Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể,
tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Ngày 22 tháng 10 năm 2021
Đến: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Sinh Hoạt Ban Ngày (DSA) và Dịch
Vụ Việc Làm của ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
(Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Về việc: Nhắc nhở về Quy định Báo cáo trong đại dịch COVID-19
Đây là lời nhắc nhở về các yêu cầu báo cáo trong COVID-19 đối với các
nhà cung cấp dịch vụ việc làm và hỗ trợ ban ngày (Day Support Activities,
hoặc DSA).
Điều quan trọng là Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (ODDS) phải
nắm thông tin về các ca dương tính để thông báo chính sách và kết nối với
các bên đối tác bao gồm các cơ sở y tế công cộng địa phương nhằm hỗ
trợ khi cần. Chúng tôi cũng cần biết những thông tin này để trợ giúp về mặt
y tế và sự an toàn cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển.
Là bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ việc làm và sinh hoạt ban
ngày trong việc tuân thủ các thủ tục thông báo được nêu trong Công cụ Xử
lý Tình huống ODDS. Biểu mẫu Chuyển đổi Dịch vụ AR 20-099 yêu cầu sử
dụng mẫu đơn báo cáo COVID-19 của ODDS, mà được liên kết từ Công
cụ Xử lý Tình huống ODDS. Hành động mà một cơ quan cần phải thực
hiện khi một cá nhân trong dịch vụ, nhân viên hỗ trợ trực tiếp, hoặc chuyên
gia việc làm có hoặc có thể có COVID-19 được tìm thấy trong tài liệu bài
tập tình huống. Gửi thông báo trong vòng 24 giờ tới Văn phòng ODDS tại
địa chỉ email: ODDS.FieldLiaison@dhsoha.state.or.us. Biểu mẫu báo cáo
trực tuyến tại trang mạng: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/ODDS%20Resource%20Library/ODDS-COVIDReporting-Form.docx.

Việc tuân theo chính sách này và báo cáo ngay các trường hợp COVID-19
cho Văn phòng ODDS và các cơ quan quản lý hồ sơ và kết nối với các cơ
quan y tế công cộng địa phương là rất quan trọng trong các nỗ lực ứng
phó với đại dịch của chúng tôi.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Keith Ozols
Giám đốc
Cơ quan Phục hồi Chức năng Hướng nghiệp
Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc tại
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter
@OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ
nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch
vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc
gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính
lẫn khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về
các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng
www.oregonrelay.comhoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

