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ប្រធាៃរទ៖ ការសធវើរចចុរបៃនភាពអំពីវរី ុសកូរូណាសប្ារ់រុគ្គល ៃិងប្គ្ួសារ
ជូៃចំស ោះសហគ្មៃ៍ DDS៖
សរឿងរវជាសប្ចើៃបាៃសកើតស ើងកនុងរយៈរុនាាៃសបាតហ៍ចារ់តំងពីការស្ញើសារចុងសប្កាយររស់ខញុំ។ ខញុំសូម្តល់ព័តា៌ ៃរចចុរបៃនភាពអំពីការស្លើយតរររស់ប្កសួងសសវាអភិវឌ្ឍ (DDS) ចំស ោះជមងC
ឺ OVID19 គ្ិតប្តឹមនងងសុប្ក ទី 22 ខខឧសភា។
តមប្កុមអនកជំនាញបាៃពាករណ៍ថារដ្ឋ Massachusetts ាៃការសកើៃស ើងៃូវករណីវិជជាៃនៃជំងឺ COVID-19។
សយើងបាៃជួរប្រទោះៃូវការសកើៃស ើងប្គ្រ់កមាវិធីររស់សយើងសហើយសយើងបាៃចូលរួមកាៃ់ទុកខចំស ោះការបាត់រង់ជីវិតមៃុសសសៅកនុងសហគ្មៃ៍ររស់សយើង - រុគ្គលខដ្លសយើងរសប្មើ មិតតរួមការងារ សហការី មិតតភ័កតិ
ៃិងប្គ្ួសារនានា។
ឥ ូវរនាទរ់ពីរយៈសពលជាងពីរខខនៃការសាន ក់សៅកនុង្ទោះ ៃិងវិធាៃការការ រដ្៏តឹងរុ៉ឹងដ្ូចជាការរ៉ឹតតបិតសលើការសៅសួរសុខទុកខទំងអស់ សយើងកំពុងចារ់ស្តើមកាត់រៃថយអប្ត្លងងាី។
ចំៃួៃករណីវិជជាៃងាីខដ្លបាៃរកស ើញរល់នងងកំពុងចារ់ស្តើមងយចុោះ ពីសប្ ោះសយើងរៃតរកាគ្ាល តសុវតថិភាពសងគម ៃិងរសងកើៃលទាភាព ៃិងកិចចខិតខំររស់សយើងកនុងការសធវើសតសត។ តមរយៈការចូលរួមរកាគ្ាល តពីគ្នន
ៃិងចាត់វិធាៃការការ រ សយើងទំងអស់គ្ននបាៃជួយសសគងាគោះជីវិតមៃុសស។ សយើងប្តូវខតរៃតការប្រុងប្រយ័តនសទៀតសៅសពលខដ្លសយើងឈាៃសៅរកភាពប្រប្កតីស ើងវិញ។
ខញុំាៃការចារ់អារមាណ៍យាងខាលំងចំស ោះសមតថភាពររស់អនកសចោះសប្រើប្បាស់ធៃធាៃ ៃិងតសូកនុងប្គ្នលំបាកសៃោះ។ ខញុំបាៃសាត រ់សរឿងរវដ្៏អសាច រយររស់ប្កុមប្គ្ួសារខដ្លរកស ើញវិធីងាី សដ្ើមបីភាជរ់ទំនាក់ទំៃងពីចាង យ
ៃិងរុគ្គលិកសធវើការសលចសធាលកនុងអំ ុងសពលាៃវិរតតិសខុ ភាពសាធារណៈសៃោះ។ សយើងបាៃស ើញសកមាភាពទំងធំ ៃិងតូចនៃការនចនប្រឌ្ិតងាី ការសរតជាញចិតត ៃិងសមតត ធម៌សៅកនុងសហគ្មៃ៍ររស់សយើងជាសរៀងរល់នងង។
សៅសពលខដ្លរដ្ឋ Massachusetts ៃិងប្រសទសជាតិសមលឹងស្ព ោះសៅរកការសរើកដ្ំសណើរស ើងវិញជារសណត ើរៗ ៃិងសដ្ធយប្រយ័តប្ន រខយងរំ្ុត អាទិភាពររស់សយើងសៅ DDS គ្ឺសុខភាព
ៃិងសុវតថិភាពររស់រុគ្គលខដ្លសយើងរសប្មើ ៃិងរុគ្គលិកររស់សយើង។ សយើងៃឹងរៃតសតត តសលើកតត ចមបងរី សដ្ើមបីរកាសុវតថិភាពជូៃប្រជាពលរដ្ឋគ្ឺ៖ ការការ ររងាករជមងឺ្លង ឧរករណ៍ការ រខលួៃ (PPE)
ៃិងការសធវើសតសត។
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ខញុំដ្ឹងថា ាៃកតីបារមភ ៃិងចមងល់ជាសប្ចើៃជុំវិញការសរើកដ្ំសណើរការស ើងវិញ។ ការសៅសួរសុខទុកខ កមាវធិ ីប្រចាំនងង ៃិងការងារ ៃិងការដ្ឹកជញ្ចូៃគ្ឺជារញ្ហាអាទិភាពខដ្លសយើងពិចារណា។
សៅសពលសយើងសមលឹងសមើលការសរើកដ្ំសណើរការស ើងវិញ សយើងសរតជាញសធវើឱ្យដ្ំសណើរការសៃោះរលូៃ ៃិងាៃសុវតថិភាពរំ្តុ តមខដ្លអាចសធវើសៅបាៃ។ សៃោះាៃៃ័យថាសធវកាើ រសសប្មចចិតតសដ្ធយខ្ែកសលើទិៃនៃ័យ
ៃិងសធវើតមសសចកតីខណនាំងាីៗចុងសប្កាយររស់ប្កុមអនកជំនាញសុខភាពសាធារណៈ។ ខណៈសពលខដ្លសយើងមិៃាៃចសមលើយទំងអស់សៅនងងសៃោះ សយើងទៃទឹងរងចាំសាតរ់សយារល់ ៃិងមតិតរររស់អនក។
DDS កំពុងសធវើការយាងសកមាជាមួយប្កមុ អនកជំនាញសុខភាពសាធារណៈទទួលរៃទុកខ្នកពិធីសារនៃការសៅសួរសុខទុកខប្រករសដ្ធយសុវតថិភាព ខដ្លៃឹងសធវើឱ្យអនក មៃុសសជាទីប្សឡាញ់ររស់អនក
ៃិងអនកសមើលខងររស់ពួកសគ្ាៃសុវតថិភាព។ សយើងៃឹង្ាយជូៃព័ត៌ាៃងាីៗទក់ទងៃឹងពិធីសារនៃការសៅសួរសុខទកខនាសពលរចចុរបៃនសៃោះឲ្យបាៃ្រ់តមខដ្លសយើងអាចសធវើបាៃ។
សលើសពីសៃោះសទៀត សយើងកំពុងសធវើការជាមួយសហគ្មៃ៍អនក្ដល់សសវាររស់សយើង សដ្ើមបីសរៀរចំខ្ៃការស្ព ោះសៅមុខសប្ារ់កមាវិធីប្រចាំនងង ៃិងសសវាដ្ឹកជញ្ជូៃ។
សយើងៃឹងរៃតរកាទំនាក់ទំៃងៃិងជូៃដ្ំណឹងដ្ល់អនកសៅសពលខដ្លាៃការវិវឌ្ឍងាីនៃខ្ៃការសៃោះ។
កនុងសពលទៃទឹមសៃោះ្ងខដ្រ សយើងចង់សាតរ់សយារល់ររស់អនក។ សូមជប្ារសយើងឲ្យដ្ឹងពីវិធីសំខាៃ់រំ្ុតខដ្លអវីៗទំងអស់សៃោះាៃឥទាិពលសលើអនក ៃិងអវីខដ្លអនកចង់ស ើញពីសយើង។
សៅសពលខដ្លសយើងសធវើការកនុងអំ ុងការ្លងរលដ្ធលនៃោះជមងឺរតតាតសៃោះ — ជាៃិចចកាល — សូមសមតត ទក់ទង ៃិង្តល់មតិតរមកសយើងវិញ តមរយៈសគ្ហទំព័រររស់សយើង
ឬខចករំខលកគ្ំៃិតជាមួយអនកសប្មរសប្មួលសសវាររស់អនក។
ការិយាល័យប្រចាំតំរៃ់ររស់អនកគ្ឺសៅទីសៃោះ សដ្ើមបីគ្នំប្ទអនកសហើយៃឹងរៃតទក់ទងអនកសដ្ើមបីធានាថាមៃុសសជាទីប្សឡាញ់ររស់អនកកំពុងទទួលបាៃសសវា សហើយបាៃសដ្ធោះប្សាយៃូវតប្មូវការររស់អនកទំងពីរ។
សយើងៃឹងសធវើរចចុរបៃនភាពសលើ សគ្ហទំព័រ DDS ៃិងរណាតញទំនាក់ទំៃងសងគមសៅសពលសយើងាៃព័ត៌ាៃងាី។
សូមសមើលខាងសប្កាមចំស ោះការសធវើរចចុរបៃនភាពរខៃថមសទៀតអំពីចសមលើយតរររស់ DDS ចំស ោះះោះជមងឺ COVID-19។
សូមអរគ្ុណ
Jane F. Ryder
សនងការ
នាយកដ្ធាៃសសវាអភិវឌ្ឍ

ជំៃយួ គ្នំប្ទប្គ្សា
ួ រ
មជឈមណឌ លគ្នំប្ទប្គ្ួសារខដ្លបាៃ្តល់មូលៃិធិសដ្ធយ DDS ខដ្លបាៃ្តល់មូលៃិធិសដ្ធយ DDS រៃត្តល់ជំៃួយ ៃិងការគ្នំប្ទដ្ល់ប្គ្ួសារសដ្ើមបី្លង្ុតពីវិរតដិសៃោះ សហើយសៅទីសៃោះសដ្ើមបី្តល់ការគ្នំប្ទ
ៃិងព័ត៌ាៃរនាទៃ់អំពីធៃធាៃកនុងប្សុក។ សូមទក់ទងការិយាល័យតំរៃ់ររស់ DDS ររស់អនក ប្រសិៃសរើអនកប្តូវការជំៃួយកនុងការទក់ទងជាមួយមជឈមណឌ លជំៃួយគ្នំប្ទប្កុមប្គ្ួសារកនុងមូលដ្ធឋៃររស់អនក។
ការសៅសួរសុខទុកខ
សដ្ើមបីសធវើឲ្យមៃុសសជាទីប្សលាញ់ររស់អនក ៃិងអនកសមើលខងររស់ពួកសគ្ឱ្យាៃសុវតថិភាព ៃិងាៃសុខភាពលែ ការហាមឃាត់ចំស ោះការសៅសួរសុខទុកខតទល់ដ្ល់្ទោះជាលកខណៈប្កុម
ៃិងកខៃលងសាន ក់សៅសៅខតរៃតហាមឃាត់ សលើកខលងខតករណីខងទំកនុងប្គ្នអាសៃន ដ្ូចជាដ្ំណាក់កាលនៃជីវិតចុងសប្កាយ។ DDS
កំពុងសធវើការយាងសកមាជាមួយប្កុមអនកជំនាញសុខភាពសាធារណៈទទួលរៃទុកខ្នកពិធីសារនៃការសៅសួរសុខទុកខប្រករសដ្ធយសុវតថិភាពកនុងសគ្នលរំណងជួយអនកជួរមៃុសសជាទីប្សឡាញ់ររស់អនកសដ្ធយរកាសុវតថិ
ភាពទំងខលួៃអនក ៃិងមៃុសសជាទីប្សឡាញ់ររស់អនក ប្ពមទំងអនកសមើលខងររស់ពួកសគ្។
សយើងៃឹង្ាយជូៃព័ត៌ាៃងាីៗទក់ទងៃឹងពិធីសារនៃការសៅសួរសុខទកខនាសពលរចចុរបៃនសៃោះឲ្យបាៃ្រ់តមខដ្លសយើងអាចសធវើបាៃ។
ការខណនាំសប្ារ់កមាវធិ លី សំ ៅដ្ធឋៃ ៃិងកខៃលងសាន ក់សៅ
DDS បាៃសតត តសលើការ្តល់ការខណនាំចាស់លាស់ សដ្ើមបីគ្នំប្ទដ្ល់កមាវិធីលំសៅដ្ធឋៃ ៃិងទីកខៃលងសាន ក់សៅសដ្ើមបីខងទំឲ្យបាៃលែរំ្ុតសប្ារ់រុគ្គលខដ្លសយើងរសប្មើ។ សប្ៅពី ឯកសារខណនាំសប្ារ់
កមាវិធីលំសៅដ្ធឋៃ (សធវើរចចុរបៃនភាពចុងសប្កាយនងងទី 13 ខខសមសា) DDS ក៏បាៃសរៀរចំឲ្យាៃសសវាពិសប្គ្នោះះោះជមងឺ្លង្ងខដ្រ។ រុគ្គលិកសៅមជឈមណឌ ល Hogan Regional Center
ៃិង Wrentham Developmental Center ្ទោះជាលកខណៈប្កុមខដ្លសរើកដ្ំសណើរការសដ្ធយរដ្ឋររស់សយើង
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ៃិង្ទោះជាលកខណៈប្កុមខដ្លសរើកដ្ំសណើរការសដ្ធយអនក្តល់សសវារៃតពិសប្គ្នោះសយារល់ជាមួយប្គ្ូសពទយជំនាញខ្នកជំងឺ្លង សដ្ើមបី្តល់ការខងទំ ៃិងធានាថា ពិធីសារប្រតិរតិតអៃុវតតតមសគ្នលការណ៍ខណនាំ
ៃិងសតង់ដ្ធរររស់មជឈមណឌ លប្តួតពិៃិតយ ៃិងរងាករជំងឺ (CDC) ៃិងប្កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈនៃរដ្ឋ Massachusetts។
លទាភាពទទួលបាៃឧរករណ៍ការ រខលៃួ (PPE)
សយើងកំពុងសធវើការសហការជាមួយ DPH ៃិងទីភានក់ងារប្គ្រ់ប្គ្ងសប្គ្នោះអាសៃននៃរដ្ឋ Massachusetts (MEMA) សដ្ើមបីរៃតសធវើលទាកមាៃិង្តល់លទាភាពទទួលបាៃឧរករណ៍ការ រខលួៃ
PPE ៃិងសាភ រសាែ ត សហើយកមាវិធី DDS ាៃសតុក្គត់្គង់ប្គ្រ់ប្គ្នៃ់សដ្ើមបីស្លើយតរៃឹងតប្មូវការ។ ្ទោះ ៃិងមណឌ លររស់ DDS ខដ្លសរើកដ្ំសណើរការសដ្ធយរដ្ឋ រញ្ជូៃរញ្ជីសាភ រ្គត់្គង់រចចុរបៃន
ៃិងតប្មូវការររស់ពួកសគ្សរៀងរល់ ក់កណាតលសបាតហ៍ ខណៈសពលខដ្លអនក្តល់សសវាររស់ DDS អាចសសនើសុំ PPE រនាទៃ់តមរយៈ MEMA។
ការសធវសើ តសត
សយើងកំពុងរៃត្តល់ការសធវើសតសតដ្ល់ប្រជាពលរដ្ឋ ៃិងរុគ្គលិកសៅកនុងកមាវិធីលំសៅដ្ធឋៃររស់ DDS ខដ្លសរើកដ្ំសណើរការសដ្ធយរដ្ឋ ឬអនក្តល់សសវាតមរយៈកិចចសហការជានដ្គ្ូជាមួយប្កុមហុៃ Fallon
Ambulance ៃិង MassHealth។ គ្ិតប្តឹមនងងទី 20 ខខឧសភា Fallon បាៃចុោះសៅកាៃ់ទីតំង DDS ជាង 1,300 កខៃលង ៃិងបាៃសធវើសតសតសលើរុគ្គល ៃិងរុគ្គលិកជាង
16,000 នាក់។ DDS ៃិងទីភានក់ងារ្តល់សសវាររស់ខលួៃក៏បាៃសរៀរចំការសធវសើ តសតសដ្ធយនចដ្ៃយជាង 30 កខៃលងសៅទូទំងរដ្ឋ
សដ្ើមបី្តល់លទាភាពកាៃ់ខតសប្ចើៃដ្ល់ការសធវើសតសតសលើអនកខដ្លសធវើការជិតសនិទារំ្ុត ៃិងសធវើការសប្ចើៃរំ្ុតសប្ារ់រុគ្គលខដ្លសយើងរសប្មើ។ រហូតមកដ្ល់សពលសៃោះសយើងបាៃសធវើសតសតសលើរុគ្គលិកជាង 4,500
នាក់សៅទីតំងសធវើសតសតទំងសៃោះ។ DDS ក៏បាៃរសងកើត សរឿងរវសងគម ៃិងរញ្ជីប្តួតពិៃិតយ (ាៃទំងរូរភាព ៃិងសសមលងសៅសលើសគ្ហទំព័រររស់សយើង) សដ្ើមបីជួយសរៀរចំជូៃរុគ្គលសធវើសតសតយកវតថុសំណាក
ឬសៅសធវើសតសតចល័ត។
ការិយាល័យ DDS
ការិយាល័យប្រចាំភូមិតំរៃ់ ៃិងតំរៃ់សៅខតរិទទវ រមិៃឲ្យសាធារណជៃចូល។ សូមទក់ទងការិយាល័យប្រចាំតំរៃ់ររស់អនកតមទូរស័ពទ ឬអុីខមលទក់ទងៃឹងសសវា ៃិងការគ្នំប្ទ
សហើយរុគ្គលិកររស់សយើងៃឹងស្លើយតរសារររស់អនក។
Washington
ប្រសិៃសរើអនក ឬៃរណាាន ក់សៅកនុងប្កុមប្គ្ួសារររស់អកន ាៃសរគ្សញ្ហាឈឺ (ប្គ្ុៃសៅត កែក ឬពិបាកដ្កដ្សងាើម) ឬរោះ ល់ជាសកាតៃុពលសៅៃឹងវីរុស COVID-19 សូមអៃុវតតតមវិធាៃទំងសៃោះ៖
•
•
•

ពិៃិតយរកសរគ្សញ្ហាររស់អនកតមអៃឡាញ៖ buoy.com/mass។
ទក់ទងប្គ្ូសពទយខងទំសុខភាពរឋមររស់អនក សហើយអៃុវតតតមការខណនាំររស់ពួកសគ្។
ទក់ទងខខសរណាតញទូរសពទខ្នកសអពីសដ្មីសាគសត DPH នៃរដ្ឋ Massachusetts ៖ (617) 983-6800.

សប្ារ់ព័ត៌ាៃចុងសប្កាយរំ្ុតសតីពី COVID-19 សូមទូរស័ពសទ ៅកាៃ់សលខ 2-1-1 ឬចូលសមើលសគ្ហទំព័រ៖ mass.gov/covid19
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គ្ណៈកមាការការ រជៃពិការ (DPPC)
សដ្ើមបីរយការណ៍ពីការសងស័យៃូវការរំ ៃ្លូវកាយ ្លូវអារមាណ៍ ៃិង្លូវសភទ ឬការមិៃយកចិតតទុកដ្ធក់សលើមៃុសសខដ្លាៃពិការភាព សូមទក់ទងខខសទូរសពទទៃ់សហតុការណ៍សពញ 24 សាងររស់
DPPC៖
•
•

1-800-426-9009
1-888-822-0350 (TTY)

សរឿងរវរសចចកវិទាគ្នំប្ទ
DDS ចង់រងាាញរំសលចៃូវសរឿងរវនៃភាពសជាគ្ជ័យជាមួយរសចចកវិទាគ្នំប្ទ ដ្ូសចនោះអនកដ្នទស្សងសទៀតអាចៃឹងស ើញការសប្រើប្បាស់ ៃិងអតថប្រសយាជៃ៍នៃឧរករណ៍ទំងសៃោះ។ ប្រសិៃសរើអនក
បាៃសជាគ្ជ័យសដ្ធយសារការសប្រប្ើ បាស់រសចចកវិទាគ្នំប្ទ ដ្ូចជាសងរលិត ជំៃួយការសសមលង សវជជសាគសតពីចាង យ ឬសសវាពីចាង យ សូមឲ្យសយើងដ្ឹង។ ទក់ទងគ្ននសៅសលើ Facebook, Twitter,
ៃិងInstagram @DDSmass សដ្ើមបីខចករំខលកសរឿងរវររស់អនក។
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