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ឱវាទសម្រាប់ក្មគ្
សា
រុ
រួ រសតី ្ពី COVID-19
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ខែមិ ថុនា ឆ្ំ នា 2021

យ�ើ ងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិ តស្និទជា
្ធ មួយគណៈកម្មការនាយកការពារសុខភាពអូ ស្ត្រាលី (Australian Health Protection Principal
Committee (AHPPC)), ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW និ ងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទ�ៀតដ�ើ ម្បីធានាថា សាលារ�ៀនរបស់ យ�ើ ងបន្តប្រតិបត្តិការ
ក្ងវិ
ស្ថា ន COVID-19។
នុ ធី ដែលមានសុវត្ថិភាពបំ ផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្ងបរិ
នុ

ដំ បូន្មានថ្មីៗពីក្រសួងសុខាភិ បាលរដ្ឋ NSW
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអំពី COVID-19 ត្រូវបានផ្តល់ ជូនជាប្រចាំ។ ក្ រុមគ្រួសារត្រូវបានល�ើ កទឹកចិ ត្តឱ្យតាមដានគេហទំព័រខាងក្រោម
សម្រាប់ ព័ត៌មានថ្មីបំផុត នៅល�ើ គេហទំព័ររដ្ឋា ភិបាលរដ្ឋ NSW (NSW Government website)។
ក្ងករណ
ី ដែលមានការចេញបទបញ្ជាដោយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW ឱ្យស្នាក់នៅផ្ទះ ដោយសារតែការផ្ទុះឡ�ើងនៃ COVID-19
នុ
អាចមានការផ្លាស់ ប្តូរប្រតិបត្តិការសាលារ�ៀន។ សូមសួរសាលារ�ៀនរបស់ អ្នក អំពីការផ្លាស់ ប្តូរប្រតិបត្តិការ ហ�ើយធ្វើតាមដំ បូន្មា នទាំងអស់
ដែលផ្តល់ ជូនដោយបុគ្គលិកនៅសាលារ�ៀនរបស់ អ្នក រ ួមទាំងការហាមមិ នឱ្យចូលបរិវេណសាលា សម្រាប់ គោលបំ ណងមិ នចាំបាច់
ប្រសិ នប�ើ មានការស្នើ សំុ។

ការរ�ៀនសូត្រពី ផ្ទះ
សិ ស្សនឹ ងត្រូវបានគាំទ្រឱ្យរ�ៀនសូត្រពីផ្ទះ ក្ងកាលៈទេសៈដូ
ចខាងក្រោម៖
នុ

•• ប្រសិ នប�ើ ពួកគេត្វរូ បានតម្រូវឱ្យដាក់ខ្លួននៅដាច់ ពីគេ ដោយសារតែជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិ តស្និទន្ធ ៃករណីវិជ្ជមាន
ឬត្រូវបានសង្ស័យថាមាន COVID-19។
•• កន្លែងណាដែលសាលារ�ៀនត្រូវបានណែនាំ ក្រោមដំ បូន្មា នសុខភាពសាធារណៈ ដ�ើ ម្បីបន្តប្រតិបត្តិការសម្រាប់ ការរ�ៀនសូត្រនៅនឹ ង
កន្លែងប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ តែកូនរបស់ អ្នកធ្វើការចាំបាច់ ដោយសារតែការផ្ទុះឡ�ើងនៃ COVID-19។
ការរ�ៀនសូត្រពីផ្ទះមានទម្រង់ ជាច្រើ ន រ ួមមានធនធានតាមអនឡាញ និ ងក្រៅអនឡាញ និ ងសម្ភារៈបោះពុម្ពនានាដូចជាសន្លឹកកិច្ចការ
និ ងធនធាន។

ដំ បូន្មានស្តីពីការមកសាលារ�ៀន ក្នុងអំ ឡុងពេលរ�ៀនសូត្រនៅនឹ ងកន្លែង

យោងទៅតាមដំ បូន្មា នពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW ឪពុកម្តាយ និ ងអ្នកថែទាំត្រូវបានរម្លឹកកុំ បញ្ជូនកូនទៅសាលារ�ៀន ប្រសិ នប�ើ ពួកគេ
មិ នស្រួលខ្លួន ទោះបី ជាពួកគេមានរោគសញ្ញាដូចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយស្រាលក៏ដោយ។
ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ NSW បានស្នើ សំុឱ្យសាលារ�ៀន ល�ើ កទឹកចិ ត្តដល់ នរណាម្នាក់ដែលមិ នស្រួលខ្លួន ឬទោះបី មានរោគសញ្ញាដូចជំ ងឺ
គ្ រុនផ្តាសាយស្រាលក៏ដោយ ដ�ើ ម្បីរ�ៀបចំ ធ្វើតេស្តតាមរយៈគ្រូពេទ្យតាមមូលដ្ឋា នរបស់ ពួកគេ ឬគ្លីនិកមួយនៃគ្លីនិក COVID-19
(COVID-19 clinics)។

សិ ស្ស និ ងបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញាដូចជំ ងឺគ្ រុនផ្តាសាយ ត្រូវតែធ្វើតេស្ត ហ�ើយផ្តល់ ច្បាប់ ចម្លងនៃលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន COVID-19
ហ�ើយមិ នត្រូវមានរោគសញ្ញាឡ�ើយ មុនពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យត្រឡប់ ទៅសាលារ�ៀនវិញ។
សិ ស្សដែលមិ នបានធ្វើតេស្ត COVID-19 នឹ ងមិ នបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលសាលារ�ៀនវិញឡ�ើយកងរយៈពេល
10 ថ្ងៃ។ ល�ើ សពីនេះទ�ៀត
្នុ
ពួកគេមិ នត្រូវមានរោគសញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់ 3 ថ្ងៃ មុនពេលត្រឡប់ ទៅសាលារ�ៀនវិញ។
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ដំ បូន្មានស្តីពីការមកសាលារ�ៀន ក្នុងអំ ឡុងពេលរ�ៀនសូត្រនៅនឹ ងកន្លែង (បន្ត)

សិ ស្សដែលមានជំ ងឺរលាកច្រមុះដោយសារអាឡែកហ្សីតាមរដូវ ឬជំ ងឺមួយផ្សេងទ�ៀតដែលមានលក្ខណៈស្រដ�ៀងនឹ ងរោគសញ្ញាដូចជំ ងឺគ្ រុន
ផ្តាសាយ នៅតែត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើតេស្តរកម�ើ ល COVID-19 ហ�ើយមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមាន។ កន្លែងណាដែលរោគសញ្ញារបស់ ពួក
គេបន្តល�ើ សពី 10 ថ្ងៃ សិ ស្សគួរតែផ្តល់ ឯកសារពីវេជ្ជបណឌិ្ តរបស់ ពួកគេ ដែលបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញារបស់ ពួកគេមានលក្ខណៈធម្មតាសម្រាប់
ស្ថា នភាពរបស់ ពួកគេ។ ប្រសិ នប�ើ សិស្សក�ើតមានរោគសញ្ញាថ្មី ឬផ្លាស់ ប្តូររោគសញ្ញា ពួកគេគួរតែធ្វើតេស្តរកម�ើ ល COVID-19។ សូមស្វែង
រកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរោគសញ្ញា COVID-19 (COVID-19 symptoms)។
ការធ្វើតេស្ត COVID-19 សម្រាប់ សិស្សដែលមានសុខភាពសគស្មា
ញ ឬពិការភាពអាចជាការពិបាក។ នៅក្ងស្ថា
នភាពទាំងនេះ
នុ
្មុ
សាលារ�ៀននឹ ងស្នើ សំុឪពុកម្តាយ ឬអ្នកថែទាំ ឱ្យគ្រូពេទ្យរបស់ ពួកគេវាយតម្លៃកូនរបស់ ពួកគេ។ កន្លែងណាដែលគ្រូពេទ្យកំណត់ថាការធ្វើតេស្ត
COVID-19 មិ នចាំបាច់ ទេ នោះត្រូវផ្តល់ ជូនឯកសារទៅសាលារ�ៀន ដ�ើ ម្បីបញ្ជាក់ថាសិ ស្សមិ នមានរោគសញ្ញា ដែលចាំបាច់ ត្វរូ ធ្វើតេស្ត
COVID-19។ លិ ខិតបញ្ជាក់នោះក៏ត្វរូ បង្ហាញផងដែរថា សិ ស្សអាចត្រឡប់ ទៅសាលារ�ៀនវិញ។

ការរម្លឹកដល់ សាលារ�ៀន និ ងក្ រុមគ្រួសារទាំងអស់
វាជាការសំ ខាន់ ណាស់ ដែលសាលារ�ៀន និ ងក្ រុមគ្រួសារបន្តការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ COVID-19។ ជាពិសេស យ�ើ ងចង់ ចង្អុល
បង្ហាញចំ ណុចដូចខាងក្រោម៖
•• សាលារ�ៀនត្រូវតែបន្ត៖
◦◦ អនុវត្តអនាម័ យផ្ទាល់ ខ្លួន ការរក្សាគម្លាតរាងកាយ ការសម្អា ត និ ងការអនុវត្តន៍រក្សាកំណត់ត្រា។

◦◦ កន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបាន សូមប្រើ តំបន់ ក្រៅអគារ ប្រសិ នប�ើ អាកាសធាតុអនុញ្ញាត ឬទីវាលធំ ទូលាយ ដ�ើ ម្បីឱ្យអាចរក្សាគម្លាត
រាងកាយបានត្រឹមត្រូវ។
◦◦ ធានាថាភ្ញៀវទាំងអស់ ដែលចូលមកកាន់ ទីតាំងសាលា មានសុខភាពល្អ ហ�ើយមិ នមានរោគសញ្ញា គោរពតាមការរ�ៀបចំ ចុះឈ្មោះចូល
រ ួមទាំងការទទួលស្គា ល់ ថា ពួកគេនឹ ងគោរពតាមតម្រូវការ COVID-19 សម្រាប់ ភ្ញៀវ អ្នកម៉ៅការ និ ងអ្នកផ្តល់ សេវាកម្ម
រាល់ ពេលដែលពួកគេចូលមក។ ភ្ញៀវទាំងអស់ ក៏ត្វរូ ចុះឈ្មោះចូលដែរ ដោយប្រើ Service NSW QR code ។ ឪពុកម្តាយ
និ ងអ្នកថែទាំដែលយកសិ ស្សមក ឬយកសិ ស្សចេញពីសាលារ�ៀន មិ នចាំបាច់ ចុះឈ្មោះចូល ឬប្រើ Service NSW QR code ទេ។

ការពាក់ ម៉ាស់ មុខ និ ងការត្រួតពិ និត្យសីតុណ្ហភាព
នរណាម្នាក់ដែលមានបំ ណងចង់ ពាក់ម៉ាស់ ផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់ ពួកគេនៅសាលារ�ៀន នឹ ងមិ នត្រូវបានរារាំ ងពីការធ្វើបែបនេះទេ។

ក្ងអំ
នុ ឡុងពេលដែលបទបញ្ជាសុខភាពសាធារណៈ បានបង្គា ប់ ឱ្យពាក់ម៉ាស់ មុខនៅល�ើ យានយន្តធ្ើ វដំណ�ើរសាធារណៈ
សិ ស្សដែលមានអាយុ 13 ឆ្ំនា និ ងល�ើ សពីនេះ ត្រូវតែគោរពតាមការណែនាំនេះ។ បុគ្គលិកក៏ត្វរូ តែអនុវត្តតាមការណែនាំនេះដែរ
នៅពេលធ្វើដំណ�ើរតាមយានយន្តធ្ើ វដំណ�ើរសាធារណៈ ក៏ដូចជាក្ងអំ
នុ ឡុងពេលធ្វើដំណ�ើរកម្សាន្ត តាមយានយន្តធ្ើ វដំណ�ើរសាធារណៈ
ឬដោយសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាលក្ខណៈជួល ឬឯកជន។
ការត្រួតពិនិត្យសី តុណ្ហភាពជាទូទៅ មិ នបានតម្រូវ ឬណែនាំនៅសាលារ�ៀនទេ។

ការផ្គត់ផ្គង់សម្អាត និ ងអនាម័ យសាលារ�ៀន
សាលារ�ៀនរបស់ អ្នកនឹ ងបន្តទទួលការសម្អា តបន្ថែម ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ AHPPC និ ងដំ បូន្មា នពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ
NSW។ តំបន់ គោលដៅរ ួមមានតំបន់ ដែលប៉ះពាល់ ច្រើន និ ងផ្ទៃរង
ឹ ផ្សេងទ�ៀត ដៃទ្វា រ ទូមានសោ កុងតាក់បិទប�ើ កភ្លើង និ ងបង្កាន់ ដៃ
នៅតាមជណ្តើ រ និ ងតំបន់ មនុស្សទៅមកច្រើ ន។ ក៏នឹងមានការសម្អា តបន្ថែមដែរនៅតាមបង្គន់ និ ងកន្លែងផឹ កទឹក និ ងការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែម
ដូចជាសាប៊ូជាដ�ើ ម។
សាលារ�ៀននឹ ងបន្តផ្តល់ ផលិ តផលអនាម័ យ រ ួមមានសាប៊ូរាវ ទឹកថ្នាំ អនាម័ យជូតសម្អា តដៃ កន្សែងក្រដាស ថ្នាំ បាញ់ល�ើផ្ទៃ
និ ងក្រដាសជូតរម្ងា ប់ មេរោគ។
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ការឆ្លើយតបទៅនឹ ងករណី COVID-19
មានផែនការច្បាស់ លាស់ ដាក់នៅនឹ ងកន្លែងសម្រាប់ សាលារ�ៀន ដ�ើ ម្បីឆ្ើលយតបទៅនឹ ងករណីដែលត្រូវបានសង្ស័យ
ឬត្រូវបានបញ្ជាក់ណាមួយនៃ COVID-19 នៅសាលារ�ៀនរបស់ យ�ើ ង។ យ�ើ ងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិ តស្និទជា
្ធ មួយ ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ
NSW ហ�ើយនឹ ងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកម្តាយ ប្រសិ នប�ើ មានស្ថា នភាពក�ើតឡ�ើង។ សូមអានបន្ថែមអំពីពិធី ការឆ្លើយតបរបស់ យ�ើ ង
សម្រាប់ ករណី COVID-19 (Response protocols for COVID-19 cases)។

ការដឹ កជញ្ជូន

សេវារថយន្តក្ រុងទៅ និ ងមកពីសាលារ�ៀន នៅតែបន្តដំណ�ើរការដូចធម្មតា។ សម្រាប់ ដំបូន្មា នស្តីពីការធ្វើដំណ�ើរទៅ និ ងមកពីសាលារ�ៀន
សូមម�ើ លយានយន្តធ្ើ វដំណ�ើរសម្រាប់ រដ្ឋ NSW (Transport for NSW)។

សេវាកម្មអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ មាត់តាមទូរសព្ទ

ប្រសិ នប�ើ អ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរសព្ទទៅនាយកសាលារបស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ មាត់ ដ�ើ ម្បីជួយអ្នកក្ង
នុ
ការសាកសួររបស់ អ្នក សូមទូរសព្ទមក សេវាកម្មអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ មាត់តាមទូរសព្ទលេខ 131 450 ហ�ើយស្នើសំុអ្នកបកប្រែផ្ទាល់ មាត់ជាភា
សារបស់ អ្នក។ គេនឹ ងមិ នគិតថ្លៃសេវានេះពីអ្នកទេ។
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