Cập nhật các Biện pháp
Quản lý An toàn từ
ngày 26/4/2022
Dỡ bỏ các Biện pháp Quản lý An toàn phân
biệt tình trạng tiêm chủng
•

Bạn sẽ cần phải tiêm chủng đầy đủ nếu bạn đang tham gia vào
các hoạt động được coi là rủi ro cao (ví dụ: tham dự các sự kiện
có hơn 500 người, ăn uống tại các cơ sở ăn uống như căng tin,
vườn bia)

Quy mô nhóm
•
•

Ra ngoài cộng đồng:
•
•
•

Được phép cho tất cả những người lao động
Không cần xét nghiệm nhanh ART khi ra ngoài
cộng đồng
Tất cả những người lao động cần xin Thẻ Ra ngoài
khi ra ngoài cộng đồng

Không hạn chế số người trong nhóm
Không yêu cầu giãn cách an toàn

Đến Trung tâm giải trí (viết tắt là RC)
•
•
•

Không cần xin Thẻ Ra ngoài để đến các RC
Bạn có thể đến các RC bất cứ lúc nào
Không cần xét nghiệm nhanh ART

TraceTogether và Đăng ký vào An Toàn
•

•

Không bắt buộc đăng ký dùng hộp mã
TraceTogether hoặc dùng ứng dụng trong điện
thoại di động khi vào các nơi, trừ khi vào những
nơi rủi ro cao.
Không được xoá ứng dụng này trong điện thoại di
động hoặc vứt bỏ hộp mã

Việc đeo khẩu trang
•

Việc đeo khẩu trang vẫn sẽ cần thiết
trong những bối cảnh trong nhà (ví dụ:
siêu thị nhỏ, phòng tập, thang máy,
căng-tin, các cơ sở nấu ăn chung) trừ
các phòng trong ký túc xá

Các hoạt động thể thao có đeo
và không đeo khẩu trang
•
•
•

Không hạn chế số người trong nhóm
Không hạn chế sức chứa
Yêu cầu đeo khẩu trang đối với các hoạt động thể
thao trong nhà trừ các hoạt động mạnh mất sức

