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자가격리대상자 

가족·동거인 생활수칙  
បទបបញ្ញត្តិក្នុងការរស់នៅសគ្ាប់អ្នក្ដែលសថិត្នៅក្នុងរយៈនេលនៃការរស់នៅដាច់នដាយដែក្ដត្

ឯងេីជំ្ងឺឆ្លង ចំន ោះអ្នក្ាៃគ្រូសារៃិងអ្នក្រស់នៅដត្ាន ក់្ឯង 
최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기 
សូមកំុ្នៅជិ្ត្សនិត្ៃឹងអ្នក្ដែលកំ្េុងសថិត្នៅដាច់នដាយដែក្ដត្ឯង េីជំ្ងឺឆ្លងនោយនសាោះ។ 
* 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! * 외
부인 방문 제한 
ជាេិនសសចំន ោះ ៖ មៃុសសចាស់, ស្រសដីាៃនទៃន ោះ,កូ្ៃនក្េង, អ្នក្ដែលាៃជំ្ងឺគ្បចាំកាយ, 
អ្នក្ាៃជំ្ងឺ មហារកី្ ររីឺសនទសងៗ នគ្ ោះអ្នក្ទំងអ្ស់នៃោះាៃគ្បេ័ៃធការ រសារ ងគកាយ 
នសោយ ែូនចនោះន ើយសូមកំុ្នៅជិ្ត្សនិត្ៃិងអ្នក្ដែលរស់នៅដាច់នដាយដែក្ដត្ឯងេីជំ្ងឺឆ្លងនៃោះ 
នោយនសាោះ ន ើយហាមមិៃនោយាៃអ្នក្នគ្ៅចូលមក្ទងដែរ។ 

불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 
두기 
គ្បសិៃនបើាៃក្រណី្ដែលអ្នក្គ្តូ្វនៅជួ្បៃឹងអ្នក្ដែលដាក់្សលួៃនោយនៅដាច់នដាយដែក្

ដត្ឯងេីជំ្ងឺឆ្លងនៃោះ របបីគ្តូ្វ ក់្ាស ស់ន ើយគ្តូ្វនៅនោយឆ្ងា យេីគ្នន គ្បដវង2ដមសគ្ត្។ 

자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 
환기 시키기 
ចំន ោះអ្នក្ដែលដាក់្សលួៃរស់នៅដាច់នដាយដែក្ដត្ឯងេីជំ្ងឺឆ្លងនៃោះគ្តូ្វរស់នៅក្នុងក្ដៃលងមួយ
ដត្ាន ក់្ឯងន ើយរបស់របរនគ្បើគ្ាស់គ្តូ្វសាា ត្ៃិងឧសោ ៍បដូរបរយិាកាសសយល់ក្នុងបៃៃប់នោ
យាៃញឹក្ញាប់។ 

물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기 

គ្តូ្វនគ្បើគ្ាស់ទឹក្ៃិងសាប ូ លាងនែនោយាៃញឹក្ញាប់ 



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기 
សាា រៈសគ្ាប់នគ្បើគ្ាស់នៅនេលដែលដាក់្សលួៃនោយនៅដាច់នដាយដែក្ដត្ឯងអំ្េីជំ្
ងឺឆ្លង (សាា ៈទៃោះាយ, ដក្វទឹក្, ក្ដៃសង, ភួយនសនើយក្នៃៃល។ល។ គ្តូ្វដបងដចក្នោយ 
ាៃគ្តឹ្មគ្តូ្វក្នុងការនគ្បើគ្ាស់។ 
* 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁 

អ្នក្ដែលសថិត្នៅក្នុងការរស់នៅដាច់នដាយដែក្ដត្ឯងអំ្េីជំ្ងឺឆ្លងនៃោះ 
របស់របរនគ្បើគ្ាស់ែូចជានោោវៃិង ភួយនសនើយជានែើម។ល។ គ្តូ្វនាក្សាា ត្ដាច់ 
នដាយដែក្េីនរ។ 
* 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지 
សាា រៈសគ្ាប់ដាក់្បរនិោរោហារែូចជា ចាៃសាល បគ្ ជានែើម។ល។ គ្តូ្វដបងដចក្នោយាៃ 
ចាស់លាស់ន ើយកំុ្នោយអ្នក្នទសងយក្នៅនគ្បើគ្ាស់មុៃនេលមិៃទៃ់លាងសាា ត្ាៃគ្តឹ្ម
គ្តូ្វ។ 

테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿
는 곳의 표면 자주 닦기 
សូមជួ្ត្សាា ត្នោយាៃសាា ត្គ្ត្ង់ក្ដៃលងែូចជា ៖ នលើតុ្ោហារ, ក្ដៃលងរៃលឹោះនបើក្ទា , 
សាា រៈបៃៃប់ទឹក្, បសូតុ្ងវាយអ្ក្សរ, ដគ្រនរង នៅចំន ៀងតុ្ជានែើម។ល។ 
ដែលជាក្ដៃលងដែលនយើងបសោះ ល់វាញឹក្ញាប់។ 

자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기 
អ្នក្ដែលសថិត្នៅក្នុងការដាក់្សលួៃនោយដាច់នដាយដែក្ដត្ឯងអំ្េីជំ្ងឺឆ្លងនៃោះ 
គ្តូ្វនមើលៃិងតាមដាៃសុសោេនោយាៃែិត្ែល់។ 

 

코로나바이러스감염증-19 주요 증상 
ោការៈសំោៃ់ៗនៃជំ្ងឺឆ្លងកូ្រ សូណា19នៃោះាៃែូចោងនគ្កាម 

 

O 발열 (37.5℃이상) ាៃក្នតត ចាប់េី37.5℃នែើងនៅ 

O 호흡기증상(기침, 인후통 등) ាៃបញ្ហា ទលូវែនងាើមែូចជា(ក្ាក្,ឈឺបំេង់ក្។ល។) 

O 폐렴 ជំ្ងឺរលាក្សួត្ជានែើម 
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KCDC 

 

자가격리대상자 생활수칙 
បទបបញ្ញត្តិក្នុងការរស់សំរាប់អ្នក្ដែលរស់នៅដាច់នដាយដែក្ដត្ឯងអំ្េីជំ្ងឺឆ្លង 

 

감염전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지 
នែើមបីការ រកំុ្នោយាៃការរកី្រាលដាលអ្នក្ដែលសថិត្នៅក្នុងការរស់នៅដាច់នដាយដែ
ក្ដត្ឯងហាមនចញនែើរនៅោងនគ្ៅ។ 
독립된 공간에서 혼자 생활하기 
គ្តូ្វនគ្បើគ្ាស់ក្ដៃលងដែលសលួៃរស់នៅដត្ាន ក់្ឯង។ 
* 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기 * 식사는 혼자서 하기 

សូមឧសោ ៍នបើក្បងាួចនែើមបីផ្លល ស់បតូរសយល់ោកាសោងក្នុងនៅនេលដែលនយើងបិត្ទា រជិ្
ត្ៗ គ្តូ្វបរនិោរចំណី្ោហារដត្ាន ក់្ឯង។ 

* 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 

នបើសិៃជាោចបៃៃប់ទឹក្ន ើយៃិងក្ដៃលងលុបលាងមុសសូមនគ្បើគ្ាស់ដត្ាន ក់្ឯងាៃន ើ
យ។ 
(공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기) 

នបើនគ្បើគ្ាស់ក្ដៃលងរួម ក្ដៃលងដែលាៃនគ្បើគ្ាស់រួចន ើយន ោះ 
គ្តូ្វដត្លាងជាមួយៃឹងទឹក្សាា ត្ឬសាា ត្នដាយទឹក្សំលាប់នមនរារដែលាៃស្រសាប់ 
진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기 
គ្បសិៃនបើអ្នក្គ្តូ្វនចញនៅទទួលការេាាលនៅមៃៃីរនេទយអ្នក្គ្តូ្វដត្សល់នៅកាៃ់មៃៃីរ
នេទយបដងាក្ឃំុដែលគ្បចំានៅតំ្បៃ់អ្នក្ជាមុៃសិៃ។ 
가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기 
សូមកំុ្នៅសនិត្សាន លឬនៅដក្បរសាជិ្ក្គ្រួសារ រ ឺអ្នក្ដែលរស់នៅាន ក់្ឯង។ 
* 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기 



នបើគ្បការដែលមិៃោចនជ្ៀសាៃនៅនេលៃិយាយគ្នន សូម ក់្ាស ស់ន ើយកំុ្ៃិយាយទ
ល់មុសគ្តូ្វនៅនោយឆ្ងា យេីរគ្នន គ្បដវ សង2ដមសគ្ត្ទងដែរ។ 

개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기 
គ្តូ្វនគ្បើគ្ាស់សាា ៈផ្លៃ ល់សលួៃ(របស់ ផ្លៃ ល់ាៃសលួៃែូចជា ក្ដៃសង, 
នគ្រឿងបរនិោរចាៃសាល បគ្ ,ទូរស័េៃ ៃិងរបស់របរនគ្បើគ្ាស់នទសងៗែ៏នទនទៀត្  
* 의복 및 침구류 단독세탁 

សនមលៀក្បំ ក់្ៃិង នគ្រឿងសាា រៈភួយនសនើយ។ល។ គ្តូ្វនាក្នដាយដែក្ 
 * 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지 
នគ្រឿងសាា រៈសគ្ាប់ដាក់្បរនិោរោហារែូចជា ចាៃសាល បគ្ ។ល។ គ្តូ្វដបងដចក្នោយាៃ 
ចាស់លាស់ន ើយកំុ្នោយអ្នក្នទសងយក្នៅនគ្បើគ្ាស់ មុៃនេលដែលមិៃទៃ់ាៃលាងសាា ត្ 
គ្តឹ្មគ្តូ្វ។ 

건강수칙 지키기 
បទបបញ្ញត្តិនែើមបីការ រសុសោេ 
* 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수 
លាងសាា ត្នែ, 
សាា ត្នែៃិងទឹក្សាល ប់នមនរារអ្នក្គ្តូ្វរិត្រូរន ា្ើអ្ ម័យនៃោះនដាយសលួៃឯងផ្លៃ ល់។ 
* 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용 

អ្នក្គ្តូ្វដត្ ក់្ាស ស់នៅនេលដែលអ្នក្ក្ាក្ 

* 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기·손소독 하기 

នៅនេលដែលអ្នក្ក្ាក្នបើសិៃជាគ្នេ ៃាស ស់អ្នក្គ្តូ្វយក្នែោវនៅាំងាត់្ៃិងគ្ចមុោះនៅនេល
ដែលអ្នក្កំ្េុងក្ាក្ន ោះ។ 
 

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 
នេលដែលអ្នក្សថិត្នៅក្នុងការតាមដាៃន ោះោងបុរគលិក្មណ្ខ លសុសោេឃំុៃឹងសល់នៅ

អ្នក្នែើមបីសួរ ំអំ្េីោការៈរបស់អ្នក្ជាគ្បចំា។ 
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 

바랍니다. 
នបើសិៃជាអ្នក្ាៃនៅសនិត្សាន លជាមួយៃឹងអ្នក្ដែលាៃទៃុក្ជំ្ងឺ 



សូមអ្នក្តាមដាៃអំ្េីោការៈរបស់សលួៃរ ូត្ទល់ដត្ ួសរយៈនេល14នងានែើងនៅ។ 

자가모니터링 방법 
រនបៀបនៃការតាមដាៃោការៈនដាយសលួៃឯង 

O 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인 
គ្បសិៃនបើអ្នក្ាៃោការៈទលូវែនងាើមៃិង 

ាៃោរមេណ៍្ថាសលួៃែូចជាឆ្លងជំ្ងឺែូនចនោះអ្នក្គ្តូ្វេិៃិត្យៃិងតាមដាៃោការៈនដាយឯងផ្លៃ ល់ 
O 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기  

ជានរៀងរាល់នងាអ្នក្គ្តូ្វវាស់កំ្នៅនោយាៃនទៀងទត់្ 
នៅនេលគ្េឹក្ៃិងនេលលាា ច ។ 

O 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기 
បុរគលិក្មណ្ខ លសុសោេឃំុៃិងសល់នៅកាៃ់អ្នក្ក្នុងមួយនងាមដងនែើមបីតាមដាៃោការៈរប

ស់អ្នក្ែូនចនោះអ្នក្គ្តូ្វរាយការណ៍្េីោការៈអ្នក្នោយាៃចាស់លាស់។ 
 

코로나바이러스감염증-19 주요 증상 
ោការៈសំោៃ់ៗនៃជំ្ងឺកូ្រ សូណា19នៃោះាៃ 

 

O 발열(37.5℃이상) ាៃក្នតត ចាប់េី37.5℃នែើងនៅ 
O 호흡기증상(기침, 인후통 등) ាៃបញ្ហា ទលូវែនងាើមែូចជា(ក្ាក្,ឈឺបំេង់ក្។ល។) 

O 폐렴 ជំ្ងឺរលាក្សួត្ជានែើម 


