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Bối cảnh
Các cơ sở dưỡng lão, chăm sóc tại nhà và hỗ trợ sinh sống, gọi chung là các cơ sở chăm sóc dài hạn
(LTCF) đang rất có nguy bùng phát COVID-19 nghiêm trọng do tập trung đông người và đối tượng
chăm sóc dễ bị tổn thương (người già mắc đồng thời nhiều bệnh). Chiến lược chính để giảm thiểu khả
năng và mức độ nghiêm trọng của bùng phát tại các LTCF là xét nghiệm hàng loạt cho cả đối tượng
chăm sóc và nhân viên.1
Oregon hiện có 685 LTCF được cấp phép bởi chương trình Lão hóa và Người bị Tàn tật (APD) thuộc
Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon (DHS). Các cơ sở này có khoảng 31.000 đối tượng chăm sóc và sử
dụng khoảng 29.000 nhân viên—tổng cộng có khoảng 60.000 người.2Đến nay, phần lớn các cơ sở này
đều chưa có nhân viên hoặc đối tượng chăm sóc được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Mục tiêu Chương trình
1. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, đảm bảo rằng toàn bộ đối tượng chăm sóc và nhân viên tại tất
cả 685 cơ sở dưỡng lão, chăm sóc tại nhà và hỗ trợ sinh sống được cấp phép bởi chương trình
Lão hóa và Người Bị tàn tật (APD) thuộc Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon đều được xét nghiệm vi
rút COVID-19 tối thiểu một lần. Để phục vụ cho các mục đích của chương trình này, các cơ sở
này được gọi chung là các cơ sở chăm sóc dài hạn (LTCF).
2. Trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành việc xét nghiệm cơ sở như mô tả trong Mục tiêu Chương
trình 1, kích hoạt một chiến lược xét nghiệm liên tục, bao gồm cả xét nghiệm bắt buộc đối với
25% nhân viên sau mỗi bảy ngày để 100% đều được xét nghiệm mỗi tháng trong thời gian xảy ra
đại dịch.

Các Giả thiết của Chương trình
• Trong bối cảnh hiện vẫn có nhiều thách thức trong việc cung cấp vật tư xét nghiệm, OHA ước
tính rằng các đơn vị xét nghiệm hiện đang phục vụ cho tiểu bang có thể duy trì được tốc độ xét
nghiệm tin cậy là 17.000 xét nghiệm mỗi tuần (xem mục Công suất Xét nghiệm bên dưới).
• Theo Chương trình Xét nghiệm Chiến lược COVID-19 dành cho Oregon của Cơ quan Y tế
Oregon (OHA)3, Oregon sẽ cần thực hiện khoảng 12.500 xét nghiệm mỗi tuần để đáp ứng nhu
cầu xét nghiệm cho đối tượng nằm ngoài các LTCF của tiểu bang.
• Vòng xét nghiệm toàn diện đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 và hoàn thành vào
ngày 30 tháng 9 năm 2020.
1 Các cơ sở nuôi dưỡng dành cho người lớn cũng có đối tượng chăm sóc dễ bị tổn thương tương tự.
Tuy nhiên, đây thường là các cơ sở nhỏ, giống như gia đình, có số lượng đối tượng chăm sóc tối
đa là năm và chưa gặp phải nhiều thách thức phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm như các LTCF.
Hiện tại, chỉ 7 trong số gần 1.400 (0,5%) các cơ sở nuôi dưỡng dành cho người lớn có đối tượng
chăm sóc hoặc nhân viên dương tính với COVID-19. Do tỷ lệ còn thấp nên APD không khuyến cáo
triển khai chiến lược xét nghiệm tại các cơ sở nuôi dưỡng dành cho người lớn tại thời điểm này.
Cần tập trung nguồn lực khan hiếm cho các khu vực khác đang có dịch bùng phát.
2 Ngoài các cơ sở được cấp phép, Oregon cũng có nhiều cộng đồng sinh sống dành cho người cao
tuổi, chưa được cấp phép khác, là nơi chăm sóc người cao tuổi và người trưởng thành bị tàn tật và
gặp phải các thách thức tương tự liên quan đến phòng và chống lây nhiễm. Chẳng hạn như các tổ
hợp căn hộ dành cho người cao tuổi, thường được gọi là các cộng đồng sinh sống độc lập. Không
có cơ quan nào của tiểu bang hiện cấp phép hoặc theo dõi các cơ sở này.
3 https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2346.pdf
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• 685 cơ sở có khoảng 31.000 đối tượng chăm sóc và 29.000 nhân viên. Mặc dù một số người
trong số này đã được xét nghiệm rồi, vòng xét nghiệm toàn diện đầu tiên sẽ vẫn cần khoảng
60.000 xét nghiệm.
• Phần lớn các cơ sở đều đã hoặc sẽ có đủ năng lực để thực hiện xét nghiệm và sẽ chịu trách
nhiệm thực hiện và chi trả cho các xét nghiệm, với sự hỗ trợ từ phía OHA khi cần để cung cấp
vật tư và hỗ trợ năng lực xét nghiệm.
Dựa trên các giả thiết này, xét nghiệm cơ sở của toàn bộ các LTCF sẽ được hoàn thành vào tháng 9
năm 2020. Giả sử số lượng vật tư xét nghiệm hiện có không thay đổi, mọi nỗ lực nhằm hoàn thành
chiến lược xét nghiệm này trong thời gian sớm hơn sẽ dẫn đến việc sẽ còn lại ít xét nghiệm hơn cho
các ưu tiên xét nghiệm khác của Oregon, bao gồm việc tăng xét nghiệm cho các đối tượng khác bị ảnh
hưởng không tương xứng bởi đại dịch. Các đối tượng này bao gồm toàn bộ các cộng đồng thuộc về
Tây Ban Nha và Bồ Đào nha và không phải người da trắng của Oregon cũng như các đối tượng bị tàn
tật và chuyên viên dịch vụ tuyến đầu.
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Bảng 1. Vai trò và Trách nhiệm trong Xét nghiệm LTCF
Đối tác
Cơ sở LTC

Vai trò và Trách nhiệm
• Yêu cầu xét nghiệm nếu có thể
• Báo cáo kết quả xét nghiệm cho các LPHA và APD
• Xây dựng và triển khai chương trình giám sát liên tục nhân viên và
đối tượng chăm sóc, bao gồm cả xét nghiệm bắt buộc đối với toàn
bộ nhân viên 7 ngày một lần để 100% được xét nghiệm mỗi tháng.
Bao gồm cả nhân viên thuộc tất cả các cơ sở và ca trực.
• Hỗ trợ việc điều tra lịch sử tiếp xúc và đảm bảo áp dụng các biện
pháp ‘đi làm trở lại’ và ‘cách ly’ theo quy định trong trường hợp xét
nghiệm dương tính
• Hướng dẫn thực hiện báo cáo xét nghiệm và kiểm soát lây nhiễm
cho nhân viên, đối tượng chăm sóc của cơ sở và các gia đình
• Duy trì thỏa thuận với các phòng thí nghiệm để thực hiện xét
nghiệm theo dõi liên tục của HCP.
• Đảm bảo áp dụng các thực hành xét nghiệm phù hợp về mặt văn
hóa và có thông tin trước về sốc tâm lý
• Chia sẻ thông tin về xét nghiệm với đối tượng chăm sóc, nhân viên
và các bên liên quan
• Chi trả các chi phí làm xét nghiệm liên tục sau khi hoàn thành vòng
xét nghiệm toàn diện đầu tiên

Các phòng thí nghiệm
lâm sàng, học thuật và
thương mại trong khu
vực

• Duy trì chứng nhận CLIA và sử dụng nhóm mẫu phân tử COVID-19
được FDA Cho Phép Sử Dụng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp để
phát hiện SARS-CoV-2 RNA

Cơ quan Y tế Công
cộng Địa phương
(LPHA)

• Hỗ trợ công tác xét nghiệm tại cơ sở
• Báo cáo kết quả xét nghiệm tại cơ sở cho OHA

• Cung cấp các vật tư cần thiết dùng để thu gom mẫu xét nghiệm
• Trả kết quả xét nghiệm trong vòng 48 giờ sau khi nhận

• Chủ trì hoạt động điều tra ca bệnh và lịch sử tiếp xúc đối với các xét
nghiệm dương tính
• Hỗ trợ áp dụng các thực hành xét nghiệm phù hợp về mặt văn hóa
và có thông tin trước về sốc tâm lý
• Yêu cầu xét nghiệm cho các cơ sở không có khả năng yêu cầu
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Bảng 1. Vai trò và Trách nhiệm trong Xét nghiệm LTCF
Cơ quan Y tế Oregon
(OHA)

• Phối hợp với các LPHA để điều phối vật tư xét nghiệm
• Phối hợp với DHS để chi trả toàn bộ các chi phí xét
nghiệm không được bồi hoàn cho vòng xét nghiệm toàn
diện đầu tiên
• Hỗ trợ năng lực xét nghiệm của cơ sở
• Điều phối công tác xét nghiệm tại cơ sở cho phù hợp với mục tiêu
của chương trình
• Theo dõi và giám sát công tác xét nghiệm tại cơ sở
• Phối hợp với các LPHA để hướng dẫn thực hiện báo cáo xét
nghiệm và kiểm soát lây nhiễm cho các cơ sở
• Hỗ trợ áp dụng các thực hành xét nghiệm phù hợp về mặt văn hóa
và có thông tin trước về sốc tâm lý
• Phối hợp với SOQ và các cơ sở xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho
tất cả các cơ sở dựa trên nguy cơ bùng phát COVID

Đối tác
Sở Dịch vụ Nhân sinh
(DHS) – Văn phòng An
toàn, Giám sát và Chất
lượng (SOQ)

Vai trò và Trách nhiệm
• Đảm bảo chia sẻ thông tin và hướng dẫn hiệu quả giữa tất cả các
cơ sở trước khi xét nghiệm.
• Trong quá trình xét nghiệm, duy trì trao đổi thông tin liên tục với các
cơ sở khi cần
• Phối hợp với OHA và các cơ sở xây dựng kế hoạch xét nghiệm cho
tất cả các cơ sở dựa trên nguy cơ bùng phát COVID
• Hỗ trợ áp dụng các thực hành xét nghiệm phù hợp về mặt văn hóa
và có thông tin trước về sốc tâm lý
• Khảo sát các cơ sở để xác định năng lực và nhu cầu xét nghiệm
hiện tại
• Phối hợp với OHA để chi trả toàn bộ các chi phí xét nghiệm không
được bồi hoàn cho vòng xét nghiệm toàn diện đầu tiên

Thanh tra cơ sở LTC
(LTCO)

• Đảm bảo mọi người đều hiểu chương trình xét nghiệm và báo cáo,
đồng thời hỗ trợ giải đáp các câu hỏi hoặc thắc mắc của người ủy
nhiệm.
• Hỗ trợ khẳng định với đối tượng chăm sóc và các gia đình rằng việc
xét nghiệm là tự nguyện, nhưng rất khuyến khích họ làm xét
nghiệm.
• Báo cáo kịp thời cho SOQ về bất kỳ tình huống đã biết nào trong đó
quyền của đối tượng chăm sóc có khả năng bị ảnh hưởng.
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Bảng 1. Vai trò và Trách nhiệm trong Xét nghiệm LTCF
Các hiệp hội (Liên minh
Chăm sóc Y tế Oregon,
Leading Age)

• Hỗ trợ phổ biến và tuyên truyền cho các cơ sở về quy trình xét
nghiệm và lý do cần triển khai chương trình. Phối hợp với SOQ để
phổ biến liên tục tới các cơ sở thành viên rằng vẫn còn tiềm ẩn
mức độ nguy hiểm cao về COVID-19 đối với các cơ sở LTC và về
tầm quan trọng của việc ngăn chặn sớm mọi đợt bùng phát mới
nào; bao gồm cả vai trò của việc xét nghiệm toàn diện để hoàn
thành mục tiêu này.

Các liên minh

• Phối hợp với SOQ để thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu để toàn bộ
các tòa nhà đều đáp ứng các yêu cầu giống nhau, bất kể tư cách
của liên minh.
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Đảm Bảo Xét Nghiệm Công Bằng, Được Thông Tin Trước Về
Sốc Tâm Lý Và Phù Hợp Về Mặt Văn Hóa
Hiểu lịch sử của Oregon và việc xét nghiệm y tế tại các cộng đồng bị đặt bên lề xã hội là nền tảng cần
thiết để đảm bảo công bằng trong xét nghiệm COVID-19 tại các LTCF. Các cộng đồng bị đặt bên lề xã
hội vốn dĩ không có lòng tin và thấy sợ hãi, họ miễn cưỡng và vô tình nhận thấy bản thân mình trở
thành đối tượng cho các thí nghiệm y tế. Từ các nền tảng trước đây trong nghiên cứu về phụ khoa,
cho đến nghiên cứu Tuskegee và việc triệt sản bắt buộc đối với người Mỹ Bản địa, người Mỹ gốc Phi,
phụ nữ gốc Mỹ La Tinh và người bị tàn tật. Chúng ta phải thừa nhận các cú sốc tâm lý này, một số chỉ
mới xảy ra vào những năm 1970 và đưa ra các bước cụ thể để xây dựng quan hệ, khôi phục lòng tin
và giảm bớt sự sợ hãi, điều này sẽ cho phép chúng ta thực sự bảo vệ được sức khỏe và phúc lợi của
tất cả các đối tượng chăm sóc dễ bị tổn thương nhất và bị đặt bên lề xã hội của chúng ta tại các LTCF.
Các bước sau đây sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo rằng việc xét nghiệm được thực hiện theo cách có
thông tin trước về sốc tâm lý và phù hợp về mặt văn hóa:
• Mỗi người thực hiện xét nghiệm đều phải trải qua một giai đoạn lịch sử về xét nghiệm y
tế đối với các cộng đồng bị đặt bên lề xã hội.
• Toàn bộ các thông tin sẽ được truyền đạt bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản, tuân thủ ADA và
được truyền đạt bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bao gồm cả các phương pháp sử
dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nếu có thể và khả thi, thông tin sẽ được truyền đạt hai tuần trước khi xét
nghiệm để theo dõi một-một và biết được những người nào cần hỗ trợ nhận biết thông tin và ra
quyết định.
• Trong phạm vi có thể, nhân viên xét nghiệm cần biết nhiều ngôn ngữ/nền văn hóa để xây dựng
kết nối và chấn an đối tượng chăm sóc chuẩn bị làm xét nghiệm.
• Quyền và thông tin y tế được bảo vệ của đối tượng chăm sóc sẽ được bảo vệ trong suốt quá
trình. Hỗ trợ dàn xếp và ra quyết định phù hợp về mặt văn hóa để cho phép đối tượng chăm sóc
có thời gian và không gian để hiểu quyền của họ và bảo vệ danh tính của họ. Thông tin duy nhất
được cung cấp là tổng số ca bệnh, trường hợp tử vong và thông tin nhân khẩu học cho các cơ
sở có dịch bùng phát.
• Cần xác định và cung cấp các quy trình dàn xếp và nhân sự bằng cách truyền đạt thông tin đến
tất cả các đối tượng chăm sóc thực hiện xét nghiệm.
• Cần cung các cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và tâm linh phù hợp về mặt văn hóa tại thời điểm
xét nghiệm để đối tượng chăm sóc có thể xử lý cảm xúc và sự sợ hãi của mình theo cách được
tôn trọng và cho phép họ xử lý cả việc họ bị sốc tâm lý nữa.
• Mỗi cơ sở sẽ phổ biến các báo cáo của quy trình nếu đối tượng chăm sóc được phát hiện dương
tính, bằng cách áp dụng các bước nói trên về tuân thủ ADA, tiếp cận ngôn ngữ và các dịch vụ
sức khỏe tâm thần phù hợp về mặt văn hóa. Các báo cáo này cũng phải mô tả các phương tiện
kết nối với con người trong thời gian một đối tượng chăm sóc bị cách ly. Phương tiện này có thể
là iPad dùng cho các cuộc họp ảo, viếng thăm qua cửa sổ hoặc thiết lập các dịch vụ tâm linh qua
điện thoại hoặc phương tiện khác.
• Sẽ không có chính sách phân biệt đối xử đối với nhân viên và đối tượng chăm sóc nhằm đảm
bảo không có hiện tượng quấy rối và ức hiếp đối với các đối tượng chăm sóc bị đặt bên lề cộng
đồng. Việc này sẽ bao gồm một đường dây nóng và sự bồi thường ngay lập tức cho những đối
tượng chăm sóc phải trải qua các sự cố này. Đặc biệt, người châu Á và người Mỹ gốc Á đang
ngày càng bị phân biệt chủng tộc trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 vì vi rút này đã được
phong cho cái tên là “vi rút Trung Quốc”. Điều này cũng đúng với đối tượng chăm sóc LGBTQ
OHA 2721 VIETNAMESE (06/15/2020) 7

Chương trình Xét nghiệm tại Cơ sở Chăm sóc Dài hạn
trong đó vi rút này gợi nhớ lại đại dịch HIV khi mà vi rút được gắn cho cái tên “vi rút của người
đồng tính” khiến nhiều người không được chăm sóc hoặc hỗ trợ y tế đầy đủ trong cả một thập kỷ.
• Bất kể kết quả xét nghiệm ra sao, nhân viên y tế sẽ vẫn theo dõi toàn bộ các đối tượng chăm
sóc, sử dụng các phương pháp thông tin và nguồn lực nói trên để giải đáp các câu hỏi tiếp theo
và khẳng định với đối tượng chăm sóc rằng quyền của họ không bị ảnh hưởng và được bảo vệ.
Điều này có ý nghĩa quyết định đến sự hợp tác lâu dài.
Các bước này cần thời gian và nguồn lực để thực hiện, tuy nhiên bắt buộc chúng ta, với tư cách một
tiểu bang, phải nhận diện tác động của quá trình này và tìm cách giảm thiểu tổn hại từ việc này. Chăm
sóc y tế không phải lúc nào cũng là một quyền của hoặc công bằng đối với nhiều người trong số này.
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Khung thời gian Chương trình và Ưu tiên Cơ sở
Chương trình này có hai hợp phần. Hợp phần thứ nhất tập trung đảm bảo rằng toàn bộ các đối tượng
chăm sóc và nhân viên tại tất cả các LTCF ở Oregon đều được xét nghiệm tối thiểu một lần từ ngày 1
tháng 6 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Hợp phần thứ hai đảm bảo rằng tất cả các LTCF
đều xây dựng và triển khai một chương trình kỹ lưỡng để giám sát và xét nghiệm liên tục cho đối
tượng chăm sóc và nhân viên.
Khung thời gian đề xuất dưới đây phụ thuộc vào độ sẵn có của vật tư xét nghiệm. Vật tư xét nghiệm
không ngừng trở nên khan hiếm và biến động lớn sau mỗi tuần. Ngoài ra, như mô tả trong Chương
trình Xét nghiệm Chiến lược COVID-19 dành cho Oregon của các OHA 4, sẽ vẫn tiếp tục ưu tiên ứng
phó với tất cả các đợt bùng phát và đáp ứng các ưu tiên xét nghiệm đã xác định trong chương trình.

Hợp phần 1: Xét nghiệm Toàn diện tất cả các Nhân viên và Đối
tượng chăm sóc
Hợp phần thứ nhất bao gồm bốn giai đoạn.
1. Giai đoạn 1: Gắn kết cơ sở (ngày 14 tháng 6-23 tháng 6)
a. Phổ biến chi tiết chương trình đến các cơ sở và các đối tác khác được mô tả trong Bảng 1.
b. Khảo sát các cơ sở để xác định năng lực xét nghiệm và thực hành xét nghiệm hiện tại, xác
định nguồn lực cụ thể, nhân viên và các nhu cầu khác để hoàn thành xét nghiệm toàn diện.
c. Xây dựng kế hoạch xét nghiệm, ưu tiên các cơ sở có nguy cơ cao hơn dựa trên loại giấy
phép và vị trí và kết quả nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh của OHA.
d. Phối hợp với Giới chức Y tế Địa phương nhằm đảm bảo phối hợp cùng nỗ lực điều tra lịch sử
tiếp xúc của địa phương.
2. Giai đoạn 2: Hoàn thành xét nghiệm cho các cơ sở có mức Ưu tiên 1 và Ưu tiên 2 đến trước
ngày 29 tháng 7 năm 2020
3. Giai đoạn 3: Hoàn thành xét nghiệm cho các cơ sở có mức Ưu tiên 3 và Ưu tiên 4 đến trước
ngày 2 tháng 9 năm 2020
4. Giai đoạn 4: Hoàn thành xét nghiệm cho các cơ sở có mức Ưu tiên 5 và Ưu tiên 6 đến trước
ngày 30 tháng 9 năm 2020

Ưu tiên Cơ sở
Các cơ sở có khả năng tự tổ chức xét nghiệm riêng sẽ có khả năng hoàn thành xét nghiệm vào bất
kỳ lúc nào. Tuy nhiên, trong điều kiện vật tư xét nghiệm hạn hẹp, nhiều khả năng sẽ cần phải ưu
tiên xét nghiệm. APD khuyến cáo áp dụng cách tiếp cận trong đó ưu tiên các cơ sở có nguy cơ bùng
phát cao nhất.
APD đã và đang thu thập dữ liệu về các LTCF được cấp phép, có đối tượng chăm sóc và nhân viên
dương tính với COVID-19 từ đầu tháng 3. APD cấp phép ba loại LTCF quy mô lớn hơn (từ 5 đối
4 https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2346.pdf
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tượng chăm sóc trở lên): các cơ sở dưỡng lão, cơ sở chăm sóc tại nhà và cơ sở hỗ trợ sinh sống. Cơ
sở dưỡng lão có mức độ chăm sóc cao nhất và có đối tượng chăm sóc dễ bị tổn thương về mặt y tế
nhất. Cơ sở chăm sóc tại nhà và cơ sở hỗ trợ sinh sống có mức chăm sóc thấp hơn. Nhiều Cơ Sở
Dưỡng Lão Và Cơ Sở Chăm Sóc Tại Nhà có chứng thực Chăm sóc Trí nhớ, cho phép họ cung cấp
dịch vụ chăm sóc chứng mất trí nhớ trong môi trường an toàn. Các cơ sở có người cần chăm sóc trí
nhớ có thể gặp thêm những thách thức khác nữa trong việc phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm do
hành vi, nhu cầu chăm sóc và khả năng tuân thủ hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm của họ.
Do đó, dữ liệu cho thấy rằng nguy cơ bùng phát cao nhất là ở các cơ sở dưỡng lão. Từ ngày 20
tháng 5, đã có 25 LTCF được cấp phép có tối thiểu một đối tượng chăm sóc hoặc nhân viên được
xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong số này, 12 (48%) là các cơ sở dưỡng lão. Cả con số
các cơ sở đang có dịch bệnh bùng phát và tỷ lệ các cơ sở dưỡng lão có dịch bệnh bùng phát so với
các cơ sở được cấp phép có dịch bệnh bùng phát khác đều khá ổn định theo thời gian, trong đó cơ
sở dưỡng lão chiếm khoảng 50% số đợt bùng phát tại các LTCF được cấp phép, dù chiếm dưới
20% tổng số các cơ sở.5
Về vị trí, các cơ sở ở các quận Multnomah, Washington, Clackamas, Yamhill, Marion và Polk
chiếm phần lớn các đợt bùng phát dịch bệnh tại LTCF, điều này cho thấy rằng các cơ sở tại các
quận này hiện đang có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao nhất.
Dựa trên dữ liệu này, DHS và OHA khuyến cáo nên ưu tiên xét nghiệm dựa trên loại và vị trí cơ sở,
bắt đầu với các cơ sở dưỡng lão tại các quận Multnomah, Washington, Clackamas, Yamhill, Marion
và Polk và kết thúc với các cơ sở chăm sóc tại nhà và cơ sở hỗ trợ sinh sống tại các khu vực khác
của tiểu bang.
Theo khuyến cáo này, Bảng 3 bên dưới ưu tiên xét nghiệm các LTCF theo loại cơ và vị trí cơ sở và
đưa ra khung thời gian để hoàn thành xét nghiệm cho tất cả nhân viên và đối tượng chăm sóc trong
khoảng thời gian 3 tháng.

Bảng 2. Danh sách các LTCF ưu tiên xét nghiệm theo loại và vị trí cơ sở và kế
hoạch hoàn thành xét nghiệm toàn diện trong 3 tháng
Ưu tiên

1

Mô tả
Cơ sở dưỡng lão tại các quận
Multnomah, Washington,
Clackamas, Yamhill, Marion và
Polk.

Ước tính Ước tính
Kế hoạch
Tổng số
Số lượng số lượng số lượng
(4.286 xét
lượng
tòa nhà đối tượng nhân
nghiệm/tuầ
ước tính
chăm sóc
viên
n)
71

4.708

7.075

11.783

Tuần 1-3

5 Cơ sở hạ tầng chăm sóc dựa vào cộng đồng mạnh mẽ của Oregon (bao gồm cơ sở chăm sóc tại
nhà và cơ sở sinh sống có hỗ trợ) đang chi trả cổ tức đa số trong tình huống khẩn cấp về COVID19. Chúng ta hiện có 556 cơ sở được cấp phép hoạt động dưới dạng cơ sở hỗ trợ sinh sống hoặc
cơ sở chăm sóc tại nhà. Trong số này, chỉ có 13 (2,3%) có liên quan đến một đối tượng chăm sóc
hoặc nhân viên dương tính với COVID-19. Số liệu thống kê này phụ thuộc vào khả năng của các cơ
sở này trong việc cách ly hiệu quả những đối tượng chăm sóc trong đó việc cách lý này không phải
lúc nào cũng thực hiện được tại các cơ sở dưỡng lão.
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2

Cơ sở hỗ trợ sinh sống và cơ sở
chăm sóc tại nhà có chứng thực
chăm sóc trí nhớ tại các quận
Multnomah, Washington,
Clackamas, Yamhill, Marion và
Polk.

122

4.516

3.163

7.679

Tuần 4-5

3

Cơ sở hỗ trợ sinh sống và cơ sở
chăm sóc tại nhà không có chứng
thực chăm sóc trí nhớ tại các quận
Multnomah, Washington,
Clackamas, Yamhill, Marion và
Polk.

169

8.377

5.869

14.246

Tuần 6-8

4

Toàn bộ các cơ sở dưỡng lão còn
lại tại Oregon.

58

3.807

5.721

9.528

Tuần 9-10

5

Toàn bộ các cơ sở hỗ trợ sinh sống
và cơ sở chăm sóc tại nhà còn lại,
có chứng thực chăm sóc trí nhớ tại
Oregon.

92

2.958

2.072

5.030

Tuần 11

6

Toàn bộ các cơ sở hỗ trợ sinh sống
và cơ sở chăm sóc tại nhà còn lại,
không có chứng thực chăm sóc trí
nhớ tại Oregon.

173

7.215

5.056

12.271

Tuần 1214

Tổng

685

31.581

28.956

60.537

Hợp phần 2: Giám Sát Liên Tục Đối Với Các Cơ Sở Chăm Sóc
Dài Hạn
Hợp phần thứ hai của chương trình là đảm bảo giám sát liên tục về COVID-19 tại tất cả các LTCF.
Giám sát liên tục có ý nghĩa quan trọng giúp tránh bùng phát dịch bệnh và bảo vệ đối tượng chăm sóc
tại các LTCF. Theo quy định, mỗi cơ sở sẽ phải xây dựng một chương trình xét nghiệm COVID-19 cho
đối tượng chăm sóc và nhân viên chăm sóc y tế (HCP)6 cần thiết để bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương
này. Cần phối hợp với OHA, DHS và cơ quan y tế địa phương của họ xây dựng chương trình này
trong vòng một tháng sau khi hoàn thành xét nghiệm toàn diện và phải bao gồm:
• Sàng lọc chủ động hàng ngày toàn bộ các đối tượng chăm sóc và HCP xem có bị sốt và có các
triệu chứng COVID-19 không và xét nghiệm bất kỳ đối tượng chăm sóc nào bị sốt hoặc có các
triệu chứng, dù nhẹ, liên quan đến COVlD-19. HCP bị sốt hoặc có các triệu chứng, dù nhẹ, liên
quan đến COVID-19 phải được xét nghiệm và không được phép đi làm trong thời gian chờ kết
quả xét nghiệm. Các triệu chứng gồm:
Sốt hoặc ớn lạnh
6 HCP bao gồm nhưng không giới hạn nhân viên dịch vụ y tế khẩn cấp, y tá, hộ lý, bác sĩ chuyên
khoa, kỹ thuật viên, bác sĩ trị liệu, người trích máu, dược sĩ, sinh viên và thực tập sinh, HCP được
hợp đồng nhưng không do cơ sở thuê và người không trực tiếp liên quan đến chăm sóc bệnh nhân
nhưng có thể tiếp xúc với tác nhân lây nhiễm, có thể được lây truyền trong môi trường LTCF (ví dụ:
văn phòng, ăn kiêng, môi trường, giặt là, an ninh, hành chính, v.v.)
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Ho
Thở gấp hoặc khó thở
Mệt mỏi
Đau cơ hoặc đau toàn thân
Đau đầu
Mất vị giác hoặc khứu giác, mới xuất hiện
Viêm họng
Nghẹt hoặc chảy nước mũi
Buồn nôn hoặc nôn
Tiêu chảy
• Các đối tượng chăm sóc xét nghiệm dương tính và có triệu chứng cần được cách ly cho đến khi
đáp ứng các tiêu chí dựa trên xét nghiệm hoặc:
Đã bình phục được tối thiểu 3 ngày, được xác định là hết sốt mà không dùng thuốc giảm sốt
và cải thiện các triệu chứng về bệnh hô hấp (ví dụ: ho, thở gấp), VÀ
Tối thiểu 10 ngày sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện
• Các đối tượng chăm sóc xét nghiệm dương tính và không có triệu chứng cần được cách ly cho
đến khi đáp ứng các tiêu chí dựa trên xét nghiệm hoặc 10 ngày sau khi có xét nghiệm dương
tính, với điều kiện họ không có các triệu chứng sau đó nữa, trong đó phải tuân thủ các tiêu chí
cách ly dựa trên triệu chứng.
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• Giám sát chủ động đối với HCP: CDC khuyến cáo sàng lọc hàng tuần đối với HCP khi một tiểu
bang mở cửa trở lại nhưng thừa nhận cần xem xét tỷ lệ mắc bệnh tại địa phương. Trong bối
cảnh tỷ lệ mắc bệnh thấp ở Oregon, mỗi LTCF sẽ phải xét nghiệm 25% trong tổng số toàn bộ
các HCP 7 ngày một lần để 100% được xét nghiệm mỗi tháng. Bao gồm cả HCP thuộc nhiều ca
làm việc và vị trí cơ sở khác nhau.
Cần loại trừ những HCP dương tính và có triệu chứng khỏi diện xét nghiệm. Họ có thể đi làm
trở lại sau7:
» Đã bình phục được tối thiểu 3 ngày, được xác định là hết sốt mà không dùng thuốc giảm
sốt và cải thiện các triệu chứng về bệnh hô hấp (ví dụ: ho, khó thở), VÀ
» Tối thiểu 10 ngày sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.
Cần loại trừ những HCP dương tính và không có triệu chứng khỏi diện xét nghiệm. Họ có thể
đi làm trở lại sau:
» Tối thiểu 10 ngày sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.
• Xét nghiệm toàn bộ HCP của cơ sở và xét nghiệm toàn bộ các đối tượng chăm sóc của cơ sở
nếu có ca bệnh COVID-19 được xác nhận8hoặc có căn cứ9trong số bất kỳ đối tượng chăm sóc
hoặc HCP nào, sau đó xét nghiệm lại hàng tuần để chia nhóm các đối tượng chăm sóc một cách
an toàn. Tiếp tục xét nghiệm lại hàng tuần tối thiểu 14 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương
tính lần gần nhất.
Các đối tượng chăm sóc xét nghiệm dương tính và không có triệu chứng và các đối tượng
chăm sóc từ chối xét nghiệm và có triệu chứng cần được cách ly trong 10 ngày sau khi có
xét nghiệm dương tính, với điều kiện họ không có các triệu chứng sau đó nữa, trong đó phải
tuân thủ các tiêu chí cách ly dựa trên triệu chứng
• Xét nghiệm toàn bộ các đối tượng chăm sóc mới trước khi nhập viện hoặc tái nhập viện. Nếu
họ xét nghiệm âm tính hoặc không có triệu chứng, đối tượng chăm sóc cần được cách ly
trong 14 ngày và sau đó yêu cầu xét nghiệm lại. Nếu xét nghiệm lại âm tính hoặc nếu họ từ
chối xét nghiệm và không có triệu chứng, sẽ không cần phải cách ly.
Các LTCF cũng cần có sẵn những thứ sau:
» Nếu chưa thực hiện đánh giá kiểm soát lây nhiễm, thực hiện đánh giá các thực hành
kiểm soát lây nhiễm khi thực hiện xét nghiệm trên toàn cơ sở.
» Có sẵn HCP đã qua đào tạo để quản trị xét nghiệm mà không yêu cầu đối tượng chăm
7 Có thể ưu tiên chiến lược dựa trên xét nghiệm khi quyết định cho đi làm trở lại đối với các cá nhân
có thể vẫn có khả năng lây nhiễm lâu hơn 10 ngày (ví dụ: không có khả năng đáp ứng miễn dịch
nghiêm trọng). Cân nhắc tham vấn với cơ quan sức khỏe công cộng trong các tình huống này.
8 Một ca bệnh được NAAT xác nhận qua phòng thí nghiệm là đã mắc COVID-19 (ví dụ: xét nghiệm
phản ứng chuỗi polymerase [PCR]) tại bất kỳ phòng thí nghiệm nào đã xác minh thành công nhóm
xét nghiệm CDC; hoặc bởi một Xét nghiệm do Phòng thí nghiệm Phát triển theo diện Được Phép
Sử Dụng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Của FDA.
9 Một ca bệnh giả thiết là một người không có kết quả xét nghiệm COVID-19, bị đau ốm cấp tính với
tối thiểu hai biểu hiện sau đây: thở gấp, ho, sốt, rối loạn khứu giác hoặc vị giác mới xuất hiện, bằng
chứng x quang về viêm phổi do vi rút; và không có thêm kết quả chẩn đoán thay thế; và trong vòng
14 ngày trước khi bùng phát đau ốm, sinh sống trong cùng một nhà hoặc môi trường tập hợp đông
người hoặc có tiếp xúc gần một ca bệnh đã xác nhận.
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sóc phải di chuyển đến một cơ sở chăm sóc y tế.
» Một quy trình để xử lý đối tượng chăm sóc hoặc HCP từ chối hoặc không có khả năng
xét nghiệm (ví dụ: một đối tượng chăm sóc hoặc HCP có triệu chứng từ chối xét nghiệm
cần được coi là dương tính)
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Trong quá trình bùng phát dịch bệnh, nếu một LTCF không thể thực hiện việc xét nghiệm đối tượng
chăm sóc và nhân viên theo khuyến cáo, họ cần yêu cầu hỗ trợ thông qua Cơ quan Sức khỏe Cộng
đồng để được trợ giúp trong bất kỳ lĩnh vực nào sau đây:
• Hỗ trợ phòng thí nghiệm tại OSPHL cho hoạt động sàng lọc sơ bộ trong toàn cơ sở.
• Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) để thu thập mẫu xét nghiệm và duy trì các biện pháp phòng ngừa
dựa trên khả năng truyền nhiễm thích hợp.
• Nhân viên lâm sàng được cấp phép hành nghề để thu thập mẫu xét nghiệm. Lưu ý rằng nên ưu
tiên để nhân viên của cơ sở lấy mẫu xét nghiệm từ đối tượng chăm sóc vì việc này sẽ giúp đối
tượng chăm sóc thấy thoải mái hơn trong quá trình thu thập mẫu xét nghiệm và tăng độ sẵn sàng
xét nghiệm. HCP quen với đối tượng chăm sóc có thể điều giải hiệu quả các vấn đề đồng thuận
phức tạp đối với những đối tượng chăm sóc không thể tự đồng thuận với việc xét nghiệm và
giảm nguy cơ làm lây lan thêm COVID-19 từ những người đến từ bên ngoài cơ sở.
• Hướng dẫn nhân viên và đối tượng chăm sóc cách hỗ trợ xét nghiệm.
• Hỗ trợ kiểm soát lây nhiễm để hỗ trợ các quy trình xét nghiệm an toàn.
Trong trường hợp một đối tượng chăm sóc của LTCF xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong
quá trình giám sát thông thường hoặc từ việc xét nghiệm một cá nhân có triệu chứng, sẽ phải tiến
hành một điều tra ca bệnh, do Cơ quan Y tế Công cộng Địa phương chủ trì, phối hợp với OHA và
DHS nhằm đảm bảo:
• Chiến lược xét nghiệm sẽ được triển khai như thảo luận ở trên.
• Đối tượng chăm sóc nghi ngờ hoặc xác nhận đã mắc COVID-19 được cách ly và chăm sóc bằng
đầy đủ các thiết bị bảo hộ (áo choàng, găng tay, mặt nạ, bảo vệ mắt [kính áp tròng hoặc tấm che
mặt]) cho đến khi đối tượng chăm sóc đáp ứng các tiêu chí ngừng sử dụng các biện pháp phòng
ngừa dựa trên khả năng lây nhiễm.
• Bất kỳ người cùng phòng nào với đối tượng chăm sóc bị mắc COVID-19 và bất kỳ đối tượng
chăm sóc nào khác tiếp xúc đáng kể với đối tượng chăm sóc này (cách <6 feet, trong tối thiểu 15
phút) sẽ cần được cách ly trong 14 ngày
• Nếu phát hiện nhiều đối tượng chăm sóc mắc COVID-19, tiến hành chia nhóm phù hợp đối với
các nhân viên được chỉ định.
• Nếu cần cách ly và việc cách ly vượt quá khả năng của cơ sở, đối tượng chăm sóc sẽ cần được
bố trí chỗ ở tại một cơ sở chăm sóc thay thế khác.
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Phụ lục A: Năng lực và Chi phí Xét nghiệm
Năng lực Xét nghiệm
Vào ngày 1 tháng 5, Cơ quan Y tế Oregon (OHA) đã giới thiệu Chương trình Xét nghiệm Chiến lược
COVID-19 cho Oregon. Chương trình Xét nghiệm ước tính rằng sẽ cần thực hiện 15.000 xét nghiệm
mỗi tuần để đáp ứng mục tiêu của Oregon trong việc theo dõi và giảm nhẹ lây lan dịch bệnh trong
khi vẫn hỗ trợ mở cửa trở lại nền kinh tế của Oregon. Oregon đã đạt được tỷ lệ xét nghiệm này trong
hai tuần đầu tiên của tháng 5 (Bảng 1) và dự kiến có thể duy trì được tỷ lệ này đến tận tháng 6. Con
số ước tính này bao gồm 2.500 xét nghiệm mỗi tuần để ứng phó khi xảy ra bùng phát dịch bệnh tại
các LTCF nhưng không nhằm mục đích chủ động xét nghiệm toàn bộ đối tượng chăm sóc và nhân
viên tại tất cả các LTCF được cấp phép.
Có ba loại đơn vị xét nghiệm chính ở Oregon: Phòng thí nghiệm Sức khỏe Cộng đồng Tiểu bang
Oregon (OSPHL), bệnh viện và phòng thí nghiệm thương mại. Mặc dù các cơ sở này sở hữu cơ sở hạ
tầng xét nghiệm phong phú (phòng thí nghiệm, máy xét nghiệm, nhân viên, v.v.) họ hiện đang khan
hiếm nghiêm trọng vật tư xét nghiệm (gạc và phương tiện vận chuyển). Toàn bộ các tiểu bang đăng
gặp phải vấn đề tương tự.
Các đơn vị xét nghiệm nhận vật tư xét nghiệm từ hai nguồn—chính quyền liên bang (FEMA) và thị
trường tư nhân. Cả hai nguồn đều bị giới hạn ở một điểm chung đó là công suất sản xuất bị giới hạn.
FEMA phân phối vật tư tới từng tiểu bang khi có yêu cầu và khi đó tiểu bang sẽ xác định cách phân
phối vật tư mà họ nhận được. OSPHL nhận toàn bộ vật tư xét nghiệm từ tiểu bang. Các bệnh viện
nhận một số vật tư từ tiểu bang nhưng cũng mua vật tư từ thị trường tư nhân. Các phòng thí nghiệm
thương mại mua toàn bộ vật tư từ thị trường tư nhân.
Dù biết số lượng vật tư xét nghiệm mà mình yêu cầu FEMA cung cấp, tiểu bang không biết thực tế
mình sẽ nhận được bao nhiêu từ FEMA tại một thời điểm cụ thể nào đó. Trong vài tuần qua, tiểu bang
đã yêu cầu đủ vật tư cho 15.000-25.000 xét nghiệm mỗi tuần. Tuy nhiên, tiểu bang thường chỉ nhận
được dưới một nửa số lượng yêu cầu, nhận đủ vật tư từ chính quyền liên bang để xét nghiệm cho
khoảng 5.000-10.000 người mỗi tuần. Mặc dù tiểu bang không thể theo dõi số lượng vật tư mà các
đơn vị xét nghiệm mua từ thị trường tư nhân, tiểu bang không theo dõi tổng số lượng xét nghiệm đã
thực hiện cho mọi người tại Oregon, số liệu này thể hiện năng lực xét nghiệm tại Oregon (xem Bảng 1
bên dưới). Trong giai đoạn này, tổng số lượng xét nghiệm được thực hiện tại Oregon đã đạt khoảng
9.000-16.000 xét nghiệm mỗi tuần tính từ đầu tháng 4 (xem Bảng 1 bên dưới). Mặc dù số lượng xét
nghiệm mỗi tuần đã tăng lên, chỉ báo các vấn đề trong chuỗi cung ứng đã được cải thiện, vẫn khó có
thể dự báo được liệu chúng ta sẽ tiếp tục thấy có sự gia tăng trong những tuần tới hay không.
Trong bối cảnh hiện vẫn có nhiều thách thức trong việc cung cấp vật tư xét nghiệm, OHA nhận thấy
rằng các đơn vị xét nghiệm hiện đang phục vụ cho tiểu bang có thể duy trì được tốc độ xét nghiệm tin
cậy là 17.000 xét nghiệm mỗi tuần. Nếu có thêm vật tư bổ sung, khung thời gian đề xuất dưới đây để
xét nghiệm tất cả các đối tượng chăm sóc và nhân viên tại các LTCF ở Oregon có thể được đẩy
nhanh, tùy vào các nhu cầu xét nghiệm ưu tiên khác.

Bảng A-1. Số lượng xét nghiệm COVID-19 mỗi tuần tại Oregon, trước đây-ngày 28
tháng 2 – ngày 15 tháng 5 năm 2020*
Trư Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngà Ngày
ớc
29
7
14
21
28
4
11
18
25
y2
9
Tổng
đây- thán thán thán thán thán thán thán thán tháng thán thán
16 OHA 2721 VIETNAMESE (06/15/2020)

ngà g 2- g 3- g 3- g 3- g 3- g 4- g 4- g 44g 5y 28 ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngà
6
13
20
28
4
10
17
24
1
y8
thán
g 2 thán thán thán thán thán thán thán thán tháng thán
g3
g3
g3
g3
g3
g4
g4
g4
5
g5
Xét
nghi
ệm/
tuần

4

134

501

1.526 7.398 7.871 9.790 9.097 9.171

g 5ngày
15
thán
g5

12.68 14.48 16.78 89.44
4
1
7
4

*Tóm tắt Xét nghiệm COVID-19 Hàng tuần của Cơ quan Y tế Oregon
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Chi phí Xét nghiệm
Chi phí xét nghiệm thực tế cho đối tượng chăm sóc và nhân viên cần được bảo hiểm theo loại bảo
hiểm chính, có thể là Medicaid, Medicare hoặc bảo hiểm tư nhân. Tuy nhiên, hiện không rõ là bảo hiểm
tư nhân có bao gồm xét nghiệm không có triệu chứng không.
Nếu có nhân viên không được bảo hiểm, các chi phí này cũng có thể không được bảo hiểm mặc dù
vẫn có các nguồn lực khác do CMS cung cấp để chi trả chi phí xét nghiệm cho người không có bảo
hiểm. DHS nhận được 3 triệu USD để thành lập quỹ bồi hoàn cho các cơ sở LTC để hoàn trả cho các
cơ sở chi phí xét nghiệm liên quan đến xét nghiệm cho những nhân viên không có bảo hiểm.
Dựa trên các chi phí của Phòng thí nghiệm Sức khỏe Cộng đồng Oregon và ước tính từ xét nghiệm
khu vực tư nhân, mỗi xét nghiệm sẽ có chi phí bằng khoảng 100 USD. Tổng chi phí xét nghiệm cho
toàn bộ các đối tượng chăm sóc và nhân viên tại các cơ sở chăm sóc dài hạn trên toàn tiểu bang đạt
xấp xỉ 6 triệu USD. Ước tính chi phí xét nghiệm cho các cá nhân không có bảo hiểm và những người
không được bảo hiểm tư nhân chi trả có thể đạt gần 40%, tương đương 2,4 triệu USD.

Bạn có thể nhận miễn phí tài liệu này ở ngôn ngữ khác, theo định dạng in cỡ chữ lớn, chữ nổi hoặc
định dạng khác mà bạn mong muốn.
Liên hệ với Mavel Morales theo số 1-844-882-7889, 711 TTY hoặc theo địa chỉ
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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