
 Día de los Muertos Trong Thời Gian Dịch COVID-19  
 Để giảm thiểu tối đa sự lây lan của COVID-19 và đảm bảo mọi người có một 
ngày  Día de los Muertos an toàn và khỏe mạnh, cơ quan Y Tế Công Cộng Austin 
cung cấp hướng dẫn về mức độ rủi ro cho các hoạt động của Día de los Muertos.  

• Chuẩn bị các thực đơn gia đình truyền  
 thống cho gia đình và hàng xóm, và  
 chuyển các đồ ăn uống này theo cách  
 thức không cần tiếp xúc 

• Chơi nhạc trong nhà quý vị, những  
 bản nhạc/hát mà người thân yêu đã  
 khuất của quý vị thích nghe 

• Trang trí khẩu trang hoặc tạo một ban  
 thờ cho người đã khuất 

• Tham gia một buổi lễ bằng hình thức  
 trực tuyến với gia đình và bạn bè  

• Tổ chức một nhóm nhỏ  (<10 người)  
 ở ngoài trời, diễu hành trong không  
 gian mở trong khi duy trì khoảng   
 cách xã hội và đeo khẩu trang 

• Ghé thăm và trang trí mộ địa của   
 những người thân cùng các thành   
 viên cùng hộ gia đình 

• Tổ chức hoặc tham dự một bữa tối  
 ít người (<10 người) cùng gia đình tại  
 địa phương ở ngoài trời trong khi duy  
 trì việc giữ khoảng cách xã hội và đeo  
 khẩu trang 

• Tham gia các buổi lễ trong nhà   
 đông người và có các hoạt động   
 hát hoặc vịnh xướng  

• Tham gia các hoạt động tụ tập   
 hoặc sự kiện đông người được   
 tổ chức trong nhà  

• Thực hiện một bữa tiệc tối đông   
 người cùng những người thuộc các  
 hộ gia đình khác nhau  

• Đến các buổi lễ đông người trong   
 một nghĩa trang 

Các Hoạt Động có Mức Rủi 
Ro Thấp 

Các Hoạt Động có Mức Rủi 
Ro Trung Bình 

Các Hoạt Động có Mức Rủi 
Ro Cao 

Chúng tôi khuyến nghị tránh tất cả 
các hoạt động có mức rủi ro cao và 
thận trọng khi thực hiện tất cả các 
hoạt động có mức rủi ro trung bình 
để giúp ngăn ngừa sự lây lan của 
COVID-19.  

www.AustinTexas.gov/COVID19


