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ៃថ� ទី 26 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

��្រក �ងឡ
� ង� �ច �ក់ឱ្យដំេណើរ�រ ទំពរ័ ទិន�ន័យ��ក់
�ំ ង េ�េលើេគហទំព័រទិន�ន័យ COVID-19 របស់្រក �ង ។
�� ក់�ំង �ង 104,000 ដូ ស ្រត�វ�ន�ក់ជូន្រប�ពលរដ�
�
ែដលក��ងេ�ះ 60% ៃនមនុស ្សវយ�ស់
េ�ឡ
� ង� �ច
�នទទួ ល �� ក់�ំ ង �៉ងេ�ច�ស់ មួ យដូ ស ។
ឡ
� ង� �ច, CA - េ�យ�ប់េផ� ើម ពីៃថ� ទី 26 ែខកុម�ៈេនះេ� �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស
(�យក��នសុ�ភិ�ល) ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច នឹងរ ួមប��ល
� ទំព័រទិន�ន័យ��ក់�ង
ំ េ�េលើេគហទំព័
ំ
រទិន�ន័យ COVID-19 លក� ណៈអន� រសកម� ែដល�ន្រ�ប់ របស់្រក �ង េ�យរ�េលចទិន�ន័យ�ក់��ក់�ង
COVID-19 �មេពលេវ��ក់ែស� ង ស្រ�ប់ឡ
� ង� �ច ។ ទិន�ន័យរ ួម�ន េសចក� ី�យប��ក់ អំពីចំនួន
សរុប ៃន្រប�ពលរដ� �ក់��ក់�ង
ំ រ ួច និងព័ត៌�ន្រប���ស� លំអិត ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ែដល
�ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច ។
េ���យ្រក �ង រ� ូ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «ខ��ំ�នេសចក� ី រ �ក�យ ឥតឧប� និង�នេ�ទ
ក�ព�ស់ ែដល 60% ៃនជនវ �យ�ស់ ែដល�ន�យុ 65+ ��ំ របស់េយើង �ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច ។»
«ខណៈែដលេយើងបន� �ក់��ក់�ង
ំ ជូ ន្រប�ពលរដ� ឱ្យ�នេ្រចើន �មែដល�ចេធ� ើេ��ន ��រ
សំ�ន់ ែដលេយើងផ្សព� ផ�យទិន�ន័យ�រ�រេនះ លក� ណៈេបើកទូ �យ ជូ ន��រណជន ។»
ទិន�ន័យ��ក់�ំង
ទំព័រទិន�ន័យ COVID-19 ថ�ដ
ី ូ ច�នប��ញ�ប៊ុតុង េ�េលើេលើេគហទំព័រទិន�ន័យ COVID-19 លក� ណៈ
អន� រសកម� ែដល�ន្រ�ប់ របស់្រក �ងេនះ, រ�េលចទិន�ន័យ�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 �មេពលេវ��ក់
�
ែស� ង ដូ ច� ចំនួនដូ ស�ក់�ង
ំ សរុប ែដល�ន�ក់ ជូ ន្រប�ពលរដ� ក��ង្រក �ង, ចំនួនដូ សដំបូង និងដូ
សទីពីរ ែដល�ន�ក់, �លបរ �េច� ទ�ក់��ក់�ង
ំ , ចំនួន្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ចសរុប ែដល�ន�ក់��ក់
�ំង, និង ព័ត៌�ន្រប���ស� លំអិត អំពី្រប�ពលរដ� ែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច ដូ ច� �យុ េភទ
�តិពិន��/�តិ�សន៍ និងេលខកូ ដតំបន់ ។
េសចក� ីរ�េលច អំពីទិន�ន័យបេ�� ញផ�យ ៃថ� េនះ រ ួម�ន ៖
 ��ក់�ង
ំ ចំនួន 104,374 ដូ ស ្រត�វ�ន�ក់ជូន ្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ។
 មកទល់បច��ប្បន� េនះ ្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ចំនួន 66,553 �ក់ �ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច �៉ង
េ�ច�ស់ �នមួ យដូ ស ែដល�នក្រមិត ្រប�ណ 14.5% ៃន្រប�ពលរដ� ្រក �ង� ំងអស់
េធៀបេ�នឹង 12% ៃន្រប�ពលរដ� េ�េ�នធីឡ�ស ែអ៊នជឺេឡស និង 8.2% េ�េ�នធីអូែរង
(Orange) ។

 60% ៃន្រប�ជនវ �យ�ស់ េ�ក��ងទី្រក �ង (អ� កែដល�ន�យុ 65 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ) �ន
�ក់��ក់�ង
ំ េ�ឡ
� ង� �ច ឬ េ�ទី�ំងេផ្សងេទៀត េធៀបនឹង 43% ៃន្រប�ជនវ �យ�ស់ េ�
េ�នធីឡ�ស ែអ៊នជេឺ ឡស និង 52.6% េ�េ�នធីអូែរង ។ សូ មកត់ស��ល់� 47.9% ដូ ច�ន
ប��ញ េ�េលើេគហទំព័រ ប��ញពីចំនួន្រប�ពលរដ� វ �យ�ស់ េ�ឡ
� ង� �ច ែដល�ន�ក់��ក់
�ំងរ ួច េធៀបនឹង �គរយ ៃន្រប�ពលរដ� � ំងអស់ េ�ក��ងទី្រក �ង ែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច ។
 ទិន�ន័យេលខកូ ដតំបន់ ប��ញ� អ្រ��ក់��ក់�ង
ំ �ន�ប់ពី 7.9% ដល់ 24.1% ៃន្រប�
ពលរដ� ែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច ែដលប��ញ��ន េសចក� ី្រត�វ�រ �បន� ឱ្យ�ន�រ
ផ្សព� ផ�យ អំព�
ី រ�ក់��ក់�ង
ំ និងអន� �គមន៍ េ�ឡ
� ង� �ច ែប៉ក�តេជើង ក�
� ល និង
�ងលិច ែដលលក� ណៈេ��ត�ក់�ក់ ។
 ទិន�ន័យេនះប��ញ ពី្រប�ពលរដ� ែស្បកស ែដល�នជិត 40% ៃន្រប�ពលរដ� ែដល�ន�ក់
��ក់�ង
ំ រ ួច ្រត�វនឹង ទិន�ន័យជំេរឿន ែដលប��ញ ពី្រប�ពលរដ� វ �យ�ស់ របស់ឡ
� ង� �ច ��ន
54% �្រប�ពលរដ� ែស្បកស ។
ទំព័រទិន�ន័យ�ក់��ក់�ង
ំ េនះ នឹង�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព �េទៀង�ត់ �មួ យទិន�ន័យេផ្សងៗ េទៀត
របស់េគហទំព័រ ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក ឬ េ�េពល�នទិន�ន័យថ� ី�ចេ្របើ្រ�ស់�ន ។
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�នេ�រកសហគមន៍ ្របកបេ�យសមធម៌
��្រក �ងឡ
� ង� �ច និងៃដគូ �នេបើកដំេណើរ�រ គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ ចំនួន្រ�ំកែន� ង េ�ឡ
� ង� �ច
ែប៉ក�ងេជើង �ងលិច និងក�
� ល �លពីែខកុម�ៈ េដើម្បីបេ្រមើេស�ជូ ន េ�យ��ល់ េ��មតំបន់
ែដលទទួ លរងផលប៉ះ�ល់ ��ំងបំផុត ពី COVID-19 េដើម្បីចូលឱ្យដល់្រក �ម ែដល្រត�វ�រធន�ន��ក់�ង
ំ
។ គ� ីនិក បែន� មេទៀត នឹង្រត�វ�នេរៀបចំែផន�រេឡើង េ�ែខមី� ។ ស��ហ៍េនះ ��្រក �ង�នទទួ ល
��ក់�ង
ំ ដូ សទីមួយ ចំនួន 5,100 បែន� មេទៀត ែដល្រត�វ�នកំណត់�លវ ��គ�ក់ជូន្រប�ពលរដ� ពី
ៃថ� ពុធ ដល់ៃថ� ស្រុ ក េ�យេ��តេលើ អ� កចូ លរ ួម VaxLB េ��មេលខកូ ដតំបន់ ែដល�នអ្រ�ករណី
COVID-19 ខ� ស់ និងអ្រ��ក់��ក់�ង
ំ �ប ។
រច�បថប���ប េ�មូ ល��ន
ំ រ�េលចពី អត� បទ និងរ ូប
្រសេដៀង�� នឹងទំព័រទិន�ន័យ COVID-19 េផ្សងេទៀតែដរ, ទំព័រទិន�ន័យ��ក់�ង
�ព លក� ណៈ�ម�� ែដល�នេរៀបចំេឡើង និង�ក់ជូន��រណជន េ�យគិតគូ រ ពីអ�កេ្របើ្រ�ស់ចុង
េ្រ�យ ។ ព័ត�
៌ ន ្រត�វ�នចង្រកងេឡើង �ពិេសស ស្រ�ប់��រណជនទូ េ� េហតុេនះអ� កចូ លេមើល
�ចរក�នព័ត៌�ន ែដលពួ កេគ្រត�វ�រ �ន�៉ងរហ័ស និងេ�យ�យ្រស� ល ។
ែឃលលី ខូ ឡ�ភី (Kelly Colopy) ្រប�ន�យក��នសុ�ភិ�ល �នប��ក់� «េយើងខ���
ំ នេធ� ើ�រ
្របកបេ�យ�រយកចិត�ទុក�ក់ េដើម្បី��� ទិន�ន័យ� ំងេនះ �នប��ញជូ ន �ន�ន់េពលេវ�
�ន្រតឹម្រត�វ និង្របកបេ�យអនុេ�ម�ព ែដល��រណជន �ច�យេមើលយល់ ។» «េយើងខ��ំនឹង
បន� ផ�ល់ជូន ទិន�ន័យ�ក់��ក់�ង
ំ បែន� មេទៀត េ�េពល�នទិន�ន័យ�ចេ្របើ្រ�ស់�ន ។»
��្រក �ង�នកំពុងេធ� �
ើ រ�រ�ក់��ក់�ង
ំ ឱ្យ�នេ្រចើន �មែដល�ចេធ� េើ ��ន ស្រ�ប់អ�កស� ិត
េ�ក��ង្រក �ម ែដល�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន េ�េពល�ន��ក់�ង
ំ មកដល់ ។ �លពីែខធ� � ��ំ 2020
ំ ្របកបេ�យសមធម៌ េហើយ�ំងពីេពលេ�ះមក �ន
��្រក �ង�ន្រប�ស ពីែផន�រ�ក់��ក់�ង
�ប់េផ� ើម�ក់��ក់�ង
ំ ជូ នម�ន� ីសុ�ភិ�ល, ជនវ �យ�ស់, បុគ�លិកេស�សេ���ះប��ន់, ម�ន� ីអប់រ� និង
និេ�ជិត វ �ស័យចំណ�
ី �រ េ�ឡ
� ង� �ច ។

ពីេដើមេឡើយ ��្រក �ង�ន�ក់ឱ្យដំេណើរ�រ េគហទំព័រទិន�ន័យ COVID-19 �លពីែខេម�មុន េហើយ
�ំងពីេពលេ�ះមក េយើង�នទិន�ន័យ �ន់ែតេ្រចើនេឡើង ។
គិត្រតឹមៃថ� ទី 25 ែខកុម�ៈ �នករណី COVID-19 ចំនួន 51,195 េ�ឡ
� ង� �ច និង អ� កជំងឺ 832 �ក់
�ន�ត់បង់ជី វ �ត េ�យ�រវ �រុសេនះ ។ ��ក់�ង
ំ �ង 104,300 ដូ ស ្រត�វ�ន�ក់ជូន ្រប�ពលរដ�
ែដលក��ងេ�ះ ចំនួន 66,500 �ង �ដូ សទីមួយ និង �ង 37,800 �ដូ សទីពីរ ។ ចំនួន� ំងេនះ ខុស��
ពីចំនួន្រប�ពលរដ� ែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច �ងេលើេនះ េ�យមនុស្ស�េ្រចើន េ�ឡ
� ង� �ច បេ្រមើ
�រ�រ េ�េ្រ�្រក �ង េហើយ�ន�ក់��ក់�ង
ំ �មរយៈនិេ�ជករបស់ពួកេគ ។
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 ។
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