
COVID-19

ស្នា ក់នៅផ្ទះ ប្រសិនន្រើអនាកឈឺ  
ឬ កំពុងចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ មិនស្រួលខ្លួន  ផ�ើម្ើ 
ផ�ៀ្ វាង ការ�មង្ វរី ុ្  ផៅអ្នក�ទៃ។  ្មូ�ងចំាថា 
ផោះបើជាអ្នក បានចាក់វា៉ាក់ សំាងផពញផលញ ផ�ើយ  ក៏ 
ផោយ   ក៏ផៅ តែ មាន ឱកា្ ត�ល អ្នក អា� ឆង្ និង �មង្ 
ជំងឺ COVID-19 បានត�រ។  

ន�ៀសវាង ផផ្ដែល្៉រទះញឹកញា្់រ 
�ូ�ជា កតនង្្តល់ �ំណើ អាហារ   គន្លះោវា រ ឬទ� ោវា រ ។ 
សប្ិន ផបើ អ្នក មិន អា� លាង ទ� រប្់ អ្នក ផសកាយពើ ការ 
ប៉ះ ទ្ទៃផសបើសបា្់រ លួមគ្្ន  រ លួ�មក  ្មូ នំាយក និង ផសបើ សបា្់ 
ៃលក លាង ្ មាអា ែ ទ� ត�ល មាន ជាែិ អាល់កុល យ៉ង 
ផហា�ណា្់  60% ។

សុវត្ថិភាពអំឡុងពពលជំងឺ
ពោងភាពយន្ត

ពិនិត្យ ន�ើល នេហទំព័រនោងភាពយន្ត  ឬ 
ទូរសព្ ស្កសួរ ជា�ុន  
ផ�ើម្ើ ត្វាងយល់ អំពើ ពិធើសារ ្ វុែ្ិភាព ត�លមាន សសាប់  ផ�ើម្ើ ការពារ 
ផ ញ្ៀវ ក៏�ូ�ជា បុគ្គលិក្ងត�រ ។  �ំណុ�មលួយ�ំនលួនត�ល សែរូវ ពិចារណា៖
n ផែើការលក់្ំបុសែ មានតាមអនឡាញ ឬតាមៃរូ្ពទៃត�រឬផៃ 

ផ�ើម្ើ ឲ្យអ្នក ផជៀ្វាង ការឈរ ែសមង់ ជលួរ ជាមលួយអ្នកផ្សេងផៃៀែ?

n ផែើផោងភាពយនត កំពុង អនុញ្ញា ែឲ្យផ ញ្ៀវនំា យក អាហារ្សមន់ និង 
ផ្្ជ្ជៈផ្ទៃ ល់ខ្លួន ផ�ើម្ើ កាែ់ បនយ្  ការរង់ចំាក្នងុ ជលួរត�រឬផៃ?

n ផែើ ផោងភាពយនត កំពុង  ្ ម្ាប់ផមផោគផលើទ្ទៃវែ្ុនានា  យ៉ង �ូ�ផមត� ?

n ផែើ ផោងភាពយនត កំពុង ពសងលងការអនុវែត ការរកសា គម្ាែ 
ោងកាយផៅ�ផន្ាះ មនុ្សេ ត�ល ែសមង់ជលួរ   និង អង្គុយខាងក្នងុ 
ឲ្យផៅឆ្ងា យ ោ�់ផោយតែក  ពើ ្ មាជិកសគរួសារ ផ្សេងផៃៀែ  
ត�រឬផៃ?

n ផែើបុគ្គលិកសែរូវបានែសមរូវឱ្យពាក់ម៉ា្់ត�រឬផៃ? ផែើអែិថិជនសែរូវ
បានែសមរូវឱ្យពាក់ម៉ា្់ផៅផពលត�លមិនបរផិភាគឬ ល្កត�រឬផៃ?

n ផែើបុគ្គលិកសែរូវបាន ពិនិែ្យ រក ផមើលការ ឆង្ ផមផោគផោយ 
រផបៀបណា?

n ផែើការតកលមអា អវាើខះ្ត�ល ផោងភាពយនត បាន ផធវាើផ�ើម្ើ ធានា ថា  
សាលនើមលួយៗមាន ខ្យល់ផ�ញ �ូល  សគប់សគ្ន់ ?

n ផែើផោងភាពយនត កំពុងតែ អនុវែត តាម �ំនលួនមនុ្សេ ត�លបាន 
អនុញ្ញា ែ ត្អាកផលើ ពណ៌ កសមិែ  ការ ោែែបាែ  ជំងឺតាម ផខាន ធើត�ឬផៃ ? 
ឧ.ោ. សក�ម – មានកសមិែ  អែិបរមា  25% ឬ មនុ្សេ�ំនលួន  
100នាក់  (កសមិែ ណា មលួយ ត�ល ែិ�ជាងផគ ), ៃលកសករូ�  – កសមិែ 
អែិបរមា  50% ឬ មនុ្សេ 200នាក់ (កសមិែ មលួយណាត�ល 
ែិ�ជាង ផគ ) ។ល។

្សមាប់លក្ខខណ្ឌ ែសមរូវ និង ការតណនំា រប្់ CDC បតនម្ផៃៀែ ្មូ�ូលផៅកាន់    www.cdc.gov។

កាត់្រន្ថយ ការ ទទួល ទាន និង ផឹក  
ផៅផពលអ្នក កំពុង ផមើល តខសេភាព យនត  ផ�ើម្ើឲ្យអ្នកអា� 
ពាក់ ម៉ា្់បាន ផស�ើន តាមត�លអា�ផធវាើបាន ។ ្មូ�លង ថា 
មននតើ្ខុា្ិបាល ផខានធើ ្តល់ការតណនំា ឲ្យផ�ៀ្វាង 
ការៃៃលួលោន និង ្ លក ជំុគ្្ន   និង បាន ្ តល់ �ំបូនា្ម ន ឲ្យ 
ពាក់ម៉ា្់ ផៅអំែងុផពលផនះ ។ 

ការរកីរាយ ទស្ស នភាព យន្តនៅ តាម នេហដ្ឋា ន នៅតែ ជា ជន្មើស ដ៏មានសុវែ្ថិភាព បំផុែ  នៅអំឡុងនពល ជំងឺ  រាែែបាែ  COVID-19។ តែនបើអ្នក 
សន្មចថា នៅកាន់នរាងភាពយន្ត វញិនោះ សូម ចងចំាេន្លះ តែោំ ទំាងននះ នៅក្នងុចថិែ្ត នហើយ ពថិចារណា អំពើ ហានថិភ័យ តដលពាក់ព័ន្ធ ៖

http://www.cdc.gov/

