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Quận Alameda Áp Dụng Chương Trình Cứu Trợ Kinh Tế nhằm Khắc Phục Khủng Hoảng Y Tế
Cộng Đồng do COVID-19
Chương trình Trách Nhiệm của Quận Alameda đối với Sức Khỏe Cộng Đồng (ARCH) là Nhằm Giúp
Giảm Sự Lây Lan Vi-rút qua việc Tạo điều kiện Tự Cách Ly
Oakland, CA – Ty Xã Hội Quận Alameda (ACSSA), cùng phối hợp với Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức
Khỏe của Quận (HCSA), và Các Cơ Quan Kiểm Toán - Quản Lý Tài Chánh, đã phát động chương trình phát
triển kinh tế bền vững vào ngày 24 tháng Tám, 2020 để nhằm khắc phục khủng hoảng y tế cộng đồng do
COVID-19. Chương trình Trách Nhiệm của Quận Alameda đối với Sức Khỏe Cộng Đồng hay còn gọi là
ARCH, trước đây là Chương Trình Phụ Cấp Thử Nghiệm, nhằm mục đích làm chậm sự lây lan của vi-rút
COVID-19 ở Quận Alameda qua việc cung cấp tiền trợ cấp cho các cư dân Quận đang tự cách ly sau khi có
kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Việc thiết lập và đài thọ cho chương trình thử nghiệm này
được Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Alameda đồng thuận phê chuẩn vào ngày 4 tháng Tám, 2020.
Theo bà Wilma Chan, Giám Sát Viên Quận Alameda, "Các cộng đồng chia sẻ rằng họ đang đối mặt với một
quyết định khó khăn – đó là cách ly hay mất hai tuần lương cần thiết nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với
COVID-19. Lẽ ra không ai phải đưa ra lựa chọn như vậy. Chương trình này sẽ tạo điều kiện giúp những người
có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở các khu phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất tiếp tục ổn định tài
chánh, đồng thời giữ an toàn cho cộng đồng của họ tránh tiếp tục lây lan bệnh."
Cùng phối hợp với Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe của Quận, Các Cơ Quan Kiểm Toán - Quản Lý Tài
Chánh, và một số đối tác y viện cộng đồng, Ty Xã Hội Quận Alameda (ACSSA) đã áp dụng chương trình ARCH
để bắt đầu cung cấp ngay dịch vụ cho những cư dân hội đủ điều kiện trong Quận. ARCH sẽ phân bổ khoảng 10
triệu Mỹ kim tiền trợ cấp cứu trợ kinh tế cho khoảng 7,500 cư dân Quận, là những người có thể tiếp tục cần phải
làm việc ngay cả sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 do không có nguồn tài chánh ổn định.
Bà Susan Muranishi, Quản Trị Viên Quận Alameda cho biết, "Chương trình thử nghiệm này nhằm cung cấp tiền
trợ cấp hỗ trợ các cá nhân và gia đình hiện cần phải cách ly để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân họ và
cộng đồng. Quận hiểu rằng việc cách ly ở nhà khi được chẩn đoán mắc COVID-19 không nên là đặc quyền
dành riêng cho những người có điều kiện."
Chương trình ARCH chú trọng đến các cư dân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hiện đang
cư ngụ trong các khu phố thuộc diện nguy cơ cao, trong đó bao gồm: South Hayward, Ashland/Cherryland,
East Oakland, West Oakland, và Fruitvale/San Antonio.
Bà Lori Cox, Giám Đốc Ty Xã Hội Quận Alamerda giải thích, "Quận chúng tôi tin chắc rằng không ai phải lựa
chọn giữa bảo vệ sức khỏe của họ và cộng đồng và kiếm tiền nuôi bản thân hay gia đình. Quãng thời gian đặc
biệt này đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực và các biện pháp đặc biệt. Tất cả mọi người tham gia thiết lập
chương trình ARCH đều vô cùng tận tình và nỗ lực để mang lại thành quả chương trình."

Trang 2
Chúng tôi tin rằng nhiều cư dân Quận hội đủ điều kiện có thể là những người lao động thiết yếu không thể làm
việc từ xa, do đó họ dễ có nguy cơ mắc COVID-19 hơn. Các cư dân dễ bị ảnh hưởng và có kết quả xét
nghiệm COVID-19 dương tính sẽ được kết nối với chương trình qua mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ y tế
cộng đồng cho các dịch vụ Truy Vết Quá Trình Tiếp Xúc/Điều Tra Các Trường Hợp Mắc Bệnh tại Cộng Đồng
của HCSA.
Bà Colleen Chawla, Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda chia sẻ, "Chương trình
này sẽ giúp chúng ta giảm sự lây lan COVID-19 qua việc cung cấp tiền trợ cấp cho các cư dân xét nghiệm
dương tính và không có điều kiện để cách ly an toàn. Trong đó bao gồm cả lực lượng lao động thiết yếu
không thể làm việc từ xa và những người lao động hưởng lương theo giờ sẽ gặp khó khăn nếu bị mất lương."
Các y viện tham gia chương trình, cùng với Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Alameda, sẽ chỉ chú trọng đến
vấn đề chăm sóc sức khỏe: xét nghiệm COVID-19, kết quả xét nghiệm, và giới thiệu đi khám xét
nghiệm. Các y viện sẽ không tham gia quy trình cấp phát tiền phụ cấp.
Bà Noha Aboelata, Bác Sĩ kiêm Giám Đốc Điều Hành Roots Community Health Center cho biết, "Nhiều người
lao động thiết yếu phải đối mặt với một lựa chọn không tưởng khi mắc COVID-19: mất nhiều tuần thu nhập
hay làm trái quy định bắt buộc về bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi vô cùng biết ơn ban lãnh đạo Quận
Alameda vì đã loại bỏ được trở ngại mất thu nhập, qua đó bảo vệ những người lao động này, gia đình của
họ, và toàn thể cộng đồng."
Chương trình ARCH sẽ cung cấp một khoản trợ cấp một lần trị giá $1,250 dưới dạng thẻ tiền mặt VISA thông
qua sự hợp tác của First United Services Credit Union. Quận xác định rõ ràng rằng tình trạng di trú của người
xin trợ cấp sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng hội đủ điều kiện tham gia chương trình của họ. Các điều kiện
quan trọng khác của chương trình là người xin trợ cấp hiện không được nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp hay nghỉ
theo diện đau bệnh được hưởng lương.
Ông Ralph Silber, Giám Đốc Điều Hành Liên Hội Sức Khỏe Alameda, nhận xét, "Quận Alameda đang đi đúng
hướng qua việc trợ cấp cho các cư dân có thu nhập thấp hiện mắc COVID-19 để họ có thể nghỉ việc ở nhà và
tránh làm lây bệnh. Chương trình này sẽ giúp các trung tâm y tế cộng đồng của chúng ta hỗ trợ các cộng
đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch."
Danh sách một phần Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQ) sẽ có trên trang mạng của Quận tại www.acgov.org
và trang mạng của ACSSA tại www.alamedasocialservices.org. Công chúng nên thường xuyên theo dõi
thông tin cập nhật về FAQ.
Để biết thông tin COVID-19 cập nhật của Quận Alameda, truy cập trang mạng của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận
Alameda tại http://www.acphd.org/

