ឯកសារយោង

បទបបញ្ញត្ិស្
ត ីព
ត ីការការពារជំងឺឆ្ង
ល យៅចុងឆ្នំនិងយៅរដូវរងារ

➊ (បទបបញ្ញ ត្ិ តមូលដ្ឋាន) មិ នត្ត្ូវជួ បជុំ គ្ននឬចូ លរួមត្ពឹ ត្ិ កា
ត រណ៍អ្វីមួយយៅចុ ងឆ្នំ និ ងមិ នត្ត្ូវយចញយៅយត្ៅកនុងយពលដដលមិ នចំបាច់ និ ងបន្ទាន់ យន្ទោះយ
➋ (ករណីមានស្កមមភាពយៅខាងយត្ៅដដលមិ នអាចយជៀស្បាន) ត្ត្ូវពាក់ មា៉ាស្់យអាយបានយទៀងទាត្់ យ
។ល។ យ

ើយត្ត្ូវយគ្នរពឱ្យបាន

ើយ

ើយត្ត្ូវឃ្លលត្ឆ្ាយពី អ្នកដ៏ ទទនិ ងលាងទដជាយដើ ម

ត្
ម ់ ចត្់ ជាមួ យបទបបញ្ញ ត្ិ តទនការការពារជំ ងឺឆ្លងកនុងការរស្់យៅ

វ ិធានការទូយៅ
ㅇ ត្ត្ូវពាក់ មា៉ាស្់ទាំងយៅខាងកនុងនិ ងយៅយត្ៅផ្ាោះយ
* ត្ត្ូវពាក់ មា៉ាស្់យ

ើយត្ត្ូវរកាគមាលត្ពី គ្នន២ដម៉ា ត្ត្យ

ើយត្ត្ួត្ពិ និត្យស្មាារៈបរ ិកាារ ស្ត្មាប់ អ្នកដដលយវវស្ត្បដ

ើងយៅ

ស្នឹ ងត្ត្ូវពិ ន័យ

ㅇ ត្ត្ូវយជៀស្វាងការយចញយៅយត្ៅយដ្ឋយមិ នចំបាច់ និងការត្បជុំ ត្ពឹ ត្ិ កា
ត រណ៍ន្ទន្ទយវវើយ

ើងមិ នត្ត្ូវជួ បគ្ននយដ្ឋយផ្ទាល់យ

ើយ

ㅇ ត្បស្ិនយបើ អ្នកមានយោគស្ញ្ញញគួ រឱ្យស្ងស័យ ដូ ចជាត្គុនយៅតឬយោគស្ញ្ញញផ្លូវដយងហើម ស្ូមយៅកាន់ គី ន
ល ិ ក យដើ មបីយវវើការត្ត្ួត្ពិ និត្យ
ㅇ ត្ត្ូវកាត្់ បនថយការទាក់ ទងជាមួ យអ្នកដទទកនុងកត្មិ ត្អ្បបបរមា យ
1. យៅយពលរស្់យៅកនងផ្ា
ុ ោះ

ើយត្ត្ូវយជៀស្វាងការយត្បើ ត្បាស្់ស្មាារៈ ដដលយគបានប៉ា ោះ ពាល់យត្ចើ ន

“ស្ូមរ ីកោយជាមួ យការសានក់ យៅត្បកបយដ្ឋយស្ុវត្ថិភាពយដ្ឋយគ្នមនការជួ បជុំ គ្នន!”

ㅇ ត្ត្ូវយជៀស្វាងការជួ បជុំ គ្ននយៅចុ ងឆ្នំនិងរដូ វចូ លឆ្នំថ្ី ម
ㅇ កដនលងដដលប៉ា ោះពាល់ទដយត្ចើ ន(យត្យ

បញ្ញ
ា , កញ្ញ
ា ប់ បិទយបើ កទាវរជាយដើ ម។ ល។ ) ត្ត្ូវបាញ់ថ្នំស្មាលប់ យមយោគោ៉ា ងយោចណាស្់មតងកនុងមួ យទថ្ា

ㅇ ស្ូមយវវើការជូ នពរគ្ននកនុងឱ្កាស្់ឆ្នំថ្ី យម ចញពី ចិត្តរបស្់អ្នកដូ ចជាការខល់វ ីយដអ្ូ យៅគ្ននជាយដើ ម។ល។
2. យៅយពលដដលចំបាច់យចញយៅយត្ៅ

“ការយចញយៅយត្ៅត្ត្ូវយចញកនុងរយៈយពលខលីឬរកកដនលងដដលគ្នមនភាពអ្ូ អ្រតាមដដលអាចយវវើយៅបាន!”

ㅇ ត្ត្ូវកាត្់ បនថយយពលយវលាកនុងការសានក់ យៅយដ្ឋយយត្ជើ ស្យរ ើស្យមា៉ា ងដដលមិ នមានមនុ ស្សយត្ចើ ន
ㅇ មិ នត្ត្ូវយៅកាន់ កដនលងដដលបិ ទជិ ត្ឬកដនលងដដលមានមនុ ស្សយត្ចើ ននិ ងកដនលងដដលយៅយកៀកគ្នន
3. យៅយពលយវវើដំយណើរយដ្ឋយយត្បើត្បាស្់មយវោបាយយវវើដំយណើរសាធារណៈ

“ចំបាច់ ត្ត្ូវពាក់ មា៉ាស្់ និងរកាគមាលត្គ្ននយៅយពលយត្បើ មយវោបាយ
យវវើដំយណើរសាធារណៈ!”

ㅇ ត្ត្ូវយត្បើ យស្វាកមមដដលមិ នយៅទល់មុខគ្នន (ត្ត្ូវយវវើការកក់ ទុកមុ នតាមរយៈអ្នឡាញ, ការដឆ្កកនុងទូ រស្័ពាទដជាយដើ ម។ល។) យដើ មបីកក់ កដនលងអ្ងគុយត្គប់ យពល
ដដលអាចយវវើយៅបាន។
* យបើ អាចយវវើយៅបាន ស្ូមយវវើការកក់ យៅអ្ី មួយទុ កជាមុ ន
ㅇ យជៀស្វាងពី ការយៅយលងកដនលងស្ត្មាកលំដ

រកាយ ស្ូមកាត្់ បនថយយពលយវលាសានក់ យៅឱ្យបាន ត្ិ ចបំ ផ្ុត្

និ ងយជៀស្វាងបរ ិយភាគអាោរយៅទី សាធារណៈត្បស្ិនយបើ អាច។
ㅇ យជៀស្វាងការស្នាន្ទនិ ងការយៅទូ រស្័ ពាយៅកនុងទូ ររថ្យ្លើង ត្ត្ូវនិ ោយទូ រស្័ពាស្យមលងត្ិ ចៗ ដដលស្ថិត្យៅត្ចករយបៀងកនុងរថ្យ្លើង
ㅇ មិ នត្ត្ូវបរ ិយភាគអាោរឬយ្ស្ជាៈយៅកនុងមយវោបាយសាធារណៈ(ោនយនត)យន្ទោះយទ
4. ការជួបជុំគ្ននយៅចុងឆ្នំឬចូលឆ្នំស្កល

“ការជួ បជុំ គ្ននត្ត្ូវលុបយចលត្បស្ិនយបើ អាចយវវើយៅបាន”

ㅇ ត្ត្ូវដស្វងរកភាពរ ីកោយ យដ្ឋយមិ នចំបាច់ មានការជួ បជុំ ជាត្កុម
ㅇ កនុងករណីជួ បជុំ ជាមួ យមិ ត្ត្កតិ ដដលមិ នរស្់យៅជាមួ យគ្នន ត្ត្ូវបតូរយៅមយវោបាយមិ នជួ បមុ ខ ឬតាមរយៈអ្នឡាញ
ㅇ យទាោះបី យៅកនុងករណីអ្នកជួ បត្បជុំ ទល់មុខគ្ននយដ្ឋយយជៀស្មិ នផ្ុ ត្ក៏ យដ្ឋយក៏ ត្ត្ូវដត្យជៀស្វាងទទួ លទានអាោរជាមួ យគ្នន និ ងកាត្់ បនថយការជួ បជុំ គ្ននយដ្ឋយផ្ទាល់
* ភានក់ ងារត្គប់ ត្គងជំ ងឺឆ្លងត្ត្ូវយរៀបចំ បញ្ាីយ្មោះអ្នកចូ លរួម និ ងយត្ជើ ស្យរ ើស្អ្នកចូ លរួម យ

ើយត្ត្ូវោយការណ៍យៅកាន់ អ្នកទទួ លបនាុកយរៀបចំ កមមវ ិវី ចំយពាោះអ្នក

ចូ លរួមដដលមានយោគស្ញ្ញញ ដូ ចជាត្គុនយៅតយៅទថ្ាត្បារពធកមមវ ិវី មិនអាចចូ លរួមបានយទ
5. យពលញ
ំ ោរយៅយភាជនីយដ្ឋាន ឬោងកាយ
ុ អា
ㅇ ត្ត្ូវយៅកាន់ យភាជនី យដ្ឋានឬោងកាយ

“យៅកនុងករណីញ
ុ ំអាោរខាងយត្ៅ ស្ូមរកាគមាលត្ពី គ្ននកនុងការ
វ

និ ោយគ្នននិ ងលាងទដស្មាាត្យអាយបានសាាត្ជានិ ចា”

ណា
វ
ដដលមិ នមានមនុ ស្សយត្ចើ នកុ ោះករឬក៏ យត្បើ ត្បាស្់យស្វាកមម យវចខាប់និងដឹ កជញ្ូា នជាការលា

ㅇ ត្ត្ូវពាក់ មា៉ាស្់ ត្គប់ យពលយវលាយលើកដលងដត្យពលទទួ លទានអាោរ
ㅇ ត្ត្ូវពាក់ មា៉ាស្់ ត្គប់ យពលយវលាទាំងយៅតាមដងផ្លូវយៅកាន់ កដនលងញ
ុ ំអាោរជាយដើ ម។ល។ និ ងរកាចមាាយពី គ្ននោ៉ា ងត្ិ ច២ដម៉ា ត្ត្ពី អ្នកដ៏ ទទ
ㅇ ត្ត្ូវអ្ងគុយទល់ខនងគ្នន យដ្ឋយអាោរនី មួយៗត្ត្ូវស្ថិត្យៅខាងមុ ខោងៗខលួន
ㅇ ត្ត្ូវដួ ស្មហូបយចញពី ចនវំ រម
ួ បន្ទាប់ មកដ្ឋក់ ចូលយៅកនុងចនយរៀងៗខលួន យ

ើយដកវទឹ កក៏ ត្ត្ូវយត្បើ ដ្ឋច់ យដ្ឋយដ

កពី គ្ននផ្ងដដរ

ㅇ មិ នត្ត្ូវខាាត្ទឹ កមាត្់ យចញ ដូ ចជាកនុងយពលស្នាន្ទគ្នន កនុងយពលញ
ុ ំអាោរនិ ងយជៀស្វាងការប៉ា ោះពាល់ោងកាយ(ចប់ ទដឬយអាបគ្ននជាយដើ ម)
6. បន្ទាប់ពីត្ត្

ប់មកផ្ាោះវ ិញ

“ត្បស្ិនយបើ អ្នកឈឺបន្ទាប់ ពីត្ត្លប់ មកផ្ាោះវ ិញស្ូមយវវើការពិ និត្យ”

ㅇ បន្ទាប់ ពីត្ត្លប់ មកផ្ាោះវ ិញត្ត្ូវស្ថិត្យៅដ្ឋច់ យដ្ឋយដ

កយ

ㅇ ត្ត្ូវស្យងេត្យមើ លត្គុនយៅតនិ ងយោគស្ញ្ញញផ្លូវដយងហើមយ

ើយយជៀស្វាងការយចញយៅខាងយត្ៅ

*

ត្បស្ិនយបើ អ្នកមានជំ ងឺត្គុនយៅតខាលំងដល់យៅ

៣៨

ើយត្ត្ូវលាងទដនឹ ងសាបូ រយៈយពលជាង៣០វ ិន្ទទី

អ្ងារឬខពស្់ជាងយនោះបន្ទាប់ ពីត្ត្

ប់ មកផ្ាោះវ ិញ

យ

ើយយោគស្ញ្ញញយនោះកាន់ ដត្វាន់វារ

ទូ រស្័ពាយលខ (១៣៣៩ យលខកូ ដត្ំ បន់ + ១២០) ឬមណឌលស្ុខភាពសាធារណៈដដលស្ថិត្យៅជិ ត្ត្ំ បន់ របស្់អ្នក

ស្ូមទាក់ ទងកាន់

