
 

 

 
 

 

អ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើ ត្រសិនធរើអ្នកធ្វើធរសត 

វិជ្ជមានជំ្ងឺកូវីែ-19 
 
 

 
 

ធរើខ្្ញំត្រូវការត្រធេទធរសតដររណា? 

ការធ្វើធេស្តអេិស្ុខុមប្រាណរហ័ស្ ឬ 'RAT' គឺជាការធ្វើធេស្តរកជំងឺកូវីដ-19 
ដដលអនកធ្វើធោយខលួនឯងធៅផ្ទះ។ អនកអាចទិញឧបករណ៍ធ្វើធេស្តពីផ្ារទំធនើប ឱស្ថស្ថា ន 
និងហាងអនឡាញ។ មនុស្សមួយចំនួនអាចទទួលានកញ្ចប ់RAT 

ធោយឥេគិេថ្ថលពីចំណុចដចកចាយស្ុខភាពឃ្វីនដស្លន (Queensland) 

រួមទំងអនកដដលមានប័ណណស្មបទន និងអនកដស្វងរកស្ិទធិប្រជកធកាន។ 

មានប្របធេទ RAT ធផ្សងៗគ្នន ។ កញ្ចប់ទំងធនះធប្របើឧបករណ៍េារប្រេធចៀក ធដើមបីស្ថកលបងមាេ់ 
ឬប្រចមុះរបស្់អនក ឬធប្របើទឹកមាេ់របស្់អនក។ អនកអាចធប្របើការធ្វើធេស្តនមីួយៗានដេមតងប ុធ ណ្ ះ។ 
អនកអាចដស្វងរកការដណនំអំពីរធបៀបធ្វើធេស្តប្រចមុះ ឬទឹកមាេ់ជាភាស្ថរបស្អ់នក។ 

ត្រសិនធរើអ្នកមិនមានឧរករណ ៍RAT ធទ អ្នកអាចធ្វើធរសត PCR បាន។ ការធ្វើធរសត PCR 

គឺជាការធ្វើធរសតរកជ្ំងឺ COVID-19 ដែលអ្នកធ្វើធៅគលីនិកធ្វើធរសត ឬកដនលងដែទសំុខ្ភាព។ 

ត្រសិនធរើខ្្ញំធ វ្ើធរសតធ ើញវិជ្ជមាន ធរើខ្្ញំត្រូវធ វ្ើអ្វីខ្លះ? 

ត្រសិនធរើអ្នកបានធ្វើធរសតធត្រើឧរករណ៍ RAT ធ ើញវិជ្ជមាន ធ ះអ្នកមិនចំបាច់ធ្វើធរសត PCR 

ធទ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់កនញងការរាយការណ៍អ្ំពីលទធផល RAT វិជ្ជមានររស់អ្នកធៅកាន ់

មនទីរធពទយ Queensland Health។ ការធ្វើដររធនះ គឺធែើមបីឱ្យធយើងែឹងថា 

មានមនុសសរ ុ ា ន ក់ធកើរជ្ំងឺកូវីែ-19 ធែើមបីឱ្យអ្នកអាចទទួលបានព័រ៌មានអ្ំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ 

ធៅធពលអ្នកជ្ំងឺកូវីែ-19។ អ្នកអាចរាយការណ៍ពីលទធផលវិជ្ជមានររស់អ្នកធែើមបីខ្លួនឯង 
ធ ើយក៏ធែើមបីមនុសសធផសងធទៀរធៅកនញងត្គួសារររស់អ្នកធោយធត្រើត្បាក់ ទត្មង់ដរររទអ្នឡាញធនះ។ 

ធៅទូរសពទធៅធលខ្ 134 COVID (13 42 68) 

ធ ើយសុំជ្ំនួយអ្នករកដត្រផ្ទទ ល់មា រ់ ត្រសិនធរើអ្នកត្រូវការជ្ំនួយ ធែើមបីចុះធ ា្ ះលទធផលររស់អ្នក។ 

ត្រសិនធរើអ្នកធ្វើែំធណើរធៅកាន់គលីនិក ធែើមបីធ្វើធរសត PCR 

ធ ះអ្នកនឹងទទួលបានសារជាអ្កសរធៅធលើទូរសពទដែររស់អ្នកត្បារ់ពីលទធផលធរសតររស់អ្នក 

និងព័រ៌មានអ្ំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ ធត្រះអ្នកមានជ្ងំឺកូវីែ-19។ 
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ធរើសិនអ្នកមានអារមាណ៍ថាមិនអី្ធទ ធ ើយកំពុងសត្មាកធៅផទះ៖ 
ប្របសិ្នធបើអនកធ្វើធេស្ត អនកមានវិជជមានជំងឺកូវីដ-19។ មនុសសភាគធត្ចើនដែលមានជំ្ងឺកូវីែ-19 

ដែលត្រូវបានចក់វា៉ា ក់សំាងធពញធលញ នឹងមានធរាគសញ្ញា ត្សាលៗដររ ុធណាណ ះ 
ធ ើយអាចត្គរ់ត្គងធរាគសញ្ញា ររស់ពួកធគធៅផទះបាន ខ្ណៈធពលដែលធ្ វើចត្តត ឡីស័ក។ 

អ្នកអាចនឹងមិនមានអារមាណ៍ថាឈឺខាល ំងធទ ឬអ្នកអាចនឹងឈឺរំពង់ក ធតត ខ្លួន កអក ឈឺចុកចរ់ និង
ឈឺកាល។ ធរើសិនអ្នកត្ពយួបារមភ សូមធសនើឱ្យមិរតេកតិ ឬសមាជ្ិកត្គួសារ 
ឬសមាជ្ិកស គមន៍ឱ្យធៅទូរសពទមកអ្នកមួយដែៃមតង ធែើមបីសួរសុខ្ទុកខអ្នក។ 

 

សូមធមើលដែខ្លនួឯង ធៅធពលអ្នកមានជំ្ងឺកូវីែ-19៖ 

អ្នកគួរដរធៅទូរសពទធៅកាន់ដខ្សទូរសពទជ្ំនួយរ ទ ន់ដផនកជ្ំងឺកូរ៉ាូណាវីរុសជារិត្តមរយៈធលខ្ 1800 

020 080 (ចុចធលខ្ 8 សត្មារ់ជ្ំនួយអ្នករកដត្រផ្ទទ ល់មារ់) ឬធវជ្ជរណឌ ិរដផនកទូធៅ (GP) 

ររស់អ្នក ធែើមបីទទួលបានការដណ ំអ្ំពីការពាបាល ធរើសិនអ្នកមាន៖ 

• មិន្ូរត្សាលរ ទ រ់ពីរយៈធពល 2 ឬ 3 ដែៃ ឬកាន់ដរឈឺ្ៃន់ធៅៗ 

• មានសាា នភាពសុខ្ភាពរុាំដរ៉ា 

• ជាត្សតីមានដផទធរះ 

 

 

   Stay informed at www.health.qld.gov.au 

 

                     ពេ័ម៌ានមានបចចបុបននភាពគិេចាបព់ដីខេលុា ឆ្ន ំ 2022   Khmer (ដខ្ារ) 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

អ្ង់ធគលស 

                   

   ពេ័ម៌ានមានបចចុបបននភាពគេិចាបព់ដីខេលុា ឆ្ន ំ 2022 

 
 
 
 

ធវជជបណឌ ិេអាចផ្តល់ឱយអនកនូវធវជជបញ្ជជ ស្ប្រមាប់ការពាាលជំងឺកូវីដ-19 

ប្របស្ិនធបើធវជជបញ្ជជ ធនះជាការពាាលប្រេឹមប្រេូវស្ប្រមាប់អនក។ 

សត្មារ់នរណាមាន ក់ដែលមានជ្ំងឺកូវែី-19 ធែើមបីធមើលដែទំខ្លួនឯងធៅផទះ ធ ះអ្នកគួរដរ៖ 

• សត្មាក និងធគងឱ្យបានធត្ចើន 

• ពិសារទឹកធែើមបីរកាជារិទឹក 

• វាស់កធដៅ ខ្លួនអ្នក  

•  ធលរថាន ំ (បា រា៉ា ធសត្តម ុល និង ibuprofen) ធែើមបីជ្ួយកុំឱ្យធឡើងកធដៅ ខាល ំង ឬឈឺចុកចរ ់

• រនតធលរថាន ំ្មាត្តររស់អ្នក 

• រកាទំ ក់ទំនងជាមួយត្កញមត្គសួារ និងមិរតេកតិររស់អ្នកត្តមទូរសពទ ឬត្តមរយៈរណាៅ ញសងគម។ 

វាជាគំនិរលអសត្មារ់អ្នកមានជ្ំងឺកូវីែ-19 កនញងការករ់ត្ត្តធរាគសញ្ញា ររស់ពួកធគទុក។ អ្នកអាចធត្រើ 
កំណរ់ធ រុធនះ ធែើមបីករ់ត្ត្តអារមាណ៍ររស់អ្នក។ 
កំណរ់ធ រុធនះអាចជ្ួយអ្នកពនយល់ធៅកាន់ធវជ្ជរណឌ ិរអ្ំពីសាា នភាពជ្ំងឺអ្នក។ 
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កដនលងដែលអាចសំុជំ្នួយបាន 
ធបើសិ្នអនកប្រេវូការជនំួយប្រគប់ប្រគងធោគស្ញ្ជា ថ្នជងំឺរបស់្អនក 
ឬប្រេវូការជនំួយដណនំអំពីការដថទំដផ្នកធវជជស្ថប្រស្តស្ប្រមាបជ់ងំឺកូវដី-19 
សូ្មធៅទរូស័្ពទធៅកាន់ដខសទរូស័្ពទជំនួយបនទ ន់ដផ្នកជំងកឺូរ ូ្ វីរុស្ជាេិតាមរយៈធលខ 1800 020 080។ 
ចុចធលខ 8 ស្ប្រមាបអ់នកបកដប្របផ្ទទ ល់មាេ់។ អនកប្របដហលប្រេវូរង់ចំាពីរបីនទី ធដើមបេីភាជ ប។់ 
សូ្មធមតាត មានភាពអេ់្ មេ់ ធយើងនឹងធមើលដថទំអនកយ ងពេិប្រាកដ។ 

ធរើសិនអ្នកចង់និយាយធៅកាន់គិលានុរោា យិកា សូមធៅទូរសពទធៅ 13 HEALTH 13 

43 25 84 ធ ើយចុចធលខ្ 1 សត្មារ់ការដណ ំដែទំសុខ្ភាពអំ្ពីជំ្ងឺកូវីែ-19។ 

សត្មារ់ជំ្នួយដផនកចុះធ ា្ ះធ វ្ើធរសត RAT ជាវិជ្ជមាន ការកក់ថាន ំវា៉ា ក់សាំង ការធ វ្ើធរសត 

ឬព័រ៌មានអំ្ពីការោក់កំ ិរដផនកជំ្ងឺកូវីែ-19 សូមធៅទូរសពទធៅកាន់ធលខ្ 134 COVID 

13 42 68។ 

ធរើសិនអ្នកត្រវូការជ្នំួយកនញងការទិញអាហារ ថាន ំធពទយ នងិររស់រររធផសងធទៀរ អ្នកអាចទំ កទ់នំងធៅដខ្សទូរសពទជ្ំនួយរ ទ ន់ 

Community Recovery ត្តមរយៈធលខ្ 1800 173 349។ 

ធរើសិនអ្នកត្ពួយបារមភ ឬពិបាកកនញងការត្រឈម អ្នកអាចធៅទូរសពទធៅ Multicultural 

Connect ត្តមរយៈធលខ្ 1300 079 020 

ធ ើយនិយាយធៅកាន់នរណាមាន ក់ជាភាសាររស់អ្នក។ ត្រសិនធរើអ្នករស់ធៅកនញងរំរន់ Greater 

Brisbane អ្នកក៏អាចនិយាយគិលានុរោា យិកាអំ្ពីធរាគសញ្ញា ដនជំ្ងឺ COVID-19 ការត្ពួយបារមភ 
ឬទទួលបានការដណ ំអំ្ពីសុខ្ភាពផងដែរ។ ធយើងនិយាយភាសាររស់អ្នក ធ ើយធត្រើត្បាស់អ្នករកដត្រ។ 

ធៅធពលមានអាសនន សូមធៅឡានធពទយត្តមរយៈធលខ្ 000ជានិចច។ 

ការធសនើសំុអ្នករកដត្រមនិមានការគិរដែលធទ ធៅធពលទរូស័ពទធៅធសវាកមាទំងធនះ។ 

 

 

 

     Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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    Khmer (ដខ្ារ) 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

