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Viên chức Sở Y tế Hạt Santa Clara ban hành lệnh Thu thập Thông tin về Thiết bị Cá nhân và 
Máy trợ thở tại Địa phương - Ngày 8 tháng Tư năm 2020 
Trang này chỉ cung cấp tóm tắt một phần của chỉ thị mới. Để biết đầy đủ chi tiết, hãy vào trang 
www.sccphd.org/cv19PPE 

 

Viên Chức Sở  Y Tế yêu cầu tất cả các cơ quan và cá nhân trong Quận Hạt phải kê khai đặc biệt 
một lần, nếu có thiết bị bảo vệ cá nhân (Personal Protective Equipment, gọi tắt là PPE) và máy 
trợ thở (ventilator) tồn kho với số lượng lớn. 

 
Mục tiêu của Chỉ thị buộc phải báo cáo về PPE và máy trợ thở tồn kho là gì? 
Yêu cầu báo cáo số lượng PPE và máy trợ thở trong hàng tồn kho để cho phép Sở Y tế Công cộng: 

1) Biết được số vật dụng gì hiện đang có trong Quận Hạt. 
2) Soạn kế hoạch thích hợp cho sự gia tăng đột biến có thể xảy ra tại bệnh viện. 
3) Bảo đảm sức khỏe và an toàn cho nhân viên y tế ở tuyến đầu và của bệnh nhân. 

 
Việc kê khai hàng tồn kho đặc biệt một lần hữu ích như thế nào? 
PPE và máy trợ thở rất cần thiết để bảo vệ bệnh nhân, người cung cấp dịch vụ y tế, nhân viên ứng 
phó ở  tuyến đầu và các nhân viên y tế khác để ngăn chặn sự lây nhiễm của COVID-19 và có thể 
tiếp tục cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng. Chỉ thị này sẽ giúp cho Viên Chức Y Tế có đầy đủ 
thông tin liên quan đến số PPE và máy trợ thở hiện có để chuẩn bị kế hoạch đầy đủ cho nhu cầu của 
nhân viên y tế và bệnh nhân. 

 
Những mặt hàng nào phải được báo cáo? (đây chỉ là một phần của danh sách. Tham khảo  
www.sccphd.org/cv19 để biết thêm chi tiết) 

• Găng tay nitrile hoặc vinyl (nếu có hơn 5.000 cái) 
• Khẩu trang N95 (nếu có hơn 500 cái) 
• Khẩu trang phẫu thuật hoặc để làm thủ thuật y tế (nếu có hơn 500 cái) 
• Kính bảo hộ "safety goggle" (nếu có hơn 100 cái) 
• Tấm chắn mặt "face shield" (nếu có hơn 100 cái) 
• Chất khử trùng tay trong bình loại một gallon hoặc lớn hơn được Trung Tâm Kiểm Soát 

Dịch B ệnh nhìn nhận là có hiệu quả trong việc chống lại COVID-19 (nếu có hơn 10 bình) 
• Tất cả các máy trợ thở (tình trạng nào cũng được) 

 
Làm thế nào để tôi kê khai hàng tồn kho gồm PPE hoặc máy trợ thở cho Sở Y tế Công 
cộng? Quý vị có thể điền vào bản kiểm kê đặc biệt về số lượng PPE và máy trợ thở tại trang mạng 
của Sở Y tế Công cộng. Hàng tồn kho có thể được kê khai bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Hoa tại www.sccphd.org/cv19PPE 

 

Chỉ thị này có yêu cầu tôi phải đóng góp PPE hoặc máy trợ thở của tôi không? Không. Quý vị 
chỉ được yêu cầu cung cấp bản kiểm kê PPE hoặc máy trợ thở trong số hàng tồn kho mà quý vị hiện 
có. Có thể vào trang Qu ỹ  VMC Foundation nếu muốn đóng góp PPE mới còn niêm phong hoặc 
máy trợ thở trong tình trạng nào cũng được. 
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