សំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់ (FAQs)

ជំងឺរលាកផ្លូវែងងហើមកូរូណា (COVID-19)
1.

ង ងើ មងោគកូរណា
ូ គឺជាអ្វ?ី

ងមងោគកូរូណាគឺជាអ្មបូរងមងោគែ៏ធំមួយ។ ងមងោគជាង្រើនកនុងអ្មបូរងនេះរមលងងោគែល់ស វ ប៉ុដនែងមងោគកូរូណាមួយរំនួនមកពីស អាវ រវិវឌ្ឍ (ផ្លលស់បែូរ) ងៅជាងមងោគកូរូណាងកើ ងលើមន៉ុសសថ្ែី
ដែលអាររីកោលដាលពីមន៉ុសសងៅមន៉ុសសបាន។ ងនេះគឺជាអ្វីដែលបានងកើ ង ើងជាមួយងមងោគកូរូណាថ្ែីដែលងគសាា ល់ថា SARS-CoV-2 ដែលបងកឲ្យមានជំងឺមួយងៅថា COVID-19។
ជំងឺដែលបងកង ើងងដាយងមងោគកូរូណាងៅងលើមន៉ុសសអារមានចាប់ពជី ំងឺ្សាលងៅជំងឺមធយម ែូរជា្គុនផ្លែសាយទូងៅ។ មួយរំនួនងទៀ ែូរជាងមងោគ SARS ឬ MERS បណាែល
ឲ្យមានជំងឺធងន់ធងរែូរជារលាកសួ ជាងែើម។

2.

ែូរជំងឺផ្លូវែងងហើមងផ្សងៗងទៀ ែូរជាជំងឺ្គុនផ្លែសាយធំដែរ ងមងោគកូរូណាដែលងកើ ងលើមន៉ុសស ជាទូងៅឆ្លងងៅអ្នកែទទពីមន៉ុសសដែលបានឆ្លងងមងោគនិងមានងោគសញ្ញាតាមរយៈ៖
•

ំណក់ទឹក ូរៗដែលងកើ ង ើងតាមរយៈការកអក និងកណាែស់

•

ការបេះពាល់ជិ សនិទធ ែូរជាការដថ្ទំអ្នកដែលងកើ ជំងឹ

•

ការបេះវ ថុ ឬទផ្ៃដែលមានងមងោគងៅងលើងន្ទេះ បន្ទៃប់មកបេះមា ់ ្រម៉ុេះ ឬដននកម៉ុននឹងលាងទែរបស់អ្នក

ងយើងកំព៉ុងងរៀនសូ្ បដនថមងទៀ ជាងរៀងោល់ទថ្ងអ្ំពីថាង ងើ មងោគកូរូណាថ្ែីងនេះងាយរមលងប៉ុណាា និងង ើវាង្បើងពលប៉ុណាាងែើមបីឲ្យមន៉ុសសធ្លលក់មលួនឈឺ។ ងៅងពលដែលមានព័ ៌មាន
ងយើងនឹងជ្មាបជូនែល់អ្នក។
រូរក៉ុំសននិដាានថានរណាមានក់ដែលមានជា ិសាសន៍ ឬសញ្ញា ិណាមួយទំនងជាមានជំងឺ COVID-19។ ងមងោគថ្ែងី នេះបានឆ្លងងៅមន៉ុសសជាង្រើនជា ិសាសន៍ និងសញ្ញា ិងៅទូទំង
ពិនពងលាកទំងមូល។

3.

រំណ៉ុរសំខាន់ៗ

ង ងើ មងោគកូរណា
ូ ឆ្លងងដាយរងបៀបណា?

•
•
•

ងមងោគកូរូណាអារឆ្លងតាមរយៈការបេះពាល់ជិ សនិទធ ឬតាមរយៈការបេះវ ថុ
ទផ្ៃដែលមានងមងោគងៅងលើងន្ទេះ។
ជំហានងផ្សងៗងែើមបីបងាករការឆ្លងជំងផ្ឺ លូវែងងហើមងផ្សងងទៀ នឹងជួយបងាករ
ងមងោគកូរូណា្បងនទថ្ែីែរូ គ្នន។
Public Health កំព៉ុងមិ មំ្បឹងដ្បងទប់សាក ់ការរីកោលដាលទន
ងមងោគកូរូណា្បងនទថ្ែីងៅកនុង LA County។

• ទូរស័ព្ងទ ៅងលម 211 ងបើសិនជាអ្នកមានសំណួរបដនថម

ស្មាប់ព័ មា៌ នបដនថម៖

ង ងើ ោគសញ្ញារបស់ជងំ ឺ COVID-19 មានអ្វមី េះល ?

Thank you LA!
ជំងឺដែលបានោយការណ៍ មានចាប់ពមី ន៉ុសសដែលមានងោគសញ្ញាក្មិ ្សាលរហូ ែល់មន៉ុសសដែលមានជំងឺធងន់ធងរដែល្ ូវការងៅមនៃីរងពទយ និងសាល ប់បា ់បង់ជីវិ ក៏មាន។
ងោគសញ្ញាមានែូរជា៖
•

្គុនងតែ

•

កអក

•

ពិបាកែកែងងហើម

•

ជំងឺធងនធងរ

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
http://www.cdc.gov/coronavirus/ novel-coronavirus2019.html
World Health Organization
https://www.who.int/health- topics/coronavirus

4. ង មើ គ្ុំ រួ ងធវអ្ើ មវី េះល ងបើមមា្ុំ នងោគសញ្ញាទំងងនេះ និងបានងធវែើ ងំ ណើរងៅ្បងទសដែលបានបេះពាល់កាលពីងពលថ្ែៗី ?
នសែុតាងពីបណាែ្បងទសងផ្សងងទៀ បងាហញថាែូរជំងឺ្គុនផ្លែសាយធំដែរ មន៉ុសសភាគង្រើននឹងមានងោគសញ្ញាក្មិ ្សាល និងគួរសថិ ងៅផ្ៃេះរហូ ែល់ 24 ងមាងបន្ទៃប់ពីងលងមាន្គុនងតែ ។ មន៉ុសសមួយរំនួនគួរដ ទូរស័ព្ទទូរសពៃងៅ្គូងពទយរបស់មលួនឲ្យបានឆាប់ ែូរជាជនចាស់ជោ
ស្តសែីមានទផ្ៃងពាេះ អ្នកដែលមាន្បព័នភាធ ពសា៉ុ ំរ៉ុេះងមោយ ឬកំព៉ុងមានបញ្ញហងវជាសាស្តសែ។ ងបើសិនជាអ្នកមានការលំបាកកនុងការែកែងងហើម ឬរកោវ ថុោវមិនងៅងរេះដ កអួ រូរងៅបនៃប់សងស្តងាាេះបន្ទៃន់ ឬទូរស័ព្ងទ ៅងលម 911 ព៉ុំងន្ទេះងទវាជាការលអដែល្ ូវទូរស័ព្ងទ ៅ្គូងពទយរបស់អ្នក
ម៉ុននឹងងៅទទួលការដថ្ទំ។
អ្នកក៏គួរដ ទូរស័ព្ទងៅ្គូងពទយផ្ងដែរ ងបើសិនជាអ្នកបានបេះពាល់ជិ សនិទធជាមួយមន៉ុសសដែលមានជំងឺ COVID-19។ រូលងៅកាន់ងគហទំព័រ Center for Disease Control (CDC) ស្មាប់បញ្ាីទន់ងហ ៉ុការណ៍ទន្បងទសដែលបានឆ្លង COVID-19 ង្រើនបំផ្៉ុ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

03.03.2020 FAQ (ភាសាដមែរ)

សំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់ (FAQs)

ជំងឺរលាកផ្លូវែងងហើមកូរូណា (COVID-19)
5. ង មើ អា្ុំ រងធវងើ សែរកងមងោគកូរូណាបានដែរឬងទ?
ការងធវើង សែមិនមាន្បងោជន៍ងទ ងបើអ្នកមិនមានងោគសញ្ញា។ ងទេះជាោងណាក៏ងដាយ មន៉ុសសភាគង្រើននឹងជាសេះងសបើយងៅវិញបន្ទៃប់ពីស្មាក ែូងរនេះមិនចាំបារ់ងៅជួប្គូងពទយងទ ងបើអ្នកមានងោគសញ្ញាក្មិ ្សាល។ ងបើអ្នកពិបាកែកែងងហើម ឬរកោវ ថុោវមិនងៅងរេះដ កអួ រូរងៅជួប្គូងពទយ
ឬទូរស័ព្ងទ ៅងលម 911។ អ្នកជំងឺមួយរំនួនែូរជាជនចាស់ជោ អ្នកដែលមាន្បព័នធភាពសា៉ុ ំរ៉ុេះងមោយ ឬកំព៉ុងមានបញ្ញហងវជាសាស្តសែ គួរដ ទូរស័ព្ងទ ៅ្គូងពទយរបស់មលួនឲ្យបានឆាប់។ ងបើសិនជាអ្នកមានងោគសញ្ញាក្មិ ្សាល ងន្ទេះមិនចាំបារ់ងៅជួប្គូងពទយងៅមនៃីរងពទយង ើយ។
ងបើសិនជាអ្នកមានសំណួរ សូមទូរសពៃងៅគលីនិក ឬ្គូងពទយរបស់អ្នកម៉ុននឹងងែើររូលងៅ។

6. ង ងើ មងោគកូរណា
ូ ្ វូ បានពាបាលោងែូរងមែរ?
មិនមានការពាបាលជាក់លាក់ស្មាប់ជំងដឺ ែលបងកង ើងងដាយងមងោគកូរូណា្បងនទថ្ែីង ើយ។ ងទេះជាោងណា ងោគសញ្ញាជាង្រើនគឺអារពាបាលបាន។ ការពាបាលគឺអា្ស័យងៅងលើសាថនភាពរបស់អ្នកជំងឺ។
បរចុបបនន មិនមានវាក់សាំងងែើមបីបងាករងមងោគកូរណា
ូ ្បងនទថ្ែីងនេះងទ។ សូម្បុង្បយ័ នរំងពាេះផ្លិ ផ្លងបាក្បាស់ដែលមានដាក់លក់ និងងធវើការអ្េះអាងម៉ុសការពិ ថាអារបងាករ ឬពាបាលជំងឺថ្ែីងនេះបាន។

7. ង ងើ មងោគកូរណា
ូ កំពង៉ុ រីកោលដាលងៅកនងុ សហរែាអាងមរិកដមនងទ?
មានករណីមួយរំនួនមកងហើយដែលបានរកង ើញងៅកនុងសហរែាអាងមរិក ដែលមិនបានងធវើែំងណើរងៅ្បងទសដែលបានបេះពាល់។ ងនេះសបញ្ញាក់ថា មានការរីកោលដាលកនុងសហគមន៍ងៅកនុងសហរែាអាងមរិក ងហើយការរីកោលដាលអារនឹងបនែ។

8. ង មើ អា្ុំ រការពារមលនួ ងដាយរងបៀបណា ងៅងពលម្ងុំ ធវែើ ងំ ណើរ?
ងៅងពលងនេះ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ដណន្ទំឲ្យ្បជាជនងរៀសវាងការងធវើែំងណើរមិនសំខាន់ងៅកាន់្បងទសដែលបេះបាល់ង្រើនបំផ្៉ុ ងដាយសារជំងឺ COVID-19។ ពិនិ យងមើលងគហទំព័រព័ ៌មានអ្ំពីជំងឺ COVID-19 ស្មាប់
ការងធវើែំងណើររបស់ CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html ស្មាប់ការដណន្ទំទន់ងហ ៉ុការណ៍។ ការងធវើសកមែភាពងែើមបីបងាករការរីកោលដាលទនជំងឺផ្លូវែងងហើមងផ្សងងទៀ ែូរជា្គុនផ្លែសាយ
នឹងអារជួយទប់សាក ់ងមងោគកូរូណាបានផ្ងដែរ។ ្បឹកោជាមួយ្គូងពទយរបស់អ្នក ម៉ុននឹងងធវើែំងណើរងែើមបី្បាកែថាអ្នកបានទទួលវាក់សាំងដែលបានដណន្ទំ និងឱសថ្ដែលជាក់លាក់ស្មាប់ទិសងៅរបស់អ្នក ងែើមបីការពារស៉ុមភាពរបស់អ្នក។

9. ង រើ ដាានិបាលសហព័នធកពំ ង៉ុ ងធវសើ កមែភាពអ្វមី េះល ទក់ទងនឹងអ្នកងធវែើ ងំ ណើរមកពីរនិ ែីងគ្នក និងអ្៉ុីរង់ ?
ងដាយសារមានការផ្ៃុេះង ើងទនជំងឺ COVID-19 ងៅរិនែីងគ្នក និង្បងទសអ្៉ុីរង់ ងសរកែីបងាាប់សែីពីការងធវើែំងណើររបស់ងស វិមាន្ ូវបានដាក់ឲ្យអ្ន៉ុវ ែ៖
•

ការដាក់ក្មិ ងលើជនបរងទសទំងអ្ស់ដែលបានងធវើែំងណើរ ឬបានសថិ ងៅរិនែីងគ្នកនឺងអ្៉ុីរង់កាលពី 14 ទថ្ងម៉ុនមិនឲ្យរូលកនុងទឹកែីសហរែាអាងមរិក។ ងសរកែីបងាាប់ងនេះ អាចត្រូវបានធ្វើធ ើងវិញងដាយ្បធ្លន្ទធិប ីងរៀងោល់ 14 ទថ្ងមែង។

•

ការ ្មូវឲ្យពលរែាអាងមរិក និងសមាជិក្គួសារជិ សនិទធរបស់មលួនដែល្ ប់មកពីរិនែីងគ្នកឲ្យរូលកនុង្ពលានយនែងហាេះមួយកនុងរំងណាម្ពលានយនែងហាេះរំនួនែប់មួយងៅកនុងសហរែាអាងមរិក (ងដាយោប់បញ្ចូលទំង LAX) ដែលពួកងគនឹង្ ូវបានពិនិ យងដាយភានក់ងារ
គយ និងការពារ្ពំដែនរបស់សហរែាអាងមរិក (US Customs and Border Protection)។
o

ងបើសិនជាអ្នកងធវើែំងណើរបងាហញងោគសញ្ញាទនជំងឺផ្លូវែងងហើម ពួកងគនឹង្ ូវបានបញ្ាូនឲ្យងធវើង សែបដនថមងៅអ្គ្នរដថ្ទំស៉ុមភាព។

o

ងបើសិនជាអ្នកែំងណើរបានសថិ ងៅកនុងងម ែ Hubei ងៅងពលណាមួយកនុងរយៈងពល 14 ទថ្ងកនលងងៅ ពួកងគនឹង្ ូវដាក់ឲ្យងៅដារ់ងដាយដ កងៅទីតាំងដែលមានស៉ុវ ថិភាពមួយ និងពិនិ យតាមដានជំងឺរយៈងពល 14 ទថ្ងគិ ចាប់ពកាី របេះពាល់រ៉ុងង្កាយ
របស់ពួកងគ។

o

ងបើសិនជាអ្នកងធវើែំងណើរ កំព៉ុង្ ប់មកពីទីកដនលងងផ្សងៗងទៀ ងៅកនុងរិនែីងគ្នក និងបានសថិ ងៅជិ ករណីដែលបានបញ្ញាក់ទនងមងោគកូរូណា្បងនទថ្ែី ពួកងគក៏អារ្ ូវដាក់ឲ្យងៅដារ់ពីងគរយៈងពល 14 ទថ្ងគិ ចាប់ពកាី របេះពាល់រ៉ុងង្កាយផ្ងដែរ។

o

ងបើសិនជាអ្នកងធវើែំងណើរ កំព៉ុង្ ប់មកពីដផ្នកងផ្សងៗងទៀ ទនរិនែីងគ្នក ងហើយពួកងគមិនបានសថិ ងៅជិ ករណីដែលបានបញ្ញាក់ទនងមងោគកូរូណា្បងនទថ្ែី ពួកងគនឹង្ ូវបានអ្ន៉ុញ្ញា ឲ្យងធវើែំងណើរងៅទិសងៅរ៉ុងង្កាយរបស់ពួកងគ ដែលពួកងគ
នឹង្ ូវបានពិនិ យតាមដានងដាយន្ទយកដាានស៉ុមភាពសាធ្លរណៈកនុង ំបន់របស់មលួន និង្ ូវបានងសនើឲ្យងៅផ្ៃេះ និងងរៀសវាងទីកដនលងសាធ្លរណៈរយៈងពល 14 ទថ្ងគិ ចាប់ពកាី របេះពាល់រ៉ុងង្កាយ។

10. ង រើ ដាានិបាលសហព័នកធ ពំ ង៉ុ ងធវសើ កមែភាពអ្វមី េះល ទក់ទងនឹងអ្នកងធវែើ ងំ ណើរមកពី្បងទសដែលបានបេះពាល់ងផ្សងងទៀ ?
CDC កំព៉ុងដណន្ទំឲ្យអ្នកងធវើែំងណើរទំងឡាយមកពីបណាែ្បងទសដែលមានការផ្ៃុេះង ើងទនជំងឺ COVID-19 ដែលមានអ្ការៈ្គុនងតែ កអក ឬពិបាកែកែងងហើមកនុងរយៈងពល 14 ទថ្ងបន្ទៃប់ពីចាកងរញ គួរដ ទូរស័ព្ងទ ៅ្គូងពទយរបស់មលួន និងសថិ ងៅដារ់ពីងគងដាយមលួនឯង
(ងរៀសវាងការបេះពាល់ជាមួយអ្នកែទទ និងមិន្ ូវងធវើែំងណើរតាមមងធាបាយសាធ្លរណៈងៅងពលឈឺ)។

03.03.2020 FAQ (ភាសាដមែរ)

សំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់ (FAQs)

ជំងឺរលាកផ្លូវែងងហើមកូរូណា (COVID-19)
11. ង ើ Public Health នឹងងធវកាើ រពិនិ យតាមដានអ្នកងធវែើ ងំ ណើរដែលបានសថិ ងៅដារ់ងដាយដ កពីងគងដាយមលនួ ឯងោងែូរងមែរ?
ជាមួយការដណន្ទំស្មាប់ការងធវែើ ំងណើរថ្ែីងនេះ Public Health នឹងងធវើការពិនិ យតាមដានជា្បចាំងៅងលើករណីសកាែន៉ុពល ងែើមបីងមើលថាង ើពួកងគងរញងោគសញ្ញាណាមួយ ឬងកើ ្គុនងតែ ឬក៏អ្ ់។ ងនេះគឺជាែំងណើរការែូរគ្នន ដែលងយើងង្បើ្បាស់ជាមួយជំងឺឆ្លងងផ្សងងទៀ ែូរជា
ជំងឺកស្តញ្ាិលជាងែើម។ Public Health ក៏នឹងពិនិ យតាមដានការបេះពាល់រយៈងពល 14 ទថ្ងបន្ទៃប់ពីងពលងវលាទនការបេះពាល់រ៉ុងង្កាយរបស់ពួកងគ ដែលបន្ទៃប់ពីងន្ទេះពួកងគនឹងដលងមានហានិន័យងកើ ជំងឺ COVID-19។

12. ង មើ អា្ុំ រងធវអ្ើ មវី េះល ងែើមបីការពារមលនួ និងអ្នកែទទពីជងំ ផ្ឺ វលូ ែងងហមើ ែូរជា 2019-nCoV ងនេះ?
ែូរជំងឺផ្លូវែងងហើមងផ្សងៗងទៀ ដែរ ទំងងនេះគឺជាជំហានងផ្សងៗដែល្គប់គ្នន អារងធវើបានជាងរៀងោល់ទថ្ងងែើមបីកា ់បនថយហានិន័យទនការងកើ ជំងឺ ឬរមលងងមងោគងៅអ្នកែទទ។
អ្នកគួរដ ៖
•

សថិ ងៅផ្ៃេះងៅងពលអ្នកឈឺ។

•

លាងទែរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាបូ និងទឹកឲ្យបានោ់ ង ិរ 20 វិន្ទទី ជាពិងសសបន្ទៃប់ពីងៅបនៃប់ទឹក ម៉ុនងពលបរិងភាគអាហារ និងបន្ទៃប់ពីញីសងមោរ កអក ឬកណាែស់។

•

ងបើសិនជាមិនមានសាបូ និងទឹក សូមង្បើទឹកអ្ន្ទម័យលាងទែដែលមានជា ិអាល់ក៉ុលោង ិរ 60%។ រូរលាងទែជាមួយសាបូ និងទឹកជានិរច ងបើសិនជាងមើលង ើញថាទែកមវក់។

•

ងរៀសវាងការបេះដននក ្រម៉ុេះ និងមា ់របស់អ្នកងដាយង្បើទែដែលមិនទន់បានលាង។

•

ដាក់ក្មិ ងលើការបេះពាល់ជិ សនិទធ ែូរជាការងថ្ើប និងការង្បើដពង ឬ្បដាប់្បដាញាុ ំរួមគ្ននជាមួយមន៉ុសសដែលឈឺ។

•

សមាអ និងសមាលបងមងោគងៅងលើវ ថុ និងទផ្ៃដែលបានបេះញឹកញាប់ ងដាយង្បើទឹកបាញ់លាងកនុងផ្ៃេះធមែតា ឬ្កណា ់ជូ ។

•

្គបមា ់ងពលអ្នកកអក ឬកណាែស់ងដាយង្បើ្កណា ់ជូ មា ់ បន្ទៃប់មកងបាេះងចាល្កណា ់ជូ មា ់កនុងធ៉ុងស្មាម។ ងបើសិនជាអ្នកមិនមាន្កណា ់ជូ មា ់ សូមង្បើទែអាវរបស់អ្នក (មិនដមនទែរបស់អ្នកងទ)។

•

ទទួលការចាក់ថានំបងាករ្គុនផ្លែសាយងែើមបីបងាករជំងឺ្គុនផ្លែសាយ ងបើសិនជាអ្នកមិនទន់បានងធវើងៅរែូវងនេះ។

13. ង មើ គ្ុំ រួ ពាក់មាស់ដែរឬងទ?
ងគមិនបានដណន្ទំឲ្យមន៉ុសសដែលមានស៉ុមភាពលអពាក់មាស់ងែើមបីការពារមលួនពីជំងឺ COVID-19 ង ើយ ល៉ុេះ្តាដ អ្នកជំន្ទញដថ្ទំស៉ុមភាពដណន្ទំឲ្យងធវើែូងចានេះ។ មាស់គួរដ ្ ូវបានង្បើងដាយមន៉ុសសដែលមានជំងឺ COVID-19 ដែលមានងោគសញ្ញា ងែើមបីការពារអ្នកែទទពីការឆ្លង។
ប៉ុគាលិកដថ្ទំស៉ុមភាព និងមន៉ុសសងផ្សងងទៀ ដែលកំព៉ុងដថ្ទំនរណាមានក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ងៅកនុងបរិបទជិ សនិទធ គួរដ ពាក់មាស់។

14. ង អាើ រមានការបិទសាលាងរៀន ឬអាជីវកមែដែរឬងទ?
ងបើសិនជាជំងឺ COVID-19 កំព៉ុងរីកោលដាលោងទូលំទូលាយកនុងសហគមន៍ វា្បដហលជាចាំបារ់ងែើមបីដណន្ទំឲ្យសាលាងរៀន ឬអាជីវកមែបិទងែើមបីជួយទប់សាក ់ការរីកោលដាលទនជំងឹ។ Public Health កំព៉ុងងលើកទឹករិ ែឲ្យសាថ ប័ន និងសាលាងរៀនងធវើការពិនិ យង ើងវិញ
និងងធវើបរចុបបននភាពគង្មាងសងស្តងាាេះបន្ទៃន់របស់មលួន និងពិចារណាពីវិធីងែើមបីបនែងសវាកមែរំបារ់បំផ្៉ុ ងបើសិនជា្ប ិប ែិការងៅនឹងកដនលង្ ូវដ កា ់បនថយជាបងណាែេះអាសនន។ ្បឹកោជាមួយសាលាងរៀន ឬមណឌ លដថ្ទំងពលទថ្ងរបស់កូនអ្នក ងែើមបីដសវងយល់ពីដផ្នការ្ប ិប ែិការកនុង្គ្នអាសននរបស់
ពួកងគ និងង្ ៀមមលួនជាម៉ុនស្មាប់ការងរៀបរំការដថ្ទំក៉ុមារជង្មើសងផ្សងដែលអារងធវើបាន។ ្បឹកោជាមួយនិងោជកផ្ងដែរ និងដសវងយល់ពីអ្វីដែលងគអារងសនើឲ្យអ្នកងធវើ ងបើសិនជាមានការបិទ ឬកា ់បនថយ្ប ិប ែិការងៅកដនលងងធវើការរបស់អ្នក។

15. ង មើ អា្ុំ រងធវអ្ើ មវី េះល ងបើមអ្្ុំ នៃេះសា(តាន ងឺ ក្នុងចិរ)ត ងដាយសារជំងឺ COVID-19?
ងៅងពលអ្នកសាែ ប់ឮ អាន ឬទសសន្ទព័ ៌មានអ្ំពីការផ្ៃុេះង ើងទនជំងឺឆ្លង វាជាងរឿងធមែតាដែលមានអារមែណ៍អ្នៃេះសា និងបងាហញអ្ការៈតាន ឹង—សូមបីងៅងពលដែលការផ្ៃុេះង ើងងន្ទេះបេះពាល់ែល់មន៉ុសសដែលសថិ ងៅឆាងយពីកដនលងដែលអ្នករស់ងៅ ងហើយ
អ្នកមានហានិន័យទបកនុងការធ្លលក់មលួនឈឺក៏ងដាយ។ វាជាការសំខាន់កនុងការដថ្ទំស៉ុមភាពផ្លូវកាយ និងស៉ុមភាពផ្លូវរិ រែ បស់អ្នក។ ស្មាប់គនលឹេះអ្ំពីអ្វីដែលអ្នកអារបានងែើមបីងដាេះ្សាយបញ្ញហងនេះ រូរអាន "ការងដាេះ្សាយភាពតាន ឹងកនុងអ្ំ ុងងពលការផ្ៃេះជំងឺឆ្លង (Coping With Stress
During Infectious Disease Outbreaks)" ងៅងលើងគហទំព័រ Public Health។ ស្មាប់ជំនួយ រូរទូរសពៃងៅ The Los Angeles County Department of Mental Health Access Center 24/7 ដមសទូរសពៃជំនួយតាមរយៈងលម (800)
854-7771 ឬទូរស័ព្ទងៅងលម 2-1-1។

03.03.2020 FAQ (ភាសាដមែរ)

សំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់ (FAQs)

ជំងឺរលាកផ្លូវែងងហើមកូរូណា (COVID-19)
16. ង មើ អា្ុំ រងធវអ្ើ ងវី ផ្សងបានងទៀ ?
•

ដសវងរកអ្នកផ្ ែល់ងសវាដទំថ្ ស

•

បំងពញកនុងប្ ដាប់ការពារករណីបន្ទន់របៃ ស់អ្
ងផ្ សងៗងទ ទៀ ។

•

បនែករា ងលលើកទឹករិ ែឲ្ យមានបរិោកាសសាវគមន៍ស្

•

រូរពិនិ យជាមួយ្បនពដែលបានទ
o

៉ុម

ាពបើសងបិនជាអ្នកមិនទន់មានងៅង ើយ។
ាន់ៗដែលអ្បារងបើបានពីរបីទងថ្កនុងករណី ្មូវឲ្យសថិ ងៅដារ់ពីងគ។ ងទ

មាប់សមាជិកទំ ងស់អ្ របស់សហគមន៍ងយយើង។

៉ុករិ ែជានិរមាចសប្់ព័ ៌មាន្ ឹម្ ូវ ទន់ងហ

៉ុការណ៍
ំពីងមងោគកូ
អ្ រ ូណបា្ ងនទែី។ថ្

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ថាន ក់ជា ិ)
▪

o

នកែូរជា អាហរ ទឹក និងការផ្ ា ់ផ្ ាង់សំ

http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html

World Health Organization (WHO, អ្នែរជា ិ)
▪

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

ងបើសិនជាអ្នកមានសំណួរ និងរង់ជដជកជាមួយនរណាមានក់ រូលទូរស័ព្ងទ ៅងលម 2-1-1
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បីជាវាមិនទំនងជា
កើ ងកើងក៏ងដាយ វាជាការសំ

ាន់ដែល្ូវ្ង ៀមមលួនែូរដែលអ្នកងធវើរំងពា

ករណីសតងាងស្ា

ទៃន់ បន្

