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សេចក្តីណែនាំស្ក្ើនរ ាំលកឹ្ 
េតពីី

ការព្រឹរការអនុវត្តនិត្ិវិធី្រត្ិរត្តិេតរ់ដារ 
េ្ារ់្ររ់្ររ ណែទាំ និរពាបាលជាំរឺក្វូីដ-១៩ សៅតាមផ្ទះ 

ក្រោមោរដឹកនាំររករក្ោយគតិរណ្ឌិ ត និងភាពក្្លៀសវៃរត់បរនទន់ភ្លន់ក្ៅតាមសភាពោរណ៍្វនោរចមលងជាំងឺ  
កូៃដី-១៩ ររស់ េសមតចអរគមហាសេនរត្ីសត្សោ ហ ុន ណេន នយក្រដឋមន្តនតីនន្ពះរាោណាច្ក្ក្មពុោ 
ោររគរ់រគងជាំងឺកូៃដី-១៩ និងោរក្ វ្ីយុទធនោរចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩ ក្ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា បានរររពឹតតក្ៅ
ររករក្ោយលទធផលលអររក្សីរ បដលបានអនុញ្ញា តឱ្យររក្ទសកមពុជា អាចក្រីកដាំក្ណី្រោរររក្ទសក្ ងីៃញិជាមួយនឹងោរក្រៀន
រស់ក្ៅជាមួយៃរីុសកូៃដី-១៩ ក្ៅតាមរររិទវន "ោររស់ក្ៅ្មមតាតាមគនលងរររកតីភាពថ្មី" ចារ់តាាំងពីវថ្ៃទី០១ បែៃចិឆិោ ឆ្ន ាំ
២០២១។ បផអកក្លីសា នភាពៃៃិតតន៍វនៃរីុសកូៃដី-១៩ រាំបរលងថ្មី ជាពិក្សសររក្ភ្ទអូមីរកុង ក្ៅតាមរណាត ររក្ទសក្ៅក្លីពិភ្ព
ក្ោក រពះរាជាណាចរកកមពុជា ក៏មានោររកក្ ញីជារនតរនា រ់នូៃអនកៃជិជមានៃរីុសអូមីរកុង បដលរហូតមកដល់ក្ពលរចចុរបនន 
មិនថាក្ៅកនុងររក្ទសកមពុជា ឬក្ៅក្លីសកលក្ោក ៃរីុសអូមីរកុងក្នះ បានរគរដណ្ត រ់ក្លីៃរីុសអាល់ហ្វវ  និងបដលតាក្សាីរបត
ទាំងអស់ក្ៅក្ហីយៗោរចមលងវនៃរីុសអូមីរកុង ក៏មានសភាពក្លឿនជាងររក្ភ្ទបដលតា បដលនឹងអាចរងកឱ្យមានរញ្ញា សុែ
ភាពសធារណ្ៈ្ៃន់្ៃរររសិនក្រីមិនបានរក្ងកីនោរោរពារែលួនរគរ់គ្នន ក្ទក្នះ ក្ហយីោរចមលងនឹងអាចក្ៅហួសរនា ត់រកហម
បដលអាចនឹងមានោរសល រ់បាត់រង់ជីៃតិបាន ក្រីក្ទះរីជាអនកឆ្លងអូមីរកុងក្នះ មានសភាពដូចជារសលជាងបដលតារនតិចក៏ 
ក្ោយបតោរសា្ រល់បាត់រង់ជីៃតិក្ោយសរអូមីរកុងក្នះ បានក្កីតមានក្ៅតាមរណាត ររក្ទសននក្ៅក្លីសកលក្ោករចួ
ក្ៅក្ហយីបដរ។ ក្ោយសរោរក្កីនក្ ងីជារនតរនា រ់នូៃចាំនួនអនកឆ្លងអូមីរកុងក្ៅកនុងររក្ទសកមពុជា ក្ហីយៃរីុសអូមីរកុងក្នះ ក៏
កាំពុងបតចរាចរយ៉ា ងសកមមក្ៅកនុងសហគមន៍ក្យីងផងបដរក្នះ រកសួងសុខាភិ្បាលសក្ងកតក្ ីញថា រងរអូនររជាពលរដឋ
មួយចាំនួនបានក្ វ្ីក្តសតរហ័សក្ោយែលួនឯងរកក្ ញីៃជិជមានកូៃដី-១៩ និងបានអនុៃតតក្ វ្ីោរពាបាលក្ៅតាមផាះ ររសិនក្រី 
រសលៗមិនមានក្រាគសញ្ញា ៃ្ន់ ៃ្រក្ទក្នះ បដលតរមូៃឱ្យមានោរយកចិតតទុកោក់របនាមក្ទៀតកនុងោរតាមោនោរអនុៃតតរសរ
តាមនីតិៃ ិ្ ីររតិរតតិសតង់ោរសរមារ់រគរ់រគង បថ្ទាំ និងពាបាលអនកជាំងឺកូៃដី-១៩ ក្ៅតាមផាះ និងោរបណ្នាំររស់រកសួង  
សុខាភិ្បាលចុះវថ្ៃទី២១ បែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ បដលនីតិៃ ិ្ ីក្នះ តរមូៃឱ្យមានៃធិានោរសុខាភិ្បាលចាាំបាច់ និងលកខែណ្ឌ មួយ
ចាំនួនបដលរតូៃក្គ្នរពររតិរតតិជាររចាាំ មានដូចជា៖ 
− អនកៃជិជមានៃរីុសកូៃដី-១៩ តរមូៃឱ្យសន ក់ក្ៅោច់ក្ោយប កក្ៅទីតាាំងបដលមានអនម័យ និងមានចរនតែយល់ក្ចញ-ចូលលអ 

ក្ោយក្រីករងអួចរនារ់ឱ្យទូោយ និងរតូៃរាយោរណ៍្ជូនអាជាា ្រមូលោឋ នក្ៅតាំរន់បដលរងរអូនសន ក់ក្ៅជាចាាំបាច់។ 
− រតូៃរកាអនម័យសអ តផ្ទា ល់ែលួនឱ្យបានខាជ រ់ែជួន ក្ោយអនុៃតតន័ៃធិានោរ ៣ោរពារ (ពាក់មា៉ា ស់ ោងវដញឹកញារ់ រកា    

គមាល តសុៃតាិភាពរុគគលឱ្យបានក្លីសពី១បម៉ារតកនលះ) និងកុាំរ៉ាះពាល់ ឬក្ររីរបាស់ររស់រររ ឬរនារ់ទឹក ូក ាំជាមួយ
សមាជិករគួសរឱ្យក្សះក្ោយរតូៃក្ររីរបាស់សមាា រៈផ្ទា ល់ែលួនោច់ក្ោយប កជាចាាំបាច់ និងមិនរតូៃក្ចញក្ដីរក្ៅក្រៅ
រក្ហតរហូត ក្ទះជាកនុងរយៈក្ពលែលីក៏ក្ោយ ក្ដីមបីក្ចៀសវងោរចមលងរនតនូៃៃរីុសកូៃដី-១៩ អូមីរកុង ក្ៅសមាជិក
រគួសរ និងក្ៅអនកដវទ។ រតូៃរនតអនុៃតតៃធិានោរ ៣ោរពារ និង ៣កុាំ ឱ្យបានហមត់ចត់ ក្រីក្ទះរីជាក្ៅកនុងអាំ ុងក្ពល
ពាបាល ឬក៏ពាបាលជាសះក្សបយីក្ហយីក៏ក្ោយ ក្ដីមបចូីលរមួទរ់សក ត់ោរចមលងៃរីុសកូៃដី-១៩ ទាំងអស់គ្នន ។ 
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្ពះរាោណាច្ក្ក្មពុោ 
ោត្ិ សាេន ្ពះមហាក្ស្ត្ 



្ក្េរួេខុាភិបាល 
េលខៈ ០៦០ សខល
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− រតូៃក្ររីឱ្សថ្ពាបាលតាមក្រាគសញ្ញា  តាមោរចាាំបាច់ និង/ឬក្ររីឱ្សថ្ររឆ្ាំងៃរីុស ដូចជាម៉ាូលនូពីរា៉ា វ ោរ់ស ុល ២០០ 
មីលីរោម (Molnupiravir Capsules 200mg) ជាក្ដីម ក្ោយក្គ្នរពនូៃករមិតដូសក្ររីរបាស់ គឺក្លរមតង ៤រគ្នរ់ 
(ករមិត២០០មីលីរោម កនុងមួយរគ្នរ់) ក្លរក្រៀងរាល់១២ក្មា៉ា ងមតង សរមារ់រយៈក្ពល ៥វថ្ៃ ជារ់គ្នន ជារនតរនា រ់។ គួរ
ក្ររីឱ្សថ្ម៉ាូលនូពីរា៉ា វ (Molnupiravir) ក្នះ ឱ្យបានឆ្រ់តាមបដលអាចក្ វ្ីក្ៅបាន រនា រ់ពីោរក្ វ្ីក្តសតរហ័សរកអង់ទី
បហែនកូៃដី-១៩ ក្ ញីៃជិជមាន។ មិនរតូៃក្ររីឱ្សថ្ក្នះកនុងអាំ ុងក្ពលមានវផាក្ពាះ និងក្លីស្រសតីរាំក្ៅក្ោះកូន រពមទាំង
ហ្វមក្ររីសរមារ់មនុសែបដលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្ន ាំ។ រតូៃពិសរទឹកឱ្យបានរគរ់រគ្នន់ពី ២-៣លីរត កនុង១វថ្ៃ។ 

រងរអូនររជាពលរដឋអាចរកទិញឱ្សថ្ម៉ាូលនូពីរា៉ា វ (Molnupiravir) ឬម៉ាូលណារទីស (ជាររក្ភ្ទោរ់ស ុល ២០០
មីលីរោម) ក្ៅតាមឱ្សថ្សា ន ឬឱ្សថ្សា នរងរសរចារ់ក្ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា ឬក្សនីរញ្ញជ ទិញក្ោយផ្ទា ល់
ក្ៅទីសតីោររកសួងវររសណី្យ ៍និងទូរគមនគមន៍ ឬសខាវររសណី្យក៍មពុជាក្ៅតាមរណាត ក្ែតត។  

− អនកជាំងឺកូៃដី-១៩ ករមិតរសល ឬគ្នម នក្រាគសញ្ញា  បដលក្ វ្ីោរពាបាលក្ៅតាមផាះ រតូៃក្ វ្ីក្តសតរហ័សរកអង់ទីបហែនកូៃដី-១៩ 
ក្ៅវថ្ៃទី៧ ររសិនក្រីគ្នម នក្រាគសញ្ញា រយៈក្ពល ៣វថ្ៃចុងក្រោយ (វថ្ៃទី៥, ៦ និង៧)។ កនុងករណី្ទទួលបានលទធផលក្តសត
រហ័សអៃជិជមាន អនុញ្ញា តឱ្យរញ្ច រ់ោរពាបាលក្ោយែលួនឯង។ ររសិនក្រីលទធផលក្តសតរហ័សៃជិជមាន រតូៃក្ វ្ីក្តសត
រហ័សមតងក្ទៀតកនុងគមាល ត៤៨ក្មា៉ា ងពីគ្នន  រហូតដល់ទទួលបានលទធផលក្តសតរហ័សអៃជិជមាន។ ចាំក្ពាះអនកបដលបានចាក់   
វ៉ា ក់សាំងក្ពញក្លញ ពុាំតរមូៃឱ្យក្ វ្ីចតាត  សី័កក្រោយរញ្ច រ់ោរពាបាលក្ យី។ ចាំក្ពាះអនកបដលពុាំបានចាក់វ៉ា ក់សាំង
ក្ពញក្លញ រតូៃរនតក្ វ្ីចតាត  សី័ករយៈក្ពល ៧វថ្ៃ ក្រោយពីរញ្ចរ់ោរពាបាលក្ៅផាះ។  

− ោកសាំណ្ល់ររស់អនកជាំងឺ រតូៃរកាទុកក្ោយែចរ់ឱ្យជិតនិងោក់ក្ោយប ក រចួអនុៃតតក្ៅតាមោរបណ្នាំររស់អាជាា ្រ 
មូលោឋ ន ឬរកុមរគូក្ពទយ ក្ៅតាមតាំរន់បដលរងរអូនរស់ក្ៅជាចាាំបាច់ ក្ចៀសវងោរចមលងក្រាគ។ 

− សូមពិនិតយក្មីលោរបណ្នាំចុះវថ្ៃទី២១ បែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ របនាមក្ទៀត ក្ដីមបឱី្យោរអនុៃតតោរពាបាលក្ៅតាមផាះ មាន
ភាពសមរសរររករក្ោយោរទទួលែុសរតូៃែពស់ររស់អនកជាំងឺ និងរគួសរអនកជាំងឺ។ ររសិនក្រីមិនអនុៃតតន៍ក្ៅតាមោរ
បណ្នាំក្រកីនរ ាំលឹកក្នះបានរតឹមរតូៃ រងរអូន អាចររ្មក្ៅនឹងោរអនុៃតតៃធិានោរចារ់ននបដលមានជា្រមានក្ៅកនុង
រពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

− អាជាា ្រមូលោឋ ន និងរដឋបាលថាន ក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ រតូៃក្ វ្ីោរតាមោនោរអនុៃតតនីតិៃ ិ្ ីររតិរតតិសតង់ោរសរមារ់
រគរ់រគង បថ្ទាំ និងពាបាលអនកជាំងឺកូៃដី-១៩ ក្ៅតាមផាះ ក្នះ ឱ្យបានហមត់ចត់ និងចាត់ៃធិានោរសមរសរតាមចារ់។ 

− សរមារ់ោរផដល់មតិរត រ់មកៃញិអាំពីោរផដល់ក្សវ ឬព័ត៌មានរបនាម សូមទក់ទងទូរសពាក្លែ ១២៣ ឬ ០៧៧ ៨៦៧ 
៩៥៧ ឬ ០៩៦ ៤៦៦ ៤៦៤៦ ក្រៀងរាល់ក្មា៉ា ងក្ វ្ីោរ។ 

ទទួលបានក្សចកតីបណ្នាំក្នះ សូមរងរអូនររជាពលរដឋ ក្មតាត ចូលរមួអនុៃតតឱ្យមានររសិទធភាព ក្ដីមបកី្ វ្ីឱ្យោរ
ពាបាលក្ៅតាមផាះបានរតឹមរតូៃ និងរញ្ច រ់ក្ោយសុៃតាិភាព រពមទាំងក្ចៀសវងនូៃោរចមលងៃរីុសកូៃដី-១៩ ក្ៅសមាជិក
រគួសរ និងក្ៅអនកដវទក្ៅកនុងសហគមន៍។ 
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វថ្ៃអាទិតយ ១២ក្កីត បែមា  ឆ្ន ាំឆ្លូ ៃ រតីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
 ក្ វ្ីក្ៅរាជធានីភ្នាំក្ពញ វថ្ៃទី១៣ បែកុមាៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 

រដឋមន្តនតី្ក្េរួេខុាភិបាល និរោ 
្រធានរែៈក្មមការអនតរ្ក្េរួសដើមប ី្ រយទុ្ធនឹរជាំរឺក្វូីដ-១៩ 


