
Sở Y tế Quận Fairfax Cập nhật Bảng điều khiển Dữ liệu COVID-19 

 

Hôm nay, Sở Y tế Quận Fairfax thông báo rằng họ đã cập nhật bảng dữ liệu COVID-
19 của mình. Những thay đổi này tuân theo các bản cập nhật gần đây do Bộ Y tế 
Virginia (VDH) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thực hiện 
đối với trang của họ. Các bản cập nhật trên bảng điều khiển của Bộ Y tế ghi lại các 
bản cập nhật VDH và CDC, hiện nhấn mạnh vào các đợt bùng phát ở các cơ sở có 
nguy cơ cao và xóa dữ liệu không còn được thu thập toàn diện. 

Một số cập nhật cho trang tổng quan như sau: 

 Số Ca Mới được thay thế bằng số ca mới được báo cáo trung bình trong 7 
ngày để giảm sự dao động trong báo cáo dữ liệu phòng thí nghiệm theo ngày 
và ổn định xu hướng trong các ca. 
 

 Số trường hợp tử vong mới hàng ngày được báo cáo trung bình trong 7 ngày 
đã được thêm vào để cung cấp dữ liệu gần đây về số ca tử vong. 
 

 CDC gần đây đã phát triển công cụ COVID-19 cấp cộng đồng sử dụng kết hợp 
ba biện pháp: số lần nhập viện, sức chứa của bệnh viện và các ca bệnh trong 
cộng đồng. Cấp độ lây nhiễm cộng đồng hiện tại (thấp, trung bình và cao) và 
ba thước đo tạo thành chỉ số hiện có sẵn trên bảng điều khiển cho Quận 
Fairfax. 
 

Các trang được đóng lại bao gồm: 

 
 Trang Trường hợp lây nhiễm theo Địa phương và Trường hợp lây nhiễm theo 

Nhóm tuổi đã bị xóa vì đây là những con số tích lũy cho thấy sự thay đổi tối 
thiểu và không phản ánh số lượng và tỷ lệ trường hợp theo thời gian. Số lượng 
trường hợp được tích lũy cho Fairfax Health District cung cấp trên trang chủ 
của bảng điều khiển. 
 

 Bản đồ Mã ZIP đã bị xóa vì đây là số lượng trường hợp tích lũy không tương 
ứng tốt với số rủi ro tổng thể, vì quy mô dân số khác nhau theo mã ZIP và 
không thể sử dụng dữ liệu này để xác định các khu vực hiện có nguy cơ 
cao hơn. 
 

 Trang Các Trường hợp theo Nhóm Sắc tộc đã bị xóa do tỷ lệ các trường hợp 
không rõ chủng tộc và dân tộc ngày càng tăng. Chủng tộc và sắc dân không 
có trong các báo cáo của phòng thí nghiệm trước đây, đã được xác định trong 
quá trình điều tra một trường hợp đã được xác nhận hoặc một trường hợp có 
thể xảy ra. Hiện tại, Fairfax Health District chỉ tiến hành điều tra trường hợp 
đối với những cá nhân liên quan đến các ổ dịch. 
 

 Trang Quỹ đạo của các Trường hợp đã bị xóa. Hình ảnh trực quan này trên hồ 
sơ cho thấy tính chất cấp số nhân của sự phát triển bệnh tật. Theo thời gian, 
điều này có thể khiến người xem khó đánh giá xu hướng. Để có cái nhìn tổng 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
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thể về các ca bệnh theo thời gian, cư dân có thể tham khảo Biểu đồ Độ tăng 
dịch bệnh. 
 

Số lượng Ca bệnh được cập nhật 7 ngày một tuần trong khi dữ liệu cấp cộng đồng 
và ổ dịch được cập nhật mỗi tuần một lần vào mỗi Thứ Sáu. 

Mặc dù mức độ lây nhiễm cộng đồng của Quận Fairfax hiện đang ở mức thấp, 
nhưng các việc mà chúng ta thực hiện vẫn quan trọng để giữ cho mức độ này ở 
mức thấp. Sở Y tế khuyến cáo tất cả những ai đủ điều kiện chích vắc xin hãy chích và 
chích liều tăng cường. Vắc xin vẫn hiệu quả nhất để chống lại COVID-19, bao gồm cả 
biến thể BA.2, và hạn chế ốm đau, bệnh nặng và phải vào nhà thương. Bất kỳ ai, đặc 
biệt là những người có nguy cơ mắc bệnh cao, kể cả những người bị suy giảm miễn 
dịch, có thể chọn việc đeo một khẩu trang vừa vặn. Các biện pháp khác mà chúng ta 
có thể thực hiện để giúp làm chậm sự lây lan của bệnh bao gồm che miệng khi ho 
và hắt hơi, rửa tay ít nhất 20 giây, đi xét nghiệm nếu có triệu chứng và ở nhà khi bị 
bệnh. 


