Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, tiếng Tây
ban nha, 简体 中文, và Tiếng Việt tại:
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Ngày 15 tháng 2 năm 2021
Đến: Tất cả Nhân viên Chăm sóc và Đối tác của ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Về vấn đề: Nhắc nhở về chính sách và hướng dẫn đeo khẩu trang ODDS
Cơ quan Y tế Oregon (Oregon Health Authority - OHA) đã thông báo trong
tuần này rằng Oregon sẽ loại bỏ các yêu cầu tổng quát về viêc đeo khẩu
trang đối với những nơi công cộng bên trong nhà/cơ sở không muộn hơn
ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Quy định đeo khẩu trang đối với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát
triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) vẫn
được áp dụng sau ngày 31 tháng 3. Các hướng dẫn mở cửa lại có đầy
đủ thông tin chi tiết.
Khẩu trang sẽ tiếp tục được yêu cầu khi chăm sóc cho một cá nhân trong
các khung cảnh sau:
• Các cơ sở chăm sóc người lớn/adult foster homes (Nhân viên chăm
sóc thường trú và làm việc trong cơ sở chăm sóc không bắt buộc
phải đeo khẩu trang.)
• Các nhà tập thể 24 giờ, bao gồm các nhà của Đơn vị Ổn định hoá và
Khủng hoảng (Stabilization and Crisis Unit - SACU)
• Cơ sở thường trú có hỗ trợ/supported living
• Dịch vụ hỗ trợ ban ngày theo nhóm và dịch vụ việc làm
• Dịch vụ tại nhà bao gồm nhân viên hỗ trợ cá nhân (Personal Support
Worker - PSW)

Các thực thể quản lý hồ sơ, nhà cung cấp dịch vụ và khách thăm viếng
được yêu cầu tiếp tục đeo khẩu trang khi thăm viếng bất kỳ cơ sở nào
được ODDS cấp phép.
OHA ghi nhận rằng việc đeo khẩu trang vẫn được khuyến khích thực hiện
đối với những người chưa được tiêm chủng, trên 65 tuổi, bị suy giảm tính
miễn dịch hoặc có nguy cơ nhiễm vi rút cao hơn do tình trạng sức khỏe.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental
Disabilities Services, hoặc ODDS)
Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng 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 điếc, mù điếc, khiếm thính
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.com hoặc
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

