ហេតុអ្វបា
ី នជានិហោជកហៅកន្នែ ងន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់តា
មលំនៅដ្ឋានរបស្់ខ្ញាំ ស្ួ រ
ខ្ញាំថាន ើខ្ញំបានទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំងCOVID-19
ហេើយឬហៅ?
ព័ត៌មានបច្ចញបបនន ត្ ឹមថ្ែៃ ទី 4 ន្ខមិែុនា ឆ្នាំ 2021

ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាកិច្ចការពារមានប្បស្ិទធភាពបាំផុតប្បឆ្ាំង នឹង COVID-19។
ការការពារអ្ន កសនក់ហៅ កន្នែ ងថែទ ាំមនុស្សចាស្់ និងបុគគលិកន្ែលន្ែទ ាំពួ កហគ គឺជាអាទិភាពមួ យ។
ហេតុហនេះហេើយជាការស្ាំខាន់ន្ែលរដ្ឋាភិបាល និងអ្ន កផដ ល់ហស្វន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់នានាប្តូវែឹងថា
បុគគលិកន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់បុនាាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្បឆ្ាំងនឹង COVID-19។
ព័ត៌មានហនេះជួ យឱ្យយល់ដឹងអ្ាំពីហានិភ័យនានាច្ាំហពាេះអ្ន កសនក់ហៅ និងបុគគលិកហែើមបីហរៀបច្ាំ
ហ្វ ើន្ផនការ និងហ្ែ ើយតបច្ាំហពាេះ ការផ្ញេះរាតតាតថ្ន COVID-19។
ប្បស្ិនហបើមានការផ្ញេះរាតតាតថ្ន COVID-19 ហៅកនញងមណ្ឌលរបស្់អ្នក វជាការស្ាំខាន់
ន្ែលប្តូវែឹងថាមានបុគគលិកបុនាាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង ហែើមបីឱ្យមានវ ិធាការទប់ស្កា ់នានាអាច្ប្តូវ
បានដ្ឋក់ឱ្យែាំហ ើរការ ស្ប្មាប់អ្នកន្ែលមិនទន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង។
បញ្ជ ីចាក់ថានប
ាំ ង្ការនោគអ្ូ ស្ត្សាលី កត់ប្ាប្បវតា ិថ្នការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស្់មនុស្សប្គប់រ ូប។
បុន្នា វមិនរ ួមបញ្ចល
ូ ព័ត៌មានអ្ាំពីការង្ករន្ែលអ្ន កហ្វ ើ ឬអ្ាំពីនិហោជករបស្់អ្នកហទ។
រដ្ឋាភិបាលអ្ូ ស្ត្សាលីកាំពុងថណ្នាំនូវឧបករ ៍រាយការ ៍ែាីមួយ ស្ប្មាប់អ្នកផដ ល់ហស្វ
ន្ែទ ាំមនុស្សចាស់ហៅាមលាំហៅដ្ឋាន ន្ែលបានអ្នុម័ត និងហស្វន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់ហៅាមផ្ទ ះ
និងសហគមន៍ ស្ប្មាប់ហោលបាំ ងហនេះ។
ឥឡូវននះវមានស្ប្មាប់អ្នកផដ ល់ហស្វហែើមបីហប្បើប្បាស្់តាមមូ លដ្ឋានស្ា ័ប្គច្ិតា
ាមរយៈការន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់របស្់ខ្ញាំ (My Aged Care)។
ខណ្ៈហពលន្ែលការរាយការ ៍គជា
ឺ ការស្ា ័ប្គច្ិតាែាំបូង
អ្ន កផដ ល់ហស្វន្ែលបានអ្នុម័តប្តូវបានហលើកទឹកច្ិតាឱ្យចាប់ហផដ ើម រាយការ ៍ប្បចាាំស្បាដេ៍
ចាប់ពីហពលហនេះតហៅអំព៖ី
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកន្នែ ងហស្វន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់ាមលាំហៅដ្ឋាននីមួយៗ
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកន្នែ ងហស្វកមម នីមួយៗន្ែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង
COVID-19 ន្តមួ យែូ ស្
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកន្នែ ងហស្វកមម នីមួយៗន្ែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19
តាមច្ាំនួនែូ ស្ន្ែល
តប្មូវទ ាំងអ្ស្់។
ចាប់ពីថ្ែៃ ទី 15 ន្ខមិែុនា ឆ្នាំ 2021 ការរាយការ ៍នឹងកាែយជាលកខ ខ ឌ តប្មូវជាផល វូ ការមួ យ
ស្ប្មាប់អ្នកផដ ល់ហស្វ ន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់ហៅតាមលាំហៅដ្ឋាន ន្ែលបានអ្នុម័ត ។ ស្ប្មាប់ហស្វកមម ន្ែទ ាំ
មនុស្សចាស្់ហៅាមផទ េះ និងស្េគមន៍ វនឹងកាែយជាលកខ ខ ឌ តប្មូវជាផល វូ ការមួ យ ហៅបុនាាន
ស្បាដេ៍ខាងមុខននះ។
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ហតើហរឿងហនេះបេះពាល់ែល់ខ្ញោ
ាំ ងែូ ច្ហមដ ច្ន្ែរ?
កន្នែ ងហ្វ ើការរបស្់អ្នកនឹងពិភាកាជាមួ យអ្ន កពី វ ិធីថដលពួ កហគនឹងប្បមូ ល
នហើយរាយការ ៍ព័ត៌មានស្ដ ីពី ច្ាំនួនបុគគលិកហៅកនញងហស្វកមា ន្ែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19
ន្តមួ យែូ ស្ និងបុគគលិក ន្ែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19 តាមច្ាំនួនែូ ស្ន្ែលតប្មូវទ ាំងអ្ស្់។
ជាការស្ាំខាន់អ្នកប្តូវែឹងថាការទទួ ល ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺជាការស្ា ័ប្គច្ិតា។
វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក កនញងការស្ហប្មច្ច្ិតាថានឹងទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង
ឬក៏មិនទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង។ វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក
កនញងការឱ្យនិហោជករបស្់អ្នកែឹងថាអ្ន កបានទទួ ល ឬក៏មិនបានទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19។
វជាការស្ាំខាន់ផងន្ែរន្ែលអ្ន កប្តូវយល់ែឹងអ្ាំពីហេតុផល
ថាហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានហនេះកាំពុងប្តូវបានប្បមូ ល
គឺហែើមបីការពារមនុស្សទ ាំងហនាេះន្ែលអ្ន កកាំពុងន្ែទ ាំ។
ហតើព័ត៌មានអ្វ ីខែេះន្ែលកន្នែ ងហ្វ ើការរបស្់ខ្ញប្ាំ បមូ ល និងរាយការ

៍?

ការប្បមូ លទិននន័យ គឺប្ស្ហែៀងោនណាស់ថដរហៅនឹង វ ិធីន្ែលនិហោជករបស្់អ្នកនាហពលបច្ចញបបនន
កត់ប្ាព័ត៌មានស្ដ ីពី ច្ាំនួនបុគគលិកន្ែលបានទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំងជាំងឺប្គ ុនផ្ដដសយ។
កន្នែ ងហ្វ ើការរបស្់អ្នកនឹងផដ ល់ព័ត៌មានែូ ច្ខាងហប្កាមហៅឱ្យប្កស្ួ ងស្ុខាភិបាល៖
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកន្នែ ងហស្វកមម ន្ែទ ាំមនុស្សចាស្់នីមួយៗ
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកន្នែ ងហស្វកមម នីមួយៗន្ែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង
COVID-19 ន្តមួ យែូ ស្
• ច្ាំនួន បុគគលិកស្រុបហៅកន្នែ ងហស្វកមម នីមួយៗន្ែលបានទទួ ល វ៉ាក់សាំង COVID-19
តាមច្ាំនួនែូ ស្ន្ែលតប្មូវទ ាំងអ្ស្់។
ព័ត៌មានន្ែលកន្នែ ងហ្វ ើការរបស្់អ្នករាយការ

៍ នឹងមិនកាំ

ត់អ្តា ស្ញ្ញា

ពបុគគលណាមានក់ហទ។

ការរាយការ ៍នឹងរ ួមបញ្ចល
ូ មនុស្សទ ាំងអ្ស្់ (រ ួមទ ាំងអ្ន កស្ា ័ប្គច្ិតា) ន្ែលកាំពុងហ្វ ើការហៅកន្នែ ងន្ែទ ាំ
មនុស្សចាស្់តាមលាំហៅដ្ឋាន ន្ែលទទួ លខុស្ប្តូវស្ប្មាប់ហស្វកមា ន្ែទ ាំអ្ន កសនក់ហៅ ជាំនួយោាំប្ទ
និងហស្វកមា នានាស្ប្មាប់អ្នកសនក់ហៅ និងការន្ែរកា នហើយនិងការប្គប់ប្គងរែា បាល។
ននះរ ួមមានបុគគលិកន្ែទ ាំអន កជំងឺ និងថែទ ំផ្ដទល់ខល ួន អ្ន កឯកហទស្ស្មព ័នាស្ុខភាព
បុគគលិកប្គប់ប្គងរែា បាល បុគគលិកច្ស្ត្ង្កាន បុគគលិកស្មាាត បុគគលិកហបាកគក់ និងបុគគលិកថែស្ួ ន។
ឹ ឬ ប្បស្ិនហបើខ្ញបា
ហតើខ្ញប្ាំ តូវន្តប្បាប់នហិ ោជករបស្់ខ្ញឱ្
ាំ យបានែង
ាំ នទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19?
ហទ។ វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក បុន្នា អ្ន កប្តូវបានហលើកទឹកច្ិតាឱ្យន្ច្ករំ ន្លកព័ត៌មានហនេះ
ជាមួ យនិហោជករបស្់អ្នក ន្ែលជាន្ផន កថ្នការហប្តៀមហរៀបច្ាំ និងហ្វ ើន្ផនការ COVID-19
ហៅកនញងមណ្ឌលរបស្់អ្នក។
និហោជករបស្់អ្នកនឹងត្ ូវបានរំពឹងថាមានកិច្ចស្នទ នាប្បកបហដ្ឋយការហោរពជាមួ យនឹងអ្ន កហែើមបី៖
• ពនយល់អ្ាំពីហេតុផលន្ែលពួ កហគកាំពុងន្ស្វ ងរកព័ត៌មានអ្ាំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
កនញងច្ាំហណាមបុគគលិកនានា
• ធានាឱ្យអ្ន កយល់ដឹងថាវជាជហប្មើស្របស្់អ្នកហែើមបីទទួ ល ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
• ធានាឱ្យអ្ន កយល់ដឹងថាឯកជនភាពរបស្់អ្នកនឹងប្តូវបានការពារ ហេើយ
• ធានាថាអ្ន កយល់ដឹងអ្ាំពីស្ិទធិរបស្់អ្នកកនញងការបែិហស្្ផដ ល់ព័ត៌មានហនេះ។
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ហតើខ្ញប្ាំ តូវបង្កាញភស្តញាងណាមួ យថ្នការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស្់ខ្ញឬ
ាំ ប្បស្ិនខ្ញាំមានបំណ្ង
កនញងការន្ច្ករំ ន្លក ព័ត៌មានហនេះជាមួ យនិហោជករបស្់ខ្ញាំ?
ហទ។ វជាជហប្មើស្របស្់អ្នក។ និហោជករបស្់អ្នកនឹងពិភាកាជាមួ យអ្ន កអ្ាំពី វ ិធីន្ែលពួ កហគ
នឹងកត់ប្ាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស្់អ្នក ប្បស្ិនហបើអ្នកមានបំណ្ងន្ច្ករំ ន្លកព័ត៌មាន
ហនេះជាមួ យពួ កហគ។ ស្ប្មាប់បុគគលិកន្ែលមានបំណ្ង អ្ន កអាច្ប្បាថានច្ង់ផដល់ឱ្យនិហោជករបស្់អ្នកនូ វ៖
• សំបុត្ ចាក់វ៉ាក់សាំង ឬភស្តញាងហផសងហទៀតពីអ្នកផ្ដ ល់ហស្វចាក់វ៉ាក់សាំង ឬ
• របាយការណ្៍ប្បវតា ិចាក់ថានប
ាំ ង្ការនោគ ន្ែលអ្ន កអាច្ទទួ លបានពី Medicare ហៅហលើអ្ុីន្ឺ ិត
ិ្ី
ឬពីកមា វ ច្ល័ត Express Plus Medicare។
ផងន្ែរននាះ អ្ន កក៏អាច្ពិចារណាផដ ល់ ៖
• ហស្ច្កដ ីន្ែែ ងការណ្៍មានច្ុេះេតថ ហលខាមួ យច្បាប់ ឬ
• កាំ ត់ប្ាមួ យច្បាប់ពីប្គូហពទយថផ្ន កស្ុខភាព។
ហតើខ្ញាំអាច្ទទួ លបានព័តមា
៌ នពីកន្នែ ងណា ហែើមបីជួយខ្ញក
ាំ ន ញ ងការស្ហប្មច្ច្ិតាអ្ាំពីការទទួ ល ចាក់វ៉ាក់សាំង
COVID-19?
មណ្ឌលរបស្់អ្នកបានទទួ លច្បំនួនហប្ច្ើននន ព័ត៌មាន និងស្មាារហែើមបីជួយគំត្ទបុគគលិក កនញងការហ្វ ើ
ហស្ច្កដ ីស្ហប្មច្ច្ិតាអ្ាំពីការទទួ ល ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងហែើមបីជួយបុគគលិកឱ្យែឹង អ្ាំពីកន្នែ ង
ន្ែលពួ កហគអាច្ទទួ ល ការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ននះរ ួមមានព័ត៌មានន្ែលបានបកន្ប្ប ជា 19 ភាស។
អ្ន កក៏អាច្ទទួ លបានព័ត៌មានហនេះហៅហលើហគេទាំព័រ health.gov.au ផងន្ែរ។
ជាការស្ាំខាន់នដើមបីទទួ លបានប្បភពព័ត៌មានន្ែលទុកច្ិ ត និងគួ រឱ្យហជឿជាក់បានស្ដ ីពីវ៉ាក់សាំង COVID19 ហេតុអ្វីបានជាការចាក់វ៉ាក់សាំងស្ាំខាន់ និង វ ិធីទទួ លបានការចាក់វ៉ាក់សាំង។
ស្ប្មាប់ពត
័ មា
៌ នបន្នថ ម ស្ូ មទក់ទងមកប្កស្ួ ងស្ុខាភិបាលាមអ្ុន្ី មល៖
ី ហែើមបីទទួ លបានឱ្វទ និងការោាំប្ទ។
AgedCareCOVIDLiaison@health.gov.au ឬទក់ទងស្េជព
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