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េគលករណ៍ែណនំរបស់ NSW Health ស្តអ
ំ ក
្ល
ី ព
ី រ ក់ខួ នឱយេន
ច់េ យែឡកពេី គស្រមប់មនុស ែដលមនទំនក់ទន
ំ ងជត
ិ សនទ
ិ ធ

(NSW Health self-isolation guidelines for close contacts)
អនកចំបច់្រតូវ

ក់ខួ ្លនឱយេន

ច់េ

យែឡកពីេគេនផទះរបស់អនក ឬស

្ឋ គរ ្របសិនេបីអនក្រតូវបនកំណត់ថជមនុ ស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធៃន

បុ គគលែដល្រតូវបនបញជក់ថមនេមេ គខូ វ ីដ-១៩ (COVID-19)។ ករ
ចបងខំឱយ្របតិបត្ដិបនេ្រកមែផនកទី៦២ៃនចបប់សុ ខភព

គឺ

ក់ខួ ្លនឱយេន

ច់េ

យែឡកពីេគេនផទះស្រមប់អនកមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ

ធរណៈ ឆន ២
ំ ០១០។

េតីខុ ញំ្រតូវ ក់ខួ ្លនឱយេន ច់េ យែឡកពីេគេនផទះរយៈេពលយូរប៉ុនមន?

(How long do I need to be in home isolation?)

្របសិនេបីអនកមនទំនក់ទំនងជមួយមនុ ស មនក់ែដលមនេមេ គខូ វ ីដ-១៩េនេពលែដលពួកេគឈឺ អនក្រតូវ

ក់ខួ ្លនឱយេន

បនទប់ពីអនកបនជួបមនុ ស េនះេនេលីកចុ ងេ្រកយ។
ករ

ក់ខួ ្លនឱយេន

្រសួលខ្លួនក៏េ

ច់េ

យ។

េទកន់ផទះ ឬស

ច់េ

យែឡកពីេគចំនួន១៤ៃថង

យែឡកពីេគេនផទះ អនុ វត្តចំេពះមនុ ស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធទង
ំ អស់ េទះបីជបចចុបបននេនះអនកកំពុងមន

រមមណ៍

្ឋ គររបស់អនកេ យផទល់ ្របសន
ិ េបីអនក្រតូវបនកំណត់ថជមនុស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនទ
ិ ធ

(Getting to your home or a hotel if you are identified as a close contact)
មនុ ស ែដល្រតូវបនកំណត់ថជអនកែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ គួរែតេធ្វីដំេណី រេទកន់ទីកែន្លងែដលពួកេគនឹង

ឬស

្ឋ គរ) េ

យផទល់។ ពួកេគ

ចេធ្វីដំេណីរេ

យរថយន្តឯកជន យនជំនិះ

ធរណៈ

ក់ខួ ្លនឱយេន

ក់សុី ឬករជិះរួមគន ដ ប

ច់េ

យែឡកពីេគ (ផទះ

ែតពួកេគមនសុ ខភពល្អ។

ម នេ គសញញ និងែស្វងរកជំនួយ្របសន
ិ េបីេ គសញញវ ិវត្ត

(Monitor symptoms and seek help if they develop)
ករេធ្វីេតស្តមនុ ស ែដលគមនេ គសញញជំងឺខូវ ីដ-១៩ មិនបនជួយកំណត់អត្តសញញណមនុ ស ែដល
េនះជមូ លេហតុ ែដល មន
អនកគួរែត



ម

រៈសំខន់ខ្ល ង
ំ

នខ្លួនអនកេដីមបឃ
ី ្ល េំ មីលេ គសញញថមី

ក្អក



ដេង្ហីមខ្លី (ពិបកដកដេង្ហីម)




មួយៃនេមេ គឱយបនឆប់

មែដល

ចេធ្វីេទបន។

មួយ។ ជពិេសស ្រតូវឃ្លេំ មីល៖

្រគុនេក្ត (៣៧.៥អង េស ឬខពស់ជងេនះ) ឬ្របវត្តិ្រគុនេក្ត (ែបកេញីសេនេពលយប់ ្រគុនញក់)




ស់ កនុងកររកេមីលសញញ

ចេទជឈេឺ នេពលេ្រកយេនះេទ។

ឈប
ឺ ំពង់ក

បត់បង់ក្លិន

បត់បង់រសជតិ។

េ គសញញេផ ងេទៀតៃនជំងឺខូវ ីដ-១៩ែដល្រតូវបនេគ យករណ៍រួមមនអស់កម្លង
ំ េហៀរសំេបរ ឈច
ឺ ប់
ករេ្រសកឃ្លនចំណី

រ។

្របសិនេបីអនកេកីតមនេ គសញញទំងេនះ អនកគួរែតែស្វងរកជំនួយឱយបនឆប់

មែដល

ច់ដុំ ឈស
ឺ ន្លក់ ក្អួតចេង្អរ/ក្អួត និងបត់បង់

ចេធ្វីេទបន។

អនកមនជេ្រមីសសំខន់ៗបួន៖



អេញជ ីញេទគ្លីនិកជំងឺខូវ ីដ-១៩ ឬគ្លីនិកពិនិតយេ

យេបីក

នចូ លែដលេនជិតអនកបំផុត។ េនេពលអនកេទដល់ សូ ម្របប់បុគគលិកឱយបនភ្លមៗ

ថអនកជមនុ ស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធៃនបុ គគលមនក់ែដលមនជំងឺខូវ ីដ-១៩។
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េ



ទូ រស័ពទទន់េហតុ ករណ៍ healthdirect េលខ 1800 022 222 េហយ
ី ្របប់ពួកេគថអនកជមនុ ស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ។

្របសិនេបីអនកមិន



ត់ជួប េហយ
ី ្របប់ពួកេគថអនកជមនុ ស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ។

Histopath។

ចេធ្វីដំេណីរេទេធ្វីេតស្តបនេទ អនកក៏

ចទទួលកញច ប់េធ្វីេតស្តស្រមប់ករ្របមូ លេ

យខ្លួនឯងេនផទះបនែដរ

សមគល់៖ ្របសិនេបីអនកេទជួបេវជជបណ្ឌិ ត ្រតូវ្របកដថអនកពក់ម៉ស់វះកត់ខណៈេពលអនកេទទីេនះ។ អនកគួរែតេធ្វីដំេណីរេ

ឬគ្លីនិកជំងឺខូវ ីដ-១៩ េ

យ

នឯកជន។ NSW Health ទូ នមនអនកកុ ំេ្របីយនជំនិះ

្របសន
ំ េហយ
ជភព សននែផនកេវជជ
ិ េបីអនកេទជមន ករៈមិន្រសួលខ្លួនយ៉ងខ្លង
ី

បនទន់ថ អនកបន

ក់ខួ ្លនឱយេន

េតីខុ ញំ ចេទេធ្វីករ ឬេទ

យផទល់េទជួបេវជជបណ្ឌិ ត

ធរណៈ។

្រស្ត អនកគួរែតទូរស័ពទេលខ 000។ សូ ម្របប់បុគគលិករថយន្តសេ្រងគះ

យែឡកពីេគេនផទះស្រមប់ជំងឺខូវ ីដ-១៩។

ច់េ

មរយៈ

េរៀនបនេទ? េតីខុ ញំ ចមនមនុស មកេលងសួរសុខទុកខបនេទ?

(Can I go to work or school? Can I have visitors?)
េទ។ ករ
អនកមិន

ក់ខួ ្លនឱយេន

ច់េ

ចេទេធ្វីករ

យែឡកពីេគេនផទះ មនន័យថអនក្រតូវែត
េរៀន មណ្ឌលែថទំកុមរ

ន ក់េនផទះ ឬស

កលវ ិទយល័យ កែន្លងកំ

្ឋ គររបស់អនក េហយ
ី កំណត់សកមមភពធមម

ន្ត ឬកែន្លង

ធរណៈ ឬេទផ រទិញឥ ៉ ន់បនេទ។

អនកមិនគួរអនុ ញញតឱយមនុ ស ែដលមិនមនត្រមូវករចំបច់េនកនុងផទះ មកេលងសួរសុ ខទុ កខអនកបនេទ ខណៈេពលអនកកំពុងេន
សមគល់៖ អនក

ចចកេចញពីផទះរបស់អនកេដីមបែី ស្វងរកករែថទំែផនកវ ិជជ

និភ័យៃនេ្រគះថនក់អំេពីហង
ិ កនុង្រគួ

្រស្ត ឬេ

យ

របស់អនក។

រែតភព

ច់េ

យែឡកពីេគ។

សនន (រួមមនេដីមបេី ចៀស ងកររងរបួស ឬរត់េគចពី

រ) ក៏បុ៉ែន្តអនក្រតូវែតពក់ម៉ស់វះកត់។

េតីខុ ញំ ចចូលេទកនុងសួនចបរបនេទ? (Can I go into the garden?)
្របសិនេបីអនកបនជសះេសបយ
ី ទំង្រសុង េហយ
ី មិនមនេ គសញញ អនក

ច៖

ចូ លេទកនុងសួនចបរឯកជន ឬទីធ្លរបស់អនក ឬចូ លេទយ៉រឯកជនរបស់អនក ្របសិនេបីអនកមន



ចូ លកនុងសួនចបររួមធមម



ខណៈេពលកំពុងពក់ម៉ស់វះកត់។ សូ មេដីរកត់តំបន់រម
ួ

មួយេន

មផ្លូវេដីរេទកន់សួនចបរេនះឱយបនេលឿន។

ែញកខ្លួនអនកេចញពម
ី នុស ឯេទៀតេនកនុងផទះរបស់អនក

(Separate yourself from the other people in your home)
្របសិនេបីអនកេនរួមគនកនុងផទះរបស់អនកជមួយមនុ ស េផ ងេទៀត

មែដល

ចេធ្វីេទបន អនកគួរែត៖

រក ឱយបនឃ្លតឆងយពីមនុ ស ឯេទៀត



ពក់ម៉ស់វះកត់ េពលអនកេនកនុងបនទប់ជមួយមនុ ស ឯេទៀត



េ្របីបនទប់ទឹក



ច់េ

យែឡក ្របសិនេបីមន

េចៀស ងតំបន់ែចកចយ ឬេ្របីរម
ួ គន េហយ
ំ េនះ។
ី ពក់ម៉ស់វះកត់េនេពលេដីរឆ្លងកត់តំបន់ទង



មិន្រតូវែចកចយបនទប់ជមួយមនុ ស ែដលមន



និភ័យៃនជំងឺធងន់ធងរ ដូ ចជមនុ ស ចស់អនកែដលមន្របព័នធករពរ ងកយេខ យ

និងអនកែដលមនជំងឺេបះដូ ង សួត ឬត្រមងេនម េហយ
ី និងជំងឺទឹកេនមែផ្អម
កនុងកលៈេទសៈែដលអនកមិន



ចែញកខ្លួនអនកេចញពីសមជិក្រគួ

ស្រមប់រយៈេពល១៤ៃថងែដរ (ជទូ េទ េនះអនុ វត្តចំេពះកុ មរ)។

រឯេទៀតែដលេនកនុងផទះរបស់អនក ពួកេគក៏គួរែតេន

ច់េ

យែឡកពីេគ

ងសម្អតៃដរបស់អនក (Wash your hands)
អនកគួរែត
អនក

ងសម្អតៃដរបស់អនកឱយបនញឹកញប់ និងហមត់ចត់ជមួយ

ងៃដសម្អតរបស់អនក៖







ប៊ូ និងទឹកឱយបន២០វ ិនទី ឬេ្របីទឹកថន អ
ំ នម័យ

ងសម្អតៃដ។ ្រតូវ្របកដថ

មុ នេពលចូ លេទតំបន់មួយែដលមនមនុ ស ឯេទៀតេ្របី្របស់
មុ នេពលប៉ះពល់របស់របរែដលមនុ ស ឯេទៀតេ្របី្របស់

បនទប់ពីេ្របី្របស់បនទប់ទឹក
បនទប់ពីក្អក ឬក

្ត ស់

មុ នេពលពក់ និងេ្រកយេពលេ

ះម៉ស់មុខ។
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ពក់ម៉ស់របស់អនកឱយបន្រតឹម្រតូវ (Wear your mask properly)
អនកគួរែតពក់ម៉ស់វះកត់ េពល

អនកេនកនុងបនទប់ែតមួយជមួយមនុ ស ឯេទៀត (េទះបីជពួកេគេន

ជួបអនកផ្តល់េស ែថទំសុខភព។

ច់េ

យែឡកពីេគក៏េ

យ) និងេពលអនកេទ

េហយ
ី េចៀស ងប៉ះពល់ម៉ស់របស់អនក ខណៈេពលអនកកំពុងពក់ ។

្រតូវ្របកដថ ្រគបេលី្រចមុ ះ និងមត់របស់អនក្រគប់េពលេវ

៏ ន្របេយជន៍ស្រមប់អនក នង
ដំបូនមនដម
ិ ្រគួ

ររបស់អនកេដីមបជ
ី ួយស៊ូ្រទំនង
ឹ ករ ក់ខួ ្លនឱយេន ច់េ យែឡកពេី គេនផទះ

(Tips for you and your family to help cope with home isolation)
ករ

ក់ខួ ្លនឱយេន

ចំនួនេដីមបជ
ី ួយ េ




ច់េ

ចជករគួរឱយភ័យខ្លច ជពិេសសស្រមប់កុមរតូ ចៗ។ េយង
ី បន្របមូ លផ្តុំនូវដំបូនមនដ៏មន្របេយជន៍មួយ

យែឡកពីេគេនផទះ

ះ្រ

យ៖

រអំពីជំងឺខូវ ីដ-១៩ េដីមបក
ី ត់បនថយករថប់បរមភ។ អនក

និយយជមួយសមជិកឯេទៀតៃន្រកុម្រគួ

បចចុបបននភព េ

យចូ លេមីលវុ ិបៃសថ៍ NSW Health - ជំងឺខូវ ីដ-១៩ (វ ីរុសកូ រូ ៉

េធ្វីឱយមនករទុ កចិត្ដដល់េកមងតូ ចៗ េ

យេ្របីភ

រក ទម្លប់្របចំៃថងឱយបនេទៀងទត់



េរៀបចំជមួយនិេយជិករបស់អនកេដីមបេី ធ្វីករពីផទះ ្របសិនេបី



គិតអំពីវ ិធីែដលអនកបនស៊ូ្រទំនឹង

ែដរ។ សូ មចងចំថ ករ






ម

យុ ។

ចេធ្វីេទបន។

ចេធ្វីេទបន។

្របសិនេបីកូនរបស់អនកជមនុ ស ែដលមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធ េសនីសុំ
មអុីេម៉ល។



មែដល

សម្រសប



េរៀនរបស់កូនអនកឱយផ្តល់ព័ត៌មនេមេរៀន និងកិចចករ

ថ នភពលំបកពីអតីតកល េហយ
ី ឱយមនករទុ កចិត្ដដល់ខួ ្លនអនកថអនកនឹង

ក់ខួ ្លនឱយេន

រក ទំនក់ទំនងជមួយសមជិក្រគួ

)។

ចរកេឃញ
ី ព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ និងទន់

ច់េ

ចស៊ូ្រទំនឹង

យែឡកពីេគនឹងមិនេនយូ រេទ។

រ និងមិត្តភក្តិ

ត់្របណេនផទះឱយបនេទៀងទត់។ ជេ្រមីស

មរយៈទូ រស័ពទ អុ ីេម៉ល ឬ្របព័នធផ ព្វផ យសងគម។

ចរួមមនករេធ្វីលំ

ត់្របណ

មឌីវ ីឌី ករ ំ ករេធ្វីលំ

ត់្របណេនផទះដូ ចជករជិះកង់េននឹងមួយកែន្លង ្របសិនេបីអនកមន។ ករេធ្វីលំ

េសនីសុំ្រកុម្រគួ

រឯេទៀតរបស់អនកឱយេទយកេ្រគឿងេទស និងថន េំ ពទយជូ នអនក។ ្របសិនេបីមិន

អនក

ងស្រមប់ភព

រ មិត្តភក្តិ ឬសមជិក្រគួ

នតឹង និងករធ្លក់ទឹកចិត្ត។

ចបញជទិញេ្រគឿងេទស និងថន េំ ពទយ (រួមមនថន ំ មេវជជបញជ)

មអន

ថ នភពេនះបន

ត់្របណេលីក្រមល យូ

ករេដីរជុ ំវ ិញទីធ្លផទះ ឬករេ្របីឧបករណ៍
ករពយបលែដលបនបង្ហញភស្តុ

េធ្វីេនផទះ

ញ ឬទូ រស័ពទ។

គ

ត់្របណគឺជ

ចេធ្វីេទបនេទ

េតីខុ ញំ្រតូវករេធ្វីេតស្តមុនេពលចកេចញពីករេន ច់េ យែឡកពីេគែដរឬេទ?

(Do I need to be tested before leaving isolation?)
បនទប់ពីបនេន

េ

ច់េ

យែឡកពីេគេឡយ
ី ។

យែឡកពីេគចំនួន១៤ៃថង ្របសិនេបីអនកេនែតមនសុ ខភពល្អ អនកមិនត្រមូវឱយេធ្វីេតស្ត
មួយែដលមនចុះបញជ ី កុ នងែផនក ‘ឃ្ល េំ មីលេ គសញញ’ ៃនឯក

្របសិនេបីអនកេកីតមនេ គសញញ

មួយមុ នេពលចកេចញពីករេន

រេនះកនុងអំឡុងេពលេន

ចំបច់្រតូវឱយេគេធ្វីករ យតៃម្ល និងេធ្វីេតស្តរកេមីលជំងឺខូវ ីដ-១៩។ ្របសិនេបីអនកេធ្វីេតស្តជអវ ិជជមន អនកែត្រតូវរក ករេន

រហូ តដល់អំឡុងេពលៃនករេន

ច់េ

យែឡកពីេគចំនួន១៤ៃថងដំបូងេនះបនបញច ប់។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូ មេមីលករចកេចញពីករេន

ច់េ

ច់េ
ច់េ

ច់

យែឡកពីេគ េនះអនក

យែឡកពីេគជដែដល

យែឡកពីេគ។

ព័តម
៌ នបែនថម នង
ិ ករគំ្រទ (More information and support)
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម និងករគំ្រទ ខណៈេពលកំពុង



ក់ខួ ្លនឱយេន

ច់េ

Lifeline Australia (ែខ ទូ រស័ពទសេ្រងគះជីវ ិត)៖ 13 11 14

េស កមមគ្រំ ទវ ិបត្តិែដលផ្តល់ករគំ្រទរយៈេពលខ្លីេនេពល



េទ២៥ឆន ។
ំ



មួយ ស្រមប់មនុ ស ែដលមនករលំបកកនុងករទប់ទល់ ឬរក សុ វតថិភព។

Kids Helpline (ែខ ទូ រស័ពទជំនួយកុ មរ)៖ 1800 551800

េស កមមពិេ្រគះេយបល់



យែឡកពីេគេនផទះ៖

មទូ រស័ពទ និងអន

ែខ ទូ រស័ពទសុខភពផ្លូវចិត្ត រដ្ឋញូវេ

័
ញឥតគិតៃថ្ល ឯកជន េហយ
ង
ី រក ករសមងត់ ២៤េម៉ង/៧ៃថង ស្រមប់មនុ ស វយេកម

យុ ពី៥ឆន ំ

ែវល៖ 1800 011 511

េស កមមទូរស័ពទវ ិបត្តិសុខភពផ្លូវចិត្តកុ នងរដ្ឋញូវេ

ែវល។

ចូ លេមីល NSW Health - ជំងឺខូវ ីដ-១៩ (វ ីរុសកូ រូ ៉

)
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