
H?n b?t c? ?i?u gì, ??i d?ch COVID-19 ?ã làm cho tôi suy ngh?m v? chúng ta là ai t rên ph??ng 
di?n là m?t t? ch?c - và Beth Israel Lahey Health ??i di?n cho ?i?u gì. Chúng ta ?ã ??i m?t t? 
th? thách này ??n th? thách khác trong h?n m?t n?m qua. Trong su?t ch?ng ???ng ?ó, t?t c? 
các b?n ? các nhân viên c?a chúng tôi ? ?ã ch?m sóc các b?nh nhân và c?ng ??ng c?a chúng 
tôi b?ng k? n?ng và lòng nhân ái, ??ng th?i các b?n c? ng ?ã h? tr? l?n nhau. Các b?n ?ã 
khám phá, ??i m?i và c?i t i?n ho?t ??ng khoa h?c và ngh? thu?t ch?a b?nh.

Khi c??ng ?? và gánh n?ng c?a ??i d?ch (may m?n) gi?m b?t, t rách nhi?m c?a chúng ta ??i 
v?i b?nh nhân, ??i v?i c?ng ??ng và ??i v?i nhau v?n s? t i?p t?c ???c th?c hi?n. Và nh?ng 
trách nhi?m ?ó c?n ??nh h??ng các quy?t ??nh mà chúng ta ??a ra v?i t? cách là m?t t? ch?c.

Là m?t ph?n c?a ?i?u ?ó, hôm nay tôi xin chia s? thông ?i?p video này ??n v?i các b?n ?? các 
b?n bi?t r?ng chúng ta ?ang t i?n t?i vi?c yêu c?u các nhân viên c?a chúng ta t iêm v?c xin 
phòng ch?ng COVID. T?t c? nhân viên c? ng s? ???c yêu c?u t iêm phòng b?nh cúm vào cu?i 
n?m nay.

Tôi nói "t i?n t?i vi?c yêu c?u" t iêm v?c xin phòng ch?ng COVID-19, b?i vì, nh? các b?n có th? 
bi?t, v?c xin COVID hi?n t?i - mà kho?ng 85% nhân viên c?a chúng ta ?ã t iêm phòng - ???c 
chính ph? liên bang cho phép theo Gi?y phép S? d?ng Kh?n c?p, ho?c g?i t?t là EUA. Chúng 
ta hy v?ng các EUA ?ó s? ???c d? b? trong vài tu?n ho?c vài tháng t?i và v?c xin COVID-19 s? 
???c FDA c?p phép ??y ?? vào cu?i n?m nay.

B?i vì chúng ta bi?t r?ng m?t s? nhân viên c?a chúng ta s? c?m th?y yên tâm h?n ?? s? d?ng 
v?c xin COVID sau khi v?c xin này ???c FDA c?p phép chính th?c, chúng tôi s? không yêu c?u 
t iêm v?c xin này tr? khi và cho ??n khi EUA ???c d? b?. Sau khi EUA ???c d? b?, t?t c? các 
nhân viên ???c yêu c?u ph?i t iêm phòng COVID nh? m?t ?i?u ki?n ?? ???c tuy?n d?ng làm 
vi?c. T?t nhiên, chúng tôi ??c bi?t khuy?n khích các b?n nên t iêm phòng v?c xin ngay t? bây 
gi? cho ??n lúc ?ó n?u b?n các ch?a ???c t iêm phòng.

V?c xin ng?a b?nh cúm t? lâu ?ã ???c FDA ch?p thu?n v?nh vi?n, và vi?c t iêm phòng v?c xin 
ng?a b?nh cúm b?t bu?c cho t?t c? nhân viên ?ã tr? thành thông l? ph? bi?n trong nhi?u h? 
th?ng ch?m sóc s?c kh?e khác c?a bang Massachusetts trong m?t th?i gian dài.

Tôi t in ch?c r?ng chúng ta mong ??i các nhân viên c?a mình - cho dù là h? t i?p xúc v?i b?nh 
nhân hay không t i?p xúc v?i b?nh nhân - ???c t iêm phòng COVID và ng?a cúm vì ba lý do.

? ?u t iên, chúng ta có nhi?m v? ph?i b?o v? b?nh nhân c?a mình. Các c? s? ch?m sóc s?c 
kh?e nh? h? th?ng c?a chúng ta là duy nh?t. B?nh nhân c?a chúng ta t in t??ng vào chúng ta. 
Chúng ta cung c?p h?u h?t các d?ch v? ch?m sóc, mà không ph?i là tùy ý. M?t s? ít  b?nh nhân 
c?a chúng ta b? suy gi?m mi?n d?ch ho?c m?c m?t s? t ình tr?ng b?nh lý n?n t i?m ?n, nh?ng 
th? nh? ung th? ho?c lupus ho?c viêm kh?p d?ng th?p.

? ?i v?i h?, ??i d?ch này s? ch?a d? dàng k?t thúc nhanh chóng. Ngay c? khi h? ?ã th?c hi?n 
t?t c? các b??c có th? ?? t? b?o v? b?n thân - t iêm phòng?  ?eo kh?u trang?  - nh?ng h? có 
th? v?n ch?a ???c b?o v? ??y ??. H? h??ng v? chúng ta?  h? ??t ni?m t in vào chúng ta?  ?? 
c?u s?ng h? ho?c c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng c?a h?. Và chúng ta có b?n ph?n và trách 
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nhi?m là làm m?i th? trong kh? n?ng c?a mình ?? b?o v? h?. Tôi ngh? s? r?t khó cho b?t k? ai 
t rong chúng ta, dù là cá nhân hay m?t t?p th? v?i t? cách là m?t t? ch?c, ?? s?ng yên ?n v?i 
chính mình khi bi?t r?ng chúng ta ?ã ??t b?nh nhân c?a chúng ta vào t ình th? nguy hi?m và 
ph?i nhi?m v?i h? và có kh? n?ng gây h?i ho?c t? vong trong khi mà chúng ta có th? tránh 
???c nó. Và chúng ta có th? tránh nó.

Th? hai, chúng ta c?n có trách nhi?m v?i nhau - v?i các ??ng nghi?p c?a chúng ta, ph?n l?n 
trong s? h? - kho?ng 85% - ?ã th?c hi?n các b??c ?? b?o v? b?n thân và gia ?ình c?a h?. Tuy 
nhiên, không gi?ng nh? trong nhi?u ngành công nghi?p khác, ph?n l?n nhân viên c?a chúng ta 
ph?i có m?t ??y ?? ?? làm vi?c.

Có th? không ph?i ? trong m?t môi tr??ng t i?p xúc v?i b?nh nhân, nh?ng các nhân viên c?a 
chúng ta c?n ph?i ??n n?i làm vi?c. Các nhân viên c?a chúng ta, mà trong ?ó m?t s? ng??i 
c? ng m?c t ình tr?ng suy gi?m mi?n d?ch, có m?t k? v?ng h?p lý r?ng chúng ta s? làm m?i cách 
có th? ?? b?o v? h? khi h? làm vi?c. Và ?i?u ?ó bao g?m c? vi?c hy v?ng các ??ng nghi?p 
?ang làm vi?c cùng h? c? ng ???c t iêm phòng v?c xin.

Th? ba, chúng ta là m?t t? ch?c ho?t ??ng d?a trên s? k?t h?p gi?a ngh? thu?t và khoa h?c v? 
ch?m sóc s?c kh?e - và d? li?u. Và d? li?u cho th?y r?ng t iêm phòng có hi?u qu? cao và an 
toàn. Chúng ta c?n ?i ??u, cho b?n thân và cho m?i ng??i xung quanh, trong vi?c nêu g??ng 
cho c?ng ??ng r?ng l?n v? lý do t?i sao vi?c t iêm phòng l?i quan tr?ng nh? v?y. Các nhân viên 
c?a chúng ta ?ã ph?i gánh ch?u gánh n?ng c?a m?t c?n ??i d?ch kh?ng khi?p. Tôi th??ng nghe 
các nhân viên c?a chúng ta nói r?ng h? mong mu?n nh?ng ng??i khác có trách nhi?m h?n 
b?ng cách ?eo kh?u trang và giãn cách ?? chúng ta không b? nh?n chìm b?i h?t ??t d?ch này 
??n ??t d?ch khác. Chúng ta ph?i ?i ??u trong vi?c làm rõ t?m quan tr?ng c?a vi?c ch?u trách 
nhi?m cá nhân và t?p th?.

Ngay c? khi chúng ta t in t??ng vào quy?n t? quy?t cá nhân, chúng ta c? ng không th? ?? 
nh?ng quy?n ?ó v??t quá kh? n?ng mà chúng ta có th? gây ra b?nh t?t ?e d?a t ính m?ng cho 
các b?nh nhân ho?c cho các ??ng nghi?p. Trên th?c t?, chúng tôi ?ã yêu c?u m?t s? vi?c nh?t 
??nh ?? ???c làm vi?c ? ?ây trong nhi?u n?m, v?i các quy trình ???c th?c hi?n ?? t ìm ki?m s? 
mi?n tr? v? y t? và tôn giáo. Ví d?, chúng tôi yêu c?u b?ng ch?ng v? vi?c ?ã t iêm phòng b?nh 
s?i, quai b? và rubella. Và nh?ng th? ?ó không ph? bi?n ho?c nguy hi?m nhi?u nh? COVID-19 
ho?c b?nh cúm. Tôi c? ng ngh? r?ng t?t c? chúng ta ??u có th? hi?u và t in r?ng m?i ng??i thì t? 
do ??a ra quy?t ??nh c?a riêng mình nh?ng ?i?u ?ó không nh?t thi?t ph?i ?úng ? n?i làm vi?c 
mà khi?n ng??i khác g?p r?i ro.

Hãy xem xét, tôi bi?t r?ng vi?c gi? v?ng l?p tr??ng không ph?i lúc nào c? ng d? dàng, nh?ng 
chúng ta c?n ph?i can ??m ?? d?n ??u?  b?i vì chúng ta bi?t r?ng ?ó là ?i?u ?úng ??n c?n làm 
và vì nó x?ng ?áng ?? làm.

Tôi c? ng bi?t r?ng, v?i t? cách là m?t t? ch?c, chúng ta còn nhi?u vi?c ph?i làm ?? gi?i thích 
t?i sao ?i?u này l?i quan tr?ng nh? v?y. Chúng ta c?n làm t?t c? nh?ng gì có th? ?? có ???c s? 
t in t??ng c?a nh?ng b?n mà còn ?ang do d?. Và chúng ta s? làm.

Chúng tôi bi?t các b?n s? có nh?ng câu h?i và chúng tôi ?ã phát tri?n m?t b? tài li?u ?? tr? l?i 
nh?ng câu h?i này. Và trong nh?ng tu?n và tháng t?i, chúng tôi s? chia s? thêm thông t in v? 
nh?ng gì s? x?y ra t i?p theo, ??c bi?t là khi FDA c?p phép cho ít  nh?t m?t trong các lo?i v?c 
xin COVID.

Cho ??n lúc ?ó, xin hãy bi?t r?ng tôi ?ánh giá cao và c?m kích m?i th? các b?n làm - cho b?nh 
nhân, cho c?ng ??ng và cho m?i ng??i chúng ta.

Xin cám ?n!

 2


	Flu Video Transcript_Vietnamese
	New Page
	Page 2


