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�រេ្រត�មប្រម �ង�មនុ 

• ប�� សីំណួរមុនេពលេធ� ើ�រ េដើម្ប ីឱ្យ�នដងឹ�្រ�កដអំពបីរ ���ស�រ�រ 
ទី�ំង �រេរៀបចលំំេ��� នរមួ�� ពីមនុ �េដើម  

• ���ន�រេ�រព�ម�រកណំត់េ��ច់េ�យែឡកខ� �នឯង 
្របសិនេបើ�ំ�ច ់(ពី្របេទស�� ឬកែន�ងេធ� ើ�រពមីុន) 

• ឱ្យ�នដឹង�្រ�កដអំពី�រេរៀបចលំំេ��� នស្រ�ប់បគុ�លិក - 
រមួ�នកែន�ង�� ក់េ�រមួ��  �រេរៀបចអំ�មយ័ �េដើម 

• �ក់ជូនែផន�រ្រគប់្រគងសុខ�ពេ� Qld Health 
(www.covid19.qld.gov.au) ្របសនិេបើ 
អ�កនឹងេ្របើ្រ�ស់កម�ករមកេលងកម�ន�ែដលេធ� ើដំេណើរពតីបំន�់ងត្ប� ង្រប
េទសអូ្រ�� លី (NSW, VIC,Tas ឬ SA) 

• និេ�ជតិ�ងំអស់្រត�វឆ�ង�ត់វគ�បណ� � ះប�� លែណ�ំឱ្យ�� លអ់ំពសីុវត��ិព
ម� �ប��រ និង�រអនុវត�អ�ម័យ�មូល�� ន 

អ�មយ័េ��មកែន�ង�ជីវកម� 

• �រ្រត�តពនិិត្យសតីណុ� �ពបគុ�លកិ�ងំអស់ មនុេពលប� �រេវននីមួយៗ 
• ទឹកអ�មយ័/�ប៊ូ  នងិទឹក�ងៃដ�ន�កេ់��ម្រចកចូល 

និង្រចកេចញពី�នយន�ដឹកជ�� �ន េ�ង�ក់ស�� រៈ កែន�ងបរ �េ�គ��រ 
• �រ�ងស�� ត 

និង�រស�� ប់េមេ�គ�េទៀង�ត់េ�កែន�ងប៉ះ�ល់�្រប�ំ (កែន�ងេធ� ើ�រ 
ៃដ�� រទូទកឹកក ៃដ�� របង�ន់ តុបរ �េ�គ��រ ក�ល�៉សុនីទកឹ - 
អប្បបរ�្រប�ំៃថ� 

• �រ�ត�ុងស�� ប់េមេ�គ និងកែន្សងេសើមជូតស�� តៃដ 
េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ង�នយន��� (រមួ�ងំ្រ�ក់ទ័រ ម៉ូ តូកង់បួន 
និងម៉ូ តូកង់បួន�នកែន�ងអង� �យែតមួយ ) - 
េដើម្បសី�� តៃដចង� �ត�នយន�មុន នងិេ្រ�យបុគ�លិក�� ក់ៗ 

• �ត់បន�យបុគ�លិកេដើរឆ�ង�ត់េ�វ �ញេ�មកេ�ទី�ល ឬកែន�ងេវចខ�ប ់
• �៉ស់�ក�់រ�រមខុ ្រត�វេ្របើេ�ក� �ងកែន�ងែដលបទិជតិ (ឧ�ហរណ៍ កែន�ង

េវចខ�ប់) 

�រ្រគប្់រគងបគុ�លកិ 

• �រឈប់ស្រ�កបរ �េ�គ��រកំណត់េពលតៗ��  
• រក�្រក �ម�រ�រស� តិេ�រមួ��  រមួ�នលំេ��� ន �រដកឹជ�� �ន �រ�ត់ 

ឬេបះ និង/ឬ �រេវចខ�ប។់  
• ក� �ងករណីែដល�ចេធ� ើេ��ន និេ�ជតិ ្រត�វ្របតបិត� ិ�រេ��� យពី��  1.5 

ែម៉្រត 
• ផ�ល់�� កស��  និងឧបករណ៍ (�ប៊ូ  នងិ/ឬ ទឹកអ�ម័យ�ងស�� តៃដ) 

ែដល�ក់ទងនងឹអ�ម័យេ�កែន�ង�ំ�ច់�ងំអសេ់�កែន�ង�ជីវកម� 
និងកែន�ងេផ្សងេទៀតែដលបគុ�លកិ្របមូលផ� ��ំ�  
រមួ�នកែន�ងបរ �េ�គ��រ បង�ន់ លំេ��� ន�� ក់េ�រមួ��  

• ���បគុ�លកិ �ងស�� តៃដ និង/ឬ 
េ្របើ្រ�ស់ទកឹអ�ម័យ�ងស�� តៃដេ�េពល�សមរម្យ 
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រមួ�ន�មក្រមតិអប្បបរ�៖ មុនេពល�ប់�នផ់លតិផល 
ប�� ប់ពីេ្របើបង�ន់ មនុ និងេ្រ�យ�របរ �េ�គ��រ េ្រ�យេពលជក់�រ � 
េ្រ�យេពលក�ក និងក�� ស់ នងិេ្រ�យេពលប៉ះ�ល់មខុរបសពួ់កេគ 

• និេ�ជកិ��� ក់ែដល�នសីតណុ� �ពខ�ស់ (38 អង�េស) 
្រត�វែតប�� �នេ�ផ�ះឱ្យស� ិតេ�េ�យែឡកខ� �នឯង នងិនិេ�ជតិេផ្សងេទៀត 
ែដលស� តិេ�ក� �ង្រក �ម�រ�រែតមួយ ឬកែន�ង�� ក់េ�រមួ�� ។ 
េ្រកើនរ�លកឹនិេ�ជតិឱ្យេ�ផ�ះ ្របសនិេបើពួកេគ�ន�រម�ណ៍� 
មិន្រស�លខ� �ន។ 

• ជ្រម �ញេលើកទឹកចិត�ឱ្យនិេ�ជតិ បិទមុខរបសពួ់កេគេ�យេ្របើ 
្រក�សអ�ម័យ នងិ/ឬ ក� �ងែកងៃដបតប់ិទរបស់ពួកេគ 
្របសិនេបើពួកេគក�ក ឬក�� ស់ េហើយ្រត�វ�ងស�� តៃដ 
ឬ�ងស�� ប់េមេ�គៃដរបសពួ់កេគេ�េពលេ្រ�យមក ។ 

�រ�យ�រណ៍ 

• េ�គស��  - ្រគ �នេ�� ខ� �ន ក�ក ឈឺបំពងក់ នងិដេង� ើមខ� ីៗ  
• ្របសិនេបើបុគ�លិក�� ក់ប�� ញ��នេ�គស�� ៖ 

1. កំណតប់ុគ�លិកេនះឱ្យេ�េ�យែឡក�� មៗ 
1. េ�ទូរសព័�េ�្រគ�េពទ្យ GP ឬែផ�កសេ��� ះ ប�� ន់ 

េដើម្បឱី្យពួកេគ�ចេរៀបចសំ្រ�ប់ �រមកជួបពិនតិ្យ 
2. ្របមូលពត័�៌នស�ំន់ៗពបីុគ�លិក 

េដើម្បកីំណត�់ររ �ក�ល�លស�� នុពល រមួ�ន្រក �ម�រ�រ 
កែន�ង�� ក់េ� �រដឹកជ�� �ន ប�� ញ�រ�រសង�ម 
�រទញិអី�� ន់េ��ង �េដើម 

3. និេ�ជតិ�ងំអស់ែដល�ច 
ប៉ះ�លជ់តិស� ិទ��មួយស�ជិកបុគ�លិកែដល�នជំង ឺCOVID-19 
ែដល�នប�� ក់ នងឹ្រត�វកំណត់េ�េ�យែឡកខ� �នឯងរយៈេពល 14 ៃថ� 

4. ្របសិនេបើេគរកេឃើញ� 
និេ�ជតិែដល្រត�វ�នេធ� ើេ�គវ �និច�យ័��នឆ�ងជងំឺ COVID-19 
េ�កែន�ងេធ� ើ�រ  និេ�ជិតេនះ�ច�ន�រ�ម�រសំណងបគុ�លកិ 

• ្រត�វ�ងស�� ប់េមេ�គឧបករណ៍�ងំអស�់� មៗ ែដល្រក �ម�រ�រ�ងំអស់ 
េ្របើ្រ�សអ់�រមួ�មួយ ដូច�បន�ប់ទកឹ កែន�ងបរ �េ�គ��រ រេទះរញុ 
និងឧបករណ៍ 

• រក�ជូនដណឹំងដលឧ់ស�ហកម� 
េ�យេ�ទូរស័ព�េ�ប�� ញទូរស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ សេ��� ះប�� ន់អូ��� លី 
(Berries Australia Emergency hotline)៖ 1300 201 713 ឬ IDO 
េ�មូល�� នរបសអ់�ក។ 
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