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 កូវដី១៩(COVID-១៩) គឺជាជំងឺឆ្លងថ្មមីួយបងកឡ ងីឡោយវរុីសកូរ  ូណាប្បឡេទថ្មីដដល
បណាា លឱ្យមានជំងឺផ្លូវដឡងហីមធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្បេពដំបូងននជំងឺឡនេះប្រូវបានឡគកំណរ់នាដែធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៩ ឡៅទីប្កុងអ ូហាន ឡែរាហុបុឺី ប្បឡទសចិន ឡហយីចាប់តងំពីឡពលឡនាេះមកវាបានរាល
ោលយ ងខ្ល ងំពាសឡពញសកលឡោក។ ឡបីគិរប្រមឹនថ្ងទី១៥ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ប្បឡទស
និងដដនដីចនំនួ២១២ឡៅកនុងសកលឡោក ប្រូវបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺកូវដី១៩ 
ឡៅឡលីមនុសសចំនួនប្បមាណ ៤ ៥៤០ ១៣៦ នាក់ ដដលកនុងឡនាេះមនុសសចំនួនប្បមាណ 
៣០៣ ៥៨៤ នាក់ បានស្លល ប់ និងមនុសសចំនួនប្បមាណជាង ១ ៧១១ ៤២៨ នាក់ ប្រវូបាន
ពាបាលសេះឡសបយីឡ ងីវញិ1។ ឡរាគរាររារឡោយវរុីសឆ្លងកូរ  ូណា(COVID-១៩) ដដលបាន
ស្លយភាយពាសឡពញពិេពឡោកកនុងរយៈឡពលដរប ុនាម នសបាា ហ៍កនលងមកឡនេះ គឺមិនប្រឹមដរ
មានផ្លប េះពាល់គួរឱ្យករ់សមាា ល់ដល់សុែភាពស្លធារណៈប ុឡណាណ េះឡទ ប ុដនាវាក៏បានប េះពាល់
យ ងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដផ្នកមួយននឡសដឋកិចចពេិពឡោក ក៏ដូចជាឧសាហកមមឡទសចរណ៍ផ្ងដដរ។ 
ជាក់ដសាង គិរប្រឹមឡដីមដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០  ប្បឡទសជាឡប្ចីនទូទងំសកលឡោក បាន
ដណនាបំប្មាមឡោចរនិងការររឹរបរិការឡធ្វីដំឡណីររបស់ប្បជាជនឡសទីរដរទងំប្សុង ឡដីមបទីប់
ស្លក រ់ការរកីរាលោលននវរុីសឡនេះ។ 
 តមលទធផ្លននការប្ស្លវប្ជាវរបស់អងាការឡទសចរណ៍ពិេពឡោក អងាការសហប្បជា
ជារិ(UNWTO) សាីអំពកីារវាយរនមលផ្លប េះពាល់ននកូវដី១៩ឡលីវស័ិយឡទសចរណ៍អនារជារិ 
ឡចញផ្ាយដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ បានបង្ហហ ញថា2៖ ជំងឺកូវដី១៩ដដលមិនធាល ប់មានពីមុន 
បានប េះទងាិចធ្ងន់ធ្ងរដល់វស័ិយឡទសចរណ៍ ឡពាលគឺចំនួនឡេញៀវឡទសចរអនារជារិបានធាល ក់ចុេះ
ប្បមាណជា២២% ឡៅកនុងប្រីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០២០ និងអាចបនាធាល ក់ចុេះប្បមាណពី៦០% ឡៅ
៨០% កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ឡបីឡធ្ៀបឡៅនឹងចំនួនឡេញៀវឡទសចរអនារជារិកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ សប្មាប់ 
ការមកដល់របស់ឡេញៀវឡទសចរអនារជារិឡៅកនុងដែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ បានធាល ក់ចុេះរហូរដល់
៥៧% បនាទ ប់ពីប្បឡទសជាឡប្ចីនបានឡធ្វីការបិទប្បឡទស(Lockdown) ការោក់ពប្ង្ហយការររឹ
បនាឹងការឡធ្វីដំឡណីរ ការបិទប្ពោនយនាឡហាេះ និងការបិទប្ពំដដនអនារជារិជាឡដីម ដដលឡធ្វីឱ្យ
បារ់បង់ចំននួអនកឡទសចរអនារជារិប្បមាណ៦៧ោននាក់ និងខ្រចំណូលដដលអាចទទួល
បានពីវស័ិយឡនេះប្បមាណជា៨០ពាន់ោនដុោល រអាឡម រកិ។ 
 

តមការប្ស្លវប្ជាវនិងតមោនរបស់អងាការសុែភាពពិេពឡោក បានឱ្យដឹងថា កូវដី 
១៩ ប េះពាល់យ ងខ្ល ងំដល់ឧសាហកមមឡសវាកមម ឡប្កាយពីមានមនុសសជាឡប្ចីន បានឆ្លងកូវដី 

                                                            
1 https://www.worldometers.info/coronavirus 
2 https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-could-fall-60-80-in-2020 
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១៩ ពីអនកជងំឺមាន ក់ ដដលពួកឡគបានអងាុយញុអំាហារជិរោន ឡៅកនុងឡភាជនីយោឋ នបិទជរិមួយ
កដនលង។ ការចមលងឡនេះ បណាា លមកពីសំឡណីមែយល់ននមា សីុនប្រជាក់ឡៅកនុងឡភាជនីយោឋ ន
ឡនាេះផ្ទទ ល់ដរមាង ដដលបានចមលងវរុីសកូរ  ូណាពីអនកមានជំងឺមាន ក់ឡៅកាន់មនុសសឡប្ចីននាក់ឡផ្សង
ឡទៀរឡៅជុំវញិ។ ឡយងីពិរជាបានដឹងប្គប់ោន ឡហយីថា វរុីសចមលងកូរ  ូណាឆ្លងពីមនុសសមាន ក់ឡៅ
មនុសសមាន ក់ឡទៀរ ឡោយរំណក់រូចៗឡចញពីសំឡណីមទឹកមារ់ ឡហយីក៏មិនង្ហយនឹងអដណា រ
ស្លយភាយកនុងបរយិកាសឆ្ង យជាងមួយដម ប្រឡនាេះឡទ ប ុដនាការចមលងែលេះអាចបណាា លមកពី
មា សីុនប្រជាក់ឡៅកនុងសណាឋ ោរ អោរទំឡនីប ហាងទំនិញ និងឡភាជនីយោឋ នជាឡដីម ដដល
បានបក់ឱ្យរណំក់ទឹកមារ់រូចៗឡនាេះអដណា រឡៅកនុងបរយិកាសបានកាន់ដរឆ្ង យជាងចមាង យ
មួយដម ប្រ3។ ការប្ស្លវប្ជាវបានវាយរនមលផ្ងដដរពីផ្លប េះពាល់យ ងធ្ំដល់វស័ិយឧសាហកមម
ឡសវាកមម ដូចជាឡសវាកមមសណាឋ ោរ និងឡសវាកមមអាហារនិងឡេសជជៈជាឡដីម ឡហយីការប េះ
ពាល់ឡនេះបានឡធ្វីឱ្យកមមករនិឡយជិរបារ់បង់ការង្ហរឡធ្វី និងបារ់បង់ប្បាក់ចំណូលយ ងឡប្ចីន។ 
ឡបីតមការគូសបញ្ជជ ក់របស់សមាគមន៍ឡភាជនីយោឋ នជារិ (National Restaurant 
Association) កាលពីនថ្ងទី២៧ ដែឡមស្ល ឆ្ន ២ំ០២០ បានឱ្យដឹងថា ប្ោន់ដរឧសាហកមម
ឡភាជនីយោឋ នដរមួយប ុឡណាណ េះឡៅកនុងសហរដឋអាឡម រកិ បានទទួលរងផ្លប េះពាល់យ ងខ្ល ងំ
ឡោយស្លរវបិរាិកូវដី១៩ ឡពាលគឺបុគាលិកឡសវាកមមអាហារនិងឡេសជជៈប្បមាណជា៨ោននាក់
ោម នការង្ហរឡធ្វី និងខ្របង់ទឹកប្បាក់ប្បមាណ៨០ពាន់ោនដុោល អាឡម រកិ4។  

ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា ក៏ដូចជាប្បឡទសនានាកនុងសកលឡោកដដរ កំពុងរងផ្លប េះ
ពាល់ឡលីវស័ិយឡទសចរណ៍ ឡោយស្លរដរវបិរាិននការរកីរាលោលននជំងឺ Covid-19។ តមរយៈ
របាយការណ៍របស់ប្កសួងឡទសចរណ៍បានឱ្យដឹងថា ឡៅកនុងប្រីមាសទី១ ឆ្ន ២ំ០២០ឡនេះ 
ប្បឡទសកមពុជា ទទួលបានឡេញៀវឡទសចរបរឡទសបានប្រឹមប្បមាណ១.១ ោននាក់ប ុឡណាណ េះ    
ែណៈឡេញៀវឡទសចរជនជារិចិនឡៅដរឈរលំោប់ទី១ មានជាង២៥មុឺននាក់ ប ុដនាបានធាល ក់ចុេះ
៦២% ឡបីឡធ្ៀបនឹងរយៈឡពលដូចោន ឡៅនឹងឆ្ន ២ំ០១៩។ ដូចោន ឡនេះដដរ វស័ិយសណាឋ ោរ និង
ផ្ទេះសំណាក់ទូទងំប្បឡទសកមពុជា បានបនាបិទទវ រជាបនាបនាទ ប់(បឡណាា េះអាសនន) ឡោយស្លរ
ឥទធិពលននជងំឺកូវដី១៩ ឡហយីថ្មីៗឡនេះរាជរោឋ េិបាលបានបញ្ជជ ឱ្យបិទកាសីុណូ ឡបៀរហាក ដិន 
ខ្រា អូឡែ និងឡរាងភាពយនាឡៅទូទងំប្បឡទសកមពុជា ែណៈដដលឡភាជនីយោឋ នមយួចំនួនបាន
បិទទវ រឡោយែលួនឯងឡោយស្លរដរោម នឡេញៀវចូលមករកឡសវាកមមឡនេះ។ ជាក់ដសាង គិរប្រឹម   
នថ្ងទី២៦ ដែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ មានសណាឋ ោរចំនួន១៥២ និងផ្ទេះសំណាក់ចនំួន២៣៥ បាន
បិទទវ រផ្ទា កដំឡណីរការឡសវាកមម ឡហយីកនុងឡនាេះឡែរាឡសៀមរាបមានការបិទទវ រឡប្ចីនជាងឡគ 

                                                            
3 https://www.construction-property.com/km/chinese-researchers-service-industry 
4 https://www.nrn.com/operations/national-restaurant-association-releases-
coronavirus-reopening-guide-industry 

https://www.nrn.com/operations/national-restaurant-association-releases-coronavirus-
https://www.nrn.com/operations/national-restaurant-association-releases-coronavirus-
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ប្ពមទងំបណាា លឱ្យកមមករនិឡយជិរដដលកំពុងបឡប្មីការឡៅកនុងវស័ិយឡនេះ ប្បមាណជាង៧
ពាន់នាក់ ប្រូវបានបារ់បង់ការង្ហរ ឡហយីចំនួនរួឡលែទងំឡនេះគមឺិនទន់រាប់បញ្ចូ លឡសវាកមម
ឡផ្សងឡទៀរផ្ង ដូចជា ឡភាជនីយោឋ ន ខ្រា អូឡែ និងកលឹបកំស្លនាជាឡដីម5។ 

ឡទេះបីជាមានការធាល ក់ចុេះយ ងគំហុកនូវចំនួនឡេញៀវឡទសចរជារិ និងបរឡទសក៏ឡោយ 
ក៏ឧសាហកមមសណាឋ ោរ និងឡភាជនយីោឋ នមួយចំនួនឡៅកនុងប្បឡទសកមពុជាឡៅដរឡបីកបឡប្មី
ឡសវាកមម ប ុដនាបានកប្មិរឡសវាកមមរបស់ែលួនជាអបបរមាអាប្ស័យឡៅនឹងស្លា នភាពជាក់ដសាង 
របស់វស័ិយឡទសចរណ៍ និងអនុវរាខ្ជ ប់ែជួនឡៅតមការដណនារំបស់ស្លា ប័នជនំាញ ពាក់ព័នធ
ជាមួយនឹងវធិានការការពារជំងឺឆ្លងកូវដី១៩។  ជាការពិរ ការពវកិចចននការដថ្រកាឡសវាកមមជូន
អរិថ្ិជនសណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ ននាកំ ុងឡពលននការរាររាររបស់ឡមឡរាគកូវដី១៩ គឺ
ជាសកមមភាពចាបំាច់របស់កមមករនិឡយជិរ ឡដីមបធីានាសុវរាិភាពឬសុែុមាលភាពរបស់ឡេញៀវ 
ឡហយីក៏ជាទិដឋភាពដ៏សំខ្ន់ននដំឡណីរប្បរិបរាិការសណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ នផ្ងដដរ។ 
ចំដណកឯសណាឋ ោរជាឡប្ចីនដដលបានបិទដំឡណីរការ ឡោយស្លរដរការរកីរាលោលននជំងឺ   
កូវដី១៩ ក៏ឡៅដរមានការប្ពួយបារមភអំពីរឡបៀបដដលនឹងប្រូវអនុវរាការពវកិចចននការដថ្ទ ំ ឡៅ
ឡពលដដលសណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ នប្រូវឡបីកដំឡណីរការឡ ងីវញិ។ មិនប្រឹមដរសាង់ោរ   
អនាម័យដដលរប្មូវឡោយរោឋ េិបាលសាីអំពីការការពារឡរាគរាររារ នងិការកំណរ់នូវរប្មូវ
ការថ្មីៗពីអាជីវកមមប ុឡណាណ េះឡទ ប ុដនាការរពំឹងទុករបស់ស្លធារណជនចំឡពាេះសុែភាព និងសុវរាិ
ភាពក៏អាចនងឹមានភាពែុសោន គួរឱ្យករ់សមាា ល់ផ្ងដដរ។ 

ការដថ្រការនមលនិងគុណភាពននឡសវាកមមឡៅកនុងសណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ នឡៅកនុង 
សកលឡោកក៏ដូចជាប្បឡទសកមពុជាដដរ គឺឡៅដររកាការផ្ាល់ឡសវាកមមប្បកបឡោយគុណភាព 
និងប្បសិទធភាពែពស ់ ប ុដនាសាិរឡៅកនុងដំណាក់កាលននវបិរាិកូវដី១៩ឡនេះ វធិានការជាឡប្ចីន
ដដលបានដណនាពំីស្លា ប័នជំនាញសុខ្េិបាល ប្រូវបានយកអនុវរាន៍បដនាមឡលីឡសវាកមម
សណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ ន។ ឡោយស្លរដរភាពែុសោន ននវធិ្ីស្លស្រសាកនុងការទក់ទញឡេញៀវ
របស់សណាឋ ោរ ការបឡងកីរវធិ្ីនចនប្បឌិរជាឡប្ចីន ឡដីមបឡីធ្វីឱ្យឡសវាកមមកាន់ដរមានភាពង្ហយ
ប្សួល ដូចជាការបឡង្ហហ េះរូបភាពននសកមមភាពបុគាលិកឡៅទូទងំសណាឋ ោរ តមបណាា ញ 
សងាម ឬឡផ្ញសី្លរឌីជីថ្លផ្ទទ ល់មុនឡពលឬកំ ុងឡពលចូលស្លន ក់ឡៅ។ បដនាមឡលីសឡនេះឡទៀរ គឺ
សណាឋ ោរបានដចករដំលកប្បវរាិរបស់កមមករនិឡយជិរឡៅឡលីឡគហទំព័រសណាឋ ោរ ឡដីមបជីាការ
បញ្ជជ ក់បដនាមដល់ឡេញៀវថា កមមករនិឡយជិរឡៅកនុងសណាឋ ោរបានឡប្រៀមលកខណៈប្គប់ប្ោន់
ឡដីមបផី្ាល់ឡសវាកមមកប្មិរែពស់ ជាមួយនឹងការធានាសុវរាិភាពដល់មនុសសប្គប់ោន ឡៅកនុង      
សណាឋ ោរ។  

                                                            
5 ឡោក រុប សុេប្ក ័អនកនាពំាកយប្កសួងឡទសចរណ៍ ដថ្លងប្បាបវ់ទិយុបារាងំ RFI, ២៦ មីនា ២០២០ 
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របូភាពទ១ី ការបាញ់ថាន សំមាល ប់ឡមឡរាគកនុងបនទប់ស្លន ក់ឡៅសណាឋ ោរ

ប្បេពៈ បណាា ញអនកបឡប្មីឡសវាកមមសណាឋ ោរ 

ឡដីមបធីានាបាននូវដំឡណីរការដដលមានប្បសិទធភាព និងឡោយរលូនសប្មាប់វស័ិយ 
សណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ ន ការសិកាប្ស្លវប្ជាវនិងចងប្កងគនំិរសំខ្ន់ៗមួយចំនួនឡៅ
ឡពលឡធ្វីការផ្ទល ស់បាូរឡោលនឡយបាយនផ្ទកនុង គឺជាការពវកិចចរបស់អនកប្គប់ប្គងឡៅតម
សណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ ននីមួយៗ ឡដីមបបីំឡពញតមឡោលការណ៍សុែភាពស្លធារណៈថ្មី 
ដូចជា សាង់ោរអនាម័យ ការរកាគមាល រសងាម ការប្រួរពិនិរយសីរុណហ ភាព នងិការឡធ្វីចតា  ី
ស័កកនុងករណីរប្មូវជាឡដីម។ 

 តមអងាការសុែភាពពិេពឡោក(WHO) បង្ហហ ញថាវរុីសកូរ  ូណាអាចរស់បានរហូរ
ដល់ប្បាបំួននថ្ងឡៅឡលីនផ្ទឡោហៈ កញ្ច ក់ នងិបាល សទិក ដរាបណាពួកវាមិនប្រូវបានសមាា រ6។  
ដូឡចនេះការបឡងកីនការសមាា រញឹកញប់ទកីដនលងឡផ្សងៗរបស់សណាឋ ោរដូចជា បនទប់រង់ចា ំកដនលង
បរឡិភាគអាហារ បនទប់ប្បជុំ ប ូរុងជឡណាី រប្បអប់ បង្ហក ន់នដជឡណាី រ នដទវ រ និងកដនលងជាឡប្ចីន
ឡទៀរជាឡដីម គឺជាឡរឿងអទិភាព។ វរុីសឡនេះ ក៏អាចរស់បានកនុងដណំក់ទឹកជាឡប្ចីនឡមា ងឡៅកនុង
បរយិកាសននអោរសណាឋ ោរ ដូឡចនេះប្រូវធានាថាបុគាលិកទងំអស់ឡធ្វីការសមាា រឡោយមាន
បំពាក់ឧបករណ៍ការពារសមប្សប រមួទងំឡប្ស្លមនដនិងរបាងំមុែផ្ង។ សណាឋ ោរ គមឺិន
អនុញ្ជា រឱ្យឡេញៀវថ្មីចូលបនទប់ស្លន ក់ឡៅឡទ ប្បសិនឡបីមនិទន់បានផ្ទល ស់បាូរសមាភ រៈនិងឡធ្វីការប្រួរ
ពិនិរយអនាម័យឱ្យលាិរលាន់ជាមុនសិន បនាទ ប់ពីឡេញៀវចាស់បានចាកឡចញ។ បដនាមពីឡលីឡនេះ

                                                            
6 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and- 
answers-hub/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-
workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
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ឡទៀរ បុគាលិកប្រូវបានផ្ាល់ឱ្យនូវឧបករណ៍ការពារ ជាមួយនឹងការបណាុ េះបណាា លអំពីរឡបៀប
ពាក់និងឡោេះរបាងំឱ្យបានប្រឹមប្រូវឡដីមបកុីំឱ្យកែវក់ែលួនឯង។ 

ឡយងឡៅឡលីសំទុេះននការរកីរាលោលជំងឺកូវដី១៩ នាឡពលថ្មីៗឡនេះ បានបណាា លឱ្យ
មនុសសមានការអនុវរាអនាម័យផ្ទទ ល់ែលួនែពស់ ឡពាលគឺភាពស្លា របានឈានដល់ទីតងំដរមាង 
ឡបីគិរអំពីភាពប្បកួរប្បដជងសប្មាប់ឡសវាកមមសណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ ននានា។ ជាការពិរ 
ប្បឡទសអេិវឌឍជាឡប្ចីន បានឡដីររួនាទីជាប្បឡទសឈានមុែឡគ កនុងការទប់ទល់នឹងឡរាគ
រាររារឡនេះ ឡោយបានោក់ឡចញនូវកមមវធិ្ីអនាម័យដដលមានប្បសិទធភាពែពស់សប្មាប់វស័ិយ
សណាឋ ោរ ឡភាជនីយោឋ ន និងប្គឹេះស្លា នឡទសចរណ៍ដនទឡទៀរ។ វញិបណណបប្រមានការទទួល
ស្លា ល់ឡោយស្លា ប័នជាន់ែពស់ដផ្នកសុែភាព ប្រូវបានោក់ឡៅតមប្គឹេះស្លា ននានា គឺមានឡោល
បំណងផ្ាល់ឱ្យប្បជាជននិងឡេញៀវឡទសចរនូវ “សនាិភាពផ្លូវចិរា” ដដលនឹងទទលួឡសវាកមមសុវរាិ
ភាពពីស្លា ប័នឡនាេះ។ មា ងឡទៀរ សណាឋ ោរទូទងំសកលឡោក បានឡធ្វីសវនកមមនផ្ទកនុងឡៅ
ឡលីដំឡណីរការសមាា រឡោយផ្ទទ ល់ ឡពាលគឺអនុវរាឡៅតមការដណនារំបស់ស្លា ប័នសុខ្េិបាល 
ឡដីមបឱី្យដំឡណីរការឡសវាកមមកាន់ដរប្បឡសីរឡ ងីប្សបតមសាង់ោរអនារជារិ ដូចជាប្បឡទស
ដដលផ្ាល់ការប្រួរពិនិរយឡោយមជឈមណឌ លប្រួរពនិិរយនិងការពារជំងឺសហរដឋអាឡមរកិ(CDC) 
ឬអងាការសុែភាពពិេពឡោក(WHO)។ ការដណនា ំ និងអនុស្លសន៍មួយចំនួន ឡដីមបកីារពារ
ឱ្យមានប្បសិទធភាពែពស់ឡលីវស័ិយឡសវាកមម រមួមាន៖ 

- ោងនិងជូរសមាា រនផ្ទរងឹននសមាភ រៈទងំអស់ ដូចជា រុ ឡៅអី ឡប្គឿងសង្ហហ រមឹ… 
ជាមួយនឹងទកឹថាន ោំងសមាា រសាង់ោរសូលុយសយុង ឬលាយដដលមានកប្មិរជារិអាល់កុល
យ ងរិច៧០%  

- ោងនិងជូរសមាា រនផ្ទទន់ននសមាភ រៈទងំអស់ ដូចជា កំរាលប្ព ំប្កណារ់… ជាមួយ
ផ្លិរផ្លសមាា រដដលសមប្សប។ 

- ជូរនិងសមាា រជាប្បចានូំវកដនលងដដលប្រូវបានប េះពាល់ញឹកញប់ ដូចជានដទវ រ 
កុងតក់បិទឡបីកឡេលីង ឧបករណ៍បញ្ជជ ឡមកនុងបនទប់ ប្បអប់សុវរាិភាព មា សីុនកាឡហវ មីនីបារ 
ឧបករណ៍បញ្ជជ ទូរទសសន៍ជាឡដីម។ 

- ឡបាកសមាា រកប្មាលពូក ឡប្ស្លមឡែនីយ និងកដនសងឡប្បីប្បាស់ជាឡដីម ជាមយួស្លប ូ
ដដលមានការទទួលស្លា ល់ពីស្លា នប័នជនំាញសុខ្េិបាល។ ជូរសមាា រប្បឡេទប្កណារ់ និង
សមាភ រៈសប្មាប់រុបដរងលមាឡៅកនុងបនទប់ ដដលមិនង្ហយនឹងឡធ្វីការផ្ទល ស់បាូរជាមួយនឹងថាន ំ
សមាល ប់ឡមឡរាគ និងឧបករណ៍សមាា រដដលមានការដណនាឡំោយស្លា ប័នជំនាញ បនាទ ប់ពីឡេញៀវ
ចាកឡចញពីការស្លន ក់ឡៅ ឡពាលគឺធានាសុវរាិភាពឡោយមិនមានការចមលងតមរយៈសមាភ រៈឡប្បី
ប្បាសទ់ងំឡនាេះឡៅកាន់ឡេញៀវដដលចូលមកស្លន ក់ឡៅឡពលបនាទ ប់ឡ យី។ 
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របូភាពទ២ី ការជូរសមាា រសមាភ រៈឡភាជនយីោឋ នជាមយួនងឹទកឹអាលកុ់ល 

 
ប្បេពៈ សណាឋ ោរឡៅកនុងរាជធានីេនំឡពញ 

 

ដរាបណា ថាន ពំាលបាល ឬវា ក់ស្លងំសប្មាប់ការពារវរុីសប្បឡេទឡនេះ មិនទន់ប្រវូបាន
ឡគរកឡ ញី វធិានការការពារសុែភាពស្លធារណៈ ដូចជាការរកាគមាល រឡៅកនុងសងាមរវាង
មនុសសឡៅដរសកមមភាពអទិភាពមួយ និងបានកាល យឡៅជាបទោឋ នចាបំាច់កនុងសណាឋ ោរ និង
ឡភាជនីយោឋ ន។ អាប្ស័យឡលីប្បឡទសនិងរដឋបាលឡៅកនុងរំបន់ សណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ ន
ប្បដហលជាប្រូវអនុវរាឡៅតមបទបបញ្ារាិជាក់ោក់សប្មាប់សុែភាពស្លធារណៈ ដដលមាន
វធិានការការពារ ដូចខ្ងឡប្កាម ៖  

- ផ្ាលនូ់វការដចកចាយទឹកស្លា រដដលមានជារិអាល់កុលដល់នដអរិថ្ិជនទូឡៅ និង
កមមករនិឡយជិរសណាឋ ោរ ជាពិឡសសឡៅរំបន់ដដលមានចរាចរណ៍មមាញឹកែពស ់ ដូចជា
ឡភាជនីយោឋ នឬបនទប់ប្បជុជំាឡដីម។ 

- បឡងកីរសញ្ជា សមាា ល់ននការរកាគមាល រសងាម ការោងនដ ការកាក នងិការកណាា ស់
ជាឡដីម ឡៅតមទីកដនលងប្បមូលផ្ាុ ំសំខ្ន់ៗ ដូចជាកដនលងចុេះឡឈាម េះនិងចាកឡចញពីការស្លន ក់
ឡៅ កដនលងទទួលឡេញៀវនិងកដនលងគិរលុយកនុងឡភាជនីយោឋ នជាឡដីម។ 

- ឡរៀបឱ្យមានគមាល រឡៅកនុងឡភាជនីយោឋ ន ដូចជាកដនលងរង់ចានំិងកដនលងអងាុយរបស់
អរិថ្ិជនប្រូវរកាចមាង យសមរមយ(១,៥ដម ប្រយ ងរិច) រវាងឡេញៀវដដលអងាុយទទួលទន។ 

- សមាភ រៈសប្មាប់ឡប្បីប្បាស់ឡៅកនុងឡភាជនីយោឋ ន ប្រូវឡធ្វីការសមាា រជាមួយនឹងទកឹថាន ំ
កនុងរយៈឡពល២ឡៅ៣ឡមា ងមាងឡទេះបីជាមិនមានការឡប្បីប្បាស់ក៏ឡោយ ឬអាចមិនបាច់ឡរៀបចំ
ឡៅឡលីរុអាហារឡេញៀវ ប ុដនាប្រូវផ្ាល់ឱ្យឡេញៀវជាបនាទ ន់ឡៅឡពលមានរប្មូវការ ឡពាលគឺសមាភ រៈទងំ
ឡនាេះប្រូវរកាទុកកដនលងសុវរាិភាពននឡភាជនីយោឋ នដរមាង។ 

- ការ់បនាយការប្បាប្ស័យទក់ទងទល់មុែោន រវាងបុគាលិក និងឡេញៀវប្គប់ទីកដនលង
តមដរអាចឡធ្វីឡៅបាន។  
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- បុគាលិកដដលកំពុងផ្ាល់ឡសវាកមម គរឺប្មូវឱ្យពាក់មា សបិទមុែឬរំឡ ងីកាំងការពារ
មុែ ក៏ដូចជាអរិថ្ិជនដដរ គឺរប្មូវឡោយបទបបញ្ារាិមយួឡដីមបពីាក់មា ស់មុែឡៅឡពលដដលចូល
មកទទួលឡសវាកមមឡផ្សងៗកនុងសណាឋ ោរនិងឡដីមបធីានាថា ការប្បាប្ស័យទក់ទងោន គឺមាន
សុវរាិភាពអំ ុងឡពលស្លន ក់ឡៅ។ 

អវីដដលសំខ្ន់ជាងឡនេះឡទៀរ គឺឡភាជនីយោឋ នឡៅកនុងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជាទងំ
ឡាយណាដដលមិនអនុវរាន៍តមវធិានអនាម័យកនុងការប្បយុទធប្បឆ្ងំនឹងជំងកូឺវដី-១៩ ឬទប់
ស្លក រ់មិនឱ្យជងំឺឡនាេះរកីរាលោល ប្រូវផ្ទា កជាបឡណាា េះអាសនន7។  

 

រូបភាពទ៣ី ការបាញ់អាល់កុលនងិការឡរៀបចគំមាល រសងាមកនុងឡភាជនយីោឋ ន 

 
ប្បេពៈ ឡភាជនីយោឋ នននសណាឋ ោរមួយឡៅកនុងរាជធានីេនំឡពញ 

 

ឡទេះបីជាមិនមានេ័សាុតងណាមួយបង្ហហ ញថា អាហារឬការឡវចែចប់អាហារ ជាប្បេព
ននការចមលងCOVID-១៩ក៏ឡោយ ក៏សណាឋ ោរដដលមានកមមវធិ្ីអាហារនិងឡេសជជៈ ឡៅដរប្រូវ
ការការប្បុងប្បយរ័នបដនាមជាមួយឡសវាកមមបរឡិភាគអាហារ ឡដីមបកីារ់បនាយហានិេ័យដល់
អរិថ្ិជន។ ឡទេះជាយ ងណាក៏ឡោយ ក៏ឡសវាកមមអាហារនិងឡេសជជៈប្រូវបានដកសប្មួលឡ ងី
វញិឡដីមបឡីឆ្លីយឡៅនឹងវធិានការការពារននការចមលងកូវដី១៩ ដូចជា ការផ្ាល់ឡសវាកមមអាហារ  
ប ូឡហវឡ ងីវញិប្គប់ប្បឡេទ រមួបញ្ចូ លទងំអាហារឡពលប្ពឹក ឡពលនថ្ងប្រង់ និងឡពលោង ច     
ជាឡដីម ដររប្មូវឱ្យមានបុគាលិកផ្ាល់ឡសវាកមមឈរចាបំឡប្មីឡចញពីរុអាហារបូឡហវ ជំនួសឱ្យការ
បឡប្មីែលួនឯងរបស់អរិថ្ិជន។ ចំឡពាេះអាហារសប្មន់បឡប្មីឡោយែលួនឯងវញិ ប្រូវបានឡរៀបចំជូន
អរិថ្ិជនជាលកខណៈបុគាល ឡហយីឡសនីសំុឱ្យឡេញៀវឡប្បីឡប្ស្លមនដដដលអាចឡចាលបានបនាទ ប់ពី
ឡពលបឡប្មីែលួនឯង។ មា ងឡទៀរ ការបឡងកីរជឡប្មីសបរឡិភាគអាហារឱ្យបានឡប្ចីនឡៅតមបនទប់
ស្លន ក់ឡៅ គឺអាចជយួការ់បនាយជឡប្មីសរបស់អរិថ្ិជនដដលចង់ទទួលទនអាហារឡៅតម
ឡភាជនីយោឋ នស្លធារណៈនានា។ ឡទេះបីជាជឡប្មីសននការផ្ាល់ឡសវាកមមអាហារឡៅតមបនទប់

                                                            
7 បទបញ្ជជ របស់សឡមាចឡរឡជានាយករដឋមស្រនាី ដថ្លងឡ ងីឡៅកនុងឡពលកំពុងដឹកនាបំ្បជំុគណៈរដឋមស្រនាី  
នាប្ពឹកនថ្ងសុប្ក ទី១៥ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅវមិានសនាិភាព 
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របស់សណាឋ ោរមួយចំនួនមានកប្មិរក៏ឡោយ ក៏ការពប្ងីកឡសវាកមមអាហារនិងឡេសជជៈឡៅដរ
ផ្ាល់ជឡប្មីសឡប្ចីនដលអ់រថិ្ិជន តមរយៈការចាប់នដគូជាមួយឡភាជនីយោឋ ននានាឡៅកនុង
រំបន់ ឡដីមបផី្ាល់ឡសវាកមមដឹកជញ្ជូ នដលទ់ីកដនលង(Home delivery)។ 
 

ចំដណកឯការប្រួរពិនិរយសីរុណហ ភាពបានកាល យជាឡរឿងថ្មីនិងធ្មមតមួយ ឡៅកនុងរំបន់ 
ដូចជាឡៅតមប្ពោនយនាឡហាេះ តមការយិល័យ តមសណាឋ ោរ និងតមឡភាជនីយោឋ ន 
ជាឡដីម។ ការអនុវរាការប្រួរពិនិរយសីរុណហ ភាពឡៅតមសណាឋ ោរ គឺប្រូវប្បាកដថាប្រូវឡធ្វីតម
បទបញ្ជជ នងិការដណនានំនវធិានការកនុងរំបន់ទងំអស់ ឡពាលគឺអនុវរាតមការដណនាឡំោយឡធ្វី
ការប្រួរពិនិរយសីរុណហ ភាពកមមករនិឡយជិរទងំអស ់ ដូឡចនេះបុគាលិកដដលមិនមានសុែភាពលា
អាចប្រូវបានបញ្ជូ នឡៅផ្ទេះវញិ។ ដូចោន ឡនេះដដរ ការប្រួរពិនិរយសីរុណហ ភាពឡេញៀវ គឺប្រូវប្បាកដ
ថា មាននីរិវធិ្ីដដលមានឯកស្លរចាស់ោស់ មានន័យថាឡបីអនកណាមាន ក់ប្រូវបានរកឡ ញីថា
មានសីរុណហ ភាពែពស់ គបឺ្រូវការការពិនិរយបដនាម ឬពិឡប្ោេះជាមួយឡវជជបណឌិ រជំនាញភាល ម។ 
បដនាមឡលីឡនេះឡទៀរ នីរិវធិ្ីទងំឡនេះប្រូវបានទក់ទងយ ងចាសោ់ស់ជាមួយឡេញៀវមុនឡពលពួក
ោរ់មកដល ់ជាពិឡសសឡេញៀវឡទសចរអនារជារិដដលមិនបានទទលួការប្រួរពិនិរយសីរុណហ ភាព
ស្លធារណៈ។ 
 

ឡទេះបីជាប្បឡទសមួយចំននួ បានចាប់ឡផ្ាីមបនធូរបនាយការររឹរបរិការឡធ្វីដំឡណីររបស់
ពួកឡគក៏ឡោយ ក៏ពួកឡគឡៅដរអាចសឡប្មចចិរាោក់លកខែណឌ សប្មាប់អនកឡធ្វីដំឡណីរចូលកនុង
ប្បឡទសទងំអស់ ដូចជា ការោក់ោច់ឡោយបងខំឬភាពឯឡកាឡោយែលួនឯងជាឡដីម។ ឡោយ 
អនុវរាន៍ឡៅតមការររឹរបរិការចូលប្បឡទសននប្បឡទសនីមួយៗ សណាឋ ោរ អាចជូនដំណឹង
ដល់ឡេញៀវមុនឡពលមកដល ់ និងអាចប្បាប់អំពីអវីៗដដលនឹងអាចផ្ទល ស់បាូរបានយ ងឆ្ប់រហ័ស 
ឡដីមបធីានាអំពីដផ្នការចាសោ់ស់សប្មាប់ទំនាក់ទនំងដល់អរិថ្ជិនទងំអស់ ដដលបានកក់
រមួបញ្ចូ លទងំការឡធ្វីបចចុបបននភាពឡគហទំព័ររបស់សណាឋ ោរ និងជូនដណឹំងដល់នដគូដចក   
ចាយ។ សណាឋ ោរ បានឡរៀបចនំីរិវធិ្ី និងចងប្កងឯកស្លរចាស់ោសស់ប្មាប់ប្គប់ប្គងករណី
សងសយ័ននកូវដី១៩ រមួបញ្ចូ លទងំដំឡណីរការដដលប្រូវកំណរ់ និងប្គប់ប្គងបុគាលិកឈ ឺ   
អនកជួល អនកឡ  ការ អនកផ្ារ់ផ្ាង់ និងឡេញៀវសណាឋ ោរជាឡដីម ដូចជា៖ 

- ការឡរៀបចំរំបន់ោច់ពីោន សប្មាប់ករណីសងសយ័ 
- ការឡរៀបចំការដឹកជញ្ជូ នឡៅមណឌ លសុែភាព ឬមនទីរឡពទយដដលបានកំណរ់ 
- ដផ្នការជឡមលៀសបុគាលដដលឡៅឡសសសល់កនុងសណាឋ ោរ 
- ការឡរៀបចំនីរិវធិ្ីសប្មាប់សមាា រ និងការសមាល ប់ឡមឡរាគកនុងបរឡិវណដដលកំពុង
ប្បឈម ឬអាចជាករណីសងសយ័។  



10 
 

ឧសាហកមមសណាឋ ោរនិងឡភាជនីយោឋ នជាឡប្ចីន បានការ់បនាយចំនួនបុគាលិកដដល
រប្មូវឱ្យផ្ាល់ឡសវាកមមឡៅកនុងដំណាក់កាលឡនេះ ឡហយីកមមករនិឡយជិរជាឡប្ចីនអាចនឹងមនិ
មានការង្ហរឡធ្វី ប ុដនាគណៈប្គប់ប្គងននសណាឋ ោរនិងឡភាជនីយោឋ នមួយចំននួឡៅកនុងប្ពេះរាជា
ណាចប្កកមពុជា បានសឡប្មចចិរាឱ្យមានការបឡប្មីការង្ហរឆ្ល ស់ោន  អាប្ស័យឡលីបរមិាណនន
រប្មូវការរបស់អរិថ្ិជន។ ឡឆ្លីយរបនឹងបញ្ជហ ននវបិរាិកូវដី១៩ឡនេះ អនកវទិាស្លស្រសាបានផ្ាល់  
អនុស្លសន៍ជាវធិានការមួយចំនួនឡដីមបឱី្យវស័ិយឡសវាកមមឡនេះឡដីរឡៅមុែឡទៀរបាន កនុងក ុំង
ឡពលនិងឡប្កាយឡពលននវបិរាិឡនេះ ដដលវធិានការទងំឡនេះ មានដូចជា សាង់ោរអនាម័យ ការឱ្យ
មនុសសអងាុយបរឡិភាគអាហារឆ្ង យពីោន ជាពិឡសសការញុអំាហារឡៅខ្ងឡប្ៅ បុគាលិកទងំ
អស់ប្រូវពាក់មា សនិងឡប្ស្លមនដ បង់លុយនថ្លអាហារតមប្បព័នធឡអ ចិប្រូនិចជំនួសឱ្យការបង់
ជាស្លច់ប្បាក់ ឡប្បីបញ្ជ ីមុែមហូបសប្មាប់ឡេញៀវដដលអាចឡបាេះឡចាលបានឡប្កាយពីឡប្បីរចួ ការដក
លមាគុណភាពប្បព័នធចំឡរាេះែយល់ និងការកំណរ់ចនំួនមនុសសអរិបរមាកនុងបនទប់ទទួលឡេញៀវជា
ឡដីម។ ប្បសិនឡបីអាច និឡយជកប្កុមហ ុននានាគួរឡធ្វីការចារ់តងំអនកប្គប់ប្គងសណាឋ ោរ ឬ
ឡភាជនីយោឋ ន ដដលមានបទពិឡស្លធ្ន៍ចារ់ដចងការប្រួរពិនិរយការអនុវរាវធិានការថ្មី និងធានា
ឱ្យមានការអនុឡោមតមចាប់។ ឡទេះបីជាសណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ នមយួចំនួនប្រូវបាន
បិទបឡណាា េះអាសននក៏ឡោយ ក៏និឡយជកគួរឡរៀបចំនីរិវធិ្ីប្បរិបរាិតមសាង់ោរ ឡដីមបបីឡងកីរ
ដផ្នការបណាុ េះបណាា លសប្មាប់កមមករនិឡយជិរឡពលដដលសណាឋ ោរ និងឡភាជនីយោឋ នឡបីក
ដំឡណីរការវញិ។ 

ជាមួយោន ឡនេះដដរ ប្កសួងឡទសចរណ៍កមពុជាមានចកខុវស័ិយសុទិដឋិនិយមថា វស័ិយ
ឡទសចរណ៍កមពុជា នឹងវលិប្រ ប់ឡៅរកភាពប្បឡសីរឡ ងីវញិ ឡប្កាយវបិរាិននការរកីរាលោល
ជាសកលននជំងឺកូវដី១៩ ប្សបតមយុទធនាការ«Stay Home Today, Travel Tomorrow»។ 
កនុងបរបិទឡនេះ ឡេញៀវឡទសចរជារិនិងអនារជារិនឹងមានរប្មូវការកាន់ដរែពស់អំពីគុណភាពនន
ឡសវាកមម ជាពិឡសសការយកចិរាទុកោក់ចំឡពាេះអនាម័យ សុវរាិភាព ឡសវាកមម និងផ្លិរផ្ល
ឡទសចរណ៍។ កនុងដណំាក់កាលអនារកាលននការរង់ចាសំ្លា នភាពថ្យចុេះននការរកីរាលោល
ជាសកលននវរុីសកូវដី១៩ ប្កសួងឡទសចរណ៍ បានអពំាវនាវដល់មាច ស់សណាឋ ោរ និងឡសវាកមម
ឡទសចរណ៍ទងំអស់ឡប្រៀមលកខណៈសមបរាិ ឡោយពប្ងឹងគុណភាពឡសវាកមមរបស់ែលួនឱ្យបាន
កាន់ដរប្បឡសីរជាងមុន។ ប្កសួងក៏បានឡលីកទឹកចិរាដល់មាច ស់អាជីវកមមទងំអសដ់ដលបានឡធ្វី
អាជីវកមមឡប្ចីនឆ្ន កំនលងឡៅ គួរឡឆ្លៀរកនុងឱ្កាសននវបិរាិជំងឺឆ្លងឡនេះ ដកលមានងិជួសជុលឡ ងី
វញិនូវឡហោឋ រចនាសមព័នធរបស់ែលួន ឡដីមបបីឡងកីនគុណភាពនិងលកខណៈសមបរាិប្គប់ប្ោន់ និង
អាចបឡងកីនលទធភាពឡដីមបទីទួលបានការវាយរនមលចំណាក់ថាន ក់សណាឋ ោរ និងឡសវាកមមស្លន ក់
ឡៅឡទសចរណ៍កនុងកប្មិរប្បឡសីរជាងមុនឡទៀរផ្ង។  
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គនានិភទ្យេស 
- បណឌិ រ ប្ពុ ំ ឡទវ ី កូវដី-១៩និងការលក់ចណីំអាហារតមផ្លូ វកនុ ងរាជធានីេនឡំពញ    
អរាបទប្ស្លវប្ជាវ ចំនួន១០ ទំព័រ 

- ឡហង សុេី ឡសដឋកិចចនិងឡទសចរណ៍កមពុជាដណំាក់កាលកូវដី-១៩  អរាបទ
ប្ស្លវប្ជាវ ចំនួន១០ ទំព័រ 

- ឡសចកាីអំពាវនាវរបស់ប្កសួងឡទសចរណ៍ឡលែ ០០១ សអពន ចុេះនថ្ងទី៨         
ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ សាីអពីំការឡប្រៀមលកខណៈសមបរាិឡសវាកមមសណាឋ ោរ និង
ឡសវាស្លន ក់ឡៅឡទសចរណ៍កនុ ងការឡងីបឡ ីងវញិ (Recovery) ឡប្កាយជងឺំឆ្លងនន     
វរុីសរោកផ្លូ វដឡងហីមប្បឡេទថ្មី(Post Covid 19) 

- ឡសចកាីជូនដណឹំងឡលែ ០៣២សអ ចុេះនថ្ងទី២៧ ដែមីនា ឆ្ន ២ំ០២០ របស់    
ប្កុមហ ុនសុខ្ អូដរល សាីពីការចារ់ដចងឱ្យបុគាលិកឈប់សប្មាកពីការង្ហរឡោយ
ឥរប្បាក់ដែ ចំននួ០២ដែ គរិចាប់ពីនថ្ងទី០១ ដែឡមស្ល រហូរដល់នថ្ងទី៣១          
ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

- https://www.worldometers.info/coronavirus 
- https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-could-fall-

60-80-in-2020 
- https://www.construction-property.com/km/chinese-researchers-

service-industry-hugely-affected-after-9-people-found-covid19-
infected-by-air-conditioning 

- https://edition.cnn.com/2020/02/29/health/coronavirus-mask-
hysteria-us-trnd/index.html 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-infection-
prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-
with-suspected-or-confirmed-2019-ncov 

- http://www.rfi.fr/km/កមពុជា/20200309 
- https://www.unicef.org/cambodia/km 
- https://www.khmertimeskh.com/711328/coronavirus-bites-deep-into-

the-hospitality-industry 
- https://www.nrn.com/operations/national-restaurant-association-

releases-coronavirus-reopening-guide-industry 
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