
 

ជំងឺ COVID-19 និងអ្នកជំងឺដែលស្នន ក់នៅកន ុងមជឈមណ្ឌ លលាងឈាម 
Northwest Kidney Centers 

 

ថ្ងៃទ ី26 ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ 2020      

 
ការព្រួយបារមភចមបងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លលាងឈាមពាយ័រយ (Northwest Kidney Centers) គឺជាសែុភារ 
និងសុែុមាលភាររបស់អ្នកជ្ាំងឺ និងបុគគលិកទាំងអ្ស់ ។ ននេះគឺជារ័ត៌មានបចច ុបបននភារ 
រីអ្វ ីខែលនយើងន វ្ ើ នែើមបីជួ្យឲ្យអ្នកទាំងអ្ស់គ្នន មានសុវតថ ិភារ 
កន ុងនរលអ្នកលាងឈាមនៅកន ុងមជ្ឈមណ្ឌ លនយើងែុ្ាំ កន ុងនរលខែលជ្ាំងឺ COVID-19 កាំរុងបនតឆ្លង ។ 

អ្វ ីដែលយ ើងកំពុងយ វ្ ើយែើម្បីរកាអ្នកឲ្យមានសវុត្ថ ិភាព 

• នយើងែុ្ាំរិនិតយព្គប់អ្នកជ្ាំងឺទាំងអ្ស់នែើមបីរកនមើលនោគសញ្ញា ងមីថ្នការកអក ព្គនុនតត  ឈឺបាំរង់ក 

ែកែនងហ ើមែងហក់ ឈឺសាច់ែុាំ ឬរងារញាក់ និងអ្ណ្តត តខលងែឹងរស់ជាតិ ឬព្ចមុេះខលងែឹងកល ិន ចនងាអ រ 

ការកអ តួ ោគ ឬការតឹងព្ចមុេះងមីៗ។  

• នយើងែុ្ាំក៏សួរនាាំផងខែរថានតើអ្នក ឬមនុសសខែលអ្នករស់នៅជាមួយ ធ្លល ប់ន វ្ ើនតសត  

ឬធ្លល ប់មានលទធផលនតសត វជិ្ជមានសព្មាប់ជ្ាំងឺ COVID-19 ខែរឬនទ ។  

• អ្នកជ្ាំងឺខែលនតសត ន ើញវជិ្ជមានចាំនពាេះជ្ាំងឺ COVID-19 ឬអ្នកជ្ាំងឺខែលមាននោគសញ្ញា ជ្ាំងឺននេះ 

នឹងព្តវូឲ្យសព្មាកកន ុងបនទប់ដាច់នដាយខែក ន ើយព្តវូពាក់មា៉ា ស់នរទយខែលមានគុណ្ភារែពស់ ។ 

នយើងបានបខនថមសាំណ្តញ់ថាល ខែលអាចទញចុេះនព្កាមបាន នៅចននាល េះសាថ នីយនីមួយៗ តាមតព្មូវការ 

នែើមបីបនងក ើតចននាល េះឯកជ្នបខនថម។ 

• នយើងែុ្ាំចង់ឲ្យអ្នកមកទទួលការលាងឈាម នបើនទេះបីជាអ្នកនកើតជ្ាំងឺ COVID-19 

ឬមាននចញនោគសញ្ញា ជ្ាំងឺននេះក៏នដាយ ។ នយើងែុ្ាំមានការព្បងុនព្បៀបព្គប់ព្គ្នន់ 

នែើមបីផតល់សុវតថ ិភារជូ្នអ្នក! នយើងែុ្ាំក៏នឹងជួ្យអ្នកកន ុងការធ្លនាបានថា 

អ្នកមានមន្ោបាយន វ្ ើែាំនណ្ើរ កន ុងនរលមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លនយើងែុ្ាំ 

និងការន វ្ ើែាំនណ្ើរព្តែប់នៅផទេះវញិរីការលាងឈាម ។  

• នយើងបានកាំណ្ត់ចាំនួនន្ញៀវមកកាន់គល ីនិកលាងឈាមរបស់នយើងែុ្ាំ នលើកខលងខតចាំនពាេះន្ញៀវនទល 

អាចមកកន ុងគល ីនិកបាននដាយមិនមានចាំនួនកាំណ្ត់ 

កន ុងករណី្ខែលចាំបាច់នែើមបីគ្នាំពារសុែុមាលភារោងកាយ និងសុែុមាលភារផល វូចិតតរបស់អ្នកជ្ាំងឺ ។  

• នោងតាមការបញ្ញជ ងមីរបស់រែឋវ៉ា សីុងនតាន  អ្នកជំងឺទងំអ្ស់ត្ត្វូពាកម់ា៉ា សកន ុងយពលលាងឈាម្។  

• នយើងសមាអ តជាញឹកញាប់ (រនទេះរុញអ្នកជ្ាំងឺ បងាក ន់ថ្ែជ្ញ្ជ ីង ថ្ផទបនទប់រង់ចាំ ព្រមទាំងនតអ្ី 

ក៏ែូចជាថ្ែទវ រ និងបងាក ន់ថ្ែបងគន់អ្នកជ្ាំងឺ) នដាយនព្បើផលិតផលខែលអាចសមាល ប់វរីុសកូរ៉ាណូ្ត 

ខែលបងកជ្ាំងឺ COVID-19 ។  

អ្វ ីដែលយ ើងកំពុងយ វ្ ើយែើម្បីរកាបុគ្គលិកយ ើងឲ្យមានសុវត្ថភិាព 

• បុគគលិកទាំងអ្ស់ព្តវូន វ្ ើការបា៉ា ន់ព្បមាណ្ែល នួឯងសព្មាប់រកនោគសញ្ញា មុននរលមកន វ្ ើការ 
ខព្កងមាននោគសញ្ញា ងមីថ្នការកអក ព្គនុនតត  ឈឺបាំរង់ក ែកែនងហ ើមែងហក់ ឈឺសាច់ែុាំ ឬរងារញាក់ 
និងអ្ណ្តត តខលងែឹងរស់ជាតិ ឬព្ចមុេះខលងែឹងកល ិន ចនងាអ រ ការកអ តួ ោគ ឬការតឹងព្ចមុេះងមីៗ។ 

• ព្បសិននបើសមាជ្ិកបុគគលិកមាននោគសញ្ញា  បុគគលិកននាេះនឹងសាន ក់នៅផទេះ។  



 

• នយើងែុ្ាំកាំរុងតព្មូវឲ្យបុគគលិកទាំងអ្ស់ព្តវូពាក់មា៉ា ស់នរទយខែលមានគុណ្ភារលអ  
កន ុងនរលបាំនរញការងារកន ុងគល ីនិកលាងឈាម ។  

• ចាំនពាេះបុគគលិកខងទាំអ្នកជ្ាំងឺ COVID-19 ឬខងទាំអ្នកជ្ាំងឺខែលមាននោគសញ្ញា ថ្នជ្ាំងឺននេះ 
ព្តវូពាក់ឧបករណ្៍ការពារែល នួ (PPE) ខែលមានរមួបញ្ច លូនូវរ៉ាបូវេះកាត់ 
របាាំងមុែខែលមានខវ៉ានតាការពារខ ន្ក និងនព្សាមថ្ែ ។ បុគគលិកែូរឧបករណ្៍ការពារែល នួ 
នែើមបីការពារអ្នកជ្ាំងឺ និងបុគគលិក។ នយើងែុ្ាំបានន វ្ ើការជាមួយនឹងអ្នកផគត់ផគង់របស់នយើង 
នែើមបីធ្លនាបានថា នយើងែុ្ាំ មានឧបករណ្៍ការពារែល នួព្គប់ព្គ្នន់ ។  

• បុគគលិកទាំងអ្ស់សុទធខតបានទទួលការបណុ្្េះបណ្តត លអ្ាំរីរនបៀបពាក់ និងនដាេះ 
ឧបករណ្៍ការពារែល នួ។  

អ្វ ីដែលអ្នកត្ត្វូយ វ្ ើយពលយៅផ្ទះ 

 

• អ្នកជ្ាំងឺខែលរស់នៅកន ុងព្គួសារមានមនុសសចស់និងនកមងរមួចូលគ្នន  

ឬមានសមាជ្ិកព្គួសារនចញនៅន វ្ ើការខាងនព្ត ព្តវូព្បយ័តនឲ្យបានខាល ាំង ។ 

• នបើអ្នកឈឺ ឬមនុសសខែលអ្នករស់នៅជាមួយមានជ្ាំងឺ សូមព្បាប់នយើងែុ្ាំឲ្យបានែឹង ។  

• រកាគមាល តរបូវនត រវងអ្នក និងសមាជ្ិកព្គួសារទាំងអ្ស់ (នៅឆ្ៃ យរីគ្នន ចាំនួនព្បាាំមួយ វ វ៊ីត) ។  

• កាត់បនថយការន វ្ ើែាំនណ្ើរនចញនព្តផទេះ ន ើយព្តវូពាក់មា៉ា ស់ព្កណ្តត ់(មា៉ា ស់នែរនដាយថ្ែ ឬកូនកខនសង) 

នរលនចញនព្តផទេះរបស់អ្នក ។ ព្តវូព្បាកែថាអ្នកមានរបស់របរនព្បើព្បាស់កន ុងផទេះព្គប់ព្គ្នន់ 

មាននព្គឿងនទស និងថាន ាំ ន ើយនសន ើសុាំឲ្យសមាជ្ិកព្គួសារ ឬមិតត្កត ិ 

ជួ្យអ្នកកន ុងការនចញនៅន វ្ ើអ្វ ីនៅនព្តផទេះ ។  

• ព្តវូលាងសមាអ តថ្ែឲ្យបានញឹកញាប់ នរលកអក និងកណ្តត ស់ព្តវូែទប់មាត់ 

ន ើយព្កដាសអ្នាម័យខែលនព្បើន ើយ ព្តវូនបាេះនចលកន ុង្ុងសព្មាម ។ 

• ព្តវូសមាអ ត និងសមាល ប់នមនោគចាំនពាេះរបស់របរខែលអ្នកប៉ាេះពាល់ញឹកញាប់ (ថ្ែទវ រ កុងតាក់ន ល្ ើង 

បងាក ន់ថ្ែ ទូរសរទនលើតុ ទូរសរទចល័ត ព្បដាប់បញ្ញជ ររីចមាៃ យ) ។ អាចនព្បើថ្្សបបាញ់សមាអ តផទេះ្មមតា 

ឬឧបករណ្៍ជូ្តសមាអ ត្មមតាបាន ។ 

• ព្កណ្តត់ព្គបមុែ ព្តវូនបាកគក់ជាព្បចាំ (ន វ្ ើព្បចាំថ្ងៃ និងនរលព្បឡាក់) នដាយមា៉ា សុីននបាកគក់ ។  

• សព្មាកឲ្យបាននព្ចើន និងព្គប់ព្គងអារមមណ្៍តានតឹងរបស់អ្នក។  

នយើងែុ្ាំបានែឹងថា ននេះគឺជានរលនវលាមួយខែលមិនមានភារជាក់លាក់ ន ើយនយើងនៅទីននេះ 
នែើមបីជួ្យនព្ជាមខព្ជ្ងអ្នក និងផតល់ជូ្នអ្នកនូវនសវកមមលាងឈាមខែរ។ 
សូមទក់ទងបុគគលិកណ្តក៏បានថ្នព្កមុខងទាំអ្នកជ្ាំងឺ នែើមបីឲ្យនយើងែុ្ាំបានែឹងថា 
នតើអ្នកព្តវូការអ្វ ីែល េះនទៀត ។ 
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