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វីីរុុសកូូរុូូណា — ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ 
តើ�ើ អី្វី�តើ� ជា ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩  ?
កូូវីដី-១៩ គឺឺជា ជំំងឺឺ ដែដល បងឺកឡើ�ើងឺ ឡើ�យ វីរីុសុ កូូរុ ូណូាដែដល ជា អតិិសុខុុម ប្រា�ណ តូិច លិិតិ (តូិច ឡើ�កូ ដែដល មិន អាច ឡើមើលឡើ�ើញ ឡើ�យ
គ្មាា ន មីប្រាកូូទសសន៍ ) ដែដល អាច ឆ្លលងឺ រាល�ល រុវាងឺ មនុសស និងឺ មនុសស។ ជំំងឺឺកូូវីដី-១៩ បណាា ល ឲ្យយ មាន ឡើរាគឺសញ្ញាា  ស្រសឡើដៀងឺនឹងឺ ជំំងឺឺ
ផ្តាា សាយ ដូចជា កូិកូ សួ�តិ ដឡើងឺើើម ខុលី ៗ  ប្រាគឺុនឡើ�ា  ឡើខុោយ និងឺ ឈឺឺខុល�ន។ ជំំងឺឺកូូវីដី-១៩ ភាគឺឡើប្រាចើន បូ�ពាល់ ដល់ ប្រាប�័នធ ដឡើងឺើើម។ ខុណៈ
ដែដល ការុ ឆ្លលងឺ ភាគឺឡើប្រាចើន មិន មាន ឡើប្រាគ្មា�ថ្នាា ក់ូ ក៏ូឡើ�យ វា អាច បំផ្តាល ញស�តិ និងឺបណាា ល ឲ្យយ មាន ជំំងឺឺ រុលាកូ ស�តិ និងឺ អាច បណាា ល ឲ្យយ
សាល ប់ កូាុងឺកូរុណី ធ្ងួន់ធ្ងួរុ។

តើ�ើ វីីរុុសកូូរុូូណា ឆ្លលងឺ រាលដាល យ៉ាា ងឺដូច តើ�េច ?
វីរីុសុកូូរុ ូណូា ឆ្លលងឺ ចូល ឡើ� កូាុងឺ ខុល�ន រុបស់ អាកូ តាមរុយៈ មាត់ិ ប្រាចមុ� និងឺ ដែ�ាកូ ឡើ�ឡើ�ល ដែដល
មនុសសមាា ក់ូ ដែដល �ន ឆ្លលងឺ ឡើរាគឺ ដកូដឡើងឺើើម និយាយ កូិកូ ឬកូណាា ស់ឡើ�ឡើលើខុយល់ដែកូែរុ
អាកូ ឬមកូ ឡើលើ ផ្ទៃ�ៃ នានា ដែដល អាកូ បូ� ឡើ�ើយ បនាៃ ប់មកូ អាកូ បូ� ដែ�ាកូ ប្រាចមុ� ឬមាត់ិ រុបស់
អាកូ។ មនុសស ភាគឺឡើប្រាចើន ចាប់ឡើ�ាើម មាន អារុមាណ៍ មិន ស្រសួលខុល�ន ឡើ� ប្រាបដែ�ល ៥ ផ្ទៃ�ួបនាៃ ប់
�ី ឆ្លលងឺ ឡើមឡើរាគឺ បុូដែនា វីរីុសុកូូរុ ូណូា អាច រុស់ឡើ� កូាុងឺ ខុល�នមនុសស �ី ២ ឡើ� ១៤ ផ្ទៃ�ួ មុន ឡើ�ល
មាន ឡើរាគឺសញ្ញាា  ឡើលចឡើចញ មកូ។ ឡើ�ើយ មនុសស ម�យចំន�ន អាច នឹងឺ ឆ្លលងឺ ឡើរាគឺ ឡើន� បុូដែនា មិន
បង្ហាើ ញ ឡើរាគឺសញ្ញាា  ផ្ទៃន ជំំងឺឺ ឡើ�ើយ ជា�ិឡើសស កុូមារុ។ ដូឡើចា� មនុសសឡើយើងឺ អាច នឹងឺ មាន
វីរីុសុកូូរុ ូណូា បុូដែនា មិនដឹងឺ ខុល�ន ឡើទ រុ�ច ក៏ូ ចមលងឺ វីរីុសុ ឡើ� អាកូដផ្ទៃទ ឡើទៀតិ។ វីរីុសុ កូូរុ ូណូា ឆ្លលងឺ
រាល�ល កាន់ដែតិ ង្ហាយ ឡើ� ខាងឺ កូាុងឺ �ៃ� និងឺ ឡើ�កូាុងឺ �ូូងឺ មនុសស កុូ�កូរុ ជាងឺ ឡើ� ទីវាល។

តើ�ើវីីរុុសកូូរុូូណា ឆ្លលងឺ តើ� នរុណាខលលះ?
មនុសស ប្រាគឺប់គ្មាា  សុទធដែតិ អាច ឆ្លលងឺ វីរីុសុកូូរុ ូណូា។ ប្រាបសិនឡើបើ អាកូ �ន ឆ្លលងឺ រុ�ច ជាស�ឡើសែើយ  អាកូឡើ�ដែតិអាច  ឆ្លលងឺ មាងឺ ឡើទៀតិ �ងឺ  ដែដរុ។ 
មនុសស ឡើ�ញវីយ័ ដែដល មាន អាយុ ឡើលើ ៤៥ ឆ្នាំា ំ ជា�ិឡើសស មនុសសចាស់ និងឺ អាកូ ដែដល មាន ជំំងឺឺ �លូវីដឡើងឺើើម ទឹកូឡើនាមដែ�ិម បញ្ញាើ
ឡើប�ដូងឺ និងឺ ប្រាប�័នធ ភា�សំុា ឡើខុោយ គឺឺ មាន ហានិ�័យ ខុពស់ កូាុងឺ ការុ ឆ្លលងឺ ជំំងឺឺកូូវីដី-១៩ និងឺ ទទ�លរុងឺ �ល បូ�ពាល់ កាន់ដែតិ ធ្ងួន់ធ្ងួរុ។ ឡើ�
ឡើ�ល មនុសស �ន ទទ�ល ការុ ចាក់ូវូាក់ូសាំងឺ កាន់ដែតិ ឡើប្រាចើន ឡើនា� មាន វីរីុសុ កាន់ដែតិ តិិច ដែដល អាច ឆ្លលងឺ រាល�ល �ន។

តើ�ើ អ្វីនកូ អាច បង្កាា រុ ការុឆ្លលងឺ បាន យ៉ាា ងឺ ដូចតើ�េច?
ការុ ចាក់ូ វូាក់ូសាំងឺ គឺឺជា មឡើធ្ងោ�យ ដ៏ ល ិបំ�ុតិ ឡើដើមែី បង្ហាក រុ កំុូ ឲ្យយ ជំំងឺឺ កូូវីដី-១៩ 
ឆ្លលងឺ មកូ អាកូ និងឺ អាកូដផ្ទៃទ។ ឡើ�ឡើ�ល មិនទាន់ មាន វូាក់ូសាំងឺ សប្រាមាប់ មនុសស
ប្រាគឺប់គ្មាា  ឡើទ អាកូ អាច បង្ហាក រុ វីរីុសុ កូូរុ ូណូា កំុូ ឲ្យយ ឆ្លលងឺ រាល�ល កូាុងឺ ស�គឺមន៍ រុបស់
អាកូ ឡើ�យ ការុ ពាក់ូ មូាស់ ឡើ�ឡើ�ល ឡើចញឡើប្រា� �ៃ� , រុកូោ ចមួាយ �ី អាកូដផ្ទៃទ , និងឺ
លាងឺ សមិាតិ ផ្ទៃដ និងឺ ផ្ទៃ�ៃ ដែដល ឡើប្រាបើ រុ�មគ្មាា ។ ថ្នាា ំ អង់ឺទីបីីឡើយាទិ កូ ឬឱស� បុរាណ 
មិន អាច សមាល ប់ វីរីុសុ កូូរុ ូណូា �នឡើទ។

•  ពាក់ូ មូាស់ ៖ ការុ ពាក់ូ មូាស់ ឬរុ�ំងឺមុខុ ឡើ�សងឺឡើទៀតិ ឡើ� ទី សាធារុណៈ អាច
ជំ�យ ឲ្យយ អាកូមាន សុវីតិិិភា�។ ចូរុ ពាក់ូ មូាស់ ប្រាកូណាត់ិ ឬប្រាកូ�ស ដែដល សិាតិ 
សួ�តិ ដែដល ប្រាគឺប ឡើលើ មាត់ិ និងឺ ប្រាចមុ� រុបស់ អាកូ ទំាងឺស្រសុងឺ ឡើ�ើយ �ោយាម កំុូ បូ�ពាល់ វា។ ឡើ�យសារុដែតិ មនុសសមាា ក់ូ អាច ឆ្លលងឺ ឡើមឡើរាគឺ
ឡើ�យ មិនដឹងឺ ខុល�ន ឡើនា� ការុ ពាក់ូ មូាស់ ប្រាកូណាត់ិ ដ៏ សាមញ្ញា  អាច បញ្ញឈប់ មិនឲ្យយជំំងឺឺកូូវីដី-១៩ ឆ្លលងឺរាល�ល ឡើ�ឡើ�ល មនុសស
ទំាងឺអស់ ពាក់ូ មូាស់ ប្រាគឺប់គ្មាា ។ ការុឡើប្រាបើ ប្រា�ស់ រុ�ំងឺមុខុ អាច ឡើធ្ងូើឲ្យយ ឡើ�ា  ឬមិន ស្រសណុកូ។ ដូចដែដល បុគឺគលិកូ សុខា�ិ�ល ទមាល ប់ នឹងឺ
វា �ន ��កូ ឡើយើងឺ ក៏ូអាច ទមាល ប់ នឹងឺ វា �ន ដែដរុ ឡើដើមែី រុកូោ សុវីតិិិភា� ដល់ មនុសសជា ទីស្រសឡាញ់ រុបស់ ឡើយើងឺ និងឺ ខុល�ន ឡើយើងឺ។ ចូរុលាងឺ
សមិាតិ មូាស់ ជាប្រាបចំា។

• រុកូោ ចមួាយ ២ ដែមូប្រាតិ �ី មនុសស ដែដល មិនដែមន ជា ប្រាកូុម ប្រាគឺួសារុ រុបស់ អាកូ។

•  ការុ ប្រា�ស្រស័យ ទាក់ូទងឺ ជាម�យ អាកូដផ្ទៃទ ដែដល ចំា�ច់ គឺ�រុ ឡើធ្ងូើ ឡើ� ខាងឺឡើប្រា� ឡើដើមែី កាត់ិបនិយ បរុមិាណ វីរីុសុ ដែដល អាកូប្រាបឈឺម ជាម�យ។ 
បុូដែនា អាកូ ឡើ�ដែតិ ប្រាតិូវី ពាក់ូ មូាស់ ជានិចច !

៦ �ូីតិ
២ ដែមូប្រាតិ

ការុ ឡើ� ឲ្យយ ឆួ្នាំយ �ី អាកូដផ្ទៃទ និងឺ ការុ ពាក់ូ មូាស់ អាច
ការុពារុ អាកូ �ន។ ឡើ�ឡើ�ល មនុសស ប្រាគឺប់គ្មាា  ពាក់ូ មូាស់ 
ឡើនា� នឹងឺ មាន មនុសស ឈឺឺ ឡើ�យ ជំំងឺឺកូូវីដី-១៩ កាន់ដែតិ
តិិច។
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•  លាងឺផ្ទៃដ រុបស់ អាកូឲ្យយ �ន ញឹកូញាប់ ជាម�យ សាបូី និងឺ ទឹកូ ឬឡើប្រាបើ ដែជំ លលា ងឺផ្ទៃដ ដែដល មាន ជាតិិ អាល់កុូល។

 »  ដុស សមិាតិ ខាល ំងឺ ៗ ជាម�យ សាបូី និងឺ ទឹកូ រុយៈឡើ�ល យូាងឺតិិច ២០ វីនិាទី ឡើ�យ ប្រា�កូដ ថ្នា លាងឺ សមិាតិ ផ្ទៃដ ស�ូ ទំាងឺមូល កូផ្ទៃដ 
និងឺ ��ស កូផ្ទៃដ។

 »  ប្រាតិូវី លាងឺ សមិាតិ ផ្ទៃដ ជានិចច ឡើ�ល ប្រាតិ�ប់ មកូ �ៃ� វីញិ ឡើប្រាកាយឡើ�ល ឡើប្រាបើប្រា�ស់ បនៃប់ទឹកូ មុន ឡើ�ល បរុឡិើភាគឺ អាហារុ និងឺ
ឡើប្រាកាយឡើ�ល កូិកូ កូណាា ស ឬឡើញើសសំឡើ�រុ។ ឡើជំៀសវាងឺ បូ�ពាល់ មុខុ រុបស់ អាកូ ឡើ�យ មិន�ន លាងឺផ្ទៃដ ជាមុន។

•  ប្រាបសិន ឡើបើ អាកូ ឬនរុណា មាា ក់ូ ដែដល អាកូ រុស់ឡើ� ជាម�យ មានវីរីុសុកូូរុ ូណូា ចូរុសមិាតិ ផ្ទៃ�ៃ នានា (ដូចជា ផ្ទៃ�ៃ ខាងឺឡើលើ តុិ ផ្ទៃដ ទូារុ ។ល។) 
ដែដល អាច មាន វីរីុសុកូូរុ ូណូា ឡើ� ឡើលើ ឡើនា� ឡើ�យ ឡើប្រាបើសាបូីនិងឺទឹកូ  អាល់កុូល ឬទឹកូសាដែវីលូ ៖

 »  អាល់កុូល ៖ អាល់កុូល អីុសូប្រាបូ�ីល កូាុងឺ កំូហាប់ ៧០ % នឹងឺ សមាល ប់ ឡើមឡើរាគឺ កូូរុ ូណូា �ន យូាងឺ ឆ្នាំប់រុ�័ស។ ចូរុ ឡើប្រាបើ វា ឡើដើមែី
សមិាតិ ផ្ទៃ�ៃ នានា ដូចជា ផ្ទៃ�ៃ ខាងឺឡើលើ តុិ ផ្ទៃដ ទូារុ និងឺ ឧបកូរុណ៍។ លាយ អាល់កុូល ៦០ ឡើ� ៧០ % មានប្រាបសិទធភា� ល ិបំ�ុតិ។ 
មិន ប្រាតិូវី ឡើប្រាបើអាល់កុូលកំូហាប់ ១០០ % ឡើទ ឡើប្រាពា� វា ប្រាតិូវីការុ ទឹកូ ឡើដើមែី សមាល ប់ ឡើមឡើរាគឺ។ ប្រាបសិនឡើបើ អាល់កុូល រុបស់ អាកូមាន
កំូហាប់ ១០០ % ឡើនា� ចូរុ បដែនិម ទឹកូ កូាុងឺ សមាមាប្រាតិ ទឹកូ ១ដែកូវី កូាុងឺ អាល់កុូល ២ដែកូវី។ 

 »  ទឹកូ សាដែវីលូ ៖ ជា ធ្ងមាតា ទឹកូសាដែវីលូមាន ជា លាយ ៥% ។ ចូរុ បដែនិម ទឹកូ ប្រាតិជាក់ូ (ទឹកូ ឡើ�ា  នឹងឺ មិន មានប្រាបសិទធភា� ឡើទ ) ឡើដើមែី
�ប្រាង្ហាវី វា។ ចំឡើពា� កូប្រាមាលឥដឋ និងឺ ផ្ទៃ�ៃ ធំ្ងៗ ចូរុ ឡើប្រាបើ ទឹកូ សាដែវីលូ ៥០០ ម.ល លាយ កូាុងឺទឹកូ ២០ លីប្រាតិ)។ 

•  ចូរុ ពាក់ូ មូាស់ ឡើ�ឡើ�ល ដែ�ទំា អាកូ ឈឺឺ ប្រាបសិនឡើបើ អាកូជំំងឺឺ ឡើនា� ប្រាបដែ�លជា មាន វីរីុសុ កូូរុ ូណូា។ មូាស់ N95 �ាល់ ការុ ការុពារុ ល ិបំ�ុតិ។ 
សូម ឡើរុ ើស យកូ មូាស់ ដែដល គ្មាា ន វូាល់។ ប្រាបសិនឡើបើ អាកូឡើប្រាបើ មូាស់ ប្រាកូណាត់ិ ចូរុ ឡើប្រាបើ ប្រាបឡើ�ទ ដែដល មាន ២ ឬ ៣ស្រសទាប់ យូាងឺតិិច។ 
ឡើដើមែី ពាក់ូ មូាស់ យូាងឺ ប្រាតឹិមប្រាតិូវី ៖

 »  លាងឺ សមិាតិ ផ្ទៃដ ឡើ�យ ឡើប្រាបើ ដែជំល ដែដល មាន ជាតិិ អាល់កុូល ឬជាម�យ សាបូី និងឺ ទឹកូ បនាៃ ប់មកូ ពាក់ូ មូាស់ ប្រាគឺប ឡើលើ មាត់ិ និងឺ
ប្រាចមុ� រុបស់ អាកូ ឡើ�យ ប្រា�កូដ ថ្នា មិន មាន ចឡើនាល � រុវាងឺ មុខុ និងឺ មូាស់ ឡើ�ើយ។

 »  កំុូ បូ�ពាល់ មូាស់ ឡើ�ឡើ�ល កំូ�ុងឺ ពាក់ូ រុ�ច បាូរុ ឡើប្រាបើ មូាស់ �ាី ឡើ�ឡើ�ល វា ឡើសើម។

 »  ឡើដើមែី ឡើ�� មូាស់ ឡើចញ ប្រាតិូវី កាន់ ដែខុស រុបស់ វា (កំុូ បូ� មូាស់ ឡើ�យ ផ្តាៃ ល់ )។ ប្រាបសិនឡើបើ អាកូ ឡើ�� វា ឡើចាល ប្រាតិូវី �ក់ូ វា កូាុងឺ ធុ្ងងឺសំរាម
បិទ ជិំតិ រុ�ច លាងឺ សមិាតិ ផ្ទៃដ រុបស់ អាកូ។

 »  ល ិបំ�ុតិ គឺ�រុ កំុូ ឡើប្រាបើ មូាស់ឡើ�ទយ ឡើ�ើងឺវីញិ។ ប្រាបសិនឡើបើ អាកូចំា �ច់ ប្រាតិូវី ឡើប្រាបើ មូាស់ N95 ឡើ�ើងឺវីញិ សូម ដុតិ កូឡើ�ា  វា ឡើ�
សីតុិណើ ភា� ៧២ អងឺោ ឡើស រុយៈឡើ�ល ៣០ នាទី ឡើដើមែី សមាល ប់ ឡើមឡើរាគឺ។ ឬប្រាបសិនឡើបើ អាកូមាន មូាស់ យូាងឺតិិច ៥ ចូរុ �ក់ូ វា
កូាុងឺ កាបូប �ច់ឡើ�យដែ�កូ �ីគ្មាា  រុ�ច ឡើប្រាបើ ឆ្នាំល ស់គ្មាា  ឡើ�យ ឡើប្រាបើ មូាស់ នី ម�យ ៗ ឡើរុៀងឺរាល់ ៥ផ្ទៃ�ួ មាងឺ។

•  តាម�ន សុខុភា� រុបស់ អាកូ។ ប្រាបសិនឡើបើ អាកូមាន កូិកូ សួ�តិ �ិ�កូ ដកូដឡើងឺើើម ឈឺឺ ឬដែណនប្រាទូងឺ និងឺ ប្រាគឺុនឡើ�ា  ដំបូងឺ ប្រាតិូវី ទូរុស័�ៃ ឡើ�
ប្រាគឺូឡើ�ទយ រុបស់ អាកូ ឬមន្រ្តីនាី សុខា�ិ�ល កូាុងឺ តំិបន់ ឡើដើមែី សំុ ការុដែណនំា អំ�ី វីធីិ្ង និងឺ កូដែនលងឺ ដែដល ប្រាតិូវី �ោ�ល។ ឡើ�យសារុ ឡើប្រាគ្មា�ថ្នាា ក់ូ
ធ្ងួន់ធ្ងួរុ បំ�ុតិ �ី ជំំងឺឺកូូវីដី-១៩ គឺឺ ការុ មិន អាច ដកូដឡើងឺើើម �ន ឡើនា� ការុ �ោ�ល កូរុណី ធ្ងួន់ធ្ងួរុ នឹងឺ រុ�មបញ្ញចូ ល ការុឡើប្រាបើ អុកូសីុដែ�សន និងឺ
មូាសីុន ដកូដឡើងឺើើម ដែដល អាច រុកូ�ន ដែតិ ឡើ�កូាុងឺ ប្រាគឹឺ�សិាន ដែ�ទំា សុខុភា� បុូឡើណាះ �។

កា�់បនថយ ការុទាកូ់ទងឺ តើដាយ ផ្ទាា ល់ ជា�ួយ �នុសសដទៃទ
ប្រាបសិនឡើបើ អាកូ�ិ�កូកូាុងឺការុរុកូវូាក់ូសាំងឺ ឡើ�ើយអាកូ គិឺតិថ្នា មាន វីរីុសុ កូូ រុ ូ ូណា ឡើ�កូាុងឺ តំិបន់ រុបស់ អាកូ សូម ឡើ��ៃ�។ ចូរុ ឡើជំៀសវាងឺ
មនុសស ទំាងឺឡាយ ឡើប្រា��ី មនុសស ដែដល អាកូ រុស់ឡើ� ជាម�យ។ សមាជិំកូ ប្រាគឺួសារុ ទំាងឺអស់ គឺ�រុ ឡើចៀសវាងឺ ការុទាក់ូទងឺ ជាម�យ
អាកូដផ្ទៃទ។ �ោយាម ឡើ� ឲ្យយឆួ្នាំយ �ី តំិបន់ កុូ�កូរុ ដែដលអាកូអាចនឹងឺ ចូល ជិំតិ មនុសសដផ្ទៃទ។

វីធិានការុ ឡើន� អាច �ិ�កូ នឹងឺ អនុវីតិា �ងឺ និងឺ តានតឹិងឺ �លូវីចិតិា �ងឺ។ ការុ បនិយ ការុទាក់ូទងឺ មិនដែមន
មានន័យថ្នា ជា ការុ ផ្តាា ច់ ខុល�ន ទំាងឺស្រសុងឺ ឡើនា� ឡើទ ៖ ចូរុ និយាយ ជាម�យគ្មាា  តាម ទូរុស័�ៃ ជំំន�ស ឲ្យយ ការុ
និយាយ គ្មាា  ផ្តាៃ ល់។ និយាយ ជាម�យ មនុសស តាម បងឺិ�ច និងឺ ទូារុ។ និយាយ ជាម�យ អាកូដផ្ទៃទឡើ�ខាងឺឡើប្រា�
�ៃ� ឬ ឡើ�យ ផ្តាៃ ល់ ឡើ�យ ឈឺរុ ចមួាយ �ីរុ ដែមូប្រាតិ �ីគ្មាា ។ 

ប្រាបសិនឡើបើ អាកូមាន សុខុភា� ល ិសូម ជំ�យ អាកូដផ្ទៃទ ឡើ�កូាុងឺ ស�គឺមន៍ រុបស់ អាកូ ដែដល គ្មាត់ិ កំូ�ុងឺ ឈឺឺ 
ឬរុងឺ ការុ គំឺរាមកំូដែ�ងឺ ខាល ំងឺ បំ�ុតិ �ី វីរីុសុ ឡើ�យសារុដែតិ អាយុ �ិការុភា� ជាឡើដើម ឡើ�យ ជំ�យឡើរុៀបចំ
មឡើធ្ងោ�យ ឡើដើមែីឲ្យយ ��កូ គ្មាត់ិ ទទ�ល �ន អាហារុ ទឹកូ សិាតិ និងឺ ឡើប្រាគឺឿងឺ បរុ ិកាា  ឡើ�យ មិន ចំា�ច់ ចាកូឡើចញ �ី �ៃ�។ ការុ ជំ�យ ឲ្យយ
មនុសស ប្រាគឺប់គ្មាា  �ន ទទ�ល វូាក់ូសាំងឺ គឺឺជា វីធីិ្ង ដ៏ ល ិបំ�ុតិ ឡើដើមែី បញ្ញច ប់ ឡើ�លឡើវីលា រុស់ឡើ� ឆួ្នាំយ �ីគ្មាា  ឡើ�យសារុ ជំំងឺឺ កូូវីដី-១៩ ឡើន�។


