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� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
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��្រក �ង នឹងបំែប� ង គ� ីនិក�យតៃម� រហ័ស ឱ្យេ��
្រក �ម�រ�រ�នចល័ត ចុះ�មមូ ល��ន េ�ៃថ�ទី 1 ែខ
មិថុ�
បន� ផ�ល់េស��� ដូ ច��រេធ� ើេតស� COVID-19 �រប��ន
� និង�រ
អប់រ�សុខ�ព
ឡ
� ង� �ច, CA – េ�េពលបិទប�� ប់្របតិបត� ិ�រ �បទ��នរបស់ខ� �ន េ�ៃថ� ទី 28 ែខឧស�េនះ ��
្រក �ងឡ
� ង� �ចនឹងរ��យរច�សម� ័ន�គ�ីនិក�យតៃម� រហ័ស (RAC) របស់ខ� �ន ែដលស� ិតេ�ក��ងបរ �េវណម�
វ �ទ�ល័យ �៉សុីហ�ិក ខូ ស� (PCC) ៃនទី្រក �ងឡ
� ង� �ច េហើយបំែប� ង� ឱ្យេ��្រក �ម�រ�រ�នចល័ត ចុះ
�មមូ ល��ន េ�នឹងទី�ង
ំ េ�ះ ។ ្រក �ម�រ�រចល័ត ចុះ�មមូ ល��នថ� ី របស់ RAC នឹង�ប់េធ� ើ
្របតិបត� ិ�រ េ�ៃថ� អ��រ ទី 1 ែខមិថុ� េហើយនឹងបន� ផ�ល់េស�េវជ� ��ស� េផ្សងៗ េ�យឥតគិតៃថ� ជូ ន
សហគមន៍ ។
្រក �ម�រ�រ�នចល័ត ចុះ�មមូ ល��ន របស់ RAC នឹងេ�ះទី�ំង េ�ទីចំណតទីមួយ របស់ PCC
ែដលស� ិតេ�ែកង រុក� វ �ថីអូែរង និង�យេវ �៉សុីហ�ិក ខូ ស� េ�ែក្បរ គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ េពល��ច របស់
��្រក �ង ។ RAC ចល័ត នឹងបន� ្របតិបត� ិ�រ ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក េវ�េ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1
រេសៀល េហើយនឹងផ� លេ់ ស�េផ្សងៗ េទៀត េ�យឥតគិតៃថ� ដូ ច� �រេធ� ើេតស� COVID-19 និង�រប��ន
�
្រពម� ំងេស�អប់រ� និងផ្សព� ផ�យ អំពីសុខ�ព��រណៈ ។ �រ�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 ក៏្រត�វ�ន
រ�ពឹង� នឹងបេ្រមើជូន �េពល�ប់ៗ�ងមុខេនះ ។ �នចល័ត ចុះ�មមូ ល��នរបស់ RAC ្រត�វ�ន
រ�ពឹង� នឹងផ� ល់េស� ក��ងរយៈេពលែដលេ�សល់ក��ង��ំេនះ ។
�រេគៀងគងសម្ប� ែដល�ន្រ�ប់ របស់ RAC �នដល់េពលបិទដំេណើរ�រ េ�យ��្រក �ង និងេ�
នធី ស� ិត ក��ងក្រមិត�ក់កំហិត តិចបំផុត «ក្រមិតពណ៌េលឿង» របស់រដ� េ�យ�នអ្រ��ប�ងមួ យ
ករណីថ�ី (ក��ង 100 �ន់) �្រប�ំៃថ� ែដលតិច�ង 2% ៃនអ្រ�វ �ជ��ន និងតិច�ង 2.2% ៃនក្រមិតេម
្រទិកសមធម៌សុខ�ព ។ អ្រ�ចូ លព��ល េ�មន� ីរេពទ្យ ក៏េ��នេស� រ�ព និង�នក្រមិត�ប េបើ
េ្រប�បេធៀបេ�នឹងក្រមិតឆ� ង�តត�ត េ�េពលអ្រ�ចូ លព��ល េ�មន� ីរេពទ្យ របស់តំបន់េនះ �ន
ហក់ដល់ 400% េហើយក្រមិតចូ លព��ល ែបបសេ���ះប��ន់ (ICU) �ន��ក់ចះុ 12.5% �លពីែខធ� � ��ំ
2020 ែដលប��ប់មក ដល់ែខគួ រឱ្យតក់ស��តបំផុតរបស់រដ� ចំេ�ះប��ជំងឺឆ�ង�តត�ត គឺែខមក� ��ំ
2021 ។ �ព�ចរក�ន ៃន��ក់�ង
ំ COVID-19 ្រត�វ�នែចក�យ �មទំេ�រេនះ េ�យ�េពល
បច��ប្បន� េនះ ្រប�ពលរដ� ក��ងក្រមិតេ្រចើន�ង 51% ៃន្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច �ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួម
� ំង 98.5% ៃន្រប�ពលរដ� �ន�យុ 65 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ។

�រ��ស់ប�រេលើ
� រេបៀប ែដល RAC េធ� ើ្របតិបត� ិ�រ ក៏េធ� ើេ� ្រសប�មកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងបច��ប្បន� របស់
��្រក �ង ក��ង�របំែប� ង េ��គំរ ូ្រក �ម�រ�រ ចល័ត ស្រ�ប់�រេធ� េើ តស� COVID-19 ផងែដរ ។ េស�
េធ� ើេតស� ចល័ត �នផ� ល់ជូន អ� កែដលមិន�ច�កេចញ ទីលំេ�របស់ពួកេគ�ន េ�យ�រមូ លេហតុ
�េ្រចើន ដូ ច� ប��ក��ង�រ��ស់ទី ឬ ប��សុខ�ព េហើយ�ចបេ្រមើជូន េ��មទីលំេ� ឬ សម្ប�
�� ដូ ច� មជ្ឈមណ�លបន�បេ្រគ�ងេញ�ន សម្ប�ជំ�ញែថ� ំ និងសម្ប���ក់េ�រ ួម�� េផ្សងៗ
េទៀត ។ ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត អំពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង ក��ង�រផ� ល់េស�េធ� ើេតស� ចល័ត របស់��
្រក �ង �ចរក�ន េ�េ�េនះ ។ េដើម្បីេស� ើសុំ េស�េធ� ើេតស� ចល័ត េគ�ចបំេពញ ទ្រមង់ែបបបទ ឬទូ រ
សព� េ�ប�
� ញព័ត�
៌ នសុខ�ព��រណៈ �មរយៈេលខ 562.570.4636 ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� សុ្រក េវ�
េ�៉ង 9 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច ។
េ�យ�ន�ក់ឱ្យដំេណើរ�រ េ�ែខេម� ��ំ 2020, RAC �នចូ លរ ួមចំែណក ��រវ �ន� េ�នឹងកិច�
ខិតខំ្របឹងែ្របង ក��ង�រេឆ� ើយតប របស់��្រក �ង ចំេ�ះេ្រ�ះ�សន� បង� រេឡើងេ�យ COVID-19 ។
● បេ្រមើជូន ្រប�ពលរដ� ��ក់ ចំនួន 22819 �ក់ ស្រ�ប់េសចក� ី្រត�វ�រ ែផ� កេវជ� ��ស� េផ្សងៗ ។
● ផ� ល់�រេធ� េើ តស� COVID-19 ជូ ន្រប�ពលរដ� ចំនួន 3504 �ក់ ។
● េ្របើ្រ�ស់ េពលបំេពញ�រ�រ របស់អ�កស� ័្រគចិត� ចំនួន 6146 េ�៉ង ែដល�ំឱ្យ�ន �រសន្ស ំ
្រ�ក់�ន្របែហលចំនួន 224755 ដុ��រ ។
�នបុគ�លិកស� ័្រគចិត� �អ� ក�ជីព ែផ� កេវជ� ��ស� និងមិនែមនេវជ� ��ស� មកពី�យក��នសុ�ភិ�
លឡ
� ង� �ច, ស�ជិកប្រម �ង ែផ� កេវជ� ��ស� ឡ
� ង� �ច, និស្សិតែផ� កគិ�នុប��កយិ� មកពី��េរៀន
េ�មូ ល��ន និង្រចក�៉សុីហ�ិក (Pacific Gateway), RAC �នេ�បន� ផ�ល់េស� មួ យចំនួន ���ំកន� ង
មក ដូ ច� េស�ជំនួយេវជ���ស� ស្រ�ប់អ�កែដលគិត�្រត�វេ��លសេ���ះប��ន់ េ�យ�រ��ន
�ពេវជ� ��ស� េផ្សងៗ ក��ងអំឡ
� ងេពល�នប��ឆ� ងជំងឺ�តត�ត េ�យជួ យស្រម� លបន��ក ចំេ�ះមន� ីរ
េពទ្យ េ�ក��ងតំបន់េនះ ។ េស�� ំងេនះ រ ួម�ន �រ�យតៃម� និង�រព��ល ស្រ�ប់ជំងឺទូេ� ដូ ច�
ជំងឺ្រតេចៀក និង ប��រ�កត្រមងេ�ម, �របន� េវជ�ប�� �ថ� ី ស្រ�ប់ឱសថទូ េ� ដូ ច� ឱសថេលប
ប��រកំេណើត និងឱសថ ស្រ�ប់ជំងឺស��ធខ� ស,់ ជំងឺ្រ�ល់�សុីត្រកពះ (GERD), ប��្រកេពញទីរ� ូអីត,
ប��កូ េឡេស� រ� ូល, ជំងឺទឹកេ�មែផ� ម, ជំងឺ�ក់ទឹកចិត� និង�ែលកហ្សី, �រ�យតៃម� េលើបុគ�ល�នេ�គ
ស�� ដូ ចជំងឺ��ស់�យ, េស�េបើកបរចូ លេធ� ើេតស� COVID-19 ។
សំណួរពី្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នច្រម �ះ ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច �មរយៈ
jic@longbeach.gov ឬ 562.570.NEWS ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអិត អំពីសកម� �ព� ំងអស់
របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ង�ររក�សុវត� ិ�ព របស់្រប�ពលរដ� របស់េយើង សូ មចូ លេ� longbeach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង Instagram ។ ្រប�
ពលរដ� ក៏�ចចូ លេ� longbeach.gov/COVID19data េដើម្បីទទួ ល�នព័ត�
៌ នបច��ប្បន� �ព �ក់ព័ន�
នឹងករណីឆ�ង និង��ក់�ង
ំ �នផងែដរ ។
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