
សំណូមពរចំព ោះពោកអ្នកដែលពៅក្កងុតូកយូ  ទាក់ទងនឹងជំងឺកូវែី19

○ វិ ធានការពាក់ក់ាល អាសន្ការពាសន្ក កី្រ់ ងត កូ្់ូបា នកាសចបសក ើយ។ 

○ រសន្ិកា សយអ្រ់ឆ្លតជំតឺវCOVID-19 មាកាចំកួាកា ់យកា  យត ីៀូវគឺ ររោះថ្នរ ់ក វ ររោះថ្នរ ់កាន្ក 

○  កាោះគឺជាអ្ំ ង ត េអាីសកស្កា ូករពា ់យកា  យតជាថ្មក្ ីៀូ 

អ្វ ីដែអាន្ំខាកាក ៅ េអា កាោះវគឺ វ្ ីយ៉ា តា់ ំឲ្ូអ្រ់ឆ្លតជំតឺ ក់្ ិែី19  ់យកា  យតម្លត ីៀូ 

○ កាោះគឺជាន្ំណក្ ម្េពាចំ កោះ ោ់អ្រ់វន្ ំឲ្ូសដ ពូាពា សៀសពាន្ក ៅវ ែយម្បក្់ ំឲ្ូឆ្លតជំតឺ ក់្ ិែី19  

នំ្ណក្ ម្េពា

អ្រ់ពាន្ក ៅរ់ ងត កូ្់ូបា

អ្រ់ សយ់ហាត នំ្ណក្ ម្េពាទា់កី តកាតឹរពារូកសកាថ។ មា៉ា ត សយ់ហាត/ ់ម្ម ិ ធ្ា ក្ អា 

*ន្ក្ម្ ម្យអា ៅីំេ័ពាសន្ទា សក 

〇 ន្ក្ម្  ់ំ ៅ់ដកាលតដែអារម កាសតអ ចួវឬ់ដកាលតដែអាខ្ូអាកម្ិកាសច ចញចក្អានកា 

〇 ន្ក្ម្  ់ំ ចញ ៅ រៅ ៅ មា៉ា តដែអាមាកាម្កា ន្ស រចយកាវឬ ៅ់ដកាលតដែអាមាកាម្កា ន្ស រចយកា 

〇 ន្ក្ម្  ់ំកាិយ។ ៅដ់បពាអ្រ់ែទីវឬកាិយ។ ោ។ន្ំ អាតខាល ំតៗ 

〇 ន្ក្ម្ពា់ាគមាល ូពាវាតម្កា ន្សមារ ់ក ៅម្កា ន្សមារ ់ក 

〇 ន្ក្ម្ក ក់មា៉ា ន្ក 

〇 ន្ក្ម្ោតន្មាា ូទែ ស។នកា រចយកាែត ន់ ុត1ទថ្ៃ 

〇  ៅ េអា ចញេក្រ់ ងត កូ្់ូបា វឬចក្អា ន់ ុតរ់ ងត កូ្់ូបា វន្រមាសករពា ីន្ចពាណ៍វឬ ែយម្បក្

រពាងាពា ន្ក្ម្រស ងតរស។័ រូជាេិ ន្ន្ វ

〇 រសនិ្កា សយមាការពានពាម្ភថ្ននកាឆ្លតជំតឺ COVID-19 ឬយ៉ា តាវន្ក្ម្ ៅ វ្ ី ូន្ PCR 

េក្ទថ្ៃីក្22 ដខ្ម្ក្ន្ទ(ទថ្ៃអ្ងាា ពា)  មា៉ា តវ0 រេឹ់វវែអាកវវទថ្ៃីក្24 ដខ្ ម្ស្ក (ទថ្ៃសីិូូ)  មា៉ា ត12 ។សកេក្ េអាាែអាក េអាា



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាតើក្សច ់

⚫ ន្ក្ម្ រពាេតាម្វ” រអារពាណ៍ដណនំ្ទទការស េីសជក្ិ់ម្មកាក្មួ្។ៗ” 

⚫ ហាងដែលមានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ តិលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែងរ  ច※１” នន

គំពោង ”TOKYO SUPPORT ក្តួតពិនិតយលអ ិតលអ ន”់ ពៅខាងមខុហាង

ន្ក្ម្ រពាេតាម្ចាសក ដចតទកាគ ំោតវ”TOKYO SUPPORT រូួូេិកាិូូអាា ិូអាាកាក” 

① ន់ ុត់ពាណក្ម្កិាែឹតថ្នអ្រ់ទាតំអ្ន្កររ ម្កិាឆ្លតជំតវឺCOVID-19

 េញៀិរ់ ងម្សចអ្តគ ុ។ចក្អាររ ន់ ុតូ ដូមួ្។នការូមឹ្វ4ន្ទ់ក 

ពា។ៈ េអាសច ៅ ន់ ុតហាតនកា៖វម្ិកា អាយន្េក្ 2 មា៉ា ត 

② ន់ ុត់ពាណក្ែឹតថ្នអ្រ់ទាតំអ្ន្កររ ម្កិាឆ្លតជំតវឺCOVID-19

ន្ក្ម្ ម្យអាវ”អិាខិ្ូសញ្ជា ់កភាេអ្ិ ធាជាមាកា”(អិាខិ្ូសញ្ជា ់កភាេម្កិាឆ្លតជំតវឺCOVID-19) ជា ែយម្ 

សចអ្តគ ុ។ចក្អាររ ន់ ុតូ ដូមួ្។ជាមួ្។ររ  អាយន្េក្វ5ន្ទ់កវ់៏នកា 

ពា។ៈ េអាសច ៅ ន់ ុតហាតនកា៖វ អាយន្េក្ 2 មា៉ា ត់៏នកា 

⚫ ហាងដែលមិនបានទទ ល /ឬមិនបានរិទ ”ដតមរញ្ជា ក់ថាបានក្តួតពិនតិយលអ ិតលអ នទ់រ់ស្កា ត់ការឆ្ែង
រ  ច※” ពៅខាងមុខហាង

 េញៀិរ់ ងម្សចអ្តគ ុ។ចក្អាររ ន់ ុតូ ដូមួ្។នការូមឹ្វ4ន្ទ់ក 

ពា។ៈ េអាសច ៅ ន់ ុតហាតនកា៖វម្ិកា អាយន្េក្ 2 មា៉ា ត 

 មា៉ា តសចសំ ពា ីរគឿតរន្ិតឹនកា៖វេក្ មា៉ា តវ11រេឹ់វែអាកវ មា៉ា តវ9ោៃ ច

 មា៉ា តដែអា េញៀិសច។់ រគឿតរន្ិតឹចក្អាហាតនកា៖វេក្ មា៉ា តវ11រេឹ់វែអាកវ មា៉ា តវ9ោៃ ច

់ដកាលត់ំស្កកា 

 អា 

់ដកាលតជួសជ ំ

 អា 

（់ដកាលតេិ្ក្

សកើ៍េិកើ៍）

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ （ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។）①

※１



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

ហាតើក្សច ់ ⚫ ហាតដែអាមាកាខាោ៉ា អ្ក្  ខ្

・ន្ក្ម្់ ំឲ្ូម្កា ន្សរសម្ក្អាផដ ុំររ  រចយកា ៅ ន់ ុតសកាាសក ដូមួ្។ 

・ន្ក្ម្ វ្ ីឲ្ូមាកាខ្ូអាក ចញចក្អាជារសចំ 

・ន្ក្ម្នំ្ោសក ម្ ោគ អាយម្ក្រ ប់ាើវ កូា 

・ន្ក្ម្រស ងតរស។័ រូ់ ឲំ្ូឆ្លតជំតឺ់ ក្ ិែី19 

់ដកាលត់ំស្កកា 

 អា 

់ដកាលតជួសជ ំ

 អា 

（់ដកាលតេិ្ក្

សកើ៍េិកើ៍）

កដនែងអាជីវកមមសំណូមពរ （ពោជនីយដ្ឋា ន ហាងកាពវេ  ។ល។） ②



កដនែង ក្រការសំណូមពរ

 ោតភាេ។កា វម្ ហារន្េវស្កអានំ្ដែត អា 
⚫  ៅ េអា រសយខាោ៉ា អ្ក្  ខ្

・ន្ក្ម្់ ំឲ្ូម្កា ន្សរសម្ក្អាផដ ុំររ  រចយកា ៅ ន់ ុតសកាាសក ដូមួ្។ 

・ន្ក្ម្ វ្ ីឲ្ូមាកាខ្ូអាក ចញចក្អាជារសចំ 

・ន្ក្ម្ន្ំោសក ម្ ោគ អាយម្ក្រ ប់ាើវ កូា 

・ន្ក្ម្រស ងតរស។័ រូ  ់ំឲ្ូឆ្លតជំតឺ ក់្ ិែី19 

⚫ រសរពាដែអាសជក្ិ់ម្ម រូបិា ន្ំណក្ ម្េពា ៅអ្ូិថិ្ជកា

・ម្ិកាសចើក្សន។ជ ំររ  រចយកាន្ទ់កនកា ី 

・ម្ិកាសចើក្សន។វឬ រគឿតរន្ិតឹនកា។ក្ ពា ី 

⚫ ន្ក្ម្រូកសកាថ។ចំកួាកាម្កា ន្សចក្អា ន់ ុតហាតវឬ កី្តាំតសជក្ិ់ម្ម 

⚫ ន្ក្ម្ រពាេតាម្វ” រអារពាណ៍ដណន្ទំទការស េីសជក្ិ់ម្មកាក្មួ្។ៗ” 

⚫ ន្ក្ម្រស ងតរស។័ រូ់ ំឲ្ូឆ្លតជំតឺ ក់្ ិែី19 

់ដកាលតជួសជ ំវស្កអាជួសជ ំស្កនពាណៈ អា 

ស្កអាេិេ័ពាណ៍វស្កអាិសប្ម្ ៌អា 

ផាពាីំ កាយសវម្ជឈម្ណឌ អាីិញីកំាញិ អា 

ន្ាា រពាវផាោះន្ំា់ក(ដូ់ដកាលតជួសជ ំ)

ីក្ោកា់ក្ឡា សន្បអាវសរពា អាត់ក្ឡាវ ល់ ឹស

ហាូករនណ អា 

នួ្កា់ំស្កកា វtheme park   នួ្កា់ំស្កកា ហាត

ន៉ា ឈក្ត់ វ់ដកាលត អាត ើាម្ អា 

ស្កពាម្កាា ក្ពាវស្កអាិ ធាចិរូនិ្អាបៈវ

នួ្កាន្ វូ អា 

់ដកាលតតក្ូីឹ់ស្កនពាណៈដែអាមាកាសកាាសក

 ោ។ដ ់

ហាត ម្យអាិ ីែអ្ក្ ន់ ុតសកាាសក ោ។ដ ់ អា 

់ដកាលតតក្ូីឹ់រសណិូ វហាតស្ក កា អា 

ស្កោ ពាៀកា សយ់សពាពាថ្។កា វស្កោស រតៀកាគួពា អា 

ក្រការសំណូមពរចំព ោះកដនែងអាជីវកមមពសេងពទៀត



កដនែង ចំន នព ញ្ៀវអាចពអាយចូលកដនែងបាន

 ោតភាេ។កា វម្ ហារន្េវស្កអានំ្ដែត អា 
■កមម វធីិមិនរពចេ ញសំពលងខាែ ងំ

*ចំកួាកាម្កា ន្ស់ំណូក= ចំកួាកាម្កា ន្សសចចក្អានកា

・ចំកួាកាម្កា ន្ស់ណំូកូ ចិជាតឬ ន្ម យ 5,000 ន្ទ់ក

→ រូឹម្ចំកួាកាម្កា ន្ស់ណំូក

・ ន់ ុត់ពាណក្ចកួំាកាម្កា ន្ស់ណំូកចសកេក្ 5,00１ន្ទ់ក ែអាក  ររម្10,000ន្ទ់ក

→ រូឹម្វ5,000 ន្ទ់ក

・ ន់ ុត់ពាណក្ចកួំាកាម្កា ន្ស់ណំូកចសកេក្10,001ន្ទ់ក  យត

→ រូឹម្ក់ក់ ាល អាទកាចកួំាកាម្កា ន្ស់ណំូក

・ ន់ ុត់ពាណក្ចកួំាកាម្កា ន្ស់ណំូកចសកេក្ 5,00１ន្ទ់ក  យតវចំកួាកា េញៀិចសកេក្

5,00１ន្ទ់ក  យតវ ើយ។ចំកួាកា េញៀិ អាយន្េក្50% ទកាចំកួាកាម្កា ន្ស់ណំូក

→ កន ុងករណីបានដ្ឋក់ជូន”ដសនការសុវតថ ិោពទរ់ស្កា ត់ការឆ្ែង※１” ពៅក្កងុ

តូកយូ  ព ោះអាចដ្ឋក់បានក្តឹមចំន នមនសុេកំណត់

■កមម វធីិមានរពចេ ញសពំលងខាែ ងំ

→រូឹម្ក់ក់ ាល អាទកាចកួំាកាម្កា ន្ស់ណំូក

់ដកាលតជួសជ ំវស្កអាជួសជ ំស្កនពាណៈ អា 

ស្កអាេិេ័ពាណ៍វស្កអាិសប្ម្ ៌អា 

ផាពាីំ កាយសវម្ជឈម្ណឌ អាីិញីកំាញិ អា 

ន្ាា រពាវផាោះន្ំា់ក(ដូ់ដកាលតជួសជ ំ)

ីក្ោកា់ក្ឡា សន្បអាវសរពា អាត់ក្ឡាវ ល់ ឹស

ហាូករនណ អា 

នួ្កា់ំស្កកា វtheme park   នួ្កា់ំស្កកា ហាត

ន៉ា ឈក្ត់ វ់ដកាលត អាត ើាម្ អា 

ស្កពាម្កាា ក្ពាវស្កអាិ ធាចិរូនិ្អាបៈវ

នួ្កាន្ វូ អា 

់ដកាលតតក្ូីឹ់ស្កនពាណៈដែអាមាកាសកាាសក

 ោ។ដ ់

ហាត ម្យអាិ ីែអ្ក្ ន់ ុតសកាាសក ោ។ដ ់ អា 

់ដកាលតតក្ូីឹ់រសណិូ វហាតស្ក កា អា 

ស្កោ ពាៀកា សយ់សពាពាថ្។កា វស្កោស រតៀកាគួពា អា 

ក្រការសំណូមពរចំព ោះកដនែងអាជីវកមមដែលពរៀរចំកមម វធិី

※１


