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ជម្ងឺកូរណុាវរីសុ ២០១៩ (កូវតិ ១៩) 

សំនួរដែលគេសួរជាគរឿយៗ 

ថ្ងងទី ៦ ដែ មី្នា ឆ្ន ំ ២០២០ 

គរោម្ោរែឹកនាំរបស់គោកអភិបាលរែឋ ោរ ីហូហ្គា ន រេប់រកសួងថ្នរែឋបនតោរទាក់ទងគ្នន បគងកើត 
នូវដែនោរយ៉ាងទូលំទូោយ គែើម្បោីរពារនិងតបតគៅជម្ងឺកូរណុាវរីសុ២០១៩ (កូវតិ ១៩) ។ 
រកសួងសុខាភិបាលថ្នរែឋដម្រដីែន (MDH) នឹងទាក់ទងសាធារណជនជូននូវពត៌មានងមីៗ អំពី 

សាា នភាពជម្ងឺ និងពត៌មានច្បាស់ោស់ អំពីរគបៀបោរពារែលួននិងរកមុ្រេសួារ ។ 

គតើកូវតិ ១៩ ជាអវី? 

កូវតិ ១៩ ជាជម្ងឺមួ្យបណាត លម្កគម្គោេវរីសុ គ្វើទុកខោរែកែគងហើម្ ។ ជម្ងឺគ នះគកើតគែើងែំបូងគៅ 

រកុងអ ូហ្គន គែតតហ ូថ្ប របគទសចិ្បន កនុងដែ្នូ ២០១៩ ។ កូវតិ១៩ ជាគម្គោេវរីសុងមីមិ្នដែលបាន 
គ្វើឧ្យម្នុសសឈឺគែើយពីមុ្នម្ក ។ ទូគៅកនុងពិភពគោក កូវតិ ១៩ បានបងករគម្គោេែល់ម្នុសស 
ោប់ពាន់នាក់ បណាត លឧ្យមានជម្ងឺរហូតែល់អនកែលះសាល ប់ែង ។ ជម្ងឺគនះបានោលដាលែល់របគទស 
នានាគលើពិភពគោក ោន់ដតគកើនគែើងោល់ថ្ងង ។ 

គតើកូវតិ ១៩ បានោលដាលែល់សហរែឋអាគម្រកិឬគទ? 

កូវតិ ១៩ បានោលដាលែល់សហរែឋអាគម្រកិគហើយ បានបណាត លឧ្យអនកែលះធាល ក់ឈឺ និងអនកែលះ 
គទៀតបាត់បង់ជីវតិ ។ 

សូម្បីដតជម្ងឺភាេគរច្បើនគកើតែល់អនកគ្វើែំគណើ រអនតរជាតិគៅរបគទសដែលមានជម្ងឺ កូវតិ ១៩ ជាគរច្បើន 

ោរឆ្នងគ្នន កនុងសហេម្ម៍្គកើតមានគែើងកនុងរបោរែលះ គៅសហរែឋអាគម្រកិ ។ ោរឆ្លងគ្នន កនុង 

សហេម្ន៍មានន័យថា អនកែលះដែលមានគម្គោេ វរីសុ កនុងតំបន់ណាមួ្យ មិ្នច្បាស់ថា គតើែលួបាន 

ទទួលគោេគនះតាម្រគបៀបណាឬគៅកដនលងណាគទ ។ 

គតើសាធារណជនទទួលគរគ្នះថាន ក់គទកនុងឱោស់គនះ? 
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ជាទំនងកនុងគពលមួ្យ ោរឆ្លងោលដាលថ្នជម្ងឺ កូវតិ ១៩ នឹងមានគៅសហរែឋអាគម្រកិ ។ អនកជំនាញ 

េិតថាកនុងអាទិតយនិងដែគៅមុ្ែ គេនឹងគ ើញជម្ងឺោន់ដតមានគរច្បើនគែើងកនុងសហរែឋអាគម្រកិនិង 

ពិភពគោក ។ 

ោរឆ្លងគ្នន កនុងសហេម្ន៍េឺជារគបៀបឆ្លងថ្នគោេផ្តត ស់សាយឬគោេផ្តត ស់សាយ្ំ ដែលមានន័យថា 
គម្គោេឆ្លងគៅម្កពីមាន ក់គៅមាន ក់កនុងោររស់គៅគរៀងោល់ថ្ងង ។ ពត៌មានសតីអំពីោរឆ្លងគ្នន កនុង 
សហេម្ថ្នកូវតិ ១៩ គៅកដនលងែលះកនុងសហរែឋអាគម្រកិ បានតគម្លើងកំរតិថ្នសច្បកតីបារម្ភអំពីោរ 
េំោម្កំដហងភាល ម្ៗថ្នគម្គោេប៉ាះពាល់ែល់សហេម្ន៍គនាះ ។ 

គតើអនកណាែលះគៅដម្រដីែនមានគម្គោេវរីសុងមីសពវថ្ងង? 

ោលពីថ្ងងទី ៥ ដែ មី្នា គសច្បកតីរបោស់បាន បញ្ជា ក់ថាមានម្នុសស ៣ នាក់មានជម្ងឺកូវតិ ១៩ ។ 

អនកជម្ងឺគនាះដែលបានធាល ក់ឈឺកនុងគពលគ្វើែំគណើ រគៅបរគទស មានសាា នភាពលអ ប៉ាុដនតរតូវគៅ 
ដាច់្បពីគេ ។ 

ោលពីថ្ងងទី ៥ ដែ មី្នា គោកអភិបាលរែឋ ហូហ្គា ន បានរបោស់ភាពអាសនន គែើម្បីរបគមាល 
ម្គ្ោបាយរែឋរេប់យ៉ាងដែលមានម្កគរបើ ។ គសច្បកតីរបោស់គនះបានអនុញ្ជា តិជាែលូវោរ 
ឧ្យរកសួងសុខាភិបាល (MDH) និងរកសួងចាត់ោរភាពអាសនន (MEMA) បរងីកកិច្បចោរទាក់ទង 

គ្នន រវាងរកសួងរែឋនិងរកសួងតាម្ភូមិ្ភាេ ។ គសច្បកតីរបោស់ជួយ MDH និង MEMA ឱយគ្វើគៅ 
បានរហ័សនកនុងោរទាក់ទងជាមួ្យរកសួងសុខាភិបាលរែឋ រកសួងសខុាភិបាលភូមិ្ភាេ និង 

រកុម្អនកចាត់ោរភាពអាសនន ។ 

ពត៌មានងមីៗសយីអំពីោរដតសដញកធាតុនិងចំ្បនួនម្នុសសដែលមានគម្គោេ អាច្បទទួលបានតាម្ 

health.maryland.gov/Coronavirus. ពត៌មានរតវូផ្តា ល់ងមីៗោល់ថ្ងង ។ 

គតើអនកណារតវូទទួលគរគ្នះឥែូវគនះ? 

ឥែូវ អនកដែលអាច្បទទួលគរគ្នះ េឺអនក ៖ 

• គទើបដតបានគ្វើែំគណើ រគៅតំបន់កងវល់គម្គោេ 

• បានទាក់ទងជិតែិតជាមួ្យអនកគកើតជម្ងឺ កូវតិ ១៩ 

• ដងរកាអនកជម្ងឺ កូវតិ ១៩ 
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គតើជម្ងឺ កូវតិ ១៩ ឆ្លងតាម្រគបៀបណា? 

ជម្ងឺ កូវតិ ១៩ េិតថាអាច្បឆ្លងបានែូច្បជម្ងឺផ្តត ស់សាយឬផ្តត ស់សាយ្ំ តាម្ ៖ 

• ោរកអកឬោរកណាត ស់ដែលបគងកើតែំណក់តូច្បៗចូ្បលកនុងែគងហើម្ ។ 

• ោរទាក់ទងគ្នន ជិតែិតគដាយប៉ាះគ្នន ឬចាប់ថ្ែគ្នន  ។ 

• ោរប៉ាះរបស់ណាមួ្យឬរបស់គរៅដែលមាន គម្គោេវរីសុគលើហនឹង ។ 

គតើជម្ងឺ កូវតិ ១៩ មានសញ្ជា អវីែលះ? 

• រេុន 

• កអក 

• ែគងហើម្ែលី 
• កនុងរបោរខាល ំងខាល  រោកសួត 

គតើែ្ុំរតវូគ្វើអវីគបើសិនជាែ្ុំេិតថាែ្ុំមានជម្ងឺកូវតិ ១៩? 

គបើសិនជាអនកគទើបដតបានគ្វើែំគណើ រគៅតំបន់កងវល់គម្គោេ ឬបានទាក់ទងអនកណាដែលមាន 

ជម្ងឺកូវតិ ១៩ គហើយអនកធាល ក់ែលួនឈឺគដាយរេុន កអក ឬមានោរពិបាកែកែគងហើម្ អនករតវូោរពិនិតយ 
គពទយជាបនាា ន់ ។ សូម្គ្វើតាម្លំនំាែូច្បតគៅ ៖ 

• ទាក់ទងរេូគពទយរបស់ែលួន ឬ ម្នាីគពទយអាសនន  
• របាប់គេអំពីែំគណើ រដែលគទើបនឹងគ្វើ និងោរទាក់ទងគេឯង (ែូច្បជាម្នុសសកនុងរេួសារ) 
• ពាក់មុ្ែ គបើសិនជាមាន 

គតើអនកមានជម្ងឺកូវតិ ១៩ មានគហតុោរអវីគកើតគែើងែលះ? 

អនកជម្ងឺភាេគរច្បើនរោស់ដរកលបានជារចួ្បអំពីគោេ គនាះ ។ អនកជម្ងឺភាេគរច្បើនបង្ហហ ញនូវសញ្ជា ស្រសាល 
ឬលមម្ៗ ។ អនកែលះរតូវោរដណនំាឱយគៅគម្ើលែលួនគៅែាះគហើយឱយគៅដាច់្បពីគេ ។ អនកជម្ងឺទំាងអស់ 
រតូវគៅគៅរេគូពទយឬអនកគម្ើលជម្ងឺ គបើសិនជាសញ្ជា គោេោន់ដតខាល ំងគែើង ។ 

ជម្ងឺកូវតិ ១៩ ែលះអាច្បបណាត លឱយគោេោន់ដត្ងន់្ងរ និងជួនណារហូតែល់សាល ប់ ។ គបើអនកណា 

មានគោេ្ងន់្ងរគដាយសារកូវតិ ១៩ អនកគនាះអាច្បចូ្បលម្នាីរគពទយបាន ។ 
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ម្នុសសចាស់និងអនកមានគោេស្រសាប់របចំាោយ អាច្បមានគរគ្នះថាន ក់ែពស់នឹងមានជម្ងឺ្ងន់្ងរ ។ 

គោេចាស់របចាប់ោយមានជាគែើម្េឺ គោេម្ហ្គរកី គោឝទឹកគនាម្ដែអម្ គោេគបះែូង ឬគោេែថ្ទគទៀត 
ដែលប៉ាះពាល់ែល់របព័នធោរពារែលួនរបឆំ្ងគម្គោេ ។ 

េួរែ្ុំលប់គចាលនូវដែនោរគ្វើែំគណើ រគៅរបគទសគរៅឬគទ? 

ម្ជឈដាឋ នរតួតរតានិងោរពារគម្គោេ (CDC) បានបគចចញគយបលងមីៗជាោរអះអាងអំពីោរគ្វើ 
ែំគណើ រ ។ CDC មានគយបលរបឆំ្ងោរគ្វើែំគណើ រគដាយមិ្នចំាបាច់្បគៅតំបន់កងវល់គម្គោេ ។ 

អនកដែលមានសុែភាពមិ្នរេប់រគ្នន់មិ្នេូរគ្វើែំគណើ រគៅរបគទសអស់គនាះដែរ ។ សូម្គម្ើល 
គេហទំព័រ (CDC) សតីអំពីគយបល់និងោរដាស់ គទឿនឱយរបយ័តនកនុងោរគ្វើែំគណើ របច្បចុបបនន 
គបើសិនអនកបំរងុគ្វើែំគណើ រគៅបរគទស៖ https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html. 

គតើែ្ុំរតវូពាក់មុ្ែគទកនុងគពលដែលែ្ុំគច្បញគៅគរៅជាសាធារណៈ? 

គទ ។ របំាងមុ្ែមិ្នគសនើឱយពាក់ជាសាធារណៈទូគៅគទ សូម្បីដតរបំាងមុ្ែអាច្បគរបើបានោរគៅកដនលង 
ែលះ ែូច្បជាម្នាីរគពទយឬកដនលងចាំពិនិតយគោេ គែើម្បោីរពារកំុឱយអនកមានគោេែកែគងហើម្ឆ្លងគៅអនក 
ែថ្ទគទៀត ។ 

CDC មិ្នគសនើឱយអនកស្រសលួែលួនពាក់មុ្ែោរពារែលូនតទល់នឹងជម្ងឺែកែគងហើម្គែើយ ែូច្បជា កូវយិ ១៩ ។ 

អនករតូវពាក់មុ្ែ លុះរតាដតគ្វើោរខាងសុែភាពគសនើឱយពាក់ ។ របំាងមុ្ែរតូវដតពាក់គដាយអនកដែល 
មានកូវតិ ១៩ គហើយបង្ហហ ញនូវសញ្ជា គោេ ។ គនះេឺោរពារអនកទំាងអស់គ្នន កំុឱយទទួលគរគ្នះថាន ក់ 
ឆ្លងគោេពីគេ ។ ោរគរបើរបំាងមុ្ែជាោរចំាបាច់្បរបស់អនកគ្វើោរខាងសុែភាពនិងអនកដងរកាអនកជម្ងឺ 
កូវតិ ១៩ កនុងទីកដនលងដាច់្បគេ (គៅែាះឬគៅកដនលងពោបាលគោេ) ។ 

គតើែ្ុំអាច្បគ្វើអវីែលះគែើម្បោីរពរែលួនែ្ុំនិងអនកែថ្ទ? 

គរៀងោល់ថ្ងង គ្វើតាម្លំនំាដែលដតងដតគសនើគែើម្បកំុីឱយឆ្លងគលឿននូវគោេែកែគងហើម្ ែូច្បជាគោេ 
ផ្តង ស់សាយ ៖ 

• ោងថ្ែជាគរឿយៗជមួ្យសាប ូនិងទឹកគៅត អ ុនៗចំ្បនូនយ៉ាងតិច្ប ២០ វនិាទី 

• គរបើទឹកអាលកុល (60 %) សំអាតថ្ែ គបើសិនឥតមានសាប ូនិងទឹក 

• កអកនិងកណាត ស់រតូវបំបិទគដាយរកដាស់ ថ្ែអាវឬដកងថ្ែ 
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• កំុប៉ាះដភនក រច្បមុ្ះ និង មាត់ 

• ជូត ោង សមាល ប់គម្គោេ ជាគរឿយៗ នូវរបស់ណាដែលបានប៉ាះពាល់គហ ីយ 

គដាយគរបើរគបៀបោង្ម្មតា 

• កំុគៅជិតអនកដែលមានជម្ងឺ 
• គបើែលួនឯងឈឺ គៅែាះ គលើកដលងដតគៅពោបាលគោេ 

គតើមានថាន ំោរពារគោេឬថាន ំបង្ក្ង្ហក បគោេដែលែ្ុំ អាច្បគរបើសរមាប់កូវតិ១៩គទ? 

មិ្នទាន់មានគទ ពីគរពាះ កូវតិ ១៩ជាជម្ងឺងមី ។ ប៉ាុដនត អនកជំនាញជាគរច្បើនកំពុងែំរកថាន ំគនាះ ។ 

ែូច្បថាន ំងមីៗ ែថ្ទគទៀតដែរ ថាន ំងមីរតវូសាកលបងគែើម្បីឱយែឹងច្បាស់ថាថាន ំងមីឥតមានគរគ្នះថាន ក់ 
និងមានរបសិទធភាព ។ ោរសាកលបងថាន ំោរពារ កូវតិ ១៩ អាច្បរតូវោរគពលជាងមួ្យឆ្ន ំ 
មុ្ននឹងអនុញ្ជា តឱយគរបើបាន ។ 

ម្ោ៉ាងគទៀតសពវថ្ងង ឥតមានថាន ំណាអាច្បគ្វើឱយជម្ងឺកូវតិ ១៩ បានជាសះគសបើយគែើយ ។ ប៉ាុដនតអនក 

ដែលមានជម្ហឺកូវតិ ១៩ រតូវរកោរពោបាលពីគពទយ គែើម្បបីនធូរោរខាល ំងខាល ថ្ នគោេ ។ 

គតើែ្ុំអាច្បរបងុគរបៀបគរច្បើនគទៀតតាម្រគបៀបណា សរមាប់កូវតិ ១៩? 

• មានថាន ំដែលរេូគពទយមិ្នគច្បញឱយបានរេប់រគ្នន់និងបរោិច រគពទយែថ្ទគទៀត 

• ដឆ្កគម្ើលថាន ំដែលរេូគពទយគច្បញឱយមានរេប់រគ្នន់គទ ។ សំុរេគូពទយគច្បញឱយដងម្គទៀត 

គបើរតូវោរ  
• មានដទម្៉ាូដម្៉ារត រកដាស់ និងទឹកអាលកុល សំអាតថ្ែ គបើសិនអនកធាល ក់ឈឺគហើយរតូវ 

គៅែាះគែើម្បីឱយបានស្រសលួគែើងវញិ 

• និយយជាមួ្យរកុម្រេសួារអំពីោរដងរកា គបើសិនគេធាល ក់ឈឺ និងគសច្បកតីរតូវោរកនុង 

គពលគេគៅែាះ 
• មានទឹកនិងអាហ្គរចំ្បនួន ២ អាទិតយគៅែាះ 

គតើមានអវីគទៀតគទដែលែ្ុំរតវូែឹង? 

• កំុបគនាា សជនថ្នពូជសាសន៍ណាមូ្យ ។ គម្គោេវរីសុមិ្នសំគៅគលើជនថ្នពូជសាែន៍ 

ណាមួ្យគែើយ 
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• ចំាែំណឹងនិងរកែំណឹងអំពីរបភពរតឹម្រតូវតាម្ែលូវោរ ។ សូម្របយ័តនអំពីជំគនឿសាម្ចា 
ពាកយចាម្អាោម្ និងែំណឹងមិ្នពិតដែលគេបគង្ហហ ះតាម្កំុពយូទ័រឬតាម្ម្គ្ោបាយែថ្ទ    
គទៀត ។ ពត៌មានសុែភាពដច្បកគ្នន តាម្ គរេឿងែាយកំសានតកនុងសងាម្ជាគរឿយៗមិ្នពិតគទ 

លុះរតាម្កពីរបភពែលូវោររតឹម្រតូវ ែូច្បជា CDC, MDH ឬ រកសួងសុខាភិបាលភូមិ្ភាេ 

គតើមានរបភពដងម្គទៀតគទចំ្បគពាះរកមុ្គែសងៗ ែូច្បជារកមុ្ពានិច្បចកម្មជាគែើម្? 

CDC ែតល់ពត៌មានងមីៗអំពីកូវតិ១៩តាម្ cdc.gov 

• រកុម្ពានិច្បចកម្ម 

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-
response.html 

• ស្រសីមានថ្ែាគពាះដែលបំគៅកូន និងគកមង 

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnant-women.html 

• សាោគរៀន 

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-
schools.html 

• អនកគ្វើែំគណើ រ 

https://www.cdc.gov/Coronavirus/2029-ncov/travelers/faqs.html 

• ែំណឹងងមីោល់អាទិតយ 

គែើម្បីទទួលទូរលិែិត(email) ោល់អាទិតយសតីអំពី កូវតិ១៩ សូម្បចចូ ល email របស់អនកនិងសរគសរថា 

“COVID-19” កនុងច្បគនាល ះ search តាម្ 

https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions-asps?topic_id=USCDC_2067 

 

 


