ព័តមា៌ នសំខាន់សពដី កាី រដាក់នៅនដាយឡែកចំបាច់សម្រមាប់អ្កន ន្វដើ ំ
ន រើ ទំងឡាយណាឡដលកំពងុ ន្វដើ នំ រើ មកកាន់ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី

ព័តមា៌ នសំខាន់សដីពកាី រចត់ឡចងកនុងការដាក់នៅនដាយឡែកចំបាច់សម្រមាប់អ្នកន្វដើ នំ រើ ទំងឡាយណាឡដលកំពងុ មកដល់ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី
ថ្ងេៃ ី 13 ឡែសីហា ឆ្នំ 2020

នៅកនុងការន្លើយតបចំន ោះការ្លងរាលដាលថ្ន COVID-19 ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលីបានដាក់ឱ្យដំន ើរការនលើការរឹតតបិតនលើការន្វើដំន ើរ
និងលកខែ ឌ តម្រមូវនានាចំបាច់កនុងការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែក។
អ្នកន្វើដនំ រើ ទំងអ្ស់ឡដលមកដល់ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី គឺម្រតវូ អ្នុនោមតាមការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែកចំបាច់រយៈនពល 14 ថ្ងនៃ ៅឯម្រចកចូល
ដំបងូ ថ្នការមកដល់កងនុ ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី។
អ្នកន្វើដំន ើរនឹងម្រតូវបានផ្ដល់ជូនកឡនលងរន ក់នៅសមរមយនៅកនុងរយៈនពលននោះ ន ើយ នឹងមិនម្រតូវបាន អ្នុញ្ញាតឱ្យន្វើដំន ើរកនុងម្រសុកនេ
(រួមមាននៅកាន់េីលំនៅដាានផ្ទោះរបស់ពួកនគ) ឬបនានលើការភ្ជាប់ការន្វើដំន ើរកនុងម្រសុកណាមួយរ ូតដល់រយៈនពលការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែកចំបាច់
14 ថ្ងៃម្រតូវបានបញ្ចប់។
រដាាភិបាលនៅតាមរដា និងឡដនដីនានា នដាយមានជំនួយពីរដាាភិបាលអ្ូស្ត្រាលី ម្រគប់ម្រគងនលើការចត់ឡចងកនុងការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែក។ នៅកនុងរដា និងឡដនដីភ្ជគនម្រចើន
អ្នកនឹងម្រតូវបាននគនសនើសុំឱ្យបង់វិភ្ជគទនចំន ោះចំណាយកនុងការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែក។ ព័ត៌មានបឡនែមអាចរកន ើញនៅនលើនគ េំព័ររបស់ម្រកសួងសុខាភិបាលនៅតាមរដា
និងឡដនដី។
អ្នកន្វើដនំ រើ ្លងកាត់
អ្នកន្វើដំន រើ ្លងកាត់អ្នារជាតិឡដលចូលមកដល់ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី អាចចកនចញនៅនជើងនហាោះន ើរមួយនេៀត ឡដលចកនចញពីេីម្រកុងឡដលអ្នកបានមកដល់។
អ្នកន្វើដំន រើ ្លងកាត់ម្រតូវឡត
• រន ក់នៅម្រពោនយនានហាោះ ម្របសិននបើអ្នកម្រតូវរង់ចំនជើងនហាោះន ើរបនាទប់របស់អ្នក រ ូតដល់ 8 នមា៉ោង
• នៅកាន់កឡនលងដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែកចំបាច់ នៅឯកឡនលងឡដលបានកំ ត់នៅតាមរដា ម្របសិននបើការរង់ចំសម្រមាប់នជើងនហាោះន ើរបនាទប់របស់អ្នកមានរយៈនពលពី
8 នៅ 72 នមា៉ោង។
អ្នកន្វើដំន ើរ្លងកាត់មិនអាចន្វើដំន ើរនៅកនុងម្របនេសអ្ូស្ត្រាលីបាននេ សូមបីឡតនៅជួបនៅកឡនលងនចញដំន ើរនជើងនហាោះន ើរអ្នារជាតិនៅកនុងេីម្រកុងមួយនេៀតក៏នដាយ។
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ព័តមា៌ នសំខាន់សពដី កាី រដាក់នៅនដាយឡែកចំបាច់សម្រមាប់អ្កន ន្វដើ ំ
ន រើ ទំងឡាយណាឡដលកំពងុ ន្វដើ នំ រើ មកកាន់ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី

អ្វីែោះល ឡដលរំពងឹ ថានកើតមាននៅនពលមកដល់ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី
• អ្នកនឹងតម្រមូវឱ្យន្វើតាមការឡ នាំទំងអ្ស់ឡដលបានផ្ដល់ឱ្យអ្នកនដាយម្រកុមបុគគលិករបស់យនានហាោះ និងមស្ត្នាីរដាាភិបាល (មស្ត្នាីគយ មស្ត្នាីអ្ននាាម្របនវសន៍
និងមស្ត្នាីជីវសុវតែិភ្ជព)។
• អ្នកនឹងម្រតូវនៅម្របមូលយកវ៉ាលីរបស់អ្នក និង្លងកាត់ដំន ើរការជម្រមោះនលើការ្លងឡដន្មមតា (គយ អ្ននាាម្របនវសន៍ និងជីវសុវតែិភ្ជព)។
• បនាទប់ពីការជម្រមោះនលើការ្លងឡដនន ើយ មស្ត្នាីរដាាភិបាលនឹងឡ នាំអ្នកឱ្យនៅកាន់រងយនាម្រកុង ឡដលនឹងដឹកអ្នកនៅកាន់កឡនលងរន ក់នៅរបស់អ្នក។
• អ្នកម្របឡ លជាម្រតូវរង់ចំរយៈនពលយូរ រ ូតដល់នពលមកដល់កឡនលងរន ក់នៅរបស់អ្នក។ មស្ត្នាីរដាាភិបាលនឹងពាយាមន្វើឱ្យរយៈនពលរង់ចំទំងននោះមានភ្ជពងាយម្រសួល
ឡដលអាចន្វើនៅបាន។ សូមអ្រគុ ចំន ោះកិចចស ការ និងការអ្ត់្មត់របស់អ្នក។
ការចត់ឡចងសម្រមាប់រយៈនពលដាក់នៅនដាយឡែកចំនួន 14 ថ្ងរៃ បស់អ្កន
• មស្ត្នាីរដាាភិបាលនៅឯកឡនលងរន ក់នៅដាក់នដាយឡែកនឹងរង់ចំការមកដល់របស់អ្នក។ ពួកនគនឹងរីករាយកនុងការន្លើយនៅនឹងសំ ួ រណាមួយឡដលអ្នកអាចមាន
បនាទប់ពីការមកដល់របស់អ្នក និងជួយអ្នកកនុងអ្ំែុងនពលថ្នរយៈនពលដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែករបស់អ្នក។
• កឡនលងរន ក់នៅនឹងមាននម្រគឿងសមាារ និងនសវកមមទំងអ្ស់ ឡដលអ្នកនឹងម្រតូវការកនុងអ្ំែុងនពលថ្នការរន ក់នៅរបស់អ្នក។ កឡនលងរន ក់នៅនឹងរួមមាន
កឡនលងរន ក់នៅមានសុវតែិភ្ជព និងអ្នាម័យ មានមហូបអាហារ និងេឹក និងជំនួយឡផ្នកនវជារស្ត្សា។
• ម្របសិននបើអ្នកមានតម្រមូវការឡផ្នកសុែភ្ជព ឧទ រ ៍នវជាបញ្ញាសម្រមាប់ថានំ្មមតា ននាោះការចត់ឡចងនឹងម្រតូវបានន្វើនដើមបីជួយសម្រមួលដល់លកខែ ឌ តម្រមូវទំងននោះ។
• អ្នកម្របឡ លជាអាចម្រតូវន្វើនតសារក COVID-19 នៅកនុងរយៈនពល 48 នមា៉ោងដំបូង ន ើយបនាទប់មកន្វើនតសារវងពី 10 ថ្ងៃ នៅ 12
ថ្ងៃថ្នការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែក។ ម្របសិននបើអ្នកបដិនស្ចំន ោះការន្វើនតសា អ្នកម្របឡ លជាម្រតូវដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែករយៈនពលកាន់ឡតយូរ។
ការចត់ឡចងនលើការន្វើនតសាជាក់ោក់ គឺអាម្រស័យនលើរដា និងឡដនដីនានា។
• នៅនម្រកាមចាប់ជីវសុវតែិភ្ជពឆ្នំ 2015 និងចាប់នៅតាមរដាឡដលមានជា្រមាន
អ្នកនឹងតម្រមូវឱ្យបនាសែិតនៅកនុងកឡនលងរន ក់នៅឡដលបានឡបងឡចករ ូតដល់អ្នកម្រតូវបានជម្រមោះបញ្ាីឡផ្នកនវជារស្ត្សា នដើមបីចូលនៅកនុងស គមន៍អ្ូស្ត្រាលី។
ការចត់ឡចងទំងននោះនឹងម្រតូវបានដាក់ឱ្យអ្នុវតានដាយរដាាភិបាលនៅតាមរដា និងឡដនដី ន ើយយម្រតូវបានជួយគំម្រេនដាយេីភ្ជនក់ងារនានារបស់រដាាភិបាលអ្ូស្ត្រាលី។
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ព័តមា៌ នសំខាន់សពដី កាី រដាក់នៅនដាយឡែកចំបាច់សម្រមាប់អ្កន ន្វដើ ំ
ន រើ ទំងឡាយណាឡដលកំពងុ ន្វដើ នំ រើ មកកាន់ម្របនេសអ្ូស្ត្រាលី

ការបញ្ចបរ់ យៈនពលដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែកចំននួ 14 ថ្ងៃរបស់អ្កន
នៅនពលអ្នកបានបញ្ចប់រយៈនពលថ្នការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែកចំបាច់រួចន ើយ អ្នកអាចន្វើដំន ើរនៅកនុងម្របនេសអ្ូស្ត្រាលីបាន។ សូមម្រជាបថារដា
និងឡដនដីនានាអាចមានលកខែ ឌ តម្រមូវនានាទក់េងនឹងការចូល និងការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែក។ អ្នកម្រតូវពិនិតយនមើលនលើលកខែ ឌ តម្រមូវនានាទក់េងនឹងការចូល
និងការដាក់ឱ្យនៅនដាយឡែកសម្រមាប់រដា និងឡដនដីនីមួយៗឱ្យបានមុននពលន្វើដំន ើរ។
នគ េំព័ររបស់ម្រកសួងសុខាភិបាលថ្នរដាាភិបាលអ្ូស្ត្រាលី រួមបញ្ចូលនូវតំ ភ្ជាប់នៅព័ត៌មាននៅតាមរដា និងឡដនដីសដីអ្ំពីការរឹតតបិតនលើការន្វើដំន ើរ
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers
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