
គោលការណមូ៍លដ្ឋា នសម្រាប់ការពារពកូីវដី-១៩ (វវ សគធននកមម) 

វី រុ ស កូ  ុណូាថ្មី SARS-CoV-2 បង្កឲ្យមានជំងឺ្ដែលគេគៅថា កូវដី-១៩ 

• វី រុ ស កូ  ុណូា មានកាុឆ្លង្កម្រិតខ្ព  ់ េឺមានន័យថា វាវុ រកលលដាលគដាយងាយម្ ួល

បំផសត កន ុង្ចំគណាររនស ស 

• វី រុ ស គនេះ បង្កឲ្យមានគលេ ញ្ញា ម្ គែៀង្គ្នា នឹង្ជំងឺ្ផ្តា សាយឬផ្តា សាយធំ គ ើយបន្ទា ប់

រក វាបង្កឲ្យមានបញ្ញា ែគង្ា ើរកាន់ដតធងន់ធងុ 

• កូី រែ-១៩ េឺជាជំងឺ្ដែលបង្កគ ើង្ គៅគេលដែលវី រុ ស កូ  ុណូាបគញ្ញោ តម្បេ័នធភាេសាស ំកន ុង្លង្កាយុប ់

គយើង្ ឲ្យមានម្បតិករមខ្ល ំង្ម្ជលុ គៅ មាល ប់វី រុ ស គន្ទេះ 

o ចំណស ចគនេះ បណាា លឲ្យមានលកខខ្ណឌ ធងន់ធងុខ្ល ំង្  ម្មាប់ម្បេ័នធែគង្ា ើរុប គ់យើង្ ដែលគធវ ើឲ្យ

មានកាុេិបាកែកែគង្ា ើរ 

• អ្ាកណាក៏អាចទទួលជំងឺ្កូី រែ-១៩ គន្ទេះដែុ ប សដនាវាប េះពាលែ់លរ់នស សតារដបបគផសង្ៗគ្នា  

o រនស សរួយចំនួនមានគលេ ញ្ញា កម្រិតរធយរប សគណាណ េះ ែូចជាផ្តា សាយ គ ើយបន្ទា ប់រកក៏ជា េះ

វី ញ គដាយងាយម្ ួល 

o ប សដនា  រនស សរួយចំនួន ទទួលុង្ជំងឺ្ផ្តា សាយធំធងន់ធងុនិង្មានកាុឈឺចាប ់

o រនស សខ្ល េះគទៀត អាចសាល ប់ 

▪ កូី រែ-១៩ អាចបណាា លឲ្យមានកាុសាល ប់  ម្មាបរ់នស សដែល៖ 

• មានីយ័ចំណា  ់

• មានម្បេ័នធកាុពាុភាេសាស ំទន់គខ្ោយឬរិនវុ ងង្មា ំ

• រិនបានេាបាលទាន់គេលគីលា 

• ម្កីម្ក និង្រិនមានអាហាុ និង្ជីីជាតិ និង្/ឬលំគៅដាា នម្េប់ម្គ្នន់ 

• ម្កីម្ក និង្រិនទទួលបានកាុដថ្ទា ំសខ្ភាេលអ  ឬរិនអាចលលលក ម្មាប់កាុចំណាយ

បាន 

ជំងឺ្កូវដី-១៩ មានុយៈគេលេី ២ ែល ់១៤ លថ្ង រសនគេលគច គលេ ញា 

• “ុយៈគេលរសនគច គលេ ញ្ញា ” មានន័យថា ជាគេលគីលាចគន្ទល េះេកីាុចាបគ់ផាើរទទួលវី រុ ស កូ  ុណូា និង្

កាុចាបគ់ផាើរគច គលេ ញ្ញា លនជំងឺ្កូី រែ-១៩ 

o កន ុង្អំ្ ុង្គេលគនេះ អ្ាកអាចធ្លល ក់ខ្ល នួឈឹ, អ្ាកអាចជា េះគ ើង្វី ញ  ឬអ្ាកអាចុកគ ើ ថារិន

មានជំងឺ្កូី រែ-១៩ 

o គ តសែូគចាេះគ ើយ បានជាុយៈគេលលនកាុដាក់ឲ្យគៅដាច់គដាយដ កគនេះ មានុយៈគេល១៤លថ្ង 

• រនស សរួយចំនួន បងាា  គលេ ញ្ញា បន្ទា ប់េីកាុឆ្លង្បាន ២ ឬ ៣ លថ្ង 

• រនស សរួយចំនួន រិនមានបងាា  គលេ ញ្ញា ុយៈគេល ១០ ឬ ១២ លថ្ង គទ 

• រនស សរួយចំនួនតូច រិនមានបងាា  គលេ ញ្ញា អ្វ គីសាេះ ប សដនា  គៅដតអាចចរលង្ែល់រនស សគផសង្

គទៀត 

វី រុ ស កូ  ុណូា អាចចរលង្តារុយៈសាុធ្លតសលីេីកន ុង្លង្កាយ េីរនស សដែលមានវី រុ ស គនេះ ជាេិគ   ជាតិ

សាុធ្លតសលីឬែំណក់តូចៗ កន ុង្ទម្រង់្ជាកំហាកដែលគច េីកាុកអកឬកាុកណាា  ់។ 

ម្ប ិនគបើមានែណំក់ែសំតូចៗ ដែលមានផទ ុកវី រុ ស កូ  ុណូា រកប េះផ្តា លចំ់ម្ចរសេះ មាត់ ឬដនាកុប គ់យើង្ 

គន្ទេះគយើង្អាចនឹង្ឆ្លង្វី រុ ស គន្ទេះ។ 

• កាុុកោេមាល តលង្កាយេគី្នា ចមាង យ ២ដរ ម្ត ម្តូីបានដណន្ទំឲ្យអ្នសីតាគែើរបកីាត់បនថយហានិន័យេកីា

ុឆ្លង្គនេះ 

• អ្ាកម្តូីដតកអកឬកណាា  ់ដាក់គលើដកង្លែុប អ់្ាក គែើរបីទប់សាក ត់កសឲំ្យមានែំណក់តូចៗណារួយ ចូល

គៅកន ុង្ខ្យលឬ់គៅគលើអ្ាកែលទគៅជសំី ញ អ្ាក 

• គនេះក៏ជារូលគ តសដែលនុណាមាា ក់ឈឺអ្វ ីរួយ ែូចជាផ្តា សាយ េួុពាក់មា  រសខ្ 

o មា  រសខ្ នឹង្ទប់រិនឲ្យែំណក់តូចៗគន្ទេះ ខ្ា តគៅណា គៅគេលដែលគយើង្កអកឬកណាា   គែើរបីកសំ

ឲ្យវាឆ្លង្គៅអ្ាកែលទ 



• ឥ ូី មានកាុផាលគ់ោបលថ់ា ម្េប់គ្នា ម្តូីដតពាក់មា  រសខ្ គៅគេលគច គៅគម្ៅ និង្/ឬ គៅគេល

មានទំន្ទក់ទំនង្ជារួយរនស សគផសង្គទៀត 

o មា  រសខ្ នឹង្ជួយទប់រិនឲ្យែំណក់តូចៗទាងំ្គន្ទេះ ចូលគៅកន ុង្មាត់ឬម្ចរសេះុប គ់យើង្ 

▪ គដាយសាុដតកង្វេះមា  គីជជសាស្ត ា គន្ទេះ មា  គីជជសាស្ត ាទាងំ្គនេះ េួុដតម្តូីគម្បើគដាយបសេគលិក

គីជជសាស្ត ា និង្បសេគលិក សខ្និបាល ដែលកំេសង្គធវ ើកាុងាុោ ង្ខ្ល ំង្កាល  គែើរបី គស្តងាគ េះគយើង្

គៅកន ុង្ម្គ្នលនកាុលតតាតគនេះបានគ ើយ 

• គយើង្អាចគម្បើមា  ដែលគធវ ើេីកបា និង្ មាា ុៈគផសង្គទៀតដែល រុរយក៏បានដែុ 

o មា   េួុមានបីម្ ទាប់ គែើរបីឲ្យវាមានម្ប ិទធភាេ កន ុង្កាុ៖  

▪ ចាប់ែំណក់តូចៗគៅម្ ទាប់ខ្ង្គម្ៅុប ម់ា   គែើរបីលលងំ្វាកសឲំ្យចូលគៅកន ុ

ង្មាត់ឬម្ចរសេះុប គ់យើង្ 

▪ ចាប់ែំណក់តូចៗ គៅខ្ង្កន ុង្មា  ុប គ់យើង្ ែូគចាេះគ ើយ ែំណក់តូចៗដែល

គយើង្កអកឬកណាា   រិនអាចចូលគៅកន ុង្ខ្យលប់ានគទ 

o គយើង្ម្តូីកាុោ ង្គហាចណា ់ េីុម្ ទាប់  ម្មាប់កាុកាុពាុគនេះ គ ើយបីម្ ទាប់

កាន់ដតមានម្ប ិទធភាេខ្ល ងំ្ណា ់ 

▪ លទធភាេរួយគទៀត េឺមា  រសខ្េីុម្ ទាប់ ដែលមានគហាគ  រួយ  ម្មាបដ់ាក់

ម្កដា គម្បើុចួដែលអាចគបាេះគចាលបាន 

o មា  រសខ្ដែលមានដតរួយម្ ទាប់ រិនមានម្ប ិទធភាេគទ េីគម្ពាេះែំណក់តូចៗគនេះ 

អាចេុគលើគ្នា  គ ើយគលចគច ឬគលចចូលបាន ដែលជាកាុបគង្ក ើនហានិន័យលនកាុ

ឆ្លង្ឬចរលង្គៅអ្ាកែលទបាន 

• វី រុ ស កូ  ុណូា អាចអ្ដណា តគៅកន ុង្ខ្យល ់ជាែណំក់តូចៗ ដែលអ្ដណា តគៅកន ុង្ខ្យល់ុ យៈគេល៣០ន្ទទ ី

និង្ម្បដ លជាអាចុ ូតែល៣់គមា ង្ 

• េឺវាែូចជាស្ត ា យ (spray) បា ដ់ែុ (ឧទា. ស្ត ា យគធវ ើឲ្យខ្យលម់្  ់ថាល , ស្ត ា យបំបាត់កល ិន, ទឹកអ្ប់, 

ស្ត ា យកំបាត់រូ ) េឺវាបគង្ក ើតជាែំណក់តូចៗអ្ដណា តគៅកន ុង្ខ្យល់។ ែំណក់តូចៗដែលមានវី រុ ស 

កូ  ុណូា អាចអ្ដណា តគៅកន ុង្ខ្យលប់ាន 

▪ ែូគចាេះ កាុពាក់មា   មានសាុៈ ំខ្ន់ណា ់ 

• គនេះរិនដរនមានន័យថា វី រុ ស កូ  ុណូា “ឆ្លង្តារខ្យលគ់ន្ទេះគទ”  

o វី រុ ស កូ  ុណូា រិនដរនអ្ដណា តគៅកន ុង្ខ្យលម់្េប់គេលគីលាគន្ទេះគទ 

o វី រុ ស កូ  ុណូា រិនគៅកន ុង្ែគង្ា ើរុប គ់យើង្គទ 

o អ្ាករិនដរនែកែគង្ា ើរម្ ូបវី រុ ស កូ  ុណូាគដាយផ្តា លគ់ៅកន ុង្ខ្យលគ់ៅគទ វាេឺជាសាុធ្លតសលីជា

ែំណក់តូចៗ ដែលមានទរងន់ធងន់ 

▪ ែំណក់តូចៗគន្ទេះ ជាចសង្គម្កាយ វានឹង្ធ្លល ក់គៅគលើែី ឬគៅគលើលផាអ្វ ីរួយគផសង្គទៀត 

រនស សដតង្ប េះពាលម់្ចរសេះនិង្មាត់ ជារួយនឹង្លែជា ឹកញាប់ ជាេិគ   គៅគេលដែលេួកគេមាន

ជំងឺ្ផ្តា សាយធំដែុ។ ម្ប ិនគបើគយើង្ឆ្លង្ី រុ ស កូ  ុណូា គន្ទេះែំណក់តូចៗគន្ទេះ ដែលមានវី រុ ស  អាចគៅគលើលែុប ់

គយើង្បាន។ 

• ែូគចាេះ តារុយៈកាុប េះពាលល់ែ វាអាចចរលង្វី រុ ស កូ  ុណូាុវាង្រនស សនិង្រនស សបាន 

o គយើង្ប េះពាលល់ែ បន្ទា ប់រក គយើង្ប េះពាលម់្ចរសេះ មាត់ ឬដនាកុប គ់យើង្ គ ើយវាឆ្លង្ 

▪ ែូគចាេះ គយើង្ម្តូីឧ ោ ល៍ាង្លែឲ្យបាន ឹកញាប់ ជារួយសាប ូ និង្ទឹក ឲ្យបានោ ង្គហាច

ណា ់ ២០ី ញន្ទទី 

• ម្ប ិនគបើគ្នម នសាប ូ និង្ទឹកគទ គយើង្េួុគម្បើទឹកលាង្លែកំចាត់គរគលេដែលគធវ ើេីអាល់

កសល 

• ម្ប ិនគបើគយើង្ប េះពាលម់្ចរសេះឬមាត់ ជារួយលែុប គ់យើង្ គ ើយបន្ទា ប់រក គយើង្គៅប េះបងាក ន់លែទាវ ុ

ឬលផាអ្វ ីគផសង្គទៀតគន្ទេះ វី រុ ស អាចគៅគៅគលើបងាក ន់លែទាវ ុនិង្លផាទាងំ្គន្ទេះបាន 

o បន្ទា ប់រក រនស សដែលប េះពាលប់ងាក ន់លែទាវ ុនិង្លផាទាងំ្គន្ទេះ អាចឆ្លង្វី រុ ស គន្ទេះបាន េីគម្ពាេះ 

េួកគេនឹង្ប េះពាលម់្ចរសេះ មាត់ ឬដនាកុប ខ់្ល នួ 

▪ វារិនចរលង្តារដ បកុប គ់យើង្គទ 

o វី រុ ស គនេះ អាចមានភាេ ករមគៅគលើលផាគផសង្ៗ ុ ូតែលគ់ៅ៣លថ្ង 

▪ ែូគចាេះគ ើយ គយើង្ម្តូីឧ ោ ៍លាង្លែជារួយសាប ូនិង្ទឹកឲ្យបាន ឹកញាប់ ោ ង្គហាច

ណា ់ ២០ វី ញន្ទទី 



• ម្ប ិនគបើគ្នម នសាប ូ និង្ទឹកគទ គយើង្េួុគម្បើទឹកលាង្លែកំចាត់គរគលេដែលគធវ ើេីអាល់

កសល 

o គយើង្ក៏ម្តូី កមាា ត់គរគលេគៅគលើលែទាវ ុនិង្លផាគផសង្ៗគទៀតឲ្យបានគទៀង្ទាត់ 

ែូចដែលគយើង្បាននិោយុចួរកគ ើយថា ែំណក់តូចៗដែលមានវី ញុ ស កូ  ុណូាគៅកន ុង្ខ្យល់ ម្ប ិនគបើ

គយើង្កណាា  ឬកអក វាអាចគៅកន ុង្ខ្យល់ុ យៈគេល៣០ន្ទទ ីគ ើយអាចបនាគៅុ ូតែល៣់គមា ង្។ 

• បន្ទា ប់រកតំណក់ទាងំ្គនេះ ធ្លល ក់គៅគលើលផាគផសង្ៗ  

• វី រុ ស គនេះ អាចមានភាេ ករមគៅគលើលផាគផសង្ៗ ុ ូតែល់គៅ៣លថ្ង 

o ម្ប ិនគបើគយើង្ ប េះពាលល់ផាទាងំ្គន្ទេះ គ ើយបន្ទា ប់រក គយើង្ប េះពាលម់្ចរសេះ មាត់ ឬដនាកុប ់

គយើង្ គន្ទេះគយើង្អាចឆ្លង្ 

o ែូគចាេះ គយើង្ម្តូីឧ ោ ល៍ាង្លែឲ្យបាន ឹកញាប់ ជារួយសាប ូ និង្ទឹក ឲ្យបានោ ង្គហាចណា ់ 

២០ី ញន្ទទី 

▪ ម្ប ិនគបើគ្នម នសាប ូ និង្ទឹកគទ គយើង្េួុគម្បើទឹកលាង្លែកំចាត់គរគលេដែលគធវ ើេីអាល់

កសល 

o គយើង្ម្តូីកមាា ត់គរគលេគៅគលើលផាគផសង្ៗឲ្យបានគទៀង្ទាត់  

គ ើងម្ររវូចងចាំថា៖  

• ការដ្ឋក់ខ្ល នួគៅតរឯគកាតរាា កឯ់ង ការគៅដ្ឋច់តែកគដ្ឋ ខ្ល នួឯង នងិការដ្ឋក់ឲ្យគៅដ្ឋច់គដ្ឋ 

តែក គជឺាវ សធានការានម្របសិទ្ធភាព កន ុងការកាំហរិការវរកីលលដ្ឋលននជាំងកូឺវដី-១៩ 

• តាមរ ៈការដ្ឋក់ឲ្យគៅឯគកាតរាា ក់ឯងគនេះ គឺជាការគនវ ើឲ្យានឱកាសរចិរួចសម្រាប់ការវរកីលល

ដ្ឋលននវវ សរសសកូរ ណូា 

• តាមរ ៈការគៅដ្ឋច់តែកគដ្ឋ ខ្ល នួឯង, ការដ្ឋកឲ់្យគៅដ្ឋច់គដ្ឋ តែក ការរកាគាា រលងកា  

និង (គៅគពលតដលអាចគនវើបាន) ការគៅផ្ទេះគ េះ គឺគ ើងទាំងអសោ់ា  ជួ ការ់បនថ ឱកាសមនិឲ្យ

វវ សរសសកូរ ណូាវរកីលលដ្ឋល ពីមនសសសាា ក់គៅមនសសសាា ក់គទ្ៀរបាន 

• វវរីសសកូរ ណូា នងឹោម នកតនាងគៅគទ្! 

• គៅគពលតដលវវរីសសកូរ ណូា មិនអាចរកមនសសសថ្មីគដើមបចីមាងគៅគទ្ គពលគ េះគ ើងអាចម្ររួរម្រតានិង

បង្រ្កា បជាំងកូឺវដី-១៩បាន … គហើ ចសងគម្រកា វានឹងគៅបារ់អស។់ 

សូមចងចាំថា គ ើងកាំពសងម្រប សទ្ធម្របឆាំងនឹងជាំងកូឺវដី-១៩ទាំងអស់ោា ។ គ ើងមិនតមនកាំពសងម្រប សទ្ធ

ម្របឆាំងមនសសសតដលឆ្ាងវវ សរសសកូរ ណូាគ េះគទ្។  


