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សមាគមGTS 

 

  

រដូវក្ដៅ នឹងឈានជិតចូលមកដល់ 

អាកាសធាតុនឹងខតបនតក្ដៅ ពីមួយថ្ងៃក្ៅមួយថ្ងៃ ក្តើអ្នកទាំងអ្ស់គ្នន  សុែសបាយជាក្ទ? 

ក្ដាយសារខតសីតុណ្ហភាពក្ដៅ ក្ៅខាងក្រដ និងរតជាក់ក្ៅកន ុងបនទប់ខដលមានមា៉ា សុីនរតជាក់ 

អាចក្ វ្ ើឲ្យប៉ា៉ះពាល់ដល់សែុភាពរបស់អ្នក ក្តើអ្នកមានបាត់បង់ចាំណ្ង់ទទួលទនអាហារខដរឬក្ទ។ 

ក្ៅក្ពលក្គង  ក្បើកមា៉ា សុីនរតជាក់ ក្តើមានអ្នកផ្ដៅ សសាយខដលឬក្ទ? ជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ 

ក្ៅអ្ាំឡុងក្ពលភ្ជ ាំបិណ្ឌ (おぼん）ក្ៅជប៉ាុន មានអ្នកក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ 

និងមានជមៃ ឺរហូត់ដល់បញ្ជ នូក្ៅមនទ ីក្ពទយក៏មានខដរ។ ដូក្ចន៉ះក្ហើយសូមរបងុរបយ័តន 

ចាំក្ពា៉ះការរកាសុែភាព។ 

ក្ដើមបីអ្បអ្រ រពឹតត ិការណ្៏ភ្ជ ាំបិណ្យ ខដលចាំនុចសាំខាន់  

សូមរបងុរបយ័តនក្ៅចាំនុចខាងក្រកាម 

ចំណំ 

1.អំពីការការពារការឆ្លងមេមោគកូរ ណូាថ្ម ី

・ពាកម់ា៉ា ស, ក្ជៀសវាងការនិយាយជាមួយមនសុសក្ដាយមិនបានពាកម់ា៉ា ស 

・រកាគមាា តរវាងគ្នន នឹងគ្នន ចាប់ព១ីខម៉ាតក្ឡើងក្ៅ 

・ក្ជៀសវាងការជួបជុាំរទង់រទយ ា្ំនិងពិ្ីជប់ក្លៀងផកឹសុីរយ៉ះក្ពលយូរ 

・ែយល់ឱ្យបានក្ទៀងទត់ 

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/  សូមពិនិតយក្ៅទីក្ន៉ះ សាំរាបក់ារបញ្ជជ កប់ខនតម 

 

2. ក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ក្ដាយសារទឹក 

ក្យាងក្ៅតាមដាំណ្ឹងពីJITCO ៖ មានសិកាា មួយចាំនួនសាា ប់ក្ដាយសារ លង់ទឹកសាា ប់ក្ៅតាមទក្នា  

សមុរទ រស៉ះ ជាក្ដើមជាក្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

ខាងក្រកាមក្ន៉ះជា កាំណ្ត់សាំគ្នល់មូលដាា នថ្នបង្កក រក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ក្ដាយសារទឹក 

(1) ក្ៅកខនាងខហលទឹក សូមក្គ្នរពក្ៅតាម អ្នកក្មើលការែុសរតូវ និង ក្គ្នរពឥរយិាបទ 

ក្ៅកខនាងខហលទឹកក្ ៉ះ។ 

(2)  ក្ៅសមុរទ រតូវខតខហលក្ៅកខនាងខដលបានកាំណ្ត់។ មានកខនាងែា៉ះហាមមិនឲ្យខហលទឹក 

ក្ៅក្ននរសមុរទក្ដាយសារខតមានក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ខាា ាំង ដូចក្ន៉ះសូមកុាំចូលតាំបន់ហាមឃាត់ទាំងក្ ៉ះ។ 

(3) ចាំក្ពា៉ះក្ៅកខនាងខហលទឹក មិនរតូវក្ៅខហលទឹកក្ៅកខនាងខដលក្ផសង ខដលមិនអ្នុញ្ជា តិ។ 

(4)  ក្ដាយសារមានក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ខាា ាំងក្ៅទក្នា  រស៉ះ និងបឹង  

ដាច់ខាត់សូមកុាំខហលទកឹក្ៅកខនាងទាំងក្ ៉ះ។ 

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/


(5)ក្ៅក្ពលកន ុងសាា នភាពរស វ ងង ឬមួយក៏សុែភាពមិនលអ  ដាច់ខាត់សូមកុាំខហលទឹក 

(6) ក្ៅក្ពលមានែយល់ពយុ ៉ះនិងមានក្ភ្ាៀងធាា ក់ខាា ាំង សូមកុាំខហលទឹកឬក្ោតទឹកក្ៅក្លើសាា ន 

និងក្ៅមាតទ់ក្នា  ក្រពា៉ះវាបងករក្អាយមានក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ ។ 

 

3. សៅ ីអ្ាំពីការក្ឡើងកាំក្ៅហួតខហង  

ក្ៅក្ពលខដលអាកាសធាតុខរបរបួលមកជាក្ដៅ ហួតខបបក្ន៉ះ វាអាចក្ វ្ ើក្អាយក្យើងវលិមុែ រមួលរកក្ពើ 

ចង់កអ តួ ក្ហើយឈានដល់សាា ប់ក៏មាន។ 

មាន វធិានការបង្កក រទុកមុែចាំក្ពា៉ះកាំក្ៅហួតខហងក្ន៉ះ ដូចក្ៅចាំនុចខាងក្រកាមក្ន៉ះ៖ 

1 ក្ៅក្ពលខដលសុែភាពចុ៉ះក្ែាយ ក្ដាយសារក្គងមិនរគប់រគ្នន់ ក្ វ្ ើក្លើសក្មា៉ា ងក្រចើន ឬមួយក៏ 

ផ្ដៅ ស់សាយ សូមកុាំរត់ហាត់របាណ្ក្ៅក្ពលមានសតីុណ្ហភាពក្ដត ។ 
2 ក្សា ៀកសក្មាៀងបាំពាក់ខដលមានែយល់ក្ចញចូល ក្ហើយក្ៅក្ពលក្ចញក្រដ សូមទូលន័រត 

និងពាកមួ់ក។  សួមសរមាក់ក្ៅកន ុងបនទប់មានមា៉ា សុីមរតជាក់ និងក្ៅក្រកាមមាប់ក្ដើមក្ ើ។ 

3 រតូវផតល់ជាតិទឹកនិងអ្ាំបិលកន ុងែល នួរបស់អ្នកឲ្យបានរគប់រគ្នន់ 

 របសិនក្បើក្ឡើងកាំក្ៅកន ុងែល នួ សូមយកកខនសងជូតែល នួនិងក្របើផាិតបក់ 

ក្ដើមបីកាត់បនាយកាំក្ៅកន ុងែល នួ ក្ហើយក្បើមានអារមមណ្៍មិនរសួលែល នួខាា ាំង 

រតូវទក់ទងក្ៅឡានក្ពទយ ឬខាងមនទ ីក្ពទយ។ 

 

4. សៅ ីអ្ាំពីសាៅ នភាពជាំងឺ 

របសិនក្បើមានជាំងឺ៖ 

 សូមរបាប់អ្ាំពីសាៅ នភាពជាំងឺ ក្ៅកាន់អ្នកខណ្ ាំការសាន ក់ក្ៅ។ 

ក្ៅកន ុងករណ្ីចាាំបាច់ រតូវក្ៅមនទ ីក្ពទយ សូមក្ វ្ ើការពិភាកាជាមួយអ្នកក្មើលខង 

សូមរបយ័តន ចាំក្ពា៉ះអារហារខដលមានជីតពលុ! 

 

5. សៅ ីអ្ាំពីក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ចរាចរ 
របងុរបយ័តនកុាំឱ្យជួបក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់ចរាចរណ្៍ អ្នករតូវរបកាន់និងក្គ្នរពចាប់ចរាចរជប៉ាុនឲ្យបានយា៉ា ងខាជ ប់ែជ នួ 

។ 

របសិនក្បើក្រគ្ន៉ះថ្នន ក់គួរក្កើតក្ឡើង ... 

  ក្ទ៉ះជាក្ៅកន ុងសាា នភាពយា៉ា ងណាក៏ក្ដាយរតូវតាាំងចិតត កុាំភ័្យ 

ក្ហើយទក់ទងក្ៅកាន់ខាងសមាគមឬបុគគលិកកមព ុជាក្ៅរបក្ទសជប៉ាុន 

អ្នកក៏រតូវយកប័ណ្ណសាន ក់ក្ៅជាប់ជានិចច។ 

រតូវក្គ្នរពចាប់ជិ៉ះកង់ទាំងអ្ស់គ្នន ។ ការក្គ្នរពចាប់ចរាចរក្សម ើនឹងការពារអាយជុីវតិែល នួឯង។ 

ក្ វ្ ើតាមចាប់ចរាចរណ្៍កង់ អ្នកអាចធា សុវតា ិភាពរបស់អ្នក 

 

6. អ្ាំពីការង្ករក្រដក្មា៉ា ង 
ការងារក្រៅក្ ៉ោ ងនិងការងារក្ វ្ ើតាមផ្ទះ រតូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យកមមសិកាការកី្ វ្ ើក្ ៉ះក្ទ! 



ងវីក្បើទទួលបានសិទធសាន ក់ក្ៅក៏ក្ដាយ មានន័យថ្នអ្នកជាកមមសិកាការវី ងកហាត់ជាំ ញគឺ 

"ការហវ ឹកហវ ឺនបក្ចចកក្ទសក្លែ 1R" និង "ការហវ ឹកហវ ឺនបក្ចចកក្ទសក្លែ 2 R" 

និង"ការហវ ឹកហវ ឺនបក្ចចកក្ទសក្លែ 3 R" ។ 

ការទទួលយករបាក់ ន លួក្ៅតាមរគឹ៉ះសាា ននិងហាងក្ផសងៗគឺជាសកមមភាពខុសចាប់ 

ក្ហើយនឹងបណាត លឲ្យរកមុហ នុនិងសមាគមរបស់អ្នករតូវទទួលក្ទសផងខដល! 

ក្លើសពីក្ន៉ះក្ៅក្ទៀតវាជាសកមមភាពមួយែុសពីការហវ កឹហវ ឺនជាំ ញជាក់ខសតង 

ក្ហើយអ្នកនឹងរតូវបញ្ជ នូវលិរតឡប់ក្ៅផទ៉ះវញិ។ 

 

7. អ្ាំពីរញ្ជ យួដ ី
របក្ទសជប៉ាុនរតូវបានក្គដងឹថ្នជារបក្ទសខដលមានការរញ្ជ យួដីជាក្រចើន។ 

របសិនក្បើមានការរញ្ជ យួដីក្កើតមានក្ឡើងក្តើអ្នកគួរក្ វ្ ើអ្វ ី? ក្តើអ្នកទាំងអ្ស់គ្នន ដឹងខដរឬក្ទ? 

ប ទ ប់ពីអ្នកក្មើលក្សៀវក្ៅ（http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/index.html）

សត ីពីក្សៀវក្ៅខណ្ ាំអ្ាំពកីារការពារក្រគ្ន៉ះមហនតរាយរបស់ទីភាន ក់ង្កររគប់រគងក្រគ្ន៉ះមហនតរាយនិងទីភាន ក់ង្ករអ្

គគ ីភ័្យ អ្នកនឹងទទួលបានទទួលចាំក្ណ្៉ះដ៏លអ ។ 

8.ក្ផសងៗ 

រតូវដាច់ខាត់ក្គ្នរពចាប់រកមុហ ុនចាប់ ចាប់ក្ៅកខនាងសាន ក់ក្ៅ និងចាប់របស់របក្ទសជប៉ាុន។ 

ឧរកិដាជនរតូវបានដាក់ក្ទសក្ដាយមិនគិតពីជនជាតិជប៉ាុនឬជនបរក្ទសក្ឡើយ។ 

របសិនក្បើអ្នកធាា ប់ជាប់បទរពហមទណ្ឌ ក្ហើយ អ្នកនឹងមិនអាចលុបរបវតត ិក្ ៉ះបានក្ទ។ 

・ហាមឃាត់ការសាន ក់ខាងក្រដក្ដាយមិនមានការអ្នុញ្ជា ត។ ចូរសុាំចាប់ពីរកមុហ នុ ឬសមាគមជាមុនសិន។ 

 (ជួនកាលក៏អាចនឹងមិនទទួលបានការអ្នុញ្ជា តត ិខដរ ដូចក្ន៉ះសូមក្ វ្ ើតាមការខណ្ ាំ) 

ក្ន៉ះជាចាប់ក្ដើមបីឲ្យអ្នកទាំងអ្ស់គ្នន ក្ៅរបក្ទសជប៉ាុនក្ដាយសុវតត ិភាពខតប៉ាុក្ណាណ ៉ះ！ 

ដូចក្ន៉ះក្ហើយអ្នករតូវក្គ្នរពវន័ិយ ក្ហើយកុាំសបាយមួយក្ពលខដលក្ វ្ ើឲ្យអ្នកែូចអ្ គត！ 

ការលួចទាំនិញតាមហាង 

និងជិ៉ះកង់ខដលក្គទុកក្ចាលទាំងក្ន៉ះគឺជាអ្ាំក្ពើែុសចាប់ 

ខដលមិនអាចក្លើកខលងបាន！ 

 

ជាអ្កុសលមានការក្កើនក្ឡើងចាំនួនករណី្ឧរកិដាកមមខដលបងករក្ដាយជនកន ុងក្ពលវ ងកហាត់ជាំ ញ！

មិនរតូវក្ជឿពាក់លួងក្ោមសូមបីខតជាជនជាតិដូចគ្នន ។ពាកយខផអមខលហមគឺជាអ្ ទ ក់។សូមក្ជឿជាក់ក្លើែល នួឯ

ង！ 

មិនរតូវឲ្យលិែិតនាងខដននិងប័ណ្ណ សាន ក់ក្ៅកាន់នរណាមាន ក់ក្រដពីសមាគម 

ឬរកមុហ ុនក្ទ！

អ្នកនឹងមិនតរមូវឲ្យក្សន ើរក្ដាយផ្ដទ ល់ែល នួក្ៅខាងអ្ក្ ត របក្វសន៍ក្ទ។ជនែិល

ែូនខតងខតចង់បានលិែិតនាងខដន ឬប័ណ្ណ សាន ក់ក្ៅរបស់អ្នក! 

សូមរបងុរបយ័តន! 

 

ចប់ 
 

http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/index.html

