Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Tiểu bang Oregon
PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

COVID-19 Tờ thông tin cho cử tri
Oregon đã là một tiểu bang bỏ phiếu qua thư. Bỏ phiếu qua thư là cách an
toàn nhất để bỏ phiếu của bạn và tránh COVID-19. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Tiểu bang Oregon khuyến khích tất cả các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Để
đảm bảo người dân Oregon vẫn an toàn, Cơ quan Y tế Oregon khuyến cáo
những điều sau:
Đeo khẩu trang khi bỏ phiếu bầu tại thùng bỏ phiếu hoặc
hộp thư cộng đồng.


Trong khi bỏ phiếu, hãy đeo khẩu trang để có khả năng bảo vệ
tốt nhất tránh bị lây nhiễm.



Nếu những cử tri khác có mặt tại thùng bỏ phiếu cùng lúc, hãy
luôn duy trì khoảng cách là 6 feet.

Hãy thận trọng nếu bạn phải mở thùng bỏ phiếu hoặc hộp
thư.


Trong khi hầu hết các thùng bỏ phiếu và hộp thư có các khe
không cần phải chạm vào, một số thùng bỏ phiếu và hộp thư
cần phải chạm vào hộp để mở. Trong những trường hợp đó,
hãy dùng vải hoặc găng tay để mở hộp và rửa tay sau khi gửi
phiếu bầu.



Sử dụng nước rửa tay ngay lập tức, hoặc rửa tay bằng xà
phòng và nước trong 20 giây khi bạn trở về nhà.

Sử dụng thùng bỏ phiếu hoặc Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ là
cách ưa thích để bỏ phiếu và bưu phí được trả trước. Nếu
bạn trực tiếp đến văn phòng bầu cử để bỏ phiếu, bạn phải:


Tuân theo các quy tắc và hướng dẫn của văn phòng bầu cử về
giãn cách và hướng di chuyển.



Đeo khẩu trang.



Duy trì khoảng cách với nhân viên bầu cử và các cử tri khác ít
nhất sáu feet.
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Không tiếp xúc thân thể với các nhân viên hoặc cử tri khác.

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.

OHA 3248 Vietnamese (9/4/2020)

2

