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COVID-19 

Loại coronavirus chủng mới, COVID-19, đã được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch toàn cầu. 
COVID-19 cực kỳ dễ lây lan và được cho là lây lan chủ yếu qua việc tiếp xúc từ người sang người. Do đó, 
chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như các cơ quan y tế liên bang và tiểu bang khuyến 
cáo giãn cách xã hội và cấm hoặc khuyên chống tụ tập theo nhóm người.  Người ký tên dưới đây thừa 
nhận rằng các trường hợp nhiễm coronavirus chủng mới (“COVID-19”) đã được xác nhận trên khắp Hoa 
Kỳ, bao gồm một số trường hợp ở Quận Santa Clara, California.  Ban Giải trí và Dịch vụ Cộng đồng Thành 
phố Milpitas (“THÀNH PHỐ”) đã thiết lập các quy trình và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để giảm 
thiểu sự lây lan của COVID-19; tuy nhiên, THÀNH PHỐ không thể đảm bảo rằng quý vị hoặc (các) con quý 
vị sẽ không bị nhiễm COVID-19. Ngoài ra, việc tham dự bất kỳ chương trình nào đều có thể làm tăng 
nguy cơ nhiễm COVID-19 của quý vị hoặc (các) con quý vị.  

Cân nhắc cho việc tôi và/hoặc con tôi được phép sử dụng các cơ sở, dịch vụ, chương trình, hoạt động 
hoặc sự kiện (“Hoạt động”) của THÀNH PHỐ, bao gồm các dịch vụ giữ trẻ được tài trợ, quan sát hoặc sử 
dụng cơ sở vật chất hoặc thiết bị, hoặc tham gia trong bất kỳ chương trình ngoài cơ sở nào được liên kết 
với THÀNH PHỐ, tôi với tư cách là người ký tên dưới đây, thay mặt cho bản thân tôi và các con tôi, 
những người tham gia, và bất kỳ đại diện cá nhân, người thừa kế và người thân nào theo đây thừa nhận, 
đồng ý và tuyên bố rằng tôi hiểu bản chất dễ lây lan của COVID- 19 và tự nguyện chấp nhận rủi ro mà 
(các) con tôi và tôi có thể tiếp xúc hoặc bị nhiễm COVID-19 khi tham dự các Hoạt động của THÀNH PHỐ, 
và việc tiếp xúc hoặc lây nhiễm đó có thể dẫn đến thương tích cá nhân, bệnh tật, thương tật vĩnh viễn và 
tử vong. Tôi hiểu rằng nguy cơ bị phơi nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19 tại các Hoạt động của THÀNH 
PHỐ có thể do các hành động, thiếu sót hoặc sơ suất của bản thân và những người khác, bao gồm 
nhưng không chỉ gồm nhân viên THÀNH PHỐ, tình nguyện viên và những người tham gia Hoạt động và 
gia đình của họ.  

Tôi tự nguyện đồng ý chịu tất cả các rủi ro nêu trên và nhận trách nhiệm duy nhất đối với bất kỳ thương 
tích nào đối với (các) con tôi hoặc bản thân tôi bao gồm nhưng không chỉ gồm thương tật cá nhân, tàn 
tật và tử vong, bệnh tật, thiệt hại, mất mát, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý, hoặc chi phí, dưới 
bất kỳ hình thức nào, mà tôi hoặc (các) con tôi có thể trải qua hoặc gánh chịu liên quan đến việc con tôi 
tham dự các Hoạt động của THÀNH PHỐ. Thay mặt tôi và thay mặt (các) con tôi, bằng văn bản này tôi xin 
miễn trừ trách nhiệm, giao ước không khởi kiện, hủy bỏ và không gây tổn hại cho THÀNH PHỐ, các nhân 
viên, đại lý và đại diện đối với và từ các Yêu cầu Bồi thường, bao gồm tất cả các trách nhiệm pháp lý, yêu 
cầu bồi thường , hành động pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc các khoản chi dưới bất kỳ hình thức nào phát 
sinh từ hoặc liên quan đến điều trên. Tôi hiểu và đồng ý rằng bản miễn trách nhiệm này bao gồm bất kỳ 
Yêu sách nào dựa trên các hành động, thiếu sót hoặc sơ suất của THÀNH PHỐ, nhân viên, đại lý và đại 
diện của THÀNH PHỐ, cho dù việc lây nhiễm COVID-19 xảy ra trước, trong hoặc sau khi tham gia vào bất 
kỳ Hoạt động nào của THÀNH PHỐ.  



Tôi xác nhận rằng cả tôi và con tôi hoặc các thành viên trong gia đình tôi đều không có bất kỳ triệu 
chứng nào thể hiện lây nhiễm COVID-19 hoặc có bất kỳ triệu chứng nào như vậy trong vòng 14 ngày 
trước đó.  Tôi xác nhận rằng cả tôi, con cái hay các thành viên trong gia đình tôi đều không đi ra khỏi 
Hoa Kỳ trong 14 ngày qua.  Theo đây, tôi đồng ý, tuyên bố và đảm bảo rằng tôi và (các) con tôi, những 
người tham gia, sẽ không đến thăm hoặc sử dụng Hoạt động của THÀNH PHỐ (ngoài bất kỳ dịch vụ hoàn 
toàn trực tuyến nào) trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ các quốc gia bị COVID-19 ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Theo đây, tôi đồng ý, tuyên bố và đảm bảo rằng tôi và (các) con tôi, những người tham gia, sẽ 
không đến thăm hoặc sử dụng Hoạt động của THÀNH PHỐ nếu bất kỳ ai trong chúng tôi (i) có các triệu 
chứng của COVID-19, bao gồm nhưng không chỉ gồm, sốt, ho hoặc khó thở; (ii) có một trường hợp nghi 
ngờ hoặc được chẩn đoán/xác nhận nhiễm COVID-19; hoặc (iii) tiếp xúc với một cá nhân có trường hợp 
nghi ngờ hoặc được chẩn đoán/xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày trước đó.  Tôi đồng ý 
thông báo cho THÀNH PHỐ ngay lập tức nếu bất kỳ điều nào ở trên xảy ra trong quá trình tôi và/hoặc 
con tôi tham gia các Hoạt động của THÀNH PHỐ. 

 

Tôi hiểu và đồng ý rằng nhân viên THÀNH PHỐ có thể tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho tôi/(các) con tôi 
trước khi (ví dụ như khi gửi trẻ) và trong khi tham gia các Hoạt động của THÀNH PHỐ như một điều kiện 
bắt buộc để tham gia các Hoạt động của THÀNH PHỐ.  Nhân viên THÀNH PHỐ có thể cho tôi/con tôi về 
nhà nếu tôi/con tôi có các triệu chứng của COVID-19 vì sức khỏe và sự an toàn của những người tham 
gia/(những) trẻ em tham gia khác.  Tôi đồng ý và hiểu rằng việc kiểm tra nhiệt độ không phải là cách 
đảm bảo tuyệt đối rằng tôi/con tôi sẽ không dương tính với COVID-19, nhưng vẫn đồng ý với việc kiểm 
tra nhiệt độ như vậy để tham gia các Hoạt động của THÀNH PHỐ. 

Tôi đồng ý tuân thủ các quy trình và các biện pháp phòng ngừa của THÀNH PHỐ để giảm thiểu sự lây lan 
của COVID-19.  Tôi thừa nhận và đồng ý rằng, liên quan đến dịch vụ giữ trẻ do THÀNH PHỐ bảo trợ, trẻ 
em và người chăm sóc có lẽ không thể giãn cách xã hội 6 feet mọi lúc.  

 

Tôi hoàn toàn hiểu rằng theo lệnh của Tiểu bang, Quận và/hoặc do điều kiện địa phương, Hoạt động của 
THÀNH PHỐ có thể bị hủy bỏ với thông báo trước ít hơn 24 giờ vì vấn đề sức khỏe và an toàn cộng đồng.  

 

Chương trình Trực tuyến 

(Những) Người Tham gia các lớp học giải trí trực tuyến thừa nhận rằng họ có trách nhiệm đảm bảo môi 
trường của mình an toàn/không có chướng ngại và việc sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba (ví dụ: 
Zoom, Instagram, v.v.) là do họ tự chịu chi phí và rủi ro bảo mật. 

 

Cho phép Đăng tải Ảnh/Video 

 

Tôi hoàn toàn cho phép THÀNH PHỐ sử dụng bất kỳ hình ảnh video, hình ảnh phim hoặc sao chép nào 
khác về hình ảnh của tôi và/hoặc (các) con tôi, những người tham gia vào các Hoạt động của THÀNH 
PHỐ, cho bất kỳ mục đích quảng bá và quảng cáo nào, kể cả trong các ấn phẩm của THÀNH PHỐ như tờ 



rơi, video hoặc trên trang web.  Tôi hiểu rằng tôi sẽ không nhận được khoản thanh toán nào cho việc 
THÀNH PHỐ sử dụng những bức ảnh như vậy.  Bằng văn bản này, tôi cũng miễn và từ bỏ yêu sách với 
THÀNH PHỐ, các cán bộ, nhân viên và đại lý của THÀNH PHỐ đối với bất kỳ và tất cả thương tích cá 
nhân, thiệt hại tài sản, và bất kỳ yêu sách, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại và tiền bản quyền nào khác 
mà tôi có thể có do những bức ảnh chụp tôi và/hoặc (các) con của tôi và được sử dụng bởi THÀNH PHỐ. 


