
 

 

ករគរំទរបសអ់ងគករសហរបជជតិដលរ់បព័នធពនធនគរេនកមពុជ កនងុបរបិទែដល

កំពុងមនកររតតបតៃនជំងឺកវីូដ-១៩  

ឯកសរព័ត៌មនទី ៤ 

ៃថងទី ២៨ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០២១ 

• របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េធវីករងរជមួយនឹងពនធនគរ និងអជញ ធរពនធនគរ េទតមតួនទី និង

ភរកិចចរបស់សថ ប័ននីមួយៗ េដីមបធីនឲយមនករករពរ និងេលីកកមពស់សិទធិរបស់អនកែដលកំពុងជប់ឃុឃំងំ 

និងមរនតីែដលេធវីករងរជមួយនឹងទណឌិ តទងំេនះ រសបតមកតពវកិចចសិទធិមនុសសអនតរជតិរបស់កមពុជ។ 

ដូេចនះ តួនទីរបស់អងគករសហរបជជតិ គឺកំហតិរតឹមែតផតល់ជំនួយបេចចកេទសបុ៉េណណ ះ ខណៈេពលែដល           

រដឋ ភិបលរតូវមនកតពវកិចចេគរពតមករេបដជញ ចិតតរបស់ខលួន េដីមបកីរពរ និងេលីកកមពស់សិទធិរបស់អនកែដល

កំពុងជប់ពនធនគរេនកមពុជ។ េនេពលែដលមនតរមូវករបនទ ន់អវីមួយ អងគករសហរបជជតិផដល់ជំនួយ

បេចចកេទសកនុងករមិតែដលអចេធវីេទបនរសបតមសំេណីរបស់រដឋ ភិបល និងរសបតមេគលករណ៍     

មនុសសធម៌អនតរជតិ។  

• េនកនុងបរបិទៃនករផតល់ជំនួយបេចចកេទស របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនបនតអំពវនវ និងបងហ ញ

ពីបំណងចង់ផតល់ករគរំទ និងបនបនតអំពវនវឲយមនករសហករពីអជញ ធរ េដីមបកីរពរអនកែដលកំពុងជប់

ឃុឃំងំ ដូចជ ធនឲយមនករេធវីេតសតឲយបនរតឹមរតូវ រសបតមេគលករណ៍ែណននំន និងធនឲយមន

កររគប់រគងករផទុះេឡងីៃនកររតតបតជំងឺកូវដី-១៩ ឲយបនសមរសប េដីមបកីរពរសិទធិរបស់ជនជប់ឃុ ំនិងម

រនតីពនធនគរ។  

• ទីភន ក់ងរសហរបជជតិមួយចំនួនក៏មនតួនទីជក់លក់ជំរុញករអនុវតតបទដឋ ន និងសតង់ដរអនតរជតិ ពក់ព័នធ

នឹងពនធនគរផងែដរ ដូចជ វធិនអបបរមៃនសតង់ដររបស់អងគករសហរបជជតិសរមប់អនុវតតវធិនេណសិន

េម៉ន-   េដឡសដីពីកររបតិបតតិចំេពះអនកជប់ពនធនគរ (វធិនេណសិនេម៉នេដឡ - Nelson Mandela Rules) 

វធិនអបបបរមសតង់ដររបស់ អងគករសហរបជជតិសដីពីករអនុវតដវធិនករមិនឃុខំលួន (វធិនតូកយូ - Tokyo 

Rules) និងវធិនរបស់អងគករសហរបជជតិសដីពីកររបតិបតតិចំេពះ ជនជប់ឃុជំរសតី និងវធិនករមិនឃុខំលួន

អនករបរពឹតតបទេលមីសជរសត ី(វធិនបងកក - Bangkok Rules)។ របព័នធសហរបជជតិបនតជំរុញឲយមនករអនុ

វតតតមវធិន និងសតង់ដរអនតរជតិទងំេនះ។  



• ចប់ពីេពលចប់េផតីមមនករឆលងរតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ កនុងឆន  ំ ២០២០ អងគករសហរបជជតិបនផតល់

ដំបូនម នបេចចកេទស និងករគរំទែផនករបតិបតតិករដល់រកសួងសុខភិបល េដីមបេីរតៀម និងេឆលីយតបចំេពះ

ករណីជំងឺកូវដី-១៩ េនកមពុជ។ សរមប់ពនធនគរេនកមពុជ េដយមនករសហករជមួយនឹងៃដគូនន អងគ

ករសហរបជជតិបនផតល់េយបល់ និងករគរំទ ដូចតេទ ៖ (១) បេងកីតទីតងំអេងកតឃល េំមីល          សង់ទី

ណល់សរមប់ករណីអនកជំងឺរសេដៀងនឹងផដ សយ (ILI) កនុងពនធនគរចំនួនបួនកនុងរជធនីភនំេពញ េខតត

េសៀមរប និងកំពង់ចម េដយជនជប់ឃុែំដលមនេរគសញញ រសេដៀងនឹងជំងឺផដ សយរតូវបនេធវីេតសតរកជំងឺ  

កូវដី-១៩ និង (២) េធវីករជមួយនឹងរកសួងសុខភិបល និងផតល់េយបល់ជូនអគគនយកដឋ នពនធនគរអំពី

វធិនករកត់បនថយហនិភ័យ និងករេរតៀមេឆលីយតបេនតមពនធនគរ។ ជករេឆលីយតបចំេពះករណីផទុះជំងឺ   

កូវដី-១៩ នេពលបចចុបបននេនះ អងគករសហរបជជតិបនផតល់ដំបូនម នបេចចកេទសអំពីរេបៀបេរបីរបស់េតសត

ែបបរហ័ស រមួនឹងករពនយល់អំពីអវីែដលរតូវេធវីេនេពលែដលេតសតទទួលបនលទធផលអវជិជមន និងផតល់ករ

ែណនអំំពីរេបៀបតមដនរកអនកជប់ពក់ព័នធ និងករេធវីចតត ឡស័ីក ក៏ដូចជករជំរុញឲយមនករេរតៀម និង

េឆលីយតប េដយមនករចូលរមួសហករ និងករសរមបសរមួលជលកខណៈអនតរវស័ិយ។ 

• កលពីៃថងទី ១៣ ែខ ឧសភ ឆន  ំ ២០២១ អគគនយកដឋ នពនធនគរបនេធវីសំេណីសំុឲយអងគករសហរបជ

ជតិជួយផតល់ជំនួយមនុសសធម៌ដល់ពនធនគរកមពុជ ែដលតរងសេងខបជូនដូចខងេរកម៖ 

សរមប់មរនតីរបតិបតតិករពនធនគរ (ែផនកសនតិសុខ និងសុខភព) 

ល.រ សមភ រ បរមិណ ឯកត 

១ 
អវករពររបេភទពក់កណត ល (PPE)  (សរមប់េធវីករងរផទ ល់ជមួយអនកឆលង

ជំងឺកូវដី-១៩)  
 

២.៥០០ ឈុត 

២ របងំមុខ (Face shields) ២.៥០០ សរមប់ 

៣ េរសមៃដរបេភទឡតិច (Latex gloves) ៥.០០០ គូ 

៤ េរសមៃដជ័រ (Rubber gloves) ២៥០ គូ 

៥ ែសបកេជីងជ័រ (Rubber boots) ២៥០ គូ 

៦ អវេអៀមផល សទិកមិនរជបទឹក (Waterproof plastic aprons) ២៥០ កំេបលរ 

៧ ម៉សរបេភទ N-95 (N-95 masks) ១៥.០០០ បនទះ 

សរមប់ជនជប់ឃុ ំ(១០.០០០ នក់) 

១ ឧបករណ៍េតសតរហ័សរកេមេរគកូវដី១៩ (Rapid antigen test kits) ១០.០០០ ឈុត 

២ ថន ផំត សយបុរណចិន (Lianhua Qingwen Jiaonang)  ៣៥.០០០ របអប់ 

៣ ថន បំំប៉នអហរូបតថមភ (Supplement multi-vitamins) ១៤០.០០០ រគប់ 

៤ វតីមីនេស (Vitamin C 500 mg) ៤២០.០០០ រគប់ 

 



• កលពីៃថងទី ២៧ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០២១ អងគករសហរបជជតិបនរបគល់េរសមៃដបល សទិក (latex) ជង 

៥.០០០ គូ េរសមៃដបល សទិក (rubber) ២៥០ គូ និងែសបកេជីងកែវងជ័រ ២៥០ គូ ជូនអគគនយកដឋ នពនធនគរ

េនមណឌ លអប់រែំកែរបទី ២។ សមភ រៈទងំេនះទទួលបនករឧបតថមភថវកិពីជំនួយរបស់រដឋ ភិបលជបុ៉ន។ អគគ

នយកដឋ នពនធនគរនឹងែចកសមភ រៈទងំេនះដល់ពនធនគរតមបណដ េខតតនន ែដលអចរបឈមនឹងហ  និ

ភ័យខពស់ ៃនករផទុះជំងឺកូវដី-១៩ ជពិេសសេនតមពនធនគរែដលមនជនជប់ឃុជំអនីតិជន។ 

• ទនទឹមគន េនះ អងគករសហរបជជតិកំពុងេធវលីទធកមមសមភ រៈែដលេនេសសសល់ភគេរចីន ដូចែដលផតល់ជូនេន

កនុងបញជ ីរបស់អគគនយកដឋ នពនធនគរ៖ អវករពររបេភទពក់កណត ល ចំនួន២០០ ឈុត,របមុំខ ៥០០, អវ

េអៀមបល សទិកមិនរជបទឹក ២០០ អវ, ម៉សរបេភទ N-95 ៤ ចំនូន ៥០០, ឧបករណ៍េតសតរហ័ស

រកេមេរគកូវដី១៩ ចំនួន  ៣ ០០០, ថន បំំប៉នអហរូបតថមភ ១៤០ ០០០ ចំនួនរគប់, និងវតីមីនេស ៥០០ មីលី

រកម ចំនួន ៤២០ ០០០ រគប់ និងវតីមីនដៃទេទៀត។ េពលេវលរបគល់សមភ រៈទងំេនះជក់ែសតង នឹងអរស័យ

េទតមសតុកែដលមនេនកនុងទីផសរកនុងរសុក និងទីផសរអនតរជតិ។  

• េលីសពីេនះ អងគករសហរបជជតិនឹងឧបតថមភម៉សចំនួន ២០០ របអប់ (១០ ០០០ ម៉ស) និងសបូ៊ ១ ០៨០ 

ដំុ ជូនពនធនគរេខតតរពះសីហនុ េនរតឹមៃថងទី ១ ែខ មិថុន ឆន  ំ ២០២១។ អងគករសហរបជជតិក៏នឹងផគត់

ផគង់ឧបករណ៍េតសតរហ័សរកេមេរគកូវដី១៩  ចំនួន ៣ ០០០ បែនថមេទៀត រពមទងំសមភ រៈករពរខលួនដៃទេទៀត

ផងែដរ។ 

• របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជបនតជំរុញ និងផតល់ជំនួយបេចចកេទសអំពីករអនុវតតមេធយបយជជេរមីស 

េរកពីករឃុឃំងំ ជពិេសសកនុងបរបិទៃនករឆលងរតតបតជំងឺកូវដី-១៩េនះ។ កនុងន័យេនះ របព័នធអងគករសហ

របជជតិបនជំរុញឲយរជរដឋ ភិបលគួរេរបីរបស់ករឃុខំលួនជជេរមីសចុងេរកយបំផុត និងគួរផតល់អទិភពដល់

វធិនករែដលជវធិនករជំនួសឲយករឃុខំលួនកនុងពនធនគរ។ របព័នធអងគករសហរបជជតិកត់សមគ ល់ថ រកម

នីតិវធីិរពហមទណឌ កមពុជ ែចងថ េសរភីព េពលគឺករមិនឃុខំលួន គួរែតជបទដឋ នទូេទសរមប់អនកែដលកំពុងរង់

ចកំរជំនំុជរមះ។ បញហ របឈមែដលជំងឺកូវដី-១៩ បងកដល់របព័នធរពហមទណឌ  គឺជបញហ របឈមមន លកខណៈ

ពិេសស និងចបំច់រតូវមនករអនុវតតវធិនករកនុងលកខណៈពិេសសែដរ េដីមបធីនឲយមនករករពរសុខភព 

និងសិទធិរបស់ ជនជប់ឃុេំនកនុងពនធនគរេនកមពុជ ែដលបចចុបបននេនះ មនទណឌិ តរស់េនចេងអៀតែណន 

របកបេដយេរគះថន ក់។ កនុងបរបិទៃនករផទុះេឡងីៃនជំងឺកូវដី-១៩ នេពលបចចុបបនន អជញ ធរកមពុជ ចបំច់រតូវ

ចត់វធិនករជបនទ ន់េដីមបកីត់បនថយករគំរមកំែហងែដលបងកេឡងីេដយវរុីស ដល់ជនជប់ឃុ ំ ដូចជ បញជូ ន

ជនជប់ឃុ ំ េទទីកែនលងេផសងេទៀត ជពិេសស ចំេពះជនជប់ឃុ ំ របេភទមួយចំនួន តួយ៉ងដូចជ៖ ជនជប់ឃុំ

មុនេពលជំនំុជរមះ រសតីែដលមនកូនេនជមួយ ជនជប់ឃុែំដលមនជំងឺរបចកំយ និងជនរបរពឹតតបទេលមីស

ករមិតរសលែដល ហងិស ជេដីម។  

• រសបេពលជមួយគន  របព័នធអងគករសហរបជជតិបនជំរុញឲយមនករេរបីរបស់មេធយបយជវធិនករ

ជេរមីស េផសង ជំនួសឲយករឃុខំលួនកុមរែដលមនទំនស់ជមួយនឹងចបប់ និងបនជួយរកសួងយុតតិធម៌កនុងករ

េរៀបចំេគលករណ៍ែណនសំដីពីនីតិវធីិបែងវរ ជករសត រនីតិសមបទ ែបបកុមរេមរតី។ កនលងមក មនករកសង



សមតថភពដល់មរនតីនគរបល រពះរជអជញ  េចរកម និងភន ក់ងរសងគម េហយីករកសងសមតថភពទងំេនះនឹង

បនតផតល់ជូនេទៀត េដីមបធីនឲយមនករអនុវតតចបប់សដីពីយុតតិធម៌អនីតិជន រពមទងំនីតិវធីិពក់ព័នធ ក៏ដូចជអនុ

វតតវធិនករ ជេរមីសេផសងជំនួស ឲយករឃុខំលួន របកបេដយរបសិទធភព។  

• របព័នធអងគករសហរបជជតិេនកមពុជពំុមនព័ត៌មនជក់លក់អំពីចំនួនករណីវជិជមនេនតមពនធនគរ កមពុជ

េឡយី និងអងគករសហរបជជតិក៏អំពវនវឲយកន់ែតមនតមល ភព េដីមបធីនឲយមនព័ត៌មនអំពីចំនួនពក់ព័នធ

នឹងករផទុះេឡងីៃនជំងឺកូវដី-១៩ េនតមពនធនគរ រសេដៀងគន នឹងព័ត៌មនអំពីចំនួនៃនករណីវជិជមនជំងឺកូវដី-

១៩ កនុងសថ នភពដៃទេទៀតផងែដរ។ 

### 

ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដល      

ផលិតេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះ

រតូវបនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង

កញញ  ែកវ រសីរសស់ មរនតីទំនក់ទំនងនិងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុ
ជ តមរយៈអីុែមល៖ sreysros.keo@un.org។ 

 

 


