពួ កេគ�នេចញេ�គស��។
មនុស្ស�េ្រចើនែដល�នឆ� ងេមេ�គេនះ គឺមិន�នេចញេ�គស���មួ យេទ ប៉ុែន� េ�ែត�ចចម� ង COVID-19 �ន។
េតើជំងឺ COVID-19 �នស�� និងេ�គស��អ� ខ
ី � ះ?
• ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �ន�ក់
• ក� ក
• ដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ើម
• អស់ក��ំង
• ឈឺ�ច់ដុំ ឬឈឺខ� �ន
• ឈឺក�ល
• �ត់បង់�រដឹងរស�តិ ឬក� ិន
• ឈឺក
• តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសេម�រ
• ចេ��រ ឬក� �ត
• �ករ ូស
េតើអ�ីេ���និភ័យរបស់អ�កក��ង�រ្របឈមមុខនឹងជំងឺធ�ន់ធ�រ?
មនុស្សមួ យចំនួន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�និភ័យ�ន់ែតខ� ស់ក��ង�រ��ក់ខ� �នឈឺ��ំងេ�យ�រជំងឺ COVID-19។ ពួ កេគរ ួម�ន៖
• មនុស្ស�ស់
• អ� កែដល�នជំងឺ្រប�ំ�យ រ ួម� ំងប៉ុែន� មិនកំណត់្រតឹមែតជំងឺត្រមងេ�ម�ុៃំ រ� ជំងឺស�ះសួ ត�ុៃំ រ� (COPD) ្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ
ជំងឺេបះដូ ង ជំងឺទឹកេ�មែផ�ម ជំងឺ�ត់ ជំងឺេ�លិ�្រកហម�ងកេណ��វែតប៉ុេ�
� ះេទ។
េតើអ�កគួ រេ�េធ� ើេតស�េ�េពល�?
េ�េធ� ើេតស� ្របសិនេបើ៖
•
អ� កកំពុង�នេចញ េ�គស��ដូ ចជំងឺ COVID
•
អ� ក្របឈមមុខនឹង �និភ័យខ� ស់ពីផលវ ��កៃនជំងឺ COVID-19
•
អ� ក�នប៉ះ�ល់�មួ យនរ���ក់ែដល�នឆ� ង COVID-19
•
អ� ក�នេធ� ើដំេណើរ ឬ�នជួ បជុំក��ង្រទង់្រ�យធំ
•
អ� ក�នជួ បជុំ�មួ យមនុស្សែដលមិនរស់េ�ក��ងផ�ះរបស់អ�ក
�រេធ� ើេតស�េធ� ើេឡើងទូ �ង
ំ ទី្រក �ងបូ ស��ន។ ្របសិនេបើអ�ក�ប់�រម� ណ៍ចង់ចូលេមើល �រេធ� ើេតស�រក COVID-19 សូ មពិនិត្យេមើល
ទី�ំងេធ� ើេតស� របស់ទី្រក �ងេ�ទីេនះ។ �រេធ� េើ តស� េ� ទី�ំងចល័ត របស់េយើងគឺេធ� ើេឡើងេ�យឥតគិតៃថ�
និង�នផ�ល់ជូនស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��េ�យមិនគិតពីេ�គស�� ឬ�រ����ប់រងអ� ីេឡើយ។

េតើអ�កគួ រេធ� ើអ�ីខ�ះ ្របសិនេបើអ�កឈឺឬគិត�អ� ក�ច�ន COVID-19?
•
សូ មេ�េធ� ើេតស� !
•
��ក់េ�ផ�ះ េលើកែលងែតេ�ទទួ លេស�ែថ� ំសុខ�ព។
•
�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់��យពីមនុស្សេផ្សងេទៀតេ�ក��ងផ�ះរបស់អ�ក េដើម្បី�រ�រកុឲ
ំ ្យពួ កេគ��ក់ខ� �នឈឺ។
•
្របសិនេបើអ�ក្រត�វប�្ឈប់�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់��យពីេគ ្រត�វ�ក់�៉ស់ េ�ច��យ 6 ហ� ីតពីអ�កដៃទ �ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់
និងស��តៃផ�ែដលប៉ះ� ំងអស់។
•
េ�ះបី�អ� កមិន�ន�រម� ណ៍�ឈឺក៏េ�យ អ� ក�ចចម� ង COVID-19 េ�អ� កដៃទ�ន។
•
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រេ��ន់� រ ��ល័យរបស់អ�កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពឬបន� ប់សេ���ះប��ន់
សូ មទូ រសព� មក�មុនេដើម្បី្រ�ប់ពួកេគ�អ� ក�ន COVID-19 េហើយ្រ�ប់ពួកេគពីេ�គស��របស់អ�ក។ �ក់�៉ស់។

េពលែដល្រត�វែស�ងរកេស�ព��លេវជ���ស�ប��ន់៖
្របសិនេបើអ�កកំពុង�នេចញេ�គស���មួ យដូ ច�ងេ្រ�មេនះ សូ មទូ រសព� មកេលខ 911 �ប��ន់៖
• ពិ�កដកដេង� ើម
• ឈឺ�ប់រហូ ត ឬតឹង្រទ�ង
• វេង� ងវ��ន់ក��ងេពលថ�ីៗ
• បបូ រ�ត់ ឬៃផ�មុខេឡើងេខៀវ
• មិន�ច��ក់េឡើង�ន ឬេដកមិនលក់
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