ហេតុអ្វបា
ី នជានិហោជកជកថែទ ាំមនុស្សចាស្់នៅតាម
ផ្ទ ះ ឬស្េគមន៍ ស្ួ រខ្ញថា
ាំ
ន ើខ្ញបា
ាំ នទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង
COVID-19 ហេើយឬហៅ?
ព័ត៌មានបច្ចញបបនន ត្ ឹមថ្ែៃ ទី 4 ថខមិែុនា ឆ្នាំ 2021

ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាកិច្ចការពារមានប្បស្ិទធភាពបាំផុតប្បឆ្ាំងនឹង COVID-19។
ការការពារប្បជាជនអ្ូ ស្ត្សាលីមានវ ័យចាស្់ហៅកនញងស្េគមន៍ និងអ្ន កថែលថែទ ាំពួ កហគ
គឺជាអាទិភាពមួ យ។
ហេតុហនេះហេើយជាការស្ាំខាន់ថែលរដ្ឋាភិបាល និងអ្ន កផដ ល់ហស្វថែទ ាំមនុស្សចាស្់នានាប្តូវែឹងថា
បុគគលិកថែទ ាំមនុស្សចាស្់បុនាាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្បឆ្ាំងនឹង COVID-19។
ព័ត៌មានហនេះជួ យឱ្យយល់ែឹងអ្ាំពីហានិភ័យនានាច្ាំហពាេះមនុស្សចាស្់អ្ូស្ត្សាលី
និងបុគគលិកថែលថែទ ាំពួ កហគ ជាថផន កថ្នការហរៀបច្ាំ និងហ្វ ើថផនការស្ប្មាប់ការផ្ញេះរាតតាតថ្ន COVID19។
ប្បស្ិនហបើមានការផ្ញេះរាតតាតថ្ន COVID-19 ហៅកនញងស្េគមន៍របស្់អ្នក វជាការស្ាំខាន់
ថែលប្តូវែឹងថាមានបុគគលិកបុនាាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង ហែើមបីឱ្យមានវ ិធាការទប់ស្កា ់នានា
អាច្ប្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យែាំហ ើរការ ស្ប្មាប់អ្នកថែលមិនទន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង។
បញ្ជ ីចាក់ថានប
ាំ ង្ការនោគអ្ូ ស្ត្សាលី កត់ប្ាប្បវតា ិថ្នការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស្់មនុស្សប្គប់រ ូប។
បុថនា វមិនរ ួមបញ្ចល
ូ ព័ត៌មានអ្ាំពីការង្ករថែលអ្ន កហ្វ ើ ឬអ្ាំពីនិហោជករបស្់អ្នកហទ។
រដ្ឋាភិបាលអ្ូ ស្ត្សាលីកាំពុងណែនាំនូវឧបករ ៍រាយការ ៍ែាីមួយ ស្ប្មាប់អ្នកផដ ល់ហស្វថែទ ាំមនុស្សចាស់ហៅ
ាមផទ េះ និងស្េគមន៍ថែលបានអ្នុម័ត និងហស្វថែទ ាំមនុស្សចាស្់ហៅាមលាំហៅដ្ឋាន
ស្ប្មាប់ហោលបាំ ងហនេះ។ ឥឡូវន ះវមានស្ប្មាប់អ្នកផដ ល់ហស្វហែើមបីហប្បើប្បាស្់តាមមូ លដ្ឋានស្ា ័ប្គច្ិតា
ាមរយៈការថែទ ាំមនុស្សចាស្់របស្់ខ្ញាំ (My Aged Care)។
ខែៈហពលថែលការរាយការ ៍គជា
ឺ ការស្ា ័ប្គច្ិតាែាំបូង
អ្ន កផដ ល់ហស្វថែលបានអ្នុម័តប្តូវបានហលើកទឹកច្ិតា ឱ្យចាប់ហផដ ើម រាយការ ៍ប្បចាាំស្បាដេ៍
ចាប់ពីហពលហនេះតហៅអាំព៖ី
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកថនែ ងហស្វកមម ថែទ ាំមនុស្សចាស្់ាមលាំហៅដ្ឋាននីមួយៗ
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកថនែ ងហស្វកមម នីមួយៗ ថែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង
COVID-19 ថតមួ យែូ ស្
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកថនែ ងហស្វកមម នីមួយៗ ថែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19
តាមច្ាំនួនែូ ស្ថែល
តប្មូវទ ាំងអ្ស្់។
ការរាយការ ៍នឹងកាែយជាលកខ ខ ឌ តប្មូវជាផល វូ ការមួ យ
ស្ប្មាប់អ្នកផដ ល់ហស្វថែទ ាំមនុស្សចាស្់ហៅាមផទ េះ និងស្េគមន៍ ហៅ បុនាានស្បាដេ៍ខាងមុខន ះ។
កនញងហពលជាមួ យោនហនេះ អ្ន កផដ ល់ហស្វទ ាំងហនេះប្តូវបាន
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ហលើកទឹកច្ិតាោងខាែាំងឱ្យរាយការ ៍ហដ្ឋយស្ា ័ប្គច្ិតា អ្ាំពីសានភាពថ្នការចាក់វ៉ាក់សាំងពីកមាែាំង
ពលកមម របស្់ពួកហគណែលជាថផន កថ្នការហប្តៀមហរៀបច្ាំ និងការហ្វ ើថផនការជាបនា ថ្ន COVID-19
របស្់ពួកហគ។
ការរាយការ ៍នឹងកាែយជាលកខ ខ ឌ តប្មូវជាផល វូ ការមួ យ
ស្ប្មាប់អ្នកផដ ល់ហស្វថែទ ាំមនុស្សចាស្់ហៅតាមលាំហៅដ្ឋាន ថែលបានអ្នុម័ត ចាប់ពីថ្ែៃ ទី 15 ថខមិែុនា
ឆ្នាំ 2021។
ហតើហរឿងហនេះបេះពាល់ែល់ខ្ញោ
ាំ ងែូ ច្ហមដ ច្ថែរ?
កថនែ ងហ្វ ើការរបស្់អ្នកនឹងពិភាកាជាមួ យអ្ន កពី វ ធ ី ណែលពួ កហគនឹងប្បមូ ល
ន ើយរាយការ ៍ព័ត៌មានស្ដ ីពី ច្ាំនួនបុគគលិកសរុបហៅកនញងហស្វកមា ថែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19
ថតមួ យែូ ស្ ឬក៏បានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19តាមច្ាំនួនែូ ស្ថែលតប្មូវទ ាំងអ្ស្់។
ជាការស្ាំខាន់អ្នកប្តូវែឹងថាការទទួ ល ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺជាការស្ា ័ប្គច្ិតា។
វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក កនញងការស្ហប្មច្ច្ិតាថានឹងទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង
ឬក៏មិនទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង។ វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក
កនញងការឱ្យនិហោជករបស្់អ្នកែឹងថាអ្ន កបានចាក់ ឬក៏មិនបាន ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19។
វជាការស្ាំខាន់ផងថែរថែលអ្ន កប្តូវយល់ែឹងអ្ាំពីហេតុផល
ថាហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានហនេះកាំពុងប្តូវបានប្បមូ ល
គឺហែើមបីការពារមនុស្សទ ាំងហនាេះថែលអ្ន កកាំពុងថែទ ាំ។
ហតើព័ត៌មានអ្វ ីខែេះថែលកថនែ ងហ្វ ើការរបស្់ខ្ញាំអាច្ប្បមូ ល និងរាយការ

?៍

កថនែ ងហ្វ ើការរបស្់អ្នក អាច្ផដ ល់ព័ត៌មានែូ ច្ខាងហប្កាមហៅឱ្យប្កស្ួ ងស្ុខាភិបាល៖
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកថនែ ងហស្វថែទ ាំកមម មនុស្សចាស្់នីមួយៗ
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកថនែ ងហស្វកមម នីមួយៗ ថែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19
ថតមួ យែូ ស្
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកថនែ ងហស្វកមម នីមួយៗ ថែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19
តាមច្ាំនួនែូ ស្ថែល
តប្មូវទ ាំងអ្ស្់។
ព័ត៌មានថែលកថនែ ងហ្វ ើការរបស្់អ្នករាយការ ៍ នឹងមិនកាំ ត់អ្តា ស្ញ្ញា
ពីបុគគលណាមានក់ហទ។
ការរាយការ ៍រ ួមមានបុគគលិកទ ាំងអ្ស្់
រ ួមទ ាំងអ្ន កស្ា ័ប្គច្ិតាថែលផដ ល់ហស្វថែទ ាំមនុស្សចាស្់ហៅតាមផទ េះរបស្់ប្បជាជន ឬហៅកនញងស្េគមន៍។
ឹ ឬ ប្បស្ិនហបើខ្ញបា
ហតើខ្ញប្ាំ តូវថតប្បាប់នហិ ោជករបស្់ខ្ញឱ្
ាំ យបា ែង
ាំ នទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19?
ហទ។ វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក
បុថនា អ្ន កប្តូវបានហលើកទឹកច្ិតាឱ្យថច្ករំ ថលកព័ត៌មានហនេះជាមួ យនិហោជករបស្់អ្នក
ថែលជាថផន កថ្នការហប្តៀមហរៀបច្ាំ និងហ្វ ើថផនការ COVID-19 ហៅកនញងហស្វកមា របស់អ្នក។
និហោជករបស្់អ្នកនឹងត្ ូវបា រំពឹងថា មានកិច្ចស្នទ នាប្បកបហដ្ឋយការហោរពជាមួ យនឹងអ្ន កហែើមបី៖
• ពនយល់អ្ាំពីហេតុផលថែលពួ កហគ កាំពុងថស្វ ងរកព័ត៌មានអ្ាំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
កនញងច្ាំហណាមបុគគលិកនានា
• ធានាឱ្យអ្ន កយល់ែឹងថាវជាជហប្មើស្របស្់អ្នកហែើមបីទទួ ល ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
• ធានាឱ្យអ្ន កយល់ែឹងថាឯកជនភាពរបស្់អ្នកនឹងប្តូវបានការពារ ហេើយ
• ធានាថាអ្ន កយល់ែឹងអ្ាំពីស្ិទធិរបស្់អ្នកកនញងការបែិហស្្ផដ ល់ព័ត៌មានហនេះ។
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ហតើខ្ញប្ាំ តូវបង្កាញភស្តញាងណាមួ យថ្នការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស្់ខ្ញឬ
ាំ ប្បស្ិនខ្ញាំមានបាំែង
កនញងការថច្ករំ ថលកព័ត៌មានហនេះជាមួ យនិហោជករបស្់ខ្ញាំ?
ហទ។ វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក។ និហោជករបស្់អ្នកនឹងពិភាកាជាមួ យអ្ន ក
អ្ាំពី វ ធ ីថែលពួ កហគនឹងកត់ប្ាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស្់អ្នក
ប្បស្ិនហបើអ្នកមានបាំែងថច្ករំ ថលកព័ត៌មានហនេះជាមួ យពួ កហគ។ ស្ប្មាប់បុគគលិកថែលមានបាំែង
អ្ន កអាច្ប្បាថានច្ង់ផដល់ឱ្យនិហោជករបស្់អ្នកនូ វ៖
• វវ ិសាំបុត្ ចាក់វ៉ាក់សាំង ឬភស្តញាងហផសងហទៀតពីអ្នកផ្ដ ល់ហស្វចាក់វ៉ាក់សាំង ឬ
• របាយការែ៍ប្បវតា ិចាក់ថានប
ាំ ង្ការនោគ ថែលអ្ន កអាច្ទទួ លបានពី Medicare ហៅហលើអ្ុីន្ឺ ិត
ឬពីកមា វ ិ្ីច្ល័ត Express Plus Medicare។
ជាជហប្មើស្ អ្ន កអាច្ពិចារណាផដ ល់៖
• ហស្ច្កដ ីថែែ ងការែ៍ហដ្ឋយមានច្ុេះេតា ហលខាមួ យច្បាប់
• ឬកាំ ត់ប្ាពីប្គូហពទយណផ្ែ កស្ុខភាព។
ហតើខ្ញាំអាច្ទទួ លបានព័តមា
៌ នពីកថនែ ងណា ហែើមបីជួយខ្ញក
ាំ ន ញ ងការស្ហប្មច្ច្ិតាអ្ាំពីការទទួ ល ចាក់វ៉ាក់សាំង
COVID-19?
ហស្វកមា របស្់អ្នកបានទទួ លច្បាំ ួ ហប្ច្ើនន ព័ត៌មាន និងស្មាារហែើមបីជួយគាំត្ទបុគគលិក កនញងការហ្វ ើ
ហស្ច្កដ ីស្ហប្មច្ច្ិតាអ្ាំពីការទទួ ល ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងហែើមបីជួយបុគគលិកឱ្យែឹង អ្ាំពីកថនែ ង
ថែលពួ កហគអាច្ទទួ ល ការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ន ះរ ួមមានព័ត៌មានថែលបានបកថប្បជា 19 ភាស។
អ្ន កក៏អាច្ទទួ លបានព័ត៌មានហនេះហៅហលើហគេទាំព័រ health.gov.au ផងថែរ។
ជាការស្ាំខាន់នែើមបីច្ូលហប្បើប្បាស្់ព័ត៌មានថែលទុកច្ិតា និងគួ រឱ្យហជឿជាក់បានស្ដ ីពីវ៉ាក់សាំង COVID-19
ហេតុអ្វីបានជា ការចាក់វ៉ាក់សាំងស្ាំខាន់ និង វ ធ ីទទួ ល ការចាក់វ៉ាក់សាំង។
ស្ប្មាប់ពត
័ មា
៌ នបថនា ម ស្ូ មទក់ទងមកប្កស្ួ ងស្ុខាភិបាលាមអ្ុថី មល៖
ី ហែើមបីទទួ លបានឱ្វទ និងការោាំប្ទ។
AgedCareCOVIDLiaison@health.gov.au ឬទក់ទងស្េជព
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