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អនកចបំច់្រតូវ ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះរបស់អនក ឬស ្ឋ គរ ្របសិនេបីអនក្រតូវបនកំណត់ថជមនុស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធៃន 
បុគគលែដល្រតូវបនបញជ ក់ថមនេមេ គខូវដី-១៩ (COVID-19)។ ករ ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះស្រមប់អនកមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ 
គឺ ចបងខំឱយ្របតិបត្ដិបនេ្រកមែផនកទី៦២ៃនចបប់សុខភព ធរណៈ ឆន ២ំ០១០។ 

េតីខញុ ំ្រតូវ កខ់្លួនឱយេន ចេ់ យែឡកពីេគេនផទះរយៈេពលយូរប៉ុនម ន? 
(How long do I need to be in home isolation?) 
្របសិនេបីអនកមនទំនក់ទំនងជមួយមនុស មន ក់ែដលមនេមេ គខូវដី-១៩េនេពលែដលពួកេគឈ ឺអនក្រតូវ ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគចំនួន១៤ៃថង 
បនទ ប់ពីអនកបនជួបមនុស េនះេនេលីកចុងេ្រកយ។ 

ករ ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះ អនុវត្តចំេពះមនុស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធទងំអស់ េទះបីជបចចុបបននេនះអនកកំពុងមន រមមណ៍ 
្រសួលខ្លួនក៏េ យ។ 

េទកនផ់ទះ ឬស ្ឋ គររបសអ់នកេ យផទ ល ់្របសនិេបីអនក្រតូវបនកំណតថ់ជមនុស ែដលមនទំនកទ់ំនងជិតសនទិធ 
(Getting to your home or a hotel if you are identified as a close contact) 
មនុស ែដល្រតូវបនកំណត់ថជអនកែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ គួរែតេធ្វីដំេណីរេទកន់ទីកែន្លងែដលពួកេគនឹង ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគ (ផទះ 
ឬស ្ឋ គរ) េ យផទ ល់។ ពួកេគ ចេធ្វីដំេណីរេ យរថយន្តឯកជន យនជំនិះ ធរណៈ ក់សុី ឬករជិះរមួគន  ដ ប ែតពួកេគមនសុខភពល្អ។ 

ម នេ គសញញ  និងែស្វងរកជំនួយ្របសនិេបីេ គសញញ វវិត្ត 
(Monitor symptoms and seek help if they develop) 
ករេធ្វីេតស្តមនុស ែដលគម នេ គសញញ ជំងឺខូវដី-១៩ មិនបនជួយកំណត់អត្តសញញ ណមនុស ែដល ចេទជឈេឺនេពលេ្រកយេនះេទ។ 

េនះជមូលេហតុែដល មន រៈសំខន់ខ្ល ងំ ស់ កនុងកររកេមីលសញញ មួយៃនេមេ គឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

អនកគួរែត ម នខ្លួនអនកេដីមបឃី្ល េំមីលេ គសញញ ថមី មួយ។ ជពិេសស ្រតូវឃ្ល េំមីល៖ 
 ្រគុនេក្ត  (៣៧.៥អង េស ឬខពស់ជងេនះ) ឬ្របវត្តិ្រគុនេក្ត  (ែបកេញីសេនេពលយប់ ្រគុនញក់) 
 ក្អក 
 ដេង្ហីមខ្លី (ពិបកដកដេង្ហីម) 
 ឈបំឺពង់ក 
 បត់បង់ក្លិន 
 បត់បង់រសជតិ។ 

េ គសញញ េផ ងេទៀតៃនជំងឺខូវដី-១៩ែដល្រតូវបនេគ យករណ៍រមួមនអស់កម្ល ងំ េហៀរសំេបរ ឈចឺប់ ច់ដុំ ឈសឺន្ល ក់ ក្អួតចេង្អ រ/ក្អួត និងបត់បង់ 
ករេ្រសកឃ្ល នចំណី រ។ 

្របសិនេបីអនកេកីតមនេ គសញញ ទងំេនះ អនកគួរែតែស្វងរកជំនួយឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វីេទបន។ 

អនកមនជេ្រមីសសំខន់ៗបួន៖ 

 អេញជ ីញេទគ្លីនិកជំងឺខូវដី-១៩ ឬគ្លីនិកពិនិតយេ យេបីក នចូលែដលេនជិតអនកបំផុត។ េនេពលអនកេទដល់ សូម្របប់បុគគលិកឱយបនភ្ល មៗ 
ថអនកជមនុស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធៃនបុគគលមន ក់ែដលមនជំងឺខូវដី-១៩។ 

េគលករណ៍ែណនរំបស ់NSW Health ស្តអីពំកីរ កខ់្លួនឱយេន 
ចេ់ យែឡកពេីគស្រមបម់នុស ែដលមនទនំកទ់នំងជតិសនទិធ 

(NSW Health self-isolation guidelines for close contacts) 
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 ទូរស័ពទេទេវជជបណ្ឌិ តកនុងតំបន់របស់អនកេដីមបេីធ្វីករ ត់ជួប េហយី្របប់ពួកេគថអនកជមនុស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ។ 
 េ ទូរស័ពទទន់េហតុករណ៍ healthdirect េលខ 1800 022 222 េហយី្របប់ពួកេគថអនកជមនុស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ។ 
 ្របសិនេបីអនកមិន ចេធ្វីដំេណីរេទេធ្វីេតស្តបនេទ អនកក៏ ចទទួលកញច ប់េធ្វីេតស្តស្រមប់ករ្របមូលេ យខ្លួនឯងេនផទះបនែដរ មរយៈ 

Histopath។ 

សមគ ល៖់ ្របសិនេបីអនកេទជួបេវជជបណ្ឌិ ត ្រតូវ្របកដថអនកពក់ម៉ស់វះកត់ខណៈេពលអនកេទទីេនះ។ អនកគួរែតេធ្វីដំេណីរេ យផទ ល់េទជួបេវជជបណ្ឌិ ត 
ឬគ្លីនិកជំងឺខូវដី-១៩ េ យ នឯកជន។ NSW Health ទូនម នអនកកុំេ្របីយនជំនិះ ធរណៈ។ 

្របសនិេបីអនកេទជមន ករៈមិន្រសួលខ្លួនយ៉ងខ្ល ងំ េហយី ជភព សននែផនកេវជជ ្រស្ត អនកគួរែតទូរសព័ទេលខ 000។ សូម្របប់បុគគលិករថយន្តសេ្រងគ ះ 
បនទ ន់ថ អនកបន ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះស្រមប់ជំងឺខូវដី-១៩។ 

េតីខញុ ំ ចេទេធ្វីករ ឬេទ េរៀនបនេទ? េតីខញុ ំ ចមនមនុស មកេលងសរួសុខទុកខបនេទ? 
(Can I go to work or school? Can I have visitors?)  
េទ។ ករ ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះ មនន័យថអនក្រតូវែត ន ក់េនផទះ ឬស ្ឋ គររបស់អនក េហយីកំណត់សកមមភពធមម របស់អនក។ 

អនកមិន ចេទេធ្វីករ េរៀន មណ្ឌ លែថទកុំមរ កលវទិយល័យ កែន្លងកំ ន្ត ឬកែន្លង ធរណៈ ឬេទផ រទិញឥ ៉ ន់បនេទ។ 

អនកមិនគួរអនុញញ តឱយមនុស ែដលមិនមនត្រមូវករចបំច់េនកនុងផទះ មកេលងសួរសុខទុកខអនកបនេទ ខណៈេពលអនកកំពុងេន ច់េ យែឡកពីេគ។ 

សមគ ល៖់ អនក ចចកេចញពីផទះរបស់អនកេដីមបែីស្វងរកករែថទែំផនកវជិជ ្រស្ត ឬេ យ រែតភព សនន (រមួមនេដីមបេីចៀស ងកររងរបួស ឬរត់េគចពី 
និភ័យៃនេ្រគះថន ក់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ) ក៏ប៉ុែន្តអនក្រតូវែតពក់ម៉ស់វះកត់។ 

េតីខញុ ំ ចចូលេទកនុងសនួចបរបនេទ? (Can I go into the garden?)  

្របសិនេបីអនកបនជសះេសបយីទងំ្រសុង េហយីមិនមនេ គសញញ  អនក ច៖ 

 ចូលេទកនុងសួនចបរឯកជន ឬទីធ្ល របស់អនក ឬចូលេទយរ៉ឯកជនរបស់អនក ្របសិនេបីអនកមន 
 ចូលកនុងសួនចបររមួធមម  ខណៈេពលកំពុងពក់ម៉ស់វះកត់។ សូមេដីរកត់តំបន់រមួ មួយេន មផ្លូវេដីរេទកន់សួនចបរេនះឱយបនេលឿន។ 

ែញកខ្លួនអនកេចញពីមនុស ឯេទៀតេនកនុងផទះរបសអ់នក 
(Separate yourself from the other people in your home) 
្របសិនេបីអនកេនរមួគន កនុងផទះរបស់អនកជមួយមនុស េផ ងេទៀត មែដល ចេធ្វីេទបន អនកគួរែត៖ 

 រក ឱយបនឃ្ល តឆង យពីមនុស ឯេទៀត 
 ពក់ម៉ស់វះកត់ េពលអនកេនកនុងបនទប់ជមួយមនុស ឯេទៀត 
 េ្របីបនទប់ទឹក ច់េ យែឡក ្របសិនេបីមន 
 េចៀស ងតំបន់ែចកចយ ឬេ្របីរមួគន  េហយីពក់ម៉ស់វះកត់េនេពលេដីរឆ្លងកត់តំបន់ទងំេនះ។ 
 មិន្រតូវែចកចយបនទប់ជមួយមនុស ែដលមន និភ័យៃនជំងឺធងន់ធងរ ដូចជមនុស ចស់អនកែដលមន្របព័នធករពរ ងកយេខ យ 

និងអនកែដលមនជំងឺេបះដូង សួត ឬត្រមងេនម េហយីនិងជំងឺទឹកេនមែផ្អម 
 កនុងកលៈេទសៈែដលអនកមិន ចែញកខ្លួនអនកេចញពីសមជិក្រគួ រឯេទៀតែដលេនកនុងផទះរបស់អនក ពួកេគក៏គួរែតេន ច់េ យែឡកពីេគ 

ស្រមប់រយៈេពល១៤ៃថងែដរ (ជទូេទ េនះអនុវត្តចំេពះកុមរ)។ 

ងសម្អ តៃដរបសអ់នក (Wash your hands)  

អនកគួរែត ងសម្អ តៃដរបស់អនកឱយបនញឹកញប់ និងហមត់ចត់ជមួយ ប៊ូ និងទឹកឱយបន២០វនិទី ឬេ្របីទឹកថន អំនម័យ ងសម្អ តៃដ។ ្រតូវ្របកដថ 
អនក ងៃដសម្អ តរបស់អនក៖ 

 មុនេពលចូលេទតំបន់មួយែដលមនមនុស ឯេទៀតេ្របី្របស់ 
 មុនេពលប៉ះពល់របស់របរែដលមនុស ឯេទៀតេ្របី្របស់ 
 បនទ ប់ពីេ្របី្របស់បនទប់ទឹក 
 បនទ ប់ពីក្អក ឬក ្ត ស់ 
 មុនេពលពក់ និងេ្រកយេពលេ ះម៉ស់មុខ។ 
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ពកម៉់សរ់បសអ់នកឱយបន្រតឹម្រតូវ (Wear your mask properly)  

អនកគួរែតពក់ម៉ស់វះកត់ េពល អនកេនកនុងបនទប់ែតមួយជមួយមនុស ឯេទៀត (េទះបីជពួកេគេន ច់េ យែឡកពីេគក៏េ យ) និងេពលអនកេទ 
ជួបអនកផ្តល់េស ែថទសុំខភព។ 

្រតូវ្របកដថ ្រគបេលី្រចមុះ និងមត់របស់អនក្រគប់េពលេវ  េហយីេចៀស ងប៉ះពល់ម៉ស់របស់អនក ខណៈេពលអនកកំពុងពក់ ។ 

ដំបូនម នដម៏ន្របេយជនស៍្រមបអ់នក និង្រគួ ររបសអ់នកេដីមបជីួយស៊ូ្រទនំឹងករ កខ់្លួនឱយេន ចេ់ យែឡកពីេគេនផទះ 
(Tips for you and your family to help cope with home isolation) 
ករ ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះ ចជករគួរឱយភ័យខ្ល ច ជពិេសសស្រមប់កុមរតូចៗ។ េយងីបន្របមូលផ្តុ ំនូវដំបូនម នដ៏មន្របេយជន៍មួយ 
ចំនួនេដីមបជីួយេ ះ្រ យ៖ 

 និយយជមួយសមជិកឯេទៀតៃន្រកុម្រគួ រអំពីជំងឺខូវដី-១៩ េដីមបកីត់បនថយករថប់បរមភ។ អនក ចរកេឃញីព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ និងទន់ 
បចចុបបននភព េ យចូលេមីលវុបិៃសថ៍ NSW Health - ជំងឺខូវដី-១៩ (វរីុសកូរ ៉ូ )។ 

 េធ្វីឱយមនករទុកចិត្ដដល់េកមងតូចៗ េ យេ្របីភ សម្រសប ម យុ។ 
 រក ទម្ល ប់្របចៃំថងឱយបនេទៀងទត់ មែដល ចេធ្វីេទបន។ 
 េរៀបចំជមួយនិេយជិករបស់អនកេដីមបេីធ្វីករពីផទះ ្របសិនេបី ចេធ្វីេទបន។ 
 ្របសិនេបីកូនរបស់អនកជមនុស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ េសនីសំុ េរៀនរបស់កូនអនកឱយផ្តល់ព័ត៌មនេមេរៀន និងកិចចករ េធ្វីេនផទះ 

មអីុេម៉ល។ 
 គិតអំពីវធិីែដលអនកបនស៊ូ្រទនំឹង ថ នភពលំបកពីអតីតកល េហយីឱយមនករទុកចិត្ដដល់ខ្លួនអនកថអនកនឹង ចស៊ូ្រទនំឹង ថ នភពេនះបន 

ែដរ។ សូមចងចថំ ករ ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគនឹងមិនេនយូរេទ។ 
 រក ទំនក់ទំនងជមួយសមជិក្រគួ រ និងមិត្តភក្តិ មរយៈទូរស័ពទ អុីេម៉ល ឬ្របព័នធផ ព្វផ យសងគម។ 
 ត់្របណេនផទះឱយបនេទៀងទត់។ ជេ្រមីស ចរមួមនករេធ្វីលំ ត់្របណ មឌីវឌីី ករ  ំករេធ្វីលំ ត់្របណេលីក្រមល យូ គ  

ករេដីរជុំវញិទីធ្ល ផទះ ឬករេ្របីឧបករណ៍ ត់្របណេនផទះដូចជករជិះកង់េននឹងមួយកែន្លង ្របសិនេបីអនកមន។ ករេធ្វីលំ ត់្របណគឺជ 
ករពយបលែដលបនបង្ហ ញភស្តុ ងស្រមប់ភព នតឹង និងករធ្ល ក់ទឹកចិត្ត។ 

 េសនីសុំ្រកុម្រគួ រ មិត្តភក្តិ ឬសមជិក្រគួ រឯេទៀតរបស់អនកឱយេទយកេ្រគឿងេទស និងថន េំពទយជូនអនក។ ្របសិនេបីមិន ចេធ្វីេទបនេទ 
អនក ចបញជ ទិញេ្រគឿងេទស និងថន េំពទយ (រមួមនថន ំ មេវជជបញជ ) មអន ញ ឬទូរស័ពទ។ 

េតីខញុ ំ្រតូវករេធ្វីេតស្តមុនេពលចកេចញពីករេន ចេ់ យែឡកពីេគែដរឬេទ? 
(Do I need to be tested before leaving isolation?) 
បនទ ប់ពីបនេន ច់េ យែឡកពីេគចំនួន១៤ៃថង ្របសិនេបីអនកេនែតមនសុខភពល្អ អនកមិនត្រមូវឱយេធ្វីេតស្ត មួយមុនេពលចកេចញពីករេន ច់ 
េ យែឡកពីេគេឡយី។ 

្របសិនេបីអនកេកីតមនេ គសញញ មួយែដលមនចុះបញជ ីកនុងែផនក ‘ឃ្ល េំមីលេ គសញញ ’ ៃនឯក រេនះកនុងអំឡុងេពលេន ច់េ យែឡកពីេគ េនះអនក 
ចបំច់្រតូវឱយេគេធ្វីករ យតៃម្ល និងេធ្វីេតស្តរកេមីលជំងឺខូវដី-១៩។ ្របសិនេបីអនកេធ្វីេតស្តជអវជិជមន អនកែត្រតូវរក ករេន ច់េ យែឡកពីេគជដែដល 
រហូតដល់អំឡុងេពលៃនករេន ច់េ យែឡកពីេគចំនួន១៤ៃថងដំបូងេនះបនបញចប់។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមេមីលករចកេចញពីករេន ច់េ យែឡកពីេគ។ 

ពត័ម៌នបែនថម និងករគ្ំរទ (More information and support)  

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម និងករគ្ំរទ ខណៈេពលកំពុង ក់ខ្លួនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះ៖ 
 Lifeline Australia (ែខ ទូរស័ពទសេ្រងគ ះជីវតិ)៖ 13 11 14 

េស កមមគ្ំរទវបិត្តិែដលផ្តល់ករគ្ំរទរយៈេពលខ្លីេនេពល មួយ ស្រមប់មនុស ែដលមនករលំបកកនុងករទប់ទល់ ឬរក សុវតថិភព។ 
 Kids Helpline (ែខ ទូរស័ពទជំនួយកុមរ)៖ 1800 551800  

េស កមមពិេ្រគះេយបល់ មទូរស័ពទ និងអន ញឥតគិតៃថ្ល ឯកជន េហយីរក ករសមង ត់ ២៤េម៉ង/៧ៃថង ស្រមប់មនុស វយ័េកមង យុពី៥ឆន  ំ
េទ២៥ឆន ។ំ 

 ែខ ទូរស័ពទសុខភពផ្លូវចិត្ត រដ្ឋញូវេ ែវល៖ 1800 011 511 
េស កមមទូរស័ពទវបិត្តិសុខភពផ្លូវចិត្តកនុងរដ្ឋញូវេ ែវល។ 

 ចូលេមីល NSW Health - ជំងឺខូវដី-១៩ (វរីុសកូរ ៉ូ )  


