Xem dưới dạng trang web

COVID-19
Cập nhật
Ngày 21 tháng 5 năm 2020
Bản tin này sẽ có bằng nhiều ngôn ngữ trên
accesskent.com/Health/coronavirus.htm ngay
khi được dịch thuật.

Cập nhật video của hôm nay
Trong video của hôm nay, Tiến sĩ Adam
London nói về COVID-19 ảnh hưởng đến các
cộng đồng thiểu số ở Hạt Kent (Kent County)
như thế nào.
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 21 tháng 5 năm 2020)
Ca dương tính: 3130
Tử vong: 61

Chương trình kiểm tra sức khỏe quay trở lại làm việc của Hạt Kent
Hạt Kent đã hợp tác với Michigan State University College of Human Medicine, Spectrum
Health, City of Grand Rapids và Meijer để phát triển một bộ hướng dẫn và thông lệ thực
hành tốt nhất để giúp các cơ sở có chiến lược mở cửa trở lại một cách thận trọng.
Chương trình bao gồm một công cụ kiểm tra sức khỏe hàng ngày để giúp nhà tuyển
dụng theo dõi sức khỏe của nhân viên. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển trang web www.kentcountybacktowork.com - cung cấp liên kết đến các thư mục nơi các cơ sở
có thể cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân, cửa hàng để mua nhiệt kế không tiếp xúc, và
hướng dẫn về sức khỏe cụ thể của ngành.
Chương trình này miễn phí và sẵn có cho tất cả các cơ sở tại Hạt Kent.

Truy tìm người tiếp xúc là gì?
Brian Hartl, Nhà dịch tễ học Giám sát cho Sở Y tế Hạt Kent (Kent County Health
Department) giải thích quy trình truy tìm người tiếp xúc và vai trò quan trọng của công
việc này trong nỗ lực chống lại COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta.

Sự kiện phân phát thực phẩm
YMCA sẽ phân phát các bao suất ăn cho cộng đồng vào thứ Hai, ngày 25 tháng 5 tại các
địa điểm cộng đồng của họ. Bạn có thể xem thông tin về các địa điểm phân phát suất ăn
bằng cách nhấn vào đây.
Xin nhắc lại, tất cả bốn địa điểm phát suất ăn "grab and go" của Grand Rapids Public
Schools sẽ đóng cửa vào Thứ Hai do Nghỉ Lễ Chiến sĩ Trận vong (Memorial Day).

Sắc lệnh mới của Thống đốc cho phép tụ tập từ 10 người trở xuống,
hoạt động bán lẻ theo lịch hẹn, v.v.

Hôm nay, Thống đốc Gretchen Whitmer đã ký Sắc lệnh 2020-96, mở lại các cơ sở bán
lẻ và đại lý ô tô để mua hàng "theo lịch hẹn", bắt đầu từ ngày 26 tháng 5. Các nhà bán lẻ
phải giới hạn bán cho 10 khách hàng cùng một lúc.
Bắt đầu ngay lập tức, Sắc lệnh cũng cho phép các cuộc tụ tập nhỏ từ 10 người trở xuống,
với điều kiện là họ thực hành giãn cách xã hội.
Văn phòng thống đốc nói thêm rằng Sắc lệnh sẽ dỡ bỏ yêu cầu rằng các nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe trì hoãn một số thủ thuật y tế, nha khoa và thú y không thiết
yếu, bắt đầu từ ngày 29 tháng 5.

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin và nguồn lực.
Bạn có cần hỗ trợ về tiền thuê nhà, tiện ích và thực phẩm không?
Hành động vì cộng đồng của Hạt Kent (Kent County Community Action) cung cấp một
số chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà, phòng chống vô gia cư, tiện ích, phân phối thực
phẩm, phương tiện đi lại và đăng ký bảo hiểm y tế. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về
các chương trình này.

Chúng tôi chúc bạn có cuối tuần Nghỉ Lễ Chiến sĩ
Trận vong (Memorial Day) an toàn và vui vẻ!
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