
Chỉ đi khi cần thiết.
Hãy thận trọng hơn khi quý 
vị hoặc người thân có nhiều 
khả năng nhiễm COVID-19.

Không đến cửa hàng nếu 
quý vị bị ốm.

Lời Khuyên Khi Mua Hàng Tạp Hóa Trong 
Thời COVID-19

WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF HEALTH (SỞ Y TẾ TIỂU BANG WASHINGTON)

DOH 820-087  April 2020 Vietnamese  
Để yêu cầu tài liệu này ở định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng khiếm thính hoặc khó 
nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.

TRƯỚC KHI 
ĐẾN CỬA 

HÀNG

Rửa tay.

Đảm bảo giữ an toàn 
thực phẩm.

Rửa tay.

Lưu ý những khung 
giờ đặc biệt.

Nhiều cửa hàng đặt ra các 
khung giờ mua hàng đặc 
biệt dành cho người trên 60 
tuổi, phụ nữ mang thai và 
người mắc bệnh lý.

Giữ khoảng cách.
Đứng cách những người 
khác 6 foot, ngay cả khi 
đứng xếp hàng thanh toán.

KHI TRỞ VỀ 
NHÀ

TẠI CỬA 
HÀNG

Cân nhắc đến việc đặt hàng 
trực tuyến để chỉ đến nhận 
hàng hoặc chuyển hàng.

Đeo khẩu trang vải.

Che miệng và mũi 
khi ho và hắt hơi.

Khẩu trang vải là 
loại khẩu trang 
may bằng vải 
hoặc là một 
miếng vải che mặt 
và mũi.

Sử dụng dung dịch rửa 
tay diệt khuẩn.
Quý vị có thể dùng dung dịch 
rửa tay diệt khuẩn hoặc khăn 
lau khử trùng để lau rửa tay 
cầm của giỏ hàng hoặc xe đẩy 
hàng.

Không chạm vào mặt. Hãy để lại hàng hóa 
để những người xung 
quanh cũng có thể mua.

Chỉ mua số lượng cần 
dùng để có đủ hàng hóa 
cho những người khác.

Không khử trùng hàng mua 
về. Rửa trái cây và rau củ như 
bình thường.

Vui lòng truy cập doh.wa.gov-
/coronavirus hoặc coronavi-
rus.wa.gov.

Gọi đến số 1-800-525-0127 và 
nhấn # để yêu cầu dịch vụ thông 
dịch.

Soạn tin Coronavirus gửi đến 
211211.

Để biết thêm thông 
tin


