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ជំងឺ COVID-19
ត ើជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្វ ី?

ជំងឺ COVID-19 បងក ឡ ើងឡោយឡេឡោគ SARS-CoV-2។ េនុស្សភាគឡ្រើនដែលមានជំងឺ COVID-19 គឺមានឡោគស្ញ្ញា
ក្េិត្ាល ឡ ើយេនុស្សេួ យរំនួនអារឆ្ល ងឡេឡោគនិងេិនមានឡោគស្ញ្ញាអ្វ ីឡ ើយ។ បុដនែ ជំងឺ COVID-19 ក៏អារ
បណ្ត
ែ លឱ្យធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងាលប់ផងដែរ។ េនុស្សេួ យរំនួន្បឈេនឹង ហានិភ័យខ្ព ស្់ជាងេុនស្្មាប់ជំងឺ
COVID-19 ក្េិតធ្ង ន់ធ្ងរ។ បន្ទាប់ពីឆ្លងឡេឡោគ េនុស្សេួ យរំនួនជួ ប្បទះាានភាពឡ្ោយមានជំងឺ COVID-19។
ឡនះរ ួេបញ្ចល
ូ ទ ំងឡោគស្ញ្ញាថ្ម ីឬឡោគស្ញ្ញាដែលឡកើតឡ ើង វ ិញេែ ងឡទៀត ឬបញ្ញាស្ុខ្ភាពដែលអារបនែ ឡកើតមានរយៈ
ឡពលជាឡ្រើនស្ប្តែ ៍ ឬជាឡ្រើនដខ្។ ស្ូ េបីដតអ្ន កដែលេិនមានឡោគស្ញ្ញាពីែំបូង ក៏អារជួ ប្បទះាានភាពឡ្ោយ
មានជំងឺ COVID-19 ផងដែរ។ ស្្មាប់ព័ត៌មានបដនា េ ស្ូ េឡេើលឡគ ទំព័រ ាានភាពឡ្ោយមានជំងឺ COVID-19
របស្់េជឈេណ្ឌល្គប់្គង និងទប់ាកត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។

ត ើតេតោគកូ រ ូណាប្បតេទថ្មីគឺជាអ្វ ី?
ែូ រគ្ននឡៅនឹងឡេឡោគទ ំងអ្ស្់ដែរ ឡេឡោគ SARS-CoV-2 ផ្លលស្់បតរឥតឈប់
ូ
ឈរតាេរយៈោរផ្លលស្់បតរដូ សន។ ោរផ្លលស្់
បតរដូ សនទ ំងឡនះបដនា េ និងបឡងក ើតឡេឡោគដែលមាន្ទង់្ទយខ្ុស្គ្ននបនែ ិរបនត ួរដែលឡៅថា “្បឡភទ”។ ឡពលខ្ល ះ
ោរផ្លលស្់បតរដូ សននឹងបណ្ត
ែ លឱ្យឡេឡោគ រ កកោលោលោន់ដតយយ ឡធ្វ ើឱ្យេនុស្សធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺខ្លំងជាងេុន ឬឡធ្វ ើឱ្យឡេ
ឡោគមានភាពធ្ន់ឡៅនឹងោរពាប្តលឬថានប
ំ យករ។ ថានប
ំ យករជំងឺ COVID-19 ទ ំងឡាយដែលប្តនឡ្បើ្ប្តស្់ឡៅកនុង
ស្ រែឋ អាឡេរ ិកអារជួ យទប់ាកត់ោរធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងោរាលប់ឡោយារឡេឡោគ្បឡភទថ្ម ីៗ រ ួេទ ំងឡេឡោគ
្បឡភទ Omicron ផងដែរ។ ស្្មាប់ព័ត៌មានបន្ថែ មសូ មមមើលមេហទំព័រ អ្វ ីដែលអ្ន ក្តូវដស្វ ងយល់អ្ំពី្បឡភទឡេឡោគ
របស់េជឈេណ្ឌល្គប់្គង និងទប់ាកត់ជំងឺឆ្លង (CDC)។

ត ើជំងឺ COVID-19 រ កកោលលល៉ាងងែូ ម្តេច ម្?
ឡេឡោគ SARS-CoV-2 ឡនះឆ្ល ងពីេនុស្សមានក់ឡៅេនុស្សមានក់ឡទៀត ភាគឡ្រើនតាេរយៈែំណ្ក់ទឹកតូ រៗតាេផល វូ ែឡងា ើេ
ដែល្តូវប្តនបឡញ្េ ញឡៅកនុងខ្យល់ឡោយបុគគលដែលមានជំងឺ COVID-19។ ឧទ រណ្៍ ឡៅឡពលពួ កឡគនិយាយ ឡ្រៀង
កអ ក ដ្ស្ក កណ្ត
ែ ស្់ ឬែកែឡងា ើេខ្លំងៗ។ ែំណ្ក់ទឹកតូ រៗទ ំងឡនះ្តូវប្តន្ស្ូ បរូ លឡោយេនុស្សឡផសង ឬធ្លលក់ឡៅឡលើ
្រេុះ មាត់ ឬដភន ករបស្់ពួកឡគ។ ក្េិតហានិភ័យរំឡ ះបុគគលមានក់កនុងោរឆ្ល ង គឺមានោន់ដតខ្លំងឡៅឡពលដែលឡគ
ឡៅោន់ដតជិតអ្ន កដែលមានជំងឺ COVID-19។ កដនល ងបិទជិតដែលេិនមានខ្យល់បក់ឡរញរូ លលអ បឡងក ើនក្េិតហានិ
ភ័យននោរឆ្ល ងឡេឡោគផងដែរ។ ឡនះក៏ឡ្ ះដតែំណ្ក់ទឹកតូ រៗដែលមានឡេឡោគ អារ្បេូ លផតុំនិងោលោលឡៅកនុង
អាោស្ប្តនឡលើស្ពីរមាងយ 6 វ ីត។ ែំណ្ក់ទឹកតូ រៗទ ំងឡន្ទះដថ្េទ ំងអារអ្ដណ្ែតឡៅឡលើអាោស្ បន្ទាប់ពីអ្នកដែល
ផទុកឡេឡោគប្តនឡរញពីបនា ប់ឡ ើយ។ ោរ រ កកោលោលរបស្់ឡេឡោគតាេោរបះ ល់នផា ដែលមានែំណ្ក់ទឹកតូ រៗឡៅឡលើ
វាឡ ើយបន្ទាប់េកបះដភន ក ្រេុះ ឬមាត់របស្់អ្នក ក៏អារឡកើតមានប្តនដែរ បុដនែ េិនស្ូ វមានញឹកញាប់ឡទ។ ស្្មាប់
ព័ត៌មានបដនា េ ស្ូ េឡេើលឡគ ទំព័រ រឡបៀបដែលជំងឺ COVID-19 រ កកោលោល របស់េជឈេណ្ឌល្គប់្គង និងទប់ាកត់
ជំងឺឆ្លង (CDC)។

ត ើជំងឺ COVID-19 មានតោគសញ្ញាអ្វ ខ្
ី ល ះ?
ឡោគស្ញ្ញាននជំងឺ COVID-19 អារោប់បញ្ចល
ូ រំណ្ុរេួ យ ឬឡ្រើនកនុងរំឡណ្តេរំណ្ុរទ ំងឡនះ៖ ្គ ុនឡតែ ្គ ុនរយ កអ ក
ែឡងា ើេខ្ល ីឬពិប្តកែកែឡងា ើេ មានអារេម ណ្៍អ្ស្់កមាលំង ឈឺារ់ែុំឬឈឺខ្ល ួន ឈឺកាល ឈឺបំពង់ក រឡយអររង់កអ ួត
ឬកអ ួត ោគរ ូស្ តឹង្រេុះឬឡ ៀរស្ំឡប្តរ ឬក៏ដលងែឹងរស្ជាតិឬកល ិនថ្ម ីៗ។ មថុសសមួ យចំថួថមិថន្ែលមាថមោេសញ្ញាអ្វ ី
ម ើយ ឡៅមពលន្ែលឆ្ល ងជំងឺ COVID-19។

ត ើខ្្ញំប្ វូ ត្វ ើែូម្តេច ម្ ប្បសិនតបើមានតោគសញ្ញាននជំងឺ COVID-19?
ប្បសិថមបើ អ្ន កមាថមោេសញ្ញានថជំងឺ COVID-19 សូ មឡៅដតផា ះ ឡ ើយឱ្យឆ្ងងយពីអ្នកែនទ និងម្វ ើមេសត រកមមមោេ
COVID-19 ឱ្យបាថភ្លលមៗ។ ស្ូ េពិឡ្គ្នះជាេួ យ្គូឡពទយរបស្់អ្នកអ្ំពីឡោគស្ញ្ញាណ្តេួ យដែលឡធ្វ ើឱ្យអ្ន កមានោរ្ពួ យ
ប្តរេភ ។ ស្ូ េរូ លឡៅោន់ឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcare ឡែើេបីដស្វ ងយល់អ្ំពីអ្វីដែល្តូវឡធ្វ ើ ្បស្ិនឡបើឡោកអ្ន ក
ឈឺ។ ស្្មាប់ព័ត៌មានអ្ំពីរឡបៀបកនុងោរឡធ្វ ើឡតស្ែ ជំងឺ COVID-19 ស្ូ េរូ លឡៅោន់ឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covid
tests/how។ ្បស្ិនឡបើអ្នក្តូវោរជំនួយកនុងោរដស្វ ងរក្គូឡពទយ ស្ូ េឡៅឡៅបណ្ត
ា ញទូ រស្័ពាដស្វ ងរកជំនួយដែលមាន
បឡ្េើោរជូ ន 24 ឡមាងកនុងេួ យស្ប្តា ៍ តាេរយៈឡលខ្ 2-1-1 ឬរូ លឡៅោន់ឡគ ទំព័រ 211LA.org។

ត ើខ្្ញំគួរត្វ ើត សចរកជំងឺ COVID-19 តៅតេលណា?
វាមានារៈស្ំខ្ន់កនុងោរឡធ្វ ើឡតស្ែ រកឡេឡោគ COVID-19 ឡបើឡទះបីជាថានប
ំ យកររបស្់អ្នក ្គប់លកខ ណ្ៈនិងទន់ឡពល
ឡវោ មហើយក៏មោយ៖
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ជំងឺ COVID-19
•
•
•

្បស្ិនឡបើអ្នកមានឡោគស្ញ្ញាន្ទន្ទននជំងឺ COVID-19
ប្បសិថមបើអ្នកជាបុេគលន្ែលមាថទំនាក់ទំថងជិេសន ិទធជាមួ យអ្ន កន្ែលមាថជំងឺ COVID-19 (សូ មមមើលថិយម
ថ័យនថបុេគលន្ែលមាថនាក់ទំថងជិេសន ិទធខាងមប្ោម)
វាក៏ជាេំថិេលអ ផងន្ែរកនុងោរម្វ ើមេសត មុថ ថិងមប្ោយមពលចូ លរ ួមោរជួ បជុំគ្នន ឬប្ពឹេតិោរណ៍ណាមួ យ ្ពេ
ទ ំងេុន ថិងមប្ោយមពលម្វ ើែំមណើរ។

ស្ូ េចូ លមៅោថ់មេហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidtests សប្មាប់ព័េ៌មាថបន្ថែ មអ្ំពីមពលមេលាន្ែលប្េូេម្វ ើមេសត
ថិង េ ិ្ីម្វ ើមេសត ។

ត ើខ្្ញំប្ វូ ត្វ ើែូម្តេេ ម្ ប្បសិនតបើត្វ ើត សចទទួ លបានលទធ ផលវ ិជជមានសប្មាប់ជំងឺ COVID-19?

មថេះមាថថ័យថាោរម្វ ើមេសត មថេះបាថរកម ើញមមមោេ COVID-19។ ទំថងជាអ្ន កមាថជំងឺ COVID-19 មហើយអាចចមល ង
វាមៅោថ់អ្នកែនទផងន្ែរ។ អ្ន កប្េូេន្េោក់ខ្ល ួនឱ្យមៅោច់មោយន្ ក (មៅឆ្ងាយពីអ្នកែនទ) ឱ្យប្តនយាងឡហារណ្តស្់
រយៈឡពល 5 នងា ។ អ្ន ក្តូវប្តនត្េូវចំប្តរ់ឱ្យ ក់មាស្់ដែលមានក្េិតោរ រលអ ណ្តស្់ ្បស្ិនឡបើអ្នក្តូវដតឡៅជិត
អ្ន កែនទ ខ្ណ្ៈដែលអ្ន កកំពុងស្ា ិតឡៅកនុងោរោក់ខ្ល ួនឱ្យឡៅោរ់ឡោយដ ក។ សូ មអ្ថុេេត តាេឡស្រកា ីដណ្ន្ទំអ្ំពីោរ
ោក់ខ្ល ួនឱ្យមៅោច់ឡោយដ កឱ្យប្តនែិតែល់ ដែលមានឡៅឡលើឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។
រូ រ្ប្តប់បុគគលដែលមានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធរបស្់អ្នកទ ំងអ្ស្់ថា ពួ កឡគប្តនបះ ល់ឡៅនឹងឡេឡោគ។ ពួ កឡគ្បដ ល
ជាអារប្តនឆ្ល ងឡេឡោគ ឡ ើយ្តូវដតចត់ វ ិធ្លនោរឡផសងៗឡែើេបីោត់បនា យននោររ កកោលោលននជំងឺ COVID-19។ រូ រ
ផែ ល់ជូនពួ កឡគនូ វ ឡស្រកា ីដណ្ន្ទំស្្មាប់អ្នកដែលមានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធ ដែលមានផា ល់ជូនជាឡ្រើនភាាឡៅឡលើឡគ
ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcontacts។ បុគគលដែលមានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធទ ំងឡាយ្តូវដតអ្នុវតែ តាេឡស្រកា ី
ដណ្ន្ទំន្ទន្ទ ឡបើឡទះបីជាពួ កឡគមានអារេម ណ្៍ថា្ស្ួ លខ្ល ួន ឬប្តនចក់ថានប
ំ យករឡ ើយក៏ឡោយ។
ដស្វ ងយល់បដនា េអ្ំពីលទធ ផលននោរឡធ្វ ើឡតស្ែ ឡៅកនុងរំណ្ុរ ដស្វ ងយល់អ្ំពីលទធ ផលននោរឡធ្វ ើឡតស្ែ រកឡេឡោគរបស្់អ្នក
ឡៅឡលើឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidtests។

ត ើខ្្ញំអាម្ទទួ លថ្នតំ េទយតែើេបីេាបាលជំងឺ COVID-19 បានដែរឬតទ?

្បស្ិនឡបើអ្នកមានឡោគស្ញ្ញា និងឡធ្វ ើឡតស្ែ ជំងឺ COVID-19 ទទួ លលទធ ផលវ ិជជ មាន ឡ ើយអ្ន ក្បឈេនឹង ហានិភ័យខ្ព ស្់
ជាងេុន កនុងោរធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ មានថានឡំ ពទយដែលអ្ន កអារឡ្បើ្ប្តស្់ប្តន ឡែើេបីជួយឱ្យអ្ន កេិនចំប្តរ់រូល
ស្្មាកពាប្តលឡៅេនា ីរឡពទយ។ អ្ន កអាចមាថសិទធិទទួ លោរពាបាល ប្បសិថមបើអ្នកមាថអាយុចប់ពី 65 ឆ្ងនំម ើងមៅ
ឬក៏មិថេិេអ្ំពីអាយុរបស់អ្នកឡន្ទះឡទ ្បស្ិនឡបើជាែំបូន្ទមនរបស់អ្នកផត ល់មសវាកេម ដផន កមេជជ សាស្រសដ។ ថានឡំ ពទយេួ យ
រំនួនគឺអារទទួ លប្តនតាេមាត់ (ោរពាប្តលឡោយឡលបតាេមាត់) ឡ ើយថានខ្
ំ ល ះឡទៀតអារទទួ លប្តនឡោយោរចក់
តាេេជុល។
មានេឡធ្ាប្តយឡ្រើនដបបយាងកនុងោរទទួ លថានឡំ ពទយស្្មាប់ជំងឺ COVID-19។
• ្គូឡពទយរបស្់អ្នកអារឡរញឡវជជ បញ្ញជជូ នអ្ន ក។
• អ្ន កអារឡ្បើ្ប្តស្់កេម វ ិធ្ីឡធ្វ ើឡតស្ែ ឡែើេបីពាប្តល (Test to Treat) េួ យរបស្់រោឋភិប្តល ឬអ្ន កអារឡៅទូ រស្័ពា
ឡៅោន់ ឡស្វាកេម ដថ្ទ ំស្ុខ្ភាពពីរមាងយរបស្់ស្ុខ្ភាពាធ្លរណ្ៈ (Public Health Tele-health) (ដែលមាន
បឡ្េើោរជូ ន្ប្តំពីរនថ្ង កនុងេួ យស្ប្តែ ៍ចប់ពីឡមាង 8:00 ្ពឹក ែល់ឡមាង 8:30 យប់ តាេរយៈទូ រស្័ពាឡលខ្
833-540-0473)។ ឡស្វាកេម ឡធ្វ ើឡតស្ែ ឡែើេបីពាប្តលទ ំងឡនះផែ ល់នូវលទធ ភាពទទួ លប្តនោរឡធ្វ ើឡតស្ែ រកឡេឡោគ
COVID-19 ោរវាយតនេល ឡ ើយនិងទទួ លប្តនោរពាប្តលជំងឺ COVID-19 ឡោយឡ្បើ្ប្តស្់ថានឡំ លប ្បស្ិនឡបើ
អ្ន កមានស្ិទធិទទួ ល។
ប្បសិនតបើអ្នកប្បឈេនឹងហានិេ័យខ្ព សជា
់ ងេុន កនញងការធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺ្ងន់្ងរតលយសារជំងឺ COVID-19 សូេទាក់ទង
ប្គូតេទយរបស់តោកអ្ន ក ឬតសវាកេម ត្វ ើត សចតែើេបីេាបាល េួ យឱ្យបានភ្លលេៗ តបើតទាះបីជាតោគសញ្ញានានារបស់អ្នក
មានកប្េិ ប្សាលក៏តលយ ។ កុំេនារតេល៖ ថ្នតំ េទយទាំងតនះែំតណើរការបានលអ បំផុ តៅតេលទទួ លវាឱ្យបានឆាប់
តាេដែលអាម្ត្វ ើតៅបាន បនាាប់េីចាប់តផចើេមានតោគសញ្ញា។
ស្្មាប់ព័ត៌មានបដនា េអ្ំពីថានឡំ ពទយ និង វ ិធ្ីទទួ លប្តនថានឡំ ពទយ ស្ូ េឡេើលឡគ ទំព័រ
ph.lacounty.gov/covidmedicines។
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់

ជំងឺ COVID-19
ត ើខ្្ញំប្ វូ បានចា ់ទុកថ្ជា បុគគលដែលមានទំនាក់ទំនងជិ សនិទធជាេួ យនឹងអ្ន កដែលមានជំងឺ COVID-19
តៅតេលណា?
អ្ន កគឺជា “បុគគលដែលមានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធ” ្បស្ិនឡបើអ្នកស្ា ិតឡៅកនុងទីលំ បរ ិយាោស្ខ្ងកនុងអ្គ្នររ ួេគ្នន
ជាេួ យនឹងអ្ន កដែលមានជំងឺ COVID-19 ស្្មាប់រយៈឡពលស្រុបចប់ពី 15 ន្ទទីឡ ើងឡៅ កនុងអ្ំ ុ ងឡពល 24 ឡមាង ខ្
ណ្ៈឡពលដែលពួ កឡគអាររេល ងឡេឡោគបនែ ប្តន*។ ឧទ រណ្៏ននទីលំ បរ ិយាោស្ខ្ងកនុងអ្គ្នរគឺ ឡៅផា ះ បនា ប់រង់
ចំ និងឡលើយនែ ឡហាះ។ ឧទ រណ្៍ននរយៈឡពល "ស្រុបចប់ពី 15 ន្ទទីឡ ើងឡៅ" គឺោរស្ា ិតឡៅកនុងទីលំ បរ ិយាោស្ជា
េួ យនឹងបុគគលឡន្ទះស្្មាប់រយៈឡពល 5 ន្ទទី យាងឡហារណ្តស្់ 3 ែងឡផសងគ្នន កនុងអ្ំ ុ ងឡពលឡពល 24 ឡមាង។ កំណ្ត់
ស្មាគល់៖ អារមានោរឡ្បើ្ប្តស្់និយេន័យនន បុគគលដែលមានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធ ឡផសងេួ យឡទៀត ្បស្ិនឡបើអ្នក
ប្តនបះ ល់ឡៅនឹងឡេឡោគឡៅកដនល ងឡធ្វ ើោរ ឬាោឡរៀន។
*បុគគលដែលមានជំងឺ COVID-19 ្តូវប្តនឡគចត់ទុកថា អាររេល ងឡេឡោគបនែ ប្តន (មានន័យថាពួ កឡគអារោល
ោលជំងឺ COVID-19 ឡៅោន់អ្នកែនទប្តន) ចប់ពី 2 នថ្ង េុនឡពលឡោគស្ញ្ញារបស្់ពួកឡគឡលរឡ ើង រ ូ តែល់ពួកឡគ
ប្តនបញ្េ ប់ោរោក់ខ្ល ួនឱ្យឡៅោរ់ឡោយដ ក។ ្បស្ិនឡបើពួកឡគប្តនឡធ្វ ើឡតស្ែ ស្្មាប់ជំងឺ COVID-19 ទទួ លលទធ ផល
វ ិជជ មាន បុដនែ េិនដែលមានឡោគស្ញ្ញាអ្វ ីឡន្ទះ ពួ កឡគ្តូវប្តនឡគចត់ទុកថា អាររេល ងឡេឡោគបនែ ចប់ពី 2 នថ្ង េុន
ឡពលោរឡធ្វ ើឡតស្ែ របស្់ពួកឡគ រ ូ តែល់ពួកឡគប្តនបញ្េ ប់ោរោក់ខ្ល ួនឱ្យឡៅោរ់ឡោយដ ក។

ត ើខ្្ញំគួរត្វ ើ៉ាងងែូ ម្តេច ម្ ប្បសិនតបើខ្្ញំជាបុគគលដែលមានទំនាក់ទំនងជិ សនិទធជាេួ យនឹងនរណាមានក់ដែល
មានជំងឺ COVID-19?

ឡៅកនុងឡខ្នធ្ី LA ្បស្ិនឡបើអ្នកជាបុគគលដែលមានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធជាេួ យនឹងអ្ន កដែលមានជំងឺ COVID-19
ឡ ើយអ្ន កេិនមានឡោគស្ញ្ញាអ្វ ីឡទ អ្ន កេិនចំប្តរ់ឡធ្វ ើរតាែ ីស្័កឡន្ទះឡទ។ អ្ន ក្តូវប្តនត្េូវចំប្តរ់ឱ្យឡធ្វ ើឡតស្ែ រក
ជំងឺ COVID-19 និងឱ្យតាេោនស្ុខ្ភាពរបស្់អ្នក ឡ ើយនិង ក់មាស្់ដែលមានក្េិតោរ រលអ ណ្តស្់ ស្្មាប់រយៈ
ឡពល 10 នថ្ង ។ ចូ រអ្ថុេេត តាម មសចកត ីន្ណនាំទ ំងអ្ស់ សប្មាប់បុេគលន្ែលមាថទំនាក់ទំថងជិេសន ិទធ តាមរយៈមេហទំព័រ
ph.lacounty.gov/covidcontacts។ បុគគលដែលមានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធេួយរំនួន្តូវប្តនត្េូវចំប្តរ់ឱ្យឡធ្វ ើរតាែ ី
ស្័ក ឬផ្លអកពីោរយរ ្បស្ិនឡបើពួកឡគរស្់ឡៅឬឡធ្វ ើោរឡៅកនុងកដនល ងដែល ្បឈេនឹងហានិភ័យខ្ព ស្់។ មថុស្សឡផសងៗ
ន្ែលប្តនបេះពាល់ឡៅនឹងមមមោេមៅកន្ថល ងម្វ ើោរ ឬសាលាមរៀថេួ រន្េ អ្ថុេេត តាមមសចកត ីន្ណនាំទ ំងឡាយមៅ
កន្ថល ងម្វ ើោរ ឬ សាលាមរៀថ។

ត ថ្
ើ នប
ំ ង្ការជំងឹ COVID-19 របស់ខ្្ញំ ប្គប់លកខ ណៈនិងទាន់តេលតវោ តៅតេលណា?

ថានប
ំ យករជំងឺ COVID-19 របស្់អ្នក ្គប់លកខ ណ្ៈនិងទន់ឡពលឡវោ ឡៅឡពលដែលអ្ន កប្តនទទួ លចក់ែូស្លំោប់
ែំបូងដែលប្តនដណ្ន្ទំទ ំងអ្ស្់ ឡ ើយអ្ន កប្តនទទួ លចក់ែូស្ជំរុញតាេោរដណ្ន្ទំទ ំងអ្ស្់ ឡៅឡពលដែលែល់ឡពល
កំណ្ត់អារទទួ លប្តន។ ោលវ ិភាគននោរចក់ថានប
ំ យករជំងឺ COVID-19 របស្់ន្ទយកោឋនស្ុខ្ភាពាធ្លរណ្ៈ (DPH)
បយាញថាឡៅឡពលណ្តដែលែូ ស្នីេួយៗែល់ឡពលកំណ្ត់អារទទួ លប្តន។ រូ រដស្វ ងយល់បដនា េឡៅឡគ ទំព័រ ឡធ្វ ើឱ្យ
បយករជំងឺ COVID-19 របស្់អ្នកឡៅដត្គប់លកខ ណ្ៈនិងទន់ឡពលឡវោ របស្់េជឈេណ្ឌល្គប់្គង និងទប់ាកត់ជំងឺ
ឆ្ល ង (CDC)។

ត ើខ្ញុំអាចចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការប្បឆុំងជុំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងដូ ចតតេ ច?
ោរចាក់ថានប
ំ ង្ការបង្ការជំងឺ COVID-19 អាចរកបាថប្េប់ទីកន្ថល ងមៅទូ ទ ំងមខាថ្ី LA មោយមិថចាំបាច់ម្វ ើោរ
ណាេ់ជួបឡទ។ ស្ូ េរូ លឡេើលឡគ ទំព័រ www.VaccinateLACounty.com មហើយចុចមលើ " វ ិធ្ីទទួ លោរចក់ថានប
ំ យករ"
(How To Get Vaccinated) ឡែើេបីដស្វ ងរកទីតាំងឡៅជិតអ្ន ក។ ្បស្ិនឡបើអ្នក្តូវោរជំនួយឡែើេបីឡធ្វ ើោរណ្តត់ជួប ោរ
ឡធ្វ ើែំឡណ្ើរឡៅកដនល ងចក់ថានប
ំ យករ ឬក៏េិនអារឡធ្វ ើែំឡណ្ើរឡរញពីផាះប្តន អ្ន កអារទូ រស្័ពាឡៅឡលខ្ 1-833-540-0473
ចប់ពីឡមាង 8:00 ្ពឹកែល់ឡមាង 8:30 យប់ ដែលមានបឡ្េើោរជូ ន 7 នថ្ង កនុងេួ យស្ប្តែ ៍។ ព័ត៌មានគឺមានផា ល់ជូន
ជាឡ្រើនភាា 24 ឡមាងកនុងេួ យស្ប្តា ៍ (24/7) ឡោយទូ រស្័ពាឡៅោន់ឡលខ្ 2-1-1។ ោរចក់ថានប
ំ យករគឺឥតគិតនថ្ល ជា
និរេ និងមានស្្មាប់េនុស្ស្គប់រ ូបដែលមានអាយុចប់ពី 5 ឆ្ងនំឡ ើង ឡ ើយឡោយេិនគិតអ្ំពីាានភាពអ្ឡន្ទែ្បឡវស្
ន៍ឡ ើយ។

ត ើខ្្ញំអាម្ទទួ លថ្នតំ េទយតែើេបីទប់សាា ់ជំងឺ COVID-19 បានដែរឬតទ?

ចស្/ប្តទ ្បស្ិនឡបើអ្នកេិនអារទទួ លចក់ថានប
ំ យករជំងឺ COVID-19 ប្តន ឡោយារឡ តុផលឡវជជ ាស្រស្ែឡផសងៗ ឬ
្បស្ិនឡបើអ្នកមាន ្បព័នធភាពាុំរុះឡខ្ោយក្េិតេធ្យេ ឬធ្ង ន់ធ្ងរ។ ថានឡំ ពទយដែល្តូវប្តនឡៅថា Evusheld ឡ្បើ
្ប្តស្់េុនឡពល ដែលអ្ន កបះ ល់ឡៅនឹងឡេឡោគ COVID-19។ ថានឡំ ពទយឡនះ្តូវប្តនផែ ល់ជូនឡែើេបីទប់ាកត់អ្នកពីោរ
ឆ្ល ងឡេឡោគ។ ថានឡំ ពទយឡនះ្តូវប្តនផែ ល់ជូនឡោយោរចក់តាេេជុល រំឡ ះេនុស្សទ ំងឡាយដែលមានអាយុចប់ពី 12
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់

ជំងឺ COVID-19
ឆ្ងនំឡ ើងឡៅឡ ើយដែលមានទេង ន់យាងឡហារណ្តស្់ 88 ឡផ្លន (្បដ ល 40 គី ូ ្ោេ)។ ស្្មាប់ព័ត៌មានបដនា េ ស្ូ េ
រូ លឡៅោន់ឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidmedicines ឡ ើយពិឡ្គ្នះជាេួ យ្គូឡពទយរបស្់អ្នក។

ត ើខ្្ញំអាម្ការពារខ្ល ួនខ្្ញំផ្ទាល់ និងអ្ន កែនទេីជំងឺ COVID-19 បានតលយរតបៀបណា?
•

•
•
•

•

•
•

ទទួ លចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ និងទទួ លចាក់ែូសជំរុញ (េួ យឬតប្ម្ើន) របស់អ្នក តៅតេលដែលអ្ន កមានសិទធិទទួ លវា។
ឡនះគឺជា វ ិធ្ីលអបំផុតឡែើេបីោរ រ្បឆ្ងំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ោរចក់ថានប
ំ យករនឹងពនយឺតោររ កកោលោលនន
ឡេឡោគ្បឡភទថ្ម ី និងោត់បនា យឱ្ោស្ននឡេឡោគ្បឡភទថ្ម ីៗដែលោន់ដតឡ្គ្នះថានក់ជាងឡនះ ឡលរឡរញជា
រ ូបោង។
ពាក់មាងស់ដែលបិទជិ លអ និងតប្ចាះបានលអ ។ ស្ូ េឡេើលឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/masks ស្្មាប់ព័ត៌មាន
បដនា េ។
ទទួ លថ្នតំ េទយតែើេបីទប់សាា ់ជំងឺ COVID-19 ប្បសិនតបើអ្នកមានសិទធិទទួ ល (ស្ូ េឡេើលរំណ្ុរខ្ងឡលើ)។
តជៀសវាងទីកដនល ងដែលតេតោគ COVID-19 រ កកោលលលកាន់ដ ង្កយប្សល ល រ ួេមាន ទីកដនល ងដែលមាន
េនុស្សឡ្រើនកុះករឡៅខ្ងកនុងអ្គ្នរ កដនល ងបិទជិតដែលេិនមានខ្យល់បក់ឡរញរូ លលអ និងទីតាំងដែល
េនុស្សកំពុងនិយាយឡៅជិតគ្នន។
ត្វ ើឱ្យខ្យល់បក់តម្ញម្ូ លប្បតសើរត ើង។ ឡបើកបងអ ួរនិងទវរទ ំងឡាយ ឡ ើយឡជៀស្វាងទីធ្លលខ្ងកនុងអ្គ្នរដែល
េិនមានខ្យល់បក់ឡរញរូ លលអ ។ ស្ូ េឡេើលឡគ ទំព័រ គនល ឹះស្្មាប់ោរោត់បនា យហានិភ័យជំងឺ COVID-19
ឡៅខ្ងកនុងអ្គ្នរ របស់នាយកោាថសុខភ្លពសាធារណៈននរែឋ ោលី វ ័រញា និងឡគ ទំព័រ ោរឡធ្វ ើឱ្យ្បព័នធខ្យល់
បក់ឡរញរូ លឡៅកនុងផា ះរបស្់អ្នក្បឡស្ើរឡ ើង របស្់េជឈេណ្ឌល្គប់្គងនិងទប់ាកត់ជំងឺឆ្លង (CDC) ស្្មាប់
ព័ត៌មានបដនា េ។
តប្ជើសតរ កសទីធ្លលខាងតប្ៅ ស្្មាប់ស្កេម ភាពស្ងគ េ និងោរលំហាត់្ប្តណ្ឡផសងៗ។
សូេោងសមាអ នែរបស់អ្នក និង/ឬតប្បើប្បាស់ទឹកអ្នាេ័យោងសមាអ នែឱ្យបានញឹកញាប់។ ជាពិឡស្ស្
បន្ទាប់ពីស្ាិតឡៅទីកដនល ងាធ្លរណ្ៈ ដែលមាននផា ដែល្តូវប្តនបះ ល់ឡោយេនុស្សជាឡ្រើន។ ស្ូ េឡៅដតផា ះ
ឡៅឡពលដែលអ្ន កឈឺ។

រូ រអ្នុវតែ តាេឡស្រកែ ីដណ្ន្ទំទ ំងឡាយឡៅឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcontacts ្បស្ិនឡបើអ្នកគឹជាបុគគលដែល
មានទំន្ទក់ទំនងជិតស្ន ិទធ។
ស្ូ េឡេើលឡគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/reducerisk ស្្មាប់គនល ឹះបដនា េ។

ខ្្ញំតៅដ មានអារេម ណ៍តាន ឹងអ្ំេីជំងឺ COVID-19 – ត ើខ្្ញំអាម្ត្វ ើអ្វីបាន?

ឡៅឡពលដែលពិភពឡោកបនែ ្បយុទធ្បឆ្ងំងនឹងជំងឺ COVID-19 អ្ន កអារនឹងមានអារេម ណ្៍្ពួ យប្តរេភ ពិប្តកកនុង
អារេម ណ្៍ និងភ័យខ្លររំឡ ះស្ុខ្ភាពរបស្់អ្នកនិងស្ុខ្ភាពរបស្់េនុស្សជាទី្ស្ឡាញ់របស្់អ្នក បញ្ញាលុយោក់ ោរ
ផ្លលស្់បតររឡបៀបរស្់
ូ
ឡៅ និងកតាែឡផសងឡទៀតក៏្បដ លជាអារបណ្ត
ែ លឱ្យមានអារេម ណ្៍តានតឹងបដនា េឡទៀតផងដែរ។ ្តូវ
តាេោនឱ្យ្ប្តកែអ្ំពីស្ញ្ញាននភាពតានតឹង រូ លរ ួេកនុងោរដថ្ទ ំខ្ល ួនឯងឱ្យប្តនឡទៀងទត់ និងដស្វ ងរកជំនួយឡៅ
ឡពលចំប្តរ់។
្បស្ិនឡបើអ្នកឬនរណ្តមានក់ដែលអ្ន កាគល់ កំពុងមានោរពិប្តកកនុងោរ្បឈេជាេួ យនឹងជំងឺ COVID-19 ជំនួយមាន
បឡ្េើោរជូ ន 24 ឡមាងកនុងេួ យស្ប្តែ ៍ តាេរយៈដខ្សទូ រស្័ពាជំនួយបន្ទាន់ឡលខ្ 1-800-854-7771 របស្់ន្ទយកោឋនស្ុខ្
ភាពផល វូ រិតែរបស្់ឡខ្នធ្ី Los Angeles។ អ្ន កក៏អារឡផញើារជាអ្កសរ “LA” ឡៅោន់ឡលខ្ 741741 ឬពិឡ្គ្នះជាេួ យ្គូ
ឡពទយរបស្់អ្នក។ ឡគ ទំព័រ http://dmh.lacounty.gov/resources មានគនល ឹះឡផសងៗឡែើេបីជួយ្គប់្គងភាពតានតឹង
និងបឡងក ើនស្ុខ្ភាពផល វូ អារេម ណ្៍របស្់អ្នក។
ពលរែា ដែលរស់មៅកនុងមខាថ្ី LA មាថសិទធិចូលមៅោថ់មេហទំព័រ iPrevail.com មោយឥេេិេនងល ន្ែលមាថឯកសារ
្ថធាថសុខភ្លពផល េចិ
ូ េតតាមអ្នឡាញ មែើមបីជួយែល់កតាែដែលបងក ឱ្យមានភាពតានតឹងកនុងជី វ ិតប្បចាំនងា ។ បនាាប់
ពីោរវាយេនមល ខលីេួយរ ួរេក អ្ន កថឹងប្េូេបាថភ្លជប់មៅថឹងោរគំប្ទតាមេប្មូេោរផ្ទាល់ខល ួថ ឡ ើយន្ែលអាចរ ួមមាន
ទ ំងោរជន្ជកពិភាកោតាមេប្មូេោរជាមួ យប្េូបងវ ឹកស្្មាប់ជនវ ័យ្ស្ឡែៀងគ្នន (peer coaches) មមមរៀថដស្វ ងយល់
តាេឡពលកំណ្ត់ខល ួថឯងមែើមបីឡលើកកេព ស្់សុខុមាលភ្លព ថិងប្ក ុមគំប្ទកនុងសហេមថ៍។ កេម វ ិធ្ី iPrevail មានបឡ្េើ
ោរជូ ន 24 មមាងមពញមួ យសបាតហ៍ (24/7) ឡ ើយន្ែលមានផត ល់ជូថជាភ្លសាអ្ង់មេល ស ថិងភាាមអ្សបញ។

ត ើខ្្ញំអាម្ទទួ លបានេ័ ៌មានអ្ំេជ
ី ំងឺ COVID-19 ដែលអាម្ទុកម្ិ ច បាន តៅទីណា?
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់

ជំងឺ COVID-19
មានព័ត៌មានេិនពិតជាឡ្រើនអ្ំពីជំងឺ COVID-19។ ស្ូ េពិនិតយឡេើល្បភពព័ត៌មានដែលអារទុករិតែប្តន ស្្មាប់
ែំណ្ឺង្តឹេ្តូវអ្ំពីជំងឺ COVID-19 រ ួេមានែូ រខ្ងឡ្ោេ៖
•
ន្ទយោឋនស្ុខ្ភាពាធ្លរណ្ៈននឡខ្នធ្ី Los Angeles៖ ព័ត៌មានអ្ំពីជំងឺ COVID-19៖ ph.lacounty.gov/
coronavirus។
•
ោរចក់ថានប
ំ យករជំងឺ COVID-19៖
o VaccinateLACounty.com សប្មាប់ សំណួរន្ែលប្េូេបាថសួ រជាញឹកញាប់ ថិងតាោងព័េ៌មាថពិេ
ព័ត៌មានអ្ំពី េ ិ្ីទទួ លចាក់ថានប
ំ ង្ការ ថិងព័េ៌មាថបន្ថែ មមទៀេ។
•
ន្ទយកោឋនស្ុខ្ភាពាធ្លរណ្ៈននោលី វ ័រញា (California Department of Public Health)
•
េជឈេណ្ឌល្គប់្គង និងទប់ាកត់ជំងឺឆ្លង (Centers for Disease Control and Prevention)
•
អ្ងគ ោរស្ុខ្ភាពពិភពឡោក [World Health Organization (WHO)]
ស្ូ េឡៅឡៅោន់េជឈេណ្ឌលទទួ លទូ រស្័ពារបស្់ន្ទយកោឋនស្ុខ្ភាពាធ្លរណ្ៈ (DPH Call Center) តាេរយៈឡលខ្
1-833-540-0473 ដែលមានបឡ្េើោរជូ នចប់ពីឡមាង 8:00 ្ពឹកែល់ឡមាង 8:30 យប់ ជាឡរៀងោល់នថ្ង ឬតាេរយៈ
ឡលខ្ 2-1-1 [ឡបើកបឡ្េើជូន 24 ឡមាងកន ងេួ យស្ប្តែ ៍ (24/7)] ្បស្ិនឡបើអ្នកមានស្ំណ្ួរ ឬ្តូវោរជំនួយឡែើេបី
ទទួ លចក់ថានប
ំ យករ ោរពាប្តល ឬឯការធ្នធ្លនឡផសងៗ។
សូេប្បយ័ ន ម្ំតពាះការតបាកប្បាស់តសេងៗទាក់ទងនឹងជុំងឺ COVID-19
មៅមពលន្ែលោរោេេបេជាស្កលននជំងឺ COVID-19 ឡៅដតបនែ ឡកើតមាន ្ក ុេជនខ្ិលខ្ូ រឡៅដតបនែ ឡប្តក្ប្តស្់
លុយោក់របស្់្បជាជន។ ឡែើេបីដស្វ ងយល់បដនា េអ្ំពីរឡបៀបឡជៀស្វាងោរឡប្តក្ប្តស្់ និងអ្វ ីដែល្តូវឡធ្វ ើ្បស្ិនឡបើអ្នក
ជាជនរងឡ្គ្នះននោរឡប្តក្ប្តស្់ ស្ូ េរូ លឡៅោន់ឡគ ទំព័រស្ែ ីពី ោរឡប្តក្ប្តស្់ និងោរដកល ងបនល ំទក់ទងនឹងជំងឺ
COVID-19 របស្់ន្ទយកោឋនស្ុខ្ភាពាធ្លរណ្ៈ (DPH)។
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