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Hãy tìm hiểu xem quý vị có thể có 
được hỗ trợ nào
Ví dụ, nếu quý vị thất nghiệp, cần kiếm thực phẩm, hoặc 
muốn chăm sóc cho sức khỏe tâm thần của bản thân. 

gov.uk/coronavirus

Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào 
của coronavirus:
Nhiệt độ cao, Mới xuất hiện ho và ho liên tục, Mất hoặc bị 
thay đổi cảm giác về khứu giác hoặc khẩu vị

Hãy thực hiện một xét nghiệm và ở trong nhà

Các hộ gia đình không gặp gỡ với nhau 
ở trong nhà hay tại đa số các địa điểm 
ngoài trời, trừ trường hợp đối với mạng 
lưới hỗ trợ dành cho các hộ gia đình chỉ 
có một người lớn. Tối đa sáu người ở 
một số địa điểm công cộng ngoài trời (ví 
dụ: công viên, vườn công cộng).

Các cơ cở giáo dục nhà trẻ, trường 
phổ thông, trường cao đẳng và đại 
học mở cửa. Chăm sóc trẻ nhỏ, các 
hoạt động được giám sát khác dành 
cho trẻ em và các mạng lưới hỗ trợ 
chăm sóc trẻ em được phép mở cửa.

Chúng tôi khuyến cáo không ở lại 
qua đêm trừ trường hợp với hộ gia 
đình hoặc mạng lưới hỗ trợ dành 
cho các hộ gia đình chỉ có một 
người lớn.

GẶP GỠ BẠN BÈ VÀ GẶP GỠ BẠN BÈ VÀ 
GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH 

GIÁO DỤCGIÁO DỤC

Ở LẠI QUA ĐÊMỞ LẠI QUA ĐÊM

ĐI LẠI ĐI LẠI 

Các cơ sở vụ nhà hàng, khách sạn 
đóng cửa, ngoại trừ bán đồ mang đi, 
lái xe qua hoặc giao nhận.

Mở cửa. Các hoạt động nhóm và 
các lớp không được thực hiện.

15 khách đối với đám cưới, chung 
sống dân sự, lễ thức canh; 30 
người đối với đám tang. Lễ tiếp tân 
đám cưới không được phép thực 
hiện.

Để có thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết vui lòng ghé 
thăm: gov.uk/coronavirus

Tránh đi lại ngoài khu vực của quý 
vị, ngoại trừ khi cần thiết như để đi 
làm hoặc đi học. Các ngoại trừ bổ 
sung được áp dụng. Hãy cắt giảm số 
chuyến đi mà quý vị thực hiện nếu có 
thể. Hãy lên kế hoạch trước và tránh 
các khoảng thời gian và tuyến đường 
bận rộn trên phương tiện giao thông 
công cộng. Tránh việc chia sẻ xe với 
những người bên ngoài hộ gia đình 
của quý vị hoặc mạng lưới hỗ trợ dành 
cho các hộ gia đình chỉ có một người 
lớn.

Các lớp học và thể thao người lớn có 
tổ chức có thể thực hiện ở ngoài trời, 
nhưng mọi người cần phải tránh các 
hoạt động có rủi ro cao về tiếp xúc. Các 
hoạt động tập thể dục nhóm và thể thao 
trong nhà không được tiến hành, trừ 
khi với thành viên hộ gia đình của quý 
vị hoặc mạng lưới hỗ trợ dành cho các 
hộ gia đình chỉ có một người lớn. Các 
hoạt động có tổ chức dành cho các vận 
động viên thể dục cấp cao, người dưới 
18 tuổi và những người khuyết tật có 
thể tiếp tục thực hiện.

Các sắp xếp an toàn với COVID như là 
màn chắn đáng kể, gậy chuyển đồ, và 
thăm viếng qua cửa sổ. Chỉ cho phép 
các chuyến thăm viếng ngoài trời / kín 
gió (việc triển khai xét nghiệm nhanh 
sẽ cho phép các chuyến thăm viếng 
trong nhà bao gồm cả có tiếp xúc).

Các sự kiện không được phép tiến 
hành. Các sự kiện tham dự ngồi trên 
xe được phép thực hiện.

Mở cửa.
Tất cả mọi người ai có thể làm 
việc từ nhà cần phải thực hiện 
như vậy.

Mở cửa.

Mở cửa, nhưng không thể tương 
tác với bất kỳ ai bên ngoài hộ gia 
đình hoặc mạng lưới hỗ trợ dành 
cho các hộ gia đình chỉ có một 
người lớn.

Đóng cửa (với ngoại trừ hạn chế)

Các cơ sở trong nhà đóng cửa.
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