រដ្ឋ វ ិចតូ រ ីយ៉ា (VICTORIA) មិនមមនជារដ្ឋ មតឯងក្នុងការឆ្ល ើយតបចុងឆរកាយនន COVID-19
ឆេ៖ របធានមន្តនរីមនែក្ឆវជ្ជសាន្ត្រ
យ ើងទ ាំងអស់គ្នាយៅតែព្រួ

បារម្ភ អាំរីការផ្ទុះរាែែាែនៃ COVID-19 យៅក្នទង
រដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា (VICTORIA) ៃិងក្រណីនៃការឆ្ល ងតាម្សហគម្ៃ៍។
ក្នទងនាម្ជាព្រធាៃម្ន្តៃរីតផា ក្យវជ្ជ សាន្តសរសដ ីទីររស់ជាែិ ៃិងជាព្រធាៃ
គណៈក្ម្មាធិការចម្បងក្នទង ក្ិចចការពារសុខភារព្រជាជ្ៃអូ ន្តសារលី (AHPPC)
តដ្លរ ួម្រញ្ចូលៃូ វព្រធាៃម្ន្តៃរីសុខាភិបាលយៅតាម្រដ្ឋ ៃិងតដ្ៃដ្ីទ ាំងអស់
ខ្ទាំអាចៃិយ យ៉ាងជាក្់ចាស់ថារដ្ឋឋ ភិបាលក្ុាំម្ិៃតវល (Commonwealth)
ជ្ួ គ្នាំព្ទដ្ល់សក្ម្ា ភារនានាតដ្លក្ាំរុងតែបាៃចាែ់ វ ិធាការយដ្ឋ រដ្ឋឋភិបាល
រដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា យដ្ើម្បីរាយម្ ក្ឈ្ា ុះយលើ វ ីរុស។ យ ើងរៃរ រ ួម្គ្នាក្នទងការជ្ួ គ្នាំព្ទ
យ៉ាងយរញទាំហឹង ៃិងជាព្រចាាំនងៃ យៅយលើអវីតដ្លរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា (VICTORIA) ក្ាំរុងយធវ ើ។
ការយឆ្ល ើ ែរររស់រដ្ឋឋភិបាលរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា – ទក្់ទងៃឹង វ ិធីសាន្តសរតាម្
គយព្ម្មងរីយ៉ាងក្នទងការយធវ ើយែសរ តាម្ដ្ឋៃ ៃិងដ្ឋក្់ឱ្យយៅយដ្ឋ តែក្រីយគ
រ ួម្ជាម្ួ ៃឹងការរក្ាគម្មលែរាងកា រីគ្នា ៃិងការរ ឹែបិែយលើចលនា – គឺជា
វវ ិធីសាន្តសរ ជាក្់កក្់តដ្លយ ើងក្ាំរុងតែបាៃចាែ់ វ ិធាការយៅក្ព្ម្ិែថាាក្់ជាែិ។
យហើ ដ្ូ ចតដ្លយ ើងទ ាំងអស់គ្នាដ្ឹងយហើ វវ ិធីសាន្តសរយៃុះដ្ាំយណើរបាៃល។ ។
យហែុយៃុះយហើ បាៃជាព្រសិៃយរើយព្រៀរយធៀរយៅព្រយទសណាម្ួ យផេងយទៀែ
ព្រយទសអូ ន្តសារលីបាៃយធវ ើការសយព្ម្ចបាៃលទធ ផលគួ រឱ្យក្ែ់សម្មាល់ខាលាំងណាស់យៅ
ក្នទងការទរ់សាាែ់ការឆ្ល ងរាលដ្ឋលយៃុះរហូ ែម្ក្ដ្ល់យរលយៃុះ។ យរើគិែយៅ
ទូ ទ ាំងព្រយទស វវ ិធីសាន្តសរររស់យ ើងបាៃដ្ាំយណើរការយដ្ឋ លាំបាក្ បាៃដ្ាំយណើរការ
បាៃម្ុៃ តដ្លយនាុះយហើ ជាអវ ីតដ្លក្ាំរុងយក្ើែម្មៃនាយរលឥែូវយៃុះយៅក្នទង
សាាៃភារយៅ រដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា (VICTORIA)។

ការផ្ទុះរាែែាែដ្ូ ចជាយៅក្នទងរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា (VICTORIA) យៃុះ គឺជាការបាៃរំរឹង
ទុក្ យទុះរីជា យ ើងបាៃសងឈឹម្ថាការផ្ទុះរាែែាែទ ាំងយនាុះម្ិៃបាៃយក្ើែយែើង
ក្៏យដ្ឋ ។ ក្នទងនាម្ជាអា ក្ជ្ាំនាញតផា ក្ការសិក្ាអាំរីការឆ្ល ងរាលដ្ឋលនៃយម្យរាគ
យៅជ្ុាំ វ ិញរិភរយកក្ យដ្ឋ ម្មៃរទរិយសាធៃ៍ 30 ឆ្ាាំយៅជ្ុាំ វ ិញរិភរយកក្យលើ
ជ្ាំងឺឆ្លងជាយព្ចើៃ រ ួម្ម្មៃជ្ាំងឺ HIV/AIDS ជ្ាំងឺរយរង ៃិងជ្ាំងឺព្គ ុៃផ្ដដសា ផង
ខ្ទាំដ្ឹងថាយ ើងក្ាំរុងយដ្ឋុះព្សា ជាម្ួ ៃឹងជ្ាំងឺឆ្លងខាលាំងយៃុះ។ COVID-19 ព្ែូវការ
ម្ិៃព្ែឹម្តែការចូ លរ ួម្ពាក្់រ័ៃធក្នទងក្ព្ម្ិែែិចរាំផុែ យដ្ើម្បីចារ់យផដ ើម្ភាលម្ៗ
រ៉ាុយណា
ណ ុះយទ យហើ វាអាចរាែែាែយចញយ៉ាងយលឿៃរីការព្គរ់ព្គង យហែុយៃុះយ ើង
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ព្ែូវការម្មៃភាររហ័ស ៃិងរែ់តរៃយៅក្នទងការយឆ្ល ើ ែរររស់យ ើង។ យហើ ព្ែូវ
ព្ែូវម្មៃការព្រ ុងព្រ ័ែាទ ាំងព្ស ុង។
យធវ ើដ្ូចយនាុះៃឹងម្មៃការឆ្ល ងរាែែាែរីយរលម្ួ យៅយរលម្ួ ព្ែូវបាៃសា ិែយៅ
ក្នទងគយព្ម្មងយឆ្ល ើ ែរររស់យ ើង។ ដ្ូ យចា ុះយ ើងដ្ឹងថាៃឹងព្ែូវការយធវ ើអវីខលុះ។
យ ើងដ្ឹងថាក្រណីភាគយព្ចើៃយៅទីព្ក្ ុងតម្លប ៊ិៃ (Melbourne) សា ិែយៅក្តៃា ងណា
យហើ ដ្ូ យចា ុះយ ើងដ្ឹងថាក្តៃល ង ណាតដ្លយ ើងត្រូវការយដ្ើម្បីយផ្ដដែការ ក្ចិែរ
ទុក្ដ្ឋក្់យលើក្ិចចព្រឹងតព្រងររស់យ ើង។ ម្មៃដ្ាំយណើរការយធវ ើយែសរ ដ្៏ធាំសយម្បើម្ក្ាំរុង
រៃដ យក្ើែម្មៃ។ យគ្នលរាំណងគឺយដ្ើម្បីរិទខទ រ់ការផ្ទុះរាែែាែឱ្យបាៃយលឿៃតដ្ល
អាចយធវ ើបាៃ យដ្ើម្បីរញ្ឈរ់ការឆ្ល ងរាលដ្ឋល។ យនាុះយហើ ជាអវ ីតដ្លព្រជាជ្ៃយៅ
រដ្ឋ តាសាាយៃៀៃ (Tasmanian) បាៃយធវ ើយជាគជ្័ យៅក្នទងទិសពា ័រយនៃរដ្ឋ ររស់
រួ ក្យគ។ យហើ យៃុះជាអវ ីតដ្លព្ក្ ុម្ការងារយៅរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ាក្ាំរុងយធវ ើយៅយរល
ឥែូវយៃុះ។

ការអៃុវែរ តាម្ម្៉ាូ តដ្លយៅទិសពា ័រយនៃរដ្ឋ តាសាាយៃៀ (Tasmania) យៅក្នទង
ការក្ាំណែ់ែាំរៃ់ជា ព្ក្ ុងម្មៃការព្រឈ្ម្ួ ចាំៃួៃ រ៉ាុតៃរ សក្ម្ា ភារក្ាំរុងព្ែូវ
បាៃចាែ់វវ ិធាៃការយដ្ឋ រដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា (VICTORIA) បាៃសម្ព្សរ ៃិងបាៃជា
ចាំតណក្ៗ។ វាព្ែូវបាៃដ្ឹក្នាាំយដ្ឋ វ ិទាសាន្តសរ ។ វាតផ។ ក្យលើទិៃាៃ័ ក្នទងយរលយវក
ជាក្់តសដ ង ៃិងតផ។ ក្យលើការអៃុវែរ សុខភារសាធារណៈល។ យហើ វាៃឹងការពារ និង
សយន្តងាាុះ ជ្ី វ ិែ។
ចូ រយ ើងនាាំគ្នាក្ុាំយភល ចអាំរីគាំៃិែ វ ិជ្ជ ម្មៃជាយព្ចើៃ។ វាយៅតែជាអងា យហែុតដ្លម្ិៃ
អាចព្រតក្ក្បាៃតដ្លថាព្រយទសអូ ន្តសារលីបាៃយធវ ើការបាៃល។ គួ រឱ្យក្ែ់សម្មាល់ –
ដ្ូ ចតដ្លខ្ទាំបាៃយយងខាងយដ្ើម្ – យៅក្នទងការឆ្ល ងរាលដ្ឋលយៃុះ យហើ
រដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ា (VICTORIA) តចក្រំ តលក្យៅក្នទងយជាគជ្័ យនាុះ។ អាព្ស័ យដ្ឋ
ព្ក្រខ័ណឌ ុទធសាន្តសរ ចាស់កស់រាំផុែនៃការទរ់សាាែ់ ៃិងសម្ែា ភារតដ្លក្ាំរុង
ដ្ឋក្់ឱ្យដ្ាំយណើរការយដ្ឋ អា ក្ជ្ាំនាញតផា ក្យវជ្ជ សាន្តសរ ៃិងអា ក្ដ្ឹក្នាាំៃយយបា
យៅទូ ទ ាំងរដ្ឋឋភិបាលក្ុាំម្ិៃតវល (Commonwealth) រ ួម្ជាម្ួ ៃឹងការចូ លរ ួម្
ពាក្់រ័ៃធ ៃិងការយរដ ជាាចិែរររស់សហគម្ៃ៍អូន្តសារលី យ ើងអាចបាៃយធវ ើឱ្យ
តខេយកាងវ ីរុសក្ូ រ ូណា (coronavirus) កាល ជារារយសា ើយៅទូ ទ ាំងព្រយទស។
ទាំហាំនៃការផ្ទុះរាែែាែយៅរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ាយៅតែម្មៃហាំែូចណាស់ យៅយរល
យព្រៀរយធៀរយៅៃឹងទាំហាំនៃការផ្ទុះរាែែាែយៅជ្ុាំ វ ិញរិភរយកក្។ រ៉ាុតៃរ យ ើង
ព្ែូវការ ៃិងព្ែូវតែ បាៃអៃុវែរ ឱ្យបាៃយលឿៃយដ្ើម្បីទរ់សាាែ់ការឆ្ល ងរាលដ្ឋល
រតៃា ម្យទៀែ។
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យដ្ឋ ម្មៃការរ ឹែែបិែបាៃដ្ឋក្់ក្ាំហិែយែើង វ ិញយៅយរលឥែូវយៃុះ ខ្ទាំយសា ើសុាំឱ្យ
ព្រជាជ្ៃយៅរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ាអែ់ធាែ់។ យហើ យដ្ើម្បីទទួ លខុសព្ែូវយលើអែា ព្រយយជ្ៃ៍
ផ្ដទល់ខល ួៃររស់រួក្យគ អែា ព្រយយជ្ៃ៍រដ្ឋ ររស់រួក្យគៃិងអែា ព្រយយជ្ៃ៍ររស់
ជាែិ។ ព្រសិទធភារនៃការ ឹែែបិែអាព្ស័ យលើការព្រកាៃ់ភាជរ់ររស់សហគម្ៃ៍
ចាំយពាុះការតណនាាំអាំរីសុខភារសាធារណៈ។ យ ើងរឹងតផ។ ក្យលើអាក្។
ការផ្ទុះរាែែាែចុងយព្កា រាំផុែយៃុះម្ិៃតម្ៃជារញ្ញាររស់ព្រជាជ្ៃយៅ
រដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ាយទ។ វាជារញ្ញាជាែិ។ វាជារញ្ញាររស់យ ើងព្គរ់រ ូរ។ ជ្ាំៃួ ក្ាំរុង
ព្ែូវបាៃផដ លយ់ ដ្ឋ រដ្ឋឋភិបាលក្ុាំម្ិៃតវល (Commonwealth) ៃិងរដ្ឋ ៃិងតដ្ៃដ្ី
នានាយផេងយទៀែ – ម្មៃរុគាលិក្គល ីៃិក្ ៃិងរុគាលិក្យផេងយទៀែរារ់រ នាក្់
ក្ាំរុងជ្ួ ក្នទងការយធវ ើយែសរ ក្នទងការតាម្ដ្ឋៃទាំនាក្់ទាំៃង ៃិងការចូ លរ ួម្
ពាក្់រ័ៃធជាសាធារណៈ។ ខ្ទាំម្មៃយសចក្ដ ី រ ីក្រា ៃិងសុទិដ្ឋិៃិ ម្ខាលាំងណាស់
យហើ ខ្ទាំអាចៃិយ យ៉ាងយោចណាស់យដ្ឋ គ្នាៃការភាាក្់យផ។ ើល តាម្រ ៈ
ការយឆ្ល ើ ែរថាាក្់ជាែិយដ្ើម្បី ក្យព្រៀរយលើ វ ីរុស។ ជាការសាំខាៃ់ ខណៈយរលតដ្ល
យ ើងបាៃយធវ ើក្ិចចការជាយព្ចើៃរ ួចម្ក្យហើ ជាម្ួ ៃឹងសហគម្ៃ៍រហុវរបធម្៌នា
នា យ ើងក្ាំរុងយធវ ើឱ្យក្ិចចព្រឹងតព្រងររស់យ ើងយក្ើៃយទវ យែើង យដ្ើម្បីធានាថាយ ើង
ទទួ លបាៃសារព្ែឹម្ព្ែូវយចញយៅកាៃ់តផា ក្តដ្លម្មៃរហុវរបធម្៌ខាលាំងយៃុះររស់ទី
ព្ក្ ុងតម្លប ៊ិៃ (Melbourne)។

ខ្ទាំចង់ឱ្យព្រជាជ្ៃយៅរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ាទ ាំងអស់ដ្ឹងថាខ្ទាំៃិងសហការ ីររស់ខ្ទាំតដ្លសា ិែ
យៅក្នទង AHPPC – តដ្លម្មៃអា ក្ជ្ាំនាញតផា ក្យវជ្ជ សាន្តសរ ៃិងអា ក្ជ្ាំនាញសុខភារ
ររស់ជាែិតដ្លបាៃ តណនាាំយលើការយឆ្ល ើ ែរចាំយពាុះ COVID-19 ររស់ព្រយទស
អូ ន្តសារលីចារ់តាាំងរីយរលចារ់យផដ ើម្ៃឹង សា ិែយៅជាម្ួ អា ក្យៅព្គរ់ជ្ាំោៃ
នៃដ្ាំយណើរការ – ក្៏ដ្ូចខ្ទាំយជ្ឿជាក្់ផងតដ្រ ព្រជាជ្ៃអូ ន្តសារលី តដ្លជាសហការ ី
ររស់អាក្ក្៏យធវ ើអញ្ច ឹងតដ្រ។ យ ើងសា ិែយៅក្នទងដ្ាំយណើរការយៃុះជាម្ួ គ្នា យហើ យ ើង
ៃឹងឆ្ល ងកាែ់បាៃការលាំបាក្យៃុះជាម្ួ គ្នា ។ យៃុះជាក្ិចចព្រឹងតព្រងថាាក្់ជាែិ។
វាតែងតែជាក្ិចចព្រឹងតព្រងថាាក្់ជាែិជាៃិចច។
ការ ក្យព្រៀរយលើ វ ីរុសៃឹងការពារព្រជាជ្ៃយៅរដ្ឋ វ ិចែូ រ ីយ៉ាវាៃឹងការពារយ ើង
ទ ាំងអស់គ្នា។
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