
Đến hoặc Đi Từ California? 
Tuân Thủ Các Hướng Dẫn về Đi Lại
Đến hoặc Đi Từ California? Giúp phòng chống sự lây lan của COVID-19 bằng 
việc tuân thủ các hướng dẫn về đi lại.

Tuân Thủ Hướng Dẫn về Đi Lại của CDC 
Người đi đến hoặc về California từ các tiểu bang khác hoặc quốc  
gia khác phải tuân thủ hướng dẫn về đi lại của CDC.

Kết quả xét nghiệm dương tính? Cách ly và thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa 
Người đi lại có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng 
COVID-19 phải cách ly và tuân thủ các khuyến nghị của y tế cộng đồng.

Hãy Đảm Bảo Tiêm Đủ Vắc Xin Trước Khi Đi Du Lịch Quốc Tế  
Nếu quý vị hiện đang đi nước ngoài, vui lòng tuân thủ hướng dẫn về 
xét nghiệm của CDC dành cho việc đi nước ngoài trước và sau khi 
quý vị trở về Hoa Kỳ. Tuân thủ mọi hướng dẫn về đeo khẩu trang 
của California và của CDC. Duy trì cập nhật thông tin về  
các khuyến nghị đi lại của CDC theo điểm đến mà sẽ cảnh báo  
quý vị về tỷ lệ truyền nhiễm cao ở các khu vực khác nhau. 
Duy trì tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ.

Nếu Du Lịch trong Quốc Nội, Quý Vị nên Làm Xét Nghiệm Trước 
và Sau Chuyến Đi 
Nếu quý vị đi du lịch trong nước (trong Hoa Kỳ), xét nghiệm càng 
gần thời điểm khởi hành của quý vị càng tốt (không quá 3 ngày) 
trước chuyến đi và xét nghiệm sau khi chuyến đi.

Đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng  
(Dù đã tiêm vắc-xin hay chưa) 
Khẩu trang được khuyến khích sử dụng trên các phương tiện  
giao thông công cộng (bao gồm sân bay, máy bay, xe lửa, xe  
buýt, nhà ga, v.v.) trong hoặc ngoài Hoa Kỳ. Hãy đảm bảo tuân  
thủ mọi quy định về y tế tại địa phương, quy định địa phương có  
thể chặt chẽ hơn các quy định toàn tiểu bang.
Đọc hướng dẫn về khẩu trang.

Vui lòng quét mã QR để 
xem các đường dẫn tương 
tác trên tờ rơi
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