
Điểm nổi bật của Cập nhật Tiêm chủng COVID-19 từ Bộ Y tế đến Ban 

Giám sát 

Tiến sĩ Gloria Addo-Ayensu, Giám đốc Y tế, và nhóm Sở Y tế của Bà đã cung cấp thông tin cập 
nhật về COVID-19 cho Ban Giám Sát tại cuộc họp của Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh ngày 14 
tháng 12. Điểm nổi bật bao gồm quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Bộ Y tế và các đối tác của khu học 
chánh địa phương, tác động của biến thể Omicron và các chương trình cộng đồng mới.      

Sự hợp tác với các Trường Công Lập Quận Fairfax (FCPS) bao gồm việc phát triển các quy trình để 
giữ cho trường học của chúng ta là nơi học tập lành mạnh, đồng thời Trường làm việc để xác định 
sự lây nhiễm và hạn chế nguy cơ lây lan trong môi trường trường học. Khi chúng ta bước vào kỳ 
nghỉ đông của FCPS và đang kết thúc năm học, chúng tôi hứa rằng KHÔNG có trường công lập nào 
đóng cửa do COVID-19 trong năm học này trong quận. 

“Tôi vô cùng tự hào về sự hợp tác và những nỗ lực phối hợp không ngừng giữa Sở Y tế Quận 
Fairfax và Trường Công lập Quận Fairfax trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của cộng 
đồng,” Chủ tịch Hội đồng Giám sát, Jeffrey McKay cho biết . “Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng 
kể trong nỗ lực tiêm chủng tập thể và phải tiếp tục các chiến lược giảm thiểu theo từng lớp để tiếp 
tục tăng số lượng vắc xin của chúng tôi”.  
  
Vào tháng 11, khi trẻ em 5-11 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng, Bộ Y tế đã phối hợp với lãnh đạo nhà 
Trường và các đối tác quan trọng của cộng đồng để thành lập các phòng tiêm chủng đặt tại trường 
học sử dụng các biện pháp dữ liệu quan trọng để đảm bảo tất cả trẻ em đều được tiếp cận tiêm 
chủng công bằng khi các em đã lựa chọn các địa điểm cụ thể. Các phòng khám dự kiến bắt đầu đầu 
tháng 2 năm 2022.   
  

Tác động của Omicron 
Hơn 1.9 triệu lượt tiêm chủng đã được cung cấp cho người dân của Quận kể từ khi bắt đầu đại 
dịch. Sự lây truyền trong cộng đồng COVID-19 tiếp tục ở mức “cao” trên khắp Bắc Virginia và bệnh 
cúm theo mùa hiện được coi là “lan rộng”. 

Mặc dù chúng ta vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu về biến thể Omicron, nhưng nó có vẻ dễ lây lan 
hơn, mặc dù tác động đến sức khỏe của bệnh nhân không quá nghiêm trọng và các biện pháp Y tế 
công cộng được biết là để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 vẫn có hiệu quả. Do đó, chúng tôi 
phải tiếp tục với các chiến lược phòng ngừa phân lớp của mình để giảm thiểu tác động tiềm tàng 
của Omicron và các biến thể khác cần quan tâm.  

“Chúng tôi nhận được sự bảo vệ tốt nhất từ các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng khi 
chúng được sử dụng cùng với phương pháp phân lớp vì không có biện pháp nào trong số chúng là 
hoàn hảo.” Addo-Ayensu nói. “Chúng ta không thể mất cảnh giác và phải luôn cảnh giác trong việc 
thực hiện tất cả các biện pháp này với khả năng tốt nhất của chúng ta. Tất cả mọi người đủ điều 
kiện cho vắc-xin hoặc thuốc tăng cường nên được tiêm chủng, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi 
ở trong phòng ở những nơi công cộng và rửa tay thường xuyên."  
  
  
 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/school-clinics
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/school-clinics


Những nỗ lực mới để tăng cường tiêm chủng 
  

Hai chương trình mới được phát triển trong thời kỳ đại dịch đã tạo ra những tác động quan trọng 
đến sức khỏe của cộng đồng chúng ta: 

 Các Chương trình Navigation vắc xin đã thành công tăng cường chuyển hướng chủng 
ngừa cho cộng đồng với lượng tiêm chủng thấp hơn, phối hợp với các nỗ lực tổ chức tiếp 
cận dựa vào cộng đồng thường xuyên. Nhóm bao gồm các nhân viên Y tế công cộng gặp 
gỡ những người da màu và những người dễ bị tổn thương để thảo luận về việc tiêm chủng, 
giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào và hỗ trợ trong việc lên lịch hoặc hướng dẫn đến một 
điểm tiêm chủng gần đó. Nhóm nghiên cứu đã có hơn 20,000 cuộc trò chuyện với người 
dân trong Quận cho đến nay - và hơn một nửa số người mà họ đã nói chuyện đã tiến hành 
lấy hẹn tiêm chủng.   

  

 Nhóm Nhân viên Y tế Cộng đồng đang thực hiện thành công các điều kiện biệt lập và cách 
ly đối với các thành viên cộng đồng có nguồn lực hạn chế, những người cần được bảo vệ 
chống lại sự lây lan của COVID-19. Nhóm đã được triển khai sớm khi có đại dịch để xác 
định và làm việc với những cá nhân cần hỗ trợ khi nghỉ việc do điều kiện biệt lập và cách 
ly. Chương trình đã tạo ra những kết quả tích cực về sức khỏe cộng đồng có thể đo lường 
được. Dữ liệu cho thấy những người đăng ký đã giảm 30.1% số lần rời nhà trong một hoặc 
nhiều lần. Trong số những người đã rời nhà, số lần trung bình là 2.4 đối với bệnh nhân 
CHW so với 6.2 lần đối với đối chứng.   

  
“Từ ngày đầu tiên, chính quyền Quận, Ban Giám sát, FCPS và các đối tác cộng đồng của chúng ta 
đã làm việc cùng nhau để có được phản ứng COVID đúng đắn nhất. Quận Fairfax đã dẫn đầu trong 
việc chống lại đại dịch,” Giám đốc điều hành Quận Bryan Hill cho biết. “Sự hợp tác và làm việc 
theo nhóm của chúng ta đã định vị chiến lược cho Quận của chúng ta để đạt được thành công ngày 
hôm nay và trong tương lai. Rõ ràng sứ mệnh của chúng ta là đảm bảo cộng đồng của chúng ta vẫn 
an toàn.”   
  
Xem toàn bộ slide thuyết trình tại đây. 
  

 

https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/sites/boardofsupervisors/files/assets/meeting-materials/2021/dec14-hhs-covid19-update.pdf

