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ការសធវើសតររពិនិតយជាំងឺ COVID-19 សៅសោនធី Alameda៖ 
រាំណួរ និងចសេលើយ 

 

សោនធី Alameda កាំពុងសធវើការងារស ើេបីការពាររហគេន៍រររ់សយើងពីជាំងឺ COVID-19។ នាយកដាា ន
រុខភ្នពសារធាតុប្រចាំសោនធី Alameda កាំពុងរហការជាដ គូជាេួយអ្នក ឹកនាាំតាេេូលដាា ន អ្នក
ផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នព និងអ្នកផ្រល់ជាំនួយរសន្តងារ ោះរឋេ ស ើេបីសរៀរចាំចត់ថចងការសធវើសតររជាំងឺ 
COVID-19 និងការតាេដាន។   

ជាំហាន ាំរូងរររ់សយើង គឺប្តូវប្បាក ថាអ្នកថ លមានសោគរញ្ញា ដនជាំងឺ COVID-19 ឬមានហានិភ័យ
ខពរ់ប្រឈេនឹងជាំងឺធងន់ធងរ ប្តូវទទួលបានការសធវើសតររជារនាា ន់។ ប្រការសនោះ ជួយឲ្យសយើង
មានរុវតថិភ្នពទាំងអ្រ់គ្នន ។ 

សោគរញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 អាចមានកប្េិតស្សាលឬធងន់ធងរ និងមានលកខណៈខុរៗគ្នន រប្មារ់រុគរល
មាន ក់ៗ។   

សោគរញ្ញា  អាចមាន ូចជា៖ 

 កអក 
  ងហក់ ឬពិបាក ង សងហើេ 
 ប្គុនសតរ  
 ប្គុនញាក់ 
 ឈឺសាច់ ុាំ 
 ឈឺក 
 បាត់រង់ររអាហារ ឬកលឹននាសពលែមីៗ 

សោគរញ្ញា  ចរ់សផ្រើេសកើតមានកនុងរយៈសពល 2-14 ដែង រនាា រ់ពីការរ ោះពាល់ផ្ទា ល់ជាេួយនឹងវរីរុសនោះ។
េនុរសេួយចាំនួនថ លមានវរីរុសនោះ អាចនឹងេិនមានសោគរញ្ញា សនោះសទ។ េនុរសភ្នគសប្ចើន មាន
សោគរញ្ញា កប្េិតស្សាល និងអាចជារោះសរបើយសៅផ្ាោះបានសដាយេិនបាច់មានការថែទាំសទ។  
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ប្ររិនសរើអ្នក ឹងថាអ្នកបានរ ោះពាល់ផ្ទា ល់ជាេួយនរណាមាន ក់ថ លមានជាំងឺ COVID-19 រ ុថនរេិន
ទន់មានសោគរញ្ញា  សនាោះអ្នកផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នពរររ់អ្នក ឬរុគរលិករុខភ្នពសាធារណៈ អាច
នឹងពិភ្នកាជាេួយអ្នកអ្ាំពីការសធវើសតររសនោះ។ 

ព័ត៌មានរថនថេអ្ាំពី ការសធវើសតររជាំងឺ COVID19 សៅសោនធី Alameda៖ https://tinyurl.com/yakefsmj 

ធនធានរប្មារ់ពលរ ាសៅសោនធី Alameda អាចថរវងរកបានសៅទីសនោះ៖ https://tinyurl.com/ycelmqr6 

 

សនោះជាចសេលើយចាំសពាោះរាំណួរទូសៅររីពីការសធវើសតររជាំងឺ COVID-19 ៖ 

 

1. សតើអ្នកប្តវូការការសធវើសតររជាំងឺ COVID-19 ថ រឬសទ? 

អ្នកផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នពរររ់អ្នក អាចជួយឲ្យអ្នក ឹងថាសតើអ្នកប្តូវការការសធវើសតររថ រឬអ្ត់។ 
ពិភ្នកាជាេួយអ្នកផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នពរររ់អ្នក ប្ររិនសរើអ្នកមានសោគរញ្ញា ដនជាំងឺ COVID-19 
ឬប្រឈេសៅនឹងហានិភ័យចាំសពាោះជាំងឺ COVID-19។  

ការសធវើសតររ អាចមានអាទិភ្នពចាំសពាោះ៖ 

 េនុរសថ លមានអាយុ ≥65 ឆ្ន ាំ 
 េនុរសថ លមានសាថ នភ្នពជាំងឺោុាំដរ   ថ លរសងកើននូវហានិភ័យដនជាំងឺ COVID-19 

ធងន់ធងររររ់ពួកសគ។ 
 រុគរលិកថែទាំរុខភ្នព អ្នកផ្រល់ជាំនួយរសន្តងារ ោះរឋេ រុគរលិកសរវារងរេកិចច រុគរលិក

សរវាសាធារណៈ រុគរលិកហាងលក់សប្គឿងសទរ រុគរលិកផ្រត់ផ្រង់ចាំណីអាហារ និង
រុគរលិកសាធារណៈសផ្សងសទៀត 

 េនុរសថ លររ់សៅកនុងេជឈេដាា នជាប្កុេសប្ចើនកុោះករ  

 

2. សតើមានអ្វីសកើតស ើង សរើខ្ុ ាំេិនមានអ្នកផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នព ឬការធានាោ រ់រងរុខភ្នពសនាោះសទ? 

រូេចូលសៅកាន់សគហទាំព័រសោនធី Alameda (https://tinyurl.com/yakefsmj) 
រប្មារ់រញ្ជ ីោយនាេទីតាាំងសធវើសតររថ លមានផ្រល់ជូនរប្មារ់អ្នកថ លគ្នម នការធានាោ រ់រង។  
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សតរររររ់អ្នក អាចប្តវូបានរ ារង់ប្បាក់ជូន រ ុថនរ មានថតទីតាាំងសធវើសតររជាក់លាក់េួយចាំនួនរ ុសណាណ ោះ
ថ លអាចផ្រល់ការសធវើសតររឥតគិតដែលទាំងសនោះ។ 

អ្នកនឹងេិនប្តវូបានសាករួរអ្ាំពីសាថ នភ្នពអ្សនារ រប្រសវរន៍សនាោះសទ។  

ប្ររិនសរើនរណាមាន ក់ថ លទទួលបានការសធវើសតររ មានការធានាោ រ់រងសវជជសាស្តររ សនាោះដែល
ចាំណាយដនការសធវើសតររសនោះអាចនឹងប្តូវបានសចញវកិកយរប្តសៅកាន់ប្កេុហ ុនធានាោ រ់រងសវជជសាស្តររ
រររ់ពួកសគ។  

 

3. សតើខ្ុ ាំប្តវូការការណាត់ជួរថ រឬសទ? 

បាទ/ចរ។ ទីតាាំងសធវើសតររជាំងឺ COVID-19 ចត់ថចង ការណាត់ជួរនិងការរញ្ជូ នរនរ ស ើេបីធានានូវ
គមាល តឆ្ង យពីគ្នន សដាយរុវតថិភ្នព និងការថែទាំយ ងលអរាំផុ្តតាេថ លអាចសធវើបាន។  

 

4. សតើខ្ុ ាំនឹងទទួលបានការសធវើសតររជាំងឺ COVID-19 សដាយរសរៀរណា? 

អ្នកផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នពរររ់អ្នក អាចសរនើឲ្យអ្នកសធវើសតររវរីរុថ លអាចប្បារ់អ្នកថាសតើអ្នកមាន
ការឆ្លងជាំងឺែមីៗសនោះថ រឬអ្ត់។  

ការសធវើសតររវរីរុ COVID-19 ជាធេមតាប្តូវបានសធវើស ើងសដាយការជូតយ ងឆ្រ់រហ័រសៅោងកនុង
ប្ចេុោះរររ់អ្នក សដាយសប្រើតេាររាំលីថវងេួយ។ តេាររាំលី ប្តូវបានរញ្ជូ នសៅកាន់េនាីរពិសសាធន៍
ថ លពួកសគនឹងពិនិតយសេើលវរីរុសៅសលើតេាររាំលីសនាោះ។   

 

5. សតើការសធវើសតររអ្ង់ទីក័រ គឺជាអ្វី? 

អ្ង់ទីក័រ ជួយោងកាយអ្នកឲ្យប្រឆ្ាំងនឹងការឆ្លងជាំងឺ។ ការសធវើសតររ អ្ង់ទីក័រ ប្បារ់អ្នកថាសតើអ្នកមានការ
ឆ្លងជាំងឺពីេុនេកថ រឬអ្ត់។ វាអាចចាំណាយសពល 1-3 របារ ហ៏ រនាា រ់ពីការឆ្លងជាំងឺ រប្មារ់ោងកាយ
រររ់អ្នករសងកើតសៅជាអ្ង់ទីក័រ។ 

វាេិន ឹងចារ់សៅសពលសនោះសទថាសតើការសធវើសតររអ្ង់ទីក័រ កាំណត់អ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 ថ រឬអ្ត់។ 
សយើងរូេថណនាាំជាំទរ់នឹងការសធវើសតររទាំងសនោះ សលើកថលងថតវាសគ្នលរាំណងដនការស្សាវប្ជាវ។ 
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ការសធវើសតររវរីរុ មានប្រសយជន៍ោល ាំងណារ់នាសពលរចចុរបនន រប្មារ់ការយល់ ឹងអ្ាំពីការថែទាំ
ថ លអ្នកប្តូវការ។ 

 

6. សតើខ្ុ ាំនឹងទទួលបានលទធផ្លសតររសនោះសៅសពលណា? 

លទធផ្ល ជាសរឿយៗថតងមានផ្រល់ជូនកនុងរយៈសពលពីរឬរីដែង។ 

សៅសពលអ្នកទទួលបានលទធផ្ល យកលអប្តូវទូររពាសៅកាន់អ្នកផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នពរររ់អ្នក។ 
ពួកសគអាចជួយអ្នកសធវើថផ្នការថែទាំថ លរាំសពញតាេតប្េូវការរររ់អ្នក។ 

 

7. សតើខ្ុ ាំគួរសធវើអ្វីខលោះរហូត ល់សពលទទួលបានលទធផ្ល? 

សៅសពលអ្នកកាំពុងរង់ចាំលទធផ្ល អ្នកផ្រល់សរវាថែទាំរុខភ្នពរររ់អ្នក អាចថណនាាំឲ្យអ្នក
រប្មាកសៅផ្ាោះ និងរាំថរកខលួនអ្នកសចញឆ្ង យពីអ្នក ដទសៅកនុងផ្ាោះរររ់អ្នក។  

ប្ររិនសរើអ្នកមានជាំងឺ សនោះប្តូវបានសគសៅថា “ការដាក់ឲ្យសៅដាច់ថតឯង” ប្ររិនសរើេិនមានជាំងឺ រ ុថនរ
អាចមានការប្រឈេនឹងជាំងឺ សនោះប្តូវបានសគសៅថា “ការសធវើចតារ  ីរ័ក”។ 

ព័ត៌មានររីពីការដាក់ឲ្យសៅដាច់សដាយថ ក និងការសធវើចតារ  ីរ័ក អាចថរវងរកបានសៅទីសនោះ៖ 
https://tinyurl.com/ycgqpx98 

 

8. សតើមានទីតាាំងសធវើសតររណាេួយសៅកនុងរងាក ត់រររ់ខ្ុ ាំថ រឬសទ? 

ទីតាាំងសធវើសតររ (https://tinyurl.com/yakefsmj) អាចថរវងរកបានកនុងរយៈចមាង យពីរឬរីដេ ល៍ដន
ទីប្កុងនីេួយៗ សៅកនុងសោនធី Alameda។  

ទីតាាំងសធវើសតររ គឺរថិតសៅកនុងរងាក ត់នានាថ លបានកាំណត់ថាមានតប្េវូការចាំបាច់ខពរ់ សដាយសារថត៖ 

 ករណីជាំងឺ COVID-19 មានចាំនួនសប្ចើន 
 ប្រជាជនជាសប្ចើនមានសាថ នភ្នពសវជជសាស្តររោុាំដរ  ថ លសធវើឲ្យមានការសកើនស ើងនូវហានិភ័យដន

ជាំងឺ COVID-19 ធងន់ធងរ។ 
 អ្ប្តាខពរ់ដនប្រជាជនថ លទទួលបានការថែទាំរុខភ្នពតិចតួច ឬេិនទទួលបានទល់ថតសសាោះ។ 
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 អ្ប្តាខពរ់ដនប្រជាជនថ លគ្នម នការធានាោ រ់រង។  

 

9. សតើទីតាាំងសធវើសតររថ លសៅជិតខ្ុ ាំ មានរុវតថិភ្នពថ រឬសទ? 

ទីតាាំងសធវើសតររ មានរុវតថិភ្នព។ រុគរលិកថ លសធវើការសៅទីតាាំងសនាោះ អ្នុវតរតាេសគ្នលការណ៍
ថណនាាំស ើេបីថែរកាទីតាាំងឲ្យបានសាអ ត និងមានរុវតថិភ្នពរប្មារ់េនុរសប្គរ់គ្នន ។ សនោះរេួមាន៖ 

 ការរកាគមាល តោងកាយ និងការប្គរ់ប្គងចោចរណ៍ 
 ការពាក់សស្សាេដ  និងមា រ់ 
 ការរមាអ តទីតាាំងសដាយសប្រើសារធាតុរមាល រ់សេសោគ 
 ការអ្រ់រ ាំ ល់អ្នកេករួររុខទុកខអ្ាំពីការអ្នុវតរសដាយរុវតថិភ្នពស ើេបីរងាក រការឆ្លងជាំងឺ។ 

 

10. សតើនរណាជាអ្នក ាំសណើ រការទីតាាំងសធវើសតររ? 

ទីតាាំងសធវើសតររនីេួយៗ មានអ្ងរការរហគេន៍គាំរេួូយ និងអ្នកផ្រល់សរវាថែទាំថផ្នកគលីនិកគាំរេួូយ ថ ល
អាចរហការជាដ គូជាេួយសរវាកេមសាធារណៈកនុងេូលដាា ន ស ើេបធីានានូវរុខភ្នព និងរុវតថិភ្នព
សៅតាេទីតាាំងនីេួយៗ។ 

 ទីតាាំងរហគេន៍សាេី ធានាថាមានទីកថនលងអាចសចញចូលបានសដាយរវតថិភ្នពស ើេបីជួរជុាំគ្នន   
 រុគរលិករុោភិបាលតាេរហគេន៍ ធានានូវគុណភ្នពដនការថែទាំ 
 រុគរលិករុោភិបាលសាធារណៈ ធានានូវការរប្េររប្េួល និងការពិនិតយតាេដាន 
 រ ូលីរ និងរុគរលិកថផ្នករុវតថិភ្នព ធានានូវការប្គរ់ប្គងចោចរណ៍ និងររយិការប្រករ

សដាយរុវតថិភ្នព 
 រុគរលិករម័ប្គចិតរតាេេូលដាា ន ជួយធានានូវររយិការប្រករសដាយភ្នពរិទធសាន ល 

និងការជួយសប្ជាេថប្ជង 
 ទីតាាំងសធវើសតររ េិនសាករួរអ្ាំពីសាថ នភ្នពអ្សនារ ប្រសវរន៍សទ 
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