
感染症への対応
　2020年には新型コロナウイルス（COVID-19）感染症が世界
規模で拡大し、日本でも多くの感染者が出ました。この結果、
世界中で社会的、経済的に極めて大きな影響が発生しました。
　日本に入国する時の対応に関しては、各国の大使館や法務省・
出入国在留管理庁、厚生労働省等のホームページで最新の情報
を確認してください。
　万が一、発熱や咳、味覚・嗅覚の異常など、新型コロナウイ
ルスへの感染が疑われる症状が出たときには、慎重な対応が必
要です。自分で判断をしないで、必ず、生活指導員や支援担当
者に相談してください。
　一般的な感染症対策としては、訪問先や外出から戻ったとき
などの手指消毒や手洗い、こまめなうがいなどが有効とされて
います。また、風邪やインフルエンザが流行する時期（秋から
冬）に限らず、新型コロナウイルスへの感染拡大を予防するた
めにも、マスクを着用してソーシャルディスタンスを確保し、
集団感染防止のためにも“３密（密閉・密集・密接）”を避け
ましょう。このような感染予防の習慣を身につけることにより、
健やかな毎日を過ごせるよう心掛けることが大切です。
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វធិានការទូពៅពៅកនុងការរងាា រការពកើតជងំឆឺ្លង រមួមាន ការោងនដជាញកឹញារ់ ការពប្រើ
អាលក់លុសមាល រ់ពមពរាេពៅនដ នងិ ការមពុ រមាត់ ពៅពេលពោកអ្នកប្តឡរ់ពៅដលផ់ទោះ រនាទ រេ់ី
បានពៅជរួអ្នកដនទឬសាតិពៅកនុងទសីាធារណៈ។ ពដើមបីរងាា រកុឲំ្យជងំឺ កូវដី-19 កាន់ខ្តរកីរាល
ដាល អ្នកប្តូវ កម់ា ស ់ រកាេមាល តសវុតាភិាេ នងិ ពចៀសវាងភាេជតិសនទិធទំង3 (ទកីខ្នលងខ្ដល
មានមនសុសពប្ចើន ការជួរជុំខ្ដលប្តូវរ ោះ លជ់តិសនទិធ នងិ ទកីខ្នលងខ្ដល  មុេទ័ធរទិជតិ) ជានិចច េឺ
មនិប្តមឹខ្តពៅកនុងអ្ឡុំងពេលននរដូវខ្ដលងាយឆ្លងជងំផឺ្ដដ សាយធមែតាឬជំងផឺ្ដដ សាយធ ំដចូជា រដូ
វសលកឹព ើប្ជរោះនងិរដូវរងារ ុពណាណ ោះពទ។ វាមានសារៈសខំានណ់ាសខ់្ដលពោកអ្នកប្តូវខ្ថ្រកាសមុ
ភាេររសព់ោកអ្នកឲ្យសាតិពៅលអប្រពសើរជានិចច តាមរយៈការរកាទមាល រ់ពៅកនុងការរងាា រជំងឆឺ្លង
ទំងពនោះ។ 


