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COVID-19 NGÀY 18 THÁNG 11 - NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2020 SẮC LỆNH ĐẠI DỊCH 
 

Thống đốc Whitmer và Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human 
Services) đã ban hành sắc lệnh đại dịch để giúp chúng ta làm chậm sự lây lan của 
COVID-19 và cứu mạng người. Mục đích của sắc lệnh này là để bảo vệ các gia đình, nhân 
viên làm việc tuyến đầu và các doanh nghiệp nhỏ của chúng ta tránh vi rút này. Sắc lệnh 
này có hiệu lực vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 11 năm 2020 và sẽ có hiệu lực trong 3 tuần. 
Các viên chức của tiểu bang sẽ liên tục theo dõi dữ liệu trong thời gian này để xác định 
các bước tiếp theo. Các chuyên gia y tế công cộng đang cảnh báo người dân Mỹ ở khắp 
mọi nơi hạn chế tụ tập trong nhà để cứu mạng người. Sắc lệnh đại dịch mới này hướng 
tới ngăn chặn sự lây lan bằng cách hạn chế tụ tập trong nhà nơi COVID-19 có thể dễ 
dàng lây lan từ người này sang người khác. 

 

Các bước này là những gì các chuyên gia y tế công cộng nói rằng chúng ta phải thực hiện 
để tránh các bệnh viện quá tải và số ca tử vong như chúng ta đã thấy vào mùa xuân này. 
Sự lây lan nhanh chóng của loại vi rút này đòi hỏi chúng ta phải thực hiện hành động tích 
cực này ngay bây giờ để cứu mạng sống trong tương lai. Kiểm soát cuộc khủng hoảng sức 
khỏe này là điều cần thiết để kiểm soát cuộc khủng hoảng kinh tế. Sức khỏe của gia đình 
chúng ta và sức khỏe của nền kinh tế của chúng ta có mối liên hệ với nhau, và chúng ta 
không thể bảo vệ nền kinh tế của mình mà không đánh bại loại vi-rút này. Thực hiện điều 
này cũng sẽ bảo vệ các nhân viên y tế, những người ứng phó ở tuyến đầu tiên và những 
nhân viên thiết yếu khác đang đặt tính mạng của họ lên hàng đầu để bảo vệ chúng ta. 
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm cá nhân tuân theo các luật này và nỗ lực trong khả 
năng của mình để bảo vệ lẫn nhau. 

 

 
Để biết thêm thông tin 

về các cuộc tụ họp xã hội, hãy 
truy cập: 

M ichigan.gov/ Coronavirus. 
Các câu hỏi hoặc thắc mắc có 
thể được gửi qua email tới: 
COVID19@michigan.gov.

 
  

 

HƯỚNG DẪN VỀ TỤ TẬP XÃ HỘI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 
TẠM DỪNG ĐỂ CỨU NGƯỜI 

Giao lưu với gia đình hoặc bạn bè có thể cảm thấy an toàn, nhưng nó rất rủi ro - đặc biệt là trong tình hình 
COVID hiện diện ở khắp mọi nơi tại Michigan hiện nay. 

 

Để giảm rủi ro, hãy tuân theo các hướng dẫn sau: 
♦ Chỉ chọn một hộ gia đình khác để gặp gỡ trong ba tuần tới. Tốt hơn nữa, hãy hình thành một nhóm xã hội nhất quán. 
♦ Chọn hộ gia đình mà cũng thận trọng. Nếu bất kỳ ai trong một trong hai nhóm cảm thấy bị ốm, hãy hoãn cuộc tụ tập lại. 
♦ Giới hạn thời gian ở trong nhà. Thời gian ghé thăm càng lâu, rủi ro càng lớn. 
♦ Tuân thủ các quy tắc dưới đây nhiều nhất có thể: 

SAU BUỔI TỤ HỌP, THEO DÕI CHÍNH MÌNH ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA COVID-19. NẾU CÓ AI TRONG NHÓM CẢM THẤY ỐM, HÃY ĐI XÉT NGHIỆM. 

https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.michigan.gov/Coronavirus
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