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Gatherings at home and large family events Tụ họp tại nhà và các sự kiện gia đình lớn 

There are no limits on visits to your home, however group sizes 
should not exceed 100 people. 

Không có giới hạn đối với số lần đến thăm nhà quý vị, tuy nhiên, quy 
mô của nhóm nên là không quá 100 người. 

You still need to maintain physical distancing of 1.5 metres and 
practise good hygiene. 

Quý vị vẫn cần phải duy trì giãn cách 1,5 mét và thực hiện vệ sinh 
sạch sẽ. 

Do not visit someone else’s house if you or they are feeling unwell. 
Đừng đến thăm nhà người khác nếu quý vị hay họ đang cảm thấy 
không khỏe. 

While there are no longer restrictions for household visits, we must 
all be sensible when having people to our homes and put in place 
control measures. 

Mặc dù không có các hạn chế đối với việc đến thăm hộ gia đình, 
nhưng tất cả chúng ta phải hiểu biết khi có người đến nhà mình và có 
các biện pháp kiểm soát được áp dụng. 

This includes knowing who is there and at what times, 
downloading the COVIDSafe app, joining Flu Tracker and 
participating in important Your Say Community Panel 
engagements and health surveys that will help the ACT respond 
as best as it can. 

Đây bao gồm việc biết được những ai có mặt ở đó và vào những giờ 
giấc nào, tải xuống ứng dụng COVIDSafe, tham gia Flu Tracker 
(Công cụ Theo dõi bệnh Cúm) và tham gia vào các cam kết quan 
trọng của YourSay Community Panel (Ban Cộng đồng Tiếng nói của 
Quý vị) và các cuộc khảo sát về sức khỏe mà sẽ giúp ACT ứng phó 
tốt nhất với hết cả năng của mình. 

 


