Xem dưới dạng trang web

COVID-19
Cập nhật
Ngày 14 tháng 4 năm 2020
Bản tin này sẽ có bằng nhiều ngôn ngữ trên
accesskent.com/Health/coronavirus.htm
ngay khi được dịch thuật.

Cập nhật tình hình
Trong video ngày hôm nay, Tiến sĩ Adam
London nói về tầm quan trọng của việc
không chọn phe phái khi nói đến kinh tế so
với sức khỏe cộng đồng.
Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của video này
có trên YouTube.

Giống như Sở Y tế trên Facebook (@kentcountyhealth)

Dữ liệu của Hạt Kent (kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020)
Các trường hợp dương tính giả định: 328
Người tử vong: 14
Để xem bảng thông tin dữ liệu trực tuyến của chúng tôi, nhấn vào đây.

Khảo sát Trực tuyến Keep MI Healthy
Chúng tôi rất vui mừng thông báo, thông qua những nỗ lực của nhà cung cấp công nghệ
địa phương OST, một công cụ khảo sát sức khỏe hoàn toàn tự nguyện, ẩn danh, an toàn
sẽ giúp các viên chức y tế xác định "điểm nóng" trong bùng phát dịch COVID-19.

Hoạt động này rất đơn giản: truy cập www.keepmihealthy.org và thực hiện khảo
sát. Mất khoảng 30 giây và chỉ yêu cầu năm sinh, giới tính, mã zip và quận của bạn. Chỉ
cần đánh dấu vào các ô bên cạnh bất kỳ triệu chứng nào bạn có và gửi khảo sát. Sau đó,
các viên chức y tế sẽ nhận được thông báo sớm nếu một số mã zip nhất định báo cáo số
lượng người có triệu chứng cao hơn so với những người khác để các nguồn lực có thể
được sử dụng một cách thích hợp. Xem video nhanh này để biết thêm thông tin!

Khẩu trang vải tự làm
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) gần đây đã đưa ra các hướng dẫn mới khuyến nghị các cá nhân nên
đeo khẩu trang tự chế để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. Nghiên cứu cho thấy
những cá nhân không có triệu chứng có thể lây nhiễm cho người khác và virus có thể
lây lan giữa những người tiếp xúc gần nhau - không chỉ khi họ ho hoặc hắt hơi.
Trước bằng chứng này, CDC đang khuyến nghị sử dụng "khẩu trang bằng vải trong các
môi trường công cộng, nơi các biện pháp giãn cách xã hội khác khó duy trì, đặc biệt là ở
các khu vực có sự lây truyền ở cộng đồng lớn." Tuy nhiên, hướng dẫn nhấn mạnh việc sử
dụng khẩu trang không phải khẩu trang phẫu thuật hoặc mặt nạ N-95.
Sara Simmonds, Giám đốc Sức khỏe Môi trường, Sở Y tế Hạt Kent chỉ cho bạn cách làm
mặt nạ bằng vải tại nhà. Nhấp vào đây để xem.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)
Bây giờ bạn có thể xem câu trả lời của
các câu hỏi thường gặp nhất liên quan
đến COVID-19 trên trang web của
chúng tôi tại đây.

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

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng
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. Các cơ quan này 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.

Phòng ban

Kent County Health Department
700 Fuller Ave. NE
Grand Rapids, Michigan 49503
ĐT: (616) 632-7100
www.accesskent.com/Health/
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Theo dõi chúng tôi

