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Tin nổi bật: 

 
 Trường hợp COVID-19 thứ ba xảy ra trong hạt Santa Clara và không liên quan đến các trường hợp 

khác 

 Trường hợp thứ ba được biết là bị nhiễm virus không thông qua việc du lịch hoặc tiếp xúc gần gũi 

với cá nhân mà được biết là bị nhiễm. 

 Bây giờ là lúc chuẩn bị cho khả năng lây bệnh rộng rãi trong cộng đồng. 

 

Hạt Santa Clara – Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara xác định trường hợp COVID-19 thứ ba. Đây là 

trường hợp thứ ba được nhận biết trong hạt của chúng ta nhưng khác với hai trường hợp kia vì người này 

không có lịch sử du lịch hoặc bất kỳ sự tiếp xúc như được biết với người du lịch hoặc người bị nhiễm nào.  

 

Cá nhân này là một người phụ nữ lớn tuổi với tình trạng sức khỏe mãn tính mà đã nhập viện vì bệnh hô 

hấp. Bác sĩ trị bệnh truyền nhiễm đã liên lạc với Sở Y tế Công cộng để thảo luận về trường hợp này và 

yêu cầu thử nghiệm xác nhận virus corona mới. Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng hạt Santa Clara đã 

nhận được mẫu vật ngày hôm qua và tiến hành việc thử nghiệm. Từ khi nhận được các kết quả tối qua, sở 

đã làm việc để nhận định những người đã được tiếp xúc và hiểu biết mức độ lây nhiễm. 

 

Do các quy định y tế về quyền riêng tư và để bảo vệ danh tánh của người phụ nữ này, các thông tin khác 

sẽ không được công bố. 

 

“Trường hợp mới này cho thấy có bằng chứng lây nhiễm trong cộng đồng nhưng đến mức độ nào thì chưa 

rõ,” Bác sĩ Sara Cody, Viên chức Y tế hạt Santa Clara và Giám đốc Sở Y tế Công Cộng hạt Santa Clara, 

đã nói. “Tôi hiểu điều này có thể là đáng lo khi nghe nhưng đây là điều chúng ta đã chuẩn bị đương đầu. 

Bây giờ chúng ta phải bắt đầu hành động thêm để làm chậm sự lây lan của bệnh”. 

 

Trường hợp này rất quan trọng vì nó báo hiệu rằng bây giờ là thời gian để thay đổi đường lối. Các biện 

pháp y tế công cộng đã được thực hiện cho đến nay - cách ly, kiểm dịch, truy tìm người tiếp xúc và hạn 

chế du lịch - đã giúp làm chậm sự lây lan của căn bệnh này. Sở sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp này và 

tiếp tục theo dõi các người tiếp xúc chặt chẽ với các bệnh nhân của chúng tôi để bảo vệ sức khỏe của các 

cá nhân và cộng đồng. 

 

Vì bệnh đã có ở đây, một ưu tiên quan trọng của sở sẽ là tiến hành giám sát cộng đồng để xác định mức 

độ lây truyền ở địa phương. Vì Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng của hạt có khả năng tiến hành việc thử 

nghiệm, họ có thể nhanh chóng đánh giá những gì đang xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. 

 

Đối với cá nhân, các khuyến nghị rất đơn giản nhưng rất quan trọng: 

 

 Giữ bàn tay sạch sẽ. Đây là một trong những bước quan trọng nhất quý vị có thể thực hiện để 

tránh bị bệnh và lây lan vi trùng cho người khác. Và luôn luôn cần phải che miệng khi ho và ở 

nhà khi quý vị bị bệnh. 



 Hôm nay, bắt đầu tập không chạm vào mặt quý vị. Một cách virus lây lan là khi quý vị chạm vào 

miệng, mũi hoặc mắt của mình. 

 Vì chúng ta biết bệnh này đã có ở đây, tất cả chúng ta cần tránh xa những người bị bệnh. 

 Bắt đầu suy nghĩ về sự chuẩn bị của gia đình, cách chăm sóc người thân bị bệnh nhưng không để 

mình bị nhiễm bệnh. Hãy nghĩ về một căn phòng để cách ly người bệnh. 

 

Các biện pháp thực tế có thể giúp hạn chế lây bệnh bằng cách giảm sự tiếp xúc trong môi trường 

cộng đồng: 

 

 Trường học: nên lập kế hoạch cho sự vắng mặt và khám phá các lựa chọn cho việc học từ xa và 

tăng cường việc làm sạch bề mặt. 

 Các doanh nghiệp: bất cứ khi nào có thể, thay thế các cuộc họp đối mặt bằng các buổi họp qua 

video hoặc điện thoại và tăng các cách họp từ xa và sửa đổi các chính sách vắng mặt và cũng tăng 

cường việc làm sạch bề mặt. 

 

Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara đang hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 

bệnh Hoa Kỳ (CDC), Sở Y tế Công cộng California và các đối tác khác trong lúc tình hình virus corona 

mới tiếp tục thay đổi. Thông tin sẽ được cập nhật ngay khi có thể trên trang mạng của chúng tôi: 

http://sccphd.org/coronavius 

 

Cuộc họp báo sẽ được truyền trực tiếp trên trang Facebook của sở: 

https://www.facebook.com/sccpublichealth/ 
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