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Trong bối cảnh gia tăng về số ca mắc và số ca nhập viện, cư dân và du khách tới Quận 
Cam cần thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19, vui lòng tìm cách điều trị nếu 

quý vị dương tính với COVID-19 
 
(Santa Ana, CA) – Trong bối cảnh gia tăng về số ca mắc COVID-19 và số ca nhập viện tại Hoa Kỳ, cùng với việc 
nới lỏng các hạn chế y tế công cộng đối với việc đi lại cũng như các cuộc tụ tập đông người trong các ngày nghỉ 
lễ sắp tới, Cơ quan Y tế Quận Cam đặc biệt khuyến cáo các cư dân và du khách tới Quận Cam thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hoặc nhập viện do COVID-19, bao gồm các hoạt động 
xét nghiệm, đeo khẩu trang và tiêm vắc-xin. 
 
Hospitalizations have also increased from 60 to 117 people (including 10 pediatric), with 17 people in the ICU (2 
pediatric). The majority of cases are among people under age 65. Số ca nhập viện cũng tăng từ 60 lên 117 người 
(trong đó có 10 bệnh nhi) va 17 bệnh nhân phải nằm Khoa Chăm sóc Tăng cường (ICU) (2 bệnh nhi). Đa phần 
các ca bệnh đều là người trong độ tuổi dưới 65 tuổi. 
 
Tiến sĩ Regina Chinsio-Kwong, Cán bộ Y tế Quận cho biết: “Chúng ta cầ cùng nhau như một cộng đồng để hỗ 
trợ lẫn nhau và giảm nguy cơ lây truyền bệnh, đặc biệt là những người có nguy cơ cao hơn hoặc vô tình có nguy 
cơ bị nhiễm bệnh. Hãy nghĩ về những người lớn tuổi, các đồng nghiệp, nhân viên y tế, người phục vụ nhà hàng, 
tiếp viên hàng không và tất cả những người mà quý vị có thể tiếp xúc hàng ngày. Nhiều người trong số họ có thể 
tự bảo vệ mình nhưng họ cũng cần chúng ta hỗ trợ để có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Điều này 
có nghĩa là quý vị hãy ở nhà khi cảm thấy không khỏe, hãy tiến hành xét nghiệm COVID-19 được FDA cấp phép 
nếu quý vị thấy xuất hiện triệu chứng hoặc tiếp xúc, đeo khẩu trang tại các khu vực trong nhà đông người và khi 
được sự yêu cầu hoặc khuyến nghị của Tiểu bang, hướng dẫn của CDC và thực hiện tiêm tất cả các liều vắc-xin 
ngừa COVID-19 chính và liều tăng cường khi quý vị đủ điều kiện tiêm.” 
 
Một số cách khác để ngăn ngừa COVID-19 bao gồm rửa tay và khử trùng tay thường xuyên, giữ khoảng cách an 
toàn với người khác để giảm tiếp xúc, tăng cường sự thông gió trong nhà bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ để 
giảm sự tích tụ các phân tử vi-rút, đồng thời tuân theo hướng dẫn cách ly và tự cách ly, theo dõi của Tiểu bang 
nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính với hoặc tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. CDC cũng khuyến 
cáo mọi người từ 2 tuổi trở lên, bao gồm cả các hành khách và người lao động thực hiện đeo khẩu trang đúng 
cách hoặc máy trợ thở qua mũi và miệng tại khu vực trong nhà hoặc các điểm giao thông công cộng, các điểm 
trung chuyển giao thông.  
 
Luôn có sẵn nhiều phương pháp điều trị cho người dân nhiễm COVID-19 từ nhẹ đến vừa và những người có 
nguy cơ tiến triển bệnh. (Để biết thêm thông tin và các tình trạng bệnh có thể dẫn đến việc mắc COVID nặng hơn, 
vui lòng nhấp vào đây.) Các cá nhân này được khuyến khích trao đổi với nhân viên y tế để biết mình có thuộc đối 
tượng cần điều trị hay không và có thể tìm địa điểm điều trị ở đâu. Ngoài ra, những người bị suy giảm miễn dịch 
từ trung bình đến nặng và có thể không đủ điều kiện miễn dịch để đáp ứng vắc-xin ngừa COVID-19 có thể tìm 
cách điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với Evusheld.  
 
Để biết thêm thông tin về thông tin và tài nguyên liên quan đến COVID-19, bao gồm số lượng ca nhiễm, việc tiêm 
vắc-xin và xét nghiệm ở Quận Cam, vui lòng truy cập ochealthinfo.com/covid.  
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