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NẮM BẮT CƠ HỘINẮM BẮT CƠ HỘI
Chúng tôi cố gắng đem đến cho mọi người trong cộng đồng OC 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng với điều kiện nhận được 
trợ cấp Công Bằng từ Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh (Centers 
for Disease Control and Prevention Health). Sau đây là cách thức: 
1. Mở rộng các nguồn trợ giúp phòng ngừa hiện tại và/hoặc phát 

triển nguồn trợ giúp phòng ngừa mới cho nhóm cộng đồng không 
được phục vụ đầy đủ và không được đại diện

2. Xây dựng, tận dụng, và mở rộng công suất và cơ sở hạ tầng Cơ 
quan Chăm sóc Sức khỏe (HCA, Health Care Agency) của OC 
và các đối tác của họ

3. Tăng hoặc cải thiện thu thập dữ liệu, báo cáo và năng lực
4. Huy động các đối tác và cộng tác viên thúc đẩy sự công bằng 

về sức khỏe và giải quyết các yếu tố quyết định xã hội về sức 
khỏe (SDoH)

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNGCỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG
Equity in OC thu hút sự liên minh trong khu vực thông qua các hoạt 
động sau đây và cơ hội tài trợ công bằng.

Hoạt Động
• Lực Lượng Equity in OC
• Cộng Đồng Hành Động và Học Tập SDoH
• Tập Thể Công Bằng Sức Khỏe Dân Số

Cơ Hội Tài Trợ Công Bằng trong Cộng Đồng
• Các khoản trợ cấp tham gia cho các tổ chức cộng đồng
• Tiền thù lao tham gia cho thành viên cộng đồng (đối với cá nhân)
• Trợ cấp tập thể công bằng sức khỏe trong nhóm cộng đồng  

(API, Da Đen, LGBTQ+, người La tinh, Người khuyết tật, người 
cao tuổi)

• Trợ Cấp Thực Hiện Khu Vực Hành Động SDoH

TRƯỜNG HỢP CÔNG BẰNGTRƯỜNG HỢP CÔNG BẰNG

Giải quyết các bất bình đẳng về sức khỏe trong 
Quận Cam bằng cách cho phép thay đổi hệ thống.

Dịch bệnh COVID-19 đã để lộ những khoảng cách dai dẳng tại 
Quận Cam (OC) do những bất bình đẳng và chênh lệch cơ bản về 
sức khỏe.

• Gần 90% số ca tử vong do COVID-19 là người lớn từ 55 tuổi trở 
lên, mặc dù chiếm ~28% dân số OC

• Người La tinh chiếm tỷ lệ ca nhiễm cao nhất trong tất cả các 
nhóm sắc tộc/chủng tộc

• Trong những tháng đỉnh điểm của dịch bệnh, ở các khu vực phía 
bắc/miền trung của quận có số ca nhiễm bệnh và tử vong cao hơn 
được báo cáo.

Xác Định Vị Trí 
Sự Chênh Lệch
Bản Đồ Công Bằng 
OC đo mức độ tương đối 
về tiến bộ xã hội cho mỗi vùng 
thống kê trong quận. Việc xếp lớp 
trong các ca nhiễm COVID-19 ở Quận 
Cam cho thấy mật độ vi-rút cao ở những 
vùng phát triển xã hội thấp.

Ca nhiễm COVID-19    Chỉ Số Tiến Bộ Xã Hội THẤP CAO

Sơ Lược Quận Cam (Dữ liệu thống kê năm 2010)

3.2m
cư dân

8%
dưới mức nghèo khó

10%
không được bảo hiểm

35%
Người La tinh

21%
Người Châu Á

2%
Người Da Đen

Trong Cộng Đồng và Dựa 
Trên Thông Tin
Tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc hợp tác giữa các bên liên 
quan trong khu vực công cộng 
và tư nhân để đưa ra một 
hành động tập thể

Tham Gia Công Bằng
Tạo khả năng cho tất cả các bên 
liên quan, bao gồm các nhóm 
không truyền thống và các nhóm 
nhỏ tham gia

Giải quyết SDoH
Làm việc với cộng đồng để 
nhận biết và ưu tiên những 
phạm vi hành động SDoH 
quan trọng

Năng Lực Tập Thể 
Tạo năng lực trong toàn OC 
và các nhóm dân số chịu ảnh 
hưởng bởi những bất bình đẳng 
về sức khỏe

Công Bằng trong Nguyên Tắc Hướng Dẫn của OC
Cùng với các đối tác trong cộng đồng, HCA sẽ giới thiệu Sáng 
Kiến Công Bằng tại OC (Equity in OC) với những nguyên tắc 

hướng dẫn sau đây: HÃY THAM GIA HÃY THAM GIA 
PHONG TRÀO PHONG TRÀO 

CÔNG BẰNG TẠI CÔNG BẰNG TẠI 
QUẬN CAM!QUẬN CAM!

Để biết thông tin về cách tham gia, hãy liên lạc với Văn 
Phòng Sức Khỏe và Công Bằng Cộng Đồng HCA theo số   

OPHE@ochca.com.

Sáng kiến OC Health Care Agency


