
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ថ្ងៃទ ី14 ខែសហីា ឆ្ន ាំ 2021 
 

បទបញ្ជា ឱ្យស្នា ក់នៅផ្ទះ សម្រាប់តាមតំបន់នៅរដ្ឋ NSW ចាបព់ីនា៉ោ ង 5 ល្ងា ចនៅថ្ងាននះ 
 

ដដ្ើម្បីការពារប្រជាជនដៅរដ្ឋ NSW ពីការវវិត្តន៍ថ្នការឆ្លងរាត្ត្ាត្ថ្ន COVID-19 
ការដាក់កាំហិត្ងមីនឹងប្ត្ូវបាន ដាក់ឱ្យដ្ាំដ ើរការសប្ារ់តាម្ត្ាំរន់ដៅរដ្ឋ NSW ទាំងអស ់
ដដាយានប្រសិទធភាពចារ់ពីដា៉ោ ង 5 ល្ងៃ ចយរដ់នេះ រហូត្ដ្ល់ដា៉ោ ង 12.01 ប្ពឹក ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 
22 ខែសីហា ឆ្ន ាំ 2021។ 

 
រន្ទា រ់ពីានឱ្វាទសុខាភិបាលខដ្លបានដ វ្ ើរចច ុរបននភាពពីប្រធានម្ន្តនតសីុខាភិបាលរដ្ឋ  
NSW ដវជជរ ឌ ិត្ Kerry Chant រទរញ្ជជ ឱ្យស្នន ក់ដៅផ្ាេះនឹងអនុវត្តចាំដពាេះម្នុសសទាំងអស់ 
ខដ្លរសដ់ៅតាម្ត្ាំរន់ដៅរដ្ឋ NSW។ 

 
ដនេះានន័យថារដ្ឋ New South Wales ទាំងមូ្លនឹងសថ ិត្ដៅដប្កាម្ការដាក់កាំហិត្ឱ្យ  
ស្នន ក់ដៅផ្ាេះចារ់ពីដា៉ោ ង 5 ល្ងៃ ចដៅថ្ងៃដនេះ។ 

 
រទរញ្ជជ ងមីដនេះនឹងជាំនួសរទរញ្ជជ ណាមួ្យខដ្លានប្ស្នរ់ដៅតាម្ត្ាំរន់ដៅរដ្ឋ   NSW។ 

 
ម្នុសសប្ររ់ររូប្ត្ូវខត្ស្នន ក់ដៅផ្ាេះ ប្រសិនដរើពួកដរម្ិនានដហត្ុផ្លសុាំដទសសម្ប្សរមួ្យ  
ដដ្ើម្បីចាកដចញពីផ្ាេះ។ ពួកដរក៏មិ្នអាចានអនកម្កដលងផ្ាេះពួកដរខដ្លម្កពីខាងដប្ៅ  
ប្រួស្នរររស់ពួកដរបានដទ រមួ្ទាំងប្រួស្នរ និងម្ិត្តភ័កត ិររស់ពួកដរផ្ង។ 

 
ប្រជាជនដៅខត្អាចានអនកម្កដលងាន ក់ដៅដពលមួ្យដ្ងដដ្ើម្បីរាំដពញការទទួលែុស  
ប្ត្ូវររស់អនកខងទាំ ឬផ្ដលក់ារខងទាំ ឬផ្ដល់ជាំនួយ ឬសប្ារ់ដហត្ុផ្លអា ិត្អាសូរ 
រមួ្ានម្នុសសពីរន្ទក់ខដ្លសថ ិត្ដៅកន ុងទាំន្ទក់ទាំនងជាមួ្យគ្នន  រ៉ោខុនតម្ិនរស់ដៅជាមួ្យគ្នន ។ 

 
កខនលងរដ្ិសណាឋ រកិចចទាំងអស់ប្ត្ូវខត្រិទចាំដពាេះស្នធារ ៈជន រមួ្ានដត្ៀម្ប្ស្ន 
ដភាជនីយ៍ដាឋ ន និងហាងកាដហវ  ដលើកខលងខត្កខនលងលក់ម្ហ រូដវចែចរ់។ 

 
ររដិវ អគ្នរលក់រាយត្ប្ម្ូវឱ្យរិទ ដលើកខលងខត្៖ 

• ផ្ារទាំដនើរ (supermarkets) និងហាងលក់ដប្រឿងដទស, 

• ហាងលក់ខដ្លភារដប្ចើនលក់ម្ហ រូអាហារ ឬដភសជជៈ ឧទហរ ៍កខនលងលកស់្នច់ 
ហាងនាំរ័ង ហាងលក់ខផ្លដ ើ និង ហាងលក់ម្ហ រូចម្អ ិនប្ស្នរ់ រ៉ោុខនតម្ិនរមួ្រញ្ច លូ  

ដភាជនីយ៍ដាឋ ន ឬហាងកាដហវ ដទ។ 

• កខនលងឱ្សងការ ីនិងឱ្សងស្នថ ន 

• រញ្ជ រន្ទន្ទ 

• ហាងលក់ខដ្លភារដប្ចើនលក់សាា រផ្គត្់ផ្គង់ការយិាល័យ ការផ្គត្់ផ្គង់សត្វចិញ្ច ឹម្ 
ហាងលក់កាខសត្ ទសសន្ទវដ្ដ ី និងសាា រៈការយិាល័យ ការផ្គត់្ផ្គង់ដប្រឿងប្សវងឹ 
ការផ្គត្់ផ្គង់សាា រសម្ាពនិងទរក ការផ្គត្់ផ្គងខផ្នកដវជជស្នន្តសត  ឬឱ្សង 

• ររដិវ អគ្នរលក់ម្ហ រូអាហារ និងដភសជជៈ រ៉ោុខនតលក់ខត្ម្ហ រូដវចែចរ់ 

• កខនលងលក់ដៅររដិវ អគ្នរប្ចកទវ ររនារ់ដប្កាម្អគ្នរ រ៉ោុខនតលក់ខត្ម្ហ រូដវចែចរ់ 

• ការផ្គត្់ផ្គង់សាា រដប្រឿងខដ្ក និងសាា រស្នងសង់ 

• ការផ្គត្់ផ្គង់សាា រៈសប្ារ់ដរៀរចាំដទសភាព 

• ការផ្គត្់ផ្គង់ដៅតាម្ជនរទ 

• កខនលងលក់ដ ើ (timber yards) 

• ម្ជឈម្ ឌ លសួនចារ និងកខនលងរ ុ្េះកូនរុកខជាត្ិ 

• ររដិវ អាគ្នរជួលយានជាំនិេះ ម្ិនរមួ្រញ្ច លូររដិវ អាគ្នរន្ទន្ទខដ្លយានជាំនិេះប្ត្ូវបានលក់ដទ។ 

• ហាងន្ទន្ទខដ្លភារដប្ចើនអនុវត្តនូវការជួសជុលទូរសពាថ្ដ្។ 
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ដសវាដៅតាម្ស្នថ នីយ ្ន្ទគ្នរ ការយិាល័យថ្ប្រស ីយ៍ កខនលងរង់ប្បាក់ដដ្ើម្បីដប្រើា៉ោ សុីន 

ដបាករក់ និងកខនលងដបាករក់សង ួត្អាចដៅខត្ដរើកបាន។ 
 

អនកណាក៏ដដាយខដ្លចាកដចញពីផ្ាេះររស់ពួកដរប្ត្ូវខត្កាន់ា៉ោ ស់ម្កជាមួ្យដៅប្ររ់ដពល 
ទាំងអស់។ ា៉ោ ស់ទាំងដន្ទេះប្ត្ូវខត្ពាក់ដៅដពលអនកដ វ្ ើការដៅដប្ៅអគ្នរ ដដាយរុរគលិក 
ស្នល្ងដរៀនទាំងអស់ ដដាយម្នុសសទាំងអស់ខដ្លសថ ិត្ដៅកន ុងផ្ារដៅដប្ៅអគ្នរ 
ជួរហាងលក់ទាំនិញដប្ៅអគ្នរ  និងដៅកខនលងត្ប្ម្ង់ជួរដៅដប្ៅអគ្នររង់ចាាំសប្ារ់ផ្លិត្ផ្ល  
ន្ទន្ទ ដូ្ចជាកាដហវនិងម្ហ រូអាហារ។ 

 

រាល់និដយាជកដៅទូទាំងរដ្ឋ NSW ប្ត្ូវខត្ឱ្យនិដយាជិត្ររស់ពួកដរដ វ្ ើការពផី្ាេះ ប្រសិនដរើ 
វាម្ិនខម្នជាការអាចអនុវត្តបានសម្ដហត្ុផ្ល។ 

 

វាជាការសុាំដទសសម្ដហត្ុផ្លដដ្ើម្បីចាកដចញពផី្ាេះររស់អនកដដ្ើម្បីដៅដ វ្ ើការ – រ៉ោុខនត ខត្ 
ប្រសិនដរើវាម្ិនអាច អនុវត្តបានដដ្ើម្បីដ វ្ ើការពីផ្ាេះ។ 

 
នឹងាន ‘រយៈដពលប្ពេះរ ុ’ មួ្យថ្ងៃ សប្ារ់អាពាហ៍ពពិាហ៍ និងពិ្ីរុ យសពខដ្លបាន 
បានដប្គ្នងទុកដៅតាម្ត្ាំរន់ន្ទន  ខដ្លដៅមិ្នទន់អាប្ស័យដៅតាម្ការរិទែារ់ដៅដ ើយ។ 
ប្ពឹត្ត ិការ ៍ទាំងដន្ទេះអាចរនតដៅដទៀត្រហូត្ដ្ល់ដា៉ោ ង 12.01 ប្ពឹក ដៅថ្ងៃចនា  ទី 16 ខែសីហា 
ឆ្ន ាំ  2021 រ៉ោុខនតានដភញៀវខដ្លម្កពីត្ាំរន់ន្ទន្ទខដ្លម្ិនទន់អាប្ស័យដៅតាម្ការរិទែារ់  
ដៅដ ើយខត្រ៉ោុដណាណ េះ។ ចារ់ពីថ្ងៃចនាត្ដៅ ដសវាកម្មពិ្ីរុ យសព និងដសវាកម្មចងចាាំតូ្ចៗ 
ានម្នុសសខត្ 10 ន្ទក់រ៉ោុដណាណ េះ (មិ្នរមួ្រញ្ច លូម្នុសសខដ្លកាំពុងដ្ឹកន្ទាំដសវាកម្មដទ) នឹងប្ត្ូវ  
បានអនុញ្ជា ត្។ 

 

សុខាភិបាល NSW Health ជាំរុញឱ្យប្រជាជនរនតរង្ហា ញែល នួដដ្ើម្បីដ វ្ ើដត្សត ដទេះរីជា 
ានដរារសញ្ជា ប្ស្នលរាំផ្តុ្ ដូ្ចប្រនុរង្ហរក៏ដដាយ។ 

 
ានទីតាាំងដ វ្ ើដត្សត រក COVID-19 ជាង 440 កខនលងដៅទូទាំងរដ្ឋ NSW 
ខដ្លទីតាាំងទាំងដន្ទេះភារដប្ចើន ដរើកប្បាាំពីរថ្ងៃកន ុងមួ្យសបាដ ហ៍។ 
ដដ្ើម្បីខសវ ងរករល ីនិកដ វ្ ើដត្សត ររស់អនកខដ្លជិត្រាំផ្ុត្ សូម្ចូលដម្ើល ដរហទាំព័រររស់ដយើង 

 

រទរញ្ាត្ត ិពិដសសដៅខត្ដ្ាំដ ើរសប្ារ់ត្ាំរន់រដាឋ ភិបាលដៅតាម្មូ្លដាឋ ន ខដ្លបានរងរ៉ោេះពាល់ 
ដៅកន ុងម្ហាត្ាំរន់សុីដ្នីយ៍ (Greater Sydney)។ 

 
សប្ារ់ព័ត្៌ានរខនថម្ សូម្ដម្ើល nsw.gov.au/covid-19/rules។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទាំព័រ 2 ថ្ន 2 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/clinics
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

