
ឧបសម្ពន័្ធ២៖ សសចក្តណីែនាំរបស់ការយិាល័យ OHCHR សតីពជីាំងកូឺ្វដី-១៩ ន្ងិជន្ជាតភិាគតចិ (សម្សា ២០២០) 

ចាំស ោះវធិីសាស្រសតម្ូលដ្ឋា ន្របស់សិទ្ធិម្នុ្សស គួរណតត្តូវបាន្អនុ្វតតចាំស ោះម្នុ្សសទាំងអស់ណដលរងផលប ោះ ល់
សដ្ឋយវបិតតិសន្ោះ ស ើយជាពិសសសសោលបាំែងនន្លិខិតពីរទ្ាំព័រសន្ោះ គឺសដើម្បធីានថារាល់ជន្ជាតិភាគតិចទាំងអស់ (ជាតិ
សាសន្៍ ឬជន្ជាតិ ភាសា សាសន) ម្និ្ត្តូវបាន្សគសម្ើលរ ាំលង ឬសរ ើសសអើងបណន្ែម្សទ្ៀត ពីការទ្ទ្ួលបាន្សសវាទាំងឡាយ
សដ្ឋយសសមើភាពោា  ឬកាា យជាជន្រងសត្ោោះសដ្ឋយអាំសពើ ិងា ឬទ្ត្ម្ងណ់ាម្យួសផសងសទ្ៀត នន្ការរ ាំសោភសិទ្ធិម្នុ្សសក្ាុង 
អាំឡុងសពល ឬសត្កាយសពលនន្ការរកី្រាលដ្ឋលនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ។ 

ខែៈសពលណដលក្ាំពុងត្បឈម្ម្ុខន្ឹងវបិតដិនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ រដាគួរសោរពចាបសិ់ទ្ធិម្នុ្សសអន្តរជាតិឲ្យបាន្សពញ
សលញ រាបប់ញ្ចូ លទាំង សិទ្ធិម្នុ្សសជន្ជាតិភាគតិច។ រដាគួរសតត តសលើការសដ្ឋោះត្សាយសាែ ន្ភាពបនា ន្ប់ាំផុតរបស់ពលរដា
ងាយរងសត្ោោះក្ាុងអាំឡុងសពលមាន្វបិតតិសុខភាព ន្ិងសលើក្ក្ម្ពស់ការសោរពចាំស ោះភាពចត្ម្រោះ ន្ិងសសចក្តីនលាលាូររបស់ម្នុ្សស 
ន្ិងការ រត្បយុទ្ធត្បឆាំងន្ឹងការរ ាំសោភសិទ្ធិម្នុ្សស  ជាពិសសស អាំសពើ ឹងា ការម្និ្អតឱ់ន្ ន្ិងសន្ារក្ឋាណដលមាន្ចរកិ្
ខឹងសអប ់ ន្ិងការតត់សចញពីសងគម្ ន្ិងការសរ ើសសអើង  រមួ្ទាំង ការទ្ទ្ួលបាន្សសវាណលទាំសុខភាព ការអប់រ ាំ ន្ិងសសវា 
សងគម្។  
 

រដាគួរណតផសពវផាយពត័ម៌ាន្ទក្់ទ្ងន្ឹងជាំងឺកូ្វដី-១៩ ក្ាុងទ្ត្ម្ងស់ម្ត្សបសត្មាបស់ គម្ន្៍ជន្ជាតិភាគតិច 
ជាភាសា ណដលពួក្សគអាចយល់បាន្ ន្ិយាយបាន្ ន្ិងត្សបតាម្វបបធម្រ៌បស់ពួក្សគ រមួ្ទាំងព័តម៌ាន្លម្អតិ ន្ិងពន្យល់ពី
វធិាន្ការបងាា រ ក្ដូ៏ចជា សាែ ន្ភាពសុខភាពណដលជាសកាត នុ្ពល ណដលពួក្សគអាចន្ឹងត្បឈម្។ រដាគួរណតផសពវផាយ
ពត័ម៌ាន្បណន្ែម្សទ្ៀត ដល់ស គម្ន្ ៍ អាំពីវធិាន្ការរបស់អាជាា ធរសាធារែៈ ក្ដូ៏ចជា ណផន្ការរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ន្ិង
ក្តាត សផសងសទ្ៀត ណដលរដាគួរណតអភវិឌ្ឍន្ល៍ក្ខខែឌ សុខភាពទក្់ទ្ងន្ឹងជាំងឺកូ្វដី-១៩។ សាធារែៈជន្ អាចណសវងរក្បាន្
នូ្វពត័ម៌ាន្ ន្ិងការទ្ទ្ួលបាន្ព័តជ៌ាភាសាជន្ជាតិភាគតិច ក្ដូ៏ចជា សៅក្ាុងទ្ត្ម្ងម់្យួ ណដលអាចដាំសែើ រការបាន្សត្មាប ់
ជន្ជាតិភាគតិច រមួ្ទាំង ការផសពវផាយសៅកាន្ត់ាំបន្ណ់ដលម្និ្មាន្សសវាអុីន្ធឺសែត។ គួរណតមាន្ការដក្បាំរាម្សចញពីទ្ី
តាាំងណដលមាន្ការហាម្ឃាតស់សវាអុីន្ធឺសែត សដើម្បធីានថា ម្នុ្សសត្គប់រូប រមួ្ទាំងជន្ជាតិភាគតិចសៅក្ាុងតាំបន្់ទាំង
សនោះទ្ទ្ួលបាន្ពត័៌មាន្សសមើៗោា ។ គួររាបប់ញ្ចូ លជន្ជាតិភាគតិច ក្ាុងការចលនពត័៌មាន្ ន្ិងយុទ្ធនការោាំត្ទ្។  
 

ជាំងឺកូ្វដី-១៩ គឺជាបញ្ហា ត្បឈម្ដធ៏ាំម្យួសត្មាបស់ងគម្ទាំងម្ូល ដូចសន្ោះ រដ្ឋា ភបិាលត្តូវពត្ងឹង ន្ិងចាតវ់ធិាន្
ការែ៍តឹងរងឹម្យួចាំន្ួន្ រមួ្បញ្ចូ លទាំង ការរក្ាគមាា តពីោា  ការសិក្ាពីផាោះ ន្ិងធានបាន្នូ្វការទ្ទ្ួលបាន្ទ្ាំន្ិញម្ូលដ្ឋា ន្ 
ន្ិងម្ែឌ លណលទាំសុខភាព ន្ិងលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន្ការពាបាលសុខភាព។ រដាគួរដ្ឋក្ស់ចញនូ្វវធិាន្ការែ៍បណន្ែម្ សដើម្បី
សដ្ឋោះត្សាយផលវបិាក្ ណដលកាន្ណ់តអាត្ក្ក្ស់ៅៗ នន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ចាំស ោះជន្ជាតិភាគតិច ណដលមាន្វបិតដិសុខភាព 
សដ្ឋយសារបញ្ហា សសដាក្ិចច ន្ិងសងគម្ ណដលម្និ្បាន្សត្តៀម្ទុ្ក្ជាម្ុន្សៅក្ាុងទ្ីតាាំង ឬតាំបន្់ណដលពួក្សគរស់សៅ ឬត្តូវបាន្
រតឹតបតិសត្មាប់ការទ្ទ្ួលបាន្ទ្ាំន្ិញ ន្ិងសសវាម្ូលដ្ឋា ន្ សដ្ឋយសារការសរ ើសសអើងសដ្ឋយតា ល់ ឬសដ្ឋយត្បសយាលពីសាំណាក្ ់
សាែ បន័្រដា។ ជន្ជាតិភាគតិចសត្ចើន្ណតរស់សៅក្ាុងសាែ ន្ភាពលាំសៅដ្ឋា ន្ចសងអៀតណែន្ សធវើឲ្យកាន្ណ់តពិបាក្ក្ាុងការរក្ាគមាា ត 
ន្ិងការដ្ឋក្ខ់ាួន្ឲ្យសៅដ្ឋច់សដ្ឋយណឡក្។ ការសត្បើត្បាស់ត្បពន័្ធឌ្ីជីលលសៅមាន្ក្ត្ម្តិ ស ើយភាពខវោះចសនា ោះនន្ការអប់រ ាំ
របស់ឪពុក្មាត យក្អ៏ាចសធវើឲ្យការសិក្ាពីផាោះមាន្ភាពលាំបាក្ជាងម្ុន្ ណដលទ្ីបាំផុត ម្និ្គួរបងាឲ្យមាន្ការតតស់ចញពីសងគម្ 
សឡើយ។ រដាត្តូវធានថា ស គម្ន្ជ៍ន្ជាតិភាគតិច អាចអនុ្វតតវធិាន្ការចាាំបាច ់ សដើម្បកីារ រខាួន្ពួក្សគ ដូចជា មាន្
លាំសៅឋាន្សម្រម្យ ការទ្ទ្ួលបាន្ទ្ឹក្សាអ ត អាហារ ន្ិងត្បភពថាម្ពលសផសងៗ សដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លទាំងអគគីសន្ីសត្មាប់ 
ទ្ទ្ួលបាន្ការអបរ់ ាំពីចាំងាយតាម្ត្បពន័្ធអុីន្ធឺសែតផងណដរ។  
 

រដ្ឋា ភបិាលក្ាំពុងត្បឈម្ម្ុខន្ឹងតត្ម្ូវការធន្ធាន្ដធ៏ាំសធងសៅក្ាុងវបិតតិសន្ោះ ស ើយណដលត្តូវសធវើឲ្យមាន្ការពិបាក្
ក្ាុងការសសត្ម្ចចិតត ប ុណន្តពួក្សគ ម្និ្គួរបាំសភាចជន្ណដលងាយរងសត្ោោះបាំផុតសឡើយ។ ម្និ្ត្តូវបដិសសធបុគគលណាម្យួពកីារ



ទ្ទ្ួលបាន្ការណលរក្ាសុខភាពសដ្ឋយសារណតភាពមាក្ង់ាយ  ឬសដ្ឋយសារណតពួក្សគជាត្ក្រម្ជាក្់ោក្ណ់ាម្យួ ណដលអាច
នាំឲ្យពួក្សគបាតប់ងឱ់កាស។ បុគគលជន្ជាតិភាគតិច អាចត្តូវបាន្សគតត់សចញពីការណលរក្ាសុខភាព សដ្ឋយសារណតពួក្
សគខវោះធន្ធាន្ ឬឯក្សារផាូវការ ឬសដ្ឋយសារការសរ ើសសអើង ឬការមាក្់ងាយ។ រដាគួរធានឲ្យបាន្នូ្វសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្ការ
ណលទាំសុខភាពរបស់ជន្ជាតិភាគតិច រមួ្ទាំងអាក្ណដលោម ន្ធានរា បរ់ងសុខភាព ឬឯក្សារបញ្ហា ក្អ់តតសញ្ហា ែ។ 
 

ការត្បកាសអាសន្ាសដ្ឋយសារការរាតតាតនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ម្និ្គួរត្តូវបាន្សត្បើជាម្ូលដ្ឋា ន្ សដើម្បកី្ាំែត់សោល
សៅសៅសលើត្ក្រម្ជាក្់ោក្ ់ត្ក្រម្ជន្ជាតិភាគតិច ឬបុគគលណាម្យួសឡើយ។ វធិាន្ការនន ម្និ្ត្តូវ ក្ព់ន័្ធន្ឹងការសរ ើសសអើង
សលើម្ូលដ្ឋា ន្នន្ពូជសាសន្ ៍ពែ៌សម្បុរ សភទ្ ភាសា សាសន ជាំសន្ឿ ន្សយាបាយ ឬទ្សសន្ៈសផសងសទ្ៀត  ជាតិពិន្ធុ សដើម្
ក្ាំសែើ តសងគម្ ជាតិសាសន្ ៍ត្ទ្ពយសម្បតតិ ក្ាំសែើ ត ពិការភាព ឬសាែ ន្ភាពសផសងសទ្ៀតសឡើយ។ អាំណាចក្ាុងត្ោអាសន្ា គួរ 
ត្តូវបាន្សត្បើក្ាុងរងវង ់ ណដលណចងសដ្ឋយចាបសិ់ទ្ធិម្នុ្សសអន្តរជាតិ (IHRL) ណដលទ្ទ្ួលសាគ ល់ថា រដាអាចត្តូវការអាំណាច  
បណន្ែម្ សដើម្បសីដ្ឋោះត្សាយសាែ ន្ការែ៍សលើក្ណលងជាពិសសស។  អាំណាចណបបសន្ោះ គួរណតត្តូវបាន្ក្ាំែតស់ពលសវោ ស ើយ  
អនុ្វតតជាបសណាត ោះអាសន្ាណតប ុសណាណ ោះ ក្ាុងសោលបាំែង សដើម្បសីាត រសាែ ន្ភាពម្ក្សភាពធម្មតាវញិឲ្យបាន្ឆបត់ាម្ណដល
អាចសធវើសៅបាន្។ 
 

សៅសពលណដលរដាម្យួចាំន្ួន្ ត្បកាន្យ់ក្វធិាន្ការតឹងរងឹ សដើម្បកីារ រត្បជាពលរដា ទាំងសន្ោះម្និ្គួរត្តូវបាន្សត្បើជា
ស តុផល សដើម្បតីតជ់ន្ជាតិភាគតិចសចញ ណដលជាស តុនាំឲ្យមាន្ការសក្ើន្សឡើងនូ្វការសរ ើសសអើង  ឹងា សន្ារក្ឋាបងាការ
ខឹងសអប ់ ន្ិងវសិម្ភាព។ ការបន្តតតជ់ន្ជាតិភាគតិចសចញក្ាុងអាំឡុងសពលនន្ជាំងឺរាតតាតសន្ោះ រមួ្ទាំងការសអបស់ខពើម្ជន្
បរសទ្ស ឬសុន្ារក្ថាត្បកាន្ជ់ាតិសាសន្ ៍ណដលជាបទ់ក្ទ់្ងន្ឹងជន្ជាតិភាគតិច ជាស តុបណាត លម្ក្ពីជាំងឺកូ្វដី-១៩  ជា
សដើម្ស តុនន្ជសមាា ោះ ន្ិងអសន្តិសុខ ន្ិងនាំឲ្យមាន្ការរ ាំសោភសិទ្ធិម្នុ្សសកាន្ណ់តសត្ចើន្ណលម្សទ្ៀត។ 
 

ចាបសិ់ទ្ធិម្នុ្សសអន្តរជាតិដ្ឋក្់កាតពវក្ិចចវជិាមាន្ ន្ិងភារៈក្ិចចសលើរដា ន្ិងតួអងគដនទ្សទ្ៀត សដើម្បពីត្ងឹងការត្បារពធ
ភាពចត្ម្រោះ។ វបិតតិជាំងឺកូ្វដី-១៩ អាចបសងាើតជាឱកាស សដើម្បពីត្ងឹងការរាបប់ញ្ចូ លអាក្ណដលត្បឈម្ន្ឹងការណដលត្តូវសគទុ្ក្
សចាល ក្ដូ៏ចជា បសងាើន្សាម្គគីភាពសងគម្។ សយើងជាំរុញឲ្យមាន្វធិាន្ការចាំស ោះកាតពវក្ិចច ន្ិងឱកាសទាំងសន្ោះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ឧបសម្ពន័្ធ៣៖ សសចក្តណីែនាំរបស់ការយិាល័យ OHCHR សតីពជីាំងកូឺ្វដី-១៩ ន្ងិជន្ជាតសិដើម្ភាគតចិ (សម្សា ២០២០) 

ការរាតតាតជាសាក្លនន្ជាំងឺកូ្វដី-១៩ ម្និ្អាចត្តូវបាន្បាំណបក្សចញពីបញ្ហា ត្បឈម្ខាងសិទ្ធិម្នុ្សសណដលជន្
ជាតិសដើម្ភាគតិចត្បឈម្ម្ុខសៅទូ្ទាំងពិភពសោក្បាន្សឡើយ សដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លទាំងអត្តាខពស់នន្ហាន្ិភយ័សុខភាព ន្ិង
តត្ម្ូវការម្និ្សសមើោា ទក្ទ់្ងន្ឹងការណលទាំសុខភាព ក្ងវោះទ្ឹក្សាអ តត្បក្បសដ្ឋយសុវតែិភាព លាំសៅឋាន្ចសងអៀតណែន្ ន្ិង 
ក្ងវោះត្បពន័្ធលូ។ សិទ្ធិសុខភាពជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច មាន្ហាន្ិភ័យត្សាបស់ ើយក្ាុងជីវភីាពត្បចាាំនលៃ ឬ “ត្បត្ក្តី” ស ើយ
ភាពងាយរងសត្ោោះរបស់ពួក្សគកាន្ណ់តធៃន្ធ់ៃរក្ាុងសាែ ន្ភាពសត្ោោះម្ ន្តរាយ ណដលបញ្ហា ត្បឈម្ទាំងសន្ោះ ម្និ្ទន្់ត្តូវបាន្
សដ្ឋោះត្សាយសៅសឡើយ។ 

ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចសែិតក្ាុងចាំសណាម្ជន្ងាយរងសត្ោោះបាំផុតពីជាំងឺកូ្វដី-១៩ សដ្ឋយសារម្ូលស តុជាសត្ចើន្ រមួ្
មាន្៖ 
 

* ស គម្ន្ជ៍ន្ជាតិសដើម្ភាគតិចភាគសត្ចើន្មាន្ទ្ីតាាំងសៅតាំបន្់ដ្ឋចត់្សយាល ជាញឹក្ញាបត់្តូវបាន្ទុ្ក្សចាល
សដ្ឋយមាន្លទ្ធភាពតិចតួចក្ាុងការទ្ទ្ួលបាន្ការណលទាំសុខភាព ការោាំត្ទ្ខាងសវជាសាស្រសត ន្ិងពត័ម៌ាន្ណដលអាចទុ្ក្ចិតត
បាន្។ ម្នុ្សសចាស់ ន្ិងម្នុ្សសណដលមាន្ជាំងឺរុា ាំនរ   តត្ម្ូវឲ្យមាន្ការសសស្រងាគ ោះបនា ន្ ់ជាពិសសស បញ្ហា ផាូវដសងាើម្ណដលត្តូវ
យក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ខ់ាា ាំងសៅសលើតាំបន្ទ់ាំងសន្ោះ ណដលជាក្ណន្ាងពិបាក្រក្សសវាណលទាំណផាក្សវជាសាស្រសត។ 

* ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចងាយរងសត្ោោះថាា ក្ព់ីជាំងឺរាតតាត។ ជាំងឺឆ្ាង ដូចជា ជាំងឺត្គរន្ឈាម្ ន្ិងជាំងឺត្គរន្ចាញ់បាន្
បាំតា ញស គម្ន្ជ៍ន្ជាតិសដើម្ភាគតិចអស់ជាសត្ចើន្ទ្សវតសម្ក្ស ើយ។ ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចជាសត្ចើន្ ធាា ប់មាន្ 
បទ្ពិសសាធន្៍កាតប់ន្ែយភាពសុាាំសដ្ឋយសារជាំងឺ សដ្ឋយយល់ថាវាជាជាំងឺតត សាយធម្មតា។ ដូសចាោះ ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច 
ន្ិងជាពិសសស ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចណដលរស់សៅក្ាុងភាពឯសកាសដ្ឋយសម័ត្គចិតត ឬទ្ាំនក្ទ់្ាំន្ងបឋម្ គឺងាយរងសត្ោោះ
ណាស់សៅន្ឹងជាំងឺកូ្វដី-១៩ ដូចណដលពួក្សគបាន្បងាា ញភាពសុាាំតិចតួចសៅន្ឹងជាំងឺផាូវដសងាើម្កាលពីអតីតកាល។ 

* សពលលមីៗសន្ោះ មាន្ការធាា ក្ចុ់ោះនន្គុែភាពបរសិាែ ន្សៅក្ាុងស គម្ន្ជ៍ន្ជាតិសដើម្ភាគតិចជាសត្ចើន្ ដូចជាការ
បាតប់ងជ់ីវៈចត្ម្រោះសដ្ឋយការបាំពុលបរសិាែ ន្ បាន្សធវើឲ្យប ោះ ល់ដល់គុែភាពម្ាូបអាហាររបស់ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច កាត់
បន្ែយនូ្វចាំន្ួន្ត្តីសាច់ណដលពួក្សគធាា បរ់ក្បាន្កាលពីម្ុន្ម្ក្។   

* ការយល់ស ើញខុស ន្ិងពត័៌មាន្ម្និ្ត្តឹម្ត្តូវ ក្ប៏ណាត លឲ្យមាន្ការសរ ើសសអើងជាតិសាសន្ស៍ៅទូ្ទាំងពិភព
សោក្ ស ើយជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច ក្ជ៏ាសោលសៅនន្ការសរ ើសសអើងទាំងសន្ោះផងណដរ។ 

* សៅត្បសទ្សខាោះ មាន្វសិមាមាត្តនន្ការដ្ឋក្ព់ន្ធនោរជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចផងណដរ។ អាក្ជាបព់ន្ធនោរងាយ
ន្ឹងរងសត្ោោះខាា ាំងណាស់ចាំស ោះជាំងឺកូ្វដី-១៩ សន្ោះ ជាពិសសស ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច ណដលមាន្វយ័ចាស់ជរា ន្ិងឬ អាក្
ណដលមាន្បញ្ហា សុខភាព។ 

១. ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច គួរណតត្តូវបាន្ចាតទុ់្ក្ថាជានដគូម្ូលដ្ឋា ន្ក្ាុងការសដ្ឋោះត្សាយបញ្ហា រាតតាតរបស់សម្សរា
គ។ រដាគួរពិចារណាចាំស ោះទ្សសន្ៈរបស់ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចសៅសលើបញ្ហា សុខភាព ណដលត្តូវបាន្ផារភាា បជ់ាម្យួន្ឹង
ការយល់ដឹងអាំពីសិទ្ធិសផសងសទ្ៀត រមួ្ទាំងសិទ្ធិក្ាុងការសធវើសសចក្តីសាំសរចចិតតខាួន្ឯង  ការអភវិឌ្ឍ វបបធម្ ៌ដីធាី ភាសា ន្ិងបរសិាែ



ន្ធម្មជាតិ។ ពួក្សគគួរណតពិសត្ោោះសយាបល់ជាម្យួជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច  ន្ិងទ្ទ្ួលយក្ការឯក្ភាពរបស់ពួក្សគតាម្រយោះ
សោលការែ៍នន្ការពិសត្ោោះសយាបល់ ន្ិងឯក្ភាពសដ្ឋយសសរ ី ត្បាសចាក្ការបងខិតបងខាំ (FPIC) សៅសពលសធវើការសាំសរចចិតត
ណដលជោះឥទ្ធិពលសដ្ឋយតា ល់ដល់ពួក្សគ រមួ្ទាំងការបងាា រ ន្ិងការទ្ប់សាា តជ់ាំងឺ។ 
 

២. គួរណតផលិតជាភាសាជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចនូ្វពត័៌មាន្ត្តឹម្ត្តូវ ន្ិងទន្់ស តុការែ៍អាំពីការការ រ ន្ិងការ
ណលទាំ វធិីណសវងរក្ជាំន្ួយក្ាុងក្រែីមាន្សរាគសញ្ហា  ស ើយន្ិងក្ិចចការណដលបាន្ន្ិងក្ាំពុងសធវើ សដើម្បសីដ្ឋោះត្សាយការរាតតាត
តាម្ណដលអាចសធវើសៅបាន្។  
 

៣. រដាត្តូវដ្ឋក្ស់ចញនូ្វវធិាន្ការសត្មាប់ការត្គបត់្គងយា ងតឹងរងឹចាំស ោះការសចញចូលរបស់បុគគលណាម្យួ ចូល
សៅកាន្់ណដន្ដីរបស់ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច រមួ្ទាំងអាក្ជាំនញសុខភាព ម្ស្រន្តីសាធារែៈ សភាៀវសទ្សចរែ៍ ន្ិងសាែ បន័្នដ
គូ។ ជន្ណាណដលចូលក្ាុងទ្ឹក្ដីរបស់ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច គួរណតត្តូវបាន្សធវើសតសតរក្សម្ើលជាំងឺកូ្វដី-១៩ ន្ិងឆ្ាងកាតក់ារ
វាយតាំនលខាងសវជាសាស្រសតជាម្ុន្។ 
 

៤. រដាត្តូវបសងាើតណផន្ការសដើម្បផីតល់លទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន្ការណលទាំសុខភាព សម្ត្សបតាម្វបបធម្៌ត្បនពែី ក្ាុង
សោលបាំែងសធវើសមា រែក្ម្មរវាងឱសលទ្ាំសន្ើប ន្ិងឱសលបុរាែ រមួ្ទាំងការសត្បើត្បាស់ឧបក្រែ៍ ការសធវើសតសត ន្ិងការ
ណលទាំជាបនា ន្ស់ត្មាបជ់ន្ជាតិសដើម្ភាគតិច។ សលើសពីសន្ោះសទ្ៀត ការទ្ទ្ួលបាន្សសបៀងអាហារសៅសពលចាាំបាច់ គួរណតជា
បញ្ហា អាទ្ិភាព។ ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច គួរត្តូវបាន្បញ្ចូ លសៅក្ាុងក្ញ្ចបជ់ាំន្ួយសសដាក្ិចច ន្ិងសត្ោោះម្ ន្តរាយ។  
 

៥. ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិចរស់សៅដ្ឋចស់ដ្ឋយណឡក្សដ្ឋយសម័ត្គចិតត ឬទ្ាំនក្ទ់្ាំន្ងបឋម្ គួរណតត្តូវបាន្ណចក្ជាត្ក្រម្
ងាយរងសត្ោោះពិសសស។ របាាំងការ រអាក្ខាងសត្ៅម្និ្ឲ្យចូលទ្ឹក្ដីរបស់ពលរដាទាំងសន្ោះ គួរត្តូវបាន្អនុ្វតតយា ងតឹងរងឹ 
សដើម្បសីជៀសវាងការប ោះ ល់។ ក្ាុងន្យ័សន្ោះ រដាត្តូវពិភាក្ា ន្ិងសធវើការរមួ្ោា ជាម្យួអាក្ដឹក្នាំជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច ជាជាង
ស គម្ន្ណ៍ដលមាន្ជន្ជាតិសដើម្ភាគតិច ណដលសម័ត្គចិតតរស់សៅដ្ឋចស់ដ្ឋយណឡក្ ឬទ្ាំនក្ទ់្ាំន្ងបឋម្ សដើម្បកីារ រពួក្សគ
ពីការរាតតាត។ 


