វីុសរ កូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មី

Novel Coronavirus (COVID-19)
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េ ើ ីុសរ កូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មីគឺជាអ្វ ី?

វី រុសកូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មីវ COVID-19) គឺជារភេទថ្វី រុសកែលទេថ្បភឹងឆ្លង ឆ្លទលទលទមនឹសកចាបភមាំងឆ្ីែធ្ន ូ ឆ្នងវ
2019វ។ អ្ន ូជងនាញែនន ូកសធភាីមាឹកាុរីួ យបាុនភ េររោះេគនិឹករ ីលងឆ្អ្ងី ី រុសកមី េឹោះេថ្ េ បយវាមាឹកកាាឹស
ីទភឆ្ក ឱ្យមាឹជងឆ្ឺ្ងឹម្ងុ ឹិឆ្ុលាូកួ តេទបនឹសកចានួ យចងឹួឹ។

េ ើ ីុសរ កូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មីេនេះឆ្ល ងរាលដាលយ៉ាងដរ ចេរេ ច?
អ្ន ូជងនាញែននូកសធភាីេៅែតូងីសឆ្កិូាទនអ ត
ិ អ្ងីុេភៀភែលទី រុសកូរ ុ៉ូ រប្មី េឹោះុ រូលទលទ។ វី រុសកូរ ុ៉ូ រប្
េនចាឆ្េថ្ៀតលង ឆ្លទលទីអ្ន ូែលទបាឹលង ឆ្េៅនឹសកចាេនចាឆ្េថ្ៀតាំនុយៈ៖


ធយទមេលយកាុូអ ូ ឹិឆ្ូប្
ា កម



ថ្ងនាូមថ្ងឹឆ្ផ្តទទមធល ួឹជិតកន ិថ្ធ លរ ចជាកាុភោះ ឬកាុបភមនល



កាុភោះីតថុ ឬននទ ប្នួ យែលទមាឹនទុូ ី រុសកេទបវា ភនាទភមនូភោះមាតម រចនសោះ ឬែទន ូុភកមអ្នូ



ូនុឆ្ូុណល៏ូរន ភោះឹងឆ្លានូ

េ ើ ីុសរ កូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មីមានលូខ ណៈធ្ង ន់ធ្ងុូររិ ប្?
រូ ុនអ្ន ូជងនាញូងីសឆ្កិូាអ្ងីូរនិតនឹជងឆ្ឺីេនី រុសកូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មី េឹោះ។ ូុណែលទបាឹលយកាុណ៍មាឹ
បភមីជងឆ្ឺរាទវ រកេលៀឆ្ឹងឆ្ជងឆ្ឺផ្តាាយ្នី ាំ)វុ រ តលទមជងឆ្ឺុលាូកួ ត្ង ឹម្ងុែលទតរនូីឲ្យចរ ទករមាូ
ីាបាទេៅនឹទ ុេីថ្យ។ ុ រ តនូលទមេីទេឹោះកាុាងភមរតូីបាឹេគលយកាុណ៍ជាចនបឆ្ចងេរោះនឹសកចាី ័យ
ចងប្កមែលទមាឹាាឹភាីកសធភាីេនចាឆ្េថ្ៀត។

េ ើេរាគកញ្ញាមានអ្វ ីខ្លេះ?
អ្ន ូែលទរតូីបាឹេគេ្វ បេលគី ិឹិចឆ័យថាមាឹី រុសកូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មី បាឹលយកាុណ៍ីេលគកញ្ញាែលទអាចេទច
េ បឆ្ូនុឆ្ុយៈេីទតិចភងនសតវ2វនមង ឬូនុឆ្ុយៈេីទវ14វនមង ភនាទភមីកាុភោះរទមឹងឆ្ ី រុសក៖

រគ ុនេដៅ

ូអ ូ

ពិបាូដូដេងហ ើរ

េ ើនុប្ជាអ្ន ូរភ្សយនឹង ីុសរ កូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មី?
េៅេីទេឹោះមាឹូុណភសគគទនួ យចងឹួឹតរ ចេៅក ុលឋ អាេនុ ិូ។ េលបនបកាតមភឹា យហាឹិទ័យនឹកាុលទ
លទ នន្តឹាកសខាទិបាទូងីសឆ្េ្វ បកាុជានួ យអ្ន ូនាទមេកវាែមទ ងកសធភាី េលបនបូងណតម ឹិឆ្វាយតននង ូុណ
ែលទកឆ្ចា័យប្នួ យភាងនៗ។
អ្ន ូេ្វ បលងេណបុេៅ ឹិឆ្នូីតងភឹមនួយចងឹួឹេៅីិទីេលាូអាចរភឈនឹងឆ្ហាឹិទ័យធព កម។ ករ នេនបទវ
wwwnc.cdc.gov/travel ករមាភមកាុែណនាងអ្ងីកាុេ្វ បលងេណបុចសឆ្េរកាយភងនត
ស ីវCDC ។

េ ើខ្្ុុំអាចកាុពាុពីកាុឆ្ល ង ីុសរ កូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មីបានេដាយុេភៀភប្?
រភកិឹេភបអ្នូូងីសឆ្េ្វ បលងេណបុេៅភុេថ្កវ េៅរភេថ្កចិឹ ភសែឹា ូ៏េៅូែឹង ឆ្េនចាឆ្េថ្ៀត)វេ្វ បាំនកាុែណនាង
ុភកមវCDC៖ wwwnc.cdc.gov/travel។
ឥ ូ ីេឹោះ វី រុសកូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មី និឹរតូីបាឹុ រូលទលទ៉ាឆ្ថ្រ ទងថ្រលាយេៅក ុលឋ អាេនុ ិូេថ្ លរ េចន ោះនិឹមាឹ
កាុរភ ុឆ្រភយ័តនភែឹា នេថ្ៀតែលទរតូីបាឹែណនាងករមាភមាធាុណៈជឹថ្រ េៅេថ្។ ជងហាឹែលទអ្ន ូអាចអ្ឹសីតា
េលបនបភង្កកុកាុុ រូលទលទនឹជងឆ្ឺផ្តាាយ ឹិឆ្ជងឆ្ឺផ្តាាយថ្រ េៅូ៏ឹងឆ្ជួ យភង្កកុី រុសកូរ ុ៉ូ រប្េឹោះនឆ្ែលុ៖


លាឆ្នលឱ្យបាឹញងូញាភមជានួ យាភរ ឹិឆ្ថ្ងូ។ េភបនិឹមាឹ
ករ នេរភបថ្ងូអ្នាន័យករមាភមលាឆ្នល។



េចៀកវាឆ្ភោះែទន ូ រចនសោះ ឬមាតមុភកមអ្នូេលយេរភបនលែលទនិឹលាឆ្កមាអត



េចៀកវាឆ្កាុទូមថ្ឆ្ជានួ យនឹសកចាែលទឈឺ



េៅនទោះេៅេីទអ្ន ូឈឺ េ បយេចៀកវាឆ្មាឹថ្ងនាូមថ្ងឹឆ្ជិតកន ិថ្ធជានួ យអ្ន ូ
លនថ្



ភិថ្មាតមវ/វរចនសោះុភកមអ្នូជានួ យឹងឆ្រូលកជរ តមាតម ឬនលអាីេីទូអ ូ
ឬូប្
ា កម

ភចចុភបឹន េឹោះ និឹមាឹវា៉ូូមាងឆ្ប្នួ យអាចភង្កកុកាុលង ឆ្ ី រុសកូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មី េឹោះបាឹេថ្។

េ ើ ីុសរ កូរ ុ៉ូ រប្រភេទថ្មីរ ីូ បានពាបាលយ៉ាងដរ ចេរេ ច?
និឹមាឹថានែង លទរតូីបាឹអ្ឹសន័តជាីិេកកករមាភម ី រុសកូរ ុ៉ូ រប្េឹោះេថ្។ នឹសកចាភាគេរចបឹែលទមាឹជងឆ្ឺ ី រុសក
ូរ ុ៉ូ រប្រាទឹងឆ្ជាកោះេកបបយេលយធល ួឹឯឆ្េលយកាុនងូថ្ងូឱ្យបាឹេរចបឹ ករមាូ ឹិឆ្េទភថានភ
ង ងបាតមកាុ
ឈឺបភម ឹិឆ្េតាធល ួឹ។ េទោះ៉ាឆ្ប្ូ៏េលយ ូុណធង ោះ ី ិីតា េៅជាជងឆ្ឺុលាូកួ ត េ បយរតូីកាុកាុែមទ ងេីជជា
ន្តកា ឬករមាូេៅនឹទ ុេីថ្យ។

www.health.mo.gov/coronavirus
ករមាភ់ព័ ៌មានភន្នែ រ៖វwww.doh.wa.gov/coronavirus
បានេធ្វ ើភចចុភបនន ភាព 1/24/2020 877-435-8411
Khmer
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