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ការណែនាំសម្រាប់ឪពុកាា យ ឬអ្នកណែទាំទរក និងកុារ

អាយុចាប់ពី 1 ណែ ដល់ 17ឆ្ន ាំ

• រុញដ ោះម្ដា យ ឬដបទឹកដ ោះដោដេញដដើម្បីដក

ដដ ហ្ ើម្ (េំដ ោះទារក និ្ដកេ្ដទើបដេោះដដើរ)

រោគសញ្ញា ទូរៅបាំផុតននជាំងឺ COVID-19 ចាំរ ោះកុារ គឺកអក
និង/ឬជាំងឺម្រគនុរដៅ ។

បញ្ជ ីដនោះមិ្នម្ដនដោគសញ្ញា ដដលអាេដកើតដ ើ្ទាំ្ អស់ដ ើយ។

សម្រម្ដប់ដោគសញ្ញា ធ្ងន់ធ្ងរដសេ្ដទៀត សូម្ទាក់ទ្អនកសតល់ដសវា

ដេជ្ជសាស្តសត របស់អនក។

1 វេ ធធ្ីោប់េំនននដដ ហ្ ើម្របស់កូនអនក ដៅដេលទារក / កូនតូេរបស់អនកកំេុ្ដគ្េូរោប់

េំនននដ្ដដលដ ោះរបស់េនកដគដេើ្ដ ើ្និ្សតេូល កន ុ្រយៈដេល 30 វេ ធាទី។ េំននន

ដេើ្ដ ើ្ និ្សតេូលម្នយដ្ គឺដសេ ើនឹ្នឹ្ម្នយដដ ហ្ ើម្។ េូរគុណេំនននដាោះនឹ្េីរ

ដដើម្បីរកេំនននដដ ហ្ ើម្កន ុ្ម្នយាទី។ ដៅដេលកូនរបស់អនកម្ដនបញ្ញហ ដដ ហ្ ើម្េនកដគអាេ

នឹ្ដកដដ ហ្ ើម្ញាប់ជា្ម្នុ។

រតើែ្ញ ាំគួរទូរស័ពទ រៅអ្នកផាល់រសវាណែទាំសុែភាព

ទរកឬកូនរបស់ែ្ញ ាំរៅរពលណា?

អនកគន រទាក់ទ្ដៅអនកសតល់ដសវាដែទាសុំខភាេទារក ឬកូន

របស់អនក ម្របសិនដបើេនកដគម្ដនដោគសញ្ញា COVID-19 ដូេ

ខា្ដម្រោម្ 

• ម្ដនជំ្្ឺម្រគនុដដា ចាប់េី 100° F (37.8°C) ដ ើ្ ដៅ

• ្ុយដគ្ខុសេីធ្ម្េតា ឬដគ្មិ្នងាយភាា ក់

• ម្៉ៅន រដ ៉ៅ ដេេឆាេ ឬោរភាន់ភំា្

• ដល្ដឹ្រសជាតិ ឬកល ិន

• ម្ដនដោគសញ្ញា ែេី ឬខុសេីធ្ម្េតាណាម្នយដូេខា្

ដម្រោម្ 

• ឈឺម្រកេោះ ឬឈឺដ ោះ

• ឈឺកាល

• តឹ្ម្រេមុ្ោះ ឬដ ៀរសំដោរ

• កអក ឬឈឺបំេ្់ក

• ឈឺសាេ់ដំុដ យមិ្នដឹ្មូ្លដ តុ

• វេ ធលមុ្ខ ឬកអ តួេដងាអ រ

• ោករសូ

• ដល្ឃ្លល នអាហារ (ទារកមិ្នសូេដៅដ ោះ)
• េិោកដកដដ ហ្ ើម្ ដដលដម្ើលដៅដូេជា 

• ោរដកដដ ហ្ ើម្ញាប់ជា្មុ្ន 1 ដូេជា 

o ដកដដ ហ្ ើម្ 60 ដ្ កន ុ្ម្នយាទី

សម្រម្ដប់ទារកអាយុ 0-2 ដខ

o កដដ ហ្ ើម្ដលើសេី 50 ដ្កន ុ្ម្នយាទី

សម្រម្ដប់ទារកអាយុចាប់េី 2 ដខ ដល់ 1
ឆាន ំ

o ដកដដ ហ្ ើម្ដលើសេី 40 ដ្កន ុ្ម្នយាទី

សម្រម្ដប់កុម្ដរអាយុចាប់េី 1 ដល់ 2 ឆាន ំ

• ដ ោះសតេូលខុសេីធ្ម្េតាដៅដេលដកដដ ហ្ ើម្

• ដសបករតឹេអ ឹ្ជំ្នី និ្េអ ឹ្ក ដៅដេលដក

ដដ ហ្ ើម្ដេញេូល

• ដដើរោ្ដលវ ើយ ឬអ គ្ ុយ ក់ដដទប់ដលើដសៃ រ ឹ្

ដដើម្បីជ្នយដកដដ ហ្ ើម្

• រនធ ម្រេមុ្ោះរ ើកធំ្

• កាលដ ើ្បេុោះដ ើ្ដៅដេលដកដដ ហ្ ើម្ដេញ

េូល (េំដ ោះទារក)
• ដកដដ ហ្ ើម្លាន់សំដ ្ខាល ំ្ ដូេជា ដកដដ ហ្ ើម្

តឹ្ ឬឮសំដ ្ដូេែង ូរ។

• សម្រម្ដកដៅដសង ៀម្ញឹកញាប់ខុសេីធ្ម្េតាដៅ

ដេលដល្ ឬមិ្នេូលដល្ជាម្នយមិ្តតភកត ិ។

ដតើខុ្ំម្រតូេទូរស័េៃដៅដលខ 911 ដៅដេលណា?

Guidance for Infants and Children: 1 month to 17 years old

When do I call 911?

រតើែ្ញ ាំគួរទូរស័ពទ រៅ 911 រដើម្បីោយការែ៍អ្ាំពី
កូនែ្ញ ាំរៅរពលណា?

ទារក ឬកូនរបស់អនកម្រតេូោរជំ្ននយដេជ្ជសាស្តសត ភាល ម្ៗ

ម្របសិនដបើេនកដគម្ដនដោគសញ្ញា ណាម្នយដូេខា្ដម្រោម្ .

• េនកដគឈប់ដកដដ ហ្ ើម្រយៈដេល 15 វេ ធាទី ឬដលើស

េីដនោះ។

• េិោកដកដដ ហ្ ើម្ធ្ងន់ធ្ងរ ដូេជា ម្របឹ្ម្រសូបខយល់

ដកដដ ហ្ ើម្លាន់សំដ ្ខាល ំ្ រនធ ម្រេមុ្ោះវរ ើកធំ្ ដក

ដដ ហ្ ើម្សំដ ្ដូេែង ូរ ឬមិ្នអាេដដើរ ឬនិយាយ

ដ យមិ្នោេ់ទប់ដដ ហ្ ើម្។

• ដសបកដ ើ្េណ៌ដខៀេ ជាេិដសសដៅជំុ្េ ធញបបូរម្ដត់

ម្រកេកដដ និ្អញ្ញា ញដធ្េញ។ េណ៌ដនោះម្របដ លជា

ដម្ើលមិ្នដ ើញដៅដលើដសបកដដលម្ដនសម្បុ រដមៅេ ដទ

ដូដេនោះម្រតេូយកេិតតទុក ក់េំដ ោះោរដកដដ ហ្ ើម្

និ្ឥរ ធយាបែរបស់កូនអនក។

• ឈឺចាប់ ឬដណនម្រទូ្ មិ្នម្រេម្ោត់។

• ដធ្វ ើសកម្េភាេដ យអារម្េណ៍ភាន់ភំា្ ឬដេេឆាេ។

• អត់ដឹ្ខល នួ ឬដគ្មិ្នងាយភាា ក់។

• ដទើបដតម្របោេ់ ឬសាា នភាេម្របោេ់ោន់ដតអាម្រកក់

ដៅៗ។

ម្របសិនរបើអ្នកទូរស័ពទ រៅរលែ 911 សូម្ម្រាប់អ្នករលើក

ទូរស័ពទថា អ្នកកាំពុងណសែ ងរករសវាណែទាំទរក ឬកុារណដល

ានឬអាចានជាំងឺ COVID-19។


