ការផ្ដ លព
់ ត
័ ៌មានខុស និងការពិតននវរុី ស
កូ រ ូណា (COVID-19)
ខុស៖ អ្ន កអាចពាបាលវ ីរុសកូ រ ូណាដោយដ្រើថ្នអ្
ាំ ង់ទីប ៊ីយូ ទិក ឬថ្ន្ាំ រឆាំងនឹង
ជាំងឺ្រ ុនចាញ់
ពិត៖ គ្មានវក់សាំង ឬការពាបាលស្មារ់ វ ីរុសកូ រ ូណាដៅដ

ើយដទ។

អ្ន ក្សវ្ាវដៅជុាំ វ ិញពិភពដោកកាំពុងដ្វ ើការយងខ្លាំងដ ើម្បីរដងក ើតវក់សាំងស្មារ់ វ ីរុសដនេះ ក៏រុន្នែ ដយើង
ម្ិន ឹងថ្រយៈដពលរុន្មានន្ លការ្សវ្ាវដនេះនឹងរកដ ើញ។ ការបាន់សានមានការន្្រ្រួ លចដន្មលេះពី 12 ន្ខ
ឬ 18 ន្ខ។
អ្ន ក្សវ្ាវក៏កាំពុងដ្វ ើការពិនិតយដម្ើលដៅដលើការដ្រើ្បាស់ថ្នខ
ាំ ុសៗគ្មន ន្ លអាចជួ យពាបាល
វ ីរុសកូ រ ូណា រ ួម្មានថ្នព
ាំ ាបាលជាំងឺរោកសន្មលក់ ថ្ន្ាំ រឆាំងនឹងជាំងឺ្រ ុចាញ់ និងថ្នព
ាំ ាបាលហុីវ (HIV)។ ថ្នទ
ាំ ង
ាំ
ដន្មេះនឹងម្ិនពាបាលវ ីរុសកូ រ ូណាដទ រុន្នែ វអាចដ្វ ើឱ្យថយចុេះចាំនួនម្នុសសន្ លឆ្ល ង វ ីរុសដនេះ និងរនថ យភាព
្ង ន់្ងរននករណីម្ួយចាំនួន។
ាការសាំខ្ន់ ម្ិន្តូវរង់ចាាំដ ើម្បីបានវក់សាំង ឬការពាបាលវ ីរុសកូ រ ូណាដទ – ដោយដហតុ ូ ដចន េះដហើយដទើរមាន
វ ិននការសុខ្ភិបាលសនរណៈាដ្ចើន្តូវបានអ្នុម្័តដោយ្រដទស អ្ូ ស្ត្សែលី។

ខុស៖ កុមារា ‘អ្ន កដ្វ ើឱ្យឆ្ល ងរាលោលរាំផ្ត
ុ ’ ននវ ីរុសកូ រ ូណា
ពិត៖ ខណៈន្

ឹ ថ្ា ‘អ្ន កដ្វ ើឱ្យឆ្ល ងរាលោលរាំផ្ុត’ ននដម្ដរារ និងដម្ដរារពីសតវ លអិត
លកុមារ្តូវបានដរ ង
ាទូ ដៅ កុមារអាចាអ្ន កដ្វ ើឱ្យឆ្ល ងរាលោលរាំផ្ុតស្មារ់ ជាំងឺ្រ ុនផ្ដដសយ្ាំ ន្តដនេះម្ិនរង្ហាញថ្ពួ កដរា
អ្ន កដ្វ ើឱ្យឆ្ល ងរាលោលរាំផ្ុតចាំដ េះករណីាម្ួ យនឹង វ ីរុសកូ រ ូណាដទ។ យងដោចណាស់ម្ិនទន់មានការរង្ហាញ
ដរឿងដនេះដៅដ ើយដទ ។ គ្មានទិននន័យដៅកន្នល ងណាដៅកនុងពិភពដោក ន្ លរង្ហាញថ្ការឆ្ល ងរាលោលសាំខ្ន់
ននវ ីរុសដនេះបានដកើតដ ើងដោយកុមារដន្មេះដទ។ ដយើងម្ិនរ ិដស្ដរឿងដនេះដទ។ វអាចដកើតដ ើងបាន។ រុន្នែ ភ
សតុតាងទ ាំងអ្ស់រឺថ្កុមារម្ិនន្ម្នាអ្ន កដ្វ ើឱ្យឆ្ល ងរាលោលរាំផ្ុតននវ ីរុសកូ រ ូណាដទ។

ខុស៖ ្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលីម្ិនអាចទទួ លបានដ្រឿងររ ិកាា និង
ដ្រឿសមាារន្ផ្នកដវជជ សស្ត្សែ្ររ់្គ្មន់ដទ ( ូ ចាឧរករណ៍រញ្ចល
ូ ខយល់ ដងា ើម្ មា
ស់ កញ្ច រ់សមាារដ្វ ើដតសែ )
ពិត៖

សរសម្ញ្ញ ដៅ ល់អ្នកជាំងឺ ាពិដសសរាំផ្ុត ដៅរុរគលិកសុខ្ភិបាលន្ លដម្ើលន្ថរកាអ្ន កជាំងឺ –

បាទ/ចាស ្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលីមានដ្រឿងររ ិកាា្ររ់្គ្មន់ ដ ើម្បី្រយុទធនឹងការឆ្ល ងរាលោលដនេះ។ ដទេះរីយងណា
ក៏ដោយ មានសមាា្ដលើការដ្វ ើដតសែ ទ ាំងអ្ស់ទក់ទងនឹងសមាារផ្គ ត់ផ្គង់ អា្ស័យដោយត្ម្ូវការាសកលដលើស
ពីសម្តថ ភាពផ្គ ត់ផ្គង់ និងផ្លិតកម្ា ។
រុរគលិកអាច្តូវបាននន្មថ្ ដយើងមានឧរករណ៍ការ រផ្ដាល់ខល ួនន្ លនឹងម្ក ល់ដៅ្ររ់ដពល ន្ លមាន
ន័យថ្្ត រ់ម្កវ ិញថ្ អ្ន កជាំងឺអាចទទួ លបានការន្ថទបា
ាំ នលអ រាំផ្ុតន្ លអាចដ្វ ើដៅបាន។ ឧទហរណ៍ ការ
សតុកទុកសមាារន្ផ្ន កដវជជ សស្ត្សែថ្នក់ាតិ មានមាស់ដ្ចើនាង 10 ោន
មាស់។ រោាភិបាលអ្ូ ស្ត្សែលីរនែ ដ្វ ើការ ដ ើម្បីនន្មឱ្យមានមាស់រន្នថ ម្ដទៀត ដ ើម្បីនន្មថ្ការសតុកទុកសមាារន្ផ្ន ក
ដវជជ សស្ត្សែថ្នក់ាតិដៅន្តសតុកទុកបានលអ ដហើយ្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលីមានឧរករណ៍ការ រផ្ដាល់ខល ួន្ររ់្គ្មន់ ដ ើម្បី
ជួ យគ្មាំ្ទ ល់អ្នកជាំន្មញន្ផ្ន កដវជជ សស្ត្សែររស់ដយើង ដៅដពលការឆ្ល ងរាលោល រ ីកសយភាយដ ើង។ ដនេះរ ួម្មាន
ការរដងក ើនសម្តថ ភាពផ្លិតកនុង្ស ុក និង
សម្តថ ភាព។
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ា្ម្ា តាមានន្្រដៅម្នា ីរដពទយន្ លមានឧរករណ៍រញ្ចល
ូ ខយល់ ដងា ើម្ចាំនួន 2,200 ដៅកនុង្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលី។
ដោយការកាំណត់ពីដគ្មលរាំណងដ ើង វ ិញដលើមាសុីនសណដាំ និងដ្រឿងររ ិកាាដផ្សងដទៀតកនុងរយៈដពលាង្បាាំម្ួយ
សបាដហ៍កនល ងដៅ ឥ ូ វដនេះដយើងមានន្្រន្ លមានឧរករណ៍រញ្ចល
ូ ខយល់ ដងា ើម្ចាំនួន 4,400 ដហើយដយើងកាំពុង
ន្សវ ងរកដ្វ ើវឱ្យបាន ល់ 7,500។ ដៅដ ើម្ន្ខដម្ស ចាំនួនអ្ន កជាំងឺ វ ីរុសកូ រ ូណាដៅកនុងន្ផ្ន កពាបាលដ ើម្បីសដស្ត្ង្ហគេះ
រន្មាន់ និងកាំពុង្តូវការឧរករណ៍រញ្ចល
ូ ខយល់ ដងា ើម្រឺមានចាំនួន 20។
រណា
ដ ញជាំងឺឆ្លង្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលីកាំពុង្រជុាំគ្មនា្រចាាំនថង ដ ើម្បីវយតនម្ល ដ ើង វ ិញដលើការន្ណន្មាំររស់ខល ួនអ្ាំពី
លកា ខណឌត្ម្ូវកនុងការដ្វ ើដតសែ ដ ើម្បីឱ្យមានការដ្វ ើដតសែ សាំខ្ន់ៗន្តរុដណា
ណ េះ។

ខុស៖ អា្ស័យដោយវ ីរុសកូ រ ូណា ម្នា រី ដពទយររស់្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលីនឹងម្ិនអាច
ទរ់ទល់ាម្ួ យនឹងត្ម្ូវការដកើនដ ង
ើ បានដទ
ពិត៖

ម្នា ីរដពទយសនរណៈ និងឯកជនររស់្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលីបានរ ួម្កមាលាំងគ្មនកនុងការ្រយុទធ្រឆាំងនឹង វ ីរុ
សកូ រ ូណា។ ភាពាន រូ ្រវតែ ិសស្ត្សែរវងរោាភិបាលអ្ូ ស្ត្សែលី រោាភិបាលតាម្រ ា និងន្ ន ី និងន្ផ្ន កម្នា ីរដពទយ
ឯកជន នឹងដ្វ ើឱ្យមានន្្ររន្នថ ម្ដទៀតចាំនួន 34,000 ន្្រ និងរុរគលិកដវជជ សស្ត្សែដៅទូ ទ ាំង្រដទសចាំនួន
105,000 ន្មក់ ដ ើម្បីជួយ្រយុទធនឹង វ ីរុសកូ រ ូណា។
ន្ផ្ន កឯកជននឹងផ្ដ ល់ដសវកម្ា ម្នា ីរដពទយដៅ ល់អ្នកជាំងឺសនរណៈ ដ្វ ើឱ្យមានដ្រឿងររ ិកាា ន្្រ សមាារផ្គ ត់ផ្គង់
និងរុរគលិកររស់ខល ួន ដ ើម្បីរន្នថ ម្ ល់្រព័នធសនរណៈ។
ពួ កដរក៏នឹងរនែ ជួ យគ្មាំ្ទ ល់ដសចកដ ី្តូវការររស់អ្នកចូ លកនុងរដ្មាងនន្មរារ់រងជនពិកាថ្នក់ាតិស្មារ់
ការសនក់ដៅម្នា ីរដពទយសនរណៈរយៈដពលយូរផ្ងន្ រ។
ភាពាន រូ ដនេះនឹងនន្មនូ វ្នននដពញដលញនន្រព័នធសុខ្ភិបាលក្ម្ិតថ្នក់ពិភពដោកររស់្រដទសអ្ូ
ស្ត្សែលីន្ លដ្តៀម្រ ួចាដ្សច និងបានដផ្ដដតការយកចិតែទុកោក់ពាបាលអ្ន កជាំងឺ ន្ ល្តូវការដៅកនុងរយៈ
ដពលននការឆ្ល ងរាលោលដនេះ។

ខុស៖ រយៈដពលពីរសបាដហ៍ននសថនភាពរិទខា រ់ម្ន
ិ ឱ្យដចញចូ លនឹងរញ្ឈរ់ការ
ឆ្ល ងរាលោលននវ ីរុសកូ រ ូណា
ពិត៖

ការោក់ការរ ឹតតបិតរយៈដពលពីរ ឬរីសបាដហ៍ ដហើយរន្មារ់ម្កដលើកការរ ឹតតបិត វ ិញ និងការវ ិល្ត រ់
ដៅជី វ ិតរស់ដៅ្ម្ា តាររស់ដយើង វ ិញ នឹងម្ិនរញ្ឈរ់ការឆ្ល ងរាលោលននវ ីរុសកូ រ ូណាដទ។
ោនិភ័យននសថនភាពរិទខា រ់ម្ិនឱ្យដចញចូ លរយៈដពលន្តពីរសបាដហ៍ រឺដ្វ ើឱ្យវ ីរុសកូ រ ូណាវ ិល
្ត រ់ដ្កាយវ ិញយងអា្កក់ ដហើយ្រន្ហលាកាន់ន្តសោវខ្លាំងាងម្ុនដៅដទៀត។
ម្នុសសម្ួ យចាំនួនបានសួ រថ្ដហតុអ្វីបានាដយើងម្ិនោក់ឱ្យមានសថនភាពរិទខា រ់ម្ិនឱ្យដចញចូ លទ ាំង្ស ុង
ន្តម្ដ ង ូ ច្រដទសដផ្សងដទៀតន្ លបានដ្វ ើ។ ចដម្ល ើយចាំដ េះសាំណួរដនេះរឺថ្ ម្ិន ូ ច្រដទសន្មន្ម ូ ចា្រដទស
អ្ុីតាលី ្រដទសដអ្សបញ និង្រដទសអ្ុីរង់ និងទី្ក ុងម្ួ យចាំនួន ូ ចា ទី្ក ុងវ ូោន (Wuhan) ដៅកនុង្រដទស
ចិន ាកន្នល ងន្ លការផ្្ុេះរាតតបតននជាំងឺបាន ចារ់ដផ្ដ ើម្។ ដយើងដៅន្តបានឈានម្ុខលអ ាងដរននន្ខសដកាង។
ដពលន្ លអ្ន កជាំន្មញន្ផ្ន កសុខ្ភិបាលដៅកនុង្រដទសទង
ាំ ដនេះបានទទួ លសគល់នូវអ្វ ីន្ លបានកាំពុងដកើតដ ើង
វ ីរុសកូ រ ូណាបានដចញផ្ុតការ្ររ់្រង ដហើយកាំពុងឆ្ល ងរាលោល ូ ចដភល ើងដឆ្េះយងសោវ។ ដនេះាដហតុផ្ល
ន្ លម្នា ីរដពទយន្មន្មដៅកនុង្រដទសទង
ាំ ដនេះបានពុេះ រដោេះ្សយាម្ួ យ្រាជន ន្ លមានទ្ម្ង់្ងន់្ងរ
ននជាំងឺដនេះ។
អ្ន កជាំន្មញន្ផ្ន កសុខ្ភិបាលររស់ដយើងនឹងរនែ ពិនិតយតាម្ោនចាំនួនននករណីថាីៗាដរៀងរាល់នថងដៅកនុង
្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលី និងដៅកន្នល ងន្ លការឆ្ល ងដម្ដរារកាំពុងដកើតដ ើង។ រន្មារ់ម្កពួ កដរនឹងដ្វ ើការន្ណន្មាំ
ដោយន្ផ្អ កដលើភសតុតាងទក់ទងនឹងរទរញ្ញញតែ ិ ឬការរ ឹតតបិតថាីៗណាម្ួ យ ន្ ល្តូវការោក់ឱ្យ ាំដណើរការ។
ម្នុសស្ររ់រ ូរ្តូវរនែ ទទួ លបានរចចុរបនន ភាព ាម្ួ យនឹងការរ ឹតតបិត ដោយចូ លដម្ើលដរហទាំព័រ
www.australia.gov.au។

ខុស៖ ការដ្វ ើដតសែ ម្នុសស្ររ់រ ូរនឹងរញ្ឈរ់ការឆ្ល ងរាលោលនន
វ ីរុសកូ រ ូណា
ពិត៖

ការដ្វ ើដតសែ ម្ិនរញ្ឈរ់ការឆ្ល ងរាលោលននវ ីរុសដទ។

Factsheet – Misinformation and truths about coronavirus – Khmer

ូ ច វ ីរុសណាម្ួ យដទៀតន្ រ COVID-19 ផ្ដលស់ទីពីម្នុសសមានក់ដៅម្នុសសមានក់ដទៀត។ ្រសិនដរើអ្នកម្ិន្សួ លខល ួន
ដន្មេះមានន្តការរកាចមាងយដពលទក់ទងាម្ួ យម្នុសសកនុងសងគ ម្ដៅ្ររ់ដពល និងការោក់ដៅដោយន្ ក
ដៅផ្ា េះរុដណា
ណ េះដទ ន្ លអាចរញ្ឈរ់ការឆ្ល ងរាលោលននវ ីរុសបាន។
ការដ្វ ើដតសែ ដ ើម្បីរញ្ញជក់ថ្អ្ន កណាមានក់កាំពុងរង្ហាញដរារសញ្ញញមាន COVID-19 ឬក៏អ្ត់ ជួ យដយើងឱ្យតាម្
ោនការឆ្ល ងរាលោលននជាំងឺ និងកាត់រនថ យការឆ្ល ងដម្ដរារ។ ្រសិនដរើដយើង ឹងថ្អ្ន កណាមានវ ីរុស ម្នុសស
ដន្មេះអាចោក់ខល ួនពួ កដរឱ្យដៅដោយន្ ក ដហើយដយើងអាចតាម្ោនអ្ន កន្ ល្តូវបានដ្វ ើទាំន្មក់ទាំនងាម្ួ យ
អ្ន កមានវ ីរុសដន្មេះ និងកាត់រនថ យោនិភ័យននការឆ្ល ងដម្ដរារន្ថម្ដទៀត។
យងណាក៏ដោយ ការដ្វ ើដតសែ ដ ើញអ្វ ិជជ មានចាំដ េះ COVID-19 ម្ិនមានន័យថ្អ្ន កម្ិនមានោនិភ័យ ល់
ខល ួនអ្ន កផ្ដាល់ ឬម្ិនមានោនិភ័យ ល់អ្នកដផ្សងដន្មេះដទ។ អ្ន កអាចដ្វ ើដតសែ ដ ើញអ្វ ិជជ មានចាំដ េះ COVID-19
ដ្កាយពីអ្នកបានឆ្ល ង រុន្នែ ដៅម្ុនដពលអ្ន កដចញដរារសញ្ញញ។ អ្ន កអាចដ្វ ើដតសែ ដ ើញអ្វ ិជជ មានដៅនថងម្ួយ
ដហើយមានឆ្ល ង COVID-19 ដៅនថងរន្មារ់ដទៀត។ ដហតុដនេះដហើយាការសាំខ្ន់ខ្លាំងណាស់ ដ ើម្បីអ្នុវតែ អ្ន្មម្័
យលអ និងការរកាចមាងយដពលទក់ទងាម្ួ យម្នុសសកនុងសងគ ម្ និងដ ើម្បីសនក់ដៅផ្ា េះ ដលើកន្លងន្តស្មារ់
កិចចការសាំខ្ន់ៗ។ ការដ្វ ើ ូ ចដនេះកាំពុងទរ់សកត់ការឆ្ល ងរាលោល ម្ិន្តឹម្ន្ត COVID-19 រុដណា
ណ េះដទ រុន្នែ ទរ់
សកត់ជាំងឺដផ្សងដទៀតផ្ងន្ រ ដោយកាត់រនថ យត្ម្ូវការដលើដសវកម្ា សុខ្ភិបាលររស់ដយើង។

ខុស៖ កញ្ច រ់សមាារដ្វ ដើ តសែ ម្ិន្តឹម្្តូវដទ
ពិត៖

ការដ្វ ើដតសែ រចចុរបនន ស្មារ់ COVID-19 ដ្រើ្បាស់នូវអ្វ ីន្ លដរដៅថ្ការរដងក ើនអាសុី នុយដកល អ្ុីក

(្រតិកម្ា ាន្ខសសង្ហវក់រូ លីដម្រាស (PCR)), ន្ ល្តឹម្្តូវខ្លាំងណាស់។ ការដ្វ ើដតសែ ក់ព័នធនឹងអ្ន កជាំន្មញន្ផ្ន ក
សុខ្ភិបាលយករ ិរ ូរវតថុនតុមានភាពទន់ពីរាំពង់ករ និង្ចម្ុេះររស់ម្នុសសមានក់។ រចចុរបនន ដនេះ សមាស
ភារដ្វ ើដតសែ ទ ាំងអ្ស់្តូវបានផ្លិតដៅររដទស មានដលើសលរ់ដៅទវ ីរអ្ឺរុរ និងទវ ីរអាសុី។ ខណៈដពលអ្ន កផ្គ ត់
ផ្គ ង់សមាសភារដ្វ ើដតសែ និងរនា រ់ពិដស្ន៍ាដ្ចើនដៅទូ ទ ាំង និងដៅកនុងរ ា និងន្ ន ីន្មន្ម ដ្រើ្បាស់
សមាសភារខុសៗគ្មន អ្ងគ ដហតុសាំខ្ន់ រឺថ្អ្ន កជាំន្មញន្ផ្ន កសុខ្ភិបាលទ ាំងដន្មេះដ្រើ្បាស់ វ ិ្ីសស្ត្សែដ្វ ើដតសែ
ូ ចគ្មន។ មានសមាា្ដលើការដ្វ ើដតសែ ទ ាំងអ្ស់ទក់ទងនឹងការផ្គ ត់ផ្គង់ អា្ស័យដោយត្ម្ូវាសកលដ្ចើនដលើ
សរ់ដលើសពីសម្តថ ភាពផ្គ ត់ផ្គង់ និងសម្តថ ភាពផ្លិតកម្ា ។ ចាំណុចន្ថរកាកនុងការដ្វ ើដតសែ អ្ងគ រ ិ្បាណរឺម្ិន
្តឹម្្តូវដទស្មារ់ការដ្វ ើដរារវ ិនិចឆ័យ ដហើយ ូ ដចន េះម្ិន្តូវបានន្ណន្មាំស្មារ់ដគ្មលរាំណងដន្មេះដទ។
រោាភិបាលអ្ូ ស្ត្សែលីកាំពុងដ្វ ើការយងជិតសន ិទធាម្ួ យម្នា ីរពិដស្ន៍ន្មន្ម តាម្រយៈរណា
ដ ញម្នា ីរពិដស្ន៍សុខ
ភាពសនរណៈ និងាម្ួ យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ន្មន្ម ដ ើម្បីនន្មការផ្គ ត់ផ្គង់ និងន្សវ ងរក ាំដណាេះ្សយផ្គ ត់ផ្គង់ជាំនួស
សាំខ្ន់ វ ិញ ដ ើម្បីនន្មថ្្រដទសអ្ូ ស្ត្សែលីរកាបានសម្តថ ភាព និងមានសម្តថ ភាពដ ើម្បីដ្វ ើដតសែ វ ីរុសកូ រ ូណា។

សូ ម្ចូ លដ្រើ្បាស់ដរហទាំព័រដនេះា្រចាាំ ដ ើម្បីរនែ ទទួ លបានព័ត៌មានសដ ីពីការវ ិវតែ ន៍សាំខ្ន់ៗដៅកនុងការដឆ្ល ើយ
តរររស់រោាភិបាលចាំដ េះ COVID-19។
SBS ក៏មានព័ត៌មានាដ្ចើនសដ ីពី COVID-19 ាភាសររស់អ្នក។ អ្ន កក៏អាចដ្រើ្បាស់កម្ា វ ិ្ី
ទូ រសពា ចល័ត និងរុករកន្ផ្ន ករន្នថ ម្តាម្អ្ុីន្ឺណិត ដ ើម្បីរកន្្រព័ត៌មានររស់រោាភិបាល។ សូ ម្ន្សវ ងរក
ព័ត៌មានម្ួ យន្ ល្តូវតាម្ដសចកដ ី្តូវការររស់អ្នក។
ដ ើម្បីចូលដ្រើ្បាស់ព័ត៌មានរន្នថ ម្ាភាសអ្ង់ដរល ស សូ ម្ចូ លដម្ើល www.australia.gov.au។
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