
វធិានការទប់ស្កា ត់វរីសុកូរ  ណូាប្បភេទថ្មី (កូវដី-១៩)
こう

〜សប្ាប់ស្រសតាីនផ្ទៃភ ោះ〜

ទលប ោះ ល់ផ្នការឆ្លងភៅភលើស្រសតីានផ្ទៃភ ោះ
មកទល់ភេលភនោះ ការឆ្លងវរីសុកូរ  ណូាកនុងកំឡុងភេលានផ្ទៃភ ោះភៅប្តីាសទីបីានការវវិឌ្ឍ 
និងានភាេធ្ងន់ធ្ងរដូចជាស្រសតីដដលមិនានផ្ទៃភ ោះដដរ។ ានរបាយការណ៍មួយចំនួនបង្ហា ញេី
ការចមលងេីាា យភៅទារកកនុងផ្ទៃភៅបរភទស ប ុដនតមិនានករណីណាមួយបង្ហា ញេីការលូតលាស់
មិនប្បប្កតីរបស់ទារកកនុងផ្ទៃ ការស្កល ប់ទារកកនុងផ្ទៃ ឬការរលូតភទ។ ដូភចនោះ ភទាោះបីអ្នកកំេុងាន  

ផ្ទៃភ ោះ អ្នកមិនចំបាច់ានការប្េួយបារមភហួសភហតុភេកភទ។

ប្កសួងសុខាេិបាល ការង្ហរ និងសុខុាលភាេ កំេុងភធ្វើការភដើមបធីានា
ឱ្យានសុវតថិភាេ  និងគ្មម នការប្េួយបារមភ ចំភ ោះស្រសតីានផ្ទៃភ ោះ។

☞បនតភៅទំេ័រខាងភប្កាយ

េ័ត៌ានបដនថមសប្ាប់ស្រសតីានផ្ទៃភ ោះទាក់ទងនឹងវធិានការបង្ហា រភទេងៗ ការេិនិតយសុខភាេមុនភេលសប្ាល និងការដណនំាកនុងករណី
ានប្រុនភតត អាចរកបានភៅទំេ័រខាងភប្កាយ។ េ័ត៌ានទូភៅទាក់ទងនឹងវរីសុកូរ  ណូា ក៏ដូចជាេ័ត៌ានលមអិតបដនថមភទៀត ានភៅភលើភរ
ហទំេ័ររបស់ប្កសួងសុខាេិបាល ការង្ហរ និងសុខុាលភាេ រមួទំាងសងគមសិកាដដល ក់េ័នធភទេងៗ។
ប្កសួងសុខាេិបាល ការង្ហរ និងសុខុាលភាេ < សំណួរនិងចភមលើយទាក់ទងនឹងវរីសុកូរ  ណូាប្បភេទថ្មី>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00014.html

សងគមជប ុនសប្ាប់ជំងឺឆ្លងកនុងដទនកសមភេ និងភោរស្រសតី (JSIDOG) <េ័ត៌ានសប្ាប់ស្រសតីានផ្ទៃភ ោះ ឬ ស្រសតីរេឹំងថានឹងានផ្ទៃភ ោះទាក់ទង
នឹងវរីសុកូរ  ណូាប្បភេទថ្មី (កូវដី-១៩  )( ភធ្វើបចចុបបននភាេភោយដទអកភលើស្កថ នភាេបចចុបបនន) > 

http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/ (ានដតជាភាស្កជប ុនប ុភណាណ ោះ)
※សូមកត់សាគ ល់ថាខិតតប័ណណភនោះប្តវូបានបភងាើតភឡើងភោយភប្បើប្បាស់េ័ត៌ានដដលាន ដទអកភលើស្កថ នភាេបចចុបបនថ។ ភោយស្ករដតស្កថ នភាេអាចានការផ្លល ស់បតូរ ការភធ្វើបចចុបបននភាេនឹងប្តវូបានទតល់ជូន។

វធិានការបង្ហា រប្បចំផ្ថ្ង
ជាទូភៅ ហានិេ័យជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរចំភ ោះស្រសតី
ានផ្ទៃភ ោះរឺដតងដតានជាញឹកញាប់។ សូមបនត

ភជៀសវាងភៅកដនលងដដលានមនុសេភប្ចើនលាងផ្ដឱ្យ
បានភទៀងទាត់ និងដថ្រកាសុខភាេប្បចំផ្ថ្ងរបស់អ្នក។ 
សូមភជៀសវាងកំុភៅកដនលងទំាងបីដូចជា៖ កដនលងាន 
ទីតំងបិទជិត កដនលងដដលានមនុសេភប្ចើន និងកដនលង

ដដលានទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ។

ការភធ្វើការង្ហរ
សប្ាប់ស្រសតីដដលកំេុងភធ្វើការ ដទអក
ភលើស្កថ នភាេោងកាយរបស់អ្នក 
សូមេិភប្គ្មោះភោបល់ជាមួយប្កុម
ហ ុនរបស់អ្នកអំ្េីវធិានការដូចជា 
ផ្លល ស់បតូរភា ងភធ្វើដំភណើ រភដើមបី
ភជៀសវាងការកកសៃោះចោចរណ៍

និងការភធ្វើការង្ហរេីទៃោះ។

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00014.html
http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/


Last edited: May 14th, 2020បកប្របដោយរកុមការងារគដរោងរបស់ Department of Community and Global Health, Graduate School of 
Medicine, The University of Tokyo, និង Services for the Health in Asian & African Regions (SHARE)។

https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf (ោនប្ែជាភាសាជប ៉ុនប ៉ុដ ណ្ ោះ)

https://share.or.jp/english/news/covid-19_information_for_foreigners_b#multi

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11296.html (ោនប្ែជាភាសាជប ៉ុនប ៉ុដ ណ្ ោះ)

ទាក់ទងនឹងការសរោលកូន

លកខណៈវនិិច្ឆ័យថ្មីសរោប់ការដ្វើដែសត និងពិដររោះដោបល់
ស្ដសរីោនផ្ទៃដ ោះប្ែលោនដោគសញ្ញា ផ្តត សាយែិច្ែួច្ (ែូច្ជារគុនដដរ  ឬកអក) គួរទូរស័ពៃភាា មៗដៅ
មជឈមណឌ លពិដររោះដោបល់សរោប់អ្នកប្ែលោនការរបឈមខ្ា ាំងដៅនឹងវរី៉ុសកូវែី-១៩ ។ 

ដៅដពលអ្នកដៅមណឌ លស៉ុខភាពសូម ក់ោ ស លាងសោអ ែផ្ែ និងអ្ន៉ុវែតការកអកឲ្យបានរែឹមរែូវ (ខៃប់
ោែ់ និងរច្ម៉ុោះជាមួយនឹងរកោស ឬផ្ែអាវរបស់អ្នក ដៅដពលប្ែលអ្នកកអក ឬក ត្ ស់) 

មជឈមណឌ លពិដររោះដោបល់របចាំដខែតសរោប់ស្ដសតីោនផ្ទៃដ ោះ
មជឈមណឌ លពិដររោះដោបល់សរោប់ស្ដសតីោនផ្ទៃដ ោះរែូវបានដបើកឱ្យែាំដណើ រការ រគប់ដខែត រកុង និង
ខណឌ ដទេងៗ។

※ព័ែ៌ោនបប្នែមទាក់ទងនឹងវរី៉ុសកូវែី-១៩ ជាភាសាដទេងៗ រែូវបានទេពវទាយដលើដគហទាំព័ររបស់ SHARE។

សរោប់ស្ដសតីោនផ្ទៃដ ោះ ឬស្ដសតីបាំដៅដោោះកូនប្ែលកាំព៉ុងដ្វើការ
ដៅដពលប៉ុគគលិកោនផ្ទៃដ ោះ ដហើយោនការប្ណនាំពីដវជជបណឌិ ែរបស់នង ដៅកាន់និដោជកទាក់ទងនឹងការរពួយ
បារមភដលើបញ្ញា ទាូវចិ្ែត ស៉ុខភាព និងបញ្ញា ស៉ុវែែិភាព ប្ែលអាច្ប ោះ ល់ែល់ស៉ុខភាពនង និងស៉ុខភាពកូនប្ែលមិន
ទាន់ដកើែ និដោជករែូវអ្ន៉ុវែតវធិានការចាំបាច់្ (ែូច្ជាការផ្តា ស់បតូរដោ ងដ្វើការ និងបនៃ៉ុកការងារ) ដែើមបីធាន 
ស៉ុខ៉ុោលភាពរបស់ប៉ុគគលិកដោយប្ទអកដលើអ្ន៉ុសាសន៍ស៉ុខភាពប្ែលនងបានទទួល។
(Act on Securing, Etc., of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment）

※ វធិានការដនោះរែូវបានអ្ន៉ុវែតចប់ពីផ្ថ្ៃទី ៧ ប្ខឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២០ រហូែែល់ផ្ថ្ៃទី ៣១ ប្ខមកោ ឆ្ន ាំ ២០២១ ។
ដទាោះបីរម នការប្ណនាំពីដវជជបណឌិ ែក៏ដោយ ប៉ុគគលិកប្ែលោនផ្ទៃដ ោះ ឬស្ដសតីបាំដៅដោោះកូនោនសិទធិដសនើ
ស៉ុាំមិនដ្វើការប្ថ្មដោ ងដៅផ្ថ្ៃឈប់សរោក និងដ្វើការដពលយប់។ (ច្ាប់សរង់ោរការងារ) 
---- ខិែតប័ណណសរោប់ការ រស្ដសតីោនផ្ទៃដ ោះប្ែលកាំព៉ុងដ្វើការរែូវបានទេពវទាយដៅកន៉ុងដគហទាំព័រ -----

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf (ោនប្ែជាភាសាជប ៉ុនប ៉ុដ ណ្ ោះ)

រកសួងស៉ុខ្ភិបាល ការងារ និងស៉ុខ៉ុោលភាពបានោក់សាំដណើ ស៉ុាំកិច្ចសហរបែិបែតិការ ទាក់ទងនឹងវរី៉ុស
កូរ  ូ្ របដភទថ្មី ជាមួយសហជីពការងារដទេងៗ ដែើមបីឱ្យស្ដសតីប្ែលោនផ្ទៃដ ោះទទួលបានការដររពរែឹម
រែូវ និងដែើមបីដរៀបច្ាំរបព័នធប្ែលស្ដសតីោនផ្ទៃដ ោះអាច្ឈប់សរោកដោយរម នការរពួយបារមភ ។
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html (ការបកប្របោនសរោប់ភាសាអ្ង់ដគាស 
ចិ្ន និងកូដរ  )

ដខែតនីមួយៗកាំព៉ុងដ្វើការដរៀបច្ាំដែើមបីធានឱ្យោនការសរោលកូនដោយរម នការរពយួបារមភ និងរបកបដោយស៉ុវែែិ
ភាព សរោប់ស្ដសតីោនផ្ទៃដ ោះប្ែលរងទលប ោះ ល់ដោយវរី៉ុសកូវែី-១៩។ របសិនដបើអ្នកបានឆ្ាងវរី៉ុស សូមទាំនក់ទាំនង
រគូដពទយ អ្ាំពីការសរោលកូនរបស់អ្នក។

សារជាវដីែអូ្ពីអ្នកជាំនញ
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