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MEDIA RELEASE
(ការផ្សព្វ ផ្ាយព្័ត៌
ថ្ងៃ ពុធ ទី 20 មេខែសា ឆ្នាំ 2022

បច្ចុបបន្ន ភាព្ស្ដីព្ីការកំណត់ COVID
មៅថ្ងៃ ម េះ រដ្ឋាភិបាលរដ្ា NSW Government បា ប្រកាសអាំពីទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ទ
ិ ធ ថ្ ករណី
COVID-19 ខដ្លបា រញ្ជាក់ ឹងេិ តប្េូវឱ្យដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេមទ ដ្រារណា
ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធទង
ាំ មនាេះ អ ុមោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំររស់សុខាភិបាលរដ្ា NSW
Health។
ោា ការផ្លាស់រដ ូរសប្ារ់ករណី វ ិជា ា មទ៖ លកខ ែណឌតប្េូវកនុងការដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យមៅមដ្ឋយខែក
ពីមេមៅខតដ្ាំមណើរការដ្ខដ្ល សប្ារ់អនកណាានក់ខដ្លបា កត់តរាមដ្ឋយលទធ ផលតាេ RAT ឬ
PCR។
ចារ់ពីមា៉ោង 6 ោៃច ថ្ងៃ សុប្ក ទី ខែមេសា 22 តមៅ ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ (ប្តូវបា កាំណត់
ិយេ ័យថាជាទាំនាក់ទាំ ងប្េួ សារ ឬរុេគលានក់ ឹងប្តូវបា ចាត់ទុកមដ្ឋយសុខាភិបាល
រដ្ា NSW Health ថាជាទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ) ឹងេិ ប្តូវដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេមទ
ដ្រារណាពួ កមេោា មរាេសញ្ជា
ិងអ ុមោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំដ្ូចខាងមប្កាេ៖
•
•
•
•
•
•

កំទៅទស្សនា កខ ា ងខងទ ាំេ ុសសចាស់ េ ទ ីរមពទយ កខ ា មងេះ ពិការ
ិងកខ ា ងខកខប្រ ប្រសិ មរើោា
ការមលើកខលងពិមសសប្តូវអ ុវតត មទ
ពាក់ា៉ោសមៅកនុងររ ិមវណកខ ា ងកនុងអោរ មៅមប្ៅផទ េះ
មធវ ើមតសត RAT ប្រចាាំថ្ងៃ មៅេុ ា ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធជាេួ យ
េ ុសសមៅមប្ៅប្េួ សារររស់ពួកមេ មៅមពលខដ្លអាចអ ុវតត បា
មជៀសវាងទាំនាក់ទាំ ងជាេួ យេ ុសសចាស់ ិងេ ុសសខដ្លា
ប្រព័ ធ ភាពសាុាំែូចឬមែោយ មៅមពលណាអាចមធវ ើបា
មធវ ើការពីផទេះ មៅមពលអាចអ ុវតត បា
ជូ ដ្ាំណឹងដ្ល់ ិមោជក/កខ ា ងអរ់រំររស់ពួកមេថា ពួ កមេសថ ិតមៅកនុង
ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ ម ើយថាពួ កមេ ប្តូវបា មេតប្េូវឱ្យដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យមៅ
មដ្ឋយខែកពីមេ ដ្រារណាពួ កមេអ ុមោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំខាងមលើ។

ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ ង
ឹ ប្តូវការអ មុ ោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំខាងមលើសប្ារ់រយៈមពល
7
ថ្ងៃ
ចារ់ពីមពលខដ្លេ ុសសានក់សថិតមៅកនុងប្េួ សារររស់ពួកមេបា មធវ ើមតស្តម ើញ
COVID-19 វវ ិជា ា ។
វវ ិន សុែភាពសានរណៈតប្េូវឱ្យកនាាាំងការររសាំខា ់ត្ប្តូវចាក់វាកក់សាាំង ង
ឹ ប្តូវលុរមចាល
មដ្ឋយា
លកខ ែណឌតប្េូវថ្ វាកក់សាាំង ឹងខផែ កមលើការវាយតថ្េា ខផនកហា ភ
ិ ័យ មៅមប្កាេ
សុែភាព ិងសុវតថ ិភាពមៅកខ ា ងមធវ ើការតាេេុែរររ ប្សរមៅតាេយុតាតធិការដ្ថ្ទមទៀត។
វវ ិន នានាតប្េូវឱ្យរុេគលិកមធវ ើការមៅកខ ា ងខងទ ាំេ ុសសចាស់ ជ ពិការ ឹងប្តូវចាក់វាកក់
សាាំងមៅខតរ ត ា សុពលភាព។
ការពិមប្ោេះមោរល់ ឹងមធវ ើមែើងជាេួ យភាេីពាក់ព័ ធ
រញ្ច រ់ កនុងរ៉ោុនាា សបាា ៍ខាងេុែ។

មដ្ឋយា ព័ត៌ា លេែ ត
ិ
ឹងប្តូវមធវ ើ

ការផ្លាស់រដ ូរទ ាំងម េះ ង
ឹ ា
័យថាការមលើកខលងមលើរុេគលក
ិ មធវ ើការសាំខា ់ត្ពី វ ិន កនុង
ការដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេ
ឹងខលងតប្េូវឱ្យា មទៀតម ើយ។ មទេះរីោ៉ោងណាក៏
មដ្ឋយ ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ ឹងប្តូវការអ ុមោេតាេវ ិន សុវតថ ិភាព COVID- 19 ណាេួ យ
ខដ្លបា ដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំមណើរការមៅកខ ា ងមធវ កា
ើ រររស់ពួកមេមដ្ឋយ ិមោជក។
ចារ់ពីថ្ងៃ ទី 30 មេខែសា ឆ្នាំ 2022 តមៅ អន កដ្ាំមណើរអ ត រជាតិខដ្លប្តែរ់េកវ ិញខដ្ល
េិ បា ចាក់វាកក់សាង
ាំ
ង
ឹ ខលងតប្េូវឱ្យា ការមធវ ើចតាតែីស័កមៅសណា
ា ោរមទ។ លកខ ែណឌ
តប្េូវរចចុរប ន សប្ារ់អនកមធវ ើដ្ាំមណើរខដ្លបា ចាក់វាកក់សាាំងមពញមលញ រ ួេា ការមធវ ើមតសត
អង់ទីខ សស រ ស
័ មៅកនុងរយៈមពល
24
មា៉ោងថ្ ការេកដ្ល់
ិងការអ ុមោេតាេ
មោលការណ៍ខណនាាំររស់សុខាភិបាលរដ្ា NSW Health ឹងប្តូវរ ត ចាំមពាេះអន កមធវ ើដ្ាំមណើរខដ្ល
េិ បា ចាក់វាកក់សាង
ាំ ។
ការកាំណត់ចាំ ួ មលើេមធោបាយដ្ឹកជញ្ជ ូ សានរណៈក៏ ឹងប្តូវបា លុរមចាល មដ្ឋយា
លកខ ែណឌតប្េូវឱ្យ ពាក់ា៉ោស់មៅមលើេមធោបាយដ្ឹកជញ្ជ ូ សានរណៈ យ ត មហាេះ ិងមៅកនុង
អោរមៅប្ពោ យ ត មហាេះ ិង មៅចាំណតកបា៉ោល់ ង
ឹ មៅខតដ្ាំមណើរការ។
ប្រេុែរដ្ឋាភិបាលរដ្ា
NSW
មោក
Dominic
Perrottet
បា ា ប្រសាស ៍ថា
ិន
ការលុរមចាលវ
ដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេសប្ារ់ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ េឺជាការ
ផ្លាស់រដ ូរធេា តាខដ្លអ ញ្ជ
ុ ា តឱ្យ មយើងរ ត ដ្ាំមណើរមៅេុែមទៀតមចញពីជាំងឺរាតតាត។
មោក Perrottet បា ា ប្រសាស ថា
៍
“វវ ិន កនុងការដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេ
ទ ាំងម េះ ា ភាពចាាំបាច់ រ៉ោុខ ត អាប្ស័យមដ្ឋយអប្តាចាក់វាកក់សាាំងររស់មយើងែព ស់ មយើងអាច
មធវ ើការផ្លាស់រដ ូរ ខដ្លបា ប្រកាសមៅថ្ងៃ ម េះ”។
“ការម េះ ឹងផា ល់ការសប្ាលជារនាទ ់សប្ារ់កាាាំងការររ
ិងអាជីវកេា ជាមប្ចើ
ខដ្ល
បា រ៉ោេះពាល់ខាាាំង មដ្ឋយសារកងវ េះកាាាំងពលកេា មៅមពលេ ុសសប្តូវបា រងខ ាំឱ្យដ្ឋក់ែល ួ ឱ្យ
មៅមដ្ឋយខែកពីមេ ពីមប្ពាេះពួ កមេសថ ិតមៅកនុងទាំនាក់ទាំ ងប្េួ សារ។
“មៅមពលជាំងឺរាតតាតបា វ ិវតត ៍ មនាេះការម្ា ើយតរររស់មយើងក៏អញ្ច ឹងខដ្រ ម យ
ើ ម េះជា
ឧទ រណ៍េួយមទៀត ខដ្លមយើងអាចមធវ កា
ើ រផ្លាស់រដ ូរចាាំបាច់នានាប្រករមដ្ឋយសុវតថ ិភាព ិង
តាេវ ិធីេួយខដ្លា វ ិន ការ”។
រដ្ា េន្ត ត ីប្កសួ ងសុខាភិបាល មោក Brad Hazzard បា ា ប្រសាស ៍ថារុេគលទង
ាំ ឡាយ
មៅខតប្តូវការ ប្រ ុងប្រយ័តនទុកជាេុ មដ្ើេបីការពារសាជិកស េេ ៍ ខដ្លរយរងមប្ោេះ។
មោក Hazzard បា ា ប្រសាស ៍ថា “មយើងមៅខតសថ ិតមៅកនុងជាំងឺរាតតាត ម យ
ើ វ ិន
ជាេូ លដ្ឋា
កនុងការមធវ អ
ើ នាេ័យថ្ដ្ ការពាក់ា៉ោស់ មៅមពលអន កេិ អាចរកោេាាត
សងគ េបា
ិងសានក់មៅផទ េះ ប្រសិ មរើអនកា មរាេសញ្ជា មៅខតអ វុ តត ”។
“សាំខា ់រាំផុត ប្រសិ មរើអនកមៅខតា មរាេសញ្ជា
មនាេះអន កេិ ប្តូវមៅទសសនាកខ ា ង
ខងទ ាំេ ុសសចាស់ េ ទ ីរមពទយ ឬសាច់ញាតិជាេ ុសសចាស់”។
ស្របតាេការផ្លាស់រដ ូរទង
ាំ ម េះ រដ្ឋាភិបាលរដ្ា NSW Government ក៏កាំពុងមធវ ើការជាេួ យ
េន្ត ត ីសុខាភិបាល មដ្ើេបីមធវ ើរញ្ច រ់មលើការកាំណត់មៅររ ិមវណសាោមរៀ មៅេុ ប្តីេាសទី 2
ចារ់មផា ើេ
ម ើយព័ត៌ា រខ ថ េទក់ទង ឹងមរឿងម េះ ង
ឹ ប្តូវផសពវ ផោយមៅកនុងរ៉ោុនាា ថ្ងៃ
មទៀតម េះ។
កនុងការមប្តៀេសប្ារ់រដ្ូ វរររ រដ្ឋាភិបាលរដ្ា NSW Government ក៏ ឹងរ ត ននាឱ្យា
ការមធវ ើមតសត អង់ទីខ សស
(RATs) មដ្ើេបីការពារប្ក ុេ ុសសខដ្លរយរងមប្ោេះ រ ួេា េ ុសស
ខដ្លា ពិការភាព កុារ ិងេ ុសសវ ័យមកា ងខដ្លមៅកខ ា ងខងទមាំ ៅមប្ៅផទ េះ ស េេ ៍
CALD ខដ្លរយរងមប្ោេះ ិងស េេ ជ
៍
ជាតិមដ្ើេ Aboriginal។
RATs ទ ាំងម េះ ឹងប្តូវបា ខចកចាយមៅដ្ល់រុេគលនានា
ិងអន កផា ល់មសវាខដ្លពាក់ព័ ធ
តាេរយៈទីភានក់ររស េេ ៍កា ់ ខតខាាាំងររស់ប្កសួ ងទទួ លរ ទ ុ កស េេ ៍
ិងយុតតេ
ិ ៌
(Department of Communities and Justice)។

េ ុសសខដ្លា អាយុ 16 ឆ្នាំ ង
ិ អាយុមលើសម េះ អាចទទួ លដ្ូ សជាំរុញររស់ពួកមេមៅកនុង
រយៈមពលរីខែ មប្កាយការទទួ លដ្ូ សទីពីរថ្ វាកក់សាាំង COVID-19 ណាេួ យររស់ពួកមេ។
អន កអាចកក់វាកក់សាង
ាំ
COVID-19
ររស់អនក
ឬការចាក់ដ្ូសជាំរុញររស់អនកតាេរយៈ
https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated។
សប្ារ់ព័ត៌ា រខ ថ េ ា មៅឯ nsw.gov.au។
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