ព័ត៌មានមិនពិត និងការពិតអំពីវីរុសកូរូណា (COVID-19)
គំនិតខុស៖ អនកអាចពាបាលវីរុសកូរូណា ដោយដ្រើថ្នំអង់ទីរ៊ីយូទិក ឬថ្នំ្រឆំងនឹងជំងឺ្គុនចាញ់
ការពិត៖ គ្មានវក់សងំ ឬការពាបាលស្មារ់វីរុសកូរូណាដៅដ

ើយដទ។

អនក្សវ្ាវដៅជុំវញិ ពិភពដោកកំពុងខិតខំដ្វកាើ រយងខ្លងំ ដ ើមបីរដងកតើ វក់សំងស្មារ់វីរុសដនេះ។ ដរកខជនវក់សងំ ាដ្ចើនកំពងុ សថតិ ដៅកនងុ ការសកលបងគលីនកិ ។ ដ េះរីយងណាក៏ដោយ
ដយើងមិន ងឹ ថ្ការរដងកតើ វក់សងំ នឹង្តូវការដ្រើរយៈដពលរុន្មានដទ។
អនក្សវ្ាវក៏កំពងុ ពិនតិ យដមើលដលើថ្នំថ្ាី និងថ្នំន្មន្មដ លមានន្មដពលរចចរុ បនន ដ លអាចជួយពាបាលវីរុសកូរណា
ូ ។ ឧ ហរណ៍ ថ្នំ្រឆំងវីរុសមានដ្ា េះថ្ remdesivir
បានទទួលការយល់្ពមារដណាដេះអាសននដៅកនុង្រដទសអូស្ត្សាលី ដ មើ បីពាបាលមនុសសដ លមាន COVID-19 ្ងន្់ ងរ។
ថ្នំ ទទដទៀតដ លកំពុង្តូវបានដ្វកាើ រដសុើរអដងកតរួមមានការពាបាលស្មារ់ជំងឺរោកសន្មលក់ ជំងឺ្គុនចាញ់ និង ហុីវ (HIV)។ ថ្នំ ងំ ដនេះនឹងមិនពាបាលវីរុសកូរណា
ូ ដទ
រុដនាវអាចកាត់រនថយចំនួនមនុសសដ លឆ្លងវីរុស និងភាព្ងន់្ងរទនករណីន្មន្ម។
ូដចនេះាការសំខ្ន់ ដ ើមបីការពារខលួនអនកផ្ទាល់ ្តូវអនុវតាអន្មម័យទ និងអន្មម័យផ្លូវ ដងហមើ ឱ្យបានលអ រកាគមាលតរាងកាយ សន ក់ដៅផ្ាេះ និងដ្វើដតសា ្រសិនដរើអនកមិន្សួលខលនួ និងពាក់មាស់
្រសិនដរើអកន សថតិ ដៅកនងុ តំរន់ដ លមានការឆ្លងកនុងសហគមន៍ខ្លំង ាពិដសសដៅដពលមានការពិបាកកនងុ ការអនុវតាការកាគមាលតរាងកាយពីគ្មន។

គំនិតខុស៖ កុមារគឺា ‘អនកដ្វើឱ្យឆ្លងរាលោលរំផ្ុត’ ទន COVID-19
ការពិត៖ កនុងដពលដ លកុមារតូចៗ្តូវបានដគ ឹងថ្ា ‘អនកដ្វឱ្ើ យឆ្លងរាលោលរំផ្តុ ’ ទនដមដរាគ និងដមដរាគពីសតវលអិត ចូ ា ស្មារ់ជំងឺ្គុនផ្ទដសយ្ំ ភសាុតាងន្មដពលរបននស្មារ់ COVID-19
បានដណន្មំថ្ការឆ្លងពីកុមារដៅកុមារដៅកនងុ សោដរៀនមិនមានាទូដៅដទ។ ដលើសពីដនេះដទៀត គ្មានទិននន ័យណាដៅទីកដនលងណាដៅកនុងពិភពដោកដ លរង្ហហញថ្ការឆ្លងរាលោលសំខ្ន់ទនវីរុសដនេះបានដកើតដ ើង
ាមួយកុមារតូចៗដន្មេះដទ។ ដ េះយងណាក៏ដោយវអាចដកើតមាន ភសាតាុ ងរចចរុ បននដណន្មំថ្កុមារមិនដមនាអនកដ្វឱ្ើ យឆ្លងរាលោលរំផ្តុ ទនវីរុសដ លរណាដលឱ្យមាន COVID-19 ដន្មេះដទ។

គំនិតខុស៖ ្រដទសអូស្ត្សាលីមិនអាចទទួលបានឧរករណ៍ដវជជសស្ត្សា និងការផ្គត់ផ្គង់្គរ់្គ្មន់ (ឧរករណ៍រញ្ចូលខយល់ ដងហើម មាស់ កញ្ចរ់ដ្វើដតសា)
ការពិត៖ ្រដទសអូស្ត្សាលីបានដាគជ័យខ្ល ំងណាស់កងនុ ការដ្វឱ្ើ យដខសដកាងកាលយារារដសាើ ដ លមានន័យថ្ដយើងបានដជៀសវងសមាា ្ដកើនដ

ើងដលើមនាីរដពទយររស់ដយើង។

ដយើងមានឧរករណ៍ការពារផ្ទាល់ខលួនាដ្ចើនអាចរកបានដៅកនុង្រដទសអូស្ត្សាលី ដោយកំពងុ ្តូវបានផ្លិតកាន់ដតដ្ចើនដៅកនងុ ្រដទសអូស្ត្សាលី និងផ្ដល់ដៅ ល់្រដទសអូស្ត្សាលីដៅ្គរ់ដពល ងំ អស់។ ឧ ហរណ៍
ការសាុកទុកសមាារដផ្នកដវជជសស្ត្សាថ្នក់ាតិដៅដតមានសាកុ ទុកបានលអ និងបានរញ្ជជទិញមាស់ាងកនលេះពាន់ោនស្មារ់ការ កឹ ជញ្ជូនដ លមានការចាត់ដចងរហូត ល់ឆនំ 2021។
គណៈកមាា្ិការ្រឹកា ល់រោា ភិបាលអូស្ត្សាលី រួមមានរណាដញជំងឆ្ឺ លង្រដទសអូស្ត្សាលី និងរណាដញមនាីរពិដស្ន៍សុខភាពសធារណៈ ជួរគ្មនា្រចាំដ មើ បីវយតទមលដ ើងវិញដលើការដណន្មំសដីពី
លកខខណឌ ត្មូវកនុងការដ្វើដតសារក COVID-19 ដ ើមបីធាន្មថ្ការដ្វើដតសាសំខ្ន់ៗ្តូវបាន ឹកន្មំដ្វើដ មើ បីជយួ គ្មំ្ទ ល់ការដឆ្លយើ តរសុខភាពសធារណៈររស់ដយើងចំដពាេះការឆ្លងរាលោលទន
COVID-19។
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គំនិតខុស៖ មនារី ដពទយររស់្រដទសអូស្ត្សាលីនឹងមិនអាច្ ំ្ទបានាមួយនឹងត្មូវការដកើនដ ើងដោយសរដត COVID-19
ការពិត៖ ្រដទសអូស្ត្សាលីបានសដ្មចដាគជ័យយងខ្លំងកនងុ ការដ្វឱ្ើ យដខសដកាងកាលយារារដសាើ ដ លមានន័យថ្ដយើងបានដជៀសវងនូវសមាា្ដកើនដ

ើងដលើមនាីរដពទយររស់ដយើង។

្រដទសអូស្ត្សាលីមាន្រព័នធសខុ ភាពក្មិតថ្នក់ពិភពដោកដ លោក់ដ្តៀមបានលអដ ើមបីរំដពញតាមត្មូវការរដនថមកនងុ អំ ុងដពលការឆ្លងរាលោលទន COVID-19 ្រសិនដរើមានការត្មូវ។
ដនេះរួមមានសមតថភាពស្មារ់ដ្គមនាីរដពទយរដនថម ឧរករណ៍ដវជជសស្ត្សា ការផ្គតផ្់ គង់ និងរុគគលកិ ដវជជសស្ត្សា តាមរយៈភាពាទ គូរវងរោា ភិបាលអូស្ត្សាលី និងរោា ភិបាលតាមរ ា និងដ ន ី និងដផ្នកសុខភាពឯកជន។

គំនិតខុស៖ ការរិទខារ់មិនឱ្យដចញចូលរយៈដពលពីរសបាដហ៍នឹងរញ្ឈរ់ការឆ្លងរាលោលទន COVID-19
ការពិត៖ ការោក់ក្មិតស្មារ់រយៈដពលពីរ ឬរីសបាដហ៍ ដហើយរន្មារ់មកដលើកដលងវវិញ និង្ត

រ់ដៅជីវតិ រស់ដៅ្មាតាររស់ដយើងវិញ នឹងមិនរញ្ឈរ់ការឆ្លងរាលោលទន COVID-19 ដទ។

មនុសសភាគដ្ចើនដ លមាន COVID-19 មានដរាគសញ្ជា្សលរុដណាណេះ ឬគ្មានដរាគសញ្ជាដតមដង។ ហានិភ័យទនការរិទខារ់មនិ ឱ្យដចញចូលរយៈដពលពីរសបាដហ៍រុដណាណេះ គឺថ្មនុសសដ លមិនមានដរាគសញ្ជា
COVID-19 ្រដហលាមិន ឹងថ្មានឆ្លងវីរសុ ដៅមនុសស ទទដទៀតដទ ដៅដពលអវៗី ្តូវបានដរើកដ ើង ដ្កាយពីការរិទខារម់ និ ឱ្យដចញចូល។
វិ្ីដ លលអរំផ្តុ ដ មើ បីជយួ ដ្វើឱ្យយឺត ល់ការឆ្លងរាលោលទន COVID-19 គឺ្តូវអនុវតាអន្មម័យទ និងអន្មម័យផ្លូវ ដងហមើ ឱ្យបានលអ រកាគមាលតរាងកាយ សន ក់ដៅផ្ាេះ និងដ្វើដតសា ្រសិនដរើអកន មិន្សួលខលនួ
និងពាក់មាស់ ្រសិនដរើអកន សថតិ ដៅកនងុ តំរន់ដ លមានការឆ្លងកនុងសហគមន៍ខ្លងំ និងមិនអាចរកាគមាលតរាងកាយពីគ្មនបាន។
អនកជំន្មញសុខភាពររស់ដយើងនឹងរនាតាមោនចំនួនទនករណីថ្ាីៗកនុងទថ្ងនមី ួយៗដៅកនងុ ្រដទសអូស្ត្សាលី និងដៅកដនលងដ លមានការឆ្លងកំពងុ ដកើតមានដ ើង។ រន្មារ់មកពួកដគនឹងផ្ដលកា់ រដណន្មំដផ្អកដលើភសាុតាង
ដ្វើារទរញ្ាតាិ ឬការរឹតរនាងឹ ថ្ាី ដ លនឹង្តូវការអនុមត័ ។ មនុសស្គរ់រូរគួរដតរនាទទួលបានព័ត៌មានថ្ាៗី ក់ទងនឹងការរឹតរនាងឹ ន្មដពលរចចុរបននដោយចូលដមើល www.australia.gov.au។

គំនិតខុស៖ ការដ្វើដតសាដលើមនុសស្គរ់រូរនឹងរញ្ឈរ់ការឆ្លងរាលោលទនវីរុសកូរូណា
ការពិត៖ ការដ្វើដតសាមិនរញ្ឈរ់ការឆ្លងរាលោលទនវីរុសដទ។
សសរសដមមួយកនុងចំដណាមសសរសដមសំខ្ន់ៗកនុងការទរ់សកត់ និង្គរ់្គងដលើ COVID-19 គឺការដ្វើដតសារកដរាគសញ្ជាឱ្បបាន ន់ដពលវោ មានទំហំ្ំ និងមានភាព្តឹម្តូវ។
ការដ្វើដតសារកដរាគសញ្ជាដ ើរតួសំខ្ន់កងនុ ការកំណត់ការសិកាពីការឆ្លងរាលោលទនជំងឺ ជូន ំណឹងអំពកី រណី និងការ្គរ់្គងដលើទំន្មក់ទនំ ង ដហើយសំខ្ន់រផ្ំ ុតកនុងការកាត់រនថយការឆ្លងទនវីរុស។
ដ េះរីយងណាក៏ដោយ ការដ្វើដតសារក COVID-19 ដ ើញអវិជមាជ ន មិនដមនមានន័យថ្អនកមិន្រឈមនឹងហានិភ័យ ឬមានហានិភ័យចំដពាេះអនក ទទដន្មេះដទ។ អនកអាចដ្វើដតសាដ ើញ
COVID-19 អវិជជមានដ្កាយពីអនកបានឆ្លង SARS-CoV-2 (វីរុសដ លរណាដលឱ្យមាន COVID-19) រុដនាដៅមុនដពលអនកដចញដរាគសញ្ជា។
ដហតុដនេះដហើយដ លាការសំខ្ន់ណាស់្តូវអនុវតាអន្មម័យលអ និងរកាគមាលតរាងកាយ ដហើយ្តូវសន ក់ដៅផ្ាេះដៅដពលអនកមិន្សួលខលួន។ សកមាភាព ងំ ដនេះ រួមាមួយនឹងការដ្វើដតសាមានដគ្មលដៅ
កំពងុ ជួយទរសក ត់ការឆ្លងទន COVID-19 និងជំងឆ្ឺ លង ទទដទៀត កាត់រនថយត្មូវការដលើ្រព័នធសខ្ុ ភិបាល អូស្ត្សាលី។
ការ្គរ់្គងសុខភាពសធារណៈដលើចំននួ ករណី និងការផ្ាេះុ រាតតាតកាន់ដតដកើនដ ើងបានដាគជ័យដៅកនុងតំរន់ត្មូវថ្ការដ្វើដតសា្តូវដតត្មង់ដគ្មលដៅដោយ្រុង្រយ័តនដ ើមបីសដ្មចបាន
តុលយភាព្តឹម្តូវរវងការរកាបានការ្គរ់្គងដលើការឆ្លងដមដរាគ និងការការពារដសថរភាពទនសមតថភាពមនាីរពិដស្ន៍ និងសមតថភាពទីកដនលងដ្វើដតសា។
ការដ្វើដតសាកំពងុ ដកើតមានកនងុ ចំដណាម្រាជនអូស្ត្សាលីរង្ហហញថ្គ្មានដរាគសញ្ជា (មិនមានដរាគសញ្ជា) គឺមិនដលើកទឹកចិតខ្ា ល ំងកាលដទ។ យុទធសស្ត្សកា នុងការដ្វើដតសាដនេះគឺអាចាវិ្ីសស្ត្សារកមិនដ ើញមានឆ្លងដមដរាគ
ឬមិនមាន្រសិទធភាពដផ្នកចំណាយ ដ មើ បីកំណត់ការឆ្លងជំង។ឺ
រោា ភិបាលអូស្ត្សាលីទទួលសគ ល់ថ្អាចមានតួន្មទីមយួ ស្មារ់ការដ្វើដតសាដលើការមិនដចញដរាគសញ្ជាដៅកនុងររិរទាក់ោក់ស្មារ់ដគ្មលរំណង្គរ់្គងជំងឺ និងដគ្មលរំណងឃ្ល ំដមើល។
ររិរទ ំងដនេះរួមមានការកំណត់ការផ្ាុេះរាតតាត ្រាជនដ លមានហានិភ័យកាន់ដតខាសក់ ងនុ ការឆ្លងដៅតំរន់មានឧរបតាិដហតុ រ ្រាជនដ ល្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់ដតខាស់ខ្លំងកនុងការឆ្លង
និងអនកដ លសថតិ កនងុ ការកំណត់ការឆ្លងមានហានិភ័យខាស់ដ លង្ហយរងដ្គ្មេះដៅាជំង្ឺ ងន្់ ងរផ្ងដ រ ្រសិនដរើបានឆ្លង។
រោា ភិបាលអូស្ត្សាលីរនាដណន្មំថ្យុទធសស្ត្សាន្មន្មកនងុ ការដ្វដើ តសា្តូវរួមរញ្ចូលនូវកមាវិ្ពី ិនតិ យដមើលកដនលងដ្វើការស្មារ់មនុសសដ លមិនមានដរាគសញ្ជា នឹង្តូវបានរដងកើតដ ងើ ដោយមាន
ការពិដ្គ្មេះដយរល់ាមួយអាាា ្រសុខ្ភិបាលសធារណៈ និងន្មយកមនាីរពិដស្ន៍ដ លពាក់ពន័ ។ធ ការដ្វើ ចូ ដនេះគឺដ ើមបីធាន្មនូវវិ្ីសស្ត្សាសម្សរ និងមាន្រសិទធភាពរំផ្ុត្តូវបានោក់ឱ្យដ្រើ។
ស្មារ់ព័ត៌មានរដនថមសដីពីដគ្មលជំហរររស់រោា ភិបាលអូស្ត្សាលីសដីពកាី រដ្វើដតសាដលើការមិនដចញដរាគដ លកំពងុ ដកើតមាន សូមដមើល ដគហទំព័រ្កសួងសុខ្ភិបាល។
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គំនិតខុស៖ កញ្ចរ់ដ្វើដតសាមិន្តឹម្តូវដទ
ការពិត៖ ដៅកនុង្រដទសអូស្ត្សាលី ការដ្វើដតសារក COVID-19 គឺ្តឹម្តូវណាស់។ វិ្ីសស្ត្សាដ្វើដតសា

ំងអស់ដ លបានដ្រើ្បាស់ដៅកនុង្រដទសអូស្ត្សាលី្តូវបានផ្ដល់សពុ លភាពយងទូលំទូោយ។

វិ្ីសស្ត្សា ំងដន្មេះរនា្តូវបានតាមោនដោយហាតច់ ត់ដោយរ ាបាល្គរ់្គងដលើទំនញិ ក់ទងនឹងការពាបាល (TGA) និងតាមរយៈការចូលរួមយងចាំបាច់ដៅកនុងកមាវិ្ីធាន្មគុណភាព ដ ល្តូវបាន
រដងកើតដ ងើ ាក់ោក់ស្មារ់ SARS-CoV-2 (វីរុសដ លរណាដលឱ្យមាន COVID-19)។
ដៅកនុង្រដទសអូស្ត្សាលី ការដ្វើដតសា្រតិកមាាដខសសង្ហវក់រូលីដមរាសដ លមានមូលោខ នដៅមនាីរពិដស្ន៍ (PCR) គឺាការដ្វើដតសាមានសាង់ោរក្មិតមាស្តូវបានដ្រើ្បាស់ដ មើ បីរកដរាគសញ្ជាទនការឆ្លង
SARS-CoV-2 ្ងន់្ងរដៅកនុងរាងកាយររស់អនក និងត្មូវឱ្យមានការ្រមូលសំណាកផ្លូវ ដងហមើ ដ មើ បីដ្វើដតសា។ ការដ្វើដតសា PCR មានភាពរដសើរខ្លងំ ណាស់ និងតាមោនរករំដណកដហសន
តូចរំផ្តុ ដ លមានាក់ោក់ចំដពាេះ SARS-CoV-2 ដៅកនុងសំណាកផ្លូវ ដងហមើ ។
រដចចកវិទាដ្វើដតសាគថ្ឺ ាីចំដពាេះ្រដទសអូស្ត្សាលីដ លត្មូវឱ្យមានការវយតទមលដោយ្រុង្រយ័តខ្ន ល ំងណាស់ដោយ TGA ដ មើ បីធាន្មនូវគុណភាព និងភាពដជឿាក់ទនលទធផ្ល និងអាចឱ្យមានការផ្គតផ្់ ងគ ់
្សរចារ់ររស់ខលួន។ ស្មារ់ព័តមា៌ នថ្ាីៗអំពីការដ្វើដតសារក COVID-19 ណាដ ្តូវបានោក់រញ្ចូលកនុងការចុេះរញ្ជីអូស្ត្សាលីទនទំនិញស្មារ់ពាបាល សូមចូលដមើលដគហទំព័រររស់ TGA ដៅឯ៖
www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legal-supply-australia។

គំនិតខុស៖ វីរុសកូរូណាាការដបាករដញ្ជោត
ការពិត៖ COVID-19 រណាដលមកពីវីរុសកូរូណា (SARS-CoV-2) ដ លាដផ្នកទន្កុម្គួសរ្ំមួយទនវីរុសន្មន្មដ លន្មំឱ្យមានការឆ្លងតាមផ្លូវ ដងហមើ ដៅកនងុ ខលួនមនុសស និងសតវ។
ការឆ្លង ំងដនេះអាចរួមមានចារ់ពជី ំងឺ្គុនរង្ហរទូដៅ រហូត ល់ជំងកាឺ ន់ដត្ងន់្ងររដនថមដទៀត។ COVID-19 ្តូវបានឆ្លងរាលោលពីមនុសសតាម ណ
ំ ក់តូចៗ និងតាមរយៈទផ្ាកខវកន្ម់ ន្ម។
ដៅកនុង្រដទសអូស្ត្សាលី មនាីរពិដស្ន៍ ក់ទងនឹងជំងឆ្ឺ លងរ ាវិចតូរីយ (VIDRL) ដៅវិទាសថ ន Peter Doherty ស្មារ់ជងំ ឺឆ្ងល និងភាពសុ នំ ងឹ ដមដរាគ គឺាមនាីរពិដស្ន៍ទីមយួ
ដៅដ្ៅ្រដទសចិន ដ្រើដ មើ បីោក់ឱ្យដៅដោយដ កពីដគទន SARS-CoV-2។ VIDRL បានដចករំដលកវីរុសដ លបានោក់ឱ្យដៅដោយដ កពីដគាមួយមនាីរពិដស្ន៍អូស្ត្សាលី ទទដទៀត
ាមួយអងគការសុខភាពពិភពដោក និងាមួយរណាដ្រដទស ទទដទៀត ដ ើមបីអនុញ្ជាតឱ្យមានការរដងកតើ ការដ្វើសុពលភាព និងការដផ្ាៀងផ្ទាត់ការដ្វើដតសារកដរាគសញ្ជា COVID-19។
្រដទសអូស្ត្សាលីមានសំណាងដ ល្តូវបានជួយគ្មំ្ទដោយអនកជំន្មញទនរណាដញមនាីរពិដស្ន៍ដរាគសស្ត្សាសធារណៈ និងឯកជន ដ លមានសមតថភាព និងមានការទទួលសគ ល់ាផ្លូវការសម្សរដ មើ បីតាមោនរក
និងរញ្ជជក់ SARS-CoV-2។ សមតថភាពទនមនាីរពិដស្ន៍ ងំ ដនេះកនងុ ព្ងីកសមតថភាពដ្វើដតសា មានសរៈសំខ្ន់ ចំដពាេះភាគដាគជ័យររស់្រដទសអូស្ត្សាលីដៅកនុងការដ្វើឱ្យដខសដកាងកាលយារារដសាើ
និងដជៀសសវងអ្តាឆ្លងជំងឺដ្គ្មេះថ្នក់ខ្លងំ ដ លបានដ ញើ ដៅកនងុ រណាដ្រដទស ទទដទៀត។ ព័ត៌មានអំពីចនំ ួនមនុសសដ លមាន COVID-19 និងចំននួ អនកសល រ់ពីជងំ ឺ្តូវបាន្រមូលដៅកនុង្រដទសអូស្ត្សាលី
និងដៅជុំវិញពិភពដោក។ ទិននន ័យ្តូវបានដបាេះផ្ាយ្រចាំទថ្ងដោយ ្កសួងសុខ្ភិបាលអូស្ត្សាលី។

គំនិតខុស៖ មាស់មិនមាន្រសិទធភាព និង/ឬមិនមានសុវតថិភាព។
ការពិត៖ មាស់ដៅដពលបានដ្រើ្បាស់ាមួយនឹងការ្រុង្រ័តន ទទដទៀត ូចា អន្មម័យលអ ការរកាគមាលតរាងកាយ និងការសន ក់ដៅផ្ាេះ និងដ្វើដតសាដៅដពលមិន្សួលខលនួ ជួយដ្វើឱ្យយឺត ល់ការឆ្លងរាលោលទន
COVID-19។
ូចវីរុសផ្លូវ ដងហមើ ភាគដ្ចើនដ រ SARS-CoV-2 (វីរុសដ លរណាដលឱ្យមាន COVID-19) គឺឆ្ងល រាលោលាសំខ្ន់តាមរយៈ ណ
ំ ក់តូចៗដ លមានវីរុស ដ ល្តូវបានរដងកើតដ ងើ ដៅដពល
មនុសសដ លឆ្លងមានក់នយ
ិ យ កអក ឬកណាដស់។ ការឆ្លងរាលោលក៏អាចដកើតដ ងើ តាមរយៈទផ្ាកខវក់ន្មន្មផ្ងដ រ។ មាស់អាច្តូវបានដ្រើ្បាស់ដោយមនុសសមានក់ដ លមានការឆ្លងវីរុសតាមផ្លូវ ដងហមើ រួមមាន
COVID-19 ដ លមាន ឬគ្មានដរាគសញ្ជា ដ មើ បីការពារអនក ទទដទៀតដោយកាត់រនថយការឆ្លងរាលោលទន ំណាក់តចូ ៗតាមផ្លូវ ដងហើមដ លបានឆ្លង។ មាស់អាច្តូវបានដ្រើ្បាស់ដោយរុគគលិកសុខ្ភិបាល
និងរុគលគ ិកដថ្ ំ ដ ើមបីការពារខលួនពួកដគផ្ទាល់ ដៅដពលពួកដគមិនអាចរកាគមាលតរាងកាយពីមនុសសមានក់ដ លមានជំងឆ្ឺ លងតាមផ្លូវ ដងហមើ រួមមាន COVID-19។
ការពាក់មាស់្គ្មន់ដតជំហានមួយរុដណាណេះកនុងការដ្វើឱ្យយឺត ល់ការឆ្លងរាលោលទន COVID-19 ដហើយវមិនដមនាការជំនួសឱ្យការ្រុង្រយ័តន ទទដទៀតដទ។ ាការសំខ្ន់ណាស់្តូវរនាអនុវតាអន្មម័យទ
និងអន្មម័យផ្លូវ ដងហមើ ឱ្យបានលអ រកាគមាលតរាងកាយ ដហើយ្តូវសន ក់ដៅផ្ាេះដៅដពលមិន្សួលខលួន។
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គ្មានភសាុតាងណាដ លថ្ការពាក់មាស់មិនមានសុវតថិភាព ឬដរឿងដន្មេះវន្មំឱ្យមានរញ្ជហ ចូ ាកងវេះអុកសុីដសនដន្មេះដទ។ អនកផ្ដល់ដសវដថ្ សំ ុខភាពបានពាក់មាស់អស់រយៈដពលយូរ អស់រយៈដពលាដ្ចើនឆន ំមកដហើយ
មិនមានរញ្ជហ ងំ ដនេះដទ។

ការចូលដៅដ្រើ្បាស់ដគហទំព័រដនេះា្រចាំដ មើ បីរនាទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវិវតាន៍សខ្ំ ន់ៗដៅកនងុ ការដឆ្លយើ តរររស់រោា ភិបាលអូស្ត្សាលីចំដពាេះ COVID-19។
SBS ក៏មានព័ត៌មានាដ្ចើនផ្ងដ រសដពី ី COVID-19 ាភាសររស់អកន ។ អនកក៏អាចដ្រើកមាវ្ិ ទី ូរសពាចល័ត និងការព្ងីកកមាវ្ិ ីរុករុកតាមអុនី ្ឺណតិ ដ មើ បីរកដ្រព័ត៌មានររស់រោា ភិបាល។

ដសវងរកព័ត៌មានណាមួយដ ល្តូវនឹងត្មូវការររស់អនក។
ដ ើមបីចលូ ដ្រើ្បាស់ព័តមា៌ នរដនថមាភាសអង់ដគលស សូមចូលដមើល www.australia.gov.au។
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