មេ�រោ�ោគកូូរ៉ូូ�ណាា (កូូវីីដ-19)
នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល
មេ�រោ�ោគកូូរ៉ូូ�ណាា ឬ កូូវីីដ-19 គឺឺជាាវីីរុុសផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�មមួួយ ដែ�លជាាទូូទៅ�ៅឆ្លលងពីីមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៅ�ៅមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទៀ�ៀត នៅ�ៅពេ�លដែ�លអ្ននកដែ�លផ្ទុុ�កវីីរុុស
នេះ�ះ ក្អអក ឬកណ្តាា�ស់់ ដែ�លកាារឆ្លលងនេះ�ះស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងជំំងឺឺផ្តាា�សាាយ ឬជំំងឺឺផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�មដទៃ�ទៀ�ៀត។ ករណីីដំំបូូងនៃ�អ្ននកមាានជំំងីីកូូវីីដ-19 នៅ�ៅក្នុុ�ងរដ្ឋឋ
ម៉ាា�សាាឈូូសេ�តត្រូ�ូវបាានគេ�រាាយកាារណ៍៍នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 01 ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�� 2020។ ចំំនួួនករណីីអ្ននកកើ�ើតជំំងឺឺនេះ�ះនៅ�ៅរដ្ឋឋម៉ាា�សាាឈូូសេ�តបាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
កើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាា�ងឆាាប់់រហ័័ស នៅ�ៅដើ�ើមខែ�មិិនាា ហើ�ើយករណីីដំំបូូងនៅ�ៅឡូូវែែលត្រូ�ូវបាានគេ�រាាយកាារណ៍៍នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី15 ខែ�មិិនាា ឆ្នាំំ��2020 ។
ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ នាាយកដ្ឋាា�នសុុខភាាព (Health Department) និិងក្រុ�ុមកាារងាារសង្គ្រោះ��ះ��បន្ទាា�ន់់ (Emergency Management) ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលបាាន
អនុុវត្តតកាារឆ្លើ�ើ�យតបយ៉ាា�ងម៉៉ត់់ចត់់ និិងធ្វើ�ើ�កាារត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចរាាល់់ ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដំំបូូងនៃ�ជំំងឺឺកូូរ៉ូូ�ណាានេះ�ះ។ កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
ទាំំ�ងនេះ�ះអាាចប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ទៅ�ៅបាាន ដោ�ោយមាានកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលជាាមួួយភ្នាា�ក់់ងាារថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋ និិងដៃ�គូូសុុខភាាពក្នុុ�ងតំំបន់់ រួួមមាានមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ Lowell
General Hospital, Trinity EMS, និិង Lowell Community Health Center ហើ�ើយកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនេះ�ះបាានធ្វើ�ើ�អោ�ោយហេ�ដ្ឋាា�រចនាាសម្ព័័�ន្ធធ
សុុខភាាពក្នុុ�ងសហគមន៍៍កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ដូូចជាាបង្កើ�ើ�នកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត និិងចំំនួួនគ្រែ�ែមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

រោ�ោគសញ្ញាា�

រោ�ោគសញ្ញាា�របស់់មេ�រោ�ោគកូូរ៉ូូ�ណាាអាាចបង្ហាា�ញឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល2 ទៅ�ៅ14ថ្ងៃ�ៃ ក្រោ��ោយប៉ះះ�ពាាល់់នឹឹងមេ�រោ�ោគ ដែ�លរោ�ោគសញ្ញាា�រួួមមាាន៖ គ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ�
ក្អអក ដង្ហើ�ើ�មខ្លីី� ពិិបាាកដកដង្ហើ�ើ�ម ឈឺឺបំំពង់់ក ឈឺឺក្បាាល ឈឺឺសាាច់់ដុំំ� មាានអាារម្មមណ៍៍រងាារ ញ័័រញាាក់់ និិងកាារបាាត់់បង់់រសជាាតិិ ឬក្លិិ�ន ។ ភាាព
ធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�រោ�ោគសញ្ញាា�ទាំំ�ងនេះ�ះមាានមាានភាាពខុុសគ្នាា�ទៅ�ៅតាាមអ្ននកជំំងឺឺនិិមួួយៗ។ អ្ននករស់់នៅ�ៅរដ្ឋឋម៉ាា�សាាឈូូសេ�តដែ�លមាានរោ�ោគសញ្ញាា�កូូវីីដ
ខាាងលើ�ើ អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រា�ាកដថាាតើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត និិងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ពីីមន្ទីី�រពេ�ទ្យយឬអត់់ ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍អនឡាាញ
តាាមរយៈៈ Buoy Health ដែ�លអាាចចូូលបាានតាាមរយៈៈ៖ buoyhealth.com/mass ។ ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះមិិនត្រូ�ូវបាានណែ�នាំំ�ឲ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាព
អាាសន្នននោះ�ះ�ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនអាាចជំំនួួសដំំបូូន្មាា�នវេេជ្ជជសាាស្ត្រ�រ និិងកាារធ្វើ�ើ�រោ�ោគវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់អ្ននកជំំនាាញបាានឡើ�ើយ។

កាារធ្វីី�តេ�ស្តត

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី 7 ខែ�មេ�សាា CVS Health បាានបើ�ើកដំំណើ�ើរកាារកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរហ័័សមួួយនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅចំំណតឡាាន
នៃ�រោ�ោងភាាពយន្តត Showcase Cinema ។ កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនេះ�ះអនុុញ្ញាា�តឱ្យយបើ�ើកឡាានឆ្លលងកាាត់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�� និិងផ្តតល់់លទ្ធធផលភ្លាា�មៗនៅ�ៅនឹឹង
កន្លែ�ែងសម្រា�ាប់់អ្ននកជំំងឺឺក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល 15 នាាទីីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។ កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនេះ�ះបើ�ើកដំំណើ�ើរកាារពីីម៉ោ�ោ�ង 9ព្រឹ�ឹកដល់់5ល្ងាា�ច សំំរាាប់់
ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ដល់់ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ម៉ោ�ោ�ង10ព្រឹ�ឹក ដល់់4ល្ងាា�ចសំំរាាប់់ថ្ងៃ�ៃសៅ�ៅរ៍៍ និិង 10ព្រឹ�ឹក ដល់់3ល្ងាា�ច សំំរាាប់់ថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយ។ បុុគ្គគលដែ�លចង់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតត្រូ�ូវ
តម្រូ�ូវអោ�ោយចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ជាាមុុននៅ�ៅលើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់ CVS Minute Clinic ។បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ��ទេ� ចំំពោះ�ះ�បុុគ្គគលណាាដែ�លកំំពុុងបង្ហាា�ញរោ�ោគសញ្ញាា�
ហើ�ើយជឿ�ឿជាាក់់ថាាពួួកគេ�ត្រូ�ូវកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត គួួរតែ�ទាាក់់ទងគ្រូ�ូពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំ�ខ្លួួ�ន (primary care physician - PC) របស់់ពួួកគេ�ដែ�លនឹឹងធ្វើ�ើ�កាារ
វាាយតម្លៃ�ៃ និិងចេ�ញបញ្ជាា�រឲ្យយមាានកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតសម្រា�ាប់់បុុគ្គគលនោះ�ះ�ក្នុុ�ងករណីីសមស្រ�ប។ បុុគ្គគលដែ�លមិិនមាានគ្រូ�ូពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំ�ខ្លួួ�ន (PCP)
អាាចទាាក់់ទង Lowell Community Health Center (មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុខភាាពសហគមន៍៍ក្រុ�ុងឡូូវែែល)ដែ�លបាានបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធធមួួយដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយ
អ្ននកជំំងឺឺ និិងកំំណត់់ថាាតើ�ើបុុគ្គគលនោះ�ះ�ចាំំ�បាាច់់តូ្រ�រវកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតឬអត់់។ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដែ�លបង្ហាា�ញរោ�ោគសញ្ញាា�នៃ�មេ�រោ�ោគកូូរ៉ូូ�ណាា គួួរតែ�នៅ�ៅ
ដាាច់់ដោ�ោយឡែ�កពីីគេ�រហូូតដល់់ដំំណើ�ើរកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនេះ�ះចប់់សព្វវគ្រ�ប់់ ហើ�ើយមិិនគួួរចាាកចេ�ញពីីផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ�រហូូតដល់់កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតបង្ហាា�ញ
លទ្ធធផលអវិិជ្ជជមាាន។

កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយករណីី និិងកាារតាាមដាានរកអ្ននកដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ជាាមួួយអ្ននកជំំងឺឺ

មន្ទីី�រសុុខាាភិិបាាលក្រុ�ុងទទួួលបាានពត៌៌មាានសំំខាាន់់ៗ ពីីអ្ននករស់់នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលទាំំ�ងអស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតវិិជ្ជជមាានCOVID-19។
គិិលាានុុបដ្ឋាា�យិិកាាសុុខភាាពសាាធាារណៈៈទំំនាាក់់ទំំនងផ្ទាា�ល់់ទៅ�ៅអ្ននកជំំងឺឺនីីមួួយៗ ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ាប់់ពួួកគេ�ពីីតម្រូ�ូវកាារនៃ�កាារស់់នៅ�ៅដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក
មួួយរយៈៈ និិងតាាមដាានរកមនុុស្សសទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លពួួកគេ�បាានប៉ះះ�ពាាល់់ជាាមួួយ។ តាាមរយៈៈដំំណើ�ើរកាារមួួយដែ�លគេ�ស្គាា�ល់់ថាាជាាកាារ
តាាមដាានរកអ្ននកដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ជាាមួួយអ្ននកជំំងឺឺ ( Contact Tracing) បុុគ្គគលិិកនាាយកដ្ឋាា�នធ្វើ�ើ�កាារទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយអ្ននកទាំំ�ងអស់់ដែ�លបាានរក
ឃើ�ើញថាាបាានប៉ះះ�ពាាល់់ផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយអ្ននកជំំងឺឺ និិងណែ�នាំំ�ពួួកគេ�អំំពីីវិិធាានកាារដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តាាម ដោ�ោយសាារកាារប៉ះះ�ពាាល់់របស់់ពួួកគេ�នឹឹងវីីរុុស។
កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានគាំំ�ទ្រ�បន្ថែ�ែម ដោ�ោយកិិច្ចចសហកាារណ៍៍រវាាងរដ្ឋឋបាាលលោ�ោក Baker និិងអង្គគកាារ Partner in Health កាាលពីី
ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ។ កាារតាាមដាានរកអ្ននកដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ជាាមួួយអ្ននកជំំងឺឺ មាានមុុខងាារសុុខភាាពសាាធាារណៈៈដ៏៏សំំខាាន់់មួួយ ក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាារ
រីីករាាលដាាលនៃ�វីីរុុសនេះ�ះ។ វាាសំំខាាន់់ណាាស់់ដែ�លប្រ�ជាាជនទាំំ�ងអស់់កាារចូូលរួួមសហកាារយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ នៅ�ៅដែ�លគិិលាានុុបដ្ឋាា�យិិកាា
សុុខភាាពសាាធាារណៈៈទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅ។

បទបញ្ជាា�កាាត់់បន្ថថយគ្រោះ��ះ�ហាានិិភ័័យទូូទាំំ�ងរដ្ឋឋ

លោ�ោកអភិិបាាល Baker បាានប្រ�កាាសដាាក់់រដ្ឋឋម៉ាា�សាាឈូូសេ�តក្នុុ�ងភាាពអាាសន្នន នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី10 ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��2020 ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាាពរដ្ឋឋបាាល
ក្នុុ�ងកាារឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងវីីរុុសកូូរ៉ូូ�ណាា។ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី15 ខែ�មិិនាា លោ�ោកអភិិបាាល Baker បាានបញ្ជាា�ឱ្យយបិិទសាាលាារដ្ឋឋ និិងឯកជនទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅរដ្ឋឋ
ម៉ាា�សាាឈូូសេ�ត ដែ�លត្រូ�ូវបន្តតរហូូតដល់់ចប់់ឆ្នាំំ��សិិក្សាានេះ�ះ។ បទបញ្ជាា�នេះ�ះក៏៏រាាប់់បញ្ចូូ�លកន្លែ�ែងថែ�ទាំំ�កុុមាារ ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយបន្តតបិិទរហូូតដល់់
ថ្ងៃ�ៃទីី29 ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��2020។ លោ�ោកអភិិបាាល Baker ក៏៏បាានបញ្ជាា�ឱ្យយបិិទអាាជីីវកម្មមមិិនសំំខាាន់់(Non-Essential)ទាំំ�ងអស់់ ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី ២៤
ខែ�មិិនាា។ រដ្ឋឋបាាលបាានចេ�ញផ្សាាយបញ្ជីី�អាាជីីវកម្មម និិងអង្គគកាារដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាជាាសេ�វាាកម្មមចាំំ�បាាច់់(Essential Services) និិងអាាច
បន្តតដំំណើ�ើរកាារក្នុុ�ងពេ�លមាានវិិបត្តិិ�នេះ�ះ។

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនៃ�សាាលាាក្រុ�ុង

ដើ�ើម្បីី�ជួួយកាាត់់បន្ថថយកាាររីីករាាលដាាលនៃ� COVID-19 និិងដើ�ើម្បីី�កាារពាារសុុខភាាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាាពបុុគ្គគលិិកទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល, សាាលាាក្រុ�ុង ក៏៏ដូូចជាា
អគាារក្រុ�ុងទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានបិិទជាាសាាធាារណៈៈចាាប់់តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ៃទីី16 ខែ�មិិនាា ឆ្នាំំ��2020 ហើ�ើយនឹឹងបន្តតបិិទរហូូតដល់់មាានសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង
បន្ថែ�ែម។ នេះ�ះរួួមមាាន បណ្ណាា�ល័័យ Pollard Memorial Library។ បុុគ្គគលិិកទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលចាំំ�បាាច់់មួួយចំំនួួននៅ�ៅតែ�បំំពេ�ញកាារងាាររបស់់ពួួកគេ�
ហើ�ើយបុុគ្គគលិិកមិិនចាំំ�បាាច់់ ( Non-Essential Employees) ត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឲ្យយធ្វើ�ើ�កាារពីីផ្ទះះ�។ ប្រ�ជាាជន និិងបុុគ្គគលណាាដែ�លត្រូ�ូវកាារសេ�វាាកម្មម ឬ
កាារចូូលរួួមពីីទីីក្រុ�ុង អាាចទទួួលបាានសេ�វាាកម្មមពីីចម្ងាា�យតាាមអ៊ិិ�នធឺឺរណេ�ត, តាាមទូូរស័័ព្ទទ, ឬតាាមកាារផ្ញើ�ើ�សំំបុុត្រ�។ ទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅ 978-674-4400
សំំរាាប់់ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម។

ទីីកន្លែ�ែងសាាធាារណៈៈនៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

កន្លែ�ែងក្មេ�េងលេ�ងសាាធាារណៈៈទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបិិទជាាសាាធាារណៈៈ។ កន្លែ�ែងលេ�ងល្បែ�ែងកំំសាាន្តតនាានាានៅ�ៅក្នុុ�ងឧទ្យាានសាាធាារណៈៈត្រូ�ូវបិិទ ដែ�ល
ក្នុុ�ងនោះ�ះ�រួួមមាាន៖ តាារាាងបាាល់់បោះ�ះ� តាារាាងវាាយថេ�នីីស និិងតាារាាងបាាល់់ទះះ។ សួួនឧទ្យាានទាំំ�ងឡាាយបន្តតបើ�ើកបាានសម្រា�ាប់់តែ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ដែ�លមិិនបង្កកឲ្យយមាានភាាពកកកុុញ ឬជួួបជុំំ�គ្នាា�ច្រើ�ើ�ន ដូូចជាាកាារត់់ និិងកាារដើ�ើរហាាត់់ប្រា�ាណ ជាាដើ�ើម។ នាាយកដ្ឋាា�នអភិិរក្សស និិងលំំហែ�កំំសាាន្តត
ថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋ The State Department of Conservation and Recreation បាានបិិទចំំណតឡាានសាាធាារណៈៈនៅ�ៅ Lowell Heritage State Park ។

កាារពាារខ្លួួ�នអ្ននក និិងជួួយបញ្ឈឈប់់កាារឆ្លលងរាាលដាាល

វិិធីីដែ�លមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពបំំផុុតដើ�ើម្បីី�រក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាាពក្នុុ�ងពេ�លមាានជំំងឺឺរាាតត្បាាតផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�មនេះ�ះ គឺឺត្រូ�ូវកាាត់់បន្ថថយឱកាាសដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយ
ផ្ទាា�ល់់ ឬប្រ�យ៉ោ�ោ�លជាាមួួយនឹឹងជំំងឺឺនេះ�ះ។ នោះ�ះ�មាានន័័យថាា ត្រូ�ូវនៅ�ៅផ្ទះះ�គ្រ�ប់់ពេ�ល ហើ�ើយកាាត់់បន្ថថយទំំនាាក់់ទំំនងផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយបុុគ្គគលដទៃ�
ក្រៅ��ៅពីីក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារអ្ននក។ អនុុសាាសន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀតពីី CDC និិងអាាជ្ញាា�ធរសុុខាាភិិបាាលនាានាារួួមមាាន៖
•	លាាងដៃ�របស់់អ្ននកឲ្យយបាានញឹឹកញាាប់់ជាាមួួយសាាប៊ូូ� និិងទឹឹកយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់២០វិិនាាទីី

•	នៅ�ៅពេ�លដែ�លមិិនមាានសាាប៊ូូ� និិងទឹឹក អ្ននកអាាចជំំនួួសដោ�ោយកាារប្រើ�ើ�ទឹឹកជែ�លសំំលាាប់់មេ�រោ�ោគ ដែ�លមាានជាាតិិអាាល់់កុុល		
យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ 60%
•	ជៀ�ៀសវាាងប៉ះះ�ពាាល់់ភ្នែ�ែក ច្រ�មុះះ� និិងមាាត់់របស់់អ្ននកជាាមួួយដៃ�ដែ�លមិិនបាានលាាងសម្អាា�ត
•
•

ពាាក់់ម៉ាា�ស ឬរបាំំ�ងគ្រ�បមុុខ នៅ�ៅពេ�លចេ�ញទៅ�ៅក្រៅ��ៅផ្ទះះ�

សម្អាា�ត និិងសម្លាា�ប់់មេ�រោ�ោគរាាល់់វត្ថុុ� និិងផ្ទៃ�ៃនាានាា ដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ញឹឹកញាាប់់

•	ជៀ�ៀសវាាងទំំនាាក់់ទំំនងផ្ទាា�ល់់ជាាមួួយអ្ននកដែ�លឈឺឺ
•	ត្រូ�ូវនៅ�ៅផ្ទះះ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកឈឺឺ

ពត៌៌មាានបន្ថែ�ែម

ពលរដ្ឋឋទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានសំំនួួរ ឬកាារព្រួ�ួយបាារម្ភភទាាក់់ទងនឹឹងជំំងឺឺផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�មនេះ�ះ ត្រូ�ូវលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅកាាន់់មណ្ឌឌលប្រ�តិិបត្តិិ�
កាារសង្រ្គោះ��ះ��បន្ទាា�ន់់ នៃ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល (The city of Lowell’s Emergency Operation Center) ផ្ទាា�ល់់តាាមរយៈៈលេ�ខទូូរស័័ព្ទទ 978-674-4052
ដែ�លមាានបុុគ្គគលិិកប្រ�ចាំំ�កាារពីីថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ដល់់ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ម៉ោ�ោ�ង 8:30 ព្រឹ�ឹកដល់់ 4:30 ល្ងាា�ច ឬទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅលេ�ខ 2-1-1 ដែ�លជាាខ្សែ�ែទូូរស័័ព្ទទ
ថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋ។ អ្ននករស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរដ្ឋឋម៉ាា�សាាឈូូសេ�តទាំំ�ងអស់់ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានពត៌៌មាានទាាន់់ហេ�តុុកាារណ៍៍ពីីថ្នាា�ក់់រដ្ឋឋ
ដោ�ោយផ្ញើ�ើ�ពាាក្យយ COVIDMA ទៅ�ៅលេ�ខ 888-777 ។
សំំរាាប់់ពត៌៌មាានកូូវីីដ19 ជាាភាាសាាខ្មែ�ែរ សូូមចូូលទៅ�ៅកាាន់់៖ https://www.cmaalowell.org/wp/covid-19-resources/

