
CORONAVIRUS  
(COVID-19)

29 septembre 2020

VIETNAMIEN

• Giờ giới nghiêm từ  
21 h 30 đến 5 h sáng.

• Cấm tụ tập trong nhà  
và các sân tư nhân.

• Bắt buộc làm việc  
từ xa.

• Nhà hàng : chỉ được 
giao hàng, mua mang 
đi hay mua trên xe.

Trường học :
• Những học sinh từ lớp 1 đến 
lớp 6 cấp tiểu học phải đeo 
khẩu trang y tế thường xuyên 
trong lớp học, khi đi lại trong 
trường và khi sử dụng xe buýt.

• Những học sinh cấp trung học 
phải luôn luôn đeo khẩu trang 
y tế trong lớp học, trong sân 
trường. Những học sinh năm 
3,4,5 trung học đến lớp  
2 ngày 1 lần.

9 h 30

5

ĐƯỢC MỞ CỬA NHƯNG PHẢI  TUÂN THỦ CÁC BIỆN PHÁP Y TẾ :  
• Doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh và cửa hàng.

• Bảo tàng và thư viện.

• Rạp chiếu phim và phòng biểu diễn : tối đa 250 người.

• Nơi thờ tự: tối đa 25 người. Số người tối đa này cũng được áp dụng 
cho tang lễ và tiệc cưới.

• Các hoạt động không tiếp xúc ngoài trời được cho phép tối đa 8 
người.

• Các hoạt động thể thao không tiếp xúc trong nhà đơn, đôi hay với 
những người sống chung địa chỉ được cho phép ở hồ bơi, sân trượt 
patin, sân tennis và sân cầu lông. Các phòng tập thể dục đóng cửa.

Québec.ca/zonerouge
Bản dịch này được trung tâm phiên dịch Capitale-Nationale (Banque d’interprètes de la Capitale-Nationale) 
thực hiện nhằm hiểu dễ hơn các chỉ dẫn của Chính phủ và Sức khoẻ cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, xin mời truy cập : quebec.ca/coronavirus 

Các biện pháp có hiệu lực kể từ ngày   

10 tháng 5
cho vùng Capitale-Nationale

http://Québec.ca/zonerouge
http://quebec.ca/coronavirus

