Bắt đầu từ ngày Ngày 1 Tháng 3 Năm 2022, chính sách xác
minh việc tiêm chủng ở Quận King sẽ không còn hiệu lực.

Điều đó có nghĩa
là gì?

Mọi người sẽ không cần
phải xuất trình bằng
chứng tiêm chủng, hoặc
kết quả xét nghiệm âm
tính với COVID-19, để
vào nhà hàng và quán
bar, các sự kiện và cơ sở
giải trí trong nhà, hoặc
các sự kiện ngoài trời.

Tỷ lệ nhiễm COVID-19 và số
ca nhập viện đang giảm dần

Tại sao chính sách này
được kết thúc?

Nhiều người hiện đã được
tiêm vắc-xin và có sự bảo vệ
khỏi COVID-19

Kể từ khi chính
sách này có hiệu
lực, số người tiêm
chủng đầy đủ đã
tăng từ 68% lên
đến gần 80% tổng
dân số.

Sự gia tăng của biến thể
Omicron cũng có thể dẫn đến
một số khả năng miễn dịch cộng
đồng bổ sung, ít nhất là trong
thời gian ngắn hạn.

Tại sao chính sách này
được kết thúc?

Miễn dịch cộng đồng là khi có
đủ số người trong một khu vực
miễn nhiễm với một bệnh
truyền nhiễm, làm cho bệnh
truyền nhiễm khó lây lan từ
người sang người hơn.

Chúng tôi rất biết ơn các doanh nghiệp và các thành viên cộng đồng ở
Quận King đã tuân thủ theo chính sách xác minh việc tiêm chủng của
chúng tôi và cảm kích những nỗ lực không ngừng của họ để giúp làm
chậm sự lây lan của dịch.

Đối với các doanh nghiệp, điều quan trọng là:
o Tiếp tục cải thiện hệ thống thông gió trong nhà
o Hỗ trợ việc tiêm chủng cho nhân viên

o Khuyến khích nhân viên ở nhà khi bị bệnh
o Thi hành các chính sách về việc đeo khẩu trang trong
nhà

Các doanh nghiệp và tổ
chức vẫn có thể thực
hiện các chính sách xác
minh về việc tiêm chủng
của riêng mình.

Đối với các cá nhân,
điều quan trọng là:

o Tiêm vắc-xin và liều tăng cường khi đủ điều kiện
o Tránh xa không gian trong nhà đông đúc và có hệ thống thông gió
kém
o Sử dụng khẩu trang vừa khít với khuôn mặt và có chất lượng tốt
o Cách ly nếu quý vị bị bệnh

Đối với các cá nhân,
điều quan trọng là:

Cách ly nếu quý vị chưa
được tiêm chủng đầy đủ
và có tiếp xúc với người
bị nhiễm COVID-19
Đi xét nghiệm khi có thể
nếu quý vị có các triệu
chứng hoặc đã có tiếp
xúc với người bị nhiễm
COVID-19
Thực hiện các biện pháp
phòng ngừa bổ sung nếu
quý vị có hệ thống miễn
dịch bị suy giảm

