ក្រដាសព័ត៌មាន
អ្វ ីខ្លះដែលអ្ន រក្តូវែឹងអ្ំពី CORONAVIRUS (COVID-19)
12/05/2020
COVID-19 គឺជាជំងឺផ្នែកនល វូ ដកដងងហ ើមផ្ដលបណ្ដ
ា លមកពី វ ីរុសថ្ម។ី ងោគសញ្ញារ ួមមានគ្គ ុនងដា កអ ក
ឈឺបំពង់ក និងដងងហ ើមខ្ល ី។ វ ីរុសអាចឆ្ល ងោលដាលពីមនុសសមាែក់ងៅមនុសសមាែក់ង ៀត បុផ្នែ អនាម័យ
លអ អាចជួ យ ប់ស្កាត់ការឆ្ល ដោលដាលបាន។ សូ មផ្សែ ងយល់អំពីអែកណ្ដខ្ល ះផ្ដលគ្បឈមនឹងហានិភ័យ
ង ើយអែ កគួ រង្ែ ើអែីខ្លះ គ្បសិនងបើអែកមាន COVID-19។

អែ ីងៅជា COVID-19?
Coronavirus គឺគ្ក ុមគ្គួ ស្ករ្ំននវ ីរុសផ្ដលបណ្ដ
ា លឱ្យមានការឆ្ល ងោលដាលផ្នែ កនល វូ ដកដងងហ ើម។ ការ
ឆ្ល ងោលដាលទំងងនះអាចមានពីគ្គ ុនរងារ ូ ងៅរ ូ តដល់ជំងឺ្ងន់្ងរងគ្ចើនង ៀត។
COVID-19 គឺជាជំងឺផ្ដលបណ្ដ
ា លមកពីគ្បងភ Coronavirus ថ្មី។ វាគ្តូវបានងគោយការណ៍ដំបូងងៅ
កនុងផ្ខ្្ន ូ ឆ្ែំ 2019 ងៅកនុង ីគ្ក ុង Wuhan កនុងគ្បង សចិន។

ងោគសញ្ញានន COVID-19
ងោគសញ្ញានន COVID-19 អាចមានពីជំងឺគ្ស្កលងៅងោគរលាកសួ ត្ង ន់្ងរ។
មនុសសខ្ល ះនឹងជាង ើង វ ិញងលឿន និងងាយ ង ើយអែ កងនសងង ៀតអាចឈឺងលឿនបំនុត។
ងោគសញ្ញានន COVID-19 រ ួមមាន៖
•
•
•
•

គ្គ ុនងដា
កអ ក
ឈឺបំពង់ក
ដងងហ ើមខ្ល ី

គ្បសិនងបើអែកគ្ពួ យបារមភ ថាអែ កអាចមាន COVID-19៖
•
•

•
•

ចូ លងគ្បើងោគឧបករណ៍ពន
ិ ិតយងមើលងោគសញ្ញាងៅងលើងគ
ំព័រសុខ្ភាពផ្ទាល់ (healthdirect)
ផ្សែ ងរកឱ្វា ផ្នែកងវជជ ស្កស្តសែងដាយទក់ ងងៅផ្ខ្ស ូ រសពា ជំនួយ វ ីរុសកូ រ ូណ្ដ (Coronavirus)
ថាែក់ជាតិតាមងលខ្
1800 020 080។ ផ្ខ្ស ូ រសពា ព័ត៌មានងនះគ្បតិបតែ ិការ 24 ងមាងកនុងមួ យនថ្ង គ្បាំពីរនថ្ងកនុងមួ យ
សបាា ៍។ គ្បសិនងបើអែកមិននិយាយភាស្កអង់ងគល ស អែ កអាចងគ្បើគ្បាស់ងសវាបកផ្គ្បផ្ទាល់មាត់
និងបកផ្គ្បសរងសរ ងដាយ ូ រសពា ងៅងលខ្ 131 450
សូ ម ូ រសពា ងៅមុនងពលកក់ការណ្ដត់ជួបជាមួ យងវជជបណឌិត ឬមនា ីរងព យរបស់អែក
ផ្សែ ងយល់អំពីការង្ែ ើងតសែ ងដាយទក់ ងងៅគ្កសួ ងសុខាភិបាលងៅតាមរដឋ ឬផ្ដនដីងៅកនុង
តំបន់របស់អែក
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ងតើវាឆ្ល ងោលដាលយាងដូ ចងមា ច?
COVID-19 ឆ្ល ងោលដាលពីមនុសសមាែក់ងៅមនុសសមាែក់ង ៀតតាមរយៈ៖
•
•
•

មាន ំនាក់ ំនងជិតសែ ិ ធ ជាមួ យមនុសសផ្ដលឆ្ល ង វ ីរុស (រ ួមមាន ំនាក់ ំនងកនុង
រយៈងពល 48 ងមាងងៅមុនងពលពួ កងគបានមានងោគសញ្ញា)
ជាប់ទក់ ងជាមួ យដំណក់តូចៗពីការកអ កឬការកណ្ដ
ា ស់របស់មនុសសផ្ដលឆ្ល ង វ ីរុស
បះវតថុ ឬននានានា (ដូ ចជាគ្បដាប់កាន់បិ ងបើកទែរ ឬតុ) ផ្ដលមានដំណក់តូចៗពី
មនុសសផ្ដលឆ្ល ង វ ីរុស ង យ
ើ បនាាប់មកបះមាត់ ឬមុខ្របស់អែក

ងដាយស្ករ COVID-19 ជាជំងឺថ្មី ងនាះគ្មមនភាពស្កុំនឹងងមងោគចំង ះវ ីរុសងៅកនុងស គមន៍
របស់ងយើងង ។ ងនះមានន័យថាវ ីរុសអាចឆ្ល ងោលដាល ូ លំ ូ លាយ និងងលឿន។

ិ COVIDSafe app ងគ្បើសគ្មាប់ង្ែ អ
ងតើកមម វ្ី
ើ ែ ី?
កមម វ ិ្ី COVIDSafe app គឺជាផ្នែកននការងាររបស់រដាឋភិបាលអូ ស្តស្កែលី ងដើមបីង្ែ ើឱ្យយឺតដល់
ការឆ្ល ងោលដាលនន COVID-19។ ការមាន ំនុកចិតែងនាះងយើងអាចរកង ើញ និង ប់ស្កាត់
ការន្ុះោតតាតននជំងឺបានងលឿន នឹងមានន័យថារដាឋភិបាលអាចបនធ ូរបនថ យការរ ឹតបនែ ឹង
កែ ងខ្ណៈងពលរកាបានឱ្យគ្បជាជនអូ ស្តស្កែលីមានសុវតថ ិភាព។ កមម វ ិ្ី COVIDSafe app គឺជា
កមម វ ិ្ីតាមដាន ំនាក់ ំនងបុងណ្ដ
ណ ះ ផ្ដលបានអនុម័តយល់គ្ពមងដាយរដាឋភិបាល
អូ ស្តស្កែលី។
កមម វ ិ្ី COVIDSafe app ថ្មីគឺមានលកខ ណៈសម ័គ្គចិតែទង
ំ គ្ស ុង។ ការទញយកកមម វ ិ្ីគឺជាអែ ី
មួ យផ្ដលអែ កអាចង្ែ ើបានងដើមបីការ រអែ ក គ្គួ ស្ករ និងមិតែភកែ ិរបស់អែក និងសងស្តងារះជី វ ិត
គ្បជាជនអូ ស្តស្កែលីងនសងង ៀត។ គ្បជាជនអូ ស្តស្កែលីកាន់ផ្តងគ្ចើនភាជប់ងៅកមម វ ិ្ី COVIDSafe
app ងនាះមស្តនែីសុខាភិបាលងៅតាមរដឋ និងផ្ដនដីអាចរកង ើញ វ ីរុស និងទក់ ងមនុសសផ្ដល
អាចមានឆ្ល ង COVID-19 បានកាន់ផ្តងលឿន។
កមម វ ិ្ី COVIDSafe app ពងនល ឿនដំងណើរការង្ែ ើងដាយនដនាងពលបចចុបបនែ កនុងផ្សែ ងរកមនុសស
ផ្ដលមាន ំនាក់ ំនងជិតសែ ិ ធជាមួ យអែ កណ្ដមាែក់ផ្ដលមាន COVID-19។ ងនះមានន័យថា
អែ កនឹងគ្តូវបានងគទក់ ងបានកាន់ផ្តងលឿន គ្បសិនងបើអែកគ្បឈមនឹងហានិភ័យ។ ការ
ងនះកាត់បនថ យឱ្កាសផ្ដលអែ កបញ្ជន
ូ វ ីរុសបនែ ងៅឱ្យគ្គួ ស្ករ មិតភកែ ិ និងមនុសសដន ង ៀត
ងៅកនុងស គមន៍។
ី ចចូ លងគ្បើគ្បាស់ផ្តព័ត៌មានកមម វ ិ្ីបាន
មស្តនែីសុខាភិបាលងៅតាមរដឋ និងផ្ដនដអា
គ្បសិនងបើអែកណ្ដមាែក់ង្ែ ើងតសែ វ ិជជ មាន ង ើយយល់គ្ពមចំង ះព័ត៌មានងៅកនុង ូ រសពា របស់
ពួ កងគផ្ដលកំពុងគ្តូវបានន្ុកបុងណ្ដ
ណ ះ។ មស្តនែីសខា
ុ ភិបាលអាចងគ្បើគ្បាស់បានផ្តព័ត៌មានកមម
វ ិ្ីងដើមបីជួយជូ នដំណឹងងៅមនុសសផ្ដលអាចគ្តូវការងដើមបីដាក់ងៅងដាយផ្ ក ឬគ្តូវង្ែ ើងតសែ
បុងណ្ដ
ណ ះ។

ិ COVIDSafe app ដំងណើរការយាងដូ ចងមា ច?
ងតើកមម វ្ី
ងៅងពលអែ កទញយកកមម វ ិ្ី អែ កនា ល់ង្មះ ងលខ្ ូ រសពា នដ និងងលខ្កូ ដនគ្បសណីយ៍ និង
ងគ្ជើសងរ ីសរងែ ង់អាយុរបស់អែក។ អែ កនឹង ួ លការបញ្ញជក់ស្ករជាអកស SMS ងដើមបីបញ្ច ប់ការដំ
ង ើង។ បនាាប់មកគ្បព័នធបងងា ើតងលខ្កូ ដងយាងពិងសសផ្ដលដាក់ការ រងលខ្កូ ដ សគ្មាប់
ផ្តអែ កបុងណ្ដ
ណ ះ។
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កមម វ ិ្ី COVIDSafe app ស្ករល់ឧបករណ៍ងនសងង ៀតផ្ដលមានកមម វ ិ្ីងនះបានដំង ើង និងប្លូ
្ូ ស (Bluetooth) បានងបើក។ ងៅងពលកមម វ ិ្ីស្ករល់អែកងគ្បើគ្បាស់ងនសងង ៀត វាសមារល់កាល
បរ ិងចេ ងពលងវលា ចមាងយ និងរយៈងពលនន ំនាក់ ំនង និងងលខ្កូ ដងយាងរបស់អែកងគ្បើ
គ្បាស់ងនសងង ៀត។ កមម វ ិ្ី COVIDSafe app មិនគ្បមូ ល ីតាំងរបស់អែកង ។
ងដើមបីឱ្យមានគ្បសិ ធ ភាព អែ កគ្តូវឱ្យកមម វ ិ្ី COVIDSafe app ដំងណើរការ ងៅងពលអែ កបនែ ង្ែ ើ
អែ ីផ្ដលអែ កង្ែ ើជា្មម តាគ្បចំនថ្ង របស់អែក និងមកជួ បទក់ ងនឹងមនុសសនានា។ អែ កងគ្បើ
គ្បាស់នឹង ួ លការជូ នដំណឹងគ្បចំនថ្ង ងដើមបីធានាថាកមម វ ិ្ី COVIDSafe app កំពុងដំងណើរ
ការ។
ព័ត៌មានគ្តូវបានដាក់ការ រងលខ្កូ ដ ង យ
ើ អងរ សមារល់អតែ សញ្ញាណផ្ដលបានដាក់ការ រ
ងលខ្កូ ដគ្តូវបានសតុក ុកងដាយសុវតថ ិភាពងៅងលើ ូ រសពា របស់អែក។ សូ មបីផ្តអែ កក៏មិនអាច
ចូ លងគ្បើគ្បាស់វាបានផ្ដរ។ ព័ត៌មានគ្តូវសតុក ុកងៅកនុង ូ រសពា នដរបស់មនុសសនានា នឹងគ្តូវ
បានលុបងចលតាមវដែ វ ិលងរៀងោល់ 21-នថ្ង។ រយៈងពលងនះពិចរណ្ដ
ងលើងពល COVID-19 ចូ លកនុងខ្ល ួនមនុសស ង ើយងលចសញ្ញាង ើង និងងពលងវលាផ្ដលវាគ្តូវង្ែ ើ
ងតសែ ។

ងតើអែកណ្ដមានហានិភ័យងគ្ចើនបំនុតពី COVID-19?
ងៅកនុងគ្បង សអូ ស្តស្កែលី គ្បជាជនផ្ដលគ្បឈមនឹងហានិភ័យងគ្ចើនបំនុតកនុងការឆ្ល ង
វ ីរុសគឺ៖
•
•
•
•

អែ កង្ែ ើដំងណើរផ្ដលកនុងងពលថ្មីៗងនះបានសថ ិតងៅបរង ស
គ្បជាជនផ្ដលបានមានការទក់ ងជិតសែ ិ ធជាមួ យអែ កណ្ដមាែក់ផ្ដលគ្តូវបានង្ែ ើ
ងោគវ ិនិចេ័យថាមាន COVID-19
គ្បជាជនផ្ដលសថ ិតងៅកនុងកផ្នល ងផ្កផ្គ្បខ្ល ួន និងកផ្នល ង ុំឃំង
គ្បជាជនសថ ិតងៅកនុងការកំណត់ស្កែក់ងៅតាមងគ ដាឋនជាគ្ក ុម

គ្បជាជនផ្ដលជាអែ ក ឬជាអែ ក ំនងជាមានហានិភ័យកាន់ផ្តខ្ព ស់ននជំងឺ្ងន់្ងរ គ្បសិនងបើ
ពួ កងគឆ្ល ង វ ីរុសគឺមាន៖
•
•
•
•

គ្បជាជនផ្ដលមានអាយុ 70 ឆ្ែំ និងចស់ជាងងនះ
គ្បជាជនមានអាយុ 65 ឆ្ែំ និងចស់ជាងងនះ ងដាយមានលកខ ខ្ណឌងវជជស្កស្តសែោុនំ រ
គ្បជាជងនជនជាតិងដើម Aboriginal និង Torres Strait Islander ផ្ដលមានអាយុ 50
ឆ្ែំ និងចស់ជាងងនះ ងដាយមានលកខ ខ្ណឌងវជជស្កស្តសែោុនំ រ
គ្បជាជនផ្ដលមានគ្បព័នធភាពស្កុំនឹងងមងោគផ្ដលងាយរងងគ្គ្មះ

រ ូ តមកដល់ងពលងនះមានអគ្តាទបននករណី COVID-19 ផ្ដលបានបញ្ញជក់ងៅកនុងចំងណ្ដម
កុមារ ងបើងគ្បៀបង្ៀបនឹងគ្បជាជនកាន់ផ្ត ូ លំ ូ លាយ។
គណៈកមាម្ិការចមបងកនុងកិចចការ រសុខ្ភាពគ្បជាជនអូ ស្តស្កែលី (AHPPC) បាននាល់
ឱ្វា ថាគ្មមនហានិភ័យងកើនង ើងចំង ះកុមារងដាយស្ករបញ្ជន
ូ ពួ កងគឱ្យងៅស្កលាងរៀនង ។
ងៅងពលងនះមានភសតុតាងមានកគ្មិត ទក់ ងនឹងហានិភ័យងៅកនុងចំងណ្ដមស្តសែីមានននា
ង ះ។
សូ មងយាងងៅងគ
ព
ំ ័ររបស់គ្កសួ ងសុខាភិបាល ងដើមបី
គ្បឈមនឹងហានិភ័យ។
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រងបៀបការ

រខ្ល ួនអែ កផ្ទាល់ និងអែ កដន ពី COVID-19

មនុសសគ្គប់រ ូបមានចំផ្ណកងដើមបីចូលរ ួមកនុងការបញ្ឈប់ការឆ្ល ងោលដាលនន COVID-19។ ជា
ការសំខាន់គ្តូវង្ែ ើកិចចការដូ ចតងៅងនះ ងដើមបីង្ែ ើឱ្យយឺតដល់ការឆ្ល ងោលដាលនន
COVID-19 និងការ រអែ កផ្ដលគ្បឈមនឹងហានិភ័យងគ្ចើនបំនុត។
អនុវតែ ការរកាគមាលតោងកាយពីគ្មែ (ក៍មានង្មះនងផ្ដរថា ការរកាគមាលតកនុង ំនាក់
ំនងសងរ ម) និងអនាម័យលអ ។
ងនះមានន័យថា៖
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

គ្តូវរកាចមាងយ 1.5 ផ្មគ្តពីអែកដន ង ៀត
ស្កែក់ងៅនាះ គ្បសិនងបើអែកមានងោគសញ្ញាដូ ចគ្គ ុនរងារ ឬគ្គ ុនផ្ទាស្កយ
ងជៀសវាងការងគ្មរពគ្មែងដាយងគ្បើោងកាយដូ ចជា ការចប់នដ ការឱ្ប និងការងថ្ើប
ងគ្បើគ្បាស់ការបង់គ្បាក់ងដាយងគ្បើកាត ជាជាងងគ្បើស្កច់គ្បាក់ ងៅងពលណ្ដផ្ដលង្ែ ើ
បាន
គ្គបការកអ ក និងការកណ្ដ
ា ស់របស់អែកជាមួ យនឹងផ្កងនដ ឬគ្កដាសអនាម័យ
ងបាះងចលគ្កដាសអនាម័យផ្ដលងគ្បើង ើយភាលមចូ លងៅកនុង្ុងសគ្មាម និងលាងនដ
របស់អែក
លាងនដរបស់អែកឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួ យស្កប្ូ និង ឹក រ ួមមានងៅមុនងពល និង
ងគ្កាយពីប រ ិងភាគ និងងគ្កាយងពលងៅបងរ ន់។
ងគ្បើគ្បាស់វតថុលាងនដអនាម័យផ្ដលមានជាតិអាកុល
ងជៀសវាងបះផ្ភែ ក គ្ចមុះ និងមាត់របស់អែក
សមាអត និងសមាលប់ងមងោគជាញឹកញាប់ងលើននានានាផ្ដលបានងគ្បើគ្បាស់ដូចជា ននាោប
ងៅជុំ វ ិញចស្តងាាន តុ និងគ្បដាប់កាន់បិ ងបើកទែរ
សមាអត និងសមាលប់ងមងោគជាញឹកញាប់ងលើវតថុនានាផ្ដលបានងគ្បើរ ួចដូ ចជា ូ រសពា នដ
កូ នងស្ក កាបូ បដាក់លុយ និងឯកស្ករការងារ
បងងា ើនឱ្យមានចំនួនខ្យល់ប រ ិសុ ធ ងដាយងបើកបងអ ួច ឬផ្កសគ្មួ លមាសុីនគ្តជាក់

សូ មង្ែ ើតាមឱ្វា សា ីពីការគ្បមូ លន្ុំស្កធារណៈពីអាជាា្រតាមរដឋ និងផ្ដនដីរបស់អែកងៅគ្គប់
ងពលងវលាទំងអស់។

ង្ែ ើដំងណើរងៅកាន់គ្បង សអូ ស្តស្កែលីផ្ដលមាន
សុវតថ ភា
ិ ព COVIDSafe
័ ង ើយចំនួន
គ្បង សអូ ស្តស្កែលីបាន ‘ង្ែ ើឱ្យផ្ខ្សងកាងកាលយជាោបងសម ើ’ គ្បកបងដាយងជាគជយ
ករណីនន COVID-19 ថ្មីងៅ ូ ទង
ំ គ្បង សងៅខ្ណៈងពលងនះ គឺមានកគ្មិតទបណ្ដស់។ ឥ ូ វ
ងនះងយើងអាចចប់ងនាើមគ្បកាន់យកនូ វជំហាននានាងដាយគ្ប ុងគ្បយ័តែ ងដើមបីបនធ ូរបនថ យងលើ
ការរ ឹតបនែ ឹងមួ យចំនួនផ្ដលបានជួ យងយើង ប់ស្កាត់ការឆ្ល ងោលដាលននវ ីរុសងនះ។
រដាឋភិបាលអូ ស្តស្កែលីបាននសពែ នាយផ្ននការ 3-ជំហាន ផ្ដលនាល់គនល ងនល វូ សគ្មាប់រដឋ និងផ្ដន
ដីនានាងដើមបីង្ែ ើដំងណើរងៅកាន់ស គមន៍ផ្ដលមានសុវតថ ិភាព COVID-19។ រដឋ និងផ្ដនដី
នឹងផ្ទលស់ប្ ូររវាងជំហាននានាងៅងលើគនល ងនល វូ ងៅងពលងវលាខ្ុសៗគ្មែ គ្សបតាមស្កថនភាពសុ
ខាភិបាល និងលកខ ខ្ណឌងៅតាមតំបន់របស់ពួកងគ។
អែ កអាចបនែ
ួ លបានព័ត៌មានថ្មីៗទក់ ងនឹងការរ ឹតបនែ ឹងផ្ដលកំពុងផ្ទលស់ប្ ូរងៅកនុងរដឋ
និងផ្ដនដីរបស់អែក ងដាយចូ លងមើលងគ
ព
ំ ័រ COVID-19 របស់ពួកងគ។ ងទះបីយាង
ណ្ដក៏ងដាយ ជាការសំខាន់សគ្មាប់គ្បជាជនគ្គប់រ ូបគ្តូវរកាគមាលតោងកាយពីគ្មែ និង
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អនាម័យលអ គ្តូវស្កែក់ងៅនាះ គ្បសិនងបើអែកឈឺ និងគ្តូវង្ែ ើងតសែ គ្បសិនងបើអែកមានងោគសញ្ញា
ណ្ដមួ យនន COVID-19។

ងតើខ្្ុំផ្សែ ងរកការយកចិតែ ក
ុ ដាក់ផ្នែ កងវជជ ស្កស្តសែយាង
ដូ ចងមា ច?
ជាការសំខាន់អែកបនែ រកាការណ្ដត់ជួបផ្នែកងវជជស្កស្តសែ្មម តារបស់អែក – ជាពិងសស
គ្បសិនងបើអែកមានលកខ ខ្ណឌោុនំ រ និងលកខ ខ្ណឌមានគ្ស្កប់ ផ្ដលគ្តូវការការផ្ថ្ទំផ្នែក
ងវជជស្កស្តសែ។
គ្បសិនងបើអែកឈឺ ង ើយគិតថាអែ កមានងោគសញ្ញា COVID-19 ងនាះជាការសំខាន់គ្តូវផ្សែ ងរក
ឱ្វា ផ្នែកងវជជស្កស្តសែ។ គ្បសិនងបើអែកចង់និយាយងៅកាន់អែកណ្ដមាែក់អំពីងោគសញ្ញារបស់អែក
សូ មងៅ ូ រសពា ងៅផ្ខ្ស ូ រសពា ជំនួយវ ីរុសកូ រ ូណ្ដ (Coronavirus) ថាែក់ជាតិតាមងលខ្ 1800 020
080។ ផ្ខ្ស ូ រសពា ព័ត៌មានងនះង្ែ ើគ្បតិបតែ ិការ 24 ងមាងកនុងមួ យនថ្ង គ្បាំពីរនថ្ង កនុងមួ យសបាា
៍។
គ្បសិនងបើអែកមិននិយាយភាស្កអង់ងគល ស អែ កអាចងគ្បើគ្បាស់ងសវាបកផ្គ្បផ្ទាល់មាត់ និងបក
ផ្គ្បសរងសរ ងដាយងៅ ូ រសពា ងៅងលខ្ 131 450។
ងដើមបីផ្សែ ងរកជំនួយផ្នែកងវជជស្កស្តសែពីងវជជបណឌិត ឬមនា ីរងព យ សូ មងៅ ូ រសពា ងៅមុនងដើមបីឱ្យ
ពួ កងគដឹងថាអែ កនឹងមក។ អែ កនឹងគ្តូវបានងគងសែ ើសុំឱ្យង្ែ ើការគ្ប ុងគ្បយ័តែជាមុន ងៅងពល
អែ កចូ លរ ួមកនុងការពាបាល។ សូ មង្ែ ើតាមការផ្ណនាំផ្ដលបាននាល់ឱ្យអែ ក។
គ្បសិនងបើអែកមានងោគសញ្ញាននជំងឺនល វូ ដងងហ ើម សូ ម ក់មាស់ងដើមបីការ រអែ កដន ង ៀត
ងៅងពលអែ កកំពុងផ្សែ ងរកការយកចិតែ ុកផ្នែកងវជជស្កស្តសែ។ គ្បសិនងបើអែកមិនមានមាស់ង
សូ មគ្បាប់អែកនាល់ការផ្ថ្ទំសុខ្ភាពឱ្យបានដឹង ងដាយពួ កងគគ្បផ្ លជាអាចនាល់មាស់ឱ្យ
អែ កបាន។
សូ មងៅឆ្ងយយាងងហាចណ្ដស់ 1.5 ផ្មគ្តពីមនុសសដន ង ៀតងៅគ្គប់ងពលងវលាទំង
អស់។ គ្តូវគ្គបការកអ ក ឬការកណ្ដ
ា ស់របស់អែកជាមួ យនឹងផ្កងនដរបស់អែក។
គ្បាប់ងវជជបណឌិតអំពី៖
•
•
•

ងោគសញ្ញារបស់អែក
គ្បវតែ ិង្ែ ើដំងណើរណ្ដមួ យ
ំនាក់ ំនងណ្ដមួ យកនុងងពលថ្មីៗងនះ ផ្ដលអែ កបានមានជាមួ យអែ កណ្ដមាែក់ផ្ដល
មាន COVID-19

គល ីនិកផ្នែ កនល វូ ដងងហ ើមដឹកនាំងដាយគ្គូងព យ ូ ងៅ (GP)
អែ កក៏គ្បផ្ លជាអាចចូ លងៅគល ីនិកផ្នែ កនល វូ ដងងហ ើមដឹកនាំងដាយគ្គូងព យ ូ ងៅ (GP) បាននង
ផ្ដរ។ មានគល ីនិកផ្នែកនល វូ ដងងហ ើមងៅកនុងរដឋ និងផ្ដនដីនីមួយៗ។ សគ្មាប់ព័ត៌មានបផ្នថ មសា ីពី
គល ីនិកងៅកនុងតំបន់របស់អែក សូ មចូ លងមើលងគ
ំព័រ៖
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-healthdepartments
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Telehealth និងការដឹកជញ្ជន
ូ ឱ្សថ្ដល់នាះ
ងវជជបណឌិត គិលានុបបដាឋយិកា និងអែ កជំនាញសុខ្ភាពនលចិ
ូ តែអាចនា ល់ងសវាគិត វ ិកា យបគ្តដុំ
តាមរយៈ telehealth រ ូ តដល់នថ្ង ី 30 ផ្ខ្កញ្ញា ឆ្ែំ 2020 តាមរយៈការជួ បតាម ូ រសពា ឬ
វ ីងដអូ ។
អែ កណ្ដផ្ដលមានកាត Medicare មានសិ ធិ ួ លបានងសវាកមម telehealth។ ងវជជបណឌិតរបស់
អែ កក៏អាចនាល់ឱ្យអែ កនូ វងវជជបញ្ញជតាមការពិងគ្គ្មះងយាបល់តាម telehealth បានផ្ដរ។
ងវជជបណឌិតរបស់អែកនឹងបងងា ើតគ្កដាសងវជជបញ្ញជងៅកនុងអំ ុ ងងពលពិងគ្គ្មះងយាបល់តាម
telehealth។ បនាាប់មកពួ កងគអាចបងងា ើតចាប់ចមល ងចាស់លាស់មួយននងវជជបញ្ញជទំងមូ ល
(ជា គ្មង់រ ូបភាពឌីជីថ្ល ដូ ចជារ ូបថ្ត ឬ គ្មង់ pdf) ងដើមបីបញ្ជន
ូ ងៅឱ្សថ្ស្កថនផ្ដលងពញ
ចិតែរបស់អែក តាមរយៈអុីផ្មល ស្ករជាអកសរ ឬ ូ រស្ករសគ្មាប់ការដឹកជញ្ជន
ូ ថាែរំ បស់អែកងៅ
ដល់នាះរបស់អែក។ គ្បសិនងបើអែកងពញចិតែ ងនាះងវជជបណឌិតរបស់អែកអាចងនាើគ្កដាសងវជជបញ្ញជ
ងៅឱ្យអែ បាន។
ផ្សែ ងរកព័ត៌មានបផ្នថ មងដាយចូ លងមើលងគ
ំព័រ៖
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-national-health-planprescriptions-via-telehealth-a-guide-for-patients

ជំនួយសគ្មាប់សុខ្ភាពនល វូ ចិតែ
Coronavirus កំពុងផ្ទលស់ប្ ូរដល់រងបៀបផ្ដលងយើងរស់ងៅ និងរងបៀបផ្ដលគ្តូវចំណ្ដយងពល
ងវលាជាមួ យមនុសសផ្ដលងយើងគ្សឡាញ់។
ការឆ្ល ងោលដាលនឹងងៅជាមួ យងយើងអស់រយៈងពលជាងគ្ចើនផ្ខ្កនុងងពលខាងមុខ្ង ៀត ង ើយ
ជាការសំខាន់ផ្ដលងយើគ្តូវចងចំកនុងការគ្ប ុងគ្បយ័តែងលើសុខ្ភាពនល វូ ចិតែរបស់ងយើង ក៏ដូចជា
សុខ្ភាពោងកាយរបស់ងយើង។
សូ មបនែ ទក់ ងជាមួ យមិតែភកា ិ គ្គួ ស្ករ និងស គមន៍របស់អែកតាម ូ រសពា ឬតាម
អុីន្ឺណិត។
សូ មចំថាឥ ូ វងនះមិនអីង មិនផ្មនមានន័យថានឹងមិនអីង ងៅកនុងងពលអនាគតងនាះ
ង ។ គ្បសិនងបើអែកមានអារមម ណ៍ថ្ប់អារមម ណ៍ ងគ្កៀមគ្កំ ងនឿយណ្ដយ ្ុញគ្ទន់ ឬខ្ឹង សូ ម
គ្ជាបថាងនះគឺជាងរឿង្មម តា ង ើយកុំភ័យខាលចងដើមបីងសែ ើសជ
ុំ ំនួយ។
សូ មចូ លងមើល www.headtohealth.gov.au សគ្មាប់៖
•
•

តំណងៅជំនួយសុខ្ភាពនល វចិ
ូ តែងៅងលើអុីន្ឺណិត និងជំនួយតាម ូ រសពា
្នធាន និងងសវាកមម នានាផ្ដលអាចជួ យបាន គ្បសិនងបើអែកកំពុងជួ គ្ប ះការគ្ពួ យ
បារមភ សុខ្ភាពនល វូ ចិតែ ឬកំពុងពាយាមជួ យគ្មំគ្ ដល់អែកណ្ដមាែក់ងនសងង ៀត

រងបៀបងដើមបី

ួ លបានការង្ែ ើងតសែ រក COVID-19?

អែ កណ្ដផ្ដលមានងោគសញ្ញានន COVID-19 គួ រផ្តបងាហញខ្ល ួនពួ កងគផ្ទាល់ងដើមបីង្ែ ើងតសែ ។
ងោគសញ្ញានន COVID-19 គឺមានគ្គ ុនងដា កអ ក និងឈឺបំពង់ក។ ជាការសំខាន់គ្តូវង្ែ ើងតសែ
ងបើងទះបីជាអែ កមានងោគសញ្ញាគ្ស្កលក៏ងដាយ។
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ការង្ែ ើងតសែ រក COVID-19 ជួ យកំណត់ករណីជាងគ្ចើនផ្ដលអាចង្ែ ើងៅបាន ងដើមបីឱ្យពួ កងគ
អាចគ្តូវបានដាក់ឱ្យងៅងដាយផ្ កពីងគ ង ើយអាចតាមដានងលើ ំនាក់ ំនងរបស់ពួកងគ
ជាមួ យអែ កងនសងង ៀត ងដើមបី ប់ស្កាត់ការឆ្ល ងោលដាលននវ ីរុសងៅកនុងស គមន៍។
ការង្ែ ើដូចងនះនឹងជួ យដល់កិចចគ្បឹងផ្គ្បងកនុងផ្នែកសុខាភិបាល ងដើមបីដាក់កគ្មិតងលើការឆ្ល ង
ោលដាលនន COVID-19 ង ើយងៅកផ្នល ងណ្ដផ្ដលនឹងគ្តូវង្ែ ើអា ិភាព និងផ្ណនាំងលើ
្នធានសគ្មាប់ការផ្ថ្ទំសុខ្ភាព។
រដឋ និងផ្ដនដីនានាអាចមានលកខ ណៈវ ិនិចេ័យកនុងការង្ែ ើងតសែ ផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់ពួកងគ ដូ ងចែ ះ
សូ មពិនិតយងមើលជាមួ យគ្កសួ ងសុខាភិបាលងៅតាមតំបន់របស់អែក។

ការរង់ចំល ធ នលង្ែ ើងតសែ
វាអាចចំណ្ដយងពលពីរបីនថ្ង ងដើមបី

ួ លបានល ធ នលងតសែ គ្ត ប់មកវ ិញ។

គ្បសិនងបើអែកមានងោគសញ្ញា្ង ន់្ងរ អែ កអាចគ្តូវបានរកា ុកងៅកនុងមនា ីរងព យ និងដាក់
ខ្ល ួនឱ្យងៅដាច់ពីអែកជំងឺងនសងង ៀត ងដើមបី ប់ស្កាត់ការឆ្ល ងោលដាលននវ ីរុស។
គ្បសិនងបើងវជជបណឌិតរបស់អែកនិយាយថាអែ កមានសុខ្ភាពលអ គ្គប់គ្គ្មន់អាចងៅនាះបាន កនុង
ងពលអែ ករង់ចំល ធនលង្ែ ើងតសែ របស់អែក អែ កគ្តូវ៖
•
•

ដាក់ខ្ល ួនឱ្យងៅដាច់ពីងគងៅឯនាះ
ការ រខ្ល ួនអែ កផ្ទាល់ និងអែ កដន ងដាយអនុវតែ អនាម័យលអ និងការរកាគមាលតោង
កាយពីគ្មែ

ងតើ COVID-19 គ្តូវបានពាបាលយាងដូ ចងមា ច?
បចចុបបនែ ងនះគ្មមនការពាបាល ឬវាក់ស្កំងសគ្មាប់ COVID-19 ង ។ ការផ្ថ្ទំផ្នែកងវជជ
ស្កស្តសែអាចពាបាលងោគសញ្ញាភាគងគ្ចើន។ ថាែអ
ំ ង់ ីប ៊ីរ ូ ិក គឺជាថាែផ្ំ ដលមានគ្បសិ ធភាពមួ យ
បុងណ្ដ
ណ ះគ្បឆ្ំងនឹងការឆ្ល ងោលដាលននបាក់ងតរ ី ង ើយវាមិនដំងណើរបានងលើ វ ីរុសនានាបាន
ង ។
របាយការណ៍មួយចំនួនផ្ណនាំឱ្យងគ្បើឱ្សថ្ជាក់លាក់មួយចំនួន រ ួមមានថាែអ
ំ ុីគ្ដូសុីកល ូ រ ូ ែ ីន
(hydroxychloroquine) អាចគ្តូវបានងគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់ពាបាល COVID-19។ គ្មមនឱ្សថ្ណ្ដ
គ្តូវបានអនុម័តយល់គ្ពមងដាយរដឋ បាលគ្គប់គ្គងងលើ ំនិញទក់ ងនឹងការពាបាល (TGA)
COVID-19 ង ។
ផ្សែ ងយល់បផ្នថ មអំពីថាែអ
ំ ុីគ្ដូសុីកល ូ រ ូ ែ ីន ងដាយចូ លងមើលងគ
ំព័រ TGA៖
https://www.tga.gov.au/alert/new-restrictions-prescribing-hydroxychloroquine-covid-19

ព័តមា
៌ នបផ្នថ ម
ចូ លងមើល www.health.gov.au
ផ្សែ ងរកចងមល ើយចំង

ះ សំណួរផ្ដលសួ រញឹកញាប់អំពី COVID-19។

ចូ លងមើលងគ
ព
ំ ័រអំពី COVID-19 របស់ងយើង ្នធានអំពី COVID-19 ជាភាស្ក
អង់ងគល ស និង ្នធានអំពី COVID-19 ផ្ដលបានបកផ្គ្ប
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រគ្បជាជនអូ ស្តស្កែលី ល់នឹង COVID-19 សូ មចូ ល

000084

សគ្មាប់អែីខ្លះផ្ដលរដាឋភិបាលអូ ស្តស្កែលីការ
ងៅ www.australia.gov.au

8

What you need to know about COVID-19 - 15062020 - Khmer

