
 
 

Khmer (ខ្មែរ)  
                   ព័ត៌មានមានបច្ចុបបននភាពគិតចាប់ពីខែតុលា ឆ្ន ាំ 2022

ការខ្ែទាំខ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ 
្ម្រាប់ជ្ាំងឺកូេីដ-19 

 
 
 
 
 

អ្ែកជ្ាំងឺភាគវម្ររើនអារព្យាបាលជ្ាំងកឺូេីដ-19 វៅនទះបាន។ 
មនុ្សមួយរាំនួនអារធ្លា ក់មានួឈឺធ្ាន់ធ្ងរវោយសារជ្ាំងកឺូេដី-19។ ប្បសិនបបើអ្នកមានជាំងឺកូវដី-19 
វ ះអ្ែកគួរខ្ែវៅទូរ្ព្យទវៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌ ែិខ្នែកទូវៅរប្់អ្ែក 
ឬខ្មសទូរ្ព្យទជ្ាំនួយប ទ ន់ខ្នែកជ្ាំងឺកូរ ូណាេរីុ្ជាែិ តាមរយៈវលម 1800 020 080 
ម្រប្ិនវបើអ្ែក៖ 

• ានអាយុវលើ្ព្យី 65 ឆ្ែ ាំ 
• ជាម្រ ត្ីានផ្នទវ ះ 
• ជាជ្នព្យិការ 
• ានបញ្ហា ្ុមភាព្យម្រសាប់ ដូរជាជ្ាំងឺវបះដងូ ជ្ាំងឺទកឹវ មខ្នែម ឬជ្ាំងមឺហារកី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អ្ែកអារវៅទរូ្ព្យទវៅកាន់ខ្មសទូរ្ព្យទជ្ាំនួយប ទ ន់ខ្នែកជ្ាំងឺកូរ ូណាេរីុ្ជាែិ តាមរយៈវលម 
1800 020 080 បានប្គប់បពលបវលាកនងុកាំឡងុបពលថ្ងៃ 
ឬកាំឡងុវព្យលយប់។ រុរវលម 8 ្ម្រាប់អ្ែកបកខ្ម្របផ្ទទ ល់ាែ់។ 

អ្ែកទូរ្ព្យទជ្ាំនួយប ទ នន់ឹងម្របាប់អ្ែកអ្ាំព្យីម្របវេទព្យាបាលជ្ាំងឺកេូីដខ្ដលម្រែឹមម្រែូេ្ម្រាប់អ្ែក 
វ ើយវាអាម្រ្័យវលើវោគ្ញ្ហា  និងសាា នភាព្យ្ុមភាព្យរប្់អ្ែកវនសងៗវទៀែ។ 

1. ព្យាបាលជា្ះវ្បើយវៅនទះ 
អ្ែកអារវមើលខ្ែមានួឯងវៅនទះបាន វោយសារវោគ្ញ្ហា រប្់អ្ែកម្រសាលវទ។ 

2. ការខ្ែទាំ្មុភាព្យវៅនទះព្យវីេជ្ជបណ្ឌ ែិ 
អ្ែកអារព្យាបាលវោយសាែ ក់វៅនទះបាន ប ុខ្នរវោយសារវោគ្ញ្ហា  
ឬសាា នភាព្យ្ុមភាព្យរប្់អ្ែកវនសងៗវទៀែ វ ះវេជ្ជបណ្ឌ ិែខ្នែកទវូៅនឹងព្យាបាលអ្ែកតាមទូរ្ព្យទ។ 
អ្ែកម្រែេូទូរ្ព្យទវៅព្យួកគាែ់ វដើមបវីធ្វើការណាែជ់្ួបតាមទរូ្ព្យទ ឬេវីដអ្ូមល។ 

បវជជបណ្ឌ ិតនឹងសបប្េច្ ថាបតើអ្នកប្តូវការការពាបាលជាំងកឺូវីដ-19 ខដរឬបេ។ 

3. ការខ្ែទាំ្មុភាព្យវៅនទះព្យមីនទរីវព្យទយ 
ានមនុ្សមួយរាំនួនែរូណា្់ខ្ដលម្រែូេការការវមើលខ្ែទាំតាមទូរ្ព្យទព្យីបគុគលិកមនទរីវព្យទយ។ 
មនទីរវព្យទយ Queensland Health នឹងវៅទូរ្ព្យទវៅអ្ែកេិញកែុងរយៈវព្យល 24 
វា ងវដើមបវីរៀបរាំការវមើលខ្ែទាំវនះ។ 
បុគគលិកមនទីរវព្យទយអារបញ្ជូនឧបករណ្៍មួយ វដើមបជី្ួយព្យិនែិយរកវមើលវោគ្ញ្ហា  ឬនរល់ថ្ែ ាំដល់អ្ែក។ 

4. វៅកានម់នទរីវព្យទយ 
វបើ្ិនអ្ែកានវោគ្ញ្ហា ធ្ងន់ធ្ងរ វ ះអ្ែកម្រែូេម្របញាប់វៅកាន់មនទរីវព្យទយឱ្យបានឆ្បប់ាំនុែ។ 
ខ្មសទូរ្ព្យទជ្ាំនួយប ទ នខ់្នែកជ្ាំងកឺូរ ូណាេីរុ្ជាែិនងឹែភាជ បអ់្ែកវៅកាន់រែយនរ្វស្ត គ្ ះប ទ ន់ភាា ម
តាមរយៈវលម 000។ 

វៅរែយនរ្ វស្ត គ្ ះប ទ នត់ាមរយៈវលម 000 ភាា មៗ វបើ្ និអ្ែក៖ 

 
• េិនអាច្ដកដបងហើេបានលអ ប ោះជាបពលបដើរជុាំវិញផ្ទោះក៏បោយ 
• ានឈឺម្រទូងវលើ្ព្យី 10  ទី។ 
• កែកានវរញឈាម 
• េិលមមុ ឬមវមើមាយ (អ្ែកអារដួល ឬ្នាប)់ 
• មិនអារវមើលខ្ែមាួនឯងបាន។ 
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 Stay informed at www.health.qld.gov.au 
  

្ម្រាបន់រណាាែ កខ់្ដលានជ្ាំងកឺេូដី-19 

វរឿង្ាំខានប់ាំនែុម្រែេូវៅទរូ្ព្យទវៅវេជ្ជបណ្ឌ ែិខ្នែកទវូៅ (GP) 
ឬវៅទរូ្ព្យទជ្ាំនយួប រ ន ់ម្រប្ិនវបើអ្ែកគិែថ្មានួកានខ់្ែាន្ភាព្យធ្ងនធ់្ងរ 
វដើមបអី្ែកអារទទលួបានការព្យាបាលជ្ាំង។ឺ 
អ្ែកជ្ាំងឺគួរខ្ែខ្្វងរកជ្ាំនយួ 

ម្រប្និវបើវោគ្ញ្ហា រប្់ព្យកួវគមិនម្របវ្ើរវឡើងវម្រកាយរយៈវព្យល 2-3 ផ្ែង ឬអ្ែក
កានខ់្ែាន្ភាព្យធ្ងន់ធ្ងរវឡើង។ 
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Khmer (ខ្មែរ) 
 

 

 

           ព័ត៌មានមានបច្ចុបបននភាពគិតចាប់ពីខែតុលា ឆ្ន ាំ 2022 

 
 
 
 
 

ម្របាប់អ្ែកវលើកទូរ្ព្យទថ្ អ្ែកានជ្ាំងកឺូេដី-19។ ្ូមវ ែ្ើ្ុាំអ្ែកបកខ្ម្រប វបើ្ិនជាអ្ែកម្រែូេការ។ 

នរណាក៏អារវៅ រែយនដ្វស្ត គ្ ះបានខ្ដរ។ វាជាវ្វាកមែឥែគែិផ្ែាវៅរដឋ Queensland ។ 
ការវៅរែយនរ្វស្ត គ្ ះប ទ ន់អារជ្ួយ្វស្ត គ្ ះជ្ីេិែរប្់អ្ែក។ 

វបើ្ិនអ្ែកចាំបារ់ម្រែូេ្ម្រាកវៅមនទីរវព្យទយវដើមបីជា្ះវ្បើយព្យីជ្ាំងកឺូេីដ-19 
អារនឹងម្រែូេាននរណាាែ កវ់ដើមបីវមើលខ្ែទាំម្រគួសាររប្់អ្ែកវៅឯនទះ។ សាក្ួរវៅមិែរេករិ 
សារ់ញាែិ ឬ្ាជ្ិក្ គមន៍ ខ្ដលអ្ែកអារទកុរែិរបាន វដើមបីវមើលខ្ែកនូរប្់អ្ែក។ 

ការពាបាលជាំងកឺវូដី-19 
ការពាបាលជាំងឺកូវីដ-19 មានសប្មាបអ់្នកខដលមានហានិភ័យែពស់ថ្នអាការៈឈឺធ្ៃនធ់្ៃរ។ 
ការពាបាលអាច្បធ្វើបឡើងបោយបប្បើថាន ាំប្ាប់ ឬប្ាប់ថាន ាំខដលអ្នកអាច្បលបបាន។ 

ការពាបាលប្តូវបានបធ្វើបឡើងបោយការពយួបសរ ូេតាេថ្ដរបស់អ្នក ប្បសិនបបើអ្នកកាំពុងេេួល 

ការខង ាំបៅកនុងេនទីរបពេយ។ 

បវជជបណ្ឌ ិតអាច្ផ្តល់ឱ្យអ្នកនវូបវជជបញ្ជជ សប្មាប់ការពាបាលជាំងឺកូវដី-19 
ប្បសិនបបើអ្នកមានជាំងឺកវូីដ-19 
ប ើយប្បសិនបបើការពាបាលបនោះជាការពាបាលប្តឹេប្តូវសប្មាប់អ្នក។ 
អ្នកអាច្េេួលបានអ្តថប្បបោជន៍ 

ពីការពាបាល ាំងបនោះ ប្បសិនបបើអ្នកមានស្ថថ នភាពសុែភាពសាំខាន់ ឬមាន 

អាយុ 70 ឆ្ន ាំឬបលើសពីបនោះ។ 

អ្នកប្តវូចាបប់ផ្តើេការពាបាលបនោះកនងុរយៈបពលប្បាាំថ្ងៃបន្ទទ បព់កីារបធ្វើបតសតវជិជមានប ើញ 

ជាំងកឺវូដី-19 ឬកាំពងុវវិតតបោគសញ្ជា ។ 

បដើេបេីេួលបានការពាបាលជាំងឺបនោះ អ្នកប្តូវ៖ 

• លេធផ្លបតសតអ្តិសុែេុប្បាណ្រ ័ស (RAT) ឬ PCR វិជជមាន 

• បវជជបញ្ជជ ពបី្គូបពេយរបស់អ្នកបដើេបីផ្តល់ឱ្យឱ្សងស្ថថ នរបស់អ្នក 

• បដើេបីខសវងរកឱ្សងស្ថថ នខដលមានថាន ាំពាបាលជាំងឺកវូីដ-19 

កខ្នាងខ្ដលអារ្ុាំជ្ាំនយួបាន 
បបើសិនអ្នកប្តូវការជាំនួយប្គប់ប្គងបោគសញ្ជា ថ្នជាំងឺរបស់អ្នក 
ឬប្តូវការជាំនួយខណ្ន្ទាំអ្ាំពីការខង ាំខផ្នកបវជជស្ថប្សតសប្មាប់ជាំងកឺូវីដ-19 
សូេបៅេូរស័ពទបៅកាន់ខែែេូរស័ពទជាំនួយបន្ទទ ន់ខផ្នកជាំងឺកូរ ូណាវីរុសជាតិតាេរយៈបលែ 
1800 020 080។ ច្ចុ្បលែ 8 សប្មាប់អ្នកបកខប្បផ្ទទ ល់មាត់។ 
អ្នកប្បខ លប្តូវរង់ចាាំពរីបីន្ទេី បដើេបតីភាជ ប់។ សូេបេតាត មានភាពអ្ត់ធ្មត ់
បយើងនឹងបេើលខង ាំអ្នកោ៉ា ងពិតប្បាកដ។ 

វបើ្ិនអ្ែករងន់ិយាយវៅកាន់គិលានុបោឋ យិកា ្ូមវៅទូរ្ព្យទវៅ 13 HEALTH 
13 43 25 84 វ ើយររុវលម 1 ្ម្រាប់ការខ្ណ្ ាំខ្ែទាំ្ុមភាព្យអ្ាំព្យជី្ាំងឺកេូីដ-19។ 

្ម្រាប់ជ្ាំនួយខ្នែករុះវឈាែ ះវធ្វើវែ រ្ RAT ជាេិជ្ជាន ការកក់ថ្ែ ាំវា ក់សាាំង ការវធ្វើវែ រ្ 
ឬព្យ័ែ៌ានអ្ាំព្យីការោក់កាំ ិែខ្នែកជ្ាំងកឺូេីដ-19 ្ូមវៅទូរ្ព្យទវៅកាន់វលម 134 
COVID 13 42 68។ 

វបើ្ិនអ្ែកម្រែូេការជ្ាំនួយកែុងការទិញអាហារ ថ្ែ ាំវព្យទយ និងរប្់របរវនសងវទៀែ 
អ្ែកអារទាំ កទ់ាំនងវៅខ្មសទូរ្ព្យទជ្ាំនួយប ទ ន់ Community Recovery តាមរយៈវលម 1800 
173 349។ 

វបើ្ិនអ្ែកម្រព្យួយបារមភ ឬព្យិបាកកែងុការម្របឈម អ្ែកអារវៅទូរ្ព្យទវៅ Multicultural 
Connect តាមរយៈវលម 1300 079 020 វ ើយនិយាយវៅកាន់នរណាាែ ក់ជាភាសារប្់អ្ែក។ 

វៅវព្យលានអា្នែ ្ូមវៅឡានវព្យទយតាមរយៈវលម 000ជានរិច។ 
 
 
 

 
ការវ ែ្ើ្ុាំអ្ែកបកខ្ម្របមនិានការគិែផ្ែាវទ 
វៅវព្យលទូរ្័ព្យទវៅវ្វាកមែទាំងវនះ
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           Stay informed at www.health.qld.gov.au  
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

