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ប្រសិនបរើសង្ស័យថាមានជម្ង ឺកូវដី ១៩ ប ើគួរប វ្ ីបររណា? 

ដ ើម្បីការពារខ្ល នួដ ើង និងអ្នក ទៃ ចាំបាច់ត្រូវដ វ្ ើសកម្មភាពដ លត្រឹម្ត្រូវ។ 

 

１．ដពលមានស្ថា នភាពកអក និងដតៅ ខ្ល នួ  ូចផ្តៅ ស្ថ  

•ក ាំដចញដៅដត្ត តាម្ដ លអាចដ វ្ ើបាន។ សត្មាកពីស្ថលា និងការងារ។ 

•វាស់កដតៅ ខ្ល នួ និងករ់ត្តា ជាដរៀងរាល់ទងៃ។ 

•អ្នកដ លស្ថន ក់ដៅជាមួ្  ក៏ត្រូវវាស់កដតៅ ខ្ល នួ និងត្រ ័រនស ខ្ភាពដ រ។ ក ាំដចញដៅដត្ត 

តាម្ដ លអាចដ វ្ ើបាន។ 

 

２．ដពលចង់ ឹងថាមានជម្ៃឺកូវ ើ  ១៩ ឬអ្រ់ 

សូម្ពិភាកាតាម្រ :ទូរស័ព្ទ។ 

ត្រូដពៃយ និងម្ន្តនៅ ីជាំនាញ រឺជាអ្នកសដត្ម្ចថារួរដរដៅពិនិរយ ឬអ្រ់ ដ ើ ត្រូវពិនិរយដៅកដនែងណា។ 

 

អ្នកដ លមានស្ថា នភាព ូចខាងដត្កាម្ សូម្ទូរសព័្ទម្កជារន្ទទ ន់។  

(1) កដតៅ ខ្ពស់។ ពិបាក ក ដងហ ើម្។ អ្ស់កមាែ ាំងខាែ ាំង។ 

(2) ចាំដពាោះអ្នកខាងដត្កាម្ ដៅដពលមិ្ន ឹងថាជាជម្ៃឺផ្តៅ ស្ថ  ឬជម្ៃឺកូវ ើ  ១៩។ 

•អា  ដត្ចើន។ 

•ដៅម្នទ ីរដពៃយជាត្រចាំដោ ស្ថរជទម្ៃរា ាំទរ៉ៃដសេង។ 

ឧទា：អ្នកមានជម្ៃឺៃឹកដនាម្ដសអម្ ជម្ៃឺសល វូ ដងហ ើម្ ជម្ៃឺដរោះ ូង។ 

អ្នកដ លកាំព ងលាងឈាម្។ 

អ្នកដ លដត្រើត្បាស់ថាន ាំការពារត្រព័នទអ្ង់ៃីករ ឬថាន ាំត្រឆាំងម្ហារ ើក។ 

•មានទសទដពាោះ។ 

•មានកូនរូច។ 

(3) ម្ិនដម្នអ្នកដៅកន ុង(1)(2)ដៃ ដរមានកដតៅ  និងកអកមិ្នបារ់។រនៅដលរថាន ាំរាំបារ់ការឈឺចរ់ 

និងថាន ាំរញុ្ោះកដតៅ ។ 

ទីតាំង្បដលអាចព្ិភាកាតម្ទូរស័ព្ទបាន 

•ម្ជឈម្ណ្ឌ លពិភាកាកន ុងរាំរន់ដ លអ្នករស់ដៅ 

https://www.c19.mhlw.go.jp/area-jp.html 

   * ដឈាម ោះ និងភាស្ថដ លអាចដត្រើត្បាសប់ាន ខ្ សគ្នន ដៅតាម្រាំរន់។ 

•ម្នទ ីរដពៃយ ឬសម្ភព ដ លដរងដរដត្រើត្បាស់ 

•ត្ចកពិភាកាសត្មារ់ភាស្ថដ លអ្នកអាចដត្រើត្បាស់បាន 

រញជ ីជាភាស្ថជរ  ន:  

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html 

រញជ ីជាភាស្ថអ្ង់ដរែស:  

http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html 
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３．បព្លបៅម្នទ ីរបព្ទយ ឬ កបនែង្ព្ិនិ យ 

•ព្ិភាកាតម្ទូរស័ព្ទជាម្ុន រចួដឆព ោះដៅម្នទ ីរដពៃយ ឬម្ណ្ឌ លស ខ្ភាពដ លបានកាំណ្រ់ដររ  ដណាណ ោះ។ 

•ត្រូវដរពាក់មា ស។ 

•ក ាំដត្រើត្បាស់រងដ ែ្ ើង ឬរង នត ត្កងុ ត្រសិនដរើអាច។ 

•ម្ិនត្រូវចូលកន ុងម្នទ ីរដពៃយ ឬម្ណ្ឌ លស ខ្ភាពភាែ ម្ៗដៃ។ 

(និយា តាម្កណ្ៅ ឹង ឬៃូរស័ពទពីខាងដត្ត ដ ើ ដ វ្ ើតាម្ការដណ្នាាំ។) 

•ដគ្នរពតាម្ “ស ជីវ្ម៌្ដពលកអក”។ 

(ដពលកអក ឬកណាៅ ស់ ត្រូវខ្ទរ់មារ់ និងត្ចម្ ោះដោ ដត្រើមា ស កដនេងទ  ត្កោសជូរមារ់ 

ឬជា អាវ។) 

•លាងទ  និងត្មាម្ទ ឲ្យបានញឹកញារ់ និងសមាែ រ់ដម្ដរារ។ 

 

４．បព្លបៅផ្ទ 

ក ាំដចញពីរនទរ់ររស់ខ្ល នួ តាម្ដរអាចដ វ្ ើបាន។ 

សូម្ដគ្នរពតាម្ចាំណ្ ចខាងដត្កាម្ ជាមួ្ អ្នកដ លរស់ដៅសទោះជាមួ្ គ្នន ។ 

 

• ត្រូវដៅរនទរ់ដសេងគ្នន ។ 

ត្រសិនដរើដៅរនទរ់ជាមួ្ គ្នន  ត្រូវរការមាែ រពីគ្នន ។ 

 (ឧទា: រការមាែ រ ២ដម្ ត្រ 

ោក់វាាំងនន។ 

ត្រសិនដរើមានរនទរ់ដរងដរមួ្  ដរងរត្រា សកាល និងដជើងពីគ្នន ។) 

•ត្រសិនដរើអាច កាំណ្រ់អ្នកដម្ើលដង ត្រឹម្ចាំនួន ១នាក់។ 

ម្ិនឲ្យអ្នកមានទសទដពាោះ និងអ្នកមានជម្ៃឺ ដ វ្ ើជាអ្នកដម្ើលដងទាាំដៃ។ 

•ត្រូវពាក់មា ស ទាាំងអ្ស់គ្នន ។ ត្រូវដគ្នរព “ស ជីវ្ម៌្ដពលកអក”។ 

•លាងទ  និងត្មាម្ទ ឲ្យបានញឹកញារ់ និងសមាែ រ់ដម្ដរារ។ 

•ផ្តែ ស់រត រូខ្យល់។ (ផ្តែ ស់រត រូខ្យល់កន ុងរនទរ់ ឲ្យបានចរ់ពី ២ ង កន ុង១ដមា ង។) 

•សមាែ រ់ដម្ដរារត្ររ់កដនែងដ លបានរ ោះពាល់ ឬដត្រើត្បាស់។ (ឧទា: រងគន ់រនទរ់ៃឹក រងាា ន់ទ ទាវ រ) 

•ក ាំដត្រើត្បាស់កដនេង ឬចនឆន ាំងដរមួ្ រមួ្គ្នន ។ 

(ដពលលាងសមាអ រ អាចសមាអ រជាមួ្ គ្នន បាន) 

•សដម្ែៀករាំពាក់ កដនេង ដត្ស្ថម្ពូកដខ្ន ើ  ដ លកខ្វក់ ត្រូវដបាក។ អ្នកដបាក ត្រូវពាក់មា ស 

និងដត្ស្ថម្ទ ។ 

•សត្មាម្ ត្រូវចងងង់ឲ្យលអ  ដ ើ ដបាោះដចល ដោ ក ាំរ ោះពាល់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tcc117.jp/facil/


クメール語 

 

原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

 

 

 
「COVID-19 について色々な国の言葉で説明します」（厚生労働省） 

https://www.covid19-info.jp/ 

 

「新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）」（厚生労働省・日本語） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

 

「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと 

～８つのポイント～」（厚生労働省・日本語 PDF） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

 

「新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 

～家庭ごみを出すときに心がける５つのこと～」（環境省） 

・日本語 PDF 

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet6.pdf 

・英語 PDF 

https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/covid-19_waste_disposal_en.pdf 

 

「『新型コロナウイルス感染症について』多言語テンプレート」 

（一般財団法人 自治体国際化協会） 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/tools/114526.html 

 

 

ឯកស្ថរដយាង (រចុ្របននទងៃៃី ១២ ដខ្វចិឆ ិកា ឆន ាំ២០២០) 
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