Nên chuẩn bị gì ở Quận King khi Washington mở
cửa lại hoàn toàn
Đối với quý vị
Khi Washington mở cửa lại, hầu hết các hạn chế do COVID-19 sẽ được gỡ bỏ. Phần lớn các
cơ sở kinh doanh cũng như khu vực công cộng bao gồm nhà hàng, cửa hàng, văn phòng, nhà
hát và bảo tàng có thể hoạt động tối đa công suất mà không cần giữ các quy định về giãn cách.
Nơi quý vị cần mang khẩu trang và tiếp tục giãn cách:
Địa điểm
Nơi ngoài trời đông người các
địa điểm công cộng (các sự kiện
ngoài trời, đường phố hay lối đi
đông người)

Người đã chích ngừa đầy
đủ (hai tuần sau khi chích
đủ liều)

Người chích ngừa chưa đủ
hoặc chưa chích lần nào

(khi không thể giãn cách sáu
feet)

Trong nhà địa điểm công cộng
nói chung
Trong nhà các địa điểm công
cộng mà chủ cơ sở kinh doanh
yều cầu hoặc bắt buộc tất cả
mọi người phải đeo khẩu trang
Bệnh viện, nhà dưỡng lão, văn
phòng bác sĩ, trại cải tạo, nơi cư
trú cho người vô gia cư, trường
học, hoặc trên phương tiện di
chuyển công cộng

Những người đã chích ngừa đầy đủ có thể tiếp tục đeo khẩu trang nếu họ lựa chọn làm vậy,
nhất là khi đang ở xung quanh những người chưa được chích, người có vấn đề sức khỏe, hoặc
trẻ em mà chưa đủ điều kiện chích vắc-xin. Không phải ai cũng đã được chích, bao gồm hơn
300.000 trẻ em, vì vậy tất cả mọi người nên tiếp tục làm theo các hướng dẫn của tiểu bang về
khẩu trang cũng như các chỉ dẫn du lịch của CDC.
COVID-19 vẫn còn đang tồn tại ở trong cộng đồng. Cách bảo vệ tốt nhất là chích vắc-xin.
Vắc-xin miễn phí, an toàn và hiệu quả. Xem trang mạng của chúng tôi để tìm thông tin về các
địa điểm chích ngừa trong cộng đồng (cập nhật thường xuyên):
www.kingcounty.gov/vaccine/vietnamese.
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Đối với các tổ chức và cơ sở kinh doanh

Toàn bộ các tổ chức và các cơ sở kinh doanh có thể hỗ trợ việc mở cửa lại an toàn. Hãy làm
theo chỉ dẫn của Washington để bảo vệ nhân viên và khách hàng, với hệ thống thông gió trong
nhà hiệu quả, nỗ lực cho chích ngừa (trang web chỉ có tiếng Anh) và các chỉ dẫn về khẩu trang
(có tiếng Việt phía dưới trang web). Các cơ sở kinh doanh và các tổ chức có quyền yêu cầu
khách hàng hay nhân viên đeo khẩu trang.
Nhân viên được chích ngừa đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang hay giãn cách tại nơi làm
việc, trừ khi chủ lao động yêu cầu. Nhưng, Bộ Lao Động và Công Nghiệp Tiểu bang
Washington yêu cầu chủ lao động phải xác nhận rằng nhân viên được chích ngừa đầy đủ.

Cho các sự kiện lớn (trên 10.000 người tham gia)

Việc yêu cầu người tham gia xác minh đã được chích và xét nghiệm COVID-19 âm tính là nên
làm nhưng không bắt buộc cho các sự kiện lớn trong và ngoài trời, ví dụ như các buổi hòa
nhạc, hội nghị hay các sự kiện thể thao. Không có giới hạn về số người hay quy định giãn cách
bắt buộc cho các sự kiện ngoài trời.
Các sự kiện lớn trong nhà sẽ được hoạt động với tối đa là 75% chỗ chứa. Nếu một sự kiện bắt
buộc xác mình toàn bộ những ai tham gia sự kiện đều đã được chích ngừa thì sự kiện đó có
thể hoạt động với toàn bộ chỗ chứa và không cần phải giãn cách.

Tương lai

Quận King và tiểu bang Washington sẽ tiếp tục theo dõi tỉ lệ nhiễm bệnh và tỉ lệ chích vắc-xin
COVID-19, cũng như thẩm định và đánh giá lại các chỉ dẫn và hạn chế chống dịch. Nếu số ca
bệnh tăng rõ rệt và tạo nên một mối lo ngại về sức khỏe, các kế hoạch mở cửa lại sẽ được tùy
chỉnh khi cần thiết.
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