
Trong thông ?i?p video m?i nh?t c?a tôi g?i ??n các b?n vào ??u mùa hè này, tôi ?ã 
l?u ý v?i các b?n r?ng c??ng ?? và gánh n?ng c?a ??i d?ch (may m?n) ?ã gi?m b?t. 
Nh?ng n?u ??i d?ch này ?ã d?y cho chúng ta ?i?u gì, thì ?i?u ?ó chính là lo?i vi rút mà 
gây ra d?ch b?nh COVID v?n ?ang di?n ra m?t cách âm th?m - và nó không ng?ng l?i.

Gi? ?ây, m?i ng??i chúng ta t ìm th?y b?n thân mình ?ang ??ng sát ranh gi?i c?a ??t 
gia t?ng ca nhi?m COVID t i?p theo v?i m?i ?e d?a ngày càng t?ng c?a bi?n th? Delta. 
Trong su?t tháng 7, s? ca d??ng t ính v?i COVID t?i bang Massachusetts ?ã t?ng g?p 
?ôi sau m?t ??n hai tu?n - t?ng g?p 10  l?n t? 78 ca nhi?m m?i m?i ngày vào ??u 
tháng lên h?n 700  ca nhi?m m?i m?i ngày vào cu?i tháng. Chúng ta ch?a h? tr?i qua 
?i?u này nh? v?y k? t? sau L? T? ?n.

Rõ ràng là chúng ta ?ang ? m?t ?i?m r?t quan tr?ng?  m?t ngã ba ???ng. Chúng ta có 
th? kéo dài c?n ??i d?ch này b?ng cách nh??ng b? và t? b? cho ??n khi ki?t s?c và 
th?t v?ng?   Ho?c, m?i chúng ta cam k?t làm t?t c? nh?ng gì có th? ?? ch?ng l?i nó.

Chúng ta không th? nh??ng b?. Và chúng ta càng không th? t? b?. Và trách nhi?m cao 
c? c?a m?i ng??i chúng ta ??i v?i b?nh nhân và ??i v?i nhau - trách nhi?m ??o ??c 
c?a chúng ta, th?c s? - thúc ??y m?i ng??i chúng ta hành ??ng v?i t? cách là m?t t? 
ch?c.

Vì v?y, hãy chú ý, hôm nay tôi thông báo ba b??c quan tr?ng mà chúng ta s? th?c hi?n 
v?i t? cách là m?t t? ch?c ?? gi? an toàn cho m?i ng??i chúng ta, cho b?nh nhân và 
c?ng ??ng c?a chúng ta.

? ?u t iên, chúng ta ?ang t i?n t?i vi?c yêu c?u t iêm phòng cúm và COVID cho t?t c? 
nhân viên. V?i kho?ng 85% nhân viên c?a chúng ta ?ã ???c t iêm phòng ??y ??, ban 
??u chúng tôi d? ki?n ??i cho ??n khi m?t ho?c nhi?u lo?i v?c xin COVID ???c d? b? 
c? ch? U? quy?n S? d?ng Kh?n c?p và ???c FDA c?p phép hoàn toàn tr??c khi yêu 
c?u vi?c t iêm phòng nh? m?t ?i?u ki?n tuy?n d?ng và làm vi?c.

Nh?ng ch? trong kho?ng tháng tr??c, m?i th? ?ã thay ??i. Và, vì chúng ta ?ã r?t nhi?u 
l?n trong su?t tr?n ??i d?ch này, chúng ta c?n ph?i ?i?u ch?nh k? ho?ch c?a chúng ta 
khi th?c t? và hoàn c?nh hi?n t?i ?ã thay ??i. Chúng ta ?ang lao ?ao ??ng sát b? v?c 
c?a ??t gia t?ng ca nhi?m COVID l?n và chúng ta ?ang có s?n các lo?i v?c xin an toàn 
và hi?u qu?. Thêm hàng tri?u li?u v?c xin ?ã ???c t iêm trong nh?ng tháng g?n ?ây, và 
chúng ta càng có thêm lý do ?? t in t??ng r?ng nh?ng lo?i v?c xin này an toàn và hi?u 
qu?.

? ? nh?n th?y ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c t iêm phòng v?c xin, chúng ta hi?n bi?t 
r?ng n?u các b?n ?ã ???c t iêm phòng v?c xin thì nguy c? nhi?m b?nh th?p h?n 8 l?n - 
kh? n?ng th?p h?n 8 l?n. Và n?u các b?n ?ã ???c t iêm phòng v?c xin mà b? vi rút ?phá 
v?? hi?m g?p thì kh? n?ng ph?i nh?p vi?n, tr? b?nh n?ng ho?c t? vong th?p h?n ??n 
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25 l?n.

Vì chính ?i?u ?ó và ??ng th?i chúng ta c? ng d? ?oán r?ng ít  nh?t m?t lo?i v?c xin s? 
s?m ???c FDA c?p phép hoàn toàn, chúng ta s? yêu c?u - nh? m?t ?i?u ki?n tuy?n 
d?ng và làm vi?c - nhân viên c?a chúng ta ph?i ???c t iêm phòng v?c xin ??y ?? ??i v?i 
COVID-19, c? ng nh? b?nh cúm, tr??c ngày 31 tháng 10.

Tôi xin g?i l?i c?m ?n sâu s?c ??n 85% bác s? và nhân viên c?a chúng ta ?ã ???c t iêm 
phòng và ?ã th?c hi?n hành ??ng quan tr?ng này ?? b?o v? chính b?n thân và nh?ng 
ng??i xung quanh. M?i ?e d?a ngày càng t?ng c?a bi?n th? Delta COVID-19 là r?t th?t. 
Ngay bây gi?, h?n bao gi? h?t, chúng ta có trách nhi?m ??m b?o cho toàn b? l?c l??ng 
lao ??ng c?a chúng ta ???c t iêm phòng, tr? m?t s? tr??ng h?p ?ã n?p ??n yêu c?u và 
?ã ???c cho phép mi?n tr? v? tôn giáo ho?c y t?.

Chúng ta c? ng thi?t l?p l?i yêu c?u v? ?eo kh?u trang - có hi?u l?c ngay l?p t?c. T?t c? 
các bác s? và nhân viên c?n ph?i ?eo kh?u trang khi làm vi?c, ngo?i tr? khi dùng c?m 
ho?c u?ng n??c ? n?i ???c ch? ??nh - b?t k? t ình tr?ng t iêm phòng c?a các b?n và b?t 
k? các b?n có t i?p xúc hay không t i?p xúc v?i b?nh nhân và b?t k? các b?n ?ang ? 
trong khu v?c ch?m sóc b?nh nhân ho?c khu v?c khác. Tôi bi?t t?t c? chúng ta ??u 
m?t m?i v?i vi?c ?eo kh?u trang và chúng ta mong mu?n tr? l?i c?m giác bình th??ng. 
Chúng ta hy v?ng r?ng ph??ng án ?eo kh?u trang này s? ch? c?n thi?t trong m?t th?i 
gian ng?n, nh?ng ?ó l?i là m?t tuy?n phòng th? c?n thi?t trong giai ?o?n c?c k? quan 
tr?ng này.

Cu?i cùng, chúng ta c? ng c?n trì hoãn vi?c th?c hi?n Chính sách Làm vi?c T? xa ?ã 
???c công b? tr??c ?ây, d? ki?n s? có hi?u l?c vào ngày 07 tháng 09. Các nhân viên 
hi?n t?i ?ang làm vi?c t? xa s? t i?p t?c làm vi?c t? xa cho ??n ít  nh?t là gi?a tháng 01 
n?m 2022. Trong h?n m?t n?m, chúng ta ?ã cùng nhau hoàn thành nh?ng ?i?u h?t s?c 
phi th??ng - bao g?m c? các thành viên trong l?c l??ng lao ??ng c?a chúng ta ?ang 
làm vi?c bên ngoài. V?i nh?ng thách th?c to l?n mà chúng ta ?ang ph?i ??i m?t trong 
c?n ??i d?ch ?ang di?n ra này, d??ng nh? ?ây không ph?i là th?i ?i?m thích h?p ?? ??a 
nh?ng ??ng nghi?p này, nh?ng ng??i ?ã và ?ang làm vi?c t? xa v?i thành công th?c s?, 
tr? l?i môi tr??ng làm vi?c?  B?ng cách gi?i h?n s? l??ng ng??i trong khu v?c hành 
chính và khám ch?a b?nh, chúng ta có th? b?o v? l?n nhau và b?o v? b?nh nhân c?a 
mình t?t h?n - và b?o qu?n các tài s?n quý giá, bao g?m các máy móc, thi?t b?.

T?t nhiên, chúng tôi bi?t r?t nhi?u ng??i trong s? các b?n s? có câu h?i và chúng tôi ?ã 
so?n m?t b? tài li?u cung c?p thông t in chi t i?t  h?n v? các yêu c?u này.

? ây là nh?ng quy?t ??nh quan tr?ng. Và tôi mu?n các b?n bi?t r?ng chúng tôi ?ã làm 
nh?ng ?i?u này không d? dàng chút nào. Nh?ng tôi ngh? r?ng chúng thì c?n thi?t n?u 
chúng ta mong mu?n s?ng x?ng ?áng v?i trách nhi?m cao c? c?a chúng ta ??i v?i các 
b?nh nhân và ??i v?i nhau.

Xin chân thành c?m ?n vì t?t c? nh?ng gì các b?n làm cho b?nh nhân c?a chúng ta, 
nh?ng ng??i ?ã ??t ni?m t in vào chúng ta?  cho nhau?  và cho c?ng ??ng mà chúng ta 
?ang ph?c v?. Và vì là m?t ph?n trong n? l?c c?a chúng ta ?? ??m b?o có nh?ng ngày 
t??i sáng h?n ? phía tr??c.

Và tôi ??m b?o v?i các b?n r?ng s? có nh?ng ngày t??i sáng h?n ? phía tr??c.
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