��នឱ�ស
ស្រ�ប់ វរុ� សកូ រ� ូ�េ�ះេទ
� ី ែដលេក� ងៗ�ចជួ យក��ត់ វរុ� សកូ រ� ូ�
វធ

D
CLOSE

��ៃថ� ែដល្រពះ�ទិត្យ�នពន� ឺ្រសស់�� ប៉ុែន� �មដងផ�វែបរ��
�
� ត់្រចងុំេ�វ �ញ។

��េរៀន

D
CLOSE

�ងលក់ទំនិញ និងផ�រទំេន�បមួ យចំនួនេប�កលក់�ធម� � ប៉ុែន� ��នទំនិញ�ក់លក់េ�ះេទ។
��ន��េរៀន�មួ យេប�ក��រេ�ះេទ េហ�យក៏��នមនុស្សេ��មផ�វេ�ះែដរ។
�
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េ�េពល��េរៀន� ំងអស់្រត�វ�នបិទ។ ហ� ីនី �ស� សុ��� និងចំ�ប់ សុទ�ែតេ�ក��ងផ� ះរបស់ពួកេគ។
ពួ កេគធុញ្រ�ន់�ស់េ�យ�រែតពួ កេគមិន�ចេចញពីផ�ះ�ន។
ចំ�ប់ ក� �យសំ�ញ់ ��ប់ពូ�ក� �យ។ កូ រ� ូ�គឺ� វ �រុស។

េ�កពូ េត�កូរ� ូ� ឬកូ វ �ដ១៩ �អ� ីេ�? េត�េយ�ង� ំងអស់��នឹង្រត�វ��ប់ែមនេទ?

�ដូ ចនឹង្របេភទវ �រុសផ�វដេង�
�
�មេផ្សងៗ�េ្រច�នេទៀតែដលេក�ត�ន

�នមនុស្ស�េ្រច�នកំពុងែតរងទុក�េ�យ�រជំងឺ្របេភទថ� ីេនះ។
ខ��ំមិនចូ លចិត�ឃុំខ� �នេ�ែតក��ងផ� ះ េហ�យមិន�ចេ�េលង�មួ យមិត�ភក� ិ�នែបបេនះេទ។
េត�េយ�ង�ចេធ� �អ�ី�នខ� ះេ�?

រ ួចមកេហ�យ �ឆ� ង
និង�ល�ល�មរយៈដំណក់ទឹកតូ ចៗេចញពីមនុស្ស�មរយៈ�រ
ក� ក ឬក�
� ស់។ ពូ នឹងេផ���រឲ្យក� �យ�នយល់អំពី វ �រុសកូ រ� ូ�។

េ�កពូ

េ�យក� ី្រព� យចិត� និងតប់្របមល់ ចំ�ប់ សេ្រមចចិត�ែស� ងរកមូ លេហតុែដលេគ្រត�វឃុំខ� �នេ�ក��ងផ� ះ។
�ត់ក៏ទូរស័ព�េ�ពូ របស់�ត់ែដល�េវជ� បណ�ិតដ៏ល្បីេ��ះ��ក់ែដលេធ� ��រេ��ជ�នី។

កូ រ� ូ� !!!!!!

េយ�ងេឃ�ញ�ល់មួយ��ក់ចុះេ�មុខបង� �ចរបស់ �ស�។

�ត់ក៏រត់េចញេហ�យែ្រសក�៖
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េក� ងៗឯេទៀតរត់េ��ន់យ៉រមុខផ� ះ េពល�នឮ �ស� ែ្រសក ។

េនះមិនែមនកូ រ� ូ�េទ!
េនះេទ�ប�វរុ� សកូ រ� ូ�!!!
វ �រុសកូ រ� ូ�តូ ចៗ�ស់
អ� កមិន�ចេម�លេឃ�ញនឹងែភ� កទេទ�នេឡ�យ
េ្រ�ះ���វ �រុសតូ ចមួ យែដលតូ ច�ង
សៃសសក់របស់េយ�ង ១០០០ ដងឯេ�ះ
ប៉ុែន� ��នេ្រ�ះ��ក់�ស់។
��ចេធ� �ឲ្យមនុស្ស��ក់ខ� �នឈឺ�ន។
ប��ប់មកេគេ�� ជំងឺេនះ�៖
កូ វ �ដ១៩ (Covid-19)។

ខ��ំ�នដឹងេរឿងេនះរ ួចេហ�យ។

ែមនេហ�យ ហ� ីនី
ឯង�នដឹងអំពីេមេ�គេនះរ ួចេហ�យ។
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េត��នអ� ីេក�តេឡ�ងចំេ�ះឯងេ�ហ� ីនី ?
េម�លេ�ឯងដូ ច�មិនសប�យចិត�េ�ះ។

ៃថ� ែស� កគឺ�ៃថ� កំេណ�តរបស់ប� �ន្រសីរបស់ខ��ំ។ េយ�ងេ្រ�ង�នឹងជប់េលៀងឲ្យ�ង
ប៉ុែន� ឪពុក��យរបស់ខ��ំ�នលុប�េ�លេហ�យ។ ឥឡ�វេនះ�ងកំពុងែតយំ
េហ�យខ��ំ�ណិតប� �ន្រសីខ��ំ�ស់។

ខ��ំគិត��ដូ ច�មិនសមេ�ះេទ ែដល្រត�វលុបេ�លកម� វ �ធីេនះ។
ពួ កេយ�ងមិន�នវ �រុសេនះេទ
ដូ េច� ះ��នន័យ�េយ�ង�នសុវត� ិ�ពេហ�យ។

មិត��ទី្រស�ញ់� ំងអស់��!
េយ�ងគប្បី�ន�រ្រប �ង្របយ័ត��និច�។
�រ្រប �ង្របយ័ត��ន�រៈសំ�ន់�ស់ក��ងេពលែបបេនះ។

កូ រ� ូ��ច�នេ�្រគប់ទីកែន� ង មិន�េ�ទ� ីប��ហ� ិក �សុី
�េមរ �ក អឺរ�ុប ... េ�ទី្រក �ង �មេខត� ្រស �ក
ឃុំនិងសូ ម្បីែតេ�ក��ងភូ មិ។
ែមនេហ�យ! មិន�េយ�ងរស់េ�ទី្រក �ង ឬេ�ភូ មិេ�ះេទ
ក៏េមេ�គេនះ�ចេក�ត�ន�នែដរ។
េ�ទី្រក �ង�ក់ដូច�រងផលប៉ះ�ល់េ្រច�នេ�យ�រែតេ�ទីេ�ះ�នមនុស្សរស់
េ�េ្រច�នកុះករ។
�ទពិតែមនេហ�យ។ ្របសិនេប�អ�ក���ក់ែដល�នជំងឺកូរ� ូ� ក�
� ស់
ក� ក ឬ�ប់ៃដ�មួ យមនុស្ស��ក់េផ្សងេទៀត
វ �រុសកូ រ� ូ��ចេ�តេ�េ�ងេ�នឹងមនុស្សែដល�នសុខ�ពល� �ន។
វ �រុសកូ រ� ូ��ចចូ លេ�ក��ងខ� �នរបស់ពួកេគ�មរយៈ�ត់ ែភ� ក ឬ្រចមុះ។

ប៉ុែន� េធ� �េម៉ចេទ�បដឹង� េយ�ង�នផ��ក វ �រុសកូ រ� ូ�េ�? ្រពឹកមិញ
��យរបស់ខ��ំក�
� ស់ម�ង។
េត�ឯងគិត���យខ��ំ�នឆ� ង វ �រុសកូ រ� ូ�ែដរឬេទ?
េត��ត់�ចនឹង��ប់េទ?
�រក�
� ស់មិនែមន�នន័យ��ត់�នផ��ក វ �រុសកូ រ� ូ�េ�ះេទ។
ប៉ុែន� អ� ក�ច�នជំងឺកូ វ �ដ១៩ េ�ះ�អ� កមិន�ន�រម� ណ៍�ឈឺក៏េ�យ
េហ�យអ� កេ�ែត�ចចម� ង�េ�មនុស្សេផ្សងេទៀត�ន។
េនះ�មូ លេហតុែដលវ �រុសកូ រ� ូ�ឆ� ង�យ�ងជំងឺ���យធម� �។

្របសិនេប� វ �រុសកូ រ� ូ�ចូ លេ�ក��ងខ� �នេយ�ង ��ចបំែបកខ� �ន� និងេក�នេឡ�ង�ន។
្របព័ន��ព�៊រំ បស់េយ�ង្របយុទ�្រប�ំងនឹង វ �រុសេនះ េហ�យក��ងខ� �នេយ�ងក៏�នសីតុណ��ពខ� ស់
និង�នក� ក។ អ� កែដល�នប��សុខ�ពរ ួចេហ�យ និងមនុស្សែដល�ន�យុេល�សពី ៥០-៦០
��ំដូច�េ�ក�យ និងេ�ក�របស់េយ�ង�ច��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់�ន។ េពលខ� ះពួ ក�ត់្រត�វ
ស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យេដ�ម្បីសេ���ះជី វ �តរបស់ពួក�ត់។
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ប៉ុែន� ខ��ំេ�ែត�ណិតប� �ន្រសីរបស់ ហ� ីនី ។
�ងគួ រែត�ចជប់េលៀងខួ បកំេណ�តរបស់�ង�ន។

ឪពុក��យរបស់ ហ� ីនីកំពុងេធ� �អ�ីែដល្រតឹម្រត�វេហ�យ
និង�រ�រមិន្រតឹមែតប� �ន្រសីរបស់�ងប៉ុេ�
� ះេទ
ប៉ុែន� ែថម� ំងអ� ក�ល់��ែដលនឹងចូ លរ ួមក��ងពិធីខួបកំេណ�តផងែដរ។

រក�គ��តពីជីដូន
ឬជី�របស់អ�កេ�ះបី�ពួ ក�ត់រស់េ��
មួ យអ� កក៏េ�យ។

េ�ផ� ះ
េហ�យ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យស�ជិក
្រគ� �រ�ែដលជិតស� ិទ�នឹងអ� កែត
ប៉ុេ�
� ះ។

កុំេចញេ�េ្រ�
លុះ្រ�ែត�ពិត��ំ�ច់
ដូ ច�េ�ទិញម� �ប។

សកម� �ពគឺ�គ��តសង� ម។
ខ��ំឯក�ព! ែមនេហ�យ ហ� ីនី ឯងគួ រែតរ �ក�យ។
្រគ� �រឯងកំពុងែត�រ�រអ� ក្រគប់���។

គ��តសង� មគឺ�េរឿងសំ�ន់បំផុតែដលមនុស្ស្រគប់��្រត�វេធ� �េ�េពលេនះ។
��មេធ��យដ៏�ន្របសិទ�ិ�ព េដ�ម្បីេចៀស�ង�រ�ល�លៃនវ �រុសេនះ
និងេដ�ម្បី្រ�កដ�វ �រុសកូ រ� ូ�មិន�ចហក់េ�ងខ� �នអ� ក�ន។
េ�ះេហ�យ�មូ លេហតុែដល��េរៀន�េ្រច�នបិទ��រ� ំងេ�ក��ងទី្រក �ង
និង�មប�
� េខត� េហ�យអ� ក
មិន�ចេចញេ�ជួ ប�មួ យមិត�ភក� ិរបស់អ�កមួ យរយៈ។

ឪពុក��យរបស់ខ��ំនិ�យ�គ��តសង� ម�នន័យ�៖
អ� កេចៀស�ង�រជួ បជុំ�មួ យ្រក �មមនុស្ស។ ��ន�រ្របមូ លផ��ំ៖

បិទេ�ងកុន

មិនបរ �េ�គេ�េ�ជនីយ��ន

បិទសួ នកុ�រ

មិន�ន្រពឹត�ិ�រណ៍កី�ធំ ៗ

��ន�រជួ បជុំេ�ក��ងភូ មិ

មិន�នពិធីជប់េលៀងខួ ប
កំេណ�ត
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�ទែមនេហ�យ ចូ រេ�ឲ្យ��យៗពី��។
សូ ម្របយ័ត�
និងកុំឲ្យកូ រ� ូ�ចូ លេ�ក��ងខ� �នរបស់
អ� ក�ន។

ទី១៖ កុំេថ�ប ឱប ឬ�ប់ៃដ��

េហ�យ្របសិនេប�អ�កក�
� ស់
ឬក� កអ� ក្រត�វយកែកងៃដរបស់អ�ក
មកខ� ប់�ត់របស់អ�ក។

ប៉ុែន� េយ�ងក៏មិន�ចេ�ែតក��ងផ� ះ�ន
្រគប់េពលេ�ះេទ។
េយ�ង�ចនឹង្រត�វេចញពីផ�ះខ� ះ
េដ�ម្បីទិញ��រ ឬេ�ជួ ប្រគ�េពទ្យ។
េត�នឹង�នអ� ីេក�តេឡ�ងេ�?

្រ�ន់ែតញញឹម ឬនិ�យ�៖ “សួ ស� ី” ។

េហ�យ�ងៃដ�មួ យ�ប៊ូ េពលអ� ក
្រតឡប់មកដល់ផ�ះ វ �ញ។
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អ� កនិ�យ្រត�វេហ�យ �ស�។
ប៉ុែន� �នវ �ធី�យៗែដលេយ�ង�ចេធ� ��ន
េដ�ម្បី�ត់បន� យ�និភ័យេ�េពលែដល
េយ�ង្រត�វេចញេ��ងេ្រ�។

ទី២៖ ្រត�វរក�គ��តច��យ ១.៥
ែម៉្រតពី��។

�ទ ្រត�វ�ងៃដរបស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ
និងទឹក�៉ងេ�ច�ស់ឲ្យ�ន ២០
វ ��ទីែបបេនះ៖

1. �តៃដ

2. ខ� ងៃដ

3. ចេ��ះ្រ�មៃដ

4. ខ� ង្រ�មៃដ

5. េមៃដ

6. ចុង្រ�មៃដ

� េនះ
�មវធី
វរុ� សកូ រ� ូ�មិន�ចេ�នឹងៃដអ� ក�នេទ។
7. កៃដ

េប�អ�កមិន�នទឹក និង�ប៊ូ េ�ែក្បរអ� កេ�ះេទ
អ� ក្រត�វ�ងៃដ�មួ យ�ល់កុល
ឬក៏ព��មកុំប៉ះមុខ�ត់របស់អ�កេ�យៃដរបស់អ�ក
រហូ តដល់អ�ក�ន�ងៃដរបស់អ�ក។

មិត�� ំងអស់
េប�េយ�ង� ំងអស់��យកចិត�ទុក�ក់�រ�រខ� �នមិនឲ្យកូ រ� ូ�ចូ លេ�ក��ងខ� �នរបស់
េយ�ង ឬឆ� ងេ�មនុស្សេផ្សងេទៀត េយ�ងនឹងបន� យ�ររ �ក�ល�លៃនវ �រុសេនះ�ន ។
ក��ងរយៈេពលេនះ េយ�ង�ចេលងែល្បងកំ�ន� េ�ក��ងផ� ះ �នេសៀវេ�
និងេធ� �កិច��រផ� ះរបស់េយ�ង�ន។ ចូ រែចករ� ែលកនូ វអ� ីែដលេយ�ង�នដឹង
�មួ យមនុស្ស្រគប់��ែដលេយ�ង��ល់។
េយ�ង�ចចូ លរ ួម�រ�រវ �រុសកូ រ� ូ�មិនឲ្យរ �ក�ល�ល�ន ។
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ខ��ំនឹងេផ���រេ��ន់មនុស្សែដលខ��ំ
��ល់។

ខ��ំនឹងសុំឲ្យឪពុក��យរបស់ខ��ំែចក�យ
�រេនះ �មួ យមិត�ភក� ិរបស់ពួក�ត់...
�មទូ រស័ព�។

េ�យ�រេយ�ងកំពុងចូ លរ ួម�រ�រ�ររ �ក�ល�ល
សូ មែចករ� ែលក�រសំ�ន់ៗ�មួ យអ� កជិត�ងរបស់
េយ�ងផងែដរ!
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ៃថ� េ្រ�យ…

ចូ រចង�ំ�៖ �រ�រខ� �នអ� ក
និងមនុស្ស្រគប់��ែដលេ�ជុំ វ �ញអ� ក!
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This comic was jointly developed by Deutsche Welthungerhilfe and
WASH United.
It can be used, reproduced and disseminated for non-commercial
purposes without limitation. Any commercial use is strictly prohibited.
We thank Dr. Rasmus Leistner, MD, PhD (Institute for Hygiene and
Environmental Medicine, Charité Universitätsmedizin Berlin) for
technical advice in creating the comic.
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Illustrations: Pooja Dhingra and Ankur Ahuja.
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