THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ VIỆC NEW YORK "MỞ CỬA TRỞ LẠI"
COVID-19 VẪN LÀ MỘT CĂN BỆNH NGHIÊM TRỌNG
HÃY THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG. HÃY ĐEO KHẨU TRANG.
Khi Tiểu bang New York mở cửa kinh doanh trở lại, các hạn chế vẫn được áp dụng:
● Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng
● Tiếp tục ở nhà nhiều nhất có thể
● Tiếp tục tránh tiếp xúc ở khoảng cách gần với những người không sống cùng với bạn
o Không tụ tập theo nhóm lớn (Không tổ chức tiệc, dịch vụ tôn giáo tham gia trực tiếp, tụ
họp cộng đồng, bóng rổ, bóng đá hay các môn thể thao đồng đội khác)
● Tiếp tục rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước
● Không đi ra khỏi khu vực sinh sống nếu không cần thiết

BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG.
Nếu bạn không tuân thủ các quy tắc này, bạn đang thiếu tôn trọng với các nhân viên
chăm sóc sức khỏe “tiền tuyến” và các nhân viên cấp cứu khác.
Đây là trách nhiệm xã hội của chúng ta. Nếu chúng ta làm những gì cần làm bây giờ, chúng ta
có thể ngăn chặn virus COVID-19 quay trở lại.
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IMPORTANT INFORMATION ABOUT NEW YORK “RE-OPENING”
COVID-19 IS STILL A SERIOUS ILLNESS
SHOW RESPECT. WEAR A MASK.
As New York State reopens for businesses, restrictions are still in place:
•

Wear a mask in public spaces

•

Continue to stay home as much as possible

•

Continue to avoid close contact with people outside your home
o No large groups (No parties, no-in person religious services, no community
gatherings, basketball, soccer, or other team sports)

•

Continue to wash your hands often with soap and water

•

No unnecessary travel outside of our region

YOU HAVE AN IMPORTANT RESPONSIBILITY TO HELP PROTECT THE COMMUNITY.
If you do not follow these rules you are disrespecting “frontline” healthcare workers
and other emergency workers.
This is our social responsibility. If we do what we need to now we can
stop the COVID-19 virus from coming back.

Remember: We’re in this together. Stay Home.
Stop The Spread. Save Lives.
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