
Yêu cầu đeo mặt nạ tại các cơ sở của Quận Fairfax bắt đầu từ ngày 9 tháng 8  
 

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 9 tháng 8, tất cả nhân viên và du khách - bất kể đã chích ngừa hay 
chưa - được yêu cầu đeo khẩu trang khi vào trong các cơ sở của Quận Fairfax để giúp ngăn 
chặn sự lây lan của COVID-19.      
  
Tuần này, sự gia tăng các trường hợp COVID-19 dẫn đến việc Khu Y tế Fairfax chuyển mức độ 
lây lan trong cộng đồng từ trung bình sang mức độ nghiêm trọng. Điều này là do sự lây lan liên 
tục của biến thể Delta rất dễ lây lan, có khả năng lây lan giữa người với người cao hơn nhiều so 
với các loại vi rút COVID-19 trước đây.  
Dựa trên hướng dẫn mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC,) ở 
những khu vực có khả năng lây truyền mạnh hoặc cao, mọi người phải đeo khẩu trang ở những 
nơi công cộng trong nhà để giúp ngăn ngừa sự lây lan của biến thể Delta và bảo vệ những người 
khác.      
 Ngoài việc đeo mặt nạ, mọi người nên:  

        Nhận chích ngừa nếu họ chưa chích ngừa. Đây là cách tốt nhất để chống lại COVID-
19 do biến thể Delta gây ra. Chích ngừa là miễn phí. Không cần đặt hẹn hay  lấy hẹn xin 
nhấn vào chữ gạch dưới.   

        Hãy ở nhà khi quý vị bị bệnh trừ khi phải đi xét nghiệm hoặc gặp người cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

        Giữ khoảng cách 6 feet với người khác.  

        Thực hành rửa tay kỹ.  

        Đi xét nghiệm nếu có triệu chứng hoặc nếu quý vị đã gặp một số người bị bệnh hoặc 
bị xét nghiệm dương tính với COVID-19.   

        Tuân thủ các khuyến cáo của bộ Y Tế về cách ly và cách ly nếu quý vị bị nhiễm bệnh 
hoặc tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh.  

        Giữ liên lạc với những thông tin mới nhất trong Quận Fairfax.   
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