
Câu hỏi thường gặp

ODDS và sự kết thúc tình trạng khẩn cấp 
về y tế công cộng (PHE) do COVID-19

Ngày cuối cùng của tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng (PHE) do COVID-19 là ngày 11 tháng 5 năm 2023. PHE 
đã cho phép chính quyền liên bang và Văn phòng Dịch vụ dành cho Người khuyết tật Phát triển (ODDS) thực hiện 

những thay đổi tạm thời với các chính sách nhằm bảo vệ mọi người khỏi COVID-19. Những câu hỏi thường gặp này 
sẽ giúp quý vị và gia đình biết những gì sẽ xảy ra. 

Ngày cuối cùng của PHE là ngày 11 tháng 5 năm 2023. Hãy liên lạc với điều phối viên dịch 
vụ hoặc đại diện cá nhân của quý vị nếu quý vị cần thêm thông tin và hỗ trợ. Họ có thể hỗ 
trợ và giúp quý vị lập kế hoạch cho những gì sắp đến.

Khi nào thì tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng (PHE) kết thúc?H:

Đ:

Không. Điều này kết thúc vào ngày 11 tháng 5. Sẽ bắt buộc có chữ ký tay hoặc chữ ký 
điện tử cho những giấy tờ như Kế hoạch hỗ trợ cá nhân. Quý vị có thể ký giấy tờ bằng 
tay trong các cuộc gặp. Đối với những cuộc gặp từ xa, quý vị có thể gửi qua đường 
bưu điện hoặc gửi thư điện tử cho người quản lý hồ sơ của mình.

Có thể vẫn sử dụng lời nói “có” thay cho chữ ký trên tất cả các tài 
liệu của tôi sau khi PHE kết thúc không? H:

Đ:

Không. ONA yêu cầu một người đánh giá gặp quý vị hoặc con quý vị để quan sát trực tiếp. 
Khi PHE kết thúc vào ngày 11 tháng 5, tính linh động trong việc thực hiện phần này của 
cuộc gặp từ xa sẽ kết thúc. Quý vị sẽ vẫn có thể thực hiện các phần khác của ONA trực 
tuyến nếu muốn.

Chúng ta có thể thực hiện Đánh giá nhu cầu Oregon (ONA) trực 
tuyến sau khi PHE kết thúc không?H:

Đ:
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Không. Tính linh động này kết thúc cùng với PHE.

Không. Điều này kết thúc sau ngày 11 tháng 5 năm 2023.

Các điều phối viên dịch vụ sẽ vẫn được phép làm việc tại các cơ 
sở chăm sóc tại nhà cho nhóm dân cư 24 giờ và các cơ sở chăm 
sóc nuôi dưỡng sau khi PHE kết thúc chứ?

H:

Đ:

Không. Trong thời gian PHE, chính quyền đã bãi bỏ yêu cầu này. Sau PHE, khi đến lúc gia 
hạn chương trình của quý vị, quý vị sẽ gặp mặt trực tiếp. Các cuộc gặp khác có thể vẫn là 
từ xa qua điện thoại hoặc công nghệ khác bảo vệ quyền riêng tư của quý vị.

Cuộc gặp của Chương trình hỗ trợ cá nhân hằng năm của tôi sẽ 
vẫn là từ xa sau khi PHE kết thúc?H:

Đ:

Không. Điều này kết thúc sau ngày 11 tháng 5 năm 2023. Trong trường hợp khẩn cấp 
ở cấp độ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, sự linh động này có thể quay trở lại. 
ODDS sẽ cho quý vị biết nếu điều này xảy ra.

Các chương trình hỗ trợ cá nhân có thể được phê duyệt hoặc 
thay đổi ngược trở về trước sau khi PHE kết thúc không?H:

Đ:

Không. Khả năng này được ràng buộc với PHE và kết thúc sau ngày 11 tháng 5 năm 2023. Cơ 
quan lập pháp Oregon đang cân nhắc những phương án cho phép cha mẹ của những trẻ em 
có nhu cầu cụ thể trở thành người chăm sóc được trả tiền. Nếu một dự luật được thông qua, 
sẽ vẫn có khoảng thời gian giữa lúc kết thúc PHE và bất kỳ chương trình mới nào cho những 
người chăm sóc được trả tiền là cha mẹ. Chương trình mới có thể sẽ khác với chương trình 
đã được ràng buộc với PHE. Ngày 11 tháng 5 năm 2023 là ngày cuối cùng mà cha mẹ có thể 
đóng vai trò nhà cung cấp dịch vụ được trả tiền cho chính con vị thành niên của họ. 

Cha mẹ có thể tiếp tục là nhà cung cấp dịch vụ được trả tiền cho 
con cái họ là trẻ vị thành niên có các nhu cầu hỗ trợ đáng kể sau 
khi PHE kết thúc không?

H:

Đ:

Không. Điều này kết thúc sau ngày 11 tháng 5 năm 2023. Tất cả ISP phải gia hạn 
hằng năm một khi PHE kết thúc.

Ngày kết thúc Chương trình hỗ trợ cá nhân của tôi có thể được 
kéo dài thêm một năm nữa mà không cần có cuộc gặp sau khi 
PHE kết thúc không?

H:

Đ:

Không. Các luật liên bang yêu cầu ODDS ngừng các trường hợp ngoại lệ đối với dịch vụ 
chăm sóc của người phụ trách trong giờ học và các hoạt động khi PHE kết thúc.

Các trường hợp ngoại lệ đối với dịch vụ chăm sóc của người phụ 
trách trong giờ học và các hoạt động có tiếp tục sau khi PHE kết 
thúc không?

H:

Đ:

Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon  |  Văn phòng Dịch vụ dành cho Người khuyết tật Phát triển (ODDS)

ISP



Không. Tính linh động này kết thúc cùng với PHE.

Oregon đã dỡ bỏ các yêu cầu đeo khẩu trang cho cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm các dịch 
vụ của ODDS, vào ngày 3 tháng 4 năm 2023. Quý vị có thể tiếp tục yêu cầu nhà cung cấp dịch 
vụ của mình đeo khẩu trang. Trước khi họ vào nhà quý vị, các nhà cung cấp dịch vụ của quý 
vị phải hỏi quý vị và gia đình quý vị xem quý vị có muốn họ đeo khẩu trang hay không.

Các nhà cung cấp của tôi sẽ vẫn đeo khẩu trang khi hỗ trợ tôi ở 
nhà sau khi PHE kết thúc chứ?H:

Đ:

Không. Việc báo cáo các ca bệnh dương tính cho ODDS không còn 
bắt buộc nữa. Các nhà cung cấp vẫn phải báo cáo những ca bệnh 
dương tính với bệnh lây truyền nghiêm trọng cho cơ quan y tế công 
cộng địa phương của họ.

Các nhà cung cấp sẽ vẫn báo cáo các ca bệnh 
dương tính với COVID-19 đối với những người 
nhận dịch vụ cho ODDS khi PHE kết thúc?

H:

Đ:

Có thể. Điều này sẽ khác nhau giữa các quận. Các cơ quan y tế công cộng địa phương sẽ tư vấn 
cho các nhà cung cấp về các hạn chế liên quan đến dịch bệnh bùng phát. Hãy liên hệ với văn 
phòng địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.

Hiện nay, khi ai đó trong nhà cho nhóm dân cư 24 giờ hoặc nhà chăm sóc nuôi 
dưỡng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, các chuyến thăm bên 
ngoài sẽ dừng lại cho đến khi tất cả các xét nghiệm trong nhà đều âm tính. 
Điều này có thay đổi khi PHE kết thúc không?

H:

Đ:

“Còn những gì khác sẽ thay đổi khi PHE kết thúc?”

Có. Điều này không liên quan đến PHE. Nếu một đứa trẻ vẫn cần 
tham gia vào số giờ cao hơn trong mùa hè, hoạt động này có thể tiếp 
tục cho đến khi có thông báo mới. ODDS sẽ thông báo thêm trước 
khi thông lệ này kết thúc.

Số giờ chăm sóc của người phụ trách cao hơn dành cho 
trẻ em được chỉ định trong các tháng hè vẫn được cung 
cấp trong các tháng học chính thức khi PHE kết thúc?

H:

Đ:
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Các cách để giữ an toàn khỏi COVID-19
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