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��្រក �ងឡ
� ង� �ច�ស់េតឿន ្រប�ពលរដ� ឱ្យេធ� ើ�រ
អបអរ�ទរ ចុងស��ហ៍សូ បេភើ
៊
បូ ល (Super Bowl) ្របកបេ�យ
សុវត� ិ�ព
ឡ
� ង� �ច, CA - េ�យចុងស��ហ៍ស៊ូបេភើ បូ ល (Super Bowl) នឹង�នចូ លមកដល់ ��្រក �ង
ឡ
� ង� �ចកំពុង�ស់េតឿន ្រប�ពលរដ� ឱ្យេធ� ើ�រអបអរ�ទរ ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព េ�យ
េ�រព�ម បទប��េ�ផ�ះ�នសុវត� ិ�ព�ង និង ពិធី�រសុវត� ិ�ព សំ�ន់ៗ េផ្សងេទៀត
េដើម្បីជួយ�ត់បន� យ �រឆ� ង�ល�ល COVID-19 េហើយ��ឱ្យ�នសុវត� �
ិ ព ដល់អ�ក្រគប់�� ។
ខណៈ�រេ�ផ�ះ េ�ែត�ក��សំ�ន់ ក��ង�រ�ត់បន� យ �រឆ� ង រ �ក�ល�ល COVID-19 និង
សេ���ះជី វ �តមនុស្ស ��្រក �ងេលើកទឹកចិត�ឱ្យអ� ក្រគប់�� ែស� ងរកជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ក��ង�រ
�ក់ទង �មួ យអ� កេផ្សង និងេធ� ើ�រអបអរ�ទរ ចុងស��ហ៍ស៊ូបេភើ បូ ល (Super Bowl) េនះ
្របកបេ�យសុវត� ិ�ព ដូ ច� ទំ�ក់ទំនង �មួ យ្រគ� �រ និងមិត�ភក� ិ �មអុីនធឺែណត េ�យ
េរៀបចំពិធីជប់េលៀង Super Bowl �មវ �េដអូ និងែចករ� ែលករ ូបថត និង វ �េដអូ ប��ញពីេពល
សប�យរ �ក�យ នឹង្រពឹត�ិ�រណ៍កី�ដ៏ធំេនះ �មេវទិ�ជែជក�្រក �ម (group chat) ។
ចំណុច្រត �វ្រប �ង្របយ័ត� ចំេ�ះសុវត� ិ�ព ស្រ�ប់�រជួបជុំ និងស្រ�ប់បុគ�ល��ក់ៗ
្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ែដល�នបំណងេមើល ្រពឹត��
ិ រណ៍កី�ដ៏ធំេនះ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឱ្យ
េមើលេ�ផ�ះ �មួ យស�ជិក្រគ� �ររបស់ខ� �ន េ�យ�រ�រជួ បជុំ �មួ យអ� កមកពី្រគ� �រ
េផ្សងៗ �� �ច�ំឱ្យ�ន�និភ័យឆ� ង វ �រុស ��រវ �ន� ។ �រជួ បជុំ�� លក� ណៈសង� ម ្រត�វេធ� ើេឡើង
េ�ទី�ល េហើយ្រត�វ�នស�ជិក មិនេលើសពី 15 �ក់ មកពី្រគ� �រ មិនេលើសពី េ�ះេទ ។
បុគ�លែដលចូ លរ ួម ក��ង�រជួ បជុំ �ន�រអនុ��តេ�ះ គួ រែតអនុវត� វ ��ន�រសុវត� ិ�ព្រតឹម
្រត�វ �ប់�និច� ដូ ច� រក�គ��ត �៉ងេ�ច�់ ស់ឱ្យ�ន ្រ�ំមួយហ� ត
ី ពីអ�កេផ្សងេទៀត
ែដលមកពី្រគ� �រេផ្សង, �ក់�៉ស់, �ងស��តៃដ ឱ្យ�នញឹក�ប់ និងក��ត់េមេ�គេលើៃផ�
ែដល�នមនុស្សប៉ះ�ល់េ្រចើន ។
លក� ខណ�ត្រម�វ ែផ�កសុវត� ិ�ព ស្រ�ប់េ�ជនីយ��ន
េ�ជនីយ��ន, ទីផ�ល់េស�េភសជ�ៈ, �ងលក់េភសជ� ៈ, �, ក� ឹបកំ�ន� , សិប្បកម� បិតេ្រគ�ង
្រសវ �ង និងកែន� ងបិត្រ� ែដល�នទូ រទស្សន៍�ក់ឱ្យេភ��វទស្ស� រ ួម� ំង ្រពឹត�ិ�រណ៍កី� Super
Bowl ៃថ� �ទិត្យ ្រត�វ�នរ�ពឹងឱ្យេ�រព�ម លក� ខណ�ត្រម�វ �ងេ្រ�មេនះ ដូ ច�នប��ក់
េ�ក��ងពិធី�រ ៃនបទប��សុ�ភិ�ល ឱ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង ៖
●

ធុរកិច� �ចដំេណើរ�រេ��ន ែតេ�ទី�ល ប៉ុេ�
� ះ

●
●
●
●
●
●
●

េ្រគ�ង្រសវ �ង �នបេ្រមើជូន ែតេ�ក��ង្របតិបត� ិ�រែតមួ យ ���រពិត ស្រ�ប់អង��យ
ទទួ ល�ន, េស���រេ�នឹងកែន� ង
តុេ�ទី�ល ្រត�វ�ក់ឱ្យ�ច់េ�យែឡកពី�� េ�យ�នគ��ត �អប្បបរ� ្រ�ំបីហ�ីត ។
កែន� ងអង��យ េ�ទី�ល ្រត�វ�នកំហិត ឱ្យ�នមនុស្សអង��យ មិនេលើសពី ្រ�ំមួយ�ក់ ែដល
មកជប់េលៀងែតមួ យ េ�តុែតមួ យ
អតិថិជន ្រត�វេ�អង��យេ�តុដែដល េលើកែលងែតេពល �ំ�ច់្រត�វេ�បន� បទ
់ ឹក, ទូ �ត់
វ �ក� យប្រត ឬ ប��ទិញ��រ និងេភសជ� ៈ
អតិថិជនមិន្រត�វ�នអនុ��តឱ្យ ទទួ ល�ន ��រ ឬ េភសជ� ៈ រ ួម� ំង េ្រគ�ង្រសវ �ង េ�ះេទ
្របសិនេបើពួកេគមិនអង��យេ�តុ
រ�ំងមុខ ្រត�វេ�ះេចញ ែតេ�េពលែដលអតិថិជនអង��យេ�តុ ្រតង់កែន� ងទទួ ល�ន េ�
ទី�ល �នកំណត់រ ួច ស្រ�ប់�រទទួ ល�ន��រ ឬ េភសជ� ៈ ប៉ុេ�
� ះ
បុគ�លិកបែន� មេទៀត គួ រ�នវត� �ន េ��ម�នេមើល និង�ត់ែចង អតិថិជន ដូ ច� ែត
មិនក្រមិត្រតឹម ៖
○ ��ឱ្យ�ន �ររក�គ��ត�ង�យ ក��ងចំេ�មអតិថិជន
○ ��ឱ្យអតិថជ
ិ ន មិនទទួ ល�នេភសជ� ៈ ឬ��រ ខណៈែដល�ត់មិនអង��យេ�តុ
○ ��មិនឱ្យ�ន មនុស្សកកកុញ�� េ��ងមុខ ទូ រទស្សន៍ ឬ ៃផ� ប��ំងរ ូប�ព
○ ��ឱ្យ�នផ� វ� េដើរ និង្រចក��រណៈ េបើកទូ �យ េហើយ ADA �ចេចញចូ ល�ន

��្រក �ងកំពុងេ្រត�មលក� ណៈ �ត់ វ ��ន�រច�ប់ ចំេ�ះធុរកិច�� ែដលខក�នមិនេ�រព
�ម បទប��សុ�ភិ�ល ឱ្យេ�ផ�ះ�នសុវត� ិ�ព�ង ែដល�ច�នដូ ច� ែតមិនក្រមិត
្រតឹម ៖ ដី�រដ� ប្បេវណី ឬ ដី�្រពហ� ទណ�, �រលុបេ�លលិខិតអនុ��តឱ្យេបើកស� ង់�មឧទ�ន
�បេ�
� ះ�សន� , �រលុបេ�លលិខិតអនុ��តសកម� �ព េ�ទី�ល (OAP) េដើម្បីេបើក
្របតិបត� ិ�រ េ�ទី�ល ក��ងេពល�នេ�គឆ� ង�តត�ត ��កល, �រលុបេ�ល និង/ឬ �រ
ព្យ
� រ ���ប័ណ�ធុរកិច�, �រលុបេ�ល និង/ឬ �រព្យ
� រ លិខិតអនុ��តសុ�ភិ�ល, និង �រលុប
េ�ល និង/ឬ �រព្យ
� រ ���ប័ណ�្រគប់្រគងេភសជ� ៈ្រសវ �ង (ABC) ។
��្រក �ងក៏រ�ឭក្រប�ពលរដ� ផងែដរ អំពីគន� ឹះសុវត� ិ�ព និងចំណុច្រត�វ្រប �ង្របយ័ត�េផ្សងៗ
េទៀត ែដល្រត�វអនុវត� េ�ចុងស��ហ៍ស៊ូបេភើ បូ ល (Super Bowl) េនះ ។
�រេបើកបរ & សុវត� ិ�ពអ� កេថ�ើរេជើង
�យក��ននគរ�លឡ
� ង� �ច នឹង�នម�ន� ីបែន� មេទៀត ស្រ�ប់ល�ត េ�ៃថ� ទី 7 ែខកុម�ៈ
េដើម្បីបេ�� �សអ� កេបើកបរ មិនឱ្យេបើកបរ េ្រ�មឥទ� ិពលេ្រគ�ង្រសវ �ង និង/ឬ េ្រគ�ងេញ�ន ។
េ្រគ�ង្រសវ �ង មិនែមន�ក��ែតមួ យមុខ ែដល�ច�ំឱ្យ�ន �រចុះេខ�យ និង�ច�ំេ�
DUI េ�ះេទ ។ ឱសថ �មេវជ� ប��, ឱសថទិញ�មឱសថ��ន និងក�� �ច�នឥទ� ិពល
េលើសមត� ិ�ព របស់េ�កអ� ក ក��ង�រេបើកបរ ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព �នផងែដរ ។ អ� ក
េថ�ើរេជើងគួ ររក��រ្រប �ង្របយ័ត� អំពីប រ �េវណជុំ វ �ញខ� �ន �ពិេសស េ�េពលយប់ និងេ�េពលឆ� ង
ថ�ល់ េ�ះបី�េដើរឆ� ង េលើគំនូសឆ� ងថ� ល់ក�ី ។
េ�ះបី�ពិធីជប់េលៀងេមើល្រពឹត�ិ�រណ៍�េ្រចើន ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង �មអុីនធឺែណតក� ី ��រ
�ំ�ច់្រត�វេរៀបែផន�រ�ត់�ំងអ� កេបើកបរ��ង��ក់ ឬ េ�ផ� ះ�េពលយប់េ�ះ ។

មូ លនិធិ ស្រ�ប់�រអនុវត� ច�ប់ េ�្រពឹត�ិ�រណ៍ៃថ� �ទិត្យស៊ូ បេភើ បូ ល (Super Bowl) េនះ ្រត�វ
�នផ�ល់ឱ្យ េ�យ្រ�ក់ជំនួយ ពី� រ ��ល័យសុវត� ិ�ពច�ចរណ៍ �លីហ�័រ�៉ �មរយៈរដ� �ល
សុវត� ិ�ពច�ចរណ៍ផ� វ� �យេវ�តិ ។
�ំ្រជ�ច & សកម� �ពខុសច�ប់េផ្សងេទៀត
�ំ្រជ�ច លក� ណៈ��ល់ខ� �ន� ំងអស់ រ ួម� ំង �ំ្រជ�ច�ន�ក់��ក� �នសុវត� ិ�ព និង្រតឹម
្រត�វផងែដរ ្រត�វ�ន�ម�ត់ េ�ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ។ �ំ្រជ�ចបង� រឱ្យ�ន �រខូ ច�ត ែផ� ក
អចលន្រទព្យ �នតៃម� ដប់�នដុ��រ �េរៀង�ល់��ំ េហើយបង� រឱ្យ�នរបួ ស��ម�េ្រចើន
ែដល�គេ្រចើន �នេកើត�នេ�េលើកុ�រ ។ េ�យ�ន�ពតឹងែតង �បន� ែផ� កសមត� �ព
ទទួ លអ� កជំងឺ របស់មន� ីរេពទ្យ េ�យ�រែត COVID-19, ��រសំ�ន់ ��ំង�ស់ ែដល្រត�វ
េជៀស�ង �កប្បកិ រ ��បង� រ�និភ័យ ដូ ច� �រដុត�ំ្រជ�ច ។
�ំ្រជ�ចែដលដុតបេ��ះេឡើង េ��មភូ មិ�ន �ពិេសស �ំ្រជ�ចែដលដំេណើរ�រខុសពី�ររ�ពឹង
ទុក �ច�ស់�រចង�ំមិនល� របស់អតីតយុទ�ជន និងអ� ករស់�នសល់ជី វ �ត ពីអំេពើហិង�
េ្របើ្រ�ស់�ំេភ� ើង ែដល�នប���នតឹង�រម� ណ៍ េ្រ�យឆ� ង�ត់្រពឹត��រណ៍មិនល� រ ួច ។ សេម� ង
ក៏បង� រឱ្យ�ន �រភិតភ័យ ស្រ�ប់សត� �េ្រចើនផងែដរ េហើយជ្រមកសេ���ះ �នេ�រេពញេ�
េ�យ សត� រត់េ�លផ�ះ �េរៀង�ល់��ំ ។
�នមេធ��យ មួ យចំនួន ស្រ�ប់�យ�រណ៍ អំពីសកម� �ព�ញ់�ំ្រជ�ច ខុសច�ប់ េ�
ឡ
� ង� �ច ៖
●
●
●

●

� រ ូបថត និង វ �េដអូ ប��ញពី សកម� �ព�ញ់
សូ ម�ក់ �ក្យបណ�ឹង អំពី�ំ្រជ�ច ឬ ប��ន
�ំ្រជ�ចខុសច�ប់េ��រ ��ល័យ្រពះ�ជ���្រក �ង ។
សូ មទូ រសព� េ�េលខ (562) 435-6711 មិនែមនស្រ�ប់ករណី�សន� េ�មជ្ឈមណ�ល
គម�គមន៍ េដើម្បី�យ�រណ៍ អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ និង/ឬ លក់ �ំ្រជ�ច ។
សូ មេផ�ើអុីែមល េ�ែផ� កកិច��រេភ��វ អំពីទីកែន� ង ែដលសកម� �ពេកើត�ន េហើយផ� ល់
�សយ��ន វ �េដអូ េលខ�នជំនិះ រ ូបថត និងព័ត៌�នេផ្សងៗ េទៀត ែដល�ចយកមកេធ� ើ�រ
េសុើបអេង� ត�ន ។ សូ មរ ួមប��ល
� េ��ះ �សយ��ន និងេលខទូ រសព� របស់េ�កអ� ក េដើម្បីឱ្យ
េគ�ច�ក់ទង េ�េ�កអ� ក�ន �ម�រ�ំ�ច់ ៖
○ LBPDNorth@longbeach.gov
○ LBPDSouth@longbeach.gov
○ LBPDEast@longbeach.gov
○ LBPDWest@longbeach.gov
ស្រ�ប់ករណី�សន� សូ មទូ រសព� េ�េលខ 9-1-1 ។

�រ�ញ់�ំេភ� ើង លក� ណៈ «អបអរ�ទរ» ្រត�វ�ន�ត់� �រ�ញ់ េ�យខុសច�ប់ េហើយ�ច
បង� រឱ្យ�នេ្រ�ះ��ក់ ។ �រ�ញ់�ំេភ� ើង េដើម្បីេធ� ើ�រអបអរ�ទរ �ច�ំឱ្យ�ន របួ ស��ម
ឬមរណ�ព ចំេ�ះជន���ក់ េហើយជនេល� ើស្រត�វ�ប់ពន� ��រ ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត និងគន� ឹះសុត�ិ�ព េ�ៃថ� បុណ្យ សូ មេមើល េសចក� ីែណ�ំ របស់
��្រក �ង ស� ីពីជំងឺ វ �រុសកូ រ� ូ� ��ំ 2019 (COVID-19) ស្រ�ប់�រអបអរ�ទរៃថ� បុណ្យ ។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអត
ិ អំពីសកម� �ព
� ំងអស់ របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ង�ររក�សុវត� ិ�ព របស់្រប�ពលរដ� របស់េយើង សូ មចូ លេ�
long-beach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង Instagram ។
�រ�កសួ រ ពី្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� មជ្ឈមណ�លទំ�ក់ទំនងរ ួម របស់��្រក �ង
ឡ
� ង� �ច �មរយៈ 562.570.NEWS (6397), jic@longbeach.gov ។
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