
Cập nhật tình hình 
 

Nhấn vào đây để xem! Giám đốc Sở Y tế 
Hạt Kent Adam London đưa ra thông tin 
cập nhật về bùng phát COVID-19 và tác 
động của nó đối với cư dân của Hạt Kent. 

 
Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của video này sẽ có 

trên YouTube ngay khi được dịch thuật. 

 
Giống như Sở Y tế trên Facebook (@kentcountyhealth) 

Dữ liệu của Hạt Kent (kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2020) 
 

Xét nghiệm đã gửi: 741 
Xét nghiệm đang chờ kết quả: 159 
Các trường hợp dương tính giả định: 216 
Xét nghiệm âm tính: 366 
Tử vong: 9 

 
Tuyên bố miễn trừ: Các phòng thí nghiệm tư nhân hiện đang tiến hành xét nghiệm vi rút 
corona; do đó, số lượng xét nghiệm của tiểu bang không phản ánh đúng về số lượng xét 
nghiệm được thực hiện hoặc tổng số người đã xét nghiệm âm tính. 

 
 

 

 

 
Bảng thông tin trực tuyến mới 

 
Để hình dung tác động của đại 

dịch COVID-19 trong cộng đồng 

của chúng ta, chính quyền Hạt 

Kent đã đưa ra bảng thông tin 

trực tuyến mới. Dữ liệu phân 

chia về mặt địa lý số trường hợp 

được xác nhận, âm tính và đang 

chờ kết quả trong Hạt. Ngoài ra, 

bảng thông tin so sánh số trường

Xem dưới dạng trang web 
 

COVID-19 
Cập nhật 

Ngày 8 tháng 4 năm 2020 
 

Bản tin này sẽ có bằng nhiều ngôn ngữ trên 
accesskent.com/Health/coronavirus.htm 

ngay khi được dịch thuật. 

https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/kentcountyhealth/
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=1dda4456-d776-4d9b-b57e-2c5d7a9afe46&preview=true&m=1131369118196&id=preview
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm


hợp dương tính và tử vong trên toàn tiểu bang. Nhấp vào đây để xem bảng thông tin. 
 
 

Trang web mới sẵn có cho Doanh nghiệp và Nhân viên 
 

Liên minh Doanh nghiệp COVID-19 West Michigan (West Michigan COVID-19 Business 
Coalition) gần đây được thành lập để cung cấp các nguồn lực, hướng dẫn và dịch vụ cho chủ 
lao động và nhân viên đã bị ảnh hưởng do đại dịch toàn cầu COVID-19. Trang web, 
www.covidwm.org, có thông tin về các khoản vay và trợ cấp cho doanh nghiệp và cách nộp 
đơn xin trợ cấp thất nghiệp. 

 
Các thành viên của liên minh bao gồm Asian Pacific American Chamber of Commerce (West 
MI), City of Grand Rapids, Downtown Grand Rapids, Inc., Kent County, LINC UP, Local 
First, National Business League, Inc., Urban League of West Michigan, West Michigan 
Hispanic Chamber và West Michigan Works! Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương trình WIC 
 

Thu nhập hoặc tình trạng việc làm của bạn gần đây đã thay đổi? Nếu có, bạn và gia đình 
bạn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình dinh dưỡng bổ sung liên bang cho Phụ nữ, 
Trẻ sơ sinh và Trẻ em (Women, Infants, and Children, WIC). Chương trình này cung cấp 
thực phẩm bổ sung có thể mua tại các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc tham gia chương 
trình, giới thiệu chăm sóc sức khỏe và giáo dục dinh dưỡng cho phụ nữ có thu nhập thấp, 
cho con bú và phụ nữ sau sinh không cho con bú, và trẻ sơ sinh và trẻ em đến năm tuổi 
được thấy có nguy cơ thiếu dinh dưỡng. 

 

Để biết thêm thông tin hoặc để xem bạn có đủ điều kiện cho WIC hay không, hãy gọi số (616) 
632-7200 hoặc truy cập www.accesskent.com/WIC. 

 
 

Hỗ trợ tiện ích 
 

Nếu thu nhập của bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và bạn gặp khó khăn khi thanh toán 
hóa đơn tiện ích, Consumers Energy và DTE Energy đã thiết lập các chương trình để đảm 
bảo dịch vụ của bạn không bị gián đoạn. 

 

Consumers Energy (công ty tiện ích) 
Tạm hoãn ngắt dịch vụ đối với không thanh toán dành cho khách hàng có thu 
nhập thấp và khách hàng cao tuổi cho đến ngày 3 tháng 5 năm 2020. 
Gia hạn ngày kết thúc Chương trình Bảo vệ Mùa đông cho người cao tuổi và khách 
hàng có thu nhập thấp đủ điều kiện cho đến ngày 3 tháng 5 năm 2020, mà họ 
không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. 

 

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Ứng phó Khẩn cấp về Năng lượng của Người 
tiêu dung (Consumers Energy Emergency Response). 

DTE Energy (công ty tiện ích) 
Tạm hoãn ngắt dịch vụ đối với không thanh toán dành cho khách hàng có thu nhập 
thấp (200 phần trăm hoặc ít hơn Mức Nghèo Liên bang) cho đến ngày 30 tháng 4 
năm 2020. Thời gian này có thể được gia hạn tùy thuộc vào tác động của vi-rút đối với

https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-data.htm
http://www.covidwm.org/
https://www.covidwm.org/?fbclid=IwAR3Xb50ADMcxVHbYdPdKMqi2Xrfawb74hW7cWFiPkdq9pscajRyTOPhvS1E
http://www.accesskent.com/WIC
https://www.consumersenergy.com/company/media/news-and-information/emergency-response


 

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin và nguồn lực 

Tài nguyên 
 

Gọi số 2-1-1 để biết về các nguồn lực cộng đồng 
Gọi số 888-535-6136 nếu có câu hỏi liên quan đến sức khỏe 

 
Hướng dẫn về Sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 

 
Doanh nghiệp và Nhà tuyển dụng 
Hướng dẫn Cộng đồng 
Mái ấm dành cho Người vô gia cư 
Trường học và Trẻ em 

 
Đa ngôn ngữ 

 
Các nguồn lực từ chính phủ liên bang và tiểu bang 

 
Bộ công cụ 

 
Doanh nghiệp và Nhà tuyển dụng 
Nhà dưỡng lão/Cơ sở hỗ trợ sống 

 Phòng ban Dịch vụ Tin tức 

cộng đồng của chúng ta. 
Việc gia hạn Chương trình Bảo vệ Mùa đông cho Người cao tuổi đối với khách 
hàng hiện tại cho đến ngày 3 tháng 5 năm 2020 mà không cần thêm hành động 
nào. Lưu ý, tất cả người cao niên (62 tuổi trở lên) được bao gồm trong chương 
trình này trừ khi lựa chọn thanh toán khác được chọn. 

 
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Chính sách và Chương trình Hỗ trợ của 
DTE Energy (DTE Energy's Assistance Policies and Programs). 

 

Nếu bạn không thể thanh toán hóa đơn tiện ích của mình, hãy liên hệ với công ty tiện ích 
của bạn ngay lập tức. Ngoài ra, bạn có thể gọi số 2-1-1 để được kết nối với các tài nguyên 
cộng đồng. 

 
 

 

 
 

 

Kent County Health Department 
700 Fuller Ave. NE 

Grand Rapids, Michigan 49503 
Điện thoại: (616) 632-7100 

www.accesskent.com/Health/ 

 Theo dõi chúng tôi 

https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-for-schools.html
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-translated-resources.htm
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-resources-businesses.htm
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-resources-ltc.htm
https://www.accesskent.com/Departments
https://www.accesskent.com/OnlineServices/default.htm#documents
https://www.accesskent.com/News/
https://newlook.dteenergy.com/wps/wcm/connect/dte-web/quicklinks/footer/covid19-response
https://www.accesskent.com/Health/
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