
Dữ liệu thống kê ở Hạt Kent (tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2020) 

 
Số ca dương tính: 4279 

Tử vong: 126 

 

Thích Sở Y tế trên Facebook (@kentcountyhealth) 

 
 

 

 

Ngày Xét nghiệm COVID-19 Miễn phí cho Cộng đồng 
 

Chúng tôi đang hợp tác với Black Impact Collaborative và LINC UP để cung cấp một ngày xét 

nghiệm COVID-19 MIỄN PHÍ vào thứ Hai (ngày 29 tháng 6) từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối tại 

Phòng trưng bày ở LINC UP. Bất cứ ai từ 6 tháng tuổi trở lên đều có thể được xét nghiệm. Tờ rơi 

thông tin về sự kiện này được cung cấp bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha. 

 

Quý vị được khuyến khích đăng ký trước trực tuyến hoặc bằng cách gọi số (616) 632-7200 nhưng 

quý vị cũng có thể đến xét nghiệm mà không cần đăng ký trước.  

Xem dưới dạng trang web 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ngày 24 tháng 6 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 hôm nay, Tiến sĩ Adam 

London nói về tình hình COVID-19 hiện 

nay tại Hạt Kent và một sự kiện xét 

nghiệm miễn phí sắp diễn ra. 

 

Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của video 

này sẽ có trên YouTube ngay khi được 

dịch thuật.  

https://www.facebook.com/kentcountyhealth/
https://www.facebook.com/LINCrev/?__xts__%5b0%5d=68.ARCxcXxmfnnyfP6qO0djQw_jKsdHwCNpXKEe6oFDzzhMZ_BevPYUvrEcFMbHdzln6yywnjXoOrmwVi2DBfU2W3hq4-MTKY_6TKHxb__VmxrUAA3xQ9_VAiXKiTxECWYJs6AIr7zMYdIYEPWwwIAy96oWmMXZjdN56kmA6lEPZjKsSpgeT6WNL166tPkaik2T9l-n6Gv2hMOcd46ScP7HPxpu88Cgyn9_9LO_4NXt8720Kgsy1DYH86_kNIeIsdntb9Jpx14FKXzm2Fv2AXO-1j7GymxUO7mtn6FeSLe_h5lduXFQKzCLbFhHG9vHq9HE7ECEUikoL0y2aQEQxj6xvqKqOQ&__tn__=,dK*F-R&eid=ARBc_jl8OAkeuPMn-EG6xMQYs_QgNd1HU3-bJutIADMGsrVuEicWpM5JkLoODxxWL02OOFdbV1MGcDN4
https://files.constantcontact.com/4f9bada6701/bfbca09c-f96d-4e0f-a1dc-c0a97e1cccea.pdf
https://files.constantcontact.com/4f9bada6701/76b305ac-0052-48e4-907b-a7d95850b6ce.pdf
https://www.accesskent.com/Health/covid-19-testing.htm
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=6d67cdd1-ec61-4ebd-8734-cad1e3885eed&preview=true&m=1131369118196&id=preview
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://youtu.be/zOt1Fctqxjk
https://www.youtube.com/channel/UCcvJFR_4jHAVbVP02AO-DQA?view_as=subscriber


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) khi quay 

lại làm việc của Hạt Kent 

Quý vị có cần PPE cho doanh nghiệp của mình? Nếu vậy, 

quý vị gặp may đấy! Là một phần của sáng kiến Trở lại 

làm việc của Hạt Kent, Hội đồng Điều hành Hạt Kent đã 

phân bổ 3 triệu đô la từ quỹ cứu trợ theo đạo luật CARES   

để triển khai chương trình cung cấp PPE miễn phí cho các 

doanh nghiệp nhỏ và chủ lao động đủ điều kiện, nhằm hỗ 

trợ họ mở lại hoạt động. 

Các PPE có sẵn bao gồm thiết bị bảo vệ mắt và mặt, găng tay, nước rửa tay và nhiệt kế. Để đủ điều 

kiện, chủ lao động phải ở Hạt Kent và thuê 100 người trở xuống. Chương trình chấp nhận các 

yêu cầu đầu tiên cũng như lần thứ hai từ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung cấp PPE. 

 

Chủ lao động đủ điều kiện có thể yêu cầu PPE trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho trung tâm thực 

hiện PPE theo số (616) 245-3636 trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ thứ Hai 

đến thứ Sáu. Các cuộc gọi sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. 

 

Tất cả những chủ lao động đủ điều kiện sẽ được liên hệ qua e-mail sau khi yêu cầu của họ được 

chọn và thực hiện và họ sẽ được cho biết địa điểm họ có thể nhận đơn đặt hàng. Các yêu cầu không 

được chủ lao động đến nhận trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi thông báo sẽ được trả lại 

vào kho. 

https://kentcountybacktowork.com/
https://kentcountybacktowork.com/
https://kentcountybacktowork.com/
https://www.accesskent.com/Departments/BOC/CARES_Act.htm
https://www.accesskent.com/Departments/BOC/CARES_Act.htm
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3V3fOfbKeoQM5Dv


Chương trình phục hồi doanh nghiệp 

nhỏ ở Hạt Kent 

Hạt Kent đã hợp tác với Grand Rapids Chamber 

để triển khai Chương trình phục hồi doanh 

nghiệp nhỏ ở Hạt Kent. Chương trình này sẽ 

cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp 

nhỏ có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn 

và phải chịu tổn thất vì gián đoạn kinh doanh do 

hậu quả của đại dịch COVID-19. 

 

 

Đăng ký có sẵn cho các doanh nghiệp tại Hạt Kent với quy mô tương đương 0-25 nhân viên toàn 

thời gian và chưa từng nhận cứu trợ liên quan đến COVID-19. Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ 

được nhận một khoản trợ cấp kinh tế ngắn hạn có giá trị $5,000, $10,000, $15,000 hoặc $20,000 

tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, chi phí hoạt động cũng như các chỉ số đo lường khác. Nhấp 

vào đây để tìm hiểu thêm và đăng ký. 

Phòng ban Dịch vụ Tin tức 

 
 

 
 

 

Kent County Health Department 

700 Fuller Ave. NE 

Grand Rapids, Michigan 49503 

ĐT: (616) 632-7100 

www.accesskent.com/Health/ 

Theo dõi chúng tôi 

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin và các tài nguyên khác. 

https://www.grandrapids.org/kent-county-small-business-recovery-program/?fbclid=IwAR3C5WmUk3ueevRyWK1mKrkslPYVJh1LB7TaL_2mPEhMfpX5cy92a7SdDgY
https://www.grandrapids.org/kent-county-small-business-recovery-program/?fbclid=IwAR3C5WmUk3ueevRyWK1mKrkslPYVJh1LB7TaL_2mPEhMfpX5cy92a7SdDgY
https://www.accesskent.com/Departments
https://www.accesskent.com/OnlineServices/default.htm#documents
https://www.accesskent.com/News/
https://www.accesskent.com/Health/
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm

