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េ���យ្រក �ងឡ
� ង� �ច េ�ក រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia),
អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង េ�ក ថម ម៉ូ ឌី� (Tom Modica) ,
្រប�នមន� ីរសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ
COVID-19 េ�កែឃលលី ខូ ឡ
� ភី (Kelly Colopy) ។
�រវ �ធី�ក់��ប
ំ ��រ របស់ពួ កេគ �ប់េផ�ម
ើ ដំ� ក់�ល 1B ែដលរ ួម�ន
បុគ�ល ិកសំ�ន់ៗ មួ យចំនួនរបស់្រ ក �ង, មនុស ្ស�ស់, ពលករក��ង វ �ស័យចំណ ី��រ
និងនិេ�ជិត ក��ង វ �ស័យអប់រ� ។
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ៃថ�េនះ េ�ក រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) ែដល�េ���យ្រក �ង
ឡ
� ង� �ច, េ�ក ថម ម៉ូ ឌី� (Tom Modica) ែដល�អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង, េ�ក ែឃលលី ខូ ឡ�ភី
(Kelly Colopy) �្រប�នមន� ីរសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស (�យក��នសុ�ភិ�ល) រ ួម
�មួ យនិេ�ជិតេផ្សងេទៀត ែដល�បុគ�ល�ំ�ច់ ចំេ�ះកិច�ខិតខំ ក��ង�រេឆ� ើយតបេ�នឹង
ករណី�សន� COVID-19 េ�យ�រ �ន�ក់��ប
ំ ��រ COVID-19 ។
េ�ក រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) �េ���យ្រក �ង �ននិ�យ� «ខ��ំមិន�ចបរ ��យឱ្យ
អស់េសចក� ី ពី�រៈសំ�ន់ ៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រ្រប�ំង COVID-19 �នេ�ះេទ» ។ «ខ��ំសូមែថ� ង
អំណរគុណ ែដលបុគ�លិកសុ�ភិ�លសំ�ន់ៗ និងមនុស្សវ �យ�ស់ ្រប�ណ 15,000 �ក់ �ន
�ក់��ប
ំ ��ររ ួចេហើយ ។ ��នសុវត� ិ�ព និង�ន�រៈសំ�ន់ ស្រ�ប់ឱ្យអ� ក� ំងអស់�� �ច
�ក់�ន ។»
េ���យ្រក �ង អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង និង្រប�ន�យក��នសុ�ភិ�ល ចូ លរ ួមចំែណក ក��ង
ដំ�ក់�ល 1B ែដលរ ួម�ន បុគ�លិក្រក �ង ែដល�ំ�ច់ ស្រ�ប់�រ�រេឆ� ើយតបនឹងជំងឺឆ�ង
�តត�ត��កល និង អ� កេឆ� ើយតបនឹងករណី�សន� ។ �ក៏រ ួម�ន និេ�ជិត មកពី
មជ្ឈមណ�លេ្រត�មលក� ណៈ ចំេ�ះេ្រ�ះមហន� �យ និង�រផ្សព� ផ�យអំពីករណី�សន� រ ួម� ំង
្របតិបត� ិករប�
� ញ 911; និេ�ជិត�យក��ននគរ�លឡ
� ង� �ច; ស�ជិក្រក �ម្របឹក�្រក �ង;
បុគ�លិកមជ្ឈមណ�ល្របតិបត� ិ�រេពល�ន�សន� របស់��្រក �ង; និងអ� កេផ្សងៗ េទៀត ែដល
�ក់ព័ន�នឹង កិច��របន� ៃន�រេឆ� ើយតប នឹងជំងឺឆ�ង�តត�ត��កល និង្របតិបត� ិ�រ
េពល�ន�សន� របស់រ��ភិ�ល ។
ដំ�ក់�ល 1B ក៏រ ួម�ន មនុស្សធំ �ន�យុ 65 ��ំ ឬ េ្រចើន�ងេនះ ែដលនឹង្រត�វ�ក់�� ំ
ប��រ េ�យ�ប់េផ� ើម េ�ៃថ� េ�រ� ទី 16 ែខមក�; និេ�ជិតក��ង វ �ស័យចំណី��រ ែដលនឹង្រត�វ
�ក់��ប
ំ ��រ េ�យ�ប់េផ�ម
ើ េ�ៃថ�អ��រ ទី 19 ែខមក�; និង និេ�ជិតក��ង វ �ស័យអប់រ� ែដល

នឹង្រត�វ�ក់��ប
ំ ��រ េ�យ�ប់េផ� ើម េ�ស��ហ៍ ៃនៃថ� ទី 25 ែខមក� ។ ចំណុច�ក់�ក់ែថម
េទៀត �ក់ព័ន�នឹង បុគ�លិក វ �ស័យចំណី��រ និងបុគ�លិក វ �ស័យអប់រ� នឹង�នផ� ល់ជូន ក��ងរ
យៈេពលពីរបីៃថ� ប��ប់េទៀត ។
កន� ងមក ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច�នត្រម�វ�រ �៉ងខ� ស់ េលើ�រ�ក់��ប
ំ ��រ ែដល�នសុវត� ិ�ព
និង�ន្របសិទ��ព ។ ទី្រក �ងក៏�ន ទំព័រព័ត៌�ន��ប
ំ ��រ �៉ងច�ស់�ស់ ស្រ�ប់អ�ក�ន
ចម� ល់ផងែដរ ។
ែឃលលី ខូ ឡ�ភី (Kelly Colopy) �្រប�នមន� ីរសុ�ភិ�ល�នប��ក់� «េយើងខ��ំដឹង� អ� ក
ខ� ះ�ត់�នក� ី�រម� អំពី��ប
ំ ��រ ។ ��ប
ំ ��រ� ំងេនះ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង និងឆ� ង�ត់ �រ
�យតៃម� �៉ង្រប �ង្របយ័ត� �មរយៈ�រ�កល្បង លក� ណៈគ� ីនិក និងេ�ក្រមិតរដ� �េ្រចើន
េលើកេ្រចើន�រ េដើម្បី��ឱ្យ�ន សុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ព ។» «��ប
ំ ��រ �ន�រៈសំ�ន់
�ស់ ។ េពលមនុស្ស�ន់ែតេ្រចើនេឡើង ទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ េ�ះេយើងនឹង�ចេបើក��េរៀន
ទីកែន� ងេ�រពបូ � និងេសដ� កិច� របស់េយើង េឡើង វ �ញ ឱ្យ�នេពញេលញ �ន�ន់ែត�ប់ែដរ
។
�រឆ� ងេ�គ�តត�ត ��កល េ�បន� េធ� ើឱ្យ�នមនុស្ស��ក់ខ� �នឈឺ និង��ប់�ត់បង់ជី វ �ត
៖ មនុស្ស�ង 500 �ក់ េ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច �ន��ប់ េ�យ�រវ �រុសេនះ ។ ��រសំ�ន់ ្រត�វ
បន� �ក់�៉ស់ អនុវត� �ររក�គ��ត�ង�យ �ងស��តៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ និងព��មកុំ
ជួ បជុំមនុស្សេ្រចើន េដើម្បី�ត់បន� យ�ររ �ក�ល�លវ �រុស រហូ ត�ល់ែត�នមនុស្ស្រគប់្រ�ន់
�ន�ក់��ប
ំ ��រ េដើម្បីេធ� ើឱ្យ�ន�ព�ុំ�សហគមន៍ ។
�យ��នសុ�ភិ�លកំពុង�ត់ែចងដំេណើរ�រែបងែចក��ប
ំ ��រ អនុេ�ម�ម�រែណ�ំ ពី
ឺ
មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងជំង (CDC) និង រដ� េហើយ�នេធ� ើ�រ �៉ងជិតស� ិទ �មួ យមន� ីរេពទ្យ�ម
តំបន់ េដើម្បីជំរុញេល្ប�នែចក�យេនះ ។
�រ�ក់��ប
ំ ��រ ជូ ន��រណជនទូ េ� ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹងេធ� ើេឡើង េ�េដើមរដូ វេ�� ��ំ
2021 ។
COVID-19 េ�បន� ឆ� ង ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច េហើយអ� កែដល�នេ�គស�� ឬ �នេពើប្របទះ
នឹង វ �រុសេនះ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឱ្យេ�េធ� ើេតស� ។ �រេធ� ើេតស� �ច្រត�វ�នកំណត់�លវ ��គ
�មអុីនធឺែណត ឬេ�យទូ រសព� េ�ប�
� ញព័ត៌�ន្រក �ង េលខ 562.570.INFO (4636) េ�
ចេ��ះេ�៉ង 9 ្រពឹក និង 5 ��ច ក��ងៃថ� េធ� ើ�រ ។ ្រត�វ�ន�រ�ត់ជួប េហើយ�រ�ត់ជួបេនះ
�ចេធ� ើេ��ន រហូ តដល់បីៃថ� �មុន ។
គិត្រតឹមៃថ�េនះ ្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ចំនួន 42,281 �ក់ �នេធ� ើេតស� រក COVID-19 េឃើញលទ�
ផលវ �ជ��ន ។ ្រប�ពលរដ� ្រប�ណ 28,594 �ក់ �ន�សះេស្បើយ និង 506 �ក់ �ន��ប់
េ�យ�រវ �រុសេនះ ។

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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