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CÔNG BỐ NGAY
Quản Đốc Thành Phố và Hội Đồng Thành Phố Burien Kêu Gọi Cộng Đồng Thực Hiện Cách Ly Xã Hội
Burien, WA, Ngày 24 tháng 3 năm 2020—Số người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 đang tiếp tục tăng vọt với tỷ lệ đáng
báo động trong khu vực của chúng ta và trên toàn cầu. Vì lý do này, Thống Đốc Jay Inslee đã ban hành lệnh "Stay Home,
Stay Healthy" ("Ở Nhà để Khỏe Mạnh") cho bang Washington, sẽ có hiệu lực trong ít nhất 2 tuần.
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (The Centers for Disease Control and Prevention), Sở Y Tế Bang
Washington và Cơ Quan Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King đã ban hành hướng dẫn rõ ràng về cách thực hiện cách ly
xã hội. Hiện đã có lệnh của Cơ Quan Y Tế Công Cộng, có hiệu lực thi hành theo luật định, yêu cầu đóng cửa các địa điểm tụ
tập như sự kiện, quán bar và nhà hàng cũng như các cơ sở vui chơi giải trí. Tuy nhiên, một số thành viên trong cộng đồng
chúng ta vẫn không tuân thủ đầy đủ lệnh của Cơ Quan Y Tế Công Cộng hay các quy định về cách ly xã hội.
Cách ly xã hội là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm để chiến đấu với đại dịch. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau
nỗ lực để làm giảm tốc độ lây lan của COVID-19. Quý vị nên:


Ở nhà nếu không có việc cần và tránh mọi cơ hội tiếp xúc không cần thiết với người khác.



Hạn chế đi mua thực phẩm, gas và các vật dụng thiết yếu khác.



Nếu nhất định phải ra ngoài, hãy luôn duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet (khoảng 1,83 mét) với người khác.



Tránh tụ tập thành nhóm, ngay cả khi ở ngoài trời, nơi có không gian mở.

Với người cao tuổi và những thành viên dễ tổn thương khác trong cộng đồng, và đối với các nhân viên y tế cũng như
những người khác ở tiền tuyến, vui lòng thực hiện vai trò của mình để giúp giảm tốc độ lây lan của COVID-19. Bằng cách
giảm tốc độ lây lan, chúng ta đang đảm bảo hệ thống chăm sóc sức khỏe không bị quá tải và mọi người đều nhận được sự
chăm sóc họ cần.
Nếu cùng nhau nỗ lực, chúng ta có thể làm được điều này.
Giới Thiệu Thành Phố Burien
Thành Phố Burien là một cộng đồng sôi động và sáng tạo, nơi các cư dân tôn trọng sự đa dạng, tôn vinh nghệ thuật và văn
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