
Được phép tùy ý đeo hay không đeo khẩu trang trong các cơ 

sở của Quận Fairfax 
 
Việc Quận Fairfax sẽ không bắt buộc nhân viên và công chúng đeo khẩu trang trong các cơ 
sở của chính quyền Quận, có hiệu lực ngay lập tức, ngoại trừ ở những địa điểm cụ thể, chẳng hạn 
như nơi cung cấp dịch vụ sức khỏe hoặc y tế. 
 
Quyết định này dựa trên hướng dẫn được cập nhật do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh (CDC) ban hành ngày 25 tháng 2 gồm ba thước đo để xác định mức độ COVID-19 trong cộng 
đồng - số giường bệnh được sử dụng, con số nhập viện và tổng số các trường hợp COVID-19 mới 
trong một khu vực. 
 
Theo các thước đo mới này, mức độ lây nhiễm cộng đồng hiện tại của Quận Fairfax là thấp. 
Bất kể COVID-19 ở mức độ lây nhiễm cộng đồng nào, vẫn có thể sử dụng phương pháp đeo khẩu 
trang và giữ khoảng cách để giảm thiểu rủi ro cá nhân. CDC khuyến cáo những người có nguy cơ bị 
biến chứng cao do COVID-19 nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa kỹ lưỡng. Những người có 
các triệu chứng hoặc ở môi trường dễ bị lây nhiễm vẫn nên đi xét nghiệm. 
 
Chích ngừa vẫn là cách phòng ngừa sức khỏe cộng đồng hàng đầu để bảo vệ cá nhân và cộng 
đồng khỏi COVID-19. CDC khuyến cáo mọi người từ 5 tuổi trở lên nên là người được cập-nhật, có 
nghĩa là một người đã nhận được tất cả các loại vắc xin COVID-19 được khuyến nghị, gồm cả liều 
tăng cường, khi đủ điều kiện. Để tìm một địa điểm, hãy vào www.vaccines.gov, lấy hẹn hẹn trực 
tuyến hoặc gọi đến trung tâm của chúng tôi theo số 703-324-7404. 
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