ព័តមា
៌ នមិនពិត និងការពិតអំពី វរុី សកូ រ ូណា
(COVID-19)
នៅនពលប្រនេសអូ ស្ត្រាលីរនា ន្ល ើយតរនៅនឹងការ្ល ងរាតតាតននជំងឺ COVID-19 នយើងជួ រនូ វ
រញ្ហាប្រឈម កនុងរុករកព័ត៌មានជានប្រើនទាក់េងនឹង វ ីរុស។ ព័ត៌មានខ្ល ះននព័តមា
៌ នទា ំងននះអារ
ខ្ុស ន ើយអារន្វ ើឱ្យមាននប្រះថ្នាក់។ ននះនៅថ្នព័តមា
៌ នមិនពិត។
ព័ត៌មានមិនពិតអារផ្សពវ ផ្ាយយ៉ាងេូ លំេូលាយ និងនលឿន ន យ
ើ ន្វ ើឱ្យមានការលំបាកដល់
រធារណៈជនកនុង ការកំណត់អំពីការពិត និងដំរូន្មានដដលបានផ្ទ ៀងផ្ទទត់នរញពីព័ត៌មានមិនពិត។
នោយមានររចុរបនា ភាព និងការវ ិវឌ្ឈថ្ា ីៗទាក់េងនឹង COVID-19 នកើតន ើងប្រចំនថ្ៃ ជា្មា តា
អារមានសំណួរ និងការប្ពួ យបារមភ មួយរំនួន ន ើយអារមានការរទក់នសទ ើរនរឿងជំងឺ COVID-19
និងការចក់វក់រំង។ ឯកររននះមាននរលរំណងនដើមបីផ្ដល់រនមល ើយឱ្យបានប្តឹមប្តូវ និងដផ្ែ កនលើ
ភសតុតាងនៅនឹងសំណួរដដលបាន សួ រជាេូ នៅ និងព័ត៌មានមិនពិតទាក់េងនឹងវក់រំង COVID19។
សប្មារ់ព័តមា
៌ ន និងការដណន្មំរុងនប្កាយរំផ្ុត សូ មរូ លនមើល www.health.gov.au ឬ
https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/

Covid-19 គឺជាការនបាករនញ្ហោត
ព័តមា
៌ នមិនពិត COVID-19 គឺជាការនបាករនញ្ហោត។
ការពិត COVID-19 រណា
ដ លមកពី វ ីរុសកូ រ ូណា (SARS-CoV-2) ដដលជាដផ្ា កននប្ក ុមប្គួ ររ្ំមួយនន
វវ ីរុសន្មន្មដដល ន្មំឱ្យមានការ្ល ងតាមផ្ល វូ ដនងា ើមនៅកនុងខ្ល ួនមនុសស និងសតវ ។ ការ្ល ទា ំងននះ
ឺ ន់ដត្ៃ ន់្ៃររដនែ មនេៀត។ COVID-19
អាររ ួមមានចរ់ពីជំងប្ឺ គ ុនរងារេូ នៅ រ ូ តដល់ជំងកា
ប្តូវបាន្ល ងរាលោលពីមនុសសតាមដំណក់តូរៗ និងតាមរយៈនផ្ទ កខ្វ ក់ន្មន្ម។

ការសិកាដផ្ា ក វ ិេារស្ត្សាជានប្រើននៅេូ ទា ំងពិភពនលាករងាាញថ្នមនទ ីរពិនរ្ន៍ជំន្មញលបីន្ាះខ្លំង
បានោក់ឱ្យនៅនោយដ ក និងបានោក់តាមលំោរ់ននវ ីរុសដដលរណា
ដ លឱ្យមាន COVID-19,
រងាាញថ្នវ ីរុសនកើតមាននន្មះខ្ុសពី វវ ីរុសប្គ ុនផ្ទដរយ ន យ
ើ វរណា
ដ លឱ្យមានជំងឺមួយដដល
បានន្មំឱ្យមនុសសជាងរួ នន្មក់រលរ់នៅជុំ វ ិញពិភពនលាក កនុងរយៈនពលដតជាង 18 ដខ្រ៉ាុនណា
ណ ះ។
នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី មនទ ីរពិនរ្ន៍ទាក់េងនឹងជំងឺ្លងរដឋ វ ិរតូ រ ីយ៉ា (VIDRL) នៅវ ិេារែន
Peter Doherty សប្មារ់ជង
ំ ឺ្លង និងភាពរុំនឹងនមនរាគ គឺជាមនទ ីរពិនរ្ន៍មួយកនុងរំនណាម
មនទ ីរពិនរ្ន៍ន្មន្មដំរូងនគ ដដលោក់ SARS-CoV-2 ឱ្យនៅនោយដ កពីនគ។ VIDRL បាន
ដរករំ ដលកវ ីរុសដដលបានោក់ឱ្យនៅនោយដ កពីនគជាមួ យមនទ ីរពិនរ្ន៍អូស្ត្រាលីដនេនេៀត ជាមួ យ
អងគ ការសុខ្ភាពពិភពនលាក និងជាមួ យរណា
ដ ប្រនេសដនេនេៀត នដើមបីអនុញ្ហាតឱ្យមានការរនងក ើត
ការន្វ ើសុពលភាព និងការនផ្ទ ៀងផ្ទទត់ការន្វ ើនតសា រកនរាគសញ្ហា COVID-19។
ប្រនេសអូ ស្ត្រាលីមានសំណាងដដលប្តូវបានជួ យរំប្េនោយអា កជំន្មញននរណា
ដ ញមនទ ីរពិនរ្ន៍នរាគ
រស្ត្សារធារណៈ និងឯកជន ដដលមានសមតែ ភាព និងមានការេេួ លរគល់ជាផ្ល វូ ការសមប្សរ
នដើមបីតាមោនរក និងរញ្ហាក់ SARS-CoV-2។ សមតែ ភាពននមនទ ីរពិនរ្ន៍ទា ំងននះកនុងពប្ងីក
សមតែ ភាពន្វ ើនតសា មានររៈសំខ្ន់ រំន ះភាគនជាគជ័យ ររស់ប្រនេសអូ ស្ត្រាលីនៅកនុងការន្វ ើ
ឱ្យដខ្សនកាងកាលយជារារនសា ើ និងនជៀសសវងអប្តា្ល ងជំងឺនប្រះថ្នាក់ខ្លំង ដដលបានន ើញនៅកនុង
រណា
ដ ប្រនេសដនេនេៀត។ ព័ត៌មានអំពីរំនួនមនុសសដដលមាន COVID-19 និងរំនួនអា ករលរ់ពី
ជំងឺប្តូវបានប្រមូ លនៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី និងនៅជុំ វ ិញពិភពនលាក។ អា កអារពិនិតយនមើលេិនាន័យ
COVID-19 ប្រចំនថ្ៃ ទាក់េងនឹងប្រនេសអូ ស្ត្រាលីនៅឯ www.health.gov.au
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វករំង
ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 ប្តូវបានរនងក ើតន ើងនលឿន ខ្លំងណាស់
មិនបានន្វ ើនតសា ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ និងមិនមានសុវតែ ិភាពនេ។
ការពិត វក់រំង COVID-19 ប្តូវបានរនងក ើតន ើងនលឿននោយមិនន្វ ើឱ្យខ្ូ រខ្តដល់គុណភាព
សុវតែ ិភាព និងប្រសិេធភាពនេ។
អា កប្រវប្ជាវនៅជុំ វ ិញពិភពនលាកបានកំពុងដតន្វ កា
ើ រប្រឹងដប្រងខ្លំងកនុងការរនងក ើតវក់រំង
COVID-19 ចរ់ តាំងពីដណា
ំ ក់កាលដំរូងរំផ្ុតននការ្ល ងរាលោល។ ពួ កនគអារពននល ឿន
ការរនងក ើតវក់រំងអាប្ស័យនោយកិរចស ការរារវងអា កវ ិេារស្ត្សា អា កផ្លិត និងអា កដរកចយ។
ការផ្ដ ល់មូលនិ្ិជាអនា រជាតិនោយមិនបានគិតេុលជាមុនបានអនុញ្ហាតឱ្យមានការវ ិវឌ្ឈ និងការ
អនុវតា ដំណាក់កាល ន្វ ើដផ្នការសប្មារ់វក់រំង COVID-19 ដំនណើរការជាមួ យរា ជាជាងន្វ ើមួយ
ន ើយនប្កាយមកន្វ ើមួយនេៀត។ វក់រំង COVID-19 ភាគនប្រើននៅនពលឥ ូ វននះកំពុងប្តូវ
បានផ្លិត នោយបានរ ួមរញ្ចល
ូ មនុសសដរ់ ន់ន្មក់ នៅកនុងការរកលបងគល ីនិកររស់ពួកនគ។
នលើសពីននះនេៀត ការប្រវប្ជាវអំពីរនរៀរនដើមបីន្ល ើយតររំន ះការ្ល ងរាតតាតបានកំពុង
នកើតន ើងមុន COVID-19 នៅនេៀត។ ការប្រវប្ជាវននះពិនិតយនមើលេិនាន័យ វ ីរុសកូ រ ូណាពីមុនដូ រជា
SARS កនុងឆ្ាំ 2002 និង MERS កនុងឆ្ាំ 2012 ដដលកំពុងផ្ដ ល់ឱ្យអា កប្រវប្ជាវនូ វតប្ម ុយចរ់នផ្ដ ើម
កនុងការរនងក ើតវក់រំង COVID-19។
នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី រដឋ បាលប្គរ់ប្គងនលើេំនិញទាក់េងនឹងការពាបាល (TGA) ន្វ កា
ើ រ
វយតនមល យ៉ាង ា ត់រត់នលើ វក់រំង COVID-19 នៅមុនពនលអនុម័តយល់ប្ពមឱ្យនប្រើប្បាស់
សប្មារ់សុវតែ ិភាព គុណភាព និងប្រសិេធភាព។ TGA កំពុងតាមោនជារនា នលើសុវតែ ិភាពននវក់រំង
COVID-19 ន យ
ើ ពួ កនគក៏ពិនិតយនមើលផ្ងដដរនលើកញ្ច រ់ វក់រំង COVID-19 នីមួយៗ នដើមបីន្វ ើឱ្យ
ប្បាកដកថ្នវរំនពញនៅតាមសា ង់ោរគុណភាពដូ រៗរា។

ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 មាននប្រះថ្នាក់ ន ើយមនុសស កាន់ដតនប្រើននឹង
រលរ់ពីផ្លរ៉ាះ ល់ននវក់រំងជាងរលរ់នោយ COVID-19។
ការពិត អតែ ប្រនយជន៍ននវក់រំង COVID-19 មាននលើសពីហានិភ័យររស់វ។ ការរកលបងគល ីនិក
ននវក់រំង Pfizer/BioNTech (Comirnaty) និង AstraZeneca (Vaxzevria) បានរងាាញថ្នវមាន
ប្រសិេធភាពកនុងការេរ់រកត់ការវ ិវឌ្ឈនរាគសញ្ហានន COVID-19 និងការការ រេល់នឹងជំងឺ្ៃន់្ៃរ។
ផ្លរ៉ាះ ល់េូនៅននការចក់វក់រំងរ ួមមាន ននឿយ ត់ ឈឺកាល ឈឺរាងកាយ និងប្គ ុននដដ។
ផ្លរ៉ាះ ល់្ៃន់្ៃររដនែ មនេៀតរ ួមមាន ប្រតិកមា ថ្នា ំ និងរែនភាពនោយកប្មនៅថ្ន អាការៈនន
នរាគការរំដរក កំណក្មជាមួ យនឹងជំងឺដដលមានបាលដកតថ្យរុះ (TTS) ក់ព័នធជាមួ យនឹង
វក់រំង COVID-19 មា៉ាក AstraZeneca។ TTS ឬវក់រំងដដលរណា
ដ លឱ្យនកើតមាន្មកក
ជាមួ យនឹងជំងឺដដលមានបាលដកតថ្យរុះ (VITT) គឺជារែនភាព ដដលបានកំណត់រកន ើញថ្ា ីនោយ
កប្មមួ យជាមួ យនឹងយនា ការខ្ុសរានៅនឹងរុពវន តុននការនកើតមាន្មកកនផ្សងនេៀត។
កនុងរំនណាមរបាយការណ៍ន្មន្មអំពីករណី រានសញ្ហាសមាគល់ដដលនគបានដឹងសប្មារ់ហានិភ័យ
ដដលបាននកើនន ើង សប្មារ់ TTS នេ។
TTS ទាក់េងនឹងកំណក្ម (ការនកើតមាន្មកក) និងកប្មិតទារននបាលដកត្ម
(ជំងឺដដលមានបាលដកតថ្យរុះ) ដដលអារនកើតន ើងនៅដផ្ា កខ្ុសៗរាននរាងកាយ។
ជារ ួម មានឱ្កាសទារខ្លង
ំ ណាស់នន TTS ដដលជាផ្លរ៉ាះ ល់នន្មះ។ ហានិភ័យនន TTS ប្តូវបាន
នគបា៉ាន់រាននៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលីថ្នមានប្រដ ល 2.9 កនុងរំនួន 100,000 ដូ សនន AstraZeneca
នៅកនុងរំនណាមអា កទា ំងនន្មះដដលមានអាយុនប្កាម 60 ឆ្ាំ និង 1.8 កនុងរំនួន 100,000 ដូ ស
នៅកនុងរំនណាមអា កទា ំងនន្មះដដលមានអាយុ 60 ឆ្ាំ និងអាយុចស់ជាងននះ។ TTS នលរនរញន ើង
នឹងកាន់ដតកប្មនៅនេៀត រន្មទរ់ពីដូសេីពីរនន AstraZeneca នោយមានេិនាន័យពី
រប្កភពអង់នគល ស (UK) រងាាញនូ វអប្តា 1.5 កនុងមួ យលានដូ សនលើកេីពីរ។
កនុងរំនណាមករណីនន TTS ដដលបានចត់ថ្នាក់នោយ TGA ថ្នបានរញ្ហាក់ ឬប្រដ លេំនងពិត
ជានកើតន ើង ភាគនប្រើនប្តូវបានអនុញ្ហាតឱ្យនរញពីមនទ ីរនពេយ។ តាំងពីការចរ់នផ្ដ ើមននដំនណើរការ
វក់រំងរ ូ តដល់នថ្ៃ េី 26 ដខ្សីហា ឆ្ាំ 2021 ជាង 17.1 លានដូ សននវក់រំង COVID-19 ប្តូវបាន
ផ្ដ ល់ឱ្យ។ TGA បានេេួ ល និងបានពិនិតយន ើង វ ិញរំនួនរបាយការណ៍ននការរលរ់ជានប្រើននៅកនុង
រំនណាមមនុសស ដដលកនុង នពលថ្ា ីៗននះបានចក់វ់ រំង ន ើយបានរកន ើញដតរំនួនប្បាំពីរ (7)
រ៉ាុនណា
ណ ះដដលបានទាក់េងនឹងការចក់ថ្នារ
ំ ងាករ។ ការរលរ់ទា ំងអស់ននះទាក់េងនឹងដូ សេីមួយ
ននវក់រំង AstraZeneca – មានប្បាំមួយគឺករណី TTS និងមានមួ យ គឺជាករណីននជំងឺដដលមាន
បាលដកតថ្យរុះនោយររការចក់ថ្នារ
ំ ងាករ។
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មនុសសដដលមានប្រវតា ិផ្ទទល់ខ្ល ួន ឬប្រវតា ិប្គួ ររទាក់េងនឹងកំណក្ម មានកតាាហានិភ័យសប្មារ់
កំណក្ម ឬពិរថ្នានំ ្វ ក
ើ ុំឱ្យកកអារមាន AstraZeneca។ ជាការប្រ ុងប្រយ័តាជាមុន មានប្ក ុម
មនុសសតូ រខ្លំងណាស់ដដលមានភាពមិនប្រប្កតីននការកកដដលគួ រដតេេួ ល វក់រំង COVID-19
នផ្សងជំនួស វ ិញ។
ប្រសិននរើអាកជួ រប្រេះផ្លរ៉ាះ ល់ពីវក់រំង សូ មដសវ ងរកជំនួយពីអាកជំន្មញដផ្ា កសុខ្ភិបាល
និង រាយការណ៍វ នៅ TGA (េូ រសពទ ៖ 1300 134 237)។

ព័តមា
៌ នមិនពិត ដំនណើរការចរ់នផ្ដើមវក់រំង COVID-19 គឺជាការលាក់បាំងនដើមបីប្រមូ ល
DNA ររស់អាក។
ការពិត មិនមាន ន ើយមិនដដលមាននរលរំណងណាមួ យនដើមបីប្រមូ ល DNA នៅកនុងអំ ុ ងនពល
ននដំនណើរការ ចក់វក់រំងនេ។
កមា វតថុននដំនណើរការចរ់នផ្ដ ើមវក់រំង COVID-19 ររស់រោឋភិបាលអូ ស្ត្រាលី គឺនដើមបីការ រសុខ្ភាព
ររស់ប្រជាជន អូ ស្ត្រាលី ការផ្ដ ល់វក់រំង COVID-19 គឺនដើមបីេរ់រកត់រុគគលន្មន្មពីការនកើត
ជំងឺ្ៃន់្ៃរ និងការរលរ់ពី វ ីរុស SARS-CoV-2។
វក់រំង COVID-19 ប្តូវបានអនុម័តសប្មារ់ការនប្រើប្បាស់នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី ប្តូវបានផ្ដល់ឱ្យ
តាមរយៈការចក់រញ្ចល
ូ នៅកនុងររ់ដុំ ជា្មា តារូ លនៅកនុងររ់ដុំរានននដដផ្ា កខ្ងនលើ។
មិនមានអវ ីប្តូវបានយកនរញពីរាងកាយររស់អាកនេ រ ួមទា ំង DNA ររស់អាកផ្ង។ វក់រំង COVID19 ក៏មិនអារដកដប្រដ សសន ឬ DNA ររស់អាកបាននេ។

ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 រណា
ដ លឱ្យមិនមានកូ ន។
ការពិត មិនមានភសតុតាងខ្ងដផ្ា ក វ ិេារស្ត្សានដើមបីរប្ំ េថ្នវក់រំង COVID-19 ណាមួ យដដល
បានអនុម័តន្ម នពលររចុរបនា នោយរដឋ បាលប្គរ់ប្គងនលើេំនិញទាក់េងនឹងការពាបាល (TGA)
រណា
ដ លឱ្យមិនមានកូ ន និង/ឬការមិនឱ្យមានការរងក កំនណើតនន្មះនេ។ TGA នឹងមិនអនុម័ត
វក់រំងសប្មារ់ការនប្រើប្បាស់នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលីនេ ប្រសិននរើវមិនមានសុវតែ ិភាព និង
ប្រសិេធភាព។ ននះរ ួមមានផ្លរ៉ាះ ល់នៅនលើការមានកូ នផ្ងដដរ។ វក់រំង COVID-19 ដូ រ
វក់រំងនផ្សងនេៀតដដរ វដំនណើរការនោយរណ្ុះរណា
ដ លរាងកាយររស់នយើងឱ្យរនងក ើត
អងគ រដិប្បាណនដើមបីប្រឆ្ំងេល់នឹង វ ីរុសដដលរណា
ដ លឱ្យនកើត COVID-19 នដើមបីេរ់រកត់ជំងឺន្ម
នពលអន្មគត។ ររចុរបនា ននះមិនមានភសតុតាងថ្នអងគ រដិប្បាណបានរនងក ើតពីការចក់វក់រំង
COVID-19 រណា
ដ លឱ្យមាន រញ្ហាណាមួ យជាមួ យនឹងការមាននផ្ទ ន ះនេ រ ួមទា ំងការវ ិវឌ្ឈននសុកផ្ង។

ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 ដកដប្រ DNA ររស់អាក។
ការពិត វក់រំង COVID-19 ដកដប្រ DNA ររស់អាកនេ។ វក់រំងន្វ ើការជាមួ យអងគ ការ
្មា ជាតិររស់រាងកាយ នដើមបីជួយរនងក ើតភាពរុំនៅនឹងជំងឺ COVID-19។

រ

មានវក់រំង COVID-19 រីប្រនភេដដលររចុរបនា ននះប្តូវបានអនុម័ត និងកំពុងនប្រើប្បាស់
នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី – វក់រំងមា៉ាក Pfizer និងវក់រំងមា៉ាក Moderna ដដលនប្រើប្បាស់ប្រព័នធ
mRNA និងវក់រំងមា៉ាក AstraZeneca ដដលនប្រើប្បាស់ប្រព័នធភាាក់ងាររមល ង វ ីរុស។
វក់រំងភាាក់ងាររមល ងនប្រើប្បាស់ វ ីរុសសតវ ដដលនខ្ាយ មិនមាននប្រះថ្នាក់ ដដលមានកូ ដដ សស ន
សប្មារ់ប្រូនតអុីន ពិនសសរំន ះវ ីរុសកូ រ ូណា ដដលជា្មា តាគឺប្រូនតអុីនរាយ (spike protein)
រំដណកឯវក់រំង mRNA នប្រើប្បាស់កូដដ សសន នៅថ្ន RNA នដើមបីឱ្យចរ់នផ្ដ ើមផ្លិតកមា នន
ប្រូនតអុីនរាយជាក់លាក់ររស់ វ ីរុសកូ រ ូណា។ មិនមានវក់រំងណាមួ យអារផ្ទលស់រ្ ូរ DNA
ររស់អាកបាននេ។
គំនិតខ្ុសជាេូ នៅអំពីវក់រំង COVID-19 អះអាងខ្ុសថ្នវក់រំង mRNA អារផ្ទលស់រ្ ូរ DNA
ររស់អាក ដដលជា ការមិនពិត។ វក់រំង mRNA នប្រើប្បាស់កូដដ សសននៅថ្ន RNA ដដលនឹងន្វ ឱ្
ើ យ
នកើតមានផ្លិតកមា ប្រូនតអុីនរាយ ជាក់លាក់ររស់កូរ ូណាវ ីរុសភាលម។ នៅនពល mRNA រូ លនៅកនុង
នកាសិការរស់រាងកាយ នកាសិកាទា ំងនន្មះនប្រើប្បាស់ការដណន្មំដដលមាននៅកនុង RNA នដើមបីរនងក ើត
ប្រូនតអុីនរាយ។ នកាសិការងាាញប្រូនតអុីនរាយនៅនលើនផ្ទ នននកាសិកាទា ំងនន្មះ និងរំដរក mRNA
ដដលប្តូវបានផ្ដ ល់ឱ្យនោយ វក់រំង។ រន្មទរ់មកនកាសិកាមានភាពរុំរគល់ប្រូនតអុីនរាយ ថ្នជា
នកាសិការដមល ក ន យ
ើ ចរ់នផ្ដ ើមរនងក ើតការន្ល យ
ើ តរ មានភាពរុប្ំ រឆ្ំងេល់នង
ឹ វ។ RNA ពី
វក់រំងមិនន្វ ើការផ្ទលស់រ្ ូរ ឬន្វ ើេំន្មក់េំនងជាមួ យ DNA ររស់នយើងតាមរនរៀរណាមួ យនេ។
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ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 អារភាារ់អាកនៅអុីន្ឺណិត, Wi-Fi, 5G ឬ
Bluetooth។
ការពិត វក់រំង COVID-19 មិនភាារ់ និងមិនអារភាារ់អាកនៅអុីន្ឺណិត, Wi-Fi, 5G,
Bluetooth, ឬនរើកឱ្យមាន ប្រនភេននការតភាារ់ឥតដខ្សណាមួ យនេ។
វក់រំង mRNA មួ យរំនួនដដលកំពុងប្តូវបានរនងក ត
ើ ន ើងរ ួមរញ្ចល
ូ នូ វការនប្រើប្បាស់វតថុធាតុ
មួ យនៅថ្ន ជាតិអនធ ិលអុីប្ដូ ដដលអារជួ យន្វ ើឱ្យដរកដខ្ែកវក់រំងយឺតៗរូ លនៅកនុងនកាសិកា
ររស់នយើង។
វវ ិសវ ករជីវរស្ត្សាបាននប្រើប្បាស់ជាតិអនធ ិលអុីប្ដូដូររាននះអស់រយៈនពលជានប្រើនឆ្ាំមកន ើយ
នៅតាមវវ ិ្ីខ្ុសៗរា។ ឧទា រណ៍ ពួ កនគបាននប្រើប្បាស់ជាតិអនធ ិលអុីប្ដូទា ំងនន្មះនដើមបីជួយដល់
នកាសិកាននជាលិកានសដ ើងៗ ដដលភាារ់នឹង សរ ីរាងគ ឱ្យរស់រានមានជី វ ិត នប្កាយពីប្តូវបានោក់រញ្ចល
ូ
នៅកនុងរាងកាយររស់នយើង។ នោររដតនរឿងននះន យ
ើ បានជាមានមនុសសមួ យរំនួននជឿថ្ន
ជាតិអនធ ិលអុីប្ដូទា ំងននះប្តូវការសប្មារ់ការផ្ាំនអ ិរប្តូនិក ដដលអារតភាារ់នៅអុីន្ឺណិត។
វក់រំង Pfizer/BioNTech (Comirnaty) មិននប្រើប្បាស់ជាតិអនធ ិលអុីប្ដូជាសមាសធាតុនេ។ វក់រំង
Pfizer/BioNTech មានរំដណកនន mRNA ដដលប្តូវបាននប្ររនៅកនុងដំណក់តូរៗននលីពីដ
(ដដលមានខ្លញ់)។ លីពដ
ី ជួ យឱ្យវក់រំងរូ លនៅកនុងនកាសិការរស់នយើង នៅនពលភាាសរកាេុក
នកាសិការរស់នយើងឱ្យនៅជាមួ យរា ក៏ប្តូវបានផ្លិតន ើងភាគនប្រើនពីលីពដ
ី ផ្ងដដរ។ វក់រំង
និងភាាសអារប្រន្ះបានងាយប្សួ ល នោយោក់ mRNA រូ លនៅកនុងនកាសិកា។

ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 មានមីប្កូឈីរ ឬេប្មង់ននរនរច ក វ ិេាតាមោន។
ការពិត វក់រំង COVID-19 ដដលបានអនុម័តមិនមានេប្មង់ណាមួ យននសុ វ ដវ ឬមីប្កូឈីរនេ។
វមិនអារប្តូវបាននប្រើប្បាស់សប្មារ់តាមោនមនុសសនេ។
ព័ត៌មានអំពីផ្លិតផ្លមាននៅនលើនគ េំព័រររស់រដឋ បាលប្គរ់ប្គងនលើេំនិញទាក់េងនឹងការពា
បាល (TGA) ដដលរាយន្ាះររធាតុផ្ស ំទា ំងអស់ដដលមាននៅកនុងវក់រំងនីមួយៗ។ TGA
ដឹកន្មំន្វ ើ នតសា កញ្ច រ់ននវក់រំងទា ំងអស់នៅមុនការនប្រើប្បាស់ នដើមបីធាន្មគុណភាព និង
តាមោននមើល ប្រសិននរើមានការប្ពួ យអំពីសុវតែ ិភាពណាមួ យនកើតន ើង។

ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 ន្មំឱ្យអា កមាន COVID-19។
ការពិត រានវក់រំងណាមួ យននរណា
ដ វក់រំងដដលបានអនុម័តយល់ប្ពមនៅកនុងប្រនេស

អូ ស្ត្រាលីមានវ ីរុសរស់នេ។ ននះមានន័យថ្នវក់រំងទា ំងនន្មះមិនន្មំឱ្យអា កមាន COVID-19 នេ។
ផ្លរ៉ាះ ល់មួយរំនួនពីការចក់វក់រំង COVID-19 មានដូ រជា ប្គ ុននដដ និងននឿយ ត់ ដដល
អារថ្តរមល ងនរាគសញ្ហានន COVID-19។ នរាគសញ្ហាទា ំងននះគឺជាការ្មា តានេ ន ើយជាសញ្ហាមួ យ
ដដលរាងកាយកំពុងរនងក ើតការការ រប្រឆ្ំងេល់នឹង វ ីរុស ដដលរណា
ដ លឱ្យមាន COVID-19។
ជា្មា តារាងកាយររស់អាករំណាយនពលជាអរបររមារំនួន 2 សបាដ ៍នដើមបីចរ់នផ្ដ ើមរនងក ើត
ភាពរុំ (ការការ រប្រឆ្ំងេល់នឹង វ ីរុសដដលរណា
ដ លឱ្យមាន COVID-19) នប្កាយដូ សនន
វក់រំងនីមួយៗ។ នន្មះមានន័យថ្នវអារឱ្យមនុសសមាាក់នៅដត្ល ង COVID-19 ប្រន់ដត
នៅមុននពល ឬប្រន់ដតនប្កាយនពលចក់វក់រំង ន ើយមនុសសនន្មះនៅដតអារឈឺបាន។
វក៏អារផ្ងដដរសប្មារ់មនុសសមាាក់នៅជា្ល ង COVID-19 បាន សូ មបីដតពួ កនគបានចក់វក់រំង
នពញនលញន យ
ើ ក៏នោយ រ៉ាុដនា វេំនងជា្ល ងតិររំផ្ុត។
វជាការសំខ្ន់ដដលអា កប្តូវចក់ពីរដូ សននវក់រំង ន ើយធាន្មថ្នអា កោក់ខ្ល ួនឱ្យនៅនោយដ ក
ពីនគ និងប្តូវន្វ ើនតសា ប្រសិននរើអាកមាននរាគសញ្ហា COVID-19 ណាមួ យ។

ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 អារ ‘រនញ្ច ញវ ីរុស ឬបាក់នតរ ី’
ដដលនឹងរ៉ាះ ល់ដល់អាកទាំងនន្មះដដលមិនបានចក់វក់រំង។
ការពិត វក់រំង COVID-19 មិន‘រនញ្ច ញវ ីរុស ឬបាក់នតរ ី’ ដដលនឹងរ៉ាះ

ល់ដល់មនុសស
ដដលមិនបាន ចក់វក់រង
ំ នេ។ នរឿងននះមិនអារនៅរ ួរនេ។ ការរនញ្ច ញវ ីរុស ឬបាក់នតរ ី
ដររននះអារនកើតន ើងបានដតជាមួ យវក់រំងដដលនប្រើប្បាស់េប្មង់ននវ ីរុសដដលនខ្ាយ
និង វ ីរុសរស់រ៉ាុនណា
ណ ះ។ រានវក់រំងណាមួ យននរណា
ដ វក់រំង COVID-19 ដដលបានអនុម័ត
សប្មារ់ការនប្រើប្បាស់នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី មានេប្មង់ វ ីរុសកូ រ ូណារស់នេ។
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ព័តមា
៌ នមិនពិត វក់រង
ំ COVID-19 មិនដំនណើរការប្រឆ្ំងេល់នឹង
អំរូរននវ ីរុសកូ រ ូណាដដលបានរំដរល ងនេ។
ការពិត វវ ីរុសទា ំងអស់រំដរល ងខ្ល ួន។ COVID-19 មិនខ្ុសរាដដរ ន យ
ើ មានរបាយការណ៍មួយរំនួន
នៅតាមនមនឌ្ៀកនុងនពលថ្ាៗ
ី ននះ អំពីសណា
ដ ននន វវ ីរុសថ្ា ីមួយរំនួន។ ននះមិនមានន័យថ្ន
វក់រំងនឹងមិនមានប្រសិេធភាពនលើសណា
ដ នថ្ា ីទា ំងននះនន្មះនេ។

វក់រំងទា ំងអស់ដដលររចុរបនា ននះប្តូវបានអនុម័តសប្មារ់ការនប្រើប្បាស់នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី
និងប្រនេស នផ្សងនេៀតបានរងាាញថ្នវក់រំងនន្មះមានប្រសិេធភាពខ្ា ស់កនុងការេរ់រកត់ជំងឺ
្ៃ ន់្ៃរពីសណា
ដ នននវ ីរុស SARS-CoV-2 ណាមួ យដដលបាននលរន ើងរ ូ តមកដល់នពលសពវ នថ្ៃ ននះ។
TGA រនា ពិនិតយនមើលយ៉ាងដិតដល់នលើនរឿងននះ ដដលជាដផ្ា កននដំនណើរការអនុម័ត និងតាមោន
ររស់ពួកនគ។ វអារមានន័យថ្នមនុសសប្តូវការការចក់ដូសជំរុញដូ រជំងឺនតតាណូស និងជំងឺ
កែ កមាន់ដដរ ឬវអារមានន័យថ្ន នយើងប្តូវការចក់វក់រំងមដ ងនេៀត – ដូ រនយើងចក់វក់រំង
ជំងឺប្គ ុនផ្ទដរយកនុងឆ្ាំនម
ី ួ យៗដដរ។ អា កប្រវប្ជាវនៅដតរនា នសុើរអនងក តនលើនរឿងននះ រ៉ាុដនា ពួ កនគ
ពិតជាដឹងថ្នវ ីរុសមិនបានរំដរល ងខ្ល ួនប្គរ់ប្រន់នដើមបី ន្វ ើឱ្យវក់រំងន្មនពលររចុរបនា មិនមាន
ប្រសិេធភាពនន្មះនេ។

ព័តមា
៌ នមិនពិត មនុសសដដលធាលរ់មាន COVID-19 ន ើយបានជាន ើង វ ិញ
មិនប្តូវការចក់វក់រំងនេ។
ការពិត សូ មបីដតអា កធាលរ់មាន COVID-19 រ ួរន ើយក៏នោយ ជាការដណន្មំអាកគួ រដតចក់វក់រំង
COVID-19 កនុងរងវ ង់ប្រដ ល 6 ដខ្ នប្កាយជំងឺ COVID-19 ្ៃ ន់្ៃរ។

ការ្ល ងជា្មា ជាតិជាមួ យនឹង វ ីរុស SARS-CoV-2 ន្វ ឱ្
ើ យកនប្មើកន ើងភាពរុំ នដើមបីផ្ដល់ជូននូ វ
ការការ រមួ យរំនួន ប្រឆ្ំងេល់នឹងការ្ល ងនរាគន ើង វ ិញ រ៉ាុដនា កមាលំងននការន្ល ើយតរភាពរុំ
និងរយៈនពលដដលការការ រររ់នៅ នៅដតកំពុងប្តូវបានប្រវប្ជាវនៅជុំ វ ិញពិភពនលាក
នៅន យ
ើ នេ។
អាប្ស័យនោយហានិភ័យសុខ្ភាព្ៃ ន់្ៃរទាក់េងនឹង COVID-19 និងការពិតដដលថ្នការ្ល ងនរាគ
ន ើង វ ិញ និង ការ្ល ងរនា នេៀតននវ ីរុសនៅដតអារមាន ដូ នរា ះសប្មារ់អាកទា ំងនន្មះ ដដលធាលរ់មាន
COVID-19 រ ួរន ើយ នៅដតប្តូវការចក់វក់រំង COVID-19 នដើមបីជំរុញប្រព័នធភាពរុំររស់ពួកនគ។

ការន្ល យ
ើ តរដផ្ាកនវជា រស្ត្សាររស់ប្រនេសអូ ស្ត្រាលី
ព័តមា
៌ នមិនពិត ប្រនេសអូ ស្ត្រាលីមិនអារេេួ លបានឧរករណ៍នវជារស្ត្សា និង
ការផ្គត់ផ្គង់ប្គរ់ប្រន់ (ឧរករណ៍រញ្ចល
ូ ខ្យល់ដនងា ើម មា៉ាស់ កញ្ច រ់ន្វ ើនតសា )។
ការពិត ប្រនេសអូ ស្ត្រាលីមានឧរករណ៍ការ

រផ្ទទល់ខ្ល ួនជានប្រើនអាររកបាននៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី
នោយកំពុង ប្តូវបានផ្លិតកាន់ដតនប្រើននៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី និងផ្ដ ល់នៅដល់ប្រនេសអូ ស្ត្រាលី
នៅប្គរ់នពលទា ំងអស់។
គណៈកមាា្ិការប្រឹកាដល់រោឋភិបាលអូ ស្ត្រាលី រ ួមមានរណា
ដ ញជំងឺ្លងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី និងរណា
ដ ញ
មនទ ីរពិនរ្ន៍ សុខ្ភាពរធារណៈ ជួ ររាជាប្រចំនដើមបីវយតនមល ន ើង វ ិញ នលើការដណន្មំសដីពី
វវ ិ្ីរស្ត្សា និង លកខ ខ្ណឌតប្មូវន្មន្ម កនុងការន្វ ើនតសា រក COVID-19 នដើមបីធាន្មថ្នការន្វ ើនតសា
សំខ្ន់ៗប្តូវបានដឹកន្មំន្វ នើ ដើមបីជួយរំប្េដល់ ការន្ល យ
ើ តរ សុខ្ភាពរធារណៈររស់នយើងរំន ះ
ការ្ល ងរាលោលនន COVID-19 ការធាន្មសិេធិរូលនប្រើប្បាស់ និងនិរនា រភាពននការផ្គ ត់ផ្គង់
សមាភរន្វ ើនតសា ឧរករណ៍ការ រផ្ទទល់ខ្ល ួន និងការផ្គ ត់ផ្គង់សមាភរដផ្ា កនវជា រស្ត្សា នផ្សងនេៀត។

ព័តមា
៌ នមិនពិត
មនទ ីរនពេយររស់ប្រនេសអូ ស្ត្រាលីនឹងមិនអារប្ទាំប្េបានជាមួ យនឹងតប្មូវការនកើនន ើង
នោយររដត COVID-19។
ការពិត ប្រនេសអូ ស្ត្រាលីមានប្រព័នធសុខ្ភាពកប្មិតថ្នាក់ពិភពនលាកដដលោក់នប្តៀមបានលែ
នដើមបីរនំ ពញតាម តប្មូវការរដនែ មកនុងអំ ុ ងនពលការ្ល ងរាលោលនន COVID-19 ប្រសិននរើមាន
ការតប្មូវ។ ននះរ ួមមានសមតែ ភាពសប្មារ់ដប្គមនទ ីរនពេយរដនែ ម ឧរករណ៍នវជា រស្ត្សា ការផ្គ តផ្
់ គ ង់
និងរុគគលិកនវជា រស្ត្សា តាមរយៈភាពជានដគូ រវងរោឋភិបាលអូ ស្ត្រាលី និងរោឋភិបាលតាមរដឋ
និងដដនដី និងដផ្ា កសុខ្ភាពឯកជន។
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ការន្វ នើ តសា និងការពាបាល
ព័តមា
៌ នមិនពិត Hydroxychloroquine, ivermectin, doxycycline, និង zinc មានសុវតែ ិភាព
និង ប្រសិេធភាពកនុងការពាបាល និង/ឬការន្វ ើឱ្យជាសះនសបើយ។
ការពិត
រោឋភិបាលអូ ស្ត្រាលីកំពុងតាមោនយ៉ាងដិតដល់នលើការប្រវប្ជាវនៅេូ ទា ំងពិភពនលាកនៅនលើការពា
បាល និង ការន្វ ើឱ្យជាសះនសបើយដលជំងឺ COVID-19។ ការចក់វក់រំង COVID-19 នៅដតជាវ ិ្ី
មួ យមានប្រសិេធភាពរំផ្ុតនដើមបីេរ់រកត់ការវ ិវឌ្ឍនននរាគសញ្ហា COVID-19 និងការ រប្រឆ្ំងនឹង
ជំងឺ្ៃន់្ៃរ។
ររចុរបនា ននះមិនមានភសតុតាងប្គរ់ប្រន់នដើមបីរប្ំ េដល់ការនប្រើប្បាស់ ivermectin, doxycycline និង
zinc ថ្នមានសុវតែ ិភាព និងប្រសិេធភាព (ទា ំងការនប្រើប្បាស់ោរ់នោយដ កពីរា ឬការនប្រើប្បាស់
រ ួមរញ្ចល
ូ រា) សប្មារ់ការេរ់រកត់ ឬការពាបាលជំងឺ COVID-19 នន្មះនេ។
ប្ក ុមការងាររកភសតុតាងដផ្ាកគល ីនិក COVID-19 ថ្នាក់ជាតិររស់ប្រនេសអូ ស្ត្រាលី មិនដណន្មំឱ្យនប្រើប្បាស់
hydroxychloroquine, ivermectin, doxycycline ឬ zinc សប្មារ់ការពាបាលជំងឺ COVID-19
នន្មះនេ។
ការនប្រើប្បាស់ hydroxychloroquine (ជាមួ យ ឬមិនជាមួ យ zinc) សប្មារ់ការពាបាលជំងឺ COVID-19
មិនប្តូវបាន ដណន្មំនៅនប្ដការរកលបងនោយនរដនយជាមួ យនឹងការអនុម័តតាមប្កមសីល្ម៌
នន្មះនេ។ Hydroxychloroquine មានហានិភ័យដដលនគបានដឹងរាស់ ដដលអារន្មំឱ្យមានជំងឺ
រំងនរះដូ ង ការខ្ូ រដភា ក និងការកាត់រនែ យកប្មិតជាតិសករកនុង្ម្ៃ ន់្ៃរ (ដដលអារន្មំ
ឱ្យនកើតមានការសនល រ់)។

ព័តមា
៌ នមិនពិត ការន្វ ើនតសា PCR (ប្រតិកមា ដខ្សសងាវក់ polymerase) នដើមបីតាមោន
រកនមើល COVID-19 គឺមិនគួ រឱ្យនជឿជាក់បាននេ ន ើយមិនអារដញកវ ីរុសកូ រ ូណាពី
ជំងឺនផ្សងនេៀតបាននេ ដូ រជាប្គ ុនរងារ និងជំងឺផ្ទដរយេូ នៅ។
ការពិត ការន្វ ើនតសា ប្រតិកមា ដខ្សសងាវក់ Polymerase (PCR) រនា ប្តូវបាននគចត់េុកថ្ន
គួ រឱ្យេុករិតា និងជាឧរករណ៍ន្វ ើនរាគសញ្ហាជាក់លាក់ខ្ាស់។ ការន្វ ើនតសា PCR មានភាពរនសើរ
ខ្លំងណាស់ និងតាមោនរកលំោរ់អាសុីដនុយនកល អុីក ដដលមានជាក់លាក់រំន ះ វវ ីរុស SARS-CoV2 នៅកនុងសំណាកផ្ល វូ ដនងា ម
ើ ។ ការន្វ ើនតសា COVID-19 PCR គឺប្តូវបាននរៀររំន ើងនដើមបីរកនមើល
ន ើយរន្មទរ់មករនងក ើនតំរន់នរលនៅនន ប្រនភេដ សសនដដលេេួ លពី វ ីរុស ដដលមានលកខ ណៈ
ជាក់លាក់នៅនឹង វ ីរុស SARS-CoV-2។ រានការន្វ ើនតសា ណាលែ ឥតនខ្ចះ 100% នេ រ៉ាុដនា ការន្វ នើ តសា
COVID-19 ដដលបាននប្រើប្បាស់នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី មានកប្មិតជាក់លាក់ខ្ាស់ ន ើយេំនងជា
មិនផ្ដ ល់លេធ ផ្លវ ិជាមានសប្មារ់នមនរាគ ឬជំងឺណាមួ យនផ្សងនេៀតនេ។ ជាការពិតន ើយដដលការ
ន្វ ើនតសា PCR អារនៅដតន្មំមកនូ វលេធ ផ្លន្វ ើនតសា វ ិជាាមានសប្មារ់ COVID-19 នប្កាយរយៈនពល
ដដលបាន្ល ងបានកនល ងផ្ុតនៅ ពីនប្ ះដតសមាភរមានវ ីរុសមិន្ល ងដដលនៅសល់ ដដលមានវតា មាន
នៅកនុងខ្ល ួនអា កជំងឺ។
មនុសសមួ យរំនួនបានល់ប្រ ំថ្នការផ្ទលស់រ្ ូរដំរូន្មានកនុងការន្វ ើនតសា ពីមជឈមណឌលប្តួ តពិនិតយ
និងេរ់រកត់ជំងឺ ររស់ស រដឋ អានមរ ិក ដដលបានផ្ដ លដ
់ ំរូន្មានសដ ីពកា
ី រនប្រើប្បាស់ការន្វ ើនតសា PCR
ដដលរ ួមរញ្ចល
ូ នរលនៅន្វ នើ តសា រក នមនរាគ ឬជំងឺសប្មារ់រុពវន តុននការ្ល ងតាមផ្ល វូ ដនងា ើមនន
វវ ីរុសខ្ុសៗខ្ុសរា។ ឧទា រណ៍ ការន្វ ើនតសា ទា ំងននះអារន្វ ើនរាគវ ិនិរោ័យនលើការ្ល ងនរាគន្មន្មដូ រជា
COVID-19 និងជំងឺប្គ ុនផ្ទដរយ នៅកនុងនពលប្ពមរា និងដញកឱ្យបានប្តឹមប្តូវរវងជំងឺទា ំងពីរ។
នៅនពលអឌ្ឍនរលភាគខ្ងនជើង រូ លនៅកនុងរដូ វរងារមានការរយភាយននការ្ល ងនរាគ
ផ្ល វូ ដនងា ើមកាន់ដតនប្រើន នន្មះវមានន័យកនុងការន្វ ើនតសា ទា ំងននះ។ នរឿងននះនកើតន ើងជាប្រចំ
ន ើយជាការអនុវតា សាង់ោរនៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលីចរ់តាំងពីការមកដល់នន ការន្វ ើនតសា PCR
ទា ំងននះ ដដលរ ួមរញ្ចល
ូ នូ វនរលនៅជានប្រើន។ នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី វជានរឿងេូ នៅកនុង
ការនប្រើប្បាស់ការន្វ ើនតសា PCR ដដលនឹងតាមោនរកបានប្តឹមប្តូវនូ វ វវ ីរុសប្គ ុនផ្ទដរយ
ឺ ដ រយ (parainfluenza viruses) វវ ីរុសផ្ល វូ ដនងា ើមេូ នៅដដល
ប្ក ុមវ ីរុសដដលប្រមូ លផ្្ុំរាឱ្យនកើតជំងផ្ទ
រណា
ដ លឱ្យមានការ្ល ងតាមផ្ល វូ ដនងា ើមដផ្ា កខ្ងនលើ (Human Metapneumovirus), វវ ីរុសផ្ល វូ ដនងា ើម
ដដលរណា
ដ លឱ្យមាន នរាគសញ្ហាដូ រប្គ ុនរងារប្រល (Respiratory Syncytial virus) ក៏ដូរជាវ ីរុស
នផ្សងនេៀតដូ រជាវ ីរុសកូ រ ូណាដដល្ល ង រយភាយតាមនុសសជាេូ នៅ និង្ល ងរយភាយមុន SARSCOV-2 នៅនេៀត។
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ព័តមា
៌ នមិនពិត ការន្វ ើនតសា នលើមនុសសប្គរ់រ ូរនឹងរញ្ឈរ់ការ្ល ងរាលោលនន COVID-19។
ការពិត ការន្វ ើនតសា មិនរញ្ឈរ់ការ្ល ងរាលោលនន COVID-19 នេ។
ការន្វ ើនតសា រកនរាគសញ្ហានដើរតួ សំខ្ន់កនុងការកំណត់ការសិកាពីការ្ល ងរាលោលននជំងឺ ជូ នដំណឹង
អំពីករណី និងការប្គរ់ប្គងនលើេំន្មក់េំនង ន ើយសំខ្ន់រំផ្ុតកនុងការកាត់រនែ យការ្ល ងននវ ីរុស។
វក់រំង COVID-19 គឺជា វ ិ្ីដ៏លែរំផ្ុតមួ យនដើមបីរញ្ឈរ់ការ្ល ងរាលោលនន COVID-19
នៅកនុងស គមន៍។
នទាះរីយ៉ាងណាក៏នោយ ការន្វ ើនតសា រក COVID-19 ន ើញអវ ិជា មាន មិនមានន័យថ្នអា កមិន
ប្រឈមនឹងហានិភ័យ ឬមានហានិភ័យរំន ះអា កដនេនន្មះនេ។ អា កអារន្វ នើ តសា រកន ើញ COVID19 អវ ិជា មាន នៅកនុងដំណាក់កាលដំរូងននការរ៉ាះ ល់នៅនឹង SARS-CoV-2
(វវ ីរុសដដលរណា
ដ លឱ្យមាន COVID-19) ក៏ដូរជានៅមុននពលអា កនរញនរាគសញ្ហា។
ពីនប្ ះដតដូ រននះន ើយដដលជាការសំខ្ន់ប្តូវអនុវតា អន្មម័យលែ ការរកាគមាលតរាងកាយ
ន ើយប្តូវរាក់នៅផ្ទ ះ នៅនពលអា កមិនប្សួ លខ្ល ួន។ សកមា ភាពទា ំងននះ រ ួមជាមួ យនឹង
ការន្វ ើនតសា មាននរលនៅ កំពុងជួ យេររកត់ការ្ល ងនន COVID-19 និងជំងឺ្លងដនេនេៀត
កាត់រនែ យតប្មូវការនលើប្រព័នធសុខ្ភិបាលអូ ស្ត្រាលី។
ការន្វ ើនតសា ប្តូវដតបានកំណត់នរលនៅនោយប្រ ុងប្រយ័តា នដើមបីកំណត់បានតុលយភាពប្តឹមប្តូវ
រវងការរកាបានកនុង ការប្គរ់ប្គងនលើជំងឺ្លងរាតតាត ខ្ណៈនពលការ ររីរភាពននសមតែ ភាព
ររស់មនទ ីរពិនរ្ន៍ និងេីកដនល ងន្វ ើនតសា ។
រោឋភិបាលអូ ស្ត្រាលីរនា ដណន្មំថ្នយុេធរស្ត្សាន្មន្មកនុងការន្វ ើនតសា ប្តូវរ ួមរញ្ចល
ូ នូ វកមា វ ិ្ីពិនិតយនមើល
កដនល ងន្វ ើការសប្មារ់មនុសសដដលមិនមាននរាគសញ្ហា នឹងប្តូវបានរនងក ើតន ើងនោយមាន
ការពិនប្រះនយរល់ជាមួ យអាជាែ្រសុខ្ភិបាលរធារណៈដដល ក់ព័នធ។ សប្មារ់ព័ត៌មានរដនែ ម
សដ ីពីនរលជំ រររស់រោឋភិបាលអូ ស្ត្រាលីសដីពកា
ី រន្វ ើនតសា នលើការមិននរញនរាគសញ្ហា ដដលកំពង
ុ នកើត
មាន សូ មនមើល Department of Health website។

ព័តមា
៌ នមិនពិត កញ្ច រ់ន្វ ើនតសា មិនប្តឹមប្តូវនេ។
ការពិត នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី ការន្វ ើនតសា រក COVID-19 គឺប្តឹមប្តូវណាស់។

វវ ិ្ីរស្ត្សាន្វ ើនតសា ទា ំងអស់ដដលបាននប្រើប្បាស់នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលីប្តូវបានផ្ដល់សុពលភាពយ៉ាងេូ
លំេូលាយ។ វវ ិ្ីរស្ត្សាទា ំងនន្មះរនា ប្តូវបានតាមោននោយ ា ត់រត់នោយ (TGA) និងតាមរយៈ
ការរូ លរ ួមយ៉ាងចំបារ់នៅកនុង កមា វ ិ្ីធាន្មគុណភាព ដដលប្តូវបានរនងក ើតន ើងជាក់លាក់ សប្មារ់
SARS-CoV-2 (វវ ីរុសដដលរណា
ដ លឱ្យមាន COVID-19)។
នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី ការន្វ ើនតសា ប្រតិកមា ជាដខ្សសងាវក់រលី
៉ាូ នមរាសដដលមានមូ លោខននៅ
មនទ ីរពិនរ្ន៍ (PCR) គឺជាការន្វ ើនតសា មានសា ង់ោរកប្មិតមាសប្តូវបាននប្រើប្បាស់នដើមបីរក
នរាគសញ្ហាននការ្ល ង SARS-CoV-2 ្ៃ ន់្ៃរ នៅកនុងរាងកាយររស់អាក។ វប្តូវការការប្រមូ ល
សំណាកផ្ល វូ ដនងា ើមនដើមបីអនុវតា ការន្វ ើនតសា ។ ការន្វ ើនតសា PCR មានភាពរនសើរខ្លំងណាស់
និងតាមោនរកលំោរ់អាសុីដនុយនកល អុីក ដដលមានជាក់លាក់រំន ះ វវ ីរុស SARS-CoV-2
នៅកនុងសំណាកផ្ល វូ ដនងា ើម។
រនរច ក វ ិេាន្វ ើនតសា គឺថ្ាីរំន ះប្រនេសអូ ស្ត្រាលីដដលតប្មូវឱ្យមានការវយតនមល នោយប្រ ុងប្រយ័តានោយ
TGA នដើមបីធាន្មនូ វគុណភាព និងភាពនជឿជាក់ននលេធ ផ្ល និងនរើកឱ្យមានការផ្គ ត់ផ្គង់ប្សររារ់
ររស់ខ្ល ួន។ សប្មារ់ព័ត៌មានថ្ា ីៗអំពីការន្វ ើនតសា រក COVID-19 ណាដដប្តូវបានោក់រញ្ចល
ូ កនុង
ការរុះរញ្ា ីអូស្ត្រាលីននេំនិញ សប្មារ់ពាបាល សូ មរូ លនមើលនគ េំព័រររស់ TGA នៅឯ៖
www.tga.gov.au

ការរិេខ្ទ រ់ និងមា៉ាស់
ព័តមា
៌ នមិនពិត រយៈនពលនន ‘ការរិេខ្ទ រ់’ នឹងរញ្ឈរ់ការ្ល ងរាលោលនន COVID-19។
ការពិត ការរិេខ្ទ រ់ពិតជាជួ យកាត់រនែ យអប្តាននការ្ល ង COVID-19 នៅកនុងស គមន៍។

ការោក់កំ ិត និងរយៈនពលននការរិេខ្ទ រ់ ន ើយរន្មទរ់មកនលើកដលងការោក់កំ ិតទា ំងននះវ ិញ
នដើមបីប្ត រ់នៅ ‘ជី វ ិតរស់នៅ្មា តា’ ររស់នយើង វ ិញ នឹងមិនរញ្ឈរ់ការ្ល ងរាលោលនន COVID-19
ទា ំងប្ស ុងនេ។
វវ ិ្ីដដលមានប្រសិេធភាពរំផ្ុតនដើមបីជួយរនែ យការ្ល ងរាលោលនន COVID-19 គឺចក់វក់រំង
COVID-19 ក់មា៉ាស់ រកាការគមាលតរាងកាយ អនុវតា អន្មម័យនដ និងអន្មម័យផ្ល វូ ដនងា ើមបានលែ
រាក់នៅផ្ទ ះ និងន្វ នើ តសា ប្រសិននរើ មិនប្សួ លខ្ល ួន។
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រំនួនមនុសសជានប្រើនដដលមាន COVID-19 អារមាននរាគសញ្ហាប្រល ឬរាននរាគសញ្ហានេនៅកនុង
អំ ុ ងននរយៈនពល ្ល ង។ រយៈនពលរិេខ្ទ រ់ខ្លីរំនួនពីរសបាដ ៍ន្វ ើឱ្យមានហានិភ័យដល់អាកទា ំងនន្មះ
ដដលរាននរាគសញ្ហាថ្នមាន COVID-19 ដដលននះនឹងរ៉ាះ ល់នោយមិនដឹងខ្ល ួននៅមនុសស
នផ្សងនេៀតរំន ះវ ីរុស នៅនពលការរិេខ្ទ រ់ប្តូវបាននលើកដលង។
ការរិេខ្ទ រ់ក៏ជួយរំប្េដល់រោឋភិបាលនៅតាមរដឋ និងដដនដីផ្ងដដរកនុងការដឹកន្មំន្វ ើការ
តាមោនេំន្មក់េំនង។ អា កជំន្មញសុខ្ភាពរនា តាមោនរំនួនននករណីថ្ាីៗ កនុងនថ្ៃ នីមួយៗ
នៅកនុងប្រនេសអូ ស្ត្រាលី និងនៅកដនល ងដដល មានការ្ល ងកនុងស គមន៍ដដលកំពុងនកើតមានន ើង។
ការដណន្មំន្មន្មនឹងប្តូវបានន្វ ើនោយដផ្ែ កនលើភសតុតាង ន្វ ើជារេរញ្ា តា ិ ឬការោក់កំ ិតថ្ា ី
ដដលនឹងប្តូវោក់ ឱ្យអនុវតា ។ មនុសសប្គរ់រ ូរគួ រដតរនា េេួ លបានព័ត៌មានថ្ា ីៗទាក់េងនឹង
ការោក់កំ ិតន្មនពលររចុរបនា នោយរូ លនមើល www.australia.gov.au។

ព័តមា
៌ នមិនពិត មា៉ាស់មិនមានប្រសិេធភាពប្រឆ្ំងេល់ COVID-19 និង/ឬ មិនមាន
សុវតែ ិភាពកនុង ការនប្រើប្បាស់នេ។
ការពិត មា៉ាស់គឺជា វ ិធានការសំខ្ន់កនុងការេរ់រកត់ការ្ល ងនន COVID-19។

មា៉ាស់គួរដតប្តូវបាននប្រើប្បាស់ជាដផ្ា កននវ ិ្ីរស្ត្សាេូ លេ
ំ ូ លាយមួ យដដលរ ួមមានការរកាគមាលតរាងកា
យ ការនជៀសវង ររ ិនវណកដនល ងដដលមានមនុសសនប្រើនកកកុញ មានការនៅជិតរា និងេំន្មក់េំនង
ជិតសា ិេធជាមួ យរា កដនល ងដដលមានការនរញរូ លខ្យល់បានលែ ការសមាែតនដ ការប្គរនលើកណា
ដ ស់
និងកែ ក និងនប្រើននេៀត។ មា៉ាស់មិនដមនជាការជំនួសឱ្យការរកាគមាលតរាងកាយនន្មះនេ។
មា៉ាស់ជារន្មំងបាំងរមញ្ា មួ យកនុងការជួ យេរ់រកត់ដំណក់តូរៗតាមផ្ល វូ ដនងា ើមកុំឱ្យនៅដល់មនុសស
នផ្សងនេៀត។ ការសិកាន្មន្មរងាាញថ្នមា៉ាស់កាត់រនែ យការរយភាយននដំណក់តូរៗ នៅនពល ក់
នៅនលើប្រមុះ និងមាត់។ អាប្ស័យនលើប្រនភេមា៉ាស់ៗអារប្តូវបាននប្រើប្បាស់សប្មារ់ការការ រររស់
មនុសសដដលមានសុខ្ភាពលែ ឬនដើមបី េរ់រកត់ការ្ល ងរនា ។
រានភសតុតាងណាដដលថ្នការ ក់មា៉ាស់មិនមានសុវតែ ិភាព ឬនរឿងនន្មះវន្មំឱ្យមានរញ្ហាដូ រជា
កងវ ះអុកសុីដសន ឬការប្សូ ររូ លនកើនន ើងននកប្មិតកានបានអុកសុីត (CO2) នន្មះនេ។
អា កផ្ដ ល់នសវដថ្ទា ំសុខ្ភាពបាន ក់មា៉ាស់អស់រយៈនពលយូរ អស់រយៈនពលជានប្រើនឆ្ាំមកន ើយ
នោយមិនមានរញ្ហា ដររននះន ើយ។
រុគគដថ្ទា ំសុខ្ភាពទា ំងអស់គួរដតន្វ ើតាមសា ង់ោរ និងមូ លោឋនប្រ ុងប្រយ័តាេុកជាមុននន
ការ្ល ងដូ រដដលបាន ពណ៍ន្មនៅកនុងនរលការណ៍ដណន្មំសប្មារ់ការេរ់រកត់ និងការប្គរ់ប្គង
ននការ្ល ងនរាគនៅកនុងដផ្ាកដថ្ទា ំសុខ្ភាព អូ ស្ត្រាលី។ ប្ក ុមការងាររកភសតុតាងដផ្ាកគល ីនិក COVID-19
ថ្នាក់ជាតិ បានផ្ដ ល់ការដណន្មំដដលមានការយល់ប្ពមជាមួ យរាថ្ន រុគគលិកដថ្ទា ំសុខ្ភាពទា ំងអស់
ដដលផ្ដល់ការដថ្ទា ំអា កជំងឺនោយផ្ទទល់ ឬន្វ ើការនៅកនុតរ
ំ ន់អាកជំងឺ/អតិថ្ិជន/អា ករស់នៅ សប្មារ់
រុគគលន្មន្មដដលមានការសងស័យថ្នមាន ឬមាន COVID-19 ដដលបានរញ្ហាក់គួរដតនប្រើប្បាស់
មា៉ាស់ ក់ដកដនងា ើម P2/N95។

-----------------ការរូ លនៅនប្រើប្បាស់នគ េំព័រននះជាប្រចំនដើមបីរនា េេួ លបានព័ត៌មានអំពីការវ ិវតា ន៍សំខ្ន់ៗនៅកនុងការ
ន្ល ើយតរររស់រោឋភិបាលអូ ស្ត្រាលីរំន ះ COVID-19។ SBS មានព័ត៌មានផ្ងដដរសដ ីពី COVID-19 ជាភារ
ររស់អាក។ អា កក៏អារនប្រើកមា វ ិ្ីេូរសពទ រល័ត និងការពប្ងីកកមា វ ិ្ីរុករុកតាមអុីន្ឺណិតនដើមបី
រកដប្រព័ត៌មានររស់រោឋភិបាល។ ដសវ ងរកព័ត៌មានណាមួ យដដលប្តូវនឹងតប្មូវការររស់អាក។
នដើមបីរូលនប្រើប្បាស់ព័ត៌មានរដនែ មជាភារអង់នគល ស សូ មរូ លនមើល www.australia.gov.au។
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