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េ�ល�រណ៍ែណ�ំសុ�ភិ�ល ៃនេសចក� ី្រប�
សរបស់រដ� ក��ង�រេ្រត�មលក� ណៈ េដើម្បីេបើកដំេណើរ�
�
រេឡើង វញឱ្យ�នេពញេលញ
��្រក �ងឡ
� ង� �ច អនុេ�ម�ម រដ� និងេ�នធី
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នសុខ�ព��រណៈ �លីហ�័រ�៉ (CDPH) �នេចញ េ�ល�រណ៍ែណ�ំថ�ី �
ែផន�រេ�លរបស់រដ� េដើម្បី�ក់ឱ្យ ្របព័ន�កំណត់ក្រមិតេសដ� កិច��នសុវត� ិ�ព ្របេសើរេឡើង បិទប�� ប់
េហើយ �លីហ�័រ�៉ េ្រត�មលក� ណៈេបើកដំេណើរ�រេសដ� កិច�េឡើង វ �ញ ឱ្យ�នេពញេលញ េ�ៃថ� េនះ �ៃថ�
អ��រ ទី 15 ែខមិថុ� ។ ��្រក �ងនឹងេចញ បទប��សុ�ភិ�លែដល�នបច��ប្បន� �ព អនុេ�ម�
ម រដ� ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «�លីហ�័រ�៉ �នឆ� ង�ត់ ្រពឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ
�េ្រចើន េហើយសេ្រមច�ន សមិទ�ផល �៉ងេ្រចើនសន� ឹកស��ប់ ក��ង�រ្របយុទ�នឹង COVID-19 ។»
«េយើង�ន�នដល់ចំណុចេនះ�ន េ�យ�រម�ន� ស
ី ុខ�ព��រណៈរបស់េយើង ែដល�ន�ក់��
ក់�ង
ំ េហើយ្រគប់��ែដល�នេធ� ើ�រលះបង់ េដើម្បី�រ�រខ� �នពួ កេគ និងអ� កេផ្សងៗ េទៀត ។»
េ�យ�ប់េផ� ើមេ�ៃថ�េនះ, សកម� �ព �េរៀង�ល់ៃថ� នឹង្រត�វអនុ��ត ឱ្យដំេណើរ�រ េហើយធុរកិច��
��ចេបើក្របតិបត� ិ�រ �នេពញេលញ េ�យ�នវ ��ន�រ �ត់បន� យ�និភ័យ ស្រ�ប់អនុវ
ត� �េ្រសច េដើម្បីជួយប��រ �រឆ� ង�ល�ល COVID-19 ។ េ�យ�ររដ� េ�បន� �ម�ន �រឆ� ង
និងឥទ� ិពល របស់ COVID-19 ្រពម� ំង វ �រុសបំែប� ងខ� �នរបស់�, CDPH កំពុងេធ� ើ�រ�៉ង��ំង��
ក��ង�រេលើកទឹកចិត� ឱ្យអនុវត� �ម អនុ�សន៍សុខ�ព��រណៈ ទូ េ� ៖
● ្រគប់��គួ រ�ក់��ក់�ង
ំ េ�េពល�ច�ក់�ន ។
● កែន� ងេ�ក��ងអ�រ គួ រ្រត�វ�នខ្យល់េចញចូ លល� (ដូ ច� េបើកបង� �ច និង��� ំងអស់ េដើម្បី
បេង� ើនចរន� ខ្យល់េចញចូ ល ែបបធម� �តិ) អនុេ�ម�ម េ�ល�រណ៍ែណ�ំ បច��ប្បន� របស់
CDPH និង ែផ� កសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព�រ�រ �លីហ�័រ�៉ (Cal/OSHA) ។
● ្រគប់�� ្រត�វចុះេ��ះ ក��ង្របព័ន� សុីេអ ណូធី��យ (CA Notify) �្រស�ប់បែន� មមួ យេទៀត ៃន
�រ�រ�រ ខ� �នពួ កេគ និងសហគមន៍ េដើម្បី�ចទទួ ល�ន �រជូ នដំណឹង េ�េពលពួ កេគ�
ន ទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ �មួ យ អ� កែដល�នេធ� េើ តស� COVID-19 េឃើញលទ� ផលវ �ជ� �ន ។
CDPH ក៏ផ�ល់ េ�ល�រណ៍ែណ�ំថ�ីមួយផងែដរ �ក់ព័ន�នឹង ្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗ និងបរ �បទ្រទង់្រ�យធំ
�ន�និភ័យខ� ស់ � ំងេ�ក��ងអ�រ និងេ�េ្រ�អ�រ, �រេធ� ើដេំ ណើរ មិន�ំ�ច់, ស� ័យប��ក់អះ�ង
(self-attestation), េហើយ នឹងបន� ផ�ល់ េ�ល�រណ៍ែណ�ំ �នបច��ប្បន� �ព ស្រ�ប់យុវជន ។

្រពឹត�ិ�រណ៍ធៗ
ំ េ�ក��ងអ�រ (ហ�ង
� មនុស្ស េ្រចើន�ង 5,000 �ក់)
្របតិបត� ិករ ្រត�វេផ� �ង��ត់ ��ន�ព�ក់��ក់�ង
ំ �នេពញេលញ ឬ លទ� ផលេតស� COVID-19 រហ័ស
�នលទ� ផលអវ �ជ��ន របស់អ�កចូ លរ ួម� ំងអស់ មុនេពលចូ លកម� វ �ធី ែដលពួ កេគ្រត�វេ�រព�ម
េ�ល�រណ៍ែណ�ំ របស់ CPDH ស្រ�ប់�រ�ក់រ�ំងមុខ ។
្រពឹត�ិ�រណ៍ធៗ
ំ េ�េ្រ�អ�រ (�នមនុស្ស េ្រចើន�ង 10,000 �ក់)
្របតិបត� ិករ ្រត�វ�នែណ�ំ�៉ងមុត�ំ ឱ្យេធ� �
ើ រេផ��ង��ត់ ��ន�ព�ក់��ក់�ង
ំ �នេពញេលញ ឬ
លទ� ផលេតស� COVID-19 រហ័ស �នលទ� ផលអវ �ជ��ន របស់អ�កចូ លរ ួម� ំងអស់ មុនេពលចូ លកម� វ �ធី ។
អ� កចូ លរ ួមែដល��ន�រេផ� �ង��ត់ ��ន��ន�ព�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញេទេ�ះ គួ រ្រត�វេស� ើសុំ
ឱ្យ�ក់រ�ំងមុខ មុនេពលចូ លកម� វ �ធី ។
ឹ ឱ្យ�ន�
��្រក �ងឡ
� ង� �ចបន� �ម�ន ទំ�ក់ទំនង និងេធ� ើេតស� ករណី ែដល�ន�ម�នដង
ប់រហ័ស េហើយជួ យបង�ំង �រឆ� ង�ល�លវ �រុសេនះ និងបន� �ម�នពិនិត្យេមើល អ្រ�ចូ លព��ល
េ�មន� ីរេពទ្យ, លទ��ពទទួ ល�ន��ក់�ង
ំ និង ្របសិទ��ព��ក់�ង
ំ ទប់ទល់នឹង វ �រុសបំែប� ងថ� ី េ�យ
�នជេ្រមើសេធ� ើ�រពិនិត្យេមើលេឡើង វ �ញ េលើ�រេបើក វ �ស័យ និងសកម� �ព�� ដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ
�ម�រ�ំ�ច់ ។
��្រក �ង កំពុងេលើកទឹកចិត� ស�ជិកសហគមន៍ ឱ្យេ��ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 េដើម្បី �ចទទួ
ល�នប័ណ�អំេ�យ និងរ��ន់�ច់្រ�ក់ ពីរដ� �លីហ�័រ�៉ េហើយ�ប់េ��ះ ចូ ល�ប់រ��ន់ផ្សងសំ�ង
្រប�ំៃថ� ែដលេធ� ើេឡើងេ�យ�យក��នសុ�ភិ�ល ។
�នមេធ��យ�េ្រចើន ស្រ�ប់អ�ក�ច�ក់��ក់�ង
ំ មក�ក់��ក់�ង
ំ េ�ឡ
� ង� �ច�ន ៖ ស្រ�
ប់ព័ត៌�ន �ក់ព័ន�នឹង ទី�ំង�ក់��ក់�ង
ំ របស់្រក �ង និងេ�៉ង្របតិបត� ិ�រ សូ មចូ លេ�
longbeach.gov/vaxlb ។ មិន�ំ�ច់�ន�រ�ត់ជួប ទុក�មុនេ�ះេទ ែត្រប�ពលរដ� ែដល�ប់�
រម� ណ៍ចង់េធ� ើ�រ�ត់ជួប �ចេធ� ើេ��ន េ�យចូ លេ�្រចក�ក់��ក់�ង
ំ របស់រដ� MyTurn.ca.gov
ឬេ�យទូ រសព� េ�េលខ�ន់េហតុ�រណ៍ 833.422.4255 ស្រ�ប់ COVID-19 �លីហ�័រ�៉ �នផងែដរ ។
រ�ំងមុខ
េហើយេ�ៃថ� ចូល�ធរ�ន, ឡ
� ង� �ចនឹង អនុេ�ម�ម CDPH ចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់រ�ំងមុខ ។ េ្រ�ម
េ�ល�រណ៍ែណ�ំថ�ី របស់ CDPH, បុគ�លែដល�ន�ក់��ក់�ំង្រគប់ដូស មិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�ក់
រ�ំងមុខេ�ះេទ េលើកែលងេ�ក��ងបរ �បទមួ យចំនួន ដូ ច� កែន� ងែថ� ំសុខ�ព មេធ��យេធ� ដ
ើ ំ
េណើរ��រណៈ និងមជ្ឈមណ�លដឹកជ��ន
� រ ួម� ំង ែតមិនកំណត់្រតឹម ��ស�ន��ន និង��
ស�នយន� រថយន� ្រក �ង រថយន� �ក់សុី និង�នជំនិះេធ� ើដំេណើររ ួម�� ្រពម� ំង ��េរៀន K-12
េ�ក��ងអ�រ កែន� ងេមើលែថកុ�រ និងបរ �បទយុវជនេផ្សងៗ េទៀត រ ួម� ំង កែន� ងរស់េ�រ ួម��
មួ យចំនួន (ដូ ច� ទីជ្រមកស្រ�ប់ជន��នទីលំេ� និងសម្ប�ឃុំ�ំង) ។

�រ�ក់រ�ំងមុខ េ�ែតត្រម�វឱ្យអនុវត� ស្រ�ប់អ�កែដលមិន�ន់�ន�ក់��ក់�ំង េ�ក��ងបរ �បទ
អ�រ��រណៈ និងអ�រធុរកិច� រ ួម� ំង ែតមិនក្រមិត្រតឹម េ�ជនីយ��ន សំណង់ផ�រលក់�យ និង
មជ្ឈមណ�លកំ�ន� លក� ណៈ្រគ� �រ ។
Cal/OSHA ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹងអនុម័ត �ផ� វ� �រ េលើេ�ល�រណ៍ែណ�ំថ�ី �ក់ព័ន�នឹងរ�ំងមុខ និង
�ររក�គ��ត�ង�យ ស្រ�ប់និេ�ជិត និងកែន� ង�រ�រ េនះ េ�ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី 17 ែខមិថុ�
ែដលនឹងអនុ��តឱ្យ និេ�ជិតែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ ្រគប់ដូស េធ� ើ�រេ�យ��ន�ក់រ�ំងមុខ ។
េ�េពល�ន�រអនុម័ត�ផ� វ� �រ េ�យរដ� រ ួចេហើយេ�ះ ��្រក �ងនឹងអនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍
ែណ�ំថ�ីេនះ េហើយបទប��សុ�ភិ�ល្រក �ង នឹង្រត�វេធ� ើ�រែកែ្រប េដើម្បីឆ��ះប��ំង ពី�រ��ស់ប�រ�
ចុងេ្រ�យេនះ ។
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� ក�
៏ ចចូ លេ� longbeach.gov/COVID19data េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នបច��ប្បន� �ព
�ក់ព័ន�នឹងករណីឆ�ង និង��ក់�ង
ំ �នផងែដរ ។
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