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Quận Cam Tiến từ cấp độ Đỏ qua Cam vào ngày Thứ Tư, 31 tháng Ba
Các số liệu về COVID-19 cải thiện đã thúc đẩy kinh tế mở rộng thêm
Santa Ana, Calif. (30 tháng 3,2021) – Hôm nay, phân bộ Sức Khỏe Cộng Đồng California (CDPH) loan báo
có hiệu lực kể từ ngày Thứ Tư, 31 tháng Ba, Quận Cam (OC) sẽ chuyển qua cấp độ màu Cam theo bản
thiết kế của tiểu bang dành cho một nền Kinh Tế An Toàn hơn sau khi đã hoàn tất mỹ mãn các số liệu
của cấp độ này trong hai tuần lễ.
Kết quả là nhiều doanh nghiệp và sinh hoạt trong vùng quận Cam sẽ được phép hoặc mở rộng dung
lượng hoặc hoạt động trở lại. Xin vui lòng tham khảo trang mạng của Tiểu bang tại
https://covid19.ca.gov/safer-economy , gõ chữ Orange trong khung County field và business or activity
of interest trong khung Activity field và nhấn vào nút Get Latest Risk Levels để xem tình trạng dưới cấp
độ màu Cam.
Các cư dân có thể tham khảo thêm ở một nguồn bổ sung nữa tại
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/DimmerFramework-September 2020.pdf để biết về các hoạt động và thương vụ được Tiểu bang cho phép dưới
mỗi cấp độ.
Tiếp tục tuân thủ các biện pháp phi y tế giảm nhẹ như đeo khẩu trang che kín mũi và miệng, rửa tay
thường xuyên với xà bông và nước, tránh tụ tập đông người và những không gian ít thông thoáng, giữ
giãn cách xã hội với những người không sống cùng nhà sẽ giúp giới hạn tác đông của mọi hình thức biến
thể lưu hành tại Nam California, đặc biệt khi có thêm nhiều sinh hoạt bên trong nhà và nhiều hoạt động
mở rộng.
Cư dân nào chưa chích ngừa COVID-19 được khuyến khích ghi danh tại www.Othena.com để được vào
phòng đợi ảo và được thông báo khi tới lượt làm hẹn. Muốn có các hướng dẫn hợp lệ mới nhất, vui lòng
truy cập vào https://coronavirus.egovoc.com/covid-19-vaccination-distribution. Những ai cần được giúp
đỡ về Othena có thể gọi đường dây nóng COVID-19 của quận Cam 7 ngày một tuần, từ 8 giờ sáng đến 5
giờ chiều tại (714) 834-2000.
Các nguồn thông tin bổ sung:
• Thông tin về số trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo với Sở Y tế quận Cam:
https://occovid19.ochealthinfo.com/coronavirus-in-oc
• Thuốc chủng đã được tiêm trên bảng điều chỉnh của Quận Cam:
https://occovid19.ochealthinfo.com/vaccines-administered-oc

Muốn có thông tin mới nhất về COVID-19, truy cập vào http://www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus.
hoặc theo HCA trên Favebook (@ochealthinfo) và Twitter (@ochealth.)
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