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ជំងឺ COVID-19
ត ើជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្វ ី?
ជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺមួយដែលត្រូវបានគគរកគ ើញជាគលើកែំបូងគៅកនុងខ្ល ួនមនុស្សគៅឆ្នំ 2019។ វាបងក គ ើងគោយ
គមគោគ SARS-CoV-2។ គោយសារដរវាជាគមគោគថ្ម ី គយើងកំពុងស្ិកាវាគោយយកចិរតទុកោក់ គ ើយបនត ដស្ែ ងយល់ពីវា។
មនុស្សភាគគត្ចើនដែលមានជំងឺ COVID-19 គឺមានគោគស្ញ្ញាត្សាល។ បុដនត ជំងឺ COVID-19 ក៏អាចបណ្ត
ត លឱ្យធ្លាក់ខ្ល ូនឈឺ
ធ្ង ន់ធ្ងរ និងរ ូ រែល់សាាប់ផងដែរ។ ត្ក ុមខ្ា ះត្បឈមនឹងហានិភ័យខ្ព ស្់ននជំងឺ COVID-19 កត្មិរធ្ង ន់ធ្ងរ ជាពិគស្ស្មនុស្ស
គពញវ ័យចាស្់ដែលមិនបានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករ និងអ្ន កដែលមិនបានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករដែលមាន បញ្ញាស្ុខ្ភាពជាក់លាក់។ មនុស្ស
ក៏អាចឆ្ា ងគមគោគគនះ គ យ
ើ មិនដែលមានគោគស្ញ្ញាដែរ។ មនុស្សមួ យចំនួនជួ បត្បទះសាានភាពគត្ោយមានជំងឺ COVID19។ គនះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ំងគោគស្ញ្ញាថ្ម ី ឬគោគស្ញ្ញាគកើរគ ើងមកវ ិញមត ងគទៀរ ឬបញ្ញាស្ុខ្ភាព ដែលអាចបនត គកើរមានរយៈ
គពលជាគត្ចើនស្បាត ៍ ឬគត្ចើនដខ្។ ស្ូ មបីដរអ្ន កដែលមិនមានគោគស្ញ្ញាែំបូង ក៏អាចជួ បត្បទះសាានភាពគត្ោយមានជំងឺ
COVID-19 ដែរ។ ស្ូ មគមើល ផលបះពាល់រយៈគពលដវងរបស្់ CDC។

ត ើតេតោគកូ រ ូណាប្បតេទថ្មីគឺជាអ្វ ី?
ែូ ចគមគោគទ ំងអ្ស្់ដែរ គមគោគ SARS-CoV-2 មានោរផ្លាស្់បតរឥរឈប់
ូ
ឈរ តាមរយៈោរផ្លាស្់បតរដូ សន។ ោរផ្លាស្់បតរូ
ដ សនទ ំងគនះបដនា ម និងបគងក ើរគមគោគដែលមានត្ទង់ត្ទយខ្ុស្គ្ននបនត ិចបនត ួចដែលគៅថ្ “ត្បគភទ”។ គពលខ្ា ះ ោរ
ផ្លាស្់បតរដូ សននឹងបណ្ត
ត លឱ្យគមគោគ រ កកោលោលោន់ដរង្កយ គធ្ែ ើឱ្យមនុស្សធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺខ្ាំងជាងមុន ឬគធ្ែ ើឱ្យគមគោគ
មានភាពធ្ន់នឹងោរពាបាលឬថ្នប
ំ ង្កករ។ បចចុបបនន គនះ CDC បានរកគ ើញថ្ថ្នប
ំ ង្កករទ ំង 3 ត្បគភទដែលត្រូវបាន
អ្នុញ្ញារស្ត្មាប់ោរគត្បើត្បាស្់គៅស្ រែឋ អាគមរ ិក មានត្បស្ិទធភាពខ្ព ស្់កនុងោរោរពារោរធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងោរ
សាាប់ពីគមគោគត្បគភទថ្ម ីៗ។ ស្ូ មគមើល ស្ំណួរដែលបានស្ួ រជាញឹកញាប់អ្ំពីគមគោគ COVID-19 ត្បគភទថ្ម ី របស្់ នាយក
ោឋនស្ុខ្ភាពសាធ្លរណៈរបស្់គខ្នធ្ី LA (LAC DPH)។

ត ើជំងឺ COVID-19 រ កកោលលល៉ាងងែូ ម្តេច ម្?
គមគោគ SARS-CoV-2 គនះឆ្ា ងពីមនុស្សមានក់គៅមនុស្សមានក់គទៀរ ភាគគត្ចើនតាមរយៈែំណក់ទឹករូ ចៗតាមផល វូ ែគងា ើម
ដែលត្រូវបានបគញ្េ ញចូ លគៅកនុងខ្យល់គោយបុគគលដែលមានជំងឺ COVID-19។ ឧទ រណ៍ គៅគពលពួ កគគនិយាយ គត្ចៀង
កអ ក ដត្ស្ក កណ្ត
ត ស្់ ឬែកែគងា ើមខ្ាំងៗ។ ែំណក់ទឹករូ ចៗទ ំងគនះត្រូវបានត្ស្ូ បចូ លគោយមនុស្សគផសង ឬធ្លាក់គៅគលើ
ត្ចមុះ មារ់ ឬដភន ករបស្់ពួកគគ។ ហានិភ័យចំគពាះបុគគលមានក់កនុងោរទទួ លោរចមា ង គឺមានោន់ដរខ្ាំង គៅគពលដែល
គគគៅោន់ដរជិរអ្ន កដែលមានជំងឺ COVID-19។ កដនា ងបិទជិរដែលមិនមានខ្យល់បក់គចញចូ លលអ ក៏អាចបគងក ើនហានិ
ភ័យននោរឆ្ា ងគមគោគផងដែរ។ គនះក៏គត្ពាះដរែំណក់ទឹករូ ចៗដែលមានគមគោគ អាចត្បមូ លផតុំនិងោលោលគៅកនុង
អាោស្បានចមាងយគលើស្ពី 6 ែ ីរ។ ែំណក់ទឹករូ ចៗទ ំងគនាះដថ្មទ ំងអាចអ្ដណតរគលើអាោស្ បនាាប់ពអ្
ី ន កដែលផទុកគម
គោគបានគចញពីបនា ប់។ ោរ រ កកោលោលរបស្់គមគោគតាមោរបះពាល់នផា ដែលមានែំណក់ទឹករូ ចៗគៅគលើវាគ ើយបនាាប់
មកបះដភន ក ត្ចមុះ ឬមារ់របស្់អ្នក ក៏អាចគកើរមានបានដែរ បុដនត មិនស្ូ វមានញឹកញាប់គទ។ ស្ូ មគមើល រគបៀបដែលជំងឺ
COVID-19 រ កកោលោល។

ត ើជំងឺ COVID-19 មានតោគសញ្ញាអ្វ ីខ្លះ?
គោគស្ញ្ញាននជំងឺ COVID-19 អាចោប់បញ្ចល
ូ ទ ំងចំនុចមួ យ ឬគត្ចើនែូ ចបនត គនះ៖ ត្គ ុនគតត ត្គ ុនរង្ក កអ ក ែគងា ើមខ្ា ី ឬ
ពិបាកែកែគងា ើម មានអារមម ណអ្
៍ ស្់កមាាំង ឈឺសាច់ែឬ
ុំ ឈឺខ្ល ួន ឈឺកាល ឈឺបំពង់ក ចគង្កអរចង់កអ ួរឬកអ ួរ ោគរ ូស្ រឹង
ត្ចមុះឬគ ៀរស្ំគបារ ឬដលងែឹងរស្ជារិឬកា ិនថ្ម ីៗ។ ពិគត្គ្នះជាមួ យគវជជ បណឌិររបស្់អ្នកអ្ំពីគោគស្ញ្ញាទ ំងគនះ ឬគោគស្ញ្ញា
គផសងគទៀរដែលគធ្ែ ើឱ្យអ្ន កមានោរត្ពួ យបារមភ ។ ត្បស្ិនគបើអ្នកត្រូវោរជំនួយកនុងោរដស្ែ ងរកគវជជ បណឌិរ ស្ូ មទូ រស្័ពាដស្ែ ងរក
ជំនួយដែលបគត្មើោរជូ ន 24 គមាងកនុងមួ យស្បាា ៍ តាមគលខ្ 2-1-1 ឬចូ លគៅោន់គគ ទំព័រ 211LA.org។ ស្ូ មគមើលគគ
ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidcare គែើមបីដស្ែ ងយល់អ្ព
ំ ីគោគស្ញ្ញា និងអ្ែ ីដែលត្រូវគធ្ែ ើត្បស្ិនគបើអ្នកឈឺ។

ត ើខ្្ញំគួរត្វ ើត សចរកជំងឺ COVID-19 តៅតេលណា?
អ្ន កគួ រដរគធ្ែ ើគរស្ត គោយោរយកស្ំណ្តកកំហាក ឬទឹកមារ់គែើមបីរកជំងឺ COVID-19 (គោយមិនគិរថ្ អ្ន កបានចាក់ថ្ន ំ
បង្កករគពញគលញឬគទ) ត្បស្ិនគបើ៖
• អ្ន កមានគោគស្ញ្ញាននជំងឺ COVID-19 ឬ
• អ្ន កមានទំនាក់ទំនង ជិរស្ន ិទធ ជាមួ យអ្ន កដែលមានជំងឺ COVID-19
ោរគធ្ែ ើគរស្ត អាចរត្មូវជាចាំបាច់ អាត្ស្័យគលើកដនា ងដែលអ្ន កគធ្ែ ើោរ ស្ិកា ឬរស្់គៅ។ ស្ូ មចូ លគៅោន់គគ ទំព័រ
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ជំងឺ COVID-19
ph.lacounty.gov/covidtests គែើមបីដស្ែ ងយល់បដនា មអ្ំពីគពលណ្តដែលត្រូវគៅគធ្ែ ើគរស្ត ។ គែើមបីគធ្ែ ើោរណ្តរ់ជួបស្ត្មាប់ោរ
គធ្ែ ើគរស្ត គោយឥរគិរនថ្ា ស្ូ មចូ លគៅោន់គគ ទំព័រ covid19.lacounty.gov/testing ឬទូ រស្័ពាគៅគលខ្ 2-1-1។

ម្ះប្បសិនតបើខ្្ញំទទួ លបានលទធ ផលត្វ ើត សច វ ិជជមានសប្មាប់ជំងឺ COVID-19?
ត្បស្ិនគបើអ្នកគធ្ែ ើគរស្ត វ ិជជមានស្ត្មាប់ជំងឺ COVID-19 អ្ន កត្រូវដរគៅោច់គោយដ ក។ សានក់គៅកនុងផា ះ និងរកាចមាងយ
ពីអ្នកែនទ យាងគហាចណ្តស្់ 10 នថ្ងចាប់ពីគពលដែលគោគស្ញ្ញារបស្់អ្នកចាប់គផតម
ើ និងយាងគហាចណ្តស្់ 1 នថ្ង បនាាប់ពី
គោគត្គ ុនគតតរបស្់អ្នកបានបារ់គៅវ ិញ គោយមិនគត្បើថ្ន ំ គ ើយគោគស្ញ្ញារបស្់អ្នកបានធ្ូ រគស្បើយ។ ត្បស្ិនគបើអ្នកមិន
មានគោគស្ញ្ញា អ្ន កត្រូវដរគៅោច់គោយដ ករយៈគពល 10 នថ្ង គិរចាប់ពីនថ្ង ដែលបានគធ្ែ ើគរស្ត ទទួ លលទធ ផលវ ិជជ មាន
របស្់អ្នក។ ស្ត្មាប់ព័រ៌មានលមអ ិរបដនា ម ស្ូ មចូ លគៅោន់គគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidisolation។ គលើស្ពីគនះ
ឹ អ្ំពីលទធ ផលគធ្ែ ើគរស្ត រកគមគោគរបស្់អ្នក គៅគលើគគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidtests។
គទៀរ ស្ូ មគមើល ោរយល់ែង
អ្ន កក៏ត្រូវដរត្បាប់បុគគលដែលមានទំនាក់ទំនងជិរស្ន ិទធរបស្់អ្នកទ ំងអ្ស្់ថ្ពួ កគគអាចឆ្ា ងគមគោគគ យ
ើ ត្រូវដរគធ្ែ ើចតាត
ីស្័ក លុះត្តាដរពួ កគគស្ា រ
ិ កនុងករណីគលើកដលងណ្តមួ យ។ ចូ រផត ល់ជូនឱ្យពួ កគគនូ វ ោរដណនាំស្ត្មាប់ត្មាប់អ្នកមាន
ទំនាក់ទំនងជិរស្ន ិទធ។ ោរដណនាំទ ំងគនះមានជាគត្ចើនភាសាគៅគលើគគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidquarantine។
បុគគលដែលមានទំនាក់ទំនងជិរស្ន ិទធរបស្់អ្នកទ ំងអ្ស្់ត្រូវដរអ្នុវរត តាមោរដណនាំ គទះបីជាពួ កគគមានអារមម ណ៍ថ្
ត្ស្ួ លខ្ល ួន ឬបានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករគពញគលញក៏គោយ។

ម្ះប្បសិនតបើខ្្ញំបានបងះពាល់ ឬមានទាក់ទងជិ សនិទធជាេួ យនរណាមានក់ដែលមានជំងឺ COVID-19?
ត្បស្ិនគបើអ្នក មានទំនាក់ទំនងជិរស្ន ិទធ ជាមួ យអ្ន កដែលមានជំងឺ COVID-19 អ្ន កត្រូវដរអ្នុវរត តាមោរដណនាំទ ំងអ្ស្់
គទះបីជាអ្ន កមានអារមម ណថ្
៍ ត្ស្ួ លខ្ល ួន ឬបានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករគពញគលញក៏គោយ។ អ្ន កត្រូវដរគធ្ែ ើចតាត ីស្័ក លុះត្តាដរអ្ន ក
ស្ា ិរកនុងករណីគលើកដលង*។ អ្ន កត្រូវដរតាមោនស្ុខ្ភាពរបស្់អ្នក និងត្ប ុងត្បយ័រនបដនា មកនុងរយៈគពល 14 នថ្ង បនាាប់ពី
បានបះពាល់ ឬមានទំនាក់ទំនងជិរស្ន ិទធចុងគត្ោយជាមួ យអ្ន កដែលបានផទុកគមគោគ។
អ្ន កត្រូវបានដណនាំឱ្យគធ្ែ ើគរស្ត រកគមគោគ COVID-19 លុះត្តាដរអ្ន កធ្លាប់គធ្ែ ើគរស្ត រកគមគោគជំងឺ COVID-19 ដែលទទួ ល
បានលទធ ផលវ ិជជមានកនុងអ្ំ ុ ងគពល 90 នថ្ង កនា ងមកគនះ។
ស្ត្មាប់ព័រមា
៌ នលមអ ិរបដនា ម រ ួមទ ំងរយៈគពលដែលត្រូវគធ្ែ ើចតាត ីស្័ក ស្ូ មគមើល ោរដណនាំស្ត្មាប់ទំនាក់ទំនងជិរស្ន ិទធ
តាមរយៈគគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/covidquarantine។
*ោរគលើកដលង៖ អ្ន កមិនចាំបាច់គធ្ែ ើចតាត ីស្័កគទ ត្បស្ិនគបើអ្នកមិនមានគោគស្ញ្ញាននជំងឺ COVID-19 គទ គ ើយអ្ន ក
ដថ្មទ ំងបានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករគពញគលញ ឬក៏អ្នកបានគធ្ែ ើគរស្ត ជំងឺ COVID-19 ទទួ លលទធ ផលវ ិជជមានកនុងអ្ំ ុ ងគពល 3
ដខ្ (90 នថ្ង ) កនា ងមក គ ើយបានជាស្ះគស្បើយគ ើង វ ិញ (ឧទ រណ៍ អ្ន កបានបញ្េ ប់ោរគៅោច់គោយដ ករ ួចោល់)។

ត ើខ្្ញំបានចាក់ថ្នប
ំ ង្ការតេញតលញតៅតេលណា?
អ្ន កត្រូវបានគគចារ់ទុកថ្ បានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករគពញគលញត្បឆ្ំងនឹងជំងឺ COVID-19 គិរចាប់ពី ពីរ (2) ស្បាត ៍បនាាប់ពី៖
• អ្ន កបានចាក់ែូស្ដរមួ យែងននថ្នប
ំ ង្កករជំងឺ COVID-19 ត្បគភទ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen រ ួចោល់
គ ើយ ឬ
• អ្ន កបានចាក់ែូស្ទីពីរននថ្នប
ំ ង្កករជំងឺ COVID-19 ត្បគភទ Pfizer ឬ Moderna រ ួចោល់គ ើយ ឬ
• អ្ន កបានចាក់ជាលំោប់នូវថ្នប
ំ ង្កករជំងឺ COVID-19 ណ្តដែលត្រូវបានចុះបញ្ជ ីអ្នុញ្ញារឱ្យគត្បើត្បាស្់ជាបនាាន់
គោយអ្ងគ ោរស្ុខ្ភាពពិភពគលាក។
ស្ូ មគមើល ph.lacounty.gov/fullyvax ស្ត្មាប់ព័រ៌មានបដនា ម។

ត ើខ្្ញំអាម្ការពារខ្ល ួនឯង និងអ្ន កែទទេីជំងឺ COVID-19 បានតលយរតបៀបណា?
ោរបញ្ឈប់ជំងឺោររារជាស្កលគនះ នឹងត្រូវោរគត្បើត្បាស្់មគធ្ាបាយរបស្់គយើងទ ំងអ្ស្់។
• ទទួ លការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ។ វាគឺជា វ ិធ្ីលអបំផុរគែើមបីោរពារត្បឆ្ំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ោរចាក់ថ្នប
ំ ង្កករនឹងោរ់
បនា យោររ កកោលោលននគមគោគត្បគភទថ្ម ី និងោរ់បនា យឱ្ោស្ននគមគោគត្បគភទថ្ម ីៗដែលោន់ដរគត្គ្នះថ្នក់
ជាងគនះ គលចគចញជារ ូបោង។
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់

ជំងឺ COVID-19
•
•
•
•
•
•

ពាក់មាងស់ដែលបិទជិ លអ និងមាន ប្េងលអ ។ ស្ូ មគមើល ph.lacounty.gov/masks ស្ត្មាប់ព័រ៌មានបដនា ម។
តជៀសវាងទីកដនល ងដែលតេតោគ COVID-19 រ កកោលលលកាន់ដ ង្កយប្សល ល។ រ ួមមាន ទីកដនា ងដែលមានមនុស្ស
គត្ចើនកុះករ កដនា ងបិទជិរដែលមិនមានខ្យល់បក់គចញចូ លលអ និងទីតាំងដែលមនុស្សកំពុងនិយាយគៅជិរគ្នន។
ត្វ ើឱ្យខ្យល់បក់តម្ញម្ូ លប្បតសើរត ង
ើ ។ គបើកបងអ ួចនិងទែរទ ំងអ្ស្់ គ ើយគជៀស្វាងទីធ្លាខ្ងកនុងអ្គ្នរ ដែល
មិនមានខ្យល់បក់គចញចូ លលអ ។
តប្ជើសតរ កសទីធ្លលខាងតប្ៅ ស្ត្មាប់ស្កមម ភាពស្ងគ ម និងស្មបទនគផសងៗ។
សូេលាងសមាអ ទែរបស់អ្នក និង/ឬតប្បើទឹកអ្នាេ័យលាងទែឱ្យបានញឹកញាប់។ ជាពិគស្ស្បនាាប់ពស្
ី ា ិរគៅទី
កដនា ងសាធ្លរណៈ ដែលមាននផា ដែលត្រូវបានបះពាល់គោយមនុស្សជាគត្ចើន។
តៅដ ផទះ តៅតេលអ្ន កឈឺ។

ស្ូ មគមើល ph.lacounty.gov/reducerisk ស្ត្មាប់គនា ឹះបដនា ម។

ត ើខ្្ញំអាម្ចាក់ថ្នប
ំ ង្ការប្បឆំងជំងឺ COVID-19 បាន៉ាងងែូ ម្តេច ម្?
ោរចាក់ថ្នប
ំ ង្កករជំងឺ COVID-19 អាចរកបានត្គប់ទីកដនា ងគៅទូ ទ ំងគខ្នធ្ី LA គោយមិនចាំបាច់គធ្ែ ើោរណ្តរ់ជួបគទ។
ចូ លគមើល www.vaccinate LACounty.com គ ើយចុចគលើ “ វ ិធ្ីទទួ លោរចាក់ថ្នប
ំ ង្កករ” គែើមបីរកទីតាំងគៅជិរអ្ន ក។
ត្បស្ិនគបើអ្នកត្រូវោរជំនួយគែើមបីគធ្ែ ើោរណ្តរ់ជួប ត្រូវោរជំនួយកនុងោរគធ្ែ ើែគំ ណើរគៅកដនា ងចាក់ថ្នប
ំ ង្កករ ឬក៏មិនអាចគធ្ែ ើ
ែំគណើរគចញពីផាះបាន អ្ន កអាចទូ រស្័ពាគៅគលខ្ 1-833-540-0473 ចាប់ពី គមាង 8:00 ត្ពឹកែល់គមាង 8:30 យប់ 7 នថ្ង កនុង
មួ យស្បាត ៍។ ព័រមា
៌ នគនះដថ្មទ ំងមានជាគត្ចើនភាសា ដែលអាចរកបាន 24 គមាងកនុងមួ យស្បាត ៍ គោយទូ រស្័ពាគៅ
ោន់គលខ្ 2-1-1។ ោរចាក់ថ្នប
ំ ង្កករគឺដរងដរឥរគិរនថ្ា និងមានស្ត្មាប់មនុស្សត្គប់គ្នន ដែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នំ
គ ើង គោយមិនគិរពីសាានភាពអ្គនាតត្បគវស្ន៍គទ។

ត ើខ្្ញំអាម្ត្វ ើែំតណើរបានតទ?
កុំគធ្ែ ើែំគណើរត្បស្ិនគបើអ្នកឈឺ ឬស្ា ិរកនុងស្ភាពរត្មូវឱ្យគៅោច់គោយដ ក ឬគធ្ែ ើចតាត ីស្័ក។ ត្បស្ិនគបើអ្នកបានចាក់
ថ្នប
ំ ង្កករគពញគលញគ យ
ើ អ្ន កអាចគធ្ែ ើែំគណើរបាន។ ត្បស្ិនគបើអ្នកមិនបានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករគពញគលញគទ ោរពនាគពល
ោរគធ្ែ ើែំគណើរ រ ូ រែល់អ្នកបានចាក់ថ្នប
ំ ង្កករគពញគលញ គឺជាគរឿងលអ បំផុរ។ ត្បស្ិនគបើអ្នកស្គត្មចចិរតគធ្ែ ើែំគណើរ អ្ន ក
គួ រដរគធ្ែ ើតាមោរដណនាំអ្ព
ំ ីោរគធ្ែ ើែគំ ណើរ កនុងត្បគទស្ និង គត្តត្បគទស្ របស្់ CDC ស្ត្មាប់អ្នកដែលមិនបានចាក់ថ្ន ំ
បង្កករ ដែលរ ួមមានោរគធ្ែ ើគរស្ត មុននិងគត្ោយោរគធ្ែ ើែំគណើរ និងោរគធ្ែ ើចតាត ស្
ី ក
័ គៅគពលត្រ ប់មកពីោរគធ្ែ ើែំគណើរ
វ ិញ។ ស្ត្មាប់ព័រ៌មានលមអ រ
ិ បដនា ម ស្ូ មគមើល ោរត្បឹកាពីោរគធ្ែ ើែគំ ណើរនិងគស្ចកត ីដណនាំ របស្់ LAC DPH។

ខ្្ញំតៅដ មានអារេម ណ៍តាន ឹងអ្ំេីជំងឺ COVID-19 – ត ើខ្្ញំអាម្ត្វ ើអ្វីបាន?
គៅគពលដែលពិភពគលាកបនត ត្បយុទធត្បឆ្ំងនឹងជំងឺ COVID-19 អ្ន កអាចនឹងមានអារមម ណ៍ត្ពួ យបារមភ ពិបាកកនុង
អារមម ណ៍ និងភ័យខ្ាចចំគពាះស្ុខ្ភាពរបស្់អ្នក និងស្ុខ្ភាពរបស្់មនុស្សជាទីត្ស្លាញ់របស្់អ្នក។ ោររកាគមាារោង
ោយ បញ្ញាលុយោក់ ោរផ្លាស្់បតររគបៀបរស្់
ូ
គៅ និងកតាតគផសងគទៀរក៏អាចបណ្ត
ត លឱ្យមានអារមម ណតា
៍ នរឹងបដនា មគទៀរ
ផងដែរ។ ត្រូវតាមោនឱ្យត្បាកែ អ្ំពីស្ញ្ញាននភាពតានរឹង ចូ លរ ួមកនុងោរដថ្ទ ំខ្ល ួនឯងឱ្យបានគទៀងទរ់ និងដស្ែ ងរក
ជំនួយគៅគពលចាំបាច់។
ត្បស្ិនគបើអ្នក ឬនរណ្តមានក់ដែលអ្ន កសាគល់ មានោរលំបាកកនុងោរត្បឈមជាមួ យនឹងជំងឺ COVID-19 ជំនួយមានបគត្មើ
ជូ ន 24 គមាងកនុងមួ យស្បាត ៍ តាមរយៈដខ្សទូ រស្័ពាជន
ំ ួ យបនាាន់គលខ្ 1-800-854-7771 របស្់នាយកោឋនស្ុខ្ភាពផល វូ ចិរត
របស្់គខ្នធ្ី Los Angeles។ អ្ន កក៏អាចគផញើសារជាអ្កសរ “LA” គៅោន់គលខ្ 741741 ឬនិយាយជាមួ យត្គូគពទយរបស្់អ្នក។
គគ ទំព័រ http://dmh.lacounty.gov/resources រ ួមបញ្ចល
ូ ទ ំងគនា ឹះគែើមបីជួយត្គប់ត្គងភាពតានរឹង និងបគងក ើនស្ុខ្
ភាពផល វូ អារមម ណ៍របស្់អ្នក ត្ពមទ ំងោរចូ លគមើលកមម វ ិធ្ី Headspace Plus គោយឥរគិរនថ្ា –ស្ត្មាប់ធ្នធ្លនទក់ទង
នឹងោរអ្ប់រំស្រិសាមររី និងស្មាធ្ិ។

ត ើខ្្ញំអាម្ទទួ លបានេ័ ៌មានដែលអាម្ទកម្ិ ច បានអ្ំេីជំងឺ COVID-19 តៅទីណា?
មានព័រ៌មានមិនពិរ និងោរគបាកត្បាស្់ជាគត្ចើនអ្ំពីជំងឺ COVID-19។ ពិនិរយគមើលត្បភពព័រ៌មានដែលអាចទុកចិរត
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់

ជំងឺ COVID-19
បាន អ្ំពីែំណឺងត្រឹមត្រូវអ្ំពីជំងឺ COVID-19 រ ួមមានែូ ចខ្ងគត្ោម៖
• នាយោឋនស្ុខ្ភាពសាធ្លរណៈរបស្់គខ្នធ្ី Los Angeles៖
o ព័រ៌មានអ្ំពីជំងឺ COVID-19៖ ph.lacounty.gov/Coronavirus។
o ថ្នប
ំ ង្កករជំងឺ COVID-19៖
▪ VaccinateLACounty.com ស្ត្មាប់ ស្ំណួរដែលស្ួ រញឹកញាប់និងព័រ៌មានពិរ ស្ត ីពី វ ិធ្ីទទួ លោរ
ចាក់ថ្នប
ំ ង្កករ និងព័រ៌មានគផសងគទៀរ ។
▪ មជឈមណឌលទំនាក់ទំនងអ្ំពីថ្នប
ំ ង្កកររបស្់ DPH ដែលមានគលខ្ 1-833-540-0473 បគត្មើោរជូ ន
ចាប់ពីគមាង 8:00 ត្ពឹកែល់គមាង 8:30 យប់ ឬគលខ្ 2-1-1 (បគត្មើជូន 24 គមាងកនុងមួ យស្បាត ៍)
ស្ត្មាប់ជំនួយកនុងោរទទួ លថ្នប
ំ ង្កករ។
• នាយកោឋនស្ុខ្ភាពសាធ្លរណៈោលី ែ ័រញា (California Department of Public Health)
• មជឈមណឌលត្គប់ត្គងនិងទប់សាករ់ជំងឺឆ្ាង (Centers for Disease Control and Prevention)
• អ្ងគ ោរស្ុខ្ភាពពិភពគលាក (World Health Organization (WHO)
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