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3

ພຳກສະເຫນີ
ຄູ່ມືແນະນຳ ສະບັບນີໍ້ໄດ້ອະທິບຳຍບຳງຈຸດທີື່ຄວນເອົຳໃຈໃສູ່ ສຳລັບກຳນວິເຄຳະ ແລະ ມຳດຕະກຳນທີື່ຈະຕ້ອງດຳເນີນເພືື່ອຈັດກຳນ ກຳນຄຸ້ມຄອງ
ວິກິດກຳນຢູ່ຳງເໝຳະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນກຳນດຳເນີນທຸລະກິດຕື່ ກັບກຳນປະເຊີນຫນ້ຳກັບໂລກລະບຳດ COVID-19.
ຄູ່ມືແນະນຳສະບັບນີໍ້ ໄດ້ຖືກຈັດເປັນສອງພຳກສ່ວນໃຫຍ່ ລວມທັງຄຳແນະນຳ ສຳລັບ ກຳນວິເຄຳະ ແລະ ລຳຍກຳນກວດກຳມຳດຕະກຳນ ສຳລັບ
ກຳນຄຸ້ມຄອງວິກິດກຳນ ແລະ BCP. ເອກະສຳນສະບັບນີໍ້ ແມູ່ນໝຳຍຄວຳມວ່ຳມັນເປັນເຄືື່ອງມືປະຕິບັດ ສຳລັບ ສະຖຳບັນກຳນເງິນຈຸລະພຳກ. ມັນ
ອຳດຈະຖືກນຳໃຊ້ທັງໝົດ ຫື ສ່ວນໃດສ່ວນໜືື່ງ ໂດຍອີງຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນສະເພຳະ ແລະ ໄລຍະ ເວລຳຂອງສະຖຳນະກຳນ.
ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສຳນສະບັບນີໍ້ ແມູ່ນ ເພືື່ອໃຫ້ ຄ ຳແນະນ ຳ ທີື່ອ້ຳງອີງເຖິງສະຖຳບັນກຳນເງິນຈຸລະພຳກ (ສກຈ)/ ຜູ່ໃຫ້ບ ລິກຳນດ້ຳນກຳນເງິນ
ເພືື່ອດຳເນີນກຳນກະກຽມແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໃນກຳນຮັບມືກັບວິກິດກຳນແຜູ່ລະບຳດ:
- ຮັ ກ ສຳເບີ ື່ງ ແຍງລ ກຄ້ ຳ ດ້ ວຍຄວຳມຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ ໃຫ້ ກ ຳນສະໜັ ບສະໜ ນ ພ້ ອ ມກັ ບມຳດຕະກຳນຕ່ ຳ ງໆເພື ື່ອ ຮັບມືກ ັ ບສະຖຳນະກຳນ
COVID-19
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມສ່ຽງໃນກຳນຕິດເຊືໍ້ອ ແລະ ຮັບປະກັນວ່ຳພະນັກງຳນ ແລະ ສຳຂຳ, ໜ່ວຍບລິກຳນ ໄດ້ຮັບກຳນເບີື່ງແຍງທີື່ດີ ໃນເວລຳເກີດວິກິດ
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມສ່ຽງສຳລັບສະຖຳບັນເພືື່ອໃຫ້ໝັໍ້ນໃຈວ່ຳທຸລະກິດຈະດຳເນີນຕື່ໄປໄດ້ຢູ່ຳງຕື່ເນືື່ອງໃນຊ່ວງວິກິດ ແລະ ຫັງ ຈຳກວິກິດ
- ສືບຕື່ປະສຳນງຳນຢູ່ຳງເປັນປະຈຳ ກັບຜູ່ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ
COVID-19 (ພະຍຳດອັກເສບປອດຈຳກເຊືໍ້ອຈຸລະໂລກ COVID-19) ແມູ່ນເຊືໍ້ອພະຍຳດຊະນິດໜືື່ງທີື່ເກີດຈຳກເຊືໍ້ອຈຸລະໂລກ Coronavirus ສຳຍພັນ ໃ
ໝ່ທີື່ບື່ເຄີຍພົບເຫັນໃນຄົນມຳກ່ອນ. ອຳກຳນຂອງ COVID-19 ນັໍ້ນຄ້ຳຍຄືກັບພະຍຳດອັບເສບປອດ ທົື່ວໄປເຊັື່ນ: ໄຂ້, ຂີໍ້ມກຍ້ອຍ, ເຈັບຄ, ໄອ ແລະເຈັບຄ
, ໄອ ແລະ ຫຳຍໃຈຝືດ. ເຊືໍ້ອໄວຣັສຊະນິດໃໝູ່ນີໍ້ ແມູ່ນເຊືໍ້ອພະຍຳດທີື່ບື່ເຄີຍພົບມຳກ່ອນ ເຊີື່ງກຳນແຜູ່ລະບຳດເລີື່ມຂືໍ້ນໃນເດືອນ ທັນວຳ 2019 ທີື່ ເມືອງ
ອຫັື່ນ ປະເທດຈີນ1. ອົງກຳນອະນຳໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ປະກຳດກຳນລະບຳດຄັໍ້ງນີໍ້ວ່ຳ ເປັນກຳນລະບຳດຄັໍ້ງໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນກຳນ ຢູ່ຳງຈິງຈັງ.
ເມືື່ອພິຈຳລະນຳສະຖຳນະກຳນໃນທົື່ວໂລກແລ້ວ ຜົນກະທົບບໄື່ ດ້ຈຳກັດສະເພຳະແຕູ່ ຂະແໜງກຳນເງິນຈຸລະພຳກ ຫື ເສດຖະກິດທ້ອງຖິື່ນ. ເຊີື່ງມັນ
ໄດ້ມີຜົນກະທົບໄປທົວ
ື່ ໂລກມີດັື່ງນີໍ້:
-

ຄວຳມຕ້ອງກຳນຫລຸດລົງເຊັື່ນ: ໂຮງງຳນຕັດຫຍິບ, ກຳນສົື່ງອອກສິນຄ້ຳກະສິກຳ, ກຳນທ່ອງທ່ຽວ/ກຳນເດີນທຳງ
ຈຳກັດດ້ຳນກຳນ ຄົມມະນຳຄົມ-ຂົນສົງື່ : ຖ້ຽວບິນ, ເຮືອບັນທຸກສິນຄ້ຳ, ກຳນຂົນສົງື່ ສຳທຳລະນະ
ຈຳກັດກຳນນຳເຂົໍ້ຳສິນຄ້ຳ ແລະ ວັດຖຸດບ
ິ
ລຳຄຳສິນຄ້ຳຕົກຕື່ຳຍ້ອນຄວຳມຕ້ອງກຳນຫລຸດລົງ
ກຳນຊ່ວຍເຫລືອລ້ຳຫລຸດລົງ, ກຳນໃຊ້ຈຳື່ຍຕື່ຳ /ກຳນເຄືື່ອນໄຫວດ້ຳນກຳນເງິນຢຸດຊະງັກ
ກຳນປິດໂຮງງຳນ, ກຳນລົໍ້ມລະລຳຍ.
ກຳນຫວ່ຳງງຳນທີື່ເພີື່ມຂໍ້ນ.
ກຳນບລິໂພກຫລຸດລົງໂດຍສະເພຳະສິນຄ້ຳ ທີື່ບື່ແມູ່ນອຳຫຳນ.
ກຳນຫລຸດອັດຕຳດອກເບ້ຍ, ພຳວະເງິນເຟີໍ້
ສະກຸນເງີນ ທ້ອງຖິື່ນ ອ່ອນຄ່ ຳ.
ບຳງປະເທດມີກຳນ ປິດກຳນເຂົໍ້ຳອອກປະເທດ.

ນອກຈຳກປັດໃຈທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງແລ້ວຍັງມີປດ
ັ ໃຈອືນ
ື່ ໆອີກທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມເສຍຫຳຍ: ສົງ ຄຳມລຳຄຳນໍ້ຳມັນ, ໄພພິບັດທຳງທຳມະຊຳດ
(ເຊັື່ນ: ໄພຂົື່ມຂູ່ຂອງສັດຕພືດໃນບຳງສ່ວນຂອງທະວີບອຳຊີ ແລະ ອຳຟຣິກຳ, ນໍ້ຳຖ້ວມ, ພະຍຸໄຕ້ຝຸູ່ນ, ແລະອືື່ນໆ) 2, ກຳນກື່ກຳນຮ້ຳຍ, ອືື່ນໆ.

1

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

2

Including specific ones like the EBA tax measures In Cambodia

3

ກຳນເຕີບໂຕຂອງບັນຫຳເຫົື່ຳນີໍ້ຈະສົື່ງຜົນກະທົບທຳງລົບຫຳຍດ້ຳນ ຕື່ ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳກຳນເງິນຈຸລະພຳກ ເຊີື່ງຈະນຳໄປສູ່ບັນຫຳກຳນຕື່
ເນືື່ອງຂອງທຸລະກິດ:
-

ເບີື່ງແຍງດ້ຳນຄວຳມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພຳບຂອງພະນັກງຳນ, ລກຄ້ຳ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳ
ຜະລິດຕະພຳບຂອງກຳນຜະລິດຫຼຸດລົງ ຍ້ອນວ່ຳພະນັກງຳນບື່ສະບຳຍ, ຈຳກັດກຳນເຄືື່ອນໄຫວ ແລະ ພະນັກງຳນ ທີື່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ່ຳງໄກ
ສອກຫີກ
ສິື່ງທ້ຳທຳຍໃນກຳນດຳເນີນງຳນ ເນືື່ອງຈຳກມີຂໍ້ຈຳກັດໃນກຳນເດີນທຳງ, ສະຖຳນະກຳນສຸກເສີນ ແລະ ກ້ຳວໄປເຖິງກຳນປິດປະເທດ
ລຳຍຮັບຂອງທຸລະກິດຂອງລກຄ້ຳຫຼຸດລົງ ເຊີື່ງມັນຈະສົື່ງຜົນກະທົບໄປເຖິງລຳຍຮັບຂອງສະຖຳບັນ (ລວມເຖິງແຫື່ງລຳຍຮັບອືື່ນໆ ເຊັື່ນ
ກຳນຊຳລະເງິນຄືນ) ສຳລັບລກຄ້ຳຜທ
ູ່ ີື່ມີບັນຫຳກ່ຽວກັບກຳນຈ່ຳຍເງິນຄືນ/ເຮັດໃຫ້ PAR ສງຂືໍ້ນ

-

ກຳນສໍ້ໂກງໂດຍລກຄ້ຳ / ພະນັກງຳນ ເຊີື່ງເກີດຈຳກກຳນຂຳດກຳນຕິດຕຳມແລະຄວບຄຸມ
ບັນຫຳສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຊຳລະໜີໍ້
ກຳນລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງ / ຂໍ້ກຳນົດດ້ຳນກົດລະບຽບ.

ໂດຍຕຳມຄວຳມເປັນຈິງແລ້ວ ເຊືໍ້ອ ໄວຣັສສຳມຳດແຜູ່ລະບຳດດ້ວຍຄວຳມໄວແບບທະວີຄນ ສິື່ງສ ຳຄັນຄື ຕ້ອງປະຕິບັດທັນທີ ແລະ ບ ື່ຕ້ອງ
ລຖ້ຳ, ເພຳະວ່ຳມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລຳໃນກຳນກຳນົດມຳດຕະກຳນ ແລະ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລຳ ເພືື່ອຜົນກະທົບຂອງມຳດຕະກຳນຈະສະແດງອອກ.
ແຫ ື່ງຂໍ້ມນທີື່ສຳຄັນຫຳຍແມູ່ນເວບໄຊສ໌ ຂອງ WHO: ອົງກຳນອະນຳໄມໂລກ. ຕິດຕຳມເວັບໄຊ໌ເປັນປະຈຳເພືື່ອຮັບຂໍ້ມນລ້ຳສຸດ. ໂດຍອ້ຳງອີງຂໍ້
ມນບຳງສ່ວນຈຳກເວັບໄຊ໌ທີື່ 3.

ບົດແນະນຳນີໍ້ໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍ Hans Hekkenberg, ທີື່ປກສຳອິດສະຫະ ແລະ Wendy Medrano-Lazo ຮ່ວມມືກັບ Paula Cortes,
Soulemane Djobo, Catherine Liziard ແລະ Simone Uccheddu, ເຊິື່ງມຳຈຳກ ADA, ແລະ Massimo Vita.
ADA ຂສະແດງຄວຳມຂອບໃຈເປັນພິເສດຕື່ທ່ຳນ Hans Hekkenberg ສຳ ລັບກຳນຊ່ວຍເຫືອທີື່ລໍ້ຳຄ່ຳໃນກຳນຜະລິດ ຄູ່ມືແນະນຳ ນີໍ້. ເພີື່ນໄດ້
ອຸທິດເວລຳ ແລະ ຄວຳມຊ່ຽວຊຳນຂອງເພີື່ນໃນຄວຳມພະຍຳຍຳມທີື່ຈະຊ່ວຍເຫລືອຂະແໜງ ກຳນເງິນທົື່ວໂລກໃນຊ່ວງເວລຳທີື່ຫຍຸ້ງຍຳກນີໍ້ .

ຖ້ຳຫຳກມີຂໍ້ສອບຖຳມເພີື່ມເຕີມສຳມຳດຕິດຕື່ສອບຖຳມໄດ້ທີື່ ada3t@ada-microfinance.lu
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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ພາກທີ I – ການວິນິດໃສ

ການວິນິດໃສ
1.
2.
3.
4.

ການຈັດຕັັ້ງຄະນະກາມະການຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດການ
ການວິເຄາະຂອງກິດຈະກາທີີ່ສາຄັນ
ການວິເຄາະກ່ຽວກັບບັນດາຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ບີ່ແມູ່ນການເງິນ

5. ການວິເຄາະຕາມ ສະຖານະການ
6. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
7. ບົດສະຫລຸບຄາແນະນາໃນການປະເມີນຄວາມສາຄັນ

ກຳນຈັດຕັໍ້ງຄະນະກຳມະກຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ

1.

ສິື່ງສຳຄັນແມູ່ນກຳນຈັດຕັໍ້ງຄະນະກຳມະກຳນ ທີື່ຈະຄຸ້ມຄອງສະຖຳນະກຳນຊ່ວງວິກິດ ແລະ ສຸມໃສູ່ຄວຳມຕື່ເນືື່ອງໃນກຳນດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະ
ຖຳບັນ. ແຕູ່ງຕັໍ້ງ ຜຮ
ູ່ ັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ ສຳລັບກຳນປະສຳນງຳນໂດຍລວມຂອງວິກິດ ກຳນ ແລະ ຜຈ
ູ່ ັດກຳນດ້ຳນກຳນສືື່ສຳນເພືື່ອປະສຳນ
ງຳນ ແລະ ປັບປຸງກຳນສືື່ສຳນພຳຍໃນ ແລະ ພຳຍນອກ
ໂດຍກຳນລວມສະເພຳະພະແນກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄະນະກຳມະກຳນເທົື່ຳນັໍ້ນ ແລະ ຈຸດປະສົງແມູ່ນສຳມຳດຂັບເຄືື່ອນພຳລະກິດໄດ້; ແບູ່ງແຍກເປັນ
ກຸູ່ມຍ່ອຍເພືື່ອລົງລຳຍລະອຽດ.
ສະມຳຊິກທີເື່ ປັນໄປໄດ້ (ຕຳແໜູ່ງທີສ
ື່ ຳມຳດເປັນໄປໄດ້):
−

ຜອ
ູ່ ຳນວຍກຳນໃຫຍ່ / ຫົວໜ້ຳບລິຫຳນ

−

ສະມຳຊິກສະພຳບລິຫຳນ

−

ຫົວໜ້ຳ ກຳນເງິນ

−

ຫົວໜ້ຳ ໜ່ວຍງຳນສິນເຊືື່ອ

−

ຫົວໜ້ຳ ເງິນຝຳກປະຢັດ

−

ຫົວໜ້ຳ ເຕັກໂນໂລຢີກຳນສືື່ສຳນຂໍ້ມນຂ່ຳວສຳນ / ລະບົບກຳນຄຸ້ມຄອງຂມ
ໍ້ ນ

−

ຫົວໜ້ຳ ບຸກຄະລຳກອນ

−

ຫົວໜ້ຳ ສືື່ສຳນ ແລະ ປະຊຳສຳພັນ

−

ຫົວໜ້ຳ ຄວບຄຸມພຳຍໃນ / ກວດກຳພຳຍໃນ.
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ພຳລະບົດບຳດ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບ:
−

ຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕື່ທຸລະກິດເຊັື່ນ: ກຳນເຈັບເປັນຂອງພະນັກງຳນແລະລກຄ້ຳ , ກຳນປັບປຸງສັນຍຳ,
ສະພຳບຄ່ອງ, ກຳນຊຳລະຫນີໍ້ຄືນ

−

ຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນພຳຍນອກ: ກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ, ຂ ກ ຳນົດກົດ ລະບຽບ / ແນວທຳງຈຳກຜູ່ຊຽື່ວຊຳນ,
ກຳນຕອບສະຫນອງ ຈຳກຜມ
ູ່ ີຫຸ້ນສ່ວນອືື່ນໆ (ຕົວຢູ່ຳງ: ຜໃູ່ ຫ້ທນ/ ນັກລົງທນ).

−

ປະຕິບັດກຳນວິເຄຳະ ແລະ ຄວບຄຸມກຳນເຄືື່ອນໄຫວຕ່ຳງໆຂອງຂະບວນກຳນທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນ , ເຫດກຳນ ແລະ ສະຖຳນະ
ກຳນທີື່ອຳດຈະເກີດຂືໍ້ນ. ປະຕິບັດກຳນທົດສອບຄວຳມກົດດັນ. ປະຕິບັດທຸກມຳດຕະກຳນທີື່ຈຳເປັນເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມສ່ຽງ
ເພືື່ອຮັບປະກັນກຳນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຳງຕື່ເນືື່ອງ

−

ຮັບປະກັນ ວ່ຳເຫມຳະສົມ ແລະ ກຳນສືື່ສຳນກັບພະນັກງຳນ, ລ ກຄ້ຳ ແລະ ຜູ່ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃຫ້ທັນເວລຳ ກ່ຽວກັບມຳດ
ຕະກຳນທີື່ປະຕິບັດໂດຍສະຖຳບັນ

−

ກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່ຳພະນັກງຳນ ປະຕິບັດຕຳມຄ ຳແນະນ ຳ: ໃຊ້ມຳດຕະກຳນດ້ຳນສຸ ຂະອະນຳໄມ (ເບິື່ງລຳຍລະອຽດໄດ້ທີື່
ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1), ກຳນເວັໍ້ນໄລຍະຫ່ຳງທຳງສັງຄົມ, ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ແລະອືື່ນໆ.

❖ ບົດຕື່ໄປອະທິບຳຍເຖິງກຳນວິເຄຳະຕ່ຳງໆ ທີື່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດ.
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2.

ກຳນວິເຄຳະຂອງກິດຈະກຳທີື່ສຳຄັນ

ສິື່ງສຳຄັນຄືກຳນຈັດ
ັ ລຳດັບຄວຳມສຳຄັນຂອງກິດຈະກຳ, ບື່ແມູ່ນທຸກກິດຈະກຳຈະມີຄວຳມສຳຄັນເທົື່ຳກັນ. ສກຈ ສຳມຳດວິເຄຳະກິດຈະກຳທີື່ສຳ
ຄັນ (ACA) ລວມທັງຊັບພະຍຳກອນທີື່ສຳຄັນ.
ຊັບພະຍຳກອນທີສ
ື່ ຳຄັນ ເພືື່ອກຳນດຳເນີນກິດຈະກຳທີື່ສຳຄັນ :
- ກຳນົດສະມຳຊິກຜບ
ູ່ ລິຫຳນ ແລະ ພະນັກງຳນທີື່ສຳຄັນໃນທົວ
ື່ ອົງກອນ (ພະນັກງຳນຫັກ).
- ຕ້ອງໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່ຳ ໃນອົງກອນໄດ້ມີກຳນແບູ່ງປັນຄວຳມຮ້ໃຫ້ແກູ່ ບຸກຄົນທີສອງ ໃນກລະນີທີື່ຜຮ
ູ່ ັບຜິດຊອບທຳອິດບື່ຫວ່ຳງ. ຕ້ອງຄຳ
ນງເຖິງວ່ຳ ບື່ແມູ່ນ ພະນັກງຳນ 2 ຄົນນີຈ
ໍ້ ະມຳຮັບໜ້ຳທີື່ຄືກັນເພືື່ອທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ກຳນດຳເນິນງຳນຄົງຢູ່ ແຕູ່ ສຳຄັນແມູ່ນກຳນສືື່ສຳນຈະ
ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໄປ
- ກຳນົດຄວຳມຈຳເປັນດ້ຳນໄອທີ-ອຸປະກອນກຳນສືສ
ື່ ຳນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີກຳນເຊືື່ອມຕື່ພ້ອມໃຊ້ງຳນເຊັນ
ື່ : ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກເຮັດວຽກ
ຈຳກເຮືອນ, ກຳນເຊືື່ອມຕື່ VPN, ກຳນສຳຮອງຂໍ້ມນທີື່ທັນສະໄໝ, ຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງ, ເຄືອ
ື່ ງປັື່ນໄຟທີື່ມີເຊືໍ້ອໄຟພຽງພ. ທົດສອບເພືອ
ື່
ໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່ຳມັນ ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ຳງພຽງພ.
- ກຳນົດຂະບວນກຳນທີື່ຈຳເປັນ ແລະ ປະເມີນຄວຳມເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົຳມີຄວຳມຍືດຍຸູ່ນ ໂດຍກຳນໃຊ້ລຳຍເຊັນເພືື່ອ
ຮັບປະກັນກຳນຕັດສິນໃຈທີື່ມີປະສິດທິຜົນ.
ກິດຈະກຳທີື່ ສຳຄັນ ແລະ ບື່ສຳຄັນ:
- ຢຸດ / ເລືອ
ື່ ນອອກໄປ (ເຊັື່ນ: ກຳນຝກອົບຮົມ , ກຳນເເດີນທຳງ, ພຳລະກິດ ກຳນຢ້ຽມຢຳມ, ກຳນຢ້ຽມຢຳມຂອງແຂກຕ່ຳງປະເທດ)
- ກຳນປະຕິບັດງຳນໃນຮບແບບອືື່ນ (ເຊັນ
ື່ : ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ)
- ກຳນປະຕິບັດງຳນ “ດຳເນີນທຸລະກິດຕຳມປົກກະຕິ”
- ກຳນປະຕິບັດງຳນຖີື່ຂນ
ືໍ້ (ເຊັນ
ື່ : ກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດ)
- ກິດຈະກຳ ໃໝູ່ໆຕຳມສະພຳບກຳນ (ເຊັື່ນ: ກິດຈະກຳ ຂອງທີມງຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ, ຈັດຕັໍ້ງກຳນສືື່ສຳນກັບລກຄ້ຳເປັນ
ພຳສຳທ້ອງຖິື່ນ ).
ມີຫລຳຍປັດໃຈທີື່ມີບດ
ົ ບຳດສຳຄັນໃນກຳນຕັດສິນໃຈ:
- ກຳນຫຼຸດຜ່ອນກຳນຕິດຕື່ຈຳກຄົນສຄ
ູ່ ົນ ເພືື່ອລົດຄວຳມສ່ຽງໃນກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງໄວຣັສ: ຕົວຢູ່ຳງ: ຫຼຸດລົງ ຫື ຢຸດ ກຳນພົວພັນໂດຍ
ກົງກັບລກຄ້ຳ
- ກຳນກະກຽມຄວຳມພ້ອມຂອງພະນັກງຳນເຊັນ
ື່ : ເນືອ
ື່ ງຈຳກກຳນເຈັບປູ່ວຍຂອງພະນັກງຳນບຳງຄົນ ອຳດຈະບື່ພອ
້ ມເຮັດວຽກ, ຫື ຕ້ອງ
ເຮັດວຽກອືື່ນ / ກິດຈະກຳໃໝູ່, ພະນັກງຳນທີື່ເຮັດວຽກຈຳກເຮືອນ.
- ກິດຈະກຳທຳງທຸລະກິດທີຮ
ື່ ີບດ່ວນເຊັນ
ື່ : ກຳນຈ້ຳງພະນັກງຳນອຳດຈະເປັນເລືື່ືອງຮີບດ່ວນຫນ້ອຍທີື່ສຸດ.
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3. ກຳນວິເຄຳະກ່ຽວກັບບັນດຳຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ບັນດຳຜມ
ູ່ ີສວ
່ ນຮ່ວມແມູ່ນ ມີຄວຳມສຳຄັນຫຳຍ; ພວກເຂົຳສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມສ່ຽງ ແລະ / ຫື ພວກເຂົຳສຳມຳດມີອດ
ິ ທິພົນໃນ
ທຳງ ບວກ. ກຳນເຮັດກຳນວິເຄຳະບັນດຳຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ: ກ່ອນອືື່ນໝົດ ໃຫ້ລະບຸບັນດຳຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງຫມົດກ່ອນ.
ຜ້ກວດສອບອິດສະຫະ

ທີື່ປກສຳ

ບັນຊີ

ຜ້ກວດສອບແລະທີື່ປກສຳ

ຄະນະອຳນວຍກຳນ
ແຫື່ງທນ
ຜ້ບລິຫຳນຂັໍ້ນສງ

ສະມຳຊິກສະຫະກອນ

ສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸ
ລະພຳກ

ຄະນະກຳມະກຳນ

ລກຄ້ຳ

ຄະນະກຳມະກຳນ

ລັດຖະບຳນ

ກຳນບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບແລະກົດ
ໝຳຍ

ຄະນະກຳມະກຳນ

ສະຖຳບັນ

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ {ແນວປ້ອງກັນທີ 1}
ສະຖຳບັນກຳນເງິນ

ທະນຳຄຳນ

ພຳກສ່ວນພຳຍນອກ
ແລະຜ້ສະໜອງ

ໜ້ຳທີື່ຄວຳມສ່ຽງ {ແນວປ້ອງກັນທີ 2}

ຝູ່ຳຍນິຕິບັນຍັດ

ຜ້ກວດສອບພຳຍໃນ {ແນວປ້ອງກັນທີ 3}

ສືື່ມວນຊົນ
ສືື່ສັງຄົມ

ລຳຍຊືື່ຂອງຜູ່ຜູ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ

ໜັງສືພິມຍອດນິຍົມ

ໜັງສືພິມທຸລະກິດ

ມີອິດທິພນ
ົ

ລະດັບກຳນສະໜັບ

ທ່ຳນຕ້ອງກຳນ

ສິື່ງທີື່ສຳຄັນ

ພວກເຂົຳສຳມຳດສ້ຳງ

ທ່ຳນຈະປັບປຸງກຳນ

(ສງ / ກຳງ /

ສະໜນໃນປະຈຸ

ຫຍັງຈຳກຜູ່ມີ

ສຳລັບຜູ່ຖຫ
ື ຸ້ນ

ຄວຳມສ່ຽງແບບໃດ

ສະຫນັບສະຫນຸນຈຳກ

ຕື່ຳ)

ບັນ

ສ່ວນຮ່ວມ?

ແມູ່ນຫຍັງ?

ໄດ້ແດູ່?

ພວກເຂົຳໄດ້ແນວໃດ?

ລກຄ້ຳ
ພະນັກງຳນ
ແຫື່ງທນ
ລະບຽບກຳນຕ່ຳງໆ
NMA*
ແລະອືນ
ື່ ໆ
*ສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸລະພຳກແຫູ່ງຊຳດ
ຖັນເປົື່ຳວ່ຳງຂ້ຳງເທີງ“ ພວກເຂົຳສຳມຳດສ້ຳງຄວຳມສ່ຽງແບບໃດແດູ່?” ສຳມຳດຕືື່ມຂໍ້ມນໃສູ່ໂດຍກຳນວິເຄຳະສະຖຳນະກຳນ, ເບິື່ງຂ້ຳງລຸູ່ມນີໍ້.

ໜ້ຳວຽກທີື່ຂໍ້ນ
ື ກັບບຸກຄົນທີ3 (ກຳນຈ້ຳງງຳນຈຳກພຳຍນອກ, ຜູ່ສະໜອງ)

ເຮັດກຳນວິເຄຳະກັບທຸກໆກິດຈະກຳ ທີື່ມຳຈຳກພຳຍນອກ ແລະ ກຳນົດລະດັບຄວຳມສຳຄັນ. ກິດຈະກຳໃດທີື່ບື່ສຳຄັນ ຫລື ສຳມຳດເລືື່ອນອອກໄປ
ຫລື ພະນັກງຳນຂອງສະຖຳບັນສຳມຳດຮັບມືໄດ້? ສຳລັບກິດຈະກຳທີື່ສຳຄັນຈຳກພຳຍນອກ, ມັນເປັນສີື່ງສ ຳຄັນທີື່ຈະຕ້ອງຮ້ເຖິງ ຄວຳມໝຳຍໝັໍ້
ນຕັໍ້ງໃຈ ແລະ ຄວຳມໜ້ຳເຊືື່ອຖືຂອງບຸກຄົນທີສຳມ. ເຊີງື່ ເຮົຳຈະຕ້ອງຄຳນງເຖິງ ກຳນເຊືອ
ື່ ມຕື່ອິນເຕີເນັດ, ກຳນສືສ
ື່ ຳນ, ໄອທີ, ຝູ່ຳຍປະຕິບັດງຳນ
ເຄືອຂ່ຳຍມືຖື, ທຳງເລືອກຂອງຊ່ອງທຳງກຳນສືສ
ື່ ຳນ ແລະ ອືນ
ື່ ໆ. ສຳມຳດເປັນໄປໄດ້ບື່ ຖ້ຳຈະຕ້ອງຍ້ຳຍບຸກຄົນທີ 3 ອອກໄປ ຖ້ຳວ່ຳກລະນີຈຳ
ເປັນ? ເຫດຜົນນີໍ້ກື່ຈະຄ້ຳຍຄືກັນສຳລັບຜສ
ູ່ ະໜອງ.
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ກຳນວິເຄຳະທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ ແລະ ບື່ແມູ່ນກຳນເງິນ
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ກຳນປະຕິບັດ

4.1. ລ ະ ບົ ບ ບື່ ແ ມູ່ ນ ກ ຳ ນ ເ ງິ ນ
ກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດ COVID-19 ແມູ່ນຄວຳມສ່ຽງພຳຍນອກ, ເຊີື່ງມີຄວຳມເປັນໄປໄດ້ໃນກຳນນຳໃຊ້ມຳດຕະກຳນຂ້ອນຂ້ຳງຈຳກັດຫຳຍ; ມີພຽງ
ແຕູ່ມຳດຕະກຳນທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງນັໍ້ນ (ດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ) ທີື່ສຳມຳດນຳມຳໃຊ້ໄດ້. ສີື່ງທີື່ຈະກ່ຳວຕື່ໄປແມູ່ນສີື່ງສຳຄັນທີື່ຢຳກໃຫ້
ມີກຳນເອົຳໃຈໃສູ່ໃນມຳດຕະກຳນທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບແບບຈຳກັດ.
ກຳນຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນປະຈຳວັນເປັນສີື່ງສຳຄັນ, ກຳນຮັບຮ້ເອົຳຂໍ້ມນທີື່ ກ່ຽວຂ້ອງ / ແຫລ່ງທີື່ມຳເຊັື່ນ:
- ສຸຂະພຳບຂອງພະນັກງຳນ: ກຳນເຈັບປູ່ວຍ / ເຮັດວຽກຈຳກເຮືອນ / ເວລຳຂອງພະນັກງຳນກື່ມຈຳກັດ
- ສຸຂະພຳບຂອງລກຄ້ຳ
- ກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ
- ຄູ່ ມື ແ ນ ະ ນ ຳ ຂອງສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸລະພຳກ
- ຂໍ້ ກ ຳ ນົ ດ ກົດລະບຽບຂອງ ລັດຖະບຳນ ແລະ ສຳທຳລະນະສຸກ
- ມີສະຕິລະວັງຕົວຕື່ຂ່ຳວລື / ຂ່ຳວສຳນຫລອກລວງ, ແຈ້ງພະນັກງຳນ ແລະ ລກຄ້ຳ (ເບິງື່ ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 2)
- ຄວຳມເປັນຕຳຢ້ຳນຂອງກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງ COVID-19, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງຳນບຳງຄົນອຳດຈະຖືກເອີໍ້ນກັບບ້ຳນໂດຍຄອບຄົວ , ເຊີື່ງ
ເຫດກຳນນີໍ້ອຳດຈະເຮັດໃຫ້ກຳນລຳອອກຂອງພະນັກງຳນສງຂືໍ້ນ
- ມີສະຕິຕື່ກັບສະມຳຊິກຄອບຄົວທີື່ກັບມຳຈຳກຕ່ຳງປະເທດ

4.2. ລະບົບກຳນເງິນ

• ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນສິນເຊືື່ອ - ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນເຮັດທຸລະກຳ
ເຖິງແມູ່ນວ່ຳ PAR ຈະເປັນສີື່ງທີຮ
ື່ ັບຮ້ດີ ໃນກຳນເປັນຕົວຊີວ
ໍ້ ັດຂອງຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນສິນເຊືອ
ື່ , ມັນເປັນຕົວຊີວ
ໍ້ ດ
ັ ທີື່ສຳຄັນ; ເຊີື່ງມັນຈະຕ້ອງໃຊ້
ເວລຳກ່ອນທີື່ມັນຈະມຳສະແດງຢູ່ຄນ
ຸ ນະພຳບຂອງຍອດເຫືອເງິນກ້. ວິທີແກ້ບນ
ັ ຫຳໃນກຳນຕິດຕຳມທີື່ດີກວ່ຳຈະແມູ່ນກຳນພັດທະນຳຂອງຍອດ
ເຫືອເງິນກ້ ຊືື່ວ່ຳເສັນ
ໍ້ ໂຄ້ງ vintage 4 . ອີງໃສູ່ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວໃນກຳນປະເມີນຂອງເສັໍ້ນໂຄ້ງສຳມຳດເຮັດໃຫ້ກຳນພັດທະນຳໃນເດືອນຖັດໄປ
ໂດຍກຳນໃຊ້ວິທີກຳນຄຳດເດົຳ.
• ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນສິນເຊືື່ອ - ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນລົງທືນ
ດຳເນີນກຳນວິເຄຳະກ່ຽວກັບພຳກສ່ວນອືນ
ື່ ທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງຫຳຍຂືໍ້ນຂອງກຳນກ້ຢືມເງິນເຊັນ
ື່ :
− ດ້ຳນພມມິສຳດເຊັື່ນ: ເຂດຕົວເມືອງອຳດຈະປະເຊີນກັບຄວຳມສ່ຽງສງ ຕື່ກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງໄວຣັສ ແຕູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດອຳດມີ
ເຂດທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງຕື່ໄພພິບັດທຳງທຳມະຊຳດ
− ປະເພດທຸລະກິດ: ກຳນທ່ອງທ່ ຽວ, ກຳນບັນເທີງ , ຮ້ຳນອຳຫຳນ, ຮ້ຳນກິນດືື່ມ , ຕະຫລຳດ; ທຸລະກິດທີື່ຂໍ້ນກັບກຳນສົື່ງອອກ ແລະ/
ຫື ຂືໍ້ນກັບກຳນນຳເຂົໍ້ຳ ທີື່ອິດສະຫ ະ. ທຸລ ະກິດປະເພດນີໍ້ ແ ມູ່ນຈະຖືກມີຜົນກະທົບຫ ຳຍຂືໍ້ນ ເນືື່ອງຈຳກວ່ຳໄດ້ມີກ ຳນບື່ຕື່ເນືື່ອງ
ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ມນຄ່ຳ
• ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳແລກປູ່ຽນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ (FX) ແລະ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳດອກເບ້ຍ
ຍ້ອນກຳນພັດທະນຳດັື່ງກ່ຳວ ຈື່ງມີນັກລົງທນຕ່ຳງປະເທດທີື່ຖອນຕົວອອກຈຳກຫຳຍໆປະເທດທີື່ກຳລັງພັດທະນຳ, ໃນອຳນຳຄົດຂ່ຳງໜ້ຳ
ເມືື່ອລັດຖະບຳນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີຈ
ື່ ະຫຼຸດອັດຕຳດອກເບ້ຍຂອງສະກຸນເງິນທ້ອງຖີື່ນລົງ, ໃນນີຈ
ໍ້ ະເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນທ້ອງຖີື່ນອ່ອນຄ່ຳລົງໄປອີກ.
ກຳນພັດທະນຳຂອງທຸລະກິດກຳນເງິນ ແລະ ທຸລະກິດທີື່ບື່ແມູ່ນກຳນເງິນ ຈະສົງື່ ຜົນກະທົບຕື່ອັດຕຳວະພຳບຄ່ອງ. (ເບິື່ງຂໍ້ທີ 6).

In credit risk the term vintage means the production of one month of new credits. If you follow the individual vintages of
the various months a far quicker insight is achieved in deterioration of the credit portfolio.
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5.

ກຳນວິເຄຳະຕຳມ ສະຖຳນະກຳນ

ຈະເປັນ ແນວໃດ… .. ຖ້ ຳ (ຕົວຢູ່ ຳງ).
ໃນສະຖຳນະກຳນ "ຈະເປັນແນວໃດ ... ຖ້ຳ", ເຫດກຳນຄວຳມສ່ຽງທີື່ແນູ່ນອນອຳດຈະຖືກອະທິບຳຍ ເຊິື່ງສົື່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວຳມ
ສ່ຽງອືນ
ື່ ໆເຊັື່ນ: ຄວຳມສ່ຽງທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ (ເຊັນ
ື່ ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນປູ່ອຍສິນເຊືອ
ື່ , ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງ, ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນຄວຳມ
ສຳມຳດໃນກຳນຊຳລະໜີໍ້) ຫືຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນກຳນເງິນທີື່ບື່ແມູ່ນກຳນເງິນ (ເຊັື່ນວ່ຳພະນັກງຳນບື່ມຂ
ີ ໍ້ມນ - ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີກຳນສືື່ສຳນ (ICT),
ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນຊືື່ສຽງ).
ກຳນວິເຄຳະຕຳມສະຖຳນະກຳນແມູ່ນອີງໃສູ່ເຫດກຳນທີື່ເກີດຈຳກ:
• ຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
• ບຸ ກ ຄົ ນ ທີື່ 3 / ຜສ
ູ່ ະໜອງ
• ເຫດກຳນເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ
• ເຫດກຳນກຳນເມືອງ / ປະຕິກິລິຍຳຂອງປະຊຳຊົນ
ເບິງື່ ຕົວຢູ່ຳງ ຂ້ຳງລຸູ່ມນີໍ້:
ຜທ
ູ່ ີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ:
- ລກຄ້ຳ / ພະນັກງຳນ ເຈັບປູ່ວຍ ແລະ ບສ
ື່ ຳມຳດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນເວລຳດົນນຳນ
- ລກຄ້ຳບື່ສຳມຳດຈ່ຳຍຄືນ, PAR ຈະເພີື່ມຂໍ້ນ x%
- ປະຊຳຊົນແຮູ່ກັນມຳ ຖອນເງິນ ຈຳກບັນຊີເງິນຝຳກປະຢັດ ແລະ ບັນຊີເງິນຝຳກ
- ພະນັກງຳນບື່ຕ້ອງກຳນທີື່ຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນພືໍ້ນທີື່ທີື່ແອອັດ ຫລື ມີຜຕ
ູ່ ິດເຊືອ
ໍ້ , ສີງື່ ນີໍ້ຈະເຮັດໃຫ້ລກຄ້ຳມີຄວຳມຕ້ອງກຳນເຂົໍ້ຳໄປໃຊ້ບລິກຳນຢູ່
ສຳຂຳ
- ຜູ່ໃຫ້ທນກື່ບື່ໃຫ້ຕື່ສັນຍຳກ້ຢືມສະບັບໃຫມ່ ຫີ ຖອນເງີນກ້ຄືນ
- ລັດຖະບຳນຕັດສິນໃຈປິດປະເທດ (ເຊັື່ນ:ປະເທດຈີນ, ບຳງປະເທດຢູ່ເອີຣົບ, ເຊັື່ນດຽວກັນກັບປະເທດທີື່ ກຳລັງພັດທະນຳເຊັື່ນ: ຟີ
ລິບປິນ, ເອວສະວຳດ, ບຳງປະເທດຢູ່ອຳຟຣິກຳ, ອິນເດຍ, ແລະ ອືື່ນໆ)
- ກຳນຝຳກເງິນທີື່ຢູ່ທະນຳຄຳນ : ພວກເຂົຳມີສະພຳບຄ່ອງພຽງພບື່? ຫື ພວກເຂົຳສຳມຳດແຊູ່ເງິນຝຳກໄວ້ໄດ້ບື່?
- ກຳນຖອນເງິນຢູ່ທະນຳຄຳນ: ບວ
ື່ ່ຳ ທະນຳຄຳນຈະກຳນົດສຳລັບກຳນຖອນເງິນສົດ?
ບຸກຄົນ ທີສຳມ:
- ລ ະ ບົ ບ ເຄືອຂ່ຳຍໂທລະສັບ ມືຖືບື່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ເປັນ x ຊົື່ວໂມງ / ມືໍ້
- ລ ະ ບົ ບ ເຄືອຂ່ຳຍອິນເຕີເນັດບື່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ເປັນ x ຊົື່ວໂມງ / ມືໍ້
- ລ ະ ບົ ບ ພະລັງງຳນບື່ສຳມຳດໃຊ້ໄດ້ເປັນ x ຊົື່ວໂມງ / ມືໍ້
- ຜູ່ໃຫ້ບລິກຳນດ້ຳນໄອທີ ຫລຸດຜ່ອນກຳນໃຫ້ບລິກຳນ ຫື ຢຸດກິດຈະກຳນ
- ລະບົບພືໍ້ນຖຳນໂຄງລ່ຳງ/ສີື່ງອຳນວຍຄວຳມສະ ດວກທີື່ຈຳເປັນເປູ່ເພເສຍຫຳຍ (ພະລັງງຳນ,ກຳນຄົມມະນຳຄົມ, ແລະ ອືື່ນໆ)
ເຫດກຳນເສດຖະກິດມະຫຳພຳກ
- ກຳນຂືໍ້ນ/ລົງຂອງອັດຕຳດອກເບ້ຍ
- ຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳແລກປູ່ຽນ FX: ກຳນອ່ອນຕົວລົງຂອງສະກຸນເງິນທ້ອງຖິື່ນ
- ກຳນຂັບເຄືອ
ື່ ນທີຊ
ື່ ້ຳລົງຂອງລະບົບສິນຄ້ຳ / ວັດຖຸດບ
ິ ສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ສະຖຳບັນ / ສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ທຸລະກິດຂອງລກຄ້ຳ
- ກຳນເຮັດທຸລະກຳທຳງກຳນເງິນຊ້ຳລົງ
- ຜູ່ໃຫ້ບລິກຳນກິດຈະກຳທີື່ສຳຄັນຈຳກພຳຍນອກບື່ມີ(ເຊັນ
ື່ : ໄອທີ)
ເຫດກຳນທຳງກຳນເມືອງ / ປະຕິກິລິຍຳຂອງປະຊຳຊົນ:
- ກຳນສໍ້ໂກງ, ກຳນສໍ້ລຳດບັງຫວງ
- ຄວຳມບສ
ື່ ະຫງົບທຳງກຳນເມືອງ / ຜປ
ູ່ ະທ້ວງ / ກຳນກຄ
ື່ ວຳມວຸນ
້ ວຳຍ / ກຳນປິດລ້ອມ
- ກຳນໂຈນລະກຳ, ກຳນປຸ້ນຈີໍ້
- ຄວຳມອົດຢຳກ
- ນັກກຳນເມືອງສົື່ງເສີມກຳນເຄືື່ອນໄຫວ “ບື່ຈ່ຳຍເງິນ”.
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6.

ກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງ

ກຳນຮັກສຳລະດັບສະພຳບຄ່ອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີື່ມີປະສິດທິພຳບພຽງພ ແມູ່ນເປັນປັດໃຈຫັກຂອງກຳນສືບຕື່ດຳເນີນທຸລະກິດ.
ຖ້ ຳ ບື່ ໄ ດ້ ເ ຮັດ ກຳນວິ ເຄຳະແບບເຕັ ມ ຮບແບບ ຄື ດັື່ ງ ທີື່ ກ່ ຳ ວມຳ ແລະ ກຳນວິ ເ ຄຳະອີ ງຕຳມສະຖຳນະກຳນທີື່ ກ່ ຳ ວມຳຂ້ ຳ ງເທິ ງນັໍ້ ນ , ມັ ນ ຈະມີ ຜົນ
ທີື່ ສ ຳຄັ ນ ທຳງດ້ ຳ ນກຳນເງິ ນ ທີື່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ສະຖຳນະກຳນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ :
1.
ກຳນເພີື່ມຂືໍ້ນ PAR, ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ແມູ່ນ
2.
ປັນຫຳສະພຳບຄ່ອງ, ຜົນໄດ້ຮັບແມູ່ນ
3.
ປັນຫຳກຳນຊຳລະໜີໍ້, ຜົນໄດ້ຮັບແມູ່ນ
4.
ກຳນລະເມີດສັນຍຳ / ຂໍ້ກຳນົດດ້ຳນກົດລະບຽບ, ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ແມູ່ນ
5.
ກຳນລົໍ້ມລະລຳຍ
ມັນເປັນສິງື່ ສຳຄັນໃນກຳນຈັດກຳນສະພຳບຄ່ອງກ່ອນທີື່ມັນຈະຊ້ຳເກີນໄປ. ບັນຫຳດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງຈະແຈ້ງເຕືອນທຸກພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ນັນ
ໍ້ ຈະສົງື່ ຜົນໃຫ້ກຳນກະທຳຈຳກຝູ່ຳຍພວກເຂົຳພະຍຳຍຳມປ້ອງກັນບັນຫຳຕ່ຳງໆໃນຕອນທ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ , ສິື່ງນີໍ້ຈະຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີສ່ວນທີື່ເຫືອຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງເຫດກຳນທີື່ສນ
ິໍ້ ສຸດລົງໃນກຳນລົໍ້ມລະລຳຍ.
ສະຖຳນະກຳນທັງໝົດທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງນັໍ້ນຈະສົື່ງຜົນກະທົບທຳງລົບຕື່ລະບົບກຳນເງິນ, ມັນຈະສົື່ງຜົນກະທົບທຳງລົບຕື່ລຳຍຮັບ, ລຳຍຈ່ຳຍ
ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ອຳດຈະເກີດຂືນ
ໍ້ ກັບສະພຳບຄ່ອງ (ຜົນກະທົບທຳງອ້ອມ). ແຕູ່ສະພຳບຄ່ອງແມູ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງໃນເວລຳທີື່ຕົວຢູ່ຳງ
ລກຄ້ຳຜີດນັດຫຳຍຂືໍ້ນ ແລະ/ຫື ຖອນເງິນທ້ອນຂອງພວກເຂົຳຢູ່ຳງຫວງຫຳຍ ຫື ຂຳດເງິນທນທີຈ
ື່ ະປູ່ອຍກ້
ນີໍ້ຫມຳຍຄວຳມວ່ຳຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງກຳນວິເຄຳະສະຖຳນະກຳນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນອະທິບຳຍຕຳມສະພຳບຄ່ອງ, ຊື່ງຫມຳຍເຖີງກຳນທົດສອບຄວຳມ
ກົດດັນ.
ກຳນທົດສອບຄວຳມກົດດັນແມູ່ນໃຊ້ເພືອ
ື່ ທົດສອບຄວຳມຕ້ຳນທຳນຂອງ FSP ຕື່ກັບສະຖຳນະກຳນທຳງກຳນເງິນທີື່ບດ
ື່ ີ. ຜົນສະທ້ອນຂອງ
ສະຖຳນະກຳນຕ່ຳງໆ ສຳມຳດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນສະພຳບຄ່ອງໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
ດັື່ງນັນ
ໍ້ , ຕົວຢູ່ຳງ ຖ້ຳ PAR ເພີື່ມຂືໍ້ນເຖິງ x%, ກຳນສໂໍ້ ກງເພີມ
ື່ ຂືໍ້ນໂດຍ y% ແລະ ເງິນຕຳທ້ອງຖິື່ນອ່ອນຄ່ຳລົງ ໂດຍ z% ມັນໝຳຍ ຄວຳມວ່ຳ
ແນວໃດກັບສະພຳບຄ່ອງໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
ບົດລຳຍງຳນ Gap ດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງແມູ່ນເຄືື່ອງມືໃນກຳນ ຈຳລອງສະຖຳນະກຳນຕ່ຳງໆ ແລະ ເພືື່ອເບິື່ງຜົນກະທົບທີື່ມີຕື່ສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ຊ່ອງ
ຫວ່ຳງຂອງສະພຳບຄ່ອງໃນແຕູ່ລະໄລຍະ.
ໂດຍກຳນປູ່ຽນແປງຕົວແປໃນບົດລຳຍງຳນGapອີງຕຳມກຳນວິເຄຳະ (ສະຖຳນະກຳນ), ຜົນກະທົບຂອງສະພຳບຄ່ອງແລະຊ່ອງຫວ່ຳງຂອງສະພຳບ
ຄ່ອງສຳມຳດຖືກວິເຄຳະໄດ້.
ມຳດຕະກຳນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່ຳງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ທີຍ
ື່ ອມຮັບໄດ້ໂດຍກຳນຫຼຸດຜ່ອນລຳຍຈ່ຳຍ
ແລະ ເລືື່ອນກຳນລົງທືນ ແລະ ເພີື່ມອັດຕຳເງິນເຟີໍ້, ເຊັື່ນ: ໂດຍໄດ້ຮບ
ັ ກຳນສະໜັບສະໜນ/ ຊ່ວຍເຫືອລ້ຳ/ ເງິນກຈ
້ ຳກຜູ່ໃຫ້ກ້ສຳກົນ ແລະ NGO.
ມີກຳນພິມເຜີຍແຜູ່ CGAP ທີື່ດີຫຳຍເຊິງື່ ພັນລະນຳເຖິງວິທີກຳນ/ ເຄືື່ອງມືຂອງກຳນລຳຍງຳນຊ່ອງຫວ່ຳງດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງແລະກ່ຽວກັບອັດຕຳສ່ວນ
ສະພຳບຄ່ອງ. ພ້ອມກັນນັໍ້ນ, ວິທີກຳນ / ເຄືື່ອງມື ສຳ ລັບຄວຳມສ່ຽງດ້ຳນອັດຕຳດອກເບ້ຍ (ແລະກຳນລຳຍງຳນຊ່ອງຫວ່ຳງ) ແລະ ຄວຳມສ່ຽງ FX
ແມູ່ນໄດ້ຖືກອະທິບຳຍ5.

_____________________________
_
5

https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Asset-and-Liability-Management-for-Deposit-TakingMicrofinance-Institutions-Jun-2009.pdf
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7.

ບົ ດ ສະຫລຸບຄຳແນະນຳໃນກຳນປະເມີນຄວຳມສຳຄັນ
•

ອົງກຳນຈັດຕັໍ້ງ

ຈັດຕັໍ້ງຄະນະກຳມະກຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ, ແຕູ່ງຕັໍ້ງຜຈ
ູ່ ັດກຳນຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດ
ກຳນ ແລະ ຜູ່ຈັດກຳນດ້ຳນກຳນສືື່ສຳນ (ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້).

•
•

ກຳນົດພະນັກງຳນຄົນສຳຄັນ.
ປັບປຸງແຜນກຳນນຳພຳເພືື່ອຄວຳມຕື່ເນືື່ອງໃນກລະນີທີື່ບື່ມີຜທ
ູ່ ີື່ມີອຳນຳດໃນກຳນຕັດສິນໃຈ ແລະ ຜູ່
ບລິຫຳນທີື່ສຳຄັນ.

•

ຕ້ອງແນູ່ໃຈວ່ຳທ່ຳນມີຂໍ້ມນລຳຍລະອຽດສຳລັບກຳນຕິດຕື່ເຊັື່ນ: ອັບເດດ (ເບີໂທລະສັບ, ທີື່ຢູ່) ຂອງ
ພະນັກງຳນທຸກຄົນ, ອັບເດດລຳຍຊືື່ໂທລະສັບຂອງກຸູ່ມຜູ່ນຳພຳຢູ່ສະຖຳບັນ.

•
•

ສັງລວມຂໍ້ມນຕິດຕື່ຂອງຜມ
ູ່ ີສ່ວນຮ່ວມ ທັງຫມົດ ແລະ ຜໃູ່ ຫ້ບລິກຳນດ້ຳນສຸຂະພຳບ.
ອອກບັດໃສູ່ກະເປົຳເງິນພ້ອມລຳຍລະອຽດຕິດຕື່ທີື່ສຳຄັນໃຫ້ສະມຳຊິກຂອງຄະນະກຳມະກຳນ
ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດກຳນ.

•
•

ການວິເຄາະ

ເຮັດກຳນວິເຄຳະກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ ທີື່ສຳຄັນ (ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້).
ເຮັດກຳນວິເຄຳະຜມ
ູ່ ີສ່ວນຮ່ວມ ລວມໄປເຖິງ ກຳນວິເຄຳະຄວຳມເພິື່ງພໃຈຂອງບຸກຄົນທີື່3
(ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້).

•

ເຮັດກຳນວິເຄຳະສະຖຳນະກຳນ, ໃຊ້ມຳດຕະກຳນທີື່ຈຳເປັນ (ເບີື່ງກ່ອນໜ້ຳນີໍ້).

•

ສີື່ງສຳຄັນສຳລັບກຳນດຳເນີນທຸລະກິດ: ເຮັດກຳນວິເຄຳະສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ກຳນທົດສອບຄວຳມກົດ
ດັນ.ດຳເນີນກຳນທີື່ເໝຳະສົມ (ເບີື່ງມຳດຕະກຳນ).

ແຜນ BCP

•

ສ້ຳງແຜນກຳນສືບຕື່ທຸລະກິດ ແລະ ແຜນກຳນສືື່ສຳນ ໂດຍອີງໃສູ່ດັື່ງນີໍ້:
o ກຳນປະຕິບັດດັື່ງທີື່ສະແດງຢູ່ດ້ຳນລຸູ່ມ
o ກຳນປະຕິບັດເພີື່ມເຕີມໂດຍອີງຕຳມກຳນວິເຄຳະດັື່ງທີື່ສະແດງໄວ້ຢູ່ຂ້ຳງເທິງ
o ສືື່ສຳນໃຫ້ທັນເວລຳ ແລະ ເປີດເຜີຍ, ທັງພຳຍໃນ ແລະ ພຳຍນອກກັບຜມ
ູ່ ີສ່ວນຮ່ວມຕ່ຳງໆ

ຄວາມໄວແມູ່ນສິີ່ງທີີ່ສາຄັນທີີ່ສຸດໃນສະຖານະການວິກິດ, ທຸກໆມັ້ມີຄ່າ!
ສກສຳ ແລະ ເລືອກ ສິື່ງທີື່ເຫມຳະສົມສຳລັບທ່ຳນ ໃນໄລຍະນີໍ້ ເລີື່ມຕົໍ້ນດ້ວຍກຳນສ້ຳງແຜນ ແລະ ຢູ່ຳ
ພະຍຳຍຳມໃຫ້ ສຳເລັດໃນຕອນນີໍ້, ມັນຈະໃຊ້ເວລຳຫຳຍເກີນໄປ, ທ່ຳນສຳມຳດປັບແກ້ໄດ້ໃນພຳຍຫັງ.
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ພຳກທີ II - ມຳດຕະກຳນສຳລັບ ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກດ
ິ ກຳນ ແລະ ແຜນກຳນດຳເນີນ
ທຸລະກິດຕື່.

ມາດຕະການ ສາລັບ ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂວິກິດ
ການ ແລະ ແຜນການດາເນີນທຸລະກິດຕີ່
ພະນັກງານ
ທຸລະກິດ
ການເຂົັ້າເຖິງຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນ (IT, ສະຖານທີີ່, ສີີ່ງອານວຍຄວາມ
ສະດວກ)
o ນະໂຍບາຍ
o ລກຄ້າ
o ຜູ່ໃຫ້ທຶນ/ ກົດລະບຽບ / ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະ
ພາກ
o
o
o
o
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ພະນັກງຳນ

•

ສືບຕື່ຝກອົບຮົມສ້ຳງຈິດສຳນກ: ໃຊ້ສືື່ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ຫຳຍເທົື່ຳທີື່ເປັນໄປໄດ້

•

ແນະນຳພະນັກງຳນ ໃຊ້ມຳດຕະກຳນດ້ຳນສຸຂະອະນຳໄມທີື່ຖືກຕ້ອງ (ເບິື່ງລຳຍລະອຽດໃນເອກະ
ສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1).

•

ຊຸກຍໃ້ ຫ້ພະນັກງຳນຫລີກລ່ຽງຄົນກຸູ່ມໃຫຍ່, ກຳນພົບປະທຳງສັງຄົມ, ກຳນຊຸມນຸມຂອງຄົນຈຳນວນ
ຫລຳຍ / ສະຖຳນທີື່ທີື່ແອອັດ (ຕະຫລຳດ, ໂຮງຮບເງົຳ, ສະຖຳນທີື່ທຳງສຳສະໜຳ, ສະຖຳນີຕ່ຳງໆ,
ບ່ອນຈອດລົດເມ, ສະຖຳນທີື່ສຳທຳລະນະ) ແລະ ກຳນຂົນສົື່ງສຳທຳລະນະ.

•

ພະນັກງຳນທີື່ມີເງືື່ອນໄຂ ຄວຳມສ່ຽງ ແລະ ມີສຸຂະພຳບອ່ອນແອ ແມູ່ນຈະຖືກຮ້ອງຂໃຫ້ເຮັດວຽກ
ຈຳກເຮືອນ. ພະນັກງຳນທີື່ເປັນໄຂ້ ແລະ/ຫື ອຳກຳນອືື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Covid-19 ຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ,
ລຳຍງຳນຕື່ຝູ່ຳຍບຸກຄະລຳກອນ.

•

ພິຈຳລະນຳເຕັກນິກຕ່ຳງໆໃນກຳນຮັກສຳ ຫື ປັບປຸງຂວັນກຳລັງໃຈຂອງຂອງພະນັກງຳນ (ເບິື່ງບົດ
ບັນທກຂອງອົງກຳນອຳນຳໄມໂລກ ວ່ຳດ້ວຍກຳນຮັບມືກັບຄວຳມກົດດັນໃນໄລຍະກຳນລະບຳດຂອງ
2019-nCoV) ແລະ ສ້ຳງແຜນກຳນສືື່ສຳນພຳຍໃນ ເພືື່ອຈັດກຳນຄວຳມຢ້ຳນກົວ ແລະ ຄວຳມແຕກ
ຕືື່ນ.

•

ເບິື່ງແຍງກຳນສຳຮອງຂໍ້ມນພະນັກງຳນຫັກ,

ກຳນແລກປູ່ຽນຄວຳມຮ້ລະຫວ່ຳງຜູ່ຮັບຜິດຊອບຫລັກ

ແລະ ຮອງ; ບື່ແບູ່ງປັນພືໍ້ນທີື່ເຮັດວຽກເພືື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັນ.
•

ພິຈຳລະນຳ ຮັກສຳ ແລະ ແມ້ແຕູ່ຈ່ຳຍເງິນພິເສດໃຫ້ພະນັກງຳນໃນສະພຳບກຳນທີື່ຫຍຸ້ງຍຳກ ແລະ
ເພືື່ອຮັກສຳຄວຳມຈົງຮັກພັກດີ ຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳ (ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້).

•

ຝູ່ຳຍບຸກຕະລຳກອນຕ້ອງພິຈຳລະນຳຄືນຄວຳມອຳດສຳມຳດ ດັດປັບຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ. ສຳລັບ
ພະນັກງຳນທີື່ລຳພັກ ແລະ ບື່ມຳກຳນ ທີື່ຈະບື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕື່ກຳນດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ຳງຕື່ເນືື່ອງ, ໃຫ້
ພວກເຂົຳພັກວຽກທຳງບລິຫຳນໃຫ້ໄວເທົື່ຳທີື່ຈະໄວໄດ້.

•

ພິຈຳລະນຳກຳນເຮັດວຽກເປັນກະ (ທີມ A, ທີມ B) ສຳລັບຜທ
ູ່ ີື່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຳຄຳນ
ສຳນັກງຳນ; ຈັດຕຳຕະລຳງໃຫ້ພະນັກງຳນທີື່ສຳມຳດຮັບຜິດຊອບໄດ້ຫຳຍໜ້ຳວຽກ

•
•
•
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ກຳນສ້ຳງ ຫື ປັບປຸງນະໂຍບຳຍ "ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ. ທີື່ຕັດສິນໃຈໂດຍກຳນຜູ່ບລິຫຳນ. ກຽມພ້ອມທີື່
ຈະນຳໄປໃຊ້ກັບພະນັກງຳນທຸກຄົນໃນກລະນີມີກຳນປິດປະເທດ ບຳງສ່ວນ ຫື ທັງຫມົດ.
ຕິດຕຳມກວດກຳ ຈຳນວນພະນັກງຳນທີື່ເຮັດວຽກຈຳກບ້ຳນ ແລະ ພະນັກງຳນທີື່ຖືກລຳຍງຳນວ່ຳເຈັບ
ປູ່ວຍ.
ໃນກລະນີທີື່ພະນັກງຳນຕິດເຊືໍ້ອ, ສະຖຳນທີື່ ເຮັດວຽກຂອງລຳວຈະຖືກຂ້ຳເຊືໍ້ອ. ລວມ ທັງ
ພະນັກງຳນ ແລະ ລກຄ້ຳທຸກຄົນທີື່ມີກຳນຕິດຕື່ກັບລຳວ ຫລື ຈະຖືກກັກຕົວ ແລະ ຢູ່ຳງໜ້ອຍສຸດ
ຂອງກຳນບລິກຳນຈະຖືກເບີື່ງຄືນ.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2
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ທຸລະກິດ

• ຢຸດກຳນດຳເນີນກິດຈະກຳ
• ຢຸດກິດຈະກຳກຳນຊືໍ້ຂອງລກຄ້ຳ
•

•
•
•
•
•
•
•

ການເຂົັ້າເຖິງ
ຫ້ອງການ

•
•
•

•
•

ກຳນົດບຸລິມະສິດ ແລະ ກຳນຍົກເວັໍ້ນ (ລກຄ້ຳ, ປະເພດທຸລະກິດ, ເຂດແດນ, ສຳຂຳແລະອືື່ນໆ) ຖ້ຳ
ສກຈມີຄວຳມສຳມຳດ ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນທີື່ຈະສືບຕື່ກຳນປູ່ອຍສິນເຊືື່ອ, ກຳນເອົຳໃຈໃສູ່ເປັນ
ພິເສດ ແມູ່ນກຳນປູ່ອຍເງິນກ້ໃຫ້ແກູ່ວົງຈອນຂອງກະສິກຳ ເຊີື່ງມັນໄດ້ເລີື່ມເກີດຂືໍ້ນແລ້ວຢູ່ຫຳຍທີື່
ສຸດ ແມູ່ນປະເທດທີື່ກຳລັງພັດທະນຳ
ອີງຕຳມຄວຳມກົດດັນດ້ຳນສະພຳບຄ່ອງ: ຫຼຸດຜ່ອນລຳຍຈ່ຳຍ ແລະ ກຳນລົງທືນທີື່ບື່ຮີບດ່ວນ, ຂ
ຄວຳມຊ່ວຍເຫລືອທຳງດ້ຳນກຳນເງິນ / ເງິນທນເພີື່ມເຕີມ (ເບີື່ງຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມຂ້ຳງລຸູ່ມນີໍ້)
ຮັກສຳກຳນຕິດຕື່ພົວພັນກັບທະນຳຄຳນຢູ່ຳງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຮັດກຳນປະເມີນ ສະພຳບຄ່ອງຂອງຕົນ
ເອງ ເພືື່ອປະເມີນວ່ຳເງິນຝຳກທີື່ເກັບໄວ້ໃນທະນຳຄຳນ ແມູ່ນມີສະພຳບຄ່ອງພຽງພ ຫື ບື່
ສົື່ງເສີມກຳນນຳໃຊ້ລະບົບກຳນຊຳລະຜ່ຳນມືຖື.
ກຳນົດແນວທຳງ ຫື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫຳໃຫມ່ໆ ທຳງດ້ຳນໄອທີ ທີື່ສຳມຳດໃຊ້ ສຳລັບລກຄ້ຳແລະ
ພະນັກງຳນ.
ຢຸດກິດຈະກຳທີື່ບື່ສຳຄັນເຊັື່ນ: ກຳນຝກອົບຮົມ, ກຳນປະຊຸມສ້ຳງທີມ ແລະ ອືື່ນໆ. ສົື່ງເສີມກຳນ
ຮຽນຮ້ຜ່ຳນລະບົບອອນລຳຍ e-learning ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້.
ຖ້ຳຈຳເປັນຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມ ແມູ່ນຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມທຳງອອນລຳຍ ວິດີໂອ
ຄອນເຟີເລັໍ້ນ ເທົື່ຳນັໍ້ນ.
ຢຸດກຳນເດີນທຳງ

ຈຳກັດບັນດຳແຂກທີື່ຈະເຂົໍ້ຳມຳຢ້ຽມຢຳມທີື່ຫ້ອງກຳນ ຍົກເວັໍ້ນແຕູ່ມີຄວຳມ ຈຳເປັນແທ້ໆ.
ຂຄວຳມຮ່ວມມືກັບລກຄ້ຳໃນກຳນເຮັດທຸລະກຳຜ່ຳນມືຖື
ໃຫ້ຫຳຍເທົື່ຳທີື່ເປັນໄປໄດ້
(ແລະ
ສຳມຳດນຳໃຊ້ໄດ້)
ທຸກໆກຳນປະຊຸມທີື່ປະເຊີນຫນ້ຳກັບຜມ
ູ່ ຳຢ້ຽມຢຳມທີື່ເຂົໍ້ຳມຳໃນພືໍ້ນທີື່ດຽວກັນ (ຖ້ຳຮີບດ່ວນ) ໃຫ້
ຈຳກັດສະເພຳະຫ້ອງປະຊຸມຊັໍ້ນລຸູ່ມ;
ປະຕິເສດກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງ
ສຳລັບແຂກທີື່ບື່ໄດ້ຂເຂົໍ້ຳມຳໃນ
ອຳຄຳນ. ບັນທກປະຫວັດກຳນເຂົໍ້ຳອອກຂອງຜມ
ູ່ ຳຢ້ຽມຢຳມ.
ຢຸດກຳນສະໜັບສະໜຸນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ ລວມໄປເຖິງ ກຳນຊ່ວຍເຫືອຈຳກອຳສຳສະໝັກ
ໃນກລະນີລກຄ້ຳຍັງສຳມຳດເຂົໍ້ຳມຳໃຊ້ບລິກຳນທີື່ສຳຂຳໄດ້:
o ອະນຸຍຳດໃຫ້ມີລກຄ້ຳພຳຍໃນຈຳນວນຈຳກັດ; ຮັກສຳໄລຍະຫ່ຳງທີື່ເໝຳະສົມລະຫວ່ຳງ
ເຂົຳເຈົໍ້ຳ (ລວມທັງກຳນົດຈຸດຢືນລຖ້ຳ)
o ຈັດຕັໍ້ງກຳນ ວັດແທກອຸນຫະພມຢູ່ທຳງເຂົໍ້ຳຂອງຫ້ອງກຳນ ແລະ ຫ້ອງກຳນສຳຂຳ. ຖ້ຳ
ລກຄ້ຳມີໄຂ້ຈະບື່ໃຫ້ເຂົໍ້ຳໄປໃນຫ້ອງກຳນ
o ຕິດຕັໍ້ງຈຸດສຳລັບໃຫ້ລກຄ້ຳລ້ຳງມື ດ້ວຍນໍ້ຳ ແລະ ສະບ ຫື ນໍ້ຳເຫົໍ້ຳຖມືເຊັດຂ້ຳເຊືໍ້ອຢູ່
ບ່ອນທຳງເຂົໍ້ຳປະຕ
o ຂຄວຳມຮ່ວມມືກັບລກຄ້ຳໃຫ້ລ້ຳງມືທຸກຄັໍ້ງດ້ວຍສະບ ຫື ເຊັດມືດ້ວຍນໍ້ຳເຫົໍ້ຳ

According to the advice of WHO it is not fully reliable as symptoms of fever only show up after a couple of days after
being infected, see appendix 2
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ຊັບພະຍຳກອນ

(IT,

ສະຖຳນທີື່,

•

ສີື່ງອຳນວຍຄວຳມ

•

ສະດວກ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ເພີື່ມມຳດຕະກຳນສຸຂະອະນຳໄມ (ທຳຄວຳມສະອຳດ / ຂ້ຳເຊືໍ້ອຫ້ອງກຳນຕ່ຳງໆຕຳມປົກກະຕິ ໝັື່ນ
ເຮັດຄວຳມສະອຳດຢູ່ເລືໍ້ອຍໆ).
ຈັດແຈງຫ້ອງກຳນສຳຮອງເພືື່ອເຮັດວຽກໃນກລະນີທີື່ສຳນັກງຳນໃຫຍ່ບື່ສຳມຳດບລິກຳນໄດ້ອີກຕື່ໄປ
ຈັດແຈງແລະທົດສອບ (!) ICT / MIS ມຳດຕະກຳນຄວຳມຕື່ເນືື່ອງ (ກຳນສຳຮອງຂໍ້ມນ, UPS*,
ເຄືື່ອງປັື່ນໄຟທີື່ມີໄຟພຽງພ).
ຈັດແຈງສິື່ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກຕ່ຳງໆ ໃນກຳນເຮັດວຽກຈຳກເຮືອນ (ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກຂອງ
ບລິສັດ, ກຳນເຊືື່ອມຕື່ VPN, ໂທລະສັບມືຖື) ແລະ ທົດສອບ (!) ກັບພະນັກງຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ທົດສອບອຸປະກອນກຳນປະຊຸມທຳງວິດີໂອ.
ສ້ຳງສິື່ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຊຳລະຜ່ຳນມືຖື. ສ້ຳງກຳນຮ່ວມມື.
ຊືໍ້ສິື່ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພທີື່ພຽງພເຊັື່ນ: ເຈວລ້ຳງມື, ຖົງມື
ທຳງກຳນແພດ, ສະບແລະ/ຫືເຫົໍ້ຳ. ເຈ້ຍອຳນຳໄມ ສຳລັບທຳຄວຳມສະອຳດ.
ຮັບປະກັນຄວຳມພ້ອມຂອງເຄືື່ອງໃຊ້ຫ້ອງກຳນທີື່ສຳຄັນ (ເຄືື່ອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງກຳນ).
ຈັດແຈງກຳນປ້ອງກັນ ສຳລັບພະນັກງຳນຕຳແໜູ່ງຝຳກຖອນເຊັື່ນ: ແຜູ່ນພລຳສຕິກໃສ ຫລື ແກ້ວໃສ
ເພືື່ອແຍກໂຕອອກຈຳກລກຄ້ຳ.
ຫຼຸດຈຳນວນຄົນທີື່ຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວກັນ, ຮັກສຳໄລຍະຫ່ຳງຢູ່ຳງໜ້ອຍ 1.5 ແມັດຕະຫອດເວລຳ.
ປັບປູ່ຽນເວລຳເປີດບລິກຳນ.
ປິດສຳຂຳໃນເຂດພືໍ້ນທີື່ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ - ຫ້ຳມໃຫ້ພະນັກງຳນເຂົໍ້ຳໄປເຂດພືໍ້ນທີື່ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ.
ເພີື່ມມຳດຕະກຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພ ເພືື່ອປົກປ້ອງພະນັກງຳນແລະຊັບສິນ. ກຳນົດຄວຳມປອດ
ໄພ 24/7.

* UPS: ບ່ອນສະໜອງພະລັງງຳນສຳຮອງ: ປ້ອງກັນກຳນສນເສຍຂອງຂໍ້ມນ ໃນກນີທີື່ໄຟຟ້ຳດັບ

ນະໂຍບຳຍ

•

ກວດກຳ ປະກັນໄພສຳລັບລກຄ້ຳ, ພະນັກງຳນ ແລະ ສະຖຳບັນ ຂອງຕົນເອງ. ກວດກຳປະກັນໄພ
ຂອງສະຖຳບັນ; ຕິດຕຳມກວດກຳກຳນຮຽກຄືນປະກັນໄພຈຳກລກຄ້ຳ.

•

ກວດເບິື່ງສັນຍຳປະກັນສຸຂະພຳບ / ປະກັນຊີວິດຂອງລກຄ້ຳຖ້ຳມີ (ກຳນຄຸ້ມຄອງ, ຂັໍ້ນຕອນກຳນ
ຮຽກຮ້ອງ, ແລະ ອືື່ນໆ) ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຊຳບຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ.

•

ກວດສອບລະບຽບກຳນຂອງ HR ແລະ ເຮັດກຳນດັດແກ້ຕຳມຄວຳມຈຳເປັນ.

15

ລກຄ້າ

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ສືບຕື່ຝກອົບຮົມສ້ຳງຈິດສຳນກ, ນຳໃຊ້ສືື່ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ຫຳຍເທົື່ຳທີື່ເປັນໄປໄດ້ (sms, ຂໍ້
ຄວຳມຂອງ USSD / ວິທະຍຸ / ໂທລະພຳບ). ເບິື່ງເວບໄຊທ໌ຂອງອົງກຳນອະນຳໄມໂລກ WHO
ເປັນຕົວຢູ່ຳງ.
ໃຊ້ເຄືື່ອງມືຊ່ວຍໃນກຳນສືື່ສຳນ (ໂປສເຕີ, ພຳບສຽງ) ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເພືື່ອແຈ້ງ, ເປັນພຳສຳ
ທ້ອງຖິື່ນ.
ກະກຽມສຳລັບກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງລກຄ້ຳແບບໃກ້ຊິດຢູ່ສຳຂຳ ຖ້ຳມີຄວຳມຕ້ອງກຳນ•
ພິຈຳລະນຳ
ໃຫ້ຄວຳມແກູ່ລກຄ້ຳໃນກຳນນຳໃຊ້ ກະເປົຳເງີນອີເລັກໂຕຣນິກ ເພືື່ອຫລີກລ້ຽງກຳນສຳ ຜັດກັບ
ເງິນສົດ.
ພິຈຳລະນຳອອກເງິນກ້ສຸກເສີນ ສຳລັບລກຄ້ຳທີື່ມີຄວຳມຕ້ອງກຳນ (ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້).
ອະນຸຍຳດໃຫ້ຖອນເງິນຈຳກກຳນອອມເງີນແລະເງິນຝຳກ, ເຮັດໃຫ້ງ່ຳຍຂືໍ້ນ; ພິຈຳລະນຳດອກເບ້ຍ
ສຳລັບເງິນຝຳກປະຢັດ / ເງິນຝຳກທີື່ເກັບໄວ້.
ຫຼຸດຜ່ອນ ຫລື ໂຈະກຳນຈ່ຳຍຄືນ / ກຳນຈ່ຳຍດອກເບ້ຍ (ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້).
ປັບໂຄງສ້ຳງສິນເຊືື່ອໃນກລະນີທີື່ຈຳເປັນ(ຖ້ຳເປັນໄປໄດ້).
ສ້ຳງລຳຍກຳນສັບສິນຂອງລກຄ້ຳທີື່ບື່ສະບຳຍ, ຕິດຕຳມສະຖຳນະກຳນ.
ສ້ຳງບ່ອນໃຫ້ຄຳປກສຳຊ່ວຍເຫືອ ສຳລັບລກຄ້ຳເຊັື່ນ: ເປີດສຳຍດ່ວນ.
ສຸມໃສູ່ລກຄ້ຳທີື່ມີຢູ່ແລ້ວດ້ວຍວິທີກຳນທີື່ລກຄ້ຳເປັນສນກຳງໃຈກຳງ.
ພິຈຳລະນຳກຳນຈ່ຳຍຕົໍ້ນທນ ໂດຍບື່ເສຍຄ່ຳ "ວັນພັກຜ່ອນ" ຫືກຳນຢຸດເຊົຳກຳນຈ່ຳຍເງິນ ແລະ ກຳນ
ຍົກເວັໍ້ນຄ່ຳ ທຳນຽມຈ່ຳຍຊ້ຳ.
ພິຈຳລະນຳກຳນກ້ຄືນ / ກຳນກ້ຢືມເງິນສຸກເສີນ ຫື ກຳນຂະຫຍຳຍຂອງເງິນທນຫມຸນວຽນ.
ພິຈຳລະນຳອັດຕຳພິເສດທີື່ນຳໃຊ້ກັບເງິນກ້ໃນຂະແໜງເສດຖະກິດຫັກທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ສະເໜີ ກຳນບລິກຳນເສີມອືື່ນໆ (ມຳດຕະກຳນຄວຳມປອດໄພ ແລະອືື່ນໆ). ມີສະຕີ ວ່ຳລກຄ້ຳສ່ວນ
ຫລຳຍແມູ່ນໃຊ້ເງິນສົດ. ພະຍຳຍຳມຈັດລະບຽບກຳນເຂົໍ້ຳເຖິງຊ່ອງທຳງດິຈິຕອນເພືື່ອສ້ຳງຄວຳມສະ
ດວກທຳງສັງຄົມ.
ສືື່ສຳນຢູ່ຳງມີແບບແຜນກັບລກຄ້ຳ, ອະທິບຳຍມຳດຕະກຳນທີື່ໄດ້ຖືກນຳມຳໃຊ້ ແລະ ກຳນກະທຳທີື່
ໄດ້ວຳງແຜນໄວ້. ຮັບຟັງຄວຳມກັງວົນຂອງພວກເຂົຳ.
ເຕື ອນລກຄ້ຳ ຕື່ກັບກຳນສໍ້ໂ ກງແລະກຳນຫລອກລວງທີື່ຈະເກີ ດຂືໍ້ ນ.
ເຕື ອນໄພກັ ບຂ່ ຳວລື / ຂ່ ຳ ວສຳນຫລອກລວງ (ເບິື່ງເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 2).
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ຜູ່ໃຫ້ທຶນ/ ກົດ

•

ລະບຽບ / ສະມາຄົມ

•

ການເງິນຈຸລະພາກ

•

•
•
•
•
•

ແຈ້ງໃຫ້ຜມ
ູ່ ີສ່ວນຮ່ວມ ຊຳບກ່ຽວກັບສະຖຳນະກຳນ ແລະ ມຳດຕະກຳນໃໝູ່ ທີື່ໄດ້ປະຕິບັດ.
ຈຳກກຳນວິເຄຳະໂດຍອີງໃສູ່ສະພຳບຄ່ອງ ແລະ ກຳນທົດສອບຄວຳມກົດດັນດ້ຳນສະພຳບ
ຄ່ອງ, ມັນເປັນສິື່ງສຳ ຄັນທີື່ຈະຕ້ອງຂຄວຳມຊ່ວຍເຫືອດ້ຳນກຳນເງິນໃຫ້ ທັນເວລຳຈຳກຜູ່
ສະໜັບສະໜນ, ນັກລົງທືນ, ອົງກຳນຕ່ຳງໆ, ລັດຖະບຳນ ແລະ ອືື່ນໆ ສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸ
ລະພຳກແຫູ່ງຊຳດ ສຳມຳດມີບົດບຳດສຳຄັນໃນກຳນປະສຳນງຳນ ກຳນຮ້ອງຂກຳນຊ່ວຍເຫືອ
ດ້ຳນກຳນເງິນ.
ຄຳດວ່ຳ ວິໃສທັດດ້ຳນລະບຽບກຳນ ແລະ ມຳດຕະກຳນລະດັບປະເທດ ທີື່ລັດຖະບຳນປະຕິບັດ
ໃຊ້ໃນກຳນພັດທະນຳຢູ່ຳງວ່ອງໄວ. ຈຳເປັນຕ້ອງມີກຳນຕິດຕຳມກວດກຳຢູ່ຳງຕື່ເນືື່ອງ ແລະ ຄວນ
ໄດ້ຮັບກຳນ ອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຈຳກສະມຳຄົມກຳນເງິນຈຸລະພຳກແຫູ່ງຊຳດ. ບັນດຳ ສກຈ
ຄວນຈະໃຊ້ກຳນສະໜັບສະໜຸນຈຳກສະມຳຄົມເພືື່ອທີື່ຈະ:
ປກສຳຫຳລືຢູ່ຳງໃກ້ຊິດ ແລະ ເຈລະຈຳຢູ່ຳງມີແບບແຜນກັບຜູ່ຄຸ້ມຄອງຄວບຄຸມມຳດຕະກຳນ,
ກຳນຍົກເວັໍ້ນຕ່ຳງໆທີື່ຈະອຳດມີຕື່ລກຄ້ຳ ແລະ ສກຈ
ຊອກຫຳວິທີທຳງໃນກຳນເຊົໍ້ຳຫຳສິນເຊືື່ອທີື່ເປັນໄປໄດ້, , ແຫື່ງກ້ຢືມສຸກເສີນ ແລະ ອືື່ນໆ
ຈັດຕັໍ້ງກຳນເຮັດວຽກແບບມີປະສິດທິພຳບສງສຸດ ເພືື່ອທີື່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ
ອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ຫລື ເປັນຜູ່ຊ່ວຍລັດຖະບຳນ ຫລື ຜໃູ່ ຫ້ທນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ ໃນ
ກຳນແຈກຢຳຍເຄືື່ອງຂອງສີື່ງບັນເທົຳທຸກ ໃຫ້ແກູ່ ລກຄ້ຳ ທີື່ມີຄວຳມຕ້ອງກຳນ ຫລຳຍທີື່ສຸດ.
ເລີື່ມຕົໍ້ນກຳນເຈລະຈຳ ກ່ຽວກັບກຳນຍົກເວັໍ້ນຄວຳມເປັນໄປໄດ້ຂອງພັນທະສັນຍຳ ແລະ ຂໍ້
ກຳນົດດ້ຳນກົດລະບຽບ.
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ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 1.
ມຳດຕະກຳນສຸຂະອະນຳໄມ8
ເຖິງແມູ່ນວ່ຳເຊືໍ້ອໄວຣັສອຳດຈະເລີື່ມຈຳກກຳນສົື່ງຕື່ລະຫວ່ຳງສັດກັບຄົນ , ແຕູ່ໃນຂະນະນີໍ້ໄວຣັສສຳມຳດແຜູ່ລະບຳດລະຫວ່ຳງຄົນສູ່ຄົນໄດ້.
ອີງຕຳມກຳນຄົໍ້ນຄ້ວຳພົບວ່ຳ, ຜູ່ຕິດເຊືໍ້ອໜື່ງຄົນສຳມຳດແຜູ່ເຊືໍ້ອໄດ້ 2.5 ຄົນໂດຍສະເລູ່ຍ. ນັໍ້ນໝຳຍຄວຳມວ່ຳມັນມີຄວຳມ ສຳ ຄັນທີື່ສຸດທີື່
ຈະຕ້ອງໃຊ້ມຳດຕະກຳນສຸຂະອະນຳໄມດ້ຳນປ້ອງກັນ ແລະ ມຳດຕະກຳນອືື່ນໆ:
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ລ້ຳງມືໃຫ້ສະອຳດເລືໍ້ອຍໆດ້ວຍສະບແລະນໍ້ຳ ຫລື ລ້ຳງມືໃສູ່ເຫົໍ້ຳ (alcohol), ຮັບປະກັນວ່ຳມີເກັບໄວ້ໃຊ້ພຽງພ , ແລະວຳງ
ກະຈຳຍໄວ້ທົື່ວຫ້ອງກຳນ/ອຳຄຳນ; ຂີໍ້ເຫຍືໍ້ອ ຕ້ອງຖີໍ້ມລົງໃສູ່ຖັງ ທີື່ມີກຳນຝຳປິດມິດຊິດ
ຮັກສຳໄລຍະຫ່ຳງຢູ່ຳງ ໜ້ອຍ 1.5 ແມັດ (ລວງຍຳວຂອງສອງແຂນ) ລະຫວ່ຳງຄົນ (ໄລຍະຫ່ຳງທຳງສັງຄົມ) ທັງພຳຍໃນ ແລະ
ນອກຫ້ອງກຳນ
ສຳລັບພະນັກງຳນຮັບຝຳກ-ຖອນ, ພະນັກງຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພ ແລະ ພະນັກງຳນສິນເຊືື່ອແມູ່ນຄວນ: ສວມໃສູ່ຖົງມືທຳງ
ກຳນແພດ; ຕ້ອງມີໄວ້ໃນສຳງໃຫ້ພຽງພ. ພະນັກງຳນຮັບຝຳກ-ຖອນ: ເພຳະໄດ້ສຳຜັດເງິນສົດ (ທະນະບັດ ແລະ ເງິນຫຽນ) ເຊີື່ງ
ສຳມຳດປົນເປືໍ້ອນກັບເຊືໍ້ອໄວຣັສໄດ້
ຫລີກລ່ຽງກຳນສຳຜັດກັບ ປຳກ, ດັງ ແລະ ຕຳ
ຫລີກລ້ຽງກຳນນຳໃຊ້ອຸປະກອນ biometric ເຊັນ
ື່ : ເຄືອ
ື່ ງສະແກນລຳຍນີວ
ໍ້ ມືແລະອືນ
ື່ ໆ ໃນຊ່ວງກຳນແຜູ່ລະບຳດຂອງເຊືອ
ໍ້
ຫ້ຳມຈັບມືກັນ
ກຳນຈຳມ ຫື ໄອໃສູ່ຂໍ້ພບ
ັ ແຂນສອກ (ກຳນຈຳມ ຫື ໄອໃສູ່ມື ຈະເພີື່ມຄວຳມສ່ຽງໃນກຳນຕິດເຊືໍ້ອອີກຍ້ອນວ່ຳມືສຳຜັດ
ວັດຖຸອນ
ືື່ ໆ)
ທຳຄວຳມສະອຳດທຸກມືໍ້ກັບພືໍ້ນທີື່ທີື່ຖືກສຳຜັດເລືອ
ໍ້ ຍໆເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງສະແກນບັດ , ຄີບອດ, ລກບິດປະຕ, ໂຕະ, ໂຕະເຄົໍ້ຳເຕີ,
ກັງຕັກໄຟ, ໂທລະສັບ, ໂຕະເຮັດວຽກ, ຫ້ອງນໍ້ຳ, ກອກນໍ້ຳ, ອ່ຳງລ້ຳງມື ແລະ ອືື່ນໆ
ເປີດປະຕ, ປູ່ອງຢ້ຽມເພືື່ອເຮັດໃຫ້ອຳກຳດພຳຍໃນອຳຄຳນຖ່ຳຍເຖລະອຳກຳດໃນອຳຄຳນ
ບື່ໃຊ້ ຈອກນໍ້ຳ, ປຳກກຳ, ບ່ວງສ້ອມມີດ ແລະ ອືື່ນໆ ຮ່ວມກັນ
ພະນັກງຳນທີື່ຮສ
້ ກບສ
ື່ ະບຳຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສຳຕົນເອງຢູ່ເຮືອນຈົນກວ່ຳຈະຫຳຍດີ
ພະນັກງຳນທີື່ມີສຂ
ຸ ະພຳບດີ ແຕູ່ຜທ
ູ່ ີື່ມີສະມຳຊິກຄອບຄົວທີື່ປວ
ູ່ ຍຢເູ່ ຮືອນເປັນ COVID-19 ກື່ຄວນຢເູ່ ຮືອນເຊັື່ນດຽວກັນຢູ່ຳງໜ້
ອຍ 14 ວັນ.

ວິທີກຳນນຳໃຊ້ຜ້ຳອັດປຳກ9
ທ່ ຳ ນສຳມຳດໃຊ້ ຜ ້ ຳ ອັ ດ ປຳກໄດ້ ຖ ້ ຳ ທ່ ຳ ນມີ ອ ຳກຳນປູ່ ວ ຍຈຳກ COVID-19 (ໂດຍສະເພຳະເວລຳໄອ) ຫ ື ທ່ ຳ ນກ ຳລັ ງ ເບີື່ ງ ແຍງຄົ ນໄຂ້ທີື່
ຕິດພະຍຳດ (COVID-19). ເຊີື່ງຜ້ຳອັດປຳກແມູ່ນສຳມຳດນຳໃຊ້ເທືື່ອດຽວແລ້ວຖີໍ້ມ. ຖ້ຳທ່ຳນບື່ໄດ້ປູ່ວຍ ຫື ບື່ໄດ້ເບີື່ງແຍງຄົນໄຂ້ ກ່ຽວກັບ
(COVID-19) ແມູ່ນບ ື່ຈຳເປັນໃສູ່ຜ້ຳອັດປຳກ. ເຊີື່ງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງໜ້ຳກຳດແມູ່ນມີຫ ຳຍໃນທົື່ວໂລກ ເພຳະສະນັໍ້ນ ອົງກຳນອະນຳໄມ
ໂລກຈືື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກຳນນຳໃຊ້ຜ້ຳອັດປຳກຢູ່ຳງຮອບຄອບ.
ໝຳຍເຫດ: ໃນບຳງປະເທດທີື່ຢູ່ທະວີບອຳຊີ ມັນຈະເປັນວັດທະນຳທຳໃນກຳນໃສູ່ອັດປຳກເພືື່ອປ້ອງກັນມົນລະພິດ ແຕູ່ວ່ຳດຽວນີໍ້ແມູ່ນໃສູ່ເພືື່ອ
ຕ້ຳນກັບໄວຣັສ. ສະນັໍ້ນ ຖ້ຳບື່ໃຫ້ໃສູ່ຜ້ຳອັດປຳກກື່ອຳດຈະເກີດບັນຫຳຢູ່ທະວີບອຳຊີ.
ຍັງມີອີກກຸູ່ມຄົນທີື່ມີຄວຳມສ່ຽງຫຳຍທີື່ສຸດ: ຜູ່ທີື່ມີສງອຳຍຸ ກວ່ຳ 60 ປີ ແລະ ຄົນທີື່ມີບັນຫຳດ້ຳນສຸຂະພຳບເຊັື່ນ: ພະຍຳດຫອບຫື ດ, ໂລກ
ເບົຳຫວຳນ, ພະຍຳດຫອດເລືອດຫົວໃຈ, ບັນຫຳໝຳກໄຂູ່ຫັງທີື່ຮ້ຳຍແຮງ, ຜູ່ທີື່ມີພມຕ້ຳນທຳນຕື່ຳ ແລະ ຜູ່ທີື່ຕິດເຊືໍ້ອ ເອດ.
8

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

9

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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ເອກະສຳນຊ້ອນທ້ຳຍ 2.
ກຳນຫລອກລວງ / ແລະ ກະຈຳຍຂ່ຳວລືໄປທົື່ວ10
“ຄວຳມສ່ຽງຕື່ກຳນແຜູ່ກະຈຳຍຂອງ Covid-19 ໃນບັນດຳປະເທດທີື່ມີອຳກຳດຮ້ອນແມູ່ນຕື່ຳຫຳຍ.”
→ ເຊືໍ້ອໄວຣັສ ດັື່ງກ່ຳວແຜູ່ລຳມໄປທົື່ວທຸກບ່ອນໂດຍບື່ຄຳນງເຖິງເລືື່ອງສະພຳບອຳກຳດ.
“ອຳກຳດຫນຳວເຢັນຈະສຳມຳດຂ້ຳເຊືອ
ໍ້ ໄວຣັສໄດ້.”
→ ເຊືໍ້ອໄວຣັສ ດັື່ງກ່ຳວແຜູ່ລຳມໄປທົື່ວທຸກບ່ອນໂດຍບື່ສົນເລືື່ອງສະພຳບອຳກຳດ.
“ກຳນອຳບນໍ້ຳຮ້ອນຈະຊ່ວຍຂ້ຳເຊືໍ້ອ ໄວຣັສ .”
→ ອຸນຫະພມຂອງຮ່ຳງກຳຍຍັງຢູ່ໃນລະດັບ ຄວຳມຖີື່ທື່ເີ ຊີື່ງໄວຣັສຈະບື່ຖືກຂ້ຳ.
“ເຊືໍ້ອໄວຣັສນີໍ້ຈະຖືກຕິດເຊືໍ້ອ ຜ່ຳນ ຍຸງກັດ.”
→ ເຊືໍ້ອໄວຣັສນີໍ້ແຜູ່ລຳມຜ່ຳນລະອອງ ທີື່ເກີດຈຳກຜູ່ທີື່ຕິດເຊືໍ້ອ ໂດຍຜ່ຳນກຳນໄອ ຫື ຈຳມ.
“ເຄືື່ອງເປົື່ຳມືແມູ່ນມີປະສິດທິຜົນຕື່ເຊືໍ້ອໄວຣັສ.”
→ ບື່ມີປະສິດຕິຜົນ, ພຽງແຕູ່ໂດຍກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດມືຕຳມທີື່ລະບຸໄວ້ເທົື່ຳນັໍ້ນທີື່ສຳມຳດຫຼຸດຄວຳມສ່ຽງໄດ້ .
“ຫລອດໄຟຂ້ຳເຊືອ
ໍ້ ໂລກ ເອົຳຕຳໄວໂອເລດ ຈະຂ້ຳເຊືໍ້ອ ໄວຣັສ.”
→ ບື່ມີປະສິດຕິຜົນ, ພຽງແຕູ່ໂດຍກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດມືຕຳມທີື່ລະບຸໄວ້ເທົື່ຳນັໍ້ນທີື່ສຳມຳດຫຼຸດຄວຳມສ່ຽງໄດ້ .
“ເຄືື່ອງສະແກນຄວຳມຮ້ອນມີປະສິດຕິຜົນໃນກຳນກວດພົບ ຜູ່ທີື່ຕິດເຊືໍ້ອ .”
→ ບື່ໜ້ຳເຊືື່ອຖືຮອດ 100% ເພຳະມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລຳ 2 ຫຳ 10 ມືໍ້ ກ່ອນຄົນທີື່ຕິດເຊືອ
ໍ້ ຈະປູ່ວຍ ແລະ ເປັນໄຂ້.
“ກຳນສີດ ເຫົໍ້ຳ ຫື ຄລີນ ທົື່ວຮ່ຳງກຳຍຈະຂ້ຳເຊືໍ້ອໄວຣັສໄດ້.”
→ ມັນຈະບື່ຂ້ຳເຊືອ
ໍ້ ໄວຣັສທີື່ມຢ
ີ ູ່ໃນຮ່ຳງກຳຍ; ພຽງແຕູ່ໂດຍກຳນເຮັດຄວຳມສະອຳດມືຕຳມທີື່ລະບຸໄວ້ເທົື່ຳນັໍ້ນທີສ
ື່ ຳມຳດຫຼຸດຄວຳມສ່ຽງໄດ້ .
“ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກປອດອັກເສບ ຫລື ຢຳຕ້ຳນເຊືອ
ໍ້ ສຳມຳດ ປ້ອງກັນໄວຣັສ.”
→ ບື່ມີວັກຊິນປ້ອງກັນ, ມັນແມູ່ນໄວຣັສໃໝູ່, ສະນັໍ້ນຕ້ອງມີກຳນພັດທະນຳວັກຊີນໃໝູ່. ມຳຮອດປະຈຸບນ
ັ ຍັງບື່ທັນມີຢຳສະເພຳະ
ແນະນຳໃຫ້ປ້ອງກັນ ຫື ປິື່ນປົວເຊືໍ້ອໄວຣັສຊະນິດໃໝູ່ນີໍ້.
“ກຳນລ້ຳງດັງເປັນປະຈຳດ້ວຍນໍ້ຳເກືອຈະປ້ອງກັນກຳນຕິດເຊືອ
ໍ້ .”
→ ບື່ໄດ້, ມັນອຳດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຳກຳນບວມ ແຕູ່ບື່ສຳມຳດປ້ອງກັນກຳນຕິດເຊືໍ້ອທຳງເດີນຫຳຍໃຈໄດ້ .
“ກຳນກິນກະທຽມ ຫລື ນໍ້ຳດືື່ມ ເປັນປະຈຳ ຊ່ວຍປ້ອງກັນກຳນຕິດເຊືອ
ໍ້ ໄວຣັສ.”
→ ໂດຍທົື່ວໄປ ກຳນດຳລົງຊີວິດທີື່ມີສຂ
ຸ ະພຳບແຂງແຮງຊ່ວຍເພີື່ມລະບົບພມຕ້ຳນທຳນເຊັື່ນ: ກິນອຳຫຳນທີື່ມີປະໂຫຍດ, ອອກກຳລັງກຳຍ,
ຫລີກລ້ຽງກຳນປະຕິບັດທີບ
ື່ ື່ດີເຊັື່ນ: ກຳນສບຢຳ, /ກຳນດືື່ມສີື່ງທີມີທຳດເຫົໍ້ຳ, ສິື່ງເສບຕິດ ແລະ ອືື່ນໆ.
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

19

