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� យចំណ�
ពលករ ក��ង វស័
ី �រ ្រត�វ�ក់��ប
ំ ��រ េ�ៃថ� �ងមុខេនះ
ឡ
� ង� �ច, CA ៖ ស��ហ៍េនះ �េពល�ប់េផ� ើម�ក់��ប
ំ ��រ ស្រ�ប់ពលករក��ង វ �ស័យចំណី
��រ ។
�រ�ត់ជួបស្រ�ប់ស��ហ៍ៃនៃថ� ទី 19 ែខមក� �នេពញរ ួចេហើយ ប៉ុែន� ពលករ ក��ង វ �ស័យ
ចំណី��រ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឱ្យសួ រ�ំ និេ�ជិតរបស់ពួកេគ ឬចុះេ��ះ េដើម្បីទទួ ល
�នបច��ប្បន� �ព េ�យេ្របើ្រ�ស់ ្រចក��ប
ំ ��រថ� ី េលើអុីនធឺែណតរបស់្រក �ង គឺ VaxLB ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Gar-cia) �ននិ�យ� «េយើងកំពុងេ�ះជំ
�៊នេ�មុខ ក��ង�រ�ប់េផ� ើម�ក់��ប
ំ ��រ េហើយឥឡ�វេនះ កំពុង�ក់��ប
ំ ��រដល់ពលករ
ក��ង វ �ស័យចំណី��រ» ។ «��រ�ំ�ច់�ស់ ែដលពលករសំ�ន់ៗ �នសុខ�ពល� េហើយ
េយើងខ��ំ�ន�រេប� ��ចិត� ក��ង�រ��ឱ្យ ពលករក��ង វ �ស័យចំណី��រ មិន�ពួ កេគរស់
េ� ឬបេ្រមើ�រ�រ េ�ឡ
� ង� �ច �ចទទួ ល�នឱ�ស�ក់��ប
ំ ��រ» ។
�េពលបច��ប្បន� េនះ �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ឡ
� ង� �ច (�យក��នសុ�
ភិ�ល) កំពុងេធ� ើ�រ�ក់ទង េ�និេ�ជិត ក��ង វ �ស័យចំណី��រ រ ួម� ំង �ងលក់េ្រគ�ង
េទស និងេ�ជនីយ��ន ។ �រ�ក់��ប
ំ ��រ នឹង្រត�វេធ� ើេឡើង េ�គ� ីនិក�ក់��ប
ំ ��រ ក��ង
្រទង់្រ�យមនុស្សេ្រចើន ក��ងមជ្ឈមណ�លសន� ិសីទឡ
� ង� �ច ។ ្រត�វ�ន�រ�ត់ជួបមុនសិន ។
ែឃលលី ខូ ឡ�ភី (Kelly Colopy) ្រប�ន�យក��នសុ�ភិ�ល �នប��ក់� «េយើងខ��ំ
រ�េភើបចិត���ំង�ស់ែដលពលករ ក��ង វ �ស័យចំណី��រ �្រក �មពលរដ� េ�ជួ រមុខេគបំផុត
េ�ះ នឹងទទួ ល�ន�រ�ក់��ប
ំ ��រ �េពល�ប់ៗ េនះ» ។ «លក� ណៈ ៃន�រ�ររបស់ពួក
េគ េធ� ើឱ្យសុខ�ពរបស់ពួកេគ ្របឈមនឹង�និភ័យ េ�យ�រពួ កេគមិន�ចបំេពញ
�រ�រ េ�ផ� ះ�ន េហើយមិន�ចរក�គ��ត រ�ងគ� ី�� �នផងែដរ ។ �រ�ក់��ប
ំ ��រ
�ន�រៈសំ�ន់�ស់ ចំេ�ះ�ររក�សុវត� ិ�ព ដល់សុខ�ពរបស់ពួកេគ ។»
��្រក �ងឡ
� ង� �ច េ�បន� ផ� ល់��ប
ំ ��រ េ�េពល�ន��ប
ំ ��រ ស្រ�ប់�ក់�ន ។ �រ
�ក់��ប
ំ ��រ ្រត�វ�នផ� ល់ជូន អ� កបេ្រមើ�រ�រេ�មន� ីរេពទ្យ អ� កបេ្រមើ�រ�រសុ�ភិ�
លជួ រមុខរបស់ទី្រក �ង បុគ�លិកសេ���ះប��ន់ែផ� កេវជ� ��ស� ម�ន� ី�យក��នអគ� ីភ័យឡ
� ង� �
ច និង EMTs ។ �េពលថ� ីៗ េនះ ��្រក �ង�ន�ប់េផ� ើម ដំ�ក់�ល 1B ៃនែផន�រ�ក់

��ប
ំ ��រ េ�េពលនិេ�ជិតេផ្សងេទៀតរបស់ទី្រក �ង �ន�រៈសំ�ន់ ចំេ�ះកិច�ខិតខំ្របឹង
ែ្របងេឆ� ើយតបនឹងករណីសេ���ះប��ន់ ស្រ�ប់ COVID-19 �ន�ក់��ប
ំ ��រ ។ �រ�ក់
��ប
ំ ��រ ដល់ជនវ �យ�ស់ �ន�ប់េផ� ើម េ�ៃថ� េ�រ� ទី 16 ែខមក� ។ ពលករ ក��ង វ �ស័យ
ចំណី��រ នឹង្រត�វ�ក់��ប
ំ ��រ េ�េពល�ន��ប
ំ ��រ �ន�ន់ែតេ្រចើនេឡើង ។
្រត�វ�នភស���ងប��ក់ពី�រ�របច��ប្បន� េ�ឡ
� ង� �ច ដូ ច�គល់ប�� ី្រ�ក់ែខថ� ីៗ ក��ងរ
យៈេពល 30 ៃថ� កន� ងមក, ID ឬលិខិតប��ក់ពីនិេ�ជក េ�យ�នក�លលិខិតផ� វ� �រ
ស្រ�ប់ពលករសំ�ន់ៗ េដើម្បី�ច�ក់��ប
ំ ��រ�នេ�េពលេនះ ។ ស្រ�ប់អ�កែដលបេ្រមើ
�រ�រ េ�េ្រ�ឡ
� ង� �ច ្រត�វ�ន ភស���ងប��ក់ពី�រ�រក��ង វ �ស័យចំណី��រ �េពល
បច��ប្បន� បូ កនឹងភស���ងប��ក់ពីកែន� ង��ក់េ� ក��ងឡ
� ង� �ច ដូ ច�ក�� ប់បេ�� ើ �
េដើម ។ អ� កែដល��នឯក�រ្រតឹម្រត�វ នឹង្រត�វឱ្យ្រតឡប់េ�វ �ញ ។ អ� កេបើកបរដឹកចំណី
��រ �មកម� វ �ធី (apps) ដូ ច� GrubHub, Instacart និង UberEats មិន�ចចូ លរ ួម
�នេទ ក��ងដំ�ក់�លេនះ េហើយនឹង្រត�វរ ួមប��ល
� េ�ក��ង្រក �មដឹកជ��ន
� ។
ពលរដ� រស់េ�ក��ងឡ
� ង� �ច�ង
ំ អស់ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចុះេ��ះ េ� VaxLB ។ ្រចក
VaxLB េធ� ើដេំ ណើរ�រែស� ងយល់ អំពី និងកំណត់�លវ ��គ ស្រ�ប់��ប
ំ ��រ COVID-19 ឱ្យ
�ន់ែត�ន�ព�យ្រស� ល និង�នត���ព ្របេសើរេឡើង ។ េ�យចូ លេ�
longbeach.gov/vaxLB, ្រប�ពលរដ� នង
ឹ �ចចុះេ��ះ េដើម្បីទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹង េ�
េពលដល់េវនពួ កេគ្រត�វ�ក់��ប
ំ ��រ COVID-19 ។ ស្រ�ប់អ�កែដល�នសិទ�ិ�ច�ក់�� ំ
ប��រ�ន ្រចកេនះផ� ល់ព័ត៌�ន រ ួម� ំង �រ�ត់ជួប �មរយៈស� ័យេស� េ�េពល�ន�� ំ
ប��រ�ច�ក់�ន ។ េគហទំព័រ និងទ្រមង់ែបបបទចុះេ��ះ �ន���អង់េគ� ស ��
េអស�៉ញ �����ឡ
� ក និង��ែខ� រ ។
អ� កែដល�នសំណួរបែន� មេទៀត �ចទូ រសព� េ�េលខ 562.570.INFO (4636) ជេ្រមើស
(option) 6 ឬ េផ�ើអុីែមលេ� COVID19Vaccine@longbeach.gov ។
មកទល់បច��ប្បន� េនះ ��ប
ំ ��រចំនួន 21,644 ្រត�វ�នផ� ល់ជូន េ�ឡ
� ង� �ច ។ ��ប
ំ ��រ� ំង
អស់្រត�វ�នផ� ល់ជូន េ�យឥតគិតៃថ� េហើយ�នផ� ល់ជូន េ�យ��ល់ ពីរ��ភិ�លសហព័ន�
។
�យក��នសុ�ភិ�ល កំពុងេធ� ើ�រ�ត់ែចង េលើ�រែបងែចក��ប
ំ ��រ និងដំេណើរ�រ
�ក់��ប
ំ ��រ អនុេ�ម�ម�រែណ�ំ ពីមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងជំងឺ (CDC) និងរដ� �លីហ�័រ
�៉ ។ ��ប
ំ ��រ្រត�វ�នផ� ល់ជូន��្រក �ង េ��ម្របេភទ�រ�រ េហើយ�នផ� ល់ជូន ដល់
បុគ�ល��ក់ៗ ក��ងពីរដំ�ក់�ល ែដល�នកំណត់� ដំ�ក់�លរង និង�ត់��ក់�ម
�រកំណត់�ទិ�ព�បន� េទៀត រហូ ត�ល់ែតទទួ ល�ន ��ប
ំ ��រ�ន់ែតេ្រចើនេឡើង ។ អ� ក
ែដល�ចចូ លេ�េ្របើ ប�
� ញ�ត់ជួប�ក់��ប
ំ ��រ�ន ប៉ុែន� ��នគុណវុឌ្ឍន៍្រគប់្រ�ន់
�ចចូ លរ ួម ក��ងដំ�ក់�លេនះ�ន និង ពលករសំ�ន់ៗ ែដលមិនបេ្រមើ�រ�រ េ�ឡ
� ង

� �ច នឹងមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ �េពលេនះេ�ះេទ ។
េសចក� ីលំអិតបែន� មេទៀត អំពីែផន�រ�ក់��ប
ំ ��រ របស់្រក �ង �ចរក�ន េ�េលើេគហ
ទំព័ររបស់��្រក �ង ។ ��្រក �ងជំរុញឱ្យបុគ�ល��ក់ៗ យល់ដឹង អំពីព័ត៌�នឆេ�ក ស� ីពី
�រ�ក់��ប
ំ ��រ COVID-19 េហើយ�យ�រណ៍ អំពីសកម� �ព គួ រឱ្យសង្ស័យ ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�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 ម
ចូ លេ� long-beach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook,
Twitter និង Instagram ។
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