
សម្រាប់ការច ុះផ្សាយបន្ទា ន់ ៖ ថ្ងៃស ម្ររទី ២៧ មេសា ២០២០ 
មេខទំន្ទរ់ទំនងសាលាម្ររុង 781-286-8111 
 

 សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ២៧ មេសា ២០២០ 
របាយការណ៍តាមដានស្ថា នភាពរយៈពពល ៦ សបាា ហច៍ុងពរកាយ ពរៀបចពំដាយររុមពពទ្យ 

នងិររុមសុខាភបិាលថ្នា រជ់ាត ិ
ស្ថលាររុង Revere បពចេ ញទ្និានយ័ នងិការសរិាសខំាន់ៗ   

 

ថ្ងៃទី ២៧ មេសា ២០២០២ - ម្ររុេម ល្ើយតបរហស័ម្របចមំ្ររុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសរេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ ល្ង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវធិានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់នឹងការ ល្ង
ន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយរដាា នស ខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ ំ់ណឹងេរកាន់ម្ររុេស ខាភិបាេម្របចំ
ម្ររុង Revere ថា បានររម ើញអ្នរ ល្ងមេមរាគ COVID-19 សរ បចំនួន ១០៦៤ ររណីមៅរន ងម្ររុង Revere។ ម្ររុេឃ្ល ំ
មេើេ និងតាេដានពីសាថ នភាពជំងឺ បានម វ្ើការទារ់ទងតាេទូរស័ពាមៅកាន់េន សសចំនួន ៩៤៦ ន្ទរ់បតនថេមទៀត ត េធាល ប់
ានទំន្ទរ់ទំនងជាេួយអ្នរ ល្ងខាងមេើ ម ើេបមី្របាប់ពួរមគឲ្យានការយរចិតតខពស់មេើការរសម់ៅដាច់មដាយតែរ និងម្របុង
ម្របយ័តនរន ងការទារ់ទងជាេួយអ្នរ ថ្ទ។ ម្ររុេការងារមៅតតបនត ំមណើ រការទាញយរទិននន័យ និងព័ត៌ានមផ្សសងមទៀត ម ើេបី
ផ្សដេជូ់នមៅម្ររុេស ខភាពសាធារណៈ។  
 
“ការងារតផ្សនរទំន្ទរ់ទំនង និងតាេដានររអ្នរត េធាល ប់ប៉ាុះពាេជ់ាេួយអ្នរ ល្ង COVID-19 មនុះ គឺម វ្ើមែើងម ើេបសីមម្រេច
បំណងចំនួន ២  ូចជា ម្រគប់ម្រគង់សាថ នភាពថ្នការររីរាេដាេរន ងតំបន់ និងការបមងកើនម្រគឺុះស វតថិភាព និងម្រគង់ម្រគងមេើ
ស វតថិភាពមៅមពេត េមយើងអាចមបើរម្ររុង និងអ្គារន្ទនមែើងវញិ។ មម្រកាេការខិតខំម្របឹងតម្របងរបស់ម្ររុេគិលាន បដាា យិ
កា ពួរមយើងទទួេបានេទធផ្សេគួរឱ្យរត់សាា េ់ ”។ មនុះសេដីរបស់មលារ Nathalee Kong  ម្របធានម្ររុេម្របឹរាស ខាភិ
បាេម្របចមំ្ររុង Revere។ 
 
រេមវ ិ្ ីតាេដានមនុះ បានម វ្ើមែើងតាងំពីថ្ងៃទី ១៩ េិន្ទ និងបានមរៀបចំមែើងមដាយម្ររុេគិលាន បដាា យិកាសាធារណៈម្របចំ
ម្ររុង។ ម្ររុេមនុះានសាជិរចំនួន ១២ ន្ទរ់ជានិសសិតតផ្សនរគិលាន បដាា រ និងអ្នរសម័ម្រគចិតត ៣ ន្ទរ់ត េជាម្របជាជនរបស់ 
Revere រួេជាេួយអ្នរឯរមទសមរៀបចំទិននន័យាន រ់។ ម្ររុេមនុះ បានមម្របើ software ត េទិញពី Denver-based 
CiviCore។ តាេរយៈការទទួេទូរសពា គិលាន បដាា យកិាទាងំមនុះ រំព ងម្របេូេព័ត៌ានពីប គាេាន រ់ៗ ម ើេបីរំណត់អ្តត
សញ្ញា ណថ្នមេមរាគ COVID-19។ មម្រៅពីបានរសងេ់តិមហើយមន្ទុះ ម្ររុេគិលាន បដាា យិការ៏បានតណន្ទបំតនថេពីវធិានររា
គាល ត និងមេើរទឹរចិតតពួរមគឲ្យរសម់ៅមដាយតែរ រួេជាេួយការផ្សដេ់នូវចមេលើយមផ្សសងៗទារ់ទងនឹងអាការៈមរាគ រេមវ ិ្ ី



 ឹរជញ្ជូ នអាហារ ការម វ្ើមតសត និងមសវាជួយតងទាផំ្សាុះផ្សងត រ។ ម្ររុេអ្នរតាេដានមនុះ បានបញ្ជូ នេន សសចំនួន ១១៥ ន្ទរ់ 
សម្រាប់ផ្សដេជំ់នួយ តាេរយៈម្របព័នធអ្នរសម័ម្រគចិតតរបសម់្ររុង។  
 
ជាេទធផ្សេ សាលាម្ររុងបានអ្ន វតតមសចរតីតណន្ទងំមីយ៉ាងឆាប់រហស័ និងផ្សតេ់ការតណន្ទងំមីៗ េ់អ្នររស់មៅ និងាា ស់
អាជីវរេម។ ជាឧទាហរណ៍ បន្ទា ប់ពីររម ើញររណីជាម្ររុេៗ ត េជាប់ទារ់ទង នឹងហាងេរ់មម្រគឿងមទសេួយមៅរន ងទី
ម្ររុង េន្តនតីស ខាភិបាេសាធារណៈ បានសម្រេបសម្រេួេច ុះម្រតួតពិនិតយ និងតម្រេូវឲ្យហាងកាត់បនថយចំនួនេន សសត េម្រតូវ 
ចូេរន ងមពេេដងៗ។ 
 
សាលាម្ររុង រ៏បានចប់មផ្សដើេតាេដានសាថ នភាពអ្នរត េបានជាសុះមសបើយពីមេមរាគផ្សងត រ។ ជាការបា៉ាន់សាម នមៅអំ្ែ ង
មពេមម្រចើនសបាដ ហខ៍ាងេ ខមទៀត រ៏ ូចជាអ្ន ភាពថ្នការរតឹបនតឹង Revere នឹងពឹងតផ្សែរមេើម្របព័នធតាេដានមនុះ និងការ 
មម្របើម្របាសទិ់ននន័យត េពារ់ព័នធពីរ ា ម ើេបីអាចរំណត់បាននូវអ្វីត េរំព ង ំមណើ រការ។ សាលាម្ររុងនឹងមៅតតផ្សដេ់ការ
យរចិតតទ រដារ់ខពសម់ៅ េអ់្នរ ល្ង និងអ្នរធាល ប់ានទំន្ទរ់ទំនងជាេួយអ្នរ ល្ងទាងំអ្ស់ ម ើេបកីាត់បនថយការររីរាេ
ដាេបតនថេមទៀត។  
 

របាយការណ៍សុំខាន់ៗ  ក្បចុំក្រេុ Revere៖  
- សាលាម្ររុង Revere បានទទួេ ំណឹងពីន្ទយរដាា នស ខភាពសាធារណៈថា  ចំនួនអ្នរ ល្ងានសរ ប ១០៦៤ 

ររណី មដាយានអ្នរសាល ប់ ៣៥ន្ទរ់ និងជាសុះមសបើយ់ ២៥០ ន្ទរ់។  
- ចំនួនអ្នរ ល្ងទាងំ ២ មភទ ានចំនួនម្របហារ់ម្របតហេគាន  
- ម្របាណ ២៨% ថ្នចំនួនអ្នរ ល្ង ានអាយ ចប់ពី ៦០ ឆាន មំែើងមែើង ខណៈ ៣៧% ានអាយ ចមន្ទល ុះមៅ ៤០ 

មៅ ៥៩ និង ៣១% ានអាយ ចមន្ទល ុះពី ២០ មៅ ៣៩ឆាន  ំនិង ៤% ជាមរមងៗអាយ មម្រកាេ ១៩ឆាន ។ំ 
- រន ងចំមោេអ្នរត េសាល ប់ចំនួន ៣៥ ន្ទរ់មន្ទុះ ាន ២៣ ន្ទរ់ានអាយ ចប់ពី ៨០ ឆាន មំែើង ៨ ន្ទរ់អាយ ចប់

ពី ៦០  េ់ ៧៩ ឆាន  ំ៣ ន្ទរ់ានអាយ ចមន្ទល ុះ ៤០ មៅ ៥៩ និង ១ ានអាយ មម្រកាេ ៤០ ឆាន ។ំ  
- េន សសចំនួន ១៨១ ន្ទរ់ម្រតូវបានររម ើញថាានជំងឺ មម្រកាយការតាេដានថាធាល ប់ប៉ាុះពាេ់ ឬានទំន្ទរ់ទំនងជា

េួយអ្នរត េធាល ប់ ល្ងមហើយ។ 
- សាលាម្ររុងរ៏បានម្របេូេទិននន័យអំ្ពីអ្នរ ល្ង គិតតាេពូជសាសន៍ និងសញ្ញជ តិផ្សងត រ។ ៤២% ថ្នររណី ល្ងទាងំ

អ្ស់ គឺបានេរពី MAVEN។ ការវភិាគថ្នសំណ ំ រងាន ូចជា ៤៨% ជាជនជាតិតសបរស ៤០% ជាម្ររុេអាមេររិ
ឡាទីន ៥.៤% ជាម្ររុេេជឈឹេបូព៌ា ៣.៩% ជាជនជាតិអាស ី និង ៣.២% ជាជនជាតិតសបរមមម ៕ 


