
COVID-19

HÃY Ở NHÀ NẾU QUÝ VỊ 
BỊ ỐM  
hoặc bắt đầu cảm thấy không khỏe 
để tránh lây vi-rút sang //những 
người khác. Hãy nhớ rằng dù đã 
chủng ngừa đầy đủ nhưng quý vị 
vẫn có khả năng nhiễm và lây lan 
COVID-19 

TRÁNH NHỮNG BỀ MẶT CÓ 
NHIỀU NGƯỜI CHẠM VÀO 
như quầy thức ăn, tay nắm cửa hoặc 
tay cầm. Nếu quý vị không thể rửa 
tay sau khi chạm vào các bề mặt sử 
dụng chung, hãy mang theo và sử 
dụng chất khử trùng tay có chứa ít 
nhất 60% cồn.

AN TOÀN MÙA DỊCH
RẠP CHIẾU PHIM

TRUY CẬP TRANG WEB CỦA 
RẠP HOẶC ĐIỆN THOẠI TRƯỚC
để tìm hiểu thêm về các biện pháp an toàn đang 
được áp dụng nhằm bảo vệ khách và nhân viên. 
Một số điểm cần cân nhắc:
n Có bán vé trên mạng hoặc qua điện thoại để 

quý vị có thể tránh phải xếp hàng không?
n Rạp chiếu phim có cho phép khách mang 

theo đồ ăn nhẹ và đồ uống riêng để hạn chế 
tối đa xếp hàng chờ đợi không?

n Rạp chiếu phim thực hiện khử trùng các bề 
mặt như thế nào?

n Rạp chiếu phim có yêu cầu giữ khoảng cách 
giữa những người xếp hàng và ngồi bên 
trong đến từ các gia đình riêng biệt không?

n Nhân viên có được yêu cầu phải đeo khẩu 
trang không? Khách có được yêu cầu phải 
đeo khẩu trang khi không ăn uống hay 
không?

n Nhân viên được kiểm soát để sàng lọc lây 
nhiễm như thế nào?

n Rạp chiếu phim đã cải thiện cách nào để bảo 
đảm mỗi phòng chiếu  thông thoáng hơn?

n Rạp chiếu phim có tuân thủ số lượng khán 
giả qui định dựa trên bảng màu phân loại 
của quận không? tức là, Đỏ - tối đa 25% sức 
chứa hoặc 100 người (lấy con số nào ít hơn), 
Cam - tối đa 50% sức chứa hoặc 200 người 
(lấy con số nào ít hơn), v.v.

Để tìm hiểu thêm các yêu cầu và khuyến cáo của CDC, truy cập www.cdc.gov.

HẠN CHẾ ĂN UỐNG 
trong khi đang xem phim để quý vị có 
thể đeo khẩu trang thường xuyên tối 
đa. Vui lòng lưu ý rằng Viên Chức Y 
Tế Quận khuyến cáo nên tránh cả ăn 
và uống và nên đeo khẩu trang trong 
suốt thời gian xem phim.

Xem phim tại nhà là phương cách an toàn nhất trong đại dịch COVID-19. Nếu quý vị quyết định 
đến rạp chiếu phim, vui lòng lưu ý những mẹo nhỏ này và cân nhắc rủi ro có thể xảy ra:

http://www.cdc.gov/

