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អ្វខ្ី ះល ដែលអ្នរក្តវូ ែឹងអ្ំពី COVID-19
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អ្វីទៅជា COVID-19
វីរុសរូរូណា (Coronaviruses) គឺជាក្រុមក្គួសារននវីរុសែ៏ធំមួយដែលបណាាលឱ្យមានការឆ្លងទមទោគដននរនលវូ ែទងហើម។
ការឆ្លងទំងទនះអាចោប់ចាប់ពីជងំ ឺក្គនុ រងារធមមតារហូតែល់ជំងធឺ ងនធ់ ងរជាទក្ចើនទ ៀត។
COVID-19 គឺជាជំងឺមួយដែលបងកទ ើងទដាយក្បទេ វីរុសរូរូណាថ្មី (coronaviruse)។
វីរុសទនះក្តូវបានទគោយការណ៍ជាទលើរែំបងូ ទៅរនុងដខ្ធនូឆ្នំ 2019 ទៅ ីក្រុង Wuhan រនុងក្បទ សចិន។

ទោគសញ្ញានន COVID-19
ទោគសញ្ញានន COVID-19 អាចមានចាប់ពជី ំងក្ឺ សាលរហូតែល់ជំងឺរលារសួតធងនធ់ ងរ។
មនុសសខ្លះនឹងបានជាសះទសបើយឆ្ប់រហ័ស និងងាយ ទហើយអ្នរទនសងទ ៀតអាចឈឺយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។
ទោគសញ្ញានន COVID-19 រួមមាន៖
• ក្គុនទដៅ
• ទោគសញ្ញាដននរនលូវែទងហើម
• រអរ
• ឈឺបំពង់រ
• ែទងហមើ ខ្លី
ទោគសញ្ញាទនសងទ ៀតអាចរួមមានទហៀរសំទបារ ឈឺរាល ឈឺសាច់ែុំ ឬឈឺសន្លលរ់ រមួលចទងាអរ ោគរូស រអួត បាត់បង់វិញ្ញាណហិតរលិន វិញ្ញាណេលរ់រសជាតិបានដក្បក្បួល
បាត់បង់ការឃ្លលន និងអ្ស់រមាលំង។
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រទបៀបដែលវីរុសឆ្លងោលដាល
COVID-19 ឆ្លងោលដាលពីមនុសសមានរ់ទៅមនុសសមានរ់តាមរយៈ៖
• ទរ់ ងជិតសនិ ធជាមួយមនុសសដែលបានឆ្លង (រួមទំងរនងុ រយៈទពល 48 ទមា៉ាង ទៅមុនទពលពួរទគបានមានទោគសញ្ញា)
• ប៉ាះពាល់ជាមួយនឹងែំណរ់តចូ ៗដែលទចញពីការរអរ ឬរណាាស់របស់មនុសសដែលបានឆ្លង
• ប៉ាះវតថុ ឬននៃទនសងៗ (ែូចជាក្បដាប់កាន់បិ ទបើរទវ រ ឬតុ) ដែលមានែំណរ់តចូ ៗទចញពីមនុសសដែលបានឆ្លង ទហើយបន្លៃប់មរប៉ាះមាត់ ឬមុខ្របស់អ្រន
ទដាយសារ COVID-19 ជាជំងឺថ្មី ែូទចនះគ្មមនភាពសាុ ំនងឹ ទមទោគចំទពាះជំងឺទនះទៅរនងុ សហគមន៍របស់ទយើងទ ។
ទនះមានន័យថាវីរុសទនះអាចឆ្លងរីរោលដាលយ៉ា ង ូលំ ូលាយ និងឆ្ប់រហ័ស។

ទតើខ្្ុំក្តូវទធវើទតសាររ COVID-19 យ៉ា ងែូចទមាច?
អ្នរណារ៏ទដាយដែលមានទោគសញ្ញា COVID-19 គួរដតក្តូវទធវើទតសា។ ជាការចាំបាច់រនុងការទធវទើ តសាទទះបីជាអ្នរមានទោគសញ្ញាក្សាលរ៏ទដាយ។
ក្បសិនទបើអ្រន ក្ពួយបារមភថាអ្នរអាចមាន COVID-19 ទន្លះអ្នរអាច៖
• ពិនិតយទមើលទោគសញ្ញារបស់អ្រន ទដាយទក្បើ ឧបររណ៍ពនិ ិតយទមើលទោគសញ្ញាដែលទរ់ ងនឹងសុខ្ភាពផ្ទៃល់ ឬទៅ ូរសពៃទៅ ដខ្ស ូរសពៃជនំ ួយវីរុសរូរូណា
(Coronavirus) ថានរ់ជាតិតាមទលខ្ 1800 020 080 ទែើមបី ួលបានែំបូន្លមន។ ក្បសិនទបើអ្រន មិននិយយអ្ង់ទគលសទ
អ្នរអាចទក្បើក្បាស់ទសវាបរដក្បផ្ទៃល់មាត់ និងបរដក្បសរទសរ ទដាយ ូរសពៃទៅទលខ្ 131 450។
• ទៅកាន់គលីនរិ ដននរនលវូ ែទងហើម COVID-19 ទដាយឥតគិតនថ្ល (គលីនរិ ទធវទើ តសា)
• ទរ់ ងទវជជបណឌ ិតរបស់អ្រន តាម រូ សពៃ ទហើយពួរទគនឹងទរៀបចំទធវទើ តសា ការទនះអាចមាននថ្លទសវា
គលីនិរដននរនលូវែទងហើម COVID-19
គឺជាមជឈមណឌ លសុខ្ភាពពិទសសដែលមាន ីតាំងទៅ ូទំងក្បទ សទដាយទផ្ទាតទលើការទធវើទតសាទលើមនុសសដែលមានទោគសញ្ញាននការឆ្លងទមទោគតាមនលូវែទងហមើ ។
ររទមើល គលីនរិ ដននរនលូវែទងហើម COVID-19 ដែលទៅជិតអ្នរបំនុត។

ការរង់ចាំល ធនលទតសា
អាចចំណាយទពលពីរបីនថ្ងទែើមបី ួលបានល ធនលទតសាក្ត ប់មរវិញ។ ខ្ណៈទពលដែលអ្នររំពងុ រង់ចាំល ធនលទតសារបស់អ្រន
អ្នរក្តូវដតទធវើតាមការដណន្លំពីអាជា្ធរសុខ្ភាពសាធារណៈ និងអ្នរជំន្លញដននរទវជជសាស្តសាដែលបានទធវើទតសាអ្រន ។
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ក្បសិនទបើអ្រន ក្តវូ បានទធវើទតសាពទី ក្ពាះដតអ្នរមានទោគសញ្ញា អ្នរក្តូវទៅនៃះភាលម ទហើយក្តូវសាន រ់ទៅ ីទន្លះ។
អ្នរក្តូវទធវើដបបទនះរហូតែល់អ្នរ ួលបានល ធនលទតសាអ្វិជជមាន ឬទោគសញ្ញារបស់អ្នរបានបាត់ - ទទះមួយណាយូរជាងរ៏ទដាយ។
អ្នរអាចក្តូវបានដារ់ឱ្យទៅដាច់ទដាយដ រពីទគ ពីទក្ពាះអ្នរជាអ្នរទធវែើ ំទណើរក្តលប់មរវិញ ឬមាន ំន្លរ់ នំ ងជិតសនិ ធជាមួយមនុសសដែលមាន COVID-19។
ក្បសិនទបើអ្រន ក្តវូ បានទធវើទតសាទដាយទហតុនលណាមួយទៅទពលដែលអ្នរសថិតរនងុ ការដារ់ឱ្យទៅដាច់ទដាយដ រពីទគ
ទន្លះអ្នរក្តូវដតបនាសានរ់ទៅដាច់ទដាយដ រពីទគរហូតែល់ចងុ បញ្ចប់ននរយៈទពលននការដារ់ឱ្យទៅដាច់ទដាយដ រពីទគ (14 នថ្ង)។ អ្នរក្តវូ ដតទធវើដបបទនះ
ទទះបីជាអ្នរមិនមានទោគសញ្ញា ទហើយការទធវើទតសារបស់អ្នរអ្វិជជមានរ៏ទដាយ។
ក្បសិនទបើល ធនលទតសារបស់អ្នរវិជជមាន អ្នរក្តូវដារ់ខ្នលួ ឱ្យទៅដាច់ពមី នុសសទនសងទ ៀតទៅរនុងនៃះ ទៅមនៃរី ទព យ
ឬរដនលងសាន រ់ទៅទនសងទ ៀតែូចដែលបានដណន្លំទដាយទវជជបណឌ ិត និងអាជា្ធរសុខ្ភាពសាធារណៈរបស់អ្រន ។

ទតើ COVID-19 ក្តូវបានពាបាលយ៉ា ងែូចទមាច?
បចចុបបននមិនមានការពាបាលជារ់លារ់ ឬវារ់សាំងដែលក្តូវបានយល់ក្ពមសក្មាប់ពាបាល ឬ ប់សាកត់ COVID-19 ទ ។
មានការពាបាលមួយចំនួនដែលអាចជួយឱ្យមនុសសជាសះទសបើយពី COVID-19 ធងនធ់ ងរ។ ការក្សាវក្ជាវទៅរនុងក្បទ សអ្ូស្តសាាលី
និងទៅជុវំ ិញពិេពទលាររំពុងទរើតមានទ ើងន្លទពលឥ ូវទនះ ទែើមបីបទងកតើ វារ់សាំង និងការពាបាលដែលមានសកាានុពល។

ទតើអ្នរណាដែលក្បឈមនឹងហានិេ័យទក្ចើនបំនុតពី COVID-19?
ទៅរនុងក្បទ សអ្ូក្សាាលី ក្បជាជនដែលក្បឈមនឹងហានិេ័យទក្ចនើ បំនុតរនុងការឆ្លងវីរសុ ទនះគឺ៖
• អ្នរទធវើែំទណើរទំងឡាយណាដែលរនុងទពលថ្មីៗទនះបានសថិតទៅបរទ ស
• មនុសសដែលបានមាន ំន្លរ់ នំ ងជិតសនិ ធជាមួយនរណាមានរ់ដែលក្តវូ បានទគទធវើទោគវិនចិ យឆ័ ថាមាន COVID-19
• មនុសសទៅរនងុ រដនលងដរដក្បខ្លួន និងរដនលងឃុំឃ្លំង
• ក្បជាជនទៅរនុងការរំណត់សានរ់ទៅតាមទគហដាានជាក្រុម
ក្បជាជនដែលមាន ឬ នំ ងជាមានហានិេយ័ កាន់ដតខ្ពស់ននជំងឺធនង ់ធងរ ក្បសិនទបើពួរទគឆ្លងវីរុស មាន៖
• មនុសសដែលមានអាយុ 70 ឆ្នំ ទ ើងទៅ
• មនុសសដែលក្បព័នធភាពសាុ រំ បស់ពរួ ទគងាយរងហានិេ័យទដាយសារលរខខ្ណឌ ដននរទវជជសាស្តសា ឬការពាបាលជារ់លារ់
• មនុសសដែលមានលរខខ្ណឌ ដននរទវជជសាស្តសាោនំ រែូចជា៖
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o ជំងឺទបះែូង
o ជំងឺសួត
o ទខ្ោយតក្មងទន្លម
o ជំងឺ រឹ ទន្លមដនអម
o ធាត់ខ្លំង
o ជំងឺទថ្លើម
ទនះមិនដមនជាបញ្ជីទពញទលញននលរខខ្ណឌ ដននរទវជជសាស្តសធា ងនធ់ ងរដែលអាចបទងកើនហានិេ័យ។ ក្បសិនទបើអ្រន មានលរខខ្ណឌ ដននរទវជជសាក្សាណាមួយ ទន្លះជាការដណន្លំ
អ្នរក្តូវពិភារោអ្ំពីហានិេ័យទដាយដ រៗរបស់អ្នរ និងអ្វីខ្លះដែលអ្នរអាចទធវើបានទែើមបីការពារខ្លួនអ្នរជាមួយទវជជបណឌ តិ ពាបាលរបស់អ្នរ។
រហូតមរែល់ទពលទនះមានអ្ក្តាទបននររណី COVID-19 រនងុ ចំទណាមរុមារ ទបើទក្បៀបទធៀបទៅនឹងចំននួ ក្បជាជនកាន់ដតទក្ចើន។
ទៅទពលទនះមានេសាុតាងមានរក្មតិ រំណត់ទរ់ ងនឹងហានិេ័យចំទពាះស្តសាីមានននៃទពាះ។

រទបៀបការពារខ្លួនអ្នរ និងអ្នរែន ពី COVID-19
មនុសសក្គប់គ្មនមានតួន្ល ីរងនុ ការបញ្ឈប់ការឆ្លងរីរោលដាលនន COVID-19។
ជាការសំខ្ន់រនុងការទធវរើ ិចចការមួយចំនួនែូចតទៅទែើមបីបនថយទលបឿនននការឆ្លងោលដាលនន COVID-19 និងការពារអ្នរដែលក្បឈមនឹង
ហានិេ័យទក្ចើនបំនតុ ។
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ររោចមាងយ 1.5 ដម៉ាក្តពីអ្រន ែន
ទជៀសវាងការសាវ គមន៍តាមោងកាយែូចជាការចាប់នែ ការឱ្ប និងការទថ្ើប
ទៅនៃះក្បសិនទបើអ្រន មានទោគសញ្ញាែូចក្គុនរងារ ឬក្គុនផ្ទាសាយ ទហើយក្តវូ ទធវើទតសាទទះបីទោគសញ្ញារបស់អ្នរក្សាលរ៏ទដាយ
ក្គបការរអរ និងការរណាាស់របស់អ្នរទដាយទក្បើដរងនែ ឬក្រដាសអ្ន្លម័យ
ទបាះទចាលក្រដាសអ្ន្លម័យដែលទក្បរើ ួចចូលទៅរនុងធុងសក្មាមភាលម ទហើយលាងនែរបស់អ្នរ
លាងនែរបស់អ្រន ឱ្យបានញឹរញាប់ជាមួយសាបូ និង រឹ រួមទំងទៅមុនទពល និងទៅទក្កាយទពលបរិទភាគ និងក្រោយពីក្ៅបង្គន់
ទក្បើក្បាស់ រឹ លាងនែដែលមានជាតិអាល់រលុ
ទជៀសវាងប៉ាះដេនរ ក្ចមុះ និងមាត់របស់អ្រន
សមាអត និងរមាងប់ទមទោគទលើននៃន្លន្លែូចជាននៃោបទៅជុំវិញចស្តងាកន តុការិយល័យ និងក្បដាប់កាន់បិ ទបើរទវ រ
សមាអត និងរមាងប់ទមទោគឱ្យបានញឹរញាប់ទលើវតថុន្លន្លដែលទក្បរើ ួចែូចជា រូ សពៃ រូនទសា កាបូប និងប័ណណការងារ
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•

បទងកនើ បរិមាណខ្យល់អាកាសបរិសុ ធដែលមាន ទដាយទបើរបងអួច ឬកែតររូវម៉ា សីនរតជាែ់។

•

ទញយររមមវិធី COVIDSafe

ទធវើតាមែំបូន្លមនសាីពីការក្បមូលនាុំសាធារណៈពី អាជា្ធររែា ឬដែនែីរបស់អ្រន ទៅក្គប់ទពលទវលាទំងអ្ស់។
ជាការសំខ្ន់អ្នរក្តវូ បនាររោការណាត់ជួបដននរទវជជសាក្សាធមមតារបស់អ្នរ - ជាពិទសសក្បសិនទបើអ្នរមានលរខខ្ណឌ ជំងោឺ ុ ំនរ
ឬមានលរខខ្ណឌ ជំងក្ឺ សាប់ដែលក្តវូ ការការដថ្ទំដននរទវជជសាស្តសា។

ព័ត៌មានបដនថម និង ំន្លរ់ ំនង
ទគហ ំពរ័ របស់ក្រសួងសុខ្េិបាលរដាាេិបាលអ្ូស្តសាាលី
ធនធានន្លន្លអ្ំពី COVID-19 ជាភាសាអ្ង់ទគលស
ធនធានន្លន្លអ្ំពី COVID-19 ដែលបានបរដក្ប
ទគហ ំពរ័ រដាាេិបាលអ្ូក្សាាលី
ឧបររណ៍ពនិ ិតយទមើលទោគសញ្ញាដែលទរ់ ងនឹងសុខ្ភាពផ្ទៃល់
ររទមើល គលីនរិ ទធវើទតសាររ COVID-19 ដែលទៅជិតអ្នរបំនុត (សុខ្ភាពផ្ទៃល់)
ទគហ ព័ររបស់ Head to Health សក្មាប់ជនំ ួយគ្មំក្ ទរ់ ងនឹងសុខ្ភាពនលូវចិតា និងសុខ្ុមាលភាព
ដខ្ស រូ សពៃជនំ ួយវីរុសរូរូណា (Coronavirus) ថានរ់ជាតិ៖ 1800 020 080។ ដខ្ស ូរសពៃព័តមា៌ នទនះែំទណើរការ 24 ទមា៉ាងរនងុ មួយនថ្ង
7 នថ្ងរនុងមួយសបាាហ៍។
ទសវាបរដក្បផ្ទៃល់មាត់ និងបរដក្បសរទសរ៖ 131 450។ សក្មាប់ទសវាបរដក្បផ្ទៃល់មាត់ និងបរដក្បសរទសរ ក្បសិនទបើអ្នរមិននិយយភាសាអ្ង់ទគលស។
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