សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី ២៩ ខែសេសាឆ្ន ាំ ២០២០

ទាំនាក្់ទាំនង៖ េជ្ឈេណ្ឌលព័តមា
៌ នរួេថ្នទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ 562.570.NEWS(6397) jic@longbeach.gov
េប្មារ់សេចក្តប្ី រកាេជារនាាន់

ទប្ី ក្ុងឡងរច
៊ិ រសងកើនការស្វសើ តេតរក្ជ្ាំងក្
ក្
ឺ ូវដ-១៩តាេរយៈការសរ
ី
ើ
ក្ខនែងស្វសើ តេតេហគេន៍ងមី

ទីតាង
ាំ ខដលប្តូវបានដសាំ ណ្ើរការគឺជាខននក្េួយថ្នការេហការរវាងរដឋ សោន្ី
ន៊ិងប្ក្ុេហុន OptumServe

ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ រដឋកាលីហ័រវ ញ៉ា – រនាារ់ពកា
ី រប្រកាេររេ់សោក្អភបា
៊ិ លរដឋ Gavin Newsom ក្នុងការ
រខនែេទីតាង
ាំ ស្វើសតេតេហគេន៍ចាំនួន ៨០ ក្ខនែងសៅទូទង
ាំ រដឋខដលសតតតសលើេហគេន៍ខដលពុាំមាន
េ៊ិទទ
ធ៊ិ ទួលបានទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ នង
ាំ ស្វសើ តេតសៅសាោសរៀន Jordan Plus High School
ឹ សរក្
ើ ទតា
ី ង

(171 W. Bort St.). ក្ខនែងស្វសើ តេតងមីនង
ាំ ងមីសនេះគជា
ឹ សរក្
ើ សៅថ្ងៃទី ៣០ ខែសេសា។ ទតា
ី ង
ឺ ក្ខនែងស្វសើ តេត
េួយក្នុងចាំសោេ ៨០ ខដលដាំសណ្ើរការសោយភាពជាថ្ដគូជាេួយ OptumServe ខដលជាអាជ្ីវក្េមសេ

វាក្េមេុែភាពរោឋភបា
៊ិ លេហព័នធររេ់ Optum ខដលជាប្ក្ុេហុនថ្ចនប្រឌ៊ិតសេវាក្េមេុែភាពឈានេុ
ែ។

សោក្អភបា
៊ិ លប្ក្ុង Robert Garcia មានប្រសាេន៍ថា “សយង
ើ េូ េខងែងអាំណ្រគុ ណ្ចាំស

េះអភបា
៊ិ លរដឋ

Newsom ន៊ិងសោន្ី Los Angeles ខដលបានរសងកើតទីតាង
ាំ ស្វើសតេតសនេះសៅឡុងរច
៊ិ ខដលនឹងអនុញ្ញាត
ឱ្យប្រជាជ្នជាសប្ចន
ន
ើ េេតែភាពស្វសើ តេតមានសារៈេាំ ោន់ោេ់ក្ុ ងការ
ើ ទទួលការស្វសើ តេត។ ការរសងកន
ាំងឺក្ូវដ-១៩។”
តាេោន រង្ក្រករ ន៊ិងទរ់សាកត់ការរក្រាលោលថ្នជ្
ី
ី

ការស្វសើ តេតនង
ឹ ប្រប្ពឹតតសៅសៅសាោសរៀន Jordan Plus High School ពសី មា៉ាង ៧ ប្ពក្
ឹ ដល់សមា៉ាង ៧
ោៃចសោយមានក្ខនែងចតសៅនឹងទីតាង
ាំ ។ រុគគល៊ិក្នឹងស្វើការអនុ វតដនស៍ តេតសោយសប្រើេាំឡីសហើយដក្

យក្សកាេ៊ិកាពីក្ុ ងប្ចេុ
ន
េះឬរាំពង់ក្ររេ់អត៊ិង៊ិជ្ន។ ការស្វើសតេតតប្េូវឱ្យមានការោត់ជ្ួរ។ ោងសប្កាេ
សនេះជាព័តមា
៌ នេាំ ោន់ៗអាំពទ
ាំ ស្វសើ តេតង៖
មី
ី តា
ី ង
•

ការស្វើសតេតសៅថ្ងៃទី ៣០ ខែសេសាន៊ិងថ្ងៃទី ១ ខែឧេភាសៅសាោសរៀន Jordan Plus នឹង
មានេាំ រារ់ខតរុគគល៊ិក្ជ្ួរេុែរ៉ាុសោ
ណ េះខដលរួេមានអនក្ស្ែយ
ើ តរដាំរូងចាំស

េះឧរបតតស៊ិ ហតុ រុគគល៊ិក្

រោឋភបា
៊ិ លេាំោន់ៗ អនក្ជ្ាំនាញពាបាលេុ ែភាព នង
៊ិ អនក្លក្់សប្គឿងសទេ។
o រុគគលអាចេន
៊ិ មានសរាគេញ្ញា។

o ការោត់ជ្ួរប្តូវក្ាំណ្ត់តាេទូរេ័ពាខតរ៉ាុសោ
ណ េះ។
o រោ
ត ញទូរេ័ពាសដើេបក្
ី ាំណ្ត់សពលោត់ជ្ួរនឹងមានេក្េមភាពសៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសេ

សា។ សៅសពលសនាេះអនក្ស្វើការខដលេាំ ោន់ៗអាចទូរេ័ពាសៅសលែ (888) 634-1123
សដើេបសី ្វកា
ើ រោត់ជ្ួរេប្មារ់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសេសាន៊ិងថ្ងៃទី ១ ខែឧេភា។

•

ចារ់សនតើេពីថ្ងៃទី ៤ ខែឧេភាេមាជ្៊ិក្េហគេន៍ខដលជ្ួរប្រទេះសរាគេញ្ញាសប្ៅពីរុគគល៊ិក្េាំ ោ
ន់ៗអាចចារ់សនតេ
ើ សប្រើប្បាេ់ក្ខនែងស្វើសតេតសៅសាោសរៀន Jordan Plus។

o ឧរក្រណ្៍ក្ាំណ្ត់សពលោត់ជ្ួរនឹងមានេក្េមភាពតាេអុន
៊ិ ្រសណ្តនូវថ្ងៃទី ២ ខែឧេ
ភាេប្មារ់ការោត់ជ្ួរសៅេបាតហ៍រនាារ់។

•

ទតា
ាំ ងមសី នេះនង
ី ង
ឹ នតល់លទធភាពកាន់ខតសប្ចន
ើ ដល់ការស្វសើ តេតនង
៊ិ រខនែេេេតែភាពឱ្យមានការសក្ន
ើ
សឡើងនូវការស្វើសតេតថ្នរុគគល៊ិក្ន៊ិងអនក្រេ់សៅេណ្ឌលខងទាំ។

•

សទេះរីជាទីតាង
ាំ ងមីេ៊ិ ត
ែ សៅក្នុងទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ក្៏សោយេន
ាំ សនាេះប្តូវបានក្ាំណ្ត់
៊ិ មានន័យថាទីតាង
េប្មារ់ខតអនក្រេ់សៅទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ សទសហយ
ាំ ងមីសនេះនង
ើ ទតា
ី ង
ឹ មានភាពរយប្េួលេប្មារ់អនក្

ខដលរេ់សៅទីប្ក្ុង Signal Hill, Rancho Dominguez, Compton, Carson ន៊ិង Bellflower
•

ក្នុងចាំសោេទប្ី ក្ុងខដលសៅជ្ត
៊ិ ៗសនេងសទៀត។

ការរសងកើតទតា
ាំ ងមីប្េរតាេខននការររេ់អភបា
ី ង
៊ិ លរដឋ Newsom េប្មារ់ការពសនែឿនការស្វសើ ត

េតរក្ជ្ាំងឺក្ូវដ-១៩សោយសេម
ី
ើ ភាព រសងកើតប្ក្ុេការររតាេោនទាំនាក្់ទាំនង រសងកើតព៊ិ្ីការេប្មារ់
ការខញក្ឱ្យសៅោច់សោយឯងនង
៊ិ ការគាំប្ទ នង
៊ិ ការសប្រប្ើ បាេ់ប្រព័នធន៊ិងឧរក្រណ្៍ប្គរ់ប្គងទន
៊ិ នន័
យ។

សដេ
ាំ ស្វើសតេតងមីរោឋភបា
ាំ រដឋកាលី
ើ បក្
ី ាំណ្ត់ទតា
ី ង
៊ិ លបានពន
៊ិ ត
៊ិ យសេល
ើ ទាំងតាំរន់ជ្នរទនង
៊ិ ទប្ី ក្ុងសៅទូទង
ហវ័រញ៉ា។ ព័តខ៌ ដលបានប្រេូលប្តូវបានវាយតថ្េែសោយខនែក្សលើចាំនួនប្រជាជ្នខដលពុាំមានេ៊ិទធ៊ិទទួល

បានសដើេបសី ោេះប្សាយភាពទទួលបានែុេគនន៊ិងប្បាក្់ចាំណ្ូលេ្យេភាគែុេគនសដើេបសី ្វើឱ្យប្រជាជ្ន
អាចទទួលបានការស្វសើ តេតសោយេន
៊ិ គត
៊ិ ពសា
ី ែ នភាពសេដឋក្ច
៊ិ ចេងគេ។

OptumServe មានជ្ាំនាញយ៉ាងទូលាំទូោយក្នុងការោក្់ពប្រយនង
៊ិ តាំសឡង
ើ សេវាក្េមពាបាលេុ ែ

ភាពយ៉ាងឆ្រ់រហ័េសហយ
ើ បានស្វកា
ើ រយ៉ាងជ្៊ិតេន៊ិទធជាេួយសយធាសប្កាេការដឹក្នាាំររេ់អតត
ី ឧតតេសេ
នីយសទសយធាន៊ិងឧតតេសេនីយឯ
៍ ក្ Patty Horoho, RN។

សោក្ប្េី Patty Horoho នាយក្ប្រត៊ិរតត៊ិថ្ន OptumServe មានប្រសាេន៍ថា “OptumServe មាន

ក្៊ិតត៊ិយេោេ់ខដលបានជ្ួយរដឋកាលីហ័រវ នីញ៉ាក្នុងការរសងកើនការស្វើសតេតថ្នជ្ាំងឺក្ូវដ-១៩េប្មារ់
ប្រជា
ី

ជ្ន។ សយង
ើ នាាំេក្នូវការសរតជាាចត
៊ិ តនង
៊ិ េេតែភាពសពញសលញររេ់សយង
ើ សដើេបរ
ី សប្េដ
ើ ល់ប្រជាជ្នកាលីហ័វ
រញ៉ារួេទាំងរទព៊ិសសា្ន៍ជាសប្ចើនក្នុងការស្វើប្ពឹតត៊ិការណ្៍េុ ែភាពេហគេន៍្ាំៗ។”

ទតា
ាំ ងមីដាំរូងនង
ី ង
ឹ មានេេតែភាពប្គរ់ប្គងការស្វើសតេតចាំនួន ១៣២ ក្នុងេួយថ្ងៃ។ េនារី េុ ោភបា
៊ិ លនង
៊ិ
សេវាប្រជាជ្នថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ក្ាំពុងេហការជាេួយេហាវទាល័
យទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សដើេបសី រើក្ទីតាង
ាំ ងមី
៊ិ
សៅសាតត Veterans Memorial ខដលមានការស្វសើ តេតប្រមាណ្ ១០០ ក្នុង ១ ថ្ងៃ។ ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ

សប្គងនឹងសរើក្ទីតាង
ាំ សនេះសៅេបាតហ៍សប្កាយ។ សៅសពលទីតាង
ាំ ងមីទង
ាំ ពីរសនេះប្តូវបានសរើក្ដាំសណ្ើរការទី
ប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ នឹងមានេេតែភាពក្នុងការស្វើសតេតេនុ េេជាង ៧០០ នាក្់ក្ុ ងេួ
ន យថ្ងៃរខនែេពីសលើរុគគល
២៥០ នាក្់សទៀតខដលអាចស្វសើ តេតសៅេនារី សពទយ St. Mary។
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រេុ វតែភា
៊ិ ពដល់ប្រជាជ្នេូ េសេតាតចូលសៅកាន់សគហទាំពរ័ ៖ longbeach.gov/COVID19 សហយ
ើ

តាេោន @LongBeachCity សៅសលើសហវេរុក្ ្វីត្័រ ន៊ិង Instagram។
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