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មន្រនត ីេុខាភិបាល Bay Area ជាំរុញឱ្យមានការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងរន្ទា ន់ 

និងសចញរទរញ្ជា តប្មូវឱ្យសប្រើប្បាេ់របាាំងមុែសៅទីក្ខនែងរិទជិតស ើមបីទរ់សា ត់ការរកី្រាលដាលជាំងឺ 

COVID-19 

រទរញ្ជា តប្មូវឱ្យពាក្់មា៉ា េសៅទីក្ខនែងរិទជិតររេ់ សខានធី Alameda, Contra Costa, Marin, San 

Francisco, San Mateo, Santa Clara, Sonoma និងទីប្ក្ងុ Berkeley ប្តវូអនុវតតចារ់ពីថ្ងៃអង្គា រ 

 
សខានធី ALAMEDA, CA៖ 
ការចាក្់វ៉ា ់ ក្់សាំងសៅខតរនតអនុវតតស ើមបីការពារពលរ ឋពកីារធ្លែ ក្់ែល នួឈឺធៃន់ធៃរសដាយសរជាំងឺ COVID-
19 រ៉ាុខនត សមសរាគរាំ ខលងងមី COVID-19 ប្រសភទ Delta 
ខ លរចច ុរបននក្ាំពុងឆ្ែងសៅ ល់ពលរ ឋខ លបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំងរចួមួយចាំនួនតូច 
ប្ពមទាំងពលរ ឋខ លមិនទន់ចាក្់វ៉ា ក្់សាំងជាសប្ចើន មន្រនត ីេុែភិបាល Bay Area 
ចាំនួនប្បាាំរីររូបានសចញរទរញ្ជា េុខាភិបាលខ លតប្មូវឱ្យពលរ ឋពាក្់មា៉ា េសៅទីក្ខនែងសធ្លរណៈរិទ
ជិត។ រទរញ្ជា តប្មូវឱ្យរុគាលទាំងអេ់ សទោះជាបាន ឬមិនបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំង
ប្តវូពាក្់របាាំងមុែសៅសពលេថ ិតសៅទីក្ខនែងសធ្លរណៈរិទជិត 
សដាយមានក្រណីសលើក្ខលងខតមួយចាំនួនតូចរ៉ាុស ណ្ ោះ សដាយប្តវូអនុវតតចារ់ពីសមា៉ា ង 12:01 ប្ពឹក្ ថ្ងៃអង្គា រ៍ 
ទី03 ខែេីហាសនោះ 
តសៅ។ 

 
វ៉ា ក្់សាំងសៅខតជាឧរក្រណ៍ខ លមានប្រេិទធភាពែពេ់រាំផុតស ើមបីប្រឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 រមួទាំង
សមសរាគរាំ ខលងងមី Delta ផងខ រ។ សទោះជាយ៉ា ងសនោះក្ដ ីសមសរាគរាំ ខលងងមី ប្រសភទ Delta 
ក្ាំពុងឆ្ែងសៅពលរ ឋខ លបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំងមួយចាំនួនតូចសៅតាំរន់ Bay Area 
ខ លសៅខតអាចការពារយ៉ា ងរងឹមាាំពីជាំងឺធៃន់ធៃរ ការចូលេប្មាក្សពទយ និងការបាត់រង់អាយុជីវតិ។ 
សៅក្ន ុងក្រណីឆ្ែងសៅសលើរុគាលខ លបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំងរចួទាំងសន្ទោះ 
ការពាក្់របាាំងមុែជួយទរ់សា ត់មិនឱ្យមានការ រកី្រាលដាលរខនថម។ មន្រនត ីេុខាភិបាល
តាំរន់េូមសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យពលរ ឋខ លមិនទន់ចាក្់វ៉ា ក្់សាំងខ លមានអាយុចារ់ពី 12 
ឆ្ន ាំស ើងសៅទាំងអេ់ េូមសៅទទួលការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងឱ្យបានរេួរាន់។ 

 
សោក្សវជារណឌ ិត Nicholas Moss ខ លជាមន្រនត ីេុខាភិបាលសៅ សខានធី Alameda បានមានប្រសេន៍ថា 
“របាាំងមុែគឺជាឧរក្រណ៍សមញ្ញ  និងមានប្រេិទធភាពែពេ់ខ លប្គរ់គ្នន អាចសប្រើប្បាេ់ស ើមបីពនយឺតការ
 រកី្រាលដាលជាំងឺ COVID-19”។ “ការសប្រើប្បាេ់មា៉ា េសៅទីក្ខនែងសធ្លរណៈរិទជិត សទោះជាបាន 
ឬមិនបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំង នឹងជួយការពារការចមែងគ្នន សៅវញិសៅមក្ 
និងរញ្ចរ់ការសក្ើនស ើងចាំនួនឆ្ែងន្ទ 

រ ូវសដដ សនោះ។” 

 
រទរញ្ជា េុខាភិបាលទាំងសនោះមានសគ្នលសៅកាត់រនថយការចមែងជាំងឺ COVID-19 
និងការពារពលរ ឋទ ាំងអេ់គ្នន ។ 
មន្រនត ីេុខាភិបាលមានការប្ពួយបារមភយ៉ា ងខាែ ាំងចាំសពាោះការចមែងសៅក្ន ុងេហគមន៍សៅក្ន ុង
ក្ប្មិតមួយ ៏ែពេ់ខ លបានរក្ស ើញសៅក្ន ុងតាំរន់ Bay Area ជាពិសេេសៅក្ន ុងចាំស្មពលរ ឋខ ល
មិនទន់ចាក្់វ៉ា ក្់សាំង។ មួយខផនក្គឺរ ដ្ លមក្ពីការរកី្រាលដាលសមសរាគរាំ ខលងងមី COVID-19 ប្រសភទ 
Delta ខ លមានក្ប្មិតចមែងខាែ ាំងជាងវរុីេប្រសភទមុនៗ។ ព័ត៌មានកាលពីសពលងមីៗ 



  
 
 
 
ពីមជឈមណឌ លប្គរ់ប្គង និងទរ់សា ត់ជាំងឺ (Centers for Disease Control and Prevention) 
ក្៏រង្គា ញផងខ រថា េូមបីខតរុគាលខ លបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំងសពញសលញក្៏អាចឆ្ែងសមសរាគរាំ ខលងងមី ប្រសភទ 
Delta សនោះសៅក្ន ុងក្រណីមួយចាំនួនផងខ រ 
សហើយការសប្រើប្បាេ់របាាំងមុែសៅទីក្ខនែងរិទជិតផដល់នូវរបាាំងការពាររខនថម ៏មានសរេាំខាន់ពីការឆ្ែង
ជាំងឺ។ 

 
រទរញ្ជា េុខាភិបាលងមីតប្មូវឱ្យពាក្់របាាំងមុែខ លមានការការពារប្គរ់ប្គ្នន់សៅទីក្ខនែងសធ្លរណៈរិទ
ជិត។ ទីក្ខនែងរិទជិត សទោះជាសធ្លរណៈ ឬឯក្ជន មានការប្រឈមែពេ់ខាែ ាំងសៅក្ន ុងការចមែងជាំងឺ 
COVID-19 ជាពិសេេសៅសពលអនក្េថ ិតសៅជាមួយរុគាលខ លមិនរេ់សៅសប្កាម ាំរូលផាោះខតមួយ 
ជាមួយអនក្។ មន្រនត ីេុខាភិបាលក្៏បានផដល់អនុសេន៍ផងខ រថា និសយជក្ទាំងអេ់ប្តវូផដល់របាាំងមុែ
 ល់រុគាលទាំងឡាយ្ខ លចូលសៅក្ន ុងទីតាំងអាជីវក្មមររេ់ែល នួ 
សហើយប្ក្មុហ ុនអាជីវក្មមទ ាំងអេ់ប្តវូបានក្ាំណត់ឱ្យអនុវតតរទរញ្ជា របាាំងមុែសៅទីក្ខនែងរិទជិត។ 

 
រទរញ្ជា េុខាភិបាលសៅថ្ងៃសនោះប្េរគ្នន ជាមួយនឹងសគ្នលការណ៍ខណន្ទាំពីមជឈមណឌ លប្គរ់ប្គង 
និងទរ់សា ត់ជាំងឺ (Centers for Disease Control and Prevention) សហើយន្ទយក្ដាឋ នេុែភាពសធ្លរណៈ 
California (California Department of Public Health) ខ លខណន្ទាំឱ្យរុគាលខ លបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំង
សពញសលញប្តូវពាក្់មា៉ា េ សៅសពលេថ ិតសៅទីក្ខនែងសធ្លរណៈរិទជិត។ មន្រនត ីេុខាភិបាល Bay Area 
នឹងរនតតមដានទិននន័យ រមួទាំងការរសងា ើនការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងសៅទូទាំងតាំរន់ ស ើមបីក្ាំណត់ថាសៅសពល
្ខ លរទរញ្ជា សនោះអាចសធវ ើការខក្េប្មួល ឬ ក្សចញ។ 

 
រទរញ្ជា សខានធី Alameda (Alameda County Order) 
ខណន្ទាំឱ្យពលរ ឋទ ាំងអេ់ពាក្់របាាំងមុែពីសលើមាត់ និងប្ចមុោះសៅសពលេថ ិតសៅទីក្ខនែងសធ្លរណៈរិទជិត 
សដាយមានក្រណីសលើក្ខលងមួយចាំនួនប្េស ៀងនឹងលក្ខែណឌពាក្់របាាំងមុែទូទាំងរ ឋេប្មារ់ពលរ ឋខ ល
មិនបានចាក្់វ៉ា ក្់សាំង ូសចាន ោះខ រ។ េប្មារ់ព័ត៌មានលមអ ិតេូមសមើលរទរញ្ជា សនោះតមរយៈ៖ 
https://covid-19.acgov.org/face-masks។ 

 
 
 
វ៉ា ក្់សាំង COVID-19 មានេុវតថ ិភាព ប្រេិទធភាព និងផដល់ជូនសដាយឥតគិតថ្ងែេប្មារ់ពលរ ឋទ ាំងអេ់
ខ លមានអាយុចារ់ពី 12 ឆ្ន ាំស ើងសៅ។ េូមចូលសមើលសវរសយត៍៖ https://covid-
19.acgov.org/vaccines.page?#availability 
ស ើមបីខេវ ងយល់រខនថមអាំពីទីតាំងចាក្់វ៉ា ក្់សាំងខ លសៅខក្បរអនក្ ឬទក្់ទងសៅសលែ 510-208-4VAX 
(510-208-4829) ។ ប្រេិនសរើអនក្មិនបានចាក្់ ូេទីពីរ 
អនក្សៅខតប្តូវរាំសពញការចាក្់វ៉ា ក្់សាំងតមលាំដារ់ររេ់អនក្ ខ ល។ 

 
# # # 

 
ទំនាក់ទំនងផ្នែកនសព្វនាយ៖ 

Neetu Balram អនក្ប្គរ់ប្គងព័ត៌មានសធ្លរណៈ 

ន្ទយក្ដាឋ នេុែភាពសធ្លរណៈ សខានធី Alameda 

eoc-pio@acgov.org 
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