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ដ ើម្បកីាតប់ន្ថយការរកីរាលដាល សាលាក្កុង Chelsea ន្ិង Revere ក្បកាសយក 
“The Inn” ដ្វើជាកន្ន្ែងព្យាបាលព្យីជំងឺ ន្ិងដាក់ម្ន្ុសសដដាយន្ែកជាបដ ដ្ ោះអាសន្ន 

ដោយសហការណ៍ជាមួយ MGH ដ ើមបីដរៀបចំ និងផ្ដល់ដសវាកមមដេទ្យ ល់អ្នកជំងឺចំនួន ១៥០នាក់ 

Revere ថ្ងៃទី ១៥ មេសា ២០២០- ម ើេបីកាត់បនថយការររីរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19 សាលាម្ររុង Revere  ឹរន្ទំ
មដាយមលារអភិបាេ Brain Arrigo និងអនរម្ររប់ម្ររងម្ររុង Chelsea មលារ Tom Ambrosino បានម្របកាសយរទីតងំ
េួយដ េគ្មា នេន សសមៅ េរម វ្ើរដនែងសម្រាប់ឲ្យអនរជំងឺសម្រារព្យាបាេដបបដាច់មដាយដែរ មដាយេិនការមម្របើម្របាស់
ឧបររណ៍ ឬថ្ន មំព្យទយ។ មនុះរ៏ជារដនែងស វតថិភាព្យេួយសម្រាប់អនរដ េ តម្រេូវឲ្យរសម់ៅដាច់ផ្សងដែរផ្សងដ រ។  

The Quality Inn ដ េានទីតងំរន ងម្ររុង Revere បានម វ្ើរិចចម្រព្យេមម្រព្យៀងឲ្យរដាា ភិបាេម្របច ំRevere និង Chelsea 
មម្របើម្របាសអ់គ្មរទងំេូេ ម វ្ើជារដនែងសម្រារព្យាបាេ និងដារ់េន សសមៅដាច់មដាយដែរ រន ងរយៈមព្យេ ៦០ ថ្ងៃ។ 
េរខខណឌ សម្រាប់អនរដ េម្រតូវសាន រ់មៅទីមនុះ រឺសម្រាប់ដ េរសម់ៅរន ងតំបន់ានេន សសមម្រចើន ឬរដនែងដ េានហានិ
ភ័យថ្នការឆ្ែងខពស់។  

HealthCare បានបមងកើនម្ររុេផ្សតេ់មសវាដងទសំ ខភាព្យតេបនាប់ ម ើេបីកាត់បនថយការម វ្ើ ំមណើ រមៅេររបសម់្ររូមព្យទយពី្យ
េនាីរមព្យទយ េររដនែងសម្រារព្យាបាេមនុះ។ រន ងមន្ទុះ ម្ររុេហ  នភារីទីបី នឹងទទួេខ សម្រតូវ រន ងម្រតួតពិ្យនិតយរាេ់ម្របតិបតតិ
ការដ េេិនទរ់ទងនឹងរបួនមវជជសាស្តសត រួេទងំដផ្សនរសនតិស ខស វតថិភាព្យ។ 

“មយើង ឹងថ្វ ិ្ ីេអបំផ្ស តម ើេបីការពារម្របជាជនទងំអសពី់្យការឆ្ែងជំងឺ រឺមជៀសវាងការប ុះពាេគ់្មន ។ មយើងនឹងផ្សដេជូ់ននូវ
រដនែងស វតថិភាព្យសម្រាប់ការរសម់ៅដាច់មដាយដែរមនុះ មៅកាន់អនរដ េានតម្រេូវការ ម ើេបកីាត់បនថយមេបឿនថ្នការររី
រាេដាេបនតមទៀត” ។ មលារអភិបាេ Arrigo និយាយ។  



“រិចចសហការរវាងរន ងម្ររុងទងំ ២ មនុះ រឺម វ្ើមែើងយា ងេអិនេអន់ មហើយមយើងសងឃឹេថ្មយើងពិ្យតជាអាចកាត់បនថយការរាត
តាតជាសរេមនុះ រន ង ំណារ់កាេដ េវារំព្យ ងរាេដាេរន ង Chelsea រ៏ ូចជា Revere”។ មលារ Ambrosino 
និយាយ។ “រដនែងសាន រ់មៅបមណាដ ុះអាសននមនុះ នឹងធាន្ទថ្ ស ខភាព្យរបស់ម្របជាជន ពិ្យមសសអនរដ េានេំមៅរន ង
តំបន់ានេន សសមម្រចើន ម្រតូវបានការពារ”។  

ប រគេដ េអាចរសម់ៅរន ង The Inn បាន ម្រតូវេរខខណឌ  ូចជា៖ 

- ជាអនររសម់ៅរន ងម្ររុង Revere ឬ Chelsea 
- ជាអនរានផ្សា រមេមរារ COVID-19 
- ម្រតូវបានម្ររូមព្យទយបញ្ជជ រ់ថ្ អាចសម្រារព្យាបាេមដាយេិនម្រតូវមម្របើម្របាសថ់្ន បំាន 
- ជាអនររសម់ៅរន ងសាថ នភាព្យ ឬសថិតរន ង ំណារ់កាេដ េតម្រេូវឲ្យរស់មៅាន រ់ឯង ឬ ំណារ់កាេរសម់ៅដាច់

មដាយដែរ។ 

េន្រនតីសាធារណៈម្របច ំChelsea និង Revere នឹងពិ្យមម្រគ្មុះមយាបេ់ជាេួយអនរជំន្ទញមវជជសាស្តសត ម ើេបីបញ្ជជ រ់ថ្ប រគេ
ដបបណា ម្រតូវដ េស្សបតេេរខខណឌ  អាចចូេមៅសាន រ់មៅទីមន្ទុះបាន។ The Inn នឹងេិនទទួេយរអនរជំងឺ "Walk-
In" មន្ទុះមទ។ 

The Inn នឹងផ្សដេ់ជូនឲ្យប រគេណា ដ េរសម់ៅរន ងតំបន់ានការររីរាេដាេខ្ែ ងំ នូវទីតងំដ េានសនតិស ខស វតថិ
ភាព្យ និងានប រគេិរបមម្រេើមព្យញមេញតេរបួនមវជជសាស្តសត។ បនាប់ភារមម្រចើន អាចឲ្យេន សសាន រ់សាន រ់មៅ មហើយបនាប់
េួយចំនួននឹងផ្សដេ់ឲ្យសាន រ់មៅជាេរខណៈម្ររួសារដតេដង។  

៧៥% ថ្នការចំណាយសម្រាប់ការព្យាបាេរន ង The Inn នឹងម្រតូវបានរា ប់រងមដាយ FEMA រួេជាេួយជំនួយបដនថេពី្យ 
MEMA។ ឯការចំណាយដ េមៅសេ ់នឹងម្រតូវរា  ប់រងមដាយរដាា ភិបាេរបស់ម្ររុង Chelsea និង Revere។ រាេអ់នរជំងឺ 
និងប រគេិរទងំអស់ នឹងទទួេបានសាា រៈការពារពី្យជំងឺមដាយ MEMA។ MEMA រ៏នឹងផ្សដេ់ជូនមសវា ឹរជញ្ចូ នេហូបអាហារ 
៣ មព្យេរន ងេួយថ្ងៃ េ់អនរជំងឺផ្សងដ រ។ ប ូេសីម្របចមំ្ររុង Revere និង Chelsea នឹងម វ្ើការការពារស វតថិភាព្យមៅទីមន្ទុះ 
រយៈមព្យេ ២៤ មា ង។ ម្ររុេព្យនែត់អរគិភ័យរបស់ Revere និង រងយនតព្យនែត់អរគិភ័យ Cataldo នឹងមរៀបចំម្ររុេសមន្រ គ្ ុះ
បន្ទា ន់ ឲ្យម្របចកំារមៅអគ្មរមនុះផ្សងដ រ៕  

### 

 


