
 
គោលការណ៍ណណនាំទាកទ់ងនងឹគេគោគឆ្លងកូវដី-១៩1 
ស្តីពកីារការពារអ្នករស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ  

គោកស្សី្ ឡឡីានី ហ្វា ហ្វ 
អ្នកោយការណ៍ពិគស្ស្ ស្តីពីសិ្ទធមិានលាំគៅឋានស្េរេយ  
បានគ្ាើបច្ចុបបននភាព ថ្ងៃទី២៣ ណែគេសា ឆ្ន ាំ២០២០  

 
លាំគៅឋានបានកាល យជាទីកណនលងការការពារជួរេុែស្បឆ្ាំងនឹងគេគោគកូរ  ូណា គ ើយលាំគៅឋានកប៏ានកាល យជា
សាា នភាពសាល បរ់ស់្កានណ់ែខ្ល ាំងគឡើង។  
 
គដើេបបីងា្ក រការរកីោលដាលថ្នគេគោគកូវដី-១៩ រដឋននគៅទូទាាំងពិភពគោកកាំពុងគស្នើសុ្ាំ និងកនុងករណីែលះ 
បានគ្ាើច្ាប ់ែស្េូវឲ្យស្បជាពលរដឋ “គៅផ្ទះ”។ ការគ្ាើណបបគនះគដាយណផ្ែកតាេការស្នមែថ់ា ការគៅណែកនុង
ផ្ទះរបស់្ស្បជាពលរដឋ គឺជួយ ការពារពកួគគពីការឆ្លង និងការរកីោលដាលគេគោគ។ ការណ៍គនះេនិណេនជា
និច្ចកាលជួយ បានស្គបក់រណីគនះគទ។  
  
យ ងគហ្វច្ណាស់្ មានេនុស្ស េយួពានោ់ននកក់ាំពុងរស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ ឬ តាេទីតាាំង    
លកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយ ណដលកនុងគនះ មានេយួភាគបនួថ្នស្បជាជនរស់្គៅតាេទីស្កុងគៅគលើ
ពិភពគោក។ គៅតាេែាំបនស់្ាំណងេ់និគរៀបរយ លកខែណឌ រស់្គៅណែងណែេនិមានភាពស្គបស់្ោនជ់ាខ្ល ាំង      
សូ្េបណីែគៅអ្ាំឡុងគពលសាា នភាពលែស្បគស្ើរ ។ ស្បជាជនរស់្គៅតាេលាំគៅឋានេនិគរៀបរយ េនិមានទឹក
គស្បើស្បាស់្ណដលរកបានគៅគលើទីតាាំង ឬែាះអ្នេយ័ មានភាពច្គងែៀែណណន និងស្បឈេនឹងការគាំោេ
កាំណ ងបគណត ញគច្ញគដាយបងខាំជាស្បចាំ។  ការោងស្មាែ ែថ្ដ, ការស្មាល បគ់េគោគ, ការរកាគមាល ែពីោន  

                                                           
1 គោលការណ៍ណណនាំគនះ បានស្ែូវគ ា្ើគឡើងតាេរយៈកិច្ចពិគស្ោះគយបល់ជាេយួអ្នកែស្ ូេែិេកពី អាសីុ្ អាហ្វ ាិក អឺ្រ  ុប អាគេរកិខ្ងគជើង 
និងអាគេរកិឡាទីន។ គោលការណ៍ណណនាំគនះ អាច្ស្ែូវគ ា្ើបច្ចុបបននភាពជាបនតគទៀែគដាយបញ្ចូ លនូវដាំបូនម នរបស់្អ្នកជាំនញការ          
ការអ្នុវែតលែៗ ឬគេគរៀនបទពិគសា្ន ៍។ 



និងការដាកអ់្នកណដលឆ្លងគេគោគឲ្យគៅដាច្គ់ដាយណឡក ណដលជាកតាត ចាំបាច្ស់្ស្មាបទ់បស់ាក ែគ់េគោគឆ្លង
កូវដី-១៩ ណែងណែេនិអាច្អ្នុវែតគៅបាន។  
 
លុះស្តាណែរដាឋ ភបិាល បគងកើននូវវធិានការបនទ នន់នគដើេបជីួយ ស្ គេនក៍នុងការគដាះស្សាយលកខែណឌ
េនិលែទាាំងគនះ គបើេនិដូគចន ះគទ គេគោគកូវដី-១៩ អាច្រកីោលដាលដូច្គភលើងគឆ្ះថ្ស្ព ណដលវានឹងគ្ាើគអាយ
ជីវែិេនុស្សដគ៏ស្ច្ើនស្បឈេនឹងហ្វនិភយ័ទាាំងកនុង និងគស្ៅែាំបនទី់លាំគៅេនិគរៀបរយទាាំងអ្ស់្គនះ។ វាជា
ការស្ាំខ្នច់ាំបាច្ណ់ាស់្ ណដលរដឋស្ែូវទទលួសាា ល់ថា អ្នកណដលរស់្គៅតាេស្ាំណង/់ទីតាាំងលកខណៈ
ស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយទាាំងគនះ ងា្យរងគស្ោះនឹងការឆ្លងគេគោគ គ ើយណដលបគងកើនហ្វនិភយ័ថ្នការឆ្លង
លកខណៈស្ គេន។៍ 
 
គៅកនុងបរបិទគនះ រដឋ ស្ែូវណែគដាះស្សាយែស្េូវការខ្ងលាំគៅឋានរបស់្អ្នករស់្គៅតាេស្ាំណងនិ់ងទីតាាំង
លកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយជាបនទ ន ់ និងជាអាទិភាព គដើេបធីានឲ្យមានការការពារគស្មើោន ស្បឆ្ាំងនឹង
គេគោគឆ្លង និងការការពារច្ាំគពាះស្បជាជនទូគៅ។ កិច្ចការគនះទាេទារឲ្យមានកិច្ចស្ ការរវាងរដាឋ ភបិាល
ថាន កជ់ាែិ និងថាន កគ់ស្កាេជាែិ គដើេបមីាន្នធានចាំបាច្ ់ និងមានស្េែាភាពណដលធានបានថាកិច្ចស្បឹង
ណស្បងស្បយុទធស្បឆ្ាំងនឹងការរកីោលដាលថ្នគេគោគគនះអ្នុវែតគដាយស្បសិ្ទធភាព។ រដឋទាាំងឡាយ គដាយ
ស្បកានខ់្ា បនូ់វកាែពាកិច្ចសិ្ទធិេនុស្សរបស់្ែលួន ស្ែូវណែចែវ់ធិានការបនទ នន់នដូច្ខ្ងគស្កាេ៖ 
 
១- ស្បកាស្បញ្ឈបោ់ល់ការបគណត ញគច្ញគដាយបងខាំច្ាំគពាះ អ្នកណដលរស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ និងទី
តាាំងរស់្គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយ។ ធានថា ្នធានចាំបាច្ន់នមានស្ស្មាបអ់្នុវែតបទបញ្ជា
គនះស្បកបគដាយស្បសិ្ទធភាព រេួទាាំង្នធានគដើេបតីាេដាន និងទបស់ាក ែក់ារបគណត ញគច្ញកនុងទស្េង់
គស្ៅច្ាប។់ 
 
២- ដាកក់ាំ ិែនូវបាំោេហ្វេឃាែគ់លើដាំគណើ រការបនទ នណ់ាេយួ ដូច្ជា “ការគ្ាើគអាយចុ្ះងយច្ាំនួនស្បជា
ជាន” ណដលពាកព់ន័ធនឹងការបគណត ញគច្ញកនុងច្ាំនួនដគ៏ស្ច្ើន ពីែាំបនត់ាាំងទីលាំគៅេនិគរៀបរយ/ទីតាាំងរស់្
គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយ។ ជាំនសួ្េកវញិ ស្ែូវដាកជ់ាអាទិភាពគដាយធានឲ្យែាំបនត់ាាំងទីលាំគៅ
េនិគរៀបរយ/ទីតាាំងរស់្គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំ មាននូវស្មាា របរកិាខ រស្ស្មាបស់្គបស់្គងការរកីោលដាលគេ
គោគឆ្លង រេួមាន ទីតាាំងសុ្វែាិភាពច្តាត ឡីស័្កស្ស្មាបដ់ាកអ់្នកណដលមានលទធផ្លវជិាមានថ្នគេគោគ ឬអ្នក
មានគោគស្ញ្ជា ថ្នគេគោគឲ្យគៅដាច្គ់ដាយណឡក។   
 



៣- ធានថា ស្បជាជនរស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ/ទីតាាំងរស់្គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយ មាន
លទធភាពគស្បើស្បាស់្ និងទទលួបានយ ងស្គបស់្ោននូ់វការផ្ាែផ់្ាងទឹ់កសាែ ែគៅជិែស្ គេនរ៍បស់្ពកួគគ 
បងានអ់្នេយ័ ទឹកស្ស្មាបងូ់ែ គស្វាអ្នេយ័ សាប ូ  ទឹកោងស្មាែ ែថ្ដ  ថាន ាំស្មាល បគ់េគោគ និងមា ស្
ពាកក់ារពារ។ គៅតាេស្ គេនណ៍ដលលទធភាពកនុងការគៅរកទឹកណដលគគផ្ាែផ់្ាងយ់កេកគស្បើស្បាស់្គៅ
មានកស្េែិ ស្ែូវផ្តល់ដល់ពកួគគនូវ្ុងទឹក និងឧបករណ៍ស្ស្មាបជី់កអ្ណតូ ងជាបនទ ន។់ រដាឋ ភបិាលស្ែូវ
ធានថា ទឹក និងគស្វាអ្នេយ័ ស្ែូវបានផ្តល់ឲ្យតាេរគបៀបេយួណដលជយួ ដល់អ្នករស់្គៅតាេទីតាាំង  
ទាាំងគនះ អាច្អ្នុវែតបានយ ងែឹងរងឹតាេវធិានការអ្នេយ័ និងគមាល ែសុ្វែាិភាព។  
 
៤- ផ្តល់ឱ្យស្បជាជនរស់្គៅតាេទីតាាំងទាាំងគនះនូវជាំនយួកនុងការបគងកើែ ឬពស្ងឹងរច្នស្េពន័ធស្ គេន៍
េូលដាឋ ន ដូគច្នះពួកគគអាច្គ្ាើការជាេយួរដាឋ ភបិាលស្បកបគដាយស្បសិ្ទធភាពកនុងការគដាះស្សាយគេគោគ
ោែែាែគនះ។  
 
៥- គរៀបច្ាំណផ្នការបនទ នគ់ដើេបជីួយ ដល់ស្បជាជនរស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ/ទីតាាំងរស់្គៅលកខណៈ
ស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយកនុងកាំឡុងគពលថ្នការរកីោលដាលគេគោគគដាយគ្ាើការជាេយួគេដឹកនាំស្ គេន ៍
និងអ្នករស់្គៅគលើទីតាាំង និងធានថា ណផ្នការទាាំងគនះស្ែូវបានជណជកផ្លល ស់្បតូរគយបល់ោន ។ គេដឹកនាំ
ស្ គេនស៍្ែូវណែទទួលបាននូវការអ្បរ់ ាំបណតុ ះបណាត លស្តីពីវធិានការណ៍សុ្វែាិភាពទាកទ់ងនឹងគេគោគ 
កូវដី-១៩ គ ើយគួរណែស្ែូវបានអ្គញ្ា ើញឱ្យជួយ ដល់បុគាលិកណដលជាអ្នកផ្តល់គស្វាកេមចាំបាច្ក់នុងការផ្តល់
នូវគស្វាកេមណដលស្ែូវការនន។ 
 
៦- ធានថា ស្បជាជនរស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ/ទីតាាំងរស់្គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយ មាន
លទធភាពគៅគស្បើស្បាស់្គស្វាសុ្ែភាពសាធារណៈនិងឯកជនគដាយោម នការគរ ើស្គអ្ើងណដលគៅជិែស្ 
គេនរ៍បស់្ពកួគគ និងធានថា ការគ្ាើគែស្ដរកគេគោគកូវដី-១៩ គឺេនិគិែថ្ងល។ គស្វាសុ្ែភាព ស្ែូវណែ
គរៀបច្ាំឲ្យមានស្ស្មាបស់្គបអ់្នកណដលបានឆ្លងគេគោគ រេួទាាំងតាេរយៈអ្នកផ្តល់គស្វាសុ្ែភាពគស្ៅស្បពន័ធ 
ឬអ្នកផ្តល់គស្វាសុ្ែភាពតាេណបបបុោណ ណដលពួកគគគរួណែស្ែូវបាន បញ្ចូ លកនុងណផ្នការគឆ្លើយែបគោគ
ោែែាែថាន កជ់ាែិ និងថាន កេូ់លដាឋ ន។ 
 
៧- ធានថា មាច ស់្ផ្ទះជលួគៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ ផ្តល់នូវការជលួបនតដល់អ្នកណដលរងគស្ោះគដាយ
គេគោគកូវដី-១៩ និងហ្វេឃាែក់ារកាែផ់្លត ច្គ់ស្វាកេមទឹក និងអ្គាិស្នីដល់ស្គួសារណដលេនិអាច្ទូទាែ់



បងវ់កិយ័បស័្ែច្ាំណាយកនុងផ្ទះរបស់្ពួកគគបាន។ គគស្មាងអ្នុគស្ោះ បាំណុល គួរណែស្ែូវបានអ្នុវែតគដើេបី
ជយួ បនាយបនទុក ិរញ្ា វែាុដពិ៏បាក គស្កាយគពលការឆ្លងោលដាលថ្នគេគោគ។ 
 
៨- បទបបញ្ាែតិបិទស្បគទស្ េនិគរួប ះពាល់ដល់គស្វាកេមស្ាំខ្ន់ៗ គៅតាេែាំបនស់្ាំណងេ់និគរៀបរយ/ទី
តាាំងរស់្គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយ ណដលជាទូគៅគស្វាកេមគនះស្ែូវបានផ្ាែផ់្ាងគ់ដាយអ្នកគ្ាើអាជីវ
កេមគស្ៅស្បពន័ធគៅេូលដាឋ ន ដូច្ជា ការណច្កចយ និងលកេ់ហូបអាហ្វរគឡើងវញិ ទឹក អុ្ស្  ថាេពលអ្គាី
ស្នី និងស្មាា រអ្នេយ័ ការផ្តល់េគ្ោបាយដឹកជញ្ាូ នស្គហ្វងា្ា ះបនទ ន ់ការណងទាាំកុមារ ជនមានពិការភាព  
េនុស្សចស់្ និងអ្នកណដលមានជាំងឺ។  
 
៩- អ្នុវែតយុទធនការអ្បរ់ ាំជាសាធារណៈ និងធានថា អ្នករស់្គៅតាេែាំបនស់្ាំណងេ់និគរៀបរយ/ទីតាាំង
រស់្គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិគរៀបរយ ទទួលបានជាគទៀែទាែនូ់វពែ័ម៌ានទាកទ់ងនឹងគេគោគកូវដី-១៩ 
ការអ្នុវែតលែៗ ទាកទ់ងនឹងការណងទាាំសុ្ែភាព គោលនគយបាយសុ្ែភាពរបស់្រដាឋ ភបិាល និងការោាំស្ទ
ណដលមាន។ ពែ័ម៌ានគនះស្ែូវណែមានជាភាសាណដលអ្នកេូលដាឋ នអាច្ងា្យយល់បាន និងស្ែូវណច្កចយ
តាេរយៈយនដការគផ្សងៗ េនិស្ែឹេណែតាេរយៈស្បពន័ធផ្សពាផ្ាយស្ងាេប ុគណាណ ះគទ។  
 
១០- ទទលួសាា ល់ថា អ្នករស់្គៅតាេែាំបនស់្ាំណងេ់និគរៀបរយ/ទីតាាំងរស់្គៅលកខណៈស្បេូលផ្តុ ាំេនិ
គរៀបរយ ណែងណែពឹងណផ្ែកគលើគស្ដឋកិច្ចគស្ៅស្បពន័ធគដើេបជីីវភាពរស់្គៅរបស់្ពគួគ និងធានថា ការផ្តល់
ជាំនយួ ិរញ្ា វែាុស្គហ្វងា្ា ះបនទ នណ់ាេយួដល់គស្ដឋកិច្ចកនុងស្បពន័ធណដលរងការប ះពាល់គដាយគេគោគោែែាែ 
ស្ែូវណែមានស្ស្មាបផ់្តល់ដល់អ្នកណដលស្ាិែកនុងគស្ដឋកិច្ចគស្ៅស្បពន័ធផ្ងណដរ ដូច្គនះ ពកួគគ នឹងេនិរង
គស្ោះគដាយេនិស្មាមាស្ែពីការធាល កចុ់្ះថ្នគស្ដឋកិច្ច គដាយសារណែការរកីោលដាលគេគោគគនះគទ។  
 
១១- ទទលួសាា ល់ថា កិច្ចស្ ស្បែិបែតិការអ្នតរជាែិកនុងគពលថ្នការរកីោលដាលគេគោគ នឹងកាល យជា
កតាត គនលឹះកនុងការធានការគឆ្លើយែបជាស្កលណដលមានស្បសិ្ទធភាពកនុងការការពារេនុស្សជាែិបាន    
ទាាំងស្ស្ុង។ ស្បគទស្អ្នកមាន និងសាា បន័ ិរញ្ា វែាុអ្នតរជាែិ ស្ែូវណែផ្លែ ក ឬលុបបាំណុលពីស្បគទស្ស្កីស្ក។ 
ពកួគគ កស៏្ែូវណែផ្តល់ការោាំស្ទណផ្នក ិរញ្ា វែាុគដាយផ្លទ ល់ដល់ស្បគទស្ស្កីស្កណដលកាំពុងណែគ្ាើការការពារ
ដល់ស្បជាជនរស់្គៅតាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយតាេរយៈការធានគអាយមានលាំគៅឋានស្េរេយកនុងអ្ាំឡុង
គពលនិងគស្កាយគពលថ្នការរកីោលដាលគេគោគតាេលកខណៈេយួណដលអ្នុវែតស្ស្បតាេសិ្ទធិេនុស្ស។   
 
 


