Chris Hollins · Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 30 Tháng 6, 2020

LIÊN LẠC: Ban Truyền Thông & Tiếp Cận Cử Tri
County.Clerk@cco.hctx.net
(713) 274-9550

Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Khẳng Định Việc Giữ An Toàn Của Cử Tri
tại Các Địa Điểm Bầu Cử
(Houston, TX) – Quận Hạt Harris vừa bước vào mức độ nguy hiểm cấp độ 1 theo hệ thống ứng phó khẩn cấp mới của Quận Hạt do
sự gia tăng các trường hợp được xác nhận đã nhiễm COVID-19. Tất cả các địa điểm bầu cử sẽ vẫn mở cửa để thực hiện các quyền
lợi thiết yếu về bầu cử trong thời gian 10 ngày Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử. Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris đã lên
Kế Hoạch Bầu Cử S.A.F.E. để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của các cử tri và các nhân viên phòng phiếu được bảo vệ trong mùa
bầu cử này. Đối với những người không hội đủ điều kiện để bầu cử bằng thư, Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt khuyến khích
các cử tri này tận dụng Thời Gian Bầu Cử Sớm từ Ngày 29 Tháng 6 cho đến Ngày 10 Tháng 7.
Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris Chris Hollins đã đưa ra tuyên bố sau đây:
"Quận Hạt Harris đã bước vào mức độ nguy hiểm “báo động đỏ” về dịch bệnh COVID-19, và cả Thống Đốc Abbott lẫn Thẩm Phán
Line Hidalgo đang kêu gọi những cư dân Texas ở nhà. Việc này để bảo vệ sức khỏe của những cư dân Texas là một điều cần được
thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền bầu cử của quý vị cũng rất quan trọng, đặc biệt là vào thời điểm mà rất nhiều
người trong chúng ta đang cầu xin để có tiếng nói của mình. Do đó, tất cả 57 địa điểm Bầu Cử Sớm trên toàn Quận Hạt Harris sẽ vẫn
mở cửa trong thời gian Bầu Cử Sớm - Thứ Hai, Ngày 29 Tháng 6 cho đến Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7 – và vào Ngày Bầu Cử, Thứ Ba,
Ngày 14 Tháng 7.

"Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để bảo đảm an toàn cho các cử
tri và các nhân viên phòng phiếu trong các Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ vào Tháng 7. Điều này bao gồm:


Thực thi giữ khoảng cách giữa mọi người bằng cách duy trì 6 feet giữa các máy bầu cử và 6 feet giữa các cử tri đứng xếp
hàng;



Đặt các chỗ khử trùng tay tại mỗi lối vào của các địa điểm bầu cử cho các nhân viên phòng phiếu và các cử tri sử dụng;



Cung cấp khẩu trang cho mọi cử tri, những ai không có mang theo khẩu trang. Những ai từ chối đeo khẩu trang sẽ được
khuyến khích bầu phiếu bên lề đường, và những ai khăng khăng đòi bầu phiếu trong phòng phiếu sẽ có thể bầu phiếu tại
các máy được chỉ định sẵn được đặt cách xa hơn trong khu vực phòng phiếu vì sự an toàn của họ và những người khác;



Cung cấp đồ che ngón tay cho các cử tri để có thể dùng máy bầu phiếu mà không cần chạm tay vào máy;



Cung cấp khăn lau khử trùng cho các cử tri để lau các máy bầu phiếu trước và sau khi sử dụng. Các nhân viên phòng phiếu
cũng sẽ lau chùi các máy bầu phiếu và các bề mặt cảm ứng của máy một cách thường xuyên;



Bảo đảm rằng các nhân viên phòng phiếu đeo các khẩu trang và các dụng cụ che mặt, và tách rời từng nhân viên với công
chúng bằng miếng chắn Plexiglass;



Tạo một quá trình để bảo đảm các cử tri có thể xuất trình ID của họ mà không cần trực tiếp trao ID cho các nhân viên phòng
phiếu, nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc; và



Cho phép các cử tri đang có các triệu chứng về bệnh tật được bầu phiếu bên lề đường mà không cần phải vào trong phòng
phiếu.

"Tất nhiên, cách an toàn nhất để bầu cử là bầu cử bằng thư. Nếu quý vị hội đủ điều kiện để bầu cử bằng thư, văn phòng của chúng
tôi phải nhận được đơn xin lá phiếu bầu bằng thư của quý vị trước Ngày 2 Tháng 7 để kịp gửi lá phiếu bầu đến cho quý vị. Nếu quý
vị không thể bầu cử bằng thư, cách an toàn nhất tiếp theo để bầu cử là bầu cử sớm và tránh xếp hàng dài vào Ngày Bầu Cử.”
Luôn cập nhật những thông tin quan trọng bằng cách theo dõi @HarrisVotes trên Facebook, Twitter và Instagram.
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