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េសជណ�ីែថ�ួអាណគរណ 
 

លកងសណងុំិរសាងូមងែម�ណខូវកេករងេង ចបេគះម�ខ�ីកមាវ រូ ី្ររងុខភពលខ�ពូជ 

នខមជ្ម កំ ា្ររគបគំពខរណាកែដាសខខររខបលលណែលលណេៀលេៀណ្ងេណ�លែរ�កលេច�កេរង 

ា� ក្ ររ ខូវេងចក�ីែំនបង�ីពីករ�ាេងសគបគំពខរណាក ក�ុណអបឡុណេពាករររតរ 

្ងកានខជបណឺកូវដី-១៩េខះេឡណ។ 

ងូមែេ�ណអបំ គុំដាលក្មកលេច�កេរងលងកមាវ រូ ី្ររងុខភពលខ�ពូជ  ែរ�ក 

ល �ំុ ះលណ� ានខមជ្ម កំ ា្ររគបគំពខរណាក ន កប� ខមខផីេពរ្នខលកងសណងុំិរសា 

ែដាសខងហកយន ណជររង�ររព្ មស ម�ខ�ីលេច�កេរងលងនដគូអិរវឌ្ងុំិរសាសមំខអណកិ 

មូាខរ រូងហលល្្ររងលំលលល្ជខ (UNFPA) អណកិងុខភពពរិពេពក(WHO) អណកិ GIZ 

គេលំណUSAID-EQHA  អណកិCHAI លពមាបណរ�ាជបខស លេច�កេរង េាកអខុវរ�ខរណដបលូនា ខ 

លងអ�កជបនញ ែរ�កេាកល្វល្វែលលវ ររន្�ង�ចុណេលក   ែដាាករណខណជបណឺកូវដី-១៩ 

េដម្កីគងុខភពំពខរណាកេនក�ុណលលេរងកមមុ្។     

        ងូមែេ�ណអបំគុំ្ពរេងងដាអណកិមូាខរ រូងហលល្្ររងលំលលល្ជខ (UNFPA) 

ែដាសខជស ែលលងលមមា្ភ្ែខាលពមាបណជស យលរយមែេវ រកគបលរក�ុណកេៀលេៀណខរណកេសះពុមែ 

េងចក�ីែំនបេខះ។ 
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េសជណ�េីរ�ច 
 

ជបណឺកូវដី-១៩្ជបណឺពករ�ូវដេណងមលងមចល្វេាីែដាលណ� ាមកពីេមេរគេាីែដាំខេាា ះា

SAR-CoV-2 ែដាេករេឡណេនរីលក្ណវូវខលលេរងចរខកាពីែខូ�ូ ឆ� ប២០១៩ េហ សខ

កីរាបារូាបណពរិពេពក។  

ចបំ ុ ចងបំខលបរុរអបពីជបណឺកូវដី-១៩េខះ ករ�ណភគេលចខ�ចលណ� ាឱ្ំខេរគងគស ល្ា

ពគា ខេរគងគស  េហ មរខែមខមខុង្លគលូលងុរពែរំខវខរិវ នខជបណឺេខះេរ។ មខុង្ែដាំខ

� ុកខែរេលចខ អ�កែដាំខជបណឺរ�ូវដេណងម េលះដូណ លគង េមពលូារកខរណភព្ុបេខ្ 

�ចំខវខរិវ ខមងពីមូ្មេទូាខូ ា។ 

ររខ�ខវ ង�ីពីជបណឺកូវដី-១៩េា�ង�ីំខនរផេគះេនំខកលមររ ពម យកងរក្ែដាសខចុះ

រ្ ហូរមកដាេពាេខះមរខលង ញពីកេកខេឡណខូវវខរិវ នខជបណឺូាខូ ាក�ុណេពាំខនរផេគះ

ពំខវខរិវ ខមងចបេគះាកេរលខណេករេនះេរ។ ករ�ណេមេរគពីកបេ ំ រមរខលរតវសខេគក

េឃញេរ េហ េមេរគមរខលរតវសខេគកេឃញេនក�ុណេពាលេរ�មំខនរផេគះែដ។ លកគបេហញ

ាបណេខះំខភពលសកដលល្ខរណខុងគ� លងឡះពីជបណឺរររតរេរ្ណីេរៀរដូច្ជបណឺយ� ្ លក្ី

H1N1 ឆ� ប២០០៩ ែដាលណ� ាឱ្ំខជបណឺូាខូ ាេា�ង�ីំខនរផេគះពវុីងហ្កីែដាេូេឱ្

ាកេរលខណេករំខរលមណខុងពីូមាព។ក�ុណេពាែដាកបពុណេៀលេៀណតក្េខះពវរ៌ំ ខង�ីពី 

រាលនះគានខជបណឺកូវដី-១៩េា�ង�ីែដាំខនរផេគះេនវ វ េកាណខរណពវរ៌ំ ខលង ញង�ីពីវខរិវ ាល

នខភពូាខូ ាលងជបណឺកូវដី-១៩េខះេា�ង�ីក�ុណវ វ លខ�ពូជមរខាខំ ខេនេឡ ។ 
 

 កក្ងបំុប េងសងុំិរសាងបំខី  

ជបណឺជបណឺកូវដី-១៩ របខណ្លនះគា �ំ បណ្ណេា លលេរងែដាំខលលពវខពងុំិរសាមរខាខ

 ណំបរបខណ។ កេ ចុះខូវារពភពររសាសខខរណកេលលលសងេងសងុខភពំពខរណាកក�ុណ

អបឡ ុណេពារររតរេខះខណលណ� ាេ� ំខកេកខេឡណខូវចបខសខំពខរណាកែដាលលពមខណ

រាវ រសកព �្ លក�ុណអបឡុណេពាំខនរផេគះងលំាខរណេលក ងលំា។ ដូេច�ះអ�កលគលលគណេងស

ងុំិរសាលរតវពរណេ� សខា�ររា�ខខូវារពភពក�ុណករ�ាេងសាបណេខះេនមូាប� ខខរណេន

ងហគមខអ េដម្ីី នខូវកលខ�ររសាសខខូវេងសងុខភពំពខរណាកងបំខី ។ 

�ង�ីំខនរផេគះាបណអងសមាបណអ�កែដាំខករ�ណេមេរគែដាលរតវសខលគជ កពងណ្វ ា 

ំខជបណឺកូវដី-១៩ ំខងររពរររសាសខកែេាបលលកលេប គុំភពខមង មុខេពាងលំា

េពាងលំាខរណេលក េពាងលំា េប សមលរ�ូ ាាបណកែេាបាកេរលខណេករខរណែេាប

ងុខភពរ�ូវចររ�។ 
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 េងសែេាបែរ�កងមែពគសែរលខ�រ�ា�ររភព្េងសងុខភពង�ូាដាងបំខេហ េងសែេាប 

ងុខភពរ�ូវេិរខរណលខ�ពូជដនរេរៀរដូច្ ែរខកលគម្  កកគកបេ ំ រលនផ ខ កពនសា

ជបណឺកមេរគ កែេាបេលក ក បាូរកូខខរណេងស បាូរកូខលលកលេប ងុវរយរភពខរណលងលចតល

េនែរ្េងសងុខភពង�ូារណែដ។ 

អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែព សមាបណរាលខរណលុគាិរកែដារ�ាកគបគំពខរណាកមរខា

េនពមមូាប� ខងុំិរសាពេនក�ុណងហគមខអគឺ្អ�ករ�ាេងសែេាបដាងបំខែដាលរតវកគខរណ

រ�ា�ររភពដាពសកគរេដម្លីខ�រ�ាកែេាបដា�ង�ីំខនរផេគះខរណាក។ 
េងចក�ីែំនបេខះងលំលេូេែរខកេដម្គីបលរខរណេៀលចបែរខកេលររមរុក្មុខេដម្េីរ� រល 

លែខយមេាេគាក អំ ែំនបង�ីអបពីេងសងបំខី  អបឡុណេពាំខករាបាខរណេដម្លីបេពញ

លែខយមេាតក្ែដាេរលែរចុះរ្ ង�ីអបពីកកគងុខភពេនងហគមខអ សមាបណកេូេ
 ុរពនកននក�ុណអបឡុណេពាែដាកបពុណំខករររតរ្ងកានខជបណឺកូវដី-១៩ េប េយណេទ

ពមេងចក�ីែំនបលងអណកិងុខភពពរិពេពក ងលំលក្ខូវេងសងុខភពងបំខី  សខចុះ

រ្  េននេារ ី០៥ ែខមរេុន ឆ� ប២០២០ សខពលណីកលែខយមអបពីំររកនខករ�ាេងសងបំខី ខរណ

ែរខក ុរព្ �ង�េលររមរុក្មុខខរណកេរ� រលង�ីអបពីជបណឺកូវដី-១៩។  េងចក�ីែំនបេខះខណគបលរ

ដាកអខុវរ�ងកមាភព្េគាេគងបំខី េនា� ក្ ររ ា� កេលកម្ររខរណងហគមខអេដម្េីៀលចប

េឡណវ រញខរណក្កររសាសខេងសំខងុវរយរភពខរណំខគុំភពែដាំខេនក�ុណងបំុប េងស

ងបំខី ។  េងចក�ីែំនបេខះខណលង ញអបព ីកយ� ងល�ូបសចេដម្ីក្ងុខភពលងលល្ជខ

ំខងុវរយរភពខរណក្កលខ�ករ�ាងបំុប េងសងបំខី  អបឡុណេពានខកេរ� រលេាក

រាបាជបណឺកូវដី-១៩។ េងចក�ីែំនបេខះងបេគេាអ�កេូេកងេលមចចររ�ខរណអ�កលគលលគណេន

ា� ក្ ររខរណា� កេលកម្ររ។

ំណេលកមេខះ្អខុ្ងខអននងលំលជស គបលរដាអ�កលគលលគណេងសងុំិរសាេដម្ីី ន

ខូវកលខ�ងបំុប េងសងុំិរសាងបំខី  ។ 

  ុរព្ �ង�ននងលំលងបំុប េងសងុំិរសាងបំខី  

• េូេកែកែលល ខ�កនខកលគលលគណខរណងលមលងលមមាេដម្គីបលរងកមាភពឱ្សខាខេពា 

• កបំ រ�ររភពេងសងុខភពងបំខី ខរណេូេកអខុវរ�េដម្េីូេកយ� ងល�ូេទពមរលមតវក 

• េូេកេៀលចបរីកែខ�ណងលំលករ�ាេងស 

• លេណ�រាបហូងលំលអ�កជបណឺឱ្ំខងុវរយរភពខរណលលងររពភពេនលគលកលមររ 

• េូេកពលណណងមរយភពដាអ�ករ�ាេងសឱ្សខហវង 

• ក្ឱ្ំខឱងេបសចយលក អំ ខរណល រក� នន 

• រ�ាកគបលរែរ�កហររស វរយុងលំលងុខភព្ីំយខរណលបសរសបណហររស វរយុនខកររសាេងស 

• ពលណណ ុរព្ �ង�របនករបខណេដម្គីបលរដាកេលលេងសងបំខី ឱ្សខងមលងល 
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• ពលណណកអិរសាេងសងបំខី   

• េលលលេច�កវ ររន DIGITAL េដម្េីូេកគបលរករ�ាេងសងបំខី ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

ករតេ្វពជាួឺ ក្ វ្រវ ករប�ូតួ 

កកគព�ស 

 

I. ករតេ្វពជាួឺតួ ក្ វ្រវណជាួណឺវូដី-១៩ 
១. កពរេលគះជបណឺខរណកល្វល្វក(Screen)ជបណឺកូវដី-១៩ លរតវអខុវរ�េា�ង�ីាបណអងែដាមក

ររសាេងសងុខភពលខ�ពូជពមតក្ជបខស ា្ រី កេូេេរគវ រខរចិវ ខរណកពនសា

ជបណឺកូវដី-១៩(Version 2) (MOH Dianosis and Treatment Protocol for COVID-19    

in Cambodia)។ 

២. លរតវ្កងស�ង�ីាបណអងខរណ្ចសររពអ�ក ជូខដបេ ំ លង�ង�ី េដម្ពីមបខកករ�ណ

េមេរគពម យក្កងសអបពីងុខភពរូេទ ជបណឺលលបក  (យាហ អំ  ជបណឺេលះដូណ

លលវរ�រជបណឺេលណ ជបណឺរកេនមែរ�ម ជបណឺរ�ូវដេណងម ពេមពលូារក) ងគស លគ្ខេក� ខរណេរគងគស

រ�ូវដេណងម។ អ�កែដាំខលគ្ខេក� ពេរគងគស នខរ�ូវដេណងម�ចខណលលពមជបណឺកូវដី-១៩។

�ង�ីំខនរផេគះែដាកបពុណងេនក�ុណរបលខ  ជខ្ររភគររច ងហគមខអែដាំខមខុង្េលចខ

កុះក  ម�ចខណំខវខរិវ ខមងនខករ�ណជបណឺកូវដី-១៩។ 

៣. លរតវំខលលពវខពលរជូ ខ្េលងចេដម្េីូេកលរជូ ខលនផ ខពីមូាប� ខងុំិរសាកលមររាលេទកខ

កែខ�ណមូាប� ខងុំិរសាកលមររខមង ងលំល�ង�ីំខនរផេគះែដាវ រវឌ្េទងភពមូ្ម

ខរណូាខូ ាេហ ាមាេងសពនសាកលមររខមង។ លលងរខេល�ចលុគាិរកែរ�កងមែព

េនមូា ប� ខងុំិរសាកលមររាលគសែរជូខដប ំ ណដាមូាប� ខងុំិរសាកលមររខមង្មុខ

អបពីកលរជូ ខេប ីនា�ង�ីំខេងយភពងរខ។ ក�ុណកំី�ង�ីមរខាខពេឺគះងលំា

លរតវេៀលចបលរជូ ខ។ 

    ក�ុណកំី�ង�ីពេឺគះងលំាងូមេមារបពវរី២៦។ 

ក.

• េៀលចបេ ខ�គរពខងេ�ិះងលំលលរជូ ខខរណឱងេលបណុរុកក�ុណកំីងេ�ិះលនផ ខែដា

�ចេករេឡណក�ុណអបឡុណេពាលរជូ ខ

ដូច្កេរ្ររងនងាមេលះដូណពង មំ ូាមេ ចុះភ� មី។ 

េនេពាេៀលចបលរជូ ខលនផ ខ 

• លុគាិរកេ ខ�គរពខងេ�ិះាបណអងគសែរគកំ ន ងវះករ ។ លុគិារកែដាលរតវលរជូ ខ

អ�កជបណឺាបណអងលរតវំខ យលក អំ កគខ�សខ(PPE) មុខេពាដកជរជូ ខ។ 

• អ�កជបណឺព�ង�ីលរតវគកំ ន ងវះករ (surgical mask) ក�ុណអបឡុណេពាលរជូ ខ េាះលី្អ�កជបណឺ

ព�ង�ីមរខសខគកេនេពាចូាងលំកក�ុណមខផីេពរ្កាេប  ។ 
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• ក�ុណអបឡុណេពាលរជូ ខ លលងរខេលលរតវកងលលរ�ូ ាខ្ាេប សឡុណខរណ នំ ង លរតវងល     

លរ�ូ ាេប េ�មី េដម្កីរលខយ វុីងេចញពមរ�ូវដេណងមកខែរ �ំ បណ ក�ុណកំីអ�កជបណឺ

ខេះអុកងីុែងខកខែរ �ំ បណ េហ ពរសកដកដេណងម។ លុគាិរកលរតវគកំ ន ង N95 

ខរណេល្មនដ។ 

• ក�ុណអបឡុណេពាលរជូ ខ លលងរខេលមរខបសច លរតវេចៀងសណកដកអុកងីុែងខែដាជស ដា

កដកដេណងម ។  

ខ. េ ខ�គរពខងេ�ិះងលំលលរជូ ខ

• លរតវង �ំ រនរផំ ណក�ុណលងេ ខ�ងេ�ិះងលំលលរជូ ខេប េលលង ែំ ងលំលកគខ�សខ

(PPE) មុខេពាលរជូ ខពីមូាប� ខងុំិរសាកលមររាលេទកខមូាប� ខងុំិរសា

កលមររខមង។ 

 ៖  

• េពាមកដាមូាប� ខងុំិរសាកលមររខមងលុគាិរកងេ�ិះលនផ ខលរតវេបះង ែំ ងលំល

កគខ�សខ (PPE) ខរណេសះេាេប អខុេពមេទពមេគាក អំ ែំនបខរណ

ពណនដ។ 

• លុគាិរកេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខលរតវគកង ែំ ងលំលកគខ�សខ(PPE)េាី មុខេពាេូេដបេ ំ 

លរឡលមកវ រញពមេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខែរមស  េហ លរតវេបះេចញេនេពាលរ�លភករច� 

• លរតវង �ំ រង ែំ ខរណល រក� ែដាសខេលលក�ុណអបឡុណេពាលរជូ ខពមេគាក អំ ែំនបនខ

កង �ំ រ។ លរតវង �ំ រេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខភ� មលនផ លពីលរឡលមកដាមខផីេពរ្លង

ខ�សខវ រញ។ ពវរ៌ំ ខាម�ររ

៤. �ង�ីែដាំខកងណ្វ ារ�ណជបណឺកូវដី-១៩ បសចលរតវរ�ា នំ ងកគ ខរណពនសាេនកែខ�ណ

ពនសាបចេប ែឡកពីអ�កជបណឺដនរេរៀរលលងរខេល�ច។ យលក អំ េវជជ្ �ង�បសច

លរតវងយររេនក�ុណកែខ�ណពនសាបចេប ែឡកខរណមរខលរតវសខែចក បែាក្មស អ�កជបណឺរូេទ 

េរ្ណេរៀរសខេឡ ។លរតវង �ំ រយលក អំ មុខេពាេលលយលក អំ ាបណេខះងលំលអ�កជបណឺេរ្ណ

េរៀរ។អ�កជបណឺព�ង�ីាបណអងែដាសខចូាងលំកក�ុណមខផីេពរ្លរតវររសាកអល បពីអ�ករ�ា

េងសក�ុណកអខុវរ�អនមវ  (ពណនដ) ឱ្សខលរមលរតវ ។ 

ងូមេមាយលងមមខ�១ - កង �ំ រេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខ

ខរណយខ ខ�លរជូ ខអ�កជបណឺ។ 

៥. យលក អំ កគខ�សខ(PPE)៖ អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពែដាគកពវខពខណកែេាបអ�កជបណឺ

យផ ាលរតវែរេលលយលក អំ កគខ�សខ (PPE)ឱ្សខលរមលរតវពមេគាកែំនបង�ីពីខរររវ រូ ី
លលររលរ�រង�ណបង�ីពីកល� ខរណកលរមរពរខររ្កចម�ណេរគជបណឺកូវដី-១៩េនមូា ប� ខ

ងុំិរសាខរណកែខ�ណែេាបអ�កជបណឺេនកមមុ្។ងលំលអ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពែដារ�ា

េងសេប យផ ាដា�ង�ីែដាក�ុណកំីងណ្វ ាសខរ�ណេមេរគេខះលរតវអខុវរ�ដូចរេទ ៖

�វែវណំខនដែវណ នំ ងេវជជ្ �ង�ងលំលរ�ាេងសដាអ�កជបណឺាបណអងពសបណ នំ ង N95/P2 
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(េលអ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពលរតវសខចូាសមេប យផ ាេនក�ុណខីររវ រូ ីនខ Aerosolដូច្ក

លឺរេង�ងាពកបវក  ករ�ាឱងេេប េលលលបពណខ្ា ព CPR ) ែវ នខពកគែិ�ក

ខរណេល្មនដ �្ រ។ 

៦. ងលំលអ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពែដារ�ាក កចររ�រុកបកដា�ង�ីែដាមរខំខេរគ 

ងគស នខករ�ណេមេរគក�ុណមូាប� ខងុំិរសាយលក អំ កគខ�សខ PPE បសចលរតវេលល
ពមង�ណប កលល្ណលល វរ�ខរណស រនម�វខរិវ  ។ កគកយលក អំ កគខ�សខ PPE 

ងលំលរបនករបខណ្មស អ�កជបណឺាបណអងគឺ�លងវ េាភព�ចកសខនខយលក អំ កគ 

ខ�សខ PPE េនក�ុណមខផីេពរ្លងខ�សខ ខរណកវ រខរចិវ យផ ាខ�សខអបព ីវខរិវ នខកលលពម

េប អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែព។ 

ងូមេមា

េល្មនដខរណ�វកគលរតវគកក�ុណេពារ�ាកែេាបែដា�ចគកពវខពខណកលនះគា 

ាម វរយុរវ កបវក  ពមក រកេនម រក បអរាពមំរ  កលូមាម រតខពំ រង្ូខ

ខរណង �ំ រាេ ំង។  

េគាកែំនបង�ីពីខរររវ រូ ីលលររលរ�រង�ណបង�ីពីកល� ខរណកលរមរពរខររ្កចម�ណ

េរគជបណឺកូវដី-១៩េនមូាប� ខងុំិរសាខរណកែខ�ណែេាបអ�កជបណឺេនកមមុ្។ 

ក�ុណដបណកការី២ខរណរី៣ នខកពេឺគះងលំា លរតវពណនដ  សបណ នំ ង សបណវះករ

�វកគ ែវ នខពកគែិ�កខរណេល្មនដ។ 

ងលំលពវរ៌ំ ខាម�ររង�ីពីកគកេនេពាណ េប អ�កណ ខរណកែខ�ណណំខេនក�ុណ

យលងមមវខ�រី២ យលក អំ កគខ�សខងលំលជបណឺកូវដី-១៩។

៧. ក�ុណអបឡុណេពានខកាករណ្មស អ�កជបណឺ អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពលរតវអខុវរ�

េគាក អំ ែំនបង�ីពីកល� ខរណកលគលលគណដូច្កពណនដែដាជស ករលខយ  

វខរិវ នខករ�ណជបណឺកូវដី-១៩។ 

  

៨. កពណង �ំ រនរផេប េលលរារររាង �ំ រ (យ. 5%  Sodium Hypochlorite (bleach))

ខរណជូរនរផេប កែខ្ណ លកបងពលកណរ្ � រមុខខរណេលក រ�ាេងសខរណលនផ លមក

លរតវពណនដ។ងូមេមា

៩. លែខយមេាកអខុវរ�កលគលលគណករ�ណេមេរគ្លលប  អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពបសច

លរតវក្ច ាំ  យន ណររច១.៥ ែមនលរេនេពារ�ាេងសេដម្កីរលខយ វខរិវ នខករ�ណ។

េាះ្យន ណណកាេប អ�ករ�ាេងសលរតវក្កពរខររ្រណក ខរណលរតវពណនដមុខខរណេលក 

លនះ�ង�ី។ 

យលងមមវខ�រី៣ - កអខុវរ�កពណង �ំ រ។ 

១០. អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពខរណលុគាិរកេរ្ណេរៀរកាលរតវក្ច ាំ  លលែវណ២ែមនលរពីគ� ពម

ែដា�ចេូេេទសខ េាះលីមរខំខវរ�ំ ខអ�កជបណឺកាេប ។ 
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II. 
គាូសរា្រព�ជករតេ្វពជាួឺតួកសាជច�រីស�� េ្វពក� ណលជាេគព

�ស�ែីដិសួះ សយរ�� ណលកំជាួឺណវូីដិ១៩ 
 

្កងស�ង�ីមុខេពាមកដាមូាប� ខងុំិរសា (យ. ពមរូងវពផេល�ច) 

េូេេរគវ រខរចិវ ក�ុណលខផលបចេប ែឡកពីរ�ូវចូាេទកែខ�ណចុះេាា ះរ�ា នំ ងវះករងលំលក 

ស រនម�យផ ា្មស �ង�ី 

 

 

 ជូខដបំ  ណែរ�កងមែព្លនផ ខ 

 កចូាងលំកេពរ្កែេាប្ ងកា 

• បក�ង�ីបចេប ែឡក 

• អខុវរ�ខអពមេគាក អំ ែំនបង�ីពីកលគលលគណខរណកល� ករ�ណេរគ 

• ជូខដប ំ ណដាលក្មកែរ�កងមែពាក 

• លលក្េយលា្មស លក្មកគជបណឺរ�ណ 

• កបំរចបខសខអ�កែេាប 

• ពនសាពមេរគងគស ែដាកេឃញ 

 កបក�ង�ីេនបចេប ែឡក 

• ែំនប�ង�ីលររ្លេទរផះេប មេូនស យផ ាខ�សខ

េល�ច(ងូមកុបេលលមេូនស េូេដបេ ំ ្ីំយ

ពេូេដបេ ំ ្មស អ�កេរ្ណ) 

 ករ�ាេងសANC ្លខ� 

• លខ�រ�ាេងសANC 

លនផ លពី យេពា១៤នេានខកសរេរគងគស 

ខរណារ�រាអវ រជជំខ។ 

• រ�ាេងសANC ពមមេូនស េរ្ណេរៀរ

ក�ុណអបឡុណេពា�ង�ី �្ កេនក�ុណរផះលលងរខេលេងស

ANC មរខ�ចពខនេពាសខ។ 

• ែំនប�ង�ីពីេាខរូងវពផលងមខផីេពរ្ 



 
11 

 

 

 ជបណកូឺវដី-១៩    

• ែំនបពីវ រូ ី្�ង�អនមវ ខរណកល� ករ�ណេរគ 

• រ�ាពវរ៌ំ ខង�ីពីជបណឺកូវដី-១៩ ។ 

 អេែីដាមរខគសេូេ 

• �ង�ីមរខលរតវេទ្ពេៀខកែខ�ណេូេក

ខរណកែខ�ណ្ីំយពជរះេ ខ�្ីំយ។ 

• កុបលសលងវ ាករណ្មស ងំជរកខរណអ�កំណេលក 

 អេែីដាគសេូេ 

• �្ កេនក�ុណរផះ។ 

• េលកលណ�សចឱ្ខ្ាេចញចូា។ 

 ាក�ខ កំ េូេេរង�គររលរមលច�ុល្ខ�ភពចុណេលក លណ�ង 

• េក� ខ�សខេាង៣៨អណ្ពលលវរ�រេក� ខ�សខពំខលគង រ�ូវដេណងមលងម

ចល្ា (ពរសកដកដេណងមក�កខរណពកឺ)  

• ងំជរកលគម្ងណ្វ ាំខជបណឺកូវដី-១៩   

• េូេដបេ ំ េទេលកលលេរងក�ុណ យេពា១៤នេាមុខ 

• ំខលសលងវ ាករណខណអ�កែដាងណ្វ ាំខជបណឺ 

កូវដី-១៩   

• លុគិារកងុំិរសាែដាលនះគាអ�កជបណឺយផ ា 

• ំខអ�កដបេ ំ ពមកសន ាក�ុណ យេពា១៤នេាមុខខណេចញេរ

គងគស  

• អ�កជបណឺចូាងលំកេពរ្ 

 យ្ ខភពេរ្ណេរៀរនខរាវ រសកែរ�កងុខភព 
្ីំយ។    

 

 

 

 

 

 

 

 កលរជូ ខ 

• ារ�រាវ រជជំខនខជបណឺកូវដី-១៩ សម្មស េរគងគស ណមស េរ្ណេរៀរ 

 មខុេពាងលំា 

• អខុវរ�រលមណកវ ររ្ុ្�ង� 

• ពមបខាកពមងគស ែដាលង ញ 

 ងលំា 

• លខផលលរតវំខខ្ាេចញចូា 

• ជបណឺកូវដី-១៩ មរខេូេឱ្ំខកយ� ង 

ល�ូេលៀលនខកងលំា

ាុះលពំខងគស លង ញពីរលមតវកនខកងលំាេប វះករ 

 

 រពីបណលង �ំ  ខរណាកេរលខណេករ 

• �ំ  ខរណាកក�ុណលខផលែរមស  

• ពរភក្ពីវខរិវ ខរណអរយលលេយជខអ្ មស នពុក �ំ   

• ែងេណករលមតវកលង�ង�ី 

េប ែរ�កេា យ្ ខភពលងជបណឺជេលមងលង�ង�ីងុខភពរ�ូវចររ�លង�ង�ី

ារ�រាេរង�ខរណងមរយភពលងលុគិារកេពរ្ 

 កលបេេកូខេប េបះ �ំ  ពរារររាជបខសងរកេបះ �ំ   

• គបលរកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   

 វ រូ ី្ �ង�ករលខយ េលគះា� ក 

• ែំនបពីអនមវ នដេលល នំ ងលសលងវ ាករណក �ំ រឆា  ពីគ� 

វ រូ ីល� េពាក�កកណ� ងេពាលនះាកេរលខណេករ។ 

 កលសលងវ ាករណ្មស អ�កែដាងណ្វ ាំខជបណកូឺវដី-១៩  

• កលសលងវ ាករណយផ ាេាងពី១៥នរី 

• កលសលងវ ាករណក�ុណលខផលលររជររេាង២េ នំ ណក�ុណរផះ។ 
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កែថងាជរៃេគពចរស្ំិណ�រួ អាឡ រួ េរិំជាួឺណវូដី-១៩ 
 

I. េវិរាណួ 
េគាលបំ ណងបំខនខកែំនបេខះ គឺេដម្ីី នាអ�ករ�ាេងសែរ�កងមែព�ចរ�ាេងស

ែេាបមុខងលំាេប កេគពខរណ្ាក�ំ យលុគាិ េដម្កីគ ងុវរយរភពលង�ង�ី លក្មលគម្ 

ខរណអ�ករ�ាេងស ក�ុណអបឡុណេពាំខករររតរ្្កានខជបណឺកូវដី-១៩។ 

ក�ុណអបឡុណករររតរ អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពខណពនយម�ចករលខយ កាករណ

្មស �ង�ីេប យផ ា េដម្កីរលខយ ករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ ែដារលមតវឱ្កពរខររ្នរផេគះខ�ះលរតវ  

េូេេឡណេប េលលពមលលពវខព telehealth េប កជែជកពមរូងវពផពវេីដអូ (របនករបខណពីច ាំ  ) 

េដម្ីី នាគា ខក�កំ ខក�ុណករ�ាេងសព�កអសាក�ុណកែេាបពមកាកបំ រ។ 

អ�ករ�ាេងសែេាបមុខងលំា លរតវេូេកវ រខរចិវ ក�ុណកងេលមចចររ�ាេរ�ង�ីណែដា�ច

ងមលងលងលំលកាវ រភគនខកណរជសលជបខសងនខកែេាបនរផេគះយផ ា (របនករបខណ) ែដារល

លរ�ូ ាាបណរបនករបខណពីច ាំ  ។ ្រូេទងលំល�ង�ីែដាំខរូងវពផែដា�ចេូេកលសលងវ 

ាករណពមរូងវពផសខ �ចំខវខរិវ ាលពីករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ េហ លរតវចណបា យ្ ខភព

វខរិវ �ចយ� ងល�ូ េនេពាំខនរផេគះកខែរ បូ ដូចេខះកស រនម�វខរិវ លរតវែរេករំខ

េនលគលេពាែដារបនករបខណ្មស អ�ករ�ាេងសេដម្ែីងេណកកែេាប។ 

ក�ុណកំីបសចកពរខររ្រណក �ង�ីមុខងលំា លរតវអខុវរ�េប កេគពខរណេូេយន ណឆល

ហវងេដម្កីរលខយ េពាេវពែដាសខចបណ ខូវគ �ំ រច ាំ  ពីគ� ១ែមនលរកខ�ះ។ 

 

II. កេររជាទីណែ�ួតួករ�ិ លេសសែថងាចរេរិស្ំិ ៖ 
• ពរេលគះជបណឺខរណពរខររ្លគល�ង�ីាបណអងេដម្ីកេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩មុខេពាចូាេទ

ររសាេងស។ 

• កបំ រចបខសខ�ង�ីចូាក�ុណមូាប� ខងុំិរសា។ 

• យ� ងល�ូកាវ រភគនខកែេាបនរផេគះមុខងលំា(លនផ លពីស រនម�វខរិវ )។ 

• �ចយ� ងល�ូពីកែេាបនរផេគះមុខងលំាេនមូាប� ខងុំិរសាេទេូេេនងហគមខអ 

ពកែខ�ណែដា�ចេូេេទសខ (ករ�ាេងសពមមូាប� ខ)។ 

• ងលំលកស រនម�ែដាមរខរលមតវវ្ពរខររ្រណក �ចេូេេនេលកលខផលែដាំខ 

ល រយកងា�។ 

• កបំ រចបខសខអ�កចូាសមគបលរដូច្នដគូ កុំ(េនេពាមកពរខររ្ែេាបនរផេគះមុខងលំា) 
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• ស រនម�កពរខររ្រណក បចេប ែឡកពីកពរេលគះពរភក្ក�ុណកែេាបនរផេគះមុខ     

ងលំា។ 

• រ�ារបនករបខណេនខណកែខ�ណ‘one-stop’ េប សមលរ�ូ ាេងសដូច្េអកូ្�ង�ឱងេ 

េរង�ាមខរណកេូេេរង�េរ្ណីេរៀរេដម្លី� មរខឱ្�ង�ីលរឡលេទមកញកសល។ 

• លរតវរ�ាេងសែេាប�ង�ីំខនរផេគះឱ្ឆា  ពីេងសជបណឺរូេទ េាះ្កងេ�ិះលនផ ខពក

ែេាបជបណឺេលកកាេប ។ លរតវំខកេាករកចររ�ឱ្លខ�កែេាប្ ង�ណប ក�ុណអបឡុណេពា

�ង�ីំខនរផេគះ េពាងលំាខរណេលក ងលំា េដម្កីរលខយ កលសលងវ ាករណ

សណអ�ករ�ាេងស្មស ខរណ�ង�ី លពមាបណនដគូ ក�ុណកករលខយ កកីរាបានខជបណឺ 

កូវដី-១៩ក�ុណមូាប� ខងុំិរសា។ 

• រ�ាកអល ប កពរេលគះពរភក្ង�ីពីពវរ៌ំ ខងុំិរសា េប រាលពអ�ករ�ាេងសែេាប

ែរ�កងមែព េនេពាលេរ�មរ�ាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំា   កអល បេខះលរតវសមលរ�ូ ា

ាបណកក្គ �ំ រងណមិ (អណិុ ឱ្ឆា  ពីគ� យន ណររច១.៥ែមនលរ)  េរគងគស  រលមណក

ងលំលកក្គ �ំ រគ� េនក�ុណរផះ   ងគស ងេ�ិះលនផ ខ។ា។ 

• រ�ាកអល បងុខភពខរណេាករកចររ�ដា�ង�ីឱ្ំខរបនករបខណ្លលប្ មស អ�ករ�ាេងស

េដម្កីរលខយ កិវ �ំ ចអបពីរាលនះគានខជបណឺកូវដី-១៩ ចបេគះ�ង�ីំខនរផេគះខរណ

ាកេរលខណេករ។ េគាក អំ ែំនបកល�  ាករណខណជបណឺកូវដី-១៩ ងលំល�ង�ី
ំខនរផេគះកាដូច្លល្ជខរូេទែដ។ 

• រ�ាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំាខរណេងសែេាបែរ�កងមែព ដា�ង�ីែដាមរខំខេចញ

េរគងគស  ជបណឺកូវដី-១៩ េហ លលងរខេល�ច កុំ ងំជរកលគម្ ខរណនដគូដនរេរៀរ

មរខគសចូាសមដបេ ំ ្មស �ង�ីេដម្មីកររសាេងសេឡ ។ 

• លខ�ករ�ាេងសខរណកពរខររ្រណក ្ូមាពងលំលេងសែេាបនរផេគះមុខងលំា លនែុខ�

លរតវ កចររ�រុកបកលែខយមេាវ រី ខកលរមរពរខររ្ករ�ណេរគ។�ង�ីាបណអងលរតវពណនដេពា

មកដាកែខ�ណណប េពាចូាលខផលពនសា េពាេចញពីលខផលពនសាខរណេពាេចញពី

មូាប� ខងុំិរសា។ 

• អ�ករ�ាេងសែេាបងមែពលរតវពណនដមុខខរណេលក េពារ�ាេងស លពមាបណពណនដភ� ម

លនផ លពីពរខររ្រណក លង�ង�ី។ ពណនដភ� មលនផ លពីេូេកង �ំ ររុ ង ែំ ខរណេលក 

េពាក�កពកណ� ង។ 

• គសករលខយ ចបខសខេាកនខកមកពរខររ្នរផេគះមុខងលំាគឺ្កងមលងលេដម្លីខយ  

ចបខសខ�ង�ីមកពរខររ្នរផេគះេនមូាប� ខងុំិរសា ែដា�ចលខយ កលលពមមុខខណ

ករ�ណេមេរគ។ កែេាបនរផេគះមុខងលំាែដាមរខ�ចរ�ាជូខេនមូាប� ខងុំិរសា

�ចរ�ាជូខ សខពម យ រូងវពផ whatsapp, skype, facetime (កែខ�ណែដាំខ) 
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ខរណងមលងលលបរុរេនេពាែដា�ង�ីមរខលរតវកស រនម�គ�ីខរក េូេេរង�ខរណអេណ�រ។ 

កាវ រភគយ� ងល�ូនខកររសាេងសខរណខ�ម្នខករ�ាេងស កែេាបមុខងលំា

កែេាបេលក ងលំា ពម យរូងវពផែដាំខេៀលរលដូចំណេលកម។ េនេពា�ង�ី
មកររសាកពរខររ្នរផេគះអ�ករ�ាេងសគសពរណពី ករ�ាា� បលគល្ ររែដក �ងីុរ 

ហេូារក Ultrasonography  OGT(Oral Glucose Tolerence) ខរណក រ�ាា� បល�  

េចៀងសណកមកររសាេងសេលចខដណ។ 

• ខ�ម្្កពកនខកែេាបនរផេគះមុខងលំាេនែរមរខយ� ងល�ូក�ុណល រលរនខជបណឺ      

កូវដី-១៩។ េាះយន ណណអ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពបសចលរតវ ាដណអបពីវខរិវ នខ 

កសករកចររ�កេល�មាំ អ  អបេ ពហរណ្េប ្ែររាលនះគាែរ�កេងដ�ករច�ខរណងណិម

នខជបណឺរររតរជបណឺកូវដី-១៩េប ្រាលនះគាជបណឺកូវដី-១៩។ លគង ាបណេខះលែខយមក

លពម សមែដា�ង�ីខរណអ�ករ�ាេងសែេាបនរផេគះខរណងមែពែដាលរតវកឱ្ំខ ខ�កែំនប 

លរជូ ខលខ�េដម្ជីស �ង�ីាបណេខះ។ 

 

ងលំល�ង�ីំខនរផេគះែដាំខេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩៖ 

• ក�ុណកំី�ង�ីលរតវអខុវរ�ក �្ កេនក�ុណរផះ កណរជសលម�ណេរៀរលរតវេូេេឡណវ រញលនផ លពីលរ�ល    

  យេពា �្ កេនក�ុណរផះ។ 

�ង�ី�ចលរ្លក �្ កេនក�ុណរផះេលកមាក�ខ កំ ៣យន ណ ៖ �ង�ីមរខំខ�កយេក� ខ�សខ៣នេា

េប មរខេលលា� បលខយ កបេគេហ េរគងគស េរ្ណេរៀរំខភពលលេងេឡណ (យ. ដេណងមខ�ីពក�ក) 

ខរណ

យន ណេវចណង៧នេាសខកខ�ណរុរេទលពបណពីេរគងគស ដបលូណលង�ង�ីសខេាចេចញមក។ 

�ង�ីលរតវសខេគែំនបឱ្ជសលលគតេពរ្លលងរខេល យ្ ខភពេខះកខែរ�លកកេទី ពលលងរខ 

េលេរគងគស មរខំខភពលលេងេឡណេលក  យេពា៧នេា។ 

លលងរខេល�ង�ីំខារពភពេទកែខ�ណេូេេរង�កេមេរគសខ 

• �ង�ីែដាំខេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩ េហ ំខលគង រាវ រសកាករណខណកំខនរផេគះ

បសចលរតវពរខររ្បចេប ែឡកពីអ�កដនរេនក�ុណលខផលបចេប ែឡកលលងរខេល�ចពលពីេពា

ររសាេងសហូរដាេពាលរ�លកររសាេងសខរណមរខំខ�ង�ីេរ្ណេរៀរេនែក្ េដម្កីរលខយ  

ឱកងរ�ណដាអ�ករ�ាេងសខរណ�ង�ីដនរេរៀរ។ �ង�ីែដាំខេរគងគស លរតវគកំ ន ងវះករ 

េហ អ�ករ�ាេងសលរតវគកយលក អំ កគខ�សខPPE ពមអខុ្ងខអលងលកងសណងុំិរសា។ 

៖ �ង�ី�ចខណកេចញពីរផះលនផ លពី

េនបចេប ែឡកក�ុណរផះេលកមាក�ខ កំ ៣ដូចរេទ ៖ �ង�ីែាណេក� ខ�សខេហ េរគងគស

េរ្ណេរៀរំខភពលលេងេឡណ េហ �ង�ីសខេូេេរង�អវ រជជំ ខចបខសខពីដណ្លគ� ក�ុណ យេពា

២៤េ នំ ណលនផ លពីេរង�ខីមស ី។ 
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ែរ�កំណេលកមេខះរ�ាខូវកែំនប្ កែង�ណង�ីពីរបនករបខណក�ុណកែេាបនរផេគះមុខងលំា

ែដាលរតវសខអខុវរ�ពីច ាំ   (រូងវពផ  កមាវ រូ ីេរ�្ telehealth)ខរណរ�ាខូវររងេគងលំលលខ�រ�ា

េងសែេាបនរផេគះមុខងលំាលលកលេប កេគពក�ុណអបឡុណេពាំខជបណឺកូវដី-១៩រររតរ។

តក្េខះំខលបំ ណគបលរករ�ាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំាពមវ រូ ីេរ្ណីគ�  លនែុខ�មរខងលំល

ជបខសងេគាខេយស ខរណពរូី្ែដាំខល្លេនះេរ។ ករ�ាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំា

លរតវអខុវរ�ពមេគាកែំនប លងលកងសណងុំិរសាង�ីពីកនរផេគះមុខងលំាេនេពាែដា

យ្ ខភពរររតរ្្កាជបណឺកូវដី-១៩ លរតវសខលរ�ល។ 

មុខេពាលេរ�មរ�ាេងសពមរូងវពផ ៖ 

• លេណ�រ ុរព្ �ង�ងលំលមូាប� ខងុំិរសាពលលពវខពងុំិរសា ដូច្លលពវខពលគលលគណ

ពវរ៌ំ ខងុំិរសា េដម្ែីំនបខរណពមបខកយ� ងល�ូេនក�ុណរបនករបខណងលំលរ�ាេងស

ែេាបនរផេគះមុខងលំា 

• រ�ាកល �ំុ ះលណ� ាដាលុគាិរកខូវលេច�កវ ររន ងលំលរបនករបខណរ�ាេងសែេាបនរផេគះ

មុខងលំាពីច ាំ   សមាបណូខីខលគលលគខ ងលំលអ�ករ�ាេងសក�ុណករបនករបខណ

ពមរូងវពផ(កភជ លលលពវខពរូងវពផចាវរយលក អំ ងលំល្ កេា ងីុមករកររូងវពផពេវ រក

ងលំលររញកររូងវពផ) 

• ររសា ករលពខរណេៀលចបតក្េប ំខក ាលពមពី�ង�ីងលំលរបនករបខណេងសែេាប

នរផេគះមុខងលំាពីច ាំ  ។ 

 

III. េរិេវលណាណាលស្ំរលករ�ិ លេសសែថងាជរៃេគពចរស្ំិ
ណ�រួ អាឡរួ េរិំជាួណឺវូដី-១៩ 
លរតវក្កាវ រភគនខកែេាបនរផេគះមុខងលំាលងលកងសណងុំិរសានេពាលច�ុល្ខ�ពម

ែដា�ចេូេេទសខ។ េនកែខ�ណែដាំខលេច�កវ ររនខរណេងសរូងវពផ កែេាបនរផេគះមុខងលំា

ខ�ះ�ចរ�ាពីច ាំ  េទសខ។

ំណេលកម្កាវ រភគនខពរខររ្នរផេគះែដា�ចអខុវរ�សខរាមុខគ� ខរណេូេពីច ាំ  ។ 
 

េពាេវពកបំ រនខករ�ាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំា ៖ 

 កពរខររ្េាករី១៖គិ៌ំ ខ� ុររច្ណ១២ងស� ហអករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី២៖គិ៌ំ ខ� ុពី២០-២៤ងស� ហអករ�ាេងសពីច ាំ    

 កពរខររ្េាករី៣៖ គិ៌ំ ខ� ុពី៣០-៣២ងស� ហអករ�ាេងសពីច ាំ    

 កពរខររ្េាករី៤៖គិ៌ំ ខ� ុពី៣៦-៣៨ងស� ហអករ�ាេងសេប យផ ា 
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រាករ�ាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំា�ង�ីលរតវររសាខូវ ៖  

• កស រនម�ខរណពវរ៌ំ ខ អបពីេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩សមំខ ៖ លគ្ខេក�  ក�ក    េហៀងបេស 

ពកឺខរណពរសកដកដេណងម។ លលងរខេល�ង�ីរ ក អំ ពីេរគងគស ព �ី លំ ខាករណ្មស អ�ក

ងណ្វ ាំខជបណឺកូវដី-១៩ ែដាសខលគជ កខូវពវរ៌ំ ខ្កពកពមលលេរងពីកបកខ�សខ

ឱ្េនបចពីេគ លរតវរ�ាដបលូនា ខឱ្ាករណពមរូងវពផពកបំ រេពាេវពេឡណវ រញពម

ែដា�ចេូេេទសខ (លលងរខេលលរតវក្លនផ ខងូមអខុវរ�ពមកែំនបលងលកងសណ

ងុំិរសា)។ 

• ពវរ៌ំ ខអបពីងគស េលគះា� កក�ុណេពាំខនរផេគះខរណកេលររមជុបវ រញកបេ ំ រសមំខ ៖ ក �ី ក

ាមពមាេ ំង លលកច ពកឺតា �ំ បណ លងសបណែិ�ក លគ្ខ េក�  អងក �ំ បណ �ំ បណ 

ពេឺគះ �ំ បណដកដេណងមសលពពរសក។ 

• កស រនម�វខរិវ នខកំខនរផេគះែដាកបពុណែរេករំខសមំខ ៖ងុខុំាភព�មាំ អ

ខរណងុវរយរភពយផ ាខ�សខ។

លលងរខេលកស រនម�វខរិវ សខកេឃញាំខរាវ រសកែដា�ចខណេករំខពេករំខ

្កែង�ណបសចលរតវជសលឱ្សខេលចខដណពជសលរាមុខគ� ។ 

• េដម្ីី នសខខូវែរខកែេាបដាងមលងលលរតវំខតក្រ�ាេងសលគលលគខ ។ 

លគលេងសែដាលរតវរ�ា គសលេណ�រឱ្ំខកលរ�ូ ាខូវពវរ៌ំ ខែដាររសាសខពមកាករណ 

�ង�ីពីច ាំ  េទក�ុណលរជ ីករលព។ 

គសពរណលេណ�រឱ្ំខរលមណកងលំលេូេកពមបខងកមាភព កររិរណិង ែំ ល រក� 

ខរណកពរខររ្ពមបខ។ រលមណកេខះលរតវចតងពង ករលពខរណក្រុក្តក្ឱ្សខលរមលរតវ

ខរណងលំលេូេកលរជូ ខ្លនផ ខ។ 
 

IV. កែថងាជរៃេគពចរស្ំិរីជ ពំ   

េងចក�ីែំនបំ ណេលកមេខះគឺងលំល�ង�ីែដាលរតវកេងសែេាបនរផេគះមុខងលំាពីច ាំ   

កអខុវរ�្ ង�ណបគសែរលខ�ងលំលរាកជសលយផ ាមុខគ� ។

េខះមរខែមខ្េងចក�ីែំនបេពញេាញ ងលំលកមកកេងសែេាបនរផេគះមុខងលំាេនះេរ

លនែុខ�្ េងចក�ីែំនបងលំល�ង�ីែដាលរតវររសាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំាពីច ាំ  ។ 

ងកមាភពងលំលរ�ាជូខ�ង�ីែដាលរតវកេងសែេាបនរផេគះមុខងលំាពីច ាំ  

(េប មរខគររពីលេច�កេរង) ៖ 

 កែេាបែរ�កងមែពលលកលេប កេគពសមំខ៖ 

• រ�ាេងសដា�ង�ីំខនរផេគះ េប េងចក�ីនេ�េ�ូខរណកេគព 

• កក្កង ាំ រខរណភពតកជខ 
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• មរខំខភពេ ងេអណ 

 ងកមាភពែដាគសេូេ េនលគលរបនករបខណ្មស �ង�ី៖ 

• ែំនបខ�សខអ�កខរណងសងុខរុក��ង�ីក�ុណាក�ំ យរកាក 

• កស រនម�ពីេរគងគស នខជបណឺកូវដី-១៩ (ាបណ�ង�ីខរណអ�កគកពវខព) 

ខរណេរ� រលងមលងលលលងរខេលេរគងគស លរតវសខកេឃញ 

• ្កងសខរណ កចររ�រុកបកេាងុខុំាភពរណក ងណមិ�មាំ អ ខរណវល្ូម ៌

• ្កងសអបពីកវ រវរ�នខកំខនរផេគះ 

•  ពមបខខរណស រនម�្ លលប 

• ពខ្ាពីេលៀលនខកេូេេរង�ងបណកខរណក ាលពម 

• ្កងសលលវរ�រជបណឺខរណេូេកស រនម�្ លខ�េទេាកព� វខរិវ  

• ពរភក្ពីងគស េលគះា� ក ៖ 

- ក �ី កាមពមាេ ំង 

- កលលកច 

- ពកឺតា �ំ បណ ខរណលងសបណែិ�ក 

- លគ្ខេក� ខរណអងក �ំ បណ �ំ បណ 

- ពេឺគះ �ំ បណ 

- ដកដេណងមសលខរណពរសកដកដេណងម 

• រ�ាេពាេវពងមលងលងលំលងប សំ  ចេម�  

• រ�ាពវរ៌ំ ខ្កពកអបពីកំខនរផេគះខរណកអល ប 

• រ�ាកពរេលគះពរភក្ខរណេូេកលរជូ ខេទកែខ�ណែដាងមលងល 

• ពរភក្ពីែរខកងលំលកលរជូ ខលនផ ខពីរផះលង�ង�ីេទមូាប� ខងុំិរសាលលងរខ 

េលបសច 

• េៀលចបែរខកងលំលកជសលេដម្រី�ាកែេាបនរផេគះមុខងលំាលខ�លនផ ល។ 
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ករ�ាេងសែេាបនរផេគះមុខងលំា 

ករ�ាកែេាបនរផេគះមុខងលំាេាករី១ (េប យផ ា) 

ពរខររ្េាករី១៖

គិ៌ំ ខ� ុររច្ណ១២ង

ស� ហអ 

• េ�ណរមាខសងកមមង 

• លលងរខ្�ច គំនងខផង្ខអំ ន ងរណក ( BMI)  

BMI= រមាខ(គររ្ គ.ក)

កបពង𝑋កបពង (គររ្ ម)
  

•  កងគស ជីវ ររ(ង មំ ូាមជីពចកេក� ចេ កដេណងម)  

• ពរខររ្កភពេង�ក �្ បណ 

• ពរខររ្កេមាេហមដុបពកេនក េបះ 
• េូេេរង�រកេនម

លគជ កពីកំខនរផេគះក�ុណកំីែដាកពរខររ្គ�ីខរកមរខាខល

គជ ក ចតង 

• សងកមមងង្ូខ(លលងរខេលមរខ�ចសងសខ

េូេកាូកាេ ំងពពរខររ្េអកូ្�ង�) 

• គំនកនេាែខងលំា បពណរុក 

• េមា �្ មវះ កកូខខរណ �្ មវះេគះដនរេរៀរពីមុខមក 

• េូេេរង�ាមក៖លក្មាមេ នងីុង(Rh) 

េអមនកូ�ូល៊ីខ/េអ នំ រូលគីរេមេរគែដា�ចចម�ណពី �ំ  េទកូខ

(េអដងអ- េ្  ) លគ្ខញក�ុណកំីបសច 

• រ�ាាា បល� ជបណឺេរពំូងេលងរខ្�ង�ីមរខ �ី លររសាសខា� បល

� េខះេរ

ពរ�ាា� បល� លខ�េទពមកបំ រលពក�ុណលវំ ា រ�ា ា� បល� ជបណឺេរ

ពំូង 

• លលងរខ្បសចេូេេរង�ាមេពញេាញ(Full blood count 

testing) េដម្លីគជ កចបខសខេគារកាម 

• េូេេរង�រកេនមកលលតេរអីុខគ�ុ កូង 

• រ�ាលលក្ឱ្ល រេភគ�វំខងុខភពា�េូេងកមាភពូមាព

េដម្កុីបឱ្េឡណរមាខហសងកបំ រ 

• ពរខររ្កងគស ណេលគះេប អបេពហរណ្ែដា�ចលណ� ាឱ្រ

ាវ រសក ក�ុណអបឡុណេពាំខនរផេគះខរណេពាងលំា

េដម្ងីេ�ិះ  រ�ាលលក្ខរណករលព្តក្ 
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• អល បពីកេលររមជុបវ រញកបេ ំ រ 

• េូេកណរជសលងលំលកពរខររ្នរផេគះេាករី២ 

• រ�ាពវរ៌ំ ខអបពីងុវរយរភពពម យរូងវពផខរណកាវ រភគនខេងស 

កែេាបនរផេគះមុខងលំា  

ខរណររសាសខក ាលពមពី�ង�ីក�ុណករ�ាេងស។

លរតវលគជ កេាខរូងវពផខរណេាខរូងវពផលលម្ណលង�ង�ីឱ្សខលរម

លរតវ 

• ីនា�ង�ីំខេាខរបនករបខណលងអ�ករ�ាេងសពមរូងវពផព 

េាខរូងវពផរបនករបខណលងមូាប� ខងុំិរសា។ 
 

ករ�ាកែេាបនរផេគះមុខងលំាេាករី២ពីច ាំ  ពមរូងវពផ 

ពរខររ្េាក

រី២៖

គិ៌ំ ខ�

 ុពី

២០-

២៤ងស� ហអ 

 

អ�ករ�ាេងសគសអខុវរ�ងកមាភពដូចំណេលកម៖ 

• ែំនបខ�សខអ�កខរណងសងុខរុក��ង�ីក�ុណាក�ំ យសងរ រកាក 

• ស រនម�ចបេគះេរគងគស ែដា�ចេករំខនខជបណឺកូវដី-១៩ 

(ាបណ�ង�ីខរណអ�កគកពវខព)ខរណលរជូ ខពែំនបេនេទកេងសែេាបេរ្ណេរៀរ

លលងរខេលកេឃញំខេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩ 

• ្កងសអបពីងុខភពរូេទខរណងុខុំាភពលង�ង�ី សមាបណករាពមក 

កក�  េរគពមរ�ូវេនម លគង ដបេំកខរណអបេពហរណ្ 

• ្កងសខរណ កចររ�រុកបកេាងុខុំាភពរណក ងណមិ�មាំ អ ខរណវល្ូម៌

េប ំខកគបលរពីអ�កែដាគកពវខពខរណកេូេែរខកងុវរយរភព 

• ងសអបពីកវ រវរ�នខកំខនរផេគះ 

• ពមបខខរណស រនម�្ លលប 

• ពខ្ាពីេលៀលនខកេូេេរង�ងបណកខរណក ាលពម 

• ្កងសលលវរ�រជបណឺខរណេូេកស រនម�្ លខ�េទេាកព� វខរិវ  

េប ងសពីលគង ណមស លរតវសខកេឃញកាពីេពាែេាបនរផេគះមុខងលំា

េាករី១ 

• ពរភក្ពីងគស េលគះា� ក ៖ 

- ក �ី កាមពមាេ ំង 

- កលលកច 

- ពកឺតា �ំ បណ ខរណលងសបណែិ�ក 
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- លគ្ខេក� ខរណអងក �ំ បណ �ំ បណ 

- ពេឺគះ �ំ បណ 

- ដកដេណងមសលខរណពរសកដកដេណងម 

• អល បពីកេលររមជុបវ រញកបេ ំ រ 

• រ�ាពវរ៌ំ ខ្កពកអបពីកំខនរផេគះេប គំន� ុនរផេគះ            

ខរណនេាែខឆ� បងលំាកូខ បពណរុក 

• ្កងស�ង�ីពីកាូរពងលងាកក�ុណនរផ ដូច្កកបេ កលងាក

របហបនរផេគះ ប្ូ ណមុខ 

• ្កងសខរណរ�ាដបលូនា ខអបពីលល�វ 

• ្កងសពីឱងេែដាកបពុណេលល(ា� បលគល្ ររែដកា� បរ �ំ កលពតខ។ា។) 

• រ�ាកអល បពីកេាកកមមងងុខភពដូច្កលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  

កបកែង្កលនះែង្ក ករ�ាា� បល� ខរណកពខនកបេ ំ រ 

• រ�ាកពរេលគះពរភក្ខរណេូេកលរជូ ខេទកែខ�ណែដាងមលងល 

• ពរភក្ពីែរខកងលំលកលរជូ ខលនផ ខពីរផះលង�ង�ីេទមូាប� ខ 

ងុំិរសាលលងរខេលបសច 

• រ�ាេពាេវពងមលងលងលំលងប សំ ចេម�  

• េៀលចបែរខកងលំលកជសលេដម្រី�ាកែេាបនរផេគះមុខងលំាលខ�លនផ ល 

•  បាក�ង�ីអបពី្យងបំខនខកែេាបមុខេពាងលំាលខ�ក្កណរជសលេាក

េលក ខរណដណពីអេីែដា�ង�ីលរតវេូេ

លលងរខេលំខកលពម សមែាករណខណកំខនរផេគះពងគស េលគះា� ក 

ណមស ។ 

ពរខររ្េាក

រី៣៖

គិ៌ំ ខ�

 ុពី

៣០-៣២ 

ងស� ហអ 

អខុវរ�ដូចកែេាបនរផេគះេាករី២ ពីច ាំ  ពមរូងវពផេប លែខយមងកមាភព 

មស ចបខសខដូចំណេលកម៖ 

• ស រនម�កព� េលគះា� ក្ លខ� ដូច្ ក �ី កាម ជបណឺរកេនមែរ�ម

េាងង មំ ូាម។ា។ 

• ្កងសពីកេឡណរមាខ 

• ពរភក្ពីងគស នខកពេឺគះងលំាមរខលគលែខ

ខរណអេីែដា�ង�ីលរតវេូេលលងរខេលំខងគស នខកពេឺគះងលំាលេរ�ម 

• ពរភក្ពីកែលកេល្មរកេភ� ះខរណកែងេណកជបខស  

• ពរភក្ពី្យងបំខនខកំខអ�កកបដេន្មស ក�ុណេពាពេឺគះ 

ងលំា។ 
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ករ�ាកែេាបនរផេគះមុខងលំាេាករី៤េប យផ ា 

ពរខររ្េាករី៤

៖

គិ៌ំ ខ� ុពី

៣៦-

៣៨ងស� ហអ 

• េ�ណរមាខ

េូេកេលលរលេូៀលេទខណរមាខេ�ណេាកមុខេដម្សី រនម�កលគង �វូលរយមែ 

•  កងគស ជីវ ររ(ង មំ ូាមជីពចកេក� ចេ កដេណងម) 

េូៀល្មស កបំ រលពេាកមុខ 

• ពរខររ្កងគស េលគះា� កក�ុណេពាំខនរផេគះខរណលគលលគណរាវ រសក 

• ពរខររ្ស រនម�ភពេង�ក �្ បណេលេនំខេង�ក �្ បណលរតវលរជូ ខ 

• ពរខររ្កេមាេហមដុបពកេនកេបះ 

• សងកមមងង្ូខ ផ្ លនរផេគះែលកណំខកូខេភ� ះពកូខេលចខ 

• ផ្ លនរផេគះែលកណកូខេនររណេគះពរលមណមរខូមាពចានកូខក�ុណនរផ 

• �្ លចេ កេលះដូណកូខ  

• ពរខររ្េអកូ្�ង�ក�ុណកំី្បសច 

•  េូេេរង�ាមកលក្មាមេ នងីុង(Rh) េអមនូក�ូល៊ីខ/េអ នំ រូលគីរ 

(េលមរខាខសខេូេ)  

•  បាក�ង�ីនរផេគះែដាំខរផុកេមេរគេអដងអឱ្មកងលំាកូខេនមខផីេពរ្ែដ

ា ំខេងសែេាបពនសាេប ឱងេលលឆបណេមេរគេអដងអ 

• ពរខររ្កេមេរគលគ្ខញក�ុណកំីបសច 

• រ�ាា� បល� ជបណឺេរពំូងលខ�េលបសច 

• លលងរខ្បសចេូេេរង�ាមេពញេាញ(Full blood count testing) 

េដម្លីគជ កចបខសខេគារកាម 

• េូេេរង�រកេនមកលលតេរអីុខគ�ុ កូង(េលងរខបសច) 

• ពរខររ្កងគស ណេលគះេប អបេពហរណ្ែដា�ចលណ� ាឱ្រាវ រសកក�ុណ  

អបឡុណេពាំខនរផេគះខរណេពាងលំាេដម្ងីេ�ិះ   

រ�ាលលក្ខរណករលព្តក្ 

•  បាក �ំ  េនេពាមកងលំាកូខ

ឱ្ កមក្មស ខូវេងៀវេវងុខភពំពលវំ ា កា� បល� 

ជបណឺេរពំូង។   
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កែថងាេរិឈេឺគពស្ំិណ�រួ អាឡរួ េរិំិិិិិិិិិិិិិិិិ

ជាួឺណវូដី-១៩  
 

 

I. កេររជាេសសែថងាេរិឈេឺគពស្ំិេនចូិ ដ សរុ ខតភិ 
 េដម្ចូីាសម្មស លកងសណងុំិរសាក�ុណករល្ � រកចម�ណេរគេមេរគកូវដី-១៩ មូា ប� ខ

ងុំិរសាខីមស ីលរតវពរណខូវវ រី ខកដូចំណេលកម ៖  

១. កពរេលគះជបណឺខរណកល្វល្វកជបណឺកូវដី-១៩បសចលរតវេូេេឡណងលំល�ង�ីខរណនដគូលង

ពសកេគមុខេពាចូាក�ុណមូាប� ខងុំិរសាដូចំខែចណក�ុណែរ�កមុខ។ 

២. លរតវលល្ណលល វរ�ចបេគះករល្ � រករ�ណេរគ្េរៀណារ ងលំលកែេាបក�ុណអបឡុណេពា

ពេឺគះងលំាខរណេពាងលំា។ លរតវចណបាជបណឺកូវដី-១៩ �ចលណ�ឱ្ដាលក្ម�ង�ី
ែដាំខវខរិវ ាល   ំខងភពល្ាេហ រខផមខណេនះ រាវ រសកូាខូ ាែដា

មរខាករណខណជបណឺកូវដី-១៩  �ចេករំខក�ុណអបឡុណេពាំខនរផេគះខរណងលំាកូខ ែដាេូេ
ឱ្ំខអលព �្ លខមងងលំលំ �  ខរណាកេរលខណេករ។

ក�ុណកំីំខលគង ងេ�ិះលនផ ខែរ�កងមែពខរណាកេរលខណេករមរខគសពខនេពាក�ុណក ក

ចររ�រុកបកចបេគះ �ំ  ពាកេរលខណេករេឡ ។ 

 

កេលររមេៀលចបលខផលងលំា  

�ង�ីភគេលចខក�ុណអបឡុណេពាពេឺគះងលំាែដាមរខំខេរគងគស រ�ូវដេណងម លរតវលខ� 

ររសាេងសដូចូមាពេនក�ុណលខផលងលំា។ េាះយន ណណកាេប លរតវលល្ណលល វរ�ខមងចបេគះ

កអខុវរ�ករល្ � រករ�ណេរគដូច្៖ 

• លរតវំខយលក អំ កគខ�សខPPE លគលលគខដូច្៖សបណមុខ នំ ង េល្មនដែវ នខព�វ បូ

រកង �ំ លេមេរគងលំលពណនដ ្ល៊ូខរណរកខរណយលក អំ ង �ំ រ េនក�ុណេពាពេឺគះ

ងលំា។ 

• លរតវង �ំ រនរផលខផលខរណង ែំ ឱ្សខ �្ រ្មស ខណា� បសញង �ំ លេមេរគខរណលកណរ្ � រ

លនផ លពី�ង�ីពលុគាិរកសខលនះគា។ 

• លុគាិរកគសអខុវរ�អនមវ នដឱ្សខេរៀណារ ពណនដមុខខរណេលក េពាពរខររ្អ�កជបណឺ

�ំ កី ។ 
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៣. �ង�ីាបណអងលរតវររសាកេាករកចររ�ឱ្រូងវពផេទមូាប� ខងុំិរសា (េល�ចេូេេទសខ) 

េដម្រីរសាសខកលលក្ក�ុណេពាលេរ�មពេឺគះងលំាខរណជូខដប ំ ណដាអ�ករ�ាេងស 

ែេាបែរ�កងមែពអបពីេរគងគស រ�ូវដេណងមពេរគងគស េរ្ណីាករណខណជបណឺកូវដី-១៩ែដាំខ

លលេយជខអដាកេៀលចបែរខកែេាបពកលរជូ ខ។ 

៤. �ង�ីាបណអងំខងររពរររសាសខក កចររ�រុកបកេប េងចក�ីេមព� េងចក�ីនេ�េ�ូខរណក 

េគព។ �ង�ីលគលូលំខងររពរររសាសខពវរ៌ំ ខ រ�ាក ាលពម  មរខ ាលពម

ខរណកងេលមចចររ�លងគរ សមំខកល�ូឥ រយលេក�ុណអបឡុណេពាពេឺគះងលំា

ខរណេពាងលំា។ 

៥. នដគូែដាមរខំខេរគងគស គសអខុគស រឱ្ �្ កេន្មស �ង�ីក�ុណអបឡុណេពាពេឺគះងលំា

ខរណងលំា។ កគបលរពីនដគូ �ចករលខយ េពាេវពនខកពេឺគះងលំា លេណ�ខក

ងលំាកូខពមូមា្ ររ លខយ កងលំាកូខេប កវះករខរណអខ�រគមខអេវជជ្ �ង�

ដនរេរៀរ។ លលងរខេលនដគូលងគរំ ខេរគងគស  ពសកេគលរតវេនបចេប ែឡកពីេគខរណ

មរខអខុគស រឱ្ចូាក�ុណលខផលពេឺគះងលំា។ �ង�ីគសែរលរតវសខែំនបេនេពាេូេែរខក

អបពីកងលំាលងពសកេគេដម្កីបំ រែងេណកកគបលរេរ្ណេរៀរលលងរខេលបសច។ 
 

II. ស្ំរល�ស�ែីដិំេះគស�� សួះ សជជាួណឺវូដី-១៩  

១. 

• លរតវលរជូ ខ�ង�ីែដាំខកំីងណ្វ នខជបណឺកូវដី-១៩ 

េទមខផីេពរ្លែណ�កែដាំខេងសពនសាជបណឺកូវដី-១៩។ 

ម កំ ាងុខភព 

• កំី�ង�ីពេឺគះងលំាែដាមរខ�ចលរជូ ខេទមូាប� ខងុំិរសាែដាំខេងស 

ពនសាជបណឺកូវដី-១៩ាខេពាអ�ករ�ាេងសែរ�កងមែពលរតវ ៖ 

o រ�ាេងសងលំាពមូមាពេប អខុវរ�ពមេគាកែំនបIPC  

o ពរេលគះេយលា្មស លក្មេរ� រលលនផ ខលងមខផីងុំិរសាេដម្េីូេេរង�ក 

ជបណឺកូវដី-១៩ ខរណេៀលចបែរខកលរជូ ខ�ង�ីេចញពីមូាប� ខងុំិរសា 

ខរណចព� ឡីងវកេនមូាប� ខងុំិរសាែដាំខេងសពនសាជបណឺកូវដី-១៩ 

េនេពាែដា�ង�ីំខេងយភព។ 

២. 

១. លនផ លពីពរេលគះជបណឺខរណកស រនម� សខកេឃញា�ង�ីំខេរគងគស ដូចគ� ខណជបណឺកូវដី-១៩  

  (SAR-CoV-2) ខរណរលមតវឱ្�ង�ីចូាងលំកេពរ្េហ កែេាបាបណអងគសែរលខ�រ�ាេនក�ុណ 

មខផីេពរ្ 

    លខផលែដាេនបចេប ែឡកពីេគងលំលក �្ កេនលង�ង�ីហូរដាេចញពីមូាប� ខ 

    ងុំិរសាេល�ចេូេេទសខ ។លរតវករលខយ ចបខសខលុគាិរកែដាលរតវចូាក�ុណលខផលលង�ង�ី  
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    េប េគពពមេគាក អំ ែំនបលងលកងសណងុំិរសា។  

 ២. �ង�ីែដាំខជបណឺរ�ូវដេណងមូាខូ ាគសែរលរតវសខរ�ា នំ ងវះករ េហ លុគាិរកគសែរលរតវសខ 

     រ�ាជូខខូវយលក អំ កគខ�សខPPE ងលំល យេពានខកែេាបងុខភព។ 

៣. េនេពាែដា�ង�ីមរខំខារពភពររសាសខលខផលែរមស   សេនែរបសចក�ុណកែងេណកវ រូ ី
នខកលបែលក�ង�ីែដាំខជបណឺ ពី�ង�ីរូេទេនក�ុណលខផលែរមស េដម្កីរលខយ វខរិវ នខក

រ�ណេរគ។ វ រី ខកេខះកាលរតវអខុវរ�រណែដចបេគះ�ង�ីេពាចូាងលំកេពរ្ក�ុណអបឡុណេពា

ំខនរផេគះខរណេលក េពាងលំាសច។ 

៤. វ រូ ីនខកងលំាកូខលរតវកបំ រេប ែរ�កេាាក�ខ កំ នខកងលំាខរណចបំ ណចបំ ូ ាចររ�

លង�ង�ី។កងេលមចចររ�ាបណេខះមរខគសលរតវសខជះឥរពរពាេប ជបណឺកូវដី-១៩ េាកែាណែរ

ំពពាកំខលគង លនផ ខក�ុណកអខុវរ�ូ មាព។ 

៥. កែេាបក�ុណអបឡុណេពាពេឺគះងលំាមរខគសខុងពីូមាពេឡ �ង�ីែដាំខជបណឺកូវដី-១៩ 

     សម្មស ខរណេរគងគស រ�ូវដេណងមេាះលី្លងមចល្ាពល្ាកាេប លរតវេូេកពមបខ 

រុា្ភព្ីរុរវេៀណរាេ នំ ណក�ុណអបឡុណេពាពេឺគះងលំាេដម្េីចៀងសណវខរិវ នខ

ករ�ាេាងរលមតវក។ 

៦. លលងរខេល�ង�ីែដាងលំារលមតវឱ្ំខកវះករ កកូខ លុគាិរកាបណអងេនក�ុណលខផល

ងលំាគសែរគកយលក អំ កគខ�សខPPE។វខរិវ បូលបរុរចបេគះលុគាិរកក�ុណលខផលងលំា

ក�ុណអបឡុណកវះករគឺករ�ណេរគពម យកងុណពមរ�ូវដេណងម (វុីងែដាំខក�ុណខ្ា)។ 

៧. មរខំខិវង�ុពណណមស េរែដាលគជ កាករ�ាា� បេង� នអូុីរងលំលជស ដាងសរលងាក 

លណ�ឱ្ំខេលគះា� កណមស េនក�ុណល រលរនខជបណឺកូវដី-១៩។ ា� បេង� នអូុីរគសរ�ាឱ្ែរក�ុណកំី

បសច។  េាះលី្ក�ុណកំីណកាេប កងលំាលនផ ខមរខគសពខនេពាេឡ ។ 
 

III. កែថងារ វ�ងណេទរឹួេណា 
ក បំ ខនខជបណឺកូវដី-១៩េទេាេងសែេាបងុខភពំពខរណាកក�ុណេពាំខជបណឺរររតរ

�ចនបឱ្ំខអលព �្ លខមងខរណភពំខជបណឺក�ុណចបេណមាកេរលខណេករខរណ�ចលនះគាដា 

កងេលមចសខខូវេគាេគអិរវឌ្ខអលលកលេប ចីភព២០៣០(SDG)។ 

ងកមាភពគខ�ះំណេលកមេខះគឺងលំលលខ�រ�ាេងសែេាប្ ្វខ�ាកេរលខណេករ្ 

លលប (មរខែមខរផុកជបណឺកូវដី-១៩) េនពមមូាប� ខងុំិរសាខរណពមរផះេដម្លី� ករ�ណេរគ។ 

១. ងកមាភពគខ�ះនខកែេាប្ ្វខ�ាកេរលខណេករក�ុណេពាំខជបណឺកូវដី-១៩ រររតរ 

• េងសែេាប្ ្វខ�ាកេរលខណេករ បសចលរតវរ�ាជូខងលំលាកេរលខណេករភ� ម

ាបណអង(េាកែាណែរលរតវកងេ�ិះលនផ ខ) លងលពមពរូី្្ររលគលលគណគ�ីខរកំរុភព

គា ខេលគះា� ក។ 
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• បកាកេរលខណេករភ� មេន្មស �ំ  ឱ្ែង្កាកលនះ្មស ែង្ក �ំ   េាះលី្ 

�ំ  ំខរផុកវុីងពេករជបណឺកូវដី-១៩កាេប  លនែុខ�លរតវអខុវរ�អនមវ ឱ្សខងមលងល

េនេពាកូខេប រកេបះ �ំ  ដូច្ពណង �ំ រនដឱ្សខ �្ រ្មស ្ល៊ូព�ាកុា

មុខខរណេលក េពាលនះគាាក គកំ ន ងេដម្កីរលខយ ារពភពនខដបំករកំររូចី

ែដា�ចំខរផុកវុីងកូវដី-១៩ រ�ណរាបាដាាក។ ។ 

• ចបេគះាកេរលខណេករភ� មេហ លរតវកងេ�ិះលនផ ខ លរតវអខុវរ�កងេ�ិះាកដូចក�ុណ

ពរូី្្ររលគលលគណគ�ីខរកំរុភពគា ខេលគះា� ក លនុែខ�ី នឱ្ំខកចូាសមេប លុគ ាិរក

ងុំិរសាឱ្ំខចបខសខររចលបរុរ (មស នកងលំលកំីំខវខរិវ ាលពពីនក

ងលំលជស ងេ�ិះលនផ ខ) ខរណលរតវគកយលក អំ កគខ�សខPPE។ 

• អខុវរ�យន ណរណ ណេទេាករល្ � រករ�ណវុីងកូវដី-១៩ សមាបណកពណង �ំ រនដរា

េពាមុខខរណេលក េពាលនះាកេរលខណេករ កគកំ ន ងខរណកក្គ �ំ រងុវរយរភព។ 

• កបំ រចបខសខេិ�រវេចញ ចូា្កងសងុខរុក��ង�ី្ �ំ  ខរណាកក�ុណមូាប� ខងុំិរសា។ 

• លរតវេូេកែេាប្ ្វខ�លគលាកេរលខណេករាបណអង េហ េូេកែេាបលែខយមេាាក

ែដាេករមរខលគលែខពំខរមាខាលពមេលៀល �ំ  កណហិូូខរណលខ�កគបលរ េងសែេាប

េលក ងលំាពមេងចក�ីែំនបងលំលអខុវរ�ករ�លេងសែេាបេពាំខនរផេគះ

េពាងលំា ខរណេលក ងលំា ងលំលឱកង ១០០០នេា នខករ�ាេងសងលំល�ង�ី

ាកខរណកុំ ពម យករ�ាកពរេលគះជបណឺពមរូងវពផេប លុគាិរកែេាបែរ�កងមែពខរណ

លុគាិរកងុំិរសាេនពមងហគមខអ។ 

• លេរ�មលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ែរមស មុខគរេនេពាាកេករភ� មខរណំខងគស  

ចណេេក�ុណអបឡុណេពា១េ នំ ណដបលូណ ខរណលខ�លបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ែរមស មុខគរហូរ

ដាកូខំខ� ុ៦ែខ េលេាះលី្ �ំ  ពាកំខរផុកវុីងពេករជបណឺកូវដី-១៩ កាេប ។

�ំ  ែដាពឺូ ាខ គសែរលរតវសខគបលរឱ្លចសចរកេបះ �ំ  រុកងលំលលរ�ុ កកូខ។ 

• ីនឱ្ំខអុកងីុែងខលគលលគខ សម្មស ខណលលពវខពែចក អុកងីុែងខេនក�ុណកែខ�ណ

ែេាបាកេរលខណេករ។ 

•  កចររ�រុកបកខមងចបេគះរលមណកនខកល� ខរណករល្ � រករ�ណេរគក�ុណអបឡុណេពា 

ជបណឺកូវដី-១៩ខរណវមចូាចបេគះេិ�រវាបណអងក�ុណល រេវំែរ�កងមែពេាកែាណែរ �ំ  ។

អ�ក �ំ  លរតវររសាកលង រលង ញអបព ីកពណង �ំ រនដ្មស រកខរណ្ល៊ូខរណកពណ

ង �ំ រនដេប �ាកុា។ 

• ង �ំ រកែខ�ណែេាបាកេរលខណេករ ដូចេទខណកែខ�ណែដារ�ាកពនសាដាអ�កែដា

ងណ្វ ពរផុកជបណឺកូវដី-១៩។  
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២. កែេាបាកេរលខណេករែដាំខរផុកពំខេរគងគស នខករ�ណេមេរគកូវដី-១៩              

     (េរង�វ រជជំ ខ) 

• េាះលី្មរខាខំ ខេរគងគស ្កពកលរតវសខដណកាេប  កាាកេរលខណេករែដាំខ

ជបណឺកូវដី-១៩ �ចលង ញខូវេរគងគស ខុងីគ� ្ណមខុង្េពញវ វ ។ 

• ាកេរលខណេករែដាំខេរគងគស នខករ�ណេមេរគកូវដី-១៩ កាបសចលរតវពមបខ

ឱ្សខហារចរ ពីេលគះជបណឺេរ្ណីេរៀរលងាក �ចំខេរគងគស លលវកលលែហា

គ� ខណជបណឺកូវដី-១៩ ែដ។ 

• មូាប� ខងុំិរសាលរតវំខលខផលបចេប ែឡកងលំលាកេរលខណេករព ឺ ែដា

ងណ្វ ារ�ណេមេរគកូវដី-១៩ េហ កបពុណំខជបណឺេរ្ណីេរៀរ ែដាបសចលរតវក

ងលំកេពរ្។ 

• ាកេរលខណេករែដាំខេរគងគស នខករ�ណេមេរគកូវដី-១៩ េហ េករពី �ំ  ែដាំខ

កងណ្វ ពរផុកជបណឺកូវដី-១៩ ពសខលនះគាេទខណអ�កជបណឺេរ្ណេរៀរ គសែរលរតវបក្ មស 

�ំ  ក�ុណលខផលបចេប ែឡក ្ពរេងងក�ុណលខផលែដាំខងបគូអវ រជជំ ខ លលងរខេលំខ

ពលរតវេលលកង លឺរខ្ាក�ុណកំីគា ខលខផលែដាំខងបគូអវ រជជំ ខ។ 

• លរតវំខអ�ករ�ាេងសែេាបបចេប ែឡកងលំលរ�ាេងសក�ុណលខផលបចេប ែឡកែដា 

លុគាិរកាបណេនះមកពីែរ�កែេាបាកេរលខណេករ។ េនេពាលុគាិរកេនកែខ�ណ២េរ្ណគ�

េហ លរតវេូេកសមគ�  លរតវអខុវរ�ពមេគាក អំ ែំនបង�ីពីកល� ខរណកលរមរពរខររ្ក

ចម�ណេរគងលំលមូាប� ខពនសាខរណែេាបងុខភព។ 

• ររិរណិយលក អំ កគខ�សខPPE ឱ្សខលគលលគខខរណល �ំុ ះលណ� ាលុគាិរកពីេលៀលេលល
ឱ្សខលរមលរតវ។ 

• លលងរខេលបសចលរជូ ខាកែដាងណ្វ ាំខរផុកេមេរគកូវដី-១៩  សមាបណអបឡុណេពា

លរជូ ខពមេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខ លរតវេគពពមេគាក អំ ែំនបង�ីពីកល� ខរណក

លរមរពរខររ្កចម�ណេរគងលំលមូាប� ខពនសាខរណែេាបងុខភព។ 
 

IV.  ករាេេណូេដទណឹេដព �ំ   
កមាវ រូ ីខរណេងសកគ េាកកមមងខរណគបលរដាកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   

(រកេបះដបលូណខរណលបេេរកេបះ �ំ  ែរមស មុខគរ) ខរណ�វលបលនខលែខយមងមលងលពម� ុ

លលកលេប ងុវរយរភពគសែរក្្ងំងភគមស ដាងបំខនខកមាវ រូ ីខរណកេរ� រលងលំលកុំ

រូចីេនក�ុណល រលរនខជបណឺកូវដី-១៩ ។ 
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១. ងកមាភពគខ�ះ�វូលរយមែលងាកខរណកុំរូចអបឡុណេពារររតរ្ងកានខជបណឺ 

    កូវដី-១៩ 

• កពរេលគះពរភក្អបពីកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   កគបលរែរ�កចររ�្ �ង�្ មូាប� ខ

ខរណកគបលរកអខុវរ�ពីេលៀលចររ� មកូខ លរតវសខរ�ាដា�ង�ីំខនរផេគះខរណ �ំ  ែដាំខ

ាកេរលខណេករខរណកុំរូច។ �ំ   ាកេរលខណេករខរណកុំរូច គសអខុគស រឱ្េន

្មស គ�  េដម្អីខុវរ�កបកែង្កាកលនះខរណែង្ក �ំ   ពមេលៀល �ំ  កណហិូូ ដូចេខះ

�ំ  �ចេមាែេខរណរ�ាភពកកេក� ដាកូខេពញមស នេា ្ពរេងងករ�ាភពកកេក�

ដាាកេខះ គសែរេូេេឡណភ� មលនផ លពីងលំាក�ុណអបឡុណេពានខកលបេេកូខេប 

រកេបះ �ំ  ។ 

• អខុវរ�ខរណងលមលងលមមាពមែរខកករលខយ រាលនះគាេា�វូលរយមែ ងុខភព

ងខ�រងុខ េង្រណ ជីវភពងេន កងរកមា រក �្ រ កគបគងណមិ ងុខភពរ�ូវចររ�

ខរណកគបលរេប េយ� រេាាកខរណកុំរូច។ 

• លលពវខពលល�វ ងុំិរសា រក �្ រខរណកគបគងណមិ គសែររ�ាងកមាភព

្�ររភពដាកងេលមចសខខូវេងសល�  េដម្កីរលខយ រាលនះគានខជបណឺរររតរ

េទេាលល�វខរណងុខុំាលងកុំ ែដាំខលលពវខពល្វល្វខរណពនសា 

េទេាកុំែដាខេះ�វូលរយមែ។ 

• េគពឱ្សខេពញេាញខូវអខុលកររេាខ១៣៣ ង�ីពីករ្ពេរ្ ាករារររាងលំល

ចររ� មាកខរណកុំរូច។ 

• ករ្ពេរ្ ខរណកេូេអបេណ រីរ្ចបេគះ�វែដាលនះគាងុខភព 

�វរផុក្ីរុ �ំ ញខមងគា ខ្ររង�ពអបលរាមរខគសែងេណកពររសា កេនះេរ។ 
 

២. កលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ចបេគះ �ំ  ែដាំខេរគងគស នខជបណឺកូវដី-១៩ពេរង�វ រជជំ ខ 

�ំ  ែដាងណ្វ ពំខរផុកេមេរគកូវដី-១៩  លរតវបកឱ្េនបចេប ែឡកពីេគេនក�ុណ

មូា ប� ខងុំិរសាពេនរផះ គសែំនបឱ្លខ�កលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ្ូមាព េប 

អខុវរ�អនមវ ពកល� ្បសចក�ុណអបឡុណេពាលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   ំខដូច្៖ 

• កលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ែដាំខរផុកេមេរគ SARS-CoV-2 ែដាលណ�ឱ្ំខ 

ជបណឺកូវដី-១៩មរខលរតវសខវមរេរ។ គសលបេេាកពមេគាក អំ ែំនបង�ីពី

កលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   ខរណលរតវអខុវរ� សមំខ ៖ 

 ពណនដ្មស ្ល៊ូខរណរកមុខខរណេលក េពាលនះគាាក 

 ង �ំ រវរយុែដាេលល្លលប េនេពាែដា �ំ  ំខេរគងគស កូវដី-១៩ កខពលនះគា

េប េលល្ល៊ខូ រណរក 
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 លលងរខេល �ំ  ំខេរគងគស រ�ូវដេណងមលរតវគកំ ន ងេនេពាែេាបាក 

  ក្គ �ំ រយន ណេវចណង១.៥ែមនលរ្មស មខុង្េរ្ណេរៀរ េចៀងសណកលនះែិ�ក

លចមុះខរណំរ។ 

• ំ�  លគលូលគសររសាសខខូវកគបលរក�ុណកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ខរណលគលលគណ 

រាវ រសកនខកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   សមាបណវ រី ខកល� ខរណកលរមរពរខររ្

ករល្ � រករ�ណេរគ។ កគបលរេខះគសែរលរតវសខរ�ាេប លុគាិរកងុំិរសាជបនញ

ខរណេប អ�កលលក្េយលាអបពីកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  េនពមងហគមខអ។ 

• េនក�ុណ យ្ ខភពែដា �ំ  ំខងភពជបណឺកូវដី-១៩ូាខូ ាពរាវ រសកងុខភពេរ្ណី

�ង�ីមរខលរតវលខ�េមាែេាបាកពលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  េនះេរ។ �ង�ីគសលរតវសខេាក

រកចររ�ក�ុណកលចសច ករកេបះរុកងលំលរ�ាដាាកលលកល េប ងុវរយរភពេប 

អខុវរ�វ រី ខកអនមវ ែដាងមលងល។ 

• �ំ  ខរណលុគាិរកងុំិរសាលរតវលលក្េយលាេដម្លីខ�កលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   

លលងរខេលាកពកុំពពឺងណ្វ ាំខរផុកេមេរគកូវដី-១៩ពជបណឺេរ្ណីេរៀរ។ 
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កែថងាេ្កស្ំិណ�រួ អាឡរួ េរិំជាួឺណវូដី-១៩ 
 

I. កេររជាេសសែថងាេ្កស្ំិ 
េដម្លីខយ ករ�ណកីរាបានខជបណឺកូវដី-១៩ អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែពខណពនយមករ

លខយ  យេពានខកចូាងលំកេពរ្ខរណកាករណ្មស �ង�ីេប យផ ាចបេគះ�ង�ីែដាំខ 

យ្ ខភពមរខលនផ ខ។ដូចេខះកែេាបេលក ងលំាខរណកែេាបេនងហគមខអ�ចំខក   

យ� ងល�ូ។ �ង�ីខរណាកែដាំខងុខភពា� �ចអខុគស ររឱ្កេចញពីមូាប� ខងុំិរសាឆល

ែដា�លងវ េទពមេគាក អំ ែំនបលងលកងសណងុំិរសាេហ េងសែេាបេលក ងលំា

េលក េចញពីមូាប� ខងុំិរសាមស ចបខសខ�ចេូេេឡណសខេប លលេយាពម Telehealth 

ដូច្េូេពមរូងវពផពងខផនេប េមាមុខគ� េឃញ េដម្ីី នាមរខំខករបណងផះក�ុណករ�ា

េងសពែលណែចកេពាេវពក�ុណកែេាបែរ�កងមែពដា�ង�ី។ កែេាបេនមូាប� ខងុំិរសា�ច

ជបខសងេប កែេាបេនរផះ េប លុគាិរកងុំិរសាែដាសខររសាកល �ំុ ះលណ� ា។ អ�ករ�ា

េងស ខណពរណេប ែរ�កេាគ�ីខរក ាេរ�ង�ីណគសររសា កែេាបេប លលេយាខរណ�ច

កេចញពីមូាប� ខងុំិរ  សាសខេាលខ។កែេាបេប លលេយាងមលងលងលំល�ង�ីែដា

ំខរូងវពផខរណំខវខរិវ ាល។ 

េនេពាែដាបសចេដម្ពីរខររ្រណក �ង�ីេនេលក េពាងលំា កពរខររ្ែរ�ករណក 

ខណលរតវសខអខុវរ�េប កេគព លនែុខ�េូេយន ណឆលហវងេដម្កីរលខយ េពាេវពែដាសខ

ចបណ េហ កាេនច ាំ  ពីគ� យន ណររច១.៥ ែមនលរ។ 

 េងសែេាបងុខភពខរណកែខ�ណរ�ាេងស�ច ៖ 

• ពរេលគះជបណឺខរណល្វល្វលគល�ង�ីខរណអ�កគកពវខពាបណអងេដម្ីកងគស ខរណេរគងគស ជបណឺ    

កូវដី-១៩មុខេពាចូាពកេចញពីមូាប� ខងុំិរសា។  

• កបំរចបខសខអ�កែដាចូាសមក�ុណេងសែេាបេលក ងលំា េប អខុគស ររឱ្ំខែរ�ង�ី 
អ�កគកពវខព១នកែដាមរខំខេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩ខរណអ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែព។

លលងរខេល�ចមរខលរតវអខុគស ររឱ្េកាណពងំជរកលគម្លង�ង�ីចូាេឡ ។ 

• លនផ លពីស រនម�វខរិវ សច អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែព�ចយ� ងល�ូេលៀលនខករ�ា

កែេាបេលក ងលំា។ 

• េូេកស រនម�រណក េប ែឡកពីកពរភក្ពងប សំ ចេម� ក�ុណកែេាបេលក ងលំា។ 

• មូាប� ខងុំិរសា្េលចខសខលេណ�រ្ “វមេិ�រវចូាងសងុខរុក�”  លលងរខេលកែខ�ណែដា

អខុគស រឱ្េិ�រវចូា លរតវពរខររ្េិ�រវាបណេនះេលំខេរគងគស រ�ូវដេណងមលងមចល្ាពករ�ណព

របនករបខណ្មស អ�កែដា�ចេករំខជបណឺ-១៩មរខលរតវអខុគស រឱ្ចូាក�ុណមូា ប� ខ 
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ងុំិរសា។ 

• េិ�រវពីំណេលកាបណអងលរតវអខុវរ�ពមខីររវ រូ ីរល្ � រករ�ណខរណពណនដ្មស ្ល៊ូខរណរកេព

ាចូាខរណេចញពីលខផលែដា�ង�ីខរណាកេរលខណេករលរតវសខេគែេាប។ កពណនដគសែរេូេ
េឡណម�ណេរៀរេពាកេចញពីមូាប� ខងុំិរសា។ 
 

II. កែថងាេ្កស្ំិជាេគព �ំ ំឆ�ួ ជាួ ណឺវូឌី-១៩ 
១. លច�ុល្ខ�េខះមរខាខំ ខិង�ុពណណមស ែដាលគជ កា�ង�ីែដាំខេរគងគស នខករ�ណ 

េមេរគកូវដី-១៩ ែដាេរលខណងលំាកូខសចភ� មេខះលរតវកលបែលកេចញពីាកេរ។កលបែលក

�ំ  ខរណាកេដម្កីរលខយ ករ�ណជបណឺែដាេករំខដាាក ំខវខរិវ ្្ណក

ររសាសខអរយលលេយជខអពីកក្ �ំ  ខរណាកឱ្េន្មស គ�  ែដាំខិង�ុពណគបលរដា

កបកែង្កលនះែង្កភ� មី កលេរ�មលបេេេបះដបលូណ ងលំលកក្កបេគដាាក

កកគកេ ចុះ្ររង�ក�ុណាមខរណលខយ ករ�ណេរគខរណក �្ លលងាក។ 

�ំ  ខរណាកាបណអងេប មរខគររពី យ្ ខភពេមេរគកូវដី-១៩លរតវកកគបលរេន្ 

មស គ� ក�ុណលខផល េដម្រី�ាកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   អខុវរ�ែង្កលនះែង្កពែេាបាក

ពមែលល �ំ  កណហិូូ។ 

២. �ង�ីែដាំខេរគងគស ករ�ណេមេរគកូវដី-១៩ បសចលរតវេចៀងសណកាករណ្មស �ំ  

ខរណាកដនរេរៀរកអខុវរ�កពណនដមុខខរណេលក េពាលនះគា្មស ាកខរណពរណ

គកំ ន ងេពាលបេេ បកែង្កលនះែង្កពែេាបាកពមែលល �ំ  កណហិូូ។ កពណង �ំ រ

្លលបខរណកង �ំ លេមេរគេានរផាបណអងែដា �ំ  ំខកលនះគា កាគសលរតវអខុវរ�យន ណ

េរៀណាររណែដ។ 

៣. �ំ  ែដារ�ណេមេរគ រកេបះលងគរ លរតវសខលង ញាំខារពរាអវ រជជំ ខេមេរគ    

កូវដី-១៩ កលបេេកូខេប រកេបះមរខលរតវសខេគវមរេរ។ អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�ក

ងមែពលរតវកគបលរ �ំ  ក�ុណកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ   េហ លលងរខេល�ង�ីំខកពរសក

លរតវរ�ាកគបលរដា�ង�ីក�ុណកលចសច ករកេបះ �ំ  ខរណរ�ាដាាក។ 

៤. ករ�ណេរគចបេគះាកេរលខណេករំខចបខសខររច ែដាលរតវសខេគរ ក អំ ក�ុណអបឡុណេពា

េលក ងលំាេហ ាកាបណេនះមរខំខ�កយូាខូ ាេរ។ ាកំខលគង ខរណំខ

រាវ រសកភ� មេនេពាងលំា លរតវសខេគពរណេប ្ែរជបណឺ �ំ  ពាក

េករមរខលគលែខ។ ាកេករមរខលគលែខពព�ឺចលរតវកកគបលរែរ�កេវជជ្ �ង�លែខយមេនក�ុណ

មូាប� ខងុំិរសា។េាះ្យន ណណកាេប ាកេរលខណេករំខងររពរររសាសខកេន

្មស �ំ  នពុកគា ខ �ំ  ណ �ំ កលរតវែលកេចញពីកូខេប គា ខក ាលពមពីនណេឡ ។ 
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III. កែថងាេ្កស្ំិ ជាេគព �ំ ចតំឆ�ួ េះគ 
កអខុគស រឱ្េចញពីមូាប� ខងុំិរសាមុខេពាកបំ រ គសែរលរតវសខពរណលនផ ល

ពីកងលំាមរខំខរាវ រសកងលំលំ �  ខរណាកេរលខណេករែដាំខងុខភពា�។

ក�ុណអបឡុណេពានខរ�ណជបណឺកូវដី-១៩ក�ុណងហគមខអ កអខុគស រឱ្េចញពីមូាប� ខងុំិរសា�ច

លរតវសខេគពរណលនផ លពី យេពា៦េ នំ ណចបេគះ�ង�ីែដាងលំាពមូមាពែដាមរខំខរា

វ រសកខរណ២នេាចបេគះ�ង�ីែដាងលំាេប កវះករ កកូខ េហ កា�លងវ េទពម យ្ ខភព

លង�ង�ីរណែដ។ កអខុគស រឱ្េចញេខះ�ចេូេេទសខលលងរខេល �ំ  លរតវសខេគគបលរយន ណា�

េហ ំខលលពវខពងលំលកគបលរដារផះពរូងវពផេប អ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែព។ 
 

IV. ករតេ្វពរតះណិស្ំរលំ � ្គរលរូ 
១. កលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  លរតវកកេាករកចររ�ខរណរ�ាកគបលរពីអ�ករ�ាេងស

ែេាបែរ�កងមែព។ 

២. កេលសមែខរណក �ី ករកចររ�េលក េពាងលំាកូខ គឺ្េលណូមាពងលំលំ �  

េហ កា�ចេករំខចបេគះនពុករណែដ។ លគង េខះ�ចលរតវសខេូេឱ្កខែរូាខូ ាេឡណ

េប ្កបកឱ្េនឆា  ពីងណមិខរណរាលនះគាែរ�កហររស វរយុេទេាលគម្ ខរណងហគមខអ 

រូេទែដាលណ� ាមកពីជបណឺកូវដី-១៩រររតរ្្កា។ នពុក �ំ  េរលំខកូខដបលូណ បសច

លរតវសខេាករកចររ�ឱ្ាករណ្មស នពុក �ំ   មររ�ិ ក�រខរណលក្មលគម្ េរ្ណេរៀរពម យរូងវពផ 

ពពមលលពវខពអខឡញេរ្ណេរៀរែដាំខ។ ពសកេគកាបសចលរតវសខររសាដបលូនា ខងមលងល

កលរជូ ខេទកេងសតកេរងខរណពវរ៌ំ ខរបនករបខណងលំលអ�ករ�ាេងសែេាបែរ�កងមែព

អ�ករ�ាេងសងុខភពងហគមខអខរណេងសងេ�ិះលនផ ខលលងរខេលពសកេគមរខ�ចេបះល្ សខ

លរតវេេរូងវពផ។ 

៣. េលលរូងវពផពវេីដអូពមបខក�ុណអបឡុណេពាេលក ងលំា �ចលរតវសខពរណជបខសងឱ្ក

ែេាបេលក េពាងលំាេនមូាប� ខងុំិរសា េប ាក�ខ កំ ងមលងល លលងរខេលមរខំខ

កេូេេរង�រលមណកពកពរខររ្រណក ។ 

ែរ�កំណេលកមេខះរ�ាខូវកែំនប្ កែង�ណ ង�ីពីរបនករបខណក�ុណកែេាបេលក ងលំា

ែដាលរតវសខអខុវរ�ពីច ាំ   (រូងវពផ  កមាវ រូ ីេរ�្ telehealth)ខរណរ�ាខូវររងេគងលំលលខ�

រ�ាេងសែេាបេលក ងលំាលលកលេប កេគពក�ុណអបឡុណេពាំខជបណឺកូវដី-១៩ រររតរ។

តក្េខះំខលបំ ណគបលរករ�ាេងសែេាបេលក ងលំាពមវ រូ ីេរ្ណីគ�  លនែុខ�មរខងលំល

ជបខសងេគាខេយស ខរណពរូី្ែដាំខល្លេនះេរ។ករ�ាកែេាបេលក ងលំា ខណ 

អខុវរ�ដូចក�ុណពរូី្្ររ ង�ីពីកែេាបេលក ងលំាេា �ំ  ខរណាកេនេពាែដា យ្ ខភព

រររតរ្្កាជបណឺកូវដី-១៩ លរតវសខលរ�ល។ 
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ចរេរិចរលេរ�ចរ�ិ លេសសតចទូសសរៃិ៖ 

• លេណ�រ ុរព្ �ង�ងលំលមូាប� ខងុំិរសាពលលពវខពងុំិរសា ដូច្លលពវខពលគលលគណ    

ពវរ៌ំ ខងុំិរសា េដម្ែីំនបខរណពមបខកយ� ងល�ូេនក�ុណរបនករបខណងលំលរ�ាេងស

ែេាបេលក ងលំា។ 

• រ�ាកល �ំុ ះលណ� ាដាលុគាិរកខូវលេច�កវ ររន ងលំលរបនករបខណរ�ាេងសែេាបេលក 

ងលំាពីច ាំ  សមាបណូខីខលគលលគខងលំលអ�ករ�ាេងសក�ុណករបនករបខណពមរូងវពផ

(កភជ លលលពវខពរូងវពផចាវរយលក អំ ងលំល្ កេាងីុមករកររូងវពផពេវ រកងលំលររញ

កររូងវពផ)។ 

• ររសាខរណចណលកណតក្េប ំខក ាលពមពី�ង�ីងលំលរបនករបខណេងសែេាបេលក ង

លំាពីច ាំ  ។ 

v. កែថងាេ្កស្ំិេ្កេរិេជ�រីចូិ ដ សរុ ខតភិ

ណ�រួ អាទ្រួ េរិំជាួណឺវូដី-១៩  

 កែេាបេលក ងលំាលរតវេូេបចេប ែរ្កពីគ� េទពមរលមតវកលង �ំ  ខរណាក

េរលខណេករ។ ករ�ាេងសែេាបេលក ងលំាពីច ាំ   �ចេូេេឡណចបេគះ�ង�ីខរណាកេរលេករ

ែដាំខវខរិវ ាល។ លលងរខេល�ង�ីងមលងលងលំលេូេកលសងវ ាករណពីច ាំ  អ�ករ�ា 

េងសែរ�កងមែពលរតវេូេកពរណគបលរដា�ង�ីខរណនដគូ យាហ អំ  �ង�ីែដាំខវខរិវ ាល

�ង�ីែដាំខកូខេលចខដណេហ ំខលរពរេ្ូខអលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  សខេ្គជវ 

ងមលងលខណររសាសខេងសពីច ាំ  ្្ណ�ង�ីែដាំខកូខេាកដបលូណែដាំខកជស គបលរ 

ររចរសចេនរផះ។ 

ករ�ាេងសេប យផ ាគសេូេងលំល�ង�ីខរណាកេរលខណេករ៖ 

•  ណេលគះសមំខអបេពហរណ្េា�ង�ីលគង រ�ូវចររ�ខរណងណមិ 

• ងលំាេប វះករពំខរាវ រសកេលក ងលំា 

• ងលំាកូខមរខលគលែខខរណាកំខរមាខាល 

• ំខរាវ រសកេរ្ណីងលំល�ង�ីខរណាកេរលខណេករ

សមំខលគង នខកលបេេេបះែដាមរខ�ចសន ខលលំំេប ករ�ាេងសពីច ាំ  ។ 
 

ំណេលកមេខះ្កាវ រភគណរជសលខរណវ រូ ី រ�ាេងសែេាបេលក ងលំាចបេគះ �ំ  ខរណកូខ

ែដាែំនបេប មជ្ម កំ ា្ររគបគំពខរណាកនខលកងសណងុំិរសា៖ 

 កពរខររ្េាករី១៖អបឡុណេពា៧នេាេលក ងលំា (ពរខររ្ាបណ �ំ  ខរណកូខ)                 

                           ករ�ាេងសេប យផ ា 
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 កពរខររ្េាករី២៖នេារី១៤េលក ងលំា(ពរខររ្ាបណ �ំ  ខរណកូខ)                                  

                             ករ�ាេងសពីច ាំ    

 កពរខររ្េាករី៣៖១ែខកខ�ះេលក ងលំា(ពរខររ្ាបណ �ំ  ខរណកូខ)                                    

                              ករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី៤៖កូខំខ� ុ២ែខកខ�ះ (ពរខររ្ងុខភពកូខ) ករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី៥៖កូខំខ� ុ៣ែខកខ�ះ(ពរខររ្ងុខភពកូខ) ករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី៦៖កូខំខ� ុ៦ែខ(ពរខររ្ងុខភពកូខ) ករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី៧៖កូខំខ� ុ៩ែខ(ពរខររ្ងុខភពកូខ) ករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី៨៖កូខំខ� ុ១២ែខ(ពរខររ្ងុខភពកូខ) ករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី៩៖កូខំខ� ុ១៨ែខ(ពរខររ្ងុខភពកូខ) ករ�ាេងសេប យផ ា 

 កពរខររ្េាករី១០៖កូខំខ� ុ២៤ែខ(ពរខររ្ងុខភពកូខ) ករ�ាេងសេប យផ ា 

រាករ�ាេងសពីច ងំ  ខរណេប យផ ា�ង�ីខរណាកលគលូលររសាសខកពរខររ្ដូចំណេលកម ៖ 

• កស រនម�ខរណពវរ៌ំ ខ អបពីេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩សមំខ ៖ េក� ខ�សខ  ក�ក    េហៀងបេស

ពលឺបពណក ពពរសកដេណងម។ លលងរខេល�ង�ីរ ក អំ ពីេរគងគស ព �ី លំ ខាករណ្មស 

អ�កងណ្វ ាំខជបណឺកូវដី-១៩ ែដាសខលគជ កខូវពវរ៌ំ ខ្កពកពមលលេរងពីកបកខ�សខ

ឱ្េនបចពីេគ លរតវរ�ាដបលូនា ខឱ្ាករណពមរូងវពផពកបំ រេពាេវពេឡណវ រញពម

ែដា�ចេូេេទសខ (លលងរខេលលរតវក្លនផ ខងូមអខុវរ�ពមកែំនបលងលកងសណ

ងុំិរសាអខុ្ងខអលងលលេរងេដម្ែីងេណកកែេាប)។ 

• ពវរ៌ំ ខអបពីងគស េលគះា� កេលក ងលំា៖ 

 ងគស េលគះា� កលងាកសមំខ ៖ មរខចណេេេបះ លលកច ចេ កដេណងមសល≥ ៦០ដណ

ក�ុណ១នរី ដណងកំ � បណ មរខេូេចាន េក� ខ�សខ≥៣៧.៥អណ្េង ងីរុ ងំ ក�ុណ                        

ខ�សខ<៣៥.៥អណ្េង ំខេាលណក�ុណអបឡុណ២៤េ នំ ណដបលូណពេាលណសរនដខរណសរេជណ 

   ងគស េលគះា� កលង �ំ  សមំខ៖ �ី កាមេលក ងលំា លលម្ណលកឡេិ�ណ     

  លកឡេិ�ណ ក�  េរគខរណពកងនងែវ នខ។ 

• កស រនម�វខរិវ េលក ងលំាែដាកបពុណែរេករំខ សមំខ ៖ ងុខុំាភព�មាំ អ

ខរណងុវរយរភពយផ ាខ�សខ។ លលងរខេលកស រនម�វខរិវ សខកេឃញាំខរាវ រសកែដា

�ចខណេករំខពេករំខ្កែង�ណបសចលរតវជសលឱ្សខេលចខដណពជសលរាមុខគ� ។ 

• េដម្ីី នសខខូវែរខកែេាបដាងមលងលលរតវំខតក្រ�ាេងសលគលលគខ។ 

លគលេងសែដាលរតវរ�ាគសលេណ�រឱ្ំខកលរ�ូ ាខូវពវរ៌ំ ខែដាររសាសខពមកាករណ 

�ង�ីពីច ាំ  េទក�ុណលរជ ីករលព។ 
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VI. កែថងាេ្កស្ំិរជី ពំ   

េងចក�ីែំនបំ ណេលកមេខះគឺងលំល�ង�ីែដាលរតវកេងសែេាបេលក ងលំាពីច ាំ   

កអខុវរ�្ ង�ណបគសែរលខ�ងលំលរាកជសលយផ ាមុខគ� ។ េខះមរខែមខ្េងចក�ីែំនប

េពញេាញ ងលំលកមកកេងសែេាបេលក ងលំាេនះេរ លនែុខ�្ េងចក�ីែំនបងលំល�ង�ី
ែដាលរតវររសាេងសែេាបេលក ងលំាពីច ាំ  ។ 

ពរភក្្មស �ង�ីអបពីូខីខែដាំខខរណលណ� ញគបលរេនរផះក�ុណកំីំខកយ� ងល�ូណ

មស សខេករេរ្ណដូច្ លគម្ មរខ�ចេូេដបេ ំ េទជស គបលរ�ង�ីេនរផះ  មរខំខអ�កេមាែេាប

ាក លរតវជស �ង�ីឱ្ែងេណកូខីខគបលរក�ុណងហគមខអេលំខ។ 

ពរភក្ពីេពាេវពខរណេលៀលែដា�ង�ី�ចាករណអ�ករ�ាេងសែេាបងុខភពសខេលក  

េពាងលំាកូខ្ពរេងងក�ុណកំីងេ�ិះលនផ ខ។ 

ពរភក្អបពីកពខនកបេ ំ រ លគលមេូនស ាបណអងសមំខមេូនស ពខនកបេ ំ ររបេខល   

 យេពាែវណ េប ពរភក្ពីកយ� ងល�ូករ�ាេងសាបណេខះេនក�ុណល រលរកករលខយ កជសល

េប យផ ាេលក ងលំា។ ពរភក្អបពីវខរិវ នខកលរជវ នខមេូនស ពខនកបេ ំ រ

ែលលលុរំ។  ពរភក្អបពីវ រូ ីខរណកែខ�ណែដាលរតវររសាមេូនស ពខនកបេ ំ រលលងរខេលេងស

ាបណេខះសខយ� ងល�ូក�ុណអបឡុណេពាជបណឺកូវដី-១៩ខរណរ�ាជេលមងនខមេូនស ពខនកបេ ំ រ

មុខេពា�ង�ីកេចញពីមូាប� ខងុំិរសាលលងរខេល�ចពរ�ាពវរ៌ំ ខាបណេខះក�ុណអបឡុណេពារ�ា

េងសែេាបេលក ងលំាេប យផ ា្មស �ង�ី។ 

ងកមាភពងលំលរ�ាជូខ�ង�ីែដាលរតវកេងសែេាបេលក ងលំាពីច ាំ  

េប មរខគររពីលេច�កេរង៖ 

 កែេាបែរ�កងមែពលលកលេប កេគពសមំខ៖ 

• ពនសា�ង�ីាបណអងេប េងចក�ីនេ�េ�ូខរណកេគព 

• កក្កង ាំ រខរណភពតកជខ 

• មរខំខភពេ ងេអណ 

• គបលរងររពរលង�ង�ីក�ុណកររសាសខពវរ៌ំ ខខរណេូេកងេលមចចររ�េប ងេវ ភព 

 ងកមាភពគសេូេេនេពារ�ាេងស ៖ 

• ែំនបខ�សខអ�កខរណងសងុខរុក��ង�ីក�ុណាក�ំ យរកាក 

• កស រនម�ពីេរគងគស នខជបណឺកូវដី-១៩ (ាបណ�ង�ីខរណអ�កគកពវខព)េប េយណេទពម 

េងចក�ីែំនបពមលលេរងខរណេូេកែេាបលលងរខេលេរគងគស លរតវសខកេឃញ 

• ្កងសខរណ កចររ�រុកបកេាងុខុំាភពរណក ងណមិ�មាំ អ ខរណវល្ូម ៌

• ្កងសអបពីងុខុំាភពលងាក�វូលរយមែកាូរពងខរណងកមាភព 
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• អខុវរ�កងេណ�រខរណស រនម�្ លលបេា�ង�ីខរណាក 

• ពខ្ារាកេូេេរង�ងបណកេលៀលខរណររសាក ាលពមពី�ង�ី 

• ្កងសកព� លលពម កព� វខរិវ  

• ពរភក្ពីងគស ខរណេរគងគស នខរាវ រសកេលក ងលំា៖ 

 �ី កាមេលក ងលំា 

 លលម្ណលកឡេិ�ណលកឡេិ�ណ 

 កក�  េរគ 

 ពកងនងែវ នខ (thromboembolism) 

 កេាៀងេបះ 

• ពរភក្ពីមេូនស ពខនកបេ ំ រ 

• ពរភក្ពីងគស េលគះា� កលងាកសមំខ៖ 

 មរខចណេេេបះ 

 លលកច 

 ចេ កដេណងមសល≥ ៦០ដណ/នរី 

 ដណងកំ � បណ 

 មរខេូេចាន 

 េក� ខ�សខ≥៣៧.៥ អណ្ 

 ងីរុ ងំ ក�ុណខ�សខាល<៣៥.៥ អណ្ 

 ំខេាលណក�ុណអបឡុណ២៤េ នំ ណដបលូណពេាលណសរនដខរណសរេជណេនលគល� ុ 

• រ�ាេពាេវពងមលងលងលំលងប សំ ចេម�  

• រ�ាពវរ៌ំ ខខរណកអល បេទពមរលមតវកេរ្ណីលង�ង�ី 

• រ�ាកពរេលគះពរភក្ខរណេូេកលរជូ ខេទកែខ�ណងមលងល 

• ពរភក្ពីែរខកងលំលកលរជូ ខក�ុណកំីងេ�ិះលនផ ខពីរផះលង�ង�ីេទមូាប� ខ 

ងុំិរសាលលងរខេលបសច 

• េៀលចបែរខកងលំលររសាេងសែេាបេលក ងលំាខរណកែេាបលខ�លនផ ល 

• ករលពរុករាពវរ៌ំ ខាបណអងដូច្ កសន ខលលំំ កពរភក្ខរណែរខកងលំល

កែេាបលខ�។ 

 ករ�ាកែេាបេលក ងលំាេប យផ ា៖ 

• កែេាបេលក ងលំាេប យផ ាលរតវអខុវរ�េប េគពពមពរូី្្ររ 
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• លែខយមពីេាកែេាបេលក ងលំាេាករី១េខះ

លរតវរ�ាពវរ៌ំ ខដា�ង�ីង�ីពីករ�ាេងសពមរូងវពផខរណកាវ រភគនខករ�ាេងសែេាប

េលក ងលំាេប ររសាក ាលពមពី�ង�ីងលំលេងសេាកេលក  

• លគជ កេឡណវ រញខូវេាខរូងវពផលង�ង�ីខរណេាខែដា�ចាករណសខេរ្ណេរៀរ 

• �ង�ីលរតវំខេាខរូងវពផលងអ�ករ�ាេងសពេាខែដា�ចាករណសខេរ្ណេរៀរេន 

មូាប� ខងុំិរសា 

• ីនា�ង�ីំខា� ប្ ររែដក ហេូាីក�ងីុរខរណឱងេេរ្ណីេរៀរ េដម្េីចៀងសណ�ង�ីមក

ររសាម�ណេរៀរេនមូាប� ខងុំិរសាេប លគខែរមក កឱងេែរមស មុខ។ 

 ករ�ាកែេាបេលក ងលំាពីច ាំ  ៖ 

• េូេកែំនបខ�សខខរណងសងុខរុក��ង�ីេប រកាក 

• រ�ាកែេាបងមែពេប កេគព 

• ងសពី�មាំ អ លង�ង�ី 

 កស រនម�ចបេគះេរគងគស ែដា�ចេករំខនខជបណឺកូវដី-១៩ ាបណ�ង�ី ាកខរណអ�កគបលរ

លពមាបណលរជូ ខេទកេងសេរ្ណេរៀរេដម្ពីនសាលលងរខេលំខេរគងគស  

• លគជ កពីនេាងលំាេ នំ ណខរណលលេិរនខកងលំា 

• ្កងសពីចបខសខដណនខកងលំាកូខ 

• ្កងសពីលគង ែដាេករំខក�ុណអបឡុណេពាំខគិព៌ងលំា 

• ស រនម�កកលលពម្លខ� 

 ស រនម�ងុខភពរ�ូវចររ� 

• ្កងសពី�មាំ អ ូូល្ាលនផ លពីកពេឺគះងលំាខរណងលំា 

• ្កងសពីកររសាាខដបេំក 

• ពរភក្ពីកេដកលងាក 

• ្កងសពីកលពម សមែ 

• ពរភក្ពីដបេណះល្  

• ្កងសពីកយ� ងល�ូ�មាំ អ លង�ង�ី 

• ពរភក្ពីងគស  េរគងគស នខក �ី ករកចររ�េលក ងលំាខរណលរជូ ខ 

• ស រនម�ពីអបេពហរណ្េា�ង�ី 

• ្កងសពីងុវរយរភពេនរផះ 

• រ�ាពវរ៌ំ ខង�ីពីេងសខរណេាខរូងវពផែដា�ចាករណសខេនេពាេករំខអបេពហរណ្ 

• ្កងសពីអ�កែដា�ចរ�ាកគបលរពជស �ង�ីសខ លលងរខេលលរតវកជបខស  

• េូេកគបលរែរ�ក�មាំ អ រណក ខរណេូេែរខកងុវរយរភព 
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 កស រនម�ងុខភពរ�ូវក  

• ្កងសពីលល�វលពមាបណរ�ាដបលូនា ខ 

• ្កងសពីកេលលា� ប្ ររែដកា� បរ �ំ កលពតខវពីមខីលែខយមខរណឱងេែដាេលលលលបនេា 

• ្កងសអបព ីក �ី កាម ល រំ ំពំ៌ក�រខ 

• ពរភក្អបពីកយ� ងល�ូងីយ្�ង�ូ មាពេលក េពាងលំាកូខខរណក �ី កាម 

កកេ� កហូរដាេទ៤-៦ងស� ហអលនផ លពីងលំា 

• ពរភក្ពីកពនសាលនផ ខងលំលក �ី កាមមរខូមាពេលក ងលំា 

• ពរភក្ពីកលពម សមែខរណកលរជូ ខេលបសច 

• ្កងសពីកលេនផ លណពមកខរណរកេនម 

• ្កងស �្ មែហកពេដាេ ំង 

• ្កងសពីកង �ំ រកែខ�ណំខេេ� 

• ្កងសពីកេូេចានរណក  

• ្កងសពីងគស េលគះា� កដូច្ ៖ 

 ក �ី កាមពមាេ ំង  

 �ី កងំខក�រខ  

 ពកឺតា �ំ បណលងសបណែិ�ក េក� ខ�សខ 

 អងក �ំ បណ �ំ បណ 

 ដកដេណងមសលពពរសក 

 េរគងគស ដូច្ជបណឺយ� ្  

 ពពឺលកហមេនេបះ 

 ពពឺេហមកបិ សខេជណ 

• លលងរខេលំខកលពម សមែលរតវលលក្េយលា្មស អ�ករ�ាេងសពលរជូ ខ�ង�ី 

 ស រនម�ពីកលបេេាក 

• ្កងសពីកលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ខរណពរភក្ពី្យងបំខនខកលបេេកូខ 

េប រកេបះ �ំ  មស មុខគរ 

• ្កងសពីងភពេបះ កលគលលគណកពងេបះខរណកលចសច ករកេបះ 

 ស រនម�ងភពាកេរលខណេករ 

• ្កងសពីងុខភពលងាក 

• ពរភក្ពីចានលងាក 

• ្កងសពីងភពនខរណរ�ររលងាកខរណកែេាប 
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• ពរភក្ពី្យងបំខនខកពណនដខរណអនមវ រូេទក�ុណកកគករ�ណេរគចបេគះាក

េរលខណេករ 

• ្កងសពីងគស េលគះា� កលងាកដូច្៖ 

 ពលេេេបះ 

 កេ ចុះចាន 

 លលកច ងខ�ម 

 េក� េពកពលរ្កេពក 

 ដេណងមសល្ ណូមាពពដណងកេពាដកដេណងម 

 េរគងគស ំខេាលណ 

• លលងរខេលំខងគស េលគះា� កលរតវេូេកលរជូ ខ 

 កេាកកមមងងុខភពខរណកអល ប 

• កពខនកបេ ំ រ 

• ពរភក្ពីមេូនស ពខនកបេ ំ ររបេខលខរណជេលមងនខមេូនស ពខនកបេ ំ រ 

• ពរភក្អបពីកលខ�កសមេិរលលកលងុវរយរភព 

• រ�ាពវរ៌ំ ខអបពី�វូលរយមែ 

• េូេកណរជសលលខ� 

• រ�ាេពាេវពងមលងលងលំលងប សំ ចេម� ។ 
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កែថងាណរំ តួេសសសរពះររ�ូវេខទ 

សរពះររ�រូជណ�រួ អាឡរួ េរិះាាតាជជាួឺណវូដី-១៩ 
  

I.  កែថងាណរំ  
ងកមាភពងលំលកែេាបកុំ ៖ 

កុំលគលូល លគលវ វ ខរណេនលគលលលេរងាបណអងសខណរាលនះគា ្ពរេងង

រាលនះគាែរ�កេងដ�ករច�ងណមិខរណក�ុណកំីខ�ះេប វ រី ខកករលខយ កលណ�េលគះា� កេប  

នចដខ្េលចខ្ណរាា�។ លគម្ ្េលចខសខជសលលលរះកាបសកែរ�កេងដ�ករច�េប ្

វ រលរ�រេងដ�ករច�ពរិពេពក�ចែដាលណ� ាឱ្កុំ �្ លរល រលគខនកលែខយមេរៀរេនក�ុណអបឡុណ

ឆ� ប២០២០ ែដារផុ ពីវឌ្ខភពែដាសខងេលមចកាពី ២ េទ ៣ឆ� បចុណេលក នខកករលខយ 

អលពមំភពាក ។ 

កគបរមគបែហណដាកងរខខរណងុខភពលងកុំ� ុេលកម៥ឆ� បេប ្ែរករបណងផះ

ដាកលបេពញក្លលប  សមំខេងសបសចមស ចបខសខដូច្ កេាកកមមងងុខភព 

�វូលរយមែ ករ�ាា� បល�  កពនសាជបណឺរូេទដូច្ជបណឺពកងសរ ជបណឺរកជបណឺែដា�ចកគ

សខេប ្ករ�ាសន ក្ បណ កលគលលគណកណេះ�វូលរយមែូ ាខូ ា កណេះ�វូលរយមែកលមររមូ្ម

ខរណកពនសាជបណឺរុ បន នក�ុណចបេណមកុំែដាកបពុណង្មស េមេរគេអដងអ។ 

េងសែេាបកុំរូចគសែរលរតវសខពលណណខរណរ�ាលលក្ខរណេងសងលំលកេមាែេលលកលេប 

កររសាខុងលរតវ រ�ា�ររភពដានពុក �ំ  គសលរ្បខណករ�ាចបំ ី �វខរណកកគកុំ

ពីក បេពិលបគខខរណអបេពហរណ្។ 

កុំលលពមខណកេលសមែក�ុណអបឡុណេពាបកឱ្េនបចេប ែឡកខរណកលររលបរមេគច

លពមាបណសខររសារាលនះគាអវ រជជំ ខេប ្ករររតរ្ងកាេនេាលគម្ លងពសកេគ

ែដានបឱ្ំខវខរិវ ងលំលងុវរយរភពកុំរណែដ។ វ រី ខកាបណឡ ដូច្កលររលបរម

េគច កលររជបុ បសខលណ�ឱ្ំខវខរិវ ខមងដាកុំឱ្ររសាណខូវអបេពហរណ្ខរណក បេពិ 

លបគខ។ អបេពហរណ្ែលលេខះរបខណ្េករំខេលចខេនេពាែដាលក្មលគម្លរតវសខល� បណឱ្េនែរ

ក�ុណរផះខរណជសលលលរះភពពខរណខរណកេលសមែយន ណ �ំ បណ។ 

កេលលេាងាុលលងកុំខរណ ុវវ វ ខូវលលពវខពអុរខូឺេំរងលំលកងរក្ពីច ាំ  ខរណនរី

កម្ខ�កាសខលេណ�ខវខរិវ ក�ុណកលនះគាខណេគហរបពវែដាមរខងមម្ខរណកេសកលសងពម

អុរខូឺេំរ។ 
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កែេាបកុំក�ុណេពាំខជបណឺរររតរ្ងកា 

រ�ា�ររភពដាកលខ�រ�ាេងសេយ� រេាកុំេប េយ� រេាងមូមន៌ខកររសាសខេងស

្ពរេងងាករណខណករ�ាា� បល�  ងុខភពំព ាកេរលខណេករខរណងុខភពកុំ    

�វូលរយមែ(លែខយម�វលបលនខខរណ�វូលរយមែ) កអិរវឌ្កុំរូចខរណកមាវ រូ ីកគកុំកាដូច្

កេៀខេនា� កមេរ� ្េប  ៖ 

• ែំនបអបព ីករ�ាា� បល� ខរណរីកែខ�ណ ែដា�ចររសាសខ ។ 

• យ� ងល�ូវ រូ ី្�ង�ក�ុណករ�ាេងសែដាកបពុណជសលលលរះកខេះំរេប ្ជបណឺកូវដី-១៩

រររតរ ។ 

• ពរណយ� ងល�ូករ្ពេរ្ កអល បងុខភពពមរផះងលំលកែេាបកុំខរណកអិរវឌ្

កុំរូចេប កពរេលគះេយលាពមរូងវពផ។ 

• កចុះងសងុខរុក�ពមរផះចបេគះកុំពគឺសែរលរតវសខរ�ា�ររភពេប ំខវ រី ខករល

�្ រករ�ណេរគឱ្សខលរមលរតវ។ 

• កលគលលគណកុំែដាំខជបណឺរូេទខរណកអិរវឌ្កុំរូច

លរតវែរលខ�ពម យមូាប� ខងុំិរសាកលមរររីមស ខរណកងសងុខរុក�ពមរផះេប លុគាិរក

ងុំិរសាែដាសខល �ំុ ះលណ� ា។ ក រលខ�ណករល្ � រករ�ណេរគសមំខ

កគកំ ន ងខរណកអខុវរ�អនមវ នដលរតវសខាមាេនេពាំខរបនករបខណ្មស កុំ។ 

• កលរជូ ខេទមូាប� ខងុំិរសាកលមររខមងងលំលកុំែដាំខជបណឺូាខូ ាខរណកណេះ�វ 

ូលរយមែូាខូ ា្មស ខណកលរជូ ខេប ឥរគររនេ�លរតវែរលខ�។ កពរេលគះជបណឺ កល្វល្វខរណ

ក រលខ�ណករល្ � រករ�ណេរគ សមាបណកគកំ ន ងឱ្សខលរមលរតវខរណកអខុវរ�អនមវ 

នដបសចលរតវីនេនក�ុណមូាប� ខងុំិរសា។ 

• អខុគស រឱ្ �ំ  ពងំជរកលគម្ ែដាមរខំខជបណឺកូវដី-១៩ �ច �្ កេន្មស កុំេដម្ ី  

រ�ាកគបលរក�ុណអបឡុណេពាពនសា។ 

• ីនសខខូវភព�ចកសខនខអុកងីុែងខ ( នំ ងីុខកបវល អុកងីុែងខពាបណពី) សម្មស 

លលពវខពែចក អុកងីុែងខេនក�ុណលខផលពនសាកុំងលំលាបណ យ្ ខភពែដាកុំមរខំខ

ជបណឺកូវដី-១៩ ខរណេដម្លីគលលគណភពងាុគ ា្ ញនខជបណឺកូវដី-១៩ ែដាាករណខរណលគង រ�ូវដេណងម។ 

• កង �ំ រេប កង �ំ លេមេរគេនេានរផេរ្ណីេនពមកែខ�ណែេាបកុំ្មស អ�កជបណឺ    

ូមាពមរខខុងគ� ពីអ�កជបណឺែដាំខកំីងណ្វ រ�ណពលរតវសខេគអះ�ណាំខជបណឺកូវដី-១៩ 

ែដាលរតវកកពនសា។ 

• កគកុំពីអបេពហរណ្ ក បេពិលបគខពកេកណលលវ វរ� ខរណរា� កេងសកគកុំ្

កព� ងបំខ។ 
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• កកគ្កពកងលំលកុំ ណេលគះសមំខកុំចបណកលង្ក កុំេិៀងខ�សខ 

កុំជខ្ររភគររច កុំងេនរបលខអន រូលេរ ្ កុំងេន្មស ពរកភព

កុំងេនរីលក្ណក�ុណរបលខលលជុបជខខរណកុំេនពម យ្ លវខេរ្ណី។ 

• រ�ាកគបលរ្កែង�ណដានពុក �ំ  ខរណអ�កេមាែេសមាបណវ រូ ីខរយ អបពីេរគរររតរ       

្ងកា្មស កុំពីវ រូ ីលគលលគណងុខភពរ�ូវចររ�យផ ាខ�សខងុខភពរ�ូវចររ�លងកុំខរណ

យលក អំ េដម្ជីស គបលរដាកេៀខងូលរលងកុំ។ 

 

កែេាបកុំែដាំខេរគងគស នខករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ពេរង�វ រជជំ ខ  

• កុំែដាំខេរគងគស នខករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ 

បសចលរតវេូេកពមបខេ� សខហារចរេទេាជបណឺរូេទេរ្ណេរៀរែដា�ចលង ញខូវេរគ

ងគស ដូចគ� ។ 

• មូាប� ខងុំិរសាបសចលរតវំខកែខ�ណពលខផលបចេប ែឡកងលំលកុំពែឺដាំខ

កងណ្វ ពីករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ខរណកបពុណំខលគង សមេរ្ណីេរៀរែដាាមាឱ្ំខក

េមាែេអ�កជបណឺ។ 

• អខុគស រឱ្ �ំ  ពងំជរកលគម្  �្ កេន្មស កុំេដម្រី�ាកគបលរអបឡុណេពា 

ពនសា។ 

• កុំែដាំខេរគងគស នខករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ គសលរតវបកេនក�ុណលខផលបចេប ែឡក

ែដាំខខ្ាេចញចូាា�លលេង្ណមុខ។ 

• ីនសខខូវភព�ចកសខនខអុកងីុែងខ ( នំ ងីុខកបវល អុកងីុែងខពាបណពី) សម្មស 

លលពវខពែចក អុកងីុែងខេនក�ុណលខផលពនសាកុំងលំលាបណ យ្ ខភពែដាកុំែដា

ំខជបណឺកូវដី-១៩ េដម្លីគលលគណភពងាុគ ា្ ញនខជបណឺកូវដី-១៩ ាករណខរណលគង រ�ូវដេណងម។ 

• ក្កែលណែចកលុគាិរកបចេប ែឡក (េវជជល កំរ រខរណគរពខុលប�  រកកាដូច្លុគាិរកគបលរ

េរ្ណេរៀរ) ឱ្េូេកេនក�ុណលខផលបចេប ែឡក ងលំលអ�កែដាេូេកេនែរ�កែេាបាក

េរលខណេករ។ 

• េៀលចបកររិរណិឱ្សខលគលលគខនខយលក អំ កគខ�សខ(PPE)ខរណល �ំុ ះលណ� ាលុគាិរកអបពី

កេលលឱ្សខលរមលរតវ។ 

• ក�ុណកំីែដាមូាប� ខងុំិរសាមរខំខារ�ភពក�ុណកែេាប ខរណពនសា លរតវលរជូ ខកុំ

ែដាងណ្វ ពំខជបណឺកូវដី-១៩ េប អខុវរ� ពមវ រី ខក រលខ�ណករល្ � រករ�ណេរគ

សមាបណេនក�ុណេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខ។ ងលំលពវរ៌ំ ខាម�ររង�ីពីកលគលលគណកុំែដាំខ

េរង�វ រជជំ ខនខជបណឺកូវដី-១៩ ងូមេយណេទេាតក្លងលកងសណងុំិរសា ។ 
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កែេាប ុវវ វ ក�ុណអបឡុណេពាំខជបណឺកូវដី-១៩រររតរ្ងកា 

 ុវវ វ �ចលលពមខណករ�ណេមេរគកូវដី-១៩ដូចមខុង្ងែដ។ ពសកេគលរតវេគពពម

េគាក អំ ែំនបលងលកងសណងុំិរសាាករណខណ កេូេេរង�ល្វល្វកេមេរគកូវដី-១៩ 

ករល្ � រកកីរាបាកពនសាខរណកអខុវរ�គ �ំ រងណមិ។ 

កអល បដា ុវវ វ ខរណកលសលងវ ាករណក�ុណងណមិ្មស ខរណនដគូលងពសកេគលពមាបណ្មស

 អ�កអល ប ំខឥរពរពាក�ុណេពាកបពុណំខជបណឺរររតរ។ កពខនេពាក�ុណកយ� ចរបនករបខណ 

កវមរ ក ររលខ�ណកជសលជុបគ� ណមស ខណលណ�ឱ្ំខកេលសមែេនក�ុណលគម្ លណ�ឱ្ំខ

កេលសមែខរណសករកចររ�។ េនេពាែដាំខកព� ្េលចខំណេាេខះ េកាណលងីែដា ណេលគះ

�ចលលពមមុខខណកសមេិរេប លណ�បពមរខសខកគែដា�ចនបេទកកំខនរផេគះេនវ វ 

េកាណករ�ណជបណឺកមេរគខរណេមេរគេអដងអ។ 

លរតវរ�ាកកគខរណគបលរចររ�ងណមិដា ុវវ វ  លលងរខេលំខ�ណពនសាពអ�កេមា

ែេាបលង ុវវ វ  សខរ�ណេមេរគកូវដី-១៩ សខេូេចព� ឡីងវក ពសខ �្ ល។ ុវវ វ មរខំខ�មាំ អ

ា�េរេនក�ុណអបឡុណេពាេូេចព� ឡីងវកពបកខ�សខឱ្េនបចេប ែឡក ដូចេខះរលមតវឱ្ំខកគបលរ

េពញេាញពីងណមិ។ នពុក �ំ  ខរណលគម្ លរតវរ�ាកគបលរែរ�កងណមិ  ខ�កងលំលកអល ប

ខរណកររសាេងសងុខភពងលំល ុវវ វ  ្ពរេងងក�ុណកំីេកាណលងីែដា ណេលគះ។

មខុង្វ វ េកាណ ែដា ណេលគះ្េលចខ ដូច្ អ�កេូេចបណកលងក្ ជខេិៀងខ�សខ ជខែដាគា ខ

រីជលមក ្ពរេងងអ�កេនក�ុណម កំ ាឃុបបណខរណអ�កែដាកបពុណងេនក�ុណរបលខលលជុបជខពរបលខ

អន រូលេរ ្ ែដាងេនក�ុណាក�ខ កំ  ណេលគះខរណរ�ណេមេរគកូវដី-១៩។ កររសាសខ 

កអល បពវរ៌ំ ខលេច�កវ ររនលពមាបណេលៀលនខកកគេមេរគកូវដី-១៩ លងពសកេគេនំខកលមររ។ 

 ុវវ វ គឺ្ូខីខដាំ ខរនម�មស េហ ្លណ� ញកក�ុណអបឡុណេពាំខេលគះ�ងខ�

ខរណវ រលរ�រងុខភព្ីំយ។  ុវវ វ �ចេូេក្មស ម�ខ�ីងុំិរសាេដម្កីរលខយ ក

កីរាបានខជបណឺរ�ណលពមាបណគបលរដាងំជរកងណមិែដាលរតវសខេគបកឱ្េនបចេប ែឡកពី

េគ ្ពរេងងមខុង្ង។ ពសកេគំខរសនរីងបំខក�ុណករ្ពេរ្ ពវរ៌ំ ខលរមលរតវង�ីអបព ី
ជបណឺកូវដី-១៩ខរណគបលរកែចក បែាកពវរ៌ំ ខង�ីពីកករលខយ វខរិវ កលលណែលលណនខកេរ� រល

ខរណកេលររមរុក្មុខពីា� ក្ ររ។ េាះលី្ំខភពមរខេងាគ� នខលេច�កវ ររន យន ណណកាេប 

 ុវវ វ េនក�ុណជបនខេខះ�ចរបនករបខណគ� សខេលចខពម យលេច�កវ ររន លលពវខពរ្ពេរ្ ខរណ

អុរខូឺេំរ។ េនក�ុណេពាអខុវរ�គ �ំ រ ងណមិខរណកបកលបរមេគច  ុវវ វ ែដាេចះេលល
លលពវខពលេច�កវ ររនខណំខរសនរីងបំខក�ុណកេូេឱ្លលពវខពរបនករបខណំខដបេ ំ កងលំលរ�ា

ពវរ៌ំ ខខរណគបលរេទវ រញេទមកេនក�ុណងហគមខអាបណមូា។ 

េនេពាែដាំខកពខនេពានខកេរ� រលលងលលពវខពងុំិរសាេាលគង ជបណឺកូវដី-១៩ 

បសចលរតវែរេបះល្ ករបណងផះនខករ�ាេងសងុខភពរ�ូវេិរខរណលខ�ពូជខរណករ�ាពវរ៌ំ ខ្
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ូមាពដា ុវវ វ ។ 

រលមតវកនខេងសងុខភពរ�ូវចររ�ខរណកពរេលគះពរភក្ំខកលមររខមងេនេពាែដា ុវវ វ កបពុណ

លលពមមុខខណកូុញេលខរណកពខរណ�មាំ អ េប ្ជបណឺកូវដី-១៩។ 

 ងកមាភពនខករ�ាេងសងុខភពដា ុវវ វ  

• ែងេណកមេូនស េាីីេដម្រី�ាពវរ៌ំ ខខរណគបលរដា ុវវ វ ដូច្កអល បរ�ូវេិរងុខភព

ខរណេងសកមាដនរេរៀរក�ុណអបឡុណេពានខកលររ្ពេៀខ។ រលមតវកលង ុវវ វ ងលំល

ពវរ៌ំ ខាករណខរណងុខភពរ�ូវេិរ ងុខភពលខ�ពូជខរណកអល បេនែរបសចក�ុណអបឡុណេពា

ំខជបណឺកូវដី-១៩។ដូចេខះពមែដា�ចេូេេទសខកអល បង�ីពីងុខភពរ�ូវេិរគសែរលរតវ 

រ�ាពីច ាំ  េប លកងសណងុំិរសាដាពសកេគេដម្ងីរក្េនរផះ។ 

• ីនឱ្ំខកររិរណិលគលលគខខូវា� ប្ ររែដកខរណ�ងីុរហេូារក ា� បរ �ំ កលពតខ  មេូនស 

ពខនកបេ ំ រសមាបណា� បលគលកគកបេ ំ រលនផ ខ។ 

• ីនឱ្ំខេងសងុខភពងលំល ុវវ វ ពមរលមតវកខរណលរតវេគពពមយន ណរណ ណខូវ

េគាក អំ ែំនបនខកកល� ខរណកលគលលគណករ�ណេរគ។ 

• ពរណលរ�ូ ាកពរេលគះេយលាពមរូងវពផងលំលេងសេរ្ណី្ពរេងងេងសងុខភ

ពរ�ូវចររ�ខរណងុខុំាភពងលំល ុវវ វ ែដាមរខ�ចររសាសខេងសក�ុណអបឡុណេពាំខ

ជបណឺកូវដី-១៩។ 

• េដម្កីរលខយ វខរិវ នខជបណឺកូវដី-១៩ខរណេនេពាចុះេងសមូាប� ខលរតវំខកចូាសមពី

 ុវវ វ ។ 

• គបលរ ុវវ វ ពម យ កេាកកមមងក ាដណ ឥ រយលេលរមលរតវក�ុណកែេក្ងុខភព

ខរណកកគពសកេគពីេមេរគ លពមាបណែចក បែាកពវរ៌ំ ខលរមលរតវងលំលកគខ�សខពីក

រ�ណេរគពម យលលពវខពរ្ពេរ្ េរ្ណី។ 

• ីន ខ�កក�ុណកល�  កគខរណករលខយ រាវ រសកនខអបេពហរណ្ កំក  

កេ ងេអណេា ុវវ វ ក�ុណអបឡុណេពាចព� ឡីងវកខរណបកខ�សខឱ្បចេប ែឡក។ 

• េាកកមមងកលសលងវ ាករណក�ុណកយ� ងល�ូងណមិខរណឥ រយលេ េដម្ជីលម្ញកពណនដ

កក្គ �ំ រពីគ� ។ 

 

II. េសសរ្ណាេណ ា 
ចបំ ុ ចែដាលរតវេូេេដម្ីី នឱ្ំខករ�ាេងសេងសពខនកបេ ំ រំខដូច្៖ 

• េបះល្ លគង ំខ្យងបំខាករណខណូខីខមខុង្ែដាសខររសាវគលិ �ំុ ះ   

លណ� ា។ កណេះំរអ�ករ�ាេងសែេាបងុខភពេនក�ុណេរណចលកខរណក�ុណលលពវខពងុំិរសា

�ចេករេឡណេប ្គ �ំ រងណមិវ រី ខកបកឱ្េនឆា  ពីគ� ពកល� បណែរ�កខ�ះពេពញ
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េាញែដាររបណកេូេដបេ ំ េទកែខ�ណេូេកលងពសកេគែដាលរតវេបះល្ េប អ�កលេណ�រ

េគាខេយស ។ 

• េាកកមមងកែចក មេូនស ពខនកបេ ំ រេនពមងហគមខអ ( មេូនស ពខន យ

េពាខ�ី ដូច្ា� បលគលពខនកបេ ំ រខរណេល្មអនមវ  )       ពម យអ�កងាវលគចររ�

ងហគមខអ។ 

• ពរណេាកលខពូលខយ ក រលខ�ណេាចបខសខា� បពខនកបេ ំ រែដាលរតវរ�ាដាអ�កេលល

េដម្េីចៀងសណកមក កម�ណេហ ម�ណេរៀរ។ 

• ពរណេាកេាកកមមងមេូនស ពខនកបេ ំ រ យេពាែវណ ដូច្មេូនស ពខន

កបេ ំ រកណបកេលកមែង្ក កណបកក�ុណង្ូខែដាមរខរលមតវឱ្ំខកររសាញកសល។ 

• កបកកណក�ុណង្ូខខរណកេះចណនដង្ូខ �ចលរតវសខរ�ាជូខដា�ង�ីេនេពាេលក 

ងលំាកូខភ� ម។េាះ្យន ណណកាេប អ�ករ�ាេងសែេាបងុខភពមរខលរតវ េាករកចររ� 

�ង�ីមរខែមខេលក ងលំាឱ្េលជងេ ង កមេូនស អចរន�ខ� អ ដូច្កេះចណនដង្ូខ

េដម្កីរលខយ កាករណខរណលខផុកកេនពមមូាប� ខងុំិរសាេនេពាំខជបណឺ 

កូវដី-១៩រររតរ្ងកា។ កដកកណក�ុណង្ូខ�ចលរតវេូេលលងរខេលបសចេប ្ែរ

រាលនះគាពរាវ រសក។ ក�ុណកំីែលលេខះមេូនស ពខនកបេ ំ ររបេខលេរ្ណេរៀរ

គសែរលរតវសខរ�ាជូខងលំល�ង�ីក�ុណកេលជងេ ង។ 

 

១. ដំេណាះ�សាយស�សព បី ��្រ�ឈ���ឈ្ �ពន័ �ពត័ �ឱាថពរ�កា រេ�ទ្ 

• លកងសណងុំិរសា�ចពរណពលណណកងលមលងលមមា

សណរីភ� កអិរវឌ្ខអននខរណន កប� ខេរ្ណីេដម្កីបំ រខរណេបះល្ លគង ររិរណិ

ខរណកខេះចេន� ះដូច្ករបណងផះ្លលពវខពេដម្រីរសាសខមេូនស ពខនកបេ ំ រ។ 

• ្កងបំខណងងលំលលកងសណងុំិរសាែដាលរតវេូេកស រនម�្ យ ខភពនខកររិ

រណិខរណកអខុវរ�វ រី ខកននេដម្េីបះល្ ចបំុចខេះំរ ែដាសខ កេឃញ។ 

• កងលមលងលមមាសខា�លលេងេហ ំខររខ�ខ វ អបព ីមេូនស ពខនកបេ ំ រេនក�ុណង�ុក

�ចជស ឱ្លកងសណងុំិរសាេូេកេាកកមមងក�ុណកែចក បែាកពកេរផមេូនស 

ពខនកបេ ំ រពីរបលខមស េទក�ុណរបលខមស េរៀរ ក�ុណកំីែដារបលខមស ំខេាងង�ុក

ខរណរបលខេរ្ណេរៀរកបពុណលលពមខណកបចង�ុក ដូចេខះ�ចករលខយ កង�ុករុក

កាដូច្កខជះ ជំ  ែដាមរខបសច។ 

• ំខមូាេហរុ្េលចខែដាេូេឱ្ំខកណេះមេូនស ពខនកបេ ំ រ ដូច្កេ ចុះនខក

រាររ កររិរណិវរយុីរុេដម ជេលមងនខកដកជរជូ ខរបខរញខរណែខ្ងេ កររិរណិលង  

ពរិពេពកចុះេខ្ ។
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ខំយេពាែដាប� ិរសានន�ចពរណេង�ងុបឱ្អ�ករាររលេណ�ខករាររឱ្សខ្

អររលំ ពសកេគកា�ចលគជ អ�កររិរណិលងពសកេគខរណអ�កដនរេរៀរេដម្លីេណ�ខវរយុីរុេដមឱ្

សខេលចខលបរុរ។ កេាកកមមងារពកមារារររារូេទកា�ចលរតវសខេគពរណរណែដ

ងលំលកលេណ�ខលលងររពភពចបណ ។ 

• លកងសណងុំិរសាកា�ចែងេណការពភពនខភព្នដគូ្មស លកងសណ ន កប� ខដនរ

េរៀរដូច្ កងរកមា ុក� លលំញ ខរណេខ្រ មវនរផ...ខរណអ�កដកជរជូ ខតកជខងលំល

កដកជរជូ ខខរណែចក មេូនស ពខនកបេខរខរណឱងេល រក� េរ្ណី។  

២. ជំរញុភ�ព�ដៃដពរជសម�ាស្ស័ជឈ 

• សំខ្យងបំខក�ុណកេាកកមមងភព្នដគូតកជខខរណ្ីំយ

្ពរេងងអ�ករ�ាេងសែេាបងុខភពេនពមរបលខជខលរ

េដម្រី�ាេងសពខនកបេ ំ រដាអររេរជខលងពសកេគ

េនកែខ�ណែដាលលពវខពងុំិរសាំខកលមររពខេះលុគាិរក។ 
• ែងេកកគបលរ 

ពីអណកិេលកប� ិរសាខរណអណកិងណមិងីុវ រាងលំលកគបលរវ រី ខកបកឱ្ឆា  ពីគ�

ខរណេដម្ាុីលេាខូវក ាខុងខរណពវរ៌ំ ខមរខពររលលឆបណខណកពខនកបេ ំ រកាដូច្

ងលំលេាកកមមងកែចក មេូនស ពខនកបេ ំ រ។ 
• លេណ�រលលពវខពរបនករបខណេដម្រី�ាពវរ៌ំ ខអបពីរីកែខ�ណែដាអររេរជខ�ចររសាសខ

មេូនស ពខនកបេ ំ រសមាបណា� បលគលកគកបេ ំ រលនផ ខខរណេងសក បាូរកូខលលកល

េប ងុវរយរភព។ លលពវខពរបនករបខណែលលេខះកា�ចលរតវសខេលលងលំលេគាលបំ ណរ�ាក

ពរេលគះពរភក្េដម្រី�ាពវរ៌ំ ខដាអររេរជខខរណ�ចលបេពញលែខយម្េវររកពរេលគះ

េយលាពមអុរខូឺេំរេប ំខកចូាសមពីវ រងវ តកជខពអណកិេលកប� ិរសា។ 
• លលងរខ្�ចេូេេទសខលរតវេូេក្នដគូ្មស ភ� ករបនករបខណពវរ៌ំ ខវ ររនេដម្េីាក

កមមងករ�ាេវជជលគជ ពមលលពវខពពវរ៌ំ ខវ ររន (telemedicine) ខរណងលំលលេណ�រកមាវ រូ ី
េលលពមរូងវពផេប ឥរគររនេ�ែដាកបពុណេពញខរ មក�ុណចបេណម ុវវ វ ខរណគូ េ្ មីិ  រយ

ពីករ�ាពវរ៌ំ ខអបពីមេូនស ពខនកបេ ំ រខរណរីកែខ�ណែដា�ចកសខ។ 
 

៣. អឈ�ុាឈ នេពផតេទេន 

• លគលមេូនស ពខនកបេ ំ ររបេខលងុរពែរំខងុវរយរភពក�ុណកេលលក�ុណអបឡុណេពាំខជបណឺ 

កូវដី-១៩។ អ�ក �ំ  កា�ចររសាសខកអល បអបពីមេូនស ពខនកបេ ំ រពមែលលូមា្ ររ
ែដាំខងុវរយរភពសមាបណកលបេេេបះកូខេប រកេបះ �ំ  រណែដ។ 



 
46 

 

• ពរណពីមេូនស ពខនកបេ ំ រ ែដា�ចកសខេប មរខបសចំ ខេវជជលគជ  ដូច្

េល្មអនមវ ា� បលគលពខនកបេ ំ រេនពមឱងេ យ្ ខ។ 

• អខុវរ�កេចញេវជជលគជ ពម យរូងវពផនដខរណលលពវខពរ្ពេរ្ ងណមិ (Telemedicine) 

លែខយម េដម្រី�ាពវរ៌ំ ខពីេងសខរណរីកែខ�ណររសាមេូនស ពខនកបេ ំ រ។ ជបុញកេលល
កមាវ រូ ីរូងវពផេប លុគាិរកងុំិរសាង�ីពីាក�ខ កំ ក�ុណរ�ាមេូនស ពខនកបេ ំ រពម

ែលលេវជជ្ �ង�ខរណកែេាបេលក ងលំា។ 

• ក�ុណអបឡុណេពានខក �្ កេនក�ុណរផះ គសពលណីកេងសពខនកបេ ំ រេលក ងលំា

្ពរេងងមេូនស ពខនកបេ ំ រ យេពាែវណដូច្ កណបកក�ុណង្ូខ កណបក

េលកមែង្ក កណបកក�ុណង្ូខេលក ងលំាភ� មខរណា� បក។ 

• ងលមលងលមមាេងសពខនកបេ ំ រ្មស េងសដានរេរ្ណេរៀរ េដម្ពីលណណខរណបកលរ�ូ ាគ�

េដម្ឱី្�ង�ី�ចររសាសខខូវេងសននែដាបសចរាកណរជសលខីមស ី ។ 

 

III. ក ាិ ាូណូ្រណរេដសរវាវតះរ 
 

ករ�ាេងស បាូរ លលកលេប ងុវរយរភព ្េងសែេាបងបំខមស ែដាលរតវក្រុកខរណរ�ា

ាខេពាេវពេាះលី្ក�ុណកាយេរងយែដាំខករររតរេប ជបណឺកូវដី-១៩កាេប ។

កពខនេពាក�ុណករ�ាេងស បាូរ�ចលលពមខណរាវ រសកកខែរេលចខេហ �ចលនះគា

ងុខភពខរណងុខុំាភពលង�ង�ីកខែរ �ំ បណលពមាបណេូេឱ្លុគាិរកងុំិរសាលលពមេទខណ

វខរិវ លែខយមេរៀររណែដ។កែេាបេលក  បាូរសមាបណកររសាសខខូវមេូនស ពខន

កបេ ំ រ គសែរររសាសខពមរលមតវកលង�ង�ីេលគះ្េងសងេ�ិះជីវ ររ�ង�ី។ 

 

IV. អាេរហតួ ិេិ�ស�េីនណ�រួ អាឡរួ េរិំជាួ ឺណវូដី-១៩ះាាតារ  
សណិ 
អបេ ពហរណ្េាេកាណលងីខរណ�ង�ីេនែរ្លគង ងុខភព្ីំយដាូ បមស ខរណ្កគបរមកបែហណ

ដាងុខភពលង�ង�ីក�ុណេពាំខ�ងខ�។ វ រងវ ងុំិរសាខរណលុគាិ �ំ កី �ចេូេសខេលចខក�ុណ

េពាល� ខរណេបះល្ អបេពហរណ្េា�ង�ីក�ុណអបឡុណេពានខជបណឺកូវដី-១៩ រររតរ្ងកា។

រាលនះគាងុខភពនខអបេពហរណ្ ្ពរេងងអបេពហរណ្ពីនដគូង�ររព្ � ា អបេពហរណ្ក�ុណលគម្ 

ចបេគះ�ង�ីខរណកូខីគឺ្កព� ងបំខ។ អបេ ពហរណ្េា�ង�ី�ចលណ� ាឱ្ំខលសងខរណលគង ងុខភព

រណក  រ�ូវចររ� រ�ូវេិរខរណងុខភពលខ�ពូជូាខូ ា សមាបណករ�ណជបណឺកមេរគ េមេរគេអដងអខរណក

ំខនរផេគះែដាមរខសខេលគណរុក។ 
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ក�ុណេពាំខវ រលរ�រនខករផុះេឡណនខេមេរគេខះ �ង�ីខរណេកាណលងី�ចំខវខរិវ ខមងពីអបេព
ហរណ្េប នដគូង�ររព្ � ាខរណរលមណដនរេរៀរនខអបេពហរណ្ក�ុណលគម្  េប ្ែរភពពខរណ

េកខេឡណេនក�ុណលគម្ ។  ុវវ វ  ្ពរេងងេកាណលងីខរណ�ង�ីវ វ ជបរណែដាំខរបេនលលពមមុខ

កលមររខមងសចេទេហ ពីអបេពហរណ្ក�ុណលគម្ ខរណពីនដគូង�ររព្ � ា�ចេកខេឡណែដាលណ� ាមកពី

កេូេចព� ឡីងវកខរណកបកឱ្េនបចេប ែឡក។ 

អ�កលគលលគណេងសងុំិរសាលរតវីនា លុគាិរកងុំិរសាំខជបនញបសចខរណូខីខ

េដម្េីបះល្ អបេពហរណ្េា�ង�ីែដាដបេណះល្ េខះលរតវសខរ�ាេប កេគពខរណក្ក

ង ាំ រ េហ េងសាបណេនះលរតវរ�ាពមវ រូ ី្�ង�ងេ�ិះឱ្ងរខំខជីវ ររ (Survivor-Centered 

Approach)។ 

ក�ុណអបឡុណេពារ�ណរររតរ្ងកានខជបណឺកូវដី-១៩ កយ� ងល�ូណមស េនក�ុណកលរជូ ខលខ�

កំីំខអបេពហរណ្េា�ង�ីេទមូាប� ខងុំិរសាលរតវែរេូេលច�ុល្ខ�ភពេទដាងហគមខអ         

ងបំខី  េហ អ�ករ�ាេងសលរមវជូខដប ំ ណអបពីលគង េខះ។យលងគខិរណលគង ណមស  ែដាេករេឡណ

ពីកកគ�ង�ីខរណេកាណលងីពីកររសាសខេងសលរតវែរសខេបះល្  សមាបណកគបលរែរ�ករ�ូវចររ�

្ពរេងងងលំលអ�កែដាររសាណអបេពហរណ្ពអ�កែដា�ចំខវខរិវ នខអបេពហរណ្។

ពរណពីករ�ាយលក អំ ជបខស ពម យរូងវពផឥរគររនេ�ក�ុណអបឡុណេពា �្ កេនក�ុណរផះ។ 
 

១.���្ឈ�ាុុ ខាភិបឈនជាទសដាំ៏ុឈ �រជសេដើរ ស្ធាថ�ាយ��ដិរតេ�រាេះស

អំេ�ើហាត្ េ�ែនអាទទជិ ភឈេាវ័�ុតអំឡុតេ�ិ�ឈករពផុា�ឈជំត ឺ័ ដម �ដ-១៩ 

េាះលីជបណឺកូវដី-១៩សខលនះគាយន ណ �ំ បណេាលលពវខពងុំិរសាខរណលុគាិរកងុំិរសា

កាេប កាលលពវខពងុំិរសាេនែរ�ចជស ករលខយ រាលនះគានខអបេពហរណ្េា�ង�ីខរណកុំ

ក�ុណអបឡុណេពាេខះពម យ៖ 

• ភគីគកពវខពាបណអងែដាចូាសមក�ុណកេរ� រលនខជបណឺកូវដី-១៩បសចលរតវេាកកមមង

ក ាដណអបពីរាលនះគាពីអប េពហរណ្ដា�ង�ីខរណកូខីេប ្កអខុវរ�វ រី ខក

គ �ំ រងណមិ ក �្ កេនរផះខរណលគង េរ្ណីេរៀរែដាេករំខេឡណក�ុណអបរ្ុណេពាំខ

េរគរររតរេខះ។ 

• លុគាិរកងុំិរសាែដាភគេលចខ្�ង�ី�ចលលពមខណអបេពហរណ្េនក�ុណរផះពកែខ�ណ 

េូេក  លគង េខះ�ចកខែរូាខូ ាេនេពាលលពវខពងុំិរសាំខលគង ។ អ�កលគលលគណ

មូាប� ខងុំិរសា លរតវំខែរខកេបះល្ ងុវរ�រភពលងលុគាិរកងុំិរសា។

អ�ករ�ាេងសជសមុខែដាាករណ្មស ជបណឺកូវដី-១៩�ចខណជសលលលរះកេ ងេអណ  

ភពតេកខរណមរខររសាសខងររពរដូចេគ។លកងសណងុំិរសាគសរ�ាកគបលរែរ�កចររ�្ �ង�
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កេាករកចររ�  កយលរយមែេវ រក កេូេដបេ ំ ខរណកគបលរកែេាបកូខីលងលុគាិរក

ងុំិរសា។ 

 

២. ករេេឆើសនពអំេ�ើហាត្េ ើិ�ាយ�័ �ុត័ឡំុតេ�ិបឈជំត ឺ័ ដម �ដ-១៩ 

ងកមាភពែដា�ចជស ករលខយ រាលនះគានខអបេពហរណ្េា�ង�ីខរណកុំងលំលលលពវខព 

ងុំិរសាសមាបណអ�ករ�ាេងសជសមុខក�ុណអបឡុណេពាំខជបណឺកូវដី-១៩ ៖ 

លកងសណងុំិរសាខរណអ�កេូេេគាខេយស  

លរតវសមលរ�ូ ាេងសបសចននងលំលេបះល្ អបេពហរណ្េា�ង�ីខរណេលររមេូេែរខកេរ� រល

អបេពហរណ្ក�ុណអបឡុណេពាំខជបណឺកូវដី-១៩  រ�ាូខីខដាពសកេគខរណកមេូនស េដម្ឱី្

ពសកេគររសាសខេងសាបណេខះ ក�ុណកាយេរងយនខកអខុវរ�វ រី ខកគ �ំ រងណមិ។ មូាប� ខ

ងុំិរសា គសែរលង ញខរណរ�ាពវរ៌ំ ខអបពីេងសែដាំខ ដូច្រូងវពផាខេហរុក អំ 

ម កំ ាងលំលអ�កំខវ រលរ�រ ជបក ជបខស ែរ�កចតល ងលំលជខណេលគះ សមំខេ នំ ណលបេ ក

ពវរ៌ំ ខាបអរររបនករបខណេងសែដា�ចលរតវសខរ�ាជូខពីច ាំ  ខរណេៀលចបកលរជូ ខ។ 

អ�ករ�ាេងសងុំិរសា 

បសចលរតវដណអបពីវខរិវ ខរណរាវ រសកងុខភពែដាលណ�េឡណេប អបេពហរណ្េា�ង�ី។ ពសកេគ

�ចជស �ង�ីែដាមកររសាេងស េប រ�ាកគបលរដបលូណខរណ   រ�ាកពនសា  កគបលរ

ាបណេខះសមំខ ៖ ក �្ លេប  កចររ�រុកបកខរណេប គា ខកវ រខរចិវ   ក្កងស

អបព ីរលមតវកខរណកលពម សមែពលណណងុវរយរភពករលពខូវលរពរេ្ូខអខរណ�មាំ អ លង�ង�ីខរណ

ភជ លជខណេលគះេទកេងសគបលរេរ្ណេរៀរ។គស្កា្ណកេលលវ រូ ី្�ង�នខករ�ាពវរ៌ំ ខ

ងុំិរសាខរណេវជជ្ �ង�ពមលលពវខពលេច�កវ ររន េដម្ជីស ដា�ង�ីែដាររសាណេលគះេប 

អបេពហរណ្។ 

អណកិមខុង្ូម៌បសចលរតវលរ�ូ ាេងសងលំល�ង�ីែដាណេលគះេប អបេ ពហរណ្ខរណកូខី

លងពសកេគពម យកេូេែរខកេរ� រលខរណលលមូាររខ�ខវ ង�ីពីកំីអបេពហរណ្េា�ង�ីក�ុណ

អបឡុណេពាំខជបណឺកូវដី-១៩។ 

ងំជរកងហគមខអគសែរលរតវសខេគដណអបពីកេកខេឡណវខរិវ នខអបេពហរណ្េា�ង�ីក�ុណ

អបឡុណេពាំខជបណឺរររតរ្ងកាេខះខរណរលមតវកក�ុណកាករណខរណគបលរដា�ង�ីែដាររសា

ណេលគះេប អបេពហរណ្ខរណពវរ៌ំ ខអបពីជលមកងុវរយរភពែដា�ចជស ដាពសកគរសខ។ 

្កងបំខេដម្ីី នាសំខងុវរយរភពក�ុណករបនករបខណ្មស �ង�ីេនេពាែដាអ�ក បេពិ

លបគខំខវរ�ំ ខេនក�ុណរផះ។ 

�ង�ីែដាជសលលលរះខណអបេពហរណ្�ច ាាំខលលេយជខអក�ុណករបនករបខណ្មស លក្ម

លគម្ ខរណមររ�ិ ក�រ  ែងេណកកគបលរពម យលណ� ញរូងវពផលនផ ខពែងេណកេងសក�ុណងហគមខអ
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ងលំលជខណេលគះ។ ពសកេគលរតវែរំខែរខកងុវរយរភពក�ុណកំីអបេពហរណ្េកខេឡណ

សមលរ�ូ ាាបណអ�កជររំណ  មររ�ិ ក�រ ្ចសររពរីជលមកែដាលរតវេទក�ុណកំីែដាពសកេគលរតវក

កេចញពីរផះភ� មីេដម្ងុីវរយរភព។ 

 

៣. ា័រ�ភ��ឈករពយិ �េាវាាុភ�ពឆដមេខទ ាាុភ�ពឈយ�ដជឈាតេសឈនរ្ 

• ីនា�ង�ីខរណ ុវវ វ ំខជេលមងខរណងររពរក�ុណកេលលេងសងុខភពរ�ូវេិរ 

ងុខភពលខ�ពូជេប មរខគររពី យ្ ខភពនខជបណឺកូវដី-

១៩សមាបណារពភពក�ុណកររសាសខេងសពខនកបេ ំ រេងសជបណឺកមេរគខរណេមេរគ

េអដងអខរណេងសែេាបក បាូរកូខលលកលេប ងុវរយរភព 

• ីនឱ្ំខខរខ�ភពេងសងុខភពរ�ូវេិរខរណងុខភពលខ�ពូជ

កាដូច្កគបលរែរ�កងុខភពរ�ូវចររ�ខរណចររ�្ �ង�ែរ�កងណមិ។ 

• រ�ាកគបលរខរណ្ងមលងលក�ុណេគាលបំ ណេដម្េីាកកមមងងុវរយរភព  េងចក�ីនេ�េ�ូ

ខរណងររពរលងលល្ជខ។ 

• ីនាកេរ� រលមរខលណ�ឱ្ំខអបេពហរណ្កេ ងេអណខរណវ រងមភព។ 

• កំីលលពវខពកគ�ង�ីខរណេកាណលងីំខភពរខេខ្ ពខូចំរ 

ដូចេខះវ រី ខកាបណឡ គសសខអខុវរ�េដម្កីគ�ង�ីខរណេកាណលងីែដាណេលគះេប 

អបេពហរណ្លណ�េឡណេប នដគូ 

• រ�ា�ររភពដាកចូាសមលង�ង�ីក�ុណកងេលមចចររ� េៀលចបែរខកអខ�រគមខអ

ក� បេមាងុវរយរភពកកបំរអរ�ងគស ំខរណ ខ�កនខកល� ។ 

• គបលរដាកចូាសមលលកលេប អរយខវ លង�ង�ីខរណេកាណលងីេនងហគមខអេដម្ីី នា 

កខររខបខរណកេរ� រលមរខំខកេ ងេអណលែខយមេរៀរេទដាអ�កែដាំខវខរិវ    

លបរុរ។ 

• លរ�ូ ាកវ រភគេ ខឌវេទក�ុណកេៀលចបរុក្មុខខរណកេរ� រល

េដម្េីូេឱ្លលេងេឡណខូវលលងររពភពនខេងសងុំិរសាខរណេាកកមមងងមភពេ ខឌវ

ខរណងមូមងុ៌ំិរសា។ 

• រ�ា�ររភពដាកលលមូាររខ�ខ វ ែដាលរមលរតវខរណេពញេាញេប ែលណែចកពម� ុ

ខរណេិរេដម្ែីងេណ ាពីរាលនះគាដាលុគាិខុងីគ� េប ្ជបណឺកូវដី-១៩ 

ដូច្យល្រ�រេហរុគបូ ខរន� ក្េដម។ា។ 
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V.  កែថងាអ�ណរៃរណេចេះគេអដសស 
កលខ�ររសាសខេងសល� ខរណពនសាេមេរគេអដងអំខ្យងបំខណងដូច្កេូេ   

េរង�ខរណពនសា កស រនម�ពីកល� បណែដាសខអខុវរ�ក�ុណកេរ� រលងុខភព្ីំយ

េទខណកកីរាបាជបណឺកូវដី-១៩កាំ ខ្យងបំខរណែដ។ 

 ុវវ វ ែដាំខរផុកេមេរគេអដងអំខវខរិវ ខមងេប ្លលពវខពភព្ុបេខ្ ខរណក

េលលា� បលលឆបណខណេមេរគេអដងអ្លលបែដាមរខលរតវសខរ�ា្�ររភពក�ុណកបឡុណេពាំខជបណឺររ

រតរ។

េងសែេាបអ�ករផុកេមេរគេអដងអលរតវសខលរ�ូ ា្មស េងសពខនកបេ ំ រេប រ�ាមេូនស 

ពខនកបេ ំ រខរណា� បលលឆបណេមេរគេអដងអសមគ� េដម្េីចៀងសណកេទកខមូាប� ខងុំិរសា

ញកសល។ 

 

 េងសែេាបអ�ករផុកេមេរគេអដងអក�ុណអបឡុណេពាំខជបណឺរររតរ្ងកា 

• ពរណេាជេលមងងលំលេពាេវពខរណរីពបណនខកេូេេរង�កេមេរគេអដងអែដា្

កករលខយ កលនះគានខករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ ដូច្កេៀលចបងហគមខអ កណរជសល។

កុំែដាំខរផុកេមេរគេអដងអគសែរលខ�ររសាកេូេេរង�កេរគវ រខរចិវ ខរណកេូេ        

េរគវ រខរចិវ ឱ្សខឆល។ 

• អខុវរ�កលល្ណលល វរ�្ ង�ណបងលំលអ�កជបណឺាបណអងពមកែំនបលងលកងសណ 

ងុំិរសា។ 

• ីនឱ្សខខូវកពរេលគះជបណឺកកេឃញឱ្សខឆលខូវករ�ណេរគខរណកលគលលគណលលិព

រ�ណលពមាបណបកអ�កជបណឺែដាំខកងណ្វ ពីករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ឱ្េនបចេប ែឡក។ 

• ពលណីកកគបលរដា �ំ  ពម យរូងវពផ្េដម្ងីលមលងលមមាដាករ�ា ា� ប

ពខនជីវ ររងលំលកុំេប ំខកែំនបអបពីកលមររា� បដា �ំ  ែដាមរខ�ចវ រាលរឡល

មកវ រញេប ្ជបណឺកូវដី-១៩ ពរ�ាករ�លា� បងលំលំ �  ខរណកុំសមគ� ខរណេូេកពមបខ

ពមរូងវពផ។ 

• េងសននលរតវសមលរ�ូ ា្មស កររិរិណា� បលលឆបណេមេរគេអដងអ យេពា៦ែខ ដាកុំ

ខរណ ុវវ វ ែដារផុកេមេរគេអដងអងលំលអ�កែដាំខរមាខលពី២០គីឡូលកមេឡណេទ 

• ីនឱ្ំខកររសាសខកែចក ា� បលលឆបណេមេរគេអដងអេលចខែខ កពនសា

ជបណឺេលណជបណឺេាងាមខរណជបណឺរកេនមែរ�មយន ណេវចណង៣ែខ្ពរេងង យេពា

៦ែខដា�ង�ីំខនរផេគះខរណលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  ែដាំខរផុកេមេរគេអដងអ។ 
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សរពះរតួសរវាវតះររសលររគ�ិតណសរុ ខតភិ 

 
 

ងុខភពខរណងុវរយរភពយផ ាខ�សខលងអ�កខរណលគម្ លងអ�កំខ្យងបំខណង។

មុខេពាកេចញពីមូាប� ខងុំិរសាពមុខេពាចូារផះលរតវពណនដខរណល�ូងេម�រកលបគកេហ 

េសកគក្ មស ្ល៊ូខរណរក។ 
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ភពេខល ហរ ូុញេលខរណ�មាំ អ ពខរណ ែដាាករណខណល រ្ យ ខ លគម្ ខរណេងដ�ករច�

ែដាលណ� ាមកពីកូវដី-១៩ �ចជះឥរពរពាដាងុខភពរ�ូវចររ�ខរណរ�ូវក ។កែំនបខរណែងេណក

ជបខស  លលងរខេលអ�កំខ�មាំ អ ពខរណហសងេហរុពំខលគង ងុខភពរ�ូវចររ�ែដាលរតវក

អខ�រគមខអគបលរ 

អ�ករ�ាេងសែេាបងមែព ែដាំខលគង េលះដូណ រ�ូវដេណងមពេមពលនាីូកខរណអ�កែដាំខលគង

លលពវខពភព្ុប សមាបណកណេះលលពវខពភព្ុបរណ លរតវេចៀងសណរបនករបខណ្មស អ�កជបណឺពអ�កែដា

ងណ្វ ាំខជបណឺកូវដី-១៩ខរណពរណមរខឱ្្លភករច�ែរ�កគ�ីខរកលលងរខេល�ចេូេេទសខ។ 

អ�ករ�ាេងសែេាបងុខភពែដាំខនរផេគះេនលរីំងចុណេលក ពំខលគង ងុខភពដូច្

ជបណឺេលះដូណពងសរលរតវសខែំនបឱ្េចៀងសណកាករណយផ ា្មស អ�កជបណឺ។ 
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ឧរសច្ស� 
ឧរសច្ស�ទ១ីិ៖ិកស មំ ាថ�គតលសេ��� ពរៃ ល តួយ�រប�ូអ�ណជាួឺ 
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ឧរសច្ស�ទ២ី ៖ិឧរណណសកគព�សស្ំរលជាួឺណវូដី-១៩ 

លលេិរយលក អំ កគខ�សខែដាលរតវសខែំនបឱ្េលលក�ុណល រលរនខជបណឺកូវដី-១៩ េយណពមរីកែខ�ណ

លុគាិរកខរណលលេិរងកមាភព។ 
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ឧរសច្សទ៣ី ៖ កអរវា�កលួស មំ ា 
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ឧរសច្ស�ទីិ៤៖ិសាណស ែដិ្ាតវភសសរ�ណឹញរល 
 

១. េរ�ង�ីំខនរផេគះលលពមខណវខរិ វ ខមងក�ុណករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ ែដពេរ? លលងរខេលពសកេគរ�ណ  
េមេរគេខះេរពសកេគខណំខងភពូាខូ ា្ណមខុង្រូេទែដពេរ? 

កំខនរផេគះយ� ងល�ូលលពវខពភព្ុបលង�ង�ីែដាេូេឱ្ពសកេគ ខណរ�ណេរគ។

េាះលីយន ណណកាេប នេពាលច�ុល្ខ�េខះមរខំខិវង�ុពណណមស ែដាលគជ កា�ង�ីំខនរផេគះ

របខណ្ណរាលនះគាេប ជបណឺកូវដី-១៩ ្ណមខុង្រូេទពាេរពសកេគរបខណ្ំខងភពូាខូ ា

្ណអ�កដនរេរៀរេឡ ។ 

�ង�ីំខនរផេគះជសលលលរះកយ� ងល�ូេនក�ុណខ�សខលងពសកេគែដា�ចលេណ�ខវខរិវ នខករ�ណ

េរគមស ចបខសខ។ ្កងបំខណងងលំល�ង�ីំខនរផេគះលរតវកគខ�សខពីជបណឺខរណរ ក អំ

ពីេរគងគស ែដា�ចេករំខ ដូច្លគ្ខេក�  ក�កពពរសកដកដេណងម េទកខអ�ករ�ាេងសែេាប

ងុខភពលងពសកេគ។ 

 

២. េរ�ង�ីំខនរផេគះ�ចកគខ�សខពីករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ េប េលៀលណ? 
�ង�ីំខនរផេគះគសែរេូេដូចគ� ខណមខុង្រូេទែដេដម្េីចៀងសណករ�ណេរគ។

�ង�ីំខនរផេគះែដាមរខំខេរគងគស ក�កពលគ្ខេក� ខរណមរខំខលលវរ�រាករណខណកំីអ�កំខរផុក

ជបណឺកូវដី-១៩ លរតវអខុវរ�ពមវ រូ ី្�ង�ល � ករ�ណេរគដូចំណេលកម៖ 

• ពណនដឱ្សខញកសល្ មស ្ល៊ខូរណរក 

• លគលំរខរណលចមុះលងអ�កេប កែខ្ណនដពលកបងពេប ែកណនដលងអ�កេពាក�កព     

កណ� ង។ លលងរខេលអ�កេលលកែខ្ណនដ ងូមេសកង �ំ រសឱ្សខញកសល។

លលងរខេលេលលលកបងងូមេសះេាសលនផ លពីសខេលលភ� មី។ 

• អខុវរ�កេនបចេប ែឡក កុបេទកែខ�ណែដាំខមខុង្េលចខខរណេចៀងសណកេលល 

មេូនស េូេដបេ ំ ្ីំយ។ 

• េចៀងសណកាករណ្មស អ�កែដាកបពុណេក� ខ�សខក�កពកណ� ង 

• េចៀងសណលនះែិ�កលចមុះខរណំរលងអ�កពមែដា�ចេូេេទសខ 

• ង �ំ រេានរផនខវរយុដូច្រុលលកខនដាេ  រូងវពផចាវរខរណវរយុេលលលលបនេាេរ្ណីេរៀរ។ 

• លលងរខេលអ�កក�ក លគ្ខេក�  ពពរសកដកដេណងម ងូមាករណពមកែំនប

លងលកងសណងុំិរសា។ 

 

 

 



 
61 

 

៣. េរ�ង�ីំខនរផេគះគសេទររសាកែេាបនរផេគះមុខងលំា ពេចៀងសណេទមូាប� ខងុំិរសា? 
�ង�ីំខនរផេគះគសលខ�ររសាកែេាបក�ុណអបឡុណេពាំខនរផេគះ ខរណេទមូា ប� ខងុំិរសា

េដម្ងីលំាកូខ ។ េាះលី្ំខករររតរនខជបណឺកូវដី-១៩កាេប  �ង�ីបសចលរតវេទពរខររ្

នរផេគះមុខេពាងលំាខរណងលំាកូខេនមូាប� ខងុខិរសាេដម្ងុីខភពលងខ�សខខរណាក។ 

 

៤. លលងរខេល�ង�ីំខនរផេគះំខេរគងគស ដូច្ក�ក េក� ខ�សខពពរសកដកដេណងមេរ�ង�ីគសេូេអេខី�ះ? 
 �ង�ីំខនរផេគះែដាំខេរគងគស នខករ�ណជបណឺកូវដី-១៩ 

គសេទមូាប� ខងុំិរសាែដាេនជររលបរុរេប  ៖ 

• �ង�ីគសែរេចៀងសណកេលលមេូនស េូេដបេ ំ ្ីំយ 

លរតវរបនករបខណេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខពេ ខ�តកជខ។

�ង�ីលរតវជូខដប ំ ណដាអ�កេលកលេ ខ�ងេ�ិះលនផ ខេដម្ឱី្គររវ រី ខកល� 

ងមលងលខរណជូខដប ំ ណដាមូាប� ខងុំិរសា្មុខ។ 

• �ង�ីគសែរេលល នំ ងពលររលចមុះខរណំរលងពសកេគេពាំខរបនករបខណ្មស អ�កេលកល 

េ ខ�ងេ�ិះពលុគាិរកេនមូាប� ខងុំិរសា។ 

• �ង�ីគសែរេចៀងសណកាករណ្មស អ�កជបណឺេរ្ណេរៀរខរណ្ចគស ររលងពសកេគ 

េហ លរតវណបកែំនបលងលុគាិរកងុំិរសាអបពីកែខ�ណែដាលរតវេទខរណអ�កែដាលរតវជសល 

• ក�ុណកំីលនផ ខដូច្ ំខកពឺលក�ុណអបឡុណេពាពេឺគះងលំា ំខលគង ណមស 

ដូច្ក �ី កាម លលកច្ េដម ពសកេគលរតវែរជូខដប ំ ណដាលុគាិរកងុំិរសា

្លនផ ខអបពីលគង េខះ។ 

 

៥. េរជបណឺកូវដី-១៩ �ចលណ�លគង ដាកំខនរផេគះសខែដពេរ? 
មរខំខិវង�ុពណណែដាលង ញាជបណឺកូវដី-១៩ ខណលណ�លគង ដាកំខនរផេគះេរ។ 

 

៦. េរជបណឺកូវដី-១៩ �ចរ�ណពី �ំ  ដាាកក�ុណនរផពាកេរលខណេករែដពេរ? 
ហូរមកដាលច�ុល្ខ�ជបណឺកូវដី-១៩េខះមរខលរតវសខេគកេឃញេនក�ុណរកេភ� ះពរកេបះ �ំ   

េរ។ 
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៧. េរ�ង�ីំខនរផេគះែដាំខកងណ្វ ពលរតវសខលគជ កាំខជបណឺកូវដី-១៩ 
លរតវកងលំាេប កវះករែដពេរ? 

អណកិងុខភពពរិពេពកសខលគជ កាកងលំាេប កវះករ លរតវេូេេឡណែរេនេពា

ំខរលមតវកែរ�កេវជជ្ �ង�ែរលនេុណា ះ។ ជបណឺកូវដី-១៩មរខំខរាលនះគាអេីដាេលៀលនខក

ងលំាេឡ ។ 

 

៨. េរំ �  ែដាំខពងណ្វ ាំខជបណឺកូវដី-១៩�ចលបេេកូខេប រកេបះ �ំ  លងខ�សខសខពេរ? 
�ង�ីលបេេេបះកូខមរខគសលរតវសខលបែលកេចញពីាកេរលខណេករលងពសកេគេនះេរ

េលគះមរខំខិង�ុពណណមស លង ញាជបណឺកូវដី-១៩�ចចម�ណពម យរកេបះ �ំ  សខេរ 

េហ �ំ  �ចលខ�លបេេកូខេប រកេបះសខ។ �ំ  ែដាំខេរគងគស ជបណឺកូវដី-១៩�ចលបេេ

េបះាកសខាុះលពែរពសកេគលរតវអខុវរ�កលល្ណលល វរ�ដូចំណេលកម ៖ 

• គកំ ន ងេនេពាកបពុណលីាកខរណលបេេេបះកូខ 

• ពណនដមុខេពាលនះគា ពលីាក 

• ង �ំ ររីកែខ�ណ្លលប 

លលងរខេល�ង�ីពឺំ � បណមរខ�ចលបេេកូខសខ

�ង�ីលរតវសខេាករកចររ�ក�ុណកលចសចរកេបះេដម្រី�ាឱ្ាក

េប អខុវរ�កលល្ណលល វរ�ដូចំណេាខរណលរតវង �ំ រែពណ �្ លលគែដាលរតវេលលក�ុណកលរ�ុ ក។ 
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