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I. អំពីជំងឺកូវីដ-១៩  

១.១- និយមន័យននជំងឺកូវដី-១៩ 

ជំងឺកូវដី-១៩ គឺជាជំងឺផ្លូវដរងហើម រ៉ាឹះពាល់សួត្ងន់្ ងរ រងារដ្ឋយវរុីសកូវដី-១៩ែមី ន្ដល
រករ ើញរៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ជំងឺរនឹះ អាចឆ្លងពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេម្លន ករ់ទៀតាន រេើយ
ានឆ្លងោតតាតរសទើរ្គរ់្ ររទស និង្តូវានអងគការសុខភាពពិភពរលាក្រកាសជាជំងឺឆ្លង
ជាសកលរៅនែងទី១១ ន្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

១.២- ការចមលងវរីុសកូវដី-១៩ 

វរុីសកូវដី-១៩ អាចឆ្លងពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេដនទរទៀត តាមរយៈដំ កទ់ឹកតូចៗ 
ន្ដលខាទ តរចញពីម្លតអ់នកម្លនវរុីសកូវដី-១៩រនឹះ រៅរពលនិយយ ឬ កអក ឬកណាដ ស់ ។ តំ ក់
ទឹកម្លតតូ់ចៗទងំរនាឹះអាចជារន់ឹង ម្លត ់្ ចមុឹះ ន្ភនក អនករៅជុំវញិ រេើយចូលរៅកនុងខលួនមនុសេ ។ 
ការចមលងរនឹះអាចរកើតរឡើងរៅរពលមនុសេរៅជិតៗោន កនុងចម្លង យតិចជាង១,៥ន្ម៉្ា ត ។
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រលើសពីរនឹះការចមលងកអ៏ាចរកើតម្លនតាមរយៈ ៖ 
• ការរ៉ាឹះពាល់សនិទធសន លជាមយួអនកជំងឺ ដូចជា ការរែើរ ឬ ចារន់ដជារដើម 
• ការរ៉ាឹះពាល់ជាមយួវតថុរ្រើ្ាស់ ឬ នផ្ទោរ ន្ដលវរុីសរនឹះអាចរតាងជារដូ់ចជា ៖ 

o ្កដ្ឋស កន្នេង ឬ ្កម្លន្ដលអនកម្លនជំងឺរ្រើរៅរពលកអក ឬកណាដ ស់ 
o ទូរស័ពទនដ កុំពយូទរ័ រ ចិ គនលឹឹះទវ រ រ ូតុងជរ ដើ រយនដ រង្កា នន់ដជរ ដើ រ តុ រៅអីជារដើម ។ 
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ជំងឺកូវដី-១៩ ង្កយឆ្លងោតតាតរលឿន រៅកនុងសេគមន ៍។ ការឆ្លងោតតាតរនឹះ អាច
រកើតរឡើងតាមរយៈការចមលងវរុីសកូវដី-១៩ រៅអនកជុំវញិពីអនកជំងឺកូវដី-១៩ និងអនកឆ្លងជំងឺ     
កូវដី-១៩រទឹះជាអនកទងំរនាឹះមនិទនរ់ចញរោគសញ្ញា  ឬធាល កខ់លួនឈកឺរ៏ដ្ឋយ ។ 

១.៣- រោគសញ្ញា  

អនកជំងឺកូវដី-១៩ ម្លនរោគសញ្ញា រ្ចើនសណាា ន ។ អនកខលឹះោម នរោគសញ្ញា ទល់ន្តរសឹះ 
អនកខលឹះម្លនតិចតួច ឬអនកខលឹះម្លនរោគសញ្ញា ្ងន់្ ងរ ។ 

រោគសញ្ញា ជំងឺកូវដី-១៩ អាចនឹងរលចរចញ កនុងរយៈរពលចារព់ី ១ នែង រៅ ១៤ នែង 
រនាទ រព់ីអនកជំងឺានឆ្លងវរុីសកូវដី-១៩រនឹះ ។ សូមទំនាកទ់ំនងរៅកានទូ់រស័ពទទនរ់េតុការ ៍
រលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល ររើអនកសងេយ័ថ្ អនកអាច្រឈមឆ្លងនឹងជំងឺកូវដី-១៩ រៅតាម
សថ នភាពខាងរ្កាម ៖  

ជំងឺកូវដី-១៩ 

មិនមានរោគសញ្ញា  មានរោគសញ្ញា  

មានរោគសញ្ញា ធ្ងន់ធ្ងរ មានរោគសញ្ញា ស្រាល និងមធ្យម 

រតៅ ខ្លួន ៣៧.៥ អងារស 
ផ្តៅ ាយ រ ៀរសំរោរ 
ពិោកដកដរងហីម 

រតៅ ខ្លួនខ្ល ងំ ៣៨.៥ អងារស 
- ដរងហីមញាប់  -  ត់ 
- រោគសញ្ញា រសេងៗ រ ៀត ដូចជាអស់
កមាល ងំ ឈកឺាល ឈាឺច់ដ ំ ោក និង
ោត់បង់រសជាតិ ឬកលិន 

របីសងេយ័ថាមានជំងឺកូវដី-១៩ 
សូម ំនាក់ ំនង រៅកាន់ ូរស័ពទ
ទាន់រ ត ការណ៍ ១១៥ ។ 
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II.  វិធានការការពារ 

  ជំងឺរនឹះ អាចការពារានរដ្ឋយវធិានការការពារសមញ្ាៗ រដើមបកីាតផ់្ដដ ចន់្ខេចង្កវ កច់មលង
ជំងឺកូវដី-១៩  រដ្ឋយរមួម្លន កាតរ់នថយជាអតិររម្ល នូវការយកនដមករ៉ាឹះពាល់ន្ភនក ្ចមុឹះ និង
ម្លត ់។ ការលាងនដ អនាមយ័ផ្លូវដរងហើម និងការរកាគម្លល តសុវតថិភាព  ។ 

 

២.១- ការលាងនដ 

 ការលាងសម្លអ តនដ គឺម្លនសរសំខានណ់ាស់ រ្ពាឹះជាវ ិ្ ីការពារដច៏មបងពីការឆ្លងរោគរផ្េង  ៗ។ 
ការលាងសម្លអ តនដន្ដល្តឹម្តូវជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ពី៤០ រៅ ៦០វនិាទី គឺអាចជ្មឹះ
រមរោគរចញពីនដាន ។  កនុងករ ីន្ដលការលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ តមនិអាចរ្វើរៅ
ាន អនកអាចលាងនដជាមយួទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល ន្ដលម្លនក្មតិអាល់កុល ពី
៧០% រៅ៨០%  កនុងរយៈរពលពី២០ រៅ៤០វនិាទី រដើមបសីម្លល ររ់មរោគ ។ ការលាងនដ
ជាមយួអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល អាចរ្វើានកនុងករ ីនដសងួត មនិម្លន្រឡាកជ់ារជ់ាមយួដ ី
សរធាតុគីម ីឬរលាេៈធាតុរផ្េង ។ 
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រតើអនក្តូវលាងនដរៅរពលណា? 
ការលាងសម្លអ តនដឱ្យានញឹកញារជ់ាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់

កុលន្េេលជាពិរសស ៖ 
• រនាទ រព់ីកអក ឬកណាដ ស់  
• ន្ែទអំនកជំងឺ  
• មុនរពល ឬអំឡុងរពល ឬរនាទ រព់ីររៀរចំអាហារ  
• មុនរពល ឬរ្កាយរររិភាគអាហារ  
• រ្កាយររនាទ រង ់ 
• រនាទ រព់ីរ៉ាឹះពាល់សតវ ឬលាមកសតវ  
• រៅរពលនដកខវក ់។ល។ 
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រររៀរលាងនដឱ្យាន្តឹម្តូវ ៖ 
        ការលាងនដឱ្យាន្តឹម្តូវម្លន ៦ ជំហានដូចខាងរ្កាម ៖ 
• លាងជាមយួសរ ូ និង ទឹកសអ ត៖ 

o រយៈរពលពី ៤០ រៅ ៦០វនិាទី  
o សម្លា រម្លន ទឹក និង សរ ូ ( សរ ូរមៅ ដុំ និងទឹក)  

 

 



 

 7 

• ការលាងជាមយួទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល ៖ 
o រយៈរពលពី ២០ រៅ ៤០វនិាទី  
o សម្លា រម្លន ទឹកអាល់កុល ឬអាកុលន្េេល ក្មតិពី ៧០% រៅ ៨០% ។ 
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្រសិនររើពុំម្លនសរ ូ និងទឹកសអ ត ស្ម្លរល់ាងនដរទរនាឹះ រតើ្តូវរ្វើដូចរមដច?   

អនកគួររ្ជើសររ ើសសរធាតុណាមយួខាងរ្កាមរនឹះ អាចលាងនដជំនួសសរ ូានដូចជា ៖ 
• កាកការេវ  
• អំរិល  
• រផ្ឹះ  
• ខាច ់ 
• ្សកីដូង ។ 

 
អនកគួររ្ជើសររ ើស្រភពទឹកណាមយួខាងរ្កាមរនឹះ អាចលាងនដជំនួសទឹកសអ តាន ៖ 

• ទឹកទរនល  
• ទឹកសមុ្ទ  
• ទឹកអងារ  
• ទឹក្សុឹះរន្នល ។ 

 
 
* មនិ្តឹមលាងសម្លអ តនដររស់អនករទ ្តូវលាងសម្លអ តសម្លា រន្ដលអនករ្រើ្ាស់ជា្រចាឱំ្យ
ានញឹកញារ ់។ 
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២.២- អនាម័យផ្លូ វដរងហើម 

អនាមយ័ផ្លូវដរងហើម ម្លនសរសំខានណ់ាស់ រៅកនុងជីវតិរស់រៅ ជាពិរសសរៅកនុងអំឡុង
រពលននការោតតាតជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដលឆ្លងតាមផ្លូវដរងហើម រេើយរ្វើឱ្យរ៉ាឹះពាល់ដល់សួត ឬ  
ទងសួត្ងន់្ ងរ ។ អនុវតដអនាមយ័ផ្លូវដរងហើមជា្រចាដូំចជា ៖  

ក. ខទរម់្លត់ និង្ចមុឹះ 
       រុគគល្គររូ់រ្តូវខទរម់្លត ់និង្ចមុឹះ រៅរពលកអក ឬកណាដ ស់ រដ្ឋយរ្រើកន្នេង  ្កម្ល ឬ  
ន្កងនដ ឬ ្កដ្ឋស រចួរាឹះ្កដ្ឋសរចាលរៅកនុង្ុងសំោមន្ដលរិទជិត ។  រចៀសវងយកនដ
រ៉ាឹះពាល់នផ្ទមុខ រមួម្លន ន្ភនក ម្លត ់្ចមុឹះ និង ហាមរ៉ាឹះពាល់ជិតសនិទធជាមយួអនកន្ដលម្លន្គុន
រៅដ  កអក ឬ ផ្ដដ សយ ។ 
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ខ្. ការពាក់ម្ល៉ា ស់្តឹម្តូវ 

្តូវពាកម់្ល៉ា ស់រដ្ឋយ្គររលើម្លត ់ និង្ចមុឹះរដើមបកីារពារតំ កទ់ឹកម្លតតូ់ចៗរៅអនកដនទ 
និងពីអនកដនទមកអនក រដើមបរីង្កា រការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ និងជំងឺផ្លូវដរងហើមរផ្េងៗ រទៀត ។ 
រតើ្តូវពាកម់្ល៉ា ស់រៅរពលណា? 
• រៅទីសធារ ៈន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន  
• ្ា្ស័យទកទ់ងជាមយួអនកដនទ    
• រៅជិត ឬ ន្កបរអនកជំងឺ  
• ម្លនករ ីចាាំច ់ 
• រៅរពលតំរនរ់រស់អនក្តូវ 

ានចាតទុ់កជាតំរនន់្ដល 
្តូវម្លនកាពវកិចចពាកម់្ល៉ា ស់ ។ 
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រតើគួរពាកម់្ល៉ា ស់ (ម្ល៉ា ស់រវជជសស្រសដ) រររៀរណារទើរ្តឹម្តូវ? 
១- មុនរពលពាកម់្ល៉ា ស់ ៖ 

មុនពាកម់្ល៉ា ស់ ្តូវលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល 

 
 

២- រពលពាកម់្ល៉ា ស់ ៖ 
ដ្ឋក់្ ទនុងន្ដករៅរលើខទង់្ ចមុឹះ ្សកានាគន្ររចុឹះរ្កាម រចួ្ចាច់្ ទនុងន្ដកឱ្យ្សរ

រៅនឹងរកាា ង្ចមុឹះ ទញន្ផ្នកខាងរ្កាមឱ្យជិតរ្កាមចង្កា  រចួពាកន់្ខេម្ល៉ា ស់រៅ្តរចៀក ។ រៅ
រពលកំពុងពាក ់ហាមយកនដមករ៉ាឹះពាល់ម្ល៉ា ស់ ។ 
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  ៣- រពលរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ 
មុនរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ និងរ្កាយរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់្តូវលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល  

ឬអាល់កុលន្េេល រេើយរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់រដ្ឋយកានន់្ខេពីខាងរ្កាយគុមព្តរចៀក រចួរាឹះរចាល
កនុង្ុងសំោមឱ្យាន្តឹម្តូវ និងលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុល
ន្េេលភាល ម រ្កាយរពលរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ ។ 

 

• សម្លគ ល់ ៖  
      ១- រពលរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់រចញ  ហាមរ៉ាឹះពាល់នផ្ទខាងមុខននម្ល៉ា ស់  
       ២- ម្ល៉ា ស់រ្រើានន្តមាងគត ់មនិ្តូវរ្រើរឡើងវញិរទ  
       ៣- ្តូវដូរម្ល៉ា ស់ែមីសអ ត ្រសិនររើកនុងអំឡុងរពលពាកម់្ល៉ា ស់ ម្លនរសើម ឬខូច  
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២.៣- រកាគម្លល តសុវតថិភាព 

ការរកាគម្លល តសុវតថិភាព គឺជាការអនុវតដននូ៍វគម្លល តសុវតថិភាពសងគម និងគម្លល តសុវតថិភាព
រុគគល រដើមបកីាតផ់្ដដ ចន់្ខេចង្កវ កច់មលងជំងឺកូវដី-១៩ ។ 
   ក- ការរកាគម្លល តសុវតថិភាពសងគម គឺជាការកាតរ់នថយការជួរជុំោន រលើសពីពីរនាក ់ រដ្ឋយ
រយើង្តូវអនុវតដតាមវធិានការដូចខាងរ្កាម ៖  
• រចៀសវង ឬររើរចៀសមនិាន ្តូវកាតរ់នថយឱ្យានជាអតិររមិ្ល នូវការជួរជុំោន កនុង

សងគម ន្ដលម្លនមនុសេម្លន រ្ចើនដូចជា ការររៀរអាពាេ៍ពិពាេ៍ ពិ្ីរុ យនានា ម្លន
ដូចជាការជួរជុំោន កនុងពិ្ីរុ យជាតិ ពិ្ីរុ យសសនា ពី្ីរុ យ្រនព ី ឬពិ្ី
រុ យរផ្េងៗ ការ្រគុំតស្រនដី ការរដើររលងជួរជុំ រររិភាគអាហារជាមយួមតិដភកដិខាងរ្ៅផ្ទឹះ 
ការជរួជុំពិ្ីខួរកំរ ើ ត ឬការរ វ្ើពិ្ីរឡើងផ្ទឹះកនុង្ទង់្ ទយ្ំ ការរ វ្ើដំរ ើ រកំសនដ 
្រមូលផ្ដុ ំោន រ្ចើនជារដើម 

• រចៀសវងការហាត់្ ា ជា្កុមរៅតាមកលិរ ឬហាតជ់ា្កុមរៅទីតាងំន្ដលជាការ
្រមូលផ្ដុ ំោន រៅកនុងទីកន្នលងន្ដលរិទជិត  

• រចៀសវងទីកន្នលងន្ដលម្លនមនុសេម្លន រ្ចើន ។ 
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• អនកន្ដលម្លនហានិភយ័
ខពស់ននការចមលងជំងឺ ដូចជា
ជនចាស់ជោ   ជនន្ដល
ម្លនជំងឺ្រចាកំាយ ស្រសដី
ម្លននផ្ទរពាឹះ និងកុម្លរតូចៗ
ជារដើម មនិ្តូវចូលរមួ
ដំរ ើ រជួរ្រជុំោន  ឬររើ
ម្លនការចាាំចរ់ំផុ្តរនាឹះ
្តូវន្តម្លនការអនុវតដនក៍ិចចការពារខលួនឱ្យានលអ និងផ្ដល់មរ្ាាយជំនួសវញិ (ឧ. រ្រើ
ទូរស័ពទរ្រើជាសរសំរឡង   រ្រើជាន្ររទំនាកទ់ំនងតាមវរីដអូ  ឬការសររសរជារដើម)  
ស្ម្លរក់ារចូលរមួររស់ពួករគ  

• លុររចាល ឬពនារររពលការជួរជុំ  ឬការ្រជុំនិង្ពឹតដិការ ៍ន្ដលរងាឱ្យម្លនមនុសេ    
រ្ចើន 

• មនិគួររចញរៅរ្ៅផ្ទឹះ ររើមនិចាាំច ់។ 
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ខ- ការរកាគម្លល តសុវតថិភាពរុគគល គឺជាការរកាគម្លល តសុវតថិភាពពីម្លន ករ់ៅម្លន ករ់ទៀត ដូចជា 
អងគុយ ឈរ ឬឈររងច់ា ំឬឈរជន្ជកោន  ឱ្យានយ៉ា ងតិចព ី១,៥ ន្ម៉្ា តរឡើងរៅរដ្ឋយសរវរុីស
កូវដី-១៩ អាចចមលងតាមតំ កទ់ឹកម្លតតូ់ចៗរៅរពលន្ដលរយើងនិយយ ឬកអក កណាដ ស់ និង
តាមរយៈការរ៉ាឹះពាល់ទឹករអំិលផ្លូវដរងហើមននសរោីងគកាយមនុសេ ឬការរ៉ាឹះពាល់សតវជារដើម ។ 

ដូរចនឹះរយើងទងំអស់ោន ្តូវអនុវតដដូចខាងរ្កាម៖ 

• រចៀសវងការឱ្ររែើរ ចារន់ដោន រៅរពលជួរោន  រដ្ឋយជំនួសមកវញិនូវការអនុវតដនក៍ារ      
សំពឹះោន  ឬការរលើកនដរ្វើជាសញ្ញា    ឬការងកក់ាល   ន្ដលម្លនចម្លង យគម្លល តពីោន
យ៉ា ងតិច១,៥ ន្ម៉្ា តរឡើងរៅ  

• ្តូវរកាគម្លល តពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេម្លន ករ់ទៀតយ៉ា ងតិចឱ្យាន១,៥ន្ម៉្ា ត រ្រើម្ល៉ា ស់ 
ឬរ្រើ្កម្ល ឬកន្នេង ្ពមទងំអនុវតដអនាមយ័នដសអ ត   ជានិចច រៅតាមទីកន្នលងដូចជា 
កន្នលងរ្វើការ ទីកន្នលងសធារ ៈ រៅតាមរភាជនីយដ្ឋា ន  អាហារដ្ឋា ន  ទីកន្នលងកំសនដ
លន្មហកាយ ទីកន្នលងរទសចរ ៍នានា ឬមរ្ាាយរ្វើ ដំរ ើ រ ជារដើម  

• កនុងករ ីម្លនការ្រជុំ ការរ ដុ ឹះរណាដ ល និងសិកាខ សលា (ន្ដលចាាំច់្ តូវរ្វើ) អនក
ររៀរចំ្តូវធានាថ្ រនទរ់្ ំ ម្លនខយល់រចញចូល ្តូវររៀរចំឱ្យរកាគម្លល តពីមនុសេម្លន ក់
រៅមនុសេម្លន ករ់ទៀតយ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត វស់ករដដ រុគគលចូលរមួ អនកចូលរមួទងំអស់
្តូវពាកម់្ល៉ា ស់ និងអនុវតដការលាងនដជារជ់ា្រចាជំារដើម ។ រុគគលន្ដលម្លនរញ្ញហ  
សុខភាព មនិ្តូវានអនុញ្ញា តចូលរមួរនាឹះរទ ។ 
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III. សេចកដីណែនរំបេ់ក្កេងួេខុាភិបាលកនុងការការពារ
ជំងឺកូវីដ-១៩ សៅតាមទីតាងំសសេងៗ 

ជំងឺកូវដី-១៩ គឺជាជំងឺផ្លូវដរងហើមមយួ ន្ដលានោតតាតសឹងន្ត្គរ់្ ររទសរៅកនុង               
ពិភពរលាក។ រលើសពីរនឹះរទៀតជំងឺកូវដី-១៩ ករ៏ៅន្តជារញ្ញហ សុខភាពសធារ ៈ្ងន់្ ងរកនុង
្ររទសមយួចំនួនរលើពិភពរលាក និងកនុងតំរនអ់ាសីុអារគនយ ៍។ ្ ររទសកមពុជារៅន្តម្លនរញ្ញហ
្រឈមនឹងជំងឺរនឹះរៅរឡើយ ដូរចនឹះរេើយរទើរ្កសួងសុខាភាិលានន្ នានូំវរររៀររស់រៅ
ន្ររែមី “New normal” រដើមបទីរស់ា តជ់ំងឺរនឹះ ។ 

៣.១- វធិានការការពារជំងឺកូវដី-១៩ រៅកន្នលងរ្វើការ 

• ្តូវម្លនទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេលស្ម្លរ់លាងនដ និងម្លនកន្នលងស្ម្លរ់លាង
សម្លអ តនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត  

• ជំរុញឱ្យម្លនការលាងសម្លអ តនដឱ្យាន្តឹម្តូវ និងញឹកញារ ់ 
• រកាអនាមយ័ផ្លូវដរងហើមដូចជា   ្តូវម្លនម្ល៉ា ស់  ្កដ្ឋស  ស្ម្លររ់ុគគលិករៅរពល  កអក

កណាដ ស់ និងម្លន្ុងសំោមរិទជិត  
• ររើសិនជារុគគលិកម្លនការរ្វើដំរ ើ រ គួរពិភាកាជាមយួមស្រនដីជំនាញខាងន្ផ្នករ្វើដំរ ើ រ 
• ្រសិនររើរុគគលិកម្លនអាការៈ ផ្ដដ សយតិចតួច កអកតិច ៗ ឬរៅដ ខលួនតិចៗរនាឹះ ្តូវរ្វើ

ការន្ នាដំល់រុគគលិក ឬអតិែិជនរនាឹះឱ្យស្ម្លករៅផ្ទឹះ ។ 



 

 17 

៣.២- វធិានការការពាររៅរភាជនីយដ្ឋា ន អាហារដ្ឋា ន ឬហាងលក់អាហាររផ្េងៗ 

1. រុគគលិកររ្មើការរៅតាមរភាជនីយដ្ឋា ន  អាហារដ្ឋា ន  ហាងការេវ  និងហាងលក់
អាហាររផ្េងៗរទៀត  ្តូវរ្វើអនាមយ័ខលួនឯង   លាងសម្លអ តនដ និងអនាមយ័ផ្លូវដរងហើមជា
រទៀងទតរ់េើយ្តូវពាកម់្ល៉ា ស់ឱ្យាន្តឹម្តូវជានិចច 

2. ្តូវររៀរចំឱ្យម្លនកន្នលងលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ឬជាមយួទឹកអាកុល ឬ      
អាល់កុលន្េេល ។ រលើកទឹកចិតាអតិែិជនឱ្យលាងនដមុននឹងទទួលទនអាហារ  

3. ន្ នាអំតិែិជន ឱ្យរកាគម្លល ត រវងរភញៀវម្លន ករ់ៅរភញៀវម្លន ករ់ទៀត ចម្លង យយ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត 

4. ររៀរចំតុឱ្យានឆ្ង យពីោន  គឺរភញៀវ ៤នាក ់ កនុងនផ្ទ ១០ន្ម៉្ា តការរ ៉ា ។ ររៀររៅអីឱ្យរភញៀវ
អងគុយ ពីខនងម្លន ក ់រៅខនងម្លន ករ់ទៀតយ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត  

5. ចំរពាឹះរភាជនីយដ្ឋា នន្ដលម្លនអាហាររ ូរេវ ្តូវរាូរឧរករ ៍ចារម់ហូរឱ្យានញឹកញារ ់
និង្តូវសម្លអ តទីកន្នលងដ្ឋក់មហូរជានិចច រនាទ រ់ពីរភញៀវានរ្រើ ។ ជូតសម្លអ តម្ល៉ា សីុនឆ្ុង 
ការេវ ឬម្ល៉ា សីុនរភសជជៈឱ្យានញឹកញាររ់នាទ រព់ីរភញៀវម្លន ក់ៗ រ្រើរចួ  

6. លាងសម្លអ តចាន  សល រ្ពា សម ការំិត សម្លា ររ្រើ្ាស់  ក្ម្លលតុ  ្ពមទងំរ្វើការ       
សមងួតឱ្យាន្តឹម្តូវ  

7. រកាអនាមយ័ចំ ីអាហារ ដូចជារកាភាពសអ តកនុងផ្ទឹះាយ លាងនដ និងសម្លា ររ្វើមហូរ 
ចមអនិអាហារឱ្យានឆ្អិនលអ  ទុកដ្ឋកអ់ាហាររៅ  និងឆ្អិនដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីោន   ទុកដ្ឋក់
អាហារកនុងសីតុ ហ ភាពសុវតថិភាព   និងរ្រើ្ាស់ទឹកសអ ត   និងវតថុធាតុរដើមលអស្ម្លរ់
ចមអនិអាហារជារដើម  

8. ្តូវរិទម្ល៉ា សីុន្តជាក ់ ររើកកង្កហ រជំនួស និងររើករងអួច រដើមបឱី្យម្លនខយល់រចញចូលជា         
្រចា ំ។ 
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ការការពាររៅរភាជនីយដ្ឋា ន អាហារដ្ឋា ន ឬហាងលកអ់ាហាររផ្េងៗ 

 



 

 19 

៣.៣-  វធិានការការពាររៅរពលរដើរផ្ារ ទិញអីវ៉ា ន់  

្តូវពាកម់្ល៉ា ស់រៅរពលរលាកអនករដើរផ្ារ ទិញអីវ៉ា ន ់ និង្តូវរកាគម្លល តពីម្លន ករ់ៅ
ម្លន កយ់៉ា ងតិច១,៥ ន្ម៉្ា ត ។ 

 

រនាទ រព់ីទិញមហូរអាហារពីផ្ារ រលាកអនក្តូវរ្វើអវីខលឹះ? 
 

1. លាងសម្លអ តនដររស់រលាកអនកជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ តរៅមុនរពលចារក់ានអ់ាហារ  
2. លាងរន្នល និងន្ផ្លរឈើជាមយួទឹកសអ ត មុននឹងយកមករររិភាគ  
3. ដ្ឋកម់ហូរអាហារន្ដលង្កយខូចឱ្យានរលឿនតាមន្ដលអាចរ្វើានរៅកនុងទូទឹកកក ឬ

្ុងទឹកកក ន្ដលម្លនសីតុ ហ ភាពរ្កាម ៥ អងារស រដើមបរីកាគុ ភាព  
4. ចមអនិមហូរអាហារឱ្យានឆ្អិនលអ ពិរសសគឺសចស់តវ ស ុត និងរ្គឿងសមុ្ទរៅរពល

រលាកអនកទិញមហូរអាហារ ន្ដលឆ្អិន្សរ ់ រៅតាមផ្ារ ឬតាមដងផ្លូវ ្តូវ្ាកដថ្
អាហារទងំរនាឹះម្លនសុវតថិភាព ។ 
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៣.៤- វធិានការការពាររៅកន្នលងកាត់សក់ និងកន្នលងន្ែរកាសមផសេ 

1. ជាងកាតស់ក ់ និងអនកកាតស់ក ់ ្តូវពាកម់្ល៉ា ស់ឱ្យាន្តឹម្តូវ ។ រៅរពលកាតស់ក ់  
ម្លន ក់ៗ ចរស់ពវ្គរ ់ ជាងកាតស់ក់្ តូវលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ឬលាងនដ
នឹងទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេលមុនរពលកាតស់កជូ់នរភញៀវម្លន ករ់ទៀត  

2. ្តូវរកាអនាមយ័សអ តលអ រៅកន្នលងកាតស់ក ់ ឬកន្នលងន្ែរកាសមផសេ រដ្ឋយជូត
សម្លអ តោល់រពលម្លនរភញៀវមកកាតស់ក ់ឬរករសវន្ែរកាសមផសេ  

3. សម្លា រស្ម្លររ់្រើកាតស់ក ់ឬរសវន្ែរកាសមផសេ្តូវសម្លអ ត (ររើលាងជាមយួសរ ូ
មនិាន គួរ្តាជំាមយួទឹកអាល់កុលពី៤០ រៅ ៦០វនិាទីជាចាាំច)់ ររៀងោល់រពល
រ្រើ្ាស់សម្លា រ ទងំអស់រនាឹះរចួ ឬមុនរពលរ្រើ្ាស់រលើរុគគលម្លន ករ់ទៀត  

4. ជាងកាតស់ក ់ឬអនកន្ែរកាសមផសេ្តូវពាករ់្សមនដែងា់ល សទិក ឬេាង ់  
5. រៅអីអងគុយកាតស់ក ់ឬន្្គស្ម្លរន់្ែរកាសមផសេ្ តូវដ្ឋកគ់ម្លល តពីោន យ៉ា ងតិច១,៥ ន្ម៉្ា ត  
6. រពលកាតស់ក ់រពលរ្វើសក ់ឬរសវន្ែរកាសមផសេរផ្េងៗ ្តូវរចៀសវងការនិយយ

សដីទល់មុខោន  (ររើរចៀសមនិាន និយយឱ្យតិចរំផុ្ត រេើយន្ររមុខរចញពីោន កុំឱ្យ
ទល់មុខោន )។ រុគគលនីមយួៗ អាចអនុវតដការរការរោមមុខររស់ខលួនរដ្ឋយខលួនឯងាន  

7. រ្កាយពីកាតស់ករ់ចួ ្តូវងូតទឹក ដុសសរ ូ កកស់ក ់សម្លអ តខលួន្ា ភាល មៗមុននឹង
ជួរជាមយួសម្លជិក្គួសររៅកនុងផ្ទឹះ  

8. ទងំជាងកាតស់ក ់ និងអនកកាតស់ក ់ រចៀសវងការចារន់ដោន  និងរចៀសវងការរ៉ាឹះ
ពាល់ោន ផ្ដទ ល់អំឡុងរពលកាតស់ក ់ឬសកមមភាពន្ែរកាសមផសេ ។ 
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៣.៥- វធិានការការពាររៅរពលរ្វើដំរ ើ រ 
 

៣.៥.១- កនុងអំឡុងរពលម្លនជំងឺកូវដី-១៩ អនកមនិគួររ្វើដំរ ើ ររទ លុឹះ្តាន្តម្លនករ ីចាាំច ់

កនុងករ ីរនឹះ អនកអាចអនុវតដតាមការន្ នាដូំចខាងរ្កាម ៖ 

ក- មុនរពលរឡើងរលើមរ្ាាយរ្វើដំរ ើ រ 

1. រ្ជើសររ ើសមរ្ាាយរ្វើដំរ ើ រន្ដលទូលាយអាចរកាគម្លល តាន  
2. លាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹក ឬទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេលមុននឹងរឡើង 

យនយនា  
3. ្រសិនររើម្លនអាការៈរៅា ខលួន កអក ឬពិាកដកដរងហើម សូមស្ម្លករៅផ្ទឹះ រចួទកទ់ង

ទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍រៅរលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល និងជូនដំ ឹងដល់
និរយជក ។ 

ខ- រៅរលើមរ្ាាយរ្វើដំរ ើ រ 

1. លាងនដឱ្យានញឹកញារ់
ជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ឬ
ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុល
ន្េេល និងរចៀសវងរ៉ាឹះ
ពាល់ន្ភនក្ចមុឹះ ឬម្លត ់ 

2. រៅរពលកអក ឬកណាា ស់  
្តូវខទរម់្លត ់   និង្ចមុឹះអនក
រដ្ឋយរ្រើន្កងនដ ឬ្កដ្ឋស   
រចួរាឹះរចាលកនុង្ុងសំោម
រិទជិតភាល ម និង្តូវលាង
នដររស់អនកភាល មជាមួយ
សរ ូ និងទឹកសអ ត  

3. ្រសិនររើអនកពាកម់្ល៉ា ស់  
អនក្តូវ្ាកដថ្  ពាក់្ គរ
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រលើម្លត ់  និង្ចមុឹះ  រ៉ាុន្នារចៀសវងការរ៉ាឹះម្ល៉ា ស់នផ្ទខាងរ្ៅរៅរពលកំពុងពាក់ និង
រពលរដ្ឋឹះ  

4. ្តូវរាឹះរចាលកនុង្ុងសំោមរិទជិតភាល មនូវម្ល៉ា ស់ន្ដលានរ្រើរចួ និងលាងនដឱ្យសអ ត
រនាទ រព់ីរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់  

5. រចៀសវងការរ៉ាឹះពាល់ ជាមយួអនកដនទន្ដលម្លន្គុនរៅា  និងកអក  
6. កុំរររិភាគអាហារ រភសជជៈ និងខាករសា ឹះ ។ 

គ- រ្កាយចាករចញពីមរ្ាាយរ្វើដំរ ើ រ 
1. លាងនដជាមយួសរ ូ  និងទឹកសអ ត  ឬទឹកអាល់កុល  ឬអាល់កុលន្េេល  ភាល មៗមុន

នឹងអនករ៉ាឹះពាល់នឹងអវីមយួ ឬនរណាម្លន ក ់ 
2. រៅរពលអនកមកដល់ផ្ទឹះ រដ្ឋឹះសរមលៀករំពាកន់្ដលអនកានពាកព់ីរពលនែង  និងរាកគក់

វឱ្យានសអ ត និងហាលនែងឱ្យានសងួត  

3. ងូតទឹកសម្លអ តខលួន្ា ជាមយួសរ ូឱ្យានសអ ត ។ 
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៣.៥.២- វធិានការការពារស្ម្លរអ់នកររើកររ 
• ររើករងអួចរែយនា ឱ្យខយល់រចញ-ចូល (រដ្ឋយមនិរ្រើម្ល៉ា សីុន្តជាក)់  
• រលើកទឹកចិតាឱ្យអនកដំរ ើ រពាកម់្ល៉ា ស់ ឬ្កម្លខទរម់្លត ់ ្ចមុឹះ រដើមបរីចៀសវងការចមលង 
ជាយថ្រេតុននរមរោគផ្ដា សយរផ្េងៗ រមួទងំកូវដី-១៩ ផ្ងន្ដរ  

• ្តូវសម្លអ តរែយនាជា្រចារំដ្ឋយរ្រើទឹកសរ ូ និងជូតអាល់កុល តាមធាន ករ់ៅអី  
• ម្លច ស់រែយនា្តូវម្លនទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល ឱ្យអនកដំរ ើ រលាងនដ រពលរឡើង
រលើរែយនា  

• ចំរពាឹះអនកររើករររែយនដទងំរនាឹះ  ររើម្លនរោគសញ្ញា  ដូចជា  ផ្ដា សយ  ្តូវផ្ដអ កការ    ររើក
ររជាររណាា ឹះអាសនន រចួរៅមនទីរសធារ ៈ ឬរសវសុខាភាិលឯកជនន្ដលានអនុញ្ញា ត
ឱ្យពាាលជំងឺកូវដី-១៩រដ្ឋយ្កសួងសុខាភាិល រដើមបី្ តួតពិនិតយសុខភាព ។ 
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IV. កតាដ ហានិភ័យសសេងៗណដលជំរញុការចមលងជំងឺកវូីដ-១៩ 
និងវិធានការសចៀេវាង 

កនុងអំឡុងរពលម្លនវរិតដិ ននការឆ្លងោលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩ កតាដ ហានិភយ័មយួចំនួន
នឹងអាចជំរុញឱ្យអនកង្កយ្រឈមរៅនឹងការឆ្លងននជំងឺរនឹះ និងម្លនសភាព្ងន់្ ងរ ។ កតាដ ហានិភយ័
ទងំរនាឹះ រមួម្លន ៖ 

៤.១- ការរ្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លថ្ន ំជក់  

ការរ្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លថ្ន ជំក ់ វរំផ្ដល ញសួត និងន្ផ្នករផ្េងៗននោងកាយអនក្ពមទងំ
ររងាើនការ្រឈមរៅនឹងការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩្ងន់្ ងរ ។ អនកានរ្វើការសរ្មចចិតា្តឹម្តូវ រដើមបី
ឈររ់្រើ្ាស់ថ្ន ជំក ់ជាពិរសសអំឡុងរពលម្លនការរកីោលដ្ឋលរនឹះ ។ វធិានការលឹះរងក់ារជក់
ាររីមួម្លន ៖ 

1. លឹះរងថ់្ន ជំកក់ារពារសុខភាពររស់អនក ។ សមតថភាពសួតរកើនរឡើង ៣០ភាគរយ កនុងរយៈ
រពល្រម្ល  ២ ឬ ៣ សាដ េ៍រនាទ រព់ីឈរជ់ក ់ 

2. រ្ជើសររ ើសនែង និងរពលរវលាស្ម្លរឈ់រជ់ក ់រេើយអនុវតាកាតរ់នថយចំ ង ់។ ម្លន
អនកជករ់្ចើនណាស់ានផ្ដដ ចា់រ ីរេើយឥឡូវពួកោតម់និន្មនជាអនកជកា់ររីទៀតរទ ។  
អនកកអ៏ាចជាអនកមនិជកា់រាីនន្ដរ។ នែងអា្កកន់ឹងរកើតរឡើង រៅរពលអនកចាររ់ផ្ដើម
ផ្ដដ ចក់ារជកា់រ។ី មនិ្តូវឱ្យភាពតានតឹងរំផ្ដល ញកិចចខិតខំ្រឹងន្្រងររស់អនករឡើយ ។ 
ស ូ្ទនំឹងភាពតានតឹង តាមវ ិ្ ីន្ដល្រកររដ្ឋយសុខភាព មនិន្មនរដ្ឋយរ្រើ្ាស់  
ថ្ន ជំករ់ឡើយ ។ 
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3. សូមបចីំ ងជ់កខ់ាល ងំរំផុ្តកន៏ឹងន្លងម្លន ្តឹមរយៈរពល្រម្ល  ២ ឬ ៣ នាទី ។ 
អនក្តូវអនុវតាតាមរនួចំ ុចខាងរ្កាមរនឹះ ៖  
១- ពនាររពល ៖ ពនាររពលឱ្យានយូរតាមន្ដលអាចរ្វើរៅាន មុននឹងចុឹះចាញ់
នឹងចំ ងរ់រស់អនក  

២- ដកដរងហើមន្វងៗ ៖ ១០ដង រដើមបសី្មួលខលួនពីខាងកនុង រេូតដល់ចំ ងច់ងជ់ក់
ានរសយ  

៣- រ្ករទឹក ៖ ពិសរទឹកជាជរ្មើស្រកររដ្ឋយសុខភាព ជាជាងការដ្ឋកា់ររីៅ
កនុងម្លតរ់រស់អនក 

៤- រ្វើកិចចការរដើមបរីនលរច់ំ ងច់ងជ់កា់រ ី៖ ងូតទឹក អានអកេរ រដើរកំសនា ្រសិនររើ
អាច លំហាត់្ ា រៅផ្ទឹះ ឬសដ ររ់ភលង ពាយមរផ្ដា តរៅរលើគំនិតវជិជម្លនចំរពាឹះ
ការឈរជ់កា់រ ី៖ “ឈរជ់កា់រអីាចជួយ ជីវតិខញុ ំាន” និង “ឈរជ់កា់រជីួយ សនេំ
្ាកក់ាសខញុ ំ” ។ រ្វើឱ្យនដនិងម្លតរ់រស់អនករវល់ជាមយួ រ ចិ ទុរយ សារររៀម 
ដំណារន់្ផ្លរឈើ ឬ្ោរ់្ ញ្ាជាតិ ។ គិតន្តររឿងសរាយ សា រ់តស្រនាី រដើមបរីសំយ
គំនិតអវជិជម្លន និងអារមម ៍ន្ដលអនកកំពុងជួរ្រទឹះ ។ 
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៤.២. ការរ្រើ្ាស់រ្គឿង្សវងឹ 

ការផ្ឹករ្គឿង្សវងឹររងាើននូវការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ 
ដូចជា ៖ 

1. ររងាើតឱ្យម្លនការជួរជុំោន  ការជល់ន្កវ ឬរ្រើ
្ាស់ន្កវរមួោន   

2. មនិានរកាគម្លល ត  
3. ាតរ់ងនូ់វសមតថភាព្គរ់្ គងខលួនឯងអាចរងាឱ្យ

ម្លនរញ្ញហ អា្កករ់ផ្េងៗរទៀតរកើតម្លន  
4. រ្គឿង្សវងឹរ្វើឱ្យ្រពន័ធការពារោងកាយចុឹះអន់

ែយ ន្ដលង្កយឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ និង
ធាល កខ់លួនឈឺ្ ងន់្ ងរ ។ 

៤.៣- ការរ្រើរ្គឿងរញៀន 

ការរសពរ្គឿងរញៀនរ្វើឱ្យរ៉ាឹះពាល់ដល់្រពន័ធ្រសទ និងរងាឱ្យម្លនការចមលងរមរោគ 
កូវដី-១៩ តាមរយៈការរឺត េឺត និងជករ់នដោន ជា្កុម ។ 
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V. ការណែទេំខុភាព 

        កនុងអំឡុងរពលម្លនការោតតាតជំងឺកូវដី-១៩ ការន្ែរកាសុខភាពររស់អនកឱ្យានលអ គឺ
ជាការចាាំចរ់ំផុ្ត រទឹះជាអនកម្លនសុខភាព្មមតាករ៏ដ្ឋយ ។ 

៥.១- ការអនុវតដន៍សុវតថិភាពចំ ីអាហារតាមគនលឹឹះទំង  ៥ ររស់អងគការ 
សុខភាពពិភពរលាក 

ការអនុវតដសុវតថិភាពចំ ីអាហារតាមគនលឹឹះទងំ ៥ ររស់អងគការសុខភាពពិភពរលាកន្ដល
ម្លនជាអាទិ៍ ៖ 

1. រកាភាពសអ ត (លាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុល 
ន្េេល រៅរពលររៀរចំអាហារ)  

2. ទុកដ្ឋកអ់ាហាររៅ និងឆ្អិនដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីោន    
3. ចមអនិអាហារឱ្យានឆ្អិនលអ  
4. ទុកដ្ឋកច់ំ ីអាហារកនុងសីតុ ហ ភាពសុវតថិភាព ( ្តជាកត់ិចជាង ៥ អងារស និង 

រៅដ រលើសពី ៦០ អងារស) ឬចមអនិអាហារមយួរពលស្ម្លរន់្តមយួរពល  
5. រ្រើ្ាស់ទឹកសអ ត និងវតថុធាតុរដើមរៅលអ ។ 
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សូមកាតរ់នថយការរររិភាគអាហារន្ដលម្លនជាតិខាល ញ់ ឬរ្រង ន្រ ន្ផ្អមពាកក់ណាដ លននទម្លល រ់
្រចានំែង ។ 

៥.២- រ្វើលំហាត់្ ា រៅផ្ទឹះ 
  ការរ្វើលំហាត់្ ា គឺពិតជាសំខានខ់ាល ងំណាស់រដើមបពី្ងឹង្រពន័ធការពារោងកាយ 
រ៉ាុន្នដកនុងកាលៈរទសៈរនឹះ ជរ្មើសន្ដលលអរំផុ្តគួររ្វើលំហាត់្ ា រៅផ្ទឹះ ។ ្រសិនររើការហាត់
្ា រៅរ្ៅផ្ទឹះមនិ្តូវានហាមឃាត ់ ្តូវរកាគម្លល តពីោន យ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត រេើយមនិ្តូវ
រ្រើ្ាស់ឧរករ ៍រមួោន រទ ។ ចំរពាឹះមនុសេរពញវយ័ គួររ្វើលំហាត់្ ា រយៈរពល ៣០ នាទី
និងរកមងរយៈរពល ១ រម្ល៉ា ងកនុង ១ នែង រេើយអនកអាចរ្វើលំហាត់្ ា រដ្ឋយខលួនឯងានដូចជា ៖ 

• រឡើងចុឹះជរ ដើ រឱ្យានរ្ចើនដង  
• រ្វើលំហាត់្ ា រដ្ឋយពតខ់លួនរៅមក  
• ោតំាមចង្កវ ករ់ភលង  
• ការរ្វើយូហាា    
• ការរ្វើសម្ល្ិ  
• អាចន្សវងរក្រភព និងគំនិតរយរល់  
• រន្នថមពីលំហាត់្ ា តាមអនឡាញ  

(អុីន្ឺរ ត) 
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VI. ការស្វើចតាដ ឡេី័ក (ការដាក់ខលួនដាច់សដាយណឡក)  

ចតាដ ឡីស័ក គឺជាវ ិ្ ីដ្ឋកខ់លួនឱ្យដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកកនុងរយៈរពល ១៤ នែង កនុងករ ីខលឹះរេូត
ដល់ ២១ នែង ្រសិនររើអនករទើរ ្តលរម់កពីរ្ៅ្ររទស ឬាន្ា្ស័យទកទ់ងជាមយួអនក
ន្ដលសងេ័យ ឬអនកឈ ឺរដើមបតីាមដ្ឋនសុវតថិភាពផ្ដទ ល់ខលួន និងរង្កា រទរស់ា តក់ារឆ្លង ជំងឺកូវដី-១៩ 
រៅសេគមន ៍។ 

៦.១- ការរ្វើចតាា ឡីស័ក  

ការរ្វើចតាា ឡីស័ក គឺអាចរ្វើានដូចខាងរ្កាម៖  

ក- ការរ្វើចតាា ឡីស័ករៅផ្ទឹះ ៖ ្គររ់ពល និងោល់នែង រលើកន្លងន្តរពល្តូវការរសវពាាល 
1. រៅផ្ទឹះ និងតាមដ្ឋនសុខភាពជាររៀងោល់នែង រដើមបរីញ្ញជ កថ់្ោម នរលចរចញរោគ

សញ្ញា ជំងឺរៅកនុងអំឡុងរពល ១៤ នែង  
2. កនុងករ ី្តូវរៅម ឌ លសុខភាព ឬមនទីររពទយរន្ងអក ្តូវពាកម់្ល៉ា ស់កនុងរពលរ្វើ

ដំរ ើ ររចញពីផ្ទឹះ  
3. ហាមជួររងរអូន មតិដភកដិ ជាពិរសសមនុសេចាស់ ឬអនកម្លនជំងឺ  
4. ហាមរ៉ាឹះពាល់សតវ ។ 

ខ- តាមដ្ឋនរោគសញ្ញា ននជំងឺ 
1. វស់ករដដ ជាររៀងោល់នែង មួយនែង២ដង រពល្ពឹក និងរពលលាង ច និង្ារ់មស្រនាី

ម ឌ លសុខភាព រៅរពលទូរស័ពទ សកសួរអំពីសថ នភាពសុខភាព  
2. ររើករដា រលើសពី ៣៧,៥ អងារស ឬម្លនរោគសញ្ញា ណាមយួ ដូចជា កអក ឈរឺំពងក់ 

ពិាកដកដរងហើម ្ តូវផ្ដល់ពត័ម៌្លនដល់មស្រនាីម ឌ លសុខភាព រដើមបពីិរ្ោឹះរយរល់ ឬ 
ទកទ់ងទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍រលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល ។ 
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គ- រៅដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីសម្លជិក្គសួរ 
• រស់រៅកនុងរនទរម់យួដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក   ន្ដលម្លនខយល់រចញចូល្គរ់្ ោន ់ និងរ្រើ្ាស់

រនទរ ់ឬរងគនរ់ផ្េងពី្គួសរ រឯីសម្លជិក និង្គួសរដនទរទៀត្តូវរស់រៅកនុងរនទររ់ផ្េង  
• រររិភាគអាហារដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីសម្លជិក្គួសរ  
• ពាកម់្ល៉ា ស់្តឹម្តូវតាមការន្ នា ំរពលរៅជាមយួសម្លជិក្គួសរ  ឬកនុងរនទរជ់ាមយួោន

ឬ្តូវរៅឃាល តពីោន យ៉ា ងតិច  ១,៥ ន្ម៉្ា ត ។   កាតរ់នថយការជួរសម្លជិក្គួសរ  និងការ
រ្រើ្ាស់កន្នលងរមួោន  ។  
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 - រ្រើររស់រររ និងសម្លា រដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីសម្លជិក្គសួរ 
• ចាន  សម  សល រ្ពា  ន្កវ  កន្នេង  ឬ្កម្ល ន្្គ ករនទល ពូក រខនើយ ភយួ សរមលៀករំពាក ់និង

ររស់ររររ្រើ្ាស់ផ្ដទ ល់ខលួន និងររស់ររររផ្េងរទៀត  
• លាងសម្លអ តររស់រររជាមយួ សរ ូ និងទឹកសអ ត ឱ្យានសអ តលអរនាទ រព់ីរ្រើរចួ  
• រាកគកស់រមលៀករំពាក ់ក្ម្លលពូក កន្នេងឬ្កម្ល មុង ភយួ ជាមយួសរ ូ្មមតា និង

ហាលឱ្យ្តូវករដា នែង និងសងួតលអ  
• ហាមរ្រើររស់រររ ឬសម្លា ររមួជាមយួសម្លជិក្គួសរ ។ 

ង- លាងនដឱ្យានញឹកញារ់ជាមយួសរ ូ  

• លាងនដឱ្យានញឹកញារជ់ាមយួសរ ូ និងទឹក
សអ ត   (លាងនដមដង្តូវរ្រើរពលយ៉ា ងតិច 
៤០-៦០វនិាទី) ឬលាងនដរដ្ឋយរ្រើទឹក 
អាល់កុល (២០ - ៤០វនិាទី)  

• លាងសម្លអ តនដ មុនរពល និងរ្កាយរពលចមអនិ
អាហារ មុនរពល និងរ្កាយរពលរររិភាគ
អាហារ  

• ហាមរ៉ាឹះន្ភនក ្ចមុឹះ ម្លត ់រៅរពលនដមនិទន់
ានសម្លអ តជាពិរសសរ្កាយរពលរ្រើរងគន ់។  
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ច- ខទរ់ម្លត ់និង្ចមុឹះ រៅរពលកអក ឬកណាដ ស់  

• ខទរម់្លត ់ ្ចមុឹះខលួនឯង រដ្ឋយ្កដ្ឋសអនាមយ័ ឬខទរន់ឹងន្កងនដ រៅរពលកអក ឬ
កណាដ ស់រចួ្តូវរចាល្កដ្ឋសកនុង្ុងសំោមភាល ម (ររើម្លនគ្មរកានន់្តលអ) រេើយលាង
សម្លអ តនដ ភាល ម  ៗ។ 
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ឆ្- រររិភាគន្តអាហារន្ដលចមអនិានលអ 

• មហូរអាហារ្តូវចមអនិឱ្យឆ្អិនលអ  
• រររិភាគមហូរអាហារម្លនជាតិ្តី  សច ់ រន្នល ន្ផ្លរឈើ រនថយជាតិន្រ និងជាតិន្ផ្អម រដើមបី

ជួយ ព្ងឹង្រពន័ធការពារសរពាងគកាយ ។ 

ជ- រកាការគិត អារមម ៍ សម រតី្មមតា និងអនាមយ័លអកនុងកន្នលងរស់រៅ 

• ហាត់្ ា  និងរ្វើកិចចការរផ្េងៗជា្មមតា ដូចជា អានរសៀវរៅ តាមដ្ឋនពត័ម៌្លន កមមវ ិ្ ី
កំសនដតាមវទិយុ ឬទូរទសេន ៍រ្រើ្ាស់អុិន្ឺរ ត ទូរស័ពទ   

• ជាររៀងោល់នែង សម្លអ តរនទររ់ស់រៅផ្ដទ ល់ខលួន រនទរទ់ឹក ្ពមទងំសម្លា ររ្រើ្ាស់រផ្េងៗ
ដូចជាន្្គរដក នផ្ទតុ ទូ រៅអី រង្កា នន់ដទវ រ រង្កា នន់ដជរ ាើ រ និងទូរស័ពទ ។ល។ 
 

 
 
 



 

 34 

ឈ- រញ្ចរក់ារអនុវតដលំរៅដ្ឋា នចតាដ ឡីស័ក 

• ររើសិនអនកានអនុវតដ្តឹម្តូវនូវវធិានរស់រៅដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក រៅផ្ទឹះោល់រពល   ្គរ់
កាលកំ ត់ ១៤ នែង រេើយរៅកនុងអំឡុងរពលរនាឹះ អនកោម នរចញរោគសញ្ញា ជំងឺ  អនក
នឹងអនុញ្ញា តឱ្យរញ្ចរ ់។ 

ញ- ទំនាកទ់ំនងកនុងករ ីចាាំច ់និងរនាទ ន ់

• ររើអនក្តូវការពិរ្ោឹះរយរល់ ឬជំនួយរវជជសស្រសដ សូមទក់ទងមករុគគលិកម ឌ ល 

សុខភាព ឬ្គូរពទយន្ដល្តូវានចាតត់ាងំ   ឱ្យតាមដ្ឋនសុខភាព  និងទកទ់ងជា្រចាំ
ជាមយួអនក  ឬទក់ទងទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍រៅរលខ ១១៥ ររស់្កសួងសុខាភាិល
រដ្ឋយឥតគិតនែល។ 
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VII. ក្កុមអនកងាយក្បឈម 

ជំងឺកូវដី-១៩ ជាជំងឺរលាកសួតែមីមយួ ន្ដលកតាដ ហានិភយ័ននជំងឺរនឹះម្លនសភាព្ងន់្ ងរ 
ន្ដលមនុសេ្គរវ់យ័ អាចម្លនហានិភយ័ឆ្លងជំងឺរនឹះ និងន្ផ្អករលើពត័ម៌្លនែមីៗន្ដលអាចាន
មកពីអនកជំនាញគលីនិក ្កុមអនកន្ដលម្លនហានិភយ័ឆ្លងខពស់ និងអាចម្លនជំងឺ្ងន់្ ងរ រមួម្លន៖ 
• មនុសេចាស់ ៖ ស្ម្លរ់មនុសេចាស់ន្ដលម្លនអាយុចារ់ពី ៦០ឆ្ន  ំរឡើងរៅអាច

្រឈមខពស់នឹងឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ 
• អនកន្ដលម្លនជំងឺ្រចាកំាយ ៖ អនកន្ដលម្លន្រវតដិជំងឺមនិឆ្លងពីមុន   កង៏្កយនឹងឈឺ្ ងន់្ ងរ

រដ្ឋយសរជំងឺកូវដី-១៩ រនឹះន្ដរ   រមួម្លន  ជំងឺសនសរ្មររឹះដូង  ជំងឺផ្លូវដរងហើមោុនំរ ៉ា   
ជំងឺទឹករនាមន្ផ្អម ជំងឺមហារកី...  

• អនករ្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លថ្ន ជំក ់ ៖ ង្កយនឹងឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ រដ្ឋយសរោតរ់្រើ្ម្លម
នដររស់ោតក់នុងការកានា់រជីក ់ ឬការរឺតតាមរំពងរ់ខេៀ ជាញឹកញារន់្ដលរ៉ាឹះពាល់
ម្លតរ់រស់ន្ដលង្កយឆ្លងវវុីសកូវដី-១៩  រន្នថមរលើសរនឹះរទៀតផ្លិតផ្លថ្ន ជំកា់នរ្វើ
ឱ្យសួតម្លនជំងឺ ឬចុឹះរខាយ ន្ដលនាឱំ្យសភាពអនកជំងឺកានន់្ត្ងន់្ ងរ  

• ស្រសដីម្លននផ្ទរពាឹះ ទរក  និងកុម្លរ ។ 
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VIII. បញ្ហា េខុភាពសលូវចិតតកនុងអំឡងុសពលកូវីដ-១៩ 

កនុងអំឡុងរពលម្លនវរិតាិជំងឺកូវដី-១៩ ជា្មមតាអនកន្តងន្តម្លនអារមម ៍ភយ័ខាល ច ទុកខ
្ពួយ្ចរូក្ចរល់ ឬខឹងមរួដ៉ា  ន្ដលរ្វើឱ្យម្លនផ្លរ៉ាឹះពាល់ផ្លូវចិតដជាខាល ងំ ជាពិរសសកុម្លរ
ន្ដល្តូវការោំ្ ទផ្លូវចិតាខាល ងំ ។ រដើមបរីចៀសវងនូវរញ្ញហ ទងំរនឹះ រលាកអនក្តូវអនុវតដតាមការ
ន្ នាដូំចខាងរ្កាម ៖ 

៨.១- ស្ម្លរ់មនុសេរពញវយ័ 

• សូមនិយយ ឬជន្ជកជាមយួមនុសេន្ដលអនកទុកចិតដអាចជួយ អនកាន  
• សូមរ្វើការទកទ់ងនិយយជាមយួមតិដភកដិ និង្កុម្គួសរររស់អនក រដើមបរីនធូរអារមម ៍

ររស់អនក  
• ្រសិនររើអនក្តូវន្តស្ម្លករៅផ្ទឹះ អនកអាចរកាទំនាកទ់ំនងកនុងសងគមជាមយួមនុសេ

ជាទី្សឡាញ់ មតិដដនទរទៀតតាមរយៈទូរស័ពទ រណាដ ញសងគម និងអុីន្ម៉ាល  
• សូមន្សវងរកពត័ម៌្លនពិត ្រភពពត័ម៌្លនន្ដលអាចរជឿទុកចិតដាន ដូចជា ៖ រគេទំពរ័ 

ឬរេវសរ ុកររស់្កសួងសុខាភាិលនន្ពឹះោជាណាច្កកមពុជា នាយកដ្ឋា ន្រយុទធនឹង
ជំងឺឆ្លង មជឈម ឌ លជាតិរលើកកំពស់សុខភាព ឬកអ៏ងគការសុខភាពពិភពរលាក  
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• សូមកាតរ់នថយការ្ពួយារមា    និងភាពរឡឹះឡឹះរដ្ឋយកាតរ់នថយការរមើល   ឬសដ រ់
្រពន័ធផ្េពវផ្ាយនានាន្ដលអនកយល់ថ្រ្វើឱ្យអនកកានន់្តពិាកចិតា 

• សូមរ្រើ្ាស់ជំនាញន្ដលអនកធាល ររ់្រើ្ាស់ កនុងការជួយ រដ្ឋឹះ្សយររឿងោ៉ា វ រញ្ញហ
ជីវតិមនិលអកនលងមក រេើយរ្រើជំនាញ ឬរររៀររដ្ឋឹះ្សយទងំរនាឹះមករដ្ឋឹះ្សយ
ភាពតានតឹងផ្លូវចិតដររស់អនក  

• កុំជកា់រ ីកុំរ្រើ្ាស់រ្គឿង្សវងឹ ឬសរធាតុរញៀនរផ្េងៗរទៀត ។  រដើមបរីដ្ឋឹះ្សយ
ភាពតានតឹងផ្លូវចិតដររស់អនក គួរន្តរ្វើសម្ល្ិ  ឬកព៏ិរ្ោឹះរយរល់ជាមយួអនកជំនាញ
សុខភាពផ្លូវចិតាជារដើម  

• ្រសិនររើអនកម្លនអារមម ៍្ុញែរ ់ ្ចរូក្ចរល់ សូមរ្វើការពិភាកាជាមយួមស្រនដី 
សុខាភាិល ឬទកទ់ងទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍រលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល ។ 
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៨.២- ស្ម្លរ់កុម្លរ 

• សូមរ្វើការរឆ្លើយតរនឹង្រតិកមមររស់កូនអនក (ឆ្រ់្ ុញែរ ់ រតាងតាមអនកសអិត សំងំ
ម្លន កឯ់ងខឹងមរួដ៉ា  ឬរឆ្លឆ្ល  រឡឹះឡឹះ និងរនាមរពលយររ់្ចើនជាងមុន) រដ្ឋយការោំ្ ទ
ផ្លូវចិតដ និងសដ រព់ីកងវល់ររស់ពួកោត់្ ពមទងំផ្ដល់កដី្សឡាញ់ និងការយកចិតដ
ទុកដ្ឋកព់ួកោតរ់ន្នថមរទៀត  

• កុម្លរ្តូវការកដី្សឡាញ់ និងការយកចិតដទុកដ្ឋក់ពីមនុសេរពញវយ័ ។ សូមអនក
ផ្ដល់នូវរពលរវលា និងយកចិតដទុកដ្ឋករ់ន្នថមជាមយួពួកោតឱ់្យានរ្ចើនជាងមុន  

• សូមចងចាថំ្ ្តូវសដ រកូ់នៗររស់អនកនិយយ  ្ពមទងំរ្រើពាកយសំដីទនភ់លន ់   និង
និយយលួងរលាម ពួកោតកុ់ំឱ្យម្លនការ្ពួយារមា  

• ររើអាចរ្វើាន ចូរររងាើតឱ្កាសឱ្យកូនអនកានរលងកមានដ និងស្ម្លកលន្មហកាយ  
• សូមពាយម   និងរកាកុម្លរឱ្យរៅន្កបរឪពុកម្លដ យ   និង្កុម្គួសរររស់ពួកោត ់  

រេើយរចៀសវងទុកកុម្លរឱ្យរៅឆ្ង យពីអនកន្ែទពំួកោត ់ ។ ្រសិនររើម្លនការរំន្រក
កុម្លរឱ្យរៅឆ្ង យពីអនកន្ែទ ំ (ឧ. ការដ្ឋកឱ់្យស្ម្លករៅតាមមនទីររពទយ) ចូរធានាឱ្យោត់
អាចរៅរកាការទកទ់ងានជា្រចា ំ (ឧ. តាមទូរស័ពទ) នងិទទួលានការលួងរលាមកុំឱ្យ
ម្លនការ្ពួយារមា  
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• សូមរកាទម្លល រ ់និងសកមមភាព្រចានំែង  ឱ្យានរទៀងទតត់ាមន្ដលអាចរ្វើរៅាន   
ឬជួយ ររងាើតទម្លល រ ់និងសកមមភាពែមីៗរៅកនុងររយិកាសែមីមយួរមួទងំសលាររៀនឬ
ការររៀនសូ្តកដូ៏ចជារពលរវលាស្ម្លរក់មានដ និងស្ម្លកលំន្េកាយ្រកររដ្ឋយ
សុវតថិភាពដល់កុម្លរ  

• ចូរផ្ដល់ពត័ម៌្លនពិតនូវអវីន្ដលានរកើតរឡើង   ពនយល់នូវអវីន្ដលកំពុងរកើតម្លនរៅរពលរនឹះ 
នឹងផ្ដល់ពត័ម៌្លនចាស់លាស់   អំពីវ ិ្ ីកាតរ់នថយហានិភយ័ននការឆ្លងរោគ    រដ្ឋយរ្រើពាកយ
សមញ្ា នៗ្ដលកុម្លរង្កយយល់រៅតាម្កុមអាយុររស់ពួកោត ់។ 

• ម៉ាាងរទៀតអនកន្ដលឆ្លង ជំងឺកូវដី-១៩ និង្កុម្គួសរររស់ពួកោតក់៏្ តូវការោំ្ ទ
រលើកទឹកចិតដខាល ងំ រនាទ រោ់តា់នជាសឹះរសបើយពីជំងឺរនឹះន្ដរ  រ្ពាឹះពួកោតម់និានរ្វើ
អវីខុសរទ  រេើយពួករគសមនឹងទទួលានការោំ្ ទ ការអា ិតអាសូរ  និងសណាា នចិតា
ររស់រយើងរៅវញិរទ ។ រដើមបកីាតរ់នថយការម្លកង់្កយ   កុំដ្ឋករ់ ម្ ឹះឱ្យពួកោតថ់្ជា
អនកជំងឺកូវដី-១៩ រដើមបធីានាថ្ពួកោតម់និ្តូវានកំ តរ់ដ្ឋយជំងឺកូវដី-១៩ រទ ។ 
្រជាពលរដា្គររូ់រអាចការពារខលួន   ការពារ្កុម្គួសរ   និងការពារសេគមនរ៍រស់ខលួន 

កុំឱ្យកូវដី-១៩ ចូលលុកលុយាន រដ្ឋយ្ោនន់្តអនុវតាឱ្យានខាជ រខ់ជួននូវវធិានការ ៣ការពារ,     
៣កុំ  និងការចូលរមួចាកវ់៉ា កសំ់ង ។ 
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IX. ទីតាងំ ៣ “ជ” 

៩.១- រេតុអវីានជាទីតាំង ៣ “ជ” ម្លនហានិភ័យខពស់ ? 

ការរកីោលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩ ្តូវានរគដឹងថ្ ានរកើតរឡើងកនុងទីតាងំ ន្ដលម្លន
មនុសេ្រមូលផ្ាុ ំ ភាគរ្ចើនរៅកន្នលងកនុងទីតាងំរិទជិត ន្ដលម្លនមនុសេនិយយអ ូអរ ដកដរងហើម
ខាល ងំ និងរ្ចៀង ។ 

ហានិភយ័ននការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ម្លនសភាពខពស់ រៅទីកន្នលងន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន និង
ម្លនខយល់រចញចូលមនិ្គរ់្ ោន ់ រៅរពលន្ដលកន្នលងទងំរនាឹះម្លនអនកផ្ទុកជំងឺកូវដី-១៩ ាន
រៅកនុងរយៈរពលយូរ និងរៅជិតនណារម្លន ក ់ ។ ទីតាងំទងំរនឹះ ជាកន្នលងន្ដលវរុីសអាចឆ្លង       
ោលដ្ឋល រដ្ឋយដំ កតូ់ចៗ ន្ដលរចញពីផ្លូវដរងហើម ។ 

៩.២- ទីតាំង ៣ “ជ” ម្លនន័យដូចរមាច ? 

 

ទីតាងំ៣ "ជ" គឺសំរៅរលើ៖ 

 

 

 

 

 

ដូចរចនឹះ គួររជៀសវងការជួរជុំរផ្េងៗ ដូចជាជួរជុំោន ទទួលទនាយរមួ ជួរជុំពិ្ីភាជ រ់
ពាកយ ឬពិ្ីរុ យទនរផ្េងៗ ឬទីកន្នលងដូចជា រភាជនីយដ្ឋា ន រងគសល ផ្ារ ។ល។ 

២-កន្នលងមនុសេជួរជុំអ អូរ
រ្ចើន  

១-កន្នលងន្ដលរិទ
ជិត 

 ៣- កន្នលងមនុសេរៅជិតៗោន  
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ក្មតិននហានិភយ័នឹងកានន់្តខពស់្រសិន
ររើអនកសថិតរៅកនុងសថ នភាពទងំរីរនឹះកនុង
រពលន្តមយួ ។ 
 
រទឹះរីជាការរតឹតបតិ្តវូានរនធូររនថយ

រេើយកាី កអ៏នក្តវូន្តពិចារណាឱ្យចាស់អំពី  ទីតាងំន្ដលអនក្តូវរៅ និង្តវូរកាសុវតថិភាព  
ជានិចច រដ្ឋយរជៀសរវៀង “ជ” ទងំរីរនឹះ ។ 

៩.៣- រតើ្តូវកាត់រនថយទីតាំង ៣ ”ជ” យ៉ា ងដូចរមាច? 

រដើមបកីាតរ់នថយទីតាងំ ៣ ”ជ” អនក្តូវអនុវតានូវតាមការន្ នាដូំចខាងរ្កាម៖  

 
 
 
 
 
 

 

រជៀសវងកន្នលង
ន្ដលម្លន
មនុសេរ្ចើន 
និងមនិ្តូវសថិត
រៅកនុងទីរិទជិត
យូររនាឹះរទ 

 
 
 
 
 
 
 

្តូវរកាគម្លល ត
សុវតថិភាពយ៉ា ង 
រហាចណាស់
ឱ្យាន ១,៥ 
ន្ម៉្ា តពីោន  

 
 
 
 
 
 
 

្រសិនររើអាច 
សូមររើករងអូច 
និងទវ ររដើមបឱី្យ
ម្លនខយល់រចញ
ចូលានលអ 

 
 
 
 
 
 
 

នដ្តូវលាង
ឱ្យានសអ ត 
ជានិចច រេើយ
្តូវខទរម់្លត់
រពលកអក ឬ 
កណាា ស់ 

 
 
 
 

 
 

្តូវពាកម់្ល៉ា ស់ 
ជានិចច ររើសថិតរៅ
កនុងសថ នភាព
ន្ដលមនិអាច 
រកាគម្លល តាន 

្រសិនររើអនកម្លនអារមម ៍មនិ្សួលខលួន សូមកុំរចញពីផ្ទឹះរលើកន្លងន្តករ ី្តូវរៅ
រកការពាាលរនាទ នណ់ាមយួ ។ 
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៩.៤- រតើ្តូវកាត់រនថយហានិភ័យដូចរមាច ? 
  

កតាា ៣ខាងរ្កាមរនឹះ អាចជួយ អនករដើមបរី្ជើសររ ើសទីតាងំសុវតថិភាព និងរនដអនុវតដ
តាមការន្ នារំរស់្កសួងសុខាភាិល ។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

X. អំពីវា៉ា ក់សងំកូវីដ-១៩ 

 
អវីខ្លះដដលខ្្ ំស្រតូវដឹងអំពីវ៉ា ក់ាងំកូវដី-១៩? 

១០.១-  ការចុឹះរ ម្ ឹះ និងចាក់វ៉ា ក់សំង 

• ការចុឹះរ ម្ ឹះចាកវ់៉ា កសំ់ងអនឡាញានដ្ឋកឱ់្យរ្រើ្ាស់ ។ ពត័ម៌្លនលមអតិនិងរសចកាី
ន្ នាកំនុងការចុឹះរ ម្ ឹះនឹងជូនដំ ឹងរៅសធារ ជន ។ វ៉ា កសំ់ង កូវដី-១៩ នឹងផ្ាល់រៅ
មនទីររពទយរដា និងម ឌ លសុខភាព ។ សូមរងច់ាសំា រក់ារជូនដំ ឹងរៅកនុងតំរនរ់រស់អនក ។ 
 

 
 

១០.២- ្កុមរោលរៅន្ដល្តូវទទួលវ៉ា ក់សំង 

  រយងតាមអនុសសនរ៍រស់អងគការសុខភាពពិភពរលាក រដ្ឋយវ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ 
ម្លនកំ ត ់និងតាមសថ នភាពររស់្ររទសកមពុជា ោជរដ្ឋា ភាិលានសរ្មចឱ្យអាទិភាពរៅ
រលើ ៖ 

• ្កមុអាទិភាព ន្ដលម្លនរុគគលិកសុខាភាិល រយធា និងនគរាលជួរមុខ មស្រនាីជាន់
ខពស់រដ្ឋា ភាិល ជនររង្កគ លសេគមន ៍និង្កុម្ទ្ទងសុ់ខភាពភូម ិ។ 
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• ្កមុង្កយរងរ្ោឹះ ន្ដលរមួម្លន មនុសេចាស់អាយុចារព់ី ៦៥ឆ្ន រំឡើងរៅ និងមនុសេ
រពញវយ័ន្ដលម្លនជំងឺោុនំរ ៉ា ។ 

• ្កមុកុម្លរ-យុវវយ័អាយុពី ១២ឆ្ន  ំរៅរ្កាម ១៨ឆ្ន  ំ
• ្កមុកមមករ 

✓ អនករតម់៉ាូតូឌុរ ម៉ាូតូកងរ់ី សីុកលូ និងមរ្ាាយរផ្េងៗ  
✓ កមមករ្រមូលសំោម និងរផ្េងៗ 
✓ កមមកររោងច្ក និងការដ្ឋា នសងសង ់។ 

១០.៣- ្រសិទធភាពររស់វ៉ា ក់សំង 

• វ៉ា កសំ់ងរ្វើឱ្យ្រពន័ធការពារ          
ោងកាយសគ ល់ និងទរស់ា តវ់រុីសរៅ
រពលន្ដលវឆ្លងចូលកនុងខលួនមនុសេ ។ 
វ៉ា កសំ់ងម្លន្រវតាិរជាគជយ័យូរអន្ងវង
មករេើយ រគានផ្លិតនិងរ្រើដំរូង
តាងំពី ២២៥ឆ្ន មំុន ។ តាមរយៈ

្រវតាិសស្រសាមនុសេានររងាើតវ៉ា ក់សំងរដ្ឋយរជាគជ័យស្ម្លរ់្រឆ្ងំនឹងជំងឺន្ដល
អាចរណាា លឱ្យពិការភាពអស់មយួជីវតិ ឬអាចសល រជ់ារ្ចើនរមួទងំរលាករ្សមខួរ 
រតតា ុស កស្រញ្ជ ឹល ្គុនសវិតនដរជើង រេើយឥឡូវរនឹះគឺជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

• វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ គឺជាឧរករ ៍សំខានក់នុងការ្រយុទធ្រឆ្ងំនឹងជំងឺកូវដិ-១៩ រន្នថមរលើ
ការអនុវតាននូ៍វវធិានការសុខាភាិល ៣ការពារ ៣កុំ ។ 

១០.៤- សុវតថិភាពររស់វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ 

រតើវ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ ម្លនសុវតថិភាពន្ដរឬរទ? 

• ការផ្លិតវ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ ្តូវានអនុវតាដូចរៅនឹងការផ្លិតវ៉ា កសំ់ងដនទរទៀត
ន្ដរគឺ្តូវការឆ្លងកាត់ជារ្ចើនដំណាក់កាល និង្តូវរ្វើរតសាគលីនិកចំនួន៣រលើក ។     
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្គរដ់ំណាកក់ាលការរ្វើរតសាទងំអស់គឺម្លន  ការវយតនមលរៅរលើសុវតថិភាព។ ការរ្វើ
រតសាសកលបងរលើកទី៣ គឺន្តងន្តរ្វើរៅរលើមនុសេ្រម្ល ជាង ១ មុនឺនាក។់ 

• ្ររទសកមពុជាម្លនអាជាញ ្ររញ្ាតិាររស់ខលួន ន្ដលសថិតរៅរ្កាម្កសួងសុខាភាិល ។ 
្កសួងសុខាភាិលរចញរសចកាី្រកាសអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់វ៉ា កសំ់ងកនុង្ោអាសនន
រនាទ រព់ីានពិនិតយរលើទិនននយ័ន្ដលម្លនពីអាជាញ ្រនន្ររទសរផ្េងរៅរលើសុវតថិភាព 
និង្រសិទធភាពររស់វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ ឬ រនាទ រព់ីវ៉ា កសំ់ងរនាឹះ ានដ្ឋករ់ញ្ចូ លរៅ
កនុងរញ្ជ ីរ្រើ្ាស់កនុង្ោអាសននររស់អងគការសុខភាពពិភពរលាក (Emergency Use 
List - EUL) ។ 

• រៅរពលន្ដលវ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ ដ្ឋកឱ់្យរ្រើ្ាស់ រនាឹះនឹងម្លនការតាមដ្ឋនរដើមបឱី្យ
្ាកដថ្ម្លនសុវតថិភាពដល់អនកទទួលវ៉ា កសំ់ង ។ 
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• គឺជាការ្មមតារទន្ដលម្លនផ្លរខំានខលឹះរនាទ រព់ីចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួ 
រមួម្លន៖ ្កេម រេើម ឬ ឈរឺៅកន្នលងចាក ់រៅា ខលួន ឈកឺាល 
និងចុកនដរជើងកនុងអំឡុងរ៉ាុនាម ននែងរ្កាយចាកវ់៉ា កសំ់ង ។ ្រសិន
ររើអនកម្លនការ្ពួយារមាសូមទកទ់ងរៅរុគគលិកសុខាភាិល ។ 

• អនក្តូវ្ ាររ់ៅរុគគលិកសុខាភាិលមុនរពលចាកវ់៉ា កសំ់ងអំពី 
សថ នភាពសុខភាពររស់អនក ឬ ម្លនអាន្ឡេេុរីៅនឹងអវីមយួរនាឹះ ។ 

• ្គរោ់ន រ្កាយពីចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួ ្ តូវរងច់ារំយៈរពល ៣០នាទីរដើមបី
តាមដ្ឋនពីផ្លរខំាននានា ។ មស្រនាីសុខាភាិលានទទួលការរ ាុ ឹះរណាា លពីរររៀរ
្គរ់្ គងផ្លរខំាន ។  រដើមបឱី្យ្ាកដថ្រយើង្គរ់្ គងាននូវផ្លរខំាន ោជរដ្ឋា ភាិល
ម្លន្រពន័ធតាមដ្ឋនស្ម្លរ់្ ពឹតាិការ ៍ន្ដលអាចរកើតម្លនរឡើង  រៅរលើអនកន្ដលានចាក់
វ៉ា កសំ់ងរចួ ។  
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្រសិនររើខញុមំ្លនជំងឺ្រចាកំាយ រតើការចាកវ់៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ម្លន្រសិទធភាពន្ដរឬរទ ? 

• វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ គឺចាាំចណ់ាស់ស្ម្លរ់
អនកម្លនជំងឺ្រចាកំាយ រដ្ឋយសរពួកោត់
ម្លនហានិភយ័ខពស់កនុងការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩  

• ្រសិនររើអនកម្លនជំងឺ្រចាកំាយ សូមពិរ្ោឹះ
រយរល់ជាមយួ្កុម្គូរពទយ ជាមុនសិន ថ្រតើ
អនកអាចចាកវ់៉ា កសំ់ងានឬរទ  

• កនុងករ ីក្ម វ៉ា កសំ់ងអាចម្លន្រតិកមម 
អាន្ឡេេុ ី ។ ្រសិនររើអនកធាល រម់្លន្រតិកមម 
អាន្ឡេេុរីៅនឹងវ៉ា កសំ់ងណាមយួ ឬ ឱ្សែ
ណាមយួ ឬ ផ្លិតផ្លឱ្សែ ឬ អាហារ សូម      
ផ្ាល់ពត័ម៌្លន និងពិរ្ោឹះរយរល់ជាមយួ្គូរពទយជាមុនសិន ។ 

រតើខញុ ំអាចរកើតជងំឺកូវដី-១៩ រដ្ឋយសរការចាកវ់៉ា កសំ់ងន្ដរឬរទ? 

• វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ មនិអាចរ្វើឱ្យអនករកើតជំងឺកូវដី-១៩ រនាឹះរឡើយរ្ពាឹះថ្មនិម្លន 
វ៉ា កសំ់ងណាមយួកនុងរពលរចចុរបននរនឹះម្លនផ្ទុកវរុីសសកមមន្ដលរណាា លឱ្យរកើតជំងឺ 
កូវដី-១៩រនាឹះរទ ។ ដូចវ៉ា កសំ់ងដនទរទៀតន្ដរ វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ អាចម្លនផ្លរខំាន
តិចតួច    ដូចជា៖ ឈ ឺឬ រេើម រៅកន្នលងចាក ់ឬ រៅា ខលួនតិចតួច រេើយវនឹងាតរ់ៅ
វញិកនុងអំឡុងរពល ២-៣ នែង។ ផ្លរខំាន្ងន់្ ងរអាចរកើតម្លនរឡើងន្ដរ ន្តក្មរំផុ្ត ។ 
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 រតើខញុ ំគួររ វ្ើអវីខលឹះរដើមបកីារពារខលួនពីជំងឺកូវដី-១៩ កនុងអំឡុងរពលរងច់ាវំ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩? 

 អនកគួររនាពាកម់្ល៉ា ស់   លាងនដឱ្យានញឹកញារ ់ និងរកាគម្លល តពីអនកដនទ
យ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត ។ កុំរៅកន្នលងម្លនមនុសេរ្ចើនអ ូអរ កុំរៅកន្នលងរិទជិត
ោម នខយល់រចញចូល្គរ់្ ោន ់កុំរ៉ាឹះពាល់ោន  កុំចារន់ដោន  កុំរកៀកសម ោន  ឱ្រ
ោន ជារដើម ។  ការអនុវតានទ៍ងំអស់រនឹះនឹងជួយ អនកកាតរ់នថយ        ឱ្កាស

កនុងការឆ្លង និងចមលងរៅអនកដនទ។  

 ររើរទឹះរីជាអនកានចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួរេើយករ៏ដ្ឋយ  អនក
គួររនាអនុវតាវធិានការរង្កា ររនឹះ ពីរ្ពាឹះរយើងមនិទនដ់ឹងថ្    

រតើវ៉ា កសំ់ងនឹងរពាឈរអ់នកមនិឱ្យចមលងរមរោគរៅអនកដនទានឬរទ  
្រសិនររើអនកានរ៉ាឹះពាល់រមរោគកូវដី-១៩ ។ 
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រតើស្រសាីរំរៅរដ្ឋឹះកូនគួរន្តចាកវ់៉ា កសំ់ងន្ដរឬរទ?  
ពិតរេើយ! អងគការសុខភាពពិភពរលាកន្ នាដំល់ស្រសាីរំរៅរដ្ឋឹះកូនឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ង  

កូវដី-១៩ កដូ៏ចជា្កុម្ទ្ទងសុ់ខភាពភូម ិ ឬ្កុមអាទិភាពណាមយួន្ដលត្មូវឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ង
កូវដី-១៩ ។ ការរំរៅកូនរដ្ឋយទឹករដ្ឋឹះម្លា យម្លនសរសំខានណ់ាស់ស្ម្លរទ់រក   និងម្លា យ
ររស់ពួករគ ។ អងគការសុខភាពពិភពរលាកានន្ នាមំ្លា យឱ្យរៅន្តរនារំរៅកូនរដ្ឋយទឹក
រដ្ឋឹះរនាទ រព់ីចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួ ។  
         អនកគួរន្តចាកវ់៉ា កសំ់ង ្រសិនររើអនកសថិតកនុង្កុមអាទិភាពណាមយួ រទឹះរីជាអនកមនិ
រ ើញម្លនមនុសេរៅចាករ់្ចើនករ៏ដ្ឋយ ។ 
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រតើស្រសាីម្លននផ្ទរពាឹះនឹងានចាកវ់៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ រនឹះន្ដរឬរទ? 
 
រដ្ឋយសររចចុរបននរនឹះ  មិនម្លនទិននន័យ្គរ់្ោន់អំពីសុវតថិភាព 

និង្រសិទធភាពររស់វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ ចំរពាឹះស្រសាីម្លននផ្ទរពាឹះ ពួករគមិន
្តូវានន្ នាំ ឬចាត់ជា្កុមអាទិភាពកនុងការានចាក់វ៉ា ក់សំងរនឹះរទ 
រៅកនុងរពលរនឹះ ។ 

 

 

 

រតើខញុ ំរ្វើរម៉ាចរទើរដងឹថ្៖ ្តូវរៅចាកវ់៉ា កសំ់ងរៅកន្នលងណា រពលណា? 

• ោជរដ្ឋា ភាិលកមពុជាដ្ឋកឱ់្យរ្រើ្ាស់្រពន័ធចុឹះរ ម្ ឹះចាកវ់៉ា កសំ់ងតាមអនឡាញ  
• រដ្ឋយសរការផ្គតផ់្គងវ់៉ា កសំ់ងម្លនក្មតិ ការចាកវ់៉ា កសំ់ងនឹងរ្វើរឡើងតាមដំណាក ់          

កាល  ៗរេើយរយើងផ្ាល់រៅអនកម្លនអាទិភាពមុន ។ 
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រនាទ រព់ីខញុ ំានចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួ រតើ្រពន័ធភាពសំុនងឹរកើតម្លនានកនុងរយៈរពល
រ៉ាុនាម ន? 

រនាទ រព់ីចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួ្រពន័ធភាពសំុនឹងរកើតម្លន រ៉ាុន្នាររើ
រទឹះជាយ៉ា ងដូចរនឹះកាី  ក៏្ គរអ់នកន្ដលានចាកវ់៉ា កសំ់ងរេើយ 
្តូវអនុវតាននូ៍វវធិានការរង្កា រររស់្កសួងសុខាភាិលដូចជា៖ ពាក់
ម្ល៉ា ស់ លាងនដឱ្យានញឹកញារ ់និងរកាគម្លល តសុវតថិភាពរុគគល និង
គម្លល តសុវតថិភាពសងគមរៅន្តចាាំចក់នុងរយៈរពលរនឹះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
្រសិនររើខញុ ំធាល ររ់កើតរេើយជាសឹះរសបើយពីជំងឺកូវដី-១៩  
រតើខញុ ំគួរចាកវ់៉ា កសំ់ងវដី-១៩ ន្ដរឬរទ? 

្តូវរេើយអនក្តូវន្តទទួល ។ វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩   
គួរផ្ាល់ឱ្យអនករទឹះរីជាអនកធាល ររ់កើតជំងឺកូវដី-១៩ រេើយ
ករ៏ដ្ឋយ ។ ការរង្កា រន្ដលានមកពីវ៉ា កសំ់ង គឺផ្ាល់ការ
ការពារន្ដលម្លន្រសិទធភាពជាង ។ រ៉ាុន្នារទឹះជាយ៉ា ង
រនឹះករ៏ដ្ឋយអនកន្ដលកំពុងន្តម្លនជំងឺកូវដី-១៩ គួរពនារ
រពលកនុងការចាកវ់៉ា កសំ់ង រេូតដល់ានជាពីជំងឺ និង
ានរចួផុ្តពីរោលការ ៍ននការរ្វើចតាា ឡីស័ក ។ 
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រតើ្តូវចាកវ់៉ា កសំ់ងរ៉ាុនាម នដូស និងចរនាល ឹះរពលរ៉ាុនាម ន? 

• ្គរ់វ៉ា ក់សំងទំងអស់ គឺ្តូវចាក់ចំនួនពីរដូស រេើយ 
ដូសទីពីរគឺចាក់ចរនាល ឹះ៣-១២ សាា េ៍ រ្កាយចាកដូ់ស
ទីមយួ ។ រេើយវ៉ា កសំ់ងខលឹះចាកន់្ត ១ដូសរ៉ាុរណាណ ឹះ  

• ជាការសំខានខ់ាល ងំណាស់  ន្ដលអនក្តូវទទួលដូសទីពីរ ររើ
មនិដូរចាន ឹះរទវ៉ា កសំ់ងមនិម្លន្រសិទធភាពលអរទ 

• សូមរ្វើតាមការន្ នារំរស់អនកផ្ាល់ថ្ន រំង្កា រ 
• អនក្តូវទទួលដូសទីពីរ រទឹះរីម្លនផ្លរខំាន រនាទ រព់ី

ទទួលដូសទីមយួរេើយករ៏ដ្ឋយ រលើកន្លងន្ត្គូរពទយ
ន្ នាមំនិឱ្យទទួលដូសទីពីរ 

• អនកនឹងទទួលវ៉ា កសំ់ងពី្កុមេ ុនន្តមយួទងំពីរដូស ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូមចងចា ំ

សូមចងចាថំ្ វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩គឺជាឧរករ ៍
ដសំ៏ខាន ់ រមួជាមយួនឹងវធិានការរង្កា ររផ្េង
រទៀត កនុងការការពារខលួនអនក ្គួសរររស់អនក 
និងសេគមន ៍ ជាពិរសសជួយ សរស្រង្កគ ឹះជីវតិ
រយើងពីជំងឺកូវដី-១៩ ។ ្គរវ់៉ា កសំ់ងន្ដល
អនុញ្ញា តឱ្យចាករ់ៅតាមមូលដ្ឋា នសុខាភាិល
សធារ ៈ គឺម្លនសុវតថិភាព និង្រសិទធភាព ។ 

សូមចុឹះរ ម្ ឹះ និងរៅចាកវ់៉ា ក់
សំងកូវដី-១៩ ្រសិនររើដល់រវន

រលាកអនក! 
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XI. ការចាក់វា៉ា ក់សងំដល់កុមារអាយុ១២ ដល់អាយុសក្កាម
១៨ឆ្ន  ំ

 រដើមបរីរងាើនភាពសំុដល់កុម្លរ-យុវវយ័ រដ្ឋា ភាិលានសរ្មចឱ្យរ្វើការចាកវ់៉ា កសំ់ងដល់
កុម្លរ-យុវវយ័អាយុពី១២ឆ្ន  ំ រៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំ ។ ការដ្ឋករ់ចញឱ្យអនុវតានូវន្ផ្នការសកមមភាព
ស្ម្លរក់ារចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ រលើកុម្លរ-យុវវយ័អាយុពី១២ឆ្ន រំៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំ
សំរៅរង្កា រ និងទរស់ា តក់ារចមលងននជំងឺកូវដី-១៩ រៅកនុងចំរណាមកុម្លរ-យុវវយ័ ្ពមទងំកាត់
រនថយភាព្ងន់្ ងរននជំងឺ ឬការាតរ់ងអ់ាយុជីវតិ ន្ដលរណាា លមកពីជំងឺកូវដី-១៩។  

រលើសពីរនឹះរទៀត ការចាកវ់៉ា កសំ់ងអាចជួយ ការពារកុម្លរ-យុវវយ័ រដ្ឋយជួយ កុម្លរ-
យុវវយ័ឱ្យ្តលរម់ករស់រៅ្រកររដ្ឋយសុវតថិភាពតាម្រ្កតីភាពែមី ជាពិរសសការវលិ
្តលររ់ៅកានស់លាររៀនវញិ ។ 

១១.១- រោលការ ៍ននការចាក់វ៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ 

ក. ការសម័្គចិតា និងមនិរងន់ែល 
ោជរដ្ឋា ភាិលនឹងផ្ាល់ការចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុម្លរ-យុវវយ័្គររូ់រ 

តាមរោលការ ៍សម័្គចិតា និងមនិរងន់ែល ។ រទឹះយ៉ា ងរនឹះកាី ោជរដ្ឋា ភាិល ករ៏លើកទឹកចិតា
ដល់ម្លតារិតា ឬអាណាពាាលឱ្យនាកូំន-កមួយរៅចាកវ់៉ា កសំ់ងឱ្យាន្គរ់ៗ ោន  តាមរោល
ការ ៍កំ តន់្ដលនឹងជួយ ដល់កុម្លរ-យុវវយ័ និងការពារ្គួសរពីការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ និង
កាតរ់នថយភាព្ងន់្ ងរននជំងឺ ឬរ្ោឹះថ្ន កដ់ល់ជីវតិកនុងករ ីឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

ខ. សុវតថិភាព និង្រសិទធភាព 
វ៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដល្តូវានរ្រើ្ាស់រៅកនុង្ររទសកមពុជា គឺជា

្ររភទវ៉ា កសំ់ងន្ដលសថិតកនុង “រញ្ជ ីវ៉ា កសំ់ងន្ដលអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់កនុង្ោរនាទ ន”់ ររស់
អងគការសុខភាពពិភពរលាក និងជាវ៉ា កសំ់ងន្ដល្តូវានអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់រដ្ឋយ្កសួង
សុខាភាិលនន្ពឹះោជាណាច្កកមពុជា ។  
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១១.២- រតើកុម្លរ-យុវវយ័្តូវរំរពញលកខខ ឌ អវីខលឹះរទើរអាចទទួលានការចាក់
វ៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩? 

កុម្លរ-យុវវយ័ន្ដល្តូវអនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ្តូវរំរពញ
លកខខ ឌ កំ តដូ់ចខាងរ្កាម៖ 

ក. កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវម្លនអាយុ ្គរ ់១២ឆ្ន  ំរៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំរៅនែងចាកវ់៉ា កសំ់ង 

ខ. កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវម្លនការយល់្ពមជាលាយលកខ ៍អកេរពីម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាល 
រដ្ឋយពួកោតអ់ាចទញយកគំរូលិខិតយល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ រចញ
ពីរគេទំពរ័ www.vaccine.gov.kh 

គ. ចំរពាឹះកុម្លរ-យុវវយ័ន្ដលរស់រៅ ឬររៀនសូ្តរពលរចចុរបនន រៅកនុងរខតារផ្េងឆ្ង យពី
ឪពុក-ម្លា យ ឬអាណាពាាលកំពុងរស់រៅ ឪពុក-ម្លា យ ឬអាណាពាាល្តូវរំរពញ
លិខិតយល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ង (លិខិតសររសរនដ យកតាមគំរូលិខិតយល់្ពម
អនុញ្ញា តររស់ គ.វ.ក-១៩) មកកូន-កមួយររស់ខលួនឱ្យានមុននែងចាកវ់៉ា កសំ់ង 

 . កុម្លរ-យុវវយ័កំ្ពាឪពុក-ម្លា យ ឬអាណាពាាល ន្ដលកំពុងរស់រៅម ឌ លកុម្លរន្ដល
្គរ់្ គងរដ្ឋយ្កសួង-សថ រន័ម្លនសមតថកិចច ឬរដ្ឋយអងគការរផ្េងៗ ្តូវានការយល់
្ពមពី្កសួង-សថ រន័ម្លនសមតថកិចច ឬពីអងគការរនាឹះ អនុរលាមតាមចារន់្ដលម្លន
្រគល់ឱ្យ 

ង. កុម្លរ-យុវវយ័កំ្ពាន្ដលោម នទីពឹង ោម នផ្ទឹះសន្មបងរស់រៅពិត្ាកដ អាជាញ ្រម្លនសមតថកិចច
មូលដ្ឋា ន ទទួលខុស្តូវ្រមូល្កុមរនឹះមកចាកវ់៉ា កសំ់ង 

ច. រៅនែងចាកវ់៉ា កសំ់ង ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលររស់កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវរង្កហ ញ ឬរំរពញ
លិខិតយល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ង ដល់មស្រនាី្គរ់្ គងទីតាងំចាកវ់៉ា កសំ់ង ។ ចំរពាឹះ
កុម្លរ-យុវវយ័ន្ដលម្លនន្ចងកនុងចំនុច “គ” ខាងរលើ ក៏្ តូវរង្កហ ញលិខិតយល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យ
ចាកវ់៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ ររស់ឪពុក-ម្លា យ ឬអាណាពាាលដល់មស្រនាី្គរ់្ គងទីតាងំចាក ់   
វ៉ា កសំ់ងផ្ងន្ដរ 

ឆ្. មុនរពលចាកវ់៉ា កសំ់ង កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវានពិនិតយសុខភាពយ៉ា ងេមតច់ត ់និង្តូវាន
អនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ងរដ្ឋយ្គូរពទយរៅទីតាងំចាកវ់៉ា កសំ់ង ។ ដូរចនឹះម្លតា-រិតា ឬ

http://www.vaccine.gov.kh/
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អាណាពាាល្តូវរញ្ញជ ក់្ ារអ់ំពីលកខខ ឌ សុខភាពររស់កុម្លរ-យុវវយ័ឱ្យានចាស់
ដល់្គូរពទយ ឬសំុការ្រឹការយរល់រលើរញ្ញហ សំខាន់ៗ រផ្េងរទៀតន្ដលទកទ់ងនឹងការ
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរនឹះ ជាមយួ្គូរពទយន្ដលម្លនភារៈកិចចពិនិតយសុខភាពកុម្លរ-យុវវយ័ ។ 

១១.៣- រតើម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាល្តូវរ្វើដូចរមាចរដើមបចុីឹះរ ម្ ឹះកុម្លរ-យុវវយ័
កនុងរញ្ជ ីរ ម្ ឹះចាក់វ៉ា ក់សំង? 

ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាល្តូវចុឹះរ ម្ ឹះកុម្លរ-យុវវយ័ន្ដល្តូវចាកវ់៉ា កសំ់ងទុកជាមុន 
រៅកនុងរគេទំពរ័ www.vaccin.gov.kh ។ រយងតាមសថ នភាពជាកន់្សាង អនុគ ៈកមមការ
ចំរពាឹះកិចចចាកវ់៉ា កសំ់ង្កសួង-សថ រន័ និងោជធានី-រខតា ឬអាជាញ ្រម្លនសមតថកិចចពាកព់ន័ធ
អាចជួយ ររៀរចំរញ្ជ ីរ ម្ ឹះកុម្លរ-យុវវយ័ន្ដលសថិតកនុងន្ដនសមតថកិចច្គរ់្ គង ់ និងរដ្ឋយម្លន
ការយល់្ពមពីម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលររស់កុម្លរ-យុវវយ័ទងំរនាឹះ រចួចុឹះរ ម្ ឹះទុកជា
មុនរៅកនុងរគេទំពរ័ www.vaccine.gov.kh ឬរញ្ចូ នរញ្ជ ីរ ម្ ឹះរនាឹះរៅមស្រនាី្គរ់្ គងទីតាងំ
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដលរៅជិតរំផុ្ត ។ 

១១.៤- ការកំ ត់ និងការររៀរចំទីតាំងចាក់វ៉ា ក់សំង 

- រៅមូលដ្ឋា នសុខាភាិលសធារ ៈ ៖ មនទីររពទយជាតិ មនទីររពទយរន្ងអកោជធានី-រខតា 
មនទីររពទយរន្ងអក្កុង-្សុក-ខ ឌ  និងម ឌ លសុខភាព ន្ដល្តូវានកំ តរ់ដ្ឋយ 
រដាាលោជធានី-រខតា 

- រៅទីតាងំចល័ត ៖ ្គឹឹះសថ នសិកាសធារ ៈ ជាទីតាងំមយួន្ដលអំរណាយផ្ល ដល់
ការព្ងឹងវធិានការ “៣ ការពារ ៣ កុំ” ។ ការរ្ជើសររ ើស្គឹឹះសថ នសិកា រ្វើជាទីតាងំចាក់
វ៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុម្លរ-យុវវយ័ អា្ស័យរលើការសរ្មចររស់រដាាលោជ
ធាន-ីរខតា រៅតាមសថ នភាពជាន្សាង រដ្ឋយ្គឹឹះសថ នសិកា្តូវម្លនទីធាល ្ំទូលាយ និង
សថិតរៅជិតមនទីររពទយ រដើមបផី្ាល់រសវសរស្រង្កគ ឹះរនាទ នទ់នរ់ពលរវលា ចំរពាឹះផ្លរខំាន ណា
មយួន្ដលអាចរកើតម្លនជាយថ្រេតុរនាទ រព់ីចាកវ់៉ា កសំ់ង ។ 
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១១.៥- ្កុមការង្ករចាក់វ៉ា ក់សំង 

ការចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ រលើកុម្លរ-យុវវយ័ រៅតាមមូលដ្ឋា នសុខាភាិល     
សធារ ៈកាី និង/ឬ រៅតាមទីតាងំចល័តកាី ្តូវរ្វើរឡើងរដ្ឋយ្កុមការង្ករចាកវ់៉ា កសំ់ងន្ដល
ជា្គូរពទយ-រុគគលិកសុខាភាិលននរដាាលោជធានី-រខតា និងមនទីររពទយជាតិ ។ 

 ១១.៦- ការដឹកនាំ និង្គរ់្គងយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ 

គ.វ.ក-១៩ ដឹកនាំ្ គរ់្ គង និងស្មរស្មួលកិចចការចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ រលើ
កុម្លរ-យុវវយ័ តាមរយៈការររៀរចំន្ផ្នការសកមមភាពចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ តាមដ្ឋន 
្តួតពិនិតយ និងផ្ាល់ការោំ្ ទដល់ការអនុវតានន៍្ផ្នការសកមមភាពចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ 
រៅថ្ន កជ់ាតិ និងថ្ន ករ់្កាមជាតិ រៅកនុង្ករខ ័ឌ ននយុទធនាការជាតិចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺ         
កូវដី-១៩ ទូទងំ្ររទស ។ 

១១.៧- ការអរ់រផំ្េពវផ្ាយដល់សធារ ជន និងតាមដ្ឋនផ្លរខំានរ្កាយ
ការចាក់វ៉ា ក់សំង  

ការអររ់ផំ្េពវផ្ាយ និងការផ្ាល់ពត័ម៌្លន្គរ់្ ោនន់ិងទនរ់ពលរវលា គឺម្លនសរសំខាន់
ណាស់ រដើមបកីសងទំនុកចិតាររស់ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលឱ្យនាកុំម្លរ-យុវវយ័ មកចាកវ់៉ា ក់
សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ្ គរ់ៗ ោន  ។ សកមមភាពននការអររ់ផំ្េពវផ្ាយរដ្ឋយរផ្ដា តជាចមបងរលើ ៖ 

• ររៀរចំពត័ម៌្លន ឬសរអររ់ឱំ្យាន្តឹម្តូវ 
ចាស់លាស់ និងង្កយ្សួលយល់រដ្ឋយ
រ្រើ្ាស់យនាការផ្េពវផ្ាយន្ដល្រជា
ពលរដាភាគរ្ចើនអាចទទួលាននូវ
ពត័ម៌្លន និងសរទងំរនាឹះ  
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• ្គរ់្ គង ការ្ តួតពិនិតយ និងការរឆ្លើយតរ ឬលុររំាត់
ជារនាទ នច់ំរពាឹះ្រពន័ធផ្េពវផ្ាយ ឬពត័ម៌្លនន្កលងកាល យ 
ន្ដលនាឱំ្យម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលកុម្លរ-យុវវយ័ 
ភន័ា្ចឡំ ឬភយ័ខាល ចមនិហា នយកកុម្លរ-យុវវយ័ មក
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩  

• ររងាើនការយល់ដឹងពី លកខខ ឌ សុខភាពន្ដលអនុញ្ញា ត
ឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ង សុវតថិភាព និងផ្លរខំានរ្កាយចាក ់   
វ៉ា កសំ់ងរលើកុម្លរ-យុវវយ័  

• ព្ងឹងយនាការផ្លរខំានរ្កាយការចាកវ់៉ា កសំ់ង ឱ្យ
កានន់្តម្លន្រសិទធភាព រដើមបផី្ាល់្រឹកា និងរឆ្លើយតរ
ោល់ចមងល់ររស់ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលររស់
កុម្លរ-យុវវយ័ កដូ៏ចជា្រជាពលរដាទូរៅ ទកទ់ងនឹង
ផ្លរខំានរ្កាយពីការចាកវ់៉ា កសំ់ង  

• កនុងករ ីចាាំច ់្ កុមការង្ករ្ សវ្ ជាវផ្លរខំានរ្កាយ
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ថ្ន កជ់ាតិ និងថ្ន ករ់្កាមជាតិ ្តូវចុឹះរ្វើការ្ សវ្ជាវករ ី
ផ្លរខំានន្ដលានោយការ ៍ រដ្ឋឹះ្សយរញ្ញហ ន្ដលានរករ ើញ និងចង្កងទុកជា   
រាយការ ៍ស្ម្លររ់្រើ្ាស់ ។ 

 
្រភព៖ ន្ផ្នការសកមមភាពស្ម្លរក់ារចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជងឺំ_កូវដី_១៩_អាយុ១២ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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XII. ការស្វើសតេតរហេ័  

១២.១- រសចកាីរផ្ាើម 

 

 

១២.២- ការរ្វើ រតសារេ័ស ស្ម្លរ់ទីតាំងន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន    

           ្កុម្គូរពទយ រមួទងំរពទយរយធា រពទយការង្ករ រពទយសម័្គចិតា និង្គូរពទយ្រចា ំ
រោងច្ក-សេ្ោស ន្ដលម្លនចុឹះរញ្ជ ីកនុង្រពន័ធសុវតថិភាព និងសុខភាពការង្ករ នន្កសួង
ការង្ករ និងរ ាុ ឹះរណាា លវជិាជ ជីវៈ និងអនកទទួលរនទុករ្វើរតសារេ័សរៅតាមសថ រន័ និង 
អងគភាពរដា និងឯកជន កដូ៏ចជារៅតាមរណាា ្ចកទវ រចញ-ចូល្ររទស ្តូវទទួលានការ
អនុញ្ញា តឱ្យអនុវតាការយកសំណាកវភិាគរករមរោគរដ្ឋយរ្រើ្ាស់ឧរករ ៍រតសារេ័សរក
អង់ទីន្េេនកូវដី-១៩ រ៉ាុន្នា្តូវទទួលានការរ ាុ ឹះរណាា លជាមុនអំពីរររៀររ្រើ្ាស់រតសា
រេ័សរនឹះ និងការ្គរ់្ គងកាកសំ ល់រដ្ឋយសុវតថិភាពរដ្ឋយមស្រនាីសុខាភាិល ឬតាមរយៈ
ការអររ់ ំ    រ ាុ ឹះរណាា លន្ដលផ្េពវផ្ាយជាសធារ ៈ ពីសំណាក់្ កសួងសុខាភាិល។ 
 
 

ឧរករ ៍រតសារេ័សរកអងទី់ន្េេនកូវដី-១៩ ម្លន 
អតថ្ររយជនរ៍្ចើន រដើមបរីួមចំន្ កដល់ការ្ គរ់្ គង
ការឆ្លងោលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩ វម្លនភាពង្កយ
្សួលកនុងការរ្រើ្ាស់រដ្ឋយមិនត្មូវឱ្យឆ្លងកាត់មនទីរ
ពិរស្ន៍ ម្លនតនមលសមរមយន្ដលអាចរ្រើ្ាស់ាន
ទូលំទូលាយ និងម្លនសមតថភាពខពស់កនុងការរករ ើញ
ានឆ្ររ់េ័សនូវរមរោគកូវដី-១៩ ជាពិរសស រៅ
រពលន្ដលអនកផ្ទុករមរោគរនឹះ កំពុងរចញរោគសញ្ញា  ឬ
រៅរពលន្ដលចំនួនរមរោគកូវដី-១៩ ន្ដលផ្ទុកកនុងខលួន
រកើនរឡើងខពស់ ។ ដូរចនឹះការរ្រើ្ាស់រតសដរេ័សរក 
អងទី់ន្េេនកូវដី-១៩ ន្ដល្តឹម្តូវនឹងជួយ ពរនលឿន
ការរករមរោគកូវដី-១៩ ានរៅកនុងសថ នភាពចាាំច់ ។ 
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 ការរ្វើរតសារេ័សរៅទីតាងំន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន រយើង្តវូ៖ 

• រ្ជើសររ ើសទីតាងំន្ដលសម្សរ ម្លនគម្លល ត និងម្លនសុវតថិភាព  

 
• ចំរពាឹះអនករ្វើសំណាក ្តូវរសលៀករំពាកក់ារពារន្ដលម្លនដូចជា៖ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

១. រ្សមរជើង ២.អាវរំពងក់ារពារ 

៣. មកួ ៤. រាងំ  

៥. ម្ល៉ា ស ៦. រ្សមនដោម នរមៅ 
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• ការរសលៀកសរមលៀករំពាកក់ារពារ 
o ដំរូង្តូវលាងសម្លអ តនដជាមយួអាល់កុល

៧៥ភាគរយ 
o ្តូវពាកអ់ាវរំពង ់ 
o ពាកម់្ល៉ា ស់  
o ពាកម់កួ្ករសក ់ 
o ពាករ់ាងំការពារមុខ  
o ពាករ់្សមន្សបករជើង  
o និងចុងរ្កាយពាករ់្សមនដ  

 
 
 
 

 
• រពលដំរ ើ រការរតសា: 

o ន្េកកញ្ចររ់តសារេ័ស សររសររ ម្ ឹះ និងកាលរររិចេទរតសាឱ្យាន្តឹម្តូវ 
o រ្រើតមារសំឡីតូចន្ដលភាជ រម់កជាមយួនឹង្រអររ់តសា តាល់យកសំណាកពីកនុង

រនធ្ចមុឹះ ឱ្យដល់ជញ្ញជ ំង្ចមុឹះន្ផ្នកខាងកនុងហាវ ោងំ រដ្ឋយរងវិល ៣ រៅ ៤ជុំ រចួដក
តមារសំឡីរចញែមម  ៗ ដ្ឋកត់មារសំឡីរៅកនុងទីរសូលុយសយុងរនាទ រម់ករងវិល
ឱ្យានរ្ចើនជាង៥ដង រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរដើមបឱី្យតំ កទ់ឹក្សកចុ់ឹះពី
តមារសំឡីឱ្យអស់រទើរដកតមារសំឡីរចញ រេើយរចាលរៅកនុង្ុងសំោមឆ្លង ។  

o រិទគ្មរទីរសូលុយសយុង អ្ងួនឱ្យសពវលអ រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរនាក់
ចំនួន ៣ដំ កចូ់លរៅកនុងរនទឹះរតសា រិទសទិកគរ័រលើរនទឹះរតសារេ័ស រងចារំយៈ
រពល១៥នាទី ដល់៣០នាទី រដ្ឋយមនិឱ្យរលើសពី៣០នាទីរឡើយ ។ 
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ការពិនិតយលទធផ្លរតសារេ័ស រដ្ឋយរលើឧរករ ៍រតសារេ័សម្លនរនាទ តច់ំនួន២ គឺ រនាទ តT់ 
(រតសា) និងរនាទ តC់ (កុង្តូល) ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រសិនររើម្លន
រនាទ តC់(កុង្តូល) 
រឡើងដិត ន្តោម ន
រនាទ តT់(រតសា)  

លទធផ្លអវជិជម្លន 
 

្រសិនររើម្លនរនាទ ត់ 
C(កុង្តូល)រឡើង
ដិត រេើយរនាទ ត ់T(
រតសា)រឡើងដិត  
លទធផ្លវជិជម្លន 

្រសិនររើោម នរនាទ ត់ 
C (កុង្តូល) ន្ត
រនាទ ត ់ T(រតសា)
រឡើងដិត លទធផ្ល
មនិអាចវយតនមល

ាន  

្រសិនររើោម នរនាទ ត់ 
C(កុង្តូល)រឡើង
ដិត រេើយកោ៏ម ន
រនាទ ត ់ T(រតសា) 
លទធផ្លមនិអាច
វយតនមលាន ត្មូវ
ឱ្យរ វ្ើរតសាមាងរទៀត 
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o រររៀររដ្ឋឹះសរមលៀករំពាកក់ារពារ 

 
 
 
 

              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១. រដ្ឋឹះរ្សមនដ ២. រដ្ឋឹះរាងំការពារមុខ 

៣. រដ្ឋឹះអាវរំពង ់ ៤. រដ្ឋឹះរ្សមន្សបករជើង 

៥. រដ្ឋឹះមកួ្គរសក ់ ៦. រដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ 

៧. សម្លអ តនដជាមយួអាល់កុល៧៥ភាគរយ ៨. ពាកម់្ល៉ា ស់ែមី 
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o សំោមន្ដលរ្រើ្ាស់រចួរេើយ រយើងអាចដុតកនុងររតា  ឬដុតកនុង្ុងន្ដក រដើមបី
សម្លល ររ់មរោគ ។ 

១២.៣- រតើ្តូវរ្វើ រតសារេ័សតាមផ្ទឹះយ៉ា ងដូចរមាច?   

ឧរករ ៍រតសារេ័សរកអងទ់ីន្េេនកូវដី-១៩ ក៏្ តូវានអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់រៅ
តាមផ្ទឹះ ឬជាលកខ ៈឯកជន រ៉ាុន្នា្តូវរោរពលកខខ ឌ សុវតថិភាព និងការន្ នាចំាាំចន់ានា 
ន្ដលម្លនកនុងរោលការ ៍ន្ នា ំ។ 

ដំរូង: រលាកអនក្តូវរ្ជើសររ ើសទីតាងំន្ដលម្លនភាពសម្សរ រេើយអនករ្វើសំណាក
អាចរសលៀករំពាក់្ មមតាាន រ៉ាុន្នារលាកអនក្តូវម្លនសម្លា រសំខានរ់ីយ៉ា ងដូចជា៖ 

  

មុនរពលពិនិតយ:  
• ្តូវពិនិតយ្ររភទរតសា កាលរររិចេទ និងរសចកាីន្ នា ំ 

ម្ល៉ា ស រាងំមុខ រ្សមនដ 
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• ររៀរចំឧរករ ៍ន្ដល្តូវរ្រើ្ាស់ ឱ្យាន្គរម់ុខមុនដំរ ើ រការរតសា ម្លនដូចជា  
សូលុយសយុងរ ូេវឺទីរ តមារ គ្មរ រនទឹះរតសារេ័ស និងេវឺត 
 

រពលដំរ ើ រការរតសា: 
• ន្េកកញ្ចររ់តសារេ័ស សររសររ ម្ ឹះ និងកាលរររិចេទរតសាឱ្យាន្តឹម្តូវ 
• តាល់យកសំណាកពីកនុងរនធ្ចមុឹះ ឱ្យដល់ជញ្ញជ ំង្ចមុឹះន្ផ្នកខាងកនុងហាវ ោងំ រដ្ឋយរងវិល 

៣ រៅ ៤ជុំ រចួដកតមារសំឡីរចញែមមៗ ដ្ឋកត់មារសំឡីរៅកនុងទីរសូលុយសយុងរនាទ រ់
មករងវិលឱ្យានរ្ចើនជាង៥ដង រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរដើមបឱី្យតំ កទ់ឹក្សកចុ់ឹះពី
តមារសំឡីឱ្យអស់រទើរដកតមារសំឡីរចញ រេើយរចាលរៅកនុង្ុងសំោមឆ្លង  

• រិទគ្មរទីរសូលុយសយុង អ្ងួនឱ្យសពវលអ រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរនាកច់ំនួន ៣
ដំ កចូ់លរៅកនុងរនទឹះរតសា រិទសទិកគរ័រលើរនទឹះរតសារេ័ស រងចារំយៈរពល១៥នាទី 
ដល់៣០នាទី រដ្ឋយមនិឱ្យរលើសពី៣០នាទីរឡើយ  

• ការពិនិតយលទធផ្លរតសារេ័ស រដ្ឋយរលើឧរករ ៍រតសារេ័សម្លនរនាទ តច់ំនួន២ គឺ 
រនាទ តT់ (រតសា) និងរនាទ តC់ (កុង្តូល)   

  

 

 

 

 

 

 

 

• សំោមន្ដលរ្រើ្ាស់រចួរេើយ រយើងអាចដុចកនុងររតា  ឬដុតកនុង្ុងន្ដក រដើមបសីម្លល រ់
រមរោគ ។ 

្រសិនររើម្លន
រនាទ តC់ (កុង
្តូល) រឡើងដិត 
ន្តោម នរនាទ ត ់T 
(រតសា)  លទធផ្ល

អវជិជម្លន 
 

្រសិនររើម្លន
រនាទ ត ់C (កុង
្តូល)រឡើងដិត 
រេើយរនាទ ត ់T 

(រតសា) រឡើងដិត  
លទធផ្លវជិជម្លន 

្រសិនររើោម ន
រនាទ ត ់C (កុង
្តូល) ន្តរនាទ ត ់ 
T (រតសា) រឡើង
ដិត លទធផ្លមនិ
អាចវយតនមល

ាន 

្រសិនររើោម នរនាទ ត ់C 
(កុង្តូល) រឡើងដិត 
រេើយកោ៏ម នរនាទ ត ់ T 
(រតសា) លទធផ្លមនិ

អាចវយតនមលាន ត្មូវ
ឱ្យរ វ្ើរតសាមាងរទៀត 
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XIII. ការណែទពំាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមសទះ 

ជំងឺកូវដី-១៩ មយួចំនួន្តូវាន្គូរពទយវយតនមលថ្ ោម នកតាា ្រឈមអាចនឹងទទួល
ការពាាលរៅតាមផ្ទឹះ រ្កាមការ្គរ់្ គង ន្ែទ ំនិងពាាលជារជ់ា្រចារំដ្ឋយមស្រនាី-រុគគលិក
សុខាភាិល និងអនកសម័្គចិតា ន្ដលានទទួលការរ ាុ ឹះរណាា ល្តឹម្តូវរដើមប ី   អនុវតារៅតាម
មូលដ្ឋា ន និងតាមការវយតនមលផ្ទឹះររស់អនកជំងឺឱ្យានេមតច់តជ់ាមុនពីមស្រនាីរុគគលិកពាកព់ន័ធ ។ 
ជាមយួោន រនឹះន្ដល រដើមបកីាតរ់នថយការចមលងជំងឺកូវដី-១៩ រៅសម្លជិក្គួសរ ឬសេគមន ៍អនក
ជំងឺកូវដី-១៩ សម្លជិក្គួសរ  មស្រនាីសុខាភាិល និងអាជាញ ្រម្លនសមតថកិចចពាកព់ន័ធ្តូវ 
អនុវតារោលការ ៍ការរង្កា រ និង្តួតពិនិតយពីការចមលងរោគឱ្យានខាជ រខ់ជួន ។ 

១៣.១- រោលការ ៍អនុវតាស្ម្លរ់អនកជំងឺកូវដី-១៩ រៅតាមផ្ទឹះ 

អនកជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដលរៅដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក និងស្ម្លកពាាលរៅផ្ទឹះ ្តូវអនុវតា
ឱ្យខាជ រខ់ជួនតាមរោលការ ៍ដូចខាងរ្កាម៖ 

• អនកជំងឺ្តូវរៅកនុងរនទរផ់្ទឹះដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក្គររ់ពលជាររៀងោល់នែង រេូតទទួលាន
ការអនុញ្ញា តឱ្យរញ្ចរក់ារន្ែទពំាាលរៅផ្ទឹះ 

• តាមដ្ឋនរោគសញ្ញា ៖ វស់ករដា ជាររៀងោល់នែង រៅរពល្ពឹក និងរពលលាង ច  
• រៅដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីសម្លជិក្គួសរ៖ ពាកម់្ល៉ា ស់ជារជ់ានិចច និងរកាគម្លល តពីោន

យ៉ា ងតិច២ន្ម៉្ា ត កនុងករ ីចាាំច់្ តូវពិភាកា
ជាមយួសម្លជិក្គួសរ 

• រ្រើ្ាស់ឧរករ ៍សម្លា រកនុងផ្ទឹះដ្ឋចរ់ដ្ឋយ
ន្ឡកពីសម្លជិក្គួសរ, លាងសម្លអ តសម្លា រ
ទងំរនាឹះជាមយួទឹកសអ ត និងសរ ូ ឱ្យាន
សអ តលអរនាទ រព់ីរ្រើរចួ និងរាកគកស់រមលៀក
រំពាកឱ់្យានសអ ត និងហាលនែងឱ្យានលអ 
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• អនកជំងឺ្តូវរកាអនាមយ័ខាជ រខ់ជួន ពាកម់្ល៉ា ស់
្គររ់ពលរវលា ជាពិរសសអនាមយ័ផ្លូវដរងហើម 
(ឧ. ខទរម់្លត់្ ចមុឹះរៅរពលកអករដ្ឋយរ្រើន្កង
នដរត ់ឬ្កដ្ឋសអនាមយ័ រេើយរចាល្កដ្ឋស
អនាមយ័រនាឹះកនុង្ុងសំោមឱ្យាន្តឹម្តូវ 
និងលាងសម្លអ តនដភាល មៗ) 

• រររិភាគមហូរអាហារន្ដលចមអនិានលអ មហូរ
អាហារម្លនជាតិ្តី សច ់រន្នល ន្ផ្លរឈើ រនថយ
ជាតិខាល ញ់ ជាតិន្រ និងជាតិន្ផ្អម រដើមបជីួយ 
ព្ងឹង្រពន័ធការពារសរពាងគកាយ 

• អនាមយ័លអកនុងកន្នលងរស់រៅ និងរកាអារមម ៍
នឹងេន 
o រ្វើកិចចការរផ្េងៗជា្មមតា ហាត់្ ា 

កនុងផ្ទឹះ សម្លអ តរនទររ់ស់រៅផ្ដទ ល់ខលួន 
រនទរទ់ឹក ្ពមទងំសម្លា ររ្រើ្ាស់     
រផ្េងៗជាររៀងោល់នែង  

o សំ ល់ររស់អនកជំងឺ និង្កុម្គួសរ ្តូវ
ទុកដ្ឋកដ់្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីោន  រិទឱ្យជិតលអ 
រដើមបអីាជាញ ្រចាតន់្ចងតាមនិតិវ ិ្ ីននការ
្គរ់្ គងសំ ល់ចមលងរោគ 

• រញ្ចរក់ារន្ែទពំាាលតាមផ្ទឹះ្រសិនររើអនក
ជំងឺានអនុវតា្តឹម្តូវតាមវធិានការន្ែទំ
ពាាល និងទទួលានការជូនដំ ឹងពីមស្រនាីសុខាភាិលនិងអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន 

• ទំនាកទ់ំនងកនុងករ ីចាាំច ់ និងរនាទ ន ់ រៅកានម់ស្រនាីសុខាភាិលន្ដលទទួលរនទុក 
កនុងមូលដ្ឋា ន ឬទកទ់ងមកទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍ (Hotline) ១២២២ ។ 
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១៣.២- រោលការ ៍សាីពីការរង្កា រ និង្តួតពិនិតយការចមលងរោគស្ម្លរ់អនកន្ែទំ
ន្ដលផ្ាល់ការពាាលរៅតាមផ្ទឹះ 

• លាងសម្លអ តនដឱ្យាន្តឹម្តូវ មុន
រពល និងរនាទ រព់ីានរ៉ាឹះពាល់ជាមយួ
អនកជំងឺកូវដី-១៩ ្គរក់ាររ្វើទ្មងក់ារ 
ឬរ្កាយពីរ៉ាឹះពាល់ទឹករអំិលរផ្េងៗ ឬ
ររសិថ នផ្ដទ ល់ជុំវញិអនកជំងឺកូវដី-១៩ 

• ្តូវរ្វើអនាមយ័នដរៅមុន និងរ្កាយ
រពលររៀរចំចមអនិមហូរអាហារ មុនរពល
រររិភាគ រ្កាយរពលរររិភាគ រ្កាយ
រពលររនាទ ររង ់ និងរៅរពលនដកខវក ់
្រសិនររើនដរមើលរៅមនិកខវករ់ទរនាឹះ អាចរ្រើ្ាស់ទឹកអាល់កុលលាងនដរដើមបី
សម្លល ររ់មរោគកា៏ន។ ស្ម្លរន់ដន្ដលរមើលរៅកខវក ់ ្តូវលាងសម្លអ តនដជាមយួ
ទឹក និងសរ ូ 

• ្តូវផ្ាល់ម្ល៉ា ស់ដល់អនកជំងឺកូវដី-១៩ រេើយឱ្យអនកជំងឺពាកឱ់្យានជារល់ារត់ាមន្ដល
អាចរ្វើរៅាន និង្តូវផ្ដល ស់រាូរជាររៀងោល់នែង ឬរៅរពលរសើមឬកខវក ់ ។ អនកជំងឺ         
កូវដី-១៩ ន្ដលមនិអាច្ទនំឹងការពាកម់្ល៉ា ស់ាន គួរន្តរ្រើ្ាស់វ ិ្ ីរង្កា រអនាមយ័
ផ្លូវដរងហើមឱ្យានខាជ រខ់ជួន នឹង្តូវខទរម់្លត ់ និង្ចមុឹះឱ្យជិតរដ្ឋយ្កដ្ឋសរ្រើរេើយ
រាឹះរចាលរៅរពលកអក ឬកណាា ស់មាងៗ 

• ររស់រររន្ដលរ្រើ្ាស់រដើមបខីទរម់្លត ់និង្ ចមុឹះ្តូវរវចខចរឱ់្យាន្តឹម្តូវរដើមបកីំរទច 
រចាល ឬសម្លអ តឱ្យសអ ត្តឹម្តូវរនាទ រព់ីរ្រើ្ាស់រេើយ(ឧ. ្ តូវរាកសម្លអ តកន្នេង
នដជាមយួនឹងសរ ូ ឬរមៅសរ ូ្មមតាជាមយួនឹងទឹក) 

• អនកន្ែទអំនកជំងឺ្តូវពាកម់្ល៉ា ស់ន្ដលរតឹន្ នជារល់អ រដើមបី្ គរម្លត ់ និង្ចមុឹះ ររើ 
ម្ល៉ា ស់រសើម ឬកខវក់្ តូវរាូរម្ល៉ា ស់ែមីជារនាទ ន។់ ្តូវរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់តាមររចចករទសរដ្ឋឹះ 
ម្ល៉ា ស់សម្សរ ន្ដលមនិ្តូវយកនដរៅរ៉ាឹះនឹងន្ផ្នកខាងមុខររស់ម្ល៉ា ស់រឡើយ រ៉ាុន្នា
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្តូវរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់រនាឹះរចញឱ្យាន្តឹម្តូវ រេើយ្តូវរាឹះម្ល៉ា ស់រនាឹះរចាលភាល មរនាទ រព់ី
រ្រើរេើយ និង្តូវលាងសម្លអ តនដឱ្យម្លន្តឹម្តូវ 

• ្តូវរ្រើ្ ាស់រ្សមនដ និងម្ល៉ា ស់ រ្រើមាងរេើយរាឹះរចាល និងម្ល៉ា ស់រៅរពលផ្ាល់
ការន្ែទមំ្លត ់ ឬផ្លូវដរងហើម និងរៅរពលចាតន់្ចងជាមយួនឹងលាមក ទឹករនាម និង
សំ ល់រផ្េងរទៀតររស់អនកជំងឺកូវដី-១៩ រៅកនុង្ុងសំោម ។ ្តូវលាងសម្លអ តនដ
រៅមុនពាក ់និងរនាទ រព់ីរដ្ឋឹះរ្សមនដ និងម្ល៉ា ស់រចញ 

• ោល់សំ ល់ទងំឡាយន្ដលម្លនពីការន្ែទអំនកជំងឺរៅផ្ទឹះ ្តូវទុកដ្ឋកដ់្ឋចរ់ដ្ឋយ
ន្ឡកពីោន  រិទឱ្យជិតលអ រដើមបអីាជាញ ្រចាតន់្ចងតាមនិតិវ ិ្ ីននការ្គរ់្ គងសំ ល់
ចមលងរោគ 

• ទូរស័ពទរៅកានរ់លខ ១២២២ រដ្ឋយឥតគិតនែល ស្ម្លរព់ត័ម៌្លនទូរៅទកទ់ងការ
ន្ែទ ំនិងពាាលអនកជំងឺកូវដី-១៩ រៅតាមផ្ទឹះ និងការោំ្ ទសុខភាពផ្លូវចិតដ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រវចខចរសំ់ោមខលួន
ឯងឱ្យាន្តមឹ្តវូ 
និងដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក 
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XIV. វីរេុកូវីដ-១៩ បំណបលងែមី “ណដលតា” 

១៤.១- រសចកាីរផ្ាើម 

្គរវ់រុីសទងំអស់ន្តងន្តរំន្រលងខលួន ពី្ររភទរដើមរៅជា្ររភទរផ្េងៗរទៀតរៅកនុង
អំរូរររស់វ ។ យ៉ា ងណាមញិ វរុីសកូវដី-១៩ កម៏្លនការវវិតាលំនាដូំចោន រនឹះន្ដរ  ។ អនកវទិាសស្រសា
កំពុងតាមដ្ឋនពីការរំន្រលងខលួនររស់វរុីសកូវដី-១៩ ន្ដលានរំន្រលងជារ្ចើន្ររភទដូចជា         
អាល់ហាវ  (Alpha), ន្រតតា (Beta), ហាគ ម្ល៉ា  (Gamma)  និង ន្ដលតា ( Delta ) ជារដើម... ។  

 

១៤.២- រតើអវី ន្ដលអនក្តូវយល់ដឹងពីវ រីុសរំន្រលងែមី  ?  

្កុមអនកវទិាសស្រសដ ានឱ្យដឹងថ្ការរំន្រលងែមីររស់វរុីសកូវដី-១៩ ដូចជាវរុីសរផ្េង
ន្ដររំន្រលងខលួនជា្រចារំនាឹះ  ន្ដលអាចរ្វើឱ្យវរុីសម្លនភាព្នជ់ាងមុន និងង្កយឆ្លងោតតាត
ខាល ងំ ្ពមទងំអាចរងាជាជំងឺ្ងន់្ ងរជាងមុន ។ 

ក- វរុីសរំន្រលងខលួនែមី “ន្ដលតា” កនុងចំរណាមរុគគលន្ដលានចាកវ់៉ា កសំ់ងគឺក្មណាស់ រ៉ាុន្នា
្រសិនររើពួករគឆ្លង ពួករគទំនងជាមនិម្លនរោគសញ្ញា ្ងន់្ ងរឬ្តូវការស្ម្លកពាាលរៅ
មនទីររពទយរទ  

ខ- មនុសេភាគរ្ចើនន្ដលឆ្លង “ន្ដលតា” គឺមនិានចាកវ់៉ា កសំ់ងរេើយម្លនហានិភយ័ខពស់នន
ការវវិតារៅជាម្លនរោគសញ្ញា ្ងន់្ ងរន្ដល្តូវការស្ម្លកពាាលរៅមនទីររពទយ  
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គ- វរុីសរំន្រលងខលួនែមី “ន្ដលតា” ឆ្លងរទវរដងជាងវរុីសកូវដី-១៩ ពូជមុនៗ និងឆ្លង្រន្េល៥០% 
រ្ចើនជាងពូជវរុីសកូវដី-១៩ រំន្រលងនានាន្ដលគួរឱ្យ្ពួយារមារផ្េងរទៀត  

 - ភស័ាុតាងែមីៗរង្កហ ញថ្រទឹះរីជារុគគលន្ដលានឆ្លង “ន្ដលតា” ករ៏ដ្ឋយ កព៏ួករគរៅន្ត
អាច្រឈមនឹងហានិភយ័ននការឆ្លងរឡើងវញិ ។  

១៤.៣- រតើរយើង្តូវរ្វើដូចរមាច រដើមបកីារពារការចមលងកូវដី-១៩ រំន្រលងែមី ? 

ររើរទឹះរីជា វរុីស “ន្ដលតា” រនឹះ ានរំន្រលងខលួននិងចមលងពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេ 
រផ្េង រៗទៀតរលឿនរេ័សយ៉ា ងរនឹះករ៏ដ្ឋយ កអ៏នកវទិយសស្រសារៅន្តរង្កហ ញថ្ វធិានការសុខាភាិល 
៣ការពារ និង៣កុំ រៅន្តជាវធិានការចាាំចស់្ម្លរក់ារពាររុគគលម្លន ក់ៗ  ្គួសរ និងសេគមន ៍
ពីជំងឺកូវដី-១៩ ាន ។ 

សូមរមួោន អនុវតា វធិានការ ៣ការពារ ៣កុំ ឱ្យានេមតច់ត ់និង្តឹម្តូវ រេើយ្គរ់ៗ
ោន ្តូវរៅទទួលវ៉ា កសំ់ងរៅរពលដល់រវនររស់ខលួន ។  

៣ការពារ 
 

ទី១៖ ្តូវនាោំន ពាកម់្ល៉ា ស់ឱ្យ
ាន្គរោ់ន  និង្គរទី់កន្នលង
ជាពិរសសរៅតាមទីកន្នលង  
សធារ ៈ ។ 
 

ទី២៖ ្តូវលាងសម្លអ តនដ
ជាមយួសរ ូនិងទឹកសអ ត ឬ
ជាមយួអាល់កុល ឬន្េេលជា
្រចា ំនិងឱ្យានញឹកញារ ់ជា
ពិរសសមុនរពលរររិភាគ
អាហារ និងរ្កាយរពលាន
រ៉ាឹះពាល់វតថុរផ្េងៗ ។ 

ទី៣៖ ្តូវរកាគម្លល តសុវតថិភាព
រុគគលរដ្ឋយ្តូវរៅឃាល តពីោន
យ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត ។ 
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៣កំុ 
 

ទី១៖ កុំចារន់ដោន  រដ្ឋយង្កក
មករ្រើវរប្មសំ៌ពឹះររស់ន្ខមរ
រយើងជាជំនួសវញិ ។ 
 

ទី២៖ កុំរៅកន្នលងណាន្ដល
ម្លនមនុសេរ្ចើន ។ 
 

ទី៣៖ កុំរៅកនុងរនទររ់ិទជិត  
ោម នខយល់រចញចូល ជា
ពិរសសរនទរន់្ដលម្លន
ម្ល៉ា សីុន្តជាក ់។ 

 

 

  

ចូលរមួកនុងយុទធនាការទទួលការចាក ់វ៉ា កសំ់ង្រឆ្ងំកូវដី-១៩  
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“ រមួគ្នន ទទលួខុេក្តវូទប់សា ត់ 
ការចមលងវីរេុកវូដី-១៩ ”  
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រោះព មភ និងដកសស្រមួលរលីក ី៣ (ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២១) 
រោះព មព និងដកសស្រមួលរលីក ី៣ (ដខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១) 
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I. អំពីជំងឺកូវីដ-១៩  

១.១- និយមន័យននជំងឺកូវដី-១៩ 

ជំងឺកូវដី-១៩ គឺជាជំងឺផ្លូវដរងហើម រ៉ាឹះពាល់សួត្ងន់្ ងរ រងារដ្ឋយវរុីសកូវដី-១៩ែមី ន្ដល
រករ ើញរៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ជំងឺរនឹះ អាចឆ្លងពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេម្លន ក់រទៀតាន រេើយ
ានឆ្លងោតតាតរសទើរ្គរ់្ររទស និង្តូវានអងគការសុខភាពពិភពរលាក្រកាសជាជំងឺឆ្លង
ជាសកលរៅនែងទី១១ ន្ខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

១.២- ការចមលងវរីុសកូវដី-១៩ 

វរុីសកូវដី-១៩ អាចឆ្លងពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេដនទរទៀត តាមរយៈដំ កទ់ឹកតូចៗ 
ន្ដលខាទ តរចញពីម្លតអ់នកម្លនវរុីសកូវដី-១៩រនឹះ រៅរពលនិយយ ឬ កអក ឬកណាដ ស់ ។ តំ ក់
ទឹកម្លតតូ់ចៗទងំរនាឹះអាចជារន់ឹង ម្លត ់្ ចមុឹះ ន្ភនក អនករៅជុំវញិ រេើយចូលរៅកនុងខលួនមនុសេ ។ 
ការចមលងរនឹះអាចរកើតរឡើងរៅរពលមនុសេរៅជិតៗោន កនុងចម្លង យតិចជាង១,៥ន្ម៉្ា ត ។ 
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រលើសពីរនឹះការចមលងក៏អាចរកើតម្លនតាមរយៈ ៖ 
• ការរ៉ាឹះពាល់សនិទធសន លជាមយួអនកជំងឺ ដូចជា ការរែើរ ឬ ចារន់ដជារដើម 
• ការរ៉ាឹះពាល់ជាមយួវតថុរ្រើ្ាស់ ឬ នផ្ទោរ ន្ដលវរុីសរនឹះអាចរតាងជារដូ់ចជា ៖ 

o ្កដ្ឋស កន្នេង ឬ ្កម្លន្ដលអនកម្លនជំងឺរ្រើរៅរពលកអក ឬកណាដ ស់ 
o ទូរស័ពទនដ កុំពយូទ័រ រ ចិ គនលឹឹះទវ រ រ ូតុងជរ ដើ រយនដ រង្កា ន់នដជរ ដើ រ តុ រៅអីជារដើម ។ 
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ជំងឺកូវដី-១៩ ង្កយឆ្លងោតតាតរលឿន រៅកនុងសេគមន ៍។ ការឆ្លងោតតាតរនឹះ អាច
រកើតរឡើងតាមរយៈការចមលងវរុីសកូវដី-១៩ រៅអនកជុំវញិពីអនកជំងឺកូវដី-១៩ និងអនកឆ្លងជំងឺ     
កូវដី-១៩រទឹះជាអនកទងំរនាឹះមនិទនរ់ចញរោគសញ្ញា  ឬធាល កខ់លួនឈកឺរ៏ដ្ឋយ ។ 

១.៣- រោគសញ្ញា  

អនកជំងឺកូវដី-១៩ ម្លនរោគសញ្ញា រ្ចើនសណាា ន ។ អនកខលឹះោម នរោគសញ្ញា ទល់ន្តរសឹះ 
អនកខលឹះម្លនតិចតួច ឬអនកខលឹះម្លនរោគសញ្ញា ្ងន់្ ងរ ។ 

រោគសញ្ញា ជំងឺកូវដី-១៩ អាចនឹងរលចរចញ កនុងរយៈរពលចារ់ពី ១ នែង រៅ ១៤ នែង 
រនាទ រព់ីអនកជំងឺានឆ្លងវរុីសកូវដី-១៩រនឹះ ។ សូមទំនាកទ់ំនងរៅកានទូ់រស័ពទទន់រេតុការ ៍
រលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល ររើអនកសងេយ័ថ្ អនកអាច្រឈមឆ្លងនឹងជំងឺកូវដី-១៩ រៅតាម
សថ នភាពខាងរ្កាម ៖  

ជំងឺកូវដី-១៩ 

មិនមានរោគសញ្ញា  មានរោគសញ្ញា  

មានរោគសញ្ញា ធ្ងន់ធ្ងរ មានរោគសញ្ញា ស្រាល និងមធ្យម 

រតៅ ខ្លួន ៣៧.៥ អងារស 
ផ្តៅ ាយ រ ៀរសំរោរ 
ពិោកដកដរងហីម 

រតៅ ខ្លួនខ្ល ងំ ៣៨.៥ អងារស 
- ដរងហីមញាប ់ -  ត់ 
- រោគសញ្ញា រសេងៗ រ ៀត ដូចជាអស់
កមាល ងំ ឈកឺាល ឈាឺចដ់ ំ ោក និង
ោតប់ងរ់សជាតិ ឬកលិន 

របសីងេយ័ថាមានជងំកូឺវដី-១៩ 
សូម នំាក់ នំង រៅកាន់ ូរស័ពទ
ទាន់រ ត ការណ៍ ១១៥ ។ 
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II.  វិធានការការពារ 

  ជំងឺរនឹះ អាចការពារានរដ្ឋយវធិានការការពារសមញ្ាៗ រដើមបកីាតផ់្ដដ ចន់្ខេចង្កវ កច់មលង
ជំងឺកូវដី-១៩  រដ្ឋយរមួម្លន កាតរ់នថយជាអតិររម្ល នូវការយកនដមករ៉ាឹះពាល់ន្ភនក ្ចមុឹះ និង
ម្លត ់។ ការលាងនដ អនាម័យផ្លូវដរងហើម និងការរកាគម្លល តសុវតថិភាព  ។ 

 

២.១- ការលាងនដ 

 ការលាងសម្លអ តនដ គឺម្លនសរសំខាន់ណាស់ រ្ពាឹះជាវ ិ្ ីការពារដ៏ចមបងពីការឆ្លងរោគរផ្េង  ៗ។ 
ការលាងសម្លអ តនដន្ដល្តឹម្តូវជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ពី៤០ រៅ ៦០វនិាទី គឺអាចជ្មឹះ
រមរោគរចញពីនដាន ។  កនុងករ ីន្ដលការលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ តមនិអាចរ្វើរៅ
ាន អនកអាចលាងនដជាមយួទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល ន្ដលម្លនក្មតិអាល់កុល ពី
៧០% រៅ៨០%  កនុងរយៈរពលពី២០ រៅ៤០វនិាទី រដើមបសីម្លល ររ់មរោគ ។ ការលាងនដ
ជាមយួអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល អាចរ្វើានកនុងករ ីនដសងួត មនិម្លន្រឡាកជ់ារជ់ាមយួដ ី
សរធាតុគីម ីឬរលាេៈធាតុរផ្េង ។ 
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រតើអនក្តូវលាងនដរៅរពលណា? 
ការលាងសម្លអ តនដឱ្យានញឹកញារជ់ាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់

កុលន្េេលជាពិរសស ៖ 
• រនាទ រព់ីកអក ឬកណាដ ស់  
• ន្ែទអំនកជំងឺ  
• មុនរពល ឬអំឡុងរពល ឬរនាទ រ់ពីររៀរចំអាហារ  
• មុនរពល ឬរ្កាយរររិភាគអាហារ  
• រ្កាយររនាទ រង ់ 
• រនាទ រព់ីរ៉ាឹះពាល់សតវ ឬលាមកសតវ  
• រៅរពលនដកខវក់ ។ល។ 
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រររៀរលាងនដឱ្យាន្តឹម្តូវ ៖ 
        ការលាងនដឱ្យាន្តឹម្តូវម្លន ៦ ជំហានដូចខាងរ្កាម ៖ 
• លាងជាមយួសរ ូ និង ទឹកសអ ត៖ 

o រយៈរពលពី ៤០ រៅ ៦០វនិាទី  
o សម្លា រម្លន ទឹក និង សរ ូ ( សរ ូរមៅ ដុំ និងទឹក)  
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• ការលាងជាមយួទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល ៖ 
o រយៈរពលពី ២០ រៅ ៤០វនិាទី  
o សម្លា រម្លន ទឹកអាល់កុល ឬអាកុលន្េេល ក្មតិពី ៧០% រៅ ៨០% ។ 
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្រសិនររើពុំម្លនសរ ូ និងទឹកសអ ត ស្ម្លរ់លាងនដរទរនាឹះ រតើ្តូវរ្វើដូចរមដច?   

អនកគួររ្ជើសររ ើសសរធាតុណាមយួខាងរ្កាមរនឹះ អាចលាងនដជំនួសសរ ូានដូចជា ៖ 
• កាកការេវ  
• អំរិល  
• រផ្ឹះ  
• ខាច ់ 
• ្សកីដូង ។ 

 
អនកគួររ្ជើសររ ើស្រភពទឹកណាមយួខាងរ្កាមរនឹះ អាចលាងនដជំនួសទឹកសអ តាន ៖ 

• ទឹកទរនល  
• ទឹកសមុ្ទ  
• ទឹកអងារ  
• ទឹក្សុឹះរន្នល ។ 

 
 
* មនិ្តឹមលាងសម្លអ តនដររស់អនករទ ្តូវលាងសម្លអ តសម្លា រន្ដលអនករ្រើ្ាស់ជា្រចាឱំ្យ
ានញឹកញារ ់។ 
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២.២- អនាម័យផ្លូ វដរងហើម 

អនាមយ័ផ្លូវដរងហើម ម្លនសរសំខានណ់ាស់ រៅកនុងជីវតិរស់រៅ ជាពិរសសរៅកនុងអំឡុង
រពលននការោតតាតជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដលឆ្លងតាមផ្លូវដរងហើម រេើយរ្វើឱ្យរ៉ាឹះពាល់ដល់សួត ឬ  
ទងសួត្ងន់្ ងរ ។ អនុវតដអនាម័យផ្លូវដរងហើមជា្រចាដូំចជា ៖  

ក. ខទរម់្លត ់នងិ្ចមឹុះ 
       រុគគល្គររូ់រ្តូវខទរ់ម្លត ់និង្ចមុឹះ រៅរពលកអក ឬកណាដ ស់ រដ្ឋយរ្រើកន្នេង  ្កម្ល ឬ  
ន្កងនដ ឬ ្កដ្ឋស រចួរាឹះ្កដ្ឋសរចាលរៅកនុង្ុងសំោមន្ដលរិទជិត ។  រចៀសវងយកនដ
រ៉ាឹះពាល់នផ្ទមុខ រមួម្លន ន្ភនក ម្លត ់្ចមុឹះ និង ហាមរ៉ាឹះពាល់ជិតសនិទធជាមយួអនកន្ដលម្លន្គុន
រៅដ  កអក ឬ ផ្ដដ សយ ។ 
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ខ្. ការពាកម់្ល៉ា ស់្តមឹ្តវូ 

្តូវពាក់ម្ល៉ា ស់រដ្ឋយ្គររលើម្លត ់ និង្ចមុឹះរដើមបកីារពារតំ កទ់ឹកម្លតតូ់ចៗរៅអនកដនទ 
និងពីអនកដនទមកអនក រដើមបរីង្កា រការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ និងជំងឺផ្លូវដរងហើមរផ្េងៗ រទៀត ។ 
រតើ្តូវពាកម់្ល៉ា ស់រៅរពលណា? 
• រៅទីសធារ ៈន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន  
• ្ា្ស័យទកទ់ងជាមយួអនកដនទ    
• រៅជិត ឬ ន្កបរអនកជំងឺ  
• ម្លនករ ីចាាំច ់ 
• រៅរពលតំរន់ររស់អនក្តូវ 

ានចាតទុ់កជាតំរន់ន្ដល 
្តូវម្លនកាពវកិចចពាកម់្ល៉ា ស់ ។ 
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រតើគរួពាកម់្ល៉ា ស់ (ម្ល៉ា ស់រវជជសស្រសដ) រររៀរណារទើរ្តឹម្តូវ? 
១- មុនរពលពាកម់្ល៉ា ស់ ៖ 

មុនពាកម់្ល៉ា ស់ ្តូវលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល 

 
 

២- រពលពាកម់្ល៉ា ស់ ៖ 
ដ្ឋក់្ ទនុងន្ដករៅរលើខទង់្ចមុឹះ ្សកានាគន្ររចុឹះរ្កាម រចួ្ចាច់្ ទនុងន្ដកឱ្យ្សរ

រៅនឹងរកាា ង្ចមុឹះ ទញន្ផ្នកខាងរ្កាមឱ្យជិតរ្កាមចង្កា  រចួពាកន់្ខេម្ល៉ា ស់រៅ្តរចៀក ។ រៅ
រពលកំពុងពាក់ ហាមយកនដមករ៉ាឹះពាល់ម្ល៉ា ស់ ។ 
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  ៣- រពលរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ 
មុនរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ និងរ្កាយរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់្តូវលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល  

ឬអាល់កុលន្េេល រេើយរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់រដ្ឋយកានន់្ខេពីខាងរ្កាយគុមព្តរចៀក រចួរាឹះរចាល
កនុង្ុងសំោមឱ្យាន្តឹម្តូវ និងលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុល
ន្េេលភាល ម រ្កាយរពលរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ ។ 

 

• សម្លគ ល់ ៖  
      ១- រពលរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់រចញ  ហាមរ៉ាឹះពាល់នផ្ទខាងមុខននម្ល៉ា ស់  
       ២- ម្ល៉ា ស់រ្រើានន្តមាងគត ់មនិ្តូវរ្រើរឡើងវញិរទ  
       ៣- ្តូវដូរម្ល៉ា ស់ែមីសអ ត ្រសិនររើកនុងអំឡុងរពលពាកម់្ល៉ា ស់ ម្លនរសើម ឬខូច  
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២.៣- រកាគម្លល តសុវតថិភាព 

ការរកាគម្លល តសុវតថិភាព គឺជាការអនុវតដននូ៍វគម្លល តសុវតថិភាពសងគម និងគម្លល តសុវតថិភាព
រុគគល រដើមបកីាត់ផ្ដដ ចន់្ខេចង្កវ ក់ចមលងជំងឺកូវដី-១៩ ។ 
   ក- ការរកាគម្លល តសុវតថិភាពសងគម គឺជាការកាតរ់នថយការជួរជុំោន រលើសពីពីរនាក ់ រដ្ឋយ
រយើង្តូវអនុវតដតាមវធិានការដូចខាងរ្កាម ៖  
• រចៀសវង ឬររើរចៀសមនិាន ្តូវកាតរ់នថយឱ្យានជាអតិររមិ្ល នូវការជួរជុំោន កនុង

សងគម ន្ដលម្លនមនុសេម្លន រ្ចើនដូចជា ការររៀរអាពាេ៍ពិពាេ៍ ពិ្ីរុ យនានា ម្លន
ដូចជាការជួរជុំោន កនុងពិ្ីរុ យជាតិ ពិ្ីរុ យសសនា ពី្ីរុ យ្រនព ី ឬពិ្ី
រុ យរផ្េងៗ ការ្រគុំតស្រនដី ការរដើររលងជួរជុំ រររិភាគអាហារជាមយួមតិដភកដិខាងរ្ៅផ្ទឹះ 
ការជរួជុំពិ្ីខួរកំរ ើ ត ឬការរ វ្ើពិ្ីរឡើងផ្ទឹះកនុង្ទង់្ ទយ្ំ ការរ វ្ើដំរ ើ រកំសនដ 
្រមូលផ្ដុ ំោន រ្ចើនជារដើម 

• រចៀសវងការហាត់្ា ជា្កុមរៅតាមកលិរ ឬហាតជ់ា្កុមរៅទីតាងំន្ដលជាការ
្រមូលផ្ដុ ំោន រៅកនុងទីកន្នលងន្ដលរិទជិត  

• រចៀសវងទីកន្នលងន្ដលម្លនមនុសេម្លន រ្ចើន ។ 
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• អនកន្ដលម្លនហានិភ័យ
ខពស់ននការចមលងជំងឺ ដូចជា
ជនចាស់ជោ   ជនន្ដល
ម្លនជំងឺ្រចាកំាយ ស្រសដី
ម្លននផ្ទរពាឹះ និងកុម្លរតូចៗ
ជារដើម មនិ្តូវចូលរមួ
ដំរ ើ រជួរ្រជុំោន  ឬររើ
ម្លនការចាាំចរ់ំផុ្តរនាឹះ
្តូវន្តម្លនការអនុវតដនក៍ិចចការពារខលួនឱ្យានលអ និងផ្ដល់មរ្ាាយជំនួសវញិ (ឧ. រ្រើ
ទូរស័ពទរ្រើជាសរសំរឡង   រ្រើជាន្ររទំនាកទ់ំនងតាមវរីដអូ  ឬការសររសរជារដើម)  
ស្ម្លរ់ការចូលរមួររស់ពួករគ  

• លុររចាល ឬពនារររពលការជួរជុំ  ឬការ្រជុំនិង្ពឹតដិការ ៍ន្ដលរងាឱ្យម្លនមនុសេ    
រ្ចើន 

• មនិគួររចញរៅរ្ៅផ្ទឹះ ររើមនិចាាំច ់។ 
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ខ- ការរកាគម្លល តសុវតថិភាពរុគគល គឺជាការរកាគម្លល តសុវតថិភាពពីម្លន ករ់ៅម្លន ក់រទៀត ដូចជា 
អងគុយ ឈរ ឬឈររងច់ា ំឬឈរជន្ជកោន  ឱ្យានយ៉ា ងតិចពី ១,៥ ន្ម៉្ា តរឡើងរៅរដ្ឋយសរវរុីស
កូវដី-១៩ អាចចមលងតាមតំ ក់ទឹកម្លតតូ់ចៗរៅរពលន្ដលរយើងនិយយ ឬកអក កណាដ ស់ និង
តាមរយៈការរ៉ាឹះពាល់ទឹករអំិលផ្លូវដរងហើមននសរោីងគកាយមនុសេ ឬការរ៉ាឹះពាល់សតវជារដើម ។ 

ដូរចនឹះរយើងទងំអស់ោន ្តូវអនុវតដដូចខាងរ្កាម៖ 

• រចៀសវងការឱ្ររែើរ ចារន់ដោន រៅរពលជួរោន  រដ្ឋយជំនួសមកវញិនូវការអនុវតដនក៍ារ      
សំពឹះោន  ឬការរលើកនដរ្វើជាសញ្ញា    ឬការងកក់ាល   ន្ដលម្លនចម្លង យគម្លល តពីោន
យ៉ា ងតិច១,៥ ន្ម៉ា្តរឡើងរៅ  

• ្តូវរកាគម្លល តពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេម្លន ករ់ទៀតយ៉ា ងតិចឱ្យាន១,៥ន្ម៉្ា ត រ្រើម្ល៉ា ស់ 
ឬរ្រើ្កម្ល ឬកន្នេង ្ពមទងំអនុវតដអនាមយ័នដសអ ត   ជានិចច រៅតាមទីកន្នលងដូចជា 
កន្នលងរ្វើការ ទីកន្នលងសធារ ៈ រៅតាមរភាជនីយដ្ឋា ន  អាហារដ្ឋា ន  ទីកន្នលងកំសនដ
លន្មហកាយ ទីកន្នលងរទសចរ ៍នានា ឬមរ្ាាយរ្វើ ដំរ ើ រ ជារដើម  

• កនុងករ ីម្លនការ្រជុំ ការរ ដុ ឹះរណាដ ល និងសិកាខ សលា (ន្ដលចាាំច់្ តូវរ្វើ) អនក
ររៀរចំ្តូវធានាថ្ រនទរ់្ ំ ម្លនខយល់រចញចូល ្តូវររៀរចំឱ្យរកាគម្លល តពីមនុសេម្លន ក់
រៅមនុសេម្លន ករ់ទៀតយ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉ា្ត វស់ករដដ រុគគលចូលរមួ អនកចូលរមួទងំអស់
្តូវពាក់ម្ល៉ា ស់ និងអនុវតដការលាងនដជារជ់ា្រចាជំារដើម ។ រុគគលន្ដលម្លនរញ្ញហ  
សុខភាព មនិ្តូវានអនុញ្ញា តចូលរមួរនាឹះរទ ។ 
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III. សេចកដីណែនរំបេ់ក្កេងួេខុាភិបាលកនុងការការពារ
ជំងឺកូវីដ-១៩ សៅតាមទីតាងំសសេងៗ 

ជំងឺកូវដី-១៩ គឺជាជំងឺផ្លូវដរងហើមមយួ ន្ដលានោតតាតសឹងន្ត្គរ់្ ររទសរៅកនុង               
ពិភពរលាក។ រលើសពីរនឹះរទៀតជំងឺកូវដី-១៩ ករ៏ៅន្តជារញ្ញហ សុខភាពសធារ ៈ្ងន់្ ងរកនុង
្ររទសមយួចំនួនរលើពិភពរលាក និងកនុងតំរនអ់ាសីុអារគនយ ៍។ ្ ររទសកមពុជារៅន្តម្លនរញ្ញហ
្រឈមនឹងជំងឺរនឹះរៅរឡើយ ដូរចនឹះរេើយរទើរ្កសួងសុខាភាិលានន្ នានូំវរររៀររស់រៅ
ន្ររែមី “New normal” រដើមបទីរស់ា តជ់ំងឺរនឹះ ។ 

៣.១- វធិានការការពារជំងឺកូវដី-១៩ រៅកន្នលងរ្វើការ 

• ្តូវម្លនទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេលស្ម្លរល់ាងនដ និងម្លនកន្នលងស្ម្លរល់ាង
សម្លអ តនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត  

• ជំរុញឱ្យម្លនការលាងសម្លអ តនដឱ្យាន្តឹម្តូវ និងញឹកញារ ់ 
• រកាអនាមយ័ផ្លូវដរងហើមដូចជា   ្តូវម្លនម្ល៉ា ស់  ្កដ្ឋស  ស្ម្លរ់រុគគលិករៅរពល  កអក

កណាដ ស់ និងម្លន្ុងសំោមរិទជិត  
• ររើសិនជារុគគលិកម្លនការរ្វើដំរ ើ រ គួរពិភាកាជាមយួមស្រនដីជំនាញខាងន្ផ្នករ្វើដំរ ើ រ 
• ្រសិនររើរុគគលិកម្លនអាការៈ ផ្ដដ សយតិចតួច កអកតិច ៗ ឬរៅដ ខលួនតិចៗរនាឹះ ្តូវរ្វើ

ការន្ នាដំល់រុគគលិក ឬអតិែិជនរនាឹះឱ្យស្ម្លករៅផ្ទឹះ ។ 
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៣.២- វធិានការការពាររៅរភាជនីយដ្ឋា ន អាហារដ្ឋា ន ឬហាងលក់អាហាររផ្េងៗ 

1. រុគគលិកររ្មើការរៅតាមរភាជនីយដ្ឋា ន  អាហារដ្ឋា ន  ហាងការេវ  និងហាងលក់
អាហាររផ្េងៗរទៀត  ្តូវរ្វើអនាមយ័ខលួនឯង   លាងសម្លអ តនដ និងអនាមយ័ផ្លូវដរងហើមជា
រទៀងទត់រេើយ្តូវពាក់ម្ល៉ា ស់ឱ្យាន្តឹម្តូវជានិចច 

2. ្តូវររៀរចំឱ្យម្លនកន្នលងលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ឬជាមយួទឹកអាកុល ឬ      
អាល់កុលន្េេល ។ រលើកទឹកចិតាអតិែិជនឱ្យលាងនដមុននឹងទទួលទនអាហារ  

3. ន្ នាអំតិែិជន ឱ្យរកាគម្លល ត រវងរភញៀវម្លន ក់រៅរភញៀវម្លន ករ់ទៀត ចម្លង យយ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉ា្ត 

4. ររៀរចំតុឱ្យានឆ្ង យពីោន  គឺរភញៀវ ៤នាក់ កនុងនផ្ទ ១០ន្ម៉្ា តការរ ៉ា ។ ររៀររៅអីឱ្យរភញៀវ
អងគុយ ពីខនងម្លន ក់ រៅខនងម្លន ករ់ទៀតយ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត  

5. ចំរពាឹះរភាជនីយដ្ឋា នន្ដលម្លនអាហាររ ូរេវ ្តូវរាូរឧរករ ៍ចារម់ហូរឱ្យានញឹកញារ ់
និង្តូវសម្លអ តទីកន្នលងដ្ឋក់មហូរជានិចច រនាទ រ់ពីរភញៀវានរ្រើ ។ ជូតសម្លអ តម្ល៉ា សីុនឆ្ុង 
ការេវ ឬម្ល៉ា សីុនរភសជជៈឱ្យានញឹកញាររ់នាទ រព់ីរភញៀវម្លន ក់ៗ រ្រើរចួ  

6. លាងសម្លអ តចាន  សល រ្ពា សម ការំិត សម្លា ររ្រើ្ាស់  ក្ម្លលតុ  ្ពមទងំរ្វើការ       
សមងួតឱ្យាន្តឹម្តូវ  

7. រកាអនាមយ័ចំ ីអាហារ ដូចជារកាភាពសអ តកនុងផ្ទឹះាយ លាងនដ និងសម្លា ររ្វើមហូរ 
ចមអនិអាហារឱ្យានឆ្អិនលអ  ទុកដ្ឋកអ់ាហាររៅ  និងឆ្អិនដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីោន   ទុកដ្ឋក់
អាហារកនុងសីតុ ហ ភាពសុវតថិភាព   និងរ្រើ្ាស់ទឹកសអ ត   និងវតថុធាតុរដើមលអស្ម្លរ់
ចមអនិអាហារជារដើម  

8. ្តូវរិទម្ល៉ា សីុន្តជាក់ ររើកកង្កហ រជំនួស និងររើករងអួច រដើមបឱី្យម្លនខយល់រចញចូលជា         
្រចា ំ។ 
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ការការពាររៅរភាជនីយដ្ឋា ន អាហារដ្ឋា ន ឬហាងលកអ់ាហាររផ្េងៗ 
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៣.៣-  វធិានការការពាររៅរពលរដើរផ្ារ ទិញអីវ៉ា ន់  

្តូវពាក់ម្ល៉ា ស់រៅរពលរលាកអនករដើរផ្ារ ទិញអីវ៉ា ន ់ និង្តូវរកាគម្លល តពីម្លន ករ់ៅ
ម្លន កយ់៉ា ងតិច១,៥ ន្ម៉ា្ត ។ 

 

រនាទ រព់ីទិញមហូរអាហារពីផ្ារ រលាកអនក្តូវរ្វើអវីខលឹះ? 
 

1. លាងសម្លអ តនដររស់រលាកអនកជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ តរៅមុនរពលចារក់ានអ់ាហារ  
2. លាងរន្នល និងន្ផ្លរឈើជាមយួទឹកសអ ត មុននឹងយកមករររិភាគ  
3. ដ្ឋកម់ហូរអាហារន្ដលង្កយខូចឱ្យានរលឿនតាមន្ដលអាចរ្វើានរៅកនុងទូទឹកកក ឬ

្ុងទឹកកក ន្ដលម្លនសីតុ ហ ភាពរ្កាម ៥ អងារស រដើមបរីកាគុ ភាព  
4. ចមអនិមហូរអាហារឱ្យានឆ្អិនលអ ពិរសសគឺសច់សតវ ស ុត និងរ្គឿងសមុ្ទរៅរពល

រលាកអនកទិញមហូរអាហារ ន្ដលឆ្អិន្សរ់ រៅតាមផ្ារ ឬតាមដងផ្លូវ ្តូវ្ាកដថ្
អាហារទងំរនាឹះម្លនសុវតថិភាព ។ 
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៣.៤- វធិានការការពាររៅកន្នលងកាត់សក់ និងកន្នលងន្ែរកាសមផសេ 

1. ជាងកាតស់ក់ និងអនកកាតស់ក ់ ្តូវពាកម់្ល៉ា ស់ឱ្យាន្តឹម្តូវ ។ រៅរពលកាតស់ក់   
ម្លន ក់ៗ ចរស់ពវ្គរ ់ ជាងកាតស់ក់្ តូវលាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ឬលាងនដ
នឹងទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេលមុនរពលកាត់សកជូ់នរភញៀវម្លន ករ់ទៀត  

2. ្តូវរកាអនាមយ័សអ តលអ រៅកន្នលងកាតស់ក ់ ឬកន្នលងន្ែរកាសមផសេ រដ្ឋយជូត
សម្លអ តោល់រពលម្លនរភញៀវមកកាតស់ក់ ឬរករសវន្ែរកាសមផសេ  

3. សម្លា រស្ម្លររ់្រើកាត់សក ់ឬរសវន្ែរកាសមផសេ្តូវសម្លអ ត (ររើលាងជាមយួសរ ូ
មនិាន គួរ្តាជំាមយួទឹកអាល់កុលពី៤០ រៅ ៦០វនិាទីជាចាាំច)់ ររៀងោល់រពល
រ្រើ្ាស់សម្លា រ ទងំអស់រនាឹះរចួ ឬមុនរពលរ្រើ្ាស់រលើរុគគលម្លន ករ់ទៀត  

4. ជាងកាតស់ក់ ឬអនកន្ែរកាសមផសេ្តូវពាករ់្សមនដែង់ាល សទិក ឬេាង ់  
5. រៅអីអងគុយកាត់សក់ ឬន្្គស្ម្លរន់្ែរកាសមផសេ្ តូវដ្ឋក់គម្លល តពីោន យ៉ា ងតិច១,៥ ន្ម៉្ា ត  
6. រពលកាត់សក ់រពលរ្វើសក ់ឬរសវន្ែរកាសមផសេរផ្េងៗ ្តូវរចៀសវងការនិយយ

សដីទល់មុខោន  (ររើរចៀសមនិាន និយយឱ្យតិចរំផុ្ត រេើយន្ររមុខរចញពីោន កុំឱ្យ
ទល់មុខោន )។ រុគគលនីមយួៗ អាចអនុវតដការរការរោមមុខររស់ខលួនរដ្ឋយខលួនឯងាន  

7. រ្កាយពីកាត់សករ់ចួ ្តូវងូតទឹក ដុសសរ ូ កកស់ក់ សម្លអ តខលួន្ា ភាល មៗមុននឹង
ជួរជាមយួសម្លជិក្គួសររៅកនុងផ្ទឹះ  

8. ទងំជាងកាត់សក ់ និងអនកកាត់សក ់ រចៀសវងការចារ់នដោន  និងរចៀសវងការរ៉ាឹះ
ពាល់ោន ផ្ដទ ល់អំឡុងរពលកាត់សក ់ឬសកមមភាពន្ែរកាសមផសេ ។ 
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៣.៥- វធិានការការពាររៅរពលរ្វើដំរ ើ រ 
 

៣.៥.១- កនុងអឡុំងរពលម្លនជងំកូឺវដី-១៩ អនកមនិគរួរ្វើដរំ ើ ររទ លុឹះ្តាន្តម្លនករ ីចាាំច ់

កនុងករ ីរនឹះ អនកអាចអនុវតដតាមការន្ នាដូំចខាងរ្កាម ៖ 

ក- មនុរពលរឡើងរលើមរ្ាាយរ្វើដរំ ើ រ 

1. រ្ជើសររ ើសមរ្ាាយរ្វើដំរ ើ រន្ដលទូលាយអាចរកាគម្លល តាន  
2. លាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹក ឬទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេលមុននឹងរឡើង 

យនយនា  
3. ្រសិនររើម្លនអាការៈរៅា ខលួន កអក ឬពិាកដកដរងហើម សូមស្ម្លករៅផ្ទឹះ រចួទកទ់ង

ទូរស័ពទទន់រេតុការ ៍រៅរលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល និងជូនដំ ឹងដល់
និរយជក ។ 

ខ- រៅរលើមរ្ាាយរ្វើដរំ ើ រ 

1. លាងនដឱ្យានញឹកញារ់
ជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ឬ
ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុល
ន្េេល និងរចៀសវងរ៉ាឹះ
ពាល់ន្ភនក្ចមុឹះ ឬម្លត់  

2. រៅរពលកអក ឬកណាា ស់  
្តូវខទរម់្លត់   និង្ចមុឹះអនក
រដ្ឋយរ្រើន្កងនដ ឬ្កដ្ឋស   
រចួរាឹះរចាលកនុង្ុងសំោម
រិទជិតភាល ម និង្តូវលាង
នដររស់អនកភាល មជាមួយ
សរ ូ និងទឹកសអ ត  

3. ្រសិនររើអនកពាកម់្ល៉ា ស់  
អនក្តូវ្ាកដថ្  ពាក់្គរ
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រលើម្លត ់  និង្ចមុឹះ  រ៉ាុន្នារចៀសវងការរ៉ាឹះម្ល៉ា ស់នផ្ទខាងរ្ៅរៅរពលកំពុងពាក់ និង
រពលរដ្ឋឹះ  

4. ្តូវរាឹះរចាលកនុង្ុងសំោមរិទជិតភាល មនូវម្ល៉ា ស់ន្ដលានរ្រើរចួ និងលាងនដឱ្យសអ ត
រនាទ រព់ីរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់  

5. រចៀសវងការរ៉ាឹះពាល់ ជាមយួអនកដនទន្ដលម្លន្គុនរៅា  និងកអក  
6. កុំរររិភាគអាហារ រភសជជៈ និងខាករសា ឹះ ។ 

គ- រ្កាយចាករចញពមីរ្ាាយរ្វើដរំ ើ រ 
1. លាងនដជាមយួសរ ូ  និងទឹកសអ ត  ឬទឹកអាល់កុល  ឬអាល់កុលន្េេល  ភាល មៗមុន

នឹងអនករ៉ាឹះពាល់នឹងអវីមយួ ឬនរណាម្លន ក ់ 
2. រៅរពលអនកមកដល់ផ្ទឹះ រដ្ឋឹះសរមលៀករំពាកន់្ដលអនកានពាកព់ីរពលនែង  និងរាកគក់

វឱ្យានសអ ត និងហាលនែងឱ្យានសងួត  

3. ងូតទឹកសម្លអ តខលួន្ា ជាមយួសរ ូឱ្យានសអ ត ។ 
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៣.៥.២- វធិានការការពារស្ម្លរអ់នកររើកររ 
• ររើករងអួចរែយនា ឱ្យខយល់រចញ-ចូល (រដ្ឋយមនិរ្រើម្ល៉ា សីុន្តជាក)់  
• រលើកទឹកចិតាឱ្យអនកដំរ ើ រពាក់ម្ល៉ា ស់ ឬ្កម្លខទរម់្លត់ ្ចមុឹះ រដើមបរីចៀសវងការចមលង 
ជាយថ្រេតុននរមរោគផ្ដា សយរផ្េងៗ រមួទងំកូវដី-១៩ ផ្ងន្ដរ  

• ្តូវសម្លអ តរែយនាជា្រចារំដ្ឋយរ្រើទឹកសរ ូ និងជូតអាល់កុល តាមធាន ករ់ៅអី  
• ម្លច ស់រែយនា្តូវម្លនទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុលន្េេល ឱ្យអនកដំរ ើ រលាងនដ រពលរឡើង
រលើរែយនា  

• ចំរពាឹះអនកររើករររែយនដទងំរនាឹះ  ររើម្លនរោគសញ្ញា  ដូចជា  ផ្ដា សយ  ្តូវផ្ដអ កការ    ររើក
ររជាររណាា ឹះអាសនន រចួរៅមនទីរសធារ ៈ ឬរសវសុខាភាិលឯកជនន្ដលានអនុញ្ញា ត
ឱ្យពាាលជំងឺកូវដី-១៩រដ្ឋយ្កសួងសុខាភាិល រដើមបី្ តួតពិនិតយសុខភាព ។ 
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IV. កតាដ ហានិភ័យសសេងៗណដលជំរញុការចមលងជំងឺកវូីដ-១៩ 
និងវិធានការសចៀេវាង 

កនុងអំឡុងរពលម្លនវរិតដិ ននការឆ្លងោលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩ កតាដ ហានិភ័យមយួចំនួន
នឹងអាចជំរុញឱ្យអនកង្កយ្រឈមរៅនឹងការឆ្លងននជំងឺរនឹះ និងម្លនសភាព្ងន់្ ងរ ។ កតាដ ហានិភ័យ
ទងំរនាឹះ រមួម្លន ៖ 

៤.១- ការរ្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លថ្ន ំជក់  

ការរ្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លថ្ន ជំក់ វរំផ្ដល ញសួត និងន្ផ្នករផ្េងៗននោងកាយអនក្ពមទងំ
ររងាើនការ្រឈមរៅនឹងការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩្ងន់្ ងរ ។ អនកានរ្វើការសរ្មចចិតា្តឹម្តូវ រដើមបី
ឈររ់្រើ្ាស់ថ្ន ជំក ់ជាពិរសសអំឡុងរពលម្លនការរកីោលដ្ឋលរនឹះ ។ វធិានការលឹះរងក់ារជក់
ាររីមួម្លន ៖ 

1. លឹះរងថ់្ន ជំក់ការពារសុខភាពររស់អនក ។ សមតថភាពសួតរកើនរឡើង ៣០ភាគរយ កនុងរយៈ
រពល្រម្ល  ២ ឬ ៣ សាដ េ៍រនាទ រព់ីឈរជ់ក់  

2. រ្ជើសររ ើសនែង និងរពលរវលាស្ម្លរ់ឈរ់ជក់ រេើយអនុវតាកាត់រនថយចំ ង់ ។ ម្លន
អនកជករ់្ចើនណាស់ានផ្ដដ ចា់រ ីរេើយឥឡូវពួកោតម់និន្មនជាអនកជក់ាររីទៀតរទ ។  
អនកកអ៏ាចជាអនកមនិជក់ារាីនន្ដរ។ នែងអា្កកន់ឹងរកើតរឡើង រៅរពលអនកចារ់រផ្ដើម
ផ្ដដ ចក់ារជក់ារ។ី មនិ្តូវឱ្យភាពតានតឹងរំផ្ដល ញកិចចខិតខំ្រឹងន្្រងររស់អនករឡើយ ។ 
ស ូ្ទនំឹងភាពតានតឹង តាមវ ិ្ ីន្ដល្រកររដ្ឋយសុខភាព មនិន្មនរដ្ឋយរ្រើ្ាស់  
ថ្ន ជំករ់ឡើយ ។ 
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3. សូមបចីំ ងជ់កខ់ាល ងំរំផុ្តកន៏ឹងន្លងម្លន ្តឹមរយៈរពល្រម្ល  ២ ឬ ៣ នាទី ។ 
អនក្តូវអនុវតាតាមរនួចំ ុចខាងរ្កាមរនឹះ ៖  
១- ពនាររពល ៖ ពនាររពលឱ្យានយូរតាមន្ដលអាចរ្វើរៅាន មុននឹងចុឹះចាញ់
នឹងចំ ងរ់រស់អនក  

២- ដកដរងហើមន្វងៗ ៖ ១០ដង រដើមបសី្មួលខលួនពីខាងកនុង រេូតដល់ចំ ងច់ងជ់ក់
ានរសយ  

៣- រ្ករទឹក ៖ ពិសរទឹកជាជរ្មើស្រកររដ្ឋយសុខភាព ជាជាងការដ្ឋកា់ររីៅ
កនុងម្លតរ់រស់អនក 

៤- រ្វើកិចចការរដើមបរីនលរច់ំ ង់ចងជ់ក់ារ ី៖ ងូតទឹក អានអកេរ រដើរកំសនា ្រសិនររើ
អាច លំហាត់្ា រៅផ្ទឹះ ឬសដ ររ់ភលង ពាយមរផ្ដា តរៅរលើគំនិតវជិជម្លនចំរពាឹះ
ការឈរជ់កា់រ ី៖ “ឈរជ់កា់រអីាចជួយ ជីវតិខញុ ំាន” និង “ឈរជ់កា់រជីួយ សនេំ
្ាកក់ាសខញុ ំ” ។ រ្វើឱ្យនដនិងម្លតរ់រស់អនករវល់ជាមយួ រ ចិ ទុរយ សារររៀម 
ដំណារន់្ផ្លរឈើ ឬ្ោរ់្ ញ្ាជាតិ ។ គិតន្តររឿងសរាយ សា រត់ស្រនាី រដើមបរីសំយ
គំនិតអវជិជម្លន និងអារមម ៍ន្ដលអនកកំពុងជួរ្រទឹះ ។ 
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៤.២. ការរ្រើ្ាស់រ្គឿង្សវងឹ 

ការផ្ឹករ្គឿង្សវងឹររងាើននូវការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ 
ដូចជា ៖ 

1. ររងាើតឱ្យម្លនការជួរជុំោន  ការជល់ន្កវ ឬរ្រើ
្ាស់ន្កវរមួោន   

2. មនិានរកាគម្លល ត  
3. ាតរ់ងនូ់វសមតថភាព្គរ់្ គងខលួនឯងអាចរងាឱ្យ

ម្លនរញ្ញហ អា្កករ់ផ្េងៗរទៀតរកើតម្លន  
4. រ្គឿង្សវងឹរ្វើឱ្យ្រពន័ធការពារោងកាយចុឹះអន់

ែយ ន្ដលង្កយឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ និង
ធាល កខ់លួនឈឺ្ ងន់្ ងរ ។ 

៤.៣- ការរ្រើរ្គឿងរញៀន 

ការរសពរ្គឿងរញៀនរ្វើឱ្យរ៉ាឹះពាល់ដល់្រពន័ធ្រសទ និងរងាឱ្យម្លនការចមលងរមរោគ 
កូវដី-១៩ តាមរយៈការរឺត េឺត និងជករ់នដោន ជា្កុម ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 



 

 
27 

V. ការណែទេំខុភាព 

        កនុងអំឡុងរពលម្លនការោតតាតជំងឺកូវដី-១៩ ការន្ែរកាសុខភាពររស់អនកឱ្យានលអ គឺ
ជាការចាាំចរ់ំផុ្ត រទឹះជាអនកម្លនសុខភាព្មមតាករ៏ដ្ឋយ ។ 

៥.១- ការអនុវតដន៍សុវតថិភាពចំ ីអាហារតាមគនលឹឹះទំង ៥ ររស់អងគការ 
សុខភាពពិភពរលាក 

ការអនុវតដសុវតថិភាពចំ ីអាហារតាមគនលឹឹះទងំ ៥ ររស់អងគការសុខភាពពិភពរលាកន្ដល
ម្លនជាអាទិ៍ ៖ 

1. រកាភាពសអ ត (លាងនដជាមយួសរ ូ និងទឹកសអ ត ទឹកអាល់កុល ឬអាល់កុល 
ន្េេល រៅរពលររៀរចំអាហារ)  

2. ទុកដ្ឋកអ់ាហាររៅ និងឆ្អិនដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីោន    
3. ចមអនិអាហារឱ្យានឆ្អិនលអ  
4. ទុកដ្ឋកច់ំ ីអាហារកនុងសីតុ ហ ភាពសុវតថិភាព ( ្តជាកត់ិចជាង ៥ អងារស និង 

រៅដ រលើសពី ៦០ អងារស) ឬចមអនិអាហារមយួរពលស្ម្លរន់្តមយួរពល  
5. រ្រើ្ាស់ទឹកសអ ត និងវតថុធាតុរដើមរៅលអ ។ 
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សូមកាតរ់នថយការរររិភាគអាហារន្ដលម្លនជាតិខាល ញ់ ឬរ្រង ន្រ ន្ផ្អមពាកក់ណាដ លននទម្លល រ់
្រចានំែង ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

៥.២- រ្វើលំហាត់្ ា រៅផ្ទឹះ 
  ការរ្វើលំហាត់្ ា គឺពិតជាសំខានខ់ាល ងំណាស់រដើមបពី្ងឹង្រពន័ធការពារោងកាយ 
រ៉ាុន្នដកនុងកាលៈរទសៈរនឹះ ជរ្មើសន្ដលលអរំផុ្តគួររ្វើលំហាត់្ ា រៅផ្ទឹះ ។ ្រសិនររើការហាត់
្ា រៅរ្ៅផ្ទឹះមនិ្តូវានហាមឃាត ់ ្តូវរកាគម្លល តពីោន យ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉ា្ត រេើយមនិ្តូវ
រ្រើ្ាស់ឧរករ ៍រមួោន រទ ។ ចំរពាឹះមនុសេរពញវយ័ គួររ្វើលំហាត់្ ា រយៈរពល ៣០ នាទី
និងរកមងរយៈរពល ១ រម្ល៉ា ងកនុង ១ នែង រេើយអនកអាចរ្វើលំហាត់្ា រដ្ឋយខលួនឯងានដូចជា ៖ 

 រឡើងចុឹះជរ ដើ រឱ្យានរ្ចើនដង  
 រ្វើលំហាត់្ ា រដ្ឋយពតខ់លួនរៅមក  
 ោតំាមចង្កវ ករ់ភលង  
 ការរ្វើយូហាា    
 ការរ្វើសម្ល្ិ  
 អាចន្សវងរក្រភព និងគំនិតរយរល់  
 រន្នថមពីលំហាត់្ ា តាមអនឡាញ  

(អុីន្ឺរ ត) 

VI. ការស្វើចតាដ ឡេី័ក (ការដាក់ខលួនដាច់សដាយណឡក)  
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ចតាដ ឡីស័ក គឺជាវ ិ្ ីដ្ឋកខ់លួនឱ្យដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកកនុងរយៈរពល ១៤ នែង កនុងករ ីខលឹះរេូត
ដល់ ២១ នែង ្រសិនររើអនករទើរ ្តលរម់កពីរ្ៅ្ររទស ឬាន្ា្ស័យទកទ់ងជាមយួអនក
ន្ដលសងេ័យ ឬអនកឈ ឺរដើមបតីាមដ្ឋនសុវតថិភាពផ្ដទ ល់ខលួន និងរង្កា រទរស់ា ត់ការឆ្លង ជំងឺកូវដី-១៩ 
រៅសេគមន ៍។ 

៦.១- ការរ្វើចតាា ឡីស័ក  

ការរ្វើចតាា ឡីស័ក គឺអាចរ្វើានដូចខាងរ្កាម៖  

ក- ការរ្វើចតាា ឡីស័ករៅផ្ទឹះ ៖ ្គររ់ពល និងោល់នែង រលើកន្លងន្តរពល្តូវការរសវពាាល 
1. រៅផ្ទឹះ និងតាមដ្ឋនសុខភាពជាររៀងោល់នែង រដើមបរីញ្ញជ កថ់្ោម នរលចរចញរោគ

សញ្ញា ជំងឺរៅកនុងអំឡុងរពល ១៤ នែង  
2. កនុងករ ី្តូវរៅម ឌ លសុខភាព ឬមនទីររពទយរន្ងអក ្តូវពាក់ម្ល៉ា ស់កនុងរពលរ្វើ

ដំរ ើ ររចញពីផ្ទឹះ  
3. ហាមជួររងរអូន មតិដភកដិ ជាពិរសសមនុសេចាស់ ឬអនកម្លនជំងឺ  
4. ហាមរ៉ាឹះពាល់សតវ ។ 

ខ- តាមដ្ឋនរោគសញ្ញា ននជងំ ឺ
1. វស់ករដដ ជាររៀងោល់នែង មួយនែង២ដង រពល្ពឹក និងរពលលាង ច និង្ារ់មស្រនាី

ម ឌ លសុខភាព រៅរពលទូរស័ពទ សកសួរអំពីសថ នភាពសុខភាព  
2. ររើករដា រលើសពី ៣៧,៥ អងារស ឬម្លនរោគសញ្ញា ណាមយួ ដូចជា កអក ឈរឺំពងក់ 

ពិាកដកដរងហើម ្ តូវផ្ដល់ពត័ម៌្លនដល់មស្រនាីម ឌ លសុខភាព រដើមបពីិរ្ោឹះរយរល់ ឬ 
ទកទ់ងទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍រលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល ។ 

គ- រៅដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពសីម្លជកិ្គសួរ 
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• រស់រៅកនុងរនទរម់យួដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក   ន្ដលម្លនខយល់រចញចូល្គរ់្ ោន ់ និងរ្រើ្ាស់
រនទរ ់ឬរងគន់រផ្េងពី្គួសរ រឯីសម្លជិក និង្គួសរដនទរទៀត្តូវរស់រៅកនុងរនទរ់រផ្េង  

• រររិភាគអាហារដ្ឋច់រដ្ឋយន្ឡកពីសម្លជិក្គួសរ  
• ពាកម់្ល៉ា ស់្តឹម្តូវតាមការន្ នា ំរពលរៅជាមយួសម្លជិក្គួសរ  ឬកនុងរនទរជ់ាមយួោន

ឬ្តូវរៅឃាល តពីោន យ៉ា ងតិច  ១,៥ ន្ម៉្ា ត ។   កាតរ់នថយការជួរសម្លជិក្គួសរ  និងការ
រ្រើ្ាស់កន្នលងរមួោន  ។  
  

 

 

 

 

 

 - រ្រើររស់រររ នងិសម្លា រដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពសីម្លជកិ្គសួរ 
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• ចាន  សម  សល រ្ពា  ន្កវ  កន្នេង  ឬ្កម្ល ន្្គ ករនទល ពូក រខនើយ ភយួ សរមលៀករំពាក់ និង
ររស់ររររ្រើ្ាស់ផ្ដទ ល់ខលួន និងររស់ររររផ្េងរទៀត  

• លាងសម្លអ តររស់រររជាមយួ សរ ូ និងទឹកសអ ត ឱ្យានសអ តលអរនាទ រព់ីរ្រើរចួ  
• រាកគកស់រមលៀករំពាក ់ក្ម្លលពូក កន្នេងឬ្កម្ល មុង ភយួ ជាមយួសរ ូ្មមតា និង

ហាលឱ្យ្តូវករដា នែង និងសងួតលអ  
• ហាមរ្រើររស់រររ ឬសម្លា ររមួជាមយួសម្លជិក្គួសរ ។ 

ង- លាងនដឱ្យានញឹកញារជ់ាមយួសរ  ូ 

• លាងនដឱ្យានញឹកញារជ់ាមយួសរ ូ និងទឹក
សអ ត   (លាងនដមដង្តូវរ្រើរពលយ៉ា ងតិច 
៤០-៦០វនិាទ)ី ឬលាងនដរដ្ឋយរ្រើទឹក 
អាល់កុល (២០ - ៤០វនិាទី)  

• លាងសម្លអ តនដ មុនរពល និងរ្កាយរពលចមអនិ
អាហារ មុនរពល និងរ្កាយរពលរររិភាគ
អាហារ  

• ហាមរ៉ាឹះន្ភនក ្ចមុឹះ ម្លត់ រៅរពលនដមនិទន់
ានសម្លអ តជាពិរសសរ្កាយរពលរ្រើរងគន់ ។  

ច- ខទរម់្លត ់នងិ្ចមឹុះ រៅរពលកអក ឬកណាដ ស់  
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• ខទរម់្លត ់ ្ចមុឹះខលួនឯង រដ្ឋយ្កដ្ឋសអនាមយ័ ឬខទរន់ឹងន្កងនដ រៅរពលកអក ឬ
កណាដ ស់រចួ្តូវរចាល្កដ្ឋសកនុង្ុងសំោមភាល ម (ររើម្លនគ្មរកានន់្តលអ) រេើយលាង
សម្លអ តនដ ភាល ម  ៗ។ 
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ឆ្- រររិភាគន្តអាហារន្ដលចមអនិានលអ 

• មហូរអាហារ្តូវចមអនិឱ្យឆ្អិនលអ  
• រររិភាគមហូរអាហារម្លនជាតិ្តី  សច់  រន្នល ន្ផ្លរឈើ រនថយជាតិន្រ និងជាតិន្ផ្អម រដើមបី

ជួយ ព្ងឹង្រពន័ធការពារសរពាងគកាយ ។ 

ជ- រកាការគតិ អារមម ៍ សម រតី្ មមតា នងិអនាមយ័លអកនុងកន្នលងរស់រៅ 

• ហាត់្ ា  និងរ្វើកិចចការរផ្េងៗជា្មមតា ដូចជា អានរសៀវរៅ តាមដ្ឋនពត័ម៌្លន កមមវ ិ្ ី
កំសនដតាមវទិយុ ឬទូរទសេន ៍រ្រើ្ាស់អុិន្ឺរ ត ទូរស័ពទ   

• ជាររៀងោល់នែង សម្លអ តរនទរ់រស់រៅផ្ដទ ល់ខលួន រនទរទ់ឹក ្ពមទងំសម្លា ររ្រើ្ាស់រផ្េងៗ
ដូចជាន្្គរដក នផ្ទតុ ទូ រៅអី រង្កា នន់ដទវ រ រង្កា នន់ដជរ ាើ រ និងទូរស័ពទ ។ល។ 
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ឈ- រញ្ចរក់ារអនុវតដលំរៅដ្ឋា នចតាដ ឡីស័ក 

• ររើសិនអនកានអនុវតដ្តឹម្តូវនូវវធិានរស់រៅដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក រៅផ្ទឹះោល់រពល   ្គរ់
កាលកំ ត ់១៤ នែង រេើយរៅកនុងអំឡុងរពលរនាឹះ អនកោម នរចញរោគសញ្ញា ជំងឺ  អនក
នឹងអនុញ្ញា តឱ្យរញ្ចរ់ ។ 

ញ- ទនំាកទ់នំងកនុងករ ីចាាំច ់នងិរនាទ ន ់

• ររើអនក្តូវការពិរ្ោឹះរយរល់ ឬជំនួយរវជជសស្រសដ សូមទកទ់ងមករុគគលិកម ឌ ល 

សុខភាព ឬ្គូរពទយន្ដល្តូវានចាតត់ាងំ   ឱ្យតាមដ្ឋនសុខភាព  និងទកទ់ងជា្រចាំ
ជាមយួអនក  ឬទកទ់ងទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍រៅរលខ ១១៥ ររស់្កសួងសុខាភាិល
រដ្ឋយឥតគិតនែល។ 
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VII. ក្កុមអនកងាយក្បឈម 

ជំងឺកូវដី-១៩ ជាជំងឺរលាកសួតែមីមយួ ន្ដលកតាដ ហានិភយ័ននជំងឺរនឹះម្លនសភាព្ងន់្ ងរ 
ន្ដលមនុសេ្គរវ់យ័ អាចម្លនហានិភយ័ឆ្លងជំងឺរនឹះ និងន្ផ្អករលើពត័ម៌្លនែមីៗន្ដលអាចាន
មកពីអនកជំនាញគលីនិក ្កុមអនកន្ដលម្លនហានិភយ័ឆ្លងខពស់ និងអាចម្លនជំងឺ្ងន់្ ងរ រមួម្លន៖ 
• មនុសេចាស់ ៖ ស្ម្លរម់នុសេចាស់ន្ដលម្លនអាយុចារពី់ ៦០ឆ្ន  ំរឡើងរៅអាច

្រឈមខពស់នឹងឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ 
• អនកន្ដលម្លនជំងឺ្រចាកំាយ ៖ អនកន្ដលម្លន្រវតដិជំងឺមនិឆ្លងពីមុន   កង៏្កយនឹងឈឺ្ ងន់្ ងរ

រដ្ឋយសរជំងឺកូវដី-១៩ រនឹះន្ដរ   រមួម្លន  ជំងឺសនសរ្មររឹះដូង  ជំងឺផ្លូវដរងហើមោុនំរ ៉ា   
ជំងឺទឹករនាមន្ផ្អម ជំងឺមហារកី...  

• អនករ្រើ្ាស់ផ្លិតផ្លថ្ន ជំក ់ ៖ ង្កយនឹងឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ រដ្ឋយសរោតរ់្រើ្ម្លម
នដររស់ោតក់នុងការកាន់ារជីក់ ឬការរឺតតាមរំពងរ់ខេៀ ជាញឹកញារ់ន្ដលរ៉ាឹះពាល់
ម្លតរ់រស់ន្ដលង្កយឆ្លងវវុីសកូវដី-១៩  រន្នថមរលើសរនឹះរទៀតផ្លិតផ្លថ្ន ជំក់ានរ្វើ
ឱ្យសួតម្លនជំងឺ ឬចុឹះរខាយ ន្ដលនាឱំ្យសភាពអនកជំងឺកានន់្ត្ងន់្ ងរ  

• ស្រសដីម្លននផ្ទរពាឹះ ទរក  និងកុម្លរ ។ 
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VIII. បញ្ហា េខុភាពសលូវចិតតកនុងអំឡងុសពលកូវីដ-១៩ 

កនុងអំឡុងរពលម្លនវរិតាិជំងឺកូវដី-១៩ ជា្មមតាអនកន្តងន្តម្លនអារមម ៍ភយ័ខាល ច ទុកខ
្ពួយ្ចរូក្ចរល់ ឬខឹងមរួដ៉ា  ន្ដលរ្វើឱ្យម្លនផ្លរ៉ាឹះពាល់ផ្លូវចិតដជាខាល ងំ ជាពិរសសកុម្លរ
ន្ដល្តូវការោំ្ ទផ្លូវចិតាខាល ងំ ។ រដើមបរីចៀសវងនូវរញ្ញហ ទងំរនឹះ រលាកអនក្តូវអនុវតដតាមការ
ន្ នាដូំចខាងរ្កាម ៖ 

៨.១- ស្ម្លរ់មនុសេរពញវយ័ 

• សូមនិយយ ឬជន្ជកជាមយួមនុសេន្ដលអនកទុកចិតដអាចជួយ អនកាន  
• សូមរ្វើការទកទ់ងនិយយជាមយួមតិដភកដិ និង្កុម្គួសរររស់អនក រដើមបរីនធូរអារមម ៍

ររស់អនក  
• ្រសិនររើអនក្តូវន្តស្ម្លករៅផ្ទឹះ អនកអាចរកាទំនាកទ់ំនងកនុងសងគមជាមយួមនុសេ

ជាទី្សឡាញ់ មតិដដនទរទៀតតាមរយៈទូរស័ពទ រណាដ ញសងគម និងអុីន្ម៉ាល  
• សូមន្សវងរកពត័ម៌្លនពិត ្រភពពត័ម៌្លនន្ដលអាចរជឿទុកចិតដាន ដូចជា ៖ រគេទំពរ័ 

ឬរេវសរ ុកររស់្កសួងសុខាភាិលនន្ពឹះោជាណាច្កកមពុជា នាយកដ្ឋា ន្រយុទធនឹង
ជំងឺឆ្លង មជឈម ឌ លជាតិរលើកកំពស់សុខភាព ឬកអ៏ងគការសុខភាពពិភពរលាក  
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• សូមកាតរ់នថយការ្ពួយារមា    និងភាពរឡឹះឡឹះរដ្ឋយកាតរ់នថយការរមើល   ឬសដ រ់
្រពន័ធផ្េពវផ្ាយនានាន្ដលអនកយល់ថ្រ្វើឱ្យអនកកានន់្តពិាកចិតា 

• សូមរ្រើ្ាស់ជំនាញន្ដលអនកធាល ររ់្រើ្ាស់ កនុងការជួយ រដ្ឋឹះ្សយររឿងោ៉ា វ រញ្ញហ
ជីវតិមនិលអកនលងមក រេើយរ្រើជំនាញ ឬរររៀររដ្ឋឹះ្សយទងំរនាឹះមករដ្ឋឹះ្សយ
ភាពតានតឹងផ្លូវចិតដររស់អនក  

• កុំជកា់រ ីកុំរ្រើ្ាស់រ្គឿង្សវងឹ ឬសរធាតុរញៀនរផ្េងៗរទៀត ។  រដើមបរីដ្ឋឹះ្សយ
ភាពតានតឹងផ្លូវចិតដររស់អនក គួរន្តរ្វើសម្ល្ិ  ឬកព៏ិរ្ោឹះរយរល់ជាមយួអនកជំនាញ
សុខភាពផ្លូវចិតាជារដើម  

• ្រសិនររើអនកម្លនអារមម ៍្ុញែរ ់ ្ចរូក្ចរល់ សូមរ្វើការពិភាកាជាមយួមស្រនដី 
សុខាភាិល ឬទកទ់ងទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍រលខ ១១៥ រដ្ឋយឥតគិតនែល ។ 
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៨.២- ស្ម្លរ់កុម្លរ 

• សូមរ្វើការរឆ្លើយតរនឹង្រតិកមមររស់កូនអនក (ឆ្រ់្ ុញែរ ់ រតាងតាមអនកសអិត សំងំ
ម្លន កឯ់ងខឹងមរួដ៉ា  ឬរឆ្លឆ្ល  រឡឹះឡឹះ និងរនាមរពលយររ់្ចើនជាងមុន) រដ្ឋយការោំ្ ទ
ផ្លូវចិតដ និងសដ រព់ីកងវល់ររស់ពួកោត់្ ពមទងំផ្ដល់កដី្សឡាញ់ និងការយកចិតដ
ទុកដ្ឋកព់ួកោតរ់ន្នថមរទៀត  

• កុម្លរ្តូវការកដី្សឡាញ់ និងការយកចិតដទុកដ្ឋក់ពីមនុសេរពញវយ័ ។ សូមអនក
ផ្ដល់នូវរពលរវលា និងយកចិតដទុកដ្ឋករ់ន្នថមជាមយួពួកោតឱ់្យានរ្ចើនជាងមុន  

• សូមចងចាថំ្ ្តូវសដ រកូ់នៗររស់អនកនិយយ  ្ពមទងំរ្រើពាកយសំដីទនភ់លន ់   និង
និយយលួងរលាម ពួកោតកុ់ំឱ្យម្លនការ្ពួយារមា  

• ររើអាចរ្វើាន ចូរររងាើតឱ្កាសឱ្យកូនអនកានរលងកមានដ និងស្ម្លកលន្មហកាយ  
• សូមពាយម   និងរកាកុម្លរឱ្យរៅន្កបរឪពុកម្លដ យ   និង្កុម្គួសរររស់ពួកោត់   

រេើយរចៀសវងទុកកុម្លរឱ្យរៅឆ្ង យពីអនកន្ែទពំួកោត់ ។ ្រសិនររើម្លនការរំន្រក
កុម្លរឱ្យរៅឆ្ង យពីអនកន្ែទ ំ (ឧ. ការដ្ឋកឱ់្យស្ម្លករៅតាមមនទីររពទយ) ចូរធានាឱ្យោត់
អាចរៅរកាការទកទ់ងានជា្រចា ំ (ឧ. តាមទូរស័ពទ) នងិទទួលានការលួងរលាមកុំឱ្យ
ម្លនការ្ពួយារមា  
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• សូមរកាទម្លល រ់ និងសកមមភាព្រចានំែង  ឱ្យានរទៀងទតត់ាមន្ដលអាចរ្វើរៅាន   
ឬជួយ ររងាើតទម្លល រ់ និងសកមមភាពែមីៗរៅកនុងររយិកាសែមីមយួរមួទងំសលាររៀនឬ
ការររៀនសូ្តកដូ៏ចជារពលរវលាស្ម្លរក់មានដ និងស្ម្លកលំន្េកាយ្រកររដ្ឋយ
សុវតថិភាពដល់កុម្លរ  

• ចូរផ្ដល់ពត័ម៌្លនពិតនូវអវីន្ដលានរកើតរឡើង   ពនយល់នូវអវីន្ដលកំពុងរកើតម្លនរៅរពលរនឹះ 
នឹងផ្ដល់ពត័ម៌្លនចាស់លាស់   អំពីវ ិ្ ីកាត់រនថយហានិភ័យននការឆ្លងរោគ    រដ្ឋយរ្រើពាកយ
សមញ្ា នៗ្ដលកុម្លរង្កយយល់រៅតាម្កុមអាយុររស់ពួកោត់ ។ 

• ម៉ាាងរទៀតអនកន្ដលឆ្លង ជំងឺកូវដី-១៩ និង្កុម្គួសរររស់ពួកោតក់៏្ តូវការោំ្ ទ
រលើកទឹកចិតដខាល ងំ រនាទ រោ់ត់ានជាសឹះរសបើយពីជំងឺរនឹះន្ដរ  រ្ពាឹះពួកោតម់និានរ្វើ
អវីខុសរទ  រេើយពួករគសមនឹងទទួលានការោំ្ ទ ការអា ិតអាសូរ  និងសណាា នចិតា
ររស់រយើងរៅវញិរទ ។ រដើមបកីាតរ់នថយការម្លក់ង្កយ   កុំដ្ឋករ់ ម្ ឹះឱ្យពួកោតថ់្ជា
អនកជំងឺកូវដី-១៩ រដើមបធីានាថ្ពួកោតម់និ្តូវានកំ តរ់ដ្ឋយជំងឺកូវដី-១៩ រទ ។ 
្រជាពលរដា្គររូ់រអាចការពារខលួន   ការពារ្កុម្គួសរ   និងការពារសេគមនរ៍រស់ខលួន 

កុំឱ្យកូវដី-១៩ ចូលលុកលុយាន រដ្ឋយ្ោនន់្តអនុវតាឱ្យានខាជ រខ់ជួននូវវធិានការ ៣ការពារ,     
៣កុំ  និងការចូលរមួចាកវ់៉ា ក់សំង ។ 
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IX. ទីតាងំ ៣ “ជ” 

៩.១- រេតុអវីានជាទីតាំង ៣ “ជ” ម្លនហានិភ័យខពស់ ? 

ការរកីោលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩ ្តូវានរគដឹងថ្ ានរកើតរឡើងកនុងទីតាងំ ន្ដលម្លន
មនុសេ្រមូលផ្ាុ ំ ភាគរ្ចើនរៅកន្នលងកនុងទីតាងំរិទជិត ន្ដលម្លនមនុសេនិយយអ ូអរ ដកដរងហើម
ខាល ងំ និងរ្ចៀង ។ 

ហានិភយ័ននការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ម្លនសភាពខពស់ រៅទីកន្នលងន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន និង
ម្លនខយល់រចញចូលមនិ្គរ់្ ោន ់ រៅរពលន្ដលកន្នលងទងំរនាឹះម្លនអនកផ្ទុកជំងឺកូវដី-១៩ ាន
រៅកនុងរយៈរពលយូរ និងរៅជិតនណារម្លន ក ់ ។ ទីតាងំទងំរនឹះ ជាកន្នលងន្ដលវរុីសអាចឆ្លង       
ោលដ្ឋល រដ្ឋយដំ កតូ់ចៗ ន្ដលរចញពីផ្លូវដរងហើម ។ 

៩.២- ទីតាំង ៣ “ជ” ម្លនន័យដូចរមាច ? 

 

ទីតាងំ៣ "ជ" គឺសំរៅរលើ៖ 

 

 

 

 

 

ដូចរចនឹះ គួររជៀសវងការជួរជុំរផ្េងៗ ដូចជាជួរជុំោន ទទួលទនាយរមួ ជួរជុំពិ្ីភាជ រ់
ពាកយ ឬពិ្ីរុ យទនរផ្េងៗ ឬទីកន្នលងដូចជា រភាជនីយដ្ឋា ន រងគសល ផ្ារ ។ល។ 

២-កន្នលងមនុសេជួរជុំអ អូរ
រ្ចើន  

១-កន្នលងន្ដលរិទ
ជិត 

 ៣- កន្នលងមនុសេរៅជិតៗោន  
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ក្មតិននហានិភយ័នឹងកានន់្តខពស់្រសិន
ររើអនកសថិតរៅកនុងសថ នភាពទងំរីរនឹះកនុង
រពលន្តមយួ ។ 
 
រទឹះរជីាការរតឹតបតិ្តវូានរនធូររនថយ

រេើយកា ីកអ៏នក្តវូន្តពចិារណាឱ្យចាស់អពំ ី ទតីាងំន្ដលអនក្តវូរៅ នងិ្តវូរកាសុវតថភិាព  ជា
នចិច រដ្ឋយរជៀសរវៀង “ជ” ទងំររីនឹះ ។ 

៩.៣- រតើ្តូវកាត់រនថយទីតាំង ៣ ”ជ” យ៉ា ងដូចរមាច? 

រដើមបកីាតរ់នថយទីតាងំ ៣ ”ជ” អនក្តូវអនុវតានូវតាមការន្ នាដូំចខាងរ្កាម៖  

 
 
 
 
 
 

 

រជៀសវងកន្នលង
ន្ដលម្លន
មនុសេរ្ចើន 
និងមនិ្តូវសថិត
រៅកនុងទីរិទជិត
យូររនាឹះរទ 

 
 
 
 
 
 
 

្តូវរកាគម្លល ត
សុវតថិភាពយ៉ា ង 
រហាចណាស់
ឱ្យាន ១,៥ 
ន្ម៉្ា តពីោន  

 
 
 
 
 
 
 

្រសិនររើអាច 
សូមររើករងអូច 
និងទវ ររដើមបឱី្យ
ម្លនខយល់រចញ
ចូលានលអ 

 
 
 
 
 
 
 

នដ្តូវលាង
ឱ្យានសអ ត 
ជានិចច រេើយ
្តូវខទរម់្លត់
រពលកអក ឬ 
កណាា ស់ 

 
 
 
 

 
 

្តូវពាកម់្ល៉ា ស់ 
ជានិចច ររើសថិតរៅ
កនុងសថ នភាព
ន្ដលមនិអាច 
រកាគម្លល តាន 

្រសិនររើអនកម្លនអារមម ៍មនិ្សួលខលួន សូមកុំរចញពីផ្ទឹះរលើកន្លងន្តករ ី្តូវរៅ
រកការពាាលរនាទ នណ់ាមយួ ។ 
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៩.៤- រតើ្តូវកាត់រនថយហានិភ័យដូចរមាច ? 
  

កតាា ៣ខាងរ្កាមរនឹះ អាចជួយ អនករដើមបរី្ជើសររ ើសទីតាងំសុវតថិភាព និងរនដអនុវតដ
តាមការន្ នារំរស់្កសួងសុខាភាិល ។ 
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X. អំពីវា៉ា ក់សងំកូវីដ-១៩ 

 
អវីខ្លះដដលខ្្ ំស្រតូវដឹងអំពីវ៉ា ក់ាងំកូវដី-១៩? 

១០.១-  ការចុឹះរ ម្ ឹះ និងចាក់វ៉ា ក់សំង 

• ការចុឹះរ ម្ ឹះចាកវ់៉ា ក់សំងអនឡាញានដ្ឋកឱ់្យរ្រើ្ាស់ ។ ពត័ម៌្លនលមអតិនិងរសចកាី
ន្ នាកំនុងការចុឹះរ ម្ ឹះនឹងជូនដំ ឹងរៅសធារ ជន ។ វ៉ា ក់សំង កូវដី-១៩ នឹងផ្ាល់រៅ
មនទីររពទយរដា និងម ឌ លសុខភាព ។ សូមរងច់ាសំា រ់ការជូនដំ ឹងរៅកនុងតំរន់ររស់អនក ។ 
 

 
 

១០.២- ្កុមរោលរៅន្ដល្តូវទទួលវ៉ា ក់សំង 

  រយងតាមអនុសសន៍ររស់អងគការសុខភាពពិភពរលាក រដ្ឋយវ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ 
ម្លនកំ ត ់និងតាមសថ នភាពររស់្ររទសកមពុជា ោជរដ្ឋា ភាិលានសរ្មចឱ្យអាទិភាពរៅ
រលើ ៖ 

• ្កមុអាទភិាព ន្ដលម្លនរុគគលិកសុខាភាិល រយធា និងនគរាលជួរមុខ មស្រនាីជាន់
ខពស់រដ្ឋា ភាិល ជនររង្កគ លសេគមន ៍និង្កុម្ទ្ទងសុ់ខភាពភូម ិ។ 
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• ្កមុង្កយរងរ្ោឹះ ន្ដលរមួម្លន មនុសេចាស់អាយុចារព់ី ៦៥ឆ្ន រំឡើងរៅ និងមនុសេ
រពញវយ័ន្ដលម្លនជំងឺោុនំរ ៉ា ។ 

• ្កមុកុម្លរ-យុវវយ័អាយុព ី១២ឆ្ន  ំរៅរ្កាម ១៨ឆ្ន  ំ
• ្កមុកមមករ 

 អនករតម់៉ាូតូឌុរ ម៉ាូតូកងរ់ ីសីុកលូ និងមរ្ាាយរផ្េងៗ  
 កមមករ្រមូលសំោម និងរផ្េងៗ 
 កមមកររោងច្ក និងការដ្ឋា នសងសង ់។ 

១០.៣- ្រសិទធភាពររស់វ៉ា ក់សំង 

 វ៉ា កសំ់ងរ្វើឱ្យ្រពន័ធការពារ          
ោងកាយសគ ល់ និងទរ់សា ត់វរុីសរៅ
រពលន្ដលវឆ្លងចូលកនុងខលួនមនុសេ ។ 
វ៉ា កសំ់ងម្លន្រវតាិរជាគជ័យយូរអន្ងវង
មករេើយ រគានផ្លិតនិងរ្រើដំរូង
តាងំពី ២២៥ឆ្ន មំុន ។ តាមរយៈ

្រវតាិសស្រសាមនុសេានររងាើតវ៉ា ក់សំងរដ្ឋយរជាគជ័យស្ម្លរ់្រឆ្ងំនឹងជំងឺន្ដល
អាចរណាា លឱ្យពិការភាពអស់មយួជីវតិ ឬអាចសល រ់ជារ្ចើនរមួទងំរលាករ្សមខួរ 
រតតា ុស កស្រញ្ជ ឹល ្គុនសវិតនដរជើង រេើយឥឡូវរនឹះគឺជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ គឺជាឧរករ ៍សំខានក់នុងការ្រយុទធ្រឆ្ងំនឹងជំងឺកូវដិ-១៩ រន្នថមរលើ
ការអនុវតាននូ៍វវធិានការសុខាភាិល ៣ការពារ ៣កុំ ។ 

១០.៤- សុវតថិភាពររស់វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ 

រតើវ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ ម្លនសុវតថិភាពន្ដរឬរទ? 

 ការផ្លិតវ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ ្តូវានអនុវតាដូចរៅនឹងការផ្លិតវ៉ា កសំ់ងដនទរទៀត
ន្ដរគឺ្តូវការឆ្លងកាត់ជារ្ចើនដំណាក់កាល និង្តូវរ្វើរតសាគលីនិកចំនួន៣រលើក ។     
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្គរដ់ំណាកក់ាលការរ្វើរតសាទងំអស់គឺម្លន  ការវយតនមលរៅរលើសុវតថិភាព។ ការរ្វើ
រតសាសកលបងរលើកទី៣ គឺន្តងន្តរ្វើរៅរលើមនុសេ្រម្ល ជាង ១ មុនឺនាក។់ 

 ្ររទសកមពុជាម្លនអាជាញ ្ររញ្ាតិាររស់ខលួន ន្ដលសថិតរៅរ្កាម្កសួងសុខាភាិល ។ 
្កសួងសុខាភាិលរចញរសចកាី្រកាសអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់វ៉ា កសំ់ងកនុង្ោអាសនន
រនាទ រព់ីានពិនិតយរលើទិននន័យន្ដលម្លនពីអាជាញ ្រនន្ររទសរផ្េងរៅរលើសុវតថិភាព 
និង្រសិទធភាពររស់វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ ឬ រនាទ រព់ីវ៉ា ក់សំងរនាឹះ ានដ្ឋករ់ញ្ចូ លរៅ
កនុងរញ្ជ ីរ្រើ្ាស់កនុង្ោអាសននររស់អងគការសុខភាពពិភពរលាក (Emergency Use 
List - EUL) ។ 

 រៅរពលន្ដលវ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ ដ្ឋកឱ់្យរ្រើ្ាស់ រនាឹះនឹងម្លនការតាមដ្ឋនរដើមបឱី្យ
្ាកដថ្ម្លនសុវតថិភាពដល់អនកទទួលវ៉ា កសំ់ង ។ 
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 គឺជាការ្មមតារទន្ដលម្លនផ្លរខំានខលឹះរនាទ រព់ីចាកវ់៉ា ក់សំងរចួ 
រមួម្លន៖ ្កេម រេើម ឬ ឈរឺៅកន្នលងចាក់ រៅា ខលួន ឈកឺាល 
និងចុកនដរជើងកនុងអំឡុងរ៉ាុនាម ននែងរ្កាយចាកវ់៉ា ក់សំង ។ ្រសិន
ររើអនកម្លនការ្ពួយារមាសូមទកទ់ងរៅរុគគលិកសុខាភាិល ។ 

 អនក្តូវ្ ាររ់ៅរុគគលិកសុខាភាិលមុនរពលចាកវ់៉ា ក់សំងអំពី 
សថ នភាពសុខភាពររស់អនក ឬ ម្លនអាន្ឡេេុរីៅនឹងអវីមយួរនាឹះ ។ 

 ្គរោ់ន រ្កាយពីចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួ ្ តូវរង់ចារំយៈរពល ៣០នាទីរដើមបី
តាមដ្ឋនពីផ្លរខំាននានា ។ មស្រនាីសុខាភាិលានទទួលការរ ាុ ឹះរណាា លពីរររៀរ
្គរ់្ គងផ្លរខំាន ។  រដើមបឱី្យ្ាកដថ្រយើង្គរ់្គងាននូវផ្លរខំាន ោជរដ្ឋា ភាិល
ម្លន្រពន័ធតាមដ្ឋនស្ម្លរ់្ពឹតាិការ ៍ន្ដលអាចរកើតម្លនរឡើង  រៅរលើអនកន្ដលានចាក់
វ៉ា កសំ់ងរចួ ។  
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្រសិនររើខញុមំ្លនជំងឺ្រចាកំាយ រតើការចាកវ់៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ម្លន្រសិទធភាពន្ដរឬរទ ? 

 វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ គឺចាាំច់ណាស់ស្ម្លរ់
អនកម្លនជំងឺ្រចាកំាយ រដ្ឋយសរពួកោត់
ម្លនហានិភ័យខពស់កនុងការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩  

 ្រសិនររើអនកម្លនជំងឺ្រចាកំាយ សូមពិរ្ោឹះ
រយរល់ជាមយួ្កុម្គូរពទយ ជាមុនសិន ថ្រតើ
អនកអាចចាកវ់៉ា ក់សំងានឬរទ  

 កនុងករ ីក្ម វ៉ា ក់សំងអាចម្លន្រតិកមម 
អាន្ឡេេុ ី ។ ្រសិនររើអនកធាល រម់្លន្រតិកមម 
អាន្ឡេេុរីៅនឹងវ៉ា ក់សំងណាមយួ ឬ ឱ្សែ
ណាមយួ ឬ ផ្លិតផ្លឱ្សែ ឬ អាហារ សូម      
ផ្ាល់ពត័ម៌្លន និងពិរ្ោឹះរយរល់ជាមយួ្គូរពទយជាមុនសិន ។ 

រតើខញុ ំអាចរកើតជងំឺកូវដី-១៩ រដ្ឋយសរការចាកវ់៉ា កសំ់ងន្ដរឬរទ? 

 វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ មនិអាចរ្វើឱ្យអនករកើតជំងឺកូវដី-១៩ រនាឹះរឡើយរ្ពាឹះថ្មនិម្លន 
វ៉ា កសំ់ងណាមយួកនុងរពលរចចុរបននរនឹះម្លនផ្ទុកវរុីសសកមមន្ដលរណាា លឱ្យរកើតជំងឺ 
កូវដី-១៩រនាឹះរទ ។ ដូចវ៉ា កសំ់ងដនទរទៀតន្ដរ វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ អាចម្លនផ្លរខំាន
តិចតួច    ដូចជា៖ ឈ ឺឬ រេើម រៅកន្នលងចាក ់ឬ រៅា ខលួនតិចតួច រេើយវនឹងាតរ់ៅ
វញិកនុងអំឡុងរពល ២-៣ នែង។ ផ្លរខំាន្ងន់្ ងរអាចរកើតម្លនរឡើងន្ដរ ន្តក្មរំផុ្ត ។ 
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 រតើខញុ ំគួររ វ្ើអវីខលឹះរដើមបកីារពារខលួនពីជំងឺកូវដី-១៩ កនុងអំឡុងរពលរងច់ាវំ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩? 

 អនកគួររនាពាកម់្ល៉ា ស់   លាងនដឱ្យានញឹកញារ ់ និងរកាគម្លល តពីអនកដនទ
យ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត ។ កុំរៅកន្នលងម្លនមនុសេរ្ចើនអ ូអរ កុំរៅកន្នលងរិទជិត
ោម នខយល់រចញចូល្គរ់្ោន ់កុំរ៉ាឹះពាល់ោន  កុំចារ់នដោន  កុំរកៀកសម ោន  ឱ្រ
ោន ជារដើម ។  ការអនុវតានទ៍ងំអស់រនឹះនឹងជួយ អនកកាតរ់នថយ        ឱ្កាស

កនុងការឆ្លង និងចមលងរៅអនកដនទ។  

 ររើរទឹះរីជាអនកានចាកវ់៉ា ក់សំងរចួរេើយករ៏ដ្ឋយ  អនក
គួររនាអនុវតាវធិានការរង្កា ររនឹះ ពីរ្ពាឹះរយើងមនិទនដ់ឹងថ្    

រតើវ៉ា កសំ់ងនឹងរពាឈរអ់នកមនិឱ្យចមលងរមរោគរៅអនកដនទានឬរទ  
្រសិនររើអនកានរ៉ាឹះពាល់រមរោគកូវដី-១៩ ។ 
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រតើស្រសាីរំរៅរដ្ឋឹះកូនគួរន្តចាកវ់៉ា កសំ់ងន្ដរឬរទ?  
ពិតរេើយ! អងគការសុខភាពពិភពរលាកន្ នាដំល់ស្រសាីរំរៅរដ្ឋឹះកូនឱ្យចាកវ់៉ា ក់សំង  

កូវដី-១៩ កដូ៏ចជា្កុម្ទ្ទង់សុខភាពភូម ិ ឬ្កុមអាទិភាពណាមយួន្ដលត្មូវឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ង
កូវដី-១៩ ។ ការរំរៅកូនរដ្ឋយទឹករដ្ឋឹះម្លា យម្លនសរសំខាន់ណាស់ស្ម្លរ់ទរក   និងម្លា យ
ររស់ពួករគ ។ អងគការសុខភាពពិភពរលាកានន្ នាមំ្លា យឱ្យរៅន្តរនារំរៅកូនរដ្ឋយទឹក
រដ្ឋឹះរនាទ រព់ីចាកវ់៉ា ក់សំងរចួ ។  
         អនកគួរន្តចាកវ់៉ា ក់សំង ្រសិនររើអនកសថិតកនុង្កុមអាទិភាពណាមយួ រទឹះរីជាអនកមនិ
រ ើញម្លនមនុសេរៅចាករ់្ចើនករ៏ដ្ឋយ ។ 
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រតើស្រសាីម្លននផ្ទរពាឹះនឹងានចាកវ់៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ រនឹះន្ដរឬរទ? 
 
រដ្ឋយសររចចុរបននរនឹះ  មិនម្លនទិននន័យ្គរ់្ោន់អំពីសុវតថិភាព 

និង្រសិទធភាពររស់វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ ចំរពាឹះស្រសាីម្លននផ្ទរពាឹះ ពួករគមិន
្តូវានន្ នាំ ឬចាត់ជា្កុមអាទិភាពកនុងការានចាក់វ៉ា ក់សំងរនឹះរទ 
រៅកនុងរពលរនឹះ ។ 

 

 

 

រតើខញុ ំរ្វើរម៉ាចរទើរដងឹថ្៖ ្តូវរៅចាកវ់៉ា កសំ់ងរៅកន្នលងណា រពលណា? 

 ោជរដ្ឋា ភាិលកមពុជាដ្ឋកឱ់្យរ្រើ្ាស់្រពន័ធចុឹះរ ម្ ឹះចាកវ់៉ា ក់សំងតាមអនឡាញ  
 រដ្ឋយសរការផ្គតផ់្គងវ់៉ា ក់សំងម្លនក្មតិ ការចាកវ់៉ា ក់សំងនឹងរ្វើរឡើងតាមដំណាក ់          

កាល  ៗរេើយរយើងផ្ាល់រៅអនកម្លនអាទិភាពមុន ។ 
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រនាទ រព់ីខញុ ំានចាកវ់៉ា កសំ់ងរចួ រតើ្រពន័ធភាពសំុនងឹរកើតម្លនានកនុងរយៈរពល
រ៉ាុនាម ន? 

រនាទ រព់ីចាកវ់៉ា ក់សំងរចួ្រពន័ធភាពសំុនឹងរកើតម្លន រ៉ាុន្នាររើ
រទឹះជាយ៉ា ងដូចរនឹះកាី  ក៏្គរអ់នកន្ដលានចាកវ់៉ា ក់សំងរេើយ 
្តូវអនុវតាននូ៍វវធិានការរង្កា រររស់្កសួងសុខាភាិលដូចជា៖ ពាក់
ម្ល៉ា ស់ លាងនដឱ្យានញឹកញារ ់និងរកាគម្លល តសុវតថិភាពរុគគល និង
គម្លល តសុវតថិភាពសងគមរៅន្តចាាំចក់នុងរយៈរពលរនឹះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
្រសិនររើខញុ ំធាល ររ់កើតរេើយជាសឹះរសបើយពីជំងឺកូវដី-១៩  
រតើខញុ ំគួរចាកវ់៉ា កសំ់ងវដី-១៩ ន្ដរឬរទ? 

្តូវរេើយអនក្តូវន្តទទួល ។ វ៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩   
គួរផ្ាល់ឱ្យអនករទឹះរីជាអនកធាល ររ់កើតជំងឺកូវដី-១៩ រេើយ
ករ៏ដ្ឋយ ។ ការរង្កា រន្ដលានមកពីវ៉ា កសំ់ង គឺផ្ាល់ការ
ការពារន្ដលម្លន្រសិទធភាពជាង ។ រ៉ាុន្នារទឹះជាយ៉ា ង
រនឹះករ៏ដ្ឋយអនកន្ដលកំពុងន្តម្លនជំងឺកូវដី-១៩ គួរពនារ
រពលកនុងការចាកវ់៉ា ក់សំង រេូតដល់ានជាពីជំងឺ និង
ានរចួផុ្តពីរោលការ ៍ននការរ្វើចតាា ឡីស័ក ។ 
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រតើ្តូវចាកវ់៉ា កសំ់ងរ៉ាុនាម នដូស និងចរនាល ឹះរពលរ៉ាុនាម ន? 

 ្គរវ់៉ា កសំ់ងទងំអស់ គឺ្តូវចាក់ចំនួនពីរដូស រេើយ 
ដូសទីពីរគឺចាកច់រនាល ឹះ៣-១២ សាា េ៍ រ្កាយចាកដូ់ស
ទីមយួ ។ រេើយវ៉ា ក់សំងខលឹះចាកន់្ត ១ដូសរ៉ាុរណាណ ឹះ  

 ជាការសំខាន់ខាល ងំណាស់  ន្ដលអនក្តូវទទួលដូសទីពីរ ររើ
មនិដូរចាន ឹះរទវ៉ា ក់សំងមនិម្លន្រសិទធភាពលអរទ 

 សូមរ្វើតាមការន្ នារំរស់អនកផ្ាល់ថ្ន រំង្កា រ 
 អនក្តូវទទួលដូសទីពីរ រទឹះរីម្លនផ្លរខំាន រនាទ រព់ី

ទទួលដូសទីមយួរេើយករ៏ដ្ឋយ រលើកន្លងន្ត្គូរពទយ
ន្ នាមំនិឱ្យទទួលដូសទីពីរ 

 អនកនឹងទទួលវ៉ា ក់សំងពី្កុមេ ុនន្តមយួទងំពីរដូស ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សូមចងចា ំ

សូមចងចាថំ្ វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩គឺជាឧរករ ៍
ដសំ៏ខាន ់ រមួជាមយួនឹងវធិានការរង្កា ររផ្េង
រទៀត កនុងការការពារខលួនអនក ្គួសរររស់អនក 
និងសេគមន ៍ ជាពិរសសជួយ សរស្រង្កគ ឹះជីវតិ
រយើងពីជំងឺកូវដី-១៩ ។ ្គរវ់៉ា កសំ់ងន្ដល
អនុញ្ញា តឱ្យចាក់រៅតាមមូលដ្ឋា នសុខាភាិល
សធារ ៈ គឺម្លនសុវតថិភាព និង្រសិទធភាព ។ 

សូមចុឹះរ ម្ ឹះ និងរៅចាកវ់៉ា ក់
សំងកូវដី-១៩ ្រសិនររើដល់រវន

រលាកអនក! 
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XI. ការចាក់វា៉ា ក់សងំដល់កមុារអាយុ១២ ដល់អាយសុក្កាម
១៨ឆ្ន  ំ

 រដើមបរីរងាើនភាពសំុដល់កុម្លរ-យុវវយ័ រដ្ឋា ភាិលានសរ្មចឱ្យរ្វើការចាកវ់៉ា ក់សំងដល់
កុម្លរ-យុវវយ័អាយុពី១២ឆ្ន  ំ រៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំ ។ ការដ្ឋករ់ចញឱ្យអនុវតានូវន្ផ្នការសកមមភាព
ស្ម្លរ់ការចាកវ់៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ រលើកុម្លរ-យុវវយ័អាយុពី១២ឆ្ន រំៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំ
សំរៅរង្កា រ និងទរ់សា ត់ការចមលងននជំងឺកូវដី-១៩ រៅកនុងចំរណាមកុម្លរ-យុវវយ័ ្ពមទងំកាត់
រនថយភាព្ងន់្ ងរននជំងឺ ឬការាតរ់ងអ់ាយុជីវតិ ន្ដលរណាា លមកពីជំងឺកូវដី-១៩។  

រលើសពីរនឹះរទៀត ការចាកវ់៉ា ក់សំងអាចជួយ ការពារកុម្លរ-យុវវយ័ រដ្ឋយជួយ កុម្លរ-
យុវវយ័ឱ្យ្តលរម់ករស់រៅ្រកររដ្ឋយសុវតថិភាពតាម្រ្កតីភាពែមី ជាពិរសសការវលិ
្តលររ់ៅកាន់សលាររៀនវញិ ។ 

១១.១- រោលការ ៍ននការចាក់វ៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ 

ក. ការសម័្គចិតា និងមនិរងន់ែល 
ោជរដ្ឋា ភាិលនឹងផ្ាល់ការចាក់វ៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុម្លរ-យុវវយ័្គរ់រូរ 

តាមរោលការ ៍សម័្គចិតា និងមនិរងន់ែល ។ រទឹះយ៉ា ងរនឹះកាី ោជរដ្ឋា ភាិល ក៏រលើកទឹកចិតា
ដល់ម្លតារិតា ឬអាណាពាាលឱ្យនាកូំន-កមួយរៅចាកវ់៉ា ក់សំងឱ្យាន្គរ់ៗ ោន  តាមរោល
ការ ៍កំ ត់ន្ដលនឹងជួយ ដល់កុម្លរ-យុវវយ័ និងការពារ្គួសរពីការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ និង
កាតរ់នថយភាព្ងន់្ ងរននជំងឺ ឬរ្ោឹះថ្ន កដ់ល់ជីវតិកនុងករ ីឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

ខ. សុវតថិភាព និង្រសិទធភាព 
វ៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដល្តូវានរ្រើ្ាស់រៅកនុង្ររទសកមពុជា គឺជា

្ររភទវ៉ា ក់សំងន្ដលសថិតកនុង “រញ្ជ ីវ៉ា កសំ់ងន្ដលអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់កនុង្ោរនាទ ន”់ ររស់
អងគការសុខភាពពិភពរលាក និងជាវ៉ា កសំ់ងន្ដល្តូវានអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់រដ្ឋយ្កសួង
សុខាភាិលនន្ពឹះោជាណាច្កកមពុជា ។  
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១១.២- រតើកុម្លរ-យុវវយ័្តូវរំរពញលកខខ ឌ អវីខលឹះរទើរអាចទទួលានការចាក់វ៉ា
ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩? 

កុម្លរ-យុវវយ័ន្ដល្តូវអនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ្តូវរំរពញ
លកខខ ឌ កំ តដូ់ចខាងរ្កាម៖ 

ក. កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវម្លនអាយុ ្គរ ់១២ឆ្ន  ំរៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំរៅនែងចាកវ់៉ា ក់សំង 

ខ. កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវម្លនការយល់្ពមជាលាយលកខ ៍អកេរពីម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាល 
រដ្ឋយពួកោតអ់ាចទញយកគំរូលិខិតយល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ងកូវដី-១៩ រចញ
ពីរគេទំពរ័ www.vaccine.gov.kh 

គ. ចំរពាឹះកុម្លរ-យុវវយ័ន្ដលរស់រៅ ឬររៀនសូ្តរពលរចចុរបនន រៅកនុងរខតារផ្េងឆ្ង យពីឪពុក-
ម្លា យ ឬអាណាពាាលកំពុងរស់រៅ ឪពុក-ម្លា យ ឬអាណាពាាល្តូវរំរពញលិខិត
យល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា ក់សំង (លិខិតសររសរនដ យកតាមគំរូលិខិតយល់្ពម
អនុញ្ញា តររស់ គ.វ.ក-១៩) មកកូន-កមួយររស់ខលួនឱ្យានមុននែងចាកវ់៉ា កសំ់ង 

 . កុម្លរ-យុវវយ័កំ្ពាឪពុក-ម្លា យ ឬអាណាពាាល ន្ដលកំពុងរស់រៅម ឌ លកុម្លរន្ដល
្គរ់្ គងរដ្ឋយ្កសួង-សថ រន័ម្លនសមតថកិចច ឬរដ្ឋយអងគការរផ្េងៗ ្តូវានការយល់
្ពមពី្កសួង-សថ រន័ម្លនសមតថកិចច ឬពីអងគការរនាឹះ អនុរលាមតាមចារន់្ដលម្លន
្រគល់ឱ្យ 

ង. កុម្លរ-យុវវយ័កំ្ពាន្ដលោម នទីពឹង ោម នផ្ទឹះសន្មបងរស់រៅពិត្ាកដ អាជាញ ្រម្លនសមតថកិចច
មូលដ្ឋា ន ទទួលខុស្តូវ្រមូល្កុមរនឹះមកចាកវ់៉ា កសំ់ង 

ច. រៅនែងចាកវ់៉ា ក់សំង ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលររស់កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវរង្កហ ញ ឬរំរពញ
លិខិតយល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យចាក់វ៉ា កសំ់ង ដល់មស្រនាី្គរ់្ គងទីតាងំចាកវ់៉ា ក់សំង ។ ចំរពាឹះ
កុម្លរ-យុវវយ័ន្ដលម្លនន្ចងកនុងចំនុច “គ” ខាងរលើ ក៏្តូវរង្កហ ញលិខិតយល់្ពមអនុញ្ញា តឱ្យ
ចាកវ់៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ ររស់ឪពុក-ម្លា យ ឬអាណាពាាលដល់មស្រនាី្គរ់្គងទីតាងំចាក់    
វ៉ា កសំ់ងផ្ងន្ដរ 

ឆ្. មុនរពលចាកវ់៉ា កសំ់ង កុម្លរ-យុវវយ័ ្តូវានពិនិតយសុខភាពយ៉ា ងេមតច់ត់ និង្តូវាន
អនុញ្ញា តឱ្យចាកវ់៉ា ក់សំងរដ្ឋយ្គូរពទយរៅទីតាងំចាកវ់៉ា ក់សំង ។ ដូរចនឹះម្លតា-រិតា ឬ

http://www.vaccine.gov.kh/
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អាណាពាាល្តូវរញ្ញជ ក់្ ារអ់ំពីលកខខ ឌ សុខភាពររស់កុម្លរ-យុវវយ័ឱ្យានចាស់
ដល់្គូរពទយ ឬសំុការ្រឹការយរល់រលើរញ្ញហ សំខាន់ៗរផ្េងរទៀតន្ដលទកទ់ងនឹងការ
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរនឹះ ជាមយួ្គូរពទយន្ដលម្លនភារៈកិចចពិនិតយសុខភាពកុម្លរ-យុវវយ័ ។ 

១១.៣- រតើម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាល្តូវរ្វើដូចរមាចរដើមបចុីឹះរ ម្ ឹះកុម្លរ-យុវវយ័
កនុងរញ្ជ ីរ ម្ ឹះចាកវ់៉ា កសំ់ង? 

ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាល្តូវចុឹះរ ម្ ឹះកុម្លរ-យុវវយ័ន្ដល្តូវចាកវ់៉ា ក់សំងទុកជាមុន 
រៅកនុងរគេទំពរ័ www.vaccin.gov.kh ។ រយងតាមសថ នភាពជាកន់្សាង អនុគ ៈកមមការ
ចំរពាឹះកិចចចាកវ់៉ា ក់សំង្កសួង-សថ រន័ និងោជធានី-រខតា ឬអាជាញ ្រម្លនសមតថកិចចពាកព់ន័ធ
អាចជួយ ររៀរចំរញ្ជ ីរ ម្ ឹះកុម្លរ-យុវវយ័ន្ដលសថិតកនុងន្ដនសមតថកិចច្គរ់្ គង ់ និងរដ្ឋយម្លន
ការយល់្ពមពីម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលររស់កុម្លរ-យុវវយ័ទងំរនាឹះ រចួចុឹះរ ម្ ឹះទុកជា
មុនរៅកនុងរគេទំពរ័ www.vaccine.gov.kh ឬរញ្ចូ នរញ្ជ ីរ ម្ ឹះរនាឹះរៅមស្រនាី្គរ់្គងទីតាងំ
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដលរៅជិតរំផុ្ត ។ 

១១.៤- ការកំ ត់ និងការររៀរចំទីតាំងចាក់វ៉ា ក់សំង 

- រៅមលូដ្ឋា នសុខាភាិលសធារ ៈ ៖ មនទីររពទយជាតិ មនទីររពទយរន្ងអកោជធានី-រខតា 
មនទីររពទយរន្ងអក្កុង-្សុក-ខ ឌ  និងម ឌ លសុខភាព ន្ដល្តូវានកំ តរ់ដ្ឋយ 
រដាាលោជធាន-ីរខតា 

- រៅទតីាងំចល័ត ៖ ្គឹឹះសថ នសិកាសធារ ៈ ជាទីតាងំមយួន្ដលអំរណាយផ្ល ដល់
ការព្ងឹងវធិានការ “៣ ការពារ ៣ កុំ” ។ ការរ្ជើសររ ើស្គឹឹះសថ នសិកា រ្វើជាទីតាងំចាក់
វ៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុម្លរ-យុវវយ័ អា្ស័យរលើការសរ្មចររស់រដាាលោជ
ធាន-ីរខតា រៅតាមសថ នភាពជាន្សាង រដ្ឋយ្គឹឹះសថ នសិកា្តូវម្លនទីធាល ្ំទូលាយ និង
សថិតរៅជិតមនទីររពទយ រដើមបផី្ាល់រសវសរស្រង្កគ ឹះរនាទ នទ់នរ់ពលរវលា ចំរពាឹះផ្លរខំាន ណា
មយួន្ដលអាចរកើតម្លនជាយថ្រេតុរនាទ រព់ីចាកវ់៉ា ក់សំង ។ 
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១១.៥- ្កុមការង្ករចាក់វ៉ា ក់សំង 

ការចាកវ់៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ រលើកុម្លរ-យុវវយ័ រៅតាមមូលដ្ឋា នសុខាភាិល     
សធារ ៈកាី និង/ឬ រៅតាមទីតាងំចល័តកាី ្តូវរ្វើរឡើងរដ្ឋយ្កុមការង្ករចាកវ់៉ា ក់សំងន្ដល
ជា្គូរពទយ-រុគគលិកសុខាភាិលននរដាាលោជធានី-រខតា និងមនទីររពទយជាតិ ។ 

 ១១.៦- ការដឹកនាំ និង្គរ់្គងយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សំងកូវដី-១៩ 

គ.វ.ក-១៩ ដឹកនាំ្ គរ់្ គង និងស្មរស្មួលកិចចការចាកវ់៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ រលើ
កុម្លរ-យុវវយ័ តាមរយៈការររៀរចំន្ផ្នការសកមមភាពចាកវ់៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ តាមដ្ឋន 
្តួតពិនិតយ និងផ្ាល់ការោំ្ ទដល់ការអនុវតាន៍ន្ផ្នការសកមមភាពចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ 
រៅថ្ន កជ់ាតិ និងថ្ន ករ់្កាមជាតិ រៅកនុង្ករខ័ ឌ ននយុទធនាការជាតិចាកវ់៉ា ក់សំងរង្កា រជំងឺ         
កូវដី-១៩ ទូទងំ្ររទស ។ 

១១.៧- ការអរ់រផំ្េពវផ្ាយដល់សធារ ជន និងតាមដ្ឋនផ្លរខំានរ្កាយ
ការចាក់វ៉ា ក់សំង 

ការអររ់ផំ្េពវផ្ាយ និងការផ្ាល់ព័តម៌្លន្គរ់្ ោនន់ិងទន់រពលរវលា គឺម្លនសរសំខាន់
ណាស់ រដើមបកីសងទំនុកចិតាររស់ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលឱ្យនាកុំម្លរ-យុវវយ័ មកចាកវ់៉ា ក់
សំងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ្ គរ់ៗ ោន  ។ សកមមភាពននការអរ់រផំ្េពវផ្ាយរដ្ឋយរផ្ដា តជាចមបងរលើ ៖ 

 ររៀរចំពត័ម៌្លន ឬសរអរ់រឱំ្យាន្តឹម្តូវ 
ចាស់លាស់ និងង្កយ្សួលយល់រដ្ឋយ
រ្រើ្ាស់យនាការផ្េពវផ្ាយន្ដល្រជា
ពលរដាភាគរ្ចើនអាចទទួលាននូវ
ពត័ម៌្លន និងសរទងំរនាឹះ  
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 ្គរ់្ គង ការ្ តួតពិនិតយ និងការរឆ្លើយតរ ឬលុររំាត់
ជារនាទ នច់ំរពាឹះ្រពន័ធផ្េពវផ្ាយ ឬពត័ម៌្លនន្កលងកាល យ 
ន្ដលនាឱំ្យម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលកុម្លរ-យុវវយ័ 
ភន័ា្ចឡំ ឬភយ័ខាល ចមនិហា នយកកុម្លរ-យុវវយ័ មក
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩  

 ររងាើនការយល់ដឹងពី លកខខ ឌ សុខភាពន្ដលអនុញ្ញា ត
ឱ្យចាកវ់៉ា កសំ់ង សុវតថិភាព និងផ្លរខំានរ្កាយចាក់    
វ៉ា កសំ់ងរលើកុម្លរ-យុវវយ័  

 ព្ងឹងយនាការផ្លរខំានរ្កាយការចាកវ់៉ា ក់សំង ឱ្យ
កានន់្តម្លន្រសិទធភាព រដើមបផី្ាល់្រឹកា និងរឆ្លើយតរ
ោល់ចមងល់ររស់ម្លតា-រិតា ឬអាណាពាាលររស់
កុម្លរ-យុវវយ័ កដូ៏ចជា្រជាពលរដាទូរៅ ទកទ់ងនឹង
ផ្លរខំានរ្កាយពីការចាកវ់៉ា ក់សំង  

 កនុងករ ីចាាំច ់្ កុមការង្ករ្ សវ្ ជាវផ្លរខំានរ្កាយ
ចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ ថ្ន កជ់ាតិ និងថ្ន ករ់្កាមជាតិ ្តូវចុឹះរ្វើការ្ សវ្ជាវករ ី
ផ្លរខំានន្ដលានោយការ ៍ រដ្ឋឹះ្សយរញ្ញហ ន្ដលានរករ ើញ និងចង្កងទុកជា   
រាយការ ៍ស្ម្លររ់្រើ្ាស់ ។ 

 
្រភព៖ ន្ផ្នការសកមមភាពស្ម្លរក់ារចាកវ់៉ា កសំ់ងរង្កា រជងឺំ_កូវដី_១៩_អាយុ១២ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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XII. ការស្វើសតេតរហេ័  

១២.១- រសចកាីរផ្ាើម 

 

 

១២.២- ការរ្វើរតសារេ័ស ស្ម្លរ់ទីតាំងន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន    

           ្កុម្គូរពទយ រមួទងំរពទយរយធា រពទយការង្ករ រពទយសម័្គចិតា និង្គូរពទយ្រចា ំ
រោងច្ក-សេ្ោស ន្ដលម្លនចុឹះរញ្ជ ីកនុង្រពន័ធសុវតថិភាព និងសុខភាពការង្ករ នន្កសួង
ការង្ករ និងរ ាុ ឹះរណាា លវជិាជ ជីវៈ និងអនកទទួលរនទុករ្វើរតសារេ័សរៅតាមសថ រន័ និង 
អងគភាពរដា និងឯកជន កដូ៏ចជារៅតាមរណាា ្ចកទវ រចញ-ចូល្ររទស ្តូវទទួលានការ
អនុញ្ញា តឱ្យអនុវតាការយកសំណាកវភិាគរករមរោគរដ្ឋយរ្រើ្ាស់ឧរករ ៍រតសារេ័សរក
អង់ទីន្េេនកូវដី-១៩ រ៉ាុន្នា្តូវទទួលានការរ ាុ ឹះរណាា លជាមុនអំពីរររៀររ្រើ្ាស់រតសា
រេ័សរនឹះ និងការ្គរ់្គងកាកសំ ល់រដ្ឋយសុវតថិភាពរដ្ឋយមស្រនាីសុខាភាិល ឬតាមរយៈ
ការអររ់ ំ    រ ាុ ឹះរណាា លន្ដលផ្េពវផ្ាយជាសធារ ៈ ពីសំណាក់្ កសួងសុខាភាិល។ 
 
 

ឧរករ ៍រតសារេ័សរកអងទី់ន្េេនកូវដី-១៩ ម្លន 
អតថ្ររយជនរ៍្ចើន រដើមបរីមួចំន្ កដល់ការ្ គរ់្ គង
ការឆ្លងោលដ្ឋលននជំងឺកូវដី-១៩ វម្លនភាពង្កយ
្សួលកនុងការរ្រើ្ាស់រដ្ឋយមនិត្មូវឱ្យឆ្លងកាតម់នទីរ
ពិរស្ន ៍ម្លនតនមលសមរមយន្ដលអាចរ្រើ្ាស់ាន
ទូលំទូលាយ និងម្លនសមតថភាពខពស់កនុងការរករ ើញ
ានឆ្ររ់េ័សនូវរមរោគកូវដី-១៩ ជាពិរសស រៅ
រពលន្ដលអនកផ្ទុករមរោគរនឹះ កំពុងរចញរោគសញ្ញា  ឬ
រៅរពលន្ដលចំនួនរមរោគកូវដី-១៩ ន្ដលផ្ទុកកនុងខលួន
រកើនរឡើងខពស់ ។ ដូរចនឹះការរ្រើ្ាស់រតសដរេ័សរក 
អងទី់ន្េេនកូវដី-១៩ ន្ដល្តឹម្តូវនឹងជួយ ពរនលឿន
ការរករមរោគកូវដី-១៩ ានរៅកនុងសថ នភាពចាាំច ់។ 
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 ការរ្វើរតសារេ័សរៅទតីាងំន្ដលម្លនមនុសេរ្ចើន រយើង្តវូ៖ 

• រ្ជើសររ ើសទីតាងំន្ដលសម្សរ ម្លនគម្លល ត និងម្លនសុវតថិភាព  

 
• ចំរពាឹះអនករ្វើសំណាក ្តូវរសលៀករំពាកក់ារពារន្ដលម្លនដូចជា៖ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

១. រ្សមរជើង ២.អាវរំពងក់ារពារ 

៣. មកួ ៤. រាងំ  

៥. ម្ល៉ា ស ៦. រ្សមនដោម នរមៅ 
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• ការរសលៀកសរមលៀករំពាក់ការពារ 
o ដំរូង្តូវលាងសម្លអ តនដជាមយួអាល់កុល

៧៥ភាគរយ 
o ្តូវពាក់អាវរំពង់  
o ពាកម់្ល៉ា ស់  
o ពាកម់កួ្ករសក់  
o ពាករ់ាងំការពារមុខ  
o ពាករ់្សមន្សបករជើង  
o និងចុងរ្កាយពាក់រ្សមនដ  

 
 
 
 

 
• រពលដំរ ើ រការរតសា: 

o ន្េកកញ្ចរ់រតសារេ័ស សររសររ ម្ ឹះ និងកាលរររិចេទរតសាឱ្យាន្តឹម្តូវ 
o រ្រើតមារសំឡីតូចន្ដលភាជ រម់កជាមយួនឹង្រអររ់តសា តាល់យកសំណាកពីកនុង

រនធ្ចមុឹះ ឱ្យដល់ជញ្ញជ ំង្ចមុឹះន្ផ្នកខាងកនុងហាវ ោងំ រដ្ឋយរងវិល ៣ រៅ ៤ជុំ រចួដក
តមារសំឡីរចញែមម  ៗ ដ្ឋកត់មារសំឡីរៅកនុងទីរសូលុយសយុងរនាទ រម់ករងវិល
ឱ្យានរ្ចើនជាង៥ដង រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរដើមបឱី្យតំ កទ់ឹក្សកចុ់ឹះពី
តមារសំឡីឱ្យអស់រទើរដកតមារសំឡីរចញ រេើយរចាលរៅកនុង្ុងសំោមឆ្លង ។  

o រិទគ្មរទីរសូលុយសយុង អ្ងួនឱ្យសពវលអ រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរនាក់
ចំនួន ៣ដំ កចូ់លរៅកនុងរនទឹះរតសា រិទសទិកគរ័រលើរនទឹះរតសារេ័ស រងចារំយៈ
រពល១៥នាទី ដល់៣០នាទី រដ្ឋយមនិឱ្យរលើសពី៣០នាទីរឡើយ ។ 
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ការពិនិតយលទធផ្លរតសារេ័ស រដ្ឋយរលើឧរករ ៍រតសារេ័សម្លនរនាទ តច់ំនួន២ គឺ រនាទ តT់ 
(រតសា) និងរនាទ តC់ (កុង្តូល) ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្រសិនររើម្លន
រនាទ តC់(កុង្តូល) 
រឡើងដិត ន្តោម ន
រនាទ តT់(រតសា)  

លទធផ្លអវជិជម្លន 
 

្រសិនររើម្លនរនាទ ត ់
C(កុង្តូល)រឡើង
ដិត រេើយរនាទ ត ់T(
រតសា)រឡើងដិត  
លទធផ្លវជិជម្លន 

្រសិនររើោម នរនាទ ត ់
C (កុង្តូល) ន្ត
រនាទ ត ់ T(រតសា)
រឡើងដិត លទធផ្ល
មនិអាចវយតនមល

ាន  

្រសិនររើោម នរនាទ ត ់
C(កុង្តូល)រឡើង
ដិត រេើយកោ៏ម ន
រនាទ ត ់ T(រតសា) 
លទធផ្លមនិអាច
វយតនមលាន ត្មូវ
ឱ្យរ វ្ើរតសាមាងរទៀត 
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o រររៀររដ្ឋឹះសរមលៀករំពាកក់ារពារ 

 
 
 
 

              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១. រដ្ឋឹះរ្សមនដ ២. រដ្ឋឹះរាងំការពារមុខ 

៣. រដ្ឋឹះអាវរំពង់ ៤. រដ្ឋឹះរ្សមន្សបករជើង 

៥. រដ្ឋឹះមកួ្គរសក់ ៦. រដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់ 

៧. សម្លអ តនដជាមយួអាល់កុល៧៥ភាគរយ ៨. ពាក់ម្ល៉ា ស់ែមី 
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o សំោមន្ដលរ្រើ្ាស់រចួរេើយ រយើងអាចដុតកនុងររតា  ឬដុតកនុង្ុងន្ដក រដើមបី
សម្លល ររ់មរោគ ។ 

១២.៣- រតើ្តូវរ្វើរតសារេ័សតាមផ្ទឹះយ៉ា ងដូចរមាច?   

ឧរករ ៍រតសារេ័សរកអងទ់ីន្េេនកូវដី-១៩ ក៏្តូវានអនុញ្ញា តឱ្យរ្រើ្ាស់រៅ
តាមផ្ទឹះ ឬជាលកខ ៈឯកជន រ៉ាុន្នា្តូវរោរពលកខខ ឌ សុវតថិភាព និងការន្ នាចំាាំច់នានា 
ន្ដលម្លនកនុងរោលការ ៍ន្ នា ំ។ 

ដរំងូ: រលាកអនក្តូវរ្ជើសររ ើសទីតាងំន្ដលម្លនភាពសម្សរ រេើយអនករ្វើសំណាក
អាចរសលៀករំពាក់្ មមតាាន រ៉ាុន្នារលាកអនក្តូវម្លនសម្លា រសំខានរ់ីយ៉ា ងដូចជា៖ 

  

មនុរពលពនិតិយ:  
• ្តូវពិនិតយ្ររភទរតសា កាលរររិចេទ និងរសចកាីន្ នា ំ 

ម្ល៉ា ស រាងំមុខ រ្សមនដ 
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• ររៀរចំឧរករ ៍ន្ដល្តូវរ្រើ្ាស់ ឱ្យាន្គរម់ុខមុនដំរ ើ រការរតសា ម្លនដូចជា  
សូលុយសយុងរ ូេវឺទីរ តមារ គ្មរ រនទឹះរតសារេ័ស និងេវឺត 
 

រពលដរំ ើ រការរតសា: 
• ន្េកកញ្ចរ់រតសារេ័ស សររសររ ម្ ឹះ និងកាលរររិចេទរតសាឱ្យាន្តឹម្តូវ 
• តាល់យកសំណាកពីកនុងរនធ្ចមុឹះ ឱ្យដល់ជញ្ញជ ំង្ចមុឹះន្ផ្នកខាងកនុងហាវ ោងំ រដ្ឋយរងវិល 

៣ រៅ ៤ជុំ រចួដកតមារសំឡីរចញែមមៗ ដ្ឋក់តមារសំឡីរៅកនុងទីរសូលុយសយុងរនាទ រ់
មករងវិលឱ្យានរ្ចើនជាង៥ដង រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរដើមបឱី្យតំ កទ់ឹក្សកចុ់ឹះពី
តមារសំឡីឱ្យអស់រទើរដកតមារសំឡីរចញ រេើយរចាលរៅកនុង្ុងសំោមឆ្លង  

• រិទគ្មរទីរសូលុយសយុង អ្ងួនឱ្យសពវលអ រចួ្ចាចទ់ីរសូលុយសយុងរនាកច់ំនួន ៣
ដំ កចូ់លរៅកនុងរនទឹះរតសា រិទសទិកគរ័រលើរនទឹះរតសារេ័ស រងចារំយៈរពល១៥នាទី 
ដល់៣០នាទី រដ្ឋយមនិឱ្យរលើសពី៣០នាទីរឡើយ  

• ការពិនិតយលទធផ្លរតសារេ័ស រដ្ឋយរលើឧរករ ៍រតសារេ័សម្លនរនាទ តច់ំនួន២ គឺ 
រនាទ តT់ (រតសា) និងរនាទ តC់ (កុង្តូល)   

  

 

 

 

 

 

 

 

• សំោមន្ដលរ្រើ្ាស់រចួរេើយ រយើងអាចដុចកនុងររតា  ឬដុតកនុង្ុងន្ដក រដើមបសីម្លល រ់
រមរោគ ។ 

្រសិនររើម្លន
រនាទ តC់ (កុង
្តូល) រឡើងដិត 
ន្តោម នរនាទ ត ់T 
(រតសា)  លទធផ្ល

អវជិជម្លន 
 

្រសិនររើម្លន
រនាទ ត ់C (កុង
្តូល)រឡើងដិត 
រេើយរនាទ ត ់T 

(រតសា) រឡើងដិត  
លទធផ្លវជិជម្លន 

្រសិនររើោម ន
រនាទ ត ់C (កុង
្តូល) ន្តរនាទ ត ់ 
T (រតសា) រឡើង
ដិត លទធផ្លមនិ
អាចវយតនមល

ាន 

្រសិនររើោម នរនាទ ត ់C 
(កុង្តូល) រឡើងដិត 
រេើយកោ៏ម នរនាទ ត ់ T 
(រតសា) លទធផ្លមនិ

អាចវយតនមលាន ត្មូវ
ឱ្យរ វ្ើរតសាមាងរទៀត 
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XIII. ការណែទពំាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមសទះ 

ជំងឺកូវដី-១៩ មយួចំនួន្តូវាន្គូរពទយវយតនមលថ្ ោម នកតាា ្រឈមអាចនឹងទទួល
ការពាាលរៅតាមផ្ទឹះ រ្កាមការ្គរ់្ គង ន្ែទ ំនិងពាាលជារ់ជា្រចារំដ្ឋយមស្រនាី-រុគគលិក
សុខាភាិល និងអនកសម័្គចិតា ន្ដលានទទួលការរ ាុ ឹះរណាា ល្តឹម្តូវរដើមប ី   អនុវតារៅតាម
មូលដ្ឋា ន និងតាមការវយតនមលផ្ទឹះររស់អនកជំងឺឱ្យានេមត់ចត់ជាមុនពីមស្រនាីរុគគលិកពាកព់ន័ធ ។ 
ជាមយួោន រនឹះន្ដល រដើមបកីាតរ់នថយការចមលងជំងឺកូវដី-១៩ រៅសម្លជិក្គួសរ ឬសេគមន៍ អនក
ជំងឺកូវដី-១៩ សម្លជិក្គួសរ  មស្រនាីសុខាភាិល និងអាជាញ ្រម្លនសមតថកិចចពាកព់ន័ធ្តូវ 
អនុវតារោលការ ៍ការរង្កា រ និង្តួតពិនិតយពីការចមលងរោគឱ្យានខាជ រខ់ជួន ។ 

១៣.១- រោលការ ៍អនុវតាស្ម្លរ់អនកជំងឺកូវដី-១៩ រៅតាមផ្ទឹះ 

អនកជំងឺកូវដី-១៩ ន្ដលរៅដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក និងស្ម្លកពាាលរៅផ្ទឹះ ្តូវអនុវតា
ឱ្យខាជ រខ់ជួនតាមរោលការ ៍ដូចខាងរ្កាម៖ 

• អនកជំងឺ្តូវរៅកនុងរនទរផ់្ទឹះដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក្គររ់ពលជាររៀងោល់នែង រេូតទទួលាន
ការអនុញ្ញា តឱ្យរញ្ចរក់ារន្ែទពំាាលរៅផ្ទឹះ 

• តាមដ្ឋនរោគសញ្ញា ៖ វស់ករដា ជាររៀងោល់នែង រៅរពល្ពឹក និងរពលលាង ច  
• រៅដ្ឋច់រដ្ឋយន្ឡកពីសម្លជិក្គួសរ៖ ពាក់ម្ល៉ា ស់ជារ់ជានិចច និងរកាគម្លល តពីោន

យ៉ា ងតិច២ន្ម៉្ា ត កនុងករ ីចាាំច់្ តូវពិភាកា
ជាមយួសម្លជិក្គួសរ 

• រ្រើ្ាស់ឧរករ ៍សម្លា រកនុងផ្ទឹះដ្ឋចរ់ដ្ឋយ
ន្ឡកពីសម្លជិក្គួសរ, លាងសម្លអ តសម្លា រ
ទងំរនាឹះជាមយួទឹកសអ ត និងសរ ូ ឱ្យាន
សអ តលអរនាទ រព់ីរ្រើរចួ និងរាកគកស់រមលៀក
រំពាកឱ់្យានសអ ត និងហាលនែងឱ្យានលអ 
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• អនកជំងឺ្តូវរកាអនាមយ័ខាជ រខ់ជួន ពាកម់្ល៉ា ស់
្គររ់ពលរវលា ជាពិរសសអនាមយ័ផ្លូវដរងហើម 
(ឧ. ខទរម់្លត់្ ចមុឹះរៅរពលកអករដ្ឋយរ្រើន្កង
នដរត ់ឬ្កដ្ឋសអនាមយ័ រេើយរចាល្កដ្ឋស
អនាមយ័រនាឹះកនុង្ុងសំោមឱ្យាន្តឹម្តូវ 
និងលាងសម្លអ តនដភាល មៗ) 

• រររិភាគមហូរអាហារន្ដលចមអនិានលអ មហូរ
អាហារម្លនជាតិ្តី សច ់រន្នល ន្ផ្លរឈើ រនថយ
ជាតិខាល ញ់ ជាតិន្រ និងជាតិន្ផ្អម រដើមបជីួយ 
ព្ងឹង្រពន័ធការពារសរពាងគកាយ 

• អនាមយ័លអកនុងកន្នលងរស់រៅ និងរកាអារមម ៍
នឹងេន 
o រ្វើកិចចការរផ្េងៗជា្មមតា ហាត់្ ា 

កនុងផ្ទឹះ សម្លអ តរនទររ់ស់រៅផ្ដទ ល់ខលួន 
រនទរទ់ឹក ្ពមទងំសម្លា ររ្រើ្ាស់     
រផ្េងៗជាររៀងោល់នែង  

o សំ ល់ររស់អនកជំងឺ និង្កុម្គួសរ ្តូវ
ទុកដ្ឋកដ់្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡកពីោន  រិទឱ្យជិតលអ 
រដើមបអីាជាញ ្រចាតន់្ចងតាមនិតិវ ិ្ ីននការ
្គរ់្ គងសំ ល់ចមលងរោគ 

• រញ្ចរក់ារន្ែទពំាាលតាមផ្ទឹះ្រសិនររើអនក
ជំងឺានអនុវតា្តឹម្តូវតាមវធិានការន្ែទំ
ពាាល និងទទួលានការជូនដំ ឹងពីមស្រនាីសុខាភាិលនិងអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន 

• ទំនាកទ់ំនងកនុងករ ីចាាំច ់ និងរនាទ ន ់ រៅកានម់ស្រនាីសុខាភាិលន្ដលទទួលរនទុក 
កនុងមូលដ្ឋា ន ឬទកទ់ងមកទូរស័ពទទនរ់េតុការ ៍ (Hotline) ១២២២ ។ 
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១៣.២- រោលការ ៍សាីពីការរង្កា រ និង្តួតពិនិតយការចមលងរោគស្ម្លរ់អនកន្ែទំ
ន្ដលផ្ាល់ការពាាលរៅតាមផ្ទឹះ 

• លាងសម្លអ តនដឱ្យាន្តឹម្តូវ មុន
រពល និងរនាទ រព់ីានរ៉ាឹះពាល់ជាមយួ
អនកជំងឺកូវដី-១៩ ្គរ់ការរ្វើទ្មងក់ារ 
ឬរ្កាយពីរ៉ាឹះពាល់ទឹករអំិលរផ្េងៗ ឬ
ររសិថ នផ្ដទ ល់ជុំវញិអនកជំងឺកូវដី-១៩ 

• ្តូវរ្វើអនាមយ័នដរៅមុន និងរ្កាយ
រពលររៀរចំចមអនិមហូរអាហារ មុនរពល
រររិភាគ រ្កាយរពលរររិភាគ រ្កាយ
រពលររនាទ ររង់ និងរៅរពលនដកខវក ់
្រសិនររើនដរមើលរៅមនិកខវករ់ទរនាឹះ អាចរ្រើ្ាស់ទឹកអាល់កុលលាងនដរដើមបី
សម្លល ររ់មរោគកា៏ន។ ស្ម្លរន់ដន្ដលរមើលរៅកខវក ់ ្តូវលាងសម្លអ តនដជាមយួ
ទឹក និងសរ ូ 

• ្តូវផ្ាល់ម្ល៉ា ស់ដល់អនកជំងឺកូវដី-១៩ រេើយឱ្យអនកជំងឺពាកឱ់្យានជារល់ារ់តាមន្ដល
អាចរ្វើរៅាន និង្តូវផ្ដល ស់រាូរជាររៀងោល់នែង ឬរៅរពលរសើមឬកខវក ់ ។ អនកជំងឺ         
កូវដី-១៩ ន្ដលមនិអាច្ទនំឹងការពាក់ម្ល៉ា ស់ាន គួរន្តរ្រើ្ាស់វ ិ្ ីរង្កា រអនាមយ័
ផ្លូវដរងហើមឱ្យានខាជ រខ់ជួន នឹង្តូវខទរម់្លត ់ និង្ចមុឹះឱ្យជិតរដ្ឋយ្កដ្ឋសរ្រើរេើយ
រាឹះរចាលរៅរពលកអក ឬកណាា ស់មាងៗ 

• ររស់រររន្ដលរ្រើ្ាស់រដើមបខីទរម់្លត ់និង្ ចមុឹះ្តូវរវចខចរឱ់្យាន្តឹម្តូវរដើមបកីំរទច 
រចាល ឬសម្លអ តឱ្យសអ ត្តឹម្តូវរនាទ រព់ីរ្រើ្ាស់រេើយ(ឧ. ្ តូវរាកសម្លអ តកន្នេង
នដជាមយួនឹងសរ ូ ឬរមៅសរ ូ្មមតាជាមយួនឹងទឹក) 

• អនកន្ែទអំនកជំងឺ្តូវពាក់ម្ល៉ា ស់ន្ដលរតឹន្ នជារល់អ រដើមបី្ គរម្លត ់ និង្ចមុឹះ ររើ 
ម្ល៉ា ស់រសើម ឬកខវក់្ តូវរាូរម្ល៉ា ស់ែមីជារនាទ ន។់ ្តូវរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់តាមររចចករទសរដ្ឋឹះ 
ម្ល៉ា ស់សម្សរ ន្ដលមនិ្តូវយកនដរៅរ៉ាឹះនឹងន្ផ្នកខាងមុខររស់ម្ល៉ា ស់រឡើយ រ៉ាុន្នា
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្តូវរដ្ឋឹះម្ល៉ា ស់រនាឹះរចញឱ្យាន្តឹម្តូវ រេើយ្តូវរាឹះម្ល៉ា ស់រនាឹះរចាលភាល មរនាទ រព់ី
រ្រើរេើយ និង្តូវលាងសម្លអ តនដឱ្យម្លន្តឹម្តូវ 

• ្តូវរ្រើ្ ាស់រ្សមនដ និងម្ល៉ា ស់ រ្រើមាងរេើយរាឹះរចាល និងម្ល៉ា ស់រៅរពលផ្ាល់
ការន្ែទមំ្លត ់ ឬផ្លូវដរងហើម និងរៅរពលចាត់ន្ចងជាមយួនឹងលាមក ទឹករនាម និង
សំ ល់រផ្េងរទៀតររស់អនកជំងឺកូវដី-១៩ រៅកនុង្ុងសំោម ។ ្តូវលាងសម្លអ តនដ
រៅមុនពាក់ និងរនាទ រព់ីរដ្ឋឹះរ្សមនដ និងម្ល៉ា ស់រចញ 

• ោល់សំ ល់ទងំឡាយន្ដលម្លនពីការន្ែទអំនកជំងឺរៅផ្ទឹះ ្តូវទុកដ្ឋក់ដ្ឋចរ់ដ្ឋយ
ន្ឡកពីោន  រិទឱ្យជិតលអ រដើមបអីាជាញ ្រចាតន់្ចងតាមនិតិវ ិ្ ីននការ្គរ់្គងសំ ល់
ចមលងរោគ 

• ទូរស័ពទរៅកាន់រលខ ១២២២ រដ្ឋយឥតគិតនែល ស្ម្លរព់ត័៌ម្លនទូរៅទកទ់ងការ
ន្ែទ ំនិងពាាលអនកជំងឺកូវដី-១៩ រៅតាមផ្ទឹះ និងការោំ្ ទសុខភាពផ្លូវចិតដ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រវចខចរសំ់ោមខលួនឯង
ឱ្យាន្តមឹ្តូវ នងិ
ដ្ឋចរ់ដ្ឋយន្ឡក 
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XIV. វីរេុកូវីដ-១៩ បំណបលងែមី “ណដលតា” 

១៤.១- រសចកាីរផ្ាើម 

្គរវ់រុីសទងំអស់ន្តងន្តរនំ្រលងខលួន ពី្ររភទរដើមរៅជា្ររភទរផ្េងៗរទៀតរៅកនុង
អំរូរររស់វ ។ យ៉ា ងណាមញិ វរុីសកូវដី-១៩ កម៏្លនការវវិតាលំនាដូំចោន រនឹះន្ដរ  ។ អនកវទិាសស្រសា
កំពុងតាមដ្ឋនពីការរំន្រលងខលួនររស់វរុីសកូវដី-១៩ ន្ដលានរំន្រលងជារ្ចើន្ររភទដូចជា         
អាល់ហាវ  (Alpha), ន្រតតា (Beta), ហាគ ម្ល៉ា  (Gamma)  និង ន្ដលតា ( Delta ) ជារដើម... ។  

 

១៤.២- រតើអវីន្ដលអនក្តូវយល់ដឹងពីវរីុសរំន្រលងែមី ?  

្កុមអនកវទិាសស្រសដ ានឱ្យដឹងថ្ការរំន្រលងែមីររស់វរុីសកូវដី-១៩ ដូចជាវរុីសរផ្េង
ន្ដររំន្រលងខលួនជា្រចារំនាឹះ  ន្ដលអាចរ្វើឱ្យវរុីសម្លនភាព្ន់ជាងមុន និងង្កយឆ្លងោតតាត
ខាល ងំ ្ពមទងំអាចរងាជាជំងឺ្ងន់្ ងរជាងមុន ។ 

ក- វរុីសរំន្រលងខលួនែមី “ន្ដលតា” កនុងចំរណាមរុគគលន្ដលានចាកវ់៉ា កសំ់ងគឺក្មណាស់ រ៉ាុន្នា
្រសិនររើពួករគឆ្លង ពួករគទំនងជាមនិម្លនរោគសញ្ញា ្ងន់្ ងរឬ្តូវការស្ម្លកពាាលរៅ
មនទីររពទយរទ  

ខ- មនុសេភាគរ្ចើនន្ដលឆ្លង “ន្ដលតា” គឺមនិានចាកវ់៉ា កសំ់ងរេើយម្លនហានិភយ័ខពស់នន
ការវវិតារៅជាម្លនរោគសញ្ញា ្ងន់្ ងរន្ដល្តូវការស្ម្លកពាាលរៅមនទីររពទយ  
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គ- វរុីសរំន្រលងខលួនែមី “ន្ដលតា” ឆ្លងរទវរដងជាងវរុីសកូវដី-១៩ ពូជមុនៗ និងឆ្លង្រន្េល៥០% 
រ្ចើនជាងពូជវរុីសកូវដី-១៩ រំន្រលងនានាន្ដលគួរឱ្យ្ពួយារមារផ្េងរទៀត  

 - ភស័ាុតាងែមីៗរង្កហ ញថ្រទឹះរីជារុគគលន្ដលានឆ្លង “ន្ដលតា” ករ៏ដ្ឋយ កព៏ួករគរៅន្ត
អាច្រឈមនឹងហានិភយ័ននការឆ្លងរឡើងវញិ ។  

១៤.៣- រតើរយើង្តូវរ្វើដូចរមាច រដើមបកីារពារការចមលងកូវដី-១៩ រំន្រលងែមី ? 

ររើរទឹះរីជា វរុីស “ន្ដលតា” រនឹះ ានរំន្រលងខលួននិងចមលងពីមនុសេម្លន ករ់ៅមនុសេ 
រផ្េង រៗទៀតរលឿនរេ័សយ៉ា ងរនឹះករ៏ដ្ឋយ កអ៏នកវទិយសស្រសារៅន្តរង្កហ ញថ្ វធិានការសុខាភាិល 
៣ការពារ និង៣កុំ រៅន្តជាវធិានការចាាំច់ស្ម្លរ់ការពាររុគគលម្លន ក់ៗ ្គួសរ និងសេគមន ៍
ពីជំងឺកូវដី-១៩ ាន ។ 

សូមរមួោន អនុវតា វធិានការ ៣ការពារ ៣កុំ ឱ្យានេមតច់ត់ និង្តឹម្តូវ រេើយ្គរ់ៗ
ោន ្តូវរៅទទួលវ៉ា ក់សំងរៅរពលដល់រវនររស់ខលួន ។  

៣ការពារ 
 

ទី១៖ ្តូវនាោំន ពាកម់្ល៉ា ស់ឱ្យ
ាន្គរោ់ន  និង្គរទី់កន្នលង
ជាពិរសសរៅតាមទីកន្នលង  
សធារ ៈ ។ 
 

ទី២៖ ្តូវលាងសម្លអ តនដ
ជាមយួសរ និូងទឹកសអ ត ឬ
ជាមយួអាល់កុល ឬន្េេលជា
្រចា ំនិងឱ្យានញឹកញារ ់ជា
ពិរសសមនុរពលរររិភាគ
អាហារ និងរ្កាយរពលាន
រ៉ាឹះពាល់វតថុរផ្េងៗ ។ 

ទី៣៖ ្តូវរកាគម្លល តសុវតថិភាព
រគុគលរដ្ឋយ្តូវរៅឃាល តពីោន
យ៉ា ងតិច ១,៥ ន្ម៉្ា ត ។ 
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៣កំុ 
 

ទី១៖ កុំចារន់ដោន  រដ្ឋយង្កក
មករ្រើវរប្មសំ៌ពឹះររស់ន្ខមរ
រយើងជាជំនួសវញិ ។ 
 

ទី២៖ កុំរៅកន្នលងណាន្ដល
ម្លនមនុសេរ្ចើន ។ 
 

ទី៣៖ កុំរៅកនុងរនទររ់ិទជិត  
ោម នខយល់រចញចូល ជា
ពិរសសរនទរ់ន្ដលម្លន
ម្ល៉ា សីុន្តជាក ់។ 

 

 

  

ចូលរមួកនុងយុទធនាការទទលួការចាក ់វ៉ា កសំ់ង្រឆ្ងំកូវដី-១៩  
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“ រមួគ្នន ទទលួខេុក្តូវទបស់ា ត ់
ការចមលងវរីេុកវូដី-១៩ ”  
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រោះព មភ និងដកសស្រមួលរលីក ី៣ (ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២១) 
រោះព មព និងដកសស្រមួលរលីក ី៣ (ដខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១) 


