េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំ�ស�ីេពល�នៃផ�េ�ះ និងេ្រ�យស្រ�ល
ព័ត៌�នថ� ីៗ៖
9/28/20: �រែណ�ំេនះ្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពពីៃថ�ទី 23 ែខមិថ�
ុ ��ំ 2020។
�រ��ស់ប�រែដល្រត�
�
វ�នគូ សប��ក់�ពណ៌េលឿង�ងេ្រ�មឆ��ះប��ំងពី វ �ទ���ស� ថ�ែី ដល�ក់ទងនឹង�រ�រ�រជំងឺ
COVID-19 និង�និភ័យៃន�រ�នៃផ�េ�ះ ប�� ីថ�ីៃនេ�គស���ក់ទងនឹង COVID
និង�រេធ� ើបច��ប្បន� �ព�ក់ទងនឹង រយៈេពលែដល្រត�វ�រ�ឯេ�មុនេពលអ� កឆ� ង�ចវ �លមកេធ� ើ�រវ �ញ។
ស��ល់ៈ ឯក�រេនះ�ច្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�េពលព័ត�
៌ ន និងធន�នបែន� ម�ន។
�រេធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�ទីេនះ្រត�វ�ន�យ�យ�ពណ៌េលឿង។ សូ មពិនិត្យេមើលេគហទំព័រសុខ�ព��រណៈរបស់
Los Angeles County: http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ស្រ�ប់ព័ត៌�នថ� ីៗៃនឯក�រេនះ។

�នេរឿង�េ្រចើនែដល្រត�វសិក�អំពី�រឆ� ងជំងឺ�មួ យេមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ក
ី � � ងអំឡ
� ងេពល�នៃផ�េ�ះ ប៉ុែន� Los
Angels County Department of Public Health (DPH) ចង់ែចករ� ែលកព័ត៌�នល� បំផុតែដលេយើង�នេ�េពលេនះ
េដើម្បីឲ្យអ� ក�ចេធ� ើ�រសេ្រមចចិត��នល� អំពី�រែថ� ំខ� �នរបស់អ�ក និងែថរក�ខ� �នអ� ក និងកូ នរបស់អ�កឲ្យ�ន
សុខ�ពល� ។
ចំណុចសំ�ន់ៗ
1. យកចិត�ទុក�ក់�ពិេសសេដើម្បីេចៀស�ង�រ�នជំងឺខណៈេពលអ� ក�នៃផ�េ�ះ។
2. េ�ះបី�នអ� �
ី េ្រចើនែដលេយើងមិនដឹងច�ស់ក៏េ�យ
ភស���ងែដលេលចេចញមកប��ញ���ច�ន�រេកើនេឡើងនូ វ�និភ័យៃនជំងឺធ�ន់ធ�រែដលមិនប�
� លឱ្យ
��ប់េ�យ�រែត COVID-១៩ ចំេ�ះ�ស� �
ី នៃផ�េ�ះ។ (ក���និភ័យេផ្សងេទៀតស្រ�ប់ជំងឺធ�ន់ធ�ររ ួម�ន
អ� កែដល�ន�យុច�
ំ ស់ ទឹកេ�មែផ� ម េលើស�ម និង�ត់�េដើម) ។
�រសិក�ក៏�នប��ញពី�រផ�រ��ប់��ដ៏�នស��នុពលរ�ង COVID-១៩ និងកំេណើតមិន្រគប់ែខ។ 1
3. េ�ះបី�េយើងមិនយល់� ំង្រស �ងអំពី�និភ័យ (risk) របស់េមេ�គេនះក៏េ�យ មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នជំងឺ
ក��ងអំឡ
� ងេពល�នៃផ�េ�ះមកទល់េពលេនះ �នស្រ�លកូ នែដលមិន�នប��ញអ�រៈេ្រ�ះ��ក់អ�ីេឡើយ។
4. ��យែដលឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ចបំេ�េ�ះកូ ន�ន។ េបើសិន�អ� កឈឺ អ� ក�ចេធ� ើសកម� �ព�ម�� ៗ
េដើម្បីកុំឲ្យកូ នរបស់អ�កឈឺ។
0

ក� ីកង�ល�
់ ពិេសសក��ងេពល�នៃផ�េ�ះ
•

•

មនុស្ស�នៃផ�េ�ះ�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់�ងមនុស្សដៃទេទៀតពីជំងឺែដលបង� េឡើងេ�យ�រឆ� ង។ េនះគឺ
េ�យ�រ�រែ្រប្រប� ល�េ្រចើនែដលពួ កេគ�នេ�ក��ង�ង�យ ខណៈេពលែដលពួ កេគ�នៃផ�េ�ះ។
មកទល់េពលេនះ មិន�នភស���ង�មួ យប��ញ� មនុស្សែដល�នៃផ�េ�ះេកើតជំងឺ COVID-19 េ្រចើន�ង
មនុស្សធម� �េ�ះេទ ប៉ុែន� េយើងមិន�ន់�នដឹង្រគប់្រ�ន់េដើម្បីនិ�យឲ្យ្រ�កដេឡើយ។ ដូ េច� ះ���រល� ក��ង
�រយកចិត�ទុក�ក់�ពិេសស។
េ�គស��មួ យៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 គឺ្រគ �នេ��។ េយើងមិនដឹង�េតើ្រគ �នេ���ន�និភ័យ (risk) ��ង
ំ
ប៉ុ�
� ដល់�រកក��ងៃផ�េ�ះេទ ដូ េច� ះគួ រ្របយ័ត�េទើប្របេសើរ។ េបើសិន�អ� ក�នៃផ� េ�ះ និង�នេ�គស��ជំងឺ
COVID-19 ចូ រ្រ�កដ�អ� កទូ រសព� េ� OB-GYN ឬអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព ឲ្យ�ន�ប់រហ័ស។

រេបៀប�ត់បន� យ�និភយ
័ (risk) �អប្បបរ�
អនុវត� �រ�រ�រ��ល់ខ� �ន�េរៀង�ល់ៃថ� ។ េធ� ើ្រគប់�៉ងែដលមនុស្ស្រគប់��គួ រេធ� េើ ដើម្បីេចៀស�ង�រឆ� ងេមេ�គ ប៉ុែន�
េ�យ�ន�រយកចិត�ទុក�ក់បែន� ម៖

1

https://www.jwatch.org/na52384/2020/09/18/how-does-pregnancy-affect-clinical-profile-covid-19
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំ�ស�ីេពល�នៃផ�េ�ះ និងេ្រ�យស្រ�ល
•

•

•

ស� ិតេ�ផ� ះ។ េចៀស�ង�រប៉ះ�ល់�មួ យមនុស្សែដលឈឺ។ េជៀស�ងកែន� ងែដល�នមនុស្សេ្រចើន
ឬកុះករក��ងកែន� ង
o េបើសិន�អ� កគឺ�បុគ�លិកសំ�ន់ និង្រត�វែតបន� េធ� ើ�រ ចូ រ�កសួ រនិេ�ជករបស់អ�កអំពី�រេធ� ើ�រពីផ�ះ
ឬ��ស់ប�រេ�
� ៉ ងេធ� �
ើ រេដើម្បីឲ្យអ� ក�ចេធ� ដ
ើ ំេណើរ និងេ�កែន� ងេធ� ើ�រេ�េពលែដល�នមនុស្សតិច។
o ពិ�ក��មួ យ្រគ�េពទ្យ ឬអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�កអំពី�រេ�ជួ បមុនេពលឆ� ងទេន� និងេ្រ�យ
ឆ� ងទេន� របស់អ�ក។ ពួ កេគ្របែហល��ចេ្របើ�រែថ� ំ�មទូ រសព� (telehealth) ស្រ�ប់�រេ�ជួ បមួ យ
ចំនួនរបស់អ�ក ឬកំណត់េពលេ�ជួ បេ�េពលែដល�រ ��ល័យរបស់ពួកេគមិន�នមនុស្សេ្រចើន។
ឲ្យេគដឹកជ��ន
� ម� �ប��រេ�ដល់ផ�ះរបស់អ�ក ដូ េច� ះអ� ក�ចេចៀស�ង�ពកុះករេ��ងលក់េ្រគ�ងេទស។
o �កសួ រ�េតើ្រក �ម្រគ� �រ ឬមិត�ភក� ិ�ចេ្របើ្រ�ស់េស�កម� យកម� �ប��រមកឲ្យអ� ក។
o េបើសិន�អ� ក�នចុះេ��ះក��ង WIC ចូ រ�កសួ រកម� វ �ធី WIC របស់អ�ក�េតើអ�ក�ចចូ លរ ួមេ�យមិន�ច់
េ��រ ��ល័យ WIC និង្របសិនេបើ�ចដឹកជ��ន
� ម� �ប��រេ�ដល់ផ�ះរបស់អ�ក�នឬក៏អត់។
យកចិត�ទុក�ក់បែន� ម�មួ យនឹង�រ្រត� តពិនិត្យេ�េលើ�រឆ� ង។
សូ មចង�ំ�អ� កែដលមិនប��ញស���ខ� �នឈឺ�ចផ��កេមេ�គ�ន។
អ� ក���ក់េ�ក��ងទី��រណៈ�ចផ��កេមេ�គេ�េលើៃដរបស់ពួកេគេហើយ�ចចម� ងេមេ�គេ�េពលពួ កេគក
�
� ស់ ក� ក ឬនិ�យ��ំងៗ។ េនះក៏��រពិតចំេ�ះស�ជិក្រគ� �រែដរ ្របសិនេបើពួកេគេចញេ�ទី��រណៈ។
េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�ស�ជិក្រគ� �រ� ំងអស់យកចិត�ទុក�ក់ដូចអ� កែដរ។
o �ងស��តៃដ ឲ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី �ពិេសសប��ប់ពីញី
សេម�រ ក� ក ឬក�
� ស់ ឬេ្របើបន� ប់ទឹក។
o �ងៃដរបស់អ�កប��ប់ពីប៉ះៃផ� �ងេ្រ�េ�កែន� ង��រណៈ។
o េជៀស�ង�រប៉ះវត��ឬៃផ� េផ្សងៗប��ប់មកប៉ះ�ត់្រចមុះឬែភ� ករបស់អ�កមុនេពល�ងៃដ។
្របសិនេបើអ�ក្រត�វប៉ះមុខរបស់អ�កសូ ម�ងៃដមុន និងេ្រ�យេពលប៉ះមុខរ ួច។
o េបើសិន�មិន�ន�ប៊ូ និងទឹក ចូ រេ្របើទឹកអ�ម័យ�ងៃដែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងតិច 60%។
o េ��មក្រមិតែដល�ចេធ� ើ�ន ចូ រេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់ៃផ� ែដល្រត�វ�នប៉ះ�ល់េ្រចើនេ�ទី��រណៈ –
ប៊ូ តុងក��ងជេណ�ើរយន� ៃដ��រ និងប��ន់ៃដ។
o ្រត�វដឹង និងអនុវត� នូវ��រៈផ� វ� ដេង� ើម ដូ ច�ក�
� ស់�ក់្រក�សជូ ត�ត់ ឬ្រគប�ត់របស់អ�កេ�េពល
ក� កេ�យេ្របើែកងៃដរបស់អ�ក។
o ស��ត និងស��ប់េមេ�គក��ងផ� ះរបស់អ�កេដើម្បីស��ប់េមេ�គ៖ អនុវត� �រស��ត�ទ��ប់េ�េលើៃផ� ែដល
�នប៉ះ�ល់ញឹក�ប់ (ឧ�ហរណ៍ តុ ៃដ��រ កុង�ក់េភ� ើង តុេធ� ើ�រ បន� ប់ទឹក ក�លរ� ូ� �េណ កន� ន់
និងទូ រសព� ៃដ)។
o េចៀស�ងហ� �ងមនុស្ស �ពិេសសេ�ទីកែន� ងែដលមិនសូ វ�នខ្យល់េចញចូ ល។ �និភ័យរបស់អ�ក
ក��ង�រប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គជំងឺផ� វ� ដេង� ើមដូ ច� COVID-19 �ចេកើនេឡើងេ�ក��ងកែន� ង
ែដល�នមនុស្សេ្រចើន និងស� ិតេ�េកៀក�� ែដល�នខ្យល់េចញចូ លតិចតួ ច េបើសិន��នមនុស្សឈឺ
េ�ក��ងេ�ះ។
o េចៀស�ង�រេធ� ើដំេណើរេលើក�៉ល់កម�ន� និង�រេធ� ើដំេណើរ�មយន� េ�ះែដលមិន�ំ�ច់។

អ� ីែដល្រត�វេធ� ើេបើសិន�អ� កឈឺខណៈេពល�នៃផ�េ�ះ
•

•

េរៀបចំ�មុនស្រ�ប់ករណីែដល�ចេកើតេឡើងេនះ។ េធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� កនឹង�ច្រគប់្រគង�នេបើសិន�អ� កឈឺ។
o េ�គស��ជំងឺ COVID-19 �នេ��ងេ្រ�ម។
ពិនិត្យ�េឡើង វ �ញេ�យយកចិត�ទុក�ក់េហើយ្រត�វ្រ�កដ�អ� ក�នែផន�រែថ� ំេ�ផ� ះ្របសិនេបើអ�ក��ប់
�នេ�គស���មួ យេ�ក��ងប�� ី។
o �កសួ រ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក�េតើ��ែំ ដលលក់េ�យមិន�នេវជ� ប�� (over-the-counter) អ� ីខ�ះ
ែដល�នសុវត� ិ�ពបំផុតស្រ�ប់ឲ្យអ� កេ្របើេបើសិន�អ� កឈឺ ប��ប់មកចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ��នផលិតផល
� ំងេ�ះេ�ក��ងៃដ ្រពម� ំង្រក�សជូ ត�ត់ ឬអ� ីេផ្សងេទៀតែដលអ� កនឹង្រត�វ�រ។
o ពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� របស់អ�កអំពីតំរ ូវ�រេតស� និង�ក់ឲ្យេ�េ�យែឡក
្របសិនេបើអ�ក��ប់�នេ�គស��� ំងេនះឬេ�គស��េផ្សងេទៀតែដលធ� ន់ធ�រឬ�ក់ទងនឹងអ� ក។
េបើសិន�អ� កឈឺ៖

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov

09/28//20 Pregnancy (Cambodian)

-2-

េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំ�ស�ីេពល�នៃផ�េ�ះ និងេ្រ�យស្រ�ល
o

o

o

o

o

o

o

េ�គស��ជំងឺ COVID-19 �ចរ ួម�ន ៖ ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ�រ ក� ក ដកដេង� ើមខ� ី ឬពិ�កដកដេង� ើម
អស់ក��ំង ឈឺ�ច់ដុំ ឬខ� �ន ឈឺក�ល ឈឺបំពង់ក ��ក់ល�ឺ ឬក� �តចេ��រ �គរ ូស តឹង្រចមុះ ឬេហៀរសំេ�រ
ឬមិនដឹងរស់�តិឬក� ិនេពលថ� ីៗេនះ។
េ�គស��េរៀប�ប់� ំងេនះមិន�នរ ួមប��ល
� � ំងអស់េទ។ ចូ រពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់
េស�ែថ� ំសុខ�ព�្រប�ំរបស់អ�កអំពី�រេធ� ើេតស�
និង�រ�ក់ខ� �នឲ្យេ��ច់ែតឯងចំេ�ះេ�គស��� ំងេនះ ឬេ�គស��េផ្សងេទៀតែដល�នស�ពធ� នធ
់ �រ
ឬេធ� ើឲ្យអ� ក្រព� យ�រម� ។
អ� ក្របែហល�គួ រ�ក់ទងេ�� ំង្រគ�េពទ្យ្រប�ំរបស់អ�ក និង
្រគ�េពទ្យស្រ�លកូ ន/ឆ� បរបស់អ�កែ្រកងពួ ក�ត់�ន�រែណ�ំពិេសស�មួ យក��ង�រជួ យ�រ�រ�រ�ន
ៃផ� េ�ះរបស់អ�កឲ្យ�នសុវត� ិ�ព។
េបើអ�ក្រត�វត្រម�វឲ្យស� ិតេ��ច់ពីេគ (េ�ឲ្យ��យពីមនុស្សេផ្សងេទៀត) ចូ រេ�ផ� ះ�៉ងតិចបំផុត 10
ៃថ� ប��ប់ពេី �គស��របស់អ�កេលចេចញដំបូង និង �៉ងតិច (24 េ�៉ង) ប��ប់ពី�ន�សះេស្បើយ។
“�សះេស្បើយ” �នន័យ�ែលង�នអ�រៈ្រគ �នេ�� េ�យមិនេ្របើ��ប
ំ ���ះកេ�� និងេ�គស��
របស់អ�ក(ដូ ច� ក� ក និង ដកដេង� ើមខ� ី)�នធូ រេស្បើយ។
មនុស្ស�នៃផ�េ�ះ�គេ្រចើនែដល�នជំងឺ COVID-19 មិន�ំ�ច់្រត�វេ�មន� ីរេពទ្យេឡើយ ដូ េច� ះ
េបើសិន�អ� កឈឺ ្របែហល�អ� កនឹង�ច��ក់េ�ផ�ះ�ន។ ែថ� ំខ� �នអ� កដូ ចែដលអ� កេធ� ើ
េពល�នជំង្រឺ គ �ន���យ ឬជំងឺ្រគ �ន���យធំែដរ៖ ស្រ�ក ពិ�េភសជ� ៈ
េ្របើ��ែំ ដល�ចទិញ�នេ�យមិន�ច់�នេវជ� ប�� ែដល្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក
ែណ�ំេដើម្បី្រគប់្រគងអ�រៈ្រគ �នេ��។
េបើសិន�អ� កទទួ ល�នជំនួយពីេភ��វមកេលងផ� ះ ៃដគូ ជំនួយ (doula), WIC ឬកម� វ �ធី�ំ្រទ�រ�នៃផ�េ�ះ
េផ្សងេទៀត ទូ រស័ព�េ��មុន និង្រ�ប់ឲ្យពួ កេគដឹង�អ� កឈឺ និងេស� ើសុំជំនួយ�មួ យ�រដឹកជ��ន
� ម� �ប
��រដល់ផ�ះ និងត្រម�វ�រេផ្សងៗេទៀត។ អ� កក៏�ច�ក់ទងពួ កេគ
ស្រ�ប់�រ�ំ្រទផ� វ� ចិត�ផងែដរេបើសិន��រ��ក់ខ� �នឈឺខណៈេពល�នៃផ�េ�ះេធ� ើឲ្យអ� កពិ�កចិត�។
ចូ ររកជំនួយែថ� ំេវជ� ��ស� ��មៗ េបើសិន���ន�ពរបស់អ�ក�ន់ែតធ� ន់ធ�រ។
ស��ែដល្រត�វ្របយ័ត��នដូ ច�៖
 ពិ�កដកដេង� ើម
 �រឈឺ�ប់ ឬស��ធេ�ក��ង្រទ�ង
 បបូ រ�ត់េឡើងពណ៌េខៀវ
 �ន�រ�ន់�ំង ឬពិ�កេ្រ�ក
 េ�គស��ធ� ន់ធ�រេផ្សងៗេទៀត

េបើសិន�ប���មួ យ� ំងេនះេកើតេឡើង ចូ រទូ រស័ព�េ� 911 ឬេ��ន់បន� ប់សេ���ះប��ន់ េបើមិនដូ េ��ះេទ
ចូ រទូ រស័ព�េ�្រគ�េពទ្យរបស់អ�កមុនេពលេ�ទទួ ល�រែថ� ំ។
េ�េពលស្រ�លកូ ន
•

•
•

មន� ីរេពទ្យមួ យចំនួនកំពុង�ក់ក្រមិតេលើ�រេចញចូ លដល់ជន� ំង�យេ្រ�ពីអ�កជំងឺ និងបុគ�លិក។ �្រស័យ
េហតុេនះ អ� ក�ចនឹង្រត�វ�ន�ក់ក្រមិតេ�េលើមនុស្សែដល�ចេ��មួ យអ� ក�នេ�េពលស្រ�លកូ ន។
ឧ�ហរណ៍ អ� ក្របែហល��ច្រត�វេ្រជើសេរ �សរ�ងៃដគូ និងអ� កជំនួយ�រស្រ�ល (birth attendant)។ សូ មពិនិត្យ
េមើលេ�ល�រណ៍េ�មន� ីរេពទ្យរបស់អ�ក និងែកែ្របែផន�ររបស់អ�កេបើសិន��ំ�ច់។ អ� ក្របែហល��ច�ន
មនុស្សទីពីរេ� "�មួ យ" អ� កេ�យេ្របើ្រ�ស់ Skype ឬ Facetime ឬជេ្រមើសអន�ញេផ្សងេទៀត។
�រ�ក់ក្រមិតេលើអ�កចូ លសួ រសុខទុក�ក៏នឹង្រត�វអនុវត� ផងែដរ េ�េពលែដល�រកេកើតមក។ េនះគឺេដើម្បី�រ�រ
អ� កជំងឺ និងបុគ�លិកមន� ីរេពទ្យេផ្សងេទៀត េហើយក៏េដើម្បី�រ�រអ� ក និង�រករបស់អ�កផងែដរ។ ជូ នដំណឹងឲ្យ្រគ� �រ
និងមិត�ភក� ិដឹង��នវ �ន័យអ� ីខ�ះ និងេធ� ើ�រេរៀបចំេដើម្បី�ក់ទង�មវ �ធីេផ្សង។
េបើសិន�អ� កឆ� ងេមេ�គេ�េពលស្រ�លកូ ន េ�ល�រណ៍ែណ�ំបច��ប្បន� ត្រម�វឲ្យ្រគ�េពទ្យបន� �រស្រ�ល្របេភទ
មួ យ�ក៏�ន (ធម� �តិ ឬវះ�ត់) ែដល�នេរៀបចំរ ួច លុះ្រ�ែត�នមូ លេហតុមួយចំនួនេផ្សងេទៀត
ែដល្រត�វ��ស់ប�រែផន�រ។
�
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក�ចេធ� �
ើ រ្រប �ង្របយ័ត�បែន� មេដើម្បីរក�ឲ្យអ� ក
�រក និងបុគ�លិកែថ� ំសុខ�ព�នសុវត� �
ិ ពក��ងអំឡ
� ងេពលស្រ�ល។ ��ច�នដូ ច�៖
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំ�ស�ីេពល�នៃផ�េ�ះ និងេ្រ�យស្រ�ល

•

o �រ�ក់ក្រមិតេលើចំនួនមនុស្សែដល�ចេ��មួ យអ� ក ឬមកសួ រសុខទុក�អ� ក។
o �រឲ្យអ� កេចញពីមន� ីរេពទ្យឲ្យ�ន�ប់បំផុត។
o �រ�ក់�រករបស់អ�កេ�ក��ងបន� ប់េផ្សងពីអ�ក។
o �រយកចិត�ទុក�ក់បែន� មែដលអ� ក្រត�វ�ងៃដរបស់អ�ក និង�ក់�៉ស់មុននឹងបី�រក។
ប��ប់ពីេចញពីមន� ីរេពទ្យ និងេ�េពលអ� កេ�ដល់ផ�ះ�មួ យ�រកេទើបេកើតរបស់អ�ក៖
o អ� ក �រក និងនរ���ក់ែដលេ��មួ យអ� កេ�មន� ីរេពទ្យគួ រែតស� ិតេ�ផ� ះរយៈេពលដប់បួន (14 ៃថ� )
េ�ះបី�អ� ក��នេ�គស��ៃនជំងឺក៏េ�យ។ កុំឲ្យនរ���ក់មកសួ រសុខទុក�អ� ក ឬ�រកស្រ�ប់រយៈេពល
14 ៃថ� េ�ះ។ ��ន�រៈសំ�ន់�ស់ែដល្រត�វ��ក�រមកសួ រសុខទុក�េ�យ�ច់�តិែដល�ន�យុេលើស
ឺ � ន់ធ�រេ�យ�រជំងឺ COVID-19។
65 ��ំែដល�ន�និភ័យ (risk) ខ� ស់ក��ង�រេកើតជំងធ
��ច��រលំ�កែដលមិន�ចេឃើញមុខេ���មៗ ប៉ុែន� �គឺ�ជេ្រមើស ល� បំផត
ុ ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��។
o �ក៏�េរឿងធម� ��ស់ែដរក��ង�រ្រត�វ�រជំនួយេដើម្បីែថ� ំ�រកេទើបនឹងេកើត និងខណៈេពលែដល
ស្រ�កពី�រស្រ�លកូ ន។ េបើសិន�នរ���ក់ (ៃដគូ ស�ជិក្រគ� �រ មិត�ភក� ិ ៃដគូ ជំនួយ (doula))
ពិត�ជួ យែថ� ំអ� ក និង�រក ចូ រេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ� ក� ំងពីរ�ងៃដ ជូ តៃផ�� ំងអស់ឲ្យ�ន��ត
និងអនុវត� �ររក�គំ�ត (េ� 6 ហ� ីតពី��) ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ ���រល� បំផុត
េបើសិន�បុគ�លែដលកំពង
ុ ែថ� ំអ� ក និង�រកេទើបនឹងេកើត��ក់េ�ក��ងផ� ះរយៈេពលយូរ
��ង�រេចញចូ លផ� ះម� ងេហើយម� ងេទៀត។
o ស�ជិក្រគ� �រែដល�នប��ក់��នជំងឺ COVID-19 គួ រែតបំែបកខ� �នេចញពីអ�ក
និងអនុវត� �រឲ្យេ��ច់េ�យែឡក។

អ� ីែដល្រត�វដឹងអំពី�របំេ�េ�ះកូ ន
•
•

•

ទឹកេ�ះ��យផ�ល់�រ�រ�រ្រប�ំងជំងឺ�េ្រចើន ដូ េច� ះ��ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់�រករបស់អ�ក។ �ក់ែស� ង
េស� ើរ្រគប់ករណី� ំងអស់ ទឹកេ�ះ��យគឺ���រដ៏ល�បំផុតែដលអ� ក�ចផ� លឲ
់ ្យ�រករបស់អ�ក។
េបើសិន�អ� កព��មបំេ�េ�ះកូ នខណៈែដលអ� កឈឺ
o ចូ រ�ងៃដរបស់អ�កមុននឹងប៉ះ�រក។
o េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ រ�ក់�៉ស់វះ�ត់ ខណៈេពលបំេ�េ�ះកូ ន។
o េបើសិន�េធ� ើ�របូ មទឹកេ�ះទុក ចូ រ�ងៃដរបស់អ�កមុននឹងប៉ះឧបករណ៍បូម ឬែផ� ក�មួ យៃនកំប៉ុង និង
ទទួ ល�រែណ�ំពីបុគ�លិកមន� ីរេពទ្យអំពី�រស��តឧបករណ៍បូមប��ប់ពីេ្របើម�ងៗ។
o េបើ�ចេធ� ើ�ន ចូ រពិ�រ�ឲ្យនរ���ក់ែដលមិន�នជំងឺឲ្យបំេ�ទឹកេ�ះែដល�នបូ មទុកឲ្យេ��រក។
�នេស�កម� និង្រក �ម�ំ្រទ�របំេ�េ�ះកូ ន�េ្រចើន�មអន�ញ និង�មទូ រសព� ពីគ�ីនិករបស់អ�ក មន� ីរេពទ្យ
និងទី្របឹក�ៃន�របំេ�េ�ះក៏ដូច�ៃដគូ ជំនួយ (doulas)។ �ដំបូងសូ មព��មទទួ ល�រ�ំ្រទែបបនិម�ិត
មុននឹងេ�ទីកែន� ង�មួ យេ�យ��ល់។

រក�គំនត
ិ វ �ជ��ន!
•

•

េ្របើ្រ�ស់�រ�ំ្រទសង� មរបស់អ�ក។
o រក�ទំ�ក់ទំនង�មទូ រសព� ឬអីនធឺេណត�មួ យមិត�ភក� ិ ក៏ដូច�្រគ� �រ និងេស� ើសុំជំនួយពីពួកេគ
ស្រ�ប់ត្រម�វ�រចំណ�
ី �រ �រែថ� ំកូ នធំ និង�រ�ំ្រទផ� វ� ចិត�
o ក�ង និងរក�សហគមន៍និម�ត
ិ របស់អ�ក
o ទទួ លជំនួយពីៃដគូ របស់អ�ក ឬឪពុករបស់�រក។
រ�ពឹង�នឹង�សះេស្បើយេ�វ �ញេ�យមិន�នផលប៉ះ�ល់យូរអែង� ង និង�ន�រកែដល�នសុខ�ពល� ។

ព័ត៌�នបែន� ម
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles �នបុគ�លិកែដលអ� ក�ច្របឹក��មួ យេ�យឥតគិតៃថ�
�ប់ពីៃថ� ចន� -សុ្រក េ�៉ង 8:00្រពឹក - 5:00��ច។
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េមេ�គកូ រ� ូ�្របេភទថ�ី (COVID-19)
�យក��នសុខ�ព��រណៈរបស់េ�នធី Los Angeles
�រែណ�ំស្រ�ប់�រែថ�ំ�ស�ីេពល�នៃផ�េ�ះ និងេ្រ�យស្រ�ល
•
•
•

េបើសិន�អ� ក្រត�វ�រ�រ�ំ្រទ ឬព័ត៌�ន្រគប់�៉ងក��ងអំឡ
� ងេពល�នៃផ�េ�ះ ឬេបើសិន�អ� កកំពុង�ន�រម� ណ៍
ពិ�កចិត� ចូ រទូ រសព� េ�េលខ 213-639-6439។
េបើសិន�អ� ក�ន�រម� ណភ
៍ ័យស� ន់េ�� ឬអន� ះ� ចូ រែស� ងរកជំនួយពីមិត�ភក� ិ ្រគ� �រ កម� វ �ធី�ំ្រទ�រ�នៃផ�េ�ះ
របស់អ�ក ឬអ� ក�នវ ���ជីវៈែផ� កសុខ�ពផ� វ� ចិត�។ អ� កក៏�ចទូ រសព� េ�េលខពីមុនផងែដរ។
ធន�ន និងព័ត៌�នបែន� ម �នេ�េលើតំណ� ំងេនះ៖
o �រែណ�ំអំពី�រ�នៃផ�េ�ះ និង�របំេ�េ�ះកូ នរបស់ CDC៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prepare/pregnancy-breastfeeding.html
o The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ែខ្សទូ រសព� ជំនួយ (800) 854-7771
(562) 651-2549 TDD/TTY https://dmh.lacounty.gov
o Los Angeles County Department of Public Health៖
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o

ទូ រសព� េ�េលខ 2-1-1 ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម

o National Perinatal Association៖ http://www.nationalperinatal.org/COVID-19
o American College of Obstetrics and Gynecology: https://www.acog.org/clinical/clinicalguidance/practice-advisory/articles/2020/03/novel-coronavirus-2019
o
o

American Academy of Pediatrics៖

o
o

https://legalaidatwork.org/our-programs/work-and-family-program/
https://www.edd.ca.gov/Disability/about_pfl.htm

https://www.aappublications.org/news/2020/01/28/coronavirus
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