សេវាេុខភាពនិងមនុេស
២៥២៥ Grand ែិងីឡុងប៊ិចCA ៩០៨១៥
(៥៦២) ៥៧០-៤០០០

FAX (៥៦២) ៥៧០-៤០៤៩

ទីក្រុងឡុងបច
៊ិ នាយរដ្ឋានននសេវារម្មេខ
ុ ភាពនិងម្នុេសជាតិ
បទបញ្ជារបេ់ម្ន្រនតេ
ី ខ
ុ ភាព
ម្ន្រនតេ
ី ខ
ុ ភាពបញ្ជាេក្រាប់ការក្រប់ក្រងនន COVID-១៩
េណ្តាប់ធ្នាប់ការដរខលួនសចញជាបនទាន់ននេុខភាពសាធ្ារណ្ៈ
សចញកាលបរិសចេទបញ្ជា នងៃទី ១ ខខសម្សាឆនាាំ ២០២០

បទបញ្ជាសនេះចូលជាធររានរហូតដល់រានការលុបស ាលជាលាយលរខណ្៍អរសរសដ្ាយម្ន្រនតីេុខាភិបាល។
េសងខប៖ រដឋកាលីហវ័រនីញាេថិតរនុងភាពអាេននសដ្ាយសារខតជាំងឺរាតតាត COVID-១៩ ។ការរីររាលដ្ាលននណ្ូខែលរូរូ
ណាវាែី (COVID-១៩) រឺជាសក្្ាេះថ្នារ់ដ៏ធាំម្ួយចាំស ាេះេុខភាពរបេ់សាធ្ារណ្ៈជនស ាទីក្រុងឡុងប៊ិច។ COVID-១៩ អាច
រាលដ្ាលយាងងាយក្េួលរវាងម្នុេសខដលរានទាំនារ់ទាំនងជិតេនិទធនឹង្នា។ ម្នុេសក្រប់្នារានហានិភ័យរនុងការធ្លារ់

ខលួនឈឺសដ្ាយ COVID-១៩ បុខនតម្នុេសម្ួយចាំនួនងាយនឹងរានជាំងឺធៃន់ធៃររួម្ទាាំងជាំងឺរលារេួតនិងេរីរាងគ។ការបរាជ័យ
ឬការសលាប់សដ្ាយសារអាយុសថានភាពកាយេម្បទានិងឬសថានភាពេុខភាព។

បចចុបបននសនេះម្ិនរានវារ់សាាំងការ ារ

សដើម្បីការ ារក្បឆាាំងនឹង COVID-១៩ និងម្ិនរានការពាបាលជារ់លារ់ចាំស ាេះសរារេញ្ញារបេ់វាសឡើយ។
សដើម្បីជួយឱ្យការរីររាលដ្ាលយឺតនន COVID-១៩ ការ ារបុរគលងាយរងសក្្ាេះនិងការ ារក្បព័នធខងទាាំេុខភាពស ាឡងប៊ិ
ចរុាំសអាយរានការម្ួស ាវា ាាំបាច់េក្រាប់ម្ន្រនតីេុខភាពទីក្រុងឡុងប៊ិច (ម្ន្រនតីេុខាភិបាល) តក្ម្ូែឱ្យរានភាពឯសកាសដ្ាយ
ខលួនឯងចាំស ាេះម្នុេសខដលក្តូែបានសរសធវើសរារែិនិចេ័យ។ ឬទាំនងជារាន COVID-១៩ ។

េថត
ិ ស ាសក្កាម្េិទធិអណ
ាំ ាចរបេ់ក្បសទេកាលីហរវ័ នីញាេុខភាពនិង
ខននររូដេុែតថិភាព ១០១០៤០, ១០១០៨៥, ១២០១៧៥, ១២០២១៥, ១២០២២០, និង ១២០២២៥
បទបញ្ជាេុខភាពក្រុងឡុងដ៍ជាទីក្រុងឡុងដ៍ៈ

បុរល
គ ទាាំងអេ់ខដលក្តូែបានសរសធវសើ រារែិនច
ិ យ
េ័ ថ្ារានឬខដលទាំនងជារាន COVID-១៩ ក្តូែខតខញរខលន
ួ សរសចញ។

ម្នុេសទាាំងសនេះតក្ម្ូែឱ្យសធវត
ើ ាម្ការខណ្នាាំទាាំងអេ់ស ារនុងបទបញ្ជាសនេះនិងឯរសារខណ្នាាំេព
តី េ
ី ខ
ុ ភាពសាធ្ារណ្ៈ
ខដលសយាងស ារនង
ុ បទបញ្ជាសនេះ។

តក្ម្ូែការឯសកាេក្រាប់បុរគលខដលក្តូែបានសធវើសរារែិនិចេ័យឬទាំនងជារាន COVID-១៩
បុរគលទាាំងអេ់ខដលក្តូែបានសរសធវើសរារែិនិចេ័យថ្ារានឬទាំនងជារាន COVID-១៩ ក្តូែខត ាត់ែិធ្ានការដូចខាងសក្កាម្ៈ
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១។ ខញរខលួនឯងស ារនុងលាំស ាដ្ឋានរហូតដល់៖
រ។ យាងសហាចណាេ់ ៣ នងៃ (៧២ សរាង) បានរនលងនុតស ាតាាំងពីការជាេេះសេបើយខដលបានរាំណ្ត់ថ្ាជា
ដាំសណាេះក្សាយក្រុនស្តាសដ្ាយម្ិនសក្បើថ្នាាំបនថយក្រុនស្តានិងសធវើឱ្យក្បសេើរសឡើងនូែការរអរដសងហើម្ខលីនិងសរារ
េញ្ញាសនសងៗសទៀត។
ខ។ យាងសហាចណាេ់រយៈសពល ៧ នងៃ ាប់តាាំងពីសរារេញ្ញាបានសលចសចញម្រណាម្ួយស ាសពលសក្កាយ
រហូតទាល់ខតបុរគលរនារ់បានជាេេះសេបើយសហើយយាងសហាចណាេ់ ៧ នងៃបានរនលងនុតស ា ាប់តាាំងពីសរារេញ្ញា
សលចសចញម្រសទាេះអនរណាស ាសពលសក្កាយបុរគលខដលស ាដ្ាច់ឆៃាយម្ិនអាច ារសចញពីរខនលងឯសការបេ់ពួរសរ
ឬចូរខនលងសាធ្ារណ្ៈឬឯរជនសនសងសទៀតបានសទសលើរខលងខតទទួលការពាបាល ាាំបាច់។

២។ ពិនត
ិ យសឡើងែិញសដ្ាយយរចិតទ
ត ុរដ្ារ់និងតាម្ដ្ានយាងដិតដល់នែូ រាល់តក្ម្ូែការខដលរានរនុង “ សេចរតខី ណ្នាាំអព
ាំ ី
ការដរខលួនសចញស ានទេះេក្រាប់ម្នុេសខដលរានរូរណ
ូ ាវាែីការឆ្លងសម្សរារឆនាាំ ២០១៩ (COVID-១៩) ខដលរានជា

ភាសា អង់សរលេ និង សអេាញ។

៣។ ក្បាប់ទន
ាំ ារ់ទាំនងក្រួសារនដរូជត
ិ េនទ
ិ អ
ធ នរសម្ើលខងនិងម្នុេសសនសងសទៀតខដលរានទាំនារ់ទន
ាំ ងជិតេនទ
ិ ជ
ធ ាម្ួយពួររ
ខណ្ៈខដលពួរសររានសរារេញ្ញា (ជាម្នុេសជិតេនទ
ិ ធ) ខដលពួរសរក្តូែការសដើម្បីផ្ាត ច់ខន
លួ ។
៤. សយាងឯរសារជិតដិតស ានឹងឯរសារ "ស្ាលការណ្៍ខណ្នាាំការធ្ានារាប់រងនទេះេក្រាប់ទាំនារ់ទន
ាំ ងជិតេនទ
ិ ន
ធ ឹងជាំងរ
ឺ ូ
រណ
ូ ាែីឆាន ាំ ២០១៩ (COVID-១៩)" ខដលរានជាភាសា អង់សរលេ និង សអេាញ។ឯរសារសនេះពិ ពណ្៌នាអាំពីជាំហាន
នានាខដលទាំនារ់ទាំនងជិតេនិទធក្តូែសធវើសដើម្បីការ ារការរីររាលដ្ាលនន COVID-១៩ ។ ជាំហានខដលបានពិពណ្៌នាស ា

រនុងឯរសារសនេះរឺ ាាំបាច់ពីសក្ ាេះជិតទាំនារ់ទាំនងទាំនងជាក្តូែបានបេះ ាល់ស ានឹង COVID-១៩ សហើយក្បេិនសបើឆ្លងសម្
សរារអាចរាលដ្ាលយាងងាយក្េួល COVID-១៩ ស ាអនរដនទេូម្បីខតពួរសររានសរារេញ្ញាក្សាលរ៏សដ្ាយ។
បុរល
គ រនារ់ៗតក្ម្ូែឱ្យខញរខលួនពួរសរសក្ ាេះពួរសររានឬទាំនងជារានCOVID-១៩។ភាពឯសកាសដ្ាយខលន
ួ ឯងក្តូែបា
ទាម្ទារជាបនទាន់ក្បេិនសបើម្នុេសរនារ់ជួបរតតាម្ួយឬសក្ចើនដូចខាងសក្កាម្ៈ
រ។ ការសធវើសតេតម្នទីរពិសសាធន៍ែិជជរានេក្រាប់ COVID-១៩។
ខ។ រេញនិងសរារេញ្ញាដលទារ់ទងនឹង COVID-១៩រនុងរយៈ ១៤ ងៃដលរានទាំនារ់ទាំនងជិតេនិទធជាម្ួយម្នុេស
ដលរានឬសជឿថ្ារាន COVID-១៩។ ឬ
រ។ ក្រូសពទយរនារ់បានជូនដាំណ្ឹងដល់បុរគលរនារ់ៗថ្ាពួរសរទាំនងជារាន COVID-១៩ ។
ម្នុេសទាាំងសនេះតក្ម្ូែឱ្យខញរខលួនឯងពីសក្ ាេះម្នុេសខដលឆ្លងឬទាំនងជារាន COVID-១៩ អាចចម្លងែីរុេស ាអនរដនទបាន
យាងងាយក្េួល។ភាពឯសកាបាំខបរបុរគលខដលរានជាំងឺទាាំងសនេះពីអនរដនទសទៀតសដើម្បីការ ារការរីររាលដ្ាលនន
COVID-19 ។ បទបញ្ជាសនេះការ ារម្នុេសក្រប់្នារួម្ទាាំងម្នុេសខដលរានហានិភ័យខពេ់ននជាំងឺធៃន់ធៃរដូចជាម្នុេស ាេ់
និងម្នុេសខដលរានក្បព័នធភាពសុាាំចុេះសខសោយ។

នងៃទី ៣១ ខខម្ីនាឆនាាំ ២០២០

ទំព័រ | 3
ម្ន្រនតីេុខាភិបាលអាច ាត់ែិធ្ានការបខនថម្ចាំស ាេះការខរខានម្ិនបានអនុែតតតាម្បទបញ្ជាសនេះខដលអាចរាប់បញ្ចូលទាាំង
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