3/16/2020
Vài ngày qua, đã có một số triển khai chính và những lệnh cấm đã được ban hành trên toàn quốc và địa
phương, để làm chậm lại sự lây lan của vi rút. Bắt đầu sau nửa đêm, ngày 16 tháng 3, Quận Alameda và
năm Quận khác trong Vùng Vịnh đang thực hiện một lệnh có tên Shelter in Place (Ở tại nơi Trú Ẩn) để
cấm tất cả các cuộc tụ họp không cần thiết và các cuộc đi lại không cần thiết. Lệnh yêu cầu tất cả cư dân
ở trong nhà trừ khi cần đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Họ có thể đi làm và ra ngoài để tham gia các hoạt
động bao gồm tập thể dục, nhưng họ nên duy trì khoảng cách sáu feet với người khác, và các dịch vụ
như chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, trạm xăng, cơ sở trông trẻ em, phương tiện công cộng vẫn sẽ được
vận hành.
Cơ Quan Y Tế Á Châu là một dịch vụ thiết yếu và vẫn mở cửa chăm sóc cho quý bệnh nhân.
Lệnh Shelter in Place miễn trừ cho nhân viên làm dịch vụ y tế và những người đến khám bệnh. Là một
cơ quan chăm sóc sức khỏe, CQYTAC là một dịch vụ thiết yếu có nghĩa là CQYTAC vẫn duy trì việc mở
cửa và cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng. Mặc dù chúng tôi đã sửa đổi lịch trình và chúng tôi đang
chuyển sang việc truy cập và chăm sóc sức khỏe qua điện thoại nhiều hơn, nhưng thông điệp của chúng
tôi gởi đến quý vị: cộng đồng của chúng tôi, là “CQYTAC luôn ở đây và sẵn sàng phục vụ quý vị”.
Để bảo vệ tất cả bệnh nhân, nhân viên và cộng đồng có thể bị phơi nhiễm bởi COVID-19, xin lưu ý: chúng
tôi khuyên tất cả bệnh nhân, nếu quý vị hoặc thành viên gia đình quý vị có các triệu chứng ho, cảm lạnh
hoặc cúm; hoặc có tiếp xúc với bất kỳ căn bệnh nào, xin vui lòng gọi điện thoại đến phòng khám bệnh
của quý vị, để được nói chuyện với một Y tá Trực trước, thay vì đến thẳng phòng khám.

