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OC Health Care Agency Updates: Confirms Pediatric Death Due to COVID-19,  
Urges Preventative Measures as Cases and Hospitalizations Climb Sharply,  

Informs on Latest Recommendations from CDC 
 

(Santa Ana, CA) – The OC Health Care Agency (HCA) has confirmed a COVID-related pediatric death 
in Orange County. In December, a child under the age of 5 died of complications related to COVID-19 
infection. 
 
“We have lost another precious young life to this terrible virus; it is our third pediatric death in Orange 
County since the start of the pandemic,” said Dr. Clayton Chau, HCA Director and County Health 
Officer. “This is yet another somber reminder that we must continue to do everything we can to protect 
our loved ones, especially our little ones under 5 years of age who are not able to be vaccinated.” 
 
Between December 30 and January 5, the seven-day average COVID-19 case rate in Orange County 
jumped from 25.5 to 67.5 per 100,000 people and the average number of daily COVID-19 cases rose 
from 822 to 2,179. The positivity rate also increased from 6.5 to 16.2 percent, hospitalizations from 453 
to 673, and ICU admissions from 89 to 114 per day. The majority of people who are hospitalized due to 
COVID-19 continue to be among those who are unvaccinated, at 87%. 
 
“COVID-19 has been spreading very quickly. Cases are reaching levels that we haven’t seen throughout 
this pandemic,” says Dr. Regina Chinsio-Kwong, Deputy County Health Officer. “We strongly urge our 
county residents and visitors to please take all preventative measures to reduce your risk of getting sick 
or hospitalized. Even though breakthrough infections are possible, the most important thing you can do is 
get vaccinated and boosted to maximize your immunity to COVID-19 and reduce your chance of getting 
severely infected.” 
 
In addition to getting vaccinated, Orange County residents and visitors are encouraged to take these 
preventative measures against COVID-19: 
 
Get tested 24 hours before and 3-5 days after gathering or traveling:  
 

• Self-collection, at-home COVID-19 Test Kits are available at no cost to people who work or live in 
Orange County, and can be ordered online at ochealthinfo.com/covidtest.  

• An email address is required for each individual requesting a test kit.  

• Each kit comes with a prepaid shipping return label and results are provided within 24-48 hours 
upon receipt of the specimen.  
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People without symptoms, or who have mild symptoms and are at low risk of severe disease, should not 
go to the hospital or emergency room to obtain screening testing. Hospitals are focused on people who 
are sick and need urgent care. 
 
Rapid tests are currently in short supply nationwide; people who are in need of quicker test results are 
encouraged to check with their healthcare provider or local retail pharmacy for availability of rapid tests. 
 
California mask mandate extended to February 15: 
 

• According to the California Department of Public Health (CDPH), universal masking indoors is 
now required through February 15, 2022 to slow the spread of COVID-19.  

• For full guidance on effective masks as well as guidance for improved fit and protection, click 
here.  

• For additional frequently asked questions about the State’s universal masking mandate, click 
here. 
 

Follow COVID-19 safety precautions:  
 

• Limit or avoid large gatherings, especially indoors 

• Keep a safe distance from others who may be unvaccinated 

• Wash and sanitize your hands often and thoroughly 

• Ensure good ventilation by keeping doors and windows open 

• Regularly self-monitor for COVID-19 symptoms and  

• Stay home if you are sick 
 
Revised Cal/OSHA ETS and County Health Orders 
 
Cal/OSHA has issued revised Emergency Temporary Standards (ETS) that will go into effect on January 
14, 2022. The ETS requires employers to develop a written COVID-19 Prevention Program to address 
health hazards and unsafe conditions due to COVID-19. Important revisions include requirements on 
COVID-19 case investigations in the workplace, face coverings, testing and exclusion, and return to 
work. For more information, click here.  
 
The County of Orange Health Officer’s Orders and Strong Recommendations have been updated to 
align with recent quarantine and isolation guidelines issued by the CDC and CDPH. For the latest County 
Health Order, click here. 
 
Recommendations for Pfizer Booster and Additional Primary Doses 
 
On January 4 and January 5, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) issued the following 
recommendations for the Comirnaty (Pfizer) COVID-19 vaccine to be administered: 
 

• As a booster dose in individuals ages 12-17 

• As a booster dose 5 months after primary vaccination, for individuals age 12 and older 

• As a third additional primary dose for moderately or severely immunocompromised children ages 
5-11, 28 days after their second dose 

 
The recommendations apply only to the Pfizer vaccine, not to the Moderna or Janssen (Johnson & 
Johnson) vaccines. 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/COVIDOnePageFS-12-16-2021.pdf
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0104-Pfizer-Booster.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0105-Booster-Shot.html


 

 

Vaccines continue to be widely available throughout Orange County for walk-in, same day and future 
appointments. Individuals who are not yet vaccinated or boosted against COVID-19, or are eligible for a 
third dose (due to immunocompromise conditions) are encouraged to visit a local pharmacy or 
healthcare provider, or go online to Vaccines.gov, MyTurn.ca.gov or Othena.com, to schedule a 
vaccination appointment. 
 
For more information on COVID-19 information and resources, including case counts, vaccination and 
testing in Orange County, visit ochealthinfo.com/covid. 
 

### 
 

 

Actualizaciones de la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange: 
Confirma una Muerte Pediátrica por COVID-19, Urge a Tomar Medidas Preventivas 
ante el Gran Aumento de los Casos y Hospitalizaciones por COVID-19, Informa de 

las Últimas Recomendaciones de los CDC 
 

(Santa Ana, CA) – La Agencia del Cuidado de la Salud de OC (HCA por sus siglas en inglés) ha 
confirmado una muerte pediátrica relacionada con el COVID en el Condado de Orange. En diciembre, 
un niño menor de 5 años murió por complicaciones relacionadas con la infección por COVID-19. 
 
"Hemos perdido otra preciada vida joven a causa de este terrible virus; es nuestra tercera muerte 
pediátrica en el Condado de Orange desde el comienzo de la pandemia", dijo el Dr. Clayton Chau, 
Director de HCA y Funcionario de Salud del Condado. "Este es otro sombrío recordatorio de que 
debemos seguir haciendo todo lo posible para proteger a nuestros seres queridos, especialmente a 
nuestros pequeños menores de 5 años que no pueden ser vacunados". 
 
Entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, la tasa media de casos de COVID-19 en siete días en el 
Condado de Orange pasó de 25.5 a 67.5 por cada 100.000 personas y el número medio de casos 
diarios de COVID-19 aumentó de 822 a 2,179. La tasa de positividad también aumentó del 6.5 al 16.2%, 
las hospitalizaciones de 453 a 673 y los ingresos en la UCI de 89 a 114 por día. La mayoría de las 
personas que son hospitalizadas debido al COVID-19 siguen estando entre los individuos no 
vacunados, en un 87%. 
 
"El COVID-19 se ha propagado muy rápidamente. Los casos están alcanzando niveles que no 
habíamos visto en toda esta pandemia", dice la Dra. Regina Chinsio-Kwong, Funcionaria Adjunta de 
Salud del Condado. "Pedimos encarecidamente a los residentes y visitantes de nuestro condado que 
tomen todas las medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermar u hospitalizarse. Aunque es 
posible que se produzcan infecciones, lo más importante que puede hacer es vacunarse y reforzarse 
para maximizar su inmunidad contra el COVID-19 y reducir la posibilidad de infectarse gravemente." 
 
Además de vacunarse, se alienta a los residentes y visitantes del Condado de Orange a tomar estas 
medidas preventivas contra el COVID-19: 
 
Hágase la prueba 24 horas antes y 3-5 días después de reunirse o viajar: 
 

• Los kits de prueba de COVID-19 caseros están disponibles sin costo alguno para las personas 
que trabajan o viven en el Condado de Orange, y pueden solicitarse en línea en 
ochealthinfo.com/covidtest.  

• Se requiere una dirección de correo electrónico para cada persona que solicite un kit de pruebas. 

https://www.vaccines.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://othena.com/
https://occovid19.ochealthinfo.com/
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing


 

 

• Cada kit viene con una etiqueta de devolución de envío prepagada y los resultados se 
proporcionan dentro de las 24-48 horas siguientes que se reciban las muestras. 

 
Las personas que no presentan síntomas, o que tienen síntomas leves y tienen un bajo riesgo de 
padecer una enfermedad grave, no deben acudir al hospital o a la sala de emergencias para someterse 
a pruebas de detección. Los hospitales se centran en las personas que están enfermas y necesitan 
atención urgente. 
 
Las pruebas rápidas son actualmente escasas en todo el país; se alienta a las personas que necesiten 
resultados más rápidos a que consulten a su proveedor de servicios de salud o a su farmacia local 
sobre la disponibilidad de las pruebas rápidas. 
 
El mandato del uso de mascarillas en California se extiende hasta el 15 de febrero: 
 

• Según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), el uso universal de mascarillas 
en interiores es ahora requerido hasta el 15 de febrero de 2022 para frenar la propagación del 
COVID-19.  

• Para una guía completa sobre las mascarillas efectivas, así como una guía para mejorar el ajuste 
y la protección, haga clic aquí. 

• Si desea consultar otras preguntas frecuentes sobre el mandato del uso universal de mascarillas 
por parte del Estado, haga clic aquí. 

 
Siga las Medidas de Seguridad de COVID-19: 
 

• Limitar o evitar las grandes reuniones, especialmente en interiores 

• Mantener una distancia prudente con las personas no vacunadas 

• Lávese y desinféctese las manos con frecuencia y a fondo 

• Asegure una buena ventilación manteniendo las puertas y ventanas abiertas 

• Controle regularmente los síntomas de COVID-19 y  

• Quédese en casa si está enfermo 
 
Ordenes de Salud Actualizadas del Condado y de Cal/OSHA ETS 
 
Cal/OSHA ha emitido Normas Temporales de Emergencia (ETS por sus siglas en inglés) actualizadas 
que entrarán en vigor el 14 de enero de 2022. Las ETS exigen que los empleadores desarrollen un 
Programa de Prevención del COVID-19 por escrito para tratar los peligros para la salud y las 
condiciones inseguras debidas al COVID-19. Entre las revisiones importantes se incluyen los requisitos 
sobre las investigaciones de casos de COVID-19 en el lugar de trabajo, los cubrimientos faciales, las 
pruebas y la exclusión, y el regreso al trabajo. Para obtener más información, haga clic aquí. 
 
Las Órdenes y Firmes Recomendaciones del Funcionario de Salud del Condado de Orange han sido 
actualizadas para alinearse con las recientes normas de cuarentena y aislamiento emitidas por el CDC y 
el CDPH. Para ver la última Orden de Salud del Condado, haga clic aquí.  
 
Recomendaciones para las Dosis de Refuerzo y las Dosis Primarias Adicionales de Pfizer 
 
El 4 de Enero y el 5 de Enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
emitieron las siguientes recomendaciones para la administración de la vacuna contra el COVID-19 de 
Comirnaty (Pfizer): 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/COVIDOnePageFS-12-16-2021.pdf
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0104-Pfizer-Booster.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0105-Booster-Shot.html


 

 

• Como dosis de refuerzo en individuos de 12 a 17 años 

• Como dosis de refuerzo 5 meses después de la vacunación primaria, para individuos de 12 años 
o más 

• Como tercera dosis primaria adicional para niños de 5 a 11 años de edad con inmunodeficiencia 
moderada o grave, 28 días después de su segunda dosis 

 
Las recomendaciones sólo se aplican a la vacuna de Pfizer, no a las vacunas de Moderna o Janssen 
(Johnson & Johnson). 
 
Las vacunas siguen estando ampliamente disponibles en todo el Condado de Orange para visitas sin 
cita previa, para el mismo día y para futuras citas. Se alienta a las personas que aún no están 
vacunadas o reforzadas contra el COVID-19, o que son elegibles para una tercera dosis (debido a 
condiciones de inmunodeficiencia) a que visiten una farmacia local o un proveedor de servicios de 
salud, o que se dirijan en línea a Vaccines.gov, MyTurn.ca.gov u Othena.com, para programar una cita 
de vacunación. 
 
Para obtener más información sobre el COVID-19 y los recursos, incluidos los recuentos de casos, la 
vacunación y las pruebas en el Condado de Orange, visite ochealthinfo.com/covid. 
 

### 
 

 

Tin Tức Cập Nhật Từ Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA): Xác Nhận 
Trường Hợp Tử Vong của Ấu Nhi Do COVID-19, Khuyến Cáo Các Biện Pháp Ngăn 
Ngừa vào lúc Các Trường Hợp Lây Nhiễm COVID-19 và phải vào Bệnh Viện Gia 
Tăng Cao Độ, Thông Báo Các Đề Nghị Mới Nhất Từ Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang 

(CDC) 
 

(Santa Ana, CA) – Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) đã xác nhận một trường hợp tử vong 
của ấu nhi liên quan đến COVID-19 tại Quận Cam. Trong tháng Mười Hai, một em bé dưới 5 tuổi đã 
thiệt mạng do biến chứng liên quan đến việc lây nhiễm COVID-19. 
 
Bác sĩ Clayton Chau, Giám Đốc Cơ Quan Y Tế Công Cộng kiêm Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam 
phát biểu: “ Chúng ta vừa mới mất đi một mạng sống trẻ quý báu vì con virus tai hại này; Đây là trường 
hợp tử vong ấu nhi thứ ba tại Quận Cam kể từ khi bắt đầu của đại dịch. Đây cũng là một sự nhắc nhở 
đau buồn là chúng ta phải tiếp tục làm đủ mọi phương thức có thể được để bảo vệ những người thân 
yêu của chúng ta, đặc biệt các em bé dưới 5 tuổi chưa có thể được chích ngừa.” 
 
Từ ngày 30 tháng Mười Hai đến ngày 5 tháng Giêng, trung bình bảy ngày tỷ lệ các trường hợp lây 
nhiễm vì COVID-19 tại Quận Cam đã nhảy vọt từ 25.5 lên đến 67.5 cho 100,000 người và trung bình 
con số lây nhiễm COVID-19 mỗi ngày gia tăng từ 822 lên đến 2,179. Tỷ lệ dương tính đồng thời cũng 
tăng từ 6.4 lên 16.2 %, phải vào bệnh viện tăng từ 453 lên 673, và phải chữa trị khẩn trương tại ICU 
tăng từ 89 lên 114 mỗi ngày. Đa số những người phải vào bệnh viện vì COVID-19 tiếp tục trong số 
những không chích ngừa lên đến 87%.” 
 
Bác sĩ Regina Chinsio-Kwong, Phó Ủy Viên Đặc Nhiệm Y tế Quận Cam phát biểu: “COVID-19 đã lây 
lan một cách nhanh chóng. Các trường hợp lây nhiễm và phải vào bệnh viện đã vượt lên một mức độ 
mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trong suốt mùa đại dịch. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo tất cả cư dân 
quận hạt và du khách nên áp dụng tất cả  các biện pháp phòng ngừa để làm giảm nguy cơ quý vị có thể 
bị bệnh và phải vào bệnh viện. Ngay cả chúng ta có thể chận đứng được sự lây nhiễm, vấn đề quan 

https://www.vaccines.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://othena.com/
https://occovid19.ochealthinfo.com/


 

 

trọng mà quý vị có thể làm được là phải chích ngừa hoàn toàn và chích ngừa mũi booster để tối đa hóa 
sự miễn nhiễm trong cơ thể để chống lại COVID-19 và làm giảm cơ hội chúng ta bị lây nhiễm trầm 
trọng.” 
 
Ngoài việc chích ngừa, các cư dân Quận Cam và du khách được khuyến khích nên thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa chống lại COVID-19: 
 
Nên đi xét nghiệm 24 giờ trước khi và 3-5 ngày sau khi tụ tập hay đi du lịch: 
 

• Bộ Xét Nghiệm COVID-19 tại gia, tự mình làm lấy và gởi đi hoàn toàn miễn phí cho những người 
sinh sống hay làm việc tại Quận Cam, và có thể yêu cầu qua trang mạng 
ochealthinfo.com/covidtest. 

• Một địa chỉ điện thư bắt buộc đính kèm cho bất cứ ai yêu cầu bộ xét nghiệm. 

• Mỗi bộ xét nghiệm đều được đính kèm nhãn chứng nhận được trả bưu phí gởi trở lại và kết quả 
được cung cấp trong vòng từ 24 -48 giờ đồng hồ ngay sau khi nhận được mẫu thử nghiệm. 

 
Những người không có triệu chứng, hay những người có triệu chứng nhẹ và ở mức độ thấp của bệnh 
nặng, không nên đến bệnh viện hay phòng cứu cấp khẩn trương để xin được xét nghiệm. Bệnh viện chỉ 
chú trọng đến những người bệnh và cần được chữa trị khẩn cấp. 
 
Các bộ xét nghiệm nhanh chóng hiện tại đang thiếu hụt trên toàn quốc, những người nào cần được xét 
nghiệm để có kết quả cấp thời nên liên lạc với các bác sĩ gia đình hay đến các dược phòng địa phương 
để có thể được xét nghiệm nhanh chóng. 
 
Việc bắt buộc phải đeo khẩu trang tại California được gia hạn đến ngày 15 tháng Hai: 
 

• Theo quy định của Bộ Y Tế Tiểu Bang California (CDPH). Việc đeo khẩu trang toàn bộ trong khu 
vực nội vi các cơ sở công tư trên toàn tiểu bang hiện nay được bắt buộc cho đến hết ngày 15 
tháng Hai, 2022 để làm chậm lại sự lây lan của COVID-19. 

• Để biết toàn bộ chỉ dẫn vể việc khẩu trang hiệu nghiệm cũng như chỉ dẫn làm thế nào để gia tăng 
việc đeo khẩu trang vừa vặn và bảo đảm, xin nhấn vào đây. 

• Cho những thắc mắc thường xuyên được nêu lên liên quan đến qui định bắt buộc phải đeo khẩu 
trang của Tiểu Bang, xin nhấn vào đây. 
 

Tuân Thủ các Đề Phòng An Toàn về COVID-19: 
 

• Giới hạn hay tránh các sự tụ tập đông đảo, đặc biệt là trong nhà 

• Xin giữ khoảng cách từ những người có thể chưa chích ngừa 

• Rửa tay và sử dụng thuốc sát trùng thường xuyên và kỹ lưỡng 

• Nên giữ thông thoáng bằng cách để hở cửa hay cửa sổ 

• Nên tự xét nghiệm thường xuyên các triệu chứng của COVID-19 và 

• Nên ở nhà nếu chúng ta nhuốm bệnh 
 

Các Chỉ Thị của Cal/OSHA ETS và Cơ Quan Y Té Công Cộng Quận Hạt được hiệu đính  
 
Cơ Quan Cal/OSHA đã ban hành các Tiêu Chuẩn Khẩn Trương Tạm Thời (ETS) được hiệu đính và sẽ 
có hiệu lực vào ngày 14 tháng Giêng, 2022. Các Tiêu Chuẩn Khẩn Trương Tạm Thời ETS bắt buộc các 
chủ nhân phải thực hiện một Chương Trình Ngăn Ngừa COVID-19 bằng văn bản để giải thích những 
bắt trắc về y tế và các tình trạng bất an toàn do COVID-19 gây ra. Những hiệu đính quan trọng bao gồm 
việc bắt buộc các cuộc điều tra về các trường hợp lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc, khẩu trang, xét 
nghiệm và đặc miễn, và việc trở lại làm việc. Muốn biết thêm chi tiết, xin nhấn vào đây. 

https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Face-Coverings-QA.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/COVIDOnePageFS-12-16-2021.pdf


 

 

 
Những Chỉ Thị và Đề Nghị Mạnh Mẽ của Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam được cập nhật để tuân 
hành với những chỉ dẫn liên quan đến việc cách ly và cô lập mới đây được ban hành bởi Cơ Quan Bài 
Dịch Liên Bang (CDC) và Bộ Y Tế Tiểu Bang California (CDPH). Muốn biết các Chỉ Thị sau cùng của Cơ 
Quan Y Tế Quận Hạt, xin nhấn vào đây. 
 
Những Đề Nghị Cho Việc Chích Ngừa Mũi Booster Pfizer và Những Mũi Chích Ngừa Thêm Đầu 
Tiên 
 
Váo ngày 4 Tháng Giêng và 5 tháng Giêng, Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang (CDC) đã ban hành những đề 
nghị sau đây về việc chích ngừa COVID-19 của hãng Comirnaty (Pfizer): 
 

• Mũi chích ngừa booster cho những cá nhân tuổi từ 12 -17 

• Mũi chích ngừa booster 5 tháng sau khi chích ngừa các mũi đầu tiên, cho các cá nhân từ 12 tuổi 
trở lên 

• Mũi chích ngừa thêm thứ ba cho các trẻ em có hệ thống miễn nhiễm từ bình thường cho đến có 
nguy cơ cao từ 5 đến 11 tuổi, 28 ngày sau khi đã chích mũi thứ hai 

 
Những đề nghị này chỉ áp dụng cho thuốc chích ngừa Pfizer, không phải thuốc chích ngừa của hãng 
Moderna hay Janssen (Johnson & Johnson). 
 
Việc chích ngừa được tiếp tục rộng rãi trên toàn Quận Cam cho những người đến chích , trong ngày 
không cần lấy hẹn, hay lấy hẹn trong tương lai. Những cá nhân nào chưa chích ngừa hay chích ngừa 
mũi booster để chống lại COVID-19, hay hợp lệ cho mũi thứ ba( vì tình trạng miễn nhiễm yếu) được 
khuyến khích đến các dược phòng địa phương hay các bác sĩ gia đình, hay vào trang mạng 
Vaccines.gov, MyTurn.ca.gov hay Othena.com, để lấy hẹn chích ngừa. 
 
Muốn biết thêm chi tiết về các thông tin liên quan đến COVID-19 và tài nguyên, bao gồm các trường hợp 
lây nhiễm, chích ngừa và xét nghiệm tại Quận Cam, xin vào ochealthinfo.com/covid. 
 

### 

https://occovid19.ochealthinfo.com/article/oc-health-officers-orders-recommendations
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0104-Pfizer-Booster.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0105-Booster-Shot.html
https://www.vaccines.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://othena.com/
https://occovid19.ochealthinfo.com/

