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្របធាᙘនបទ៖ ការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពអំពីវរ� ុសកូរ�ូណោស្រមាប់បុគ�ល និង្រគសា
� រ
ជូនចំេពាះសហគមន៍ DDS៖
េរឿងរោ�វជោេ្រចើនបានេកើតេឡើងក��ងរយៈប៉ុនោ�នសបា�ហ៍ចាប់តាំងពីការេផ�ើសារចុងេ្រកាយរបស់ខ�ំ។
ខ��ំសូមផ�ល់ព័ត៌មានបច��ប្បន�ភាពអំពីការេឆ�ើយតបរបស់្រកសួងេសវោអភិវឌ្ឍ (DDS)
ចំេពាះជម�ឺCOVID-19 គិត្រតឹមៃថ�ស្រុ ក ទី 22 ែខឧសភា។

តាម្រក�មអ�កជំនោញបានព្យោករណ៍ថោរដ� Massachusetts

មានការេកើនេឡើងនូវករណីវ�ជ�មានៃនជំងឺ COVID-19។
េយើងបានជួប្របទះនូវការេកើនេឡើង្រគប់កម�វ�ធីរបស់េយើងេហើយេយើងបានចូលរួមកាន់ទុក�ចំ

េពាះការបាត់បង់ជីវ�តមនុស្សេនៅក��ងសហគមន៍របស់េយើង - បុគ�លែដលេយើងបេ្រមើ
មិត�រួមការងោរ សហការ� មិត�ភ័ក�ិ និង្រគ�សារនោនោ។
ឥឡ�វបនោ�ប់ពីរយៈេពលជោងពីរែខៃនការសា� ក់េនៅក��ងផ�ះ
និងវ�ធានការការពារដ៏តឹងរុ�ងដូចជោការរ�តត្បិតេលើការេទៅសួរសុខទុក�ទាំងអស់
េយើងកំពុងចាប់េផ�ើមកាត់បន�យអ្រតាឆ�ងថ�ី។
ចំនួនករណីវ�ជ�មានថ�ីែដលបានរកេឃើញរោល់ៃថ�កំពុងចាប់េផ�ើមថយចុះ
ពីេ្រពាះេយើងបន�រក្សោគមា�តសុវត�ិភាពសង�ម និងបេង�ើនលទ�ភាព
និងកិច�ខិតខំរបស់េយើងក��ងការេធ�ើេតស�។ តាមរយៈការចូលរួមរក្សោគមា�តពីគា�
និងចាត់វ�ធានការការពារ េយើងទាំងអស់គា�បានជួយសេ�ងោ�ះជីវ�តមនុស្ស។
េយើង្រត�វែតបន�ការ្រប�ង្របយ័ត�េទៀតេនៅេពលែដលេយើងឈានេទៅរកភាព្រប្រកតីេឡើងវ�ញ។
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ខ�មា拠�ំ នការចា拠ប់ឣរម�ណ៍យោ៉ងខោ�ំងចំេពា拠ះសមត�ភា艀ពរបស់អ�កេចះេ្របើ្របា拠ស់ធនធា艀ន
និងតស៊ូក�ង្រគាលំបាកេនះ។ ខ�បា豀�ំ នសា� ប់េរឿងរោ�វដ៏អសា� រ្យរបស់្រក�ម្រគ�សារែដលរកេឃើញវ�ធីថ�ី
េដើម្បីភា豠�ប់ទំនោក់ទំនងពីចមា掠�យ
និងបុគ�លិកេធ�ើការេលចេធា�ក��ងអំឡ�ងេពលមានវ�បត�ិសខុ ភាពសារណៈេនះ។
េយើងបានេឃើញសកម�ភាពទាំងធំ និងតូចៃនការៃច�្របឌិតថ�ី ការេប�ជោ�ចិត�
និងេមតា�ធម៌េនៅក��ងសហគមន៍របស់េយើងជោេរៀងរោល់ៃថ�។
េនៅេពលែដលរដ� Massachusetts
និង្របេទសជោតិសម�ឹងេឆា�ះេទៅរកការេបើកដំេណើរេឡើងវ�ញជោបេណ� ើរៗ

និងេដោយ្របយ័ត�្របែយងបំផុត ឣទិភាពរបស់េយើងេនៅ DDS គឺសុខភាព
និងសុវត�ិភាពរបស់បុគ�លែដលេយើងបេ្រមើ និងបុគ�លិករបស់េយើង។
េយើងនឹងបន�េផោ�តេលើកតា�ចម្បងបី េដើម្បីរក្សោសុវត�ិភា먨ពជូន្របជោពលរដ�គឺ៖

ការការពា귐របងោ�រជម�ឺឆ�ង ឧបករណ៍ការពារខ��ន (PPE) និងការេធ�ើេតស�។
ខ��ំដឹងថោ មានក�ីបារម� និងចម�ល់ជោេ្រចើនជុំវ�ញការេបើកដំេណើរការេឡើងវ�ញ។ កា땸រេទៅសួរសុខទុក�
កម�វ�ធី្របចាំៃថ� និងកា끐រងោរ និងការដឹកជ���នគឺជោប�� ឣទិភា찀ពែដលេយើងពិចា깐រណោ។
េនៅេពលេយើងសម�ឹងេមើលការេបើកដំេណើរការេឡើងវ�ញ េយើងេប�ជោ�េធ�ើឱ្យដំេណើរការេនះរលូន
និងមា묈នសុវត�ភា묈ិ ពបំផុតតា묈មែដលឣចេធ�ើេទៅបា묈ន។
េនះមានន័យថោេធ�ើការសេ្រមចចិត�េដោយែផ�កេលើទិន�នយ័
និងេធ�ើតាមេសចក�ីែណនោំថ�ីៗចុងេ្រកាយរបស់្រក�មអ�កជំនោញសុខភាពសារណៈ។
ខណៈេពលែដលេយើងមិនមានចេម�ើយទាំងអស់េនៅៃថ�េនះ េយើងទន�ឹងរងចាំសា�ប់េយោបល់
និងមតិតបរបស់អ�ក។
DDS
កំពុងេធ�ើការយោ៉ ងសកម�ជោមួយ្រក�មអ�កជំនោញសុខភាពសារណៈទទួលបន��កែផ�កពិធីសារៃន
កា씰រេទៅសួរសុខទុក�្របកបេដោយសុវត�ិភា씰ព ែដលនឹងេធ�ឱើ ្យអ�ក មនុស្សជោទី្រសឡោញ់របស់អ�ក
និងអ�កេមើលែថរបស់ពួកេគមាꯘនសុវត�ភា끐ិ ព។
េយើងនឹងផ្សោយជូនព័ត៌មានថ�ីៗទាក់ទងនឹងពិធសា
ី រៃនការេទៅសួរសុខទក�នោេពលបច��ប្បន�េនះ
ឲ្យបា쓰នឆាꧨប់តាꧨមែដលេយើងឣចេធ�ើបា쓰ន។
េលើសពីេនះេទៀត េយើងកំពុងេធ�ើការជោមួយសហគមន៍អ�កផ�ល់េសវោរបស់េយើង
េដើម្បីេរៀបចំែផនការេឆា쉸�ះេទៅមុខស្រមាប់កម�វ�ធី្របចាំៃថ� និងេសវោដឹកជ���ន។
េយើងនឹងបន�រក្សោទំនោក់ទំនងនិងជូនដំណឹងដល់អ�កេនៅេពលែដលមានការវ�វឌ្ឍថ�ីៃនែផនការ
េនះ។
ក��ងេពលទន�ឹមេនះផងែដរ េយើងចង់សា�ប់េយោបល់របស់អ�ក។
សូមជ្រមាបេយើងឲ្យដឹងពីវ�ធីសំខោន់បំផុតែដលអ�ីៗទាំងអស់េនះមានឥទ�ិពលេលើអក�
និងអ�ីែដលអ�កចង់េឃើញពីេយើង។

េនៅេពលែដលេយើងេធ�ើការក��ងអំឡ�ងការឆ�ងរោលដោលៃនះជម�ឺរោតត្បាតេនះ — ជោនិច�កាល —
សូមេមតា뉘�ទាក់ទង និងផ�ល់មតិតបមកេយើងវ�ញ តាមរយៈេគហទំព័ររបស់េយើង
ឬែចករ�ែលកគំនិតជោមួយអ�កស្រមបស្រម�លេសវោរបស់អ�ក។
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ការ�យោល័យ្របចា箠ំតំបន់របស់អ�កគឺេនៅទីេនះ
េដើម្បីគា箠ំ្រទអ�កេហើយនឹងបន�ទា箠ក់ទងអ�កេដើម្បធា箠ី នោថោមនុស្សជោទី្រសឡោញ់របស់អ�កកំពុងទទួល
បាꨨនេសវោ េហើយបានេដោះ្រសា손យនូវត្រម�វការរបស់អ�កទាំងពីរ។
េយើងនឹងេធ�ើបច��ប្បន�ភា손ពេលើ េគហទំព័រ DDS
និងបណោ�ញទំនោក់ទំនងសង�មេនៅេពលេយើងមានព័ត៌មានថ�ី។
សូមេមើលខោងេ្រកាមចំេពាះការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពបែន�មេទៀតអំពីចេម�ើយតបរបស់ DDS
ចំេពាꧨះ◌ះជម�ឺ COVID-19។
សូមអរគុណ
Jane F. Ryder
ស�ងការ
នោយកដោ�នេសវោអភិវឌ្ឍ

ជំនយួ គាំ្រទ្រគសា
� រ

មជ្ឈមណ� លគា싐ំ្រទ្រគ�សារែដលបានផ�ល់មូលនិធេិ ដោយ DDS ែដលបានផ�ល់មូលនិធិេដោយ DDS
បន�ផ�ល់ជំនួយ និងការគាំ្រទដល់្រគ�សា부រេដើម្បីឆ�ងផុតពីវ�បត�ិេនះ
េហើយេនៅទីេនះេដើម្បីផ�ល់កា뷠រគា뉀ំ្រទ និងព័ត៌មានបនោ�ន់អំពីធនធានក��ង្រស�ក។
សូមទា뇀ក់ទងកា뇀រ�យោល័យតំបន់របស់ DDS របស់អក� ្របសិនេបើអ�ក្រត�វកា꧀រជំនួយក��ងការទាក់ទង
ជោមួយមជ្ឈមណ� លជំនួយគាំ្រទ្រក�ម្រគ�សារក��ងមូលដោ�នរបស់អ�ក។

ការេទៅសួរសុខទុក�
េដើម្បីេធ�ើឲ្យមនុស្សជោទី្រសលា뵠ញ់របស់អ�ក និងអ�កេមើលែថរបស់ពួកេគឱ្យមានសុវត�ិភាព
និងមា꧈នសុខភា꧈ពល� ការហា뇀មឃាត់ចំេពាះការេទៅសួរសុខទុក�ផោ�ល់ដល់ផ�ះជោលក�ណៈ្រក�ម
និងកែន�ងសា� ក់េនៅេនៅែតបន�ហាមឃា붨ត់ េលើកែលងែតករណីែថទា붨ំក�ង្រគា붨ឣសន�

ដូចជោដំណោក់កាលៃនជីវ�តចុងេ្រកាយ។ DDS
កំពុងេធ�ើការយោ៉ ងសកម�ជោមួយ្រក�មអ�កជំនោញសុខភាពសារណៈទទួលបន��កែផ�កពិធីសារៃន
ការេទៅសួរសុខទុក�្របកបេដោយសុវត�ិភាពក��ងេគាលបំណងជួយអ�កជួបមនុស្សជោទី្រសឡោញ់របស់
អ�កេដោយរក្សោសុវត�ិភា붨ពទា붨ំងខ��នអ�ក និងមនុស្សជោទី្រសឡោញ់របស់អ�ក
្រពមទាំងអ�កេមើលែថរបស់ពួកេគ។
េយើងនឹងផ្សោយជូនព័ត៌មានថ�ីៗទាក់ទងនឹងពិធសា簐
ី រៃនកាꮘរេទៅសួរសុខទក�នោេពលបច��ប្បន�េនះ
ឲ្យបានឆាប់តាមែដលេយើងឣចេធ�ើបាន។

កា뷠រែណនោំស្រមាប់កម�វធ� លី េំ នៅដោ�ន និងកែន�ងសា� ក់េនៅ

DDS បានេផោ�តេលើការផ�ល់ការែណនោំច្បាស់លាស់ េដើម្បីគាំ្រទដល់កម�វ�ធីលំេនៅដោ�ន
និងទីកែន�ងសា� ក់េនៅេដើម្បីែថទាំឲ្យបានល�បំផុតស្រមាប់បុគ�លែដលេយើងបេ្រមើ។ េ្រកៅពី

ឯកសារែណនោំស្រមាប់ កម�វ�ធីលំេនៅដោ�ន (េធ�ើបច��ប្បនភា쭈� ពចុងេ្រកាយៃថ�ទី 13 ែខេមសា) DDS

ក៏បានេរៀបចំឲ្យមានេសវោពិេ្រគាះ◌ះជម�ឺឆ�ងផងែដរ។ បុគ�លិកេនៅមជ្ឈមណ� ល Hogan Regional
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Center និង Wrentham Developmental Center
ផ�ះជោលក�ណៈ្រក�មែដលេបើកដំេណើរការេដោយរដ�របស់េយើង
និងផ�ះជោលក�ណៈ្រក�មែដលេបើកដំេណើរការេដោយអ�កផ�ល់េសវោបន�ពិេ្រគាះេយោបល់ជោមួយ្រគ�េព
ទ្យជំនោញែផ�កជំងឺឆ�ង េដើម្បីផ�លកា꣘់ រែថទាំ និងធានោថោ
ពិធីសាꭘរ្របតិបតិ�អនុវត�តាមេគាលការណ៍ែណនោំ និងស�ង់ដោររបស់មជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យ

និងបងោ�រជំងឺ (CDC) និង្រកសួងសុខោភិបាលសារណៈៃនរដ� Massachusetts។
លទ�ភាពទទួលបានឧបករណ៍ការពារខ�ន� (PPE)
េយើងកំពុងេធ�ើការសហការជោមួយ DPH និងទីភា�ក់ងោរ្រគប់្រគងេ្រគាះឣសន�ៃនរដ�

Massachusetts (MEMA) េដើម្បីបន�េធ�ើលទ�កម�និងផ�ល់លទ�ភាពទទួលបានឧបករណ៍ការពារខ��ន
PPE និងសមា�រសមា�ត េហើយកម�វ�ធី DDS

មានស��កផ�ត់ផ�ង់្រគប់្រគាន់េដើម្បីេឆ�ើយតបនឹងត្រម�វការ។ ផ�ះ និងមណ� លរបស់ DDS
ែដលេបើកដំេណើរការេដោយរដ� ប���នប��ីសមា�រផ�ត់ផ�ង់បច��ប្បន�

និងត្រម�វការរបស់ពួកេគេរៀងរោល់ពាក់កណោ�លសបា诀�ហ៍ ខណៈេពលែដលអ�កផ�ល់េសវោរបស់ DDS

ឣចេស�ើសុំ PPE បនោ�ន់តាមរយៈ MEMA។
ការេធ�េើ តស�
េយើងកំពុងបន�ផ�ល់ការេធ�ើេតស�ដល់្របជោពលរដ� និងបុគ�លិកេនៅក��ងកម�វ�ធីលំេនៅដោ�នរបស់

DDS ែដលេបើកដំេណើរការេដោយរដ� ឬអ�កផ�ល់េសវោតាមរយៈកិច�សហការជោៃដគូជោមួយ្រក�មហ៊ុន

Fallon Ambulance និង MassHealth។ គិត្រតឹមៃថ�ទី 20 ែខឧសភា Fallon បា簐នចុះេទៅកា簐ន់ទីតា簐ំង
DDS ជោង 1,300 កែន�ង និងបាﮠនេធ�ើេតស�េលើបុគ�ល និងបុគ�លិកជោង 16,000 នោក់។ DDS
និងទីភា�ក់ងោរផ�ល់េសវោរបស់ខ�នក៏បានេរៀបចំការេធ�ើេតស�េដោយៃចដន្យជោង 30
កែន�ងេនៅទូទាʘំងរដ�
េដើម្បីផ�ល់លទ�ភាពកាន់ែតេ្រចើនដល់ការេធ�ើេតស�េលើអ�កែដលេធ�ើការជិតស�ិទ�បំផុត
និងេធ�ើការេ្រចើនបំផុតស្រមាប់បុគ�លែដលេយើងបេ្រមើ។
រហូតមកដល់េពលេនះេយើងបានេធ�ើេតស�េលើបុគ�លិកជោង 4,500

នោក់េនៅទីតាំងេធ�ើេតស�ទាំងេនះ។ DDS ក៏បានបេង�ើត េរឿងរោ�វសង�ម និងប��ី្រត�តពិនិត្យ

(មានទាំងរូបភាព និងសេម�ងេនៅេលើេគហទំព័ររបស់េយើង)
េដើម្បីជួយេរៀបចំជូនបុគ�លេធ�ើេតស�យកវត��សំណោក ឬេទៅេធ�ើេតស�ចល័ត។
ការ�យោល័យ DDS
ការ�យោល័យ្របចាꮠំភូមិតំបន់ និងតំបន់េនៅែតបិទទា
សូមទាក់ទងការ�យោល័យ្របចាំតំបន់របស់អ�កតាមទូរស័ព� ឬអុីែម៉លទាក់ទងនឹងេសវោ
និងការគាំ្រទ េហើយបុគ�លិករបស់េយើងនឹងេឆ�ើយតបសាររបស់អ�ក។

Washington
្របសិនេបើអ�ក ឬនរណោមា�ក់េនៅក��ង្រក�ម្រគ�សាររបស់អក� មានេរោគស�� ឈឺ (្រគ�នេកៅ� ក�ក

ឬពិបាកដកដេង�ើម) ឬប៉ះពាល់ជោសកា�នុពលេទៅនឹងវ�រុស COVID-19
សូមអនុវត�តាមវ�ធានទាំងេនះ៖
• ពិនិត្យរកេរោគស�� របស់អ�កតាមអនឡោញ៖ buoy.com/mass។
• ទាꯘក់ទង្រគ�េពទ្យែថទា딨ំសុខភា딨ពបឋមរបស់អ�ក េហើយអនុវត�តាមការែណនោំរបស់ពួកេគ។
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•

ទាក់ទងែខ្សបណោ�ញទូរសព�ែផ�កេអពីេដមីសា�ស� DPH ៃនរដ� Massachusetts ៖ (617) 9836800.

ស្រមា둸ប់ព័ត៌មា둸នចុងេ្រកា둸យបំផុតស�ីពី COVID-19 សូមទូរស័ពេ� ទៅកា먰ន់េលខ 2-1-1 ឬចូលេមើល
េគហទំព័រ៖ mass.gov/covid19
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គណៈកម�កា붸រការពារជនពិកា먐រ (DPPC)
េដើម្បីរោយកា잠រណ៍ពីការសង្ស័យនូវការបំពានផ��វកាយ ផ��វឣរម�ណ៍ និងផ��វេភទ
ឬការមិនយកចិត�ទុកដោក់េលើមនុស្សែដលមានពិការភាព សូមទាក់ទងែខ្សទូរសព�
ទាន់េហតុការណ៍េពញ 24 េមា៉ងរបស់ DPPC៖
• 1-800-426-9009
• 1-888-822-0350 (TTY)

េរឿងរោ�វបេច�កវ�ទ្យោគាំ្រទ

DDS ចង់បងោ�ញរ�េលចនូវេរឿងរោ�វៃនភាꭸពេជោគជ័យជោមួយបេច�កវ�ទ្យោគាំ្រទ ដូេច�ះអ�កដៃទេផ្សង
េទៀតឣចនឹងេឃើញកា졨រេ្របើ្របា䡨ស់ និងអត�្របេយោជន៍ៃនឧបករណ៍ទា䡨ំងេនះ។ ្របសិនេបើអ�ក
បា좈នេជោគជ័យេដោយសារកា떐រេ្រប្រើ បា좈ស់បេច�កវ�ទ្យោគា좈ំ្រទ ដូចជោេថប�ិត ជំនួយកា䢈រសេម�ង

េវជ�សា�ស�ពីចមា�យ ឬេសវោពីចមា졨�យ សូមឲ្យេយើងដឹង។ ទាក់ទងគា�េនៅេលើ Facebook, Twitter,

និងInstagram @DDSmass េដើម្បីែចករ�ែលកេរឿងរោ�វរបស់អ�ក។
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