ជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស (COVID-19)
នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុង LOWELL
ជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស ឬ COVID-19 គឺឺជាាវីីរុុសប្រ�ព័័ន្ធធដង្ហើ�ើ�ម ដែ�លជាាទូូទៅ�ៅឆ្លលងពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់ ទៅ�ៅមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត នៅ�ៅពេ�លមនុុស្សស ដែ�លបាាន
កើ�ើតជំំងឺឺ ក្អអក ឬកណ្ដាា�ស់់ គឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នឹឹងជំំងឺឺគ្រុ�ុនផ្ដាា�សាាយធំំ ឬជំំងឺឺប្រ�ព័័ន្ធធដង្ហើ�ើ�ម ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដែ�រ។ ករណីីដំំបូូងនៃ� COVID-19 បាាន
បញ្ជាា�ក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរដ្ឋឋម៉ាា�ស្សាាជូូសេ�ត្ដដ ត្រូ�ូវបាានរាាយកាារណ៍៍នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�កុុម្ភៈៈ� 2020។ ចំំនួួនករណីីបាានបញ្ជាា�ក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងរដ្ឋឋម៉ាា�ស្សាាជូូសេ�ត្ដដ បាាន
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាា�ងរហ័័ស ក្នុុ�ងដើ�ើមខែ�មីីនាា ហើ�ើយករណីីដំំបូូងបាានបញ្ជាា�ក់់ នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុង Lowell ត្រូ�ូវបាានរាាយកាារណ៍៍នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 15
ខែ�មីីនាា 2020។
បាានដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយក្រ�សួួងសុុខភាាព និិងក្រុ�ុមចាាត់់ចែ�ងភាាពអាាសន្នន ក្រុ�ុង Lowell បាានចាាត់់វិិធាានកាារតបឆ្លើ�ើ�យយ៉ាា�ងស្វាា�ហាាប់់ និិង ខំំប្រឹ�ឹង
ប្រែ�ែងប្រុ�ុងប្រៀ��ៀប ចាាប់់តាំំ�ងពីីមាានវិិបត្ដិិ�នៃ�ជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស។ កាារខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងទាំំ�ងនេះ�ះ បាានកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយមាានកាារសំំរបសំំរួួល ជាាមួួយនឹឹង
ភ្នាា�ក់់ងាាររដ្ឋឋ និិងដៃ�គូូខាាងសុុខភាាពក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាា�ន រួួមទាំំ�ង មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ Lowell General, Trinity EMS ហើ�ើយនិិង Lowell Community
Health Center ព្រ�មទាំំ�ងក៏៏មាានលទ្ធធផលជាាវិិជ្ជជមាាន ក្នុុ�ងកាាបង្កកបង្កើ�ើ�ត ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយហេ�ដ្ឋាា�រចនាាសម្ព័័�ន្ធធ នៃ�សុុខភាាពរបស់់សហគមន៍៍
បាានល្អអប្រ�ពៃ� រួួមទាំំ�ងបាានពង្រី�ីកកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ និិងលទ្ធធភាាពគ្រែ�ែមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

រោ�ោគសញ្ញាា�

រោ�ោគសញ្ញាា�នៃ�ជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស អាាចនឹឹងលេ�ចឡើ�ើងក្នុុ�ងពេ�លពីីរ ទៅ�ៅដប់់បួួនថ្ងៃ�ៃ នៃ�កាារឆ្លលងវីីរុុស ហើ�ើយក៏៏មាាន៖ គ្រុ�ុន, ក្អអក, ដកដង្ហើ�ើ�មផុុតៗ,
ពិិបាាកដកដង្ហើ�ើ�ម, ឈឺឺបំំពង់់ក, ឈឺឺក្បាាល, ឈឺឺសាាច់់ដុំំ�, ស្រៀ��ៀវស្រា�ាញ, ញាាប់់ញ័័រដោ�ោយស្រៀ��ៀវស្រា�ាញ មាានបាាត់់ៗ, បាាត់់បង់់រសជាាតិិ ឬក្លិិ�ន។
ភាាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�រោ�ោគសញ្ញាា�ទាំំ�ងនេះ�ះ មាានខុុសៗគ្នាា�ក្នុុ�ងបណ្ដាា�អ្ននកជំំងឺឺ។
ប្រ�ជាាជននៅ�ៅរដ្ឋឋម៉ាា�ស្សសជូូសេ�ត្ដដ ដែ�លមាានរោ�ោគសញ្ញាា�ដូូចជំំងឺឺ COVID អាាចនឹឹងសំំរេេច បើ�ើសិិនកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ ឬកាារយកចិិត្ដដទុុកដាាក់់ ថែ�ទាំំ�
សុុខភាាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត គឺឺបាានតម្រូ�ូវ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍តាាមបណ្ដាា�ញ ដែ�លមាានតាាមរយៈៈ Buoy Health ដែ�លអាាចចូូល មើ�ើលបាាន
នៅ�ៅ៖ buoyhealth.com/mass។ ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះមិិនគួួរបាានប្រើ�ើ� ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពអាាសន្ននទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនជំំនួួសឱវាាទនៃ� អ្ននកវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ពេ�ទ្យយ និិង
រោ�ោគវិិនិិច្ឆ័័�យឡើ�ើយ។

កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ

កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដឥតគិិតថ្លៃ�ៃ គឺឺមាានសំំរាាប់់ប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់ រួួមទាំំ�ងអស់់អ្ននកដែ�លពុំំ�មាានរោ�ោគសញ្ញាា� តាាមរយៈៈកាារផ្ដួួ�ចផ្ដើ�ើ�មរបស់់រដ្ឋឋ ហៅ�ៅថាា “
បញ្ឈឈប់់កាារឆ្លលងរាាលដាាល”។ ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទទីី 20 ខែ�កក្កកដាា ប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដចល័័តមួួយ ត្រូ�ូវបាានស្ថាា�បនាាឡើ�ើង ដោ�ោយសហកាារ
ជាាមួួយ Lowell Community Health Center និិង Trinity EMS នឹឹងបាានបោះ�ះ�ទីីតាំំ�ង នៅ�ៅនឹឹងកន្លែ�ែង ពាាសពេ�ញក្រុ�ុង ចំំនួួនរយៈៈពេ�ល
ប្រាំ�ំ�ថ្ងៃ�ៃ រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 14 ខែ�សីីហាា។ ចុុចទីីនេះ�ះ សំំរាាប់់កាាលវិិភាាគសព្វវគ្រ�ប់់នៃ�ទីីកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ នឹឹងកើ�ើតឡើ�ើង។
ម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដនៅ�ៅគ្រ�ប់់កន្លែ�ែងទាំំ�ងអស់់ នឹឹងពីីម៉ោ�ោ�ង 3:00 រសៀ�ៀល – 6:00 ល្ងាា�ច នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ និិងថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រ ហើ�ើយម៉ោ�ោ�ង 9:00 ព្រឹ�ឹក
–
12:00 ថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃពុុធ ព្រ�ហស្បបតិ៍៍ និិងថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�។ កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ បើ�ើកឡាានចូូល និិងដើ�ើរចូូលមក នឹឹងមាាននៅ�ៅគ្រ�ប់់កន្លែ�ែង ទាំំ�ងអស់់
លើ�ើកលែ�ងតែ�សំំរាាប់់សមាាគមខ្មែ�ែរ Cambodian Mutual Assistance Association ដែ�លកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ នឹឹងសំំរាាប់់តែ�ដើ�ើរចូូលមក
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាាមុុន ត្រូ�ូវបាានឲ្យយអនុុសាាសន៍៍យ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ដើ�ើម្បីី�កាារពាារកាារពន្យាារពេ�ល ក្នុុ�ង ដំំណើ�ើរកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ ថ្វីី�បើ�ើមិិនបាាន
តម្រូ�ូវក៏៏ដោ�ោយ។ ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាាមុុន សូូមទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅ Lowell Community Health Center តាាមលេ�ខ 978-937-9700 ចន្លោះ�ះ��ម៉ោ�ោ�ង
8:30 ព្រឹ�ឹក និិង 5:00 រសៀ�ៀល។ សូូមកំំណត់់ថាាកាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាាមុុន គឺឺជាាកាារណាាត់់
ពេ�លជួួប និិងមិិនធាានាាពីីកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ នៅ�ៅពេ�លជាាក់់លាាក់់ឡើ�ើយ។
ត្បិិ�តកន្លែ�ែងទាំំ�ងអស់់ គឺឺនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅ ម្ល៉ោះ�ះ���ហើ�ើយកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ គឺឺពឹឹងលើ�ើធាាតុុអាាកាាស។ សូូមឆែ�កមើ�ើលសេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹងពីីកាារ លុុបចោ�ោល
មុុននឹឹងទៅ�ៅកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ អំំឡុុងពេ�លព្រឹ�ឹត្ដិិ�កាារណ៍៍មាានធាាតុុអាាកាាសមិិនល្អអ។
កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ក៏៏មាានតាាមរយៈៈកាារណាាត់់ពេ�លជួួបនៅ�ៅ Lowell Community Health Center ស្ថិិ�តនៅ�ៅ 161 Jackson Street នៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រ និិងថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ ពីីម៉ោ�ោ�ង 9:00 ព្រឹ�ឹក ដល់់ 1:00 រសៀ�ៀល។
ដើ�ម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ថែ�មទៀ�ៀត អំំពីីកម្មមវិិធីីបញ្ឈឈប់់កាាររាាលដាាល ទស្សសនាា៖ mass.gov/stopthespread

កាារត្រួ�ួតមើ�ើលករណីី និិងកាារតាាមដាានអ្ននកទាាក់់ទង

ក្រ�សួួងសុុខភាាពរបស់់ក្រុ�ុង ត្រូ�ូវបាានជំំរាាបព័័ត៌៌មាានសំំខាាន់់ៗ អំំពីីប្រ�ជាាជនម្នាា�ក់់ៗនៅ�ៅក្រុ�ុង Lowell ពីីកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដដែ�លវិិជ្ជជមាានជំំងឺឺ
COVID-19។ ពេ�ទ្យយខាាងសុុខភាាពសាាធាារណៈៈ ទាាក់់ទងអ្ននកជំំងឺឺម្នាា�ក់់ៗ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រា�ាកដ ថាាគេ�ដឹឹងពីីកាារតម្រូ�ូវនៃ�កាារនៅ�ៅដាាច់់ឡែ�ក និិង
ដើ�ើម្បីី�សំំរេេចអំំពីីមនុុស្សសផ្សេ�េងៗ ដែ�លគេ�បាានទាាក់់ទងជាាមួួយ។ តាាមរយៈៈដំំណើ�ើរកាារមួួយហៅ�ៅថាា កាារតាាមដាានអ្ននកទាាក់់ទង នោះ�ះ� បុុគ្គគលិិក
របស់់ក្រ�សួួង ធ្វើ�ើ�កាារទំំនាាក់់ទំំនង ជាាមួួយនឹឹងអ្ននកទាាក់់ទងនិិមួួយៗ ដើ�ើម្បីី�ជំំរាាបគេ�អំំពីីពិិធីីកាារ ដែ�លគេ�បាានឆ្លលងមេ�រោ�ោគវីីរុុស។ កាារខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
ទាំំ�ងនេះ�ះ នៅ�ៅពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះត្រូ�ូវបាានគាំំ�ទ្រ�ដោ�ោយកាារខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មទូូទាំំ�ងរដ្ឋឋ ដោ�ោយអភិិបាាលកិិច្ចចនៃ�លោ�ោក Baker ដោ�ោយមាានកាារសំំ
របសំំរួួលជាាមួួយនឹឹង Partners in Health។ កាារតាាមដាានអ្ននកទាាក់់ទង គឺឺជាាមុុខងាារនៃ�សុុខភាាពសាាធាារណៈៈដ៏៏សំំខាាន់់ ក្នុុ�ងកាារទប់់ស្កាា�ត់់នូូវ
កាារឆ្លលងរាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស។ វាាគឺឺជាាសាារៈ�សំំខាាន់់ ថាាប្រ�ជាាជនដែ�លបាានទាាក់់ទង ដោ�ោយពេ�ទ្យយសុុខភាាពសាាធាារណៈៈ ត្រូ�ូវសហកាារ
យ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ។

ចំំណាាត់់កាារបន្ធូូ�របន្ថថយទូូទាំំ�ងរដ្ឋឋ និិងបទបញ្ជាា�

លោ�ោកអភិិបាាលរដ្ឋឋ Baker បាានប្រ�កាាសសភាាពអាាសន្នន ក្នុុ�ងរដ្ឋឋម៉ាា�ស្សាាជូូសេ�ត្ដដ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 10 ខែ�មីីនាា 2020 ដោ�ោយធ្វើ�ើ�ឲ្យយសមត្ថថភាាព របស់់
អភិិបាាលកិិច្ចច ដើ�ើម្បីី�តបឆ្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះ�វិិបត្ដិិ�ជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 24 ខែ�មីីនាា 2020 លោ�ោកអភិិបាាលរដ្ឋឋ Baker បាានចេ�ញបទបញ្ជាា�ឲ្យយបិិទពាាណិិជ្ជជកម្មមមិិនចាំំ�បាាច់់ និិងប្រ�តិិបតិ្ដដ�កាារ និិងក៏៏បាានចេ�ញ
បង្គាា�ប់់ឲ្យយប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅផ្ទះះ�។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 18 ខែ�ឧសភាា អភិិបាាលកិិច្ចចបាានប្រ�កាាស ពីីគំំរោ�ោងកាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបើ�ើកឡើ�ើងវិិញរបស់់រដ្ឋឋ ជាាបួួនដំំណាាក់់កាាល ដែ�លបាាន អនុុញ្ញាា�ត
ឲ្យយពាាណិិជ្ជជកម្មមខ្លះះ� ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារ និិងចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មឡើ�ើងវិិញ នៅ�ៅក្រោ��ោមគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�សុុវត្ថិិ�ភាាពដ៏៏តឹឹងរ៉ឹឹ�ង។ នៅ�ៅបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ រដ្ឋឋស្ថិិ�តក្នុុ�ង
ដំំណាាក់់កាាលទីី 3 នៃ�ដំំណើ�ើរកាារបើ�ើកឡើ�ើងវិិញ។
សំំរាាប់់ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម ស្ដីី�ពីីដំំណាាក់់កាាលរបស់់អភិិបាាលកិិច្ចច នៃ�គំំរោ�ោងកាារបើ�ើកឡើ�ើងវិិញ រួួមទាំំ�ងគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ� សំំរាាប់់ផ្នែ�ែក ជាាក់់លាាក់់
ចុុចទីីនេះ�ះ។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 6 ខែ�ឧសភាា លោ�ោកអភិិបាាលរដ្ឋឋ Baker បាានចេ�ញបទបញ្ជាា� តម្រូ�ូវឲ្យយប្រើ�ើ�ម៉ាា�ស្កក ឬរបាំំ�ងមុុខ នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីសាាធាារណៈៈ ដែ�ល មិិនអាាច
រក្សាាកាារនៅ�ៅឃ្លាា�តពីីគ្នាា� បាានដោ�ោយសមរម្យយ។ បទបញ្ជាា�នៅ�ៅតែ�មាានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាាពដដែ�ល។ ចុុចទីីនេះ�ះ សំំរាាប់់ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម ស្ដីី�ពីីបទបញ្ជាា�។

ចំំណាាត់់កាារបន្ធូូ�របន្ថថយទូូទាំំ�ងរដ្ឋឋ និិងបទបញ្ជាា�

ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទីី 21 ខែ�កក្កកដាា សាាលាាក្រុ�ុង និិងអាាគាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់ក្រុ�ុង នឹឹងបើ�ើកសំំរាាប់់សាាធាារណជន នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រ ពីីម៉ោ�ោ�ង
8ព្រឹ�ឹក-8យប់់ និិងថ្ងៃ�ៃព្រ�សហ្បបតិ៍៍ ពីីម៉ោ�ោ�ង 8ព្រឹ�ឹក-5ល្ងាា�ច។ ក្រ�សួួងទាំំ�ងអស់់របស់់ក្រុ�ុង នឹឹងមាានសំំរាាប់់ជួួយប្រ�ជាាជន ពីីចំំងាាយ នៅ�ៅក្រៅ��ៅម៉ោ�ោ�ង
ទាំំ�ងនេះ�ះ អំំឡុុងម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�កាារធម្មមតាា។
ក្រុ�ុង Lowell សូូមស្នើ�ើ�មកថាា ប្រ�ជាាជន និិងបុុគ្គគលផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ដែ�លស្វែ�ែងមកចូូលរួួម ទាាក់់ទងនឹឹងកិិច្ចចកាារក្រុ�ុង បន្ដដធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ពីីចំំងាាយ
នៅ�ៅពេ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាាន; តាាមបណ្ដាា�ញ, តាាមទូូរស័័ព្ទទ, តាាមយៈៈប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍, ឬដោ�ោយប្រើ�ើ�ប្រ�អប់់ទំំលាាក់់ចុះះ�របស់់ក្រុ�ុង ដែ�លជាាប់់លាាប់់
ស្ថិិ�តនៅ�ៅផ្លូូ�វចូូលនៃ�សាាលាាក្រុ�ុង នៅ�ៅ JFK Plaza។ ក្រ�សួួងទាំំ�ងអស់់របស់់ក្រុ�ុង នឹឹងនៅ�ៅបើ�ើកដដែ�ល និិងមាានដើ�ើម្បីី� ជួួយប្រ�ជាាជន ពីីចំំងាាយ
អំំឡុុងម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�កាារធម្មមតាា។
សមាាជិិកនៃ�សាាធាារណជន ដែ�លចូូលមកអាាគាារណាាមួួយរបស់់ក្រុ�ុង ត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ ចំំពោះ�ះ�គោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ� នៃ�គម្លាា�តរូូបកាាយ
, រក្សាាចំំងាាយប្រាំ�ំ�មួួយហ្វីី�តពីីគ្នាា� ពីីបុុគ្គគលិិកក្រុ�ុង និិងសមាាជិិកនៃ�សាាធាារណជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត ហើ�ើយនឹឹងបាានតម្រូ�ូវឲ្យយពាាក់់ របាំំ�ងមុុខ សំំរាាប់់
រយៈៈពេ�លនៃ�កាារជួួបពិិគ្រោះ��ះ�របស់់គេ� លុះះ�ត្រា�ាតែ�គេ�មិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាន ដោ�ោយព្រោះ��ះ�លក្ខខណៈៈសុុខភាាព។ បុុគ្គគលទាំំ�ង ឡាាយ ត្រូ�ូវបាានសូូមឲ្យយ
ជៀ�ៀសវាាង កាារចូូលទៅ�ៅអាាគាាររបស់់ក្រុ�ុង បើ�ើសិិនគេ�ឈឺឺថ្កាា�ត់់ ឬមាានរោ�ោគសញ្ញាា�នៃ�ជំំងឺឺ COVID-19។
សាាលាាក្រុ�ុង និិងអាាគាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាំំ�ងអស់់របស់់ក្រុ�ុង ត្រូ�ូវបាានបិិទសំំរាាប់់សាាធាារណជនពីីដំំបូូង ដោ�ោយព្រោះ��ះ�កង្វវល់់ទាាក់់ទង ចំំពោះ�ះ�កាារឆ្លលង
រាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺ COVID-19 នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទទីី 16 ខែ�មីីនាា 2020។
ទីីមនោ�ោរម្យយសាាធាារណៈៈ ដែ�លបាានបិិទសំំរាាប់់សាាធាារណជនពីីមុុន រួួមទាំំ�ងទីីធ្លាា�លេ�ង និិងផ្ទៃ�ៃលេ�ង ដូូចជាាកន្លែ�ែងលេ�ងបាាល់់បោះ�ះ� ឥឡូូវនេះ�ះ
បាានបើ�ើកឡើ�ើងវិិញ សំំរាាប់់សាាធាារណជន។
សំំរាាប់់សំំណួួរ ទាាក់់ទងនឹឹងប្រ�តិិបត្ដិិ�កាាររបស់់ក្រុ�ុង ហៅ�ៅលេ�ខ៖ 978-674-4400។

កាារពាារខ្លួួ�នអ្ននក និិងជួួយបញ្ឈឈប់់កាារឆ្លលងរាាលដាាល

របៀ�ៀបដែ�លមាានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាាពបំំផុុត ដើ�ើម្បីី�រក្សាាឲ្យយសុុខសប្បាាយ អំំឡុុងពេ�លកាាររាាតត្បាាតនៃ�ជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស គឺឺដើ�ើម្បីី�ដាាក់់កម្រិ�ិតហាានិិភ័័យ

របស់់អ្ននក សំំរាាប់់កាារឆ្លលង ដែ�លមាានន័័យថាានៅ�ៅផ្ទះះ� នៅ�ៅពេ�លណាាអាាចធ្វើ�ើ�បាាន និិងដាាក់់កម្រិ�ិតកាារទាាក់់ទងជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលដែ�លក្រៅ��ៅពីីក្រុ�ុម
គ្រួ�ួសាាររបស់់អ្ននក។ អនុុសាាសន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀតមកពីី CDC និិងអាាជ្ញាា�ធរសុុខភាាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួួមមាាន៖
•	លាាងដៃ�របស់់អ្ននក ជាាមួួយនឹឹងសាាប៊ូូ� និិងទឹឹក ឲ្យយបាានញឹឹកញាាប់់ យ៉ាា�ងតិិចបំំផុុត 20 វិិនាាទីី

•	បើ�ើសិិនគ្មាា�នសាាប៊ូូ� និិងទឹឹកទេ� ប្រើ�ើ�ទឹឹកអនាាម័័យដៃ�មាានជាាតិិអាាកុុល មាានជាាតិិអាាកុុលតិិចបំំផុុត 60%។
•	ជៀ�ៀសវាាងកាារប៉ះះ�ភ្នែ�ែក ច្រ�មុះះ� និិងមាាត់់របស់់អ្ននក ដោ�ោយដៃ�ដែ�លមិិនបាានលាាង
•	

ពាាក់់ម៉ាា�ស្កក/របាំំ�ងមុុខ នៅ�ៅពេ�លចេ�ញពីីផ្ទះះ�របស់់អ្ននក។

•	ជូូតសំំអាាត និិងរំំងាាប់់មេ�រោ�ោគ នូូវវត្ថុុ� និិងផ្ទៃ�ៃដែ�លបាានប៉ះះ�ញឹឹកញាាប់់។
•	ជៀ�ៀសវាាងជួួបមនុុស្សសដែ�លឈឺឺថ្កាា�ត់់។
•	នៅ�ៅផ្ទះះ� នៅ�ៅពេ�លអ្ននកឈឺឺថ្កាា�ត់់។

ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម

ប្រ�ជាាជនដែ�លមាានសំំណួួរ ឬកង្វវល់់អ្វីី�មួួយ ទាាក់់ទងនឹឹងជំំងឺឺកូូរ៉ុុ�ណាាវីីរុុស ត្រូ�ូវបាានជំំរុុញទឹឹកចិិត្ដដឲ្យយទាាក់់ទង ក្រ�សួួងសុុខភាាពរបស់់ក្រុ�ុង

Lowell តាាមលេ�ខ 978-674-4010 ឬទាាក់់ទងខ្សែ�ែ 2-1-1 ដែ�លបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�ោយរដ្ឋឋ។ ប្រ�ជាាជនរដ្ឋឋម៉ាា�ស្សាាជូូសេ�ត្ដដ ត្រូ�ូវបាានជំំរុុញទឹឹក

ចិិត្ដដ ឲ្យយចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��សំំរាាប់់សភាាពកាារណ៍៍ មកពីីរដ្ឋឋ ដោ�ោយវាាយពាាក្យយ COVIDMA ទៅ�ៅលេ�ខ 888-777។

