អ្នុសាសន៍ផ្នសុខ្ភាពសាធារែៈ
ី
ពីជាំ្ឺខ្ូ វដ-១៩
COVID-19
ី
ត ើជាំ្ឺខ្ូ វដ-១៩
COVID-19 គឺជាជាំ្ឺអ្វី?
ជំងឺខូ វ ីែ-១៩ (េីមុនមកត្រូវបានគេគៅថា "ណូដវល ខូ រ ូនណាវ ីរុស novel Coronavirus") េឺជាត្បគភទគមគោេងមី
ដែលរ ីកោលដាល(ឆ្ល ង)េីមនុសសមានក់គៅមនុសសមានក់គទៀរ។ បច្ចុបបនន គនះវាមានគៅកនុងសហរែឋ ោគមរ ិកនិង
ត្បគទស ជាគត្ច្ើនគទៀរ។

ី
ត ើជាំ្ឺខ្ូ វដ-១៩តនះឆ្ល
្តោយរតបៀបណា?
អ្ន កឯកគទសដផ្នកសុខភាេកំេុងដរសិកាបដនា មគទៀរអ្ំេីការឆ្ល ងជំងីគនះ។ បច្ចុបបនន គេបានេិរថា វាឆ្ល ងតាម៖
•

តាមរយៈែំណក់ទឹកមារ់គៅគេលដែលអ្ន កមានជំងឺគនះកអ កឬកណា
ា ស់

•

រវាងមនុសសដែលគៅជិររន (ច្មាៃយត្បដហល ៦ ហវ ីរ)

•

គដាយការបះគលើថ្ផ្ាឬវរថុអ្វីមួយដែលមានគមគោេគនះគហើយបន្ទាប់មកយកថ្ែដែលបះគន្ទះមកបះមារ់ ត្ច្មុះ
ឬដភន ក

ត ើវាមានតោគសញ្ញាអ្វ ីខ្លះ?
អ្ន កដែលត្រូវបានគេគ្វ ើគោេវ ិនិច្ឆ័យគ ើញថា មានជំងឺខូរ ូនណាវ ីរុស របាយការណ៍បានគោយែឹងថា វាោច្គច្ញ
គោេសញ្ញាកនុងរយៈគេលេីរថ្ងៃ ឬ១៤ថ្ងៃបន្ទាប់េបា
ី នឆ្ល ងគោេ៖

គ្គ ុនតដៅ

ពិបាក្ដក្
ដត្ហ ើម

ក្អ ក្

ការណែនាំសគ្មាប់អ្នក្ណដលមានហានិភ័យខ្ព ស់អាចតក្ើ ជាំ្ឺ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ត្កសួ ងសុខភាេសាធារណៈដណន្ទំថា អ្ន កដែលមានហានិភ័យខព ស់ ងាយនឹងគកើរជំងឺែ៏្ៃន់្ៃរេួ រដរសានក់គៅផ្ា ះ
និងខំេាយាមគៅគោយឆ្ងៃយេីទីកដនល ងដែលមានមនុសសគត្ច្ើន។ អ្ន កដែលមានហានិភ័យខព ស់មានែូ ច្ជា៖
•

អ្ន ក្មានអាយុ៦០ឆ្នាំត

ើ្តៅ

•

មានតក្ើ ជាំ្ឺ ដូ ចជាជាំ្ឺតបះដូ ្ ជាំ្ឺសួ ឬជាំ្ឺទឹក្តនមណអអម

•

មានគ្បព័នធការពារសុខ្ភាពទន់តខ្ោយ

•

អ្ន ក្មានផ្អៃតពាះ

អ្ន កដែលមានច្មៃ ល់ថា គរើសាានភាេរបស់េួកគេោច្គ្វ ើឱ្យេួ កគេមានហានិភ័យងាយនឹងគកើរជំងឺខូ វ ីែ-១៩ ែ៏
្ៃ ន់្ៃរ េួ រដរេិគត្រះគយាបល់ជាមួ យត្េូគេទយរបស់េួកគេ។
1

អ្នុសាសន៍ផ្នសុខ្ភាពសាធារែៈ
ី
ពីជាំ្ឺខ្ូ វដ-១៩
COVID-19
ការណែនាំសគ្មាប់មនុសសគ្គប់ៗគ្នន
អ្ន កោច្ការ់បនា យហានិភ័យែល់ខល ួនអ្ន ក ជាេិគសសច្ំគពាះអ្ន កដែលងាយរងគត្រះគដាយសារជំងឺខូ វ ីែ-១៩៖
•

សានក់គៅផ្ាះគហើយកុំគច្ញគៅគត្ៅគៅទីសាធារណៈគៅគេលអ្ន កកំេុងឈឺ។

•

ជាទូ គៅ គជៀសវាងគៅទីកដនល ងមនា ីរេាបាលជំងឺ លុះត្តាដរចំបាច្់។ ត្បសិនគបើអ្នកឈឺ សូ មទូ រស័េាគៅ
ការ ិយាល័យគវជាបណឌិររបស់អ្នកជាមុនសិន មុននឹងគៅ។

•

គទះបីជាអ្ន កមិនឈឺក៏គដាយ សូ មគច្ៀសវាងគៅមនា ីរគេទយ កដនល ងដងទ ំអ្ន កជំងឺ ឬមណឌលគមើលដងទ ំ
មនុសសចស់ជោ។ ត្បសិនគបើអ្នកត្រូវការគៅមណឌលណាមួ យ សូ មកំណរ់គេលគវលារបស់អ្នកគៅទីគន្ទះ
(េាយាមកុំគៅយូរគេក គហើយរកាច្ំងាយ 6 ហវ ីរេីអ្នកជំងឺ។)

•

សូ មកុំគៅមនា ីរសគគងារះបន្ទាន់លុះត្តាដរចំបាច្់។ មនា ីរសគគងារះបន្ទាន់េឺសត្មាប់គមើលអ្ន កជំងឺឈឺ
្ៃ ន់្ៃរដរបុគណា
ណ ះ។ ត្បសិនគបើអ្នកកអ ក ត្េ ុនគៅាឬមានគោេសញ្ញាគផ្សងគទៀរ សូ មទូ រស័េាគៅត្េូគេទយ
ត្បចំសុខភាេរបស់អ្នកជាមុនសិន។

•

ការអ្នុវរា ទមាលប់អ្ន្ទម័យផ្ទាល់ខល ួនែ៏លអ ែូ ច្ជាការលាងថ្ែជាមួ យសាបូ និងទឹកគោយបានញឹកញាប់
កអ កដាក់ត្កដាសឬដកងថ្ែគហើយនិងគច្ៀងវាងបះដភន ក ការបះត្ច្មុះ ឬមារ់របស់អ្នក។

•

គៅឱ្យឆ្ងៃយេីមនុសសដែលឈឺ ជាេិគសសត្បសិនគបើអ្នកមានហានិភ័យខព ស់ោច្ឆ្ល ងជំងឺខូរ ូនណាវ ីរុស។

•

ឧសាហ៍លាងសមាអរថ្ផ្ានង
ិ វរថុដែលអ្ន កបះគោយបានញឹកញាប់ (ែូ ច្ជាថ្ែទវរគហើយនិងកុងតាក់គភល ើ

ង) ។ ផ្លិរផ្លសមាអរផ្ាះេឺជាផ្លិរផ្លដែលមានត្បសិទធភាេ។
•

សត្មាកឱ្យបានគត្ច្ើន ផ្ឹកទឹកឱ្យបានគត្ច្ើន បរ ិគភាេោហារដែលមានជីវជារិលអ និងការ់បនា យភាេ
តានរឹងកនុងច្ិរារបស់អ្នក គែើមបីដងរកាត្បេ័នធការពារសុខភាេរបស់អ្នកគោយបានរ ឹងមាំ។ .

ី
គ្បសិនតបើអ្នក្មានតោគសញ្ញាជាំ្ឺខ្ូ វដ-១៩
ឬក្៏មានសាំនួរ អ្ន ក្អាចទូ រស័ពៃ
មក្បាន៖
•

មជឈមណឌលទូ រស័េាជំងឺខូរ ូនណាវ ីរុសរបស់ ីងគោន្ីេឺ 206-477-3977។ ដខសទូ រស័េាគនះ គបើកេី
គមាង 8 ត្េឹក ែល់ គមាង 7 យប់ ជាគរៀងោល់ថ្ងៃ។

•

មជឈមណឌលទូ រស័េាជំងឺខូរ ូនណាវ ីរុសរែឋ វាសុីងគតាន 1-800-525-0127 គហើយច្ុច្សញ្ញា # ។ បណា
ា ញ
ទូ រស័េាជំនួយគនះ គបើកេីគមាង 6ត្េឹក ែល់ គមាង 10យប់ ជាគរៀងោល់ថ្ងៃ។

អ្ន កគលើកទូ រស័េាោច្ភាាប់អ្នកជាមួ យអ្ន កបកដត្បភាសា។ អ្ន កត្រូវគច្ះត្បាប់េួកគេជាភាសាអ្ង់គេល សនូ វ
ភាសារដែលអ្ន កនិយាយ។ អ្ន កត្បដហលជាោច្រង់ចំយូរ។

ិ
តគ្ ៀមខ្ល ួនជួយគ្ននតៅវញតៅមក្។
សាារ ី រ ឹ្មាាំរបស់សហគមន៍នឹ្នាំ
តយើ្ឆ្ល ្អុ គ្គ្នលាំបាក្។
www.kingcounty.gov/covid
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