
 Các câu hỏi thường gặp về viện bảo 
tàng, phòng trưng bày, sở thú và thủy 
cung  

  

 Các viện bảo tàng, phòng trưng bày, 
sở thú và thủy cung đang làm gì để 
làm chậm sự lây lan của COVID-19?  

 Các viện bảo tàng, phòng trưng bày, sở 
thú và thủy cung phải đảm bảo tuân thủ 
tất cả quy tắc về Sức khỏe cộng đồng. 
Khách tới thăm và nhân viên được yêu 
cầu sử dụng khẩu trang và thực hành 
biện pháp giãn cách vật lý. Để giúp làm 
chậm sự lây lan của COVID-19, Hạt đang 
giới hạn sức chứa tại các viện bảo tàng, 
phòng trưng bày, sở thú và thủy cung để 
đảm bảo rằng khách tới thăm tuân thủ 
các giới hạn trong không gian triển lãm 
và phòng trưng bày.  

  

 Bạn chỉ nên tới thăm viện bảo tàng, 
phòng trưng bày, sở thú hay thủy cung 
cùng các thành viên trong hộ gia đình của 
mình. 

  

 Tôi có phải đeo khẩu trang không? 

 Có, nhân viên và khách tới thăm phải đeo 
khẩu trang trong khi ở viện bảo tàng, 
phòng trưng bày, sở thú hoặc thủy cung. 
Quy tắc này áp dụng cho tất cả người lớn 
và trẻ em trên 2 tuổi. Chỉ những người 
mắc tình trạng hô hấp mạn tính hay các 
tình trạng bệnh lý khác mà khiến việc sử 
dụng khẩu trang sẽ gây nguy hiểm thì 
mới được miễn yêu cầu này. 

  

 Tôi sẽ được đo thân nhiệt tại những 
cơ sở này chứ? 

 Có thể. Trong một số trường hợp, người 
ta sẽ tiến hành kiểm tra triệu chứng trước 
khi bạn vào cơ sở. Các triệu chứng được 
kiểm tra phải bao gồm ho, thở gấp hoặc 
sốt và bất cứ triệu trứng nào khác mà 
bạn có thể đang gặp phải. Việc kiểm tra 
này có thể được thực hiện từ xa hoặc 
trực tiếp khi bạn đến. 

  

 Nhân viên cũng sẽ được tầm soát triệu 
chứng.  

  

 Bất cứ ai cảm thấy ốm thì nên ở nhà. 

  

 Sẽ có giới hạn về số lượng chứ? 



 Có, số lượng sẽ bị giới hạn để đảm bảo 
giãn cách vật lý. 

  

 Các tour tham quan và buổi trình diễn 
trực tiếp có được tổ chức không?  

 Có, miễn là nhóm tham gia được giới hạn 
ở các Thành viên trong một hộ gia đình. 
Trong các tour tham quan hoặc buổi trình 
diễn cho cùng một hộ gia đình, hướng 
dẫn viên phải duy trì giãn cách vật lý tối 
thiểu là 6 feet (1,8 m) với khách.  

  

 Khu vực xem trình diễn trực tiếp, động 
vật biểu diễn, v.v. phải được sắp xếp lại 
sao cho có thể duy trì giãn cách vật lý 
giữa các hộ.  

  

 Tôi có thể tương tác với đồ trưng bày 
chạm được không?  

 Du khách không nên tới những chỗ trưng 
bày chạm vào đồ vật. 

  

 Tôi có thể tới thăm rạp hát bên trong 
viện bảo tàng, phòng trưng bày, sở 
thú và thủy cung không?  

 Không, hiện tại rạp hát đang đóng cửa.  

  

 Tôi có thể ăn ở quán cafe không?  

 Có, bạn có thể ăn ở nhà hàng tại các cơ 
sở văn hóa nếu có mở cửa. Tất cả các 
nhà hàng đều phải tuân thủ yêu cầu hiện 
hành về Sức khỏe cộng đồng. Hãy kiểm 
tra với cơ sở trước khi đến.  

  

 Có cho phép đi dã ngoại không?  

 Không cho phép đi dã ngoại theo nhóm 
lớn. Bạn chỉ có thể tới những địa điểm 
này cùng với thành viên trong cùng hộ 
gia đình của mình.  
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