FAQs

ី
ខ្ញុំបានជាសះសសបើយពីជុំងឺកូ វដស
ើយ
ឥឡូវសនះស ើខ្ញុំគួរស្វ ីដូចសដេ ច?

ឹ ថាខ្ញុំនឹងលែង
ត ើត្វ ើដូចតដេ ចត ើបខ្ញុំដង
ចដល ងជុំងឺតនេះតៅអ្ន កដទ តសេងត ៀ ?

ត ើខ្ញុំអាចចាក់វ៉ាក់សុំងលដរឬត ?

អ្ា កអាចចាក់វា៉ាកស្នុំងបាន។ សដាយស្នរហានិ
សូ ដស្នាក់សៅផ្ទ ះរ ូ ទាល់ត អ្ា កបានបញ្ច ប់រយៈ
ភ័យសុខភាព្ៃ ន់្ៃរពាក់ព័នធនឹង COVID-19
សពលដាក់ខល ួសៅដាច់សដាយតឡករបស់អ្ាកតដល
សទើបការចាក់វា៉ាក់ស្នុំង គឺ សុំខាន់ណាស់ សទាះបី
មានន័យថា៖
អ្ា កនលប់មាន COVID-19 ឬនលប់ស្វ ីស សត ស ើញ
មានវវរុី ស SARS-CoV-2
●
រយៈសពលយ៉ាង ិច 10 ថ្ងៃ បានកនល ងផ្ុ
ក៏សដាយ។ប្បព័នធភាពស្នុុំតដលបុគគលណាមាាក់
គិ ចាប់តុំងពីសពលតដលសោគសញ្ញាបាន
មានពីការនលប់មានជុំងឺតដលសៅថា“ប្បព័នធ
ចាប់សផ្ត ើដ ឬគិ ពីកាលបរ ិសចេ ទស្វ ីស សត
ភាពស្នុុំ្ដម ជា ិ” មានកខ ណៈខុសគ្នាពីបុគគល
របស់អ្ាក (ប្បសិនសបើពមា
ុុំ នសោគសញ្ញា) និង
មាាក់សៅបុគគលមាាក់សទៀ ស ើយហានិភ័យថ្ន
●
រយៈសពលយ៉ាង ិច 24 សមា៉ាងបានកនល ង
ការឆ្ល ងដត ងសទៀ នូ វវរុី ស
SARS-CoV-2អាច
ផ្ុ ចាប់តុំងពីអ្ាកមានជុំងប្ឺ គ ុនសប្ៅ
នឹងសកើនសឡើងសៅសពលសប្កាយៗដកសទៀ ។
សដាយដិនបានសប្បើថាាប
ុំ ញ្្ញះកសដេ។ និង
សទាះបីការផ្គ ់ផ្គងវា
់ ៉ា ក់ស្នុំងសៅមានកប្ដិ ក៏
●
សោគសញ្ញាសផ្េងសទៀ បាន្ូ រសសបើយ។
សដាយ ត អ្ា កអាចសប្ជើសសរ ីសរង់ចាុំរ ូ ដល់
90ថ្ងៃ បន្ទទប់ពីការចាក់វា៉ាក់ស្នុំងការពារ
ថ្ងៃ សូនយ (0) គឺជាថ្ងៃ តដលអ្ា កចាប់សផ្ត ើដមាសោគ
COVID-19ប៉ាុតនត សនះដិនតដនជាលកខ ខណឌ
សញ្ញា ឬកាលបរ ិសចេ ទតដលអ្ា កស្វ ីស សត ស ើញ
ចាុំបាច់សទ។
ិ មាន។ សៅថ្ងៃ ទី11 អ្ា កអាចចាក
លទធផ្លវវជមា
● ប្បសិនសបើបច្ញបបនា អ្ា កកុំពុងមាន
សចញពីការដាក់ខល ួនសៅដាច់សដាយតឡកបាន។
COVID-19 ឬបានស្វ ីស សត ស ើញថាមានវរុី
ស SARS-CoV-2 អ្ា កគួ ររង់ចាទ
ុំ ទួ លវា៉ាក់
ស្នុំងរ ូ ដល់សោគសញ្ញារបស់អ្ាកប្ ូវ
ត ើខ្ញុំអាចឆ្ល ង COVID-19 ដេ ងត ៀ លដរឬត ?
បានសដាះប្ស្នយ (ប្បសិនសបើអ្ាកមានសោគ
អ្ា កសៅត អាចឆ្ល ងដេ ងសទៀ សទាះបីជាករណីសនះ
សញ្ញា) និងរ ូ ទាល់ត អ្ា កបានបញ្ច ប់ រ
ទុំនងជាដិនអាចសកើ សឡើងសៅកនញងរយៈសពល90 ថ្ងៃ
យៈសពលដាក់ខល ួនសៅដាច់សដាយតឡក
ដុំបូង បន្ទទប់ពីការឆ្ល ងសលើកដុំបូងរបស់អ្ាកក៏សដា
របស់អ្ាក។
យ។ប្បសិនសបើអ្ាកមានសោគសញ្ញាCOVID-19ឬបាន
ប៉ាះពាល់ជាដួ យនរណាមាាក់តដលមាន
COVID-19
សូ ដទាក់ទងសៅអ្ា កផ្ត ល់សសវាតងទា ុំសុខភាពរបស់
ិ
អ្ា កអ្ុំពវី វននការតដលប្
ូវអ្នុវ ត បនត ។អ្ា កសៅត
ចាុំបាច់ប្ ូវពាក់មា៉ាសនិងអ្នុវ ត តដការតណន្ទុំ
ិ
អ្ុំពី វននការការពារ
ដូ ចជា ការរកាគមាល សុវ ថ ិ
ភាពនិងការលាងថ្ដបន្ទទប់ពីអ្ាកមាន COVID-19។
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ី
ខ្ញុំបានជាសះសសបើយពីជុំងឺកូ វដស
ើយ
ឥឡូវសនះស ើខ្ញុំគួរស្វ ីដូចសដេ ច?

ប្បសិនសបើអ្ាកទទួ លបានការពាបាល
COVID-19 សដាយសប្បើអ្ងគ បដិប្បាណដ៉ាូ ណូក្
លូ ន (monoclonal antibodies) ឬផ្លលស្នម
convalescent plasma អ្ា កគួ ររង់ចាុំរយៈ
សពលយ៉ាង ិច 90 ថ្ងៃ ដុននឹងចាក់វា៉ាក់
ស្នុំង COVID-19។ សូ ដពិសប្គ្នះជាដួ យសវជមា
បណឌិ របស់អ្ាក ប្បសិនសបើអ្ាកដិនចាស់
ិ ពាបាលតដលអ្ា កបានទទួ ល ឬ
អ្ុំពី វ្ី
ប្បសិនសបើអ្ាកមានសុំណួរសផ្េងសទៀ អ្ុំពី
ការចាក់វា៉ាក់ស្នុំង។

ការលែនុំពី CDC មានតៅត្ ង់ ីតនេះ។

ស អ្ុីនបសងក ើ សឡើងសដាយោងកាយសដើដបីសឆ្ល យ
ើ
បសៅនឹងជុំងឺឆ្លង។ សដាយស្នរអ្ា កបានឆ្ល ង
សដសោគ សន្ទះ “បាលស្នម convalescent plasma”
របស់អ្ាក សៅសពលសនះមានអ្ងគ បដិប្បាណ
សប្មាប់ការពារ COVID-19។ ការផ្ត ល់ផ្លលស្នម
convalescent plasma សៅឱ្យអ្ា កជុំងឺតដល
កុំពុងសប្មាកពាបាលសៅដនទ ីរសពទយតដល
កុំពុង សូ នឹង COVID-19 អាចជួ យឱ្យពួ ក
គ្ន ់ជាសះសសបើយពីជុំងឺសនះ
បាន។ សូ ដទាក់ទងសៅដជឈដណឌលបវរ ិចាចគ
ឈាដកនញង ុំបន់របស់អ្ាក ប្បសិនសបើអ្ាកមាន
COVID-19 និងមានសគ្នលបុំណងបរ ិចាចគបាលស្
មា។

ត ើខ្ញុំអាចសតែ់ឈាដឬ“ផ្លលសា
convalescent plasma” លដរឬត ?
អ្ា កអាចផ្ត ល់ឈាដសៅសពលអ្ា កបានជាសះ
សសបើយពី COVID-19 ស ើយរយៈសពលថ្នការដាក់
ខល ួនសៅដាច់សដាយតឡករបស់អ្ាកប្ វូ បានបញ្ច
ប់។ សូ ដទាក់ទងដជឈដណឌលបរ ិចាចគឈាដកនញង
ុំបន់របស់អ្ាក សដើដបីដឹងថា ស ើអ្ាកប្ ូវរង់ចាុំរ
យៈសពលប៉ាុន្ទមនរវាងការជាសះសសបើយ និងការ
បរ ិចាចគឈាដ។
ប្បសិនសបើអ្ាកបានជាសះសសបើយជាស្នថពរពី
COVID-19 អ្ា កប្បត លជាអាចជួ យអ្ា កជុំងឺ
តដលកុំពុង សូ នឹងជុំងឺឆ្លងសនះ តដរយៈការ
បរ ិចាចគបាលស្នមរបស់អ្ាក។ បាលស្នមគឺជាតផ្ា កដួ យ
ថ្នឈាដ តដលមានអ្ងគ បដិប្បាណ តដលជាប្បូ
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