ຂ້ໍ ເທັດຈິງກ່ ຽວກັ ບໂຣກອີໂບລ່ າ
ໂຣກນ້ີ ແພ່ ເຊື້ອອອກໄປແນວໃດ?

ໂຣກອີໂບລ່ າຄືຫຍັ ງ?
•
•
•
•

ທາ່ ນບໍ່ສາມາດຕິດໂຣກອີໂບລາ່ ໄດຜ້ າ່ ນອາກາດ
ທາ່ ນບໍ່ສາມາດຕິດໂຣກອີໂບລາ່ ໄດຜ້ າ່ ນນຳ�້
ທາ່ ນບໍ່ສາມາດຕິດໂຣກອີໂບລາ່ ໄດຜ້ າ່ ນອາຫານ

ໃຜແດ່ ມີຄວາມສ່ ຽງ?

• ນຳ�້ ຫລື ຂອງແຫລວຈາກຮາ່ ງກາຍ ຂອງຄ ົນທີ່ເປັນໄຂ ້ ຫລື
ໄດເ້ ສຍຊີວດ
ິ ໄປຈາກໂຣກອີໂບລາ່ . ນຳ�້ ຫລື ຂອງແຫລວຈາກຮາ່ ງກາຍຄື:
ເລືອດ
ຮາກ
້ ະເທີ່ )
ນຳລາຍ
(ຂີກ
ນຳອະສຸ
ຈິ
�້
�້
ເຫື່ ອ
ປັດສະວະ
ອາຈ ົມ (ຂີ/້ ອາການຖອກທອ
້ ງ) ນຳ�້ ຫລື ຂອງແຫລວອື່ ນໆ

້ ໂຣກໄວຣ ັສ
ໂຣກອີໂບລາ່ ເກີດຈາກເຊຶອ
້ ປ
ໂຣກອີໂບລາ່ ມີມານ ັບຕັງແຕ
່ ີ 1976
ບໍ່ມີຢາວ ັກຊີນປອ
້ ງກ ັນໂຣກອີໂບລາ່
ໂຣກອີໂບລາ່ ເປັນໂຣກທີ່ ບໍ່ຫອ
່ ນມີ
ເລື້ອຍໆ
້ ໄ່ ລຍະເລີ່ ມຕົນແມ
້
• ການຮ ັກສາຕັງແຕ
ນ່
ສ �ຳຄ ັນແທ້

ທາ່ ນສາມາດຕິດເຊຶອ້ ໂຣກອີໂບລາ່ ໄດຜ້ າ່ ນສິ່ງດງ່ ັ ຕໍ່ໄປນີເ້ ທົ່ານນ:
ັ້

• ຄ ົນທີ່ມີຄວາມສຽ່ ງສູງທີ່ ສຸດຄື
• ໝູເ່ ພື່ ອນ ແລະ ສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄ ົວ
• ພະນ ັກງານສາທາລະນະສຸກ

້ ໂຣກ (ເຊັ່ ນ ເຂັມຊີດຢາ, ອຸປະກອນທາງການແພດ, ເສືອ
້ ຜາ້ , ຜາ້ ຫົ່ ມ
• ວ ັດຖຸທ່ ີມີເຊືອ
ຜາ້ ປູບອ
່ ນ ຊ ົບໝອນ)
້ ໂຣກ (ເລືອດ ຫລື ນຳ�້ ຫລື ຊີນ
້ ທີ່ ຕິດເຊືອ
້ ໂຣກ)
• ສ ັດທີ່ຕິດເຊືອ

ສັ ນຍານຂອງໂຣກອີໂບລ່ າມີຫຍັ ງແດ່ ?

ອາການສາມາດເລ່ີ ມໄດ້ ພາຍໃນ 2 ວັ ນນັ ບຕັ້ ງແຕ່ ໄດ້ ຕິດເຊື້ອໂຣກ
ໄລຍະເລີ່ມຕນ
ົ້

ໄລຍະຫລ ັງ
zzzz...

 



101.5°

ເປັນໄຂ ້ (ອຸນຫະພູມສູງກວາ່
101.5 ອົງສາຟາເຣັນໄຮ ້ /
38.61 ອົງສາເຊວຊີອະສ)

ເຈັບທອ້ ງ
ເບື່ ອອາຫານ

ຕາແດງ
ປາ່ ມແດງ

magnuscorp.com

ຄວນເຮັດຫຍັ ງແດ່ ຖ້າທ່ ານ
ຕົ ກຢູ່ ໃນກຸ່ ມທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງ

Source: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/

ຮາກອອກ
(ອາດເປັນຮາກເລືອດ)

ຄວາມອອ່ ນເພຍ

ເຈັບຫົວທີ່ ຮາ້ ຍແຮງ

• ໂທຫາທາ່ ນໝໍ ຂອງທາ່ ນ ຫລື ໂຮງໝໍ ທັນທີ
ຖາ້ ທາ່ ນມີອາການໃດໆດງ່ ັ ກາ່ ວ.
• ບອກທາ່ ນໝໍ ຂອງທາ່ ນກຽ່ ວກ ັບເລື່ອງການ
ເດີນທາງໄປແຖວອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ
ເມື່ ອບໍ່ດ ົນມານີ້ ຫລື ການຕິດສ �ຳພັນກ ັບ
ຄ ົນທີ່ເປັນໄຂດ້ ວ້ ຍໂຣກອີໂບລາ່ .
• ເຝົ້າດູແລສ ັນຍານ ແລະ ອາການຂອງ
ໂຣກອີໂບລາ່ ເປັນເວລາ 21 ວ ັນ:

້ • ອາການຮາກ,
• ອາການເຈັບຫົວແຮງ • ປວດກາ້ ມເນືອ
• ຖອກທອ
ງ
•
ເຈັ
ບ
ທ
ອ
ງ
•
ເລື
ອ
ດອອກໂດຍທີ່
ບໍ່ຮູສ້ າເຫດ
້
້
• ຊຳບວມ.
�້

ຂໍໃຫໂ້ ທຫາກອ່ ນທາ່ ນຈະໄປເຖິງຄະລີນກ
ິ ຂອງທາ່ ນໝໍ ຂອງທາ່ ນ
ຫລື ຫອ
້ ງສຸກເສີນ. ສິ່ ງນີຈ້ ະຊອ່ ຍໃຫພ
້ ະນ ັກງານດູແລທາ່ ນ ແລະ
ປ້ອງກ ັນຄ ົນອື່ນໆດວ້ ຍ.ຂໍໃຫຟ
້ ງັ ຄ �ຳແນະນ �ຳຂອງທາ່ ນໝໍ ຂອງທາ່ ນ.

ເລືອດອອກໂດຍທີ່ບ່ ໍຮສູ້ າເຫດ
ຖອກທອ້ ງ
(ອາດເປັນເລືອດ)

ປ້ອງກັນການແພ່ລະບາດ
• ລາ້ ງມືເລື້ອຍໆ - ໃຊສ້ ະບູ/
ຢາທ �ຳຄວາມສະອາດ
ມືທ່ ີມີເອວກາຮໍ
• ຫາ້ ມແຕະຕອ
້ ງເລືອດ ຫລື
ນຳໃດໆຈາກຮ
າ່ ງກາຍຂອງຜູ້
�້
ຄ ົນທີ່ເປັນໄຂ ້
• ຫາ້ ມຈ ັບບາຍສິ່ງຂອງທີ່ ຄ ົນ
ທີ່ ເປັນໄຂອ້ າດເຄີຍແຕຕ
່ ອ
້ ງ
ມາແລວ້
• ຫາ້ ມແຕະຕອ
້ ງຮາ່ ງກາຍຂອງ
່
ຄ ົນທີໄດເ້ ສຍຊີວດ
ິ ໄປດວ້ ຍ
ໂຣກອີໂບລາ່

Laotianwww.magnuscorp.com/ffs/ebolafacts
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Arabic

Montenegrin

Armenian

Nepali

Bengali

Nko

Cantonese

Portuguese

European French

Punjabi

Farsi

Russian

French

Serbian

Hindi
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Kathemne

Spanish

Khmer
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Korean
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Thai

Lao

Vietnamese
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