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Danh Sách Theo Dõi Phản Ứng Nhanh COVID-19, dữ liệu phản ứng
nhanh khác hiện được đăng tải bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt
Với nỗ lực cung cấp dữ liệu sức khỏe cộng đồng quan trọng cho nhiều người dân New Mexico hơn, Sở
Môi Trường New Mexico (NMED) hiện đang đăng tải Danh Sách Theo Dõi Phản Ứng Nhanh COVID-19
và các dữ liệu phản ứng nhanh khác trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Bằng cách truy cập www.env.nm.gov/rapid-response-data/, công chúng có thể xem Danh Sách Theo Dõi,
bao gồm các cơ sở đã có từ hai phản ứng nhanh trở lên trong 14 ngày qua; các cơ sở đã được tiểu bang
yêu cầu bắt buộc tạm thời đóng cửa sau khi có từ bốn phản ứng nhanh trở lên trong 14 ngày qua; và các
dữ liệu khác do Sở Môi Trường thu thập và duy trì.
“Người dân New Mexico nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt hiện có quyền truy cập bình đẳng vào dữ
liệu phản ứng nhanh của chúng tôi,” Thư Ký Nội Các NMED James Kenney cho biết. “Chúng tôi muốn
trao quyền cho mọi người dân New Mexico với các công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách
sử dụng dữ liệu môi trường và sức khỏe công cộng của chúng tôi.”
Danh Sách Theo Dõi và dữ liệu phản ứng nhanh khác cũng hỗ trợ Cục An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp
của NMED và các cơ quan quản lý của tiểu bang và địa phương khác trong việc đánh giá xem các tổ chức có
tuân thủ các sắc lệnh y tế công cộng của tiểu bang và Thực Hành An Toàn COVID hay không.
###
NMED không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác hoặc giới tính trong việc quản lý các
chương trình hoặc hoạt động của mình, theo yêu cầu của luật và quy định hiện hành. NMED chịu trách nhiệm điều phối các nỗ lực tuân thủ và
tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến các yêu cầu về không phân biệt đối xử theo 40 C.F.R. Phần 5 và 7, bao gồm Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền
năm 1964, đã được tu chính; Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973; Đạo Luật Phân Biệt Tuổi Tác năm 1975, Tiêu Đề IX của Tu Chánh Án
Giáo Dục năm 1972 và Mục 13 của Tu Chính Đạo Luật Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước của Liên Bang năm 1972. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về
thông báo này hoặc bất kỳ chương trình, chính sách hoặc thủ tục về không phân biệt đối xử nào của NMED, quý vị có thể liên hệ:
Kathryn Becker, Điều Phối Viên Không Phân Biệt Đối Xử | NMED | 1190 St. Francis Dr., Suite N4050 | P.O. Box 5469 | Santa Fe, NM 87502
(505) 827-2855 hoặc nd.coordinator@state.nm.us
Nếu quý vị tin rằng quý vị đã bị phân biệt đối xử liên quan đến một chương trình hoặc hoạt động của NMED, quý vị có thể liên hệ với Điều Phối
Viên Không Phân Biệt Đối Xử.
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