Ngày 28 tháng 2 năm 2020
Liên hệ truyền thông:
• Jonathan Modie, Cơ quan Y tế Oregon, 971-246-9139,
PHD.Communications@state.or.us
• Wendy Gordon, Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hạt Washington, 503846-3634, Wendy_Gordon@co.washington.or.us

Oregon công bố trường hợp giả định, đầu tiên mắc vi rút
corona mới

Các quan chức y tế tiếp tục điều tra trong khi khuyến cáo người dân
vệ sinh tay tốt, che miệng khi ho, ở nhà nếu bị bệnh
PORTLAND, Ore.—Các quan chức y tế công cộng công bố hôm nay Cơ
quan Y tế Oregon đã xác nhận trường hợp đầu tiên giả định của Oregon là
mắc vi rút corona mới, COVID-19.
Trường hợp này là một cư dân người trưởng thành sống tại Hạt
Washington, đã có các triệu chứng của COVID-19 bắt đầu từ ngày 19
tháng 2, và mẫu được thu thập từ cá nhân ngày hôm nay. Mẫu được gửi
đến Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng Bang Oregon ở Hillsboro, nơi đã sử
dụng bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 mới nhận được hôm Thứ Tư từ
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Phòng thí nghiệm đã thử
nghiệm mẫu hôm nay - chỉ vài giờ sau khi thông qua bộ dụng cụ xét
nghiệm CDC mới.
Ông Patrick Allen, Giám đốc OHA cho biết “Mối quan tâm đầu tiên của
chúng tôi là dành cho cá nhân này, để đảm bảo rằng họ đang được chăm
sóc và có thể phục hồi”. “Ưu tiên tiếp theo của chúng tôi là tìm hiểu xem cá
nhân này đã tiếp xúc với ai và đảm bảo họ biết về rủi ro của họ và cho họ
biết cách họ có thể nhận sự chăm sóc nếu cần. Chúng tôi đã nói rằng đây
là một tình huống diễn ra nhanh chóng và đã chứng minh điều đó là đúng”.
Trường hợp này không phải là người đang được theo dõi hay người đang
được điều tra. Cá nhân này không có tiền sử du lịch đến một quốc gia nơi
đang có vi rút, cũng không được cho là có tiếp xúc gần với một trường hợp
được xác nhận khác - hai nguồn phơi nhiễm phổ biến nhất. Do đó, các
quan chức y tế công cộng đang xem đây là một trường hợp có khả năng
lây truyền từ cộng đồng, có nghĩa là không rõ nguồn gốc của nhiễm bệnh.
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Ông Sidelinger, MD, MSed cho biết “Chúng tôi đang chờ xác nhận kết quả
xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nhưng tại
thời điểm này, chúng tôi đang xem xét đây là một trường hợp giả định”.
“Người hiện này hiện đang được cách ly và chăm sóc phù hợp”.
Cá nhân đã ở một trường học trong học khu Lake Oswego và có thể đã
tiếp xúc với học sinh và nhân viên ở đó. Các quan chức y tế công cộng sẽ
điều tra khả năng tiếp xúc ở đó và liên hệ với nhân viên và gia đình của
học sinh để cho họ biết các bước tiếp theo.
Cá nhân này đã được cách ly và đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế
Kaiser Permanente Westside ở Hillsboro.
Các nhà dịch tễ học OHA đang phối hợp chặt chẽ với các nhà điều tra y tế
công cộng tại Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hạt Washington để xác định
các mối liên hệ tiếp xúc gần gũi của trường hợp này.
Các quan chức OHA tiếp tục khuyến cáo người dân ở Oregon thực hiện
các biện pháp phòng ngừa hàng ngày để ngăn ngừa sự lây lan của nhiều
bệnh về đường hô hấp, bao gồm COVID-19 và cúm:
• Che miệng khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy và sau đó bỏ khăn vào thùng
rác.
• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong 20 giây. Nếu không
có xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn có chứa ít
nhất 60% cồn.
• Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh.
• Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay không rửa sạch.
• Làm sạch và khử trùng các bề mặt thường chạm vào.
• Chăm sóc sức khỏe chung của bạn. Duy trì cập nhật tiêm chủng, bao
gồm vắc-xin cúm, ăn uống tốt và tập thể dục đều giúp cơ thể bạn duy trì
khỏe mạnh.
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• Tham khảo trang web du lịch của CDC để xem lời khuyên du lịch và các
bước để tự bảo vệ mình nếu bạn có kế hoạch đi du lịch bên ngoài Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin:
• Để biết thông tin chung, hãy gọi 211
• Trang Bệnh Hô hấp Mới nổi của OHA: www.healthoregon.org/coronavirus
• Trang CDC COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
• Thông báo du lịch của CDC: https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
• Trang của WHO: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novelcoronavirus
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