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� យអប់រ�េ�ស��ហ៍េ្រ�យ
��្រក �ងឡ
� ង� �ច នឹង�ប់េផ�ើម វស័
េហើយបន� ្រគប់្រគង�រ�ក់��ប
ំ ��រេ�េពលែដល�រែចក
�យ�ន
�រផ�ត់ផ�ង់ក្រមិត�� ក់�ំ ង�នកំណ ត់; ពលរដ� � ង
ំ អស់្រ ត�វ�នជ្រម �ញឱ្យចុះ
េ��ះ�មរយៈ VaxLB េដើម្បីទ ទួ ល �នព័ត៌�នថ�ីៗ
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ��្រក �ងឡ
� ង� �ច េ�ែតបន� ផ� ល់ជូន�រ�ក់��ក់�ំង�រ�រ
COVID-19 េ�េពល�ន�រផ� ត់ផ�ង់ េហើយឥឡ�វេនះ េលើកទឹកចិត�ដល់ពលរដ� � ំងអស់ឱ្យចុះ
េ��ះស្រ�ប់ទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹង VaxLB េដើម្បីទទួ ល�នសិទ�ិ និងព័ត៌�ន�ត់ជួប�
េពលអ�គត។ វ �បផតថល VaxLB ែដល�នេធ� ើបច��ប្បន� �ព នឹងជូ នដំណឹងដល់្រក �មែដល
�នសិទ�ិទទួ ល��ក់�ំង ដូ ច�បុគ�លិកែថ� ំសុខ�ព និងមនុស្ស�ស់ និងផ� ល់�រជូ នដំណឹង
ដល់្រក �មេផ្សងេទៀតេ�េពលពួ កេគ�នសិទ�ិទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង។
អភិ�ល្រក �ងឡ
� ង� �ច េ�ក Robert Garcia �ន្រប�សន៍� «កម� វ �ធី�ក់��ក់�ំងរបស់
េយើងកំពុងដំេណើរ�រ�៉ងរលូ ន និង�ន្របសិទ�ិ�ព េហើយេយើង�នេ�ទន�ពែដល�ន�ំ
មុខេគ។» «េយើងបន� ផ� ល់�ទិ�ពដល់្រប�ជន�យុ 65 ��ំេឡើងេ� េហើយេយើង�នចិត�
រ �ក�យក��ង�រ�ប់េផ� ើម�ក់��ក់�ំងអ� កអប់រ� និងបុគ�លិកែផ� កផ� ល់��រ ែដល�នខិតខំ
េធ� ើ�ររបស់េយើង។»
�នចំ�ប់�រម� ណ៍ែដលមិន��ប់�នពីមុនមកេ�ក��ង�រ�ក់��ក់�ំង�ប់�ំងពីទី្រក �ង
�ន្រប�ស ែផន�ររបស់ខ� �នស្រ�ប់�រែចក�យ��ក់�ំង�រ�រ COVID-19 ្របកបេ�យ
សមធម៌។ រហូ តមកដល់េពលេនះ ��ក់�ំងចំនួន 29,505 ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេ�យឥតគិតៃថ� េ�
�មកែន� ង��ែដលដំេណើរ�រេ�យ��្រក �ង និងអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� េ�ទូ � ំងទី្រក �ង។
បុគ�លិក��្រក �ង�នេឆ� ើយតបេ�នឹង�រ�កសួ រ�ង 2 មុឺន�ក់ែដល�នទទួ ល�មរយៈ
អុីែម៉ល និង�រអំ�វ�វ�មែខ្សប�
� ញព័ត៌�ន�ក់��ក់�ំង។
កែន� ង�ត់ជួប គឺែផ� កេលើ�រែបងែចកក្រមិត��ក់�ំងែដល��្រក �ងទទួ ល�នេ�ស��ហ៍
ប��ប់។ �រែបងែចកខុស��ក��ងមួ យស��ហ៍េហើយ�ន�ប់ពី 100 េ� 11,600 ដូ ស។
េ�យ�រែត�រផ� ត់ផ�ង់េ�ទូ � ំងរដ� �នក្រមិត�៉ង��ំង, �រ�ត់ជួបេដើម្បី�ក់��ក់�ំង
េ�ឯគ� ីនិក�ក់��ក់�ំងដ៏ធំេ�មជ្ឈមណ�លកម�ន� និងសន� ិ�តឡ
� ង� �ច (មជ្ឈមណ�លស
ន� ិ�ត) �នរយៈេពលេពញមួ យស��ហ៍។ �រ�ត់ជួបស្រ�ប់មនុស្ស�ស់ជ�េ��យក��ន
សុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស (�យក��នសុ�ភិ�ល) ក៏េពញេហើយេ�ស��ហ៍េ្រ�យ។

��្រក �ង�នទទួ ល��ច
ំ ំនួន 2,100 ស្រ�ប់ស��ហ៍ទី 25 ែខមក� ស្រ�ប់�រ�ក់��ក់�ំង
េ�មជ្ឈមណ�លសន� ិ�តេហើយនឹងេធ� ើ�រែកស្រម� ល�រ�ត់េ�នឹងកែន� ង �ម�រគួ រ។ ម�ន� ី
�យក��នសុ�ភិ�លនឹងេធ� ើ�រ�មួ យមណ�លសិក�រ ួបរ ួមឡ
� ង� �ច, ម�វ �ទ�ល័យសហគមន៍
ឡ
� ង� �ច, និងអ� កដៃទេទៀតក��ង វ �ស័យអប់រ� ក៏ដូច�បុគ�លិកែផ� កែចក��រមួ យចំនួនេដើម្បី
�ប់េផ� ើមផ� ល់��ក់�ំងេ�ក��ង្រក �ម� ំងេនះ។ �រ�ត់ជួបបែន� មនឹង្រត�វេធ� ើេឡើងេពលទទួ ល
�ន��ក់�ំងថ� ីបែន� ម។ ពលរដ� ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�្រគ�បេ្រង�នគួ រែតពិេ្រ�ះ�មួ យនិេ�ជិ
ករបស់ពួកេគ�មុនអំពីព័ត៌�នលម� ិតអំពី��ក់�ំង ប៉ុែន� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចុះេ��ះ
�មរយៈ VaxLB េដើម្បីទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹងេ�េពលពួ កេគ�នសិទ�ិទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំ
ង។
បច��ប្បន� េនះ ��្រក �ងកំពុងស� ិតេ�ក��ង ដំ�ក់�ល 1B ៃនែផន�រេចញ��ក់�ំងែដលរ ួម
�នមនុស្ស�យុ 65 ��ំ េឡើងេ�, បុគ�លិកែផ� កែចកចំណី��រ និងបុគ�លិកអប់រ�។ េយើង�៉ន់
��ន្រក �ម� ំងេនះ នឹង�ប់ប��ល
� មនុស្ស�ង 90,000 �ក់។ ��្រក �ងមិនរ�ពឹង�នឹងប�� ប់
ដំ�ក់�លេនះអស់រយៈេពល�េ្រចើនស��ហ៍េ�ះេទ។ េ�េពលេនះ មិន�ន្រក �ម�មួ យ
បែន� មេទៀតនឹង្រត�វប��ល
� េ�ក��ងប�� ីសិទ�ិទទួ ល�នេឡើយ។
ពលរដ� ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច� ំងអស់ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូ លេ��ន់ VaxLB, ែដល�វ �បផតថ
ល�ក់��ក់�ំង�មអុិនធឺរែណតថ� ីរបស់ទី្រក �ង េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពីដំេណើរ�រផ� ល់ជូន
េហើយចុះេ��ះេដើម្បីទទូ ល�ន�រជូ នដំណឹងេ�េពល�ដល់េវនរបស់ពួកេគេដើម្បីទទួ ល�ន��ក់
�ំង COVID-19។ ��្រក �ង�នបែន� មមុខ�រថ� ីេដើម្បី�ប់យកព័ត៌�នអំពីអ�កែដល�ន
សិទ�ិទទួ ល�ន (ដូ ច�បុគ�លិកែថ� ំសុខ�ព និងមនុស្ស�ស់) ប៉ុែន� ពួ កេគមិន�ចចុះេ��ះ
េដើម្បីេធ� ើ�រ�ត់ជួប�ន ដូ េច� ះពួ កេគ�ច្រត�វ�នជូ នដំណឹងេដើម្បីកំណត់េពល�ត់ជួបេ�
េពលែដល��ក់�ំង�ន។ បច��ប្បន� មិន�ន�រ�ត់ជួបេ�េលើ VaxLB េ�េពលេនះេទ។
េ�េពល�រែបងែចក��ក់�ំងថ� ី្រត�វ�នផ� ល់ជូន, មន� ីរសុ�ភិ�ល នឹង�ប់េផ� ើម�ត់ែចងផ�
ល់ជូន្រក �មែដល�នសិទ�ិទទួ លសិទ�ិ��ទិ�ព ក��ង�រទទួ លយក��ក់�ំងេលើកទី 2 ស្រ�ប់
អ� កែដល�នទទួ ល��ក់�ំងរបស់ពួកេគេ�ែខមក� និងបន� �ក់��ក់�ំងស្រ�ប់បុគ�លិកសុ
�ភិ�ល និងមនុស្សវ �យចំ�ស់ ប��ប់មកដល់បុគ�លិករ��ភិ�ល្រ��សន� , បុគ�លិកែផ� ក
ែចក��រ និងអ� កអប់រ�។ ��្រក �ងេប� �����មនុស្ស្រគប់រ ូបែដលរស់េ�េធ� ើ�រ ឬេរៀន
េ�ឡ
� ង� �ច និងចង់�ន��ក់�ំង�ចទទួ ល�ន��ក់�ំង។
្រប�ន�យក��នសុ�ភិ�ល េ�ក Kelly Colopy �ន្រប�សន៍� «េយើងេលើកទឹកចិត�ឱ្យ
អ� ក�ល់��ចុះេ��ះស្រ�ប់�រជូ នដំណឹងរបស់ VaxLB ស្រ�ប់ព័ត៌�នថ� ីៗបំផុតអំពី�រ�ត់
ជួ បស្រ�ប់�រ�ក់��ក់�ំង ។» «្របព័ន� VaxLB �ចផ� ល់�ព�យ្រស� លដល់អ�កេ�យ��ល់។ »
��ក់�ំង COVID-19 គឺ���ព
ំ ីរដូ ស េហើយម�ន� ីមន� ីរសុ�ភិ�លក៏្រត�វ�នគេ្រ�ងផ� ល់���
ំ � ក់
�ំងេលើកទី 2 ដល់អ�កែដល�នទទួ លក្រមិតដំបូង។ េ�េពល�ន��ក់�ំង, �យក��នសុ�
ភិ�លនឹង�ក់ទងបុគ�លេដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកេគ េដើម្បីេរៀបចំ�រ�ត់ជួបេដើម្បីទទួ លយក
ក្រមិត��េំ លើកទី 2 ។ ្រប�ជន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់��ក់�ំងេលើកទីពីររបស់ពួកេគ��

មៗ េ�េពលពួ កេគ្រត�វ�នជូ នដំណឹងអំពីេពលេវ�ទំេនរ។ ខណៈេពលែដល�្រត�វ�នែណ�ំ
េ�យទទួ លដូ សទី 2 ក��ងរយៈេពលមួ យែខ �មិន�នចេ��ះេពលអតិបរ�រ�ងក្រមិតទី 1 និង
ទី 2 ស្រ�ប់��ក់�ំង�មួ យេទ េហើយ្របសិទ��ពនឹងមិន្រត�វ�នប៉ះ�ល់េទ្របសិនេបើក្រមិត
��េំ លើកទី 2 ្រត�វ�នអនុវត� ប��ប់ពី�រ�ប់េផ� ើមពី 21 ដល់ 28ៃថ� - ៃនរយៈេពលរង់�ំ ។
��្រក �ង�នរ�លឹកដល់្រប�ជនឱ្យបន� អនុវត� �ល់ពិធី�រសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព រ ួម�ន
�រ�ក់រ�ំង�រ�រមុខ និងរក�ច��យផ� វ� ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វពីអ�កដៃទ េបើេ�ះបី�ពួ កេគ
�នទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង�រ�រ COVID-19 ក៏េ�យ
អ� កែដល�នសំណួរបែន� មេទៀត �ចទូ រសព� េ�េលខ 562.570.INFO (4636) ជេ្រមើស (option)
6 ឬ េផ�ើអុីែមលេ� COVID19Vaccine@longbeach.gov។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអិត អំពីសកម� �ព� ំង
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