
សេ�ចកី្ដី�សេ�ី�ម
ការអនុុវត្តតតាម�ហគមន៍ុជា�ក្ដីល  សេ��ងបានុដឹឹងយ៉ាាងឆាប់់រហ័�អំពី��ល
ប់ា�ពាល់ពី�ការរាត្តត្តាត្តជា�ក្ដីលនៃនុជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ ដែដឹលជំ�ឥទ្ធិិ�ពីលដឹល់
ស្ថាា ប័់នុ�គត់្ត�គង់សេ�វាទឹ្ធិក្ដីស្ថាា ត្ត អនាម័� នុ�ងទឹ្ធិក្ដីក្ដីខ្វវក់្ដី។

ឯក្ដីស្ថារសេនុ�សេ�ីត្តសេ�សេល�ប់ញ្ហាា �ុខ្វភាពី នុ�ង�ុវត្តា�ភាពីបុ់គគល�ក្ដីរប់�់ស្ថាា នុ��
�គត់្ត�គង់សេ�វាទឹ្ធិក្ដីស្ថាា ត្ត នុ�ងសេ�វាទឹ្ធិក្ដីក្ដីខ្វវក់្ដី ព្រពីមទំាំងដែចក្ដីរដំែលក្ដីប់ទ្ធិពី�សេស្ថាធន៍ុ
ក្ដីុុងការសេ�ើ��ត្តប់សេ�នឹុងការការពារជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ រប់�់ព្រក្ដីុមហុុនុ�គត់្ត�គង់សេ�វា
ទឹ្ធិក្ដីអូស្រ្តាស្ថាត ល�។ ព័ីត៌្តមានុសេនុ�ព្រត្តូវបានុដែក្ដី�ព្រមួល�ព្រមាប់់ព្រក្ដីុមហុុនុទឹ្ធិក្ដីអនុតរជាត្ត� 
ជាពី�សេ��ប់ណី្ដាព្រប់សេទ្ធិ�កំ្ដីពុីងអភិ�វឌ្ឍឍន៍ុសេ�ក្ដីុុងតំ្តប់ន់ុឥណូូ្ឌូបាា �ុ�ហវ�ក្ដី។ 
�មាគមទឹ្ធិក្ដីអូស្រ្តាស្ថាត ល�បានុ�តល់ ចាប់់ចមើងនៃនុសេ�លការណ៍្ឌូដែណ្ឌូនំា សេ�សេល�
សេគហទំ្ធិព័ីររប់�់�មាគមទឹ្ធិក្ដីអូស្រ្តាស្ថាត ល� ដែដឹលរមួប់ញូូ្ចូលទំាំងឯក្ដីស្ថារសេយ៉ាង
ដែដឹលមានុព័ីត៌្តមានុពី�ព្រប់ភិពីសេដឹ�មយ៉ាាងសេព្រច�នុ។  

�ព្រមាប់់ព័ីត៌្តមានុថ្មីី� នុ�ងលំអ�ត្តអំពី�ជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ ដែដឹលទាំក់្ដីទ្ធិងនឹុងវ ��័�ទឹ្ធិក្ដី
ស្ថាា ត្ត នុ�ងអនាម័� �ូមសេម�លសេ�សេល� សេគហទំ្ធិព័ីររប់�់អងគការ�ុខ្វភាពី
ពី�ភិពីសេ�ក្ដី ។

សេមសេរៀនុ�ំខាន់ុៗ

ការ�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដីមានុ�ុវត្តា�ភាពី �ីល់សេ�វាអនាម័� នុ�ងសេ�វាទឹ្ធិក្ដី
ក្ដីខ្វវក់្ដីព្រប់ក្ដីប់សេ��ទំ្ធិនុុក្ដីច�ត្តតគឺជាភាពីចំាំបាច់
ការ�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដីមានុ�ុវត្តា�ភាពី �ីល់សេ�វាអនាម័� នុ�ងសេ�វាទឹ្ធិក្ដីក្ដីខ្វវក់្ដីមានុ
ភាពីចំាំបាច់ណ្ដា�់។ សេ�វាទំាំងសេនុ�គឺជាដែ�ុក្ដីដ៏ឹ�ំខាន់ុបំ់�ុត្តនៃនុព្រប់ព័ីនុិការពារ
�ុខ្វភាពីស្ថាធារណ្ឌូៈ ការពារប់រ �ស្ថាា នុ នុ�ង�ីល់សេ�វាទឹ្ធិក្ដី �ព្រមាប់់ ការសេព្រប់�
ព្របា�់ចំាំបាច់សេ�េងៗសេទ្ធិៀត្ត។ សេហតុ្តដូឹសេចុ� បុ់គគល�ក្ដីចំាំបាច់ដែដឹល�តល់សេ�វា
ទំាំងសេនុ�ដូឹចជា បុ់គគល�ក្ដី�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដី ព្រត្តូវដែត្តប់នុតការងាររប់�់ពួីក្ដីសេគសេដឹ�មី�
�ុខុ្វមាលភាពីរប់�់�ហគមន៍ុទំាំងមូល។

ឯក្ដីស្ថារព័ីត៌្តមានុសេនុ�ព្រត្តូវបានុប់សេងើ�ត្តសេ��ងសេដឹ�មី��តល់ព័ីត៌្តមានុសេ�ដឹល់ព្រក្ដីុមហុុនុ
�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដី។ សេ�ក្ដីុុងតំ្តប់ន់ុខ្វើ�ពំុីមានុសេ�វា�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដីស្ថាា ត្តសេ�សេ��� 
សេទាំ�ប់�ជាមានុក៏្ដីសេ�វាទំាំងសេនា��តល់បានុដែត្តព្រប់ជាពីលរដឹឋសេ�តាមទ្ធិ�ព្រប់ជំុំជំនុ 
នុ�ងត្ត�ចតួ្តចតាម�ហគមន៍ុ�ច់ស្រ�យ៉ាល។ ស្ថាា នុភាពីទំាំងសេនុ�សេធវ�ឱ្យយមានុភាពី
លំបាក្ដីក្ដីុុងការទ្ធិប់់ស្ថាើ ត់្តជំំងឺ   កូ្ដីវ �ដឹ-១៩ នុ�ងជំំងឺសេ�េងៗសេទ្ធិៀត្ត។

ការដែ�វង�ល់អំពី�វ �រ�ុសេដឹ�មី�ជួំ�ទ្ធិប់់ស្ថាើ ត់្ត
ការរ �ក្ដីរាល�ល
ការប់ងាា ញអំពី�លក្ដីខណ្ឌូៈនៃនុការរ �ក្ដីរាល�លនៃនុវ �រ�ុកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ ខាងសេព្រកាមអាច
ជាសេ�លការណ៍្ឌូដែណ្ឌូនំា�ព្រមាប់់ការព្រគប់់ព្រគង�ុវត្តា�ភាពី នុ�ង�ុខ្វភាពី

សេ�ក្ដីដែនុើងសេធវ�ការ។ 

វ �រ�ុសេនុ�អាចចមើងតាមពី�ររសេប់ៀប់�ំខាន់ុៗដូឹចខាងសេព្រកាម៖

ក្ដី. ការចមើងសេ���ា ល់៖  
វ �រ�ុដែដឹលបានុ�ើងពី�អុក្ដីដែដឹលមានុ�ាុក្ដីវ �រ�ុតាមរ�ៈ�ំសេបារដែដឹលបានុ
ដឹក្ដីដឹសេងា�មសេចញ នុ�ងតំ្តណ្ឌូក់្ដីទឹ្ធិក្ដីតូ្តចៗសេចញពី��ួត្ត នុ�ងបំ់ពីង់ក្ដី (សេ�សេពីលក្ដីាក្ដី 
ក្ដីណី្ដា�់ នុ�ងនុ�យ៉ា�) ចូលសេ�ក្ដីុុងមាត់្ត ព្រចមុ� នុ�ងដែភុិក្ដីរប់�់បុ់គគល
មុាក់្ដីសេទ្ធិៀត្ត។ ការរក្ដីាគមាើ ត្តឱ្យយសេ�ឆាា �ពី��ុដែដឹលសេគសេ�ថា “ការរក្ដីាគមាើ ត្ត
�ងគម” អាចជួំ�កាត់្តប់នុា�ឱ្យកា�នៃនុការចមើងជំំងឺសេនុ�បានុ�ងដែដឹរ។

ខ្វ. ការចមើងសេ��ម�នុ�ា ល់៖  
តំ្តណ្ឌូក់្ដីទឹ្ធិក្ដីតូ្តចៗមានុ�ាុក្ដីវ �រ�ុដែដឹលដឹក្ដីដឹសេងា�មសេចញជាប់់សេ�សេល�វត្តាុសេព្រប់�ព្របា�់
នានា ប់នាា ប់់មក្ដី�ើងចូលតាមមាត់្ត ព្រចមុ� នុ�ងដែភុិក្ដីរប់�់បុ់គគលមុាក់្ដីសេទ្ធិៀត្ត។ 
ការកាត់្តប់នុា�ការប់ា�ពាល់វត្តាុដែដឹលអាច�ាុក្ដីវ �រ�ុ ការ�ង�មាា ត្ត នុ�ងការ
�មាើ ប់់សេមសេរាគសេល�វត្តាុទំាំងសេនា� ការ�ងនៃដឹ នុ�ងការសេចៀ�វាងប់ា�ពាល់
នៃ�ាមុខ្វអាចជួំ�កាត់្តប់នុា�ការរ �ក្ដីរាល�លបានុ�ងដែដឹរ។

ព័ីត៌្តមានុដែដឹលមានុព្រប់សេយ៉ាជំន៍ុសេ�េងសេទ្ធិៀត្តអំពី�វ �រ�ុដែដឹលអាចជួំ�ដឹឹក្ដីនំា
�ក្ដីមីភាពី នុ�ងនុ�ត្ត�វ �ធ�ការពារ�ុខ្វភាពី នុ�ង�ុវត្តា�ភាពីសេ�ក្ដីដែនុើងសេធវ�ការមានុ
ដូឹចខាងសេព្រកាម៖

• វ �រ�ុគឺជាភាគលា�ត្តម�ព្រក្ដីូតូ្តចបំ់�ុត្ត (តូ្តចដឹល់ថុាក់្ដីម�នុអាចសេម�លសេ��ញ)

• វ �រ�ុអាចបំ់ដែប់ក្ដីខ្វើួនុបានុ សេព្រកា�សេពីលដែដឹលវាបានុ�ើងសេ�បុ់គគលណ្ដា
មុាក់្ដីសេទ្ធិៀត្ត

• វ �រ�ុកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ រុព័ំីទ្ធិិសេ�សេ��សេស្រស្ថាមសេកា��កាដែដឹលមានុជាត្ត�សេព្រប់ង ដូឹសេចុ�
ទឹ្ធិក្ដី នុ�ងស្ថាបូុ់ ឬទឹ្ធិក្ដី�មាើ ប់់សេមសេរាគ (ឧទាំហរណ៍្ឌូមានុជាត្ត�អាល់កុ្ដីល ≥ 
60%) មានុព្រប់��ទ្ធិិភាពីអាច�មាើ ប់់វ �រ�ុសេនុ�បានុ។ សេ��ងអាច�ង�មាា ត្ត
វត្តាុនានាសេ��ការជូំត្ត�មាា ត្តជាមួ�ទឹ្ធិក្ដី�ូលុ��យុង�មាើ ប់់សេមសេរាគ។

ការអនុុវត្តតអនាម័�នៃដឹ
• អនាម័�នៃដឹគឺជាវ �ធ�ស្ថាស្រ្តា�តដ៏ឹមានុព្រប់��ទ្ធិិភាពីមួ�សេដឹ�មី�កាត់្តប់នុា�ការ

ចមើងជំំងឺ

• រក្ដីាអនាម័�នៃដឹសេ��កាត់្តប់នុា�ការប់ា�ពាល់ជាមួ�វត្តាុ នុ�ងបុ់គគលសេ�េងៗ
សេទ្ធិៀត្ត

• �មាា រ�ងនៃដឹ នុ�ងទឹ្ធិក្ដីអាល់កុ្ដីល�ងនៃដឹគួរសេរៀប់ចំឱ្យយមានុសេ�ព្រគប់់ក្ដីដែនុើង
ទំាំងអ�់

• បុ់គគល�ក្ដីទំាំងអ�់គួរ�ង�មាា ត្តនៃដឹ ឬសេព្រប់�ទឹ្ធិក្ដីអាល់កុ្ដីល�ងនៃដឹឱ្យយបានុ
ញឹក្ដីញាប់់

• ព្រត្តូវ�ង�មាា ត្តនៃដឹ ឬសេព្រប់�ទឹ្ធិក្ដីអាល់កុ្ដីល�ងនៃដឹឱ្យយបានុ�ពីវក្ដីដែនុើង នុ�ង
មានុរ�ៈសេពីលយ៉ាាងត្ត�ច      ២០វ �នាទ្ធិ�

ឯក្ដីស្ថារព័ីត៌្តមានុ �ី�ពី� ជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ 
ដែដឹលប់ា�ពាល់ដឹល់ព្រក្ដីមុហុុនុ�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដី នុ�ង�មាគមទឹ្ធិក្ដី 



• �ក់្ដីប់ងាា ញប់�ដែណ្ឌូនំាអំពី�ការ�ង�មាា ត្តនៃដឹសេ�ក្ដីដែនុើង�ងនៃដឹ (�ូម
សេម�លការដែណ្ឌូនំារប់�់អងគការ�ុខ្វភាពីពី�ភិពីសេ�ក្ដី)

• ព្រប់��នុសេប់�ព្រត្តូវ�ងនៃដឹញឹក្ដីញាប់់ខាើ ំង ឬបុ់គគល�ក្ដីឆាប់់មានុព្រប់ត្ត�ក្ដីមីដែ�ីក្ដី 
ព្រត្តូវដែ�វងរក្ដីការដែណ្ឌូនំាពី�ព្រគូសេពីទ្ធិយឯក្ដីសេទ្ធិ�សេរាគសេ��ដែ�ីក្ដី។ 
ដំឹសេណ្ដា�ស្រស្ថា�អាចមានុដូឹចខាងសេព្រកាម៖

• សេ�េ�មនៃដឹមុនុសេពីលសេព្រប់�ស្ថាបូុ់សេដឹ�មី�សេចៀ�វាងការប់ា�ស្ថាបូុ់សេ�សេល�ដែ�ីក្ដី
�ាួត្ត

• �ងស្ថាបូុ់សេចញឱ្យយបានុស្ថាា ត្តសេ���ងជំព្រម�ជាមួ�ទឹ្ធិក្ដីឱ្យយបានុ�ពីវ

• សេ��សេព្រគឿងអលងាើ រសេចញ ព្រប់��នុសេប់�មានុរមា�់ដែ�ីក្ដីសេ�ក្ដីដែនុើងដែដឹល
ពាក់្ដីសេនា�

• សេព្រប់�ទឹ្ធិក្ដីសេ�ីឧណ្ឌូា ៗ សេដឹ�មី��ង�មាា ត្ត

• សេព្រប់�ព្របា�់ស្ថាបូុ់ធមីតា �ីនុក្ដីើ�នុព្រក្ដីអូប់ នុ�ង�ីនុជាត្ត�កាត់្តខាើ ំង

• សេព្រប់�ព្រក្ដី��អនាម័�សេដឹ�មី�ជូំត្តនៃដឹឱ្យយ�ាួត្តភាើ មៗ នុ�ងឱ្យយបានុ�ពីវប់នាា ប់់ពី�
�ងរចួ

• សេព្រប់�ទឹ្ធិក្ដីអាល់កុ្ដីល�ងនៃដឹព្រប់��នុសេប់��ីនុស្ថាបូុ់

• សេព្រប់�សេស្រស្ថាមនៃដឹសេដឹ�មី�កាត់្តប់នុា�ត្តព្រមូវការ�ងនៃដឹ សេ��ប់សេញូ្ចូ��ការ
ចមើងជំំងឺ

• �ប់ Vaseline ឬដែព្រក្ដីម�ីនុក្ដីើ�នុព្រក្ដីអូប់�ព្រមាប់់ការពារដែ�ីក្ដីងា�រង
ព្រប់ត្ត�ក្ដីមី

• ប់ីូរក្ដី�ចូការ សេប់�មានុរបួ់� ឬរប់ក្ដីដែ�ីក្ដី

គនុើ�ឹ�ព្រមាប់់អនុុវត្តតជាក់្ដីដែ�តងសេ�ក្ដីដែនុើង
សេធវ�ការ នុ�ងការសេព្រប់�ប់រ �កាខ ររមួ�ុសេ��
�ុវត្តា�ភាពី៖ 
• ប់សេងើ�នុការសេធវ�ការងារពី��ា� នុ�ងពី�ការ �យ៉ាល័�ដែដឹលមានុបុ់គគល�ក្ដីព្រប់ចំាំការ

ត្ត�ចបំ់�ុត្ត

• កាត់្តប់នុា�ការជួំប់ជំុំ�ុសេ���ា ល់ សេ��សេព្រប់�ព្របា�់ការព្រប់ជំុំតាមទូ្ធិរ�ពីា 
ឬវ �សេដឹអូព្រប់��នុសេប់�អាច

• កាត់្តប់នុា�ចំនួុនុមនុុ�េចូលរមួក្ដី�ចូព្រប់ជំុំ�ំខាន់ុៗ

• ពី�ចាំរណ្ដាប់ដែនុាមនៃថ្មីាសេធវ�ការ នុ�ងសេព្រប់�ព្របា�់សេវនុសេដឹ�មី�កាត់្តប់នុា�ចំនួុនុមនុុ�េ
សេ�ក្ដីដែនុើងសេធវ�ការ

• សេ�ក្ដីដែនុើងសេធវ�ការ នុ�ងក្ដីុុងក្ដី�ចូព្រប់ជំុំព្រត្តូវអនុុវត្តតវ �ធានុការរក្ដីាគមាើ ត្តពី��ុ 
(សេ�តាមការដែណ្ឌូនំារប់�់             រ�ឋ ភិ�បាល)

• សេចៀ�វាងការសេអាប់�ុ នុ�ងការចាំប់់នៃដឹ សេ��ប់តូរមក្ដីការ�ំពី��ព្រមាប់់ការ
ស្ថាវ គមន៍ុ�ហការ �សេធវ�ការជាមួ��ុ

• សេប់�ក្ដីឱ្យយមានុខ្វយល់សេចញចូលក្ដីុុងប់នុាប់់ នុ�ងពី�ចាំរណ្ដាសេព្រប់�ព្របា�់ទ្ធិ�ក្ដីដែនុើងសេ�
ខាងសេព្រ�ប់នុាប់់ប់�ទ្ធិជំ�ត្ត

• សេប់�ក្ដីទាំវ រចំហ (ព្រប់��នុសេប់�មានុ�ុវត្តា�ភាពី) សេដឹ�មី�កាត់្តប់នុា�ការប់ា�នៃដឹទាំវ រ

• កាត់្តប់នុា�ការសេព្រប់�ព្របា�់ប់រ �កាខ ររមួ�ុ (កំុ្ដីពីយូទ័្ធិរ មាា �ុ�នុព្រពី�នុ 
មាា �ុ�នុថ្មីត្តចមើង �មាា រការ �យ៉ាល័� ក្ដីាលរ ាបុូ់�សេណ្ឌូ នុ�ងនៃដឹទាំវ រ។ល។) 

• មានុព្រក្ដី��ដែដឹលអាច�មាើ ប់់សេមសេរាគ នុ�ងទឹ្ធិក្ដីអាល់កុ្ដីល�ព្រមាប់់�ងនៃដឹ

• ជូំត្ត�មាា ត្តវត្តាុនានាសេ��សេព្រប់�ស្ថាបូុ់ នុ�ងទឹ្ធិក្ដី ឬស្ថារធាតុ្ត�មាើ ប់់សេមសេរាគឱ្យយ
បានុសេទ្ធិៀងទាំត់្ត

• សេចៀ�វាងក្ដីណី្ដា�់ ឬក្ដីាក្ដីសេ�ជំ�ត្តអុក្ដីដឹនៃទ្ធិ នុ�ងសេ�សេល�វត្តាុសេ�េងៗ

• ព្រប់��នុសេប់�សេព្រប់�មាា �់ មាា �់សេនា�ព្រត្តូវមានុគុណ្ឌូភាពីលា សេហ��ងា�ស្រ�ួល
ពាក់្ដី នុ�ងសេ��សេចញ

• កាត់្តប់នុា�ក្ដីដែនុើងញំុាអាហាររមួ�ុ សេពាលគឺពី�ស្ថាអាហារ/សេភិ�ជំៈៈសេ�តុ្ត
សេរៀងៗខ្វើួនុ ឬ�ា�ត្តសេ�ចមាា �ឃ្លាើ ត្តពី��ុ

• �ង�មាា ត្ត�មាា រ�ា�បា�ឱ្យយបានុព្រតឹ្តមព្រត្តូវ (ទឹ្ធិក្ដីសេ�ី នុ�ងទឹ្ធិក្ដីស្ថាបូុ់)

• ព្រប់��នុសេប់�ព្រត្តូវរក្ដីាទុ្ធិក្ដី នុ�ងចមា�នុអាហារ ព្រត្តូវព្រគប់អាហារទំាំងសេនុ�ឱ្យយបានុ
ជំ�ត្តលា

• កាត់្តប់នុា�ចំនួុនុសេ�អ� នុ�ងតុ្តសេដឹ�មី�កំុ្ដីឱ្យយមានុការជួំប់ជំុំមនុុ�េសេព្រច�នុ

• បំ់ពាក់្ដីឧប់ក្ដីរណ៍្ឌូ�ងនៃដឹសេ�ក្ដីុុងរថ្មី�នុតសេពីលចុ�បំ់សេពីញការងារ�ា ល់
ពាក់្ដីព័ីនុិនឹុងទឹ្ធិក្ដីក្ដីខ្វវក់្ដី

• �ីល់ជូំនុបុ់គគល�ក្ដីចុ��ា ល់នូុវឈុុត្តឧប់ក្ដីរណ៍្ឌូ�ា ល់ខ្វើួនុ ព្រប់��នុសេប់�អាច

• កាត់្តប់នុា�ការសេព្រប់�ព្របា�់សេ�វាដឹឹក្ដីជំញ្ចូៈូ នុស្ថាធារណ្ឌូៈមានុមនុុ�េជំ��សេព្រច�នុ
ដែដឹលម�នុអាចអនុុវត្តតវ �ធានុការរក្ដីាគមាើ ត្តពី��ុ

• �ព្រមាប់់វត្តាុនានាដែដឹលម�នុអាច�មាើ ប់់សេមសេរាគបានុ ព្រត្តូវពាក់្ដីសេស្រស្ថាមនៃដឹសេព្រប់�
មីងសេបា�សេចាំល សេ�សេពីលប់ា�វត្តាុទំាំងសេនា�

• ព្រប់��នុសេប់��ីនុ�មាា រ�ងនៃដឹ នុ�ងថំុា�មាើ ប់់សេមសេរាគព្រត្តូវពាក់្ដីសេស្រស្ថាមនៃដឹសេព្រប់�
មីងសេបា�សេចាំល

• ប់នាា ប់់ពី�សេព្រប់�ព្របា�់រចួ ព្រត្តូវសេ��សេស្រស្ថាមនៃដឹសេចាំលឱ្យយមានុ�ុវត្តា�ភាពី នុ�ង
ព្រតឹ្តមព្រត្តូវ (�ូមសេម�លឯក្ដីស្ថារដែណ្ឌូនំារប់�់អងគការ�ុខ្វភាពីពី�ភិពីសេ�ក្ដី)

ការ�ក់្ដីបុ់គគល�ក្ដី�ំខាន់ុៗឱ្យយសេ�
�ច់សេ��ដែ�ក្ដី
• ជាការ�ំខាន់ុដែដឹលព្រត្តូវការពារបុ់គគល�ក្ដីកំុ្ដីឱ្យយធាើ ក់្ដីខ្វើួនុឈុឺ ឬព្រត្តូវបានុសេ�ុ�ឱ្យយ

�ក់្ដីសេ��ច់សេ��ដែ�ក្ដី

• ដែ�វងរក្ដីវ �ធ�បំ់ដែប់ក្ដី នុ�ង�ក់្ដីព្រក្ដីុមឱ្យយសេ�សេ��ដែ�ក្ដីពី��ុ សេ��កំ្ដីណ្ឌូត់្ត នុ�ង
ដែប់ងដែចក្ដីការងារ�ំខាន់ុៗ នុ�ងបុ់គគល�ក្ដីពាក់្ដីព័ីនុិ ព្រពីមទំាំងព្រក្ដីុមបុ់គគល�ក្ដី
ដែដឹលអនុុវត្តតភារក្ដី�ចូទំាំងសេនា�

• ព្រប់��នុសេប់�មានុក្ដីដែនុើងសេធវ�ការដែត្តមួ�ព្រត្តូវ�ក់្ដីបុ់គគល�ក្ដីឱ្យយសេធវ�ការសេ�សេវនុខុ្វ�ៗ
�ុ

• �ក់្ដីប់ព្រមាមកំុ្ដីឱ្យយអុក្ដីដឹនៃទ្ធិចូលជួំប់សេ�ទ្ធិ�តំាងបុ់គគល�ក្ដី�ំខាន់ុៗញឹក្ដីញាប់់
សេពីក្ដី

• កាត់្តប់នុា�ទំ្ធិនាក់្ដីទំ្ធិនុង នុ�ងការសេព្រប់�ព្របា�់រមួ�ុនូុវប់រ �កាខ រសេ�េងៗ ព្រប់��នុសេប់�
អាច

• �ីល់មសេធោបា�សេធវ�ដំឹសេណ្ឌូ� រ  �មាា រ នុ�ងឧប់ក្ដីរណ៍្ឌូប់ដែនុាម ព្រប់��នុសេប់�អាច

• ពី�ចាំរណ្ដាជួំលអ�រប់សេណី្ដា�អា�នុុសេដឹ�មី��ក់្ដីព្រក្ដីុមការងារឱ្យយសេ�
សេ��ដែ�ក្ដីពី��ុ នុ�ងកាត់្តប់នុា�ការ�ើងពី��ុសេ�វ �ញសេ�មក្ដី

20s



ការសេធវ�ការជាមួ�អុក្ដីសេ�ាការ នុ�ងអុក្ដី�គត់្ត�គង់
• ព្រក្ដីុមហុុនុ�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដីគួរ�ីល់ការដែណ្ឌូនំាដឹល់ព្រក្ដីុមហុុនុសេ�ាការ ឬព្រក្ដីុមហុុនុ

�គត់្ត�គង់�មាា រឱ្យយស្រ�ប់សេ�នឹុងសេ�លការណ៍្ឌូដែណ្ឌូនំាពី�ការដែណ្ឌូនំា�ុវត្តា�ភាពី
នៃនុការការពារពី�ជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ រប់�់ព្រក្ដីុមហុុនុខ្វើួនុ។ 

ការព្រត្ត�ប់់សេ��ា�
• �ីល់ការដែណ្ឌូនំាអំពី�ការទ្ធិប់់ស្ថាើ ត់្តការចមើងសេរាគពី�វត្តាុ ឬ�មាា រដែដឹលអាចមានុ

សេមសេរាគសេ�ក្ដីដែនុើងសេធវ�ការសេ�អុក្ដី�ា�រប់�់អុក្ដី។ 

• ការដែណ្ឌូនំាអាចមានុដូឹចជា ការប់ីូរ�សេមើ�ក្ដីបំ់ពាក់្ដីសេ�ក្ដីដែនុើងសេធវ�ការ ការជូំត្ត
�មាា ត្ត នុ�ងការ�មាើ ប់់         សេមសេរាគ ការរក្ដីាគមាើ ត្តពី��ុរហូត្តទាំល់ដែត្តបានុ
ប់ីូរ�សេមើ�ក្ដីបំ់ពាក់្ដី នុ�ងងូត្តទឹ្ធិក្ដីរចួ ព្រពីមទំាំងខ្វូប់់ទុ្ធិក្ដីវត្តាុដែដឹលអាចមានុសេមសេរាគ
រហូត្តទាំល់ដែត្តបានុ�មាើ ប់់សេមសេរាគ �ង�មាា ត្ត នុ�ងសេបា�សេចាំល។

ការសេរៀប់ចំដែ�នុការ�ព្រមាប់់�ថាសេហតុ្ត នុ�ងការ
ប់នុតដំឹសេណ្ឌូ� រការ
• ការពារបុ់គគល�ក្ដីជំំនួុ� នុ�ងដែខ្វេចងាវ ក់្ដី�ល�ត្តក្ដីមី�គត់្ត�គង់រប់�់អុក្ដីដែដឹល

ព្រត្តូវការចំាំបាច់សេដឹ�មី�ការពារ   �ុខ្វភាពី នុ�ង�ុវត្តា�ភាពីសេ�ក្ដីដែនុើងសេធវ�ការ 
(ព្រក្ដី��ជូំត្តនៃដឹ ស្ថាបូុ់ កំ្ដីណ្ដាត់្តជូំត្ត�មាើ ប់់សេមសេរាគ នុ�ង/ឬថំុាក្ដីមូាត់្ត
សេមសេរាគ)។

• បុ់គគល�ក្ដីមក្ដីពី�ព្រក្ដីុមហុុនុសេ�េងៗ នុ�ងភាគ�ទ្ធិ�ប់�អាចនឹុងព្រត្តូវការការ
ប់ណុី្ឌូ�ប់ណី្ដាល សេដឹ�មី�ឱ្យយពួីក្ដីសេគស្ថាគ ល់ទ្ធិ�តំាងដែព្រក្ដីងសេ�ព្រត្តូវការសេ�ពួីក្ដីសេគ
ឱ្យយចូលបំ់សេពីញការងារភាើ មៗ។

�ក្ដីមីភាពីកំ្ដីណ្ឌូត់្តអាទ្ធិ�ភាពី
• �ក្ដីមីភាពីជាអាទ្ធិ�ភាពីដែដឹលមូា�់អាជំ�វក្ដីមីព្រត្តូវដែត្តចងចំាំគឺ ការសេព្រត្ត�ម

ជាសេស្រ�ចសេដឹ�មី�ធានាថា            អាងព្រប់ព្រពឹីត្តតក្ដីមីមានុដំឹសេណ្ឌូ� រការ នុ�ង
ប់ណី្ដាញនានាម�នុមានុប់ញ្ហាា សេលចធាើ �។ 

• �ក្ដីមីភាពីព្រត្តួត្តពី�នុ�ត្តយម�នុប់នាា ន់ុ ឬម�នុចំាំបាច់ដ៏ឹនៃទ្ធិសេទ្ធិៀត្ត គួរពីនុោរសេពីល
អនុុវត្តត��នុ។ 

ការអនុុវត្តតការងារពាក់្ដីព័ីនិុនឹុងទឹ្ធិក្ដីក្ដីខ្វវក់្ដី
• ហានុ�ភ័ិ�ប់ដែនុាមចំសេពា�បុ់គគល�ក្ដីដែ�ុក្ដីអនាម័� នុ�ងទឹ្ធិក្ដីក្ដីខ្វវក់្ដីសេ��ស្ថារ

សេមសេរាគកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ ព្រត្តូវបានុចាំត់្តទុ្ធិក្ដីថា មានុក្ដីព្រម�ត្តទាំប់សេប់�សេធៀប់នឹុងហានុ�ភ័ិ�
ដែដឹលប់ងើសេ��ងសេ��វ �រ�ុងា��ើងសេ�េងៗសេទ្ធិៀត្ត។ 

• ចំសេពា�ការងារទំាំងឡា�ដែដឹលត្តព្រមូវឱ្យយមានុឧប់ក្ដីរណ៍្ឌូការពារ�ា ល់ខ្វើួនុ 
(PPE) សេនា�ព្រត្តូវប់នុតអនុុវត្តតរាល់លក្ដីខខ្វណូ្ឌូ PPE ដឹដែដឹល (�ូមសេម�ល
ការដែណ្ឌូនំារប់�់អងគការ�ុខ្វភាពីពី�ភិពីសេ�ក្ដី)។

ការការពារបុ់គគល�ក្ដីដែដឹលព្រប់ឈុមហានុ�ភ័ិ�
ខ្វព�់
• ព្រត្តូវកំ្ដីណ្ឌូត់្តបុ់គគល�ក្ដីដែដឹលមានុហានុ�ភ័ិ�ខ្វព�់ក្ដីុុងការព្រប់ឈុមនឹុងប់ញ្ហាា

�ុខ្វភាពីធាន់ុធារដែដឹលមានុអា�ុសេល��ពី� ៦០ឆំុា �ព្រមាប់់ព្រប់ជាជំនុទូ្ធិសេ� ឬ
អុក្ដីដែដឹលមានុប់ញ្ហាា �ុខ្វភាពី�ា ល់ខ្វើួនុស្រស្ថាប់់។ 

• ព្រប់��នុសេប់�អាចអនុុវត្តតបានុ ព្រត្តូវកំ្ដីណ្ឌូត់្តអាទ្ធិ�ភាពីការដែក្ដី�ព្រមួលព្រប់សេភិទ្ធិ
បុ់គគល�ក្ដីដែដឹលព្រប់ឈុមហានុ�ភ័ិ�ខ្វព�់ សេដឹ�មី�កាត់្តប់នុា�ការប់ា�ពាល់ជាមួ�
អុក្ដីដឹនៃទ្ធិ សេ��ជួំ�ពួីក្ដីសេគក្ដីុុងការ�ក់្ដីឱ្យយសេ��ច់សេ��ដែ�ក្ដីពី��ុ។



ការសេធវ�ការងារសេ���ុវត្តា�ភាពីពី��ា�
• ការសេធវ�ការងារពី��ា�អាចសេ�ដែត្តមានុសេព្រ��ថុាក់្ដី�ងដែដឹរ �ូមព្រប់ុងព្រប់�័ត្តុពី�

ហានុ�ភ័ិ�ដែដឹលអាចសេក្ដី�ត្តមានុសេ��ងសេ�� �ថាសេហតុ្តដូឹចជា រអ�លដួឹល 
អាចធាើ ក់្ដី ការ�ក់្ដីដែខ្វេសេភិើ�ង។ល។

ការសេល�ក្ដីទឹ្ធិក្ដីច�ត្តតដឹល់បុ់គគល�ក្ដីដែដឹលបានុ
�ក់្ដីខ្វើនួុឯងកុុ្ដីង ចាំត្តត���័ក្ដី (សេ�
�ច់សេ��ដែ�ក្ដី) ព្រប់��នុសេប់�ចំាំបាច់
• មនុុ�េងា�នឹុងចមើងជំំងឺបំ់�ុត្តសេ�ក្ដីុុងរ�ៈសេពីលពី�រ ប់�នៃថ្មីាដំឹបូ់ងប់នាា ប់់ពី�

សេចញសេរាគ�ញ្ហាា ។ ព្រប់��នុសេប់�បុ់គគល�ក្ដីមានុសេរាគ�ញ្ហាា ជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ ឬបានុ
ប់ា�ពាល់ជាមួ�បុ់គគលដែដឹលបានុ�ើងជំំងឺ ពួីក្ដីសេគគួរពី�សេព្រ��ជាមួ�
សេវជំៈប់ណូ្ឌូ� ត្ត ឬទាំក់្ដីទ្ធិងសេ�ដែ�ុក្ដីដែណ្ឌូនំាសេវជំៈស្ថាស្រ្តា�ត សេហ��គួរ�ក់្ដីខ្វើួនុឯងក្ដីុុង
ចាំត្តត���័ក្ដីរហូត្តទាំល់ដែត្តមានុការប់ញ្ហាៈ ក់្ដីចា�់��់ពី�សេវជំៈប់ណូ្ឌូ� ត្ត។

ការសេល�ក្ដីក្ដីមព�់ការ�ល់ដឹឹង
• ការសេល�ក្ដីក្ដីមព�់ការ�ល់ដឹឹងអំពី�ព័ីត៌្តមានុពាក់្ដីព័ីនុិ គឺជាវ �ធ�ស្ថាស្រ្តា�តដែដឹល

មានុព្រប់��ទ្ធិិភាពីក្ដីុុងការសេធវ�ឱ្យយបុ់គគល�ក្ដីមានុការ�ល់ដឹឹងអំពី�ការអនុុវត្តត
វ �ធ�ស្ថាស្រ្តា�តទ្ធិប់់ស្ថាើ ត់្តជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ ក៏្ដីដូឹចជាសេ�ើ��នឹុង�ំណួ្ឌូរ    សេ�េងៗ�ង
ដែដឹរ។ 

• អាចសេព្រប់�ព្របា�់អុ�ដែមាល ប់� វ �សេដឹអូប់ងាា ញ នុ�ងការសេព្រប់�ព្របា�់ប់ណ្ដាត ញ
ទំ្ធិនាក់្ដីទំ្ធិនុង�ងគម សេដឹ�មី�ដែចក្ដីរដំែលក្ដីព័ីត៌្តមានុជាមួ�បុ់គគល�ក្ដីអំពី�
សេ�លការណ៍្ឌូដែណ្ឌូនំាទំាំងសេនុ� ក៏្ដីដូឹចជាសេ�លការណ៍្ឌូដែណ្ឌូនំាសេ�េងៗ សេទ្ធិៀត្ត
ព្រពីមទំាំងប់នុតតាម�នុព័ីត៌្តមានុថ្មីី�ៗប់ដែនុាម។

�ព្រមាប់់ការដែណ្ឌូនំាអំពី�ជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ នុ�ងធនុធានុសេ�េងៗសេទ្ធិៀត្ត �ូមចូលសេម�ល
សេវប់ស្ថា�៖ waterpartnership.org.au/our-offering/covid-19

�ព្រមាប់់ព័ីត៌្តមានុលំអ�ត្ត នុ�ងព័ីត៌្តមានុថ្មីី�ៗអំពី�ជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ �ូមសេម�លការដែណ្ឌូនំា
រប់�់អងគការ�ុខ្វភាពីពី�ភិពីសេ�ក្ដីអំពី�ជំំងឺកូ្ដីវ �ដឹ-១៩ �ព្រមាប់់ស្ថាធារណ្ឌូជំនុ។

សេរៀប់ចំសេ��ងសេ��៖
Australian Water Association, Water Services Association of Australia and WaterFutures

សេព្រកាមក្ដី�ចូ�ំព្រទ្ធិពី�  Australian Water Partnership.
�ព្រមាប់់ទំ្ធិនាក់្ដីទំ្ធិនុង�មាគមអុក្ដី�គត់្ត�គង់ទឹ្ធិក្ដីស្ថាា ត្តក្ដីមពុជា 

អុក្ដីស្រ�� �ង់ ដែបុ់រណ្ដាឌ្ឍ�នុ
ព្រប់ធានុដែ�ុក្ដីទំ្ធិនាក់្ដីទំ្ធិនុង  

មជំឈមណូ្ឌូលភិុំសេពីញ , អ�រ F, ជាន់ុទ្ធិ�2, ប់នុាប់់សេលខ្វ. 269, វ �ថ្មី��សេមតច�ុធារ�  �ងាើ ត់្តទ្ធិសេនុើបាស្ថាក់្ដី          
ខ្វណូ្ឌូចំការមនុ ភិុំសេពីញ

Tel: (+855) 17 800 678 (សេលខ្វ�ា ល់ខ្វើួនុ), (+855) 17 799 337, (+855) 70 799 337                       
 ឬ (+855) 97 7179 943 (សេលខ្វការ �យ៉ាល័�)

bernadin.sang@cwa.org.kh | www.cwa.org.kh
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