គណៈកម� �រសុខ�ព��រណៈៃនទី្រក �ងបូ ស��ន | ្រក�សព័ត៌�នពិត
កូ វ �ដ-19
ព័ត៌�នថ�ីសំ�ប់ៃថ�ទី 1 ែខមី� ��ំ 2020 ៖ ព័ត៌�នេ�ែត វ �វត� �៉ង�ប់រហ័ស េហើយគណៈ
កម� �រសុខ�ព��រណៈៃនទី្រក �ងបុស��ននឹងផ�យព័ត៌�នថ�ីនិងសំ�ន់
េ�េពលែដលព័ត៌�ន�ំងេ�ះ�ន។
េតើ វ �រុសកូ រ� ូ���ំ 2019 �អ� ី?
វ �រុសកូ រ� ូ���ំ 2019 (SARS CoV-2 ែដលពីមុនេគ��ល់�� 2019-nCoV)
បង� ឱ្យ�នជំងឺែដលឥឡ�វ្រត�វ�នេគេ�� កូ វ �ដ-19។ វ �រុសកូ រ� ូ� (CoV)
គឺ�អម្ប
� រធំមួយៃនវ �រុសមួ យចំនួន
ែដលប�
� លឱ្យខ� �នមនុស្ស�ន�រឆ� ងេមេ�គ
និងជំងឺ�ប់ពីជំងឺ���យធម� �រហូ តដល់ជំងឺេផ្សងេទៀតេ�យធ� នធ
់ � រ។
�រុ
�រុ
វ ស Middle East Respiratory Syndromes (MERS-CoV) និង វ ស Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS-CoV) គឺ�ឧ�ហរណ៍មួយចំនួនៃនវ �រុសកូ រ� ូ�ែដល�ច
បង� ឱ្យ�នជំងឺធ�ន់ធ�រេនះ�ន។
េតើកូ វ �ដ-19 ឆ� ង រ �ក�ល�ល�៉ងដូ ចេម� ច?
កូ វ �ដ-19 ឆ� ងពីមនុស្ស��ក់េ�មនុស្ស��ក់េទៀត។
វ �រុសេនះឆ� ង�មរយៈដំណក់ទឹកផ� វ� ដេង� ើមែដល�នផលិតេឡើង
េ�េពលអ� កែដល�នឆ� ងេមេ�គេនះក� ក ឬក�
� ស់។ ដំណក់ទឹក�ំងេនះ�ច��ត
េ�ប៉ះមនុស្សែដលេ�ែក្បរេ�ះ (ក��ងច��យ 6ហ� ីត) ។
�ក៏�ចឆ� ងេ�មនុស្ស��ក់ៗេ�យប៉ះេលើៃផ�ឬវត��ែដលកខ� ក់
េហើយមនុស្ស��ក់េ�ះយកៃដកខ� កម
់ កប៉ះ�ត់ ្រចមុះ ឬែភ� ក។
េតើកូ វ �ត 19 �នេ�គស��អ� ខ
ី � ះ?
េ�គស��រ ួម�ន្រគ �នេ�� និងជំងឺ�ក់ទងនឺងផ� វ� ដេង� ើមដូ ច�ក� ក និងពិ�កដកដេង� ើម។
ក��ងករណីធ�ន់ធ�រ �រឆ� ងេ�គ�ចប�
� លឱ្យរ�កទងសួ ត រ�កសួ ត
េ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម្រស� ច្រ�វធ� ន់ធ�រ �រចុះេខ�យត្រមងេ�ម និងរហូ តដល់
�ច��ប់ក៏�ន។ េ�គស��ៃនកូ វ �ដ-19 ្រប�ក់្របែហល�្រសេដៀងនឹងជំងឺ���យែដរ។
េតើអ�ក�ខ� ះ្របឈមនឹងេ្រ�ះ��ក់ខ�ស់ពីកូ វ �ដ-19?
មនុស្សមួ យចំនួន្របឈមនឹងេ្រ�ះ��ក់ខ�សប
់ ំផុតក��ង�រ��ក់ខ� �នឈឺ��ំងពីជំងឺេនះ។
េនះរ ួម�ន៖
• មនុស្ស�ស់ជ�
• អ� កែដល�នជំងឺ�ុៃំ រ�ធ�ន់ធ�រដូ ច�ជំងឺេបះដូ ង ទឹកេ�មែផ� ម ជំងឺសួត អ� ក�ន��ញ់េ្រចើន
្របសិនេបើអ�ក�ន្របឈមនឹងេ្រ�ះ��ក់ខ�ស់ក��ង�រ��ក់ខ� �នឈឺ��ំងពីកូ វ �ដ-19 អ� កគួ រែត៖
េ��ច់��យពីេគែដល�ចេធ� ើ�ន។ េ�ផ� ះ។
ស��កទុកេ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់ រ ួម�ំង��េំ ពទ្យ។
�ត់ វ ��ន�រប��រ�ល់ៃថ�េ�យរក�ច��យរ�ងខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទ។
េ�េពលែដលអ� កេចញេ�េ្រ�ទី��រណៈ សូ មរក�គ��តឲ្យ��យពីអ�កដៃទែដលឈឺ
កំណត់ច��យៃន�រ�ក់ទង (�៉ងេ�ច�ស់ 6 ហ� ីត) និង�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់។
េចៀស�ងេ�កែន� ងែដល�នមនុស្សេ្រចើន�មែដល�ចេធ� ើេ��ន។
េចៀស�ង�រេធ� ើដំេណើរ�ម��កម�ន� និង�រេធ� ើដំេណើរ�មយន� េ�ះ
ក��ងករណីមិន�ំ�ច់។
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េតើេយើង�ចប��រកូ វ �ដ-19 �៉ងដូ ចេម� ច?
បច��ប្បន� េនះមិន�ន���
ំ � ក់�ំងេដើម្បីប��រកូ វ �ដ-19 េទ។
វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី�រ�រ�រឆ� ងគឺេចៀស�ង�រប៉ះ�ល់នឹង វ �រុសេនះ។
គណៈកម� �រសុខ�ព��រណៈៃនទី្រក �ងបុស��នែតងែតែណ�ំឲ្យ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត��ទូ េ�
េដើម្បីជួយ�រ�រទប់��ត់�ររ �ក�ល�លៃនវ �រុស�មផ� វ� ដេង� ើមរ ួម�ន៖
�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក�៉ងេ�ច�ស់ 20 វ ��ទី។
េ្របើទឹក�ល់កុល និងែជល�ល់កុល�ងៃដ។
េចៀស�ងយកៃដកខ� ក់េ�ប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់របស់អ�ក។
េចៀស�ង�ក់ទងជិតស� ិទ�ិ�មួ យមនុស្សែដលឈឺ។
��ក់េ�ផ�ះេ�េពលអ� កឈឺ។
ខ� ប់�ត់្រចមុះរបស់អ�កេ�េពលក� ក ឬក�
� ស់។
�ងៃដ ឬេ្របើទឹក�ល់កុល�ងៃដមុនបេពលប៉ះមុខរបស់អ�ក។
មិន្រត�វផឹកេភសជ�ៈរ ួម�� មិន្រត�វែចក��រ�មួ យ�� ឬេ្របើ្រប�ប់្រប�េ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់
ទទួ ល�ន�មួ យ��េឡើយ។
�ងស��ត និងស��ប់េមេ�គេលើវត�� និងៃផ� ែដលប៉ះ�ញឹក�ប់។
្របសិនេបើអ�ក�ន�រម� ណ�
៍ ឈឺេ�យ�ន្រគ �នេ�� ក� ក ឬពិ�កដកដេង� ើម អ� កគួ រែត៖
ែស� ងរកេស�េពទ្យព��ល��ម។
មុនេពលអ� កេ��រ ��ល័យរបស់អ�កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ព ឬបន� ប់សេ���ះប��ន់
សូ មទូ រស័ព�្រ�ប់ពួកគពីេ�គស��របស់អ�ក។
េចៀស�ងប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។
មិន្រត�វេធ� ើដំេណើរេ�េពលឈឺេឡើយ។
យក្រក�សអ�ម័យ និងៃដ�វ (មិនែមនៃដរបស់អ�ក) មកខ� ប់�ត់និង
្រចមុះរបស់អ�កេ�េពលក� ក ឬក�
� ស់។
�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក�៉ងេ�ច�ស់ 20 វ ��ទី។
េ្របើទឹក�កុល�ងៃដ ្របសិនេបើមិន�ន�ប៊ូ និងទឹក។
បុគ�លិកេធ� ើ�រែផ� កសុខ�ពែដល�នទំ�ក់ទំទង�មួ យអ� កជំងឺ
ឬបុគ�លិកេធ� ើ�រ�ក់ទង�ងសុខ�ពេផ្សងេទៀត និងអ� កេឆ� ើយតបដំបូង (EMS
�ងអគ� ិភ័យ �ងប៉ូ លីស) �ំ�ច់្រត�វេធ� ើេតស� រកកូ វ �ដ-19
េ�េពល�ែដលពួ កេគ�នេ�គស��ែដល�ច�ក់ទងពី កូ វ �ដ-19។
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្របសិនេបើអ�ក�នេ�គស��្រ�ល េហើយមិន�នេ្រ�ះ��ក់ខ�ស់
េហើយមិនែមន�បុគ�លក
ិ េធ� ើ�រ�ងែផ� កសុខ�ព ឬអ� កេឆ� ើយតបដំបូង
អ� កមិន�ំ�ច់្រត�វពិនិត្យេ�យ��ល់ ឬេធ� ើេតស� េទ។
អ� កគួ រែតេ��ច់��យពីពីអ�កដៃទ�ត់ទុកដូ ច�អ� ក�នជំងឺកូ វ �ដ-19 េ�យ៖
��ក់េ�ផ�ះ េលើកែលងែតេ�ទទួ ល�រព��ល។
មិនេ�េធ� ើ�រ ��េរៀន ឬកែន� ង��រណៈ។
មិនេ្របើ�រដឹកជ��ន
� ��រណៈ ជិះរថយន� រ ួម�មួ យអ� កដៃទ ឬជិះ�ន�ក់សុី។
្របសិនេបើអ�កេចៀសមិនផុតពីជួបមនុស្សេផ្សងៗ �ក់រ�ំងមុខ្របសិន��ចេធ� ។ើ
េតើខ��ំគួរេធ� ើដំេណើរក��ងអំឡ
� ងេពលេនះេទ?
កូ វ �ដ-19 ្រត�វ�នេគ�យ�រណ៍ទូ�ង
ំ ពិភពេ�ក រ ួម�ំងរដ� �ង
ំ អស់េ��េមរ �ក។
�ន�ររ �តបន� ឹងក� �រេធ� ើដំេណើរែដល�ន្របសិទ�ិ�ពក��ងែផ� កធំៃនពិភពេ�ក។
េជៀស�ង�រេធ� ើដំេណើរ។ ពន�េពល�រេធ� ើដំេណើរែដល�នេ្រ�ងទុក។

េតើកូ វ �ដ-19 ្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច�័យ�៉ងដូ ចេម� ច?
្របសិនេបើអ�ក�នេ�គស��ដូ ច�េ�គស��ៃនកូ វ �ដ-19 េហើយ�ន
េធ� ើដំេណើរេ��ន់តំបន់មួយែដល�ន�រឆ� ង រ �ក�ល�លៃនកូ វ �ដ-19
ក��ងរយៈេពល14ៃថ�កន� ងមក អ� កផ� ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពរបស់អ�ក នឹង
េធ� ើេតស� អ� កេដើម្បីរកេមេ�គេនះ។ េបើអ�ក��ប់�នេ�គស��
េហើយ�នប៉ះ�ល់�មួ យអ� កែដល�នេធ� ើេតស� រកេឃើញលទ� ផលវ �ជ� �នៃនកូ វ �ដ-19
សូ ម�ក់ទងអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពរបស់អ�ក។
អ� កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពគួ រែតកត់្រ�ព័ត៌�នលម� ិតៃន្របវត� ិសុខ�ពរបស់អ�កជំងឺ
ែដល�ន្រគ �នេ�� និងជំងឺ�មផ� វ� ដេង� ើម។
េតើកូ វ �ដ-19 ្រត�វ�នព��ល�៉ងដូ ចេម� ច?
មិន�នវ �ធីព��ល�ក់�ក់�មួ យចំេ�ះជំងឺកូ វ �ដ-19 េទ។ អ� កែដល�នឆ� ងកូ វ �ដ-19
គួ រែតទទួ ល�នជំនួយ �រេមើលែថ�ំ និងជួ យ�ត់បន� យេ�គស��ឲ្យធូ រ្រ�ល។
្របសិនេបើអ�កគិត� អ� ក្របែហល��នប៉ះ�ល់�មួ យនឹងកូ វ �ដ-19
គួ រែត�ក់ទងអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំ សុខ�ព�ប��ន់។
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