សម្រាប់ការចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖ ថ្ងៃសម្ររទី ២៧ មេសា ២០២០
មេខទំន្ទរ់ទំនងសាលាម្ររុង 781-286-8111

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជុំវញ
ិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ២៧ មេសា ២០២០
របាយការណ៍តាមដានស្ថានភាពរយៈពពល ៦ សបាាហច
៍ ុងពរកាយ ពរៀបចពំ ដាយររុមពពទ្យ
នង
ិ ររុមសុខាភបា
ិ លថ្នារជា
់ តិ
ស្ថលាររុង Revere បពចេ ញទ្ន
ិ ានយ
័ នង
ិ ការសរ
ិ ាសខា
ំ នៗ
់
ថ្ងៃទី ២៧ មេសា ២០២០២ - ម្ររុេម្លើយតបរហ័សម្របចំម្ររុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសរេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ្លង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវ ិធានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់នឹងការ្លង
ន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយរដាានសខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ់ ំណឹងេរកាន់ម្ររុេសខាភិបាេម្របចំ
ម្ររុង Revere ថា បានររម ញ
ើ អ្នរ្លងមេមរាគ COVID-19 សរបចំនួន ១០៦៤ ររណីមៅរនងម្ររុង Revere។ ម្ររុេឃ្លំ
មេើេ និងតាេដានពីសាថនភាពជំងឺ បានម្វើការទារ់ទងតាេទូរស័ពមា ៅកាន់េនសសចំនួន ៩៤៦ ន្ទរ់បតនថេមទៀត ត េធាលប់
ានទំន្ទរ់ទំនងជាេួយអ្នរ្លងខាងមេើ ម ើេបីម្របាប់ពួរមគឲ្យានការយរចិតខ
ត ពស់មេើការរស់មៅដាច់មដាយតែរ និងម្របុង
ម្របយ័តនរនងការទារ់ទងជាេួយអ្នរ ថ្ទ។ ម្ររុេការងារមៅតតបនត ំមណើរការទាញយរទិននន័យ និងព័ត៌ានមផ្សសងមទៀត ម ើេបី
ផ្សដេជ
់ ូនមៅម្ររុេសខភាពសាធារណៈ។
“ការងារតផ្សនរទំន្ទរ់ទំនង និងតាេដានររអ្នរត េធាលប់ប៉ាុះពាេ់ជាេួយអ្នរ្លង COVID-19 មនុះ គឺម្វើមែើងម ើេបីសមម្រេច
បំណងចំនួន ២ ូចជា ម្រគប់ម្រគង់សាថនភាពថ្នការរ ីររាេដាេរនងតំបន់ និងការបមងកើនម្រគឺុះសវតថិភាព និងម្រគង់ម្រគងមេើ
សវតថភា
ិ ពមៅមពេត េមយើងអាចមបើរម្ររុង និងអ្គារន្ទនមែើងវ ិញ។ មម្រកាេការខិតខំម្របឹងតម្របងរបស់ម្ររុេគិលានបដាាយិ
កា ពួរមយើងទទួេបានេទធផ្សេគួរឱ្យរត់សាាេ់ ”។ មនុះសេដីរបស់មលារ Nathalee Kong ម្របធានម្ររុេម្របឹរាសខាភិ
បាេម្របចំម្ររុង Revere។
រេមវ ិ្ីតាេដានមនុះ បានម្វមើ ែើងតាំងពីថ្ងៃទី ១៩ េិន្ទ និងបានមរៀបចំមែើងមដាយម្ររុេគិលានបដាាយិកាសាធារណៈម្របចំ
ម្ររុង។ ម្ររុេមនុះានសាជិរចំនួន ១២ ន្ទរ់ជានិសសិតតផ្សនរគិលានបដាារ និងអ្នរសម័ម្រគចិតត ៣ ន្ទរ់ត េជាម្របជាជនរបស់
Revere រួេជាេួយអ្នរឯរមទសមរៀបចំទិននន័យានរ់។ ម្ររុេមនុះ បានមម្របើ software ត េទិញពី Denver-based
CiviCore។ តាេរយៈការទទួេទូរសពា គិលានបដាាយិកាទាំងមនុះ រំពងម្របេូេព័ត៌ានពីបគាេានរ់ៗ ម ើេបីរំណត់អ្តត
សញ្ញាណថ្នមេមរាគ COVID-19។ មម្រៅពីបានរសង់េតិមហើយមន្ទុះ ម្ររុេគិលានបដាាយិការ៏បានតណន្ទំបតនថេពីវ ិធានររា
គាលត និងមេើរទឹរចិតតពួរមគឲ្យរស់មៅមដាយតែរ រួេជាេួយការផ្សដេ់នូវចមេលើយមផ្សសងៗទារ់ទងនឹងអាការៈមរាគ រេមវ ិ្ី

ឹរជញ្ជូ នអាហារ ការម្វើមតសត និងមសវាជួយតងទាំផ្សាុះផ្សងត រ។ ម្ររុេអ្នរតាេដានមនុះ បានបញ្ជូ នេនសសចំនួន ១១៥ ន្ទរ់

សម្រាប់ផ្សដេជ
់ ំនួយ តាេរយៈម្របព័នធអ្នរសម័ម្រគចិតតរបស់ម្ររុង។

ជាេទធផ្សេ សាលាម្ររុងបានអ្នវតតមសចរតីតណន្ទំងមីយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងផ្សតេ់ការតណន្ទំងមីៗ េ់អ្នររស់មៅ និងាាស់
អាជីវរេម។ ជាឧទាហរណ៍ បន្ទាប់ពីររម ញ
ើ ររណីជាម្ររុេៗ ត េជាប់ទារ់ទង នឹងហាងេរ់មម្រគឿងមទសេួយមៅរនងទី
ម្ររុង េន្តនតីសខាភិបាេសាធារណៈ បានសម្រេបសម្រេួេចុះម្រតួតពិនិតយ និងតម្រេូវឲ្យហាងកាត់បនថយចំនួនេនសសត េម្រតូវ
ចូេរនងមពេេដងៗ។
សាលាម្ររុង រ៏បានចប់មផ្សដើេតាេដានសាថនភាពអ្នរត េបានជាសុះមសបើយពីមេមរាគផ្សងត រ។ ជាការបា៉ាន់សាមនមៅអ្ំែង
មពេមម្រចើនសបាដហ៍ខាងេខមទៀត រ៏ ូចជាអ្នភាពថ្នការរ ឹតបនតឹង Revere នឹងពឹងតផ្សែរមេើម្របព័នធតាេដានមនុះ និងការ
មម្របើម្របាស់ទិននន័យត េពារ់ព័នព
ធ ីរ ា ម ើេបីអាចរំណត់បាននូវអ្វីត េរំពង ំមណើរការ។ សាលាម្ររុងនឹងមៅតតផ្សដេ់ការ
យរចិតតទរដារ់ខពសម់ ៅ េ់អ្នរ្លង និងអ្នរធាលប់ានទំន្ទរ់ទំនងជាេួយអ្នរ្លងទាំងអ្ស់ ម ើេបីកាត់បនថយការរ ីររាេ
ដាេបតនថេមទៀត។

របាយការណ៍សខា
ុំ នៗ
់ ក្បចក្ុំ រុេ Revere៖
-

សាលាម្ររុង Revere បានទទួេ ំណឹងពីន្ទយរដាានសខភាពសាធារណៈថា ចំនួនអ្នរ្លងានសរប ១០៦៤

-

ចំនួនអ្នរ្លងទាំង ២ មភទ ានចំនួនម្របហារ់ម្របតហេគាន

-

ម្របាណ ២៨% ថ្នចំនួនអ្នរ្លង ានអាយចប់ពី ៦០ ឆានមំ ែើងមែើង ខណៈ ៣៧% ានអាយចមន្ទលុះមៅ ៤០

់ ២៥០ ន្ទរ់។
ររណី មដាយានអ្នរសាលប់ ៣៥ន្ទរ់ និងជាសុះមសបើយ

មៅ ៥៩ និង ៣១% ានអាយចមន្ទលុះពី ២០ មៅ ៣៩ឆានំ និង ៤% ជាមរមងៗអាយមម្រកាេ ១៩ឆាន។
ំ
-

រនងចំមោេអ្នរត េសាលប់ចំនួន ៣៥ ន្ទរ់មន្ទុះ ាន ២៣ ន្ទរ់ានអាយចប់ពី ៨០ ឆានមំ ែើង ៨ ន្ទរ់អាយចប់
ពី ៦០ េ់ ៧៩ ឆានំ ៣ ន្ទរ់ានអាយចមន្ទលុះ ៤០ មៅ ៥៩ និង ១ ានអាយមម្រកាេ ៤០ ឆាន។
ំ

-

េនសសចំនួន ១៨១ ន្ទរ់ម្រតូវបានររម ើញថាានជំងឺ មម្រកាយការតាេដានថាធាលប់ប៉ាុះពាេ់ ឬានទំន្ទរ់ទំនងជា
េួយអ្នរត េធាលប់្លងមហើយ។

-

សាលាម្ររុងរ៏បានម្របេូេទិននន័យអ្ំពីអ្នរ្លង គិតតាេពូជសាសន៍ និងសញ្ញជតិផ្សងត រ។ ៤២% ថ្នររណី្លងទាំង
អ្ស់ គឺបានេរពី MAVEN។ ការវ ិភាគថ្នសំណំ រងាន ូចជា ៤៨% ជាជនជាតិតសបរស ៤០% ជាម្ររុេអាមេរ ិរ
ឡាទីន ៥.៤% ជាម្ររុេេជឈឹេបូពា៌ ៣.៩% ជាជនជាតិអាសី និង ៣.២% ជាជនជាតិតសបរមមម៕

