
Đường link dẫn đến toàn văn của chỉ thị của Bộ Dịch vụ Phát triển: 
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Sóc Trong Ngày có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng 

Ngày 12 Tháng Ba 2020: 
 
Thông báo quan trọng từ Bộ Dịch vụ Phát triển về 
Thay đổi cho các Chương trình Chăm Sóc 
Trong Ngày cho những người có nguy cơ cao 
bị bệnh nặng do COVID-19 
 
Những điều cần biết  Xin vui lòng không đến tham gia chương 

trình chăm sóc trong ngày của quý vị nếu 
quý vị có nguy cơ cao hoặc cảm thấy không 
khỏe. 

 
Ở nhà có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh 
hoặc lây lan COVID-19.  

 
Ai có nguy cơ cao Quý vị có nguy cơ cao nếu quý vị có: 

• Một hệ thống miễn dịch yếu. 
• Có vấn đề về phổi hoặc hô hấp. 
• Khó vượt qua bệnh tật. 

 
Quý vị cũng có nguy cơ cao nếu quý vị sống ở: 

• Nhà chăm sóc cho người trưởng thành 
có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt. 

• Nhà chăm sóc cần chăm sóc điều dưỡng 
liên tục. 

 
Tùy chọn của quý vị Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ được cung cấp 

theo một cách khác, ví dụ như qua điện thoại 
hoặc video 

 
Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với trung tâm vùng địa phương 

của quý vị. Nếu họ không thể giúp quý vị, vui 
lòng gửi email đến DDSC19@dds.ca.gov.  
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Tìm hiểu thêm: Xem thông báo kèm theo về việc Thống đốc 
Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp do 
bùng phát dịch COVID-19.  
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