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១. នសចររីន្រើម្ 
 

១.១. សារបាន្ 

 

ចប់តាងំពីម្ពៃការនទុេះល ងីដំបូងលៅចុងឆ្ន  ំ២០១៩, ជំងឺកូវដី-១៩បាៃឆ្ាងោ ដា លៅតាមបណាត
ប្បលទសនានាលៅល ីសក លលាក វដ បណាដ  ឱ្យមៃុសសជាង ២៤៨ លាៃនាក់ ឆ្ាងជំងឺ ៃិងជាង  
៥ លាៃនាក់បាត់្បង់អាយុជីវតិ្ ។ រហូត្មកដ ់លព បចចុបបៃនលៃេះ, វបិត្តិនៃជំងឺកូវដី-១៩ បាៃជេះឥទធិព 
យ ងធៃៃ់ធៃរមកល ីសងគម-លសដឋកិចចនៃសក លលាក លហយីកំពុងបៃដបងកៃូវភាពមិៃប្បាកដប្បជា ៃិងហាៃិ-
ភ័យខាស់ លដាយសាររ កថ្មីនៃការបំវបាងខាួៃថ្មីនៃលមលោគកូវដី-១៩ វដ អាចម្ពៃសមត្ថភាពចមាងកាៃ់វត្
ល ឿៃ ៃិងអាចម្ពៃសភាពកាៃ់វត្កាចសាហាវ ប្ពមទងំបៃតបងកៃូវន ប េះពា ់ដ ់សកមមភាពសងគម-លសដឋ
កិចចទូលៅ ។ ជាក់វសដង, លៅកនុងប្កបខណឌ តំ្បៃ់, លមលោគបំវបាងថ្មីបាៃ ៃិងកំពុងលធវីឱ្យប្បលទសមួយចំៃួៃ 
វដ ធាា ប់ប្គប់ប្គងករណីឆ្ាងបាៃ អ កាា យជាតំ្បៃ់លដដ គគុកនៃការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺលៃេះ ។  

កមាុជា ក៏បាៃ  ៃិងកំពុងទទួ រងៃូវន ប េះពា ់យ ងធៃៃ់ធៃរពីវបិត្តិនៃជំងឺកូវដី-១៩ លៃេះវដរ លដាយ
បាៃរកល ញីករណី ទី១ នៃជំងឺកូវដី-១៩ ល ីអនកដំលណីរបរលទស វដ បាៃលធវីដំលណីរមកកាៃ់ប្កុងប្ពេះ- 
សីហៃុ លៅនថ្ៃទី ២៧ វខ មកោ ឆ្ន  ំ២០២0 ។ គិត្មកប្តឹ្មនថ្ៃទី ១១ វខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២១, ប្បជាជៃ 
កមាុជាសរុបចំៃួៃ ១១៩.៣៥៨ នាក់ បាៃឆ្ាងជំងឺ, ១១៥.៧៣០ នាក់ បាៃជាសេះលសបយី, ២.៨៥០ នាក់ 
បាៃបាត់្បង់ជីវតិ្ ៃិង៧៧៨ នាក់ កំពុងសប្ម្ពកពាបា  ។ លទេះជាយ ងលៃេះក៏លដាយ, ជាមួយៃឹងការបតូរ
ផ្លត ច់កនុងការការពារសុខភាពសាធារណៈ ៃិងអាយុជីវតិ្របស់ប្បជាជៃ ៃិងកនុងសាម រតី្បុលរសកមម, ោជរដាឋ ភិ-
បា កមាុជា បាៃដាក់លចញៃូវវធិាៃការលឆ្ាីយត្បជាបៃតបនាទ ប់ ៃិងអាចរកសការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-
១៩ ឱ្យសថិត្កនុងកប្មិត្មួយវដ អាចប្គប់ប្គងបាៃ ។  

ជារមួ, ការប្បយុទធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ លៅកមាុជា អាចវចកលចញជា ៤ ដំណាក់កា សំខាៃ់ៗ (សាវតារ
 មអិត្ម្ពៃលៅកនុង បរសិិដឋទី១) ដូចខាងលប្កាម ៖ 

ទី១. ដំណាក់កា នៃការប្បយុទធ ៃិងការទប់សាក ត់្ការឆ្ាងជំងឺកូវដី-១៩ ចូ កនុងសហគមៃ៍ (ចប់ពី
វខ មីនា ឆ្ន  ំ២០២០ រហូត្ដ ់ដំណាច់វខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០២០); 

ទី២. ដំណាក់កា នៃការប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ចូ កនុងសហគមៃ៍ (ចប់ពីវខ 
វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២០ រហូត្ដ ់នថ្ៃទី ២០ វខ កុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២១); 

ទី៣. ដំណាក់កា នៃការបលងកីត្ “ភាពសុាកំនុងសហគមៃ៍” ប្បឆ្ងំៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ តាមរយៈការ- 
អៃុវត្តយុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ គួបនសំជាមួយៃឹងការបៃតប្គប់ប្គង 
ការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ចូ កនុងសហគមៃ៍ (ចប់ពីនថ្ៃទី ២០ វខ កុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២១ 
រហូត្ដ ់ដំណាច់វខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០២១); ៃិង 
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ទី៤. ដំណាក់កា នៃការលបីកដំលណីរការប្បលទសលពញល ញល ងីវញិល ីប្គប់វស័ិយ ៃិងការរស់លៅ
ជាមយួជំងឺកូវដី-១៩ “តាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី” (ចប់ពីនថ្ៃទី ១ វខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២១ ត្លៅ
មុខ) ។ 

 
១.២. សន្និទាន្រម្ម 
 

កនុងសាម រតី្បុលរសកមម, ការទទួ ខុសប្តូ្វខាស់ ៃិងចកខុវសិ័យវវងឆ្ៃ យ, ោជរដាឋ ភិបា បាៃសលប្មច 
លរៀបចំយុទធសាស្រសតមួយ វដ ម្ពៃ កខណៈប្គប់ប្ជុងលប្ជាយ សប្ម្ពប់ការរស់លៅ ៃិងលបីកដំលណីរការ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចល ងីវញិ ជាជំហាៃៗ តាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី ប្សបតាមសភាពការណ៍អៃុញ្ជញ ត្ 
លដាយឈរល ីមូ ដាឋ ៃ ដូចខាងលប្កាម៖  

ទី១. រហូត្មកដ ់លព លៃេះ ោម ៃប្បលទសណាមួយអាច ុបបំបាត់្ជំងឺកូវដី-១៩ បាៃ លហយីក៏មិៃ
អាចៃឹងវ ិប្ត្ ប់មករក “ប្បប្កតី្ភាពដូចកនុងអំ ុងលព មុៃនៃការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺ       
កូវដី-១៩” បាៃវដរ ប ុវៃតអាចកាត់្បៃថយការឆ្ាង, ការឈសឺប្ម្ពកលពទយ, ការបាត់្បង់អាយុជីវតិ្ 
ៃិងការបាត់្បង់ន ប្បលយជៃ៍សងគម ៃិងកំលណីៃលសដឋកិចច ។  

ទី២. ការអូសបនាា យលព នៃការឆ្ាងោ ដា បាៃនត ់ឱ្កាសឱ្យលមលោគកូវដី-១៩ បៃតបំវបាងខាួៃ ៃិង
ម្ពៃសមត្ថភាពអាចចមាងកាៃ់វត្ល ឿៃ ៃិងកាចសាហាវ ៃិងប្បឆ្ងំៃឹងប្បសិទធភាពវ ក់សាងំ
បចចុបបៃន វដ ជាការបញ្ជូ ៃសញ្ជញ ថា លមលោគកូវដី-១៩ ៃឹងបៃតរស់លៅជាមួយមៃុសសកនុងរយៈ
លព យូរត្លៅមុខលទៀត្ ។ 

ទី៣. កមាុជាសលប្មចលជាគជ័យកនុងយុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩, ទងំដូសមូ -
ដាឋ ៃ ទងំដូសជំរុញ, លដីមបបីលងកីត្បាៃៃូវភាពសុាសំហគមៃ៍រងឹម្ពពិំត្ប្បាកដមួយ។  គិត្ប្តឹ្ម
នថ្ៃទី ៩ វខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២១, ប្បជាជៃអាយុចប់ ៦ ឆ្ន លំ ងីប្បម្ពណ ៨៧,៥% នៃចំៃួៃ
ប្បជាជៃកនុងប្បលទស សរុបប្បម្ពណ ១៦ លាៃនាក់ ទទួ បាៃការចក់វ ក់សាងំយ ងតិ្ច
មួយដូស ៃិងប្បម្ពណជាង ៨២% នៃប្បជាជៃសរុប ទទួ បាៃការចក់ដូសមូ ដាឋ ៃ (លពញ
ល ញតាមរបបចក់វ ក់សាងំ) ខណៈលព វដ ការចក់វ ក់សាងំដូសជំរុញបាៃ ៃិងកំពុងវត្
បៃត ។ 

ទី៤. ោជរដាឋ ភិបា  ៃិងអាជ្ាធរម្ពៃសមត្ថកិចចម្ពៃការយ ់ដឹងកាៃ់វត្ចាស់ពីយុទធសាស្រសតលដីមបី
បង្ហក រ, កាត់្បៃថយ ៃិងប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩។ បចចុបបៃន, កប្មិត្ហាៃិភ័យ
ល ីសុខភាពសាធារណៈ កំពុងសថិត្លៅលប្កាមការប្គប់ប្គងបាៃ អ លទេះបីការឆ្ាងោ ដា កនុង
សហគមៃ៍លៅវត្បៃតលកីត្ម្ពៃក៏លដាយ ។ ប្បព័ៃធសុខាភិបា ម្ពៃសមត្ថភាព កនុងការលឆ្ាីយត្ប
ៃឹងការឆ្ាងោ ដា  ៃិងកនុងការនត ់លសវពាបា  ៃិងវថ្ទ ំ លដាយោប់បញ្ចូ  ទងំលសវ 
សលស្រង្ហគ េះកប្មិត្ធៃៃ់ (Intensive Care Unit/ICU) ។ ទៃទឹមៃឹងលៃេះ, ោជរដាឋ ភិបា កំពុងសវេះ-



  ១. លសចកតីលនតីម 
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វសវងរកឱ្សថ្ពាបា , បលចចកវទិាលវជជសាស្រសត ៃិងវធីិសាស្រសតថ្មីៗ លដីមបលី ីកកមាស់គុណភាព, 
សុវត្ថិភាព ៃិងសកតិសិទធភាពនៃការពាបា  ៃិងវថ្ទអំនកជំងឺ (បរសិិដឋទី២) ។  

ទី៥. ប្បជាព រដឋកមាុជា បាៃ ៃិងកំពុងរស់លៅ ៃិងប្បកបកិចចការង្ហរ ជាមួយជំងឺកូវដី-១៩ លហយី
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច នៃវសិ័យ/អៃុវសិ័យជាអាទិភាពមួយចំៃួៃ ក៏បាៃ ៃិងកំពុងប្បតិ្- 
បត្តិការមួយវននក ឬលបីកល ងីវញិជាបលណតី រៗ នងវដរ ។ ការណ៍លៃេះ នត ់ៃូវបទពិលសាធៃ៍ជា
មូ ដាឋ ៃសប្ម្ពប់បៃតការរស់លៅ ៃិងប្បតិ្បត្តិការសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច តាមគៃាងប្បប្កតី្-
ភាពថ្ម ី លៅលព លបីកប្បលទស ៃិងលបីកដំលណីរការលពញល ញល ងីវញិៃូវសកមមភាពសងគម-
លសដឋកិចច កនុងប្គប់វសិ័យទងំអស់ ។  

 
១.៣. គន្លងព្រព្រតីភារថ្មី  

 

លទេះបីការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ បចចុបបៃន សថិត្លៅលប្កាមការប្គប់ប្គងកតី ក៏ហាៃិភ័យនៃការនទុេះ
ៃិងឆ្ាងោ ដា កនុងប្ទង់ប្ទយធំអាចលកីត្ម្ពៃជាយថាលហតុ្ លៅលព វដ សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ប្តូ្វ 
បាៃលបីកឱ្យដំលណីរការល ងីវញិល ីប្គប់វសិ័យ ។ កនុងៃ័យលៃេះ, ប្បជាព រដឋ, សាធារណជៃ ៃិងធុរជៃ ប្តូ្វ
រស់លៅ, ប្បកបការង្ហរ, ប្បាប្ស័យទក់ទងោន  ៃិងប្គប់ប្គងកិចចដំលណីរការនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច តាម
គៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី ឈរល ីមូ ដាឋ ៃនៃៃិយមចបំាច់ ដូចខាងលប្កាម៖  

ទី១. ការធានាឱ្យបាៃៃូវភាពសុាសំហគមៃ៍ដ៏រងឹម្ពពិំត្ប្បាកដមយួ តាមរយៈការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រ
ជំងឺកូវដី-១៩ ដូសមូ ដាឋ ៃ ៃិងដូសជំរុញ ឱ្យបាៃប្គប់ៗោន  តាមរបបចក់វ ក់សាងំ ៃិងលព -
លវលា វដ ប្តូ្វបាៃកំណត់្លដាយោជរដាឋ ភិបា  (បរសិិដឋទី៣) ។  

ទី២. ការធានាឱ្យបាៃៃូវសុវត្ថិភាព លដាយទទួ សាគ  ់ថាលមលោគកូវដី-១៩ កំពុងរស់លៅជាមួយលយងី 
លហយីអាចបណាត  ឱ្យធាា ក់ខាួៃឈ ឺ ៃិងបាត់្បង់អាយុជីវតិ្ ជាយថាលហតុ្ ជាពិលសសអនកវដ 
មិៃបាៃចក់វ ក់សាងំ ។ ដូលចនេះ, ទងំអស់ោន ប្តូ្វបៃសំ, សប្មប ៃិងទម្ពា ប់រស់លៅ ឬដំលណីរការ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច លដាយសុវត្ថិភាព ៃិងការទទួ ខុសប្តូ្វខាស់ ជាពិលសសប្តូ្វបលងកីៃ
ការប្បុងប្បយត័្នខាស់ លៅកនុងដំណាក់កា វដ ការឆ្ាងោ ដា លៅវត្អាចបៃតលកីត្ម្ពៃ ។  

ទី៣. ភាពបុលរសកមមកនុងការបង្ហក រ ៃិងការប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ លដាយតាមដាៃ ៃិងវយត្នមាសភាព-
ការណ៍ជំងឺកូវដី-១៩ ជាប្បច ំលដីមបលីប្ត្ៀម កខណៈៃិងលធវីការលឆ្ាីយត្បៃឹងការនទុេះឆ្ាងោ ដា 
កនុងសហគមៃ៍ ៃិងទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ឱ្យបាៃទៃ់លព  ៃិងម្ពៃប្បសិទធភាព ។ 
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២. ព្ររែណឌយទុ្ធសាស្តសរ 
 
២.១. ចរខវុិសយ័ 
 

វបិត្តិនៃជំងឺកូវដី-១៩ បាៃបងកន ប េះពា ់យ ងធៃៃ់ធៃរមកល ីសុខភាពសាធារណៈ, ប្បព័ៃធសុខាភិ-
បា  ៃិងសុខុម្ព ភាពសងគម-លសដឋកិចច ។ លព លវលាលៃេះ គឺជាកា ៈលទសៈដ៏សមប្សបសប្ម្ពប់កមាុជា កនុង
ការលបីកប្បលទស ៃិងការលបីកដំលណីរការល ងីវញិប្គប់វសិ័យសងគម-លសដឋកិចច លដាយសុវត្ថិភាព កនុងសាម រតី្ 
ប្បុងប្បយត័្ន, បុលរសកមម ៃិងការទទួ ខុសប្តូ្វខាស់ លដីមប ី “ចកលចញពីវបិត្តិនៃជំងឺកូវដី-១៩ កនុងភាពរងឹម្ព ំ
ៃិងប្ត្ ប់លៅរកម្ពោ៌ា នៃកំលណីៃ ៃិងការអភិវឌ្ឍ” លដាយរកសបាៃៃូវតុ្ យភាពជាមួយៃឹងត្ប្មូវការកនុង 
ការការពារសុខភាពសាធារណៈ ៃិងអាយុជីវតិ្របស់ប្បជាជៃ ។  
 
២.២. នោលរំណង ន្ិងនោលនៅ 
 

លដីមបឈីាៃលឆ្ា េះលៅសលប្មចចកខុវសិ័យខាងល ី, យុទធសាស្រសត សតីពីការរស់លៅតាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី
កនុងបរបិទនៃជំងឺកូវដី-១៩ ប្តូ្វបាៃលរៀបចំល ងីកនុងលោ បំណង “ប្គប់ប្គងហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ
ឱ្យលៅទបបំនុត្ (Endemic)1 ជាពិលសសការធាា ក់ខាួៃឈឺ ៃិងការបាត់្បង់អាយុជីវតិ្ ខណៈវដ 
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចលៅកនុងប្បលទស ប្គប់វននក-ប្គប់វស័ិយប្តូ្វបាៃចប់លនតីមលបីកដំលណីរការលពញ-
ល ញល ងីវញិជាបលណតី រៗ ។  

លដីមបសីលប្មចលោ បំណងលៃេះ, យុទធសាស្រសតបាៃកំណត់្ៃូវលោ លៅចំៃួៃ ៣ (បី) ដូចខាងលប្កាម៖  
ទី១. ការពារអាយុជីវតិ្ ៃិងការពារសុវត្ថិភាពកនុងការរស់លៅ ៃិងកនុងការចូ រមួរបស់ប្បជាព រដឋ

ប្គប់រូប លៅកនុងសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ។ 
ទី២.  ពប្ងឹងសមត្ថភាពសនូ នៃប្បព័ៃធសុខាភិបា  លដីមបបីង្ហក រ ៃិងប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា ជំងឺ     

កូវដី-១៩ នង ៃិងនត ់លសវសុខាភិបា ជាសារវៃ័តជាប្បចនំង ។ 
ទី៣. រកសកិចចដំលណីរការល ីងវញិនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ប្បកបលដាយសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរ-

ភាព ។ 
 
 
 
 

 
1 Endemic សំលៅដ ់សាថ ៃភាពវដ លមលោគកូវដី-១៩ វ ងសកមមកនុងការចមាង ប ុវៃតមិៃម្ពៃៃ័យថា “ោម ៃលមលោគកូវដី-១៩” លសាេះលនាេះលទ 
ឬ អាចៃិយយម ាងលទៀត្ថា លមលោគកូវដី-១៩ ោម ៃ ទធភាពបងកឱ្យម្ពៃការឆ្ាងោ ដា ដូចបចចុបបៃន ប ុវៃតអាចលធវីឱ្យមៃុសសធាា ក់ខាួៃឈ ឺ ៃិង
បាត់្បង់អាយុជីវតិ្បាៃ ដូចោន ជំងឺផ្លត សាយធំវដរ ។  
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ររូភារទ្ី ១. ព្ររែណឌ នន្យទុ្ធសាស្តសរ 
 

 
២.៣. អាទ្ិភារជាយទុ្ធសាស្តសរ  
 

លដីមបសីលប្មចលោ បំណង ៃិងលោ លៅខាងល ី, យុទធសាស្រសតលៃេះ លផ្លត ត្ល ីអាទិភាពចំៃួៃ ៤ 
(បួៃ) ដូចខាងលប្កាម៖  

ទី១. ល ីកកមាសក់ារទទួ ខុសប្តូ្វរបស់បុគគ ប្គប់រូប កនុងការរស់លៅ ៃិងកនុងការចូ រមួកនុង
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច តាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី ។ 

ទី២. ពប្ងឹងប្បព័ៃធសុខាភិបា លដាយលផ្លត ត្ជាចមបងល ីសមត្ថភាពនៃការលប្ត្ៀមបប្មុង ៃិងការលឆ្ាីយ-
ត្បទៃ់លព  ប្បកបលដាយប្បសិទធភាព កនុងការបង្ហក រ ៃិងការប្គប់ប្គងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងល ី 
សមត្ថភាពនៃការនត ់លសវពាបា  ៃិងវថ្ទ ំ ជាពិលសសការសវេះវសវងរកឱ្សថ្, វធីិសាស្រសត 
ៃិងបលចចកលវជជសាស្រសតថ្មី វដ ធានាដ ់ការពាបា ប្បកបលដាយស័កតិសិទធភាព ៃិងប្បសិទធ-
ភាពខាស់ សំលៅការពារសុខភាព ៃិងអាយុជីវតិ្របស់ប្បជាព រដឋ ៃិងរកសឱ្យបាៃៃូវៃិរៃតរភាព
នៃកិចចដំលណីរការនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ។ 

ទី៣. លបីកដំលណីរការល ងីវញិៃូវសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ប្បកបលដាយសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរភាព 
លដាយភាជ ប់ជាមួយៃឹងវធិាៃការសុវត្ថិភាព, វធិាៃការសុខាភិបា  ៃិងវធិាៃការរដឋបា  សម-
ប្សបតាមកប្មិត្ហាៃិភ័យលៅតាមតំ្បៃ់, ទីតាងំ ៃិងតាមប្បលភទនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋ-
កិចច ៃីមួយៗ ។ 

ពប្ងឹងសមត្ថភាពសនូ នៃ
ប្បព័ៃធសុខាភបិា  លដមីបី
បង្ហក រ ៃងិប្គប់ប្គងការឆ្ាង
ោ ដា ជំងកូឺវដី-១៩ នង 
ៃិងនត ល់សវសុខាភិបា 
ជាសារវៃ័តជាប្បចនំង 

ប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ      
សុខភាពសាធារណៈ ឱ្យលៅ
ទបបំនុត្ (Endemic)  
ជាពិលសសការធាា ក់ខាួៃឈ ឺ
ៃិងការបាត្ប់ង់អាយុជីវតិ្ រកសកចិច ដំលណីរការល ងី

វញិនៃសកមមភាពសងគម-
លសដឋកិចចបកបលដាយ

ប្បសិទធភាព ៃិងៃិរៃតរភាព 

ការពារអាយុជីវតិ្ ៃិងការពារសុវត្ថិភាព
កនុងការរសល់ៅ ៃងិកនុងការចូ រមួរបស់
ប្បជាព រដឋប្គប់រូប លៅកនុងសកមមភាព

សងគម-លសដឋកិចច  
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ទី៤. តាមដាៃ ៃិងវយត្នមាប្គប់ប្ជុងលប្ជាយជាប្បច ំ ៃូវសភាពការណ៍នៃការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺ 
កូវដី-១៩ ៃិងន ប េះពា ់ល ីសុខភាពសាធារណៈ, ជីវភាពរស់លៅរបស់ប្បជាព រដឋ ៃិង
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច លៅតាមតំ្បៃ់ ៃិងទូទងំប្បលទស ។  

 
២.៤. នោលការណ៍ 
 

លដីមបឈីាៃលៅសលប្មចលោ លៅវដ បាៃកំណត់្, យុទធសាស្រសតលៃេះប្តូ្វបាៃលរៀបចំលដាយឈរល ី
លោ ការណ៍ខាងលប្កាម៖  

ទី១. ការប្គប់ប្គងបាៃៃូវហាៃិភ័យ៖ ការកំណត់្បាៃពីកប្មិត្ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈលៅ
តាមតំ្បៃ់ភូមិសាស្រសត ៃិងហាៃិភ័យនៃការចមាងលៅតាមប្បលភទសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច គឺ
ជាមូ ដាឋ ៃប្គឹេះសប្ម្ពប់លធវីការសលប្មចចិត្តប្បកបលដាយវចិរណកមម ល ីការបៃធូរបៃធយ ឬរតឹ្- 
បៃតឹងមកវញិៃូវវធិាៃការវដ កំពុងអៃុវត្ត សំលៅប្គប់ប្គងសភាពការណ៍ ឱ្យបាៃទៃ់លព  ។ 
បរសិិដឋទី៣ នត ់ការពៃយ ់បវៃថមអំពីវធីិកំណត់្ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ ។ 

ទី២. ការចូ រមួយ ងសកមមពីប្បជាព រដឋ/សាធារណជៃ ៃិងពីប្គប់មជឈដាឋ ៃ៖ បុគគ ម្ពន ក់ៗ,  
ប្គួសារ, សហគមៃ៍, សាធារណជៃពីប្គប់មជឈដាឋ ៃ, ប្កសួង-សាថ ប័ៃ, អងគភាព, ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិង
អាជីវកមម កនុងវសិ័យសាធារណៈ ៃិងឯកជៃ ប្តូ្វយ ់ដឹង ៃិងម្ពៃភាពបុលរសកមម កនុងការបង្ហក រ 
ៃិងការប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា នៃលមលោគកូវដី-១៩ តាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី ។  

ទី៣. ការលបីកល ងីវញិ លដាយប្បងុប្បយត័្នៃូវសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច តាមតំ្បៃ់ ៃិងវស័ិយ ឬអៃុ- 
វស័ិយ៖ ការលបីកដំលណីរការសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចល ងីវញិ ប្តូ្វបាៃរពឹំងថា អាចលធវីឱ្យ
ម្ពៃការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ប្គប់លព  ៃិងប្គប់ប្ទង់ប្ទយ ។  កនុងៃ័យលៃេះ, ការលបីក
ដំលណីរការលពញល ញជាបលណតី រៗ ៃូវសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ប្តូ្វប្បប្ពឹត្តលៅ យ ង
ម ត់្ចត់្ ៃិងប្បុងប្បយត័្នខាស់ តាមអភិប្កម ដូចខាងលប្កាម៖ 
• ការលបីកល ីងវញិប្សបតាមសភាពការណ៍អៃុញ្ជញ ត្ លដាយភាពកាា ហាៃ ៃិងការទទួ ខុស-
ប្តូ្វខាស់៖  ល បឿៃនៃការលបីកដំលណីរការល ងីវញិអាចខុសៗោន  ពី តំ្បៃ់ ៃិងវសិយ័ ឬអៃុ-      
 វសិ័យ ឬប្បលភទនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចមួយ លៅតំ្បៃ់ ៃិងវសិ័យ ឬអៃុវសិ័យ ឬ
ប្បលភទនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចមួយលនសងលទៀត្ អាប្ស័យល ីកប្មិត្ហាៃិភ័យ, ធៃធាៃ
លហដាឋ រចនាសមា័ៃធ ៃិងសារៈសំខាៃ់សប្ម្ពប់ន ប្បលយជៃ៍សងគម-លសដឋកិចច តាមតំ្បៃ់ៃិង      
វសិ័យ ឬអៃុវសិ័យ ៃិងប្បលភទនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច។ ល ីមូ ដាឋ ៃលៃេះ, អាទិភាព
ប្តូ្វបាៃនត ់លៅឱ្យវសិ័យមួយចំៃួៃដូចជាវសិ័យលទសចរណ៍, កាត់្លដរ-វយៃភណឌ , ឧសសហ-
កមម, កសិកមម, អប់រ ំ ៃិងបណដុ េះបណាដ  ជំនាញ ជាលដីម កនុងការលបីកដំលណីរការសកមមភាព
ល ងីវញិ ។  

• ការលបីកល ីងវញិលដាយប្បយត័្នប្បវយង ជាជហំាៃៗ វនអកល ីវលិសសភាពនៃតំ្បៃ់ ឬវសិ័យ ឬ 
អៃុវសិ័យ ឬប្បលភទនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច លដាយនសរភាជ ប់ជាមួយៃឹងការអៃុវត្តវធិាៃ
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សុវត្ថិភាព ៃិងៃីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិសតង់ដារ (SOP) ។ វធិាៃសុវតិ្ថភាព ៃិងៃីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិសតង់-
ដារ ប្តូ្វលធវីការវក មអជាបៃតបនាទ ប់ ប្សបតាមត្ប្មូវការ ៃិងសាថ ៃភាពជាក់វសតង ។  

• ការរកសភាពបៃ់វបៃនៃការអៃុវត្តវធិាៃ “លបីក/បិទ” លដាយរកស “តុ្ យភាព” រវងន -
ប្បលយជៃ៍សុខភាពសាធារណៈ ៃិងន ប្បលយជៃ៍សងគម-លសដឋកិចច តាមវដ អាចលធវី 
បាៃ។ ដូលចនេះការសលប្មចចិត្តលបីកដំលណីរការបវៃថមលទៀត្ ឬរតឹ្បៃតឹងមកវញិ ប្តូ្វប្សបតាម
កប្មិត្ហាៃិភ័យនៃសុខភាពសាធារណៈ ៃិងន ប េះពា ់ល ីសងគម-លសដឋកិចច នៃវសិ័យ ឬ
អៃុវសិ័យ ។ កនុងៃ័យលៃេះ, លៅមុៃលព លធវីការសលប្មចចិត្តផ្លា ស់បតូរ វធិាៃ “លបីក/បិទ” ប្តូ្វ
កំណត់្ឱ្យបាៃចាស់លាស់រវងតំ្បៃ់វដ ម្ពៃហាៃិភ័យទប ៃិងតំ្បៃ់វដ ម្ពៃហាៃិ-
ភ័យខាស់, កប្មិត្ហាៃិភ័យនៃការចមាងលៅកនុងទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច នៃតំ្បៃ់
ៃីមួយៗ ។  

• បុលរ កខខណឌ ៖ ការលបីកដំលណីរការល ងីវញិ ប្តូ្វឈរល ីការបំលពញបាៃជាសារវៃតៃូវបុលរ-
 កខខណឌ សំខាៃ់ៗ រមួម្ពៃ៖ (ទី១). អប្តាប្គបដណត ប់នៃការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-
១៩ ដូសមូ ដាឋ ៃយ ងតិ្ច ៨០% នៃប្បជាជៃសរុប លៅកនុងតំ្បៃ់ភូមិសាស្រសតវដ 
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចប្តូ្វលបីកដំលណីរល ងីវញិ, (ទី២). ហាៃិភ័យសុខភាពសាធា- 
រណៈ លៅកនុងតំ្បៃ់ភូមិសាស្រសតលនាេះប្តូ្វសថិត្លៅលប្កាមការប្គប់ប្គងបាៃ ៃិង (ទី៣). វធិាៃ
សុវត្ថិភាព ៃិងៃីតិ្ប្បតិ្បត្តិសតង់ដារ ប្តូ្វបាៃដាក់ឱ្យដំលណីរការរចួជាលប្សចលៅកនុងទីតាងំនៃ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចទងំលនាេះ ។  

ទី៤. ភាពប្បទក់ប្កឡាោន នៃយុទធសាស្រសត៖  
• អភិបា កិចចកនុ ងប្បព័ៃធសុខាភិបា  ៃិងប្បព័ៃធសងគម-លសដឋកិចច៖ ពប្ងឹងការនសរភាជ ប់ោន
រវង យៃតការ “អភិបា កិចចនៃការប្គប់ប្គងការលឆ្ាីយត្បៃឹងជំងឺកូវដី-១៩” ជាមួយយៃតការ 
“អភិបា កិចចនៃការប្គប់ប្គងការនត ់លសវ” លដីមបីបលងកីៃភាពធៃ់នៃប្បព័ៃធសុខាភិបា  
ៃិងប្បព័ៃធសងគម-លសដឋកិចច ។ 

• ការលប្បីប្បាស់បលចចកវទិាព័ត្៌ាម្ពៃ/ឌី្ជីថ្  លដីមបីោបំ្ទដ ់ប្បព័ៃធសុខាភិបា  ៃិងប្បព័ៃធ
សងគម-លសដឋកិចច លដីមបបីលងកីៃប្បសិទធភាពនៃ៖ (ទី១). ការតាមដាៃ ៃិងការវយត្នមាហាៃិ-
ភ័យ ៃិងន ប េះពា ់, ប្បសិទធភាពនៃការលឆ្ាីយត្ប ៃិងអៃុលលាមភាពនៃការអៃុវត្តវធិាៃ
សុវត្ថិភាព, ៃីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិសតង់ដារ ៃិងវធិាៃការចបំាច់ដនទលទៀត្, (ទី២). ការនត ់លសវ
សាធារណៈ សំលៅកាត់្បៃថយការជួបប្បាប្ស័យទក់ទងោន ផ្លទ  ់ លៅកនុងសកមមភាពសងគម-
លសដឋកិចច វដ ប្បឈមៃឹងហាៃិភ័យនៃការចមាងខាស់ ៃិង (ទី៣). ការប្បាប្ស័យទក់ទង
ោន  ៃិងសកមមភាពនៃការអប់រលំ ីកកមាស់សុខភាព ។  

• ការធានាអៃុលលាមភាពនៃការអៃុវត្តវធិាៃការសុខាភិបា , រដឋបា  ៃិងចាប់ លដាយប្តូ្វ 
ពប្ងឹងជាប្បចៃូំវអៃតោគមៃ៍ដ៏ចបំាច់កនុងការបង្ហក រ, កាត់្បៃថយ ៃិងប្គប់ប្គងការចមាង ជា
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ពិលសស លៅតាមតំ្បៃ់ភូមិសាស្រសត ឬប្បលភទសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច វដ ម្ពៃ កខណៈ
ប្បមូ នតុ ំមៃុសសលប្ចីៃ ៃិងម្ពៃហាៃិភ័យខាស់ នៃការចមាងជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 
២.៥. យទុ្ធសាស្តសរអន្វុតរ 
 

យុទធសាស្រសតអៃុវត្ត ប្តូ្វបាៃលរៀបចំល ងី ដូចខាងលប្កាម៖  
 

ទី១. ការពារអាយុជីវតិ្ ៃិងសុវត្ថិភាពនៃការរស់លៅ ៃិងការចូ រមួកនុងសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច 
របស់ប្បជាព រដឋប្គប់រូប៖  

 

លទេះបី ហាៃិភ័យនៃការចមាងម្ពៃកប្មិត្ទប ឬអាចប្គប់ប្គងបាៃទងំប្សុង លហយីអប្តាប្គបដណត ប់
នៃការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ម្ពៃកប្មិត្ខាស់កតី, ក៏មិៃម្ពៃៃ័យថា “សូៃយលមលោគកូវដី-១៩” វដរ ។ 
ជាមួយោន លៃេះ, លៅលព វដ សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចចប់លនតីមលបីកដំលណីរការ, ការប្បាប្ស័យទក់ទងោន
រវងប្កុមបុគគ  ឬរវងប្កុមប្គួសារ ឬកនុងចំលណាមប្បជាព រដឋទូលៅ ក៏ៃឹងចប់លនតីមម្ពៃសកមមភាពទូ ំ-
ទូលាយល ងីវញិ លហយីហាៃិភ័យនៃការនទុេះ ៃិងការឆ្ាងោ ដា លៃេះ អាចៃឹងម្ពៃរតឹ្វត្ខាស់ លៅតាម 
ទីតាងំវដ ប្បមូ នដុ ំមៃុសសលប្ចីៃ, បិទជិត្ ឬោម ៃខយ ់លចញ-ចូ ប្គប់ប្ោៃ់ ។ កនុងៃ័យលៃេះ, លដីមបកីាត់្-
បៃថយហាៃិភ័យឱ្យបាៃជាអតិ្បរម្ព ទមទរឱ្យម្ពៃការបៃតជំរុញ ៃិងអៃុវត្តយុទធសាស្រសត ខាងលប្កាម៖ 

• រកសភាពសុាសំហគមៃ៍រងឹម្ពជំាប្បចបំ្បឆ្ងំៃឹងលមលោគកូវដី-១៩ ជាពិលសសលមលោគ       
កូវដី-១៩ បំវបាងខាួៃថ្មី ។  

• តាមដាៃ, វយត្នមា ៃិងសិកសប្សាវប្ជាវអំពីប្បសិទធភាពនៃវ ក់សាងំកូវដី-១៩ លដីមបោីបំ្ទ
ដ ់ការពិៃិត្យវកសប្មួ យុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ឬវធិាៃការ
ពាក់ព័ៃធចបំាច់នានា ។ 

• ប្គប់ប្គងការប្បាប្ស័យទក់ទងោន  ៃិងទំនាក់ទំៃងសាធារណៈ ប្បកបលដាយប្បសិទធភាព 
ៃិងទៃ់លព  ជាពិលសសកនុងករណីម្ពៃការឆ្ាងោ ដា កនុងប្ទង់ប្ទយធំ ។  

• ពប្ងឹងអៃុលលាមភាព នៃការអៃុវត្តវធិាៃសុវត្ថិភាព វធិាៃការសុខាភិបា  រដឋបា  ៃិង
ចាប់ លៅតាមទីតាងំនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ៃិងកនុងសហគមៃ៍ ។  

 

ទី២. ពប្ងឹងសមត្ថភាពសនូ នៃប្បព័ៃធសុខាភិបា  លដីមបបីង្ហក រ ៃិងប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា ជំងឺ 
កូវដី-១៩ នង ៃិងនត ់លសវសុខាភិបា ជាសារវៃ័តជាប្បចនំង៖ 

 

ភាពធៃ់នៃប្បព័ៃធសុខាភិបា  ជាកតាត គៃាឹេះមួយវដ ធានាឱ្យការរស់លៅរបស់ប្បជាព រដឋ ៃិង 
ការលបីកដំលណីរការសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចលពញល ញ អាចរកសបាៃប្បកបលដាយសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរ-    
ភាព ។ កនុងបរកិារណ៍លៃេះ, ប្បព័ៃធសុខាភិបា ប្តូ្វម្ពៃសមត្ថភាពប្គប់ប្ោៃ់ កនុងការប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ -
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ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ នង ៃិងការនត ់លសវសុខភាពជាសារវៃ័ត ជាប្បចនំង ជាពិលសស លសវសលស្រង្ហគ េះ
បនាទ ៃ់ ៃិង ICU តាមរយៈការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត ដូចខាងលប្កាម៖ 

• ប្គប់ប្គងប្ចកលចញ-ចូ ប្បលទសលដាយម ត់្ចត់្ លដីមបទីប់សាក ត់្ ការនាចូំ លមលោគកូវដី-
១៩ បំវបាងខាួៃថ្មី វដ អាចបំផ្លា ញប្បសិទធភាពវ ក់សាងំ ៃិងបងកលប្ោេះថាន ក់កាចសាហាវ 
ឆ្ាងចូ កនុងសហគមៃ៍ ។  

• បង្ហក រ, កាត់្បៃថយ ៃិងប្គប់ប្គងការនទុេះឆ្ាងោ ដា លៅតាមទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋ-
កិចច ប្ពមទងំដាក់វធិាៃការកាត់្បណាត ញចមាងពីសហគមៃ៍មួយ លៅសហគមៃ៍មួយលទៀត្ 
កនុងករណីចបំាច់ ។ 

• បលងកីៃសមត្ថភាពនត ់លសវបង្ហក រ, លសវលធវីលោគវៃិិច័ឆយ, ពាបា  ៃិងវថ្ទ ំ វដ ម្ពៃ
គុណភាព, សុវត្ថិភាព ៃិងប្បសិទធភាព លដីមបអីាចលឆ្ាីយត្បប្បកបលដាយប្បសិទធភាព កនុង
ករណីម្ពៃការនទុេះ ៃិងឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ កនុងប្ទង់ប្ទយធំ វដ នាឱំ្យលកីៃ
ល ងីៃូវការធាា ក់ខាួៃឈធឺៃៃ់ធៃរ ៃិងការបាត់្បង់អាយុជីវតិ្។ 

• កសាងភាពជានដគូរវងវននកសាធារណៈ ៃិងឯកជៃ កនុងការល ីកកមាសល់សវបង្ហក រ ពាបា  
ៃិងវថ្ទអំនកជំងឺកូវដី-១៩ លដាយឈរល ីលោ ការណ៍នៃតុ្ យភាព រវងន ប្បលយជៃ៍
សុខភាពសាធារណៈ ៃិងធុរកិចច ។ 

 

ទី៣. រកសកិចចដំលណីរការល ងីវញិនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ប្បកបលដាយសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរ-
ភាព៖ 

 

វសិ័យ ៃិងអៃុវសិ័យទងំអស់ ប្តូ្វសប្មប  ៃិងវកសប្មួ ប្បតិ្បត្តិការរបស់ខាួៃ តាមគៃាងប្បប្កតី្ភាព
ថ្មី លដីមបបី្គប់ប្គងហាៃិភ័យនៃការចមាង ៃិងឈាៃលឆ្ា េះលៅលបីកដំលណីរការលពញល ញល ងីវញិ ប្បកប 
លដាយសុវតិ្ថភាព ៃិងៃិរៃតរភាព ។ ការធានាបាៃៃូវសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរភាពនៃកិចចដំលណីរការលពញល ញ គឺ
ជាការទទួ ខុសប្តូ្វរមួនង ៃិងលដាយវ កនងរបស់វសិ័យ ៃិងអៃុវសិ័យយៃីមួយៗ  ៃិងរបស់សហគមៃ៍
ទងំមូ  កនុងការអៃុវត្តវធិាៃការសុវត្ថិភាព ៃិងសុខាភិបា បាៃប្តឹ្មប្តូ្វ ។ កនុងៃ័យលៃេះ, លដីមបលីចៀសវង
ៃូវភាពរអាក់រអួ នៃការសកមមភាពការង្ហរ, ការនត ់លសវកមម ឬចង្ហវ ក់ន ិត្កមម ទមទរឱ្យអៃុវត្តយុទធ-    
សាស្រសត ខាងលប្កាម៖ 

• បង្ហក រ ៃិងប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ប្ពមទងំការនទុេះឆ្ាងោ ដា តាម 
ទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច កនុងវសិ័យ ៃិងអៃុវសិ័យៃីមួយៗ ។ 

• ការពារមស្រៃតី, បុគគ ិក, កមមករ-ៃិលយជិត្ ប្ពមទងំអតិ្ថិ្ជៃ ពីហាៃិភ័យនៃការឆ្ាងោ 
ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ។ 
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៣. ការអន្ុវតរ, តាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្ល 
 

ការធានាឱ្យបាៃៃូវប្បសិទធភាព ៃិងភាពលជាគជ័យនៃការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត ត្ប្មូវឱ្យម្ពៃការចូ រមួ
ប្បកបលដាយសាម រតី្ម្ពច ស់ការ, បុលរសកមម ៃិងការទទួ ខុសប្តូ្វខាស់ ពីសំណាក់ប្កសួង-សាថ ប័ៃ, រដឋបា  
ថាន ក់លប្កាមជាតិ្ ៃិងភាគីពាក់ព័ៃធទងំអស់ លដាយោប់បញ្ចូ  ទងំវសិ័យឯកជៃ ៃិងសហគមៃ៍ ។  

 
៣.១. យន្រការទ្ទ្ួលែុសព្តវូនលើការអន្ុវតរ, ការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងការវាយតនម្លនៅ

រព្ម្ិតនោលន្នោបាយ ន្ិងយទុ្ធសាស្តសរ 
 

ទី១. គណៈកមមការជាតិ្ប្បយុទធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ (គ.ប.ក.) 
• កំណត់្លោ ៃលយបាយ ៃិងទិសលៅជាយុទធសាស្រសត សំលៅកាត់្បៃថយឱ្យបាៃជាអតិ្បរម្ព

ៃូវន ប េះពា ់ល ីសុខភាពសាធារណៈ ៃិងសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច, ប្គប់ប្គងការឆ្ាង
ោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩, រកសសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរភាពកនុងការរស់លៅរបស់ប្បជាព រដឋ ៃិង
ការលបីកប្បលទស ៃិងកិចចដំលណីរការសាត រ ៃិងជំរុញកំលណីៃសងគម-លសដឋកិចចល ងីវញិ; ៃិង 

• ពិៃិត្យ ៃិងសលប្មចល ីយុទធសាស្រសត ឬវនៃការសកមមភាពតាមវសិ័យ ឬអៃុវសិ័យ ។ 
ទី២. គណៈប្បចកំារនៃ គ.ប.ក. 

• ដឹកនាកំារអៃុវត្តយុទធសាស្រសត លដាយធានាៃូវសងគតិ្ភាព ៃិងភាពប្បទក់ប្កឡាោន ; 
• តាមដាៃ ៃិងវយត្នមាការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត; ៃិង 
• ោយការណ៍ជាប្បចជូំៃ គ.ប.ក. លដីមបពិីៃិត្យ សលប្មច ៃិងនដ ់ការវណនាលំ ីការដាក់លចញ

ៃូវយុទធសាស្រសតលឆ្ាីយត្បថ្មី ឬសលប្មចបៃតអៃុវត្តយុទធសាស្រសតវដ ម្ពៃប្សាប់ ប្សបតាមសាថ ៃ- 
ភាពជាក់វសដង នៃហាៃិភ័យសាធារណៈ ៃិងការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ។  

 
៣.២. យន្រការទ្ទ្ួលែុសព្តូវនលើការអន្ុវតរ, ការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងការវាយតនម្ល នៅ

រព្ម្ិតរនចចរនទ្ស ន្ិងព្រតិរតរ ិ
 

ទី១. គណៈកមមការអៃតរប្កសួងប្បយុទធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ (គ.អ.ក.) 
• ដឹកនាកំារលធវីបចចុបបៃនភាពនៃយុទធសាស្រសត ជាលទៀងទត់្ ប្សបតាមសាថ ៃការណ៍វវិត្តនៃការ

ប្គប់ប្គងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងវឌ្ឍៃភាពនៃការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត ឈរល ីអភិប្កមនៃការរកស
យុទធសាស្រសតលៃេះ ជា “យុទធសាស្រសតរស់” វដ អាចលធវីបចចុបបៃនភាពបាៃ ៃិងម្ពៃភាពបត់្វបៃ
ប្គប់ប្គងសប្ម្ពប់ការអៃុវត្ត ៃិងការលឆ្ាីយត្បចំលពាេះសភាពការណ៍វដ វវិត្តជាៃិចច ។ 

• នត ់ការវណនាបំលចចកលទស, លកៀរគរធៃធាៃ ៃិងសប្មបសប្មួ ដ ់ការអៃុវត្ត, ការតាម-
ដាៃ ៃិងការវយត្នមាការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត លៅកប្មិត្វសិ័យ/អៃុវសិ័យ ៃិងពហុវសិ័យ ៃិង 
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• នត ់លយប ់ ៃិងោយការណ៍ជាប្បច ំជូៃគណៈប្បចកំារនៃ គ.ប.ក. លដីមបពិីៃិត្យ សលប្មច 
ៃិងនដ ់ការវណនា ំកនុងការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត ។  

ទី២. គណៈកមមការប្បយុទធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ ថាន ក់ោជធាៃី-លខត្ត (គ.រ.ខ.) 
• ដឹកនាកំារលធវីបចចុបបៃនភាពនៃវនៃការសកមមភាព របស់រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត ប្សបតាម

បចចុបបៃនភាព ៃិងសាថ ៃការណ៍វវិត្តនៃការប្គប់ប្គងជំងឺកូវដី-១៩, 
• លធវីការវយត្នមាហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ ៃិងសមត្ថភាពប្បព័ៃធសុខាភិបា  លៅតាម

ភូមិសាស្រសត វដ សថិត្លៅកនុងវដៃសមត្ថកិចចរបស់ខាួៃ ៃិងដាក់លចញវធិាៃការ ប្សបតាម
កប្មិត្ហាៃិភ័យជាក់វសតង, 

• ដឹកនា,ំ នត ់ការោបំ្ទ ៃិងសប្មបសប្មួ ការអៃុវត្ត ៃិងការតាមដាៃ ៃិងវយត្នមាការអៃុវត្ត
វនៃការសកមមភាព ប្ពមទងំនត ់ការវណនាដំ ់អងគភាព ៃិងរដឋបា មូ ដាឋ ៃ វដ សថិត្
លៅកនុងវដៃសមត្ថកិចចរបស់ខាួៃ សំលៅពប្ងឹងប្បសិទធភាពនៃការអៃុវត្ត; ៃិង 

• ោយការណ៍ជាប្បច ំជូៃគណៈប្បតិ្បត្តិ នៃ គ.អ.ក. លដីមបពិីៃិត្យ ៃិងនត ់លយប ់វណនា ំ។ 
 
៣.៣. យន្រការអន្ុវតរយទុ្ធសាស្តសរ 
 

ទី១. ការោបំ្ទដ ់ការលរៀបចំវនៃការសកមមភាព 
• ប្កសួង-សាថ ប័ៃទទួ បៃទុកវសិ័យ/អៃុវសិ័យៃីមួយៗ ៃិងយៃតការសាថ ប័ៃលប្កាមចំណុេះ  

គ.ប.ក. ៃិង គ.អ.ក. ប្តូ្វនត ់ការោបំ្ទបលចចកលទស ដ វ់សិ័យ/អៃុវសិ័យ ៃិង/ឬ គ.រ.ខ. (ដូច
ជាលោ ការណ៍វណនា ំឬឧបករណ៍បលចចកលទស ការបណតុ េះបណាត   ជាលដីម) កនុងការលរៀបចំ 
ៃិងការអៃុវត្តវនៃការសកមមភាព ។ 

ទី២. ការលរៀបចំវនៃការសកមមភាពសប្ម្ពប់ការអៃុវត្ត 
• សាមីប្កសួង-សាថ ប័ៃ, អងគភាព ៃិងរដឋបា ថាន ក់លប្កាមជាតិ្, ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងយៃតការពាក់ព័ៃធ

លប្កាមចំណុេះ គ.ប.ក. / គ.អ.ក. ប្តូ្វលរៀបចំ ៃិងអៃុវត្តវនៃការសកមមភាពរបស់ខាួៃ ឱ្យម្ពៃ
សងគតិ្ភាពជាមួយៃឹងយុទធសាស្រសត / វធិាៃការជាយុទធសាស្រសត វដ ពាក់ព័ៃធផ្លទ  ់ ៃិង/ឬ ម្ពៃ
ភាពប្បទក់ប្កឡាោន  ជាមួយៃឹងវលិសសភាពរបស់ខាួៃ (បរសិិដឋទី៥  នត ់ឧបករណ៍បលចចក-
លទសសប្ម្ពប់ការលរៀបចំវនៃការសកមមភាព) ។ ជារមួ, វនៃការសកមមភាព ប្តូ្វវត្បាៃលធវី
ការពិៃិត្យ ៃិងវកសប្មួ  ប្សបតាមការលធវីបចចុបបៃនភាពនៃយុទធសាស្រសត ។  

ទី៣. ការអៃុវត្តវនៃការសកមមភាព 
• ប្កសួង-សាថ ប័ៃទទួ បៃទុកវសិ័យ/អៃុវសិ័យៃីមួយៗ ៃិងយៃតការសាថ ប័ៃ លប្កាមចំណុេះ  

គ.ប.ក. / គ.អ.ក. ប្តូ្វនត ់ការោបំ្ទ ៃិងសប្មបសប្មួ ដ ់ គ.រ.ខ. ៃិងយៃតការពាក់ព័ៃធ កនុង
ការអៃុវត្ត ៃិងការតាមដាៃ ៃិងវយត្នមាការអៃុវត្តវនៃការសកមមភាព តាមវសិ័យ / អៃុ-    
វសិ័យ សថិត្លៅលប្កាមសមត្ថកិចចរបស់ខាួៃ ។ 
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• ប្កសួង-សាថ ប័ៃ, អងគភាព, យៃតការពាក់ព័ៃធចំណុេះលប្កាម គ.ប.ក./គ.អ.ក., រដឋបា ថាន ក់
លប្កាមជាតិ្ ប្គឹេះសាថ ៃទងំសាធារណៈ ៃិងឯកជៃ ប្តូ្វអៃុវត្តវនៃការសកមមភាពរបស់ខាួៃ ៃិង
តាមដាៃ ៃិងវយត្នមាការអៃុវត្ត កនុងសាម រតី្ទទួ ខុសប្តូ្វខាស់ លដាយលប្បីប្បាស់ធៃធាៃ ៃិង
សប្មបសប្មួ /សហការរមួោន  ប្បកបលដាយប្បសិទធភាព លដីមបចួី រមួចំវណកដ ់ការ- 
សលប្មចលជាគជ័យនៃការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត ។  

ប្កសួង-សាថ ប័ៃ, អងគភាពសាធារណៈ ៃិងរដឋបា ថាន ក់លប្កាមជាតិ្ ប្តូ្វលធវីសាថ ប័ៃីយកមមការង្ហរលរៀបចំ 
ការអៃុវត្ត, ការតាមដាៃ ៃិងការវយត្នមាវនៃការសកមមភាព ឬវនៃការលប្ត្ៀមបប្មុង ៃិងលឆ្ាីយត្បៃឹងជំងឺ     
កូវដី-១៩ លៅកនុងប្បព័ៃធវនៃការៃីយកមម ៃិងថ្វកិាៃីយកមមរបស់ខាួៃ លដីមបលី ីកកមាស់ប្បសិទធភាពនៃ 
ការលប្បីប្បាស់ធៃធាៃ ជាពិលសស ធៃធាៃមៃុសស ៃិងហរិញ្ញវត្ថុ ៃិងរកសភាពបុលរសកមម ៃិងបលងកីៃភាពធៃ់      
របស់សាថ ប័ៃ លដាយមិៃប្ោៃ់វត្ទប់ទ ់ជាមួយវបិត្តិ ឬន ប េះពា ់នៃជំងឺកូវដី-១៩ ប ុលណាណ េះលទ ប ុវៃតក៏
លប្ត្ៀមទប់ទ ់ៃឹងជំងឺឆ្ាងកាចសាហាវលនសងលទៀត្ វដ អាចនទុេះឆ្ាងោ ដា  នាលព អនាគត្នងវដរ ។ 
 
៣.៤. យន្រការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងវាយតនម្ល 
 

លដាយឯកសារយុទធសាស្រសតលៃេះ គឺជាឯកសាររស,់ ការអៃុវត្តយុទធសាស្រសតលៃេះ ៃឹងប្តូ្វបាៃតាមដាៃ ៃិង
វយត្នមាជាប្បច ំ លដាយលប្បីប្បាស់សូចនាករតាមវននកអៃតោគមៃ៍ជាអាទិភាពៃីមួយៗ សប្ម្ពប់វស់វវង
វឌ្ឍៃភាពនៃការសលប្មចឱ្យបាៃៃូវលោ លៅ ៃិងលោ បំណងយុទធសាស្រសតវដ បាៃកំណត់្, ប្ពមទងំដាក់
លចញៃូវវធិាៃការអៃតោគមៃ៍ឱ្យបាៃសមប្សប ៃិងទៃ់លព  ចំលពាេះបញ្ជា ប្បឈម ៃិងចំណុចខវេះខាត្ វដ 
លកីត្ម្ពៃ ។ កនុងៃ័យលៃេះ, ការតាមដាៃ ៃិងវយត្នមាការអៃុវត្តយុទធសាស្រសតលៃេះ ៃឹងលប្បីប្បាស់ៃូវយៃតការ
វដ ម្ពៃប្សាប់ ដូចជា៖ គ.ប.ក., គ.អ.ក., ប្គប់អៃុគណៈកមមការពាក់ព័ៃធនានាចំណុេះឱ្យ គ.អ.ក. ៃិង     
គ.រ.ខ. វដ ម្ពៃមៃទីរសុខាភិបា  ោជធាៃី-លខត្ត ជាលសនាធិការ ។ 

យៃតការតាមដាៃ ៃិងវយត្នមាលៃេះ ប្តូ្វអៃុវត្តល ងីកនុងទប្មង់វបបបទ ដូចត្លៅ៖  
ទី១. ប្កសួង-សាថ ប័ៃ, អងគភាព ៃិងប្គឹេះសាថ ៃកនុងវស័ិយ ថាន ក់ជាតិ្ អៃុវត្តវធិាៃការយុទធសាស្រសត 

ដូចវដ ម្ពៃវចងកនុងប្កបខណឌ បលចចកលទសសប្ម្ពប់ការលរៀបចំវនៃការសកមមភាព (បរសិិដឋទី
៥) ៃិងលធវីការោយការណ៍អំពីវឌ្ឍៃភាព ប្បចវំខ, ប្តី្ម្ពស, ឆ្ម្ពស ៃិង ទធន ប្បចឆំ្ន  ំជូៃ 
គ.អ.ក. ។ 

ទី២. សាថ ប័ៃ, អងគភាព ៃិងប្គឹេះសាថ ៃ ថាន ក់លប្កាមជាតិ្ អៃុវត្តវធិាៃការយុទធសាស្រសត ដូចវដ ម្ពៃវចង
កនុងវនៃការសកមមភាព (បរសិិដឋទី៥) ៃិងោយការណ៍អំពីវឌ្ឍៃភាពប្បចវំខ, ប្តី្ម្ពស, ឆ្ម្ពស 
ៃិង ទធន ប្បចឆំ្ន  ំជូៃ គ.រ.ខ. ។  

ទី៣. គ.រ.ខ., លដាយម្ពៃមៃទីរសុខាភិបា ោជធាៃី-លខត្ត ជាលសនាធិការ, ប្តូ្វទទួ ខុសប្តូ្វកនុងការតាម
ដាៃ ៃិងវយត្នមាសូចនាករគៃាឹេះលៅថាន ក់ោជធាៃី-លខត្ត ៃិងប្កុង-ប្សុក-ខណឌ  លហយីលរៀបចំលនី្
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របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពប្បចវំខ, ប្តី្ម្ពស, ឆ្ម្ពស ៃិង ទធន ប្បចឆំ្ន  ំជូៃ គ.អ.ក. វដ ម្ពៃ
ភារកិចចលរៀបចំរបាយការណ៍រមួ ៃិងោយការណ៍ជូៃ គ.ប.ក. ។ 

• គ.អ.ក. ពិៃិត្យរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាព ៃិងដាក់លចញៃូវវធិាៃការអៃតោគមៃ៍លដីមបលីដាេះ-
ប្សាយៃូវោ ់បញ្ជា នានា ពាក់ព័ៃធលៅៃឹងការអៃុវត្តយុទធសាស្រសតលៃេះ ។ ជាមួយោន លៃេះ, 
គ.អ.ក. ប្តូ្វលរៀបចំលនី្របាយការណ៍រមួនៃវឌ្ឍៃភាពប្បចវំខ, ប្តី្ម្ពស, ឆ្ម្ពស ៃិង ទធន 
ប្បចឆំ្ន  ំ ក៏ដូចជាសំលណីដាក់លចញៃូវវធិាៃការអៃតោគមៃ៍នានា វដ ម្ពៃចរតិ្លោ -
ៃលយបាយ ៃិង/ឬ ៃលយបាយ ជូៃ គ.ប.ក. ។  

• គ.ប.ក. ពិៃិត្យរបាយការណ៍រមួនៃវឌ្ឍៃភាពប្បចវំខ, ប្តី្ម្ពស, ឆ្ម្ពស ៃិង ទធន ប្បចឆំ្ន  ំ
របស់ គ.អ.ក. ៃិងនត ់អៃុសាសៃ៍លៅវញិចំលពាេះវធិាៃការអៃតោគមៃ៍នានា វដ ម្ពៃចរតិ្
លោ ៃលយបាយ ៃិង/ឬ ៃលយបាយ ។   

 
៣.៥. សចូនាររសព្មារ់ការតាម្ដ្ឋន្ ន្ិងការវាយតនម្លការអន្ុវតរ 
 

 ទធន នៃការអៃុវត្តយុទធសាស្រសត ៃឹងប្តូ្វបាៃលធវីការតាមដាៃ ៃិងវយត្នមា លដាយលប្បីប្បាស់សូចនា-
ករ ដូចខាងលប្កាមៈ 

ទី១. សូចនាករសុខភាពសាធារណៈ ៃិងសមត្ថភាពប្បព័ៃធសុខាភិបា ៖ 
• អប្តាអនកជំងឺកូវដី-១៩ សប្ម្ពកពាបា  
• អប្តាបាត់្បង់អាយុជីវតិ្នៃអនកជំងឺកូវដី-១៩ 
• អប្តាលប្បីប្បាស់វប្គ ICU នៃអនកជំងឺកូវដី-១៩  
• អប្តាប្គបដណត ប់នៃការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ 
• សូចនាករវដ អាចលប្បីប្បាស់ជាបវៃថម ម្ពៃបញ្ជជ ក់លៅកនុងបរសិិដឋទី៣  

ទី២. សូចនាករសុវត្ថិភាព (proxies)៖ 
• អប្តាប្គបដណត ប់នៃការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ តាមតំ្បៃ់ ឬវសិ័យ/អៃុវសិ័យ ឬ

តាមប្បលភទសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច 
• វនៃការយុទធសាស្រសតឬ វនៃការសកមមភាព ឬវនៃទីបង្ហា ញនាូវសប្ម្ពប់ការលបីកដំលណីរការ

ល ងីវញិប្តូ្វបាៃលរៀបចំ ៃិងអៃុវត្ត តាមវលិសសភាពនៃវសិ័យ ឬអៃុវសិ័យ ឬប្បលភទ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច 

• ការលប្បីប្បាស់ QR Code (Stop-Covid-19) តាមវលិសសភាពនៃវសិ័យ/អៃុវសិ័យ ឬតាម
ប្បលភទសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច  

• ៃីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិសតង់ដារ / វធិាៃសុវត្ថិភាពប្តូ្វបាៃលរៀបចំ ៃិងអៃុវត្ត តាមវលិសសភាពនៃ       
វសិ័យ / អៃុវសិ័យ ឬតាមប្បលភទសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច 

• ហាៃិភ័យតាមវលិសសភាពនៃវសិ័យ/អៃុវសិ័យ ឬតាមប្បលភទសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច
ប្តូ្វបាៃវយត្នមា 



  ៤. ការវក មអ ៃិងលធវីបចចុបបៃនភាពយុទធសាស្រសត 

ទំព័រទី 14 

• អៃុលលាមភាពនៃការអៃុវត្តៃីតិ្វធីិប្បតិ្បត្តិសតង់ដារ/វធិាៃសុវត្ថិភាព តាមវសិ័យ / អៃុ-      
វសិ័យ ឬតាមប្បលភទសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច (តាមរយៈការលធវីអលងកត្) 

• ការលប្បីប្បាស់ QR Code  ៃិងការអៃុវត្តវធិាៃ “៣ ការពារ ៣ កំុ”  (តាមរយៈការលធវី
អលងកត្) ។ 

 
  

ប្បភពទិៃនៃ័យ៖ ការតាមដាៃ ៃិងវយត្នមា ត្ប្មូវឱ្យលប្បីប្បាស់ទិៃនៃ័យ/ព័ត្៌ាម្ពៃទៃ់បចចុបបៃនភាព 
ៃិងម្ពៃគុណភាពខាស់ ពីប្បភពវដ អាចលជឿទុកចិត្តបាៃ ៃិងទក់ទងៃឹងវសិ័យសុខាភិបា នង ៃិង 
វសិ័យសងគម-លសដឋកិចចនង ។ ប្កសួង-សាថ ប័ៃ, អងគភាព, ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងយៃតការពាក់ព័ៃធ ប្តូ្វប្បមូ ទិៃនៃ័យ/
ព័ត្៌ាម្ពៃទក់ទងៃឹងសូចនាករកនុងតាោងខាងល ី យកមកចងប្កង លធវីការវភិាគ, បកប្សាយ,  ោយការណ៍ 
ឬន ិត្ជារបាយការណ៍ សប្ម្ពប់ការលប្បីប្បាស់ ៃិងនសពវនសយ ។ ទិៃនៃ័យ/ព័ត្៌ាម្ពៃអាចប្បមូ ពីប្បភព
វដ ម្ពៃប្សាប់ ៃិងពីប្បភពលនសងលទៀត្វដ អាចរកបាៃ កនុងលនាេះរមួម្ពៃជាអាទិ៍៖ ប្បព័ៃធអលងកត្តាមដាៃ
ជំងឺ, ប្បព័ៃធប្គប់ប្គងព័ត្៌ាម្ពៃសុខាភិបា , របាយការណ៍របស់ប្កសួង-សាថ ប័ៃ អងគភាព ប្គឹេះសាថ ៃ យៃតការ
ពាក់ព័ៃធនានា, របាយការណ៍រដឋបា  ហរិញ្ញវត្ថុ, ការសិកសប្សាវប្ជាវ/ការលធវីអលងកត្, របាយការណ៍អលងកត្
ប្បជាសាស្រសតៃិងសុខភាព (៥ ឆ្ន  ំ មតង) ៃិងអលងកត្សងគម-លសដឋកិចច (មួយឆ្ន មំតង), របាយការណ៍ជំលរឿៃ
ទូលៅប្បជាជៃនៃប្ពេះោជាណាចប្កកមាុជា ជាលដីម ។ 

 

៤. ការខរលម្អ ន្ិងន្វើរចចុរបន្នភារយទុ្ធសាស្តសរ 
 

លទេះបីជាោជរដាឋ ភិបា កមាុជា បាៃលប្ត្ៀមខាួៃរចួជាលប្សច កនុងការលបីកដំលណីរការសកមមភាពសងគម-
លសដឋកិចចលពញល ញល ងីវញិ ជាបលណតី រៗ ក៏លដាយ, ភាពមិៃប្បាកដប្បជា ៃិងភាពមិៃអាចបា ៃ់ប្បម្ពណ
បាៃ ក៏លៅវត្ម្ពៃ លដាយលមលោគកូវដី-១៩ អាចៃឹងបំវបាងខាួៃជាប្បលភទលមលោគថ្មី ជាបៃតបនាទ ប់ ។ កនុងសាម រតី្
លៃេះ, យុទធសាស្រសតសតីពីការរស់លៅតាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី កនុងបរបិទនៃជំងឺកូវដី-១៩ ប្តូ្វវត្ជា  
“ឯកសាររស់” លដាយោជរដាឋ ភិបា ប្តូ្វបៃតប្តួ្ត្ពិៃិត្យ, វក មអ ៃិងលធវីបចចុបបៃនភាពឯកសារលៃេះ កនុងករណី
ចបំាច់ ឱ្យប្សបតាមសាថ ៃភាព, ការវវិត្ត ៃិងវឌ្ឍៃភាពជាក់វសតងលៅកនុងប្បលទស, តំ្បៃ់ ៃិងសក លលាក
ទងំមូ  ។  

 



  ៥. លសចកដីសៃនិដាឋ ៃ 
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៥. នសចររីសន្និដ្ឋា ន្ 
 

ខណៈវដ បណាដ ប្បលទសនានាកនុងតំ្បៃ់ ៃិងល ីសក លលាក បាៃ ៃិង កំពុងពលៃាឿៃការចក់ 
វ ក់សាងំ លដីមបបីលងកីត្ភាពសុាជូំៃដ ់ប្បជាជៃរបស់ខាួៃឱ្យបាៃឆ្ប់ ៃិងជំរុញការលបីកកិចចដំលណីរការ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចលពញល ញ ជាបលណតី រៗ សំលៅសាត រ ៃិងជំរុញកំលណីៃលសដឋកិចចល ងីវញិតាម   
«គៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី», កមាុជា លប្កាមការដឹកនាបំ្បកបលដាយចកខុវសិ័យចាស់លាស់ ៃិងសាម រតី្ទទួ ខុស
ប្តូ្វ ៃិងបុលរសកមមខាស់របស់ោជរដាឋ ភិបា  បាៃបិទបញ្ច ប់ ៃូវយុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-
១៩ ជំុទី ១ ជូៃដ ់ប្បជាជៃ អាយុចប់ពី ៥ ឆ្ន លំ ងីលៅ កនុងប្កបខណឌ ទូទងំប្បលទស លដាយបលងកីត្បាៃ
ៃូវភាពសុាសំហគមៃ៍រងឹម្ពមួំយសប្ម្ពប់កមាុជា ។ ការណ៍លៃេះ, បូករមួទងំការពប្ងឹង ៃិងពប្ងីកជាបៃត 
បនាត ប់ៃូវសមត្ថភាពប្បព័ៃធសុខាភិបា  ៃិងការចូ រមួយ ងសប្សាក់សប្សាពីំប្គប់មជឈដាឋ ៃ, អៃុញ្ជញ ត្ឱ្យ
កមាុជាអាចលបីកប្បលទសល ីប្គប់វសិ័យល ងីវញិ ។  

កនុងៃ័យលៃេះ,  ការលរៀបចំ យុទធសាស្រសតសតីពីការរស់លៅតាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី កនុងបរបិទនៃជំងឺ 
កូវដី-១៩ លៃេះ គឺជាកិចចការចបំាច់ ៃិងចំលព  វដ ៃឹងជួយសប្មួ ដ ់ការលរៀៃរស់លៅជាមួយជំងឺកូវដី-
១៩ ប្បកបលដាយសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរភាព ។ យុទធសាស្រសតលៃេះ ៃឹងចូ រមួចំវណកដ ់ការធានាសុវត្ថិភាព
សុខភាពសាធារណៈ, រកសៃិរៃតរភាពនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ៃិងប្តួ្សប្តាយនាូវ សប្ម្ពប់ការលរៀៃរស់
លៅតាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី កនុងបរបិទនៃជំងឺកូវដី-១៩ វដ អាចៃឹងនត ់ឱ្កាសឱ្យកមាុជាវប្បកាា យវបិត្តិ
លៅជាកាលាៃុវត្តភាព ដូចពាកយដំណា បាៃល ីកល ងីថា «ប្គប់វបិត្តិវដ លកីត្ម្ពៃល ងី វត្ងបងកប់ៃូវ 
កាលាៃុវត្តភាពម្ពស វដ លយងីមិៃគរួលមី រ ំង» ។ ការដាក់លចញៃូវយុទធសាស្រសតលៃេះ ក៏ៃឹងកាា យលៅជា
ឧបករណ៍ដ៏ចបំាច់ កនុងការសាដ រ ៃិងជំរុញកំលណីៃលសដឋកិចចជាតិ្ល ងីវញិ វដ ៃឹងជួយជំរុញឱ្យសកមមភាព
ធុរកិចច, ពាណិជជកមម ៃិងវៃិិលយគ អាចបៃសំុបាៃល ឿៃ តាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី ៃិងចប់យកកាលាៃុវត្ត-
ភាពថ្មីៗ ជាមួយៃឹងវនៃការប្បកបលដាយភាពនចនប្បឌិ្ត្, រស់រលវកី ៃិងបត់្វបៃបាៃ ។ មា ងវញិលទៀត្, យុទធ-
សាស្រសតលៃេះ ៃឹងនត ់ទំៃុកចិត្តដ ់វៃិិលយគិៃ វដ អាចបលងកីត្ជាកាលាៃុវត្តភាពឱ្យកមាុជាចប់យកការវប្ប-
ប្បួ នៃៃិនាន ការសក  ជាពិលសសការផ្លា ស់បតូរ ៃិងការលធវីពិពិធកមមនៃវខសប្ចវក់ន ិត្កមមសក  ។ 
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ររសិដិា 
 
ររសិដិាទ្ី១. សាវតារនន្ការព្រយទុ្ធន្ឹងជំងរឺវូីដ-១៩ នៅរម្ពុជា 
 

ដំណាក់កា ទី ១៖ ការប្បយុទធ ៃិង ការទប់សាក ត់្ការឆ្ាងជំងឺកូវដី-១៩ ចូ កនុងសហគមៃ៍ (ចប់ពីវខ មីនា 
ឆ្ន  ំ២០២០ រហូត្ដ ់ដំណាច់វខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០២០) 

• លៅកនុងវខ មីនា ឆ្ន  ំ២០២០ : លៅលព វដ ម្ពៃការចប់លនតីមនទុេះល ងីនៃការឆ្ាងោ ដា នៃ
ជំងឺកូវដី-១៩ លៅជំុវញិសក លលាក លហយីបណាត ប្បលទសលៅល ីសាក លលាកក៏ពំុទៃ់យ ់
ចាស់អំពីជំងឺកូវដី-១៩ ៃិង អំពីវធីិពាបា , មិៃទៃ់ម្ពៃវ ក់សាងំបង្ហក រ ៃិង ឱ្សថ្ពាបា 
ជំងឺលៃេះ, ប្ពមទងំម្ពៃការខវេះខាត្សម្ពភ រៈការពារលនសងៗ ដូចជា ម្ព ស ៃិង អា ់កុ  ជាលដីម,  
ោជរដាឋ ភិបា កមាុជាបាៃសលប្មចដាក់លចញៃូវវធិាៃការជាយុទធសាស្រសតមយួចំៃៃួ លដាយលផ្លត ត្ល ី៖ 
- ការរតឹ្បៃតឹងលៅតាមប្ចកទវ រប្ពំវដៃ ដូចជា ការបិទលជីងលហាេះលហរីពីបណាត ប្បលទសមួយ
ចំៃួៃវដ ម្ពៃហាៃិភ័យខាស់នៃការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩, ការបិទប្ចកទវ រលចញ-
ចូ ប្បលទសជាមួយប្បលទសជិត្ខាង ៃិង ការត្ប្មូវឱ្យអនកដំលណីរមកកមាុជាលធវីចតាត  សី័ក 
ៃិងលធវីលត្សតរកជំងឺកូវដី-១៩ ជាលដីម សំលៅកាត់្បៃថយការនាចូំ ករណីវជិជម្ពៃកូវដី-១៩ 
ប្ពមទងំបង្ហក រ ៃិងទប់សាក ត់្ការចមាងចូ កនុងសហគមៃ៍កមាុជា ៃិង 

- ការទប់សាក ត់្មិៃឱ្យឆ្ាងលៅកនុងសហគមៃ៍ននទកនុងប្បលទស តាមរយៈការរុករក, ការលធវីលត្សត, 
ការលធវីចតាត  សី័កអនកពាក់ព័ៃធផ្លទ  ់ ៃិង ប្បលយ , ការបិទទីតាងំប េះពា ់ផ្លទ  ់ ៃិង ការ-
ពប្ងឹងសមត្ថភាពពាបា  ។  

• ជា ទធន , ការដាក់លចញៃូវវធិាៃការតឹ្ងរុងឹ កនុងការទប់សាក ត់្មិៃឱ្យម្ពៃការនាចូំ ៃូវលមលោគ
កូវដី-១៩ ពីបរលទស បាៃជួយបលញ្ច ៀសៃូវការឆ្ាងោ ដា កនុងសហគមៃ៍នៃជំងឺកូវដី-១៩ 
បាៃរយៈលព ជិត្ ១ ឆ្ន  ំៃិង បាៃលធវីឱ្យកមាុជាទទួ បាៃលករ ត ិ៍លឈាម េះ អល ីការប្បយុទធ ៃិងការ- 
ទប់សាក ត់្ការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺលៃេះ ចូ កនុងសហគមៃ៍ លៅកនុងដំណាក់កា  ទី១ ។ ប្សប
លព ជាមួយោន លៃេះ, ជាទូលៅ កមាុជាក៏អាចធានា ៃិងរកសបាៃៃូវកិចចដំលណីរការជាប្បប្កតី្នៃ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ល ីកវ ងវត្វសិ័យលទសចរណ៍ ៃិងការលធវីដំលណីរជាអៃតរជាតិ្ ។ 

 

ដំណាក់កា ទី ២៖ ការប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ចូ កនុង សហគមៃ៍ (ចប់ពីវខ វចិឆិកា 
ឆ្ន  ំ២០២០ រហូត្ដ ់នថ្ៃទី ២០ វខ កុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២១) 

 

• ប្ពឹត្តិការណ៍សហគមៃ៍ ៣ វចិិឆកា ២០២០: កមាុជាបាៃជួបប្បទេះៃូវការចមាងជំងឺកូវដី-១៩ ចូ 
កនុងសហគមៃ៍ជាល ីកដំបូង លៅនថ្ៃទី ៣ វខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០២០ វដ បាៃបងកឱ្យម្ពៃភាព 
រអាក់រអួ ដ ់ដំលណីរការង្ហររបស់ោជរដាឋ ភិបា  លដាយថាន ក់ដឹកនា ំៃិងមស្រៃតីោជការមួយចំៃួៃ 
ប្តូ្វលធវីចតាត  សី័ក លប្កាយពីម្ពៃការទក់ទងលដាយផ្លទ  ់ ៃិងលដាយប្បលយ  ជាមួយ 
គណៈប្បតិ្ភូជាៃ់ខាស់នៃប្កសួងការបរលទសហុងប្គី ។ 
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• ប្ពឹត្តិការណ៍សហគមៃ៍ ២៨ វចិឆិកា ២០២០ : កមាុជាបាៃជួបប្បទេះៃូវការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺ 
កូវដី-១៩ ចូ កនុងសហគមៃ៍, ជា “រ កទី១”, វដ បាៃលកីត្លចញពីប្បភពលនសងមួយលទៀត្ 
ៃិង បាៃប េះពា ់ដ ់ប្បជាជៃទូលៅ ជាពិលសស លៅោជធាៃីភនំលពញ ៃិង លខត្តលសៀមោប ។ 

• លដីមបលីឆ្ាីយត្ប ៃិងប្គប់ប្គងប្ពឹត្តិការណ៍សហគមៃ៍ទងំ ២ ល ីកលៃេះ, ោជរដាឋ ភិបា បាៃជំរុញ
ការអៃុវត្តវធិាៃការ ៣-ធី (3-Ts) លពា គឺ ការលធវីលត្សត (Testing), ការរុករក (Tracking) 
ៃិង ការពាបា  (Treatment) គួបនសជំាមួយៃឹងការរតឹ្ត្បតិ្ល ីការលធវីដំលណីរ, ការបិទទីតាងំ
វដ ម្ពៃអនកជំងឺកូវដី-១៩ ចូ  ៃិងការត្ប្មូវឱ្យអនកប េះពា ់ជាមួយអនកជំងឺកូវដី-១៩ ទងំ
អស់ លធវីចតាត  សី័ក ។ 

• លៅនថ្ៃទី ២៩ វខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ : តាមរយៈការលឆ្ាីយត្ប, ការដាក់លចញៃូវវធិាៃការតឹ្ងរុងឹ ៃិង 
ការចូ រមួពីប្បជាព រដឋប្គប់មជឈដាឋ ៃ លប្កាមសាម រតី្ប្បុងប្បយត័្នខាស់, “រ កទី១” លៃេះ ប្តូ្វ
បាៃបិទបញ្ច ប់លៅវញិប្តឹ្មរយៈលព  ១ វខ ជាមួយៃឹងការរកល ញីអនកវជិជម្ពៃកូវដី-១៩ ចំៃួៃ 
៤១ នាក់ ៃិង ពំុម្ពៃអនកបាត់្បង់អាយុជីវតិ្លដាយសារជំងឺកូវដី-១៩ ល យី ។ 

• លៅនថ្ៃទី ៧ វខ កុមភៈ ឆ្ន  ំ២០២១ : កមាុជាបាៃទទួ វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ប្បលភទសុី-
ណូហាវ ម (Sinopharm) ជាល ីកដំបូងបំនុត្ ចំៃួៃ ៦០ មឺុៃដូស វដ ជាជំៃួយរបស់រដាឋ -    
ភិបា ចិៃ ។ 

• លៅនថ្ៃទី ១០ វខ កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ : ោជរដាឋ ភិបា កមាុជាបាៃសលប្មចចិត្តយ ងប្តឹ្មប្តូ្វ ៃិង 
ទៃ់លព  កនុងការលបីក យុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ជំហាៃទី ១ ជូៃដ ់
អនកបលប្មីលសវជួរមុខ កនុងប្កបខណឌ ទូទងំប្បលទស (ដូចជា បុគគ ិកសុខាភិបា , កងកម្ពា ងំ
ប្បដាប់អាវុធ ៃិង មស្រៃតីសាធារណៈ) ។ 
 

ដំណាក់កា ទី ៣៖ ការបលងកីត្ “ភាពសុាកំនុងសហគមៃ៍” ប្បឆ្ងំៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ តាមរយៈការអៃុវត្ត
យុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ គបួនសជំាមយួៃឹងការបៃតប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ -
ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ចូ កនុងសហគមៃ៍ (ចប់ពីនថ្ៃទី ២០ វខ កុមភៈ ឆ្ន  ំ ២០២១ រហូត្ដ ់
ដំណាច់វខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០២១) 
 

• ខណៈវដ ការចក់វ ក់សាងំប្ត្វូបាៃចប់លនតីម, ប្ពឹត្តិការណ៍សហគមៃ៍ ២០ កុមភៈ ២០២១ 
បាៃបលងកីត្ល ងីៃូវការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ចូ កនុងសហគមៃ៍កនុងប្ទង់ប្ទយធំ ជា
ល ីកដំបូង វដ ប្តូ្វបាៃចត់្ទុកជា “រ កទី២” ។ ការឆ្ាងោ ដា ប្ទង់ប្ទយធំកនុងប្ពឹត្តិ- 
ការណ៍លៃេះ បាៃលធវីឱ្យកមាុជាជួបបញ្ជា ប្បឈមធៃៃ់ធៃរ, ទងំវននកសុខភាពសាធារណៈ, ទងំវននក
សងគម-លសដឋកិចច, វដ បាៃលធវីឱ្យប េះពា ់ដ ់ជីវភាពរស់លៅរបស់ប្បជាជៃ, សកមមភាពអាជីវ
កមម, ពាណិជជកមម ៃិង លសដឋកិចច ។ “ប្ពឹត្តិការណ៍សហគមៃ៍ ២០ កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១” លៃេះ បាៃ
លធវីឱ្យកមាុជាម្ពៃអនកឆ្ាងជំងឺកូវដី-១៩ លកីៃល ងីលប្ចីៃយ ងគំហុក លហយីលធវីឱ្យជំងឺលៃេះឆ្ាងោ 
ដា លៅទូទងំប្បលទស ប្ពមទងំម្ពៃអនកបាត់្បង់អាយុជីវតិ្លដាយសារជំងឺលៃេះលកីត្ល ងី ជា
លរៀងោ ់នថ្ៃ ។ 
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• លៅនថ្ៃទី ១១ វខ មីនា ឆ្ន  ំ២០២១ : លៅលព វដ ការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ កំពុង
ម្ពៃសភាពខាា ងំកាា  ៃិងកនុងទិសលៅកាត់្បៃថយន វបិាក ប្ពមទងំជួយសលស្រង្ហគ េះអាយុជីវតិ្ 
ប្បជាជៃ, ោជរដាឋ ភិបា ក៏បាៃប្បកាសឱ្យលប្បីប្បាស់ ចាប់សតីពីវធិាៃការទប់សាក ត់្ការឆ្ាងោ -
ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងជំងឺឆ្ាងកាចសាហាវ ៃិង ប្បកបលដាយលប្ោេះថាន ក់ធៃៃ់ធៃរលនសងលទៀត្ 
វដ កនុងលនាេះម្ពៃ ការដាក់ទណឌ កមម ៃិងពិៃ័យ លដីមបជំីរុញឱ្យប្បជាព រដឋ ៃិង ប្គប់ភាគីពាក់-
ព័ៃធអៃុវត្តឱ្យបាៃខាជ ប់ខជួៃៃូវវធិាៃការសុខាភិបា  សំលៅការពារសុវត្ថិភាពរបស់សហគមៃ៍លៅ
កនុងទូទងំប្បលទស ។ 

• លៅនថ្ៃទី ១៤ វខ លមសា ឆ្ន  ំ ២០២១ : លដាយសារសមទុេះដ៏ល ឿៃនៃការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺ 
កូវដី-១៩ ៃិងកនុងលោ បំណងការពារអាយុជីវតិ្ប្បជាជៃ, ោជរដាឋ ភិបា បាៃសលប្មចដាក់
លចញៃូវ វធិាៃការបិទខទប់កនុងប្ទង់ប្ទយធំ ជាល ីកទី ១ សប្ម្ពប់ភូមិសាស្រសតោជធាៃីភនំលពញ 
ៃិង ប្កុងតាលមម នៃលខត្តកណាត   រយៈលព  ២១ នថ្ៃ (ចប់ពីនថ្ៃទី ១៥ វខ លមសា ឆ្ន  ំ២០២១ 
រហូត្ដ ់នថ្ៃទី ៥ វខ ឧសភា ឆ្ន  ំ ២០២១) ប្ពមទងំការបិទចោចរណ៍មៃុសសឆ្ាងកាត់្ 
ប្ពំប្បទ ់ោជធាៃី-លខត្ត រយៈលព  ១៨ នថ្ៃ ។ ជារមួ, វធិាៃការទងំលៃេះ បាៃជួយទប់សាក ត់្មិៃ
ឱ្យកមាុជាធាា ក់ចូ កនុង “លប្ជាេះមរណៈ” លដាយបាៃោោងំដ ់ការច ័ត្មៃុសសោប់លាៃនាក់ លៅ
ទូទងំប្បលទស កនុងឱ្កាសនៃការឈប់សប្ម្ពកបុណយចូ ឆ្ន វំខមរប្បនពណីជាតិ្ ប្ពមទងំបាៃ
ជួយកាត់្ផ្លត ច់ ៃិង កាត់្បៃថយការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺលៃេះ បាៃមួយកប្មិត្ធំ ។ 

• លៅនថ្ៃទី ២៧ វខ លមសា ឆ្ន  ំ ២០២១ : លដាយសលងកត្ល ញីថា ករណីឆ្ាងោ ដា ម្ពៃ 
 កខណៈជាចលង្ហក ម, ោជរដាឋ ភិបា បាៃសលប្មចបៃធូរបៃថយវធិាៃការបិទខទប់ លដាយកំណត់្ភូមិ-
សាស្រសតោជធាៃីភនំលពញជា ៣ តំ្បៃ់ គឺ តំ្បៃ់ប្កហម, តំ្បៃ់ល ឿងទំុ ៃិង តំ្បៃ់ល ឿង លៅតាម
កប្មិត្នៃហាៃិភ័យជាក់វសតង ។ 

• លៅនថ្ៃទី ៦ វខ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០២១ : បនាទ ប់ពីធានាបាៃៃូវបរមិ្ពណវ ក់សាងំសមរមយ, ោជរដាឋ -
ភិបា  ក៏បាៃដាក់លចញៃូវ វនៃការយុទធសាស្រសតយុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-
១៩ សំលៅបលងកីត្ឱ្យបាៃៃូវភាពសុាសំងគម-លសដឋកិចចលៅកមាុជា កនុងឆ្ន  ំ២០២១ ។ ការលប្បីប្បាស់ 
អភិប្កម «ផ្កា ររី» លដាយប្បមូ នតុ ំកម្ពា ងំសរុបរបស់ជាតិ្មកចូ រមួកនុងការអៃុវត្ត ៃិង ចប់លនតីម 
ពីចំណុចកណាត  នៃប្បលទស លពា គឺ លនតីមលចញពីោជធាៃីភនំលពញ ៃិង តំ្បៃ់ទីប្បជំុជៃ 
សំខាៃ់ៗជំុវញិោជធាៃីភនំលពញ លហយីពប្ងីកជាជំហាៃៗលៅកាៃ់តំ្បៃ់លនសងលទៀត្ ប្សបតាម
 ំដាប់ ំលដាយនៃការលធវីអាទិភាវូបៃីយកមម ។  

• លៅនថ្ៃទី ១ វខ កកកដា ឆ្ន  ំ ២០២១ : បនាទ ប់ពីបាៃលធវីការវកសប្មួ ពប្ងឹងយៃតការសាថ ប័ៃ
ប្បយុទធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩, ោជរដាឋ ភិបា បាៃប្បកាសដាក់លចញៃូវវធិាៃការយុទធសាស្រសតប្គប់
ប្ជុងលប្ជាយ ពិលសស យុទធសាស្រសតចំៃៃួ ៦ ចំណុច របស់ សនម្រចនតនជានាយររដាម្ស្តន្រ ី 
លដីមបបី្បយុទធ ៃិង ទប់សាក ត់្ការឆ្ាងោ ដា ជំងឺកូវដី-១៩ ដូចខាងលប្កាម៖ 
- យុទធសាស្រសតទី ១ : បៃតទប់សាក ត់្ការនាចូំ លមលោគកូវដី-១៩ បំវបាងថ្មី, 
- យុទធសាស្រសតទី ២ : កាត់្បៃថយទំហតំំ្បៃ់ឆ្ាង ៃិង ចំៃួៃឆ្ាងឱ្យលៅកប្មិត្ទបបំនុត្, 
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- យុទធសាស្រសតទី ៣ : បៃតខិត្ខំពាបា អនកឆ្ាងជំងឺកូវដី-១៩ ឱ្យបាៃជាសេះលសបយី ៃិង កាត់្
បៃថយអប្តាអនកបាត់្បង់អាយុជីវតិ្លដាយសារជំងឺកូវដី-១៩ ៃិង ឈាៃលៅោម ៃអនកបាត់្បង់
អាយុជីវតិ្, 

- យុទធសាស្រសតទី ៤ : រុករក ៃិង ប្គប់ប្គងករណីពាក់ព័ៃធជំងឺកូវដី-១៩, 
- យុទធសាស្រសតទី ៥ : លរៀបចំបូជា ៃិង បញ្ចុ េះសពអនកជំងឺកូវដី-១៩ ឱ្យបាៃ អប្បលសីរ ៃិង 
- យុទធសាស្រសតទី ៦ : ជំរុញយុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

• លៅនថ្ៃទី ១៥ វខ កកកដា ឆ្ន  ំ២០២១ : ោជរដាឋ ភិបា  បាៃ លបីកយុទធនាការប្ទង់ប្ទយធំ កនុង 
ការរុករកអនកពាក់ព័ៃធៃឹងអនកវជិជម្ពៃកូវដី-១៩ លដាយលប្បីប្បាស់ឧបករណ៍លត្សតរហ័សរកអង់ទី-
វហសៃលមលោគកូវដី-១៩  តាមអភិប្កម “រកល ញីឆ្ប់រហ័ស, ប្គប់ប្គងបាៃល ឿៃ ៃិងកាត់្ផ្លត ច់
វខសប្ចវក់ការឆ្ាងោ ដា បាៃទៃ់លព ” ។ ទៃទឹមលៃេះ, ោជរដាឋ ភិបា ក៏បាៃលបីកទូលាយឱ្យ
សាថ ប័ៃរដឋ, វសិ័យឯកជៃ ក៏ដូចជាប្បជាព រដឋទូលៅ អាចលប្បីប្បាស់ឧបករណ៍លត្សតរហ័សរក
អង់ទីវហសៃលមលោគកូវដី-១៩  ។  

• លៅនថ្ៃទី ២៨ វខ កកកដា ឆ្ន  ំ២០២១ : ោជរដាឋ ភិបា  បាៃប្បកាសដាក់លចញៃូវ វធិាៃការបិទ
ខទប់បណាត លខត្តជាប់ប្ពំវដៃកមាុជា-នថ្ ៃិង លខត្តលសៀមោប រយៈលព  ១៤ នថ្ៃ (ចប់ពីនថ្ៃទី ២៩ 
វខ កកកដា ឆ្ន  ំ២០២១ ដ ់នថ្ៃទី ១២ វខ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១) ៃិង ការដាក់លចញៃូវ “យុទធនា-
ការពប្ងឹងវធិាៃការប្បយុទធ ៃិងទប់សាក ត់្ការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩” លៅទូទងំប្បលទស 
លដីមបបី្បយុទធ, ទប់សាក ត់្ ៃិង ប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា ប្ទង់ប្ទយធំនៃជំងឺកូវដី-១៩ វដ  
បណាត  មកពីលមលោគបំវបាងខាួៃថ្មី ប្បលភទ Delta វដ ប្តូ្វបាៃរកល ញីដំបូងលៅកមាុជា កា 
ពីចុងវខ មិថុ្នា ឆ្ន  ំ២០២១ លៅលខត្តឧត្តរម្ពៃជ័យ ៃិង ម្ពៃកប្មិត្នៃការឆ្ាងោ ដា ល ឿៃ ។  

• លៅនថ្ៃទី ១ វខ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ : ោជរដាឋ ភិបា បាៃពប្ងីកវសិា ភាពនៃយុទធនាការជាតិ្
ចក់វ ក់សាងំ ជូៃដ ់ កុម្ពរ-យុវវយ័ អាយុចប់ពី ១២ ឆ្ន  ំដ ់លប្កាម ១៨ ឆ្ន  ំ។ 

• លៅនថ្ៃទី ២ វខ សីហា ឆ្ន  ំ ២០២១ : ោជរដាឋ ភិបា បាៃដាក់ឱ្យអៃុវត្តៃូវយុទធនាការ អប់រ,ំ 
នសពវនសយ ៃិងបណតុ េះបណាត  ប្បជាព រដឋ លប្កាមប្បធាៃបទ “រមួោន ទទ ួខុសប្ត្វូទប់សាក ត់្
ការចមាងលមលោគកូវដី-១៩” ។ 

• លៅនថ្ៃទី ៣០ វខ សីហា ឆ្ន  ំ២០២១ : ោជរដាឋ ភិបា  បាៃសលប្មចដាក់លចញៃូវយៃតការពប្ងឹង
សមត្ថភាពកនុងការពាបា អនកជំងឺកូវដី-១៩ លដីមបកីាត់្បៃថយចំៃួៃអនកសាា ប់ ៃិង ឈាៃលៅ
ោម ៃអនកបាត់្បង់អាយុជីវតិ្លដាយសារជំងឺកូវដី-១៩ តាមរយៈការពប្ងីកលសវសលស្រង្ហគ េះបនាទ ៃ់ 
ៃិង ICU លៅតាមមៃទីរលពទយនៃោជធាៃី-លខត្ត ៃិង ការបលងកីត្មៃទីរលពទយនត ់លសវ ICU ថាន ក់
តំ្បៃ់ រមួទងំការធានាបាៃៃូវការនគត់្នគង់អុកសុីវហសៃ ៃិងថាន ពំាបា  ។ ទៃទឹមលៃេះ, ោជរដាឋ - 
ភិបា ក៏បាៃលបីកទូលាយឱ្យម្ពៃការចូ រមួពីលសវសុខាភិបា ឯកជៃ កនុងការពាបា ជំងឺ 
កូវដី-១៩ ៃិង បាៃពប្ងឹងសមត្ថភាពកនុងការពាបា អនកជំងឺកូវដី-១៩ កប្មិត្ប្សា  លៅតាម
នទេះ ។ 

• លៅនថ្ៃទី ១៧ វខ កញ្ជញ  ឆ្ន  ំ២០២១ : ោជរដាឋ ភិបា បាៃលបីកយុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំជូៃ
ដ ់ កុម្ពរអាយុពី ៦ ឆ្ន  ំដ ់លប្កាម ១២ ឆ្ន  ំៃិង លបីក យុទធនាការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំដូសជំរុញ 
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ទំព័រទី 20 

ជូៃដ ់ប្បជាព រដឋទូលៅ វដ ម្ពៃអាយុចប់ពី ១៨ ឆ្ន លំ ងីលៅ សំលៅសលប្មចឱ្យបាៃៃូវ
ភាពសុាសំហគមៃ៍លពញល ញ ៃិង រងឹម្ព ំលៅទូទងំកមាុជា ។ 

 

ដំណាក់កា ទី ៤៖ ការលបីកដំលណីរការប្បលទសលពញល ញល ងីវញិ ល ីប្គប់វស័ិយ ៃិង ការរស់លៅជាមយួ
ជំងឺកូវដី-១៩  “តាមគៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី” (ចប់ពីនថ្ៃទី ១ វខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២១ ត្លៅមុខ) 
 

• លៅនថ្ៃទី ១ វខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០២១ : ោជរដាឋ ភិបា កមាុជា បាៃប្បកាសបិទជានាូវការៃូវយុទធនា-
ការជាតិ្ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ជំុទី ១ ជូៃដ ់ប្បជាជៃ អាយុចប់ពី ៦ ឆ្ន លំ ងីលៅ 
កនុងប្កបខណឌ ទូទងំប្បលទស ៃិងបាៃប្បកាសលបីកប្បលទសល ងីវញិល ីប្គប់វសិ័យ ជាបលណតី រៗ 
សំលៅសាត រ ៃិង ជំរុញកំលណីៃលសដឋកិចចល ងីវញិតាម «គៃាងប្បប្កតី្ភាពថ្មី» ។ 
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ររសិដិាទ្ី២. សម្តថភារនន្ព្ររ័ន្ធសខុាភិបាល 
 

គិត្ប្តឹ្មនថ្ៃទី ៣០ វខកញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០២១៖ 
• សមត្ថភាពនៃការលធវីលត្សតបញ្ជជ ក់វជិជម្ពៃលមលោគកូវដី-១៩ (PCR) ប្តូ្វបាៃបលងកីៃល ងី ទងំ

លៅថាន ក់ជាតិ្ ៃិងថាន ក់លប្កាមជាតិ្ ៃិងការលប្បីប្បាស់លត្សតរហ័សរកអង់ទីវហសៃលមលោគកូវដី-១៩ 
ទូ ំទូលាយ លៅកនុងវសិ័យសាធារណៈ ៃិងឯកជៃ ។  

• ចំៃួៃមៃទីរពិលសាធៃ៍សប្ម្ពប់បលប្មីការលធវីលត្សតសំណាក ម្ពៃទីតាងំសរុបចំៃួៃ ១៦ ោជធាៃី-
លខត្ត ៃិងម្ពៃសមត្ថភាពអាចលធវីលត្សតចលនាា េះពី ៧.០០០-៨.០០០ លត្សតកនុងមួយនថ្ៃ ។ កនុង
ករណីម្ពៃការនទុេះឆ្ាងោ ដា  កនុងប្ទង់ប្ទយធំ មៃទីរពិលសាធៃ៍ទងំលៃេះអាចម្ពៃ ទធភាពលធវី
លត្សតបាៃដ ់ ១០.០០០-១២.០០០ លត្សតកនុងមួយនថ្ៃ វដ លៃេះមិៃទៃ់ោប់បញ្ចូ  ៃូវមៃទីរ
ពិលសាធៃ៍ខាន ត្តូ្ចលៅទូទងំប្បលទស ៃិងវននកឯកជៃ នង ។   

✓ មៃទីរពិលសាធៃ៍លៅោជធាៃីភនំលពញ ម្ពៃចំៃួៃ ០៥ ទីតាងំ៖  ១. វទិាសាថ ៃជាតិ្សុខភាព      
សាធារណៈ, ២. វទិាសាថ ៃបា សទ័រកមាុជា, ៣. មៃទីរពិលសាធៃ៍នៃមជឈមណឌ  ជាតិ្នត ់ឈាម, 
៤. មៃទីរពិលសាធៃ៍នៃមៃទីរលពទយប្ពេះលកតុ្ម្ពលា ៃិង ៥. មៃទីរពិលសាធៃ៍នៃសាក វទិា ័យ 
វទិាសាស្រសតសុខាភិបា  ។    

✓ មៃទីរពិលសាធៃ៍លៅតាមបណាត លខត្ត ម្ពៃចំៃួៃ ០២ ទីតាងំ៖ ១. លខត្តនប  ិៃ ៃិង ២. លខត្ត
លពាធិ៍សាត់្ ។  

• បណាត ញមណឌ  ចតាត  សី័កប្តូ្វបាៃពប្ងីកលៅតាមោជធាៃី-លខត្ត ជាពិលសស លៅតាមបណាត
លខត្តលៅជាប់ប្ពំវដៃភាគខាង ិច រមួជាមួយៃឹងការពប្ងីកទីតាងំចតាត  សី័កកនុងវសិ័យឯក-
ជៃ (ដូចជាលៅតាមសណាឋ ោរជាលដីម) ៃិងបណាត ញនៃការលធវីចតាត  សី័កតាម ំលៅឋាៃ ។ 

• មៃទីរលពទយពាបា ជំងឺកូវដី-១៩ ម្ពៃចំៃួៃ ៧៩ កវៃាង ៃិងមណឌ  ពាបា ជំងឺកូវដី-១៩ 
ម្ពៃចំៃួៃ ១៤៥ កវៃាង កនុងលនាេះ៖ 

✓ វប្គកប្មិត្ប្សា  ៤៣.៧៦៤ វប្គ (លៅមៃទីរលពទយ/មណឌ  ពាបា មិៃវមៃជាសាលាលរៀៃ 
ម្ពៃចំៃួៃ ២៧.៧៩៤ វប្គ ៃិងជាសាលាលរៀៃ ម្ពៃចំៃួៃ ១.៥៩៧០ វប្គ) ៃិងវប្គវដ ប្តូ្វ
បាៃលប្ត្ៀមបំរុងទុកចំៃួៃ ១៣.១៧៩ វប្គ ។   

✓ វប្គសលស្រង្ហគ េះបនាទ ៃ់កប្មិត្ធៃៃ់ ICU ម្ពៃ ចំៃួៃសរុប ១.៦២៦វប្គ លៅមៃទីរលពទយ/មណឌ  
ពាបា រដឋ ៃិងវប្គវដ ប្តូ្វបាៃលប្ត្ៀមបំរុងទុកម្ពៃចំៃួៃ ៧០២ វប្គ ។   

✓ វប្គទំលៃរលៅស ់សរុប ៥២,៩៦% កនុងលនាេះ វប្គធមមតាលៅស ់ ៥២,៩២% ៃិង វប្គ ICU 
លៅស ់ ៥៤,៥០%  ។  

• លប្ត្ៀមបំរុងសម្ពភ រៈ-បរកិាខ រចបំាច់នានា សប្ម្ពប់ករណីម្ពៃការនទុេះឆ្ាងោ ដា  កនុងប្ទង់ប្ទយ
ធំ ដូចជា ម្ព សុីៃន ិត្អុកសុីវហសៃ, ឧបករណ៍លត្សត,  ឱ្សថ្, ឧបករណ៍ការពារខាួៃ (PPE) 
ជាលដីម ។   

• ប្គូលពទយ-បុគគ ិកបំលរកីារង្ហរ លៅមៃទីរលពទយ ៃិងមណឌ  ពាបា  ម្ពៃចំៃួៃ ២១.០១៩ នាក់ 
កនុងលនាេះរមួម្ពៃ៖ លវជជបណឌិ ត្ឯកលទស/លវជជបណទិ ត្ ១.៤៨៦ នាក់, គិលាៃុបបដាឋ ក/ឆ្មប ៃិង
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បុគគ ិកជំនាញសុខាភិបា លនសងលទៀត្ ៤.៥៧៧ នាក់  មស្រៃត-ីបុគគ ិកសុខាភិបា ដនទលទៀត្ 
៦.០៦៣នាក់ ។  ប្គូលពទយ-បុគគ ិក ប្បម្ពណ ៣.០០០នាក់ បាៃលប្ត្ៀមបំរុងទុកសប្ម្ពប់ករណី
ម្ពៃការនទុេះឆ្ាងោ ដា  កនុងប្ទង់ប្ទយធំ ។ 
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ររសិដិាទ្ី៣. ភារសុាសំេគម្ន្៍ព្រឆ្ងំន្ងឹនម្នរាគរវូីដ-១៩ 
 

ភាពសុាសំហគមៃ៍ (Herd immunity or population immunity) ការពារប្បជាជៃពីជំងឺឆ្ាងណា
មួយវដ បាៃលកីត្ល ងី ។ តាមប្ទឹសតីវននកភាពសុា,ំ កប្មិត្ប្គប់ប្ោៃ់នៃភាពសុាសំហគមៃ៍លធវីឱ្យលមលោគ
វដ បងកជំងឺវ ងសកមមកនុងការចមាង ៃិងអាចការពារលដាយប្បលយ ដ ់ប្បជាជៃទងំអស់ លដាយោប់
បញ្ចូ  ទងំប្បជាជៃវដ ោម ៃភាពសុាកំនុងខាួៃ ។ ភាពសុាសំហគមៃ៍អាចៃឹងសលប្មចបាៃតាមរយៈ (១) 
ការចក់វ ក់សាងំ ឬ (២) ការបលណាត យឱ្យជំងឺឆ្ាងោ ដា កនុងចំលណាមប្បជាជៃ ។ មលធាបាយទីពីរលៃេះ 
លធវីឱ្យប្បជាជៃយ ងលប្ចីៃសៃធឹកសនាធ ប់ឆ្ាងជំងឺ ៃិងបាត់្បង់អាយុជីវតិ្ ។  

ភាគរយនៃប្បជាជៃវដ ប្តូ្វម្ពៃភាពសុាកំនុងខាួៃ លដីមបសីលប្មចបាៃភាពសុាសំហគមៃ៍ វប្បប្បួ លៅ
តាមប្បលភទជំងឺឆ្ាងៃីមួយៗ ។ រហូត្មកដ ់លព លៃេះ, សក លលាកមិៃទៃ់ម្ពៃយ ់ល ញីដូចោន ពីកប្មិត្
ប្គប់ប្ោៃ់នៃភាពសុាសំហគមៃ៍ប្បឆ្ងំៃឹងលមលោគកូវដី-១៩ លៅល យី ។ ការសិកសប្សាវប្ជាវខាេះបាៃបា ៃ់
សាម ៃថា លៅដំណាក់កា ដំបូងនៃការឆ្ាងោ ដា នៃជំងឺកូវដី-១៩, កប្មិត្ប្គប់ប្ោៃ់នៃភាពសុាសំហ-    
គមៃ៍ប្បឆ្ងំលមលោគកូវដី-១៩ ប្តូ្វការពី ៦០-៧០% នៃប្បជាជៃសរុបប្តូ្វម្ពៃភាពសុាកំនុងខាួៃ ។ ប ុវៃត, លៅ
លព ល ចល ងីៃូវលមលោគកូវដី-១៩ បំវបាងខាួៃថ្ម,ី ប្កុមអនកជំនាញវននកលអពីលដមីសាស្រសតមួយចំៃួៃលជឿថា 
កប្មិត្ប្គប់ប្ោៃ់នៃភាពសុាសំហគមៃ៍គបបមី្ពៃអប្តា ៧៥-៩០% ។ អងគការសុខភាពពិភពលលាកបាៃនត ់
អៃុសាសៃ៍ថា ជាការ អបំនុត្ប្តូ្វចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩  ឱ្យបាៃល ីសពី ៩០% នៃចំៃួៃប្បជា-
ជៃ លដីមបទីប់ទ ់ជាមួយលមលោគកូវដី-១៩ បំវ ងខាួៃថ្មី ។ ជាមួយោន លៃេះ, អងគការ GAVI (Global 
Alliance for Vaccination and Immunization) បាៃល ីកល ងីថា លដីមបឱី្យសក លលាកម្ពៃសុវត្ថិភាព 
មៃុសសប្គប់រូបប្តូ្វចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ លដាយោប់បញ្ចូ  ទងំកុម្ពរនងវដរ ។  

ការសិកសប្សាវប្ជាវតាមវបបវទិាសាស្រសតជាលប្ចីៃអំពីប្បសិទធភាពនៃវ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ បាៃ
បញ្ជជ ក់អេះអាងថា ការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩  វដ ម្ពៃសុវត្ថិភាព ៃិងប្បសិទធភាព ជួយបង្ហក រ 
ការចមាង ៃិងកាត់្បៃថយការឈធឺៃៃ់ធៃរ ៃិងការបាត់្បង់អាយុជីវតិ្ ។ គួរគូសបញ្ជជ ក់ថា កប្មិត្ភាពសុាវំដ 
ទទួ បាៃពីការវ ក់សាងំ បាៃថ្យចុេះជាបៃតបនាទ ប់លៅតាមលព លវលា ។ តាមរយៈការសិកសប្សាវប្ជាវឯក-
សារ, ប្កុមការង្ហរជំនាញនៃប្កសួងសុខាភិបា  បាៃសៃនិដាឋ ៃកប្មិត្ភាពសុាបំ្បឆ្ងំៃឹងលមលោគកូវដី-១៩ 
អាចសថិត្លៅរយៈលព ប្បម្ពណពី ៦-៨ វខ លប្កាយលព បាៃចក់វ ក់សាងំប្គប់ដូស លហយីលមលោគបំវបាង
ខាួៃថ្មី ដូចជាប្បលភទវដ តា ជាលដីម ម្ពៃសមត្ថភាពបៃថយប្បសិទធភាពវ ក់សាងំ ។ កនុងៃ័យលៃេះ, ការចក់
វ ក់សាងំដូសជំរុញ គឺជាវធិាៃការដ៏សមប្សបលដីមបរីកសភាពសុាសំហគមៃ៍ឱ្យលៅរងឹម្ពជំាប្បច ំ។  
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ររសិដិាទ្ី៤. ការវាយតនម្លរព្ម្ិតហាន្ិភ័យនលើសែុភារសាធារណៈនន្ជំងឺរវូីដ-១៩ 
 

ប្កសួងសុខាភិបា  ៃិងរដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត ឬអាជ្ាធរម្ពៃសមត្ថកិចចប្តូ្វតាមដាៃ ៃិងវយត្នមា
កប្មិត្ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ ៃិងសមត្ថភាពប្បព័ៃធសុខាភិបា  ជាប្បច ំ(ជាលរៀងោ ់នថ្ៃ ៃិងលរៀង
ោ ់សបាត ហ៍) លដីមបកំីណត់្កប្មិត្ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ លដាយលប្បីប្បាស់ កូដពណ៌ា  លនសងៗ ។ 
កប្មិត្ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ ប្តូ្វបាៃវយត្នមា លដាយលប្បីប្បាស ់ សូចនាករសុខភាពសាធារណៈ 
ចំៃួៃ ២ (ពីរ) លដីមបលីធវីការសៃនិដាឋ ៃពីសាថ ៃភាពនៃការឆ្ាងោ ដា  រមួជាមួយៃឹងសូចនាករសមត្ថភាព
ប្បព័ៃធសុខាភិបា ចំៃួៃ ១ (មួយ) ដូចម្ពៃបង្ហា ញលៅកនុងតាោងទី១ ខាងលប្កាម ។  ត្នមាលោ  
(thresholds) នៃសូចនាករសុខភាពសាធារណៈ ប្តូ្វបាៃកំណត់្ល ងី លដាយវនអកល ីមូ ដាឋ ៃនៃការ- 
ចក់វ ក់សាងំវដ អាចជួយកាត់្បៃថយការឈធឺៃៃ់ធៃរ ៃិងឈាៃដ ់ការសប្ម្ពកលពទយ ៃិងការបាត់្បង់
អាយុជីវតិ្ ។ ប្កសួងសុខាភិបា  ៃឹងពិៃិត្យ ៃិងលធវីបចចុបបៃនភាពនៃសូចនាករ ៃិងត្នមាលោ នៃសូចនាករ
ទងំលៃេះ លយងតាមសាថ ៃភាពវវិត្តជាក់វសតងនៃការប្គប់ប្គងជំងឺកូវដី-១៩។  

តារាងទ្ី១. ការសន្និដ្ឋា ន្រីសាថ ន្ភារនន្ការចម្លងជំងរឺវូដី-១៩ 

 រព្ម្ិតសាថ ន្ភារនន្ការចម្លង 

សចូនាររ ទប មធយម ខាស់ ខាស់ខាា ងំ 

១. អប្តាអនកជំងឺកូវដី-១៩ ថ្មី សប្ម្ពកពាបា  (ោប់បញ្ចូ  ទងំអនក
ជំងឺ ICU) កនុងចំលណាមប្បជាជៃ ១០០.០០០នាក់ កនុង ១សបាត ហ៍ 
គិត្ជាមធយមភាគកនុងរយៈលព  ២ សបាត ហ៍ កៃាងមក 

< ៥ ៥ - < ១០ ១០- <៣០ ៣០+ 

២. អប្តាសាា ប់នៃអនកជំងឺកូវដី-១៩ សប្ម្ពកពាបា  កនុង ១ សបាត ហ៍ 
កនុងចំលណាមប្បជាជៃ ១០០.០០០នាក់ គិត្ជាមធយមភាគកនុងរយៈ
លព  ២ សបាត ហ៍ កៃាងមក 

< ១ ១ - <៣ ៣ - <៥ ៥+ 

មៃទីរលពទយ/មណឌ  ពាបា អនកជំងឺកូវដី-១៩ ទងំអស់ ប្តូ្វកត់្ប្តាចំៃួៃអនកជំងឺកូវដី-១៩ ថ្មី វដ 
ចូ សប្ម្ពកពាបា លៅកនុងនថ្ៃៃីមួយៗ  ៃិងកត់្ប្តាពីទីកវៃាងវដ អនកជំងឺកំពុងរស់លៅ (ទីតាងំភូមិ- 
សាស្រសតវដ អនកជំងឺសថិត្លៅ លព ឆ្ាងជំងឺកូវដី-១៩) ឱ្យបាៃចាស់លាស់ លដីមបជីាមូ ដាឋ ៃសប្ម្ពប់បា ៃ់-
សាម ៃអំពីសាថ ៃភាពនៃការចមាងតាមភូមិសាស្រសតនៃោជធាៃី-លខត្ត ៃិងប្កុង-ប្សុក-ខណឌ ។  

សូនាករនៃអប្តាលប្បីប្បាស់វប្គ ICU ប្តូ្វបាៃលប្បីប្បាស់លដីមបវីស់វវងសមត្ថភាពនៃប្បព័ៃធសុខាភិបា 
កនុងប្កបខណឌ ទូទងំប្បលទស ឬ ោជធាៃី-លខត្ត ឬ ប្កុង-ប្សុក-ខណឌ  វដ ម្ពៃចំណាត់្ថាន ក់៖ ប្គប់ប្ោៃ់, 
មធយម ៃិងម្ពៃកប្មិត្ ដូចបាៃបញ្ជជ ក់កនុងតាោង ទី២ ខាងលប្កាម ។ សមត្ថភាពវដ មៃទីរលពទយ/មណឌ  
ពាបា អាចទទ ួោ ប់រងពាបា  ៃិងវថ្ទអំនកជំងឺកូវដី-១៩ វដ ប្ត្វូការសលស្រង្ហគ េះ ICU ប្បចនំថ្ៃ ឬ លៅ
ថា “បនាទ ត់្ប្កហម” នៃសមត្ថភាពប្បព័ៃធសុខាភិបា  ។ ការតាមដាៃៃិនាន ការជាប្បច ំ ៃូវអប្តាការលប្បី- 
ប្បាស់វប្គ ICU នៃអនកជំងឺកូវដី-១៩ កនុងរយៈលព  ១ សបាត ហ៍, ២ សបាត ហ៍ ៃិងកនុងរយៈលព  ២៨ នថ្ៃ អាចជួយ
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ឱ្យលធវីការសៃនិដាឋ ៃបាៃ អំពីសាថ ៃភាពនៃឆ្ាងោ ដា លៅកនុងសហគមៃ៍ ៃិងការសលប្មចដាក់លចញៃូវវធិាៃ
ការសមប្សប ឬចបំាច់នានា លដីមបបី្គប់ប្គងហាៃិភ័យឱ្យបាៃទៃ់លព  ៃិងប្បកបលដាយប្បសិទធភាពខាស់ ។ 

តារាងទ្ី២. ការវាយតនម្លសម្តថភារព្ររ័ន្ធសខុាភិបាល 

 រព្ម្ិតសម្តថភារនន្ព្ររ័ន្ធសខុាភិបាល 

សចូនាររ ប្គប់ប្ោៃ់ មធយម ម្ពៃកប្មិត្ 

អប្តាលប្បីប្បាស់វប្គ ICU នៃអនកជំងឺកូវដី-១៩ ប្បចនំថ្ៃ កនុងចំលណាម
ចំៃួៃវប្គ ICU សរុប 

<២០% ២០-<៥០% ៥០% + 

 
ការវយត្នមាហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ លដាយវនអកល ីការបា ៃ់សាម ៃកប្មិត្នៃការឆ្ាងោ -

ដា  ៃិងកប្មិត្សមត្ថភាពនៃប្បព័ៃធសុខាភិបា  ប្តូ្វបាៃបង្ហា ញលៅកនុងតាោងទី ៣ ៃិង/ឬ តាោងទី ៤ 
លយងលៅតាមសាថ ៃភាពជាក់វសតង ៃិងភាពង្ហយប្សួ កនុងការវយត្នមា កនុងប្កបខណឌ ទូទងំប្បលទស ឬ 
ោជធាៃី-លខត្ត ឬ ប្កុង-ប្សុក-ខណឌ  ។ 

តារាង ទ្ី៣. ការវាយតនម្លរព្ម្ិតហាន្ិភយ័សែុភារសាធារណៈ (១) 

(លដាយលប្បីប្បាស់សូចនាករ អប្តាអនកជំងឺកូវដី-១៩ ថ្មី សប្ម្ពកពាបា   ៃងិអប្តាលប្បីប្បាស់វប្គ ICU) 
    សម្តថភារនន្ព្ររន័្ធសខុាភបិាល (អព្តានព្រើព្បាសខ់ព្គ ICU) 

   ប្គប់ប្ោៃ ់
(<២០%) 

មធយម 
(២០ - <៥០%) 

ម្ពៃកប្មតិ្ 
(៥០% +) 

សាថ ន្ភារនន្ការ
ចម្លង 

(អព្តាសព្មារ
នរទ្យ) 

កប្មិត្ចមាង ទប  <៥ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ១ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ 
កប្មិត្ចមាង មធយម  ៥ - <១០ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ 
កប្មិត្ចមាង ខាស ់ ១០ - <៣០ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ 
កប្មិត្ចមាង ខាសខ់ាា ងំ ៣០+ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៤ 

 

តារាង ទ្ី៤. ការវាយតនម្លរព្ម្ិតហាន្ិភយ័សែុភារសាធារណៈ (២) 
(លដាយលប្បីប្បាស់សូចនាករ អប្តាសាា ប់នៃអនកជំងឺកូវដី-១៩ សប្ម្ពកពាបា  ៃិងអប្តាលប្បីប្បាស់វប្គ ICU) 

   សម្តថភារព្ររន័្ធសខុាភបិាល (អព្តានព្រើព្បាសខ់ព្គ ICU) 

   ប្គប់ប្ោៃ ់
(<២០%) 

មធយម 
(២០ - <៥០%) 

ម្ពៃកប្មតិ្ 
(៥០% +) 

សាថ ន្ភារនន្ការ
ចម្លង 

(អព្តាសាល រ់) 

កប្មិត្ចមាង ទប  < ១ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ១ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ 
កប្មិត្ចមាង មធយម  ១ - <៣ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ 
កប្មិត្ចមាង ខាស ់ ៣ - <៥ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ២ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ 
កប្មិត្ចមាង ខាសខ់ាា ងំ ៥+ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៣ ហាៃិភ័យកប្មិត្ ៤ 
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ការកំណត់្បាៃពីកប្មិត្ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ គឺជាវចិរណកមមដ៏រងឹម្ព ំ ោបំ្ទដ ់ការ-
សលប្មចដាក់លចញៃូវវធិាៃការសមប្សប ឬចបំាច់នានា ឬការលប្ត្ៀម កខណៈទុកជាមុៃ លដីមបបី្គប់ប្គង  
ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ ឱ្យបាៃទៃ់លព   លយងតាមទសសនាទៃ ដូចខាងលប្កាម៖ 

 
• កប្មិត្ ទី១ (ទប៖ ប្បងុប្បយត័្នជាធមមតា)៖ សាថ ៃភាពនៃការឆ្ាងោ ដា ជំងឺកូវដី-១៩ ម្ពៃ

កប្មិត្ទប (ម្ពៃជាករណី ឬ ជាចលង្ហក មខាេះ) ឬសថិត្លៅលប្កាមការប្គប់ប្គងទងំប្សុង ៃិង
ប្បព័ៃធ      សុខាភិបា ម្ពៃសមត្ថភាពប្គប់ប្ោៃ់ ។ បៃតការអៃុវត្តវធិាៃការសុខាភិបា ជាមូ 
ដាឋ ៃ “៣ ការពារ ៣ កំុ” លដាយឈរល ីសាម រតី្ទទួ ខុសប្តូ្វ ៃិងពប្ងឹងអៃុលលាមភាពនៃការអៃុ
វត្តវធិាៃ-ការលៃេះ គឺជាមូ ដាឋ ៃប្គឹេះនៃការរស់លៅ ៃិងដំលណីរការសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច 
ប្បកប លដាយសុវត្ថិភាព ៃិងៃិរៃតរភាព ។  

• កប្មិត្ ទី២ (មធយម៖ បលងកីៃការប្បងុប្បយត័្ន)៖ សាថ ៃភាពនៃការឆ្ាងោ ដា ជំងឺកូវដី-១៩ 
បាៃលកីៃល ងី ប ុវៃតសថិត្លៅលប្កាមការប្គប់ប្គងបាៃ ៃិងប្បព័ៃធសុខាភិបា ម្ពៃសមត្ថភាព
ប្គប់ប្ោៃ់ ។ លទេះជាដូលចនេះកតី, កនុងសាម រតី្បុលរសកមម អាចលធវីការសលប្មចចិត្តដាក់លចញៃូវឱ្យអៃុ
វត្តៃូវវធិាៃការបវៃថមសមប្សប ៃិងចបំាច់ ជាពិលសស លៅតាមភូមិសាស្រសត ឬទីតាងំសកមមភាព
សងគម-លសដឋ-កិចចណាវដ ប្តូ្វបាៃចត់្ទុកថាប្បឈមៃឹងហាៃិភ័យខាស់នៃការឆ្ាងោ ដា  
។ វធិាៃការបវៃថមលៃេះ គបបមិីៃសូវបងកៃូវន រខំាៃ ៃិងប េះពា ់ ដ ់ការរស់លៅ ៃិងដំលណីរ
ការសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចប្បចនំថ្ៃ ។ 

• កប្មិត្ ទី៣ (ខាស់៖ ប្ពម្ពៃទុកជាមុៃ)៖ សាថ ៃភាពនៃការឆ្ាងោ ដា ជំងឺកូវដី-១៩ លៅវត្
បៃតលកីៃល ងី លហយីសមត្ថភាពនៃប្បព័ៃធសុខាភិបា កំពុងឈាៃលៅជិត្ “បនាទ ត់្ប្កហម” 
ដូលចនេះ ប្តូ្វលធវីការសលប្មចចិត្តល ីការបលងកីៃសមត្ថភាពពាបា  ៃិងវថ្ទ ំ(អោរ, វប្គ, ឱ្សថ្-
បរកិាខ រ, ឧបករណ៍លពទយ, ប្កុមប្គូលពទយ-បុគគ ិក, ភសតុភារ ជាលដីម) ៃិងការដាក់ឱ្យអៃុវត្តវធិាៃ
ការបវៃថមលទៀត្ វដ មិៃបងកៃូវន រខំាៃ ឬ ន ប េះពា ់លប្ចីៃ ដ ់ការរស់លៅ ៃិងដំលណីរការ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចប្បចនំថ្ៃ។ 

• កប្មិត្ ទី៤ (ខាស់ខាា ងំ៖ ប្បកាសអាសៃន)៖ សាថ ៃភាពនៃការឆ្ាងោ ដា ជំងឺកូវដី-១៩ លចេះវត្
បៃតលកីៃល ងីជា ំដាប់ ៃិងអាចឈាៃដ ់សាថ ៃភាពវដ មិៃអាចប្គប់ប្គងបាៃ លហយីប្បព័ៃធ
សុខាភិបា  ក៏អស់សមត្ថភាពទទួ ោ ប់រង ឬៃិយយម ាងលទៀត្ថា បាៃឈាៃដ ់ ឬហួស 
“បនាទ ត់្ប្កហម” ដូលចនេះចបំាច់ប្តូ្វលធវីការសលប្មចចិត្តដាក់ឱ្យអៃុវត្តៃូវវធិាៃការសុខាភិបា , រដឋ
បា  ៃិងវធិាៃការចបំាច់នានាលប្ចីៃវថ្មលទៀត្ វដ ម្ពៃ កខណៈ រតឹ្ត្បតិ្ ៃិងតឹ្ងវត្ង ៃិង
ប េះពា ់ធៃៃ់ធៃរដ ់ការរស់លៅ ៃិងដំលណីរការសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចចប្បចនំថ្ៃ (ឧ. ការបិទ
ខទប់) លដីមបបី្គប់ប្គងសភាពការណ៍មកវញិ ។ 

 
កំណត់្សម្ពគ  ់៖ សូចនាករខាងលប្កាមអាចប្តូ្វយកមកលប្បីប្បាស់បវៃថម សប្ម្ពប់ការតាមដាៃ

ៃិនាន ការនៃការចមាង ៃិងកប្មិត្សមត្ថភាពនៃប្បព័ៃធសុខាភិបា ៖   
• អប្តាអនកជំងឺកូវដី-១៩ ជាសេះលសបយីកនុង ១០០ ករណីវដ បាៃទទួ ការពាបា  
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• ចំៃួៃករណីជំងឺកូវដី-១៩ ថ្មី កនុងចំលណាមប្បជាជៃ ១០០.០០០នាក់  
• អប្តាវជិជម្ពៃនៃលត្សតរកលមលោគកូវដី-១៩ លៅតាមទីតាងំអលងកត្ឃ្ា លំមី  (Sentinel 

surveillance sites) កនុងរយៈលព  ១៤នថ្ៃ 
• អប្តាលប្បីប្បាស់វប្គ ICU (លដាយមិៃោប់បញ្ចូ  វប្គអនកជំងឺកូវដី-១៩) លៅមៃទីរលពទយ/
មណឌ  ពាបា  

• ចំៃួៃបុគគ ិក ICU កនុងចំលណាមប្បជាជៃ ១០0.០០០ នាក់ 
• អប្តាលប្បីប្បាស់វប្គទូលៅ (លដាយមិៃោប់បញ្ចូ  វប្គអនកជំងឺកូវដី-១៩) លៅមៃទីរលពទយ/
មណឌ  ពាបា  

• អប្តាចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 
  



  បរសិិដឋ 

ទំព័រទី 28 

ររសិដិាទ្ី៥. ព្ររែណឌ រនចចរនទ្សសព្មារ់នរៀរចំ ន្ិងអន្ុវតរខ្ន្ការសរម្មភារ 
 

នោលនៅទ្ី១. ការពារអាយុជីវតិ្ ៃិងសុវត្ថិភាពនៃការរស់លៅ ៃិងការចូ រមួកនុងសកមមភាពសងគម- 
លសដឋកិចច របស់ប្បជាព រដឋប្គប់រូប 

 

យទុ្ធសាស្តសរ  
ន្ិងវធិាន្យទុ្ធសាស្តសរ 

ការទ្ទ្លួែសុព្តវូ  
នលើការអន្វុតរ 

យុទធសាស្រសតទ១ី. រកសភាពសុាសំហគមៃ៍រងឹម្ពជំាប្បចបំ្បឆ្ងំៃងឹលមលោគកូវដី-១៩ ជាពិលសសលមលោគបំវបាងខាួៃ
ថ្មី។ 
• ជំរុញល ីកទឹកចតិ្ត ៃិងជួយសប្មួ  ឱ្យប្បជាព រដឋ មស្រៃតី 

បុគគ ិក, កមមករ-ៃិលយជតិ្ ចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-
១៩ តាមរបបចក់វ កស់ាងំ ៃងិតាមលព លវលា វដ ប្ត្ូវ
បាៃកណំត្់លដាយប្កសងួសុខាភិបា  ។  

• ប្កសួង-សាថ បៃ័, អងគភាព ៃិងប្គឹេះសាថ ៃ 
អាជីវកមម2 

• អាជ្ាធរម្ពៃសមត្ថកិចចប្គប់ ដំាប់ថាន ក់  
• គណៈកមមការចំលពាេះកិចចចកវ់ ក់សាងំកូវដី-

១៩ កនុងប្កបខណឌ ទូទងំប្បលទស (គ.វ.ក-
១៩),  

• អៃុគណៈកមមការអប់របំណតុ េះ-បណាត  ៃិង
ទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ ៃិងយៃតការពាក់
ព័ៃធ3  

• ពិៃិត្យសាថ ៃភាពចក់វ ក់សាងំរបស់អនកជំង/ឺអត្ថិ្ិជៃ
វដ មកទទ ួលសវសុខភាព ៃិងនត ់ការប្បឹកស ៃិង
ជួយសប្ម ួឱ្យបុគគ វដ មៃិបាៃចក់វ ក់សាងំលៅចក់
វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ លបីសិៃបុគគ លនាេះម្ពៃ 
 កខណៈសមបត្តសិមប្សបតាម កខណៈវៃិចិជ័យនៃការ
ចក់វ ក់សាងំ ។  

• មៃទីរលពទយ ៃិងមណឌ  សុខភាព ៃិងអនក     
នត ់លសវសុខាភិបា ឯកជៃ 

• វយត្នមាសាថ ៃភាពអប្តាប្គបដណត ប់នៃការចក់វ ក់សាងំ
តាមភូមសិាស្រសត ៃងិទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច
វដ ម្ពៃនទុេះជងំឺកូវដី-១៩ លៅ លព ប្សាវប្ជាវរកករណី/
ចលង្ហក មករណី ៃងិបញ្ចូ របាយការណ៍ពីសាថ ៃភាពចក-់
វ ក់សាងំលៅកនុងរបាយការណ៍ប្សាវប្ជាវករណី/ចលង្ហក ម    
ករណី ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការលឆ្ាីយត្បបនាទ ៃ់ៃិង

ប្សាវប្ជាវរកបុគគ នទុកលមលោគកូវដី-១៩ ៃិង
យៃតការវដ ពាក់ពៃ័ធ 

• បញ្ចូ  ការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ លៅកនុងកមម-
វធិីជាត្ិនត ថ់ាន បំង្ហក រ នៃប្កសងួសុខាភបិា  លដមីបលីឆ្ាីយ
ត្បៃឹងត្ប្មូវការនៃការចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងកូឺវដី-១៩ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• គ.វ.ក-១៩ 
• រដឋបា ោជធាៃ-ីលខត្ត 
• យៃតការវដ ម្ពៃការពាក់ព័ៃធ 

 
2 ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម  ទងំកនុងវស័ិយសាធារណៈ ៃិងឯកជៃ 
3 យៃតការវដ ម្ពៃការពាក់ព័ៃធ ោប់បញ្ចូ  ទងំ គណៈកមមការ, អៃុគណៈកមមការ ៃិងយៃតការនានាចំណុេះឱ្យ គ.ប.ក ៃិង/ឬ គ.អ.ក 
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ដូស ជំរុញ ជាបៃតបនាទ ប ់តាមការចបំាច់កនុងលព         
អនាគត្ ។  

• បំវ ងប្បព័ៃធកត្់ប្តាចក់វ កស់ាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩
(vaccine.gov.kh) ឱ្យលៅជា “ប្បព័ៃធប្គប់ប្គងការចក់ 
វ ក់សាងំ” លដាយោប់បបញ្ចូ  ទងំវ ក់សាងំវដ ម្ពៃលៅ
កនុងបញ្ជ ីវ កស់ាងំនៃកមមវធិីជាត្ិនត ់ថាន បំង្ហក រ ។ ប្បពៃ័ធលៃេះ
ប្ត្ូវដាក់ឱ្យលប្បីប្បាស់ទងំកនុងវសិ័យសុខាភិបា             
សាធារណៈ ៃិងឯកជៃ ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• គ.វ.ក-១៩, អៃុគណៈកមមការបលចចកវទិា

ៃិងទិៃនៃ័យ ៃងិយៃតការពាកព់័ៃធ 

យុទធសាស្រសតទ២ី. តាមដាៃ វយត្នមា ៃិងសកិសប្សាវប្ជាវអពំីប្បសិទធភាពនៃវ កស់ាងំកូវដី-១៩ លដីមបោីបំ្ទដ ់ការ
ពិៃិត្យវកសប្មួ យុទធសាស្រសតចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ ឬវធិាៃការពាកព់័ៃធចបំាចន់ានា។ 
• តាមដាៃៃនិាន ការវវិត្តនៃលមលោគកូវដី-១៩ បំវបាងខាួៃថ្ម ី

វដ ម្ពៃសមត្ថភាពបផំ្លា ញប្បសិទធភាពវ ក់សាងំ ៃិងបងក
ភាពធៃៃធ់ៃរដ ជ់ំង ឺ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា /ប្កុមការង្ហរជំនាញ 
• គ.វ.ក-១៩, អៃុគណៈកមមការលសវមៃទីរ

ពិលសាធៃ៍ ៃិងយៃតការពាកព់ៃ័ធ 
• រដឋបា ោជធាៃ-ីលខត្ត  

• លធវីការប្សាវប្ជាវឯកសារ/របបគំលហញីវបបវទិាសាស្រសត   
សតីពីរបបចក់វ ក់សាងំ, ប្បសទិធភាព ៃិងភាពសុាសំហ-  
គមៃ ៍។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា /ប្កុមការង្ហរជំនាញ 
• គ.វ.ក-១៩ ៃិងយៃតការពាកព់ៃ័ធ  

• លរៀបចំ ៃិងលធវកីារសិកសប្សាវប្ជាវពីប្បសទិធភាពនៃវ ក់-
សាងំប្បឆ្ងំៃឹងជំងឺកូវដី-១៩  លៅកនុងបរបិទកមាុជា ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា /ប្កុមការង្ហរជំនាញ 
• គ.វ.ក-១៩ ៃិងយៃតការពាកព់ៃ័ធ  

យុទធសាស្រសតទី៣. រកសការប្បាប្ស័យទកទ់ងហាៃភិ័យ ៃងិទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ ប្បកបលដាយប្បសទិធភាព ៃិង
ទៃ់លព  ជាពិលសសកនុងករណីម្ពៃការឆ្ាងោ ដា  កនុងប្ទង់ប្ទយធ។ំ   
• ល ីកកមាស់ការយ ់ដឹង ៃិងការអៃុវត្តរបស់ប្បជាព រដឋ 

ៃិងសាធារណជៃ អពំីរលបៀបរស់លៅតាមគៃាងប្បប្កត្ី
ភាពថ្ម ីឱ្យកាា យជាទម្ពា ប់ធមមតា ដូចជា វធិាៃ “៣ ការពារ 
កុំ ៣ ”, ការលប្បីប្បាស់ QR Code (STOP-COVID-19) 
ជាលដីម ជាពិលសស លៅកនុងសាថ ៃភាពវដ ការឆ្ាងោ 
ដា នៃជងំឺកូវដី-១៩ លៅវត្ជាហាៃិភ័យចមបងនៃសុខ
ភាពសាធារណៈ ។  

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ អងគភាពពាកព់័ៃធ 
• រដឋបា ោជធាៃ-ីលខត្ត, អាជ្ាធរម្ពៃសមត្ថ-

កិចចពាកព់័ៃធ 
• អៃុគណៈកមមការអប់រ ំបណតុ េះបណាត   ៃិង

ទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ/ពប្ងឹងការអៃុវត្ត
ចាប់ ៃិងយៃតការពាក់ព័ៃធ 

• នត ់ព័ត្៌ាម្ពៃ ឬសារចបំាច់នានា ចាស់លាស់  ៃងិលដាយ
ត្ម្ពា ភាព តាមរយៈបណាត ញនសពវនសយសងគម ឬបណាត ញ
សហគមៃ៍វដ គួរឱ្យទុកចិត្ត លដីមបបីលងកីៃភាពលជឿជាក់
ល ីការប្គប់ប្គងវបិត្តិនៃជំងឺកូវដី-១៩ របស់ោជរដាឋ ភ-ិ    
បា  ។  

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ អងគភាពពាកព់័ៃធ 
• រដឋបា ោជធាៃ-ីលខត្ត, អាជ្ាធរម្ពៃសមត្ថ-

កិចចពាកព់័ៃធ 
• អៃុគណៈកមមការអប់រ ំបណតុ េះបណាត  ៃិង

ទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ ៃិងយៃតការពាក-់
ព័ៃធ 
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• ប្គប់ប្គងពត័្៌ាម្ពៃមិៃចាសល់ាស់ ៃងិព័ត្៌ាម្ពៃវកាងកាា យ 
វដ លធវីឱ្យសាធារណជៃម្ពៃការភ័ៃតប្ច  ំឬភ័យខាា ច  
ៃិងចត្់វធិាៃការលឆ្ាីយត្ប ឬ ុបបំបាត្់ឱ្យទៃ់លព  ។  

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ អងគភាពពាកព់័ៃធ  
• រដឋបា ោជធាៃ-ីលខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការអប់រ ំបណតុ េះបណាត   ៃិង

ទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ ៃិងយៃតការពាក-់
ព័ៃធ 

• ពប្ងីកការលប្បីប្បាស់បលចចកវទិាព័ត្៌ាម្ពៃ/ឌ្ីជថី្  លដមីបី
បលងកីៃប្បសិទធភាពនៃការប្បាប្ស័យទកទ់ងហាៃភិ័យ ៃងិ
ទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ ។ 

• ប្កសួង-សាថ បៃ័, អងគភាព, ប្គេឹះសាថ ៃ ៃិង      
អាជីវកមម 

• រដឋបា ថាន ក់លប្កាមជាត្ ិ
• អៃុគណៈកមមការអប់រ ំបណតុ េះបណាត  ៃិង

ទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ/ បលចចកវទិា ៃិង
ទិៃនៃ័យ ៃិងយៃតការពាកព់័ៃធ 

យុទធសាស្រសតទ៤ី៖ ពប្ងឹងអៃុលលាមភាព នៃការអៃុវត្តវធិាៃសុវត្ថិភាព, វធិាៃការសុខាភិបា  រដឋបា  ៃិងចាប់ លៅ
កនុងសហគមៃ ៍ៃិងទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច។  

• តាមដាៃប្ត្តួ្ពិៃតិ្យ ៃិងលធវីអធិការកិចច/អភបិា កចិច
អៃុលលាមភាពនៃការអៃុវត្តវធិាៃការ លៅកវៃាងលធវីការ/ទ-ី
តាងំនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច លដមីបលីធវីការវក មអឱ្យ
បាៃទៃ់លព  កនុងករណីវដ ការអៃុវត្តលៅមិៃទៃ ់
ប្គប់ប្ោៃ់ ។  

• ប្កសួង-សាថ បៃ័, អងគភាពវដ ពាក់ពៃ័ធ  
• រដឋបា ថាន ក់លប្កាមជាត្ ិ 
• អៃុគណៈកមមការពប្ងងឹការអៃុវត្តចាប់ 

ៃិងយៃតការពាក់ពៃ័ធ 

• ជំរុញសហគមៃ៍ ៃិងសាធារណជៃ ឱ្យចូ រមួយ ង
សកមមកនុងសាម រត្ទីទ ួខុសប្ត្វូ កនុងការពប្ងងឹអៃុលលាម
ភាពនៃការអៃុវត្តវធិាៃសុវត្ថភិាព លៅកនុងសហគមៃ៍ ៃិង
តាមទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច តាមរយៈការ
ប្គប់ប្គងការប្បាប្ស័យទក់ទងោន  ៃិងទំនាកទ់ំៃងសាធា-
រណៈវដ ម្ពៃកនុងសហគមៃ ៍ៃិងទីតាងំសកមមភាព
សងគម-លសដឋកិចចដូចជា ប្កមុប្ទប្ទង់សុខភាពភូមិ, ការចុេះ
នត ់លសវសុខាភិបា តាមមូ ដាឋ ៃ ប្បព័ៃធ Hot lines 
ជាលដីម ។  

• ប្កសួង-សាថ បៃ័, អងគភាព, ប្គេឹះសាថ ៃ ៃិង    
អាជីវកមម 

• រដឋបា ថាន ក់លប្កាមជាត្ ិ
• អៃុគណៈកមមការអប់រ ំបណតុ េះបណាត  ៃិង

ទំនាក់ទៃំងសាធារណៈ ៃិងយៃតការពាក-់
ព័ៃធនានា 

• បណាត ញនសពវនសយ 

 
នោលនៅទ្ី២. ពប្ងឹងសមត្ថភាពសនូ នៃប្បព័ៃធសុខាភិបា  លដីមបបីង្ហក រ ៃិងប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា 
ជំងឺកូវដី-១៩ នង ៃិងនត ់លសវសុខាភិបា ជាសារវៃ័តជាប្បចនំង។ 

យទុ្ធសាស្តសរ 
ន្ិងវធិាន្យទុ្ធសាស្តសរ 

ការទ្ទ្លួែសុព្តវូ 
នលើការអន្វុតរ 

យុទធសាស្រសតទ៥ី. ប្គប់ប្គងប្ចកលចញ-ចូ ប្បលទស លដីមបទីប់សាក ត្់ការនាចូំ លមលោគកូវដី-១៩ បំវបាងខាួៃថ្មី វដ 
អាចបំផ្លា ញប្បសិទធភាពវ កស់ាងំ ៃងិបងកលប្ោេះថាន កក់ាចសាហាវឆ្ាងចូ កនុងសហគមៃ៍ ។ ។  
• លធវីបចចុបបៃនភាពលោ ការណ៍សប្ម្ពប់អនកដំលណីរលប្ដប្បលទស

ចូ មកកនុងប្បលទសកមាុជា ប្សបតាមសាថ ៃការណ៍វវិត្តកនុង
• ប្កសួងសុខាភិបា   
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ត្ំបៃ់ ឬកនុងសក លលាក ដូចជាការល ចល ងីនៃលមលោគ
បំវបាងខាួៃថ្មីវដ កាចសាហាវ ៃិនាន ការនៃការឆ្ាងោ ដា  
សាថ ៃភាពនៃវ ក់សាងំ  ជាលដមី ។  

• អៃុគណៈកមមការប្គប់ប្គងប្ចកទវ រ
លចញ-ចូ ប្បលទស ៃងិការលធវចីតាត  -ី
ស័ក ៃងិយៃតការវដ ម្ពៃការពាក់ព័ៃធ 

• ពប្ងឹងការង្ហរចតាត  សីក័លៅតាមប្ចកទវ រលចញ-ចូ ប្បលទស 
(នាូវអាកាស, នាូវលោក ៃិងនាូវទឹក) លដាយលធវីការពិៃិត្យ/លធវី
អធិការកិចចល ីយៃយៃតដកឹជញ្ជូ ៃ ៃិងពៃិិត្យអនកលបីកបរ/ប្កមុ
នាវកិ លដីមបវីសវងរកសញ្ជញ ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈ, ការ
បងកលោគ ឬការចមាងនៃជំងឆឺ្ាង ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត/ប្កុមមស្រៃតីចតាត -

 សី័កលៅតាមប្ចកទវ រលចញ-ចូ 
ប្បលទស 

• អៃុគណៈកមមការប្គប់ប្គងប្ចកទវ រ
លចញ-ចូ ប្បលទសៃិងការលធវចីតាត  -ី
ស័ក 

• លធវីលត្សតវភិាគរកប្បលភទវរុីសកូវដី-១៩បំវបាងខាួៃថ្មី (Genome 
Sequencing) ៃងិចត្់វធិាៃការសមប្សបនានា លដីមបទីប់
សាក ត្់ការចមាងចូ កនុងសហគមៃ៍ ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• អៃុគណៈកមមការលសវមៃទីរពិលសាធៃ៍ 

ៃិងយៃតការពាក់ពៃ័ធ  
យុទធសាស្រសតទ៦ី. បង្ហក រ, កាត្ប់ៃថយ ៃិងប្គប់ប្គងការនទុេះឆ្ាងោ ដា លៅតាមទតីាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច 
ប្ពមទងំកាត្់បណាត ញចមាងពីសហគមៃ៍មួយ លៅសហគមៃ៍មួយលទៀត្ ។ 
• តាមដាៃ ៃិងវយត្នមាហាៃិភយ័សុខភាពសាធារណៈ ជា

ប្បច ំលដាយលប្បីប្បាស់ព័ត្៌ាម្ពៃពីប្បភពចប្មេុះ លដាយោប់
បញ្ចូ  ទងំការចុេះលធវីអលងកត្ផ្លទ  ់លៅកនុងភូមសិាស្រសត/ទីតាងំ
វដ ម្ពៃនទុេះការចមាង លដីមបដីាក់លចញៃូវវធិាៃការលឆ្ាីយត្ប 
ចំលោ លៅ ៃិងទៃ់លព  ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត ប្កុង-ប្សុក-ខណឌ  
• អៃុគណៈកមមការវយត្នមា, វនៃការ 

ៃិងយុទធសាស្រសត/លឆ្ាីយត្បបនាទ ៃ់ៃិង
ប្សាវប្ជាវរកបុគគ នទុកលមលោគកូវដី-១៩ 
ៃិងយៃតការវដ ម្ពៃការពាកព់័ៃធ 

• តាមដាៃ ៃិងវយត្នមាសមត្ថភាពមៃទីរលពទយ/មណឌ  ពាបា 
ជាប្បច ំៃងិលរៀបចំ /លធវីបចចុបបៃនភាពវនៃការលប្ត្ៀម បប្មុង
ធៃធាៃចបំាច់នានា ដូចជា អោរ, ឱ្សថ្-បរកិាខ រ, ឧបករណ៍
លពទយ/សលស្រង្ហគ េះ, ប្គូលពទយ-បុគគ ិក ជាលដមីលដីមបលីឆ្ាយីត្បៃងឹ
ត្ប្មូវការនៃលសវពាបា  ៃងិវថ្ទ ំជាពិលសសលសវសលស្រង្ហគ េះ
បនាទ ៃ់កប្មតិ្មធយមៃិងធៃៃ់ ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា /វយត្នមាវនៃការៃងិយុទធ-
សាស្រសត/នគត្់នគង់ៃិងហរិញ្ញវត្ថុ/សាងសង់
ៃិងជួសជុ  ៃិងយៃតការពាកព់័ៃធ 

• រកសភាពបុលរសកមម ៃងិសកមម នៃប្បព័ៃធអលងកត្តាមដាៃ ទងំ
ជំងឺកូវដី-១៩ ជងំឺនាូវដលងាីមវននកខាងលប្កាមប្សួចប្សាវ ៃិងជងំឺ
រលាកសួត្ លៅថាន កជ់ាត្ិ ៃងិថាន ក់លប្កាមជាត្ិ ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• យៃតការពាកព់័ៃធ 

• រកសភាពបុលរសកមម ៃងិសកមម នៃប្បព័ៃធប្គប់ប្គងឧបបត្តិលហតុ្
លដីមបលីធវីការសប្មបសប្មួ ម្ពៃប្បសិទធភាពរវងថាន ក់ជាត្ិ ៃងិ
ថាន ក់លប្កាមជាត្ិ កនុងការដាក់លចញៃូវវធិាៃការលឆ្ាីយត្បលៅ
លព ម្ពៃការនទុេះឆ្ាងប្ទង់ប្ទយធំ ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• យៃតការពាកព់័ៃធ 

• បលងកីៃសមត្ថភាព ៃិងកិចចដំលណីរការនៃប្បព័ៃធ hotline លដមីបី
ជូៃដណឹំង ឬនត ់ការវណនាចំបំាច់នានា ៃិងទទួ ព័ត្៌ាម្ពៃ/

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
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ការោយការណ៍ពីសាធារណជៃ បាៃទូ ំទូលាយ ៃងិទៃ់
លព  លដាយលប្បីប្បាស់បលចចកវទិាព័ត្៌ាម្ពៃ/ឌ្ជីីថ្  ។ 

• អៃុគណៈកមមការបលចចកវទិាៃងិ
ទិៃនៃ័យៃិងយៃតការវដ ម្ពៃការពាក់-
ព័ៃធ 

• ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងប្បព័ៃធពត័្៌ាម្ពៃសុខាភិបា  ៃិងប្បព័ៃធ 
ោយការណ៍ លៅប្គប់ ដំាបថ់ាន ក់ លដីមបបី្បមូ ទិៃនៃ័យ/
ព័ត្៌ាម្ពៃប្ត្មឹប្ត្ូវ គួរទុកចតិ្ត ៃងិទៃ់លព  សប្ម្ពប់ការតាម
ដាៃៃិងវយត្នមាសាថ ៃការណ៍វវិត្តនៃជំងឺកូវដី-១៩ លដាយោប់
បញ្ចូ  ទងំហាៃិភយ័ៃិងសមត្ថភាពប្បពៃ័ធសុខាភិបា  ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត  
• អៃុគណៈកមមការបលចចកវទិាៃងិ

ទិៃនៃ័យ-គ.អ.ប. ៃិងយៃតការវដ ម្ពៃ
ការពាក់ព័ៃធ 

• បលងកីៃសមត្ថភាពមៃទីរពិលសាធៃ៍ កនុងការលធវីលត្សតរកលមលោគ     
កូវដី-១៩ ជាពិលសស កនុងករណីម្ពៃការនទុេះ កនុងប្ទង់ប្ទយធំ
លៅកនុងទីកវៃាងការង្ហរ/ទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកចិច ៃងិ
សហគមៃ៍ ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា     
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការលសវមៃទីរពិលសាធៃ៍ 

ៃិងយៃតការវដ ម្ពៃការពាកព់័ៃធ 
• លធវីលត្សតល ីោ ់ករណីសងសយ័ទងំអស់ ឱ្យបាៃល ឿៃកនុងទី

កវៃាងការង្ហរ/ទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ឬភូមិសាស្រសត
វដ នទុេះជំងកូឺវដី-១៩ លដីមបកីណំត្់រកករណីវជិជម្ពៃឱ្យបាៃ
ល ឿៃ ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា   
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត  
• អៃុគណៈកមមការលឆ្ាីយត្បបនាទ ៃ់ ៃិង

ប្សាវប្ជាវរកបុគគ នទុកលមលោគកូវដី-១៩
ៃិងយៃតការពាក់ពៃ័ធ  

• រដឋបា /សហគមៃ/៍ប្បធាៃ/ម្ពច ស់ទ-ី
កវៃាងការង្ហរ/ទីតាងំសកមមភាពសងគម-
លសដឋកិចច ប្ត្ូវចូ រមួសហការជាមួយ
រដឋបា សុខាភិបា  

• ប្សាវប្ជាវរកល ញីឱ្យបាៃឆ្ប់ករណី/ចលង្ហក មករណីជងំឺកូវដី-
១៩ ៃិងលឆ្ាយីត្បឱ្យបាៃរហ័ស ៃិងចំលោ លៅ លដីមបទីប់-
សាក ត្់ ៃងិប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា  ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត ៃងិអាជ្ាធរម្ពៃ

សមត្ថកចិចពាកព់័ៃធ 
• អៃុគណៈកមមការលឆ្ាីយត្បបនាទ ៃ់ ៃិង

ប្សាវប្ជាវរកបុគគ នទុកលមលោគកូវដី-១៩
ៃិងយៃតការវដ ម្ពៃការពាកព់័ៃធ 

• វសវងរកអនកប េះពា ់ ជាមួយអនកជំងឺកូវដី-១៩ ឱ្យបាៃល ឿៃ 
ៃិងដាកឱ់្យលធវីចតាត  សី័កលៅនទេះ ឬលៅមណឌ  ចតាត  សីក័ 
អៃុលលាមតាមៃតី្ិវធិីប្បត្បិត្តសិតង់ដារ ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា   
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត ៃងិអាជ្ាធរម្ពៃ

សមត្ថកចិចពាកព់័ៃធ 
• អៃុគណៈកមមការលឆ្ាីយត្បបនាទ ៃ់ ៃិង

ប្សាវប្ជាវរកបុគគ នទុកលមលោគកូវដី-១៩
ៃិងយៃតការវដ ម្ពៃការពាកព់័ៃធ 

• នត ់ការោបំ្ទវននកបលចចកលទស/គាីៃកិ លដាយោបប់ញ្ចូ  ទងំ
ការោពំារវននកសុខភាពនាូវចិត្ត ដ ់មណឌ  /សណាឋ ោរចតាត -
 សី័ក ៃិងតាមនទេះ ៃិងតាមដាៃប្ត្ួត្ពៃិិត្យអៃុលលាមភាពនៃ
ការអៃុវត្តៃតី្ិវធិីប្បត្ិបត្តសិតងដ់ារ ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា   
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
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• អៃុគណៈកមមការប្គប់ប្គងប្ចកទវ រ
លចញ-ចូ ប្បលទស ៃិងការលធវីចតាត  -ី
ស័ក/បលចចកលទសៃងិពាបា   

យុទធសាស្រសតទ៧ី. បលងកីៃសមត្ថភាពនត ់លសវបង្ហក រ, លសវលធវីលោគវៃិិច័ឆយ, ពាបា  ៃិងវថ្ទ ំវដ ម្ពៃគុណភាព, 
សុវត្ថិភាព ៃិងប្បសិទធភាព ជាពិលសសកនុងករណីម្ពៃការនទុេះឆ្ាងោ ដា នៃជងំឺកូវដី-១៩ កនុងប្ទង់ប្ទយធំ វដ 
នាឱំ្យលកីៃល ងីៃូវការធាា កខ់ាួៃឈធឺៃៃ់ធៃរ ៃិងការបាត្់បងអ់ាយុជីវតិ្។ 
• សវេះវសវងរកឱ្សថ្វដ សកតសិិទធ វធិសីាស្រសតពាបា /បលចចក-

វទិាថ្មី វដ ម្ពៃប្បសិទធភាពខាស់ សប្ម្ពបក់ារពាបា  ៃិង
វថ្ទអំនកជងំឺកូវដី-១៩ ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា   
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា  
• វសិ័យឯកជៃ 

• លធវីបចចុបបៃនភាព ៃិងអៃុវត្តៃីត្ិវធិីប្បត្បិត្តសិតង់ដារ សតកីារ
ពាបា  ៃងិវថ្ទជំងំឺកូវដី-១៩ តាមការចបំាច់ ។  

• ប្កសួងសុខាភិបា   
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា   
• នត ់ការោបំ្ទវននកបលចចកលទស/គាីៃកិ លដាយោប់បញ្ចូ  ទងំ

ការោពំារវននកសុខភាពនាូវចិត្ត ដ ់លៅមៃទីរលពទយ/មណឌ  
ពាបា រដឋ/ឯកជៃ ៃិងតាមនទេះ ៃិងតាមដាៃប្ត្ួត្ពៃិតិ្យ
អៃុលលាមភាពនៃការអៃុវត្តៃតី្ិវធិីប្បត្ិបត្តិសតង់ដារ ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត  
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា   
• តាមដាៃការអៃុវត្តវធិាៃបង្ហក រ ៃិងប្គប់ប្គងការឆ្ាងលោគ លៅ

មូ ដាឋ ៃសុខាភិបា សាធារណៈ ៃិងឯកជៃ លដីមបទីបស់ាក ត្់
ជំងឺឆ្ាងនានា ជាពិលសសជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត  
• យៃតការវដ ម្ពៃការពាក់ព័ៃធ  

• ពប្ងឹងប្បពៃ័ធបញ្ជូ ៃ ទងំអនកជំងឺទូលៅ ទងំអនកជងំឺកូវដី-១៩ 
វដ លៅសប្ម្ពកពាបា តាមនទេះ/សណាឋ ោរ/លសវឯកជៃ 
លដាយលប្ត្ៀម រថ្យៃតគិលាៃសលស្រង្ហគ េះវដ ម្ពៃឧបករណ៍ 
បរកិាខ រលពទយ មលធាបាយទនំាក់ទំៃង ៃងិប្កុមប្គូលពទយ-
បុគគ ិក សប្ម្ពប់ការបញ្ជូ ៃអនកជំងឺឱ្យបាៃឆ្ប ់។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា   
• អនកនត ់លសវសុខាភិបា ឯកជៃ 

• រកសការនត ់លសវពាបា  ៃងិវថ្ទជំាសារវៃត ជាប្បច ំ(លប្ដ
ពីលសវពាបា ៃិងវថ្ទអំនកជំងឺកូវដី-១៩) ដ ់ប្បជាព រដឋ
ទូលៅ ជាពិលសស លៅកនុងករណីវដ ម្ពៃការនទុេះឆ្ាងោ ដា 
ជំងឺកូវដី-១៩ កនុងប្ទង់ប្ទយធំ។ 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា /នគត្់នគង់ហរិញ្ញវត្ថុ  
• បលងកីៃការវៃិិលយគល ីការលប្បបី្បាស់បលចចកវទិាព័ត្៌ាម្ពៃ/ឌ្ីជ-ី

ថ្  ដូចជា កមមវធិទូីរស័ពទនដ (Mobile App) ជាប្បពៃ័ធោយ
ការណ៍អពំីសាថ ៃភាពសុខភាពបុគគ ៃិងប្បពៃ័ធលអ ចិប្ត្ូៃិក 
(telemedicine) សប្ម្ពប់ការពិលប្ោេះជំងៃឺិង/ឬនត ក់ារ
ពាបា ពចីម្ពៃ យ ៃិងការប្បាប្ស័យទកទ់ងវននកបលចចកលទស/
គាីៃិក រវងមៃទីរលពទយថាន ក់ជាត្ ិៃិងថាន ក់ោជធាៃី-លខត្ត។ 

 

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• មៃទីរលពទយជាត្ ិ
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា /បលចចកវទិាៃិងទៃិនៃយ័  
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យុទធសាស្រសតទ៨ី. កសាងភាពជានដគូរវងវននកសាធារណៈ ៃិងឯកជៃ កនុងការល ីកកមាស់លសវ បង្ហក រ ពាបា  
ៃិងវថ្ទអំនកជំងកូឺវដី-១៩ លដាយឈរល ីលោ ការណ៍នៃតុ្ យភាព រវងន ប្បលយជៃ៍សុខភាពសាធារណៈ ៃិង
ធុរកិចច ។ 
• ពប្ងីកបណាត ញពាបា អនកជងំឺកូវដី-១៩ លៅកនុងវសិ័យឯក-

ជៃ ៃិងធានាៃូវគុណភាព សុវត្ថិភាព ៃងិសកតសិិទធិភាពនៃការ
ពាបា ៃងិវថ្ទ។ំ  

• ប្កសួងសុខាភិបា  
• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា   
• នត ់ការោបំ្ទ ៃិងលបកីទូលាយដ ់លសវសុខាភិបា ឯកជៃ 

ចូ រមួឱ្យបាៃលពញល ញល កីារនគត្់នគងឱ់្សថ្-បរកិាខ រ ៃិង   
បលចចកវទិាថ្មសីប្ម្ពប់ការពាបា ជំងកូឺវដី-១៩ ៃងិការចក់ 
វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺកូវដី-១៩ កនុងនថ្ាសមរមយ ។ 

•  ប្កសួងសុខាភិបា , ប្កសួង-សាថ ប័ៃ
ពាក់ព័ៃធ 

• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការបលចចកលទសៃិង

ពាបា /នគត្់នគង់ហរិញ្ញវត្ថុ ៃងិ គ.វ.ក-
១៩  

• យៃតការវដ ម្ពៃការពាក់ព័ៃធ លដាយ
ោប់បញ្ចូ  ទងំយៃតការរវងរដឋ-ឯកជៃ 

• វយត្នមាពីសកាត ៃុព ភាពនៃវសិ័យឯកជៃកនុងការវៃិិលយគ
ល ីការន តិ្កនុងប្សុកៃូវន តិ្ន លវជជសាស្រសតវដ ជាត្ប្មវូ-
ការចបំាច់សប្ម្ពប់ការបង្ហក រពាបា  ៃិងវថ្ទអំនកជំងឺកូវដី-
១៩ ដូចជាឱ្សថ្,សម្ពភ រៈ ៃងិបរកិាខ រលពទយ ជាលដីម ប្សបតាម
ឧត្តម្ពៃុភាពនៃការន ិត្ (Good Manufacturing 
Practices)។ 

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ ៃិងយៃតការវដ ម្ពៃ
ការពាក់ព័ៃធលដាយោប់បញ្ចូ  ទងំយៃត
ការរវងរដឋ-ឯកជៃ  

 
នោលនៅទ្ី៣. រកសកិចចដំលណីរការល ងីវញិនៃសកមមភាពសងគម-លសដឋកិចច ប្បកបលដាយសុវត្ថិភាព ៃិង
ៃិរៃតរភាព 
 

យទុ្ធសាស្តសរ  
ន្ិងវធិាន្យទុ្ធសាស្តសរ 

ការទ្ទ្លួែសុព្តវូនលើ 
 ការអន្វុតរ 

យុទធសាស្រសតទ៩ី. បង្ហក រ ៃិងប្គប់ប្គងការឆ្ាងោ ដា នៃជងំឺកូវដី-១៩ ប្ពមទងំការនទុេះឆ្ាងោ ដា តាមទីតាងំ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកចិច កនុងវសិ័យ ៃងិអៃុវសិ័យៃមីួយៗ ។ 
• ការលរៀបចំ ៃិងអៃុវត្តវនៃការយុទធសាស្រសត ឬវនៃការ

សកមមភាព ឬវនៃទីបង្ហា ញនាូវសប្ម្ពប់ការលបកីដំលណីរការ
ល ងីវញិ តាមវលិសសភាពនៃវសិ័យ ឬអៃុវសិ័យ ឬប្បលភទ
សកមមភាពសងគមលសដឋកិចច។ 

• ប្កសួង-សាថ ប័ៃទទ ួបៃទុកតាមវសិ័យ/
អៃុវសិ័យ 

• អៃុគណៈកមមការវយត្នមា វនៃការ 
ៃិងយុទធសាស្រសត ៃងិយៃតការវដ ពាក់-
ព័ៃធ 
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• សប្មបវធិាៃសុវត្ិថភាព ប្សបតាមសាថ ៃភាពវប្បប្ប ួនៃកប្មិត្
ហាៃិភ័យសុខភាពសាធារណៈវដ ប្ត្ូវបាៃជូៃដណឹំងលដាយ
ប្កសួង-សាថ បៃ័សាធារណៈ ឬអាជ្ាធរម្ពៃសមត្ថកិចច។ 

• សាមីប្កសងួ-សាថ បៃ័, អងគភាព, 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម 

• លរៀបចំ ៃិងអៃុវត្តវធិាៃសុវត្ថភិាព ៃិងប្គប់ប្គងហាៃិភយ័លៅ
ៃឹង   កវៃាង ឬៃីត្ិវធិីប្បត្ិបត្តសិតង់ដារ ។ វធិាៃសុវត្ថិភាព ៃងិ
ប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ ឬៃីត្ិវធិីប្បត្ិបត្តសិតង់ដារទងំលនាេះ ប្ត្ូវ
ពិៃិត្យៃងិលធវីការវកសប្មួ  តាមសាថ ៃភាពជាក់វសតង ។  

• សាមីប្កសងួ-សាថ បៃ័ អងគភាព 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម 

• រកសបរសិាថ ៃអនាម័យ អជាប្បចកំនុងទកីវៃាងលធវកីារ/ទតីាងំ
សកមមភាពសងគម-លសដឋកចិច ៃងិបរលិវណជុំវញិ ដូចជា លាង
សម្ពអ ត្ បាញ់ទឹកសម្ពា ប់លមលោគ រកសពៃាឺ ៃិងចរៃតខយ ់លចញ-
ចូ ប្គប់ប្ោៃ់ ជាលដមី ។ 

• សាមីប្កសងួ-សាថ ប័ៃ អងគភាព 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម 

• អៃុគណៈកមមការប្គប់ប្គង ៃងិ
ចត្់វចងសាកសពអនកជំងឺកូវដី-១៩ 

• វយត្នមាហាៃិភយ័នៃការឆ្ាងលៅកនុងទីតាងំ ៃងិសប្មបវធិាៃ
សុវត្ថិភាពវដ កពុំងប្ត្ូវបាៃអៃុវត្ត ប្សបតាម ទធន នៃការ
វយត្នមា ។ កនុងករណីចបំាចអ់ាចភាជ ប់វធិាៃសុវត្ថភិាពជាមយួ
ៃឹងវធិាៃរដឋបា  ៃិងវធិាៃសុវត្ថិភាពការង្ហរ(ដូចជាការលប្ប-ី
ប្បាស់ឧបករណ៍ការពារខាួៃ (PPE) ។  

• សាមីប្កសងួ-សាថ ប័ៃ អងគភាព 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម 

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ទទ ួបៃទុកវសិ័យ/អៃុ-       
វសិ័យ 

• អៃុគណៈកមមការលឆ្ាីយត្បបនាទ ៃ់ ៃិង
ប្សាវប្ជាវរកបុគគ នទុកលមលោគកូវដី-១៩  

• តាមដាៃប្ត្តួ្ពិៃតិ្យអៃុលលាមភាពនៃការអៃុវត្តវធិាៃសុវត្ថ-ិ
ភាពលៅកនុងទីកវៃាងលធវីការ/ទតីាងំសកមមភាពសកមមភាព
សងគម-លសដឋកិចច លដមីបលីធវីការវក មអឱ្យបាៃទៃ់លព លវលា 
លបីសិៃការអៃុវត្តវធិាៃការលៅមិៃទៃ់ប្គប់ប្ោៃ់ ។ 

• សាមីប្កសងួ-សាថ ប័ៃ អងគភាព 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម 

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ទទ ួបៃទុកវសិ័យ/អៃុ-       
វសិ័យ 

• រដឋបា ោជធាៃី-លខត្ត 
• អៃុគណៈកមមការពប្ងងឹការអៃុវត្តចាប់  

• លរៀបចំវនៃការប្គប់ប្គងហាៃភិ័យទុកជាមុៃ សប្ម្ពប់លធវកីារ
ផ្លា ស់បតូរវធិាៃការលឆ្ាីយត្បជាបនាទ ៃ់ លៅលព រកល ញីម្ពៃ
ការចមាងលៅកនុងកវៃាងលធវីការ/ទីតាងំសកមមភាពសកមមភាព
សងគម-លសដឋកិចច ។  

• សាមីប្កសងួ-សាថ ប័ៃ អងគភាព 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម 

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ទទ ួបៃទុកវសិ័យ/អៃុ-       
វសិ័យ, ៃិងអៃុគណៈកមមការលឆ្ាីយត្ប
បនាទ ៃ់ៃងិប្សាវប្ជាវរកបុគគ នទុកលម-
លោគកូវដី-១៩/អៃុគណៈកមមការវយ-
ត្នមា វនៃការ ៃិងយុទធសាស្រសត  

យុទធសាស្រសតទ១ី០. ការពារមស្រៃតី, បុគគ ិក, កមមករ-ៃិលយជតិ្ ប្ពមទងំអត្ថិ្ិជៃ ពីហាៃភិ័យនៃការឆ្ាងោ ដា 
នៃជំងឺកូវដី-១៩ ។ 
• នត ់ការអប់រ ំៃិងបណតុ េះបណាត  ដ ់មស្រៃត ីបុគគ ិក, កមមករ-

ៃិលយជិត្ឱ្យបាៃយ ច់ាស់ ៃិងអៃុវត្តវធិាៃសុវត្ថិភាព ៃិង
ប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ ឬ ៃីត្ិវធិីប្បត្ិបត្តសិតង់ដារ លដាយសាម រត្ី
ទទួ ខុសប្ត្ូវ។  

• សាមីប្កសងួ-សាថ បៃ័, អងគភាព, 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម អៃុវត្ត 

• ប្កសួង-សាថ បៃ័ទទ ួបៃទុកវសិ័យ/អៃុ-       
វសិ័យ ៃិងយៃតការវដ ពាកព់័ៃធ 
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• សប្មបសប្មួ ឱ្យបុគគ វដ មិៃបាៃចក់វ ក់សាងំបង្ហក រជំងឺ
កូវដី-១៩លដាយសារវត្បញ្ជា សុខភាពអាចបំលពញការង្ហរបាៃ
នង ៃិងរកសបាៃសុវត្ថិភាពកនុងកវៃាងលធវកីារ/ទតីាងំនង ដូចជា
លធវីការពីនទេះតាមប្បព័ៃធលអ ចិប្ត្ូៃិក ពាក់ម្ព សក់នុងលព មក
លធវីការ រកសគម្ពា ត្បុគគ  អៃុវត្តភារកិចចវដ មៃិត្ប្មូវឱ្យជួប
ផ្លទ  ់ជាមយួអត្ថិ្ិជៃ ឬជួបញឹកញាប់ជាមួយសហលសវកិ 
របស់ខាួៃ ជាលដីម។  

• សាមីប្កសងួ-សាថ បៃ័, អងគភាព, 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម លដាយសហ-
ការ/សប្មបសប្ម ួជាមយួរដឋបា    
សុខាភិបា  
 

• លប្បីប្បាស់ QR Code (STOP Covid-19) លសកៃ លៅលព 
ចូ កនុងកវៃាងលធវីការ/ទីតាងំសកមមភាពសងគម-លសដឋកចិច៖ ការ
លប្បីប្បាស់ QR Code នត ស់ារៈសំខាៃ់កនុងការវសវងរកករណី
កូវដី-១៩ ៃិងនត ់ពត័្៌ាម្ពៃពសីាថ ៃភាពនៃចក់វ កស់ាងំបង្ហក រ
ជំងឺកូវដី-១៩។ 

• សាមីប្កសងួ-សាថ បៃ័, អងគភាព, 
ប្គឹេះសាថ ៃ ៃិងអាជីវកមម ដាក់ QR 
Code លៅប្ចកចូ ទីតាងំ   

• មស្រៃតី បុគគ ិក កមមករ ៃិលយជតិ្ អត្ិថ្ិ-
ជៃប្ត្ូវទម្ពា ប់លប្បីប្បាស ់QR Code  

• អៃុគណៈកមមការបលចចកវទិាៃងិ
ទិៃនៃ័យ  

• ពប្ងីកការលប្បីប្បាស់មលធាបាយឌ្ីជីថ្  ៃងិៃវៃុវត្ត 
(Digital and innovative solution) លដីមបសីប្មបវធិាៃការ
សុខាភិបា  សំលៅកាត្់បៃថយការជួបប្បាប្ស័យទកទ់ងផ្លទ  ់
មុខ(ឧ. ឌ្ីជីថ្ ពាណិជជកមម-លសវកមម ដូចជា ការទូទត្់
ប្បាក់តាមប្បព័ៃធលអ ចិប្ត្ូៃកិ ជាលដីម) ៃិងភាពកកកុញ ឬ
ប្បមូ នតុមំៃុសសលប្ចីៃលៅកនុងទីកវៃាង/ទីតាងំ ជាលដមី។  

• សាមីប្កសងួ-សាថ ប័ៃ, អងគភាព, 
ប្គឹេះសាថ ៃអាជីវកមម 

• អៃុគណៈកមមការបលចចកវទិាៃងិ
ទិៃនៃ័យ 

 


