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Hiện tại có rất nhiều thông tin về đại dịch COVID-19 được đăng trên truyền thông và chia sẻ trong cuộc 
sống mỗi ngày của chúng ta. 
 
Mặc dù tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát của vi-rút này là một tình trạng y tế khẩn 
cấp toàn cầu ngày 30 tháng 1, sự thờ ơ đối với đại dịch này trong nước đã làm mất đi nhiều thời gian quý 
báu, và hiện tại khả năng để xét nghiệm và biện pháp phòng ngừa còn rất là hạn chế. Trong khi đó, con số 
tử vong đã lên tới hàng ngàn ở Vũ Hán và khu vực xung quanh Hồ Bắc. Hiện tại tâm chấn của đại dịch đã 
dời sang Ý, nơi đang bị phong tỏa và hệ thống y tế của họ đang trong tình trạng quá tải. 
 
Nhiều chuyên gia suy đoán là rất có thể Mỹ sẽ theo chân của Ý, và chúng ta chỉ sau họ từ 1-2 tuần. Toàn 
bộ nước Mỹ có ít hơn 500 ca dương tính tuần trước, nhưng ngày hôm nay con số đó đã vượt qua 3,100 ở 
49 tiểu bang. Trường học và nhà hàng đang đóng của, chương trình ca nhạc, giải trí, và thể thao đã bị hủy 
bỏ và những bệnh viện đang chuẩn bị để ứng phó với số bệnh nhân sẽ tăng vọt sắp tới. Trong khi đó, khả 
năng xét nghiệm vẫn còn trong tình trạng thiếu sót và vẫn chưa có một hệ thống xét nghiệm rõ ràng để 
tìm ra triệu chứng ở những nơi dễ bị lây lan.  
 
Như đã được đăng trên tờ báo New York Times ngày hôm nay, thêm vào việc phải đối phó với sự khủng 
hoảng của bệnh dịch này, chúng ta còn phải đối mặt với một vấn đề khác đặc biệt đối với nước Mỹ đó là 
sự thiếu sót của một hệ thống trung ương để đưa ra chính sách y tế công cộng và ủy quyền. Tầm quan 
trọng về quyền cá nhân ở nước chúng ta và sự hạn chế quyền lực của chính phủ liên bang đồng nghĩa với 
việc là những quyết định quan trọng về sức khỏe cộng đồng sẻ chia ra tùy thuộc vào chính quyền của mỗi 
tiểu bang và mỗi địa phương. Đa số chúng ta đã có ít nhất một lần trải nghiệm với những quá trình cảm 
giác như là phản ứng, không có sắp đặt trước, và có khi là ngẫu nhiên. Vài tổ chức đã cố gắng đứng ra để 
lắp vào chỗ trống lãnh đạo, nhưng việc này không hề dễ dàng bởi ảnh hưởng của nhiều quan điểm khác 
nhau và tình trạng thay đổi nhanh chóng hiện tại.  
 
Tình trạng không rõ ràng này ngày càng gia tăng bởi nỗi sợ hãi và lo lắng của mọi người về con vi-rút. Và 
điều này đồng thời gia tăng những cảm giác bất lực, nghi ngờ, phẫn nộ và khiển trách. Như những ví dụ 
trước đây của SARS, Ebola, và MERS, chúng ta có thể thấy là đối với COVID-19 những bệnh truyền 
nhiễm này rất nhanh chóng trở thành lý do cho việc phân biệt chủng tộc, hậu quả là nhiều người vô tội từ 
dân tộc thiểu số đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt, và bị tấn công bằng lời nói và cả thể xác. Mạng lưới xã 
hội cũng góp phần vào sự tuyên truyền của những thông tin không chính xác và gây thêm phẫn nộ từ 
những “mồi cho nhấp chuột”, đổ thêm dầu vào việc kỳ thị và phân biệt chủng tộc làm tồi tệ thêm một tình 
hình rất đáng sợ.  
 



Trung tâm của chúng tôi tin rằng liều thuốc để điều trị nỗi sợ hãi là sự hiểu biết, và chúng ta có thể làm 
theo những phương pháp dựa trên bằng chứng để giáo dục, phòng ngừa, và kết nối cộng đồng. Dựa trên 
tinh thần đó, chúng tôi đã xem xét và tạo ra danh sách dưới đây để hỗ trợ cho quý vị và cộng đồng. Trong 
đó có: thông tin đáng tin cậy để hiểu thêm về COVID-19, bài viết chỉ dẫn cách để nói chuyện với các bạn 
trẻ về con vi-rút này; phương pháp để quản lý sự lo âu; thông tin trong nhiều thứ tiếng và thay đổi tùy 
theo nhóm văn hóa khác nhau; thông tin đa phương tiện cho những bạn trẻ và người lớn; thông tin về 
trường học và sự chuyển đổi cách giảng dạy và làm việc trực tuyến để giúp đỡ học sinh với nền tảng đa 
dạng; ngoài ra còn có các tài liệu liên quan tới việc kỳ thị, phân biệt chủng tộc cùng với ví dụ có thể giúp 
đỡ cho các tổ chức cách ứng xử. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên trang này trong thời gian 
tiếp theo, xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi.  
 

Thêm vào đó, trung tâm của chúng tôi biết rằng khoảng thời gian này tạo ra một thách thức đặc 
biệt đối với học sinh. Trường học có một vai trò rất quan trọng để đáp ứng đó là chỉ đạo vào hỗ trợ, nhưng 
họ cũng phải chịu đựng nhiều áp lực để đưa ra những quyết định trong khi không có thông tin đầy đủ. Đại 
dịch này đặt ra những thách thức về hậu cần và thúc đẩy sự bắt đầu của một kỷ niên mới cho ngành giáo 
dục dựa trên công nghệ thông tin và nền tảng học trực tuyến. Những học sinh với gia đình có thu nhập 
thấp và du học sinh là những thành phần sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong tình trạng thay đổi này.  Những 
du học sinh ngoài ra còn phải chịu đựng “khủng hoảng gấp đôi,” khi họ phải nhìn thấy người thân của 
mình ở Châu Á đấu tranh với sự bắt đầu của trận dịch, và rồi bây giờ bản thân của họ phải trải nghiệm 
cuộc sống đó một lần nữa khi nước Mỹ vùng vẫy với đại dịch và thiếu sót cả chiến lược và nguồn cung 
cấp. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu cho trường học để họ có thể hỗ trợ học sinh qua khỏi 
thời gian khó khăn này.  
 

Tất cả chúng ta đều có một vai trò để ngăn chặn sự lây lan của corona vi-rút và “coronaracism-kỳ 
thị thời corona.” Chúng ta cần phải học hỏi và thực hành dựa theo biện pháp y tế công cộng dựa trên bằng 
chứng như là rửa tay, hạn chế tiếp xúc, không tụ tập ở nơi đông người, và tự cách ly khi có những triệu 
chứng. Ngoài ra, chúng ta cần cùng nhau “làm phẳng đường cong” và dự trữ dụng cụ y tế quý báo cho 
những ai cần nó nhất. Để tóm tắt lại Graham Medley, một giáo sư mô hình bệnh truyền nhiễm đã nói: hãy 
cư xử như bạn đã có bệnh. Đừng nghĩ về cách để thay đổi cách sống của mình để không bị bệnh; hãy nghĩ 
mình có thể thay đổi điều gì để không lây bệnh cho người khác. Thêm vào đó, chúng ta nên lên tiếng về 
những sự bất công và làm rõ là việc kỳ thị chủng tộc và định kiến về người nước khác không thể được 
chấp nhận trong cộng đồng này. 
 

Hiện tại có rất nhiều thông tin về đại dịch COVID-19 được đăng trên truyền thông và chia sẻ 
trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Nhưng tình trạng không nhất thiết phải như vậy. Và chúng tôi 
mong rằng với sự giúp đỡ của quý vị, tình trạng này sẽ thay đổi.  
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