
 
 
 
 
 

LỆNH Y TẾ CÔNG CỘNG 
ĐƯỢC BAN HÀNH BỞI 

SỞ Y TẾ HẠT KENT  
 

 
TẦM SOÁT VÀ HẠN CHẾ LƯỢNG NGƯỜI Ở CÁC CƠ SỞ CHĂM SÓC TRẺ EM 

 

1. Tôi, Adam London, là Viên Chức Y Tế Hạt Kent và nắm giữ tất cả các quyền hạn của Viên Chức 

Y Tế theo Bộ Luật Y Tế Công Cộng Michigan. 

2. COVID -19 là một loại vi-rút có khả năng lây nhiễm nhanh chóng, là mối đe dọa trước mắt đối với 

sức khỏe cộng đồng, như cách sử dụng của thuật ngữ này trong Bộ Luật Y Tế Công Cộng Michigan, 

MCL 333.5201 et. seq. 

3. Thống Đốc Whitmer đã ban hành Sắc Lệnh Hành Pháp 2020-2004, trong đó bà tuyên bố Tình 

Trạng Khẩn Cấp do COVID-19 tại tiểu bang Michigan và mối đe dọa mà COVID – 19 đem lại cho 

công chúng. 

 

Với tư cách là Viên Chức Y Tế Hạt Kent, để giảm thiểu mối đe dọa COVID-19 mang đến cho sức khỏe 

cộng đồng,   

BẰNG VĂN BẢN NÀY TÔI BAN HÀNH LỆNH NHƯ SAU:  

1. Những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có thu phí phải phát triển một chương trình 

tầm soát hàng ngày và thực hiện tầm soát tất cả các nhân viên làm việc tại cơ sở, trẻ em và 

phụ huynh đưa đón trẻ, cũng như những khách đến thăm cơ sở chăm sóc trẻ em. 

2. Chương trình tầm soát bao gồm các tiêu chí sau:  

a. các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp, chẳng hạn như sốt từ 100,4 độ F 

trở lên, ho nặng và/hoặc khó thở không liên quan đến tình trạng mãn tính, và; 
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b. phải có các quy trình để đo nhiệt độ của tất cả những người thuộc phạm vi tầm 

soát.  

3. Những người có biểu hiện sốt chỉ được phép vào hoặc quay trở lại cơ sở nếu họ hết sốt sau 72 

giờ (3 ngày) mà không sử dụng thuốc hạ sốt (ví dụ Tylenol® hoặc Motrin®), hoặc sau 7 ngày 

kể từ khi họ bắt đầu ho nặng và/hoặc khó thở, và những triệu chứng hô hấp đang được cải thiện. 

4. Hạn chế lượng khách đến thăm không thiết yếu vào cơ sở chăm sóc trẻ em. 

5. Lệnh này sẽ được công bố tại lối vào của cơ sở chăm sóc và cho tất cả các thành viên của 

công chúng nói chung bằng tất cả các phương tiện có sẵn. 

6. Lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Viên Chức Y 

Tế Hạt Ken hủy bỏ Lệnh này, hoặc Sắc Lệnh Hành Pháp (2020-04) của Thống Đốc Bng 

được dỡ bỏ. 

7. Lệnh này có thể được thực thi theo bất kỳ phương pháp nào được pháp luật cho phép. 

 

Ngày _____ tháng Ba năm 2020 
 
_______________________________________ 
Adam London, PhD, RS 
Viên Chức Y Tế Hạt Kent 
700 Fuller Avenue, NE 
Grand Rapids, MI 49503 
616.632.7100 

 


