
Kính thưa Quý Khách,
Để tránh sự lây nhiễm khuẩn Covid-19, xin quý khách vui lòng thi 

hành những biện pháp sau đây:
1. Khi tiếp xúc với nhân viên ngoài quầy quảng cáo rao vặt, xin 

giữ khoảng cách với nhân viên và những người chung quanh. 
Xin che miệng hoặc bước ra ngoài tránh đừng khạc đờm, ho, xì 
mũi, hoặc hắt xì thẳng vào người đối diện cho dù có 1 khoảng 
cách nào đó.

2. Xin xoa tay bằng thuốc sát trùng đặt trên quầy trước khi tiếp 
xúc với nhân viên.

Nếu quý khách có cảm giác bị nóng sốt hay thấy trong cơ thể có 
triệu chứng bất thường, xin vui lòng liên lạc với bác sĩ hoặc cơ quan 
y tế xin chẩn bệnh và thử nghiệm để biết rõ tình trạng sức khoẻ của 
mình, vì vi khuẩn Covid-19 có triệu chứng rất giống với bệnh cúm.

3. Nếu có thể được, xin quý khách cố gắng đặt quảng cáo rao vặt 
qua online thay vì đến tận nơi. Quý khách nào cần đăng phân ưu 
cáo phó, xin vui lòng liên lạc với ban Frontdesk qua eMail raovat@
nguoi-viet.com hoặc nếu cần đăng display ad, thông cáo pháp lý, 
xin vui lòng liên lạc với ban Thương Vụ qua eMail sales@nguoi-viet.
com hoặc bằng Fax at 714-894-1381 nếu có thể được. Xin theo dõi 
bản hướng dẫn đặt quảng cáo rao vặt trực tuyến sẽ được đăng tải 
thường xuyên trên báo giấy và web site báo Người Việt.

Chúng tôi cũng rất tiếc sẽ ngưng không nhận đơn đặt phòng hội 
nữa cho đến khi tình hình dịch Covid-19 được các cơ quan công 
quyền và y-tế loan báo hết còn nguy cơ lây lan nghiêm trọng nữa.

Ban điều hành nhật báo Người Việt hết sức chân thành cám ơn sự 
thông cảm, nhẫn nại và hợp tác của toàn thể quý khách với chúng 
tôi trong trận đại dịch hết sức nghiêm trọng này. Kính mong quý 
khách luôn cẩn trọng giữ gìn sức khoẻ và kính chúc quý khách cùng 
gia đình mọi sự an lành.

Kính thư,
Ban Điều Hành nhật báo Người Việt.

THÔNG BÁO VỀ COVID-19
DƯỚI ĐÂY, XIN GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH 1 
SỐ KHUYẾN CÁO CỦA CƠ QUAN PHÒNG 
CHỐNG BỆNH TẬT CDC VỀ NHỮNG 
PHƯƠNG CÁCH NGĂN NGỪA LÂY NHIỄM 
VI KHUẨN COVID-19 CHÍNH NHẬT BÁO 
NGƯỜI VIỆT ĐANG ÁP DỤNG CHO NHÂN 
VIÊN. 

1. Rửa tay thường xuyên, ít nhất 20 giây 
mỗi lần, bằng xà phòng và nước. Nếu xà 
phòng và nước không có sẵn, xin sử dụng 
chất khử trùng có chứa ít nhất 60% cồn.
2. Lau sạch và khử trùng những vật dụng 
và những bề mặt thường xuyên chạm vào.
3.Giữ khoảng cách ít nhất 3 feet với những 
ai bị ho hoặc hắt hơi. Nếu anh chị bị ho hoặc 
hắt hơi, xin che miệng hoặc mũi.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi và miệng.
5. Đừng bắt tay.
6. Nếu Anh Chị bị sốt, ho, khó thở, cảm cúm 
hoặc cảm lạnh, hãy ở nhà và tìm kiếm sự 
chăm sóc y tế cần thiết cho mình.
7. Tự cách ly, (theo định nghĩa của các 
chuyên gia y tế), có nghĩa là Anh Chị sẽ làm 
việc tại nhà và tự theo dõi những dấu hiệu 
bị lây nhiễm tiềm ẩn (ho, sốt, ớn lạnh hoặc 
đau bắp thịt) trong suốt thời gian ủ bệnh 
(14 ngày). Cần kiểm tra nhiệt độ vào buổi 
sáng và buổi tối, và báo cáo các triệu chứng 
cho những người có trách nhiệm chăm 
sóc sức khỏe của mình nếu có bất cứ triệu 
chứng bất thường nào.
8. Chỉ nên sử dụng khẩu trang nếu được 
nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe hướng 
dẫn làm như vậy.
9. Nên chích phòng ngừa cúm nếu Anh Chị 
chưa thực hiện trong mùa này.


