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Túc cầu, Bóng đá, Bóng chày, Cổ vũ viên và Các cuộc Thi đấu Thể Thao Ngoài trời
khác Có thể Tiếp tục với Vài Thay đổi ở quận Cam ngày Thứ Sáu, 26 tháng hai,
2021.
Santa Ana, Calif. (25 tháng 2, 2021) – Căn cứ trên các hướng dẫn cập nhật đối với Thể thao giới trẻ và giải trí
người lớn, ban hành ngày 19 tháng 2, 2021 bởi Phân bộ Y Tế quận Cam (CDPH) các cuộc thi đua thể thao
ngoài trời có thể lại tiếp tục tại quận Cam (OC) với đôi chút thay đổi bắt đầu từ ngày Thứ Sáu, 26 tháng hai,
2021.
Theo lời Giám sát viên Chủ tịch Hội đồng GIám sát Andrew Đỗ, đại diện Địa hạt I, các ca lây nhiễm COVID-19
tại quận Cam đã giảm xuống dưới mức 14% nhờ cộng đồng năng nổ giúp ngăn chặn sự lây lan cùng với những
nỗ lực chích ngừa của Quận hạt. Hướng dẫn của Tiểu bang có ý nghĩa là một số các cuộc tranh tài thể thao
ngoài trời có thể lại được tiếp tục một lần nữa. Đây là điều nhiều gia đình đang mong mỏi trong những tháng
qua.”
Hướng dẫn của Tiểu bang áp dụng cho mọi sự kiện thể thao được tổ chức của giới trẻ và người lớn, bao gồm
các trường học và các chương trình được cộng đồng bảo trợ hay do các câu lạc bộ tư nhân và liên đoàn tổ
chức. Những cuộc tranh giải thể thao ngoài trời có thể trở lại tại các quận hạt ở cấp độ Màu tím gồm cả quận
Cam với vài thay đổi như đòi hỏi xét nghiệm cho một số môn thể thao ngoài trời có mức tiếp xúc cao. Các
môn thể thao ngoài trời với mức tiếp xúc vừa phải, như bóng chày, đội ngũ cổ võ viên và bóng mềm, có thể
được chơi ở quận Cam mà không cần xét nghiệm.
Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Doug Chaffee, Đại diện địa hạt 4, nói như sau: “Là một người hỗ trợ mạnh
mẽ thể thao giới trẻ, tôi rất hân hoan được nhìn thấy các em học sinh lại có cơ hội tranh tài trở lại. Con em
chúng ta xứng đáng được có tâm thế bình thường và cho phép các em sinh hoạt thể thao là một bước quan
trọng để hoàn thành mục đích ấy.”
Thể thao giới trẻ và người lớn bao gồm nhiều hoạt động đa dạng với nhiều mức độ rủi ro lây nhiễm COVID-19
khác nhau tùy thuộc sự va chạm thể lý giữa các đấu thủ. Hoạt động ngoài trời cho phép đeo khẩu trang
thường xuyên và giữ giãn cách xã hội nên ít rủi ro hơn hoạt động trong nhà thường dẫn tới sự va chạm do
gần gũi giữa những người tham dự và do gắng sức quá độ làm gia tăng sự lây lan bởi các tia bắn ra theo hơi
thở.

Giám sát viên Don Wagner, Đại diện địa hạt 3, phát biểu: “Tôi hoan nghênh động tác này, là một bước nhỏ đã
quá trễ. Xã hội sẽ khỏe mạnh hơn nếu trẻ con tham gia các sinh hoạt ngoài trời. Tranh đua rất quan trọng cho
con em chúng ta để chúng được phát triển và thử thách trọn vẹn kỹ năng của chúng về cả hai mặt thể lực và
tâm lý. Tôi tiếp tục tranh đấu cho các thành viên trong khu vực tranh cử của tôi được trở lại cuộc sống bình
thường. Chúng ta đã thấy sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng thế nào từ việc đóng cửa. California là tiểu bang
duy nhất chịu những hạn chế nhường ấy và thời gian đã qua để họ được chơi.”
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Giám sát viên Lisa Bartlett, đại diện Địa hạt 5, nói như sau: “Tôi rất phấn khởi thấy giới trẻ của chúng ta, sau
nhiều tháng lo âu chờ đợi, nay trở lại tranh đua thể thao, giờ đây là cơ hội tranh thắng. Tôi luôn luôn là một
ủng hộ viên mạnh mẽ trong việc thăm dò mọi khả năng có thể cho phép giới trẻ an toàn trở lại với các sinh
hoạt ngoài trời.”
Để có thêm thông tin về mẫu mực các môn thể thao có mức độ va chạm và rủi ro khác nhau quy định bởi cấp
độ màu sắc, xin vui lòng vào https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoorindoor-recreational-sports.aspx.
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