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កិិច្ចចសហការសី�ពី�ការឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពីមើ�មើ�គកូិរ ូូណា មើ�កិុ�ង
បរសិ្ថាា នទឹឹកិស្ថាា ត និងទឹឹកិកិខ្វវកិ់

ការពីិពីណ៌៌នាគមើ��ង
គមើ��ងមើនះ�នមើ�លប�ណ៌ងមើ�េរនវាន�វតីន៍របស់�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� កិុ�ងការឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពីនៃនមើ�មើ�គកូិរ ូូណា  មើ���ី����ទឹ�ល់រដ្ឋាា ភិិបាលនៃន�បមើទឹសច្ច�នួន ៥ 
កិុ�ងអូន�ត�បន់ទឹមើនំមើ�គងគ (រ�ួ�ន�បមើទឹសមើវៀតណា�  �បមើទឹសកិ�ុ�ជា �បមើទឹសឡាវ �បមើទឹសភូិ� និង�បមើទឹសនៃ�)កិុ�ងការមើ�តៀ� ការមើ�ំ�យតប និងចាកិ��តពី�ការ
�តតាតជំ�ងឺកូិវ �� -១៩ ។

ការមើ�េរនវាន�វតីន៍មើនះនឹង���ទឹ�ល់កិិច្ចចខ្វ��បឹងប្រែ�បងរបស់រដ្ឋាា ភិិបាល�បមើទឹសន��ួយៗកិុ�ងការ�តួតពិីនិតយការ�តតាត មើ�មើ�គកូិរ ូូណា មើ�កិុ�ងទឹឹកិ (ទឹឹកិកិខ្វវកិ់ និង
ទឹឹកិមើភិំ�ង) មើ���ី�ជូំន��ណឹ៌ងពី�យ�ទឹធស្ថាស្រ្តាសី�តួតពិីនិតយរបស់រដ្ឋាា ភិិបាលមើល�ជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ �ពី�ទាំ�ងបប្រែនា�នូវ�បអូប់ឧបកិរណ៍៌ប្រែ�នការភាពីធន់កិុ�ងការមើ�ំ�យតបនឹង
ជំ�ងឺកូិវ ��-១៩។ 

តា�រយៈការបមើងើ�ត�បពី័នធ�បកាសជូំន��ណឹ៌ងជា��នពី�ការរកិមើ��ញការរ �កិ�លដ្ឋាលនៃនជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ មើ��បមើទឹស ន��ួយៗ។ គមើ��ងមើនះនឹង���ទឹរយៈមើពីលប្រែវង
�ល់ការពី�ងឹងសនីិស�ខ្វស�ខ្វភាពី  �បពី័នធ  មើសារភាពី  ភាពីរ�ួ�ុកិុ�ងសងគ� និងការសី្ថារមើស�ាកិិច្ចចមើ�ទូឹទាំ�ងអូន�ត�បន់ទឹមើនំមើ�គងគ។

ស្ថាវតា និងបរបិទឹ
ការ�ស្ថាវ�ជាវទឹឹកិ�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� (WaterRA) កិ�ពី�ង�ឹកិនា�កិិច្ចចសហ�បតិបតីិការ�ស្ថាវ�ជាវទូឹទាំ�ង�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� មើ���ី�ដ្ឋាកិ់បញ្ចូចូ លការមើធវ�មើតសីទឹឹកិកិខ្វវកិ់
ជា�ួយ ទឹិនុន័យស�ខាភិិបាលស��ប់មើ�មើ�គកូិរូណា។ ការមើធវ�មើតសីមើទឹៀងទាំត់កិ�ពី�ងមើធវ�មើ� ”Nodes” ប្រែ�លបមើងើ�តមើ��ងមើ�ទូឹទាំ�ង�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� កិុ�ងភាពីជា
នៃ�គូជា�ួយអុូកិពាក់ិពី័នធ�ូច្ចជា  ភុាក់ិងារស�ខាភិិបាល និងភុាក់ិងារ�គត់�គង់ទឹឹកិ។ គមើ��ងមើនះនឹងបមើងើ�តទឹ�តា�ងកុិ�ងអូន�ត�បន់ទឹមើនំមើ�គងគ កិុ�ងកិិច្ចចសហ�បតិបតិីការ
មើ���ី�ឃំ្លាំ �មើ��លស្ថាា នភាពីមើ�មើ�គកូិរូណាមើ�កុិ�ងទឹឹកិកិខ្វវក់ិស��ប់គមើ��ង ColoSSos ។

បទឹពិីមើស្ថាធន៍របស់�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� និងអូនដរជាតិ បងាា ញថាវធិ�ស្ថាស្រ្តាសីទាំ�ងមើនះអាច្ច�ីល់នូវ�មើធោបាយ�៏ឆាប់រហ័សកុិ�ងការរកិមើ��ញវតី�នមើ�មើ�គកូិរ ូូណា
 ប្រែ�លកិ�ពី�ងបានហូរចូ្ចលមើ�កុិ�ងបណីាញលូទឹឹកិកិខ្វវក់ិ និងជួំយកិ�ណ៌ត់ការ�ំង  ��នមើពីលកិរណ៌� មើនះ�តូវ�យការណ៍៌មើ�គំ�និច្ច។   �ូមើចុ្ចះមើហ�យវធិ�ស្ថាស្រ្តាសីមើនះ�ីល់
នូវឧបកិរណ៍៌�៏�ន�បមើ�ជំន៍ ស��ប់ការ�បកាសជូំន��ណឹ៌ងជា��ននៃនការមើកិ�តមើ��ងជា�ី�នៃនរលកិទឹ�ពី�រ។ មើល�សពី�មើនះមើទឹៀតឧបកិរណ៍៌មើនះអាច្ចមើ�ប�ស��ប់ការ
តា�ដ្ឋាន�បសិទឹធិភាពីនៃនវធិានការ�តួតពិីនិតយជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ និងការតា�ដ្ឋានការធំាក់ិច្ច�ះ និងការបាត់មើ�មើ�គមើនះពី�សហគ�ន៍។ មើដ្ឋាយរ�ួជា�ួយភ័ិសី�តាងប្រែ�ល
បាន�កិពី�ការមើធវ�មើតសីមើ�គំ�និកិ និងការ�តួតពិីនិតយមើ�េងៗការមើធវ�មើតសីស្ថាា នភាពីមើនះ�ីល់នូវឧបកិរណ៍៌�ួយប្រែ�ល�នស្ថារៈ�បមើ�ជំន៍បប្រែនា� មើ���ី�ជូំន��ណឹ៌ង
�ល់អាជាា ធរស�ខាភិិបាល និង���ទឹយ�ទឹធស្ថាស្រ្តាសី�តួតពិីនិតយការ�តតាតនៃនជំ�ងឺកូិវ ��-១៩។

មើ�លប�ណ៌ង
គមើ��ងមើនះ�នមើ�លប�ណ៌ងមើ�េរនវាន�វតីន៍របស់�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� មើ���ី��តួតពិីនិតយមើ�មើ�គកូិរ ូូណាកិុ�ងបណីាញលូ កិុ�ងទឹឹកិកិខ្វវកិ់ និងទឹឹកិមើភិំ�ង  មើ�ឱ្យយ�បមើទឹស
មើវៀតណា� �បមើទឹសកិ�ុ�ជា �បមើទឹសឡាវ �បមើទឹសភូិ� និង�បមើទឹសនៃ� មើ���ី�ជូំន��ណឹ៌ងពី�ការ�តួតពីិនិតយរបស់រដ្ឋាា ភិិបាលមើល�ជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ តា�រយៈ ៖

• ការប្រែច្ចកិរ �ប្រែលកិការអូន�វតីលាមើល�ការយកិស�ណាកិ និងការមើធវ�មើតសី មើ�មើ�គកូិរ ូូណា កិុ�ងទឹឹកិលូ ទឹឹកិកិខ្វវកិ់ និងទឹឹកិមើភិំ�ង
• បមើងើ�តឧបកិរណ៍៌ដ្ឋាកិ់បញ្ចូចូ លទិឹនុន័យពី�គមើ��ងមើនះ ជា�ួយទិឹនុន័យពី�ការមើធវ�មើតសីជាប�គគលមើ���ី�ជំួយ�ល់    រដ្ឋាា ភិិបាល�បមើទឹសមើវៀតណា� �បមើទឹសកិ�ុ�ជា 

�បមើទឹសឡាវ �បមើទឹសភូិ� និង�បមើទឹសនៃ� រកិមើ��ញការរ �កិ�លដ្ឋាលនៃនជំ�ងឺកូិវ ��-១៩  និង�បសិទឹធិភាពីនៃនការដ្ឋាកិ់ប��� 
• ���ទឹទឹ��បជំ��ជំន  ទឹ�ជំនបទឹ សហគ�ន៍ដ្ឋាច្ច់�ស�ល និងសហគ�ន៍ងាយរងមើ��ះ មើដ្ឋាយស្ថារមើហដ្ឋាា រច្ចនាស�ុ័នធប្រែ�ុកិស�ខាភិិបាលរបស់សហគ�ន៍មើនាះ

មើ��នកិ��ិត ប្រែ�លជំួយឱ្យយការវនិិមើ�គបានមើ�ំ�យតបមើ��កិរុ�មើ�លមើៅមើនាះ
• ���ទឹ�ល់ការឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពីជា�បចា�ស��ប់បងាើ ភុាកិ់ងារបងើជំ�ងឺ និង�បកាសជូំន��ណឹ៌ងជា��នកិុ�ងការជំួយឱ្យយរដ្ឋាា ភិិបាលអូន�វតីសកិ�ីភាពីមើ�ំ�យតប

បានឆាប់ និង�ន�បសិទឹធិភាពី។
• ស��បស��ួល�ជំ្ឈ�ណ៌្ឌ លច្ច�មើណ៌ះ�ឹងមើ�គងគស��ប់អូុកិអូន�វតីមើ���ី�ទឹទឹួលបានច្ច�មើណ៌ះ�ឹង  �ពី�ទាំ�ងប្រែច្ចកិរ �ប្រែលកិបទឹពិីមើស្ថាធន៍កិុ�ងការអូន�វតីវធិ�ស្ថាស្រ្តាសី

ទាំ�ងមើនាះ។

Supported by:
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វធិ�ស្ថាស្រ្តាសី និងរយៈមើពីល
គមើ��ងមើនះនឹង�តូវប្រែបងប្រែច្ចកិជាពី�រ��ណាកិ់កាល។ សកិ�ីភាពី��ណាកិ់កាលទឹ�១ រ�ួ�ន៖

១. សបីាហ៍ទឹ� ១-៤៖ បមើងើ�តភាពីជានៃ�គូ និងការមើរៀបច្ច�អូភិិបាលកិិច្ចច៖១. សបីាហ៍ទឹ� ១-៤៖ បមើងើ�តភាពីជានៃ�គូ និងការមើរៀបច្ច�អូភិិបាលកិិច្ចច៖

កិ. អូងគភាពី�គប់�គងគមើ��ងពិីនិតយមើ��លការអូន�វតីគមើ��ង�បចា�នៃ�ៃ

ខ្វ. ការបមើងើ�តគណ៌ៈកិ�ីធិការស��បស��ួលគមើ��ង (PCC) ស��ប់�បមើទឹសន��ួយៗរ�ួ�ន�កិសួងស�ខាភិិបាល �កិសួងស្ថាធារណ៌ៈការ និង�ឹកិជំញូូ្ចូន      
�កិសួងធនធានទឹឹកិ ភុាកិ់ងារ�ស្ថាវ�ជាវ និងអូភិិវឌ្ឍឍន៍ និង�កិរុ�ហុ�ន�គត់�គង់ទឹឹកិ។ 

គណ៌ៈកិ�ីធិការស��បស��ួលគមើ��ង (PCCs) នឹង�តូវបានកិ�ណ៌ត់មើដ្ឋាយគណ៌ៈកិ�ីធិការ�ឹកិនា�ការឃំ្លាំ�មើ��លជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ ប្រែ�ល�ន�ស្ថាប់មើហ�យបាន
បមើងើ�ត រចួ្ចមើហ�យកិុ�ង�បមើទឹសន��ួយៗ និងស��បស��ួលសកិ�ីភាពី�បមើទឹសមើនាះ មើ���ី�ធានាថាវធិ�ស្ថាស្រ្តាសីប្រែ�លបមើងើ�តមើ��ងបានដ្ឋាកិ ់បញ្ចូចូ  ល ទូឹល�ទូឹលាយនូវ
វធិានការឃំ្លាំ�មើ��ល និងមើ�ំ�យតប របស់�បមើទឹសន��ួយៗ។  ស�គ�ទឹឹកិអូូស្រ្តាសី្ថាល�(AWA) និងស�គ�ជានៃ�គូរបស់ពីួកិមើគ នឹង�ីល់ជាមើលខាធិការដ្ឋាា នស��ប់
គណ៌ៈកិ�ីធិការមើនះ ។

គ. ការបមើងើ�តភាពីនៃ�គូ�ួយនិង�ួយ និងការពិីមើ��ះមើ�បល់រវាង៖

i. �បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល�ជា�ួយនឹង�នេ�រពីិមើស្ថាធន៍ជានៃ�គូមើ�បណីា�បមើទឹសកិុ�ងអូន�ត�បន់ទឹមើនំមើ�គងគ

ii. �កិរុ�ហុ�ន�គត់�គង់ទឹឹកិអូូស្រ្តាសី្ថាល� និង�កិរុ�ហុ�ន�គត់�គង់ទឹឹកិមើ�បណីា�បមើទឹសកុិ�ងអូន�ត�បន់ទឹមើនំមើ�គងគ

iii. ភុាកិ់ងារស�ខាភិិបាល�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� និងភុាកិ់ងារស�ខាភិិបាលមើ�បណីា�បមើទឹសកិុ�ងអូន�ត�បន់ទឹមើនំមើ�គងគ

ភាពីជានៃ�គូមើនះនឹង�តូវស��បស��ួលមើដ្ឋាយស�គ�ទឹឹកិអូូស្រ្តាសី្ថាល�(AWA)  និង ការ�ស្ថាវ�ជាវទឹឹកិ�បមើទឹសអូូស្រ្តាសី្ថាល� (WaterRA) មើហ�យ�យការណ៍៌មើ�
គណ៌ៈកិ�ីធិការស��បស��ួលគមើ��ង(PCCs )។

�. ការបមើងើ�ត�ជំ្ឈ�ណ៌្ឌ លច្ច�មើណ៌ះ�ឹងមើ�គងគ (MKH) ស��ប់�ប�ូលវធិ�ស្ថាស្រ្តាសី ប្រែច្ចកិរ �ប្រែលកិច្ច�មើណ៌ះ�ឹង និងឧបកិរណ៍៌ប្រែ�លបានបមើងើ�តមើ��ងមើហ�យបាន
អូន�វតីមើ��បមើទឹសន��ួយៗ និង���ទឹការ�បា�ស័យទាំកិ់ទឹងនៃនការសមើ��ច្ចលទឹធ�លភំា�ៗ និងលទឹធ�លរយៈមើពីលប្រែវងបានកាន់ប្រែតទូឹល�ទូឹលាយ។ ស�ជិំកិ
នៃន MKH នឹង�តូវបានប្រែតងតា�ងមើដ្ឋាយ PCC �បចា��បមើទឹសន��ួយៗកិុ�ងអូ���ងកិិច្ចច�បជំ��មើល�កិ��បូងរបស់ពីួកិមើគ។

២- សបីាហ៍ ៥-១៨៖ មើរៀបច្ច�សីង់ដ្ឋារ កិ�ីវធិ�បណី៌� ះបណីាល និងការស្ថាកិលីងគមើ��ង៖២- សបីាហ៍ ៥-១៨៖ មើរៀបច្ច�សីង់ដ្ឋារ កិ�ីវធិ�បណី៌� ះបណីាល និងការស្ថាកិលីងគមើ��ង៖

កិ. មើរៀបច្ច�កិ�ីវធិ�ឱ្យយ�នការឃំ្លាំ�មើ��លជា�បចា� និងមើរៀបច្ច�គ�រូសីង់ដ្ឋារស��ប់�បមើទឹសន��ួយៗមើដ្ឋាយពិីមើ��ះមើ�បល់ជា�ួយ PCCs 

ខ្វ. មើធវ�ឱ្យយ�បមើស�រមើ��ងនូវការវភិាគ�នេ�រពីិមើស្ថាធន៍ និងការស្ថាកិលីងសីង់ដ្ឋារមើនាះ មើ���ី�ឱ្យយស��សបមើ�នឹងវធិ�ស្ថាស្រ្តាសីរបស់�បមើទឹសន��ួយៗ

គ.បមើងើ�ត��មើណ៌� រការស��ប់ការ វាយតនៃ�ំនិងដ្ឋាកិ់បញ្ចូចូ លទិឹនុន័យមើនាះមើ�កិុ�ងវធិ�ស្ថាស្រ្តាសីតា�ដ្ឋានរបស់រដ្ឋាា ភិិបាលឱ្យយបានកាន់ប្រែតទូឹល�ទូឹលាយ។

�. ការ�បា�ស័យទាំកិ់ទឹងជា�ួយរដ្ឋាា ភិិបាលរ�ួ�ន�កិរុ�ស�ខាភិិបាល និង�កិរុ��តួតពិីនិតយជំ�ងឺកូិវ ��-១៩

៣- សបីាហ៍ទឹ� ១៩-២២ : មើ��ងការណ៍៌ និងប្រែ�នទឹ�បងាា ញស��ប់ការអូន�វតី��ណាកិ់កាលទឹ� ២:៣- សបីាហ៍ទឹ� ១៩-២២ : មើ��ងការណ៍៌ និងប្រែ�នទឹ�បងាា ញស��ប់ការអូន�វតី��ណាកិ់កាលទឹ� ២:

របាយការណ៍៌មើនះនឹងដ្ឋាកិ់មើច្ចញនូវសកិ�ីភាពី��ណាកិ់កាលទឹ�២ រវាងអូុកិ�ស្ថាវ�ជាវ �កិរុ�ហុ�ន�គត់�គង់ទឹឹកិ �នេ�រពីិមើស្ថាធន៍ និង�ស្រ្តានី�ស្ថាធារណ៌ៈ  រ�ួទាំ�ង
�ីល់វគគបណី៌� ះបណីាល និងកិស្ថាងស�តាភាពីសី�ពី�ការឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពី និងការមើ�េរឧបកិរណ៍៌ការឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពី �ពី�ទាំ�ងស្ថាកិលីងកិ�ីវធិ�ទាំ�ង 
មើនាះកិុ�ងត�បន់អាទិឹភាពីប្រែ�លបានកិ�ណ៌ត់កិុ�ងភាពីជានៃ�គូរបស់�បមើទឹសន��ួយៗកិុ�ង��ណាកិ់កាលទឹ� ១ ។

លទឹធ�លភំា�ៗ 
លទឹធ�លភំា�ៗនៃនសកិ�ីភាពី��ណាកិ់កាលទឹ� ១ រ�ួ�ន៖ 

១. ឯកិភាពី និងអូន�វតីកាលវភិាគកិិច្ចច�បជំ�� និងអូភិិបាលកិិច្ចច មើដ្ឋាយនៃ�គូគមើ��ង

២.បមើងើ�តសីង់ដ្ឋារជា�ួយនៃ�គូគមើ��ងទាំ�ងអូស់មើដ្ឋាយកិ�ណ៌ត់តួនាទឹ� និងការទឹទឹួលខ្វ�ស�តូវមើ���ី�អូន�វតីគមើ��ង

៣.វ �មើ�អូូបណី៌� ះបណីាល និងវគគបណី៌� ះបណីាលសី�ពី�ការឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពីមើ�មើ�គកូិរ ូូណា

៤.ការបកិប្រែ�បសីង់ដ្ឋារប្រែ�លបានមើរៀបច្ច�រចួ្ចជាភាស្ថាមើវៀតណា�  ភាស្ថាប្រែខ្វីរ  ភាស្ថាឡាវ ភាស្ថាភូិ� និងភាស្ថានៃ�

៥.កិ�ីវធិ�វភិាគទិឹនុន័យ និង តា�ងឧបកិរណ៍៌

៦.ការមើបាះពី��ុ�ាយ�ូច្ចជាឯកិស្ថារពី៍ត៌�ន  ន�តិវធិ�  អូតាបទឹឧសាហកិ�ី និងរបាយការណ៍៌វទិឹោស្ថាស្រ្តាសី

៧.ការសេង់�តិពី�មើ�មើ�គកូិរ ូូណាមើ�កិុ�ងទឹឹកិកិងវកិ់ 

អូតា�បមើ�ជំន៍នៃនលទឹធ�លភំា�ៗប្រែ�លមើកិ�តមើ��ង�នពី�រ៖

១. ការឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពីនៃនមើ�មើ�គកូិរ ូូណា �ពី�ទាំ�ង�ីល់នូវ�ីល់នូវឧបកិរណ៍៌ប្រែ�លអាច្ចទឹ�កិចិ្ចតីបានកិុ�ងការរកិមើ��ញមើ�គ�តតាត នឹងជំួយរដ្ឋាា ភិិបាលឱ្យយ៖

• កិ�ណ៌ត់ពី�ការរ �កិ�លដ្ឋាលនៃនកា�ំងមើ�មើ�គកូិរ ូូណា និងជំ�ងឺកូិវ ��-១៩
• បូាន់�ប�ណ៌ពី�ឥទឹធិពីលនៃនយ�ទឹធស្ថាស្រ្តាសី�តួតពិីនិតយ
• �ីល់ការ�បកាស��ណឹ៌ងជា��នអូ�ពី�ការមើកិ�នមើ��ងនៃនការ �កិ�លដ្ឋាលមើនះ
• តា�ដ្ឋានការ�យច្ច�ះនៃនការរ �កិ�លដ្ឋាលមើនះមើ�តា�មើពីលមើវលា
• កិ�ណ៌ត់ត�បន់ប្រែ�លងាយ�េ�ះមើ��ងនៃនជំ�ងឺមើនះ

២. ការយល់�ឹងអូ�ពី�ការមើកិ�តមើ��ងនៃនជំ�ងឺមើនះមើ�ទឹ��បជំ��ជំន ទឹ�ជំនបទឹ និងសហគ�ន៍ដ្ឋាច្ច់�ស�ល  នឹងជំួយ�ល់  រដ្ឋាា ភិិបាលន��ួយៗខិ្វតខ្វ��បឹងប្រែ�បងមើ�ំ�យតប
 និងវមិើ�គមើ�នឹង�កិរុ�មើ�លមើៅបានលា។

�ូមើច្ចុះសីង់ដ្ឋារ និងច្ច�មើណ៌ះ�ឹងប្រែ�លបានប្រែច្ចកិរ �ប្រែលកិ នឹង�តូវមើរៀបច្ច�ឱ្យយបានលា និងបកិប្រែ�ប មើ���ី�ជំួយ���ទឹរដ្ឋាា ភិិបាល�បមើទឹសមើវៀតណា� �បមើទឹសកិ�ុ�ជា �បមើទឹសឡាវ 
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�បមើទឹសភូិ� និង�បមើទឹសនៃ� កិុ�ងការមើ�ំ�យតបនឹងជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ ។

លទឹធ�លរយៈមើពីលប្រែវង និងអូុកិទឹទឹួល�ល 
លទឹធ�លរយៈមើពីលប្រែវង និងអូុកិទឹទឹួល�លរ�ួ�ន៖ 

១.ពី�ងឹងស�តាភាពីបណីា�បមើទឹសកិុ�ងអូន�ត�បន់ទឹមើនំមើ�គងគឃំ្លាំ�មើ��លស្ថាា នភាពីមើ�មើ�គកូិរ ូូណា និងភុាកិ់ងារបងើជំ�ងឺ�នៃទឹមើទឹៀត

២.�បកាសជូំន��ណឹ៌ងជា��ន ពី�ការរកិមើ��ញនៃនការ�េ�ះមើ��ងនៃនជំ�ងឺកូិវ ��-១៩

៤.ការច្ច�ណាយទាំបកិុ�ងការរកិមើ��ញពី�ការរ �កិ�លដ្ឋាលនៃនជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ និងតា�ដ្ឋានការរ �កិ�លដ្ឋាលមើ�មើ�គកូិរ ូូណាមើ�កិុ�ងសហគ�ន៍

៤.កាត់បនាយ�លបូះពាល់ប្រែ�ុកិស�ខាភិិបាល និងមើស�ាកិិច្ចចមើដ្ឋាយស្ថារជំ�ងឺកូិវ ��-១៩ កិុ�ងត�បន់

៥.�តលប់មើ�រកិភាពី�ប�កិត�វញិបានឆាប់ និងកាត់បនាយ�លបូះពាល់ប្រែ�ុកិមើស�ាកិិច្ចច

៦.វធិ�ស្ថាស្រ្តាសីមើធវ�ឱ្យយ�បមើស�រមើ��ងពី�ការ�ីល�់�ណឹ៌ងអូ�ពី�ននុិាការ និងការបូាន�់ប�ណ៌ការរ �កិ�លដ្ឋាលនៃនមើ�មើ�គកូិរ ូណូា និងជំ�ងកូឺិវ ��-១៩មើ�សហគ�ន៍។

ស�ណួ៌រ និងច្ចមើ�ំ�យ

មើហត�អូវ��តូវឃំ្លាំ �មើ��លស្ថាា នភាពីមើ�មើ�គកូិរ ូូណា?
• មើ���ី��ីល់នូវការច្ច�ណាយឱ្យយ�ន�បសិទឹធិភាពីមើ�មើល�ការឃំ្លាំ�មើ��លមើ�សហគ�ន៍ប្រែ�ល�ិន�នការ�តតាត  តា�ដ្ឋាននិនុាការរបស់មើ�មើ�គកូិរ ូូណាប្រែ�លហូរចូ្ចល

មើ�កិុ�ងសហគ�ន៍ និងមើ���ី��បកាស��ណឹ៌ងជា��នពី�    អូ�តាមើកិ�នមើ��ងនៃនការ�ំងមើ�មើ�គមើនះ
• មើ���ី��ីល់ទិឹនុន័យ�ួយប្រែ�ុកិបប្រែនា�មើទឹៀត កិុ�ងការ�ីល់ពី័ត៌�នពី�យ�ទឹធស្ថាស្រ្តាសី�គប់�គងជំ�ងឺកូិវ ��-១៩មើដ្ឋាយភូាប់ជា�ួយទិឹនុន័យមើ�េងៗមើទឹៀត (�ូច្ចជាការ

មើធវ�មើតសីគំ�និកិ)
• មើ���ី�ឱ្យយ�សបជា�ួយបទឹដ្ឋាា ន អូនីរជាតិ (វធិ�ស្ថាស្រ្តាសីមើនះកិ�ពី�ងមើ�ប��បាស់ជាសកិល)
• មើ���ី�ជំួយ�ីល់ជាភិសី�តាងនៃនកិ��ិតរបស់មើ�មើ�គកូិរ ូូណាមើ�កិុ�ង�បមើទឹស ឬត�បន់ និង�ីល់ពី័ត៌�ន�ពី�ទាំ�ងមើធវ�មើសច្ចកិី�សមើ��ច្ចកិុ�ងការមើធវ���មើណ៌� រពី��បមើទឹស�ួយ

មើ��បមើទឹស�ួយ និងត�បន់មើ�េងៗមើទឹៀត។

មើត�ការឃំ្លាំ�មើ��លពី�ស្ថាា នភាពីមើ�មើ�គកូិរ ូូណាបានអូន�វតីមើ�កិប្រែនំងណា?
• មើ�ទូឹទាំ�ងពិីភិពីមើលាកិមើ�កិុ�ង�បមើទឹសភាគមើ�ច្ច�ននៃន OECD និង�បមើទឹសប្រែ�ល�ិនប្រែ�នជា OECD

មើត�ស�ណាកិ�តូវយកិ�កិពី�ណា?
• ស�ណាកិ�តូវយកិ�កិពី�មើ�ងច្ច�កិ�ប�ពឹីតីកិ�ីទឹឹកិកិងវកិ់ប្រែ�ល�តូវបងាូទឹឹកិលូចូ្ចល និងពី�ស�ណាកិបរសិ្ថាា ន�ូច្ចជាទឹឹកិមើភិំ�ងប្រែ�លយកិពី�ពី�អូ�រ និងមើ�

ត�បន់ឧសាហកិ�ី

មើត��នអូវ�មើកិ�តមើ��ងច្ច�មើពាះលទឹធ�ល?
• លទឹធ�ល�តូវបានវាយតនៃ�ំជាប្រែ�ុកិ�ួយនៃនភិ័សី�តាងឱ្យយកាន់ប្រែតទូឹល�ទូឹលាយពី�ការមើធវ�មើតសីគំ�និកិតា�ដ្ឋានទឹ�នាកិ់ទឹ�នង និងច្ចលនាពី័ត៌�ន
• លទឹធ�លជំួយឱ្យយការ�ីល់ពី័ត៌�នការមើ�ំ�យតបកិុ�ងការបូាន់�ប�ណ៌ហានិភិ័យ និងប្រែណ៌នា�ពី�យ�ទឹធស្ថាស្រ្តាសី�តួតពិីនិតយជំ�ងឺកូិវ ��-១៩

មើហត�អូវ�បានជា�ិនចាប់មើ�ី��មើធវ�ការឃំ្លាំ�មើ��លមើ�មើ�គកូិរ ូូណាមើនះឱ្យយបានឆាប់?
• កិិច្ចចការមើនះអាច្ចមើធវ�មើ�បានមើដ្ឋាយមើ�ប��នេ�រពីិមើស្ថាធន៍ប្រែ�ល�នស�តាភាពី �នជំ�នាញកិុ�ងការមើធវ�មើតសីមើ�មើ�គកិុ�ងទឹឹកិកិខ្វវកិ់
• �តូវច្ច�ណាយមើពីលយូរស��ប់��មើណ៌� រការរ�ាបាលមើទឹ�បអាច្ច��មើណ៌� រការបាន (�វកិា និងកិិច្ចចសនោ)
• បនាេ ប់ពី�មើនាះវធិ�ស្ថាស្រ្តាសីនានា�តូវមើរៀបច្ច�ជាចា�បាច្ច់ �តូវការបណី៌� ះបណីាលប�គគលិកិ ឧបកិរណ៍៌ប្រែ�ល�តូវយកិ�កិមើធវ�មើតសី�តូវ�ន�បភិពីច្ចាស់លាស់ និង វធិ�ស្ថាស្រ្តាសី

នានា�តូវ�នការបញូ្កិ់និង�នភាពី�តឹ��តូវ
• ជាការស�ខាន់ណាស់ប្រែ�លលទឹធ�ល�តូវ�នគ�ណ៌ភាពីខ្វុស់មើហ�យការងារប្រែ�លអូន�វតីភំា�ៗមើពីកិមើធវ�ឱ្យយលទឹធ�ល�ិន�នភាពីស��កឹិត

មើត�ការងារមើនះនងឹបញ្ចូចប់មើពីលណា?
• កិ��ិតនៃនការមើធវ�មើតសីនឹងធំាកិ់ច្ច�ះមើ�មើពីលប្រែ�លភាពីសុ្ថា� នឹងមើ�មើ�គមើនះ�តូវបានមើគទឹទឹួលស្ថាគ ល់ ជាសកិលឧទាំហរណ៍៌ៈ ចាកិ់វូាកិ់ស្ថា�ង
• ការមើធវ�មើតសីទាំ�ងមើនះ�បប្រែហលជានឹងបនីរយៈមើពីលជាមើ�ច្ច�នឆុា�មើទឹៀតមើទាំះប�ជា�នវូាកិ់ស្ថា�ងមើហ�យកិ៏មើដ្ឋាយ �ូច្ចប្រែ�លបានមើធវ�ជា�ួយមើ�មើ�គមើ�េងមើទឹៀតប្រែ�រ។ 

មើយ�ងមើ�បនីមើធវ�មើតសីជា�បចា�មើល�ស�ណាកិបរសិ្ថាា នមើ���ី�ឃំ្លាំ �មើ��លការមើលច្ចមើច្ចញជា�ី� ឬការវវិតីនៃនមើ�មើ�គមើ�េងមើទឹៀត។ 
• មើយ�ងមើ�ប្រែតមើធវ�មើតសីជា�បចា�នូវមើ�មើ�គ norovirus និង adenovirus និងមើ�មើ�គមើ�េងមើទឹៀតមើ���ី�តា�ដ្ឋានការ�តតាត និង�ំងតា�រ�ូវកាល និងឃំ្លាំ�មើ��ល

មើ�មើ�គប្រែ�លមើកិ�តមើ��ង�ី�ៗមើទឹៀត។

មើត�អូុកិ�ីល់មើសវាកិ�ីទឹឹកិស្ថាា ត ទឹឹកិកិងវកិ់ និងទឹឹកិមើភិំ�ង �តូវជា�ួយនឹងការងារមើនះ�ូង�ូច្ចមើ�ីច្ច?
• �នប្រែតអូុកិ�ីល់មើសវាកិ�ីទឹឹកិបូ�មើណាណ ះប្រែ�ល�ឹងអូ�ពី�បណីាញទឹឹកិកិខ្វវកិ់ និងទឹឹកិមើភិំ�ង និងប្រែណ៌នា�កិប្រែនំងប្រែ�ល�តូវមើ�យកិស�ណាកិ
• �នប្រែតពីួកិមើគមើទឹប្រែ�លស្ថាគ ល់ត�បន់មើនាះច្ចាស់ និងប្រែ�ុកិណានៃនសហគ�ន៍ប្រែ�លជាច្ច�ណ៌� ច្ច�តូវយកិស�ណាកិ ឬស�ណាកិណាប្រែ�ល�តូវមើ�ជំ�សមើរ �សមើ���ី�ឱ្យយ�តូវ

នឹងច្ច�នួន�បជាពីលរ�ាបានបានមើ�ច្ច�នប���ត
• ពីួកិមើគ�ឹងពី��បពី័នធធា�ស្ថាស្រ្តាសី និងល�ហូរ�ប្រែ�លៗ មើហ�យជំួយប្រែណ៌នា�មើពីលប្រែ�ល�តូវយកិស�ណាកិ និងថាមើត��នស�សភាពីកិុ�ងស�ណាកិ
• �នប្រែតពីួកិមើគ អូុកិយកិស�ណាកិ និងបនេប់ពិីមើស្ថាធន៍ប្រែ�លបានច្ច�ះកិិច្ចចសនោបូ�មើណាណ ះអាច្ចយកិស�ណាកិប្រែបបមើនះបានមើដ្ឋាយស្ថារប្រែត�នហានិភិ័យមើល�ស�ខ្វភាពី

 និងស�វតាិភាពីកិុ�ងការយកិស�ណាកិប្រែបបមើនះ

មើត�មើគ�តូវយកិស�ណាកិ�កិតា�រមើបៀបណា?
• ការមើ�ជំ�សស�ណាកិមើ�ប�សីង់ដ្ឋារ�បស�ណាកិ���កិូជំ�វស្ថាស្រ្តាសី
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• ការមើ�ជំ�សស�ណាកិអាច្ច�តូវបានមើធវ�មើ��ងមើដ្ឋាយការមើ�ប��ូស��នសវ័យ�បវតីិមើ�គួប�េ�នឹងស�ណាកិ-ការ�េ�មើដ្ឋាយមើ�ប�នៃ�អាច្ច�តូវបានមើ�ប�ជាជាងការ�េ�មើដ្ឋាយ
�ូស��នសវ័យ�បវតីិអា�ស័យមើល�អូវ�ប្រែ�លអាច្ចមើធវ�បាន

• ស�ណាកិ�តូវទឹ�កិកំាមើសមើ�មើពីលប្រែ�លយកិ�កិ �ូច្ចនឹងស�ណាកិ���កិូជំ�វស្ថាស្រ្តាសីធ�ីតា

មើត�អូុកិ�ឹងមើទឹថាមើ�មើពីលណា�តូវយកិស�ណាកិ?
• ជាកាលាប���តប្រែ�ល�តូវយកិស�ណាកិកិុ�ងមើពីលប្រែ�ល�នការមើ�ប�បា�ស់ទឹឹកិមើ�ច្ច�ន�ូច្ចជា ការមើ�ប�ស្ថាបុូងូតទឹឹកិ លាង��ខ្វ ��សមើធីញ មើបាកិគកិ់សមើ�ំ�កិប�ពាកិ់ 

ការមើ�ប��បាស់បងគន់ និងទឹ�ំប់�បចា�នៃ�ៃមើ�េងៗមើទឹៀត។ មើ�មើពីល�ពឹីកិកិុ�ង�បពី័នធលូមើនះជាមើពីលប្រែ�លលាប���តកិុ�ងការយកិស�ណាកិ
• ស��ប់កិ�ីកិរបីូរមើវនមើ�ត�បន់ឧសាហកិ�ី�តូវត��ូវមើពីលមើវលាឱ្យយស�រ�យស��ប់ពីួកិមើគកិុ�ងការយកិស�ណាកិ

មើត�អូុកិណាអាច្ចមើធវ�មើតសីបាន?
• មើនះគឺជាការងារជំ�នាញជាន់ខ្វុស់ប្រែ�លអាច្ច�នបញ្ា មើកិ�តមើ��ងជាមើ�ច្ច�នស��ប់អូុកិចាប់មើ�ី��មើធវ�ការ��បូង �ូមើច្ចុះការងារមើនះគួរមើធវ�មើ��ងមើដ្ឋាយអូុកិជំ�នាញ

ប្រែតបូ�មើណាណ ះ
• �នេ�រពីិមើស្ថាធន៍ភាគមើ�ច្ច�ន�តូវបានទឹទឹួលស្ថាគ ល់មើដ្ឋាយ ISO / IEC  17025  ប្រែ�ល�នបទឹពិីមើស្ថាធន៍យូរឆុា �កិុ�ងការមើធវ�មើតសីរកិមើ�មើ�គកិុ�ងទឹឹកិកិខ្វវកិ់ ។

ឧទាំហរណ៍៌ �ូច្ចជាការមើធវ�មើតសីស��ប់រកិមើ�មើ�គសវិតនៃ�មើជំ�ង
• ភុាកិ់ងារមើ��កិរុ�ហុ�ន�គត់�គង់ទឹឹកិ �នេ�រពីិមើស្ថាធន៍ស�ខ្វភាពី ប្រែ�ល�នបទឹពិីមើស្ថាធន៍មើ�ច្ច�នឆុា �កិុ�ងការមើធវ�មើតសីទឹឹកិកិខ្វវកិ់

មើត�អូវ�ជាច្ច�ណ៌� ច្ចស�ខាន់មើ���ី�សមើ��ច្ចមើជាគជ័ំយកិុ�ងការងារមើនះ?
• ទាំ�ទាំរឱ្យយ�នកិិច្ចចសហការ�ុរវាងអូុកិ�គត់�គង់មើសវាទឹឹកិ និងភុាកិ់ងារស�ខាភិិបាល �នេ�រពីិមើស្ថាធន៍ឯកិជំន រដ្ឋាា ភិិបាល និងទឹ�ភុាកិ់ងារ�ស្ថាវ�ជាវ
• �បជាពីលរ�ា�តូវមើធវ�ការជា�ួយ�ុកិុ�ងការមើកិៀរគររបួរ�ួមើ���ី��ល�បមើ�ជំន៍ស�ខ្វភាពីស្ថាធារណ៌ៈ  ប្រែ�លមើនះជំួយ�ល់មើស�ាកិិច្ចច និងជំួយឱ្យយការមើធវ�មើតសីអាច្ច

�ប�ពឹីតីិមើ�បានមើ���ី����ទឹ�ល់កិិច្ចចខិ្វតខ្វ��បឹងប្រែ�បងការឃំ្លាំ�មើ��លកិ��ិតថុាកិ់ជាតិ
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