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Quận Alameda Bỏ Lệnh Đeo Khẩu Trang Ở Địa Phương và Điều Chỉnh Lại
Hướng Dẫn Tiểu Bang khi Số Trường Hợp Nhiễm Bệnh Giảm Bớt
Số trường hợp nhiễm bệnh đã lên đỉnh chót, nhưng COVID-19 vẫn còn lưu thông
trong cộng đồng chúng ta.
QUẬN ALAMEDA, CA – Hôm nay, viên chức sức khỏe thông báo Quận Alameda sẽ điều
chỉnh lại Hướng dẫn đeo khẩu trang ở California và hủy bỏ Lệnh của Viên Chức Sức Khỏe địa
phương đòi hỏi đeo khẩu trang ở hầu hết địa điểm công cộng bên trong nhà, có hiệu lực từ 12:01
khuya ngày 25 tháng Sáu, 2022. Viên Chức Sức Khỏe Quận Alameda đã theo dõi chặt chẽ xu
hướng dịch bệnh COVID-19 khi áp dụng Lệnh đeo khẩu trang rồi lấy quyết định có thể ngưng áp
dụng lệnh này trong điều kiện hiện tại. Tiểu Bang và Quận Alameda tiếp tục đặc biệt khuyến cáo
đeo khẩu trang ở các địa điểm bên trong nhà.
Số trường hợp nhiễm COVID-19 theo báo cáo hàng ngày đã lên đỉnh chót và đang tiếp tục giảm,
tỉ lệ nhiễm bệnh giảm bớt ở từng nhóm chủng tộc và dân tộc chiếm đa số trong Quận, bao gồm
cả cư dân Tây Bồ Nha/La Tinh một lần nữa đã bị ảnh hưởng đáng kể. Dữ liệu nước thải địa
phương, cung cấp thông tin về số trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ngay cả khi có
thông báo không đầy đủ về số trường hợp nhiễm bệnh, phù hợp với xu hướng này. Dù số người
nhiễm COVID-19 nhập viện vẫn cao, số bệnh nhân mới bị COVID-19 nhập viện hàng ngày đã
ổn định. Hôm qua, Quận Alameda đã chuyển Mức Nhiễm COVID-19 trong Cộng Đồng từ “Cao”
(Màu Cam) sang “Trung Bình” (Màu Vàng) .
Dù có những cải tiến này, cư dân vẫn cần lường trước nhiều ảnh hưởng đáng kể của COVID-19
sau khi ngưng áp dụng lệnh. Tiểu bang tiếp tục đòi hỏi mọi người, dù tình trạng chủng ngừa thế
nào, vẫn cần đeo khẩu trang ở các địa điểm bên trong nhà, cơ sở chăm sóc sức khỏe; cơ sở tập
trung đông người như nhà tù, nhà tạm trú cho người vô gia cư; và cơ sở chăm sóc dài hạn.
Lệnh đeo khẩu trang đã được áp dụng để tăng cường việc đeo khẩu trang ở các địa điểm bên
trong nhà, đưa làn sóng dịch bệnh mùa xuân đến đỉnh dịch sớm và ở mức thấp hơn, giảm ảnh
hưởng của các trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng và tăng khả năng bảo vệ những người có
nguy cơ cao nhất do sức khỏe kém, phù hợp với chiến lược xuyên suốt của Quận Alameda trong
đại dịch COVID-19. Lệnh này dựa trên các tài liệu khoa học phổ biến khẳng định khẩu trang
ngăn ngừa nhiễm và lây lan COVID-19, và tăng cường đeo khẩu trang ở các địa điểm cộng đồng
liên quan đến giảm bớt tình trạng lây lan COVID-19.
Bác sĩ Nicholas Moss, Viên Chức Sức Khỏe Quận Alameda, cho biết “Tình trạng dịch bệnh đã
ổn định sau khi liên tục gia tăng trong các báo cáo số trường hợp nhiễm bệnh và nhập viện trong

suốt tháng Năm như chúng ta thấy”. “Chúng tôi nghĩ COVID-19 còn gây ảnh hưởng trong những
tuần tới và vẫn đặc biệt khuyến cáo đeo khẩu trang, tuy nhiên bỏ Lệnh đeo khẩu trang của Viên
Chức Sức Khỏe vào thời điểm này là phù hợp.”
Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Siêu vi gây COVID-19 vẫn còn lưu hành, làm đảo lộn cuộc sống của
mọi người và ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng người da màu, người cao niên, và những người
có sẵn bệnh trạng y tế. Chỉ từ ngày 1 tháng Giêng năm nay, COVID-19 đã làm 328 cư dân Quận
Alameda và 13,135 cư dân California tử vong.
COVID-19 lây lan trong không khí, và cư dân nên đeo khẩu trang ở các địa điểm bên trong nhà
để giảm nguy cơ nhiễm COVID-19. Đeo khẩu trang vừa khít, có phẩm chất cao để bảo vệ người
đeo và những người xung quanh. Trẻ dưới 2 tuổi không phải đeo khẩu trang.
Doanh nghiệp, quản lý địa điểm, và người tổ chức sự kiện có thể tiếp tục đòi hỏi người tham gia
và nhân viên đeo khẩu trang trong cơ sở của mình để giảm bớt nguy cơ bị COVID-19.
Bác sĩ Moss cho biết “Đeo khẩu trang có hiệu quả và vẫn là công cụ quan trọng làm chậm tốc độ
lây lan COVID-19 trong cộng đồng chúng ta, đặc biệt là khi tỉ lệ người nhiễm bệnh cao. Chúng
tôi rất khuyến khích mọi người tiếp tục đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và người khác khỏi
COVID.”
Quận Alemeda cũng tuân theo hướng dẫn cách ly của Tiểu Bang và định nghĩa tiếp xúc gần, có
hiệu lực từ 12:01 khuya thứ Tư ngày 29 tháng Sáu, 2022. Người tiếp xúc gần không có triệu
chứng cần thử nghiệm trong vòng 3-5 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất và đeo khẩu trang vừa khít
khi có người xung quanh trong tổng cộng 10 ngày, đặc biệt ở các địa điểm bên trong nhà và khi
ở gần người có nguy cơ cao bị COVID-19 nghiêm trọng. Bất cứ ai có triệu chứng, cần thử
nghiệm ngay rồi ở tại nhà. Bất cứ ai có kết quả thử nghiệm dương tính đều phải tuân theo đòi hỏi
cô lập.
Một số nhân viên và cư dân thường xuyên tiếp xúc ở các địa điểm có nguy cơ cao tiếp tục được
đòi hỏi không đến hoặc cách ly khỏi nơi làm việc, và điều này cũng khuyến cáo cho những người
khác. Tuân theo hướng dẫn cách ly của Tiểu Bang sẽ không gây nguy cơ sức khỏe công cộng vì
hầu hết cư dân Quận Alameda đều được miễn đòi hỏi cách ly hiện tại của Quận nhờ đã chủng
ngừa. Tuân theo hướng dẫn của tiểu bang cho doanh nghiệp biết rõ ràng phải làm gì, và giờ đây
có thể được Cal/OSHA hướng dẫn mà không cần xem thêm các quy tắc địa phương khác.
Ngoài việc đeo khẩu trang, thử nghiệm khi có triệu chứng hoặc tiếp xúc với người bị COVID-19,
rồi ở tại nhà nếu bị bệnh hoặc có kết quả thử nghiệm dương tính, cư dân được nhắc nhở cập nhật
chủng ngừa và tập trung nhiều người theo nhóm nhỏ và ở ngoài trời hoặc tăng lưu thông gió nếu
tập trung ở bên trong nhà để hạn chế ảnh hưởng của COVID-19.
Có sẵn điều trị nếu quý vị có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID, có triệu chứng
nhẹ hoặc trung bình, và có nguy cơ cao bị nghiêm trọng. Hỏi bác sĩ chăm sóc sức khỏe của
quý vị về các lựa chọn điều trị. Nếu quý vị cần được hỗ trợ để biết về các lựa chọn điều trị hoặc

biết loại điều trị có phù hợp với mình hay không, xin gọi cho đường dây COVID của Quận
Alameda theo số : 510-268-2101.
Chủng ngừa vẫn là cách bảo vệ lâu dài tốt nhất khỏi bị bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Giờ đây,
mọi người từ 6 tháng trở lên đều đủ tiêu chuẩn được chủng ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả.
Nơi tốt nhất để các gia đình đưa trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi đến chủng ngừa là văn phòng bác sĩ
chăm sóc sức khỏe của gia đình. Nếu quý vị chưa được chủng ngừa hoặc chủng ngừa bồi dưỡng,
chúng tôi rất mong quý vị cập nhật việc chủng ngừa COVID-19 cho mình ngay bây giờ.
Vào mạng lưới COVID-19 để xem các tài nguyên thông tin.
Video thông báo của Bác sĩ Nicholas Moss, Viên Chức Sức Khỏe Quận Alameda
Video thông báo bằng tiếng Tây Ban Nha của Noemy Mena-Miles, Người Phát Ngôn Cơ Quan
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe.
###
Quận Alameda, nằm ở phía đông Vịnh San Francisco, là quận đông dân thứ bảy (7) của 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 và 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 tộc 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.

