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Viên chức Y tế Hạt Kent ban hành Cảnh báo Y tế liên quan đến COVID-19
Báo cáo ca tử vong đầu tiên ở Quận Kent liên quan đến vi-rút COVID-19
GRAND RAPIDS, MI (Ngày 21 tháng Ba năm 2020) – Hôm qua, thứ Bảy ngày 21 tháng Ba, 2020, Sở Y tế Hạt
Kent đã xác nhận ca tử vong đầu tiên ở Hạt Kent do vi-rút COVID-19. Ca tử vong là một người đàn ông 71 tuổi
có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.
Tiến sĩ Adam London, Giám đốc Sở Y tế Hạt Kent cho biết, “Chúng tôi đồng cảm với gia đình bệnh nhân và
những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này trong cộng đồng của chúng ta. Điều này cho thấy chúng ta cần
làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự lây lan của loại vi-rút này, để nó không thể ảnh hưởng đến thêm
người dân nào khác.”
Với diễn biến này, Tiến sĩ London đã ban hành cảnh báo y tế công cộng trong một nỗ lực để giảm thiểu sự
bùng phát của dịch bệnh COVID-19.
Các cuộc tụ họp nơi công cộng
Tất cả các tổ chức và cư dân của Hạt Kent được khuyến khích tuân thủ khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và không tổ chức các cuộc tụ họp có nhiều hơn 10 người tham dự, đặc biệt
đối với các tổ chức phục vụ các nhóm cư dân có nguy cơ lây nhiễm vi-rút cao hơn.
Khuyến nghị này chặt chẽ hơn Sắc lệnh Hành pháp 2020-11 (COVID-19) được Thống đốc Whitmer ban hành
vào ngày 17 tháng Ba năm 2020, trong đó cấm tất cả các sự kiện có từ 50 người trở lên. Một trong những cách
tốt nhất để bảo vệ chúng ta khỏi loại vi-rút này là tránh các cuộc tụ họp nơi công cộng. Giữ khoảng cách xã hội
đảm bảo mọi người tương tác với nhau ít hơn và tạo ra ít cơ hội hơn cho vi-rút lây lan.
Các biện pháp phòng ngừa
Cư dân được khuyến khích thực hành các hướng dẫn phòng ngừa sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tránh tất cả những hoạt động đi lại không cần thiết
Đứng cách xa những người khác với khoảng cách ít nhất sáu feet (khoảng cách xã hội)
Dùng khuỷu tay để che miệng và mũi của bạn khi ho hoặc hắt xì
Rửa tay thường xuyên với xà bông và nước ấm trong ít nhất 20 giây
Tránh đưa tay lên mắt, mũi và miệng
Liên hệ với bác sĩ nếu bạn cảm thấy bị ốm

Sở Y tế Hạt Kent (KCHD) đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân Hạt Kent kể từ năm 1931. Sở Y tế có gần 260 nhân viên bao gồm
các điều dưỡng y tế công cộng, nhân viên vệ sinh, các nhà giáo dục sức khỏe, kỹ thuật viên, nhà quản lý y tế công cộng và nhân viên chuyên môn
tại Trung tâm Bảo vệ Động vật Hạt Kent. Sở Y tế điều hành một phòng khám chính và ba phòng khám vệ tinh tại Kentwood, Rockford và Grand
Rapids. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của KCHD, hãy truy cập www.accesskent.com/health.
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Đóng cửa thêm nhiều Dịch vụ Không thiết yếu nhưng Người dân Không cần phải Tích trữ các Đồ dùng Gia
đình
Thống đốc Gretchen Whitmer đã ký Sắc lệnh Hành pháp 2020-20, ra lệnh tạm thời đóng cửa tất cả các cơ sở
kinh doanh cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân không thiết yếu. Lệnh này không áp dụng cho những dịch
vụ cần thiết cho việc điều trị y tế được xác định bởi một nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép. Sắc lệnh
này xác nhận một lần việc đóng cửa tạm thời những tiện nghi công cộng được yêu cầu bởi Sắc lệnh Hành pháp
2020-9.
Việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu không phải là một nguyên nhân để cảnh báo và cư dân không cần
tích trữ đồ dùng. Nhiều cửa hàng tại địa phương tiếp tục ở trong tình trạng hết giấy vệ sinh, các đồ dùng tẩy
rửa và các vật dụng gia đình khác. Việc khan hiếm các mặt hàng này không phải là do chuỗi cung ứng bị gián
đoạn mà do sự tích trữ quá mức của người dân. Cách tốt nhất để bảo vệ bạn và cộng đồng là làm theo các chỉ
dẫn y tế công cộng, hạn chế các cuộc tụ họp nơi đông người, giữ khoảng cách xã hội với những người xung
quanh và thực hành các biện pháp vệ sinh phòng bệnh chứ không phải bằng cách tích trữ đồ dùng.
Sở Y tế Hạt Kent sẽ tiếp tục cập nhật cho cư dân về những thay đổi hoặc thông tin mới nhất khi có.
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