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T I N

Tăng cường sự chăm sóc và hỗ trợ đối với người dân Iowan bằng cách cung cấp giáo dục, nghiên cứu,
công nhận và hỗ trợ cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp.

Cung cấp thông tin cho những người tại
trung tâm chăm sóc chất lượng

CHÚNG TÔI YÊU QUÝ CON NGƯỜI
SCOUT

INDI

ZIGGY

MAISY

Hãy đeo khẩu trang
ĐÚNG CÁCH!

Rửa Chân

Tiêm Chủng

BELLA

TRUNG TÂM CHĂM SÓC WEST RIDGE ĐÃ
ĐẠT ĐƯỢC TỶ LỆ TIÊM CHỦNG 100%
Với tư cách là một nhân viên y tế, việc chủng ngừa là rất quan trọng và
hữu ích như một phương tiện bảo vệ. Đã có khoảng 800.000 người chết vì
COVID, nhưng những người được tiêm chủng ít có khả năng phải nhập viện
hoặc tử vong sau khi bị nhiễm bệnh. Khi quý vị đăng ký để giúp người khác
khỏi bệnh, bước cần làm trước tiên là quý vị nên quan tâm đến sức khỏe
của chính mình. Nếu quý vị là một nhân viên y tế, hãy giúp đỡ bản thân và
bệnh nhân của mình. Tiêm chủng.

TUYÊN BỐ VỀ ĐA DẠNG, CÔNG BẰNG VÀ HÒA NHẬP CỦA IOWA CAREGIVERS
Iowa CareGivers cố gắng trở thành một hình mẫu về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập ở tất cả các khía cạnh công việc.
Tuyên bố này đã được thông qua bởi Hội Đồng Quản Trị. Chúng tôi cố gắng đại diện và hỗ trợ cho nhiều người chăm sóc tự
hào làm việc tại tiểu bang của chúng tôi, đồng thời chúng tôi coi trọng và thúc đẩy tính hòa nhập trong tất cả các khía cạnh
công việc. Tổ chức sử dụng và thúc đẩy các cá nhân, tuyển dụng tình nguyện viên và đối tác với các chương trình hỗ trợ
toàn diện cho sự đa dạng của tiểu bang chúng ta.
Ở tất cả các cấp độ nhân viên và quản trị, Iowa CareGivers luôn cống hiến cho sự đa dạng hơn trong tổ chức
và mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da, giới tính, nguồn gốc
quốc gia, dân tộc, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới, khả năng thể chất hoặc tinh thần, thông tin di truyền,
mang thai, khuyết tật, tuổi tác, tình trạng gia đình hoặc hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh và tình trạng kinh tế xã hội
hoặc các đặc điểm khác được luật hiện hành bảo vệ.
Chúng tôi tin rằng mỗi người chăm sóc, nhà tài trợ, tình nguyện viên, người bênh vực và nhân viên phải có quyền tiếp cận
bình đẳng để giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có vai trò, trách nhiệm và cơ hội
hợp tác giữa các tổ chức trong toàn tiểu bang để thu hẹp khoảng cách công bằng.
Donna Cheers; Rob Sand, Kiểm Toán Tiểu Bang;
Sally Chapman tại the Building a Strong
Direct
Care Workforce Forum
Hãy nhớ truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ: www.iowacaregivers.orgvà theo dõi chúng tôi trên Facebook
và Twitter

Hãy nhớ cập nhật cho chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thay đổi nào về tên hoặc thông tin liên hệ, để quý vị có thể tiếp
tục nhận được Iowa CareGivers HUB và các thông báo khác của chương trình. Xin cảm ơn.
Iowa CareGivers không phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động giáo dục của mình trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, tổ
tiên, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tính dục hoặc bất kỳ tầng lớp nào khác được bảo
vệ theo luật tiểu bang và liên bang.

Carly Clauson, CNA

(Xem toàn bộ tính năng từ trang 5-7)

Tiến Sĩ Akinola Giải Quyết
Những Lo Ngại về vắc-xin Ngừa
COVID-19 của Người Da Màu
…Tôi không có nhiều niềm tin và sự tin
tưởng vào hệ thống… Quý vị có thể nói
gì để khôi phục sự tin tưởng và niềm tin
của tôi vào một hệ thống đã từng làm
chúng ta thất vọng trong quá khứ
(Tiếp theo trên trang 9)

Toyin Akinola, RN

Khảo Sát Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Về
Vắc-xin: Kết quả Có thể Khiến Quý Vị Bất ngờ!
(tiếp theo trên trang 3)

• Quý vị có ủng hộ các quy định về vắc-xin không?
• Quý vị có thể rời lĩnh vực đi do
các quy định bắt buộc về vắc-xin không?
• Quý vị có nhiều khả năng ở lại lĩnh vực
các quy định bắt buộc về vắc-xin không?

Với việc hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng, tại thời điểm in ấn, các thông tin và nguồn lực là những thứ mới nhất.

Luôn Cập Nhật Thông Tin! Chia Sẻ với Người Khác! Phiên bản điện tử hiện có tại https://www.iowacaregivers.org/hub-newsletter
Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn tất cả những người viết bài gửi cho chúng tôi. Được Sở Y Tế Công Cộng Iowa Phê Duyệt Công Bằng
và Ưu Tiên Tiếp Cận Vắc-xin Ngừa COVID-19 Cho Dân Số Bị Ảnh Hưởng Không Tương Xứng COVID-19 Hợp Đồng #5882IMM010

1

Tin nhắn từ Di
QUAN ĐIỂM VỀ ĐẠI DỊCH CỦA THÚ CƯNG
Đối với phiên bản này của Trung Tâm, chúng tôi muốn thu hút một số Người Đưa Tin Đáng Tin Cậy Mới và thêm chút hài hước
bằng cách xem đại dịch qua lăng kính của những người bạn bốn chân của chúng ta, những đối tượng cũng bị ảnh hưởng! Tôi
đã theo dõi hàng trăm thông báo mà tôi nhận được về các nguyên tắc mới và số liệu thống kê mới nhất. Thật choáng ngợp và
mệt mỏi. Vui lòng "xoa bàn chân" và suy ngẫm về những gì thú cưng của quý vị nhìn nhận về 2 năm qua và có lẽ nên chú ý đến
lời khuyên của chúng.
CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG TÔI BẮT NGUỒN TỪ KINH NGHIỆM CÁ NHÂN
Mẹ tôi sinh ra trong đại dịch năm 1918 khi chưa có vắc-xin, và tôi nhớ lại những câu chuyện do ông bà tôi kể về những sinh
Giám Đốc Điều Hành
mạng đã mất và họ sợ mất con hay chính mạng sống của mình như thế nào. Năm 1955, khi 7 tuổi, tôi là một trong số những
đứa trẻ đầu tiên được chủng ngừa bệnh bại liệt. Sau khi nhìn thấy những người ở độ tuổi của tôi bị ảnh hưởng bởi bệnh bại liệt, các bạn cùng lớp của tôi
và tôi rất vui khi xếp thành hàng dài trải dài suốt chiều dài của sân thể dục của trường để chờ đến lượt được cô y tá ở cuối hàng trong bộ đồng phục màu
trắng và mũ cứng tiêm cho mình. Tôi đảm bảo rằng con gái tôi đã được tiêm tất cả các mũi tiêm phòng thời thơ ấu và vào đầu những năm 70, khi tôi đưa
con đến bác sĩ nhi khoa để tiêm vắc-xin đậu mùa, ông ấy nói rằng họ không tiêm nữa vì khả năng mắc bệnh đậu mùa không còn là mối lo ngại nữa. Hôm
nay, tôi vẫn lo lắng về điều đó. Tôi nghĩ về những đứa cháu trai và những đứa cháu gái tuyệt vời của mình và tôi sẽ không thể sống thật với chính mình
nếu tôi lây bệnh cho chúng, và chúng bị ốm nặng. Đây là những kinh nghiệm và suy nghĩ cá nhân đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi và mặc dù tôi có
một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, tôi đã chọn tiêm phòng và tiêm nhắc lại vắc-xin ngừa COVID.

Điểm Đến

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRỰC TIẾP

Di Findley

Mỗi người trong số quý vị đều có những kinh nghiệm cá nhân cho biết cách quý vị đưa ra quyết định của mình. Những người da màu có thể có những
mối lo ngại khác nhau. Người khuyết tật có thể có những câu hỏi cụ thể. Những người đang trong độ tuổi sinh đẻ có thể do dự nhiều hơn. Chúng tôi
cũng nhận thấy rằng quý vị tìm đến những người đưa tin đáng tin cậy của riêng mình để xin lời khuyên. Đối với một số người có thể là bác sĩ gia đình,
dược sĩ, đồng nghiệp, chủ doanh nghiệp, giáo viên, bạn thân, cha mẹ hoặc nhà lãnh đạo tôn giáo của quý vị. Đối với những người khác, đó có thể là Trung
Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC), cơ quan y tế công cộng địa phương của quý vị hoặc Sở Y Tế Công Cộng Iowa. Chúng tôi khuyến khích quý vị suy nghĩ
kỹ về ưu và nhược điểm của việc tiêm chủng… những rủi ro và lợi ích đối với quý vị, những người thân của quý vị, những người quý vị phục vụ, toàn bộ
cộng đồng, trường học, nền kinh tế và vâng, những người bạn bốn chân của quý vị. Một điều mà tất cả chúng ta đều giống nhau là mong muốn lấy lại
cuộc sống của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều làm phần việc của mình, chúng ta có thể làm được điều đó.

CHUẨN BỊ | KẾT NỐI | THÔNG BÁO | TRAO QUYỀN
ĐIỀU

đặc biệt

VỀ IOWA CAREGIVERS?

IOWA CAREGIVERS (IC) thành lập vào năm 1992 trong tầng hầm của một cựu
điều dưỡng. IC là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, được thành lập để
chia sẻ tiếng nói độc lập của những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp.
Chúng tôi cố gắng tăng cường lực lượng lao động chăm sóc trực tiếp thông qua
các chương trình và vận động sẽ giúp xã hội đánh giá cao hơn những người cung
cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp; tăng lương, và giáo dục và đào tạo phù hợp với
hồ sơ vĩnh viễn và các chứng chỉ hoặc chứng nhận mà sẽ theo họ từ môi trường
làm việc hoặc cộng đồng dân cư cần phục vụ này đến môi trường làm việc hoặc
cộng đồng dân cư cần phục vụ khác.

Hội Nghị 2022 GHI NHỚ NGÀY DIỄN RA SỰ KIỆN!
Ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2022
Địa điểm mới:
FFA Enrichment Center, Ankeny, IA

Pam Biklen
Giám Đốc Chương
Trình, Iowa CareGivers

Kế hoạch của chúng tôi là tổ chức
một sự kiện trực tiếp, tuy nhiên
chúng tôi sẽ điều chỉnh khi cần thiết.
Nếu chúng ta đã học được bất cứ
điều gì trong vài năm qua, thì đó là
sự linh hoạt và bền bỉ. Chúng tôi hy
vọng được gặp lại quý vị!

• Diễn Giả Chính Xuất Sắc
• Chương Trình Làm Việc Được Điều Chỉnh
Theo Chủ Đề cho Những Người Chăm Sóc
Trực Tiếp và Người Chăm Sóc Gia Đình

•K
 ết Nối Với Những Người Cùng Làm
Nghề Chăm Sóc
•Gian Hàng Chụp Ảnh Vui Nhộn
•Các Nhà Triển Lãm có Rất Nhiều Nguồn Lực

• Bộ Dụng Cụ Phòng Ngừa COVID
• Lễ Tân Công Nhận để Tôn Vinh QUÝ VỊ!

quý vị!"

“CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ VÀ
HIỂU RÕ MỐI QUAN TÂM LỚN NHẤT CỦA

Đăng ký NGAY! Hoàn tất biểu mẫu trên trang web của chúng tôi tại www.iowacaregivers.org.
Quý vị cũng có thể đăng ký qua điện thoại hoặc yêu cầu biểu mẫu tại 515.223.2805 hoặc qua email tại information@iowacaregivers.org.

Nhận thông tin cập nhật về các chương trình giáo dục, tin tức chăm sóc trực tiếp, mạng lưới và các cơ hội khác!
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Lời Khuyên Khi Chia Tay Thú Cưng

Tài nguyên COVID-19

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH KHI RỬA TAY THEO ZIGGY

“ĐÔI KHI CHÚNG TÔI CẢM THẤY BUỒN NHƯNG
CHÚNG TÔI SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ”

“Rửa tay thường xuyên và sử dụng nước sát khuẩn tay đúng cách đóng vai trò cực kỳ quan trọng để hạn chế
sự lây lan của COVID. Tôi thường rửa cả tay và mặt để đảm bảo an toàn, và có được cảm giác dễ chịu.” Hãy
nghe theo lời khuyên của Ziggy và rửa tay hoặc chân của quý vị thường xuyên!

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN/SỨC KHỎE TÂM THẦN:

Ziggy

Đường Dây Nóng Iowa Concern: 800.447.1985

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

Đường Dây Iowa Warm: 844.775.9276
Đường Dây Tiếng Tây Ban Nha: 531.800.3687

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH KHI ĐEO KHẨU TRANG THEO INDI

Trang web của Iowa về phục hồi sau covid: www.covidrecoveryiowa.org
Trang web của Iowa về các vấn đề cuộc sống: https://yourlifeiowa.org

TULIP

Việc lau rửa chân tay và sức
khỏe thể chất đóng vai trò
rất quan trọng nhưng sức
khỏe tinh thần của chúng tôi
cũng vậy. Nếu mọi người cần
hỗ trợ, tôi sẽ sẵn sàng giúp
đỡ họ ngay lập tức! Tất cả
chúng ta hãy luôn sẵn sàng
giúp đỡ lẫn nhau!

ZIGGY

Chúng tôi với tư cách là thú cưng cũng đã bị ảnh hưởng
bởi đại dịch. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ được
tiêm phòng để tất cả chúng ta có thể quay trở lại:
SCOUT

BELLA

"Nếu đeo đúng cách, khẩu trang phù hợp có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của COVID, bảo vệ cả quý vị và
những người xung quanh. Nếu không được đeo đúng cách, như tôi đã chứng minh, điều đó có thể gây ra
nhiều vấn đề!”
Làm Những Gì Tôi Làm… Tôi Dành
Thời Gian để Ngửi Những Bông Hoa và
Những Thứ Khác Mà Tôi Thích Ngửi! Đôi
khi tôi lén đưa những thứ mà tôi thích
ngửi vào nhà và giấu chúng đi. Mùi
đóng vai trò như một sự chuyển hướng
đối với những con người mà phải chịu
sự căng thẳng từ tôi và trong một thời
gian ngắn họ tập trung vào những thứ
khác ngoài công việc và tin tức. Thật
thú vị khi xem chúng, điều này cũng tốt
cho sức khỏe tinh thần của tôi.

FIN

Trong ký ức yêu thương của Autumn người đã qua vào
tháng Hai. Cảm ơn những con vật thú cưng bốn chân và bạn
bè của chúng tôi vì những đóng góp của họ cho Trung Tâm.

MAISY

INDI

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html

Indi

BỘ CÔNG CỤ XÁC THỰC VẮC-XIN COVID-19

Chiến Dịch #LookingForward

Nhiều người bị khuyết tật về phát triển có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 (vi-rút corona) cao hơn so với những
người khác. Để giúp giáo dục mọi người về vi-rút và vắc-xin, Hội Đồng Người Khuyết Tật Phát Triển Iowa đã cùng nhau thực hiện
một chiến dịch chia sẻ thông tin và nguồn lực để giúp người khuyết tật Iowa đưa ra quyết định tốt nhất cho chính họ.
https://iowaddcouncil.org/looking-osystem

KHẢO SÁT NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỀ QUY ĐỊNH BẮT BUỘC VỀ VẮC-XIN

(tiếp theo từ trang 1)

54% phản đối các quy định bắt buộc vắc-xin, nhưng 49% có nhiều khả năng ở lại lĩnh vực do các quy định bắt buộc.
Một vài tháng trước, với sự hợp tác của Hiệp Hội Y Tá Iowa và Hiệp Hội Y Tế Công Cộng Iowa, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát
đối với các nhân viên chăm sóc trực tiếp, y tá và nhân viên y tế công cộng về quan điểm của họ về các quy định bắt buộc về vắc-xin
ngừa COVID-19. Nhiều người cho rằng các quy định bắt buộc sẽ gây ra sự ra đi ồ ạt của các nhân viên chăm sóc sức khỏe hiện tại khỏi
ngành này, điều này sẽ là một bi kịch do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và doanh thu cao đã tồn tại. Một phát hiện thú vị là 54%
phản đối các quy định bắt buộc về vắc-xin, nhưng 49% có nhiều khả năng ở lại trong ngành này do các quy định bắt buộc về vắc-xin.
Đó là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể cho rằng nếu ai đó chống lại các quy định bắt buộc thì họ phản đối việc tiêm chủng.
Mặc dù cuộc khảo sát của chúng tôi không phải là một nghiên cứu lớn, nhưng với 318 câu trả lời, đây là một mẫu khá lớn. Nghiên cứu
cung cấp thông tin chi tiết đáng kinh ngạc về cách những người làm công tác thiết yếu này nhìn nhận vấn đề xoanh quanh các quy
định bắt buộc về vắc-xin, nhưng những phát hiện này cần được nhà nghiên cứu khám phá và phân tích thêm để cải thiện sự hiểu biết
chung của chúng ta. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc khảo sát tại information@iowacaregivers.org

Những phát hiện chính từ 318 người trả lời:
Cùng Nhau Đi Bộ Đường
Dài Trong Khu Vực Thiên
Nhiên Và Gãi Đầu

Sóc Đang Nhìn Ở Sân Sau và
Đang Di Chuyển Lại Gần

Ném Bóng ở Sân Sau Và Di Chuyển
Lại Gần Trong Khi Đang Ngậm
Chiếc Khăn Yêu Thích Của Mình

Sóc Leo Cây
và Đãi Tiệc Buổi Tối

Tài nguyên:
Centers for Disease Control (CDC)
(Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh)

Bộ Y Tế Công Cộng Iowa (IDPH)

https://tinyurl.com/bdfd475h

Thông Tin về Vắc-xin
https://tinyurl.com/2avr2adc

Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS) (Trung Tâm
Dịch Vụ Medicare và Medicaid)

Báo Cáo về COVID-19
https://tinyurl.com/2p8dxz6b

https://www.cms.gov/

Chủng ngừa Iowa www.iowaimmunizes.org

Tài Nguyên COVID-19
https://tinyurl.com/54e4mmsu
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https://idph.iowa.gov/

Họ Sẽ Rời Đi hay Ở Lại Trong Ngành?

Họ Ủng Hộ hay phản đối Quy Định Bắt Buộc?

• 46% biết một người đã rời khỏi ngành vì COVID-19.

• 54% phản đối các quy định bắt buộc về vắc-xin.

• 49% có nhiều khả năng ở lại trong ngành hơn vì các quy
định bắt buộc về vắc-xin.

• 35% ủng hộ các quy định bắt buộc về vắc-xin.

• 18% nhiều khả năng rời khỏi ngành vì
các quy định bắt buộc về vắc-xin.

• 11% không chắc liệu họ ủng hộ hay phản đối quy
định bắt buộc về vắc-xin.

• 33% không chắc chắn về việc liệu họ có tiếp tục ở lại
trong ngành hay không.

Đọc và tiến hành phân tích của riêng quý vị: Khảo Sát Quy Định Bắt Buộc về Vắc-xin Ngừa COVID https://tinyurl.com/3h8xrcm4
3

Hội Đồng Những Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp

Mối Lo Ngại Của Người Da Màu

LÝ DO TÔI RỜI BỎ NGÀNH DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRỰC TIẾP
SAU 32 NĂM
Tôi đã rời bỏ nghề chăm sóc trực tiếp của mình sau 32 năm. Quyết định của tôi dựa trên nỗi sợ hãi vì sự
an toàn của cá nhân tôi và của những cư dân được chăm sóc. COVID-19 lây lan vào tận nơi làm việc của
tôi và gây ra những mối lo ngại: nguy cơ tôi bị nhiễm vi-rút, lây nhiễm sang cho gia đình và người dân,
tình trạng thiếu nhân viên, và điều đáng sợ nhất là không phải tất cả đồng nghiệp của tôi đều chọn
tiêm chủng. Khi nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, tôi phải xử lý khối lượng công việc chăm
sóc sức khỏe cho người dân nhiều hơn, làm việc theo ca 12 giờ và vào các ngày nghỉ theo lịch trình của
tôi, và các dịch vụ chăm sóc của cư dân đều trở nên gấp rút. Tôi đã trải qua tình trạng mệt mỏi vì COVID,
không ngủ được vào ban đêm và cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.

GIẢI QUYẾT MỐI LO NGẠI VỀ VẮC-XIN NGỪA COVID CỦA NGƯỜI DA MÀU
Tiến Sĩ Akinola là Bác Sĩ Đa Khoa được Hội Đồng Chứng Nhận và là Đối Tác Cấp Cao với Sound
Physicians tại Mercy Medical Center, Cedar Rapids, Iowa, nơi ông đã hành nghề Bác Sĩ bệnh viện từ
năm 2013. Hàng năm, ông tiếp xúc với khoảng 3.000 bệnh nhân, và trong vài năm qua đa số bệnh
nhân của ông là bệnh nhân nhiễm COVID.

Fran Mancl

“TÔI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG… TÔI NGHĨ RẰNG MỌI NGƯỜI NÊN TIÊM
PHÒNG… TUY NHIÊN, TÔI HIỂU SỰ CHẦN CHỪ CỦA MỌI NGƯỜI”
Cá nhân tôi đã được chủng ngừa và tiêm mũi nhắc lại, và chồng và cháu gái của tôi cũng vậy. Tôi và chồng vẫn
bị nhiễm COVID sau hai lần tiêm chủng. Tôi tin rằng vắc-xin đã bảo vệ chồng tôi không bị ốm nặng vì các vấn đề
sức khỏe vốn có của chồng tôi. Nhưng đối với bản thân tôi, người vốn dĩ đã không gặp vấn đề gì về sức khỏe,
tôi lại ốm rất nặng. Tôi tiếp tục xét nghiệm và có kết quả âm tính trong khi chồng tôi lại có kết quả dương tính.
NHƯNG tôi vẫn ốm rất nặng! Cuối cùng trong lần xét nghiệm thứ ba, tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID. Tôi bị ốm trong sáu tuần liền trước khi khỏi bệnh, vì vậy tôi hiểu mọi người ngần ngại tiêm vắc-xin.
Mặc dù tôi mong muốn rằng nhiều người sẽ được chủng ngừa hơn, tôi không cho rằng chủng ngừa nên
là điều bắt buộc. Tôi cho rằng mọi người nên có quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho bản thân họ. Tôi hy
Connie Cohran
vọng rằng theo thời gian, sẽ có nhiều người thấy được lợi ích của việc tiêm chủng và chọn làm điều đó. Tôi
cho rằng chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức của mọi người về vắc-xin này để họ có thể đưa ra quyết
định đúng đắn và tốt nhất cho bản thân họ, gia đình và cộng đồng của họ.
Ngay cả với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tôi vẫn đang tìm hiểu và muốn tiếp tục tìm hiểu về loại vắc-xin
này và vi-rút gây ra covid bởi vì tôi muốn và cần có thể bảo vệ bản thân, gia đình và những người tôi chăm sóc. Cá nhân tôi không
quan tâm đến việc áp đặt niềm tin hoặc quan điểm của mình lên mọi người, nhưng tôi sẽ tiếp tục phát một cuốn sách nhỏ mà đơn
vị của tôi đã biên soạn để giúp cung cấp cho mọi người sự thật và thông tin về vi-rút và vắc-xin covid và hy vọng họ sẽ được đầy đủ
thông báo hơn khi ra quyết định tiêm chủng.

Câu hỏi: Tôi là một phụ nữ da đen làm hộ lý trong bệnh viện. Tôi đã đọc những câu chuyện từ những năm 1930 về Nghiên Cứu
Tuskegee khi những người đàn ông da đen được sử dụng trong nghiên cứu mà họ không hề hay biết. Vì vậy, ngay cả sau ngần ấy
năm, tôi không còn tin tưởng nhiều vào hệ thống hay các chính trị gia. Tôi ước mình biết được ai là người đáng tin tưởng vì tôi lo
lắng cho người mẹ già đang sống cùng với chúng tôi và hiện sức khỏe của mẹ tôi khá kém.
Tôi không muốn làm tổn hại những người tôi chăm sóc tại nơi làm việc hoặc mẹ tôi. Quý vị có thể nói điều gì để giúp khôi phục
lòng tin của tôi và niềm tin vào một hệ thống đã từng khiến chúng ta thất vọng trong quá khứ?
Tiến Sĩ Akinola: Không thể phủ nhận gánh nặng của những phần đau thương trong lịch sử đất nước chúng ta, nhưng chúng ta
cũng không thể phủ nhận rằng đại dịch đã gây ra hiện tượng khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Điều đó khiến chúng ta là những
con người thuộc mọi sắc thái và quy mô cần một giải pháp. Điều đáng chú ý là nghiên cứu quy mô lớn nhằm phát triển vắc-xin
ngừa COVID của một số công ty trên khắp thế giới đã có sự tham gia của các nhà khoa học da màu, ở những cấp độ cao nhất.
Quan trọng hơn là hàng triệu sinh mạng đã được cứu khỏi tình trạng nhập viện và tử vong nhờ những loại vắc-xin này.
Tôi có thể không thể khôi phục niềm tin của một cá nhân cụ thể vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhưng sự thực cho thấy rằng
trong khi COVID-19 là một vấn đề cực kỳ rủi ro đối với mỗi con người, thì vắc-xin là một biện pháp cứu cánh rất hữu ích.

Câu hỏi: Tôi thất vọng với toàn bộ sự việc. Lúc đầu, tôi cố gắng tuân thủ các hướng dẫn và khuyến nghị khác nhau, nhưng
các hướng dẫn và khuyến nghị này thay đổi quá thường xuyên khiến tôi nghi ngờ liệu các chuyên gia có biết rõ họ đang
nói về điều gì không. Vắc-xin được sản xuất trong tình trạng khẩn cấp, và tôi sợ rằng nếu tôi tiêm phòng thì có thể sẽ có tác
dụng phụ nghiêm trọng nào đó sau khi tôi tiêm. Vắc-xin liệu có an toàn khi xét về tình trạng khẩn cấp sản xuất vắc-xin như
vậy không?
Tiến Sĩ Akinola: Điều đã khiến quý vị thất vọng, tức giận cũng khiến người khác cảm thấy như vậy. Hãy hiểu rằng khoa
học hoạt động bằng cách quan sát, thử nghiệm và xác nhận những phát hiện của chúng ta. Việc liên tục thay đổi, điều
chỉnh các hướng dẫn y tế công cộng là do loại vi-rút độc hại này liên tục biến đổi khó lường và lây lan mạnh mẽ. Thêm
vào đó là có hàng triệu ca tử vong trên khắp thế giới, điều này đặt ra bản chất nổi cộm của vấn đề đối với steroid. Họ nói
rằng nửa ổ bánh còn hơn không. Bất cứ điều gì ngăn cản cái chết phải tốt hơn cái chết.
Thay vì đặt câu hỏi về động cơ của những người đi đầu trong việc tìm kiếm giải pháp để chúng ta có thể trở lại cuộc sống
bình thường, tôi đề nghị chúng ta nên sử dụng thông tin nào chúng ta có để giữ an toàn cho bản thân và xã hội.

Câu hỏi: Có một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn mà người da màu có khuynh hướng mắc phải. Điều đó có làm tăng rủi ro của
chúng ta đối với các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn từ vắc-xin so với các biện pháp khác không?
Tiến Sĩ Akinola: Cảm ơn vì điểm quan trọng mà quý vị đã nêu ra trong câu hỏi của mình. Đúng vậy, những người da đen dễ bị
huyết áp cao, tiểu đường, suy thận, v.v. hơn những người da trắng. Tuy nhiên, đó chính là lý do tại sao chúng ta nên tận dụng
khả năng của vắc-xin chống lại COVID. Mặc dù vắc-xin đã được chứng minh là có một số tác dụng phụ nghiêm trọng ở rất ít
người, nhưng có hàng trăm nghìn người đã qua đời có lẽ vẫn đang được sống nếu họ có CƠ HỘI được tiêm vắc-xin ngừa vi-rút.
Đối với câu hỏi của quý vị, quý vị không có nhiều nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ của vắc-xin nhưng quý vị có thể phải nhập
viện và có thể tử vong do bệnh nặng nếu quý vị bị nhiễm COVID khi chưa được tiêm chủng.
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Chuẩn Bị cho Những Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Trực Tiếp để Phục Vụ Nhu Cầu Của Người Dân
Lowa Bằng Cách:

•

Chuẩn Bị

Kết Nối

•

Thông Báo

•

Trao Quyền

Phục Vụ Những Người Không Nói Tiếng Anh

DÀNH THỜI GIAN VÀ SỬ DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN ĐỂ GIAO TIẾP VỚI
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NÓI TIẾNG ANH VỀ COVID-19 VÀ TIÊM CHỦNG

Các Chương Trình và Dịch Vụ của Iowa CareGivers:
• Được thiết kế đặc biệt cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực
tiếp và hữu ích cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình
• Cung cấp cơ hội để phát triển cả về chuyên môn và cá nhân
• Tăng cường giáo dục và kỹ năng chăm sóc
• Khơi dậy động lực và tái tạo năng lượng cho tinh thần chăm sóc sức khỏe của quý vị
• Công nhận và đánh giá cao công việc và sự cống hiến của quý vị trong việc chăm sóc
những người có nhu cầu
• Khuyến khích kết nối với những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp và dịch
vụ chăm sóc gia đình
• Cung cấp một môi trường học tập vui vẻ và thoải mái

Hội Nghị Giáo Dục và Kết Nối Hàng Năm

•
•
•
•

• Sự kiện kéo dài hai ngày trên toàn tiểu bang
• Vui nhộn và theo chủ đề
• Cung cấp hơn 20 chủ đề giáo dục khác nhau
• Cơ hội kết nối mạng
• Nguồn lực đa dạng thông qua các cuộc triển lãm
• Khám sức khỏe và chăm sóc răng miệng miễn phí

Làm mới niềm đam mê của quý vị
Có được động lực
Cảm thấy được đánh giá cao
Tìm hiểu thêm:
https://bit.ly/2wvt6gO

Người Chiến Thắng về Dịch Vụ Chăm Sóc NHANH TAY THAM GIA!
HỘI NGHỊ IOWA CAREGIVERS 2022

Các Vấn Đề Chăm Sóc Miệng (MCM)
• Chương trình giáo dục sức khỏe răng miệng một ngày
• Thích hợp cho hầu hết các nhân viên phục vụ
lâu dài và nhân viên chăm sóc sức khỏe
(bao gồm cả y tá được cấp phép)

VẤN ĐỀ

Giáo Dục Sức Khỏe Răng Miệng cho Người Chăm Sóc

• Người chăm sóc gia đình cũng có thể được hưởng lợi
• Hướng dẫn trong lớp học và thực hành trực tiếp
• Được giảng dạy bởi các giảng viên MCM được chứng nhận

Tìm hiểu:
• Để xác định các vấn đề sức khỏe
răng miệng phổ biến
• Chăm sóc răng miệng cơ bản và
các phương pháp tiếp cận khác nhau
• Cách chăm sóc răng miệng ảnh hưởng
đến sức khỏe tổng thể của chúng ta
• Chứng chỉ do Iowa CareGivers cấp
• Để tìm hiểu thêm: https://bit.ly/2kDxndV

3 CHỮ "C" VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
CHUYÊN NGHIỆP. CÁ NHÂN. CÔNG BẰNG.

• Chuyên Nghiệp: Giáo dục, công cụ và nguồn lực để xây
dựng kỹ năng và kiến thức của quý vị trong lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe trực tiếp. Mẹo và kỹ thuật để cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp.

• Cung cấp cho nhân viên chăm sóc sức khỏe trực tiếp các cơ
hội để phát triển và làm phong phú trải nghiệm Cá Nhân và
Nghề Nghiệp thông qua giáo dục và mạng lưới dịch vụ của
• Công bằng: Xây dựng kết nối với những chuyên gia cùng
các đơn vị trong ngành.
ngành. Chia sẻ những câu chuyện và mẹo với nhau. Quan
• Tập trung vào 3 chữ "C": Cá Nhân, Chuyên Nghiệp và Công Bằng trọng nhất là biết rằng quý vị là một phần của điều gì đó lớn
• Cá Nhân: nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc về mặt tinh thần hơn, điều gì đó vĩ đại hơn.
của chính quý vị. Thông tin giúp quý vị nạp lại năng lượng và
tái kết nối. Cảm thấy được đánh giá cao cho những quý vị làm! • Để tìm hiểu thêm: https://bit.ly/322tuY8

TRUNG TÂM CHĂM SÓC WEST RIDGE ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TỶ LỆ TIÊM CHỦNG
100% CHO NGƯỜI DÂN VÀ NHÂN VIÊN
Là một cơ sở y tế, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến ... cùng khóc... cùng cười,
nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Brittany Steffens , LPN

Câu hỏi: Từng là Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận (CNA) và hiện là một y tá đã làm việc với
những người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, những người đó có do dự khi tiêm vắc-xin ngừa
COVID-19 không? Và nếu do dự thì lý do là gì?
Brittany: Những người từ các nền văn hóa khác gặp khó khăn với tình trạng thông tin về vắc-xin
ngừa COVID-19 được lan truyền trên các mạng truyền thông. Tôi đã dành thời gian trả lời nhiều
câu hỏi với một thông dịch viên có mặt tại chỗ để giúp bệnh nhân hiểu và giải đáp những mối
quan ngại của họ về việc chủng ngừa. Rất nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau không biết
rõ các nguồn lực hoặc các nguồn lực có thể không được cung cấp bằng ngôn ngữ bản địa của họ.

Nhiều người trong số quý
vị đã phải vượt qua rất
nhiều khó khăn để đến đất
nước này, vì vậy đừng để
việc chăm sóc sức khỏe trở
thành rào cản đối với quý vị.

Câu hỏi: Cô muốn chia sẻ lời khuyên nào với những người có thể không có kinh nghiệm làm việc với những người không nói tiếng
Anh trong việc giải quyết mối lo ngại của họ về tiêm chủng COVID?
Brittany: Tôi nhận thức được tình trạng khó khăn khi thiếu nhân sự, và theo đó điều quan trọng cần nhớ là hãy dành thêm thời gian
đó để lắng nghe và sử dụng thông dịch viên. Một số bệnh nhân của chúng tôi sẽ không sử dụng dịch vụ thông dịch viên vì các khoản
phí đi kèm. Là một y tá, tôi giải thích rằng việc sử dụng thông dịch viên đóng vai trò quan trọng để giúp bác sĩ, y tá hiểu được tình
trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Hãy tưởng tượng quý vị đang lo sợ về việc bị nhiễm COVID-19 và việc
tiêm phòng. Hãy tưởng tượng quý vị hoặc một người thân của quý vị bị nhiễm COVID nặng và quý vị không thể hiểu những gì đang
được nói hoặc làm với quý vị hoặc người thân của quý vị trong bệnh viện, phòng khám hoặc trung tâm chăm sóc dài hạn.
Câu hỏi: Cô muốn nói gì với những người không nói tiếng Anh về việc tiêm chủng COVID-19?
Brittany: Hãy dành thời gian để hỏi tất cả các câu hỏi quý vị cần để hiểu rõ hơn về việc chủng ngừa COVID-19 và nhu cầu chăm
sóc sức khỏe của QUÝ VỊ. Nhiều người trong số quý vị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đến đất nước này, vì vậy đừng để
việc chăm sóc sức khỏe trở thành rào cản đối với quý vị. Tiêm vắc-xin cho bản thân, gia đình và bạn bè của quý vị.

Phiên Bản Đã Dịch của Trung Tâm

3 Chữ "C" Về Dịch Vụ Của Chúng Tôi
• Các chương trình trực tuyến kéo dài một giờ hoặc các sự
kiện trực tiếp trong khu vực

Brittany đã làm việc với tư cách là Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận trong mười lăm (15) năm trước khi trở thành Y Tá Hành
Nghề Được Cấp Phép (LPN) và đang tiếp tục đi học để trở thành Y Tá Chính Quy. Theo kinh nghiệm làm việc trước đây và hiện tại của
mình, cô đã làm việc với nhiều bệnh nhân hoặc cư dân không nói Tiếng Anh và học được một số bài học trong suốt quá trình này.

ĐĂNG KÝ VỚI
Iowa CareGivers
https://bit.ly/3mdVzCy

Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge

Để đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, các
nội dung văn bản của Trung Tâm sẽ được dịch cho những người nói Tiếng Ả Rập, Tiếng Bosnia, Tiếng Miến Điện, Tiếng Pháp, Tiếng Tây
Ban Nha và Tiếng Việt Các liên kết đến những ấn phẩm đó sẽ sớm được đăng tải trên trang web của chúng tôi. www.iowacaregivers.org
và được Iowa CareGivers, Sở Nhân Quyền Iowa và các đối tác khác phân phối dưới dạng điện tử.

Richard Curphey, Quản Lý Trung Tâm Chăm
Sóc West Ridge

Crystal Anthes, Giám Đốc Nhân Sự Trung Tâm
Chăm Sóc West Ridge

Quản lý và lãnh đạo tại Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge đã đưa ra
quyết định khó khăn để thực hiện quy định bắt buộc về vắc-xin ngừa
COVID-19 trước khi chính phủ liên bang yêu cầu nhân viên chăm sóc
sức khỏe của họ phải tiêm vắc-xin. Điều đó được triển khai với không
ít khó khăn và bài học kinh nghiệm nhưng với một kế hoạch và cam
kết chắc chắn, họ đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng 100% cho cả người
dân và nhân viên. Đọc thêm về cuộc phỏng vấn tại đây:
Câu hỏi: Trước những tranh cãi xung quanh nhiệm vụ tiêm chủng
COVID-19, ông/bà đã trải qua quá trình nào để đưa ra quyết định về
việc bắt buộc tiêm chủng?
West Ridge: Đầu tiên, chúng tôi đã xem xét cách thức để quy định
tiêm vắc-xin một cách hợp pháp. Sau đó, chúng tôi đã thông báo đầy
đủ cho nhân viên bắt đầu từ ngày 27 tháng 12 năm 2020, bằng cách
thêm yêu cầu về vắc-xin ngừa COVID -19 vào sổ tay của chúng tôi.
Chúng tôi đã cho yêu cầu mọi người tiêm phòng đầy đủ trong thời
gian tối đa tháng 3. Tính đến tháng 3 năm 2021 (một năm sau), 100%
nhân viên và cư dân của West Ridge đã được tiêm chủng. Chúng tôi
đã giáo dục tất cả nhân viên về tầm quan trọng của vắc-xin bằng cách
tổ chức nhiều cuộc họp và nhờ các bác sĩ thuộc các sắc tộc khác nhau
đến để giáo dục nhân viên dưới hình thức Hỏi Đáp (Q&A).

Katie Candia, Giám Đốc Điều Dưỡng
Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge

Câu hỏi: Khu vực của ông/bà có bùng phát dịch COVID trước khi thực
hiện các quy định bắt buộc về vắc-xin không?
West Ridge: Có, ngày 20 tháng 11 năm 2020.
Câu hỏi: Thách thức lớn nhất trong đại dịch COVID-19 là gì?
West Ridge: Giữ tinh thần cho nhân viên và duy trì tình trạng căng
thẳng ở mức thấp. Rất khó để vượt qua những gì mà các y tá và hộ
lý đã trải qua. Biết được mức độ đắt đỏ đối với các gia đình, chúng
tôi đã giao các hộp đồ thực phẩm hỗ trợ covid đến nhà nhân viên
của chúng tôi để giúp đỡ một phần chi phí. Một số hộp bao gồm
súp, bánh gato, sprite, bánh quy giòn, khoai tây chiên, trái cây tươi và
đóng hộp, bữa ăn nóng trong ngày, bánh mì, bơ đậu phộng.
Câu hỏi: Có vẻ như đơn vị ông/bà có kế hoạch COVID-19 kiểu mẫu.
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) hoặc tiểu bang có
yêu cầu đơn vị ông/bà phải một kế hoạch không? Hay đó chỉ là khả
năng quản lý tốt?

Trung Tâm Bản Tin

• Bản tin cung cấp thông tin được thiết kế cho những • Bao gồm các hình ảnh và bài viết được viết bởi hoặc
người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp

• Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ của
Iowa CareGivers

• Giúp quý vị cập nhật lịch chương trình và sự
kiện cũng như các hoạt động vận động

về những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp

• Có sẵn bản in giấy và bản điện tử

“Tất cả là về cư dân. Chúng tôi có thể mang vi-rút nên bất cứ điều gì chúng tôi
có thể làm để bảo vệ chúng đều đóng vai trò quan trọng.”

• Đăng ký: https://bit.ly/2LuAcaV

—Katie Tenney, Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận
Những Điều Mới ở Iowa CareGivers

Katie Tenney

• Tin tức điện tử và bưu thiếp để cập nhật cho quý vị về những gì đang diễn ra trong ngành
dịch vụ chăm sóc trực tiếp và tại Iowa CareGivers
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Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge

Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge
Vận động

West Ridge: Vì chúng tôi không phải là một công ty nên chúng tôi
không có bất kỳ chính sách nào. Chúng tôi đã phải họp hàng tuần sau
khi nghe các cuộc gọi và đưa ra các chính sách của riêng mình phù
hợp với tòa nhà của chúng tôi.
Câu hỏi: Việc đạt được tỷ lệ tiêm chủng 100% của người dân và nhân
viên là một kỳ tích tuyệt vời! Và một câu chuyện cần được chia sẻ. Quý
vị cho rằng thành công của mình là gì?
West Ridge: Nhân viên của chúng tôi. Sự tận tụy và tận tâm của nhân
viên cũng như tình yêu của họ dành cho cư dân của chúng tôi đã thúc
đẩy mong muốn giữ cho họ được an toàn. Khi nhân viên trở nên lo sợ,
chúng tôi đã hướng dẫn mọi ca làm việc bằng chính sách cởi mở.
Câu hỏi: Quý vị đã lập kế hoạch bao lâu sau khi đại dịch xảy ra? Một số
thành phần chính trong kế hoạch đã dẫn đến thành công của quý vị là gì?
West Ridge: Ban lãnh đạo biết rằng một khi có vắc-xin, chúng tôi sẽ
bắt buộc phải sử dụng vắc-xin đó. Quyết định được đưa ra từ rất sớm
và chúng tôi đã dành nhiều thời gian để đào tạo nhân viên. Chúng tôi
có thể tìm thấy hy vọng trong đó và coi mỗi trung tâm vắc-xin như một
địa điểm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Cho nhân viên thời gian tạm dừng
việc có trả lương nếu họ có các triệu chứng liên quan đến vắc-xin.

Câu hỏi: Ông/bà có bị mất nhân viên sau khi áp đặt quy định bắt
buộc không?

Câu hỏi: Quý vị đã thu hút nhân viên của mình tham gia khâu lập kế
hoạch COVID-19 như thế nào?

West Ridge: Trong số 110 nhân viên, chúng tôi có hai người đã đi tìm
công việc khác. Ngay cả khi cho phép các trường hợp miễn trừ, chúng
tôi cũng không thể tìm thấy một bác sĩ sẵn sàng ký tên vào đó.

West Ridge: Các cuộc họp hỗ trợ COVID hàng tuần, hỏi về mối lo
ngại của họ, điều gì khiến họ thức đêm và họ cần gì ở nhà. Một số
nhân viên cần trợ giúp về dịch vụ chăm sóc ban ngày trong năm
đầu tiên của đại dịch, vì vậy chúng tôi đã giúp một số người tìm dịch
vụ chăm sóc ban ngày và đối với những người khác, chúng tôi đã
điều chỉnh lịch trình của họ sao cho phù hợp với họ. Là một cơ sở,
chúng tôi đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến, cùng khóc, cùng
cười, nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Câu hỏi: Có phải mọi người đã rời đi trước đó vì lo ngại về việc không
có một môi trường làm việc an toàn không?
West Ridge: Hai nhân viên đã quyết định tìm việc làm trong môi
trường viện dưỡng lão vào năm 2020 do lo sợ đưa COVID về nhà cho
gia đình của họ. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có cha mẹ già, trẻ em
bị suy giảm miễn dịch hay đơn giản là lo lắng do tiền sử sức khỏe của
chính họ.
Câu hỏi: Một số mối lo ngại lớn nhất về vắc-xin của nhân viên và
người dân/thành viên gia đình của ông/bà là gì? Và ông/bà đã giải
quyết những lo ngại đó như thế nào?
West Ridge: Vô sinh, không có đủ thời gian để thử nghiệm vắc-xin,
tác dụng phụ, chúng tôi giải quyết tất cả các mối lo ngại bằng cách
cung cấp các phiên hỏi đáp của hai bác sĩ.

Câu hỏi: Quý vị có nghĩ rằng áp lực của bạn bè đối với bất kỳ bên
nào trong quyết định là một yếu tố lớn để đối phó không?
West Ridge: Chúng tôi cảm thấy các mối quan hệ là một yếu tố
trong quyết định tiêm chủng của nhân viên và cư dân. Các mối quan
hệ được xây dựng tại West Ridge thúc đẩy nền văn hóa của chúng
tôi. Có thể không phải áp lực từ bạn bè mà là niềm tin toàn diện.
Câu hỏi: Môi trường làm việc an toàn quan trọng như thế nào đối
với nhân viên của quý vị?
West Ridge: An toàn là ưu tiên số 1 cho nhân viên và cư dân.
Câu hỏi: Có một số nhân viên do dự hơn những người khác (CNA và
Y Tá so với Chế Độ Ăn Uống và Quản Lý)?

Jill Hines
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West Ridge: Nhân viên sợ hãi cho chính họ và những người thân
nhưng với các quy trình, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên
cảm thấy thoải mái khi quyết định tiêm chủng. Vâng, bộ phận chế
độ ăn uống của chúng tôi đã e ngại hơn một chút. Một số điều này
liên quan đến độ tuổi của bộ phận đó, là một bộ phận nhân khẩu
học trẻ hơn.
Câu hỏi: Lời khuyên có giá trị nhất mà quý vị có thể cung cấp cho
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác ở Iowa về quy
định bắt buộc về vắc-xin và/hoặc cách bảo vệ những người được
giao phó cho việc chăm sóc và nhân viên của họ là gì?

và phúc lợi, giáo dục và cơ hội để phát triển
chuyên nghiệp

• Tạo cơ hội cho những người cung cấp dịch vụ chăm

sóc trực tiếp chia sẻ tiếng nói của quý vị và được tham
gia mạng lưới

• Tìm hiểu thêm: https://bit.ly/2BT90Dr

Công Việc Khó Khăn Nhất Mà Quý Vị Sẽ Yêu Thích
• Công Việc Khó Khăn Nhất Mà Quý Vị Sẽ Yêu Thích

(The Toughest Job You’ll Ever Love) là một sáng kiến
nâng cao nhận thức cấp cơ sở với việc đào tạo những
người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp trong các
mô-đun kéo dài một giờ hoặc chương trình một ngày
(trực tiếp hoặc trực tuyến).

• Xác định các kỹ năng lãnh đạo tự nhiên và các phong
cách khác nhau

• Thách thức các viên chức dân cử, công chúng, nhà giáo
dục, chủ doanh nghiệp và những người khác thay đổi
cách họ nghĩ và nói về dịch vụ chăm sóc trực tiếp để
nâng cao hình ảnh

• Cung cấp các công cụ nhắn tin, hướng dẫn và cơ hội cho • Thúc đẩy dịch vụ chăm sóc trực tiếp như một sự lựa
các hoạt động tiếp cận các chuyên gia cùng mạng lưới

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRỰC TIẾP:
CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN NHẤT
MÀ QUÝ VỊ SẼ YÊU THÍCH

Câu hỏi: Quý vị đã cung cấp giáo dục về COVID và tiêm chủng cho
nhân viên, người dân và thành viên gia đình của mình như thế nào?
West Ridge: Các nhóm hỗ trợ COVID hàng tuần, Hiệp Hội Chăm Sóc
Sức Khỏe Iowa (IHCA), các cuộc gọi cung cấp thông tin hàng tuần
CMS. Chúng tôi lắng nghe Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC),
Sở Y Tế Công Cộng Iowa (IDPH). Y Tế Công Cộng Quận Địa Phương
(LCPH) và bệnh viện đã có các cuộc gọi hỗ trợ hàng tháng. Chúng
tôi chuyển tiếp thông tin đến nhân viên, gia đình, cư dân của chúng
tôi thông qua ứng dụng zoom, cuộc gọi, email, cuộc họp và bản tin.

• Làm việc với các chiến lược để cải thiện tiền lương

sóc trực tiếp
• Đào tạo về vận động
• Ngày tại Tòa Nhà Quốc Hội để cung cấp thông
tin/thông báo cho các nhà lập pháp về các vấn
đề chăm sóc trực tiếp
• Tham gia vào các vấn đề ảnh hưởng đến những
người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp, chủ
doanh nghiệp và những người quý vị phục vụ

West Ridge: Không- Tình yêu đối với cư dân chính là
động lực của chúng tôi.

West Ridge: Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Iowa (IHCA), hiệp hội
thương mại của chúng tôi, là một trợ giúp đắc lực để cập nhật kiến
thức về các phương pháp hay nhất ở tiểu bang của chúng tôi và trên
toàn quốc. Các cuộc gọi/cuộc họp zoom hiện vẫn đang tiếp tục diễn
ra hàng tháng.

—Jill Hines, Y Tá Chính Quy, Điều Phối Viên MDS và Trẻ Em

West Ridge: Giáo dục, sự yên tâm và tin tưởng vào khoa học. Chúng
tôi đã có thể tạo ra hiệu ứng domino trong việc sẵn sàng tiêm
chủng. Chúng tôi chỉ đơn giản là có một bước nhảy vọt về niềm tin
khi nói rằng làm việc trong ngành này, bảo vệ người cao niên nên là
ưu tiên của chúng tôi.

Câu hỏi: Quý vị có khuyến khích việc chủng ngừa không? Nếu vậy,
đó là gì?

Câu hỏi: Quý vị nghĩ ai là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về
COVID cho nhân viên của mình?

“Vào thời điểm tiêm vắc-xin, tôi đang mang thai khoảng 3 tháng. Đó là một quyết
định khó khăn của tôi. Cuối cùng, tôi quyết định chủng ngừa vì tôi biết rằng đó là
cách tốt nhất để bảo vệ gia đình và đồng nghiệp của tôi.”

• Mang khuôn mặt và giọng nói đến dịch vụ chăm

• Khuyến khích việc trao quyền chuyên nghiệp bên ngoài
môi trường làm việc

chọn nghề nghiệp hoặc một bước đệm cho một nghề
chăm sóc sức khỏe khác

• Tập trung vào các chiến lược tuyển dụng và giữ chân
nhân viên

• Tìm hiểu thêm: https://bit.ly/3GSV1tF

Trang web của Iowa CareGivers
• Luôn cập nhật thông tin và kết nối
• Tìm thông tin chương trình và đăng ký

Câu hỏi: Quý vị có cần phải điều chỉnh kế hoạch của mình khi Trung
Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) công bố các yêu cầu về
vắc-xin cho tất cả các cơ sở hoặc nhà cung cấp được chứng nhận
của Medicare và Medicaid không?

trực tuyến

• Tham gia vào các vấn đề hỗ trợ khác nhau
• Tìm thông tin về các chương trình cộng

• Kiểm tra ngay! www.iowacaregivers.org
• Kết nối với chúng tôi trên Facebook và Twitter
• Chia sẻ với những người khác trong cộng
đồng chăm sóc sức khỏe

đồng khác

West Ridge: Do hướng dẫn CMS, quy trình này đã đơn giản hóa
quá trình giới thiệu vì các nhân viên chăm sóc sức khỏe thường hiểu
rằng nếu họ chọn tiếp tục trong ngành chăm sóc sức khỏe, họ phải
được tiêm chủng.

Thông Tin Chung về Các Chương Trình của Iowa CareGivers

Câu hỏi: Quý vị dự định làm thế nào để duy trì tỷ lệ tiêm chủng
100%?

• Quý vị không cần phải là thành viên để tham gia, nhưng đăng ký với Iowa CareGivers sẽ giúp đảm bảo quý vị nhận được thông báo
kịp thời. Đăng ký tại đây: https://bit.ly/3GR2wBq

West Ridge: Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nhiệm vụ cứu những
người cao tuổi thông qua quá trình tương tự mà đã thúc đẩy chiến
dịch ban đầu của chúng tôi. Đặt niềm tin vào khoa học, giáo dục và
dành thời gian để tìm hiểu về nỗi sợ hãi của mọi người trong khi hỗ
trợ họ từng người một sẽ là một quá trình liên tục trong một thời
gian.

• Các Chương Trình Được Thiết Kế và Mở Cửa Cho Tất Cả Những Ai Làm Việc Trong Ngành Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp. Tất cả các nhân viên/chuyên gia chăm

sóc trực tiếp (direct care workers/professionals - DCW/DCP) như Y Tế Gia Đình hoặc Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà (Home Health or Home Care Aides - HHA/HCA),
Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận (Certified Nursing Assistants - CNA), Trợ Lý Thuốc Được Chứng Nhận (Certified Medication Aides - CMA), Chuyên Gia Hỗ
Trợ Trực Tiếp (Direct Support Professionals - DSP), Kỹ Thuật Viên Chăm Sóc Bệnh Nhân (Patient Care Technicians - PCT), Nhân Viên Chăm Sóc Hộ Lý Do Người
Tiêu Dùng Hướng Dẫn (Consumer Directed Attendant Care Workers - CDAC), Nhân Viên Phổ Thông, Nhân Viên Dịch Vụ Đồng Hành Và Phi Y Tế, và các DCW/DCP
khác được khuyến khích tham gia. Một số chương trình thích hợp cho Người Chăm Sóc Gia Đình và các chuyên gia y tế khác.

• Các chương trình thường được tổ chức với sự hợp tác của các trường cao đẳng cộng đồng.

Câu hỏi: Cuối cùng thì đó có phải là một quyết định đúng đắn
không?

• Chứng chỉ tham dự được cung cấp cho hầu hết các chương trình.
• Nhiều chương trình được cung cấp với chi phí thấp hoặc miễn phí do các hợp đồng, hoạt động tài trợ, đóng góp và hỗ trợ cộng đồng.
• Các bữa ăn được cung cấp tùy theo thời gian của chương trình; thường không có phí hoặc chi phí được tính vào chi phí đăng ký tại các hội nghị.

West Ridge: Có, vì chúng tôi đã được tiêm chủng 100%, chúng tôi
đã thấy nhân viên và người dân có số ca nhiễm COVID đột biến. Tuy
nhiên, có một sự khác biệt như vậy về đợt dịch bệnh với các dấu
hiệu và triệu chứng nhẹ hơn nhiều, thời gian mắc ngắn hơn và quan
trọng nhất là giảm tỷ lệ tử vong, ĐIỀU NÀY ... củng cố quyết định của
chúng tôi về việc bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho nhân
viên của chúng tôi. Điều đó thực sự đã cứu các mạng sống và đó
là ưu tiên số 1 của chúng tôi.

Sứ mệnh của chúng tôi: Tăng cường sự chăm sóc và hỗ trợ đối với người dân Iowan bằng cách cung
cấp giáo dục, nghiên cứu, công nhận và hỗ trợ cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp.
Để tìm hiểu thêm về bất kỳ chương trình và dịch vụ nào của chúng tôi:

Chúng tôi rất biết ơn Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge đã chia sẻ
câu chuyện của họ và chúc mừng thành công của họ! Trung Tâm
Chăm Sóc West Ridge là cơ sở có 58 giường bệnh ở Cedar Rapids,
Iowa. Các dịch vụ mà họ cung cấp bao gồm, chăm sóc dài hạn, cơ
sở điều dưỡng lành nghề, chăm sóc cận tử, chăm sóc trí nhớ và
chăm sóc thay thế. https://westridgecarecenter.com/

• Vui lòng truy cập www.iowacaregivers.org để cập nhật lịch trình chương trình và đăng ký trực tuyến

• Theo dõi thông báo cho từng chương trình gần với sự kiện đã lên lịch
• Gọi hoặc gửi email cho Pam Biklen, Giám đốc Chương trình, theo số 515.729.9729
hoặc information@iowacaregivers.org
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Để biết thêm thông tin,
hãy liên hệ với Iowa CareGivers:
Số điện thoại: 515.223.2805
information@iowacaregivers.org
www.iowacaregivers.org

Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge

Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge
Vận động

West Ridge: Vì chúng tôi không phải là một công ty nên chúng tôi
không có bất kỳ chính sách nào. Chúng tôi đã phải họp hàng tuần sau
khi nghe các cuộc gọi và đưa ra các chính sách của riêng mình phù
hợp với tòa nhà của chúng tôi.
Câu hỏi: Việc đạt được tỷ lệ tiêm chủng 100% của người dân và nhân
viên là một kỳ tích tuyệt vời! Và một câu chuyện cần được chia sẻ. Quý
vị cho rằng thành công của mình là gì?
West Ridge: Nhân viên của chúng tôi. Sự tận tụy và tận tâm của nhân
viên cũng như tình yêu của họ dành cho cư dân của chúng tôi đã thúc
đẩy mong muốn giữ cho họ được an toàn. Khi nhân viên trở nên lo sợ,
chúng tôi đã hướng dẫn mọi ca làm việc bằng chính sách cởi mở.
Câu hỏi: Quý vị đã lập kế hoạch bao lâu sau khi đại dịch xảy ra? Một số
thành phần chính trong kế hoạch đã dẫn đến thành công của quý vị là gì?
West Ridge: Ban lãnh đạo biết rằng một khi có vắc-xin, chúng tôi sẽ
bắt buộc phải sử dụng vắc-xin đó. Quyết định được đưa ra từ rất sớm
và chúng tôi đã dành nhiều thời gian để đào tạo nhân viên. Chúng tôi
có thể tìm thấy hy vọng trong đó và coi mỗi trung tâm vắc-xin như một
địa điểm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Cho nhân viên thời gian tạm dừng
việc có trả lương nếu họ có các triệu chứng liên quan đến vắc-xin.

Câu hỏi: Ông/bà có bị mất nhân viên sau khi áp đặt quy định bắt
buộc không?

Câu hỏi: Quý vị đã thu hút nhân viên của mình tham gia khâu lập kế
hoạch COVID-19 như thế nào?

West Ridge: Trong số 110 nhân viên, chúng tôi có hai người đã đi tìm
công việc khác. Ngay cả khi cho phép các trường hợp miễn trừ, chúng
tôi cũng không thể tìm thấy một bác sĩ sẵn sàng ký tên vào đó.

West Ridge: Các cuộc họp hỗ trợ COVID hàng tuần, hỏi về mối lo
ngại của họ, điều gì khiến họ thức đêm và họ cần gì ở nhà. Một số
nhân viên cần trợ giúp về dịch vụ chăm sóc ban ngày trong năm
đầu tiên của đại dịch, vì vậy chúng tôi đã giúp một số người tìm dịch
vụ chăm sóc ban ngày và đối với những người khác, chúng tôi đã
điều chỉnh lịch trình của họ sao cho phù hợp với họ. Là một cơ sở,
chúng tôi đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến, cùng khóc, cùng
cười, nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Câu hỏi: Có phải mọi người đã rời đi trước đó vì lo ngại về việc không
có một môi trường làm việc an toàn không?
West Ridge: Hai nhân viên đã quyết định tìm việc làm trong môi
trường viện dưỡng lão vào năm 2020 do lo sợ đưa COVID về nhà cho
gia đình của họ. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên có cha mẹ già, trẻ em
bị suy giảm miễn dịch hay đơn giản là lo lắng do tiền sử sức khỏe của
chính họ.
Câu hỏi: Một số mối lo ngại lớn nhất về vắc-xin của nhân viên và
người dân/thành viên gia đình của ông/bà là gì? Và ông/bà đã giải
quyết những lo ngại đó như thế nào?
West Ridge: Vô sinh, không có đủ thời gian để thử nghiệm vắc-xin,
tác dụng phụ, chúng tôi giải quyết tất cả các mối lo ngại bằng cách
cung cấp các phiên hỏi đáp của hai bác sĩ.

Câu hỏi: Quý vị có nghĩ rằng áp lực của bạn bè đối với bất kỳ bên
nào trong quyết định là một yếu tố lớn để đối phó không?
West Ridge: Chúng tôi cảm thấy các mối quan hệ là một yếu tố
trong quyết định tiêm chủng của nhân viên và cư dân. Các mối quan
hệ được xây dựng tại West Ridge thúc đẩy nền văn hóa của chúng
tôi. Có thể không phải áp lực từ bạn bè mà là niềm tin toàn diện.
Câu hỏi: Môi trường làm việc an toàn quan trọng như thế nào đối
với nhân viên của quý vị?
West Ridge: An toàn là ưu tiên số 1 cho nhân viên và cư dân.
Câu hỏi: Có một số nhân viên do dự hơn những người khác (CNA và
Y Tá so với Chế Độ Ăn Uống và Quản Lý)?

Jill Hines

6

West Ridge: Nhân viên sợ hãi cho chính họ và những người thân
nhưng với các quy trình, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên
cảm thấy thoải mái khi quyết định tiêm chủng. Vâng, bộ phận chế
độ ăn uống của chúng tôi đã e ngại hơn một chút. Một số điều này
liên quan đến độ tuổi của bộ phận đó, là một bộ phận nhân khẩu
học trẻ hơn.
Câu hỏi: Lời khuyên có giá trị nhất mà quý vị có thể cung cấp cho
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác ở Iowa về quy
định bắt buộc về vắc-xin và/hoặc cách bảo vệ những người được
giao phó cho việc chăm sóc và nhân viên của họ là gì?

và phúc lợi, giáo dục và cơ hội để phát triển
chuyên nghiệp

• Tạo cơ hội cho những người cung cấp dịch vụ chăm

sóc trực tiếp chia sẻ tiếng nói của quý vị và được tham
gia mạng lưới

• Tìm hiểu thêm: https://bit.ly/2BT90Dr

Công Việc Khó Khăn Nhất Mà Quý Vị Sẽ Yêu Thích
• Công Việc Khó Khăn Nhất Mà Quý Vị Sẽ Yêu Thích

(The Toughest Job You’ll Ever Love) là một sáng kiến
nâng cao nhận thức cấp cơ sở với việc đào tạo những
người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp trong các
mô-đun kéo dài một giờ hoặc chương trình một ngày
(trực tiếp hoặc trực tuyến).

• Xác định các kỹ năng lãnh đạo tự nhiên và các phong
cách khác nhau

• Thách thức các viên chức dân cử, công chúng, nhà giáo
dục, chủ doanh nghiệp và những người khác thay đổi
cách họ nghĩ và nói về dịch vụ chăm sóc trực tiếp để
nâng cao hình ảnh

• Cung cấp các công cụ nhắn tin, hướng dẫn và cơ hội cho • Thúc đẩy dịch vụ chăm sóc trực tiếp như một sự lựa
các hoạt động tiếp cận các chuyên gia cùng mạng lưới

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRỰC TIẾP:
CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN NHẤT
MÀ QUÝ VỊ SẼ YÊU THÍCH

Câu hỏi: Quý vị đã cung cấp giáo dục về COVID và tiêm chủng cho
nhân viên, người dân và thành viên gia đình của mình như thế nào?
West Ridge: Các nhóm hỗ trợ COVID hàng tuần, Hiệp Hội Chăm Sóc
Sức Khỏe Iowa (IHCA), các cuộc gọi cung cấp thông tin hàng tuần
CMS. Chúng tôi lắng nghe Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC),
Sở Y Tế Công Cộng Iowa (IDPH). Y Tế Công Cộng Quận Địa Phương
(LCPH) và bệnh viện đã có các cuộc gọi hỗ trợ hàng tháng. Chúng
tôi chuyển tiếp thông tin đến nhân viên, gia đình, cư dân của chúng
tôi thông qua ứng dụng zoom, cuộc gọi, email, cuộc họp và bản tin.

• Làm việc với các chiến lược để cải thiện tiền lương

sóc trực tiếp
• Đào tạo về vận động
• Ngày tại Tòa Nhà Quốc Hội để cung cấp thông
tin/thông báo cho các nhà lập pháp về các vấn
đề chăm sóc trực tiếp
• Tham gia vào các vấn đề ảnh hưởng đến những
người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp, chủ
doanh nghiệp và những người quý vị phục vụ

West Ridge: Không- Tình yêu đối với cư dân chính là
động lực của chúng tôi.

West Ridge: Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Iowa (IHCA), hiệp hội
thương mại của chúng tôi, là một trợ giúp đắc lực để cập nhật kiến
thức về các phương pháp hay nhất ở tiểu bang của chúng tôi và trên
toàn quốc. Các cuộc gọi/cuộc họp zoom hiện vẫn đang tiếp tục diễn
ra hàng tháng.

—Jill Hines, Y Tá Chính Quy, Điều Phối Viên MDS và Trẻ Em

West Ridge: Giáo dục, sự yên tâm và tin tưởng vào khoa học. Chúng
tôi đã có thể tạo ra hiệu ứng domino trong việc sẵn sàng tiêm
chủng. Chúng tôi chỉ đơn giản là có một bước nhảy vọt về niềm tin
khi nói rằng làm việc trong ngành này, bảo vệ người cao niên nên là
ưu tiên của chúng tôi.

Câu hỏi: Quý vị có khuyến khích việc chủng ngừa không? Nếu vậy,
đó là gì?

Câu hỏi: Quý vị nghĩ ai là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất về
COVID cho nhân viên của mình?

“Vào thời điểm tiêm vắc-xin, tôi đang mang thai khoảng 3 tháng. Đó là một quyết
định khó khăn của tôi. Cuối cùng, tôi quyết định chủng ngừa vì tôi biết rằng đó là
cách tốt nhất để bảo vệ gia đình và đồng nghiệp của tôi.”

• Mang khuôn mặt và giọng nói đến dịch vụ chăm

• Khuyến khích việc trao quyền chuyên nghiệp bên ngoài
môi trường làm việc

chọn nghề nghiệp hoặc một bước đệm cho một nghề
chăm sóc sức khỏe khác

• Tập trung vào các chiến lược tuyển dụng và giữ chân
nhân viên

• Tìm hiểu thêm: https://bit.ly/3GSV1tF

Trang web của Iowa CareGivers
• Luôn cập nhật thông tin và kết nối
• Tìm thông tin chương trình và đăng ký

Câu hỏi: Quý vị có cần phải điều chỉnh kế hoạch của mình khi Trung
Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) công bố các yêu cầu về
vắc-xin cho tất cả các cơ sở hoặc nhà cung cấp được chứng nhận
của Medicare và Medicaid không?

trực tuyến

• Tham gia vào các vấn đề hỗ trợ khác nhau
• Tìm thông tin về các chương trình cộng

• Kiểm tra ngay! www.iowacaregivers.org
• Kết nối với chúng tôi trên Facebook và Twitter
• Chia sẻ với những người khác trong cộng
đồng chăm sóc sức khỏe

đồng khác

West Ridge: Do hướng dẫn CMS, quy trình này đã đơn giản hóa
quá trình giới thiệu vì các nhân viên chăm sóc sức khỏe thường hiểu
rằng nếu họ chọn tiếp tục trong ngành chăm sóc sức khỏe, họ phải
được tiêm chủng.

Thông Tin Chung về Các Chương Trình của Iowa CareGivers

Câu hỏi: Quý vị dự định làm thế nào để duy trì tỷ lệ tiêm chủng
100%?

• Quý vị không cần phải là thành viên để tham gia, nhưng đăng ký với Iowa CareGivers sẽ giúp đảm bảo quý vị nhận được thông báo
kịp thời. Đăng ký tại đây: https://bit.ly/3GR2wBq

West Ridge: Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nhiệm vụ cứu những
người cao tuổi thông qua quá trình tương tự mà đã thúc đẩy chiến
dịch ban đầu của chúng tôi. Đặt niềm tin vào khoa học, giáo dục và
dành thời gian để tìm hiểu về nỗi sợ hãi của mọi người trong khi hỗ
trợ họ từng người một sẽ là một quá trình liên tục trong một thời
gian.

• Các Chương Trình Được Thiết Kế và Mở Cửa Cho Tất Cả Những Ai Làm Việc Trong Ngành Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp. Tất cả các nhân viên/chuyên gia chăm

sóc trực tiếp (direct care workers/professionals - DCW/DCP) như Y Tế Gia Đình hoặc Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà (Home Health or Home Care Aides - HHA/HCA),
Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận (Certified Nursing Assistants - CNA), Trợ Lý Thuốc Được Chứng Nhận (Certified Medication Aides - CMA), Chuyên Gia Hỗ
Trợ Trực Tiếp (Direct Support Professionals - DSP), Kỹ Thuật Viên Chăm Sóc Bệnh Nhân (Patient Care Technicians - PCT), Nhân Viên Chăm Sóc Hộ Lý Do Người
Tiêu Dùng Hướng Dẫn (Consumer Directed Attendant Care Workers - CDAC), Nhân Viên Phổ Thông, Nhân Viên Dịch Vụ Đồng Hành Và Phi Y Tế, và các DCW/DCP
khác được khuyến khích tham gia. Một số chương trình thích hợp cho Người Chăm Sóc Gia Đình và các chuyên gia y tế khác.

• Các chương trình thường được tổ chức với sự hợp tác của các trường cao đẳng cộng đồng.

Câu hỏi: Cuối cùng thì đó có phải là một quyết định đúng đắn
không?

• Chứng chỉ tham dự được cung cấp cho hầu hết các chương trình.
• Nhiều chương trình được cung cấp với chi phí thấp hoặc miễn phí do các hợp đồng, hoạt động tài trợ, đóng góp và hỗ trợ cộng đồng.
• Các bữa ăn được cung cấp tùy theo thời gian của chương trình; thường không có phí hoặc chi phí được tính vào chi phí đăng ký tại các hội nghị.

West Ridge: Có, vì chúng tôi đã được tiêm chủng 100%, chúng tôi
đã thấy nhân viên và người dân có số ca nhiễm COVID đột biến. Tuy
nhiên, có một sự khác biệt như vậy về đợt dịch bệnh với các dấu
hiệu và triệu chứng nhẹ hơn nhiều, thời gian mắc ngắn hơn và quan
trọng nhất là giảm tỷ lệ tử vong, ĐIỀU NÀY ... củng cố quyết định của
chúng tôi về việc bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho nhân
viên của chúng tôi. Điều đó thực sự đã cứu các mạng sống và đó
là ưu tiên số 1 của chúng tôi.

Sứ mệnh của chúng tôi: Tăng cường sự chăm sóc và hỗ trợ đối với người dân Iowan bằng cách cung
cấp giáo dục, nghiên cứu, công nhận và hỗ trợ cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp.
Để tìm hiểu thêm về bất kỳ chương trình và dịch vụ nào của chúng tôi:

Chúng tôi rất biết ơn Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge đã chia sẻ
câu chuyện của họ và chúc mừng thành công của họ! Trung Tâm
Chăm Sóc West Ridge là cơ sở có 58 giường bệnh ở Cedar Rapids,
Iowa. Các dịch vụ mà họ cung cấp bao gồm, chăm sóc dài hạn, cơ
sở điều dưỡng lành nghề, chăm sóc cận tử, chăm sóc trí nhớ và
chăm sóc thay thế. https://westridgecarecenter.com/

• Vui lòng truy cập www.iowacaregivers.org để cập nhật lịch trình chương trình và đăng ký trực tuyến

• Theo dõi thông báo cho từng chương trình gần với sự kiện đã lên lịch
• Gọi hoặc gửi email cho Pam Biklen, Giám đốc Chương trình, theo số 515.729.9729
hoặc information@iowacaregivers.org
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Để biết thêm thông tin,
hãy liên hệ với Iowa CareGivers:
Số điện thoại: 515.223.2805
information@iowacaregivers.org
www.iowacaregivers.org

Chuẩn Bị cho Những Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm
Sóc Trực Tiếp để Phục Vụ Nhu Cầu Của Người Dân
Lowa Bằng Cách:

•

Chuẩn Bị

Kết Nối

•

Thông Báo

•

Trao Quyền

Phục Vụ Những Người Không Nói Tiếng Anh

DÀNH THỜI GIAN VÀ SỬ DỤNG THÔNG DỊCH VIÊN ĐỂ GIAO TIẾP VỚI
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NÓI TIẾNG ANH VỀ COVID-19 VÀ TIÊM CHỦNG

Các Chương Trình và Dịch Vụ của Iowa CareGivers:
• Được thiết kế đặc biệt cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực
tiếp và hữu ích cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình
• Cung cấp cơ hội để phát triển cả về chuyên môn và cá nhân
• Tăng cường giáo dục và kỹ năng chăm sóc
• Khơi dậy động lực và tái tạo năng lượng cho tinh thần chăm sóc sức khỏe của quý vị
• Công nhận và đánh giá cao công việc và sự cống hiến của quý vị trong việc chăm sóc
những người có nhu cầu
• Khuyến khích kết nối với những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp và dịch
vụ chăm sóc gia đình
• Cung cấp một môi trường học tập vui vẻ và thoải mái

Hội Nghị Giáo Dục và Kết Nối Hàng Năm

•
•
•
•

• Sự kiện kéo dài hai ngày trên toàn tiểu bang
• Vui nhộn và theo chủ đề
• Cung cấp hơn 20 chủ đề giáo dục khác nhau
• Cơ hội kết nối mạng
• Nguồn lực đa dạng thông qua các cuộc triển lãm
• Khám sức khỏe và chăm sóc răng miệng miễn phí

Làm mới niềm đam mê của quý vị
Có được động lực
Cảm thấy được đánh giá cao
Tìm hiểu thêm:
https://bit.ly/2wvt6gO

Người Chiến Thắng về Dịch Vụ Chăm Sóc NHANH TAY THAM GIA!
HỘI NGHỊ IOWA CAREGIVERS 2022

Các Vấn Đề Chăm Sóc Miệng (MCM)
• Chương trình giáo dục sức khỏe răng miệng một ngày
• Thích hợp cho hầu hết các nhân viên phục vụ
lâu dài và nhân viên chăm sóc sức khỏe
(bao gồm cả y tá được cấp phép)

VẤN ĐỀ

Giáo Dục Sức Khỏe Răng Miệng cho Người Chăm Sóc

• Người chăm sóc gia đình cũng có thể được hưởng lợi
• Hướng dẫn trong lớp học và thực hành trực tiếp
• Được giảng dạy bởi các giảng viên MCM được chứng nhận

Tìm hiểu:
• Để xác định các vấn đề sức khỏe
răng miệng phổ biến
• Chăm sóc răng miệng cơ bản và
các phương pháp tiếp cận khác nhau
• Cách chăm sóc răng miệng ảnh hưởng
đến sức khỏe tổng thể của chúng ta
• Chứng chỉ do Iowa CareGivers cấp
• Để tìm hiểu thêm: https://bit.ly/2kDxndV

3 CHỮ "C" VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
CHUYÊN NGHIỆP. CÁ NHÂN. CÔNG BẰNG.

• Chuyên Nghiệp: Giáo dục, công cụ và nguồn lực để xây
dựng kỹ năng và kiến thức của quý vị trong lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe trực tiếp. Mẹo và kỹ thuật để cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe trực tiếp.

• Cung cấp cho nhân viên chăm sóc sức khỏe trực tiếp các cơ
hội để phát triển và làm phong phú trải nghiệm Cá Nhân và
Nghề Nghiệp thông qua giáo dục và mạng lưới dịch vụ của
• Công bằng: Xây dựng kết nối với những chuyên gia cùng
các đơn vị trong ngành.
ngành. Chia sẻ những câu chuyện và mẹo với nhau. Quan
• Tập trung vào 3 chữ "C": Cá Nhân, Chuyên Nghiệp và Công Bằng trọng nhất là biết rằng quý vị là một phần của điều gì đó lớn
• Cá Nhân: nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc về mặt tinh thần hơn, điều gì đó vĩ đại hơn.
của chính quý vị. Thông tin giúp quý vị nạp lại năng lượng và
tái kết nối. Cảm thấy được đánh giá cao cho những quý vị làm! • Để tìm hiểu thêm: https://bit.ly/322tuY8

TRUNG TÂM CHĂM SÓC WEST RIDGE ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TỶ LỆ TIÊM CHỦNG
100% CHO NGƯỜI DÂN VÀ NHÂN VIÊN
Là một cơ sở y tế, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một cuộc chiến ... cùng khóc... cùng cười,
nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Brittany Steffens , LPN

Câu hỏi: Từng là Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận (CNA) và hiện là một y tá đã làm việc với
những người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, những người đó có do dự khi tiêm vắc-xin ngừa
COVID-19 không? Và nếu do dự thì lý do là gì?
Brittany: Những người từ các nền văn hóa khác gặp khó khăn với tình trạng thông tin về vắc-xin
ngừa COVID-19 được lan truyền trên các mạng truyền thông. Tôi đã dành thời gian trả lời nhiều
câu hỏi với một thông dịch viên có mặt tại chỗ để giúp bệnh nhân hiểu và giải đáp những mối
quan ngại của họ về việc chủng ngừa. Rất nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau không biết
rõ các nguồn lực hoặc các nguồn lực có thể không được cung cấp bằng ngôn ngữ bản địa của họ.

Nhiều người trong số quý
vị đã phải vượt qua rất
nhiều khó khăn để đến đất
nước này, vì vậy đừng để
việc chăm sóc sức khỏe trở
thành rào cản đối với quý vị.

Câu hỏi: Cô muốn chia sẻ lời khuyên nào với những người có thể không có kinh nghiệm làm việc với những người không nói tiếng
Anh trong việc giải quyết mối lo ngại của họ về tiêm chủng COVID?
Brittany: Tôi nhận thức được tình trạng khó khăn khi thiếu nhân sự, và theo đó điều quan trọng cần nhớ là hãy dành thêm thời gian
đó để lắng nghe và sử dụng thông dịch viên. Một số bệnh nhân của chúng tôi sẽ không sử dụng dịch vụ thông dịch viên vì các khoản
phí đi kèm. Là một y tá, tôi giải thích rằng việc sử dụng thông dịch viên đóng vai trò quan trọng để giúp bác sĩ, y tá hiểu được tình
trạng sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. Hãy tưởng tượng quý vị đang lo sợ về việc bị nhiễm COVID-19 và việc
tiêm phòng. Hãy tưởng tượng quý vị hoặc một người thân của quý vị bị nhiễm COVID nặng và quý vị không thể hiểu những gì đang
được nói hoặc làm với quý vị hoặc người thân của quý vị trong bệnh viện, phòng khám hoặc trung tâm chăm sóc dài hạn.
Câu hỏi: Cô muốn nói gì với những người không nói tiếng Anh về việc tiêm chủng COVID-19?
Brittany: Hãy dành thời gian để hỏi tất cả các câu hỏi quý vị cần để hiểu rõ hơn về việc chủng ngừa COVID-19 và nhu cầu chăm
sóc sức khỏe của QUÝ VỊ. Nhiều người trong số quý vị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để đến đất nước này, vì vậy đừng để
việc chăm sóc sức khỏe trở thành rào cản đối với quý vị. Tiêm vắc-xin cho bản thân, gia đình và bạn bè của quý vị.

Phiên Bản Đã Dịch của Trung Tâm

3 Chữ "C" Về Dịch Vụ Của Chúng Tôi
• Các chương trình trực tuyến kéo dài một giờ hoặc các sự
kiện trực tiếp trong khu vực

Brittany đã làm việc với tư cách là Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận trong mười lăm (15) năm trước khi trở thành Y Tá Hành
Nghề Được Cấp Phép (LPN) và đang tiếp tục đi học để trở thành Y Tá Chính Quy. Theo kinh nghiệm làm việc trước đây và hiện tại của
mình, cô đã làm việc với nhiều bệnh nhân hoặc cư dân không nói Tiếng Anh và học được một số bài học trong suốt quá trình này.

ĐĂNG KÝ VỚI
Iowa CareGivers
https://bit.ly/3mdVzCy

Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge

Để đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, các
nội dung văn bản của Trung Tâm sẽ được dịch cho những người nói Tiếng Ả Rập, Tiếng Bosnia, Tiếng Miến Điện, Tiếng Pháp, Tiếng Tây
Ban Nha và Tiếng Việt Các liên kết đến những ấn phẩm đó sẽ sớm được đăng tải trên trang web của chúng tôi. www.iowacaregivers.org
và được Iowa CareGivers, Sở Nhân Quyền Iowa và các đối tác khác phân phối dưới dạng điện tử.

Richard Curphey, Quản Lý Trung Tâm Chăm
Sóc West Ridge

Crystal Anthes, Giám Đốc Nhân Sự Trung Tâm
Chăm Sóc West Ridge

Quản lý và lãnh đạo tại Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge đã đưa ra
quyết định khó khăn để thực hiện quy định bắt buộc về vắc-xin ngừa
COVID-19 trước khi chính phủ liên bang yêu cầu nhân viên chăm sóc
sức khỏe của họ phải tiêm vắc-xin. Điều đó được triển khai với không
ít khó khăn và bài học kinh nghiệm nhưng với một kế hoạch và cam
kết chắc chắn, họ đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng 100% cho cả người
dân và nhân viên. Đọc thêm về cuộc phỏng vấn tại đây:
Câu hỏi: Trước những tranh cãi xung quanh nhiệm vụ tiêm chủng
COVID-19, ông/bà đã trải qua quá trình nào để đưa ra quyết định về
việc bắt buộc tiêm chủng?
West Ridge: Đầu tiên, chúng tôi đã xem xét cách thức để quy định
tiêm vắc-xin một cách hợp pháp. Sau đó, chúng tôi đã thông báo đầy
đủ cho nhân viên bắt đầu từ ngày 27 tháng 12 năm 2020, bằng cách
thêm yêu cầu về vắc-xin ngừa COVID -19 vào sổ tay của chúng tôi.
Chúng tôi đã cho yêu cầu mọi người tiêm phòng đầy đủ trong thời
gian tối đa tháng 3. Tính đến tháng 3 năm 2021 (một năm sau), 100%
nhân viên và cư dân của West Ridge đã được tiêm chủng. Chúng tôi
đã giáo dục tất cả nhân viên về tầm quan trọng của vắc-xin bằng cách
tổ chức nhiều cuộc họp và nhờ các bác sĩ thuộc các sắc tộc khác nhau
đến để giáo dục nhân viên dưới hình thức Hỏi Đáp (Q&A).

Katie Candia, Giám Đốc Điều Dưỡng
Trung Tâm Chăm Sóc West Ridge

Câu hỏi: Khu vực của ông/bà có bùng phát dịch COVID trước khi thực
hiện các quy định bắt buộc về vắc-xin không?
West Ridge: Có, ngày 20 tháng 11 năm 2020.
Câu hỏi: Thách thức lớn nhất trong đại dịch COVID-19 là gì?
West Ridge: Giữ tinh thần cho nhân viên và duy trì tình trạng căng
thẳng ở mức thấp. Rất khó để vượt qua những gì mà các y tá và hộ
lý đã trải qua. Biết được mức độ đắt đỏ đối với các gia đình, chúng
tôi đã giao các hộp đồ thực phẩm hỗ trợ covid đến nhà nhân viên
của chúng tôi để giúp đỡ một phần chi phí. Một số hộp bao gồm
súp, bánh gato, sprite, bánh quy giòn, khoai tây chiên, trái cây tươi và
đóng hộp, bữa ăn nóng trong ngày, bánh mì, bơ đậu phộng.
Câu hỏi: Có vẻ như đơn vị ông/bà có kế hoạch COVID-19 kiểu mẫu.
Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) hoặc tiểu bang có
yêu cầu đơn vị ông/bà phải một kế hoạch không? Hay đó chỉ là khả
năng quản lý tốt?

Trung Tâm Bản Tin

• Bản tin cung cấp thông tin được thiết kế cho những • Bao gồm các hình ảnh và bài viết được viết bởi hoặc
người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp

• Tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ của
Iowa CareGivers

• Giúp quý vị cập nhật lịch chương trình và sự
kiện cũng như các hoạt động vận động

về những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp

• Có sẵn bản in giấy và bản điện tử

“Tất cả là về cư dân. Chúng tôi có thể mang vi-rút nên bất cứ điều gì chúng tôi
có thể làm để bảo vệ chúng đều đóng vai trò quan trọng.”

• Đăng ký: https://bit.ly/2LuAcaV

—Katie Tenney, Trợ Lý Điều Dưỡng Được Chứng Nhận
Những Điều Mới ở Iowa CareGivers

Katie Tenney

• Tin tức điện tử và bưu thiếp để cập nhật cho quý vị về những gì đang diễn ra trong ngành
dịch vụ chăm sóc trực tiếp và tại Iowa CareGivers
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Hội Đồng Những Người Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trực Tiếp

Mối Lo Ngại Của Người Da Màu

LÝ DO TÔI RỜI BỎ NGÀNH DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRỰC TIẾP
SAU 32 NĂM
Tôi đã rời bỏ nghề chăm sóc trực tiếp của mình sau 32 năm. Quyết định của tôi dựa trên nỗi sợ hãi vì sự
an toàn của cá nhân tôi và của những cư dân được chăm sóc. COVID-19 lây lan vào tận nơi làm việc của
tôi và gây ra những mối lo ngại: nguy cơ tôi bị nhiễm vi-rút, lây nhiễm sang cho gia đình và người dân,
tình trạng thiếu nhân viên, và điều đáng sợ nhất là không phải tất cả đồng nghiệp của tôi đều chọn
tiêm chủng. Khi nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, tôi phải xử lý khối lượng công việc chăm
sóc sức khỏe cho người dân nhiều hơn, làm việc theo ca 12 giờ và vào các ngày nghỉ theo lịch trình của
tôi, và các dịch vụ chăm sóc của cư dân đều trở nên gấp rút. Tôi đã trải qua tình trạng mệt mỏi vì COVID,
không ngủ được vào ban đêm và cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.

GIẢI QUYẾT MỐI LO NGẠI VỀ VẮC-XIN NGỪA COVID CỦA NGƯỜI DA MÀU
Tiến Sĩ Akinola là Bác Sĩ Đa Khoa được Hội Đồng Chứng Nhận và là Đối Tác Cấp Cao với Sound
Physicians tại Mercy Medical Center, Cedar Rapids, Iowa, nơi ông đã hành nghề Bác Sĩ bệnh viện từ
năm 2013. Hàng năm, ông tiếp xúc với khoảng 3.000 bệnh nhân, và trong vài năm qua đa số bệnh
nhân của ông là bệnh nhân nhiễm COVID.

Fran Mancl

“TÔI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG… TÔI NGHĨ RẰNG MỌI NGƯỜI NÊN TIÊM
PHÒNG… TUY NHIÊN, TÔI HIỂU SỰ CHẦN CHỪ CỦA MỌI NGƯỜI”
Cá nhân tôi đã được chủng ngừa và tiêm mũi nhắc lại, và chồng và cháu gái của tôi cũng vậy. Tôi và chồng vẫn
bị nhiễm COVID sau hai lần tiêm chủng. Tôi tin rằng vắc-xin đã bảo vệ chồng tôi không bị ốm nặng vì các vấn đề
sức khỏe vốn có của chồng tôi. Nhưng đối với bản thân tôi, người vốn dĩ đã không gặp vấn đề gì về sức khỏe,
tôi lại ốm rất nặng. Tôi tiếp tục xét nghiệm và có kết quả âm tính trong khi chồng tôi lại có kết quả dương tính.
NHƯNG tôi vẫn ốm rất nặng! Cuối cùng trong lần xét nghiệm thứ ba, tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID. Tôi bị ốm trong sáu tuần liền trước khi khỏi bệnh, vì vậy tôi hiểu mọi người ngần ngại tiêm vắc-xin.
Mặc dù tôi mong muốn rằng nhiều người sẽ được chủng ngừa hơn, tôi không cho rằng chủng ngừa nên
là điều bắt buộc. Tôi cho rằng mọi người nên có quyền lựa chọn những gì tốt nhất cho bản thân họ. Tôi hy
Connie Cohran
vọng rằng theo thời gian, sẽ có nhiều người thấy được lợi ích của việc tiêm chủng và chọn làm điều đó. Tôi
cho rằng chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức của mọi người về vắc-xin này để họ có thể đưa ra quyết
định đúng đắn và tốt nhất cho bản thân họ, gia đình và cộng đồng của họ.
Ngay cả với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tôi vẫn đang tìm hiểu và muốn tiếp tục tìm hiểu về loại vắc-xin
này và vi-rút gây ra covid bởi vì tôi muốn và cần có thể bảo vệ bản thân, gia đình và những người tôi chăm sóc. Cá nhân tôi không
quan tâm đến việc áp đặt niềm tin hoặc quan điểm của mình lên mọi người, nhưng tôi sẽ tiếp tục phát một cuốn sách nhỏ mà đơn
vị của tôi đã biên soạn để giúp cung cấp cho mọi người sự thật và thông tin về vi-rút và vắc-xin covid và hy vọng họ sẽ được đầy đủ
thông báo hơn khi ra quyết định tiêm chủng.

Câu hỏi: Tôi là một phụ nữ da đen làm hộ lý trong bệnh viện. Tôi đã đọc những câu chuyện từ những năm 1930 về Nghiên Cứu
Tuskegee khi những người đàn ông da đen được sử dụng trong nghiên cứu mà họ không hề hay biết. Vì vậy, ngay cả sau ngần ấy
năm, tôi không còn tin tưởng nhiều vào hệ thống hay các chính trị gia. Tôi ước mình biết được ai là người đáng tin tưởng vì tôi lo
lắng cho người mẹ già đang sống cùng với chúng tôi và hiện sức khỏe của mẹ tôi khá kém.
Tôi không muốn làm tổn hại những người tôi chăm sóc tại nơi làm việc hoặc mẹ tôi. Quý vị có thể nói điều gì để giúp khôi phục
lòng tin của tôi và niềm tin vào một hệ thống đã từng khiến chúng ta thất vọng trong quá khứ?
Tiến Sĩ Akinola: Không thể phủ nhận gánh nặng của những phần đau thương trong lịch sử đất nước chúng ta, nhưng chúng ta
cũng không thể phủ nhận rằng đại dịch đã gây ra hiện tượng khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Điều đó khiến chúng ta là những
con người thuộc mọi sắc thái và quy mô cần một giải pháp. Điều đáng chú ý là nghiên cứu quy mô lớn nhằm phát triển vắc-xin
ngừa COVID của một số công ty trên khắp thế giới đã có sự tham gia của các nhà khoa học da màu, ở những cấp độ cao nhất.
Quan trọng hơn là hàng triệu sinh mạng đã được cứu khỏi tình trạng nhập viện và tử vong nhờ những loại vắc-xin này.
Tôi có thể không thể khôi phục niềm tin của một cá nhân cụ thể vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhưng sự thực cho thấy rằng
trong khi COVID-19 là một vấn đề cực kỳ rủi ro đối với mỗi con người, thì vắc-xin là một biện pháp cứu cánh rất hữu ích.

Câu hỏi: Tôi thất vọng với toàn bộ sự việc. Lúc đầu, tôi cố gắng tuân thủ các hướng dẫn và khuyến nghị khác nhau, nhưng
các hướng dẫn và khuyến nghị này thay đổi quá thường xuyên khiến tôi nghi ngờ liệu các chuyên gia có biết rõ họ đang
nói về điều gì không. Vắc-xin được sản xuất trong tình trạng khẩn cấp, và tôi sợ rằng nếu tôi tiêm phòng thì có thể sẽ có tác
dụng phụ nghiêm trọng nào đó sau khi tôi tiêm. Vắc-xin liệu có an toàn khi xét về tình trạng khẩn cấp sản xuất vắc-xin như
vậy không?
Tiến Sĩ Akinola: Điều đã khiến quý vị thất vọng, tức giận cũng khiến người khác cảm thấy như vậy. Hãy hiểu rằng khoa
học hoạt động bằng cách quan sát, thử nghiệm và xác nhận những phát hiện của chúng ta. Việc liên tục thay đổi, điều
chỉnh các hướng dẫn y tế công cộng là do loại vi-rút độc hại này liên tục biến đổi khó lường và lây lan mạnh mẽ. Thêm
vào đó là có hàng triệu ca tử vong trên khắp thế giới, điều này đặt ra bản chất nổi cộm của vấn đề đối với steroid. Họ nói
rằng nửa ổ bánh còn hơn không. Bất cứ điều gì ngăn cản cái chết phải tốt hơn cái chết.
Thay vì đặt câu hỏi về động cơ của những người đi đầu trong việc tìm kiếm giải pháp để chúng ta có thể trở lại cuộc sống
bình thường, tôi đề nghị chúng ta nên sử dụng thông tin nào chúng ta có để giữ an toàn cho bản thân và xã hội.

Câu hỏi: Có một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn mà người da màu có khuynh hướng mắc phải. Điều đó có làm tăng rủi ro của
chúng ta đối với các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn từ vắc-xin so với các biện pháp khác không?
Tiến Sĩ Akinola: Cảm ơn vì điểm quan trọng mà quý vị đã nêu ra trong câu hỏi của mình. Đúng vậy, những người da đen dễ bị
huyết áp cao, tiểu đường, suy thận, v.v. hơn những người da trắng. Tuy nhiên, đó chính là lý do tại sao chúng ta nên tận dụng
khả năng của vắc-xin chống lại COVID. Mặc dù vắc-xin đã được chứng minh là có một số tác dụng phụ nghiêm trọng ở rất ít
người, nhưng có hàng trăm nghìn người đã qua đời có lẽ vẫn đang được sống nếu họ có CƠ HỘI được tiêm vắc-xin ngừa vi-rút.
Đối với câu hỏi của quý vị, quý vị không có nhiều nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ của vắc-xin nhưng quý vị có thể phải nhập
viện và có thể tử vong do bệnh nặng nếu quý vị bị nhiễm COVID khi chưa được tiêm chủng.
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Lời Khuyên Khi Chia Tay Thú Cưng

Tài nguyên COVID-19

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH KHI RỬA TAY THEO ZIGGY

“ĐÔI KHI CHÚNG TÔI CẢM THẤY BUỒN NHƯNG
CHÚNG TÔI SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ”

“Rửa tay thường xuyên và sử dụng nước sát khuẩn tay đúng cách đóng vai trò cực kỳ quan trọng để hạn chế
sự lây lan của COVID. Tôi thường rửa cả tay và mặt để đảm bảo an toàn, và có được cảm giác dễ chịu.” Hãy
nghe theo lời khuyên của Ziggy và rửa tay hoặc chân của quý vị thường xuyên!

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN/SỨC KHỎE TÂM THẦN:

Ziggy

Đường Dây Nóng Iowa Concern: 800.447.1985

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

Đường Dây Iowa Warm: 844.775.9276
Đường Dây Tiếng Tây Ban Nha: 531.800.3687

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH KHI ĐEO KHẨU TRANG THEO INDI

Trang web của Iowa về phục hồi sau covid: www.covidrecoveryiowa.org
Trang web của Iowa về các vấn đề cuộc sống: https://yourlifeiowa.org

TULIP

Việc lau rửa chân tay và sức
khỏe thể chất đóng vai trò
rất quan trọng nhưng sức
khỏe tinh thần của chúng tôi
cũng vậy. Nếu mọi người cần
hỗ trợ, tôi sẽ sẵn sàng giúp
đỡ họ ngay lập tức! Tất cả
chúng ta hãy luôn sẵn sàng
giúp đỡ lẫn nhau!

ZIGGY

Chúng tôi với tư cách là thú cưng cũng đã bị ảnh hưởng
bởi đại dịch. Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ được
tiêm phòng để tất cả chúng ta có thể quay trở lại:
SCOUT

BELLA

"Nếu đeo đúng cách, khẩu trang phù hợp có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của COVID, bảo vệ cả quý vị và
những người xung quanh. Nếu không được đeo đúng cách, như tôi đã chứng minh, điều đó có thể gây ra
nhiều vấn đề!”
Làm Những Gì Tôi Làm… Tôi Dành
Thời Gian để Ngửi Những Bông Hoa và
Những Thứ Khác Mà Tôi Thích Ngửi! Đôi
khi tôi lén đưa những thứ mà tôi thích
ngửi vào nhà và giấu chúng đi. Mùi
đóng vai trò như một sự chuyển hướng
đối với những con người mà phải chịu
sự căng thẳng từ tôi và trong một thời
gian ngắn họ tập trung vào những thứ
khác ngoài công việc và tin tức. Thật
thú vị khi xem chúng, điều này cũng tốt
cho sức khỏe tinh thần của tôi.

FIN

Trong ký ức yêu thương của Autumn người đã qua vào
tháng Hai. Cảm ơn những con vật thú cưng bốn chân và bạn
bè của chúng tôi vì những đóng góp của họ cho Trung Tâm.

MAISY

INDI

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html

Indi

BỘ CÔNG CỤ XÁC THỰC VẮC-XIN COVID-19

Chiến Dịch #LookingForward

Nhiều người bị khuyết tật về phát triển có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 (vi-rút corona) cao hơn so với những
người khác. Để giúp giáo dục mọi người về vi-rút và vắc-xin, Hội Đồng Người Khuyết Tật Phát Triển Iowa đã cùng nhau thực hiện
một chiến dịch chia sẻ thông tin và nguồn lực để giúp người khuyết tật Iowa đưa ra quyết định tốt nhất cho chính họ.
https://iowaddcouncil.org/looking-osystem

KHẢO SÁT NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỀ QUY ĐỊNH BẮT BUỘC VỀ VẮC-XIN

(tiếp theo từ trang 1)

54% phản đối các quy định bắt buộc vắc-xin, nhưng 49% có nhiều khả năng ở lại lĩnh vực do các quy định bắt buộc.
Một vài tháng trước, với sự hợp tác của Hiệp Hội Y Tá Iowa và Hiệp Hội Y Tế Công Cộng Iowa, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát
đối với các nhân viên chăm sóc trực tiếp, y tá và nhân viên y tế công cộng về quan điểm của họ về các quy định bắt buộc về vắc-xin
ngừa COVID-19. Nhiều người cho rằng các quy định bắt buộc sẽ gây ra sự ra đi ồ ạt của các nhân viên chăm sóc sức khỏe hiện tại khỏi
ngành này, điều này sẽ là một bi kịch do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng và doanh thu cao đã tồn tại. Một phát hiện thú vị là 54%
phản đối các quy định bắt buộc về vắc-xin, nhưng 49% có nhiều khả năng ở lại trong ngành này do các quy định bắt buộc về vắc-xin.
Đó là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể cho rằng nếu ai đó chống lại các quy định bắt buộc thì họ phản đối việc tiêm chủng.
Mặc dù cuộc khảo sát của chúng tôi không phải là một nghiên cứu lớn, nhưng với 318 câu trả lời, đây là một mẫu khá lớn. Nghiên cứu
cung cấp thông tin chi tiết đáng kinh ngạc về cách những người làm công tác thiết yếu này nhìn nhận vấn đề xoanh quanh các quy
định bắt buộc về vắc-xin, nhưng những phát hiện này cần được nhà nghiên cứu khám phá và phân tích thêm để cải thiện sự hiểu biết
chung của chúng ta. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc khảo sát tại information@iowacaregivers.org

Những phát hiện chính từ 318 người trả lời:
Cùng Nhau Đi Bộ Đường
Dài Trong Khu Vực Thiên
Nhiên Và Gãi Đầu

Sóc Đang Nhìn Ở Sân Sau và
Đang Di Chuyển Lại Gần

Ném Bóng ở Sân Sau Và Di Chuyển
Lại Gần Trong Khi Đang Ngậm
Chiếc Khăn Yêu Thích Của Mình

Sóc Leo Cây
và Đãi Tiệc Buổi Tối

Tài nguyên:
Centers for Disease Control (CDC)
(Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh)

Bộ Y Tế Công Cộng Iowa (IDPH)

https://tinyurl.com/bdfd475h

Thông Tin về Vắc-xin
https://tinyurl.com/2avr2adc

Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS) (Trung Tâm
Dịch Vụ Medicare và Medicaid)

Báo Cáo về COVID-19
https://tinyurl.com/2p8dxz6b

https://www.cms.gov/

Chủng ngừa Iowa www.iowaimmunizes.org

Tài Nguyên COVID-19
https://tinyurl.com/54e4mmsu
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https://idph.iowa.gov/

Họ Sẽ Rời Đi hay Ở Lại Trong Ngành?

Họ Ủng Hộ hay phản đối Quy Định Bắt Buộc?

• 46% biết một người đã rời khỏi ngành vì COVID-19.

• 54% phản đối các quy định bắt buộc về vắc-xin.

• 49% có nhiều khả năng ở lại trong ngành hơn vì các quy
định bắt buộc về vắc-xin.

• 35% ủng hộ các quy định bắt buộc về vắc-xin.

• 18% nhiều khả năng rời khỏi ngành vì
các quy định bắt buộc về vắc-xin.

• 11% không chắc liệu họ ủng hộ hay phản đối quy
định bắt buộc về vắc-xin.

• 33% không chắc chắn về việc liệu họ có tiếp tục ở lại
trong ngành hay không.

Đọc và tiến hành phân tích của riêng quý vị: Khảo Sát Quy Định Bắt Buộc về Vắc-xin Ngừa COVID https://tinyurl.com/3h8xrcm4
3

Tin nhắn từ Di
QUAN ĐIỂM VỀ ĐẠI DỊCH CỦA THÚ CƯNG
Đối với phiên bản này của Trung Tâm, chúng tôi muốn thu hút một số Người Đưa Tin Đáng Tin Cậy Mới và thêm chút hài hước
bằng cách xem đại dịch qua lăng kính của những người bạn bốn chân của chúng ta, những đối tượng cũng bị ảnh hưởng! Tôi
đã theo dõi hàng trăm thông báo mà tôi nhận được về các nguyên tắc mới và số liệu thống kê mới nhất. Thật choáng ngợp và
mệt mỏi. Vui lòng "xoa bàn chân" và suy ngẫm về những gì thú cưng của quý vị nhìn nhận về 2 năm qua và có lẽ nên chú ý đến
lời khuyên của chúng.
CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ MỐI QUAN TÂM CỦA CHÚNG TÔI BẮT NGUỒN TỪ KINH NGHIỆM CÁ NHÂN
Mẹ tôi sinh ra trong đại dịch năm 1918 khi chưa có vắc-xin, và tôi nhớ lại những câu chuyện do ông bà tôi kể về những sinh
Giám Đốc Điều Hành
mạng đã mất và họ sợ mất con hay chính mạng sống của mình như thế nào. Năm 1955, khi 7 tuổi, tôi là một trong số những
đứa trẻ đầu tiên được chủng ngừa bệnh bại liệt. Sau khi nhìn thấy những người ở độ tuổi của tôi bị ảnh hưởng bởi bệnh bại liệt, các bạn cùng lớp của tôi
và tôi rất vui khi xếp thành hàng dài trải dài suốt chiều dài của sân thể dục của trường để chờ đến lượt được cô y tá ở cuối hàng trong bộ đồng phục màu
trắng và mũ cứng tiêm cho mình. Tôi đảm bảo rằng con gái tôi đã được tiêm tất cả các mũi tiêm phòng thời thơ ấu và vào đầu những năm 70, khi tôi đưa
con đến bác sĩ nhi khoa để tiêm vắc-xin đậu mùa, ông ấy nói rằng họ không tiêm nữa vì khả năng mắc bệnh đậu mùa không còn là mối lo ngại nữa. Hôm
nay, tôi vẫn lo lắng về điều đó. Tôi nghĩ về những đứa cháu trai và những đứa cháu gái tuyệt vời của mình và tôi sẽ không thể sống thật với chính mình
nếu tôi lây bệnh cho chúng, và chúng bị ốm nặng. Đây là những kinh nghiệm và suy nghĩ cá nhân đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi và mặc dù tôi có
một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, tôi đã chọn tiêm phòng và tiêm nhắc lại vắc-xin ngừa COVID.

Điểm Đến

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC TRỰC TIẾP

Di Findley

Mỗi người trong số quý vị đều có những kinh nghiệm cá nhân cho biết cách quý vị đưa ra quyết định của mình. Những người da màu có thể có những
mối lo ngại khác nhau. Người khuyết tật có thể có những câu hỏi cụ thể. Những người đang trong độ tuổi sinh đẻ có thể do dự nhiều hơn. Chúng tôi
cũng nhận thấy rằng quý vị tìm đến những người đưa tin đáng tin cậy của riêng mình để xin lời khuyên. Đối với một số người có thể là bác sĩ gia đình,
dược sĩ, đồng nghiệp, chủ doanh nghiệp, giáo viên, bạn thân, cha mẹ hoặc nhà lãnh đạo tôn giáo của quý vị. Đối với những người khác, đó có thể là Trung
Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC), cơ quan y tế công cộng địa phương của quý vị hoặc Sở Y Tế Công Cộng Iowa. Chúng tôi khuyến khích quý vị suy nghĩ
kỹ về ưu và nhược điểm của việc tiêm chủng… những rủi ro và lợi ích đối với quý vị, những người thân của quý vị, những người quý vị phục vụ, toàn bộ
cộng đồng, trường học, nền kinh tế và vâng, những người bạn bốn chân của quý vị. Một điều mà tất cả chúng ta đều giống nhau là mong muốn lấy lại
cuộc sống của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều làm phần việc của mình, chúng ta có thể làm được điều đó.

CHUẨN BỊ | KẾT NỐI | THÔNG BÁO | TRAO QUYỀN
ĐIỀU

đặc biệt

VỀ IOWA CAREGIVERS?

IOWA CAREGIVERS (IC) thành lập vào năm 1992 trong tầng hầm của một cựu
điều dưỡng. IC là một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, được thành lập để
chia sẻ tiếng nói độc lập của những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp.
Chúng tôi cố gắng tăng cường lực lượng lao động chăm sóc trực tiếp thông qua
các chương trình và vận động sẽ giúp xã hội đánh giá cao hơn những người cung
cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp; tăng lương, và giáo dục và đào tạo phù hợp với
hồ sơ vĩnh viễn và các chứng chỉ hoặc chứng nhận mà sẽ theo họ từ môi trường
làm việc hoặc cộng đồng dân cư cần phục vụ này đến môi trường làm việc hoặc
cộng đồng dân cư cần phục vụ khác.

Hội Nghị 2022 GHI NHỚ NGÀY DIỄN RA SỰ KIỆN!
Ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2022
Địa điểm mới:
FFA Enrichment Center, Ankeny, IA

Pam Biklen
Giám Đốc Chương
Trình, Iowa CareGivers

Kế hoạch của chúng tôi là tổ chức
một sự kiện trực tiếp, tuy nhiên
chúng tôi sẽ điều chỉnh khi cần thiết.
Nếu chúng ta đã học được bất cứ
điều gì trong vài năm qua, thì đó là
sự linh hoạt và bền bỉ. Chúng tôi hy
vọng được gặp lại quý vị!

• Diễn Giả Chính Xuất Sắc
• Chương Trình Làm Việc Được Điều Chỉnh
Theo Chủ Đề cho Những Người Chăm Sóc
Trực Tiếp và Người Chăm Sóc Gia Đình

•K
 ết Nối Với Những Người Cùng Làm
Nghề Chăm Sóc
•Gian Hàng Chụp Ảnh Vui Nhộn
•Các Nhà Triển Lãm có Rất Nhiều Nguồn Lực

• Bộ Dụng Cụ Phòng Ngừa COVID
• Lễ Tân Công Nhận để Tôn Vinh QUÝ VỊ!

quý vị!"

“CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ VÀ
HIỂU RÕ MỐI QUAN TÂM LỚN NHẤT CỦA

Đăng ký NGAY! Hoàn tất biểu mẫu trên trang web của chúng tôi tại www.iowacaregivers.org.
Quý vị cũng có thể đăng ký qua điện thoại hoặc yêu cầu biểu mẫu tại 515.223.2805 hoặc qua email tại information@iowacaregivers.org.

Nhận thông tin cập nhật về các chương trình giáo dục, tin tức chăm sóc trực tiếp, mạng lưới và các cơ hội khác!
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Tăng cường sự chăm sóc và hỗ trợ đối với người dân Iowan bằng cách cung cấp giáo dục, nghiên cứu,
công nhận và hỗ trợ cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp.

Cung cấp thông tin cho những người tại
trung tâm chăm sóc chất lượng

CHÚNG TÔI YÊU QUÝ CON NGƯỜI
SCOUT

INDI

ZIGGY

MAISY

Hãy đeo khẩu trang
ĐÚNG CÁCH!

Rửa Chân

Tiêm Chủng

BELLA

TRUNG TÂM CHĂM SÓC WEST RIDGE ĐÃ
ĐẠT ĐƯỢC TỶ LỆ TIÊM CHỦNG 100%
Với tư cách là một nhân viên y tế, việc chủng ngừa là rất quan trọng và
hữu ích như một phương tiện bảo vệ. Đã có khoảng 800.000 người chết vì
COVID, nhưng những người được tiêm chủng ít có khả năng phải nhập viện
hoặc tử vong sau khi bị nhiễm bệnh. Khi quý vị đăng ký để giúp người khác
khỏi bệnh, bước cần làm trước tiên là quý vị nên quan tâm đến sức khỏe
của chính mình. Nếu quý vị là một nhân viên y tế, hãy giúp đỡ bản thân và
bệnh nhân của mình. Tiêm chủng.

TUYÊN BỐ VỀ ĐA DẠNG, CÔNG BẰNG VÀ HÒA NHẬP CỦA IOWA CAREGIVERS
Iowa CareGivers cố gắng trở thành một hình mẫu về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập ở tất cả các khía cạnh công việc.
Tuyên bố này đã được thông qua bởi Hội Đồng Quản Trị. Chúng tôi cố gắng đại diện và hỗ trợ cho nhiều người chăm sóc tự
hào làm việc tại tiểu bang của chúng tôi, đồng thời chúng tôi coi trọng và thúc đẩy tính hòa nhập trong tất cả các khía cạnh
công việc. Tổ chức sử dụng và thúc đẩy các cá nhân, tuyển dụng tình nguyện viên và đối tác với các chương trình hỗ trợ
toàn diện cho sự đa dạng của tiểu bang chúng ta.
Ở tất cả các cấp độ nhân viên và quản trị, Iowa CareGivers luôn cống hiến cho sự đa dạng hơn trong tổ chức
và mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da, giới tính, nguồn gốc
quốc gia, dân tộc, khuynh hướng tính dục, bản dạng giới, khả năng thể chất hoặc tinh thần, thông tin di truyền,
mang thai, khuyết tật, tuổi tác, tình trạng gia đình hoặc hôn nhân, tình trạng cựu chiến binh và tình trạng kinh tế xã hội
hoặc các đặc điểm khác được luật hiện hành bảo vệ.
Chúng tôi tin rằng mỗi người chăm sóc, nhà tài trợ, tình nguyện viên, người bênh vực và nhân viên phải có quyền tiếp cận
bình đẳng để giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi có vai trò, trách nhiệm và cơ hội
hợp tác giữa các tổ chức trong toàn tiểu bang để thu hẹp khoảng cách công bằng.
Donna Cheers; Rob Sand, Kiểm Toán Tiểu Bang;
Sally Chapman tại the Building a Strong
Direct
Care Workforce Forum
Hãy nhớ truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ: www.iowacaregivers.orgvà theo dõi chúng tôi trên Facebook
và Twitter

Hãy nhớ cập nhật cho chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thay đổi nào về tên hoặc thông tin liên hệ, để quý vị có thể tiếp
tục nhận được Iowa CareGivers HUB và các thông báo khác của chương trình. Xin cảm ơn.
Iowa CareGivers không phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động giáo dục của mình trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia, tổ
tiên, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tính dục hoặc bất kỳ tầng lớp nào khác được bảo
vệ theo luật tiểu bang và liên bang.

Carly Clauson, CNA

(Xem toàn bộ tính năng từ trang 5-7)

Tiến Sĩ Akinola Giải Quyết
Những Lo Ngại về vắc-xin Ngừa
COVID-19 của Người Da Màu
…Tôi không có nhiều niềm tin và sự tin
tưởng vào hệ thống… Quý vị có thể nói
gì để khôi phục sự tin tưởng và niềm tin
của tôi vào một hệ thống đã từng làm
chúng ta thất vọng trong quá khứ
(Tiếp theo trên trang 9)

Toyin Akinola, RN

Khảo Sát Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe Về
Vắc-xin: Kết quả Có thể Khiến Quý Vị Bất ngờ!
(tiếp theo trên trang 3)

• Quý vị có ủng hộ các quy định về vắc-xin không?
• Quý vị có thể rời lĩnh vực đi do
các quy định bắt buộc về vắc-xin không?
• Quý vị có nhiều khả năng ở lại lĩnh vực
các quy định bắt buộc về vắc-xin không?

Với việc hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng, tại thời điểm in ấn, các thông tin và nguồn lực là những thứ mới nhất.

Luôn Cập Nhật Thông Tin! Chia Sẻ với Người Khác! Phiên bản điện tử hiện có tại https://www.iowacaregivers.org/hub-newsletter
Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn tất cả những người viết bài gửi cho chúng tôi. Được Sở Y Tế Công Cộng Iowa Phê Duyệt Công Bằng
và Ưu Tiên Tiếp Cận Vắc-xin Ngừa COVID-19 Cho Dân Số Bị Ảnh Hưởng Không Tương Xứng COVID-19 Hợp Đồng #5882IMM010
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