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��្រក �ងឡ
� ង� �ចេរៀបចំ�ត់ែចងផ�ល់�រ�ក់��ក់�ំងជូន
�េលើកទី 2
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - �ប់េផ� ើមពីស��ហ៍ទី 1 ែខកុម�ៈ ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស
(�យក��នសុខ�ព) នឹង�ប់េផ�ើម�ត់ែចង��ក់�ំង�រ�រ COVID-19 េលើកទី 2 ដល់អ�ក
ែដល�នទទួ លក្រមិតដូ សដំបូងរបស់ពួកេគេ�ែខមក�។
េ�កអភិ�ល្រក �ង Robert Garcia �ន្រប�សន៍� «ឡ
� ង� �ច�នេ�ទន�ពែដល�ន
�ក់��ក់�ំងឱ្យ�នេ្រចើនដល់អ�កែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ន�មែដល�ចេធ� ើេ��ន» ។ «េ�
េពលេយើង�នេ�មុខឥឡ�វេនះេយើងក៏្រត�វផ� ល�
់ ទិ�ពដល់ក្រមិត��េំ លើកទី 2 ែដលនឹង្រត�វ
បន� េ�យ�រ�ក់��ក់�ំងបន� ស្រ�ប់មនុស្សេ�ងេ��មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់ CDC និង
រដ� » ។
ខណៈេពលែដល��្រក �ងនឹងផ�ល់�ទិ�ពដល់ដូសទី 2 េពញមួ យែខកុម�ៈ ពលរដ� ទី្រក �ងឡ
� ង
� �ច �យុ 65 ��ំេឡើងេ�, បុគ�លិកេស�កម� សេ���ះប��ន់ និងបុគ�លិកែថ� ំសុខ�ពេ�
ដំ�ក់�លទី 1A នឹង្រត�វ�នបន� ទំ�ក់ទំនង�មរយៈ VaxLB េ្រ�ះ���ក់�ំង�ចទទួ ល
�ន�រ�ក់��ក់�ំងដំបូងរបស់ពួកេគ�មរយៈ�ព�ៃដគូ �មួ យ MemorialCare និងអ� ក
ផ�ល់េស�មួ យចំនួនេផ្សងេទៀតេ�ទូ � ំងទី្រក �ង។ បុគ�លិកលក់េ្រគ�ងេទស�ច្រត�វ�នជូ ន
ដំណឹងេ�យនិេ�ជិកឱ្យទទួ ល��ប
ំ ��រ�មរយៈឱសថ��ន�ងលក់េ្រគ�ងេទស។ បុគ�លិកក��ង
វ �ស័យអប់រ�នឹង្រត�វ�ន�ក់ទង�មរយៈនិេ�ជិករបស់ពួកេគ េ�េពលែដល�ន�រ�ត់
ជួ បេហើយនឹង្រត�វ�ក់��ក់�ំង�មរយៈ�យក��នសុ�ភិ�លេ�យែផ� កេលើ�រផ� ត់ផ�ង់ ។
��ក់�ំងខ� ះ្រត�វ�នប្រម �ងទុកស្រ�ប់អ�កផ�លេ់ ស�ែថ� ំសុខ�ព េហើយ្រប�ជនក៏្រត�វ�នេលើក
ទឹកចិត�ឱ្យពិនិត្យ�មួ យអ� កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ពួកេគផងែដរចំេ�ះ�ព�ចរក
�នៃន��ក់�ំង។
��ក់�ំង COVID-19 ្រត�វ�ក់ជូនចំនួន�ពីរដូ ស។ �យក��នសុ�ភិ�លនឹង�ក់ទងេ�
្រប�ជនែដល�នទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង�មរយៈ�យក��នសុ�ភិ�លេពញមួ យែខកុម�ៈ
�មរយៈ�សយ��ន, អុីែម៉ល, ឬេលខទូ រស័ព�ែដល្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�េពលែដល�ន�ត់ជួប
េលើកដំបូងេដើម្បីកំណត់េពល�ត់ជួបស្រ�ប់�ក់ដូសេលើកទីពីររបស់ពួកេគ។ ្រប�ជន្រត�វ
�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់��ក់�ំងេលើកទីពីររបស់ពួកេគ��មៗ េ�េពលពួ កេគ្រត�វ�នជូ ន
ដំណឹងអំពីេពលេវ�ទំេនរ។ ្រប�ជនមិន�ំ�ច់�ក់ទង្រកសួ ងសុ�ភិ�លេដើម្បី�កសួ រអំពី
��ន�ព��ក់�ំងេលើកទី 2 របស់ពួកេគេទ។ ខណៈេពលែដល�្រត�វ�នែណ�ំេ�យទទួ លដូ សទី
2 ក��ងរយៈេពលពី 21 េ� 28 ៃថ� �្រស័យេលើ្រក �មហ៊ន
ុ ផលិត, �រែណ�ំែដលផ� ល់េ�យ

មជ្ឈមណ�ល្រត� តពិនិត្យ និងប��រជំងឺឆ�ង (CDC) ប��ញ�្របសិទ��ពមិន្រត�វ�ន�ត់បន� យ
េទ ្របសិនេបើទទួ លយកក្រមិតទី 2 ក��ងរយៈេពល្រ�ំមួយស��ហ៍ៃនដូ សដំបូង ឬរហូ តដល់ 42
ៃថ�។ �រែតង�ំងគ� ីនិកេ�ែខកុម�ៈ នឹង្រត�វ�នផ� ល់ដល់�រ�ក់ដូសទីពរី �មុន ។ បរ ��ណ
��ក់�ំងែដល��្រក �ងទទួ ល�នែ្រប្រប� លពីមួយស��ហ៍េ�មួ យស��ហ៍ េហើយ្រប�ជន្រត�វ�ន
េលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់��ក់�ំងេលើកទីពីររបស់ពួកេគ��មៗ េ�េពលពួ កេគ្រត�វ�នេគជូ ន
ដំណឹងអំពី�រទទួ ល�ន��ក់�ំង។ ��្រក �ងកំពុងផ� ល់�ទិ�ពដល់ក្រមិតដូ សទីពីរ េហើយ
កំពុងេស� ើសុំ��ក់�ំងពីរដ� េដើម្បីបំេពញនូ វ�ល់េលើកទីពីរ។
ម�ន� ីសុខ�ពទី្រក �ង េវជ� បណ�ិត Anissa Davis �ននិ�យ� «េយើងេប� �����មនុស្ស្រគប់
រ ូបែដលរស់េ�, េធ� ើ�រ ឬេរៀនេ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច និងចង់�ន��ក់�ំង �ចទទួ ល�ន�រ
�ក់��ក់�ំងេ�េពលពួ កេគ�នសិទ�ិទទួ ល�នេហើយ�រេ្រត�មប្រម �ងទុក�ចេ្របើ�ន» ។
«េយើង្រ�កដ��នសមត� �ពក��ង�រេធ� ើ�រ�រេនះ ប��គឺស�ិតេ�្រតង់�រផ� ត់ផ�ង់េ�េពល
េនះប៉ុេ�
� ះ» ។
ពលរដ� ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច� ំងអស់្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូ លទស្ស� VaxLB, ែដល�្រចកចូ ល
�ក់��ក់�ំង�មអុីនធឺណិតថ�ីរបស់ទី្រក �ង។ ្រចកចូ ល VaxLB េធ� ើឱ្យដំេណើរ�រៃន�រេរៀនសូ ្រត
និង�រកំណត់េពលេវ��ក់��ក់�ំង COVID-19 �ន�ព�យ្រស� ល និង�នត���ព។
�មរយៈ�រេមើលេគហទំព័រ longbeach.gov/vaxLB ្រប�ជន�ចចុះេ��ះនឹង្រត�វ�នជូ ន
ដំណឹងេ�េពលែដលដល់េវនរបស់ពួកេគេដើម្បីទទួ ល�ន��ក់�ំង�រ�រ COVID-19 ។
េគហទំព័រនិងទ្រមង់ៃន�រចុះេ��ះ�ន���អង់េគ� ស, េអស៉�ញ, ���ឡ
� ក, និង��ែខ� រ។
��្រក �ង�នរ�លឹកដល់្រប�ជនឱ្យបន� អនុវត� �ល់ពិធី�រសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព រ ួម�ន
�រ�ក់រ�ំង�រ�រមុខ និងរក�គ��ត�ង�យឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វពីអ�កដៃទ េបើេ�ះបី�ពួ ក
េគ�នទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង�រ�រ COVID-19 ក៏េ�យ។
បុគ�លែដល�នសំណួរបែន� ម�ចទូ រស័ព�មកេលខ 562.570.INFO (4636) ជេ្រមើសទី 6 ឬអុីែម៉ល
COVID19Vaccine@longbeach.gov ។ សូ មកុំទូរស័ព�េ�្របសិនេបើអ�ក�កសួ រអំពីរេបៀបកំណត់
េពលេវ��ក់េលើកទីពីរ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យស� ីពី COVID-19 រ ួម�មួ យព័ត៌�នលម� ិតអំពីអ�ីែដល��្រក �ង
ឡ
� ង� �ចកំពុងេធ� ើេដើម្បី�រ�រសុវត� ិ�ពដល់្រប�ជនរបស់េយើង, សូ មចូ លេមើលេគហទំព័រ
longbeach.gov/COVID19 និង�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង
Instagram ។
###

