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Đồ bảo hộ của các chủ tiệm nail gốc Việt được vận chuyển tới các cơ sở y tế ở miền nam 

California. 

Nhiều chủ tiệm nail (làm móng) gốc Việt ở miền nam California đã “trả ơn” nước Mỹ bằng cách 

tặng hàng trăm nghìn đồ bảo hộ như khẩu trang và găng tay để giúp đỡ các nhân viên y tế chống 

virus Corona xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc, mà hiện đã làm 430 nghìn người nhiễm ở Hoa Kỳ. 

 

Nhân viên y tế Mỹ bên xác người tử vong vì virus Corona. 

Ông Ted Nguyễn, một trong những người đồng tổ chức chiến dịch quyên góp này, nói với VOA 

Việt Ngữ rằng nhóm của ông bắt đầu cuộc vận động vì thấy nhu cầu cấp thiết về vật dụng phòng hộ 

từ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế trên tuyến đầu của cuộc chiến chống COVID-19 ở tiểu bang nơi 

có nhiều người gốc Việt sinh sống. 

Ông nói thêm rằng nhóm của ông đã nhận được sự ủng hộ “rất là lớn” từ các chủ tiệm nail người 

Việt, vốn đang phải đóng cửa tiệm theo lệnh của chính quyền, dẫn tới thiếu nguồn thu nhập. 

“Trong một tuần thôi, các tiệm nail và những nhà cung cấp tặng 120 ngàn khẩu trang và 300 ngàn 

găng tay cho 25 bệnh viện và phòng khám y tế ở miền nam California”, ông Ted nói với VOA Việt 

Ngữ. 

https://www.voatiengviet.com/author/voa-vi%E1%BB%87t-ng%E1%BB%AF/jpy_q


 

Các nhân viên y tế tại một bệnh viện nhi ở quận Cam nhận đồ bảo hộ của người gốc Việt. 

Ngoài ra, ông Ted cho biết tiếp rằng các nhà hảo tâm cũng đã tặng 10 nghìn chai nước rửa tay diệt 

khuẩn cho các cơ sở y tế ở tiểu bang được coi là “thủ phủ của người tị nạn gốc Việt”. 

Viên chức của chính quyền quận Cam này nói với VOA Việt Ngữ rằng ông được cha mẹ đưa tới 

Mỹ định cư khi mới 5 tuổi và những vật dụng bảo hộ quyên góp được là “tấm lòng của những người 

tị nạn”. 

Ông Ted nói thêm: “Mình là con của người tị nạn qua đây hồi 30/4/1075 ở miền nam California. 

Mình là người Mỹ gốc Việt Nam bao giờ cũng có tấm lòng Việt Nam và mình vượt qua khó khăn 

để qua Mỹ nên giờ là thời gian để phải trả ơn người Mỹ vì họ có lòng bác ái để chấp nhận người tị 

nạn”. 

Là một người làm về truyền thông với các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, ông Ted cho 

biết rằng ông nhận thấy “tác động lớn” của COVID-19 đối với người gốc Việt, nhất là những doanh 

nghiệp nhỏ trong ngành dịch vụ như tiệm nail hay nhà hàng, vốn là thế mạnh của người Mỹ gốc 

Việt. 

Ông cho hay thêm rằng kể từ khi dịch bùng phát mạnh vài tuần trước ở California, các doanh 

nghiệp của người Việt phải đóng cửa theo lệnh được gọi là “ở yên trong nhà”, theo đó chỉ cho phép 

các hoạt động thiết yếu diễn ra, khiến họ “thực sự khó khăn và chật vật để sống còn”. 

Chính vì điều đó, ông Ted nói rằng "không lời nào" có thể bày tỏ được sự biết ơn đối với sự hậu 

thuẫn lớn của các chủ tiệm nail người gốc Việt dành cho các y, bác sĩ đang nỗ lực chống virus 

Corona. 

Ngoài việc quyên góp, ủng hộ các nhân viên y tế, ông Ted cho biết thêm rằng cộng đồng người Việt 

còn “an ủi nhau, chia sẻ thông tin để bảo vệ mình và gia đình cũng như cộng đồng” trước đại dịch 

COVID-19. 

Nhóm của ông Ted cũng sử dụng các thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh 

liên bang Mỹ và dịch ra tiếng Việt để giúp người gốc Việt thực hiện đúng về giãn cách xã hội nhằm 

ngăn chặn virus Corona lây lan. 

Theo thống kê của hãng tin Reuters, tính tới sáng ngày 9/4, có 431 nghìn người nhiễm COVID-19 ở 

Hoa Kỳ, và gần 15 nghìn ca tử vong. 

California, nơi có người gốc Việt cư ngụ nhiều nhất ở Mỹ, là một trong các tiểu bang chịu ảnh 

hưởng lớn của dịch bệnh với gần 20 nghìn ca bệnh. 


