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��្រក �ងឡ
� ង� �ច �នេចញ បទប��ឱ្យេ�ផ�ះ�ន
សុវត� ិ�ព�ង ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន��ពរ ួច េដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន
េស��ស� និងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ �នមនុស្សចូ លរ ួមេ�ក��ង
អ�រ េ�យ�ន�រ�ក់កំហិត ។
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច �នេចញ
បទប��សុ�ភិ�ល ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពរយច េ�យចូ ល�ធរ�ន��មៗ ែដលអនុ��ត
ឱ្យ�ន េស��ស� និងពិធប
ី ុណ្យវប្បធម៌ �នមនុស្សចូ លរ ួមេ�ក��ងអ�រ ្រ�រព� េឡើង វ �ញ
េ�យ�ន�រ�ក់កំហិត េដើម្បីស្រមបេ��មបែ្រមប្រម� ល �េពលថ� ីៗ េនះ េលើែផន�រ
ស្រ�ប់ក្រមិតពណ៌��យ ៃនេសដ� កិច��ន់ែត�នសុវត� ិ�ព ែដល�នេចញេ�យ �� វ �ន
ញូវសម (Gavin Newsom) �អភិ�ល�លីហ�័រ�៉ ។
េសចក� ីសេង� ប អំពីបទប��សុ�ភិ�ល ែដល�នែកស្រម� លេឡើង វ �ញរ ួម�ន ៖
េស��ស� និងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ ៖
● ទីកែន� ងេ�រពបូ �ដូ ច� វ ��រ្រគីស� វ ��រឥ��ម វ ��រជ� ីហ� និងវត� ្រពម� ំង
បុណ្យវប្បធម៌��ដូ ច� ពិធី��ហ៍ពិ�ហ៍ និងពិធីបុណ្យសព�ច្របតិបត� ិេស�េ�យ��ល់
ក��ងអ�រ េឡើង វ �ញ�ន េ�យ�ក់មនុស្ស ្រតឹមែត 25 �គរយ ៃនបរ ��ណអតិបរ�
របស់អ�រែតប៉ុេ�
� ះ។
● �រេ្រច�ង �រសូ ្រតធម៌ ្រពម� ំង ្របតិបត� ិ្ និង�រអនុវត� េផ្សងៗ េទៀត ្រត�វ�ន�ម
�ត់ ស្រ�ប់�រជួ បជុំ េ�ក��ងអ�រ េ�យ�រែត�នកំេណើនឆ� ង COVID-19 �
�រវ �ន� េ�ក��ងសកម� �ព� ំងេនះ ។ សកម� �ព� ំងេនះ មិន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�
�ល់ែតេ�ះ េ�េពលជួ បជុំ��េ�េ្រ�អ�រ ។
● េស�ចំណី��រ និង/ឬ េភសជ� ៈ ��រទទួ លេទៀនក��ង��ំងរ ួម�� និង�រទទួ ល�ន
លក� ណៈ្រគ� �រ ្រពម� ំង្រពឹត�ិ�រណ៍ទទួ ល�នេ្រគ�ង្រសវ �ង េ�ែត�ន�រ�ម�ត់
ដែដល ។
េ�ជនីយ��ន និងស�
� �រ ែដលទទួ លេរៀបចំពិធី��ហ៍ព�
ិ ហ៍ និងពិធីបុណ្យសព េ�ែត្រត�វ
�នត្រម�វឱ្យេរៀបចំពិធី ែតេ�េ្រ�អ�រ ដែដល អនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ របស់រដ� ។
ខណៈែដលេស���ល់ េ�ក��ងអ�រ �ច្រ�រព� េធ� ើេឡើង វ �ញ�ន ��រសំ�ន់ ែដល្រត�វ�ត់
្រគប់ វ ��ន�រ� ំងអស់ ែដល�ចេធ� ើេ� េដើម្បី�ក់ក្រមិតៃន�រឆ� ង�ល�ល COVID-19 ឱ្យ

េ�តិចបំផុត េហើយ��ឱ្យ�នសុវត� ិ�ព ស្រ�ប់អ�ក្រគប់�� េ�ក��ងសហគមន៍ ។ អ� កែដល
ចូ លរ ួម ក��ងសកម� �ពក��ងអ�រ ដូ ច�ន�យប��ក់រ ួច�ងេលើេនះ គួ រ�ន�រ្របយ័ត�
្របែយ៉ង ក��ង�ររក�គ��ត�ង�យ ឱ្យ�ន��យពី��បំផុត �មែដល�ចេធ� ើេ��ន, �ក់�៉ស់
្រគប់េពលេចញេ�ទី��រណៈ និង�ងស��តៃដ ឱ្យ�នញឹក�ប់ េហើយស��តេមេ�គ េលើៃផ�
ែដល�នេគប៉ះេ្រចើន ។
រដ� �លីហ�័រ�៉ �នេចញេ�ល�រណ៍ែណ�ំស�ីទី ស្រ�ប់េស��ស� និងពិធីបុណ្យវប្បធម៌
េដើម្បីស្រមបេ��មបែ្រមប្រម� ល�� ចំេ�ះែផន�រេសដ� កិច��ន់ែត�នសុវត� ិ�ព និង�
កិច�េឆ� ើយតបេ�នឹង េសចក� ីសេ្រមច របស់តុ��រកំពូលសហរដ� �េមរ �ក ។
បទប��សុខ�ព ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ពរ ួច ក៏្រត�វ�នែកស្រម� លផងែដរ េដើម្បីេដើរ្រសប
េ��មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ របស់រដ� �លីហ�័រ�៉ ស្រ�ប់េសចក� ីែណ�ំ អំពី�រេបើក��ក់េរៀន
េឡើង វ �ញ ស្រ�ប់សស
ិ ្ស��ក់ទី K-12 ។ ��េរៀន េ�ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច �ចេបើក��ក់ K-6
បេ្រង�នេ�យ��ល់េឡើង វ �ញ�ន េ�េពលេ�នធីឡ�ស ែអ៊នជឺេឡស�នេ�បំេពញ�ន
លក� ខណ�ត្រម�វ មួ យចំនួន េ�ក��ងលំ�ប់្រស�ប់ពណ៌��យ (អ្រ�ករណី តិច�ង 25 ករណី
ក��ងចំេ�ម្រប�ពលរដ� 100,000 �ក់ ក��ងរយៈេពល�៉ងេ�ច�ស់ 5 ៃថ� ) ។
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ស� ិតេ�ក��ងលំ�ប់្រស�ប់ពណ៌��យ េហើយស� ិតេ្រ�ម�រ�ក់កំហិត ��ំង
បំផុត, ែដល�លំ�ប់្រស�ប់ របស់ែផន�ររដ� ស្រ�ប់េសដ� កិច��ន់ែត�នសុវត� ិ�ព, េហតុ
េនះ ្រត�វេ��ន�រ�ក់កំហិតមួ យចំនួន េដើម្បីជួយ�ត់បន� យ �រឆ� ង COVID-19 �បន�
េទៀត ។ ្របព័ន� លំ�ប់្រស�ប់ពណ៌ អនុ��តឱ្យ�ន �រេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ េ�យែផ� កេលើ
ចំនួនករណី ក��ងចំេ�ម្រប�ពលរដ� 100,000 �ក់ និងអ្រ�ករណី វ �ជ� �ន ក��ងចំេ�ម្រប�
ពលរដ� ែដល�នមកេធ� ើេតស� COVID-19 ។
បទប��សុខ�ពែដល្រត�វ�នេធ� ើឱ្យ�ន់សម័យ្រត�វ�ន�ក់េ�យម�ន� ីសុ�ភិ�លទី្រក �ងគឺ
េវជ�បណ�ិត�នី��វ �ស និងអនុេ�ម�មអំ�ចប��ន់ែដលផ� ល់េ�ឱ្យអ� ក្រគប់្រគង្រក �ង
�មរយៈ�រ្រប�ស�សន� ក��ងតំបន់។ �ចូ ល�ធរ�ន ��មៗ �ប់ពីៃថ� ពុធ ទី 10 ែខកុម�ៈ
េនះតេ� រហូ ត�ល់ែត្រត�វពន�រេពល, លុបេ�ល ឬែកស្រម� ល��យល័ក�ណ៍អក្សរ េ�យម�ន� ី
សុ�ភិ�ល ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអត
ិ អំពីសកម� �ព� ំង
អស់ 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 ។
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