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KHI MỘT VIRUS MỚI NHƯ CORONAVIRUS 
HAY COVID-19 XUẤT HIỆN TRÊN THẾ 
GIỚI, SẼ TỒN TẠI NHIỀU CÂU HỎI. 
  
Lo lắng về COVID-19 là điều bình thường, nhưng giờ là lúc để 
chuẩn bị – không phải để sợ hãi. Khu vực của chúng ta có 
lịch sử hợp tác trong các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe 
và chăm sóc sức khỏe. 
  
Điều này gồm có một chương trình ứng phó khẩn cấp rất tích cực và liên tục do The Health 
Collaborative quản lý. 
The Health Collaborative (THC) đang đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ khu vực của chúng ta 
trong đợt bùng phát COVID-19 hiện tại thông qua Liên Minh Ứng Phó Thảm Họa Greater 
Cincinnati (Greater Cincinnati Disaster Preparedness Coalition, DPC) của chúng tôi. Vai trò chính 
của DPC là tạo điều kiện cho sự điều phối và hợp tác trong khu vực giữa tất cả các thành viên 
của Liên Minh trong ứng phó COVID-19. Các thành viên bao gồm các bệnh viện, các dịch vụ cấp 
cứu, các cơ quan kiểm soát khẩn cấp, các đối tác y tế công và các đối tác khác trong cộng đồng 
khu vực Tam Bang (Tristate). 
  
Ở thời điểm bất định, mạng xã hội có thể trở thành một nền tảng cho tin đồn và thông tin sai 
lạc. THC hợp tác chặt chẽ với Sở Y Tế Ohio (ODH) các Các Trung Tâm Kiểm Dịch và Phòng Bệnh 
(CDC) để tìm hiểu về tiến triển COVID-19 mới nhất và các phương pháp hiệu quả nhất. Chúng tôi 
nhận thức có thông tin sai lạc có hại về COVID-19 đang được lan truyền ở cả địa phương lẫn 
trong nước, làm cho điều quan trọng hơn nữa là khu vực của chúng ta phải dựa vào các nguồn 
thông tin đáng tin cậy như CDC và các cơ quan y tế công của tiểu bang và địa phương. 
 
“ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ KHU VỰC CỦA CHÚNG TA PHẢI DỰA VÀO CÁC NGUỒN THÔNG TIN 
ĐÁNG TIN CẬY NHƯ CDC VÀ CÁC CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỦA TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG.” 

 



 

Sở Y Tế Ohio cập nhật website của họ về COVID-19 mỗi ngày lúc 2 giờ chiều với dữ liệu hiện 
hành về các cá nhân đang được theo dõi hoặc xét nghiệm virus, và kết quả. 
  
Ngay lúc này, việc quan trọng nhất mà cư dân Greater Cincinnati cần làm là tiếp tục thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh đối với bất kỳ virus hô hấp nào: 

• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. 

• Dùng khuỷu tay hoặc bắp tay che khi ho hoặc hắt hơi. 

• Kiềm chế vi khuẩn bằng cách ở nhà khi bị bệnh. 
 
For more information about COVID-19 visit: https://healthcollab.org/covid-19/.  Nếu có thắc mắc 
truyền thông, vui lòng liên hệ tôi qua email. The Health Collaborative đang rất nghiêm túc với 
vai trò của mình vào những lúc xuất hiện các đợt bùng phát bệnh, và với tư cách Cán Bộ Thông 
Tin Công Khai, tôi cam kết chỉ cung cấp thông tin đáng tin cậy và phù hợp nhất cho các thành 
viên, đối tác, và các bên liên quan của nó.  
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