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ិ ជ មាន និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត COVID-19 វិជ្ជ
COVID-19 ដោ�យសុុវត្ថិ� ិភាពនៅ�ផ្ទះះ�
ិ ជ មានជាមួួ យនឹឹ ងតេ�ស្តតអង់់ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស អ្នន កត្រូ�វតែ
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កធ្វើ�� ើតេ�ស្តតវិជ្ជ
ូ �៖
ិ ជមានរបស់់ អ្ននកនៅ�លើ�ើ Service NSW website (គេ�ហទំំព័័រសេ�វាកម្មរម ដ្ឋឋញូូវសៅ�វែ�ល) ដើ�ើ ម្បីីឱ្យ
� យអ្ននកអាចត្រូ�វូ
1. ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�តេ�ស្តតវិជ្ជ
បានភ្ជាាប់់ទៅ�ការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ក
ែ ថែ�ទាំំសុុខភាពសំំ ខាន់់ ៗ និិ ងដំំ បូូន្មាានដោ�យផ្អែ�ក
ែ លើ�ើ ហានិិ ភ័័យនៃ� COVID-19 របស់់ អ្ននក។
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននក ឬនរណាម្នាាក់់ក្នុុ�ងគ្រួ�សា
ួ ររបស់់ អ្ននក មិិ នអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�តាមអនឡាញបានទេ� សូូមទូូរសព្ទទទៅ� Service NSW
តាមលេ�ខ 13 77 88។
ិ ជ មានជាមួួ យនឹឹ ង PCR ឬតេ�ស្តតអង់់ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស អ្នន កត្រូ�វតែ
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កធ្វើ�� ើតេ�ស្តតវិជ្ជ
ូ �៖
1. ដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�រយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃ។ ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសាររបស់់ អ្ននកក៏៏ត្រូ�វតែ
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�
ួ
ូ �ដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ួ
រយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃផងដែ�រ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកឈឺឺ បំំពង់់ក ហៀ�ៀរសំំ បោ�រ ក្អអក ឬដង្ហើ�ើ�មខ្លីី�បន្ទាាប់់ ពីីរយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃ សូូមរក្សាាការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយ
ួ
នៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ� រហូូតដល់់ទៅ�២៤ម៉ោ�ោងបន្ទាាប់់ ពីីរោ�គសញ្ញាារបស់់ អ្ននកបានជាសះះស្បើ�ើ�យ។
2. សូូមប្រា�ប់់មនុុស្សសដែ�លអ្ននកបានចំំ ណាយពេ�លជាមួួយ ចាប់់ ពីី២ថ្ងៃ�ៃមុុនពេ�លអ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មមានរោ�គសញ្ញាា ឬ២ថ្ងៃ�ៃមុុនពេ�លអ្ននកធ្វើ�� ើ
ិ ជមាន (មួួយណាដែ�លមកដល់់ មុុនគេ�) ថាអ្ននកមាន COVID-19។ នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងទំំនាក់់ទំំនងសង្គគម កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ
តេ�ស្តតវិជ្ជ
និិ ង/ឬសាលារៀ�ៀនរបស់់ អ្ននក។
3. តាមដានរោ�គសញ្ញាារបស់់ អ្ននក។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានការព្រួ�ួយបារម្ភភ អ្ននកគួួរតែ�ទូូរសព្ទទទៅ� GP (វេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�តព្យា
ាបាលរោ�គទូូទៅ�
ិ
របស់់ អ្ននក), NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line (បណ្តាាញទូូរសព្ទទគាំទ្រ�
ំ ការថែ�ទាំំនៅ�ផ្ទះះ�ស្តីី�ពីី
COVID-19 NSW Health) តាមលេ�ខ 1800 960 933 ឬ National Coronavirus Helpline (បណ្តាាញទូូរសព្ទទ
ី
ជំំ នួួយជាតិិស្តីី�ពីីវីរុុសកូ
តាមលេ�ខ 1800 020 080។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ រោ�គសញ្ញាាក្លាា យទៅ�ជាធ្ងងន់់ ធ្ងងរ សូូមទូូរសព្ទទលេ�ខ 000។
ូរ៉ូណា)
ូ�

តើ�ើខ្ញុំ��ំនឹឹងគ្រ�ប់់ គ្រ�ង COVID-19 របស់់ ខ្ញុំ��ំដោ�យរបៀ�ៀបណា?

នៅ�ពេ�លអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�លទ្ធធផល RAT វិិជ្ជជមានរបស់់ អ្ននកតាមអនឡាញ ឬតាមទូូរសព្ទទ អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយឆ្លើ�ើ�យសំំ ណួួ រនានា
ដែ�លជួួយយើ�ើ ងកំំណត់់ថាតើ�ើអ្ននកមានហានិិ ភ័័យនៃ�ការកើ�ើតជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរដែ�រឬទេ�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានលទ្ធធផល PCR វិិជ្ជជមាន
អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បានផ្ញើ��តំ
ើ ំណភ្ជាាប់់មួួយ ទៅ�នឹឹ ងសំំ ណួួ រស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានានា តាមសារជាអក្សសរ។ សូូមឆ្លើ�ើ�យតបសំំ ណួួ រទាំំងនេះ�ះ
ឱ្យយបានឆាប់់ តាមដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។
អ្ននកក៏៏នឹឹងត្រូ�វូ បានផ្ញើ��ដំ
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� និិ ងរបៀ�ៀបថែ�ទាំំជំំងឺឺរបស់់ អ្ននកនៅ�ផ្ទះះ�ផងដែ�រ។
ើ ំ បូូន្មាាននាំំអំំពីី ការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ួ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានហានិិ ភ័័យនៃ�ជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ NSW Health នឹឹ ងសួួរអ្ននកនូូវសំំណួួ រមួួយចំំ នួួនទៀ�ៀត។ នេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើ ល
ថាតើ�ើអ្ននកមានសិិ ទ្ធិិ�ទទួួលបានថ្នាំំ�ប្រ�ឆាំំងវីីរុុស ឬការព្យាាបាលដំំ បូូងផ្សេ�េងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់ COVID-19 ដែ�រឬទេ�។ អ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វផ្ត
ូ តល់់ឈ្មោះ�ះ�
� យក្រុ� ុមគ្លីី�និិ ករបស់់ NSW Health អាចទាក់់ទងពួួកគេ�អំំពីីការថែ�ទាំំរបស់់ អ្ននក។
GP ឬកន្លែ�ែងអនុុវត្តត GP របស់់ អ្ននក ដើ�ើ ម្បីីឱ្យ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានអាយុុក្រោ��ម៦៥ឆ្នាំំ� បានចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ បង្កាារ COVID-19 ពីីរដូូស ហើ�ើយមិិ នទទួួលរងនូូវស្ថាានភាពសុុខភាព
រ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�ណាមួួយទេ� ហើ�ើយមិិ នមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ អ្ននកអាចមើ�ើ លថែ�ខ្លួួ�នឯងបាននៅ�ផ្ទះះ�ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព។ មនុុស្សសភាគច្រើ��ើ នដែ�លមាន
COVID-19 នឹឹ ងមានជំំ ងឺឺស្រា�ល ហើ�ើយនឹឹ ងជាសះះស្បើ�ើ�យក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរបីីថ្ងៃ�ៃ ឬច្រើ��ើ នជាងនេះ�ះ ដោ�យអ្ននកខ្លះះ�មិិ នមានរោ�គសញ្ញាាអ្វីី�
ទាំំងអស់់ ។ អ្ននកអាចទាក់់ទងមក NSW Health សម្រា�ប់់ ការថែ�ទាំំ ឬដំំ បូូន្មាានបានគ្រ�ប់់ ពេ�ល ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លអ្ននកមានជំំ ងឺឺ។
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ិ ជ មាន និិ ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត COVID-19 វិជ្ជ
COVID-19 ដោ�យសុុវត្ថិ� ិភាពនៅ�ផ្ទះះ�

health.nsw.gov.au

រោ�គសញ្ញាាភាគច្រើ��ើ នអាចត្រូ�វូ បានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យ៖
• សម្រា�កនៅ�លើ�ើ គ្រែ��
• ប្រើ��ើ ថ្នាំំ�ប៉ាារ៉ាាសេ�តាម៉ុុ�ល (paracetamol) និិ ងថ្នាំំ�អ៊ីី�ប៊ុុ�យប្រ៉ូ�ូ�ហ្វេ�េន (ibuprofen) ទៀ�ៀងទាត់់ ដើ�ើ ម្បីី�បំំ បាត់់ការឈឺឺ ចាប់់ និិ ងគ្រុ� ុនក្តៅ�ៅ
• ប្រើ��ើ ថ្នាំំ�បំំបាត់់ការឈឺឺ ចាប់់ បំំពង់់ក
• រក្សាាជាតិិទឹឹកដោ�យផឹឹ កទឹឹកជាប្រ�ចាំំ។
បន្តតប្រើ��ើថ្នាំំ�ពេ�ទ្យយចេ�ញក្រោ��មវេ�ជ្ជជបញ្ជាា ណាមួួយជាធម្មតា
ម របស់់ អ្ននក។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមិិ នប្រា�កដអំំពីីការបន្តតប្រើ��ើថ្នាំំ�ពេ�ទ្យយ ឬការព្យាាបាល
បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់ អ្ននក ឬមានការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីសុុខភាពរបស់់ អ្ននក សូូមទូូរសព្ទទទៅ�វេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ របស់់ អ្ននក។
សូូមទាក់់ទងមក GP របស់់ អ្ននក ឬទូូរសព្ទទទៅ� NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line
តាមលេ�ខ 1800 960 933 ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថាមានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់នៃ�ជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ មនុុស្សសដែ�លត្រូ�វូ បានចាត់់ទុុកថា
មានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់នៃ�ជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ រួួមមាន៖
• ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ (សូូមមើ�ើល What if I am pregnant and have COVID-19? (ចុះះ�បើ�ើ ខ្ញុំំ��មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ហើ�ើយមាន
COVID-19?))
• ជនជាតិិដើ�ើម និិ ងអ្ននកកោះ�ះ Torres Strait (ជាពិិសេ�សអ្ននកដែ�លមានជំំ ងឺឺប្រ�ចាំកា
ំ យ)
• អ្ននកកោះ�ះប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក
• មនុុស្សសដែ�លមិិ នបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ (១៦ឆ្នាំំ� និិ ងអាយុុលើ�ើ សនេះ�ះ)
• មានប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�ចុះះ�ខ្សោ�ោយ
ការមានវ័ ័យកាន់់តែ�ចាស់់ គឺឺជាកត្តាា ហានិិ ភ័័យនៃ�ជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ជាពិិសេ�សនៅ�ពេ�លរួួមផ្សំំ�ជាមួួយនឹឹ ងជំំ ងឺឺប្រ�ចាំកា
ំ យសំំ ខាន់់ ៗ។
មានការព្យាាបាលប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិ ទ្ធភាព
សម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�លមានហានិិ ភ័័យនៃ�ជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរពីី COVID-19។
ធ

តាមដានរោ�គសញ្ញាារបស់់ អ្ននក

សូូមសួួរខ្លួួ�នឯងនូូវសំំណួួ រទាំំងនេះ�ះ បីីដងជារៀ�ៀងរាល់់ ថ្ងៃ�ៃ (ព្រឹ�ឹក រសៀ�ៀល និិ ងយប់់ )៖
សំំណួួរ

ចម្លើ�ើ�យថាទេ�

ចម្លើ�ើ�យថាបាទ/ចាស

តើ�ើខ្ញុំំ��មានបញ្ហាាក្នុុ�ងការបរិិភោ�គ
និិ ងផឹឹ កទេ�?

បន្តតបរិិភោ�គ និិ ងផឹឹ កជាធម្មតា
ម ។

បឺឺ តទឹឹកឱ្យយបានញឹឹកញាប់់ Hydralyte ឬ
Gastrolyte។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កមិិ នប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងទេ� សូូមទូូរសព្ទទទៅ�
លេ�ខ 1800 960 933 ឬ GP របស់់ អ្ននក។

តើ�ើខ្ញុំំ��នោ�មតិិចជាងធម្មតា
ម ទេ�?

បន្តតរក្សាាជាតិិទឹឹក។

ផឹឹ កទឹឹកបន្ថែ�ែម Hydralyte ឬ Gastrolyte។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កមិិ នប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងទេ� សូូមទូូរសព្ទទទៅ�
លេ�ខ 1800 960 933 ឬ GP របស់់ អ្ននក។

តើ�ើខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍វិិលមុុខបន្តិិ�ច
ឬឈឺឺ ក្បាាលស្រា�លនៅ�ពេ�ល
ដើ�ើ រជុំំ�វិិញបន្ទទប់់ទេ�?

បន្តតអនុុវត្តតតាមដំំ បូូន្មាានរបស់់ NSW
Health សម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
COVID-19 នៅ�ផ្ទះះ�

ផឹឹ កទឹឹកបន្ថែ�ែម Hydralyte ឬ Gastrolyte។
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កមិិ នប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងទេ� សូូមទូូរសព្ទទទៅ�
លេ�ខ 1800 960 933 ឬ GP របស់់ អ្ននក។
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ិ ជ មាន និិ ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត COVID-19 វិជ្ជ
COVID-19 ដោ�យសុុវត្ថិ� ិភាពនៅ�ផ្ទះះ�
សំំណួួរ

ចម្លើ�ើ�យថាទេ�

តើ�ើខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍វិិលមុុខ
បន្តតអនុុវត្តតតាមដំំ បូូន្មាានរបស់់ NSW
ងងុុយដេ�ក ឬច្រ�បូូកច្រ�បល់់ ខ្លាំំ�ងទេ�? Health សម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
COVID-19 នៅ�ផ្ទះះ�

health.nsw.gov.au

ចម្លើ�ើ�យថាបាទ/ចាស

ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខសូូន្យយបីីដង (000) ជាបន្ទាាន់់
ហើ�ើយប្រា�ប់់ បុុគ្គគលិិករថយន្តតសង្គ្រោះ��ះ�ថាអ្នន កមាន
COVID-19

តើ�ើខ្ញុំំ��មានបញ្ហាាក្នុុ�ងការដកដង្ហើ�ើ�ម
ឬមានអារម្មមណ៍៍ថាមានសម្ពាាធក្នុុ�ង
ដើ�ើ មទ្រូ�ង
ូ ឬមានការឈឺឺ ចាប់់ យូូរ
ជាង១០នាទីីទេ�?

បន្តតអនុុវត្តតតាមដំំ បូូន្មាានរបស់់ NSW
Health សម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
COVID-19 នៅ�ផ្ទះះ�

ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខសូូន្យយបីីដង (000) ជាបន្ទាាន់់
ហើ�ើយប្រា�ប់់ បុុគ្គគលិិករថយន្តតសង្គ្រោះ��ះ�ថាអ្នន កមាន
COVID-19

តើ�ើខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍ថាអាចនឹឹ ង
ដួួលសន្លលប់់ នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��ឈរទេ�?

បន្តតអនុុវត្តតតាមដំំ បូូន្មាានរបស់់ NSW
Health សម្រា�ប់់ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
COVID-19 នៅ�ផ្ទះះ�

ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខសូូន្យយបីីដង (000) ជាបន្ទាាន់់
ហើ�ើយប្រា�ប់់ បុុគ្គគលិិករថយន្តតសង្គ្រោះ��ះ�ថាអ្នន កមាន
COVID-19

ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ ការជំំ នួួយផ្នែ�ក
ែ គ្លីី�និិ កផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬមានសំំ ណួួ រទាក់់ទងនឹឹ ងសុុខភាពដែ�លមិិ នបន្ទាាន់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�
ួ
ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ� សូូមទូូរសព្ទទទៅ� NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line តាមលេ�ខ
1800 960 933។

តើ�ើខ្ញុំ��ំត្រូ�វូ ធ្វើ�� ើអ្វីី� ខ្លះះ�?
អ្នន ក និិ ងអ្នន កមានទំំនាក់់ ទំំ នងជិិ តស្និិ�ទ្ឋឋក្នុុ�ងគ្រួ�សា
ួ ររបស់់ អ្ននក ត្រូ�វតែ
ូ �ដាក់់ ខ្លួួ� នឱ្យយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�

អ្ននកត្រូ�វតែ
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�នៅ�ផ្ទះះ�រយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃ គិិតចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកបានធ្វើ��តេើ �ស្តត ទោះ�ះបីីជាអ្ននកបានចាក់់
ូ �ដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ួ
វ៉ាាក់់សាំង
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�មានន័័ យថា ការស្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� ឬកន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ�របស់់ អ្ននក
ួ
ំ ពេ�ញលេ�ញក៏៏ដោ�យ។ ការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ហើ�ើយរក្សាានៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីអ្ននកដទៃ�។ សូូមមើ�ើល Self-Isolation Guideline (គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយ
ួ
នៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�) សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីរបៀ�ៀបដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� និិ ងការគាំំទ្រ�អ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លមានសម្រា�ប់់
ួ
អ្ននក ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ ការ។
អ្ននកត្រូ�វតែ
ូ �ប្រា�ប់់ មនុុស្សសដែ�លអ្ននករស់់ នៅ�ជាមួួយ ថាអ្ននកមាន COVID-19។ ទំំនាក់់ទំំនងគ្រួ�សា
ួ ររបស់់ អ្ននក ក៏៏ត្រូ�វដាក់
ូ
ួ
់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�
ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�រយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃផងដែ�រ ហើ�ើយត្រូ�វធ្វើ
ូ �ើ�តេ�ស្តតអង់់ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស (RAT) ឱ្យយបានឆាប់់ តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន
ហើ�ើយធ្វើ��ម្ត
ើ តងទៀ�ៀតនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦ (សូូមមើ�ើល Information for people exposed to COVID-19 (ព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�ល
បានប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹង COVID-19) និិ ង Get tested for COVID-19 (ធ្វើ��តេើ �ស្តតរកមើ�ើ ល COVID-19))។
បណ្តាាញទូូរសព្ទទគាំទ្រ�
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�របស់់ NSW Health អាចរកបានសម្រា�ប់់ ជំំនួួយជាក់់ស្តែ�ែង
ួ
ំ ការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� តាមលេ�ខ 1800 943 553។
ួ

ិ ជ មាន
ប្រា�ប់់ អ្ននកមានទំំនាក់់ ទំំ នងសង្គគមរបស់់ អ្ននក ថាអ្នន កបានធ្វើ�� ើតេ�ស្តតវិជ្ជ

ការធ្វើ��តេើ �ស្តត COVID-19 វិិជ្ជជមាន មានន័័ យថាអ្ននកប្រ�ហែ�លជាបានចម្លលង COVID-19 ទៅ�អ្ននកដទៃ�។ អ្ននកអាចឆ្លលងមេ�រោ�គចាប់់ ពីីពីីរ
ិ ជមាន ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមិិ នមានរោ�គសញ្ញាាទេ�។
ថ្ងៃ�ៃ មុុនពេ�លអ្ននកបានវិិវត្តតរោ�គសញ្ញាា ឬពីីរថ្ងៃ�ៃមុុនពេ�លអ្ននកបានធ្វើ��តេើ �ស្តតវិជ្ជ
អ្ននកគួួរតែ�ប្រា�ប់់ អ្ននកមានទំំនាក់់ទំំនងសង្គគមណាម្នាាក់់ ដែ�លអ្ននកបានចំំ ណាយពេ�លជាមួួយ ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកឆ្លលងមេ�រោ�គ ថាអ្ននកបាន
ិ ជមាន។ នេះ�ះរួួមមានមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� និិ ងមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអ្ននកបានជួួបក្នុុ�ងសង្គគម ដូូចជាមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�ដែ�លអ្ននកបានពិិសាអាហារ
ធ្វើ��តេើ �ស្តតវិជ្ជ
ពេ�លជាមួួយ មនុុស្សសដែ�លអ្ននកបានជួួបនៅ�តៀ�ៀមស្រា� ក្លឹឹ�ប ឬពិិធីីសង្គម
គ មិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� ឬក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារដែ�លបានមកលេ�ងផ្ទះះ�របស់់ អ្ននក។
ប្រា�ប់់ អ្ននកមានទំំនាក់់ទំំនងរបស់់ អ្ននក ឱ្យយវាយតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យរបស់់ ពួួកគេ� និិ ងជំំ ហានបន្ទាាប់់ ដោ�យប្រើ��ើ Information for people
exposed to COVID-19 (ព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹង COVID-19) និិ ងដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ��តេើ �ស្តតអង់់ទីីហ្សែ�ែនរហ័័ស។
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ិ ជ មាន
ប្រា�ប់់ កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ ឬកន្លែ�ែងអប់់ រំំរបស់់ អ្ននក ថាអ្នន កបានធ្វើ�� ើតេ�ស្តតវិជ្ជ

អ្ននកក៏៏ត្រូ�វតែ
ូ �ប្រា�ប់់ អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការងាររបស់់ អ្ននក ឬប្រ�ធានមណ្ឌឌលអប់់ រំ/ំ បុុគ្គគលិិកដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធថាអ្ននកបានធ្វើ��តេើ �ស្តត COVID-19
វិិជ្ជជមាន ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកនៅ�តាមទីីតាំំង ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកឆ្លលងមេ�រោ�គ។
ប្រា�ប់់ ពួួកគេ� អំំពីីកាលបរិិច្ឆេ�ទ
អ្ននកឈឺឺ (ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានរោ�គសញ្ញាា) និិ ងថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននក
េ នៃ�ការធ្វើ��តេើ �ស្តតរបស់់ អ្ននក កាលបរិិច្ឆេ�ទដែ�ល
េ
� យតម្លៃ�ៃហានិិ ភ័័យចំំ ពោះ�ះ
នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ/សាលារៀ�ៀន ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកឆ្លលងមេ�រោ�គ។ ពួួកគេ�នឹឹ ងប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ព័័ត៌៌មាននេះ�ះ ដើ�ើ ម្បីីវា
មិិ ត្តតរួួមការងាររបស់់ អ្ននក ឬសិិ ស្សសនានា។ កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ ឬសាលារៀ�ៀនរបស់់ អ្ននក អាចជូូនដំំ ណឹឹងដល់់ ពួួកគេ�ថា ពួួកគេ�បានប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹង
COVID-19 និិ ងវិិធានការដែ�លពួួកគេ�គួួរតែ�អនុុវត្តត។
អ្ននកអាចប្រា�ប់់ អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ អ្ននកតាមទូូរសព្ទទ ឬផ្ញើ�� ើសារ ឬស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយមិិ ត្តតរួួមការងារប្រា�ប់់ ពួួកគេ�ជំំ នួួសអ្ននក។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបាន
ចូូលរៀ�ៀននៅ�មណ្ឌឌលអប់់ រំំ អ្ននកអាចទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខទូូរសព្ទទសំំខាន់់ សម្រា�ប់់ សាលាដែ�លអ្ននកទៅ�រៀ�ៀននោះ�ះ។

ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ��មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ហើ�ើយមាន COVID-19?

ស្ត្រី�ី�មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ១៤សប្តាាហ៍៍ ឬលើ�ើ សនេះ�ះ មានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់នៃ�ផលវិិបាកពីី COVID-19។
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានធ្វើ��តេើ �ស្តត COVID-19 វិិជ្ជជមាន ហើ�ើយអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះលើ�ើ សពីី១៤សប្តាាហ៍៍ វាជារឿ�ឿងសំំ ខាន់់ ដែ�លអ្ននកប្រា�ប់់ អ្ននក
ផ្តតល់់សេ�វាកម្មមថែ�ទាំំផ្នែ�ក
ែ សម្ភភពរបស់់ អ្ននក។ នេះ�ះអាចជា GP ឆ្មមប គ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ យឯកទេ�សផ្នែ�ក
ែ សម្រា�លកូូន ឬសេ�វាកម្មមផ្នែ�ក
ែ សម្ភភពក្នុុ�ងតំំបន់់
របស់់ អ្ននក។
ស្ត្រី�ី�មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះភាគច្រើ��ើ ននឹឹ ងអាចនៅ�ផ្ទះះ�ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ខណៈៈពេ�លដែ�លពួួកគេ�មាន COVID-19។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ វាមាន
សារៈៈសំំ ខាន់់ ក្នុុ�ងការ៖
• មានជាតិិទឹឹកច្រើ��ើ ន ដូូចដែ�លអ្ននកមានជំំ ងឺឺផ្តាាសាយ ឬផ្តាាសាយធម្មតា
ម ដែ�រ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានអារម្មមណ៍៍មិិ នស្រួ�ួលខ្លួ�ន
ួ អ្ននកអាច
ពិិសាថ្នាំំ�ប៉ាារ៉ាាសេ�តាម៉ុុ�លបានដែ�រ ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយកាត់់បន្ថថយរោ�គសញ្ញាា។ ថ្នាំំ�អ៊ីី�ប៊ុុ�យប្រ៉ូ�ូ�ហ្វេ�េន មិិ នត្រូ�វូ បានណែ�នាំំឱ្យយប្រើ��ើ ក្នុុ�ងពេ�ល
� ត់់បន្ថថយហានិិ ភ័័យនៃ�ការវិិវត្តតទៅ�ជា
មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះទេ�។ វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ ក្នុុ�ងរក្សាាចលនាចុះះ�ឡើ�ើងជាប្រ�ចាំំ ដើ�ើ ម្បីីកា
ស្ថាានភាពកកឈាម។
• វាមានសារៈៈសំំ ខាន់់ ណាស់់ ក្នុុ�ងការតាមដានយ៉ាាងដិិ តដល់់ នូូវការបម្រា�ស់់ របស់់ ទារកអ្ននក។ ហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាកម្មមថែ�ទាំំ
ផ្នែ�ក
ែ សម្ភភពរបស់់ អ្ននកភ្លាាមៗ ប្រ�សិិ នបើ�ើការបម្រា�ស់់ របស់់ ទារកអ្នន កផ្លាាស់់ប្តូូ� រ ឬប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកជួួបប្រ�ទះះ៖
• ការហូូរឈាមតាមទ្វាា រមាស
• ការឈឺឺ ក្នុុ�ងពោះ�ះ
• ការចេ�ញទឹឹករំំអិិលទ្វាា រមាសឥតឈប់់ ឈរ
• ការកន្ត្រា�ាក់់នៅ�ពេ�លណាមួួយមុុន៣៧សប្តាាហ៍៍
• គ្រុ� ុនក្តៅ�ៅឥតឈប់់ ឈរ
• ឈឺឺ ក្បាាល
• ហើ�ើមមុុខ និិ ងដៃ�ភ្លាាមៗ
• អ្ននកឈឺឺ ពោះ�ះសម្រា�លកូូន
• មានការព្រួ�ួយបារម្ភភធ្ងងន់់ធ្ងងរអំំពីីការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះរបស់់ អ្ននក។
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• ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកពិិបាកដកដង្ហើ�ើ�ម វិិវត្តតការតឹឹងដើ�ើ មទ្រូ�ង
ូ ឬឈឺឺ ចាប់់ ឈឺឺ ក្បាាលធ្ងងន់់ ធ្ងងរ ឬវិិលមុុខ អ្ននកគួួរតែ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ 000
ជាបន្ទាាន់់ ។ ត្រូ�វប្រា�
ូ កដថាអ្ននកប្រា�ប់់ ពួួកគេ�ថាអ្ននកមាន COVID-19 ហើ�ើយមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ។
• បន្ទាាប់់ ពីីបានជាសះះស្បើ�ើ�យពីី COVID-19 អ្ននកត្រូ�វូ បន្តតការថែ�ទាំំផ្ទៃ�ៃពោះ�ះរបស់់ អ្ននកឱ្យយបានទៀ�ៀងទាត់់។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានខកខាន
ការណាត់់ជួួបការថែ�ទាំំផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� សូូមរៀ�ៀបចំំ ការណាត់់ជួួបឡើ�ើងវិិញ ឱ្យយបាន
ួ
ឆាប់់ តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។

តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចគ្រ�ប់់ គ្រ�ងទារក ឬកូូ នដែ�លមាន COVID-19 ដោ�យរបៀ�ៀបណា?

កុុមារភាគច្រើ��ើ នដែ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត COVID-19 វិិជ្ជជមាន អាចត្រូ�វូ បានថែ�ទាំំដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ផ្ទះះ� ដោ�យអ្ននកថែ�ទាំំក្នុុ�ងផ្ទះះ�ធម្មតា
ម
របស់់ ពួួកគេ� ទោះ�ះបីីជាពួួកគេ�មិិ នបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ក៏៏ដោ�យ។ អ្ននកដែ�លមាន COVID វិិជ្ជជមាន គួួរតែ�នៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីក្រុ� ុម
គ្រួ�សា
ួ ររបស់់ ពួួកគេ� ឱ្យយបានច្រើ��ើ នតាមតែ�អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ ទំំនាក់់ទំំនងគ្រួ�សា
ួ រដែ�លមិិ នអាចនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�ក ពីីអ្ននកដែ�លមាន
COVID វិិជ្ជជមាន គួួរតែ�ដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� ជាមួួយពួួកគេ� រហូូតដល់់ពួួកគេ�ត្រូ�វូ បានឱ្យយចាកចេ�ញ ពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយ
ួ
ួ
នៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ� ហើ�ើយអនុុវត្តតតាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�ការធ្វើ��តេើ �ស្តតនៅ�ក្នុុ�ង Information for people exposed to
COVID-19 (ព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹង COVID-19)។ នៅ�ពេ�លថែ�ទាំំកូូនរបស់់ អ្ននកដែ�លមាន COVID-19 នៅ�ផ្ទះះ�៖
� យពួួកគេ�ស្រ�ណុុ កស្រួ�ួល - មិិ នបែ�កញើ�ើស ឬរងារញាក់់ញ័័រ
• ស្លៀ�ៀ�កពាក់់សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាក់់សមរម្យយឱ្យយកូូនរបស់់ អ្ននក ដើ�ើ ម្បីីឱ្យ
• ឱ្យយកូូនរបស់់ អ្ននកផឹឹ កទឹឹកឱ្យយបានច្រើ��ើ ន។ ពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាមិិ នមានអារម្មមណ៍៍ចង់់ ផឹឹកច្រើ��ើ នទេ� ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�វូ ការជំំ នួួយ និិ ងការ
លើ�ើ កទឹឹកចិិ ត្តតរបស់់ អ្ននក។
• ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកកំំពុុងបំំ បៅ�ទឹឹកដោះ�ះកូូន ឬបំំ បៅ�កូូនដោ�យម្សៅ�ៅទឹឹកដោះ�ះ ទារករបស់់ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាចង់់ បំំបៅ�ជាញឹឹកញាប់់ ។ ការ
បំំ បៅ�កូូនដោ�យទឹឹកដោះ�ះម្តាា យ គឺឺមានសុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងការបន្តត ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននក និិ ង/ឬទារករបស់់ អ្ននកមាន COVID-19។
• លើ�ើ កទឹឹកចិិ ត្តតពួួកគេ�ឱ្យយសម្រា�ក និិ ងកុំំ�ឱ្យយធ្វើ��ច្រើ��
ើ ើ នលើ�ើ សលប់់
• ប្រើ��ើ ថ្នាំំ�ប៉ាារ៉ាាសេ�តាម៉ុុ�ល ឬថ្នាំំ�អ៊ីី�ប៊ុុ�យប្រ៉ូ�ូ�ហ្វេ�េន លុះះ�ត្រា�តែ�អ្ននកគិិតថាកូូនរបស់់ អ្ននកមានការឈឺឺ ចាប់់ ឬហាក់់ដូូចជាមិិ ន
ស្រួ�ួលខ្លួ�នដោ�យសារគ្រុ
� ុនក្តៅ�ៅ។ អនុុវត្តតតាមការណែ�នាំំនៅ�លើ�ើ ផ្លាា កសញ្ញាា ហើ�ើយកុំំ�ផ្តតល់់ថ្នាំំ�ទាំង
ួ
ំ នេះ�ះលើ�ើ សពីីការណែ�នាំំ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២៤ម៉ោ�ោង ពីីព្រោះ��ះវាអាចបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់កុុមារ។
• ឃ្លាំំ�មើ�ើលកូូនរបស់់ អ្ននកចំំ ពោះ�ះសញ្ញាានានា ដែ�លថាជំំ ងឺឺរបស់់ ពួួកគេ�កាន់់ តែ�អាក្រ�ក់់ទៅ�ៗ។
តាមដានស្ថាា នភាពកូូ នរបស់់ អ្ននក ហើ�ើយទូូរសព្ទទទៅ� GP របស់់ អ្ននក ឬ NSW Health COVID-19 Care at Home
Support Line តាមលេ�ខ 1800 960 933 (ម៉ោ�ោង៨.៣០ព្រឹ�ឹ ក ដល់់ ម៉ោ�ោង៨.៣០យប់់ ) ឬ National Coronavirus
Helpline តាមលេ�ខ 1800 020 080 (២៤/៧) ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកកត់់សម្គាាល់់៖
• គ្រុ� ុនក្តៅ�ៅជាប់់ រហូូត (>៣៩អង្សាា សេ�) ដែ�លមិិ នឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងការព្យាាបាល
• ការថប់់ ដង្ហើ��មមិ
ើ ិ នធ្ងងន់់ ធ្ងងរ
• ផឹឹ កតិិចជាងពាក់់កណ្តាាលនៃ�អ្វីី�ដែ�លគេ�ផឹឹ កធម្មតា
ម
• នោ�មចេ�ញតិិចជាងពាក់់កណ្តាាលនៃ�បរិិមាណធម្មតា
ម ហើ�ើយទឹឹកនោ�មមានពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ
• ក្អួួ�ត ឬរាគក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តមធ្យយម
• មិិ នអាចឈរ ឬដើ�ើ របាន។

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កមានការព្រួ�ួយបារម្ភភថា កូូ នរបស់់ អ្ននកមិិ នស្រួ�ួលខ្លួួ� នធ្ងងន់់ធ្ងងរ ពិិ បាកដកដង្ហើ�ើ�ម ខ្សោះ��ះជាតិិ ទឹឹកខ្លាំំង
� ឬសន្លលប់់
សូូមទូូរសព្ទទទៅ� លេ�ខសូូន្យយបីីដង (000) ជាបន្ទាាន់់ ហើ�ើយប្រា�ប់់ ប្រ�តិិបត្តិិ� ករថាកូូ នរបស់់ អ្ននកមាន COVID-19។
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ិ ជ មាន និិ ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត COVID-19 វិជ្ជ
COVID-19 ដោ�យសុុវត្ថិ� ិភាពនៅ�ផ្ទះះ�

health.nsw.gov.au

ពេ�លណាខ្ញុំំ��អាចចាកចេ�ញ ពីីការដាក់់ ខ្លួួ� នឱ្យយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កមិិ នមានរោ�គសញ្ញាាណាមួួ យនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៧ទេ�

អ្ននកត្រូ�វតែ
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�រយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃ ចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកបានធ្វើ��តេើ �ស្តត។ អ្ននកអាចចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយ
ូ �ដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ួ
ួ
នៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ� បន្ទាាប់់ ពីី៧ថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមិិ នឈឺឺ បំំពង់់ក ហៀ�ៀរសំំ បោ�រ ក្អអក ឬមានដង្ហើ�ើ�មខ្លីី�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបាន
ធ្វើ��តេើ �ស្តត PCR ឬអ្ននកបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ការធ្វើ��តេើ �ស្តតអង់់ទីីហ្សែ�ែនរហ័័សវិិជ្ជជមានរបស់់ អ្ននក អ្ននកនឹឹ ងទទួួលបានសារ SMS មួួយមកពីី NSW
� ចចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
Health បន្ទាាប់់ ពីី៧ថ្ងៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកមិិ នចាំំបាច់់ ត្រូ�វនៅ
ដោ�យឡែ�កពីី
ូ �រង់់ ចាំសា
ួ
ំ រ SMS នេះ�ះ ដើ�ើ ម្បីីអា
គេ�ទេ� ប្រ�សិិ នបើ�ើ វាមានរយៈៈពេ�ល៧ថ្ងៃ�ៃចាប់់ តាំង
ំ ពីីពេ�លអ្ននកបានធ្វើ��តេើ �ស្តត។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានធ្វើ��តេើ �ស្តតនៅ�ម៉ោ�ោង១០ព្រឹ�ឹក
នៅ�ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ អ្ននកអាចចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� នៅ�ម៉ោ�ោង១០ព្រឹ�ឹកនៅ�ថ្ងៃ�ៃអង្គាា របន្ទាាប់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមិិ នមាន
ួ
រោ�គសញ្ញាាណាមួួយទេ�។ នៅ�រដ្ឋឋញូូវសៅ�វែ�ល អ្ននកមិិ នចាំំបាច់់ ធ្វើ��តេើ �ស្តតមុុនពេ�លចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�ទេ�។
ួ
សូូមពាក់់ម៉ាាស់់ពេ�លនៅ�ជិិ ត ឬនិិ យាយជាមួួយមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយត្រូ�វជៀ�
ូ ៀសវាងការទៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់
(កន្លែ�ែងថែ�ទាំំសុុខភាព កន្លែ�ែងថែ�ទាំំមនុុស្សសចាស់់ កន្លែ�ែងថែ�ទាំំមនុុស្សសពិិការ ឬមន្ទីី�រកែ�ប្រែ��) រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ
អ្ននកធ្វើ�� ើការនៅ�តាមកន្លែ�ែងទាំំងនេះ�ះណាមួួយ សូូមពិិគ្រោះ��ះជាមួួយនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននក មុុនពេ�លត្រ�ឡប់់ ទៅ�ធ្វើ�� ើការវិិញ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ
អ្ននកមានប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�ចុះះ�ខ្សោ�ោយយ៉ាាងខ្លាំំ�ង (ដូូចជា អ្ននកជាអ្ននកទទួួលការប្តូូ�រសរីីរាង្គគ ឬកំំពុុងទទួួលការព្យាាបាលដោ�យប្រើ��ើ ជាតិិគីីមីី )
អ្ននកគួួរតែ�អនុុវត្តតការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នប
ន ន្ថែ�ែមទាំំងនេះ�ះ សម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�ល៤ថ្ងៃ�ៃថែ�មទៀ�ៀត (សរុុប៧ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ ពីីការចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�ន
ួ
ឱ្យយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�)។

ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្នន កមានរោ�គសញ្ញាានៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៧

ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកឈឺឺ បំំពង់់ក ហៀ�ៀរសំំ បោ�រ ក្អអក ឬដង្ហើ�ើ�មខ្លីី�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២៤ម៉ោ�ោងចុុងក្រោ��យ នៃ�ការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�
ួ
របស់់ អ្ននក សូូមរក្សាាការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�រហូូតដល់់ទៅ�២៤ម៉ោ�ោង បន្ទាាប់់ ពីីរោ�គសញ្ញាារបស់់ អ្ននកបានជាសះះស្បើ�ើ�យ។
ួ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានការព្រួ�ួយបារម្ភភ សូូមទូូរសព្ទទទៅ� GP របស់់ អ្ននក។
សូូមពាក់់ម៉ាាស់់ពេ�លនៅ�ជិិ ត ឬនិិ យាយជាមួួយមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយត្រូ�វជៀ�
ូ ៀសវាងការទៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់
(កន្លែ�ែងថែ�ទាំំសុុខភាព កន្លែ�ែងថែ�ទាំំមនុុស្សសចាស់់ កន្លែ�ែងថែ�ទាំំមនុុស្សសពិិការ ឬមន្ទីី�រកែ�ប្រែ��) រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត បន្ទាាប់់ ពីី
អ្ននកចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកធ្វើ�� ើការនៅ�តាមកន្លែ�ែងទាំំងនេះ�ះណាមួួយ សូូមពិិគ្រោះ��ះ
ួ
ជាមួួយនិិ យោ�ជករបស់់ អ្ននក មុុនពេ�លត្រ�ឡប់់ ទៅ�ធ្វើ�� ើការវិិញ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�ចុះះ�ខ្សោ�ោយយ៉ាាងខ្លាំំ�ង (ដូូចជា អ្ននកជា
អ្ននកទទួួលការប្តូូ�រសរីីរាង្គគ ឬកំំពុុងទទួួលការព្យាាបាលដោ�យប្រើ��ើ ជាតិិគីីមីី ) អ្ននកគួួរតែ�អនុុវត្តតការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នប
ន ន្ថែ�ែមទាំំងនេះ�ះ សម្រា�ប់់
រយៈៈពេ�ល៤ថ្ងៃ�ថែៃ �មទៀ�ៀត (សរុុប៧ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ ពីីការចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�)។
ួ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានរោ�គសញ្ញាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតបន្ទាាប់់ ពីី៧ថ្ងៃ�ៃ (ឧទាហរណ៍៍ គ្រុ� ុនក្តៅ�ៅ ឈឺឺ ក្បាាល) ដែ�លមិិ នធូូរស្រា�លសោះ�ះ អ្ននកអាច
ចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកគួួរតែ�ទាក់់ទងមក GP របស់់ អ្ននក។
ួ
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការថែ�ទាំំរបស់់ ក្រុ� ុមគ្លីី�និិ ក ក្រុ� ុមគ្លីី�និិ ករបស់់ អ្ននកនឹឹ ងប្រា�ប់់ អ្ននក ថាពេ�លណាដែ�លអ្ននកនឹឹ ងត្រូ�វូ បានឱ្យយ
ចាកចេ�ញពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�។
ួ

តើ�ើ ខ្ញុំ��ំនៅ�តែ�ត្រូ�វូ ធ្វើ�� ើតេ�ស្តត បន្ទាាប់់ ពីី ខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ បានឱ្យយចាកចេ�ញ ពីីការដាក់់ ខ្លួួ� នឱ្យយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�ឬ?

ការធ្វើ��តេើ �ស្តតរកមើ�ើ ល COVID-19 ជាប្រ�ចាំំ (ដូូចជាការធ្វើ��តេើ �ស្តតឃ្លាំំ�មើ�ើលនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�� ើការ និិ ងនៅ�សាលារៀ�ៀន) មិិ នបានណែ�នាំំ
សម្រា�ប់់ រយៈៈពេ�ល៨សប្តាាហ៍៍បន្ទាាប់់ ពីីអ្ននកត្រូ�វូ បានឱ្យយចាកចេ�ញ ពីីការដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ�ទេ�។ សូូមពិិនិិត្យយជាមួួយ
ួ
អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ អ្ននក។
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ិ ជ មាន និិ ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ការធ្វើ�� ើតេ�ស្តត COVID-19 វិជ្ជ
COVID-19 ដោ�យសុុវត្ថិ� ិភាពនៅ�ផ្ទះះ�

health.nsw.gov.au

ចុះះ�បើ�ើខ្ញុំំ��បានប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹងនរណាម្នាាក់់ ដែ�លមាន COVID-19 ម្តតងទៀ�ៀត?

អ្ននកដែ�លបានជាសះះស្បើ�ើ�យពីី COVID-19 មានហានិិ ភ័័យទាបក្នុុ�ងការឆ្លលងវាម្តតងទៀ�ៀតក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២៨ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ ពីីអ្ននកត្រូ�វូ បានឱ្យយ
ចាកចេ�ញ ដោ�យសារមនុុស្សសភាគច្រើ��ើ នបង្កើ�ើ�តភាពស៊ាំំ�ខ្លះះ� (សមត្ថថភាពក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំង
ំ ទល់់ នឹឹងជំំ ងឺឺ)។
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានប៉ះះ�ពាល់់ ជាមួួយនរណាម្នាាក់់ដែ�លមាន COVID-19 ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២៨ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីអ្ននកត្រូ�វូ បានឱ្យយចាកចេ�ញ
ជាទូូទៅ�អ្ននកនឹឹ ងមិិ នចាំំបាច់់ ដាក់់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� ឬធ្វើ��តេើ �ស្តតទេ� លុះះ�ត្រា�តែ�អ្ននកមានរោ�គសញ្ញាានានា។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ
ួ
អ្ននកបានប៉ះះ�ពាល់់ ជាមួួយនរណាម្នាាក់់ដែ�លមាន COVID-19 លើ�ើ សពីី២៨ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីអ្ននកត្រូ�វូ បានឱ្យយចាកចេ�ញ អ្ននកនឹឹ ងចាំំបាច់់
ត្រូ�វដាក់
ដោ�យឡែ�កពីីគេ� ធ្វើ��តេើ �ស្តត និិ ងធ្វើ�� ើតាមដំំ បូូន្មាាននៅ�ក្នុុ�ងខិិត្តតប័័ណ្ណណព័័ត៌៌មាន Information for people
ូ
ួ
់ខ្លួ�នឱ្យយនៅ�ដាច់់
exposed to COVID-19 (ព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់ អ្ននកដែ�លបានប៉ះះ�ពាល់់ នឹឹង COVID-19) និិ ង Get tested for COVID-19
(ធ្វើ��តេើ �ស្តតរកមើ�ើ ល COVID-19)។

ា ់ សាំំងឱ្យយបានឆាប់់ យ៉ាាងណាដែ�រ?
តើ�ើខ្ញុំ��ំគួួរចាក់់ វ៉ាក់

ការលើ�ើ កលែ�ងបណ្តោះ�ះ �អាសន្ននពីីការចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំមួួយសប្តាាហ៍៍ គិិតចាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃរជូូនដំំ ណឹឹង
អំំពីីការពិិនិិត្យយថាស្អាាតស្រ�ឡះះផ្នែ�ក
ែ វេ�ជ្ជជសាស្រ្ត�តរបស់់ អ្ននក។ ការលើ�ើ កលែ�ងនេះ�ះមានសុុពលភាពតែ�នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋញូូវសៅ�វែ�លប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ សម្រា�ប់់ ការងារ ការសិិ ក្សាា ឬសកម្មមភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�ក្នុុ�ងដែ�នសមត្ថថកិិច្ចចមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត
សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើ លបទប្បបញ្ញញត្តិិ�នានាដែ�លអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ ឬដែ�នដីីនោះ�ះ។
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានសិិ ទ្ធិិ�ទទួួលការចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ជំំ រុុញ អ្ននកអាចទទួួលបាននៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកបានជាសះះស្បើ�ើ�យពេ�ញលេ�ញ បន្ទាាប់់ ពីី
ការឆ្លលងមេ�រោ�គដែ�លបានបញ្ជាាក់់ សម្រា�ប់់ មនុុស្សសភាគច្រើ��ើ ននេះ�ះគឺឺប្រ�ហែ�លជា៤-៦សប្តាាហ៍៍ បន្ទាាប់់ ពីីការចាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៃ�ការឆ្លលង
មេ�រោ�គ។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូមមើ�ើល COVID-19 vaccines: Frequently asked questions (វ៉ាាក់់សាំង
ំ បង្កាារ
COVID-19៖ សំំ ណួួ រដែ�លគេ�តែ�ងសួួរជាញឹឹកញាប់់ ) និិ ង NSW Health Booster vaccination: Frequently asked
questions (ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ជំំ រុុញ NSW Health៖ សំំ ណួួ រដែ�លគេ�តែ�ងសួួរជាញឹឹកញាប់់ )។

តើ�ើមានជំំនួួ យអ្វីី� ខ្លះះ� ខណៈៈពេ�លខ្ញុំំ��កំំពុុងដាក់់ ខ្លួួ� នឱ្យយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�កពីីគេ�?
ការគាំំទ្រ�សុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត

• NSW Mental Health Line – 1800 011 511
• Beyond Blue helpline – 1800 512 348
• Lifeline – 13 11 14
• Kids Helpline – 1800 55 1800
• Service NSW mental wellbeing resources (ធនធានសុុខុុមាលភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តតរបស់់ Service NSW)

ការគាំំទ្រ�អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើដៃ�គូូ ស្និិ�ទ្ឋឋស្នាាល

• បណ្តាាញទូូរសព្ទទជំំនួួយការរំំលោ�ភបំំពានផ្លូូ�វភេ�ទ និិ ងអំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើ ដៃ�គូូស្និិ�ទ្ឋស្នាាលថ្នាាក់
ឋ
់ជាតិិ តាមលេ�ខ 1800 RESPECT
(1800 737 732)
NSW Health បានចាប់់ ដៃ�គូូជាមួួយ Sonder ដែ�លផ្តតល់់សេ�វាកម្មមសុុខុុមាលភាពផ្ទាាល់់ ខ្លួ�ន
ួ ដំំ ណើ�ើរការ 24/7 ក្នុុ�ងការជជែ�ក
ជាច្រើ��ើ នភាសា និិ ងការចូូលប្រើ��ើទូូរសព្ទទទៅ�កាន់់ សេ�វាកម្មមជំំ នួួយសុុខភាពផ្លូូ�វចិិ ត្តត វេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ និិ ងសុុខុុមាលភាពជាច្រើ��ើ ន។

ជំំនួួ យជាភាសារបស់់ អ្ននក

ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�វូ ការអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់ សូូមទាក់់ទងមក សេ�វាកម្មមបកប្រែ��ភាសាសរសេ�រ និិ ងបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់
(TIS National) តាមលេ�ខ 131 450។ សេ�វាកម្មមនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃ និិ ងសម្ងាាត់់។
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