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�ររ ួមេភទេ�យសុវត� ិ�ព និងជំងឺកូ វ �ដ 19 1
P0F

ពលរដ� េ�នធី Alameda ្រត�វេ�ផ� ះឱ្យ�នេ្រចើន�មែដល�ចេធ� ើ�ន
និង�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទេដើម្បី�ត់បន� យ�រឆ� ងជំងឺ 19។
�ររ ួមេភទគឺ�ែផ� កមួ យៃន�ររស់េ� េហើយគួ រែត�ន�រយល់្រពមពី�គី� ំងអស់។ ឯក�រេនះផ� ល់ជូននូ វ
យុទ���ស� �ត់បន� យ�និភ័យៃន�រឆ� ងជំងឺកូ វ �ដ 19 េ�េពលរ ួមេភទ។
េសចក� ីសេ្រមចអំពី�ររ ួមេភទ្រត�វ�ន�រថ� ឹងែថ� ង�មួ យសុខ�ព��ល់ខ� �ន និងសុខ�ព��រណៈ។
េ�ក��ង��ន�ព�សន� ចំេ�ះសុខ�ព��រណៈដ៏អូសប��យេនះ ពលរដ� នឹង និងគួ ររ ួមេភទ។
សូ មគិតគូ រេ្របើ្រ�ស់យុទ���ស� �ត់បន� យេ្រ�ះ��ក់េដើម្បី�ត់បន� យ�និភយ
័ ចំេ�ះខ� �នអ� ក ៃដគូ របស់អ�ក
និងសហគមន៍� ំងមូ លរបស់េយើង។.
ប៉ុែន� េតើអ�ក�ចរ ួមេភទែដរឬេទ?
�ន! �ងេ្រ�មគឺ��រែណ�ំមួយចំនួនស្រ�ប់រេបៀបក��ង�ររ ួមេភទឱ្យ�នសុវត� ិ�ព និង�ត់បន� យ
�និភ័យៃន�រឆ� ងជំងឺកូ វ �ដ 19។

1. ដឹងអំពីរេបៀបឆ� ងជំងឺកូ វ �ដ 19។
ឺ ូ វ �ដ 19 ពីបុគ�លែដល�នឆ� ងជំងឺេនះ។
• អ� ក�ចឆ� ងជំងក
o វ �រុស�ល�ល�មរយៈ�គល� ិតេ�ក��ងទឹក�ត់ េស� ស
•

ឬដេង� ើមរបស់បុគ�ល�នជំងឺកូ វ �ដ 19 េ�ះបីពីបុគ�លែដល��នេ�គស��។
េយើងេ��នចំណុច�េ្រចើនែដល្រត�វសិក�អំពជ
ី ង
ំ ឺកូ វ �ដ 19 និង�ររ ួមេភទ។
o វ �រុស្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក��ងទឹក�ម ឬ�មក (�កសំណល់បេ�� ញេ�ល)
របស់បុគ�ល�នជំងឺកូ វ �ដ 19។
o េយើងមិនដឹង�េតើជំងឺកូ វ �ដ 19 �ចឆ� ង�មរយៈ�ររ ួមេភទ�ម��រ�ស ឬរន� គូ ទ
េឡើយ។
o េយើងដឹង� វ �រុសកូ រ� ូ�មិន�យឆ� ង�ម�ររ ួមេភទេឡើយ។ ក��េនះ�នន័យ�
�ររ ួមេភទទំនងមិនែមន�រេបៀបទូ េ�ែដលេធ� ើឱ្យជំងឺកូ វ �ដ 19 រ �ក�ល�លេឡើយ។

2. រ ួមេភទែត�មួ យបុគ�លែដលជិតស�ិទ��មួ យអ� ក។
• អ� ក គឺ�ៃដគូ រ ួមេភទែដល�នសុវត� ិ�ពបំផុត។ �រសេ្រមច�មេ�យខ� �នឯងនឹងមិនេធ� ើឱ្យជំងឺកូ វ �ដ
U

•

•

U

19 រ �ក�ល�លេឡើយ ប៉ុែន� ្របសិនេបើអ�ក�ងៃដរបស់អ�ក (និងឧបករណ៍រ ួមេភទសិប្បនិមិត�) �មួ យ
�ប៊ូ និងទឹក រយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទីមុនេពល និងប��ប់ពីរ ួមេភទ។
ៃដគូ សុវត� ិ�ពបំផត
ុ ប��ប់គឺបុគ�លែដលអ� ករស់េ��មួ យ។ �រប៉ះ�ល់ជិតស� ទ
ិ � ិ រ ួម� ំង�ររ ួមេភទ
ែត�មួ យ្រក �មមនុស្សមួ យចំនួនតូ ច ជួ យទប់��ត់�ររ �ក�ល�លជំងឺកូ វ �ដ 19។
o �ររ ួមេភទែត�មួ យៃដគូ ែដល�ន�រយល់្រពម។
o េដើម្បីសិក�បែន� មអំពី�រយល់្រពម សូ មចូ លេមើល េវប�យត៍េនះ។
អ� កគួ រកំហត
ិ �រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស�ទ
ិ � រ ួម�ំង�ររ ួមេភទ�មួ យបុគ�លេ�េ្រ�រង�ង់្រគ� �ររបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�ករ ួមេភទ�មួ យអ� កដៃទេ្រ�ពី្រគ� �ររបស់អ�ក ្រត�វក្រមិតចំនួនៃដគូ ឱ្យ�នចំនួនតិច
បំផុត និង្រត�វេ្រជើសេរ �សៃដគូ ែដលអ� កទុកចិត�។ សូ មពិ�ក�អំពីក���និភ័យេផ្សងៗៃនជំងឺកូ វ �ដ 19
ដូ ច�អ� កពិ�ក�អំពី PrEP េ្រ�មអ�ម័យ និង្រប�នបទអំពី�ររ ួមេភទ�នសុវត� ិ�ពេផ្សងៗេទៀត។
សូ ម�កសួ រពួ កេគអំពជ
ី ំងឺកូ វ �ដ 19 មុនេពលអ� កេធ� �
ើ រ�ក់ទង។
o េតើអ�ក�នេ�គស�� ឬពួ កេគ�នេ�គស��ែដរឬេទេ�ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ�ចុងេ្រ�យ?
បុគ�ល�េ្រចើនែដល�នជំងឺកូ វ �ដ 19 �នេ�គស�� ប៉ុែន� ទន� ឹមនឹងេនះក៏�នករណីឆ�ងែដល
��នេ�គស��ផងែដរ។ ្រគ �នេ�� ក� ក ឈឺបំពង់ក និងដកដេង� ើម�ប់គឺ�េ�គស��ែដល្រត�វ
�កសួ រ។ សូ មកត់ស��ល់� �រ�កសួ រអំពីេ�គស��ពុំែមន�វ �ធីែដល្រតឹម្រត�វឥតេ��ះ
េដើម្បីដឹង�េតើបុគ�ល��ក់�នជំងឺកូ វ �ដ 19 េឡើយ។
U

ឺ ូ វ �ដ 19 េ�យេ្របើ្រ�ស់េតស�តម�រន� ្រចមុះ ឬេតស�ទឹក�ត់ែដរឬេទ?
េតើពួកេគ្រត�វ�នេធ� ើេ�គ វ �និច�័យជំងក
1
ដក្រសង់េចញពី�យក��នសុ�ភិ�ល្រក �ង New York៖
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បុគ�លែដលេទើប�សះេស្បើយពីជំងឺកូ វ �ដ 19 រយៈេពល�៉ងតិច 10 ៃថ� គិត�ប់�ំងពីៃថ�ែដលេ�គស��របស់
�ត់�ន�ប់េផ� ើម និង ែដលពុំ�នជំងឺ្រគ �នេ��រយៈេពល�៉ងតិចបីៃថ� ទំនង�ពុំ�នជំងឺេទៀតេទ។
• ្របសិនេបើពីរ�ក់ជួបជុ�
ំ � េ�ះបី�ក់ (ឬេលើសពីពីេនះ) គឺ�្រក �មមនុស្សែដល�នចំនួនេ្រចើន។
�រ្របមូ លផ�្រ�ំ ទង់្រ�យធំ្រគប់្របេភទពុំ�នសុវត� ិ�ពេឡើយេ�េពលជំងឺកូ វ �ដ 19 កំពុង�តត�ត។
គួ រេជៀស�ង�រប៉ះ�ល់ជត
ិ ស� ិទ��មួ យមនុស្សេ្រចើន
ប៉ុែន� ្របសិនេបើអ�កសេ្រមចចិត�ចូលរ ួម�មួ យ្រក �មមនុស្ស�នចំនួនេ្រចើន
�ងេ្រ�មគឺ�បេច� កេទសមួ យចំនួនេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យរបស់អ�កមិនឱ្យចម� ង
ឬឆ� ងជំងឺកូ វ �ដ 19៖
o កំណត់ចំនួនមនុស្សៃនប�� ីេ��ះេភ��វរបស់អ�កឱ្យ�នចំនួនតិចបំផុត។ សូ មអេ�� ើញែតេភ��វ
ែដលជិតស� ិទ�បផ
ំ ុត។
o រ ួមេភទ�មួ យៃដគូ ដដែដលៗ។
o េ្រជើសេរ �សកែន� ងែដលធំ �ន�លលំហ និង�នខ្យល់េចញចូ លល� ។
o �ក់ រ�ំងមុខ េជៀស�ង�រេថើប មិន្រត�វប៉ះ�ល់ែភ� ក ្រចមុះ
ឬ�ត់�មួ យៃដែដលមិន�ន�ងស��ត្រតឹម្រត�វ។
o ្រត�វ�ក់�មខ� �ននូ វទឹក�ល់កុល�ងៃដ។
U

U

U
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•

្របសិនេបើអ�កែតងែតជួប�មួ យៃដគូ រ ួមេភទរបស់អ�ក�មអន�ញ ឬ�នមុខរបរចិ��ឹមជី វ �តេ�យ
�ររ ួមេភទ សូ មពិ�រ���ក�រ�ត់ជួបេ�យ��ល់។ �រ�ត់ជួប�មវ �េដអូ
�ររ ួមេភទពីច��យ�ម្របព័ន�ទំ�ក់ទំនង (sexting) កម� វ �ធីអ�ក�ំ្រទ�ម�រ�វ (subscriptionbased fan platforms) កម� វ �ធី sexy “Zoom parties” ឬបន� ប់ជែជកកម�ន� (chat rooms)
�ច�ជេ្រមើសស្រ�ប់
អ� ក។

•

្របសិនេបើអ�កសេ្រមច�្រត�វរ ួមេភទ�មួ យបុគ�លេ្រ�រង� ង់ទំ�ក់ទំនងរបស់អ�ក
ឬអ� កែដលអ� ក�ក់ទង�ន៖
o ្រត�វ�ម�នខ� �នឯងនូ វេ�គស��េផ្សងៗឱ្យ�នច�ស់�ស់។
o ្រត�វពិ�រ�េធ� ើេតស� តម�រ ឬទឹក�ត់េដើម្បីរកជំងឺកូ វ �ដ 19 ឱ្យ�នញឹក�ប់ (េរៀង�ល់ែខ
ឬេ�ក��ងរយៈេពលពី្រ�ំេ�្រ�ំៃថ� ៃនទំ�ក់ទំនង)។ សូ មចូ លេមើល
េវប�យត៍េធ� ើេតស� េ�នធី Alameda ឬ�ក់ទងេ�េលខ (510) 268-2101
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មអំពីកែន� ងែដល�ចេធ� ើេតស� ។
o ្រត�វអនុវត� វ ��ន�រប��រេ�េពលប៉ះ�ល់�មួ យបុគ�លែដល្របឈមនឹងជំងឺកូ វ �ដ 19
ធ� ន់ធ�រ ដូ ច� មនុស្ស�ស់�យុេលើសពី 65 ��ំ ឬអ� កែដល�នប��សុខ�ពធ� ន់ធ�រ។
o ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត��មួ យនឹងរ�ំងមុខ
និង�រេធ� ើអ�ម័យៃដ្រតឹម្រត�វេដើម្បី�ត់បន� យ�និភ័យចំេ�ះអ� កដៃទ។
U

U

ឺ ូ វ �ដ 19 ឬ�រេធ� ើេតស�េ�គវ �និច�័យ វ �ជ��ន�មុន
3. �រ�នអង់ទីគរ័ ្រប�ំងនឹង វ �រុសែដលបង�ឱ្យ�នជំងក

ពុំែមន�នន័យ�� ្របព័ន��ព�ុំេឡើយ។
សូមេ្របើ្រ�ស់លទ� ផលេតស�េ�យយកចិត�ទុក�ក់េ�ក��ង�រជួយអ� កសេ្រមចចិត�អំព�
ី ររ ួមេភទ។
ឺ ូ វ �ដ 19 �ចប��ញអំព�
• �រេធ� ើេតស� អង់ទីគ័រ វ �ជ��នស្រ�ប់ វ �រុសែដលបង� ជំងក
ី រប៉ះ�ល់�មុន
ប៉ុែន� ពុំ�នន័យ� អ� ក�ន្របព័ន��ព�ុំព�
ី រឆ� ងម� ងេទៀតេឡើយ។
• �រេធ� ើេតស� េ�គវ �និច�័យ វ �ជ��ន�មុន (តម�រ្រចមុះ ឬទឹក�ត់) �នន័យ� អ� ក�នជំងឺកូ វ �ដ 19
េហើយទំនង�មុនឆ� ងម� ងេទៀតេឡើយ។ េយើងមិនដឹង��រ�រ�រេ�ះ�ន�ព រ �ង�ំក្រមិត� ឬ
�នរយៈេពលប៉ុ�
� េឡើយ។
• ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត�ក��ង�រេ្របើ្រ�ស់េតស��ំងេនះេដើម្បីសេ្រមចចិត��េតើអ�ក�អ� កគួ ររ ួមេភទ�មួ យ
េហើយ្របេភទៃន�ររ ួមេភទរបស់អ�ក�ប់�ង
ំ ពីទទួ លលទ� ផលេតស�អង� បដិ្រ�ណពុំែមន�ភ័ស���ង
ច�ស់�ស់អំពី្របព័ន��ព�ុំេឡើយ។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មអំពី�រេធ� ើេតស� ជំងឺកូ វ �ដ 19
និងរេបៀបបក្រ�យលទ� ផល សូ មចូ លេមើលេវប�យត៍េធ� ើេតស�េ�នធី Alameda
និងែស� ងរក�រេធ� ើេតស�ជំងឺកូ វ �ដ 19៖ សំណួរសួ រញឹក�ប់។

4. ្រត�វ្រប �ង្របយ័ត�េពលកំពង
ុ រ ួមេភទ
• �រេថើប�ចចម� ង វ �រុស។

្រត�វេជៀស�ងេថើបនរ���ក់ែដលមិនស� ិតេ�ក��ងចំេ�មអ� កែដលជិតស� ិទ�ិបំផត
ុ របស់អ�ក។
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ទី��ក់�រេស�ែថ�ំស�
ុ ភី�លេ�នធី Alameda
�យក��នសុខ�ព��រណៈ
www.acphd.org

Colleen Chawla, ្រប�ន
Kimi Watkins-Tartt, ្រប�ន
Nicholas Moss, MD,ម�ន� ីសុ�ភិ�លបេ�
� ះ�សន�

�យក��នសុខ�ព��រណៈ៖ ែខ្សេម (510) 267-8000
ព័ត៌�នអំពជ
ី ំងឺកូ វ �ដ 19៖ (510) 268-2101

•
•

•
•
•
•

�រលិឍ (�ត់េលើរន� គូទ) �ចេធ� ើឱ្យឆ� ង វ �រុស។ វ �រុសេ�ក��ង�មក�ចចូ លក��ង�ត់របស់អ�ក
េហើយ�ចឆ� ងជំង។ឺ
�ក់រ�ំងមុខ ឬ�៉ស៖ �ច�របស់ែដលអ� កចូ លចិត� ឬមិនចូ លចិត�
ប៉ុែន� ក��ងេពលេកើតជំងឺ�តត�ត កូ វ �ដ 19 �រ�ក់រ�ំងមុខែដល្រគបេលើ្រចមុះ
និង�ត់របស់អ�កគឺ� វ �ធី��ស� ល� ក��ង�របែន� ម្រស�ប់�រ�រេ�ក��ងេពលរ ួមេភទ។
�រដកដេង� ើម��ំងៗ និង�រដង� ក់�ចេធ� ើឱ្យឆ� ង វ �រុសបែន� មេទៀត េហើយ្របសិនេបើអ�ក
ឬៃដគូ របស់អ�ក�នជំងឺកូ វ �ដ 19 េហើយ្របសិនេបើមិនដឹង �រ�ក់�៉ស�ចជួ យប�្ឈប់�រឆ� ងជំងឺ។
កំហិតក�ច់រ ួមេភទ៖ ្រត�វ�ន�ពៃច� ្របឌិត�ក់ពន
័ � នឹងជំហររ ួមេភទ និងរ�ំងកុំឱ្យប៉ះ�� ដូ ច�
ជ��ំងែដល�ចឱ្យៃដគូ �ចរ ួមេភទ�ន ប៉ុែន� �ច�រ�រ�រប៉ះ�ល់��ល់មុខទល់មុខ។
សេ្រមច�មេ�យេ្របើៃដ�មួ យ��៖ ្រត�វស� ិតេ�ច��យ��យពី�� និងេ្របើរ�ំងមុខេដើម្បី�ត់បន� យ
�និភ័យ។
េ្រ�មអ�ម័យ និងរ�ំង�ត់�ច�ត់បន� យ�រប៉ះ�ល់�មួ យទឹក�ត់ ទឹករ�អិល
ឬ�មកេ�ក��ងេពលរ ួមេភទេ្របើ�ត់ ឬ�មរន� គូ ទ។
�រ�ងស��តមុន និងេ្រ�យេពលរ ួមេភទសំ�ន់�ងេពល�ៗ�ំងអស់។
o ្រត�វ�ងៃដេ�យេ្របើ�ប៊ូ និងទឹករយៈេពល�៉ងតិច 20 វ ��ទី។
o ្រត�វ�ងស��តឧបករណ៍រ ួមេភទសិប្បនិមិត�េ�យេ្របើ�ប៊ូ និងទឹកេ��។
o ្រត�វស��ប់េមេ�គេលើ��រចុច និងេអ្រកង់�ច់�ស� ីនែដលអ� កេ្របើរ ួម���មួ យអ� កដៃទ។

5. តមរ ួមេភទ្របសិនេបើអ�ក ឬៃដគូ របស់អ�កមិន្រស� លខ� �ន
• ្របសិនេបើអ�កមិន្រស� លខ� �ន ឬ�ប់េផ�ើម�ន�រម� ណ៍មិន្រស� លខ� �ន ្រត�វេជៀស�ង�រេថើប រ ួមេភទ
•

•

ឬ�រប៉ះ�ល់�មួ យអ� កដៃទ។
្របសិនេបើអ�កប៉ះ�ល់�មួ យនរ���ក់ែដលជំងឺកូ វ �ដ 19 ្រត�វេជៀសេវៀងប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ��មួ យអ� ក
េ�េ្រ�រង� ង់្រគ� �ររបស់អ�ក
និង្រត�វអនុវត� �មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Alameda
អំពីរេបៀប�រ�រមិនឱ្យប៉ះ�ល់ដល់អ�កដៃទ។ អ� កែដល�នប៉ះ�ល់�មួ យេមេ�គកូ វ �ដ 19
គួ រេធ� ើេតស� រកវ �រុសេ�យេ្របើ្រ�ស់េតស� តម�រ ឬទឹក�ត់។
្របសិនេបើអ�ក ឬៃដគូ របស់អ�ក�ន��ន�ពេវជ���ស�ែដល�ចប�
� លឱ្យឈឺជំងឺកូ វ �ដ 19 ធ� ន់ធ�រ
អ� កក៏�ចចង់តម�ររ ួមេភទផងែដរ។
o ��ន�ពេវជ���ស� ែដលរ ួម�នឈឺសួត ជំងឺហឺតពីក្រមិតមធ្យមេ�ធ� ន់ធ�រ ជំងឺេបះដូ ង
ជំងឺទឹកេ�មែផ� ម ជំងឺេលើសទម� ន់ ជំងឺត្រមងេ�ម ជំងឺេថ� ើម ជំងឺម�រ �ក
ឬ្របព័ន��រ�រ�ង�យទន់េខ�យ (ឧ�ហរណ៍ �រ�នេមេ�គេអដស៍ ឬចំនួន CD4 �ប)។

ឺ � ង�ម�ររ ួមេភទេផ្សងៗេទៀត (STI)។
6. ្រត�វ�រ�រេមេ�គេអស៍ និងជំងឆ
• HIV៖ េ�យេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យ ្រត�វអនុវត� វ �ធីប��រេ�គមុនេពលប៉ះ�ល់ (PrEP)

•

និងឱ្យបន��ក វ �រុសរកមិនេឃើញ� ំងអស់ជួយ�រ�រេមេ�គេអដស៍។
STI េផ្សងៗេទៀត៖ �រេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មអ�ម័យ�ចជួ យ�រ�រ STI េផ្សងៗេទៀត។

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ មចូ លេមើលេវប�យត៍ជំងឺកូ វ �ដ 19 របស់ �យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី
Alameda។
�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Alameda �ចប� �រអនុ�សន៍េ�េពល��ន�ព�ន�រែ្រប្រប� ល។
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