
វរីសុកូរ ៉ណូា (COVID-19)

ការធ វ្ើធេស្តរក COVID-19

ត�ើអ្នកណាខល្ះដែលត� រូវត្វើត�ស្ត?
អ្នកណាម្្ន ក់ដែលម្នរោគសញ្ញា ែូចគគ រុនរងារ ឬគគ រុនផ្ដា សាយ រ�ើរោះ
�ើជាម្នរោគសញ្ញា គសាល�ំផុតក៏រោយ គតរូវរ វ្ើរតស្តរក COVID-19 
ឱ្យបានរលឿនដែលអាចរ វ្ើបាន។ រោគសញ្ញា  COVID-19 រមួម្ន៖

• គគ រុន ឧោហរណ៍ គគ រុនញាក់ ដ�ករ�ើសរៅរេលយ�់
• រោគសញ្ញា ដផ្នកផូ្វែរ្ហើមែូចជាក្អក ឈឺ�ំេ្់ក/រលាក�ំេ្់ក 

រហៀរសរមបោរ ែរ្ហើមខ្ើ ការបាត់�្់ការហិតកិ្ន ឬរសជាតិ
• រោគសញ្ញា រផសេ រ្�ៀតរមួម្ន ការឈឺសាច់ែំុ និ្សន្្ក់ ោគរសូ 

ការចរងា្អ រ/ការក្អតួ និ្ការបាត់�្់ចំណ្់ហ�ូ។

ត�ើមានអវើរំពងឹថាតកើ�ត�ើងតៅតពលអ្នកត្វើត�ស្ត?
• ការរ វ្ើរតស្តគឺឥតគិតថ្្ ម្នភាេងាយគសរួល និ រ្លឿន។
•  គ�សិនរ�ើអ្នកគតរូវបាន�ញ្នូរោ រ្ៅគ្ើនិករ វ្ើរតស្ត សូមយកលិខិត

�ញ្នូរោ រ្ន្ះរៅជាមួយអ្នក។ លិខិត�ញ្នូរោ្មិនគតរូវការរ�
សគម្�់គ្ើនិកភាគរគចើន។ 

• �ុគ្គលិករៅគ្ើនិករ វ្ើរតស្ត និ រ្ៅគ្ើនិកដផ្នកផូ្វែរ្ហើមនឹ គ្តរូវពាក់ម្៉ា ស់ 
សរម្ៀក�ំពាក់រលុ ដ្វ្ៗ ពាក់រគសាមថែ និ ដ្ខលការពារមុខ។

• �ុគ្គលិកនឹ្សួរអ្នកអំេើរោគសញ្ញា ន្ន្រ�ស់អ្នក
• វត្ធុាតុម្នភាេ�ន់គតរូវបានយករច�េើខា្ក្នុ្ គចមុះ 

និ្�ំេ្់ករ�ស់អ្នក។

ត�ើមានអវើតកើ�ត�ើងតតរោយខ្ញុំត្វើត�ស្ត?
• អ្នកគតរូវដតសា្ន ក់រៅផ្ះ (ោក់ខួ្នឯ រ្ោយរៅរោយដែកេើរគ)  

រហូតែល់អ្នក��ួលបានល�្ធផលរ វ្ើរតស្តរ�ស់អ្នក និ្អ្នកគសរួលខួ្ន។
• អ្នកមិនអាចចាករច�េើផ្ះបានរ� គ�សិនរ�ើអ្នកមិនដសវ្ រក

ការដ្ ោំដផ្នករវជ្សាគស្ត ឬស្តិរៅក្នុ្ គរាម្នអាសន្នរ�។ 
អ្នកមិនអាចម្នអ្នកមករល រ្�។ 

• គ�សិនរ�ើរោគសញ្ញា រ�ស់អ្នកក្ាយជា ្្ងន់ ្្ងរ (ឧោហរណ៍ 
េិបាកែកែរ្ហើម) សូមរៅ�ូរសេ្រៅរលខសូន�ើែ្ (000)។ 
សូមគបា�់�ុគ្គលិករ្យន្តសរ្ងា្គ ះ�ន្្ន់ថាអ្នកបានរ វ្ើរតស្តរក 
COVID-19។ 

• គ�សិនរ�ើអ្នកកំេុ ដ្ចករដំលកផ្ះរ�ស់អ្នករស់រៅជាមួយ 
អ្នកែថ�រ�ៀត អ្នកគតរូវ�ំដ�កខួ្នឯ រ្ៅក្នុ្ �ន្�់មួយរ�ៀត។ 
ពាក់ម្៉ា ស់សគម្�់វះកាត់ រៅរេលអ្នកស្តិរៅក្នុ្ �ន្�់ដតមួយែូចរា្ន  
រហើយគតរូវរកសាចម្្ង យ 1.5 ដម៉ាគតេើរា្ន ។ 

• អនុវត្តអន្ម័យល្អ។ សូមលា ថ្ែរ�ស់អ្នកឱ្យបាន�ឹកញា�់។ 
គគ�ការក្អក ឬការកណាដា ស់រ�ស់អ្នករោយរគ�ើដក ថ្ែ 
ឬគកោសអន្ម័យ។ 

ត�ើកដនង្ណាដែលខ្ញុំអាចទទលួបាន ព�័ម៌ានបដនថែមតទៀ�ស្ើពើរោរដាកខ់្នួឯងឱ្យ តៅតដាយដ�កពើតេ?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx 

• គ�សិនរ�ើអ្នកបានម្ន�ំន្ក់�ំន្ជិតស្ន�ិ្ធជាមួយមនុសសេម្្ន ក់ 
ដែលម្ន COVID-19 រន្ះអ្នកគតរូវការសា្ន ក់រៅផ្ះរយៈរេល 14 
ថ ្្ង រគកាយេើរេលអ្នកបានជួមនុសសេរន្ះចុ រ្គកាយ។ (ការម្ន�ំ 
ន្ក់�ំន្ជិតស្ន�ិ្ធរមួម្ន ការរស់រៅក្នុ្ គគរួសារដតមួយែូចរា្ន   
ឬចំណាយរេលរគចើនជា្ 15 ន្�ើ �ល់មុខរា្ន  ឬការដចករដំលក 
កដន្្ជិតរា្ន អស់រយៈរេល 2 រម្៉ា ្ ជាមួយនរណាម្្ន ក់ដែលម្ន 
COVID-19 េើ 48 រម្៉ា ្ រៅមុនរេលេួករគក្ាយជាឈឺ)។

• ការោក់ឱ្យរៅរោយដែកេើរគរៅផ្ះ អនុវត្តចំរពាះការោក់�្ជិត
ស្ន�ិ្ធោំ្អស់ សូម្ើដតរៅរេល�ចុ្�្ន្នរនះអ្នកគសរួលខួ្ន និ្ ឬ

 បាន��ួលល�្ធផលរ វ្ើរតស្តអវជ្ិម្នក៏រោយ។ 

ត�ើខ្ញុំនឹងទទលួបានលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំយ៉ា ងែចូតមច្?
• អ្នកជា្ម្មតានឹ្��ួលបានល�្ធផលរ វ្ើរតស្តរ�ស់អ្នករៅក្នុ្ រយៈរេល 

24 រម្៉ា ្ រៅ 48 រម្៉ា ្ �៉ាដុន្តអនុញ្ញា តឱ្យម្នរេលរហូតែល់ 72 
រម្៉ា ។្  

• គ�សិនរ�ើអ្នកបានរ វ្ើរតស្តរ�ស់អ្នករៅគកសួ្��ួល�នុ្កភាេអាស
ន្ន ឬរៅគ្ើនិក COVID-19 ថនមន្ើររេ�្យសាធារណៈ រន្ះអ្នកអាច
��ួលល�្ធផលរ វ្ើរតស្តអវជ្ិម្នអំេើ COVID-19 រ�ស់អ្នកតាម 
SMS គ�សិនរ�ើអ្នកចុះរ ្្ម ះសគម្�់រសវាល�្ធផល SMS 
រលើរោគសាគស្ត COVID-19។ គ�សិនរ�ើអ្នកមិនចុះរ ្្ម ះរ�  
អ្នកនឹ្��ួលការរៅ�ូរសេ្េើម្ន្តើសុខភាេសាធារណៈម្្ន ក់រៅឯ 
មណ្ឌ លសុខភាេក្នុ្ តំ�ន់រ�ស់អ្នក។

• គ�សិនរ�ើអ្នកបានគ�មូលការរ វ្ើរតស្តរ�ស់អ្នករោយគគរូរេ�្យ (GP) 
រ�ស់អ្នក ឬរៅ�ើកដន្ រ្ផសេ រ្�ៀត រន្ះរវជ្�ណ្ឌិ តរ�ស់អ្នកនឹ្ផដាល់
ឱ្យអ្នកនូវល�្ធផលរ�ស់អ្នក។

ត�ើមានអវើតកើ�ត�ើង តបសិនតបើខ្ញុំត្វើត�ស្ត ត�ើញវជិ្ជមាន?
• គកសួ្សុខាភិបាលរៅរែ្ឋ�ូរសាដវល  

(NSW Health) នឹ រ្មើលដ្ ោំអ្នក។ 
នឹ្មិនម្នចំណាយអវើសគម្�់ 
ការេយាបាលរ�ស់អ្នករ� រ�ើរោះ�ើជា 
អ្នកមិនម្ន Medicare ក៏រោយ។

Khmer

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


ត�ើខ្ញុំអាចត្វើត�ស្តតៅកដនង្ណា?
• សូមចូលរមើលគ្ើនិក COVID-19៖ https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
 ឬ 
• រៅ�ូរសេ្រៅរវជ្�ណ្ឌិ តរ�ស់អ្នក
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ទើតំាងគ្ើនិកធ វ្ើធេស្តរក COVID-19 របស់ កកសួងសុខាភិបាលធៅរដ្ឋញូធោវវល (NSW Health)៖

តំបន់ជាយក្ រុង ទីតំាង ម ោ៉ ងងមបី្ ទូរសព្ទ កតរូវការបញូ្ន
មោងឬ?

វរីសុកូរ ៉ណូា (COVID-19)

ការធ វ្ើធេស្តរក COVID-19

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
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