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ខោនធី Alameda នឹងតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាសខៅទីកន្នែ ងសាធារណៈបិទជិតភាគខម្រើន

ការេប្មាក្សពទយររេ់អ្នក្ជាំងឺ COVID-19 មានការសក្ើនស ើងពីរដងកាលខែក្នល ងសៅ។
ALAMEDA COUNTY, CA៖ សដើមបីទរ់សាាត់ផលរ៉ះពាល់ថ្នក្រណីជាំងឺ COVID-19 ខដលមានការសក្ើនស ើងសៅសលើការចូ លេប្មាក្
សពទយ

សៅថ្ងៃសន៉ះ

មន្តនរីេុោភិបាលសោនធី

Alameda

បានប្រកាេថា

ពលរដា ទង
ាំ អ្េ់នឹងប្តូវក្ាំណត់ឱ្យពាក្់មាេសៅទីក្ខនល ងសាធារណៈរិទជិតភារសប្ចើន ខដលនឹងចារ់សផរើមអ្នុវតរ សៅសមាង 12:01
ប្ពឹក្

ថ្ងៃេុប្ក្

ទី03

ខែមិងុនា

ឆ្នាំ2022។

រទរញ្ជាសន៉ះមិនអ្នុវតរ ចាំសពា៉ះប្ក្ុង

Berkeley

ខដលជាយុត្តរធិការេុោភិបាលមូ លដ្ឋានឯក្រាជយស យ
ើ ។ មន្តនរីេុោភិបាលសោនធី Alameda នឹងរនរ ត្តមដ្ឋនសលើក្រណី COVID
និងការេប្មាក្សពទយសន៉ះ សដើមបីក្ាំណត់ថាសតើសៅសពលណាសទើរអាចដក្រទរញ្ជាេដ ព
ី ីការពាក្់មាេសន៉ះសដ្ឋយេុវតថ ិភាពបាន។
សោនធី

Alameda

នឹងមិនក្ាំណត់ឱ្យពាក្់មាេសៅក្នុងររ ិសវណសាលា

រុខនរ ពលរដា ទង
ាំ អ្េ់សៅខតប្តូវបានខណនាាំឱ្យពាក្់មាេដខដល។
និងយុវជនសផេងសទៀតទាំងអ្េ់

ក្នុងសនា៉ះរ ួមមាន

K-12

រហូ តដល់ដាំណាច់ឆ្នាំេក្
ិ ា

2021-22

មាេនឹងប្តូវក្ាំណត់ឱ្យពាក្់សៅទីក្ខនល ងេប្មារ់ក្មា
ុ រ

ក្ខនល ងខងទាំក្ុមារ

សាលារដូ វសតរ

និងក្មម វ ិធីយុវជន

សៅត្តមក្រណី ខដលអាចអ្នុវតរ បាន។
ក្រណីជាំងឺ COVID-19 ខដលបានរាយការណ៍ប្រចាាំថ្ងៃ បានឈានសៅដល់អាប្ត្តែព េរ
់ ាំផុតររេ់ Delta កាលពីរដូ វសតរក្នល ងសៅ
សហើយសៅសពលសន៉ះ ក្ាំពុងែិតជិតដល់ក្ប្មិតខដលធាលរ់សក្ើតស ង
ើ រ ួចមដ ងមក្សហើយកាលពីរដូ វរងារឆ្នាំ2020-21 សៅក្ប្មិតប្រហាក្់
ប្រខហលថ្នការសធវ ើសតេរ ខដលរាយការណ៍សដ្ឋយមនទ ីរពិសសាធន៍។ ក្រណី ខដលបានរាយការណ៍ រឺជាការបាន់សាមនចាំនួនេរុរខដល
តិចជាងចាំនួនពិតប្បាក្ដ សដ្ឋយសារមានការសធវ ើសតេរ សៅត្តមផទ៉ះ និងក្រណីឆ្លងខដលរក្ពុសាំ ើញ។
ការេប្មាក្ពាបាលសៅមនទ ីរសពទយ ក្៏ក្ាំពុងសក្ើនស ើងផងខដរ
រនាទរ់ពីសៅខតមានេថ ិរភាពក្នុងអ្ាំ ុ ងេបារហ៍ដាំរូងថ្នរលក្ជាំងឺសន៉ះ។ ការចូ លេប្មាក្សពទយប្រចាាំថ្ងៃនាសពលងមីៗររេ់អ្នក្ជាំងឺ
COVID-19 បានសក្ើនស ើងយងឆ្រ់រហ័េក្នុងរយៈសពលរុនាមនថ្ងៃងមីៗក្នល ងសៅសន៉ះ
សហើយសៅសពលសន៉ះរឺសលើេពីក្ប្មិតែព េរ
់ ាំផុតកាលពីរដូ វសតរក្នល ងសៅ។ សយើងរំពឹងថា ក្នុងសពលឆ្រ់ៗសន៉ះ
អ្ប្ត្តសន៉ះនឹងឈានដល់ក្ប្មិតជាំងឺ COVID-19 ក្នុងេហរមន៍ “ែព េ់” សន៉ះសរើសយងសៅត្តមនិនានការរចចុរបនន ។

ជាងសន៉ះសៅសទៀត

សៅសពលខដលក្រណីជាំងឺ

COVID-19

ចារ់សផរើមសក្ើនស ើងមរ ងសទៀតសៅក្នុងខែសមសា

សយើងមិនបានេសងា តស ើញ សៅក្នុងទិននន័យររេ់សយើងអ្ាំពីផលរ៉ះពាល់មិនសេម គ្ន
ើ ន សៅសលើេហរមន៍ ខដលមានពណ៌េមបុរសផេងៗគ្នន
ស ើយ។

ក្រណីខររសន៉ះមិនខមនជាការពិតសទៀតស ើយ

សហើយពលរដា

Hispanic/Latino

សៅសពលសន៉ះ

មានអ្ប្ត្តក្រណីជាំងឺែពេ់រាំផុតសៅសោនធី Alameda សៅក្នុងចាំសណាមប្ក្ុមជនជាតិភារតិចខដលធាំជាងសរ។
សលាក្សវជារណឌ ិត Nicholas Moss មន្តនរីេុោភិបាលប្រចាាំសោនធី Alameda បានសលើក្ស ើងថា “ការសក្ើនស ើងនូ វក្រណីជាំងឺ COVID
សៅសោនធី

Alameda

County

សៅសពលសន៉ះសធវ ើឱ្យពលរដា សយើងកាន់ ខតសប្ចើនប្តូវចូ លេប្មាក្សៅមនទ ីរសពទយ

សហើយ វ ិធានការថ្ងៃសន៉ះរងាាញអ្ាំពីភាពធៃ ន់ធៃរខដលសក្ើតស ើងសៅសពលសន៉ះ”។
“សយើងមិនអាចប្ពសងើយក្សនរ ើយចាំសពា៉ះទិននន័យសន៉ះស ើយ
សហើយសយើងក្៏មិនអាចទេេន៍ទយថាសតើរលក្ជាំងសឺ ន៉ះនឹងអាចរញ្ច រ់សៅសពលណាខដរ។ ការរនរ ពាក្់មាេស ើង វ ិញ ផរល់ឱ្យសយើងនូ វ
ឱ្កាេដ៏លអរាំផុតសដើមបីក្ាំណត់អ្ាំពីផលរ៉ះពាល់ថ្នរលក្ជាំងឺខដលអ្ូ េរនាលយមក្សលើេហរមន៍ររេ់សយើង»។

សទ៉ះរីការចាក្់វា៉ាក្់សាាំង

COVID-19,

ការចាក្់ដូេជាំរញ
ុ

សៅមុនសពលឆ្ល ង

និងការសប្រើប្បាេ់

ឱ្េងខដលមាន

ផដលន
់ ូ វការការពារពីការធាលក្់ែល ួនឈឺធៃន់ធៃរ វ ររុេខដលរងា ជាំងឺ COVID-19 ក្ាំពុងរាលដ្ឋលសៅក្នុងក្ប្មិតែព េរ
់ ាំផុតសៅសោនធី
Alameda។

សទ៉ះរីជាមានការការពារដ៏រ ឹងមាាំក្ស៏ ដ្ឋយ

ក្៏ចាំនួនថ្នការឆ្ល ងដ៏ែពេ់ខររសន៉ះបានសធវ ើឱ្យមនុេេកាន់ ខតសប្ចើនប្តូវប្រឈមនឹងហានិភ័យ
សហើយប្តូវចូ លេប្មាក្ពាបាលសៅមនទ ីរសពទយ។
ការពាក្់មាេផរល់នូវមសធាបាយការពារមួ យជាន់ ខងមសទៀតពីការឆ្ល ងពីសមសរារខដលឆ្ល ងត្តមែយល់។
ការពាក្់មាេខដលមានរុណភាពែព េ់

ជួ យការពារទាំងអ្ន ក្ពាក្់

និងអ្ន ក្ខដលសៅជុាំ វ ិញគ្នត់

សហើយការពាក្់មាេ់កាន់ ខតសប្ចើននឹងជួ យកាត់រនថ យការ
រ រក្រាលដ្ឋលជាំងឺ COVID-19 បានកាន់ ខតសប្ចើនសៅត្តមសនា៉ះផងខដរ។ សក្ម ងអាយុសប្កាម 2 ឆ្នាំមិនចាាំបាច់ពាក្់មាេស ើយ។
សលាក្ Colleen Chawla នាយក្ទីភានក្់ងារសេវាខងទាំេែ
ុ ភាពសោនធី Alameda (AC HCSA) បានមានប្រសាេន៍ថា
“សយើងេូ មខងលងអ្ាំណររុណដល់ពលរដា និសយជក្
និងប្ក្ុមហុនអាជីវក្មម ខដលបានរនរ អ្នុវតរ វ ិធានការសឆ្ល ើយតរចាំសពា៉ះរញ្ជាប្រឈមថ្នជាំងឺរាតតាតសន៉ះ” ។
“រុខនរ រួរឱ្យសសាក្សាដយ ខដល COVID សន៉ះមិនទន់ផុតរលត់ទង
ាំ ប្េ ុងសៅស យ
ើ សទ សហើយជាងមម
ី រ ងសទៀត សយើងប្តូវចាត់ វ ិធានការ
សដើមបីការពារែល ួនសយើង មិតរភ័ក្រិ ប្ពមទាំងេមាជិក្េហរមន៍ និងរុរគលិក្ និងអ្តិងិជនររេ់សយើង ពី
វ ររុេខដលមានការឆ្ល ងយងឆ្រ់រហ័េសន៉ះ។”

សៅក្នុងសពលមានការរាតតាតជាេក្ល ពលរដា អាសមរ ិក្ខេបក្សមម/អាន្តហវិក្ , Hispanic/Latino/a/x, និងពលរដា Pacific Islander
បានទទួលរងផលរ៉ះពាល់មិនសេម ើគ្ននថ្នជាំងឺ
សហើយជាំងឺរាតតាតបានរងាាញចាេ់

COVID-19។

េហរមន៍ទង
ាំ សន៉ះធាលរ់ជួរប្រទ៉ះនូ វ វ ិេមភាពខផនក្េុែភាព

និងសធវ ើឱ្យរញ្ជាទាំងសនា៉ះកាន់ ខតធៃ ន់ធៃរ ខងមសទៀត។

សោនធី

Alameda

សររ ជាាកាត់រនថ យ វ ិេមភាពថ្នការការពារជាំងឺ COVID-19 សន៉ះឱ្យបានសប្ចើនរាំផុតត្តមខដលអាចសធវ ើបាន។
Kimi Watkins-Tartt ខដលជាប្រធាននាយក្ដ្ឋានេុែភាពសាធារណៈររេ់ AC HCSA បានសលើក្ស ើងថា “សយើងក្ាំពុងសមើលស ើញថា
រាំរ ូដូ ចគ្ននថ្នផលរ៉ះពាល់មិនសេម ើគ្ននសៅសលើេហរមន៍ ខដលរងសប្គ្ន៉ះោលាំង សក្ើតស ើងមរ ងសទៀត សដ្ឋយមានការសក្ើនស ើងនូ វក្រណីជាំង”ឺ
។ “ពលរដា ខេបក្សមម និងេមបុរណ៍សមមប្េឯមជាសប្ចើនរឺជា រុរគលិក្ជួ រមុែខដលមិនអាចសធវ ើការពីផទ៉ះ និងេថ ិតសៅក្ខនល ងសធវ ើការ
ខដលពួ ក្សរខតងខតមានទាំនាក្់ទាំនងជាមួ យសាធារណៈជន។ រទរញ្ជាេដ ីពីការពាក្់មាេ
នឹងជួ យកាត់រនថ យការរ រក្រាលដ្ឋលថ្នជាំងឺ COVID សៅក្នុងេហរមន៍ ខដលងាយរងសប្គ្ន៉ះទាំងសន៉ះ។
រខនថ មពីសលើ វ ិធានការពាក្់មាេ ពលរដា ប្តូវបានសប្ក្ើនរំឭក្ឱ្យរនរ អ្នុវតរ វ ិធានការសផេងសទៀត សដើមបីទរ់សាាត់ការរ រក្រាលដ្ឋលជាំងឺ
COVID-19៖

ប្តូវសានក្់សៅផទ៉ះប្រេិនសរើមិនប្េួ លែល ួន

ឬមានលទធផលសតេរ វជា
ិ មាន។

ប្តូវសធវ ើសតេរ ប្រេិនសរើមានសរារេញ្ជាឬមានការរ៉ះពាល់ជាមួ យនឹងអ្ន ក្ជាំងឺ

សហើយមិនប្តូវអ្នុវតរ ការប្រមូ លផ្ ធ
ុាំ ៗ
ាំ

និងប្តូវសធវ ើស ើងសៅោងសប្តអ្គ្នរ

សរើមិនដូ សចាន៉ះសទប្តូវ រសងា ើនប្រព័នធ

ែយល់សចញចូ ល

ប្រេិនសរើការប្រមូ លផ្ ុាំសនា៉ះប្តូវសធវ ើស ើងសៅក្នុងអ្គ្នរ។
ប្រេិនសរើអ្នក្មិនបាន ចាក្់វា៉ាក្់សាាំង ឬចាក្់ដូេជាំរញ
ុ សទ សយើងេូ មសលើក្ទឹក្ចិតរឱ្យអ្ន ក្អ្សញ្ា ើញសៅរល ីនិក្ និងេូ មពិភាក្ាជាមួយ
អ្ន ក្ផរល់សេវាខងទាំេុែភាពររេ់អ្នក្អ្ាំពី ការពាបាល ប្រេិនសរើអ្នក្សធវ ើសតេរ វ ិជាមានជាំងឺ COVID និងមានសរារេញ្ជាក្ប្មិតប្សាល
ឬក្ប្មិតមធយម។ េូ មចូ លសៅកាន់សរហទាំព័រ COVID-19 សដើមបីទទួលបានព័ត៌មានរខនថ មអ្ាំពក្
ី រណីសន៉ះ។
###

រន្តនរីសុោភិបាលខោនធី Alameda នឹងមនខេលខវលាសម្មប់ផ្ល
ដ ់បទសមាសន៍ខៅថ្ងៃម្េហសបតិ៍ខនេះ ចាប់េីខម៉ាង 2 រខសៀល
ដល់ខម៉ាង 4 រខសៀល សូ រខផ្ញើអុីន្រល ខៅ eoc-pio@acgov.org ឬទូ រស័េទខៅខលខ 510-267-8001 ខដើរបីខធវើការណាត់ជួប។
សោនធី Alameda ខដលមានទីត្តាំងសៅតាំរន់ San Francisco Bay Area ភារោងសក្ើត រឺជាសោនធីទីប្បាាំពីរ (ទី 7)
ខដលមានប្រជាជនរេ់សៅសប្ចើនជាងសរសៅរដាកាលីហវរ័ ញ។
និងមានប្រជាជនរេ់សៅជាង

1.6

លាននាក្់

និងមានតាំរន់ ខដលមិនរ ួមរញ្ចូលដ៏ធាំមួយ។

សោនធី

Alameda

មានថ្ផទដីេរុរជាង

សហើយមានភូ មិសាន្តេរជាតាំរន់ទីប្ក្ុង
សោនធី

Alameda

800

តាំរន់ជាយប្ក្ុង

មាយកាសរ៉ា
និងជនរទ

េមបូរសៅសដ្ឋយពលរដា ជនជាតិភារតិច

សហើយប្តូវបានចាត់ថានក្់ជាសោនធី ខដលមានលក្ខ ណៈចប្មុ៉ះរាំផុតមួ យសៅក្នុងប្រសទេ។
សយងត្តមការេទ ង់មតិេហរមន៍អាសមរ ិក្ឆ្នាំ2018
ភាររយ

រឺជាពលរដា ខដលបានសក្ើតសៅររសទេ

បានរងាាញថា
សហើយពុាំមានជនជាតិភារសប្ចើន

ពលរដា សោនធីចាំនួន
ឬភារតិចស ើយ។

32.1

ជាងសន៉ះសៅសទៀត

សយងត្តមនាយក្ដ្ឋានអ្រ់រំរដា កាលីហវរ័ ញ

សៅសោនធី

Alameda

មានចាំនួន

ភាសាខដលប្តូវបាននិយយសដ្ឋយអ្ន ក្េិក្ាភាសាអ្ង់សរល េសៅក្នុងប្រព័នធសាលាសាធារណៈ K-12 សៅក្នុងឆ្នាំ2019-2020។

60

