CDC BẢO VỆ VÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO CỘNG ĐỒNG
CDC đang quyết liệt ứng phó với sự bùng phát toàn cầu của COVID-19 và sự lây lan trong cộng đồng tại Hoa Kỳ.
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Trường học
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Phòng thí nghiệm và
chẩn đoán
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Cung cấp hướng dẫn dành cho
doanh nghiệp bao gồm các
khuyến nghị về chính sách nghỉ
ốm và việc tiếp tục hoạt động

Phát triển các bộ xét
nghiệm chẩn đoán
Xác nhận toàn bộ kết
quả xét nghiệm dương
tính được các tiểu
bang gửi tới

Cung cấp hướng dẫn cho
các trường học bao gồm
việc đóng cửa trường
học và các lựa chọn
dạy học trực tuyến
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Các thành viên trong cộng đồng
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Chia sẻ thông tin về các triệu
chứng và cách phòng ngừa
Cung cấp thông tin về việc chăm
sóc tại gia
Khuyến khích giữ khoảng cách
trong giao tiếp xã hội

Các sở y tế
•

Các chuyên viên chăm
sóc sức khỏe
•
•

•
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Xây dựng hướng dẫn dành cho các
chuyên viên chăm sóc sức khỏe
Triển khai việc giáo dục và tiếp cận lâm sàng

Đánh giá sự sẵn sàng của
các địa phương và tiểu
bang trong việc triển
khai các biện pháp giảm
nhẹ cho cộng đồng
Nối kết các cơ quan y tế
công cộng và hệ thống
chăm sóc sức khỏe
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Hệ thống Y tế
•
•
•

Xây dựng danh sách kiểm tra về tính sẵn sàng của các
hệ thống y tế
Cung cấp hướng dẫn trong việc lên kế hoạch cung cấp
trang bị bảo hộ cá nhân, kiểm tra hệ thống chăm sóc
sức khỏe và kiểm soát lây nhiễm
Tận dụng các công cụ y tế từ xa hiện có để chuyển
hướng người dân tới cấp chăm sóc thích hợp.
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