
មជឈមណ្ឌ ល រររួពិនិរយ និង ការពារជមងឺ 
របភពបណ្តា ញទាក់ទងសរាប់ព័រ៌ានសុខភាពដដលជាទីទុកចិរារបស់លោកអ្នក 

  

 
 

សំណួ្រដដលសាកសួរជាញឹកញាប់  
 

លរើានអ្វីខលះ លៅកនុងលរបង ដដលអាចបណ្តា លឱ្យានលររះថ្នន ក់? 
 

លរបងធ្លល យល ៀរ អាចានធ្លរុផសំលរបងពីររបលភទៈ លរបងា៉សូ៊រ និង លរបងលៅ។ លរបងលៅ ដដលលគលជឿថ្ន 
វាបលងកើរល ើងនូវដផនកយ៉ងធំននលរបងលរបងធ្លល យល ៀរ  ពីលរពាះលរបងលៅលនះ អាចលចញមកពីអ្ណ្ាូ ងលរបង 
ដដលានជលរៅ 5000 feet ( វីរ) (1  វីរ ានរបដវង 0.3048 ដម៉ររ) លៅខាងលរកាមនផៃសមុរទ។  
 
លរបងា៉សូ៊រ និង លរបងលៅ គឺជាការោយចូលនូវសារធ្លរុខុសៗរន រវាង អីុ្រដូដ សន និង កាបូន លោយដផែកលលើ 
សារធ្លរុគីមីធមមតា ដដលលគលៅថ្ន  អីុ្រដូកាបូន។ លោយសារ សារធ្លរុោយចូលរន  ដូចលនះ លរបងដដលាន 
របលភទខុសៗរន ល ះ អាចបណ្តា លឱ្យលររះថ្នន ក់ដល់សុខភាព លៅតាមរលបៀបខុសៗរន ជាលរចើន។    

លរបងា៉សូ៊រ ពិបាកដុរវា ជាងលរបសាំងលរបើរបាស់របចំនងង ល ើយវាសិថរលៅយ៉ងយូរលៅកនុងបរសិាថ ន លៅលពល 
ណ្ត វាបានធ្លល យល ៀរ។ លរបងា៉សូ៊រលនះ របសិនលបើ វាបានបលចចញមកពីអ្ណ្ាូ ងលរបងដដលខួងល ះ វាចូលលៅ 
កនុងខយល់យ៉ងយឺរៗ ល ើយលគអាចដឹងបានលោយសារកលិន លបើលទាះជា ដំណ្ក់លរបងា៉សូ៊រដ៏រូច  សិថរលៅកនុង 
ខយល់ក៏លោយ។    

លរបងលៅ ដដលពាក់ព័នធនឹងការធ្លល យល ៀរលរបងលនះ គឺអ្វីដដលលគលៅថ្ន លរបងលៅដផែមមធយម។    

“ដផែម” ានន័យថ្ន វាផសំលៅលោយសាសធ្លរុសាា ន់ធ័ររិចរួច ដដលានន័យថ្ន វាានជារិពុលរិចរួច។ 
លរបងលៅមធយម តាមធមមតាវាផសំល ើងលោយសារធ្លរុគីមីចំនួនពីរបី ដដលងាយចូលលៅកនុងខយល់ ដូចរន លៅ 
នឹងរបលភទលរបងលផសងៗលទៀរដដរ។ លរបងលៅមធយម ានធ្លរុផសំគីមីចំនួនពីរបី ដដលបលងកើរឱ្យានបញ្ហា អ្ស់ 
រយៈលពលយ៉ងយូរ លៅកនុងសភាពផៃុយរន ចំលពាះរបលភទលរបងលផសងៗលទៀរ។    

លោយដផែកលលើទិនិនន័យ ពីលរបងដដលបានរកុរកលឃើញពីអ្ណ្ាូ ងលរបងលផសងៗលទៀរ លៅកនុងរំបន់លនះ លយើងសងឃឹម 
ថ្ន ានសារធ្លរុដដលអាចលររះថ្នន ក់ជាលរចើនដងមលទៀរ បានររូវលគរកលឃើញលៅកនុងលរបងលៅ ដូចជា 
បង់ដ សន(ឧសម័នម៉ាង) និង សាសធ្លរុសាា ន់ធ័រនិងធ្លរុគីមីលផសៗលទៀរ នឹងបលងកើរល ើងចំនួនរិចជាង 1% នន 
ការធ្លល យល ៀរលរបងលនះ។  
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លរើានអ្វីខលះ លៅកនុងខយល់?  
 

លលើសពីលនះ សាសធ្លរុជាលរចើន ដដលបលងកើរការោយចូលរន ទំាងលនះ នឹងចូលលៅកនុងខយល់។ ប ៃ ប់មក 
ខយល់នឹងលធវើឱ្ាសាយភាយចំហាយ  លៅឆ្ងង យៗ ដដលលធវើឱ្យចុះទាបនូវការរបមូលផសំសាសធ្លរុរបស់វា 
លៅកនុងរំបន់ណ្តមួយ។  

លៅលពលណ្ត ចំហាយទំាងលនះ មកដល់តាមលឆនរសមុរទ លោកអ្នក នឹងអាចធំុកិលនសាសធ្លរុទំាងល ះ។  លោយ 
ដផែកលលើអ្វី ដដលលយើងដឹងអំ្ពី សារធ្លរុគីមីទំាងលនះ និង បទពិលសាធន៏  កនលងមករបស់លយើង ជាមួយនឹងការ 
ធ្លល យល ៀរលរបងលនះ លយើងសងឃឹមថ្ន ករមិរននចំហាយលៅកនុងខយល់ នឹងទាបជាងករមិរដដលអាចលធវើឱ្យខូចខារ 
សុខភាពលោកអ្នក។ ការលធវើលរសា  ននខយល់ អាចរបាប់លយើងអំ្ពីបញ្ហា ជាលរចើនដងមលទៀរ។ 

កិលនដដលខាល ំង ានផលប៉ះពាល់ចំលពាះរបជាពលរដឋខុសៗរន  លៅតាមរលបៀបលផសងៗរន ។ របជាពលរដឋមួយចំនួន 
អាចជួបរបទះនឹង ការលឆែើមចង់កែួរ ការកែួរ ឬ ឈឺកាល។ លោកអ្នក ចកលចញពីរំបន់ដដលរងនូវផលប៉ះពាល់ 
លោយសារកលិនលនះ វាគួរដរជួយបចឈប់ពីលោគសញ្ហា   របស់លោកអ្នក របសិនលបើ កលិនលនះ បណ្តា លមកពី 
សារធ្លរុទំាងល ះ។ របសិនលបើ លោកអ្នកររូវការលៅលរៅផៃះឬលរៅអាររ លោកអ្នក អាចលរបើរបាស់ា៉ស់ពាក់មុខ 
សរាប់ជួយដកដលងាើមបំពាក់ជាមួយសាា រៈរគប់រគងកលិន អាចផាល់ជូននូវការបនធូរបនថយបញ្ហា ដដលលចញពីកលិន 
លនះ។ លោយដផែកលលើអ្វី ដដលលយើងដឹងឥ ូវលនះ លោកអ្នកមិនររូវការលរបើរបាស់ ា៉ស់ពាក់មុខសរាប់ជួយដក 
ដលងាើមសរាប់សុវរថិភាពរបស់លោកអ្នកល ះលទ បុ៉ដនា ការលរបើរបាស់វាល ះ អាចលធវើឱ្យលោកអ្នកានអារមមណ៏្ 
សុខសានាដងមលទៀរ។ សននិធិលក់សាា រៈ NIOSH ភាគលរចើន ដដលបានបញ្ហា ក់លោយ ា៉ស់ពាក់មុខសរាប់ជួយ 
ដកដលងាើម N95 បំពាក់ជាមួយសាា រៈរគប់រគងកលិន ឬ ស្សទាប់ររមងជារិធយូង ានការររួរពិនិរយសាល ក លដើមបី 
ធ្ល ថ្ន ា៉ស់ល ះ គឺា៉ស់ពាក់មុខសរាប់ជួយដកដលងាើម N95 បំពាក់ជាមួយសាា រៈរគប់រគងកលិន ឬ N95 
ស្សទាប់ររមងជារិធយូង។ សូមលោកអ្នក លររពលៅតាមលសចកាីដណ្ ំ  របស់ឧសា ករលោយរបុងរបយ័រន 
លដើមបីធ្ល ថ្ន លោកអ្នក កំពុងដរលរបើរបាស់ា៉ស់លនះយ៉ងសមរមយ។  

សរាប់លពលឥ ូវលនះ របសិនលបើ ានកលិនរខំានលោកអ្នក សូមលោកអ្នកលៅកនុងផៃះ បិទទាវ រ និង បងែួច ល ើយ 
លបើកា៉សីុនររជាក់ដដលលៅចំកណ្តា លលោកអ្នក។ របសិនលបើ លោកអ្នកានា៉សីុនររជាក់ដដលលៅជាប់នឹង 
បងែួច សូមលរបើរបាស់វាជំនួសា៉សីុនររជាក់ដដលលៅចំកណ្តា លល ះវញិ ល ើយអាចលែជាងលនះលៅលទៀរ សូមកំុ 
លរបើរបាស់ា៉សីុនររជាក់ ឬ លបើកឱ្យលកើរានល ើងតាមរលបៀបខយល់ឬហាគ សលចញចូលលៅវញិលៅមក លពលដដល 
បិទកងាា រខាងលរៅល ះ។  
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លរើានអ្វីខលះ នឹងមកលលើលរក ជាមួយលរបងលនះ?  
 
វា នឹងចំណ្តយលពលវាោសរាប់លរបង លដើមបីមកដល់លលើលរកល ះ។ លៅកនុងកំ ុងលពលលនះ លយើងកំុពុងដរលធវើ 
របរិបរាិការបំដបកលរបង លោយលរបើរបាស់សារធ្លរុគីមីរលផសងៗលទៀរ ដូចលនះ វាានលរបងរិចរួចណ្តស់ដដលមក 
ដល់លលើលរក។ តាមធមមតា លរបងលនះ គឺលធវើឱ្យរងនូវលររះថ្នន ក់យ៉ងខាល ំងចំលពាះសរវនរព លរចើនជាងមនុសស។ លោក 
អ្នក នឹងឮអំ្ពីលររះថ្នន ក់ដល់សរវនរពលរចើនដងមលទៀរ លៅលពលរបរិបរាិការលបាសសំអារលនះ កំុពុងដរបនាល ះ។  
 
ោល់សារធ្លរុគីមី   លចញពីលរបង ដដលពិរជាបានមកដល់លលើលរកល ះ វាអាចានធំុកលិន និង លមើលលៅហាក់ 
ដូចជា លៅសូ៊លមម ៗ ឬ លៅសូ៊រកាលងនល់។ ល ើយលនះ ានសារៈសំខាន់ណ្តស់ សូមលោកអ្នកលៅឱ្យឆ្ងង យពីលរបង 
ណ្តមួយ ដដលមកដល់លលើលរក ពីលរពាះ លៅលពលណ្តលយើងចូលជិរ របឡាក់ជាមួយលរបងអ្ស់រយៈលពលយូរ 
ល ះ វាអាចបណ្តា លឱ្យានលររះថ្នន ក់លកើរល ើង។ សូមលោកអ្នក លជៀសវាង កំុប៉ះពាល់លរបង របសិនណ្ត លោក 
អ្នកលឃើញវាល ះ។  

របសិនណ្ត ានលរបងខលះ របឡាក់ដសបករបស់លោកអ្នក សូមោងនដលចញយ៉ងឆ្ងប់រ ័សដដលលោកអ្នកអាច 
លធវើលៅបាន។ របសិនណ្ត លោកអ្នកានសាន មកនៃួលរក មល ះ សូមលោកអ្នកលៅជួបលវជាបណ្ឌិ រ ឬ អ្នកផាល់ 
លសវាកមមដងទំាសុខភាពលផសងៗលទៀទ។ សូមលោក អ្នករបាប់ពួកលគ ថ្នលរើ លោកអ្នក ប៉ះពាល់លរបងលនះយ៉ង 
ដូចលមាច ល ើយប ៃ ប់មក សូមឱ្យអ្នកផាល់លសវាកមមដងទំាសុខភាពរបស់លោកអ្នក ទាក់ទងលៅមជឈមណ្ឌ ល 
ររួរពិនិរយជារិពុល តាមរយៈលលខទូរស័ពៃៈ 1-800-222-1222។ 

លរើលរបង អាចលធវើឱ្យានលររះថ្នន ក់ដល់កូនរបស់ខ្ុំឬលទ?  
 

កុារៗ ងាយរងនូវបញ្ហា លនះ ជាងមនុសសលពញវយ័ ចំលពាះការប៉ះពាល់លរបង និង វរថុរកខវក់លផសងៗលទៀរ។ លរើាន 
អ្វី លធវើឱ្យរខំានចំលពាះលោកអ្នក ដដលអាចជាបញ្ហា មួយជាក់ោក់សរាប់ពួកលគល ះ ជាពិលសស លៅលពលដដល 
កូនរបស់លោកអ្នក ជាកុារ ឬ កូនដងររូចៗ ឬ ល័កខ័ណ្ឌ ដដលលកើរានពីមុនៗមកល ះ។ 

មនុសសលពញវយ័ កុារៗ គួរដរលជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយលរបង។ របសិនណ្ត ានលរបងខលះ របឡាក់លលើដសបក 
កុាររបស់លោកអ្នក សូមោងនដលចញយ៉ងឆ្ងប់រ ័សដដលលោកអ្នកអាចលធវើលៅបាន។ សូមលមើលកុាររបស់ 
លោកអ្នកលោយរបុងរបយ័រន ចំលពាះការលចញកនៃួល ឬ សាន មលមម  សាន មអុ្ចៗ លៅលលើដសបករបស់ពួកលគ ដដល 
ពិបាកោងលចញល ះ។ របសិនណ្តលោកអ្នក លឃើញលោគសញ្ហា ទំាងលនះ សូមលោកអ្នកលៅជួបលវជាបណ្ឌិ រ ឬ 
អ្នកផាល់លសវាកមមដងទំាសុខភាពលផសងៗលទៀទ។ 
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លរើខ្ុំ អាចទទួលព័រ៌ានបដនថមលទៀរលៅឯណ្ត?  
 

សរាប់ព័រ៌ានបដនថមអំ្ពី ការធ្លល យល ៀរលរបង និង ដំលណ្ើ រការវវិរាន៏ននការលបាសសំអារ សូមលោកអ្នកលមើល 
លលើលគ ទំព័រ www.deepwaterhorizonresponse.com។  

សរាប់ព័រ៌ានបដនថមអំ្ពី លររះថ្នន ក់  ដដលជាសកាា នុពល ដដលពាក់ព័នធនឹងលរបង និង ផលិរផលលរបង 
ឥនធនៈ   សូមលោកអ្នកលមើលលលើលគ ទំព័រ http://emergency.cdc.gov/gulfoilspill2010/។  

 

មជឈមណ្ឌ ល ររួរពិនិរយ និង ការពារជមងឺ1600 Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, USA   
800-CDC-INFO (800-232-4636) TTY: (888) 232-6348, 24 លា៉ងកនុងមួយនងង- 
cdcinfo@cdc.gov 
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