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OC Health Care Agency Urges Preventative Measures as COVID-19 Cases and 
Hospitalizations Continue to Rise, Updates on Testing and Booster Timing 

 

(Santa Ana, CA) – With COVID-19 cases and hospitalizations surging in Orange County, the OC Health 
Agency strongly urges residents and visitors to strictly follow proper masking, proper hand-hygiene, 
physical distancing, and other non-medical preventative measures to minimize further spread of this 
highly transmissible variant.   
 
Between January 6 and January 12, the seven-day average COVID-19 case rate in Orange County 
jumped from 94 to 183 per 100,000 people and the average number of daily COVID-19 cases rose from 
3,031 to 5,896. The positivity rate also increased from 19.1 to 25.8 percent, hospitalizations from 724 to 
1,071, and ICU admissions from 107 to 154 per day.  
 
“With the highly transmissible Omicron variant causing widespread infection around the world and 
locally, it is apparent that adding additional layers of protection to prevent transmission is more important 
now than ever,” says Dr. Regina Chinsio-Kwong, Deputy County Health Officer. “Recent studies 
continue to show that getting vaccinated significantly minimizes the chances of having a severe illness, 
getting hospitalized or dying from Omicron. Vaccination also helps reduce the strain on our health 
system. The majority of hospitalizations at this time continues to be among the unvaccinated at 86%. We 
urge everyone to be vigilant about protecting one another by taking preventive steps to avoid further 
transmission.” 
 
During the current surge, Orange County residents and visitors are advised to: 
 

• Get fully vaccinated and boosted to maximize your immunity against COVID-19  

• Wear a well-fitting mask as an added layer of protection against viruses which can spread through 
respiratory droplets. The State’s indoor masking mandate for everyone regardless of vaccination 
status has been extended until February 15, 2022 

• Keep a safe distance from others outside of your household, to avoid close contact with people 
who may be unvaccinated or asymptomatic 

• If you recently attended a high risk event, traveled, or came into close contact with someone who 
has COVID-19, self-monitor for symptoms and get tested 

• If you are sick, stay home, follow isolation guidance and get tested 
 

Updates on COVID-19 Testing 
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In an effort to increase access to free COVID-19 testing, the Department of Health and Human Services 
(HHS) announced that beginning January 15, 2022, individuals covered by private health insurance or 
group health plan will be able to purchase over-the-counter, at-home COVID-19 tests approved by the 
U.S. Food and Drug Administration and have those costs covered by their plan or insurance. For more 
information, click here. 
 
Testing shortages and supply chain issues are continuing across the U.S. People recently exposed to 
COVID-19, or have mild symptoms, are advised to follow the State’s isolation and quarantine guidance, 
and to be patient in searching for testing options. You can locate nearby testing services through the 
State’s website at covid19.ca.gov/get-tested. 
 
Self-collection, at-home COVID-19 Test Kits continue to be available at no cost to people who work or 
live in Orange County, and can be ordered online at ochealthinfo.com/covidtest. Due to the increased 
demand for COVID-19 testing, however, requestors are encouraged to be patient as test kits may be 
delayed beyond the usual processing time. 
 
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. 
 
As testing shortages continue throughout the U.S., reports are surfacing about pop-up testing operations 
that may be unlicensed and out to scam people. Asking what laboratory they are sending to or 
requesting to see their healthcare credential will be helpful as most tests require a licensed professional 
to gather specimens. Legitimate testing sites will NOT ask for social security numbers or other data 
designed to collect your personal information.  
 
Fraud related to COVID-19 can be reported to the HHS Office of Inspector General by calling 800-HHS-
TIPS (800-447-8477) or online at oig.hhs.gov/fraud/report-fraud. 
 
CDC Recommends Moderna Booster at 5 Months 
 
On January 7, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) extended the recommendation for 
shortening the interval between the primary vaccination and booster dose for the Moderna vaccine to 5 
months. People who initially received an mRNA vaccine (Comirnaty/Pfizer or Moderna) can now receive 
a booster dose of an mRNA vaccine 5 months after completing their primary series. 
 
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. 
 

### 
 

 

La Agencia del Cuidados de la Salud del Condado de Orange Insta a Tomar 
Medidas Preventivas ante el Aumento de los Casos de COVID-19 y de las 

Hospitalizaciones, y Actualiza el Calendario de Pruebas y Dosis de Refuerzo 
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(Santa Ana, CA) – Con el aumento de los casos y las hospitalizaciones por COVID-19 en el Condado 
de Orange, la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange urge a los residentes y 
visitantes a seguir estrictamente el uso de mascarillas, la higiene de manos adecuada, el 
distanciamiento físico y otras medidas preventivas no médicas para minimizar la propagación de esta 
variante altamente transmisible.   
 
Entre el 6 y el 12 de enero, la tasa media de casos de COVID-19 en siete días en el Condado de 
Orange pasó de 94 a 183 por cada 100,000 personas y el número medio de casos diarios de COVID-19 
aumentó de 3,031 a 5,896. La tasa de positividad también aumentó del 19.1 al 25.8%, las 
hospitalizaciones de 724 a 1,071 y los ingresos en la UCI de 107 a 154 por día. 
 
"Con la variante de Omicron, altamente transmisible, que está causando una infección generalizada en 
todo el mundo y a nivel local, es evidente que añadir capas adicionales de protección para prevenir la 
transmisión es más importante ahora que nunca", dice la Dra. Regina Chinsio-Kwong, Funcionaria 
Adjunta de Salud del Condado. "Estudios recientes siguen demostrando que vacunarse minimiza 
significativamente las posibilidades de padecer una enfermedad grave, ser hospitalizado o morir a causa 
de Omicron. La vacunación también ayuda a reducir la presión sobre nuestro sistema de salud. La 
mayoría de las hospitalizaciones en este momento sigue siendo entre las personas no vacunadas, con 
un 86%. Pedimos a todos que estén atentos para protegerse tomando medidas preventivas para evitar 
más contagios". 
 
Durante la actual oleada, se aconseja a los residentes y visitantes del Condado de Orange: 
 

• Vacúnese y refuerce su inmunidad contra el COVID-19  

• Utilice una mascarilla bien ajustada como capa de protección adicional contra los virus que 
pueden propagarse a través de las partículas respiratorias. El mandato de uso de mascarilla en 
interiores para todos, independientemente del estatus de vacunación, se ha ampliado hasta el 15 
de febrero de 2022 

• Mantenga una distancia segura de otras personas fuera de su hogar, para evitar el contacto 
cercano con personas que puedan estar no vacunadas o asintomáticas 

• Si ha asistido recientemente a un evento de alto riesgo, ha viajado o ha estado en contacto 
estrecho con alguien que tiene COVID-19, vigile los síntomas y hágase la prueba 

• Si está enfermo, quédese en casa, siga las instrucciones de aislamiento y hágase la prueba 
 
Actualización de las Pruebas de COVID-19 
 
En un esfuerzo por aumentar el acceso a las pruebas gratuitas de COVID-19, el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS) anunció que a partir del 15 de enero de 2022, las personas cubiertas por un 
seguro de salud privado o un plan de salud de grupo podrán comprar pruebas de COVID-19 de venta 
libre y caseras, aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, y 
que esos costos sean cubiertos por su plan o seguro. Para más información, haga clic en aqui.  
 
La escasez de pruebas y los problemas de la cadena de suministro continúan en todos los EE.UU. Se 
aconseja a las personas recientemente expuestas al COVID-19, o que tienen síntomas leves, que sigan 
las directrices de aislamiento y cuarentena del Estado, y que sean pacientes en la búsqueda de 
opciones de pruebas. Pueden localizar servicios de pruebas cercanos a través del sitio web del Estado 
en covid19.ca.gov/get-tested. 
 
Los kits de prueba casera de COVID-19 siguen estando disponibles sin costo alguno para las personas 
que trabajan o viven en el Condado de Orange, y se pueden pedir en línea en 
ochealthinfo.com/covidtest. Sin embargo, debido al aumento de la demanda de pruebas de COVID-19, 
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se alienta a los solicitantes a ser pacientes, ya que los kits de pruebas pueden retrasarse más allá del 
tiempo de procesamiento habitual. 
 
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 urgencias para someterse a pruebas de 
detección. Los hospitales se centran en las personas que están enfermas y necesitan atención urgente. 
A medida que la escasez de pruebas continúa en los Estados Unidos, están surgiendo informes sobre 
operaciones improvisadas de pruebas  que pueden no tener licencia y estar destinadas a estafar a la 
gente. Preguntar a qué laboratorio están enviando o solicitar ver su credencial de atención médica será 
útil, ya que la mayoría de las pruebas requieren un profesional con licencia para recoger las muestras. 
Los sitios de pruebas legítimos NO pedirán números del seguro social ni otros datos diseñados para 
recopilar su información personal.   
 
El fraude relacionado con el COVID-19 puede denunciarse a la Oficina del Inspector General del HHS 
llamando al 800-HHS-TIPS (800-447-8477) o en línea oig.hhs.gov/fraud/report-fraud. 
 
Los CDC Recomiendan el Refuerzo de Moderna a los 5 Meses 
 
El 7 de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) ampliaron la recomendación de acortar el intervalo entre la vacunación primaria y la dosis de 
refuerzo de la vacuna Moderna a 5 meses. Las personas que inicialmente recibieron una vacuna de 
ARNm (Comirnaty/Pfizer o Moderna) ahora pueden recibir una dosis de refuerzo de una vacuna de 
ARNm 5 meses después de completar su serie primaria. 
 
Las vacunas siguen estando ampliamente disponibles en todo el Condado de Orange con citas y sin cita 
previa, el mismo día y en el futuro. 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 y recursos sobre el COVID-19, incluidos los recuentos de casos, la 
vacunación y las pruebas en el Condado de Orange, visite ochealthinfo.com/covid. 
 

### 
 

 

  Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam Khuyến Cáo Tuân Thủ Các Biện Pháp Ngăn 
Ngừa Trong Lúc Các Trường Hợp Lây Nhiễm COVID-19 và vào Bệnh Viện Tiếp Tục 
Gia Tăng, Cập Nhật Hóa tại Quận Cam Thời Gian Xét Nghiệm và Chích Mũi Booster 
 

(Santa Ana, CA) – Với các trường hợp lây nhiễm COVID-19 và phải vào bệnh viện gia tăng tại Quận 
Cam, Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam mạnh mẽ  khuyến cáo  các cư dân và du khách nên tuân 
thủ nghiêm ghặt các biện pháp đeo khẩu trang thích hợp, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách xã 
hội, và các biện pháp ngăn ngừa không thuộc y tế để giảm thiểu sự lây lan của biến thể rất hay lây này. 
 
Từ ngày 6 tháng Giêng cho đến ngày 12 tháng Giêng, trung bình bảy ngày các trường hợp lây nhiễm 
COVID-19 tại Quận Cam tăng vọt từ 94 lên 183 cho 100,000 người và con số trung bình mỗi ngày các 
trường hợp lây nhiễm COVID-19 gia tăng từ 3,031 lên 5,896. Tỷ lệ dương tính cũng tăng từ 19.1 lên 
25.8%, phải vào bệnh viện tăng từ 724 lên 1,071,  và phải vào khẩn trương ICU từ 107 lên 154 mỗi 
ngày. 
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Bác Sĩ Regina Chinsio-Kwong, Phó Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam phát biểu: “ Với tình trạng 
biến thể Omicron dễ lây đến cao độ và lan tràn trên khắp thế giới và tại địa phương, vì thế việc tạo thêm 
một tầng lớp phòng bị rất quan trọng hơn bao giờ hết. Những nghiên cứu mới đây tiếp tục cho thấy việc 
chích ngừa làm giảm thiểu những cơ hội bị nhuốm bệnh nặng, phải vào bệnh viện hay tử vong vì 
Omicron. Việc chích ngừa cũng làm giảm đi áp lực cho hệ thống y tế. Đa số phải vào bệnh viện vào thời 
điểm này tiếp tục là thành phần trong số những người chưa chích ngừa lên đến 86%. Chúng tôi kêu gọi 
mọi người nên cảnh giác để cùng nhau bảo vệ bằng cách thực hiện các giai đoạn phòng bị để tránh khỏi 
bị lây nhiễm nhiều hơn.’ 
 
Trong thời gian dịch đang bùng phát hiện nay, các cư dân và du khách của Quận Cam được khuyến 
cáo: 
 

• Hãy đi chích ngừa hoàn toàn và chích mũi booster để tối đa hóa hệ thống miễn nhiễm chống lại 
COVID-19 

• Mang khẩu trang thích hợp để tạo thêm một lớp bảo vệ chống lại con viruses có thể lây lan xuyên 
qua các giọt nước nhỏ trong đường hô hấp. Những quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong khu 
vực nội vi của Tiểu Bang cho tất cả mọi người bất kể tình trạng chích ngừa đã được kéo dài thêm 
cho đến ngày 15 tháng Hai, 2022 

• Giữ khoảng cách an toàn từ những người khác ngoài những người thân trong gia đình, tránh liên 
lạc gần gũi với những người có thể chưa chích ngừa hay không có các triệu chứng 

• Nếu quý vị gần đây đã tham dự các sinh hoạt có nguy cơ cao, đi du lịch, hay đến gần những 
người đã bị lây nhiễm COVID-19, tự mình kiểm soát các triệu chứng và đi xét nghiệm 

• Nếu quý vị nhuốm bịnh, xin ở nhà, tuân thủ các quy định cô lập và làm các xét nghiệm 
 

Cập Nhật các loại Xét Nghiệm COVID-19 
 
Trong nỗ lực gia tăng sự tiếp cận với xét nghiệm COVID-19 miễn phí, Bộ Y Tế Liên Bang (HHS) công bố 
bắt đầu từ ngày 15 tháng Giêng, 2022, những cá nhân có bảo hiểm sức khỏe cá nhân hay bảo hiểm sức 
khỏe theo nhóm có thể mua bộ xét nghiệm mà không cần toa bác sĩ, các bộ xét nghiệm COVID-19 tại 
gia được chấp thuận bởi Cơ Quan Kiểm Phẩm và Kiểm Dược Liên Bang và những chi phí này được bồi 
hoàn bởi chương trình hay bảo hiểm của họ. Muốn biết thêm chi tiết xin nhấn vào đây. 
 
Những sự thiếu hụt về bộ xét nghiệm và các vấn đề liên quan đến hệ thống cung cấp vẫn tiếp tục trên 
toàn thể Hoa Kỳ. Những người gần đây đã bị nhiễm COVID-19, hay có triệu chứng nhẹ, được khuyến 
cáo phải tuân thủ theo những quy định về việc cô lập hóa hay cách ly của Tiểu Bang, và xin hãy kiên 
nhẫn trong việc tìm kiếm các phương cách để được xét nghiệm. Quý Vị có thể tìm những dịch vụ xét 
nghiệm chung quanh nơi mình cư ngụ qua trang mạng của Tiểu Bang tại covid19.ca.gov/get-tested. 
 
Những bộ xét nghiệm COVID-19 tại gia và tự mình thu thập tiếp tục có sẵn hoàn toàn miễn phí cho 
những người làm việc hay sinh sống tại Quận Cam, và có thể đặt hàng qua mạng tại 
ochealthinfo.com/covidtest. Vì sự gia tăng nhu cầu trong vấn đề xét nghiệm COVID-19, tuy nhiên, những 
người yêu cầu được khuyến cáo nên kiên nhẫn vì sự chậm trể của các bộ xét nghiệm được tiến hành 
ngoài thời gian dự trù. 
 
Những người không có triệu chứng, hay những người có triệu chứng nhẹ và có nguy cơ thấp trong việc 
nhuốm bệnh nặng, không nên đến bệnh viện hay phòng cấp cứu để được xét nghiệm. Các bệnh viện chỉ 
chú trọng đến những người có bệnh thật sự và cần chữa trị khẩn trương. 
 
Trong tình trạng xét nghiệm tiếp tục thiếu hụt trên toàn thể Hoa Kỳ, những phúc trình về việc các chiến 
dịch xét nghiệm đã nẩy sinh và có thể không được chứng nhận để lường gạt mọi người. Phải hỏi phòng 
thí nghiệm nào, họ gởi các mẫu xét nghiệm đến hay yêu cầu xuất trình những chứng nhận giấy phép y 
tế của họ rất có ích lợi bởi vì hầu hết các việc xét nghiệm bắt buộc phải có văn bằng chuyên môn để 

https://www.hhs.gov/about/news/2022/01/10/biden-harris-administration-requires-insurance-companies-group-health-plans-to-cover-cost-at-home-covid-19-tests-increasing-access-free-tests.html
https://covid19.ca.gov/get-tested
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-testing


thâu nhận các mẫu xét nghiệm. Những nơi xét nghiệm hợp pháp sẽ KHÔNG đòi hỏi số an sinh xã hội 
hay những dữ kiện dùng để thâu thập các tin tức liên quan đến cá nhân của quý vị. 
 
Những mánh lới lường gạt liên quan đến COVID-19 có thể báo cáo cho văn phòng của Bộ Y Tế Liên 
Bang (HHS) hay văn Phòng Tổng Thanh Tra bằng cách gọi số 800-HHS-TIPS (800-447-8477) hay vào 
trang mạng oig.hhs.gov/fraud/report-fraud. 
 
CDC Đề Nghị Chích Mũi Booster của Hãng Moderna trong vòng 5 tháng 
 
Vào ngày 7 tháng Giêng, Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang (CDC) đã gia hạn đề nghị việc thu hẹp thời gian 
việc chích ngừa đầu tiên và mũi booster của hãng Moderna chỉ còn 5 tháng. Những người trước tiên đã 
chích ngừa mRNA của các hãng (Comirnaty/Pfizer hay Moderna) hiện tại có thể chích mũi booster loại 
mRNA 5 tháng sau khi hoàn tất các mũi chích ngừa trước đó. 
 
Chích ngừa vẫn tiếp tục có sẵn rộng lớn trên toàn Quận Cam mà không cần lấy hẹn, trong ngày hay lấy 
hẹn trong tương lai. Các cá nhân chưa chích ngừa hay chích mũi booster chống lại COVID-19, hay hợp 
lệ cho mũi thứ ba ( ì tình trạng miễn nhiễm yếu) được khuyến khích nên đến các dược phòng địa 
phương hay 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 các thông tin và tài nguyên về COVID-19, bao gồm con số các trường hợp lây 
nhiễm, chích ngừa và xét nghiệm tại Quận Cam, xin vào ochealthinfo.com/covid.   
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