Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tiểu bang Oregon

Tờ Thông tin về COVID-19 dành cho Cán
bộ Bầu cử
Là cán bộ bầu cử của Oregon, quý vị xử lý các lá phiếu đến trong phong bì dán kín qua
thư hoặc cử tri đã bỏ tại một thùng phiếu chính thức. Phong bì có keo dán kín người gửi có
thể đã liếm vào. Vì các quan ngại về COVID-19, Cơ quan Y tế Oregon khuyên quý vị như
sau:
Phong bì được liếm để dán kín và gửi qua thư rất ít mối đe dọa
đối với các cán bộ bầu cử.
Tại các văn phòng bầu cử, tất cả nhân viên được yêu cầu
đeo khẩu trang, ngay cả khi không có thành viên nào của
công chúng.
• Thời gian đã trôi qua kể từ khi phong bì bỏ phiếu được liếm, và
phong bì đi qua nhiều máy móc với rất nhiều ma sát, nhiệt và luồng
khí. Các yếu tố này góp phần tiêu diệt vi-rút, theo Cơ quan Dịch vụ
Bưu chính Hoa Kỳ.
• Chờ ba giờ trước khi mở các lá phiếu khi lá phiếu được trực tiếp
đem đến hoặc được lấy từ các hộp bỏ phiếu.

Thường xuyên rửa tay trong ít nhất 20 giây bằng xà phòng và
nước, đặc biệt là sau khi chạm vào phong bì, các đồ vật hoặc
bề mặt khác.
Vệ sinh và khử trùng đồ vật và bề mặt quý vị thường xuyên
chạm vào.
Thực hiện giãn cách vật lý phù hợp nếu quý vị đang làm việc
trong môi trường với người khác hoặc có tiếp xúc với công
chúng.
• Tránh xa ít nhất 2 mét (sáu feet) so với các cán bộ bầu cử khác và
công chúng bất cứ khi nào có thể.
• Mỗi hội đồng bầu cử sẽ có hai nhóm nên thực hiện giãn cách vật lý
càng nhiều càng tốt. Tất cả các nhóm nên giữ khoảng cách với các
nhóm khác ít nhất 2 mét (sáu feet).
• Hạn chế người đến không cần thiết. Không tiếp xúc thân thể với
cán bộ hoặc cử tri.
• Hãy nhớ rằng Oregon đã xử lý hơn 1 triệu lá phiếu ở Oregon trong
bầu cử Sơ bộ vào Tháng Năm và tiểu bang không biết bất kỳ ai
nhiễm vi-rút do phiếu bầu.
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Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc
các cá nhân không nói được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông
tin ở định dạng khác, chẳng hạn như ở bản dịch, in chữ lớn hay chữ
nổi. Liên hệ với Mavel Morales theo số 1-844-882-7889, 711 TTY
hoặc theo địa chỉ OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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