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បទបញ្ជារបស់មន្ត្រ ីសុខាភិបាលខខា្ធី Alameda ដែលតម្មូវឱ្យពាក់ម៉ាស
ខៅទីកដ្ែ ងសាធារណៈបិទជិតភាគខម្រើ្ (22-02)
សំណួរសួ រញឹកញាប់ (FAO)

បទបញ្ជា
ខេតុអ្វីបា្ជា ខខា្ធី Alameda កំណត់ឱ្យពាក់ខម៉ាសខៅកដ្ែ ង បិទជិតខ ើង វ ិញ?
ខោនធី Alameda កំពុងមានអត្រាឆ្ល ង COVID-19 កនុងកត្ររិតខ្ព ស់ ឬខ្ព ស់ជាងការឆ្ល ងរាតតាតខលើសខពលណាៗ
ទំងអស់ ខលើកលលងលតរលកននការឆ្ល ង ី ររុ សត្រភខទ Omicron រដូ ីរងារ។ ខ ើងក៏ដឹងលដរថា របា ការណ៍អំពី
ករណីននការឆ្ល ងគឺភងាាញលតលនែកខ្ល ះននការឆ្ល ង សរុ ភភុខណា
ណ ះ ខត្ររះការខធវ ើខតសត ី ិជ្ជមានខៅនទះភាគខត្ររើនពុំមាន
ភញ្ចូលកនុងរបា ការណ៍ខ ើ
ខ ើ អែ កឆ្ល ងជាខត្ររើនរិនបានខធវ ើខតសត ខ ះខ ។ កនុងខពលមានរលកននការឆ្ល ង
ី ររុសត្រភខទ Omicron រដូ ីរងា ខ ើងបាន់ស្មានថា ការឆ្ល ង 1 ករណីកនុងរំខណារ 4 ករណីត្រតូីបានរា ការណ៍
ខ ើ ស្មានភាពអារនឹងករណី លដលតិរជាង 1 ករណី កនុងរំខណារ 8 ករណី ឬតិរជាងខនះត្រតូីបានរា ការណ៍
ខៅខពលភរចុភបនែ ។ ខៅខពលខនះ ខ ើងសខងេ តខ ើញមានការខកើនខ ើងរំនួនអែ កនទុក COVID-19 លដលបានរូ ល
សត្រមាកពាបាលខៅរនទ ីរខព យ ខោ ស្មរលតរលកននការឆ្ល ងខនះ។ ី ិននការរក់មាសអារជ្ួ កាត់ភ នា អត្រា
ឆ្ល ង និងភញ្ច ភ់រលកខនះបានកាន់ លតឆាភ់ រ ័ ស ខដើរបី ភ់ស្មេត់ការរូ លសត្រមាកខព យភលនា រខ ៀត។
ខតើលកខ ខណឌពាក់ម៉ាស្ឹងម្តូវែកខរញខៅខេលណា?
ខ ើងនឹងដកខរញលកខ ខ្ណឌ រក់មា ស ខៅខពលលដលមានការនលក់រុះជាភនត ភ ទ ភ់នូីរបា ការណ៍ករណី ឆ្លង
ត្រភចំនងៃ ដូ រលដលបានភងាាញខៅខលើ ផ្ទង
ំ ភងាាញ ិនែន័ COVID-19។ ិនែន័ រភស់ខ ើងភាគខត្ររើនគឺសត្រមាភ់
រ ៈខពល 7 នងៃកនល ងខៅ ខ ើ ខ ើង ំនងជារិនដកលកខ ខ្ណឌ រក់ មា សខនះខោ លនែកលតខៅខលើ ិ នែន័ ភឋរ
លតរួ រុខ្ខ ើ លុះត្រាលតខ ើងមានទសតុាងរាស់ លា ស់ខនេងខ ៀត ដូ រជា ិនែន័
ឹកសំណល់លដល
ភងាាញអំពីការនលក់រុះននការឆ្ល ង COVID-19។ ការឆាភ់ដកខរញនូ ីលកខ ខ្ណឌ រក់មា សនឹ ងខធវ ើឱ្យ ី ិននការខនះ
ពុំសូីមានត្រភសិ ធភាព។
ខេតុអ្វីបា្ជាខខា្ធី Alameda កំណត់ឱ្យពាក់ម៉ាសខ ើង វ ិញ?
ខ ើងកំពុងជ្ួ ភត្រភ ះរលកននការឆ្ល ងជ្ំងឺ COVID-19 ដ៏អាត្រកក់ភំនុតលដលខ ើងពុំនលភ់ខ ើញពីរុនរកខៅកនុង
រាតតាតននជ្ំងឺខនះ។ ខៅកនុងរលកននរាលោលខនះ រន្តនត ីសុោទិបាលខោនធី Alameda បានខលើកខ ើងថា
ី ិននការរក់មាសអារនឹងកំណត់ឱ្យអនុីតត ខ ើង ី ិញ
ត្រភសិនខភើខោនធីជ្ួភត្រភ ះនឹងការឆ្ល ងកាន់ លតធៃ ន់ធៃរ
ខៅៗ
លដលខ ើងអារខរើលខ ើញាររ ៈកំខណើនននការរូ លសត្រមាករនទ ីរខព យ
ឬត្រភសិនខភើស គរន៍លដល
រងខត្ររះោលំងពីរុនកំពុងជ្ួ ភត្រភ ះនូ ីភនទុកជ្ំងឺរិនខសា ើរែរត ងខ ៀត។ ខៅខពលខនះ ស្មានភាពទំងពីរខនះបាន
ខកើតខ ើងខៅខោនធី Alameda។ ខោ ស្មរមានកំខណើតននការរូ លសត្រមាកខព យ ខ ើងបានអនុីតត ី ិននការ
ខដើរបីការររសុខ្ភាពស្មនរណៈរភស់ពលរដឋ ខោនធី
Alameda។
ខ ើងពុំអារមានរតិណារួ ជ្ំនួសឱ្យ
ុាតធិការខនេងខ ៀតខ ើ
ភុលនត ខៅខពលមានការរាតតាតជ្ំងឺ ពលរដឋ ខោនធី Alameda បានអនុីតត ី ិននការ
សុខ្ភាពស្មនរណៈោលំងជាងកលនល ងខនេងខ ៀតជាខត្ររើន
ខោ ជាល ធនលគឺខ ើងបានរ ួរនុតពីនលភះរល់
ដ៏អាត្រកក់ភំនុតននជ្ំងឺរាតតាតខនះ។
ខេតុអ្វីបា្ជាលកខ ខណឌខ្េះមិ្ម្តូវបា្កំណ ត់ខៅខលើ សាលាខរៀ្?
ការខលើកលលងស្មលា K-12 លដលកំពុងសិកាពី ី ិននការរក់មាសសត្រមាភ់រ ៈខពលខៅសល់ននឆាែំសិកា 2021-22
អារខធវ ើឱ្យី ិននការខនះពុំសូីមានត្រភសិ ធភាព
ភុលនត ការអនុីតត ការលកខ ខ្ណឌ រក់មាសងាីលតរ ៈខពលពីរ
ភីនងៃខៅឯស្មលាខរៀនគឺពុំមានភាពងា ត្រសួ លខ ើ ។
ភុលនត ជាខរឿងលែ
លដលខ្ណឌ ស្មលារំនួនរក់កណា
ត ល
ខៅខោនធី Alameda បានភញ្ច ភ់ឆាែំសិការភស់ខ្ល ួនរុនខពលលដល ី ិននការរក់មាសងាីត្រតូីបានកំណត់ឱ្យអនុីតត
ខ ើ ការខត្រភើត្របាស់មាសខៅលតមានកត្ររិតខ្ព ស់ខៅឯស្មលាខរៀនជាខត្ររើន
ខទះភីជាពុំមានការកំណត់
លកខ ខ្ណឌ ខនះពីថាែក់រដឋ ឬខោនធីក៏ខោ ។ ខ ើងកំពុងកំណត់ឱ្យរក់មាសសត្រមាភ់ស្មលារដូ ីខតត និង ីកលនល ង
សត្រមាភ់ ុីជ្នខនេងខ ៀត
ខៅារល ធភាពលដលអារអនុីតត បាន។
ខ ើងរង់ឱ្យស្មលាខរៀន
និងភុគគលិក
ស្មលាមានី ិធីស្មន្តសត ភត់ លភនរំខ រះការកំណត់ឱ្យកុមារ និងត្រក ុរត្រគួ ស្មររភស់ពួកខគរក់ មា ស។
ខតើម្ការខម្បើម្បាស់ទិ្ន្័យអ្វ ីខែេះខែើមបីខធវើការសខម្មររិតរ ខ្េះ?
ខ ើងកំពុងខត្រភើត្របាស់ការរូ លសត្រមាកខព យត្រភចំនងៃរភស់អែកនទុកជ្ំងឺ COVID-19 រ ួរទំងការរូ លសខន្តងាគះភ ទ ន់
ខៅរនទ ីរខព យ
ជារូ លោឋនខដើរបីខរញ ី ិននការររបងសត្រមាភ់ ភ់ស្មេត់ជ្ំងឺធៃន់ធៃររភស់ខ ើង។
ខនះគឺជា
6.7.2022

ី ិននការដូ ររែលដលខ ើងបានខត្រភើត្របាស់ខៅកនុងខពលមានការរាតតាតជ្ំងឺ
ខ ើ ី ិននការខនះមាននេពវ នា
ខៅខលើ ផ្ទង
ំ ព័ត៌មានរភស់ខ ើង ខោ មានការ ឺតយីរួ នងៃ។ ភរចុភបនែ មានរនុសេរំនួន 124
ក់កំពុង
សត្រមាកពាបាលខៅរនទ ីរខព យខៅកនុងខោនធី លដលខកើនខ ើងពី 97
ក់ (ខកើនខ ើង 28%) ខៅនងៃ ី 31 លខ្ឧសភា
ខៅខពលលដលខ ើងសខត្ររររិតតឱ្យភនត អនុីតត នូី ី ិននការខនះ។
ការរូ លសត្រមាកខៅរនទ ីរខព យខោ ស្មរជ្ំងឺ
COVID-19 បានខកើនខ ើង 190% ចភ់ាំងពីខដើរលខ្ឧសភា។ ខ ើងក៏កំពុងារោនការរូ លសត្រមាកខព យ
និងការលត្រភត្រភួ លជារធយរត្រភចំនងៃនន COVID-19 លដលបានខកើនខ ើងពី 30 ខៅដល់ 50 ករណី ចភ់ពីនងៃ ី27
លខ្ឧសភា ដល់នងៃ ី01 លខ្រិងុ ។ ខ ើងខត្រភើត្របាស់ករណី លដលរា ការណ៍អំពី COVID-19 ារកាលភរ ិខរេ នន
ខ តុការណ៍ខកើតខ ើង
(ជា ូ ខៅ
គឺកាលភរ ិខរេ ននការចភ់ខនតើរខរាគសញ្ញា
ឬការខធវ ើខតសត រនទ ីរពិខស្មធន៍)
ខដើរបីារោនននការឆ្ល ង។
ខតើភាេមិ្ខសម ើគ្ននន្ជំងឺ COVID-19 ្ិងសមធម៌សុខភាេ ម្ឥទធ ិេលអ្វ ីខែេះខៅខលើការសខម្មររិតរខ្េះ?
ខៅកនុងរ ៈខពលននការរាតតាតជ្ំងឺ ស គរន៍ពណ៌សរបុររត្ររ ុះត្របាក់រំណូ លទភបាន ួលរងនូ ីនលភះរល់
ដ៏អាត្រកក់ភំនុតននការឆ្ល ងជ្ំងឺ ការរូ លសត្រមាកខព យ និងការស្មលភ់។ ខ ើងបានខលើកខ ើងជាស្មនរណៈ
ខៅខពលខកើតមាននូ ីរលករដូ ីរងារ ថា ការខកើតខ ើងរត ងខ ៀតននភាពរិ នខសា ើរែននជ្ំងឺ COVID-19 ខៅកនុងសងាេត់
និងត្រក ុរលដលរងខត្ររះោលំងពីរុន នឹងកាល ជារំណុរលដលត្រតូីពិចរណាសត្រមាភ់ការកំណត់ ឱ្យរក់មា សងាី
ជាពិខសសត្រភសិនខភើខ ើងសខងេ តខ ើ ញថា ស្មានភាពជ្ំងឺកាន់ លតធៃ ន់ធៃរខៅៗ។ ការការររស គរន៍
លដលជ្ួ ភការលំបាកភំនុត គឺជារូ លោឋនត្រគឹះនន ុ ធស្មន្តសត COVID-19 រភស់ខ ើងខៅខោនធី Alameda ។
កាលពីដំភូង រលករដូ ីរងារខនះមានលំ ំខៅារគំរ ូខនេងរួ ខ ៀត ខោ មានអត្រាករណីឆ្លងទភខៅកនុង
រំខណារត្រក ុរទំងខនះលដលនលភ់រងខត្ររះោលំងពីរុន រក ខោ មានអត្រារូ លសត្រមាកខព យសរុភ ទភ។ ខទះភី
យងណា គំរ ូខ ះកំពុងមានការលត្រភត្រភួ ល ខ ើ
ិនែន័ ភឋររុងខត្រកា ភំនុត ភងាា ញថា ពលរដឋ អាខររ ិកឡា ីន
(Latinos) កំពុងមានអត្រាឆ្ល ងខ្ព ស់ភំនុតត្រភចំ សបាត ៍ជា ងាីរតងខ ៀត គឺរំនួន 17% ខ្ព ស់ជាងត្រក ុរលដល
មានករណីឆ្លងខ្ព ស់ភ ទ ភ់។ ខៅខពលខនះខ ើងរិនទន់ដឹងអំពីលកខ ណៈត្រភជាស្មន្តសត រភស់អែ កជ្ំងឺលដលរូ លសត្រមាក
ពាបាលខៅរនទ ីរខព យខៅខ ើ ខ ខោ ស្មរករណីទង
ំ ខនះត្រតូីបានរា ការណ៍ខោ មានការ ឺ តយី។
ខេតុអ្វីបា្ជាេុំម្ការកំណត់រំណុរចាប់ ខ្ដើម ជាក់លាក់ ខែើមបីដាក់ឱ្យអ្្ុវតរ ឬែកខរញ្ូ វលកខ ខណឌ ខ្េះ?
ខ ើងដឹងអំពីរូលខ តុលដលពរលដឋ រង់ឱ្យមានការកំណ ត់រំណុ រចភ់ខនដើ រជាក់ លាក់ សត្រមាភ់ ី ិននការលដលខធវ ើឱ្យ
មានការោក់ខរញនូ ី ី ិននការខនេងៗ ដូ រជាការកំណត់ឱ្យរក់មាសខនះជាខដើរ។ ខទះភីរំណុចភ់ខនដើរ
អារជ្ួ ឱ្យពលរដឋ ដឹងពី ី ិននការលដលនឹ ងត្រតូីអនុីតត យ ងណាកដ ី ភុលនត ខ ើងត្រតូីគិតគូ រពី ី ិននការខនេងៗជាខត្ររើន
លដលកនុងខ ះរ ួរមាន ការរូ លសត្រមាកខព យ អត្រាឆ្ល ង និងថាខតើករណីទង
ំ ខនះមានការលត្រភត្រភួ លឆាភ់រ ័ស
កត្ររិតណា ខៅខពលលដលខ ើងខធវ ើសករា ភាព។ លកខ ណៈលត្រភត្រភួ លជាភ់ ជានិរចន នជ្ំ ងឺ COVID-19 និងរខធាបា
រភស់ខ ើងកនុងការត្រភ ុ ធត្រភឆាំងនឹង ជ្ំងឺខនះ ខធវ ើឱ្យមានការលំបាកកនុងការភខងេ ើត រំណុរចភ់ខនដើ រជារុ នលដល
អារងលឹងលងលងអំពីកាតទំងខនះឱ្យបានសរត្រសភ។
ខយងារភ ពិខស្មធន៍រភស់ខ ើង សូ របីលតរំណុរចភ់ខនដើរលដលត្រតូីបានខត្រជ្ើសខរ រសខោ ត្រភ ុងត្រភ ័ តែក៏
ខោ ក៏ទរទរឱ្យមានការវា តនរល ខ ើង ី ិញជាត្រភចំលដរ។ ខៅខពលខ ើងបានកំណត់រំណុរចភ់ខនដើរ ខ ើង
នឹងមានការលំបាកោលំងកនុ ងការផ្ល ស់ ភតរូ ុ ធ ស្មន្តសត ខទះភីជាស្មានភាពមានលកខ ណៈអំខណា នលក៏ខោ ។
ការកំណត់ លភភខនះអារភណា
ត លឱ្យមានការោក់ខរញី ិននការ រ តតភនត ឹងឆាភ់រ ័សខពក ឬ ុកខចល ូ រខពក។
ខោ ស្មររូ លខ តុខនះខ ើ ខ ើភខ ើងពុំបានកំ ណត់រំ ណុរចភ់ខនដើរខ ។ លតនទុ រកី ិញ ចភ់ាំងពីរលក
ននការឆ្ល ងខនះបានចភ់ខនតើរ ខ ើងបាននិយ ថា ការខកើនខ ើងនូ ីការរូ លសត្រមាកខព យ និងភាពខ្ុសរែលដល
ខកើតខ ើងរត ងខ ៀត គឺជាលកខ ខ្ណឌ លដលខ ើងត្រតូីកំណត់ឱ្យរក់មា សស្មជាងាី។

ម៉ាស ្ិងការកំណត់ឱ្យពាក់ម៉ាស
ខតើការកំណត់ឱ្យពាក់ម៉ាសេិតជាអារទប់សាាត់កា រឆ្ែ ង ដែរឬខទ?
ត្រតូីខ ើ ការកំណត់ឱ្យរក់មាសពិតជាអារ ភ់ ស្មេត់ឆ្ល ងជ្ំងឺ បាន។ ការកំណត់ឱ្យរក់មាសកត្ររិតខោនធី
មានឥ ធិពលខធវ ើឱ្យស្មានភាពរលកជ្ំងឺ COVID-19 កាន់ លតឆាភ់ធូរត្រស្មល ខ ើ ខោនធី Alameda បានខត្រភើត្របាស់
ី ិននការរក់មាសខោ ខជាគជ្័ លដលជាលនែ ករួ នន ុ ធ ស្មន្តសត ជាត្រសទភ់ ខដើរបី ភ់ស្មេត់នលភះរល់ដ៏
អាត្រកក់ភំនុតននជ្ំងឺរាតតាត។ COVID-19 គឺជាជ្ំងឺនល ីូ ដខងា ើរលដលឆ្ល ងារខ្យល់ ខ ើ មាសលដលមានគុណភាព
ខ្ព ស់ និងរក់ជ្ិតលែ ពីខលើត្រររុះ និងមាត់ខៅ ីកលនល ងភិ ជ្ិត ជ្ួ កាត់ភនា ហានិទ័ ននការឆ្ល ង។ មាស KF94,
KN95 ឬ N95 គឺជាមាសលែ ភំនុតសត្រមាភ់ ការ ភ់ស្មេ ត់ខនះ ខោ ស្មរលតមាសខនះមានតត្ររងរខត្រមាះលដល
មានគុណភាពខ្ព ស់។ ខទះភី មាសមានត្រភសិ ធភាពកាត់ភ នា ការឆ្ល ងជ្ំ ងឺ COVID-19 កនុងរំខណារត្រក ុរ
រនុសេខៅ ីកលនល ងភិ ជ្ិតយងណាកដ ី ភុលនត ខរខរាគ COVID-19 ខៅលតអាររ រករាលោលខទះភីជាមានការកំណ ត់
ឱ្យរក់មាសក៏ខោ ជាពិខសសខៅ ីកលនល ងឯកជ្ន ឬ ីកលនល ងលដលរនុសេត្រតូីខោះមាសខរញ ឧទ រណ៍
ខោះមាសខដើរបី ួលអាហារ ឬនឹក ឹក។ ខទះភីយងណា ត្រភសិនខភើខ ើងអនុីតត ការរក់មា ស
ខៅ ីកលនល ងកាន់ លតខត្ររើន ខ ះខ ើងនឹងអារកាត់ភនា ការឆ្ល ងរាលោលខរខរាគបានកាន់ លតខត្ររើ ន។
ខតើការកំណត់ឱ្យពាក់ម៉ាសអារម្ម្បសិទធភាេខៅខខា្ធី Alameda ដែរឬខទ?
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ពិតជាមានត្រភសិ ធភាព។
ពលរដឋ រភស់ខ ើងបានរក់មាសកនុងអត្រារួ ខ្ព ស់ជាង ីកលនល ងខនេងខ ៀតខៅអំ ុ ង
ខពលរាតតាតជ្ំងឺកនល ងរក ខោ អត្រារក់មាសមានរំនួនរ ូ តដល់ 94% លដលការខត្រភើត្របាស់ខនះមានការ
រា ការណ៍ខោ ខ្ល ួនឯងខៅកនុងខពលខកើតមានរលក ី ររុសត្រភខទ
Omicron
ខៅកនុង ិនែន័ សទ ង់រតិារ
អុីនធឺណិត។ ខ ើងកំពុងខសែ ើឱ្យពលរដឋ ខោនធី Alameda រក់មាសស្មជាងាីរតងខ ៀត ខដើរបីជ្ួ ការររខ្ល ួន
និងការរររែខៅី ិញខៅរក។ ភ ទ ភ់ពីរលក ី ររុសត្រភខទ
Omicron បាននលក់រុះ និងរុនខពលោក់ឱ្យអនុីតត
ី ិននការរុងខត្រកា ខនះ ការខត្រភើត្របាស់មាសខៅលតមានកត្ររិតខ្ព ស់ខៅខោនធី Alameda លដលមានរំនួន 6065% ខៅកនុងការសទ ង់រតិដូររែ ខ ើ ី ិននការរុងខត្រកា ខនះនឹងជ្ួ ភខងេ ើនការខត្រភើត្របាស់មាសរត ងខ ៀតខដើរបី
កាត់ភនា ការរ រករាលោលជ្ំ ងឺ COVID-19។
ខេតុអ្វីបា្ជាកុមរម្តូវពាក់ម៉ាស?
កុមារអារឆ្ល ងជ្ំងឺ COVID-19 ខ ើ អារររល ងខរខរាគខនះខៅអែ កដន បាន។ ការខលើកលលងពលរដឋ រាភ់រុឺន ក់
រភស់ខ ើងលដលជាកុមារពីលកខ ខ្ណឌ រក់មា សខនះនឹងរារាំងរិ នឱ្យី ិននការខនះអារសខត្រររល ធន លលដលរង់បា
ន។ ភណឌ ិតសភាកុមារអាខររ ិក ខៅលតខលើក ឹករិតតឱ្យមានការរក់ មា សខៅកនុ ងរំខណារកុមារអា ុខលើ សពី 2
ឆាែំខដើរបីការររ COVID-19 ខៅខពលលដលការឆ្ល ងកនុងស គរន៍មានកត្ររិតខ្ព ស់។ ជាងខនះខៅខ ៀត ី ិននការ
រក់មាសសត្រមាភ់កុមារគឺ “អនុីតត ខៅារល ធភាពលដលអារអនុី តត បា ន” លដលមានន័ ថា ការរក់មាស
រត ងមាេលរភស់កុមារខៅ ីកលនល ងភិ ជ្ិត គឺអា រអនុញ្ញា តបានខយងារភ ភញ្ញជខនះ។ ខ ើងត្ររន់ លតខសែ ើឱ្យ
ត្រគូភខត្រងៀន ភុគគលិក និងអែ កត្រគភ់ត្រគង ខធវ ើការអភ់រំសិសេ និងត្រករ
ុ ត្រគួ ស្មរអំពី ី ិននការខនះ និងសូ រខលើក ឹករិតត
ឱ្យសិសេរក់មាស ភុលនត រិនត្រតូីអនុីតត ខោ ភងខ ំរំខរះអែ កលដលរិន អារ ឬរិនរង់អនុីតត ី ិននការខនះខ ើ ។
ំនួលខ្ុសត្រតូីទំងខនះបានខធវ ើឱ្យមានសមាពធោលំងខៅខលើភុ គគ លិកលនែក អភ់រំ ខ ើ នឹងខធវ ើឱ្យភះរល់ខៅដល់
ខរលខៅរភស់ខ ើងកនុងភនត ឱ្យកុមារសិកាខៅកនុ ងថាែក់។

ឺ តតាត
សាា្ភាេជំងរា
ខតើករណីឆ្ែងដែលម្តូវបា្រាយការណ៍ខៅតំប្់ Bay ម្សាា្ភាេយ៉ាងែូ រខមដ រ ?
សត្រមាភ់ខោនធី Alameda ករណីឆ្លងលដលបានរា ការណ៍ចភ់ពីនងៃ ី31 លខ្ឧសភា នងៃ ី 01 លខ្រិងុ
និងនងៃ ី
02 លខ្រិងុ គឺសុ ធលតជាករណីឆ្លងសរុភខ្ព ស់ភំនុ តត្រភចំនងៃលដលខ ើងបានខ ើ ញកនុងរលករដូ ីរងារខនះ។
ិនែន័ ទំងខនះគឺជា ិនែន័ ភឋរខៅខ ើ ខ ើ រំនួនសរុភអារខ្ព ស់ជាងខនះខៅខពលខធវ ើការសរុភរុងខត្រកា ។
ុាតធិការតំភន់ Bay រួ រំនួនបានខ ើញករណីឆ្លងខកើ នខ ើ ងរុនខោនធី Alameda ខៅខ ៀត ខ ើ ខៅខពល
ខនះត្រភល លជាកំពុងមានរបា ការណ៍ករណី រ រករាលោល ភុលនត រិនទន់មានសញ្ញាននការឆ្ល ងខ្ព ស់ខៅខោនធី
Alameda ខៅខ ើ ខ ។
ខតើេុំម្េលរែឋ ដែលរូ លសម្មកខេទយខដាយសារជំងឺខ ្េង ខេើយម្តូវបា្ខតសរ វ ិជាម្ COVID ខទឬ?
រំនួនអែ កសត្រមាកពាបាលខៅរនទ ីរខព យរភស់ខ ើងរ ួរមាន
អែ កសត្រមាកពាបាលខៅរនទ ីរខព យខោ ស្មរ
ខរាគសញ្ញាធៃ ន់ធៃរននជ្ំងឺ COVID-19 ក៏ដូរជាអែ កលដលរូ លសត្រមាកពាបាលខោ ស្មរភញ្ញាខនេងខ ៀត ភុលនត
បានខធវ ើខតសត ី ិជ្ជមាន COVID-19។ ស្មានភាពខនះពិតជាខកើតខ ើងលរនខៅកនុងរលកននការឆ្ល ងនីរួ ៗ ខ ើ
ខ ើងពុំមានតួ ខលខ្បាន់ស្មានារខពលខីលាជាក់ លសដ ងនន ិនែន័ នីរួ ៗខ ។
ខទះភីយងណា
ការខកើនខ ើង
ននការរូ លសត្រមាកខព យភងាាញអំពីការខកើនខ ើងននភុគគលទំងពីរត្រភខទ
លដលអារ ំឱ្យមានភនទុកកាន់ លត
ធៃ ន់ធៃររក់ព័នធនឹងត្រភព័នធលងទំសុខ្ភាពរភស់ខ ើង។ ជាការកត់សមាគល់ អែ កលដលមានជ្ំងឺ COVID-19 លដល
សត្រមាកខៅរនទ ីរខព យខោ ស្មររូ លខ តុខនេងខ ៀត
គឺជា ការោក់សមាពធ
និងហានិទ័ ភលនា ររំខរះត្រភព័នធ
លងទំសុខ្ភាព ខត្ររះវាអារររល ងខរខរាគ COVID-19 ខៅដល់រនុសេលដលមានហានិទ័ ខ្ព ស់ និងត្រតូីការ
ការលងទំកត្ររិតខ្ព ស់។
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ខតើខយើងេុំម្ការម្បឈមទាបជាងមុ្រំខ ពាេះការធាែក់ខល ួ្ឈឺ ធង្់ធងរ ខដាយសារម្េលរែឋ ជាខម្រើ្បា្ចាក់
វ៉ាក់សាំង ្ិងចាក់ែូសជំរុញ ខទឬ?
ពលរដឋ ជាខត្ររើនមានហានិទ័ ទភពីការនល ក់ខ្ល ន
ួ ឈឺ ធៃន់ ធៃរ ខោ ស្មរលតបានចក់វា៉ាក់ស្មំង និងចក់ដូសជ្ំរុញ
ភាពស្មុំពីការឆ្ល ងជ្ំងឺកនល ងរក និងការ ួលបានការពាបាល COVID-19 ក៏ដូរជាខោ ស្មរស្មានភាព
សុខ្ភាពរភស់ពួកខគមាែក់ៗនងលដរ។ ខទះភីយងណា ពលរដឋ រួ រំនួនខៅលតងា រងខត្ររះ ខភើខទះជាបាន
ចក់វា៉ាក់ស្មំងរ ួរខ ើ ក៏ខោ
ខ ើ ការរូ លសត្រមាកខព យ ខ ើ ករណីស្មលភ់ ខពលងាីៗខនះរភស់ខ ើង
គឺជាភុគគលលដលបានចក់វា៉ាក់ ស្មំង និងរិនបានចក់វា៉ាក់ស្មំ ង។ ខៅខពលលដល COVID-19 ដ៏ខត្ររើនខនះកំពុង
ររាររខៅកនុងស គរន៍រភស់ខ ើ ង រំនួនករណីជ្ំងឺធៃន់ ធៃរនឹ ងមានការខកើ នខ ើ ង ខភើខទះភីជាខ ើងមានត្រសទភ់
ការររជាខត្ររើនសត្រមាភ់ពលរដឋ រភស់ខ ើង ក៏ខោ ។
ខតើខយើងទាំងអ្ស់គ្ននេុំធាែប់ឆ្ែងជំងឺ COVID-19 ខទឬ? ខតើខយើងទាំងអ្ស់គ្ននសុទធដតម្តូវឆ្ែ ងជំងឺខ្េះឬ?
មានការបាន់ស្មានថា 56% ននពលរដឋ កាលី វ ័រញបានឆ្ល ងជ្ំ ងឺ COVID-19 ខៅត្រតឹរដំណារ់ លខ្កុរភៈ ឆាែំ2022។
ភុគគលជាខត្ររើនពុំទន់បានឆ្ល ង COVID-19 ខៅរុនខកើតមានរលកខនះខ ខ តុដូខរែ ះខ ើ ខ ើភខ ើងភាគខត្ររើន
បាន ួលព័ត៌មានអំពីករណីឆ្លងជាខត្ររើ ន ខៅកនុងភណា
ត ញរភស់ខ ើងខៅខពលខនះ។ ត្រភសិនខភើរានវា៉ា ក់ស្មំង
លដលភញ្ឈភ់ការររល ងខ ខ ះខ ើងទំងអស់រែ ំនងជាបានឆ្ល ងជ្ំ ងឺ COVID-19 ជាខត្ររើនដងខៅកនុងរួ ជ្ី ី ិត
រភស់ខ ើង ខ ើ ត្រភសិនខភើរិនទំងអស់រែ ក៏ខ ើងភាគខត្ររើនត្រភល លជានឹងឆ្ល ងជ្ំ ងឺខនះ ជាខត្ររើនដង។
ខទះភីយងណា ខៅខពលលដលខ ើងខ ើញមានការខកើនខ ើ ងករណីជ្ំ ងឺធៃ ន់ធៃរខៅកនុង ស គរន៍រ ភស់ខ ើ ង
គឺមានន័ ថា មាន ី ិននការជាខត្ររើនខ ៀតលដលខ ើងអារអនុីតត ខដើរបីពាយរ ភ់ ស្មេត់ន លភះរល់ដ៏ អាត្រកក់
ភំនុតនន COVID-19 និងនតល់នូីឱ្កាសជាខត្ររើនខ ៀតខៅកនុង ការភខញ្ច ៀសល ធន លដ៏ អាត្រកក់ ភំនុត។
ខ ើងរិនត្រតូីចត់ ុកថា ការរូ លសត្រមាកខព យ និងការស្មលភ់ គឺជាករណី លដលរិនអារខជ្ៀសរ ួរខ ើ ។ កនុងរដូ ី
លដលមានករណីផ្តស្ម ដ៏អាត្រកក់ឆាែំ2017-18 មានរនុសេរំនួន 1690
ក់បានស្មលភ់ខោ ស្មរជ្ំងឺត្រគ ុនខតដ
ខៅ ូ ទង
ំ រដឋ ។ ចភ់ាំងពីនងៃ ី01 លខ្រករា ឆាែំ2022 ខទះភីជាមានការនដល់វា៉ាក់ស្មំង ការចក់ដូសជ្ំរុញ
និងការពាបាលយង ូ លំ ូ លា ក៏ខោ
ក៏មានពលរដឋ កាលី វ ័រញរំនួន 15,024
ក់បានស្មលភ់ខោ ស្មរជ្ំងឺ
COVID-19។
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