
ករចិ�� ឹមកូន េនក�ងផ�ះ និងសហគមន៍ ែដលមានមនុស្សេ្រចើន

ករែថទកំនូក�ងុអំឡងុេពលជំងឺកវូីដ ១៩

កររក្សោឱ្យ្រគ�សររបស់អ�ក មានសុខភាពល� និងសុវត�ភិាព ពជីងំកូឺវដី១៩ អចមានករ ពិបាក េនេពលែដលអ�ករស់េនក�ុងស� នភាព 
ែដលមានមនុស្សេ្រចើន។ មានកិច�ករមយួ ចំនួន ែដលអ�កអចេធ�ើបាន េដើម្បបីង�ភាពកនែ់តងយ្រស�ល  ស្រមាប្់រគ�សររបស់អ�ក។

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម សូមចុចេលើតំណរភា� បខ់ងេ្រកម៖

បន�េ្របើ្របាស ់
គន�ះឹ ១-៦

េនកែន�ងែដល

ដកក់្រមតិដល់អ�កទងំឡាយណាែដលកំពុង
ចកេចញ និងវលិ្រតលប ់កែន�ងរស់េនអ�ក
ឱ្យេនក្រមតិតិចតួចបំផុតតមអចេធ�ើបាន

ចកេចញពី្រគ�សរ ឬទីតងំរបស់អ�ក  ក�ុង
េគាលបំណងចបំាចប់៉ុេណា� ះ ដូចជាេទទិញ
ម�ូប ឬករព្យោបាលជំងឺ

ជួយកនូៗអ�កជាមួយ
នឹងកររក្សោគមា� តពីគា�

ពន្យល់កូនៗរបស់អ�ក ថា ពួកេគមានករងរ
សំខនម់យួ ែដល្រត�វេធ�ើ េនាះគឺករេធ�ើ ឱ្យ ខ�ួន
ពួកេគ និងសហគមនរ៍បស់ពួកេគមាន
សុខភាពល� តមរយៈ កររក្សោគមា� តពីអ�កដៃទ

បង� ញពួកេគ អំពី ករយកចិត�ទុកដកែ់បប
វជិ�មានបែន�មេទៀត េនេពលែដលពួកេគ ខិត
ខំ្របឹងែ្របងអនុវត� កររក្សោគមា� ត  
ែដលមានសុវត�ិភាពពីអ�កដៃទ

លងៃដ និងអនាម័យ
 តមវិធីសប្បោយរកីរយ!
កររកសប៊ូ និងទឹក អចមានករពិបាក ប៉ុែន� 

ក�ុងេពលេនះ និងេពលតេទមុខ

សូមព្យោយាមលងៃដរបស់សមាជិក្រគ�សរ
ទងំអស់ឱ្យបានញឹកញាបត់មអចេធ�ើបាន

សូមអនុ�� តឱ្យកូនៗបេ្រង�នគា� េទវញិ
េទមកអំពី រេបៀបលងៃដរបស់ពួកេគ

សូមេលើកទឹកចិត�កូនៗ ឱ្យេជៀសវង 
ករបះ៉េលើៃផ�មុខរបស់ពួកេគ

គន�ឹះពីអង�ករ WHO គន�ឹះពីអង�ករយូនីេសហ� ភាសេផ្សងេទៀត មូលដ� នភស�ុតង
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កររក្សោភាពវជិ�មាន ករមានទមា� បម់យួ នងិករព្យោយាមមានេពលជួបគា� មយួទល់មយួ ជាមយួកូនមា� ក់ៗ  
េនេពលែដលអ�កអចេធ�ើបាន នឹងជួយដល់អ�កក�ុងករ ្រគប្់រគងអកប្បកិរយិាកូន និងអរម�ណ៍អ�ក។

ឈប់បន�ចិ
អ�កអចគា� នកែន�ង ស្រមាបឱ់្យខ�ួនអ�កេឆ�ើយតប
ចំេពះភាពតនតឹងក�ុងចិត� និងអរម�ណ៍ទងំអស់ 
ែដលអ�កកំពុងមាន េឡើយ

សូមកតស់មា� ល់ េនេពលអ�កកំពុងមានអរម�ណ៍តន
តឹង ឬពិបាកចិត� សូម ឈបប់ន�ិច…សូម្បកីរដកដេង�ើម  
ែវងៗចំនួនបីដង  អចេធ�ើឱ្យមានភាពខុសគា� បាន!

េធ�ើបានល�! មនុស្សរបល់ននាក ់គិតថា 
ករេធ�ើែបបេនះជួយបាន។

ហត់្របាណជាេរៀងរលៃ់ថ�
សូមេលើកទឹកចិត�កូនៗ ឱ្យគិតអំពី សកម�ភាព 
ែដលពួកេគអចហត្់របាណបាន ្រសបេពល
ែដលេជៀសវង ករទំនាកទ់ំនងជាមយួ អ�កទងំ
ឡាយណា ែដលមនិរស់េនជាមយួអ�ក

សកម�ភាពេលត រ ំឬរតជ់ារង�ង ់អច
ជាករសប្បោយរកីរយ!

ែចករែំលកបន�ុកករងរ
ករេមើលែថទកូំនៗ និងសមាជិក្រគ�សរ

កនែ់តងយ្រស�ល ្របសិនេបើ មានករ
ែចករែំលកករទទួលខុស្រត�វគា�

សូមព្យោយាមែចករែំលកករងរផ�ះ ករែថទំ
កូន និងកិច�ករេផ្សងេទៀត ឱ្យេស�ើៗ គា�  េន
ក�ុងចំេណាមសមាជិក្រគ�សរ

បេង�ើតកលវភិាគ អំពី េពលេវលែដល 
"្រត�វេធ�ើករងរជាកល់ក"់ និងេពលេវល
ស្រមាប ់"ករស្រមាក" ជាមយួមនុស្សេពញ

ករសំុរកជំនួយ េនេពលអ�កមានអរម�ណ៍
ហតេ់នឿយ ឬតនតឹងក�ុងចិត� េដើម្បអី�កអច
ស្រមាក គឺេរឿងែដលអចេធ�ើបាន
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អ�កកំពុងេន

ករអនុវត�អនាមយ័ល� មានសរសំខនជ់ាង េន

េផ្សងេទៀត គឺជាករងរដលំ៏បាក ប៉ុែន�វ

វយ័េផ្សងេទៀតេនក�ុង្រគ�សរ
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