CƠ QUAN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ CỦA QUẬN HARRIS, TEXAS
QUY TẮC SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Đô Thị của Quận Harris, Texas (“METRO”) coi trọng và ưu tiên
sức khỏe cũng như sự an toàn của hành khách, nhân viên, nhà thầu và khách ghé thăm. METRO
đã triển khai các quy tắc sau đây, nhất quán với những khuyến nghị từ các cơ quan y tế công
cộng, nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả những ai tiếp cận hệ thống và các cơ sở của
METRO. Những quy tắc này có hiệu lực trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và vào thời điểm cần
thiết khi có bất cứ đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm nào khác hoặc mối đe dọa đến sự an toàn
và sức khỏe cộng đồng, theo quyết định của Chủ tịch kiêm CEO dựa trên hướng dẫn từ các cơ
quan y tế công cộng. Không tuân thủ những quy tắc này có thể dẫn đến tình trạng bị từ chối phục
vụ và không được tiếp cận với hệ thống giao thông công cộng.
Khi hiện diện hoặc sử dụng các dịch vụ, hệ thống và bất động sản của METRO, tất cả các nhân
viên, nhà thầu của METRO, hành khách và khách ghé thăm phải:
1. Đeo khẩu trang che mũi miệng trong phạm vi có thể thực hiện trên phương diện y khoa;
2. Thực hiện giãn cách xã hội khi có thể để duy trì khoảng cách ít nhất sáu (6) feet giữa mọi
người với nhau, trong phạm vi có thể thực hiện trên phương diện y khoa, trừ khi những
người đó đang đi cùng thành viên gia đình ruột thịt, thành viên gia đình và/hoặc trợ lý
chăm sóc cá nhân;
3. Tuân theo quy trình sàng lọc kiểm tra nhiệt độ và sức khỏe đối với các triệu chứng
COVID-19 liên quan, đồng thời kết quả khám sàng lọc cho thấy không có vấn đề gì, thì
mới được đi vào cơ sở hoặc tòa nhà METRO;
4. Không được đi vào hay sử dụng các dịch vụ, hệ thống và bất động sản của METRO nếu
người đó hiện có, hoặc đang biểu hiện có các triệu chứng đã biết hoặc nghi ngờ là nhiễm
COVID-19 hoặc một bệnh truyền nhiễm khác gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

