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េសចក្ដី្របកសព័ត៌មន 

ទូបងកករក ៉ ក់ ងំ ែដលជអំេ យរបស់្របេទសអូ្រ ្ត លី  
េធ្វីឲយកមពុជបន្តឈនមុខកនុងកិចចខិតខំ្របងឹផ្ដល់ ៉ ក់ ងំបងក រជំងឺកូវដី 

ជធនីភនំេពញ ៃថង២៨ ែខកុមភៈ៖ ទូបងកក្រតជក់ខ្ល ងំចំននួ ៣៣េ្រគឿង (សីតុណ្ហ ភព -
៨០អង េស) ែដលជឧបករណ៍ចបំច់ េដីមបពី្រងឹងសមតថភពបរកិខ រ្របព័នធ្រតជក់របស់កមពុជ ្រតូវបន
ផ្ដល់ជូនឃ្ល ងំឱសថក ្ត លរបស់្រកសួងសុខភិបលេន ជធនីភនំេពញ។ ទូបងកក្រតជក់ខ្ល ងំ 
ែដលជអំេ យរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលអូ្រ ្ត លី នងិ្រតូវផ្ដល់ជូនកនុងភពជៃដគូជមួយយូនីេសហ្វ 
បនទទួល ្វ គមន៍ពីសំ ក់ឯកឧត្តម ្រ ្ត ចរយ ម៉ម ប៊ុនេហង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសុខភិបល ឯកឧត្តម 
Pablo Kang ឯកអគគ ជទូតអូ្រ ្ត លី្របចកំមពុជ និងេ ក្រសី ហ្វ័រូហគ ហ្វយូហ ថិ 
នយកិយូនីេសហ្វ្របចកំមពុជ។ 

ទូបងកកទងំេនះ 
នឹង្រតូវេ្របី្របស់ស្រមប់គ្ំរទដល់ករផ្តល់ ៉ ក់ ងំ្របកបេ យសមធម៌របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ចំេពះ ៉ក់ ងំ្របេភទ Pfizer-BioNTech ែដលបនផ្ដល់េ យ្របេទសអូ្រ ្ត លី 
នេពលកន្លងេទថមីៗេនះ។ ទូបងកកទងំេនះ្រតូវបនផ្ដល់រមួជមួយនឹងទូបងកករក ៉ ក់ ងំចំនួន ១០០  
(សីតុណ្ហ ភព -២០អង េស) េ្រគឿងដៃទេទៀត នងិបរកិខ រ្របព័នធ្រតជក់រក ៉ ក់ ងំដ៏ចបំច់េផ ងេទៀត 
ែដលនឹងជួយព្រងឹងករ្រគប់្រគង ៉ក់ ងំ និងព្រងឹងសមតថភព្របព័នធ្រតជក់េនកនុង
្របព័នធែថទសុំខភពទងំមូល។ ទូបងកករក ៉ ក់ ងំចំនួន ១៣៣េ្រគឿងេនះ គឺជែផនកមួយៃន
កញចប់គ្ំរទចំនួន ៣៥,៧ នដុ ្ល រអូ្រ ្ត លី ពី ជរ ្ឋ ភិបលអូ្រ ្ត លី ែដលកំពុង្រតូវបនផ្ដល់
កនុងភពជៃដគូជមួយយូនីេសហ្វ។ កញចប់គ្ំរទេនះរមួមន ៉ក់ ងំ្របេភទ Pfizer-BioNTech ចំននួ 
២,៣៥ នដូស ែដល្រតូវបនផ្ដល់ជូន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កលពីែខធនូ កន្លងមកេនះ។ 

ឯកអគគ ជទូតអូ្រ ្ត លី ឯកឧត្តម Pablo Kang បនមន្រប សន៍ថ៖ “ជងមួយឆន កំន្លងមក 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងៃដគូបនចប់េផ្ដីមអនុវត្តនូវកមមវធិីផ្ដល់ ៉ ក់ ងំ ្របកបេ យភព
េជគជ័យយ៉ងខ្ល ងំ។ កមមវធិីេនះបន្រគបដណ្ដ ប់េទដល់្របជពលរដ្ឋេពញវយ័េសទីរែតទងំអស់ េហយី



ជងពក់ក ្ដ លៃនពួកេគក៏បនទទួលបន ៉ ក់ ងំដូសជំរុញដ៏សំខន់ផងែដរ។” ឯកឧត្តម 
បនបែនថមេទៀតថ “ដូសជំរុញទងំេនះ គឺជែផនកយ៉ងសំខន់ៃនកិចចខិតខំផ្ដល់ ៉ ក់ ងំជ កល 
េដីមបកីត់បនថយករធ្ល ក់ខ្លួនឈធឺងន់ធងរ និងករ ្ល ប់ពីជំងឺកូវដី-១៩។ ខញុសូំមេលីកទឹកចិត្ត
្របជពលរដ្ឋកមពុជ ែដលមនសិទធិទទលួ ៉ ក់ ងំដូសជំរុញ ឲយេទទទួលដូសេនះ េដីមបកីរពរខ្លួនអនក 
និង្រគួ រ”។ 

ទូបងកក្រតជក់ខ្ល ងំថមីៗទងំេនះ នឹងជួយដល់កររក ទុក ៉ ក់ ងំ្របេភទ Pfizer-BioNTech  
បនរយៈេពលែវង េន ម្រគប់ ជធនីេខត្ត រមួទងំេខត្តេនឆង យៗផងែដរ។ ្រកុមករងរយូនីេសហ្វ 
នឹងជួយតេម្លងីបរកិខ រទងំេនះ ផ្ដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីករេ្របី្របស់ និងពិនិតយ ម ន
ផល្របេយជន៍ៃនករេ្របី្របស់។ បរកិខ រទងំេនះនឹងបន្តព្រងឹង្របព័នធែថទសុំខភិបលជតិ
នេពលអនគត។ 

ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត  Kang បនកត់សមគ ល់ថ៖ “្របេទសអូ្រ ្ត លី
េកតសរេសីរដល់កិចចខិតខំរបស់្រកសួងសុខភិបល និងយូនីេសហ្វ កនុងករេធ្វីករងរ
េ យផទ ល់ជមួយសហគមន៍នន េដីមបកំីណត់ និងជួយេទដល់្របជជនែដលងយរងេ្រគះបំផុត។ 
េយងីមនេសចក្ដីរកី យកនុងករជួយដល់្រកសួង េដីមបធីននូវយុទធនករមយួ្របកបេ យសមធម ៌
និងបរយិបននសងគម។” 

េ ក្រសី ហ្វ័រូហគ ហ្វយូហ ថិ នយកិយូនីេសហ្វ្របចកំមពុជ បនមន្រប សន៍ថ៖ “យូនីេសហ្វ 
មនេមទនភព ែដលបនសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល 
និងៃដគូននដូចជ ថ នទូតអូ្រ ្ត លី កនុងយុទធនករចក់ ៉ ក់ ងំឈនមុខកនុងពិភពេ ក
របស់្របេទសកមពុជ។ ជមួយនឹងអំេ យសបបុរសធម៌របស់ ជរ ្ឋ ភិបលអូ្រ ្ត លី េយងីនឹង ចបន្ត
គ្ំរទករ្របយុទធ្របឆងំនឹងជំងឺកូវដី-១៩ របស់្របេទសកមពុជ និងព្រងឹង្របព័នធសុខភិបលទងំមូល 
េ្រកយបនទ ប់ពីជំងឺ តតបតេនះផងែដរ។ សមតថភពបែនថមៃនបរកិខ រ្របព័នធ្រតជក់េនះ 
នឹងមនតៃម្លមិន ចកត់ៃថ្លបន ចំេពះេស សុខភិបល ស្រមប់រយៈេពលជេ្រចីនឆន ខំងមុខ 
ដូចជករព្រងឹងករផ្ដល់ ៉ ក់ ងំជ្របចដំល់កុមរ និងករសេ្រងគ ះ យុជីវតិកុមរ ប់មិនអស់។ េយងី
រកី យ ស់ េ យបនេដីរតួនទីជែផនកមួយៃនេករ ្ត ិ៍ដំែណលេនះស្រមប់អនគត។” 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖  



 អនក្រសី រូឌី  វ ៉ូវ ៉ូ  ្របធនែផនកទំនក់ទំនង យូនីេសហ្វ 
ទូរសពទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២៦០ ២០៤- ext ៤៣៤ ឬ រេអឡកិ្រតូនិក៖ rvojvoda@unicef.org 

 េ ក មស ប៊ុនលី ម្រន្តីជំនញែផនកទំនក់ទំនង យូនីេសហ្វ�
ទូរសពទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២៦០ ២០៤- ext ៤៣៥  ឬ រេអទបកិ្រតូនិក៖�bmeas@unicef.org 

 ថ នទូតអូ្រ ្ត លី Media.Cambodia@dfat.gov  


