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ខ្ញ ុំបានជាសះសសបើយពីជុំងឺកូវដីស ើយ

ឥឡូវសនះស ើខ្ញ ុំគួរស វ្ ីដូចសដេច?
FAQs

ត ើត វ្ ើដូចតដេចត ើបខ្ញ ុំដឹងថាខ្ញ ុំនឹងលែង

ចដលងជុំងឺតនេះតៅអ្នកដទ តសេងត ៀ ?
សូដស្នា ក់សៅផ្ទះរ ូ ទាល់ត អ្ាកបានបញ្ចប់រយៈ

សពលដាក់ខល សួៅដាចស់ដាយតឡករបស់អ្ាកតដល
មានន័យថា៖

● រយៈសពលយ៉ា ង ិច 10 ថ្ងៃបានកនលងផ្ុ 
គិ ចាប់តុំងពីសពលតដលសោគសញ្ញា បាន
ចាប់សផ្តើដ ឬគិ ពីកាលបរសិចេទស វ្ ីស សត

របស់អ្ាក (ប្បសិនសបើពុុំមានសោគសញ្ញា ) និង
● រយៈសពលយ៉ា ង ិច 24 សមា៉ា ងបានកនលង

ផ្ុ ចាប់តុំងពីអ្ាកមានជុំងបឺ្គនុសប្ៅ

សដាយដិនបានសប្បើថាា ុំបញ្្ញ ះកសដេ ។ និង

● សោគសញ្ញា សផ្េងសទៀ បាន្ូរសសបើយ។

ថ្ងៃសូនយ (0) គឺជាថ្ងៃតដលអ្ាកចាប់សផ្តើដមាសោគ
សញ្ញា ឬកាលបរសិចេទតដលអ្ាកស វ្ ីស សត ស ើញ

លទធផ្លវវជិមាមាន។ សៅថ្ងៃទី11 អ្ាកអាចចាក
សចញពីការដាក់ខល នួសៅដាច់សដាយតឡកបាន។

ត ើខ្ញ ុំអាចឆ្លង COVID-19 ដេងត ៀ លដរឬត ?
អ្ាកសៅត អាចឆ្លងដេងសទៀ សទាះបជីាករណីសនះ
ទុំនងជាដិនអាចសកើ សឡើងសៅកន ញងរយៈសពល90 ថ្ងៃ
ដុំបូង បន្ទទ ប់ពីការឆ្លងសលើកដុំបូងរបស់អ្ាកក៏សដា

យ។ប្បសិនសបើអ្ាកមានសោគសញ្ញា COVID-19ឬបាន
ប៉ាះពាល់ជាដួយនរណាមាា ក់តដលមាន COVID-19
សូដទាក់ទងសៅអ្ាកផ្តល់សសវាតងទាុំសុខភាពរបស់

អ្ាកអ្ុំពីវវនិនការតដលប្ ូវអ្នុវ តបនត។អ្ាកសៅត 

ចាុំបាច់ប្ ូវពាក់មា៉ា សនិងអ្នុវ ត តដការតណន្ទុំ
អ្ុំពីវនិនការការពារ ដូចជា ការរកាគមាល  សុវ ថ ិ

ភាពនិងការលាងថ្ដបន្ទទ ប់ពីអ្ាកមាន COVID-19។

ត ើខ្ញ ុំអាចចាក់វ៉ា ក់សុំងលដរឬត ?

អ្ាកអាចចាក់វា៉ា កស្នុំងបាន។ សដាយស្នរហានិ

ភ័យសុខភាព ៃ្ន់ ៃ្រពាក់ព័នធនឹង COVID-19
សទើបការចាក់វា៉ា ក់ស្នុំងគឺ សុំខានណ់ាស់ សទាះបី

អ្ាកនល ប់មាន COVID-19 ឬនល ប់ស វ្ ីស សត ស ើញ
មានវវរុីស SARS-CoV-2
ក៏សដាយ។ប្បព័នធភាពសុ្នុំតដលបុគគលណាមាា ក់
មានពីការនល ប់មានជុំងឺតដលសៅថា“ប្បព័នធ
ភាពសុ្នុំ្ដមជា ិ” មានកខណៈខុសគ្នា ពីបុគគល
មាា ក់សៅបុគគលមាា ក់សទៀ ស ើយហានិភ័យថ្ន

ការឆ្លងដតងសទៀ នូវវរុីស SARS-CoV-2អាច
នឹងសកើនសឡើងសៅសពលសប្កាយៗដកសទៀ ។

សទាះបីការផ្គ ់ផ្គងវ់ា៉ា ក់ស្នុំងសៅមានកប្ដិ ក៏

សដាយ ត អ្ាកអាចសប្ជើសសរសីរង់ចាុំរ ូ ដល់

90ថ្ងៃបន្ទទ ប់ពីការចាក់វា៉ា ក់ស្នុំងការពារ
COVID-19ប៉ាុតនត សនះដិនតដនជាលកខខណឌ
ចាុំបាច់សទ។

● ប្បសិនសបើបច្ញបបនា អ្ាកកុំពុងមាន

COVID-19 ឬបានស វ្ ីស សត ស ើញថាមានវរុី
ស SARS-CoV-2 អ្ាកគួររង់ចាុំទទួលវា៉ា ក់
ស្នុំងរ ូ ដល់សោគសញ្ញា របស់អ្ាកប្ ូវ
បានសដាះប្ស្នយ (ប្បសិនសបើអ្ាកមានសោគ
សញ្ញា ) និងរ ូ ទាល់ត អ្ាកបានបញ្ចប់ រ
យៈសពលដាក់ខល នួសៅដាច់សដាយតឡក
របស់អ្ាក។

I’ve Recovered from COVID-19, Now What? 
(Khmer) Ver: 2-17-2021

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/isolation-quarantine/when-can-i-leave-isolation-2021.02.08-eng.pdf
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● ប្បសិនសបើអ្ាកទទួលបានការពាបាល

COVID-19 សដាយសប្បើអ្ងគបដិប្បាណដ៉ាូ ណូក្
លូន (monoclonal antibodies)  ឬផ្លល ស្នម
convalescent plasma អ្ាកគួររង់ចាុំរយៈ
សពលយ៉ា ង ិច 90 ថ្ងៃ ដុននឹងចាក់វា៉ា ក់
ស្នុំង COVID-19។ សូដពិសប្គ្នះជាដួយសវជមា
បណឌ ិ របស់អ្ាក ប្បសិនសបើអ្ាកដិនចាស់

អ្ុំពីវ ិ្ ីពាបាលតដលអ្ាកបានទទួលឬ

ប្បសិនសបើអ្ាកមានសុំណួរសផ្េងសទៀ អ្ុំពី

ការចាក់វា៉ា ក់ស្នុំង។

ការលែនុំពី CDC មានតៅត្ ង់ ីតនេះ។

ត ើខ្ញ ុំអាចសតែ់ឈាដឬ“ផ្លល សា
convalescent plasma” លដរឬត ?

អ្ាកអាចផ្តល់ឈាដសៅសពលអ្ាកបានជាសះ
សសបើយពី COVID-19 ស ើយរយៈសពលថ្នការដាក់
ខល នួសៅដាច់សដាយតឡករបស់អ្ាកប្ វូបានបញ្ច
ប់។ សូដទាក់ទងដជឈដណឌ លបរចិាច គឈាដកន ញង

 ុំបន់របស់អ្ាក សដើដបីដឹងថា ស ើអ្ាកប្ ូវរង់ចាុំរ

យៈសពលប៉ាុន្ទម នរវាងការជាសះសសបើយ និងការ

បរចិាច គឈាដ។

ប្បសិនសបើអ្ាកបានជាសះសសបើយជាស្នថ ពរពី

COVID-19អ្ាកប្បត លជាអាចជួយអ្ាកជុំងឺ

តដលកុំពុង ស ូ នឹងជុំងឺឆ្លងសនះតដរយៈការ

បរចិាច គបាល ស្នម របស់អ្ាក។បាល ស្នម គឺជាតផ្ាកដួយ

ថ្នឈាដ តដលមានអ្ងគបដិប្បាណ តដលជាប្បូ

ស អ្ុីនបសងក ើ សឡើងសដាយោងកាយសដើដបីសឆ្ល ើយ
 បសៅនឹងជុំងឺឆ្លង។ សដាយស្នរអ្ាកបានឆ្លង

សដសោគ សន្ទះ “បាល ស្នម convalescent plasma” 
របស់អ្ាក សៅសពលសនះមានអ្ងគបដិប្បាណ

សប្មាប់ការពារ COVID-19។ ការផ្តល់ផ្លល ស្នម
convalescent plasma សៅឱ្យអ្ាកជុំងឺតដល
កុំពុងសប្មាកពាបាលសៅដនទ ីរសពទយតដល

កុំពុង ស ូ នឹង COVID-19 អាចជួយឱ្យពួក
គ្ន ់ជាសះសសបើយពីជុំងឺសនះ

បាន។ សូដទាក់ទងសៅដជឈដណឌ លបវរចិាច គ

ឈាដកន ញង ុំបន់របស់អ្ាក ប្បសិនសបើអ្ាកមាន

COVID-19និងមានសគ្នលបុំណងបរចិាច គបាល ស្
មា។
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

