Sự An Toàn Trong Công Viên
Chủ Đề
TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Nếu quý vị quyết định đến một công viên chủ đề (theme park), vui lòng lưu ý những mẹo này và
cân nhắc những rủi ro liên quan:
Ở nhà nếu quý vị bị bệnh hoặc bắt đầu cảm
thấy không khỏe để tránh lây lan virut cho
người khác. Hãy nhớ rằng ngay cả khi quý
vị đã tiêm vắc-xin đầy đủ, quý vị vẫn có khả
năng nhiễm và lây lan COVID-19.
n Nếu quý vị hoặc ộmt người sống với quý
vị có nguy cơ cao mắc bệnh nặng do
COVID-19, hãy cân nhắc không đến đến các
công viên chủ đề nhất là khi không thể duy
trì giữ khoảng cách vật lý và ở những nơi
không đeo khẩu trang.
n Hãy cân nhắc số ca COVID-19 cả ở nơi quý
vị sống lẫn ở địa điểm của công viên chủ
đề trước khi quyết định tham quan. Tỉ lệ lây
nhiễm COVID-19 trong cộng đồng càng cao,
nguy cơ mắc COVID-19 càng cao.
n

HÃY Ở TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tham quan các công viên chủ đề gần nhà quý
vị vị vì việc đi những quãng đường dài có thể làm
tăng nguy cơ lây lan và mắc COVID-19 của quý vị,
ngay cả khi quý vị đã được tiêm vắc-xin. Việc đi
lại có thể yêu cầu quý vị phải dừng lại dọc đường
hoặc có tiếp xúc gần với những người khác mà quý
vị lẽ ra không có tiếp xúc.

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI

Tham khảo trang web của công viên chủ đề hoặc
gọi trước để tìm hiểu thêm về các thủ tục đảm bảo
an toàn đang được áp dụng để bảo vệ khách và
nhân viên. Một số câu hỏi cần cân nhắc.
n Có phải công viên chủ đề chỉ chào đón khách
tham quan trong tiểu bang hoặc địa phương
vào lúc này không? Có vé trực tuyến hoặc qua
điện thoại để quý vị có thể tránh phải xếp hàng
không?
n Công viên chủ đề có cho phép khách mang
theo đồ ăn nhẹ và đồ uống không?
n Công viên chủ đề thực hiện khử trùng các bề
mặt như thế nào?
n Công viên chủ đề có yêu cầu giữ khoảng cách
giữa những người xếp hàng và đang ngồi
không?
n Công viên chủ đề có hoạt động ở công suất
giới hạn để giảm tập trung đông người và tăng
cường giữ khoảng cách vật lý 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 không?
n Nhân viên hoặc khách được kiểm tra sàng lọc
lây nhiễm như thế nào?
n Công viên chủ đề đã cải thiện những gì để
đảm bảo sự sạch sẽ và giữ khoảng cách vật
lý, và các khu vực trong nhà có hệ thống thông
khí nâng cao không?

Mang theo đồ dùng để gúp quý vị và người khác duy trì sức khỏe ví dụ như khẩu trang (mang thêm), nước
sát trùng tay với ít nhất 60% cồn, đồ ăn nhẹ, và nước uống.

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

TRONG CHUYẾN THAM QUAN
CỦA QUÝ VỊ
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Đeo khẩu trang trong khi tham quan
công viên chủ đề. Chỉ tháo khẩu trang
khi quý vị đang ăn hoặc uống.
Giữ khoảng cách vật lý và tránh những
chỗ đông người bằng cách duy trì
khoảng cách ít nhất 6 feet với những
người không sống cùng quý vị. Không
vào những chỗ đông người và tránh tụ
tập với những người không sống cùng
quý vị. Thận trọng hơn ở những khu vực
có thể khó giữ khoảng cách này hơn,
chẳng hạn như bãi đậu xe, xếp hàng,
phòng vệ sinh, và lối vào và lối ra.
Tránh các bề mặt thường được chạm
vào như chỗ để gia vị, 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.
Tránh các điểm thu hút trong nhà hoặc
các khu vực thông khí kém, nếu có thể.
Các hoạt động trong nhà làm tăng khả
năng lây lan COVID-19. Nếu không thể
tránh các khu vực trong nhà, hãy hạn
chế thời gian ở trong nhà, đeo khẩu trang
và giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với
những người không sống cùng quý vị.
Sử dụng các lựa chọn thanh toán không
dùng tiền mặt khi có thể. Nếu không có,
hãy đảm bảo rửa tay bằng xà phòng và
nước hoặc sử dụng nước sát trùng tay
chứa ít nhất 60% cồn sau khi giao dịch
bằng tiền mặt và thẻ.
Ăn ở bên ngoài, nếu có thể.
Đến các khu vực ăn và các khu vực
dành riêng ngoài giờ cao điểm để tránh
đám đông. Đứng cách xa những người
khác không sống trong hộ gia đình của
quý vị ít nhất 6 feet trong xếp hàng.
Thận trọng khi uống rượu tại một công
viên chủ đề. Uống rượu có thể làm suy
giảm khả năng phán đoán và làm tăng
các hành vi mạo hiểm. Người ta có thể
có khả năng thực hành các hành vi
phòng ngừa COVID-19 thấp hơn chẳng
hạn như giữ khoảng cách vật lý và đeo
khẩu trang khi họ uống rượu.

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

