Cập nhật ngày 5 tháng 3 năm 2020
Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara đang cung cấp các khuyến nghị được cập nhật cho cộng
đồng để bảo vệ những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn do COVID-19. Hạt
cũng thông báo rằng hiện có 20 trường hợp COVID-19 được xác nhận tại hạt Santa Clara.
Họ cũng đang thông báo hướng dẫn mới được thiết kế để giảm sự lây lan của virus trong cộng
đồng. Chúng tôi hiểu rằng mọi người rất lo ngại về COVID-19. Tôi muốn nhắc nhở công chúng
rằng đại đa số những người bị nhiễm COVID-19 không bị bệnh nặng và hoàn toàn bình phục.
Chúng tôi ₫ đưa ra các khuyến nghị này để bảo vệ các thành viên dễ bị tổn thương nhất trong
cộng đồng của chúng tôi từ virus và làm chậm sự lây lan của nó ", Bác sĩ Sara Cody của hạt
nói. "Chúng tôi liên tục theo dõi tình hình đang phát triển này và sẽ đưa ra hướng dẫn mới nếu
và khi điều đó được chứng thực”.
Hướng dẫn cho các trường học:
Sở Y tế Công cộng của hạt không khuyến nghị đóng cửa các trường học tại thời điểm này. Nếu
một nhân viên hoặc học sinh trong một trường cụ thể được xác nhận có COVID-19, Sở Y tế
Công cộng sẽ xem xét, dựa trên các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của trường hợp đó, xem xét
việc đóng cửa trường đó có được xác đáng hay không. Lý do chúng tôi không khuyến nghị
đóng cửa trường học vào thời điểm này là vì trẻ em chưa được chứng minh là nhóm có nguy
cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng do virus này. Trẻ em nên được tiếp tục việc học tập và các hoạt
động bình thường nhiều mỗi khi có thể.
Chúng tôi khuyến khích tất cả các viên chức nhà trường xem xét cẩn thận và làm theo hướng
dẫn của CDC cho các trường K-12 và nhà trẻ, cũng như các khuyến nghị của chúng tôi cho các
cuộc họp mặt đông người và các sự kiện lớn. Chúng tôi biết rằng các trường học trong cộng
đồng của chúng tôi có thể cần đưa ra quyết định về việc hoãn hoặc hủy bỏ các hoạt động cụ
thể.
Một số trẻ em có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, chẳng hạn như hệ thống miễn dịch suy yếu,
khiến các em có nguy cơ cao hơn. Những người chăm sóc trẻ em có tình trạng sức khỏe tiềm
ẩn nên tham khảo ý kiến của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về việc liệu con của
họ có nên ở nhà hay không.
Để biết thêm thông tin bao gồm, hướng dẫn cho nơi làm việc và doanh nghiệp, người tổ chức
các cuộc họp mặt đông người và các sự kiện cộng đồng lớn, những người có nhiều nguy cơ
mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng và những người bị bệnh, xin hãy đọc thông cáo báo chí sau
đây.

