
• មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នវ �រុសេនះមិនឈឺធ�ន់េទ ប៉ុែន�អ�កជំងឺមួយចំនួនឈឺធ�ន់ េហើយ�ច្របែហល�្រត�វេ�មន� ីរេពទ្យ។

• មនុស្ស�ស់ និងអ�កែដល�ន��រៈជំងឺ�ុៃំរ��ចនងឹ�យ្របឈមនឹងជំងឺធ�ន់ធ�រ។

• មនុស្ស�គេ្រចើនែដលឈឺេ�យ�រវ �រុស�ប់េផ�ើមសង្័សយ��នេ�គស�� ចេ�� ះពី 2 េ� 14 ៃថ� ប�� ប់ពីពួកេគ�ប់េផ�ើមឆ�ង។

 េតើ COVID-19  រ �ក�ល�លពីមនសុ្ស�� ក់េ��� ក់េទៀត�៉ងដូចេម�ច? 
•  វ �រុសេនះ�ក់ដូច�រ �ក�ល�ល�� ំងពីមនុស្ស�� ក់េ�មនុស្ស�� ក់េទៀត។

• រ�ងមនុស្សែដល្រ�្រស័យ�ក់ទងជិត��  (ក� �ងច�� យ្របែហល 6 ហ� ីត) ។

• �មរយៈ�តុ�វពីផ� �វដេង� ើម េ�េពលែដលអ�កឈឺក�ក ឬក�� ស់េ�ែក្បរអ�កដៃទ។�តុ�វ�ងំេនះ�ច

ចូលេ�ក� �ង�ត់ ឬ្រចមុះរបស់មនុស្សែដលេ�ជិត ឬ�ច្រស�បចូលក� �ងសួត។

• �ក៏�ចរ �ក�ល�លេ�េពលមនុស្ស�� ក់ប៉ះវត� �មួយែដល�នវ �រុកូរ��ូ េហើយប�� ប់មក ប៉ះ�ត់្រចមុះ ឬែភ�ករបស់ខ� �ន។

 េតើនរ�្របឈមនងឹ�នភិ័យ�រឆ�ង COVID-19? 
• បច� �ប្បន� េនះ �និភ័យៃន�រឆ�ងវ �រុសេ�ទី្រក �ង Philadelphia គឺស� ិតក� �ងក្រមិត�ប�ស់។

• មនុស្ស�េ្រចើនែដល�នឆ�ងវ �រុសេនះ គឺឆ�ងេ�េពលពួកេគេធ� ើដំេណើរេ�ទីកែន�ងែដលកំពុង�ន�ររ �ក�ល�ល។

• អ�កែដលស� ិតក� �ងតំបន់ែដលរងផលប៉ះ�ល់�េពលថ�ីៗេនះ ឬេ�ែក្បរអ�កែដល�នវ �រុសេនះស� ិតក� �ង

�និភ័យឆ�ង COVID-19 ខ�ស់បំផុត។

 េតើខ� � ំ�ច�រ�រខ� �នពី�រឆ�ង COVID-19 �៉ងដូចេម�ច? 
• ពុំ�ន�� ក់�ំងេដើម្បី�រ�រពីវ �រុសេនះេ�េឡើយ។ វ �ធីល� បំផុតេដើម្ីបេចៀស�ងពី�រឆ�ងវ �រុសេនះ

គឺអនុវត�នូវសកម��ព�ងំអស់ែដលអ�កេធ� ើ�ធម��ក� �ងរដូវ្រត�ក់ និង�� �យេដើម្ីបេចៀស�ងកុំឱ្យឈឺ
ឬេធ� ើឱ្យមនុស្សេផ្សងេទៀតឈឺ៖

• �ងៃដរបស់អ�កឱ្យ�នញឹក�ប់�មួយ�ប៊ូ  និងទឹក ឬេ្របើទឹក�ងៃដស�� ប់េមេ�គ។

• ព��មមនិប៉ះែភ�ក ្រចមុះ ឬ�ត់របស់អ�ក ្របសិនេបើអ�កមនិ�ន�ងៃដ។

• ព��មេ�ឱ្យ�� យពីមនុស្សែដលឈឺ។

• ្របសិនេបើអ�កឈឺ សូមេ�ផ�ះ េហើយព��មេ�ឲ្យ�� យពីមនុស្សេផ្សងេទៀត។
• ្រគប�ត់ និង្រចមុះរបស់អ�ក�និច��មួយនឹង្រក�ត់ ឬៃដ�វរបស់អ�កេ�េពលែដលអ�កក�ក ឬក�� ស់។

ទំព័រទី 1 

អ�ក្របែហល��� ប់�នលរឺចួេហើយអំពី COVID-19 េ�ក� �ងប�� ញ�រព័ត�៌ន�េពលថ�ីៗេនះ។

• COVID-19 គឺ�វ �រុសែដល្រត�វ�នរកេឃើញដំបូងេ� ែខធ� � �� ំ 2019 ។ ករណីដំបូងៃនជងឺំេនះ្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង្របេទសចិន។

• េ�យ�រែត��ករណីថ� ីដូេច�ះេយើងកំពុងសិក�អំពីវ �រុសេនះ។ព័ត៌�ន�ច�ន�រ�� ស់ប� �រ�ញឹក�ប់។

• រហូតមកទល់េពលេនះ េយើងដឹង�ជំងឺឆ�ងេនះេមើលេ�ដូច�វ �រុសផ� �វដេង� ើមេផ្សងៗេទៀត ដូច��� �យ ឬជំងឺ�� �យ ដូេច�ះែដរ។

• អ�កែដល�នផ� �កវ �រុសេនះ េពលខ�ះ�ន��រៈេ�� ខ� �ន ក�ក ឬពិ�កដកដេង� ើម។

េតើេ�គស�� របស់ COVID-19 �នអ�ខី�ះ? 

ែខមិ� �� ំ 2020 
�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពេ� 2/27/20 

្រពឹត� ិប័្រតេ�ះពុម�ពិេសសស� ីពីសុខ�ព៖ជម� ឺ Coronavirus 2019 (COVID-19) 

បន�េ�ទំព័រ
ទី 2 



2 

េ�គស�� ែដលអ�កគួររកេមើល គឺ៖ 

េតើ�រេធ� ើដំេណើរេ��ន់កែន�ងែដលករណី COVID-19 �នេកើតេឡើង �នសុវត� ិ�ពែដរេទ? 

្រពឹត� ិប័្រតេ�ះពុម�ពិេសសស� ីពីសុខ�ព៖ជម� ឺ Coronavirus 2019 (COVID-19) ែខមី� �� ំ2020 

• �រេ្របើ�៉ស្រត�វ�នែណ�ំឲ្យ�ក់ស្រ�ប់ែតអ�កែដល�ច�ន ឬ្រត�វ�នប�� ក់��នវ �រុស េហើយ

អ�កែថរក�ពួកេគែតប៉ុេ�� ះ។

 េតើអ�កព��លCOVID-19 �៉ងដូចេម�ច? 
• មនុស្ស�គេ្រចើនែដល�នវ �រុសេនះ�នធូរ្រ�ល េ�យ្រ�ន់ែតស្រ�ក ផឹកទឹក និងេលប�� ្ំរគ �នេ�� ដូច� Tylenol ឬ ibuprofen ។

• ចំេ�ះអ�កែដល�ន��រៈ�ន់ែតធ�ន់ធ�រ ពួកេគ្របែហល�្រត�វេ�មន� ីរេពទ្យ។

• បច� �ប្បន� េនះពុំ�ន��  ំឬ�រព��ល�ក់�ក់�មួយ េដើម្ីបព��លវ �រុសេនះេទ។

 េតើអ�កគួរេធ� ើដូចេម�ច ្របសនិេបើអ�កេ�ែក្បរអ�កែដល�ន COVID-19 ? 
្របសិនេបើអ�ក�នេធ� ើដំេណើរេ�េពលថ�ីៗេនះ ឬ្របសិនេបើអ�ក�� ប់�នេ�ែក្បរអ�កែដល�ច�នវ �រុស សូមពិនតិ្យេ�យខ� �នអ�កនូវ 

េ�គស�� រយៈេពល 14 ៃថ�។ 

• ឈឺខ� �ន

• ឈឺក

• ឈឺក�ល

• េហៀរសំេ�រ

• ក� �ត

• �ក

• ្រគ �ន�ក់ 

 ្របសនិេបើនរ��� ក់�ន��រៈ្រគ �នេ��  ឬក�ក េតើេ�ះ�ននយ័�ពួកេគ�ន COVID-19 ែដរឬេទ? 
• រដូវរ�េ�ទី្រក �ង Philadelphia គឺ�េពលេវ�ែដលវ �រុសផ� �វដេង� ើម�េ្រចើនករណីកំពុងេធ� ើឱ្យមនុស្សឈឺ។

• �� �យទូេ� និងជំងឺ�� �យគឺ��រៈមួយចំនួនែដល�ចប�� លឱ្យមនុស្សក�ក ឬ្រគ �នេ�� ។
្របសិនេបើនរ��� ក់េ�ទី្រក �ង Philadelphia កំពុងក�ក ឬ�ន�រម�ណ៍�ឈឺ
ពួកេគ្របែហល��នជម� ឺមួយក� �ងចំេ�មជម� ឺេផ្សងេទៀត។

• សូមចង�ំ�្រត�វអនុវត�អ�ម័យល� ដូច��ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់�េដើម។

• �រអនុវត�ែបបនឹងជួយ�រ�រអ�កពីវ �រុសផ� �វដេង� ើម�េ្រចើនែដល�នេ�ក� �ង�� ំេនះ។

 េតើមន� ីរសុ�ភិ�លេធ�ើអ� ីខ�ះអំពី COVID-19? 
្រកសួងសុ�ភិ�លកំពុង�ម�ន�៉ងដិតដល់អំពី�� ន�ពែដលកំពុងវ �វត�េនះ។្រកសួងសុ�ភិ�លកំពុងេធ� ើ�រ�មួយ�� ក់�រក� �ង

ទី្រក �ងដៃទេទៀតៃដគូរដ� និងសហព័ន�  និងសហគមន៍ែថ�សំុខ�ពេដើម្ីប���ទី្រក �ង Philadelphia �នេ្រត�មលក�ណៈរចួ�ល់ 

ប�� រពីវ �រុសកូរ��ូថ�ីេនះ។សូមបន��ម�នបច� �ប្បន��ពអំពីវ �រុសេនះ�ម @PHLPublicHealth េ�េលើ Twitter ។ 

• បច� �ប្បន� េនះ មិនគួរេធ� ើដំេណើរេ�ចិនដីេ�ក កូេរ��ងត្ប� ង អុី�លី និងអុីរ�ង់េទ។ គួរេចៀស�ងេធ� ើដំេណើរេ�ទី�ែដលមិន�ំ�ច់។
�រឆ�ងេមេ�គក៏កំពុងេកើតេឡើងេ�ក� �ង្របេទសដៃទេទៀតែដរ ដូេច�ះ�រែណ�ំេផ្សងៗ�ច�� ស់ប� �រ�ញឹក�ប់។

• CDC កំពុងេធ� ើបច� �ប្បន��ព�រែណ�ំអំពី�រេធ� ើដំេណើរ�េទៀង�ត់។  សូម្រ�បអំពីបច� �ប្បន��ពេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រេធ� ើដំេណើររបស់ 

CDC ែដល�ក់ទងនឹង�រ�តត�តជំងឺេនះ៖

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
ទំព័រទី 2 

• ្រគ �នេ��

• ក�ក

• ធប់ដេង� ើម
ឬពិ�កដកដេង� ើម

្របសិនេបើអ�ក�នេ�គស�� �ងំេនះក� �ងរយៈេពល 14 ៃថ� 
ប�� ប់ពីេធ� ើដំេណើរេ�តំបន់ែដលរងផលប៉ះ�ល់ 

ឬេ�ែក្បរអ�កែដល�នផ� �កវ �រុស 
សូមេ�ទូរស័ព� េ�្រគ�េពទ្យ�� ម។ 

្រ�ប់្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក�អ�ក្របែហល��ន�ក់ទង�មួ
យអ�ក��� ក់ែដល�នវ �រុស េហើយ្រ�ប់ពួកេគអំពី 

េ�គស�� ៖ 

បែក្រេបដយ Quantum Inc. សមាប់ AAWC, ែខមនិា ឆា� ំ 2020
Translated by Quantum Inc. for AAWC, March 2020

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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