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STAY AT HOME/NO VISITORS: 
• Stay at home with your immediate family. Your 

immediate family is those who live in the same house 

and sleep there every night. 

 
• You should not have any visitors to your home. This 

includes family members who don’t live with you. 

 
• Don’t put your mother, grandmother, aunt or uncle at 

risk by visiting other family members. 

 
• Stay at home means stay at home. Don’t visit friends 

or family. The time for visits will come once we have 

stopped the virus from spreading. 

TESTING: 
• Get tested as soon as you feel unwell. If you feel unwell 

a few days after getting tested, go get tested again. You 

must get tested if you are a close or casual contact. 

 
• Just because you don’t have any symptoms, does not 

mean you don’t have COVID. You could still be very 
infectious. 

MASKS: 
• If you have to leave your home, you must have a mask 

with you at all times. 

 
• You need to wear it in communal areas of residential 

buildings, indoor areas such as supermarkets, and 

outdoors when around others such as in queues waiting 

for public transport or food. 

GENERAL: 
• We’re all in this together. We must look after each other. 

 
• Compliance is essential to protect you, your loved ones 

and your communities. 

 
• Together we can beat this virus and help stop the 

spread, but we need you to work with us. 

នៅផ្ទះ/គ្មា នន្ញៀវ  
 
នៅផ្ទះជាមួយតែគ្រួសារផ្ទទ ល់របស់អ្នក។ 
គ្រួសារផ្ទទ ល់របស់អ្នករឺជាជនតែលរស់នៅកន ុង  
ផ្ទះជាមួយអ្នក ន ើយសំរាកនៅទីន ះជានរៀងរាល់យប់។ 
 
អ្នកមិនរួរមានន្ញៀវនៅផ្ទះអ្នកន ើយននះរមួទងំសមាជិកគ្រួរសារតែល
មិនរស់នៅកន ុងផ្ទះ ជាមួយអ្នក។ 
 
មិនគ្ែូវដាក់ មាា យ ជីែូន មា មីង របស់ខ្ល នួ 
ឲ្យសថ ិែនៅនគ្ោមហានិ្័យ នដាយនៅនលងសួរសុខ្ទុកខចំន ះ 
សមាជិកគ្រួសារែទទនទៀែន ះនទ។ 

 
នៅផ្ទះមានន័យថា នៅតែផ្ទះអ្នកនដាយមិននចញនគ្ៅពីអាស័យដាា នខ្ល នួ។ 
មិនគ្ែូវនៅនលង សួរសុខ្ទុកខចំន ះមិែា្ក័ា ិ ឬ 
គ្កមុគ្រួសាររបស់អ្នកន ើយ។ នពលនវលាតែលអាចន វ្ ើនៅបានរឺ 
នៅគ្ាណាតែលាា នោរឆ្លងនមនរារ។ 

 
ការន វ្ ើនេស 
នៅន វ្ ើនែសភ្លល មនៅនពលតែលអ្នកមិនគ្សួលខ្ល នួ។ 
នបើអ្នកនៅតែមានអ្ោរៈមិនគ្សួលខ្ល នួ ប ុ ា នទងៃនគ្ោយពីោរន វ្ ើនែស 
សូមនៅន វ្ ើនែសមាងនទៀែ។ អ្នកគ្ែូវតែនៅន វ្ ើនែសនបើ 
ខ្ល នួបានទក់ទងជិែសន ិទធជាមួយអ្នកតែលឆ្លងនមនរារ ឬ 
បានជួបជាមួយនឹង
អ្នកឆ្លងនមនរារតែមានហានិ្័យកំរែិទបក៏នដាយ។ 

 

នបើគ្ាន់តែអ្នកាា ននរារសញ្ញា ទនជមៃ ឺ មនិតមនបានន័យថាអ្នកាា នជមៃ ឺ 
អ្នកនៅតែអាចទទួលបានោរឆ្លងយ ងខ្ល ងំែតែល។ ន ះនទ។ COVID 

 
 
 

ម៉ា ស 
គ្បសិននបើគ្ែូវតែនចញពីផ្ទះ 
អ្នកគ្ែូវតែមានមា សជាប់នឹងខ្ល នួជានិចចគ្រប់នពលនវលា។  
 
 

អ្នកគ្ែូវតែ ក់វានៅែំបន់តែលមានមនុសសរស់ជាស រមនៅតាម
អាារទងំឡាយ នៅទីខ្ងកន ុង ែូចជាផ្ារលក់ទំនិញ ន ើយនិង 
ទីខ្ងនគ្ៅ តែលមានមនុសសែ៏ទទជានគ្ចើន ែូចជាមាន  ោរ
ឈររង់ចំបនាកនទ ុយ ជិះយនសាធារណ ឬទិញមហ បូចំណី។ 

 
 
 
ជាទូនៅ 
នយើងជួបបញ្ញា ននះទងំអ្ស់ាន នយើងគ្ែូវតែនមើលតងទាំន នៅវញិនៅម
ក។ 

 
ោរអ្នុនលាមរឺជាោរចំបាច់ខ្ល ំងនែើមបីោរ រែល់អ្នក 
ជនជាទីគ្សឡាញ់របស់អ្នក និងស រមរបស់អ្នក។ 

 
ោររមួាន  ន វ្ ើឲ្យនយើងយកឈន ះនមនរារននះបាន 
ន ើយអាចជួយបញ្ឈប់ោរឆ្លងរាលដាល តែនយើងគ្ែូវោរនលាកអ្នក 
នែើមបីរមួន វ្ ើោរជាមួយនយើងខុ្្ំ។ 
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