ិ
េ គស ្ញ ដ៏ក្រមៃនជំងឺកូ វដ‐១៩
ែដលេកើតេឡើងេ

េលើកុ

រ

ិ
កុ រ គេ្រចើនែដលេកើតជំងឺកូ វដ-១៩
គឺ ករណីែដល នេ គស ្ញ ្រ ល ។
េ ះ
៉ ង ក៏េ យ កុ រនិងយុវជនមួ យចំនួន ចេលចេចញនូ វេ គស ្ញ
សុ គ ្ម ញដ៏ក្រមខ្ល ះៗែដល ចប៉ះ ល់ ៉ ង ្ល ំងដល់មនុស វយេក្ម ងែដលេកើត
ិ
ជំងឺកូ វដ-១៩
។ េ គស ្ញ សុ គ ្ម ញេ ះ្រតវ នេ
“បណុ ំេ គស ្ញ ៃនការ
រ កេ េលើេ្រចើន្របព័ន្ធៃន ងកាយកុ រ” (Multisystem Inflammation
Syndrome in Children) ឬេ កាត់ MIS-C ។ កុ រឬយុវជនែដល នបណុ ំ
េ គស ្ញ េនះនឹង្រតវ នអនុ ្ញ តឲ ចូ លស្រ កេ កុ ងមន្ទ ីរេពទ
ំ ច់
េដើម ីទទួ លការព
ល ។ មិនែមនកុ រ្រគប់រ ូបែដល នបណុ ំេ គស ្ញ MIS-C
ិ
នឹង នេ គស ្ញ ៃនជំងឺកូ វដ-១៩
េ ះេទ េហើយកុ រមួ យចំនួន ចនឹង ន
ិ
េ គស ្ញ ៃនជំងឺកូ វដ-១៩
េ្រចើនស ្ត ហ៍ពីមុនមក ។
េ ះបីេ គស ្ញ េ ះក្រមនឹងេឃើញ នេ េលើកុ រក៏េ យ ឪពុក ្ត យនិងអ្ន ក
ែថ ំកុ រ្រតវយកចិត្តទុក ក់ មសេង្ក តេមើលកុ រនូ វេ គស ្ញ មួ យចំនួន
ដូ ច ងេ្រកាមេនះ ៖
 ្រគ ុនេ ្ដ មិន ត់េលើស២៤េ ៉ ង
 អស់ក ្ល ំង, ន រម្ម ណ៌ហត់េនឿយ ្ល ំង
 ឈឺេ ះ
 គរុះ
 ចេ ្អ រ
 ក ្ទ ល្រត ក
 ជំងឺែភ្ន ក្រកហម
 ឈឺក
សូ ម ក់ទងេវជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក ប ្ទ ន់្របសិនេបើកូនរបស់អ្នក នេ គស ្ញ
មួ យកុ ងចំេ មេ គស ្ញ
ំងេនះ ។
្របសិនេបើកូនរបស់អ្នក នេ គស ្ញ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ងេ្រកាមេនះ សូ មបញនកូ នអ្ន ក
េ មន្ទ ីរសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ ៖
 ពិ កដកដេង្ហ ើម
 ឈឺ្រទង ឬតឹង្រទង
 បបូ រ ត់ឬមុខេឡើងពណ៌ ្វ យ
 ឈឺេ ះ ្ល ំង
 វេង្វ ងវ ្វ ន់ ្ម រតី
 មិន ចដឹងខន នយូរ ឬមិន ច ្ញ ក់ដឹងខន
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្របសិនេបើអ្នកមិន នេវជ្ជ បណ្ឌិត្រប ំ្រគ រេទ សូ ម ក់ទងមកការ ិ ល័យៃន
ិ ទទួ លេស សុខ ពសហគមន៍” (Community Health Access Program or
“កម្ម វធី
CHAP) (េគហទំព័រ
រអង់េគ្ល ស) េដើម ីែស្វ ងរកទន្ត បណ្ឌិត, េវជ្ជ បណ្ឌិត ឬ
គិ នុប ្ឋ យិកា ្ន ក់ និងេស ែថ ំសុខ ព្របកបេ យគុណ ពែដលអ្ន ក
នលទ្ធ ពបង់្រ ក់ ន ។
េស កម្ម ឥតគិតៃថ្ល
េហើយ នអ្ន កបកែ្រប
រ។
 េលខទូ រស័ព្ទ: 1-800-756-5437
 អុីេម៉ល: CHAP@kingcounty.gov
 វុិបៃសថ៍: www.kingcounty.gov/CHAP (េគហទំព័រ
រអង់េគ្ល ស)
សូ មែស្វ ងយល់ចំេណះដឹងបែន្ថ មពី “មជ មណ្ឌល្រគប់្រគងនិងទប់ ្ក ត់ជំងឺឆ្លងៃន
សហរដ្ឋ េមរ ិក” (CDC) ្រពម ំងព័ត៌ នែដលេគ នបកែ្រប
េអស ៉ ញ,
កូ េរ,
េវ ត ម និង
ចិន ។
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