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ថ្ងៃពុធ ទី 20 មេខែសា ឆ្ន ាំ 2022 

បច្ច ុបបន្នភាព្ស្ដ ីព្ីការកំណត់ COVID 

មៅថ្ងៃម េះ រដ្ឋា ភិបាលរដ្ា  NSW Government បា ប្រកាសអាំពីទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ទិធថ្ ករណី 
COVID-19 ខដ្លបា រញ្ជា ក់ ឹងេ ិតប្េូវឱ្យដ្ឋក់ែល  ួឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេមទ ដ្រារណា 
ទាំនាក់ទាំ ងជតិសន ិទធទ ាំងមនាេះ អ ុមោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំររស់សុខាភិបាលរដ្ា   NSW 
Health។ 

 
ោា  ការផ្លា ស់រដ រូសប្ារ់ករណីវជិាា មទ៖ លកខែណឌ តប្េូវកន ុងការដ្ឋក់ែល  ួឱ្យមៅមដ្ឋយខែក 
ពីមេមៅខតដ្ាំមណើរការដ្ខដ្ល សប្ារ់អនកណាាន ក់ខដ្លបា កត់តរាមដ្ឋយលទធផលតាេ RAT ឬ 
PCR។ 

 
ចារ់ពីមា៉ោ ង 6 ោៃ ច ថ្ងៃសុប្ក ទី ខែមេសា 22 តមៅ ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ (ប្តូវបា កាំណត់  
 ិយេ ័យថាជាទាំនាក់ទាំ ងប្េួសារ ឬរុេគលាន ក់ ឹងប្តូវបា ចាត់ទុកមដ្ឋយសខុាភិបាល 
រដ្ា NSW Health ថាជាទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ)  ឹងេិ ប្តវូដ្ឋក់ែល  ួឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេមទ 
ដ្រារណាពួកមេោា  មរាេសញ្ជា   ិងអ ុមោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំដូ្ចខាងមប្កាេ៖ 

 
• ក ំទៅទស្សនា កខ ាងខងទាំេ ុសសចាស់ េ ទ ីរមពទយ កខ ាមងេះ ពិការ 

 ិងកខ ាងខកខប្រ ប្រសិ មរើោា   ការមលើកខលងពិមសសប្តូវអ ុវតតមទ 

• ពាក់ា៉ោ សមៅកន ុងររមិវណកខ ាងកន ុងអោរ មៅមប្ៅផទេះ 

• មធវ ើមតសត  RAT ប្រចាាំថ្ងៃ មៅេុ ា ទាំនាក់ទាំ ងជតិសន ិទធជាេួយ 
េ ុសសមៅមប្ៅប្េួសារររស់ពួកមេ មៅមពលខដ្លអាចអ ុវតតបា  

• មជៀសវាងទាំនាកទ់ាំ ងជាេួយេ ុសសចាស់  ិងេ ុសសខដ្លា  
ប្រព័ ធភាពសុាាំែូចឬមែោយ មៅមពលណាអាចមធវ ើបា  

• មធវ ើការពីផទេះ មៅមពលអាចអ ុវតតបា  

• ជូ ដ្ាំណឹងដ្ល់ ិមោជក/កខ ាងអរ់រំររស់ពួកមេថា ពួកមេសថ ិតមៅកន ុង 
ទាំនាក់ទាំ ងជតិសន ិទធ ម ើយថាពួកមេ ប្តូវបា មេតប្េូវឱ្យដ្ឋក់ែល  ួឱ្យមៅ 
មដ្ឋយខែកពីមេ ដ្រារណាពួកមេអ ុមោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំខាងមលើ។ 

 
ទាំនាក់ទាំ ងជតិសន ិទធ ងឹប្តូវការអ ុមោេតាេមោលការណ៍ខណនាាំខាងមលើសប្ារ់រយៈមពល 
7 ថ្ងៃ ចារ់ពីមពលខដ្លេ ុសសាន ក់សថ ិតមៅកន ុងប្េួសារររស់ពួកមេបា មធវ ើមតស្ត ម ើញ 
COVID-19 វវជិាា ។ 

 
វវនិ សុែភាពសានរណៈតប្េូវឱ្យកនាា ាំងការររសាំខា ់ត្ប្តូវចាក់វាក កស់ាាំង ងឹប្តូវលុរមចាល 
មដ្ឋយា  លកខែណឌ តប្េូវថ្ វាក កស់ាាំង ឹងខផែកមលើការវាយតថ្េាខផនកហា ភិ័យ មៅមប្កាេ 
សុែភាព  ិងសុវតថ ិភាពមៅកខ ាងមធវ ើការតាេេុែរររ ប្សរមៅតាេយុតាត ធិការដ្ថ្ទមទៀត។ 
វវនិ នានាតប្េូវឱ្យរុេគលិកមធវ ើការមៅកខ ាងខងទាំេ ុសសចាស់ ជ ពិការ ឹងប្តវូចាកវ់ាក ក ់
សាាំងមៅខតរ តា សុពលភាព។ 

 
ការពិមប្ោេះមោរល់ ឹងមធវ ើមែើងជាេួយភាេីពាក់ព័ ធ  មដ្ឋយា ព័ត៌ា លេែតិ ឹងប្តូវមធវ ើ 
រញ្ច រ់ កន ុងរ៉ោុនាា  សបាា  ៍ខាងេុែ។ 



 
ការផ្លា ស់រដ រូទ ាំងម េះ ងឹា  ័យថាការមលើកខលងមលើរុេគលកិមធវ ើការសាំខា ់ត្ពីវនិ កន ុង
ការដ្ឋក់ែល  ួឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេ  ឹងខលងតប្េូវឱ្យា មទៀតម ើយ។ មទេះរីោ៉ោ ងណាក ៏
មដ្ឋយ ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ ឹងប្តូវការអ ុមោេតាេវនិ សុវតថ ិភាព COVID- 19 ណាេួយ 
ខដ្លបា ដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំមណើរការមៅកខ ាងមធវ ើការររស់ពួកមេមដ្ឋយ ិមោជក។ 

 
ចារ់ពីថ្ងៃទី 30 មេខែសា ឆ្ន ាំ 2022 តមៅ អនកដ្ាំមណើរអ តរជាតិខដ្លប្តែរ់េកវញិខដ្ល 
េិ បា ចាកវ់ាក ក់សាាំង  ងឹខលងតប្េូវឱ្យា ការមធវ ើចតាត ែីស័កមៅសណាា ោរមទ។ លកខែណឌ  
តប្េូវរចច ុរប នសប្ារ់អនកមធវ ើដ្ាំមណើរខដ្លបា ចាក់វាក កស់ាាំងមពញមលញ  រេួា ការមធវ ើមតសត  

អង់ទីខ សស រ ស័មៅកន ុងរយៈមពល 24 មា៉ោ ងថ្ ការេកដ្ល់  ិងការអ ុមោេតាេ 
មោលការណ៍ខណនាាំររស់សុខាភិបាលរដ្ា NSW Health  ឹងប្តូវរ តចាំមពាេះអនកមធវ ើដ្ាំមណើរខដ្ល 
េិ បា ចាកវ់ាក ក់សាាំង។ 

 
ការកាំណត់ចាំ ួ មលើេមធោបាយដឹ្កជញ្ជ  ូសានរណៈក ៏ឹងប្តូវបា លុរមចាល មដ្ឋយា   
លកខែណឌ តប្េូវឱ្យ ពាក់ា៉ោ ស់មៅមលើេមធោបាយដឹ្កជញ្ជ  ូសានរណៈ យ តមហាេះ  ិងមៅកន ុង  
អោរមៅប្ពោ យ តមហាេះ  ិង មៅចាំណតកបា៉ោ ល់  ងឹមៅខតដ្ាំមណើរការ។ 

 
ប្រេុែរដ្ឋា ភិបាលរដ្ា NSW មោក Dominic Perrottet បា ា ប្រសាស ៍ថា 
ការលុរមចាលវនិ ដ្ឋក់ែល  ួឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេសប្ារ់ទាំនាក់ទាំ ងជិតសន ិទធ េឺជាការ  
ផ្លា ស់រដ រូធេាតាខដ្លអ ញុ្ជា តឱ្យ មយើងរ តដ្ាំមណើរមៅេុែមទៀតមចញពីជាំងឺរាតតាត។ 

 

មោក Perrottet បា ា ប្រសាស ថ៍ា “វវនិ កន ុងការដ្ឋក់ែល  ួឱ្យមៅមដ្ឋយខែកពីមេ  
ទាំងម េះ ា ភាពចាាំបាច់ រ៉ោុខ តអាប្ស័យមដ្ឋយអប្តាចាក់វាក ក់សាាំងររស់មយើងែពស់ មយើងអាច  
មធវ ើការផ្លា ស់រដ រូ ខដ្លបា ប្រកាសមៅថ្ងៃម េះ”។ 

 
“ការម េះ ឹងផាល់ការសប្ាលជារនាទ  ់សប្ារ់កាា ាំងការររ  ិងអាជីវកេាជាមប្ចើ  ខដ្ល  
បា រ៉ោេះពាល់ខាា ាំង មដ្ឋយសារកងវេះកាា ាំងពលកេា មៅមពលេ ុសសប្តូវបា រងខ ាំឱ្យដ្ឋក់ែល  ួឱ្យ  
មៅមដ្ឋយខែកពីមេ ពីមប្ពាេះពួកមេសថ ិតមៅកន ុងទាំនាក់ទាំ ងប្េួសារ។ 

 
“មៅមពលជាំងឺរាតតាតបា វវិតត ៍ មនាេះការម ា្ ើយតរររស់មយើងក៏អញ្ច ឹងខដ្រ ម ើយម េះជា 
ឧទ រណ៍េួយមទៀត ខដ្លមយើងអាចមធវ ើការផ្លា ស់រដ រូចាាំបាច់នានាប្រករមដ្ឋយសុវតថ ិភាព  ិង  
តាេវធិីេួយខដ្លា វនិ ការ”។ 

 
រដ្ាេន្ត ត ីប្កសួងសុខាភិបាល មោក Brad Hazzard បា ា ប្រសាស ៍ថារុេគលទាំងឡាយ  
មៅខតប្តូវការ ប្រងុប្រយ័តនទុកជាេុ មដ្ើេបីការពារសាជិកស េេ ៍ខដ្លរយរងមប្ោេះ។ 

 
មោក Hazzard បា ា ប្រសាស ៍ថា “មយើងមៅខតសថ ិតមៅកន ុងជាំងឺរាតតាត ម ើយវនិ   
ជាេូលដ្ឋា   កន ុងការមធវ ើអនាេ័យថ្ដ្ ការពាក់ា៉ោ ស់ មៅមពលអនកេ ិអាចរកោេាា ត  
សងគេបា   ិងសាន ក់មៅផទេះ ប្រសិ មរើអនកា មរាេសញ្ជា  មៅខតអ វុតត”។ 

 
“សាំខា ់រាំផុត ប្រសិ មរើអនកមៅខតា មរាេសញ្ជា  មនាេះអនកេ ិប្តូវមៅទសសនាកខ ាង  
ខងទាំេ ុសសចាស់ េ ទ ីរមពទយ ឬសាចញ់ាតជិាេ ុសសចាស់”។ 

 
ស្របតាេការផ្លា ស់រដ រូទ ាំងម េះ រដ្ឋា ភិបាលរដ្ា NSW Government ក៏កាំពុងមធវ ើការជាេួយ 
េន្ត ត ីសុខាភិបាល មដ្ើេបីមធវ ើរញ្ច រ់មលើការកាំណត់មៅររមិវណសាោមរៀ  មៅេ ុប្តេីាសទី 2 
ចារ់មផាើេ ម ើយព័ត៌ា រខ ថេទកទ់ង ឹងមរឿងម េះ ងឹប្តូវផសពវផោយមៅកន ុងរ៉ោុនាា  ថ្ងៃ 
មទៀតម េះ។ 

 
កន ុងការមប្តៀេសប្ារ់រដូ្វរររ រដ្ឋា ភិបាលរដ្ា  NSW Government ក៏ ឹងរ តននាឱ្យា  
ការមធវ ើមតសតអង់ទីខ សស  (RATs) មដ្ើេបីការពារប្កេុ ុសសខដ្លរយរងមប្ោេះ រេួា េ ុសស 
ខដ្លា ពិការភាព កុារ  ិងេ ុសសវយ័មកាងខដ្លមៅកខ ាងខងទាំមៅមប្ៅផទេះ ស េេ  ៍
CALD ខដ្លរយរងមប្ោេះ  ិងស េេ ជ៍ ជាតិមដ្ើេ Aboriginal។ 

 
RATs ទាំងម េះ ឹងប្តូវបា ខចកចាយមៅដ្ល់រុេគលនានា  ិងអនកផាល់មសវាខដ្លពាក់ព័ ធ 
តាេរយៈទីភាន ក់ររស េេ ៍កា ់ខតខាា ាំងររស់ប្កសួងទទួលរ ទ ុកស េេ ៍  ិងយុតតេិ៌ 
(Department of Communities and Justice)។ 

 



េ ុសសខដ្លា អាយុ 16 ឆ្ន ាំ  ងិអាយុមលើសម េះ អាចទទួលដូ្សជាំរុញររស់ពួកមេមៅកន ុង 
រយៈមពលរីខែ មប្កាយការទទួលដូ្សទីពីរថ្ វាក ក់សាាំង COVID-19 ណាេួយររស់ពួកមេ។ 
អនកអាចកក់វាក ក់សាាំង COVID-19 ររស់អនក ឬការចាក់ដូ្សជាំរុញររស់អនកតាេរយៈ 
https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated។ 

 

សប្ារ់ព័ត៌ា រខ ថេ ា មៅឯ   nsw.gov.au។ 
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