
 
ការរស់នៅក្ន ុងនេលប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត ៣  
 
នៅក្ន ុងនេលប្រកាសអាសន្នប្ររ់ក្ប្រិតទាំងអស់ នសវាសាំខាន់្នសេងៗដូចជា នសវាសុខភាេ 
នសវាសនរ គ្ ោះរន្ទា ន់្ នសវាទឹក្ន ល្ ើង ។ល។ និ្ងនសវាដឹក្ជញ្ជ នូ្ទាំនិ្ញ នឹ្ងប្តវូមាន្ដាំន ើរការជាប្រចាំ។ 
តារចារ់ប្ក្រុហ ុន្ទាំងឡាយ 
ក្ន ុងវស័ិយទាំងអស់នន្ោះប្តវូតតរន្តរាំនេញកាតេវកិ្ចចក្ន ុងការតែរក្ាសុខភាេ និ្ង សុវតថ ិភាេ។  
 
នៅក្ន ុងនេលប្រកាសអាសន្នប្ររ់ក្ប្រិតទាំងអស់ ប្រសិន្នរើមាន្រញ្ហា អាសន្នរួយនទៀតនក្ើតន ើង 
ចូរអនុ្វតតតារ តរររទសប្មារ់នប្រោះអាសន្នដូចធរមតា។ 
ការដាក់្រញ្ហា នដើរបជីនរលៀសក្ន ុងនេលមាន្អាសន្ននឹ្ងប្តវូមាន្អាទភិាេ 
នលើតប្រូវការឲ្យស្នន ក់្នៅសាោះនន្ប្រកាសអាសន្នកូ្វដិ ១៩ (Covid-19 Alert System) ។  

 
នតើប្តវូនធវ ើអវ ីខល ោះនេលមាន្នប្រោះអាសន្ន  
 
ការរស់នៅក្ន ុងនេល ប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត ៣ 
ចូរនៅសាោះ ប្រសិន្នរើនោក្អនក្អាចនដើរបីនជៀសវាងហាន្ិ្័យនន្ការចរលងនរនោរ។ 
អនក្ប្តវូតតនធវ ើការេីសាោះ នលើក្តលងតតអនក្រិន្អាចនធវ ើបាន្។ 
ក្ុមាោក្ុមារបី្តវូនរៀន្នៅសាោះប្រសិន្នរើអាច។ 
 

• ប្រសិន្នរើអនក្ឈឺ ចូរនៅសាោះ។ ក្ុាំនៅនធវ ើការ ឬ នៅស្នោ។ 
ក្ុាំប្បាប្ស័យទក់្ទងន្ឹងអនក្នសេង។ 

• នរើអនក្ផ្តត ស្នយ ឬ មាន្នោរសញ្ហា ជរង ឺកូ្វដិ ១៩ ចូរទូរស័េានៅនវជារ ឌ ិតររស់អនក្ ឬ 
នសវាសុខភាេនលខ 0800 611 116 នហើយសួរនោរល់អាំេីការនធវ ើនតសត ។ 

• ប្រសិន្នរើនោក្អនក្ ប្តវូបាន្ក្ាំ ត់នអាយសថ ិតនៅនដាយត ក្ 
តារចារ់នោក្អនក្ប្តវូតត អនុ្វតតតារភាល រ។ 

• ប្រសិន្នរើនោក្អនក្បាន្នធវ ើនតសត កូ្វដិ ១៩ 
តារចារ់នោក្អនក្ប្តវូតតនៅនដាយត ក្ក្ន ុងសាោះ 
រហូតបាន្ទទួលលទធសលនតសត ររស់នោក្អនក្។ 

 
ចូលនៅកាន្់រណ្តត ញនន្ោះនដើរបីរក្េត៌មាន្អាំេីនោរ និ្ង នោរសញ្ហា ជរង ឺកូ្វដិ ១៩ 
ចូលនៅរណ្តត ញនន្ោះនដើរបរីក្េត៌មាន្អាំេីការនធវ ើនតសត   
 
នៅក្ន ុងនេល ប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត ៣ នោក្អ្នក្ប្តវូតត៖ 

• រក្ារមាល តចមាង យ ២ តរ៉ែប្ត េីអនក្ដនទ នេលនចញនប្ៅសាោះ ន្ិង រមាល ត ១ 
តរ៉ែប្តនៅក្តន្លងនធវ ើការ 

• ពាក្់មា៉ែ ស់ការពារនៅនេលនោក្អនក្នធវ ើដាំន ើរតារោន្ជាំនិ្ោះស្នធារ ៈ 
តារយន្តនហាោះ ឬក្៏នៅនេលតដលនោក្អនក្េិបាក្រក្ារមាល តេីរន  
ដូចជានៅតារសារទាំនន្ើរ ន្ិង ហាងនសេងៗ 

• ោង ន្ិង សរង តួនដនអាយបាន្ជាប្រចាំ 
• ប្រសិន្នរើនោក្អនក្មាន្នោរសញ្ហា ផ្តត ស្នយ ចូរនៅសាោះ 
ទូរស័េានៅប្រនូេទយររសន់ោក្អនក្ ឬប្រេ័ន្ធ ទូរស័េានសវាសុខភាេ 
នហើយសុាំឲ្យនរនធវ ើនតសត ។ ក្ុាំនធវ ើដាំន ើរ ក្ុាំនៅស្នោនរៀន្ ឬ នៅនធវ ើការ។ 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/in-an-emergency/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-symptoms/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-testing/


• ក្ត់ដាន្ក្តន្លងតដលនោក្អនក្នៅ ន្ិងន្រណ្តតដលនោក្អនក្បាន្ជួរ។ 
ចូរនប្រើក្រម វធីិ NZ COVID Tracer ឬកូ្ន្នសៀវនៅតារដាន្ Covid-19 ឬ 
ក្ាំ ត់ប្តាសរនសរ។ 

 
សូរចុចរណ្តត ញនន្ោះនដើរបីរក្េត៌មាន្អាំេីការរក្ដាន្នដាយនប្រើ រល ធូូស (Bluetooth)  
 
ការជួរជុាំរន ដល់ ១០ ន្ទក្់ អាចនធវ ើបាន្សប្មារ់តតក្រម វធីិរងគលការ េិធីរុ យសេ ន្ិង 
េិធីនររេ  វញិ្ហា  ខ័ន្ធរ៉ែុនណ្តណ ោះ។ រមាល តេីមាន ក្់នៅមាន ក្់និ្ងវធិាន្ការសុខភាេស្នធារ ៈ 
តារចារ់ប្តវូតតរក្ាអន្ុវតត ។ 
 
វាសាំខាន់្ណ្តស់តដលអនក្ប្តវូនប្រើវធិាន្ការអន្ទរ័យរូលដាា ន្ ររួមាន្ការោងនដ 
ក្អក្ឬក្ណ្តត ស់ដាក្ត់ក្ងនដ ន្ិង សាំអាតនសាវតថ ុនសេងៗ។ 
 
ប្រជាេលរដាប្ររ់ររូប្តវូបាន្ទទូចសុាំនអាយក្ត់ដាន្ទកី្តន្លងតដលនរបាន្នៅនិ្ងន្រណ្តខលោះ
តដលនរបាន្ ជួរ ។ 
ការនធវ ើដូចនន្ោះន្ឹងជួយនអាយការតសវងរក្អនក្តដលនរបាន្ជួរបាន្នលឿន្ប្រសិន្នរើនរប្តវូកា
រ។ 
 
ការរស់នៅក្ន ុងនេលប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត ៣ តារចារ់ 
នោក្អនក្ប្តវូសថ ិតនៅក្ន ុងរងវងន់ន្ប្ក្រុប្រួស្នរ (Household bubble) ររស់នោក្អនក្ 

នៅនេលណ្តអនក្រិន្នៅក្តន្លងនធវ ើការឬស្នោនរៀន្។ នោក្អនក្អាច 
េប្ងីក្នរលការ ៍នន្ោះសប្មារ់ ៖ 
 

• ភាា រ់ទាំន្ទក់្ទាំន្ងជារួយស្នច់ញាត ិន្ិង ប្រួស្នរ 
• ន្ទាំអនក្នរើលតែចូលរក្ ឬ 
• ជួយនរើលអនក្តដលនរដាក្់នអាយនៅនដាយត ក្។ 

 
វាសាំខាន់្ណ្តស់ក្ន ុងការការពាររងវងន់ន្ប្ក្រុប្រួស្នរររស់អនក្។ 
ចូររក្ារងវង់នន្ប្ក្រុប្រួស្នរឲ្យដាច់េីនរ នហើយរញ្ច លូតតជន្ណ្តតដល 
រក្ាឲ្យទាំងអស់រន មាន្សុវតថ ិភាេ ន្ិង សុខភាេលអ ។ 
 
ប្រសិន្នរើអនក្ណ្តមាន ក្់នៅក្ន ុងរងវង់ប្ក្រុប្រួស្នរររស់អនក្មាន្អាររម ៍រិន្ប្សួលខល នួ្ 
តារចារ់អនក្នន្ទោះ ប្តវូតតនៅនដាយត ក្េីអនក្ដនទនន្រងវងន់ន្ប្ក្រុប្រួស្នរភាល រៗ។ 
ក្ុាំអនញ្ា ើញឬអនុ្ញ្ហា តឱ្យន្ញៀវ ដូចជារិតដ្ក្ដ ិ ស្នច់ញាតិ ន្ិង ប្រួស្នរ 
រក្នលងក្ន ុងសាោះររស់អនក្ន ើយ។ 
 
អនក្អាចនធវ ើដាំន ើរក្ន ុងតាំរន់្ររស់អនក្ ដូចជានៅនធវ ើការ ឬ ស្នោនរៀន្ នៅទិញឥវា៉ា ន់្ ឬ 
ហាត់ប្បា ។ 
ោន្ជាំនិ្ោះស្នធារ ៈអាចរន្តប្រតិរតត ិការបាន្នដាយតប្រូវនអាយអនុ្វតតតារតប្រូវការោ៉ែ ង
តឹងរងឹ តសនក្សុខភាេន្ិងសុវតថ ិភាេ។ 
 
ម៉ា ស់ ន្ិង ការរិទបាំងរុខ 
មា៉ែ ស់ ន្ិង 
ការរិទបាាំងរុខរឺចាំបាច់សប្មារ់ោន្ជាំនិ្ោះស្នធារ ៈនៅទូទាំងប្រនទសញូសុីតលន្ នៅនេល 
មាន្ប្រកាសអាសន្នប្ររ់ក្ប្រិតទាំងអស់ ។ 
ការនប្រើប្បាស់មា៉ែ ស់ន្ិងការរិទបាាំងរុខក្៏ប្តវូបាន្នលើក្ 
ទឹក្ចិតតសងតដរនៅនេលតដលរមាល តេីមាន ក្់នៅមាន ក្់មាន្ការលាំបាក្រក្ា 
ដូចជានៅតារសារទាំនន្ើរ ឬហាងន្ទន្ទជានដើរ។ 
 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/keep-track-of-where-youve-been/nz-covid-tracer-app/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/keep-track-of-where-youve-been/nz-covid-tracer-app/


សូរចុចរណ្តដ ញនន្ោះសប្មារ់តសវងរក្េ័ត៌មាន្អាំេីមា៉ែ ស់ន្ិងការរិទបាាំងរុខ 
 
ការអ្រ់រំ នៅក្ន ុង ប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត៣ 
រជឍរ ឌ លសិក្ាដាំរូង ស្នោរនតតយយ ស្នោនរៀន្ ន្ិង ប្រឹោះស្នថ ន្អរ់រំក្ប្រិតឧតតរសិក្ា 
ប្តវូបាន្នរើក្ សប្មារ់កូ្ន្សិសេនន្រុរគលិក្តដលសាំខាន់្ៗតតរ៉ែុនណ្តណ ោះ។ 
វាមាន្សុវតថ ិភាេសប្មារ់កូ្ន្សិសេទាំងអស់នន្ោះ សថ ិតនៅក្ន ុងស្នោនរៀន្។ 
 
ការន វ្ ើដាំន ើររេីតាំរន្់រួយនៅតាំរន្់រួយ 
នៅក្ន ុងនេល ប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត៣  
ការនធវ ើដាំន ើររវាងតាំរន្់ន្ទន្ទប្តវូបាន្ដាក្់ក្ាំហិតោ៉ែ ងតឹងរុឹង។  
 
ការនធវ ើដាំន ើរផ្តា ល់ខល នួ្ចូលន្ិងនចញេីតាំរន្់ ប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត៣ 
ប្តវូបាន្ក្ាំ ត់ឲ្យនៅទរោ៉ែ ង តឹងរុឹង។ នន្ោះរឺនដើរបីជួយរញ្ឈរ់ការរកី្ោលដាលនន្នរនោរ។ 
នោក្អនក្អាចប្តវូសុាំការអន្ុញ្ហា តរតន្ថរនដើរបី 
រញ្ចរ់ការនធវ ើដាំន ើរឆ្លងកាត់តាំរន់្តដលមាន្ប្រកាសអាសន្ន។ 
 
ទីក្តន្ែងសាធារ ៈ 
តារចារ់ ទីក្តន្លងស្នធារ ៈប្តវូតតរិទ ។ ទីក្តន្លងទាំងនន្ោះមាន្ោរ់រញ្ច លូទាំងរណ្តណ ល័យ 
ស្នររន្ា ីរ នោងកុ្ន្ ក្តន្លងលក្់រហ រូអាហារ ក្តន្លងហាត់ប្បាណ្ត អាងតហលទកឹ្ សួន្កុ្មារ 
ន្ិងទីសារ។ 
  
ឥ ូវនន្ោះរិន្តរន្ជានេលប្តវូនធវ ើសក្រមភាេែមី ឬ នធវ ើនអាយខល នួ្អនក្ ឬ 
រងវង់នន្ប្ក្រុប្រួស្នរររស់អនក្ ប្រឈរន្ឹងហាន្ិ្័យណ្តរួយន ើយ។ 
អនក្អាចហាត់ប្បា នៅក្តន្លងតដលមាន្ហាន្ិ្័យទរ នៅក្ន ុងតាំរន្់ររស់អនក្។ 
 
ក្តន្ែងន វ្ ើការន្ិងអាជីវក្រម 
នេលសថ ិតនៅក្ន ុងប្រកាសអាសន្នក្ប្រិត៣ 
មាន្ការរតឹតបិតនដើរបីការពាររុរគលិក្ឱ្យមាន្សុវតថ ិភាេ 
ក្ាំ ត់ការប្បាប្ស័យទក់្ទងរន ជារួយអតិែិជន្ 
ន្ិងជួយទរ់ស្នា ត់ការរកី្ោលដាលនន្ជរង ឺកូ្វដិ ១៩ ។ 
នយើងសុាំសតល់អនុ្ស្នសន្ដ៍ល់រុរគលិក្នអាយនធវ ើការេីសាោះ ប្រសិន្នរើេួក្នរអាចនធវ ើបាន្។ 
 
ការគាំប្ទតននក្ហិរញ្ញ វតថ ុ  
ប្រសិន្នរើនោក្អនក្មាន្រញ្ហា ែវកិា នោក្អនក្អាចមាន្ជាំនួ្យ។ 
 
សូរចុចនលើរណ្តត ញនន្ោះនដើរបីតសវ ងរក្េត៌មាន្េកីារឧរតថរភអាហារ ែវកិា ការរស់នៅ និ្ង 
ការស្នន ក្់នៅ   នដាយសុវតថ ិភាេន្ិងលអ ប្រនសើរ 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/wear-a-face-covering/
https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/
https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/

