
 

ត ើជងំកូឺរ ណូាវរីុសឆ្ន  ំ២០១៩ ជាអ្វ ី (COVID-១៩) 

 

1. COVID-១៩ គឺជាជងំផឺ្ល វូដតងហ ើម។ 

1.1.  COVID-១៩ បណាា លមកពីវរីុសថ្មីតៅថា SARS coronavirus-2 ។ 

1.2.  ករណជីាត្រើនននជមង ឺ COVID-១៩ មានជងំឺ្ាល ឬមធ្យម។ 

1.3.  ករណីភាគត្រើនមិន ្មូវឱ្យតៅ ពនិ ិយសុខភាព 

ឬស្មាកតៅមនទ តីពទ្យ ។ 

 

2. មនសុសភាគត្រើនដដលមានជមង ឺ COVID-១៩ មានតោគសញ្ញា ្ាល។ 

2.1.  តោគសញ្ញា ទូ្តៅននជមង ឺ COVID-១៩ គឺ្ គនុតតា , កអកនងិដតងហ ើមខល ។ី 

2.2.  អ្នកជងំឺខល ះឈាឺរ់ដុំ, ឈកឺាល, ឈបំឺពង់ក, ឬោគ។ 

2.3.  តោគសញ្ញា ជាធ្មមតាតលរត ើង្បដែល ៥ 

នថ្ងបន្ទទ ប់ពីមនុសសមាន ក់្ ូវបានប ះពាល់ COVID-១៩។ 

2.4.  អ្នកជងំឺខល ះមានជំងរឺលាកសួ , ការឈឺពែុសរោីងគ , 

តែើយកន ុងករណីខលះដល់ាល ប់។ 

 

3. COVID-១៩ ្ ូវបានឆ្លងពីមនុសសមាន ក់តៅមនុសសមាន ក់។ 

3.1.  COVID-១៩ ោលដាលរវាងអ្នកដដលមានទ្នំ្ទកទ់្នំងជិ សន ទិ្ធ (្បដែល 

៦ ែវ ី ) ជាមួយគ្នន ។ 

3.2.  COVID-១៩ ្ វូបានឆ្លងគ្នន តៅតពលអ្នកកអកឬកណាា ស់។ 

3.3.  COVID-១៩ កអ៏ារោលដាលតដាយប ះតលើនផ្ទ 

ឬវ ថ ុដដលមានតមតោគតៅតលើវា តែើយបន្ទទ ប់មក  ប ះមា ់្ រមុះឬដននក។ 

 

4. អ្នកដដលមានទ្ំន្ទកទ់្ំនងជាមួយCOVID-១៩ អារឆ្លងជំងតឺនះបាន។ 

4.1.  COVID-១៩ អារតធ្វ ីឱ្យមនសុស្គប់គ្នន ឈឺ រមួទងំកមុារ។ 

  4.2.  មនុសសវយ័រណំាស់ (អាយុ ៦៥ ឆ្ន ំត ើងតៅ) នងិអ្នកដដលមានាា នភាព 

សុខភាព ជាកល់ាក់ (ដូរជាជងំឺឈាមសួ , តបះដូង,  ំរងតន្ទម, និងតថ្លើម, 

ជំងទឺ្ឹកតន្ទមដផ្អម, ជំងឺែឺ , ្បព័នធភាពាុរំុះតខោយ, ាា នភាព្បព័នធសរនស, 

ការធា ់) និងអ្នកដដលមាននផ្ទតពាះ មានហាននិយ័ខពស់  ដល់ជងំឺធ្ងនធ់្ងរ។ 



 

4.3.  អ្នកដដលបានតធ្វ ីដំតណើរតៅទ្ី្កងុ 

ឬ ំបន់ដដលជងំឺតនះបានរកីោលដាលថ្មីៗ តនះ មានហាននិយ័ខពស់ កន ុងការឆ្លងជងំឺ 

COVID-១៩។ 

 

5. មនសុស្គប់របូអារការពារខល នួពួកតគ, ្កមុ្គួារ នងិសែគមន៍ពី 

COVID-១៩ 

5.1.  លាងនដឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយាប ូនិងទ្កឹ យ ងតហារណាស់ ២០ 

វវ នាន្ទទ្ ីឬត្បើទ្កឹអ្ន្ទម័យ ដដលមានជា អិាល់កុល យ ងតហារណាស់ ៦០ ភាគរយ។ 

5.2.  តៅផ្ទះតពលអ្នកឈឺ។ 

5.3.  បាងំមា ់របសអ់្នក តៅតពលអ្នកកអក ឬកណាា ស។់ 

5.4.  តជៀសវាងការប ះដននក, ្រមុះ, និងមា ់ តដាយនដមនិាអ  ។ 

5.5.  សមាអ   នងិ សមាល ប់តមតោគ តៅកដនលងដដលប ះជាញកឹញាប់។ 

 

6. ការោលដាលនន COVID-១៩ អារបញ្ឈប់បាន។ 

6.1.  រកោភាព ឃ្លល  ឆ្ង យពីគ្នន  គឺរកោរមាង យ្បដែល ៦ ែវ  ីរវាងខល នួអ្នក 

និងអ្នកដនទ្។ 

6.2.  ្បសិនតបើអ្នក ឬនរណាមាន ក់តៅកន ុង្គួាររបស់អ្នក 

មានទ្ំន្ទក់ទ្នំងជ ិសន ិទ្ធ ជាមួយអ្នកជងំឺ COVID-១៩ សូមាន ក់តៅផ្ទះរយៈ តពល 

១៤ នថ្ង។ 

6.3.  ្បសិនតបើអ្នកមានតោគសញ្ញា  ននជងំឺផ្ល វូដតងហ ើម រមួមាន ្គនុតតា , កអក, 

ឈឺារ់ដុំ, ឈឺបំពងក់, នងិឈកឺាល, សូមតៅផ្ទះយ ងតហារណាស់ ៧ នថ្ង។ 

6.4.  ្បសិនតបើអ្នកមានតោគសញ្ញា ននជងំឺផ្ល វូដតងហ ើម, សូមពាក់ពាក់មា ស 

តៅតពលដដល តៅជុំវ នាញមនុសសតផ្សងតទ្ៀ , បំដបកខល នួអ្នកតៅកន ុងបនទប់ / 

បនទប់ទ្កឹ ដារ់តដាយដ ក ពមីនសុសតផ្សងតទ្ៀ  តៅកន ុងផ្ទះរបសអ់្នក 

(តៅថាភាពឯតកាកន ុងផ្ទះ) តែើយទូ្រស័ពទតៅអ្នកផ្ាល់តសវាដថ្ទសុំខភាព របសអ់្នក។ 

6.5.  តរៀសវាងដរករំដលករបសរ់បរផ្ទទ ល់ខល នួរបស់្គួារ ដូរជាចាន, ដកវ, 

ឧបករណ៍ ត្បើ្បាស,់ កដនសងតពាះតគ្ន, ឬដ្គតគង។ 

6.6.  តជៀសវាងការជួបជុំគ្នន ជា្កមុ។ 

6.7.  បដិតសធ្មិនឱ្យតៅតលងម ិានកា ិ, ារ់ញា ិ, និងអ្នកជ ិខាង។ 

 



 

7. ជាការសំខាន់ ដដលដថ្ទសំុខភាពឲយបានលអ ។ 

7.1.  បរ នាតភាគអាហារ ដដលមានជវីជា ិលអ  និងតដើរតរញតៅត្តផ្ទះ - 

្ ូវរកោគមាល  ពីគ្នន  រមាង យ ៦ ែវ ី ។ 

7.2.  ត្បើបតរេកវ នាទ្ា (WhatsApp, Viber, Facetime, Facebook, ការតផ្ញើារ) 

តដើមបភីាា ប់ ទ្ំន្ទក់ទ្នំង ជាមួយមនុសសជាទ្ី្សលាញ់។ 

7.3.  ដសវងរកអ្វ ីដដល្ ូវតធ្វ ី តដើមបីបនាយត្សាស ដូរជា 

ការអានតសៀវតៅរណូំលរិ ា , តធ្វអី្វ ីដដលតយើងរូលរ ិាកន ុងផ្ទះ, រមួទងំការ 

ព ់ខល នួ្បាណឱ្យបានតទ្ៀងទ ់។ 

7.4.  ត្បើទូ្រស័ពទ ឬបតរេកវ នាទ្ា តដើមបីជួយដល់្កមុ្គួារ ឬម ិានកា ិ 

្បសិនតបើអ្នក្ វូការជំនួយ។ 

 


