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Kính gửi: Nhân viên và các bên liên quan của ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Cơ quan Y tế Oregon gần đây đã công bố một bản tin cho thấy COVID-19
đang gia tăng đáng kể ở Oregon. Theo mô hình mới, OHA cho biết người
dân Oregon cần chuẩn bị tinh thần để chứng kiến “sự gia tăng theo cấp số
mũ” trong các ca nhiễm vi rút corona trong ba tuần tới - với khoảng 900
đến 4.800 ca nhiễm mới hàng ngày có thể xảy ra theo các mô hình vừa và
bi quan.
Ngoài ra, Thống đốc Brown cũng ban hành yêu cầu mới trên toàn tiểu
bang là phải đeo khẩu trang trong bất kỳ không gian công cộng trong nhà
bắt đầu từ Thứ Tư.
Khi các ca COVID-19 tăng trên khắp Oregon, chúng ta cũng đang thấy có
sự gia tăng trong hệ thống khuyết tật trí tuệ và phát triển. Trước tình hình
này, ODDS đã ban hành hướng dẫn chính sách nhắc nhở các nhà cung
cấp, các đơn vị quản lý trường hợp và bất kỳ ai cung cấp dịch vụ chăm sóc
trực tiếp cho những người khuyết tật trí tuệ và phát triển các quy trình và
trách nhiệm cần thiết để đảm bảo sức khỏe và an toàn.
Với kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7 đang đến gần, tôi cũng muốn nhắc nhở mọi
người đề phòng. Kỷ niệm ngày lễ trong gia đình của bạn, và hạn chế các
hoạt động bên ngoài nhiều nhất có thể. Nếu bạn ra ngoài để thực hiện các
nhiệm vụ cần thiết, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như giãn
cách ít nhất 6 feet và đeo khẩu trang hoặc mặt nạ. Tiếp tục thường xuyên
rửa tay và thực hành các quy trình an toàn khác.
Để biết thêm thông tin các nguồn lực và chính sách về COVID-19 từ
ODDS, hãy truy cập: https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/ODDS-COVID-19-Information.aspx
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Cám ơn bạn đã hỗ trợ sức khỏe và an toàn.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental
Disabilities Services hay ODDS)
Theo dõi chúng tôi trên @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và
khám phá trang web của chúng tôi.
Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, ở dạng bản in khổ
lớn, chữ braille hay theo định dạng quý vị muốn. Liên hệ với Văn phòng
Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận
cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người bị
điếc, điếc-mù, khiếm thính hoặc có khuyết tật về lời nói. Để biết thêm thông
tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập
www.oregonrelay.com hay www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.
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