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ខោនធី Alameda នឹងតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ា សខៅទីកន្នែងសាធារណៈបិទជិតភាគខម្រើន 

ការេប្មាក្សពទយររេ់អ្នក្ជាំងឺ COVID-19 មានការសក្ើនស ើងពរីដងកាលខែក្នលងសៅ។ 

ALAMEDA COUNTY, CA៖ សដើមបីទរ់សាា ត់ផលរ ៉ះពាល់ថ្នក្រណជីាំងឺ COVID-19 ខដលមានការសក្ើនស ើងសៅសលើការចូលេប្មាក្ 

សពទយ សៅថ្ងៃសន៉ះ មន្តនរ ីេុោភិបាលសោនធី Alameda បានប្រកាេថា 

ពលរដាទាំងអ្េ់នឹងប្តូវក្ាំណត់ឱ្យពាក់្មា េសៅទីក្ខនលងសាធារណៈរិទជិតភារសប្ចើន ខដលនឹងចារ់សផរើមអ្នុវតរសៅសមា ង 12:01 

ប្ពឹក្ ថ្ងៃេុប្ក្ ទី03 ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ2022។ រទរញ្ជា សន៉ះមិនអ្នុវតរចាំសពា៉ះប្ក្ងុ Berkeley 

ខដលជាយុត្តរ ធិការេោុភិបាលមូលដ្ឋា នឯក្រាជយស ើយ។ មន្តនរ ីេុោភិបាលសោនធី Alameda នឹងរនរត្តមដ្ឋនសលើក្រណី COVID 

និងការេប្មាក្សពទយសន៉ះ សដើមបីក្ាំណត់ថាសតើសៅសពលណាសទើរអាចដក្រទរញ្ជា េដ ពីីការពាក់្មា េសន៉ះសដ្ឋយេវុតថ ិភាពបាន។ 

សោនធី Alameda នឹងមិនក្ាំណត់ឱ្យពាក់្មា េសៅក្ន ុងររសិវណសាលា K-12 រហូតដល់ដាំណាច់ឆ្ន ាំេកិ្ា 2021-22 

រ ុខនរពលរដាទាំងអ្េ់សៅខតប្តូវបានខណនាាំឱ្យពាក់្មា េដខដល។ មា េនឹងប្តូវក្ាំណត់ឱ្យពាក់្សៅទីក្ខនលងេប្មារ់កុ្មារ 

និងយុវជនសផេងសទៀតទាំងអ្េ់ ក្ន ុងសនា៉ះរមួមាន ក្ខនលងខងទាំកុ្មារ សាលារដូវសតរ  និងក្មម វធីិយុវជន 

សៅត្តមក្រណីខដលអាចអ្នុវតរបាន។  

ក្រណីជាំងឺ COVID-19 ខដលបានរាយការណប៍្រចាាំថ្ងៃ បានឈានសៅដល់អាប្ត្តែពេរ់ាំផុតររេ ់Delta កាលពីរដូវសតរ ក្នលងសៅ 

សហើយសៅសពលសន៉ះ ក្ាំពុងែិតជិតដល់ក្ប្មិតខដលធាល រ់សក្ើតស ើងរចួមដងមក្សហើយកាលពីរដូវរងារឆ្ន ាំ2020-21 សៅក្ប្មិតប្រហាក់្

ប្រខហលថ្នការសធវ ើសតេរ ខដលរាយការណ៍សដ្ឋយមនទីរពសិសាធន៍។ ក្រណីខដលបានរាយការណ ៍រឺជាការបា ន់សាម នចាំនួនេរុរខដល

តិចជាងចាំនួនពិតប្បាក្ដ សដ្ឋយសារមានការសធវ ើសតេរ សៅត្តមផទ៉ះ និងក្រណីឆ្លងខដលរក្ពុាំស ើញ។  

ការេប្មាក្ពាបាលសៅមនទីរសពទយ ក៏្ក្ាំពុងសក្ើនស ើងផងខដរ 

រនាទ រ់ពីសៅខតមានេថ ិរភាពក្ន ុងអ្ាំ ុងេបារ ហដ៍ាំរូងថ្នរលក្ជាំងឺសន៉ះ។ ការចូលេប្មាក្សពទយប្រចាាំថ្ងៃនាសពលងមីៗររេអ់្នក្ជាំងឺ 

COVID-19 បានសក្ើនស ើងយ ងឆ្រ់រហេ័ក្ន ុងរយៈសពលរ ុនាម នថ្ងៃងមីៗក្នលងសៅសន៉ះ 

សហើយសៅសពលសន៉ះរឺសលើេពីក្ប្មិតែពេរ់ាំផុតកាលពរីដូវសតរ ក្នលងសៅ។ សយើងរំពឹងថា ក្ន ុងសពលឆ្រ់ៗសន៉ះ  

អ្ប្ត្តសន៉ះនឹងឈានដល់ក្ប្មិតជាំងឺ COVID-19 ក្ន ុងេហរមន៍ “ែពេ់” សន៉ះសរើសយងសៅត្តមនិនាន ការរចច ុរបនន។  

https://covid-19.acgov.org/data.page?#cases
https://covid-19.acgov.org/data.page?#hospitalization
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=California&data-type=CommunityLevels&null=CommunityLevels&list_select_county=6001


 

 
  

 

 
 

ជាងសន៉ះសៅសទៀត សៅសពលខដលក្រណជីាំងឺ COVID-19 ចារ់សផរើមសក្ើនស ើងមរងសទៀតសៅក្ន ុងខែសមសា 

សយើងមិនបានេសងាតស ើញសៅក្ន ុងទិននន័យររេស់យើងអ្ាំពីផលរ ៉ះពាលមិ់នសេម ើគ្នន សៅសលើេហរមន៍ខដលមានពណ៌េមបុ រសផេងៗគ្នន

ស ើយ។ ក្រណីខររសន៉ះមិនខមនជាការពិតសទៀតស ើយ សហើយពលរដា Hispanic/Latino សៅសពលសន៉ះ 

មានអ្ប្ត្តក្រណីជាំងឺែពេ់រាំផុតសៅសោនធី Alameda សៅក្ន ុងចាំសណាមប្ក្មុជនជាតិភារតិចខដលធាំជាងសរ។ 

សលាក្សវជារណឌ ិត Nicholas Moss មន្តនរ ីេុោភិបាលប្រចាាំសោនធី Alameda បានសលើក្ស ើងថា “ការសក្ើនស ើងនូវក្រណីជាំងឺ COVID 

សៅសោនធី Alameda County សៅសពលសន៉ះសធវ ើឱ្យពលរដាសយើងកាន់ខតសប្ចើនប្តូវចូលេប្មាក្សៅមនទីរសពទយ 

សហើយ វធិានការថ្ងៃសន៉ះរងាា ញអ្ាំពីភាពធៃន់ធៃរខដលសក្ើតស ើងសៅសពលសន៉ះ”។ 

“សយើងមិនអាចប្ពសងើយក្សនរ ើយចាំសពា៉ះទិននន័យសន៉ះស ើយ 

សហើយសយើងក៏្មិនអាចទេេន៍ទយថាសតើរលក្ជាំងឺសន៉ះនឹងអាចរញ្ចរ់សៅសពលណាខដរ។ ការរនរពាក់្មា េស ើងវញិ ផរល់ឱ្យសយើងនូវ 

ឱ្កាេដ៏លអរាំផុតសដើមបីក្ាំណត់អ្ាំពីផលរ ៉ះពាលថ់្នរលក្ជាំងឺខដលអូ្េរនាល យមក្សលើេហរមន៍ររេស់យើង»។ 

 

សទ៉ះរីការចាក់្វា៉ា ក់្សាាំង COVID-19, ការចាក់្ដូេជាំរញុ សៅមុនសពលឆ្លង និងការសប្រើប្បាេ់ ឱ្េងខដលមាន 

ផដលនូ់វការការពារពកីារធាល ក់្ែល នួឈធឺៃន់ធៃរ  វ ររុេខដលរងាជាំងឺ COVID-19 ក្ាំពុងរាលដ្ឋលសៅក្ន ុងក្ប្មិតែពេរ់ាំផុតសៅសោនធី 

Alameda។ សទ៉ះរីជាមានការការពារដ៏រងឹមាាំក៏្សដ្ឋយ 

ក៏្ចាំនួនថ្នការឆ្លងដ៏ែពេ់ខររសន៉ះបានសធវ ើឱ្យមនុេេកាន់ខតសប្ចើនប្តូវប្រឈមនឹងហានិភ័យ 

សហើយប្តូវចូលេប្មាក្ពាបាលសៅមនទីរសពទយ។  

ការពាក់្មា េផរល់នូវមសធាបាយការពារមួយជាន់ខងមសទៀតពីការឆ្លងពីសមសរារខដលឆ្លងត្តមែយល។់ 

ការពាក់្មា េខដលមានរុណភាពែពេ ់ ជួយការពារទាំងអ្នក្ពាក់្ និងអ្នក្ខដលសៅជុាំវញិគ្នត់ 

សហើយការពាក់្មា េ់កាន់ខតសប្ចើននឹងជួយកាត់រនថយការ 

 រ រក្រាលដ្ឋលជាំងឺ COVID-19 បានកាន់ខតសប្ចើនសៅត្តមសនា៉ះផងខដរ។ សក្មងអាយុសប្កាម 2 ឆ្ន ាំមិនចាាំបាច់ពាក់្មា េស ើយ។   

សលាក្ Colleen Chawla នាយក្ទីភាន ក់្ងារសេវាខងទាំេែុភាពសោនធី Alameda (AC HCSA) បានមានប្រសាេន៍ថា 

“សយើងេូមខងលងអ្ាំណររុណដលព់លរដា និសយជក្ 

និងប្ក្មុហ ុនអាជីវក្មមខដលបានរនរអ្នុវតរ វធិានការសឆ្ល ើយតរចាំសពា៉ះរញ្ជា ប្រឈមថ្នជាំងឺរាតតាតសន៉ះ” ។ 

“រ ុខនររួរឱ្យសសាក្សាដ យ ខដល COVID សន៉ះមិនទន់ផុតរលត់ទាំងប្េងុសៅស ើយសទ សហើយជាងមមីរងសទៀត សយើងប្តូវចាត់ វធិានការ

សដើមបីការពារែល នួសយើង មិតរភ័ក្រ ិ ប្ពមទាំងេមាជិក្េហរមន៍ និងរុរគលិក្ និងអ្តិងិជនររេ់សយើង ពី

 វ ររុេខដលមានការឆ្លងយ ងឆ្រ់រហ័េសន៉ះ។” 

https://covid-19.acgov.org/vaccines-faq#about
https://covid-19.acgov.org/vaccines-faq#booster
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx


 

 
  

 

 
 

សៅក្ន ុងសពលមានការរាតតាតជាេក្ល ពលរដាអាសមរកិ្ខេបក្សមម /អាន្តហវ ិក្ , Hispanic/Latino/a/x, និងពលរដា Pacific Islander 

បានទទួលរងផលរ ៉ះពាល់មិនសេម ើគ្នន ថ្នជាំងឺ COVID-19។ េហរមន៍ទាំងសន៉ះធាល រ់ជួរប្រទ៉ះនូវ វេិមភាពខផនក្េែុភាព 

សហើយជាំងឺរាតតាតបានរងាា ញចាេ ់ និងសធវ ើឱ្យរញ្ជា ទាំងសនា៉ះកាន់ខតធៃន់ធៃរខងមសទៀត។ សោនធី Alameda 

សររជាា កាត់រនថយ វេិមភាពថ្នការការពារជាំងឺ COVID-19 សន៉ះឱ្យបានសប្ចើនរាំផុតត្តមខដលអាចសធវ ើបាន។ 

Kimi Watkins-Tartt ខដលជាប្រធាននាយក្ដ្ឋា នេុែភាពសាធារណៈររេ ់AC HCSA បានសលើក្ស ើងថា “សយើងក្ាំពុងសមើលស ើញថា 

រាំរដូូចគ្នន ថ្នផលរ ៉ះពាល់មិនសេម ើគ្នន សៅសលើេហរមន៍ខដលរងសប្គ្ន៉ះោល ាំង សក្ើតស ើងមរងសទៀត សដ្ឋយមានការសក្ើនស ើងនូវក្រណជីាំងឺ” 

។ “ពលរដាខេបក្សមម  និងេមបុ រណ៍សមម ប្េឯមជាសប្ចើនរឺជា រុរគលិក្ជួរមុែខដលមិនអាចសធវ ើការពីផទ៉ះ និងេថ ិតសៅក្ខនលងសធវ ើការ 

ខដលពួក្សរខតងខតមានទាំនាក់្ទាំនងជាមួយសាធារណៈជន។ រទរញ្ជា េដ ីពីការពាក់្មា េ 

នឹងជួយកាត់រនថយការរ រក្រាលដ្ឋលថ្នជាំងឺ COVID សៅក្ន ុងេហរមន៍ខដលងាយរងសប្គ្ន៉ះទាំងសន៉ះ។ 

រខនថមពីសលើ វធិានការពាក់្មា េ ពលរដាប្តូវបានសប្ក្ើនរំឭក្ឱ្យរនរអ្នុវតរ វធិានការសផេងសទៀត សដើមបីទរ់សាា ត់ការរ រក្រាលដ្ឋលជាំងឺ 

COVID-19៖ ប្តូវសាន ក់្សៅផទ៉ះប្រេិនសរើមិនប្េួលែល នួ ឬមានលទធផលសតេរ  វជិាមាន។ 

ប្តូវសធវ ើសតេរ ប្រេិនសរើមានសរារេញ្ជា ឬមានការរ ៉ះពាលជ់ាមួយនឹងអ្នក្ជាំងឺ សហើយមិនប្តូវអ្នុវតរការប្រមូលផុ្ាំធាៗំ  

និងប្តូវសធវ ើស ើងសៅោងសប្តអ្គ្នរ សរើមិនដូសចាន ៉ះសទប្តូវរសងា ើនប្រព័នធ ែយល់សចញចូល 

ប្រេិនសរើការប្រមូលផុ្ាំសនា៉ះប្តូវសធវ ើស ើងសៅក្ន ុងអ្គ្នរ។ 

ប្រេិនសរើអ្នក្មិនបាន ចាក់្វា៉ា ក់្សាាំង ឬចាក់្ដូេជាំរញុសទ សយើងេូមសលើក្ទឹក្ចិតរឱ្យអ្នក្អ្សញ្ា ើញសៅរលីនិក្ និងេូមពិភាក្ាជាមួយ

អ្នក្ផរល់សេវាខងទាំេុែភាពររេអ់្នក្អ្ាំពី ការពាបាល ប្រេិនសរើអ្នក្សធវ ើសតេរ វជិាមានជាំងឺ COVID និងមានសរារេញ្ជា ក្ប្មិតប្សាល 

ឬក្ប្មិតមធយម។ េូមចូលសៅកាន់សរហទាំព័រ COVID-19 សដើមបីទទួលបានព័ត៌មានរខនថមអ្ាំពកី្រណសីន៉ះ។ 

###  

រន្តនរ ីសុោភិបាលខោនធ ី Alameda នឹងមនខេលខវលាសម្មប់ផ្ដល់បទសមា សន៍ខៅថ្ងៃម្េហសបតិ៍ខនេះ ចាប់េីខម៉ា ង 2 រខសៀល 

ដល់ខម៉ា ង 4 រខសៀល សូរខផ្ញើអុីន្រល ខៅ eoc-pio@acgov.org ឬទូរស័េទ ខៅខលខ 510-267-8001 ខដើរបីខធវើការណាត់ជួប។   

សោនធី Alameda ខដលមានទីត្តាំងសៅតាំរន់ San Francisco Bay Area ភារោងសក្ើត រឺជាសោនធីទីប្បាាំពីរ (ទី 7) 

ខដលមានប្រជាជនរេ់សៅសប្ចើនជាងសរសៅរដាកាលហីវរ័ញ ។ សោនធី Alameda មានថ្ផទដីេរុរជាង 800 មា យកាសរ៉ា 

និងមានប្រជាជនរេ់សៅជាង 1.6 លាននាក់្ សហើយមានភូមិសាន្តេរជាតាំរន់ទីប្ក្ងុ តាំរន់ជាយប្ក្ងុ និងជនរទ 

និងមានតាំរន់ខដលមិនរមួរញ្ច ូលដ៏ធាំមួយ។ សោនធី Alameda េមបូ រសៅសដ្ឋយពលរដាជនជាតិភារតិច 

សហើយប្តូវបានចាត់ថាន ក់្ជាសោនធីខដលមានលក្ខណៈចប្ម៉ុះរាំផុតមួយសៅក្ន ុងប្រសទេ។ 

សយងត្តមការេទ ង់មតិេហរមន៍អាសមរកិ្ឆ្ន ាំ2018 បានរងាា ញថា ពលរដាសោនធីចាំនួន 32.1  

ភាររយ រឺជាពលរដាខដលបានសក្ើតសៅររសទេ សហើយពុាំមានជនជាតិភារសប្ចើន ឬភារតិចស ើយ។ ជាងសន៉ះសៅសទៀត 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Indoor-Air-Quality-Ventilation-Tips--en.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://covid-19.acgov.org/index.page
mailto:eoc-pio@acgov.org


 

 
  

 

 
 

សយងត្តមនាយក្ដ្ឋា នអ្រ់រំរដាកាលីហវរ័ញ  សៅសោនធី  Alameda មានចាំនួន 60 

ភាសាខដលប្តូវបាននិយយសដ្ឋយអ្នក្េកិ្ាភាសាអ្ង់សរលេសៅក្ន ុងប្រព័នធសាលាសាធារណៈ K-12 សៅក្ន ុងឆ្ន ាំ2019-2020។ 


