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SỞ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH NEBRASKA  
Lệnh cho các Biện pháp Y tế được Chỉ đạo 2021-001 

Theo thống kê Neb. Rev. §§ 71-502 và 81-601 và Tiêu đề 173 Neb. Admin. Code Ch. 6 Sở 
Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Nebraska ("Sở") có thể sử dụng thẩm quyền của mình để ra lệnh 
cho các Biện pháp Y tế được Chỉ đạo cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền 
nhiễm, bệnh tật hoặc ngộ độc. Mục tiêu của lệnh này là giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong; đảm 
bảo đủ công suất bệnh viện để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cộng đồng; bảo vệ nhân viên chăm 
sóc sức khỏe và duy trì hoạt động của hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

Sau khi xem xét thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh ("CDC") của 
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, các sở y tế công cộng địa phương, các nhà cung cấp 
dịch vụ điều trị chăm sóc sức khỏe và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng như các cơ quan thực 
thi pháp luật, an ninh và y tế công cộng khác; tham khảo ý kiến của cán bộ y tế và kiểm soát 
bệnh truyền nhiễm của Sở; và sau khi xem xét các chỉ thị và hướng dẫn của CDC và các cơ 
quan y tế công cộng khác, Giám đốc nhận thấy như sau: 

 

Sức khỏe của người dân toàn bang hoặc bất kỳ địa phương nào bị đe dọa hoặc tiếp 
xúc với bệnh truyền nhiễm hoặc dịch bệnh, bệnh tật hoặc ngộ độc. 

Một thành viên hoặc các thành viên của công chúng đã tiếp xúc với bệnh truyền 
nhiễm hoặc dịch bệnh, bệnh tật hoặc ngộ độc. 

Sự phơi nhiễm đó có nguy cơ gây tử vong hoặc tàn tật nghiêm trọng lâu dài cho bất 
kỳ người nào; sự phơi nhiễm trên diện rộng và có nguy cơ gây hại đáng kể cho những 
người trong cộng đồng dân cư nói chung; có một nhóm dân số cụ thể dễ bị tổn thương 
hơn trước các mối đe dọa và do đó làm gia tăng nguy cơ; và mối đe dọa là từ một 
căn bệnh truyền nhiễm mới. 

Công suất hiện tại của bệnh viện và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe đang đạt gần 
đủ công suất và việc thực hiện ngay các Biện pháp Y tế được Chỉ đạo sau đây là cần 
thiết để duy trì đủ công suất bệnh viện và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe nhằm 
đảm bảo có thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe cộng đồng. 

Công suất của bệnh viện và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe bao gồm giờ làm việc 
của nhân viên y tế và / hoặc vật tư y tế, chẳng hạn như thiết bị bảo vệ cá nhân, đang 
bị cạn kiệt bởi các cuộc phẫu thuật tự chọn và các quy trình tự chọn và sự thiếu hụt 
năng lực bệnh viện hoặc nguồn lực chăm sóc sức khỏe sẽ cản trở nỗ lực chăm sóc sức 
khỏe nhân sự và các cơ sở chăm sóc sức khỏe để điều trị cho những người cần điều 
trị không tự chọn hoặc các quy trình không tự chọn. 
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Việc chậm trễ trong việc áp dụng Biện pháp Y tế được Chỉ đạo có hiệu lực sẽ gây nguy 
hiểm đáng kể đến khả năng ngăn ngừa hoặc hạn chế việc lây truyền bệnh truyền nhiễm, 
bệnh tật hoặc ngộ độc hoặc gây ra những rủi ro không thể chấp nhận được cho bất kỳ 
người nào hoặc những người nào do suy giảm năng lực bệnh viện và tài nguyên sức 
khỏe chăm sóc. 

Các Biện pháp Y tế được Chỉ đạo sau đây đã được CDC và các cơ quan y tế công 
cộng tương tự khác xác định là có hiệu quả chống lại các mối đe dọa sức khỏe cộng 
đồng nhằm ngăn ngừa, hạn chế hoặc làm chậm sự lây lan của bệnh truyền nhiễm 
hoặc bệnh tật và duy trì năng lực bệnh viện và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe trên 
toàn tiểu bang. 

I. Dựa trên điều kiện ở các khu vực sau, các Biện pháp Y tế được Chỉ đạo sau đây 
được áp dụng cho các quận Adams, Antelope, Arthur, Banner, Blaine, Boone, Box 
Butte, Boyd, Brown, Buffalo, Burt, Butler, Cass, Cedar, Chase, Cherry, Cheyenne, 
Clay, Colfax, Cumming, Custer, Dakota, Dawes, Dawson, Deuel, Dixon, Dodge, 
Douglas, Dundy, Fillmore, Franklin, Frontier, Furnas, Gage, Garden, Garfield, 
Gosper, Grant, Greeley, Hall, Hamilton, Harlan, Hayes, Hitchcock, Holt, Hooker, 
Howard, Jefferson, Johnson, Kearney, Keith, Keya Paha, Kimball, Knox, Lancaster, 
Lincoln, Logan, Loup, Madison, McPherson, Merrick, Morrill, Nance, Nemaha, 
Nuckolls, Otoe, Pawnee, Perkins, Phelps, Pierce, Platte, Polk, Red Willow, 
Richardson, Rock, Saline, Sarpy, Saunders, Scotts Bluff, Seward, Sheridan, 
Sherman, Sioux, Stanton, Thayer, Thomas, Thurston, Valley, Washington, Wayne, 
Webster, Wheeler, và York counties, có hiệu lực từ 12:01 sáng, ngày 30 tháng 8 năm 
2021 và tiếp tục đến 11:59 tối, ngày 30 tháng 9 năm 2021; trừ khi được thay mới, gia 
hạn hoặc chấm dứt theo lệnh tiếp theo, tất cả những người ở tất cả (các) quận nói trên 
phải tuân thủ: 

1. Theo đó, phẫu thuật tự chọn và các quy trình tự chọn bị hạn chế đối với 
tất cả các Bệnh viện Chăm sóc Cấp tính, Bệnh viện Chăm sóc Khẩn 
cấp và Bệnh viện Trẻ em. Tất cả các ca phẫu thuật Hạng D & E nội trú 
phải được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Lệnh này có nghĩa là 
một cuộc phẫu thuật hoặc quy trình được lên lịch trước mà nó không 
liên quan đến trường hợp khẩn cấp y tế. Các phẫu thuật hoặc thủ thuật 
phải được thực hiện để bảo toàn tính mạng hoặc sức khỏe thể chất của 
bệnh nhân, nhưng không cần thực hiện ngay lập tức, được phép tùy 
theo từng trường hợp cụ thể của nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

Lệnh này sẽ có hiệu lực không lâu hơn mức cần thiết để đảm bảo rằng công suất bệnh 
viện và các nguồn lực chăm sóc sức khỏe đủ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cộng đồng 
và các cá nhân hoặc nhóm bị ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm, bệnh tật hoặc ngộ 
độc không còn là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng. 

Việc không tuân thủ Lệnh này sẽ dẫn đến việc thực thi các hành động pháp lý bằng 
các biện pháp dân sự và / hoặc hình sự. 
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Trong trường hợp không tuân thủ các điều khoản của Lệnh này, cơ quan thực thi 
pháp luật và các nhân viên khác của Sở Y tế Công cộng Thành phố và Địa phương 
sẽ được yêu cầu hỗ trợ Sở trong việc thực thi Lệnh, theo 173 NAC 6 và NEB. REV. 
THỐNG KÊ. § 71-502. 

Bất kỳ người nào bắt buộc phải tuân theo Lệnh này đều có thể yêu cầu một phiên 
điều trần vụ việc tranh chấp để phản đối tính hợp lệ của Lệnh. Bạn có thể yêu cầu 
Văn phòng Điều trần DHHS qua fax theo số 402-742-2376 hoặc yêu cầu qua điện 
thoại 402-471-7237. 

Theo yêu cầu, Sở sẽ lên lịch một buổi điều trần được tổ chức càng sớm càng tốt trong 
tình huống hợp lý. Trừ khi có yêu cầu khác, phiên điều trần sẽ được lên lịch không 
sớm hơn ba ngày sau khi Sở nhận được yêu cầu. Phiên điều trần sẽ được tiến hành 
theo các quy tắc hành nghề và thủ tục của Sở được thông qua theo Đạo luật Thủ tục 
Hành chính. 

Các bên tham gia phiên điều trần sẽ được giới hạn trong Sở và bên yêu cầu trừ khi 
một hoặc nhiều người bổ sung đã yêu cầu các phiên điều trần vụ việc tranh cãi về 
các vấn đề cơ bản giống hệt nhau; lợi ích của kinh tế hành chính đòi hỏi các vấn đề 
phải được hợp nhất; và không bên nào bị ảnh hưởng bởi việc hợp nhất, trong trường 
hợp đó, thông báo về việc hợp nhất sẽ được đưa ra. 

Một bên có thể được đại diện bởi luật sư với chi phí riêng của họ, hoặc có thể tự đại 
diện nếu là một thể nhân. 

Thông báo trước hợp lý về thời gian và địa điểm cho buổi điều trần sẽ được đưa ra. 
Phiên điều trần có thể được tiến hành toàn bộ hoặc một phần qua điện thoại. 

Mục đích của buổi điều trần là để xác định xem các cơ sở thực tế cho Lệnh có tồn tại 
hay không và tính hợp lý của các biện pháp đã ra lệnh. Giám đốc có thể khẳng định, 
hủy bỏ hoặc sửa đổi Lệnh bằng Văn bản Xác nhận các Sự việc, Kết luận về Pháp 
luật, và Lệnh được ban hành hợp lý càng sớm càng tốt sau phiên điều trần. 

 

 

 
 
 


