
Cập nhật tình hình 
 

Bạn có biết sự khác biệt giữa cách ly và cô 
lập không? Bạn có biết vai trò của truy tìm 
dấu vết tiếp xúc trong việc giảm sự lây lan 
của virus không? Để có câu trả lời cho 
những câu hỏi này, hãy xem video hôm 
nay từ Giám đốc Sở Y tế Hạt Kent Adam 
London. 

 
Xin lưu ý: Nhân ngày lễ Phục sinh, sẽ 
không có cập nhật video vào Chủ Nhật. 

 
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 10 tháng 4 năm 2020) 
 

Các trường hợp dương tính giả định: 249 
Người tử vong: 12 

 
Để xem bảng thông tin của riêng chúng tôi, nhấp vào đây. 

 
 

 

 

 
Thông điệp từ Cảnh sát trưởng Hạt Kent Michelle LaJoye-Young 

 
Cảnh sát trưởng Hạt Kent Michelle LaJoye-Young (Kent County Sheriff) đang khuyến 

khích các cá nhân áp dụng tư duy cộng đồng khi quyết định có nên tham dự lễ Phục sinh 

Chủ nhật hay không. Mặc dù không có hình phạt nào theo sắc lệnh của thống đốc 

Whitmer đối với tụ họp tại nhà thờ, Cảnh sát trưởng đang khuyến khích các cá nhân tuân 

theo khuyến nghị của Thống đốc không tụ họp và ghi nhớ tầm quan trọng của họ trong 

việc giảm sự lây lan của COVID-19. Nhấp vào đây để xem thông điệp của Cảnh sát 

trưởng với cộng đồng. 

Xem dưới dạng trang web 
 

COVID-19 
Cập nhật 

Ngày 10 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
https://youtu.be/dUYpnxZiHVs
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=9824ece2-3cb2-46cc-ba78-fb29e2a49b45&amp;preview=true&amp;m=1131369118196&amp;id=preview
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Không ra ngoài, hãy liên hệ! – Don't Go Out, Reach Out! 
 

Network180, Forest View Psychiatric Hospital và Pine Rest Christian Mental Health 
Services đã hợp tác để giúp những người đang gặp khó khăn với sức khỏe tâm thần hoặc 
sử dụng chất gây nghiện trong đại dịch COVID-19. 

 

Chiến dịch "Không ra ngoài, hãy liên hệ" – "Don't Go Out, Reach Out" đang khuyến khích 
các cá nhân liên hệ với một trong các cơ quan của họ để được giúp đỡ thay vì đến phòng 
cấp cứu địa phương. Các khoa cấp cứu trong khu vực của chúng ta đang bị căng thẳng rất 
nhiều khi điều trị cho những người mắc COVID-19, vì vậy điều quan trọng là phải duy trì 
cơ sở hạ tầng y tế của chúng ta. 

 

Network180, Forest View và Pine Rest mở cửa 24/7 và sẵn sàng cung cấp dịch vụ qua điện 
thoại hoặc khám từ xa cho bất kỳ ai gặp khủng hoảng. Nhận trợ giúp bằng cách nhấc điện 
thoại lên và gọi: 

 

Network180: (616) 336-3909 
Forest View: (800) 949-8439 
Pine Rest: (800) 678-5500 hoặc (616) 455-9200 

 
Trong trường hợp có khủng hoảng đe dọa đến tính mạng, cũng có đánh giá tại chỗ. 

 
 

Sắp ra mắt tuần tới. . . 
 

Chúng tôi sẽ cho ra mắt một ứng dụng kiểm tra sức khỏe dựa trên web 
mới. Công cụ thu thập dữ liệu ẩn danh này sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi 
đơn giản sẽ cung cấp cho các quan chức y tế thông tin có giá trị về "điểm 
nóng" COVID-19 tiềm ẩn tiếp theo. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin 
chi tiết trong bản tin tiếp theo của chúng tôi! 

 
 
 
 
 

Thống đốc Whitmer ban hành sắc lệnh mới 
 

Vào Thứ 5, Thống đốc Whitmer đã ký Sắc lệnh 2020-42, gia hạn "Ở nhà, Giữ an toàn" 
– " Stay Home, Stay Safe" cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020. Để xem sắc lệnh, 
nhấp vào đây. 

 

Tiểu bang có một trang web để giúp các doanh nghiệp tìm hướng đi trong các sắc lệnh 
khác nhau. Nhấp vào đây để xem trang web. 

 
 

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

https://www.michigan.gov/whitmer/0%2C9309%2C7-387-90499_90705-525182--%2C00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0%2C9753%2C7-406-98178_98737---%2C00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0%2C9753%2C7-406-98178_98737---%2C00.html
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm


  
Bảng thông tin dữ liệu COVID-19 Michigan 

 
Tiểu bang Michigan đã ra mắt bảng thông tin trực tuyến cho thấy số ca mắc mới trên 
toàn tiểu bang, xét nghiệm và số lượng thiết bị bảo vệ cá nhân và các vật tư y tế khác, 
v.v. Nhấp vào đây để xem bảng thông tin. 

  Kent County Health Department 
700 Fuller Ave. NE 

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

www.accesskent.com/Health/ 

Tin tức Dịch vụ Phòng ban 

Theo dõi chúng tôi 

https://www.accesskent.com/Health/
https://www.accesskent.com/News/
https://www.accesskent.com/OnlineServices/default.htm#documents
https://www.accesskent.com/Departments
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