សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជុំវញ
ិ COVID-19 ៖ ថ្ងៃទី ២៤ មិន ២០២០
លោកអភបា
ិ ល Arrigo នង
ិ អងគភាពលេវាេុខភាពសាធារណៈ
ជំរុញឲ្យប្រជាជនសាាកល់ ៅផ្ទះជាផ្លូវការ

ថ្ងៃទី ២៤ មិនា ២០២០ - ក្រុមឆ្លើយតបរហ័សក្បចក្ាំ រុង Revere ឆៅបន្តរិច្ចខិតខាំក្បឹងប្ក្បងឆ ើមបីកាត់បន្ថយ

ន្ិងពន្យឺតការរររាលដាលថ្ន្ជាំ
ងឺ COVID-19។ ឆហើយបាន្ឆរៀបច្ាំវ ិធាន្ការរួច្ជាឆរសច្ឆ ើមបីទប់ទល់ន្ឹងការ្លង
ី
នានា។

កាលពីថ្ងៃច្ន្ទរន្លងឆៅ ឆោរអភិបាល Arrigo បាន្ច្ូលរួមសន្នីសីទសារព័ត៌មាន្ ជាមួយក្បធាន្បូលីស ឆោរ
James Guido ក្បធាន្ប្ននរអគ្គភ
ី ័យ ឆោរ Christopher Bright ន្ង
ិ ក្បធាន្ក្រុមឆ្លយ
ើ តបរហយ
័ ឆោរ Kim
Hanton ឆ ើមបីឆរៀបរាប់ពម
ឆហយ
ី ឆយោយបាយកាត់បន្ថយឆលបឿន្ថ្ន្ការរររាលដាលថ្ន្ឆមឆរាគ្
ី
ើ ឆសនឲ្
ើ យក្បជាជន្
សានរឆ់ ៅនទះ តាមការប្ែនារាំ បសនា
់ យរដាាន្សុខភាពសាធារែៈ។

គិតក្តឹមថ្ងៃទី ២៤ ខខ មិនា ២០២០ ននេះ មានអ្នរឆ្លង COVID-19 ចុំនួន ១៦ ររណីន ើ យ រនងក្រុង Revere។ អាជាា

យរបាន្ឆយវើការបាន្់សាាន្ថា ច្ាំន្ួន្អនរ្លងអាច្មាន្ឆក្ច្ើន្ជាឆន្ះ។ ក្រុមក្បឹរាសុខភាពរបស់ Revere រាំពុងឆយវើការ

តាមដាន្ ន្ិងប្សវងររអនរប្ លធាលប់មាន្ទាំនារ់ទាំន្ងផ្ទទល់ ៉បះល់ល់ជាមួយអនរ្លងំង
ាំ ឆន្ះ ឆ ើមបីឆយវើឆតសតររឆម
ឆរាគ្។ ក្បសិន្ឆបើក្រុមក្បឹរាសុខភាព មិន្បាន្ំរ់ទងឆៅអនរឆទ បាន្ន្័យថាអនរមិន្ក្តូវបាន្សងស័យថា្លងជាំងឺ
ឆ ើយ។

“កាលពីថ្ងៃអង្គគរ ៍ ឆយើងររឆ ើញថា អនរ្លងជាំងឺ COVID-19 មាន្ការឆរើន្ឆ ើងឆទវរ ងរនងប្តរយៈឆពលមួ
យយប់
ុ
បុឆ្ណះ។ ឆៅឆពលឆន្ះ ឆយើងច្ង់ក្បកាសឲ្យអនររស់ឆៅ Revere ំង
ាំ អស់ ច្ូលរួមជាមួយពួរឆយើង ឆ ើមបីកាត់
បន្ថយឆលបឿន្ថ្ន្ការ្លងបន្តឆៅឆទៀត។ មិន្ថាអនរមាន្វ ័យបុ្ណ ៉មាន្សាថន្ភាពសុខភាពយង្ឆនាះឆទ

ជីវ ិតអនរំង
ាំ អស់គ្នន ពិតជាមាន្តថ្មល្ស់សក្មាប់សហគ្មន្៍ឆយើង។ ូឆច្នះឆ ើមបីការល់រខលន្អន
ួ រ ន្ិងមន្ុសសជុាំ
វ ិញខលន្
ួ សូមសានរ់ឆៅនទះតាមប្ លអាច្ឆយវើបាន្”។ ឆោរអភិបាល Arrigo ន្ិយយ។

កាលពីថ្ងៃច្ន្ទ ឆោរអភបា
ិ ល Baker បាន្បញ្ជារឲ្យអនរនាយរដាាន្សុខភាពសាធារែៈ ឆយវើឆសច្រដីប្ែនាឲ្
ាំ យ
អនរឆៅរនងក្រុ
ងំង
ាំ អស់ “សានរ់ឆៅនទះ” ន្ិងហាមមិន្ឲ្យមាន្ការជួបជុាំឆលើសពីមន្ុសស ១០ នារ់។ ឆសច្រដី
ុ

ប្ែនាឆាំ ន្ះ ន្ឹង ាំឆែើរការឆពលឆន្ះ រហូត ល់ថ្ងៃឆៅ ៧ ឆមសា។ ការសានរ់ឆៅនទះ មាន្ន្័យថាអនរក្តូវឆច្ៀងវាង
ការឆយវើ ាំឆែើរ ន្ិងផ្ទារសរមាភាព្ប្ លមិន្ចបា
ាំ ច្់ រនុងរយៈឆពល ២ សបាដហ៍ខាងមុខ។ ក្បជាជន្ប្ លមាន្
អាយុឆលើសពី ៧០ ជាមួយសាថន្ភាពសុខភាពយមាតា ក្តូវកាត់បន្ថយការជួប ៉សនិទធសានលជាមួយមន្ុសសទូឆៅ
តាមប្ លអាច្ឆយវើបាន្។

ឆោរអភិបាលរ៏បាន្បញ្ជារឲ្យហាងទាំន្ិញនានា ន្ិងអាជីវរមា្ប្ លនដល់ឆសវារមាមិន្ចបា
ាំ ច្់ បិទ ាំឆែើរការ
រហូត ល់ថ្ងៃទី ៧ ឆមសា នងប្ រ។ ហាងលរ់ឆក្គ្ឿងឆទស អាហារ ហាងលរ់ថានឆាំ ពទយ ន្ិងឆសវារមាប្ននរឆវជា

សាស្រសត ន្ឹងឆៅប្តបន្ត ាំឆែើរការ ប្ ល។ ព័ត៌មាន្ពីហាងប្ លមាន្ភាពចបា
ាំ ច្់ ន្ិងអាច្ ាំឆែើរការអាច្ររបាន្
ឆៅ mass.gov/covid19 ។

អភិបាលក្រុង Arrigo ន្ិងសមាជិរថ្ន្ក្រុមឆ្លើយតបរហស
័ ឆៅប្តបន្តមាន្រិច្ចក្បជុាំឆរៀងរាល់ថ្ងៃ ឆ ើមបី

សឆងេបសាថន្ការែ៍។ មន្រន្តីនានាទីក្រុង ន្ិងក្រុមសហព័ន្ធរ៏ច្ូលរួមរនុងការសឆងេបសាថន្ការែ៍ក្បចថ្ាំ ងៃ
ឆន្ះ ឆ ើមបីសក្មបសក្មួល ន្ិងររមឆយោបាយឆដាះរសាយបញ្ជាថ្នទរង។
នុ
ការអាប់ឆ តំង
ាំ អស់ ន្ឹងក្តូវ
បាន្ប្ច្រចយជាឆទៀងំត់ឆៅឆគ្ហទាំព័រ Revere.org ន្ិងតាមប្
ត ញសងគម។

នសវាសនតិសខសាធារណៈ


ក្រុមបូលីស ន្ិងអនរពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់ Revere ឆៅបន្តនដល់ឆសវារមា 24/7 ឆ ើមបីឆដាះរសាយឆៅ
បញ្ជាអសន្តិសុខនានា។



សុខភាពរបស់ក្រុមបូលីស ន្ិងអនរពន្លត់អគ្គីភ័យ អាច្ន្ឹងមាន្ការក្បឈមខាលង
ាំ រនង
ុ ាំ្រ់កាលឆន្ះ។
អងគភាពំង
ាំ ២ រាំពុងចត់វ ិធាន្ការតទល់ន្ឹងឆមឆរាគ្ ឆហើយឆសនើសុាំឲ្យក្បជាជន្ឆយវើន្ូវឆរឿងមួយច្ាំន្ួន្ ូច្
ជា៖

o

សូមរុាំឲ្យរូន្ៗរបស់អនរ ឆច្ញមរឆលងឆៅខាងឆក្ៅជាមួយមិតតរបស់ឆគ្។ ឆន្ះជាឆហតុនល
ប្ ល សាោក្តូវបាន្បិទឆដាយសារមូលឆហតុ មិន្ច្ង់ឲ្យឆរាងៗឆៅជុាំគ្នន។

o

o

សូមរុាំឆោឆោទិញអាហារ ៉សាាំងឆ ើមបីសរទុ
ដុ រ។ ហាង ន្ិងឆសវាំង
ាំ ឆន្ះ ន្ឹងឆៅឆបើរឆៅ
ឆ ើយ។ សូមទិញទាំន្ិញតាមយមាតា ឆ ើមបីឆច្ៀសវាងការក្បមូលនដាំ។
ុ

សរមាភាព ៉ការង្គរ្ប្ លមិន្ចបា
ាំ ច្់ ក្តូវបាន្ផ្ទារ ាំឆែើរការ។ ពលរ ាំង
ាំ អស់មិន្ក្តូវ
ច្ូលឆៅសាថន្ីយ៍ ៉រប្ន្លង្មួយឆ ើយ ឆបើមិន្ចបា
ាំ ច្់។

o

អនរអាច្ឆៅទូរសពទឆៅបូលីសក្បចក្ាំ រុង Revere តាមអន្ោញឆៅ ReverePolice.gov ៉

តាមឆលខ 781-284-1212។ សក្មាប់ររែីប្ លមិន្បនាទន្់ អនរអាច្ំរ់ទងមរ 781-2868311។

នសវារមមរបស់ក្រុង


ឆោរអភិបាលក្រុង Arrigo ក្បកាសពីភាពអាសន្ន ឆៅរនងក្រុ
ង Revere កាលពីថ្ងៃ ១៩ មិនា ២០២០។
ុ



ឆសវារមាមូលដាាន្របស់ទីក្រុងប្ លនតល់ឆដាយបល
ូ ស
ី Revere អគ្គីភ័យ EMS មន្ទីរសាធារែការ ន្ិង Revere
311 ន្ឹងបន្តនដល់ជូន្ក្បជាពលរ ា ឆដាយគ្នាន្ការរ ាំខាន្្មួយឆ ើយ។



អនររស់ឆៅ Revere គ្ួរប្ត Subscribe ឆសវាបញ្ចូ ន្ព័តមា
៌ ន្តាមអុប្ី មល ន្ិងសារជាអរសរតាម
revere.org/coronavirus ឆ ើមបីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ងាីៗ។



Revere 311 ឆៅប្តមាន្បុគ្គលិរ ចាំឆ្លើយសាំែួរ ៉ឆដាះរសាយរងវល់ឆនសងៗជូន្ក្បជាបលរ ា។ សូម
ំរ់ទងមរកាន្់ 311 ៉ 781-286-8311 ៉អុឺប្មលមរ Revere311@revere.org ។



អាគ្នរសាធារែៈរនងទី
ុ ក្រុងំាំងអស់ក្តូវបាន្បិទ រហូត ល់មាន្ការជូន្ ាំែឹងបប្ន្ថម។ ឆសវារមានានា
ឆៅប្តនដលក្់ បជាជន្តាមឆគ្ហទាំព័រ Revere.org។




រាល់សួន្ច្ារ ន្ិងសួន្រុមារំាំងអស់ក្តូវបាន្បិទ រហូត ល់ថ្ងៃជូន្ ាំែឹងបប្ន្ថម។

សាោរ ឆា ៅរនងក្រុ
ង Revere ន្ឹងមាន្ប្ច្រអាហារខចប់ សក្មាប់សិសសំាំងអស់ ន្ិងក្គ្ួសារ។ អាហារ
ុ
ឆពលក្ពឹរ ន្ិងថ្ងៃក្តង់ ន្ឹងប្ច្រជូន្ ល់រុមារប្ លក្តូវការពីច្ន្ទ ល់សុក្រ ពីឆមាង ១០ ល់ ១១ ក្ពឹរ
ន្ិងឆមាង ១១ ល់១ ថ្ងៃក្តង់។



អនរអាច្ប្សវងររប្
ដ ញនដលជ
់ ាំន្ួយឆៅមរឆៅឆលើ Revere.org ។ ឆៅទីឆនាះ អនរអាច្ររបាន្ជាំន្ួយយងទូលាំ

ទូោយ បូររួមំាំងប្ននរច្ាំែីអាហារ ឆសវាប្ងំាំងសុខភាព ឆសវាឆយវើ ាំឆែើរ សិទក្ធ ជរឆកាន្ ន្ិងឆសវាឆនសងៗឆទៀ
ត។ ព័ត៌មាន្ំរ់ទងន្ឹងឆសវាំាំងឆន្ះ ន្ឹងមាន្ការអាប់ឆ តជាឆរៀងរាល់ថ្ងៃឆៅឆមាង ៤ ោៃច្។


ទីក្រុង Revere បាន្បឆងកើត ទាំព័រ មួយ ប្ លបង្គាញព័ត៌មាន្ពី ាំឆ្ះរសាយ ន្ិងជាំន្ួយឆៅ ល់អនរប្ លបាន្
រងនលបះល់ល់ ូច្ជាអាជីវរមាខានតតូច្ ន្ឆយជរ អាជីវរមាមិន្យរក្បារ់ច្ាំឆែញ ន្ិងរមាររ។ ទាំព័រឆន្ះន្ឹង
មាន្ការអាប់ឆ តជាក្បចាំថ្ងៃ រាល់ឆពលប្ លអវីៗមាន្ការប្ក្បក្បួល។



ក្រុមសា័ក្គ្ច្ិតត volunteer database ន្ឹងឆបើររាល់ថ្ងៃសុក្រ សក្មាប់អនរប្ លច្ង់រររមចី ៉ជាំន្ួយរនងរយៈឆពល
ុ
ឆក្ច្ើន្សបាដហ៍ខាងមុខ។ អនរប្ លបាន្ច្ុះឆ្ាះឆយវើជាអនរសា័ក្គ្ច្ិតតរួច្ ន្ឹងមាន្ក្រុមការង្គរំរ់ទងឆៅោប់ៗ
ឆក្កាយបាំឆពញឯរសារក្គ្ប់ក្គ្នន្់។

សរមមភាពខែលអ្នររស់នៅរនងក្រុង Revere ក្តូវន្វើ៖
តាមរយៈការប្ែនាាំរបស់មជឈមែឌលក្គ្ប់ក្គ្ងជាំងឺ Centers for Disease Control បាន្ក្បាប់ពីវ ិយីង្គយៗមួយច្ាំន្ួន្
ឆ ើមបីការល់រខលន្ពី
ួ វ ីរុសរូរូ្រួមមាន្៖ ោងថ្ ឲ្យបាន្ញឹរញាប់ ឆជៀសវាងការឆៅជិតអនរប្ លឈឺ ក្តូវសានរ់ឆៅនទះ
ឆពលឈឺ ខទបមា
ត ស់ សមាាតថ្ ន្ិងរ ាំង្គប់ឆមឆរាគ្ឆលើរបស់ប្ លអនរបះញឹរញាប់។
់ ត់ឆពលរារ ន្ិងរ្

ការនក្តៀមលរខណៈក្ាអាសនន៖
ក្រុមសុវតថិភាព ន្ិងសុខភាពសាធារែៈថ្ន្ទីក្រុង Revere រាំពុងច្ូលរួមឆៅរនងការឆយវ
ើឆសច្រតីរាយការែ៍ជាឆទៀងំត់
ុ

ជាមួយអាជាាយរក្គ្ប់ក្គ្ងភាពអាសន្នថ្ន្រ ា Massachusetts ឆហើយបាន្ឆក្តៀមបញ្ាូ ន្អនរសា័ក្គ្ច្ិតតបនាទន្់ឆៅរនងទី
ុ ក្រុង
តាមតក្មូវការ។

