តារាងត្រួ�ួតពិិនិត្យ
់ ម្ភាារៈៈផ្គគត់ផ្គ
់ គង់់ពេ�ល
ិ យប្រ�អប់ស
មានអាសន្នន
ចាប់់ ផ្ដើ�� ម
ើ បង្កើ�ើ�តប្រ�អប់់ សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ពេ�លមានអាសន្ននជាមូូលដ្ឋាាន។

បន្ថែ�ម
ែ សម្ភាារៈៈទៅ�ក្នុងប្រ
ុ� �អប់់ តាមតម្រូ�ូវការ។ រៀ�ៀបចំំ ប្រ�អប់់ សម្ភាារៈៈទៅ�តាម
តម្រូ�ូវការជាក់់ស្តែ�ង
ែ របស់់អ្ននក។ រួ ួមបញ្ចូូ�លនូូវសម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់សម្រា�ប់់ ការ
ស្នាាក់់នៅ�ផ្ទះះ�ដោ�យគ្មាានទឹឹក ឬអគ្គិិ�សនីី និិងសម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់សម្រា�ប់់ ការ

ចាកចេ�ញពីីផ្ទះះ�ជាប្រ�ញាប់់ ។ រក្សាាទុុកប្រ�អប់់ សម្ភាារៈៈរបស់់ អ្ននកនៅ�កន្លែ�ែង
ស្ងួួ�តដែ�លងាយស្រួ�ួលយក។ ពិិនិិត្យយមើ�ើលប្រ�អប់់ សម្ភាារៈៈរបស់់ អ្ននក
ឡើ�ើងវិិញរៀ�ៀងរាល់់ ប្រាំ�មួ
ំ ួយខែ�ម្ដដង ដើ�ើម្បីី�ជំំនួួសសម្ភាារៈៈដែ�លផុុតកំំណត់់

ពិិលឬចង្កៀ�ៀ�ងដែ�លមានថ្មមបន្ថែ�ម
ែ ផង
ប្រ�អប់់ សង្គ្រោះ��ះ �បឋម និិងទែ�រម៉ូូ�ម៉ែ�ែត្រ�
វិិទ្យុុ� (ដំំ ណើ�ើរការដោ�យថ្មម ឬម៉ាារ៉ាាវេ�នរវៃ�ដៃ�) ដោ�យមានថ្មមបន្ថែ�ម
ែ ផង
ឈើ�ើគូូសដាក់់នៅ�ក្នុុងប្រ
� �អប់់ ការពារជ្រា�បទឹឹក

ភ្នាាក់់ងារលាងសម្អាា ត ឬសម្លាា ប់់ មេ�រោ�គសម្រា�ប់់ ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ក្នុងផ្ទះះ
ុ� �

សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់សម្រា�ប់់ ការចាកចេ�ញពីី ផ្ទះះ� (ការជម្លៀ�ៀ�ស)

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ ឬតាមរដូូវកាល។

សម្លៀ�ៀ�កបំំ ពាក់់សម្រា�ប់់ ផ្លាាស់់ប្ដូូ�រ និិងស្បែ�ែកជើ�ើងដែ�លជាប់់ ធន់់ (ក្នុង
ុ�
មនុុស្សសម្នាាក់់)

សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់សម្រា�ប់់ ការស្នាាក់់ នៅ�ផ្ទះះ� ឬចាកចេ�ញពីី ផ្ទះះ�

បរិិក្ខាារពេ�ទ្យយ ប្រ�សិិ នបើ�ើចាំំបាច់់

ព័័ត៌៌មានទំំនាក់់ទំំនងពេ�លមានអាសន្នន
សំំ ណៅ�នៃ�ឯកសារសំំ ខាន់់ ៗ

ឱសថតាមវេ�ជ្ជជបញ្ជាា និិងវ៉ែ� ែនតា
ឆ្នាំំ�ងសាកទូូរសព្ទទ និិងកញ្ចចប់់ ថ្មម

ឧបករណ៍៍ទំំនាក់់ទំំនង ប្រ�សិិ នបើ�ើចាំំបាច់់
សម្ភាារៈៈអនាម័័ យផ្ទាាល់់ ខ្លួួ�ន
ថង់់ សម្រា�ប់់ ដេ�ក ឬភួួយ (ក្នុុងមនុុស្សសម្នាាក់់
)
�

ទំំ នាក់់ ទំំនងសម្រា�ប់់ គ្រួ�សាររបស់
ួ
់ យើ�ើង

សាច់់ ប្រា�ក់់ ឬមូូលប្បបទានបត្រ�សម្រា�ប់់ អ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

ក្នុុ�ងតំំ បន់់

កញ្ចែ�ែសម្រា�ប់់ ផ្ដដល់់សញ្ញាាសុំំ�ជំំ នួួយ

លេ�ខទូូរសព្ទទ៖

របាំំងម៉ាាស់់ ការពារមុុខ

ខោ�ទឹឹកនោ�ម ក្រ�ណាត់់សើ�ើ ម អាហារទារក ម្សៅ�ៅទឹឹកដោះ�ះគោ�
ប្រ�សិិ នបើ�ើចាំំបាច់់
អាហារ សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ កំំណត់់ត្រា�ចាក់់វ៉ា ាក់់សាំង
ំ ស្លាាកពាក់់ក ទ្រុ� ុង
សម្រា�ប់់ សត្វវចិិញ្ចឹឹ�ម ប្រ�សិិ នបើ�ើចាំំបាច់់

សម្ភាារៈៈសម្រា�ប់់ ការស្នាាក់់ នៅ�ផ្ទះះ� (ការស្ថិិ�តនៅ�ទីី តាំងក្នុុ
ំ �ង
អគារដែ�លមានសុុវត្ថិិ�ភាព ការធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័ក ឬការនៅ�
ដាច់់ ដោ�យឡែ�ក)
ទឹឹកដប (1ហ្គាាឡិិន សម្រា�ប់់ មនុុស្សសម្នាាក់់ ក្នុុងមួួ
� យថ្ងៃ�ៃ សម្រា�ប់់
រយៈៈពេ�ល 3ថ្ងៃ�ៃ)
អាហារកំំប៉ុុ�ង ឬអាហារដែ�លមិិនផ្អូូ�មខូូច

ឈ្មោះ�ះ�៖

អ៊ីី�ម៉េ�េ ល៖

នៅ�រដ្ឋឋ ផ្សេ�េង
ឈ្មោះ�ះ�៖

លេ�ខទូូរសព្ទទ៖
អ៊ីី�ម៉េ�េ ល៖

ទីី កន្លែ�ែងជួួបគ្នាាសម្រា�ប់់ គ្រួ�សាររបស់
ួ
់ យើ�ើង
នៅ�ជិិតផ្ទះះ�របស់់ យើ�ើង៖
នៅ�ក្រៅ��ភូូមិិ ដ្ឋាានរបស់់ យើ�ើង៖

ឧបករណ៍៍គាស់់ កំំប៉ុុ�ងដោ�យដៃ�
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ផែ�នការសកម្មមភាពពេ�លមានអាសន្ននសម្រា�ប់់
គ្រួ�ួសារ
បង្កើ�ើ�តតារាងទំំនាក់់ទំំនងសម្រា�ប់់ គ្រ�ប់់ គ្នាាដែ�លរស់់ នៅ�ក្នុុងផ្ទះះ
� �

របស់់ អ្ននក។ រួ ួមទាំំងលេ�ខទូូរសព្ទទកន្លែ�ែងការងារ សាលារៀ�ៀន និិង
ទូូរសព្ទទដៃ�។

ជ្រើ��ើសរើើ�សមិិត្តតភ័័ក្តិិ�ម្នាាក់់ដែ�លរស់់ នៅ�រដ្ឋឋផ្សេ�េង និិងមិិត្តតភ័័ក្តិិ�ម្នាាក់់ទៀ�ៀត

ព័័ត៌មានគ្រួ
�ួសារសំខា
៌
់
ំ ន់ៗ
បំំ ពេ�ញព័័ត៌៌មាននេះ�ះសម្រា�ប់់ បុុគ្គគលនីីមួួយៗដែ�លរស់់ នៅ�ក្នុុងផ្ទះះ
� �របស់់ អ្ននក និិង

ធ្វើ�� ើបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពតាមការចាំំបាច់់។ រក្សាាទុុកព័័ត៌៌មាននេះ�ះនៅ�គ្រ�ប់់ ទីីកន្លែ�ែងដែ�ល
អ្ននកអាចនឹឹ ងត្រូ�វូ ការវា។
ឈ្មោះ�ះ�៖

ដែ�លរស់់ នៅ�ជិិតអ្ននក មកធ្វើ�� ើជាបុុគ្គគលទំំនាក់់ទំំនងសម្រា�ប់់ គ្រួ�សារ
ួ

លេ�ខទូូរសព្ទទ៖

ធ្វើ�� ើផែ�នការជម្លៀ�ៀ�ស និិងជ្រើ��ើសរើើ�សទីីតាំំងជួួបជុំំ� គ្នាា សម្រា�ប់់ គ្រួ�សារ
ួ

ទីីតាំំងជម្លៀ�ៀ�សទៅ�៖

ភូូមិិ ដ្ឋាានរបស់់ អ្ននក។

ព័័ត៌៌មានវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ៖

របស់់ អ្ននក។

របស់់ អ្ននកនៅ�ក្បែ�ែរផ្ទះះ�របស់់ អ្ននក និិងទីីតាំំងមួួយកន្លែ�ែងទៀ�ៀតនៅ�ក្រៅ��
ស្វែ�ែងយល់់ ពីីរបៀ�ៀបដែ�លសាលារៀ�ៀនរបស់់ កូូនៗអ្ននកនឹឹងដោះ�ះស្រា�យ
ជាមួួយគ្រោះ��ះអាសន្នននានា។ សួួរអំំពីីទីីកន្លែ�ែងដែ�លសិិស្សសនឹឹ ងទៅ�

អាសយដ្ឋាានកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ/សាលារៀ�ៀន៖
ជំំ នួួយដែ�លត្រូ�ូវការ៖

ឈ្មោះ�ះ�៖

ប្រ�សិិ នបើ�ើត្រូ�ូវជម្លៀ�ៀ�ស របៀ�ៀបដែ�លសាលានឹឹ ងជូូនដំំ ណឹឹងដល់់អ្ននក

លេ�ខទូូរសព្ទទ៖

និិងរបៀ�ៀបដែ�លអ្ននកនឹឹងជួួបកូូនរបស់់ អ្ននក។

អាសយដ្ឋាានកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ/សាលារៀ�ៀន៖

បើ�ើកប្រ�ព័័ន្ធធជូូនដំំ ណឹឹងពេ�លមានអាសន្នននៅ�លើ�ើទូូរសព្ទទដៃ�និិង

ទីីតាំំងជម្លៀ�ៀ�សទៅ�៖

ពិិនិិត្យយមើ�ើលផែ�នការត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នពេ�លមានអាសន្ននរបស់់ទីីប្រ�ជុំំ�ជន/

ព័័ត៌៌មានវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ៖

ឧបករណ៍៍នានារបស់់ អ្ននក។
ទីីក្រុ� ុងរបស់់ អ្ននក។

ចាប់់ ផ្ដើ�� ម
ើ បង្កើ�ើ�តប្រ�អប់់ សម្ភាារៈៈផ្គគត់់ផ្គគង់់ពេ�លមានអាសន្នន។ បន្ថែ�ម
ែ
សម្ភាារៈៈទៅ�ក្នុងប្រ
ុ� �អប់់ តាមតម្រូ�ូវការ។

ជំំ នួួយដែ�លត្រូ�ូវការ៖

ឈ្មោះ�ះ�៖
លេ�ខទូូរសព្ទទ៖
អាសយដ្ឋាានកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ/សាលារៀ�ៀន៖
ទីីតាំំងជម្លៀ�ៀ�សទៅ�៖
ជំំ នួួយដែ�លត្រូ�ូវការ៖
ព័័ត៌៌មានវេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ៖
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