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 24 tháng 6 năm 2021
Đến: Các Bên Liên Quan ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Về việc: Một số thay đổi sắp tới về chính sách ODDS COVID-19
Vào ngày 11 tháng 5 năm 2021, Thống đốc Kate Brown đã thông báo rằng
khi 70% cư dân Oregon từ 16 tuổi trở lên tiêm ít nhất liều đầu tiên của vắc
xin COVID-19, bà sẽ hủy hầu hết các sắc lệnh mang tính hạn chế.
Khi điều này xảy ra, chính sách COVID-19 của Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật
Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) sẽ thay
đổi. Một khi dỡ bỏ các hạn chế, các bên liên quan sẽ có thời hạn 7 ngày để
điều chỉnh chính sách và nguyên tắc thực hành của mình. Dưới đây là một số
thông tin quý vị cần biết ngay bây giờ để chuẩn bị cho trường hợp này:
Đầu tiên, quy định đeo khấu trang dự kiến sẽ thay đổi, như sau:
• ODDS sẽ hủy yêu cầu đeo khẩu trang đối với các nhân viên chăm sóc
tại gia, tại nhà nuôi trẻ tập thể, và người nuôi dưỡng, cũng như đối với
các tương tác 1-đối-1 liên quan đến việc làm và hỗ trợ ban ngày (day
support activities, hoặc DSA). ODDS khuyên nhân viên nên tiếp tục
đeo khẩu trang, đặc biệt nếu quý vị chưa được tiêm chủng hoặc bị suy
giảm miễn dịch, nhưng đây không còn là điều kiện bắt buộc.
• Nhân viên cung cấp dịch vụ việc làm và DSA theo nhóm vẫn phải
đeo khẩu trang.
• Người nhận dịch vụ có thể yêu cầu nhân viên tiếp tục đeo khẩu trang
ngay cả khi các hạn chế được dỡ bỏ, và họ nên thảo luận về điều
này ngay bây giờ.

• Các môi giới cung cấp dịch vụ trong thời gian này nên chuẩn bị chính
sách khẩu trang cho nhân viên của mình, dựa vào hướng dẫn của
Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hoặc OHA)
và Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
(Occupational Safety and Health Administration, hoặc OSHA), nếu
quý vị chưa thực hiện điều này.
ODDS cũng dự đoán một số dịch vụ sẽ được cung cấp trực tiếp trở lại, bao gồm:
• Dịch vụ quản lý hồ sơ sẽ trở lại với hình thức trực tiếp theo từng giai đoạn
• Dịch vụ cấp phép sẽ trở lại với hình thức trực tiếp.
• Các hoạt động vốn được thực hiện trực tiếp sẽ trở lại
• Hoạt động thăm nhà (nhà nuôi trẻ tập thể và thường trú) sẽ trở lại.
Những thay đổi này sẽ có hiệu lực sau khi tiểu bang Oregon đạt được mục
tiêu tiêm chủng 70% và Thống đốc dỡ bỏ các hạn chế. Chúng tôi vẫn chưa
biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. ODDS muốn đảm bảo các thân chủ bị
khuyết tật về trí tuệ và phát triển, gia đình, nhân viên chăm sóc lẫn các bên
quản lý hồ sơ có sự chuẩn bị đầy đủ và trao đổi, thỏa thuận về vấn đề này
ngay bây giờ, để sẵn sàng khi hầu hết các hạn chế được dỡ bỏ.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter
@OrebODDS 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 www.oregonrelay.comhoặc
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

