
 

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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Viên Chức Y Tế Hạt Kent Ban Hành Chỉ Thị Y Tế Công cho các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em   
Khám Sàng Lọc và Hạn Chế Những Cá Nhân Đang Làm Việc hoặc  

Đến Giao Dịch tại Các Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em 
    

GRAND RAPIDS, MI (Ngày 22/03/2020) – Viên Chức Y Tế Hạt Kent Tiến Sỹ Adam London đã ký 
Chỉ Thị Y Tế Công nhằm giảm thiểu sự lây lan của virut COVID-19. Theo Chỉ Thị, mọi cá nhân cung 
cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em đều phải thực hiện chương trình khám sàng lọc hàng ngày, áp dụng cho 
tất cả cán bộ, trẻ em, phụ huynh đến cơ sở và cả những khách đến giao dịch khác tại đây. 
  
Cũng theo Chỉ Thị, tiêu chí khám sàng lọc phải như sau:  
 

a. các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp, ví dụ sốt từ 100,3 độ Fahrenheit trở lên, 
ho nặng và/hoặc khó thở mà không phải là mãn tính, và; 

b. cần phải có các quy trình kiểm soát thân nhiệt cho các cá nhân liên quan.  
 
Những người bị sốt sẽ không được tiếp cận hoặc quay trở lại cơ sở chăm sóc trẻ em cho đến khi hết 
sốt trong vòng 72 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt, và sau bảy ngày kể từ ngày bắt đầu bị ho nặng 
và/hoặc khó thở và xuất hiện các triệu chứng. Ngoài ra, tất cả các khách đến giao dịch không cần thiết 
đều không được tiếp cận cơ sở chăm sóc trẻ em. 
  
"Tôi hiểu rằng Chỉ Thị này có thể gây ra sự bất tiện tại các cơ sở chăm sóc trẻ em," Tiến Sỹ London 
chia sẻ. “Tuy nhiên, chúng ta cần có những hành động giảm thiểu tích cực hơn để bảo vệ sức khỏe và 
sự an toàn cho người dân, qua đó ngăn ngừa được sự lây lan của virut tại cộng đồng.”   
 
Chỉ Thị này phải có hiệu lực áp dụng ngay lập tức cho đến khi có quyết định bãi bỏ.  
    
Nội dung đầy đủ của Chỉ Thị được đăng tải ở mục COVID-19 trên trang web AccessKent.com của Sở 
Y Tế Hạt Kent, https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm. 
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