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Presenter
Presentation Notes
Novel coronavirus (COVID-19) is a new virus strain that emerged in Dec 2019. We are learning the science as we go and as we learn more, the guidance will be further refined.The numbers of cases are rapidly changing, so check these for the most up-to-date numbers:   Local numbers: check HMAC documents (Snapshots or Incident Action Plan) State numbers: https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus National numbers: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html Global numbers: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports     



Các Khuyến Khích Y Tế Công
Cộng
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Vi-rút corona mới (COVID-19) lây lan như 
thế nào?

Vi-rút này có thể sống trên bề mặt tới 9 ngày
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Các chuyên gia y tế vẫn đang tìm hiểu thêm về cách 
loại vi-rút này lây lan. Hiện giờ, loại vi-rút này lây lan 
qua:
• các giọt nước bọt văng ra khi người nhiễm bệnh 

ho hoặc hắt hơi

• giữa những người tiếp xúc gần với nhau (trong 
khoảng 6 feet)

• chạm vào đồ vật hoặc bề mặt có chứa vi-rút, sau 
đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của chính 
mình



Các triệu chứng là gì?

Những người được chẩn đoán nhiễm loại vi-rút corona mới này 
đã báo cáo rằng các triệu chứng có thể xuất hiện sớm nhất sau 
2 ngày hoặc muộn nhất sau 14 ngày sau khi tiếp xúc với vi-
rút.

Fever Cough Difficulty breathing
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HoSốt Khó thở

Presenter
Presentation Notes
Symptoms of coronavirus may include: fever, coughing, and shortness of breath. These may appear in as few as 2 days or as long as 14 days after exposure to the virus.  People are thought to be the most contagious when they are the sickest, though some spread is possible before people show symptoms. We don’t know if and when reinfection is possible yet



• Người trên 60 tuổi
• Người có bệnh tiềm ẩn hoặc mãn tính bao gồm bệnh tim, bệnh

phổi, hoặc tiểu đường
• Người có tình trạng miễn dịch bị suy giảm
• Người đang mang thai
• Trẻ em có thể bị bệnh nhẹ, nhưng có thể khiến người khác gặp 

nguy hiểm
• Những người có nguy cơ mắc bệnh nặng nên ở nhà và tránh xa 

những nhóm người càng nhiều càng tốt.

Những ai có nguy cơ mắc bệnh nặng nhất?
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Presenter
Presentation Notes
Currently the risk to the general public is low. At this time, there are a small number of individual cases in the U.S.   Travelers to and from affected geographic areas may be at increased risk. See https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html  for the latest travel guidance from the CDC.    Most people have mild illness. The most serious cases have been among older adults and those with underlying chronic medical conditions. Children may have less severe disease.  Novel coronavirus is not at all connected with race, ethnicity, or nationality.  



Làm chậm sự lây lan của COVID-19
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Presentation Notes
Đường cong



Hướng dẫn cho tất cả mọi người để giảm nguy cơ lây lan

Ở nhà và không đi ra ngoài khi bị bệnh ốm.

Tránh đến các cơ sở y tế trừ khi cần thiết.

Đừng đến phòng cấp cứu.

Thực hiện các thói quen vệ sinh cá nhân tốt nhất.

Tránh xa những người bị bệnh

Lau rửa thường xuyên các bề mặt và đồ vật thường chạm vào

Nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ăn uống lành mạnh cho sức khỏe
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Presentation Notes
Nếu quý vị bị ốm, gọi cho bác sĩ trước khi đến cơ sở y tế.Prevention:  There is no vaccine available to protect against novel coronavirus.  You may be able to reduce the risk of spread of coronaviruses by taking the same steps as you would to prevent infection from the flu and the common cold: Washing hands,  avoid touching your face,  Avoiding contact with sick people,  Staying home,  and covering your mouth.  Face masks:   We do not currently recommend that people wear masks when they are in public. This is because the immediate health risk to the general public in Washington is currently low. In addition, wearing a mask in public may not keep healthy people from getting sick.  It is most important for people who are sick to wear a mask in a healthcare setting (such as a waiting room) to avoid exposing other people when they cough or sneeze. People wear masks for a variety of acceptable reasons. We should not assume that someone wearing a mask is sick.  



Ai đang được kiểm tra?
• Không phải ai cảm thấy bệnh cũng cần được xét nghiệm, đặc biệt 

nếu họ bị bệnh nhẹ.

• Nếu bạn bị sốt, ho hoặc khó thở và nằm trong nhóm nguy cơ cao, 
hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để 
thảo luận về việc bạn có nên được xét nghiệm COVID-19 hay không.

• Mặc dù việc kiểm tra đang trở nên khả dụng hơn, nhưng có những 
hạn chế trong khả năng của nhà cung cấp để có được các mẫu và xử 
lý kết quả phòng thí nghiệm nhanh chóng. 
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Presentation Notes
Healthcare providers determine who should be tested. While testing is becoming more available, there are still limitations in the ability to quickly collect and process tests. If you are sick with fever, cough or shortness of breath and are in a high risk group, call your healthcare provider to discuss whether you should be tested for COVID-19.People at high risk for complications from COVID-19 are:People older than 60 yearsPeople with chronic medical conditionsPeople with weakened immune systemsPregnant peopleOther people with mild illness who are concerned about their health can call their healthcare provider to discuss COVID-19 testing and other possible reasons for their illness. What has changed about testing availability? While testing is becoming more available, there are limitations in providers’ capacity to obtain samples and process lab results rapidly. When the test was first released, it was only approved for emergency use. This has recently changed as more testing capacity is becoming more available. Now, if you have symptoms and are high risk, we encourage you to call your health care provider and have a conversation with them about whether it makes sense for you to get tested for COVID-19. Your provider will determine whether testing is recommended. 



Chỉ thị của Sở Y Tế/Public Health Orders - các 
sự kiện và các cuộc tụ họp đông người

Vào ngày 16 tháng 3, 2020, Public Health/Sở Y Tế Công Cộng đã ban hành một lệnh và
tuyên bố rằng:
• Cấm các sự kiện có hơn 50 người tham gia.
• Các sự kiện có ít hơn 50 người tham gia cần phải thực hiện 5 bước sau để giảm nguy cơ:
1. Khuyến khích bất cứ ai bị bệnh, hơn 60 tuổi, và những người có vấn đề sức khỏe không 

tham gia.
2. Tìm cách giúp người tham gia có nhiều không gian cá nhân hơn để họ tiếp xúc với nhau 

càng ít càng tốt.
3. Sàng lọc người tổ chức sự kiện, nhân viên và người tham gia để nhận biết các triệu 

chứng bị nhiễm vi-rút.
4. Đảm bảo mọi người có thể rửa tay với xà phòng và nước hoặc chất khử trùng.
5. Làm sạch tất cả những nơi và đồ vật thường xuyên chạm vào hàng ngày hoặc thường 

xuyên hơn.
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Presentation Notes
Ngoài ra, quý vị có thể giúp phòng chống dịch COVID-19 bằng cách:Ngừng việc bắt tay và sử dụng các biện pháp không tiếp xúc để chào nhau.�Lau rửa tay sạch sẽ trước khi vào cửa.�Dùng điện thoại hoặc thẻ tín dụng không tiếp xúc để hạn chế thanh toán tiền mặt.�Tạo các thói quen và chú ý tránh sờ vào mặt và che miệng khi ho và hắt hơi.People at higher risk of severe illness should stay home and away from large groups of people as much as possible. These high-risk groups includes people over 60, people with underlying health conditions including heart disease, lung disease, or diabetes, people with weakened immune systems, and people who are pregnant. Employers should take steps to offer flexible sick leave and telecommute options as well as other ways to minimize close contact with large numbers of people.Everyone should consider postponing events and gatherings if feasible; if you can’t avoid bringing people together, take precautions to minimize risk of spreading disease.The general public should continue to practice healthy habits, including staying home when sick, practicing good hand hygiene, and avoiding touching your face. Public Health is not recommending closing schools unless there is a confirmed case. 



Chỉ thị của Sở Y Tế/Public Health Orders -
Businesses
• Tất cả các quán bar, câu lạc bộ khiêu vũ, trung tâm thể thao, rạp chiếu phim, vũ 

trường, và các cơ sở cộng đồng và giải trí khác sẽ đóng cửa tới ngày 31 tháng 3 
năm 2020.

• Tất cả các nhà hàng và cơ sở phục vụ thực phẩm sẽ ừng cung cấp dịch vụ tới ngày 
31 tháng 3 năm 2020 nhưng có thể vẫn mở cửa cho các dịch vụ drive-thru, mang 
đi và giao hàng.

• Các dịch vụ bán lẻ như siêu thị, tiệm thuốc, ngân hàng, trạm xăng, cửa hàng dụng 
cụ, trung tâm mua sắm, v.v... vẫn có thể mở cửa nếu thực hiện đủ 5 bước trên để 
giảm thiểu rủi ro. Các cơ sở này cũng cần phải thực hiện hướng dẫn cho các 
doanh nghiệp bán lẻ và nhân viên vận hành để phòng chống dịch COVID-19.
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https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/retail.aspx


Hướng dẫn cho các trường học, 
trung tâm chăm sóc trẻ em
• Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, Thống Đốc Tiểu Bang Washington Jay Inslee 

tuyên bố tất cả các trường học ở quận King, Snohomish và Pierce sẽ đóng cửa 
từ thứ Ba, ngày 17 tháng 3 tới thứ Sáu, ngày 24 tháng Tư.

• Trung Tâm chăm sóc trẻ em
• Thực hiện các cách xa trong xã hội/social distancing measures. 
• Xem xét, cập nhật và thực hiện các kế hoạch hoạt động khẩn cấp.
• Theo dõi và lập kế hoạch cho sự vắng mặt.
• Thiết lập các thủ tục để xác định và gửi trẻ em về nhà và nhân viên bị ốm khi chăm sóc

trẻ
trẻ

.
.

• Thực hiện vệ sinh môi trường thường xuyên.
• Tạo kế hoạch truyền thông để sử dụng với cộng đồng chăm sóc trẻ em.

• Daily Checklist for All Child Care Facilities
11

Presenter
Presentation Notes
Quyết định này nhằm ứng phó trước sự lây lan của vi-rút COVID-19 ở các quận bị ảnh hưởng nhiều nhất ở tiểu bang Washington.Ngoài ra, quý vị có thể giúp phòng chống dịch COVID-19 bằng cách:Ngừng việc bắt tay và sử dụng các biện pháp không tiếp xúc để chào nhau.�Lau rửa tay sạch sẽ trước khi vào cửa.�Dùng điện thoại hoặc thẻ tín dụng không tiếp xúc để hạn chế thanh toán tiền mặt.�Tạo các thói quen và chú ý tránh sờ vào mặt và che miệng khi ho và hắt hơi.

https://kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/%7E/media/depts/health/communicable-diseases/documents/daily-checklist-childcare.ashx


Hướng dẫn cho nơi làm việc
• Tối đa hóa các lựa chọn làm việc từ xa cho nhân viên. Làm việc ở nhà.
• Ởnhà khi nhân viên bị bệnh.
• Sử dụng tiền nghỉ ốm khi cần thiết.

• Washington paid sick leave
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người sử dụng lao động ở tiểu bang Washington được yêu cầu 
cung cấp tiền nghỉ ốm cho nhân viên của họ.

• City of Seattle's Paid Sick and Safe Time
Nhân viên có thể sử dụng �ền Thời gian ốm đau và thời gian an toàn của Thành phố Seattle khi:

• Các cá nhân được các quan chức y tế khuyến cáo nên tự cách ly
• Địa điểm kinh doanh của họ đã bị đóng cửa bởi một quan chức công cộng vì lý do sức khỏe **
• Trường học hoặc nơi chăm sóc con họ đã bị đóng cửa vì lý do liên quan đến sức khỏe **

** Vào ngày 16/03/2020, Hội đồng thành phố đã sửa đổi luật này để mở rộng việc sử dụng PSST. Những 
điều này sẽ có hiệu lực khi Thị trưởng ký sắc lệnh. (Ngày TBD)
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Presentation Notes
The changes in summary: An employee is entitled to use PSST if their family member’s school or place of care has been closed.  The amendment removed the requirement that a public official order the closure due to a health-related reason, etc.An employee of a Tier 3 employer may use PSST if their place of business has reduced operations or closed for any health or safety related reason.  This amendment added this new use for employees of Tier 3 businesses.  All employees of all sizes of businesses retain the right to use PSST in the event a public official orders the business closed for a health-related reason.

https://www.lni.wa.gov/workers-rights/leave/paid-sick-leave
https://www.seattle.gov/laborstandards/ordinances/paid-sick-and-safe-time


Bạn có thể làm gì nếu bạn thấy sự kỳ thị hay 
thiên vị?

• Seattle Office of Civil Rights
• King County Office of Civil Rights
• WA State Human Rights Commission 

Những trung tâm bảo vệ
dân quyền:

Presenter
Presentation Notes
It’s very concerning that the people in our communities may be experiencing stigmatization or discrimination based on racial bias or appearances.  Please help others understand that the risk of coronavirus is not at all connected with race, ethnicity or nationality. Sharing accurate information is one of the best things we can do to keep rumor and misinformation from spreading. Website with resources for people who may be experiencing stigmatization or discrimination, including how to report incidents: https://kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/anti-stigma What to do if you see stigma and bias  Speak up if you hear, see, or read stigmatizing or harassing comments or misinformation. Show compassion and support for individuals and communities most closely impacted and anyone who might be sick. Rely on and share trusted sources of information about the causes of outbreaks from reputable sources like the Centers for Disease Control and Prevention and the Washington State Department of Health. Some instances of discrimination may rise to the level of a hate crime and may need referral to law enforcement 

https://kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/anti-stigma.aspx


• Thông tin thay đổi thường xuyên

• Kiểm tra và đăng ký vào trang web của Public Health: website 
www.kingcounty.gov/COVID

• Thông tin dịch trong nhiều ngôn ngữ Translated information

• Câu hỏi thường gặp của khán giả

• Thông tin trung tâm cuộc gọi (Cơ Quan Y tế của Quận King & WA)

• Khi nào và làm thế nào để �m kiểm tra và tư vấn y tế

• Dăng ký/Subscribe vào blog www.publichealthinsider.com
• Nơi cung cấp thêm bối cảnh, lý do và hướng dẫn
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Hãy theo dõi thông tin!

Presenter
Presentation Notes
If you aren’t subscribed to PH website, please do that immediately and encourage others to. Blog provides more context and rationale around recommended measures. 

http://www.kingcounty.gov/COVID
http://www.publichealthinsider.com/


Thảo luận: câu hỏi và trả lời
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Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King (Public Health – Seattle & King County)
Khanh M. Ho—khho@kingcounty.gov

Sở Dịch Vụ Địa Phương Quận King (King County Department of Local Services)
Hugo Garcia - hgarcia@kingcounty.gov
Kevin Duong – kevind@ecoss.org

Văn Phòng Nội Vụ Di Dân và Tị Nạn Seattle (Seattle Immigrant and Refugee Affairs)
Joaquin Uy – Joaquin.Uy@seattle.gov

mailto:Ho%E2%80%94khho@kingcounty.gov
mailto:hgarcia@kingcounty.gov
mailto:kevind@ecoss.org
mailto:Joaquin.Uy@seattle.gov


Các Nguồn Hỗ Trợ 
Doanh Nghiệp Nhỏ/Người Lao Động
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Trợ Cấp Thất Nghiệp
• Sở Bảo Vệ Việc Làm Tiểu Bang (Employment Security Department, ESD) có 

các chương trình giúp người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-10: esd.wa.gov/newsroom/covid-19

• Biểu đồ với các kịch bản COVID-19 thường gặp và các loại hình hỗ trợ
• Các chương trình được mở rộng để giúp đỡ doanh nghiệp và người lao 

động:
• Chia Sẻ Công Việc (Shared Work): Chủ doanh nghiệp giảm giờ làm và 

nhân viên có thể nhận trợ cấp thất nghiệp một phần.
• Chờ Đợi (Standby): Chủ doanh nghiệp tạm thời cho nhân viên nghỉ việc.
• Nhân viên có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu doanh 

nghiệp đóng cửa.
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Presentation Notes
If you are affected by COVID-19, Employment Security has programs that may be able to help. We adopted a series of emergency rules to relieve the burden of temporary layoffs, isolation and quarantine for workers and businesses.

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19


Quỹ & Hỗ Trợ Liên Bang 

Quỹ Cho Vay Chống Thảm Họa Kinh Tế Của Small Business 
Administration (SBA)
• Các khoản vay lãi suất thấp giúp vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ 

ở WA bị thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do COVID-19
• Khoản vay lên tới 2 triệu đô-la và có thể hoàn trả dài hạn
• Lãi suất là 3.75% cho các doanh nghiệp nhỏ và 2.75% cho các tổ chức phi 

lợi nhuận
• Xin đăng ký trực tuyến và xem thêm thông tin  ở trang web: 

https://disasterloan.sba.gov/ela
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Presentation Notes
SBA Economic Injury Disaster LoanThe U.S. Small Business Administration is offering low-interest federal disaster loans for working capital to Washington small businesses suffering substantial economic injury as a result of the Coronavirus (COVID-19).Eligibility for Economic Injury Disaster Loans is based on the financial impact of the Coronavirus (COVID-19). Loans amount is up to $2M.  The interest rate is 3.75 percent for small businesses and 2.75 percent for private non-profit organizations. SBA offers loans with long-term repayments in order to keep payments affordable, up to a maximum of 30 years and are available to entities without the financial ability to offset the adverse impact without hardship.Applicants may apply online, receive additional disaster assistance information and download applications at https://disasterloan.sba.gov/ela. Applicants may also call SBA’s Customer Service Center at (800) 659-2955 or email disastercustomerservice@sba.gov for more information on SBA disaster assistance. Individuals who are deaf or hard‑of‑hearing may call (800) 877-8339. By mail, completed applications should be mailed to U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX  76155.The deadline to apply for an Economic Injury Disaster Loan is Dec. 16, 2020.

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdisasterloan.sba.gov%2Fela&data=02%7C01%7Caliciat%40seattlechamber.com%7C22ebb61cc7814536a21808d7ca0d3050%7C0bc1e1e0f87948f19ea3d1f696d5cc6b%7C0%7C0%7C637200030328733250&sdata=grSSRCDepM01z9hcVSAoYF7siF7bnubICgpq2%2BfrucM%3D&reserved=0


Quỹ & Hỗ Trợ Liên Bang 
Bộ Công Cụ Giúp Phục Hồi Doanh Nghiệp (Business Resiliency Toolkit) 
• Một bộ công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá rủi ro và lập kế hoạch dự 

phòng để từ đó phục hồi kinh doanh trước các mối đe dọa và gián 
đoạn có thể tiếp tục trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

• https://wsbdc.org/protect-your-business/business-resiliency/
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The U.S. Small Business Administration is offering designated states and territories low-interest federal disaster loans for working capital to small businesses suffering substantial economic injury as a result of the Coronavirus (COVID-19). Upon a request received from a state’s or territory’s Governor, SBA will issue under its own authority, as provided by the Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act that was recently signed by the President, an Economic Injury Disaster Loan declaration.Substantial economic injury means the business is unable to meet its obligations and to pay its ordinary and necessary operating expenses. EIDLs provide the necessary working capital to help small businesses survive until normal operations resume after a disaster. ��The SBA can provide up to $2 million to help meet financial obligations and operating expenses that could have been met had the disaster not occurred. Your loan amount will be based on your actual economic injury and your company's financial needs, regardless of whether the business suffered any property damage. ��Eligibility and Terms �The interest rate on EIDLs will not exceed 4 percent per year. The term of these loans will not exceed 30 years. The repayment term will be determined by your ability to repay the loan. ��EIDL assistance is available only to small businesses when SBA determines they are unable to obtain credit elsewhere. ��A business may qualify for both an EIDL and a physical disaster loan. The maximum combined loan amount is $2 million. ��Toolkit: Resiliency guide, Resiliency Plan, Emergency Plan� 

https://wsbdc.org/protect-your-business/business-resiliency/


Quỹ & Hỗ Trợ Liên Bang 
Chính Sách Nghỉ Phép Gia Đình và Y Tế Liên Bang (Federal Family and 
Medical Leave, FMLA)
• Những nhân viên không thể làm việc do tình trạng sức khỏe và đã hết 

thời gian nghỉ ốm được trả lương có thể đủ điều kiện được nghỉ tới 
12 tuần mỗi năm (thời gian này không được trả lương nhưng vẫn bảo 
đảm có công việc sau khi nghỉ phép).

https://www.dol.gov/general/topic/benefits-leave/fmla
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Presenter
Presentation Notes
The U.S. Small Business Administration is offering designated states and territories low-interest federal disaster loans for working capital to small businesses suffering substantial economic injury as a result of the Coronavirus (COVID-19). Upon a request received from a state’s or territory’s Governor, SBA will issue under its own authority, as provided by the Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act that was recently signed by the President, an Economic Injury Disaster Loan declaration.Substantial economic injury means the business is unable to meet its obligations and to pay its ordinary and necessary operating expenses. EIDLs provide the necessary working capital to help small businesses survive until normal operations resume after a disaster. ��The SBA can provide up to $2 million to help meet financial obligations and operating expenses that could have been met had the disaster not occurred. Your loan amount will be based on your actual economic injury and your company's financial needs, regardless of whether the business suffered any property damage. ��Eligibility and Terms �The interest rate on EIDLs will not exceed 4 percent per year. The term of these loans will not exceed 30 years. The repayment term will be determined by your ability to repay the loan. ��EIDL assistance is available only to small businesses when SBA determines they are unable to obtain credit elsewhere. ��A business may qualify for both an EIDL and a physical disaster loan. The maximum combined loan amount is $2 million. ��Toolkit: Resiliency guide, Resiliency Plan, Emergency Plan� 

https://www.dol.gov/general/topic/benefits-leave/fmla


Các Nguồn Hỗ Trợ Từ Tiểu Bang Washington

Sở Doanh Thu Tiểu Bang Washington (Department of Revenue, DOR) 
• Hỗ Trợ Tài Chính 
• Hỗ Trợ Xuất Khẩu 
• Hỗ Trợ Bảo Hiểm 
https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19-resources/covid-
19-resources-businesses-and-workers
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
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Presenter
Presentation Notes
Financial Assistance: The Washington State Department of Revenue (DOR) can work with impacted companies that request an extension on tax filing and may waive penalties.  Export Assistance: Can help companies identify alternative markets and provide firms with resources to defray costs associated.Employer and Worker Assistance: Paid and Family Medical Leave, rapid response services and funding to support workers get connected to unemployment benefits and re-employment services, emergency rules to relieve the burden of temporary layoffs, isolation and quarantine for workers and businesses.Insurance Assistance:  Answer questions about insurance coverage for damages related to COVID-19.

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/covid-19-resources/covid-19-resources-businesses-and-workers
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19


Các Nguồn Hỗ Trợ Từ Tiểu Bang Washington
Chính Sách Nghỉ Phép Gia Đình và Y Tế Tiểu Bang (WA State Paid 
Family and Medical Leave)
• Nghỉ phép vì lí do y tế có thể được sử dụng khi một nhân viên có tình 

trạng sức khỏe nghiêm trọng ngăn cản nhân viên đó làm việc.
• Nghỉ phép gia đình có thể được sử dụng để chăm sóc một thành viên 

gia đình có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng đủ điều kiện cho họ 
được nghỉ phép vì lí do y tế.

• Để biết thêm thông tin xin ghé thăm trang web: 
https://paidleave.wa.gov/find-out-how-paid-leave-works/
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Presenter
Presentation Notes
Financial Assistance: The Washington State Department of Revenue (DOR) can work with impacted companies that request an extension on tax filing and may waive penalties.  Export Assistance: Can help companies identify alternative markets and provide firms with resources to defray costs associated.Employer and Worker Assistance: Paid and Family Medical Leave, rapid response services and funding to support workers get connected to unemployment benefits and re-employment services, emergency rules to relieve the burden of temporary layoffs, isolation and quarantine for workers and businesses.Insurance Assistance:  Answer questions about insurance coverage for damages related to COVID-19.

https://paidleave.wa.gov/find-out-how-paid-leave-works/


Các Nguồn Hỗ Trợ Từ Thành Phố Seattle
Các hoạt động bước đầu để cung cấp cứu trợ ngay lập tức cho các 
doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
• Hoãn thu thuế kinh doanh và nghề nghiệp (B&O taxes) 
• Mở rộng Quỹ Bình Ổn Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business 

Stabilization Fund) ($10,000 đô-la hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ
thu nhập thấp)

• Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay khẩn cấp từ quỹ của tổ
chức Small Business Administration

• Cứu trợ giúp doanh nghiệp với thanh toán tiện ích
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http://www.seattle.gov/office-of-economic-development/small-business/small-business-programs-/stabilization-fund-


Thảo luận: câu hỏi và trả lời

24

Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King (Public Health – Seattle & King County)
Khanh M. Ho—khho@kingcounty.gov

Sở Dịch Vụ Địa Phương Quận King (King County Department of Local Services)
Hugo Garcia - hgarcia@kingcounty.gov
Kevin Duong – kevind@ecoss.org

Văn Phòng Nội Vụ Di Dân và Tị Nạn Seattle (Seattle Immigrant and Refugee Affairs)
Joaquin Uy – Joaquin.Uy@seattle.gov

mailto:Ho%E2%80%94khho@kingcounty.gov
mailto:hgarcia@kingcounty.gov
mailto:kevind@ecoss.org
mailto:Joaquin.Uy@seattle.gov


Các Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng
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Hỗ Trợ Thực Phẩm – Cho Trẻ Em

• Các trường công lập Seattle (Seattle Public Schools, SPS) có phân phát 
bữa ăn trưa từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều mỗi ngày trong tuần tại 26 
trường học trên toàn thành phố.

• Tất cả học sinh của hệ thống trường công lập Seattle (Seattle Public 
Schools, SPS) đều có thể tham gia.

• Học sinh có thể đến lấy bữa ăn “takeaway” có sẵn nhưng không thể ăn 
ở trường do khuyến khích “cách ly xã hội” (social distancing) từ các cơ 
quan y tế địa phương.

• Xin xem thêm thông tin ở trang web: seattleschools.org.
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https://www.seattleschools.org/district/calendars/news/what_s_new/coronavirus_update/resources


Hỗ Trợ Thực Phẩm – Cho Các Hộ Gia Đình Seattle

27

Phiếu Trợ Cấp Thức Ăn Safeway cho Các Hộ Gia Đình Seattle 

• Vào ngày 20 tháng 3, Thành phố Seattle sẽ bắt đầu gửi các phiếu trợ cấp thức ăn trị giá 
$20 cho khoảng 6,250 gia đình có thể gặp khó khăn về tài chính trong đợt bùng phát vi-
rút corona. 

• Các gia đình sẽ nhận được hai đợt thư gồm 20 phiếu trợ cấp (tổng cộng $400 mỗi tháng) 
trong 2 tháng tới.

• Các gia đình có thể sử dụng phiếu để mua hàng tại bất kỳ cửa hàng nào của Washington 
Safeway, ngoại trừ mua rượu bia, thuốc lá, nhiên liệu (xăng) hoặc vé số.

• Những cư dân hiện đang tham gia các chương trình hỗ trợ thực phẩm và chăm sóc trẻ 
em do Thành phố Seattle tài trợ sẽ nhận được các phiếu trợ cấp này đầu tiên. 

• Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi, hãy gọi 206-684-CITY. (Khi gọi, xin hãy cho nhân viên tổng đài 
biết nếu quý vị cần thông dịch viên.)



Hỗ Trợ Với Hóa Đơn Tiện Ích (Utility Bill)
• Nếu quý vị là khách hàng của Sở Tiện Ích (Seattle Public Utilities, SPU), Sở

Điện Lực (Seattle City Light, SCL), hoặc Puget Sound Energy (PSE), các cơ
quan này sẽ không cắt nguồn tiện ích (điện, nước, gas, v…v) của quý vị
trong thời gian diễn ra dịch COVID-19. Và quý vị sẽ không phải trả phí
thanh toán trễ (late fees).

• Khách hàng của SPU và SCL bị ảnh hưởng tài chính bởi dịch COVID-19, 
không phân biệt lí lịch hoặc tình trạng nhập cư, có thể yêu cầu kế hoạch
thanh toán trả chậm (deferred payment plan) bao gồm phụ phí thanh toán
trễ.

• SPU và SCL khuyến khích khách hàng gọi số (206) 684-3000 càng sớm càng
tốt.

• PSE khuyến khích khách hàng gọi số (888) 225-5773 càng sớm càng tốt. 
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https://www.seattle.gov/humanservices/services-and-programs/affordability-and-livability/utility-discount-program
https://www.pse.com/press-release/details/learn-about-our-covid-19-response-plan


Gánh Nặng Công Cộng (Public Charge) và 
COVID-19
• Thực hiện xét nghiệm COVID-19 hoặc sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế 

giảm giá hoặc chăm sóc y tế từ thiện sẽ không ảnh hưởng đến khả 
năng xin thẻ xanh hoặc đăng ký quốc tịch của quý vị.

• Theo quy tắc về gánh nặng công cộng hiện hành, các chương trình 
chăm sóc y tế từ thiện hoặc y tế giảm giá tại địa phương không được 
coi là một lợi ích công cộng.

• Để làm rõ hơn điều này, Cơ Quan Dịch Vụ Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ 
("USCIS") đã ban hành một tuyên bố chính thức nói rằng họ sẽ không 
xem xét các dịch vụ điều trị hoặc phòng ngừa COVID-19 trong quá 
trính đánh giá gánh nặng công cộng.
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Gánh Nặng Công Cộng (Public Charge) và 
COVID-19
• Hãy sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế nếu quý vị cần! “Đạo Luật Về 

Trách Nhiệm Giải Trình và Trách Nhiệm Bảo Hiểm Y Tế” hay "HIPAA“
của liên bang thường cấm sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bệnh 
nhân mà không có sự đồng ý của bệnh nhân.

• Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không có yêu cầu về mặt 
pháp lý phải thông báo cho các cơ quan nhập cư liên bang về tình 
trạng nhập cư của bệnh nhân.
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Gánh Nặng Công Cộng (Public Charge) –
Trợ Cấp Thất Nghiệp
• Cơ Quan Dịch Vụ Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ ("USCIS") đã tuyên bố cụ 

thể rằng các khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được trả cho công 
nhân nhập cư KHÔNG được xem xét trong quá trình xác định gánh 
nặng công cộng (public charge).

• Sở Bảo Vệ Việc Làm Tiểu Bang Washington (Employment Security 
Department, ESD) quản lý chương trình hỗ trợ thất nghiệp cho toàn 
tiểu bang.

• Xin xem thêm thông tin ở đây:
esd.wa.gov/newsroom/covid-19.
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https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19


Gánh Nặng Công Cộng (Public Charge) –
Thông Tin Thêm
• Văn Phòng Nội Vụ Di Dân và Tị Nạn Seattle, “el Comité,” và Dự án 

Quyền Nhập cư Tây Bắc (Northwest Immigrant Rights Project, 
NWIRP) đã biên soạn hướng dẫn thông tin mới này cho người nhập 
cư. Hướng dẫn có các thông tin về việc chính sách gánh nặng công 
cộng (public charge) mới có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác của quý vị như thế 
nào. Xin thêm thông tin cụ thể ở trang này:

welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge
(Chúng tôi xin lỗi hiện giờ trang web này chỉ có tiếng Anh. 
Chúng tôi đang tiến hành dịch ra các ngôn ngữ khác.)
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https://welcoming.seattle.gov/covid19publiccharge/


Xem Thêm Thông Tin…
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www.seattle.gov/covid-19
(Chúng tôi xin lỗi hiện giờ trang web này chỉ có tiếng Anh. 

Chúng tôi đang tiến hành dịch ra các ngôn ngữ khác.)

http://www.seattle.gov/mayor/covid-19


Xin Hãy Để Ý!

• Để ý hỏi thăm hàng xóm của quý vị, nhất là những 
người dễ bị tổn thương hơn. 

• Chia sẻ số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội để 
giữ liên lạc. 

• Đăng ký các hệ thống Cảnh báo:
• Seattle - Alert.seattle.gov 
• Quận King - https://public.coderedweb.com/CNE/en-

US/BF0D5C5CC09C
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Presenter
Presentation Notes
It has been shown that in a time of crisis, neighbors and community support each other.  If you have neighbors who are considered vulnerable, older adults, people with chronic illnesses, e.g, heart disease, lung disease, please consider sharing your phone numbers, email or social media, or however you can communicate with them using public health guidance around social distancing, to help support their needs. Sign up for Alert Seattle or Alert King county, to get city and county’s alerts.  You can sign up the form comes in Spanish. Our capacity is in English right now, however we still encourage you to sign up.We are currently looking at how we can send out in multiple languages. 

https://public.coderedweb.com/CNE/en-US/BF0D5C5CC09C
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Chuẩn Bị Sẵn Sàng!

https://www.seattle.gov/Documents/Depa
rtments/Emergency/Be%20Prepared%20In
fographic/6.5%20x%2020%20Vietnamese%
20Infographic.pdf

Presenter
Presentation Notes
This infographic provides basic preparedness guidance intended to help people prepare for all hazards. The most likely impact from the current Coronavirus situation, is that people would be required to stay at home for up to two weeks if they are ill in order to limit exposure. The list of supplies on the first page of the infographic are things you should think about having on hand to help you get through up to a two week period. Some important items to point out are water, food, medications and medical equipment. We will be sending these out in English and multiple languages through email for folks who have replied as attending. Keep in mind you should only get what you need. Don’t buy execessive amounts of toilet paper or other supplies. When you do this you are limiting what other people can buy.  Even more important than what supplies you have, are your social connections and the networks you belong to. These relationships are what really help people get through emergencies. This is a good time to reiterate the importance of knowing your neighbors. Particularly this includes encouraging people to know which of their neighbors, friends, and family may be more likely to need assistance such as older adults and those with underlying health conditions.  Have phone numbers and emails for those people so you can check in on them regularly and offer support in the event that they have to remain at home. 

https://www.seattle.gov/Documents/Departments/Emergency/Be%20Prepared%20Infographic/6.5%20x%2020%20Vietnamese%20Infographic.pdf


Thảo luận: câu hỏi và trả lời
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Sở Y Tế Công Cộng - Seattle & Quận King (Public Health – Seattle & King County)
Khanh M. Ho—khho@kingcounty.gov

Sở Dịch Vụ Địa Phương Quận King (King County Department of Local Services)
Hugo Garcia - hgarcia@kingcounty.gov
Kevin Duong – kevind@ecoss.org

Văn Phòng Nội Vụ Di Dân và Tị Nạn Seattle (Seattle Immigrant and Refugee Affairs)
Joaquin Uy – Joaquin.Uy@seattle.gov

mailto:Ho%E2%80%94khho@kingcounty.gov
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mailto:kevind@ecoss.org
mailto:Joaquin.Uy@seattle.gov
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	Những ai có nguy cơ mắc bệnh nặng nhất?
	Làm chậm sự lây lan của COVID-19
	Slide Number 7
	�Ai đang được kiểm tra?
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