ការការពារសហគមន៍ពី Coronavirus (COVID-19)
នៅនេលនយើងបន្ត រស់នៅក្នុងនេលខាងមុខនោយមាន្សុវត្ថ ិភាេ COVIDSafe
ជាការសំខាន្់ដែលអ្ន ក្ត្ត្ូវស្ននក្់នៅផ្ទះ ត្បសិន្នបើអ្នក្មិន្ត្សួ លខល ួន្។
ត្បសិន្នបើអ្នក្មាន្នោគសញ្ញាត្គ ុន្រងារ ឬត្គ ុន្ផ្ដាស្នយ
ន

ះអ្ន ក្គួ រដត្ដសែ ងរក្ឱវាទដផ្នក្នវជ្ជស្នស្តសតអ្ំេីការន្ែ ើ

នត្សត រក្ COVID-19។ មន្ុសសដែលមាន្នោគសញ្ញាត្ស្នលនៅដត្អាចន្ែ ើឱយវ ីរុសឆ្ល ងោល
ោលបាន្ដែរ។
ការធ្វ ើធេសតរក COVID-19
ការន្ែ ើនត្សត ក្ំណត្់ថាអ្ន ក្ជ្ំងឺមាន្ COVID-19 ឬក្៏អ្ត្់ ន ើយជ្ួ យអាជាា្រសុខាភិបាល
តាមោន្ការឆ្ល ងោលោលនន្វ ីរុស។
ការន្ែ ើនោគវ ិន្ិចឆ័យែំបូង
មាន្ន្័យថាអ្ន ក្អាចត្បកាន្់យក្ន្ូ វជ្ំហាន្

នែើមបីនជ្ៀសវាងក្ុំឱយមាន្ការឆ្ល ងោលោល

នន្វ ីរុសនៅមិត្តភក្ា ិ ឬត្គួ ស្នររបស់អ្នក្។ ត្បសិន្នបើអ្នក្មាន្ត្គ ុន្នដា ក្អ ក្ ឈឺបំេង់ក្
ឬែនងហ ើមខល ី ន

ះជាការសំខាន្់អ្នក្ត្ត្ូវន្ែ ើនត្សត ។

ការន្ែ ើនត្សត កាន្់ដត្មាន្ស្នរសំខាន្់ដែមនទៀត្ ត្បសិន្នបើអ្នក្មិន្ត្សួ លខល ួន្ ន ើយ៖
• ក្នុងនេលែមីៗនន្ះ អ្ន ក្បាន្ត្ត្ឡប់មក្ត្បនទសអ្ូ ស្តស្នតលី វ ិ េីបរនទស។
អ្ន ក្ន្ែ ើែំនណើរទំងអ្ស់ន្ឹងត្ត្ូវបាន្ោក្់នៅនោយដឡក្រយៈនេល 14 នែៃ
នៅនេលចូ លមក្ែល់ត្បនទសអ្ូ ស្តស្នតលី
• អ្ន ក្បាន្មាន្ទំ

ក្់ទំន្ងជ្ិត្សន ិទធជាមួ យអ្ន ក្ណាមានក្់ដែលបាន្មាន្នោគសញ្ញាថាមា

ន្ COVID-19 នៅក្នុងរយៈនេល 14 នែៃក្ន្ល ងនៅ
• អ្ន ក្ជាបុគគលិក្ដែទំសុខភាេ បុគគលិក្ដែទំមន្ុសសចាស់
បុគគលិក្ដែទំនៅតាមនគ ោាន្
ឬជាសមាជ្ិក្បុគគលិក្ដែលមាន្ទំ

ក្់ទំន្ងនោយផ្ដទល់ជាមួ យអ្ន ក្ជ្ំងឺ។

ធេើខ្ញុំទទួ លបានការធ្វ ើធេសតធៅកន្នែ ងណា?
អ្ន ក្អាចទក្់ទងនវជ្ជបណឌិត្របស់អ្នក្នែើមបីនរៀបចំចាត្់ដចងការន្ែ ើនត្សត
ឬអ្ន ក្អាចចូ លរ ួមក្នុងការន្ែ ើនត្សត នៅគល ីន្ិក្ដផ្នក្ផ្ល វូ ែនងហ ើមបាន្។
ត្បសិន្នបើអ្នក្នៅជ្ួ បនវជ្ជបណឌិត្របស់អ្នក្ ជាការសំខាន្់ត្ត្ូវទក្់ទងជាមួ យគល ីន្ិក្ជាមុន្
ន ើយត្បាប់េួក្នគអ្ំេីនោគសញ្ញារបស់អ្នក្។
Editorial 6 - COVID testing - 17062020 - Khmer

ការនន្ះន្ឹងជ្ួ យេួ ក្នគនរៀបចំសត្មាប់ការមក្ែល់របស់អ្នក្
ន្ិងការពារមន្ុសសនផ្សងនទៀត្នៅឯគល ីន្ិក្។
គល ីន្ិក្ដផ្នក្ផ្ល វូ ែនងហ ើមគឺគឺជាមជ្ឈមណឌលសុខភាេនៅទូ ទង
ំ ត្បនទស
នផ្ដាត្នលើការន្ែ ើនត្សត នលើមន្ុសសដែលមាន្នោគសញ្ញាឆ្ល ងដផ្នក្ផ្ល វូ ែនងហ ើម្ៃ ន្់្ៃរ។
នែើមបីដសែ ងរក្គល ីន្ិក្ដផ្នក្ផ្ល វូ ែនងហ ើមដែលនៅជ្ិត្អ្ន ក្ សូ មចូ លនមើលនគ ទំេ័រ
www.health.gov.au/covid19-clinics។ រែា ឬដែន្ែរី បស់អ្នក្អាចមាន្គល ីន្ិក្បដន្ថ មនទៀត្
ដែលដែលអ្ន ក្អាចន្ែ ើនត្សត បាន្។
អ្ន ក្អាចរក្ន ើ គល ីន្ិក្ទំងន

ះតាមរយៈនគ ទំេ័រសុខាភិបាលនៅតាមរែា

ឬដែន្ែីរបស់អ្នក្។
ត្បសិន្នបើអ្នក្ន្ែ ើនត្សត រក្វ ីរុស អ្ន ក្ត្ត្ូវការស្ននក្់នៅផ្ទ ះ
ន្ិងនជ្ៀសវាងទក្់ទងជាមួ យមន្ុសសែនទនទៀត្។ វាអាចចំណាយនេលមួ យ
ឬេីរនែៃនែើមបីទទួ លបាន្លទធ ផ្លន្ែ ើនត្សត របស់អ្នក្ត្ត្ឡប់មក្វ ិ ។
ត្បសិន្នបើអ្នក្មាន្នោគសញ្ញា្ៃ ន្់្ៃរែូ ចជាការេិបាក្ែក្ែនងហ ើម
ន

ះអ្ន ក្ត្ត្ូវទូ រសេទ នៅនលខ 000

សត្មាប់ទទួ លបាន្ការយក្ចិត្តជាប ទ ន្់ខាងដផ្ន ក្នវជ្ជស្នស្តសត។
ជួយបញ្ឈប់ការឆ្ែ ងរាលដាល
នែើមបីការពារស គមន្៍របស់នយើង
មន្ុសសត្គប់រ ូបគួ រដត្បន្ត អ្ន្ុវត្ត ការរក្ាគមាលត្ោងកាយេីគ្នន ន្ិងអ្ន្ុវត្ត អ្

ម័យលអ ។

សូ មន្ែ ើឱយត្បាក្ែថាអ្ន ក្សថ ិត្នៅចមាៃយ 1.5 ដម៉ែត្ត្េីមន្ុសសែនទនទៀត្
ន្ិងស្ននក្់នៅផ្ទះត្បសិន្នបើអ្នក្មិន្ត្សួ លខល ួន្។ លាងនែរបស់អ្នក្ជាមួ យស្នបូ ន្ិងទឹក្
ន ើយក្អ ក្ ន្ិងក្ណា
ា ស់ចូលនៅក្នុងនែរបស់អ្នក្។
នយើងទំងអ្ស់គ្ននអាចន្ែ ើក្ិចចការរបស់នយើងមានក្់បន្ត ិចៗ
នែើមបីជ្ួយបញ្ឈប់ការឆ្ល ងោលោលនន្ COVID-19។
ទាញយកកមម វ ិ្ី COVIDSafe
ត្បសិន្នបើអ្នក្មិន្ទន្់មាន្នទ សូ មទ យក្ក្មម វ ិ្ី COVIDSafe នែើមបីការពារត្គួ ស្នរ
មិត្តភក្ា ិ ន្ិងស គមន្៍របស់អ្នក្។
ក្មម វ ិ្ីនន្ះជ្ួ យែល់មស្តន្តីសុខាភិបាលស្នធារណៈនែើមបីជ្ូន្ែំណឹងែល់មន្ុសសដែលបាន្ទក្់ទ
ងជាមួ យអ្ន ក្ណាមានក្់ដែលមាន្។
ព័េ៌មានបន្នែ មអុំពី COVID-19
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ជាការសំខាន្់ក្នុងការបន្ត ទទួ លបាន្េ័ត្៌មាន្តាមរយៈត្បភេផ្ល វូ ការ

។

សូ មចូ លនមើលនគ ទំេ័រ www.australia.gov.au សូ មទូ រសេទ នៅដខសទូ រសេទ ជ្ន្
ំ ួ យ Coronavirus
តាមនលខ 1800 020 080 ឬនសវាបក្ដត្បផ្ដទល់មាត្់ ន្ិងបក្ដត្បសរនសរតាមនលខ 131 450។
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