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Khi nào thì đeo khẩu trang ở Quận Alameda?

Khi California mở cửa hoàn toàn, thì vẫn còn nguy cơ COVID-19, đặc biệt là 
cho những người chưa chủng ngừa đầy đủ. Khi đeo khẩu trang đúng cách, thì 
không chỉ bảo vệ những người khác mà còn bảo vệ chính mình.

Mọi người từ 2 tuổi trở lên* phải mang khẩu trang, bất kể tình trạng chủng 
ngừa của họ, khi ở bên trong nơi công cộng và cơ sở kinh doanh.

Bất kể tình trạng chủng ngừa, tất cả mọi người 
đều phải đeo khẩu trang:

• Trên tất cả phương tiện chuyên chở công cộng, gồm 
máy bay, xe lửa, xe buýt, phà, taxi và xe đi chung

• Tại trung tâm chuyên chở, như phi trường, trạm xe 
buýt, ga xe lửa, bến du thuyền, cảng biển hoặc bến 
cảng khác, ga xe điện ngầm

• Nơi chăm sóc sức khỏe
• Cơ sở cải huấn và trung tâm giam giữ của tiểu bang và 

địa phương
• Nơi ở tạm thời và trung tâm làm mát
• Khu vực trong nhà tại bất kỳ cơ sở phục vụ thanh thiếu 

niên nào (như trường học K-12, nhà trẻ, nơi chơi và 
học ban ngày, v.v…)

• Bất kỳ doanh nghiệp hoặc văn phòng chánh phủ nào 
phục vụ công chúng đều yêu cầu mọi người phải đeo 
khẩu trang

Ở nơi công cộng và doanh thương trong nhà, ví dụ:
•Rạp chiếu phim
•Nhà hàng
•Nơi bán lẻ
•Trung tâm giải trí gia đình
•Sự kiện lớn
•Buổi họp
•Văn phòng chánh phủ phục vụ công chúng

Những nơi bên trong không công cộng bao 
gồm tư gia, khi quý vị gặp những người quý
vị không sống chung nhà.

Những người được chủng ngừa đầy đủ được
bảo vệ không bị bệnh do các biến thể, họ có
thể không có triệu chứng hoặc bị nhiễm nhẹ.

Trong lúc số trường hợp nhiễm COVID-19 
đang tăng và biến thể Delta đang lan rộng, mọi
người được yêu cầu đeo khẩu trang để làm
chậm sự lây lan của siêu vi.

Vào mạng lưới sau đây để tìm hiểu thêm:
http://covid-19.acgov.org/face-masks

Chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ
mọi người nên mang khẩu trang khi
ở ngoài trời có đông người và ở bên
trong nơi không công cộng.

Đòi hỏi và khuyến cáo

*Có một số người không nên đeo khẩu trang, như trẻ em dưới 2 tuổi và
những người bị một số tình trạng y tế hoặc khuyết tật, và quý vị có thể tìm
hiểu thêm tại: covid19.ca.gov/masks-and-ppe/.
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