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ទំ�ក់ទំនង ៖ Cassie Chauvel, ម�ន� ីកិច��រ��រណៈ, ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច, 562.570.2636,
Cassie.Chauvel@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

��ស�ន��នឡ
� ង� �ចទទួ ល�ន
�រទទួ ល��ល់សុខ�ពសកល
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច (LGB) ថ� ីៗេនះទទួ ល�ន�រទទួ ល��ល់ពី
អង� �រ�ណិជ�កម� �នមុខេគស្រ�ប់��ស�ន� ��ន ចំេ�ះ�រេប� ��របស់ខ� �នក��ង�រ
��សុខ�ព និងសុវត� ិ�ពអ� កដំេណើរនិងនិេ�ជិករបស់ខ� �ន�ប់�ំងពី�រ�ប់េផ� ើមៃន�រ
�តត�ត COVID-19។
អភិ�ល្រក �ងេ�ក Robert Garcia �ននិ�យ� «COVID-19 �នរ��នដល់ឧស�ហកម�
��សចរណ៍�មរេបៀបែដលមិន��ប់�នពីមុនមក ប៉ុែន� ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច�ន
ស្រមបខ� �ន�៉ង�ប់រហ័ស» ។ «េ�េពលែដល�ររ �ក�ល�លៃនជំងឺ�តត�តេនះេកើតេឡើង,
LGB ��មៗ�នែណ�ំពិធី�រស� ីពីសុខ�ព និងសុវត� ិ�ពថ� ីៗរក�សហគមន៍របស់េយើងឱ្យ�ន
សុវត� ិ�ពនិង្រសប�មស� ង់�រស្រ�ប់�រអនុវត� ល�បំផុតរបស់ឧស�ហកម� េនះ» ។
្រក �ម្របឹក���ស�ន��នអន� រ�តិ្រគប់្រគងកម� វ �ធីទទួ ល��ល់សុខ�ព��ស�ន��ន
និង�យតៃម� �រស��តនិង�រស��ប់េមេ�គ, គ��ត�ង�យ, �រ�រ�របុគ�លិក, ប� ង់រ ូ
បវ �ន� , �រទំ�ក់ទំនងអ� កដំេណើរ និងកែន� ងដឹកអ� កដំេណើរ។
េ�ក Cynthia Guidry �យក��ស�ន��នឡ
� ង� �ច �ន�ន្រប�សន៍� «�មរយៈ�រ
��ស់ប�រ�
� ំងអស់ក��ងរយៈេពលមួ យ��ំកន� ងមក សុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពរបស់អ�កដំេណើរនិង
និេ�ជិករបស់េយើងេ�ែត��ទិ�ពខ� ស់បំផុតរបស់េយើង» ។ «�រទទួ ល��ល់េនះគឺ��រ
ប��ក់ពី�រខិតខំរបស់េយើង�ពិេសសពី វ �របុរសែដលមិនសូ វទទួ ល�នទទួ ល��ល់ េលើ្រក �ម
តំែហ� ំនិងេស�កម� ��ររបស់េយើង» ។
វ ��ន�រសុខ�ពនិងសុវត� ិ�ពែដលអនុវត� េ�យ្រក �ម LGB រ ួម�ន៖
● �រេធ� ើឱ្យសកម� ៃន កែន� ងេបើករថយន� ចូលេធ� ើេតស� COVID េ�េលើប រ �េវណ��ស
�ន� ��ន
● រ�ំង�រ�រមុខ្រត�វ�នត្រម�វ��ំ�ច់ស្រ�ប់និេ�ជិក, អ� កដំេណើរ, និងេភ��វ
� ំងអស់េ� LGB ។
● ស��សំ�ល់េលើក្រ�លឥដ� និង វ ��ន�រេផ្សងៗ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងេ�ទូ � ំង
��ស�ន��នេដើម្បីែណ�ំអ�កេធ� ើដំេណើរឱ្យអនុវត� គ��តសង� ម។

●
●
●
●

រ�ំងខណ��រ�រ្រត�វ�នតំេឡើងេ�តំបន់ែដល�នច�ចរណ៍ខ�ស់ែដលមិន�ច
រក��នគ��ត�ង�យពី�� ដូ ច�កែន� ងលក់សំបុ្រត, ្រចក��រ, និងកែន� ងបង់
្រ�ក់។
បុគ�លិក��ស�ន��នកំពុងស��តនិងស��ប់េមេ�គេលើៃផ� និងវត��ែដលប៉ះខ� ស់
�េរៀង�ល់មួយេ�៉ងម� ង។ ្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ែដលបេ្រមើេស�កម� LGB ក៏�ន
បេង� ើតពិធី�រស��ត�៉ងម៉ត់ចត់�ងមុននិងេ្រ�យេពល�រេ�ះេហើរនីមួយៗ។
�៉សុីន�ញ់ទឹកអ�ម័យៃដ ្រត�វ�នបែន� មេ�ទូ � ំងតំបន់ែដល�នច�ចរណ៍
េ្រចើនបំផុតេហើយ�ចរក�ន្របែហល 50 ហ� ីត។
េ�យ�នកិច�សហ�រ�មួ យៃដគូ �ជីវកម� របស់ខ� �ន LGB កំពុងេធ� ើ�រេ��ះេ�រក
បទពិេ�ធន៍��នបទពិេ�ធន៍�មរយៈ��ស�ន��នរ ួម� ំង�រជំរុញ�រ
េ្របើ្រ�ស់លិខិតឆ� ងែដនចល័ត និង�រទូ �ត់េ�យមិន�ំ�ច់េ�កែន� ងបរ �េ�គ
និងលក់�យ។

គួ រឱ្យកត់សំ�ល់ចំេ�ះកែន� ងទំេនរ និងរេបៀបេ�ះៃនយន� េ�ះេឡើងជិះ�មរយៈជេណ�ើរ
យន� េ�ះ�ងេ្រ� LGB �នទី�ំងល� ក��ង�រផ� ល់ជូនអ� កេធ� ើដំេណើរនូ វបទពិេ�ធន៍េធ� ើដំេណើរ
្របកបេ�យសុវត� ិ�ពនិងបន� �រ�រម� ណ៍�មួ យនឹងខ្យល់��សបរ �សុទ�។ វ �េដអូ «េ�ះេហើយ
េ�យ�ព�យ្រស� ល�មួ យ LGB» ផ� ល់នូវ�រប��ញនូ វអ� ីែដល្រត�វរ�ពឹងស្រ�ប់អ�កែដល�ន
គេ្រ�ងេធ� ើដំេណើរពី�ងក��ង��ស�ន��ន ។
េ�ក Kevin M. Burke ្រប�ននិង�យក្របតិបត� ិ ACI-NA �ន�ន្រប�សន៍� «េ�យ
ទទួ ល�ន�រទទួ ល��ល់គុណ�ពសុខ�ពេ���ស�ន��ន ACI ��ស�ន��ន
ឡ
� ង� �ច �នប��ក់�ថ�ន
ី ូ វ�រេប� ��ចិត�របស់ខ� �នក��ង�រ�រ�រអ� កដំេណើរ និងបុគ�លិក��ស
�ន��ន និងក្រមិត�ររ �ក�ល�លៃន COVID-19» ។ «េយើង�នេ�ទន�ពែដល�នទទួ ល
��ល់�រទទួ ល��ល់គុណ�ព��ស�ន��ន េ���ស�ន��នឡ
� ង� �ច» ។
LGB �នទី�ំងស� ិតេ�ជិត្រពំែដនៃនតំបន់�ក់�ញ�េ្រចើនេ��គ�ងត្ប
� ងរដ� California ។
អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 480,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និង
ៃច� ្របឌិតថ�ី�េ្រចើន �នផ�ល់ជូននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពល
ែដលរក��ននូ វលក� ណៈ�ព�បុគ�ល និង�នច្រម �ះេ�យភូ មិ��នេផ្សងៗ��ផ��ំ��េ��ម
បេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ California។ ក��ង�ម�ទី្រក �ងែដលផ� លេ់ ស�កម� េពញេលញ, ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ទី�ំងៃន�រមន� ីរ និងមេ�្រសព�េ្រចើន ដូ ច� Queen Mary, Aquarium of the Pacific,
និង�នកែន� ង�េ្រចើនេទៀត មណ�ល��េរៀនែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស់, ��ស
�ន��នឡ
� ង� �ច និងកំពង់ែផឡ
� ង� �ច។ ទី្រក �ង ក៏�ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ
�នេគ�យតៃម� ខ�ស,់ �នកែន� ងកសិ��នចិ��ឹមសត� �្របវត� ិ��ស� ពីរកែន� ង, មន� ីរេពទ្យ្រ�ំ
កែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល្រ�ំ កែន� ង, សួ នច�រ 171, េឆ� រសមុ្រទ�ប់សិប�៉យល៍,
កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង, និងគន� ងផ� វ� ជិះកង់។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/។
សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពី��ស�ន��នឡ
� ង� �ច
បេង� ើតេឡើងេ���ំ 1923 ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច (LGB) ���ស�ន� ��នចំ�ស់�ងេគ
េ�រដ� California។ ក��ងចំេ�ម�នរ��ន់�េ្រចើនរបស់�, LGB ្រត�វ�ន�ប់េ��ះ��
�ស�ន��នកំពូល� ំង 10 ក��ង��ំ 2020សហរដ� �េមរ �កៃថ�េនះ �ប់�នរ��ន់េ្រជើសេរ �សដំេណើរ
កំ�ន� ស្រ�ប់អ�ក�នល� បំផុត� ំង 10 ស្រ�ប់��ស�ន��នតូ ចល� បំផត
ុ ។ LGB ផ� ល់នូវ
េស�កម� ឥតឈប់ឈរេ��ន់ទី្រក �ងមួ យចំនួនរបស់សហរដ� �េមរ �ក ខណៈេពលែដល�ំ្រទដល់
សហគមន៍��សចរណ៍ទូេ�ែដល�នសុខ�ពល� �មួ យនឹង្របតិបត� ិ�រ្រប�ំ��ំ�ង
300,000 ។ ��ស�ន��នេនះក៏�្របភពៃនសកម� �ពេសដ� កិច� និង�រ�រ�៉ងេ្រចើនផង
ែដរេ�យ្រក �មហ៊ុន LGB Aviation Complex �នបេង� ើតផល្របេ�ជន៍ដល់េសដ� កិច�ចំនួន $8.6
�ន់�នដុ��រ និងជួ យ្រទ្រទង់ដល់�រ�រចំនួន 46,000 កែន� ង។ LGB គឺ�សហ្រ�សែដល
�ំ្រទខ� �នឯងៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច និងមិនទទួ ល�ន្រ�ក់ពន� ក��ង្រស �កេទ។ ��ស�ន��ន
�នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រែថរក�េករត
�� ំ ែណល�្របវត� ិ��ស� ែដល្រត�វ�នេគេ�រព និងរក�
�ននូ វ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យសុវត� ិ�ពនិរន� រ�ព និង�រទទួ លខុស្រត�វែផ� កបរ ���ន។
�មេយើងេ�េលើេហ� សប៊ក
ុ Instagram និង Twitter @LGBAirport ។
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