Chỉ Thị Của Nhân Viên Y Tế Địa Phương Quận
King
Khẩu trang hiện tại được yêu cầu phải đeo tại bất
kỳ sự kiện ngoài trời nào có từ 500 người tham gia
trở lên.

Chỉ thị này d ành cho tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lê n đ ã đ ược
hoặc chưa đ ược tiê m chủng.

Hiện tại tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên cũng được
khuyến khích mạnh mẽ nên đeo khẩu trang – ngay
cả khi đã được hoặc chưa được tiêm chủng – tại bất
kỳ địa điểm ngoài trời nào mà những người sống
ngoài hộ gia đình
không thể cách nhau ít nhất 6 feet (2 mét).

d ưới 6 fe e t (2 m é t)

Tại sao lại có chỉ thị mới về việc đeo khẩu trang
ngoài trời?
• Quận King có mức độ lây lan cho COVID-19 ngày càng cao.
• Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đang bị căng thẳng vô
cùng.
• Biến thể Delta lây lan dễ dàng hơn và có liên quan đến nguy cơ
nhập viện cao hơn.
• Những người đã được tiêm chủng đầy đủ có mức độ bảo vệ rất cao
khỏi bị bệnh nặng do COVID-19 gây ra nhưng vẫn có thể lây virút cho người khác.

Hãy nhớ rằng quý vị vẫn cần phải đeo
khẩu trang ở trong nhà tại những nơi
công cộng.
Bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên ở Quận
King phải đeo khẩu trang ở trong nhà tại các không gian công cộng,
chẳng hạn như các cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm, phòng tập thể
dục và trung tâm cộng đồng.
Mọi người cũng phải tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn trong các cơ sở
cải huấn, nơi tạm trú cho người vô gia cư, trường học và cơ sở chăm
sóc trẻ em, trên phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở chăm
sóc sức khỏe như văn phòng bác sĩ, dịch vụ chăm sóc dài hạn và bệnh
viện.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập

kingcounty.gov/masks

