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Alberta sẽ dỡ bỏ các hạn chế sức khỏe còn lại  
Alberta to lift remaining health restrictions 
 
Ngày 13 Tháng Sáu 2022 

Alberta sẽ thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch giảm bớt các biện pháp sức 

khỏe công cộng khi tỉnh bang vượt qua làn sóng Omicron BA.2 và số ca nhập viện 

COVID-19 tiếp tục giảm.   

Tỷ lệ các ca nhập viện mới đã giảm kể từ mức cao nhất vào ngày 26 tháng Tư, khi đó có 20.7 số ca nhập 

viện COVID-19 mới mỗi ngày trên một triệu dân. Tính đến ngày 9 tháng Sáu, tỷ lệ các ca nhập viện mới 

trung bình hàng tuần là 6.6 mỗi ngày trên một triệu dân. 

Sự tích cực của xét nghiệm PCR và giám sát nước thải cũng cho thấy xu hướng tiếp tục giảm lây truyền 

COVID-19.  

Có hiệu lực từ ngày 14 tháng Sáu vào lúc 11:59 giờ tối, Alberta sẽ chuyển sang Bước 3, bao gồm dỡ bỏ 

khẩu trang bắt buộc trên phương tiện công cộng và chấm dứt cách ly bắt buộc, cùng chung với British 

Columbia, Saskatchewan và Manitoba. Cách ly sẽ vẫn được khuyến nghị cho những người có các triệu 

chứng hoặc xét nghiệm COVID-19 dương tính. 

Công việc đang được thực hiện để chuẩn bị cho mùa vi-rút đường hô hấp vào mùa thu và mùa đông. Điều 

này bao gồm duy trì các chương trình giám sát và xét nghiệm và chuẩn bị để mở rộng khả năng tăng cường 

chăm sóc cấp tính.   

Bước 3 – các biện pháp vẫn có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng Sáu vào lúc 

11:59 giờ tối. Tính đến 12 giờ sáng ngày 15 tháng Sáu: 

• Cách ly bắt buộc chỉ còn là một khuyến nghị. 

• Đeo khẩu trang bắt buộc trên phương tiện công cộng được dỡ bỏ.  

Đeo khẩu trang và bất kỳ biện pháp nào khác nhằm bảo vệ bệnh nhân trong Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta 

(AHS) và các cơ sở y tế có hợp đồng sẽ vẫn được áp dụng thông qua chính sách AHS như được yêu cầu 

để ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm trùng. 

Các lệnh CMOH về chăm sóc tiếp tục sẽ bị hủy bỏ trước ngày 30 tháng Sáu nhưng một số biện pháp trong 

bối cảnh chăm sóc tiếp tục sẽ vẫn được áp dụng thông qua các tiêu chuẩn và chính sách. Điều này bao gồm 
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việc duy trì các hoạt động như cách ly các cư dân có triệu chứng, các quy trình bùng phát dịch bệnh và đeo 

khẩu trang. 

Vắc-xin COVID-19 

Vắc-xin là nền tảng cho khả năng sống với COVID-19 của Alberta. Người dân Alberta được khuyến khích 

tiếp nhận tất cả các liều mà họ hội đủ điều kiện. 

Vắc-xin luôn sẵn có trên toàn tỉnh bang trên cơ sở tiêm không cần đặt hẹn. Các cuộc hẹn cũng có sẵn thông 

qua Hệ Thống Đặt Hẹn Thuốc Chủng Ngừa Alberta Alberta Vaccine Booking System hoặc bằng cách gọi 

811 hoặc một nhà thuốc có tham gia. 

Xét nghiệm nhanh 

Alberta tiếp tục cung cấp các xét nghiệm nhanh miễn phí. Để tìm một địa điểm, hãy đến 

alberta.ca/CovidRapidTests. Không cần thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe của Alberta để nhận được một bộ xét 

nghiệm nhanh.   

Yêu cầu về truyền thông 
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https://bookvaccine.alberta.ca/s/booking
https://www.alberta.ca/rapid-testing-at-home.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

