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ៃថ� ទី16 ែខេម� ��ំ2021
េឆ� ើយតប៖ �រេ្រកើនរ�ឭកពី�រ�រ�រជំងឺ COVID-19

សិស�នុសិស្ស ្រគ� �រ និងបុគ�លិក� ំងអស់�ទី�ប់�ន
រ �ក�យ��ំង�ស់ែដល�នជួ បសិស�នុសិស្ស េ�ក្រគ�-អ� ក្រគ� និងបុគ�លិក�េ្រចើន�ក់ែដលនឹង្រត�វ វ �ល
្រតឡប់មក�ន់��ក់េរៀនវ �ញ។ ��េរៀននិង��ក់ដឹក�ំរបស់អ�ក �ននិងកំពុងេធ� ើ�រ�រ�៉ងម�ញឹក
ក��ង�រេរៀបចំទីកែន� ងេដើម្បីទទួ ល��គមន៍អ�ក� ំងអស់��ក��ង�រ វ �ល្រតលប់មក�ន់ប រ �េវណ��េរៀនវ �ញ។
ចំនួនករណីឆ�ងជំងឺែដល�ន�ប់�ក់ទងនឹង��េរៀន �នក្រមិត�បគួ រឲ្យកត់ស��ល់ ប៉ុែន� ករណីឆ�ង
ជំងឺេ�ែតេកើត�ន។ ដូ េច� ះេហើយេទើបេយើងចង់ែចករ� ែលក�រេ្រកើនរ�ឭកសំ�ន់ៗមួ យចំនួន។
សូម��ក់េ�ផ�ះ េបើសិន�អ� ក�នជំងឺ
�រ�ម�ន�រប៉ះ�ល់នង
ឹ ជំងឺេ� Snohomish Health District កំពុងែត�ប់េផ� ើមរកេឃើញ�នករណីអ�កឆ� ង
ជំងឺ�េ្រចើនែដល�នចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍កី� េធ� ើ�រ ឬជួ បជុ�
ំ � េពលែដលខ� �នកំពុងេចញេ�គស��។
អ� កខ� ះ�ន�ន��រៈេ��ខ� �នឬក� ក ចំែណកអ� កខ� ះេទៀត�នគិត�ពួ កេគ្រ�ន់ែតកំពុង
្រប�ំងនឹង្របតិកម� ��ក់សុីប៉ុេ�
� ះ។ ្របសិនេបើអ�កឬសិស្សរបស់អ�កមិន្រស� លខ� �ន សូ ម��ក់េ�ផ� ះរហូ តដល់
េ�គស���នធូ រេស្បើយ។
ទទួ ល�រេធ� ើេតស�
គួ រឲ្យេ�ក��យ ពួ កេយើង�នទទួ លរ�យ�រណ៍មក� �នឪពុក��យឬមិត�ភក� ខ
ិ � ះ ជំរុញ
មិនឲ្យបុគ�ល� ំងេ�ះេ�ទទួ ល�រេធ� ើេតស� េទ េដើម្បីេគចេវសពីរយៈេពលៃន�រ�ក់ឲ្យេ��ច់េ�យែឡក ឬ�រ
េធ� ើច��ឡីស័ក។ ពួ កេយើងប��ក់េហើយប��ក់� �រេធ� ើេតស� �រស� ិតេ��ច់េ�យែឡកៃនករណីរអ� កឆ� ងជំងឺ
និង�រេធ� ើច��ឡីស័កអ� កែដលប៉ះ�ល់នឹងជំងឺ គឺពិត��ន�រៈសំ�ន់��ំង�ស់េ�ក��ង�រ្របយុទ�្រប�ំង
នឹង វ �រុសេនះ។ ពួ កេយើងមិន�ច��ំង�រឆ� ងជំងឺ ឬ�រ�រអ� កដៃទមិនឲ្យឆ� ងជំងឺេនះ�នេឡើយ។
េ�គស��ជំងឺ COVID រ ួម�នេ�គស��មួ យចំនួនក��ងចំេ�មេ�គស��ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
• ្រគ �នេ��
• ឈឺ�ច់ដុំ ឬឈឺេពញ�ង�យ
• ្រពឺរ�រ
• ឈឺក�ល
• ក� ក
• ឈឺបំពង់ក
• ពិ�កដកដេង� ើម
• េហៀរសំេ�រ ឬតឹង្រចមុះ
• អស់ក��ំង
• �រែលងដឹងក� ិនឬរស�តិែដលេទើបេកើត�នថ� ីៗ
្របសិនេបើេចញេ�គស�� េ�ះ��ន�ក់ឬមិន�ន�ក់��ក�ំងក៏េ�យ សូ មែស� ងរក�រេធ� ើេតស� �មរយៈ
អ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់អ�ក គ� ីនិក ឬឱសថ��ន ឬជួ បពិេ្រ�ះ�មួ យពួ កេយើង�មរយៈ
www.snohd.org/testing. អ� កែដលមិន�ន្របព័ន�អុន
ី េធើណិត ឬ្រត�វ�រជំនួយ�� �ច�ក់ទងេ�
�ន់ែផ� កទំ�ក់ទំនងេស�របស់ Health District �មរយៈេលខ 425.339.5278 េដើម្បីកំណត់េពល
�ត់ជួបេធ� ើេតស� ។ ែផ� កទំ�ក់ទំនងេស� េបើកដំេណើរ�រពីេ�៉ង 8:30 ្រពឹករហូ តដល់េ�៉ង 4:30 រេសៀល
ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក។ អ� កែដលេធ� �
ើ រេ�ទូ រសព� េ្រ�េ�៉ងេធ� �
ើ រឬៃថ� ចុងស��ហ៍ �ចេផ�ើ�រ��េំ ផ�ើ
ែដលនឹងទទួ ល�ន�រេឆ� យ
ើ តបេ�ៃថ� េធ� �
ើ រប��ប់។
អ� កគួ រែតេ�ផ� ះនិងេ���យពីអ�កដៃទរហូ តដល់េពលទទួ ល�នលទ� ផល ឬេ�ទទួ ល�រែថ� ំេវជ� ��ស�
្របសិនេបើ��
ំ ច់។
�រស�ិតេ��ច់េ�យែឡក និង�រេធ� ច
ើ ��ឡីស័ក
្របសិនេបើនរ���ក់ទទួ លដំណឹង�ពួ កេគ�ប៉ះ�ល់ជិតស� ិទ� និង�ំ�ច់្រត�វេធ� ច
ើ ��ឡីស័ក
ពួ កេគគួ រែតែស� ងរក�រេធ� ើេតស� ក��ងអំឡ
� ងេពលពី 3 េ� 5ៃថ� េ្រ�យ�រប៉ះ�ល់ចុងេ្រ�យ។ ប៉ុែន� និេ�ជក
និង/ឬ ��េរៀន ្រត�វែតបំេពញ�មេថរេវ�ៃន�រេធ� ើច��ឡីស័ករបស់បុគ�ល���ក់ ដូ ច�នកំណត់េ�យ
ែផ� កសុខ�ព��រណៈ េ�យមិនគិតពីលទ� ផលេធ� េើ តស� េ�ះេទ។
3020 Rucker Avenue, Suite 306  Everett, WA 98201-3900  េលខទូ រសព� ៖ 425.339.5210  ទូ រ�រ៖ 425.339.5263
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ពួ កេយើងក៏ទទួ ល�នសំេណើពីសិស�នុសិស្សនិងឪពុក��យផងែដរេ�ក��ង�រត��ចំេ�ះ
�រេធ� ើច��ឡីស័កឬ�រយល់្រចឡំរបស់ពួកេគេ�យ�រែតគ� ីនិកឬអ� កផ� ល់េស�្រ�ប់ពួកេគ� ពួ កេគពុេំ ឃើញ
�នជំងឺអ�ីេទ។ �រេធ� ើេតស� ្រ�ន់ែត��រប��ញពីលទ� ផលពីអំឡ
� ងេពលេ�ះប៉ុេ�
� ះ
ប៉ុែន� �រ្រ�វ្រ�វ�នប��ញ� �រឆ� ង�ចេកើត�នេលើសពី 14ៃថ� េ្រ�យពី�នប៉ះ�ល់។ េហតុដូេច� ះេហើយ
េទើប�ំ�ច់្រត�វេធ� ើច��ឡីស័កឲ្យ្រគប់ចន
ំ ួ នៃថ� ែដលេមេ�គកេកើតេឡើង។
ទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង
េតើ�នករណីេលើកែលងចំេ�ះលក� ខណ�ត្រម�វក��ង�រេធ� ើច��ឡីស័កស្រ�ប់អ�កែដល�នប៉ះ�ល់េ�នឹងជំងឺ
COVID-19 ែដរឬេទ? គឺ�រទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ង
ំ ្រគប់ចំនួន។
បុគ�លែដល�នទទួ ល�រ��ក់�ំងចុងេ្រ�យរយៈេពលពីរស��ហ៍េហើយ មិន�ំ�ច់េធ� ើច��ឡីស័កេ�ផ� ះេ�ះេទ
្របសិនេបើពួកេគមិន�នេ�គស��អ� ីេ�ះេទ។
��រេ្រកើនរ�ឭក េ��នវ �ធី�េ្រចើនក��ង�រែស� ងរក�រ�ត់ជួបេដើម្បីទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ំង៖
• ព័ត៌�នអំពីទី�ំងចុះេ��ះ�ក់��ក់�ំងធំទូ�យរបស់ Snohomish County Vaccine
Taskforce (្រក �ម�រ�រ�ក់��ក់�ំងរបស់េ�នធី Snohomish) ្រត�វ�នផ� ល�
់ មរយៈ
http://bit.ly/snocovaccine។
• Washington State Department of Health (មន� ីរសុ�ភិ�លរដ� ��សុីនេ�ន) �នេធ� ើបច��ប្បន� �ព
ទំព័រទី�ំង�ក់��ក់�ំងរបស់ពួកេគ�មរយៈ https://vaccinelocator.doh.wa.gov
ែដលអនុ��តឲ្យ្រប�ជនែស� ងរកេ�យេ្របើ ZIP កូ ដរបស់ពួកេគ។
• ស្រ�ប់��ង�ំង្រស �ងៃនទី�ំងកម� វ �ធី Federal Retail Pharmacy Program សូ មចូ លេ��ន់
www.vaccinefinder.org។ កម� វ �ធី Vaccine Finder ្រត�វ�នដំេណើរ�រេ�យរ��ភិ�លសហព័ន�។
�ន�រេ្រកើនរ�ឭកសំ�ន់ៗមួ យចំនួន េ�េពលផ�ល�
់ រ�ក់��ក់�ំងេ�ដល់អនីតិជន៖
• Pfizer-BioNTech គឺ���ក់�ំងជំងឺ COVID-19 ែតមួ យគត់ែដលទទួ ល�ន�រអនុ��តស្រ�ប់
អ� កែដល�ន�យុ 16��េំ ឡើងេ�។ Moderna និង Johnson & Johnson �នទទួ ល�រអនុ��ត
ស្រ�ប់អ�កែដល�ន�យុ 18��ំេឡើងេ�េ�េពលេនះ។ សូ មេធ� ើ�រេផ��ង��ត់�េតើ្របេភទ
��ក់�ំង�មួ យែដល�នេ�ទី�ំងេ�ះ មុនេពលេធ� ើ�រ�ត់ជួប។
• អ� កែដល�ន�យុ 16 ឬ 17��ំ �ចនឹង�ំ�ច់្រត�វ�ន�រយល់្រពមពីឪពុក��យឬ��ព��ល
េដើម្បីទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ំង។ អ� កផ� ល់េស��ច�នលក� ខណ�ត្រម�វខុសៗ��ស្រ�ប់�រេរៀបចំ
ឯក�រយល់្រពម ដូ ចេនះ សូ មេធ� ើ�រេ�ទូ រសព� េ��មុនេដើម្បីដឹង�េតើ�ន្រត�វ�រអ� ីខ�ះ។
• សូមកុំែស�ករក ឬេធ� �
ើ រ�ត់ជួបស្រ�ប់អនីតជ
ិ នែដលមិន�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�ន។
ស្រ�ប់ទី�ំង�ក់��ក់�ង
ំ ធំទូ�យែដលដំេណើរ�រេ�យ Snohomish County Vaccine Taskforce អ� កែដល
�ន�យុ 16��ំេឡើងេ��ចទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ំងេ�យ�ន�រអនុ��តពីឪពុក��យឬ��ព��ល
ស្រ�ប់��ក់�ំង Pfizer។ ឪពុក��យែដល�មនុស្សេពញវ �យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់ ្រត�វែតអមដំេណើរ�មួ យ
អ� កែដល�ន�យុេ្រ�ម 18��ំ េ��ន់កែន� ង�ត់ជួបទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង
េដើ ម្បី ចុះហត� េល�អនុ��តេ�នឹ ងកែន� ង។ ពួ កេគគួ រែត�ន់ ឯក�រប��ក់អត� ស��ណ
េដើ ម្បីប��ញពី ភ័ស���ងប��ក់�យុរបស់អនីតិជន ដូ ច�ប័ណ�េបើកបរ ឬសំបុ្រតកំេណើត�េដើម។
��ក់�ំងស្រ�ប់កុ�រតូ ចៗ កំពុងែតស� ិតក��ង�រ�កល្បង។ ព័ត៌�ន� ំងអស់េនះគឺ�ព័ត៌�នដ៏គួរឲ្យ រ �ក�យ
និងផ� ល់នូវក� ីសង្ឃឹម���ំង ប៉ុែន� ក៏��នន័យ� េយើងេ�ែត្រត�វ�រេពលេវ��េ្រចើនែខេទៀត ទ្រ�ំ
ែត�ន��ក់�ំង�នផ� លជ
់ ូ នដល់មនុស្ស្រគប់វ �យ។ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង
ផ� ល់�រ�ក់��ក់�ំងប��ន់ជូនដល់មនុស្សេពញវ �យ� ំងអស់េ�ក��ង្របេទស េ�ែត��ទិ�ពចម្បង
របស់ពួកេយើង។
រហូ ត�ល់ែត��ក់�ំងស្រ�ប់កុ�រ�យុ 15��ំចុះេ្រ�ម ្រត�វ�នអនុ��តឲ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យ FDA ពុំេ�ះេទ យុវ
ជន ្រក �ម្រគ��រ និងបុគ�លក
ិ �ំ�ច្រត�វ��� �ល់ វ ��ន�រ�រ�រ�ំងអស់របស់ែផ� កសុខ�ព��រណៈ
្រត�វ�នអនុវត� �ម�ន�៉ង��ប់ខ� �ន។ េនះ�នន័យ�្រត�វ�ន�រ�ក់ក្រមិតចំេ�ះ�រជួ បជុំ �រ�ក់�៉ស់
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Snohomish Health District
លិខិតេផ�ើេ���េរៀន - �រេ្រកើនរ�ឭកពី�រ�រ�រជំងឺ COVID
ៃថ�ទី16 ែខេម� ��ំ2021

និង�ររក�គ��តពីអ�កែដលពួ កេគមិនរស់េ��មួ យ្រគប់េពល និង�រ�ងៃដ ឬ�រេ្របើ្រ�ស់ទឹក�ងៃដឲ្យ
�នញឹក�ប់។

េ�យេសចក� េី �រព�ប់�ន
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