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I. សេចក្ដីស្្ើម

           វរីុសកូវដី-១៩ (COVID -19) ស្តរូវបានស្បកាសថា ជារមរោគោតតបាតជាសកល 

រោយអង្គការសុខភាពពិភពរោករៅថថងៃទី ១១ ខខមនីា ឆ្្ ំ២០២០ បាន និងកំពុងចម្លងយ៉ងឆ្បរ់ហ័ស

រៅមនុស្សោបោ់ននាករ់ៅទូទាងំពិភពរោក។ រដើម្ទីបទ់ល់នឹងការឆ្លងរនះ ស្បរទសនានាមានវធិានការ

ទូលំទូោយ រស្តៀមសំោបរ់ឆ្លើយតបរៅរពលោ្ម នករណីក្ុងស្បរទស មានការឆ្លងដំបូង ឬជាស្ករុមក្ុងកខន្លង 

ណាមយួ និងការឆ្លងរៅសហគមន។៍  

 វធិានការទាងំរនាះរមួមាន៖ ចត្្ត ឡីស័ក (quarantine) ការោកឲ់្យរៅោចរ់ោយខឡក  (Isolation) 

គមា្ល តសង្គម (Physical Distancing) និងការោកស់្បរទសក្ុងស្ោអាសន្ រោយខ្អែករៅរលើរសណារយី៉ូថន

ការឆ្លង។ 

           រោយខឡករៅស្បរទសកម្ុជា ស្កសួងសុខាភបិាលថនស្ពះោជាណាចស្កកម្ុជា និងអង្គការសុខភាព

ពិភពរោក បានបញ្ជា កថ់ាមានករណីដំបូងថនការឆ្លងវរីុសកូវដី-១៩  រៅថថងៃទី ២៧ ខខមកោ ឆ្្ ំ២០២០។

ទន្ទឹមនឹងរនះខដរ ស្កសួងសុខាភបិាលបានោករ់ចញនូវវធិានការសំខាន់ៗ  រដើម្ទីបរ់ាកា តក់ាររកីោលោល

ថនជំងឺរនះ រមួមាន៖ ការខសវែងរកករណីសង្សយ័ (contact tracing) ការរ្វែើរតស្ត (testing)   ចត្្ត ឡីស័ក

(quarantine) ការោកឲ់្យរៅោចរ់ោយខឡក  (Isolation) គមា្ល តសង្គម (Physical Distancing) និង

ការពយាបាល (treatment) ស្ពមទាងំការអបរ់ ំ្ ្សពវែ្សាយអំពីហានិភយ័ថនការចម្លងកូវដី-១៩ ដល់ស្បជាជន 

(risk communication)។

            រដើម្ធីានាការអនុវត្តនយុ៍ទ្ធរាសស្តខាងរលើឱ្យបានរជាគជយ័ តស្មរូវឲ្យមានការចូលរមួយ៉ងសកម្ម

របស់សហគមន ៍ ជាពិរសសអ្កស្ម័ស្គចិត្ត និងអង្គការសហគមនន៍ានា។ ស្កសួងសុខាភបិាលមានយន្តការ

ថនការចូលរមួរបស់សហគមនរ៍មួមាន គណៈកម្មការស្គបស់្គងមណ្ឌ លសុខភាពនិងស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូមិ
ខដលកំពុងរ្វែើការជាមយួអាជាញា ្រមូលោឋា នក្ុងការជំរុញការអបរ់ ំ ្្សពវែ្សាយការផ្្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ និងការ

រលើកកម្ស់គុណភាពរសវាសុខាភបិាល។

  រសចក្តីខណនារំនះនឹងបង្ហា ញអំពីទំហំការង្រ ខដលគណៈកម្មការស្គបស់្គងមណ្ឌ លសុខភាព  និង

ស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូម ិស្តរូវចូលរមួក្ុងការទបរ់ាកា តក់ារចម្លងកូវដី-១៩។ 
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II.  សោលបំណង

          រសចក្តីខណនាសំ្តីពីការអនុវត្តនរ៍បស់គណៈកម្មការស្គបស់្គងមណ្ឌ លសុខភាព និងស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខ-

ភាពភូម ិ មានរោលបំណងចូលរមួកាតប់ន្ថយ អស្ត្ឆ្លង អស្ត្រា្ល ប ់ និង្លបះ៉ពាល់រសដឋាកិច្ច ខដលបងកា

រឡើងរោយវរីុសកូវដី-១៩  (COVID-19) ត្មរយៈការចូលរមួរបស់សហគមន ៍ យ៉ងរពញរលញក្ុងការ៖

     • អបរ់ ំ ្្សពវែ្សាយ អំពីរា្ថ នភាពវវិត្តថនជំងឺ វធិានការណ៏ការពារការចម្លង និង រោះស្រាយពាក្យ

             ចរចាមអាោ៉មនានាទាកទ់ងនឹងជំងឺកូវដី-១៩

         • ្្តល់ការោសំ្ទ្្លូវចិត្ត ដល់ស្បជាជនក្ុងសហគន ៍ ក្ុងកំឡុងរពលមានការោតតបាតជំងឺ កូវដី-១៩។ 

          • ោសំ្ទ ជួយ�ខសវែងរកករណីសង្សយ័ និងជំរុញស្បជាជនឲ្យទទួលបានរសវាទានរ់ពលរវោ

          • ោសំ្ទការអនុវត្តវធិានចត្្ត ឡីស័ករៅត្ម្្ទះ និងរៅត្មមណ្ឌ លចត្្ត ឡីស័ក។

III.  តួនាទដីរបេគ់ណៈកម្មការគគប់គគងមណ្ឌ លេខុភាព និងគករុមគទគទង់េខុភាពភូមិ

          គណៈកម្មការស្គបស់្គងមណ្ឌ លសុខភាព និងស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូម ិ ជាអ្ករស់រៅក្ុងភូម ិ និង

មានទំនាកទ់ំនងលអែជាមយួអ្កភូម ិ និងអាជាញា ្រមូលោឋា នស្គបលំ់ោបថ្់ាក។់ គណៈកម្មការស្គបស់្គងមណ្ឌ ល

សុខភាព និងស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូម ិ មានតួនាទីចូលរមួយ៉ងសកម្មក្ុងការររៀបចំអនុវត្ត និងត្មោន 

ខ្នការរឆ្លើយតបរៅនឹងកូវដី-១៩  រៅក្ុងសហគមនរ៏បស់ខ្លួន ត្មរយៈការសហការជាមយួអាជាញា ្រមូល

ោឋា ន មណ្ឌ លសុខភាព អង្គការមនិខមនរោឋា ភបិាល និងអង្គការសង្គមសីុវលិនានា។ 
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ក) តួនាទីរបស់គណៈកម្មការគគប់គគងមណ្ឌ លសុខភាពក្ុងសសណារយី៉ូ ទី១ - ២ និងទី ៣ 

          រសណារយី៉ូទី១ សំរៅរលើរា្ថ នភាពខដលមនិមានករណីកូវដី-១៩ ទាល់ខតររាះ  និងរសណារយី៉ូ    

ទី២ គឺជារា្ថ នភាពមយួខដលមានការចម្លងជាស្ករុម ឬមានការរកើនរឡើងថនចំនួនការនាចូំលករណីកូវដី-

១៩។ ចំខណករសណារយី៉ូទី៣ សំរៅរលើការចម្លងោលោលជាទូរៅរៅក្ុងសហគមន ៍ខដលស្បភពថនការ

ចម្លងរនាះ មនិអាចកំណតប់ាន។ ក្ុងករណីរសណារយី៉ូទី៣ ោជរោឋា ភបិាលអាចនឹងោករ់ចញវធិានការរតឹ 

បន្តឹងសកម្មភាពរស់រៅស្បចាថំថងៃនានា ដូចជាការរ្វែើដំរណើ រ ការជួបជំុ និងសកម្មភាពសង្គមនានាជាង

រសណារយី៉ូទី១ និងរសណារយី៉ូទី ២។ 

   ក្ុងរសណារយី៉ូទាងំបីរនះ គណៈកម្មការស្គបស់្គងមណ្ឌ លសុខភាពមានតួនាទីដូចខាងរស្កាម៖

           • ចូលរមួការររៀបចំ និងអនុវត្តនខ៍្នការសកម្មភាព និងថវកិាសស្មាបស់កម្មភាពបង្កា រនិងទបរ់ាកា ត់

            ការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩  រៅក្ុងសហគមន។៍

          • ោយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពថនការអនុវត្តខ្នការសកម្មភាពបង្កា រ និងទបរ់ាកា តក់ារឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩

            រៅក្ុងសហគមនជូ៍នស្ករុមស្បឹកសាឃំុ-សង្កា ត។់ 

          • ធានាបាននូវការ្្តល់ពត័ម៌ានឲ្យបានស្តឹមស្តរូវនិងទានរ់ពលរវោ នូវរារអបរ់សុំខភាពនានា អំពី

            ជំងឺកូវដី-១៩  ខដល្្តល់ជូនរោយស្កសួងសុខាភបិាល និងស្កសួងពាកព់ន័្ធរៅដល់ស្ករុមស្ទស្ទង់

             សុខភាពភូម ិនិងស្បជាជនក្ុងសហគមន។៏ 

           • យកចិត្តទុកោកច់ំរពាះស្បជាជនចំណាកស្សរុកខដលរទើបនឹងស្តលបម់កលំរៅោឋា ន ស្តរូវខណនា ំ 

            និង ររៀបចំរ្វែើចត្្ត ឡីស័ក (Quarantine) ស្បជាជនទាងំរនាះរយៈរពល ១៤ ថថងៃត្មការខណនាំ

            របស់ស្កសួងសុខាភបិាល។ រោយខឡកស្តរូវោយការណ៍រៅអាជាញា ្រពាកព់ន័្ធក្ុងករណីមានជន

    ចំណាកស្សរុក ខដលរទើបនឹងស្តលបម់កលំរៅោឋា ន រោយរគចរវះពីចត្្ត ឡីស័ក។

          • ត្មោនសុខភាពរបស់ស្បជាជនក្ុងសហគមនជ៍ាស្បចា ំរបើមានករណីសង្សយ័ស្តរូវស្បញាបទ់ំនាក់

            ទំនងរៅកានទូ់រស័ព្ទទានរ់ហតុការណ៍១១៥ ឬរសវាសុខាភបិាលក្ុងមូលោឋា ន។



សេចក្តីណែនាេំ្តីពតីការអនុវត្ន៍វិធានការបង្កា រការចម្លងកវូតីដ-១៩

េម្រាប់គែៈកម្មការម្គប់ម្គងមែ្ឌ លេខុភាព និងម្ករុមម្្រម្្រង់េខុភាពភូមិ ទំព័រ7 

ខ) តួនាទីរបស់គករុមគទគទងស់ុខភាពភូមិ 

          តួនាទីរបស់ស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូម ិ ខ្អែករៅត្មរសណារយី៉ូថនការចម្លងជំងឺកូវដី-១៩ ដូចបាន 

ខចងរៅខាង រស្កាម៖

ខ.១) តួនាទីរបស់ស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូមរិសណារយី៉ូ ១ និង ២ ( មនិទានម់ានការឆ្លង ឬមានការឆ្លងជា

 ស្ករុមរៅសហគមន)៍

          • ត្មោនសុខភាពរបស់ស្បជាជនក្ុងសហគមនជ៍ាស្បចារំបើមានករណីសង្សយ័ស្តរូវស្បញាបទ់ំនាក 

     ទំនងរៅកានទូ់រស័ព្ទទានរ់ហតុការណ៍១១៥

          • ្្សពវ្ែ សាយពត័ម៌ានឲ្យបានស្តឹមស្តរូវ និងទានរ់ពលរវោ នូវរារអបរ់សុំខភាពនានាខដល្្តល់ជូន

       រោយស្កសួងសុខាភបិាល និងស្កសួងពាកព់ន័្ធ។ ការ្្សពវែ្សាយគួររ្វែើរឡើងត្មរយៈរវទិកា រូប

             ភាពផ្្ទ ងំ្ំ  ឧរគឃោសនស័ព្ទ និងបណា្ត ញសង្គមនានា ស្ពមទាងំការអបរ់តំ្ម្្ទះ រដើម្លុីបបំបាត់

              ជំរនឿ ពាក្យចចាមអាោម និងស្បឆ្ងំនឹងការមាកង់្យ ការររ ើសរអើងរៅក្ុងសហគមន ៍

            • រលើកកម្ស់ការអនុវត្តនស៍កម្មភាពបង្កា រ ជំងឺកូវដី-១៩ និងការអនុវត្តនគ៍មា្ល តសង្គម។



សេចក្តីណែនាេំ្តីពតីការអនុវត្ន៍វិធានការបង្កា រការចម្លងកវូតីដ-១៩

េម្រាប់គែៈកម្មការម្គប់ម្គងមែ្ឌ លេខុភាព និងម្ករុមម្្រម្្រង់េខុភាពភូមិ ទំព័រ8 

- ការអនុវត្តនស៍កម្មភាពបង្កា រជំងឺកូវដី-១៩ 

  • ត្មោនអនាមយ័ថនការោងថដ និងអនាមយ័្្លូវដរងហាើមរៅត្មសហគមន ៍ រាោររៀន ទី្សារ 

         រភាជនីយោឋា នហាងលកអ់ាហាររ្្សងៗកខន្លងកាតស់ក ់កខន្លងខថរកសាសម្ផស្ស



សេចក្តីណែនាេំ្តីពតីការអនុវត្ន៍វិធានការបង្កា រការចម្លងកវូតីដ-១៩

េម្រាប់គែៈកម្មការម្គប់ម្គងមែ្ឌ លេខុភាព និងម្ករុមម្្រម្្រង់េខុភាពភូមិ ទំព័រ9 

- ជំរុញការអនុវត្តនគ៍មា្ល តសុវត្ថិភាពរោយ

    • អនុវត្តគមា្ល តសុវត្ថិភាពរមួមាន គមា្ល តសុវត្ថិភាពសង្គម និងគមា្ល តសុវត្ថិភាពបុគ្គល អនុវត្តត្មការ

    ខណនារំបស់ស្កសួងសុខាភបិាល និងអាជាញា ្រមូលោឋា ន អំពីគមា្ល តសុវត្ថិភាពសង្គម និងគមា្ល ត

            សុវត្ថិភាពបុគ្គល រោយរកសាគមា្ល តពីបុគ្គលម្ាករ់ៅម្ាករ់ទៀតឲ្យបានយ៉ងតិច ១.៥ ខមស៉្ត

          • រចៀសវាងការជួបជំុ និងការស្បមូល្្តុ ំោ្រស្ចើន រោយប្តូររៅស្ករុមតូចៗ

          • រលើកទឹកចិត្តអ្កខដលមានហានិភយ័ខ្ស់ថនជំងឺ្ងៃន់្ ងៃរមនិឱ្យចូលរមួស្បជំុ  និង្្តល់មរ្យាបាយ

            ជំនួស (ឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទបណា្ត ញសង្គម ឬកតស់្ត្)  សស្មាបក់ារចូលរមួរបស់ពួករគ

          • លុបរចាលឬពនយាររពលការស្បជំុ និងស្ពឹត្តិការណ៍ខដលមនិចាបំាច។់

ចត្តា ឡដីេក័ សៅត្ម្្ទះ
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េម្រាប់គែៈកម្មការម្គប់ម្គងមែ្ឌ លេខុភាព និងម្ករុមម្្រម្្រង់េខុភាពភូមិ ទំព័រ10 

- ោសំ្ទការអនុវត្តនវ៍ធីានចត្្ត ឡីស័ក រៅ្្ទះ និងរៅត្មមណ្ឌ ល   ចត្្ត ឡីស័ករោយ៖

    - ស្តរូវខណនា ំ និងររៀបចំស្បជាជនចំណាកស្សរុកខដលរទើបនឹងស្តលបម់កលំរៅោឋា ន ឱ្យរ្វែើចត្្ត ឡី 

    ស័ក  (Quaratine) ក្ុង រយៈរពល ១៤ ថថងៃត្មការខណនារំបស់ស្កសួងសុខាភបិាល។  រោយ 

   ខឡកស្តរូវោយការណ៍រៅអាជាញា ្រពាកព់ន័្ធ ក្ុងករណីមានជនចំណាកស្សរុកខដលរទើបនឹងស្តលប់

     មកលំរៅោឋា ន រោយរគចរវះពីចត្្ត ឡីស័ក

    - ្្តល់ពត័ម៌ានដល់មសន្តីសុខាភបិាលមូលោឋា ន អំពីរា្ថ នភាព្្ទះ ខដលមនិមានទីកខន្លងខដលអាច 

     រ្វែើចត្្ត ឡីស័ក (Quarantine)១៤ថថងៃ។

    

   ចត្្ត ឡីស័ក គឺជាការោកប់ុគ្គល ឬស្ករុមបុគ្គលខដលស្តរូវបានសង្សយ័ ថា ជាអ្កបះ៉ពាល់រោយផ្្ទ ល់ ឬ 
រោយស្បរយលជាមយួអ្កជំងឺកូវដី- ១៩ ឳ្យស្ថិតរៅ រោយខឡកពីរគនិង ត្មោនសុខភាពជាររៀងោល់ថថងៃ 
រដើម្បីញ្ជា កថ់ា ពិតជាោ្ម នរោគ សញ្ញា ជំកូវដី-១៩ ក្ុងកាលកំណត ់ចត្្ត ឡីស័ក។

មណ្ឌ លចត្តា ឡដីេក័កគមិត១  សៅត្មសាលាសរៀន
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េម្រាប់គែៈកម្មការម្គប់ម្គងមែ្ឌ លេខុភាព និងម្ករុមម្្រម្្រង់េខុភាពភូមិ ទំព័រ11 

ជនស្បឈមនឹងការឆ្លងកូវដី-១៩ សំរៅរៅដល់អ្កខដលង្យឆ្លងរមរោគកូវដី ១៩ និងង្យធា្ល កខ់្លួនឈឺ្ ងៃន់្ ងៃរ

ជួនកាលអាចដល់រា្ល បដូ់ចជា៖

- អ្កធាតខ់ា្ល ងំ (មានសន្ទស្សនម៉៍ាសោងកាយ រស្មើ ឬ្ំជាង ៤០)

- អ្កខដលមានស្បពន័្ធការពារោងកាយចុះរខសាយ ដូចជា៖ អ្កកំពុងទទួលការពយាបាលជំងឺមហារកី អ្ករស្បើស្បាស់ថ្ាជំក ់

  អ្ករស់រៅជាមយួរមរោគរអដស៍ 

- អ្ករទើបរចញពីមន្ទីររពទ្យ

- អ្កខដលមានជំងឺទឹករនាមខ្អែម រថ្លើម ជំងឺសួតឬជំងឺរបះដូង

- អ្កមានថ្្ទរពាះ និងកុមារ

- បុគ្គលិកសុខាភបិាលនិងអ្កខថទាសុំខភាពជួរមុខ។

- ការោសំ្ទដល់ជនង្យរងរស្ោះចំរពាះ កូវដី-១៩  និងជនស្បឈមនឹងការឆ្លងកូវដី-១៩

             - ខណនាសំមាជិកសហគមនខ៍ដលមានបញ្ហា ្្លូវដរងហាើមស្រាលៗ ឲ្យរៅសស្មាក ខថទារំៅត្ម្្ទះ

      រហើយស្តរូវទាកទ់ង រៅអ្កដឹកនាសំហគមន ៍ ឬរៅកានរ់លខ១១៥ ក្ុងករណីមនិបានស្បរសើរ 

                 រឡើង។

             -  រកសាការសមាងៃ តរ់បស់បុគ្គលខដលមានជំងឺកូវដី-១៩  

             - ជួយ�ចាតខ់ចងកិច្ចោពំារសង្គម (ការខចកចាយរស្ៀងអាហារឬជំនួយឧបករណ៍រស្បើស្បាស់) ដល់

                សហគមន។៍    

              - ្្តល់នូវមតិរយបល់សំខាន់ៗ ដល់អាជាញា ្រមូលោឋា នអំពីភាពចរនា្ល ះស្បរហាងថនការរឆ្លើយតប

                រៅនឹងោតតបាតថនជំងឺកូវដី-១៩  និងបរងកាើនការរឆ្លើយតបចំរពាះតស្មរូវការសហគមន។៍ 

  ជនង្យរងរស្ោះចំរពាះ កូវដី-១៩ សំរៅរៅដល់អ្កខដលង្យទទួលរង្លបះ៉ពាល់ខ្្ករសដឋាកិច្ច ខដល

  បណា្ត លមកពីការោតតបាតរមរោគកូវដី ១៩ ដូចជា៖

- ស្គរួរារខដលមានមនុស្សចំណាស់(អាយុរលើស៦០ ឆ្្)ំ

- អ្កខដលរស់រៅខតម្ាកឯ់ងឬកុមារកំស្ពា

- អ្កខដលមនិអាចរ្វែើដំរណើ ររៅកានម់ណ្ឌ លសុខភាព

- ស្ករុមស្គរួរារខដលមានអ្កជំងឺឬពិការ

- អ្ករទើបរចញពីមន្ទីររពទ្យ

- អ្កខដលរស្បើថ្ាពំយាបាលជំងឺោំ៉ថរ ៉

- ជនចំណាកស្សរុក

- សស្តីខដលរង្លបះ៉ពាល់រោយអំរពើហឹងសាក្ុងស្គរួស ារ
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ខ.២) តួនាទីរបស់ស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូមរិសណារយី៉ូទី ៣ (មានការចម្លងរៅក្ុងសហគមន)៍

          • ្្តល់ពត័ម៌ានស្តឹមស្តរូវរដើម្លុីបបំបាតជំ់រនឿ ពាក្យចចាមអាោម និងរលើកកម្ស់សកម្មភាពបង្កា រ 

            ត្មរយៈបណា្ត ញសង្គម និងឧបករណ៍បំពងសរម្លង។ ការសួរសុខទុក្ខ និងការអបរ់ជំាស្ករុមទំនង

   ជាមនិអាចអនុវត្តបាន

           • សហការជាមយួមសន្តីមូលោឋា ន ក្ុងការអនុវត្តនវ៍ធិានចត្្ត ឡីស័ក និងគមា្ល តសង្គមរបស់ស្កសួង

            សុខាភបិាល។

          • ការោសំ្ទដល់ជនង្យរងរស្ោះចំរពាះ កូវដី-១៩  និងជនស្បឈមនឹងការឆ្លងកូវដី-១៩

           • ្្តល់ពត័ម៌ានអំពីករណីសង្សយ័កូវដី ១៩ រៅក្ុងសហគមន ៍រៅ ១១៥

           • ្្តល់ស្បឹកសាដល់សហគមន ៍រដើម្កីាតប់ន្ថយភាពត្នតឹង  (រស្ស្តស្តិ៍)

           • ជួយ�ចាតខ់ចងកិច្ចោពំារសង្គមដល់សហគមន៍

           • អនុវត្តត្មការខណនារំបស់រដឋានិងអាជាញា ្រមូលោឋា នរបស់អ្ក។

           • ្្តល់នូវមតិរយបល់សំខាន់ៗ ដល់អាជាញា ្រមូលោឋា ន

            អំពីភាពចរនា្ល ះស្បរហាងថនការរឆ្លើយតបរៅ

            នឹងោតតបាតថនជំងឺកូវដី-១៩  និងបរងកាើនការរឆ្លើយ

            តបចំរពាះតស្មរូវការសហគមន៍

           • ពិរស្ោះរយបល់ជាមយួមសន្តីសុខាភបិាលក្ុងមូលោឋា ន 

            រដើម្កីំណតថ់ារពលណា ខដលអាចឲ្យ

            មានការស្បមូល្្តុ ំរឡើងវញិ។



សេចក្តីណែនាេំ្តីពតីការអនុវត្ន៍វិធានការបង្កា រការចម្លងកវូតីដ-១៩
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IV. វិធានការក្ងុការអនុវតតាន៍ការអប់រេំខុភាព ក្ងុអំឡងុសពលកវូដីដ-១៩ 

          ការជួបជំុនានាក្ុងសហគមនស៏្តរូវរចៀសវាង។ ក្ុងករណីចាបំាច ់ ខដលស្តរូវរ្វែើការជួបស្បជំុជាមយួ

ស្បជាជនរៅត្មភូម ិស្តរូវអនុវត្តត្មរោលការណ៏ខាងរស្កាមរនះ៖

- ក្ុងកាលៈរទសៈចាបំាច ់ការអបរ់តំ្ម្្ទះរៅខតអាចរ្វែើរៅបាន រោយរោរពរៅត្មរោលការណ៍

  ខណនា ំនិងពិ្ីរារគមា្ល តសង្គមរបស់ ស្កសួងសុខាភបិាលស្បកបរោយសុវត្ថិភាព។

- ស្តរូវវាស់កំរៅ មុននឹងរៅជួបស្បជាជន

- មនិស្តរូវរាវែ គមនោ៍តរ់ោយការឳប ឫការចាបថ់ដរទ

- មនិស្តរូវចូលរៅក្ុង្្ទះរបស់ស្បជាជនរទ គួរអរ ជ្ា ើញោតម់ករស្រៅ្្ទះ និងរកកខន្លងស្សឡះ ឬ របើកចំហ

  និងស្តរូវរកសាគមា្ល តពីោត ់ឲ្យបានយ៉ងតិច ១.៥ ខមស៉្ត

- ស្តរូវពាកម៉់ាស់រវជជារាសស្ត ម៉ាស់ស្កណាត ់ឬស្កមារទាងំអស់ោ្

- យកត្មខ្លួននូវទឹកអាកុល ឫអាកុលខហ្សលសស្មាបោ់ងសមាអែ តថដ។

                                                  ការគ្រជុំ គករុម ឬ សេទិកា                                     



សេចក្តីណែនាេំ្តីពតីការអនុវត្ន៍វិធានការបង្កា រការចម្លងកវូតីដ-១៩
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- ស្តរូវវាស់កំរៅ មុននឹងរៅជួបស្បជាជន

- មនិស្តរូវរាវែ គមនោ៍តរ់ោយការឳប ឫការ ចាបថ់ដរទ

- ោកទឹ់ករាអែ ត និងរាប៊ូ ឫទឹកអាកុល   ឫអាកុលខហ្សល សស្មាបោ់ងថដ និងរលើទឹកចិត្តអ្កចូលរមួ 

  ឲ្យោងថដ

- ស្តរូវពាកម៉់ាស់រវជជារាសស្ត ម៉ាស់ស្កណាត ់ឬស្កមាទាងំអស់ោ្

- ស្តរូវរកសាគមា្ល តពីម្ាករ់ៅម្ាករ់ទៀតឲ្យបានពី ១.៥ ខមស៉្ត រៅ ២ ខមស៉្ត

- ទីកខន្លងស្បជំុស្តរូវទូោយ មានខ្យល់រចញចូលលអែ 

- ចំនួនសមាជិកស្ករុមស្តរូវរោរពរៅត្មការខណនា ំរបស់ស្កសួងសុខាភបិាល។

                                                    ការអប់រតំាមផ្ទះ
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V. រសបៀបរេត់្មគន្លងថ្មដី (New Normal)

            រៅរពលខដលស្បជាជនរយើង ពំុទានទ់ទួលបានវ៉ាករំ់ាងស្បឆ្ងំនឹងរមរោគកូវដី ១៩ រទ ស្បជាជន

ស្គបរ់ូប រៅខតស្បឈមនឹងការឆ្លងរមរោគកូវដី ១៩។ រដើម្បីង្កា រការចម្លងរមរោគកូវដី ១៩ ស្បជាជនរយើង

ទាងំអស់ស្តរូវអនុវត្តររបៀបរស់ត្មគន្លងថ្មីរដើម្កីារពាររលកទី២ថនជំងឺកូវដី-១៩។ ក្ុងរនាះខដរគណៈកម្ម

ការស្គបស់្គងមណ្ឌ លសុខភាព និងស្ករុមស្ទស្ទងសុ់ខភាពភូម ិស្តរូវជំរុញអនុវត្តររបៀបរស់ត្មគន្លងថ្មីរោយ៖ 

- ជំរុញការអនុវត្តនអ៍នាមយ័បង្កា រជំងឺកូវដី-១៩៖ 

 ត្មោនអនាមយ័ថនការោងថដ អនាមយ័្្លូវដរងហាើមរៅក្ុងសហគមន ៍និងទីកខន្លង សំខាន់ៗ ដូចជា 

រាោររៀន ទី្សារ រភាជនីយោឋា ន ហាងលកអ់ាហាររ្្សងៗ កខន្លងកាតស់ក ់កខន្លងខថរកសាសម្ផស្ស មរ្យា

បាយដឹកជ ជ្ាូ នរាធារណៈនានា។

កស្មតិអាល់កុលពី ៧០% រៅ  ៨០%

ោងថដជាមយួ
រាប៊ូ និងទឹករាអែ ត
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ររបៀបោងថដឲ្យបានស្តឹមស្តរូវ ៖
        ការោងថដឲ្យបានស្តឹមស្តរូវមាន៦ជំហ៊ានដូចខាងរស្កាម៖
ោងជាមយួរាប៊ូ និង ទឹករាអែ ត
   • រយៈរពលពី ៤០ រៅ ៦០ វនិាទី
   • សមាភា រមាន ទឹក និង រាប៊ូ ( រាប៊ូរមសៅ ដំុ និងទឹក) 
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  - រលើកកម្ស់ការខថរកសាសុខភាព៖ 

    អនុវត្នសុ៍វត្ថិភាពចំណីអាហារ៖ បររិភាគអាហារឆអែិនលអែ បររិភាគមហាូបអាហារមានជីវជាតិស្តី រាច ់បខន្ល 

    ខ្្លរឈើ ។

- ជំរុញការអនុវតន៍្តគមា្ល តសុវត្ថិភាពរោយ៖

 ស្តរូវរកសាចមាងៃ យពីម្ាករ់ៅម្ាកយ៉់ងតិច ១.៥ ខមស៉្ត ។ លុបរចាល ឬពនយាររពលការជួបជំុោ្

ដំរណើ រកំរាន្ត ពិ្ីបុណ្យទាន ការស្បជំុ និងស្ពឹត្តិការណ៍នានាខដលមនិចាបំាច។់
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