To serve, protect, and
promote a healthy
community for all.
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ĐOÀN KẾT ĐỂ TẠM DỪNG

ực lượng Chuyên trách Nhà thờ ứng phó với COVID-19 của Hạt Kent (Kent County COVID-19 Church Task Force) đã họp hàng
ần với các nhà lãnh đạo từ bộ y tế kể từ ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được ghi nhận vào tháng 3 năm 2020. Tuần trước, Lực
lượng Chuyên (Task Force) trách thông báo rằng hơn 60 nhà lãnh đạo tín ngưỡng đã cam kết hạn chế tụ tập trực tiếp tại các nhà
thờ cúng trong khu vực để giúp giảm sự lây lan của vi rút và số lượng ca đang ngày càng gia tăng.
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đạo tín ngưỡng từ khắp Hạt Kent (Kent County) đã ký một cam kết giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 bằng
ạm dừng các buổi thờ cúng trực tiếp trong ít nhất ba tuần tới. Hơn 60 nhà thờ và các nơi thờ tự khác đã kết thúc việc thờ
cúng cá nhân cách đây nhiều tháng, nhưng cam kết này nhằm tuyên bố công khai rằng cộng đồng tín ngưỡng ủng hộ các nhân
viên y tế làm việc ở tuyến đầu trong thời gian khó khăn này. “Đó không phải là sự rút lui khỏi đức tin, nhưng đó là sự thăng tiến
của đức tin bằng cách thực hiện những biện pháp phòng ngừa này,” Linh mục Khary Bridgewater, đồng chủ tịch của Lực lượng
Chuyên trách Nhà thờ ứng phó với COVID-19 của Hạt Kent cho biết.
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ờ tham gia sẽ ngừng các cuộc tụ họp lớn như các buổi thờ phượng, đám cưới và các cuộc họp của hơn năm cá
đến ngày 8 tháng 12. Linh mục Khary Bridgewater đại diện cho Lực lượng Chuyên trách Nhà thờ ứng phó với COVID-19
Hạt Kent nói: “Các mục sư đã rất xúc động trước những lời yêu cầu khẩn thiết của các nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu, cũng
như những đau khổ và mất mát đang diễn ra của cư dân Hạt Kent do vi rút này gây ra”. “Các bác sĩ và y tá của chúng ta đang
mạo hiểm tính mạng của họ, làm việc hai ca, chịu đựng những khó khăn về thể chất, tinh thần và tình cảm để chăm sóc bệnh
nhân. Chúng tôi muốn đem đến cho họ một cơ hội để chiến đấu”.
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ở Y tế Hạt Kent (Kent County Health Department) đang ủng hộ quyết định này, cho biết “ghi nhận rằng các nhà thờ tự và cộng
đồng tín ngưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên, các cuộc tụ họp tôn
giáo trực tiếp, không giống như các cuộc tụ họp lớn khác, có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận ở Hạt
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Kent”.

ến sĩ Darryl Elmouchi, chủ tịch của Spectrum Health West Michigan, khu vực này đang ở một điểm quan trọng. Elmouchi
ết. “Gần đây tôi đã được hỏi liệu chúng ta có đang đứng trên đỉnh của đợt bùng phát thứ hai hay không nhưng tôi lo lắng
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ằng chúng ta đang đứng ở chân núi”.

CẢNH BÁO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC ĐƯA RA NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2020
Hạt Kent hiện có tỷ lệ tích cực trên toàn cộng đồng là hơn 15% và số ca mắc mới hàng ngày trung
bình (689) của chúng ta đã tăng hơn mười lần trong tám tuần qua.
Các bệnh viện địa phương cũng đang báo cáo số lượng bệnh nhân nhập viện nội trú COVID-19 đang đe dọa
nghiêm trọng đến khả năng cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sức khỏe cộng đồng. Tốc độ tử vong hàng ngày do
COVID-19 (6,43) của Hạt Kent đang ở mức cao nhất cho đến nay. Khi xem xét các yếu tố này, và thực tế là những
ngày lễ đang đến gần và thời tiết lạnh hơn sẽ làm phức tạp thêm vấn đề, mức rủi ro COVID-19 đối với Hạt Kent
hiện đã được xem là Rủi ro cao nhất.
Sở Y tế Hạt Kent (Kent County Health Department, KCHD) đang đưa ra Cảnh báo Sức khỏe Cộng (Public Health
Warning) đồng cung cấp cho cư dân hướng dẫn nâng cao để bảo vệ tốt nhất cho bản thân và những người khác.
Cảnh báo Sức khỏe Cộng đồng này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi tổng tỷ lệ ca mắc mới trong 14 ngày trên
100.000 dân số dưới 350 (hoặc khoảng 165 ca mới mỗi ngày) và tỷ lệ dương tính trung bình trong bảy ngày của
các xét nghiệm mới đang có xu hướng giảm. Mọi người nên mong đợi rằng Cảnh báo Sức khỏe Cộng đồng này có
khả năng sẽ tiếp tục được đưa ra cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2021 là sớm nhất.

