Virus không phân biệt đối xử, chúng ta cũng không nên phân biệt đối xử

Virus Corona và Sự kỳ thị

Virus Corona không cần biết chủng tộc, quốc tịch hoặc dân tộc
của quý vị là gì.
Chủng mới của virus corona 2019 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Đó chỉ là một
chi tiết địa lý. Việc một người có nguồn gốc Trung Quốc - hoặc bất kỳ dân tộc nào
khác - không làm cho họ dễ nhiễm bệnh này hơn.

Một người đeo mặt nạ không có nghĩa là họ bị bệnh.
Người ta đeo mặt nạ vì nhiều lý do, bao gồm để tránh phấn hoa và ô nhiễm không
khí hoặc lý do văn hóa và xã hội. Chúng ta không nên đánh giá ai đó hoặc tự cho
rằng họ bị bệnh chỉ vì họ đeo mặt nạ.

Quý vị có thể giúp xua tan sự kỳ thị. Hãy bắt đầu bằng cách
chia sẻ thông tin chính xác.
Không truyền bá thông tin sai lệch. Đọc tin tức từ những nguồn thông tin uy tín và
đáng tin cậy:
• Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control
and Prevention)
• Trang web COVID-19 của Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon
Health Authority)

Hãy lên tiếng nếu quý vị nghe, nhìn thấy hoặc đọc thông tin
sai lệch hoặc chứng kiến hành vi quấy rối.
Nhẹ nhàng sửa thông tin sai lệch và nhắc nhở người nói: ngôn ngữ và hành động có
định kiến sẽ khiến tất cả chúng ta bớt an toàn hơn. Nếu sự quấy rối trở nên nghiêm
trọng, quý vị nên báo cáo sự cố đó.

Thể hiện sự tử tế với mọi người và sự hỗ trợ cho những người bị
ảnh hưởng nhiều nhất.
Lắng nghe để thừa nhận, và xin phép chia sẻ câu chuyện của những người mà đã
từng bị kỳ thị, cùng với một thông điệp rằng phân biệt chủng tộc là điều không thể
chấp nhận trong cộng đồng của quý vị.
Tìm liên kết đến các nguồn thông tin/hỗ trợ trên trang Quý vị có thể có tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, chữ in lớn,
web OWL về COVID-19 tại https://www.oregon.gov/
chữ nổi hoặc định dạng quý vị thích. Liên lạc với Melissa Gomez
DHS/Pages/COVID-19-Communications-Toolkit.aspx theo số 503-947-2689 hoặc gửi email cho melissa.gomez@
dhsoha.state.or.us. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi
chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711.
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