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��្រក �ងឡ
� ង� �ច �នេចញនូ វបច��ប្បន� �ពៃនបទប��េ�
ផ�ះ�នសុវត� ិ�ព�ង
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�កម� មនុស្សឡ
� ង� �ច �នេចញនូ វ
បច��ប្បន� �ពៃន បទប��សុខ�ពែដល�ន្របសិទ�ិ�ព�ប់ពីៃថ� េនះែដលអនុ��តឱ្យេបើក
ឧស�ហកម� និងេស�កម� មួយចំនួនបន� េទៀត ្រសប�មបទប��អភិ�លរដ� California េ�ក
Gavin Newsom �នេលើកេ�លបទប���រ��ក់េ�ក��ងផ� ះ�មតំបន់។
េ�កអភិ�ល្រក �ង Robert Garcia �ន�ន្រប�សន៍� «េយើងទទួ ល�ន�រេលើកទឹកចិត�
�មរយៈទិន�ន័យសុខ�ព និង�រ��ក់ចុះៃនអ� កជំងឺែដល្រត�វ��ក់េ�មន� ីរេពទ្យ ប៉ុែន� េយើង
� ំងអស់��្រត�វរក��រ្រប �ង្របយ័ត� និង�ំ� COVID-19េ�ែតធ� ន់ធ�រមិនគួ រឱ្យេជឿ។» «ខ��ំសូម
ទទូ ចឱ្យអ� ក�ល់���នសុវត� ិ�ព�មែដល�ចេធ� ើេ��ន េ�េពលែដលេយើងេចញេ��ំ្រទ
ដល់�ជីវកម� របស់េយើងែដល�នេបើកដំេណើរ�រ�រេឡើង វ �ញ។»
បទប���រ��ក់េ�ក��ងផ� ះ�មតំបន់ ្រត�វ�នេលើកេ�លពីេ្រ�ះ�្រត�វ�នេគ�៉ន់��ន�រដ�
California �ងត្ប
� ងនឹង�នសមត� �ពទទួ លអ� កជំងឺ ICU េ�មន� ីរេពទ្យេ្រចើន�ង 15 �គ
រយក��ងរយៈេពលបួ នស��ហ៍�ងមុខេនះ។ េនះអនុ��តឱ្យេ�នធី��វ �ល្រតឡប់េ�េ្របើ្រ�ស់
្របព័ន�ក្រមិត��ក់�មពណ៌ែដលអនុ��តឱ្យេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញេ�យែផ� កេលើចំនួនករណី
ក��ង្រប�ជន 100,000 �ក់ និងអ្រ�វ �ជ� �នេ�ក��ងចំេ�មអ� កែដល�នេធ� ើេតស� COVID19។ �ថ� ីម�ងេទៀត្រក �ង ឡ
� ង� �ច ្រត�វ�ន្រសប�មួ យនឹងក្រមិត��ក់ពណ៌��យៃនប� ង់េមរបស់
រដ� ស្រ�ប់េសដ� កិច�ែដល�នសុវត� ិ�ព�ងមុន ឬក្រមិត��ក់ែដលរ �តត្បិតបំផុត ែដល្រត�វ
�នរ �តត្បិត�ក់�ក់ េដើម្បីជួយទប់��ត់ក្រមិតៃន�រចម� ងៃន COVID-19 បែន� ម។
ឧ�ហរណ៏ៃនវ �ស័យធំៗ ែដលនឹង្រត�វអនុ��តេ�យស� ិតេ�េ្រ�មក្រមិត��ក់ពណ៌��យេ�ឡ
� ង
� �ច េ�យ�ន�រែកស្រម� ល រ ួម�នគ��ត�ង�យ និង�ម�រឲ្យ�នរ�ំង�រ�រមុខ, រ ួម
�ន៖
●

�របរ �េ�គ��រេ្រ�ផ� ះ, ្រត�វ�ន�រ�ក់កំហិត�េ្រចើនេដើម្បីេជៀស�ងកុំេ�យ
�នមនុស្សកុះករ, បេង� ើតឲ្យ�នគ��តសម្រសប និងត្រម�វឱ្យ�ក់�៉ស។ លក� ខណ�
ស្រ�ប់�របរ �េ�គ��រក��ង�ង នឹងរ ួមប��ល
� �រ�ក់តុ ��តច��យ្រ�ំបីហ�ីតពី
��េដើម្បីរក�គ��ត�ច់ពី�� 6 ហ� ីតរ�ងតុ�និច�។ ត្រម�វឱ្យ�ក់�៉ស�ល់េពល េលើក
ែលងែតេពលអង��យបរ �េ�គ ឬផឹកេ�តុ។និងេលើកទឹកចិត��៉ង��ំងដល់�រ
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បរ �េ�គែត�មួ យស�ជិកៃន្រគ� �រែតមួ យ េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លៃន
COVID-19។
េស�កម� ែថ� ំ��ល់ខ� �នក��ងអ�រ រ ួម�ន�ងអ៊ុតសក់ និង�ង�ត់សក់។ �ងេធ� ើ
្រកចក និង�ងប�រពណ
�
៌ ែស្បក; អ� កឯកេទស�ងស្រមស់, េស�កម� ែថ� ំែស្បក និង
េ្រគ�ងសំ�ង។ ែកសម� ស្សេ�យេ្របើបេច� ក វ �ទ�; អ� កជំ�ញ�ងសិល្បៈ�ង�យ, �ង
�ក់�ក់, �ក់ចិេ�� ើម និង�រែកសម� ស្សអចិៃ�ន� យ៍; �ងេ�ះ្រកវ �ល; និង�រ
ព��លេ�យ�៉ស�។ ែដនកំណត់សមត� �ពផ��កចំនួនមនុស្ស គឺែផ� កេលើសមត� �ព
ក��ង�ររក�ច��យ្រ�ំមួយហ� ីតរ�ងអតិថិជន។
ស�
� �រ, ម៉ូ ែតល, ផ� ះសំ�ក់, បន� ប់ជួលរ ួម�� និងកែន� ង្រសេដៀង��េផ្សងេទៀត
ស្រ�ប់�រេធ� ើដំេណើរ្រគប់្របេភទ រ ួម� ំងេទសចរណ៍ និង�រេធ� ើដំេណើរ��ល់ខ� �ន។
េស�កម� �នកំណត់ ែដលកំណត់េ�យរដ� ។
្របតិបត� ិ�រេ�ទី���ងេ្រ�អ�រៃន�រមន� ីរ សួ នសត� និង�ងចិ��ឹម្រតី។
�រ្របមូ លផ��ំ្រត�វ�នកំណត់មិនឲ្យ�នមនុស្សមិនេលើសពី 15 �ក់ មកពី្រគ� �រមិន
េលើសពីបី េ�យ�នែត�រ្របមូ លផ��ំ ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ�ែត�ងេ្រ�ប៉ុេ�
� ះ។
្រគឹះ��នលក់េ្រគ�ងេទស�ច់ែតឯង ្រត�វ�នកំណត់្រតឹម 50% ៃនសមត� �ពអតិបរ
�។
កី�កំ�ន� ស្រ�ប់យុវវ �យ និងមនុស្សេពញវ �យ ្រត�វេ�ងេ��មេ�ល�រណ៍ែណ�ំ
របស់រដ� ។
�ជីវកម� លក់�យ្រត�វ�នកំណត់្រតឹម 25% ៃនសមត� �ពអតិបរ�។

កែន� ងេ�រពបូ � �ចបន� ដំេណើរ�រេ�ទី���ងេ្រ�។ កែន� ង�ត់្រ�ណ �ចបន� ្របតិបត� ិ
�រេ�ទី���ងេ្រ��ន េហើយ�រលក់�យ�ងក��ងអ�រ នឹងបន� �្រស័យេលើែដនកំណត់
សមត� �ពផ��កចំនួនមនុស្ស។ បំ�មេ�ចរ�ប់ពីេ�៉ង 10 យប់ ដល់េ�៉ង 5 ្រពឹក ែដល�ន
ចូ ល�ធរ�នេ�ៃថ� ទី 21 ែខវ �ច� ិ� ្រត�វ�នលុបេ�លវ �ញ។ ព័ត៌�នលម� ិតេពញេលញ�មួ យ
នឹងលក� ខណ��ក់�ក់ស្រ�ប់ វ �ស័យ�ជីវកម� នីមួយៗ នឹងស� ិតេ�ក��ងបទប��សុខ�ពែដល
្រត�វ�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព េហើយ�ំ�ច់្រត�វឆ� ង�រពិេ្រ�ះេ�បល់ មុនេពល្របតិបត� ិ�រៃនវ �ស័
យ�ងេលើ�ចដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ។
អ្រ��រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យក��ង្រស �កេ�ែតបន� �ក� ី្រព� យ�រម� ។ ប៉ុែន� , ក��ងរយៈ
េពលពីរស��ហ៍កន� ងមក �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យេ�តំបន់ឡ
� ង� �ច �ន��ក់ចុះពី
578 ដល់ 433 �ក់ េហើយចំនួនអង� �ពែថ� ំប��ន់ (ICU) ែដលមិន�ចែកស្រម� ល �នេកើន
េឡើងពី 9% េ� 11% ៃនែ្រគ ICU ែដល�ន �េពលថ� ីៗេនះ។ ខណៈេពលែដល�រថយចុះៃន
ករណីថ�ី, �រ�ត់បន� យ�រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�របេង� ើនសមត� �ព ICU យឺ
តៗ អនុ��តឱ្យ�ន�រេបើកដំេណើរេឡើង វ �ញនូ វែផ� កមួ យចំនួនែដល�នកំណត់ ���រសំ�ន់
ក��ង�រចង�ំ�ឡ
� ង� �ច េ�ែតបន� រកេឃើញករណីថ�ី�ប់រយករណីក��ងមួ យៃថ� និង�រ��ប់�ប់
សិប�ក់ក��ងមួ យស��ហ៍។
ចំនួនករណី COVID-19 ែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍េ�ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ឥឡ�វេនះ�នចំនួន
46,833 ែដលេកើនេឡើងចំនួន 356 ករណី�ប់�ំងពីៃថ� ច័ន�។ ចំនួនករណី�មធ្យម្រប�ំៃថ� របស់

េយើង�ន�នដល់ចំនូនេ្រចើនបំផុតេ�ៃថ� ទី 9 ែខមក� េ�យ�ន 747 ករណីក��ងមួ យៃថ� ។
�ប់�ំងពីេពលេ�ះមកចំនួនករណី�ន��ក់ចុះមក្រតឹម 320�មធ្យម ក��ងមួ យៃថ� ។
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។ �ន្របសិទ��ព�ប់ពីេ�៉ង 12:01 �ទី្រពឹក ៃថ� អ��រ
ទី 26 ែខមក� រហូ តដល់�្រត�វ�នពន�រេពលដកហូ ត ឬែកែ្រប��យលក� ណ៍អក្សរេ�យម�ន� ី
សុ�ភិ�ល។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអិត 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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