
១  សេចក្តីណែនាំេាំរាប់អ្នក្ឆ្លង និង អ្នក្រេ់សៅជាមួយ (សេចក្តីណែនាំទូសៅ) 
 

អ្នក្បានស្វើសេេស ើញ វជិ្ជមាន COVID-19 ។ សយើងេូមជូ្នពរអ្នក្សោយឆាប់ជាេះសេបើយ ស ើយ សយើងេូមជូ្នដាំែឹងដល់អ្នក្ និង អ្នក្ណដលរេ់សៅជាមួយអ្នក្ 
អ្ាំពីការ ស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ និង ការពាបាល។ ការណែនាំសនះត្េូវបានជូ្នដាំែឹងដល់អ្នក្ណដលឆ្លងបណ សណ ះ ដូសចនះេូម្តល់ពេ៌មាន ខាងសត្កាមសៅកាន់អ្នក្ណដល 
រេ់សៅជាមួយ របេ់អ្នក្្ង។ 
 

* េថិេសត្កាមការណក្េត្មូវនសពលអ្នគេ សោយសារការផ្លល េ់បតូរសោលការែ៍ណែនាំ 
 

� អ្នក្ឆ្លង 
□ (ការណែនាំពីការពាបាល) បាំណបលង អូ្មីត្ក្ុងមិនមានភាព្ងន់្ងរដូចបាំណបលង ណដលត្ត សទ ដូសចនះ អ្នក្ណដលមិនមានសរាគេញ្ញា  និង អ្នក្ណដលមានសរាគេញ្ញា ស្រសាល 
អ្នក្ោចជាេះសេបើយត្តមរយះការពាបាលត្តមសរាគេញ្ញា  ដូចជា ការសត្បើថ្ន ាំបញ្ ះក្សតត  និងថ្ន ាំត្េជាក់្។ 
 េត្មាក្ និង ពិសាទឹក្សោយបានសត្ចើន 

 ត្បេិនសបើអ្នក្មានសរាគេញ្ញា  ត្េូវសត្បើត្បាេ់ថ្ន ាំបាំបាេ់ការឈចឺាប់ ថ្ន ាំបនថយត្គនុសតត  ឬ ថ្ន ាំត្េជាក់្ទូសៅ 

* ស ះជាយណងណក៏្សោយត្ក្ុមណដលមានហានិភ័យខ្ពេ់ណដលោចវវិេតសៅជាសរាគេញ្ញា ្ងន់្ងរត្េូវេត្មូវសោយសត្បើថ្ន ាំត្បឆាាំងណដលមានការណែនាំ (ថ្ន ាំ)  

ត្បេិនសបើអ្នក្ត្េូវការ ការពាបាលសោយមានសរាគេញ្ញា ដូចជាត្គុន មាន ការត្បឹក្ា និងសវជ្ជបញ្ញជ  សៅសលើទូរេ័ពទ 
* មិនមានបង់ត្បាក់្ម ន  co-payment េត្មាប់ការពាបាល ក់្ទងនឹង COVID-19 

 

< ការណែនាំពីការពាបាលសៅ្ទះ > 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ (ការណែនាំការរេ់សៅសោយណឡក្) សោយសារមានការត្បឈមក្ន ងការឆ្លងរាលោលសៅអ្នក្ដទទរ ូេដល់៧ទងង រាប់ចាប់ត្តាំងពីទងងត្បមូលេាំណក្ រ ូេដល់សពល
ណដលសរាគវនិិចជ័យត្េវូបានបញ្ញជ ក់្ េូមសមត្តត រេ់សៅសោយណឡក្សៅ្ទះ (មជ្ឈមែឌ លពាបាលជី្វេិ ឬ មនទីរសពទយពិសេេ) 
 សដើមបីការពារការឆ្លងរាលោល េូមសមត្តត ក្ ាំសចញសត្ត និង សាន ក់្សៅក្ន ង្ទះ។ សត្បើត្បាេ់ បនទប់ទឹក្ និង របេ់សត្បើត្បាេ់ោច់សោយពីអ្នក្ណដលរេ់សៅជាមួយ 

ស ើយក្ ាំ ក់្ទងពួក្សគញឹក្ញាប់ 

* ត្បេិនសបើសលមើេចាប់ េត្មូវសោយស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ អ្នក្ោចមានស េត្ព មទែឌ  និង ផ្លក្ពិន័យត្តមចាប់ការពារសរាគឆ្លង  

ការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្នឹងត្េវូបានបញ្ប់ * សៅអ្ត្ាត្េ (២៤:00) ក្ន ងទងងទី៧ រាប់ពីទងងយក្េាំណក្ ស ើយោម នការសេេម នសពលបញ្ប់សនះសទ។ 

*ការណែនាំពីការត្បុងត្បយ័េនេាំរាប់សពល៣ទងងបនទ ប់ពីបញ្ប់ការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្៖ អ្នក្ោចសចញសៅសត្តរមួមាន សៅស្វើការ និង សាលាសរៀន បណ ណនតត្េូវពាក់្មាណេ KF94 

(ឬ) មាណេណដលមានគ ែភាពត្បណ ល ហាមខាេខ្លួនឯងពីការសត្បើត្បាេ់ (សៅ) ក្ណនលងណដល មានឱកាេខ្ពេ់ទនការឆ្លង (ក្ណនលងមានការសត្បើត្បាេ់រមួ 
ក្ណនលងងាយក្ន ងការឆ្លង -ល-) និង ហាមសៅការត្បមួល្ត ាំ ឯក្ជ្ន។ 

 សយើងេ ាំការេ ការពីអ្នក្ជ្មងឺ  សោយជួ្យណចក្រ ាំណលក្ការណែនាំពីការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្សនះជាមួយអ្នក្ណដលរេ់សៅជាមួយ
ដូសចនះការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ោចត្េវូបានេសងេេស ើញ។ 

  

-អ្នក្រេ់សៅជាមួយ 

 

□ (ការណែនាំការរេ់សៅសោយណឡក្) សោយោចមានការឆ្លងខ្ពេ់ពីការបណះពាល់សមសរាគត្តមរយះការរេ់សៅជាមួយោន ម ន និងសត្កាយពីដឹងថ្ឆ្លង និង 
អ្ាំឡ ងសពលមួយទនការឆ្លងខ្ពេ់ េូមសមត្តត រេ់ោច់សោយណឡក្ ត្តមោន និងស្វើណេេសោយខ្លួនឯង។ 

 េត្មាប់អ្នក្រេ់សៅជាមួយ េូមសៅស្វើសេេ PCR ភាល មៗបនទ ប់ពីមានការបញ្ញជ ក់្ដឹងថ្មានអ្នក្ឆ្លង ត្េវូេត្មាក្ពាបាលសៅ្ទះ។ 

 រយះសពលចត្តត ឡីេ័ក្គឺដូចោន ជាមួយនឹងអ្នក្ឆ្លងសលើក្ទីមួយណដរ* ស ើយនឹងត្េវូអ្ន វេតចាប់ពីទងងចត្តត ឡីេ័ក្របេ់អ្នក្ឆ្លងរ ូេដល់សពលណដលចត្តត ឡីេ័ក្
ត្េវូបានបញ្ប់។ 

* បញ្ប់សៅអ្ត្ាត្េ (២៤:00) ក្ន ងទងងទី៧ រាប់ពីទងងយក្េាំណក្របេ់អ្នក្្ទ ក្ជ្មងឺ។ 

- ស ះជាយណងណ អ្នក្រេ់សៅជាមួយណដលបានចាក់្វណក់្សាាំងត្េូវបានអ្ន ញ្ញា េសោយសចញសៅសត្តសោយសលើក្ណឡងពីការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្។ 

※ ត្បេិនសបើមានក្រែីមានអ្នក្ឆ្លងងមីមាន ក់្ក្ន ងចាំសណមអ្នក្រេ់សៅជាមួយ អ្នក្ឆ្លងសនះនឹងត្េវូសៅោច់សោយណឡក្ងមីេាំរាប់ខ្លួនោេ់រយះសពល៧ទងង 
ស ើយោម នការបណនថមចាំនួនទងងទនការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្បណនថមចាំសពាះអ្នក្រេ់សៅជាមួយដទទស្េងសទៀេសទ។ 

 អ្ាំឡ ងសពលចត្តត ឡីេ័ក្ អ្នក្ោចអ្ន ញ្ញា េសោយសចញសៅសត្តេត្មាប់ណេក្រែីេាំខាន់ដូចជាសៅជួ្បមួយទល់មួយសដើមបសី្វើការពាបាលសៅសពទយ និង គលីនិច ទិញ 
ឬ ទទួលថ្ន ាំ និង ទិញរបេ់សត្បើត្បាេ់ក្ន ងរយះសពល២សមាណងក្ន ងមួយទងង។ 

* ត្បេិនសបើអ្នក្ោចសត្បើឧបក្រែ៍ស្វើសេេតសោយខ្លួនឯង សយើងណែនាំសោយសចញសត្តបនទ ប់ពីណឆ្ក្ស ើញលទធ្លអ្វជិ្ជមាន និង ណែនាំសោយទិញរបេ់សត្បើត្បាេ់
ចាាំបាច់ត្តមអ្នឡាញជាម ន។ 

ការសៅោច់សោយណឡក្ និង ត្តមោននឹងត្េវូសលើក្* ត្បេិនសបើលទធ្ លសេេ PCR អ្វជិ្ជមានម នសពលបញជ ប់។ 
 
 

បញ្ញជ ក់្ថ្បាន
ឆ្លងជ្មងឺ 

ច ះស ម្ ះ 
ឯក្សារេទង់  
អ្ាំពីអ្នក្ឆ្លង 
សោយខ្លួនឯង 

ត្ក្មុណង ាំ្មមត្ត 

ត្ក្មុណង ាំយក្ចិេតទ ក្ោក់្ 

ត្បឹក្ាត្តមរយះទូរេ័ពទ និង 
សចញសវជ្ជបញ្ញជ សោយសាថ ប័នសវជ្ជសាស្រេត្ មមត្ត 

ការត្បឹក្ាជាមួយមជ្ឈមែឌ លត្បឹក្ាសវជ្ជសាស្រេតេត្មាប់ 
ការពាបាលត្តម្ទះ 

សាថ ប័នសវជ្ជសាស្រេតណង ាំេ ខ្ភាពត្តម្ទះ 
ត្តមោនេ ខ្ភាព ២ដង ក្ន ង ១ទងង 



*ការណែនាំពីការត្បងុត្បយ័េនេាំរាប់សពល៣ទងងបនទ ប់ពីបញ្ប់ការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្៖ អ្នក្ោចសចញសៅសត្តរមួមាន សៅស្វើការ និង សាលាសរៀន បណ ណនតត្េូវពាក់្មាណេ KF94 (ឬ) 
មាណេណដលមានគ ែភាពត្បណ ល ហាមខាេខ្លួនឯងពីការសត្បើត្បាេ់ (សៅ) ក្ណនលងណដល មានឱកាេខ្ពេ់ទនការឆ្លង (ក្ណនលងមានការសត្បើត្បាេ់រួម ក្ណនលងងាយក្ន ងការឆ្លង 
-ល-) និង ហាមសៅការត្បមួល្ត ាំ ឯក្ជ្ន។ 

□ (ការត្គប់ត្គងេ ខ្ភាព) ជាសរៀងរាល់ត្ពឹក្និងលាង ច េូមណឆ្ក្េ ខ្ភាពរបេ់អ្នក្អ្ាំពីសរាគេញ្ញា េងេយ័ស្េងៗរបេ់ COVID-19 និង ទទួលការត្េេួពិនិេយ
េ ខ្ភាពត្បេិនសបើមានសចញសរាគេញ្ញា ។ 

 េញ្ញា េងេយ័របេ់ COVID-19* រមួមានសតត ខ្លួន (37.5℃) ក្អក្ ពិបាក្ដក្ដសងហើម ត្េជាក់្ ឈសឺាច់ដ ុំ ឈកឺ្បាល ឈកឺ្ប បាត់ក្បលិននិង រសជាតិ។ 

* ក្ ាំសចញសៅសត្តត្បេិនសបើអ្នក្មានសរាគេញ្ញា  COVID-19 

 សៅមែឌ លេ ខ្ភាពសាារែះមួយសដើមបសី្វើសេេ PCR។ 

- ត្េវូត្បាក្ដថ្ត្េវូអ្ន វេតត្តមចាប់ទនការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ផ្លទ ល់ខ្លួនសោយបានមណេ់ចេ់ ដូចជាការពាក់្មាណេ KF94 និង ស្វើដាំសែើ រសោយសងមើរសជ្ើង សោយយនតយនត
ផ្លទ ល់ខ្លួន ឬ ត្តក់្េ ីរបេ់អ្នក្ចត្តត ឡីេ័ក្។ 

 

ត្បេិនសបើអ្នក្មានេាំែួរអ្ាំពីការរេ់សៅត្បចាាំទងង រសបៀបសត្បើត្បាេ់សេវក្មមវជិ្ជសាស្រេត រយះសពលទនការស្វើ/បញ្ប់ការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ -ល- បណនថមពីការពិសត្ោះ
វជិ្ជសាស្រេត េូមទាំនក់្ទាំនងសៅកាន់មជ្ឈមែឌ លពីការពាបាលត្តម្ទះ ‘Administrative Information Center for Home treatment’

ដាំសែើ រការសោយរោា ភិបាលក្ន ងេាំបន់នីមួយៗ។ 

 

◈ សេើត្េវូស្វើដូចសមតចសៅសពលមានសត្ោះ្មមជាេិដូចជាមានសត្ោះរញជួ យដីសក្ើេសឡើង! 
• សៅសពលមានសត្ោះ្មមជាេិដូចជា រញជួ យដី េូមអ្ន វេតត្តមការណែនាំេាំរាប់ការសត្េៀមខ្លួនក្ន ងសត្ោះ្មមជាេិ (ឧ  រែ៏ 

ការពារខ្លួនអ្នក្សោយេថិេសៅសត្កាមេ ណដលរងឹមាាំ។ 

• អ្ាំឡ ងសពលពាបាលសៅ្ទះ ត្បេិនសបើមានការលាំបាក្ក្ន ងការសាន ក់្ក្ន ង្ទះសៅសពលមានសត្ោះ្មមជាេិដូចជារញជួ យដី អ្នក្ោចជ្សនលៀេខ្លួនមក្សត្ត។ 

• សៅសពលជ្សនលៀេខ្លួនមក្សត្ត ត្េវូត្បាក្ដថ្ពាក់្មាណេ និង និយយជាមួយអ្នក្ដទទេិចេួច។ 

 

២  ការណែនាំពីការពាបាលសៅ្ទះ (ត្ក្មុណង ាំយក្ចិេតទ ក្ោក់្)  

* េថិេសត្កាមការណក្េត្មូវនសពលអ្នគេ សោយសារការផ្លល េ់បតូរសោលការែ៍ណែនាំ 
 
� ការត្េេួពិនិេយេ ខ្ភាព 

 េត្មាប់អ្នក្ណដលពាបាលសោយខ្លួនឯងសៅ្ទះ េូមេសមលើងក្មមវ ិ្ ីទូរេពទ័េត្មាប់ជ្ាំនួយក្ន ងការពាបាលវជិ្ជសាស្រេតសោយសត្បើអ្ក្េរ (URL) or QR កូ្ដ ស្ងើ 
េត្មាប់ការណែនាំពីការពាបាលត្តម្ទះ។ 

 វេ់ពេ៌មានេ ខ្ភាពរបេ់អ្នក្ជាសរៀងរាល់ទងង (ក្សតត រាងកាយ េមាព េ្ម ចងាវ ក់្សបះដូង េិេថិភាពអ្ ក្េ ីណេន និង ជាេិេេរក្ន ង្ម -ល-) និង 
បញួ្លពេ៌មាន ាំងសនះចូលសៅក្ន ងក្មមវ ិ្ ី។ 

 ត្បេិនសបើអ្នក្ទទួលបាន ក្ញ្ប់សេេពាបាលសៅ្ទះ1), 2), អ្នក្ោចសត្បើត្បាេ់វសដើមបីវេ់ក្សតត រាងកាយ និង េិេថិភាពអ្ ក្េ ីណេន។ 

១) ណទមណូណមណត្េ ថ្ន ាំបញ្ ះក្សតត  ណមណត្េេត្មាប់វេ់េិេថិភាពអ្ ក្េ ីណេន ថ្ន ាំេាំរាប់លាងេមាអ េសមសរាគ និង ក្ញ្ប់សេេផ្លទ ល់ខ្លួន (េត្មាប់អ្នក្រេ់សៅជាមួយ) 
២) (េត្មាប់ក្ មារ) ណទមណូណមណត្េ ថ្ន ាំបនថយត្គុនសតត  ថ្ន ាំត្េជាក់្ ក្ញ្ប់សេេផ្លទ ល់ខ្លួន (េត្មាប់អ្នក្រេ់សៅជាមួយ) –្តល់សោយរោា ភិបាលក្ន ងេាំបន់ត្តមការសេនើរេ ាំ
របេ់ោណពាបាល។ 

- ការណែនាំពីការពាបាល 

សៅសពលមានសរាគេញ្ញា សក្ើេសឡើង  

 (១)  េូមសត្បើត្បាេ់ថ្ន ាំណដលមានសៅក្ន ងក្ញ្ប់សេេសៅ្ទះ។ 

 (២) ត្បេិនសបើចាាំបាច់ អ្នក្ោចទទួលសៅការពិសត្ោះត្តមទូរេពទ័ និង សវជ្ជបញ្ញជ ពី មជ្ឈមែឌ លសវជ្ជសាស្រេតត្គប់ត្គងការពាបាលសៅ្ទះ។ 

 (៣) ត្បេិនសបើអ្នក្ត្េូវការ ការពាបាលសោយផ្លទ ល់ េូមសៅ មជ្ឈមែឌ លពាបាលអ្នក្ជ្ាំងឺសត្តរយៈសពលខ្លី*។ 

*បនទ ប់ពីក្ក់្ទ ក្ េូមស្វើដាំសែើ រសងមើរសជ្ើង យនយនតផ្លទ ល់ខ្លួន (សបើក្សោយខ្លួនឯង) ឬ សត្បើត្បាេ់ត្តក់្េ ីេាំរាប់អ្នក្ចត្តត ឡីេ័ក្ ស ើយពាក់្មាណេ KF94។ 

 ថ្ន ាំសលបត្តមមាេ់ (Palrovid) ោចត្េវូបានសចញសវជ្ជបញ្ញជ សត្កាមការវនិិចឆ័យរបេ់សវជ្ជបែឌិ េ។ 

* សទៀម រសោយមានការត្បុងត្បយ័េនចាំសពាះការសត្បើថ្ន ាំស្េងណដលត្បឆាាំងោន ក្ន ងសពលណេមួយ មានសរាគសខ្ាយេត្មងសនម និងសខ្ាយសងលើម្ងន់្ងរ 
ោចនឹងត្េូវហាមមិនសោយសត្បើ ឬ កាេ់បនថយសោយមានការណែនាំ។ 

 សៅសពលមានការបនទ ន់ េូមត្បញាប់ ក់្ទង ណខ្េជ្ាំនួយបនទ ន់ទនក្មមវ ិ្ ីជ្ាំនួយសវជ្ជសាស្រេត ឬ Home Treatment Promotion Team*. 

*សយងសៅសលខ្ណដលបាន្ដល់ជូ្នសៅសលើសារជាអ្ក្េរណដលបានស្ញើសោយមែឌ លេ ខ្ភាពសាារែៈ។ 

 
※ ឧ  រែ៏ទនការជូ្នដាំែឹងពីការពាបាលសៅ្ទះ (○○-gu Home Treatment Promotion Team) 

★★២៤សមាណង-សមាណងសេសៅបនទ ន់★★ (១) ○○ មនទីរសពទយ 000-000-0000/ (២) ○○-gu Home Treatment Promotion Team 

000-000-0000 (៣) សពលសេសៅសលខ្ ១១៩ េត្មាប់សាថ នភាពោេននេូមត្បាក្ដស ម្ ះរបេ់អ្នក្ ○○○ និង អ្នក្ក្ាំព ងទទួលសៅការពាបាលសៅ្ទះ។ 

   

※ សរាគេញ្ញា  ក់្ទងនឹងការបនទ ន់ 

- ត្បេិនសបើអ្នក្ច ក្ត្ទូង ឬ មានោរមមែ៏ថ្េឹង 

- ត្បេិនសបើអ្នក្មិនចាំណាំមន េេ និង និយយមិនដឹងអ្វី 
- ត្បេិនសបើអ្នក្បនតសដក្ស ះបីជាអ្នក្ភាង ក់្ពីដាំសែក្ 

- ត្បេិនសបើត្ក្ចក្ ឬ បបូរមាេ់របេ់អ្នក្សៅជាសេលក្សាល ាំង ឬ ពែ៌សខ្ៀវ 



ត្បេិនសបើអ្នក្មានេាំែួរអ្ាំពីការរេ់សៅត្បចាាំទងង រសបៀបសត្បើត្បាេ់សេវក្មមវជិ្ជសាស្រេត រយះសពលទនការស្វើ/បញ្ប់ការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ -ល- បណនថមពីការពិសត្ោះ
វជិ្ជសាស្រេត េូមទាំនក់្ទាំនងសៅកាន់មជ្ឈមែឌ លពីការពាបាលត្តម្ទះ ‘Administrative Information Center for Home treatment’

ដាំសែើ រការសោយរោា ភិបាលក្ន ងេាំបន់នីមួយៗ។ 

 
 ស្វើការវនិិចឆ័យេ ខ្ភាព្លួវចិេតសោយខ្លួនឯងពីរដង (រាប់ចាប់ពីសពលទទួលការពាបាលសៅ្ទះ ទងងចាប់ស្តើម + ៥ ទងង) ត្តមរយះមជ្ឈមែឌ លពាបាលសៅ្ទះ និង 

ត្បព័នធត្ទត្ទង់ការពាបាលសៅ្ទះ។ ត្បេិនសបើចាាំបាច់ អ្នក្ោចទទួលបានសៅការត្បឹក្ា្លូវចិេតសោយសេនើរេ ាំសៅកាន់ត្ក្មុការងារការពាបាលសៅ្ទះ ឬ 
ទូរេ័ពទសៅមជ្ឈមែឌ លេ ខ្ មាលភាពក្ន ងេាំបន់ (1577-0199, សបើក្២៤សមាណង). 

 

៣  ការណែនាំពីការពាបាលសៅ្ទះ (ត្ក្មុណង ាំ្មមត្ត) 

* េថិេសត្កាមការណក្េត្មូវនសពលអ្នគេ សោយសារការផ្លល េ់បតូរសោលការែ៍ណែនាំ 
 
� ការត្គប់ត្គងេ ខ្ភាព 

 ត្តមោនេ ខ្ភាពរបេ់អ្នក្សៅសពលឈប់េាំរាក្។ ត្បេិនសបើចាាំបាច់ អ្នក្ោចទទួល ការត្បឹក្ាត្តមទូរេ័ពទ និង សវជ្ជបញ្ញជ  ត្តមរយះមនទីរសពទយក្ន ងេាំបន់ និង គលីនិច 
និង គលីនិចពាបាលសរាគ្លូវដសងហើម។ 

- ពេ៌មានការត្បឹក្ា និង ការពាបាល 

 ត្បេិនសបើអ្នក្ត្េវូការ ការពាបាល អ្នក្ោច ទទួលការត្បឹក្ាត្តមទួរេ័ពទ និងសវជ្ជបញ្ញជ * ពីមនទីរសពទយ ឬ គលីនិចក្ន ងេាំបន់ គលីនិចខាង្លូវដសងហើម និង 
មជ្ឈមែឌ លសវជ្ជសាស្រេតពិសេេេត្មាប់េាំណ  ាំ្លួវដសងហើម។ 

* ការត្បឹក្ាត្តមទូរេ័ពទ និង សវជ្ជបញ្ញជ ោចបានណេមតងក្ន ងមួយទងង (២ដង ក្ន ងមួយទងងេត្មាប់ក្ មារ្ទ ក្ជ្មងឺោយ សត្កាម ១១ឆាន ាំ (មិនណមនជាក្មមវេថ ទនការទទួលថ្ន ាំបងាេ សទ) 
មិនត្េវូការចាំណយត្បាក់្បណនថម 

** អ្នក្ោចណឆ្ក្ទីត្តាំងមជ្ឈមែទ លសវជ្ជសាស្រេតជិ្េបាំ  ្េសៅសលើសវបសាយសេវពិនិេយ និងវយេទមលការានរាណ ប់រងេ ខ្ភាព (www.hira.or.kr) 

- ត្បេិនសបើអ្នក្ ត្េវូការជួ្បពាបាលសោយផ្លទ ល់ អ្នក្ោចសៅមជ្ឈមែឌ លពាបាលអ្នក្ជ្ាំងឺសត្តរយៈសពលខ្លី * បនទ ប់ពីការក្ក់្។ 

* អ្នក្ោចសៅមជ្ឍមែឌ លសវជ្ជសាស្រេតសោយសងមើសជ្ើង សោយយនយនតផ្លទ ល់ខ្លួន (សបើក្បរសោយខ្លួនឯង) ឬ ត្តក់្េ ីេាំរាប់អ្នក្ចត្តត ឡីេ័ក្។ ក្ន ងក្រែីសនះ អ្នក្ត្េូវណេ
ពាក់្មាណេ KF94។ 

 ត្បេិនសបើអ្នក្ទទួលបានសវជ្ជបញ្ញជ ត្តមរយះការត្បឹក្ាត្តមទូរេ័ពទ េូមសោយត្គសួាររបេ់អ្នក្ និង អ្នក្ណដលរេ់សៅជាមួយអ្នក្ោចទទួលវ 

- ត្បេិនសបើវពិបាក្េាំរាប់អ្នក្រេ់សៅជាមួយអ្នក្ក្ន ងការទទួលវ េូមសោយសគបញូ្នពីឱេងសាថ ន។ 

* អ្នក្ោចណឆ្ក្បញជ ីអ្ាំពី ឱេងសាថ នណដលោចសចញ និង បញូ្នសវជ្ជបញ្ញជ ថ្ន ាំេត្មាប់ការពាបាលសៅ្ទះសៅសលើសវបសាយសេវពិនិេយ និងវយេទមលការានរាណប់រង
េ ខ្ភាព (www.hira.or.kr) 

 ត្បេិនសបើអ្នក្ត្េវូការ ការត្បឹក្ា ឬ សវជ្ជសាស្រេត សពលយប់ អ្នក្ោចសេសៅក្ន ងការ ២៤សមាណងមជ្ឈមែឌ លត្បឹក្ាសវជ្ជសាស្រេតសៅ្ទះ* េត្មាប់ការត្បឹក្ា និង 
សចញសវជ្ជបញ្ញជ ។ 

* េត្មាប់ពេ៌មានអ្ាំពីមជ្ឈមែឌ លត្បឹក្ាេូមសមើលសារអ្េថបទណដលបានស្ញើពីមែឌ លេ ខ្ភាពសាារែៈក្ន ងេាំបន់។ 

 ក្ន ងក្រែីបនទ ន់ សេសៅកាន់សលខ្ ៩១១ -ល- 
* ក្ន ងក្រែីអ្នក្មានបញ្ញហ ពិបាក្្លួវចិេតដូចជា anxiety or depression អ្នក្ោចទទួលនូវការត្បឹក្ា្លូវចិេតត្តមរយះ មជ្ឈមែឌ លេ ខ្ មាលភាពក្ន ងេាំបន់ 
(1577-0199, សបើក្២៤សមាណង) ។ 

 

※ សរាគេញ្ញា  ក់្ទងនឹងការបនទ ន់ 

- ត្បេិនសបើអ្នក្ច ក្ត្ទូង ឬ មានោរមមែ៏ថ្េឹង 

- ត្បេិនសបើអ្នក្មិនចាំណាំមន េេ និង និយយមិនដឹងអ្វី 
- ត្បេិនសបើអ្នក្បនតសដក្ស ះបីជាអ្នក្ភាង ក់្ពីដាំសែក្ 

- ត្បេិនសបើត្ក្ចក្ ឬ បបូរមាេ់របេ់អ្នក្សៅជាសេលក្សាល ាំង ឬ ពែ៌សខ្ៀវ 

 

ត្បេិនសបើអ្នក្មានេាំែួរអ្ាំពីការរេ់សៅត្បចាាំទងង រសបៀបសត្បើត្បាេ់សេវក្មមវជិ្ជសាស្រេត រយះសពលទនការស្វើ/បញ្ប់ការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ ការត្ទត្ទង់ការរេ់សៅ -ល- 
បណនថមពីការពិសត្ោះសវជ្ជសាស្រេត េូមទាំនក់្ទាំនងសៅកាន់មជ្ឈមែឌ លពីការពាបាលត្តម្ទះ ‘Administrative Information Center for Home 

treatment’ដាំសែើ រការសោយរោា ភិបាលក្ន ងេាំបន់នីមួយៗ។ 

 

៤  ការណែនាំេត្មាប់អ្នក្រេ់សៅជាមួយ 

 
* េថិេសត្កាមការណក្េត្មូវនសពលអ្នគេ សោយសារការផ្លល េ់បតូរសោលការែ៍ណែនាំ 
  
- ទប់សាេ េ់ពីចមលងរវងេមាជិ្ក្ត្គួសារ 
ត្បេិនសបើអ្នក្ ជាអ្នក្រេ់សៅជាមួយ ត្េវូត្បាក្ដថ្ត្េវូរេ់សៅសោយមានគនល េោច់ពីអ្នក្ណដលឆ្លង 

- ត្បេិនសបើអ្នក្ជួ្បជាមួយអ្នក្ណដលឆ្លង ត្េវូពាក់្មាណេ និង សស្រសាមទដ។ 

- មិនត្េូវបរសិភាគ ឬ ស្វើកិ្ច្ការនន សៅក្ន ងទីត្តាំងណេមួយជាមួយអ្នក្ណដលឆ្លង។ 

- អ្ន វេតខ្យល់សចញចូលញឹក្ញាប់* និងេមាល ប់សមសរាគសលើទ្ទ (សោយសត្បើត្បាេ់ត្ក្ោេ់េមាល ប់សមសរាគ -ល-)។ 

* អ្ន វេតខ្យល់សចញចូលយណងសហាច ៣ដង ក្ន ងមួយទងង រយះសពលយណងសហាច ១០នទី និង ណេងណេស្វើវត្បេិនសបើមានត្បព័នធអ្ន វេតខ្យល់សចញចូល។ 



 
 
□ (ការត្គប់ត្គងេ ខ្ភាព)  

 ជាសរៀងរាល់ត្ពឹក្និងលាង ច េូមណឆ្ក្េ ខ្ភាពរបេ់អ្នក្អ្ាំពីសរាគេញ្ញា េងេ័យស្េងៗរបេ់ COVID-19 និង ទទួលការត្េួេពិនិេយ
េ ខ្ភាពត្បេិនសបើមានសចញសរាគេញ្ញា ។ 

 េញ្ញា េងេ័យរបេ់ COVID-19* រមួមានសតត ខ្លួន (37.5℃) ក្អក្ ពិបាក្ដក្ដសងហើម ត្េជាក់្ ឈឺសាច់ដ ាំ ឈឺក្ាល ឈឺក្ បាេ់ក្លិននិង រេ់ជាេិ។ 
* ក្ ាំសចញសៅសត្តត្បេិនសបើអ្នក្មានសរាគេញ្ញា  COVID-19 

 
 សៅមែឌ លេ ខ្ភាពសាារែះមួយសដើមបសី្វើសេេ PCR។ 
- ត្េវូត្បាក្ដថ្ត្េវូអ្ន វេតត្តមចាប់ទនការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ផ្លទ ល់ខ្លួនសោយបានមណេ់ចេ់ ដូចជាការពាក់្មាណេ KF94 និង ស្វើដាំសែើ រសោយសងមើរសជ្ើង សោយយនតយនត
ផ្លទ ល់ខ្លួន ឬ ត្តក់្េ ីរបេ់អ្នក្ចត្តត ឡីេ័ក្។ 

 
 ត្បេិនសបើអ្នក្ត្េវូការ ការពាបាល និងសវជ្ជបញ្ញជ ក្ន ងសពលណដលមានសរាគេញ្ញា ដូចជាត្គុនសតត  អ្នក្ោចទទួល phoneទូរេ័ពទត្បឹក្ា និង សវជ្ជបញ្ញជ ពីប គគលិក្ 

សវជ្ជសាស្រេត ត្តមរយះគលីនិច្លូវដសងហើម និង មនទីសពទយ គលីនិចក្ន ងេាំបន់។ 

- េត្មាប់ការត្បឹក្ាត្តមទូរេ័ពទ និង សវជ្ជបញ្ញជ  សត្បើត្បាេ់មនទីរសពទយ និង គលីនិចណដលអ្ន ញ្ញា េសោយការពាបាលពីចមាង យ។ 

* ស ះជាយណងណ ោចមានការបង់ត្បាក់្ជាម នេត្មាប់ការសចញសវជ្ជបញ្ញជ ថ្ន ាំ។ 

 

ត្បេិនសបើអ្នក្មានេាំែួរអ្ាំពីការរេ់សៅត្បចាាំទងង រសបៀបសត្បើត្បាេ់សេវក្មមវជិ្ជសាស្រេត រយះសពលទនការស្វើ/បញ្ប់ការស្វើចត្តត ឡីេ័ក្ ការត្ទត្ទង់ការរេ់សៅ -ល- 
បណនថមពីការពិសត្ោះសវជ្ជសាស្រេត េូមទាំនក់្ទាំនងសៅកាន់មជ្ឈមែឌ លពីការពាបាលត្តម្ទះ ‘Administrative Information Center for Home 

treatment’ដាំសែើ រការសោយរោា ភិបាលក្ន ងេាំបន់នីមួយៗ។ 

 

◈ សេើត្េវូស្វើដូចសមតចសៅសពលមានសត្ោះ្មមជាេិដូចជារញជួ យដីសក្ើេសឡើង! 
• សៅសពលមានសត្ោះ្មមជាេិដូចជារញជួ យដី េូមអ្ន វេតត្តមការណែនាំរបេ់ជាេិក្ន ងការសត្េៀមខ្លួនក្ន ងសត្ោះ្មមជាេិ (ឧ  រែ៏ 

ការពារខ្លួនអ្នក្សោយេថិេសៅសត្កាមេ ណដលរងឹមាាំ)។ 

• សៅសពលក្ាំព ងពាបាលសៅ្ទះ ត្បេិនសបើមានការពិបាក្ក្ន ងការសៅក្ន ង្ទះសោយសារសត្ោះ្មមជាេិដូចជារញជួ យដី អ្នក្ោចជ្សនលៀេខ្លួនសចញមក្សត្ត។ 

សៅសពលជ្សនលៀេខ្លួនសចញមក្សត្ត េូមត្បាក្ដថ្ពាក់្មាណេ និង ស្វើទាំនក់្ទាំនងជាមួយអ្នក្ដទទេិចេួច។ 

 


