អ្វ ីខ្លះដែលត្រូវធ្វ ើ ត្រសិនធរើមានអ្ន កណាមានក់ធៅកដនល ងធ្វ ើការមាន
COVID-19
ប្រសិនបរើអ្នកណាម្ននក់បៅកន្នែ ងប្វ ើការម្នន COVID-19 ឬអាចប្រូវបានឆ្ែ ង
អ្ន កនឹងប្រូវការប្វ ើតាមភ្លែមនូ វជំហានដូ ចខាងបប្កាម។
សូ មកំរង់ចំរហូ រដល់ម្ននការរញ្ជាក់ថាពួ កបេម្នន COVID-19។
ព័រ៌ម្ននបនេះេឺសប្ម្នរ់ជួយអ្ន កបៅកនុងកន្នែ ងប្វ ើការ។ យ៉ាងណាក៏បោយ
អ្ន កប្រូវន្រប្វ ើតាមឱវាទររស់ ប្កសួ ងសខាភិបាលបៅតាមរដឋ ឬន្ដនដី ររស់អ្នកជានិចច។
ប្រសិនបរើមនសសម្ននក់ម្ននបោេសញ្ជា្ង ន់្ងរ ដូ ចជាការពិបាកកនុងការដកដបងហ ើម
សូ មបៅទូ រសពទ បៅបលខ 000។

1. ដាក់អ្នកធ

ះឱ្យធៅធដាយដែកពីធេ

ោក់មនសសប េះឱយបៅបោយន្ែកពីអ្នកដទទបទៀរ។ អ្ន កក៏ប្រូវន្រផ្ដល់ឱយពួ កបេ
និងអ្ន កណាម្ននក់ជួយពួ កបេ បោយម្ននឧរករណ៍ការពារផ្ទទល់ខល ួនសមប្សរដូ ចជា
ម្ន៉ាស់វេះការ់បប្រើបហើយបបាេះបចល និងវរថុលាងទដអ្ ម័យ។

2. ដសវងរកឱ្វាទ និងវាយរម្លល ធលើហានិភយ
័
ន្សវ ងរកឱវាទន្ផ្នកសខភ្លពពីរោឋភិបាលពី ន្ខសទូ រសពទ ជំនួយបៅតាមរដឋ ឬន្ដនដី ររស់អ្នក
ឬន្ខសទូ រសពទ ជំនួយ Coronavirus ថានក់ជារិ (បលខ 1800 020 080)។
ធា ថាអ្ន កម្ននព័រ៌ម្ននទំ ក់ទំនងលមអ ិរររស់មនសសប េះ។
ប្វ ើការករ់ចំណាអ្
ំ ំពីរំរន់
ន្ដលពួ កបានសថ ិរបៅឯកន្នែ ងប្វ ើការ
អ្ន កណាខែ េះន្ដលពួ កបេបានម្ននទំ ក់ទំនងជិរសន ិទធជាមួ យ
និងទំ ក់ទំនងអ្ស់រយៈបពលរ៉ា ា ន
បដើមបីជូនដំណឹងអ្ន កអ្ំពីហានិភ័យបៅដល់អ្នកដទទបទៀរ និងរំរន់បផ្សងបទៀរ បដើមបីសម្នអរ
និងសម្នែរ់បមបោេ។
អ្ន កក៏អាចប្រូវការជូ នដំណឹងបៅ និយ័រការន្ផ្នកសខភ្លព
និងសវរថ ិភ្លពបៅកន្នែ ងប្វ ើការបៅតាមរដឋ ឬន្ដនដី ររស់អ្នក។

3. លធ្ោបាយធ្វ ើែំធ

ើរ

ធា ថាមនសសប េះម្ននមប្ោបាយប្វ ើដំបណើរបៅកាន់ផ្ទេះររស់ពួកបេ
បៅកាន់ទីតាំងបដើមបីោក់ឱយបៅបោយន្ែកពីបេ ឬបៅកាន់កន្នែ ងបវជាសាស្តសរ
ប្រសិនបរើចំបាច់។ បៅបពលអាចប្វ ើបាន
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ពួ កបេេួ រន្របប្រើប្បាស់មប្ោបាយដឹកជញ្ជន
ូ ផ្ទទល់ខល ួន
បដើមបីការ់រនថ យជាអ្របររម្នចំបពាេះការឆ្ែ ងបៅមនសសបផ្សងបទៀរ។

4. សមាារ និងសមាលរ់ធលធោេ
រិទរំរន់
ន្ដលមនសសប េះបានបប្រើប្បាស់រហូ រដល់រំរន់ទង
ំ ប េះប្រូវបានសម្នអរ
និងសម្នែរ់បមបោេ។ សូ មបរើកទវរ និងរងអ ួចខាងបប្ៅ ប្រសិនបរើអាចប្វ បា
ើ ន បដើមបីរបងក ើន
រំហូរខយល់។
សម្នអរ និងសម្នែរ់បមបោេឱយបានហា រ់ចរ់បលើរំរន់
និងបលើបប្េឿងររ ិកាាន្ដលមនសសប េះបានបប្រើប្បាស់ដូចជា ការ ិយល័យ រនទ រ់ទឹក ចស្តរកន
និងរំរន់ទូបៅ។
អ្ន កសម្នអរប្រូវន្រពាក់ឧរករណ៍ការពារផ្ទទល់ខល ួនសមប្សរ ឧទហរណ៍បប្សាមទដ
ន្វ៉ែនតាពាក់ការពារសវរថ ភ្ល
ិ ពន្ភន ក និងបអ្ៀមការពារសបមែ ៀករំពាក់បប្រើបហើយបបាេះបចល

5. កំ

រ់អ្រត សញ្ញា

និងត្បារ់ពីទំ

ក់ទំ

ក់ទំនងជិរសនទ
ិ ធ

ី ឹងកំណរ់ទំ ក់ទំនងជិរសន ិទធទនករណី
ន្ផ្ន កសខាភិបាលសាធារណៈបៅតាមរដឋ ឬន្ដនដន
COVID-19 ន្ដលបានរញ្ជាក់ និងប្បារ់ពួកបេថាប្រូវការប្វ ើអ្វីខែេះ។
ន្សវ ងរកអ្ន កណាខែ េះន្ដលមនសសប េះបានម្ននទំ ក់ទំនងជិសនិទធជាមួ យបៅកនុងកន្នែ ងប្វ ើកា
រ និងទំ ក់ទំនងអ្ស់រយៈបពលរ៉ា ា ន
បហើយបៅកន្នែ ងណាន្ដលទំ ក់ទំនងជិរសន ិទធររស់មនសសន្ដលរងរ៉ាេះពាល់បានសថ ិរបៅកនុង
កន្នែ ងប្វ ើការ។
ការប្វ ើដូចបនេះនឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នកអ្ំពីហានិភ័យន្ដលអាចម្ននបៅដល់អ្នកដទទបទៀរ
និងរំរន់
រន្នថ មបទៀរ ន្ដលប្រូវការសម្នអរ និងសម្នែរ់បមបោេ។

6. ពិនិរយធែើង វ ិញធលើការត្េរ់ត្េងហានិភ័យ
ពិនិរយបែើង វ ិញបលើការប្េរ់ប្េងហានិភ័យ COVID-19 ររស់អ្នក
បោយម្ននការពិបប្រេះបយរល់ជាមួ យរេគ លិកររស់អ្នក
និងវាយរទមែ ថាប្រួ វការម្ននការផ្ទែស់រដ ូរន្ដរឬក៏អ្រ់។
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ជំហាន
ដែលត្រូវត្រកាន់យកធៅធពលលនុសសមានក់ដែលអ្ន កមានការត្ពួ យ
បារលភ អ្ំពធី ពលថ្មៗ
ី ធនះបានសថិរធៅកដនល ងធ្វ ើការររស់អ្នក
មនសសម្ននក់ន្ដលកនុងបពលថ្ាីៗបនេះបានសថ ិរបៅកន្នែ ងប្វ ើការររស់អ្នក ដូ ចជារេគ លិក
ឬអ្រិថ្ិជន អាចជូ នដំណឹងអ្ន កថាពួ កបេអាចម្នន COVID-19។
សូ មពិចរណាថាកនុងបពលថ្ាីៗបនេះពួ កបេបានសថ ិរបៅកន្នែ ងប្វ ើការររស់អ្នកយ៉ាងដូ ចបមដ ច
បហើយថាបរើពួកបេបានម្ននទំ ក់ទំនងជិរសន ិទធជាមួ យអ្ន កដទទបទៀរន្ដរឬក៏អ្រ់។
បរើបទេះជាពួ កបេមិនបានសថ ិរបៅកន្នែ ងប្វ ើការររស់អ្នកក៏បោយ
អ្ន កអាចបៅន្រប្រូវការប្វ ើតាមជំហាន
ខាងបលើ។ សូ មន្សវ ងរកឱវាទពី
ន្ខសទូ រសពទ ជំនួយបៅតាមរដឋ ឬន្ដនដីររស់អ្នក។

ធរើខ្្ញំត្រូវការរិទកដនល ងធ្វ ើការររស់ខ្្ញំដែរឬធទ?
រានលកា ខណឌរប្មូវបោយសវ ័យប្រវររ ិឱយរិទបទ រ ទ រ់ពីម្ននករណីសងស័យ ឬករណីរញ្ជាក់ទន
COVID-19 ប េះ។ វាអាចមិនចំបាច់
ប្រសិនបរើមនសសប េះបានចូ លទសស ន្រន្ផ្នកទនកន្នែ ងប្វ ើការររស់អ្នក
ឬប្រសិនបរើមស្តនរីសខាភិបាលន្ណ ំអ្នកអ្ំពីហានិភ័យឆ្ែ ងបៅដល់អ្នកដទទបទៀរម្ននកប្មិរ
ទរ។
កន្នែ ងប្វ ើការររស់អ្នកប្រូវការរិទឬក៏អ្រ់ េឺអាប្ស័យបលើកតារ
ដូ ចជាទំហំ
លកា ណៈទនការររ ចំនួនមនសស និងរំរន់
ន្ដលសងស័យថាម្ននភ្លពកខវ ក់។

ធៅធពលណារុេគលិកអាចត្រែរ់ធៅធ្វ ើការវ ិញ រ ា រ់ពីការជាសះធសបើយធែើង វ ិញ
ឬការដាក់ធៅធដាយដែក?
រេគ លិកន្ដលប្រូវបានោក់ឱយបៅបោយន្ែកពីបេ បប្កាយពីការប្វ ើបរសរ រក COVID-19
ប ើញ វ ិជា ម្នន អាចប្រែរ់បៅប្វ ើការវ ិញបាន
ន្របៅបពលណាន្ដលពួ កបេបានជាសេះបសបើយបែើង វ ិញទំងប្ស ុង
និងប្រូវបានជប្មេះរញ្ា ីបោយមស្តនរីសខាភិបាល។
រេគ លិកន្ដលមិនបានបកើរម្ននបោេសញ្ជាកនុងអ្ំែ
ុ ងបពលការោក់បៅបោយន្ែក
អាចប្រែរ់បៅប្វ ើការវ ិញបាន បៅបពលពួ កបេបានរញ្ជចរ់រយៈបពក 14 ទថ្ង។
ពួ កបេមិនប្រូវការការជប្មេះន្ផ្ន កបវជា សាស្តសរបដើមបីប្រែរ់បៅប្វ ើការវ ិញបទ។

ព័រ៌មានរដនថ ល
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