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Situational Update
Cập nhật Tình hình
Click to watch! Kent County Health
Director Adam London gives an update on
the COVID-19 outbreak and its impact on
the residents of Kent County.
Nhấp để xem! Giám đốc Y tế Hạt Kent
Adam London cập nhật về tình hình bùng
phát COVID-19 và tác động của nó đến cư
dân Hạt Kent.

Kent County Data (as of March 22, 2020)
Dữ liệu Hạt Kent (thời điểm 22 tháng Ba, 2020)
Tests Submitted: 182
Số Trường hợp Xét nghiệm
Pending Tests: 65
Số Trường hợp Đang chờ Kết quả
Presumptive Positive Cases: 20
Số Trường hợp Dương tính
Negative Tests: 97
Số Trường hợp Âm tính

Deaths: 1
Chết
Information regarding this outbreak is constantly evolving, therefore these numbers will
change frequently.
Thông tin liên quan đến bùng phát dịch này liên tục diễn biến, vì vậy các con số này sẽ thường
xuyên thay đổi.

Like the Health Department on Facebook (@kentcountyhealth)
Like the Sở Y Tế trên Facebook (@kentcountyhealth)

Kent County Public Order
Chỉ thị Công Hạt Kent
Kent County Health Officer Issues Public Order for Screening and
Limitations of People at Childcare Facilities
Viên chức Y tế Hạt Kent Ban hành Chỉ thị Công về Khám Sàng lọc và Hạn chế Mọi
người tại các Cơ sở Chăm sóc Trẻ em.

Kent County Health Officer Dr. Adam London signed a Public Health Order to
mitigate the spread of the COVID-19 virus. As required by this Order, any
individual providing childcare services for compensation shall develop and
implement a daily screening program for all staff, children, parents entering the
facility, and other visitors entering the facility.
Viên chức Hạt Kent County Ts. Adam London đã ký Chỉ thị Y tế Công để giảm bớt
sự lây lan của virut COVID-19. Chỉ thị này yêu cầu mọi cá nhân cung cấp dịch vụ chăm
sóc trẻ em có thu tiền phải xây dựng và thực hiện chương trình khám sàng lọc hàng ngày
cho tất cả nhân viên, trẻ em, phụ huynh vào cơ sở và những người khách khác vào cơ
sở.
To view the full Public Order, click here.
Để xem Chỉ thị Công đầy đủ, nhấp vào đây.

Spanish Version of COVID-19 Website
Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Trang Web COVID-19

We've heard the community concern about our COVID-19 information not being
accessible to our friends in the Spanish speaking community. We have taken the first
steps in making this important information is more accessible to Spanish speakers. Our
website now features a section called "COVID-19 para hispanoblantes" that directly feeds
information from the Centers for Disease Control Website exclusively in Spanish.
We have also taken steps to have our news releases, public orders and the Governor's
Executive Orders translated and our videos interpreted as well.
We will continue to work on getting our materials translated into more languages.
Chúng tôi đã nghe được mối quan ngại của cộng đồng về việc thông tin COVID-19 của chúng
tôi không đến được các bằng hữu cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi đã triển khai
những bước đi ban đầu trong việc làm cho thông tin quan trọng này đễ tiếp cận hơn đối với
những người nói tiếng Tây ban Nha. Trang web của chúng tôi giờ đây có mục có tên là
"COVID-19 para hispanoblantes" cung cấp trực tiếp thông tin từ Trang Web của Trung Tâm
Kiểm soát Dịch bệnh bằng tiếng Tây Ban Nha.
Chúng tôi cũng đã đưa ra những công bố tin tức, chỉ thị công và Chỉ thị Hành chính của Thống
đốc đã được dịch và cả các video có thông dịch nữa.
Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để dịch các tài liệu của chúng tôi ra nhiều thứ tiếng hơn.

Governor Whitmer Issues Executive Orders
Thống đốc Governor Whitmer Ban hành Chỉ thị Hành chính
Closure of non-essential personal care services
Governor Whitmer signed Executive Order 2020-20 on March 21, 2020 ordering all
non-essential personal care services to temporarily close.
Those services include hair, nail, tanning, massage, spa, tattoo, body art and piercing
services, and similar services that require individuals to be within 6 feet of each other.
The closure too effect March 22, 2020 will continue until at least April 13. To view the
full order click here.
Đóng cửa các dịch vụ chăm sóc cá nhân không thiết thực
Thống đốc Whitmer đã ký Chỉ thị Hành chính 2020-20 ngày 21 tháng Ba, 2020 chỉ thị cho
tất cả các dịch vụ chăm sóc cá nhân không thiết yếu phải tam thời đóng cửa.
Các dịch vụ này bao gồm cắt tóc, làm móng, tắm nắng, mát xa, xông hơi, xăm, nghệ thuật thân
thể và xỏ khuyên, và các dịch vụ tương tự yêu cầu các cá nhân phải ở cự ly trong vòng 6 feet.
Việc đóng cửa này cũng có hiệu lực từ ngày 22 tháng Ba, 2020 và sẽ kéo dài ít nhất là đến 13
tháng Tư. Để xem chỉ thị đầy đủ, nhấp vào đây.

Visit our website for additional information and resources
Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin và nguồn lực

Resources
Nguồn lực
•
•

Call 211 for community resources
Gọi 211 để biết các nguồn lực cộng đồng
•

Call 888-535-6136 for health-related questions and direction to local and state
resources
Gọi 888-535-6136 về các câu hỏi liên quan đến sức khỏe và hướng dẫn đến các nguồn lực
địa phương và tiểu bang
•
•

Business and Employers
Doanh nghiệp và Chủ sử dụng lao động
• Community Guidance
Hướng dẫn Cộng đồng
• Homeless Shelters
Chỗ ở dành cho Người Vô gia cư
• Schools and Children
Trường học và Trẻ em
•
•
•

