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Giám đốc Sở Y tế Tiến sĩ Adam London ban hành các khuyến nghị bổ sung
về sức khỏe cộng đồng

Tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn này là rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây
lan của COVID-19 ở những nơi mà nhân viên và cư dân thường xuyên lui tới
GRAND RAPIDS, M I (ngày 26 tháng 3 năm 2020) - Giám đốc Sở Y tế Hạt Kent, Tiến sĩ Adam
London, đã đưa ra các khuyến nghị cho cư dân và doanh nghiệp của Hạt Kent được xác định là nhà
cung cấp dịch vụ quan trọng của tiểu bang Michigan. Những khuyến nghị này có mục đích đảm bảo
rằng các nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng có thể thực hiện các hoạt động bình thường trong khi
giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng:
•

•

•

•

Những người bị sốt từ 100,4 độ F trở lên và ho không liên quan đến tình trạng phổi mãn tính
cần phải ở nhà cho đến khi họ không còn bị sốt - hông cần đến thuốc giảm sốt - trong ít nhất
72 giờ và ít nhất 7 ngày đã trôi qua kể từ khi các triệu chứng bắt đầu.
Chủ lao động cung cấp các dịch vụ quan trọng được miễn trừ trong Sắc lệnh Hành phápcủa
Thống đốc nên áp dụng các biện pháp hợp lý để giữ khoảng cách giữa nhân viên và khách
hàng cách nhau ít nhất 6 feet, khử trùng các điểm thường xuyên chạm vào và yêu cầu nhân
viên bị bệnh phải ở nhà.
Những người được biết là có tiếp xúc gần với một cá nhân được chẩn đoán dương tính với
COVID-19 sẽ tự cách ly tại nhà trong khoảng thời gian 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng
với người bệnh.
Mọi người nên tránh các thiết bị ở sân chơi công cộng và các tính năng vật lý khác khuyến
khích trải nghiệm điểm tiếp xúc chung. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị chủ sở hữu và người
vận hành thiết bị sân chơi công cộng đặt các biển báo hoặc thông báo khác không khuyến
khích sử dụng thiết bị. Nếu có thể, chúng tôi khuyên bạn nên đóng cửa để công chúng không
thể sử dụng thiết bị đó.

Không có gì trong các khuyến nghị này là để hạn chế hoạt động của những người ứng phó và tổ
chức chăm sóc sức khỏe tuyến đầu, có thể giảm thiểu rủi ro theo những cách khác trong khi cung
cấp các dịch vụ thiết yếu nhất.
Mặc dù hướng dẫn này không thuộc phạm vi của lệnh y tế công cộng, Sở Y tế Hạt Kent (Kent County
Health Department) đang yêu cầu tất cả các cá nhân và doanh nghiệp của Hạt Kent được xác định là
nhà cung cấp dịch vụ quan trọng phải tuân thủ. Điều bắt buộc là các cá nhân và doanh nghiệp dịch
vụ quan trọng phải hiểu rằng việc họ tuân thủ hoặc không tuân thủ các khuyến nghị ở trên sẽ có tác
động trực tiếp đến sự lây lan của virus COVID-19 trong cộng đồng.
###
KCHD đã kinh doanh trong hoạt động cung cấp các dịch vụ y tế cho Hạt Kent từ năm 1931. Sở Y tế (Health Department) có gần 260 nhân viên
bao gồm y tá công cộng, nhân viên vệ sinh, nhà giáo dục sức khỏe, kỹ thuật viên, quản lý y tế công cộng và nhân viên chuyên ngành tại Trung
tâm Bảo vệ Động vật Hạt Kent (Kent County Animal Shelter). 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 KCHD, hãy truy cập www.accesskent.com/health.
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