
Virginia Tiến Về Phía 
TrướcNgày 8 tháng 5 năm 2020



Số liệu đo lường



Ca bệnh đã xác nhận, theo ngày báo cáo

Ca bệnh đã báo cáo
Tỷ lệ trung bình động trong 
7 ngày



Số người được xét nghiệm mỗi ngày

Số người được xét nghiệm
Tỷ lệ trung bình động trong 7 ngày của số người được 
xét nghiệm



Xét nghiệm dương tính

Kết quả dương tính
Số người được xét nghiệm
Phần trăm dương tính, Tỷ lệ trung bình động trong 7 ngày



Số bệnh viện gặp khó khăn về thiết bị bảo hộ cá nhân 
(PPE)

Số bệnh viện
Tỷ lệ trung bình động trong 
7 ngày



Số giường bệnh kín chỗ

Công suất tăng 
vọt

Tổng công suất 
giường

Số giường đã 
sử dụng

Số giường đã 
sử dụng cho 
bệnh nhân 
COVID-19



Số người dương tính trong bệnh viện

Tỷ lệ trung 
bình động trong 
7 ngày

Tổng số bệnh nhân 
COVID-19 nhập 
viện

Bệnh nhân COVID-
19 trong ICU

Bệnh nhân COVID-
19 đang phải thở
máy



Tỷ lệ tăng
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Virginia Tiến Về Phía Trước - Giai 
đoạn 1



Tình hình Giai đoạn I như sau:

• An toàn hơn khi ở nhà—đặc biệt nếu bạn là đối tượng dễ có 
nguy cơ

• Không tụ tập xã hội trên 10 người
• Tiếp tục giãn cách xã hội
• Tiếp tục làm việc từ xa
• Đeo khẩu trang khi ra ngoài
• Sửa đổi các giới hạn đối với doanh nghiệp



hi ện  t ại g ia i  đ o ạn  1
Bán l ẻ không thi ết y ếu Mở cửa với giới hạn 10 người Mở cửa với 50% công suất

Dịch v ụ đồ uống và nhà hàng Mua mang đi và giao hàng Mua mang đi và giao hàng; Chỗ
ngồi ngoài trời chỉ phục vụ 50% 
công suất

Giải t r í và  vu i chơi Đóng cửa Đóng cửa

Thể hìn h  và  t hể dục Đóng cửa Đóng cửa (chỉ cho phép hoạt động 
thể hình ngoài trời)

Bã i biển Chỉ tập thể dục và câu cá Chỉ tập thể dục và câu cá

Virginia Tiến Về Phía Trước: Giai đoạn 1
Dưới đây là những thay đổi trong Giai đoạn 1 với lệnh An Toàn Hơn Khi Ở Nhà:



hi ện  t ại g ia i  đ o ạn  1
Nơi th ờ phụng Dịch vụ cho khách ngồi tại xe;

giới hạn 10 người
Dịch vụ cho khách ngồi tại xe
50% công suất trong nhà

Làm đẹp cá nhân Đóng cửa Chỉ phục vụ khách có hẹn trước
Giãn cách xã hội nghiêm ngặt
Bắt buộc đeo khẩu trang

Khu  cắm t r ại r iên g Đóng cửa Mở cửa

Cô n g viên  t iểu  ban g Chỉmở cửa ban ngày Mở cửa ban ngày; Mở cửa qua 
đêm theo giai đoạn

Chăm s ó c  t r ẻ em Mở cửa cho các gia đình phải đi 
làm

Mở cửa cho các gia đình phải đi 
làm

t r ại hè q u a  đêm Đóng cửa Đóng cửa
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Dưới đây là những thay đổi trong Giai đoạn 1 với lệnh An Toàn Hơn Khi Ở Nhà:



hi ện  t ại g ia i  đ o ạn  1
Tụ t ập Giới hạn 10 người Giới hạn 10 người

Làm việc t ừ xa Hết sức khuyến nghị Hết sức khuyến nghị

Đeo kh ẩu trang Hết sức khuyến nghị Hết sức khuyến nghị
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Dưới đây là những thay đổi trong Giai đoạn 1 với lệnh An Toàn Hơn Khi Ở Nhà:



hi ện  t ại g ia i  đ o ạn  1
Bán l ẻ không thi ết y ếu Mở cửa với giới hạn 10 người Mở cửa với 50% công suất

Dịch v ụ đồ uống và nhà hàng Mua mang đi và giao hàng Mua mang đi và giao hàng; chỗ ngồi ngoài trời với 50% công suất

Giải t r í và  vu i c hơi c ô n g  cộn g Đóng cửa Đóng cửa

Thể hìn h  và  t hể dục Đóng cửa Đóng cửa (chỉ cho phép các lớp thể hình ngoài trời)

Bã i biển Chỉ tập thể dục và câu cá Chỉ tập thể dục và câu cá

Tụ t ập Giới hạn 10 người Giới hạn 10 người

Là m việc  t ừ xa Hết sức khuyến nghị Hết sức khuyến nghị

Đeo  khẩu  t r a n g Hết sức khuyến nghị Hết sức khuyến nghị

Chăm s ó c  t r ẻ Mở cửa cho các gia đình phải đi làm Mở cửa cho các gia đình phải đi làm

Nơi t hờ phụn g Dịch vụ cho khách ngồi tại xe; giới hạn 10 
người Dịch vụ cho khách ngồi tại xe; 50% công suất

Là m đẹp c á  n hâ n Đóng cửa Chỉ phục vụ khách có hẹn trước

Khu  cắm t r ại r iên g Đóng cửa Mở cửa

t r ại hè q u a  đêm Đóng cửa Đóng cửa

Cô n g viên  t iểu  ba n g Chỉ mở cửa ban ngày Mở cửa ban ngày; Mở cửa qua đêm theo giai đoạn

Tr ườn g học Đóng cửa Đóng cửa
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Bạn có câu hỏi?
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