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 Khmer (ខ្មែ រ) 

ត ើជំងឺ COVID-19 គឺជាអ្វី? 

ជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺឆ្លងមួយខ្ែលបងកឡ ើងឡោយវរុីសកូរ ណូា។ មនុសសភាគឡ្រើនខ្ែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 
នឹង្ាន់ខ្ែមានជំងឺ្ាល ឡ ើយជាសះឡសបើយឡោយាែ នការព្យាបាលពិ្យឡសសឡ ើយ។ ក្មិែខ្ែលបុគគលមាា ក់ឈឺ 
អា្ស័យឡលើ្បឡេទននការបំខ្លងមល នួរបស់ជំងឺ COVID-19 ខ្ែលបុគគលឡ ះមាន។  

ឡែើជំងឺ COVID-19  រកីលលោល៉ាង ងែូរឡមចរ? 

ជំងឺ COVID-19 អាររកីលលោលបានរវាងមនុសសឡៅកន ុងភាគលអ ិែលវែូរៗ ឡៅឡព្យលខ្ែលមនុសសមានផ្ទ ុកជំងឺ កអក 
កណាច ស់ និ៉ាយ ឬែកែឡងហ ើមធំ។  

អ្ាកអារឆ្លងជំងឺឡនះបានតាមរយៈការែកែឡងហ ើម្សូបយកវរុីសពី្យនរណាមាា ក់ខ្ែលមានជំងឺ COVID-19 
្បសិនឡបើអ្ាកឡៅជិែពួ្យកឡគ ឬតាមរយៈការបងះអ្វ ីមួយខ្ែលពួ្យកឡគបានបងះ ឡ ើយឡ្កាយមកអ្ាកបងះខ្េាក ្រមុះ ឬ
មាែ់របស់អ្ាក។ 

អ្ាកអារខ្សវងរកព័្យែ៌មានបខ្នែមសដ ីពី្យរឡបៀបខ្ែលជំងឺ COVID-19  រកីលលោល និងរឡបៀបការពារមល នួអ្ាកពី្យ
ការឆ្លងជំងឺឡនះឡៅទីឡនះ៖ www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-
yourself-others/coronavirus-prevention  

ឡែើអ្វ ីឡៅជា “ការបំខ្លងមល នួ” ននជំងឺ COVID-19?  

ឡៅឡព្យលជំងឺ COVID-19  រកីលលោល វាអារផ្លល ស់បដ រូែូរនឹងជំងឺផ្លដ ាយធំខ្ែរ។ ឡនះគឺជាឡរឿងធមែតាស្មាប់វរុីស។ 
ការផ្លល ស់បដ រូទងំឡនះ្ែូវបានឡគឡៅថា “ការខ្្ប្បួល” ។ ការខ្្ប្បួល្ែូវបានឡគឡៅថា “ការបំខ្លងមល នួ” នន
 វរុីសឡែើម។ មានការបំខ្លងមល នួឡផ្សងៗាា ននជំងឺ COVID-19 រមួមាន Delta (មានឡែើមកំឡ ើែមកពី្យ្បឡទសឥណាា ), 
Alpha (មានឡែើមកំឡ ើែមកពី្យរ្កេព្យអ្ង់ឡគលស), Beta (មានឡែើមកំឡ ើែមកពី្យអាហ្វ វ ិកខាងែបូ ង), Gamma 
(មានឡែើមកំឡ ើែមកពី្យ្បឡទសឡ្បសីុល) និងឡផ្សងៗឡទៀែ។  ការបំខ្លងមល នួឡផ្សងៗាា  អាររកីលលោលបានកាន់
ខ្ែងាយ្សួលជាងធមែតា បងុខ្នចវាឡៅខ្ែជាវរុីសជំងឺ COVID-19 ខ្ែមួយ។  

អ្ងគការសុមភាព្យពិ្យេព្យឡោកមានព័្យែ៌មានជាឡ្រើនឡទៀែអំ្ពី្យការបំខ្លងមល នួននជំងឺ COVID-19 ឡៅទីឡនះ៖ 
www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ .  

ភាគត្រើនមានហានិភ័យ 

មនុសស្គប់វយ័ ឬ្គប់ាែ នភាព្យសុមភាព្យអារឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាន។ ឡទះ៉ាង ងណាក៏ឡោយ មនុសសមួយរំនួន
មានហានិេ័យមពស់កន ុងការឈឺធងន់ធងរ ្បសិនឡបើពួ្យកឡគឆ្លងជំងឺ។ ឡនះរមួមាន៖  

• មនុសសចាស់។  

• មនុសសខ្ែលមានជំងឺ្ាប់ែូរជាជំងឺមហារកី ជំងឺសួែ ជំងឺទឹកឡ មខ្ផ្អម ឬមានសមាព ធឈាមមពស់។  

• មនុសសខ្ែលរស់ឡៅកន ុងផ្ទះរស់ឡៅជា្កមុ 

• មនុសសឡៅកន ុងមនទ ីរឃំុឃំង។ 

ឡយើង្ែូវខ្ែចាែ់វធិានការបខ្នែម ឡែើមបីរកាមនុសសទងំឡនះឱ្យមានសុវែែ ិភាព្យ។ 
ឡនះរមួទងំការមិនឡៅសួរសុមទុកខពួ្យកឡគ ្បសិនឡបើអ្ាកមានឡលគសញ្ញា ណាមួយននជំងឺ COVID-19 ។ 

 វរុីសកូរ ណូា (ជំងឺ COVID-19)៖ អ្វ ីខ្ែល្ែូវែឹងអំ្ពី្យជំងឺ COVID-19 
ព័្យែ៌មានស្មាប់អ្ាករស់ឡៅរែឋ  Queensland 
 
 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/coronavirus-prevention
http://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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តោគសញ្ញា ននជំង ឺCOVID-19 

ឡលគសញ្ញា ននជំងឺ COVID-19 រមួមាន៖  

• ្គនុឡដដ   

• កអក 

• ឈឺបំព្យង់ក  

• ែងហក់ 

• ឈឺកាល 

• ឡ ៀរសំឡបារ ឬសទ ះ្រមុះ 

• លហ ិែនលហ  

• លគ កអ ែួ ឬរឡងាអ រ  

• បាែ់បង់រសជាែិ ឬកល ិន 

• ឈឺារ់ែំុ ឬឈឺស ល ក់ និង  

• បាែ់បង់រំ ង់អាហារ។   

មនុសសអារជួប្បទះនូវឡលគសញ្ញា ឡផ្សងៗាា ននជំងឺ COVID-19 ។ ្បសិនឡបើអ្ាក
មានឡលគសញ្ញា កាន់ខ្ែធងន់ធងរននជំងឺ COVID-19 ឡ ះមានន័យថា អ្ាកនឹង្ែូវការឡព្យលឡវោកាន់ខ្ែយូរ ឡែើមបីជា
សះឡសបើយឡ ើងវញិ។ ឧទ រ ៍ មនុសសខ្ែលមានឡលគសញ្ញា ធងន់ធងរមកពី្យវរុីស អារនឹងរំណាយឡព្យលជាឡ្រើនសបាដ  ៍ 
ឬជាឡ្រើនខ្មកន ុងការជាសះឡសបើយឡ ើងវញិ។ មនុសសខ្ែលមានឡលគសញ្ញា ្ាល អារនឹងជាសះឡសបើយឡៅកន ុង
រយៈឡព្យលមួយ ឬពី្យរសបាដ  ៍។ 

្បសិនឡបើអ្ាកមានឡលគសញ្ញា ណាមួយននជំងឺ COVID-19 អ្ាកគួរខ្ែឡៅឡធវ ើឡែសដឱ្យបាន
ឆាប់តាមខ្ែលអារឡធវ ើឡៅបាន។ អ្ាកអារខ្សវងរកទីតំាងឡធវ ើឡែសដ ជំងឺ COVID-19 ខ្ែលឡៅជិែឡោកអ្ាកបំផុ្ែ
បានឡៅទីឡនះ៖ www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/stay-
informed/testing-and-fever-clinics.  

ជំនួយដែលអាររកបាន៖ 

្បសិនឡបើអ្ាកមានពិ្យបាកកន ុងការស្មបស្មួលឡៅនឹងាែ នភាព្យ COVID-19 សូមឡៅទូរស័ព្យទឡៅកាន់ 

Multicultural Connect (បណាច ញព្យ ុវបបធម៌) តាមរយៈឡលម 1300 079 020។ សូមឡសា ើសំុអ្ាកបកខ្្ប ្បសិនឡបើអ្ាក

្ែូវការការាំ្ទខ្ផ្ាកភាា។ 

ស្មាប់សំ ួរណាមួយអំ្ពី្យឡសរកដ ីខ្  ំសដ ីពី្យសុមភាព្យាធារ ៈននជំងឺ COVID-19 
សូមទូរសព្យទឡៅខ្ផ្ាកសុមភាព្យាធារ ៈរែឋ Queensland តាមឡលម 134 COVID (13 42 68)។ 
ពួ្យកឡគនឹង្បាប់អ្ាកនូវអ្វ ីខ្ែល្ែូវឡធវ ើ។ ្បសិនឡបើអ្ាក្ែូវការអ្ាកបកខ្្បអ្ាក្ែូវ សួរឡៅឡព្យលអ្ាកទូរស័ព្យទ ក់។ ពំុ្យ
មានការគិែនលលអ្វ ីឡទ។  
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