
ĐÁNH GIÁ RỦI RO. 
Những người đã chủng ngừa vẫn có nguy cơ bị 
nhiễm và có thể lây vi-rút sang cho người khác. 
Giảm nguy cơ có thể gặp phải và cân nhắc 
phương tiện di chuyển cũng như các hành động 
của quý vị ở nơi đến.

Trong thời gian ở gần nhà, việc giữ khoảng cách tiếp xúc với những người có thể chưa được chủng 
ngừa đầy đủ, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang vẫn là các biện pháp tốt nhất để bảo vệ mỗi 
người, tự bảo vệ, hãy cân nhắc những mẹo vặt dưới đây nếu quý vị quyết định di chuyển hay đi du 

DI CHUYỂN BẰNG XE HƠI. 
Vi-rút lây lan qua tiếp xúc gần và do đó sẽ dễ 
xảy ra hơn trong không gian đông đúc như tại 
sân bay. Tự lái xe có nghĩa là quý vị sẽ gặp ít 
người hơn đi máy bay hay đi xe khách hoặc tàu 
điện. Nếu quý vị bắt buộc phải đi máy bay, hãy 
chuẩn bị trước để tránh phải xếp hàng:

 Ăn trước khi đi và mang theo đồ ăn nhẹ.

 In trước thông tin vé máy bay hoặc chuẩn 
bị sẵn sàng trên điện thoại để trình ra.

 Nếu có thể, mang theo hành lý xách tay để 
tránh hành lý bị kiểm soát.

 Rửa và sát khuẩn tay thường xuyên, đeo 
khẩu trang khi di chuyển cho dù quý vị đã 
chủng ngừa.

HẠN CHẾ TỤ HỌP. 
Điều tốt nhất vẫn là đi với những người quý vị sống cùng, và tiếp xúc với người khác trong không gian 
không đông đúc và ở ngoài trời để được thông thoáng nhất. 

 Quý vị đã chủng ngừa đầy đủ chưa và có dự định gặp bạn bè hay người thân cũng đã chủng ngừa 
đầy đủ trong Kỳ Nghỉ Xuân hay không? Tìm hiểu thông báo của CDC tại đây: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC, Centers for Disease 
Control and Prevention) vừa đưa ra khuyến cáo chúng ta nên hoãn dự tính du 
lịch trong nước và quốc tế do COVID-19 hiện vẫn lây lan rộng tại Hoa Kỳ và 
phần lớn người dân vẫn chưa được chủng ngừa.

Nếu quý vị di chuyển hay đi du lịch, quý vị vẫn cần tuân theo các yêu cầu và khuyến cáoe của CDC tại: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html.
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ĐI XÉT NGHIỆM. 
Xét nghiệm vi-rút COVID-19 ít nhất 1-3 ngày  
trước và 3-5 ngày sau chuyến đi của quý vị. Cơ 
Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam (OC Health 
Care Agency) cung cấp bộ xét nghiệm tại nhà 
miễn phí; truy cập ochealthinfo.com/covidtest để 
yêu cầu được nhận hoặc tìm hiểu thêm về các lựa 
chọn trực tiếp đến địa điểm xét nghiệm.
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