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OC Health Care Agency Updates: State Updates Masking Guidance, CDC Updates 
COVID-19 Vaccine Recommendations 

 

(Santa Ana, CA) – In response to declining COVID-19 cases and hospitalizations across the state, the 
California Department of Public Health has issued updated COVID-19 guidance on masking.  
 
As of March 1, masks are no longer required for unvaccinated individuals, but are strongly recommended 
for all individuals in most indoor settings. Masks are still required for everyone in high transmission 
settings such as public transit, emergency shelters, health care settings, correctional facilities, homeless 
shelters and long-term care facilities. For K-12 schools and child care facilities, after March 11, masks 
will no longer be required but will be strongly recommended.  
 
“While the State’s mandate has changed, we support the strong recommendation for masking to 
continue in all indoor settings as a way to prevent COVID-19 from spreading to people who are at high 
risk of getting infected,” says Dr. Clayton Chau, OC Health Care Agency Director and County Health 
Officer. “We are in a time now where we all need to assess our own risk as well as the risk of the people 
around us. The most vulnerable members of our community still rely on us who are healthy to do what 
we can to help protect them. These include children who are not yet eligible for the vaccine, people who 
are immunocompromised or have chronic health conditions, and people who get sick easily.” 
 
For the State’s full guidance, click on the following link: Guidance for the Use of Face Masks 
 
CDC Issues Updated Vaccine Recommendations 
 
As the OC Health Care Agency (HCA) continues to focus on delivering COVID-19 vaccines and 
providing vaccine education to the most vulnerable and hard-to-reach communities, all Orange County 
residents are advised of the latest clinical considerations for vaccines issued by the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC).  
 
The CDC’s updates include the following:  
 

• An interval of up to 8 weeks between the first and second doses of mRNA vaccines 
(Pfizer/Comirnaty or Moderna/SpikeVax) may be preferable for some people ages 12 years and 
older, especially males ages 12-to-39-years-old who may be at higher risk for myocarditis.   

• The shorter intervals of 3 weeks (for Pfizer/Comirnaty) and 4 weeks (for Moderna/SpikeVax) 
between the first two doses continue to be recommended for people who are moderately or 
severely immunocompromised; adults ages 65 years and older; and others who need rapid 
protection due to increased concern about community transmission or risk of severe disease.   
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• Guidance on COVID-19 booster shots and additional doses for people who are moderately or 
severely immunocompromised and for people who received the Johnson & Johnson/Janssen 
vaccine   

• Recommendations for people who received passive antibody products for COVID-19 treatment on 
when they can get vaccinated  

• Vaccination guidance for people who received COVID-19 vaccines outside of the U.S.  
 
For more information about the CDC’s interim clinical considerations for COVID-19 vaccines, click on the 
following link: Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or 
Authorized in the United States 
 
Updates on COVID-19 in Orange County 
 
Between February 23 and March 1, the seven-day average COVID-19 case rate in Orange County 
decreased from 17 to 11 per 100,000 people, average number of daily COVID-19 cases from 552 to 356, 
and positivity rate from 4.5 to 3.7 percent. Hospitalizations have also continued to decline and are now at 
233, with ICU admissions at 35. The unvaccinated continue to make up the majority of people who are 
hospitalized. 
 
For updates on COVID-19 and other health topics impacting the Orange County community, residents 
are invited to watch the HCA’s new bi-weekly talk show, “Your Health Matters OC.” Episodes of “Your 
Health Matters OC” air every other Tuesday on the HCA’s Facebook and YouTube pages, with the next 
episode taking place on March 8. All episodes can be found here. Residents are invited to email 
questions to yourhealthmatters@ochca.com before and during the show.   
 
The first episode, which aired on February 22 and can be watched here, features the County Health 
Officers discussing key COVID-19 messages, future COVID-19 plans, vaccinations and more.   
 
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 OC: El Estado Actualiza 
la Guía del Uso de Mascarilla, los CDC Actualizan las Recomendaciones de la 

Vacuna contra el COVID-19 
 

(Santa Ana, CA) – En respuesta a la disminución de los casos de COVID-19 y de las hospitalizaciones 
en todo el estado, el Departamento de Salud Pública de California ha Emitido una guía actualizada 
sobre el uso de mascarillas.  
 
A partir del 1 de marzo, las mascarillas ya no son necesarias para las personas no vacunadas, pero se 
recomiendan firmemente para todas las personas en la mayoría de los lugares cerrados. Las 
mascarillas siguen siendo necesarias para todas las personas que se encuentren en lugares de alta 
transmisión, como el transporte público, los refugios de emergencia, los centros de atención sanitaria, 
los centros penitenciarios, los refugios para personas sin hogar y los centros de atención a largo plazo. 
A partir del 11 de marzo, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en las escuelas y guarderías, pero 
se recomiendan firmemente.    
 
"Aunque el mandato del Estado ha cambiado, apoyamos la firme recomendación de que el uso de 
mascarillas continúe en todos los lugares cerrados como forma de evitar que el COVID-19 se propague 
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a las personas que corren un alto riesgo de infectarse", afirma el Dr. Clayton Chau, Director de la 
Agencia del Cuidado de la Salud de OC y Funcionario de Salud del Condado. "Estamos en un momento 
en el que todos debemos evaluar nuestro propio riesgo, así como el de las personas que nos rodean. 
Los miembros más vulnerables de nuestra comunidad todavía dependen de nosotros que estamos 
sanos para hacer lo que podamos para ayudar a protegerlos. Entre ellos se encuentran los niños que 
aún no pueden vacunarse, las personas inmunodeficientes o con problemas de salud crónicos, y las 
personas que enferman con facilidad." 
 
Para ver la guía completa del Estado, haga clic en el siguiente enlace: Guía para el Uso de Mascarillas  
 
Los CDC Emiten Recomendaciones Actualizadas de Vacunación 
 
A medida que la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange (HCA por sus siglas en 
inglés) continúa concentrándose en la entrega de las vacunas contra el COVID-19 y en la educación 
sobre las vacunas a las comunidades más vulnerables y de difícil acceso, se informa a todos los 
residentes del Condado de Orange sobre las últimas consideraciones clínicas para las vacunas emitidas 
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).  
 
Las actualizaciones de los CDC incluyen lo siguiente: 
 

• Un intervalo de hasta 8 semanas entre la primera y la segunda dosis de las vacunas de ARNm 
(Pfizer/Comirnaty o Moderna/SpikeVax) puede ser preferible para algunas personas de 12 años o 
más, especialmente los varones de 12 a 39 años que pueden tener un mayor riesgo de 
miocarditis.  

• Los intervalos más cortos de 3 semanas (en el caso de Pfizer/Comirnaty) y de 4 semanas (en el 
caso de Moderna/SpikeVax) entre las dos primeras dosis se siguen recomendando para las 
personas moderada o gravemente inmunodeficientes; los adultos de 65 años o más; y otras 
personas que necesitan una protección rápida debido a una mayor preocupación por la 
transmisión en la comunidad o el riesgo de enfermedad grave.   

• Orientación sobre las dosis de refuerzo y las dosis adicionales de COVID-19 para las personas 
moderada o gravemente inmunodeficientes y para las personas que recibieron la vacuna de 
Johnson & Johnson/Janssen 

• Recomendaciones para las personas que recibieron productos de anticuerpos pasivos para el 
tratamiento del COVID-19 sobre cuándo pueden vacunarse 

• Orientación sobre la vacunación para las personas que recibieron la vacuna contra el COVID-19 
fuera de los EE.UU.  

 
Para obtener más información sobre las consideraciones clínicas provisionales de los CDC para las 
vacunas contra el COVID-19, haga clic en el siguiente enlace: Consideraciones clínicas provisionales 
para el uso de las vacunas contra el COVID-19 actualmente aprobadas o autorizadas en los Estados 
Unidos    
 
Actualizaciones de COVID-19 en el Condado de Orange 
 
Entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, la tasa media de casos de COVID-19 en siete días en el 
Condado de Orange disminuyó de 17 a 11 por cada 100,000 personas, el número medio de casos 
diarios de COVID-19 de 552 a 356, y la tasa de positividad del 4.5 al 3.7%. Las hospitalizaciones 
también han seguido disminuyendo y ahora son 233, con 35 ingresos en la UCI. Las personas no 
vacunadas siguen constituyendo la mayoría de las personas hospitalizadas. 
 
Para obtener información actualizada sobre el COVID-19 y otros temas de salud que afectan a la 
comunidad del Condado de Orange, se invita a los residentes a ver el nuevo programa de entrevistas 
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quincenal de la HCA, "Your Health Matters OC". Los episodios de "Your Health Matters OC" se emiten 
cada dos martes en las páginas de Facebook y YouTube de HCA y el próximo episodio tendrá lugar el 8 
de marzo. Todos los episodios se pueden encontrar aquí. Se invita a los residentes a enviar preguntas 
por correo electrónico a yourhealthmatters@ochca.com antes y durante el programa. 
 
El primer episodio, que se emitió el 22 de febrero y puede verse aquí, presenta a los Funcionarios de 
Salud del Condado discutiendo los mensajes clave de COVID-19, los planes futuros de COVID-19, las 
vacunas y más.   
 
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 của Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam: Cập Nhật Hóa Chỉ Dẫn 
Đeo Khẩu Trang của Tiểu Bang, Cập Nhật Hóa Những Đề Nghị Chích Ngừa COVID-

19 của Cơ Quan CDC 
 
(Santa Ana, CA) – Nhằm đáp ứng lại sự giảm thiểu các tình trạng lây nhiễm COVID-19 và phải vào 
bệnh viện trên toàn tiểu bang, Bộ Y Tế Tiểu Bang California đã công bố việc cập nhật hóa bản chỉ dẫn 
đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. 
 
Kể từ ngày 1 tháng Ba, những người chưa chích ngừa không bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng 
khuyến cáo một cách nghiêm chỉnh cho tất cả mọi cá nhân khi ở trong nội vi hầu hết mọi nơi. Khẩu trang 
vẫn phải bắt buộc đeo cho tất cả mọi người tại những nơi dễ bị lây nhiễm như các trạm giao thông công 
cộng, các trung tâm tạm trú khẩn trương, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, trung tâm cải huấn, trại tạm trú 
cho người vô gia cư, các trung tâm chăm sóc dài hạn. Đối với các trường học từ K-12 và các trung tâm 
chăm sóc trẻ em, sau ngày 11 tháng Ba,không bắt buộc phải đeo khẩu trang nhưng vẫn được đề nghị 
triệt để nên đeo khẩu trang. 
 
Bác Sỉ Clayton Chau, Giám Đốc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam kiêm Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế 
phát biểu: “Trong lúc những luật lệ của Tiểu Bang thay đổi, chúng tôi ủng hộ đề nghị triệt để nên đeo 
khẩu trang trong nội vi của mọi nơi là phương thức ngăn ngừa sự lây lan COVID-19 cho những người 
có nguy cơ bị lây nhiễm cao độ. Chúng ta hiện đang ở vào thời điểm cần phải lượng định những cơ 
nguy của chúng ta cũng như những nguy cơ của những người chung quanh chúng ta. Những người có 
nguy cơ bị lây nhiễm nhất trong cộng đồng chúng ta vẫn tùy thuộc vào chúng ta là những người khỏe 
mạnh và có thể làm những gì để giúp bảo vệ họ. Điều này bao gồm cho các trẻ em là thành phần chưa 
hợp lệ để chích ngừa, những người có hệ thống miễn nhiễm quá thấp hay có bệnh nền, và những người 
dễ bị bệnh một cách dễ dàng.” 
 
Muốn biết toàn bộ chỉ dẫn của Tiểu Bang, xin nhấn vào mạng nối: Chỉ Dẫn cho việc sử dụng Khẩu Trang 
 
Cập Nhật Hóa Những Đề Nghị Chích Ngừa COVID-19 Của Cơ Quan CDC 
 
Trong lúc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam tiếp tục tập trung vào việc chích ngừa COVID-19 và 
cung cấp những hướng dẫn lợi hai của việc chích ngừa cho thành phần cộng đồng có nguy cơ cao và 
khó vươn đến, tất cả cư dân Quận Cam đều được khuyến cáo của những sự kiện y học liên quan chích 
ngừa sau cùng công bố bởi Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang (CDC). 
 
Những cập nhật hóa của Cơ Quan CDC bao gồm những điều dưới đây: 
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• Một khoảng cách lên đến 8 tuần lễ giữa liều thuốc ngừa thứ nhất và nhì loại mRNA 
(Pfizer/Comirnaty hay Moderna/SpikeVax) có thể thích hợp cho một số người từ 12 tuổi trở lên, 
đặc biệt đàn ông từ 12 đến 39 tuổi và có thể có nguy cơ cao về bệnh viêm cơ tim (myocarditis). 

• Những khoảng cách ngắn hơn độ 3 tuần (cho Pfizer/Comirnaty) và độ 4 tuần (cho 
Moderna/SpikeVax) giữa hai liều thuốc đầu tiên tiếp tục được đề nghị cho những người có mức 
độ miễn nhiễm trung bình hay thấp; người lớn từ 65 tuổi trở lên, và những người khác cần sự bảo 
vệ nhanh chóng vì sự lưu tâm gia tăng sự lây lan trong cộng đồng và nguy cơ của dịch bệnh trầm 
trọng. 

• Chỉ dẫn về mũi chích ngừa booster COVID-19 và những mũi chích ngừa phụ trội cho những 
người có hệ thống miễn nhiễm trung bình hay quá thấp hay cho những người đã chích ngừa loại 
thuốc Johnson&Johnson/Janssen vaccine 

• Những đề nghị cho những người đã nhận những sản phẩm chống nhiễm thụ động (passive 
antibody) cho việc chữa trị COVID-19 ngay khi họ có thể được chích ngừa 

• Chỉ dẫn chích ngừa cho những người đã được chích ngừa COVID-19 ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ 
 
Muốn biết thêm chi tiết những lưu ý y học tạm thời về chích ngừa COVID-19 của Cơ Quan CDC, xin 
nhấn vào mạng nối: Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Currently Approved or 
Authorized in the United States 
 
Cập Nhật Hóa về Tình Trạng COVID-19 tại Quận Cam 
 
Từ ngày 23 tháng Hai đến ngày 1 tháng Ba, trung bình bảy ngày tỷ lệ các trường hợp lây nhiễm COVID-
19 tại Quận Cam giàm từ 17 xuống 11 cho 100,000 người, trung bình mỗi ngày các trường hợp lây 
nhiễm COVID-19 giảm từ 552 xuống 356, và tỷ lệ dương tính giảm từ 4.5 xuống 3.7. Phải vào bệnh viện 
cũng tiếp tục giảm và bây giờ ở mức 233, nằm chữa trị tại khu khẩn trương ICU là 35. Đa số những 
người phải vào bệnh viện là thành phần chưa chích ngừa. 
 
Để cập nhật hóa COVID-19 và những vấn đề liên quan đến y tế ảnh hưởng cộng đồng Quận Cam, các 
cư dân được mời tham dự vào xem chương trình hội thoại mới mỗi hai tuần của Cơ Quan HCA, “Your 
health Matters OC.” Chương trình “Your Health Matters OC” được trình chiếu mỗi thứ Ba cách tuần trên 
mạng Facebook và YouTube của Cơ Quan HCA, và chương trình sắp tới sẽ được đăng tải vào ngày 8 
tháng Ba. Tất cả các chương trình có thể tìm kiếm ở đây. Các cư dân được mời gởi điện thư thắc mắc 
tới yourhealthmatters@ochca.com trước và trong khi chương trình được phát. 
 
Chương trình đầu tiên, được phát vào ngày 22 tháng Hai và có thể được xem tại đây, trình chiếu các Ủy 
Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Hạt thảo luận về những thông điệp chính COVID-19, những kế hoạch 
COVID-19 tương lai, chích ngừa và nhiều vấn đề khác. 
 
Muốn biết thêm chi tiết về thông tin và tài nguyên về .COVID-19, bao gồm các trường hợp lây nhiễm, 
các địa điểm chích ngừa và xét nghiệm COVID-19, xin vào ochealthinfo.com/covid. 
 

### 
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