សេចក្ត ីេសខេ បពីការផ្លាេ់បតរការដាក្់
ូ
ក្ំហិត
Summary of changes to restrictions – coronavirus (COVID-19) – Khmer

អ្វ ីដែលអ្ន ក្ត្តូវចខចំ
• អ្ន ក្ត្តូវពាក្់ក្បំខត្របត្ចមុះនិខមាត់សៅសពលសចញពីផ្ទុះ។
• សបើអ្នក្មានសោរេញ្ញា coronavirus (COVID-19) ស

ុះបីជាត្ាលក្ដ ី អ្ន ក្ត្តូវសៅស្វ ីសតេត ។

• សបើអ្នក្ឈឺ អ្ន ក្ត្តូវសៅផ្ទុះ។
• ត្តូវរក្ារមាាតេវតថ ភា
ិ ព1.5 ដម៉ែត្តពីអ្នក្ែទៃ។
• ត្តូវលាខេមាាតទែ និខត្តូវក្ា ក្ ឬក្ណ្ត
ត េ់ដាក្់ត្ក្ដាេជូ តមាត់ ឬដក្ខទែរបេ់អ្នក្។
• ការដាក្់ក្ំហិតែំណ្តក្់កាលៃី 4 ចូ លជា្រមានសៅៃីត្ក្ ុខ Melbourne
សដាយរ ួម ំខការដាក្់បត្មាមសោចរពីសមា៉ែខ 8លាាចែល់សមា៉ែខ 5ត្ពឹក្។
• ការដាក្់ក្ំហិតែំណ្តក្់កាលៃី 3 ចូ លជា្រមានសៅតំបន់ជនបៃរែឋ វ ិក្ថូ សរៀ សដាយរ ួម
ផ្ខ។
• ត្បធានមន្តនតេ
ី ខាភិបាល (Chief Health Officer)
អាចស្វ កា
ី រផ្លាេ់បតរការដាក្់
ូ
ក្ំហត
ិ ត្បេិនសបើាថនការណ៍មានការផ្លាេ់បតរ។
ូ

ំខតំបន់ Mitchell Shire

ក្បំខត្របត្ចមុះនិខមាត់
ពលរែឋ វ ិក្ថូ សរៀត្រប់រ ូបដែលមានអាយចប់ព1
ី 2 ឆ្នំស ខ
ើ សៅ ត្តូវពាក្់ក្បំខត្របត្ចមុះនិខមាត់សពលសចញពីផ្ទុះ
សលើក្ដលខដតពួ ក្សរមានសហតផ្លត្េបចបប់ែូចសលើក្ក្នុខក្រណីឧ ហរណ៍ខាខសត្កាមសនុះ ៖
• សបើអ្នក្មានបញ្ញាេខភាពែូ ចជាបញ្ញាដេែក្្ា ន្
់ ា រសៅសលើមខ ឬមានបញ្ញាក្នុខការែក្ែសខា ើម
• សបើអ្នក្ជិុះឡាន អាចជិុះមានក្់ឯខ ឬជាមួ យនរណ្តមានក្់ដែលានក្់សៅផ្ទុះជាមួ យោន
• សបើអ្នក្ស្វ ីលំហាត់ត្បាណសដាយសត្បើក្មាាំខខាាំខ ប៉ែដនត អ្នក្ត្តូវដតយក្ក្បំខត្របត្ចមុះនិខមាត់តាមខល ួន។

ការដាក្់ក្ំហិតបចចុបែនន : ែំណ្តក្់កាលៃី 4 - ៃីត្ក្ ុខ Melbourne
ការដាក្់ក្ំហិតែំណ្តក្់កាលៃី 4 ចូ លជា្រមានសៅៃីត្ក្ ុខ Melbourne។
ការផ្លាេ់បតរសនុះស្វ
ូ
សី ើខសែើមែីកាត់បនថ យចំនួនពលរែឋ ចក្សចញពីផ្ទុះ សហើយស្វ ីែំសណើរសៅជំ វ ិញរែឋ វ ិក្ថូ សរៀ។
បត្មាមសោរចរមានជា្រមានសៅៃីត្ក្ ុខ Melbourne ចប់ពីសមា៉ែខ 8លាាច ែល់សមា៉ែខ 5ត្ពឹក្សរៀខោល់យប់។
សនុះមានន័យថាអ្ន ក្មិនអាចចក្សចញពីផ្ទុះចស្ាុះពីសមា៉ែខ 8លាាចែល់សមា៉ែខ 5 ត្ពឹក្បានសៃ។
មានដតពលរែឋ ដែលមានេំបត្តអ្នញ្ញាតឲ្យបំសពញការងារសៃ ដែលអាចចក្សចញពីផ្ទុះបានចស្ាុះពីសមា៉ែខ 8
លាាចែល់សមា៉ែខ 5ត្ពឹក្ និខអ្ន ក្ដែលមានសហតផ្ល ដថ ំេខភាព និខេវតថ ិភាពប៉ែសណ្ត
ណ ុះ។

អ្ន ក្មិនអាចៃៃួ លសភញៀវមក្សលខផ្ទុះ ឬសៅសលខផ្ទុះអ្ន ក្សផ្េខបានសៃ ស ុះជាសមា៉ែខណ្តក្៏សដាយ
សលើក្ដលខដតក្នុខក្រណីសៅផ្តល់ការដថ ំ និខមាន្រៈចំបាច់បំផ្តប៉ែសណ្ត
ណ ុះ។
សពលទថាចស្ាុះពីសមា៉ែខ 5ត្ពឹក្ ែល់សមា៉ែខ 8លាាច មានសហតផ្លដតបួ នប៉ែសណ្ត
ណ ុះក្នុខការចក្សចញពីផ្ទុះបាន ៖
1. ទិញម្ហបអាហារ
ូ
និងគ្រឿងបរ ិក្ខារចាំបាច់គសេងៗ
• អ្ន ក្អាចស្វ ីែំសណើរត្តឹម 5រម ពីផ្ទុះរបេ់អ្នក្។ សបើផ្ារសៅជិតបំផ្តមានចមាាយជាខ 5រម ពីផ្ទុះរបេ់អ្នក្
អ្ន ក្អាចស្វ ីែំសណើរសៅកាន់ផ្ារដែលសៅជិតបំផ្ត។ ឧ ហរណ៍េត្មាប់ពលរែឋ មួយចំនួន
ហាខៃំនិញដែលសរអាចៃិញមហបអាហារ
ូ
និខៃំនិញ ត្ពម ំខសេវាក្មម សផ្េខៗដែលត្តូវនឹខវបែ្ម៌របេ់សរ
មានចមាាយជាខ 5រម ពីផ្ទុះ។ ក្នុខក្រណីសនុះអ្ន ក្អាចស្វ ីែំសណើរសលើេពី 5រម
សៅកាន់ក្ដនា ខផ្តល់សេវាដែលសៅជិតបំផ្ត។
• មានដតេមាជិក្មានក្់ប៉ែសណ្ត
ណ ុះអាចសចញពីផ្ទុះសៅៃិញមហបអាហារ
ូ
និខបរ ិកាេរចំបាច់សផ្េខៗ
ដតមដ ខសៃក្នុខមួ យទថា។ អ្ន ក្អាចយក្ក្ូ នសៅជាមួ យបាន
សបើេមាជិក្សៅក្នុខផ្ទុះអ្ន ក្មិនអាចសមើលដថពួ ក្សរបាន។
2. ហាត់ប្រាណ
• អ្ន ក្ត្តូវក្ំណត់ការហាត់ត្បាណសៅសត្ៅផ្ទុះបានដតមត ខសៃក្នុខមួ យទថា
សហើយការហាត់ត្បាណសនុះរឺអ្នញ្ញាតបានដតមួ យសមា៉ែខប៉ែសណ្ត
ណ ុះ។ អ្ន ក្មិនត្តូវស្វ ីែំសណើរឆ្ាយជាខ 5រម
សែើមែីហាត់ត្បាណស្ុះសៃ។ អ្ន ក្មិនត្តូវសបើក្ឡានសៅក្ដនា ខណ្តមួ យសែើមែីហាត់ត្បាណសៃ លុះត្តាដតអ្ន ក្មានបញ្ញាមិនអាចសែើរបាន ឬសដាយសហតផ្លេវតថ ិភាព។
• អ្ន ក្របែីហាត់ត្បាណមានក្់ឯខ ឬជាមួ យមនេេមានក្់សៃៀត - ស ុះបីជាអ្ន ក្ានក្់សៅជាមួ យ
ឬមិនានក្់សៅជាមួ យក្៏សដាយ។ សបើអ្នក្ជាឪពក្ឬមាតយ ឬអាណ្តពាបាលសមើលដថ ំក្ូ នតូ ចៗ
ឬនរណ្តមានក្់ដែលមិនអាចៃក្ដតឯខបាន ពួ ក្សរអាចសៅជាមួ យអ្ន ក្សៅសពលសៅហាត់ត្បាណសត្ៅផ្ទុះ។
3. ផ្តលកា
់ រថែទាំ មានធុរៈចាំាច់ ឬទទួ លការព្យាាលរោគ
• អ្ន ក្អាចសចញពីផ្ទុះសែើមែីៃៃួ លការដថ

ំេខភាព ឬសៅជួ បសពៃយតាមការណ្តត់។
ំែល់ាច់ញាតិចេ់ជោ ឬអ្ន ក្មានជំខឺ ឬអ្ន ក្ែទៃសផ្េខសៃៀត។

• អ្ន ក្អាចសចញពីផ្ទុះសែើមែីផ្តលកា
់ រដថ
• អ្ន ក្អាចសចញពីផ្ទុះសែើមែីក្ំែរនរណ្តមានក្់ដែលសៅៃៃួ លការពាបាលសោរដែលចំបាច់។
• អ្ន ក្អាចយក្េតវ ចិញ្ចម
ឹ សៅសពៃយេតវ បាន។
4. រធវកា
ើ រ ឬសិក្សាអប់រំ

• សបើអ្នក្អាចស្វ ីការពីផ្ទុះបាន អ្ន ក្ត្តូវដតបនត ស្វ ីការពីផ្ទុះ។ សៅៃីត្ក្ ុខ Melbourne អាជីវក្មម ជាសត្ចើនត្តូវបិៃ វ រ។
មានដតហាខ និខសេវាក្មម ដែលត្តូវបានអ្នញ្ញាតប៉ែសណ្ត
ណ ុះនឹខបនតត្បតិបតត ិការ។
• ការេិក្ាសៅមណឌលបណតុុះបណ្ត
ត លវ ិជាាជីវៈ( TAFE) និខាក្លវ ិៃាល័យត្តូវស្វ ីតាមអ្នឡាញ។
រេតុផ្លរផ្េងរទៀតថែលអន ក្សអាចរចញព្យីផ្ទះាន ៖
• សបើមានសហតការណ៍អាេនន ។
• សៅសលខទែរូ សមត្តី ប៉ែដនត អ្នក្ត្តូវដតស្វ ីែំសណើរសៅមក្ផ្ទុះសរ ចស្ាុះពីសមា៉ែខ 5ត្ពឹក្ែល់សមា៉ែខ 8លាាច។
• សបើអ្នក្មានភារក្ិចចសមើលដថក្ូ នរ ួមោន។
• សបើមានក្រណីហខ
ិ ាក្នុខត្រួ ារ ឬអ្ំសពើហខ
ិ ាបខក សដាយនរណ្តមានក្់ សហើយអ្ន ក្ឋិតសៅក្នុខហានិភ័យ។
សបើនររបាលបញ្ឈប់អ្នក្សែើមែីាក្េួ រ ចូ រត្បាប់សរថាអ្ន ក្ោមនអារមម ណមា
៍ នេវតថ ភា
ិ ពសៅផ្ទុះ
ស្ុះនររបាលនឹខជួ យអ្ន ក្។ េូ មៃូ រេ័ពទសៅអ្ខគ ការ Safe Steps តាមសលខ 1800 015 188
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ឬសផ្ញើអ្ីដមលសៅកាន់ safesteps@safesteps.org.au សែើមែីសេន ើេំជំនួយ 24សមា៉ែខក្នុខមួ យទថា
7ទថាក្នុខមួ យេបាតហ៍។
ប ើអ្នកចាំបាច់ត្រូវតរចកបចញពីផ្ទះ អ្ន កត្រូវបត្ ក
ើ បាំងត្រ ត្ចមះនិងមារ់
បែើកតែងតរអ្ន កមានបេរផ្ែត្រ ចប ់ តែែប្វ ឲ្
ើ យអ្ន កមិនអាចពាក់វាបាន។
ប អ្
ើ ន កប ឿថាអ្ន កមាន coronavirus (COVID-19) អ្ន កអាចបចញពីផ្ទះបៅប្វ ើបររត
តនត អ្ន កត្រូវត្រឡ ់មកផ្ទះ វ ិញភ្លាម ន្ទទ ់ពីប្វ ើបររត រ ួច បេើយត្រូវបៅដាច់តរឯងរេូ រែែ់បានែទ្ធ ផ្ែអ្វ ិ ជមាន។
ប ើបយើងទ ាំងអ្រ់គ្ននបគ្នរពតាមវ ិធានការទ ាំងបនះ បយើងអាចការពារត្រួ សារ មិរតភកដ ិ
និងរេរមន៍រ រ់បយើងបាន។

ិ សរៀត្រប់រ ូប
ែំបូ្មនេត្មាប់ពលរែឋ វក្ថូ
បែើមបី ួ យរការវរថ ិភ្លពែែ់ខ្ល ួនបយើង និងរេរមន៍រ រ់បយើង បយើងទ ាំងអ្រ់គ្ននត្រូវមានការទ្ទ្ួ ែខ្រត្រូវ។
ការទ្ទ្ួ ែខ្រត្រូវទ ាំងបន្ទះរ ួមមាន ៖
• សបើអ្នក្ឈឺ ត្តូវសៅផ្ទុះ។ ក្ំសៅសលខាច់ញាតិត្រួ ារ ឬសៅស្វ ីការ។
• សបើអ្នក្មានសោរេញ្ញា coronavirus ស ុះបីត្ាលយ៉ែខណ្តក្៏សដាយ អ្ន ក្ត្តូវស្វ ីសតេត ។
• សបើអ្នក្អាចស្វ ីការពីផ្ទុះបាន អ្ន ក្ត្តូវស្វ ីការពីផ្ទុះ។
• សបើអ្នក្ចំបាច់ត្តូវដតសៅជួ បអ្ន ក្សផ្េខដែលមិនរេ់សៅក្នុខផ្ទុះជាមួ យោន អ្ន ក្ត្តូវរក្ារមាាត - ក្ច
ំ ប់ទែ
ឬឱបោន។ ការស្វ ីដបបសនុះនឹខជួ យការពារមនេេដែលអ្ន ក្ត្េឡាញ់។
• ត្តូវលាខេមាាតទែជាមួ យាបូ និខៃឹក្ ត្តូវក្ា ក្ ឬក្ណ្ត
ត េ់ដាក្់ត្ក្ដាេជូ តមាត់ ឬដក្ខទែ
សហើយត្តូវរក្ារមាាតេវតថ ភា
ិ ពយ៉ែខសហាចណ្តេ់ 1.5ដម៉ែត្តពីមនេេផ្ខ ំខពួ ខ។
• អ្ន ក្ត្តូវពាក្់ក្បំខត្របត្ចមុះនិខមាត់សពលសចញពីផ្ទុះ សលើក្ដលខដតអ្ន ក្មានសហតផ្លត្េបចបប់ណ្តមួ យ។
ត្បធានមន្តនតេ
ី ខាភិបាល (Chief Health Officer)
អាចស្វ កា
ី រផ្លាេ់បតរការដាក្់
ូ
ក្ំហត
ិ
ំខសនុះសបើាថនការណ៍មានការផ្លាេ់បតរ។
ូ

ការឧបតថ មភរឺមានេត្មាប់អ្នក្
មានការឧបតថ មភត្បាក្់ដតមត ខចំនួន $1500 ែលាារ
សែើមែីជួយែល់បរគ លិក្សៅរែឋ វ ិក្ថូ សរៀដែលមានេិៃធិៃៃួ លជំនួយសនុះ សៅក្នុខត្ោស្វ ីសតេត រក្ស ើញថាមាន
coronavirus (COVID-19) ឬ ជាបរគ លដែល បានសៅជិតអ្ន ក្មានសមសោរសនុះ។
រដាឋភិបាលរែឋ វ ិក្ថូ សរៀបានបនត សពលសវលាទនរសត្មាខសនុះសែើមែីធា្ថាប្ទប់ពីអ្នក្ស្វ សី តេត រក្ coronavirus ភាាម
សហើយមានេិៃធិសេន ើេត្ំ បាក្់ឧបតថ មភ សរអាចៃៃួ លបានត្បាក្់ឧបតថ មភ $450 ែលាារ
សែើមែីជួយឲ្យសរអាចសៅផ្ទុះរហូ តែល់បានៃៃួ លលៃធ ផ្លទនការស្វ សី តេត ។
េត្មាប់ពត
័ ៌មានបដនថ មេូ មៃូ រេ័ពទសៅដខេៃូ រេ័ពទជំនួយ coronavirus តាមសលខ 1800 675 398 (ែំសណើរការ
24សមា៉ែខ)។ សបើអ្នក្ត្តូវការអ្ន ក្បក្ដត្ប ែំបូខត្តូវៃូ រេ័ពទសៅ TIS National តាមសលខ 131 450។
សបើអ្នក្ ឬនរណ្តមានក្់ដែលអ្ន ក្ាគល់មានអាការៈអ្នទ ុះាចំដបខក្នុខចិតត ឬមានការបារមភ សត្ចើន
ពួ ក្ោត់អាចដេវ ខេំជំនួយបាន - េូ មៃូ រេ័ពទសៅ Lifeline តាមសលខ 13 11 14 ឬ Beyond Blue តាមសលខ 1800
512 348។ សបើអ្នក្ត្តូវការអ្ន ក្បក្ដត្ប ែំបូខត្តូវៃូ រេ័ពទសៅ TIS National តាមសលខ 131 450។
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សបើអ្នក្មានអារមម ណឯ
៍ សកាសដាយារដត coronavirus (COVID-19) អ្ន ក្ក្៏អាចៃូ រេ័ពទសៅកាន់ដខេៃូ រេ័ពទជំនួយ
coronavirus (COVID-19) តាមសលខ (1800 675 398) សហើយចចជសត្មើេសលខ 3។
សរនឹខភាាប់ដខេៃូ រេ័ពទសៅកាន់អ្នក្េម ័ត្រចិតត Australian Red Cross
ដែលអាចភាាប់អ្នក្ជាមួ យនឹខអ្ន ក្ផ្ដល់ជំនួយតាមេហរមន៍។
ត្ រិនប ើអ្នកមានការត្ពួយបារមភ រូ មទ្ូ ររពទ បៅតខ្ែទ្ូ ររពទ ន្ទទន់រត្មា ់ Coronavirus តាម បែខ្ 1800 675 398 (24 បមាង).
ត្ រិនប ើអ្នកត្រូវការអ្ន ក កតត្ ផ្ទទែ់មារ់ រូ មទ្ូ ររពទ បៅ TIS National តាមបែខ្ 131 450.
រូ មរកាទ្កបែខ្រូ នយ ីែង (000) រត្មា ់ តរ ភ្លពអារនន ប្
ណ ះ.

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay Service 13 36
77 if required, or email Emergency Management Communications
<covid-19@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, 12 August 2020.
Available at DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
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