ការបន្ធ ូរបន្ថ យល ើការរ ឹតបន្ត ឹង
ប្រទេសអូ ស្ត្រាលីសទប្េចទោគជ័យទោយ ‘បានទ្វ ឱ្
ើ យខ្សែទោងោាយោរារទសម ើ’ ទ យ
ើ ចំនួនករណីនន COVID-19
ថ្ម ីទៅេូ ទ ំងប្រទេសទៅសណៈទេលទនេះគឺមានកប្េិតទររំផុត។
ឥឡូវទនេះទយើងអាចចារ់ទផដេ
ើ ប្រោន់យកនូ វវ ិធានោរទោយប្រ ុងប្រយ័តនេួយចំនួន
ទ ើេបីរនធ ូររនថ យទលើោររ ឹតរនា ឹងខ្ លបានជួ យេរ់រាត់ោរឆ្ា ងរាលោលនន វ ររុសទនេះ។
ី នា។
វាខ្តងខ្តមានភាេសុសគ្ននោនិចចទៅកនុងរទរៀរខ្ ល COVID-19 បានឆ្ា ងរាលោលទៅេូ ទ ំងរ ឋ និងខ្ ន នា
សុេទខាល័យថ្ននក់ោតិ បានយល់ប្េេទលើខ្ផនោររីជហា
ំ នទ ើេបី កទចញោរទណដើរៗទលើោររ ឹតរនា ឹងោចំណុចទគ្នល
រវាងទេលឥឡូវទនេះ និងខ្សកកា ោ ទោយគិតេិចារណាទលើទរឿងទនេះ។
ខ្ផនោរគឺខ្ផែ កទលើឱ្វាេររស់អនកជំនាញររស់គណៈកមាម្ិោរចេបងកនុងកិចចោរពារសុសភាេប្រោជនអូ ស្ត្រាលី។
ី នាអាចផ្លាស់រដ ូរេីជំហាននានាទៅតាេទលបឿនសុសៗគ្នន
ទៅទប្ោេខ្ផនោរទនេះរណា
ដ រ ឋ និងខ្ ន នា
អាប្ស័យទោយោលៈទេសៈររស់េួកទគ។
ទៅទេលទយើងផ្លាស់រដ ូរទៅោន់ោររស់ទៅកនុងប្រទេសអូ ស្ត្រាលីទោយមានសុវតថ ិភាេ COVIDSafe
ទយើងទ ំងអស់គ្ននទៅខ្តប្តូវោរអនុវតា នូវោររកាគមាាតរាងោយេីគ្នន និងអនាេ័យលែ ។ េិនធាារ់មានេីេន
ុ េក
ោោរសំខាន់ខ្ លេនុសែប្តូវរនក់ទៅផទ េះ ប្រសិនទរើេួកទគេិនប្សួ លសល ួន –
ទរើទទេះរីោេិនប្សួ លសល ួនរនា ិចរនត ួចក៏ទោយ។
កេម វ ិ្ី COVIDSafe app ក៏នឹងជួ យខ្ថ្រកាប្គួ ររ េិតាភកដ ិ និងស គេន៍ឱ្យមានសុវតថ ិភាេ COVIDSafe ផងខ្ រ។
ទោគជ័យររស់ទយើងកនុងោររនា មានសុវតថ ិភាេ COVIDSafe
ទៅទេលមានោររនធ ូររនថ យោររ ឹតរនា ឹងអាប្ស័យទលើទយើង កនុងនាេោរុគគលប្គរ់រ ូរ កនុងោរេេួ លសុសប្តូវ
និងទ្វ ើឱ្យឥរ ិយារថ្ទ ំងទនេះោខ្ផន កននជី វ ិតរស់ទៅប្រចាំនថ្ៃ ររស់ទយើង។ ទៅទេលណាក៏ទោយខ្ លអន កចាកទចញេីផទេះ
សូ េគិតេីរទរៀរខ្ លអន កនឹងរកាសល ួនអន កផ្លទល់ ប្គួ ររ េិតាភ័កដិ និងស ោរ រររស់អនកឱ្យមានសុវតថ ិភាេ។
ខ្ផនោរ 3 ជំហានទនេះ
ផដ ល់ឱ្យប្រោជនអូ ស្ត្រាលីនូវភាេប្បាក ប្រោរខ្នថ េទេៀតអំេីអវីខ្ លនឹងេក ល់ទៅកនុងរុនាមនខ្សខាងេុសទេៀត។
សប្មារ់ខ្ផន កនីេួយៗននរណា
ដ ខ្ផន កសំខាន់ៗននោររ ឹតរនា ឹង មានជំហានរីសំខាន់រវាងថ្នឥឡូវនេះទយើងសថ ិតទៅេីណា
ទ ើយទយើងនឹងចង់បានសថ ិតទៅេីណា។
ជំហានេីេួយគឺោជំហានប្រ ុងប្រយ័តន េីទប្ពាេះោោរសំខាន់ខ្ លទយើងេិនផ្លាស់រដ ូរទលឿនទេកទេ
ទ ើយទ្វ ឱ្
ើ យបាត់រង់នូវេូ លោឋនខ្ លទយើងបានេេួ ល។ អាជីវកេម េួយចំនួននឹងចារ់ទផដ ើេទរើកទឡើង វ ិញ
ទៅទេលទយើងចារ់ទផដ ើេអនុញ្ញាតឱ្យមានប្ក ុេេនុសែរ ូ ត ល់ 10 នាក់ ប្រេូ លផដោ
ុំ េួ យគ្ននទៅកនុងផទ េះ
និងស គេន៍។ ជំហានេីេួយទ ំងទនេះនឹងជួ យចារ់ទផដ ើេករងទស ឋ កិចចររស់ទយើងទឡើង វ ិញ
ទ ើយផដ លឱ្
់ យទយើងនូ វឱ្ោសរខ្នថ េទេៀតទ ើេបីភាារ់េនា
ំ ក់េំនងោេួ យប្គួ ររ និងេិតាភកដ ិេល់េុសគ្នន។
ជំហានេីេីរនឹងរទងា ើតទឡើងឈរទលើជហា
ំ នេីេួយទនេះ ទោយមានោរប្រេូ លផដុំគ្នន
និងោរទរើកទឡើង វ ិញនូ វអាជីវកេម ោន់ខ្តទប្ចើន។
ទៅទេលអាជីវកេម ទ ំងឡាយប្រោន់យកនូ វជំហាននានាទ ើេបីធានាថ្នេួ កទគមានសុវតថ ិភាេ COVIDSafe
ទយើងគួ រខ្តមានអារេម ណ៍ថ្នមានសុវតថ ិភាេ
ទ ើយមានេំនុកចិតាទ្វ ើកិចចោរេួ យចំនួនខ្ លទយើងបានសកខានកនុងរយៈទេលេីររីខ្សកនា ងទៅ។
កិចចោរេួ យចំនួនខ្ លមានហានិភ័យោន់ខ្តសព ស់នង
ឹ ទៅខ្តប្តូវបានរ ឹតរនា ឹង ខ្ ល។
ជំហានេីរីចារ់ទផដ ើេទោយរទរៀរទ ើេបីេេួ លយករយៈទេលយូរននោររស់ទៅ និងោរទ្វ ើោរទោយមានសុវតថ ិភាេ
COVIDSafe ។ ទនេះនឹងោរទរៀរ ‘្េម តាថ្ម ី’ ររស់ទយើង សណៈទេលខ្ លវ ររុសទៅខ្តោោរគំរាេគំខ្ ងទៅទឡើយ។
ោររ ឹតរនា ឹងនឹងប្តូវបានទ្វ ើោអរបររមា។ មានោរប្រេូ លផ ុំគ្ននរ ូ ត ល់េនុសែ 100 នាក់ ោរទ្វ ើ ទំ ណើរឆ្ា ងរ ឋ
ោររ រកចទប្េើនទៅកនុងកីឡាស គេន៍ និងលេធ ភាេននោរទ្វ ើ ទំ ណើរទៅប្រទេសនូ ខ្វលទសឡង់
នឹងប្តូវបានផដ ល់ោរគ្នំប្េទោយោរអនុវតា មានសុវតថ ិភាេ COVIDSafe ោសកល។
ោររ ឹតរនា ឹងទលើកិចចោរេួ យចំនួន ូ ចោោរទ្វ ើ ទំ ណើរអនា រោតិ និងោរប្រេូ លផដុំ្ំ អាចទៅខ្តមាន។
សុេទខាល័យថ្ននក់ោតិ នឹងេិនិតយទេើលោប្រចាំទលើោរវ ិវឌ្ឍររស់ទយើង
ទ ើេបីឱ្យទយើងផ្លាស់រដ ូរទៅេុសទេៀតប្រករទោយសុវតថ ភា
ិ េ។
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ប្រទេសអូ ស្ត្រាលីគូរខ្តរំេឹងេុកនូ វោរទកើនទឡើងនូ វចំនួនករណី
ឬអាចមានោរផ្ុេះរាតតាតននវ ររុសទៅទេលោររ ឹតរនា ឹងប្តូវបានរនធ ូររនថ យ។
ខ្ផនោរទនេះេិនខ្េនអំេីោរប្តឡរ់ទៅជី វ ិតរស់ទៅ្េម តា វ ិញររស់ទយើង ូ ចេុន COVID-19 ទនាេះទេ
រុខ្នា វាោខ្ផនោរសដ ីអំេោ
ី រទរៀនសូ ប្តទ ើេបីរស់ទៅឱ្យមានសុវតថ ិភាេ COVIDSafe។
ប្រសិនទរើេនុសែមានក់រំទេញតួ នាេីររស់េួកទគ ទយើងនឹងរទងា ើតប្រទេសអូ ស្ត្រាលីឱ្យមានសុវតថ ិភាេ COVIDSafe
ខ្ លជី វ ិតរស់ទៅ និងជីវភាេរស់ទៅររស់ទយើងប្តូវបានោរពារ។
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