ការនេសាទត្រនី ៅអំឡងុ នេលន ើរជំងខឺ វូ ីដ-19 COVID-19
នោយសីណាងលី Sinang Lee េិង Khanh Ho ផ្នែ នសវា ម្មសខភាេបរិសាាេ

ឥឡូវនេេះ រដឋវា៉ាសីេនោេបាេនបើ នោយនេសាទត្រីនឡើងវិញ ផ្រនៅ ផ្េែងខែេះៗត្រវូ ន្វោើ ម្វិ្ី
សាស្តសរផ្ដលផ្ែ ជាដំណា ់កាល ចាប់េីថ្ងៃទ៥ី ផ្ខឧសភា, នយើងខ្ុំែង់នោយអែ ដឹងេីរនបៀប
សបាយរី រាយនៅខាងនត្ៅ ងុែ ល ណ
ខ ៈមាេសវរាភាិ េេិងសខភាេលអ - េី ផ្េែងនេសាទត្រី
រហូរដល់យ ត្រនី ៅន្វម្ើ បូហ នៅឯនទេះរបស់អែ ។

ការផ្ណនំសត្មាប់ការ សា
ំ េរេងិ ការទទួលខសត្រវូ នៅនេលនេសាទត្រី
 ន្វដើ នំ ណើរ សា
ំ េរត្បចាំថ្ងៃនៅជិរៗនទេះ។ រំបេ់ឃងី នខាេ្ីមាេបឹងត្សស់សាអរជានត្ែើេ
សត្មាប់ការន្វដើ នំ ណើរ សា
ំ េដម្យួ ថ្ងៃ។ សទងឹ /បឹង ភាគនត្ែើេ នៅ ែុងរំបេ់ King
County ត្រូវបាេនគបិទរហូរដល់ថ្ងៃទី ២៣ ផ្ខឧសភា (រួម្ទំងសទងឹ Green
River/សទងឹ Duwamish River) ។ នរើអែ ែូលែិររត្រីទឹ ថ្ត្បឬ? រំបេ់
សម្ត្ទនលខ ៥-១៣ នៅ Puget Sound នបើ នោយសទូែត្រី បផ្េរម្ិេនោយសទូែត្រី
ហាលីបឹរ halibut ឬចាប់បង្គាេិងនចៅ ខយង នលៀស ត្គំ នៅោម្មារ់សម្ត្ទនទ។ នគនៅ
បិទរំបេ់សម្ត្ទនលខ ១-៤។ អែ ម្ិេចាំបាែ់នៅឆ្ងៃយនទ។ នៅ ែុងរំបេ់ឃីងនខាេ្ី អែ
ោែរ ផ្េងែ សទែូ ត្រនី ៅោម្ផ្នរឬជិរ ផ្េងែ នគែេះទូ នៅោម្ រំបេ់សម្ត្ទនលខ ១០ េិង
១១ ។
 ែូរអេវររគមាែរឆ្ងៃយេីគ្នែ។ នរើអែ ដឹងនទថា ដងសេទូែ្ម្មោមាេត្បផ្វងេី ៦-១២ ហវរី ?
នៅនេលអែ នេសាទត្រីនៅនលើផ្នរឬត្ចាំង សូម្រ ផ្េែងផ្ដលមាេែមាៃយយងរិែ៦ហវរី
េីេរណាផ្ដលម្ិេផ្ម្េជាសមាជិ ឬអែ នៅ ែុងត្ ម្ុ ត្គួសាររបស់អែ ។ ត្បសិេនបើ ផ្េែង
នេេះមាេម្េសសនត្ែើេនេ សូម្នៅសទូែនៅ ផ្េែងននសងនទៀរ។

 សទែូ ត្រផ្ី រមាែ ឯ់ ងឬជាម្ួយសមាជិ ឬអែ នៅ ងែុ ត្ ម្ុ ត្គសា
ួ ររបស់អែ ។ សត្មាប់អែ ខែេះ
ការនៅសទូែត្រីផ្រមាែ ់ឯងគឺជាវិ្ីម្ួយនដើម្បីបេធូោរម្មណ៌ នហើយេិងរី រាយជាម្ួយេឹង្ម្ម
ជារិ។ សត្មាប់អែ ដថ្ទនទៀរ ការនេសាទត្រីគឺជាទមាែប់ម្ួយ ែុងត្ ុម្ត្គួសារ។ ែុងអំឡុង
នេលនេេះ នគអេញ្ញារនោយផ្រសាែ់ញារិនហើយេិងសមា ជិ ែុងត្ ុម្ត្គសា
ួ របនណាណេះ
ផ្ដលោែសទូែត្រីនៅនលើទូ ជំគ្នែបាេ។
 សូម្យ ឧប រណ៍ការពារខែេួ ម្ួយែំេេួ នៅជាម្ួយនង ។ ដូែជាទឹ សទធ សាបូ េិងទឹ ោ
លលាងថ្ដសត្មាប់នត្បផ្ទើ ទ ល់ខែួេ ត្េម្ទំងត្ ោសបងាេេ់ ងិ មាស់ឬត្ ណារ់រុំម្ខ។ សូម្
អែ ជួយយ សំរាម្នៅវញិ នង ដូែជានត្សាម្ថ្ដេិងមាស់ផ្ដលនត្បើរួែ។
 ែូរពា ោ់ វសវរាភាិ េការពារ ឲ្ំ យលង់ទឹ នៅនេលជិេះទូ ។ ូេន មងគួរផ្រពា ់ោវសវរាិភាេ
ការពារ ឲ្ំ យលង់ទឹ នទេះបីជានៅនលើផ្ន ៏នោយ។ សត្មាប់ ដំបូនមេផ្ណនំអំេីការនត្ជើសនរីស
ោវសវរាភាិ េការពារ ឲ្ំ យលង់ ទឹ ពា ់នោយបាេត្រឹម្ត្រូវ សូម្នម្ើលោម្ការផ្ណនំរបស់
US. Coast Guard’s Resources, រនបៀបនត្ជើសនរីសោវសវរាភាិ េពា ់នោយ
បាេត្រម្ឹ ត្រវូ ។

 នដើម្បីទទួលដំណងឹ ទេ់នហរការ។ ម្េនេលអែ នែញដំនណើរ សូម្ោេែាប់នេសាទត្រី
នែញេីត្ សួងអភិរ សត្រេី ិងសរវថ្ត្េរបស់រដឋវា៉ាសេី នោេ (WDFW) េិងនសែ រីផ្ណ
នំេីជំងឺខូវីដ១៩ COVID-19 ោម្រយៈ៖ WDFW COVID-19
Updates, Washington Sport Fishing Rules pamphlet, Fish
Washington mobile app, នហើយេិងនគហទំេ័រសដីេីការផ្ទែស់បដូរែាប់ ែុងត្គ្ន
ោសេែ។
ការផ្ណនំនត្ជសើ នរីសសទែូ យ ោហារសម្ត្ទផ្ដលមាេសវរាភាិ េម្ ន្វម្ើ បហូ ។
 ចារ់ទ ថាត្រគី ជាឺ ម្ហបូ ោហារម្ួយត្បនភទផ្ដលលអសត្មាប់សខភាេរបស់អែ ។ ទី ផ្េែងជានត្ែើ
េនៅ ែុងរំបេ់ King County មាេោហារសម្ត្ទផ្ដលមាេសវរាភាិ េេិងជីវជារិលអ
សត្មាប់បរិនភាគ ដូែជាត្រី rainbow trout េិងត្រសា
ី លម្ិេ។ សមាគម្េ៍
American Heart Association ផ្ណនំឱ្យបរិនភាគត្រីយងនហាែណាស់នោយ
បាេេីរដង ងុែ ម្ួយសបារហ៍ផ្ដលជាផ្នែ ម្ួយថ្េម្ហបូ ោហារលអសត្មាប់សខភាេ។ ត្រនី ុទ នៅ
នោយត្បូនរអីេវីោម្ីេេិងមាេសារធារជួយបញៅេះុ សមាា្ឈាម្ ជួយការ់បេាយហាេិភ័យ
គ្នំងនបេះដូងឬោែ់សរថ្សឈាម្ខួរ ាល។

 ត្រវូ យល់ដងឹ េូវដំបនូ ម េសរីអេំ កាី របរិនភាគត្រី។ ជាអ សល ទឹ នៅ ែុងរំបេ់ម្ួយែំេួេត្រូវ
មាេជារិេល នោយមាេសារធារគីម្ី (ដូែជាសារធារ Mercury េិង PCBS) ។
ត្ សួងសខាភិបាលរដធវា៉ាសេី នោេ នែញនសែ រីផ្ណនំអំេីការបរិនភាគត្រី ខយងឬការម្េីរំបេ់
នែវូ ទឹ ជា លា
់ ់ម្ួយែំេេួ នៅនេលផ្ដលសារធារគីម្ត្ី រវូ បាេរ នឃើញនៅ ែុងត្បនភទសរវ
ផ្ដលោែបងកនត្គ្នេះថាែ ដ់ ល់សខភាេរបស់អែ ។ នយើងបាេសនងខប នគ្នលការទូមាេ ែុង
អរាបទរបស់នយើងសដអី េំ ី ការនៅនេសាទត្រីនៅ ែុងរំបេ់ King County: ោហារ
សម្ត្ទមាេសវរាភាិ េផ្ដលោែសទែូ ម្ បរិនភាគបាេ (មាេជាភាសា អង់នគែស នអសាញ
នវៀរណាម្ េិង ផ្ខមរ)។

 មាដយេិង េូ ៗ សូម្យ ែិរទរ ោ ។់ ការផ្ណនំទំងនេេះគឺមាេសារៈសំខាេ់ ជាេិនសស
សត្មាប់ស្តសីរមាេថ្នទនពាេះឬបំនៅ ូេន មងផ្ដលមាេោយនត្កាម្៦ឆ្ងែំេិងអែ ផ្ដលមាេផ្នេ
ការែង់បាេ េូ ។ សារធារគីម្ីេលោែបងកអេររាយដល់ទរ ម្ិេទេ់ន រើ ទរ េិងន មង
រូែៗជាងនគ - វាបេះពាល់ដល់ ការែងចាំ ការយ ែិររទ ោ ់ ការន្វែើ លន េិងការអភិ
វឌ្ឍភាសា។

