
 

Quy định hướng dẫn cập nhật: Kịch bản về việc 
tới thăm người thân tại cơ sở chăm sóc dài hạn 
[nhạc vui]  

[Chữ hiện trên màn hình] Quy định hướng dẫn cập nhật: tới thăm người thân tại cơ sở chăm sóc dài 
hạn 

[Maria] Xin chào quý vị, tôi là Maria, thuộc Sở Y tế Tiểu bang Minnesota.  

Tôi sẽ cùng với quý vị xem qua quy định hướng dẫn mới nhất về việc thăm viếng, và bao gồm cả cử chỉ ôm 
người thân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn.  

Nhờ vắc-xin chủng ngừa COVID-19 và tình hình nhiễm bệnh đã chậm lại tạo điều kiện an toàn để mở rộng 
việc thăm viếng và gặp gỡ nhau cho những người sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn với gia đình và bạn bè của 
họ.   

[Chữ hiện trên màn hình] Để biết thông tin mới nhất về cách thức và thời điểm quý vị có thể tới thăm người 
thân, hãy vui lòng gọi cơ sở nơi họ đang cư ngụ.   

[Maria] Để biết thông tin mới nhất về cách thức và thời điểm quý vị có thể tới thăm người thân, hãy vui lòng 
gọi cơ sở nơi họ đang cư ngụ.  

Những người sống tại các cơ sở chăm sóc dài hạn hiện có thể tụ tập với nhau và với những người khác. Nếu 
họ đã chích ngừa đầy đủ thì có thể ôm khách tới thăm. Người sống tại các cơ sở chăm sóc dài hạn và khách 
thăm viếng sẽ cần phải mang khẩu trang và phải rửa tay trước và sau khi thăm viếng.   

Tuy được phép gặp gỡ bên trong nhà, nhưng tốt hơn là nên gặp gỡ ở ngoài trời, nếu có thể được, vì nguy cơ 
lây lan COVID-19 ở bên ngoài trời thường thấp hơn.   

Cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn có thể đổi quy định đón tiếp khách thăm viếng, vì vậy khách hãy nên gọi 
trước khi đến thăm viếng để tìm hiểu thêm.  

[Huy hiệu MN Giữ An Toàn và nối mạng liên kết tới 
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/ltc.html]  

[nhạc vui] 
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Để có được thông tin này dưới định dạng khác, vui lòng gọi: 651-201-4989 
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