Thông Báo về COVID-19/Vi-rút Corona
Cảm ơn quý vị đã đến đây hôm nay. Như quý vị đã biết, thế giới đang hứng chịu một đợt
bùng phát trên diện rộng căn bệnh hô hấp ( (COVID-19) do vi-rút corona mới gây ra.

 Vi-rút này chủ yếu lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần.
 Người cao tuổi và người có bệnh nền được coi là có nguy cơ cao.

Chúng tôi nghiêm túc thực hiện vai trò bảo vệ sức khỏe của người cư trú của
chúng tôi.
Trước khi vào cơ sở, chúng tôi xin trân trọng đề nghị tất cả khách ghé thăm xác nhận rằng:

□ Quý vị hiện không bị ốm.

□ Quý vị không ở gần - trong vòng 14 ngày qua - với người hiện đang bị ốm do:
 COVID-19
 Bất kỳ bệnh hô hấp nào khác

□ Đã qua 14 ngày kể từ ngày quý vị tiêm liều vắc-xin cuối cùng trong chuỗi vắc-xin của
quý vị nếu quý vị đến thăm người cư trú chưa được tiêm vắc-xin
□ Quý vị hiểu rằng việc khách ghé thăm chưa được tiêm vắc-xin đến thăm một người
cư trú chưa được tiêm vắc-xin bên trong cơ sở là vi phạm Tuyên Bố của Thống Đốc
Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp bổ sung để giữ cho cơ sở của mình sạch sẽ. Trong
thời gian quý vị ở đây ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý vị:

□ Rửa tay thường xuyên bằng cách sử dụng dung dịch diệt khuẩn tay chứa cồn hoặc
rửa tay với xà phòng và nước.
□ Đeo khẩu trang khi ở trong cơ sở.

□ Tuân thủ các chính sách về ngăn chặn và kiểm soát lây nhiễm của cơ sở

□ Vui lòng liên hệ với nhân viên nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay quan ngại nào.
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