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BẢN TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO SEIU LOCAL 503, OPEU 
VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN  
CÁC SỰ KIỆN VÀ CUỘC HỌP TRỰC TIẾP 

 
Bất cứ ai dự định tham dự sự kiện hoặc cuộc họp trực tiếp của SEIU Local 503, OPEU (Liên Đoàn) 
phải đồng ý với Bản Tuyên Bố Miễn Trừ sau. Chữ ký điện tử và các hình thức chấp nhận liên 
quan đều được phép. Nếu người tham dự không hoàn thành và gửi lại Bản Tuyên Bố Miễn Trừ 
này trước sự kiện hoặc cuộc họp trực tiếp, họ có thể làm như vậy tại địa điểm tổ chức sự kiện 
hoặc cuộc họp. Nếu Liên Đoàn không nhận được Bản Tuyên Bố Miễn Trừ được chấp hành từ 
một người tham dự, thì cá nhân đó không thể tham dự cuộc họp hoặc sự kiện trực tiếp. 
 
Liên Đoàn sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để tuân thủ các chỉ thị và luật về y tế công cộng của 
địa phương, tiểu bang và liên bang được đặt ra nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19, đồng 
thời sẽ liên tục đánh giá, dựa trên tình trạng y tế công cộng hiện tại, để xem liệu có phải hoãn 
hay hủy cuộc họp hoặc sự kiện hay không. Mặc dù Liên Đoàn sẽ cố gắng thông báo đầy đủ cho 
những người tham dự về mọi thay đổi, nhưng sự lây lan của đại dịch COVID-19 và các biến thể 
COVID-19 đã tạo ra một môi trường hay thay đổi, đòi hỏi Liên Đoàn và Thành Viên Liên Đoàn 
phải linh hoạt. Việc tuân thủ các chỉ thị về y tế công cộng chỉ có thể thực hiện được khi có sự 
cam kết và hợp tác đầy đủ của tất cả các thành viên Liên Đoàn. 
 
Khi nhận được yêu cầu của người tham dự không muộn hơn năm (5) ngày làm việc trước ngày 
diễn ra cuộc họp hoặc sự kiện trực tiếp, Liên Đoàn sẽ bố trí chỗ ở hợp lý theo Đạo Luật Về Người 
Khuyết Tật Của Mỹ, có thể bao gồm các lựa chọn tham dự từ xa/trực tuyến. 

 
KHAI BÁO COVID-19, CÔNG BỐ THÔNG TIN, 

VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO 
 

Bằng việc chấp nhận Bản Tuyên Bố Miễn Trừ này, tôi xin xác nhận rằng: 

1. Tôi hiểu rằng Liên Đoàn có thể đưa ra lựa chọn để người tham dự tham gia sự kiện từ 
xa. Tôi cũng hiểu rằng Liên Đoàn có thể phải cung cấp nghị quyết thay thế này cho 
những người tham dự khi họ đưa ra yêu cầu kịp thời về chỗ ở hợp lý theo Đạo Luật Về 
Người Khuyết Tật Của Mỹ. 

2. Tôi đồng ý rằng tôi sẽ không tham dự một cuộc họp hoặc sự kiện trực tiếp nếu tôi có lý 
do để tin rằng mình mắc COVID-19. Vì mục đích khai báo y tế, người tham dự có "lý do 
để tin rằng" họ bị COVID-19 nếu: 

a. Gần đây, người tham dự đã tiếp xúc với một cá nhân được xác nhận đã nhiễm 
COVID-19 và người đó chưa được tiêm chủng; hoặc 

b. Gần đây, người tham dự có các triệu chứng của COVID-19 và không có kết quả 
xét nghiệm âm tính với COVID-19; hoặc 

c. Gần đây, người tham dự đã có kết quả dương tính với COVID-19 và chưa đáp 
ứng hướng dẫn cách ly của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa 
Kỳ (CDC) và vẫn có thể lây nhiễm. 
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Tôi đồng ý rằng "các triệu chứng của COVID-19" có nghĩa là các triệu chứng được CDC 
xác định, bao gồm nhưng không giới hạn ở triệu chứng ho, hụt hơi hoặc khó thở, sốt, ớn 
lạnh, đau cơ, đau họng, đau đầu và mới bị mất vị giác hoặc khứu giác. 

3. Nếu có lý do để tin rằng mình mắc COVID-19, tôi sẽ không được phép tham dự cuộc họp 
hoặc sự kiện trực tiếp. 

4. Nếu Liên Đoàn xác định rằng cần phải yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi vào địa 
điểm tổ chức cuộc họp hoặc sự kiện, tôi đồng ý xét nghiệm COVID-19, cũng như đồng ý 
rằng tôi sẽ không tìm cách vào địa điểm tổ chức sự kiện/cuộc họp trực tiếp trừ khi và 
cho đến khi tôi được phép vào. 

5. Nếu Liên Đoàn xác định rằng cần phải đeo khẩu trang vì sự an toàn của những người 
tham dự, tôi sẵn sàng đeo khẩu trang trong suốt sự kiện hoặc đồng ý rời khỏi địa điểm 
tổ chức sự kiện. 

6. Tôi đã đọc và chấp nhận các quy định và hướng dẫn liên quan đến COVID-19 của Cơ 
Quan Quản Lý Y Tế Oregon. Thông tin này có sẵn tại https://govstatus.egov.com/OR-
OHA-COVID-19.  

7. Tôi đồng ý rằng Liên Đoàn có thể tiết lộ thông tin tham dự và thông tin liên hệ của tôi 
cho cuộc họp/sự kiện trực tiếp nếu cần cho mục đích truy vết tiếp xúc.   

8. Tôi thừa nhận rằng các chính sách, quy trình và nghi thức của Liên Đoàn cho các cuộc 
họp và sự kiện nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và Liên Đoàn phải yêu cầu tất cả 
những người tham dự tuân thủ các chính sách, quy trình và nghi thức này. 

9. Tôi thừa nhận rằng mặc dù tất cả các chính sách và quy trình được áp dụng để bảo vệ 
người tham dự, tôi vẫn có thể tiếp xúc hoặc nhiễm COVID-19 nếu tham dự bất kỳ cuộc 
họp/sự kiện trực tiếp nào.  

10. Tôi đã đánh giá quyết định tham dự cuộc họp hoặc sự kiện trực tiếp khi xem xét các 
nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm COVID-19. Tôi hiểu rằng Liên Đoàn có thể cho phép người 
tham dự lựa chọn tham gia các sự kiện từ xa và tôi đã quyết định tham dự cuộc họp/sự 
kiện trực tiếp bất chấp nguy cơ tiếp xúc hoặc lây nhiễm COVID-19. 

11. Tôi chủ ý và thoải mái chấp nhận mọi rủi ro tiếp xúc và lây nhiễm COVID-19 cũng như 
là các biến thể đã biết hoặc chưa biết. Tôi cũng đồng ý không để Liên Đoàn hoặc các 
Giám đốc, Cán Bộ Viên Chức, Đại Diện, Nhân Viên và Tình Nguyện Viên của Liên Đoàn 
("Đại Diện Liên Đoàn") chịu trách nhiệm về mọi bệnh tật hoặc tổn thương liên quan 
đến COVID-19. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tham gia của mình trong cuộc 
họp hoặc sự kiện trực tiếp này. 


