Lệnh đeo khẩu trang trong nhà của
Quận King sẽ kết thúc vào ngày 11
tháng 3 năm 2022.
Khẩu trang không cần phải đeo ở trong
nhà tại nhiều nơi công cộng:

Điều đó có nghĩa là gì bắt
đầu từ ngày 12 tháng 3?

o

Trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em
(nhà giữ trẻ) và thư viện

o

Nhà hàng và quán bar

o

Nhà thờ

o

Phòng tập thể dục, trung tâm giải
trí và các cơ sở thể thao trong nhà

o

Cửa hàng tạp hóa, doanh nghiệp
và cơ sở bán lẻ

Khẩu trang vẫn cần
phải đeo tại:

o Cơ sở chăm sóc sức khỏe và y tế, bao gồm bệnh viện,
bệnh viện ngoại trú, nha khoa và nhà thuốc
o Cơ sở chăm sóc dài hạn
o Phương tiện giao thông công cộng, taxi, dịch vụ chia sẻ
xe (luật của liên bang)
o Cơ sở cải huấn

Các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức,
trường học và nhà giữ trẻ vẫn có thể
chọn thực hiện các yêu cầu về việc đeo
khẩu trang riêng của họ.
Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mọi người
khi họ tiếp tục đeo khẩu trang.

Tại sao là bây giờ?

Quận King sẽ chấm dứt lệnh
đeo khẩu trang ở trong nhà
tại địa phương do số ca nhập
viện và số ca bị nhiễm tiếp
tục giảm dần, các chỉ số và
hướng dẫn gần đây của CDC,
cũng như tỷ lệ tiêm chủng
cao.

Thay đổi về chính sách này không có
nghĩa là COVID-19 đã kết thúc.

Tiếp theo là gì?

Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giúp hạn chế
sự lây lan của COVID-19 bằng cách:
o

Tiêm vắc-xin và liều tăng cường khi
đủ điều kiện

o

Cải thiện hệ thống thông gió trong
nhà

o

Xét nghiệm và ở nhà khi bị bệnh

o

Đeo khẩu trang nếu quý vị có nguy
cơ bị bệnh nặng cao, ở xung quanh
những người khác có nguy cơ bị
bệnh nặng cao hoặc ở những nơi
đông người.

