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Khi các cuộc bầu cử quốc gia đến gần hơn, các đảng chính trị và chiến dịch của họ sẽ được thiết lập để hỗ trợ
các ứng cử viên của họ, cũng như các dự luật lá phiếu ở địa phương và toàn tiểu bang. Điều quan trọng
là phải xem xét làm thế nào để kết nối với cử tri theo những cách mà giữ cho cả công chúng và nhân viên của
chiến dịch được khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm với COVID-19. Mặc dù các cuộc vận động
trong nhà truyền thống và các cuộc biểu tình gây quỹ, bắt tay hoặc “gặp gỡ và chào hỏi” tại nhà riêng là
không được phép, nhưng vẫn có nhiều cách khác để kết nối với cử tri. Tài liệu hướng dẫn này nêu ra nhiều
cách mà các chiến dịch có thể tiếp cận với công chúng bỏ phiếu một cách an toàn.
Lựa Chọn Kỹ Thuật Số
• Hội trường thành phố ảo hoặc hội thảo trên web - các nền tảng kỹ thuật số có thể cho phép một vài,
hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn người tham gia vào một cuộc gọi điện video trên điện thoại,
máy tính bảng hoặc máy tính của họ. Các chiến dịch có thể mời mọi người tham gia bằng cách gửi
email hoặc nhắn tin với một liên kết hoặc số gọi đến.
• Phát Trực Tiếp - Các sự kiện có thể được phát trực tiếp trong thời gian thực trên các nền tảng truyền
thông xã hội.
• Email và Trang web – Những việc giao tiếp và gây quỹ có thể được tổ chức trên các trang web của
chiến dịch và thông qua liên lạc bằng email.
• Quảng Cáo Kỹ Thuật Số
Các Lựa Chọn Truyền Thống Có Rủi Ro Thấp Hơn
• Quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh
• Cho phép khán giả ngoài trời tranh luận tự do giữa các ứng cử viên nếu tất cả các cá nhân được sắp
xếp cách nhau ít nhất 6 feet.
• Họp báo / Họp hội trường từ xa - Kết nối với nhiều cá nhân thông qua các cuộc gọi hội nghị lớn.
• Ngân Hàng Các Cuộc Gọi và Tin Nhắn- Liên lạc trực tiếp với cử tri để trao đổi các vấn đề và nhận phản
hồi.
Các Cách Tiếp Cận Mới Với Rủi Ro Thấp Hơn:
Các cuộc diễu hành bằng xe ô tô tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng đều được phép tổ chức,
bao gồm cả các sự kiện lái xe ngang qua nơi các cá nhân có thể nhận tài liệu vận động hoặc một túi quà tặng
(giới hạn đối với đồ ăn không dễ hỏng được đóng gói thương mại) hoặc mang đi các vật phẩm từ một nhà tổ
chức trong khi những người tham gia vẫn ở bên trong phương tiện của họ.
Các Hoạt Động Được Phép Với Rủi Ro Gia Tăng:
Mặc dù, các sự kiện ảo được khuyến khích thực hiện để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, các sự
kiện chiến dịch trực tiếp chỉ được phép tổ chức ở những nơi ngoài trời. Nhà tài trợ và người tham gia phải
tuân thủ những điều sau:
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Việc kiểm tra các triệu chứng được tiến hành trước khi khách hoặc người thuyết trình có thể vào cơ
sở ngoài trời. Phần kiểm tra phải bao gồm hỏi về triệu chứng ho, thở hụt hơi, khó thở, sốt hoặc ớn
lạnh và liệu cá nhân đó hiện có phải đang chấp hành lệnh cách ly hoặc lệnh kiểm dịch hay không. Việc
kiểm tra này có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các phương pháp thay thế như hệ
thống đăng ký trực tuyến, ứng dụng điện thoại hoặc thông qua biển báo được dán ở lối vào cơ sở
cho biết rằng những khách đến thăm có các triệu chứng này không được vào cơ sở.
Khách đến tham dự sự kiện chiến dịch được nhắc nhở luôn luôn đeo khăn che mặt khi tham gia sự
kiện và khi ở trong cơ sở. Điều này áp dụng cho tất cả người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Chỉ
những cá nhân đã được nhà cung cấp dịch vụ y tế hướng dẫn không đeo khăn che mặt mới được
miễn đeo. Để hỗ trợ sự an toàn cho nhân viên của quý vị và những khách đến thăm khác, phải trang
bị sẵn khăn che mặt cho những khách đến mà không mang theo.
Đồ ăn và thức uống có thể không được phục vụ tại các sự kiện này
Các biện pháp đã được thực hiện (đăng ký trước, đếm người tham dự khi vào cửa) để đảm bảo
lượng người tham dự không vượt quá số người có thể cho phép tại không gian ngoài trời trong khi
giữ khoảng cách vật lý (các thành viên không thuộc cùng gia đình ngồi hoặc đứng cách nhau 6 feet).
Các khu vực đậu xe đã được sắp xếp lại để giới hạn các điểm tập trung và đảm bảo khoảng cách thích
hợp (ví dụ: bằng cách đóng mọi không giankhác).
Các lối đi rõ ràng đã được xác định giữa các khu vực đậu xe và các điểm đến và địa điểm khác trên
khu vực nơi tập trung đang được tổ chức để giảm thiểu sự đông đúc, cho phép giám sát việc sử dụng
và chừa chỗ để kiểm tra các triệu chứng khi nhân viên và khách đi vào.
Một nhân viên (hoặc đội ngũ nhân viên nếu có nhiều lối đi) đeo khăn che mặt được bố trí đứng ở đầu
lối đi nhưng cách người đến hoặc người đi ít nhất 6 feet để giám sát việc sử dụng khăn che mặt và
theo dõi số lượng người cho phép.
Nếu những người tham dự sự kiện phải xếp hàng chờ trước khi được ngồi hoặc ở bất kỳ thời điểm
nào khác trong thời gian họ có mặt tại địa điểm, thì các dấu hiệu được sử dụng để chứng minh
khoảng cách 6 feet bắt buộc giữa các cá nhân.
Các khu vực ngoài trời được sắp xếp để cho phép việc duy trì khoảng cách vật lý. Nếu sử dụng ghế
ngồi, ghế dài hoặc chỗ đứng thì phải bố trí và đánh dấu để tạo khoảng trống 6 feet giữa các cá nhân
hoặc giữa mỗi nhóm hộ gia đình với nhóm hộ gia đình hoặc cá nhân khác.
Nếu có thể, các lối đi trong khu vực được sử dụng cho các sự kiện ngoài trời được chỉ định là một
chiều để hỗ trợ việc giữ khoảng cách vật lý.
Các phần bục, bệ và các khu vực dành cho người phát ngôn khác đã được định sắp xếp lại để cho
phép những người phát ngôn cách nhau ít nhất 6 feet.
Micrô và bục đứng phải được làm vệ sinh giữa mỗi lần có người phát ngôn.
Nhân viên đã được hướng dẫn để duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với nhau trong tất cả các khu vực
của cơ sở.
Quyền truy cập ảo được cung cấp, nếu có thể, cho những khách truy cập muốn tham gia nhưng có
nguy cơ cao nếu tiếp xúc với COVID-19.
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Sắp xếp sẵn sàng để cung cấp phòng vệ sinh an toàn cho những người tham dự các sự kiện chiến dịch
vận động ngoài trời. Cơ sở có thể chọn cung cấp nhà vệ sinh di động ngoài trời và thiết bị rửa tay
và/hoặc cung cấp phòng vệ sinh trong nhà. Nếu có sẵn các tiện nghi trong nhà, cần có các biện pháp
phòng ngừa sau:
a. Một tuyến đường xác định được đánh dấu từ khu vực ngoài trời được sử dụng cho sự kiện
đến vị trí trong nhà của các phòng vệ sinh.
b. Băng dán hoặc các dấu hiệu khác được sử dụng để đảm bảo khoảng cách vật lý nếu những
người tham dự phải xếp hàng để sử dụng phòng vệ sinh.
c. Những người tham dự được khuyến khích sử dụng phòng vệ sinh khi cần thiết trong suốt sự
kiện để tránh phải chen chúc khi kết thúc sự kiện.
d. Các trang thiết bị trong phòng vệ sinh ở trong điều kiện hoạt động tốt và phòng được trang bị
đầy đủ xà phòng và khăn lau dùng một lần để cho phép việc rửa tay theo yêu cầu.
e. Các trang thiết bị trong phòng vệ sinh được sắp xếp để cho phép việc giữ khoảng cách vật lý
bên ngoài các phòng có tường bao quanh.
f. Một nhân viên (hoặc đội ngũ nhân viên nếu có nhiều lựa chọn phòng vệ sinh bên trong) đeo
khăn che mặt được sắp xếp ở lối vào phòng vệ sinh nhưng cách người đến hoặc đi ít nhất 6
feet để giám sát việc sử dụng khăn che mặt và theo dõi số lượng người cho phép.
g. Nhân viên đã được hướng dẫn để duy trì khoảng cách ít nhất 6 feet với nhau trong tất cả các
khu vực của cơ sở, bao gồm bất kỳ khu vực làm việc trong nhà nào.
Được Phép Nhưng Không Khuyến Khích
Việc đi đến gõ cửa từng nhà thuộc vào hạng mục này. Điều quan trọng là bất kỳ nhân viên hoặc tình nguyện
viên nào đi từng nhà đều phải nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc với những người bên
ngoài hộ gia đình của họ, những người có thể không đeo khăn che mặt. Nhân viên tham gia các hoạt động
này cần được đào tạo thích hợp để tuân thủ các hành động sau:
• Cách xa cá nhân được ghé thăm và bất kỳ người nào khác mà quý vị gặp khi đi từ nhà này sang nhà
khác ít nhất 6 feet.
• Đeo khăn che mặt trong toàn bộ quá trình tương tác. (Những người không thể đeo khăn che mặt vì lý
do y tế nên được miễn đến thăm nhà)
• Ở bên ngoài nhà trong toàn bộ chuyến thăm. Giải thích cho cá nhân rằng quý vị không được phép
vào nhà của họ và phải giữ khoảng cách để giữ an toàn cho họ.
• Không bắt tay. Giới hạn lời chào của quý vị trong một lời giới thiệu bằng lời nói.
• Tránh phát tài liệu như sách nhỏ hoặc quà tặng. Nếu quý vị định chuyển tài liệu, hãy nhớ hỏi xem cá
nhân đó có muốn nhận tài liệu trước không. Nếu họ quyết định rằng họ không muốn giữ tài liệu sau
khi nhận nó từ quý vị, hãy yêu cầu họ vứt bỏ nó; không lấy lại.
• Mang theo nước khử trùng tay và đảm bảo phải sử dụng sau khi tiếp xúc với các bề mặt thường
xuyên chạm vào như tay nắm cửa, tay cầm và chuông cửa.
• Nếu người ra mở cửa không đeo khẩu trang và/hoặc có biểu hiện của các triệu chứng bệnh, hãy cho
họ biết quý vị sẽ trở lại vào ngày khác và gửi thông tin cho họ bằng phương thức điện tử hoặc qua
đường bưu điện.
•
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Biết nơi để có được thông tin đáng tin cậy
Hãy cảnh giác với những thông tin lừa đảo, thất thiệt và trò lừa bịp xung quanh Vi-rút Corona chủng mới.
Thông tin chính xác, bao gồm thông báo về các ca lây nhiễm mới ở Quận Los Angeles, sẽ luôn được Cơ Quan Y
Tế Công Cộng phân phối thông qua các thông cáo báo chí, phương tiện truyền thông xã hội và trang web của
chúng tôi. Trang web có thêm thông tin về COVID-19 bao gồm Các Câu Hỏi Thường Gặp, Sơ Đồ Thông Tin và
hướng dẫn đối phó với căng thẳng, cũng như các hướng dẫn về việc rửa tay.
• Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles (LACDPH, Quận)
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o Phương tiện truyền thông xã hội: @lapublichealth
Các nguồn thông tin đáng tin cậy khác về vi-rút Corona chủng mới là:
• Sở Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (CDPH, Tiểu Bang)
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
• Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC, Quốc Gia)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
Nếu quý vị có thắc mắc và muốn nói chuyện với ai đó, hãy gọi cho đường dây Thông Tin của Quận Los Angeles
số 2-1-1, đường dây này hoạt động 24 giờ một ngày.
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