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Quận Alameda Đòi Hỏi Đeo Khẩu Trang ở Hầu Hết Địa Điểm Công Cộng Bên Trong Nhà 
Số người nhiễm COVID-19 nhập viện tăng hơn gấp đôi trong tháng trước. 

QUẬN ALAMEDA, CA – Để hạn chế ảnh hưởng do số bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện gia tăng, hôm 
nay, viên chức sức khỏe Quận Alameda thông báo bắt buộc đeo khẩu trang ở hầu hết địa điểm công cộng bên 
trong nhà từ 12:01 sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng Sáu, 2022. Lệnh Này không áp dụng cho Thành Phố Berkeley do 
đây thuộc Pháp Quyền Sức Khỏe Địa Phương độc lập. Viên Chức Sức Khỏe Quận Alameda tiếp tục theo dõi các 
bệnh nhân nhiễm COVID phải nhập viện để biết khi nào có thể gỡ bỏ Lệnh này mà vẫn bảo đảm an toàn. 

Quận Alameda sẽ không đòi hỏi đeo khẩu trang ở các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 cho đến cuối niên học 
2121-22, nhưng vẫn khuyến cáo nên đeo khẩu trang. Đòi hỏi đeo khẩu trang nếu khả dĩ sẽ áp dụng ở các cơ sở 
khác cho trẻ em và bạn trẻ, bao gồm nơi giữ trẻ, trường hè, và chương trình cho bạn trẻ.  

Số trường hợp nhiễm COVID-19 theo báo cáo hàng ngày đã vượt quá đỉnh dịch do biến thể Delta gây ra vào mùa 
hè năm ngoái và giờ đây đang tiến gần đến mức đã ghi nhận trong làn sóng dịch bệnh mùa đông 2020-21, với 
mức thử nghiệm theo báo cáo từ phòng lab là tương đương nhau. Số trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo không 
phản ánh đúng tổng số bệnh nhân do có thử nghiệm tại nhà và nhiều trường hợp nhiễm bệnh không biết rõ.  

Số bệnh nhân nhập viện cũng tăng lên sau khi ở mức ổn định trong những tuần đầu tiên của làn sóng dịch này. Số 
bệnh nhân mới bị COVID-19 nhập viện hàng ngày tăng những ngày gần đây và hiện tại đã vượt đỉnh dịch của 
mùa hè năm ngoái. Theo xu hướng hiện tại, chúng tôi nghĩ Mức Nhiễm COVID-19 trong Cộng Đồng sẽ sớm đạt 
mức “Cao” của CDC.  

Ngoài ra, khi số trường hợp nhiễm COVID-19 bắt đầu tăng trở lại vào tháng Tư, trong dữ liệu chúng tôi không 
thấy những ảnh hưởng lớn lên cộng đồng người da màu. Điều đó giờ đây không còn đúng nữa và cư dân Tây Bồ 
Nha/La Tinh hiện đang có tỉ lệ nhiễm bệnh cao nhất ở Quận Alameda trong số các nhóm chủng tộc/dân tộc chiếm 
đa số. 

Bác sĩ Nicholas Moss, Viên Chức Sức Khỏe Quận Alameda, cho biết “Số trường hợp nhiễm COVID gia tăng ở 
Quận Alameda làm nhiều người phải nhập viện hơn và hành động hôm nay cho thấy mức nghiêm trọng của làn 
sóng lần này”. “Chúng ta không thể coi nhẹ dữ liệu, và không thể dự đoán thời điểm kết thúc của làn sóng lần 
này. Đeo khẩu trang trở lại cho chúng ta cơ hội tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng của làn sóng dịch kéo dài lên cộng 
đồng.” 

Cho dù có chủng ngừa, chủng ngừa bồi dưỡng COVID-19, các trường hợp đã nhiễm bệnh trước đó và thuốc bảo 
vệ khỏi bị bệnh nghiêm trọng, siêu vi gây COVID hiện đang lưu hành ở mức rất cao ở Quận Alameda. Ngay cả 
khi có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, số trường hợp nhiễm bệnh cao như vậy làm nhiều người có nguy cơ hơn và 
tăng số trường hợp nhập viện.  



 
  

 

Đeo khẩu trang tạo thêm lớp bảo vệ khỏi nhiễm bệnh từ siêu vi lây lan trong không khí. Đeo khẩu trang phẩm 
chất cao bảo vệ cả người đeo và người xung quanh, và nhiều người đeo khẩu trang hơn sẽ làm chậm tốc độ lây 
lan của COVID-19. Trẻ dưới 2 tuổi không phải đeo khẩu trang.   

Colleen Chawla, Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda (Alameda County Health 
Care Services Agency, hay AC HCSA), nói “Chúng tôi cảm ơn cư dân, chủ hãng, và doanh nghiệp ở Quận 
Alameda tiếp tục vượt qua thách thức để ứng phó với đại dịch này”. “Rất tiếc là COVID chưa kết thúc và một lần 
nữa chúng ta phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ bản thân, bạn bè và người trong cộng đồng, cũng như nhân 
viên và chủ hãng khỏi siêu vi rất dễ lây lan này.” 

Trong đại dịch, Người Da Đen/Mỹ gốc Phi Châu, Tây Bồ Nha/La Tinh/a/x, và cư dân Quần Đảo Thái Bình 
Dương bị ảnh hưởng do COVID-19 rất lớn. Những cộng đồng này trong lịch sử cũng chịu những ảnh hưởng lớn 
về sức khỏe và đại dịch càng cho thấy trầm trọng hơn các vấn đề này. Quận Alameda cam kết giảm thiếu mức độ 
ảnh hưởng lớn của COVID-19 khi có thể được. 

Kimi Watkins-Tartt, Giám Đốc Ban Sức Khỏe Công Cộng AC HCSA, cho biết “Chúng ta đang nhận thấy tình 
trạng ảnh hưởng khác biệt tương tự lên các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề khi số trường hợp nhiễm bệnh gia 
tăng”. “Nhiều cư dân Da Đen và Da Nâu là người làm việc cho dịch vụ thiết yếu không thể làm việc ở nhà và 
thường xuyên phải tiếp xúc với công chúng ở nơi làm việc. Lệnh đeo khẩu trang sẽ hạn chế sự lây lan của 
COVID trong những cộng đồng dễ bị nhiễm bệnh này.” 

Ngoài đeo khẩu trang, cư dân được nhắc nhở tiếp tục làm theo các bước khác để hạn chế COVID-19 lây lan: ở tại 
nhà nếu bị bệnh hoặc có kết quả thử nghiệm dương tính; làm thử nghiệm nếu có triệu chứng hoặc tiếp xúc với 
người bị COVID-19; và tập trung nhiều người theo nhóm nhỏ và ở ngoài trời hoặc tăng lưu thông gió nếu tập 
trung trong nhà. 

Nếu quý vị chưa được chủng ngừa hoặc chủng ngừa bồi dưỡng, chúng tôi rất mong quý vị đến bệnh xá nếu đủ 
tiêu chuẩn rồi hỏi bác sĩ chăm sóc sức khỏe việc điều trị nếu quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID 
và có các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình Vào mạng lưới COVID-19 để xem các tài nguyên thông tin. 

###  
Các viên chức y tế Quận Alameda có mặt cho các thắc mắc hôm nay, thứ Năm, từ 2:00 chiều - 4:00 chiều. Xin 
gởi điện thư đến eoc-pio@acgov.org hoặc gọi số 510-267-8001 để lấy hẹn.   

Quận Alameda, ở phía đông Khu Vực Vịnh San Francisco, là quận đông dân thứ bảy (thứ 7) trong Tiểu Bang 
California. Với tổng diện tích hơn 800 dặm vuông và dân số hơn 1.6 triệu người, Quận Alameda  gồm các khu vực 
thành thị, ngoại ô, và nông thôn và một khu vực rộng lớn chưa hợp nhất. Đặc trưng của Quận Alameda là sự 
phong phú đa dạng dân tộc và là một trong những quận đa dạng nhất nước. Theo Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ năm 
2018, 32.1%  cư dân Quận sanh ra ở nước ngoài và không có nhóm chủng tục hoặc dân tộc đa số . Ngoài ra, theo 
Ban Giáo Dục California, người học Anh ngữ trong hệ thống trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 ở Quận 
Alameda niên học 2019-2020 nói đến 60 ngôn ngữ. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Indoor-Air-Quality-Ventilation-Tips--en.pdf
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/treatment
https://covid-19.acgov.org/index.page
mailto:eoc-pio@acgov.org

