Tấm Che Mặt Hiện Bắt Buộc Bên Trong Những Địa Điểm Công Cộng Ở Virginia
Cập nhật sử dụng khẩu trang cho trẻ vị thành niên, theo chỉ thị của thống đốc:
Người lớn đi cùng trẻ vị thành niên nên sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của mình để sử
dụng tấm che mặt cho trẻ vị thành niên từ 2 đến 9 tuổi khi ở bên trong những địa điểm công
cộng được nêu trên. Người lớn đi kèm trẻ vị thành niên từ 10 đến 18 tuổi sẽ sử dụng sự cố gắng
hợp lý để nhắc nhở trẻ vị thành niên đeo tấm che mặt khi ở bên trong những nơi công cộng được
nhắc ở trên.
Thốc đốc bang Virginia Ralph Northam hôm qua tuyên bố rằng tấm che mặt được yêu cầu khi
mọi người ở bên trong những địa điểm công cộng.
Sự yêu cầu có hiệu lực từ thứ Sáu ngày 29 tháng 5, và sắc lệnh này nhằm mục đích hạn chế sự
lây lan của COVID-19.
“Tất cả mọi người cần đeo tấm che mặt khi ở bên trong địa điểm công cộng bắt đầu từ thứ Sáu,”
thống đốc Northam nói vào thứ ba. “Những địa điểm đó là ở cửa hàng, tiệm hớt tóc, nhà hàng,
trên phương tiện giao thông công cộng, toà nhà chính phủ hay bất kể nơi đâu mà mọi người có
thể tụ tập thành nhóm.
Sắc lệnh cũng yêu cầu che mặt khi ở trong những tổ chức kinh doanh bán lẻ như cửa hàng thực
phẩm và nhà thuốc, và những loại hình vui chơi giải trí khi tất cả những dịch vụ này được cho
phép mở cửa lại.
Những Ngoại Lệ Cho Việc Che Mặt
Việc che mặt không cần cho:
•
•
•
•
•
•
•

Ăn hoặc uống
Tập thể dục
Trẻ em dưới 2 tuổi
Những người có vấn đề về sức khoẻ không thể đeo tấm che mặt
Giao tiếp với những người khiếm thính khi cần nhìn thấy miệng
Điều trị y tế hay các dịch vụ của chính phủ thì tấm che mặt có thể được dỡ bỏ tạm thời
Tham dự những nghi lễ tôn giáo

Việc che mặt cũng không bị bắt buộc bên trong nhà giữ trẻ và các trường học.
Tại Sao Việc Che Mặt Được Yêu Cầu
Giống như những nhân viên nhà hàng và bán lẻ phải đeo khẩu trang để bảo vệ khách hàng, thốc
đốc cho rằng yêu cầu mới này sẽ bảo vệc nhân viên của những doanh nghiệp đang mở cửa lại.
“Đây là cách bảo vệ những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những công nhân của chúng
ta,” thống đốc nói.

“Khi nhiều doanh nghiệp mở cửa cho công chúng, những người làm việc ở đó sẽ rơi vào tình thế
dễ bị tổn thương khi những người mà họ phục vụ không đeo khẩu trang.”
Việc bắt buộc che mặt sẽ không bị cảnh sát thi hành án hình sự, Northam nói. Trách nhiệm này
thay vào đó sẽ được trao cho Bộ Y Tế Virginia.
“Tôi không đang tìm kiếm những người bị vướng vào rắc rối do không đeo khẩu trang-mà tôi
đang tìm những người muốn làm chuyện đúng đắn,” Northam nói. “Tôi kêu gọi mọi người tôn
trọng lẫn nhau.”
Tự Làm Tấm Che Mặt Cho Bạn
Tấm che mặt có thể làm từ những vật liệu phổ biến trong nhà.
“Mọi người có thể tự làm tấm che mặt,” Northam nói. “Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn trên
mạng, và tất cả bạn cần chỉ là một miếng vải và vài cọng dây thun. Bạn thậm chí có thể chỉ việc
sử dụng cái khăn rằn.”
CDC cung cấp các hướng dẫn đơn giản để tự làm khẩu trang vải tại nhà, và thư viện quận Fairfax
cũng có hướng dẫn cách tự may khẩu trang.
Link hướng dẫn: https://youtu.be/2ODoRRBkg6k
Quyên Góp Tấm Che Mặt
Sở y tế quận Fairfax đang tìm kiếm sự đóng góp khẩu trang may cho những tổ chức phi lợi
nhuận nhằm giúp đỡ những gia đình có thu nhập thấp.
Mọi quyên góp vui lòng điền vào đơn sau hoặc gọi đến số điện thoại 931-981-9698 và một thành
viên của nhóm quyên góp của chúng tôi sẽ điều phối sự quyên góp của bạn.

