
Insert photo here within this frame  

Monkeypox (MPV)          

ការឆ្លងវរីសុអុតស្វា  (MPV, ជាអក្សរកាតជ់ាភាស្វអងគ់្លលស) លឺជាជំងឺដែលអាចបណ្ដា លឱ្យមានក្នទួល និង
គ្ោលសញ្ញា គ្សសងៗគ្ ៀត ដសាងយល់អំពីរគ្បៀបដែលអនក្អាចការពារខ្លួនអនក្ និងមនុសសជំុវញិខ្លួនអនក្ពីវរីសុ 
MPV។  

 

វរីសុ MPV ឆ្លងតាមរយៈការប ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមយួអនក្ដែលមានគ្ោលសញ្ញា ។  

សម្រមាបព់ត័ម៌ានបដនែម សូមចូលគ្ៅកាន ់doh.wa.gov/Monkeypox ឬគ្ៅ ូរសពទគ្ៅគ្លខ្ 1-833-829-HELP  

ពត័ម៌ានសុខ្ភាពស្វធារណៈសម្រមាបប់រុសម្រសលាញ់បរុស មនុសសម្រសលាញ់គ្េ ទងំពរី 
នងិបរុសដែលរមួគ្េ ជាមយួបរុសគ្សសងគ្ ៀត។  

វរីសុ MPV ឆ្លងតាមរយៈការប ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់ជាមយួដសែក្ ឬវតែុោវក្នុងខ្លួនរបស់អនក្ដែលមានវរីសុ។ គ្លមនិ
ចាត ុ់ក្ជំងឺគ្ន៉ះថាឆ្លងតាមការរមួគ្េ គ្ ៉ះគ្  ប ដុនែជាធមមតាវាឆ្លងតាមការប ៉ះពាល់ផ្ទទ ល់រវាងដសែក្និង
ដសែក្ ដែលអាចោបប់ញ្ចូ លទងំការប ៉ះពាល់សលូវគ្េ សងដែរ។ ការប ៉ះពាល់សលូវគ្េ អាចរមួមាន ការរមួគ្េ 
តាមមាត ់រនធលូ  គ្ោនី ក្ែូ៏ចជាការប ៉ះពាល់ម្របដាបគ់្េ  (លិងគ ពងស្វា ស គ្ោនី ទា រមាស) ឬរនធលូ សង
ដែរ។  

ម្របសិនគ្បើអនក្មានគ្ោលសញ្ញា ននវរីសុ MPV សូមផ្ទា ក្រមួគ្េ  គ្ ើយពិគ្ម្ររ៉ះជាមយួអនក្សាល់គ្សវាដែទសុំខ្
ភាពរបស់អនក្ឱ្យបានឆាបរ់ ័សបំសុត។ ម្របសិនគ្បើអនក្រស់គ្ៅជាមយួអនក្គ្សសងគ្ ៀត សូមគ្ៅដាចគ់្ដាយ
ដែក្រ ូតែល់អនក្អាចពិគ្ម្ររ៉ះជាមយួអនក្សាល់គ្សវាដែទសុំខ្ភាព គ្ែើមែ ី លួការដណ បំដនែម។  

បញ្ឈបក់ារឆ្លងោលដាល  

សមាគ ល់គ្មើលម្របសិនគ្បើអនក្មានគ្ោលសញ្ញា   

មនុសសអាចចមលងគ្ោល គ្ៅគ្ពលពួក្គ្លមានក្នទួល ឬគ្ោលសញ្ញា គ្សសងគ្ ៀត ប ុដនែពួក្គ្លអាចមានអាការៈឈឺ
ក្នុងបំពងក់្ រនធលូ  ឬគ្ោនី និងមនិែឹងថាជាគ្ោលសញ្ញា ននជំងគឺ្ន៉ះ។ តាមដានគ្មើលគ្ោលសញ្ញា គ្សសងៗ រមួ
ទងំក្នទួល ម្រលុនគ្ដា  និងឈកឺ្ាល។  ូរសពទគ្ៅអនក្សាល់គ្សវាដែទសុំខ្ភាពរបស់អនក្ ម្របសិនគ្បើអនក្គ្ ើញ
មានគ្ោលសញ្ញា ទងំគ្ន៉ះ។  

មនិមានបញ្ញា គ្  អាចផ្ទា ក្បាន  
ម្របសិនគ្បើអនក្រស្វបរ់សល់អំពវីរីសុ MPV មនិជាបញ្ញា អាីគ្  អាចផ្ទា ក្សក្មមភាពរមួគ្េ បាន។ ម្របសិនគ្បើ
អនក្បារមភអំពសុីខ្ភាពរបស់អនក្ សូមណ្ដតជ់ួបជាមយួអនក្សាល់គ្សវាដែទសុំខ្ភាពរបស់អនក្។  



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. 

សម្រមាបព់ត័ម៌ានបដនែម សូមចូលគ្ៅកាន ់doh.wa.gov/Monkeypox ឬគ្ៅ ូរសពទគ្ៅគ្លខ្ 1-833-829-HELP  
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គ្ែើមែគី្សនើសំុឯក្ស្វរគ្ន៉ះជា ម្រមងគ់្សសងគ្ ៀត សូមគ្ៅ ូរសពទមក្គ្លខ្ 1800-525-0127។ អតិែិជនដែលពិការម្រតគ្ចៀក្ឬស្វែ ប់
មនិសូវឮ សូម ូរសពទគ្ៅគ្លខ្ 711 (Washington Relay) ឬគ្សញើអុីដមលគ្ៅ civil.rights@doh.wa.gov។  

រក្ា  ំក្ ់នំង។ ម្របសិនគ្បើអនក្រមួគ្េ គ្ដាយមនិស្វគ ល់
អតែសញ្ញា ណរន  សូមម្របាបព់ត័ម៌ាន ំ ក្ ់ំនងែល់នែលូែមី
គ្ែើមែអីាចតាមដានបនែ ម្របសិនគ្បើអនក្ឬនែលូរបស់អនក្មាន
គ្ោលសញ្ញា  ឬគ្ធាើគ្ោលវនិិចឆយ័គ្ ើញមានសទុក្វរីសុ MPV។  

រគ្បៀបកាតប់នែយហានេិយ័កុ្ឱំ្យឆ្លងវរីសុក្នុងគ្ពលរមួគ្េ ៖  

សួរនែលូរមួគ្េ របស់អនក្អពំគី្ោលសញ្ញា ។ លួរសួរឱ្យែឹងថានែលូ
របស់អនក្ធាល បម់ានអាការៈឈចឺាប ់ឬមានក្នទួលឬអតក់្នុងរ
យៈគ្ពល 3 សបាា  ៍ចុងគ្ម្រកាយ។ គ្ន៉ះជាឧទ រណ៍នន
សំណួរដែលលួរសួរ៖  

“បង/អូនមានអារមមណ៍រមួគ្េ  ប ដុនែបង/អូនចងម់្របាក្ែថាពួក្
គ្យើងមានអារមមណ៍លា គ្ដាយស្វរវរីសុ MPV (អុតស្វា ) ក្ំពុង
ឆ្លងោលដាល។ គ្តើបង/អូនមានក្នទួល ឬឈឺចាបអ់ាីមយួែមីៗ
គ្ន៉ះគ្ ?” 

“បង/អូនចងម់្របាក្ែថា គ្យើងទងំពីរមានស្វែ នភាពែូចរន
ពាក្ព់ន័ធនឹងវរីសុ MPV (អុតស្វា )។ បង/អូនមិនមានក្នទួល ឬ
ឈឺចាបអ់ាីមយួែមីៗគ្  គ្ ើយក្មិ៏នបានឈឺដែរ។ ចុ៉ះបង/អូន
វញិ?”  

មានវធិជីាគ្ម្រចើនក្នុងការដែទខំ្លួនអនក្៖ អនក្អាចសគ្ម្រមចចតិែផ្ទា ក្
សក្មមភាពរមួគ្េ ។ ម្របសិនគ្បើអនក្គ្ៅដតចងប់នែសក្មមភាព
រមួគ្េ  លរួរមួគ្េ ដបបនិមមតិគ្ដាយមនិប ៉ះពាល់រន ផ្ទទ ល់ រមួ
គ្េ តាម ូរសពទ ឬសគ្ម្រមចកាមរមួរន ពីចមាា យគ្ដាយមនិប ៉ះ
រន ។  

ពិចារណ្ដរមួគ្េ គ្ដាយមនិគ្ដា៉ះសគ្មលៀក្បពំាក្។់ កាតប់នែយ
ការប ៉ះដសែក្និងដសែក្តាមដែលអាចគ្ធាើបាន។ សគ្មលៀក្បំពា
ក្ស់្វចម់្រក្ណ្ដត ់ដសែក្ ឬជរ័លឺជារ ងំការពារមនិឱ្យដសែក្
ប ៉ះរន ។ ម្រតូវម្របាក្ែថាសមាា តឈុត នងិសគ្មលៀក្បពំាក្រ់វាងនែ
លូ និងគ្ម្រកាយគ្ពលគ្ម្របើម្របាស់រចួ។  

គ្ម្របើគ្ម្រស្វមអ មយ័ គ្ែើមែកីាតប់នែយការម្របឈមនងឹការឆ្ល
ង។ គ្ម្រស្វមអ មយ័អាចជួយ កាតប់នែយការម្របឈមនឹង
ការឆ្លងវរីសុ MPV ប ុដនែគ្ម្រស្វមអ មយ័ដតមយួមុខ្
 ំនងជាមនិម្រលបម់្ររនក់្នុងការបង្កា រវរីសុ MPV គ្ ។ អនក្
អាចនឹងគ្ៅដតម្របឈមនឹងការឆ្លងែដែល ម្របសិនគ្បើអនក្
ប ៉ះដសែក្និងដសែក្ ឬគ្ម្របើក្ដនសង/សមាភ រៈគ្លើដម្រលរមួរន ។  

ម្របសិនគ្បើអនក្  លួបានការជូនែណឹំងពនីរណ្ដមាន ក្ដ់ែល
អនក្បានរមួគ្េ ជាមយួ សូមយក្ចតិែ ុក្ដាក្ឱ់្យដមនដ ន។ 
 ូរសពទគ្ៅអនក្សាល់គ្សវាដែទសុំខ្ភាពរបស់អនក្ឱ្យបាន
ឆាបរ់ ័សបសុំត។ ម្របសិនគ្បើអនក្បានប ៉ះពាល់ គ្ ើយមនិ
ទនម់ានគ្ោលសញ្ញា គ្ៅគ្ែើយគ្  សូមពិគ្ម្ររ៉ះជាមយួអនក្
សាល់គ្សវាដែទសុំខ្ភាពអំពកីារចាក្វ់ា ក្សំ់្វង។ 
ម្របសិនគ្បើអនក្គ្ធាើគ្ោលវនិិចឆយ័គ្ ើញមានសទុក្វរីសុ MPV 

សូមម្របាបន់ែលូរមួគ្េ របស់អនក្ឱ្យបានែឹង គ្ែើមែមី្របាក្ែថា
រត ់ ួលបានការដែទ។ំ  

ការបរោិយបងខូចក្តិែយិសមនុសស
គ្ដាយស្វរជងំគឺ្ធាើឱ្យមានការប ៉ះពាល់។ 
នរណ្ដក្អ៏ាចឆ្លងវរីសុ MPV បានដែរ 
គ្ដាយមនិលតិពអីាយុ គ្េ  ឬន ិន ការសលូវ

គ្េ គ្ ៉ះគ្ ។  

mailto:civil.rights@doh.wa.gov

