វ ិធានការទប់ស្កាត់វ ីរុសកូរណា
ូ
ប្បភេទថ្មី (កូវ ីដ-១៩)
こう
〜សប្ាប់ស្រសតា
ី នផ្ទៃភ ោះ〜
ទលបោះ

ល់ផ្នការឆ្លងភៅភលើស្រសតីានផ្ទៃភ

មកទល់ភេលភនោះ ការឆ្លងវ ីរុសកូ រណា
ូ
កនុងកំឡុងភេលានផ្ទៃភ

និងានភាេធ្ងន់ធ្ងរដូចជាស្រសតីដដលមិនានផ្ទៃភ

ោះ

ោះភៅប្តី ាសទី បីានការវ ិវឌ្ឍ

ោះដដរ។ ានរបាយការណ៍មួយចំនួនបង្ហាញេី

ការចមលងេីាាយភៅទារកកនុងផ្ទៃភៅបរភទស បុ ដនតមិនានករណីណាមួយបង្ហាញេីការលូតលាស់
មិនប្បប្កតី របស់ទារកកនុងផ្ទៃ ការស្កលប់ទារកកនុងផ្ទៃ ឬការរលូតភទ។ ដូភចនោះ ភទាោះបីអ្នកកំេុងាន
ផ្ទៃភ

ោះ អ្នកមិនចំបាច់ ានការប្េួយបារមភហួសភហតុភេកភទ។

ការភធ្វើការង្ហរ

វ ិធានការបង្ហារប្បចំផ្ថ្ង
ជាទូភៅ ហានិេ័យជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរចំភ
ានផ្ទៃភ

ោះស្រសតី

ោះរឺដតងដតានជាញឹកញាប់។ សូមបនត

ភជៀសវាងភៅកដនលងដដលានមនុសេភប្ចើ ន លាងផ្ដឱ្យ
បានភទៀងទាត់ និងដថ្រកាសុខភាេប្បចំផ្ថ្ងរបស់អ្ក
ន ។

សប្ាប់ស្រសតីដដលកំេុងភធ្វើការ ដទអក
ភលើស្កថនភាេោងកាយរបស់អ្នក
សូមេិភប្គ្មោះភោបល់ជាមួយប្កុម
ហុនរបស់អ្នកអ្ំ េីវ ិធានការដូចជា

សូមភជៀសវាងកុំភៅកដនលងទាំងបីដូចជា៖ កដនលងាន
ទីតំងបិទជិត កដនលងដដលានមនុសេភប្ចើ ន និងកដនលង
ដដលានទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ។

ផ្លលស់បូរភា
ត
ងភធ្វើដំភណើរភដើមបី

ភជៀសវាងការកកសៃោះចោចរណ៍
និងការភធ្វើការង្ហរេីទៃោះ។

ប្កសួងសុខាេិបាល ការង្ហរ និងសុខុាលភាេ កំេុងភធ្វើការភដើមបីធានា
ឱ្យានសុវតថិភាេ និងគ្មមនការប្េួយបារមភ ចំភ

ោះស្រសតីានផ្ទៃភ

ោះ។

េ័ត៌ានបដនថមសប្ាប់ស្រសតីានផ្ទៃភ ោះទាក់ទងនឹងវ ិធានការបង្ហារភទេងៗ ការេិនិតយសុខភាេមុ នភេលសប្ាល និងការដណនាំកុងករណ
ន
ី
ានប្រុនភតតអាចរកបានភៅទំេ័រខាងភប្កាយ។ េ័ត៌ានទូភៅទាក់ទងនឹងវ ីរុសកូរណា
ូ
ក៏ដូចជាេ័ត៌ានលមអិតបដនថមភទៀត ានភៅភលើភរ
ហទំេ័ររបស់ប្កសួងសុខាេិបាល ការង្ហរ និងសុខុាលភាេ រួមទាំងសងគមសិកាដដល ក់េ័នភធ ទេងៗ។
ប្កសួងសុខាេិបាល ការង្ហរ និងសុខុាលភាេ < សំណួរនិងចភមលើយទាក់ទងនឹងវ ីរុសកូរណា
ូ
ប្បភេទថ្មី>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00014.html
សងគមជបុនសប្ាប់ជំងឺឆ្លងកនុងដទនកសមភេ និងភោរស្រសតី (JSIDOG) <េ័ត៌ានសប្ាប់ស្រសតីានផ្ទៃភ ោះ ឬ ស្រសតីរ ំេឹងថានឹងានផ្ទៃភ
នឹងវ ីរុសកូរណា
ូ
ប្បភេទថ្មី (កូវ ីដ-១៩( )ភធ្វើបចចុបបននភាេភោយដទអកភលើស្កថនភាេបចចុបបនន) >
http://jsidog.kenkyuukai.jp/information/ (ានដតជាភាស្កជបុនបុភណាណោះ)
※សូមកត់សាគល់ថាខិតតប័ណណភនោះប្តូវបានបភងាើតភឡើងភោយភប្បើប្បាស់េ័ត៌ានដដលាន ដទអកភលើស្កថនភាេបចចុបបនថ។
ភោយស្ករដតស្កថនភាេអាចានការផ្លលស់បូរត ការភធ្វើបចចុបបននភាេនឹងប្តូវបានទតល់ជូន។

ោះទាក់ទង

☞បនតភៅទំេ័រខាងភប្កាយ

លកខណៈវ ិនិច្័យ
ឆ ថ្មីសរោប់ការដ្វើដែសត និងពិដររោះដោបល់
ស្ដសរីោនផ្ទៃដ

ោះប្ែលោនដោគសញ្ញាផ្តតសាយែិ ច្ែួច្ (ែូ ច្ជារគុនដដរ ឬកអក) គួ រទូ រស័ពៃភាាមៗដៅ

មជឈមណឌលពិ ដររោះដោបល់សរោប់ អ្នកប្ែលោនការរបឈមខ្ាាំងដៅនឹ ងវ ីរ៉ុសកូ វ ីែ-១៩ ។

ដៅដពលអ្នកដៅមណឌលស៉ុខភាពសូម

ក់ ោស លាងសោអែផ្ែ និ ងអ្ន៉ុ វែតការកអកឲ្យបានរែឹ មរែូវ (ខៃប់

ោែ់ និ ងរច្ម៉ុ ោះជាមួ យនឹ ងរកោស ឬផ្ែអាវរបស់អ្នក ដៅដពលប្ែលអ្នកកអក ឬក្
ត ស់)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf (ោនប្ែជាភាសាជប៉ុ នប៉ុ ដ្ណោះ)

មជឈមណឌលពិដររោះដោបល់របចាំដខែតសរោប់ស្ដសតីោនផ្ទៃដ
មជឈមណឌលពិ ដររោះដោបល់សរោប់ស្ដសតីោនផ្ទៃដ

ោះ

ោះរែូវបានដបើ កឱ្យែាំ ដណើរការ រគប់ ដខែត រកុង និ ង

ខណឌដទេងៗ។

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11296.html (ោនប្ែជាភាសាជប៉ុ នប៉ុ ដ្ណោះ)

※ព័ ែ៌ោនបប្នែមទាក់ ទងនឹ ងវ ីរ៉ុសកូ វ ីែ-១៩ ជាភាសាដទេងៗ រែូវបានទេពវទាយដលើដគហទាំ ព័ររបស់ SHARE។

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

ទាក់ទងនឹងការសរោលកូន
ដខែតនីមួយៗកាំ ព៉ុងដ្វើការដរៀបច្ាំដែើមបីធានឱ្យោនការសរោលកូ នដោយរមនការរពួយបារមភ និ ងរបកបដោយស៉ុវែែិ

ភាព សរោប់ ស្ដសតីោនផ្ទៃដ

ោះប្ែលរងទលបោះ

ល់ដោយវ ីរ៉ុសកូ វ ីែ-១៩។ របសិនដបើ អ្នកបានឆ្ាងវ ីរ៉ុស សូមទាំ នក់ ទាំនង

រគូដពទយ អ្ាំ ពីការសរោលកូ នរបស់អ្នក។

សរោប់ស្ដសតីោនផ្ទៃដ

ដៅដពលប៉ុ គគលិកោនផ្ទៃដ

ោះ ឬស្ដសតីបាំដៅដោោះកូនប្ែលកាំព៉ុងដ្វើការ

ោះ ដហើយោនការប្ណនាំពីដវជជបណិ ឌ ែរបស់នង ដៅកាន់ និដោជកទាក់ ទងនឹ ងការរពួយ

បារមភដលើបញ្ញ
ា ទាូវច្ិ ែត ស៉ុខភាព និ ងបញ្ញ
ា ស៉ុវែែិភាព ប្ែលអាច្បោះ

ល់ែល់ស៉ុខភាពនង និ ងស៉ុខភាពកូ នប្ែលមិ ន

ទាន់ ដកើ ែ និ ដោជករែូវអ្ន៉ុវែតវ ិធានការចាំបាច្់ (ែូ ច្ជាការផ្តាស់បូរដោ
ត
ងដ្វើការ និ ងបនៃ៉ុកការងារ) ដែើ មបីធាន
ស៉ុខ៉ុោលភាពរបស់ប៉ុគគលិកដោយប្ទអកដលើអ្ន៉ុ សាសន៍ ស៉ុខភាពប្ែលនងបានទទួ ល។

(Act on Securing, Etc., of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment）
※ វ ិធានការដនោះរែូវបានអ្ន៉ុវែតចប់ ពីផ្ថ្ៃទី ៧ ប្ខឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ រហូែែល់ផ្ថ្ៃទី ៣១ ប្ខមកោ ឆ្នាំ ២០២១ ។

ដទាោះបី រមនការប្ណនាំពីដវជជបណិ ឌ ែក៏ ដោយ ប៉ុ គគលិកប្ែលោនផ្ទៃដ

ោះ ឬស្ដសតីបាំដៅដោោះកូ នោនសិទិ ដធ សនើ

ស៉ុាំមិនដ្វើការប្ថ្មដោងដៅផ្ថ្ៃឈប់ សរោក និ ងដ្វើការដពលយប់ ។ (ច្ាប់ សង
រ ់ ោរការងារ)

---- ខិ ែតប័ណណសរោប់ ការ

រស្ដសតីោនផ្ទៃដ

ោះប្ែលកាំ ព៉ុងដ្វើការរែូវបានទេពវទាយដៅកន៉ុងដគហទាំ ព័រ -----

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf (ោនប្ែជាភាសាជប៉ុនប៉ុដ្ណោះ)

រកសួងស៉ុខ្ភិ បាល ការងារ និ ងស៉ុខ៉ុោលភាពបានោក់ សាំដណើស៉ុាំកិច្ចសហរបែិ បែតិការ ទាក់ ទងនឹ ងវ ីរ៉ុស

កូ រ្
ូ
របដភទថ្មី ជាមួ យសហជី ពការងារដទេងៗ ដែើ មបីឱ្យស្ដសតីប្ែលោនផ្ទៃដ
រែូវ និ ងដែើ មបីដរៀបច្ាំ របព័ នធប្ែលស្ដសតីោនផ្ទៃដ

ោះទទួ លបានការដររពរែឹ ម

ោះអាច្ឈប់ សរោកដោយរមនការរពួយបារមភ ។

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html (ការបកប្របោនសរោប់ ភាសាអ្ង់ ដគាស
ច្ិ ន និ ងកូ ដរ)

សារជាវ ីដែអ្ូពីអ្ក
ន ជាំនញ
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