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ជំហានននការធ្វើផែនការ  
សម្រាប់អ្នកជំងឺ និងម្រកមុម្ររួសារកនុងអ្ំឡុងវបិត្តិកូវដី-19 

  
ការរាត្ត្ាត្ធមធរារកូរ  ណូា (កូវដី-19) ជាសាកលជាបញ្ហា ម្របឈមថ្មីៗ។ 
សខំាន់ម្រត្ូវរិត្ជាមនុអ្ំពអី្វីផដលអ្នកនឹងចងប់ាន ម្របសនិធបើអ្នកានែទុកធមធរារកូរ  ណូា។ 
ធនេះរមួបញ្ចូ លទំងម្របធេទននធសវាផថ្ទំផដលអ្នកចង់បាន ធបើអ្នកធរងធៅមនទីរធពទយ 
និងរធបៀបធម្រត្ៀមសម្រាបក់ារសាន ក់ធៅមនទីរធពទយ។  
 
ធ ើងទំងអ្សគ់្នន ធៅកនុងដំណាក់កាលធនេះជាម ួគ្នន ។ 
ធោ ចាត្់វធិានការធដើមបធីរៀបចំផែនការឥឡូវធនេះ អ្នកអាចជួ ម្ររសួារ មិត្តេកតិ 
និងអ្នកែតលធ់សវាធវជជសាស្តសត។  
  
បញ្ឈប់ការរាលោល 
មនុសសម្ររប់របូរួរផត្អ្នុវត្តរន្លា ត្សងគម លាងនដឱ្យបានញកឹញាប់ 
និងខ្ទបា់ត្់ម្រចមុេះធៅធពលកអក និងកណាត ស។់ ធនេះានន ័ថា៖  

• អ្នកម្រត្ូវផត្អ្នុវត្តតាមការផែនំ្លឲ្យ “សាន ក់ធៅែទេះ” ពីរដឋ ទីម្រកុង ឬត្បំន់របសអ់្នក។  
• ធ្វើការទក់ទងជាម ួមតិ្តេកកិ និងម្ររួសាររបសអ់្នកតាមរ ៈទូរសពទនដ វធីដអ្ូ 

ឬម្របព័នទទំន្លកទ់ំនងសងគមធែសងៗធទៀត្។  
• មនុសសអាចធមើលធៅានសខុ្ភាពលអ គ្នម នបញ្ហា អ្វី 

ផត្ពួកធរធៅផត្អាចចមាងជំងឺធនេះបានដផដល។  
• ម្របសនិធបើអ្នកានកនូ សមូធ្វើឲ្យបានលអបែំុត្កនុងការធ្វើឲ្យពួកធរានសខុ្ភាពលអ 

និងសកមម ប ុផនតសមូរងចំ់ាថាកផនាងធលងកមានតម្រត្ូវបានបិទធដើមបីសវុត្ថភិាព។ 
ធកមងៗររួផត្ចំណា ធពលធៅផត្ជាម ួសាចញ់ាត្ិ និងម្ររួសារកនុងែទេះប ុធណាណ េះ។  

• ធៅធពលអ្នកម្រត្ូវធចញពែីទេះធដើមបីធ្វើការទញិធម្ររឿងធទស ឬអ្វីៗធែសងធទៀត្ 
ពាយាមធៅទញិធៅធពលផដលហាងមិនសវូានមនុសសកុេះករ។ 
លាងនដរបសអ់្នកមនុធពល និងបន្លទ ប់ពីប េះពាលវ់ត្ថុ ធៅកនុងហាង 
និងបន្លទ ប់ពីអ្នកចាកធចញពីហាង។  

• ផថ្ទំខ្ាួនឯងឲ្យានសខុ្ភាពលអ – ហាត្់ម្របាែ ធដើរហាត្់ម្របាែ 
ចំណា ធពលធៅខាងធម្រៅជាធរៀងរាលន់ថ្ៃ។ 
ពាយាមធៅឲ្យឆ្ងៃ  ចាៃ  យា ងធហាចណាស ់6 ហ្វតី្ 
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ពីអ្នកផដលមិនផមនសថតិ្កនុងម្ររួសាររបសអ់្នក ធៅធពលអ្នកសថតិ្ធៅធម្រៅែទេះ។ 
ធមើលផថ្ខ្ាួនអ្នកឲ្យបានលអ។  

• អ្នករាលគ់្នន រួរខ្ទប់ាត្់ នងិម្រចមុេះជាមួ ម្រកោសជូត្ាត្ធ់ៅធពលពកួធរកអក 
ឬកណាា ស។់ 
ធបាេះធចាលម្រកោសអ្ន្លម័ ធៅកនុង្ងុសរំាមធោ ោក់កនុងថ្ង់ផដលអាច
ធបាេះធចាលបាន។ បន្លទ ប់មក ចូរលាងនដភាា មៗ។ 
 កផកងនដរបសអ់្នកខ្ទបម់្រចមុេះ ធៅធពលកអក ឬកណាត ស ់
ម្របសនិធបើមិនានម្រកោសអ្ន្លម័ ។  

• អ្នករាលគ់្នន រួរលាងនដឲ្យបានញកឹញាប់ជាម ួសាប ូ 
និងទឹករ ៈធពលយា ងធហាចណាស ់20 វនិ្លទី។ ដុសលាងបាត្នដ និងខ្នងនដ 
និងចធន្លា េះម្រាមនដទំងអ្សម់្ររប់ធពល។ បន្លទ បម់កលាងសាអ ត្ជាមួ ទឹក។ 
ម្របសនិធបើមិនានសាប ូ និងទឹក 
សមូលាងនដជាមួ ទឹកអាលក់លុផដលានជាត្អិាលក់លុយា ងធហាចណាស ់
60% បាញធ់លើបាត្នដ នងិខ្នងនដ ធហ្ើ ម្រត្ដុសនដជាម ួគ្នន រហ្តូ្ទលផ់ត្សៃួត្។  

• ខ្ទប់ាត្់ នងិម្រចមុេះរបសអ់្នកជាម ួម្រកណាត្ឃ់ាុមំខុ្ធពលធៅជុំវញិអ្នកដនទ។ 
អ្នកអាចចមាងធមធរារកូវដី-19 ធៅអ្នកធែសងធទៀត្ 
ធទេះបីអ្នកមិនានអារមមែ៍ឈកឺធ៏ោ ។ 
មនុសសម្ររប់គ្នន រួរផត្ កម្រកណាត្់ឃាុមំខុ្ធៅធពលពួកធរម្រត្ូវធចញធៅធម្រៅធៅត្ំបន់
សាធារែៈ ឧទហ្រែ៍ធៅហាងលក់ធម្ររឿងឧបធភារបរធិភារ 
ឬធៅ ករបសចំ់ាបាច់ធែសងៗ។ 
ម្រកណាត្់ឃាុមំខុ្មិនរួរធម្របើសម្រាប់ធកមងត្ូចៗអា ធុម្រកាម 2 ឆ្ងន ំ 
បុរគលណាផដលានបញ្ហា ពិបាកដកដធងាើម ធបើពុំដូធចាន េះធទសនាប់មិនដងឹខ្ាួន ពិការ 
ឬមិនអាចធោេះា សធ់ចញបានធោ ាន ក់ឯង។ 
 

 ថាន ំសងកូ វរបសអ់្នក  
• ធរៀបចំបញ្ជ ថីាន ំសងកូ វរបសអ់្នក (ធ ម្ េះថាន ំ កម្រមតិ្ដសូថាន ំជាធដើម) 

និងរកាទុកបញ្ជ ធីៅផកបរខ្ាួន។  
• ធរៀបចំផែនការទិញថាន ំបផនថម និងទក់ទងរាីនិក មនទីរធពទយ 

ឬឱ្សថ្សាថ នរបសអ់្នកឥឡូវធនេះ។ 
• ទូរសព័ទធៅឱ្សថ្សាថ នរបសអ់្នកធដើមបពីិនិត្យធមើលថាធត្ើថាន ំរបសអ់្នកអាចម្រត្ូវបានដឹកបញ្ជូ

នធៅែទេះរបសអ់្នកឬអ្ត្។់  
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 ម្របាក់ និងវកិក បម្រត្របសអ់្នក  
• ធម្រជើសធរ ើសនរណាាន ក់ផដលអ្នកទុកចតិ្តផដលអាចជួ ធ្វើការទទូត្់ម្របាក ់

និងវកិក បម្រត្របសអ់្នក។ 
▪ ម្រត្ូវម្របាកដថាពួកធរដឹងពីរធបៀបចូលធមើលពត័្៌ានហ្រិញ្ញវត្ថុ  

និងរែនីរបសអ់្នករមួទំងធលខ្សាៃ ត្់។  
• ចូរម្រប ត័្នពីការធបាកម្របាស។់ មិនម្រត្ូវែតលព់័ត្ា៌នដលជ់នចផមាកអ្ំពលី ុរបសអ់្នកធទ។ 
• ម្របសនិធបើអ្នកទទួលបានធសវាសនតិសខុ្សងគម ម្របាក់របសអ់្នកនឹងធៅផត្មកដល ់

(www.ssa.gov/coronavirus/)។ 
• មូលនិ្តិ្ស មូត្ិធដើមបីអ្នកជំងឺអាចជួ អ្នកផសវងរក្នធានធដើមបីជួ កាត្ប់នថ បនទុកផែន

កហ្រិញ្ញវត្ថុ ននការពាបាលធវជជសាស្តសត(https://www.patientadvocate.org)។  
  

 សត្វចិញ្ច មឹរបសអ់្នក  
• ធម្រជើសធរ ើសអ្នកផដលអាចធមើលផថ្សត្វចញិ្ច មឹរបសអ់្នក។ 

▪ ម្រត្ូវម្របាកដថាពួកធរានធ ម្ េះម្ររូធពទយសត្វរបសអ់្នក 
ការផែនំ្លអ្ំពកីារធមើលផថ្សត្វចញិ្ច មឹរបសអ់្នក 
និងបញ្ជ កីត្់បញ្ហា សខុ្ភាពននសត្វចិញ្ច មឹរបសអ់្នក។  

▪ ែតលឱ់្យពួកធរនូវកូនធសាែទេះកនុងករែីផដលពួកធរម្រត្ូវការចូលធមើលផថ្សត្វចិញ្ច មឹរប
សអ់្នក។  

• សុឱំ្យហាងលក់សត្វចិញ្ច មឹរបសអ់្នកដឹកជញ្ជ នអាហារ 
និងធម្ររឿងែគត្ែ់គង់សម្រាប់សត្វចញិ្ច មឹ ឬធម្របើធសវាកមមបញ្ហជ ទិញតាមអ្នឡាញ 
(ឧទហ្រែ៍ធរហ្ទំព័រ៖ Chewy.com)។  

  
 ផែនការផថ្ទំធវជជសាស្តសតរបសអ់្នក៖ បីជំហានននការចាត្វ់ធិានការ  

1. ផចករផំលកបំែងម្របាថាន របសអ់្នកអ្ំពីការផថ្ទំផដលអ្នកចងប់ាន។  
ធនេះរឺសខំានប់ំែុត្។  
▪ រិត្អ្ំពអី្វីផដលសខំាន់បែំុត្កនុងឆ្ងកជីវតិ្របសអ់្នក៖ ម្ររួសារ សត្វចិញ្ច មឹ 

ចំែូលចិត្ត។ល។ 
o Cake រឺជាឧបករែ៍ម ួសម្រាប់ធរៀបផែនការ ផដលអាចជួ អ្នកផសវងរក 

ធរៀបចំឯកសារ និងផចករផំលកពត័្៌ានននការសធម្រមចចិត្តអ្ំពីសខុ្ភាពរបសអ់្នក 
កិចចការែាូ វចាប់ ការធរៀបចំពិ្ីបុែយសព និងធករ តិ៍មត្ក 
(www.joinCake.com)។  

http://www.ssa.gov/coronavirus/
https://www.patientadvocate.org/
https://www.patientadvocate.org/
file:///C:/Users/sme12/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V14SMBGS/Chewy.com
http://www.joincake.com/
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o ធនេះអាចជាលហំាត្់ដល៏បំាកម ួ 
ប ុផនតការធ្វើផែនការអាចធ្វើឱ្យម្ររួសារអ្នកកានផ់ត្ភាពងា ម្រសលួកនុងការសធម្រម
ចចិត្តកនុងករែីចំាបាច់។ 

▪ រិត្អ្ំពអី្វីផដលអ្នកចង់បានសម្រាប់ការផថ្ទំសខុ្ភាពរបសអ់្នក៖ 
o និយា ជាម ួអ្នកត្ណំាងផែនកផថ្ទំសខុ្ភាពរបសអ់្នក 

(អ្នកសធម្រមចចិត្តផែនកធវជជសាស្តសត) ម្រកុមម្ររួសារ 
ឬមិត្តេក័តិកដ៏ូចជាអ្នកែតលធ់សវាធវជជសាស្តសតរបសអ់្នកអ្ំពកីារផថ្ទំផដលអ្នកចង់
បាន។  

o Prepare for your Care រឺជាធរហ្ទំព័រផដលបងាា ញអ្នកពវី ិ្ ីធ្វើការពភិាកា 
(www.prepareforyourcare.org)។  

▪ ពិចារណាផចករផំលកបែំងម្របាថាន របសអ់្នកជាមួ អ្នកត្ំណាងផែនកផថ្ទំសខុ្ភាពរ
បសអ់្នក (អ្នកសធម្រមចចតិ្តផែនកធវជជសាស្តសត) និងអ្នកធែសងធទៀត្តាមទូរសព័ទ និង / 
ឬវធីដអ្ូផសលហ្វ។ី អ្នកកអ៏ាចនិយា ធៅកាន់អ្នកដនទតាមរ ៈការធៅជាវធីដអ្ូ៖  
o Whats App (www.whatsapp.com); Zoom (https://zoom.us); Skype 

(https://skype.com) ឬ FaceTime (មុខ្ងារធៅជាវធីដអ្ធូៅធលើឧបករែ៍ 
Apple)។  

o ទញ កនិងបំធពញផបបបទបញ្ហជ ទញិធសវាធវជជសាស្តសតននរដឋា សាឈធូសត្
សម្រាបក់ារពាបាលម្រទម្រទង់ជីវតិ្ (https://www.molst-ma.org/) 

 
2. ធម្រជើសធរ ើស "អ្នកសធម្រមចចិត្តផែនកធវជជសាស្តសត" (អ្នកសធម្រមចចិត្តផែនកធវជជសាស្តសត) 

▪ បុរគលធនេះនឹងនិយា ជនំួសអ្នក ម្របសនិធបើអ្នកមនិអាចនិយា ធោ ខ្ាួនអ្នក 
ធោ សារផត្សាថ នភាពននសខុ្ភាព។ 
ធម្រជើសធរ ើសអ្នកសធម្រមចចតិ្តផែនកធវជជសាស្តសតសម្រាប់បម្រមុងទុក 
ម្របសនិធបើអ្នកអាចធ្វើបាន។  

▪ ពួកធរអាចធាន្លថា ម្ររធូពទយរបសអ់្នកដឹងអ្ពំីការផថ្ទំផដលអ្នកចងប់ាន។ 
▪ រកាទុកធលខ្ទូរសព័ទរបសព់ួកធរធៅផកបរខ្ាួនអ្នក។  
▪ អ្នកសធម្រមចចតិ្តផែនកធវជជសាស្តសតដល៏អាន ក់រជឺាជនផដល៖  

o អាចពិធម្រគ្នេះជាម ួម្ររូធពទយផ្ទទ ល ់ឬតាមទូរសព័ទ។ 
o ដឹងពីបំែងម្របាថាន របសអ់្នកអ្ំពកីារផថ្ទំផដលអ្នកចង់បាន និងមនិចងប់ាន។  
o អ្នកទុកចិត្តធ្វើតាមបំែងរបសអ់្នក។ 

▪ សមូទុកឱ្យអ្នកសធម្រមចចតិ្តផែនកធវជជសាស្តសតរបសអ់្នកដឹងថាអ្នកបានធម្រជើសធរ ើសពួកធរ
សម្រាបប់ំធពញត្ួន្លទីធនេះ។ 

http://www.prepareforyourcare.org/
http://www.whatsapp.com/
https://zoom.us/
https://skype.com/
https://www.molst-ma.org/


 

5 

▪ Prepare for Your Care អាចជ ួធរៀបចំសម្រាបអ់្នកធម្រត្ៀមការពិភាកាទំងធនេះ 
(www.prepareforyourcare.org)។ 

 
3. ពិចារណាបំធពញ “ធសចកតីផែនំ្លជាមនុ”  

▪ ទម្រមង់ផបបបទធនេះអ្នញុ្ហញ ត្ឱ្យអ្នកោក់ធ ម្ េះអ្នកសធម្រមចចតិ្តជំនសួអ្នកធហ្ើ 
សរធសរអ្វីផដលអ្នកចងប់ានសម្រាបក់ារផថ្ទំសខុ្ភាពកនុងករែីផដលអ្នកមិនអា
ចនិយា ធោ ខ្ាួនឯងបានធោ សារផត្សាថ នភាពននសខុ្ភាព។  

▪ ម្របសនិធបើអ្នកានធសចកតីផែនំ្លជាមនុរចួធហ្ើ ពិនិត្យធមើលវា ធ្វើបចចុបបននភាពវា 
ធហ្ើ ផចកចា វាជាម ួអ្នកត្ផំែងផែនកផថ្ទំសខុ្ភាពរបសអ់្នក 
(អ្នកសធម្រមចចិត្តផែនកធវជជសាស្តសត) និងអ្នកែតលធ់សវាធវជជសាស្តសតរបសអ់្នក។ 

▪ ទម្រមង់ននធសចកតីផែនំ្លជាមុនអាចរកបានធៅធលើធរហ្ទំព័រPrepare for Your Care 
(https://prepareforyourcare.org/advance-directive)។  
o វាមិនអ្ីធទ ម្របសនិធបើអ្នកមិនអាចចុេះហ្ត្ថធលខាធលើទម្រមង់ធនេះ 

ឬទទួលបានសាកសនី្លធពលឥឡូវធនេះ។  
o ការអានទម្រមងធ់នេះអាចជួ អ្នករិត្ពកីារផថ្ទំផបបណាផដលអ្នកចង់បាន។  
o ការបំធពញទម្រមង់ធនេះអាចជួ ម្ររួសារ 

និងអ្នកែតលធ់សវាធអា អ្នកដឹងបផនថមអ្ំពីការផថ្ទំផដលអ្នកចង់បាន 
និងមិនចង់បាន។  

▪ អ្នកអាចធសកន/ធែញើទូរសារ ធែញើអ្ ីផម ល 
ឬកអ៏ាចធែញើរបូភាពននទម្រមង់ផបបបទធនេះពីទូរសព័ទនដរបសអ់្នកធៅកាន់អ្នកត្ំណាងផែន
កផថ្ទំសខុ្ភាពរបសអ់្នក (អ្នកសធម្រមចចិត្តផែនកធវជជសាស្តសត) អ្នកែតលធ់សវាធវជជសាស្តសត 
និងអ្នកធែសងធទៀត្ផដលអ្នកទុកចិត្ត។  

 
 

 ធគ្នលនធយាបា សតពីកីារសាន ក់ធៅមនទរីធពទយ និងមនទីរធពទយថ្មី  
ការសម្រាកពាបាលធៅមនទីរធពទយកនុងកំឡុងធពលឆ្ាងរកីរាលជាសាកលននវរីសុកូរ  ណូាអាច
ានភាពខ្ុសផបាកពអី្វីផដលអ្នកជងំឺ និងម្រកមុម្ររសួារធាា ប់ទទលួបាន។ អ្វផីដលអាចខ្ុសគ្នន ៖  

▪ អ្នកម្របផហ្លជាមិនអាចនិយា ជាម ួម្ររូធពទជាម្របចំារបសអ់្នកធោ ផ្ទទ ល ់
អាចនិយា បានតាមទូរសព័ទ។  

▪ គ្នម នធេញៀវណាាន ក់ម្រត្ូវបានអ្នុញ្ហញ ត្ធលើកផលងផត្កនុងកាលៈធទសៈពិធសស។  
▪ អ្នកអាចម្រត្ូវបានដឹកធៅមនទីរធពទយធម្រៅពីមនទរីធពទយផដលអ្នកជាទូធៅទទលួធសវាផថ្ទំ

របសអ់្នក។ 

http://www.prepareforyourcare.org/
https://prepareforyourcare.org/advance-directive
https://prepareforyourcare.org/advance-directive
https://prepareforyourcare.org/advance-directive
https://prepareforyourcare.org/advance-directive
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ធពលខ្ាេះអ្នកជមៃឺម្រត្ូវសថតិ្ធៅកនុងបនទបស់ធស្តងាគ េះបន្លទ ន់ ធហ្ើ ពាកឧ់បករែ៍ដកដធងាើម 
(ា សុនីដកដធងាើម) ធពលពួកធរសម្រាកធៅមនទរីធពទយពាបាលធមធរារករូ  ណូា។  

• ការម្រសាវម្រជាវបានបងាា ញថា 
មនុសសភារធម្រចើនផដលម្រត្ូវការា សុនីដកដធងាើមនឹងម្រត្ូវការធម្របើម្របាសវ់ាជាធម្រចើនសបាត
ហ្ ៍អាចធម្រចើនជាងធនេះ។  

• មនុសសផដលធម្របើា សុនីដកដធងាើមមិនអាចនិយា បានធទ។ 
 
វាានម្របធយាជន៍កនុងការធរៀបចំបញ្ជ ជីាមុននូវអ្វីផដលអ្នកនងឹម្រត្ូវការ កពែីទេះ។ 
ការផែនំ្លខាងធម្រកាមនងឹជួ អ្នកឱ្យចាប់ធែតើម។  
  

▪ ឯកសារ និងព័ត្៌ាន៖  
o ធលខ្ទូរសព័ទ 

បុរគលទនំ្លក់ទនំងសខំាន់ៗធដើមបីែតលឱ់្យអ្នកែតលធ់សវាធវជជសាស្តសតរបសអ់្នករមួ
ទំងបុរគលផដលអ្នកចាត្តំ់ាងជាអ្នកសធម្រមចចិត្តផែនកធវជជសាស្តសតរបសអ់្នក 
(សមូធមើលជហំានទី 2 ខាងធលើ) 

o បញ្ជ ធី ម្ េះថាន ំសងកូ វរបសអ់្នក (ឬ កថាន ំដប)  
o ធសចកតីផែនំ្លជាមនុ ឬព័ត្៌ានអ្ំពីធសចកតីម្របាថាន ផែនកធវជជសាស្តសត 

(សមូធមើលជហំានទី 3 ខាងធលើ)  
o ផែនការសម្រាប់សត្វចញិ្ច មឹ ឬវកិក ម្រត្របសអ់្នក 

  
▪ ឧបករែ៍៖  

o ទូរសព័ទ ធថ្ធបាត្និង/ឬកុពំយូទ័រ និងឆ្ងន ំងសាក។ 
ឧបករែ៍ទំងធនេះអាចជួ អ្នករកាទនំ្លកទ់ំនងជាមួ ម្ររួសារ និងមិត្តេកតិ  

o ផវនតា ឧបករែ៍ជំន ួការសាត ប់ ម្រកាសធ្មញពាក់ និងរបសធ់ែសងធទៀត្ 
o ឆ្នុកម្រត្ធចៀក ា សស់ម្រាប់ដំធែក ធសៀវធៅ និងសធមាៀកបំពាក ់

 
 បណាត ញភាជ ប់ធៅនឹងពត័្៌ាន និង្នធានបផនថម 
 
ការផែនំ្លបផនថម សម្រាប់អ្នក 
និងម្ររួសាររបសអ់្នកអ្ំពកីារទប់សាក ត្ក់ាររកីរាលោលននជំងឺកូវដី-19 
អាចម្រត្ូវបានរកធឃើញធៅធលើ ធរហ្ទំព័ររបស ់CDC។ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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សាា រៈផដលានម្របធយាជន៍កនុងការផថ្ទំសាជិកម្ររួសារផដលឈធឺៅែទេះធោ សវុត្ថិភាព
អាចរកបានធៅត្ំែភាជ ប់ខាងធម្រកាម៖  
  

• ការផថ្ទំខ្ាួនអ្នក ឬសាជិកម្ររួសារផដលានជំងកឺូវដី-19។  
  
• វធិានការបងាក រធៅែទេះ។  

  
• ការទប់សាក ត្ក់ាររកីរាលោលននធមធរារ  

  
• វ ិ្ ីសាអ ត្ និងសាា ប់ធមធរារកនុងបរធិវែែទេះរបសអ់្នក  

  
▪ ធរារសញ្ហញ ននធមធរារកូរ  ណូា  

 
▪ ធត្ើអ្នកានការម្របឈមមខុ្ខ្ពសច់ធំពាេះជំងឺ្ ៃន់្ៃរផមនធទ? 

 
▪ ការបងាក រការឈ ឺ 

  
• ឧបករែ៍ជំនួ ការសនទន្លសម្រាប់ម្ររសួារ៖ ការកំែត្់ការផថ្ទំផដលអ្នកចង់បាន 

▪ Prepare for Your Care (ធម្រត្ៀមខ្ាួនសម្រាបក់ារផថ្ទំរបសអ់្នក)៖ 
កមមវ ិ្ ីអ្នុវត្តជាជំហានៗជាមួ នឹងវធីដអ្ូ  
https://prepareforyourcare.org/welcome 

▪ Cake: ផសវងរក ធរៀបចឯំកសារ និងផចករផំលកពត័្៌ាននន ការសធម្រមចចតិ្ត 
អ្ំពីសខុ្ភាពរបសអ់្នក កចិចការែាូ វចាប់ ការធរៀបចពំិ្ីបុែយសព 
និងធករ តិ៍មត្កធៅកនុងផែនការជីវតិ្ចងុធម្រកា  
www.joinCake.com 

▪ Hello ធហ្គមសនទន្ល ពីការអ្នុវត្តទូធៅ  
https://commonpractice.com  

▪ ការធគ្នរពជធម្រមើសនន្នធាន COVID-19  
https://respectingchoices.org/covid-19-   

▪ ធត្ើធ ើងអាចនិយា ពីអ្វផីដលសខំាន់ចធំពាេះខ្ញុ ំ? 
ឯកសារផែនំ្លពីអ្ងគការមូលនិ្ជិាត្ិននការត្ស មូត្ិធដើមបីអ្នកជងំឺ  
https://www.npaf.org/can-we-talk/  

  
• ឧបករែ៍ជំនួ បផនថម 

https://www.healthwise.net/partnersmychart/Content/StdDocument.aspx?DOCHWID=custom.partners.covidfamily
https://www.healthwise.net/partnersmychart/Content/StdDocument.aspx?DOCHWID=custom.partners.covidfamily
https://www.healthwise.net/partnersmychart/Content/StdDocument.aspx?DOCHWID=custom.partners.covidfamily
https://www.healthwise.net/partnersmychart/Content/StdDocument.aspx?DOCHWID=custom.partners.covidfamily
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Findex.html
https://prepareforyourcare.org/welcome
https://commonpractice.com/
https://respectingchoices.org/covid-19-resources/
https://respectingchoices.org/covid-19-resources/
https://respectingchoices.org/covid-19-resources/
https://respectingchoices.org/covid-19-resources/
https://respectingchoices.org/covid-19-resources/
https://respectingchoices.org/covid-19-resources/
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▪ មជឈមែឌ លសកមមភាពកូវដី-19 ននមលូនិ្តិ្ស មូត្ិជាត្ធិដើមបអី្នកជងំឺ 
ព័ត្៌ានអ្ំពីការត្ស មូត្ិ និងធគ្នលនធយាបា   
https://www.npaf.org/patients-and-caregivers/covid19/ 

▪ មូលនិ្តិ្ស មូត្ិធដើមបីអ្នកជំងឺ៖ ្នធាន និងធសវាកមមធដើមបីផែនំ្លអ្នកជងំឺ 
និងម្ររួសារតាមរ ៈការធោេះម្រសា បញ្ហា ម្របឈមផែនកផថ្ទំសខុ្ភាពដស៏មុរសាម ញ  
https://www.patientadvocate.org/ 

▪ ការរកាចិត្ត  សៃប់ នងិរងឹាំធៅកនុងម្រគ្នវបិត្តកិូវដី-19៖ 
បណាត ញឪពុកាត  ផដលានភាពកាា ហាន Video 
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-
frances-garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid 

 
ការបធងកើត្មរគធទសក៍ធនេះរឺជាកិចចសហ្ការរវាងម្របព័នធផថ្ទំសខុ្ភាពនដរ ូ
ម្ររូធពទយឯកធទសពាបាលជំងឺ្ៃន់្ៃរ និងមូលនិ្ ិត្ស មូត្ិជាត្ធិដើមបអី្នកជំងឺ (NPAF)។  
 

https://www.npaf.org/patients-and-caregivers/covid19/
https://www.npaf.org/patients-and-caregivers/covid19/
https://www.patientadvocate.org/
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-frances-garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-frances-garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-frances-garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-frances-garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-frances-garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-frances-garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid

