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សន្លឹកព័ ត៌មាន
សេចក្តីណែនាំអំ ពីការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេក្នុងផ្ទះ សម្រាប់ មនុ ស្សដែលបានបញ្ជាក់ ថាមានជំ ងឺ
COVID-19 (វរី ុសកូ រណា)
៉ូ
មី (COVID-19) នឹ ងត្រូវបានម�ើ លគ្រប់ គ្រងនៅមន្ទីរពេទ្យ
មនុ ស្សដែលបានធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ ថាមានជំ ងឺវរី ុសកូ រណាថ្
៉ូ
ចំណែកឯមនុ ស្សភាគច្រើ នដែលមិ នសូវស្រួលខ្លួន អាចម�ើ លគ្រប់ គ្រងនៅផ្ទះដោយនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេ។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកជា
មនុ ស្សម្នាក់ ដែលបានធ្វើរោគវិនិចឆ័ យ
្ ថាមានជម្ងឺ COVID-19 ហ�ើយកំ ពុងត្រូវបានម�ើ លគ្រប់ គ្រងនៅផ្ទះអ្ន កត្រូវតែដាក់
ខ្លួនអ្ន កនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេហ�ើយធ្វើតាមដំបូ ន្មា ននេះរហូតទាល់ តែវេជ្ជ បណឌិត
្ ឬអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈណែនាំថា
អ្ន កមិ នចាំបាច់ ត្វរូ នៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេទ�ៀតទេ។
ធ្វើបចចុប្ប
្ ន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្ំនា ២០២០

ស្នាក់ នៅក្នុងផ្ទះ

អ្នកមិ នគួរចេញទៅក្រៅផ្ទះទេ ល�ើ កលែងតែស្វែងរកការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត។ អ្នកមិ នគួរទៅធ្វើការ សាលារ�ៀន /
កន្លែងថែទាំកុមារ / សកលវិទ្យាល័ យ កន្លែងហាត់ប្រាណ ឬទីកន្លែងសាធារណៈ ហ�ើយមិ នគួរប្រើ យានជំ និះសាធារណៈ រថយន្តតាក់ស៊ី
ឬជិ ះរ ួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃឡ�ើយ រហូតទាល់ តែបានប្រាប់ ថាជាស្រឡះដោយអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈ ឬវេជ្ជបណឌិត
្ ។

ត�ើ ខុំញ្អាចទៅធ្វើការ ឬសាលារ�ៀនបានទេ? ត�ើ ខុំញ្អាចមានអ្ន កមកលេងបានទេ?

មិ នបានទេ។ ការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេក្នុងផ្ទះមានន័ យថាអ្នកត្រូវតែស្នា ក់នៅក្នុងផ្ទះ ឬសណ្
ឋា គាររបស់ អ្នក ហ�ើយដាក់កម្រិត
ល�ើ សកម្មភាពធម្មតារបស់ អ្នក។

អ្នកមិ នអាចទៅធ្វើការ សាលារ�ៀន កន្លែងថែទាំកុមារ សាកលវិទ្យាល័ យ កន្លែងកំសាន្ត ឬកន្លែងសាធារណៈ ឬទៅផ្សារទិញឥវ៉ាន់បានទេ។
អ្នកមិ នគួរអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមិ នមានតម្រូវការចាំបាច់ ដ�ើម្បីនៅក្នុងផ្ទះ មកលេងពេលអ្នកនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេឡ�ើយ។
សម្គាល់ ៖ អ្នកអាចចាកចេញពីផ្ទះរបស់ អ្នក ដ�ើ ម្បីស្ង
វែ រកការថែទាំសុខភាព ឬដោយសារតែមានភាពអាសន្ន។

ត�ើ ខុំញ្អាចចូ លទៅក្នុងសួនច្បារ ឬដ�ើ រលេងបានទេ?

អ្នកអាចចូលទៅក្នុងសួនច្បារឯកជន ឬទីធ្លា របស់ អ្នក ឬចូលទៅយ៉ រឯកជនរបស់ អ្នក ប្រសិ នប�ើ អ្នកមាន។

អ្នកមិ នអាចចាកចេញពីផ្ទះរបស់ អ្នកបានទេ ល�ើ កលែងតែដ�ើ ម្បីស្ង
វែ រកការថែទាំសុខភាព ឬដោយសារតែមានភាពអាសន្ន។

ញែកខ្លួនអ្ន កចេញពី មនុ ស្សឯទ�ៀតនៅក្នុងផ្ទះ

ប្រសិ នប�ើ អ្នកកំពុងរស់ នៅក្នុងផ្ទះរ ួមគ្នាជាមួយអ្នកឯទ�ៀត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន អ្នកគួរតែ៖
• រក្សានៅឱ្យបានឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកឯទ�ៀត

• ពាក់ម៉ាសវះកាត់ ពេលណាអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ ជាមួយមនុស្សឯទ�ៀត
• ប្រើ បន្ទប់ ទឹកដាច់ ដោយឡែក ប្រសិ នប�ើ មាន។
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• ច�ៀសវាងទីកន្លែងរំលែក ឬរ ួមគ្នា ហ�ើយពាក់ម៉ាសវះកាត់ នៅពេលដែលឆ្លងកាត់ទីកន្លែងទាំងនេះ។

• ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិ នចែករំលែកបន្ទប់ ជាមួយមនុស្សដែលប្រឈមនឹ ងជំ ងឺធ្ងន់ ធ្ងរទេ ដូចជាមនុស្សចាស់ និ ងអ្នកមានជំ ងឺបេះដូង
សួត ឬតំរងនោម ហ�ើយនិ ងទឹកនោមផ្អែម។ អ្នកដែលមិ នមានតម្រូវការចាំបាច់ ដ�ើម្បីនៅក្នុងផ្ទះ មិ នគួរទៅលេងអ្នកទេ
ពេលអ្នកនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេ។

ពាក់ ម៉ាសវះកាត់

អ្នកគួរតែពាក់ម៉ាសវះកាត់ ពេលណាអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ តែមួយ ជាមួយមនុស្សឯទ�ៀត (ទោះបីជាពួកគេនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេក៏ដោយ)
និ ងពេលអ្នកទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។
ត្រូវប្រាកដថាម៉ាសវះកាត់របស់ អ្នកគ្របដណ្ដប់ ល�ើ ច្រមុះ និ ងមាត់របស់ អ្នកគ្រប់ ពេលវេលា ហ�ើយច�ៀសវាងការប៉ ះពាល់
ម៉ាសរបស់ អ្នកដោយមិ នចាំបាច់ ។

គ្របដណ្ត ប់ ការក្អក និ ងកណ្តា ស់

អ្នកគួរគ្របមាត់ និ ងច្រមុះរបស់ អ្នកជាមួយនឹ ងក្រដាសជូតមាត់ នៅពេលអ្នកក្អក កណ្
តាស់ ឬក្អក ឬកណ្
តាស់ ទៅក្នុងដៃអាវ /
កែងដៃរបស់ អ្នក។ ក្រដាសជូតមាត់ដែលបានប្រើ រ ួច គួរតែដាក់កង
្នុ ធុងសំ រាម ហ�ើយត្រូវលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ និ ងទឹកឱ្យ
បានយ៉ា ងហោចណាស់ ២០វិនាទី។

លាងសម្អាតដៃរបស់ អ្នក

អ្នកគួរតែលាងសម្អាតដៃឱ្យបានញឹកញាប់ និ ងហ្មត់ចត់ជាមួយសាប៊ូ និ ងទឹកឱ្យបានយ៉ា ងហោចណាស់ ២០វិនាទី។ អ្នកអាចប្រើ ទឹកថ្នាំ
ជូតដៃធ្វើឱ្យមានអនាម័ យដែលមានជាតិអាល់ កុល ប្រសិ នប�ើ ដៃរបស់ អ្នកម�ើ លឃ�ើញថាមិ នកខ្វក់។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកលាងសម្អាតដៃរប
ស់ អ្នក ឬប្រើ ទឹកថ្នាំ ជូតដៃធ្វើឱ្យមានអនាម័ យ៖
• មុនពេលចូលទៅតំបន់ ដែលមានមនុស្សឯទ�ៀត

• មុនពេលប៉ ះពាល់ របស់ របរដែលមនុស្សឯទ�ៀតប្រើ ប្រាស់
• បន្ទាប់ ពីប្រើ បន្ទប់ ទឹក

• បន្ទាប់ ពីក្អក ឬកណ្
តាស់

• មុនពេលពាក់ ហ�ើយក្រោយពេលដោះស្រោមដៃ និ ងម៉ាស

ជ�ៀសវាងការចែករំ លែករបស់ របរក្នុងផ្ទះ

អ្នកមិ នគួរចែកចានបាយ កែវផឹ កទឹក ពែង សមកាំបិ តស្លាបព្រា កន្សែង ប្រដាប់ ប្រដាគ្រែ ឬរបស់ របរផ្សេងៗជាមួយមនុស្ស ឯទ�ៀត
នៅក្នុងផ្ទះរបស់ អ្នកឡ�ើយ។ បន្ទាប់ ពីប្រើ ប្រាស់របស់ ទាំងនេះ អ្នកគួរតែលាងសម្អាតវាឱ្យបានស្អាតហ្មត់ចត់ជាមួយសាប៊ូ និ ងទឹក
ឬប្រើ ម៉ាស៊ី នលាងចាន / ម៉ាស៊ីនបោកគក់។

ជំ ហានបង្ការសម្រាប់ អ្នកថែទាំ និ ងសមាជិ កគ្រួសារដែលបានបញ្ជាក់ ពីករណីនៃជំ ងឺ

គួរតែមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះដែលចាំបាច់ សម្រាប់ផ្តល់ការថែទាំដល់ អ្នកដែលនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេ និ ងអ្នកដែលមិ នអាចរកកន្លែង
ស្នា ក់នៅជំ នួសបាន។
អ្នកថែទាំ និ ងសមាជិ កគ្រួសារ គួរធ្វើតាមដំ បូន្មា នខាងក្រោមនេះ ដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយហានិ ភ័យនៃការឆ្លងរបស់ ពួកគេ។

Home isolation guidance for people confirmed to have COVID-19 (Coronavirus) infection
2 of 5
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx

Khmer

តាមដានរោគសញ្ញា

ប្រសិ នប�ើ អ្នកជាអ្នកថែទាំ ឬជាសមាជិ កគ្រួសារ ហ�ើយមានជំ ងឺគ្ រុនក្តៅ ក្អក ឈឺ បំពង់ ក ឬមានដង្ហើមខ្លី សូមទូរស័ ព្ទទៅ
វេជ្ជបណឌិត
្ របស់ អ្នក ឬមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ល�ើ កលែងតែវាជាការសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ (ពេលនោះអ្នកគួរហៅលេខ 000) ។
សូមប្រាប់ វេជ្ជបណឌិត
្ របស់ អ្នក ឬមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទា ន់ ថាអ្នកកំពុងថែទាំមនុស្សដែលបានបញ្ជាក់ថាមានជំ ងឺ COVID-19។ សូមប្រើ
ម៉ាសវះកាត់ពេលនៅក្នុងចំ ណោមមនុស្សឯទ�ៀត ឬពេលកំពុងចូលរ ួមក្នុងការថែទាំសុខភាព។

លាងសម្អាតដៃរបស់ អ្នក

លាងសម្អាតដៃរបស់ អ្នកឱ្យបានញឹកញាប់ និ ងយ៉ា ងហ្មត់ចត់ ជាមួយសាប៊ូ និ ងទឹកឱ្យបានយ៉ា ងហោចណាស់ ២០វិនាទី។
អ្នកអាចប្រើ ទឹកថ្នាំ អនាម័ យដែលមានជាតិអាល់ កុល ប្រសិ នប�ើ ដៃរបស់ អ្នកម�ើ លឃ�ើញថាមិ នកខ្វក់។ ជ�ៀសវាងការប៉ ះពាល់ ភ្នែក ច្រមុះ
និ ងមាត់របស់ អ្នកជាមួយដៃដែលមិ នបានលាងសម្អាត។ ត្រូវលាងសម្អាតដៃរបស់ អ្នកជានិ ច្ច មុនពេលពាក់ និ ងក្រោយ
ពេលដោះស្រោមដៃ និ ងម៉ាស។

ពាក់ ម៉ាសវះកាត់

ពាក់ម៉ាសវះកាត់ និ ងស្រោមដៃដែលប្រើ រ ួចបោះចោល នៅពេលអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ ជាមួយអ្នកដែលបានបញ្ជាក់ថាឆ្លងមេរោគ
ឬនៅពេលអ្នកប៉ ះពាល់ ឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយឈាម វត្ថុរាវនៃរាងកាយ និ ង / ឬវត្ថុរាវចេញពីដងខ្លួន ដូចជាញ�ើស ទឹកមាត់ កំហាក
ទឹកសំ បោរ កំអួត ទឹកនោម ឬរាគ។
• ត្រូវប្រាកដថាម៉ាសរបស់ អ្នកគ្របល�ើ ច្រមុះ និ ងមាត់របស់ អ្នកគ្រប់ ពេល

• បោះចោលម៉ាសវះកាត់ និ ងស្រោមដៃដែលប្រើ រ ួចបោះចោល ក្រោយពីបានប្រើ ប្រាស់ហ�ើយ
• លាងដៃរបស់ អ្នកភ្លា មៗ បន្ទាប់ ពីបានដោះម៉ាសវះកាត់ និ ងស្រោមដៃ។

លាងសម្អាតផ្ទៃក្នុងផ្ទះ

លាងសម្អាតផ្ទៃដែល “ប៉ ះពាល់ ច្រើ នជាងគេ” ទាំងអស់ ដូចជាតុវែង ផ្ទៃតុ ដៃទ្វា រ គ្រឿងដាក់ជាប់ មួយកន្លែងនៅបន្ទប់ ទឹក បង្គន់ ទូរស័ ព្ទ
ក្តា រចុច ថេប្លេត និ ងតុក្បែរគ្រែ យ៉ា ងហោចណាស់ ឱ្យបានម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយពាក់ស្រោមដៃដែលប្រើ រ ួចបោះ
ចោល។ ដូចគ្នានេះផងដែរ សម្អាតផ្ទៃណាមួយដែលអាចមានឈាម វត្ថុរាវនៃរាងកាយ និ ង / ឬវត្ថុរាវចេញពីដងខ្លួនដែល
ប្រឡាក់ល�ើ របស់ ទាំងនោះ។
• អានស្លា កផលិ តផលលាងសម្អាត ហ�ើយធ្វើតាមការណែនាំល�ើ ស្លា កផលិ តផលនោះ។ ស្លា កផលិ តផលមានការណែនាំ
សម្រាប់ ការប្រើ ប្រាស់ផលិ តផលលាងសម្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និ ងប្រសិ ទភា
អ្នក
្ធ ព រ ួមទាំងការប្ រុងប្រយ័ តដែល
្ន
គួរអនុវត្តនៅពេលប្រើ ប្រាស់ផលិ តផល ដូចជាការពាក់ស្រោមដៃ ឬអ�ៀមពាក់ការពារ ហ�ើយត្រូវប្រាកដថាតំបន់
មានខ្យល់ ចេញចូលល្អនៅពេលប្រើ ប្រាស់ផលិ តផល។
• ប្រើ ថ្នាំ សម្លាប់ មេរោគក្នុងផ្ទះ ឬថ្នាំ រាវធ្វើឱ្យសដែលបានលាយរ ួចនៅល�ើ ផ្ទៃរឹង។ ដ�ើ ម្បីបង្កើតថ្នាំ រាវធ្វើឱ្យសនៅផ្ទះ
បន្ថែមទឹកថ្នាំ ធ្វើឱ្យស១ស្លាបព្រា ទៅក្នុងទឹក៤ពែង។
• ពាក់ម៉ាសវះកាត់ និ ងស្រោមដៃដែលប្រើ រ ួចបោះចោល នៅពេលកំពុងចាប់ កាន់ របស់ របរដែលប្រឡាក់។
លាងសម្អាតដៃរបស់ អ្នកភ្លា មៗ បន្ទាប់ ពីដោះស្រោមដៃ និ ងម៉ាស។
• បោកគក់ខោអាវយ៉ា ងហ្មត់ចត់។

• ដោះចេញ និ ងបោកសម្អាតសម្លៀកបំ ពាក់ ឬប្រដាប់ ប្រដា គ្រែភ្លា មៗដែលមានឈាម វត្ថុរាវនៃរាងកាយ និ ង / ឬវត្ថុរាវ
ចេញពីដងខ្លួនដែលប្រឡាក់ល�ើ របស់ ទាំងនោះ។
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• អាន និ ងធ្វើតាមការណែនាំនៅល�ើ ស្លា ករបស់ បោកគក់ ឬរបស់ របរសម្លៀកបំ ពាក់ និ ងសាប៊ូបោកខោអាវ។ ជាទូទៅ លាងសម្អាត
និ ងសម្ងួតដោយមានសីតុណ្ហភាពកក់ក្តៅបំផុត ដូចបានណែនាំនៅល�ើ ស្លា កសម្លៀកបំ ពាក់។
• គួរលាងសម្អាតចានក្នុងម៉ាស៊ីនលាងចាន កន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ការបោះចោលវត្ថុដែលកខ្វក់

ដាក់ស្រោមដៃដែលប្រើ រ ួចហ�ើយអាចបោះចោលបាន ម៉ាសវះកាត់ និ ងរបស់ ដែលមានកខ្វក់ផ្សេងទ�ៀត ចូលក្នុងថង់ ធុងសំ រាម
មុនពេលបោះចោលជាមួយកាកសំ ណល់ កង
្នុ ផ្ទះផ្សេងទ�ៀត។ លាងដៃរបស់ អ្នកភ្លា មៗ បន្ទាប់ ពីបានចាប់ កាន់ របស់ ទាំងនេះ។

គន្លឹះជំ នួយសម្រាប់ អ្នក និ ងគ្រួសាររបស់ អ្នកដ�ើ ម្បីជួយស៊ូទ្រាំ នឹ ងការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេក្នុងផ្ទះ

ការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេក្នុងផ្ទះអាចជារ�ឿងគួរឱ្យភ័យខ្លាច ជាពិសេសសម្រាប់កុមារតូចៗ។ យ�ើ ងបានដាក់បញ្ចូលនូវគន្លឺះជំនួយមួយចំ នួន
សម្រាប់ ការស៊ូទ្រាំ៖
• និ យាយជាមួយសមាជិ កគ្រួសារឯទ�ៀតអំពីជំ ងឺ COVID-19 ដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយការថប់ បារម្ភ។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌ មាន
ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ និ ងទាន់ សម័ យនៅតាមវ៉ិបសៃថ៍ NSW Health - COVID-19 (Coronavirus)។
• ធានាដល់ ក្មេងតូចៗដោយប្រើ ភាសាសមស្របតាមអាយុ។

• រក្សាទម្លាប់ ប្រចាំថ្ងៃឱ្យបានទ�ៀងទាត់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

• រ�ៀបចំ ជាមួយនិ យោជិ ករបស់ អ្នក ដ�ើ ម្បីធ្ើ វការពីផ្ទះ ប្រសិ នប�ើ អាចធ្វើទៅបាន។

• ស្នើសំុឱ្យសាលារ�ៀនរបស់ កូនអ្នក ផ្គត់ផ្គង់កិច្ចការសាលា សន្លឹកកិច្ចការ និ ងកិច្ចការសាលាធ្វើនៅផ្ទះតាមប្រៃសណីយ៍ ឬអ៊ីមែល។

• គិតអំពីរប�ៀបដែលអ្នកបានស៊ូទ្រាំនឹ ងស្ថា នភាពលំ បាកពីអតីតកាល ហ�ើយធានាខ្លួនអ្នកថាអ្នកនឹ ងស៊ូទ្រាំនឹ ងស្ថា ន ភាពនេះផងដែរ។
សូមចងចាំថាការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេ នឹ ងមិ ននៅយូរទេ។
• រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិ កគ្រួសារ និ ងមិ ត្តភក្តិតាមរយៈទូរស័ ព្ទ អ៊ីមែល ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

ី ី ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ការរាំ លំ ហាត់ប្រាណល�ើ កម្រាល យូហ្គា
• ធ្វើលំហាត់ប្រាណឱ្យបានទ�ៀងទាត់នៅផ្ទះ។ ជម្រើ សអាចរ ួមមានឌីវឌ
ិ ទីធ្លា ខាងក្រោយផ្ទះ ឬការប្រើ ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនៅផ្ទះ ដូចជាការជិ ះកង់ នៅនឹ ងមួយកន្លែង ប្រសិ នប�ើ អ្នកមាន។
ការដ�ើ រជុំវញ
ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ គឺជាការ ព្យាបាលដែលបង្ហា ញភស្តុតាងសម្រាប់ ភាពតានតឹង និ ងការធ្លា ក់ទឹកចិ ត្ត។
• ស្នើសំុក្ រុមគ្រួសារ មិ ត្តភក្តិ ឬសមាជិ កគ្រួសារឯទ�ៀតឱ្យទៅយកគ្រឿងទេស និ ងថ្នាំ ពេទ្យជូនអ្នក។ ប្រសិ នប�ើ មិ នអាចធ្វើទៅបានទេ
អ្នកអាចបញ្ជាទិញគ្រឿងទេស និ ងថ្នាំ ពេទ្យ (រ ួមទាំងថ្នាំ តាមវេជ្ជបញ្ជា) តាមអនឡាញ ឬតាមទូរស័ ព្ទ។
• ចាត់ទុកការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេគឺជាឱកាសមួយ ដ�ើ ម្បីធ្ើ វកិច្ចការមួយចំ នួនដែលអ្នកមិ នដែលមានពេលធ្វើពីមុនៗ
លេងដូចជាល្បែងល�ើ បន្ទះក្តា រ កិច្ចការសិ ប្បកម្ម គំនូរ និ ងការអាន។

ត�ើ ខុំញ្ចាំបាច់ ត្វរូ ការធ្វើតេស្ត មុ នពេលចាកចេញពី ការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេឬទេ?

ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានសុខភាពល្អបន្ទាប់ ពី១៤ថ្ងៃ អ្នកមិ នតម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេសណា
មួយទេ មុនពេលចាកចេញពីការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេ។
្ត
ប្រសិ នប�ើ អ្នកវិវត្តទៅជារោគសញ្ញានៃការដកដង្ហើម ឬជំ ងឺគ្ រុនក្តៅ ក្នុងអំឡុងពេលនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេ សូមទាក់ទងវេជ្ជបណឌិត
្ របស់ អ្នក
ឬអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ តាមទូរស័ ព្ទលេខ 1300 066 055 ដ�ើ ម្បីទទួលបានការវាយតម្លៃ និ ងធ្វើតេសសម្រាប
្ត
់ ជម្ងឺ
COVID-19។
ទោះបីលទ្ឋផលតេស្តរបស់ អ្នកជាអវិជ្ជមានក្តី អ្នកនៅតែត្រូវការរក្សាការនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេសម្រាប់ អំឡុងពេលការនៅដាច់ ឆ្ងាយ
ពីគេ១៤ថ្ងៃដំ បូង។
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Khmer

ត�ើ នៅតែមានសំណួរ ឬត្រូវការការគាំទ្រទ�ៀតឬ ខណៈពេលនៅដាច់ ឆ្ងាយពីគេ?

ិ អូ ស្រ្តាលី )៖ 13 11 14
• Lifeline Australia (ខ្សែទូរស័ ព្ទសង្រ្គោះជី វត
សេវាកម្មគាំទ្រវិបត្តិដែលផ្តល់ការគាំទ្ររយៈពេលខ្លី នៅពេលណាមួយសម្រាប់ មនុស្សដែលមានការលំ បាកក្នុងការទប់ ទល់ដោះស្រាយ
ឬការរក្សាសុវត្ថិភាព។
• Kids Helpline: 1800 551 800
សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ តាមទូរស័ ព្ទ និ ងអនឡាញ ២៤ម៉ោ ង/៧ថ្ងៃ ឥតគិតថ្លៃ ជាឯកជន និ ងសម្ងាត់ សម្រាប់ មនុស្សវ ័យក្មេងដែល
មានអាយុពី៥ឆ្ំនា ទៅ២៥ឆ្ំនា ។
• NSW Mental Health Line: 1800 011 511
ិ
សេវាកម្មទូរស័ ព្ទសម្រាប់វបត្តិស
ុខភាពផ្លូវចិ ត្ត នៅរដ្ឋញូវសៅវែល។
• សូមទូរស័ ព្ទមក National Coronavirus Health Information (ព័ ត៌មានសុខភាពជាតិ សតី ្ពីវរី ុសកូ រណា)
លេខ
៉ូ
1800 020 080។

សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម

ិ សៃថ៍ NSW Health - COVID-19 (Coronavirus)។
ចូលម�ើលនៅតាម វ៉ប
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