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Khuôn khổ Q&A mới
Khuôn khổ nguy cơ mới sẽ giúp người dân Oregon vượt qua mùa đông và mùa xuân
một cách an toàn. Vắc xin chủng ngừa COVID-19 sẽ sớm được đưa ra áp dụng.
Nhưng cho đến khi đó và cho đến khi chúng ta đạt được khả năng miễn dịch cộng
đồng, chúng ta sẽ phải tiếp tục các biện pháp giảm thiểu này.
H: Tại sao Oregon thay đổi từ các giai đoạn sang khuôn khổ mới?
Đ: Các giai đoạn không cho phép di chuyển nhiều. Khuôn khổ mới dễ thích ứng hơn.
H: Khuôn khổ mới hoạt động như thế nào?
Đ: Để hiểu cách thức hoạt động của khuôn khổ mới, quý vị cần biết ba điều:
1. Khuôn khổ mới dựa trên dữ liệu chỉ số trường học.
2. 36 quận của Oregon được chia thành ba nhóm cho khuôn khổ mới:
 Những quận lớn có nhiều hơn 30.000 cư dân
 Những quận trung bình có từ 15.000 đến 30.000 cư dân
 Những quận nhỏ có ít hơn 15.000 cư dân
3. Khuôn khổ mới chia nguy cơ thành bốn loại dựa trên sự lây lan của COVID-19:
 Nguy cơ thấp
 Nguy cơ trung bình
 Nguy cơ cao
 Nguy cơ rất cao
H: Các quận được xếp vào danh mục nguy cơ như thế nào?
Đ: Đối với các quận lớn (dân số> 30.000), tỷ lệ dương tính là một trong hai số liệu
được xem xét để tính toán loại nguy cơ. Yếu tố khác là tỷ lệ trường hợp trên 100.000.
Xác định tổng thể phản ánh biện pháp hạn chế nhất. Vì vậy, ví dụ, nếu Quận Josephine
nằm trong danh mục Trung bình về tỷ lệ và danh mục Cực đoan về phần trăm mức độ
dương tính, thì quận sẽ được xếp vào danh mục hạn chế nhất, danh mục Cực đoan.
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Đối với các quận trung bình (dân số từ 15.000 đến <30.000), tỷ lệ dương tính là một
trong hai số liệu được xem xét để tính toán mức độ nguy cơ. Yếu tố khác là số trường
hợp. Xác định tổng thể phản ánh biện pháp hạn chế nhất.
Đối với các quận nhỏ (dân số <15.000), chỉ có số trường hợp được xem xét để xác
định loại nguy cơ.
H: Tần suất một quận có thể chuyển từ loại nguy cơ này sang loại nguy cơ khác
như thế nào?
Đ: Dữ liệu số liệu của trường được lấy vào thứ Hai hàng tuần và được sử dụng để xác
định các loại nguy cơ của quận. Quý vị có thể tìm thấy thông tin đó được đăng trên
trang web của OHA về COVID-19.
Tuần đầu tiên là “tuần cảnh báo”. Không có sự di chuyển của các quận và không có
thay đổi nào trên bản đồ mức độ nguy cơ trên trang web của OHA và văn phòng Thống
đốc.
Tuần thứ hai là “tuần hành động”. Dữ liệu được thu lại vào thứ Hai. Văn phòng Thống
đốc thông báo cho các quận nếu quận đó có khả năng chuyển từ loại nguy cơ này
sang một loại nguy cơ khác dựa trên dữ liệu mới. Văn phòng Thống đốc cũng gửi một
thông cáo báo chí nếu có bất kỳ thay đổi nào. Quận chính thức chuyển sang loại nguy
cơ mới vào thời điểm cuối tuần.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không
nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng
hạn như ở bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo
số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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