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៌ ន
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ទាំនាក្់ទាំនង៖ មជ្ឈមណ្ឌលព័តមា
៌ នរួមថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ 562.570.NEWS(6397) jic@longbeach.gov
េប្មារ់សេចក្តីប្រកាេជារនាាន់

សោក្អភបា
៊ិ លរដ្ឋ Newsom បានប្រកាេរទ
៊ិ ក្ខនែងរខនែមសទៀត
សដ្ម
ើ បរ
ី នែយការរាលដាលថ្នជ្ាំងឺ COVID-១៩

ប្រត៊ិរតត៊ិការសៅតាមខននក្ខាងក្នុងថ្នវេ័
៊ិ នឹងរងនលរ៉ះពាល់
៊ិ យជាសប្ចើនសៅឡុងរច
ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ , រដ្ឋកាលីហ្័រវ ញ - អភបា
៊ិ លរដ្ឋ Newsom នង
៊ិ រដ្ឋកាលីហ្័រវ ញបានប្រកាេរទ
៊ិ រខនែម

សទៀតនូវប្រត៊ិរតត៊ិការតាមខននក្ខាងក្នុងសៅតាមសខានធីជាសប្ចើនរួមទាំងសខានធីទង
ាំ អេ់សៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្័រវ
ញភាគខាងតបូង។ ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ នង
ឹ សចញនូវរទរញ្ជាេុ ែភាពងមខី ដ្លតប្មូវឱ្យរទ
៊ិ ប្រត៊ិរតតកា
៊ិ រខននក្
ខាងក្នុងថ្នទតា
ាំ រខនែមខដ្លរណ្ត
ត លឲ្យប្គួសារសនេងគ្ននជ្ួរជ្ុាំសៅតាមក្ខនែងខដ្លមន
ី ង
៊ិ អាចអនុវតតរាង
កាយឱ្យសៅឃ្លែតឆ្ៃយពគ្ន
ី ន បានឬពាក្់មាេសដ្ើមបត
ី ប្មម
ឹ ជាមួយនឹងរទរញ្ជាររេ់រដ្ឋ។

សោក្អភបា
៊ិ លប្ក្ុង Robert Garcia បានមានប្រសាេន៍ថា “សោក្អភបា
៊ិ លរដ្ឋ Newsom ក្ាំពុងខតសធវើ
ការរទ
ាំ រដ្ឋសដ្ម
ើ បកា
៊ិ រខនែមសៅទូទង
ី រពារដ្ល់េុែភាពសាធារណ្ៈសហ្យ
ើ សយង
ើ គ្នាំប្ទការេសប្មចច៊ិតតររេ់

គ្នត់។ សន៉ះជាសពលសវោដ្៏លាំបាក្េប្មារ់មាាេ់អាជ្ីវក្មមខានតតូចនង
៊ិ អនក្សធវកា
ើ ររុខនតចាំនួនថ្នអនក្ចូលសាន
ក្់ពាបាលសៅមនាីរសពទយក្ាំពុងខតសក្ើនសឡើងសហ្ើយសយើងប្តូវសតតតសលើចាំណ្ុ៉ះមនាីរសពទយ។”

ការរ៊ិទរខនែមថ្នប្រត៊ិរតត៊ិការខននក្ខាងក្នុងថ្នទីតាង
ាំ សនេងៗសធវើឱ្យរ៉ះពាល់ដ្ល់ប្េុក្សាមេ៊ិរខដ្លមាន

សៅក្នុងរញ្ា ី តាមដានសខានធីក្ុ ងរយៈសពលរ
ន
ីថ្ងៃជារ់ៗគ្ននរួមមានសខានធី Los Angeles សខានធី Orange
សខានធី Riverside សខានធី San Bernardino នង
៊ិ សខានធី San Diego។ អាជ្ីវក្មមខាងសប្កាមអាចសធវើ

ប្រតរ
៊ិ នង
៊ិ តតកា
៊ិ រខាងសប្ៅសដាយអនុសោមសៅតាមរទរញ្ជាេុ ែភាពររេ់ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ទទួលបានការ
អនុញ្ជាតខដ្លសចញសដាយប្ក្ុងក្នុងការ អនុវតតេក្មមភាពទាំងសន៉ះ៖
•

សេវាក្មមខងេមផេេរួមមានហាងសធវើប្ក្ចក្ ហាងសធវើឱ្យខេបក្កាន់ខតសមម អនក្ជ្ាំនាញខាងខងរក្ា
ខេបក្ ហាងខងខេបក្ ន៊ិងហាងសប្គឿងេាំ អាង ប្ពមទាំងអនក្ជ្ាំនាញេ៊ិលបៈរាងកាយរួមមាន
ហាងសាក្់សលើខេបក្ ការសាក្់ច៊ិសញ្ា ើ ម ន៊ិងការសាក្់សប្គឿងេាំ អាងសៅសលើថ្នាមុែ ន៊ិងហាងស

•
•
•
•

៉ះ

ក្៏ដ្ូចជាការពាបាលសដាយការសធវេ
ើ រថ្េ (ក្នុងក្ខនែងខដ្លមន
៊ិ ខមនជាមនាីរសពទយ)
ក្ខនែងហាត់ប្បាណ្

ហាងកាត់ន៊ិងអុតេក្់

ពធ
៊ិ សា
ី េនានង
៊ិ ពធ
៊ិ វី របធម៌សនេងៗ
ការសធវើបាតុក្មមតវាខននក្នសោបាយ

ខននក្ខាងក្នុងថ្ននារទាំសនរ
ើ ប្តូវខតរទ
៊ិ ទវរជាសាធារណ្ៈសលើក្ខលងខតហាងនង
៊ិ តូរលក្់ខដ្លអាចចូល

បានពីសប្ៅនារទាំសនើរ។ ហាងលក្់ទាំន៊ិញន៊ិងតូ រលក្់ខដ្លមានទីតាង
ាំ សៅខននក្ខាងក្នុងថ្ននារទាំសនើរអាច
ដ្ាំសណ្ើរការេប្មារ់ការមក្យក្សៅតាមដ្ងនែូវការមក្យក្សៅតាមមាត់ទវរឬការដ្ក្
ឹ ជ្ញ្ាូ នសនេងៗខត

រុសណ្ត
ណ ៉ះ។ នារទាំសនរ
ាំ សៅខាងសប្ៅនារទាំសនរ
ើ ខដ្លមានទតា
ី ង
ើ ធាំៗខដ្លលក្់សដាយតាល់ដ្ល់សាធារ
ណ្ៈសៅខាងសប្ៅន៊ិងនារសមឃអាចរនតសរើក្បាន។

អាជ្ីវក្មមខដ្លតប្មូវឱ្យន៊ិសោជ្៊ិក្សធវើការពីការោល័
យខដ្លប្តូវបានក្ាំណ្ត់ថាជាអាជ្ីវក្មមមន
៊ិ
៊ិ
មន
័ ធ
៊ិ សមនជាប្រត៊ិរតដកា
៊ិ រខននក្ខងទាំេុែភាពឬសហ្ដាឋរចនាេមពន

បា
ាំ ច់ឬ

បា
ាំ ច់អាចនឹងសធវើការបានតាមរយៈ

ទូរគមនាគមន៍ន៊ិងេប្មារ់ខតប្រត៊ិរតតកា
ណ ៉ះ។
៊ិ រមូលដាឋនអរបររមារុសណ្ត
ការរទ
៊ិ ជា

បា
ាំ ច់នង
ត លអប្ធាប្ត (សៅសមាង ១២:០១
ឹ ចូលជាធរមានសៅយរ់សន៉ះគរ
ឺ នាារ់ពពា
ី ក្់ក្ណ្ត

នាទថ្ី ងៃទី ១៤ ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ ២០២០)។ រទរញ្ជាេុ ែភាពររេ់ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ខដ្លប្តូវបានខក្ខប្រខដ្ល
មានព័តមា
៌ នលាំ អ៊ិតេតីពីការរ៊ិទទាំងសន៉ះនឹងសចញនាយសៅថ្ងៃសន៉ះសៅសលើសគហ្ទាំពរ័
longbeach.gov/COVID19។

សោងតាមសគ្នលការណ្៍ខណ្នាាំររេ់រដ្ឋេប្មារ់ដ្ាំសណ្ើរការសរក្
៊ិ ខដ្លជាទប្ី ក្ុងខដ្ល
៊ិ
ើ សឡង
ើ វញឡ
ុងរច
មានមនាីរេុ ខាភបា
ែ
វបានរារ់រញ្ាូ លជាមួយនឹងសខានធី Los Angeles។ សទ៉ះរីជារដ្ឋ
៊ិ លតាល់ែួ នប្តូ
ព៊ិ

រណ្តសលើឡុងរច
៊ិ សដាយខឡក្ក្៏ទ៊ិនននយ
័ ររេ់ឡុងរច
៊ិ សៅខតសធវើឲ្យទីប្ក្ុងសន៉ះេែ៊ិតក្នុងរញ្ា ី ការរ៊ិទជា

បា
ាំ ច់ដ្ខដ្ល។

រទរញ្ជាសន៉ះតប្មូវឱ្យមានការរនតរទ
៊ិ ខននក្ខាងក្នុងថ្នសភាជ្នយ
ី ដាឋន សារមនារី េួ នចាររុក្ខសាស្តេត ន៊ិង
អាងចញ្
៏ ូចជាការរនតរទ
ាំ ប្េសដ្ៀងគ្ននខដ្លមន
៊ិ ា ឹ មប្តក្
ី ដ្
៊ិ បារន៍ ង
៊ិ ទតា
ី ង
៊ិ មានល៊ិែ៊ិតអនុញ្ជាតេប្មារ់
សភាជ្នីយដាឋនខដ្លសចញសដាយទីប្ក្ុង។ ការរ៊ិទជា

បា
ាំ ច់ទង
ាំ សន៉ះបានចូលជាធរមានរួចសហ្ើយ។

សដាយសារខតភាពអេមតែភាពក្នុងការ អនុវតតរាងកាយឱ្យសៅឃ្លែតឆ្ៃយពីគ្ននអាងងូតទឹក្សៅដេូ ណ្តន៊ិង
រនារច
់ ាំហាយទឹក្ខដ្លមានទីតាង
ាំ សៅក្នុងក្ខនែងរួមន៊ិងសៅឯលាំ សៅដាឋនពហ្ុប្គួសារប្តូវបានតប្មូវឱ្យរ៊ិ
ទ។

ក្រណ្ីឆ្ែងជ្ាំងឺ COVID-19 ឥឡូវមានចាំនួន 5,616 អនក្សៅឡុងរច
៊ិ សហ្យ
ើ មនុេេ 149 អនក្បានសាែរ់

សដាយសារវរុី េសន៉ះ។ ប្រជាជ្នចាំនួន ៩៧ អនក្ក្ាំពុងេប្មាក្ពាបាលសៅមនារី សពទយខដ្លជាអប្តាែពេ់

រាំនុតេប្មារ់ទីប្ក្ុងសហ្ើយអប្តាវជ្ា
៊ិ មានគឺ 15.1%។ (អប្តាវជ្ា
៊ិ មានគឺភាគរយថ្នមនុេេខដ្លបានទទួល
លទធនលសតេតវជ្ា
៊ិ មានចាំសពា៉ះជ្ាំងឆ្
ឺ ែង។)

មាាេ់អាជ្ីវក្មមខដ្លមានេាំ ណ្ួរទក្់ទងនឹងការរ៊ិទជា

បា
ាំ ច់សន៉ះអាចទូរេ័ពាសៅខែេពត៌មានអាជ្ីវក្មម

ររេ់ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ចសនាែ៉ះសមាង ៩ ប្ពក្
័ ាដ្ល់ថ្ងៃេុប្ក្សៅសលែ
ឹ ដ្ល់សមាង ៥ ោៃចពថ្ី ងៃចន

562.570.4BIZ។ ពលរដ្ឋខដ្លមានេាំ ណ្ួរអាចទូរេ័ពាមក្ខែេរព័តមា
៌ នររេ់ទីប្ក្ុងសៅចសនាែ៉ះសមាង ៩
ប្ពក្
័ ាដ្ល់ថ្ងៃេុប្ក្សៅសលែ 562.570.INFO។
ឹ ដ្ល់សមាង ៥ ោៃចពថ្ី ងៃចន

េក្មមភាពសន៉ះប្តូវបានរសងកើតសឡើងសដាយមស្តនតីេុខាភបា
៊ិ លទីប្ក្ុងគឺសវជ្ារណ្ឌ៊ិត Anissa Davis ន៊ិង

សោងសៅតាមអាំណ្តចរនាាន់ (Emergency Powers) ខដ្លនតល់សៅឱ្យអនក្ប្គរ់ប្គងប្ក្ុងតាមរយៈការ
ប្រកាេអាេននក្ុ ងតាំ
ន រន់ (Proclamation of Local Emergency)។ េក្មមភាពសន៉ះនឹងមានប្រេ៊ិទធ

ភាពសៅថ្ងៃទី 14 ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ 2020 រនាារ់ពីពាក្់ក្ណ្ត
ត លអប្ធាប្តសៅសមាង 12:01 ប្ពឹក្សហ្ើយនឹងរនត
រហ្ូតដ្ល់ប្តូវបានពប្ងីក្ដ្ក្ហ្ូតឬខក្ខប្រជាោយលក្ខណ្៍អក្េរសដាយមស្តនតេ
ី ុ ខាភបា
៊ិ ល។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមីៗអាំពីជ្ាំងឺ COVID-19 រួមទាំងព័តមា
៌ នលមអត
៊ិ ក្ាំពុងអនុវតត
៊ិ អាំពីអវីខដ្លទីប្ក្ុងឡងរច
សដ្ើមបកា
ី រពារេុ វតែ៊ិភាពដ្ល់ប្រជាជ្នេូ មសមតាតចូលសៅកាន់សគហ្ទាំពរ័ longbeach.gov/COVID19
សហ្យ
ើ តាមដាន @LongBeachCity សៅសលើប្រពនធស័ ហ្វេរុក្ ធវត
ី ធ័រ នង
៊ិ Instagram។
###

