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ថែរក្សាសុខភាពផ្វច
្ន ងអំឡងពេល
ុ
លូ ិតរ្ត បស់អកក្នុ
ការឆង
្ល រាតត្បាតនៃ COVID-19 (coronavirus)

1. បន្តសកម្ម

ការហាត់ប្រាណគឺល ្អសម្រាប់ចតិ ្ត និងរាងកាយរបស់អក្ន ។
ើ ្ហា
បី ត់ប្រាណនៅខាងក្រៅបាន ប៉នុ ្តែសម
អ្នកអាចចាកចេញពីផ ្ទះ ដ�ម
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ថាត្រូវស្ត
នៅចម្ងា
យ
1.5
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អ
ក
ដទៃទ�ៀត។
ហាត់
ប្
រា
ណជាប្រចា
្ន
ថិ
ំ
ើ រ� ើសសកម្មភាពនានាដែលអ្នករ ីករាយ។ នេះអាចជាការដ�រើ តៃជី
និងជ្រស
(tai-chi) ការរត់យត
ូ គា ឬការហាត់ប្រាណនៅខាងកងអគារ។
ឺ ៗ យ៉ហ្
្នុ

2. បរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អ

ការបរ ិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អគឺល ្អ
សម្រាប់សខុ ភាពផ្វចិ
លូ ត ្ត និងសុខភាពរាងកាយរបស់យ�ើង។
បរ ិភោគផ្លែឈ�ើ និងបន្លែផ្សេងៗគ្នា ជាច្រើន និងម្បអាហារផ្សេង
ហូ
ទ�ៀតដែលមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដច
ូ ជា អង្ករពណ៌ត្នោ ត ស្រូវសាឡី
នំបង
័៉ មានគ្រាប់ធញ ្ញជាតិទាំងមូល សណ្ដែកក្រៀម និងសណ្ដែក។
កម្រិកំណត់អាហារសម្រន់ និងភេសជ្ជៈដែលមិនធ្វឱ
ើ ្យមានសុខភាពល្អ
ដែលមានជាតិសរ្ក ច្រើន ខ្លា ញ់ និងអំបល
ិ ដែលមិនធ្វឱ
ើ ្យមានសុខភាពល្អ។
អាហារសម្រន់ដែលមិនធ្វឱើ ្យមានសុខភាពល្អបន្សលទ់ កុ នូវលំហរតិច
ើ ្បបី ង្កើន
សម្រាប់មបអាហារធ្វ
ឱ
ើ ្យមានសុខភាពល្អដែលអ្នកត្រូវការដ�ម
ហូ ្
អារម្មណ៍កម្រិតថាមពល ដំណ�ើ រការរំលាយអាហារ និងការដេក។

3. បន្តធ្វទ
ើ នា
ំ ក់ទន
ំ ង

ការធ្វើទនា
ំ ក់ទនំ ងសង ្គមគឺសខា
ំ ន់សម្រាប់សខុ ភាពផ្វចិ
លូ ត ្ត
របស់យ�ើង។ សូមបន្តទាក់ទងជាមួយគ្រួសារ និងមិតភ្ត ក្តិតាមទូរសព្ទ
ឬតាមអន
៊ី ធឺណិត។ ចែករំលែកអារម្មណ៍ ជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់
និងមនុស្សដែលអ្នកទុកចិតព្ត ស
ី ហគមន៍របស់អក្ន និងអញ្ជើញពួក
ើ ្បីចែករំលែកជាមួយអ្នក។ កម្រិតកំណត់ការទៅលេងគ្រួសារ
គេដ�ម
និងមិតភ្ត ករ្តិ បស់អក្ន ។ ប្រសិនប�ើអ្នកទៅលេង សូមអនុវត្តការក្សារគម្លា ត
រាងកាយពីគ្នា និងរក្សាចម្ងា យ 1.5 ម៉ែត្រពីគ្នា និងរក្សាអនាម័យផ្ទា ល់ខនឱ្យ
លួ ្
បានល្អ។ កុទំ ៅលេងប្រសិនប�ើអ្នកមិនស្រួលខ្ន។
លួ

4. សម្រាកពព
ី ត
័ មា
៌ ន

និងប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយសង្គម

ប្រព័នផ្ធ ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចជួយឱ្យអក្ន បន្តការទាក់ទង
ក៏បន៉ុ ្តែចំណាយពេលច្រើនពេកអាចបណ្ដា លឱ្យយ�ើងមានអារម្មណ៍តប់
ើ ្បបី ន្តទទួលបានព័តមា
ប្រមល់។ ជាការល្អដ�ម
៌ ន ប៉នុ ្តែត្រូវជ្រើសរ�ើសប្រភពព័
ើ ។
ត៌មានដែលទុកចិត ្ត ដូចជាប្រភពព័តមា
៌ នរដ្ឋា ភិបាលជាដ�ម
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5. ប្រកាន់ខ្ចាប់ទម្លាប់ជាប្រក្រតី

ត្រូវមានការចូលដេក និងពេលបរ ិភោគឱ្យបានទ�ៀងទាត់។
ើ ្ឱបី ្យអក្ន មានពេល
រ�ៀបចំផែនការសម្រាប់ថ្រងៃ បស់អក្ន ដ�ម
សម្រាប់ធ្កា
ធ្វកា
ើ វ រងារកងផ្ទះ
ើ រទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ
្នុ
មានសកម្មភាពនានាដែលអ្នករ ីករាយ និងសម្រាក។

6. តាមដានសុខភាពផវចិ
លូ ្ ត ្ត

និងសុខមា
ុ លភាពរបស់អក
្ន

វាពិជាសំខាន់កងការតាមដានសុ
ខភាពផ្វចិ
ុ លភាពរបស់អក្ន ។
្នុ
លូ ត ្ត និងសុខមា
ើ ្បីដឹងអំពគ្
វាជាការល្អផងដែរដ�ម
ី រួសារ មិតភ្ត ក្តិ និងអ្នកជិតខាងរបស់អក្ន
ដែលអាចព្រួយបារម្ភ ឬមានការថប់អារម្មណ៍។ រ�ឿងនានាដែលត្រូវ
ប្ រុងប្រយ័ត ្នរ ួមមាន ការពិបាកកងការផ្ដោ
តអារម្មណ៍ ការដេកមិនបានល្អ
្នុ
និងអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ ឬអារម្មណ៍កញ្រ្ជោលហួសហេតុ។
ទាំងនេះជាសញ្ញាដែលដល់ពេលត្រូវរកជំនយ
ួ ហ�ើយ។

7. ជំនយ
ួ កងការតាមដាន
្នុ

កុភ
ំ យ
័ ខ្លា ចកងនិ
្នុ យាយទៅកាន់អក្ន ណាម្នា ក់ប្រសិនប�ើអ្នក
មានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ ឬធុញទ្រាន់។ និយាយទៅកាន់មត
ិ ភ្ត ក្តិ និងគ្រួសារ
អំពរី ប�ៀបដែលអ្នកកំពងុ ងមានអារម្មណ៍។ អ្នកមិនមែនជាបន្កមួ
ទុ យទេ។

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអារម្មណ៍កញ្ជ្រោលហួសហេតុ អ្នកអាចនិយាយជា
មួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដា លនៅពេលណា
នៅថ្ ងៃណាក៏បាន ដោយហៅទូរសព្ទទៅខ្សែទូរសពស
្ទ ខុ មា
ុ លភាពផ្វច
លូ តិ ្ត
Coronavirus តាមលេខ៖ 1800 512 348។ សម្រាប់អក
្ន បក
ប្រែផ្ទាល់មាត់តាមទូរសព្ទដោយឥតគិតថ្ លៃ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ
131 450 ហ�ើយនិយាយភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។ បន្ទា ប់មកអ្នកអាច
ើ ្បីភ្ជា ប់អក្ន ទៅសេវាជំនយ
ស្នើសុអ
ួ សុខមា
ុ លភាព
ំ ក្ន បកប្រែផ្ទាល់មាត់ ដ�ម
ផ្វចិ
លូ ត ្ត Coronavirus។

ប្រសិនប�ើអ្នកកំពងុ ឆង្ល កាត់នវូ អ្វីដែលកំពងុ ធ្វឱ
ើ ្យមានការពិបាកកងជី
្នុ វ ិត
ប្រចាំថ្រងៃ បស់អក្ន សូមទាក់ទងគ្រូពេទ្យទទូ ៅកងតំ
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ន់
រ
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។
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្នុ
បានកែសម្រួលពី ម�ើលថែទាំសុខភាពផ្វចិ
្ត ូស្ត្រាលីរបស់អក
្ន ,
លូ តអ
សុខភាពផ្ចិ
្ត ូស្ត្រាលី ខែមីនា ឆ្ំ នា 2020
លូ តអ

