
 Ngày Halloween Trong Thời Gian Dịch COVID-19  
 Để giảm thiểu tối đa sự lây lan của COVID-19 và đảm bảo mọi người có một ngày Halloween an toàn 
và khỏe mạnh, cơ quan Y Tế Công Cộng Austin cung cấp hướng dẫn về mức độ rủi ro cho các hoạt 
động của ngày Halloween.  

• Khoét bí ngô cùng các thành viên trong hộ  
 gia  đình quý vị 

• Trang trí không gian sống của quý vị 

• Tổ chức một buổi tụ tập Halloween trực tuyến  
 để thực hiện một cuộc thi trang phục hóa   
 trang, hoặc hoạt động vừa chỉ vào bí ngô được  
 khoét vừa kể chuyện 

• Tổ chức một cuộc săn tìm kẹo hoặc piñata   
 (hình nộm may mắn) trong nhà quý vị 

• Xếp hàng với từng túi đựng riêng cho một   
 người tại góc sân của quý vị hoặc đường cho  
 xe chạy qua mà không xuống xe để các gia  
 đình tới lấy 

• Tham gia một bữa tiệc trang phục hóa trang  
 được tổ chức ngoài trời 

• Đến đến một ngôi nhà ma ở ngoài trời, có   
 một chiều đi lại 

• Ghé thăm một khu đất trồng bí ngô, nơi phải  
 sử dụng chất khử trùng rửa tay trước khi   
 chạm vào bí ngô 

• Tham gia trò chơi cho-kẹo-hay-chọc-ghẹo   
 truyền thống khi đến từng nhà 

• Tổ chức các sự kiện trunk-or-treat (trang trí ô  
 tô và “gõ cửa” từng ô tô để chơi trò cho-kẹo- 
 hay-chọc-ghẹo) 

• Tham gia các bữa tiệc trang phục hóa trang  
 đông người được tổ chức trong nhà 

• Đến đến một ngôi nhà ma được sắp xếp trong  
 nhà 

• Đi trên xe chở cỏ rơm với những thành viên  
 không cùng hộ gia đình 

Nếu quý vị vẫn lựa chọn tham gia trò chơi 
cho-kẹo-hay-chọc-ghẹo truyền thống, xin 
hãy thực hiện những lời khuyên về sức khỏe 
và an toàn sau đây: 

• Nếu quý vị vẫn lựa chọn tham gia trò chơi   
 cho-kẹo-hay-chọc-ghẹo truyền thống, xin   
 hãy thực hiện những lời khuyên về sức khỏe  
 và an toàn sau đây: 

• Chỉ chơi trò cho-kẹo-hay-chọc-ghẹo với   
 những người trong cùng hộ gia đình quý vị  

• Đeo khăn che mặt và duy trì khoảng cách tối  
 thiểu là 6 feet với những người không cùng  
 hộ gia đình.

• Tránh đi đến cửa nhà cho đến khi tất cả   
 những người chơi cho-kẹo-hay-chọc-ghẹo   
 khác đã rời khỏi nhà đó 

• Sử dụng chất khử trùng rửa tay sau khi rời  
 khỏi mỗi nhà để đến nhà tiếp theo 

• Chỉ lấy kẹo có vỏ bọc, và rửa hoặc để kẹo có  
 vỏ bọc đó trong 24-28 giờ ra một bên trước 

Các Hoạt Động có Mức Rủi Ro Thấp 

Các Hoạt Động có Mức Rủi Ro Trung Bình 

Các Hoạt Động có Mức Rủi Ro Cao 

Chúng tôi khuyến nghị tránh tất cả các 
hoạt động có mức rủi ro cao và thận 
trọng khi thực hiện tất cả các hoạt động 
có mức rủi ro trung bình để giúp ngăn 
ngừa sự lây lan của COVID-19. 

Cho-kẹo-hay-chọc-ghẹo 

Những hoạt động sau đây nên bao gồm yêu 
cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội: 

www.AustinTexas.gov/COVID19


