
ស�ៀវសៅណែនាំភ្នាក់ងារអប់រំ�ុខភព 
ការបងា្នាញកនាបាច់អនាម័យបបល័យកូវីដ-១៩  
គសបរោងសលើកកម្ព�់ឥរិយាបថបបកបសោយ�ុខុរោលភព (PHB)

ធ្វើធៅតាមផ្សារធោលធៅក្នុង ធេត្តកំពង់ឆ្្ំង និង បាត់ដំបង
១៥ មិថុនា ២០២០ - ១៧ កក្កដា ២០២០
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កា្នាយខ្លួនជា អ្នកបបយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩

ជូនចំពោះ អ្នកប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩ ជាទីរា្រ់អាន!

 អរគុណចំពោះ ភាព ក្លាហាន  និង ថាមពល រ្រស់ អ្នកទាំងអស់គ្លា។  

ពយើង ប្រូវ ករ ឱលាយអ្នក ក្លាយ ខ្លួន ពៅ ជា អ្នកប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩   ចូល ្ ួ  ចាំ គំនិ្ 

និងចាំកលាបាច់បានយ៉លាងរលូន ព�ើយសូមចចករំចលកចំពណះដឹងពៅអ្នកដទទ 

ពដើមលាបីករោរខ្លួនពីករឆ្ង ជំងឺកូវីដ-១៩។ សូមបបាកដថា អ្នកបរា្រ់រាម 

និង្រព្ចេញកលាបាច់ មិនថាច្ពពលកំពុងអនុវ្្ត ឬពពលសបរាកពៅផ្ះពោះពទ។ 

សូមអរគុណ និងរានសំណាងល្អ ព�ើយរានភាពរីករាយ!

ពោយក្តីពគរពពីបកុមករងារគពបរាង PHB
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រកនាសាគរោ្នាត�ុវត្ថិភព 
១.៥ម៉នាតនាពីគ្នា

ជៀ�វាងប៉ះពាល់  ភ្ននាក 
ចនាមុះ ឬរោត់

លាងដនាជាមួយសាប៊ូ  
យា៉នាងហោច ៤០វិនាទី

កនាបាច់អនាម័យបបល័យកូវីដ

ការធរៀបចំកននលែងសនម្តង

ការធរៀបចំរបស់កកុមហ៊ុន៖ 

  ទូរស័ព្និយយជាមួយអ្នកបគ្រ់បគងផលាសារពៅពពលល្លាច មុនពពលពរៀ្រចំកម្មវិធី ពដើមលាបីសិកលាសាពី៖ 

   ទីរាំងសមបស្រ ក្ននុងករពរៀ្រចំកម្មវិធី 

   រកប្រព័ន្ធទឹក និងកចន្ង្រង្ហូរទឹក

ធ�ៀសវាងធៅកននលែងមានមនុស្សធកចើន

 សូមបបាកដថា អ្នកពរៀ្រចំោក់រោំងពៅខាងមុខ ពដើមលាបីកុំឱលាយមនុសលាសផ្តនុំគ្លាពបចើនពៅកចន្ងសចម្តង។ 

 សូមពរៀ្រចំកចន្ងណាចដលខ្នងពយើងអាចជា្រ់នឹងជញ្លាំងផលាសារ ពដើមលាបីកុំឱលាយមនុសលាសចូលពីពបកយ។ 

 ព្រើចាំបាច់  ភា្លាក់ងាររា្លាក់អាចជួយោំ ឬប្រមូលអ្នកពដើរផលាសារពៅកន់ទីរាំងចា្រ់ពផ្តើម្បមង់ជួរ ពដើមលាប ី

 កុំឱលាយចពង្អៀ្។ អ្នកដឹកជ្្ហូន និងពមករ ក៏នឹងជួយសបម្រសបមរួលពលើករងារពនះផងចដរ។ 

 ព្រើរានមនុសលាសពបចើនពពក អ្នកអាចឱលាយពួកគ្់មកចូលរួមវិញ ក្ននុងរយៈពពល ៥-១០ោទីពទៀ្ 

 ពបកយពពលពួកគ្់ពដើរផលាសារព�ើយ។

ខ្ទប់រោត់ និងចនាមុះនៅពនាលអ្នក 
ក្អក ឬ កណ្តនា�់ ដោយបនាើកនារោ៉នា  
ឬកនាងដនា ឬកនាោ�អនាម័យ 
និងពាក់រោ៉នា�់ពនាលចាំបាច់
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ទីធ្នា

1. ស្លាកឥរិយ្រថ 
ទាំង៦ រ្រស់ 
អង្គករយូនីសលា�្វ

2. ចលោអោម័យ 
បលាល័យកូវីដ

ធុងទឹក
្រមលាុង

3. ស្លាក្ិចនិច 
លងដលារ្រស់ 
អង្គករយូនីសលា�្វ 

4.ធ្វើចលោសរឡើងវិញ 
+ កដូ 

បលាឡោះករលា៉គរា្លា្ ១.៥មលា៉តលា

រោំង្មលាង់ជួរ

ការធរៀបចំ

  កចន្ងលងទដ (ធុងទឹកពពញ ជាមួយនឹងស្រ៊ូរួមទាំងធុងទឹកសបរា្រ់ោក់ទឹកកខ្វក់) 
   ធុងទឹកពពញចំនួន ២ធុង សបរា្រ់្របមុង 
   ោក់ ប្រោ្រ់្រំពងសពម្ង (speaker) ពៅកចន្ងលងទដ សបរា្រ់ភ្ាលាក់ងារទី៣ ពធ្វើករ្រិទ/ព្រើក 
   បកោសជូ្ទដ ធុងសបរាម ថង់សំរាម 
 
សធមលែៀកបំពាក់
  ចចកសពម្ៀក្រំោក់ជូនបកុមភា្លាក់ងារ 
  ្រងា្លាញបកុមភា្លាក់ងារ ពីរព្រៀ្រពស្ៀកសពម្ៀក្រំោក ់
  ្រងា្លាញបកុមភា្លាក់ងារ ពីរព្រៀ្រពប្រើបបាស់ឧ្រករណ៍ 

ការរុះធរើកននលែងសនម្តង

  ប្រូវលងសរា្លា្ធុងទឹក 
  ជូ្ ឬសរា្លា្សរា្លារៈពផលាសងៗ 
  ប្រមូលសពម្ៀក្រំោក់ទុក លុះបរាច្ប្រូវករពបាកគក់
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សធមលែៀកបំពាក់អ្កកបយុទ្ធនឹងកូវើដ-១៩

  បកុមភា្លាក់ងារ នឹងទទួលបានសពម្ៀក្ំរោក់ ្រោ្លា្រ់ពីពរៀ្រចំកចន្ងសចម្តងព�ើយ 
  សូមប្រគល់សពម្ៀក្រំោក់ប្ឡ្រ់មកវិញ រាល់ពពលសចម្តងច្រ ់
  សូមពមរា្លាកុំពធ្វើឱលាយសពម្ៀក្រំោក់កខ្វក់

ក្មា៉្រុំក្បាល អាវយឺតពណ៌ត្្តេ្ចី

យកក្មា៉្ធវើមា៉្ស

ខោច្វ

ស្ប្កជើងផ្ទ្ត់

ក្ណាត់រុំដ្

ក្មា៉្រុំលើេលែួន

្រងា្លាញស្លាកមកខាងមុខ

រកលាសាអោម័យដលា

ោក់កលារា៉លានៅលើចង្កលាះ 
រុំខ្វលាងគ្លាមកខាងមុខ 
ហើយោក់ចុងកលារា៉លានៅលើស្មលា 
ខា្លាស់ម្នុលកុំឱលាយរ្រូ្

ជ្លលាងដ្

បលាើសលាបលាកជើងផ្លាល់ខ្លួន) !

  ឧ្រករណ៍ ប្រសិនព្រើរាន (ភា្លាក់ងារទី១ រានប្រោ្រ់បាញ់ទឹក និងក្រូ្រោក់ប្រោ្រ់បាញ់ទឹក) 
   បកុមភា្លាក់ងារ ប រ្ូវបានអនុញ្លា្ឱលាយយកសពម្ៀក្រំោក់ពៅផ្ះបានច្មួយឈុ្្រ៉ុពណាណលាះ  
   (ពពលយកពៅពបាកគក់)
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ទំនួលេុសកតរូវរបស់កកុមភ្្ក់ងារ៖

  ស្លាល់ពីចលោ (កលាបាច់) 

  យល់ពី្រ្ង់សបរា្រ់និយយ 

  ពស្ៀកសពម្ៀក្ំរោក់ចដលពរៀ្រចំជូនជាមួយនឹងសរា្លារៈ 

  ស្លាល់ទីរាំងឈរពរៀងៗខ្លួន និងពប្ៀមខ្លួនឱលាយបានរួចរាល់សបរា្រ់ករ្រង្ាលាញ 

ភ្្ក់ងារទី ១   ខ្្រ់រា្់ និងបចមុះពៅពពលអ្នកក្អក ឬកណា្លាស់ ពោយពប្រើបករា៉លា  
     ឬចកងទដ ឬបកោសអោម័យ និងោក់រា៉លាស់ពពលចាំបាច ់
   ទាក់ទាញអ្នកពដើរក្់ 

   ជំរុញឱលាយពួកគ្់ចូលរួមក្ននុងជួរ ពដើមលាបីទទួលបានរងា្លាន ់

   ចណោំខ្ីៗអំពីរព្រៀ្រឆ្ងទនជំងឺកូវីដ-១៩ 

   ពប្រើបបាស់ឧ្រករណ៍បាញ់ទឹក ពដើមលាបី្រងា្លាញពីចំងាយទន្ំណក់ទឹក ចដលពចញពីករក្អក   

   ឬកណា្លាស ់

   ្រងា្លាញពីកលាបាច់ទី ១ និងទី ២ 

ភ្្ក់ងារទី ២  ពជៀសវាង្រ៉ះោល់  ច្្នក បចមុះ ឬរា្ ់

   ទាក់ទាញអ្នក្បមង់ជួរ 

   ្រពបងៀន្រចនថែមអំពីរព្រៀ្រចដលជំងឺកូវីដ-១៩ឆ្ង 

   ពប្រើក្ចេក់ ពដើមលាបី្រងា្លាញពីកចន្ងហានិ្័យទនករឆ្ង (ច្្នក បចមុះ រា្់)     

   ព�ើយពនលាយល់ពីចំនួនដងចដលមនុសលាសច្ងច្្រ៉ះមុខ ក្ននុងរយៈពពលមួយពរា៉លាង 

   ្រងា្លាញពីកលាបាច់ទី ៣ និងទី ៤

ភ្្ក់ងារទី ៣   ្ិចនិចលងសរា្លា្ទដ និងពធ្វើករ្រងា្លាញ

  ១. ្រងា្លាញអ្នក្បមង់ជួរ  ពីរព្រៀ្រលងសរា្លា្ទដប្ឹមប្រូវរាមផ្លាំងរូ្រភាព    

  ២. ពនលាយល់ពួកគ្់ថា ករលងសរា្លា្ទដ ប្រូវករពពល ៤០វិោទ ី

  ៣. អព្្ើញអ្នក្បមង់ជួរឱលាយពធ្វើករលងសរា្លា្ទដរ្រស់ពួកគ្ ់

  ៤. ចាក់្រទចំពរៀងចដលរានរយៈពពល ៤០វិោទី ពដើមលាបី្រពង្កើ្អារម្មណ៍ងាយបសួលចងចាំថា   

   ៤០វិោទី រានរយៈពពល្រ៉ុោ្មលាន
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៥. ពពលពវលសំខាន់ៗសបរា្រ់លងសរា្លា្ទដ 

   ក. មុនពពល្ររិពភាគអាហារ 

   ខ. ពបកយពីក្អក ឬកណា្លាស់ 

   គ. ពពលប្ល្់រមកដល់ផ្ះ 

   ឃ. មុនពពលពៅពលងមនុសលាសចាស ់

   ង. ពបកយពពល្រ៉ះោល់ពលើទផ្ ឬកចន្ងចដលរានមនុសលាសពបចើន 

ភ្្ក់ងារទី ៤   ពធ្វើសរពឡើងវិញ + ចចករងា្លាន់

   ឱលាយអ្នកចូលរួម្បមង់ជួរ ពធ្វើពឡើងវិញនូវកលាបាច់ទាំង៤ ចដលបានពរៀន 

   បបា្រ់ ឱលាយពួកពគពមើលរូ្រខ្លួនឯងពៅក្ននុងក្ចេក់ ពដើមលាបីពឃើញពីសកម្មភាពរ្រស់ពួកពគ 

   ប្រមូល និងក្់បរាទិន្នន័យ 

   ចចកក្ចេ្រ់រងា្លាន់

តួនាទីធមកកុម

  ោក់កល្ររិពចឆេទចូលក្ននុងទបមង់រាយករណ៍ Reporting Sheet ក្ននុងចថ្រច្រ្្ (Tablet) 

  ប្រចាំទថងៃ (ប្រសិនព្រើរាន្រញ្លា្រពចចេកពទស សូម្រំពពញពៅពលើបកោស ព�ើយថ្ពផញើពៅកន់ព្ពឡបកម  

  បកុមករងារគពបរាង PHB)

  ពធ្វើករសពងខេ្រលទ្ធផលប្រចាំទថងៃ និងសបា្លា�៍ ព�ើយទូរស័ព្រាមរយៈព្ពឡបកមជាមួយបកុម 
  ករងារគពបរាង PHB 

  ឈុ្សពម្ៀក្ំរោក់ ប្រូវប្រមូលមកវិញ (លុះបរាណាច្ ប្រូវករពបាកសរា្លា្ -   
  មិនអនុញ្លា្ឱលាយយកឈុ្សពម្ៀក្ំរោក់ពៅផ្ះទាំង ២ពទ)
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ថតរូបទម្ង់ប្បបទដ្លបំព្ញ្ហ្ីយ និងផ្ញ្ីចូលក្ុមត្ឡ្ក្្ម
Photograph completed form and send into Telegram group

ចំនួនចលាកទៅឱលាយ្រុរស (Male)

ចំនួនចលាកទៅឱលាយសលា្តី  (Female)

កល្ររិចឆេលាទ Date:

កលាុមទី Team #:

ឈ្មលាះបលាធានកលាុម Team lead name:

ឈ្មលាះសរាជិកកលាុម  
Name of team members present:

រយៈព្លន្ដំណើរការកម្មវិ្ ីEvent timings

ចំនួនសមា្ភ្រៈច្កចាយសរុប  Total number of handouts given

កនលែ្ងលាងដ្ Handwashing station

ចំនួនធុងនលាទឹកស្លា្ដលាលបានបលាើ? 
Number of buckets of clean water used?

ចំនួនស្រ៊ូដលាលបានបលាើ?
Amount of soap used?

ម៉លាងមកដល់ទីរាំង Arrival time to site

ម៉លាងរៀ្រចំកម្មវិធី Time to set up event

ម៉លាងកម្មវិធីចា្រ់ផ្តើម Event start time

ម៉លាងដលាលមរាញឹក្រំផុ្ Busiest time

ម៉លាងចាកចលាញពីទីរាំង Time leaving site

ម៉លាងកម្មវិធី្រ្ចេ្រ់ Event end time

ម៉លាងរុះរីកម្មវិធី Time to dismantleevent

ម៉លាងដលាលស្លា្់្រំផុ្ Quietest time

្រញ្លាដលាលតលារូវរាយករណ៍  Issue to report? (រាំងស្ះ/ពនលាយារពលាល holds up, ករខូចខា្ breakages,

ករបា្់្រង់ lose items, ថ្មអ្់សក uncharge batteries, សំឡលាងមិនឮ sound to low, ភ្ៀង rain, ក្លា hot.

ឈ្មលាះផលាសារ Maket name:

លំោ្រ់ផលាសារ Market level:

អាសយោ្ឋលានផលាសារ Location:
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បលែង់និយាយសកមាប់កកុមភ្្ក់ងារ

ភ្្ក់ងារទី ១   េ្ទប់មាត់ និងកចមុះធៅធពលអ្កក្អក ឬកណា្្ស់ ធដាយធកបើកកមា៉្ ឬនកងដដ  
     ឬកកដាសអនាម័យ និងពាក់មា៉្ស់ធពលចាំបាច ់ 

 ពួកពយើង គឺជាអ្នកប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩ ព�ើយពួកពយើងមកពនះ ពដើមលាបី្រពបងៀនអ្នកទាំងអស់គ្លា  

 ពីរព្រៀ្រករោរខ្លួនអ្នក និងអ្នកដទទពីករឆ្ងពមពរាគរាមរព្រៀ្រងាយៗទាំងពនះ។ 

 ជំងឺកូវីដ-១៩ ឆ្ងរាម្ំណក់ទឹកផ្ហូវដពង្ើម ចដលអាចរាលោលដល់ ១.៥ ចម៉ប្ ឯពណាះ! 

 [ពធ្វើករ្រងា្លាញពោយពប្រើឧ្រករណ៍បាញ់ទឹក និងពធ្វើសពម្ងក្អកកណា្លាស់ “អាឈីស! អាឈីស!”] 

 ្រ៉ុចន្តអ្នកអាចករោរអ្នកដទទបាន ពោយពធ្វើករក្អក ឬកណា្លាស់ោក់ចកងទដរ្រស់អ្នក ឬពប្រើ 

 បកោសអោម័យ រួចពបាះពចាលក្ននុងធុងសំរាមចដលរានគបម្រ្រិទជិ្។ 

 [ពធ្វើករ្រងា្លាញកលាបាច់ក្អកោក់ចកងទដ]

 អ្នកក៏អាចករោរខ្លួនពីមនុសលាសដទទពោយកររកលាសាគរា្លា្ ១.៥ចម៉ប្។ ពយើងរានរព្រៀ្រមួយ ចដល 

 បសួលក្ននុងករប្ររាណថា ព្ើ ១.៥ចម៉ប្ រានចំងាយ្រ៉ុណាណលា៖ [្រងា្លាញកលាបាច់ប្ោងទដ] ប្ោង 

 ទដរ្រស់អ្នកច្រ្រពនះ ពៅពពលចដលពយើងប្ោងទដច្រ្រពនះ ពយើងមិនអាច្រ៉ះគ្លាបានពទ។ 

 ពរាះ… ចូលរួមទាំងអស់គ្លា ពោយពធ្វើករ្បមង់ជួរ ពដើមលាបីពរៀនពីកលាបាច់ ២ពផលាសងពទៀ្   

 លងសរា្លា្ទដរ្រស់អ្នក ព�ើយទទួលបានរងា្លាន់ពទៀ្ផង។ 

 ចូលរួមជាមួយពួកពយើង ពដើមលាបីពរៀនពីកលាបាច់ករោរខ្លួនពីជំងឺកូវីដ-១៩ ពីរ្រចនថែមពទៀ្   

 ព�ើយចថមទាំងបានរងា្លាន់ពទៀ្ផង។

ផ្តល់បទពិសសាធន៍ជាក់ណ�្តង - ជំហានទី១

១. បលាើបលាោ្រ់បាញ់ទឹក ដើមលាបី្រងា្លាញអ្នកចូលរួមថា វីរុសកូវីដ អាចឆ្ងរាមរយៈ្ំណក់ទឹក   
ដលាលចលាញពីផ្ហូវដង្ើម។ ដូច្នលាះហើយ យើងតលារូវក្អកោក់កលាងដលា ដើមលាបីករោរករឆ្ងដល់អ្នកដទលា    
ហើយរកលាសាគរា្លា្ ដើមលាបីករោរខ្លួនផ្លាល់ផងដលារ។ 

កលាបាច់៖ ១. ខ្្រ់រា្់ និងចលាមុះនៅពលាលអ្នកក្អក ឬកណា្លាស់ ដោយបលាើកលារា៉លា ឬកលាងដលា ឬកលាោសអោម័យ   
និងោក់រា៉លាស់ពលាលចាំបាច់     ២. រកលាសាគរា្លា្សុវ្ថែិភាព១.៥ម៉លាតលាពីគ្លា
ឧ្រករណ៍៖ បលាោ្រ់បាញ់ទឹក

ក្បាច់ទី ១ និងទី ២
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ភ្្ក់ងារទី ២   ធ�ៀសវាងប៉ះពាល់  ន្្ក កចមុះ ឬមាត់

 សូមឈរពៅក្ននុងប្រពោះកពរេ ពនះ ព�ើយពធ្វើដំពណើរពៅប្រពោះកពរេ មួយពទៀ្ ពពលអ្នកខាងមុខពដើរ 

 ពៅមុខ។ពយើងពធ្វើច្រ្រពនះ ពដើមលាបីរកលាសាគរា្លា្ពីគ្លា។ 

 ព្ើអ្នកដឹងពទថា ជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលពៅក្ននុងរាងកយពយើងពោយរព្រៀ្រណា? 

 [សួរអ្នកកំពុង្បមង់ជួរ]  [កន់ក្ចេក់្រងា្លាញអ្នក្បមង់ជួរ]

 ប្រសិនព្រើអ្នក្៉រះរ្រស់ ឬកចន្ងចដលរានពមពរាគ រួចព�ើយមក្រ៉ះច្្នក បចមុះ និងរា្់ ពោយទដ កខ្វក ់

 ដូពច្នះពមពរាគ អាចឆ្ងចូលពៅក្ននុងខ្លួនពយើងបាន។ 

 ពយើងគួរពជៀសវាងករ្រ៉ះោល់មុខ ព�ើយប្រូវច្បបាកដថាទដរ្រស់ពយើងស្លា្ជានិចចេ។ 

 ពៅ្រ្្រ្រោ្លា្រ់ ភា្លាក់ងារពយើងនឹង្រពបងៀនអ្នកពីរព្រៀ្រលងទដឱលាយបានប្ឹមប រ្ូវ ពដើមលាប ី

 ករា្លា្់ពមពរាគ។

ផ្តល់បទពិសសាធន៍ជាក់ណ�្តង - ជំហានទី ២

២. ្រងា្លាញពួកគ្់ថាជំងឺកូវីដ១៩ឆ្ងយ៉លាងដូចម្តលាចពលាលយើង្រ៉ះមុខ
ដោយបលាើកូនក្ចេក់្រងា្លាញពួកគ្់ពីកន្លាងគលាលាះថា្លាក់ទាំងនោះ (ភ្នលាក   
ចលាមុះ និងរា្់)។ ហលា្ុនលាះ យើងមិនគួរ្រ៉ះមុខដោយដលាកខ្វក់ទលា  ដូច្នះ
យើងតលារូវលងដលាឱលាយបានញឹកញា្រ់

កលាបាច់៖ ជៀសវាង្រ៉ះោល់  ភ្នលាក ចលាមុះ ឬរា្់
ឧ្រករណ៍៖ ក្ចេក់កន់ដលា
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៣. រៀនពីរបៀ្រលងដលាឱលាយបានតលាឹមតលារូវ  ហើយដឹងថា ៤០វិោទី   
រានរយៈពលាល្រ៉ុណាណលា ដោយករស្លា្រ់ចមលាៀងបលាជាបលាិយ

កលាបាច់៖ លងដលា
ឧ្រករណ៍៖ ឧ្រករណ៍្រំពងសម្លាង, រា៉លាសុីនចាក់ mp4, ចមលាៀង, 
ោឡិកកំណ្់ម៉លាង

ផ្តល់បទពិសសាធន៍ជាក់ណ�្តង  
- ជំហានទី ៣

ភ្្ក់ងារទី ៣   តិចនិចលាងសមា្្តដដ និងការបងា្្ញ 

 អនុវ្្តឱលាយបានពបចើន ចពបមើនអោម័យ!  

 ពដើមលាបីសរា្លា្រ់ពមពរាគ ពយើងប្រូវដុសលងចពោ្លាះបរាមទដជាមួយនឹងស្រ៊ូឱលាយបាន ៤០វិោទី។ 

  ្រ៉ុចន្តដឹងពទថា ៤០វិោទី រានរយៈពពល្រ៉ុណាណលា? 

 សូមឈានមកមុខ្រន្តិច ព�ើយោក់ស្រ៊ូក្ននុងទដ ពោយពប្រើចកងទដអ្នកព្រើកទឹក។ 

 ្រោ្លា្រ់ពីពផលាសើមទដព�ើយ ្រិទទឹកវិញ។ 

 ខញនុំនឹងចាក់្រទ “អារា៉លា្រ់ពីយ៉លា” ចដលរានរយៈពពល ៤០វិោទី! សូមពមើល ព�ើយពធ្វើរាមខញនុំណា 

 បគ្រ់ ៤០វិោទីព�ើយ! ពប្រើបបាស់ចកងទដរ្រស់អ្នក ពដើមលាបីព្រើកទឹកព�ើយលងសរា្លា្ស្រ៊ូពីទដ។ 

 ល្អណាស់!  ដូពច្នះរាល់ពពលចដលអ្នកលងសរា្លា្ទដ ប្រូវពបចៀងរាម្រទ “អារា៉លា្រ់ពីយ៉លា”   

 ពដើមលាបីឱលាយបគ្រ់ ៤០វិោទី។ 

  ពិ្ជាសំខាន់ណាស់ រាល់ពពលសំខាន់ចំនួន ៥ [លបរាមទដ]  

 ចដលពយើងរាល់គ្លាលងសរា្លា្ដ៏ [ចា្រ់ពផ្តើមរា្រ់បរាមទដ]៖  

  មុនពពល្ររិពភាគអាហារ 

  ពបកយពីក្អក ឬកណា្លាស ់

  ពពលប្ល្រ់មកដល់ផ្ះ 

  មុខពពលពៅពលងមនុសលាសចាស ់

  ពបកយពពល្រ៉ះោល់ពលើទផ្ ឬ 

  កចន្ងចដលរានមនុសលាស្រ៉ះពបចើន
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ភ្្ក់ងារទី ៤    ធ្វើសារធ�ើងវិញ + កបមូលទិន្ន័យ + នចករងា្្ន់

 សូមស្លាគមន៍មកកន់្រ្្រចុងពបកយ! មុនពពលខញនុំចចករងា្លាន់ជូន ព្ើ ្រង/ពូ/មីង អាច្រងា្លាញកលាបាច ់

 ទាំង ៤ពោះពឡើងវិញបានអ្់? កលាបាច់ទាំង ៤ រានក្ននុងផ្លាំងរូ្រភាពពនះផ្លាល់ [ចង្អនុលពៅកន ់

 ផ្លាំងរូ្រភាព]។  ដូពច្នះ សូមពមើលរូ្រខ្លួនឯងពៅក្ននុងក្ចេក់ ព�ើយ្រងា្លាញកលាបាច់ទាំង ៤ពោះ   

 ពដើមលាបីឱលាយឆា្រ់ចំា។ 

 ល្អណាស់!  

 ស្រលាបាយពទ? ព្ើ ្រង/ពូ/មីង គិ្ពម៉ចចដរ ចំពោះករចូលរួមពនះ? មិនស្រលាបាយ  ធម្មរា 

 ឬស្រលាបាយ? [ភា្លាក់ងារពធ្វើករក្់ចពម្ើយ]  

 ព្ើពួកខញនុំអាចពធ្វើករទាក់ទងពៅ ្រង/ពូ/មីង រាមសរ ឬទូរស័ព្បានពទ ពដើមលាបីពធ្វើករសួរោំពីករ 

 ចូលរួមទថងៃពនះ? 

 អរគុណពបចើនណា ្រង/ពូ/មីង  ដូពច្នះខញនុំអាចសុំពឈា្មលាះ អាយុ និងពលខទូរស័ព្ផងបានពទ?

4.  ធ្វើឡើងវិញ!  ធ្វើចលោទាំង៤  ហើយទទួលបានវ្ថែនុអនុសលាសាវរីយ៍។
ចលាករំលលាករាមហ្វលាស្រ៊ុក  ដើមលាបីអោយអ្នកផលាសលាងចូលរួម ករបលាយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩ ។

ឧ្រករណ៍៖ ក្ចេក់, ករសងខេលា្រកលាបាច់អោម័យបលាល័យកូវីដ, ក្ចេ្់រវ្ថែនុអនុសលាសាវរីយ៍, 
ថលា្រប្លា្ (ឬកលាោស្រំពលាញកមលាងសំណួរនៅលើក្លារ រាន្រ៊ិច) 

ក្បាច់ទាំងមូល

ផ្តល់បទពិសសាធន៍ជាក់ណ�្តង  
- ជំហានទី4
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 [ ប្រគល់វ្ថែនុអនុសលាសាវរីយ៍ដល់អ្នកចូលរួម (ទដប្រូវស្លា្ជានិចចេ និងហាម្៉រះទដរ្រស់ពួកគ្់   

 ពពលជូនកដូ)]

 ពនះគឺជាវ្ថែនុអនុសលាសាវរីយ៍សបរា្រ់ ្រង/ពូ/មីង៖  

  រូ្រស្ិកគ័រសបរា្រ់្រិទក្ននុងផ្ះ ពដើមលាបីរំលឹកពីកលាបាច់ទាំង ៤ 

  ខិ្្ត្រ័ណ្ណពបកើនរំលឹកពីឥរិយ្រថអោម័យ 

  ស្រ៊ូមួយដុំ  

  សូមចចករំចលកកលាបាច់ទាំង ៤ពនះ ជាមួយនឹងបគរួសរផង ពដើមលាបីឱលាយពួកគ្់ពចះករោរខ្លួន 

  ផងចដរ។

បញ្ជីឈ្ម្ះអ្កចូលរួមកម្មវិ្ីអ្កប្យុទ្ធនឹងកូវើដ-១៩

***សុំករអនុញ្លា្*** អ្នកបលាមូលទិន្នន័យតលារូវសុំករអនុញ្លា្ពីអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក្ននុងករបលាមូលព័្៌រានផ្លាល ់

ខ្លួនរ្រស់ពួកគ្់ រួមរាន៖ ឈ្មលាះ អាយុ លលាខទំោក់ទំនង ដោយ្រញ្លាក់នូវគោល្រំណងចលាបាស់លស់។ ក្ននុងករណ ី

អ្នកចូលរួមមិនពលាមឱលាយនូវព័្៌រានណាមួយ សូម្រន្ត្រំពលាញនូវព័្៌រានណាដលាលពួកគលាយល់ពលាម។

កល្ររិចឆេលាទ៖ 

កលាុមទី៖ 

# អាយុ ភលាទ ឈ្មលាះ

ឈ្មលាះផលាសារ៖

លំោ្រ់ផលាសារ៖ 

អាសយោ្ឋលានផលាសារ៖

មិនពលាញចិ្្ត ពលាញចិ្្តធម្មរាលលាខទំោក់ទំនង 
សុំករអនុញ្លា្ ថាយើងនឹង 
ទូរស័ព្មកវិញនៅពលាលណាមួយ!

ម៉លាងចា្រ់ផ្តើម៖

ម៉លាង្រ្ចេ្រ់៖

1

2

3

4

5
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រក្សាសុវត្ិភព   

  ក្ននុងោមជា អ្នកប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ-១៩   ជាករសំខាន់ណាស់ចដលអ្នកប្រូវអនុវ្្តចលោពនះផ្លាល ់
  ព�ើយរកលាសាខ្លួនឱលាយរានសុខភាពល្អ!

  កររកលាសាគរា្លា្ ១.៥ចម៉ប្ ពីគ្លា ពៅផលាសារអ៊ូអរ មិនចមនជាពរឿងងាយពទ ច្សូមអ្នកទាំងអស់គ្លា 
  ពលាយាយមអនុវ ្្ត 

  ករោរមុខ ពោយកុំ្រ៉ះោល់ ច្្នក បចមុះ និងរា្់ 

  លងទដឱលាយបានញឹកញា្រ់ ជាមួយនឹងស្រ៊ូ ឬអាកុលចជល

  ក្អក ឬកណា្លាស់ោក់ចកងទដ ឬពប្រើបកោសអោម័យ រួចពបាះពចាលក្ននុងធុងសំរាមចដលរាន 
  គបម្រ្រិទជិ្
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រាយការណ៍សធងខេប

  ប្រធានបកុម ប រ្ូវពផញើរូ្រទនសំណុំច្រ្រ្រទប្រមូលទិន្នន័យចដល្រំពពញព�ើយ និងផ្តល់ករ 
  រាយករណ៍ប្រចាំទថងៃ រាមព្ពឡបកមបកុម (ប្រសិនព្រើឧ្រករណ៍ចថ្រច្រ្្មិនដំពណើរករ)។ ។

  រាយករណ៍សពងខេ្ររាមព្ពឡបកមទូរស័ព្ ្រោ្លា្រ់ពីហា្់សម, ទថងៃច័ន្សបា្លា�៍ពបកយ,   
  និងពរៀងរាល់ទថងៃសុបក ជាមួយបកុមករងារគពបរាង PHB ។

ទំនាក់ទំនង

  បកុមករងារគពបរាង PHB 

   សផណារា៉លា៖ 012-77-10-80

   បសីចឡន៖ 092-86-80-46



ធៅអនុវត្តឱ្យសប្បាយទាំងអស់ោ្្ណា!

អនុវត្តតួនាទីធរៀងេលែួន

ពិនិត្យធមើលកននលែង នដលធយើងនឹងធៅធៅដថងៃនស្អក

មកឱ្យទាន់ធពល (ហាមយឺតណា!)

កុំធ្លែចនស្បកធ�ើង

សូមឱ្យមានសុវត្ិភព និងសុេសប្បាយទាំងអស់ោ្្!

�ូនពរសំណាងល្អ  និងធៅសនម្តងឱ្យបានសប្បាយ!


