
     

KCHD là đối tác cung cấp dịch vụ y tế cho Hạt Kent từ năm 1931. Hiện đang có xấp xỉ 260 nhân viên công tác tại Sở Y tế, bao gồm y tá công, 
chuyên viên vệ sinh phòng bệnh, chuyên viên giáo dục chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật viên, nhân viên điều phối y tế công và chuyên viên tại Trung 
tâm Nuôi giữ Động vật Hạt Kent. Sở Y tế chịu trách nhiệm vận hành một phòng khám chính và ba phòng khám vệ tinh tọa lạc tại Kentwood, 
Rockford và Grand Rapids. Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ do KCHD cung cấp, hãy truy cập trang web www.accesskent.com/health. 
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Sở Y tế Hạt Kent Trưng dụng Cơ sở của Guiding Light làm Khu Cách ly Tập trung Phòng chống 
COVID-19 cho Người Vô gia cư 

 
GRAND RAPIDS, Mich. (Ngày 3 tháng 4 năm 2020) – Sở Y tế Hạt Kent đã và đang hợp tác với Guiding Light nhằm 
trưng dụng cơ sở tại 255 Đại lộ S. Division làm khu cách ly tập trung cho người vô gia cư có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID-19 hoặc đang chờ kết quả xét nghiệm. 
 
Bác sĩ Adam London – Giám đốc Sở Y tế Hạt Kent nhận định: “Từ trước đến nay, Guiding Light vẫn luôn là một 
đối tác tuyệt vời. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi thật sự trân trọng quan hệ hợp tác, tinh thần hi 
sinh và bao dung của họ. Chúng tôi hiện đang phấn đấu vì mục tiêu mang lại cho người vô gia cư một nơi ở an 
toàn nhằm phục vụ công tác điều trị và giảm thiểu khả năng lây nhiễm vi-rút corona.” 
 
Cơ sở có tổng cộng 24 phòng biệt lập, một khu giường tầng, sáu nhà vệ sinh và một nhà bếp cung cấp mọi dịch 
vụ với công năng phục vụ cho tối đa 60 người trong trường hợp có đủ nhân viên. 
 
Bác sĩ London phát biểu: “Nhân viên của chúng tôi đã dành rất nhiều nỗ lực và tâm huyết để chuyển hóa cơ sở 
thành khu cách ly tập trung. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ để ước định nhu cầu về mặt y tế và vận hành 
nhằm tối ưu hóa điều kiện chăm sóc y tế trong quá trình bệnh nhân điều trị và hồi phục.”  
 
Bên cạnh đó, công tác phát triển cơ sở được diễn ra thuận lợi là nhờ các đối tác bao gồm Thành phố Grand 
Rapids và cộng đồng phi lợi nhuận cũng như những hỗ trợ đáng quý về tiện ích gia đình và vật phẩm vệ sinh từ 
Amway Corporation và Meijer Inc.  
 
Bác sĩ London khẳng định: “Đây là một bước can thiệp vô cùng chiến lược và quan trọng nhằm thực hiện sứ 
mệnh bảo vệ nhân mạng của ngành y tế công.” 
 
Từ hôm nay (ngày 3 tháng 4 năm 2020), cơ sở sẽ bắt đầu đón tiếp bệnh nhân chuyển đến từ bệnh viện sau khi 
có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, Guiding Light 
vẫn tiếp tục duy trì các chương trình cứu hộ, phục hồi và tái hòa nhập tại cơ sở Iron House. 
 

# # # 

http://www.accesskent.com/health
mailto:joy.matthews@kentcountymi.gov
https://www.dropbox.com/sh/q1f6qkeg0fsvoeu/AACuvUq7OF2qDZtQUKTew34Ia?dl=0

