ការដែទំខល ួនរបស់អ្នកឬសមាជិកគ្រួ ស្នរទល់នឹង
COVID-19 ពៅពរហដាាន
ប្រសិនបរើអ្នក ឬសមាជិកននប្ក ុមប្រួ សារររស់អ្នកបានប្វ ើបេសត បោយមានលទ្ធ ផលវិ ជ្ជមា មានសប្មារ់
COVID-19 និងអាចទ្ទ្ួ លការថែទបាំ ៅកនុងបរហោានបាន សូ មបមើលការថែនាំបនេះប ើមបី
ការពារឱ្យអ្ន ក និងប្ក ុមប្រួ សារររស់អ្នកមានសុិេថ ិភាព និងបជៀសវាងការរ ើករាលោលបោយការឆ្ល ង
បមបរារ ល់អ្នក នទ្កនុងប្រួ សារនិងសហរមន៍ររស់អ្នក។

ចំព

ោះអ្ន កជំងឺដែលមាន COVID-19

សូ មប្វ ើតាមការថែនាំទង
ាំ បនេះ៖
1. ស្ននក់ពៅផ្ទោះពលើកដលងដែពេ
លពៅទទួ លការដែទំ
សុខភាេ។

6. លាងសមាអែដែរបស់អ្នក
ជាមួ យនឹងស្នបូ និង
ទឹក (ឬពគ្បើទឹកលាងដែ
ដែលមានជាែិ
អាល់កល
ុ សមាអែ) ឱ្យ
បានញឺកញាប់។

2. ពៅទូ រស័េទជាមុខ មុនពេល
ពៅជួបគ្រូពេទយរបស់អ្នក។

7. កុំពគ្បើរ ួមរបស់របរកនុងផ្ទោះ
ផ្ទទល់ខល ួន រ ួមរញ្ចល
ូ ទ ាំងចាន
ថកិផឹកទ្ឹក ថពង
បប្រឿងប្រោរ់រ រ ជ្បភារអាហារ
កថនសង ឬពូ ក។

3. ពៅដាច់េីមនុស្ សនិងសែវ
ពផ្េងពទៀែពៅកនុងផ្ទោះរបស់អ្នក។
ចាំនុចបនេះរ ួមរញ្ចល
ូ ទ ាំងការសានក់បៅ
កនុងរនទ រ់ថេមួ យថ លបៅ
ឆ្ងាយពីមនុសសបផសងបទ្ៀេ និងការបប្រើ
បៅរនទ រ់ទ្ឹកោច់បោយថែក
ប្រសិនបរើមាន។

8. សមាអែដផ្ទដែលបាន
"ប៉ាោះញឺកញាប់" ទំងអ្ស់ ូ ចជាេុ
កាលបមបសាទវ រងគ ន់ ទ្ូ រស័ពទ
និងេុថកបរថប្ររាល់នែាបោយបប្រើទ្ឹក
បាញ់លាងសមាាេកនុងផទ េះ
ឬប្កណាេ់ជូេ។

4.

ក់មា៉ាស់ការ រ (ពបើមាន)
ពៅពេលដែលអ្ន កពៅដកែរ
មនុសេពផ្េងពទៀែ។

5. ខទ ប់មាែ់ និងគ្ចមុោះរបស់អ្នក
ជាមួ យនឹងគ្កដាស់អ្នាម័យ
ពៅពេលដែលអ្ន កកអ ក ឬកណ្ត
ា ស់។

9. កុបាំ រៀរចាំ ឬបលើកមហរអាហារឱ្យ
ូ
អ្ន ក នទ្។

សូ មតាមោនបមើលបរារសញ្ញាថ លកាន់ថេ្ា ន់្ារ
បោយខ្ល ួនឯងរ ួមមាន៖

• កាន់ថេពិបាក ក បងហ ើម
• បកើេការិបងវ ងែមីៗ ឬ
• កាន់ថេចុេះបខ្ោយបៅៗ
ប្រសិនបរើអ្នកមានបរារសញ្ញាកាន់ថេ្ា ន់្ារឬែមីៗ
ទ ាំងបនេះ ឬបផសងបទ្ៀេ សូ មទ្ូ រស័ពទបៅការ ជ្យាល័យអ្ន កផត ល់បសវា
ថែទ ាំសុខ្ភាពចមបងររស់អ្នក។
ប្រសិនបរើអ្នកជួ រប្របទ្េះនឹងភាពអាសនន ថផន កសុខ្ភាព និងប្េូិ
ការបៅទ្ូ រសពទ បៅបលខ្ 911 សូ មជូ ន ាំែឹង ល់
សេវាសេជ្ជ សាស្រេតបន្ទាន់ (Emergency Medical Services, EMS)
ថាអ្ន កមាន COVID-19។ ការប្វ ើ ូ បចន េះនឹងអ្នុញ្ញាេឱ្យពួ កបរ
ចាេ់ ិ ជ្ធានការប្រ ុងប្រយ័េនឱ្យបានប្េឹមប្េូិប ើមបីធានសុិេថ ិភាព
ររស់អ្នករាល់គ្នន។

ចំព

ោះសមាជិកគ្រួ ស្នរ និងអ្ន កដែទំកនុងផ្ទោះ

ប្រសិនបរើអ្នកទ្ាំនក់ទ្ាំនងយា៉ាងជិេសន ិទ្ធជាមួ យគ្នន ឬជាអ្ន កបមើលថែសមាជិកប្រួ សារថ លមាន COVID-19, សូ មអ្នុិេត
តាមការថែនាំទ ាំងបនេះសប្មារ់ខ្ល ួនអ្ន ក៖

គ្រប់គ្រងពោរសញ្ញា
1. តាមោនសុខ្ភាពររស់អ្នកឱ្យជារ់។ បៅទ្ូ រស័ពទបៅ

3. តាមោនបរារសញ្ញាររស់អ្នកជាំងឺ។

ប្រសិនបរើអ្នកជាំងឺឈឺកាន់ថេខ្លាំង បៅទ្ូ រស័ពទបៅអ្ន ក
ផត ល់បសវាថែទ ាំសុខ្ភាពររស់ពួកបរ និងពនយល់ថាអ្ន កជាំងឺមាន
COVID-19 តាមការរញ្ញមាក់ពីមនទ ីរពិបសា្ន៍។
ប្រសិនបរើអ្នកជាំងឺមានសាថនភាពអាសនន ខ្ងសុខ្ភាព បហើយ
អ្ន កប្េូិចាាំបាច់ បៅទ្ូ រសពទ បៅបលខ្ 911 សូ មជូ ន ាំែឹង ល់
ប្ក ុមចុេះជួ យថាអ្ន កជាំងឺឆ្លង COVID-19 ។

អ្ន កផត ល់បសវាថែទ ាំសុខ្ភាពចមបងភាលមៗប្រសិនបរើអ្នកមានអាកា
រជាំងឺថ លរង្ហហញពីបរារសញ្ញា COVID-19
(មានប្រ ុនបដៅ កា ក ងហ ក់)។

2. សូ មប្បាក ថាអ្ន កយល់និងអាចជួ យអ្ន កជាំងឺតាមការថែនាំររស់
អ្ន កផត ល់បសវាថែទ ាំសុខ្ភាពររស់ពួកបរសប្មារ់ការថែទ ាំ ប្ពម
ទ ាំងយល់ពីេប្មូិការជាបគ្នលបៅផទ េះ (ការទ្ិញបប្រឿងបទ្ស និង
ថានតា
ាំ មបិជមា រញ្ញមា) ។

រកាចមាាយ
1. សមាជិកកនុងប្រួ សាររួ រថេសានក់បៅកនុងរនទ រ់មួយបផសង
បទ្ៀេ និងប្េូិរាំថរកពីអ្នកជាំងឺឱ្យបានបប្ចើនរាំផុេ
បោយបប្រើរនទ រ់បរងនិងរនទ រ់ទ្ឹកោច់បោយថែក
ប្រសិនបរើមាន។

3. សមាជិកប្រួ សារបផសងបទ្ៀេ (អ្ន កមិនឈឺ) រួ រថែទ ាំ
សេវ ចិញ្ចឹមបៅកនុងផទ េះ។

4. ប្េូិប្បាក ថាទ្ីធាលថ លបប្រើរ ួមបៅកនុងផទ េះមាន
ខ្យល់បចញចូ លបានលា (ឧ៖ មា៉ាសុីនប្េជាក់
ឬបរើករងអច)
ួ ។

2. សូ មកុាំអ្នុញ្ញាេឱ្យអ្ន កមកបលងថ លមិនចាាំបាច់មកចូ ល
កនុងផទ េះ។

ការអ្នុវែា ន៍អ្នាម័យលអ
1.

អ្នុិេត ការលាងន ជាញឹកញារ់។ លាងសមាា
េន ររស់អ្នកឱ្យបានញឹកញារ់ជាមួ យសារូ និងទ្ឹកយា៉ាងបហា
ចណាស់ 20 វិ ជ្នទ្ី (លា រាំផុេ) ឬបប្រើទ្ឹកលាងន ថ លមានជាេិ
អាល់កុលកនុងកប្មិេពី 60 បៅ 95% បោយលាងប្ររ់នផទ
ទ ាំងអ្ស់ននន ររស់អ្នក បហើយប្េ ុសរ ួមគ្ននរហូ េ ល់ន សង េ។
ួ

2.

បចៀសវាងការរ៉ាេះថនន ក ប្ចមុេះ និងមាេ់ររស់អ្នកបោយ
ន ថ លមិនបានលាង។

3.

អ្ន ក និងអ្ន កជាំងឺរួរពាក់មា៉ាស់ការពារ ប្រសិនបរើអ្នក
បៅកនុងរនទ រ់រ ួមគ្នន។

4.

ក់មា៉ាស់ការ រដែលអាចពោលបាន និង
ពគ្ស្នមដែពៅពេលដែលអ្ន កគ្ែូវោប់ ឬប៉ាោះឈាម លាមក ឬស្ន
រធាែុោវេីោងកាយរបស់អ្នកជំងឺ។
ទ្ុកររស់រររកខ្វ ក់បអាយឆ្ងាយពីខ្ល ួនអ្ន ក។
ប្រសិនបរើបប្សាមន បប្រើបហើយ បោេះ និងបបាេះបចាលបប្សាមន កនុ
ងសប្មាមថ លអាចោក់ជាមួ យែង់បាលសទ ិក។
លាងន ជាមួ យសារូ និងទ្ឹក ឬទ្ឹកលាងន ជាេិអាល់កុលភាល
មៗ។

5.

6.

ោក់បប្សាមន មា៉ាស់ និងិេថុថ លប្រឡាក់បផសងបទ្ៀេ
ទ ាំងអ្ស់ថ លបានបប្រើរ ួចបៅកនុងិេថុផទក
ុ ថ លចងឱ្យជិេ
មុនបពលថ លបបាេះពួ កបរបចាលជាមួ យសាំរាមកនុង
ផទ េះបផសងបទ្ៀេ។ លាងសមាាេន ររស់អ្នកជាមួ យសារូ និងទ្ឹក
ឬទ្ឹកលាងន ថ លមានជាេិអាកុលភាលមៗ រនទរ់ពីទ្ុកោក់
ររស់ទង
ាំ បនេះរ ួច។

7.

បជៀសវាងការបប្រើររស់ររររ ួមកនុងប្រួ សារ ជាមួ យអ្ន កជាំងឺ ូ ចជា
ថកិទ្ឹក បប្រឿងប្រោរ់រ រ ជ្បភារ កថនសង សបមល ៀករាំពាក់
និងពូ ក។ រនទរ់ពីអ្នកជាំងឺបប្រើររស់រររទ ាំងបនេះបហើយ
អ្ន ករួ រថេលាងសាំអាេពួ កបរឱ្យបានសាាេលា ។

8.

បោេះបចញនិងបបាកសបមល ៀករាំពាក់ ឬពូ កថ លជារ់ឈាម
លាមក ឬសារធាេុរាិពីរាងកាយបៅបលើពួកបរភាលមៗ។

9.

លាងសមាាេបលើនផទ ថ ល "រ៉ាេះពាល់ញឹកញារ់” ូ ចជាេុ
កាលបមបសាទវ រងគ ន់ ទ្ូ រស័ពទ និងេុថកបរថប្ររាល់នែា បោយបប្រើ
ទ្ឹកបាញ់លាងសមាាេកនុងផទ េះ ឬប្កណាេ់ជូេ

បបាេះមា៉ាស់ និងបប្សាមន បចាល រនទរ់ពីបប្រើពួកវារ ួច។
កុាំបប្រើមតងបទ្ៀេ។

ប្រសិនបរើអ្នករស់បៅជាមួ យសមាជិកប្ក ុមប្រួ សារររស់អ្នក អ្ន កក៏ប្េូិបៅោច់បោយថែកពីអ្នក នទ្ផងថ រ។
បៅទ្ូ រស័ពទបៅប្ក ុមប្រឹកោនិបាលសុខ្ភាពកនុងប្ស ុកររស់អ្នកសប្មារ់ការថែនាំ។ រកបមើលប្ក ុមប្រឹកោនិបាលសុខ្ភាព
ប្រចាាំទ្ីប្ក ុង ឬទ្ីប្រជុជ
ាំ នររស់ អ្ន កបៅតាមអ្ុីន្ឺែិេ ឬបៅបៅកាន់សាលាប្ក ុង ឬប្ស ុកររស់អ្នកប ើមបីរកបលខ្ទ្ូ រស័ពទ។
ប្រសិនបរើអ្នកប្វ ើការបៅកនុងថផន កថែទ ាំសុខ្ភាព អ្ន ករួ រថេទ្ូ រសពទ បៅកាន់ថផន ក សុខ្ភាព
ការង្ហរររស់និបយាជកររស់អ្នក ។

ការដែនាំបដនែ មពទៀែសគ្មាប់ខល ួនអ្ន កនិងគ្រួ ស្នររបស់អ្នកចំព ោះការការ
អាចរកបានពៅពលើពរហទំេ័ររបស់ CDC៖ cdc.gov/coronavirus

រការរ ីកោលដាលដនពមពោរ COVID-19

