
Oregon kết thúc yêu cầu về khẩu 
trang  vào ngày 3 tháng 4

“Làm thế nào quý vị có thể tiếp tục giữ an toàn?”

Quý vị có quyền yêu cầu nhà 
cung cấp của mình đeo khẩu 
trang. Chúng tôi khuyến 
khích đeo khẩu trang nếu quý 
vị hoặc nhà cung cấp của quý 
vị cảm thấy không khỏe.

Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon  |  Văn phòng Dịch vụ dành cho Người Khuyết tật (ODDS)

OFFICE OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES SERVICES

Nếu quý vị sống hoặc làm 
việc trong nhà nuôi dưỡng 
hoặc môi trường nhà ở và 
những người sống cùng quý 
vị bị bệnh, chúng tôi khuyến 
khích quý vị đeo khẩu trang.

Các nhà cung cấp dịch vụ 
của quý vị phải hỏi quý vị và 
gia đình quý vị xem quý vị 
có muốn họ đeo khẩu trang 
hay không trước khi họ vào 
nhà quý vị.

Làm thế nào quý vị có thể chuẩn 
bị cho những thay đổi trong 
yêu cầu về khẩu trang?

Điều gì đang thay đổi trong yêu 
cầu về khẩu trang?

Bắt đầu từ ngày 3 tháng 4, Oregon sẽ dỡ bỏ các yêu cầu về khẩu 
trang đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Điều này bao gồm các 
dịch vụ khuyết tật trí tuệ và phát triển. Văn phòng Dịch vụ Khuyết 
tật Phát triển (ODDS) đã lập ra hướng dẫn này để giúp quý vị đưa ra 
những lựa chọn an toàn và phù hợp với quý vị và gia đình quý vị.

Điều này có ý nghĩa gì với quý vị?

Quý vị vẫn có thể yêu cầu nhà cung cấp của mình 
đeo khẩu trang. Quý vị cũng có thể yêu cầu khách 
đến nhà đeo khẩu trang.

Nếu quý vị bị bệnh hoặc cảm thấy không khỏe, 
hãy bảo vệ người khác. Cân nhắc việc đeo khẩu 
trang. Yêu cầu những người đã ở gần người bị 
bệnh đeo khẩu trang.

Người đại diện cá nhân hoặc điều phối viên dịch 
vụ của quý vị và những người hỗ trợ khác sẽ 
hỏi xem quý vị có muốn họ đeo khẩu trang hay 
không. Nếu quý vị yêu cầu họ đeo khẩu trang, 
thì họ phải đeo.

Các cách để giữ an toàn khỏi COVID-19

Rửa tay thường 
xuyên

Duy trì giãn 
cách xã hội

Đeo khẩu trang 
khi quý vị cảm 
thấy bị bệnh

Nếu quý vị không thể đeo khẩu trang do tình trạng sức 
khỏe, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị nên thực hiện các 

biện pháp để giúp quý vị giữ an toàn. Họ có thể yêu cầu giữ 
khoảng cách với những người khác, vệ sinh nhiều hơn và 
đảm bảo rằng những người khác có thể đeo khẩu trang. 


