
Professional Sports without Live 
Audiences FAQs 

Các câu hỏi thường gặp về thể thao 
chuyên nghiệp không có khán giả trực 
tiếp 

  

Can I go see a game live? Tôi có thể tới xem một game trực tiếp 
không? 

No, professional sports are restarting 
without live audiences. 

Không, các môn thể thao chuyên nghiệp 
sẽ bắt đầu lại mà không có khán giả trực 
tiếp. 

  

Will the sport be televised? Môn thể thao này sẽ được chiếu trên 
truyền hình chứ? 

Yes, but due to physical distancing, 
camera placements may be different than 
what we’ve seen before. 

Có, nhưng do yêu cầu về giãn cách vật lý 
mà vị trí đặt camera có thể khác với vị trí 
mà chúng ta thường thấy trước đây. 

  

How are athletes going to physically 
distance? 

Các vận động viên sẽ được giãn cách 
vật lý như thế nào? 

Physical distancing should be practiced to 
the extent possible. 

Biện pháp giãn cách vật lý nên được thực 
hiện trong chừng mực có thể. 

During games, the area where players 
are seated off-field (e.g., bench, dugout, 
bullpen) will be reconfigured to allow for 
physical distancing.  

Trong các game, khu vực nơi vận động 
viên ngồi ngoài sân (ví dụ như ghế dài, 
hố đào (dugout), vùng khởi động 
(bullpen)) sẽ được sắp xếp lại để đảm 
bảo giãn cách vật lý.  

Players, coaches and employees are 
discouraged from physical contact, 
including high-fives and hugs. 

Vận động viên, huấn luyện viên và nhân 
viên được khuyên không nên tiếp xúc vật 
lý với nhau, gồm cả các động tác đập tay 
hay ôm nhau. 

During a game, equipment such as balls 
and bats should be cleaned and 
disinfected, to the extent that it is 
possible. 

Trong game, các thiết bị như bóng và 
chày cần được vệ sinh và khử trùng trong 
chừng mực có thể. 

Will athletes have to wear masks while 
they play? 

Các vận động viên sẽ phải đeo khẩu 
trang trong khi chơi chứ? 

No, but they should wear masks when not 
on the court or field. 

Không, nhưng họ nên đeo khẩu trang khi 
không ở trên sân. 
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