QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CÁC BUỔI LỄ
TÔN GIÁO, CÁC ĐỊA ĐIỂM THỜ PHƯỢNG & TANG LỄ
Các khuyến cáo:
Nên tổ chức các buổi lễ
trên mạng trực tuyến
hoặc từ xa.

Dành riêng một nơi ở
bên trong nhà cho nhóm
người dễ có nguy cơ
nhiễm bệnh, hoặc tổ
chức một buổi lễ riêng
cho những người tham
dự thuộc nhóm dễ có
nguy cơ nhiễm bệnh.

Bảo đảm khoảng cách 6 feet
giữa những người tham dự,
cho dù đứng hay ngồi. Giữ ít
nhất 2 ghế trống giữa những
người không ở trong cùng
một hộ gia đình.

Huấn luyện nhân viên &
tình nguyện viên về cách
làm sạch & khử trùng, vệ
sinh bàn tay, &
che miệng và mũi khi ho
hoặc hắt hơi.

Khuyến khích những
người dự lễ, nhân viên
& tình nguyện viên đeo
khẩu trang/khăn che
miệng và mũi.

Không cho phép nhân viên
hoặc tình nguyện viên đến
làm việc nếu họ đã tiếp xúc
với ai đó được xác nhận
nhiễm vi-rút COVID-19 trong
vòng 14 ngày vừa qua.

Áp dụng các phương thức
giữ vệ sinh, chẳng hạn
như khử trùng các bề mặt,
chỗ ngồi sau mỗi buổi
lễ. Khử trùng bất kỳ đồ
vật nào mà những người
tham dự lễ chạm vào.

Nếu cung cấp đồ ăn,
đóng gói riêng theo suất
cho từng nhân viên, tình
nguyện viên, hoặc người
dự lễ.

Cung cấp sẵn dung dịch khử
trùng tay, khăn ướt diệt
trùng, xà bông và nước, hoặc
chất diệt trùng tương tự.

Các khuyến cáo cho Người dự lễ:
•

Nên tham dự các buổi lễ qua mạng trực tuyến hoặc từ
xa nếu có.

•

Đeo khẩu trang vải hoặc khăn che miệng và mũi.

•

Luôn duy trì khoảng cách 6 feet với những người dự lễ
khác không ở trong cùng hộ gia đình với quý vị.

6+ FEET

6+ FEET

•

Kiểm tra các triệu chứng của quý vị trước khi
rời nhà đi dự lễ. Đừng đến dự lễ nếu quý vị
đang có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào,
chẳng hạn như ho, sốt, nhức mỏi người &
lạnh run, đau họng, hoặc mất khứu giác hay
vị giác

•

Rửa tay hoặc khử trùng tay trước và sau khi
dự lễ.

•

Ở nhà nếu quý vị đã tiếp xúc với người được
xác nhận nhiễm vi-rút COVID-19 trong vòng 14
ngày vừa qua
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