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ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

ឡ
� ង� �ច ផ�លជ
់ ូន សំបុ្រតជលវប្ប��ន �៉សុីហ�ិក
ជូន្រប�ពលរដ� ែដល�ន�ក់��ក់�ំង COVID-19
េ�េលើកដំបូង
សំបុ្រ តេនះនឹង�នផ�ល ់ជូន �ប់ព ី ៃថ�ទ ី 11 ដល់ ៃថ�ទ ី 15 ែខឧស�
ឡ
� ង� �ច, CA - �ប់ពីៃថ� ទី 11 េនះ រហូ តដល់ៃថ� េ�រ� ទី 15 ែខឧស�, ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល និងេស�ម
នុស្ស ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច ផ� ល់ សំបុ្រតទូ េ� ចូ លទស្ស� ជលវប្ប��ន �៉សុីហ�ក
ិ ចំនួន ពីរសន� ឹក
ជូ នអ� កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 េ�េលើកដំបូង ��រេលើកទឹកចិត� ឱ្យអ� កែដល�ច�
ក់��ក់�ង
ំ �ន េ��ក់��ក់�ង
ំ ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) «ខណៈែដលេយើង�នេ�ះ�៊ន �៉ងអ��រ្យ ក��ង�រ�
ក់��ក់�ង
ំ �ន 60% ៃន្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ែដល�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន និង 96% ៃនជនវ �យ�ស់,
េយើងដឹង� �រអល់ែអកមិនចង់�ក់��ក់�ង
ំ គឺ�េរឿងពិតស្រ�ប់បុគ�លមួ យចំនួន ។» «េយើងនឹង
េធ� ើ្រគប់�៉ង �មែដលេយើង�ចេធ� ើេ��ន េដើម្បីេលើកទឹកចិត�្រប�ពលរដ� ឱ្យមក�ក់��ក់�ង
ំ
េហើយេ�ះរ ួម� ំង �រផ� លេ់ ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� ផងែដរ ។»
�ប់ពីៃថ� េនះ រហូ តដល់ៃថ�ទី 15 ែខឧស� អ� កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ Pfizer ឬ Moderna COVID-19
េ�េលើកដំបូង ឬ ��ក់�ង
ំ �ក់ម�ងរបស់ Johnson & Johnson/Janssen រ ួច េ�កែន� ង�ក់��ក់�ង
ំ
្របតិបត� ិ�រេ�យ្រក �ង�មួ យ នឹងទទួ ល�ន សំបុ្រត ចំនួន ពីរសន� ឹក ស្រ�ប់ចូលទស្ស� ជលវប្ប��ន
�៉សុីហ�ិក ។ កិច�ខត
ិ ខំ្របឹងែ្របង�ក់��ក់�ង
ំ ្របតិបត� ិ�រេ�យ្រក �ង ែដលនឹង�នផ� ល់ជូនសំប្រុ ត
រ ួម�នេ� ៖
● មជ្ឈមណ�លសន� ិ�ត ឡ
� ង� �ច
● គ� ីនិកសហគមន៍ ចល័ត េ�ឧទ�ន ែអដេមៀរល ឃីត (Admiral Kidd), �៉�តធឺ (MacArthur),
និង ហហ� ថុន (Houghton)
● �ន�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត ស្រ�ប់អ�កេចញពីផ�ះមិនេកើត និង្រប�ពលរដ� េ�ក��ងតំបន់
រង�រប៉ះ�ល់��ំង
● ្រក �ម�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត �ម��េរៀន េ�មូ ល��ន
ែឃលលី ខូ ឡ�ភី (Kelly Colopy) ្រប�ន�យ��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ឡ
� ង� �ច �ន្រ�ប់�
«ត្រម�វ�រ�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 �នថមថយចុះ េ�ទូ � ំងរដ� �លីហ�័រ�៉ និងសហរដ� �េមរ �ក
ក��ងរយៈេពលប៉ុ��នស��ហ៍ថ�ីៗេនះ រ ួម� ំង ឡ
� ង� �ចផងែដរ» «ខណៈឡ
� ង� �ច េ�បន� � ក��ំង�ំ
មុខមួ យ ក��ង្របតិបត� ិ�រ�ក់��ក់�ង
ំ , �ន�ក់��ក់�ង
ំ ជូ ន្រប�ពលរដ� �ង 300,000 �ក់

េ�ទូ � ំងទី្រក �ង, េយើងខ��ំេប� ��ចិត� េធ� ើ�រែស� ងរក ដំេ�ះ្រ�យ ្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ េដើម្បីបេង� ើនចំ
នួ ន្រប�ពលរដ� មក�ក់��ក់�ង
ំ ។»
��្រក �ង េ�បន� ែស� ងរក េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� និងយុទ���ស� េផ្សងៗ េទៀត េដើម្បីេលើកទឹកចិត� ្រប�ព
លរដ� ែដល�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន� ំងអស់ ឱ្យ�រ�រខ� �នពួ កេគ និងមនុស្ស�ទី្រស�ញ់ របស់ពួកេគ ពី
COVID-19 ។
អ� កែដល�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន �ចមក�ក់��ក់�ង
ំ េ�យមិន�ច់�ត់ជួប ទុក�មុន �ប់
ពីេ�៉ង 11 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច�ន ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក និង �ប់ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 3
រេសៀល េ�ៃថ�េ�រ� ស្រ�ប់� ំង ជេ្រមើសេបើក�នជំនិះ ចូ លមក�ក់ និង ជេ្រមើសេដើរចូ លមក�ក់
េ�មជ្ឈមណ�លសន� ិសិទ ឡ
� ង� �ច ។ អ� កែដល�នចំ�ប់�រម� ណ៍ ចង់េធ� ើ�រ�ត់ជួប េ��លបរ �េច�
ទ�មួ យ េ�ែត�ចេធ� ើេ��ន េ�យចូ លេ� ្រចក��ក់របស់រដ� គឺ MyTurn.ca.gov ឬេ�យទូ រសព�
េ�ប�
� ញេលខ�ន់េហតុ�រណ៍របស់ CA COVID-19 គឺ 833.422.4255 ។
គិត្រតឹមៃថ� ទី 10 ែខឧស� �នករណី COVID-19 ចំនួន 53,107 េ�ឡ
� ង� �ច េហើយ្រប�ពលរដ� ចំនួន
932 �ក់ �ន�ត់បង់ជី វ �ត េ�យ�រវ �រុសេនះ ។ ��ក់�ង
ំ �ង 311,000 ដូ ស ្រត�វ�ន�ក់ជូន្រប�
ពលរដ� ែដលរ ួម�ន 180,000 ដូ ស ��រ�ក់ េលើកទីមួយ និង ជិត 132,000 ��រ�ក់េលើកទីពីរ ។
��ក់�ង
ំ � ំងអស់្រត�វ�ន�ក់ជូន េ�យឥតគិតៃថ� េហើយ�នផ� ល់ឱ្យ េ�យ��ល់ពីរ��ភិ�លសហព័ន� ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអិត 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 ។
###

