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Với tư cách là một tổ hợp của 10 sở y tế địa phương tại California, chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã 

góp phần traćh nhiệm để giảm sự lây lan của COVID-19. Những liều vắc-xin đầu tiên đã được phân phối 

trên khắp các cộng đồng. Cuối cùng, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Khi ánh sáng 

đó đến gần hơn, chúng ta hy vọng rằng đó là một bước tiến gần hơn để giúp mọi thứ quay lại như cũ và 

chúng ta gặp lại những người mà chúng ta nhớ nhất. 

 

Mặc dù đây là tin tốt, chúng tôi biết rằng ngày tháng tới rất quan trọng. Chúng ta hiện đang trải qua thời 

gian đańg sợ nhất của đại dịch. Số người bệnh, tử vong và nhập viện đang cao nhất từ trước đến nay. 

Sức chứa của ICU hiện đang là thấp nhất. Chúng ta đã vượt qua những con số được âń điṇh, và không 

phải theo chiêu hướng tốt. Hệ thống y tế đang bị quá tải và vi-rút đang lây lan khắp nơi. 

 

Đại dịch này có tác động nặng nề nhất trên các thành viên dễ bị nhiễm bệnh, bao gồm người lớn tuổi 

trong gia đình và bạn bè, những người làm công việc thiết yếu để bảo đảm cho chúng ta có được những 

đồ dùng cơ bản và cần thiết, và những người có ít cơ hội chăm sóc cho sức khỏe của miǹh. Đại dịch đã 

gây ra một thiệt hại lớn và có ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của cộng đồng. Chúng ta không thể 

tiếp tục con đường hiện tại mà không đối mặt đến những hậu quả nghiêm trọng liên quang với gia đình, 

bạn bè và các doanh nghiệp địa phương, đã tạo cho cộng đồng của chúng ta trở thành nơi tốt đẹp để 

sinh sống. 

 

Đây là một thời điểm quan trọng và mọi người cần phải hoàn thành traćh nhiệm của mình để đánh bại 

COVID-19. Chúng tôi hiểu rằng mọi người đang mệt mỏi, nhưng các biện pháp y tế công cộng không phải 

là kẻ thù của chúng ta – mà là lộ trình để giúp chúng ta phục hồi nhanh hơn và bền vững hơn. Tất cả 

chúng ta phải cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chú ý đến các caćh thức giữ giǹ sức khỏe 

cộng đồng, bao gồm Lệnh Lưu Trú Tại Nhà, để các cơ sở kinh doanh và trường học có thể trở lại làm việt, 

chúng ta có thể đi thăm gia đình và bạn bè, và vui mừng trong chờ những sự kiện quan trọng tiếp theo. 

 

Chúng ta có thể làm được tất cả những điều này, nhưng chỉ khi mỗi người chúng ta tuân theo các biện 

pháp giǹ giữ sức khỏe cộng đồng hiệu quả và dựa trên những việc làm cụ thể như đeo khẩu trang, rửa 

tay, thực hành cách ly xã hội và chỉ đi ra ngoài và đi xa khi cần thiết. Nhiều người trong chúng ta đang lây 

lan vi-rút mà không biết — hơn 50% trường hợp nhiễm bệnh đến từ những người không có triệu chứng 

— vì vậy tất cả chúng ta cần tránh các cuộc tụ tập và sinh hoạt xã hội với những người bên ngoài gia 

đình của  mình. Nếu chúng ta làm những điều này trong vài tuần nữa, chúng ta có thể bắt đầu thấy các 

con số chậm lại và kiềm chế được sự lây lan. Chúng ta sẽ giúp cho các hệ thống y tế nâng cao năng lực 

quản lý để chấm dứt đại dịch này. Theo các nhà nghiên cứu y tế giỏi nhất cho biêt́, nếu chúng ta thất bại 

trong việc này, những hậu quả tồi tệ hơn sẽ xảy ra cho gia đình và nền kinh tế của chúng ta.  



 

Tất cả chúng ta đã phải thay đổi cuộc sống của mình trong năm đầy khó khăn này và chúng ta đều muốn 

bỏ lại nó ở phía sau. Nhưng vi-rút dic̣h bệnh vẫn còn đang hoành hành chúng ta. Nếu tất cả chúng ta 

cùng đồng lòng trong thời điểm này để diệt trừ nó, và kiên trì bảo vệ bản thân và người khác, chúng ta 

sẽ trở lại với các hoạt động hàng ngày bình thường nhanh chóng hơn. Lộ trình để đi đến sự phục hồi 

nhanh hơn, công bằng hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau cam 

kết tuân thủ các biện pháp y tế công cộng được khuyến khićh. 

 

Tất cả chúng ta là hàng xóm lańg giền của nhau trong tiểu bang California, ngay cả khi chúng ta sống ở 

các thành phố và quận khác nhau. Vi-rút này không có biên giới và tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tất cả chúng ta, đặc biệt là vào thời điểm này. Chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn cuối, và ánh sáng ở 

cuối đường hầm tăm tối này sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nhưng chỉ khi tất cả chúng ta đều làm tốt vai trò 

của mình ngay bây giờ. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm cá nhân và tập thể để làm chậm lại sự lây lan 

của đại dịch và loại bỏ vi-rút này càng nhanh càng tốt. Chúng ta hãy cùng nhau hướng tới một năm mới 

2021 tươi sáng và khỏe mạnh hơn. 
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