
របបៀបថែទាំជាំងឺ COVID-19 បៅផ្ទះ 
ប្បសិនបបើអ្នក ឬ សមាជិករបស់ បានប វ្ ើបេសត វជិជមានជាំងឺ COVID-19 

ប ើយអាចប្េូវបានថែទាំបៅផ្ទះបាន សូមពិនិេយបមើលការថែនាំបនះ បដើមបីរកាសុវេថ ិភាពដល់អ្នក 
និង ប្កមុប្រួសារអ្នក និង បដើមបីបជៀសវាងការចមលងជាំងឺឆ្លងបនះបៅកាន់អ្នកដទៃបៅកន ុងផ្ទះ 
និងស រមន៍របស់អ្នក។

ការថែនាំសប្មាប់អ្នកជាំងឺ COVID-19 
សូមប វ្ ើតាមការថែនាំទាំងបនះ៖ 

• សូមស្នា ក់នៅផ្ទះ នែើកលែងលែត្ែវូទទួែនសវាលែទាំពីត្រនូពទយប ៉ុន ណ្ ះ។

• សូមនៅទូរស័ពទ ន ើមបីន វ្ ើការទក់ទងជាម៉ុន ម៉ុននពែអ្ាកនៅជបួត្រនូពទយ។

• ផ្តា ច់ខ្ល នួឯងពីអ្ាក ទទនៅកន ុងផ្ទះរបស់អ្ាក។ ននះរមួបញ្ច ូែទាំងការស្នា ក់នៅកន ុងបនទប់មួយ
ល ែសថ ិែនៅឆ្ងា យពីមន៉ុសសនផ្សងនទៀែនិងនត្បើបនទប់ទកឹដាច់នដាយលែកនបើមាន។

• ពាក់មា ស់ នៅនពែអ្ាកនៅលកបរអ្ាក ទទ។

• ខ្ទប់មាែ ់និងត្ចម៉ុះនដាយនត្បើត្កដាសជូ់ែមាែ់នៅនពែកអក ឬ ក ា្ ស់។

• លាងទ របសអ់្ាកជាមួយនងឹស្នប ូ  នងិទឹក (ឬ លជែមានជិែអាែ់ក៉ុែ) ឲ្យបានញឹកញាប់។

• ក៉ុាំនត្បើរមួនូវរបសរ់បរត្បាសផ់្តទ ែ់ខ្ល នួកន ុងផ្ទះ ល ែរមួមានចាន លកវផឹ្កទឹក លពង
ត្បដាប់សត្មាប់នត្បើកន ុងការបរនិោរ កលនសងនពាះនោ ឬ ពូកជាន ើម។

• លាងសមាអ ែត្រប់ទផ្ទល ែមាន “ការប ះពាែ់នត្ចើន”  ូចជាទផ្ទែ៉ុសត្មាប់បរនិោរអាហារ
បង្កា ន់បិទនបើកទវ រ ចានបងគន់ ទូរស័ពទ  នងិ ែ៉ុលកបរលត្រឲ្យបានរាែ់ទែា
នដាយនត្បើត្កដាស់នសើមសត្មាប់ជូែសមាអ ែ ឬ ទឹកថ្ា ាំបាញ់សមាអ ែកន ុងផ្ទះ។

• ក៉ុាំនរៀបចាំ ឬ បរនិោរអាហារជាមួយនងឹអ្ាក ទទ។

សូមពិនិែយតាមដានខ្ល នួឯងន ើមបីពិនិែយរកនរារសញ្ញា  កាន់លែ ា្ន់ ា្រ ល ែរមួមាន៖ 

• ការពិបាក ក នងហើមកាន់លែ ា្ន់ ា្រនែើង 

• ការោនោ់ាំងែមីៗ ឬ 

• ការនខ្ោយកមាល ាំងខ្ល ាំងនែើង 

ប្បសិនបបើអ្នកមានបោរសញ្ញា កាន់ថេ ង្ន់ ង្រទ ាំងបនះ ឬ ែមីៗបផ្េងបៃៀេ សូមបៅៃូរស័ពទបៅកាន់ការយិាល័យអ្នកផ្តល់បសវាថែទាំសុខភាពបឋមរបស់អ្នក។  

ប្បសិនបបើអ្នកបកើេមានជាំងឺ ង្ន់ ង្រថដលប្េូវការការសបគ រ្ ះបនទ ន់ ប ើយចាំបាច់ប្េូវបៅៃូរស័ពទបៅកាន់បលខ 911 សូមជប្មាប់ជូន EMS ថាអ្នកមានជាំងឺ 

COVID-19 ។ បនះនឹងអ្នុញ្ញា េឲ្យពួកបរចេ់វធិានការប ា្ រឲ្យបានសមប្សប បដើមបីធានថា ប្រប់គ្នន មានសុវេថ ិភាព។  

COVID-1-04082021 បានប វ្ ើបចច ុបបននភាពបៅទែងៃី 4/8/2021 



ការថែនាំសប្មាប់សមាជិកប្រួសារ និងអ្នកផ្តល់បសវាថែទាំបៅផ្ទះ
ប្បសិនបបើអ្នកកាំពុងប៉ាះពាល់យា៉ា ងជិេសន ិៃធិ ឬ កាំពុងបមើលថែសមាជិកប្រួសារថដលមានជាំងឺ COVID-19 សូមប វ្ ើតាមការថែនាំទាំងបនះសប្មាប់ខល នួឯង៖  

• ពិនិេយតាមដានសុខភាពរបស់អ្នកឲ្យបានដិេដល់។ សូមបៅៃូរស័ពទបៅកាន់អ្នកផ្តល់បសវាថែទាំសុខភាពបឋមរបស់អ្នកភាល ម
ប្បសិនបបើអ្នកបកើេមានបោរសញ្ញា  ថដលប ា្ ញពីជាំងឺ COVID-19 (ដូចជាបតត ខល នួ កអក និង ែប់ដបងា ើមជាបដើម)។ 

• ប្េូវប្បាកដថា អ្នកយល់ និង អាចជួយអ្នកជាំងឺឲ្យប វ្ ើតាមការថែនាំរបស់អ្នកផ្តល់បសវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកបរ
ប្ពមទាំងេប្មូវការមូលដាា នកន ុងផ្ទះ (ដូចជាការៃិញបប្រឿងឧបបភារបរបិភារ និង ថាន ាំតាមបវជជបញ្ញជ )។ 

• ពិនិេយតាមដានបោរសញ្ញា របស់អ្នកជាំងឺ។ ប្បសិនបបើអ្នកជាំងឺកាន់ថេឈឺ ង្ន់ ង្រ 
សូមបៅៃូរស័ពទបៅកាន់អ្នកផ្តល់បសវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកបរ និង ពនយល់ថា អ្នកជាំងឺមានជាំងឺ COVID-19 
ថដលមានការបញ្ញជ ក់ពីមនទ ីរពិបសា្ន៍។ ប្បសិនបបើអ្នកជាំងឺមានជាំងឺ ង្ន់ ង្រថដលប្េូវការសបគ រ្ ះបនទ ន់ 
ប ើយអ្នកចាំបាច់ប្េូវបៅៃូរស័ពទបៅកាន់បលខ 911 សូមជប្មាបអ្នកបញ្ជ នូសារថាអ្នកជាំងឺមានជាំងឺ COVID-19 ។ 

• សមាជិកកន ុងផ្ទះរួរសាន ក់បៅកន ុងបនទប់បផ្េង និង បៅដាច់បដាយថែកពីអ្នកជាំងឺឲ្យបានបប្ចើនតាមថដលអាចប វ្ ើបាន
បដាយបប្បើបនទប់បរងដាច់បដាយថែក និង បនទប់ៃឹកដាច់បដាយថែក ប្បសិនជាមាន។ 

• សូមកុាំអ្នុញ្ញា េឲ្យប្ញៀវថដលមិនមានេប្មូវការចាំបាច់ចូលបៅកន ុងផ្ទះ។

• ប្េូវធានថាកថនលងបប្បើរមួគ្នន បៅកន ុងផ្ទះមានខយល់បចញចូលបានលអ  (ឧទ រែ៍៖ មា៉ា សីុនប្េជាក់ ឬ បបើកបងអ ចួជាបដើម)។ 

• អ្នុវេតអ្នម័យទដឲ្យបានញឹកញាប់។ លាងទដរបស់អ្នកជាមួយនឹងសាប ូ  និង ៃឹករយៈបពលយា៉ា ងេិច 20  វនិៃី 
(ថដលជាវ ិ្ ីបរចូលចិេតបប្បើ) ឬ បប្បើៃកឹសមាអ េបមបោរបលើទដថដលមានជាេិអាល់កុលពី 60% បៅ 95% 
បដាយបប្បើឲ្យសពវបលើប្រប់ទផ្ទទនទដរបស់អ្នក ប ើយបប្បើទដទាំងពីរប្េដុសគ្នន  រ ូេដល់ពួកវាសង ួេ។ 

• បចៀសវាងការប៉ាះពាល់ថ ន្ក ប្ចមុះ និង មាេ់របស់អ្នកជាមួយទដកខវក់។ 

• អ្នក និងអ្នកជាំងឺរួរពាក់មា៉ា ស ប្បសិនបបើអ្នកសថ ិេបៅកន ុងបនទប់ថេមួយ។

• ប្បសិនបបើអាចបៅរចួ និងមានប្សាប់ សូមបប្បើបប្សាមទដ បៅបពលអ្នកប៉ាះពាល់ ឬ 
បានប៉ាះពាល់នឹងបោអាវប្បលាក់របស់អ្នកជាំងឺ ឬឈាម លាមក ឬសារធាេុោវទនោងកាយរបស់ពួកបរ។ 
ៃុកវេថ ុប្បឡាក់ឲ្យឆ្ងង យពីោងកាយរបស់អ្នក។ ប្បសិនបបើបប្សាមទដប្េូវបានបប្បើប្បាស់ សូមបដាះបចញ 
ប ើយបបាះបចលបៅកន ុង្ុងសាំោមថដលប្ទប់បដាយែង់បាល សទ ីក។ លាងសមាអ េទដរបស់អ្នកភាល មជាមួយនឹងសាប ូ  និងៃឹក 
ឬថជលមានជាេិអាល់កុល។ 

• បបាះបចលមា៉ា ស់ថដលបប្បើប ើយអាចបបាះបចលបាន និង បប្សាមទដ បនទ ប់ពីបានបប្បើវាប ើយ។ សូមកុាំបប្បើវាមតងបៃៀេ។ 

• ដាក់បប្សាមទដ មា៉ា ស់ និង របស់របរកខវក់បផ្េងបៃៀេបៅកន ុង្ុងថដលមានប្ៃនប់ 
មុនបពលបបាះពួកវាបចលបៅជាមួយនឹងកាកសាំែល់បៅកន ុងផ្ទះបផ្េងបៃៀេ។ លាងទដរបស់អ្នកភាល មជាមួយនឹងសាប ូ  និងៃឹក ឬ 
ថជលមានជាេិអាល់កុល។ 

• បចៀសវាងបប្បើរមួនូវរបស់របរបប្បើប្បាស់កន ុងផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកជាំងឺ ដូចជាថកវផ្ឹកៃឹក ប្បដាស់សប្មាប់បប្បើកន ុងការបរបិភារ 
កថនេងបពាះបគ្ន សបមលៀកបាំពាក់ និងពូកជាបដើម។ បនទ ប់ពីអ្នកជាំងឺបប្បើរបស់របរទាំងបនះ អ្នករួរលាងវាឲ្យបានសពវប្រប់។

• បដាះ និងសមាអ េសបមលៀកបាំពាក់ និងកប្មាលពូកថដលមានឈាម លាមក ឬសារធាេុោវបចញពីោងកាយបៅបលើវាបចញភាល ម។ 

• លាងសមាអ េប្រប់ទផ្ទថដលមានការ “ប៉ាះពាល់បប្ចើន” ដូចជាទផ្ទេុសប្មាប់បរបិភារអាហារ ប ា្ ន់ទដបិៃបបើកទវ រ ចនបងរន់ ៃូរស័ពទ
និង េុបៅថកបរថប្រជាបរៀងោល់ទែង បដាយបប្បើប្កដាស់បសើមសប្មាប់ជូេសមាអ េ និង ៃឹកថាន ាំបាញ់សមាអ េផ្ទះ។ 

ត្ែវូរកោរមាល ែ 

ត្បសនិនបើអ្ាករសន់ៅជាមួយនឹងសមាជិកត្រួស្នរននះ អ្ាកអាចចាាំបាច់ត្ែវូន វ្ ើចតាា ែសី័ក។ ការលែនាំពីការន វ្ ើចតាា ែសី័កអាចខ្៉ុសោា
សត្មាប់សមាជិកត្រួស្នរល ែបានចាក់វា៉ា ក់ស្នាំងនពញនែញ។ សូមនៅទូរសព័ទ នៅកានត់្កមុត្បឹកោស៉ុខ្ោពសត្មាប់ការលែនាំ។ 
លសវ ងរកត្កមុត្បឹកោស៉ុខ្ោពកន ុងទីត្កងុរបស់អ្ាកតាមអ្៉ុនី្ឺែិែ ឬ នៅទូរស័ពទ នៅកាន់ស្នលាត្កងុន ើមបសី៉ុាំនែខ្ទូរស័ពទ។ 
ត្បសនិនបើអ្ាកន វ្ ើការនៅកន ុងលផ្ាកស៉ុខ្ភិបាែអ្ាកក៏រួរនៅទូរស័ពទ នៅកាន់ត្កសួងស៉ុខ្ោពការង្កររបសន់ិនោជកអ្ាកផ្ងល រ។ 

ការថែនាំបថនថមបៃៀេសប្មាប់ខល នួអ្នក និង ប្រួសារអ្នកសត ីពកីារប ា្ រលៃធភាពទនការឆ្លងជាំង ឺCOVID-19 អាចរកបានបៅបលើបរ ៃាំព័ររបស់ CDC ៖ cdc.gov/coronavirus 

ត្រប់ត្រងនរារសញ្ញា

អ្ន៉ុវែាអ្នម័យ

ឲ្យបានែអ  


