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Cho tất cả các du khách
Do đại dịch COVID-19 và sự gia tăng đáng báo động của các ca bệnh đe dọa sức chứa của bệnh
viện, Chức Viên Y tế của Thành Phố và Quận San Francisco đã ra lệnh cho bất cứ người nào đi
du lịch, di chuyển hoặc trở về lại Thành Phố và Quận San Francisco từ bên ngoài các quận thuộc
Vùng Vịnh được liệt kê dưới đây thì phải cách ly.
Nếu quý vị đã đi từ bất cứ nơi nào ngoài trừ các quận sau đây và đến San Francisco, quý vị nên
phải cách ly trong 10 ngày (240 giờ) kể từ thời điểm quý vị đến San Francisco:
Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, Santa Clara, Santa Cruz, San Francisco, San Mateo, Solano
và Sonoma.
Để cách ly, hãy làm theo hướng dẫn tại www.sf.gov/file/after-your-covid-19-test-booklet. Lưu ý
rằng các ngoại lệ có giới hạn áp dụng cho những người đang đi du lịch cho các hoạt động quan
trọng nhất định.
Lưu ý rằng các ngoại lệ có giới hạn áp dụng cho những người đang đi du lịch cho các hoạt động
quan trọng nhất định. Để biết danh sách các hoạt động đó và thêm thông tin về lý do căn bản
và tầm quan trọng của việc cách ly sau khi đi du lịch, hãy truy cập www.sfcdcp.org/travel.
Bất cứ ai có COVID-19 hoặc gần đây là người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 phải cô lập
hoặc cách ly kiểm dịch bất kể họ đến từ đâu. Thông tin bổ sung về cô lập và cách ly kiểm dịch có
sẵn trực tuyến tại www.sfcdcp.org/i&q.

