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រ� ូ� (COVID-19) - �រពិនិត្យជំងឺេ�
មន� ីរេពទ្យស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នពិ�រ�ព។
ែខឧស� ��2
ំ 018 – ឯក�រេ�ះពុម�ផ�យេលខ#7154.06 - Cambodian
េវជ�បណ�ិតនិងមន� ីរេពទ្យមួ យចំនួន �នវ ��ន “�មមិនឲ្យ�នអ� កចូ លសួ រសុខទុក�”
េ�យ�រែតជំងឺCOVID-19។ រដ� �លីហ��៉ �នេផ�ើលិខិតមួ យច�ប់ 1 េ��ន់មន� ីរេពទ្យ
និងេវជ���នែថ� ំសុខ�ពេផ្សងេទៀតអំពី វ ��នេនះ។ លិខិតេនះសរេសរ�អ� កែដល�ន
ពិ�រ�ព េពលខ� ះ�ំ�ច់្រត�វ�ំយកអ� កជួ យ�ំ្រទ��ក់មក�មួ យពួ កេគេ��ន់មន� ីរេពទ្យ
ឬេវជ�បណ�ិត។ សំេ�ចម� ងមួ យច�ប់ៃនលិខិតេនះ គឺស�ិតេ�ែផ� ក�ងចុងៃនឯក�រេនះ។
សូ ម�ន�បន� េដើម្បីែស� ងយល់ពីសិទ�ិ្រសបច�ប់របស់អ�ក។
0

អ� កជំងឺែដល�នពិ�រ�ព �ច�នអ� កជួ យ�ំ្រទ��ក់េ��មួ យពួ កេគ េ�េពល�
�ំ�ច់ស្រ�ប់ទទួ ល�ន�រែថ� ំេ�យេស� ើ�ព
 អ� កជំងឺែដល�នពិ�រ�ព�គេ្រចើន ្រត�វ�រអ� កជួ យ�ំ្រទ��ក់េ�េពលពួ កេគេ�
ក��ងមន� ីរេពទ្យ។
→ មន� ីរេពទ្យនិងេវជ� បណ�ិត ្រត�វែតផ� លឲ
់ ្យអ� កែដល�នពិ�រ�ព្រគប់រ ូបនូ វ
“�រ��ស់ប�រសម្រសប”
�
ែដលពួ កេគ្រត�វ�រេដើម្បីទទួ ល�ន�រែថ� ំេ�យេស� ើ�ព
។
→ “�រ��ស់ប�រសម្រសប”
�
គឺ��រ��ស់ប�រែដលអ�
�
ក�នពិ�រ�ព្រត�វ�រេដើម្បីឲ្យ
�ន�ពេស� ើ��។ ឧ�ហរណ៍ទីមួយ គឺ្រត�វអនុ��តឲ្យអ� ក�នអ� កជួ យ�ំ្រទ��ក់
េ��មួ យអ� កេ�ឯមន� ីរេពទ្យ។
→ អ� កជួ យ�ំ្រទ��ក់ �ចជួ យអ� ក�មរេបៀបេផ្សងៗដូ ច�៖
 �រពិ�ក� ឬ្រ�្រស័យ�ក់ទង�មួ យអ� កដៃទ។
 េធ� ើដំេណើរេចញចូ លបន� ប់របស់អ�ក និងមន� ីរេពទ្យ។
 �ន�រម� ណ៍ធូរេស្បើយ និងមិនសូ វ្រព� យ�រម� ។
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Department of Public Health, All Facilities Letter 20-38.1, Visitor Limitations Guidance
(May 2, 2020) at https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-20-38.aspx
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 ជួ យ អ� កក�� ងប�� មួ យចំ នួនដូ ច��រទទួ ល �ន��រ និ ង �ររក�
អ�ម័យ។
→ អ� កជួ យ�ំ្រទ �ច�អ� កែថ� ំ��ល់ខ� �នរបស់អ�ក ស�ជិក្រគ� �រ មិត�ភក� ិ ឬ
អ� កេមើលែថ� ំេផ្សងេទៀត។
អ� កជួ យ�ំ្រទ មិន�ច�នជំងឺេ�ះេទ េហើយ្រត�វែត�ក់�៉ស់
 អ� កជួ យ�ំ្រទរបស់អ�ក មិន្រត�វ�នជំងឺ COVID-19 ឬ�នេ�គស���មួ យៃនជំងឺ
COVID-19 េ�ះេទ។ មន� ីរេពទ្យ និងេវជ� បណ�ិត ទទួ ល�ន�រអនុ��តឲ្យពិនិត្យអ� កជួ យ
�ំ្រទេដើម្បីរកេមើលជំងឺ COVID-19។
 អ� កជួ យ�ំ្រទ ្រត�វែតអនុវត� �មវ ��នស� ីពីស��រៈ�រ�រ��ល់ខ� �ន។ ស��រៈេនះ ្រត�វ�ន
េ��ត់េ�យខ� �
ី “PPE”។
→ �៉ស់ និងេ្រ�មៃដ គឺ�ឧ�ហរណ៍ៃនស��រៈ�រ�រ��ល់ខ� �ន។ អ� កជួ យ�ំ្រទអ� ក
្រត�វែត�ក់ស��រៈ�រ�រ��ល់ខ� �ន ្របសិនេបើមន� ីរេពទ្យ ឬេវជ� បណ�ិត្រ�ប់ពួកេគ
ឲ្យ�ក់។
→ អ� កជួ យ�ំ្រទ គប្បី្រត�វយក�៉ស់ ឬេ្រ�មៃដ��ល់ខ� �នរបស់ពួកេគមក�មួ យ។
្របសិនេបើអ�កជួ យ�ំ្រទមិន�នរបស់��ល់ខ� �នេទ ពួ កេគគប្បី្រត�វសុំស��រៈមួ យ
ចំនួនេ�កែន� ងចុះេ��ះអ� កមកសួ រសុខទុក�។
អ� កជំងឺែដល�នពិ�រ�ព �ចេធ� ើ�រេ�� វ �េដអូ ឬ�រេ�ទូ រសព� េ�យ�នជំនួយ និង
េពលេវ�បែន� ម ្របសិនេបើ�ំ�ច់
 អ� ក�ចេធ� ើ �រេ�ទូ រ សព� � វ �េដអូ និ ងេ�ទូ រ សព� េ�យេ្របើ ទូរ សព� ឬេថបេលត ឬ
កុំព� ្យ ទ័រ ។
 អ� ក�ចនឹង្រត�វ�រជំនួយក��ង�រេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� កុំព� ្យរទ័រ េថបេលត ឬឧបករណ៍េផ្សង
េទៀត។ ជំនួយ� ំងេនះ �ចរ ួម�ន៖
→ បុគ�លិកបេ្រមើ�រែដល្រត�វជួ យអ� កក��ង�រេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� េថបេលត ឬកុព
ំ � ្យទ័រ។
→ េអ្រកង់ធ�
ំ ងមុន ឬទូ រសព� � វ �េដអូ (videophone) ឬអ� ៗ
ី េផ្សងេទៀតស្រ�ប់
ពិ�រ�ពរបស់អ�ក។
→ េពលេវ�បែន� ម�មួ យនឹងកុំព� ្យទ័រ ឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀតែដលមន� ីរេពទ្យ�ន
េហើយអនុ��តឲ្យអ� កជំងឺេ្របើ្រ�ស់។

វ ��នស� ីពីអ�កសួ រសុខទុក� គប្បីផ្សព� ផ�យ���រណៈ
 មន� ីរេពទ្យនិងេវជ� បណ�ិត ្រត�វែត្រ�ប់អ�កនិង្រគ� �រអ� កអំពី វ ��នស្រ�ប់អ�ក
មកសួ រសុខទុក�របស់ពួកេគ� ំងអស់។ វ ��នេនះ គប្បីប រ ��យអំពីអ�កជួ យ�ំ្រទស្រ�ប់
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អ� កែដល�នពិ�រ�ព។ វ ��នេនះ គប្បី្រត�វបរ ��យផងែដរអំពីស��រៈ PPE ដូ ច�
�៉ស់ ឬេ្រ�មៃដ�េដើម។
 មន� ីរេពទ្យ និងេវជ� បណ�ិត គប្បី�ក់�ំង��កស��ស� ីពីអ�កមកសួ រសុខទុក�េ��ម
អ�រ េ�ក��ងទី��ចំណត និងេ�ទីកែន� ងែដលអ� កេធ� ើដំេណើរចូ ល។ ពួ កេគគប្បីបេ��ះ
ផ្សព� ផ�យ វ ��នរបស់ពួកេគ�មអន�ញ និងេ�េលើប�
� ញសង� ម Facebook,
Instagram និងេ�ទីកែន� ងេផ្សងេទៀត។ ពួ កេគ្រត�វ្រ�កដ�អ� ក�ចយល់ច�ស់
ពី វ ��ន� ំងេនះ។
េយើងខ��ំេ�ទីេនះេដើម្បីផល
� ់ជំនួយ
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