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ព័័ត៌៌មានសម្រាមាប់់អ្ននកដែ�លបានប់ះ�ពាល់នឹង 
COVID-19
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Khmer
Information for people exposed to COVID-19

តើត៌ើខំ្ញុំ��អាច�ឹងតើ�យរតើប់ៀប់ណា ម្រាប់សិនតើប់ើខំ្ញុំ��បានប់ះ�ពាល់នឹង COVID-19?
COVID-19 កើ�ើតមានជាទូូកើ�កើ��ុ�ងសហគមន៍។ កើ�ើងកើសុើស��ឱ្យយអុ្ន�ដែ�លមាន COVID-19 ប្រា�ប់់មន�សសដែ�លពួួ�កើគ�នចំ�ណា�កើពួលជាមួ� 
ចាប់់ពួើ២ថ្ងៃ�ៃម�នកើពួលពួួ�កើគ�នចាប់់កើ�ើើមមានកើ�គសញ្ញាា  ឬ២ថ្ងៃ�ៃម�នកើពួលពួួ�កើគ�នកើ�ើើកើតសើវិជិ្ជជមាន (មួ�ណា�៏កើ��ដែ�លម�ម�នកើគ) ថាពួួ�កើគមាន 
COVID-19។

ប្រាប់សិនកើប់ើនរណាមុា�់�នប្រា�ប់់អុ្ន�ថា អុ្ន��នទា�់ទូងជាមួ�អុ្ន�ដែ�លមាន COVID-19 សូមកើប្រាប់ើ��បូ់ន្មាា នកើនះកើ�ើមីើ�ល់�ឹងពួើហានិភ័័�រប់ស់អុ្ន� 
និងអ្នើើដែ�លអុ្ន�អាចំកើ�ើើ�នកើ�ើមីើការពារខួួ្លួនអុ្ន� ប្រា�មុប្រាគសួាររប់ស់អុ្ន� និងសហគមន៍រប់ស់អុ្ន�។

តើត៌ើអ្ននកណាខ្ញុំះ�មានហានិភ័័យនៃនការឆ្លះង?
ហានិភ័័�ថ្ងៃនការឆួ្លង COVID-19 កើ�ើនកើ�ើង៖

• ជាមួ�នឹងចំ�នួនកើពួលកើវិលាដែ�លអុ្ន�ចំ�ណា�ជាមួ�អុ្ន�ដែ�លមាន COVID-19 កើហើ�ថាកើតើអុ្ន�ប្រា�ប្រាស័�ទា�់ទូងជាមួ�ពួួ�កើគជិ្ជតសុិទូធបុ់�ណាា ដែ�រ
• កើពួលអុ្ន�កើ��ុ�ងអ្នគារ (ហានិភ័័�គឺទាប់ជាង ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�កើ�កើប្រា�អ្នគារ)
• កើពួលអុ្ន�មិនពា�់មុាស់ (ហានិភ័័�គឺទាប់ជាងយុ៉ាងកើប្រាចំើន ប្រាប់សិនកើប់ើប់�គគលដែ�លអុ្ន�កើ�ជាមួ�ពា�់មុាស់�ងដែ�រ)។

ការចា�់វ៉ាា�់សា�ងកាត់ប់នថ�ហានិភ័័�ថ្ងៃនការឆួ្លង COVID-19 បុ់�ដែនើ�ិចំចការពារកើនះ��ចំ�ះតាមកើពួលកើវិលា កើហើ�អាចំមានប្រាប់សិទូធភាពួតិចំ ប្រាប់ឆាំ�ង
ទូល់នឹងវិរី �សប់�ដែបួ់ងខួួ្លួន COVID-19 �ូចំជា Omicron ជាកើ�ើម។ �ូសជ្ជ�រ �ញជួ្ជ�ប់កើងើើន�ិចំចការពារកើនះ រមួទា�ងវិរី �សប់�ដែបួ់ងខួួ្លួន Omicron។ 

 ការចា�់វ៉ាា�់សា�ង�៏មានសារៈស�ខាន់�ងដែ�រ �ុ�ង�ិចំចការពារប្រាប់ឆាំ�ងទូល់នឹងជ្ជ�ងឺ�ៃន់�ៃរ។ មន�សសប្រាគប់់របូ់គួរដែតចា�់�ូសជ្ជ�រ �ញរប់ស់ពួួ�កើគភួាមៗ 
កើពួលណាពួួ�កើគមានសិទូធិទូទួូល។

កើ�ើមីើ��់ទូ��ការចា�់វ៉ាា�់សា�ង COVID-19 រប់ស់អុ្ន� សូមចូំលកើមើល COVID-19 Vaccine Clinic Finder (ឧប់�រណ៍៍ដែសើងរ�គួើនិ�វ៉ាា�់សា�ង 
COVID-19)។

តើត៌ើខំ្ញុំ��មានហានិភ័័យរយៈតើព័លប់ះ�ន្មាា ន?
ប់ន្មាា ប់់ពួើ�នបុ់ះពាល់ជាមួ�អុ្ន�ដែ�លមាន COVID-19 អុ្ន�មានហានិភ័័��ុ�ងការឆួ្លងវ៉ា�ុ�ងរ�ៈកើពួល១៤ថ្ងៃ�ៃ។ មន�សសភាគកើប្រាចំើនដែ�លវិវិិតើ 
COVID-19 នឹងឆួ្លងវ៉ា�ុ�ងរ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃ��បូ់ង �ូកើចំះុកើហើ� កើនះគឺជាកើពួលដែ�លអុ្ន�មានហានិភ័័�ខ្លួពស់ប់���ត។ កើទាះជាយុ៉ាងណា�៏កើ�� ប្រាប់ដែហល 
25% ថ្ងៃន�រណ៍ើ នឹងវិវិិតើ COVID-19 កើ�ចំកើនួ្មាះថ្ងៃ�ៃទូើ៧ �ល់ថ្ងៃ�ៃទូើ១៤។

តើត៌ើខំ្ញុំ��គួួរតើ�ើើ�ូចតើ�េច ម្រាប់សិនតើប់ើខំ្ញុំ��បានប់ះ�ពាល់ជា�ួយនរណាមាន ក់ដែ�លមាន COVID-19?
ហានិភ័័�ថ្ងៃនការឆួ្លង COVID-19 រប់ស់អុ្ន� នឹងដែ�ែ�កើលើប្រាប់កើភ័ទូថ្ងៃនទូ�ន្មា�់ទូ�នងដែ�លអុ្ន�មានជាមួ�ប់�គគលដែ�លមាន COVID-19។ កើ�កើពួលគិត 
អ្ន�ពួើតប្រាមវូិការកើ�ើើកើតសើ និងការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគរប់ស់អុ្ន� សូមគិតអ្ន�ពួើកាលៈកើទូសៈរប់ស់អុ្ន� រមួទា�ងហានិភ័័�ដែ�លអុ្ន�អាចំឆួ្លងកើ�
មន�សសដែ�លងា�រងកើប្រាគាះដែ�លអុ្ន�រស់កើ� ឬកើ�ើើការជាមួ�។

មន�សសទា�ងអ្នស់ដែ�ល�នបុ់ះពាល់ជាមួ�នរណាមុា�់ដែ�លមាន COVID-19 គួរដែតឃួ្លាំ�កើមើលកើ��ប្រាប់ងុប្រាប់�័តចុំ�កើពាះ symptoms (កើ�គសញ្ញាា
ន្មាន្មា)។ ប្រាប់សិនកើប់ើកើ�ើតមានកើ�គសញ្ញាា  ប្រាតវូិកើ�ើើកើតសើភួាមៗ។ សូមកើមើលតា�ងខាងកើប្រាកាម សប្រាមាប់់ព័ួត៌មានប់ដែនថមអ្ន�ពួើអ្នើើដែ�លប្រាតវូិកើ�ើើប់ន្មាា ប់់។

តើត៌ើខំ្ញុំ��មានត៌ម្រា�វូការផ្លូះូវចាប់់អ្នើើខ្ញុំះ�?
ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�រស់កើ�ជាមួ�នរណាមុា�់ដែ�លមាន COVID-19 អុ្ន�ប្រាតវូិដែតអ្នន�វិតើតាម NSW Health Self Isolation Guidelines 
(កើគាលការណ៍៍ដែណ៍ន្មា�សើើពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ រប់ស់ប្រា�សួងស�ខាភិ័�លរ�ឋញូវិកើ�ដែវិល) កើហើ�ប្រាតវូិ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��
ពួើកើគរ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃ។ អុ្ន��៏ប្រាតវូិដែតអ្នន�វិតើតាមកើគាលការណ៍៍ដែណ៍ន្មា�សើើពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ រប់ស់ប្រា�សួងស�ខាភិ័�លរ�ឋញូវិកើ�ដែវិល 
សប្រាមាប់់រ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃ�ងដែ�រ ប្រាប់សិនកើប់ើប្រា�សួងស�ខាភិ័�លរ�ឋញូវិកើ�ដែវិល�នជូ្ជន��ណឹ៍ងម�អុ្ន�ឱ្យយកើ�ើើ�ូចំកើនះ។

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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ព័័ត៌៌មានសម្រាមាប់់អ្ននកដែ�លបានប់ះ�ពាល់នឹង COVID-19

ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន��នបុ់ះពាល់ជាមួ�នរណាមុា�់ដែ�លមាន COVID-19 កើ�កើប្រា�ប្រា�មុប្រាគសួាររប់ស់អុ្ន� សូមវ៉ា�តថ្ងៃមួហានិភ័័�រប់ស់អុ្ន� កើ��កើប្រាប់ើ
តា�ងខាងកើប្រាកាម។ ចូំរពិួចារណាពួើល�ខណ៍ៈថ្ងៃនការទូ�ន្មា�់ទូ�នងរប់ស់អុ្ន� ជាមួ�អុ្ន�ដែ�លមាន COVID-19 និងកាលៈកើទូសៈផ្ទាា ល់ខួួ្លួនរប់ស់អុ្ន� �ូចំជា
ហានិភ័័�ដែ�លអុ្ន�អាចំចំមួងកើ�មន�សសដែ�លអុ្ន�រស់កើ� ឬកើ�ើើការជាមួ� ជាពិួកើសសប្រាប់សិនកើប់ើពួួ�កើគមានកើ�គន្មាន្មា ដែ�លកើ�ើើឱ្យយពួួ�កើគងា�រងកើប្រាគាះ 
(ឧទាហរណ៍៍ ជ្ជ�ងឺ�� �ថ្ងៃរ ា ឬការពួា�លកើ��កើប្រាប់ើគើមើ)។

តើត៌ើមានឧទាហរណ៍៍អ្នើើខ្ញុំះ�អ្ន�ព័ើការប់ះ�ពាល់ដែ�លមានហានិភ័័យខ្ញុំពស់ និងទាប់?
សូមកើប្រាប់ើតា�ងកើនះកើ�ើមីើវ៉ា�តថ្ងៃមួហានិភ័័�ថ្ងៃន COVID-19 រប់ស់អុ្ន� និងអ្នើើដែ�លប្រាតវូិកើ�ើើ ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�ប្រាតវូិ�នកើគប្រា�ប់់ថា អុ្ន�គឺជាអុ្ន�មាន
ទូ�ន្មា�់ទូ�នងជាមួ�នរណាមុា�់ដែ�លមាន COVID-19។

អ្ន�ព័ើអ្ននក ហានិភ័័យនៃន 
COVID-19

តើត៌ើខំ្ញុំ��ម្រាត៌វូតើ�ើើអ្នើើខ្ញុំះ�?

ខំ្លួ��រស់កើ�ជាមួ�នរណាមុា�់ដែ�ល
មាន COVID-19 (ខំ្លួ��ជាអុ្ន�មាន
ទូ�ន្មា�់ទូ�នង�ុ�ងប្រាគសួារ)

ខ្លួពស់ ទំ�ន្មាក់ទំ�នងកន�ងម្រាគួសួារទា�ងអ្នស់ម្រាត៌វូដែត៌៖

• អ្នន�វិតើតាមកើគាលការណ៍៍ដែណ៍ន្មា� សើើពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ  
កើហើ���់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគរ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃ ចាប់់ពួើកើពួលមន�សសដែ�លមាន 
COVID វិជិ្ជជមាន��បូ់ងកើគកើ��ុ�ងប្រាគសួាររប់ស់អុ្ន� �នកើ�ើើកើតសើរប់ស់ពួួ�កើគ។

• កើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័ស (RAT) ឱ្យយ�នឆាំប់់តាមដែ�លអាចំកើ�ើើកើ��ន កើហើ�មើង
កើទូៀតកើ�ថ្ងៃ�ៃទូើ៦។ កើ�ើើ RAT ប់ដែនថម ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�វិវិិតើកើ�គសញ្ញាា ន្មាន្មា។

• ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�មានកើ�គសញ្ញាា  កើហើ� at risk of severe disease*  
(មានហានិភ័័�ថ្ងៃនជ្ជ�ងឺ�ៃន់�ៃរ*) ពួើ COVID-19 សូមកើ�ើើកើតសើ PCR កើ��កើប្រាពាះថាការ
កើ�ើើកើតសើកើនះកាន់ដែតប្រាតឹមប្រាតវូិ កើហើ�មានន័�ថា អុ្ន�អាចំប្រាតវូិ�នកើគវ៉ា�តថ្ងៃមួសប្រាមាប់់
ការពួា�លកើលឿនជាងម�ន។ ប្រាប់សិនកើប់ើការកើ�ើើកើតសើទា�ងអ្នស់គឺអ្នវិជិ្ជជមាន  
អុ្ន�អាចំចា�កើចំញពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ ប់ន្មាា ប់់ពួើ៧ថ្ងៃ�ៃ។

• ហានិភ័័�ថ្ងៃនការវិវិិតើ COVID-19 គឺខ្លួពស់�ុ�ងរ�ៈកើពួល១៤ថ្ងៃ�ៃប់ន្មាា ប់់ពួើការបុ់ះពាល់ 
កើហត��ូកើចំះុកើហើ� សប្រាមាប់់រ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃ ប់ន្មាា ប់់ពួើការចា�កើចំញពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ�
�ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ អុ្ន�គួរដែត៖

 – កើជ្ជៀសវ៉ាងទូើ�ដែនួងដែ�លមានហានិភ័័�ខ្លួពស់ (�ដែនួងដែ�ទា�ស�ខ្លួភាពួ �ដែនួងដែ�ទា�
មន�សសចាស់ �ដែនួងដែ�ទា�មន�សសពិួការ មនាើរដែ�ដែប្រាប់)

 – ពា�់មុាស់កើ��ុ�ងអ្នគារ�ដែនួងមិនសុា�់កើ�
 – តាម�នកើ�គសញ្ញាា  និងកើ�ើើកើតសើ PCR ភួាមៗ ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�វិវិិតើកើ�គសញ្ញាា
 – កើជ្ជៀសវ៉ាង�ដែនួងមានមន�សសកើប្រាចំើន����ញ កើហើ�កើ�ើើការពួើ�ាះ �ដែនួងណាដែ�លអាចំ

កើ�ើើកើ��ន

• អុ្ន�មិនចា��ច់ំ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគមើងកើទូៀតកើទូ ប្រាប់សិនកើប់ើមន�សសមុា�់
កើ�សងកើទូៀត�ុ�ងប្រាគសួាររប់ស់អុ្ន� កើ�ើើកើតសើវិជិ្ជជមាន�ុ�ងរ�ៈកើពួល១៤ថ្ងៃ�ៃ ប់ន្មាា ប់់ពួើអ្ន���ង
កើពួល��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគរប់ស់អុ្ន��នប់ញ្ចចប់់

• ប្រាប់សិនកើប់ើមន�សសមុា�់កើទូៀតកើ��ុ�ងប្រាគសួាររប់ស់អុ្ន�កើ�ើើកើតសើវិជិ្ជជមាន COVID-19 
កើលើសពួើ១៤ថ្ងៃ�ៃ ប់ន្មាា ប់់ពួើអ្ន���ងកើពួល��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគរប់ស់អុ្ន�
�នប់ញ្ចចប់់ អុ្ន�នឹងប្រាតវូិ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគមើងកើទូៀត កើហើ�កើ�ើើតាម
ការដែណ៍ន្មា�សប្រាមាប់់ទូ�ន្មា�់ទូ�នង�ុ�ងប្រាគសួារថ្ងៃនអុ្ន�ដែ�លមាន COVID-19។

ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�ទូទួូល�នលទូធ�លវិជិ្ជជមានកើ�កើពួលណាមួ� អុ្ន�គួរដែតប់នើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ�
�ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ កើហើ�កើ�ើើតាម��បូ់ន្មាា ន Testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home (ការកើ�ើើកើតសើ COVID-19 វិជិ្ជជមាន និង
ការប្រាគប់់ប្រាគង COVID-19 កើ��ស�វិតថិភាពួកើ��ាះ)។ សប្រាមាប់់ព័ួត៌មានប់ដែនថម សូមកើមើល 
Get tested for COVID-19 (ការកើ�ើើកើតសើរ�កើមើល COVID-19)។

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
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ព័័ត៌៌មានសម្រាមាប់់អ្ននកដែ�លបានប់ះ�ពាល់នឹង COVID-19

អ្ន�ព័ើអ្ននក ហានិភ័័យនៃន 
COVID-19

តើត៌ើខំ្ញុំ��ម្រាត៌វូតើ�ើើអ្នើើខ្ញុំះ�?

ខំ្លួ���នចំ�ណា�កើពួលយុ៉ាង
�ូរជាមួ�អុ្ន�ដែ�លមាន 
COVID-19 (ឧទាហរណ៍៍  
ខំ្លួ���នសុា�់កើ�មួ��ប់់
កើ��ាះរប់ស់ពួួ�កើគ ឬខំ្លួ���ន
ចំ�ណា�កើពួលលាៃ ចំ�ុ�ងអ្នគារ
កើ��ាះ) ឬខំ្លួ���នប្រា�ប្រាស័�
ទា�់ទូងយុ៉ាងជិ្ជតសុិទូធជាមួ�អុ្ន�
ដែ�លមាន COVID-19 កើហើ�
ពួួ�កើ�ើងមិន�នពា�់មុាស់កើទូ 
(ឧទាហរណ៍៍ កើ�ើង�នកើប់ើ�ឡាន
តាម�ូួវិឆាំៃ �ជាមួ�គុា ឬខំ្លួ��កើមើល
ដែ�កើ�ាងៗដែ�លឥ�ូវិកើនះមានភាពួ
វិជិ្ជជមាន។ )

ខ្លួពស់ ការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគរ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃ គិតចាប់់ពួើកើពួលចំ�ងកើប្រាកា�ដែ�ល
អុ្ន�មានទូ�ន្មា�់ទូ�នងជាមួ�អុ្ន�ដែ�លមាន COVID-19 គឺជាមកើ�ា���៏មានប្រាប់សិទូធភាពួ
ប់���ត កើ�ើមីើការពារអុ្ន��៏ថ្ងៃទូ។

កើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័ស (RAT) ឱ្យយ�នឆាំប់់តាមដែ�លអាចំកើ�ើើកើ��ន កើហើ�កើ�ើើមើង
កើទូៀតកើ�ថ្ងៃ�ៃទូើ៦។ កើ�ើើកើតសើ RAT ប់ដែនថម ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�វិវិិតើកើ�គសញ្ញាា  (ឬកើ�ើើកើតសើ PCR 
ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន� at risk of severe disease* (មានហានិភ័័�ថ្ងៃនជ្ជ�ងឺ�ៃន់�ៃរ*))។ 
ប្រាប់សិនកើប់ើការកើ�ើើកើតសើទា�ងអ្នស់គឺអ្នវិជិ្ជជមាន អុ្ន�អាចំចា�កើចំញពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ�
�ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ ប់ន្មាា ប់់ពួើ ៧ថ្ងៃ�ៃ។ សប្រាមាប់់រ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃប់ដែនថមកើទូៀត កើប្រាកា�ការ
ចា�កើចំញពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ អុ្ន�អាចំជួ្ជ�ទូប់់សាើ ត់ការឆួ្លង�ល�ល
ថ្ងៃន COVID-19 កើ��កើ�ើើតាមការដែណ៍ន្មា�កើ�កើប្រាកាមចំ�ណ៍ងកើជ្ជើង How can we all 
help slow the spread of COVID-19? (កើតើកើ�ើងទា�ងអ្នស់គុាអាចំជួ្ជ�ប់នថ�ការ
ឆួ្លង�ល�លថ្ងៃន COVID-19 កើ��រកើប់ៀប់ណា?)

ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�ទូទួូល�នលទូធ�លវិជិ្ជជមាន អុ្ន�គួរដែត��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ
រ�ៈកើពួល៧ថ្ងៃ�ៃ ប់ន្មាា ប់់ពួើអុ្ន��នកើ�ើើកើតសើវិជិ្ជជមានរប់ស់អុ្ន� កើហើ�កើ�ើើតាម��បូ់ន្មាា ន Testing 
positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home  
(ការកើ�ើើកើតសើ COVID-19 វិជិ្ជជមាន និងការប្រាគប់់ប្រាគង COVID-19 កើ��ស�វិតថិភាពួកើ��ាះ)។

សប្រាមាប់់ព័ួត៌មានប់ដែនថម សូមកើមើល Get tested for COVID-19 (ការកើ�ើើកើតសើរ�កើមើល 
COVID-19)។

ខំ្លួ���នចំ�ណា�កើពួលខួ្លួះ
ជាមួ�មន�សសមុា�់ដែ�លមាន 
COVID-19 (ឧទាហរណ៍៍ 
កើ�ើង�នញ៉ាំ� �អាហារកើពួលលាៃ ចំ
ជាមួ�គុា ឬជួ្ជប់ជ្ជ��គុាកើ�កើតៀមប្រាសា 
�ឹួប់ ឬពិួ�ើសងគមកើ�សងកើទូៀត។)

ម�យម កើនះប្រាតវូិ�នដែណ៍ន្មា�ឱ្យយអុ្ន�កើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័ស ឱ្យយ�នឆាំប់់តាមដែ�លអាចំកើ�ើើកើ��ន 
កើហើ�កើ�ើើតាម��បូ់ន្មាា នសប្រាមាប់់ការកើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័សកើ��ុ�ង Getting tested 
for COVID-19 factsheet (សនឹួ�ព័ួត៌មានការកើ�ើើកើតសើរ�កើមើល COVID-19)។

ប្រាប់សិនកើប់ើការកើ�ើើកើតសើរប់ស់អុ្ន�គឺអ្នវិជិ្ជជមាន កើហើ�អុ្ន�មិនមានកើ�គសញ្ញាា ណាមួ�កើទូ  
អុ្ន�មិនចា��ច់ំ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគកើទូ។ អុ្ន�គួរដែតកើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសន 
រហ័សកើលើ�ទូើពួើរកើ�ថ្ងៃ�ៃទូើ៦។ អុ្ន��៏ប្រាតវូិកើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័សភួាមៗ�ងដែ�រ ប្រាប់សិនកើប់ើ
កើ�គសញ្ញាា កើ�ើតកើ�ើង (ឬកើ�ើើកើតសើ PCR ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន� at risk of severe disease*  
(មានហានិភ័័�ថ្ងៃនជ្ជ�ងឺ�ៃន់�ៃរ*))។

ខំ្លួ��មានទូ�ន្មា�់ទូ�នងរ�ៈកើពួល
យុ៉ាងខួ្លួើ ឬទូ�ន្មា�់ទូ�នងកើ��
រ�ាគមួាតជាមួ�អុ្ន�ដែ�លមាន 
COVID-19 (ឧទាហរណ៍៍  
ខំ្លួ���ន��់ទូ�និញចំ�ះ ឬកើ�ើងន្មា�គុា
កើ�ើរកើលងកើ�ខាងកើប្រា�អ្នគារ)  
ឬខំ្លួ��ទូទួូល�នការជូ្ជន��ណឹ៍ងអ្ន�ពួើ
�រណ៍ើ កើ��ុ�ង�មាវិ�ិើ Service 
NSW App។

ទាប់ តាម�នកើ�គសញ្ញាា ន្មាន្មា។

ប្រាប់សិនកើប់ើមានកើ�គសញ្ញាា  ចូំរកើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័ស (RAT) ភួាមៗ។ ប្រាប់សិនកើប់ើកើតសើ 
RAT រប់ស់អុ្ន�អ្នវិជិ្ជជមាន សូម��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ កើហើ�កើ�ើើកើតសើ RAT 
មួ�កើ�សងកើទូៀត�ុ�ងរ�ៈកើពួល២៤កើមុាង ឬកើ�ើើកើតសើ PCR និង��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��
ពួើកើគ ខ្លួណ៍ៈកើពួលដែ�លអុ្ន�រង់ចា�លទូធ�លរប់ស់អុ្ន�។ ប្រាប់សិនកើប់ើការកើ�ើើកើតសើកើលើ�ទូើពួើររប់ស់
អុ្ន�គឺអ្នវិជិ្ជជមាន សូមរ�ាការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ រហតូ�ល់កើ�គសញ្ញាា
រប់ស់អុ្ន��ត់។ ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�ទូទួូល�នលទូធ�លវិជិ្ជជមាន អុ្ន�គួរដែតប់នើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ�
�ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ កើហើ�កើ�ើើតាម��បូ់ន្មាា ន Testing positive to COVID-19 and 
managing COVID-19 safely at home (ការកើ�ើើកើតសើ COVID-19 វិជិ្ជជមាន  
និងការប្រាគប់់ប្រាគង COVID-19 កើ��ស�វិតថិភាពួកើ��ាះ)។

ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�មានកើ�គសញ្ញាា  កើហើ� at risk of severe disease* (មានហានិភ័័�ថ្ងៃន
ជ្ជ�ងឺ�ៃន់�ៃរ*) សូមកើ�ើើកើតសើ PCR។

* មនុុស្សសដែ�លត្រូ�វូបានុគេ�ចា�់ទុុកថា មានុហានិុភ័័យខ្ពពស់្សនៃនុជំំងឺឺធ្ងងន់ុធ្ងងរ រមួមានុត្រូស្សី�មានុនៃ�ៃគេ�ះ ជំនុជា�ិគេ��ម និុងឺអ្ននកគេ�ះ Torres Strait 
(ជាពិិគេស្សស្សអ្ននកដែ�លមានុគេ��ត្រូ�ចា�ំយ) ត្រូ�ជាជំនុគេ�ះបាា សុ្ស�ហ្វិិិក អ្ននកដែ�លមិនុបានុចាក់វ៉ាាក់សាំងំឺ (អាយុ១៦ឆ្នាំន  ំនិុងឺអាយុគេល�ស្សគេនុះ)  
និុងឺមនុុស្សសមានុត្រូ�ព័ិនុធភាពិសុាំចុំុះះគេខ្ពោយ។

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
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ព័័ត៌៌មានសម្រាមាប់់អ្ននកដែ�លបានប់ះ�ពាល់នឹង COVID-19

ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�ប្រាតវូិការកើ�ើើកើតសើ កើហើ�មិនអាចំទូទួូល�នការកើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័សកើទូ អុ្ន�អាចំកើ�ើើកើតសើកើ� testing clinic (គួើនិ�កើ�ើើកើតសើ)។ 
សប្រាមាប់់ព័ួត៌មានប់ដែនថមចំ�កើពាះការបុ់ះពាល់កើ��ដែនួងកើ�ើើការ សូមកើមើល NSW Government - Guidance for businesses with a 
worker who tests positive for COVID-19 (រ�ឋ ភិ័�លរ�ឋញូវិកើ�ដែវិល - ការដែណ៍ន្មា�សប្រាមាប់់អាជ្ជើវិ�មាដែ�លមានប់�គគលិ�កើ�ើើកើតសើវិជិ្ជជមាន 
COVID-19)។

តើត៌ើតើយើងទា�ងអ្នស់គ្នាន អាចជួួយប់នថយការឆ្លះងរាល�លនៃន COVID-19 តើ�យរតើប់ៀប់ណា?
មានជ្ជ�ហានងា�ៗដែ�លកើ�ើងទា�ងអ្នស់គុាអាចំកើ�ើើ�ន កើ�ើមីើជួ្ជ�ប់នថ�ការឆួ្លង�ល�លថ្ងៃន COVID-19។

• ���កើ��ដែនួងណាមួ� ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�ឈឺឺ។ ប្រាតវូិកើ�ើើកើតសើភួាមៗ កើហើ���់ខួួ្លួនឱ្យយកើ��ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ រហតូ�ល់អុ្ន�ទូទួូល�នលទូធ�លអ្នវិជិ្ជជមាន។
• ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�សថិត�ុ�ងប្រាប់កើភ័ទូដែ�លមានការបុ់ះពាល់ម�យម ឬខ្លួពស់ សូម���ចូំលកើ��ដែនួងដែ�លមានហានិភ័័�ខ្លួពស់ (�ដែនួងដែ�ទា�ស�ខ្លួភាពួ 

 �ដែនួងដែ�ទា�មន�សសចាស់ �ដែនួងដែ�ទា�មន�សសពិួការ មនាើរដែ�ដែប្រាប់) ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�សថិត�ុ�ងប្រាប់កើភ័ទូការបុ់ះពាល់ទាប់ កើហើ�អុ្ន�ប្រាតវូិកើ�ទូសសន្មា�ដែនួង
មួ��ុ�ងចំ�កើណាម�ដែនួងទា�ងកើនះ កើ�ើងកើលើ�ទឹូ�ចិំតើឱ្យយអុ្ន�កើ�ើើកើតសើអ្នង់ទូើដែហសនរហ័សជាម�នសិន កើហើ�ពា�់មុាស់កើ�កើពួល��ពួ�ងទូសសន្មា។

• រ�ាគមួាត១.៥ដែមុប្រាតពួើមន�សសកើ�សងកើទូៀត �ដែនួងណាដែ�លអាចំកើ�ើើកើ��ន និងកើជ្ជៀសវ៉ាងមន�សសកើប្រាចំើន����ញ
• ពា�់មុាស់
• លាងថ្ងៃ�រប់ស់អុ្ន�ឱ្យយ�នកើទូៀងទាត់ ជាមួ�ទឹូ�ថុា�អ្នន្មាម័�សមាែ តថ្ងៃ�  ឬសាបូូ់ កើ�កើប្រាកាមទឹូ�ហរូពួើ�ាលរ ាបូូ់ើកើណ៍រ�ៈកើពួល២០វិនិ្មាទូើ
• កើរៀប់ចំ�ការជួ្ជប់ជ្ជ��ខាងសងគមកើ�ខាងកើប្រា�អ្នគារ កើ����ណ៍ត់ចំ�នួនមន�សស
• ពិួនិតយកើមើល�ដែនួងន្មាន្មាកើ��កើប្រាប់ើ�ូ� QR �ដែនួងណាដែ�លមាន�ូ�ទា�ងកើនះ។

តើត៌ើខំ្ញុំ��អាចរកបាន��បូ់ន្មាា នអ្ន�ព័ើការគ្នា�ម្រាទំតើ�ឯណា ខ្ញុំណ៍ៈតើព័លខំ្ញុំ��ក�ព័�ង�ក់ខ្ញុំះួនឱ្យយតើ��ច់តើ�យដែ�កព័ើតើគួ?
សប្រាមាប់់ព័ួត៌មានប់ដែនថមអ្ន�ពួើការគា�ប្រាទូដែ�លអាចំរ��ន សូមកើមើល Self-Isolation Guideline (កើគាលការណ៍៍ដែណ៍ន្មា�សើើពួើការ��់ខួួ្លួនឱ្យយកើ�
�ច់ំកើ��ដែ��ពួើកើគ)។

ជួ�នួយជាភាសារប់ស់អ្ននក
ប្រាប់សិនកើប់ើអុ្ន�ប្រាតវូិការកើសវ៉ា�មាប់�ដែប្រាប់ភាសាសរកើសរ និងប់�ដែប្រាប់ផ្ទាា ល់មាត់ សូមទូូរសពួាកើ�កាន់ ប់ណាើ ញទូូរសពួាជ្ជ�នួ�ជាតិសើើពួើវិរី �ស�ូរ ាណូា តាមកើលខ្លួ 
1800 020 080 (កើហើ�កើប្រាជ្ជើសកើរសីជ្ជកើប្រាមើសកើលខ្លួ៨)។ កើសវ៉ា�មាកើនះគឺឥតគិតថ្ងៃ�ួ និងសមាៃ ត់។

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

