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ីុសរ

Coronavirus (COVID-19) កាុស្នាក់នៅកនុងលំនៅដ្ឋាន

*ទំព័រន េះ ឹងត្រូវន្វ ើបច្ចុបប ន ភាពនៅនពលមា ព័រ៌មា បន្ ែ ម
ត្រូវបា ន្វ ើបច្ចុបប ន ភាពនៅន្ងែ 20 មីនា 2020
ដឺងពី ិទ្ធិស្ បច្បាប់ុប ់អ្ាក
កាុស្នាក់នៅកនុងលំនៅដ្ឋានកាុពាុទាក់ទ្ងនឹង ីុសរ

COVID-19

ពលរដ្ឋ ជានត្ច្ើ
ិយាយអំពកា
ី របនតេញនច្ញពីផ្ទេះក្នុងអំឡ
ុ ងនពលរាររារនោយ
វរសរ COVID-19។ ពលរដ្ឋ មួយច្ំ ួ មិ ច្ា ព
់ ីអវីន្ដ្លនោក្អភិបាលរដ្ឋ បា
មា ត្បសា
៍អំពកា
ី របនតេ ញនច្ញ។ ពលរដ្ឋ នផ្េងនទៀរច្ង់ដ្ឹងន្ត្ក្ងពួ ក្នេ
ត្រូវបនតេញនច្ញក្នុងនពលឥឡូវន េះ។ នៅនលើ
ល ឹក្ព័រ៌មា ន េះ នយើង ឹង ិយាយ
អំពីការបនតេញនច្ញ៖
នៅថ្ងែ 16 មីនា 2020 នោក្អភិបាលរដ្ឋ Newsom បា មា ត្បសា
៍ថា រោឋភិបាល
ក្នុងរំប ់អាច្ ឹងត្រូវបតឈប់ការបនតេញនច្ញទាក្់ទងនៅ ឹង វរសរ COVID-19។
គារ់មិ បា បតឈប់ការបនតេញនច្ញទា ំងអ ន់ នាេះនទ។
ែ ិរក្នុងនពលន េះ ត្េប់ត្ក្ ុង ិងនោ ្ីទា ំងអ ់មា លក្ខ តៈនផ្េងៗពីគាន។
ត្ក្ ុង ិងនោ ្ី ីមួយៗមា បទបញ្ជាផ្ទទល់ខ្ល ួ រប ់នេ ត្បាប់ដ្ល់ពលរដ្ឋ ពីរនបៀប
ដ្ំនតើរការការបនតេញនច្ញក្នុងនពលន េះ។ អន ក្េួ រន្រពិ ិរយបទបញ្ជារប ់ត្ក្ ុង ឬ
នោ ្ីរប ់អនក្ នដ្ើមបីន្ វ ងយល់បន្ ែ ម។
បទបញ្ជាត្ក្ ុង ិងនោ ្ីមួយច្ំ ួ ការពារជ សានក្់នៅពីការត្រូវបនតេញនច្ញ
ក្នុងក្រតីន្ដ្លពួ ក្នេមិ បង់ថ្ងលឈ្ន ួលនោយសារន្រ វរសរ ក្រ រ៉ូ រា។ ន េះជាឧទាហរត៍
ថ្ ការបនតេញនច្ញ ន្ដ្លត្រូវបា បតឈប់នោយរោឋភិបាលក្នុងរំប ម
់ ួ យច្ំ ួ ៖
1. ក្នុងក្រតីន្ដ្លត្បាក្់ច្ំតរលត្បចំត្េួ សាររប ់អនក្ត្រូវបា ងយច្សេះោលំង
ពីនត្ពាេះន្រអន ក្ត្រូវបា ោក្់ឲ្យ ត្មាក្ពីការងារនោយសារន្រវរសរ COVID-19។
2. ត្ប ិ នបើអនក្មា ការច្ំាយថ្ងល ពាបាលនោយត្បាក្់នោន ៉ៅ ផ្ទទល់ខ្ល ួ
នត្ច្ើ បា
េ លនឡើងនោយការរាររារ វរសរ COVID-19 ឬ

3. ត្ប ិ នបើ អនក្មា រត្មូ វការការន្ងទាក្
ំ រ នលើ ពីត្បត្ក្រី នោយសារន្រ
នមនរាេរាររារននាេះ។
រោឋភិបាលមួ យច្ំ ួ ក្៏បា ក្ត្មិរការបនតេញនច្ញនោយគាា ក្ំហស ក្នុង
ប
អំឡ
ុ ងនពលមា វបរេ
ិន្ដ្រ។
សា
ព័រ៌មា ន េះមា សារៈ ំោ ់៖ មិនមាន ីស្នលពពនលើ
ុយៈនពល
ពនា ត ីពីកាុបនតតញនច្បញនទ្។ ការបនតេញនច្ញមួ យច្ំ ួ នៅន្រនក្ើរមា
នឡើង។ ត្ប ិ នបើអនក្មា ការបនតេញនច្ញនានពលន េះ អន ក្ចំបាច្់ត្រូវ
ទរ រ ពទ នៅកា ់រសោការភាលម នដ្ើមបីន្ វ ងយល់ពីអវីន្ដ្លអន ក្ត្រូវន្វ ើនដ្ើមបីការពារខ្ល ួ
អន ក្។
ការបញ្ជាងា ីនច្ញជានរៀងរាល់ថ្ងែ ដ្រ នច្ន េះនយើង ឹងពាយាមន្វ ើបច្ចុបប ន ភាពន េះយា៉ៅង
នទៀងទារ់។
ត្មាប់ព័រ៌មា បន្ ែ ម ឬ ក្នុងក្រតីអនក្នជឿថាអន ក្ក្ំពសងត្រូវបា នេបនតេញ
នច្ញនោយមរ លនហរស ទា ក្់ ទ ង ឹ ង វរសរ COVID-19 ននាេះ រ មច្រ លនមើល តាម
ដ្ំតភាាប់ោងនត្កាម៖

បទ្បញ្ជាុស្បតិបតិុប ់អ្ភិបាលុដា Newsom នលខ N-28-20៖
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.16.20Executive-Order.pdf
ស្ក ុងអាឡានមដ្ឋ (City of Alameda)៖
https://tinyurl.com/ujqm2ed
ស្ក ុងហ្រ្វិ តូ (City of Fresno)៖
https://tinyurl.com/t5ys8wn
ស្ក ុងឡ អាន់ជីលី

(City of Los Angeles) https://tinyurl.com/wu9yrrw

ស្ក ុងផាស្នដដណា (City of Pasadena)៖
https://tinyurl.com/r2asecy
ស្ក ុងុ រជមិនដ៍ (City of Richmond)៖
https://tinyurl.com/rrll3de
ស្ក ុងស្នស្កាមិនតូ (City of Sacramento)៖ https://tinyurl.com/rttkvd9

ស្ក ុងស្ននស្បាន់ សី ក ូ (City of San Francisco)៖ https://tinyurl.com/tbky88h
នោនធីន នលូអ្សី អ្ូ ប ៊ី បូ (County of San Luis Obispo)៖
https://tinyurl.com/vzsvmws
ស្ក ុងស្នន់តាមូ នីកា (City of Santa Monica)៖ https://tinyurl.com/qt3etz7

