
កូនៗ និងក្កមុក្រសួារ
នៅនេលក្រូវសក្ាកេាបាលនៅផ្ទះ

នមើលថែខ្លួនឯង 



េីមួយថ្ែៃនៅមួយថ្ែៃ េួកនយើងទទួលបាននូវេ័រ៌ានសតីអំេីការរាររារថ្នជមៃឺកូវីដ១៩ ថដល
នមើលនៅការរាររារននះអាចនកើរន ើងបាននៅក្រប់ទីកថនលង និងកាន់ថរខិ្រចូលមកជិរខ្លួន
នយើងក្រប់នេលនវលា។

នៅនេលថដលចំនួនអនកឆ្លងជមៃឺកូវីដ១៩ ានកំន ើននកើនន ើងយ៉ា ងឆាប់រហ័ស លទធផ្ល
ថដលតាមជាមួយគ្នន មកន ះរឺ មនទីរនេទយមិនានថក្រក្រប់ក្គ្នន់ នដើមបីទទួលេាបាលអនកជមៃឺ
នអាយបានក្រប់គ្នន ។ នាល៉ា ះនហើយនទើបានការចំបាច់កនុងការនក្បើវិធី ថែកអនកជមៃឺ ថដលមិន
ទាន់បង្ហា ែនរារសញ្ញា  នអាយនចះថែទំា/េាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះ។

សារៈសំខាន់បំផុ្រនៅខ្ ៈនេលននះរឺការការពារខ្លួនឯង កូនៗ  និងសាជិកកនុងក្កុម
ក្រួសារនអាយបានលអ នដើមបីនអាយនជៀសផុ្រេីការឆ្លងវីរុស មិនថាអនកនៅកនុងសហរមន៍ទូនៅ 
ឬនៅតាមការដ្ឋា ននផ្េងៗន ះន ើយ។

នលើសេីននះនៅនទៀរ កូននសៀវនៅមួយកាលននះនឹងផ្តល់ជាការថ  ំពាក់េ័នធនៅនឹងការ
ថែទំាអនកជមៃឺថដលឆ្លងវីរុស និងការថ  ំេីវិធីថែទំា/េាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះ នដើមបីនអាយជា
សះនសបើយ និងការ់បនថយនក្គ្នះថាន ក់ថ្នការរាររារបនតនៅកាន់មនុសេជំុវិែខ្លួន។

ការពារខ្លនួឯង និងរសន់ៅនដ្ឋយសវុរថភិាេ





ការពាក់ា៉ា សក្កណារ់ ឬា៉ា សអ ម័យ ថដលសាអ របាររឺជា ទនងវើមួយដ៏សំខាន់កនុងការការពារ
ការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩។ អនករួរថរផ្លល ស់បតូរា៉ា សជានរៀសរាល់ ថ្ែៃ។ អនកអាចពាក់ា៉ា សអ ម័យជាមុន
សិន រួចពាក់ា៉ា សក្កណារ់េីនលើមួយជាន់នទៀក៏បានថដរ នដើមបីបនងកើនការការពារដ៏លអក្បនសើរ។

វិធីនបាកសាអ រា៉ា ស់



ការថែទាំកូនៗ កនុងអំ ុងនេលថ្នការរាររារជមៃឺកវូីដ១៩

• នេលចូលមកដល់ផ្ទះភាល ម សូមកុំក្បញ៉ា ប់នអាបកូន រួរថរក្បញ៉ា ប់ងូរទឹកភាល មៗ 
នក្កាយនេលចូលមកដល់កនុងផ្ទះ។

• បនក្ងៀនកូននអាយនចះលាងថ្ដមុននេលទទួលទានអាហារ ឬនក្កាយនេលចូលបនទប់
ទឹក ឬនក្កាយនេលប៉ាះពាល់សាា រៈនផ្េងៗ។

• ដួសបាយមាូបដ្ឋក់ចននផ្េងគ្នន  សក្ាប់ាន ក់ៗ និងមិននក្បើក្បាស់សាល បក្ពា សមរួមគ្នន
ន ើយ នដើមបីការពារការឆ្លងរាលដ្ឋលថ្នវីរុស។

• កំុផ្លុំបាយនអាយកូននក្ពាះ វីរុសអាចនឹងនៅលាយ ំកនុងទឹការ់ ថដលនយើងអាចនឹង
មិនបានចប់អារមម ៍។

• ឧសាហ៍សាអ ររបស់នលងរបស់កូនៗ នក្ពាះ វាអាចជាកថនលងលាក់ខ្លួនរបស់វីរុស។
• បនក្ងៀនកូនៗនអាយពាក់ា៉ា សយ៉ា ងក្រឹមក្រូវ (នលើកថលងថរនកមងថដលានអាយុនក្កាម 

២ឆាន ំ)
• កំុនអាយកូនៗនក្បើក្បាស់សាា រៈរួមជាមួយអនកនផ្េង។
• នជៀសវាងការ ំកូនៗនៅកាន់ទីសាធារ ៈ។

ឪេុកាត យ ឬអាណាេាបាលរួរអនុវរតតាមការថ  ំទាំងននះ និងេនយល់ដល់កូនៗ នដ្ឋយ
នក្បើវិធីទំាងឡាយណា ថដលសមក្សបតាមវ័យរបស់េួកនរ នដើមបីនអាយកូនៗបានថសវងយល់អំេី
សាថ នភាេ ថដលកំេុងនឹងនកើរន ើងកនុងនេលបចចុបបនន និងនចះការពារខ្លួន ឯង នដ្ឋយរួមបញ្ចូល
ទាំងការការ់បនថយភាេខ្វល់ខាវ យរបស់កូនៗផ្ងថដរ។



វិធីេនយល់ដលក់ុារ កុារី ថដលានវយ័ខ្ុសៗគ្នន

កុាររូចៗ – នក្បើពាកយនេចន៍ខ្លីៗង្ហយក្សួលយល់។ សនសើរកូនៗ នៅនេលថដល
កូនៗនធវើបានលអ និងមិនសមលុរ រក្ាមនអាយភ័យខាល ច។
“ឥលូវានវរីុស ថដលនធវើនអាយរាងកាយគ្នម នបារ់បង់នូវភាេាំមួន វាង្ហយចមលងេី
ាន ក់នៅាន ក់ ា៉ា ក់ដឹងថាកូននតត  ប៉ាុថនតវាេិរជាចំបាច់ក្រូវថរពាក់ា៉ា សក្រប់នេលណាា៎
កូន។”

កុារវ័យបឋមសកិា - បញ្ចូលេ័រ៌ានលំអិរ ឬអធិបាយនហរុផ្លង្ហយៗបាន
ដូចជា
“ា៉ា ក់ដឹងថាកូននចះការពារខ្លួនឯងនហើយ ថរា៉ា ក់ក៏មនិចង់នអាយកូនក្បាែថដរ
នក្ពាះឥលូវវីរុសរាលដ្ឋលបានង្ហយ និងនលឿនជាងមុននៅនទៀរ“

កុារកក្មរឹវិទាល័យ - ានការយល់ដឹងដូចនៅនឹងមនុសេចស់ថដរ ប៉ាុថនតអាច
មិនទាន់ដឹងថាអវីក្រូវ អវីមិនក្រូវនៅន ើយ។ ក្រូវបង្ហា ែនអាយកូនៗ យល់នអាយ
ចាស់ថា នយើងក្រប់គ្នន សុទធថរនចះជួយគ្នន នៅវិែនៅមកនដ្ឋយនបើកចិរតនអាយ
ទូលំទូលាយ
“ឥលូវហនឹងានេ័រ៌ាននក្ចើនណាស់ កូនក្រូវរិរនអាយបានចាស់សិនថា 
េ័រ៌ានន ះេិរជាក្រឹមក្រូវឬក៏អរ់ មុននេលថចកចយបនតនទៀរ។ នបើានអនក
ឆ្លងវីរុសននះ នយើងរួរថរនលើកទឹកចិរតគ្នរ់ មិនក្រូវសអប់នខ្ើើមគ្នរ់នទ”

អវីថដលសំខានរ់ឺ រួរថរផ្តល់ឳកាសដ់លន់កមងៗនអាយនបើកចិរត នដើមបីបង្ហា ែនូវ
ការយលន់ ើែរបសេ់កួនរ។  ក្បាប់េួកនរថា វាជានរឿងធមមតានទ ថដលក្រូវ
ានអារមម ភ៍័យខាល ចចំនពាះសាថ នភាេថបបននះ និងក្រូវធា នអាយបានថា  
េួកនរអាចជថជកជាមួយអនកបានក្រប់នេល  ថដលក្រូវនរការ។



1. ក្រូវដឹង និងយល់នអាយបានចាស់ថាកនុងសាថ នភាេននះ ការានភាេតានរឹងរឺជានរឿងធមមតា ថដលអនក
ណាៗក៏អាចានអារមម ៍ថបបននះបានថដរ។ នេលខ្លះការក្េួយបារមាទាំងន ះក៏អាចជាការរួមចំថ កកនុង
ការការពារខ្លួននយើងនអាយានសុវរថិភាេបានថដរ។ ប៉ាុថនតក្បសិននបើានការក្េួយបារមានក្ចើននេកន ះ នយើង
ក្បថហលជាក្រូវកក្មឹរនូវការទទួលដឹងេ័រ៌ានណា ថដលរួរដឹង ឬក្រវូេិនក្គ្នះនយបល់ជាមួយ មនុសយ
ថដលរួរឱ្យទុកចិរតបាន។

2. កំ ុងនេលននះអាចនឹងាននរឿងរា៉ា វជានក្ចើន ថដលនយើងមិនអាចក្រប់ក្រងបាន។ ប៉ាុថនតនយើងក៏អាច ង្ហកមក
ចប់អារមម ៍ មកនលើបញ្ញា មួយចំននួ ថដលនយើងរិរថាអាចនឹងក្រប់ក្រងបាន នដ្ឋយការរិររកសកមមភាេ
ណា ថដលជួយបថងវរចំណាប់អារមម ៍របស់នយើងកុំនអាយរិរេីវា។ នយើងអាចនធវើសកមមភាេអវីក៏បានថដរ
នៅនេលថដលនយើងនៅផ្ទះដូចជា ការនមើលភាេយនត ថដលនយើងចូលចរិត សាត ប់ចនក្មៀង នធវើការង្ហរផ្ទះ ការ
នរង ការអានក្បនលាមនលាក ឬការនបាសសាអ រផ្ទះជានដើម នដើមបីការ់បនថយការរិរ និងអារមម ៍តានរឹង
របស់ខ្លួនឯង និងផ្តល់រុលយភាេនអាយសុខ្ាលភាេផ្លូវចិរតផ្ងថដរ។

3. ថសវងយល់េីវិធីសាស្តសត នដើមបីរកាឬសាងទំ ក់ទំនងលអ ជាមួយសាជិកកនុងក្រួសារ និងមិរតភកតិ។ រកវិធី
ទំ ក់ទំនងនផ្េងៗ មិនថានដ្ឋយផ្លទ ល់ និងនដ្ឋយក្បនយលតាមបណាត ែសងគមនផ្េងៗន ះនទ។

4. ផ្តល់សារៈសំខាន់ដល់ខ្លួនឯង នធវើអវីថដលអនកធាល ប់រិរថាចង់នធវើ ថរមិនាននេលនធវើេីមុនមក។ រកអវីែមីៗ និង
រួរនអាយចប់អារមម ៍ នហើយនធវើនអាយនជារជ័យ នទាះបីន ះជានរឿងរូចតាចក៏នដ្ឋយ។

5. ទទួលដឹងនូវអវី ថដលនកើរបានន ើងនៅនេលបចចុបបនន មិនថាជាបញ្ញា សមុរសាម ែ ទុកខក្េួយ ឬការខ្កចិរតជា
នដើម នដើមបីេិនិរយ និងតាមដ្ឋនអារមម ៍របស់អនកន ើងវិែនអាយង្ហយក្សួលកនុងការក្រប់ក្រង។ មនុសេាន
ក់ៗអាចានវិធីសាស្តសតខ្ុសៗគ្នន ប៉ាុថនតក្បសិននបើអនកមិនអាចក្រប់ក្រងភាេសមុរសាម ែទាំងន ះបាននដ្ឋយ
ខ្លួនឯងនទន ះ អនកក្រូវសុំជំនួយេីនរណាាន ក់ ថដលរួរជាទីទូកចិរត។

6. ផ្តល់នូវកតីក្សឡាែ់ នចះថែទាំខ្លួនឯង និង អនកនៅជុំវិែខ្លួន។ វារឺជាសាថ នភាេដ៏ថសនេីបាកនិយយមួយ
ជាេិនសសនៅកនុងេិភេអនឡាែ។ អនកក្រូវរិររូនអាយបានចាស់ មុននឹងនធវើអវីមួយ ឬផ្េេវផ្ាយបនតនូវអវី
ថដលអាចនធវើឱ្យប៉ាះពាល់ដល់សរិអារមម ៍របស់អនកដថ្ទ។

វិធី៦យ៉ា ង នដើមបថីែរកាសុខ្ាលភាេផ្លូវចិរតកនងុក ំុងនេលថ្ន
ការរាររារជមៃឺ COVID-១៩





• ការដ្ឋក់កំហឹរនលើនេលនវលា  និងការនដើរនហើរ  ( ក់នដ្ឋន)៍ េីអាជាា
ធរបានបងករនអាយអនក មិនអាចរកទិែឧបបករ ៍េនាកំន ើរនផ្េ
ងៗបាន។ 

• ការរួមនភទនដ្ឋយមិនានការការពារក្រឹមក្រូវ អាចបណាត លនអាយ
ានថ្ផ្ទនពាះ និងឆ្លងជមៃឺផ្លូវនភទនផ្េងៗបាននទៀរផ្ង។

• នទាះបីជាអនកានការក្បុងក្បយ័រនកនុងការរាប់ថ្ែៃថខ្ តាមកាលបរិនចេទ
កនុងការរួមរ័កេ កុំនអាយានកូនយ៉ា ងណាក៏នដ្ឋយ ក៏មិនអាចការពារ
បាន  ១០០%ន ះនទ។

• មុននេលរួមរ័កេ អនកក្រូវរិរដល់លទធផ្ល  ថដលនឹងតាមមកនៅនេល
នក្កាយ។

ការរួមនភទ ថដលានសុវរថភិាេកនុងអ ំងុនេលថ្នការរាររារជមៃឺកវូដី១៩



• ការថែកេាបាលខ្លួន ឯងនៅផ្ទះរឺជា  ជនក្មើសមួយកនុងការេាបាលអនកជមៃឺ ថដល
បាននក្បើក្បាស់នៅតាមបណាត ក្បនទសជានក្ចើននក្ពាះ អនកឆ្លងជមៃឺកូវីដ ថដលានសុខ្
ភាេាំមួន ភារនក្ចើនបង្ហា ែនរារសញ្ញា រិចរួចណាស់។

• សំខាន់រឺ អនកជមៃឺមិនក្រូវនៅជិរអនកដថ្ទន ះនទ នដើមបីនជៀសវាងការរាលដ្ឋលឆ្លង
ដល់អនកនផ្េងកនុងផ្ទះ។

• កនុងករ ី  ថដលមិនអាចថែកអនកជមៃឺនចែេីសាជិកកនុងផ្ទះបានដូចជា  ករ ីការ
រស់នៅជាជំុគ្នន នក្ចើនកនុងបនទប់មួយ អាចនឹងក្រូវទាក់ទង នៅកាន់មជឈម ឌ លសាន ក់
នៅបនណាត ះអាសនន (កនុងក្កុងបាងកក ក្រូវទាក់ទងសាលាក្សុកថដលនៅជិរផ្ទះ ឬ
ទំ ក់ទំនងនលខ្ទាន់នហរុការ ៍ថ្នមជឈម ឌ ល នអរាវា៉ា ន់  ១៦៦៩) ឬក្បរិបរតិ
តាមនសចកតីថ  ំនអាយបានខ្ើស់បំផុ្រតាមថដលអាចនធវើនៅបាន។

ករ ីានចនំួនអនកជមៃនឺក្ចើនហួសេសីមរថភាេ ថដលមនទនីេទយអាចទទលួេាបាលបាន ខាងមនទី
នេទយអាចនងឹរក្មវូនអាយអនក ថដលានលទធផ្លវិជជាននក្កាយការេនិរិយកូវដី១៩នហើយ ថរមិន
ទាន់បង្ហា ែនរារសញ្ញា អវទីាំងអស ់នអាយថែកនៅេាបាលបនតនៅផ្ទះ ទាល់ថរធូរនសបើយ។ វិធី
ននះអាចនធវើនអាយមនទរីនេទយជយួដលអ់នកជមៃដឺថ្ទនទៀរ ថដលានអាការៈធៃនធៃរបាននក្ចើន។

ការថែកេាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះ





ក្បសិននបើនកមង ថដលឆ្លងវីរុស និងក្រូវការការនមើលថែនអាយបានដិរដល់ និងមិនអាចថែកនអាយនៅ
កនុងបនទប់ថរាន ក់ឯងបានន ះ នយើងរួររក្មូវនអាយសាជិកកនុងផ្ទះណាាន ក់ជាអនកនមើលថែ ថរាន ក់
បាននហើយ។ នដើមបីការ់បនថយការក្បែុយនឹងការឆ្លងវីរុស នៅកាន់បុរគលដថ្ទនផ្េងនទៀរកនុងផ្ទះ។ 
នដ្ឋយអនកថែទាំន ះក្រូវានសុខ្ភាេាំមួន និងមិនាននក្គ្នះថាន ក់ធៃន់ធៃរនៅនេលក្បឈមនឹងវីរុស

ក្បសិននបើអនក ក្រូវថែទាំកូនៗ ឬសាជិកក្រសួារថដលឆ្លងវរីសុនៅផ្ទះ

• នអាយអនកជមៃឺបរិនភារទឹក និងសក្ាកនអាយបានក្រប់ក្គ្នន់។
• រកថាន ំេាបាលជមៃឺ និងរបស់របរនក្បើក្បាស់ ថដលចំបាច់ នដើមបីកំុនអាយអនកជមៃឺនចែេីបនទប់

សាន ក់អាក្ស័យ។
• រវាងអនកថែទាំ និងអនកជមៃឺមិនក្រូវនក្បើសាា រៈរួមគ្នន ដូចជា កថនេងជូរខ្លួន ក្ចស់ដុះនធមែ 

សាល បក្ពា សម ចនបាយ និងឧបបករ ៍នអ ិចក្រូនិចដូចជា ទូរស័េទជានដើម។
• រការាល រេីគ្នន ក្រប់នេលនវលា ចប់េី១នៅ២ថម៉ាក្រ
• មិនរួរទទួលទានអាហារកនុងបនទប់ថរមួយជាមួយអនកជមៃឺ
• បិទរក្មបបងគន់មុននេលចុចទឹកបងាូរនចល លាងថ្ដរាល់នលើក មុននេលនចែេីបនទប់ទឹក
• លាងថ្ដនអាយបានែឹកញប់ ជាមួយសាប ូយ៉ា ងរិច២០វិ ទី ឬជាមួយថជលអាល់កុល

កក្មឹរ ៧០%
• អនកថែទាំក្រូវឧសាហ៍តាមដ្ឋនអាការៈ ឬវាស់កនតត រាងកាយខ្លួនឯងជានរៀងរាល់ថ្ែៃ។ នបើ

ាននរារសញ្ញា កអក ឈឺក នហៀរសនមារ បារ់កលិន បារ់រសជារិ ន ើងកនទួលនលើថសបក 
ថភនកក្កហម ឬសីរុ ា ភាេរាងកាយន ើងនតត ចប់េី៣៧.៥អងាន ើងនៅ ក្រូវសងេ័យថា
បានឆ្លងវីរុស និងក្រូវេិនិរយរកវីរុសនៅជំហានប ទ ប់នទៀរ។

សក្ាប់អនក ថដលជាអនកថែទាំ រួរថរក្បរបិរតិតាមការថ  ំទាំងននះ
• ទាំងអនកជមៃឺ និងអនកថែទាំក្រូវពាក់ា៉ា សអ ម័យ ឬា៉ា សក្កណារ់ក្រប់នេល

នវលា (នលើកថលងថរអនកជមៃឺជាកូននកមង  ានអាយុនក្កាម ២ ឆាន ំ)



នេលខ្លះនយើងនឹងអាចនភលចថា  កូនៗរបស់នយើងអាចនឹងទទួលផ្លប៉ាះពាល់ដល់សរិអារមម ៍កនុងកក្មឹរណាមួយេី
សាថ នភាេ ថដលកំេុងថរនកើរានន ើង នដ្ឋយចំនពាះកូននកមង ថដលក្រូវថែកនចែេីនរ ឬក្រូវទទួលការេាបាល។ 
នកមងៗនឹងានការក្េួយបារមាថា ខ្លួនឯងនឹងធាល ក់ខ្លួនឈឺ នដ្ឋយានអាការៈធៃន់ធៃរន ើងៗដូច ថដលនរបានន ើែ 
បានឮតាមការផ្ាយេ័រ៌ាន បានឬដឹងេីមនុសេកនុងសហរមន៍ជំុវិែខ្លួន។ដូនចនះ នក្តអំេីការថែរកាអាការៈឈឺ
ថាក រ់ សក្ាប់អនកជមៃឺ ថដលជាកូននកមងនហើយន ះ អនកថែទាំ (ជាឪេុកាតយ) ក្រូវថែទាំសុខ្ាលភាេផ្លូវចិរតកូនៗ

នេលថដលកូនឈឺ

វិធីបង្ហក រនៅនេលនចែនរារសញ្ញា
• ឧបករ ៍ថដលអនករួរានដូចជា ថទម៉ាូថម៉ាក្រវាស់កនតត ថាន ំបនថយកនតត ថាន ំកអក នសរ៉ាូមអំបិល ORS កថនេង

២-៣ សក្ាប់ទុកជុរខ្លួនបនថយកនតត ។
• ការេិនិរយ និងកំ រ់ចំណាំនូវនរារសញ្ញា របស់កូនៗជានរឿយ ២-៣ដង/ថ្ែៃ ដូចជាការកំ រ់ចំណាំនូវសីរុ

 ា ភាេថដលបានវាស់រួចនហើយ តាមដ្ឋននមើលថាកូនញំុបាយបានឬអរ់ ឬានអាការៈវិលៗជានដើម។
• នរារសញ្ញា ថដលរកន ើែនលើកុារ ថដលឆ្លងជមៃឺានដូចជា ក្រុននតត រាររួស អស់កាល ំង នហៀរសំនបារ រឹង

ក្ចមុះនិងឈឺកាលជានដើម។ អនកថែទាំហនឹងអាចការ់បនថយអាការៈទាំងននះបាននដ្ឋយ 
• នបើកុារថដលឈឺន ះគ្នរ់នតត ខ្លួន/ក្រុន នយើងក្រូវជូរខ្លួននដើមបីការ់បនថយកនតត នដ្ឋយកថនេង និងទឹកនតត អ ុនៗ
• ក្បសិននបើកនតត ខ្ើស់ជាង ៣៨អងារ ក្រូវនអាយនលបថាន ំបនថយកនតត (ថាន ំសក្ាប់នកមង)
• នបើរាររួសជាទឹក រួរផ្ឹលទឹកលាយ និងនសរ៉ាូមអំបិល ORS ថដលនដើមបីនជៀសវាងការបារ់បង់ជារិទឹក។

ដូចរនៅននះ
• បង្ហា ែភាេកក់នតត ដល់កូនៗ និយយលួងនលាម ថរក្រូវនជឿសវាងការ

ប៉ាះពាល់ថ្ផ្ទមុខ្ ថភនក ក្ចមុះ ារ់ នដ្ឋយគ្នម នការចំបាច់។
• អធិបាយអំេីសាថ នភាេ នអាយកូនៗបានយល់ នដើមបកីារ់បនថយនូវភាេ

ខ្វល់ខាវ យ។
• កំ ុងនេលថ្នការថែកនចែ រួរថរនអាយនកមងបាននធវើសកមមភាេនផ្េ

ងៗ នដើមបីជាការរំសាយដូចជា ការផ្លរ់េ ៌ រូររូប សរនសរ
កំ រ់នហរុ ឬអាននរឿងនិទាន ។ល។



ក្សីតានថ្ផ្ទនពាះ ថដលឆ្លងជមៃឺកូវីដ ានឳកាស់ទទួលរងនូវការឈឺចុកចប់ជាងក្កុមដថ្ទ
នផ្េងនទៀរ។  ដូនចន ះនហើយ ក្បសិននបើបានជួបក្បទះ អនកនៅជិរខ្លួនបានឆ្លងជមៃឺ ឬនៅកនុង
រំបន់កំហឹរចាស់លាស់ ( ក់នដ្ឋន)៍ អនករួរថរក្បរិបរតិតាមក្បការទាំងននះ

• ករ ីក្រប់កំ រ់កនុងការនផ្ាើរនពាះ ក្រូវផ្តល់
េ័រ៌ានដល់ក្កុមការង្ហរនអាយបានក្ជាបថា 
នយើងកំេុងសថិរកនុងរយៈនេលថ្នការថែកខ្លួនឯង
នៅផ្ទះ ១៤ថ្ែៃ នដើមបីេនារនេលថ្នការនផ្ាើរនពាះ 
និងនធវើតាមការថ  ំរបស់ក្កុមការង្ហរ។

• ករ ីឈឺនពាះសក្ាលកូន ក្រូវនៅមនទីរនេទយជា
ប ទ ន់ និងផ្តល់េ័រ៌ានជូនក្កុមការង្ហរនអាយ
បានក្ជាបថា នយើងកំេុងថែកេាបាលខ្លួនឯង 
១៤ថ្ែៃ។

ការថែទំាស្តសតាីនថ្ផ្ទនពាះ និងក្កុមថដលានហានភី័យខ្ើសេ់កីារឆ្លងជមៃកឺូវដី ១៩

កនុងករ ី អនករស់នៅតាមទីតំាង ថដលានការដ្ឋក់
កំហឹរនចែ ចូល  ( ក់នដ្ឋន)៍ដូចជាការដ្ឋា ន
សំ ង់ជានដើម នៅនេលជិរដល់នេលសក្ាល ក្រូវ
ជក្ាបដល់អនកនមើលការខ្ុសក្រូវការដ្ឋា ននអាយបាន
ក្រឹមក្រូវ ។

• រការាល រេីសាជិកកនុងក្រួសារេី ១ម.នៅ២ម.
• ពាក់ា៉ា សក្រប់នេលនវលា
• ការ់បនថយការនក្បើក្បាស់សាា រៈរួមជាមួយអនកដថ្ទ
• េាយមសនងករអាការៈខ្លួនឯង នបើាននរារសញ្ញា កអក ែប់ដនងាើម េិបាកដកដនងាើម ក្រូវផ្ត

ល់េ័រ៌ានជូនក្កុមការង្ហរជាប ទ ន់
• េាយមតាមដ្ឋនការនរីបក្មះរបស់ទារកកនុងថ្ផ្ទថានរើធមមតា ឬអរ់



នបើាត យានហានភី័យ ឬឆ្លងជមៃឺកូវដី ១៩ នរើនៅអាចបំនៅនដ្ឋះកូនបានឬនទ?

អនកាត យ ថដលនទើបថរសក្ាលកូនរួច នហើយសថិរនៅកនុងរយៈនេលថ្នការបំនៅនដ្ឋះកូន និងានការ
ឆ្លងជមៃឺកូវីដ១៩ ឬានហានីភ័យថាអាចនឹងឆ្លងជមៃឺកូវីដន ះ ក៏នៅថរអាចបនតបំនៅនដ្ឋះកូនបានថដរ។ 
នដ្ឋយសារបចចុបបនននៅមិនទាន់ានរបាយការ ៍ណាមួយ បង្ហា ែថាវីរុសកូវីដ១៩ អាចឆ្លងតាមទឹក
នដ្ឋះាត យបានន ះន ើយ។ អវីថដលសំខាន់រឺ ក្រូវលាងថ្ដ  នដ្ឋយទឹកសាអ រនិងសាប ូនៅមុន ឬនក្កាយ
នេលបំនៅនដ្ឋះកូនក្រប់នេល និងក្រូវពាក់ា៉ា សរាល់នេលបំនៅកូន ឬក្ចបាច់ទឹកនដ្ឋះនអាយកូន។



អំ ុងនេលថ្នការថែកនៅេាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះ អនករួរថរតាមដ្ឋនអាការៈអនកជមៃឺដូចរ
នៅននះ
• ក្បសិននបើានឧបបករ ៍វាស់កនតត  និងកក្មឹរអុកសុីថហេ នកនុងឈាម អនករួរថរវាស់

ជានរៀងរាល់ថ្ែៃ (៣ដង/មួយថ្ែៃ)
នបើសិនជានតត ខ្លួន អនកអាចផ្ឹកថាន ំបា៉ា រា៉ា នសតាម៉ាុលបាន

• នបើានអាការៈដុនដ្ឋបខាល ំងដូចជាអាការៈណាមួយខាងនក្កាមននះ
• ែប់ដនងាើម
• ហរ់ននឿយ
• នតត ខ្លួនខាល ំង
• មិនអាចបនតនធវើសកមមភាេរស់នៅ ក្បចំថ្ែៃបាន
អនកក្រូវក្បញ៉ា ប់ទាក់ទងនៅកាន់មនទីរនេទយ  ថដលអនកនៅេាបាលក្បចំ។

• នបើក្រូវនធវើដំន ើរនៅកាន់មនទីរនេទយ ក្រូវនក្បើ
យនតជំនិះផ្លទ ល់ខ្លួន ឬយនតជំនិះ ថដល
មនទីរនេទយបញ្ញជ នអាយមកទទលួ មិនក្រូវ
នក្បើយនតជំនិះសាធារ ៈន ើយ។ ជក្ាប
នអាយមនុសេក្រប់គ្នន  ថដលនៅកនុងឡាន
ពាក់ា៉ា សក្រប់នេលថ្នការនធវើដំន ើរ។ នបើ
ានអនកនផ្េងរួមដំន ើរជាមួយនយើងថដរ
ន ះ ចំបាច់ក្រូវនបើបងអួចឡាននដើមបីនអាយ
ានខ្យល់អាកាសនចែចូល។

ការតាមដ្ឋនអាការៈ



ការពារកូនៗរបស់នយើង
េីជមៃឺកូវីដ

ការថែរកានរហដ្ឋា ន
នៅខ្ ៈនេលរាររារជមៃឺកូវីដ

ការក្រប់ក្រងនូវការរាររារថ្នវីរុស

ការថែកខ្លួនឯងនៅផ្ទះ ថចកចយនូវកតីសបបុរស
មិនថមនវីរុស

វា៉ា ក់សំាងបង្ហក រជមៃឺកូវីដ

ចាប់នដើមថ្ន លបិវីឌអិូ បកថក្បជាភាសាភូា – ថសគន យូអារក៍ូដ

បញ្ញត ែទាន់នហរុការ ៍ (ភាសាថ្ែ)
• 1668 -  យកដ្ឋន កនេទយ ទំ ក់ទំនងនដើមបីរកថក្រជូនអនក

ឆ្លងជមៃឺកូវីដ១៩
• 1669 - មជឈម ឌ លនវជជសាស្តសតទាន់នហរុការ ៍ បាងកក

មជឈម ឌ លនអរាវា៉ា ន់
• ទំ ក់ទំនងទទួលអនកឆ្លងជមៃឺកូវីដ
• 1330 - สปสช. ទំ ក់ទំនងសាកសួរេ័រ៌ានសិទធិប័ ណ

ធា សុខ្ភាេសងគម  (បារ់ែង)  ទំ ក់ទំនងនដើមបីរកថក្រជូន
អនកឆ្លងជមៃឺកូវីដ១៩ 

• ភាជ ប់ឡាែ  Line សៈបាយឌីបរ់ @sabaideebot

• មជឈម ឌ លសក្មបសក្មួលទាន់នហរុការ ៍ ថ្ែភីបីនអស ស ូ
កូវីដ 19 02-790-2111



វា៉ា ក់សំាងបង្ហក រជមៃឺកូវីដ១៩រឺជា ឧបបករ ៍ដ៏សំខាន់ កនុងការជួយការ់បនថយការឈឺ
ថាក រ់ និងអក្តាការបារ់បង់ជីវិរ។ វា៉ា ក់សំាងនឹងជួយការពារអនក និងក្កុមក្រួសាររបស់
អនក រួមទំាងអនកទំាងឡាយណា ថដលមិនទាន់បានទទួលនូវការចក់វា៉ា ក់សំាងផ្ងថដរ។
វា៉ា ក់សំាងបង្ហក រជមៃឺកូវីដ១៩ បានឆ្លងការ់ការេិនសាធនត៍ាមសតង់ដ្ឋរាក្រដ្ឋា ន នដើមបី
ធា នអាយបាននូវានសុវរថិភាេខ្ើស់ និងឳកាស់ថ្នផ្ល់ប៉ាះពាល់ានរិចរួចបំផ្ុរ។
ដូនចនះ ក្បសិននបើានឳកាស់នឹងបានទទួលការចក់វា៉ា ក់សំាង ក្រូវថរេិចរណានៅ
ទទួលនអាយបានឆាប់បំផុ្រ។

អានេ័រ៌ានបថនថមកនុងកូននសៀវនៅថ  ំ
សតីអំេីវា៉ា ក់សំាងបង្ហក រជមៃឺកូវីដ

វា៉ា ក់សាំងបង្ហក រជមៃឺកវូីដ១៩






