មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់ាតារិតាររស់កាុ រតូច្

Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) កាំពុងមសនើសុាំជាំនួយររស់អ្នកម ើេបីមប្តៀេែលួន និងជួយរង្ការការរីកោលដាលររស់មេមោគកូរូណាែូ ខែល (ថ្មី) មៅកនុង Los Angeles County។ មៅកនុងសកលមោក
ច្ាំនួនេនុសសខ លបានឆ្លងមេមោគមនេះរនតមកើនម ើង ខ លរណាតលឲ្យាន "ជាំងឺរោកផ្លូែ មងហើេកូរូណាឆ្នាំ 2019" (មៅកាត់ថា COVID-19) មៅកនុងច្ិន ីមោក និងមៅទីកខនលងមផ្សងៗមទៀត។ មោងតាេ Centers for Disease Control and
Prevention និងអ្ងគការសុែភាពពិេពមោក (World Health Organization) និនានការជាសកលនាមពលរច្ចុរបនន ច្ងអុលរង្កហញថាមេមោគមនេះអាច្រីកោលដាលទូទាំងពិេពមោកខ លរងាឲ្យានជាំងឺឆ្លងោលដាលមពញពិេពមោក (Pademic)។
មយើងចាំបាច្់ប្តូែមប្តៀេែលួនម ើេបីរង្ការការរីកោលដាលថ្នជាំងឺមនេះមៅកនុងប្សកុ ។
យល់ ងឹ ពីរមរៀរខ លមេមោគកូរណា
ូ រីកោលដាល
COVID-19 ទាំនងជារីកោលដាលតាេែិ្ី ូច្ោន នឹងជាំងឺផ្លូែ មងហើេមផ្សងមទៀត ូច្ជាជាំងឺប្គុនបាតសាយ្ាំខ រ។ មគបានមជឿថាវាឆ្លងពីេនុសសខ លបានឆ្លងមេមោគនិងានមោគសញ្ញាមៅអ្នក ថ្ទតាេរយៈ៖
•

តាំែក់ទឹកតូច្ៗខ លមកើតម ើងតាេរយៈការកអក និងកណាតស់

•

ការរេះពាល់ជិតសនិទធ ូច្ជាការខថ្ទាំអ្នកខ លមកើតជាំងឹ

•

ការរេះែតថុ ឬថ្ផ្ៃខ លានមេមោគមៅមលើមនាេះ រនាៃរ់េករេះាត់ ប្ច្េុេះ ឬខេនកេុននឹងោងថ្ ររស់អ្នក

រមប្ងៀនប្គសា
ួ រររស់អ្កន អ្ាំពសា
ី រៈសាំខាន់ថ្នការម្វសើ កេមភាពរង្ការការឆ្លង
េិនានវាក់សាាំង ឬការពាបាលសប្ារ់ជាំងឺ COVID-19 មទមៅមពលមនេះ។ ថានាំអ្ង់ទីរ៊ីយូទិកពាបាលបានខតជាំងឺខ លរងាម ើងមដាយបាក់មតរីរុមណាណេះ ូមច្នេះវាេិនានប្រសិទធភាពប្រឆ្ាំងមេមោគខ លរងាឲ្យានជាំងឺ COVID-19 ម ើយ។ ែិ្ីលអរាំផ្ុតម ើេបីការពារែលួនអ្នក
គឺប្តូែម្វើសកេមភាពម ើេបីមច្ៀសវាងការឆ្លង៖
•
•

ោងសាអ តថ្ ររស់អ្នកឲ្យបានញឹកញារ់ និងឲ្យបានសពវលអ។ មប្រើសារូ និងទឹកឲ្យបានរយៈមពលោងតិច្ 20 ែិនាទី។ មរើសិនជាេិនានសារូ និងទឹក ច្ូរមប្រទើ ឹកអ្នាេ័យោងថ្ ខ លានជាតិអាល់កុលោងតិច្ 60% ឲ្យបានរយៈមពលោងតិច្ 20
ែិនាទី។
កាត់រនថយការរេះពាល់ជិតសនិទធជាេួយអ្នក ថ្ទ មរើអាច្ម្វើបាន។

•

ដាក់កប្េិតមលើការរេះពាល់ជិតសនិទធជាេួយេនុសសខ លឈឺ។ ពាោេសថិតមៅច្ាៃ យ 6 ហ្វីត (183 សេ) ពីនរណាាន ក់ខ លឈឺ - ឧទហ្រែ៍ មរើអ្នកម ើញនរណាាន ក់កអក ច្ូរម ើរមច្ញ។

•

សាអ ត និងសាល រ់មេមោគមៅមលើែតថុ និងថ្ផ្ៃខ លបានរេះញឹកញារ់ជាប្រចាំ មដាយមប្រទើ ឹកបាញ់ោងកនុងផ្ៃេះ្េមតា ឬប្កណាត់ជូត។

•

កុាំមប្រើររស់ ូច្ជាប្រដារ់ប្រដារញាុ ាំអាហារ ខពង ច្ាំែីអាហារ ឬមេសជជៈរួេោន ។

•

ទទួលការចក់ថានាំរង្ការប្គុនផ្តតសាយ្ាំម ើេបីរង្ការជាំងឺប្គុនផ្តតសាយ្ាំ។

សាគ ល់ពមី ោគសញ្ញាររស់ជាំងឺ COVID-19
េនុសសភាគមប្ច្ើនមកើតជាំងឺប្សាល ល់ជាំងឺេ្យេ មហ្ើយនឹងជាសេះមសបើយមៅែិញមដាយេិនានផ្លែិបាក។ មោគសញ្ញាមៅមលើកុារមប្ច្ើនខតងានកប្េិតប្សាលជាង រុខនតការយល់ ឹងររស់មយើងអ្ាំពីជាំងឺមនេះកាំពុងរនតែិែឌ្ឍជានិច្ច។ មយើង ឹងថារុគគលេួយច្ាំនួន ភាគមប្ច្ើនជាេនុសស្ាំ នឹងធ្លលក់ែលួន
ឈឺ្ៃន់ និងចាំបាច្់ប្តូែមៅេនៃីរមពទយ
មោគសញ្ញាាន ូច្ជា៖
• ប្គុនមតត
• កអក
• ពិបាក ក មងហើេ
យកច្ិតតទកុ ដាក់ជាពិមសសមរើសនិ ជាអ្នកានហានិេយ័ មកើតជាំង្ឺ នៃ ់្រៃ មដាយសារជាំងឺ COVID-19
េនុសសេួយច្ាំនួនង្កយធ្លលក់ែលួនឈឺ្ៃន់ មរើសិនជាពួកមគមកើតជាំងឺ COVID-19។ មនេះាន ូច្ជាជនចស់ជោ េនុសសខ លានផ្ៃុក HIV ឬានជាំងឺេហារីក ខ លអាច្ានប្រព័នធភាពសាុ ាំច្ុេះមែោយ និងអ្នកខ លានជាំងឺមរេះ ូង ឬសួត។ វាជាការសាំខាន់ណាស់ ខ លេនុសសទាំងមនេះ
យកច្ិតតទុកដាក់ជាពិមសសម ើេបីមច្ៀសវាងការរេះពាល់ជិតសនិទជាធ េួយេនុសសខ លឈឺ ឬទក់ទងអ្នកផ្តល់មសវាខថ្ទាំសុែភាពររស់ែលួនភាលេៗ មរើសិនជាពួកមគធ្លលក់ែលួនឈឺ។
ឹងពីអ្ខវី លប្តែូ ម្វើ មរើសិនជាអ្នកធ្លលក់ែលួនឈឺ៖
•
•

សថិតមៅផ្ៃេះ ឬមៅផ្ៃេះឲ្យបានឆ្រ់រាំផ្ុតតាេខ លអាច្ម្វើបាន មរើសិនជាអ្នកចរ់មផ្តើេានអារេមែ៍េិនប្សួលែលួន មទេះរីជាអ្នកានមោគសញ្ញាកប្េិតប្សាល ូច្ជាឈឺកាល និងមហ្ៀរសមេារតិច្ៗក៏មដាយ។ មៅផ្ៃេះោងតិច្ 24 មាងរនាៃរ់ពីអ្នកខលងានអ្ការៈប្គុនមតត
ឬមោគសញ្ញាប្គុនមតត មដាយេិនមប្រើថានាំរញចុេះកមតត ។
ោងសាអ តថ្ ររស់អ្នកឲ្យបានលអ និងញឹកញារ់។
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មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់ាតារិតាររស់កាុ រតូច្

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ប្គរាត់ររស់អ្នកមពលកអក និងកណាតស់មដាយមប្រើប្កដាសជូតាត់ រួច្មបាេះប្កដាស់ជូតាត់មនាេះមចល និងោងសាអ តថ្ ររស់អ្នកភាលេៗ។ មរើសិនជាអ្នកេិនានប្កណាត់ជូតាត់ សូេមប្រើថ្ អាែររស់អ្នក (េិនខេនថ្ ររស់អ្នកមទ)។
ពាោេសថតិ មៅច្ាៃ យ 6 ហ្វីតពីអ្នក ថ្ទ។
មរើអាច្ម្វើបាន កុាំម្វើការខថ្ទាំអ្នក ថ្ទ ែែៈមពលអ្នកឈឺ។
មរើសិនជាអ្នកានសតវច្ិញចឹេ ច្ូរមច្ៀសវាងការរេះពាល់ ូច្ជាការមលងជាេួយ ការម កផ្អឹរ ការប្តូែបានមថ្ើរឬលិឍ និងការខច្ករំខលកច្ាំែីអាហារែែៈមពលអ្នកឈឺ។
មរើសិនជាអ្នកចាំបាច្់ប្តូែខតខថ្ទាំេនុសស ឬសតវច្ិញចឹេែែៈមពលអ្នកឈឺ ច្ូរោងសាអ តថ្ ររស់អ្នកេុន និងមប្កាយម្វើសកេមភាពមនាេះ។
សាអ ត និងសាល រ់មេមោគមៅមលើែតថុ និងថ្ផ្ៃខ លបានរេះញឹកញារ់ មដាយមប្រទើ ឹកបាញ់ោងកនុងផ្ៃេះ្េមតា ឬប្កណាត់ជូត។
កុាំមប្រើែតថុ ូច្ជាប្រដារ់ប្រដាញាុ ាំអាហារ ខពង ច្ាំែីអាហារ និងមេសជជៈ ប្ពេទាំងែតថុអ្នាេ័យផ្តៃល់ែលួន ូច្ជាប្ចស ុសម្មញ និងកខនសងរួេោន ។
ញាុ ាំែតថុោែឲ្យបានមប្ច្ើន។
ថានាំខ លានលក់មដាយេិនានមែជជរញ្ញជ និងថានាំប្គុនផ្តតសាយ អាច្រញចុេះកមតត និងជួយឲ្យអ្នកានអារេមែ៍ប្រមសើរជាងេុន។ ប្តូែច្ងចាំ និងអ្នុែតតតាេការខែនាាំមៅមលើការខែនាាំកនុងកញចរ់។ ច្ូរកត់សាគ ល់ថា ថានាំទាំងមនេះេិនរញឈរ់អ្នកពីការច្េលងមេមោគម ើយ។
o

មគេិនគួរឲ្យថានាំខ លានផ្ៃុកអាសពីរីន (អាសុីត acetylsalicylic) ល់កុារម ើយ មប្ពាេះវាអាច្រងាឲ្យានជាំងឺខ លកប្េខត្ៃន់្ៃរេួយម្ម េះថា ជាំងឺ Reye’s syndrome។ ថានាំខ លោម នផ្ៃុកអាសពីរីន ាន ូច្ជា acetaminophen

o

(Tylenol®) និង ibuprofen (Advil®, Motrin®)។
មគេិនគួរឲ្យថានាំផ្តតសាយខ លានលក់មដាយេិនានមែជជរញ្ញជ ល់កុារអាយុមប្កាេ 2 ឆ្នាំ េុននឹងប្រឹកោជាេួយមែជជរែឌ ិតជាេុនម ើយ។

សូេខសវងរកការខថ្ទាំមែជជសាស្តសត មរើសិនជាចាំបាច្់។

តាេដានសញ្ញាថ្នមោគសញ្ញា្ៃន់្ៃរ ូច្ជាប្គុនមតត កាន់ខតខាលាំង ការ ក មងហើេញារ់ ការ ក មងហើេែលី ឬមែោេះជាតិទឹក (េិនអាច្រកោែតថុោែបាន)

រកោរនៃរ់សមស្តង្កគេះរនាៃន់មៅទាំមនរម ើេបីពាបាលជាំងឺ្ៃន់្រៃ !
•

េនុសសខ លានជាំងឺប្សាលេិនគួរមៅ ERs ឬេនៃីរមពទយម ើេបីពាបាលម ើយ។

•

េនុសសភាគមប្ច្ើនខ លានជាំងឺ ូច្ជាប្គុនផ្តតសាយ្ាំ នឹងជាសេះមសបើយមៅែិញ មដាយេិនបាច្់មៅជួរប្គូមពទយ ឬមប្រើថានាំពិមសស។

ការសាអ ត
សាអ ត និងសាល រ់មេមោគោល់ែតថុ និងែតថុខ លបានរេះញឹកញារ់ជាប្រចាំ ូច្ជាថ្ ទវ រ រង្កាន់ថ្ ថ្ផ្ៃម្វើការ ររស់មកមងមលង មតម រញ្ញជ កាលេួលរូរ៊ីមែ និងទូរសពៃ។ មប្រើទឹកសាអ ត្េមតា និងអ្នុែតតតាេការខែនាាំមៅមលើសាលក។
ពិចរណាអ្ាំពផ្ី លរេះពាល់ររស់ជាំងឺ COVID-19 មៅមលើសាោមរៀន ការង្ករ និងសកេមភាពមផ្សងៗមទៀត

សាោមរៀន និងកខនលងមេើលមកមង៖
•
•
•

ការង្ករ៖

ច្ូរប្បាក ថា អ្នកបានច្ុេះម្ម េះម ើេបីទទួលបានការជូន ាំែឹង ( ូច្ជាការមៅទូរសពៃរូរូ និងអ្ុីខេល) ពីសាោមរៀន ឬកខនលងមេើលមកមងររស់អ្នក។
ច្ូរពិចរណាអ្ាំពីរមរៀរខ លអ្នកនឹងមរៀរច្ាំការខថ្ទាំកុារ មរើសិនជាានការរិទ ការឆ្រ់មច្ញ ឬការផ្តលស់រតូរមផ្សងៗមទៀតមៅមលើសកេមភាពសាោមរៀន។
សាកសួរសាោមរៀនររស់អ្នកអ្ាំពីរមរៀរខ លកូនររស់អ្នកអាច្រនតមរៀនសូប្តបាន មរើសិនជាពួកមគេិនមៅកនុងសាោមរៀន។
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មេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី (COVID-19)
Los Angeles County Department of Public Health
ការខែនាាំសប្ារ់ាតារិតាររស់កាុ រតូច្

•

ខសវងយល់អ្ាំពីមោលការែ៍សុាំច្ារ់ឈរ់សប្ាកមៅកខនលងម្វើការ ូច្ជាថាមតើអ្នកប្តូែការលិែិតរញ្ញជក់ពីប្គូមពទយឬក៏អ្ត់។

•

ការខថ្ទាំអ្នក ថ្ទ៖
•

សាកសួរអ្ាំពីជមប្េើសម្វើការពីផ្ៃេះ មរើសិនជាអ្នកានការង្ករ ខ លអាច្ស័កតិសេសប្ារ់ការម្វើការពីច្ាៃ យ។
មរៀរច្ាំខផ្នការេួយសប្ារ់ការខថ្ទាំសាជិកប្គួសារ ខ លចស់ជោ ពិការ ឬឈឺ មរើសិនជាពួកមគ ឬអ្នកផ្តល់ការខថ្ទាំររស់ពួកមគធ្លលក់ែលួនឈឺ។

សាថ នភាពមផ្សងៗមទៀត៖
•

សប្ារ់កិច្ចការ ឬសាថ នភាពខ លេិនអាច្មច្ៀសវាងបាន ច្ូរឈរ់ និងរិេះគិតអ្ាំពីរមរៀរខ លអ្នកអាច្ការពារែលួនអ្នក និងអ្នក ថ្ទឲ្យបានមប្ច្ើនរាំផ្ុតតាេខ លអាច្ម្វើបាន។ យុទធសាស្តសតាន ូច្ជាការមប្រើប្បាស់ឧរករែ៍ការពារ ការរកោច្ាៃ យពីអ្នក ថ្ទ
ឲ្យបានមប្ច្ើនតាេខ លអ្នកអាច្ម្វើបាន និងការកាត់រនថយភាពញឹកញារ់ខ លអ្នកប្តូែសថិតមៅកនុងសាថ នភាពមនាេះ។

ការមប្តៀេែលួនមៅផ្ៃេះ
•

ច្ូរប្បាក ថា អ្នកសាគ ល់មលែទូរសពៃររស់ការិោល័យប្គូមពទយររស់អ្នក កខនលងខថ្ទាំរនាៃន់កនុងតាំរន់ និងេនៃីរ ER ូមច្នេះអ្នកអាច្មតទូរសពៃមៅពួកមគ មរើសិនជាអ្នកធ្លលក់ែលួនឈឺ ជាជាងប្ោន់ខតរង្កហញែលួនផ្តៃល់ខតេតង។ ដាក់មលែទូរសពៃសាំខាន់ៗមៅមលើទូរទឹកកក
និងមៅកនុងទូរសពៃររស់អ្នក។

•

មរើសិនជាអ្នកេិនទន់ានអ្នកផ្តល់ការខថ្ទាំសុែភាពមៅម ើយមទ ខែសទូរសពៃព័ត៌ានររស់ County 2-1-1 អាច្ជួយអ្នកខសវងរកវាបាន។

•

រាំមពញកនុងប្រដារ់ការពារករែីរនាៃន់ររស់អ្នកជាេួយនឹងអាហារខ លេិនមច្េះែូច្ ទឹក និងការផ្គត់ផ្គង់សាំខាន់ៗ កនុងករែីខ លអ្នកប្តូែសថតិ មៅផ្ៃេះ។

•

ានការផ្គត់ផ្គង់ថានាំខ លានមែជជរញ្ញជ ក៏ ូច្ជាថានាំខ លេិនានមែជជរញ្ញជប្គរ់ប្ោន់ ម ើេបីជួយពាបាលមោគសញ្ញាប្គុនផ្តតសាយ និងប្គុនផ្តតសាយ្ាំ។

•

មរើសិនជាអ្នកានអារេមែ៍អ្នៃេះសា ឬ្ុញថ្រ់ខាលងាំ ច្ូរអាន "ការមដាេះប្សាយភាពតានតឹងកនុងអ្ាំ ុងមពលការផ្ៃេះជាំងឺឆ្លង (Coping With Stress During Infectious Disease Outbreaks)" មៅមលើមគហ្ទាំព័រ Public Health។

សប្ារ់ជាំនួយ ច្ូរជខជកជាេួយប្គូមពទយររស់អ្នក ឬមតទូរសពៃមៅ The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ខែសទូរសពៃជាំនួយតាេរយៈមលែ (800) 854-7771។
សាគ ល់ពីកខនលងម េើ បីទទួលបានព័ត៌ានខ លអាច្ទុកច្ិតតបាន
ច្ូរប្រុងប្រយ័តនច្ាំមពាេះការមបាកប្បាស់ ព័ត៌ានេិនពិត និងការមបាករមញ្ញោតមផ្សងៗជុាំែិញមេមោគកូរូណាប្រមេទថ្មី។ ព័ត៌ានខ លប្តឹេប្តូែ ូច្ជាមសច្កតីប្រកាសអ្ាំពីករែីថ្មីៗមៅកនុង LA County នឹងប្តូែបានផ្សពវផ្ោយមដាយ Public Health តាេរយៈមសច្កតីប្រកាសព័ត៌ាន
រណាតញសងគេ និងមគហ្ទាំព័រររស់មយើងជានិច្ច។ មគហ្ទាំព័រមនេះានព័ត៌ានជាមប្ច្ើនអ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 ខ លរួេាន FAQs, ការរង្កហញព័ត៌ានជាប្កាហ្វិក និងការខែនាាំម ើេបីមដាេះប្សាយភាពតានតឹង ប្ពេទាំងគនលឹេះអ្ាំពីការោងសាអ តថ្ ។
•

•

Los Angeles County Department of Public Health (LACDPH, County)
o

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/

o

រណាតញសងគេ៖ @lapublichealth

The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ខែសទូរសពៃជាំនយួ (800) 854-7771

ប្រេពព័ត៌ានខ លអាច្ទុកច្ិតតបានមផ្សងមទៀតអ្ាំពមី េមោគកូរូណាប្រមេទថ្មីគឺ៖
•

California Department of Public Health (CDPH, ថានក់រ ឋ)
o

•

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ថានក់ជាតិ)
o

•

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html

World Health Organization (WHO, អ្នតរជាតិ)
o

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

មរើសិនជាអ្នកានសាំែួរ និងច្ង់និោយជាេួយនរណាាន ក់ ឬប្តូែការជាំនួយកនុងការខសវងរកការខថ្ទាំមែជជសាស្តសត ច្ូរមៅទូរសពៃមៅខែសទូរសពៃព័ត៌ានររស់ Los Angeles County 2-1-1 ខ លរមប្េជើ ូន 24/7។

911 េិនខេនសប្ារ់ពត័ ៌ានសុែភាពមទ!
សូេទុកឲ្យខែសទូរសពៃសមស្តង្កគេះរនាៃន់ទាំមនរ។
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