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Mpox 
(ពីមុនត្រូវបានហៅថា អុរស្វា ))

អាីដែលអនកត្រូវែឹង 

Mpox (ពីមុនត្រូវបានហៅថា អុរស្វា ) គឺជាជំងឺដែលអាចបណ្ដា លឱ្យមានកនទួល និងហោគសញ្ញា ហសេងៗហ ៀរ។ ដសាង
យល់អំពីរហបៀបដែលអនកអាចការពារខ្លួនអនក និងមនុសេជំុវញិខ្លួនអនកពីវរីសុ mpox។  

Mpox ឆ្លងតាមរយៈការប ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមយួអនកដែលមានហោគសញ្ញា ។

ហោគសញ្ញា របស់វរីសុ mpox អាចមានភាពខុ្សៗគ្នន ។

សត្មាបព់រ័ម៌ានបដនែម សូមចូលហៅកាន ់doh.wa.gov/mpox ឬហៅ ូរសពទហៅហលខ្ 1-833-829-HELP 

ការបង្កា រគឺជាត្បការសំខានហ់ែើមបកីារប់នែយការចមលង។  

ការចាកវ់ កសំ់្វងមានសាល់ជូនមនុសេដែលបានត្បឈមនឹងការឆ្លងវរីសុ mpox ឬមានហានិភយ័ខ្ពស់។

Mpox ឆ្លងតាមរយៈការប ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមយួដសបក ឬវរែុោវកនុងខ្លួនរបស់អនកដែលមានវរីសុ។ វកអ៏ាចចមលងតាមរយៈការ
ប ៉ះវរែុកខ្ាក ់(ែូចជាសមាា រហលើដត្គ ឬសហមលៀកបំពាក)់ ឬតាមរយៈរំណក់ ឹករូចៗកនុងខ្យល់ែហងហើម អំឡុងហពល ំនាក ់ំនង
 ល់មុខ្គ្នន ផ្ទទ ល់ និងយូរ។ វមនិចមលងតាមការរមួហភ  (STI) ហនា៉ះហ ។

ជាធមមតា វរីសុ mpox បណ្ដា លឱ្យមានកនទួលដែលចាបហ់សាើមពីស្វន មអុជសំដប រៗ ហ ើយដត្បជាហឡើងពង ឹកដែលហធាើឱ្យឈឺ
ចាប។់ អនកខ្ល៉ះមានស្វន មអុជដរពីរបីកដនលងហលើដសនកមយួប ុហណ្ដណ ៉ះននោងកាយ រឯីអនកខ្ល៉ះហ ៀរមានហត្ចើនកដនលងហពញោងកាយ
ដរមាង។ ហោគសញ្ញា ហសេងហ ៀរអាចរមួមាន ត្គុនហដា  ឈកឺាល និងហឡើងកូនកណាុ រ។   

ត្បសិនហបើហោគសញ្ញា របស់អនកមនិទានហ់កើរហឡើងហ ហនា៉ះ ការចាកវ់ កសំ់្វងហត្កាយការប ៉ះពាល់កនុងរយៈហពល 4 នងៃអាចជា
ជហត្មើសលអកនុងការការប់នែយ ឬបង្កា រហោគសញ្ញា ។ ពិហត្គ្ន៉ះជាមយួអនកសាល់ហសវដសនកហវជជស្វស្តសរ ឬគលីនិកកនុងរំបនរ់បស់អនក។

ដសាងរកការពាបាលភាល មៗ។
ត្បសិនហបើអនកមានកនទួលងមីៗ ឬមនិែឹងមូលហ រុ ហ ើយគិរថាអាចជាវរីសុ mpox សូមពិហត្គ្ន៉ះជាមយួអនកសាល់ហសវដសនក
ហវជជស្វស្តសរ ឬគលីនិកកនុងរំបនរ់បស់អនក។ ឱ្សងត្បឆងំវរីសុមានសាល់ជូនសត្មាប់ពាបាលវរីសុ mpox ត្បសិនហបើអនកមាន
ការឈចឺាប់ធៃនធ់ៃរ ឬហោគសញ្ញា ហសេងហ ៀរ ឬមានអាការែូចជា ត្បពន័ធភាពសំុ្វចុ៉ះហខ្ោយដែលហធាើឱ្យអនកកានដ់រង្កយនឹង
ឈធឺៃន។់  

ហជៀសវងការប ៉ះពាល់ដសបកនឹងដសបកជាមយួអនកដែលមានរបសួចំ រ ឬកនទួល ហ ើយកុំហត្បើសហមលៀកបំពាក ់ឬវរែុហសេងហ ៀរ
រមួគ្នន ជាមយួពួកហគ។ ការប់នែយចំនួនមនុសេដែលអនកប ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ សនិ ធស្វន ល ឬរមួហភ ជាមយួ។ ត្បសិនហបើអនក
ត្បឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ ឬមានហានិភយ័ខ្ពស់ដែលអាចនឹងឆ្លង សូមស្វកសួរអំពីការចាក់វ កសំ់្វងវរីសុ mpox។



To request this document in another format, 

call 1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing 

customers, please call 711 (Washington Relay) 

or email civil.rights@doh.wa.gov. 

សត្មាបព់រ័ម៌ានបដនែម សូមចូលហៅកាន ់doh.wa.gov/Mpox ឬហៅ ូរសពទហៅហលខ្ 1-833-829-HELP
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ហែើមបហីសនើសំុឯកស្វរហន៉ះជា ត្មងហ់សេងហ ៀរ សូមហៅ ូរសពទមកហលខ្ 1-800-525-0127។  អរិងិជនដែលពិការត្រហចៀកឬ
ស្វរ បម់និសូវឮ សូម ូរសពទហៅហលខ្ 711 (Washington Relay) ឬហសញើអុីដមលហៅ civil.rights@doh.wa.gov។          

ហធាើចំណុចខាងហត្កាម រ ូរែល់ត្កមរត្ជុ៉ះអស់ ហ ើយដសបក
ខាងហត្កាមជាស៉ះហសប ើយ៖

• ដាកខ់្លួនអនកឱ្យហៅដាចហ់ដាយដឡកពីមនុសេ និងសរា
ហសេងហ ៀរ (ងនិកសរាែូចជា សរាចិញ្ច ឹម ឬសរាកហករ)

• ដាកកំ់ ិរត្គួស្វរ មរិរភក័រិ ឬហភញៀវហសេងហ ៀរកំុឱ្យជបួអនក
ដែលចាបំាចត់្រូវហៅកនុងសទ៉ះ។

• កំុឱ្យអនកែន ប ៉ះដសបករបស់អនក ជាពិហសសកដនលងណ្ដ
ដែលមានកនទួល។

• ត្គបកដនលងមានែំហៅឬរបសួជានិចច។

• ហត្បើសមាា រហលើដត្គ កដនេង ចាន ឬសមាា រសទ៉ះបាយរមួគ្នន ។

• លាងនែឱ្យបានញឹកញាបជ់ាមយួស្វប ូ និង ឹក ឬហត្បើ ឹក
លាងនែសមាល បហ់មហោគដែលមានជារិអាល់កុល។
ពិចារណ្ដហត្បើផ្ទា កាល ពូំដែលអាចហបា៉ះហចាលបាន យកមក
ត្គបហលើរបសួឬែំហៅនែ។

• ហបាកគក ់និងលាងចានហដាយខ្លួនឯង។

• សមាអ រជាត្បចា ំនិងសមាល បហ់មហោគហលើនសទវរែុ និងរបស់របរ
ដែលប ៉ះពាល់ញឹកញាប។់

• ហជៀសវងការហត្បើកញ្ចកហ់ត្ស្វបដកវដភនកហែើមបកីារពារការ
ឆ្លងហមហោគហដាយអហចរនាែល់ដភនក។

• កំុហងើប ឱ្ប ថាន កង់នម ហគង ហលងកីឡា ឬរមួហភ ជាមយួ
អនកែន ។

• ពាកម់ា ស់ដែលរឹងដណនលអ ជាពិហសសហៅហពលហៅជបួ
អនកសាល់ហសវដងទាសុំខ្ភាព ឬហៅហពលដែលអនកត្គុន
ហដា  ឬមានហោគសញ្ញា សលូវែហងហើម។ 

ត្បសិនហបើអនកបានប ៉ះពាល់នឹងវរីសុ mpox៖
ត្បសិនហបើអនកបានប ៉ះពាល់ ហ ើយមនិទានម់ានហោគ
សញ្ញា ហៅហឡើយហ  សូមពិហត្គ្ន៉ះជាមយួអនកសាល់ហសវ
ដងទាសុំខ្ភាពអំពីការចាកវ់ កសំ់្វង។

ត្បសិនហបើអនកចាកវ់ កសំ់្វងវរីសុ mpox អនកគរួដរបនរអនុ
វររវធិានការបង្កា រហសេងហ ៀរ ែូចជាការមនិប ៉ះពាល់ដសបក
នឹងដសបកជាមយួអនកដែលមានសទុកវរីសុ mpox។ អនកមនិ
ត្រូវបានចារ ុ់កថាចាកវ់ កសំ់្វងហពញហលញហ  រ ូរ
ែល់ចាកែូ់ស ី 2 របស់អនកបាន 2 សបារ  ៍។ វ កសំ់្វង
ត្បដ លជាមនិមានត្បសិ ធភាព 100% ហ  ែូហចន៉ះសូម
បនរសហងារហមើលហោគសញ្ញា វរីសុ mpox ណ្ដមយួ។

ការពិចារណ្ដអពីំវ កសំ់្វង

បុគគលដែលប ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមយួអនកមានសទុកវរីសុ 
ឬបុគគលមានហានិភយ័ខ្ពស់កនុងការឆ្លងវរីសុ អាចចាកវ់
កសំ់្វងតាមរយៈអនកសរល់ហសវហវជជស្វស្តសររបស់ពកួហគ ឬ
គលីនិកកនុងរំបន។់

ហរើខ្ញុអំាចចាកវ់ កសំ់្វងតាមវធិណី្ដ?

ហបើអនកត្រូវបានហធាើហោគវនិិចឆយ័ហ ើញមានសទុកវរីសុ mpox៖

ត្បសិនហបើអនកគិរថាអនកមានសទុកវរីសុ mpox៖
• ត្គបកនទួលរបស់អនក។

• ដាកខ់្លួនអនកឱ្យហៅដាចហ់ដាយដឡក

• ពិហត្គ្ន៉ះជាមយួអនកសរល់ការដងទាសុំខ្ភាពរបស់
អនកជាបនាទ ន។់ អាីដែលសំខានគឺ់ត្រូវហៅ ូរសពទភាល
មៗ ហបើអនកគិរថាអនកមានហោគសញ្ញា ននជំងឺហន៉ះ។
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