
អំំឡុុងពេ�លជំំងឺអំំឡុុងពេ�លជំំងឺ 
COVID-19

ស្នាា ក់់ពេ�ក់ាុងមូូលដ្ឋាា នស្នាា ក់់ពេ�ក់ាុងមូូលដ្ឋាា ន 
ពេ�ទស្សសនាសួ្សនឧទានដែ�លពេ�ជិំតផ្ទះះ� ពេដ្ឋាយស្នារការ
ពេ�ើ��ំពេ�� រចម្ងាា យ ឆ្ងាា យ អាចនឹងបពេងើ�នឱកាស្សនៃនការ
ចមូលង និងការឆ្លលងជំំងឺ COVID-19 របស់្សអំាក់ ពេ��បីជាអំាក់
បានចាក់់ថ្នាំា ំវ៉ាាក់់ស្នាំងរចួក៏់ពេដ្ឋាយ។ ការពេ�ើ��ំពេ�� រអាច
នឹងតម្រូមូូវឱយអំាក់ឈប់ពេ�តាមូផ្ទះលូវ ឬទំនាក់់ទំនងជិំតស្សាិទធ 
ជាមួូយ អំាក់�នៃទ ជាអំាក់ដែ�លអំាក់អាចនឹងមិូនម្ងាន
ទំនាក់់ទំនង ពេផ្ទះសង ពេទៀត។

ម្រូបសិ្សនពេប�អំាក់ ស្សពេម្រូមូចចិតត ពេ�សួ្សនឧទាន សូ្សមូ ចងចំាគនលឹ� ដែ�នំា �ំងពេន� ពេ�ក់ាុងចិតត ពេ��យ �ិចារណា អំំ�ី ហានិភ័័យ ដែ�លពាក់់�័នធ ៖

សុ្សវតិិភា�សួ្សនឧទានសុ្សវតិិភា�សួ្សនឧទាន

n	 ស្នាា ក់់ពេ�ផ្ទះះ�ម្រូបសិ្សនពេប�អំាក់ឈ ឺឬ កំ់�ុងចាប់ពេផ្ទះត�មូ
ម្ងាន អារមូម�៍ មិូនស្រួស្សួលខ្លួលួន  ពេ��មូីី ពេជំៀស្ស វ៉ាង ការ
ចមូលង វរីសុ្ស ពេ�អំាក់�នៃទ។  សូ្សមូចងចំាថ្នាំ ពេ��បីជា
អំាក់ បានចាក់់វ៉ាាក់់ ស្នាំងពេ�ញពេលញ ពេ��យ ក៏់ ពេដ្ឋាយ   
ក៏់ពេ� ដែត ម្ងាន ឱកាស្ស ដែ�ល អំាក់ អាច ឆ្លលង និង ចមូលង 
ជំំងឺ COVID-19 បានដែ�រ។  

n	 ម្រូបសិ្សនពេប�អំាក់ ឬនរណាម្ងាា ក់់ដែ�លអំាក់រស់្សពេ� 
ជាមួូយកំ់�ុង ម្ងាន ហានិភ័័យ ដែ�លបានពេក់�នពេឡុ�ង
ចំពេពា�ជំំងឺ�ាន់�ារ�ីជំំងឺ COVID-19 �ិចារណា
អំំ�ីការមិូនពេ�ទស្សសនាសួ្សនឧទាន ជា�ិពេស្សស្ស
ក់ដែនលង ដែ�លមិូនអាច រក់ាគម្ងាល តរាងកាយបាន 
និងក់ដែនលងដែ�លមិូនពាក់់ ម្ងាាស់្ស ។

n	 សូ្សមូ�ិចារណាអំំ�ីចំនួនក់រ�ីជំំងឺ COVID-19  
�ំងក់ដែនលងដែ�លអំាក់រស់្សពេ� និងទីតំាងរបស់្ស
សួ្សនឧទានមុូននឹងស្សពេម្រូមូចចិតត ពេ� ទស្សសនា។ 
ការចំលងជំំងឺ COVID-19 ពេ�ក់ាុងស្ស�គមូន៍
កាន់ដែតខ្លួពស់្ស ហានិភ័័យនៃនការ ឆ្លលង ជំំងឺ COVID-19 
កាន់ដែតខ្លួពស្ស។ 

ពេរៀបចំមុូននឹងអំាក់ពេចញពេ�ពេរៀបចំមុូននឹងអំាក់ពេចញពេ�
�ិនិតយពេគ�ទំ�័រ របស់្សសួ្សនឧទាន ឬទូរស្ស�ះជាមុូន 
ពេ��មូីី ដែស្សើងយល់ បដែនិមូ អំំ�ី �ិ�ីស្នារ សុ្សវតិិភា� ដែ�លម្ងាន 
ពេ�នឹងក់ដែនលង  ពេ��មូីី ការពារ ពេភ័ៀ�វ និង និពេ�ជិំត។  ចំ�ុច
មួូយចំនួនដែ�ល ម្រូតូវ �ិចារណា៖
n	 ពេត�សួ្សនឧទានស្នាើ គមូន៍ដែតអំាក់មូក់ពេលងដែ�ល

ពេ�ក់ាុងរ�ា ឬក់ាុង មូូលដ្ឋាា នដែតបាុពេណាះ �ពេ�ពេ�ល
ពេន�ដែមូនដែ�រឬពេទ? ពេត�ការលក់់សំ្សបុម្រូត ម្ងានតាមូ
អីុំន�ឺ�ិត ឬតាមូទូរស្ស�ះដែ�រឬពេទ ពេ��មូីី ឲ្យយ
អំាក់ អាច ពេជំៀស្សវ៉ាង ការឈរតម្រូមូង់ ជួំរ ជាមួូយអំាក់
ពេផ្ទះសងពេទៀត?

n	 ពេត�ពេភ័ៀ�វរបស់្សសួ្សនឧទានម្រូតូវបាន អំនុញ្ញាា តឲ្យយនំា 
យក់ អាហារស្សម្រូមូន់ និង ពេភ័ស្សជំៈ�ផ្ទាះ ល់ខ្លួលួន ពេ��មូីី 
ទទួល�នដែ�រឬពេទ?

n	 ពេត�សួ្សនឧទាន ស្សម្ងាល ប់ពេមូពេរាគពេល�នៃផ្ទះះនានា ពេដ្ឋាយ
រពេបៀបណា ?

n	 ពេត� សួ្សនឧទាន កំ់�ុង អំនុវតត ការរក់ា គម្ងាល ត រាងកាយ 
រវ៉ាងមូនុស្សស ដែ�ល តម្រូមូង់ជួំរ  ឬមូនុស្សសដែ�លអំងុុយ
ដែ�រឬពេទ?

n	 ពេត�សួ្សនឧទានម្រូបតិបតតិការពេ�ចំ�ុ�ដែ�ល
បានកំ់�ត់ពេ��មូីីកាត់បនិយ�ើូងមូនុស្សស និង
ពេល�ក់ក់មូពស់្សការរក់ាគម្ងាល តរាងកាយដែ�រឬពេទ?

n	 ពេត�បុគុលិក់ម្រូតូវបានតម្រូមូូវឱយពាក់់ម្ងាា ស់្សដែ�រឬពេទ? ពេត�
អំតិថិិជំនម្រូតូវបានតម្រូមូូវឱយពាក់់ម្ងាា ស់្សពេ�ពេ�លដែ�ល
មិូនបរពិេភាគឬផឹ្ទះក់ដែ�រឬពេទ?

n	 ពេត�បុគុលិក់ឬពេភ័ៀ�វម្រូតូវបាន �ិនិតយ រក់ ពេមូ�លការ ឆ្លលង 
ពេមូពេរាគពេដ្ឋាយ រពេបៀបណា?

n	 ពេត�ការដែក់លមូអ អំើីខ្លួល�ដែ�លសួ្សនឧទាន បាន ពេ�ើ�ពេ��មូីី 
ធានា នូវភា� ស្នាអ តនិងការរក់ាគម្ងាល តរាងកាយ 
ពេ��យពេត�តំបន់ពេ�ក់ាុងអំគារបានម្ងាន ខ្លួយល់ពេចញ 
ចូល លអម្រូបពេស្ស�រ ដែ�រឬពេទ?

 ផ្ទះតល់ការផ្ទះុត់ផ្ទះុង់ពេ��មូីីជួំយឱយអំាក់ និងអំាក់�នៃទម្ងានសុ្សខ្លួភា�លអ ឧ��រ�៍ ម្ងាាស់្ស (ផ្ទះដល់ឱយបដែនិមូ) ទឹក់លាងនៃ�ដែ�ល
ម្ងានជាតិអាកុ់ល �ាង ពេ�ចណាស់្ស 60% អាហារស្សម្រូមូន់ និងទឹក់�ិស្នារ។

ស្សម្រូម្ងាប់លក់ខខ្លួ�ឌ តម្រូមូូវ និង ការដែ�នំា របស់្ស CDC បដែនិមូពេទៀត សូ្សមូចូលពេ�    www.cdc.gov។



អំំឡុុងការមូក់ពេលងរបស់្សអំាក់អំំឡុុងការមូក់ពេលងរបស់្សអំាក់

n	 ពាក់់ម្ងាា ស់្សមុូខ្លួ ពេ�ពេ�លពេ�ពេលង 
សួ្សនឧទាន។ ពេដ្ឋា�ម្ងាា ស់្សរបស់្សអំាក់ពេចញ
ដែតពេ�ពេ�លដែ�លអំាក់កំ់�ុងបរពិេភាក់ ឬផឹ្ទះក់
បាុពេណាះ �។ 

n	 អំនុវតតការរក់ាគម្ងាល តរាងកាយ និង ពេជំៀស្សវ៉ាង 
តំបន់ ម្ងាន មូនុស្សសពេម្រូច�ន ពេដ្ឋាយការពេ�ចម្ងាា យ
�ាងពេហាចណាស់្ស 6 �ើុីត �ី មូនុស្សស ដែ�ល
អំាក់មិូនរស់្សពេ�ជាមួូយ។ ហាមូចូលពេ�តំបន់
ម្ងានមូនុស្សសពេម្រូច�ន និងពេជំៀស្សវ៉ាងការជួំបជំុំ
ជាមួូយមូនុស្សស ដែ�លអំាក់មិូនរស់្សពេ�ជាមួូយ។ 
ម្រូតូវម្ងានការម្រូបុងម្រូបយ័តាបដែនិមូពេ�ក់ាុងតំបន់
ដែ�ល�ិបាក់ក់ាុងការរក់ាគម្ងាល តពេន� �ូចជា
ចំ�តរថិយនត បនះប់ទឹក់ និងម្រូចក់ពេចញ
ចូល។

n	 ពេជំៀស្សវ៉ាង នៃផ្ទះះដែ�លបា�ញឹក់ញាប់ �ូចជា
ក់ដែនលងផ្ទះះុក់ ពេម្រូគឿង ពេទស្ស នៃ��ើ រ។ ម្រូបសិ្សន ពេប� 
អំាក់ មិូន អាច លាង នៃ� របស់្ស អំាក់ ពេម្រូកាយ�ី ការ 
បា� នៃផ្ទះះពេម្រូប�ម្រូបាស់្សរមួូគាា  រចួមូក់  សូ្សមូ នំាយក់ និង 
ពេម្រូប� ម្រូបាស់្ស ទឹក់ លាង ស្សម្ងាអ ត នៃ� ដែ�ល ម្ងាន ជាតិ 
អាល់កុ់ល �ាង ពេហាចណាស់្ស  60% ។

n	 ពេជំៀស្សវ៉ាងការ�ក់់�ញ ឬតំបន់ដែ�លម្ងាន
ខ្លួយល់ពេចញចូល មិូនលអម្រូបពេស្ស�រ ម្រូបសិ្សនពេប�អាច
ពេ�ើ�បាន។ ស្សក់មូមភា�ពេ�ក់ាុងអំគារបពេងើ�នការ
រកី់រាលដ្ឋាលនៃនជំំងឺ COVID-19 ។ ម្រូបសិ្សនពេប�
មិូនអាចពេជំៀស្សវ៉ាងតំបន់ក់ាុងអំគារបាន សូ្សមូ
កំ់�ត់ពេ�លពេ�ក់ាុង អំគាររបស់្សអំាក់ ពាក់់
ម្ងាា ស់្ស និងរក់ាគម្ងាល ត�ាងពេហាចណាស់្ស 6 
�ើុីត�ីមូនុស្សស ដែ�លអំាក់មិូនរស់្សពេ�ជាមួូយ។

n	 ពេម្រូប�ម្រូបាស់្សជំពេម្រូមូ�ស្សទូ�ត់ម្រូបាក់់ពេដ្ឋាយមិូន
បា�ស្នាច់ម្រូបាក់់ ពេ� ពេ�លដែ�លអាចពេ�ើ�បាន។ 
ម្រូបសិ្សនពេប�មិូនម្ងានជំពេម្រូមូ�ស្សពេន�ពេទ សូ្សមូ 
ម្រូបាក់� ថ្នាំ លាងនៃ� របស់្សអំាក់ ជាមួូយ ស្នាបូូ�ំុ
និងទឹក់ ឬ ពេម្រូប�ទឹក់លាងនៃ�ដែ�លម្ងានជាតិ
អាល់កុ់ល�ាងពេហាចណាស់្ស 60% បនាះ ប់�ី
ពេ�ើ� ម្រូបតិបតតិការជាមួូយស្នាច់ម្រូបាក់់ ឬកាត។

n	 បរពិេភាគពេ�ខាងពេម្រូ� ម្រូបសិ្សនពេប�អាចពេ�ើ�
បាន។

n	 ពេ�ទស្សសនាតំបន់ដែ�លបពេម្រូមូ�អាហារ
ពេ�លលាា ច និង តំបន់ ស្សមូី�ន អំំឡុុងពេ�ល
មិូនមូម្ងាញឹក់ ពេ��មូីីពេជំៀស្សវ៉ាង�ី�ើូងមូនុស្សស។ 
ឈរពេ�ចម្ងាា យ�ាងពេហាចណាស់្ស 6 �ើុីត�ី
អំាក់�នៃទដែ�លមិូនរស់្សពេ�ក់ាុងផ្ទះះ� ជាមួូយអំាក់ 
ពេ�ពេ�លកំ់�ុងរង់ចំាតម្រូមូង់ជួំរ។

n	 ម្រូតូវម្រូបុងម្រូបយ័តា ម្រូបសិ្សនពេប�ទទួល�នជាតិ
អាល់កុ់លពេ� សួ្សនឧទាន។ ការទទួល�ន
ជាតិអាល់កុ់លអាចពេ�ើ�ឱយការកាត់ពេស្សចក់ដី
អំន់ថិយ និងបពេងើ�ន ឥរ�ិបថិម្រូបឈមូ
ហានិភ័័យ។ ម្រូបជាជំនអាចនឹងទំនងជា
មិូនសូ្សវអំនុវតតឥរ�ិបថិបង្កាើ រជំំងឺ COVID-19 
�ូចជាការរក់ាគម្ងាល តរាងកាយ និងការ
ពាក់់ម្ងាា ស់្សពេ�ពេ�ល�ួក់ពេគទទួល�ន ជាតិ
អាល់កុ់ល។

ស្សម្រូម្ងាប់លក់ខខ្លួ�ឌ តម្រូមូូវ និង ការដែ�នំា របស់្ស CDC បដែនិមូពេទៀត សូ្សមូចូលពេ�    www.cdc.gov។


