
CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG NGƯỜI CAO TUỔI OC 
Dịch vụ cập nhật do COVID-19 (coronavirus) 

Tiếp Tục Dịch Vụ Thiết Yếu Cho Người Cao Tuổi 
1) Tôi có thể tiếp tục nhận thực phẩm bằng cách nào khi trung tâm người cao tuổi của tôi đóng 

cửa? Và, do tôi dự định ở nhà, thực phẩm có thể được giao đến nhà tôi không?  
 Các bữa ăn tổng hợp được cung cấp tại các trung tâm người cao tuổi trong toàn Quận Orange sẽ được 

chuyển đổi thành bữa ăn mang về nhà. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có thể nhận bữa ăn mang về 
nhà từ trung tâm người cao tuổi tại địa phương của họ. Hãy kiểm tra với những tổ chức được liệt kê 
bên dưới để biết thông tin cập nhật về những địa điểm gần bạn.  

 Nếu người cao tuổi hiện là khách hàng của chương trình bữa trưa tổng hợp tại trung tâm người cao 
tuổi và cần thực phẩm được giao đến nhà, họ có thể yêu cầu việc này thông qua những tổ chức được 
liệt kê bên dưới 
 

Các thành phố ở Quận Bắc/Trung: MEALS ON WHEELS ORANGE COUNTY 
714-220-0224 www.mealsonwheelsoc.org 

 
Thành phố Irvine:     LAKEVIEW SENIOR CENTER 

949-724-6900  www.cityofirvine.org 
 

Các thành phố ở Quận Nam:  AGEWELL SENIOR SERVICES 
949-855-8033  www.agewellseniorservices.org 

 
2) Điều gì sẽ xảy ra với bữa ăn được giao đến nhà của tôi (HDM)? 
 HDM sẽ tiếp tục như bình thường. Tài xế HDM đã được đào tạo để duy trì khoảng cách an toàn và  

sẽ áp dụng các hoạt động khử trùng hợp lý nếu những người già yếu cần hỗ trợ mang bữa ăn vào 
trong nhà. 
 

CHÚNG TÔI ĐÃ SẮP XẾP ĐỂ BẢO ĐẢM TẤT CẢ NGƯỜI CAO TUỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
TIẾP TỤC ĐƯỢC TIẾP CẬN THỰC PHẨM 

 
Cụ thể, Văn phòng Người cao tuổi: 

 
 Đã thực hiện các kế hoạch dự phòng để chuyển đổi những bữa trưa nóng sốt được phục vụ tại trung 

tâm người cao tuổi theo nhóm thành bữa ăn đông lạnh mang về nhà. 
 Thực hiện kế hoạch để giao bữa ăn về nhà của người cao tuổi nếu họ không thể hay không sẵn sàng 

đến lấy tại trung tâm người cao tuổi. 
 Thực hiện quy trình cho phép người đại diện của người cao tuổi đến nhận bữa ăn mang về nhà ở 

trung tâm người cao tuổi. 
 Bảo đảm các bữa ăn được giao về nhà sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Việc giao thực phẩm sẽ diễn 

ra ít thường xuyên hơn và có đủ thực phẩm cho vài ngày. 
 Những tài xế được xác nhận đã được đào tạo để giao thực phẩm với khoảng cách an toàn và được 

phát găng tay để đeo nếu người cao tuổi cần họ mang thực phẩm vào trong nhà. 
 

Bạn có câu hỏi nào khác? Vui lòng gọi Trung Tâm Cuộc Gọi Hỗ Trợ và Thông  
Tin của chúng tôi: 1-800-510-2020. 


