សេវាេុខភាពនិងមនុេស
២៥២៥ Grand ែិងីឡុងប៊ិេCA ៩០៨១៥
(៥៦២) ៥៧០-៤០០០

FAX (៥៦២) ៥៧០-៤០៤៩

មន្រ្តស
ី ខ
ុ ភាពសម្រាប់បទបញ្ជាន្ COVID-១៩
បទបញ្ជាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសាធារណៈចេញបញ្ជាការបរិចេេទ ៖ នងៃទី ១ ខខចមសាឆ្ាាំ ២០២០

បទបញ្ជាច្េះេូលជាធររា្រហូតដល់រា្ការលុបច ាលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរច ាយមន្រ្តីសុខាភិបាល។
សចងខប៖ រដឋកាលីហវ័រញាសថិតក្្ុងភាពអាស្្ច ាយសារខតជាំងឺរាត ាប់ធ័រ(COVID-១៩)រាតតាត។ ការរីក្រាល ាលន្
ណូខែលក្ូរូណាវ៉ាែី(COVID-១៩)គឺជាចម្្ាេះថ្្ាក្់ដ៏ធាំមួយេាំច ាេះសុខភាពរបស់សាធារណជ្ច ាក្្ុងទីម្ក្ុងឡុងប៊ិេ។

COVID-១៩អាេរាល ាលយាងងាយម្សួលរវាងម្ុសសខដលរា្ទាំនាក្់ទាំ្ងជិតស្ិទធ្ឹង្្ា។បុគគលខដលរា្ទាំនាក្់
ទាំ្ងជិតស្ិទធជាមួយម្ុសសខដលម្តូែបា្ចគចធវើចរាគែិ្ិេេ័យថ្ារា្ឬទាំ្ងជារា្COVID-១៩អាេងាយឆ្លង្ិងរាល

ាលវាច ាេះបីពួក្ចគរា្ចរាគសញ្ញាម្សាលក្៏ច ាយ។មិ្រា្វ៉ាក្់សាាំងចដើមបីការ ារម្បឆាាំង្ឹងថ្្ាាំCOVID-១៩្ិងមិ្

រា្ការពាបាលជាក្់លាក្់េាំច ាេះចរាគសញ្ញារបស់វាចទ។ម្ុសសម្គប់រូបម្បងុយ្ឹងជាំងឺខដលរា្ជមៃឺCOVID-១៩បុខ្ត
ម្ុសសខលេះងាយ្ឹងរា្ជាំងឺធៃ្់ធៃររួម ាាំងជាំងឺរលាក្សួតជាំងឺចខសោយចសរីរាងគឬឬការសលាប់ច ាយសារអាយុរបស់ពួក្ចគ
សថា្ភាពរាងកាយ្ិងឬសថា្ភាពសុខភាព។

ចដើមបីជួយដល់ការរីក្រាល ាលរបស់ COVID-១៩ យឺត ៗ ការ ារបុគគលងាយរងចម្្ាេះ្ិងការ ារម្បព័្ធសុខាភិបាលច ា
ឡុងប៊ិេក្ុាំចអាយរា្ការលិេលង់វា ាាំបាេ់សម្រាប់មន្រ្តីសុខភាពទីម្ក្ុងឡុងប៊ិេ (មន្រ្តីសុខាភិបាល) តម្មូែឱ្យរា្ការផ្តា
េ់ខលួ្របស់ម្ុសសខដលម្បឈម្ឹង ម្ុសសខដលម្តូែបា្ចគចធវើចរាគែិ្ិេេ័យថ្ារា្ឬទាំ្ងជារា្ COVID-១៩។ការ ាក្់
ឱ្យច ា ាេ់ពី្្ាបាំខបក្ម្ុសសខដលម្តូែបា្បេះ ាល់ច ា្ឹងថ្្ាាំ COVID-១៩ ពីអ្ក្ដនទរហូតដល់វាម្តូែបា្ចគក្ាំណត់ថ្ា
ពួក្ចគមិ្រា្ចម្្ាេះថ្្ាក្់ក្្ុងការរាល ាលជាំងឺ។ ច្េះការ ារម្ុសសម្គប់្្ារួម ាាំងម្ុសសខដលរា្ហា្ិភ័យខពស់ន្
ជាំងឺធៃ្់ធៃរដូេជាម្ុសស ាស់្ិងម្ុសសខដលរា្ម្បព័្ធភាពសុាាំេុេះចខសោយ។
សថត
ិ ច ាចម្កាមសិទធិអណ
ាំ ាេរបស់ម្បចទសកាលីហរវ័ ្ីញាសុខភាព្ិង
ខន្ក្ក្ូដសុែតថិភាព ១០១០៤០, ១០១០៨៥, ១២០១៧៥, ១២០២១៥, ១២០២២០, ្ិង ១២០២២៥
បទបញ្ជាសុខភាពម្ក្ុងឡុងដ៍ជាទីម្ក្ុងឡុងដ៍ៈ

រាល់ទាំនាក្់ទ្
ាំ ងម្គួសារនដគូជត
ិ ស្ទ
ិ ធអក្
្ ចមើលខង្ិងអ្ក្ជិតស្ទ
ិ ខធ ដលរា្ទាំនាក្់ទ្
ាំ ងជិតស្ទ
ិ ធជាមួយម្ុសសខដលម្តូែ

បា្ចគចធវើចរាគែិ្ិេយ
េ័ ថ្ារា្ឬទាំ្ងជារា្ COVID-១៩ ខណៈចពលខដលម្ុសសចនាេះរា្ចរាគសញ្ញាម្តូែខតផ្តាេ់ខលួ្។
ម្ុសសខដលម្តូែបា្ ាក្់ឱ្យ ាេ់ពចី គតម្មូែឱ្យចធវើតាមការខណនាាំ ាាំងអស់ច ាក្្ុងបទបញ្ជាច្េះ្ិងឯក្សារខណនាាំសព
តី ី
សុខភាពសាធារណៈខដលបា្ចយាងច ាក្្ង
ុ បទបញ្ជាច្េះ។

តម្មូែការ ាេ់ខាតសម្រាប់ទាំនាក្់ទ្
ាំ ងម្គួសារនដគូជត
ិ ស្ទ
ិ ធអក្
្ ខង ាាំ្ង
ិ ទាំនាក្់ទាំ្ងជិតស្ទ
ិ រធ បស់ម្ុសសខដលរា្ឬ
ទាំ្ងជារា្ COVID-១៩

នងៃទី ៣១ ខខមីនាឆ្ាាំ ២០២០

ទំព័រ | 2
ម្ុសសរ្ាក្់ម្តូែបា្ចគ ាត់ទក្
ុ ថ្ាជាទាំនាក្់ទាំ្ងជិតស្ទ
ិ រធ បស់ម្ុសសខដលរា្ឬទាំ្ងជារា្ COVID-១៩ ម្បសិ្ចបើ
ពួក្ចគ៖
ក្។ សថត
ិ ក្្ង
ុ េរៃាយម្បាាំមយ
ួ (៦) ហវត
ី ចលើសពី ១០ នាទីឬ
ខ។ រា្ទាំនាក្់ទាំ្ងច ាយផ្ទាល់ខដលមិ្បា្ការ ារច ា្ឹងការសាំងាត់ឬការហូរចេញ (ឧ។ក្ណត៉ាស់ឬក្អក្)
របស់ម្ុសសខដលម្តូែបា្ចគចធវចើ រាគែិ្េ
ិ យ
េ័ ថ្ារា្ឬទាំ្ងជារា្ COVID-១៩ ។

បុគល
គ
ាាំងអស់ខដលដឹងថ្ាពួក្ចគរា្ទាំនាក្់ទ្
ាំ ងជិតស្ទ
ិ ធដេ
ូ ជាសរាជិក្ម្គួសារនដគូជត
ិ ស្ទ
ិ អ
ធ ្ក្ចមើលខងច ាខាងចម្រា
ក្ខ្លងខង ាាំសខ
ុ ភាពឬទាំនាក្់ទ្
ាំ ងជិតស្ទ
ិ ចធ នសងចទៀតជាមួយម្ុសសខដលម្តូែបា្ចគចធវើចរាគែិ្ិេយ
េ័ ថ្ារា្ឬទាំ្ងជា
រា្ COVID-១៩ ខណៈចពលខដលម្ុសសចនាេះរា្ចរាគសញ្ញា (ឈឺ) តម្មូែឲ្យ ចធវស
ើ ក្មមភាពដូេខាងចម្កាមៈ
•

ម្តូែបា្ចគ ាក្់ឱ្យច ា ាេ់ពចី គច ាក្្ង
ុ នទេះឬក្ខ្លងស្ាក្់ច ាចនសងចទៀតរហូតដល់ ១៤ នងៃគត
ិ ាប់ពីនងៃេុង
ចម្កាយខដលពួក្ចគបា្ ាក្់ទងជាមួយម្ុសសខដលរា្ចរាគសញ្ញាច្េះឬទាំ្ងជារា្COVID-១៩ ។កា
រ ាក្់ខលួ្ច ាយខលួ្ឯងគឺ ាាំបាេ់ម្បសិ្ចបើបុគគលរា្ទាំនាក្់ទាំ្ងជិតស្ិទធជាមួយម្ុសសខដលរា្៖

ក្។ ការចធវើចតសតម្ទីរពិចសាធ្៍ែិជជរា្សម្រាប់ COVID-១៩។
ខ។ សញ្ញា្ិងចរាគសញ្ញាខដលម្តូែ្ឹង COVID-១៩ក្្ុងរយៈចពល ១៤ នងៃន្ការ ាក្់ទងជិតស្ិទធជាមួយ
ម្ុសសរ្ាក្់ខដលធលាប់រា្ឬម្តូែបា្ចគចជឿជាក្់ថ្ារា្ COVID-១៩។ ឬ

គ។ ម្តូែបា្ជូ្ដាំណឹងច ាយម្គូចពទយថ្ាពួក្ចគទាំ្ងជារា្ COVID-១៩ ។
បុគគលរ្ាក្់ៗតម្មូែឱ្យផ្តាេ់ខលួ្ច ាយខលួ្ឯងសម្រាប់រយៈចពល១៤នងៃCOVID-១៩។រយៈចពលន្ការភញាស់

ច ាយសារខតពួក្ចគរា្ហា្ិភ័យខពស់ក្្ុងការអភិែឌ្ឍ្ិងរីក្រាល ាល COVID-១៩។ជ្ខដលម្តូែបា្ចគ ាក្់ឱ្យ
ច ា ាេ់ពីចគមិ្អាេ ាក្ចេញពីក្ខ្លងខដលម្តូែបា្ចគ ាក្់ឱ្យច ា ាេ់ពីចគឬេូលក្ខ្លងសាធារណៈឬឯក្ជ្
ចនសងចទៀតក្្ុងក្ាំឡុងចពលន្ការ ាក្់ឱ្យច ា ាេ់ពីចគចលើក្ខលងខតទទួលបា្ការពាបាល ាាំបាេ់។
•

ពិ្ត
ិ យចឡើងែិញច ាយយក្េិតទ
ត ុក្ ាក្់្ិងតាម ា្យាងដិតដល់្ូែរាល់តម្មូែការខដលរា្ក្្ង
ុ
“ច្ាលការណ៍ខណនាាំការធានារ៉ាប់រងនទេះសម្រាប់ទន
ាំ ាក្់ទ្
ាំ ងជិតស្ទ
ិ ចធ ា្ឹងជាំងឺក្រូ ណ
ូ ាែីឆា្ ាំ
២០១៩(COVID-១៩)”ខដលអាេចម្បើបា្ជាភាសាអង់ចគលស្ិងចអសប៉ាញ។

•

ម្បសិ្ចបើអក្
្ ខដល ាេ់ពចី គធលាក្់ខ្
លួ ឈឺម្គុ្ចរតាក្អក្ឬដក្ដចងហើមខលៗ
ី (ច ាេះបីចរាគសញ្ញារបស់ពួក្
ចគម្សាល) ចដើមបីការ ារអ្ក្ដនទពីCOVID-១៩ ពួក្ចគគួរខតច ា ាេ់ច ាយខឡក្ពីចគច ានទេះ្ិង
ឆៃាយពីម្ុសសចនសងចទៀត។្ិងអ្ុែតតតាម"ចសេក្តខី ណនាាំអព
ាំ ីការដក្ខលួ្ចេញច ានទេះសម្រាប់
អ្ក្ខដលរា្ែីរស
ុ ក្ូរណ
ូ ាការឆ្លងចមចរាគឆ្ា២
ាំ ០១៩(COVID-១៩)ខដលអាេរក្បា្ជាភាសា
អង់ចគលស្ិងចអសប៉ាញ។ ច្េះគឺច ាយសារខតពួក្ចគទាំ្ងជារា្COVID-១៩ ចហើយចបើដូច ា្ េះ
អាេេមលងវាច ាអ្ក្ដនទ។
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បទបញ្ជាច្េះមិ្អ្ុែតតេាំច ាេះ្ិចយាជិក្ន្ទីភ្ាក្់ងាររ ឋាភិបាលចទម្បសិ្ចបើទីភ្ាក្់ងារច្េះពិចម្្ាេះចយាបល់ជាមួយមន្រ្តី

សុខាភិបាលបា្ចធវើការចបតជញាេិតតថ្ាែិធីសាម្សតជាំ្ួសចដើមបីការ ារការបញ្ជូ្តាម COVID-១៩ គឺ ាាំបាេ់ចដើមបីធានាបា្្ូែ
ចសវាក្មម ាាំបាេ់ដល់សហគម្៍។ក្ខ្លងខង ាាំសុខភាពក្៏អាេសម្មបសម្មួលពិធីសារ ាេ់ច ាយខឡក្របស់ពួក្ចគច ា
េាំច ាេះមុខក្ងវេះក្ខ្លងចធវើការធៃ្់ធៃរ។
មន្រ្តីសុខាភិបាលអាេ ាត់ែិធា្ការបខ្ថមខដលអាេរាប់បញ្ចូលការឃុាំខលួ្សុីែិលច ាមណឌលសុខភាពឬទីតាាំងចនសងចទៀត
ចដើមបីការ ារសុខភាពសាធារណៈម្បសិ្ចបើបុគគលខដលជាក្មមែតថុបទបញ្ជាច្េះរំចលាភឬខក្ខា្មិ្បា្អ្ុែតតតាមបទ

បញ្ជាច្េះ។ ការបាំ ា្បទបញ្ជាច្េះគឺជាបទមជឈិមខដលម្តូែនតនទាច ាស ាក្់ព្ធនា្ារការផ្ាក្ពិ្័យឬ ាាំងច ាចម្កាមសុខ
ភាពរដឋកាលីហវ័រញា្ិងរាម្តា ១២០២៧៥ ។ចលើសពីច្េះចទៀតអ្ុចលាមតាមខន្ក្ទី ៤១៦០១ ន្ម្ក្មរដឋកាលីហវ័រញា
រដឋមន្រ្តីសុខាភិបាលចស្ើឱ្យនាយបូលីសម្ក្ុងឡុងប៊ិេធានា្ូែការច្ារព្ិងអ្ុែតតបទបញ្ជាច្េះ។ការរំចលាភចលើបទ

បបញ្ញតតិណាមួយន្បទបញ្ជាច្េះគឺជាការគាំរាមក្ាំខហងខដល្ឹងចក្ើតរា្ចហើយបងកការគាំរាមក្ាំខហងដល់សុខភាពសាធារ
ណៈ។

វាម្តូែបា្ចគបញ្ជាទិញដូចេ្េះ៖

Anissa Davis, MD, DrPH,
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៊ិ
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