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KHI NÀO QUÝ VỊ CẦN ĐEO KHẨU TRANG 

 

Những yêu cầu* và khuyến nghị về đeo khẩu trang của Sở Y tế Công cộng Quận Los Angeles tại không gian trong nhà 
thuộc các nơi công cộng được tóm tắt dưới đây.  

Xin lưu ý tóm tắt này dành cho công chúng, không phải dành cho người lao động (xem trang 2). 

QUÝ VỊ PHẢI đeo khẩu trang vừa vặn ở không gian trong nhà: 

• Tại địa điểm có chính sách bắt buộc đeo khẩu trang, bao gồm một số cơ sở kinh doanh, trường học và nơi 
làm việc. 

• Nếu Y tế Công cộng bắt buộc đeo để kiềm chế đợt bùng phát dịch, bao gồm các nơi làm việc và địa điểm cư 
trú tập trung. 

• Nếu quý vị mắc COVID-19 và phải ở gần những người khác cho đến hết thời gian cách ly. Điều này bao gồm 
cả khi ở nhà. Nếu đủ điều kiện kết thúc cách ly, quý vị phải tiếp tục đeo khẩu trang khi ở gần những người 
khác từ Ngày 6 đến hết Ngày 10. Ngoại trừ khi quý vị có hai xét nghiệm âm tính với COVID-19 liên tục, được 
thực hiện cách nhau ít nhất một ngày, thì quý vị không cần đeo khẩu trang. Tuân theo tất cả các hướng dẫn 
cách ly tại ph.lacounty.gov/covidisolation. 
LƯU Ý: Tại nơi làm việc, những nhân viên trở lại làm việc sau khi nhiễm COVID-19 phải đeo khẩu trang vừa vặn 
khi ở gần những người khác cho đến hết Ngày 10. 
 

Quý vị được ĐẶC BIỆT KHUYẾN NGHỊ đeo khẩu trang vừa vặn khi ở không gian trong nhà: 
(Trừ khi bắt buộc - Xem phần Quý vị phải đeo khẩu trang ở trên) 

 

• Nếu quý vị là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 trong vòng 10 ngày tính từ ngày bị phơi nhiễm 
cuối cùng. Điều này đặc biệt quan trọng khi ở gần những người có rủi ro mắc bệnh COVID-19 nặng cao hơn. 
Tuân thủ tất cả các hướng dẫn dành cho người tiếp xúc gần tại ph.lacounty.gov/covidcontacts. 

• Nếu quý vị có nguy cơ mắc bệnh nặng, đặc biệt khi quý vị ở những nơi đông người hay thông gió kém. Đeo 
khẩu trang có mức độ bảo vệ cao nhất, như loại khẩu trang phòng độc (N95, KN95, KF94). 

• Tại các nơi chăm sóc sức khoẻ, khi tới viếng thăm hoặc thụ hưởng dịch vụ. 
• Trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm tàu hoả, xe buýt, xe đưa đón, taxi, dịch vụ đi 

chung xe và phương tiện vận chuyển y tế. 
• Tại tất cả các trung tâm giao thông, bao gồm sân bay, bến xe, ga tàu hoả và tàu điện ngầm, cảng biển hoặc 

các đầu mối giao thông nằm tại không gian trong nhà, hoặc bất kỳ khu vực trong nhà nào được vận hành như 
trung tâm giao thông. 

Đeo khẩu trang là LỰA CHỌN CÁ NHÂN khi ở không gian trong nhà: 
(Trừ khi bắt buộc - Xem phần Quý vị phải đeo khẩu trang ở trên) 

• Tại các cơ sở cải huấn thuộc tiểu bang và địa phương và các trung tâm tạm giữ. 
• Tại các nhà trú ẩn khẩn cấp và nhà trú ẩn cho người vô gia cư. 
• Tại các nơi công cộng khác. 

 
Không ai bị ngăn cấm đeo khẩu trang khi tham gia một hoạt động hoặc vào một cơ sở kinh doanh. 

 
q 

*Có một số người không nên đeo khẩu trang, ví dụ như trẻ em dưới 2 tuổi, người có một số bệnh lý nhất định hay 
khuyết tật, và những người được chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho họ chỉ định không đeo khẩu trang. Xem phần Những 
người không nên đeo khẩu trang và  Cân nhắc đặc biệt cho người có khó khăn giao tiếp hoặc một số khuyết tật. 
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVVietnamese.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
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Người lao động 
Tại những nơi làm việc, chủ thuê lao động phải tuân thủ Quy định của Cal/OSHA về Phòng ngừa COVID-19 – 
Không khẩn cấp, hoặc tại một nơi, tuân theo Tiêu chuẩn của Cal/OSHA liên quan Dịch bệnh Lây qua Khí dung 
(ATD). Cal/OSHA còn có thêm những quy định về đeo khẩu trang dành cho người lao động (nhân viên) trong 
một số trường hợp cụ thể. Một vài thí dụ như sau:  

• Nhân viên trở lại làm việc sau khi nhiễm COVID-19 bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở xung quanh 
những người khác cho đến hết Ngày 10.  

• Nếu có bùng phát dịch ở nơi làm việc, tất cả nhân viên bị phơi nhiễm bắt buộc phải đeo khẩu trang ở 
không gian trong nhà, hoặc ở ngoài trời khi khoảng cách với những người khác dưới 6 foot. Xem 
những đường dẫn bên trên để biết thêm thông tin chi tiết về những quy định Phòng ngừa COVID-19. 
  

Thêm vào đó, theo Lệnh của Viên chức Y tế Công cộng Quận Los Angeles, nhân viên tại các cơ sở chăm sóc 
sức khoẻ và những nơi việc chăm sóc xảy ra trực tiếp, bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khi thực hiện dịch 
vụ chăm sóc sức khoẻ, hoặc khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, khách và nhân viên nội trú. Họ cũng phải 
đeo khẩu trang tại các khu vực chăm sóc bệnh nhân, khi có mặt người bệnh, khách hay nhân viên nội trú 
khác. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf

