PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Thông tin nhanh về biến thể Omicron
(Cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2021)

Omicron đã được phát hiện ở Oregon và dự kiến sẽ gây ra sự gia
tăng trong những tuần tới vì nó có vẻ lây lan nhanh và dễ dàng hơn
nhiều so với các biến thể COVID-19 khác.
Biến thể Omicron đang được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu.


Khả năng lây truyền: Ngày càng rõ ràng rằng biến thể Omicron lây lan nhanh
chóng và dễ dàng hơn nhiều so với biến thể Delta, mặc dù chúng ta vẫn chưa
biết nhiều như thế nào nữa.



Mức độ nghiêm trọng của bệnh: Dữ liệu ban đầu chỉ ra rằng biến thể Omicron
có thể gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn biến thể Delta, nhưng điều này vẫn đang
được nghiên cứu.



Hiệu quả của vắc xin: Dường vẻ như vắc-xin COVID-19 tiếp tục bảo vệ chống
lại bệnh nặng và liều nhắc lại cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung chống lại nhiễm
trùng và bệnh nặng.



Điều trị: Hiện tại vẫn chưa biết các phương pháp điều trị hiệu quả chống lại
nhiễm trùng do Omicron gây ra như thế nào. Điều này đang được các nhà khoa
học trên toàn thế giới tích cực điều tra.

Chúng ta biết cách bảo vệ mình và những người khác.


Tiêm phòng nếu bạn chưa tiêm. Tiêm phòng vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất
chống lại bệnh tật và sự lây truyền của bệnh.



Nếu bạn đủ điều kiện để tiêm liều nhắc lại, hãy đặt lịch hẹn ngay hôm nay. Liều
nhắc lại cung cấp thêm một lớp bảo vệ.



Đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà.



Giữ khoảng cách với những người bên ngoài nhà nếu bạn không biết tình trạng
tiêm chủng của họ.



Thường xuyên rửa tay.
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Các loại vi rút như SARS-CoV-2, vi rút gây ra COVID-19, đột biến hoặc thay
đổi liên tục.
Vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo Omicron là một
biến thể đáng quan tâm. Biến thể Omicron dường như dễ lây truyền hơn biến thể Delta
và chứa nhiều đột biến gây lo ngại về việc giảm hiệu quả của vắc xin.

Cơ quan Y tế Oregon đang giám sát chặt chẽ Omicron.
Oregon có một trong những hệ thống giám sát biến thể mạnh mẽ nhất ở Hoa Kỳ.
Khi chúng tôi tìm hiểu thêm, chúng tôi sẽ nhanh chóng chia sẻ thông tin về cách
bạn có thể bảo vệ bản thân tốt nhất và giữ an toàn cho những người thân yêu và
cộng đồng của bạn.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn
như bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên kệ với Đơn vị truyền thông về COVID-19
theo số 1-971-673-2411, 711 TTY hoặc
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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