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ការពតិអពំ ីCOVID-19 - ជងំវឺរីសុករូ ូណា១៩ 
 

អងគការសុខភាពពិភពលោក (OMS) បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីស្ថា នភាពរាតតាតននជំងឺ COVID-19។ កនុងលខតតលករិចល ោះ 
រីជាស្ថា នភាពរាលដាលននជំងឺលនោះ សាិតលប្កាមការប្ររ់ប្រងក៏លដាយប ៉ុន្មា នសប្តា ហ៍ខាងមុខពិតជាសំខាន់ក្នុងការការពារ និងទរ់ 
ស្ថា តន់ឹងការឆ្លងរាលដាលននលមលរារននេះ។ 
 

លតើអវលីៅជាវីរសុ COVID-19? 
វីរុស COVID-19 គឺជាលមលរារថ្មឆី្លងតាមផ្លូវដលងហើម ដូចដដលតាមអនកជំនាញបានសិកា ជំងឺលនោះអាចបងកឲ្យមានបញ្ហា ស៉ុខភាព
ធ្ងន់ធ្ងរជាពិនសសចំន េះមន៉ុសសចាស ់ ឬអ្នក្មានជំងឺរា៉ុ ំររ៉ៃ។ ជំងឺលនោះពុំ ន់មានថ្ន ំពាបាលលៅល ើយលទ ល ើយករណីស្ថល រ ់
ប្តូវបាន លររាយការណ៍ថ្ជាចមបងចំលពាោះមនុសសចាស់។ 
 

លតើវីរសុ COVID-19 មានលរារសញ្ញា អវខីលោះ? 

នរាគសញ្ហា ររស់វីរុសកូវីដ១៩ស្សន ៀងនឹងជំងឺផ្តា សាយទូនៅ។ នរាគសញ្ហា លនោះអាចលលចល ើងកនុងរយៈលពលពី ២ នថ្ៃ លៅ ១៤ 
នថ្ៃ រនាា រ់ពីការរ ោះពាល់នឹងវីរុស ល ើយនរាគសញ្ហា មានដូចជា៖ 

• ស្គុននតា   
• ក្អក្ 
• អស់កមាល ំង 
• បាត់រង់ខលិន និងរសជាតិ 
• និងថ្រ់ដលងហើម 
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លរារសញ្ញា ពណ៌នាខាងលលើមានចារ់ពីលក្ខណៈស្សាល (ស្សន ៀងនឹងជំងឺផ្តា សាយធមមតា) ឬធ្ងន់ធ្ងរ ( ូចជានរាគសញ្ហា ដ ល
ទាក់្ទងនឹងជំងឺរលាក្សួត) ដដលតប្មូវឲ្យចូលសប្មាកពាបាលលៅមនាីរលពទយ។ មន៉ុសសមួយចំនួនអាចមានជំងឺលនោះរ ុដនតមាន 
អារមមណ៍ថ្ដូចជាគ្មម នជំង ឺឬស្ាន់ដតបង្ហា ញនរាគសញ្ហា តិចតួចប ៉ុន ណ្ េះ។ 
 

លតើជងំលឺនោះរកីដាលយ ងដចូលមតច? 
វីរុសអាចចមលងតាមរយៈ៖ 

• ការប េះ ល់ផ្តា លជ់ាមួយអ្នក្ដ លប្តនឆ្លងវីរ៉ុសតាមរយៈការក្អក្  និងក្ ា្ ស់ 
• ការប េះពាល់ជិតសនិតនឹងអនកដដលបានឆ្លងវីរុសលនោះ ដូចជាការរ ោះ ឬការចារ់នដ 
• ការរ ោះពាល់លដាយប្រលយលលលើវតា ុឬនផ្ាណាមួយដដលមានផ្ាុកវីរុស ល ើយរនាា រ់មករ ោះមាត់ ប្ចមុោះ ដភនក ររស់អនក 

 

លតើវិរសុកូរ ណូា១៩អាចរសល់ៅលលើនផ្ាខាងលប្ៅបានរយៈលពលយូររ ណុាា ? 
ជាទូលៅវីរុសកូរ ូណា អាចលៅលលើវតាុ ឬនផ្ាខាងលប្ៅបានយ ងយូរ៖ 

• ប្រដ ល៣លមា ងលៅលលើវតាុ និងនផ្ាសៃួត 
• ៦នថ្ៃលៅលលើវតាុ និងនផ្ាលសើម 

 

នតើខ្ុគំរួនធ្វើ ចូនមាចស្បសនិនបើខ្ុមំាននរាគសញ្ហា រនវីរ៉ុស COVID-19? 
ប្រជាជនរស់លៅកនុងលខតតលករិចដដលមានលរារសញ្ញា ដូចជា លៅត ខលួន កអក ឬថ្រ់ដលងហើម សូម ក់ទងទូរសពា័លលខ 1-877-644-

4545 លដើមបីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការពាបាល។ កនុងលពលរចចុរបននលនោះលសវាព័ត៌មានននេះផ្ាល់ជូនដតជាភាស្ថ បារំាង 
និងអង់លរលសដតប ៉ុន ណ្ េះ។ រដាា ភិបាលកាណាដាផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានជាភាស្ថដខមរ និងភាស្ថលផ្សងៗលទៀត សូម ក់ទង 
ទូរសពា័លលខ 1-833-784-4397 

 

លតើមានថ្ន ំរង្កា រការពារ (វ៉ៃ ក្ស់ាំង) ឬការពាបាលវីរសុដដរឬលទ? 
លៅនពលបចចុបបននននេះមិនមានថ្ន ំរង្កា រការពារ ឬការពាប្តលជាក់ោកន់ទ ប ៉ុដនាមានថ្ន ំពាប្តលន ើមបីនធ្វើឱ្យធ្ូរស្សាល និងបនថយ
នរាគសញ្ហា ។ អ្នក្ដ លបានឆ្លងវីរុសកូរ ូណាប្ស្ថលភាគនស្ចើនជាសេះនសបើយនដាយខលួនឯងលដាយការផឹ្កទឹកឲ្យបានលប្ចើន សប្មាក 
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និងលលរថ្ន ំរំបាត់ការឈឺចារ់ និងលៅត ខលួន។ ល ោះយ ងណាក៏លដាយករណីខលោះអាចវិវតតន៍លៅជាជំងឺរោកសួត ល ើយតស្មូវឲ្យ
មានការដថ្ ំ ឬសប្មាកពាបាលលៅមនាីរលពទយ។ 
 

នតើខ្ុអំាចការពារពកីារឆ្លងវីរ៉ុសននេះប្តនយ ង ចូនមាច? 
ទំាងននេះគឺជាវិធានការអ្ន្មម័យដ លស្តូវប្តនដណន្មំសស្មាប់ទាំងអ្ស់ាន ៖ 

• លាងរ ឱ្យប្តនញឹក្ញាប់ជាមួយសាប ូនិងទឹក្នតា ឧណា ៗ យ ងតិច ២០ វិន្មទី 
• នស្បើទឹកោងនដ ដ លមានជាតិអាល់ក្៉ុលស្បសិននបើអ្នក្មិនមានសាប ូ និងទឹក្ 
• រកាអនាម័យនៅនពលអ្នក្ក្អក្ ឬក្ ា្ ស់ដូចជា៖ 

o ខារ់មាត់ និងស្ចម៉ុេះលដាយលប្រើដកងរ របស់អ្នក្ន ើមបីកាត់បនថយការរាលដាល 
o ស្បសិននបើអ្នក្នស្បើស្ក្ដាសជូតមាតអ់នកប្តូវនប្តេះប្កដាស់លនាោះនចាលក្នុងធ្៉ុងសស្មាម នហើយរនាា រ់មកលាងរ 

របស់អ្នក្ 
• នជៀសវងនៅជួបអ្នក្នៅមនាីរនពទយ 
• នជៀសវងការប េះ លល់ដាយផ្តា ល់លលើរាងកាយ  ូចជាការចាប់រ  ឬន ើបនពលសួរស៉ុខទ៉ុក្ខអ្នក្្មាន ក ់
• កុំលប្រើប្បាស់សមាា រៈរួមគ្មន  និងប្តូវសមាអ តសមាា រៈឲ្យបានញឹកញារ ់
• លៅផ្ាោះលៅលពលអនកឈឺ 
• កុំមានការជួរជុំគ្មន  លលើកដលងដតអនករស់លៅកនុងផ្ាោះដតមួយ 
• លរើសិនជាលៅលប្ៅកនុងករណីចាំបាច់ ប្តូវរកាចមាៃ យ២ដម ប្តរវាងអនក និងអនកដ៏នទ 

 

ពត័ម៌ានរដនាម៖ 
លលខទរូសព័ាសប្មារ់ពត័ម៌ានទលូៅអពំ ី COVID 19 ពរីដាា ភបិាលលខតតលករិច ពីរ ងច័នា  ល់រ ងស៉ុស្ក្ នវលានមា ង ៨:០០ស្ពឹក្ 
 ល់ លមា ង ៦:០០លាង ច៖ 1-877-644-4545 ជាភាស្ថបារំាង និងអង់លរលស 

 

លរ ទពំរ័ររសរ់ដាា ភបិាលលខតតលករចិ៖ 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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លលខទរូសព័ារបសរ់ដាា ភបិ្តលកា្ដាអ្ំពី COVID 19 ពីរ ងចន័ា  ល់រ ងស៉ុស្ក្ នវលានមា ង ៨:០០ស្ពឹក្  ល់ លមា ង ៨:០០
លាង ច៖: 1-833-784-4397 សប្មារភ់ាស្ថបារាងំ នងិអងល់រលស ឬភាសានផ្សងៗនទៀតជាមយួនឹងលសវារកដប្រលដាយមនិរិត 
កនប្ម 

លរ ទពំរ័ររស់អងគការសខុភាពពិភពលោក (OMS)៖ 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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