Updated June 30, 2020 - Khmer

�រែណ�ំស�ីពី�រ�ក់�៉ស់្រក�ត់ ពី Washington
State Department of Health
ជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ� ង រ �ក�ល�លេ�ក��ងរដ� Washington។ អ� កែដល�នផ� ក
� ជំងឺ COVID-19
�ចចម� ង វ �រុសេនះេ�អ� កដៃទ�ន េ�ះបី�ពួ កេគមិន�នេ�គស��អ� � ឬមិនដឹង�ពួ កេគ
ឈឺក៏េ�យ។
Washington State Department of Health (្រកសួងសុ�ភិ�លៃនរដ� ��សុន
ី េ�ន) ត្រម�វឲ្យអ� ក
�ក់�៉ស់្រក�ត់េ�ទី��រណៈ េ�េពលែដលអ� កមិន�ចេ���យពីអ�កដៃទច��យ
្រ�ំមួយហ� �ត (ឬពីរែម៉្រត)។ អ� ក្រត�វែត�ក់�៉ស់្រក�ត់ េ�ទីកែន� ងក��ងអ�រ��រណៈ
ដូ ច��ងលក់ទំនិញ ឱសថ��ន �ងលក់ស��រៈឧបករណ៍ គ� ីនិកសុខ�ព និងទី�ំង
េផ្សងៗេទៀត។ អ� កក៏គួែត�ក់�៉ស់្រក�ត់្រគប់េពលផងែដរេពលេ��ងេ្រ�
្របសិនេបើអ�កមិន�ចេ���យពីអ�កដៃទច��យ្រ�ំមួយហ� �ត (ឬពីរែម៉្រត)។
Centers for Disease Control and Prevention (មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងប��រជំងឺ) (CDC) ក៏�ន
ែណ�ំឲ្យអ� ក�ក់�៉ស់្រក�ត់ផងែដរ។ �៉ស់�ចជួ យប��រ�រឆ� ង រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID19 េ�អ� កដៃទ។ េ�េពលែដលអ� ក�ក់�៉ស់ អ� ក�ចជួ យ�រ�រអ� កដៃទែដលេ�ជំ◌ុ◌ំ វ �ញ
អ� ក�ន។
�រ�ក់�៉សែតមួ យមុខនឹងមិន�ចប��រ�រឆ� ង រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 �នេទ។ អ� ក
េ�ែតគួ រេ�ឲ្យ��យពីអ�កដៃទែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �ររបស់អ�កច��យ្រ�ំមួយហ� �ត
(ឬពីរែម៉្រត) េ�ះបី�អ� ក�ក់�៉ស់ �ងៃដរបស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក�នញឹក�ប់ ឬេ្របើ
ទឹកស��ប់េមេ�គែដល�ន�តិ�ល់កុលេដើម្បី�ងស��តៃដេហើយក៏េ�យ។

�រែណ�ំ
េដើម្បីជួយ�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កដៃទពីជំងឺ COVID-19៖
•
•
•
•
•
•
•

សូ ម�ក់�៉ស្រក�ត់េ�ទីកែន� ង��រណៈ
�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក
�ងៃដរបស់អ�កមុនេពលែដលអ� កយកៃដេ�ប៉ះែភ� ក ្រចមុះ និង�ត់
�ងៃដរបស់អ�កមុន និងេ្រ�យេពលែដលអ� ក�ក់ េ�ះ ឬ�ប់�ន់�៉ស់របស់អ�ក
សូ មេ�ឲ្យ��យពីអ�កដៃទែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �ររបស់អ�ក ច��យ្រ�ំមួយហ� �ត
(ឬពីរែម៉្រត)
េ�ឲ្យ��យពីមនុស្សែដលឈឺ
ស្រ�កេ�ផ� ះេ�េពលែដលអ� កឈឺ

សំណួរែដល្រត�វ�នសួរញឹក�ប់
េតើ�៉ស់្រក�ត់�អ� �?
�៉ស់្រក�ត់គឺ�្រក�ត់ែដលេ្របើស្រ�ប់បិទ�ំង្រចមុះ និង�ត់របស់អ�ក។ ��ច�៖

•
•
•
•

�៉ស់ែដលេគេដរ��ប់�មួ យែខ្សស្រ�ប់ថ�ក់នឹងក�ល ឬ្រតេចៀក
្រក�ត់េ្រចើន�ន់ែដលរុ�ជុំ វ �ញក�លរបស់េយើង
េធ� �េឡើងពីស��រៈេ្រចើន្របេភទដូ ច� កប�ស សំឡី ឬសរៃសរុក��តិ
ផលិតេ�ក��ងេ�ងច្រក ឬេធ� �ខ� �នឯងេ�ផ� ះ

្របសិនេបើអ�កចង់េដរ្រក�ត់ស្រ�ប់រុ�មុខ (�៉ស់) េ�យខ� �នឯង សូ មេមើល៖ រេបៀបេដរ�៉ស់

សូមកុំេ្របើ�៉ស់ N95 ឬ�៉ស់េពទ្យេដើម្បី�ក់េលើមុខរបស់អ�ក។ �៉ស់�ង
ំ េនះគឺ
ត្រម�វស្រ�ប់បុគ�លិកេពទ្យ និងបុគ�លិកជួរមុខ។
េតើ�រ�ក់�៉ស្រក�ត់�ចប�្ឈប់�រឆ� ង រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 �នែដរឬេទ?
�៉ស់្រក�ត់�ច�ត់បន� យ�របេ�� ញ�គល� ិតែដល�នវ �រុសេ�ក��ងបរ ���សេ�េពល
មនុស្សែដល�នជំងឺ COVID-19 និ�យ ក� ក ឬក�
� ស់។ អ� ក�ចជួ យប��រ
�រឆ� ង រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 េ�អ� កដៃទ�ន េ�េពលែដលអ� ក�ក់�៉ស់្រក�ត់
េ�ះបី�អ� កមិនគិត�ខ� �ន�នជំងឺ COVID-19 ក៏េ�យ។
េតើនរ�គួ រែត�ក់�៉ស់្រក�ត់?
មនុស្ស�គេ្រចើនគួ រែត�ក់�៉ស្រក�ត់េ�ទីកែន� ង��រណៈ។ សូ ម�ក់�៉ស់្រគប់េពល
េ�ទី����រណៈក��ងអ�រ េលើកែលងែតេពលែដលអ� កបរ �េ�គ��រ និងេពលេ��ងេ្រ�
េ�េពលែដលអ� កមិន�ចេ���យពីអ�កដៃទច��យ្រ�ំមួយហ� �ត (ឬពីរែម៉្រត)។
មនុស្សមួ យចំនួនមិនគួ រ�ក់�៉ស់្រក�ត់េ�ះេទ៖
•
•

•
•

កុ�រែដល�ន�យុេ្រ�មពីរ��ំ
អ� កែដល�នពិ�រ�ព ែដល៖
o មិន�ចឲ្យពួ កេគ�ច�ក់ ឬេ�ះ�៉ស់េចញេ�យ�យ្រស� ល
o មិន�ចឲ្យពួ កេគេធ� ��រទំ�ក់ទំនង�នេ�េពល�ក់�៉ស់
អ� កែដល�នជំងឺផ� វ� ដេង� ើម ឬប��ពិ�កដកដេង� ើម
អ� កែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យអ� កជំ�ញែផ� កេវជ� ��ស� ច�ប់ ឬសុខ�ពផ� វ� �យ
�មិនឲ្យ�ក់�៉ស់

េតើខ��ំគួរ�ក់�៉ស់្រក�ត់េ�េពល�?
អ� កគួ រែត�ក់�៉ស់្រក�ត់េ�េពលែដលអ� កេ�ទីកែន� ង��រណៈ�មួ យអ� កដៃទ �ពិេពស
េពលេ�ក��ងអ�រ។
អ� កមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់្រក�ត់េ�ក��ងផ� ះេទ េ�េពលែដលអ� កេ��មួ យែតស�ជិក
្រគ� �ររបស់អ�ក ឬេ�េពលែដលអ� កជិះក��ង�នែត��ក់ឯង។ អ� កមិន�ំ�ច់�ក់�៉ស់េ�ះេទ
េ�េពលែដលអ� កេធ� �លំ�ត់្រ�ណេ��ងេ្រ�េ�កែន� ងែដល�នទី��ធំទូ�យ។ យកល�
អ� កគួ រែតទុក�៉ស់េ�ក��ងេ�េ�៉ ែ្រកងេ�អ� កជួ បនឹងអ� កដៃទ។
េតើខ��ំ្រត�វែថ� ំ�៉ស់្រក�ត់របស់ខ��ំេ�យរេបៀប�?
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េ�កស��ត�៉ស់្រក�ត់របស់អ�កប��ប់ពេី ្របើ្រ�ស់រ ួច �៉ងេ�ច�ស់ម�ងក��ងមួ យៃថ� ។ េ្របើ
�ប៊ូ និងទឹកេ��។ សម� ត�
� ៉ ស់្រក�ត់របស់អ�កឲ្យស�តល�
�
េ�ក��ង�៉សុីនសម� តរបស់
�
អ�កេ�យ
កំណត់កេ��ខ� ស់។ ្របសិនេបើអ�ក��ន�៉សុីនសម� ត� សូ មេធ� ��រសម� ត�
� ៉ ស់េ�យ�ក់�ល
េ្រ�មកេ��ៃថ� ្របសិនេបើ�ចេធ� ��ន។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រេ្របើ�៉ស់ម�ងេទៀតមុនេពល
េ�កស��ត� សូ ម�ងៃដរបស់អ�កប��ប់ពីអ�ក�ក់�រ ួច េហើយកុំយកៃដេ�ប៉ះមុខ។
សូ មេ�ះេ�ល�៉ស្រក�ត់ែដល៖
•
•
•
•

មិន�ចបិទ�ំង្រចមុះ ឬ�ត់របស់អ�កជិតល�
�រ ឬ�ក់េ�េចះែតរបូ តពីមុខរបស់អ�ក
�ន្រក�ត់ចង ឬែខ្ស�ច់រែហក
�ន្របេ�ង ឬ��មរែហកេ�េលើ�ច់្រក�ត់

ព័ត៌�ន និង្របភពធន�នបែន� ម�ក់ព័ន�នឹងជំងឺ COVID-19
•
•
•
•
•
•

WA State Department of Health �រផ� ះ� េឡើងៃន វ �រុសកូ រ� ូ�្របេភទថ� ី��ំ2019 (COVID-19)
�រេឆ� ើយតបចំេ�ះ វ �រុសកូ រ� ូ� (COVID-19) របស់រដ� WA
ែស� ងរក្រកសួ ងសុ�ភិ�លក��ងតំបន់របស់អ�ក ឬ្រស �ក (ស្រ�ប់
��អង៉េគ� សែតប៉ុេ�
� ះ)
CDC វ �រុសកូ រ� ូ� (COVID-19) (ស្រ�ប់��មួ យចំនួន)
េ្របើ្រ�ស់�៉ស់្រក�ត់េដើម្បីជួយ�ត់បន� យ�រឆ� ង រ �ក�ល�លៃនជំងឺ COVID-19 (CDC)
(ស្រ�ប់��មួ យចំនួន)
រេបៀបេដរ�៉ស់ែដលស័ក�ិសម និងល� ស្រ�ប់អ�កែដល��ប់មិនឮ (HSDC) (ស្រ�ប់
��អង់េគ� សែតប៉ុេ�
� ះ)

�នសំណួរបែន� មអំពីជំងឺ COVID-19 ែមនេទ? ទូ រសព� មក�ន់ែខ្សទូ រសព� ពិេសសរបស់េយើង៖ 1800-525-0127 ស្រ�ប់េស�កម� បកែ្រប�� សូមចុចស�� # េ�េពលែដល�ន
អ� កេលើកទូ រសព� និងនិ�យ��របស់អ�ក។ (េបើកដំេណើរ�រពីេ�៉ង 6 ្រពឹកដល់េ�៉ង 10 យប់)
ស្រ�ប់សំណួរអំពស
ី ុខ�ព��ល់ខ� �នរបស់អ�ក �រេធ� �េតស� COVID-19 ឬលទ� ផលេធ� �េតស�
សូ ម�ក់ទងេ��ន់អ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក។
េដើម្បីេស� ើសុំឯក�រេនះ�ទ្រមង់េផ្សងេទៀត សូ មទូ រសព� េ�េលខ 1-800-525-0127 ។
អតិថិជន��ប់មិនឮ ឬ��ប់មិនសូ វឮ សូ មទូ រសព� េ�េលខ 711 (Washington Relay) ឬអុីេម៉ល
civil.rights@doh.wa.gov។
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