
Cập nhật video của hôm nay 
 

Trong video của hôm nay, Tiến sĩ Adam 
London nói về nỗ lực tập thể của chúng ta 
đang giúp giảm thiểu sự lây lan của vi-rút 
trong cộng đồng như thế nào và tầm quan 
trọng của việc đeo khẩu trang vải ở nơi 
công cộng. Ngoài ra, ông khuyến khích bạn 
gửi cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào mà 
con bạn có thể có về đại dịch này. 

 
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 2 tháng 5 năm 2020) 
 

Ca dương tính: 1697 
Tử vong: 36 

Bảng thông tin của Quận Kent và Tiểu bang Michigan 
 

Bảng thông tin dữ liệu trực tuyến của chúng tôi đã được cập nhật để bao gồm các ca dương 
tính với COVID-19 theo mã zip và các ca phục hồi. Để xem bảng thông tin của riêng chúng 
tôi, nhấp vào đây. Ngoài ra, Tiểu bang Michigan có bảng thông tin trực tuyến liệt kê 
tổng tích lũy số bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, các ca tại các cơ sở chăm sóc dài hạn, số 
lượng bệnh nhân nhập viện, v.v. 

 
 

 

 

 

 

Cần Tình nguyện viên Truy tìm dấu vết Tiếp xúc 
 

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm tình nguyện viên truy tìm dấu vết tiếp xúc để phối hợp với 

nhân viên của chúng tôi. Truy tìm dấu vết tiếp xúc là một phần quan trọng trong việc giảm 

thiểu sự lây lan của virus ra cộng đồng và trong việc hỗ trợ bệnh nhân nghi ngờ hoặc được 

xác nhận bị nhiễm bệnh. Trong truy tìm dấu vết tiếp xúc, nhân viên và tình nguyện viên 

được đào tạo của chúng tôi làm việc với từng bệnh nhân để giúp họ nhớ lại những người họ 

Xem dưới dạng trang web 
 

COVID-19 
Cập nhật 

Ngày 2 tháng 5 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/watch?v=ks4UhuyCjOo
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://www.michigan.gov/coronavirus/0%2C9753%2C7-406-98163_98173---%2C00.html
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=8bec27c6-2c5b-4f34-bfab-7d611b7788bc&preview=true&m=1131369118196&id=preview
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm


đã có tiếp xúc gần gũi trong khung thời gian mà họ có thể đã bị lây nhiễm. Sau đó, nhân 

viên y tế công cộng hoặc tình nguyện viên thông báo cho các cá nhân bị phơi nhiễm (liên 

hệ) về khả năng phơi nhiễm tiềm ẩn của họ nhanh chóng và theo cách nhạy cảm nhất có 

thể. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Pamela Brown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quỹ Cứu trợ Trẻ em 
 

Một Quỹ Cứu trợ Chăm sóc Trẻ em mới đã được thiết lập để giúp các nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trẻ em trang trải chi phí hoạt động trong tình trạng khẩn cấp COVID-19. Mục 
tiêu của chương trình là hỗ trợ tài chính cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và 
giúp việc chăm sóc trẻ em trở nên hợp lý hơn cho các gia đình. 

 

Có tài trợ cho các nhà cung cấp được cấp phép, nhà cung cấp là bộ lạc và nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ em cứu trợ thiên tai vào tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu bằng 
cách đăng ký hàng tháng khoản tài trợ. Các khoản tài trợ này không cạnh tranh, có nghĩa 
là nếu bạn nộp đơn hoàn thành và đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được tài trợ. 

mailto:pamela.brown@kentcountymi.gov
mailto:pamela.brown@kentcountymi.gov


Phòng ban Dịch vụ Tin tức 

Các nhà cung cấp được miễn giấy phép đủ điều kiện nhận thanh toán một lần là $550 bằng cách 
hoàn thành đơn đăng ký. Đơn xin tài trợ có thể được tìm thấy tại đây. 

 
 

Câu hỏi thường gặp (Frequently Asked Questions) 
 

Bạn có câu hỏi chung về COVID-19 hoặc nếu liệu có an 
toàn hay không khi đến cửa hàng tạp hóa? Nếu có, hãy 
truy cập phần Câu hỏi thường gặp trên trang web  của 
chúng tôi để xem câu trả lời và nhiều thông tin khác! 

 
 
 

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

Sắc lệnh Michigan 
 

Hạn chế đối với các Địa điểm Công cộng Kéo dài đến ngày 28 tháng 5 năm 2020 
Sắc lệnh 2020-69 kéo dài sắc lệnh trước đây của Thông đốc Whitmer tạm thời đóng 
một số địa điểm công cộng nhất định như nhà hát, quán bar, sòng bạc, v.v. Để duy trì các 
hướng dẫn về giãn cách xã hội, Sắc lệnh cũng giới hạn các nhà hàng ở đơn đặt hàng mang 
đi và giao hàng. 

 
Tuyên bố Khẩn cấp và Tình trạng Thảm họa đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2020 
Sắc lệnh 2020-68 tuyên bố tình trạng khẩn cấp và tình trạng thảm họa trên toàn bang 
Michigan theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp năm 1976. Tình trạng khẩn cấp và tình trạng 
thảm họa được tuyên bố theo Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực đến ngày 28 tháng 5 năm 2020, 
lúc 11:59 tối. Thống đốc sẽ đánh giá sự cần thiết phải tiếp tục duy trì Sắc lệnh trước khi 
hết hạn và sau đó sẽ quyết định xem có nên chấm dứt tình trạng khẩn cấp và thảm họa 
hay không nếu mối đe dọa hoặc nguy hiểm đã qua. 

 
Khẩu trang Tự làm ở Nơi công cộng 
Do Sắc lệnh 2020-59, tất cả người dân được yêu cầu phải đeo khẩu trang tự làm khi họ 
đi vào không gian công cộng kín với điều kiện là cá nhân có thể chịu được về mặt y tế khi 
đeo khẩu trang. Sara Simmonds, Giám đốc Sức khỏe Môi trường, Sở Y tế Hạt Kent trình 
bày cách làm khẩu trang bằng vải tại nhà. Nhấp vào đây để xem video bằng tiếng Anh và 
đây  để xem bằng tiếng Tây Ban Nha. 

 
 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần 
 

Network 180, Forest View Psychiatric Hospital và Pine Rest Christian Mental Health 
Services hoạt động 24/7 để giúp những người đang gặp khó khăn với sức khỏe tâm thần 
hoặc sử dụng chất gây nghiện trong đại dịch COVID-19. 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 

 
 

 

Kent County Health Department 
700 Fuller Ave. NE 

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

www.accesskent.com/Health/ 

Theo dõi chúng tôi 

https://www.accesskent.com/Departments
https://www.accesskent.com/OnlineServices/default.htm#documents
https://www.accesskent.com/News/
https://forms.leo.state.mi.us/ccrfa/
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-faq.htm
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.michigan.gov/whitmer/0%2C9309%2C7-387-90499_90705-527830--%2C00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0%2C9309%2C7-387-90499_90705-527716--%2C00.html
https://www.michigan.gov/whitmer/0%2C9309%2C7-387-90499_90705-526894--%2C00.html
https://www.youtube.com/watch?v=x2HnWPW0NtI&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=Su3fBskqkUI
https://www.accesskent.com/Health/


 
 
 

Language: Vietnamese 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRUY TÌM TIẾP XÚC 
CẦN TÌNH NGUYỆN VIÊN 

 
Sở Y tế Hạt Kent (Kent County Health Department) đang 
tìm kiếm các cá nhân để giúp truy tìm tiếp xúc COVID-19. 

 
CAM KẾT VỀ THỜI GIAN 

• Tình nguyện viên sẽ làm việc 2, 6 giờ một tuần thoải mái từ 
chính nhà của họ. 

• Tối thiểu 6 tuần trợ giúp. 
• Truy tìm tiếp xúc diễn ra 7 ngày/tuần. 
• Ca làm việc là từ 10 sáng – 4 chiều và 2 chiều – 8 tối. 
• Tình nguyện viên sẽ cần máy tính riêng có truy cập internet và 

sẵn sàng sử dụng điện thoại của riêng họ. 
 

VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN: 
Pamela Brown • Pamela.Brown@kentcountymi.gov 

Tất cả các tình nguyện viên sẽ trải qua đào tạo về các quy trình bảo 
mật và quyền riêng tư. 

 
 
 
 
 

Language: Vietnamese 

mailto:Pamela.Brown@kentcountymi.gov
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